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رقم	الق�ضية:	1/354/ق	لعام	1426هـ		
رقم	احلكم	االبتدائي:	346/د/جت/1	لعام	1429هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	179/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/5/15هـ

اخت�ضا�س	-	اخت�ضا�س	دويل.

املدعى عليها ل وجود لها باململكة، وتتخذ من دولة الإمارات العربية املتحدة مقرًا لها - اإقرار طريف 
الدعوى باأن املكتب الإقليمي للمدعى عليها كائن بدولة الإمارات العربية املتحدة، واأن حمل اإقامة 
عية كائن بالإمارات العربية املتحدة - دفع وكيل  ممثل املدعى عليها الذي قام بتوقيع العقد مع املدَّ
املدعى عليها باأنها �شركة اأجنبية، ول تقوم باأي اأعمال باململكة، واأنه لي�ص يف العقد ما ين�ص على 
اتفاق الطرفني على نظر النزاع يف اململكة - اأثر ذلك: احلكم بعدم اخت�شا�ص ديوان املظامل ولئيًا 

بنظر هذه الدعوى.

عية اأبرمت عقدًا مع املدعى عليه ).....( ممثل �شركة ).....(  تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى اأن املدَّ
اأر�شلت  2001/7/7م،  بتاريخ  واأنه  عية،  املدَّ مل�شنع  اآلت  توريد  على  ال�شعودية  العربية  باململكة 
دة العتماد، ويف 2001/7/14م، جاءت اإجابة املدعى عليها ومبنيَّ  عية اإىل املدعى عليها م�شوَّ املدَّ
عية بتعديل عنوان البنك اأر�شلت  فيها اأن عنوان البنك هو ).....( �شنغافورة، وبعد اأن قامت املدَّ
عية مقابل تاأكيدها الطلبية، واأنهم  له املدعى عليها يف 2001/7/21م خطابًا يت�شمن �شكرها للمدَّ
قِبلوا فتح العتماد، ويف 2001/8/28م ا�شتلمت املدعى عليها ر�شم القارورة - املراد ت�شنيع قالب 
البنك،  العتماد من  عية خطاب  املدَّ اإر�شال  املدعى عليها عدم  ولكن لحظت  عية،  املدَّ لها - من 
عية بتاريخ 2001/8/29م بفتح العتماد وفق ال�شروط املتفق عليها، وبعد ذلك قامت  فقامت املدَّ
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عية بتاريخ 2001/9/8م تطلب منها تعديل ا�شم البنك، وبعده  املدعى عليها باإر�شال خطاب اإىل املدَّ
عية ر�شم القارورة وطلبت اعتمادها، فذكر اأنه اأر�شل لها خطابًا  بيوم يف 2001/9/9م اأر�شلت للمدَّ

باأن الر�شم �شبق واأن اعُتمد بتاريخ 2001/8/28م.
تاأكيد  ثم يف 2001/9/18م طلبت املدعى عليها تعديل ا�شم البنك متحملني )50%( من تكاليف 

ل البنك من ).....( اإىل ).....( بنك. العتماد والقبول، وذلك باأن ُيعدَّ
عية،  للمدَّ خطاب  على  ردًا  جاء  عية  للمدَّ خطابًا  عليها  املدعى  اأر�شلت  2001/10/17م،  وبتاريخ 
تاأكيد  اإر�شال  من  لبد  اأنه  اأي�شًا  وذكرت  2002م،  عام  قبل  ينتهي  لن  القالب  اأن  فيه:  حًا  ومو�شَّ

العتماد، واأن الت�شنيع لن يبداأ قبل تاأكيده
يف  املوؤرخ  عية  للمدَّ خطاب  على  ردًا  خطابًا  عليها  املدعى  اأر�شلت  2001/10/18م،  وبتاريخ 
2001/10/18م يطلبون فيه تعديالت على التعميد، ويوؤكدون اأن امل�شاريف خارج ال�شعودية على 

امل�شتفيد.
يف  املوؤرخ  خطابها  على  ردًا  عية  للمدَّ خطابًا  عليها  املدعى  اأر�شلت  2001/11/12م،  وبتاريخ 
2001/11/10م يطالبون بتعديل العتماد وي�شرتطون متديده، وباأن اآخر موعد ل�شحن القالب يف 

2002/2/15م.
عية تطالبها بالتعديل خالل اأ�شبوع من  وبتاريخ 2001/11/13م اأر�شلت املدعى عليها خطابًا للمدَّ
�شحن  تكاليف  و)50%( من  العتماد،  تاأكيد  مبلغ  عليه حتويل  واأنه يجب  تاريخ 2001/11/12م، 

القالب، والذي �شرت�شل قيمة تكاليفه خالل الأ�شبوع.
كان يف  مادي  معتذرة عن خطاأ  التعديل  عليها  للمدعى  عية  املدَّ اأر�شلت  وبتاريخ 2001/11/15م، 
اإىل  به  �شتذهب  الفور  عية على  املدَّ فاإن  العتماد،  وا�شتالم  ورود  اأنه منذ  وتذكر  ال�شابق،  التعميد 

البنك.
واأنها �شتحول مبالغ تاأكيد الطلب، مع )50%( من تكاليف ال�شحن، وطلبت يف اآخر خطابها معرفة 
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تكاليف ال�شحن.
اإبداء  مع  التعميد  على  عليها  املدعى  موافقة  2001/11/18م  يف  اإليها  ورد  اأنه  عية  املدَّ وتذكر 

مالحظتني عليه، ثم ذكر اأنه يف 2001/11/19م، جاءت املوافقة على التعميد اأو العتماد.
على  بناًء  الطلبية  اإلغاء  يت�شمن  خطابًا  عية  للمدَّ عليها  املدعى  اأر�شلت  2001/11/21م،  وبتاريخ 
اإمتام الطلبية،  عية على رغبة الأخرية  عية، ويف ختام اخلطاب ت�شكر املدعى عليها املدَّ رغبة املدَّ

عية بنف�ص اليوم خطابًا يت�شمن رف�شها الإلغاء، وحتميل تبعاته على املدعى عليها. فاأر�شلت املدَّ
عية، باأنها ل متانع من معاودة العمل،  وبتاريخ 2001/11/23م، جاء جواب املدعى عليها على املدَّ
عية حتويل )50%( من تكلفة  ولكن لبد من تعديل العتماد قبل تاريخ 11/25. واأنه يجب على املدَّ

ال�شحنة، وطلب التاأكيد.
عية للمدعى عليها خطابًا ت�شتفهم الو�شع، وت�شتبطئ الرد،  اأر�شلت املدَّ وبتاريخ 2001/11/29م، 
العمل معها،  تاأ�شفها عن موا�شلة  املت�شمنة  بتاريخ 2001/11/30م،  اإجابة املدعى عليها  فجاءت 

وباأنها األغت العتماد، واأن التعامل قد انتهى.
عية خطابًا للمدعى عليها ترف�ص الإلغاء، وتخري املدعى عليها  وبتاريخ 2001/12/1م، اأر�شلت املدَّ

بعدة خيارات لي�ص منها الإلغاء.
عية اأنها اأر�شلت العتماد بعد ذلك اإىل البنك اإل اأنها وردت اإفادة البنك باأن امل�شتفيد  واأ�شافت املدَّ

رف�ص فتح العتماد اأو قبوله
عية بقيمة الأ�شرار التي حلقتها جراء اإلغاء تلك الطلبية، وقدرتها بخم�شة ماليني رياٍل. وطالبت املدَّ
م فيها الطرفان عددًا من املذكرات،  ويف �شبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جل�شات، وقدَّ
مه وكيلها ).....(، وفيما يتعلق  عية، فلم تخرج عما ورد ذكره مما قدَّ ففيما يتعلق مبذكرات املدَّ
م وكيلها ).....( مذكرات حا�شلها اأن املدعى عليها �شركة اأجنبية،  باإجابة املدعى عليها، فقد قدَّ
عية على اأ�شا�ص اأن  ول تقوم باأية اأعمال يف اململكة، ولي�ص لها اأي وجود فيها، وكان اتفاقها مع املدَّ
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تقوم بت�شنيع قوالب تتم �شناعتها يف اليابان بالكامل، وت�شحن من هناك جاهزة، وت�شتلم املدعى 
النزاع؛  بنظر مثل هذا  ال�شعودي غري خمت�ص  الق�شاء  واأن  بنكي،  اعتماد  عليها مقابلها بخطاب 
اململكة،  يف  النزاع  نظر  على  الطرفني  اتفاق  على  ين�ص  ما  العقد  يف  ولي�ص  اإقليمه،  عن  خلروجه 
اإجابته على مو�شوع  م  وطلب احلكم بعدم اخت�شا�ص ديوان املظامل ولئيًا بنظر الدعوى، كما قدَّ
عية مل تفتح العتماد يف البنك املتفق عليه، واأن ترجمة  اأن املدَّ الدعوى احتياطيًا، وكان حا�شلها 
عية مل تقم بتاأكيد الطلب، ومل تدفع  ح فيه ا�شم البنك قد اأغفلته الرتجمة، واأن املدَّ العتماد املو�شَّ
عية مل تقم  رياًل واحدًا رغم ا�شتعدادها بذلك، واأن العقد قد ن�ص اأن عليها تاأكيد الطلبية، وباأن املدَّ
عية هي من طلبت الإلغاء بناًء على  بدفع )20%( من قيمة العقد املتفق عليها يف العقد، واأن املدَّ
عية ومديرها، وبني ).....( ممثل �شركة ).....(، واأن العقد ن�ص على  مكاملة هاتفية بني وكيل املدَّ

اأن التوريد يكون بعد ثالثة اأ�شهر من تاأكيد الطلب.
فقررت  اجلل�شة،  مبوعد  علمه  رغم  احل�شور  عن  عية  املدَّ وكيل  تخلَّف  1428/4/20هـ  جل�شة  ويف 
م وكيل املدعي بطلب نظر الدعوى بعد �شطبها،  الدائرة �شطب الق�شية، وبتاريخ 1428/5/6هـ، تقدَّ

رت الدائرة نظرها. فقرَّ
من  هو  اأنه  واأفاد   ،).....( عليه  املدعى  ح�شر  كما  الطرفان،  ح�شر  1429/3/15هـ،  جل�شة  ويف 
وتاأكيدها  الطلبية  اأكدت  عية  املدَّ وباأن   ،).....( بنك  اإىل  العقد  املتفق عليه يف  البنك  تغيري  طلب 
مبجرد اإبرام العقد، واأما تاأكيد العتماد، فقد مت التفاق على اأن تكون تكاليف تاأكيده منا�شفة بني 
عية، واأن �شبب تعديل البنك هو  الطرفني، واأن املدعى عليها دفعت ما يخ�شها، بينما مل تدفعه املدَّ
اأنَّ البنك الالحق بنك ).....( يقدم للمدعى عليها ت�شهيالت، ولذا رغبت املدعى عليها التعديل 
عية ر�شمًا �شبق اعتماده،  اإليه، كما اأفاد باأن املدعى عليها اأر�شلت ر�شمًا اآخر للقارورة رغم اإر�شال املدَّ
عية طلبت ر�شمًا اآخر، اإ�شافة اإىل اأن الر�شم الثاين ل يغري من ت�شنيع  واأن ال�شبب يف ذلك اأن املدَّ
القالب �شيئًا، واأن ذلك مل يكن �شببًا يف تاأخر ت�شنيع القالب، وفيما يتعلق باإلغاء العتماد، فاإن مدير 
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عية قد ات�شل به �شخ�شيًا، ثم على املدعى عليها، يطالب باإلغاء قالب النفخ فقط، فطلبت منه  املدَّ
خ بــ  املدعى عليها ن�شف تكلفة ت�شنيع قالب النفخ املراد اإلغاوؤه، فرف�ص ذلك، واأر�شل خطابه املوؤرَّ

2001/11/21م املت�شمن تخيري املدعى عليها بني الثالثة اأمور.
ويف جل�شة 1429/8/23هـ، ح�شر الطرفان، وذكر وكيل املدعى عليها اأنه يتم�شك ب�شرط التحكيم 
بعدم  يتم�شك  كما  العقد،  من  الأوىل  ال�شفحة  ظهر  يف  وردت  والتي  العامة،  ال�شروط  يف  الوارد 
الخت�شا�ص املكاين والدويل لديوان املظامل بنظر الدعوى ا�شتنادًا اإىل اأن موكلته �شركة ).....(، 
عية اأن ال�شركة املدعى عليها فعاًل ل وجود لها،  ب وكيل املدَّ ول وجود لها اإطالقًا باململكة، وفيما عقَّ
العقد يف  التوقيع على  للمملكة، ومت  اأن ممثلها يف حينه ).....( ح�شر  اإل  اإقامة لها باململكة،  ول 
فندق ).....( بالريا�ص، واأن املدعى عليها، مل تدفع بعدم الخت�شا�ص يف اجلل�شة الأوىل يف هذه 
الق�شية، اأما �شرط التحكيم الوارد يف ظهر الورقة الأوىل من العقد، فهي موجودة يف ظهر العقد، 
ع عليها، ومل تبحث ولي�شت واردة يف ت�شل�شل �شروط العقد. ويف جل�شة اليوم ح�شر  اأوقِّ ولكنني مل 
الطرفان، وقررا اأن لل�شركة املدعى عليها مكتبًا اإقليميًا بدولة الإمارات العربية املتحدة منذ التعامل 
عية  ع العقد مع املدَّ حمل الدعوى، ول زال حتى تاريخه قائمًا، ومدير هذا املكتب هو ).....( الذي وقَّ
عية اأن تقيم  مقيم بدولة الإمارات العربية املتحدة، واأ�شاف وكيل املدعى عليها باأن على ال�شركة املدَّ
العربية املتحدة، وذكر  الإمارات  لل�شركة املدعى عليها بدولة  الإقليمي  املاثلة على املكتب  الدعوى 
اأن زار مكتب ال�شركة املدعى عليها بدولة الإمارات العربية املتحدة، وكان  اأنه �شبق  عية  وكيل املدَّ
يخاطب ال�شركة يف هذا ال�شاأن على مقر مكتبها بدولة الإمارات العربية املتحدة، وذكر اأن ال�شركة 
املدعى عليها قد اتخذت دولة الإمارات العربية املتحدة مقرًا لها، فيما يتعلق باأعمالها وتعامالتها 

يف منطقة اخلليج العربي وممثلها يقوم بزيارات لدول اخلليج العربي.
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ر باأن ال�شركة املدعى عليها ل وجود لها ول اإقامة لها باململكة، اإل اأن ممثلها  عية قرَّ مبا اأن وكيل املدَّ
يف حينه ).....( ح�شر للمملكة، ومت التوقيع على العقد حمل الدعوى يف فندق ).....( بالريا�ص.

ر كذلك باأنه كان يخاطب ال�شركة املدعى عليها يف هذا ال�شاأن على مقر مكتبها بدولة  ومبا اأنه قرَّ
الإمارات العربية املتحدة، وقرر اأن ال�شركة املدعى عليها، قد اتخذت دولة الإمارات العربية املتحدة 
مقرًا لها فيما يتعلق باأعمالها وتعامالتها يف منطقة اخلليج العربي، وممثلها يقوم بزيارات لدول 

اخلليج.
را اأن املكتب الإقليمي بدولة الإمارات العربية املتحدة، هو مقر املدعى عليها  ومبا اأن الطرفني قرَّ
ع  منذ التعامل حمل الدعوى، ول زال حتى تاريخه قائمًا، ومدير هذا املكتب هو ).....( الذي وقَّ

عية مقيم بدولة الإمارات العربية املتحدة. العقد مع املدَّ
عليها  املدعى  لل�شركة  الإقليمي  املكتب  املاثلة على  الدعوى  نظر  عليها طلب  املدعى  وكيل  اأن  ومبا 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.
ومبا اأنه من املتقرر فقهًا وق�شاًء اأن الدعوى تقام يف بلد املدعى عليه، واأن الولية الق�شائية مرتبطة 

بذلك.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	بنظر	الدعوى.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	2/5448/ق	لعام	1428هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	61/د/جت/9	لعام	1429هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	49/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/1/28هـ

اخت�ضا�س	-	ما	يخرج	عن	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	-	اأتعاب	وكالة	عن	مفِل�س.

عمالئه  ومتابعة   ).....( املفل�ص  عن  وكالته  اأعمال  عن  واأجرته  اأتعابه  باإثبات  املدعي  مطالبة 
وحت�شيل املبالغ منهم - الأجرة من الأعمال املدنية، فال تعترب عماًل جتاريًا - موؤدى ذلك: عدم 

اخت�شا�ص ديوان املظامل ولئيًا بنظر الدعوى.

 نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.
 قرار جمل�ص الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�شمونه: "تويل ديوان املظامل النظر يف 

الق�شايا النا�شئة عن الأعمال التجارية بالتبعية اإىل حني اإن�شاء املحاكم التجارية".

املدعي  املكرمة/جدة  مكة  مبنطقة  املظامل  ديوان  اإىل  تقدم  اأنه  يف  الق�شية  هذه  وقائع  تتلخ�ص 
).....( بالئحة دعوى �شد اأمني تفلي�شة �شركة ).....(، ب�شفته خلفًا لأميني التفلي�شة ال�شابقني 
العدل،  كاتب  �شرعية من  وكالة  وكياًل عن ).....( مبوجب  كان  اأنه  فيها  و).....(، ذكر   ).....(
وقد منحه كافة ال�شالحيات للت�شرف؛ لقاء اأتعاب قدرها )15%( من قيمة الأعمال املنجزة من 
خالل تلك الوكالة، وقد اتفق �شابقًا مع اأميني التفلي�شة ال�شابقني، وفقًا ملا اأبرماه معه من حما�شر 
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ومن خطابات، مما هو مرَفق جميعه بالالئحة، وطلب اإجراء املقا�شة الق�شائية بني ما ترتب له من 
ديون ممتازة قبل ).....( املتعلقة مبخطط الهجرة باملدينة املنورة والبالغ قدرها )14.235.443( 
اأربعة ع�شر مليونًا ومائتان وخم�شة وثالثون األفًا واأربعمائة وثالثة واأربعون رياًل، وفقًا للبيان املرَفق 
بالئحة الدعوى، وبني ما ي�شتحقه ).....( يف عوائد ذات املخطط البالغ قدرها )7.234.189( 
�شبعة ماليني ومائتان واأربعة وثالثون األفًا ومائة وت�شعة وثمانون رياًل، وفقًا للحكم ال�شادر املرفق 
بالئحة الدعوى، وذلك حلني الت�شفية النهائية للمخطط، وبعد اأن ُقيِّدت الدعوى ب�شجالت الديوان 
بدفرت  املثَبت  النحو  على  نظرها  با�شرت  الدائرة  لهذه  واأحيلت  اأعاله،  اإليه  امل�شار  بالرقم  ق�شية 

ال�شبط.
وكرر  التفلي�شة،  اأمني  عن  وكياًل   ).....( ح�شر  كما   ).....( اأ�شالة  املدعي  ح�شر  الدائرة  واأمام 
اإثبات  املدعي م�شمون لئحة دعواه ال�شالف ذكرها، وطلب احلكم بالطلبات الواردة فيها، وطلب 
ما �شبق التفاق عليه واللتزام به والت�شالح ب�شاأنه، واإجراء املقا�شة الق�شائية. وب�شوؤال وكيل اأمني 
م مذكرة ذكر فيها باأن املدعي �شريك مع املفل�ص ).....( يف املخطط، واأنه  التفلي�شة اجلواب، قدَّ
ب  وكيل كذلك، واأن اأتعابه مل حتدد، وعليه اإثباتها واإحالة النزاع اإىل ق�شم اخلرباء لتحديدها، فعقَّ
املتعلقة   ).....( عن  وكالته  عن  اأتعابه  باإعطائه  مطالبته  دعواه  يف  ح  و�شَّ قد  باأنه  اأ�شالة  املدعي 
ب�شراء املخطط، وبيع بع�ص ح�ش�شه اخلا�شة بــ ).....( وبقيمة ال�شعر املدفوع عن ).....(، واأجور 
ومائتان  مليونًا  اأربعة ع�شر  والتي قدرها جميعًا )14.235.443(  التخطيط عن ح�شة ).....(، 
وخم�شة وثالثون األفًا واأربعمائة وثالثة واأربعون رياًل، واملو�شحة باملرفق رقم )4(، فذكر وكيل اأمني 
التفلي�شة اأن املدعي املذكور يطالب باأجور اأتعاب تتعلق ب�شراكته مع ).....( يف املخطط )خمطط 
الهجرة باملدينة(، وهذا يحتاج الرجوع اإىل اأهل اخلربة؛ للنظر فيما ي�شتحقه املذكور اإن كان فعاًل 
التي  الأتعاب  ومن  بها،  قام  التي  الأعمال  من  للتحقق  القادمة؛  للجل�شة  مهلة  وطلب  به،  قام  قد 

ي�شتحقها، وبناًء عليه قررت الدائرة التاأجيل.
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اأ�شالة احلا�شر عن طلباته  ويف جل�شة يوم الأحد 1429/3/8هـ، ا�شتو�شحت الدائرة من املدعي 
اخلتامية، فذكر اأنه يح�شر دعواه هذه يف املطالبة باأجرته عن اأعمال وكالته عن املفل�ص ).....( 
له مبوجب وكالة ملراجعة اجلهات احلكومية والق�شائية، وكتابة العدل،  املتمثلة يف اأن ).....(، قد وكَّ
و�شرائه لبع�ص العقارات، وبيعها، وحت�شيل بع�ص املبالغ، وقد قام بالبيع وال�شراء، وذكر اأنه ي�شتحق 
مبوجبها اأتعابًا، وقام مبتابعة بع�ص عمالء ).....(، وا�شتعاد منهم امل�شتندات التي تخ�ص ).....(، 
والتي لو بقيت باأيديهم لطالبوا بها التفلي�شة مرة اأخرى، وتعوي�شه عن الأ�شرار التي حلقت به من 
اء تعامله مع ).....(، وبعر�ص ذلك على وكيل اأمني التفلي�شة طلب اإحالة النزاع اإىل املحكمة؛  جرَّ

عي بها حال ثبوتها. لإحالة الق�شية اإىل اخلرباء؛ لتقدير اأتعابه التي يدَّ

وحيث اإن املدعي ح�شر دعواه يف مطالبته باأجرته عن اأعمال وكالته عن املفل�ص ).....(، وحيث اإن 
النظر يف م�شاألة الخت�شا�ص من امل�شائل اجلوهرية التي يتعنيَّ بحثها قبل النظر يف مو�شوع الدعوى، 
وملا كان الق�شاء التجاري بديوان املظامل يخت�ص بالنظر يف املنازعات الواقعة بني التجار، اإذا كانت 
تلك املنازعات نا�شئة عن اأعمال جتارية اأ�شلية؛ مبوجب املادة )443( من "نظام املحكمة التجارية" 
التي ن�شت على الق�شايا التي يحال اأمر النظر فيها اإىل املحكمة التجارية، ويجري بالفعل بتها عن 
طريقها، و�شمن اخت�شا�شها، ومنها: "كل ما يحدث بني التجار، ومن لهم عالقة جتارية من م�شاكل 
ومنازعات، متولِّدة من اأمور جتارية حم�شة"، اأو نا�شئة عن اأعمال جتارية بالتبعية، مبوجب قرار 
جمل�ص الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ، الذي ين�ص على "تويل ديوان املظامل النظر 

يف الق�شايا النا�شئة عن الأعمال التجارية بالتبعية اإىل حني اإن�شاء املحاكم التجارية".
املفل�ص  وكالته عن  اأعمال  واأجرته عن  اأتعابه  باإثبات  املطالبة  الدعوى، هو  اإن مو�شوع هذه  وحيث 
اأعمال  حتت  تندرج  لأنها  جتاريًا؛  عماًل  ُتعترب  ل  املدنية،  الأعمال  من  الأجرة  اإن  وحيث  املذكور، 
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الأُجراِء، واأجره مقابل عمل مدين، وملّا كان الأمر كذلك، فاإن الدائرة تنتهي اإىل اأن مطالبة املدعي 
باأجره عن وكالته عن املدعى عليه املفل�ص ل ُيعترب عماًل جتاريًا، ويتعني على الدائرة احلكم بعدم 

اخت�شا�ص ديوان املظامل ولئيًا بنظر هذه الدعوى.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	بنظر	هذه	الدعوى.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	1/358/ق	لعام	1428هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	78/د/جت	/5	لعام	1428هـ

رقم	حكم	اال�ضتئناف:	68/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�ضة:	1430/2/14هـ

اخت�ضا�س	-	ما	يخرج	عن	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	-	�ضفة	التاجر.

املطالبة بقيمة مبالغ نا�شئة عن عقد بيع م�شاهمة املدعي يف �شندوق موؤ�ش�شة جتارية للمدعى عليها 
يف  ينح�شر  التجارية  الق�شايا  بنظر  املظامل  ديوان  اخت�شا�ص   - بتاجر  لي�ص  املدعي  اأن  ثبوت   -
الدعاوى النا�شئة بني التجار واملتولدة من اأمور جتارية - موؤدى ذلك: عدم اخت�شا�ص ديوان املظامل 

ولئيًا بنظر الدعوى.

 نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى وبالقدر الالزم؛ لإ�شدار هذا احلكم، يف اأنه تقدم لفرع ديوان املظامل 
موؤ�ش�شة  مع  ا�شتثمار  عقد  اأبرم  واأن  �شبق  اأنه  حا�شلها  بدعوى   ).....( املدعي  الريا�ص  مبنطقة 
ما مقداره )خم�شون  املوؤ�ش�شة  لهذه  بتاريخ 1421/11/21هـ، دفع مبوجبه  برقم )394(   ).....(
اتفاق مع  اأبرم عقد  وبتاريخ 1425/3/8هـ،  العامة،  التجارة  ن�شاط  به يف  للم�شاربة  ريال؛  األف( 
موؤ�ش�شة ).....( املدعى عليها يف هذه الدعوى ممثلة يف �شاحبها ).....(، اأ�شري يف ذلك التفاق 
اإىل العقد ال�شالف ذكره رقم )394( مت مبوجب التفاق مع املدعى عليها بيع م�شاهمته يف �شندوق 
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موؤ�ش�شة ).....( املدعى عليها مببلغ قدره )63.017( رياًل، وقد التزم املدعى عليه بدفع قيمة هذه 
�شركة  على  موؤ�ش�شته  �شيكًا يف  �شحب  عليه  املدعى  واأن  بتاريخ 2004/6/15م،  امل�شرتاة  امل�شاهمة 
).....( بهذا املبلغ نف�شه بتاريخ 2004/6/15، مل يتم �شرفه؛ لعدم وجود ر�شيد يف ح�شاب املوؤ�ش�شة 
املدعى عليها لدى ذلك البنك، واأنه مل يتقدم ملكتب الف�شل يف الأوراق التجارية بوزارة التجارة؛ 
حل�شوله على قرار منه، حيث م�شت املدة امل�شموح بها نظامًا للتقدم بذلك، واأ�شاف املدعي ذاكرًا 
اأن املدعى عليه مل يقم بت�شديد مبلغ قيمة م�شاهمته املباعة عليه، ويطلب يف دعواه احلكم باإلزام 
املدعى عليه �شاحب موؤ�ش�شة ).....( بدفع قيمة م�شاهمته املباعة عليه، والبالغ قدرها )63.017( 
النزاع،  حمل  التفاق  عقد  على  واطالعه  املدعي،  لدعوى  عليه  املدعى  وكيل  �شماع  وبعد  رياًل، 
طلبت منه الدائرة بجل�شة يوم الأثنني املوافق 1428/5/4هـ، اجلواب على دعوى املدعي، فاأجاب 
قائاًل ب�شحة عقد التفاق املرَبم بني موكله واملدعي، واأنه ل يعلم هل قام موكله بت�شديد قيمة هذه 

امل�شاهمة من عدمه يف الوقت احلايل، وطلب اإمهاله ملراجعة موكله والتحقق من ذلك.

وحيث اإن الخت�شا�ص الولئي يف جمال الق�شاء من امل�شائل الأولية التي يتعني على الدائرة بحثها 
والف�شل فيها ابتداًء قبل التطرق ملو�شوع النزاع، حتى ولو مل يدفع به اأحد اخل�شوم؛ لتعلق ذلك 

بالولية الق�شائية، اإذ ل يجوز الف�شل يف نزاع خارج عن اخت�شا�شها.
اإن اخت�شا�ص ديوان املظامل بنظر الق�شايا التجارية ينح�شر بالنظر يف الدعاوى النا�شئة  وحيث 

بني التجار، واملتولِّدة عن اأمور جتارية حم�شة اأو جتارية بالتبعية.
وحيث اإن الثابت اأن العقد املرَبم بني املدعي واملدعى عليها، واملوؤرخ يف 1425/3/8هـ، هو عقد بيع 
ت�شمن قيام املدعي ببيع م�شاهمته يف �شندوق موؤ�ش�شة ).....( للمدعى عليها يف هذه الدعوى مببلغ 

قدره )63.071.70( رياًل.
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ومبا اأن املادة )الأوىل( من نظام املحكمة التجارية ن�شت على اأن )التاجر وهو من ا�شتغل باملعامالت 
واإمنا �شخ�ص  بتاجر،  لي�ص  الدعوى  املدعي يف هذه  الطرف  اأن  له( ومبا  واتخذها مهنة  التجارية 
عادي، لذا فاإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية املنوطة بديوان املظامل النظر يف 
معه  يتعني  مما  التجارية،  املحكمة  نظام  من   )443( املادة  لن�ص  وفقًا  عنها،  النا�شئة  النزاعات 

واحلال كذلك، الق�شاء بعدم اخت�شا�ص ديوان املظامل ولئيًا بنظر هذه الدعوى.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	بنظر	هذه	الدعوى	املقامة	من	).....(	

�ضد	موؤ�ض�ضة	).....(	ل�ضاحبها	).....(.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	2/5973/ق	لعام	1427هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	100/د/جت/30	لعام	1429هـ

رقم	حكم	اال�ضتئناف:	79/اإ�س/7	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�ضة:	1430/3/5هـ

اخت�ضا�س	-	ما	يخرج	عن	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	-	وكالة	يف	اإي�ضال	املال.

ال�شراكة  عليه  املدعى  نفي   - ل�شتثماره  كو�شيط  عليه  للمدعى  املدفوع  املال  راأ�ص  بقيمة  املطالبة   
وادعاوؤه علم املدعي باأنه و�شيط - تقدمي املدعى عليه ل�شاهد على الو�شاطة يف اإي�شال مال املدعي 
وتزكية ال�شاهد من رجلني وعدم تقدمي املدعي ما يطعن بال�شاهد - خلو �شند القب�ص مما ميكن 
ال�شتناد اإليه لك�شف حقيقة العالقة بني طريف الدعوى - اأداء املدعى عليه اليمني مقرًا بعدم ت�شغيل 
الق�شية؛ لأن  التجاري عن  النزاع  اأثر ذلك: تخلف و�شف  الو�شاطة فقط -  واأن دوره  املال بنف�شه 
جمرد الو�شاطة لإي�شال مبلغ اإىل اآخر ل تعترب من الأعمال التجارية - موؤدى ذلك: عدم اخت�شا�ص 

ديوان املظامل ولئيًا بنظر الدعوى.

الدعوى  لئحة  مة  املكرَّ مكة  مبنطقة  املظامل  ديوان  فرع  اإىل  وردت  باأنه  الدعوى  وقائع  تتح�شل 
مت�شمنة طلب اإلزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ )مائة وخم�شة وت�شعني األفًا وخم�شمائة( رياٍل ت�شلَّمها 
املدعى عليه من اأجل ا�شتثمارها يف الأ�شهم املحلية، فقيدت الدعوى ق�شية بالرقم املبنيَّ مب�شتهل 
احلكم، واأحيلت اإىل هذه الدائرة فبا�شرت نظرها على النحو املبنيَّ بال�شبط، وبجل�شة يوم الثالثاء 
1428/3/8هـ ح�شر املدعي وكالة ).....( املثَبتة هويته ووكالته بال�شبط، وتبني عدم ح�شور املدعى 

عليه، وطلب املدعي تاأجيل نظر الق�شية؛ لإعادة اإبالغ املدعى عليه.
وبجل�شة يوم الأحد 1428/6/9هـ ح�شر املدعي وكالة ال�شابق تعريفه، كما ح�شر املدعى عليه اأ�شالة 



17

بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  يطلب  اأنه  ذكر  دعواه  وكالة عن  املدعي  وب�شوؤال  بال�شبط،  هويته  املثَبتة 
مبلغ )مائة وخم�شة وت�شعني األفًا وخم�شمائة( ريال؛ ل�شتثمارها يف جتارة الأ�شهم املحلية، وفقًا ملا 
هو مبنيَّ بالئحة الدعوى، وحرر املدعى عليه �شند القب�ص املرَفق �شورته بالئحة الدعوى، وب�شوؤال 
املدعى عليه اجلواب، ذكر اأنه يقر با�شتالم املبلغ املدعى به، اإل اأن ال�شتثمار كان يف جمال بطاقات 
�شوا، وقد ا�شتلمُت املبلغ ب�شفتي و�شيطًا، و�شلَّمته اإىل اأخي ).....(، والذي كان و�شيطًا اأي�شًا، و�شلَّم 
الأموال اخلا�شة بامل�شتثمرين لديه، ومن �شمنها املبالغ اخلا�شة بي، وذكر اأن قيمة ال�شهم البالغة 
)ثمانية اآلف وخم�شمائة( رياٍل، تثبت اأن ال�شتثمار كان يف جمال بطاقات �شوا، بعد ذلك طلبت 
الدائرة من املدعى عليه تقدمي البينة على دور الو�شاطة التي يزعمها، فذكر اأن املدعي يعلم ذلك، 
تقدمي  اأو  باحل�شور  الأ�شيل  املدعي  اإبالغ  عليه  باأن  وكالة  املدعي  الدائرة  فاأفهمت  �شوؤاله  وطلب 
اجلواب على مو�شوع الو�شاطة، فا�شتعد بذلك، كما �شاألت الدائرة املدعى عليه عما اإذا كان لديه 
بينة اأخرى على الو�شاطة غري ما ذكره، فذكر اأنه �شلَّم املبلغ اإىل اأخيه، واأنه م�شتعد لإح�شار اأخيه 
اأ�شالة املثَبتة هويته بال�شبط،  وما يثبت ذلك، وبجل�شة يوم ال�شبت 1428/7/28هـ ح�شر املدعي 
وتبني عدم ح�شور املدعى عليه رغم علمه مبوعد اجلل�شة ح�شبما يظهر يف ال�شبط ال�شابق، و�شاألت 
اأ�شالة عن حقيقة اتفاقه مع املدعى عليه، فاأجاب باأنني �شلَّمت املبلغ اإىل املدعى  الدائرة املدعي 
عليه بغر�ص ا�شتثماره، ومل اأتفق معه على الو�شاطة التي يذكرها املدعى عليه، ومل يخربين بذلك، 
ف بعد ذلك، واأطلب احلكم عليه غيابيًا برد راأ�ص املال، ثم  وقد �شلَّمني اأرباح �شهر واحد، ثم توقَّ
اأ�شدرت الدائرة حكمها الغيابي رقم )3/146/د/جت/30( لعام  1428هـ، القا�شي باإلزام املدعى 

عليه ).....( باأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره )مائة وخم�شة وت�شعون األفًا وخم�شمائة( رياٍل.
مة من املدعى عليه وكالة،  ويف جل�شة 1429/4/15هـ اطلعت الدائرة على الالئحة العرتا�شية املقدَّ
وعلى احلكم الغيابي ال�شادر يف هذه الدعوى، وامل�شلَّم اإليه يف تاريخ 1429/2/2هـ مع كون لئحته 
ال�شكلية،  الناحية  من  مقبوًل  العرتا�ص  يجعل  مما  1429/2/13هـ،  بتاريخ  مة  مقدَّ العرتا�شية 
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واأنه �شلَّمه لأخيه  املبلغ،  با�شتالم  اإقرار املدعى عليه  الدائرة على العرتا�ص، واملت�شمن  وباطالع 
والذي قام بدوره بت�شليمه ل�شخ�ص ُيدعى ).....(، والذي هو و�شيط اأي�شًا علمًا باأن ال�شتثمار يتم 
نة على الو�شاطة علم املدعي بها، وطلب  لدى املدعو ).....(، وت�شمنت الالئحة العرتا�شية وجود بيِّ
املدعى عليه وكالة �شماع �شهادة ال�شاهد احلا�شر عليه بجل�شة اليوم، وب�شوؤال ال�شاهد عما لديه من 
�شهادة، �شهد قائاًل: اإنه منذ قرابة اأربع �شنوات اجتمعت اأنا واملدعي واملدعى عليه يف منزيل، حيث 
كنا اأنا واملدعي واملدعى عليه زمالء يف الدفاع اجلوي، وقد اأخربت املدعي باأن املدعى عليه رحيمي 
واأخًا لزوجتي، يقوم بالو�شاطة يف متاجرات بطاقات �شوا يف ذلك الوقت، وقد �شلَّم املدعي املدعى 
عليه املبلغ على دفعتني يف منزيل، وقد اأفهمت املدعي يف ذلك الوقت اأن م�شاهمات �شوا حتتمل اأن 
يكون فيها اإ�شكالت لكرثة اندفاع النا�ص عليها ذلك الوقت، وكرثة الو�شطاء، فقال املدعي: ما ي�شري 
، علمًا باأن املدعي ت�شلَّم اأرباح اأ�شبوع واحد اإل اأنني ل اأذكر مقدار الأرباح  على النا�ص ي�شري عليَّ
على وجه التحديد، وقد ت�شلَّم الأرباح يف منزيل من املدعى عليه، ثم توقفت امل�شاهمة بعد ذلك، 
اأقول �شهيد، ولعنة اهلل على الكاذبني، وب�شوؤال املدعي وكالة  وتوقف �شرف الأرباح، واهلل على ما 
عما اإذا كان لديه مطعن على عدالة ال�شاهد، فذكر اأن عدالة ال�شاهد غري مقبولة، وهو متهم يف 
�شهادته لوجود روابط الرحم بينه وبني املدعى عليه، فطلبت الدائرة من املدعى عليه تزكية �شاهده، 

وتقدميه اإن كان لديه بينة اإ�شافية، فذكر اأنه ل بينة اإ�شافية لديه، ويطلب اإمهاله لتزكية ال�شاهد.
ويف جل�شة يوم الأربعاء املوافق 1429/4/17هـ ح�شر املدعى عليه اأ�شالة واملدعى عليه وكالة ال�شابق 
ني على عدالة ال�شاهد  تعريفه، واملدعي وكالة ال�شابق تعريفه، وطلب املدعى عليه �شماع �شهادة املزكَّ
اأنه جار لل�شاهد من اأكرث من  ي الأول ذكر  ).....( وهما كل من ).....( و).....(، وب�شوؤال املزكِّ
ع�شرين �شنة، وهو معروف باخلري وال�شالح، واملحافظة على ال�شالة، هذا ما اأعلمه عنه، ول اأزكي 
به قرابة  تربطه  اأي�شًا كما  لل�شاهد  اأنه جار  الثاين ).....(، ذكر  ي  املزكِّ وب�شوؤال  اأحدًا،  على اهلل 
بعيدة، حيث اإن والدة ال�شاهد ).....( ابنة عم والدي، ول اأعلم على ال�شا1هد اإل كل خري، وهو من 
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املعروفني بال�شدق وال�شالح، ول اأزكي على اهلل اأحدًا، ف�شاألت الدائرة املدعي وكالة عما اإذا كان 
ني، فذكر اأنه ل يوجد لديه اعرتا�ص عليهما، بعد ذلك طلبت الدائرة من  لديه اعرتا�ص على املزكَّ
املدعى عليه ميني ال�شتظهار، فاأداها قائاًل: اأق�شم باهلل العظيم اأن دعوى املدعي غري �شحيحة، واأن 
فت  بداية اتفاقي مع املدعي كان على كوين و�شيطًا يف اإي�شال املبلغ اإىل من يقوم بال�شتثمار، وقد تعرَّ
على املدعي عن طريق رحيمي ).....(، ومت اإفهام املدعي اأن املبلغ ي�شغل يف م�شاهمات �شوا، واأنني 
له بنف�شي، واهلل على ما اأقول �شهيد. بعد ذلك �شاألت الدائرة املدعي وكالة عما اإذا كان لديه  ل اأ�شغِّ
ما يود اإ�شافته، فذكر اأنه لي�ص لديه ما ي�شيفه يف هذا ال�شاأن كما قرر املدعى عليه اأ�شالة اكتفاءه 

مه مبا قدَّ

تن�شاأ بني  التي  املنازعات  بالف�شل يف  اإن ديوان املظامل بو�شفه جهة ق�شاء جتاري يخت�ص  وحيث 
اأحكام  يف  الف�شل  اأن  كما  ال�شركات،  وق�شايا  التبعية  اأو  الأ�شلية  التجارية  تعامالتهم  يف  التجار 
الخت�شا�ص من امل�شائل الأولية عند نظر الدعوى، ويكون الت�شدي له �شابقًا على النظر يف مو�شوع 
النزاع؛ لتعلقه بالولية الق�شائية على الدعوى، ولكونه من اأمور النظام العام التي ل يجوز التفاق 

على خالفها، ويجب الف�شل فيه، ولو مل يرثه اأطراف الدعوى.
واإن الدائرة وهي ب�شدد تو�شيف هذه الدعوى بعد اطالعها على كافة اأوراقها و�شماعها ملا ذكره 
نة املثَبتة لها، و�شند القب�ص الذي  اأطراف الدعوى، فالثابت اأن دعوى املدعي جاءت خالية من البيِّ
ي�شتند اإليه املدعي املرفقة �شورته بالئحة الدعوى لفه رقم )3( واملوؤرخ يف 1425/8/30هـ املوافق 
اإليه؛ لك�شف حقيقة العالقة بني طريف الدعوى،  2004/10/14م، جاء خاليًا مما ميكن ال�شتناد 
وما اإذا كانت على اأن يتم ال�شتثمار من ِقبل املدعى عليه اأم اأن املدعى عليه جمرد و�شيط يف اإي�شال 
مه املدعى عليه من بينٍة مت تعديلها اأظهرت باأن املدعي يعلم باأن دور املدعى عليه  املبلغ، كما اأن ما قدَّ
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يف ا�شتالم املبلغ هو دور الو�شيط والوكيل يف تو�شيله ل�شخ�ص اآخر يتاجر فيه يف بطاقات �شوا، وملا 
نته بيمينه املر�شود منطوقها يف الوقائع،  مل يقدم املدعى عليه اإل �شاهدًا فردًا على جوابه، واأكمل بيِّ
م املدعي ما يطعن بال�شاهد طعنًا موؤثرًا، ومل يقدم بينة تعار�ص بينة املدعى عليه، فقد ثبت  ومل يقدِّ
للدائرة �شحة ما دفع به املدعى عليه، واأن دوره يف ا�شتالم املبلغ ينح�شر يف اإي�شاله اإىل من يقوم 

با�شتثماره مما يخرج هذه الدعوى من الخت�شا�ص الولئي لديوان املظامل.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	بنظر	الدعوى.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	2/5695/ق	لعام	1429هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	36/د/جت/14	لعام	1429هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	502/اإ�س/7	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/8/17هـ

اخت�ضا�س	-	ما	يخرج	عن	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	-	عقد	وكالة	بت�ضليم	املال.

التي  العالقة  باأن  املدعي  دفع   - ل�شتثماره  عليه  للمدعى  �شلمه  الذي  املبلغ  بدفع  املدعي  مطالبة 
بينهما عقد و�شاطة - اإنكار املدعي لعقد الو�شاطة، والطعن بتزوير توقيعه عليه، واأنه مل يكتب عقدًا 
مع املدعى عليه، واإمنا اكتفى ب�شندات قب�ص مبالغ - كتابة الدائرة ملدير �شرطة جدة بطلب اإحالة 
العقد اإىل الأدلة اجلنائية - ورود نتيجة الفح�ص باأنه تبني اأن التوقيع املن�شوب �شدوره للمدعي على 
مة للم�شاهاة - الن�ص يف العقد على تفوي�ص املدعي للمدعى  العقد يتفق وتواقيعه على الأوراق املقدَّ
عليه وتوكيله؛ ليقوم بالبحث عن اجلهة املنا�شبة لت�شغيل اأمواله لديها - اأثره: اأن املدعى عليه وكيل 
للمدعي يف ت�شليم ماله، ولي�ص �شريكًا م�شاربًا يتجر بهذا املال - موؤدى ذلك: عدم اخت�شا�ص ديوان 

املظامل ولئيًا بنظر الدعوى.

نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.
 قرار جمل�ص الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�شمونه: "تويل ديوان املظامل النظر يف 

الق�شايا النا�شئة عن الأعمال التجارية بالتبعية اإىل حني اإن�شاء املحاكم التجارية".

بعد الطالع على الأوراق وبعد املداولة:-
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ا�شتدعاء،  بعري�شة  املظامل  لديوان  م  تقدَّ املدعي  وكيل  باأن  تتلخ�ص  الق�شية  وقائع هذه  اإن  وحيث 
املو�شح  الوجه  على  نظرها  ومت  الدائرة،  هذه  اإىل  واأحيلت  اأعاله،  ح  املو�شَّ بالرقم  ق�شية  لت  �ُشجِّ
بدفرت ال�شبط، وحددت لنظرها جل�شة يوم الثنني 1428/4/6هـ، ح�شر فيها املدعي وكالة، وح�شر 
حل�شوره وكيل املدعى عليه، وب�شوؤال وكيل املدعي عن دعوى موكله يف مواجهة وكيل املدعى عليها، 
ذكر اأنها كما وردت يف لئحة الدعوى، وهي اأن موكله اتفق مع املوؤ�ش�شة املدعى عليها على ا�شتثمار 
املبلغ الذي اأودعه موكله يف ح�شابها وقدره )901000( ت�شعمائة وواحد األف رياٍل، وقد مت التفاق 
له �شندات قب�ص �شادرة من  ع على اأ�شهم قيمة كل �شهم )8500( رياٍل، وقد ا�شتلم موكِّ على اأن ُيوزَّ
املوؤ�ش�شة املدعى عليها، وتعهدت املوؤ�ش�شة املدعى عليها بتوزيع الأرباح، وبا�شتثمار الأموال امل�شلَّمة 
لها يف الوجه ال�شرعي والنظامي اإل اأنها اأخلَّت بالتفاق واأوقفت ن�شاطها، وطلب املدعي �شداد اأ�شل 
املبلغ اإل اأن املدعى عليها امتنعت عن ذلك، لذا فهو يطلب نيابة عن موكله احلكم على املدعى عليها 
ب�شداد كامل م�شتحقات موكله اإىل جانب م�شروفات الدعوى، وقدرها )خم�شون األف( رياٍل، وقد 
اأجابت املوؤ�ش�شة املدعى عليها بوا�شطة وكيلها ال�شرعي مبذكرة بتاريخ 1428/6/25هـ، جاء فيها 
و�شاطة،  بعقد  عنون  وقد  �شهود،  ب�شهادة  مكتوب  عقد  دها  يج�شِّ واملدعي  موكلته  بني  العالقة  باأن 
وحددت بنوده دور موكلته، والتي انح�شرت يف نقل املال من املدعي وت�شليمه لل�شركات اأو املوؤ�ش�شات 
ل لذلك املال، وطلب رد الدعوى �شكاًل؛ لعدم  التي تعمل يف جمال ال�شتثمار، فموكلته مل تكن امل�شغِّ

الخت�شا�ص بنظرها مو�شوعًا.
وبعر�شه على  الو�شاطة،  اأ�شل عقد  وكالة  عليه  املدعى  م  قدَّ الثالثاء 1428/6/25هـ  يوم  وبجل�شة 
ب املدعى  ر، فعقَّ الثاين غري �شحيح، وهو توقيع مزوَّ ن با�شم الطرف  التوقيع املدوَّ اأن  املدعي ذكر 
عليه وكالة باأنه يطلب ما تراه الدائرة حيال دفع املدعي بالتزوير، واأنه يتم�شك يف طلبه احلكم بعدم 
الخت�شا�ص، وبعد اأن اطلعت الدائرة على العقد، تبني لها وجود �شهادة كل من ).....( و).....(، 

فطلبت الدائرة من وكيل املدعى عليه اإح�شارهما يف اجلل�شة القادمة.
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وبجل�شة يوم الثالثاء 1428/12/22هـ، ح�شر لل�شهادة كل من ).....( والذي ذكر اأن املدعى عليه 
اطلع على  الذي  العقد  توقيع  اأثناء  بجدة  التحلية  اأبراج  كان موجودًا يف مكتبه يف  واأنه  والده،  هو 
عه مع والده، وكان معهم �شخ�ص ).....( اجلن�شية على كفالة  �شورته، واأن املدعي احلا�شر قد وقَّ
�شخ�ص اآخر، ول يعمل مع والده، هذا ما ي�شهد به، و�شهد ).....( قائاًل: اإنه قابل املدعي احلا�شر 
يف مقر املوؤ�ش�شة املدعى عليها، وكان لديه دراية كاملة اأن موؤ�ش�شة ).....( و�شيطة ل�شركة ).....( 
وذكر اأنه م�شاهم لدى موؤ�ش�شة ).....(، وقد كان بينه وبني املدعي احلا�شر ات�شالت، مما يوؤكد 
على علم املدعي باأن املوؤ�ش�شة دورها ينح�شر يف الو�شاطة، وكان املدعي يقوم بدور الو�شاطة بني 
موؤ�ش�شة  دور  باأن  املدعي  علم  على  دللة  فيه  وهذا   ،).....( امل�شتثمرة  وال�شركة  امل�شاهمني  بع�ص 
).....( ل يخرج دورها من اأنها و�شيطة بني امل�شاهمني و).....(، وهذا ما �شهد به، وبعر�ص �شهادته 
على املدعي، ذكر اأن ال�شاهد الأول ل يعرفه اأبدًا، اأما ال�شاهد الثاين فبعد توقف موؤ�ش�شة ).....( 
املدعى عليها ظهر ال�شاهد، وحل حمل املدعى عليه ).....( يف مكتبه، فاأ�شبح املتحدث عنه لكافة 
امل�شاهمني، وب�شوؤال وكيل املدعى عليه عن ال�شاهد الثاين الذي وعد باإح�شاره لل�شاهد ذكر اأنه يف 

�شوريا، ول ي�شتطيع اإح�شاره، فطلبت الدائرة من وكيل املدعى عليه اإح�شار موكله
نة بعلم املدعي باأنه جمرد و�شيط،  وبجل�شة  يوم الأحد 1429/3/15هـ، ذكر املدعى عليه اأن لديه بيِّ
عالقة  تربطه  اإنه  قائاًل:  �شهد  والذي   ).....( من  كاًل  لل�شهادة  واأح�شر  �شهادتهم  �شماع  ويطلب 
املدعى  مع  اتفق  قد  احلا�شر  املدعي  واإن  لديه،  امل�شاهمني  اأحد  اأنه  العالقة  وهذه  عليه،  باملدعى 
عليه مبوجب عقد اأن يقوم بدور و�شاطة باملبلغ الذي دفعه اإليه اإىل طرف ثالث، وهو �شركة ).....( 
اًل، واإنه - اأي ال�شاهد - م�شاهم كذلك  واإن املدعي يعلم باأن املدعى عليه جمرد و�شيط، ولي�ص م�شغِّ
لدى املدعى عليه �شمن امل�شاهمني، هذا ما �شهد به، وبعر�ص �شهادته على املدعي، ذكر اأن ال�شاهد 
يعمل حما�شبًا لدى املدعى عليه يف مكتبه بجدة، كما اأُح�شر لل�شهادة ).....(، و�شهد قائاًل: اإنه اأحد 
امل�شاهمني لدى املدعى عليه، واإن املدعي لديه العلم باأن املدعى عليه جمرد و�شيط بني امل�شاهمني 
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و�شركة ).....(، وبعر�ص �شهادته على املدعي ذكر اأن ما جاء يف اأقوال ال�شاهد غري �شحيح، واأن 
ال�شاهد هو وكيل �شرعي وحماٍم عن املدعى عليه، كما اأح�شر لل�شهادة ).....(، والذي �شهد قائاًل: 
اإنه م�شاهم لدى املدعى عليه مثل املدعي، واإن املدعي على علم ومعرفة بو�شع املوؤ�ش�شة، واإنه كان 
يعلم اأن املدعى عليه جمرد و�شيط لدى �شركة ).....(، ومما يوؤكد علم املدعي مبعرفته باملوؤ�ش�شة 
عليه  املدعى  واأن  بعمولت،  يطالبه   ).....( �شد  دعوى  اأقام  اأنه   ،).....( و�شركة  عليها  املدعى 
وبح�شور املدعي، كان املدعى عليه يردد اأنه جمرد و�شيط، واأن الأموال لدى �شركة ).....( ح�شب 
العقد املرَبم بني موؤ�ش�شة ).....( و�شركة ).....(، وبعر�ص �شهادته على املدعي، ذكر اأن ما جاء يف 
اأقوال ال�شاهد من حيث علمه باأن املدعى عليه جمرد و�شيط غري �شحيح، واأما بخ�شو�ص ).....( 
اأنه قد اتفق معه بعد اأن علم من طرف اآخر يرغب ال�شتثمار لدى �شركة ).....(، واأنه ل عالقة 
له مبوؤ�ش�شة ).....(، واأ�شاف اأن ال�شاهد يعمل لدى املدعى عليه يف مكتبه، وهو يتحدث نيابة عن 
ب املدعى عليه باأن جميع املتعاملني مع موؤ�ش�شة ).....( كانت مهياأة لهم مكاتب  املدعى عليه، وعقَّ
ر عليها الأوراق املتعلقة بال�شتثمار، واأن ال�شاهد الأول غري حما�َشب لديه، كما اأن ال�شاهد الثالث  ُيحرَّ
م �شورته املدعى عليه مل يطلع عليه من قبل  ب املدعي باأن العقد الذي قدَّ لي�ص متحدثًا ر�شميًا، ثم عقَّ
ن عليه غري توقيعه، ويطعن فيه بالتزوير، واأنه  مه املدعى عليه، كما اأن التوقيع املدوَّ اإل بعد اأن قدَّ
ع عقدًا مع املدعى عليه، واإمنا اكتفى بتوقيع �شندات قب�ص مبالغ، وطلب املدعي اإحالة العقد  مل يوقِّ
للجهة املخت�شة؛ مل�شاهاة توقيعه ثم طلبت الدائرة من املدعى عليه اأ�شل العقد فاأح�شره، فكتبت 
هذه املحكمة خطابًا اإىل مدير �شرطة حمافظة جدة رقم )2/3550( بتاريخ 1429/3/25هـ مرَفق 
به اأ�شل العقد املرَبم بني الطرفني، تطلب فيه اإحالة العقد؛ مل�شاهاة توقيع املدعي، فتلقت خطابًا 
من مدير الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية ب�شرطة حمافظة جدة برقم )29/1/20/2475( مرَفق به 
خطاب مدير الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية رقم )3261/37/�ص( بتاريخ 1429/10/19هـ مرَفق 
ن م�شاهاة  والذي ت�شمَّ الفح�ص،  نتيجة  الدائرة على  الفني رقم )29694(، وباطالع  التقرير  به 
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ر يف عقد الوا�شطة )مو�شوع الفح�ص( واملن�شوب حتريره للمدعو ).....( على تواقيعه  التوقيع املحرَّ
مة للم�شاهاة ات�شح اأنهما يتفقان. الثابتة بالأوراق املقدَّ

التقرير،  يف  ورد  فيما  رده  عن  اأ�شالة  املدعي  الدائرة  �شاألت  1430/3/25هـ  الأحد  يوم  وبجل�شة 
ع العقد اأم ل، كما اأن العقد قد بني على الن�شب  فاأفاد باأنه �شبق واأن ذكر اأنه ل يتذكر اإن كان قد وقَّ
باجلانب  اإملامه  ولعدم  بتحريره،  قام  الذي   ).....( واملحامي  عليها  املدعى  ِقبل  من  والحتيال 
القانوين يف �شيغة العقود، وذكر وكيل املدعى عليها اأنه يطلب احلكم يف الدعوى بحالتها، واإلزام 

املدعي مبا جاء يف البند )11( من العقد.

وملا كان النظر يف م�شاألة الخت�شا�ص الولئي من امل�شائل الأولية التي يتعني بحثها قبل النظر يف 
مو�شوع الدعوى.

وملا كان الق�شاء التجاري بديوان املظامل يخت�ص بالنظر يف النزاعات الواقعة بني التجار، ومن لهم 
بهم عالقة جتارية، اإذا كانت تلك النزاعات نا�شئة عن اأعمال جتارية اأ�شلية اأو تبعية مبوجب املادة 

)443( من نظام املحكمة التجارية، وقرار جمل�ص الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ.
كما اأن مما يخت�ص به ديوان املظامل فيما يتعلق بال�شركات النظر يف الق�شايا التي تقع بني ال�شركاء 
املرتبطة �شراكتهم بالأ�شول التجارية.. ح�شبما ن�شت عليه الفقرة )ه( يف املادة )443( من نظام 

املحكمة التجارية.
ومبا اأن العقد املرَبم بني املدعي واملدعى عليها عقد و�شاطة، وقد اأ�شري اإىل ذلك �شراحة، فوَّ�ص فيه 
له؛ ليقوم بالبحث عن اجلهة املنا�شبة لت�شغيل اأمواله لديها، فعلى هذا يكون  املدعي املدعى عليه ووكَّ
املدعى عليه وكياًل للمدعي يف ت�شليم ماله، ولي�ص �شريكًا م�شاربًا يتجر بهذا املال، مما يخرج معه 
ل على وكيله ولي�ص نزاعًا بني �شريكني  هذا النزاع عن اخت�شا�ص الديوان لكونه من قبيل دعوى املوكِّ
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فيما يتعلق ب�شراكتهم، وتنتهي معه الدائرة اإىل احلكم بعدم اخت�شا�ص ديوان املظامل ولئيًا بنظر 
هذه الدعوى وبه تق�شي.

لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	بنظر	هذه	الدعوى.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	3/949/ق	لعام	1430هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	86/د/جت/15	لعام	1430هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	209/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/6/9هـ

اخت�ضا�س	-	ما	يخرج	عن	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	-	عقار.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها مببلغ مايل مقابل تاأخرها يف تنفيذ عقد �شيانة م�شغل 
عن  نا�شئ  النزاع  اأن  ثبوت   - عليها  املتفق  الهند�شية  الت�شاميم  عليها  املدعى  ملخالفة  وتعوي�شها 
عية، وهو بهذا الو�شف يخرج عن الخت�شا�ص الولئي  دعاوى العقار لتعلقه بعقار ترجع ملكيته للمدَّ

لديوان املظامل - اأثر ذلك: عدم اخت�شا�ص ديوان املظامل ولئيًا بنظر الدعوى.

نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.
 قرار جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ وم�شمونه: " نقل اخت�شا�شات هيئات 
ح�شم املنازعات التجارية املن�شو�ص عليها يف النظم والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن 

تطبيق نظام ال�شركات اإىل ديوان املظامل".
 قرار جمل�ص الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�شمونه: "تويل ديوان املظامل النظر يف 

الق�شايا النا�شئة عن الأعمال التجارية بالتبعية اإىل حني اإن�شاء املحاكم التجارية".

عية ).....( تقدم  تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم؛ لإ�شدار هذا احلكم يف اأن وكيل املدَّ
الذي  لها  م�شغِّ ب�شيانة  القيام  على  عليها  املدعى  مع  اتفقت  موكلته  اأن  فيها  ذكر  دعوى،  بالئحة 
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املوافق  بتاريخ 1427/1/23هـ  املوؤرخ  ام، وذلك مبوجب عقد التفاق  الدمَّ متلكه، والكائن مبدينة 
2006/2/21م، اإل اأن املدعى عليها قد خالفت العقد بتاأخريها عن اإجناز العمل، وعدم اإكماله يف 
الوقت املحدد، وهو ما اأدى اإىل تكليف مقاول اآخر يف 1428/9/1هـ املوافق 2007/9/13م؛ لإكمال 
العقد ف�شاًل عن اأن املدعى عليها قد خالفت الت�شاميم الهند�شية املتفق عليها بني الطرفني، كما اأن 
الأ�شياء واملمتلكات التي كانت يف املبنى ُفقدت، ومل تقم املدعى عليها بو�شعه يف امل�شتودع، رغم طلب 
وقدره )174.800(  عليها مببلغ  املدعى  باإلزام  ملوكلته  عية احلكم  املدَّ وكيل  وطلب  ذلك،  موكلته 
مائة واأربعة و�شبعون األفًا وثمامنائة رياٍل، نتيجة التاأخري عن تنفيذ العقد ملدة �شنة و�شهرين واثنى 
ع�شر يومًا، ذلك اأن غرامة التاأخري عن كل يوم )400( اأربعمائة رياٍل، ح�شب عقد التفاق املرَفق 
عية اإلزام املدعى عليها بالتعوي�ص عن خمالفته الت�شاميم الهند�شية  بالدعوى، كما طلب وكيل املدَّ
املتفق عليها يف �شيانة وت�شليح امل�شغل، ويف �شبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جل�شة هذا اليوم، 
عية، وب�شوؤاله عن دعواه اأحال اإىل التف�شيل الوارد بالئحة الدعوى مفيدًا باأن  وفيه ح�شر وكيل املدَّ
موكلته مالكة للم�شغل حمل الدعوى، وقدم يف �شبيل ذلك رخ�شة املحل واكتفى بذلك، وعليه ُرفعت 

اجلل�شة للمداولة، و�شدر هذا احلكم.

عية بطلب اإلزام املدعى  وبعد �شماع الدعوى، والطالع على اأوراق الق�شية، وحيث ح�شر وكيل املدَّ
عليها مببلغ وقدره )174800( مائة واأربعة و�شبعون األفًا وثمامنائة رياٍل، نتيجة تاأخر املدعى عليها؛ 
لتنفيذ العقد مع موكلته ملدة �شنة و�شهرين واثنى ع�شر يومًا وتعوي�ص موكلته ملخالفة املدعى عليها 

الت�شاميم الهند�شية املتفق عليها يف �شيانة وت�شليح امل�شغل.
وحيث اإن الخت�شا�ص م�شاألة اأولية يتعني بحثها قبل الدخول يف مو�شوع الدعوى، وحيث اإن توزيع 
الخت�شا�ص املتعلق بالولية الق�شائية بني جهات الق�شاء، يتعلق بالنظام العام، فاإن بحث اخت�شا�ص 
الديوان ولئيًا بنظر هذه الدعوى، ُيعد من امل�شائل الأولية التي تكون �شابقة بحكم اللزوم قبل النظر 
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يف �شكل الدعوى، اأو الدخول يف مو�شوعها، ويتعني على الدائرة اأن تتبني من مدى اخت�شا�ص الديوان 
بنظرها، فاإذا تبني لها خروج مو�شوع الدعوى عن الخت�شا�ص الولئي للديوان، حكمت من تلقاء 
ذاتها بعدم اخت�شا�شها بنظر الدعوى، اإذ اإن م�شاألة الخت�شا�ص الولئي ُتعد قائمة يف اخل�شومة، 
ومطروحة على حمكمة املو�شوع، ولو مل يكن ثمة دفع بذلك من اأطراف الدعوى؛ لتعلقها بالنظام 

العام.
عية واملدعى  وحيث تبني اأن هذه الدعوى من دعاوى العقار، اإذ اإن الدعوى تتعلق مبنازعة بني املدَّ

عية. عليها على اأعمال لعقار ترجع ملكيته للمدَّ
وحيث اإن الدعاوى املتعلقة بالعقار واإيجاراته، ل تعد من الأعمال التجارية طبقًا لن�ص املادة )3( 
التي  1350/1/15هـ،  بتاريخ   )32( رقم  ال�شامي  بالأمر  ال�شادر  التجارية،  املحكمة  نظام  من 
ق�شاء  ا�شتقر  وحيث  التجارية(  الأعمال  من  ُتعد  ل  واإيجاراتها  العقارات  )دعاوى  اأن  على  ن�شت 
�شده  اأو  املالك  من  املقامة  بها  املت�شلة  والأعمال  العقارات  باإن�شاء  يتعلق  ما  اعتبار  على  الديوان 
عماًل مدنيًا، ولي�ص جتاريًا، وعليه فاإن هذه الدعوى ل ينطبق عليها مفهوم املنازعات التجارية التي 
يخت�ص ديوان املظامل ولئيًا بنظرها، والف�شل فيها وفقًا لقراري جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 
1407/10/26هـ، ورقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ، وبالتايل فاإن الدائرة تنتهي اإىل انح�شار 

ولية الديوان عن هذه الدعوى، وينعقد الخت�شا�ص يف نظرها للمحاكم العامة.
عية  املدَّ من  املقامة  الدعوى  بنظر  ولئيًا  املظامل  ديوان  اخت�شا�ص  بعدم  الدائرة  حكمت  لذلك 

).....( �شد املدعى عليها موؤ�ش�شة ).....(، ل�شاحبها ).....(؛ ملا هو مو�شح بالأ�شباب.
واهلل املوفق، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	2/2883/ق	لعام	1430هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	176/د/جت/10	لعام	1430هـ

رقم	حكم	اال�ضتئناف:	318/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�ضة:	1430/9/17هـ

اخت�ضا�س	-	ما	يخرج	عن	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	-	�ضراكة	يف	عقار.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليها بالتعوي�ص، وا�شتخراج الت�شاريح الالزمة؛ ل�شتكمال 
امل�شروع التجاري بينهما - ثبوت اأن النزاع يتعلق بعقد مرَبم بني طريف الدعوى على اإن�شاء مركز 
جتاري على اأر�ص املدعى عليها - جمرد امل�شاركة يف العقارات وبنائها ومتلكها واإيجاراتها والنزاعات 
اأثر ذلك: عدم اخت�شا�ص ديوان  املتفرعة عنها تخرج عن الخت�شا�ص الولئي لديوان املظامل - 

املظامل ولئيًا بنظر الدعوى.

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى ح�شبما يتبني من مطالعة اأوراقها املرَفقة، وبالقدر الالزم للف�شل فيها 
يف اأنه تقدم اإىل املحكمة الإدارية مبنطقة مكة املكرمة/جدة، املدعي وكالة ).....( بالئحة دعوى 
�شد ).....(، واملت�شمنة اأن موكله اأبرم عقدًا ا�شتثماريًا موؤرخ يف 1426/12/03هـ مع املدعى عليها 
على اإن�شاء وت�شغيل مبنى يقوم املدعي مبوجبه ببناء مركز جتاري يتم ا�شتثماره من ِقبل الطرفني 
يتوىل بناءه املدعي، ويكون م�شوؤوًل عن الأعمال الإن�شائية، والبناء للم�شروع ح�شب البند )الثامن( 
من العقد ب�شفته مقاوًل للم�شروع، وقد اأوقف العمل يف امل�شروع؛ لعدم قيام املدعى عليها با�شتخراج 
الت�شاريح والرخ�ص الالزمة للم�شروع، مما اأدى اإىل تعطيل ا�شتكمال امل�شروع، واإيقاف العمل فيه، 
واإىل وقوع خ�شارة كبرية ت�شل اإىل )19.500.228( رياًل، وطلب يف ختام دعواه احلكم بتعوي�ص 

موكله باملبلغ املذكور، واإلزام املدعى عليها با�شتخراج الت�شاريح الالزمة؛ ل�شتكمال امل�شروع.
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هذه  اإىل  اأحيلت  ثم  احلكم،  هذا  �شدر  يف  املذكور  بالرقم  الديوان،  ب�شجالت  الأوراق  قيدت  وقد 
الدائرة، حيث با�شرت نظرها على النحو املو�شح يف حما�شر ال�شبط.

ويف جل�شة هذا اليوم 1430/06/30هـ ح�شر املدعي وكالة ).....( - ).....( اجلن�شية، بال�شجل 
جدة،  �شمال  يف  الثانية  العدل  كتابة  من  �شادر   )83460( رقم  وكالة  و�شك   ).....( رقم  املدين 
وب�شوؤاله عن دعواه اأحال اإىل ما ورد يف لئحة الدعوى املودعة مبلف الق�شية التي انتهى فيها اإىل 
مطالبة املدعى عليها بتعوي�ص موكله مببلغ )19.500.228( رياًل، واإلزام املدعى عليها با�شتخراج 
الت�شاريح الالزمة؛ ل�شتكمال امل�شروع، ثم �شاألت الدائرة املدعي وكالة اإن كانت املدعى عليها هي 
املالكة لالأر�ص حمل امل�شروع، فاأجاب باأنها مالكة لالأر�ص املذكورة، واأن التعاقد قد مت معها ب�شفتها 

مالكة لالأر�ص حمل امل�شروع، وفقًا للعقد املرَبم بني الطرفني.

ومبا اأن حا�شل النزاع يف هذه الدعوى متعلق بالعقد املرَبم بني طريف هذه الدعوى يف 1426/12/03هـ، 
على اإن�شاء وبناء مركز جتاري على اأر�ص املدعى عليها من ِقبل الطرفني، وحيث اإن جمرد امل�شاركة 
يف العقارات وبنائها ومتلكها واإيجاراتها والنزاعات املتفرعة عنها، ل يخت�ص الديوان بو�شفه جهة 

ق�شاء جتاري بنظرها؛ لأن اخت�شا�ص الديوان ينح�شر يف ال�شراكات الواردة يف نظام ال�شركات.
ومبا اأن الف�شل يف اأحكام الخت�شا�ص من امل�شائل الأولية عند نظر الدعوى، ويجب الف�شل فيها، 
ولو مل يرثها الأطراف؛ لتعلقها بالولية الق�شائية حتى نظر الدعوى، ولكونها من اأمور النظام العام 
التي ل يجوز التفاق على خالفها، ويجب الت�شدي لها، ولو مل يرثها الأطراف، الأمر الذي ي�شتلزم 

احلكم بعدم الخت�شا�ص.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	بنظر	هذه	الدعوى.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.
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رقم	الق�ضية:	1/2598/ق	لعام	1430هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	153/د/جت/4	لعام	1429هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	330/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/10/9هـ

اخت�ضا�س	-	ما	يخرج	عن	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	-	عقار.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ مايل نتيجة اإخاللها بالتزامها التعاقدي معه 
باإن�شاء م�شنع مياه على الأر�ص اململوكة له، وتاأخرها يف تنفيذ العقد مما ا�شطره اإىل �شحب العمل 
- النزاع النا�شئ يف عقد املقاولة بني املقاول ومالك العقار ل يعد من الأعمال التجارية - موؤدى 

ذلك: عدم اخت�شا�ص ديوان املظامل ولئيًا بنظر الدعوى.

 نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.

املحكمة  اإىل هذه  تقدم  بالوكالة عن م�شانع ).....(  اأن ).....(  الدعوى يف  وقائع هذه  تتح�شل 
اأبرمت موكلتي مع موؤ�ش�شة ).....( عقد مقاولة  اأنه يف 2008/3/18م  بعري�شة دعوى، ذكر فيها 
م�شروع مبنى مياه، ُتنفذ املدعى عليها كامل امل�شروع - ت�شليم مفتاح - ب�شعر اإجمايل )اأربعة ماليني 
وت�شعمائة وخم�شني األف( )4.950.000( رياٍل مبدة تنفيذ ل تتجاوز )مائة وثمانني( )180( يومًا 
ذت موكلتي جميع التزاماتها يف العقد بينما خالفت املدعى عليها بنود  من تاريخ توقيع العقد، ونفَّ
الزمني  اجلدول  عن  وتاأخرت  التنبيه  ذلك  وتكرر  اأخطائها،  على  عليها  املدعى  تنبيه  ومت  العقد، 
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املتفق عليه، مما اأحلق ال�شرر مبوكلتي، ووجهت موكلتي اإنذارًا للمدعى عليها؛ لت�شحيح الأخطاء 
واللتزام ب�شروط العقد، واإذ مل تتجاوب املدعى عليها مع الإنذار �شحبت موكلتي العمل من املدعى 
تدفع  باأن  عليها  املدعى  اإلزام  اإىل طلبه  وانتهى  العقد،  فقرة 4( من  )الثالثة  للمادة  وفقًا  عليها، 

ملوكلته مليونني و�شتمائة وثمانية و�شبعني األفًا وثمامنائة واثنني وخم�شني )2.678.852( رياًل.
الدائرة  هذه  اإىل  الق�شية  وباإحالة  1430هـ  لعام  )1/2598/ق(  برقم  ق�شية  العري�شة  قيد  ومت 

با�شرت نظرها ودر�شت اأوراقها.
وعندما ح�شر املدعي وكالة ).....( طالبًا حتديد جل�شة، انعقدت الدائرة وطلبت منه بيان دعوى 
باأن موكلتي تعاقدت مع املدعى عليها على بناء م�شنع مياه على الأر�ص اململوكة  موكلته، فاأجاب 
ن�شوء  العقد  بتنفيذ  اللتزام  على عدم  وترتب  العقد،  بتنفيذ  تلتزم  عليها مل  املدعى  واأن  ملوكلتي، 
م�شتحقات ملوكلتي يف ذمة املدعى عليها، وقدرها مليونان و�شتمائة وثمانية و�شبعون األفًا وثمامنائة 
واأطلب  الدعوى،  الوارد يف عري�شة  التف�شيل  رياًل، وذلك على  واثنان وخم�شون )2.678.852( 

اإلزام املدعى عليها بدفع هذا املبلغ ملوكلتي.

عية هي اأنها تعاقدت مع املدعى عليها على بناء م�شنع مياه على الأر�ص اململوكة  وحيث اإن دعوى املدَّ
عية ِقبل املدعى عليها  لها، واأن املدعى عليها اأخلت بتنفيذ العقد، فن�شاأ نتيجة لذلك م�شتحقات للمدَّ

وطلبها اإلزام املدعى عليها باأن تدفع لها هذه امل�شتحقات.
يكن  لو مل  بحثها حتى  الق�شاء  على  يتعني  التي  الأولية  الأمور  من  الولئي  الخت�شا�ص  اإن  وحيث 
ذلك بطلب من اخل�شوم، واأن املدعي وكالة قرر اأن العقار الذي ي�شيد عليه املبنى مملوكًا ملوكلته 
عية - واأن املادة )الثالثة( من نظام املحكمة التجارية ن�شت على )....... كما واأن دعاوى  - املدَّ
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العقارات واإيجاراتها ل تعد من الأعمال التجارية( واأن ق�شاء الديوان ا�شتقر على اأن النزاع النا�شئ 
يف عقد مقاولة بني املقاِول ومالك العقار، ل ُيعد من الأعمال التجارية، وبالتايل فاإن ولية الديوان 
بهيئة ق�شائه التجاري تنح�شر عن نظر هذه الق�شية، ويتعني الق�شاء بعدم اخت�شا�ص الديوان ولئيًا 

بنظر هذه الدعوى، وتق�شي الدائرة بذلك.
�ضد	 	).....( م�ضانع	 دعوى	 بنظر	 والئياً	 املظامل	 ديوان	 اخت�ضا�س	 بعدم	 الدائرة	 لذلك	حكمت	

موؤ�ض�ضة	).....(.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	4/1998/ق	لعام	1429هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	90/د/جت/18	لعام	1430هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	503/اإ�س/7	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/8/17هـ

اخت�ضا�س	-	ما	يخرج	عن	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	-	ن�ضب	واحتيال.

�شريك  ول  بتاجر  لي�ص  عليه  املدعى  اأن  ثبوت   - والحتيال  الن�شب  عن  ناجت  مبلغ  بقيمة  املطالبة 
م�شارب، و�شدور حكم من املحكمة العامة باإدانته بتهمة الن�شب والحتيال - اأثر ذلك: اأن النزاع 
لي�ص جتاريًا، واإمنا يتعلق بالن�شب والحتيال - موؤدى ذلك: عدم اخت�شا�ص ديوان املظامل ولئيًا 

بنظر الدعوى.

 نظام الإجراءات اجلزائية، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/39( بتاريخ 1422/7/28هـ.

مها املدعي، وفيها يذكر اأنه �شلَّم املدعى عليه مبلغًا وقدره )50000(  تتلخ�ص يف لئحة دعوى قدَّ
خم�شون األف رياٍل، وذلك بغر�ص ا�شتثمارها ح�شب العقد، وختم لئحته بطلب ح�شر ا�شتثمارات 
املدعى عليه الالحقة للعقد، واإلزامه باإعادة املبلغ امل�شلَّم له مع الأرباح والتعوي�ص عما حلقه من 

اأ�شرار نتيجة احتجاز املبلغ لدى املدعى عليه.
املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  فحددت  لنظرها،  لزم  هو  ما  اأجرت  للدائرة  الق�شية  وباإحالة 
1430/3/12هـ، موعدًا لنظر الدعوى، وفيها ح�شر وكيل املدعي ).....( املثَبت يف ال�شبط رقم 
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وم�شدر  رقم  ال�شبط  واملثَبت يف   ،).....( عليه  املدعى  وكيل  كما ح�شر  ووكالته،  هويته  وم�شدر 
هويته ووكالته، وب�شوؤال وكيل املدعي عن دعوى موكله، اأفاد مبا ل يخرج عن لئحة الدعوى، وبعر�ص 
م مذكرة تت�شمن دفعه بعدم اخت�شا�ص الدائرة ولئيًا بنظر الدعوى  ذلك على وكيل املدعى عليه قدَّ
والحتيال  الن�شب  تهمة  ملوكله  هت  وجَّ ع�شري،  مبنطقة  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  باأن  مفيدًا 
موكله  اإحالة  ذلك  واملوؤرخ يف 1429/1/14هـ، ومت مبوجب  )ه ع800/6/1(  رقم  قرارها  مبوجب 
اإىل املحكمة اجلزئية باأبها التي اأ�شدرت قرارها رقم )4/24( بتاريخ 1429/1/24هـ، املنتهي اإىل 
اإدانة موكله بالن�شب والحتيال، واحلكم عليه بال�شجن واجللد ومنعه من ال�شفر، م�شيفًا باأن املادة 
)148( من نظام الإجراءات اجلزائية، قد ن�شت على اأن املحكمة التي تنظر الدعوى اجلزائية، هي 
م وكيل املدعى عليه ن�شخة من قرار املحكمة اجلزئية رقم  لة بنظر دعوى احلق اخلا�ص، كما قدَّ املخوَّ
)4/24( بتاريخ 1429/1/24هـ، ال�شادر على موكله، والذي اأدين فيه بتهمة الن�شب والحتيال، 
مه وكيل املدعى عليه، فطلب اإمهاله للرد عليها اإل اأن الدائرة راأت  د املدعي ب�شورة مما قدَّ وقد زوَّ

الف�شل يف مو�شوع الخت�شا�ص بتاريخ هذه اجلل�شة.

بناًء على ما �شبق بيانه، وحيث اإن م�شاألة الخت�شا�ص من امل�شائل التي يتعني على القا�شي بحثها، 
والف�شل فيها ابتداًء قبل النظر يف مو�شوع الدعوى، ولو مل يرث ذلك اأحد من طريف الدعوى، وحيث 
ثبت للدائرة اأن املدعى عليه لي�ص بتاجر ول �شريك م�شارب، واإمنا كان ميار�ص الن�شب والحتيال، 
وقد ُرفعت �شده دعوى بتهمة الن�شب والحتيال اأمام املحكمة اجلزئية باأبها، واأدين بها وُحكم عليه 
بال�شجن واجللد، كما هو ثابت يف ن�شخة القرار رقم )4/24( بتاريخ 1429/1/24هـ، ال�شادر من 
املحكمة اجلزئية باأبها، والذي ورد فيه اأن املدعى عليه، قد اأقر اأمام هيئة التحقيق والدعاء العام 
ر باملواطنني، ومل يكن يق�شد بجمع الأموال ت�شغيلها، وبناًء على ذلك فاإنه ل ي�شبح تاجرًا  باأنه غرَّ
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املادة )148(  اأن  كما  الدائرة،  اخت�شا�ص  الق�شية عن  وتخرج  واحلالة هذه،  م�شاربًا  �شريكًا  ول 
من نظام الإجراءات اجلزائية قد ن�شت على اأن )ملن حلقه �شرر من اجلرمية ولوارثه من بعده 
اأن يطالب بحقه اخلا�ص مهما بلغ مقداره اأمام املحكمة املنظورة اأمامها الدعوى اجلزائية يف اأي 
حال كانت عليها الدعوى حتى لو مل يقبل طلبه اأثناء التحقيق(، مما تنتهي معه الدائرة اإىل اأن هذه 
ق�شاء  ا�شتقر  وقد  والحتيال،  بالن�شب  متعلِّقة  واإمنا هي  التجارية،  املنازعات  لي�شت من  الق�شية 
املوؤيد  التدقيق رقم )783/ت/7( لعام 1428هـ،  اأمثلة ذلك: حكم هيئة  الديوان على ذلك، ومن 
لعام  التدقيق رقم )857/ت/7(  لعام 1428هـ، وكذلك حكم هيئة  للحكم رقم )13/د/جت/12( 
الدائرة  على  معه  يتعني  الذي  الأمر  لعام 1428هـ؛  رقم )81/د/جت/12(  للحكم  املوؤيد  1428هـ، 

احلكم بعدم اخت�شا�ص ديوان املظامل ولئيًا بنظر هذه الدعوى.
فلهذه الأ�شباب وبعد املداولة: 

حكمت	الدائرة	بعدم	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	بنظر	هذه	الدعوى	املقامة	من	).....(	�ضد	

	باأ�ضباب	هذا	احلكم. ).....(؛	وذلك	ملا	هو	مبنينَّ

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	1/1844/ق	لعام	1430هـ
رقم	احلكم	االبتدائي:	178/د/جت/2	لعام	1430هـ	

رقم	حكم	اال�ضتئناف:	303/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�ضة:	1430/9/11هـ

اخت�ضا�س	-	ما	يخرج	عن	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	-	اإثبات	ملكية	فكرة	م�ضروع.	

عني احلكم باإثبات ملكيتهم لفكرة م�شروع )هوية املركبة( ومنع ال�شركة املدعى عليها  - مطالبة املدَّ
ل  الدعوى  اأن طريف  ثبوت   - اآخر  بتمكني طرف  اأو  بنف�شها  �شواء  امل�شروع  فكرة  على  التعدي  من 
عون - عدم �شحة  املدَّ لها  تو�شل  النزاع من�شّب على فكرة م�شروع  واأن  تربطهما عالقة جتارية، 
بتاريخ   )50( رقم  الوزراء  جمل�ص  وقرار  ال�شرية،  التجارية  املعلومات  حماية  لئحة  اإىل  ال�شتناد 
لة بالأمر ال�شامي  1426/2/25هـ؛ لأن القرار املذكور اأناط فقط بالديوان م�شرتكًا مع اللجنة امل�شكَّ
رقم )1239( بتاريخ 1426/1/23هـ، تقومي نتائج تطبيق الالئحة دون تقرير الخت�شا�ص بنظر 
املنازعات املتعلقة بتطبيقها؛ ولأن الالئحة املذكورة ن�شت على حق من حلقه �شرر نتيجة خمالفة 
باأي من  اأمام ديوان املظامل  التعوي�ص، ولي�ص  اأمام اجلهة املخت�شة بطلب  اأحكامها يف رفع دعوى 

اخت�شا�شاته - موؤدى ذلك: عدم اخت�شا�ص ديوان املظامل ولئيًا بنظر الدعوى.

لئحة حماية املعلومات التجارية ال�شرية ال�شادرة مبوجب قرار وزير التجارة رقم )3318( بتاريخ 
1426/3/25هـ

مع  املظامل  ديوان  "م�شاركة  وم�شمونه:  1426/2/25هـ  بتاريخ   )50( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار   
تطبيق  نتائج  تقومي  ب�شاأن  1426/1/23هـ،  وتاريخ   )1239( رقم  ال�شامي  بالأمر  امل�شكلة  اللجنة 
لئحة حماية املعلومات التجارية ال�شرية واقرتاح ما تراه يف �شاأنها، مبا يف ذلك حتديد عقوبات ملن 

يخالفها"
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اإىل ف�شيلة  اأ�شالة ووكالة ).....( تقدم بالئحة دعوى  اأن املدعي  تتح�شل وقائع هذه الق�شية يف 
باأن املدعى عليها )�شركة ).....( - �شركة حكومية  بالريا�ص ذكر فيها:  الإدارية  رئي�ص املحكمة 
مملوكة لوزارة الداخلية قبل متلكها من �شندوق ال�شتثمارات العامة( قامت بال�شتيالء على فكرة 
جتارية مب�شمى )هوية املركبة Auto ID( وملخ�شها )ت�شميم واإن�شاء بوابة اإلكرتونية، وقاعدة 
بيانات حتتوي على بيانات املركبة من دخولها من منافذ اململكة اإىل انتهائها من اخلدمة، اأو اإعادة 
ت�شديرها، ومن خالل هذه البوابة تتمكن اإدارة املرور من اإ�شدار ا�شتمارة املركبة، ووثيقة التملك، 
اأو جتديدها اأو نقل امللكية من مواقع بيع ال�شيارات )الوكالء واملوزعني واملعار�ص( اأو اإ�شدار اإذن 
اإ�شالح �شيارة م�شدومة، اأو نقل �شيارة معطوبة، اأو خروج من اخلدمة )ت�شليح( من مواقع )ور�ص 

ال�شيانة، وال�شمكرة، وحمالت الت�شليح(.
مراحل تطور امل�شروع:

املرحلة الأوىل: ن�شاأة فكرة امل�شروع.
من  جمموعة  قام  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  الإلكرتونية  احلكومة  اأنظمة  تطبيق  بداية  مع 
املخت�شني بدرا�شة اإمكانية توظيف التقنية الإلكرتونية يف ت�شهيل اإجراءات ت�شجيل املركبات لدى 
واإذن  والتجديد،  امللكية  ونقل  التملك،  وثيقة  اإ�شدار  خدمات  وتقدمي  املرور،  واإدارات  الوكالء، 
الأطراف،  والوقت جلميع  توفر اجلهد  واآمنة  ودقيقة  �شريعة  باآلية  معطوبة  �شيارة  نقل  اأو  اإ�شالح 
املركبة  هوية  م�شروع  وهو  املن�شود،  الهدف  يحقق  جتاري  م�شروع  فكرة  اإىل  املطورون  تو�شل  وقد 
)Auto ID(، وقد تزامنت فكرة امل�شروع مع جمريات الأحداث التي ارتكبها اأفراد الفئة ال�شالة 
عن طريق ا�شتخدام ال�شيارات كو�شيلة قتل وتدمري، وما �شاحب ذلك من حتذير اجلهات الأمنية 
لدى مطوري  الرغبة  عزز  لال�شتخدام، مما  وجاهزة  مفخخة  اأ�شبحت  التي  ال�شيارات  بع�ص  من 
امل�شروع؛ لل�شري ُقُدمًا يف تطوير فكرة امل�شروع، حيث مت ال�شتفادة من بع�ص التجارب الدولية وزيارة 
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بع�ص الدول و�شركات توريد املركبات، ونتج عن ذلك التو�شل اإىل اإمكانية الربط بني مراحل العمر 
الزمني للمركبة، وفقًا ملا ت�شمنته الفكرة املن�شو�ص عنها اأعاله.

املرحلة الثانية: الفكرة داخل �شركة ).....(.
يف الن�شف الثاين من �شهر ذو احلجة من عام 1424هـ، املوافق الن�شف الثاين من �شهر فرباير 
ك م�شروع هوية املركبة ).....( على �شعادة الرئي�ص التنفيذي ل�شركة  لعام 2004م، عر�ص ممثل مالَّ
).....( الدكتور ).....( ال�شتف�شار عن مدى رغبة �شركة ).....( يف ا�شتقبال فكرة مملوكة لعدة 
اآليًا عن طريق الوكالء، وكان رده يتمثل يف  اإ�شدار ا�شتمارات ال�شيارات  اأ�شخا�ص، ومن مكوناتها 
الرتحيب بالفكرة، واإمكانية طرح امل�شروع على ال�شخ�ص املعني بالتنفيذ يف ال�شركة، وهو املهند�ص 
ل على املهند�ص  ).....( امل�شوؤول عن ق�شم تقنية الأعمال احلكومية، ومت طرح الفكرة ب�شكل مف�شَّ
ك الفكرة ول�شركة ).....(، واقرتح تقدميها  ).....( فاأثنى على الفكرة، واأفاد باأن فيها خريًا ملالَّ
ب�شكل ر�شمي وجتزئتها بحيث يتم البدء باإ�شدار ال�شتمارات عن طريق الوكالء اأوًل، ومن ثم تعقبها 
اخلطوات الأخرى مثل ربط جميع مواقع بيع ال�شيارات - وكالء، موزعني، معار�ص - وجميع ور�ص 

ال�شيانة وال�شمكرة وحمالت الت�شليح(.
ل�شركة  امل�شروع  عن  مكتوب  ملخ�ص  تقدمي  مت  2004/2/17م،  املوافق  1424/12/26هـ،  ويف 
ك فكرة امل�شروع - بوا�شطة  اأُبلغ ممثل مالَّ الثالث من �شهر مار�ص 2004م  ).....(، ويف الأ�شبوع 
موظف �شركة ).....( الأ�شتاذ ).....( - بقبول الفكرة، واأنه �شوف يتم التن�شيق معه ملتابعتها لدى 

اإدارة املرور بعد الرفع بها لهم.
املرحلة الثالثة: امل�شروع لدى الإدارة العامة للمرور.

عند انتقال فكرة امل�شروع اإىل الإدارة العامة للمرور واإحالتها اإىل اأحد ال�شباط ).....( مت التن�شيق 
ك الفكرة بخ�شو�ص حتديد موعد لإعطاء �شورة �شاملة عن الفكرة والآثار  معه من ِقبل ممثل مالَّ
املرتتبة عليها، ويف املوعد املحدد مت �شرح فكرة امل�شروع واأبعادها للمعنيني يف الإدارة العامة للمرور، 
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اللوحات اجلديدة لدى  للدولة، والطريقة املقرتحة لإ�شدار  املالية  وتو�شيح طريقة حفظ احلقوق 
بالقبول،   ).....( �شركة  على  بالرد  والوعد  بالت�شجيع  امل�شروع  فكرة  حظيت  وقد  املعتمد،  الوكيل 
�شوء  وعلى   ،).....( �شركة  اإىل  للمرور  العامة  الإدارة  بالقبول من  امل�شروع  فكرة  اأن عادت  وبعد 
ك الفكرة تقدمي عر�ص مرئي بوا�شطة الــ)بور  ك باأن على مالَّ ذلك اأبلغت �شركة ).....( ممثل املالَّ
بوينت( للم�شوؤولني يف �شركة ).....(، يت�شمن مراحل تنفيذ امل�شروع؛ ليتم التفاق على اآلية التنفيذ.

املرحلة الرابعة: مرحلة ال�شتعداد للتنفيذ.
التجارة حتت م�شمى موؤ�ش�شة ).....(  امل�شروع لدى وزارة  ت�شجيل موؤ�ش�شة  اإجراءات  ا�شتكمال  مت 
تبعه اإن�شاء حتالف بني موؤ�ش�شة ).....( وم�شروع ).....( - اأحد برامج موؤ�ش�شة ).....( - وذلك 
بخ�شو�ص العمل �شويًا يف تنفيذ امل�شروع حتت م�شمى ).....(؛ ملا متتلكه ).....( من بنية �شبكية 
جاهزة داخل اأو بني املدن الرئي�شة يف اململكة، وما تخطط له من ربط كل مناطق اململكة يف امل�شتقبل، 
نات  ل عن مكوِّ وتكليف فريق عمل �شعودي من موؤ�ش�شة ).....( و�شركة ).....(؛ لإعداد عر�ص مف�شَّ
).....( مت حتديد موعد  �شركة  وبناًء على طلب  منه،  النتهاء  للتنفيذ، ومت  وال�شتعداد  امل�شروع، 
العر�ص يف مقر �شركة ).....( يف يوم الأربعاء 1425/11/17هـ، عند ال�شاعة العا�شرة �شباحًا، ويف 
املوعد املحدد ح�شر اأع�شاء فريق العر�ص اإىل مقر �شركة ).....( بعد التن�شيق معهم قبل املوعد 
ويرغب يف  العر�ص،  باإلغاء  ه  وجَّ ل�شركة ).....(  التنفيذي  الرئي�ص  اأن  املفاجاأة  اأن  اإل  بوقت كاف 
التاأكيد امل�شَبق من ِقبل املعنيني يف �شركة ).....( باأن  ك الفكرة بالرغم من  الجتماع مبمثل مالَّ

املوعد ُحدد بناًء على اقرتاحهم ومالءمة برنامج الرئي�ص التنفيذي للموعد املحدد.
املرحلة اخلام�شة: عودة امل�شروع اإىل الطرح للتفاو�ص يف �شركة ).....(.

بناًء على رغبة �شعادة الرئي�ص التنفيذي ل�شركة ).....(، مت يف يوم الأحد 1425/11/21هـ، املوافق 
ك مع الرئي�ص التنفيذي لل�شركة الدكتور  2005/1/2م، ويف مقر �شركة ).....( اجتماع ممثل املالَّ
).....(، وبح�شور )كل من الدكتور ).....(، والأ�شتاذ ).....(، والأ�شتاذ ).....(( ومما مت طرحه 
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بالتنازل عن  امل�شروع  تنفيذ  امل�شروع- ربط  التنفيذي -ممثل مالك  الرئي�ص  اأن  يف هذا الجتماع 
بينما  كمقاول،   ).....( لتحالف  تنفيذه  باإ�شناد  ال�شركة  التزام  مقابل  يف   ).....( ل�شركة  ملكيته 
يف مقابل ذلك، طرح ممثل املالك اإمكانية �شراء فكرة امل�شروع، وفقًا للقيمة التي حتددها املكاتب 
ال�شت�شارية املختارة، اأو دخول �شركة ).....( ك�شريك بن�شبة حمددة، قد ترتفع مع مرور الزمن اإىل 
متلك امل�شروع بالكامل، اأما تنفيذ امل�شروع من ِقبل ).....( كمقاول، فمثلها مثل اأي �شركة تتقدم 
بعر�ص تنفيذ امل�شروع، مما يجعلها تفوز بالتنفيذ كمقاول، اأو اأن يفوز بالتنفيذ من هو اأف�شل منها 
من ال�شركات املتناف�شة، وانتهى الجتماع بتم�شك الرئي�ص التنفيذي ل�شركة ).....( بطلبه تنازل 
ك باحل�شول على  اأو بدًل من ذلك يقوم املالَّ ل�شركة ).....(،  بالكامل  امل�شروع  ك عن فكرة  املالَّ
املوافقات الر�شمية من اجلهات املعنية، واآلية التنفيذ من الإدارة العامة للمرور، ويف حالة احلاجة 

اإىل اأن تكون املعلومات من خالل �شركة ).....( تتوىل هي بيع خدمة نقل املعلومات.
املرحلة ال�شاد�شة: العر�ص ل�شاحب ال�شمو امللكي م�شاعد وزير الداخلية لل�شوؤون الأمنية.

م من �شركة ).....(، املت�شمن التنازل عن ملكية  ك العر�ص البخ�ص املقدَّ يف �شوء عدم قبول املالَّ
على  العر�ص  مت  كمقاول،  التنفيذ  من   ).....( حتالف  متكني  مقابل  يف   ).....( ل�شركة  امل�شروع 
�شاحب ال�شمو امللكي م�شاعد وزير الداخلية لل�شوؤون الأمنية يف 1425/11/28هـ؛ لإ�شدار اأمر �شموه 
الكرمي ل�شعادة مدير الأمن العام؛ لتخاذ كافة الإجراءات التي متكن ).....( من البدء يف التنفيذ 
بالتن�شيق مع املخت�شني يف الإدارة العامة للمرور، على اأ�شا�ص األ يرتتب على اأية جهة حكومية اأية 
تكلفة مالية، كما اأنه لن يتم اإ�شافة اأية اأعباء مالية اإلزامية على امل�شتفيدين من اخلدمة، ما عدا 
ه �شاحب ال�شمو امللكي م�شاعد وزير الداخلية لل�شوؤون  ر لأجور التعقيب، وبناًء عليه وجَّ ما هو مقرَّ
ك، وفقًا ملا جاء باخلطاب  الأمنية �شعادة مدير عام مركز املعلومات الوطني بالرد على خطاب املالَّ
بدرا�شة   ).....( �شركة  تكليف  �شيتم  اأنه  املت�شمن  1426/7/2هـ،  بتاريخ   )6232/21/44( رقم 
ا�شتمارات  واإ�شدار  باملرور،  ال�شيارات  بيع  مواقع  ربط  م�شروع  نظام  لتطوير  الأن�شب؛  الطريقة 
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املركبات من تلك اجلهات بال�شكل الذي يتنا�شب مع �شيا�شات و�شوابط ال�شركة، وو�شعها ك�شركة 
حكومية مملوكة لوزارة الداخلية من حيث حر�شها على تنفيذ اأية فكرة بال�شكل الذي ي�شمن اأمن 
خماطبة  مت  1426/7/27هـ،  ويف  خدمة،  اأي  تنفيذ  امتياز  حق  طرف  اأي  منح  وعدم  املعلومات، 
باأكرث من  للتنفيذ  قابلة  امل�شروع  فكرة  اأن  للتاأكيد على  ).....(؛  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  �شعادة 
املوؤهلة  ال�شركات  باختيار  ي�شمح  بل  المتياز،  اأي طرف حق  اإعطاء  ودون  مب�شطة،  وباآلية  طريقة 

واملتخ�ش�شة �شواء يف ت�شميم الربامج اأو التطبيقات الآلية، اأو جتهيز واإعداد البنية التحتية.
.)Auto ID املرحلة ال�شابعة: ادعاء �شركة ).....( متلك فكرة )هوية املركبة

ك عن امللكية  لعدم متكن �شركة ).....( لأمن املعلومات من متلك امل�شروع، عن طريق تنازل املالَّ
لها يف مقابل اللتزام بتمكني حتالف ).....( من التنفيذ كمقاول مت يف 1426/10/13هـ، ا�شتالم 
خطاب �شعادة الرئي�ص التنفيذي ل�شركة ).....( رقم )2484( بتاريخ 1426/10/11هـ، املت�شمن 
ك  اأن ممثل مالَّ بحجة   )Auto ID املركبة  م�شروع )هوية  لفكرة   ).....( �شركة  بتملك  الدعاء 
الفكرة ).....( كان يربطه ب�شركة ).....( عقد تقدمي خدمات ا�شت�شارية قانونية واإدارية، وين�ص 
يف املادة )8( على تعهده باأن كل براءات المتياز، وحقوق الطبع لأية ملكية فكرية تتم مبعرفته اأو 
با�شرتاكه تكون من ممتلكات �شركة ).....(، واأن الفكرة قد متت مناق�شتها ودرا�شتها اإبان عمله 

لدى ال�شركة.
ويف تاريخ 1426/10/17هـ، مت الرد على خطاب �شعادة الرئي�ص التنفيذي ل�شركة ).....( من اأن 
هذا اخلطاب يوؤكد على عدم ملكية �شركة ).....( لفكرة م�شروع )هوية املركبة Auto ID(، واأن 
كها، كما اأن ادعاء متلك الفكرة اأتى متاأخرًا، حيث مل يظهر اإل يف اخلطاب املوؤرخ  ملكيتها تعود ملالَّ
يف 1426/10/11هـ، بينما الفكرة مرت بعدة مراحل منذ طرحها يف 1424/12/26هـ، ويف جميع 
املناق�شات والجتماعات التي متت مع املخت�شني وامل�شوؤولني يف �شركة ).....(، واآخرها الجتماع 
الذي ُعقد معهم يف يوم الأحد 1425/11/21هـ، كان يناق�ص دور �شركة ).....( يف اآلية التنفيذ 
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ع بني الطرفني غري  فقط، اإما ك�شريك اأو مقدم خدمة، واأن ادعاء متلك الفكرة بناًء على العقد املوقَّ
�شحيح، لكون العقد مت اإنهاوؤه قبل قبول فكرة امل�شروع، واأنه على افرتا�ص �شريان عقد اخلدمات 
ع مع �شركة ).....(، فاإن املادة )8( التي ت�شتند اإليها �شركة )....( يف ادعائها  ال�شت�شارية املوقَّ
ح�شرت الأفكار التي ت�شتطيع متلكها �شركة ).....( يف اأية ملكية فكرية تتم مبعرفته، اأو با�شرتاكه، 
ول ت�شمل الأفكار التجارية؛ لأن نطاق العقد تقدمي خدمات ا�شت�شارية قانونية واإدارية بال�شاعة، واأنه 
مهما كانت حجة �شركة ).....( جتاه ادعاء متلك الفكرة، فلي�ص لديها ما يخولها متلك ح�ش�ص 
ال�شركاء الذين يتم الإ�شارة اإليهم منذ طرح الفكرة مع اأي من من�شوبي �شركة ).....(، واأنه بقدر 
اأنه  اإل  ك الفكرة من تنازلت ل�شركة ).....( خالل املراحل التي مرت بها الفكرة،  مه مالَّ ما قدَّ
ك فكرة امل�شروع حماولة �شركة ).....( ادعاء متلك الفكرة، اأو جزء  يف اجلانب الآخر يرف�ص مالَّ
منها، اإما بطريقة امل�شادرة اأو الغت�شاب، ول يقبلون امل�شا�ص بها، اأو متكني اأية جهة اأخرى من 
ا�شتغاللها حفاظًا على حقوقهم املكت�شبة واملحمية مبوجب الأنظمة واللوائح النافذة يف هذا ال�شاأن. 
املرحلة الثامنة: املطالبة مبنع �شركة ).....( من م�شادرة واغت�شاب فكرة م�شروع )هوية املركبة 

.)Auto ID

ونظرًا  واغت�شابها،  املركبة  هوية  م�شروع  فكرة  ملكية  ).....( م�شادرة حق  �شركة  اأمام حماولة 
ال�شمو  العر�ص على �شاحب  الداخلية يف حينه، فقد مت  لوزارة  لو�شعها ك�شركة حكومية مملوكية 
امللكي الأمري ).....( م�شاعد وزير الداخلية لل�شوؤون الأمنية باخلطاب املوؤرخ يف 1427/10/13هـ، 
اإىل جانب حماية حقوقنا  عنايته اخلا�شة  يوليها  واأن  الفكرة،  يتبنى هذه  اأن  �شموه  ملتم�شني من 
املكت�شبة، وذلك بتوجيه �شركة ).....( مبا يراه ينا�شبهم من اخليارات التالية: اأوًل: الكتفاء بالدور 
الرئي�ص املناط بهم من حيث و�شع ال�شرتاطات الأمنية املنا�شبة؛ ل�شمان �شالمة مترير البيانات، 

رة على خدمة تقدمي البيانات للم�شروع. واحت�شاب الر�شوم املقرَّ
ك الفكرة، وفقًا للح�ش�ص والن�شب التي �شيتم التفاق عليها. ثانيًا: اأو الدخول ك�شريك مع مالَّ
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ثالثًا: اأو �شراء الفكرة اإما عن طريق دفع قيمتها ال�شوقية حاليًا، واإما اأن توؤول ملكيتها ل�شركة ).....( 
بعد فرتة من و�شعها مو�شع التنفيذ.

وبعد انتقال املو�شوع للدرا�شة بني بع�ص اإدارات الوزارة والأمن العام واإدارة املرور ثم اإمارة منطقة 
ك  الريا�ص، اإىل اأن ا�شتقر يف �شرطة الريا�ص برقم )6665( يف 1428/4/6هـ؛ لإخطار ممثل مالَّ

الفكرة باأن الإدارة العامة للمرور توؤكد اأن الأمر متعلق مبركز املعلومات الوطني، و�شركة ).....(.
ويف �شوء ان�شمام اململكة اإىل منظمة التجارة العاملية، وما ين�ص عليه الق�شم ال�شابع من اتفاقية 
اجلوانب املت�شلة بالتجارة "تريب�ص" اخلا�ص بالأ�شرار التجارية من اأن )الأ�شرار التجارية وغريها 
ذلك  وغري  الثقة،  خرق  �شد  حمايتها  يجب  جتارية  قيمة  لها  ال�شرية" التي  "املعلومات  اأنواع  من 
من الأعمال التي تتعار�ص مع املمار�شات التجارية النزيهة(، وعماًل مبا ن�شت عليه لئحة حماية 
املعلومات التجارية ال�شرية ال�شادرة بالقرار الوزاري رقم )3218( بتاريخ 1426/3/25هـ، املبني 
على قرار جمل�ص الوزراء رقم )50( بتاريخ 1426/2/25هـ، يف مادتها الأوىل من اأنه تعد اأية معلومة 
�شرًا جتاريًا يف اأي من احلالت الآتي بيانها: )1- اإذا كانت غري معروفة عادة يف �شورتها النهائية، 
ناتها الدقيقة، اأو كان من ال�شعب احل�شول عليها يف و�شط املتعاملني عادة بهذا  اأو يف اأي من مكوِّ
النوع من التعامالت. 2- اإذا كانت ذات قيمة جتارية نظرًا لكونها �شرية. 3- اإذا اأخ�شعها �شاحب 
احلق لتدابري معقولة؛ للمحافظة على �شريتها يف ظل ظروفها الراهنة(. وكذلك ما ن�شت عليه يف 
مادتها الثالثة من اأنه )ُيعد ح�شول اأي �شخ�ص على �شر جتاري، اأو ا�شتعماله له، اأو الإف�شاح عنه 
بطريقة تخالف املمار�شات التجارية النزيهة، ودون موافقة �شاحب احلق، اإ�شاءة ل�شتعمال ال�شر 

التجاري، ويف جميع الأحوال ل يجوز الإف�شاح عنه مبا يخالف حقيقته(.
وحيث اإن الأمر مل يتوقف عند تعذر التو�شل مع املدعى عليها �شركة ).....(؛ لت�شوية ودية بالرغم 
من طرح عدة خيارات لهم بل تعداه اإىل ال�شتيالء على فكرة امل�شروع، والبدء يف التطبيق الفعلي 
اأي اعتبار للحقوق  اأن تعري  ال�شيارات عن طريق الوكالء دون  ا�شتمارات  اإ�شدار  جلزء منها، وهو 
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ك التي كفلتها املعاهدات الدولية، التي اأ�شبحت اململكة ع�شوًا بها، واللوائح املحلية  املكت�شبة للمالَّ
التي حتمي الأفكار التجارية، كما اأنها �شوف ت�شتمر يف تطبيق الأجزاء املتبقية من هذه الفكرة.

وعليه فاإننا نطلب الت�شدي ملو�شوع النزاع، والف�شل فيه �شرعًا مبا يكفل لنا ملكية فكرة امل�شروع، 
ومينع �شركة ).....( من التعدي عليها �شواء بوا�شطتها، اأو عن طريق متكني طرف اآخر، واإلزامها 
ك  بتحمل كافة تكاليف درا�شة امل�شروع، ودفع كامل الإيرادات املتحققة عن اجلزء املطبق منه للمالَّ
 )Auto ID ك فكرة )هوية املركبة حلني التفاق على اآلية م�شرتكة؛ حلفظ احلقوق املكت�شبة ملالَّ

ومبا ي�شمن ا�شتفادة البلد واملواطن من تطبيقها.
بتاريخ 1430/5/25هـ،  الدائرة  اإىل  واأحيلت  اآنفًا،  اإليه  امل�شار  بالرقم  الدعوى ق�شية  قيد  وقد مت 
وعند مراجعة املدعي اأ�شالة ووكالة؛ لتحديد موعد لنظر دعواه، �شاألته الدائرة عن دعواه فاأحال اإىل 
عون التجارة، فاأجاب  مة منه يف 1430/05/23هـ، وب�شوؤاله هل ميتهن هو واملدَّ لئحة الدعوى املقدَّ
باأنهم ل ميتهنون التجارة ما عدا املدعي ).....(، فهو ميتهن التجارة، ثم �شاألته الدائرة هل هناك 
عني واملدعى عليها، فاأجاب باأنه ل توجد هناك عالقة عقدية بني الطرفني،  عالقة عقدية بني املدَّ
واأن تقدمه لديوان املظامل ا�شتنادًا لالئحة حماية املعلومات التجارية ال�شرية، وقرار جمل�ص الوزراء 

رقم )50( بتاريخ 1426/02/25هـ، ثم اأ�شدرت الدائرة حكمها بذات اجلل�شة.

 Auto عني يهدفون من دعواهم اإىل طلب اإثبات ملكيتهم لفكرة م�شروع )هوية املركبة حيث اإن املدَّ
اآخر،  طرف  متكني  طريق  عن  اأو  بوا�شطتها،  �شواء  عليها،  التعدي  من  عليها  املدعى  ومنع   )ID

ق  املطبَّ املتحققة عن اجلزء  الإيرادات  امل�شروع، ودفع كامل  تكاليف درا�شة  بتحمل كافة  واإلزامها 
ك فكرة )هوية املركبة  ك؛ حلني التفاق على اآلية م�شرتكة؛ حلفظ احلقوق املكت�شبة ملالَّ منه للمالَّ

.)Auto ID
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اإن الخت�شا�ص الولئي من امل�شائل الأولية التي يتعني على الق�شاء الف�شل فيها من تلقاء  وحيث 
نف�شه قبل الدخول يف مو�شوع الدعوى، ولو مل يكن ذلك بطلب اأحد اأطرافها.

واأن  اأن يكون بني تاجرين،  النزاع  التجارية لنظر  للدوائر  ُي�شرتط لنعقاد الخت�شا�ص  اإنه  وحيث 
يكون العمل الذي يربطهما عمل جتاري، وحيث اإن الطرفني ل تربطهما عالقة عقدية، واأن النزاع 
عون، فاإن هذا النزاع يخرج عن  من�شّب على ا�شتيالء املدعى عليها على فكرة م�شروع تو�شل لها املدَّ

الخت�شا�شات املقررة لديوان املظامل بهيئة ق�شاء جتاري.
عون من اخت�شا�ص الديوان بنظر الدعوى ا�شتنادًا لالئحة حماية املعلومات التجارية  اأما ما ذكره املدَّ
ال�شرية، وقرار جمل�ص الوزراء رقم )50( بتاريخ 1426/02/25هـ، فاإن قرار جمل�ص الوزراء �شالف 
الذكر، مل ينط النظر يف النزاعات املتعلقة بالئحة حماية املعلومات التجارية ال�شرية بديوان املظامل، 
لة بالأمر ال�شامي رقم )1239( بتاريخ 1426/1/23هـ تقومي  واإمنا اأناط بالديوان مع اللجنة امل�شكَّ

نتائج تطبيق الالئحة.
وزير  قرار  ال�شادرة مبوجب  ال�شرية  التجارية  املعلومات  من لئحة حماية   )8( املادة  ن�شت  كما 
التجارة رقم )3318( بتاريخ 1426/3/25هـ على اأنه: "لكل من حلقه �شرر نتيجة خمالفة اأحكام 
هذه الالئحة احلق يف رفع دعوى اأمام اجلهة الق�شائية املخت�شة بطلب التعوي�ص عن الأ�شرار التي 

حلقت به"، ومل ينط نظر هذه الدعاوى اإىل ديوان املظامل باأي من اخت�شا�شاته الق�شائية.
املقامة	من	كل	من	 بنظر	الدعوى	 الدائرة	بعدم	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	 لذلك	حكمت	

).....(	و).....(	و).....(	�ضد	�ضركة	).....(.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	2/5037/ق	لعام	1429هـ
رقم	احلكم	االبتدائي:	328/د/جت/11	لعام	1429هـ

رقم	حكم	اال�ضتئناف:	314/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�ضة:	1430/9/17هـ

اخت�ضا�س	-	ما	يخرج	عن	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	-	�ضم�ضرة	يف	غري	البيع.

تر�شيحه  نظري  عليها  املتفق  ال�شم�شرة  مقابل  بدفع  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  املدعي  مطالبة 
منازعتها  يف  الف�شل  بولية  تخت�ص  التي  ال�شم�شرة   - جتارية  موؤ�ش�شة  مع  للتعاقد  عليه  للمدعى 
الدوائر التجارية تنح�شر فيمن يتو�شط بني البائع وامل�شرتي؛ لإمتام البيع باأجرة عماًل بن�ص املادة 
)30( من نظام املحكمة التجارية - املطالبة النا�شئة عن العمل لي�شت من عقود البيع التجارية بل 

من قبيل الأتعاب - اأثر ذلك: عدم اخت�شا�ص ديوان املظامل ولئيًا بنظر الدعوى.

 نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.

الدعوى  املكرمة - جدة لئحة  الإدارية مبنطقة مكة  اإىل املحكمة  اأنه ورد  الدعوى  تتح�شل وقائع 
مة من ).....( بوكالته عن املدعي، طالبًا اإلزام املدعى عليها مب�شتحقات املدعي عن ال�شم�شرة  املقدَّ
املتفق عليها ومقدارها )5%( من تكاليف امل�شروع الذي تقوم املدعى عليها بتنفيذه بعد اأن اعتمدها 
م الر�شوم الهند�شية اخلا�شة مب�شروع ).....( مركز جتاري وترفيهي،  املدعي لذلك، ب�شفته م�شمِّ
قام  اأنه  اإل  بالكامل  امل�شروع  تنفيذ  على   ).....( ال�شيد  املركز  �شاحب  مع  عليها  املدعى  واتفقت 
بتغيري ن�شبة املدعي اإىل )2.5%(، ثم بداأ العمل، وت�شلم املدعي مبلغًا )68000( عن بداية العمل، 
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وو�شلت تكاليف امل�شروع اإىل )20.000.000( رياٍل، ومل ُت�شلِّم املدعى عليها املدعي حقوقه، رغم 
اأن امل�شروع قارب على النتهاء، فقيدت الدعوى ق�شية بالرقم املبنيَّ مب�شتهل احلكم، واأحيلت اإىل 

هذه الدائرة فبا�شرت نظرها على النحو املبنيَّ بال�شبط.
عليه  املدعى  وب�شوؤال  الدعوى،  بالئحة  ما جاء  على  وكالة  املدعي  د  اأكَّ وبجل�شة 1429/12/29هـ، 
وكالة ).....(عن اجلواب، ذكر اأن املدعى عليه مل يقم بالتفاق مع املدعي، واأن املبلغ الذي �شلَّمه 
للمدعي )63000( رياٍل قيمة ت�شاميم امل�شروع يف املرحلة الأوىل، واأن املرحلة الثانية مت ا�شتبعاد 
مع  املدعي  اتفاق  �شاهدًا على  لديه  باأن  املدعي  وكيل  ب  فعقَّ امل�شروع،  مالك  ِقبل  منها من  املدعي 

مقاول امل�شروع على اأن للمدعي ن�شبة )2.5%( من قيمة امل�شروع.
بجل�شة  �شبطه  مت  ما  وعلى  الدعوى،  لئحة  على  الدائرة  اطلعت  1430/6/14هـ  وبجل�شة 
1429/12/29هـ، والتي تظهر اأن مطالبة املدعي متعلِّقة بال�شم�شرة مقابل تر�شيح املدعي للمدعى 

عليه؛ للتعاقد بني املدعى عليه وبني موؤ�ش�شة ).....(.

وحيث  الثابت اأن ال�شم�شرة التي تخت�ص املحاكم التجارية بولية الف�شل فيها منح�شرة فيما اأبانه 
فت املادة )30( من النظام ال�شم�شار باأنه من  الف�شل الرابع من نظام املحكمة التجارية، وقد عرَّ
ط بني البائع وامل�شرتي؛ لإمتام البيع باأجرة، ومن ذلك يظهر عدم انطباق الن�ص على مو�شوع  يتو�شَّ
الدعوى، ولي�ص مو�شوع الدعوى من عقود البيع التجارية، بل هو من قبيل الأتعاب التي يدعي التفاق 

عليها مع املدعى عليه مقابل اعتماده وتر�شيحه ملالك امل�شروع، واأن ذلك بعلم مالك امل�شروع.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	بنظر	هذه	الدعوى.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.
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حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء	بعدم	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	

املدعي	 ت�ضميم	 اأن	 واأ�ضافت	 	، الدائرة	 اأوردتها	 التي	 االأ�ضباب	 اإىل	 ا�ضتناداً	 الدعوى	 هذه	 بنظر	

تعد	من	 ال	 املثابة	 بهذه	 وهي	 الهند�ضية	 االأعمال	 �ضمن	 تدخل	 عليه	 للمدعى	 هند�ضية	 خرائط	

االأعمال	التجارية	مما	يعني	عدم	انطباق	و�ضف	التاجر	على	املدعي	،	وتو�ضي	بتبليغ	حكمها	مع	

حكم	الدائرة	ليكون	م�ضححاً	له
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رقم	الق�ضية:	6/197/ق	لعام	1427هـ	و	6/38/ق/	لعام	1428هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	7/د/جت/24	لعام	1430هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	517/اإ�س/7	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/10/11هـ

1-	اخت�ضا�س	-	ما	يخرج	عن	االخت�ضا�س	الوالئي	لديوان	املظامل	-	تركة.

طلب دخول تركة وموؤ�ش�شة مورث طريف اخل�شومة �شمن اأموال ال�شركة - نظر الرتكة التي خلَّفها 
اأو اتفاقيات اأخرى لي�شت ُمدَرجة يف  املتوفى، وما يتعلق بها من حقوق ومطالبات بناًء على و�شية 
عقد ال�شركة يخت�ص به الق�شاء العام - اأثر ذلك: عدم اخت�شا�ص ديوان املظامل ولئيًا بنظر هذا 

الطلب.
2-	�ضركة	-	تخارج	وت�ضفية	-رفع	الدعوى	قبل	اأوانها.

املطالبة بت�شفية ال�شركة اأو التخارج منها - ثبوت قيام ال�شركة قيامًا �شحيحًا مبوجب عقد تاأ�شي�شها 
ق عليه  ع من جميع ال�شركاء، وامل�شدَّ والوفاء بكامل راأ�ص مالها، طبقًا ملا جاء بعقد تاأ�شي�شها املوقَّ
من وزارة التجارة وال�شناعة - وجود نزاع اأمام جهة الق�شاء العام بني ال�شركة وبع�ص الورثة، فيما 
عيه ال�شركة اأنه من �شمن راأ�ص مالها - اأثره: تغري مركز ال�شركاء بعد �شدور احلكم، مما يعني  تدَّ
عني ت�شفية  اإنتهاء النزاع �شيرتتب عليه غنب - موؤدى ذلك: عدم قبول طلب املدَّ اأن التخارج قبل 

ال�شركة اأو التخارج منها لرفعه قبل الأوان.

و).....(   ).....( وهم   ).....( �شركة  ال�شركاء يف  بع�ص  م  تقدَّ باأنه  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخ�ص 
تاأ�شي�ص  باأنه مت  فيها،  بدعوى جاء  الإدارية مبنطقة اجلوف  املحكمة  اإىل   ).....( اأبناء  و).....( 
خ يف 1423/1/3هـ، اإل  �شركة ).....( �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة مبوجب عقد تاأ�شي�شها، واملوؤرَّ
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اأن ال�شركة مل تقم على اأر�ص الواقع، ومل يعقد اأي جمل�ص لإدارتها، ومل يتحقق الغر�ص من ال�شركة، 
خة يف  وقد مت قيد هذه الدعوى ق�شية برقم )6/197/ق( لعام 1427هـ، مبوجب بطاقة الإحالة املوؤرَّ
1427/12/2هـ، وباإحالتها للدائرة بادرت مبا هو لزم لنظرها، وحددت لها عدة جل�شات، ويف يوم 
م وكالته عن ).....( ذات الرقم  عني ).....(، وقدَّ الثنني املوافق 1428/2/8هـ، ح�شر وكيل املدَّ
)32( بتاريخ 1427/11/29هـ، ووكالته عن ).....( ذات الرقم )38( بتاريخ 1427/11/29هـ، 
بتاريخ   )49461( الرقم  ذات   ).....( عن  وكالته  م  قدَّ كما  عرعر،  عدل  كتابة  عن  ال�شادرتني 
1427/12/23هـ، ال�شادرة عن كتابة العدل الثانية بربيدة، كما ح�شر حل�شور املدعي وكالة كل من 
).....( و).....( وقاما بتقدمي وكالتهما ذات الرقم )3( بتاريخ 1426/10/19هـ، وال�شادرة عن 
كتابة عدل عرعر عن املدعى عليه ).....( ب�شفته رئي�ص جمل�ص املديرين ل�شركة ).....(، وبعد 
ماه من وكالت على نحو ما هو مثَبت يف حم�شر ال�شبط، �شاألت  التثبت من هوية احلا�شرين، وما قدَّ
بكامل  الوفاء  بعدم  الدعاء  ت�شمنت  والتي  لئحته،  اإىل  فاأحال  دعواه:  عن  عني  املدَّ وكيل  الدائرة 
احل�ش�ص العينية، وهي مزرعة قمح مببلغ )300.000( ثالثمائة األف رياٍل، وعدد "ثالثني" ناقلة 
والتي  ال�شركات،  نظام  املادة )1/162( من  اإىل  وا�شتند  رياٍل،  األف  �شتمائة  بقيمة )600.000( 
تنفي تاأ�شي�ص اأية �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإل بعد توزيع احل�ش�ص النقدية والعينية على جميع 
ال�شركاء والوفاء بكاملها، كما ذكر اأنه مل ي�شدر عن ال�شركة اأية ميزانيات منذ تاأ�شي�شها، ومل يتم 
تعديل ملكيتها بعد وفاة اثنني من ال�شركاء، وهما ).....( وزوجته الأوىل، وتاأ�شي�شًا على بياناته طلب 
ال�شركاء، كما طلب ت�شمن  مة من  املقدَّ ال�شركة، وق�شمة احل�ش�ص  عني احلكم ببطالن  املدَّ وكيل 
م  احلكم حل ال�شركة وانق�شاءها، وب�شوؤال وكيل املدعى عليه عن جوابه حيال الدعوى املنظورة، قدَّ
مذكرة مكونة من �شبع �شفحات، حوت دفعًا �شكليًا للدعوى باأنه قد �شبق، واأن اأقيمت هذه الدعوى 
عني  يف ذات املو�شوع اأمام املحكمة العامة يف عرعر، ول زالت الدعوى منظورة، كما واأن مطالبة املدَّ
بحل ال�شركة لبطالنها خمالف لن�ص املادة )177( لنظام ال�شركات، كما وت�شمنت لئحته اجلوابية 
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عني فيما يطالبون به، واأنهى جوابه بالطلب من ديوان املظامل  دفعًا مو�شوعيًا مفاده عدم اأحقية املدَّ
عني �شورة من املذكرة، والذين طلبوا اإمهالهم ل�شياغة رد  عني، وقد اأعطى وكيل املدَّ رد دعوى املدَّ
م وكيل املدعى عليه ).....( ب�شفته وكياًل عن بع�ص  تقدَّ يوم الثنني 1428/2/8هـ،  حمرر. ويف 
ال�شركاء يف �شركة ).....( بدعوى يف ذات املو�شوع املتناَزع عليه، ومو�شوعها املطالبة بتنفيذ بنود 
والذي  التا�شع،  البند  ما جاء يف  واأهمها  عليهم،  واملدعى  عية  املدَّ ال�شركة  بني  املرَبم  باأجر  العقد 
ين�ص على اللتزام بتحويل جميع اأ�شول واأموال املوؤ�ش�شة من عقارات ومزارع اإىل ال�شركة؛ لتكون 
جزءًا من راأ�ص مالها، وقام املدعى عليهم با�شتقطاع مبلغ وقدره )1.260.604( مليون ومائتان 
و�شتون األفًا و�شتمائة واأربعة ريالت، كاأتعاب نظري تلك الأعمال املتعاَقد عليها اإل اأنهم مل يلتزموا مبا 
جرى عليه التفاق، برغم ا�شتح�شال تلك الأتعاب، ثم اأنهى مطالبته للدائرة باإلزامهم بتنفيذ تلك 
بقدر  حماماة  واأتعاب  رياٍل،  األف  خم�شمائة   )500.000( قدره  تعوي�ص  ودفع  اللتزامات، 
)100.000( مائة األف رياٍل، وقد اأجاب وكيل املدعى عليه بعدم �شحة هذه الدعوى العرتا�شية، 
واأنه مل يتم تقا�شي اأية مبالغ من ِقبل موكله وحيث راأت الدائرة اأن هذه الدعوى ل تخرج عن �شلب 
ب�شم هذه  املوافق 1428/6/3هـ،  الثنني  يوم  بجل�شة  قرارها  �شدر  فقد  الأوىل،  الدعوى  مو�شوع 
الدعوى اإىل الدعوى الأ�شا�شية ال�شادر بها هذا احلكم، واملقامة اأ�شاًل من كل من ).....( و).....( 
و).....( اأبناء ).....( �شد بقية ال�شركاء. وقد نادت الدائرة يف جل�شاتها تباعًا بال�شلح بني اأطراف 
عني باأنه مت عر�ص ال�شلح على وكيل املدعى عليهم على نحو اأن يتم  النزاع، وعليه فقد ذكر وكيل املدَّ
اإىل  اإ�شافة  العقارات،  من  ن�شيبهم  موكليه  اإعطاء  ثم  ومن  بال�شركة،  اخلا�شة  العقارات  تقدير 
ن�شيبهم من النقد والأ�شهم، اإل اأن وكيل املدعى عليهم ذكر اأن موكليه ل يقبلون بال�شلح على هذا 
النحو، واإمنا يرغبون يف �شم جميع الأموال املتعلقة بالرتكة لراأ�ص مال ال�شركة، باعتبارها متت يف 
عني طلبه  ثهم جميعًا، ومن ثم توزيع الأن�شبة على هذا الأ�شا�ص. بعد ذلك كرر وكيل املدَّ حياة مورِّ
نة  م مذكرة مكوَّ من الدائرة حل ال�شركة، وفقا لالئحته اآنفة الذكر، وب�شوؤال وكيل املدعى عليهم قدَّ
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عني عليها، ذكر اأنها مل حتو اإفادات جديدة يف حمل الدعوى،  من )14( �شفحة، وباطالع وكيل املدَّ
وكان من وقائع هذه الدعوى ما مت اإحالته من املحكمة العامة بعرعر، وهي الق�شية اخلا�شة بورثة 
بتاريخ   )729( برقم  الديوان  اإىل  وردت  والتي  مميز،  �شرعي  حكم  من  فيها  �شدر  وما   ).....(
1428/5/2هـ، وقد حوى ال�شك ال�شرعي املحال رقم )5/162/ت( بتاريخ 1425/9/20هـ، �شردًا 
ث،  ل با�شم املورِّ للورثة ولعقد ال�شركة واحل�ش�ص العينية، وبيان العقارات حمل النزاع، وما هو م�شجَّ
وما هو با�شم اأبنائه، وبيان الأ�شهم اململوكة لالأ�شرة، وبيان ملكيتها مما هو با�شمه اأو با�شم بع�ص 
ث، هل هو و�شية اأم هبة ا�شتنادًا  اأبنائه، ثم بيان لبع�ص الأن�شطة التجارية، وا�شتعرا�ص ملا مت من املورِّ
ث ).....( والذي ين�ص فيه على حتويل اأ�شول وح�شابات موؤ�ش�شته ل�شالح  ع من املورِّ لالإقرار املوقَّ
ال�شركة مبا لها وعليها، وانتهى احلكم بعدم اخت�شا�ص املحكمة ال�شرعية بنظر الدعوى واإحالتها 
بتاريخ  رقم )85/ق5/اأ(  بالقرار  ت�شديق احلكم  وعليه جرى  اأوراقها،  بكامل  املظامل  ديوان  اإىل 
يودان  ما  لديهما  هل  الدعوى،  طريف  الدائرة  �شاألت  1428/6/3هـ،  جل�شة  ويف  1428/2/21هـ، 
عني اأنه يطالب بحل ال�شركة باعتبارها �شورية، مل تقم على اأر�ص الواقع،  اإ�شافته؟ فذكر وكيل املدَّ
بعدم  الدائرة  حتكم  باأن  يطالب  كما  املال،  راأ�ص  من  جزء  اأي  بدفع  ال�شركاء  من  اأي  يقم  ومل 
اخت�شا�شها بنظر الدعوى العار�شة للمدعى عليهم ب�شم بقية اأمالك موؤ�ش�ص ال�شركة؛ ليكون �شمن 
اأما بقية  راأ�ص مال ال�شركة، كما ذكر وكيل املدعى عليهم باأن راأ�ص مال ال�شركة معلوم يف العقد، 
ر  عني عن ملكه ل�شالح ال�شركة، بعد ذلك قرَّ الأمالك فت�شاف لراأ�ص مال ال�شركة بتنازل والد املدَّ
ماه، ثم اأ�شدرت الدائرة التجارية حكمها رقم )13/د/جت/24( لعام  طرفا الدعوى الكتفاء مبا قدَّ
1428هـ، القا�شي بعدم اخت�شا�ص ديوان املظامل ولئيًا بنظر الدعوى املقامة من ).....( و).....( 
جمل�ص  رئي�ص  ب�شفته   ).....( �شد   ).....( �شركة  يف  �شركاء  ب�شفتهم   ).....( اأبناء  و).....( 
على  م  املقدَّ والعرتا�ص  فيها،  ال�شادر  واحلكم  الق�شية  هذه  وباإحالة   ،).....( ل�شركة  املديرين 
بدرا�شتها  قامت   ،- ال�شابعة  الدائرة   - الق�شايا  تدقيق  هيئة  اإىل  عليهم  املدعى  ِقبل  من  احلكم 
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واأ�شدرت حكمها رقم )53/ت/7( لعام 1429هـ، واملنتهي اإىل نق�ص حكم الدائرة رقم )13/د/
خ  جت/24( لعام 1428هـ ا�شتنادًا اإىل اأن ال�شركة قد قامت قيامًا �شحيحًا مبوجب عقد تاأ�شي�شها املوؤرَّ
يف 1423/1/13هـ، واأنه قد مت الوفاء براأ�ص مالها طبقًا ملا ورد يف املادة ال�شاد�شة من عقد التاأ�شي�ص، 
ع من جميع ال�شركاء، وامل�شتوفى للم�شادقة عليه من قِبل وزارة التجارة وكتابة العدل، واأما ما  واملوقَّ
رة اإىل حتقيق املو�شوع فيها  يتعلق بالأموال التي هي خارج ال�شركة، فقد اأ�شارت هيئة التدقيق املوقَّ
اأن الأ�شل يف  حتقيقًا كاماًل، ونظر ذلك وفقًا لالأ�شول ال�شرعية والق�شائية مع الأخذ يف العتبار 
الإقرارات ال�شحة، اإل اإذا ُوجد �شارف ي�شرف عنها، وبناًء على ذلك فقد تقرر لدى الدائرة اإعادة 
فتح باب املرافعة يف الق�شية ملناق�شتها والتدقيق فيها، وقد اأخذت الدائرة يف اعتبارها اأي�شًا اإجراء 
من  بينهم  الأخوة  رابطة  على  حفاظًا  ال�شركاء  بني  النزاع  حلل  ودية  �شبل  عن  والبحث  ال�شلح، 
القطيعة والنزاع، اإل اأن اأطراف الدعوى مل يتو�شلوا اإىل حل، ويف جل�شة يوم الثنني 1430/1/8هـ، 
وبح�شور اأطراف الدعوى اأطلعتهم الدائرة على م�شمون حكم هيئة التدقيق، واأ�شارت الدائرة لهم 
باأن املخارجة يف مثل مو�شوعهم هو ال�شبيل الأمثل الذي ي�شمن م�شلحة اأطراف الدعوى، ثم طلبت 
خ يف 1423/6/9هـ، واأ�شل الو�شية، واأ�شل الوكالة،  عني تزويدهم باأ�شل الإقرار املوؤرَّ الدائرة من املدَّ
واأ�شل العقد باأجر، فذكر وكيل املدعى عليهم باأن اأ�شول هذه الوثائق لديهم، وقاموا بتقدميها بعد 
ت  متَّ عما  الدعوى  طريف  الدائرة  �شاألت  1430/2/7هـ،  الثنني  يوم  جل�شة  ويف  للمطابقة،  ذلك 
عني اأنه مقيم يف الريا�ص، ويطلب اإحالة  الإ�شارة اإليه يف حم�شر اجلل�شة ال�شابقة، فذكر وكيل املدَّ
كامل اأوراق الق�شية اإىل املحكمة الإدارية مبنطقة الريا�ص؛ لوجود امل�شقة املرتتبة على تردده ملنطقة 
اجلوف، واأن مو�شوع النزاع م�شتحِكم، ورمبا قد يطول، ل�شيما واأن حمامي املدعى عليهم مقيم يف 
الريا�ص اأي�شًا، ونقل الق�شية اإىل هناك فيه م�شلحة للطرفني، كما اأن منطقة اجلوف، ل يوجد فيها 
حما�شبون قانونيون يف حال احلاجة اإليهم، كما اأنه من خالل اخلربة ال�شابقة، فاإنه ل ير�شى اأحد 
الق�شية  نقل  على  يوافق  ل  باأنه  عليهم  املدعى  وكيل  فاأجاب  للمنطقة،  احل�شور  املحا�شبني  من 
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للريا�ص، ويطلب ال�شتمرار يف نظرها مبنطقة اجلوف، فطلبت الدائرة من طريف الدعوى ح�شر 
عني اأن موكليه يطالبون بحل ال�شركة وبطالنها، كما يطالبون باحلكم بعدم  طلباتهم، فذكر وكيل املدَّ
دخول اأموال موؤ�ش�شة ).....( �شمن اأموال ال�شركة باعتبارها اأموال تركة، واحلكم بعدم اخت�شا�ص 
الق�شاء التجاري بذلك، وهذه دعواهم، فيما ذكر وكيل املدعى عليهم باأن موكليه يح�شرون دعواهم 
باحلكم ببقاء ال�شركة ودخول اأموال ).....( من منقولت وعقارات يف اأموال ال�شركة، وفقًا للعقد 
م املدعي ).....( جمموعة من الأوراق التي ذكر اأنها موجودة  ع منهم بذلك، وهذه دعواهم وقدَّ املوقَّ
الدائرة  ثمانية، وطلب من  الق�شية وعددها  واملوجودة يف  املنظورة يف منطقة عرعر،  الدعوى  يف 
اأموال  رثهم ت�شرف يف الأموال حتى ما قبل وفاته، مما ينفي كون  اأن موِّ اإثباتها، والتي تدل على 
ر الأطراف  موؤ�ش�شته داخلة يف اأموال ال�شركة، واأعطى �شورة منها لوكيل املدعى عليهم، بعد ذلك قرَّ
رقم  حكمها  الدائرة  اأ�شدرت  اجلل�شة  ذات  ويف  للمداولة،  اجلل�شة  ُرفعت  ثم  م،  تقدَّ مبا  الكتفاء 
)1/د/جت/24( لعام 143ه، القا�شي برف�ص الدعوى املقامة من ).....( و).....( و).....( اأبناء 
ال�شركة  حل  طلبهم  يف  وذلك  ال�شركاء،  بقية  �شد   ).....( �شركة  يف  �شركاء  ب�شفتهم   ).....(
يف  ح  مو�شَّ هو  ملا  ال�شركة؛  اأموال  �شمن  وموؤ�ش�شته   ).....( اأموال  دخول  عدم  وطلبهم  وبطالنها، 
حمكمة  اإىل  عني  املدَّ من  م  املقدَّ والعرتا�ص  فيها،  ال�شادر  واحلكم  الق�شية  رفع  وبعد  الأ�شباب، 
ال�شتئناف اأ�شدرت حكمها رقم )215/اإ�ص/7( لعام 1430هـ، القا�شي بنق�ص حكم الدائرة واإعادة 
اإىل الدائرة ملعاودة نظرها، وباإحالة الق�شية للدائرة بادرت مبا هو لزم لنظرها،  اأوراق الق�شية 
عون وهم كل من ).....(  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 1430/7/13هـ، وفيها ح�شر املدَّ
و).....( و).....( واملدعى عليهم وهم كل من ).....( و).....( ووكيل املدعى عليهم ).....(، ويف 
هذه اجلل�شة اطلعت الدائرة على ملف الق�شية، وعلى حكمها رقم )1/جت/24( لعام 1430هـ، وعلى 
حكم حمكمة ال�شتئناف رقم )215/اإ�ص/7( لعام 1430هـ، واأطلعت الدائرة طريف الدعوى على 
اإ�شافته؟ فذكر  م�شمون حكم حمكمة ال�شتئناف، ثم �ُشئل اأطراف الدعوى، هل لديهم ما يودون 
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خ 1423/6/9هـ، وقد �شدر  املدعى عليهم باأن ال�شركة قد ملكت اأموال ).....( مبوجب الإقرار املوؤرَّ
العامة  املحكمة  اخت�شا�ص  بعدم  يق�شي  ال�شمالية  باحلدود  العامة  املحكمة  من  حكم  الق�شية  يف 
التي  الدعوى  باأن  عون  املدَّ ذكر  ثم  �شركة،  اأموال  واعتربتها  عني،  املدَّ من  مة  املقدَّ الدعوى  بنظر 
موا بها للمحكمة العامة بعرعر هي دعوى ح�شر وق�شمة تركة والدهم ).....( مبوجب �شحيفة  تقدَّ
اأطراف  الدعوى املوؤرخة يف 1425/6/1هـ، واأنهم مل يقوموا بتقدمي دعوى �شد ال�شركة، ثم �ُشئل 

الدعوى، هل لديهم ما يودون اإ�شافته؟ فقرروا اكتفاءهم مبا �شبق، ثم ُرفعت اجلل�شة.

ال�شادر فيها من حمكمة  وبعد الطالع على احلكم  الق�شية ودرا�شتها،  اأوراق  وبعد الطالع على 
ال�شتئناف املت�شمن عدم اخت�شا�ص الديوان بنظر مو�شوع طلب دخول تركة ).....( وموؤ�ش�شته وما 
خلفه من اأموال �شمن اأموال ال�شركة، باعتبار اأن نظر الرتكة التي خلَّفها املتوفى، وما يتعلق بها من 
حقوق ومطالبات بناًء على و�شية اأو غريها، اإمنا يخت�ص بنظرها الق�شاء العام، كما اأن الأموال التي 
عيها ال�شركة من تركة ).....( بناًء على و�شية، اأو على اتفاقيات اأخرى لي�شت مدَرجة يف عقد  تدَّ
ع من ال�شركاء، مما تنح�شر معه واحلالة هذه ولية ديوان املظامل بهيئة ق�شاء جتاري  ال�شركة املوقَّ
عن نظر هذا النزاع، واأما بالن�شبة ملو�شوع طلب ت�شفية ال�شركة اأو التخارج منها، فاإن الثابت من 
اأوراق الق�شية اأن ال�شركة، قد قامت قيامًا �شحيحًا مبوجب عقد تاأ�شي�شها املوؤرخ يف 1423/1/13هـ، 
ع من جميع  واأنه قد مت الوفاء براأ�ص مالها، طبقًا ملا ورد يف املادة ال�شاد�شة من عقد التاأ�شي�ص، واملوقَّ
ال�شركة م�شتكملة  تكون معه  العدل، مما  وكتابة  التجارة  وزارة  ِقبل  وامل�شاَدق عليه من  ال�شركاء، 
عون يطالبون بت�شفية ال�شركة اأو التخارج منها،  ملقوماتها ال�شرعية والنظامية، اإل اأنه وملا كان املدَّ
عي ال�شركة اأنه  وحيث اإن نظر ذلك اإمنا يتم بعد اأن ينتهي النزاع بني ال�شركة، وبع�ص الورثة، فيما تدَّ
من �شمن راأ�ص مالها بحكم نهائي من الق�شاء العام، وبخا�شة اأن مراكز ال�شركاء �شوف تتغري بعد 
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احلكم، مما يعني اأن التخارج �شيرتتب عليه قبل انتهاء النزاع غنب فاح�ص، مما تنتهي معه الدائرة 
اأو التخارج منها اإىل حني انتهاء املحكمة املخت�شة  عني ت�شفية ال�شركة،  اإىل عدم قبول طلب املدَّ
بنظر النزاع املتعلق ب�شم اأموال تركة ).....( وموؤ�ش�شته وما خلَّفه من اأموال �شمن اأموال ال�شركة.
لذلك	حكمت	الدائرة	مبا	يلي:	اأواًل:	عدم	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	بالن�ضبة	لطلب	املدعى	

عليهم	�ضم	تركة	).....(	وما	يتعلق	بها	من	حقوق	ومطالبات	�ضمن	اأموال	ال�ضركة.	ثانياً:	عدم	

عني	ت�ضفية	ال�ضركة	اأو	التخارج	منها	لرفعه	قبل	االأوان. قبول	طلب	املدنَّ

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	4/68/ق	لعام	1429هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	168/د/جت/	18	لعام	1430هـ

رقم	حكم	اال�ضتئناف:	696/اإ�س/7	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�ضة:	1430/12/22هـ

اخت�ضا�س	-	ما	يخرج	عن	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	-	�ضروط	�ضحة	امل�ضاربة	-	م�ضاربة	فا�ضدة.

مطالبة املدعي باإعادة راأ�ص ماله الثابت بعقد امل�شاربة بينه وبني املدعى عليه - ا�شرتاط الفقهاء 
ل�شحة امل�شاربة اأن يكون الربح معلومًا؛ لأن املق�شود من العقد هو الربح، وجهالته توؤدي اإىل ف�شاد 
العقد - عدم حتديد ن�شبة امل�شارب من الربح - اأثره: اأن الوكيل لي�ص م�شاربًا، ويكون العقد املرَبم 
بني الطرفني لي�ص عقد �شركة م�شاربة، اأو اأية �شركة من ال�شركات املعروفة يف الفقه الإ�شالمي - 

موؤدى ذلك: عدم اخت�شا�ص ديوان املظامل ولئيًا بنظر الدعوى.

تتلخ�ص يف لئحة دعوى قدمها املدعي اأ�شالة ووكالة ).....(، وفيها يذكر اأنه وموكليه قد �شلَّموا 
وختم  اأموالهم،  لهم  يعد  اأنه مل  اإل  بت�شغيلها  ليقوم  املرَفقة؛  العقود  مبلغًا مبوجب   ).....( املدعو 

لئحته باملطالبة باإلزام املدعى عليه باإعادة املبالغ.
وباإحالة الق�شية للدائرة اأجرت ما هو لزم لنظرها، وحددت جل�شة يوم الأحد املوافق 1429/4/21هـ 

موعدًا لنظر الق�شية.
اأو من ميثله  املدعى عليه  فيما تبني عدم ح�شور  ووكالة،  اأ�شالة  املدعي  املحدد ح�شر  املوعد  ويف 
�شرعًا، فحددت الدائرة جل�شة يوم الثالثاء املوافق 1429/5/29هـ موعدًا؛ ل�شتكمال نظر الدعوى.

م  ويف املوعد املحدد ح�شر املدعي اأ�شالة ووكالة، كما ح�شر املدعى عليه ).....(، ويف اجلل�شة قدَّ
املدعى عليه مذكرة مع ما يراه م�شتندًا لها، �ُشلِّمت �شورة منها للمدعي ملخ�شها اأن املدعي دخل 
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اأرباح كبرية خالل فرتة  ل على  واأنه حت�شَّ اإرادته كم�شتثمر يف الأ�شهم، وفقًا ملواد العقد،  مبح�ص 
زمنية قليلة، وتنا�شى العقد الذي يخ�شع للربح واخل�شارة، كما اأن العقد ين�ص على ا�شتثمار املبالغ 
يف امل�شاريع وال�شفقات والأ�شهم ذات الربحية العالية، وي�شقط حقهما يف ادعاء الغنب، اأو اجلهالة 
وال�شرر، واأنه قام با�شتثمار الأموال لدى �شركة ).....(، وقد تعر�شت املحفظة للخ�شارة التي و�شلت 
واملدعو  مب�شر،  املذكورة  ال�شركة  وكيل  راجع  اأنه  كما  املرَفق،  املحا�شب  تقرير  وفق  الإفال�ص  حد 
).....(، وفقًا لتوجيهات ال�شركة، وذلك ل�شخ املزيد من املبالغ، و�شلَّمه املبالغ املراد حتويلها مقابل 
�شندات قب�ص اإل اأنه ا�شتحوذ على الأموال، واأنه قام برفع دعوى ق�شائية �شد وكيل ال�شركة، و�شدر 
الآن،  العثور عليه حتى  ال�شلطات امل�شرية من  بالق�شية، ومل تتمكن  الغيابي املرَفق  حكم املحكمة 
واأنه يف حال القب�ص عليه وتنفيذ احلكم، فاإن الأموال �شوف تق�شم ق�شمة غرماء بني امل�شاهمني، 
وختم رده بالتما�ص رد الدعوى، وبعر�ص ذلك على املدعي اأ�شالة ووكالة، وطلب اجلواب منه طلب 
اإمهاله اإىل جل�شة قادمة؛ لتقدمي اإجابته، فحددت الدائرة جل�شة يوم ال�شبت املوافق 1429/8/22هـ 

موعدًا؛ ل�شتكمال نظر الدعوى.
ويف املوعد املحدد ح�شر املدعي اأ�شالة ووكالة، كما ح�شر املدعي ).....(، فيما تبني عدم ح�شور 
ا�شتعداده باحل�شور يف  باأ�شباب تخلفه رغم  الدائرة  ي�شعر  اأو من ميثله �شرعًا، ومل  املدعى عليه، 
با�شتثمار  وموكليه  هو  علمه  مدى  عن  ووكالة  اأ�شالة  املدعي  �ُشئل  اجلل�شة  ويف  ال�شابقة،  اجلل�شة 
هذه املبالغ يف العمالت الأجنبية، كما اأفاد تقرير املحا�شب القانوين، فاأجابا بعدم علمهما وعدم 
اأن  باهلل  فاأق�شما  الدائرة ميينها على ذلك،  الأ�شهم، وطلبت  العقد يف  واأن  موافقتهما على ذلك، 
ع  العقد يف ا�شتثمارها يف الأ�شهم، ولي�ص يف العمالت، واأق�شم ).....( عن زوجته باعتباره هو من وقَّ
العقد، واأودع اأموال زوجته لدى املدعى عليه، باأنه اأودع اأموال زوجته؛ لال�شتثمار يف الأ�شهم فقط 
دون العمالت، واأنه مل ي�شرح للمدعى عليه با�شتثمارها يف العمالت، ومل يعلم بذلك، وبناًء على 
عني مبلغًا وقدره )195.000( مائة  ذلك ُحِكم يف الدعوى غيابيًا باإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدَّ
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وخم�شة وت�شعون األفًا، وبعد �شدور احلكم الغيابي، وتبليغ املدعى عليه به، واعرتا�شه عليه يف املدة 
املحددة نظامًا، قررت الدائرة معاودة نظر الق�شية.

ويف جل�شة يوم الأربعاء املوافق 1430/5/11هـ، ح�شر الطرفان، و�شئل املدعي اأ�شالة ووكالة عن 
مقدار ن�شبة الربح املحددة بينهما فاأجاب: باأن الن�شبة مل حُتدد بينهما، ومل يتفقا على �شيء، ثم 
اإل ما يف العقد، وقد تبني  الن�شبة املقدرة للربح، فاأجاب بقوله: لي�ص بيننا  �ُشئل املدعى عليه عن 
ُرفعت  عليه  وبناًء  عمله،  مقابل  الربح  من  امل�شارب  ن�شبة  حتديد  عدم  العقد  خالل  من  للدائرة 

الق�شية للتاأمل.

بناًء على ما �شبق بيانه، وحيث اإن الخت�شا�ص الولئي يف جمال الق�شاء من امل�شائل الأولية التي 
النظر يف مو�شوع الدعوى، ولو مل يرث ذلك  ابتداًء قبل  القا�شي بحثها، والف�شل فيها  يتعني على 
اأحد من طريف الدعوى، وحيث قد تبني للدائرة اأنه مل يتم التفاق على اآلية توزيع الأرباح، وحيث اإن 
، معلوم مقداره اإىل من  فقهاء احلنابلة قد عرفوا �شركة امل�شاربة باأنها )دفع مال وما يف معناه معنيَّ
يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه(، ومبا اأنه مل حُتدد ن�شبة امل�شارب من الربح، وقد ن�ص الفقهاء 
على اأنه ُي�شرتط ل�شحة امل�شاربة اأن يكون الربح معلومًا؛ لأن املعقود عليه، اأو املق�شود من العقد، 
هو الربح وجهالته توؤدي اإىل ف�شاد العقد، كما ن�ص ابن قدامة - رحمه اهلل - يف املغني على )اأن 
من �شرط �شحة امل�شاربة حتديد ن�شبة العامل من الربح؛ لأنه ل ي�شتحقه اإل بال�شرط، فلم يقدر اإل 
به( كما ذكر )�شم�ص الدين ابن قدامة( - رحمه اهلل - يف ال�شرح الكبري: )فلو قال: خذ هذا املال 
م�شاربة، ومل يذكر �شهم العامل، فالربح كله لرب املال، والو�شيعة عليه، وللعامل اأجر مثله ن�ص 
اأحمد( وبناًء عليه، فاإن العقد ي�شبح فا�شدًا، وتخرج العالقة بني املدعي واملدعى عليه عن  عليه 
نطاق ال�شركات، وت�شري الدائرة اإىل اأن هيئة التدقيق املوقرة - الدائرة ال�شابعة - قد قررت ذلك يف 
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حكمها رقم )1089/اإ�ص/7( لعام 1429هـ، ال�شادر ب�شاأن حكم الدائرة التجارية الثانية والع�شرين 
رقم )29( لعام 1428هـ بقولها: )وما تو�شلت اإليه الدائرة حمل نظر، اإذ اإن اتفاق الطرفني قد خال 
اأنه بكلمة  الدائرة، وهي  اأوردته  ن�شبة امل�شارب ومن حمرتزات تعريف امل�شاربة الذي  من حتديد 
)بجزء معلوم من ربحه(، يتبني اأن الوكيل لي�ص م�شاربًا، واأن من يدفع ماله اإىل اآخر اإب�شاعًا لي�ص 
العقد،  ف�شاد  توجب  عليه  املعقود  وجهالة  الربح،  هو  العقد  من  واملق�شود  عليه  فاملعقود  م�شاربًا، 
الأمر الذي يتعني معه على الدائرة التحقق من كون العقد املرَبم بني الطرفني عقد �شركة م�شاربة، 
اأو اأية �شركة من ال�شركات املعروفة يف الفقه الإ�شالمي، فاإن تبني لها خالف ذلك ق�شرت نظرها 

عنها، وحكمت بعدم اخت�شا�ص الديوان بنظرها.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	اخت�ضا�س	ديوان	املظامل	والئياً	بنظر	هذه	الدعوى	املقامة	من	).....(	

و).....(	و).....(	�ضد	).....(.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	1/5053/ق	لعام	1429هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	337/د/جت/27	لعام	1429هـ

رقم	حكم	اال�ضتئناف:	50/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�ضة:	1430/1/29هـ

اخت�ضا�س	-	عدم	اخت�ضا�س	مكاين	-	عقد	اإيجار.

بعدم  عليه  املدعى  َدفُع   - عليه  املدعى  ا�شتاأجرها  التي  ال�شاحنات  اإيجار  بقيمة  عني  املدَّ مطالبة   
اخت�شا�ص املحكمة مكانيًا بنظر الدعوى؛ لأنه ي�شكن مبدينة الدمام، وطلب اإحالتها اإىل فرع ديوان 
مبدينة  اإقامة  حمل  عليه  للمدعى  اأن  تثبت  بينة  املدعي  تقدمي  عدم   - ال�شرقية  باملنطقة  املظامل 
ث املدعني واملدعى عليه ثابت به اأن موؤ�ش�شة الأخري بالدمام بح�شب  الريا�ص - العقد املرَبم بني مورِّ
ن بالعقد وال�شجل التجاري للموؤ�ش�شة - موؤدى ذلك: عدم اخت�شا�ص املحكمة الإدارية  ما هو مدوَّ

مبنطقة الريا�ص مكانيًا بنظر الدعوى.

 نظام املرافعات ال�شرعية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )21( بتاريخ 1421/5/20هـ.

اأن موكليه يطالبون املدعى عليه  مها املدعي وكالة ).....( ذكر فيها  تتلخ�ص يف لئحة دعوى قدَّ
مببلغ قدره )ثالثة واأربعون مليونًا وثمامنائة و�شتة وع�شرون األفًا وخم�شة وثالثون رياًل( وذلك قيمة 
مورث  من  عليه  املدعى  موؤ�ش�شة  ا�شتاأجرتها  �شهريج  �شاحنة  واأربعني(  وثالثة  )مائة  عدد  اإيجار 
ع املدعى عليه مع  موكليه، اإل اأن املدعى عليه مل يقم ب�شداد املبلغ املدعى به ملورث موكليه، وقد وقَّ
الت�شوية  تتم  اأنه مل  ن�شت على  والتي  موؤرخة يف 1991/1/20م،  اتفاقية خمال�شة  موكليه  مورث 
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وذلك  موكليه،  ملورث  مبديونيته  عليه  املدعى  اأقر  كما  بال�شاحنات،  املتعلقة  للمطالبات  النهائية 
اآلف  وثمانية  وت�شعمائة  مليونًا  وع�شرين  )خم�شة  مببلغ  �شيكات  اأربع  عدد  موكليه  ملورث  باإعطائه 
ي جزءًا من املبلغ امل�شتَحق، وختم لئحة دعواه بطلب اإلزام  و�شبعمائة وخم�شني( رياًل ك�شمان يغطِّ
ر بثالثة واأربعني مليونًا وثمامنائة و�شتة  املدعى عليه باأن يدفع املبلغ امل�شتَحق يف ذمته ملوكليه، واملقدَّ

وع�شرين األفًا وخم�شة وثالثني رياًل.
وباإحالة الق�شية للدائرة با�شرت نظرها وفق ما هو مو�شح مبح�شر ال�شبط، وحددت لها جل�شة يوم 
الأحد 1429/7/24هـ، والتي ح�شر املدعي وكالة كما ح�شر املدعى عليه وكالة ).....(، وب�شوؤال 
املدعي وكالة عن دعواه، اأجاب مبا ل يخرج عما ورد يف لئحة الدعوى، وبطلب اجلواب من املدعى 
املظامل  ديوان  اإىل  الق�شية  اإحالة  ويطلب  الدمام،  مدينة  يف  يقيم  موكله  باأن  اأجاب  وكالة،  عليه 
اأن املدعى عليه يقيم يف مدينة الريا�ص  باملنطقة ال�شرقية، وبعر�ص ذلك على املدعي وكالة ذكر 
عًا عليه  م خطاب التبليغ موقَّ مبجمع ).....(، وذكر اأنه �شلَّم لئحة الدعوى لرجل اأمن املجمع، وقدَّ
بتوقيع من�شوب للمدعو ).....( - رجل اأمن املجمع - وذكر املدعي وكالة اأن بينته على اأن املدعى 
مه من خطاب التبليغ، كما اأفاد باأن وقت اإبرام العقد كان  عليه ي�شكن مبدينة الريا�ص، هو ما قدَّ
الباطن،  ال�شرقية مبحافظة حفر  باملنطقة  كان  العقد  تنفيذ  وكذلك  بالدمام،  عليه  املدعى  �شكن 
وبعر�ص ذلك على املدعى عليه وكالة اكتفى مبا اأفاد به، وطلبت الدائرة من الطرفني اإح�شار العقد 

عني واملدعى عليه. ث املدَّ املرَبم بني مورِّ
وكالة،  عليه  املدعى  ح�شر  كما  وكالة  املدعي  ح�شر  1429/7/27هـ،  الأربعاء  اليوم  هذا  وبجل�شة 
عني وموكله، و�شورة من ال�شجل  م �شورة من عقد ا�شتئجار ال�شاحنات املرَبم بني مورث املدَّ والذي قدَّ
التجاري ملوؤ�ش�شة موكله، وذكر اأن موكله ي�شكن يف حي ).....( بالدمام، وباطالع املدعي وكالة على 

ث موكليه. العقد ذكر اأنه العقد الذي اأُبرم مع مورِّ
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عني يطالبون باإلزام املدعى عليه باأن يدفع لهم مبلغ )ثالثة واأربعون مليونًا وثمامنائة  وحيث اإن املدَّ
و�شتة وع�شرون األفًا وخم�شة وثالثون( رياًل، والذي يذكرون باأنه ميثل قيمة اإيجار عدد )مائة وثالثة 
باأن موكله  ا�شتاأجرها املدعى عليه من مورثهم، وحيث دفع املدعى عليه وكالة  واأربعني( �شاحنة، 
اإنه  ال�شرقية، وحيث  باملنطقة  املظامل  اإىل فرع ديوان  الق�شية  اإحالة  الدمام، وطلب  ي�شكن مدينة 
عني واملدعى عليه، و�شجل موؤ�ش�شة املدعى عليه،  باطالع الدائرة على العقد املرَبم بني مورث املدَّ
عني، وموؤ�ش�شة املدعى عليه، كما تبني اأن عنوان موؤ�ش�شة  ث املدَّ تبني لها اأن العقد مت اإبرامه بني مورِّ
املدعي  ر  التجاري، وحيث قرَّ املوؤ�ش�شة  بالعقد، و�شجل  ن  املدوَّ الدمام، كما هو  املدعى عليه مدينة 
وكالة اأن وقت اإبرام العقد كان املدعى عليه ي�شكن مبدينة الدمام، كما قرر اأن مكان تنفيذ العقد 
هو املنطقة ال�شرقية، وحيث مل يقدم املدعي وكالة ما ميكن العتماد عليه يف اإثبات اأن �شكن املدعى 
ال�شرعية،  املرافعات  نظام  من  والثالثون(  )الرابعة  املادة  ن�شت  وحيث  الريا�ص،  مدينة  عليه 
ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )21( بتاريخ 1421/5/20هـ، على اأنه )تقام الدعوى يف املحكمة التي 
يقع يف نطاق اخت�شا�شها حمل اإقامة املدعى عليه( كما ن�شت يف املادة )ال�شاد�شة والثالثني( على 
اأو املوؤ�ش�شات  اأو التي يف دور الت�شفية،  اأنه )تقام الدعوى املتعلِّقة بال�شركات واجلمعيات القائمة 
اخلا�شة يف املحكمة التي يقع يف نطاق اخت�شا�شها مركز اإدارتها �شواء كانت الدعوى على ال�شركة، 
املحكمة  اخت�شا�ص  بعدم  احلكم  اإىل  الدائرة  معه  تنتهي  الذي  الأمر  املوؤ�ش�شة(  اأم  اجلمعية،  اأم 

الإدارية مبنطقة الريا�ص مكانيًا بنظر هذه الدعوى وتق�شي به
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	اخت�ضا�س	املحكمة	االإدارية	مبنطقة	الريا�س	مكانياً	بنظر	الدعوى	

املقامة	من	ورثة	).....(	�ضد	).....(.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.
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حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	1/1799/ق	لعام	1430هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	111/د/جت/4	لعام	1430هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	285/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/8/6هـ

اخت�ضا�س	نوعي	-	ما	يخرج	عن	االخت�ضا�س	النوعي	للدوائر	التجارية	بديوان	املظامل	-	اإيقاف	

ت�ضجيل	عالمة	جتارية	-	تكييف	الطلبات.	

مطالبة املدعي احلكم باإلزام ال�شركة املدعى عليها بتغيري عالمة جتارية وعدم ا�شتخدامها و�شطبها 
عية -  من وزارة التجارة وال�شناعة، وت�شجيل عالمة خا�شة بها غري م�شابهة لعالمة ال�شركة املدَّ
التكييف ال�شحيح للدعوى اأنها طعن يف قرار اإداري - النزاع بهذا الو�شف يخرج عن الخت�شا�ص 
النوعي للدوائر التجارية بديوان املظامل - اأثر ذلك: عدم اخت�شا�ص الدائرة نوعيًا بنظر الدعوى.

م  تتح�شل وقائع هذه الدعوى كما ُيبنيَّ من اأوراقها بالقدر الالزم للف�شل فيها يف اأن ).....( تقدَّ
اإىل هذه املحكمة بالوكالة عن �شركة ).....( بعري�شة دعوى، ذكر فيها اأنه بتاريخ 1430/4/21هـ، 
رة  املوقَّ وال�شناعة  التجارة  وزارة  وال�شادر عن  العدد )4249(  القرى  اأم  الإعالن يف �شحيفة  مت 
حة بالإعالن،  بخ�شو�ص ما تقدم به م�شنع ).....( ).....( بطلب ت�شجيل العالمة التجارية املو�شَّ
نة من كلمة )هانكو بحروف عربية ب�شكل داخل دائرة باللون الأحمر، ويف الأ�شفل نف�ص العالمة  واملكوَّ
الب�شائع  على   )17( الفئة  يف  تو�شع  والتي  بالإعالن(  املو�شح  بال�شكل  كما  بالالتينية  يقابلها  ما 
واملنتجات التالية )املطاط والغاتا بر�شا وال�شمغ والأ�شب�شتو�ص وامليكا واملنتجات امل�شنوعة من هذه 
املواد، وغري واردة يف فئات اأخرى ومواد بال�شتيكية مت�شكلة بالبثق لال�شتعمال يف الت�شنيع، ومواد 

تغليف، وح�شو، وعزل اأنابيب، وموا�شري مرنة غري معدنية(.
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ونحيطكم علمًا باعرتا�شنا على ت�شجيل هذه العالمة؛ وذلك لالأ�شباب التالية:
لة  م�شجَّ والأبي�ص  الأحمر  بالألوان  خا�ص  ب�شكل  ولتينية  عربية  بحروف  )هانكو(  عالمة  اأن  اأوًل: 
بتاريخ   ).....( �شركة  اإىل  ملكيتها  انتقلت  قد  1406/2/8ه،  بتاريخ   )65/115( الرقم  حتت 

1427/3/6هـ، ومت اإثبات هذه العالمة لدى الوزارة با�شم �شركة ).....(.
بــ  اإبرام م�شاركة بني �شركة ).....( و�شركة ).....( ال�شهرية  ثانيًا: بتاريخ 1424/11/30هـ، مت 
).....(، واملدعى عليه اأحد ال�شركاء بهذه ال�شركة ومديرها العام مبوجب هذه التفاقية، مت تاأ�شي�ص 
ال�شيارات وال�شتثمار يف  بتاأجري  القيام  للنظام، يكون غر�شها  الطرفني وفقًا  �شركة م�شرتكة بني 
جمال ال�شيارات وفقًا لل�شروط املن�شو�ص عليها يف التفاقية امل�شار اإليها، ومتخ�ص عن ذلك تاأ�شي�ص 

�شركة ).....(.
والتي  بــ ).....(  ال�شهرية  الثاين �شركة ).....(  الطرف  باع  اإليها  امل�شار  التفاقية  ثالثًا: مبوجب 
ميثلها املدعى عليه، واأحد ال�شركاء بها اأعماله القائمة واملتعلقة بال�شركة والتنازل عن ا�شم ال�شهرة 
بهذا  تتعلق  التي  الأ�شول  وكافة  اجلديدة،  امل�شرتكة  ال�شركة  اإىل  جتارية  كعالمة  ل  امل�شجَّ  ).....(

الن�شاط من عقارات و�شيارات وخالفه.
رابعًا: مبوجب التفاقية املرَبمة بني الطرفني يلتزم الطرف الثاين �شركة ).....( مبجرد التوقيع 
ل كعالمة جتارية  على هذه التفاقية بالبدء يف اإجراءات التنازل عن ا�شم ال�شهرة ).....( امل�شجَّ
اإىل ال�شركة امل�شرتكة اجلديدة، كما يتعهد الطرف الثاين )املعرت�ص �شده( بعدم ا�شتخدام هذه 
�شريكًا يف  بو�شفه  بها  يقوم  �شوف  التي  اأخرى غري  اأعمال  اأية  مطلقًا يف  بها  التعامل  اأو  العالمة، 

ال�شركة امل�شرتكة.
يف  خ  املوؤرَّ الأ�شلي  لالتفاق  اإ�شايف  كملحق  الطرفني  من  ع  املوقَّ التفاقية  ملحق  مبوجب  خام�شًا: 
2004/1/22م، فقد التزم الطرف الثاين ).....( بتغيري �شعار ).....( الذي ت�شتخدمه ال�شركة 
على ن�شاط ال�شيانة، حتى ل يبدو اأنه هو نف�ص ال�شعار لــ ).....( لتاأجري ال�شيارات، وذلك خالل 
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عام واحد من توقيع العقد. ومبوجب هذا التفاق الإحلاقي، فاإنه ل يحق لطالب الت�شجيل ).....( 
اأي  اأو  ال�شيانة،  ن�شاط  على   ).....( ل�شركة  ملكًا  اأ�شبحت  التي   ).....( العالمة  هذه  ا�شتخدام 
ال�شركة ممثَّلة يف مديرها املدعى عليه  الواجب على  اإنه من  اأية فئة كانت، حيث  اآخر من  ن�شاط 
م�شابهة  عالمة  اأية  ا�شتخدام  وعدم   ،).....( عالمة  وتغيري  الطرفني  بني  املرَبم  اللتزام  تنفيذ 
ل اأية عالمة اأخرى ل تت�شابه مع عالمة �شركة ).....( ).....(. للعالمة حمل النزاع، ولها اأن ُت�شجِّ

بال�شركة  اجل�شيمة  الأ�شرار  واإحلاق  الغري،  حقوق  على  اعتداء  ُيعد  العالمة  ت�شجيل  اأن  �شاد�شًا: 
واإخالل  ال�شركة،  مع  املتعاملني  لدى  كبرية  �شهرة  ولها  معروفة  اأ�شبحت  التي  العالمة  �شاحبة 
د بعدم ا�شتخدام  بالتفاق املرَبم بني الطرفني، خا�شة واأن طالب الت�شجيل قد �شبق اأن التزم وتعهَّ
له  لي�ص  وبالتايل  الطرفني،  املرَبم بني  التفاق  تاريخ  �شنة من  بتغيريها خالل  يقوم  واأن  العالمة، 
اأي حق يف ا�شتخدام العالمة �شواء ب�شفته مديرًا اأو �شريكًا ب�شركة ).....(، اأو ب�شفته ال�شخ�شية 
�شاحب م�شنع ).....(، وا�شتنادًا اإىل املادة )اخلام�شة ع�شر( من نظام العالمات التجارية التي 
"اأن لكل ذي م�شلحة العرتا�ص على قبول ت�شجيل العالمة اأمام ديوان املظامل خالل  تن�ص على 

ت�شعني يومًا من تاريخ �شهرها".
لذا اأطلب احلكم مبا يلي:

اأوًل: اإيقاف اإجراءات ت�شجيل العالمة ).....( بوزارة التجارة وال�شناعة املعَلن عنها ب�شحيفة اأم 
القرى العدد )4249( يف 1430/4/21هـ.

بــ  اإلزام املدعى عليه ب�شفته ال�شخ�شية، وب�شفته �شريكًا ومديرًا ل�شركة ).....( ال�شهرية  ثانيًا: 
).....( بعدم ا�شتخدام العالمة التجارية و�شطبها من �شجالت وزارة التجارة وال�شناعة، وعليه اأن 
عية. يقوم بتغيريها وت�شجيل عالمة خا�شة به، ل تكون م�شابهة بعالمة ).....( اململوكة لل�شركة املدَّ
عية بحقها يف املطالبة بالتعوي�ص من جراء ما حلقها من اأ�شرار وخ�شائر  ثالثًا: احتفاظ ال�شركة املدَّ

ع بني الطرفني. نتيجة عدم تنفيذ املدعى عليه لالتفاق املوقَّ
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وحيث اإن الخت�شا�ص الولئي والنوعي من امل�شائل الأولية التي يتعني على الق�شاء بحثها حتى لو مل 
يكن ذلك بطلب من اخل�شوم.

التجارة وال�شناعة ت�شجيل عالمة  اأن املدعى عليه طلب من وزارة  اإن دعوى املدعي وكالة  وحيث 
).....( عالمة جتارية له، واأنه مت الإعالن عن ذلك بجريدة اأم القرى، واأن موكلته تعرت�ص على 
ت�شجيل العالمة، وطلب احلكم باإيقاف ت�شجيل العالمة بوزارة التجارة، واإلزام املدعى عليه بعدم 
ا�شتخدام العالمة و�شطبها من وزارة التجارة، فاإن التكييف ال�شليم لهذه الدعوى، اأنها طعٌن بقرار 
نظر  باأن  تق�شي  الديوان،  دوائر  لخت�شا�ص  مة  املنظِّ الديوان  رئي�ص  معايل  قرارات  واأن  اإداري، 
ق�شايا الطعون يف القرارات الإدارية من اخت�شا�ص الدوائر الإدارية، ومن ثم فاإنه يتعني الق�شاء 

بعدم اخت�شا�ص هذه الدائرة نوعيًا بنظر هذه الق�شية، وتق�شي الدائرة بذلك؛ فلهذه الأ�شباب.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	اخت�ضا�ضها	نوعياً	بنظر	هذه	الق�ضية.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	1/2772/ق	لعام	1429هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	25/د/جت/5	لعام	1430هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	284/اإ�س/7	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/7/6هـ

دعوى	-	�ضروط	قبولها	-	ا�ضتمال	عري�ضتها	على	حمل	اإقامة	املدعى	عليه.

عدم ح�شور املدعى عليه اأو من ميثله بجل�شات الدعوى - اإقرار وكيل املدعي بعدم معرفته لعنوان 
قبول  عدم  ذلك:  موؤدى   - اإقامة  حمل  له  يعرف  ول  احلايل،  الوقت  يف  خمتٍف  واأنه  عليه  املدعى 

الدعوى.

 نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.

م بدعوى  تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى وبالقدر الالزم لإ�شدار هذا احلكم يف اأن املدعي ).....(، تقدَّ
للمحكمة الإدارية مبنطقة الريا�ص، جاء فيها اأنه قد تعاقد مع املوؤ�ش�شة املدعى عليها بعقد م�شاربة؛ 
ل�شترياد وتوزيع العطور، وفقًا للعقد املرَفق �شورة منه رقم )201( بتاريخ 1425/1/16هـ، وطلب 
ق�شية  الدعوى  هذه  ف�شجلت  الأرباح،  مع  ماله  راأ�ص  باإعادة  عليه  املدعى  اإلزام  دعواه  ختام  يف 
اأوراقها اإىل هذه الدائرة يف 1429/4/10هـ، فبا�شرت نظرها  اأعاله، واأحيلت  اإليه  بالرقم امل�شار 
حم�شر  يف  بياناته  ن  املدوَّ 1429/4/17هـ،  الأربعاء  يوم   ).....( املدعي  للدائرة  ح�شر  حيث 
ال�شبط، وطلب منها حتديد جل�شة للنظر يف طلباته، فاأجابته الدائرة لذلك، وحددت جل�شة الأحد 
1429/7/24هـ، ح�شرها وكيل املدعي ).....( - ).....( اجلن�شية - مبوجب الهوية الوطنية رقم 
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).....( ال�شادرة من اأحوال الريا�ص، ومبوجب الوكالة ال�شادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب 
الريا�ص برقم )61329( بتاريخ 1429/7/19هـ، ومل يح�شر املدعى عليه، ول من ميثله فتم تاأجيل 
النظر يف هذه الدعوى اإىل يوم الثنني 1429/10/27هـ، اإل اأنه مل يح�شر املدعى عليه، حيث اإن 
اخلطاب املر�َشل للمدعى عليه؛ لإبالغه مبوعد هذه اجلل�شة رقم )13161( بتاريخ 1429/2/4هـ، 
مت اإعادته من الربيد، وكتب عليه بعبارة )مل يطلب(، وقد ذكر وكيل املدعي، اأنه ل يعرف مقر وا�شح 
للمدعى عليه، فتم الكتابة لإدارة البحث والتحري ب�شرطة منطقة الريا�ص؛ لإبالغه بح�شور جل�شة 
ال�شبت 1430/1/27هـ، ومل يح�شر املدعى عليه، ول من ميثله، كما اأنه مل يرد للدائرة اأية اإفادة 
من ِقبل �شعبة التحريات والبحث اجلنائي ب�شرطة منطقة الريا�ص، فيما يتعلق بخطاب الديوان رقم 
)16629( بتاريخ 1429/11/13هـ، بخ�شو�ص اإبالغ املدعى عليه مبوعد تلك اجلل�شة، اإل اأنه قد ورد 
للدائرة خطاب مدير �شرطة منطقة الريا�ص رقم )28243/19/ج/1( بتاريخ 1429/11/28هـ، 
بخ�شو�ص بع�ص الق�شايا املقامة من بع�ص امل�شاهمني �شد املدعى عليه �شاحب موؤ�ش�شة ).....(، 
املت�شمن عدم وجود عنوان �شحيح للمدعى عليه، كما اأن جميع هواتفه مف�شولة عن اخلدمة، وبذات 

اجلل�شة ذكر وكيل املدعي اأن املدعى عليه خمتٍف، ول ُيعرف له عنوان حاليًا.

وحيث اإن الثابت من اأوراق الق�شية عدم وجود عنوان للمدعى عليه ميكن خماطبته عليه، كما اأن 
وكيل املدعي ذكر اأن املدعى عليه خمتٍف، ل ُيعرف له عنوان يف الوقت احلايل.

املحكمة  الق�شايا يف  اأن )نظام  على  ن�شت  التجارية،  املحكمة  نظام  املادة )459( من  اإن  وحيث 
التجارية مبوجب عري�شة حتال اإليه من ِقبل احلاكم الإداري ت�شتمل على ا�شم املدعي واملدعى عليه 

و�شنعتهما، وحمل اإقامتهما، وتابعيتهما، وخال�شة الدعوى مع اأدلتها .......(.
املادة  يف  عنها  املبحوث  ال�شروط  على  ت�شتمل  ل  عري�شة  )كل  اأن  على   )460( املادة  ن�شت  كما 
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ال�شابقة ل تكون مقبولة لدى املحكمة التجارية(. الأمر الذي تخل�ص معه الدائرة بناًء على ذلك اإىل 
عدم قبول هذه الدعوى.

لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	قبول	هذه	الدعوى	املقامة	من	).....(	�ضد	موؤ�ض�ضة	).....(	ل�ضاحبها	

.).....(

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	3/602/ق	لعام	1427هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	268/د/جت/16	لعام	1429هـ

رقم	حكم	اال�ضتئناف:	401/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�ضة:	1430/12/21هـ

دعوى	-	�ضروط	قبولها	-	بيانات	الدعوى.

عليه  واملدعى  املدعي  ا�شم  على  الدعوى  عري�شة  ا�شتمال  على  التجارية  املحكمة  نظام  يف  الن�ص 
وحمل اإقامتهما، واأن كل عري�شة ل ت�شتمل على ال�شروط املتطلبة نظامًا ل تكون مقبولة لدى املحكمة 
عية دعواها �شد املدعى عليه دون ذكر عنوان �شحيح له بالعري�شة  التجارية - اإقامة ال�شركة املدَّ
عية عنوانًا  ميكن التبليغ بالدعوى فيه - حتديد الدائرة عدة جل�شات لنظر الدعوى دون تقدمي املدَّ
لأن  الدعوى؛  قبول  اأثره: عدم   - بالدعوى  واإبالغه  للمدعى عليه ميكن خماطبته من خالله  اآخر 
عية من معاودة  عية مل ت�شتكمل اإجراءات التقا�شي، ومتى ا�شتكملتها فاإن هذا احلكم ل مينع املدَّ املدَّ

مطالبة املدعى عليه - موؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى.

 نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.

م  عية تقدَّ تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى ح�شبما يتبني من الطالع على اأوراقها باأن وكيل ال�شركة املدَّ
بالئحة دعوى �شمنها باأن موكلته قامت ببيع املدعى عليها مطبوعات ورقية بقيمة �شتة اآلف ومائة 
باإلزام املدعى عليها  نيابة عن موكلته  وت�شعة و�شتني )6.169( رياًل، ومل تقم ب�شدادها، وطالب 
ال�شبط،  لها عدة جل�شات، كما هو مثَبت يف دفاتر  للدائرة حددت  الق�شية  ورود  بال�شداد، وحال 
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احلقوق  الدائرة  خاطبت  كما  الدعوى،  بالئحة  الوارد  عنوانه  على  عليه  للمدعى  الدائرة  وكتبت 
خ من مدير �شرطة املنطقة  املدنية بالدمام؛ لإبالغ املدعى عليه بالدعوى، وقد وردها اخلطاب املوؤرَّ
وقد  معهم،  متجاوب  عليه غري  املدعى  باأن  ومفاده  برقم 2/8930،  ال�شرقية يف 1429/3/23هـ، 
عية تقدمي  و�شعوا ا�شمه على القائمة يف ق�شايا اأخرى، ويف جل�شة اليوم طلبت الدائرة من وكيل املدَّ
عية باأنه ل يعرف عنوانًا �شحيحًا للمدعى عليه  ر وكيل ال�شركة املدَّ عنوان ميكن التبليغ عليه، فقرَّ

ميكن خماطبته عليه، وعليه ُرفعت الق�شية للمداولة.

عية �شركة ).....( ).....( تهدف من اإقامة دعواها اإىل اإلزام املدعى عليه  حيث اإن ال�شركة املدَّ
).....( �شاحب موؤ�ش�شة ).....( مبا اأوردته يف لئحة دعواها، وحيث حددت الدائرة لنظر الدعوى 
عية عنوانًا اآخر للمدعى عليه ميكن خماطبته واإبالغه بالدعوى،  عدة جل�شات، ومل يقدم وكيل املدَّ
وحيث ن�شت املادة )459( من نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 
1350/1/15هـ، على ما يلي )نظام الق�شايا يف املحكمة التجارية مبوجب عري�شة حتال اإليه من ِقبل 
احلاكم الإداري ت�شتمل على ا�شم املدعي واملدعى عليه، و�شنعتهما، وحمل اإقامتهما، وتابعيتهما، 
وخال�شة الدعوى مع اأدلتها.. اإلخ( كما ن�شت املادة )460( من ذات النظام على اأن )كل عري�شة 
ل ت�شتمل على ال�شروط املبحوث عنها يف املادة ال�شابقة، ل تكون مقبولة لدى املحكمة التجارية(، 
م عنوانًا ميكن من خالله خماطبة املدعى عليه، ول �شك  عية، مل يقدِّ وحيث اإن وكيل ال�شركة املدَّ
عية، وبالتايل فاإن الدعوى مل ت�شتكمل اإجراءات التقا�شي يف  يف اأن هذا الأمر منوط بال�شركة املدَّ
عية من مطالبة املدعى عليه متى ا�شتكملت الإجراءات النظامية وال�شرعية  ذلك، وهذا ل مينع املدَّ

يف ذلك.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	قبول	الدعوى	املقامة	من	�ضركة	).....(	�ضد	).....(	�ضاحب	موؤ�ض�ضة	
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).....(؛	ملا	هو	مو�ضح	باالأ�ضباب.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	2/3136/ق	لعام	1425هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	30/د/جت/10	لعام	1430هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	445/اإ�س/7	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/7/26هـ

دعوى	-	�ضروط	قبولها	-	حتديد	الطلبات	-	�ضركة	-	حق	ال�ضريك	يف	االطالع.

َعى عليه ب�شرف اأرباحه الناجتة عن ال�شراكة بينهما يف �شركة ).....(  عي باإلزام املُدَّ مطالبة املدَّ
عي مقدار الأرباح الناجتة عن ال�شراكة رغم اإعطاء نظام  ذات م�شوؤولية حمدودة - عدم حتديد املدَّ
ال�شركات احلق لل�شركاء يف الطالع على املركز املايل لل�شركة، وفح�ص دفاترها وم�شتنداتها مبا 
اإقامة  اأن  اأثر ذلك:   - ُوجدت  اإن  اأرباحه  عليه من حقوق وحتديد  وما  له  ما  للمدعي معرفة  يتيح 

رة - موؤداه: احلكم بعدم قبول الدعوى. لة غري ُمقدَّ الدعوى للمطالبة بالأرباح جُمهَّ

 نظام ال�شركات ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.

اأنه  اأوراقها، وبالقدر الكايف لإ�شدار احلكم فيها يف  تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى ح�شبما يبني من 
عي،  مة من املدَّ وردت اإىل املحكمة الإدارية مبنطقة مكة املكرمة - حمافظة جدة لئحة دعوى مقدَّ
عي  جاء فيها: اأنه �شدر يف هذه الدائرة حكم رقم )91( لعام 1421هـ، والقا�شي بثبوت �شراكة املدَّ
َعى عليه البالغة )65%( من راأ�ص مال ال�شركة،  يف �شركة ).....( بن�شبة )10%( من كامل ح�شة املُدَّ
عي �شريكًا نظاميًا يف ال�شركة بعدد )105( ح�شة من كامل  وعليه مت تعديل عقد ال�شركة باإدخال املدَّ
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اأرباح ال�شركة املقابلة  َعى عليه باأن ي�شلِّمه  اإلزام املُدَّ َعى عليه، وطلب يف ختام دعواه  ح�ش�ص املُدَّ
حل�ش�شه منذ تاأ�شي�ص ال�شركة وحتى تاريخه، واإلزامه بت�شليم الأرباح امل�شتقبلية له مبا�شرة.

الدائرة  هذه  اإىل  واأحيلت  احلكم،  هذا  مة  مقدِّ يف  املذكور  بالرقم  ق�شية  الدعوى  هذه  ُقيِّدت  وقد 
عي ).....( - ).....( اجلن�شية -  فبا�شرت نظرها، حيث اإنه يف جل�شة 1426/2/18هـ ح�شر املدَّ
َعى عليه ).....( - ).....( اجلن�شية - برقم ال�شجل ).....(،  برقم ال�شجل ).....(، كما ح�شر املُدَّ
وب�شوؤال  اأعاله،  املر�شودة  الدعوى  بالئحة  ما جاء  وفق  على  اأنها  قرر  دعواه:  عي عن  املدَّ وب�شوؤال 
م مذكرة طلب فيها رف�ص الدعوى، واإجراء املحا�شبة يف �شركة  َعى عليه اجلواب عن الدعوى قدَّ املُدَّ

املحا�شة امل�شماة با�شم ).....( والتي ُتعد �شركة ).....( اإحدى اأجزائها.
ثم تبادل الطرفان املذكرات على النحو املبني مبحا�شر ال�شبط، ثم يف جل�شة 1429/6/7هـ ح�شر 
َعى عليه ب�شفته �شريكًا  م املدعي مذكرة جاء فيها: اأنه يخت�شم املُدَّ الطرفان ال�شابق تعريفهما، وقدَّ
يف �شركة ).....(، وذلك قبل �شدور احلكم باإثبات �شراكته يف �شركة ).....(، وكذلك يخت�شمه 
اأعاله،  املذكور  بعد �شدور احلكم  وذلك  لها  ).....(، وممثاًل  �شركة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  ب�شفته 
فطلبت منه الدائرة اإبالغ �شركة ).....( مبوعد اجلل�شة القادمة؛ ل�شماع اإجابتها عن هذه الدعوى 

فا�شتعد بذلك.
َعى عليه ال�شابق  عي ال�شابق تعريفه، كما ح�شر املُدَّ ويف جل�شة هذا اليوم 1430/2/15هـ ح�شر املدَّ
تعريفه ب�شفته ال�شخ�شية، وب�شفته رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة ).....( ح�شب عقد تاأ�شي�ص ال�شركة، 
عي اأن يح�شر طلباته يف هذه الدعوى، فقرر اأنه يح�شر طلباته يف اإلزام  وطلبت الدائرة من املدَّ
ب�شرف   ).....( �شركة  اإلزام  وكذلك   ،).....( �شركة  عن  الناجتة  اأرباحه  ب�شرف  عليه  َعى  املُدَّ
ر الطرفان اكتفاءهما مبا  اأرباحه من تاريخ ثبوت �شراكته فيها، وحتى تاريخ هذه اجلل�شة، ثم قرَّ

�شبق تقدميه، وطلبا الف�شل يف الق�شية.
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َعى عليهما ب�شرف اأرباحه الناجتة عن ال�شراكة  عي قد ح�شر دعواه يف طلب اإلزام املُدَّ وملَّا اأن املدَّ
عي مل يحدد مقدار الأرباح التي يطالب بها، واجلهة الق�شائية ل ميكن اأن تف�شل  بينهما، وملَّا اأن املدَّ
الأرباح  وتقدير  الق�شاء حتديد  ولي�ص من مهمة  رة،  ومبالغ مقدَّ وفق طلبات حمددة  اإل  يف ق�شية 
عون؛ اإذ ل ي�شح اأن يكون عمل الق�شاء هو حتديد وتقدير احلقوق املطاَلب بها  التي يطالب بها املدَّ
رة �شرعًا يف عمل الق�شاء، وقد  نيابة عن اأ�شحابها؛ لأن مثل هذا العمل يخرجه عن احليدة املقرَّ
عي يف هذه الدعوى من مطالبته بالأرباح  عي اأن له حقًا - كما هو حال املدَّ كان الواجب على من يدَّ
د مقداره، ثم يرفع  رة، الناجتة عن ال�شراكة - اأن يبحث عنه، ويتاأكد من �شحته، ويحدِّ الغري مقدَّ
ر، ويف �شبيل  رة وا�شحة ل جهالة فيها؛ ليكون النظر يف نزاع معلوم على اأمر مقدَّ به الدعوى حمرَّ
ذلك اأعطى النظام احلق لل�شركاء يف الطالع على امل�شتندات مبقر ال�شركة - والطرفان �شريكان 
يف ال�شركة حمل الدعوى كما هو مثَبت يف احلكم امل�شار اإليه اأعاله-، وقد جاء يف املادة رقم )24( 
ل يف اإدارة ال�شركة، ولكن يجوز  من نظام ال�شركات ما ن�شه: )ل يجوز لل�شريك غري املدير اأن يتدخَّ
اأن يطلع بنف�شه يف مركز ال�شركة على �شري اأعمالها، واأن يفح�ص دفاترها وم�شتنداتها، واأن يوجه 
الن�شح ملديرها، وكل اتفاق على خالف ذلك ُيعد باطاًل(، وما فر�شه النظام يف هذه املادة كحق 
لل�شركة اإمنا الغر�ص منه اأن يتحقق ال�شريك بنف�شه من و�شع ال�شركة، وما له فيها من حقوق، وما 
عليه من خ�شائر، وحني يتحقق من وجود حق م�شلوب من حقوقه ومقدار ذلك احلق، ُحق له اأن يقيم 
اأن يلجاأ ال�شريك مبا�شرة اإىل الق�شاء للمطالبة باأرباح  اأما  اأُخذ منه،  بذلك الأمر دعوى بقدر ما 
عي يف دعواه املاثلة اأمام الدائرة-،  رة دون اأن يتحقق مما هو له - كما هو طلب املدَّ لة غري ُمقدَّ جمهَّ
رها هو، فاإن ذلك ُيعد  َعى عليهما ب�شرف اأرباحه التي مل يقدِّ ويطلب من الق�شاء احلكم باإلزام املُدَّ
لة التي ل ميكن الف�شل فيها، وهي بهذه الكيفية؛ الأمر الذي تنتهي معه  من قبيل الدعاوى املجهَّ
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الدائرة اإىل عدم قبول هذه الدعوى.
لذلك	حكمت	الدائرة:	بعدم	قبول	الدعوى.	واهلل	املوفق،	

و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	1/4937/ق	لعام	1428هـ
رقم	احلكم	االبتدائي:	166/د/جت/4	لعام	1429هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	154/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/5/2هـ

دعوى	-	�ضروط	نظرها	-	اإقامة	الدعوى	اأمام	جهة	ق�ضائية	اأخرى.	

 ثبوت اأن مو�شوع النزاع منظور اأمام املحكمة العامة ول زال حتت املرافعة - دخول الدعوى يف ولية 
القا�شي بعر�شها عليه، ول ميلك اأحد �شحبها منه، ولو كانت خارجة عن اخت�شا�شه اإل بعد احلكم 
فيها واإ�شدار قرار بعدم اخت�شا�شه بالنظر فيها، واإحالتها للجهة املخت�شة منعًا لزدواج وت�شارب 

الأحكام - موؤدى ذلك: عدم جواز نظر الدعوى.

قرار جمل�ص الوزراء رقم )12002( بتاريخ 1395/5/4ه واملت�شمن يف فقرته الأوىل: ".... اأن الدعوى 
تدخل يف ولية القا�شي بعر�شها عليه، ول ميلك اأحد �شحبها منه، ولو كانت خارجة عن اخت�شا�شه 

اإل بعد احلكم فيها واإ�شدار قرار بعدم اخت�شا�شه بالنظر فيها، واإحالتها للجهة املخت�شة".

م ).....( بالوكالة عن �شركة ).....(  اأنه بتاريخ 1428/9/19هـ، تقدَّ تتلخ�ص وقائع الق�شية يف 
َعى عليها مبوجب العقد  عية تعاقدت مع املُدَّ بالئحة ادعاء �شد موؤ�ش�شة ).....(، ذكر فيها اأن املدَّ
خ 2003/12/1م؛ لتنفيذ مقاولة عظم مل�شروع عمارة واأربع فلل بحي ال�شحافة ِملك ).....(،  املوؤرَّ
عية  املدَّ م�شتحقات  باقي  اأن  على  اجتماعات  عدة  بعد  الطرفان  اتفق  2005/6/25م،  وبتاريخ 
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يف  وبقي  رياٍل،  األف(  وخم�شني  )مائة  مبلغ  منها  عليها  َعى  املُدَّ و�شددت  رياٍل،  األف(  )خم�شمائة 
ذمتها )ثالثمائة وخم�شني األف( رياٍل، وخل�ص اإىل طلب اإلزامها ب�شداده.

عن  عليه  َعى  املُدَّ تخلَّف  جل�شات  عدة  لها  وحددت  بنظرها  قامت  الدائرة  لهذه  الق�شية  وباإحالة 
َعى عليه ).....(، وذكر  عية ).....(، كما ح�شر املُدَّ ح�شورها، ويف جل�شة هذا اليوم ح�شر وكيل املدَّ
َعى عليه، وقدره )ثالثمائة وخم�شون  ي يف ذمة املُدَّ عي اأن دعواه تتمثل يف املطالبة باملبلغ املتبقِّ املدَّ
األف( رياٍل، وم�شتنده يف ذلك املخا�شمة املثَبتة مبح�شر اجتماع يوم ال�شبت املوافق 2005/6/25م، 
اأن العالقة بني الطرفني كانت عبارة عن تنفيذ عقد الإن�شاء املرَبم بني املالك واملدعى  كما ذكر 
عية بعقد من الباطن، وقامت بتنفيذ العقد، وقد  عليها موؤ�ش�شة ).....(، وحيث اأ�شندت التنفيذ للمدَّ
َعى عليه باأن مو�شوع النزاع منظور لدى املحكمة العامة من مكتبني ق�شائيني، كل مكتب  اأجاب املُدَّ
عية باأن املنازعة حتت نظر املحكمة  لديه دعوى م�شتقلة، وطلب عدم قبول الدعوى، فذكر وكيل املدَّ

العامة، اإل اأنه مت التقدم للديوان؛ لأن املنازعة من اخت�شا�شه.

َعى عليه على الدعوى اأن هناك دعوى �شابقة مقامة بينهما، ومنظورة  وحيث اإن الثابت من اإجابة املُدَّ
ر معه  عية ذلك الأمر الذي يتعذَّ اأمام املحكمة الكربى، ول تزال حتت املرافعة، وقد اأكد وكيل املدَّ
واحد  ق�شيتان يف مو�شوع  تنظر  اأن  الدعوى، حيث ل ميكن  نظر هذه  ال�شتمرار يف  تلك  واحلالة 
املحاكم  واأن  خا�شة  الأحكام،  وت�شارب  لزدواجية  منعًا  وذلك  م�شتقلتني؛  ق�شائيتني  جهتني  اأمام 
هي �شاحبة الولية العامة يف نظر الق�شايا، وا�شتنادًا لقرار جمل�ص الوزراء رقم )12002( بتاريخ 
1395/5/4ه، املت�شمن يف فقرته الأوىل: ".... اأن الدعوى تدخل يف ولية القا�شي بعر�شها عليه، 
ول ميلك اأحد �شحبها منه، ولو كانت خارجة عن اخت�شا�شه اإل بعد احلكم فيها واإ�شدار قرار بعدم 
اخت�شا�شه بالنظر فيها، واإحالتها للجهة املخت�شة". وبالتايل: يتعنيَّ على الدائرة عدم جواز نظرها 
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واحلالة تلك، كما يتعني الق�شاء بذلك.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	جواز	نظر	الدعوى	املقامة	من	�ضركة	).....(	�ضد	موؤ�ض�ضة	).....(؛	

	باالأ�ضباب. ملا	هو	مبنَينّ

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	2/490/ق	لعام	1429هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	86/د/جت/8	لعام	1429هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	47/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/1/27هـ

دعوى	-	�ضروط	قبولها	-	�ضبق	الف�ضل	فيها.

اأمام هيئة ح�شم  به  املطالبة  النظر عن  الذي �شرف  باملبلغ  عليها  املدعى  باإلزام  املدعي  مطالبة 
املنازعات - ثبوت �شدور حكم ق�شائي من هيئة ح�شم املنازعات التجارية بالقرار رقم ).....(، 
رة بني طريف النزاع، و�شرف النظر عن  باعتبار الق�شية منتهية مبا جاء يف ورقة املخال�شة املحرَّ
دعوى املدعي لعدم ثبوتها - احتاد اخل�شوم واملحل وال�شبب يف النزاع املاثل - عدم تقدمي ما ينق�ص 

حكم هيئة ح�شم املنازعات التجارية - اأثر ذلك: عدم جواز نظر الدعوى؛ ل�شابقة الف�شل فيها.

م اإىل فرع ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة بجدة املدعي  تتلخ�ص وقائع هذه الق�شية يف اأنه تقدَّ
وكالة ).....( بالئحة دعوى �شد املدعى عليه، طلب فيها اإلزامه بدفع مبلغ وقدره مليونان وخم�شمائة 
التكاليف واخل�شائر التي  اإجمايل  األفًا ومائة و�شبعون )2.537.170( رياًل مُتثِّل  و�شبعة وثالثون 
اء اإخالل املدعى عليه بالعقد املرَبم بينهما على اأن يقوم املدعى عليه بو�شع  لها موكله من جرَّ حتمَّ
اأن  اإل  بجدة،  ال�شريع  اخلط  �شرق  الأجواد  بحي  كامل  عمر  مبخطط  الأ�شفلت  واإن�شاء  الردميات 
على  امل�شروع  باإكمال  املدعي  فقام  عليها،  املتفق  للموا�شفات  وفقًا  امل�شروع  يكمل  مل  عليه  املدعى 
ذ، والعمل املتفق عليه اإ�شافة اإىل اأتعاب املحاماة؛ لي�شبح  ح�شابه، ومت تقدير الفرق بني العمل املنفَّ
عى به، على النحو املبنيَّ تف�شياًل بالئحة الدعوى ومرفقاتها، وبعد اأن مت قيد  الإجمايل هو املبلغ املدَّ
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الأوراق ب�شجالت الديوان ق�شية بالرقم امل�شار اإليه اأعاله، واأحيلت اإىل هذه الدائرة با�شرت نظرها 
على النحو املثَبت بدفرت ال�شبط.

عي وكالة ).....( كما ح�شر املدعى عليه وكالة ).....( املثَبت  وبجل�شة 1429/2/23هـ ح�شر املدَّ
عي وكالة عن دعواه ذكر اأنها وفقًا ملا جاء بالئحة الدعوى،  بياناتهما مبح�شر ال�شبط، وب�شوؤال املدَّ
ومائة  األفًا  واأربعون  و�شبعة  وثالثمائة  وقدره )مليون  بدفع مبلغ  املدعى عليه  وتتلخ�ص يف مطالبة 
و�شبعون( رياًل، متثِّل قيمة ما مل يتم اإجنازه من العقد املرَبم بني الطرفني على التف�شيل الوارد 
اأن العقد املرَبم بني الطرفني �شحيح،  بالئحة الدعوى، وب�شوؤال املدعى عليه وكالة اجلواب، ذكر 
وقد مت اإجنازه بالكامل، ومت عمل خمال�شة نهائية للم�شروع حمل الدعوى، و�شدر بذلك املو�شوع 
قرار من هيئة ح�شم املنازعات التجارية بجدة رقم )1407/41( تاريخ 1407/1/10هـ، واملت�شمن 
عي؛ لعدم  اعتبار الق�شية منتهية مبا جاء يف ورقة املخال�شة بينهما، و�شرف النظر عن دعوى املدَّ

عي ا�شتمهل للرد عليها يف اجلل�شة القادمة. ثبوتها وبعر�ص ذلك على وكيل املدَّ
عي عن  املدَّ الدائرة من  وا�شتو�شحت  اأ�شالة،  عي  املدَّ الطرفان، وح�شر  اليوم ح�شر  وبجل�شة هذا 
ر اأن هذه الدعوى تخ�ص خمطط الأجواد،  دعواه ا�شتكماًل ملا قرره وكيله يف اجلل�شة املا�شية، فقرَّ
1407هـ،  لعام   )41( رقم  القرار  بها  و�شدر  املنازعات،  ح�شم  هيئة  اأمام  نظرت  واأن  �شبق  واأنها 
1402/8/19ه،  الطرفني  بني  عة  املوقَّ املخال�شة  اإىل  ا�شتنادًا  منتهية  الق�شية  باعتبار  القا�شي 
باملبلغ الذي  اأنه يطالب  الق�شية، فقرر  عي عما يطلبه يف هذه  عة من الطرفني، وب�شوؤال املدَّ واملوقَّ
وع�شرون  وخم�شة  )اأربعمائة  ومقداره  املنازعات،  هيئة ح�شم  اأمام  به  مطالبته  النظر عن  �شرف 
م اإىل ديوان املظامل، واأحيلت الق�شية للدائرة التجارية  األف( رياٍل، واأ�شاف اأي�شًا اأنه �شبق اأن تقدَّ
العا�شرة، و�شدر بها احلكم رقم )226/د ت/10 لعام 1412ه، والذي مل يعد له املبلغ الذي يطالب 
به، واأ�شاف اأنه يطلب مبلغًا وقدره )مليون وثالثمائة و�شبعة واأربعون األف( ريال وهذا املبلغ �شبق 
واأن اأثبته املحا�شب القانوين ).....( الذي انتدبته الدائرة التجارية العا�شرة التي تنظر الدعوى، اإل 
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اأنها مل تاأخذ به؛ لأنه يخ�ص خمطط الأجواد، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليه اأفاد اأن الق�شية 
منتهية بقرار هيئة ح�شم املنازعات.

رقم  التجارية  املنازعات  ح�شم  هيئة  من  ال�شادر  القرار  على  الدائرة  اطالع  وبعد  اإنه  وحيث 
)1407/41( واملرفق �شورته بالأوراق لحظت الدائرة اأن مو�شوع الدعوى فيه هو ما ت�شمنته لئحة 
عي يف هذه الق�شية، كما اأقر بذلك الطرفان بجل�شة هذا اليوم، واللذان هما طرفا النزاع  دعوى املدَّ
يف القرار املذكور، وحيث اإنه قد �شدر القرار امل�شار اإليه اآنفًا من هيئة ح�شم املنازعات التجارية، 
وق�شى باعتبار الق�شية منتهية مبا جاء يف ورقة املخال�شة بني الطرفني، و�شرف النظر عن دعوى 

عي لعدم ثبوتها. املدَّ
نهائي  فيه حكم ق�شائي  واأن �شدر  �شبق  النظر ق�شاًء يف مو�شوع  اأنه ل يجوز  املقرر  وملَّا كان من 
ونظامًا، وحيث  �شرعًا  اإ�شداره  له حق  فيه ممن  النظر  اإعادة  يوجب  ما  اأو �شدور  نق�شه،  بعد  اإل 
�شدر يف هذه الدعوى حكم ق�شائي من هيئة ح�شم املنازعات التجارية برقم )1407/41هـ( بتاريخ 
بينهما  املخال�شة  ورقة  يف  جاء  مبا  منتهية  الق�شية  اعتبار   -1 على:  ين�ص  الذي  1407/1/10هـ 
عي لعدم ثبوتها، وحيث مل يرد اإىل الدائرة ما  امل�شار اإليها اأعاله 2- �شرف النظر عن دعوى املدَّ
ينق�شه، ولحتاد اأطراف اخل�شومة واملحل وال�شبب فيها، فاإن الدائرة تنتهي اإىل عدم جواز نظر 

الدعوى ل�شابقة الف�شل فيها.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	جواز	نظر	الدعوى	ل�ضابقة	الف�ضل	فيها.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.
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حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	5/526/ق	لعام	1426هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	137/د/جت/21	لعام	1428هـ

رقم	حكم	اال�ضتئناف:	563/اإ�س/7	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�ضة:	1430/10/11هـ

دعوى	-	�ضروط	قبولها	-	�ضبق	الف�ضل	فيها	-	�ضرط	ال�ضفة.

 1- مطالبة املدعي باإلزام املدعى عليه بدفع قيمة ب�شائع ومبالغ مالية اأخرى عليه - ثبوت �شابقة 
�شدور حكم يف ذات مو�شوع النزاع وبني ذات طرفيه من هيئة ح�شم املنازعات التجارية ب�شرف 
ثبوت   - فيها  الف�شل  ل�شابقة  الدعوى؛  نظر  جواز  بعدم  التا�شعة  التجارية  الدائرة  وحكم  النظر، 
ل�شابقة  الدعوى؛  بعدم جواز نظر  اأثر ذلك: احلكم   - و�شببها  الدعوى ومو�شوعها  اأطراف  وحدة 

الف�شل فيها.
عي نف�شه اأنها على اآخرين - اأثر ذلك: عدم وجود  2- مطالبة املدعي للمدعى عليه مببالغ ذكر املدَّ
�شفة للمدعى عليه يف توجيه املطالبة اإليه بتلك املبالغ - موؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى يف مواجهة 

املدعى عليه فيما يخ�ص املبالغ الأخرى؛ لرفعها على غري ذي �شفة.

عي  املدَّ املنورة  املدينة  مبنطقة  املظامل  ديوان  فرع  اإىل  م  تقدَّ اأنه  يف  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�شل 
بالئحة ادعاء يخت�شم فيها املدعى عليه ُقيدت ق�شية بالرقم امل�شار اإليه اأعاله، واأحيلت اإىل هذه 
الأطراف  على  وبالنداء  لنظرها،  موعدًا  1426/12/2هـ  الثنني  يوم  جل�شة  حتديد  ومت  الدائرة، 
من  اأو  عليه  املدعى  تخلف  وتبنيَّ  ال�شبط،  يف  و�شفته  هويته  املثَبتة   ).....( اأ�شالة  املدعي  ح�شر 
ينيبه، وبعد جل�شتني تخلَّف املدعي يف الأوىل واملدعى عليه يف الأخرى منهما، ويف جل�شة يوم ال�شبت 
املثَبتة  املدعى عليه ).....(  ال�شابق ح�شوره، وح�شر وكيل  اأ�شالة  املدعي  1427/6/19هـ، ح�شر 
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هويته و�شفته يف ال�شبط، وفيها �شاألت الدائرة املدعي عن دعواه، فاأجاب بكالم م�شرت�شل مت�شعب 
مل ت�شتطع الدائرة من خالله ح�شر دعواه وحتريرها، فطلبت منه الدائرة حترير دعواه يف مذكرة 
مها يف اجلل�شة القادمة، ويف جل�شة يوم الأحد 1427/8/24هـ، والتي تخلَّف فيها املدعى  مكتوبة يقدِّ
نة من اأربع �شفحات، ذكر اأنها دعواه  م مذكرة مكوَّ عي عما ُطلب منه، فقدَّ عليه �شاألت الدائرة املدَّ
عي اأ�شالة ال�شابق  على املدعى عليه، ويف جل�شة يوم الأحد 1427/11/5هـ، والتي ح�شر فيها املدَّ
م يف  عي: اأنه قدَّ ح�شوره، وح�شر فيها اأي�شًا وكيل املدعى عليه ال�شابق ح�شوره، �شاألت الدائرة املدَّ
الدائرة  باطالع  واأنه  �شفحات،  اأربع  من  نة  مكوَّ مذكرة  1428/8/24هـ  املوافق  الأحد  يوم  جل�شة 
عي فيها طلباته، و�شاألته الدائرة حترير دعواه، فقال: اإنه ذكر يف مذكرته اأنه  عليها مل يو�شح املدَّ
يطالب املدعى عليه باملبالغ التي اأو�شحها يف ال�شفحة الثالثة من املذكرة وهي مبلغ )2.054.000( 
مليونان واأربعٍة وخم�شون األف رياٍل، وهي قيمة ب�شائع كانت يف حمل الكهرباء الذي يف قباء، ومبلغ 
)300.000( ثالثمائة األف رياٍل قيمة ب�شائع قمت ببيعها على املدعى عليه؛ ل�شالح العمائر اململوكة 
لــ ).....(، ومبلغ )1.700.000( مليون و�شبعمائة األف رياٍل، عبارة عن قيمة ب�شائع كانت موجود 
يف املحل الذي با�شم ).....(، حيث قام ).....( بال�شتيالء عليها ومبلغ )140.000( مائة واأربعون 
األف رياٍل اأطالب بها ).....( منها )80.000( ثمانون األف رياٍل قر�ص، و)60.000( �شتون األف 
رياٍل قيمة اأدوات كهربائية، كما اأطالب مببلغ )551.000( خم�شمائة وواحد وخم�شني األف رياٍل، 
قام بدفعها اإىل ).....( و).....( دون علمي، وكان هذا املبلغ من دْخل املحل الذي يف قباء، كما 
وبعر�ص   ،).....( لدى   )2000( ومبلغ   ).....( لدى  رياٍل  األف  اأربعني   )40.000( مببلغ  اأطالبه 
عي غري �شحيح، ولي�ص له يف ذمة  ما ذكره املدعي على وكيل املدعى عليه قال: جميع ما ذكره املدَّ
موكلي اأي مبلغ، وب�شوؤال املدعي عن بينته على ما يدعيه، قال: يوجد اأوراق وم�شتندات لدى املدعى 
عليه تثبت ذلك، كما يوجد لديَّ �شهود اأطلب من املحكمة اإح�شارهم، وهم يف الريا�ص ومكة وجدة 
ر اأنه ل ي�شتطيع اإح�شارهم دون اأمر من  نته، فقرَّ واملدينة، فاأفهمته الدائرة باأنه املعنيُّ باإح�شار بيِّ
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املحكمة، فاأفهمته الدائرة اأن ذلك غري ممكن، واأنه يف حال عدم وجود بينة لديه، فله ميني املدعى 
ر اأنه يطلب مهلة؛ لإح�شار بيناته. عليه على نفي دعواه، فقرَّ

رقم   ).....( املحامي  مكتب  خطاب  وردها  اأنه  اإىل  الدائرة  اأ�شارت  الثالثاء  يوم  جل�شة  ويف 
عي، والتي �شبق اأن ترافع  )28/1674( بتاريخ 1428/5/23هـ، وبرفقه الأوراق اخلا�شة بدعوى املدَّ
فيها املحامي امل�شار اإليه اأمام هيئة ح�شم املنازعات التجارية يف جدة، ويف هذه اجلل�شة ا�شتو�شحت 
عي عن دعواه هذه املنظورة اأمام الدائرة، هل هي نف�ص الدعوى التي �شبق اأن ُنظرت  الدائرة من املدَّ
ر  اأمام هيئة ح�شم املنازعات التجارية يف جدة، والتي �شدر فيها قرارها رقم )1406/482(؟ فقرَّ

اأن هذه الدعوى غري الدعوى التي ُنظرت اأمام هيئة ح�شم املنازعات.
وح�شر  ح�شوره،  ال�شابق  اأ�شالة  عي  املدَّ ح�شر  1428/11/3هـ،  املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  ويف 
رة يف جل�شة  عي املحرَّ املدعى عليه اأ�شالة ).....(، وفيها �شاألت الدائرة املدعى عليه عن دعوى املدَّ
جملة  �شحيحة  غري  الدعوى  هذه  اأن  ر  فقرَّ عليه،  قراءتها  بعد  1427/11/5هـ  املوافق  الأحد  يوم 
عي كان يعمل لديَّ يف حمل الكهرباء ب�شارع  وتف�شياًل، ولي�ص له يف ذمتي اأي مبلغ، واحلقيقة اأن املدَّ
اأواخر عام 1397ه، ثم ا�شتمر اإىل عام 1401ه، ثم طلبت منه عمل جرد للمحل،  قباء ابتداًء من 
حيث اإنه كان يتقا�شى راتبًا �شهريًا قدره )1500( رياٍل، وله )10%( ع�شرة باملائة من الأرباح، اإذا 
ب، وقام باإقفال املحل، ونقل الب�شائع التي يف امل�شتودع  كان هناك اأرباح، وبعد طلب اجلرد اأخذ يتهرَّ
اإىل م�شتودع اآخر، وقد قمت بتو�شيط عدة اأ�شخا�ص بيننا، لكنه رف�ص، ثم ا�شتكيت اإىل اإدارة احلقوق 
مبلغ )724.000(  عليه  ونتج   ).....( اأ�شا�ص ح�شاب م�شرف  على  بيننا  �شلح  ومت عمل  املدنية، 
دها مل�شرف ).....(،  �شبعمائة واأربعة وع�شرون األف رياٍل، وخ�شم منه )80.000( ثمانون األف ورَّ
خم�شمائة   )544.000( املطلوب  فاأ�شبح  رياٍل،  األف  مائة   )100.000( املبلغ  اأ�شل  من  وخ�شم 
املبلغ  اأداء  له وما عليه، وكفله يف  وياأخذ هو املحل بكامل ب�شائعه وما  رياٍل،  األف  واأربعون  واأربعة 
امل�شتَحق عليه املدعو ).....(، وقام ).....( ب�شداد )50.000( خم�شني األف رياٍل من هذا املبلغ، 
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و�شيكًا مببلغ )150.000( مائة وخم�شني األف رياٍل، واإعطائنا ب�شائع مببلغ )60.000( �شتني األف 
رياٍل، واأح�شر مبلغًا اآخر قدره )50.000( خم�شون األف رياٍل، وقد ُرفعت على الكفيل دعوى اأمام 
عي، وبعر�ص ما ذكره  حمكمة املدينة، و�شدر بها حكم اأُلِزم فيه الكفيل ب�شداد املبلغ الذي كفل به املدَّ
ر عدم �شحته، ف�شاألته الدائرة عن حكم هيئة ح�شم املنازعات التجارية  عي قرَّ املدعى عليه على املدَّ

ر اأن حماميه اأ�شره يف هذا احلكم. رقم )1406/182ه( بتاريخ 1406/9/23ه، فقرَّ
عي ).....(، وح�شر املدعى عليه ).....(  ويف جل�شة هذا اليوم وبالنداء على الأطراف ح�شر املدَّ
نته  عي عن بينته على دعواه، فذكر اأن بيِّ وال�شابق ح�شورهما، ويف هذه اجلل�شة �شاألت الدائرة املدَّ
موجودة لدى املحامي ).....(، واأي�شًا هنالك اأ�شخا�ص لديهم خلفية كاملة عن مو�شوعه، ف�شاألته 
نة له خالف ذلك، ثم ا�شتو�شحت منه الدائرة عن  ر اأنه ل بيِّ الدائرة هل لديك بينة خالف ذلك؟ فقرَّ
ر اأن  املبالغ التي ذكرها يف لئحة دعواه وامل�شبوطة يف جل�شة يوم الأحد املوافق 1427/11/5هـ، فقرَّ
املبالغ الناجتة عن حمل الكهرباء الذي يف قباء هي مبلغ )2.054.000( مليونان واأربعة وخم�شون 
ومبلغ  رياٍل،  األف  �شتني   )60.000( ومبلغ  رياٍل،  األف  ثالثمائة   )300.000( ومبلغ  رياٍل،  األف 
)551.000( خم�شمائة وواحد وخم�شون األف رياٍل، كما اأطالبه بدفع مبلغ وقدره )1.700.000( 
عبد  امللك  طريق  يف  الواقع   ).....( حمل  يف  موجودة  ب�شائع  قيمة  رياٍل،  األف  و�شبعمائة  مليون 
العزيز، وامل�شتوَدع الذي يف العوايل، ومبلغ )80.000( ثمانون األف رياٍل، عبارة عن قر�ص �شلَّمته 
للمدعو ).....(، ومبلغ )40.000( اأربعون األف رياٍل لدى ).....(، ومبلغ )2000( األفي رياٍل لدى 
ان اإ�شافته، وبناًء  ماه، ولي�ص لديهما ما يودَّ ر الطرفان اكتفاءهما مبا �شبق واأن قدَّ ).....(، ثم قرَّ

عليه قررت الدائرة احلكم يف الق�شية؛ ملا يلي من الأ�شباب.
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يف  اأعاله  املبنيَّ  النحو  على  ف�شلَّها  باأموال  عليه  املدعى  باإلزام  دعواه  يف  يطالب  عي  املدَّ كان  ملَّا 
الوقائع، والتي بتاأملها يت�شح اأن منها ما �شببه عالقة عقدية بني اخل�شمني، وهي املبالغ الناجتة 
عن حمل الكهرباء الذي يف قباء، وهي مبلغ )2.054.000( مليونان واأربعة وخم�شون األف رياٍل، 
ومبلغ )300.000( ثالثمائة األف رياٍل، ومبلغ )60.000( �شتون األف رياٍل، ومبلغ )551.000( 
عى  خم�شمائة وواحد وخم�شون األف رياٍل. ومنها ما العالقة فيه بني املدعي واأطراف اآخرين غري املُدَّ
عليه، وهي مبلغ وقدره )1.700.000( مليون و�شبعمائة األف رياٍل قيمة ب�شائع موجودة يف حمل 
).....( الواقع يف طريق امللك عبد العزيز، وامل�شتوَدع الذي يف العوايل، ومبلغ )80.000( ثمانون 
لدى  رياٍل  األف  اأربعني   )40.000( ومبلغ   ،).....( للمدعو  �شلَّمته  قر�ص  عن  عبارة  رياٍل،  األف 

).....(، ومبلغ )2000( األفي رياٍل لدى ).....(.
وملَّا كان حمل الدعوى بني الطرفني هو حمل الكهرباء يف قباء قد �شبق الف�شل فيه ب�شرف النظر 
بحكم هيئة ح�شم املنازعات التجارية بالقرار رقم )1406/482ه( بتاريخ 1406/9/23ه، كما �شدر 
ب�شاأنه حكم الدائرة التجارية التا�شعة رقم )61/د/جت/9( لعام 1413هـ، بعدم جواز نظر الدعوى؛ 
عي مل يثبت اختالف الدعوى املنظورة اأمام الدائرة، والدعوى  ل�شابقة الف�شل فيها، وملَّا كان املدَّ
من  كان  وملَّا  و�شببها،  الدعوى  وحمل  الأطراف  حيث  من  ال�شابقان،  احلكمان  ب�شاأنها  �شدر  التي 
ر فقهًا وق�شاًء ونظامًا اأنه ل يجوز النظر يف دعوى قد �شبق الف�شل فيها من حمكمة خمت�شة  املقرَّ
بحكم نهائي، ملا يف ذلك من اإهدار حلجية الأحكام الق�شائية وزعزعة ل�شتقرارها، واإ�شعاف ملكانة 
الق�شاء اأمام الكافة، ف�شاًل عما حُتدثه من ا�شطراب عند التنفيذ، واختالف عند التطبيق، فاإن 
املبالغ  فيما يخ�ص  فيها  الف�شل  ل�شابقة  الدعوى؛  نظر  اإىل عدم جواز  لذلك  وفقًا  تنتهي  الدائرة 

الناجتة عن حمل الكهرباء الواقع يف قباء.
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اأما املبالغ الأخرى وهي التي ذكر اأنه يطلبها من اأ�شخا�ص اآخرين، فاإنه ل �شفة للمدعى عليه يف 
مطالبته هذه، وملَّا كان توافر ال�شفة �شرطة لقبول الدعوى باإجماع الفقهاء والق�شاة، وهو �شرط 
واأن  عيه،  يدَّ املطالبة مبا  للمدعي �شفة يف  تكون  اأن  يتعني  يتعلق بطريف اخل�شومة، بحيث  بديهي 
عي  تكون للمدعى عليه �شفة يف توجيه الدعوى اإليه، فاإن الدائرة تنتهي اإىل عدم قبول دعوى املدَّ
َعى عليه فيما يخ�ص هذه املبالغ؛ لرفعها على غري ذي �شفة، وللمدعي مطالبة ذوي  يف مواجهة املُدَّ

ال�شفة ب�شاأنها.
لذلك	حكمت	الدائرة	مبا	يلي:

الناجتة	عن	حمل	 املبالغ	 يخ�س	 فيما	 عليه	 َعى	 املُدنَّ مواجهة	 عي	يف	 املدنَّ دعوى	 قبول	 عدم	 اأواًل:	

الكهرباء	الواقع	يف	قباء؛	ل�ضابقة	الف�ضل	فيها.

َعى	عليه	فيما	يخ�س	املبالغ	االأخرى؛	لرفعها	على	 عي	يف	مواجهة	املُدنَّ ثانياً:	عدم	قبول	دعوى	املدنَّ

غري	ذي	�ضفة؛	ملا	هو	مو�ضح	يف	االأ�ضباب.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	1/5471/ق	لعام	1428هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	206/د/جت/2	لعام	1429هـ

رقم	حكم	اال�ضتئناف:	43/اإ�س/7	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�ضة:	1430/2/12هـ

دعوى	-	�ضروط	قبولها	-	�ضرط	ال�ضفة	-	�ضركة	-	م�ضوؤولية	املدير.

موؤقت  اإدارة  وت�شكيل جمل�ص  ال�شركة،  اإدارة  املدعى عليهما عن  يد  عني باحلكم بكف  املدَّ مطالبة 
ومتكينهم من اإدارة ال�شركة بت�شكيل فريق طوارئ لإدارة اأزمتها.

عليه،  وكالة  املدعي  الع  واطِّ وتعديالته،  ال�شركة  تاأ�شي�ص  عقد  من  �شورة  عليهما  املدعى  تقدمي 
اإ�شدار ال�شركاء قرارًا بتعيني املدعى عليهما  باأنه لي�ص لديه تعليق على ما ورد به - ثبوت  وذكره 
الأول والثاين كرئي�ص ونائب رئي�ص ملجل�ص اإدارة ال�شركة، وتعديل ا�شم ال�شركة واإثبات تنازل بع�ص 
اأثر ذلك: �شريورة ال�شركاء يف ال�شركة وهما  ال�شركاء عن ح�ش�شهم فيها اإىل �شركة ).....( - 
فيها  اأفعالهم  عن  لل�شركة  كمديرين  عليهما  املدعى  م�شاءلة  يجوز  فال  و).....(،   ).....( �شركة 
عني �شركاء اأو خلفًا  اإل من خالل هاتني ال�شركتني فقط، اأو من ميثلهما نظامًا، ول يكفي كون املدَّ
ل�شريك يف ال�شركة، فال بد من حتقق ال�شفة النظامية مبوجب عقد التاأ�شي�ص وتعديالته - موؤدى 

ذلك: عدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي �شفة.

م اإىل الديوان بعري�شة  عني تقدَّ تتح�شل وقائع هذه الدعوى يف اأن املحامي ).....( بالوكالة عن املدَّ
دعوى جاء فيها:

عني ميلكون اأغلبية احل�ش�ص يف �شركة ).....( - مع حتفظهم على �شحة التعديالت التي  اأن املدَّ
احلايل  التاأ�شي�ص  عقد  ومبوجب   - التابعة  وال�شركات   ).....( �شركة  تاأ�شي�ص  عقود  على  اأجريت 
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ن من اثنني فقط هما: املدعى عليه  ل�شركة ).....(، ُتدار ال�شركة من خالل جمل�ص مديرين مكوَّ
لل�شركة،  التنفيذي  املدير  اأي�شًا من�شب  ي�شغل  الذي  الثاين ).....(  واملدعى عليه  الأول ).....(، 
واأن ال�شركة ترتبط منذ �شنوات طويلة بعالقات جتارية مع �شركة ).....( والتي ُتعترب اأهم �شريك 
واأرباحها على  ال�شركة  اإيرادات  ن�شبة كبرية من  وتعتمد  ال�شيارات،  لل�شركة يف قطاع  ا�شرتاتيجي 
عالقاتها بال�شركة املذكورة، وقد اأخفق املدعى عليهما اإخفاقًا غري م�شبوق يف اإدارة ال�شركة، فف�شلت 
ال�شركة يف تنفيذ التزاماتها وخططها الت�شغيلية، وب�شبب �شوء اأداء الإدارة احلالية لل�شركة، وعدم 
وكالء  باعتماد  قرارًا  ال�شركة  اتخذت  حتى  وتاأزمت   ،).....( �شركة  مع  العالقة  توترت  كفاءتها، 
بذلك  الثاين  عليه  املدعى   ).....( �شركة  اأخطرت  وقد   ،).....( �شركة  امتياز  اآخرين يف مناطق 
خ يف 2007/11/1م )20/�شوال/1428هـ(، واأر�شلت لنا ن�شخة من الإخطار؛  مبوجب خطابها املوؤرَّ
تطوير  يف   ).....( �شركة  اإخفاق  من  وقلقها  انزعاجها   ).....( �شركة  اأو�شحت  وقد  لالطالع، 
اأعمالها، ويف تنفيذ خطة التو�شع املتفق عليها يف عام 2004م، وقد جاء يف خطاب �شركة ).....( 
اإن عمليات ).....( يف ال�شرق الأو�شط ).....( قلقة ب�شاأن فقدان   ..." اإليه - ما ن�شه:  - امل�شار 
فر�شة املبيعات يف اململكة العربية ال�شعودية ).....( الناجت عن اإخفاق �شركة ).....( ).....( يف 
تطوير نقاط املبيعات وفقًا "خلطتنا للتو�شع" املتفق عليها ل�شنة 2004م، نتيجة لهذا الإخفاق، فقد 
ال�شبكة، �شوف تنظر ).....( يف  الوكالء يف  رة لكافة  قررت ).....( فتح كافة املناطق غري املطوَّ
خ يف  املوؤرَّ �شركة ).....( مبوجب خطابها  اأخطرت  الآخرين." وقد  الوكالء  كافة القرتاحات من 
 ،).....( �شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب   ،).....( من  كاّل  )1428/11/1هـ(  2007/11/11م 

و).....(، املدير العام وال�شريك، و).....(، نائب رئي�ص �شركة ).....( ورئي�ص �شركة ).....(.
ت �شركة ).....( يف خطابها امل�شار اإليه عن قلقها العميق ب�شاأن الأداء املا�شي ال�شيئ ل�شركة  وعربَّ
 ).....( �شركة  متكن  لعدم  نظرًا  باأنه  واأفادت  امل�شتقبل،  من  اأي�شًا  العميق  قلقها  وعن   ،).....(
ال مبعاجلة وت�شحيح هذه  اإدارة �شركة ).....( ب�شكل فعَّ من دفع م�شغل الوكيل احلايل، وجمل�ص 
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الإخفاقات، فاإنها تطلب مبوجبه من امل�شاهمني يف �شركة ).....( اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة؛ 
لتزويد �شركة ).....( يف مقرها يف غ�شون )30( ثالثني يومًا بخطة عمل قابلة للتطبيق؛ لت�شحيح 
�شركة  الأزمة مع  اإىل  واإ�شافة  للم�شتقبل،  ا�شرتاتيجية  اإىل خطة عمل  بالإ�شافة  الإخفاقات  جميع 
قة لل�شركة عن  عني اأ�شرارًا ج�شيمة، فقد اأظهرت القوائم املالية املدقَّ ).....(، والتي �شُتلحق باملدَّ
ال�شنة املالية املنتهية يف 2006/12/31م، نتائج خطرية جتعل من الظلم اإبقاء ال�شركة حتت اإدارة 

املدعى عليهما، فقد ك�شفت القوائم املالية امل�شار اإليها ما يلي:
وخم�شة  وت�شعمائة  مليون  وثالثون  و�شبعة  مائة   )137.945.000( بلغت  طائلة  مالية  خ�شائر   -1

واأربعون األف رياٍل �شعودي )�شفحة رقم )3( من القوائم املالية(.
2- ات�شاع نطاق املبيعات الآجلة للعمالء حيث بلغت )2.759.729.000( ملياران و�شبعمائة وت�شعة 
القوائم  من   )16( رقم  )�شفحة  �شعودي  رياٍل  األف  وع�شرون  وت�شعة  و�شبعمائة  مليون  وخم�شون 

املالية(.
3- زيادة مبالغ القرو�ص الربوية، حيث بلغت )2.230.366.000( ملياران ومائتان وثالثون مليون 

وثالثمائة و�شتة و�شتون األف رياٍل �شعودي، )�شفحة رقم )2( من القوائم املالية(.
مليون  ع�شر  وخم�شة  مائة   )115.193.000( القرو�ص  تلك  على  الربوية  الفوائد  قيمة  بلغت   -4

ومائة وثالثة وت�شعون األف رياٍل �شعودي )�شفحة رقم )2( من القوائم املالية(.
ويت�شح من ذلك اأن الإدارة احلالية ل�شركة ).....(، قد اأوقعت ال�شركة وجميع ال�شركاء يف احلرام 
مته جميع املذاهب الإ�شالمية، فموكلينا ل يتعاملون بالربا، ول  من خالل تعاملها بالربا الذي حرَّ
ط ال�شركة يف الأعمال الربوية التي تنزع الربكة وتوؤدي اإىل خ�شارة الدنيا  ي�شمحون لأٍي كان اأن يورِّ

والآخرة.
و�شبعة  ملياران   )2.097.345.000( قيمته  بلغت  حيث  احلركة،  بطيء  املخزون  يف  زيادة   -5
وت�شعون مليون وثالثمائة وخم�شة واأربعون األف رياٍل �شعودي )�شفحة رقم )2( من القوائم املالية(.
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عني يف �شركة ).....( من اأ�شرار ج�شيمة، وهي  هذه خم�شة مناذج خطرية ملا تتعر�ص له اأموال املدَّ
ل متثِّل كل ما ك�شفته القوائم املالية من ترٍدّ يف اأحوال ال�شركة، لكننا اقت�شرنا عليها حر�شًا على 
لثبوت عدم كفاءة  يكفي؛  واحدًا منها  باأن منوذجًا  يقيننا  وق�شاته، مع  املظامل  ديوان  وقت وجهد 

املدعى عليهما يف اإدارة ال�شركة املذكورة.
ه من �شركة ).....( جلميع امل�شاهمني بتقدمي خطتني: عالجية  واأ�شاف املدعي وكالة: اأن الإنذار املوجَّ
1428/11/1هـ(،  )املوافق  2007/11/11م  تاريخ  من  يومًا  ثالثني   )30( خالل  لها  وم�شتقبلية 
واإل فاإن �شركة ).....( لن توافق على جتديد اتفاقية الوكالة املمنوحة ل�شركة ).....(، واملنتهىة 
رة لوكالء اآخرين يعني زيادة  اأن فتح املناطق غري املطوَّ اأ�شهر م�شت، كما  �شالحيتها منذ خم�شة 
�شيرتتب عليه  الذي  الأمر  �شركة ).....(،  الآخرين على ح�شاب  للوكالء  التناف�شي  املركز  قوة  يف 
نق�ص �شديد يف ح�شة هذه ال�شركة من ال�شوق، و�شتكون النتيجة النهائية خ�شائر فادحة وت�شريح 
اآلف املوظفني الذين تقتات اأ�شرهم من هذه ال�شركة، واأن القوائم املالية ك�شفت مناذج جلية للخلل 
عني، وعلى م�شدر رزق عدد  الإداري الوا�شح يف ال�شركة، وجعلتنا اأمام خطر ج�شيم على اأموال املدَّ
اإليه - والذي  الو�شول  با�شتمرار من خطر  ر  الو�شع الذي كنا نحذِّ اأ�شر املوظفني، وهذا  كبري من 
مل ُيتخذ ب�شاأنه موقف حازم من ِقبل مقام الديوان - جعل �شركة ).....( متر اليوم يف اأعقد اأزمة 
جتارية مع اأهم �شريك ا�شرتاتيجي لها، وتتعر�ص لأخطر اأزمة مالية تتمثَّل يف خ�شائر فعلية وديون 
ُتعترب ن�شبة كبرية منها ديونًا م�شكوكًا يف حت�شيلها، وخمزون كاد�ص، وقرو�ص ربوية، وغري ذلك من 

عنا�شر اخل�شارة واخلطر.
بكف  الديوان  مقام  من  حازمًا  قرارًا  يتطلب  املذكورتني  الأزمتني  اإدارة  اإن  وكالة:  املدعي  وقال 
من  عني  املدَّ ومتكني  لل�شركة،  ت  موؤقَّ اإدارة  جمل�ص  وت�شكيل  ال�شركة،  اإدارة  عن  عليهما  املدعى  يد 
اإدارة هذه الأزمة بت�شكيل فريق طوارئ يتوىل درا�شة الو�شع القائم يف ال�شركة، واإعداد خطة عمل 
�شركة  الأزمة مع  اإدارة  يتوىل  املالية، كما  القوائم  اأظهرتها  التي  املالية  املخاطر  لتفادي  منهجية؛ 
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لل�شركة، هذا  عليهما  املدعى  باإدارة  الثقة  فقدت   ).....( �شركة  واأن  ومعاجلتها، خا�شة   ).....(
لة  اأزمة بهذا احلجم؛ لأنها غري موؤهَّ اإدارة  اأن الإدارة احلالية بدا وا�شحًا عجزها عن  ف�شاًل عن 
حت يف خطاب �شابق لها - ب�شكل وا�شح  اأ�شاًل لإدارة مثل هذه الأزمة، علمًا باأن �شركة ).....( �شرَّ
العائلة  اأفراد  لي�شع مزيدًا من  الإدارة؛  بتو�شيع جمل�ص  واأو�شت  الو�شع احلايل غري مقبول،  اأن   -
ال�شيارات،  اليومية لأمور  الت�شغيل  اأع�شاء جمل�ص الإدارة كليًا عن عمليات  واأن يبتعد  الأ�شا�شيني، 
لة  ن الهيئة املخوَّ ن من امل�شوؤولني التنفيذيني الرئي�شيني؛ لتكوِّ و�شجعت على تعيني جلنة تنفيذية تتكوَّ

باإ�شدار قرارات الت�شغيل الأ�شا�شية.
ن فريق الطوارئ املذكور من ال�شركاء )مبا فيهم ورثة ).....(( ومن بع�ص  عون اأن يتكوَّ ط املدَّ وُيخطِّ

املهنيني امل�شتقلني، ويتوىل الفريق املهام التالية:
اأ- درا�شة وحتليل الو�شع القائم يف ال�شركة - بالتعاون مع جهات ا�شت�شارية متخ�ش�شة - واإعداد 

خطة عمل؛ ملعاجلة م�شكالته، وتفادي خماطره املالية والإدارية والقانونية.
ب- التوا�شل والتن�شيق مع �شركة ).....( والتفاو�ص معها؛ لوقف اأية ات�شالت مع وكالء اآخرين يف 
الوقت احلايل، واإعطاء الفريق وال�شركة فر�شة ملعاجلة هذه الأزمة، والعمل على جتديد التفاقيات 
عة مع �شركة ).....( واملنتهية �شالحياتها، وذلك ب�شروط منا�شبة حتفظ حقوق كافة الأطراف. املوقَّ
ت- فهم وحتليل مطالب �شركة ).....(، وتقدمي املقرتحات التي من �شاأنها اإعادة الثقة بينها وبني 

�شركة ).....(، والعمل على تنفيذ خطة العمل املتفق عليها.
ث- تقدمي تقارير دورية ملقام الديوان عن نتائج التحليل والدرا�شة، ونتائج التفاو�ص مع ).....(؛ 

لتخاذ القرارات الالزمة ب�شاأنه، مع تزويد املدعى عليهما بن�شخ من التقارير.
ق  يحقِّ وفيما  الديوان،  مقام  قرارات  اإطار  يف  والت�شويات  احللول  معطيات  تنفيذ  على  العمل  ج- 

ز العالقة مع ).....(. ويخدم م�شلحة ال�شركاء، وال�شركة، واأ�شر موظفيها، ويعزِّ
على اأن َيعقد جمل�ص الإدارة املوؤقت اجتماعه الأول خالل اأ�شبوع من تاريخ ت�شكيله؛ لو�شع اآلية عمل 
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م ملقام الدائرة خالل مدة ل تتجاوز )30(  م قرار ت�شكيل فريق الطوارئ فورًا، كما يقدِّ املجل�ص، ويقدِّ
ثالثني يومًا نتائج وتطوُّرات املوقف مع �شركة ).....(، وخالل )60( �شتني يومًا تقريرًا منهجيًا عن 

الو�شع املايل والإداري والقانوين لل�شركة، والتو�شيات ب�شاأنه.
عني يف اأموالهم وم�شاحلهم، ويدهما على اأموال  عني: اإن املدعى عليهما قد َظلما املدَّ وقال وكيل املدَّ
موكلينا هي يد غ�شب، وقد اأحلقت هذه اليد مبوكلينا، وبالغري من �شركاء ا�شرتاتيجيني وموظفني 
ق اإل منفعة �شخ�شية وغري م�شروعة لهما، وكف يدهما عن  اأبلغ ال�شرر، وبقاوؤهما يف الإدارة ل يحقِّ

الإدارة فيه دفع �شرر عام عمن ذكرنا، فال �شرر ول �شرار، وال�شرر ُيدفع بقدر الإمكان.
وختم املدعي وكالة دعواه بطلبه احلكم باتخاذ قرار عاجل؛ لتحقيق ما يلي:

1- كف يد املدعى عليهما عن اإدارة ال�شركة، وجتميد كافة �شالحياتهما الإدارية واملالية والقانونية.
ن من  ت - حتى ُيبتَّ يف كافة ق�شايا ال�شركاء يف �شركات ).....( - مكوَّ 2- ت�شكيل جمل�ص اإدارة موؤقَّ

عني، وبع�ص امل�شوؤولني يف ال�شركة، واملهنيني امل�شتقلني. املدَّ
وباإحالتها  1428هـ،  لعام  )1/5471/ق  برقم  ق�شية  الديوان  ت  �شجالَّ يف  العري�شة  قيد  ومت 
ال�شبت  جل�شة  حل�شور  الطرفني  بدعوة  نظرها  با�شرت  1428/11/10هـ،  يف  الدائرة  هذه  اإىل 
عني،  املدَّ بقية  عن  وبالوكالة  نف�شه،  عن  بالأ�شالة   ).....( املدعي  ح�شر  حيث  1428/11/14هـ، 
وح�شر عن املدعى عليهم وكيلهم ).....( الذي واجهته الدائرة بالدعوى على ل�شان املدعي وكالة، 

و�شلَّمته عري�شة الدعوى، فطلب مهلة للجواب.
وبجل�شة ال�شبت 1428/11/21هـ ح�شر الطرفان، وب�شوؤال الدائرة للمدعى عليه وكالة عن جوابه 
مع  التفاهم  على  قدرته  لعدم  الدعوى؛  مو�شوع  على  للجواب  تقدميه  عن  اعتذر  الدعوى؟؟  على 
موكليه، لكنه دفع الدعوى �شكاًل باأنها مرفوعة من غري ذي �شفة باعتبار اأن �شركة ).....( مملوكة 
م مبثل هذه  ل�شركة ).....( ول�شركة ).....(، واأنه ل يجوز لأي اأحد �شوى هاتني ال�شركتني اأن يتقدَّ
الدعوى، ولذا يطلب رد الدعوى، وب�شماع املدعي وكالة لذلك الدفع قال: اإن الو�شع احلايل لل�شركة 
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 ).....( و�شركة   ).....( �شركة  اأن  للدائرة  الثابت  من  واإن  التاأخري،  يحتمل  ول  ا�شتثنائي،  و�شع 
واأن احلفاظ  التف�شيل املعروف لدى الدائرة ولدى املدعى عليهم،  مملوكتان لعائلة ).....( على 
اأ�شرار تلحق بال�شركاء  اأية  على م�شالح ال�شركاء فيهما يقت�شي تقدمي مثل هذه الدعوى؛ لتاليف 

وال�شركات.
الع املدعي  م املدعى عليه �شورة من عقد تاأ�شي�ص �شركة ).....( وتعديالته، مت اطِّ وبجل�شة اليوم قدَّ
وكالة عليه، حيث ذكر اأن لي�ص لديه تعليق على ما ورد يف هذا العقد، فجرى �شمه لأوراق الدعوى؛ 

لالطالع.

بتاريخ   ).....( �شركة  تاأ�شي�ص  مت  اأنه  تبنيَّ  وتعديالته،  العقد  ل�شور  الدائرة  مطالعة  وبعد 
1417/7/15هـ من ِقبل كل من:

1- �شركة ).....(. 
.).....( -2
.).....( -3
.).....( -4
.).....( -5

ن يف )عا�شرًا( منه اأنه يتم تعيني جمل�ص املديرين، اأو عزلهم باإجماع ال�شركاء، ومت  واأن العقد ت�شمَّ
تعيني اأول جمل�ص مديرين لل�شركة من اثنني هما:

1- ).....( رئي�شًا للمجل�ص.
2- ).....( نائبًا للرئي�ص.

�شركة  اإىل  �شركة ).....(  ا�شم  تعديل  ن  ت�شمَّ بتاريخ 1428/11/22هـ  ال�شركاء قرارًا  اأ�شدر  كما 
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).....(، وتنازل ال�شركاء و).....(، و).....(، و).....(، و).....( عن ح�ش�شهم يف �شركة ).....( 
ل�شركة ).....(، وبالتايل اأ�شبح ال�شركاء يف �شركة ).....( هما �شركة ).....(، و�شركة ).....(.

ر فقط لهاتني ال�شركتني )�شركة  وبذلك فاإن م�شاءلة املديرين ل�شركة ).....( عن اأفعالهم حق مقرَّ
ل م�شاءلة للمديرين  ).....( و�شركة ).....(( اأو من ميثلهما نظامًا؛ ولأن رفع الدعوى املاثلة ُي�شكِّ
يكفي يف ذلك  ول  عني،  املدَّ ال�شفة يف  بتحقق  قبوله م�شروط  فاإنَّ  العمل،  اأيديهم عن  وطلبًا بكف 
عني هم �شركاء اأو خلف ل�شريك يف )�شركة ).....( و�شركة ).....(( اإذ ل بد  معرفة الدائرة اأن املدَّ
م  من حتقق ال�شفة النظامية مبوجب عقد التاأ�شي�ص وتعديالته ك�شرط لقبول الدعوى، وحيث مل يقدِّ
املدعي ما يخوله نظامًا رفع هذه الدعوى، فاإنه يتحتم على الدائرة الق�شاء بعدم قبولها؛ لرفعها 

من غري ذي �شفة.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	قبول	الدعوى	املقامة	من	).....(،	وورثة	).....(،	و).....(	�ضد	كل	

ح	باالأ�ضباب. من	).....(،	و).....(،	و).....(؛	لرفعها	من	غري	ذي	�ضفة؛	وذلك	ملا	هو	مو�ضنَّ

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	1/678/ق	لعام	1426هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	194/د/جت/2	لعام	1429هـ

رقم	حكم	اال�ضتئناف:	94/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�ضة:	1430/2/30هـ

دعوى	-	�ضروط	قبولها	-	�ضرط	ال�ضفة	-	عقد	توريد.

عية باإلزام املدعى عليها اأن تدفع مبلغ ).....( قيمة توريد اأدوية - عدم وجود عالقة  - مطالبة املدَّ
عية قامت بتوريد اأدوية مل�شت�شفى ).....(، بناًء  عية واملدعى عليها - ثبوت اأن املدَّ تعاقدية بني املدَّ
على برنامج امل�شت�شفى ذاتها، ولي�ص بطلب من املدعى عليها، وهو ما تظهره اأوامر ال�شراء ول ينكره 

عية - موؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �شفة. وكيل املدَّ

م بالئحة دعوى اإىل ف�شيلة رئي�ص فرع  عية ).....( تقدَّ تتح�شل وقائع هذه الق�شية يف اأن وكيل املدَّ
بذمتها  املرتتبة  املديونية  ب�شداد  عليها  املدعى  ال�شركة  مطالبة  نها  �شمَّ بالريا�ص،  املظامل  ديوان 

ل�شالح موكلته منذ فرتة طويلة، وذلك على النحو التايل:
لإدارة  العامة  واملفت�شية  والطريان  الدفاع  وزارة  مع  عقدًا   ).....( �شركة  اأبرمت  1992م  عام  يف 
املدعى عليها ).....(  ال�شركة  تعيني  برنامج م�شت�شفى ).....( مبدينة جدة، مت مبوجبه  وت�شغيل 

م�شوؤوًل عن اإدارة ت�شغيل امل�شت�شفى خالل فرتة العقد.
قامت موكلتي بناًء على اأوامر �شراء �شادرة من امل�شت�شفى خالل الفرتة من 1992-1998م بتوريد 
اأدوية، وم�شتح�شرات طبية للم�شت�شفى، ومت ت�شليم هذه الأدوية وامل�شتح�شرات يف حينها للم�شت�شفى، 
وتولت ال�شركة املدعى عليها �شداد معظم الدفعات املتعلقة بذلك اإل اأن ال�شركة املدعى عليها على 
الرغم من ا�شتالم امل�شت�شفى لأدوية وم�شتح�شرات طبيبة مببلغ اإجمايل قدره )1.342.752/62( 
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مليون وثالثمائة واثنان واأربعون األفًا و�شبعمائة واثنان وخم�شون رياًل واثنتان و�شتون هللة، خالل 
اخلطابات  من  الرغم  على  تاريخه،  حتى  امل�شتحقات  هذه  ب�شداد  تقم  مل  اأعاله  املذكورة  الفرتة 
العديدة التي مت اإر�شالها من ِقبل موكلتي؛ حلثها على دفع هذا املبلغ، وقد طلب احلكم ملوكلته مبا 

يلي:-
1- اإلزام املدعى عليها باأن تدفع ملوكلتي املبلغ امل�شتحق لها منذ فرتة طويلة وقدره )1.342.752/62( 

مليون وثالثمائة واثنان واأربعون األفًا و�شبعمائة واثنان وخم�شون رياًل واثنتان و�شتون هللة.
وقدره  مبلغًا  حق  وجه  دون  حتملتها  التي  املحاماة  اأتعاب  لها  تدفع  باأن  عليها  املدعى  اإلزام   -2

)60.000( �شتون األف رياٍل.
عية ).....(،  دت الدائرة جل�شة 1426/5/26هـ، والتي ح�شرها عن املدَّ ويف �شبيل نظر الدعوى حدَّ
لهما املرافعة يف الق�شية. كما ح�شر عن املدعى عليها ).....(، ووعد احلا�شران بتقدمي وكالة تخوِّ

 ،).....( عليها  املدعى  وكيل  كما ح�شر   ،).....( عية  املدَّ وكيل  ويف جل�شة 1426/8/21هـ ح�شر 
عية عن دعواها اأعاد ما ورد بالئحة الدعوى، وذكر اأن موكلته قامت بتوريد اأدوية  وب�شوؤال وكيل املدَّ
الثمن،  من  جزء  بت�شليم  عليها  املدعى  قامت  وقد  بجدة،   ).....( مل�شت�شفى  طبية  وم�شتح�شرات 
وبقي يف ذمتهم مبلغ )مليون وثالثمائة واثنان واأربعون األفًا و�شبعمائة واثنان وخم�شون رياٍل واثنتان 
و�شتني( هللة، اأطلب اإلزامها ب�شداد هذا املبلغ اإ�شافة اإىل اأتعاب املحاماة، ومقدارها )�شتون األف( 
عية اإثبات العالقة التعاقدية  رياٍل. وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليه، اأجاب باأنه يطلب من املدَّ

بينها وبني موكلتي، فطلب املدعي وكالة اإمهاله؛ لتقدمي بينته عليه.
عية، ومل يح�شر من ميثِّل املدعى عليها اإل متاأخرًا، ويف  ويف جل�شة 1427/2/5هـ ح�شر وكيل املدَّ
للدائرة  املدعى عليها، وقد ورد  عية، ومل يح�شر من ميثِّل  املدَّ جل�شة 1427/6/14هـ ح�شر وكيل 

خطاب اعتذار عن ح�شور اجلل�شة �شادر عن وكيل املدعى عليها.
من  ه  موجَّ خطاب  من  �شورة  عية  املدَّ وكيل  م  وقدَّ الطرفان،  ح�شر  1427/10/15هـ  جل�شة  ويف 
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مدير اإدارة الربامج والعقود بالإدارة العامة باخلدمات الطبية للقوات امل�شلَّحة اإىل املكتب ).....( 
ن ما يلي: )ال�شادة املكتب ).....(  للمحاماة برقم )687/8/9( بتاريخ 1427/1/23هـ، وقد ت�شمَّ
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته اإ�شارة اإىل خطابكم رقم )26/714( يف 1427/1/13هـ ب�شاأن 
بجدة،   ).....( م�شت�شفى  برنامج  اأن  نفيدكم   .).....( �شركة  على   ).....( ال�شركة  م�شتحقات 
وخالل الفرتة من 1990/7/23م، وحتى 1998/7/22م، كانت اأعمال الإدارة والت�شغيل وال�شيانة 
لة، وهي �شركة ).....( والتي ميثلها باململكة ال�شركة ).....(، وبتاريخ  تتم من ِقبل ال�شركة امل�شغِّ
1998/7/23م مت النتقال لأ�شلوب الت�شغيل الذاتي وفقًا للتوجيهات ال�شامية ال�شادرة بهذا ال�شاأن، 
وبنهاية عقد ال�شركة، مت الإعالن من ِقبل الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات امل�شلَّحة بجميع 
دين الذين لهم حقوق مراجعة  ال�شحف املحلية باإنهاء التزام ال�شركة جتاه الربنامج، واأن على املورِّ
الربنامج خالل �شهر من تاريخ الإعالن، مت بعد ذلك ح�شر كامل املديونية املرتتبة على ال�شركة 
الإدارة  خدمات  لقاء  م�شتحقاتها  اأو  ِقبلها  من  معهم  التعامل  مت  الذين  دين  للمورِّ �شواًء  لة  امل�شغِّ
دين  للمورِّ املرتتبة  املديونية  اعتماد  حيال  املالية  وزارة  مع  التن�شيق  مت  ثم  وال�شيانة،  والت�شغيل 
وجدولتها على عدة �شنوات مالية بداأت من العام املايل 1420/1419هـ-1999م وحتى العام املايل 
دين مبوجب امل�شتخل�شات املرفوعة با�شم  1423/1422-2002م، ومت �شرف كامل م�شتحقات املورِّ
امل�شلَّحة؛  للقوات  الطبية  للخدمات  العامة  بالإدارة  والعقود  الربامج  اإدارة  مناولة  لة  امل�شغِّ ال�شركة 
اخلدمات  لدى  يوجد  ل  فاإنه  عليه  الوزاري.  ال�شيك  ا�شتالم  حال  دين  املورِّ حقوق  ل�شمان  وذلك 
دين م�شتحقة الدفع، وعليكم مراجعة ال�شركة  لة تتمثَّل يف حقوق مورِّ الطبية مطالبات لل�شركة امل�شغِّ

يف ا�شتيفاء م�شتحقاتكم التي تطالبون بها(.
نها اأنه وبعد الرجوع  م وكيل املدعى عليها مذكرة �شمَّ ويف جل�شة 1428/2/21هـ ح�شر الطرفان، وقدَّ
عية ذكر يف  عية، كما اأن وكيل املدَّ تها املحا�شبية ل ُتظهر حقوقًا للمدَّ اإىل موكلته، اأفادت باأن �شجالَّ
لئحة الدعوى اأنها قامت بتوريد اأدوية مل�شت�شفى ).....( بجدة، بناًء على طلب �شادر من امل�شت�شفى 
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املذكور، وهذا ينفي �شلة موكلتي بهذه الدعوى، وطلب ردَّ الدعوى؛ لأنها مقامة على غري ذي �شفة، 
عية طلب اإمهاله، وطلبت منه الدائرة ت�شمني رده ما يثبت وجود عالقة  وبعر�ص ذلك على وكيل املدَّ
عية واملدعى عليها، كما طلبت الدائرة من وكيل املدعى عليها تقدمي العقد املرَبم  تعاقدية بني املدَّ
لي�ص  اأن موكلتي  املدعى عليها  وكيل  اأ�شاف  ثم  �شركة ).....(،  بني م�شت�شفى ).....( مع موكلته 
لة امل�شت�شفى، و�شاأرجع ملوكلتي للتاأكد من هذا الأمر، كما اأ�شاف  لها عالقة بال�شركة الأجنبية م�شغِّ
مه املدعي وكالة يف اجلل�شة  اأنه على فر�ص وجود عالقة �شابقة ومديونيات، فاإن اخلطاب الذي قدَّ
كامل  �شرف  اأنه مت  يثبت  امل�شلَّحة،  للقوات  الطبية  للخدمات  العامة  الإدارة  من  ال�شادر  املا�شية 

لة. دين مبوجب امل�شتخل�شات املرفوعة با�شم ال�شركة امل�شغِّ م�شتحقات املورِّ
نها ما يلي: اأوًل: اإن من الثابت اأن املدعى  عية مذكرة �شمَّ م وكيل املدَّ ويف جل�شة 1428/5/12هـ، قدَّ
وم�شت�شفى  بجدة،   ).....( وم�شت�شفى  بجدة،   ).....( م�شت�شفيات  لربنامج  ل  امل�شغِّ كانت  عليها 
اململكة  يف   ).....( ل�شركة  كممثل  الدوا�شر،  بوادي   ).....( وم�شت�شفى  م�شيط،  بخمي�ص   ).....(

العربية ال�شعودية يف الفرتة من 1992 اإىل 1998م.
حقوق  تظهر  مل  املحا�شبية  موكلته  �شجالت  اإىل  الرجوع  بعد  باأنه  عليها  املدعى  وكيل  ذكر  ثانيًا: 
عية واملدعى  لة بني املدَّ اإمعان النظر يف هذا القول يت�شح وجود عالقة و�شِ ل�شالح موكلتي، وعند 
عليها، واإل فما هي الدواعي واملقت�شيات لوجود ا�شم موكلتي يف �شجالتها املحا�شبية اأ�شاًل، ف�شاًل 
اأية عالقة بني موكلته  نفي وجود  الدعوى من  ورد بجوابه على  تناق�شًا مع ما  اأن ذلك يظهر  عن 

م. عية كما يتناق�ص اأي�شًا مع ما ورد يف امل�شتند املقدَّ واملدَّ
ثالثًا: اإنه من �شمن م�شوؤوليات املدعى عليها ح�شب عقد الت�شغيل دفع امل�شتحقات املالية؛ لقاء توريد 
عية  الأدوية ح�شب اأوامر ال�شراء ال�شادرة من امل�شت�شفى يف تلك الفرتة، حيث كان التعامل بني املدَّ
اأوامر �شراء  باأن ت�شدر  يتم  امل�شت�شفيات،  الطبية لهذه  وامل�شتح�شرات  دة لالأدوية  املورِّ وال�شركات 
دة، وبناًء عليه تقوم هذه ال�شركات بتوريد  من امل�شت�شفيات عن طريق املدعى عليها لل�شركات املورِّ
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الأدوية وامل�شتح�شرات الطبية للم�شت�شفيات، وتقوم املدعى عليها باعتماد الفواتري واملبالغ امل�شتَحقة 
دين، ومن ثم �شرف املبالغ اخلا�شة بهم ب�شيكات من ح�شاب املدعى عليها. للمورِّ

امل�شتحقة ملوكلتنا لدى م�شت�شفيات ).....(  املبالغ  ب�شداد وت�شفية كل  املدعى عليها  رابعًا: قامت 
بجدة، و).....( بخمي�ص م�شيط، وم�شت�شفى ).....( بوادي الدوا�شر، وطيلة فرتة مطالبة موكلتنا 
بل  و�شلتها مبوكلتنا،  تنكر عالقتها  بجدة، مل   ).....( م�شت�شفى  امل�شتَحقة عن  املبالغ  ب�شداد  لها 

ذكرت باأن املبالغ قد ُوثِّقت من ِقبلهم وهي حتت ال�شدور.
خام�شًا: اإن خطاب مدير اإدارة الربامج والعقود بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات امل�شلَّحة 
اأبان مبا ل يدع جماًل لل�شك اأن برنامج م�شت�شفى ).....( بجدة، وخالل الفرتة من 1990/7/23م، 
لة، وهي  وحتى 1998/7/23م كانت اأعمال الإدارة والت�شغيل وال�شيانة تتم من ِقبل ال�شركة امل�شغِّ
يثبت  اخلطاب  هذا  اأن  �شك  من  ولي�ص   ،).....( ال�شركة  باململكة  ميثلها  والتي   ،).....( �شركة 
م�شوؤولية املدعى عليها عن املبلغ الذي تطالب به موكلتنا، ويوؤكد �شلة موكلته بهذه الدعوى، حيث 
لة مناولة  دين مبوجب امل�شتخل�شات املرفوعة با�شم ال�شركة امل�شغِّ اإنها �شرفت كامل م�شتحقات املورِّ
اإدارة الربامج والعقود بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات امل�شلَّحة، ومن �شمنها م�شتحقات 
موكلتنا التي نطالب بها الآن، والتي اأنكرتها املدعى عليها دون وجه حق، وطلب احلكم ملوكلته مببلغ 
عية تقدمي �شورة من اأوامر ال�شراء املتعلقة مببلغ املطالبة،  املطالبة، وطلبت الدائرة من وكيل املدَّ

وتقدمي ما يثبت وجود عالقة تعاقدية بني الطرفني.
تقدميها  ميكن  عقود  اأية  موكلتي  لدى  يوجد  ل  اأنه  نها  �شمَّ مذكرة  عليها  املدعى  وكيل  م  قدَّ كما 
للدائرة؛ لأن العقد املطلوب مل تكن ال�شركة طرفًا فيه، ول متلك هذا العقد، وبالن�شبة للعالقة بني 
ل�شالح ).....(،  اإدارية  فنية وخدمات  ا�شت�شارات  تقدمي  و�شركة ).....(، فكانت عالقة  موكلتي 
والتي انتهت بنهاية عقدها مع الوزارة، وطلبت الدائرة من وكيل املدعى عليها تقدمي �شورة من عقد 

موكلته مع �شركة ).....( مع ترجمته.
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وكيل  م  وقدَّ  ).....( عليها  املدعى  ووكيل   ).....( عية  املدَّ وكيل  ويف جل�شة 1428/9/12هـ ح�شر 
اإمهاله؛ لتقدمي ما طلب من  واأما وكيل املدعى عليها فقد طلب  ال�شراء،  اأوامر  عية �شورة من  املدَّ

موكلته.
مه  نها باأن ما قدَّ م وكيل املدعى عليها مذكرة �شمَّ ويف جل�شة 1428/11/10هـ ح�شر الطرفان، وقدَّ
عية يف اجلل�شة ال�شابقة من م�شتندات ل تخ�ص موكلته، وب�شوؤاله عن �شورة العقد الذي مت  وكيل املدَّ
بني موكلته، وبني �شركة ).....( ذكر اأن البحث عنه جاٍر من ِقبل موكلته، ومل يتم احل�شول عليه اإىل 

عية عليها طلب اإمهاله. تاريخ هذه اجلل�شة، واأنه يطلب مهلة اإ�شافية، وباطالع وكيل املدَّ
فيها على عدم  اأكد  املدعى عليها مذكرة  م وكيل  وقدَّ الطرفان،  ويف جل�شة 1429/2/10هـ ح�شر 
العالقة معها منذ  انتهاء  ب�شبب  ُيعترب مفقودًا، وذلك  واأنه  وجود عقد موكلته مع �شركة ).....(، 
عية عن املقابل للمبلغ حمل املطالبة، فاأجاب باأن  قرابة ع�شر �شنوات، ثم �شاألت الدائرة وكيل املدَّ
مبلغ املطالبة هو عبارة عن قيمة اأدوية مت توريدها اإىل امل�شت�شفيات الع�شكرية التابعة لوزارة الدفاع، 
ف�شاألته الدائرة عن اأمر ال�شراء ممن ي�شدر بالتعميد بتوريد هذه الأدوية، فاأجاب باأن اأوامر ال�شراء 
كانت ت�شدر من ِقبل برنامج م�شت�شفى ).....( بجدة التابع لوزارة الدفاع والطريان، ثم �شاألته عن 
توريد هذه الأدوية ملن يتم؟ فاأجاب باأن توريد الأدوية كان مل�شت�شفيات وزارة الدفاع، والتي كان يتم 
ت�شغيلها من ِقبل �شركة ).....(، ثم �شاألت الدائرة عن اجلهة التي كانت تقوم ب�شرف قيمة هذه 
ا�شتالمها  بعد  الأدوية  هذه  قيمة  له  ت�شرف  كانت  من  هي   ).....( ال�شركة  باأن  فاأجاب  الأدوية، 
لقيمها من وزارة الدفاع، ثم �شاألته الدائرة عن �شفة املدعى عليها عند قيامها بت�شديد هذه املبالغ، 
�شركة  وهي  للم�شت�شفيات،  لة  امل�شغِّ لل�شركة  وكياًل  كانت  بالت�شديد  عليها  املدعى  قيام  باأن  فاأجاب 
).....(، ويثبت ذلك اخلطابات املر�َشلة من املدعى عليها ملوكلته، والتي ُتبنيِّ اأن املدعى عليها هي 
املدعى  وكيل  على  عية  املدَّ وكيل  اإجابة  وبعر�ص  ال�شراء،  واأوامر  ال�شرف  عملية  تتوىل  كانت  التي 
عية، وتاأكد  عية ل يثبت وجود عالقة جتارية بني موكلته واملدَّ عليها، اأجاب باأن ما �شاقه وكيل املدَّ
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لة مل�شت�شفيات وزارة الدفاع، اإمنا هي تتعلق باإدارة  للدائرة اأن عالقة موكلته ب�شركة ).....( امل�شغِّ
�شوؤونها املالية والإدارية، واأن توليهم لعملية ال�شرف لأٍي من العمالء لل�شركة، بناًء على توجيه من 
ر  ِقبلهم، ول يتعدى دور موكلته فيما �شبق ذكره، ول يتجاوز اإىل متثيلها متثياًل قانونيًا كاماًل، ثم قرَّ

ماه، وبذات اجلل�شة �شدر هذا احلكم. الطرفان اكتفاءهما مبا �شبق واأن قدَّ

عية يطالب باإلزام املدعى عليها اأن تدفع ملوكلته مبلغ )1.342.752/62( مليون  ملا كان وكيل املدَّ
اأتعاب  مع  هللة  و�شتون  واثنتان  رياًل  وخم�شون  واثنان  و�شبعمائة  األفًا  واأربعون  واثنان  وثالثمائة 

املحاماة.
عية ما يثبت وجود عالقة تعاقدية بينها وبني املدعى عليها. م املدَّ وحيث مل تقدِّ

عية قامت بتوريد اأدوية مل�شت�شفى ).....( بجدة بناًء على  كما اأن الثابت من وقائع الدعوى اأن املدَّ
طلب �شادر من برنامج م�شت�شفى ).....( بجدة ل من املدعى عليه، وهو ما تظهره اأوامر ال�شراء، 
عية، مما ينفي �شدور اأوامر ال�شراء من املدعى عليها ف�شاًل عن انعدام العالقة  ول ينكره وكيل املدَّ

التعاقدية بني الطرفني.
عية اأقر باأن توريد هذه الأدوية كان مل�شت�شفيات وزارة الدفاع التي يتم ت�شغيلها من  كما اأن وكيل املدَّ
عية من جهة التعاقد، اأو اإ�شدار  ِقبل �شركة ).....(، وكل ما �شبق ينفي عالقة املدعى عليها باملدَّ
اأوامر ال�شراء، اأو ا�شتالم الأدوية، مما تطمئن معه الدائرة اإىل اأن الدعوى املقامة مرفوعة على غري 

ذي �شفة.
م من خطاب �شادر عن مدير اإدارة الربامج والعقود بالإدارة العامة  كما ل يوؤثر فيما �شبق ما ُقدِّ
للخدمات الطبية للقوات امل�شلَّحة، حيث مل يت�شمن اخلطاب ما يثبت العالقة التعاقدية بني الطرفني.
م  عية مل ُتقدِّ كما ل ميكن الحتجاج باأن املدعى عليها وكيل ل�شركة ).....(، اإذ اإنه وف�شاًل عن اأن املدَّ
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ما يثبت هذه الوكالة، فاإن املدعى عليها مل تتعاقد، ومل ت�شدر اأوامر ال�شراء، ومل ت�شتلم الأدوية، 
مما يجعل هذه الدعوى ل اأثر لها، حتى مع ثبوتها وقيام املدعى عليها بدفع اأي مبلغ، اأو �شرفه بدًل 

عن �شركة ).....(، فال تقام الدعوى يف مواجهة الوكيل.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	قبول	الدعوى	املقامة	من	ال�ضركة	).....(	�ضد	ال�ضركة	؛	لرفعها	على	

غري	ذي	�ضفة.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	1/3413/ق	لعام	1428هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	130/د/جت/5	لعام	1428هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	178/اإ�س/7	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/4/22هـ

دعوى	-	�ضروط	قبولها	-	�ضرط	ال�ضفة	-	متثيل	ال�ضركة.

مطالبة املدعي ب�شفته �شريكًا يف ال�شركة برد اأ�شهمها التي مت نقلها اإىل اأحد ال�شركاء من تاريخ 
نقلها مع الأرباح - ثبوت اأن املدعي ل ميثل ال�شركة، واأن الذي ميثلها هو احلار�ص الق�شائي الذي 
مت تعيينه مبوجب حكم ق�شائي - اأثر ذلك: اأن املدعي لي�ص له �شفة يف املطالبة بحقوق وم�شتحقات 

ال�شركة - موؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى؛ لإقامتها من غري ذوي �شفة.

م املدعي  تتح�شل وقائع هذه الق�شية ح�شبما يتبني من اأوراقها، وبالقدر الالزم للف�شل فيها اأنه تقدَّ
اأنه ب�شفته �شريكًا يف �شركة ).....( طلب  الريا�ص بدعوى حا�شلها  لفرع ديوان املظامل مبنطقة 
احلكم باإلزام �شركة ).....( برد الأ�شهم اململوكة ل�شركة ).....( وعددها )397.800( �شهم من 
اأ�شهم �شركة ).....(، وذلك حينما ا�شتجابت املدعى عليها لطلب ).....( وقت ال�شتيالء على اإدارة 
�شركة ).....( بنقلها من ال�شركة وت�شجيلها با�شم ).....(، فما قامت به ال�شركة املدعى عليها هو 
من تفريط بحقوق �شركة ).....(، حيث اإن هذه الأ�شهم من اأ�شول ال�شركة، و�شركة ).....( بهذا 
الت�شرف مفرطة وم�شوؤولة اأمام بقية ال�شركاء، ويلزمها �شمان احلق لهم، وطلب املدعي يف ختام 
الدعوى اإلزام �شركة ).....( برد الأ�شهم وعددها )397.800( �شهم من اأ�شهم ال�شركة وت�شليم 
اأرباحها ل�شركة ).....( من تاريخ �شحبها اإىل تاريخ اإعادتها لل�شركة، ف�شجلت هذه الدعوى ق�شية 
اأفاد  احلكم،  بهذا  النطق  وبجل�شة  الدائرة،  هذه  اإىل  اأوراقها  واأحيلت  اأعاله،  اإليه  امل�شار  بالرقم 
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ن ا�شمه وهويته مبح�شر ال�شبط قائاًل: اإن دعواه تنح�شر فيما  املدعي احلا�شر بتلك اجلل�شة املدوَّ
خة يف 1428/6/26هـ، التي جاء فيها اأنه ب�شفته �شريك  مة للديوان واملوؤرَّ جاء بالئحة الدعوى املقدَّ
يف �شركة ).....( ويطالب املدعى عليها �شركة ).....( برد اأ�شهم هذه ال�شركة التي نقلت اإىل اأحد 
وعدد هذه  املا�شية،  ال�شنوات  الأ�شهم عن  اأرباح  مع  اليوم  نقلها حتى  تاريخ  اعتبارًا من  ال�شركاء 

ح تف�شيله بهذه الالئحة. الأ�شهم )397.800( �شهم من اأ�شهم �شركة ).....( على النحو املو�شَّ

وحيث اإن الدعوى لها �شروط يجب توافرها؛ لتكون �شحيحة مقبولة اأمام الق�شاء، ولترتتب عليها 
اآثارها وحكمها.

ُي�شرتط يف كل واحد منهما  اإن من �شروطها �شرط ال�شفة يف املدعي واملدعى عليه، حيث  وحيث 
ال�شرع  به  �شاأن يعرتف  واأن يكون هناك  الدعوى،  اأثريت حولها  التي  الق�شية  �شاأن يف  اأن يكون ذا 
والنظام، واأن يكون ذلك ال�شاأن كافيًا؛ لتخويل املدعي حق الدعاء، ولتكليف املدعى عليه باجلواب 
احلق  باأخذ  النزاع  وقطع  اخل�شومة،  ف�شل  هو  الدعوى  م�شروعية  من  املق�شود  لأن  واملخا�شمة؛ 
ل�شاحبه ممن وقع له بغري حق، وهذا يقت�شي اأن يحدد من يحق له املطالبة، ومن ي�شح اأن ُتوجه 
اإليه، واإل فال �شبيل عندئذ اإىل الو�شول اإىل ذلك الهدف املق�شود بت�شريع الدعوى، من اأجل ذلك 

لة لتلقيه ل�شحة اأية دعوى. لة لالدعاء، واملخوَّ اتفق الفقهاء على ا�شرتاط ال�شفة املخوَّ
وحيث اإن الثابت اأن املدعي ).....( ل ميثل �شركة ).....( متثياًل �شحيحًا يحق له مبوجبه �شرعًا 
املطالبة بحقوقها وم�شتحقاتها، كما اأنه بالطالع على قرار تعديل ال�شركاء بتعديل بع�ص بنود عقد 
خ يف 1420/9/4هـ، تبني اأنه لي�ص �شريكًا يف ال�شركة، واأن الذي ميثل �شركة  تاأ�شي�ص ال�شركة، واملوؤرَّ
).....( متثياًل �شحيحًا، هو احلار�ص الق�شائي ).....(، والذي مت تعيينه مبوجب احلكم ال�شادر 
من هيئة تدقيق الق�شايا الدائرة الثالثة رقم )591/ت/3( لعام 1427هـ، والذي ن�ص يف الفقرة 
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ثالثًا من منطوقه على )تعيني مكتب ).....( حار�شًا ق�شائيًا على ال�شركة وفروعها املختلفة( كما 
ن�ص يف الفقرة )ثامنًا( على اأن )احلار�ص الق�شائي ميثل ال�شركة يف كافة تعامالتها مع الغري، ومن 

ذلك متثيلها اأمام الق�شاء واأمام كافة اجلهات احلكومية وغري احلكومية ....(.
واإذا كان الأمر كذلك، فاإن املدعي لي�شت له اأية �شفة للمطالبة بحقوق وم�شتحقات �شركة ).....(، 
الأمر الذي تخل�ص معه الدائرة بناًء على ذلك، ولكل ما تقدم اإىل عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها 

من غري ذي �شفة.
عليها	 املدعى	 �ضد	 	).....( املدعي	 من	 املقامة	 الدعوى	 هذه	 قبول	 بعدم	 الدائرة	 حكمت	 لذلك	

	باالأ�ضباب. �ضركة	).....(؛	الإقامتها	من	غري	ذي	�ضفة؛	ملا	هو	مبنينَّ

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.



115

رقم	الق�ضية:	1/2504/ق	لعام	1426هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	175/د/جت/5	لعام	1428هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	296/اإ�س/7	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/7/7هـ

دعوى	-	�ضروط	قبولها	-	�ضرط	ال�ضفة.

عني باإلزام ال�شركة املدعى عليها بتحملها جميع تبعات خروج �شركة ).....( من �شوق  مطالبة املدَّ
عيني اأقام الدعوى عنهما  التاأمني يف اململكة مبا يف ذلك الديون املرتتبة عليها - ثبوت اأن وكيل املدَّ
ورئي�شها  فيها  �شريكًا  ب�شفته   ).....( �شركة  مثل  الثاين  املدعي  اأن  وثبوت  ال�شخ�شية،  ب�شفتهما 
 - ال�شخ�شية  ب�شفته  ولي�ص  عليها،  املدعى  ال�شركة  مع  التفاهم  التوقيع على مذكرة  التنفيذي يف 
اإنكار ال�شركة املدعى عليها لعقد تخارج وانتقال ح�شة ال�شريك ).....( اإىل املدعي الأول وثبوت 
اأحد امل�شتثمرين يرغب يف �شراء ح�شة  باأن  الثاين  هه املدعي  العقد مناق�ص خلطاب وجَّ اأن ذلك 
ال�شريك ).....( مما يعني ملكية هذا ال�شريك حل�شة يف ال�شركة وعدم تخارجه منها، ومن ثم 

عدم انتقال ح�شته اإىل املدعي الأول - اأثر ذلك: عدم قبول الدعوى لإقامتها من غري ذي �شفة.

تتح�شل وقائع هذه الدعوى ح�شبما يتبني من اأوراقها، وبالقدر الالزم لإ�شدار هذا احلكم يف اأن 
م اإىل الديوان بالئحة دعوى �شد املدعى عليها �شركة ).....(،  عني تقدَّ ).....( بالوكالة عن املدَّ
يطالبها فيها بتحمل م�شوؤولياتها التي التزمت بها عند دخولها �شريكًا يف �شركة ).....(، والتي من 
اأهمها تقدمي �شمان بنكي مببلغ مائة مليون ريـــ100.000.00ـــال اإىل موؤ�ش�شة النقد؛ للرتخي�ص 
لل�شركة، وتقدمي الدعم املايل لل�شركة؛ لت�شيري اأعمالها، وال�شماح بدخول �شركاء جدد يف ال�شركة؛ 

لدعمها ماديًا ومعنويًا .. اإلخ.
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عني للدائرة بتاريخ  وباإحالة الق�شية اإىل هذه الدائرة بتاريخ 1426/6/11هـ، ومراجعة وكيل املدَّ
1426/8/14هـ، مت حتديد جل�شة الثنني 1427/1/14هـ، وفيها ح�شر ).....(، �شجل مدين رقم 
).....(، ب�شفته وكياًل عن املدعي الأول مبوجب الوكالة ال�شادرة من كتابة عدل الريا�ص الثانية 
برقم )80015( بتاريخ 1426/6/6هـ، ووكياًل عن املدعي الثاين مبوجب الوكالة ال�شادرة من كتابة 
عدل الريا�ص الثانية برقم )18/284( بتاريخ 1424/9/15هـ، ومل يح�شر من ميثل املدعى عليها 
رغم تبلغها بخطاب الدائرة رقم )5738( بتاريخ 1426/8/21هـ، وبناًء عليه قررت الدائرة الكتابة 
للمدعى عليه عن طريق ال�شرطة، ومت تاأجيل نظر الق�شية اإىل جل�شة الثنني 1427/4/17هـ، وفيها 
الديوان  بخطاب  لل�شرطة  الكتابة  رغم  عليها،  املدعى  من ميثل  يح�شر  ومل  عني،  املدَّ وكيل  ح�شر 
بهذا  اإفادة  اأية  ال�شرطة  للدائرة من مركز  يرد  اأنه مل  اإل  بتاريخ 1427/1/29هـ،  رقم )1036(، 
عني مل يقم مبراجعة ال�شرطة ودللتهم على موقع املدعى عليها، ويف  اخل�شو�ص، كما اأن وكيل املدَّ
عني ).....(، ومل يح�شر من ميثل املدعى عليها رغم  جل�شة الأحد 1427/8/24هـ، ح�شر وكيل املدَّ
خماطبة �شرطة ال�شليمانية بخطاب الديوان رقم )4353(، بتاريخ 1427/4/23هـ من اأجل اإبالغ 
املدعى عليها حل�شور من ميثلها يف هذه اجلل�شة، اإل اأنه مل يرد من ق�شم ال�شرطة املذكور اأية اإفادة 
عني مل ُيِفد الدائرة يف حينه، مما يدل على عدم جديته يف متابعة  بهذا اخل�شو�ص، كما اأن وكيل املدَّ
لوكيلها حل�شور  ت�شليمه  اأجل  من  عليها  للمدعى  اإعطاءه خطابًا  الدائرة  من  دعواه، عندها طلب 
عني ).....(، وح�شر حل�شوره  اجلل�شة القادمة، ويف جل�شة الأحد 1428/1/9هـ، ح�شر وكيل املدَّ
).....(، �شجل مدين رقم ).....( ب�شفته وكياًل عن املدعى عليها مبوجب الوكالة ال�شادرة من 
عني عن دعوى  �شفارة اململكة العربية ال�شعودية يف دبي بتاريخ 1426/9/22هـ، وب�شوؤال وكيل املدَّ
خة  مة للديوان، واملوؤرَّ موكليه، اأجاب قائاًل: اإن دعوى موكليه ل تخرج عما ورد بالئحة الدعوى املقدَّ
اله باإلزام املدعى عليها بتحملها  نة من �شفحتني، والتي يطالب فيها موكِّ يف 1426/6/6هـ، واملكوَّ
جميع تبعات خروج �شركة ).....( من �شوق التاأمني يف اململكة، مبا يف ذلك الديون املرتتبة عليها، 
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وجميع خ�شائر امل�شاهمني يف ال�شركة، ودفع مبلغ قدره )380.000( رياٍل عن حرمانهم من زيادة 
قيمة ح�ش�شهم لدى طرحها لالكتتاب، وتداولها يف �شوق الأ�شهم وفقًا لنظام التاأمني اجلديد على 
عني،  ل يف هذه الالئحة. هذه دعوى موكليه وبعد �شماع وكيل املدعى عليها لدعوى املدَّ النحو املف�شَّ
عني  �ص يف اأن املدَّ واطالعه على لئحة الدعوى، اأجاب قائاًل: اإن جواب موكلته على هذه الدعوى يتلخَّ
عني اأي تعامل، وبالتايل فاإن  لي�ص لهما �شفة يف اإقامة هذه الدعوى، فلم يكن هناك بني موكلته واملدَّ
عني فيها، ذلك اأن  ها لعدم �شفة املدَّ عني �شدَّ موكلته ل ترى وجاهة يف اإقامة هذه الدعوى من املدَّ
اأما املدعي الآخر ).....(، فاإن  اأية �شفة يف هذه الدعوى،  اأن له  الأمري ).....( مل يت�شح ملوكلته 
وكيل  به  دفع  ملا  عني  املدَّ وكيل  �شماع  وبعد  لها،  ومدير   ).....( �شركة  �شريك يف  اأنه  ملوكلته  البنيِّ 
عني مذكرة  م وكيل املدَّ اإمهاله لالإجابة، ويف جل�شة الأحد 1428/4/19هـ، قدَّ املدعى عليها طلب 
من �شفحة واحدة اأو�شح فيها حتقق �شفة موكله ).....( يف هذه الدعوى على اعتبار اأنه �شريك 
يف �شركة ).....( ومدير لها، واأما �شفة موكله الأمري ).....(، فاإن �شفته متحققة يف الدعوى على 
اعتبار اأن ح�شة ال�شريك ال�شابق يف �شركة ).....( انتقلت اإىل موكله الأمري ).....(، اإل اأن املدعى 
عليها تلكاأت يف احل�شور لدى كاتب العدل؛ لتوثيق التعديالت. وقد جرى ت�شليم وكيل املدعى عليها 

عني، وباطالعه عليها طلب مهلة للرد والإجابة. ن�شخة من مذكرة وكيل املدَّ
نة من ثالث �شفحات،  م وكيل املدعى عليها مذكرة برده مكوَّ ويف جل�شة يوم الأحد 1428/7/8هـ، قدَّ
ذكر فيها باأنه بالن�شبة ل�شفة املدعي �شمو الأمري ).....(، فاإنه لي�ص له �شفة يف اإقامة هذه الدعوى؛ 
لأنه لي�ص �شريكًا يف ).....(، ولي�ص بينه وبني موكلته اأية عقود، اأو اتفاقيات اأيًا كانت، وذكر وكيل 
عني يف مذكرته اأن �شمو الأمري ).....( ا�شرتى ح�ش�ص ال�شريك ال�شابق يف ال�شركة ).....(  املدَّ
مبوجب العقد املرَفق مبذكرته، واأن هذه احل�ش�ص مل تنقل لالأمري ب�شبب تلكوؤ موكله يف احل�شور 

لدى كاتب العدل؛ لتوثيق التعديالت يف تركيبة ال�شركاء يف �شركة ).....(.
عني مبذكرته م�شطنع وغري �شحيح، ذلك  املدَّ وكيل  اأرفقه  الذي  البيع  اأن عقد  فيه  ومما ل �شك 
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ع  موقَّ العقد  فهذا  ويردها،  هذه  حجته  ينق�ص  ما  بنف�شه  م  قدَّ اأن  �شبق  اأنه  ن�شي  عني  املدَّ وكيل  اأن 
بني ال�شريك ).....(، و�شمو الأمري ).....( يف يوم ال�شبت 1425/5/1هـ املوافق 2004/6/19م، 
من   )%27.5( البالغة  كاملة،   ).....( ال�شريك  ح�ش�ص  التاريخ  هذا  يف  ا�شرتى  الأمري  اأن  وفيه 
اأنَّ الطرف الأول ).....( ُيعترب متخارجًا  �شركة ).....(، بل جاء يف الفقرة رقم )3( من العقد 
من ال�شركة ابتداًء من تاريخ التوقيع على هذا العقد، وتنتهي عالقته بها، ول يتحمل عالقته بها ول 

يتحمل اأية م�شوؤوليات عن اأعمالها.
اأن  عني بنف�شه لهذه الدائرة لوجدنا  مها وكيل املدَّ اأن قدَّ التي �شبق  لكن لو رجعنا لالئحة الدعاء 
ه من  عني اأرفق مع تلك الالئحة املرَفقني رقم )3( و)4( والأول عبارة عن خطاب موجَّ وكيل املدَّ
بعد  اأي  2004/9/25م،  املوافق  1425/8/11هـ،  تاريخ  يف  ملوكلتنا   ).....( �شركة  مدير   ).....(
امل�شتثمرين  اأحد  اأن  اأعاله، ويف هذا اخلطاب يذكر ).....( ملوكلتنا  العقد املزعوم املذكور  تاريخ 
يرغب يف الدخول ك�شريك يف ال�شركة بن�شبة مقدارها )10%( من راأ�ص مال ال�شركة، واأنه يرغب 
يف �شراء ن�شبة )1.5%( من ال�شريك ).....( ..... فاإذا كان ).....( قد باع كل ح�شته، وخرج من 

ال�شركة قبل هذا اخلطاب بعدة اأ�شهر، فكيف يعود ويبيع )1.5%( من ح�شته بعد ذلك؟.
دة قرار ال�شركاء يف �شركة ).....( بدخول  اأما امللحق رقم )4( يف لئحة دعواه، فهو عبارة عن م�شوَّ
�شريك وزيادة راأ�ص مال ال�شركة، وهذا القرار مر�َشل ملوكلته كذلك من ).....( مع اخلطاب املذكور 
لكاتب  اإحالته  ومتت  باملوافقة،  منها  ختمه  ومت  وال�شناعة،  التجارة  لوزارة  موه  قدَّ اأن  بعد  اأعاله، 
اأنه كذلك بعد  العدل لتوقيعه، وتاريخ هذه القرار هو 1425/5/26هـ املوافق 2004/7/14م )اأي 
عني الآن( ويف هذا القرار اأقروا �شراحة اأن ).....( ل يزال  م من وكيل املدَّ تاريخ عقد املبايعة املقدَّ
�شريكًا يف ال�شركة بن�شبة )26.66%( من راأ�ص مالها، اأي اأنه مل يبع كل ح�شته، ول حتى )%1.5( 

التي جاءت يف خطابهم.
م هذا القرار لوزارة التجارة، ويعتمدونه منها، ويقرون فيه اأن ).....( ل يزال هو �شريكًا  فكيف يقدَّ
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عون الآن اأنه �شبق اأن باع ح�شته على الأمري ).....( قبل تاريخ هذا القرار بعدة  يف ال�شركة، ثم يدَّ
اأ�شهر؟.

عون يف مذكرتهم الآن، اأنه مل يتم اإدخال �شمو الأمري ).....( �شريكًا يف ال�شركة؛  والغريب اأنهم يدَّ
ب�شبب تلكوؤ موكله يف الذهاب لكاتب العدل وتوقيع قرار التعديل. وقرار التعديل الذي اأر�شلوه ملوكلته 
يناق�ص كالمهم وحجتهم، فمتى طلبوا من موكله اإدخال الأمري ).....( �شريكًا يف ال�شركة؟ وكيف؟.
هذا مع العلم اأن ).....( ل يزال حتى اليوم �شريكًا يف ال�شركة بن�شبة )27.5%( من راأ�ص مالها، 

ومرَفق م�شتخَرج من �شجل ال�شركة بتاريخ 1428/7/3هـ، ُيثبت هذه امللكية حتى الآن.
عي فيه اأن الأمري ).....( له �شفة  عني يف اجلل�شة املا�شية، والذي يدَّ لذلك فاإن العقد من وكيل املدَّ
بدليل  ال�شحة  له من  اأ�شا�ص  ول  ق  ا�شرتى ح�ش�ص ).....( كاملة، هو عقد ملفَّ لأنه  ال�شركة؛  يف 
بكثري،  املزعوم  العقد  لذلك  بتواريخ لحقة  خة  واملوؤرَّ نف�شه،  عني  املدَّ وكيل  مها  قدَّ التي  امل�شتندات 
ويقر فيها اأن ).....( ل يزال هو ال�شريك، الأمر الذي يوؤكد اأن الأمري ).....( لي�ص له �شفة يف هذه 

الدعوى، ونطلب رد دعواه على هذا الأ�شباب.
اأما بالن�شبة ل�شفة املدعي الثاين ).....(، فاإن موكلته ل تنازع يف �شفته ك�شريك يف �شركة ).....(، 
لكن ل تزال منازعتها تن�شبُّ من الناحية ال�شكلية على تكييف هذه الدعوى من حيث حتديد من 
الدعوى  اأن  عني يف لئحة دعواه  املدَّ وكيل  فيها؟. فقد ذكر  املدعى عليهم  عون؟ ومن هم  املدَّ هم 
مقامة منه بالوكالة عن كٍل من ).....( و).....( )ب�شفته ال�شخ�شية؛ لأنه مل يذكر يف الالئحة 
اأنه تراجع يف مذكرته الأخرية،  اأخرى له( �شد كٍل من �شركة ).....( و).....(، ويبدو  اأية �شفة 
وح�شر النزاع �شد �شركة ).....( فقط، لذلك وحيث اإن الأمري ).....( لي�ص له �شفة يف اإقامة هذه 
اأعاله، فاإن الدعوى واحلالة هذه تنح�شر بني ).....( كمدعي و�شركة  الدعوى، كما مت تو�شيحه 

).....( كمدعى عليها.
م هذه الدعوى ب�شفته ال�شخ�شية، فلي�ص بينه وبني  وحيث اإن ).....( كما جاء يف لئحة الدعاء يقدِّ
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ع معه بها اأية عقود اأو اتفاقيات مهما كانت، وانتهى وكيل  موكلته بهذه ال�شفة اأية عالقة، ومل ُتوقَّ
عني فيها. املدعى عليها اإىل طلب رد هذه الدعوى؛ لعدم �شفة املدَّ

نة من �شفحتني، ذكر  عني مذكرة برده مكوَّ م وكيل املدَّ ويف جل�شة يوم الثالثاء 1428/7/10هـ، قدَّ
فيها باأن �شركة ).....( تعد منق�شية بقوة النظام، وبذلك تنتقل حقوقها والتزاماتها اإىل ال�شركاء، 
حيث تن�ص املادة )15( على اأنه مع مراعاة اأ�شباب النق�شاء اخلا�شة بكل نوع من اأنواع ال�شركات، 

تنق�شي كل �شركة باأحد الأ�شباب الآتية:
1- انق�شاء املدة املحددة لل�شركة.

�شت من اأجله ال�شركة، اأو ا�شتحالة الغر�ص املذكور. 2- حتقق الغر�ص الذي اأُ�شِّ
3- انتقال جميع احل�ش�ص، اأو جميع الأ�شهم اإىل �شريك واحد.

ر ا�شتثمار الباقي ا�شتثمارًا جمديًا ....(. 4- هالك جميع مال ال�شركة، اأو معظمه بحيث يتعذَّ
للتاأهيل ب�شبب املدعى عليها، وبذلك �شدر  التاأمني، وقد فقدت الفر�شة  فال�شركة تعمل يف ن�شاط 
خطاب موؤ�ش�شة النقد اإىل ال�شركة باإغالق مكاتبها وتوقفها عن الن�شاط، وبناًء عليه توقفت ال�شركة 
الآن  لها  اأو موظفني، ولي�ص  اأي مقر  لها  الثالث �شنوات، ولي�ص  ن�شاط منذ قرابة  اأي  عن ممار�شة 
موجودات ميكن ا�شتثمارها، وقام ال�شركاء فيها ب�شكوى بع�شهم البع�ص، ومن ذلك الدعوى املاثلة 
اأمام ف�شيلتكم، ودعوى �شركة ).....( �شد موكلي ).....( "�شخ�شيًا" اأمام جلنة الأوراق التجارية 
اإليها  امل�شار  النظامية  اأ�شباب النق�شاء  التجارة وال�شناعة، وبذلك اجتمع فيها �شببان من  وزارة 

اأعاله.
كما ذكر اأن دعوى موكله حم�شورة يف مطالبة �شريكتهما �شركة ).....( بتعوي�ص موكليه عن قيمة 
اإهدارها،  املدعى عليها يف  ت�شببت  والتي  راأ�ص مال �شركة ).....(،  البالغة )60%( من  ح�شتهما 
فهذه الدعوى قائمة بني �شركاء بطلب التعوي�ص، وال�شرر واقع وحا�شل واأن ثبوت �شفة موكله هو 
بن�ص نظام املرافعات ال�شرعية، نظرًا لوجود �شرط امل�شلحة، حيث ن�شت املادة الرابعة من نظام 
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املرافعات ال�شرعية على اأنه: )ل يقبل اأي طلب اأو دفع ل تكون ل�شاحبه فيه م�شلحة قائمة م�شروعة، 
اأو  حمِدق،  �شرر  لدفع  الحتياط؛  الطلب  من  الغر�ص  كان  اإذا  املحَتملة  امل�شلحة  تكفي  ذلك  ومع 
ال�شتيثاق؛ حلق ُيخ�شى زوال دليله عند النزاع فيه، واإذا ظهر للقا�شي اأن الدعوى �شورية كان عليه 

رف�شها، وله احلكم على املدعي بنكال(.
�شريكة   ).....( �شركة  اأن  ال�شادر  الآيل  وم�شتخَرج احلا�شب  التاأ�شي�ص  الثابت مبوجب عقد  ومن 
مع موكله ).....( و).....( يف �شركة ).....(، وقد انتقلت ح�شة ).....( اإىل موكله �شمو الأمري 
موكله  وح�شة  رياٍل،  مليون  الثالثني  على  تزيد   ).....( موكله  حل�شة  ال�شمية  والقيمة   ،).....(
بهما  الذي حلق  ال�شرر  املت�شبب يف  �شريكهما  ولهم م�شلحة يف مطالبة  تقاربها،   ).....( الأمري 

جراء خ�شارتهما قيمة ح�شتهما.
وانتهى اإىل طلب اإلزام املدعى عليه باجلواب على الدعوى مع احتفاظ موكله �شمو الأمري ).....( 
م يف اجلل�شة قبل املا�شية، وقد مت  بحقه يف رد اعتباره عما ورد من اتهام با�شطناع امل�شتند املقدَّ
عني، وباطالعه عليها ذكر اأن لي�ص فيها جديد  ت�شليم وكيل املدعى عليها ن�شخة من مذكرة وكيل املدَّ
عني باأنه ي�شتند  ب وكيل املدَّ ي�شتوجب الرد؛ ذلك اأن ال�شركة ل تزال قائمة ومل يتم ت�شفيتها، فعقَّ
يف اأن ال�شركة منق�شية على اخلطاب ال�شادر من موؤ�ش�شة النقد باإغالق مكاتب ال�شركة، وتوقفها 
م  عني تقدمي ما يثبت باأن ال�شركة منق�شية، فقدَّ عن الن�شاط، عندها طلبت الدائرة من وكيل املدَّ
بها  مرَفق  واحدة  �شفحة  من  نة  مكوَّ مذكرة  الأحد 1428/10/23هـ،  يوم  جل�شة  عية يف  املدَّ وكيل 
اجلل�شة  يف  الدائرة  منه  طلبته  واأن  �شبق  ما  تثبت  التي  هي  اأنها  ذكر  امل�شتندات،  من  عدد  �شور 
ال�شابقة فيما يتعلق باأن ال�شركة منق�شية، جرى تزويد وكيل املدعى عليها، وباطالعه عليها ذكر اأن 
م للدائرة منوذجًا  عني غري �شحيح؛ ذلك اأن �شركة ).....( ل زالت قائمة، وقدَّ مه وكيل املدَّ ما قدَّ
خ يف 2007/11/3م، وب�شوؤال الطرفني اإن كان لديهما ما يرغبان يف  للبيان التف�شيلي ب�شجلها، موؤرَّ

مه من دفوع ومذكرات. ر كل واحد منهما الكتفاء مبا �شبق واأن قدَّ اإ�شافته اأو تقدميه، قرَّ
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بتحملها جميع   ).....( �شركة  عليها  املدعى  باإلزام  ملوكليه  يطلب احلكم  عني  املدَّ وكيل  اإن  وحيث 
تبعات خروج �شركة ).....( من �شوق التاأمني يف اململكة مبا يف ذلك الديون املرتتبة عليها، وجميع 
عن  رياٍل  األف  وثمانون  ثالثمائة   )380.000( قدره  مبلغ  ودفع  ال�شركة،  يف  امل�شاهمني  خ�شائر 
حرمانهم من زيادة قيمة ح�ش�شهم لدى طرحها لالكتتاب، وتداولها يف �شوق الأ�شهم وفقًا لنظام 

ل بالئحة الدعوى. التاأمني اجلديد على النحو املف�شَّ
عني يف اإقامة هذه الدعوى يف مواجهة موكلته،  وحيث اإن وكيل املدعى عليها يدفع بعدم �شفة املدَّ
ُي�شرتط يف كل  واملدعى عليه، حيث  املدعي  ال�شفة يف  �شرط  الدعوى  قبول  �شروط  اإن من  وحيث 
واحد منهما اأن يكون ذا �شاأن يف الق�شية التي اأثريت حولها الدعوى، واأن يكون هناك �شاأن يعرتف 
به ال�شرع والنظام، واأن يكون ذلك ال�شاأن كافيًا لتخويل املدعي حق الدعاء؛ ولتكليف املدعى عليه 
باجلواب واملخا�شمة؛ لأن املق�شود من م�شروعية الدعوى هو ف�شل اخل�شومة، وقطع النزاع باأخذ 
احلق ل�شاحبه ممن وقع له بغري حق، وهذا يقت�شي اأن يحدد من يحق له املطالبة، ومن ي�شح اأن 
ه اإليه، واإل فال �شبيل عندئذ اإىل الو�شول اإىل ذلك الهدف املق�شود من الدعوى، من اأجل ذلك  توجَّ

لة لتلقيه ل�شحة اأية دعوى. لة لالدعاء واملخوَّ اتفق الفقهاء على ا�شرتاط ال�شفة املخوِّ
عني اأقام هذه الدعوى ب�شفته وكياًل عن �شمو الأمري  وحيث اإن الثابت من اأوراق الق�شية اأن وكيل املدَّ
).....( و).....( ب�شفتهما ال�شخ�شية �شد �شركة ).....(، م�شتِندًا يف ذلك اإىل مذكرة التفاهم 
خة يف 1424/12/4هـ، وحيث اإنه وبالطالع على مذكرة التفاهم تبنيَّ اأنها بني كٍل من �شركة  املوؤرَّ
 ).....( املذكرة  هذه  على  التوقيع  يف   ).....( �شركة  مثَّل  وقد  عليها،  املدعى  وال�شركة   ،).....(
ب�شفته �شريكًا يف ال�شركة، والرئي�ص التنفيذي لها، الأمر الذي يتبني معه، واحلال كذلك عدم �شفة 

عني يف هذه الدعوى. املدَّ
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ح�ش�شه  وانتقلت  تخارج،  قد   ).....( ال�شريك  اأن  من  عني  املدَّ وكيل  ذكره  ما  ذلك  من  ينال  ول 
خ يف 1425/5/1هـ، فقد طعن فيه وكيل املدعى  للمدعي �شمو الأمري ).....( مبوجب عقد البيع املوؤرَّ
ه من ).....( مدير �شركة  املوجَّ ويناق�ص ما جاء يف اخلطاب  باأنه غري �شحيح وم�شطنع،  عليها 
خ يف 1428/8/11هـ، اأي بعد تاريخ عقد البيع ال�شالف ذكره، واملت�شمن باأن  ).....( ملوكلته، واملوؤرَّ
اأحد امل�شتثمرين يرغب بالدخول ك�شريك يف ال�شركة بن�شبة مقدارها )10%( من راأ�ص مال ال�شركة، 

واأنه يرغب يف �شراء ن�شبة )1.5%( من ال�شريك ).....(.
عني من اأن وكيل املدعى عليها اأقر باأن ).....( �شريك  كما ل ينال من ذلك اأي�شًا ما ذكره وكيل املدَّ
وبني  بينه  لي�ص  وهو  ال�شخ�شية،  ب�شفته  الدعوى  هذه  اأقام   ).....( اأن  ذلك  ).....(؛  �شركة  يف 

املدعى عليها بهذه ال�شفة اأية عالقة.
م اإىل عدم قبول هذه الدعوى؛ لإقامتها  الأمر الذي تخل�ص معه الدائرة بناًء على ذلك ولكل ما تقدَّ

من غري ذَوي �شفة.
و).....(	�ضد	 	).....( االأمري	 �ضمو	 املقامة	من	 الدعوى	 قبول	هذه	 بعدم	 الدائرة	 لذلك	حكمت	

	باالأ�ضباب. املدعى	عليها	�ضركة	).....(؛	الإقامتها	من	غري	ذَوي	�ضفة؛	ملا	هو	مبنينَّ

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	2/3128/ق	لعام	1428هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	3/د/جت/11	لعام	1429هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	555/اإ�س/7	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/10/11هـ

دعوى	-	�ضروط	قبولها-	�ضرط	ال�ضفة	-	ت�ضفية	�ضركة	-	طلب	اإلغاء	حكم	الت�ضفية.

مطالبة باإلغاء احلكم بالت�شفية - ثبوت �شدور حكم الدائرة بت�شفية �شركة ).....( وتعيني م�شفٍّ 
لها - مطالبة املدعي باإلغاء هذا احلكم بحجة اأنه اأ�شر بحقوقه ب�شفته دائنًا لل�شركة - ثبوت اأن 
املدعي لي�ص �شريكًا، واإمنا يبني مطالبته تاأ�شي�شًا على اأنه دائن فقط - توافر احلق يف طلب الت�شفية 

لأطراف عقد ال�شركة دون �شواهم - موؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى لإقامتها من غري ذي �شفة.

للديوان  م  تقدَّ اأنه  يف  احلكم  هذا  لإ�شدار  الالزم  بالقدر  تتح�شل  الق�شية  هذه  واقعة  اإن  وحيث 
 ).....( من  كل  عن  وبوكالته  نف�شه  عن  اأ�شالة  بها  م  يتقدَّ اأنه  بها  ذكر  دعوى،  بعري�شة   ).....(
نها القول باأن هذه الدائرة اأ�شاعت حقوقهم من خ�شمهم حني مت متكينه  وال�شيد ).....(، وقد �شمَّ
ي ).....( باحلكم )285/د/جت/11( لعام  مبنحه حكمًا بت�شفية �شركة ).....( عن طريق امل�شفِّ
وهو  ال�شركة،  حمامي  هو  ي  امل�شفِّ واأن  1426هـ،  لعام  )2/4242/ق(  رقم  الق�شية  يف  1427هـ 
مرفو�ص من ِقبل اأ�شحاب احلقوق، ولذا فهم يطالبون بكامل حقوقهم من الدائرة، كما يطالبون 
مب�شفٍّ اآخر من وزارة املالية، ومن موؤ�ش�شة النقد، اأو م�شفٍّ مبوافقة اأ�شحاب احلقوق؛ لوجود اأدلة 
وبراهني دامغة، منها تالعب يف اأموال ال�شركة؛ لتظهر لعمالء ال�شركة والعاملني على اأنها مفِل�شة، 
واأحلق ببع�ص ما َذكر اأنه اأدلة على �شحة ما يقول، واأ�شاف اأن الدائرة مل تتحقق من ذلك، واأين 
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�شرفت اأموال ال�شركة؟.
وقد مت قيد عري�شته ب�شجل الق�شايا برقم )2/3128/ق( لعام 1428هـ، واأحيلت اإىل هذه الدائرة، 
فتم نظرها على النحو املثَبت مبحا�شر ال�شبط، حيث ح�شر اأمام الدائرة ).....(، وطلب احلكم 
لعام  )2/4242/ق(  رقم  الق�شية  يف  1427هـ  لعام   )285( برقم  ال�شادر  الت�شفية  حكم  باإلغاء 
تتحقق  باأنه مل  الطلب  وعلَّل ذلك  لها،  وتعيني م�شفٍّ  �شركة ).....(،  بت�شفية  القا�شي  1426هـ، 
اأ�شباب الت�شفية، ويف الت�شفية �شرر مبوكله، فا�شتو�شحت منه الدائرة عن �شفته يف هذا الطلب، 
فاأجاب باأن موكله دائن على ال�شركة، ويف ت�شفيتها �شرر عليه، وقد امتنعت املحكمة ال�شرعية عن 
ي، فا�شتو�شحت منه الدائرة:  احلكم على ال�شركة ب�شبب الت�شفية، وطلبت منه اإقامتها على امل�شفِّ
هل له عالقة اأخرى بال�شركة غري  كونه دائنًا لها؟ وهل هو �شريك فيها؟ فردَّ باأنه لي�ص �شريكًا، واإمنا 
دائن عليها، وكرر طلب احلكم باإلغاء الت�شفية، واإن مل تلغ الت�شفية، فاحلكم مبا ت�شمنته مذكرته 
واكتفى  خة يف 1428/8/16هـ،  املوؤرَّ الرئي�ص ومذكرته  املرفوعة ملعايل  خة يف 1428/3/7هـ،  املوؤرَّ

بذلك.

اأ�شا�ص مطالبة املدعي هو اعرتا�شه على ما اتخذته الدائرة بحكمها رقم )285( لعام  اإن  وحيث 
اأن ت�شفية  اإلغائه بحجة  لها، وطلب  الق�شاء بت�شفية �شركة ).....(، وتعيني م�شفٍّ  1428هـ من 
لوه، وملَّا كان املدعي يبني مطالبته تلك ل على اأنه اأ�شا�ص اأنه  ال�شركة فيه �شرر عليه وعلى من وكَّ
خا�ص  هو  ا�شتمرارها  اأو  ال�شركة  ت�شفية  طلب  حق  اإن  واإذ  عليها،  دائن  واإمنا  بال�شركة،  �شريك 
باأطراف عقدها ل ب�شواهم، وملَّا مل يكن املدعي له تلك ال�شفة يف ال�شركة، وهو اأجنبي عنها، فاإنه 
مل تتوفر فيه ال�شفة الالزمة لإقامة الدعوى، مما يتعني معه والأمر ما ُذكر عدم قبول الدعوى؛ 

ب�شبب اإقامتها من غري ذي �شفة.
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	باالأ�ضباب. لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	قبول	الدعوى؛	ملا	هو	مبنينَّ

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	1/4584/ق	لعام	1427هـ	
رقم	احلكم	االبتدائي:	18/د/جت/27	لعام	1428هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	399/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/12/21هـ

دعوى	-	جلنة	ت�ضوية	املنازعات	امل�ضرفية	-	االأعمال	امل�ضرفية.	

ع بني الطرفني املتعلق بت�شوية مديونية  عية باإلزام املدعى عليها بتنفيذ بنود التفاق املوقَّ مطالبة املدَّ
ين  بينهما-ثبوت اأن التفاقية مرتتبة على اأعمال بنكية ناجتة عن تعامل بني طريف النزاع، واأن الدَّ
رقم  ال�شامي  الأمر  �شدور   - امل�شرفية  الأعمال  �شمن  يندرج  عمل  عن  ناجت  عليه  بنيت  الذي 
)8/729( بتاريخ 1407/7/10هـ باإ�شناد الخت�شا�ص ب�شاأن املنازعات املتعلقة بالأعمال امل�شرفية 
الذكر -  �شالفة  اللجنة  التفاقية من  تلك  ب�شاأن  املنازعات امل�شرفية - �شدور قرار  ت�شوية  للجنة 

موؤدى ذلك: عدم جواز �شماع الدعوى.

تقام  البنوك  الدعاوى على  "اأن  بتاريخ 1407/7/10هـ وم�شمونه:  ال�شامي رقم )8/729(  الأمر 
لدى جلنة املنازعات امل�شرفية".

موؤ�ش�شة ).....(  عية  املدَّ الريا�ص  املظامل مبنطقة  لديوان  تقدم  باأنه  الق�شية  وقائع هذه  تتلخ�ص 
عية مع  اأن اتفقت املدَّ اأنه �شبق  للتجارة بالئحة دعوى �شد املدعى عليه )البنك...(، ذكرت فيها 
املدعى عليه على ت�شوية ديون بني الطرفني، و�شدر بها خطاب البنك املوؤرخ يف 1420/2/3هـ، والذي 
ن املوافقة على �شداد الديون امل�شار اإليها على النحو التايل:- 1- مقابل قيام موؤ�ش�شة ).....(  ت�شمَّ
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ب�شداد مبلغ )4300000( رياًل خالل فرتة �شهر من تاريخه، وقيامها يف �شتة اأ�شهر باإرجاع كافة 
اأ�شول خطابات ال�شمان البالغة يف جمموعها )6309921.19( رياًل، يقوم البنك من جانبه باإلغاء 
مبلغ )7217812( ريال من اإجمايل مديونية املوؤ�ش�شة، وقد التزمت موؤ�ش�شة ).....( بهذا البند من 
املطلوبة خالل  ال�شمان  باإعادة خطابات  قامت  كما  املطلوب،  املبلغ  كامل  ب�شداد  وقامت  التفاق، 
د 2- تاأجيل �شداد باقي املديونية وقدرها )3800000( ريال حلني تي�شر الأحوال، اإل اأن  الأجل املحدَّ
البنك مل يلتزم بتنفيذ ما التزم به يف ال�شطر الثاين من البند )اأوًل( من اإ�شقاط مبلغ )7217812( 
رياًل، وامل�شار اإليه يف البند الثالث من التفاق، وذكر اأن هذا النزاع مو�شوعه عمل جتاري، واأن هذه 
الق�شية من الق�شايا التي يخت�ص الديوان بنظرها، وينح�شر عنها اخت�شا�ص جلنة ت�شوية املنازعات 
باإلزام  دعواه  ختام  يف  وطالب  1409/1/2ه،  يف   )110/4( رقم  ال�شامي  بالأمر  عماًل  امل�شرفية 
املدعى عليها بتنفيذ التفاق امل�شار اإليه، وعدم اأحقية املدعى عليها باملطالبة مببلغ )7217812( 
رياًل؛   )7217812( مبلغ  من  املدعي  ذمة  اإبراء  واإثبات  اإ�شقاطه،  على  التفاق  ن�ص  الذي  رياًل، 

لتنفيذه ما ُطلب منه يف التفاق نظري اإ�شقاط اأو اإلغاء املبلغ.
وبجل�شة  الق�شية،  �شبط  مبح�شر  ن  مدوَّ هو  ما  وفق  نظرها  با�شرت  للدائرة  الق�شية  وباإحالة 
باأن موكلته وخالل اخلم�شة والع�شرين  اأجاب  1427/11/19هـ، وب�شوؤال املدعي وكالة عن دعواه، 
له  �شنة املا�شية تعاملت مع البنك املدعى عليه ب�شمانات واعتمادات ترتب على �شوئها يف ذمة موكِّ
مبلغ يقرب من )ال�شتة ع�شر( مليونًا، جرى التفاق على ت�شديدها بني طريف الدعوى، وقد اأوفت 
األف(  للمدعى عليه مبلغ )ثالثة ماليني وثالثمائة  عية  املدَّ وبقي يف ذمة  التفاقية،  بهذه  عية  املدَّ
املدعى عليه مبطالبة  البنك  قام  وقد  التفاقية،  الأحوال، وح�شبما ن�شت عليه  تي�شر  ريال؛ حلني 
وكيل  وب�شماع  بالتفاقية،  بالتقيد  البنك  اإلزام  وطلب  بالتفاقية،  تقيد  دون  املبالغ  ب�شداد  عية  املدَّ
عية اأقل من  املدعى عليه للدعوى، اأجاب باأن واقعة التعامل �شحيحة اإل اأن املبلغ الذي ذكرت املدَّ

املبلغ احلقيقي، كما اأن املو�شوع �شبق واأن ف�شلت فيه هيئة ح�شم املنازعات امل�شرفية.
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على  رده  ت�شمنت  �شفحتني  من  نة  مكوَّ مذكرة  عليه  املدعى  وكيل  م  قدَّ 1427/11/26هـ  وبجل�شة 
املنازعات  ت�شوية  جلنة  من  بالقرار  النطق  ومت  فيه،  البت  مت  قد  النزاع  اأن  فيها  ذكر  الدعوى، 
املدعي، قد متت مناق�شته  اإليه  ي�شتند  الذي  اأن اخلطاب  امل�شرفية يف 1427/1/12هـ، كما ذكر 
يف الق�شية التي لدى اللجنة امل�شرفية، كما ذكر اأن ذلك اخلطاب هو حماولة من البنك؛ مل�شاعدة 
يف  املوؤرخة  الت�شهيالت  اتفاقية  وهي  الأ�شا�شية،  التفاقية  عن  النا�شئة  مديونيته  لت�شوية  املدعي 
بنظرها  الخت�شا�ص  ينعقد  وبالتايل  العالقة،  واأ�شا�ص  النزاع،  حمل  ُتعد  والتي  1995/8/6م، 
للجنة ت�شوية املنازعات امل�شرفية، وطلب رد الدعوى �شكاًل ل�شابقة الف�شل فيها، وم�شمونًا؛ لعدم 

اخت�شا�ص الديوان بنظرها.
الدعوى  اأنه ي�شرتط بعدم جواز نظر  م املدعي وكالة مذكرة حا�شلها  وبجل�شة 1428/1/16هـ قدَّ
ب�شاأنه  ا�شتنفذت  ق�شائي  بحكم  فيه  الف�شل  �شبق  الدعوى  مو�شوع  يكون  اأن  فيها  الف�شل  ل�شابقة 
هي  للحكم  الأ�شا�شي  النظام  حددها  التي  الق�شائية  اجلهات  اأن  وذكر  الق�شائية،  الطعن  طرق 
املحاكم ال�شرعية وديوان املظامل، وما ي�شدر عن غري هاتني اجلهتني، ل ميكن اعتباره من الأعمال 
الق�شائية، وذكر اأن القرار املت�شدي له بالدفع بعدم جواز �شماع الدعوى؛ ل�شابقة الف�شل فيه قرار 
�شادر عن جلنة ت�شوية املنازعات امل�شرفية، وهذه اللجنة مل ترد يف النظام الأ�شا�شي للحكم �شمن 
ال�شلطات الق�شائية، وعليه فال يجوز اإ�شباغ ال�شفة الق�شائية على قرار اللجنة امل�شرفية واعتباره 
ق�شائيًا، كما ذكر اأن ما جاء يف مذكرة املدعى عليه اإقرار ب�شحة اخلطاب �شند الدعوى، واإقرار 

ب�شدوره عنها.
لها  م املدعي مذكرة حا�شلها اأن جلنة ت�شوية املنازعات امل�شرفية، قد خوَّ وبجل�شة 1428/2/7هـ، قدَّ
ل  الأمر ال�شامي رقم )8/729( بتاريخ 1407/7/10هـ، اإ�شدار قرارات ت�شوية اخلالف، ومل تخوَّ
�شلطة اإ�شدار الأحكام، اأما اإثبات �شحة التفاقية من عدمها، فال يزال معقودًا لل�شلطة الق�شائية 
هًا على اللجنة  املخت�شة، ويوؤكد ذلك الأمر ال�شامي رقم )110/4( يف 1409/1/2ه، والذي ورد منبِّ
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امل�شار اإليها بعدم الت�شدي للمنازعات املدنية والإثباتات العقدية، واأن يقت�شر دورها على ت�شوية 
اأما خالف ذلك من  اخلالفات امل�شرفية من فتح العتماد والإيداع والتحويالت وما �شابه ذلك، 
اأقامت دعواها  عية  املدَّ اأن  العقود والتفاقيات، فال يدخل يف اخت�شا�شها، كما ذكر  اإثبات �شحة 
عية تهدف من دعواها اإىل  اأي قبل �شدور قرار اللجنة املذكورة، واأن املدَّ بتاريخ 1427/10/6هـ، 
خ يف 1420/2/3هـ، وما يرتتب عليه من اآثار، وذلك مما يدخل  اإثبات �شحة التفاق مع البنك املوؤرَّ
�شمن اخت�شا�ص الديوان، كما ذكر اأن مو�شوع الدعوى املاثلة يختلف عن مو�شوع النزاع املعرو�ص 
عية اإثبات عقد، اأما املنازعات املطروحة  على جلنة ت�شوية اخلالفات امل�شار اإليها، حيث اإن دعوى املدَّ

على اللجنة فتتعلق بديون م�شرفية.
م املدعى عليه مذكرة برده كرر فيها طلب رد الدعوى ل�شابقة الف�شل  وبجل�شة 1428/3/7هـ، قدَّ

فيها، وذكر اأن اعرتا�شات املدعي تقدم اإىل اللجنة التي اأ�شدرت القرار.
اللجنة  ت�شتلم قرار  عية مل  املدَّ اأن  فيها  وكالة مذكرة، ذكر  املدعي  م  قدَّ وبجل�شة 1428/3/20هـ، 
املذكورة ومل ُتخطر به، وذكر اأن اللجنة اأهدرت التفاق، ومل تعره اهتمامًا، وبالتايل فاإنه يتوجب 
املظامل،  ديوان  اإىل  عدمه  من  التفاق  �شحة  يف  الف�شل  اأمر  واإحالة  الدعوى،  وقف  اللجنة  على 
باعتباره املخت�ص اأ�شاًل يف مثل هذا النوع من املنازعات، وذكر اأنه تقدم اإىل اللجنة، وطلب وقف 
جُتب  اللجنة مل  اأن  اإل  الديوان  اأمام  للدعوى  الت�شدي  اأمامها؛ حلني  املنظورة  الدعوى  ال�شري يف 
بتاريخ   )2/729( رقم  ال�شامي  الأمر  من  )ال�شابعة(  املادة  اإىل  اأ�شار  كما  الدعوى،  يف  وف�شلت 
ت�شوية مر�شية يحال  اإىل  تو�شلها  اللجنة عدم  اأنه عندما تقرر  والذي ن�ص على  1407/2/10هـ، 
النزاع اإىل املحكمة املخت�شة، ومقت�شى ذلك اأنه عندما ت�شل اللجنة اإىل حل منا�شب تعر�شه على 
اأطراف النزاع، فاإن قبلوا �شار ملزمًا، واإل وجب على اللجنة اأن حتيل النزاع للمحكمة املخت�شة، 
عية ما تو�شلت له من ت�شوية اأو حل للنزاع، وتوؤكد  واللجنة قبل اإ�شدارها لقرارها مل تعر�ص على املدَّ
عية عدم قبولها للقرار املذكور، وطلب رف�ص الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ل�شابقة الت�شدي  املدَّ
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فيها، وطلب احلكم ببطالنه يف لئحة الدعوى، وطلب وقف الدعوى تعليقًا ح�شب املادة )250( من 
نظام املحكمة التجارية.

ع بني الطرفني،  عية تطالب يف دعواها باإلزام املدعى عليها بتنفيذ بنود التفاق املوقَّ وحيث اإن املدَّ
واملوؤرخ يف 1420/2/3هـ.

وحيث اإنه بالنظر يف هذه الدعوى، والتي اأ�ش�شت على التفاقية املذكورة التي تتعلق بت�شوية مديونية 
وفق ما جاء يف  التفاقية  ُبنيت عليها هذه  التي  املديونية  تلك  ترتبت على  وقد  النزاع،  بني طريف 
اأوراق الق�شية على اأعمال بنكية جراء التعامل بني طريف النزاع، والتي �شدر ب�شاأنها قرار الف�شل 
ُبنيت عليه  الذي  ين  فالدَّ وبالتايل  بتاريخ 1427/11/12هـ،  امل�شرفية  املنازعات  ت�شوية  من جلنة 

التفاقية ناجت عن عمل يندرج �شمن الأعمال امل�شرفية.
وحيث اإن الأعمال التي لها ال�شبغة امل�شرفية التي تن�شاأ بني البنك وعمالئه، ومن �شمنها العمل 
الذي ترتبت عليه التفاقية املذكورة، واإن كانت يف الأ�شل تدخل يف اإطار الأعمال التجارية اإل اأنه 
مما  1407/7/10هـ،  يف   )8/729( رقم  ال�شامي  الأمر  املظامل  ديوان  ِقبل  من  نظرها  دون  حال 
يجعل نظر هذه الدعوى، واحلال كذلك عائدًا للجهة التي اأُ�شند لها نظر مثل تلك الأعمال وفق الأمر 
عية من اأن اللجنة مل تاأخذ بهذه التفاقية  اأ�شارت له املدَّ ال�شامي �شالف الذكر، وقد اأكد ذلك ما 
اأثناء مرافعتها اأمامها، بل اإنه ورد يف وقائع قرار اللجنة املذكورة الإ�شارة اإىل خطاب البنك حمل 

الدعوى، وهذا مما يوؤكد اندراج نزاع الطرفني �شمن ما اأُ�شند لتلك اللجنة.
عية من كون النزاع يف هذه الدعوى يتعلق بتطبيق اتفاق، وبالتايل  ول يغري من ذلك ما اأوردته املدَّ
يخت�ص الديوان بنظره باعتباره نزاعًا جتاريًا يتعلق باإثبات اتفاقية مما يخرجه عن اخت�شا�شات 
الديون  ت�شوية  اأو  التفاقية  اأن  ذلك  اخل�شو�ص،  هذا  يف  ذكرته  ما  اآخر  اإىل   ... املذكورة  اللجنة 
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بحد ذاتها ل ت�شكل مو�شوعًا ميكن اأن ُي�شند من خالله الخت�شا�ص، واإمنا العربة باأ�شا�ص التعامل 
الذي ترتبت عليه التفاقية، ول ميكن اأن يكون التفاق مبجرده �شندًا كافيًا لإ�شناد الدعوى للق�شاء 
التجاري دون اللتفات لالأ�شا�ص الذي قامت عليه تلك التفاقية، ويوؤكد ذلك اأن التفاقية اأ�شري اإليها 
م اأن اأ�شا�ص التعامل الذي ترتبت عليه التفاقية هو اأعمال بنكية، مما  �شمن قرار اللجنة، وقد تقدَّ
يجعل حمل النزاع، وهو التفاقية املذكورة متفرعًا عن ذلك العمل امل�شريف الذي اأُ�شند لتلك اللجنة 
وفق الأمر ال�شامي �شالف الذكر، ومن جهة اأخرى فاإن نظر مثل هذه التفاقيات، والتي ترتبت على 
اإ�شناد نظره جلهة  �شائغ يف ظل  التعامل، وهذا غري  اأ�شل ذلك  النظر يف  ي�شتتبع  اأخرى  تعامالت 

اأخرى.
عية من كون اللجنة املذكورة جلنة ت�شوية، ل جلنة ف�شل، واأنها  كما ل يغري من ذلك ما دفعت به املدَّ
مل تعر�ص النزاع على طرفيها، وما اأوردته يف هذا اخل�شو�ص من مواد، اإذ اإن اللجنة قد اأُ�شند اإليها 
التي  الدعاوى  ُيعترب من  وبالتايل  الذكر،  �شالف  ال�شامي  الأمر  النزاع مبوجب  النظر يف مثل هذا 
اأحكامها، و�شيغة  اأما ما يرتتب على نظر تلك الدعاوى، وماآل  منع الق�شاء التجاري من نظرها، 
ذكرته  وما  النظر،  لها  اأُ�شند  التي  لذات اجلهة  عائد  فهو  اإجراءاتها،  على  والعرتا�ص  اأحكامها، 
عية من اإجراءات اأو طعون على قرار اللجنة املذكورة، فهو مما يقدم للجهة التي اأُ�شند لها النظر  املدَّ

يف مثل تلك الدعاوى.
وملا كان الأمر كذلك، وكان الأمر ال�شامي �شالف الذكر قد ن�ص على اإ�شناد مثل تلك الأعمال اإىل 
اللجنة امل�شرفية، وحال دون �شماعها، مما يجعل هذه الدعوى واحلال كذلك من الدعاوى التي ل 
ي�شوغ �شماعها اأمام الق�شاء التجاري بديوان املظامل، مما تنتهي معه الدائرة اإىل احلكم بعدم جواز 

�شماع الدعوى.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	جواز	�ضماع	الدعوى	املقامة	من/موؤ�ض�ضة	).....(	�ضد	)البنك	...(.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.
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حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	1/558/ق	لعام	1430هـ
رقم	احلكم	االبتدائي:	30/د/جت/6	لعام	1430هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	181/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/5/16هـ

دعوى	-	بنوك	-	جلنة	املنازعات	امل�ضرفية.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام م�شرف )....( املدعى عليه بالتعوي�ص املادي والأدبي، واإلغاء ك�شف 
عليه،  املدعى  امل�شرف  فيها  ت�شرف  التي  الأ�شهم  عن  وتعوي�شه   ).....( مببلغ  بال�شالب  ح�شابه 
وتعوي�شه عن اأي نق�ص ح�شل يف قيمتها ال�شوقية التي تخ�شه من تاريخ الت�شييل وتاريخ اأعلى ما 
و�شلت اإليه واأتعاب املحامني - ثبوت اأن املطالبة نا�شئة عن تعامالت بنكية - �شدور اأمر �شاٍم باأن 
الدعاوى التي ُترفع على البنوك تقام لدى جلنة املنازعات امل�شرفية، وعدم �شماع الدعاوى التي 
للجنة  بنظرها مقرر  اأن الخت�شا�ص  املحاكم بح�شبان  اأمام  ُرفعت  اإذا  قبلها  اأو من  م �شدها  ُتقدَّ

املنازعات امل�شرفية - اأثر ذلك: عدم جواز �شماع الدعوى.

تقام  البنوك  الدعاوى على  "اأن  بتاريخ 1407/7/10هـ وم�شمونه:  ال�شامي رقم )8/729(  الأمر 
لدى جلنة املنازعات امل�شرفية".

تتلخ�ص وقائع هذه الق�شية ح�شبما هو مبني يف حما�شر �شبطها، حيث تقدم اإىل الديوان املدعي 
عقود  بثمانية  تعامل  عليه، حيث  املدعى  مع  تعامل  اأن  �شبق  اأنه  فيها:  دعوى جاء  بعري�شة  اأ�شالة 
مرابحات بيعًا و�شراًء، وذلك مبقابل رهن املحفظة، ورهن الأ�شهم املبيعة على املدعي، وهذه العقود 
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تت�شمن خمالفات �شرعية ونظامية وعرفية، حيث جعل امل�شرف هذه العقود مربوطًا بع�شها ببع�ص، 
بال�شالب مببلغ )�شبعة  واإلغاء ك�شف ح�شابي  التعوي�ص املادي والنف�شي والأدبي،  اإىل طلب  وخل�ص 
الأ�شهم  عن  وتعوي�شه  رياًل،  وت�شعني(  واثنني  وخم�شمائة  األفًا  وع�شرين  واأربعة  و�شبعمائة  ماليني 
التي ت�شرف بها امل�شرف، وذلك باحت�شاب فرق القيمة بني ما �شريت به اأ�شهمي، وقيمة الأ�شهم 
التي ت�شرف بها امل�شرف بتاريخ 2006/4/24م، مببلغ وقدره )�شبعة وثالثون مليونًا وثالثة اآلف 
ت�شرف  التي  الأ�شهم  عن  بالتعوي�ص  عليه  املدعي  واإلزام  تقريبًا،  رياًل  ع�شر(  وخم�شة  وثمامنائة 
وت�شعمائة  األف  و�شتني  و�شبعة  و�شبعمائة  وقدره )ت�شعة ماليني  بتاريخ 2006/11/28م، مببلغ  بها 
ال�شوقية يف الأ�شهم  القيمة  اأي نق�ص ح�شل يف  التعوي�ص عن  و�شبعة وثالثني( رياًل، كذلك طلب 
التي تخ�شه بني تاريخ الت�شييل، بتاريخ اأعلى ما و�شلت اإليه بعد ذلك، وكذلك طلب اأتعاب املحامني 
)اأربعني مليونًا( قيمة الأ�شهم اأيام ت�شييلها، و)ع�شرة ماليني( رياٍل اأ�شرارًا مادية ومعنوية، و)اأربع 
ماليني( رياٍل اأجور تعقيب، وباإحالة اأوراق هذه الدعوى اإىل الدائرة با�شرت النظر فيها، ويف جل�شة 
م املدعي �شرحًا لدعواه مل يخرج عما هو موجود يف �شلب هذا احلكم، وبذا ختم اأقواله  هذا اليوم قدَّ

فيها.

ال�شامي  الأمر  بنكية، وقد ن�ص  بينهما من تعامالت  اأن املدعي يطالب املدعى عليه مبا كان  ومبا 
املنازعات  تقام لدى جلنة  البنوك  الدعاوى على  اأن  بتاريخ 1407/7/10هـ، على  رقم )8/729( 

امل�شرفية.
اأو  الأ�شلية  التجارية  الأعمال  يف  النظر  هو  املظامل  بديوان  التجارية  الدوائر  اخت�شا�ص  اأن  ومبا 
التبعية، اأما الأعمال امل�شرفية، فلي�شت من اخت�شا�ص الديوان بناًء على الأمر ال�شابق التنويه عنه، 

مما تنتهي معه الدائرة اإىل عدم اخت�شا�ص الديوان بنظر هذه الق�شية.
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املقامة	من	).....(	 الدعوى	 بنظر	 املظامل	والئياً	 الدائرة	بعدم	اخت�ضا�س	ديوان	 لذلك	حكمت	

�ضد	م�ضرف	)...(	-	االإدارة	العامة	-	.

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم	الق�ضية:	1/2313/ق	لعام	1425هـ
رقم	احلكم	االبتدائي:	21/د/جت/3	لعام	1430هـ
رقم	حكم	اال�ضتئناف:	599/اإ�س/7	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�ضة:	1430/10/11هـ

دعوى	-	انق�ضاوؤها	-	الت�ضليم	بالطلبات	-عدم	وجود	منازعة.

َعى عليه - ُي�شرتط للف�شل يف ق�شية اأن يكون  عي اإخراجه من ال�شركة التي يديرها املُدَّ  طلب املدَّ
عي من ال�شركة - طلب  هناك واقعة يتنازع عليها طرفا الدعوى - اتفاق ال�شركاء على خروج املدَّ
َعى عليها هو اإجراء من الإجراءات النظامية التي توجه للجهات املخت�شة  اخلروج من ال�شركة املُدَّ

َعى عليهم - موؤدى ذلك: انق�شاء الدعوى. - اأثر ذلك: عدم وجود نزاع مع ال�شركاء املُدَّ

 نظام ال�شركات وتعديالته، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.

عي  املدَّ م  بتاريخ 1425/5/19هـ تقدَّ اأنه  اأوراقها يف  الق�شية ح�شبما يبني من  تتلخ�ص وقائع هذه 
بالئحة دعوى اإىل رئي�ص الديوان، ُقيِّدت ق�شية بالرقم امل�شار اإليه اأعاله، واأحيلت اإىل هذه الدائرة 
 ).....( عليه  َعى  املُدَّ فيها  لنظرها عدة جل�شات مل يح�شر  دت  ُحدِّ بتاريخ 1425/5/24هـ، حيث 
عي عن دعواه؟ فاأجابا باأنها  اإل يف جل�شة يوم الثنني 1426/2/11هـ، والتي جرى فيها �شوؤال املدَّ
َعى عليه  عي على املُدَّ ل تخرج عما ورد يف لئحة الدعوى امل�شار اإليها اأعاله، والتي ورد فيها اأنه يدَّ
).....( مدير ال�شركة ).....( اأنه مل يعطه حقه من مو�شم حج عام 1424هـ باعتباره اأحد �شركائه، 

وانتهى يف دعواه اإىل طلب ما يلي:
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1- اإعطائه حقه من مو�شم حج عام 1424هـ وما بعده.
يف  به  ويعمل  ت�شريحه  من  ي�شتفيد  لكي  ال�شركة؛  من  لف�شله  التجارة  لوزارة  والتوجيه  الأمر   -2

مو�شم حج 1425هـ.
عي يف نف�ص تلك اجلل�شة اأن يح�شر دعواه، فذكر اأنه يح�شرها بطلب  وقد طلبت الدائرة من املدَّ
َعى عليه، واأ�شاف اأنه يطلب ت�شحيح دعواه يف هذه الق�شية،  اإخراجه من ال�شركة التي يديرها املُدَّ
كما   ،).....( اجلل�شة  معه يف هذه  احلا�شر  يديرها  والتي   ).....( ال�شركة  �شد  بتوجيهها  وذلك 
اأ�شاف اأنه فيما يتعلق بحقوقه املالية، فقد اأقام بها دعوى اأمام املحكمة العامة، وبناًء عليه فاإنه ل 
يطالب مبقابل مايل يف هذه الق�شية عن خروجه من ال�شركة، ف�شاألته الدائرة ملن توؤول ح�ش�شه 
عنها  يتنازل  هل  رياٍل،  األف(  وت�شعون  )خم�شة  قيمتها  والتي  ح�شة،  وت�شعون(  )خم�شة  البالغة 
لل�شركاء اأم ل�شخ�ص اآخر خارج ال�شركة؟ فاأجاب: باأن بينه وبني احلا�شر معه يف هذه اجلل�شة عقد 
يتنازل مبوجبه عن ح�شته، وكافة حقوقه املادية واملعنوية يف هذه ال�شركة؛ لقاء مبلغ مقطوع قدره 
ع يف  )اأربعون األف( رياٍل ُتدفع �شنويًا بتاريخ 11/30 ملدة خم�ص �شنوات من تاريخ هذا العقد املوقَّ
قد  واأنه  واحدة فقط،  �شنة  اإل  د  ي�شدِّ اأن احلا�شر معه يف هذه اجلل�شة مل  وذكر  1423/7/14هـ، 
اأقام عليه دعوى يف املحكمة العامة على اأن ما ذكر اآنفًا ُيعترب ح�شب اتفاقهما عقد اإيجار ترخي�ص، 
وبناًء على ذلك يطلب اإثبات تنازله عن تلك احل�ش�ص للحا�شر معه يف هذه اجلل�شة واإخراجه من 
َعى عليها يف هذه الق�شية  ال�شركة، وبعر�ص ذلك على مدير ال�شركة ).....( التي اأ�شبحت هي املُدَّ
تنازله  اإثبات  وطلبه  ال�شركة،  من  اإخراجه  عي  املدَّ لطلب  بالن�شبة  اإنه  بقوله:  الدعوى  على  اأجاب 
اإىل خمال�شة  بالإ�شافة  وزارة احلج  موافقة من  عي  املدَّ ُيح�شر  واأن  بد  ل  فاإنه  له،  عن ح�ش�شه 
ن من ذلك ب�شبب وجود خالفات  عي اأجاب باأنه ل يتمكَّ من بقية ال�شركاء، وبعر�ص ذلك على املدَّ
مالية بينه وبني مدير ال�شركة، ثم كرر مطالبته باإخراجه من ال�شركة بناًء على العقد املرَبم بينه 
َعى عليها عن العقد  وبني مدير ال�شركة بتاريخ 1423/7/14هـ، ثم �شاألت الدائرة مدير ال�شركة املُدَّ
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الدائرة حكمها  اأ�شدرت  الأحد 1426/5/26هـ  يوم  باأنه �شحيح، ويف جل�شة  فاأجاب  الذكر؟  اآنف 
عي يف ال�شركة  رقم )146/د/جت/3( لعام 1426هـ، املت�شمن ما يلي: اأوًل/ثبوت �شورية �شراكة املدَّ

َعى عليها - ال�شركة ).....(. املُدَّ
عي من ال�شركة، وتعديل عقدها على �شوء ذلك، ثم اعرت�ص  َعى عليها باإخراج املدَّ ثانيًا/اإلزام املُدَّ
يف  نظرت  التي  الثالثة  التدقيق  هيئة  اإىل  الق�شية  رفع  فتم  احلكم،  هذا  على  عليها  َعى  املُدَّ وكيل 
الق�شية، واأ�شدرت ب�شاأنها حكمها رقم )555/ت/3( لعام 1427هـ املت�شمن نق�ص حكم الدائرة 
اإىل الدائرة بتاريخ 1427/5/2هـ، والتي نظرتها وبعد  اأُعيدت الق�شية  الواردة فيه، ثم  لالأ�شباب 
والذي مت  لعام 1427هـ،  ب�شاأنها حكمها رقم )180/د/جت/3(  اأ�شدرت  الهيئة  درا�شة مالحظات 
العرتا�ص عليه اأمام التدقيق فنق�شته بحكمها رقم )1084/ت/7( لعام 1428هـ، واأعادته لهذه 
الدائرة، فعقدت الدائرة؛ لنظر الق�شية عدة جل�شات مت خاللها �شبط اإفادة جميع ال�شركاء على 
من  لإح�شاره  الدائرة  كتبت  التي   ).....( املدعو  عدا  ال�شركة  من  عي  املدَّ خروج  على  موافقتهم 
عي فيم يح�شر دعواه؟  ال�شجن عدة خطابات اإل اأنه مل يح�شر، وبجل�شة اليوم �شاألت الدائرة املدَّ
فذكر اأنه يح�شرها بطلب خروجه من ال�شركة؛ ملوافقة جميع ال�شركاء مبا فيهم ال�شريك ).....(، 
بع�ص  اأن  واأ�شاف  ال�شركة،  من  عي  املدَّ خروج  على   ).....( موافقة  تت�شمن  خطاب  �شورة  م  وقدَّ
من  عي  املدَّ خروج  على   ).....( املدعو  موافقة  على  الدائرة  اأمام  ب�شهادتهم  اأدلوا  قد  ال�شركاء 
ال�شركة، واأنه ل يوجد خالف الآن على خروجه من ال�شركة وطلب اإثبات ذلك، وبذا ختم اأقواله، 

وخلت الدائرة للمداولة واإ�شدار احلكم.

عي يهدف من اإقامة هذه  وبعد �شماع الدعوى والطالع على اأوراق الق�شية وم�شتنداتها، تبنيَّ اأن املدَّ
َعى عليها بخروجه من ال�شركة - حمل الدعوى - وحيث اإن اأ�شا�ص هذه الدعوى  الدعوى اإىل اإلزام املُدَّ
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باملر�شوم  ال�شادر  وتعديالته،  ال�شركات  نظام  عن  متفرعة  ُتعد  فاإنها  ال�شركة،  من  خروج  اإثبات 
امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ، كما تخت�ص بنظرها هذه الدائرة ح�شب قرارات معايل 
مة لخت�شا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين، اأما بخ�شو�ص املو�شوع فحيث  رئي�ص الديوان املنظِّ
اإنه ُي�شرتط للف�شل يف الق�شية اأمام الق�شاء اأن تكون هناك واقعة متناَزع عليها، وحيث اإن ال�شركاء 
عي من ال�شركة، فاإن الدائرة ترى اأن هذه الدعوى منق�شية باتفاق  متفقون جميعًا على خروج املدَّ
عي من ال�شركة، ول ُيغريِّ من الأمر كون الدعوى على ال�شركة ).....(، اإذ  ال�شركاء على خروج املدَّ
عي من ال�شركة ح�شب  اإن مديرها هو اأحد ال�شركاء املذكور ).....(، وقد وافق اأخريًا على خروج املدَّ
عي بطلب  كالم ال�شهود، وح�شب خطابه املرَفق باأوراق الق�شية �شورة منه، وبالتايل فاإن دعوى املدَّ
ه للجهات املخت�شة،  َعى عليها هي اإجراء من الإجراءات النظامية التي توجَّ خروجه من ال�شركة املُدَّ

حيث ثبت للدائرة عدم وجود النزاع.
لذلك	حكمت	الدائرة	بانق�ضاء	هذه	الدعوى	املقامة	من	).....(	�ضد	ال�ضركة	).....(؛	وذلك	ملا	

	باالأ�ضباب. هو	مبنينَّ

واهلل	املوفق،	و�ضلى	اهلل	و�ضلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�ضحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/1748/ق لعام 1426هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 206/د/جت/5 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 207/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/6/6هـ

1-دعوى- �ضرط التحكيم - عقد مقاولة من الباطن.

اإح�لة النزاع الذي قد ين�ش�أ  عية واملدعى عليه� الأوىل على  الن�ص يف عقد الب�طن املرَبم بني املدَّ
اآخر  بند  الن�ص يف  ت�أثري  اململكة - عدم  لأنظمة  وفقً�  التحكيم  اإىل  العقد  تف�شري  اأو  تطبيق  ب�ش�أن 
ب�لعقد على جواز التقدم للمحكمة املخت�شة ب�لطلب�ت املوؤقتة على وجوب نظر النزاع حتكيمً�؛ لأن 
الن�ص يتعلق فقط ب�لطلب�ت املوؤقتة اأو امل�شتعجلة كطلب احلجز املوؤقت ونحوه حلني اإجراء التحكيم 
اأثر ذلك: عدم جواز نظر الدعوى يف  عية مبط�لبة مو�شوعية ولي�شت موؤقتة -  - تعلق طلب�ت املدَّ

مواجهة املدعى عليه� الأوىل لوجود �شرط التحكيم.
2- �ضفة - �ضروط قبولها - �ضرط ال�ضفة.

عية واملدعى عليه� الأوىل -  ثبوت اأن املدعى عليه� الث�نية مل تكن طرفً� يف عقد الب�طن املرَبم بني املدَّ
عية اإىل اأن عقد املق�ولة الرئي�شي ت�شمن التزام املدعى عليهم� الأوىل والث�نية ب�لت�ش�من  ا�شتن�د املدَّ
يف تنفيذ �شروطه تو�شاًل لإثب�ت �شفة املدعى عليه� الث�نية يف الدعوى ل يوؤثر يف عدم قبول الدعوى 
ب�لن�شبة له�؛ لأن ت�ش�من املدعى عليهم� يف التزام�ت العقد يكون يف مواجهة الوزارة التي اأبرمت 
عية - موؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى يف مواجهة  معهم� عقد املق�ولة الرئي�شي ولي�ص يف مواجهة املدَّ

املدعى عليه� الث�نية؛ لرفعه� على غري ذي �شفة.

م  عية ).....( تقدَّ تتلخ�ص وق�ئع هذه الدعوى وب�لقدر الالزم لإ�شدار هذا احلكم يف اأن وكيل املدَّ
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العقد رقم  عية  املدَّ املدعى عليهم� مع  اأبرم  بت�ريخ 1996/10/14م،  اأنه  للديوان بدعوى ح��شله� 
))ASB-TEP 6 -SC-SRS-201-؛ لتنفيذ الأعم�ل املدنية مل�شروع نظ�م راديو امل�شرتكني يف 
م�شروع تو�شعة اله�تف ال�شعودية املرحلة ال�ش�د�شة، وبت�ريخ 1997/11/19م، اأبرم املدعى عليهم� 

عية العقد رقم مع املدَّ
وبت�ريخ  ب�مل�شروع،  اخل�رجية  ال�شبكة  اأعم�ل  لتنفيذ  ASBTEP؛   -6  -SC-TEN  385((
6ASB/- الط�قة ال�شم�شية SRS عية اتف�قية ال�شراء ع املدعى عليهم� مع املدَّ 1996/9/30م، وقَّ
ع املدعى  TEP لتوريد بع�ص املواد وفقً� ل�شروط العقد امل�ش�ر اإليه، وبت�ريخ 1996/9/30م اأي�شً� وقَّ

ل�شروط  وفقً�  اأبراج  لتوريد  6ASB/TEP-؛  اأبراج   SRS ال�شراء  اتف�قية  عية  املدَّ مع  عليهم� 
ل�ش�حب  و�شلَّمته�  املذكورة،  العقود  مبوجب  منه�  ُطلبت  التي  الأعم�ل  كل  عية  املدَّ ذت  ونفَّ العقد، 
العمل وفقً� لل�شروط ذات ال�شلة من العقود املعنية منذ عدة �شنوات، واأفرجت �شركة الت�ش�لت 
عية املدعى عليهم� ب�شداد احلجوزات  ال�شعودية عن حجوزات املدعى عليهم� لديه�، وقد ط�لبت املدَّ
عية يف ذمة املدعى  غ �شرعي اأو نظ�مي، وتبقى للمدَّ اإل اأن املدعى عليهم� امتنعت� عن ذلك دون م�شوِّ
 -SC-TEN 385( ري�ًل �شعوديً� عن حجوزات فواتري امل�شروع )عليهم� مبلغ )30ه/5.539.153
SC--201(( ري�ٍل عن حجوزات فواتري امل�شروع )( ومبلغ )92ه/2.740.082ASBTEP -6
اتف�قية  فواتري  حجوزات  عن  ري�ٍل  )38ه/3.085.766(  ومبلغ   -ASB-TEP  6  -SRS

ال�شراء -6SRS/TEP، ومبلغ )45ه/1.021.320( ري�ٍل عن حجوزات فواتري اتف�قية ال�شراء 
عية ق�ئاًل: اإن امتن�ع املدعى عليهم� عن �شداد  -6SRS/TEP الط�قة ال�شم�شية، واأ�ش�ف وكيل املدَّ
نة يف العقود املذكورة، وي�شكل  عية يتع�ر�ص مع ال�شروط امل�شمَّ احلجوزات املتبقية وامل�شتحقة للمدَّ
-50-2 امل�دة  عليه�  ن�شت  والتي  العقود،  تلك  يف  الواردة  ال�شلة  ذات  ب�ل�شروط  تع�قديً�  اإخالًل 
GC من العقد ))ASB-TEP 6 -SC-SRS-201- )�شداد املبلغ امل�شتَحق الدفع �شيتم وفقً� 

للجدول "C" على اأ�ش��ص �شه�دة قبول الأعم�ل ذات ال�شلة بعقد الب�طن �ش�درة من �ش�حب العمل 
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اأو ممثله، مع حجز ع�شرة ب�مل�ئة )10%( اإىل حني:-
)A( اإكم�ل القبول البتدائي من ِقَبل �ش�حب العمل. )B( تقدمي مق�ول الب�طن ل�شه�دة من الهيئة 
ال�شعودية للزك�ة، و�شريبة الدخل توؤكد قي�م مق�ول الب�طن بت�شوية الزك�ة و�شريبة الدخل امل�شتحقة 
على الأعم�ل، وامل�دة SC-3-2 من العقد )ASBTEP -6 -SC-TEN 385( )يلتزم امل�شرتي 
مة ب�شكل مالئم عن تنفيذ الأعم�ل خالل  ب�شداد ت�شعني ب�مل�ئة )90%( من قيمة كل الفواتري املقدَّ
ثالثني )30( يومً� من قي�م �ش�حب العمل ب�شداد الدفعة ذات ال�شلة للم�شرتي، يف اأي ح�ل �شوف 
يتم ال�شداد ملق�ول الب�طن خالل فرتة ت�شعني )90( يومً� من قي�م مق�ول الب�طن مب�ش�دقة وتقدمي 
ت�ريخ الف�تورة ب�شورة مالئمة، مع كل الوث�ئق الداعمة له�، �شوف يتم الإفراج عن الع�شرة ب�مل�ئة 
)10%( املتبقية من ِقبل امل�شرتي ملق�ول الب�طن عند قي�م �ش�حب العمل ب�لإفراج عن احلجوزات 
الب�طن بتقدمي �شه�دات خلو طرف من الزك�ة  اخل��شة ب�مل�شرتي عن )اأ( قي�م امل�شرتي ومق�ول 
البتدائي  القبول  �شه�دة  بتقدمي  الب�طن  مق�ول  قي�م  )ب(  ال�شلة.  ذات  لل�شنة  الدخل  و�شريبة 
ال�شراء  اتف�قية  امل�دة )B-C( )5( من  اأن  العمل، كم�  ِقبل �ش�حب  اإ�شداره� من  بعد  للم�شرتي 

SRS الأبراج ASB/TEP-6 والتي تقراأ م� يلي:-

)B( على املق�ول �شداد ن�شبة )90%( من قيمة الب�ش�عة امل�شتَلمة خالل ثالثني يومً� من ا�شتالمه 
احلجوزات  اإطالق  عند  املتبقية   )%10( الـــ  �شداد  يتم   )MOPTT( من  املعنية  الفواتري  لقيمة 
الزك�ة  من  طرف  خلو  �شه�دة  تقدمي   )1( بعد  تب�عً�   )MOPTT( لدى  ب�مل�شرتي  اخل��شة 
و�شريبة الدخل ال�شنوية لكٍل من امل�شرتي واملق�ول. )2( اإ�شدار �شه�دة القبول البتدائي من ِقبل 

)MOPTT( للم�شرتي.
)C( على امل�شرتي اأن ينظم الدفع�ت اأعاله م� مل يتم التف�ق على خالف ذلك، على األ تتج�وز 
ا�شتحق�ق�ت املق�ول على امل�شرتي ب�أي ح�ل من الأحوال مبلغ مليون وخم�شم�ئة األف )1.500.000( 
على  ف�إن  اأمريكي،  دولر   )1.500.000( ملبلغ  للمق�ول  امل�شتحقة  املب�لغ  بلوغ  ح�ل  اأمريكي  دولر 
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امل�شرتي اأن ي�شدد يف خالل ثالثني يومً� من ت�ريخ بلوغ ا�شتحق�ق�ت املق�ول لهذا الرقم م� ل يقل عن 
ASB/-6 ط�قة �شم�شية SRS من اتف�قية ال�شراء )B-C( )5( منه�، كم� ن�شت امل�دة )%50(
TEP على نف�ص ال�شروط التي اأوردته� اتف�قية ال�شراء SRS الأبراج ASB/TEP-6، واأن امتن�ع 

عية لل�شروط اخل��شة  عية بعد ا�شتيف�ء املدَّ املدعى عليه� من مبلغ احلجوزات املتبقية امل�شتحقة للمدَّ
اأيه� الذين  ب�لدفع، ميثِّل خم�لفة �شريحة للق�عدة ال�شرعية الآمرة امل�شتمدة من قوله تع�ىل }ي� 
الت�ش�لت  �شركة  من  احلجوزات  ك�مل  ت�شلَّمت  عليه�  املدعى  واأن  �شيم�  ل  ب�لعقود{  اأوفوا  اآمنوا 
ال�شرر  رفع  يتوجب  عية  ب�ملدَّ وم�شتمرًا  ب�لغً�  �شررًا  يلحق  للمق�ولني، مم�  ت�شدده�  ومل  ال�شعودية، 

عية يف خت�م هذه الدعوى اإلزام املدعى عليهم� مب� يلي:- املعني، وطلب وكيل املدَّ
 -6 -SC-TEN 385( ري�ًل �شعوديً� عن حجوزات فواتري امل�شروع )1- مبلغ )30ه/5.539.153

.)ASBTEP

ASB- 6 -SC-SRS-201(( ري�ًل عن حجوزات فواتري امل�شروع )2- مبلغ )92ه/2.740.082
.TEP

3- مبلغ )38ه/3.085.766( ري�ًل عن حجوزات فواتري اتف�قية ال�شراء SRS/TEP-6 الأبراج.  
4- مبلغ )45ه/1.021.320( ري�ًل عن حجوزات فواتري اتف�قية ال�شراء SRS/TEP-6 الط�قة 

ال�شم�شية.  
5- مبلغ )250.000( دولر عن اأتع�ب املح�م�ة؛ وذلك لتعنت املدعى عليهم� دفع احلجوزات دون 
غ �شرعي اأو نظ�مي، ل �شيم� واأنه� ت�شلَّمت احلجوزات من �شركة الت�ش�لت منذ �شنة، وترف�ص  م�شوِّ
اأعاله،  اإليه  امل�ش�ر  ب�لرقم  ق�شية  الدعوى  هذه  لت  ف�ُشجِّ ت�شتلمه�،  مل  اأنه�  بحجة  للمق�ولني  دفعه� 
وعن   ).....( وكيله�  عية  املدَّ عن  ح�شر  نظره�  ب��شرت  حيث  الدائرة،  هذه  اإىل  اأوراقه�  واأحيلت 
املدعى عليه� الأوىل �شركة ).....( وكيله� ).....( وعن املدعى عليه� الث�نية �شركة ).....( وكيله� 
عية عن دعوى موكلته، اأج�ب ق�ئاًل:  ن بي�ن�تهم يف حم��شر ال�شبط، وب�شوؤال وكيل املدَّ ).....( املدوَّ
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خة يف 1426/4/17هـ على النحو ال�ش�لف  اأن دعوى موكلته ل تخرج عم� ورد بالئحة الدع�ء املوؤرَّ
ذكره، وب�شم�ع كٍل من وكيل �شركة ).....( ووكيل �شركة ).....( املدعى عليهم� يف هذه الدعوى، 
عية �شبق واأن اأق�مت دعوى برقم  اأج�ب وكيل �شركة ).....( على الدعوى مبذكرة ذكر فيه� اأن املدَّ
بنف�ص مو�شوع هذه  ب�لديوان  الث�نية  التج�رية  الدائرة  لع�م 1425هـ منظورة لدى  )1/2664/ق( 
اأن  الث�نية، يف حني  التج�رية  الدائرة  اإىل  الدعوى  اإح�لة هذه  ويطلب  وبنف�ص اخل�شوم،  الدعوى، 
وكيل �شركة ).....( ذكر اأن اإج�بة موكلته على الدعوى يرتتب عليه الطالع على امل�شتندات التي 
لتقدمي رده على  اإمه�له؛  عية  املدَّ به� يف هذه اجلل�شة، وقد طلب وكيل  بتزويده  عية  املدَّ وعد وكيل 
م خالله�  دفع املدعى عليه� الأوىل �شركة ).....(، ف�أمهلته الدائرة اإىل جل�شة 1427/4/16هـ، قدَّ
عية للمدعى  عية مذكرة جوابية على دفع �شركة ).....(، وقد تبني للدائرة اأن مط�لبة املدَّ وكيل املدَّ
عية، واأبلغته  عليهم� بعدد من العقود، فق�مت الدائرة بذات اجلل�شة ب�إع�دة هذه املذكرة لوكيل املدَّ
الدائرة ب�أنه يتعني على موكلته اأن حت�شر مط�لبته� يف هذه الدعوى يف اأحد العقود املذكورة يف هذه 
الدعوى على األَّ يكون العقد الذي تط�لب فيه قد اأثري جزء من طلب�ت موكلته اأم�م دائرة اأخرى، 
الق�ش�ئية  اأم�م اجله�ت  بذلك  موكلته  رغبت  اإن  لوحده  كل عقد  م�شتقلة يف  اإق�مة دعوى  وملوكلته 
ذلك،  عن  واإف�دته�  موكلته  ملراجعة  الأ�شبوعني؛  حدود  يف  اإمه�له  عية  املدَّ وكيل  فطلب  املخت�شة، 
الدعوى، وذلك بتقدمي لئحة  النزاع يف هذه  العقود حمل  اأحد  ومن ثم ح�شر مط�لبة موكلته يف 
وكيل  اأن  اإل  1428/1/16هـ  الأحد  يوم  جل�شة  اإىل  واأمهلته  طلبه،  اإىل  الدائرة  ف�أج�بته  جديدة، 
عية ).....( طلب من الدائرة بذات اجلل�شة حتديد جل�شة اأخرى حتى تتمكن موكلته من ح�شر  املدَّ
خة يف 1428/4/4هـ،  م لئحة موؤرَّ مط�لبته�، ف�أمهلته الدائرة اإىل جل�شة 1428/4/20هـ، حيث قدَّ
ASB/( رقم  العقد  عية  املدَّ مع  عليهم�  املدعى  اأبرمت  1997/11/19م،  بت�ريخ  اأنه  فيه�  ج�ء 
م�شروع  امل�شرتكني  راديو  نظ�م  مب�شروع  اخل�رجية  ال�شبكة  لتنفيذ  SC-TEN-6-TEP-385(؛ 

عية كل الأعم�ل املطلوبة منه� مبوجب العقد  تو�شعة اله�تف ال�شعودي املرحلة ال�ش�د�شة، ونفذت املدَّ
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العقد، وذلك منذ عدة �شنوات،  ال�شلة من  لل�شروط ذات  العمل وفقً�  املذكور، و�شلَّمته� ل�ش�حب 
العمل( عن حجوزات املدعى عليه�، ومن �شمنه�  ال�شعودية )�ش�حب  واأفرجت �شركة الت�ش�لت 
عية املدعى عليهم� مرارًا ب�شداد مبلغ حجوزات  عية عن العقد املذكور، وقد ط�لبت املدَّ حجوزات املدَّ
دون  ذلك  عن  امتنعت�  اأنهم�  اإل  �شعودي  ري�ٍل  )30ه/5.539.153(  قدره�  الب�لغ  املذكور  العقد 
عية ذاكرًا اأن امتن�ع املدعى عليهم� عن �شداد احلجوزات  غ �شرعي اأو نظ�مي، واأ�ش�ف وكل املدَّ م�شوِّ
عية يتن�فى مع �شروط ذلك العقد، وي�شكل اإخالًل ب�ل�شروط ذات ال�شلة الواردة فيه،  امل�شتحقة للمدَّ
امل�شتحق  املبلغ  الب�طن )�شداد  لعقد  الع�مة  ال�شروط  امل�دة )GC-5-2( من  والتي ن�شت عليه� 
الدفع �شيتم وفقً� للجدول )C( على اأ�ش��ص �شه�دة قبول الأعم�ل ذات ال�شلة بعقد الب�طن �ش�درة 
من �ش�حب العمل، اأو ممثله مع حجز ع�شرة ب�مل�ئة )10%( اإىل حني اإكم�ل القبول البتدائي من 
الدخل  و�شريبة  للزك�ة  ال�شعودية  الهيئة  من  ل�شه�دة  الب�طن  مق�ول  وتقدمي  العمل،  �ش�حب  ِقبل 
توؤكد قي�م مق�ول الب�طن بت�شوية الزك�ة و�شريبة الدخل امل�شتحقة على الأعم�ل، واأن امتن�ع املدعى 
عية بعد ا�شتيف�ء ال�شروط اخل��شة ب�لدفع ميثل  عليهم� عن �شداد مبلغ احلجوزات امل�شتحقة للمدَّ
ويتوجب  عية،  ب�ملدَّ وم�شتمرًا  ب�لغً�  �شررًا  اأحلق  قد  عليهم�  املدعى  م�شلك  اأن  ذلك  ذلك؛  خم�لفة 
رفع ال�شرر املعني للقواعد ال�شرعية الآمرة )ل �شرر ول �شرار( و)ال�شرر يزال( وطلب يف خت�م 
عية املتعلقة  هذه الالئحة اإلزام املدعى عليهم� مت�ش�منني اأو منفردين ب�شداد حجوزات موكلته املدَّ
�شعودي،  ري�ٍل  )30ه/5.539.153(  قدره�  الب�لغ  ال�شم�شية  ب�لط�قة  اخل��شة  املواد  توريد  بعقد 
عية  عية ك�أتع�ب حم�م�ة؛ وذلك لتعنته� يف �شداد حجوزات املدَّ و�شداد مبلغ )50.000( دولر للمدَّ
�شركة  وكيل  من  كٍل  وبتزويد  نظ�مي،  اأو  �شرعي  غ  م�شوِّ دون  املذكور  العقد  ب�أعم�ل  املتعلقة  امل�لية 
م وكيل �شركة ).....( يف  ).....(، ووكيل �شركة ).....( ب�شورة من ذلك طلب اإمه�لهم�، حيث قدَّ
عية وفق  مه وكيل املدَّ اإحدى اجلل�ش�ت مذكرة جوابية من �شفحة واحدة، ج�ء فيه� اأن العقد الذي قدَّ
خة يف 1428/4/4هـ، هي بني  مذكرته اجلديدة، واملعنونة مبذكرة تف�شيلية لالئحة الدعوى، واملوؤرَّ
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عية واملدعى عليه� الأوىل فقط، ومل تكن موكلته طرفً� فيه�، ول توقيع له� عليه�، وطلب ب�إخراج  املدَّ
موكلته من هذه الق�شية، فيم� ت�شمنت اإج�بة وكيل املدعى عليه� الأوىل �شركة ).....( على دعوى 
عية ذاكرًا اأنه �شبق لطريف اخل�شومة اأن اتفق� على التحكيم وفقً� مل� هو وارد يف امل�دة )1/56(  املدَّ
الدعوى  يف  التحكيم  اإىل  النزاع  اإح�لة  عية  املدَّ طلبت  ذلك  اأجل  ومن  للعقد،  الع�مة  ال�شروط  من 
املرفوعة منه� اأم�م الدائرة الث�نية برقم )1/2664/ق( لع�م 1425هـ عن نف�ص امل�شروع وبني نف�ص 
عية، كم� تتم�شك بحكم امل�دة  الأطراف، ولهذا ف�إن موكلته تتم�شك ب�تف�ق التحكيم يف مواجهة املدَّ
بعدم  1430/7/12هـ  بت�ريخ  )م/46(  رقم  امللكي  ب�ملر�شوم  ال�ش�در  التحكيم  نظ�م  من  ال�ش�بعة 
جواز النظر يف مو�شوع النزاع اإل وفقً� لأحك�م هذا النظ�م، واأ�ش�ف وكيل �شركة ).....( ذاكرًا اأن 

عية يف مذكرته� ال�ش�بقة يوؤكد على اأنهم اأم�م دعوى واحدة، ويبني ذلك من الآتي:- مته املدَّ م� قدَّ
1- ك�فة العقود تتعلق مب�شروع واحد هو )م�شروع راديو امل�شرتكني(.

عية وموكلته. 2- ك�فة العقود مرَبمة بني املدَّ
3- ك�فة العقود له� �ش�حب عمل واحد هو )وزارة الربيد والربق واله�تف(.

عية من وراء تق�شيم دعواه� الواحدة اإىل دعويني؟ فنجده�  ول يعرف الهدف الذي ترمي اإليه املدَّ
مل  ومل�ذا  الق�ش�ئي،  الخت�ش��ص  اإىل  تلج�أ  الأخرى  ويف  التحكيم،  اإىل  اللجوء  اإحداه�  يف  تطلب 
عية كل طلب�ته� - واإن تعددت - يف دعوى واحدة ط�مل� اأنه� تتعلق بنف�ص امل�شروع ونف�ص  جتمع املدَّ
الأطراف؟؛ وذلك جتنبً� لإهدار اجلهد والوقت والنفق�ت، وان�شي�عً� لتوجيه الدائرة ب�لإج�بة على 
مو�شوع الدعوى رغم م� اأبدته موكلته من دفوع �شكلية تتعلق ب�تف�ق التحكيم والإح�لة لالرتب�ط، 
اأي�شً�  عية تط�لب بدفع مبلغ كم�شتحق�ت له�، كم� تط�لب  اأن املدَّ ف�إن موكلته ترد مو�شوعيً�؛ ذلك 
عية ا�شتندت  ب�أتع�ب حم�م�ة دون اأن تقدم للدائرة دلياًل واحدًا يوؤكد �شحة م� تط�لب به، واأن املدَّ
يف مط�لبته� على الت�شوية التي متت بني �شركة ).....( )�ش�حبة امل�شروع( و�شركة ).....( بت�ريخ 
هذه  اأن  والث�بت  به�،  تط�لب  التي  املب�لغ  ل�شرف  ا�شتحق�قه�  على  تدلل  كي  2003/12/14م، 
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عية وغريها من مقاويل الباطن الذين عملوا يف م�شاريع  االتفاقية ُتعد دلياًل دامغًا على تق�شري املدَّ
�شركة ).....( وعجزهم عن تنفيذ العقود التي اأبرموها مع موكلته، فهذه الت�شوية تثبت اأن املقاول 
الرئي�شي وهو �شركة ).....( تكبدت مبلغ )110 مليون( دوالر كغرامات مت ح�شمها من م�شتحقاتها 
ُيعد االإفراج  لدى �شاحب امل�شروع، وبالتبعية فقد حتملت موكلته ن�شبتها من هذه الغرامات، فهل 
عن م�شتحقات موكلته لدى �شركة ).....( بعد اإجراء هذه احل�شومات ال�شخمة حجة تتم�شك بها 
عية؛ ل�شرف مبالغ دون وجه حق، كما واأن الثابت لدى موكلته بامل�شتندات واالأدلة هو تق�شري  املدَّ
معها  املرَبم  لالتفاق  طبقًا  بتعهداتها  الوفاء  عن  وعجزها  التعاقدية  التزاماتها  تنفيذ  يف  عية  املدَّ
حمتَجزة،  مبالغ  اأية  من  احل�شم  واجبة  كغرامات  اأمريكي  دوالر   )4.450.000( مبلغ  وحتملها 
عية مبا يزيد عنها، وطلب وكيل املدعى عليها االأوىل �شركة  وحتتفظ موكلته بحقها يف مطالبة املدَّ
مة  ).....( يف ختام هذه املذكرة بعدم قبول الدعوى؛ التفاقهم على التحكيم الوارد بالعقود املقدَّ
للدائرة، وباإحالة هذه الدعوى اإىل الدائرة التجارية الثانية لالرتباط، ووحدة املو�شوع واالأطراف، 
ويف املو�شوع رد هذه الدعوى الغري حمررة؛ لعدم وجود اأي اأ�شا�س لها من العقد، اأو امل�شتندات، اأو 

االأوراق.
مها بجل�شة 1429/9/5هـ، جاء من  عية على دفع املدعى عليهما مبذكرة قدَّ فيما اأجاب وكيل املدَّ
�شمنها اأنَّ عقد املقاولة الرئي�شي املرَبم يف 1415/3/6هـ، )والذي انبثقت عنه كافة العقود الالحقة 
مبا فيها العقد مو�شوع هذه الدعوى( بني وزارة الربق والربيد والهاتف �شاحبة العمل، وي�شار اإليها 
فيه بالطرف االأول واملدعى عليهما االأوىل والثانية الطرف الثاين، وي�شار اإليهما معًا يف ذلك العقد 
واجبة  والتزامات  حقوقًا  رتب  قد  هذا  املقاولة  عقد  فاإن  وبالتايل  به،  ورد  ما  وفق  املقاول،  بلفظ 
التنفيذ على عاتقهما معًا ب�شفتهما املقاول الرئي�شي، ومبوجب عقد املقاولة هذا فاإن املدعى عليهما 
الن كيانًا واحدًا ت�شري عليهما كافة البنود الواردة يف العقد، وعليه فال جمال للمدعى عليها  ي�شكِّ
الواردة يف بنود هذا العقد، وجاء يف عقد املقاولة من  للتن�شل من االلتزامات وال�شروط  الثانية؛ 
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ع بتاريخ 1996/10/14م، والذي هو اأ�شاًل تنفيذ لالأعمال التي ت�شمنها  الباطن ومرفقاته، واملوقَّ
عقد املقاولة الرئي�شي باأن املدعى عليها الثانية هي مدير امل�شروع، وقد ق�شد بذلك اإخفاء حقيقة 
فلم  العقد،  هذا  بنود  تنفيذ  عن  بالت�شامن  وم�شوؤولتان  واحدًا،  كيانًا  الن  ي�شكِّ عليهما  املدعى  اأن 
تقم ).....( بتعيني ).....( كمدير للم�شروع باأمر تعيني منف�شل، واإمنا مت تعيينها يف اإطار تعاقد 
).....( مع ).....( تعبريًا عن اإدارة االأطراف الثالثة من �شمن بنود و�شروط عقد املقاولة، بحجة 
الن كيانًا واحدًا، فبالتايل فاإن ت�شرف اأي  ع عليه، فيما اأنها واملدعى عليها االأوىل ي�شكِّ اأنها مل توقِّ
من  املقاولة  عقد  اأ�شا�س  اأن  ذلك  بالت�شامن؛  االأخرى  عنه  ُت�شاأل  العقد  بتنفيذ  يتعلق  فيما  منهما 
الباطن، هو قيام الرئي�شي بنقل نف�س االأعمال حمل عقد املقاولة الرئي�شي القائم اإىل طرف ثالث، 
هو مقاول الباطن فوحدة املحل يف العقدين هو ركن اأ�شا�س يف عقد الباطن، وعلى ذلك فطاملا كان 
اإن هذا العقد  ل من ت�شامن ).....( و).....(، وحيث  املقاول يف العقد الرئي�شي هو الكيان امل�شكَّ
مل يرتب على ذمة ).....( ولو جزء من تلك االلتزامات لطرف ثالث ).....( باإرادتها املنفردة، 
بل ال بد من القول باأن ).....( عندما قامت بالتعاقد مع ).....( كانت اأ�شيلة عن نف�شها، ونائبة 
املدعى عليها  الثانية على ت�شرف  املدعى عليها  فاإن �شكوت  االأمر كذلك،  اأن  عن ).....( فطاملا 
االأوىل ُيعترب مبثابة اإجازة له، وذلك اإعمااًل للقاعدة ال�شرعية )ال�شكوت يف معر�س احلاجة اإىل بيان 
عية  باأن �شركة ).....( غري معنية بعقد املقاولة من الباطن املرَبم مع املدَّ بيان(. لو �ُشلِّم جزافًا 
ع عليه، وهي بالتايل غري مت�شامنة مع �شركة ).....( يف االلتزامات املنبثقة عن  باعتبار اأنها مل توقِّ
عي )وهذا غري �شحيح وخمالف للحقيقة والواقع( فكيف لها بعد اأن تعدل عقد  هذا العقد كما تدَّ
ه من املدعى عليها الثانية �شركة ).....( اإىل  املقاولة من الباطن وفق ما هو ثابت باخلطاب املوجَّ
ن�شاأت  وتعديلها تكون حقًا خال�شًا الأطرافها، فكما  العقود  اإبرام  �شلطة  اأن  املعلوم  عية؟، ومن  املدَّ
احلاجة لديهم بداية الإبرامها تلبية مل�شاحلهم امل�شرتكة، كذلك لهم احلق بتعديل تلك العقود اإذا 
اإذا قامت  اأ�شبحت مرِهقة لهم خالل تنفيذها باتفاق بينهم، و�شركة ).....(  كانت �شروطها قد 
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مع  فرعي  اتفاق  عقد  واإبرام  تنفيذه  خالل  الدعوى  هذه  اأطراف  بني  املرَبم  الباطن  عقد  بتعديل 
عية على تعديل العقد االأ�شيل، وفق ما هو ثابت اآنفًا تكون قد ت�شرفت وفق ال�شلطة املمنوحة لها  املدَّ
باعتبارها طرفًا يف العقد االأ�شيل املذكور م�شدر جميع التزامات اأطرافه، وبالتايل وتطبيقًا للقاعدة 
ال�شرعية )مالك االأ�شل، هو مالك الفرع( تكون املدعى عليها الثانية قد اأظهرت مركزها القانوين 
يف عقد الباطن ب�شكل وا�شح، وال يدع جمااًل لل�شك باعتبارها طرفًا مت�شامنًا فيه مع املدعى عليها 
االأوىل، فيه من احلقوق وما عليها من التزامات منبثقة عنه، فال ي�شح تن�شلها من التزامات بعد 
العقد  يت�شمنها  التي  وااللتزامات  التوازن بني احلقوق  اأية ذريعة كانت خ�شية اختالل  ذلك حتت 
مل�شلحة اأٍي من اأطرافه على ح�شاب الطرف االآخر، مما يرتب اأ�شرارًا ج�شيمة بهذا االأخري غري 
مقبولة �شرعًا ونظامًا، واأنَّ وجود االرتباط الذي ال يقبل التجزئة بني عقد االأ�شغال العامة )املرَبم 
بني �شاحب العمل واملدعى عليهما( وبني عقد املقاولة من الباطن املنبثق عنه) املرَبم بني املدعى 
عية( وما يرتتب عليه من ت�شامن كٍل من املدعى عليها االأوىل واملدعى عليها الثانية يف  عليهما واملدَّ
عية فح�شب، بل اأي�شًا املدعى عليها �شركة ).....( يف الكثري من  عية قد اأكدته لي�س املدَّ مواجهة املدَّ

عية. عية، مما ال يجيز لالأخرية التهرب من االلتزامات املرتتبة عليها للمدَّ خطاباتها املوجهة للمدَّ
عية اأن مطالبات موكلته اأمام الدائرة التجارية الثانية ال عالقة لها مبطالباتها  واأ�شاف وكيل املدَّ
نف�س  هم  الدعويني  اأطراف  كان  واإن  وال�شبب،  املو�شوع  حيث  من  الدائرة  هذه  اأمام  القائمة 
اأمام  املنظورة  الدعوى  يف  تطالب  فموكلته  الدعويني  بني  املو�شوع  اختالف  حيث  فمن  االأطراف، 
الدائرة التجارية الثانية باإلزام املدعى عليهما للخ�شوع للتحكيم طبقًا لعقد الباطن الذي اأبرمته 
ع  موكلته مع املدعى عليهما، وذلك ب�شاأن �شداد قيمة االأعمال االإ�شافية اخلا�شة بعقد املقاولة املوقَّ
بني موكلته واملدعى عليهما بتاريخ 1996/9/30م، وذلك لتنفيذ االأعمال االإن�شائية لعدد )100( 
اتفاقية خا�شة  وهي  الريفي(  )الهاتف  امل�شرتكني  راديو  مل�شروع  الريفي  الهاتف  اأنظمة  من  نظام 
عية اأمام  ب�شراء اأبراج و�شواري خا�شة مب�شروع تو�شعة الهاتف وتركيبها، اأما ما تطالب به موكلته املدَّ
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هذه الدائرة هو ب�شاأن دفع م�شتحقاتها املحجوزة ك�شمان لدى املدعى عليهما، وم�شتحقة الدفع وفقًا 
مة يف هذا ال�شاأن، ومبوجب الفقرات )1( و)2( و)3( من املادة )51( التي وردت  للم�شتندات املقدَّ
1997/11/19م؛  بتاريخ  عليهما  واملدعى  موكلته  بني  ع  املوقَّ الباطن  لعقد  العامة  ال�شروط  �شمن 
الثانية وبغر�س  التجارية  الدائرة  اأمام  االأعمال مو�شوع املطالبة  اأخرى تختلف عن  اأعمال  لتنفيذ 
تنفيذ االأعمال املدنية من م�شح ميداين وحفر وغري ذلك، هذا ولقد تبنيَّ اأمام اأكرث من دائرة باأن 
املدعى عليهما ت�شلمتا هذه املبالغ منذ �شنتني، ومل تدفعا حتى االآن مل�شتحقيها، وهي اأمور لي�س عليها 
خالف بني االأطراف بدليل ت�شلمها لتلك املبالغ من ِقبل �شاحب العمل، وعليه فاإن القول ب�شرف 
النظر عن الدعوى لقيام النزاع ذاته اأمام دائرة اأخرى ال ُيعتد به، وكذلك فاإن الدعويني خمتلفتان 
اأمام الدائرة التجارية الثانية �شببها هو رف�س املدعى عليهما اللجوء  من حيث ال�شبب، فالدعوى 
للتحكيم طبقًا للمادة )56-1( من ال�شروط العامة لعقد الباطن، والتي تن�س على اأنه: )اأي نزاع 
اأو مطالبة تن�شاأ ب�شاأن تطبيق، اأو تف�شري عقد الباطن حُتل بالطرق الودية، واإذا مل يكن من املمكن 
الو�شول اإىل حل بالطرق الودية، يجب اإحالة النزاع اإىل التحكيم بالريا�س، وفقًا لنظام التحكيم 
قرار  يكون  اأن  ويجب  مني،  اأمام هيئة حتكيم من ثالثة حمكِّ وذلك  التنفيذية،  والئحته  ال�شعودي، 
التحكيم نهائيًا وملِزمًا للطرفني، ويوؤكد الطرفان على التزامهما بتنفيذ االأحكام والقرارات التي 
ي�شدرها التحكيم دون تاأخري(. يف حني اأن ال�شبب الذي قامت عليه الدعوى املاثلة اأمام الدائرة 
هو اال�شتثناء الذي ن�شت عليه املادة )56-2( من ال�شروط العامة الواردة يف عقد الباطن، والذي 
جاء فيه: )ال يجوز تف�شري ما ورد يف ال�شرط العام ملنع اأي طر ف من ال�شعي للمعاجلات املوؤقتة، 
وذلك  خمت�شة  حمكمة  اأية  لدى  االبتدائية،  املنع  واأوامر  املوؤقت  احلجز  ح�شر  دون  ذلك  وي�شمل 
واأي طلب  التحكيم،  اأو  ال�شلح  اإجراء  اإىل حني  امل�شتَحق  ال�شرعي  وو�شعه  اأجل حماية حقوقه  من 
تنازل  اعتباره مبثابة  موؤقتة، ال يجوز  ب�شاأن معاجلات  االأطراف ملحكمة  ِقبل طرف من  م من  مقدَّ
ال�شعي  عية حق  املدَّ ل  الن�س املذكور يخوِّ وبالتايل هذا  التحكيم(،  اأو  لل�شلح  باللجوء  التزامه  عن 
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غ  للمحكمة املخت�شة؛ لفك م�شتحقاتها املالية املحجوزة لدى املدعى عليهما دون وجه حق، ودون م�شوِّ
مت �شهادتي �شداد �شريبة الدخل  بالتزاماتها، وقدَّ اأوفت  واأن موكلته  ال�شرع والنظام، خا�شة  من 
والزكاة اللتني ُو�شعتا ك�شرط؛ لفك حجوزات ال�شمان، فاملدعى عليهما قامتا ب�شرف احلجوزات 
املالية، ومن �شمنها م�شتحقات موكلته منذ فرتة طويلة، وا�شتفادتا منها يف حني اأن موكلته  �شاحبة 
م�شتحقاتها  كامل  بت�شديد  قيامها  عدم  ومن  املبالغ،  هذه  ا�شتالم  عدم  من  مت�شررة  املبالغ  هذه 
لدى املقاولني من الباطن الذي ا�شُتخدموا بهذا امل�شروع، مما حدا بها لل�شعي لدى هذه الدائرة؛ 
البند  لن�س  اإعمااًل  املالية،  احلجوزات  وفك  ال�شياع،  من  حقوقها  حلماية  قرار  باتخاذ  حلمايتها 
امل�شار اإليه اأعاله عندها قرر كل اأطراف الدعوى اكتفاءهم مبا مت تقدميه من مذكرات وم�شتندات، 

وما اأدلوا به يف حما�شر ال�شبط.
2-  تناق�س اأقوال املتهم االأول وكونه امل�شتفيد من التزوير - اأثره: ثبوت االإدانة.

اإدانة - عدم وجود م�شلحة  3-  ثبوت م�شاهمة املتهم الثاين يف اإح�شار الفاتورة حمل االتهام - 
ظاهرة له من التزوير واالكتفاء مبا جرى له من اإيقاف وحتقيق - اأثره: وقف تنفيذ عقوبة ال�شجن 

يف

عية يطلب احلكم باإلزام املدعى عليهما مت�شامنتني اأو منفردتني ب�شداد حجوزات  وحيث اإن وكيل املدَّ
عية والبالغ قدرها )38ه/3.085.766( رياٍل املتعلقة بعقد توريد املواد اخلا�شة بالطاقة  موكلته املدَّ
ال�شم�شية حمل هذه الدعوى، باالإ�شافة اإىل اأتعاب املحاماة البالغ قدرها )50.000( دوالر اأمريكي.
وحيث اإن وكيل املدعى عليها االأوىل �شركة ).....( يدفع من الناحية ال�شكلية بوجود �شرط التحكيم 
يف العقد املرَبم بني الطرفني، ويطلب بناًء على ذلك عدم جواز نظر الدعوى، اأما وكيل املدعى عليها 
عية واملدعى عليها  الثانية �شركة ).....(، فيدفع باأن موكلته لي�شت طرفًا يف العقد املرَبم بني املدَّ
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عية دعواها على موكلته غري مقبولة. ع عليه، وبالتايل فاإن اإقامة املدَّ االأوىل، ومل توقِّ
عية يف مواجهة املدعى عليها االأوىل �شركة ).....(، فاإن الدائرة وبعد  وحيث اإنه بالن�شبة لدعوى املدَّ
النظر يف العقد حمل النزاع يف هذه الدعوى يتبني اأنه مرَبم بني الطرفني يف 1997/11/19م، وقد 
ت�شمنت املادة جي �شي )56-1( ما ن�شه )حُتكم �شالحية تف�شري وتنفيذ هذه االتفاقية مبوجب 
اأنظمة اململكة العربية ال�شعودية، اتفق امل�شرتي ومقاول الباطن على اأنَّ اأي نزاع اأو مطالبة قد تن�شاأ 
ودي،  جو  يف  الباطن  ومقاول  امل�شرتي  بني  حلها  يتم  �شوف  الباطن  عقد  تف�شري  اأو  تطبيق،  ب�شاأن 
واإذا مل يكن من املمكن الو�شول اإىل حل يتوجب اإحالة امل�شائل حمل النزاع للتحكيم يف الريا�س، 
اأمام  وذلك  التنفيذية،  ولوائحه  ال�شعودي  العربي  التحكيم  لنظام  وفقًا  ال�شعودية،  العربية  اململكة 
مني ُي�شرتط فيهم اإجادتهم للغة االإجنليزية والعربية، ويلتزم كل طرف  هيئة حتكيم من ثالثة حمكِّ
وملِزمًا  نهائيًا  التحكيم  قرار  اإ�شدار  ويتوجب  الثالث،  باختيار  املحكمان  ويقوم  م،  حمكِّ باختيار 
للطرفني املذكورين يف هذه املادة، ويوؤكد الطرفان التزامهما باالأحكام وال�شروط اخلا�شة باأي قرار 

حتكيم كالتزام مبوجب عقد الباطن، ويتفقان �شراحة على تنفيذ اأي قرار حتكيم دون تاأخري(.
كما ن�شت املادة جي �شي )56-2( على اأنه )ال يجوز تف�شري اأي �شيء ورد يف هذا ال�شرط العام؛ 
واأوامر  املوؤقت،  املوؤقتة، وي�شمل ذلك دون ح�شر احلجز  البحث عن املعاجلات  اأي طرف من  ملنع 
املنع االبتدائية من اأية حمكمة خمت�شة، من اأجل حماية حقوقه وو�شعه ال�شرعي امل�شتَحق اإىل حني 
م من ِقبل طرف ملحكمة ب�شاأن معاجلات موؤقتة ال يجوز  اإجراء ال�شلح اأو التحكيم، واأي طلب مقدَّ

اعتباره مبثابة تنازل عن التزامه باللجوء لل�شلح اأو التحكيم(.
وحيث يتبني مما �شبق اأعاله مما ا�شرتطته املادة جي �شي )56-1( من العقد من اأن اأي نزاع اأو 
مطالبة تن�شاأ عن العقد املرَبم حمل النزاع يف هذه الدعوى يتم حلها ب�شكل ودي، واإال فيتوجب اإحالة 
النزاع للتحكيم وفقًا لنظام التحكيم ال�شعودي والئحته التنفيذية، وهو ما مت�شكت به املدعى عليها 
مواجهة  عية يف  املدَّ دعوى  نظر  اإىل عدم جواز  الدائرة  معه  تخل�س  الذي  االأمر  دفعها  االأوىل يف 
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املدعى عليها االأوىل �شركة ).....(؛ لوجود �شرط التحكيم.
عية من اأن اال�شتثناء الوارد يف املادة جي �شي )56-2( من العقد  وال ينال من ذلك ما ذكره وكيل املدَّ

عية احلق يف املطالبة بحقوقها اأمام الدائرة. ل للمدَّ يخوِّ
ذلك اأن املادة املذكورة تتعلق بجواز التقدم للمحكمة املخت�شة بالطلبات املوؤقتة فقط كطلب احلجز 
فهي  الدعوى،  هذه  يف  املاثلة  عية  املدَّ دعوى  اأما  التحكيم،  اإجراء  حني  اإىل  وذلك  ونحوه،  املوؤقت 
املادة  ت�شملها  التي  املوؤقتة  الطلبات  ولي�شت من  النزاع،  العقد حمل  ن�شاأت عن  مو�شوعية  مطالبة 

املذكورة، وبالتايل فال ي�شح اال�شتناد عليها.
الثابت  فاإن   ،).....( �شركة  الثانية  عليها  املدعى  مواجهة  يف  عية  املدَّ لدعوى  بالن�شبة  اإنه  وحيث 
يف  خة  واملوؤرَّ الدعوى،  هذه  يف  النزاع  حمل  الباطن  اتفاقية  على  دعواها  يف  ت�شتند  عية  املدَّ اأن 
تكن  ومل   ،).....( �شركة  وبني  عية  املدَّ بني  مرَبمة  اأنَّها  يتبني  عليها  وباالطالع  1997/11/19م، 

ع عليه املدعى عليها الثانية طرفًا فيه ومل توقِّ
واإذا كان االأمر كذلك فلي�س لها �شفة االأمر الذي تخل�س معه الدائرة بناًء على ذلك اإىل عدم قبول 
عية يف مواجهة املدعى عليها الثانية �شركة ).....(؛ الإقامتها على غري ذي �شفة، وال ينال  دعوى املدَّ
عية من اأن عقد املقاولة الرئي�شي والذي انبثقت عنه كافة العقود الالحقة  من ذلك ما ذكر وكيل املدَّ
مبا فيها العقد مو�شوع هذه الدعوى املرَبم بني وزارة الربق والربيد والهاتف واملدعى عليهما االأوىل 
والثانية؛ قد رتَّب حقوقًا والتزامات واجبة التنفيذ على عاتقهما معًا، ومبوجب عقد املقاولة الرئي�شي 
للتن�شل من  الثانية؛  فاإن املدعى عليهما ي�شكالن كيانًا واحدًا، وبالتايل فال جمال للمدعى عليها 

االلتزامات وال�شروط الواردة يف بنود العقد.
عية يف هذه الدعوى هو العقد املرَبم من الباطن بينهما وبني  ذلك اأن العقد الذي ت�شتند اإليه املدَّ
خ يف 1997/11/19م، اأما املدعى عليها الثانية فلي�شت طرفًا فيه، ومل  املدعى عليها االأوىل، واملوؤرَّ
ع عليه، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن عقد املقاولة الرئي�شي، واملوؤرخ يف 1415/3/16هـ  توقِّ
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عليهما  املدعى  وكون  بالت�شامن،  عليهما  املدعى  وبني  والهاتف  والربيد  الربق  وزارة  بني  مرَبم 
مت�شامنتني يف هذا العقد هو يف مواجهة من اأبرمت معها العقد، وهي وزارة الربق والربيد والهاتف، 
وبالتايل فاإن �شركة ).....( لها �شفة الت�شامن مع املدعى عليها الثانية �شركة ).....( يف مواجهة 
وزارة الربق والربيد والهاتف فيما يتعلق بعقد املقاولة الرئي�شي، ولها �شفة اال�شتقاللية يف مواجهة 

خ يف 1997/11/19م. عية فيما يتعلق بعقد املقاولة املرَبم من الباطن واملوؤرَّ املدَّ
لذلك	حكمت	الدائرة	مبا	يلي:	

الأوىل	 املدعى	عليها	 املقامة	من	�شركة	).....(	يف	مواجهة	 الدعوى	 اأوًل:	عدم	جواز	نظر	هذه	

�شركة	).....(؛	لوجود	�شرط	التحكيم.

عية	يف	مواجهة	املدعى	عليها	الثانية	�شركة	).....(؛	 ثانياً:	عدم	قبول	هذه	الدعوى	املقامة	من	املدَّ

لإقامتها	على	غري	ذي	�شفة.

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	2/2005/ق	لعام	1428هـ	
رقم	احلكم	البتدائي:	15/د/جت/30	لعام	1429هـ
رقم	حكم	ال�شتئناف:	595/اإ�س/7	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�شة:	1430/10/11هـ

دعوى	-	�شرط	التحكيم	-	تف�شري	ال�شرط	-	م�شوؤولية	املدير.

اأو  النزاع  ف�س  اأنه يف حالة عدم  على  الدعوى  �شركة طريف  تاأ�شي�س  تعديل عقد  ملحق  الن�س يف 
اخلالف بني ال�شركاء ُيعر�س على جمل�س االإدارة، ومن ثم اجلمعية العمومية حلله وديًا، ويف حالة 
م املميز  م من ِقبل الطرفني مع االتفاق على تعيني املحكِّ عدم ف�س النزاع يلجاأ للتحكيم باختيار حمكِّ
الثالث، ويف حالة عدم قبول اأحد الطرفني ذلك، ُيعر�س على املحاكم ال�شعودية املخت�شة - الن�س 
الوارد مبلحق العقد ي�شمل بعموميته النزاع املاثل - مت�شك املدعى عليه باأن املق�شود بالن�س على 
م  عر�س النزاع على املحاكم ال�شعودية املخت�شة هو يف حالة عدم اتفاق الطرفني على تعيني املحكِّ
الثالث - مطالبة املدعي النظر يف الدعوى وبحث النزاع ي�شتلزم اإلغاء �شرط التحكيم املتفق عليه، 
وُيعترب مبثابة التحلل منه باإرادة منفردة - موؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى؛ لوجود �شرط التحكيم.

مكة  مبنطقة  املظامل  ديوان  فرع  اإىل  وردت  1428/4/5هـ،  بتاريخ  اأنه  الدعوى  وقائع  تتح�شل 
عني ب�شفتهم �شركاء يف  مة من املحامي ).....(، بوكالته عن املدَّ املكرمة-جدة، الئحة الدعوى املقدَّ
�شركة ).....(، وهم: ).....( و).....( و).....( و).....( اأبناء ).....(، و�شركة ).....(، و�شركة 
ال�شركاء: ).....(، و).....(، و).....(، و).....(  واملقامة على كٍل من  ).....(، وورثة ).....(، 
اأبناء ).....(، وذكر يف  اأبناء ).....(، و).....( و).....( و).....( و).....(  و).....( و).....( 
الئحته اأن ال�شركاء املدعى عليهم واملتحكمني باالإدارة التنفيذية، وجمل�س املديرين ل�شركة ).....( 
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قاموا باإدارة ال�شركة منفردين، ومبا يحقق لهم م�شاحلهم اخلا�شة، وبتعيني مدير تنفيذي منهم 
املمثلني  ال�شركاء  بع�س  با�شتبعاد  قاموا  �شًا بجامعة ).....(، كما  ويعمل مدرِّ غ  اأنه غري متفرِّ رغم 
لعوائلهم يف جمل�س املديرين على خالف ما كان معمواًل به �شابقا، وعملوا على منعهم من حقوقهم 
التي كفلها لهم النظام، كاالطالع على وثائق ال�شركة يف مقرها، واالإجابة على اال�شتف�شارات التي 
ال يف عمل االإدارة رغم عدم وجود جمل�س رقابة،  ُتطلب منهم، واعتبارهم الن�شح ملدير ال�شركة تدخُّ
وقاموا بتعطيل جمل�س االإدارة واجلمعية العمومية لل�شركاء بتحويل االجتماعات التخاذ القرارات؛ 

لت�شبح بالتمرير، ودون اتباع نظام ال�شركات فيما يخ�س ذلك.
وكان نتيجة ذلك �شعف املتابعة، واإدخال ال�شركة يف م�شاريع جديدة خا�شرة، و�شعفًا يف التح�شيل، 
ووجود احتياطيات جمنبة غري حقيقية، وزيادة يف امل�شاريف ب�شكل موؤثر دون عائد منها: زيادة 
مرة،  من  اأكرث  ر  مربِّ دون  وفروعها  ال�شركة  مقر  واإغالق  واأقاربهم،  اأبنائهم  من  املوظفني  عدد 
واإعطاء مكافاآت الأنف�شهم، واتخاذ جمل�س االإدارة قرارات با�شتبعاد �شركاء، وتخفي�س راأ�س املال 
بقيمة ح�ش�شهم دون العودة لل�شركاء، واإظهار موقف مايل ال يتوافق مع الو�شع احلقيقي لل�شركة 
مة يف ال�شركة، مما �شيوؤدي اإىل �شياع حقوق ال�شركاء،  املعتَمد من ِقبل اأ�شحاب احل�ش�س املتحكِّ

وانتهى يف مذكرته اإىل طلب اإلزام املدعى عليهم مبا يلي:
1- كف يد االإدارة احلالية لل�شركة عن العمل على وجه اال�شتعجال، وتعيني حار�س ق�شائي، اأو اإدارة 

م�شرتكة مقبولة من كامل ال�شركاء.
2- اإخالء امل�شوؤولية عن الو�شع احلايل لل�شركة، والذي ال يتوافق مع الو�شع احلقيقي لها واملعتَمد من 
عني من االطالع على تفا�شيل امليزانيات  ِقبل ال�شركاء القائمني على االإدارة، ومتكني ال�شركاء املدَّ

املالية لل�شركة، وتقارير االإدارة، واملراقب املايل.
باإدارتها،  النفرادهم  لل�شركة؛  احلايل  الو�شع  نتائج  ال�شركة  يف  مني  املتحكِّ ال�شركاء  حتميل   -3
واعتمادهم للميزانية منفردين لعام 2006م، واأية التزامات تظهر على ال�شركة على �شوء املخالفات 
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والت�شيبات احلا�شلة.
4- عدم قانونية القرارات املُتخذة من اجلمعية العمومية لل�شركاء، والتي متت بالتمرير دون اإعالم 

كامل ال�شركاء، واأخذ ت�شويتهم عليها ح�شب العقد والنظام.
ن�شبها  احت�شاب  مت  والتي  لل�شركاء،  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادرة  القرارات  قانونية  عدم   -5

لة حتت ا�شم ).....(، وهو فاقٌد لالأهلية. تاأ�شي�شًا على قبول احت�شاب احل�ش�س امل�شجَّ
6- تعديل العقد بتحديد �شالحيات املدير التنفيذي؛ لتمكنه من زيادة االأعباء املالية دون العودة 

لل�شركاء؛ ملخالفتها لنظام ال�شركات.
عني باملطالبة يف هذه الدعوى اأو يف دعوى م�شتقلة بالتعوي�س عن االأ�شرار  7- اإثبات حق ال�شركاء املدَّ

التي اأ�شابتهم.
املبنيَّ  النحو  على  نظرها  الدائرة  وبا�شرت  احلكم،  مب�شتهل  املبنيَّ  بالرقم  ق�شية  الدعوى  فُقيِّدت 

ب�شبط الدعوى.
وبجل�شة يوم االأحد 1428/9/18هـ، ورد اإىل الدائرة خطاب عن طريق احلا�شر ).....( من مكتب 
وكياًل  يعتذر فيه عن ح�شور اجلل�شة، كما ح�شر ).....( ب�شفته  عي،  املدَّ وكيل  املحامي ).....( 
عي،  عى عليهم، ومدير عام ال�شركة، وطلب من الدائرة �شطب الق�شية؛ وذلك لعدم ح�شور املدَّ للمدَّ
رت الدائرة �شطب الدعوى  علمًا باأن البالغ مل يرد اإليهم اإال يف تاريخ 1428/9/13هـ، وبناًء عليه قرَّ

للمرة االأوىل.
وبجل�شة ال�شبت 1428/11/21هـ، اأكد املدعي وكالة املثَبتة هويته و�شفته ب�شبط الدعوى، على ما 

جاء بالئحة الدعوى، والطلبات املذكورة املبيَّنة بها.
م  قدَّ اجلواب  الدعوى  ب�شبط  و�شفته  هويته  املثَبتة   ).....( املحامي  وكالة  عليه  املدعى  وب�شوؤال 
عي وكالة ب�شورة منها، حيث  د املدَّ مذكرة من �شت �شفحات اأرفق بها �شور عدد من امل�شتندات زوَّ
املادة )16( من ملحق  الدائرة لن�س  تف�شري  التحكيم يف حال  ب�شرط  التم�شك  اأبرز ما فيها  كان 
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على  واأكد  للرد،  اأجاًل  طلب  املذكرة  على  وكالة  عي  املدَّ اطالع  وبعد  ال�شركة،  تاأ�شي�س  عقد  تعديل 
نة على ذلك. عى عليه ).....( لالأهلية، وطلبت منه الدائرة البيِّ فقدان ال�شريك املدَّ

وبجل�شة يوم االأحد 1429/1/25هـ، ح�شر الطرفان، واأكد املدعى عليه على مت�شك موكليه ب�شرط 
خ يف 1408/6/5ه،  واملوؤرَّ ال�شركة،  تاأ�شي�س  املادة )16( من ملحق تعديل عقد  الوارد يف  التحكيم 
ب املدعي  مة بجل�شة االأحد 1428/11/21هـ، فعقَّ والذي مت ذكره يف ال�شفحة االأوىل يف املذكرة املقدَّ
يف  عني  للمدَّ اخليار  اأُعطي  حيث  التحكيم،  �شرط  يف  حقهم  عن  تنازلوا  عليهم  املدعى  باأن  وكالة 
ال�شروع يف اإعداد وثيقة التحكيم، اأو ال�شري يف الدعوى، وقام فعاًل بعد ذلك يف مذكرته باجلواب 
الواردة يف املذكرة هو  باأن تف�شري مق�شوِدِه من العبارات  ب املدعى عليه وكالة  على الدعوى، فعقَّ
من حق املدعى عليهم؛ الأنهم االأعرف باملق�شود مبا ُكتب يف املذكرة، اأما اخليار الذي ورد ذكره 
يف املذكرة، فهو يتعلق بح�شول لب�س يف مفهوم املادة )16( امل�شار اإليها، والتي ذكرت اأنه يف حال 
م الثالث، فاإن ذلك ُيعَر�س على املحاكم املخت�شة، وترك اأمر  عدم قبول اأحد الطرفني بتعيني املحكِّ
تف�شري الن�س اإىل الدائرة، فاأكد املدعي وكالة على عدم اأحقية املدعى عليهم يف التم�شك ب�شرط 

التحكيم.

ال�شبت  يوم  بجل�شة  مة  املقدَّ الدعوى مبذكرته  اأجاب على  قد  وكالة  عليه  املدعى  اأن  الثابت  وحيث 
عقد  تعديل  ملحق  من   )16( املادة  تف�شري  حالة  يف  اأنه  تاأكيده  ت�شمنت  والتي  1428/11/21هـ، 
خ يف 1408/6/5ه، املرَفق باملذكرة، والتي تن�س على اأنه: )يف حال حدوث  تاأ�شي�س ال�شركة، واملوؤرَّ
نزاع، اأو خالف بني ال�شركاء ُيعر�س على جمل�س االإدارة، ومن ثم اجلمعية العمومية؛ حلله وديًا، 
ويف حالة عدم ف�س النزاع ُيلجاأ اإىل التحكيم، وفقًا لنظام التحكيم ال�شادر .. والئحته التنفيذية 
م من ِقبل الطرفني، مع االتفاق على تعيني احلكم املميز الثالث، ويف حالة  ال�شادرة..، باختيار حمكِّ



162

عدم قبول اأحد الطرفني بذلك ُيعَر�س على املحاكم ال�شعودية املخت�شة( ا.ه باأن املق�شود هو مبداأ 
عني، فاإذا وافقوا عليه �شرعوا يف  اللجوء اإىل التحكيم، فاإنه يطلب عر�س مو�شوع التحكيم على املدَّ

اإعداد وثيقة التحكيم.
وحيث الثابت اأن غاية املدعى عليه وكالة من َدْفعه هو اأنه اإذا كان ملوكليه احلق يف التم�شك ب�شرط 

التحكيم، فاإنهم يتم�شكون به
وحيث الثابت اأن الن�س امل�شار اإليه اأعاله من ملحق تعديل عقد تاأ�شي�س ال�شركة، ي�شمل بعموميته 
عني،  عني �شمنه، وي�شتلزم النظر يف طلبات املدَّ النزاع املاثل يف هذه الدعوى، وتندرج طلبات املدَّ
وبحث نزاعهم مع املدعى عليه بغري طريق التحكيم اإلغاء ال�شرط املتفق عليه بينهم على حل النزاع 
عي للنظر يف دعواه بغري طريق التحكيم  عن طريق التحكيم، وهو مما ال يجوز، وملا كانت طلبات املدَّ
مبثابة حتلُّل منها باإرادة منفِردة عن ال�شرط الالزم اإعماله، واملتفق عليه بينهما باإرادة جازمة، وال 

ي�شوغ القبول بطلبها؛ ملخالفة ال�شرط الالزم.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	قبول	الدعوى؛	لوجود	�شرط	التحكيم.

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	3/637/ق	لعام	1428هـ	
رقم	احلكم	البتدائي:	101/د/جت/15	لعام	1429هـ

رقم	حكم	ال�شتئناف:	739/اإ�س/7	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�شة:	1430/12/22هـ

دعوى	-	�شرط	التحكيم	-	�شركة	حما�شة	-	بيع	ح�شة.

مطالبة املدعي باإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ ميثل قيمة �شراء ح�شة املدعي يف ال�شركة - ت�شمن 
بني  ين�شاأ  خالف  اأي  اإحالة  على  بالن�س  التحكيم  �شرط  الدعوى  طريف  من  ع  املوقَّ ال�شراكة  عقد 
ال�شركاء فيما يتعلق بتف�شري اأو تطبيق اأحكام ذلك العقد، اأو بحقوق وواجبات وم�شوؤوليات ال�شركاء 
اإجابة  اأية  اأن يقدم  الدعوى وقبل  التحكيم منذ بداية  ب�شرط  التحكيم - مت�شك املدعى عليه  اإىل 
اأن ال�شراكة انتهت  مو�شوعية ب�شاأنها - دفع املدعي باأن طريف الدعوى غري �شركاء على �شند من 
التوقيع على املبايعة كان مرتبطًا بعقد ال�شراكة، ومن ثم  البيع مردود؛ الأن  مبجرد توقيع اتفاقية 
يتبعها عماًل بالقاعدة الفقهية التي تن�س على اأن التابع تابع، ف�شاًل عن عدم ثبوت تعامل مايل اآخر 

بني طريف الدعوى - موؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى؛ لوجود �شرط التحكيم.

 نظام التحكيم ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/46( بتاريخ 1430/7/12هـ والئحته التنفيذية، 
ال�شادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم )2021/7/م( بتاريخ 1405/9/8هـ.

 نظام ال�شركات ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.
 قرار جمل�س الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ وم�شمونه: " نقل اخت�شا�شات هيئات 
ح�شم املنازعات التجارية املن�شو�س عليها يف النظم والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن 

تطبيق نظام ال�شركات اإىل ديوان املظامل".
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تتح�شل وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم الإ�شدار هذا احلكم، يتقدم املدعي اأ�شالة با�شتدعاء اإىل 
اإمارة املنطقة ال�شرقية يخت�شم فيها املدعى عليه، اأفاد فيها باأنه متت امل�شاركة مبوؤ�ش�شة ).....( 
بني 1- ).....(، 2- ).....(، 3- ).....(، ولرغبته يف االنف�شال عن ال�شراكة، ومبا جاء بالعقد 
يف ال�شرط )اخلام�س ع�شر( - الفقرة الثانية - )ال يجوز الأحد ال�شركاء التنازل عن ح�شته للغري 
اإال بعد عر�س ح�شته على بقية ال�شركاء ...( وقد عر�س ن�شيبه على ال�شركاء كما هو متفق عليه 
بالعقد، واأبدى ال�شريك ).....( رغبته يف �شراء ح�شته مببلغ قدره مائة األف رياٍل )100.000(، 
يوم  اأق�شى  بحد  ال�شداد  يتم  اأن  على  2006/6/14م،  املوافق  1427/5/18هـ  بتاريخ  البيع  ومت 
االثنني 2006/6/19م، ومل يقم املدعى عليه بال�شداد، وطلب اإلزامه بدفع املبلغ املذكور، ومت اإر�شال 
 )8792/3/13/21( رقم  خطابه  مبوجب  الظهران  �شرطة  مدير  من  الديوان  فرع  اإىل  ال�شكوى 
وبعد  احلكم،  هذا  �شدر  يف  اإليه  امل�شار  والتاريخ  بالرقم  ق�شية  وقيدت  1428/4/11هـ،  بتاريخ 
ورودها حددت الدائرة لها جل�شة 1428/7/14هـ، وفيها ح�شر املدعي اأ�شالة واملدعى عليه اأ�شالة، 
وب�شوؤال املدعي عن دعواه اأحال على التف�شيل الوارد باال�شتدعاء، وبعر�س ذلك على املدعى عليه 
م مذكرة ت�شمنت طلبه رد الدعوى؛ لوجود �شرط التحكيم املن�شو�س عليه يف البند التا�شع ع�شر  قدَّ
ُيتفق على حل ودي  "ما مل  فيه ما ن�شه  والذي جاء  الدعوى،  ع بني طريف  املوقَّ ال�شراكة  من عقد 
خالل )60( يومًا حتال اإىل التحكيم اأية خالفات تن�شاأ بني ال�شركاء تتعلق بتف�شري، اأو تطبيق اأحكام 
اأع�شاء  من  التحكيم  جلنة  وتتكون  ال�شركاء،  وم�شوؤوليات  وواجبات  بحقوق  تتعلق  اأو  العقد،  هذا 
مون املعينون مميزًا  يختار واحدًا منهم كٌل من اأطراف النزاع، فاإذا كان العدد زوجيًا اختار املحكِّ
امللكي رقم )م/46(  باملر�شوم  ال�شادر  ال�شعودي  التحكيم  اأحكام نظام  للرتجيح، وذلك كله وفق 
مه  بتاريخ 1430/7/12هـ والئحته التنفيذية". وب�شوؤال املدعى عليه عن �شحة عقد املبايعة الذي قدَّ
مذكرة  املدعي  م  قدَّ اجلل�شة  نف�س  ويف  عليه،  ُمكَره  وهو  عه  وقَّ قد  املذكور  العقد  باأن  اأفاد  املدعي، 
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م املدعي  اأكد فيها ما جاء بالئحة الدعوى، ويف جل�شة 1428/11/8هـ ح�شر طرفا الدعوى، وقدَّ
مذكرة اأفاد فيها باأن مطالبته لي�شت خالفًا نا�شئًا بني �شركاء، اإذ اإن ال�شراكة قد انق�شت مبوجب 
اإليه املدعى عليه من كونه ُمكَرهًا على توقيع املبايعة،  اأ�شار  عة بني ال�شركاء، واأما ما  املبايعة املوقَّ
ع املبايعة بعد اأن  فاأفاد باأن االإكراه غري وارد، ولي�س له اأ�شا�س من ال�شحة؛ الأن املدعى عليه قد وقَّ
فاو�شه كثريًا بتخفي�س املبلغ من ثالثمائة األف رياٍل )300.000( اإىل اأن وافق على مائة األف رياٍل 
)100.000( واأ�شار اإىل اأنه لو كان االإكراه �شحيحًا، لكان بكامل املبلغ ولي�س على جزء منه، ثم لو 
اإكراه لطاَلب ببطالنها يف حينه ولي�س االآن، واأفاد باأن ما يخ�س رجوعه للبند التا�شع  كان هناك 
ع بني الطرفني، فهذا يف حال اخلالف اأثناء فرتة �شريان عقد ال�شراكة  ع�شر من عقد ال�شراكة املوقَّ
البيع  مت  وقد  اأما  ال�شراكة،  عقد  �شريان  فرتة  اأثناء  اخلالف  حال  يف  فهذا  الطرفني،  بني  ع  املوقَّ
مبوجب عقد املبايعة، فال قيمة لهذا البند، واأكد على طلبه اإلزام املدعى عليه بدفع املبلغ املذكور، 
وبعر�شه على املدعى عليه ا�شتمهل للرد، وقد عر�شت الدائرة على طريف الدعوى اإنهاء هذا النزاع 
م املدعى عليه مذكرة اأ�شار فيها اإىل رغبته  �شلحًا، فا�شتمهال لبحث ذلك، ويف 1428/12/28هـ قدَّ
يف ال�شلح، واإنهاء النزاع ب�شكل ودي مقابل دفع ن�شف مبلغ املطالبة، كما اأ�شار اإىل اأن املبايعة التي 
ا�شتند اإليها املدعي مل تكتمل �شروطها ال�شرعية، واأن هذا العقد ال يعني متام البيع وح�شوله، واأما 
ما يتعلق مبا ذكره املدعي من كون النزاع لي�س نا�شئًا بني �شركاء فغري �شحيح، اإذ ال وجود لتعامل 
بالفعل ويثبته  االإكراه قد ح�شل  باأن  اأفاد  التحكيم، كما  واأكد على طلبه  اآخر بني الطرفني،  مايل 
رف�س املدعي ت�شليمه �شورة من عقد املبايعة، واأما ما ذكر من التفاو�س من مبلغ اأعلى اإىل اأدنى، 
فهذا يوؤكد معرفته برتاكم اخل�شائر يومًا بعد يوم، واأ�شار اإىل اأن ما ذكره املدعي من الت�شكيك يف 
الدعوى  باأن طريف  ابتداًء  ال�شراكة غري �شحيح، وذلك ملعرفته  اإدارة  ال�شراكة، وطريقة  ح�شابات 
م  م�شوؤوالن عن اإدارة ال�شركة، وبعر�شه على املدعي ا�شتمهل للرد، ويف جل�شة 1429/2/18هـ، قدَّ
على  ذلك  وبعر�س  الق�شية،  وطلب احلكم يف  مه  قدَّ اأن  �شبق  اكتفاءه مبا  ت�شمنت  مذكرة  املدعي 
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اأكد  م املدعى عليه مذكرة  املدعى عليه ا�شتمهل مهلة اأخرية للرد، ويف جل�شة 1429/3/16هـ، قدَّ
ُرفعت  وعليه  ماه،  قدَّ مبا  الطرفان  واكتفى  التحكيم،  �شرط  لوجود  الدعوى؛  رد  وطلب  دفعه  فيها 

اجلل�شة للدرا�شة.

وبعد �شماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�شية وم�شتنداتها، وحيث اإن املدعي يهدف 
من هذه الدعوى اإىل اإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره مائة األف رياٍل )100.000( والذي ميثل 

عة من الطرفني واملت�شمنة �شراء ح�شة املدعي من ِقبل املدعى عليه مبلغ املبايعة املوقَّ
املنازعات  ُيعترب من  النزاع  اإن طريف الدعوى �شركاء يف �شركة حما�شة نظامية، فاإن هذا  وحيث 
املتفرعة عن تطبيق نظام ال�شركات وتعديالته، والتي يخت�س ديوان املظامل بنظر الدعاوى النا�شئة 
عنها، والف�شل فيها مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ، كما ينعقد 
مة  اخت�شا�س الدائرة بنظرها نوعيًا ومكانيًا، بناًء على قرارات وتعاميم معايل رئي�س الديوان املنظِّ

الخت�شا�شاتها.
وحيث اإنه فيما يخ�س نظر الدعوى مو�شوعًا، فاإنه ملا كانت مطالبة املدعي اإلزام املدعى عليه بدفع 
بوجود  دفع  عليه  املدعى  اإن  الطرفني، وحيث  ع من  املوقَّ املبايعة  اأعاله مبوجب عقد  املذكور  املبلغ 
ع من طريف الدعوى، والذي جاء فيه  �شرط التحكيم يف البند التا�شع ع�شر من عقد ال�شراكة املوقَّ
ال�شركاء  بني  تن�شاأ  اأية خالفات  التحكيم  اإىل  يومًا حتال  ودي خالل )60(  ُيتفق على حل  "ما مل 
ن  تتعلق بتف�شري، اأو تطبيق اأحكام هذا العقد، اأو تتعلق بحقوق وواجبات وم�شوؤوليات ال�شركاء، وتتكوَّ
جلنة التحكيم من اأع�شاء يختار واحدًا منهم كٌل من اأطراف النزاع، فاإذا كان العدد زوجيًا اختار 
مون املعينون مميزًا للرتجيح، وذلك كله وفق اأحكام نظام التحكيم ال�شعودي ال�شادر باملر�شوم  املحكِّ
ك  امللكي رقم )م/46( بتاريخ 1430/7/12هـ والئحته التنفيذية". وحيث اإن املدعى عليه قد مت�شَّ
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الدائرة  فاإن  الدعوى،  ب�شاأن  اإجابة مو�شوعية  اأية  م  يقدِّ اأن  وقبل  الرتافع  بداية  منذ  ال�شرط  بهذا 
تذهب اإىل عدم قبول الدعوى؛ لوجود �شرط التحكيم، واأما ما ذكره املدعي من اأن طريف الدعوى 
غري �شركاء بحكم اأن ال�شراكة قد انتهت مبجرد توقيع اتفاقية البيع حمل الدعوى، فغري �شحيح؛ 
الأن التوقيع على املبايعة كان مرتبطًا بعقد ال�شراكة، وتن�س القاعدة الفقهية على اأن "التابع تابع". 
باالإ�شافة اإىل اأنه مل يثبت اأمام الدائرة وجود تعامل مايل اآخر بينهما من اأجل تقرير عدم ارتباط 

املبايعة بعقد ال�شراكة.
لذلك	حكمت	الدائرة	بعدم	قبول	الدعوى	املقامة	من	املدعي	).....(	�شد	املدعى	عليه	).....(؛	

ح	بالأ�شباب. لوجود	�شرط	التحكيم؛	ملا	هو	مو�شَّ

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	3/878/ق	لعام	1426هـ
رقم	احلكم	البتدائي:	55/د/جت/15	لعام	1429هـ
رقم	حكم	ال�شتئناف:	214/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�شة:	1430/6/10هـ

عقد	�شم�شرة	-	عقد	�شفوي-	تعريف	ال�شم�شار-	ا�شتحقاق	اأجرة	ال�شم�شرة	-	ف�شخ	العقد	-	الإقالة.	

عى عليها باأن تدفع له اأجرة الو�شاطة مقابل قيامه بالتو�شط الإبرام عقد  ِعي اإلزام املُدَّ مطالبة املُدَّ
باإلغاء  َعى عليها  املُدَّ للتجارة واملقاوالت- ثبوت قيام  َعى عليها وموؤ�ش�شة ).....(  املُدَّ م�شاركة بني 
ِعي  االتفاق املربم مع موؤ�ش�شة ).....( للتجارة واملقاوالت- خلو االأوراق من اأي عقد مكتوب بني املُدَّ
من  النزاع  طريف  بني  ال�شفهي  االتفاق  خلو  والتزاماته-  طرف  كل  حقوق  يحدد  عليها  َعى  املُدَّ و 
ِعي الأجرة الو�شاطة على و�شف معني كما لو كان االتفاق على ا�شتحقاق االأجرة مبجرد  ا�شتحقاق املُدَّ
َعى عليها وموؤ�ش�شة ).....( للتجارة واملقاوالت و لي�س على متام العقد املتو�شط فيه-  الربط بني املُدَّ
ِعي بعر�س م�شاريعها على امل�شتثمرين الأن  َعى عليها ببطالن التفوي�س الذي اأ�شدرته للُمدَّ دفع املُدَّ
�شدور ذلك التفوي�س كان بعد توقيع االتفاقية بع�شرين يومًا كما مل يت�شمن هذا االتفاق اأية اإ�شارة 
ِعى عليها( على ذلك بطالن اال�شتدالل به- عدم وجود ن�س �شرعي يحكم  اإىل االتفاقية ورتبت )املُدَّ
دون  العقد  ن�شوء  مبجرد  ا�شتحقاقها  بني  الو�شاطة  اأجرة  ا�شتحقاق  يف  الفقهاء  واختالف  امل�شاألة 
�شحة  عدم  لال�شتحقاق-  ك�شرط  اإلغائه  وعدم  وقيامه  العقد  نفاذ  وجوب  وبني  متامه،  يف  النظر 
ِعي اإىل ثبوت ا�شتحقاق االأجرة له على �شند من اأن ف�شخ االتفاقية كان باإقالة ل�شدور  ا�شتناد املُدَّ
واإلغاء حكمه  العقد  رفع  ا�شطالحًا هو  االإقالة  باأن معنى  عليها، فذلك مردود  ِعى  املُدَّ الف�شخ من 
َعى عليها ولي�س  واآثاره برتا�شي الطرفني، يف حني اأن واقع احلال كان ف�شخًا من جانب واحد هو املُدَّ
ِعي االأجرة- اجتهاد الدائرة مرجحة اأن اأجرة الو�شاطة ال ت�شتحق اإال  الطرفني ومن ثم ال ي�شتحق املُدَّ
بح�شول العمل املتو�شط فيه ومتامه ونفاذه الأن ثمرتها تكون بتمام العقد حمل الو�شاطة، فاإذا األغي 
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فكاأنه مل يكن ومل يح�شل اأ�شاًل، ودليل ذلك اأن تعريف ال�شم�شار اأو الو�شيط وفقًا لنظام املحكمة 
عدم  ذلك  فيعني  باأجرة،  البيع  الإمتام  وامل�شرتي  البائع  بني  يتو�شط  الذي  ال�شخ�س  هو  التجارية 

ا�شتحقاق اأجر ال�شم�شرة اإال بتمام العقد- موؤدى ذلك: رف�س الدعوى.

نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 32 بتاريخ 1350/1/15هـ.
قرار جمل�س الوزراء رقم )241( يف 1407/10/26هـ  وم�شمونه: " نقل اخت�شا�شات هيئات ح�شم 
املنازعات التجارية املن�شو�س عليها يف النظم والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق 

نظام ال�شركات اإىل ديوان املظامل" .
قرار جمل�س الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�شمونه: "تويل ديوان املظامل النظر يف 

الق�شايا النا�شئة عن االأعمال التجارية بالتبعية اإىل حني اإن�شاء املحاكم التجارية".

ِعي تقدم  تتح�شل وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم للبت فيها باأن ).....( ب�شفته وكياًل عن املُدَّ
َعى عليها اأن تدفع ملوكله مبلغًا قدره ع�شرون مليون رياٍل مقابل  بالئحة دعوى طلب فيها اإلزام املُدَّ
لدعواه،  �شندًا  راآه  ما  بها  واأرفق   ).....( وموؤ�ش�شة  عليها  َعى  املُدَّ بني  اأجراها  �شم�شرة-  و�شاطة- 
ِعي كما  وبورودها للدائرة حددت لنظرها جل�شة 1426/8/9هـ ه ح�شرها ).....( وكياًل عن املُدَّ
ِعي وكالة عن حترير دعواه ذكره اأنها  َعى عليها وب�شوؤال املُدَّ ح�شر ).....( وكياًل عن ال�شركة املُدَّ
ِعي مبا له من خربة يف جمال الو�شاطة التجارية تو�شط  الواردة بالئحة الدعوى، واملت�شمنة اأن املُدَّ
َعى عليها كطرف اأول الإبرام اتفاقية م�شرتكة بتاريخ  بني موؤ�ش�شة ).....( كطرف ثان وال�شركة املُدَّ
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َعى عليها  املُدَّ اأحد م�شاريع  اأربعمائة مليون رياٍل )400.000.000(، لدعم  1423/2/2هـ  مببلغ 
ِعي كان اأحد �شهود ذلك العقد، وحر�شًا من  ح�شب التف�شيل الوارد يف بنود تلك االتفاقية، واأن املُدَّ
ِعي بعد جناحه يف اإيجاد ممول لذلك امل�شروع اأر�شلت له  َعى عليها على ا�شتمرار عالقتها باملُدَّ املُدَّ
داخل  االأعمال  رجال  على  اال�شتثمارية  م�شاريعها  بعر�س  تفو�شه  م  2002/5/5م  بتاريخ  خطابًا 
َعى عليها لقاء  ِعي( ي�شتحق اأجرة ال�شم�شرة بن�شبة )5%( من املُدَّ اململكة وخارجها، واأن موكله )املُدَّ
جهده الذي بذله يف تلك االتفاقية مبجرد توقيعها ح�شب العرف اجلاري يف ذلك، ومبطالبة موكله 
ِعى عليها بذلك تلقى وعودًا متكررة واإقرارًا منها باأن له حقًا ثابتًا لديها، وختم دعواه بطلب  للُمدَّ
َعى عليها باأن تدفع ملوكله مبلغ ع�شرين مليون رياٍل )20.000.000( متثل ن�شبة )%5(  اإلزام املُدَّ
َعى عليها ).....(  من قيمة العقد املربم بني الطرفني، ويف جل�شة 1426/9/15هـ ه قدم وكيل املُدَّ
َعى عليها واأنه كان �شم�شارًا  ِعي و�شيطًا لدى �شركة ).....( املُدَّ مذكرة جوابية نفى فيها اأن يكون املُدَّ
ووكياًل متعاقدًا مع موؤ�ش�شة ).....( )الطرف الثاين يف اتفاقية امل�شروع امل�شرتك(، واأما التفوي�س 
َعى عليها وموؤ�ش�شة ).....( ذلك  ِعي فهو الحق لالتفاقية امل�شرتكة التي بني املُدَّ الذي يحتج به املُدَّ
اأن االتفاقية اأبرمت بتاريخ 1423/2/2هـ  بينما التفوي�س كان بتاريخ 1423/2/22هـ ، ومن امل�شتقر 
مع  تعاقد  قد  ِعي  املُدَّ واأن  ال�شابقة،  الت�شرفات  على  جتري  ال  الالحقة  العقود  اأن  ونظامًا  �شرعًا 
و�شيطًا  يكون  اأن  على  واملقاوالت  للتجارة   ).....( موؤ�ش�شة  وهي  االتفاقية  تلك  يف  الثاين  الطرف 
َعى عليها ودلل  ِعى عليها، وعلى هذا االأ�شا�س تعاملت معه املُدَّ ووكياًل لها يف التفاو�س مع ال�شركة املُدَّ
على ذلك مبا جاء يف خطاب موؤ�ش�شة ).....( رقم )306م �س( بتاريخ 2002/9/14م، الذي جاء 
فيه: )ال�شادة �شركة ).....( .... نفيدكم باأن ال�شيد ).....( موجود حاليًا خارج اململكة....، نرجو 
عدم اتخاذ اأي اإجراء حتى عودته، واإذا كان هناك اأي ا�شتف�شار ميكن االت�شال باملهند�س ).....(، 
فيها  يظهر  االتفاقية  لتوقيع  التح�شريية  املفاو�شات  يف  االجتماعات  حما�شر  من  منوذجًا  واأرفق 
ِعي كوكيل عن موؤ�ش�شة ).....( لكون ا�شمه دون يف القائمة نف�شها التي كتب فيها ا�شم الطرف  املُدَّ
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ِعى  الثاين يف اتفاقية امل�شاركة حمل الدعوى، ويف القائمة املقابلة دونت اأ�شماء بع�س م�شوؤويل املُدَّ
ِعي يريد اأن يلقي باأعباء و�شاطته عن موؤ�ش�شة ).....( على جهة ال �شلة لها بذلك وهي  عليها، فاملُدَّ
ِعي ربط حقوق و�شاطته التي يدعيها على �شركة ).....(  ِعى عليها، م�شريًا اإىل اأن املُدَّ ال�شركة املُدَّ
على   )400.000.000( رياٍل  مليون  اأربعمائة  البالغ   ).....( �شركة  مال  راأ�س  من   )%5( بن�شبة 
الرغم من اأن �شركة ).....( املن�شو�س عليها يف اتفاقية �شركة ).....( مع موؤ�ش�شة ).....( مل يتم 
املت�شمنة  االتفاقية  من  )العا�شرة(  باملادة   ).....( )موؤ�ش�شة  املمول  الإخالل  اأ�شا�شًا  فيها  ال�شروع 
التزامها باإيداع مبلغ واحد وع�شرين مليونًا يف ح�شاب خم�ش�س للم�شروع لتغطية تكاليفه، وعليه 
َعى عليها موؤ�ش�شة ).....( كتابيًا باإلغاء االتفاقية مبا ن�شه: )ال�شادة موؤ�ش�شة ).....(  اأ�شعرت املُدَّ
اتفاقية  واإلغاء  �شالحية  بانتهاء  �شيادتكم  اإ�شعار   ).....( �شركة  تود  بهذا  واملقاوالت....  للتجارة 
اأعاله(، وخل�س يف  باأي من بنود االتفاقية  التفاهم- امل�شروع امل�شرتك- .... وذلك لعدم وفائكم 
ِعي بدفع اأتعاب املحاماة  ِعي جملة وتف�شياًل واإلزام املُدَّ ختام جوابه اإىل طلب رد كافة طلبات املُدَّ
جل�شة  ويف  كيدية؛  الدعوى  هذه  لكون  رياٍل  األف  ثالثمائة  وقدرها  عليها  ِعي  املُدَّ تكبدتها  التي 
ِعي مذكرة نفى فيها اأن يكون موكله و�شيطًا عن موؤ�ش�شة ).....(،  1426/11/26هـ قدم وكيل املُدَّ
واإمنا جاء فيه  ِعي  املُدَّ توكيل  َعى عليها مل ين�س �شراحة على  املُدَّ به  ا�شتدلت  الذي  واأن اخلطاب 
ِعي مفو�س اأو و�شيط عن موؤ�ش�شة ).....(، كما اأن  االت�شال به عند احلاجة وهذا ال يدل على اأن املُدَّ
هذا اخلطاب الحق لالتفاقية بخم�شة اأ�شهر، واأن كاًل من املهند�س ).....( رئي�س �شركة ).....( 
ِعي هو من عر�س وعرف بامل�شروع على  ونائبه املهند�س ).....( واملهند�س ).....( مقرون باأن املُدَّ
ِعي يف حماولة حلل اخلالف  موؤ�ش�شة ).....( وذلك مبح�شر من �شهود عدول اجتمعوا بهم مع املُدَّ
ِعي يف و�شاطته وتعريفه مب�شروعهم على موؤ�ش�شة  َعى عليها بعد اأن راأت جناح املُدَّ وديًا، وذكر اأن املُدَّ
).....( اأ�شدرت له ذلك التفوي�س الذي �شبقت االإ�شارة اإليه، واأن عدم وجود عقد و�شاطة مكتوب 
ِعي الأن الكتابة و�شيلة الإثبات احلق ال الإن�شائه،  َعى عليها ال يلزم منه نفي حق املُدَّ ِعي و املُدَّ بني املُدَّ
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كما اأن عدم توثيق عقود ال�شم�شرة اأمر متعارف عليه، واأن املقرر �شرعًا اأن الو�شيط ي�شتحق اأجرته 
وموؤ�ش�شة  عليها  َعى  املُدَّ بني  ح�شل  ما  وهو  بينهم،  تو�شط  من  بني  العقد  اإبرام  مبجرد  )ال�شعي( 
).....(، واأرفق �شهادتني خطيتني من كل من ).....( و).....(، وت�شمنت �شهادة كل واحدة منهم 
باأن �شركة ).....( ال�شناعية املحدودة ممثلة باملهند�س ).....( رئي�س ال�شركة، واملهند�س ).....( 
نائب رئي�س ال�شركة، واملهند�س ).....(، اأحد م�شوؤويل ال�شركة قد اأقروا اأمامهم يف االجتماع الذي 
ِعي( هو  عقد يف فندق ).....( يف مدينة اخلرب بتاريخ 1426/4/30هـ ه باأن املهند�س ).....(  )املُدَّ
 ).....( مل�شروع  امل�شرتكة  االتفاقية  عقد  يف  الثاين  الطرف   ).....( امل�شتثمر  بتعريف  قام  الذي 
ب�شركة ).....(، واأنه من عرف امل�شتثمر مب�شروع ).....( واأن ذلك كان �شماعًا وم�شاهدة اأمامهم، 
َعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها اأن ال�شهادة التي يدعي  ويف جل�شة 1427/3/28هـ ه قدم وكيل املُدَّ
ِعي ال ت�شح، الأن هوؤالء ال�شهود هم يف  َعى عليها واملُدَّ ِعي اإثباتها لعقد ال�شم�شرة بني املُدَّ وكيل املُدَّ
ِعي واأن ذلك موجب لعدم قبول �شهادتهم، ثم اإن �شهادتهم  االأ�شل اأع�شاء يف فريق التفاو�س مع املُدَّ
ِعى عليها،  ِعي ملوؤ�ش�شة ).....( على �شركة ).....( املُدَّ املدونة غري مو�شلة لكونهما ذكرا تعريف املُدَّ
ِعي  يف تاأ�شي�س �شركة  َعى عليها واملُدَّ ومل ي�شهد على حمل النزاع وهو حتقق عقد الو�شاطة بني املُدَّ
اإليه  امل�شار  الالحق  االتفاق  لكان  َعى عليها  املُدَّ و�شيطًا عن  لو كان  ِعي  املُدَّ اأن  واأكد على   ،).....(
�شابقًا لغوًا اإذ ال معنى لتكرار االتفاق ولو كان هذا التفوي�س توثيقًا التفاق �شابق لكان فيه االإ�شارة 
العقود الكبرية  بالكتابة يف  التوثيق  اإغفال  العادة والعرف قد جريًا على عدم  اأن  اإىل ذلك، وذكر 
ِعي بعدم توثيق دعواه يجعلها من الدعاوى التي يكذبها العرف وتنفيها العادة، واأن  وعليه فاإقرار املُدَّ
�شركة ).....( حمل االتفاقية مل يتم ال�شروع فيها اأ�شا�شًا، واأن ال�شم�شرة فرع عن اإمتام العمل ال 
ِعي اأجرة �شم�شرة على عقد مل يتم املق�شود منه وهو متويل  جمرد اإبرامه، مت�شائاًل كيف ي�شتحق املُدَّ
ِعي اأ�شالة مذكرة جوابية اأكد فيها على  امل�شروع حمل االتفاقية، ويف جل�شة 1427/4/5هـ قدم املُدَّ
اأن اأجرة ال�شم�شرة ت�شتحق مبجرد اإبرام العقد وال عالقة للو�شيط بتنفيذ العقد املربم من عدمه، 
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ال�شركة  اإدارة  تنفيذها ومت تعيني موؤ�ش�شة ).....( رئي�شًا ملجل�س  ال�شروع يف  اأن االتفاقية مت  واأكد 
َعى عليها املوؤرخ يف 2002/7/30م ، واأن عدم وجود عقد  العربية ).....( كما جاء يف خطاب املُدَّ
َعى  َعى عليها ال يعد دلياًل على نفي حقه، ثم كيف تفو�شه املُدَّ و�شاطة موثق بالكتابة بينه وبني املُدَّ
عليها وهي تدعي اأنه مفو�س عن موؤ�ش�شة ).....( فهذا فيه تعار�س للم�شالح يدل على اأنه اإمنا كان 
ِعى عليها، واأن خطاب التفوي�س الالحق لالتفاقية جاء بعد اإحلاح منه لتاأكيد حقه  مفو�شًا عن املُدَّ
2002/3/29م  يف  املوؤرخ  االإجنليزية  باللغة  املعد  االجتماع  حم�شر  اأن  وذكر  ال�شم�شرة  اأجرة  يف 
ِعي �شورة  َعى عليها ونائبه باالإ�شافة اإىل اأحد م�شوؤوليها بهدف اإعطاء املُدَّ بح�شور كل من رئي�س املُدَّ
وا�شحة عن امل�شروع لكي يتمكن من عر�شه على املمول ب�شكل �شحيح واأ�شار كذلك اإىل قيام امل�شروع 
َعى عليها يف مذكراته  حمل االتفاقية من عدمه، كما ناق�س بع�س الن�شو�س التي اأوردها وكيل املُدَّ
َعى  ودفوعه يف هذه الدعوى حتيل اإليه الدائرة يف موا�شعه منعًا لالإطالة والتكرار، وبت�شليم وكيل املُدَّ
قدمه، ويف  واأن  �شبق  واكتفى مبا  تت�شمن جديدًا  اأنها مل  عليها ذكر  وباطالعه  منها  ن�شخة  عليها 
ِعي اأ�شالة عددًا من امل�شتندات التي راأى اأنها موؤيدة لدعواه، ا�شتملت  جل�شة 1427/5/25هـ قدم املُدَّ
بتاريخ  )1225/�س(  برقم   ).....( العربية  لل�شركة  ال�شناعي  الرتخي�س  من  ن�شخة  على 
1420/9/11هـ ل�شالح �شركة ).....( وخطابًا من رئي�س اإدارة جمموعة ).....( لل�شيانة واملقاوالت 
العامة برقم )2005/145( بتاريخ 2005/4/19م  يفيد فيه باأن اأ�شا�س العالقة والو�شاطة مع �شركة 
َعى  املُدَّ ِعي(، وخطابًا من  )املُدَّ  ).....( املهند�س  كانت عن طريق   ).....( م�شروع  ).....( حول 
َعى عليها  عليها ملوؤ�ش�شة ).....( للتجارة واملقاوالت بتاريخ 2002/9/17م ، ت�شمن عدم ممانعة املُدَّ
َعى  املُدَّ اآخر من  اتفاقية م�شاركة جديدة مع موؤ�ش�شة ).....( ب�شروط جديدة، وخطابًا  اإبرام  من 
عليها ملوؤ�ش�شة ).....( بتاريخ 2002/7/30م ب�شفتها رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة العربية ).....( 
ودعوة  بعيدة  خطوات  قطع  قد  امل�شروع  اأن  ت�شمن  اإليه-  االإ�شارة  �شبقت  التاأ�شي�س"-  "حتت 
اأع�شاء جمل�س االإدارة لالجتماع لالطالع على امل�شتجدات املتعلقة بامل�شروع، وخطابًا اآخر بتاريخ 
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على  امل�شتحقة  املبالغ  بع�س  ت�شديد  على   ).....( موؤ�ش�شة  عليها  َعى  املُدَّ فيه  2002/5/26م حتث 
َعى عليها ن�شخة منها ا�شتمهل للرد، ويف جل�شة 1427/6/2هـ قدم وكيل  امل�شروع، وبت�شليم وكيل املُدَّ
ِعي على اإقامة  َعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها اأن الرتخي�س ال�شناعي الذي يحتج به املُدَّ املُدَّ
امل�شروع �شابق لالتفاقية املربمة مع موؤ�ش�شة ).....(، فهو بتاريخ 1420/9/12هـ بينما االتفاقية 
بتاريخ 1423/2/2هـ ، كما اأن هذه الرتاخي�س ال�شناعية اإذن باإن�شاء امل�شروع من جهة االخت�شا�س 
اإن�شاء امل�شروع وت�شجيله ك�شركة فيتم عن طريق وزارة التجارة، واأن  ممثلة بوزارة ال�شناعة واأما 
ِعي للدائرة اأكد على اأن االتفاقية قد األغيت حيث  اخلطاب املوؤرخ يف 2002/9/17م الذي قدمه املُدَّ
جاء فيه ما ن�شه: )عطفًا على اتفاقية امل�شروع امل�شرتك امللغاة بتاريخ 1423/3/7هـ(، وما ن�شه: 
امل�شرتك(،  امل�شروع  اإلغاء  من  �شابقًا  ذكر  ما  على  التاأكيد  مت   ).....( ال�شيد  مع  االجتماع  )وبعد 
ِعي خلط بني الو�شاطة يف عقود التمليك والو�شاطة يف عقود امل�شاركات فهي يف عقود التمليكات  واملُدَّ
تكون على البائع الأن ملكية الثمن توؤول اإليه، اأما عقود امل�شاركات فاإن اأجرة ال�شم�شرة تكون يف ذمة 
ِعي مل تن�شاأ  ال�شركة التي مت التو�شط الإن�شائها، وال�شركة حمل االتفاقية التي تعلقت بها دعوى املُدَّ
ِعي مذكرة مل تخرج  فهي معدومة وما بني على معدوم فهو مثله، ويف جل�شة 1427/6/16هـ  قدم املُدَّ
الواردة بالئحة دعواه، وبتزويد  ال�شابقة ومت�شك فيها بالطلبات  اأورده يف مذكراته  عما �شبق واأن 
َعى عليها بن�شخة منها واطالعه عليها ذكر اأنها مل تت�شمن جديدًا واأن ما قدم من مذكرات  وكيل املُدَّ
للتاأمل، ويف جل�شة  الطرفان مبا قدماه وعليه رفعت اجلل�شة  واكتفى  الرد عليها،  �شابقة كافية يف 
برف�س  القا�شي  1427هـ  لعام  )159/د/ج/15(  رقم  حكمها  الدائرة  اأ�شدرت  1427/7/14هـ  
ِعي ح�شر  َعى عليها  ).....(، وذلك بناًء على اأن املُدَّ ِعي ).....( �شد املُدَّ الدعوى املقامة من املُدَّ
َعى عليها باأن تدفع له مبلغ ع�شرين مليون رياٍل )20.000.000( متثل اأجرة  دعواه مبطالبة املُدَّ
واأ�ش�س   ،  ).....( وموؤ�ش�شة  عليها  َعى  املُدَّ بني  م�شاركة  عقد  الإبرام  بالتو�شط  قيامه  يف  ال�شم�شرة 
َعى عليها وموؤ�ش�شة  ِعي مطالبته للمدعي عليها بدفع اأجرة ال�شم�شرة لقيامه بالتو�شط بني املُدَّ املُدَّ
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).....( الإبرام اتفاقية م�شروع م�شرتك بني الطرفني بتاريخ 1423/2/2هـ قيمتها اأربعمائة مليون 
رياٍل )20.000.000(،  مليون  عليها ع�شرين  َعى  املُدَّ فيه ح�شة  تكون  رياٍل )400.000.000(، 
وح�شة موؤ�ش�شة ).....( ثالثمائة وثمانني مليون رياٍل )380.000.000(، واأن تو�شطه الإبرام هذه 
َعى عليها  َعى عليها الإيجاد �شريك ممول للم�شروع، وحيث دفعت املُدَّ االتفاقية كان بتفوي�س من املُدَّ
ِعي مل يتو�شط يف تلك االتفاقية ب�شفته وكياًل عنها واأنه اإمنا كان و�شيطًا  على ل�شان وكيلها باأن املُدَّ
مفو�شًا عن الطرف الثاين يف تلك االتفاقية وهي موؤ�ش�شة ).....( وبالتايل توجه مطالبته اإليهم. 
َعى عليها للمدعي بعر�س م�شاريعها على رجال االأعمال يف  وحيث اإن التفوي�س الذي اأ�شدرته املُدَّ
يف  موؤرخ  املنتدب  والع�شو  عليها  َعى  املُدَّ ال�شركة  رئي�س   ).....( من  واملوقع  واخلارج  الداخل 
َعى عليها ببطالن  املُدَّ به قد دفع وكيل  ِعي يف �شبيل االحتجاج  املُدَّ ، والذي قدمه  1423/2/22هـ 
االحتجاج بهذا التفوي�س الأن �شدوره كان الحقًا لتوقيع االتفاقية بع�شرين يومًا وهو ما راأت الدائرة 
اأنه دفع وجيه، كما اأنه مل يت�شمن اأي اإ�شارة اإىل االتفاقية حمل الدعوى، واأما ال�شهادتان اخلطيتان 
ِعي هو من عرف  َعى عليها باأن املُدَّ ِعي فغاية ما ورد فيها اإقرار من م�شوؤويل املُدَّ اللتان احتج بهما املُدَّ
ِعي الأجره الو�شاطة  موؤ�ش�شة ).....( ب�شركة ).....(، وحيث اإن مناط البحث اإثبات ا�شتحقاق املُدَّ
اإما على  ال�شهود  �شهادة  تكون  اأن  املطلوب هو  فاإن  االتفاقية،  اإبرام  و�شاطته يف  )ال�شم�شرة( على 
ِعي الأجرة ال�شم�شرة عليهم بناًء على و�شاطته، اأو باأن  َعى عليها با�شتحقاق املُدَّ اإقرار م�شوؤويل املُدَّ
َعى عليها يف تلك االتفاقية، وهو ما خلت منه هاتان  ِعي كان مفو�شًا وو�شيطًا عن املُدَّ تثبت اأن املُدَّ
َعى عليها  باملُدَّ االتفاقية ).....(  الثاين يف  الطرف  بتعريف  ِعي  املُدَّ قيام  يلزم من  وال  ال�شهادتان 
فائدتهما يف  تبني معه عدم  الذي  االأمر  ِعى عليها،  املُدَّ الو�شاطة على  اأجرة  ا�شتحقاق  وم�شروعها 
ا�شتدعاء  من  ال�شهادتني  حيال  ال�شرعي  املقت�شى  اإجراء  احلاجة  عدم  وبالتايل  الدعوى  مو�شوع 
ِعي بينه كافية على و�شاطته يف العقد املذكور  لل�شهود و�شماع �شهادتهم وتعديلهم، وحيث مل يقدم املُدَّ
اتفاقية  اإبرام  يف  عليها  َعى  املُدَّ من  وتفوي�شه  ِعي  املُدَّ و�شاطة  ثبوت  عدم  اإىل  الدائرة  انتهت  فقد 
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تلك  عن  الو�شاطة  باأجره  اإياها  مطالبته  �شحة  عدم  وبالتايل  الدعوى  حمل  امل�شرتك  امل�شروع 
االتفاقية. واأ�شارت الدائرة اإىل اأنه ال حاجة لبحث ما اأثاره الطرفان حول قيام امل�شروع من عدمه 
واأثره على اأجرة ال�شم�شرة واإىل حتقيق العرف اجلاري يف اأجرة ال�شم�شار يف مثل هذه العقود، الأنه 
َعى عليها يف اإبرام تلك االتفاقية. وباإعالن احلكم  ِعي كان و�شيطًا مفو�شًا عن املُدَّ مل يثبت اأن املُدَّ
ِعي  َعى عليها القناعة، ووردت الئحة املُدَّ ِعي عدم القناعة وقرر وكيل املُدَّ على طريف الدعوى قرر املُدَّ
الذي  ال�شخ�س  باأن  العادة جرت  اأن  يلي: )اأواًل:  بتاريخ 1427/8/23هـ ذكر فيها ما  االعرتا�شية 
َعى عليها هي التي تريد  يريد اإقامة م�شروع هو الذي يبحث عن ممول لهذا امل�شروع ال العك�س، و املُدَّ
َعى عليها تقر وتعرتف باأننا نحن  اإقامة امل�شروع وموؤ�ش�شة ).....( هي املمول لهذا للم�شروع، و املُدَّ
بهذه  و�شطاء  باأننا  االعرتاف  هذا  تدفع  ال�شركة  ولكن  االتفاقية،  اإبرام  يف  بالتو�شط  قمنا  الذين 
االتفاقية عن طريق موؤ�ش�شة ).....( وهذا جاء على خالف العادة والعرف اجلاري. ثانيًا: ورد يف 
اأن  الفقهاء  عند  ا�شتقر  وقد  الثاين،  الطرف  من  ومفو�شًا  وكياًل  كان  ِعي  املُدَّ اأن  احلكم  حيثيات 
َعى عليها باأن تاأتي  ال�شم�شار لي�س وكياًل عن طرف من طريف التعاقد، كما اأن الدائرة مل تطالب املُدَّ
اأنني قدمت للدائرة  ِعي كان وكياًل للممول، ف�شاًل عن  ببينة �شرعية معتربة على دعواها باأن املُدَّ
املوقرة اإقرارًا من املمول باأنني ل�شت وكياًل ومفو�شًا عنه ثالثا: اأن التفوي�س الر�شمي من ال�شركة 
َعى عليها واملمول ولكنه متاأخر  َعى عليها واإن كان متاأخرًا عن االتفاقية املربمة بني ال�شركة املُدَّ املُدَّ
ِعى عليها اأرادت تر�شيم ومتتني  بوقت ق�شري مما يوؤكد معه اأنني ملا وفقت باإيجاد هذا املمول للُمدَّ
املحرر  فالتفوي�س  لها،  ا�شتثمارية  مل�شاريع  اآخرين  ممولني  الإيجاد  ر�شمية  عقود  يف  معي  العالقة 
املذكور هو تاأكيد للتفوي�س ال�شفهي ال�شابق على االتفاقية املذكورة وهذا ما توؤكده القاعدة الفقهية 
من اأن االإجازة الالحقة كاالإذن ال�شابق. رابعًا: اأن القانون التجاري اأعطى تف�شريًا وا�شحًا الأعمال 
ال�شم�شرة باأنها التقريب بني طريف التعاقد نظري عملة وو�شاطة وي�شتحق هذه العمولة متى مت اإبرام 
بناء على و�شاطته خام�شًا: اأن الو�شيط دوره يف ا�شتحقاق االأجرة هو: اجلمع والتعرف بني الطرفني 
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اإف�شاد العقد الحقًا، وهذا هو مفهوم ال�شم�شرة نظامًا وعرفًا، واأما ما  اأو  ولي�س م�شوؤوال عن ف�شاد 
يح�شل بعد ذلك من ف�شخ لالتفاقية بني الطرفني الأي �شبب من االأ�شباب فال عالقة لعقد التو�شط 
بهذا الف�شخ، الأن القاعدة ال�شرعية تن�س على اأنه اإذا تبني ف�شاد العقد بطل ما بني عليه، واإن ف�شخ 
اختياريًا مل تبطل العقود الطارئة قبل الف�شخ، واالتفاقية التي بني الطرفني ف�شخت ف�شخًا، ومل تكن 
ِعي االعرتا�شية ومل جتد فيها  فا�شدة باأ�شل و�شعها( ويف اليوم ذاته اطلعت الدائرة على الئحة املُدَّ
ما يوجب العدول عن حكمها ومت رفع كامل اأوراق الق�شية اإىل هيئة التدقيق، وقد تبني ورود مذكرة 
الالئحة  يف  ذكر  ملا  باالإ�شافة  فيها  ذكر  1428/1/2هـ   بتاريخ  ِعي  املُدَّ من  اإحلاقية  اعرتا�شية 
االعرتا�شية- ما يلي: )اأواًل: اأن �شهادة ال�شهود باإثبات اإقرار �شركة ).....( ممثاًل ).....(، رئي�س 
بامل�شتثمر  بالتعريف  قام  الذي  هو   ).....( باأن   ،).....( �شركة  رئي�س  نائب   ).....( و  ال�شركة، 
ِعي، الأنه يف العادة  ).....(، اإمنا ذكروا ذلك لبيان اأن هذا التعريف مل يكن ليتم اإال عن طريق املُدَّ
لو كان الطرف الثاين يف االتفاقية االأ�شتاذ ).....( هو الذي فو�شنا الإبرام االتفاقية بينه وبني �شركة 
).....( ملا كان الإقرار �شركة ).....( باأن ).....( هو الذي قام بتعريف امل�شتثمر ).....( مب�شروع 
من  وتفوي�س  تخويل  غري  من  امل�شروع  بهذا   ).....( يقوم  وكيف  ومعنى،  فائدة  اأي   ").....("
وقد  ت�شرفًا ف�شوليًا،  ِعى عليها-  املُدَّ وكيل  بناء على زعم   ).....( الت�شرف من  ولعد هذا  اأحد، 
ر�شيت �شركة ).....( بهذا الت�شرف، الأنها هي الراغبة يف متويل م�شاريعها. ثانيًا: اأن ال�شهود لي�س 
لديهم اخلربة الق�شائية، واملعرفة الفقهية لهذا التفريق، الذي اأدلت به الدائرة املوقرة يف حكمها، 
وكان االأجدى هو اال�شتف�شار والتو�شيح خ�شية اإطالة اأمد الق�شية، ولهذا ملا قراأت على ال�شهود حكم 
ِعي  الدائرة اأخربوين اأن اإدالءهم بال�شهادة على ما متت �شياغته قد اعتربوها كافية الإثبات حق املُدَّ
بذلك وهم على اأمت اال�شتعداد للمثول اأمام الدائرة املوقرة لالإدالء ب�شهادتهم. و�شبب هذا اخلطاأ يف 
اأمام  ال�شهود  مثول  عدم  هو  حكمهم  يف  الف�شيلة  اأ�شحاب  ذكره  الذي  ال�شهود  من  التفريق  عدم 
الدائرة املوقرة قبل �شدور حكمها. ثالثًا: اأطلب اليمني املغلظة من نائب �شركة ).....( باأن يقول 
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حتديدًا: "اأق�شم باهلل العظيم الذي رفع ال�شماء بغري عمد اأنني ما اأتيت اإىل ).....( وقابلته وطلبت 
منه اإيجاد ممول مل�شروع البرتوكيماويات "اأمني" والذي مت اإبرامه بعد ذلك مع موؤ�ش�شة ).....( . 
َعى عليها باأن ال�شم�شرة فرع عن االإمتام ال جمرد االإبرام وهذا بال �شك تقول  رابعًا: اأثار وكيل املُدَّ
لعام  )41/ت/3  رقم  حكمها  التدقيق  هيئة  واأ�شدت  كتبهم(  يف  يدونوه  مل  مبا  العلم  اأهل  على 
َعى عليها باأجرة  ِعي يطالب باإلزام املُدَّ 1428هـ( املنتهي اإىل نق�س حكم الدائرة تاأ�شي�شًا على اأن املُدَّ
َعى عليها وقد نفت  ِعية وموؤ�ش�شة ).....( يف متويل اأحد م�شاريع املُدَّ ال�شم�شرة التي قام بها بني املُدَّ
ِعي بالو�شاطة يف هذا امل�شروع اإ�شافة اإىل عدم ا�شتحقاقه ملا يطالب  َعى عليها اأن تكون كلفت املُدَّ املُدَّ
به لكون امل�شروع حمل ال�شم�شرة قد األغى وطلبت رد دعواه وقد تبني للهيئة من خالل اطالعها على 
ِعي حيث ذكرت  َعى عليها عند دفعها لدعوى املُدَّ احلكم حمل التدقيق واأوراق الق�شية ا�شطراب املُدَّ
مرة باأنه مل يكن و�شيطًا من قبلها واإمنا هو �شم�شار ووكيل متعاقد مع موؤ�ش�شة ).....( )الطرف 
الثاين يف اتفاقية امل�شروع امل�شرتك( ومرة تتذرع باأن امل�شروع حمل الو�شاطة وال�شم�شرة قد اأُلغي ومل 
َعى عليها كيف ي�شتحق  املُدَّ ت�شاءلت  اإبرام وقد  العمل ال جمرد  اإمتام  ال�شم�شرة فرع عن  واأن  يقم 
اأجرة �شم�شرة على عقد مل يتم املق�شود منه وهو متويل امل�شروع حمل االتفاقية. وقد رد  ِعي  املُدَّ
َعى عليها كونه و�شيطًا يف امل�شروع مب�شتندات قدمها للدائرة ومت اإيرادها يف  ِعي على نفي املُدَّ املُدَّ
يف  به  عللت  مبا  ال�شهادتني  تلك  الدائرة  اأ�شقطت  وقد  �شاهدين  من  مكتوبة  �شهادة  وفيها  احلكم 
حكمها، وبالن�شبة للم�شتندات التي قدمها الإثبات قيامه بال�شم�شرة فاإنه مل يرد يف احلكم ما يكفي 
ملناق�شتها ومن ثم اإثباتها اأو ردها وبالن�شبة ل�شهادة ال�شاهدين، فاإنه ال يخفى على علم الدائرة باأن 
الفقهاء ال يعتربون ال�شهادة موؤثرة اإال حينما ُتوؤدى يف جمل�س الق�شاء واملتعني على القا�شي �شماع 
َعى عليها من طعن يف  البينة مبا�شرة من ال�شهود بح�شور طريف النزاع و�شماع ما قد يكون لدى املُدَّ
ال�شهادة اأو ال�شهود ومن ثم ينظر فيها من حيث كونها مو�شلة للحق من عدمه بناًء على اأ�شباب يتم 
َعى عليها باأن امل�شروع حمل  عر�شها يف احلكم يف حال االإثبات اأو النفي، كما اأنه بخ�شو�س دفع املُدَّ
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ِعي  الو�شاطة مل يقم ب�شبب اإخالل املمول موؤ�ش�شة ).....( باالتفاق املربم معها... اإلخ. فقد رد املُدَّ
على هذا الدفع مبذكراته املقدمة للدائرة وخا�شة املذكرة املقدمة يف جل�شة 1427/4/5هـ وكذلك 
َعى عليها عن ا�شطرابها يف دفوعها  امل�شتندات التي اأورها احلكم. ومل يتبني مناق�شة الدائرة املُدَّ
للدعوى بحيث يتبادر باأن دفعها بعدم قيام امل�شروع حمل ال�شم�شرة واأن ال�شم�شرة فرع عن اإمتام 
العمل واأنه ال يحق للمدعي اأن يطالب بقيمة ال�شم�شرة على عقد مل يتم املق�شود منه كل ذلك يعطي 
ِعي قام بعملية ال�شم�شرة ومل مينعها من دفع م�شتحقاته على  َعى عليها تقر باأن املُدَّ داللة باأن املُدَّ
ِعي و�شيطًا و�شم�شارًا لها  ال�شم�شرة اإال عدم قيام امل�شروع وهذا ما يتعار�س مع نفيها اأن يكون املُدَّ
ِعي بال�شم�شرة التي يدعيها مبوجب  اأ�شاًل. واأ�شارت الهيئة املوقرة اإىل اأنه يف حال ثبوت قيام املُدَّ
عى عليها مع ثبوت قيام امل�شروع حمل ال�شم�شرة فهذا وا�شح يف ا�شتحقاق  تفوي�س �شادر له من املُدَّ
مبوجب  بال�شم�شرة  ِعي  املُدَّ قيام  ثبت  واإذا  الطرفان.  عليه  اتفق  ما  وفق  ال�شم�شرة  لقيمة  ِعي  املُدَّ
َعى عليها وعدم قيام امل�شروع حمل ال�شم�شرة ومل يكن بني الطرفني عقد مكتوب-  تفوي�س من املُدَّ
ِعي به وهو ال يرتكن  ِعي حقًا يف ال�شم�شرة مبجرد العقد كما يطالب املُدَّ ِعي- يجعل للُمدَّ كما قرره املُدَّ
يف ذلك اإىل اتفاق يقرر دعواه وحينئذ يبقى االأ�شل يف اأن اال�شتحقاق ال يكون ثابتًا عرفًا اإال بثبوت 
واتفاقه مع  لل�شم�شرة  ا�شتحقاقه  باأن  ِعي  املُدَّ يدع  وقيامه ما مل  ال�شم�شرة  امل�شروع مو�شع  ح�شول 
َعى عليها م�شافهة مبجرد االتفاق ال�شفهي فقط ولي�س على ح�شول قيام امل�شروع فحينئذ يتعني  املُدَّ
ِعي بينه مو�شلة على اأنه قام بعملية ال�شم�شرة  اإجراء الوجه ال�شرعي بني الطرفني. واإذا مل يقدم املُدَّ
َعى عليها فعلى الدائرة اأن  َعى عليها وموؤ�ش�شة ).....( بناًء على تفوي�س �شادر له من املُدَّ بني املُدَّ
َعى عليها على نفيها اإقامة املذكور و�شيطًا و�شم�شارًا بينها وبني  جتري الوجه ال�شرعي باأخذ ميني املُدَّ
ِعي يف اعرتا�شه املقدم على احلكم حمل التدقيق- ويف �شبيل  موؤ�ش�شة ).....(- وهو ما طلبه املُدَّ
ووكيل  اأ�شالة  ِعي  املُدَّ وفيها ح�شر  يوم 1428/4/13هـ  الدائرة جل�شة  الدعوى حددت  اإعادة نظر 
َعى عليها عن التناق�س امل�شار اإليه اآنفًا كما طلبت  َعى عليها ).....( و�شاألت الدائرة وكيل املُدَّ املُدَّ
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عليها  َعى  املُدَّ وكيل  وقدم  الطرفان  ح�شر  142/5/23ه  جل�شة  ويف  �شاهديه،  اإح�شار  ِعي  املُدَّ من 
ِعي لي�س و�شيطًا مفو�شًا من  مذكرة ت�شمنت عدم تناق�س موكلته يف دفوعها واأنها تتم�شك باأن املُدَّ
ِعي بكونه مفو�شًا من قبل  قبلها بل هو وكيل مفو�س من موؤ�ش�شة ).....( وعلى فر�س �شحة زعم املُدَّ
َعى عليها فاإن دفعها بعدم تنفيذ موؤ�ش�شة ).....( التفاقية التمويل وانف�شاخها ال يت�شمن االإقرار  املُدَّ
ِعي اإفادتني  َعى عليها ال �شراحة وال �شمنا. كما قدم املُدَّ ِعي باأنه و�شيط مفو�س من قبل املُدَّ للُمدَّ
خطتني ت�شمنتا �شهادة كل من ).....( على �شحة ما يراه �شندا لدعواه، ويف جل�شة 1428/6/10هـ 
ِعي ال�شاهد االأول ).....( الذي اأفاد باأنه وقع على ال�شهادة الكتابية والتي  ح�شر الطرفان وقدم املُدَّ
جاء فيها ما يلي: )اإن اإدالئي بال�شهادة ال�شابقة وعلى ما متت �شياغته والتي مت تقدميها لكم اعتقدت 
ِعي على �شركة ).....( ال�شناعة املحدودة حيث اإن �شركة ).....( ممثلة  اأنها كافية الإثبات حق املُدَّ
وبح�شور كٍل من املهند�س ).....( رئي�س ال�شركة واملهند�س ).....( نائب رئي�س ال�شركة واملهند�س 
).....( م�شوؤواًل يف ال�شركة وذلك يف االجتماع الذي عقد يف فندق ).....( بتاريخ 3041426هـ قد 
اأقرت اأمامي مبا يلي: 1- اأن املهند�س ).....( هو الذي قام بتعريف امل�شتثمر املمول ).....( ب�شركة 
).....( 2- اأن املهند�س ).....( هو الذي قام بتعريف امل�شتثمر املمول مب�شروع ).....( واأنا على اأمت 
ا�شتعداد للمثول اأمام الدائرة لالإدالء مبزيد من اإقرارات �شركة ).....( حيث اأقرت اأمامي مبا يلي: 
1- اأن املهند�س ).....( قد اأقر اأمامنا باأنه ذهب مع املهند�س ).....( اإىل اجلبيل ملقابلة امل�شتثمر 
املمول. 2- اأن املهند�س ).....( قد اأقر اأمامنا باأن ).....( له �شعيًا حيث قال: اأنا واملهند�س ).....( 
معا يف امل�شروع. 3- اأن �شركة ).....( قد اأقرت اأمامنا باأنها جاءت اإىل املهند�س ).....( وعر�شت 
عليه البحث الإيجاد م�شتثمر ممول مل�شروع اأمني(. كما اأفاد باأنه ح�شر االجتماع املنعقد يف ).....( 
ِعي وال�شاهد ).....( بح�شور املهند�س ).....( و ).....( و�شخ�س اآخر وقد كان النقا�س  مبعية املُدَّ
ِعي اأتعاب و�شاطته لدى موؤ�ش�شة ).....( وقد مل�س من خالل االجتماع اأن  يدور حول ا�شتحقاق املُدَّ
ِعي ذهب مع ).....( اإىل اجلبيل ملقابلة املمول واأن ).....( اأو�شح باأنه هو واملدعي �شعاة معًا يف  املُدَّ
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ِعي البحث  امل�شروع واإذا كان للمدعي حق فله حق اأي�شًا كما فهم اأن الطرف االآخر عر�س على املُدَّ
ِعي واأنه من  ِعي والطرف االآخر على مو�شوع ا�شتحقاق املُدَّ عن ممول واأفاد باأن خالفًا ح�شل بني املُدَّ
ِعي من قبل ).....( وهو من قبل ال�شركة كما ح�شر ال�شاهد  َعى عليها باأن املُدَّ خالل النقا�س اأفاد املُدَّ
الثاين ).....( الذي اأفاد باأن ال�شهادة الكتابية املرفقة باالأوراق هي �شهادته واأنه يقر ويثبت جميع 
ما جاء فيها والتي جاء فيها ما يلي: )اإن اإدالئي بال�شهادة ال�شابقة وعلى ما متت �شياغته والتي مت 
ِعي على �شركة ).....( ال�شناعية املحدودة حيث  تقدميها لكم اعتقدت اأنها كافية الإثبات حق املُدَّ
اإن �شركة ).....( ممثلة وبح�شور كال من املهند�س ).....( رئي�س ال�شركة واملهند�س ).....( نائب 
رئي�س ال�شركة واملهند�س ).....( م�شوؤواًل يف ال�شركة وذلك يف االجتماع الذي عقد يف فندق ).....( 

بتاريخ 1426/4/30هـ قد اأقرت اأمامي مبا يلي: 
1- اأن املهند�س ).....( هو الذي قام بتعريف امل�شتثمر املمول ).....( ب�شركة ).....(.

اأمت  على  واأنا   .).....( مب�شروع  املمول  امل�شتثمر  بتعريف  قام  الذي  هو   ).....( املهند�س  اأن   -2
ا�شتعداد للمثول اأمام الدائرة لالإدالء مبزيد من اإقرارات �شركة ).....( حيث اأقرت اأمامي مبا يلي: 
1- اأن املهند�س ).....( قد اأقر اأمامنا باأنه ذهب مع املهند�س ).....( اإىل اجلبيل ملقابلة امل�شتثمر 
املمول. 2- اأن املهند�س ).....( قد اأقر اأمامنا باأن ).....( له �شعيًا حيث قال: اأنا واملهند�س ).....( 
املهند�س ).....(  اإىل  باأنها جاءت  اأمامنا  اأقرت  �شركة ).....( قد  اأن  امل�شروع. 3-  �شعاة معا يف 
وعر�شت عليه البحث الإيجار م�شتثمر ممول مل�شروع ).....( 4- اأن املهند�س ).....( عندما ذكر 
له يف االجتماع قيمة مبلغ ال�شعي املطلوب قام واقفًا واأقر اأمامنا بقوله: اإننا قلنا لك- الكالم كان 
الذي تطلب  املبلغ  اإننا �شوف نعطيك هذه  اإننا �شوف نعطيك هدية ومل نقل  اإىل ).....(-  موجها 
ِعي فاأجاب  َعى عليها ت�شاءل هل كان ال�شاهد الثاين وكياًل عن املُدَّ به( وبعر�س ذلك على وكيل املُدَّ
ِعي يف اإقامة الدعوى ذاتها اأمام حمكمة اجلبيل قبل نظرها اأمام  ال�شاهد باأنه كان وكياًل عن املُدَّ
الديوان واأن توكيله كان خا�شًا بهذه الدعوى وي�شمل ت�شوية النزاع وديًا بني الطرفني، ويف اجلل�شة 
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َعى عليها  ِعي مذكرة ت�شمنت اأنه ال يلزم الإثبات ا�شتحقاق اأجرة الو�شاطة على املُدَّ ذاتها قدم املُدَّ
ِعي باإثبات وجود التفوي�س والنيابة من املتعاقدين اأو اأحدهما يف اإبرام عقد م�شروع )اأمني(  قيام املُدَّ
الأن الو�شاطة عقد للداللة والتقريب بني متعاقدين دون نيابة عن اأحدهما بخالف الوكالة اإ�شافة اإىل 
ِعي �شعيًا م�شتحقًا  َعى عليها باأن للُمدَّ �شهادة ال�شهود وهم ).....( و).....( و).....( باإقرارات املُدَّ
عندها حيث اأقر املهند�س ).....( اأمام ال�شهود بقوله: "اإننا قلنا لك �شوف نعطيك هدية ومل نقل 
اأنا و  "اإنني  اأمامهم بقوله:  اإقرار ).....(  اإننا �شوف نعطيك هذا املبلغ الذي تطالب به". وكذلك 
).....( �شركاء يف ال�شعي وذهب معه �شويًا اإىل اجلبيل ليعرفنا على املمول )امل�شتثمر(" وال �شك 
باأن اجلهة  والعرف  العادة  امل�شروع وقد جرت  والراغبة يف متويل  امل�شتفيدة  َعى عليها هي  املُدَّ اأن 
عليها  َعى  املُدَّ طبقت  ولهذا  العك�س  ولي�س  ممول  عن  تبحث  التي  هي  ما  م�شروع  اإقامة  تريد  التي 
الثالث  ال�شاهد  الو�شطاء، ويف جل�شة 1428/6/29هـ ح�شر  ِعي ومع غريه من  املُدَّ العرف مع  هذا 
 ).....( فندق  يف  املنعقدة  الودية  الت�شوية  اجتماع  ح�شر  باأنه  اأفاد  �شهادته  عن  وب�شوؤاله   ).....(
ِعي كان يبحث عن ممول مل�شروع  ِعي واأنه فهم من خالل النقا�س اأن املُدَّ وكان ح�شوره من قبل املُدَّ
َعى  ِعي اأح�شر لهم ).....( كممول مل�شروع املُدَّ َعى عليها بطلب وتعميد من قبل ).....( واأن املُدَّ املُدَّ
عليها واأنه �شمع املهند�س ).....( يقول للمدعي اأن ما اتفقنا عليه هو اأن نعطيك هدية ولي�س املبلغ 
الذي تطالب به كما يوؤكد ما جاء يف �شهادته الكتابية التي جاء فيها ما يلي: )اإن اإدالئي بال�شهادة 
ِعي على  ال�شابقة وعلى ما متت �شياغته والتي مت تقدميها لكم اعتقدت اأنها كافية الإثبات حق املُدَّ
�شركة ).....( ال�شناعية املحدودة حيث اإن �شركة ).....( ممثلة وبح�شور كٍل من املهند�س ).....( 
رئي�س ال�شركة واملهند�س ).....( نائب رئي�س ال�شركة واملهند�س ).....( م�شوؤواًل يف ال�شركة وذلك 
اأن  اأمامي مبا يلي: 1-  اأقرت  يف االجتماع الذي عقد يف فندق ).....( بتاريخ 1426/4/30هـ قد 
املهند�س ).....( هو الذي قام بتعريف امل�شتثمر املمول ).....( ب�شركة ).....(. 2- اأن املهند�س 
).....( هو الذي قام بتعريف امل�شتثمر املمول مب�شروع ).....(. واأنا على اأمت ا�شتعداد للمثول اأمام 
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املهند�س  اأن   -1 يلي:  مبا  اأمامي  اأقرت  حيث   ).....( �شركة  اإقرارات  من  مبزيد  لالإدالء  الدائرة 
).....( قد اأقر اأمامنا باأنه ذهب مع املهند�س ).....( اإىل اجلبيل ملقابلة امل�شتثمر املمول. 2- اأن 
املهند�س ).....( قد اأقر اأمامنا باأن ).....( له �شعيًا حيث قال: اأنا واملهند�س ).....( �شعاة معًا 
وعر�شت   ).....( املهند�س  اإىل  باأنها جاءت  اأمامنا  اأقرت  قد   ).....( �شركة  اأن   -3 امل�شروع.  يف 
يف  له  ذكر  عندما   ).....( املهند�س  اأن   -4  ).....( مل�شروع  ممول  م�شتثمر  الإيجاد  البحث  عليه 
االجتماع قيمة مبلغ ال�شعي املطلوب قام واقفًا واأقر اأمامنا بقوله: اإننا قلنا لك- الكالم كان موجها 
اإىل ).....( اأننا �شوف نعطيك هدية ومل نقل اأننا �شوف نعطيك هذا املبلغ الذي تطالب به(، وقدم 
ِعي ا�شتحقاقه الأجرة الو�شاطة دون اإذن من  َعى عليها مذكرة ت�شمنت بطالن دعوى املُدَّ وكيل املُدَّ
َعى عليها يف عمل التو�شط الأن عقد الو�شاطة من العقود الر�شائية ويرتتب على عدم حتقق ركن  املُدَّ
الر�شا عدم انعقاد العقد وعدم ترتب اآثاره عليه كما اأن التكييف ال�شرعي لعقد الو�شاطة اأنه عقد 
جعالة ومن املقرر فقها اأن اجلعل ال يثبت اإذا مل يكن العمل ماأذونًا به من قبل اجلاعل، ويف جل�شة 
ِعي باطلة ملا  َعى عليها مذكرة ت�شمنت باأن ال�شهادات التي قدمها املُدَّ 1428/8/20هـ قدم وكيل املُدَّ
يلي اأواًل: اأن ال�شهود كانوا اأع�شاء يف فريق التفاو�س التابع للمدعي، ولي�شوا طرفًا حمايدًا، حيث اإن 
ِعي وديًا بعدم ا�شتحقاقه لدعواه، وكان الفريق  االجتماع امل�شار اإليه يف فندق ).....( كان الإقناع املُدَّ
ِعي هم  َعى عليها هم ).....( و).....( و ).....(، بينما كان الفريق الذي ميثل املُدَّ الذي ميثل املُدَّ
ولو مل  التفاو�س مع موكلته،  ي�شتعني بخربتهما يف  ِعي  املُدَّ ).....( و).....( و).....(، حيث كان 
يكن ال�شاهدان املزعومان اأع�شاء يف فريق التفاو�س التابع للمدعي ملا كان لدخولهما هذا االجتماع 
املقفل معنى اأو مربر، يوؤكد ذلك اأن اخلبري ).....( متخ�ش�س يف ال�شوؤون القانونية، وقد عرف به 
ِعي يف اجتماع ).....( على هذا االأ�شا�س، كما اأن ال�شاهد ).....( قد اأقر يف �شهادته املدونة  املُدَّ
ِعي، وبناء على ذلك فقد قامت التهمة  يف �شبط الق�شية اأن ح�شوره لالجتماع كان من طرف املُدَّ
ِعي يف جر النفع ملن ا�شتعان بهما، والتهمة قادح من قوادح ال�شهادة كما قرره  باأع�شاء فريق املُدَّ
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الفقهاء. ثانيًا: اإن مما يوؤكد قيام التهمة يف ال�شهود وما ورد يف �شهاداتهم املكتوبة مبا ن�شه: "اإن 
اإدالئي بال�شهادة ال�شابقة وعلى ما متت �شياغته والتي مت تقدميها لكم، اعتقدت اأنها كافية الإثبات 
ِعي على �شركة ).....( ال�شناعية املحدودة ).....(" وهذا يدل على اأن ال�شهود يت�شدون  حق املُدَّ
اإن ال�شاهد يديل بالوقائع امل�شهود  ِعي وهذه تهمة قوية توجب رد �شهادتهم، حيث  الإثبات حق املُدَّ
عليها �شواء اأفادت اإثباتًا للمدعي به، اأم مل تفد، وحر�شه على اإثبات حق الأحد الطرفني اأن نفيه عن 
ِعي يف فريق التفاو�س مثلوا دور اخل�شم يف  قادح يف �شهادته ثالثا: اأن ال�شهود الذين ا�شتعان بهم املُدَّ
حمل النزاع يف االجتماع امل�شار اإليه، ومن املقرر فقهًا عدم قبول �شهادة ال�شاهد اإذا خا�شم امل�شهود 
عليه ونازعه رابعًا: اإن ما ت�شمنته ال�شهادات املذكورة- على فر�س �شحتها - ال تو�شل اإىل اإثبات 

ِعي لعمولة الو�شاطة وبيان ذلك: ا�شتحقاق املُدَّ
1- اأن املهند�س ).....( لي�س خمواًل من قبل موكلته بالتعاقد مع الغري يف اأمور التمويل وال باالإقرار 

ِعى عليها. نيابة عنها، وعليه فاإن االإقرارات املن�شوبة اإليه- على فر�س �شحتها- ال ت�شري على املُدَّ
ِعي ملقابلة املمول- على الت�شليم جداًل بوقوعه- ال يدل على  2- اأن ذهاب املهند�س ).....( مع املُدَّ
تفوي�س موكلته للمدعي بالو�شاطة يف اإيجاد ممول مل�شروعها، بل قد يتم ذلك واملدعي مفو�س من 

قبل املمول اأو لي�س مفو�شًا من اأي منهما، ولذا فال داللة فيه على تفوي�س وال التزام.
معًا يف  �شعاة   ).....( واملهند�س  "اأنا  قال:  اأنه  من   ).....( املهند�س  اإىل  املن�شوب  االإقرار  اأن   -3
ِعي قد �شعا يف متويل امل�شروع، ومل يت�شمن اأن  امل�شروع" -على فر�س �شحته- اإمنا يدل على اأن املُدَّ

ِعى عليها. ِعي مفو�س بذلك ال�شعي من قبل املُدَّ املُدَّ
ِعي البحث الإيجاد ممول مل�شروع  اأن االإقرار املن�شوب اإىل املهند�س ).....( من اأنه عر�س على املُدَّ
ِعي وقت توقيع اتفاقية التمويل مع موؤ�ش�شة ).....(  ).....(- على فر�س �شحته- ال يدل على اأن املُدَّ
االتفاقية  توقيع  بعد  بالو�شاطة  للمدعي  موكلته  تفوي�س  كان  واإمنا  موكلته،  قبل  من  مفو�شًا  كان 

املذكورة وذلك حني اإ�شدار اخلطاب املوؤرخ يف 1423/2/22هـ.
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"اإننا �شوف نعطيك هدية ومل  اأنه قال للمدعي:  5- اأن االإقرار املن�شوب اإىل املهند�س ).....( من 
اأن  على  يدل  ما  فيه  فلي�س  �شحته-  فر�س  على  به"-  تطالب  الذي  املبلغ  هذا  نعطيك  �شوف  نقل 
ِعي مفو�س من قبل موكلته يف التو�شط يف اتفاقية التمويل املوقعة مع موؤ�ش�شة ).....(، واإمنا كان  املُدَّ
تفوي�س موكلته بعد ذلك وفقًا للخطاب املوؤرخ يف 1423/2/22هـ ، فعلى فر�س �شدور هذا االإقرار 
ِعي بعد تاريخ التفوي�س مبوجب اخلطاب  من املهند�س ).....( فاإنه يتناول ما قد يتو�شط فيه املُدَّ
َعى عليها مذكرته  بطلب احلكم برد دعوى  املذكور اأي بعد تاريخ 1423/2/22هـ واختتم وكيل املُدَّ
ِعي عن طلبه اليمني  ِعي. واكتفى الطرفان بذلك، ويف جل�شة 1429/1/27هـ �شاألت الدائرة املُدَّ املُدَّ
التي ذكرها يف الئحته االعرتا�شية فاأجاب باأنه يطلب ميني اأربعة اأ�شخا�س وهم ).....( و ).....( 
و).....( و).....( ويحدد اأن طلبه الأميانهم حم�شور باإنكار عدم �شحة ما جاء يف ال�شهادات، ويف 
الدائرة رفع  وراأت  َعى عليها ).....(،  املُدَّ اأ�شالة كما ح�شر وكيل  ِعي  املُدَّ اليوم ح�شر  جل�شة هذا 

اجلل�شة للمداولة واإ�شدار احلكم.

ِعي  وبعد �شماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�شية وم�شتنداتها، وحيث ح�شر املُدَّ
اأجرة الو�شاطة املقدرة مببلغ ع�شرين مليون  َعى عليها باأن تدفع له  اإلزام املُدَّ اأ�شالة دعواه بطلب 
وموؤ�ش�شة  عليها  َعى  املُدَّ بني  م�شاركة  عقد  الإبرام  بالتو�شط  قيامه  لقاء   )20.000.000( رياٍل 
).....( للتجارة واملقاوالت، وحيث اإن الو�شاطة من اأعمال ال�شم�شرة التي تعد من االأعمال التجارية 
االأ�شلية املن�شو�س عليها يف املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية والتي تخت�س الدوائر التجارية 
بديوان املظامل بنظر املنازعات التجارية النا�شئة عنها والف�شل فيها ح�شب ن�س املادة )443( من 
الوزراء رقم )241( يف 1407/10/26هـ كما تخت�س هذه  التجارية وقرار جمل�س  نظام املحكمة 
الدوائر بنظر النزاع والف�شل فيه ح�شبما تن�س عليه قرارات وتعاميم معايل رئي�س الديوان املنظمة 
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الخت�شا�س الدوائر التجارية النوعي واملكاين.
َعى  ِعي اأ�شالة يطلب اإلزام املُدَّ وحيث اإنه فيما يخ�س نظر هذه الدعوى مو�شوعًا، فاإنه ملا كان املُدَّ
بني  م�شرتك  م�شروع  اتفاقية  الإبرام  بالتو�شط  قيامه  نظري  رياٍل  مليون  ع�شرين  مبلغ  بدفع  عليها 
َعى عليها وموؤ�ش�شة ).....( للتجارة واملقاوالت بقيمة اأربعمائة مليون رياٍل، وحيث اإن املتبني من  املُدَّ
َعى عليها قد قامت باإلغاء االتفاق مع موؤ�ش�شة ).....( للتجارة واملقاوالت و�شد بذلك  االأوراق اأن املُدَّ
خطابها املوؤرخ يف 1423/7/7هـ املوافق 2002/9/14م ون�شه: )ال�شادة موؤ�ش�شة ).....( للتجارة 
واملقاوالت بهذا تود �شركة ).....( اإ�شعار �شيادتكم بانتهاء �شالحية واإلغاء اتفاقية التفاهم" اتفاقية 
م�شروع م�شرتك" املوقعة بيننا بتاريخ 2 �شفر 1423 ه بخ�شو�س م�شروع ال�شركة ).....( وذلك لعدم 
وفائكم باأي من بنود االتفاقية( كما اأكدت ذلك بخطابها ال�شادر بتاريخ 2002/9/17م  ون�شه: 
2 �شفر  بتاريخ  م�شروع م�شرتك  اتفاقية  واملقاوالت عطفًا على  للتجارة   ).....( موؤ�ش�شة  )ال�شادة 
1423هـ وامللغاة بتاريخ 7 رجب 1423هـ. وبعد االجتماع مع ال�شيد ).....( مت التاأكيد على ما ذكر 
�شابقًا من اإلغاء اتفاقية م�شروع م�شرتك... ومن املنطلق اأعاله ال متانع �شركة ).....( ال�شناعية 

باإبرام اتفاقية م�شاركة جديدة مع ال�شادة موؤ�ش�شة ).....( للتجارة واملقاوالت ب�شروط جديدة(.
وحيث خال التعامل بني الطرفني املتنازعني من عقد مكتوب يحفظ حقوق كل طرف ويبني التزامات 
ِعي اأجرة الو�شاطة على و�شف معني  كل منها جتاه االآخر كما خال من اتفاقها على ا�شتحقاق املُدَّ
للتجارة   ).....( وموؤ�ش�شة  ال�شناعية   ).....( �شركة  بني  واالتفاق  الربط  كان على جمرد  لو  كما 

واملقاوالت ولي�س على ح�شول قيام امل�شروع، ومتام العقد املتو�شط فيه من عدمه.
وحيث احتج كل طرف بن�شو�س فقهية لتاأكيد اأقواله �شواء فيما يتعلق باأن اأجرة ال�شم�شرة ت�شتحق 
ومتامه  العقد  نفاذ  ال�شتحقاقها  ي�شرتط  اأنه  اأم  ونفاذه  متامه  يف  النظر  دون  العقد  ن�شوء  مبجرد 
وقيامه وعدم اإلغائه، و�شبب هذه االجتهادات الفقهية التي يحتج بها كل طرف هو عدم وجود ن�س 

�شرعي �شريح يحكم هذه امل�شاألة.
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العمل  اإال بح�شول  ت�شتحق  تثبت وال  الو�شاطة ال  اأجرة  اأن  الدائرة جمتهدة  فاإن ما ترجحه  وعليه 
املتو�شط فيه ومتامه ونفاذه الأن ثمرة الو�شاطة وال�شم�شرة تكون بتمام العقد املتو�شط فيه وقيامه 

فاإذا مل ينفذ ومل يقم فكاأن العقد مل يح�شل اأ�شاًل.
وترى الدائرة اأن هذا ما تقرره قواعد ال�شريعة ومبادئها العامة التي قررت حفظ االأموال والنهي 
عن اأكلها بالباطل ف�شاًل عن اأن ذلك هو ما تقرره االأعراف التجارية ال�شيما واأنه ال يوجد اأي عقد 
اأن العقد �شريعة املتعاقدين ما  اأو اتفاق بني الطرفني يخ�ش�س عموم هذه القواعد العامة بحكم 
ِعى عليهم اأن اأجرته  ِعي خالل مراحل نظر الدعوى اأن اتفاقه املُدَّ مل يخالف ال�شرع، ومل يبني املُدَّ
ت�شتحق مبجرد ربطهم مبوؤ�ش�شة ).....( فقط دون النظر يف قيام امل�شروع ومتام العقد واملتو�شط 

من عدمه.
كما اأنه بعر�س ذلك على النظم النافذة جند اأن نظام املحكمة التجارية يقرر هذه القاعدة التي 
الو�شيط-  تعريف  على  التجارية  املحكمة  نظام  من   )30( املادة  ن�شت  حيث  الدائرة  بها  تاأخذ 

ال�شم�شار- باأنه: )من يتو�شط بني البائع وامل�شرتي الإمتام البيع باأجرة(.
وعليه فاإن اأجرة ال�شم�شرة ال تكون م�شتحقة بالن�شبة لل�شم�شار اإال بعد قيام العقد الذي ن�شاأ مبوجب 
هذه ال�شم�شرة ح�شب قواعد ال�شريعة العامة، واالأعراف التجارية، والنظام النافذ يف اململكة العربية 

ال�شعودية، وهو الراأي الذي اأملحت اإليه الهيئة املوقرة ومالت اإليه
اإىل موؤ�ش�شة  اأنها عائدة  َعى عليها قيام امل�شروع ونفاذ االتفاقية الأ�شباب ذكرت  وحيث انكرت املُدَّ

ِعي قيام امل�شروع فاإن الدائرة تذهب اإىل رف�س الدعوى. ).....(، وحيث مل يثبت املُدَّ
ِعي اأنها كافية الإثبات حقه- فاإنها على فر�س �شالمتها  اأمام بخ�شو�س �شهادة ال�شهود التي ذكر املُدَّ
ِعى عليها- فهي قا�شرة عن اإثبات اأجرة الو�شاطة ملا تقرر  من القوادح التي اأ�شارت اإليها وكيل املُدَّ

َعى عليها وموؤ�ش�شة ).....( للتجارة واملقاوالت. من عدم قيام امل�شروع ومتامه بني املُدَّ
ِعي مل ينكر اإلغاء االتفاقية حيث ذكر يف مذكرته املقدمة يف جل�شة 1427/4/5هـ  ال�شيما واأن املُدَّ
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امل�شروع امل�شرتك املزعوم من جانب واحد  اتفاقية  َعى عليها بف�شخ  املُدَّ يلي: )قامت  )�س14( ما 
ِعي يف مذكرته املوؤرخة يف 1426/11/26هـ: )اأن ف�شخ  بعد مرور خم�شة اأ�شهر( كما ذكر وكيل املُدَّ

ِعى عليها(. االتفاقية كان من جانب واحد من قبل ال�شركة املُدَّ
يتم مبجرد  الو�شاطة  اأجرة  ا�شتحقاق  باأن  اإليها-  امل�شار  مذكرتيهما  ووكيله يف-  ِعي  املُدَّ اأفاد  كما 
التوفيق بني الطرفني- �شركة ).....( مع موؤ�ش�شة ).....( للتجارة واملقاوالت- واأما جناح االتفاقية 

ِعي فيه من قريب وال بعيد. واإمتام االلتزام فال دخل للُمدَّ
ِعي يف مذكرته االعرتا�شية االإحلاقية بعد اأن نقل ن�شو�س بع�س الفقهاء  واأما بخ�شو�س ما ذكره املُدَّ
بقوله: )وهذا يفيد باأن ف�شخ العقد اإن كان باإقالة فاإن اأجرة ال�شم�شار ثابتة ال ت�شقط، واإن كان ف�شخه 
ب�شبب عيب اأو خيار �شرط فال تثبت االأجرة( فاإن االإقالة يف ا�شطالح الفقهاء: رفع العقد واإلغاء 
حكمه واآثاره برتا�شي الطرفني، وقد قال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: "من اأقال م�شلمًا بيعته اأقال 
اأبو داود وابن ماجة و�شححه ابن حبان واحلاكم، وبناء عليه فاإن ف�شخ اتفاقية  اهلل عرثته" رواه 
ِعى عليها. وهذا على  التفاهم" اتفاقية م�شروع م�شرتك" لي�س من باب االإقالة لكونه �شادرًا من املُدَّ
ِعي وهو ا�شتحقاق االأجرة بن�شوء العقد دون النظر يف نفاذ  فر�س االأخذ بالراأي الذي يتم�شك به املُدَّ

ح�شول االأثر املرتتب على التعاقد.
�شركة ).....(  تاأ�شي�س  �شابق  يدل على  اأنه  ِعي  املُدَّ الذي ذكر  ال�شناعي  للرتخي�س  بالن�شبة  واأما 
َعى عليها وموؤ�ش�شة ).....( للتجارة واملقاوالت فقد دفع  باتفاقية امل�شروع امل�شرتك املربمة بني املُدَّ
التمهيدية  اأما االتفاقية  بتاريخ 1420/9/12هـ  باأن الرتخي�س ال�شناعي كان  َعى عليها  املُدَّ وكيل 

ِعي ما يفند هذا الدفع. حمل الدعوى فكانت بتاريخ 1423/2/2هـ ومل يقدم املُدَّ
واملقاوالت  للتجارة   ).....( موؤ�ش�شة  اإىل  عليها  َعى  املُدَّ من  ال�شادر  اخلطاب  اإىل  اال�شتناد  واأما 
مفيدًا باأن امل�شروع قد قطع بف�شل اهلل عز وجل خطوات بعيدة يف م�شروع ).....( فقد كان بتاريخ 
اإلغاء االتفاقية ال�شادر بتاريخ 2002/9/14م وبعد هذا االإلغاء فال حمل  اأي قبل  2002/7/30م 
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لالحتجاج بهذا اخلطاب.
َعى	عليها	�شركة	 ِعي	).....(	�شد	املُدَّ لذلك	حكمت	الدائرة	برف�س	هذه	الدعوى	املقامة	من	املُدَّ

).....(	ملا	هو	مو�شح	بالأ�شباب.	

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	احلكم	البتدائي:	117/د/جت/10	لعام	1429هـ

رقم	حكم	ال�شتئناف:	372/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�شة:	1430/11/14هـ

عقد	�شم�شرة	-	عمولة	�شعي	-تعديل	العقد	-	ادعاء	الغنب	-	حالته

َعى  ِعي بتعديل العقد واأجر عمولة ال�شعي املحددة فيه للغنب وانتفاء الر�شا - َدفُع املُدَّ مطالبة املُدَّ
ِعي لعمولة ال�شعي بانتهاء عملية  عليه باأن الن�س يف العقد املربم بني الطرفني على ا�شتحقاق املُدَّ
اأن  ِعي  للُمدَّ فلي�س  بعد  تنته  مل  التطوير  اأعمال  واأن  قطعة  �شبعني  لعدد  وا�شتالمه  املخطط  تطوير 
ل�شروطه  العقد  ا�شتيفاء  ثبوت   - القطع  وا�شتالم  التطوير  اأعمال  انتهاء  بعد  اإال  بالعمولة  يطالب 
واأركان �شحته مما يدل على �شريان اآثاره يف حق طرفيه -عدم �شحة الدفع بعدم توافر الر�شا لعدم 
وجود بينة عليه - عدم ثبوت ادعاء الغنب لعدم توافر �شورة من �شوره الثالث وهي تلقي الركبان 
ِعي من اأهل اخلربة - اأثر ذلك:  وبيع النج�س وبيع امل�شرت�شل اإذا غنب غبنًا فاح�شًا ال�شيما واأن املُدَّ
عدم وجود اأي م�شوغ �شرعي اأو نظامي لطلب تعديل العقد فيبقى على االأ�شل وهو اأن العقد �شريعة 

املتعاقدين فال يجوز نق�شه اأو تعديله اإال مبوافقة طرفيه - موؤدى ذلك: رف�س الدعوى.

اإن وقائع هذه الدعوى تتح�شل - ح�شبما يبني من مطالعة اأوراقها املرفقة وبالقدر الالزم  وحيث 
ِعي وكالة ).....( اإىل ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة  الإ�شدار هذا احلكم - يف اأنه تقدم املُدَّ
َعى عليه وهي تطوير  بعري�شة دعوى ذكر فيها؛ اأن موكله قام بال�شم�شرة جللب اأعمال ميار�شها املُدَّ
ال�شكني   )4( الو�شيق  خمطط  مالك  مع  م�شنية  مفاو�شات  بعد  لذلك  تو�شل  وقد  املخططات، 
الطرفني  اتفاق  احلثيثة  وجهوده  موكله  وم�شاعي  و�شاطة  عن  نتج  وقد  املكرمة،  مبكة  والتجاري 
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َعى عليه لعدد )70(  َعى عليه مقابل متلك املُدَّ واإبرام العقد بني مالك املخطط ).....( وبني املُدَّ
اأن �شعر القطعة يف هذا املخطط على  اأر�س من اإجمايل قطع املخطط بعد تطويره م�شيفًا  قطعة 
يف  متثلت  مادية  منفعة  عليه  َعى  للُمدَّ موكله  جلب  وقد  رياٍل،   )500.000( بـ  تقدر  التقريب  وجه 
َعى عليه  الربح املقدر عن )70( قطعة مببلغ وقدره خم�شة وثالثون مليون رياٍل، ونتيجة ملماطلة املُدَّ
وت�شويفه وحماولته التن�شل من الوفاء واأداء حقوق موكله وتداركًا من موكله الإثبات العالقة التجارية 
اأجر موكله مببلغ )157.500( رياٍل  اأبرم مع موكله عقدًا حدد فيه  َعى عليه فقد  املُدَّ القائمة مع 
اإىل  اأية مبالغ حتى تاريخه، لذا فاإن موكله يطلب االإحالة  ي�شتلم منه  اأن موكله مل يرت�شه ومل  اإال 
العرف يف تقدير االأجر يف نوع ن�شاط موكله وهو )5%( من قيمة اإجمايل القطع ال�شبعني التي �شتوؤول 
بها  التي قام  ال�شم�شرة  اأعمال  اكت�شبه من  له من منفعة وربح  والتي متثل ما حتقق  َعى عليه  للُمدَّ

موكله، ويطالب يف ختام دعواه مبا يلي:
َعى عليه. 1- احلكم بتعديل عقد االتفاق املربم بني موكله و املُدَّ

َعى عليه بدفع مبلغ وقدره مليون و�شبعمائة وخم�شون األف رياٍل اأجرة ال�شم�شرة  2- احلكم باإلزام املُدَّ
التي قام بها موكله ا�شتنادًا اإىل العرف املعمول به يف ن�شاط اأعمال تطوير املخططات واملقدر بن�شبة 

.)%5(
َعى عليه بدفع مبلغ وقدره )157.000( رياٍل متثل م�شاريف واأتعاب املحاماة. 3- احلكم باإلزام املُدَّ
وقد قيدت هذه الالئحة ومرفقاتها ب�شجالت الديوان ق�شية بالرقم املذكور يف �شدر هذا احلكم 

واأحيلت اإىل هذه الدائرة فبا�شرت نظرها على النحو املثبت مبحا�شر ال�شبط.
ِعي وكالة ).....( ).....( اجلن�شية بال�شجل املدين رقم ).....(  ويف جل�شة 1429/4/7هـ ح�شر املُدَّ
َعى عليه وكالة ).....( ).....(  ومبوجب الوكالة رقم ).....( بتاريخ 1428/7/3هـ، كما ح�شر املُدَّ
وب�شوؤال  1428/3/14هـ،  بتاريخ   ).....( رقم  الوكالة  ومبوجب   ).....( املدين  بال�شجل  اجلن�شية 
ِعي وكالة عن دعواه قرر م�شمون ما ورد بالئحة دعواه املر�شودة اأعاله م�شيفًا اأنه يجعلها يف  املُدَّ
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َعى عليه ).....( بداًل من جمموعة ).....( وذلك ب�شفة املدعو ).....( هو املوقع على  مواجهة املُدَّ
ِعي، كما اأنه هو �شاحب املوؤ�ش�شة املدون �شجلها التجاري يف العقد مطابق لرقم  العقد املربم مع املُدَّ
ِعي وكالة �شحيح؛ حيث اإن موكله  َعى عليه وكالة باأن ما ذكره املُدَّ ال�شجل التجاري يف العقد، فرد املُدَّ
هو من قام بالتوقيع على العقد، كما اأن رقم ال�شجل التجاري املدون يف العقد مطابق لرقم ال�شجل 

التجاري اخلا�س مبوؤ�ش�شة موكله، وبطلب اجلواب منه عن مو�شوع الدعوى طلب مهلة للرد.
َعى عليه وكالة  املُدَّ ال�شابق تعريفهما وب�شوؤال  ويف جل�شة هذا اليوم 1429/7/9هـ ح�شر الطرفان 
ما  مكونة من �شفحتني حا�شل  قدم مذكرة جوابية  ال�شابقة  اجلل�شة  الأجله يف  االإمهال  عما طلب 
جاء فيها: اأن هذه الدعوى ال اأ�شا�س لها من ال�شحة؛ حيث اإن موكله قد وقع العقد - الذي ي�شتند 
ِعي يف دعواه،  ِعي يف دعواه - مع املدعو ).....( ولي�س مع موؤ�ش�شة ).....( كما يدعي املُدَّ اإليه املُدَّ
م�شيفًا اأن الفقرة )الثالثة( من العقد تن�س على اأن يقوم موكله بت�شليم املبلغ امل�شار اإليه يف العقد 
وقدره )157.500( رياٍل وهي العمولة امل�شتحقة للطرف الثاين وذلك بعد انتهاء عملية التطوير 
وا�شتالم موكله )70( قطعة، وحيث اإن موكله مل ي�شتلم القطع املذكورة ومل ينته من اأعمال التطوير 
ِعي اأن يطالب باملبلغ املذكور اإال بعد انتهاء اأعمال التطوير وا�شتالم القطع كما اأنه  فاإنه لي�س للُمدَّ
َعى  ِعي مطالبة موكله باأكرث من املبلغ املتفق عليه يف العقد علمًا باأن موكله �شلم املُدَّ لي�س من حق املُدَّ
ِعي، واختتم هذه املذكرة بقوله: اإنه مبا  عليه وقدره )15.000( رياٍل وذلك تعاطفًا وم�شاعدة للُمدَّ
َعى عليه اأو وكيله اأقر بتعديل دعواه على موكله فاإنه يطلب تنفيذ العقد املحرر بني الطرفني  اأن املُدَّ
وعند اإنهاء اأعمال التطوير وا�شتالم موكله لكامل )70( قطعة فاإن موكله م�شتعد بدفع كامل املبالغ 
ما  حيال  وب�شوؤاله  املذكرة  هذه  من  ن�شخة  وكالة  ِعي  املُدَّ ت�شلم  املذكور.  العقد  مبوجب  امل�شتحقة 
عليه  َعى  املُدَّ ب�شفة  يتعلق  ما  اأن  فيها:  ذكر  �شفحات  ثالث  من  مكونة  جوابية  مذكرة  قدم  ت�شلم 
فاإن جمموعة ).....( لال�شتثمار والتطوير العقاري ا�شم جتاري ال وجود له فعليًا من حيث ال�شكل 
اإبرام اتفاقية التطوير ومزاولة ن�شاطه على موؤ�ش�شة  والقانون واإمنا ارتكزت جمموعة ).....( يف 
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اإبرام عقد  َعى عليه الذي توىل  ).....( م�شتخدمة ال�شجل التجاري اخلا�س به وبعلم وقناعة املُدَّ
اتفاقية تنفيذ اأعمال خمطط الو�شيق مبكة املكرمة - حمل الدعوى - وب�شفته مالكًا لهذه املوؤ�ش�شة 
نتيجة جلهود وم�شاعي موكله، م�شيفًا اأن موكله ي�شتحق عمولته عن ال�شم�شرة مبجرد التوفيق بني 
طريف التعاقد دون اأن يلتزم ب�شمان تنفيذ هذا العقد الذي مت بناء على و�شاطة موكله وبالتايل فال 
َعى عليه من تاأجيل ا�شتحقاق موكله الأجرة ال�شم�شرة وربطها بانتهاء العمل  م�شوغ ملا يتم�شك به املُدَّ
َعى عليه يف مواجهة موكله فاإن الباعث  يف خمطط الو�شيق، اأما ما يتعلق بالعقد الذي يتم�شك به املُدَّ
َعى عليه ملا مل�شه من ت�شويف  على اإبرام موكله هذا العقد هو اإثبات وجود العالقة التجارية مع املُدَّ
َعى عليه يف ا�شتخال�س حقه مما ينفي وجود الر�شا عند اإبرام هذا العقد وهو  ومماطلة من قبل املُدَّ
االأمر الذي ي�شتند اإليه يف مت�شكه بطلب احلكم بتعديل هذا العقد واإعادة التوازن القانوين اإليه ملا 
اكتنفه من غنب ظاهر يف حتديد االأجر وهو غنب موجب للبطالن مع انعدام الر�شا؛ لذا فاإن موكله 
يطلب احلكم بتعديل هذا العقد ومتكينه من اإ�شالح العيب املتمثل يف انعدام الر�شا وتعديل االأجر 
امل�شتحق ملوكله اإىل احلد الذي يجعله متنا�شبًا مع اجلهد الذي بذله يف هذا العمل ومع املنفعة التي 
َعى عليه، وانتهى يف هذه املذكرة اإىل التاأكيد على طلباته الواردة يف الئحة الدعوى.  عادت على املُدَّ
َعى عليه وكالة ن�شخة من هذه املذكرة وباطالعه عليها قرر اأنه يتم�شك مبا ورد يف العقد  ت�شلم املُدَّ
ِعي وكالة اكتفاءه مبا قد �شبق تقدميه  املربم بني الطرفني واأنه يكتفي مبا �شبق تقدميه، كما قرر املُدَّ

وطلب الطرفان الف�شل يف الق�شية.

بتاريخ  عليه  َعى  املُدَّ وبيمن  بينه  املربم  العقد  تعديل  اإىل  دعواه  من  يهدف  ِعي  املُدَّ اإن  وحيث 
قد   - العقد  هذا  اإبرام  عند   - اإرادته  الأن  وذلك  �شعي(؛  عمولة  )عقد  بـ  واملعنون  1426/1/7هـ 
َعى عليه بعد تن�شله من الوفاء بدفع م�شتحقاته  اجتهت اإىل اإثبات وتقرير العالقة التجارية مع املُدَّ
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عن اأعمال ال�شم�شرة التي قام بها مما ينفي وجود الر�شا عند اإبرام هذا العقد، وملا اكتنف هذا 
العقد من غنب ظاهر يف حتديد االأجر وهو غنب موجب البطالن مع انعدام الر�شا؛ لذا فاإنه يطلب 
احلكم بتعديل هذا العقد ومتكينه من اإ�شالح العيب املتمثل يف انعدام الر�شا وتعديل االأجر امل�شتحق 
ملوكله اإىل احلد الذي يجعله متنا�شبًا مع اجلهد الذي بذله يف هذا العمل ومع املنفعة التي عادت على 
َعى عليه بدفع مبلغ وقدره مليون و�شبعمائة وخم�شون األف رياٍل متثل  َعى عليه وذلك باإلزام املُدَّ املُدَّ
اأجرة ال�شم�شرة ا�شتنادًا اإىل العرف املعمول به يف ن�شاط اأعمال تطوير املخططات واملقدرة بن�شبة 
)5%( وذلك بدال من اأجرة ال�شم�شرة املحددة يف العقد مببلغ )157.500( ريال؛ حيث ن�س البند 
َعى عليه( بدفع مبلغ اإجمايل قدره )157.500(  )2( من العقد على انه: "يقوم الطرف االأول )املُدَّ
االأول  الطرف  بني  بالتو�شط  قيامه  نظري  ِعي(  )املُدَّ الثاين  للطرف  امل�شتحقة  العمولة  وهي  رياٍل 

وال�شيد ).....(.
َعى عليه يتم�شك ب�شحة العقد املربم بينهما ويطلب تنفيذه، ويدفع باأنه لي�س من حق  وحيث اإن املُدَّ
ِعي مطالبته باأكرث من املبلغ املتفق عليه يف العقد )157.500( رياٍل، كما اأن هذا املبلغ م�شروط  املُدَّ
َعى عليه لكامل )70( قطعة وفقًا للبند )3(  ِعي بانتهاء عملية التطوير وا�شتالم املُدَّ ت�شليمه للُمدَّ
ِعي( املبلغ  َعى عليه( بت�شليم الطرف الثاين )املُدَّ الذي ين�س على اأنه: "يقوم الطرف االأول )املُدَّ
امل�شار اإليه يف البند )الثاين( وقدره )157.500(رياٍل عند انتهاء عملية التطوير و�شتالم الطرف 
ينته  ي�شتلم القطع املذكورة ومل  اإنه مل  َعى عليه( عدد )70( قطعة ).....(."، وحيث  االأول )املُدَّ
ِعي اأن يطالب باملبلغ املذكور اإال بعد انتهاء اأعمال التطوير وا�شتالم  من اأعمال التطوير فلي�س للُمدَّ

القطع.
وحيث الثابت من العقد اأنه مت اإبرامه بني طريف الدعوى واأنه قد جاء م�شتوفيًا ل�شروطه واأركانه؛ 
اآثاره املرتتبة  امللزمة لطرفيه و�شريان جميع  العقدية  العالقة  الذي يدل على �شحته وثبوت  االأمر 

عليه.
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بتعديل  ِعي  املُدَّ لطلب  نظامي  اأو  �شرعي  م�شوغ  اأي  يوجد   ال  اأنه  الثابت  وكان  �شبق  ما  تقرر  وحيث 
العقد؛ فاإن هذا العقد يبقى على اأ�شله قائمًا اإعمااًل للمبداأ العام: )العقد �شريعة املتعاقدين ال يجوز 
ِعي املتمثلة  نق�شه وال تعديله اإال مبوافقة طرفيه(؛ ومن ثم فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�س دعوى املُدَّ

يف طلب تعديل العقد.
ِعي من عدم توافر الر�شا من قبل موكله عند اإبرام العقد مربرًا ذلك  وال ينال من ذلك ما ذكره املُدَّ
َعى عليه بعد  اإثبات وتقرير العالقة التجارية  مع املُدَّ اإبرام العقد قد اجتهت اإىل  اإرادته عند  باأن 
تن�شله من الوفاء مب�شتحقاته، فاإن ذلك ال يربر تعديل العقد حيث اإنه من املقرر فقهًا اأن االأ�شل 
يف العقود ال�شحة ومما يتفرع عن هذه القاعدة اأن االأ�شل يف العقود الر�شا، وعليه فاإن من يدعي 
ِعي مل يقدم ما يثبت انعدام ر�شاه عند اإبرام العقد  خالف ذلك فعليه تقدمي البينة، وحيث اإن املُدَّ

يبقى على اأ�شله من ثبوت �شحته وتوافر ر�شا طرفيه عند اإبرامه.
ِعي من اأن العقد قد اكتنفه غنب ظاهر يف حتديد االأجر وهو موجب  كما ال ينال من ذلك ما ذكره املُدَّ
لبطالنه، حيث اإن دعوى الغنب اإمنا تكون مقبولة يف اإحدى ثالث �شور على ما قرره فقهاء ال�شريعة 
االإ�شالمية وهي حالة تلقي الركبان وبيع النج�س وبيع امل�شرت�شل اإذا غنب غبنًا فاح�شًا وال تتحقق اأية 
ِعي من اأهل اخلربة يف هذا املجال ح�شبما  ِعي، ال�شيما واأن املُدَّ �شورة من �شور الغنب على حال املُدَّ

يظهر من ن�شاطه التجاري املذكور يف ال�شجل التجاري اخلا�س مبوؤ�ش�شته.
وتاأ�شي�شًا على ما �شبق فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�س هذه الدعوى.

لذلك	حكمت	الدائرة	برف�س	هذه	الدعوى.

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	1/638/	ق	لعام	1428هـ
رقم	احلكم	البتدائي:	198/د/جت/27	لعام	1429هـ

رقم	حكم	ال�شتئناف:	20/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�شة:	1430/1/20هـ

عقد	مقاولة	-	مقاولة	من	الباطن-	م�شادقة	-	م�شادقة	التابع.	

َعى عليها- تقدمي  مطالبة املدعية باإلزام املدعى عليها بدفع مقابل االأعمال التي نفذتها حل�شاب املُدَّ
عي به مطبوعة على  َعى عليها وامل�شادقة على املبلغ املُدَّ عية لعقد االتفاق املربم بينها وبني املُدَّ املدَّ
الوقت  الذي كان يعمل لديها يف هذا  َعى عليها وخمتومة بختمها وموقعة من املحا�شب  املُدَّ اأوراق 
عي والن�س فيها على اأن ) املبلغ امل�شتحق لكم لدينا  وبتوقيع مدير امل�شروع- توجيه امل�شادقة اإىل املُدَّ
عي به- اأثر  مقابل �شفط البيارات بامل�شت�شفى و ال�شكنات هو مبلغ ).....( ( ، وهو ذات املبلغ املُدَّ
َعى عليها باأن تدفع للمدعية  ذلك- اعتباره بينة كافية على �شحة املطالبة- موؤدى ذلك- اإلزام املُدَّ

املبلغ مو�شوع الدعوى.

اأنه  فيها  ذكرت  وكيلها،  طريق  عن  عية  املدَّ قدمتها  دعوى  الئحة  يف  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخ�س 
عية )قبل  مبوجب اتفاقية حمررة يف 2002/4/30م بني طريف الدعوى م�شمونها قيام املوؤ�ش�شة املدَّ
اأن يتم حتويلها اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( باأعمال �شفط مياه ال�شرف ال�شحي ).....( 
َعى عليها اإىل اأن مت ت�شليم هذه امل�شت�شفى  بحفر الباطن الذي كانت تتوىل ت�شغيله يف ذلك الوقت املُدَّ
عى عليها مدير  يف 2005/3/31م ومبوجب م�شادقة حمررة يف 2005/4/7م وموقعة من ممثل املُدَّ
َعى عليها مبلغ )46105( رياالت  عية ي�شتحق لها يف ذمة املُدَّ م�شروع امل�شت�شفى امل�شار اإليه فاإن املدَّ
َعى عليها معلقة باملبلغ  َعى عليها التزاماتها وما زالت ذمة املُدَّ عن العمل امل�شار اإليها، وقد نفذت املُدَّ
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َعى عليها باأن تدفع للمدعية مبلغ )46105(. املذكور، وطلب يف ختام دعواه اإلزام املُدَّ
وباإحالة الق�شية للدائرة با�شرت نظرها وفق ما هو مو�شع مبح�شر ال�شبط، وبجل�شة 1429/2/3هـ 
عي وكالة عن دعواه ذكر اأن موكلته تعاقدت من الباطن مع  َعى عليها، وب�شوؤال املُدَّ ح�شر ممثل املُدَّ
َعى عليها لتنفيذ اأعمال ال�شرف ال�شحي  ).....( ب�شفتها املقاول الرئي�س، وقد قامت موكلته  املُدَّ
َعى عليها، وبقى يف ذمتها مبلغ )46105(  بالوفاء بالتزاماتها وا�شتلمت جزءًا من حقوقها من املُدَّ
هناك  اأن  ذكر  اجلواب  وكالة  عليه  عى  املُدَّ وب�شوؤال  به،  عليها  َعى  املُدَّ على  احلكم  طلب  رياالت، 
تعامالت كثرية بني الطرفني اإال اأنه يحتاج الرجوع اإىل موكلته الإح�شار الرد لكونه مل ي�شتلم الئحة 

الدعوى اإال هذه اجلل�شة.
عي عليه قدم مذكرة من �شفحة واحدة جاء  وبجل�شة 1429/2/18هـ وبطلب اجلواب من وكيل املُدَّ
�شخ�س ال ميثلها،  ل�شدوره من  عية  املدَّ املقدم من  ت�شديق احل�شاب  تنكر  عليها  َعى  املُدَّ اأن  فيها 
َعى عليها بتقدمي ك�شف ح�شاب عن املبلغ الذي تطالب به وكذلك الردود املدونة  اإلزام املُدَّ وطلب 

عية. ب�شجالت حمطة معاجلة املجاري ).....( وفقًا للبند )الثاين( من عقد االتفاق املوقع مع املدَّ
اأن اخلطاب املوؤرخ يف 2005/4/7م على مطبوعاتهم موقع  عى عليه  وبجل�شة اليوم ذكر وكيل املُدَّ
من مدير امل�شروع لديهم، ويحمل ختمهم، وذكر اأنه يطعن فقط على ت�شديق املحا�شب املدون اأ�شفل 
اخلطاب باعتبار املحا�شب املذكور لي�س له �شالحية التوقيع وامل�شادقة وقد كان يعمل وقتها لدى 

عي اكتفاءه. موكلته وقرر اأنه لي�س لديه ما ي�شيفه، كما قرر املُدَّ

َعى عليها مببلغ )46105( رياالت والذي ذكرت اأنه  عية تطالب يف دعواها باإلزام املُدَّ حيث اإن املدَّ
مقابل قيامها باالأعمال املوكلة اإليها مبوجب تعاقدها من الباطن مع املدعى عليها- املقاول الرئي�س 
املحررة  االتفاقية  مبوجب   ).....( مل�شت�شفى  ال�شحي  ال�شرف  اأعمال  تنفيذ  على  امل�شت�شفى-  يف 
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عية �شندا لدعواها متثل يف عقد االتفاق املذكور، كما قدمت  يف 2002/4/30م، وحيث قدمت املدَّ
امل�شروع  وموقعة من مدير  اأنها على مطبوعاتهم  وكيلها  وقرر  املوؤرخة يف 2005/4/7م  امل�شادقة 
املبلغ  باأن  فيها ما �شمنه )نفيدكم  للمدعية وجاء  امل�شادقة موجهة  لديهم وحتمل ختمهم، وهذه 
امل�شتحق لكم لدينا مقابل �شفط البيارات بامل�شت�شفى وال�شكنات هو مبلغ )46105( رياالت )فقد 
جتد  مما  2005/3/31م(،  تاريخ  حتى  غري(  ال  رياالت  وخم�شة  ومائة  األفا  واأربعون  �شتة  وقدره 

عية. الدائرة فيها بينة كافية الإثبات مطالبة املدَّ
ت�شديق  على  يطعن فقط  اأنه  وكيلها من  ل�شان  على  عليها  َعى  املُدَّ به  دفعت  ما  يغري من ذلك  وال 
وامل�شادقة،  التوقيع  �شالحية  له  لي�س  املذكور  املحا�شب  باعتبار  اخلطاب  اأ�شفل  املدون  املحا�شب 
مل  امل�شادقة  فاإن  وكيلها،  قرر  كما  لديها  وقتها  ويعمل  عليها  للمدعى  حما�شبًا  كونه  عن  فف�شاًل 
تقت�شر على ت�شديق ذلك املحا�شب املدون اأ�شفل امل�شادقة املذكورة، بل اإن هذه امل�شادقة حتمل 
َعى  توقيع مدير امل�شروع كما قرر الوكيل ذلك، وبالتايل فهذا امل�شتند ثابت باعتباره على اأوراق املُدَّ
عليها ويحمل ختمها وموقع عليه من مدير امل�شروع ومل يقت�شر االأمر على ت�شديق ذلك املحا�شب 
َعى عليها ويحمل ختمها وموجه للمدعية وموقع  فقط، وحا�شل ما تقدم اأنه خطاب على اأوراق املُدَّ
عليه من مدير امل�شروع وم�شادق عليه من املحا�شب الذي يعمل وقتها لدى املدعى عليها، والدائرة 
عية ال�شيما واأن العقد ثابت مبوجب اتفاقية الطرفني،  جتد فيما تقدم بينة كافة الإثبات مطالبة املدَّ
�شتة  وقدره  به  عي  املُدَّ باملبلغ  عليها  َعى  املُدَّ باإلزام  احلكم  اإىل  تنتهي  الدائرة  فاإن  تقدم  ما  ولكل 

واأربعون األفًا ومائة وخم�شة رياالت.
عية	).....(	مبلغا	وقدره	�شتة	 عى	عليها	).....(	باأن	تدفع	للمدَّ لذلك	حكمت	الدائرة	باإلزام	املُدَّ

واأربعون	األفا	ومائة	وخم�شة	ريالت	)46105(	ملا	هو	مبني	يف	الأ�شباب.

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.
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حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	1/3513/ق	لعام	1424هـ
رقم	احلكم	البتدائي:	239/د/جت/1	لعام	1428هـ

رقم	حكم	ال�شتئناف:	90/اإ�س/3	لعام1430هـ
تاريخ	اجلل�شة:	1430/2/27هـ

عقد	مقاولة	-	مقاولة	من	الباطن	-	غرامة	تاأخري	-	اأتعاب	الإ�شراف	-	اإعفاء	من	الغرامة.

َعى عليها )املقاول الرئي�س( باأن تدفع لها ما مت ح�شمه عليها من  ِعية باإلزام املُدَّ مطالبة املوؤ�ش�شة املُدَّ
ِعية  غرامة التاأخري واالإ�شراف يف عقد املقاولة من الباطن املربم بينهما والذي مبوجبه قامت املُدَّ
ِعية بدعوى التاأخري  بتنفيذ م�شروع مدر�شة حكومية - ثبوت اأن الغرامة مقتطعة من م�شتحقات املُدَّ
- تاأييد الوزارة مالكة امل�شروع الأ�شباب التاأخري نظًرا لكرثة التعديالت يف عنا�شر امل�شروع واالأعمال 
االإ�شافية واأوامر التغيري، وتبنيها الرفع للمقام ال�شامي الإعفاء املقاول من غرامة التاأخري و�شدور 
امل�شتقطعة هي حم�شومة من عني  الغرامة  اأن  الغرامة - ثبوت  باالإعفاء من ن�شف  ال�شامي  االأمر 
 - قيمته  وجزء من  العقد  العو�شني يف  اأحد  وهو  تكلفته حقيقية  ملثمن  ثمن  هو  الذي  ِعَية  املدَّ حق 
يف  اال�شتمرار  وحتملها  امل�شروع  ملالكة  تعود  الأ�شباب  التنفيذ  يف  املدة  جتاوز  تبعات  ِعَية  املُدَّ ل  حتمُّ
العمل وتبعة ارتفاع االأ�شعار والت�شخم و تاأخر ا�شتالم امل�شتحقات وتبعة التاأخري يف االأعمال حلاجة 
اعتماد  عدم  عليه  ترتب  مما  املطلوبة  الدرا�شية  املرحلة  مع  يتالءم  حتى  كفاءته  وزيادة  امل�شروع 
ِعية  �شرف الت�شفية النهائية للم�شروع اإال بعد �شنوات - اقتطاع غرامة التاأخري من م�شتحقات املُدَّ
عية بقية  َعى عليها باأن تعيد املُدَّ ا عالقًا حتى وقت �شدور احلكم - موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ يعترب ِعَو�شً

ما مت ح�شمه من غرامة التاأخري واالإ�شراف.

نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ 
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قرار جمل�س الوزراء رقم )241( يف 1407/10/26هـ  وم�شمونه: " نقل اخت�شا�شات هيئات ح�شم 
املنازعات التجارية املن�شو�س عليها يف النظم والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق 

نظام ال�شركات اإىل ديوان املظامل"

تعاقدت  فيها:  قال  دعوى  بالئحة  املظامل  ديوان  اأمام  ِعية  املُدَّ وكيل  تقدم  1424/6/19هـ  بتاريخ 
َعى عليها على مقاولة من الباطن لتنفيذ بناء )25( مدر�شة تابعة للرئا�شة العامة  موكلتي مع املُدَّ
َعى عليها املقاول الرئي�س بقيمة اإجمالية )237771967.06( ريااًل، وقامت  لتعليم البنات ب�شفة املُدَّ
ِعية مبلغ )232473740.63(  َعى عليها واملالك املباين، وقب�شت املُدَّ ِعية بالتنفيذ وا�شتلمت املُدَّ املُدَّ
َعى  املُدَّ باإلزام  َعى عليها مبلغ )5298126.43( ريااًل، فطلب احلكم  املُدَّ لها يف ذمة  ريااًل وتبقى 

عليها ب�شداده.
ال�شابق - فحددت  بت�شكيلها   - الدائرة  ِعية مبراجعة  املُدَّ وكيل  قام  الق�شية  اإحالة  وبعد فرتة من 
ِعية ق�شر الدعوى على عقد واحد  له جل�شة يف 1424/8/18هـ وفيها طلبت الدائرة من وكيل املُدَّ
تقدم يف 1424/10/9هـ مبذكره جاء  ثم  بذلك،  فوعد  امل�شتندات  واإرفاق  املطالبة  قيمة  وحتديد 
فيها اأنه يلتم�س نظر الدعوى يف )21( مدر�شة يف دعوى واحدة الحتاد املو�شوع وال�شبب واالأطراف، 
ثم قرر الحقًا اأنه يفرد كل عقد مدر�شة يف دعوى م�شتقلة، وبتاريخ 1424/11/18هـ تقدم بالئحة 
دعوى خا�شة بعقد بناء املدر�شة مبخطط ).....( رقم )350/3/ع( الفي�شلية جدة مطالبًا ال�شركة 
وبتاريخ  لالإجابة،  اأجاًل  عليها  َعى  املُدَّ وكيل  فطلب  ريااًل،   )544523.77( مببلغ  عليها  َعى  املُدَّ
مت  فاإنه  الباطن  مقاويل  على  العمل  لتي�شري  اأنه  فيها  ذكر  جوابية  مبذكره  تقدم  1425/7/22هـ 
تعامل املقاولني مع جهات االإ�شراف والتنفيذ واإدارات التعليم مبا�شرة وذلك بعد اتفاق مع وكالة 
جميع  ت�شليم  ومت  اإليه  امل�شندة  املدار�س  مل�شاريع  املقاول  تنفيذ  ومت  بالرئا�شة،  وال�شيانة  امل�شاريع 
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العقد مت  ل�شروط  ووفقًا  االبتدائي  الت�شليم  املقاول يف  تاأخر  وقد  نهائيًا،  ت�شليمًا  للرئا�شة  امل�شاريع 
توقيع غرامات تاأخري واإ�شراف من الرئا�شة على املقاول، بعد ذلك مت رد )50%( من الغرامات باأمر 
ِعية تاأخرت يف الت�شليم عن املوعد املحدد فاإن  من �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء .. ومبا اأن املُدَّ
َعى  ِعية ملتزمة بالعقد املربم بني املُدَّ �شاحب العمل - الرئا�شة - نفذت �شرط الغرامة حيث اإن املُدَّ
َعى عليها رد املبلغ حمل املطالبة اإال بتعميد ر�شمي من وزارة  عليها و�شاحبة العمل وال ميكن للُمدَّ
َعى عليها من حما�شبة الوزارة على ذلك عند �شرف م�شتحقاتها.  الرتبية والتعليم حتى تتمكن املُدَّ

ولذا نطلب رف�س الدعوى، واإدخال الوزارة يف الدعوى لعالقتها االأ�شلية الدعوى. 
َعى عليها اأقرت باأن املبلغ حمل املطالبة جرى ح�شمه من م�شتحقات  ِعية الحقًا باأن املُدَّ فعقب وكل املُدَّ
ِعية من الغرامة املح�شومة )544523.77( ريااًل بناًء على  ِعية كغرامة تاأخري.. وقد اأعيد للُمدَّ املُدَّ

االأمر ال�شامي رقم )1185/م( بتاريخ 1419/12/25هـ باإعفاء املدعية من ن�شف مبلغ الغرامة.
العقد  ح�شب  االبتدائي  الت�شليم  تاريخ  اأن  وكيلها  اأو�شح  ِعية  املُدَّ مبذكره  امللحقة  االأوراق  ويف 
التمديد  بعد  الت�شليم  بتاريخ  اأ�شهر  �شتة  العام  الرئي�س  من  التمديد  ومدة  1416/3/3هـ 
1416/9/3هـ بتاريخ الت�شليم الفعلي 1417/3/21هـ بتاريخ ت�شليم النواق�س 1417/10/23هـ واأن 
اأ�شباب التاأخري: )تغيري املرحلة التعليمية للم�شروع وما يتبع ذلك من تعديل وتغيري كامل يف جميع 
الر�شومات واملخططات اخلا�شة بامل�شروع ونتج عن هذه التعديالت تك�شريًا واإزالة وتغيريًا يف العديد 
تغيري  مت  كما  اجلديدة  التعليمية  واملرحلة  يتفق  ملا  طبقًا  االإدارية  والغرف  واملعامل  الف�شول  من 
وتغيري  التكييف  اأعمال  يف  وتغيري  وتعديل  ال�شحية  واالأعمال  الكهربائية  االأعمال  م�شارات  معظم 
�شبكة �شرف مياه التكثيف للوحدات املتف�شلة بالكامل وتعديل يف دورات املياه وم�شارات الكابالت 
م�شارات  بتعديل  مبا�شرة  عالقة  لها  والتي  املفرو�شات  اأعمال  توزيع  يف  تعديل  مت  كما  الكهربائية 
االأعمال الكهربائية املرتبطة باأعمال الفر�س وتعديل يف توزع العديد من برادات املياه وال�شخانات 
وجميع االأعمال الكهربائية وال�شحية والتي مت تعديلها مع تعديل املرحلة التعليمية وذلك الختالف 
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الر�شومات اجلديدة واملعدلة عن الر�شومات اخلا�شة بامل�شروع كما هو ثابت يف اخلطاب املرفق وقد 
اأكرث من عام وعلى الرغم من ذلك فقد مت ت�شليم  ا�شتغرق تنفيذ هذه التعديالت واأوامر التغيري 

امل�شروع بعد حوايل )6( اأ�شهر فقط.
ما  رقم )26/2164( يف 1416/11/22هـ  عليها  َعى  املُدَّ لل�شركة  املوجه  ِعية  املُدَّ وجاء يف خطاب 
ن�شه: )باالإ�شارة اإىل م�شاريع مدار�س الرئا�شة العامة لتعليم البنات مقاولتنا وبالرجوع اإىل خطابات 
�شعادتكم بتاريخ 1416/10/14هـ واإىل اخلطابات ال�شابقة بخ�شو�س التاأخري يف تنفيذ امل�شاريع، 

نفيد �شعادتكم علمًا باالآتي:
)اأ( هناك اأ�شباب عامة اأدت اإىل تاأخري امل�شاريع وقد �شبق اأن �شرحنا هذه االأ�شباب جميعًا يف خطابات 
عدة مت رفعها اإىل �شعادة مدير اإدارة متويل امل�شاريع واإىل �شعادة رئي�س الق�شم الهند�شي باالإدارة 
-93/587( )93/501-ع(،  )93/414-ع(،  اأرقام  بخطاباتنا  وذلك  الغربية  باملنطقة  االإقليمية 
بتاريخ 1414/5/10هـ،  ع(، )94/702-ع(، )94/923-ع(، )94/1207-ع(، )94/990-م ج( 
1415/1/18هـ،  1414/10/21هـ،  1414/8/13هـ،  1414/7/14هـ،  1414/6/11هـ، 

1415/1/22هـ، وذلك على التوايل، وهذه االأ�شباب هي:
1- نق�س االأ�شمنت خا�شة املقاوم ملدة تزيد عن ثالثة اأ�شهر مما اأدى اإىل تاأخر اإنهاء اخلر�شانات 
بامل�شاريع وبالتايل تاأخر باقي االأعمال، و كانت م�شكلة عامة جلميع املقاولني لدرجة اأنه مت مناق�شتها 
مبقام جمل�س الوزراء وقد مت رفع االأمر اإىل امل�شوؤولني بخطاباتنا املو�شحة اأرقامها بال�شفحات )1، 

.)14 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2
اأدى اإىل �شعوبات  يف ت�شليم  2- نق�س عدد مهند�شي جهاز االإ�شراف على م�شاريع املدار�س مما 
خطاباتنا  من  ذلك  ويت�شح  التنفيذ  ن�شبة  انخفا�س  اإىل  بدورها  اأدت  للت�شليم  اجلاهزة  االأعمال 

املو�شحة بال�شفحات اأرقام )3، 5، 8، 12، 13، 16، 17(.
3- تاأخر بع�س االعتمادات حيث ا�شتغرقت بع�س االعتمادات وقتًا اأطول من الالزم مما اأثر �شلبًا 
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على ممر العمل باملواقع وعلى �شبيل املثال:
اأ- بالط موزايكو تقدمي العينة يف 1414/5/22هـ واعتمادها يف 1414/10/8هـ ويت�شح ذلك من 

اخلطابات بال�شفحات اأرقام )18، 19(.
1414/9/20هـ  يف  واعتمادهما  1414/5/22هـ  يف  العينة  تقدمي  وقي�شاين  �شرياميك  بالط  ب- 

ويت�شح ذلك من اخلطابات بال�شفحات اأرقام )20، 21(.
ج- االأجهزة ال�شحية واخلردوات تقدمي العينة يف 1414/5/22هـ واعتمادها يف 1414/9/25هـ 

ويت�شح ذلك من اخلطابات بال�شفحات اأرقام )22، 23(.
د- لوحات التوزيع الفرعية تقدمي العينة يف 1414/4/28هـ واعتمادها يف 1414/9/9هـ ويت�شح 

ذلك من اخلطابات بال�شفحات اأرقام )24، 25(.
ه- مفاتيح وبرايز االإ�شاءة تقدمي العينة يف 1414/2/29هـ واعتمادها يف 1414/10/11هـ ويت�شح 

ذلك من اخلطابات بال�شفحات اأرقام )26، 27(.
بتاريخ  واالعتماد  1414/7هـ   /6 بتاريخ  العينات  تقدمي  العام  املوقع  متديدات  موا�شري  و- 

1414/8/13هـ ويت�شح ذلك من اخلطابات بال�شفحات اأرقام )28، 29(.
ز- ال�شبابيك االأملنيوم تقدمي العينة يف 1414/6/25هـ واعتمادها يف 1414/9/18هـ ويت�شح ذلك 

من اخلطابات بال�شفحات اأرقام )30، 31(.
4- عدم اكتمال خمططات امل�شروع االأ�شلية وعدم كفايتها للتنفيذ لبع�س البنود وعلى �شبيل املثال:
تعليم جدة، ولكن  اإدارة  للت�شطيبات من  ت�شليمنا جدواًل  للت�شطيبات وقد مت  اأ- عدم وجود جدول 

فوجئنا بو�شول جدول ت�شطيبات اآخر يختلف عن اجلدول االأول يف 1414/4/27هـ.
ب- عدم وجود خمططات الأعمال التغذية الداخلية باملياه.

التحليل  وخزانات  االأر�شية  باخلزانات  وعالقتها  العام  املوقع  الأعمال  خمططات  وجود  عدم  ج- 
وخنادق ال�شرف، وكذلك الأعمال الطلمبات والغاز واحلريق.
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د- عدم وجود خمططات ل�شبكة الري الأحوا�س الزهور.
ه- عدم وجود خمططات تف�شيلية لالأبواب اخل�شبية واحلديدية.

)برايز-مفاتيح(  الكهربائية  االأعمال  تنفيذ  مت  وقد  املفرو�شات  توزيع  خمططات  وجود  عدم  و- 
وخالفه طبقًا ملخططات الكهرباء التي مت ت�شليمها لنا عند بدء العمل بامل�شاريع وبعد اأن مت انتهاء 
املفرو�شات  توزيع  تو�شح  خمططات  تقدمي  منا  طلب  امل�شاريع  ملعظم  الوقت  ن�شف  من  يقرب  ما 
وعالقتها باالأعمال الكهربائية ومت تقدمي هذه املخططات رغم اأنها ا�شتغرقت فرتة طويلة لالعتماد 

فقد ترتب على ذلك تك�شري وتغيري م�شارات يف كثري من االأعمال الكهربائية نتيجة ذلك.
ز- بالن�شبة لالأعمال الكهربائية حتتاج اإىل خمططات تو�شيحية تف�شيلية حتى ميكن تنفيذها على 

الطبيعة.
ح- ال توجد تفا�شيل لالأ�شقف امل�شتعارة )ارتفاعها - اأماكنها(.

ال�شفط ويت�شح  اأماكن مراوح  وال�شخانات.غري وا�شحة باملخططات وكذلك  اأماكن الربادات  ط- 
ذلك من اخلطابات بال�شفحات اأرقام )32( حتى )37(.

ي- ال توجد خمططات الأعمال تكييف الهواء خا�شة �شبكة �شرف مياه التكييف للوحدات املنف�شلة 
وكذلك اأماكن الوحدات العلوية اخلا�س بها.

ك- وقد اأدى كل ذلك اإىل �شرورة تقدمي خمططات تو�شيحية للتنفيذ ولكن عند تقدمي املخططات 
لالعتماد ا�شتغرق اعتمادها وقتًا طوياًل ويت�شح ذلك فيما يلي:

* مت تقدمي خمططات املوقع العام )تغذية، حريق، �شرف، غاز( للمدار�س منوذج )2( ، )5( يف الفرتة 
1414/4/26هـ حتى 1414/5/16هـ مت اعتماد عدد )12( خمططًا يف الفرتة من 1414/10/20هـ 
بتاريخ 1415/4/16هـ حتت رقم  اإىل 1415/1/10هـ والباقي عدد )5( خمططات مت اعتمادها 

)1/11/3256( ويت�شح ذلك من اخلطابات بال�شفحات )38( حتى )54(.
مت   )5  ،2( منوذج  مدار�س  خا�شة  املياه  لدورات  الداخلية  التغذية  خمططات  اعتماد  تاأخر   *
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بتاريخ  اعتمادها  ومت  1414/6/29هـ،  بتاريخ  ع(   -93/556( رقم  باخلطاب  لالعتماد  اإر�شالها 
مت  فقد  بها  اخلا�شة  االأيزوميرتيك  خمططات  اأما   )1/11/14040( برقم  1414/10/29هـ 
اخلطابات  من  ذلك  ويت�شح   )1/11/416  ،415( رقم  حتت  1415/1/10هـ  بتاريخ  اعتمادها 

بال�شفحات اأرقام )55، 56، 57، 58(.
* تاأخري اعتماد خمطط �شبكة ري اأحوا�س الزهور خا�شة مدار�س منوذج )2( مت اإر�شالها لالعتماد 
بخطابنا رقم )93/593- ع( بتاريخ 1414/7/16هـ ومت اعتمادها برقم )1/11/14039( بتاريخ 

1414/10/29هـ ويت�شح ذلك من اخلطابات بال�شفحات اأرقام )59، 60(.
لالعتماد  اإر�شالها  مت   )5  ،2( منوذج  للمدار�س  املياه  دورات  فر�س  خمططات  اعتماد  تاأخري   *
بخطاب رقم )94/509- م ج( بتاريخ 1414/10/25هـ ومت اعتمادها بتاريخ 1415/2/4هـ حتت 

رقم )1/11/1187( ويت�شح ذلك من اخلطابات بال�شفحات اأرقام )61، 62(.
املخططات  اعتماد هذه  ا�شتغرقها  التي  املدة  املخططات وطول  اكتمال  اأن عدم  يت�شح  تقدم  مما 
انتظارا  جديدة  بنود  يف  البدء  وعدم  �شديد  ببطء  ي�شري  املواقع  يف  العمل  جعل  اإىل  اأدى  للتنفيذ 

العتماد املخططات اخلا�شة بها مما جعل ن�شب االإجنازات تكون هابطة.
5- وجود مهند�س اإ�شراف واحد على اأعمال الكهرباء من قبل الرئا�شة وذلك جلميع امل�شاريع مبدينة 
جدة ولفرتات طويلة مما اأدى اإىل تاأخري ا�شتالم اأعمال التمديدات باالأ�شقف اخلر�شانية ملدد طويلة 
وذلك من بداية العمل، وحتى وجود املهند�س الثاين مل ينِه هذه امل�شكلة حيث اإن فرتات وجودهما 
معًا قليلة جدًا نظرًا حل�شولهم على اإجازة بالتبادل يف حني اأن حجم االأعمال ي�شتلزم وجود اأكرث 

من مهند�س مقيم وقد مت رفع االأمر بخطاباتنا بال�شفحات رقم )63، 64(.
6- و�شول خمططات من الرئا�شة تختلف عما مت ا�شتالمه مع بداية العمل بال�شارع وذلك بعد مرور 

اأكرث من ن�شف الوقت ملعظم امل�شاريع ويت�شح ذلك فيما يلي:
اأ- و�شول جدول الت�شطيبات خمتلف كثريًا عن اجلدول االأول.
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ب- و�شول خمططات جديدة لتوزيع املفرو�شات لبع�س العنا�شر املعمارية ولي�س العنا�شر.
ج- و�شول خمططات جديدة الأماكن الربادات وال�شخانات.

د- و�شول خمططات جديدة بها كثري من التعديالت لالأعمال الكهربائية واأعمال االأ�شقف  ال�شناعية 
وتكييف الهواء للم�شرح واملكتبة، مما اأدى اإىل �شرورة عمل تغيريات، يف االأعمال التي ت�شتلزم عمل 
تك�شري باحلوائط وغريها وكذلك تغيري يف م�شارات التمديدات الكهربائية وكل هذه االأمور ت�شتلزم 

وقتًا وجمهودًا زائدًا...
8- و�شول تعميمات من الرئا�شة العامة لتعليم البنات من وقت اإىل اآخر لعمل تعديالت وتغيريات 
على املخططات املعتمدة التي مت ت�شليمها لنا عند بداية العمل بامل�شاريع وذلك بعد مرور اأكرث من 

ن�شف الوقت ملعظم امل�شاريع ويت�شح ذلك من االآتي:
اأ- و�شول خمططات بها تغيريات ملبنى البوابة. 

ب- و�شول خمططات بها تغيريات ملجاري العمل )مدار�س منوذج 2(.
ج- و�شول خمططات بها تغيريات لدورات املياه )مدار�س منوذج 2(.

د- و�شول خمططات بها تغيريات لالأعمال الكهربائية للم�شرح واملكتبة....
ه- و�شول تعميمات تق�شيم املدار�س اإىل مراحل ) ابتدائي، متو�شط، ثانوي( والذي يت�شمن تغريات 
كبرية يف املخططات من حيث الف�شول واملعامل وبع�س الغرف االإدارية دون حتديد اأي من املدار�س 
 )1/11/12710( رقم  باخلطاب  وذلك  ثانوي  اأو  متو�شط  اأو  ابتدائي  وهي  بتنفيذها  نقوم  التي 
عمل  يتم  �شوف  املدار�س  من  اأي  ال�شتي�شاح  العمل  توقف  اإىل  اأدى  مما  1414/10/22هـ  بتاريخ 
التغيري اخلا�س بها واأين �شيطبق ذلك لعدم علمنا باأي من املدار�س التي نقوم بتنفيذها، االبتدائي 
بتاريخ  ج(  م   -94/514( رقم  بخطابنا  ذلك  عن  اال�شتف�شار  مت  وقد  الثانوي،  اأو  املتو�شط  اأو 
1414/11/6هـ ومت ت�شليمنا بعد ذلك ما يو�شح هذه املراحل بالن�شبة لكل مدر�شة باخلطاب رقم 
خطاب  و�شول  من  �شهرين  من  اأكرث  حوايل  بعد  اأي  1414/10/22هـ  بتاريخ   )1/11/015867(
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اإن املوقف التنفيذي ملعظم  التغيري بتاريخ 1414/12/28هـ وهذه الفرتة تعترب فرتة توقف وحيث 
املهند�شني  املواقع وجعل  ارتباك  اإىل  االأمر  فاأدى  التغيريات  تنفيذ هذه  تعدى مرحلة  قد  امل�شاريع 
باملواقع ال يعرفون اأي تغيري اأو تعديل �شينفذ مما اأدى اإىل تعطل االأعمال فرتة طويلة ال تقل عن ثالثة 
اأ�شهر وقد مت عقد اجتماع باالإدارة ملناق�شة ذلك االأمر، وا�شتقر االأمر على هذه التغيريات بالن�شبة 

للمراحل على اأنها �شوف تنفذ يف ثالث مدار�س فقط هي:
اأ- مدر�شة ).....(.

ب- مدر�شة ).....( بحي قويزة واملنقولة اإىل حي الفي�شلية.
ج- مدر�شة ).....( بحي ال�شفا.

ثم مت اإ�شافة مدر�شة رابعة وهي مدر�شة ).....( بالفي�شلية ويت�شح ذلك من اخلطابات بال�شفحات 
اأرقام من )69( اإىل )74(.

وقد تطلب ذلك تقدمي خمططات جديدة الأعمال التغذية باملياه وفر�س الدورات وخالفه مما ميثل 
عبئًا جديدًا علينا ويعطل االأعمال حلني اعتماد املخططات اخلا�شة بها.

اأو البنود فت�شل الردود  9- تاأخر الرد على اخلطابات التي تر�شل لال�شتف�شار عن بع�س االأعمال 
متاأخرة فال تتفق مع الوقف التنفيذي للم�شاريع مما اأدى اإىل تعطل العمل باملواقع، ونذكر على �شبيل 

املثال بع�س هذه اخلطابات وهي:
اأ- خطابنا رقم )94/514- م ج( بتاريخ 1414/11/6هـ.

ب- خطابنا رقم )94/533- م ج( بتاريخ 1414/12/18هـ.
ج- خطابنا رقم )94/669- م ج( بتاريخ 1414/8/4هـ.

د- خطابنا رقم )94/912- م ج( بتاريخ 1414/10/14هـ.
05 خطابنا رقم )94/515- م ج( بتاريخ 1414/11/9هـ.

ويت�شح ذلك من اخلطابات املوجودة بال�شفحات اأرقام )67 ،75( حتى )83(.
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10- هناك بع�س املالحظات التي اأدت اإىل �شياع بع�س الوقت يف اال�شتف�شارات وهى:
10-  االختالف بني املخططات واملقاي�شة ويت�شح ذلك من االآتي:

اأ- عدم وجود جدول ت�شطيبات معتمد لي�س به اأي تغيري اأو تعديالت ويكون مطابقًا للمقاي�شة.
ب- عدم وجود خمططات تو�شح اأماكن وارتفاعات االأ�شقف امل�شتعارة بالعنا�شر املختلفة بامل�شاريع.
االأجهزة  وبرايز  مبفاتيح  وعالقتها  املفرو�شات  توزيع  اأماكن  تو�شح  خمططات  وجود  عدم  ج- 

الكهربائية.
د- عدم وجود خمططات تو�شح اأماكن تكيف الهواء ويت�شح ذلك من اخلطابات بال�شفحات اأرقام 

من )84( حتى )102(.
10- عدم و�شوح اأماكن بع�س البنود واأين �شتنفذ هذه البنود طبقًا ملا جاء مبقاي�شة االأعمال : - 

اأ- االأ�شقف امل�شتعارة - ب- املفرو�شات -جـ- مراوح ال�شفط -د- وحدات تكييف الهواء املنف�شل.
اإىل  اأدى  مما  11- تاأخري اعتماد املفرو�شات واأثاث املختربات حيث ا�شتغرق ذلك وقتًا طويالً 

اأن بع�س املوردين قاموا بتوريد بع�س البنود بعد موعد ت�شليم امل�شاريع.
من  كبرية  ن�شب  مع خ�شم  الالزم  من  اأطول  وقتًا  الدورية  امل�شتخل�شات  مراجعة  ا�شتغرقت   -12
االأعمال مما اأدى اإىل عدم �شرف م�شتحقاتنا بطريقة توفر ال�شيولة الالزمة ملتابعة امل�شاريع وكذلك 
قيمة  اإن  وحيث  الن�شب  هذه  حل�شاب  كاأ�شا�س  امل�شتخل�س  قيمة  تاأخذ  االإجناز  ن�شب  ح�شاب  عند 
بهذه  االإجناز  ن�شب  فتظهر  املوقع  على  الفعلية  االأعمال  قيمة  متثل  ال  ت�شرف  التي  امل�شتخل�شات 

الطريقة هابطة وال متثل احلقيقة.
13- عند تنفيذ خزانات التحليل وخندق ال�شرف ونظرًا الرتفاع من�شوب املياه يف بع�س املواقع وبعد 
تعطيل العمل بها ب�شبب هذا االرتفاع فقد قدمنا اقرتاحات لتنفيذ خزان التحليل وخنادق ال�شرف 
بطريقة ال ت�شمح بو�شول املياه اجلوفية اإليها وقد مت تقدمي هذه املقرتحات بعد اأخذ موافقة الرئا�شة 
بالريا�س يف 1415/1/26هـ، ومل تتم املوافقة على ذلك اإال بتاريخ 1415/4/16هـ، مما اأدى اإىل 
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تاأخري اعتماد خمططات املوقع العام لهذه املدار�س والذي مت تقدميه بخطابنا رقم )93/372- ع( 
بتاريخ 1414/4/26هـ، اإىل تاريخ 1415/4/16هـ، ويت�شح ذلك من خطاباتنا بال�شفحات اأرقام 

.)107 ،106(
14- نظرًا لتو�شيات التاأ�شي�س وطبيعة بع�س املواقع لبع�س املدار�س فقد مت عمل تعديالت باأ�شوار 
هذه املدار�س مثل املدر�شة مبخطط �شمو االأمري ).....( ال�شمايل واملدر�شة مبخطط �شمو االأمري 
اأرقام  بخطاباتنا  املدار�س  لهذه  باالأ�شوار  اخلا�شة  املخططات  تقدمي  مت  وقد  اجلنوبي   ).....(
)96/506- م ج(، )94/532- م ج( بتاريخ 1414/10/21هـ، 1414/12/18هـ على التوايل وقد 
مت اعتماد هذه املخططات بتاريخ 1415/8/2هـ اأي بعد مدة ترتاوح من )8( اأ�شهر اإىل )10( اأ�شهر 
وقد اأدى ذلك بجانب تعطل اأعمال االأ�شوار اإىل وقف االأعمال مببنى البوابة و�شكن احلار�س وغرفة 
الغاز الرتباط هذه املباين باالأ�شوار طوال هذه املدة وكذلك تاأخري تنفيذ بع�س بنود املوقع العام....
18- اعتماد مورد واحد اأو م�شنع واحد لبع�س البنود مثل اعتماد اخلزف ال�شعودي فقط جلميع 
اأنواع القي�شاين وال�شرياميك واالأجهزة ال�شحية مما اأدى اإىل تاأخر و�شول بع�س اأنواع االإك�ش�شوارات 
مثل الزوايا والوزرات امللفوفة اإىل املواقع يف الوقت املنا�شب مما اأدى اإىل تاأخري العمل، ويت�شح ذلك 

من خطابنا بال�شفحة رقم )119(.
متاأخرة، وعلى  و�شلتنا  والتي  بالعقد  لها نظري  لي�س  والتي  التغيري  باأوامر  امل�شتجدة  االأعمال   -19
اأدت اإىل  اأوامر التغيري، فاإن هذه االأعمال  اأننا قد تعاقدنا على هذه البنود فور و�شول  الرغم من 

مزيد من التاأخري لالأ�شباب االآتية:
اأ- طلب كثري من املوردين وقتًا للتوريد تعدى موعد ت�شليم امل�شاريع.

واأعمال  الكاونرتات  اأعمال  بنود  مثل  بها  اخلا�شة  املواد  العتماد  وقتًا  البنود  بع�س  تطلبت  ب-   
االأ�شقف اجلب�شية واأعمال غرفة التلفزيون.

البنود تك�شريًا يف احلوائط و�شب خر�شانات جديدة وتعديل م�شارات متديدات  ج- تطلبت بع�س 
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كهربائية وغريها من التعديالت. مع العلم باأن االأ�شعار قد زادت موؤخرًا وهذا كبدنا اأعباء مالية مل 
تكن يف احل�شبان عند و�شح االأ�شعار لهذه البنود.

مما تقدم يت�شح اأن هناك اأ�شبابًا كثرية اأدت اإىل هذا التاأخري وهي مل تكن يف احل�شبان، وحتى حني 
عر�شت مل حتل يف الوقت املنا�شب، ومن حني اإىل اآخر ا�شتجدت بع�س االأ�شباب التي اأدت اإىل مزيد 

من التاأخري(.
َعى عليها دورها متويلي، وقد مت االتفاق بني الوزارة  َعى عليها باأن ال�شركة املُدَّ وقد عقب وكيل املُدَّ
اأن تكون العالقة بينهما مبا�شرة، ومرفق �شورة التفوي�س ال�شادرة  اآلية العمل على  ِعية على  واملُدَّ
ِعية  ِعية للتعامل يف كل �شيء مع الوزارة مما يوؤكد دفاعنا .. فاإذا كانت املُدَّ َعى عليها للُمدَّ من املُدَّ
اإذًا وحدها امل�شوؤولة عن التاأخري الذي  هي التي تتوىل جميع االأمور وتوجه خطاباتها للوزارة فهي 
اأقرته الوزارة، واأما �شوؤال الدائرة عن حم�شر ت�شليم الوقع وحما�شر الت�شليم االبتدائي والنهائي 
ِعية والوزارة، ومتديد الوزارة للعقد مدة �شتة اأ�شهر اأمر ال تعلم  فتفيد باأن هذه املحا�شر لدى املُدَّ
ِعية بعد  َعى عليها، ونطلب الكتابة للوزارة، واأ�شاف اأن دور موكلته هو �شرف م�شتحقات املُدَّ عنه املُدَّ

ورود امل�شتخل�س لها من مالك امل�شروع.
ويف جل�شة تالية ح�شر طرفا الدعوى وممثل الوزارة ).....( وطلب ن�شخة من مذكرات الطرفني 
واأوراق املحبة فتم تزويده بذلك فطلب مهلة لالإفادة مبا لدى الوزارة، ويف اجلل�شة املحددة تقدم 
اأ�شهر، ويف  ثالثة  تقل عن  ال  مهلة  اإي�شاحات فطلب  الدائرة عدة  منه  كافية فطلبت  مبذكره غري 
اأخرى، ويف  الدائرة وطلب مهلة  اإعداد ما طلبته  تتمكن من  الوزارة مل  باأن  اأفاد  املحددة  اجلل�شة 
اجلل�شة التالية تقدم مبذكره حا�شلها اأنه قد �شدر قرار الرئي�س العام بتمديد مدة العقد �شتة اأ�شهر، 
واملادة )9/ب( من نظام تاأمني م�شرتيات احلكومة وتنفيذ م�شروعاتها حددت �شالحيات الوزير اأو 
رئي�س الدائرة بتمديد مدة العقد اإذا كان التاأخري ناجتًا عن )اأ( تكليف املتعاقد مع احلكومة باأعمال 
جديدة اإذا كان االأمر بها قد �شدر يف وقت ال ي�شمح باأدائها يف باقي املدة املتفق عليها يف العقد )ب( 
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اأمر �شادر من اجلهة االإدارية باإيقاف االأعمال الأ�شباب ال دخل للمتعاقد مع احلكومة فيها، وت�شمنت 
املادة )9/جـ( اأنه اإذا كان التاأخري ناجتًا عن غري االأ�شباب امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة فال يجوز 
االإعفاء من غرامة التاأخري املرتتبة عليها اإال باالتفاق مع وزارة املالية، ومبا اأن هذا التمديد يخالف 
املادة )9/ب( وبالتايل تنطبق املادة )9/جـ( التي هي من اخت�شا�س وزارة املالية، فاإن الرئي�س 
العام ال ميلك �شالحية التمديد، وتبقى مدة العقد على اأ�شا�س )24( �شهرًا ويتم احت�شاب التاأخري 

بعد هذه املدة.
َعى  املُدَّ باإلزام  اإليها  امل�شار  الق�شايا  من  ق�شية   )20( يف   - ال�شابق  بت�شكيلها   - الدائرة  وحكمت 
ِعية، ا�شتنادًا  ِعية بها تبقى من غرامة التاأخري واالإ�شراف املح�شومة على املُدَّ عليها باأن تدفع للُمدَّ
ِعية �شلمت تلك ال�شارع خالل مدة التمديد، واأنه  اإىل �شدور قرار الرئي�س العام بالتمديد، واأن املُدَّ
ال ينال من ذلك ما دفع به ممثل الوزارة اإذ اإن م�شوؤولية املقاول تنتهي بهذه املوافقة وال عالقة له 
باأن هذه املوافقة متت دون اأخذ راأي وزارة املالية، اإذ اإن هذا االأمر م�شوؤولية مالك امل�شروع و بتاريخ 

1428/12/20هـ �شدرت اأحكام دائرة التدقيق بتاأييد تلك االأحكام.
َعى عليها ).....(،  ِعية املحامي ).....(، ووكيل ال�شركة املُدَّ ويف جل�شة اليوم ح�شر كل من وكل املُدَّ
التاأخري واالإ�شراف يف  ِعية مقابل غرامة  املُدَّ اأن املبلغ املتبقي املح�شوم من م�شتحقات  واتفقا على 
الف�شل  وطلبا  الق�شية  اأقوالهما يف  وقررا ختم  ريااًل  الدعوى )544523.77(  املدر�شة حمل هذه 

فيها.

بالن�شبة  اأمر جتاري  املاثلة حادث بني من�شاأتني جتاريتني ومتولد من  النزاع حمل الدعوى  اأن  مبا 
َعى عليها باأن تدفع لها بقية ما مت ح�شمه  ِعية لل�شركة املُدَّ لكل منهما، يتمثل يف مطالبة املوؤ�ش�شة املُدَّ
عية مبوجبه بتنفيذ  عليها من غرامة التاأخري واالإ�شراف يف عقد املقاولة من الباطن الذي قامت املُدَّ
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مع  الرئي�س  املقاول  هي  عليها  َعى  املُدَّ ال�شركة  بح�شبان  املواد،  تاأمني  مع  حكومية  مدر�شة  م�شروع 
املالك وزارة الرتبية والتعليم، فاإن ديوان الظامل بهيئة ق�شائه التجاري يخت�س بالف�شل يف الدعوى 
التجارية  املحكمة  ونظام  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  اإىل  ا�شتنادًا 

ال�شادر باالأمر ال�شامي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ يف مواده )1،443/اأ(.
عليها  َعى  املُدَّ بعقد  بينهما  التعاقد  يف  التزمتا  عليها  َعى  واملُدَّ ِعية  املُدَّ فاإن  باملو�شوع،  يتعلق  وفيما 
وهذا  م�شروعاتها،  وتنفيذ  احلكومة  م�شرتيات  نظام  على  اأحال  الذي  امل�شروع  مالكة  الوزارة  مع 
النظام ن�س على متديد مدة العقد اإذا مت تكليف املتعاقد باأعمال جديدة اإذا كان االأمر بها �شدر 
يف وقت ال ي�شمح باأدائها يف باقي املدة املتفق عليها يف العقد، اأو مت اإيقاف االأعمال الأ�شباب ال دخل 
العام  الرئي�س  من  التمديد  بعد  العقد  ومدة  1416/3/3هـ  يف  تنتهي  العقد  ومدة  فيها.  للمتعاقد 
تنتهي يف 1416/9/3هـ واال�شتالم االبتدائي مع اال�شتفادة من امل�شروع يف 1417/3/21هـ، ومن ثم 
مت اإخ�شاع امل�شروع لغرامة التاأخري بحدها االأق�شى )10%( ولغرامة اأتعاب االإ�شراف )1%( وقد مت 
ِعية  الحقا االإعفاء من ن�شف الغرامة من املقام ال�شامي، وتبقى منها حم�شومًا من م�شتحقات املُدَّ

مبلغ )544523.77( ريااًل، وكل ذلك ثابت باتفاٍق من م�شتندات الق�شية.
ِعية بدعوى التاأخري للمدة امل�شار اإليها، ومبا اأن �شاحبة  ومبا اأن الغرامة مقتطعة من م�شتحقات املُدَّ
امل�شروع تاأخرت يف اعتماد كثري من العينات التي بلغ التاأخر يف بع�شها اأكرث من �شبعة اأ�شهر على 
)ابتدائي،  اإىل مراحل  املدار�س  تق�شيم  بالتعميم عن  قامت  كما  الوقائع،  تف�شيال يف  ورد  ما  نحو 
متو�شط ، ثانوي( ويت�شمن ذلك تغيريات كبرية يف املخططات من حيث الف�شول واملعامل وبع�س 
بتاريخ   )1/11/12710( رقم  باخلطاب  وذلك  املدار�س  من  اأي  حتديد  دون  االإدارية  الغرف 
1414/10/22هـ مما اأدى اإىل توقف العمل ال�شتي�شاح اأي من املدار�س �شوف يتم التغيري اخلا�س 
ِعية اإىل اال�شتف�شار عن ذلك بخطابها رقم )94/514 م ج( يف  بها واأين �شيطبق ذلك، مما حدا باملُدَّ
1414/11/6هـ يف  حتى �شدر خطاب �شاحبة امل�شروع رقم )1/11/015867( يف 1414/12/28هـ 
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اأي بعد حوايل اأكرث من �شهرين من و�شول خطاب التغيري، ومن طبيعة ذلك اأن يوؤدي اإىل اإرباك 
اأن هذه التغيريات ت�شمل عدة مدار�س من بينها  العمل، وقد ا�شتقر االأمر مع الرئا�شة اأخريًا على 
التعديالت  هذه  عن  ونتج  واملخططات  الر�شومات  يف  تغيريًا  ذلك  وتطلب  الدعوى،  حمل  املدر�شة 
تك�شريًا واإزالة وتغيريًا يف الف�شول واملعامل والغرف االإدارية طبقًا وما يتفق واملرحلة اجلديدة، ومت 
التكييف  اأعمال  وتغيريًا يف  وتعدياًل  ال�شحية  واالأعمال  الكهربائية  االأعمال  م�شارات  تغيري معظم 
املياه  دورات  يف  وتعدياًل  بالكامل،  املنف�شلة  للوحدات،  التكثيف  مياه  �شرف  �شبكة  يف  وتغيريًا 
وم�شارات الكابالت الكهربائية، كما مت التعديل يف توزيع اأعمال املفرو�شات والتي لها عالقة مبا�شرة 
وال�شخانات  الربادات  يف  وتعدياًل  الفر�س،  باأعمال  املرتبطة  الكهربائية  االأعمال  م�شارات  بتعديل 
وتنفيذ هذه التعديالت واأوامر التغيري ا�شتغرق الكثري من الوقت واجلهد والتكاليف اإىل غري ذلك 
من اأ�شباب التاأخري الواردة تف�شياًل يف وقائع هذا احلكم وكذا اخلطابات ب�شاأنها، وامل�شلمة لكل من 

َعى عليها وممثل الوزارة. وكيل املُدَّ
والوزارة مالكة ال�شروع اأيدت اأ�شباب التاأخري تلك يف اأكرث من مو�شع وباأكرث من وجه، ومن ذلك:

اأواًل: ب�شدور قرار الرئي�س العام مبكرًا بتمديد مدة العقد �شتة اأ�شهر لعموم م�شاريع املدار�س )24 
ِعية من الت�شليم خالل مدة التمديد  ِعية مبا فيها هذه املدر�شة، وقد متكنت املُدَّ مدر�شة( مقاولة املُدَّ
هذه يف )20 مدر�شة( واأيدت هيئة التدقيق بديوان املظامل هذا التمديد يف جميع ذلك، على نحو ما 
�شلفت االإ�شارة اإليه فيما جتاوز تاريخ الت�شليم يف )4 مدار�س فقط منها هذه املدر�شة( مدة التمديد 

بعدة اأ�شهر الأ�شباب خا�شة بهذه املدار�س االأربع تعود ملالكه امل�شروع.
ثانيًا: بدعمها وتبنيها للرفع بهذه االأ�شباب للمقام ال�شامي طالبة اإعفاء املقاول من غرامة التاأخري 
واالإ�شراف، وقد جاء يف االأمر ال�شامي باالإعفاء من ن�شف الغرامة الوجه ملعايل الري�س العام لتعليم 
البنات ).. وما اأو�شحتموه من اأن الرئا�شة اأ�شندت للموؤ�ش�شة الذكورة عددًا من امل�شاريع وقد تطلبت 
احلاجة اإجراء تغيريات يف بع�س االأعمال ومل متنح املوؤ�ش�شة مدة اإ�شافية لهذا الغر�س رغم اأن بع�س 
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تاأخري بحقها  اإىل تطبيق غرامة  اأدى  التنفيذ على و�شك االنتهاء مما  التغيري �شدرت ومدة  اأوامر 
مقدارها )110509510( اأحد ع�شر مليونًا وخم�شمائة وت�شعة اآالف وخم�شمائة وع�شرة رياالت ..(.

ثالثًا: اأنه ملا انعقدت اخل�شومة يف هذا اخل�شو�س اأمام ق�شاء ديوان الظامل مل تدفع اإطالقًا باأي 
دفع مو�شوعي اأو ثبوتي يف هذا ال�شبيل اأو تقدح يف �شيء من وقائع ووثائق اأ�شباب التاأخري هذا فيما 
ِعية بعدة خطابات يف هذا  َعى عليها املقاول الرئي�س فقد خاطبتها املُدَّ يخ�س الوزارة اأما ال�شركة املُدَّ
ِعية لها  ل رقم )96/2164 ع( يف 1416/11/22هـ واأبانت املُدَّ عية  املطوَّ ال�شاأن من ذلك خطاب املُدَّ
َعى عليها  َعى عليها يف هذا امل�شمار، فيما قررت املُدَّ اأ�شباب التاأخري واأ�شارت اإىل خطاباتها اإىل املُدَّ
عية بعد ورود امل�شتخل�س(  يف مرافعتها يف الق�شية باأن دورها )متويلي( )و�شرف م�شتحقات املُدَّ
َعى عليها )لي�س  َعى عليها( واأن املُدَّ و)اأما متديد الوزارة للعقد مدة �شتة اأ�شهر فاأمر ال تعلم عنه املُدَّ

لديها اأي علم بالتنفيذ، واأي علم باأ�شباب التاأخري، واأية م�شتندات(.
َعى عليها املقاول الرئي�س �شلبي )100%( منذ التعاقد وطيلة التنفيذ،  ومن ثم فاإن موقف ال�شركة املُدَّ

وما اأعقب التنفيذ، وحتى يف �شاأن املطالبات والدعوى يف هذا ال�شبيل باعرتافها ال�شريح.
ِعية الذي هو ثمن ملثمن   والغرامة امل�شتقطعة حمل الدعوى، هي باتفاق حم�شومة من عني حق املُدَّ
ِعية حتملت تبعات  تكلفته حقيقة وهو اأحد العو�شني يف العقد يقينًا، وجزء من قيمة العقد، بل اإن املُدَّ
االأ�شعار  ارتفاع  وتبعة  العمل،  يف  اال�شتمرار  تبعة  للمالك،  تعود  الأ�شباب   - التنفيذ  يف  املدة  جتاوز 
والت�شخم، وتبعة تاأخر ا�شتالم م�شتحقات العقد، وتبعة التاأثري ال�شلبي على اأعمالها االأخرى اأو البدء 

يف اإعمال اأخرى ح�شبما هو م�شتفي�س متعارف عليه يف مثل هذه االأحوال.
والعبء املايل واالإداري وتراكم وا�شتمرار االأ�شرار يف املدة بعد انتهاء مدة العقد لالأ�شباب املذكورة، 
يقينًا،  الباهظة  واأ�شراره  تكاليفه  ِعية" ولذلك  "املُدَّ املقاول  واالأكرب على  االأول  املقام  هو عبء يف 
وي�شتتبعه تاأخر االأعمال وتاأخري اإنهاء اأو البدء يف اأعمال اأخرى الحقة، وتاأخر ا�شتالم امل�شتحقات، 
ولذلك مل ي�شدر اعتماد �شرف الت�شفية النهاية للم�شروع اإال بعد ذلك ب�شنوات، واأما ما حلق بذلك 
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ِعية َفِعَو�ٌس عالق حتى االآن "1428هـ" مع االإ�شارة اإىل  من اقتطاع غرامة التاأخري من م�شتحقات املُدَّ
ِعية طيلة العام الدرا�شي نظرًا لطبيعة وظيفة امل�شروع حيث  اأن ا�شتكمال النواق�س مل متكن منه املُدَّ

متت اال�شتفادة منه ببدء درا�شة الن�شاء فيه.
اعتماد  يتطلبه  وما  التغيري،  واأوامر  االإ�شافية  واالأعمال  امل�شروع  عنا�شر  يف  التعديالت  تلك  وكل 
امل�شروع  اإمنا هو حلاجة  .. كل ذلك  لها  يلزم  وا�شتكمال ما  وتغيري املخططات  العينات من وقت، 

وزيادة كفاءة وم�شلحة مالكة امل�شروع وحتى يتالءم مع املرحلة الدرا�شية املطلوبة.
ِعية بقية ما مت ح�شمه من غرامة  َعى عليها باأن تعيد للُمدَّ وبناًء عليه فاإن الدائرة تنتهي اإىل اإلزام املُدَّ

التاأخري واالإ�شراف وقدره باتفاق الطرفني مبلغ )544523.77( ريااًل.
ِعية	موؤ�ش�شة	).....(	مبلغاً	قدره	 َعى	عليها	).....(	اأن	تدفع	للُمدَّ لذلك	حكمت	الدائرة	باإلزام	املُدَّ

خم�شمائة	واأربعة	واأربعون	األفاً	وخم�شمائة	وثالثة	وع�شرون	رياًل	و�شبع	و�شبعون	هللة.	

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	2/5935/ق	لعام	1427هـ
رقم	احلكم	البتدائي:	165/د/جت/30	لعام	1429هـ

رقم	حكم	ال�شتئناف:	208/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�شة:	1430/6/8هـ

	عقد	مقاولة	-	مقاولة	من	الباطن-	ف�شخ	العقد	-	التنفيذ	على	احل�شاب	-	�شهادة	-	وكالة	يف	اإبرام	

العقد	-	�شلح	-	ميني.

عى عليها بدفع فرق االأعمال التي مت تنفيذها على ح�شابها- �شلطة  عية باإلزام املُدَّ 1- مطالبة املدَّ
الدائرة يف تقدير �شهادة ال�شهود - ثبوت ف�شخ العقد بني الطرفني بالبينة وح�شول الت�شالح عليه، 
عى عليها بت�شوير مقربة- اتفاق طريف النزاع على و�شع  وحترير اتفاق جديد يقت�شر على قيام املُدَّ
اكتمال  عند  عليها  للمدعى  بت�شليمه  ليقوم  ال�شاهدين  اأحد  عند  اجلديد  بالعقد  اخلا�س  ال�شيك 
عية يف ال�شاهد االأول باأنه موظف حكومي وميار�س اأعمال املقاوالت  التنفيذ- عدم �شحة طعن املدَّ
على  واأنه  ذلك،  �شحة  يثبت  ما  تقدم  مل  عية  املدَّ الأن  عدالته  �شقوط  اإىل  توؤدي  املخالفة  تلك  واأن 
فر�س �شحته ال يعترب م�شقطًا للعدالة- عدم �شحة الطعن يف �شهادة ال�شاهد باأنه ال يقوم ب�شداد 
الزكاة الواجبة عليه واأن له م�شاكل مع م�شلحة الزكاة الأن االدعاء قول مر�شل ف�شاًل عن اأن خالف 
التاجر مع م�شلحة الزكاة والدخل ال يعد مطعنًا يف ديانته ل�شيوع هذه اخلالفات وتعلقها بتقديرات 
عى عليها اأقوالها بيمني  واجتهادات حول اأمور حما�شبية يختلف فيها الراأي، باالإ�شافة اإىل تعزيز املُدَّ

اال�شتظهار.
اإبرام عقد  يت�شع حلقه يف  العقود  اإبرام  الوكيل يف  العموم على حق  الوكالة بطريق  الن�س يف   -2
االأول بني  التعاقد  ال�شلح يف  اإجراء  له  تتيح  ال  وكالته  باأن  ِعي  املُدَّ وكيل  دفع  ال�شلح- عدم �شحة 
اأن عقد  اأثر ذلك:  اأنواعها-  العقود على خمتلف  كافة  اإجراء  الأن من �شمن �شالحياته  الطرفني 
املحكمة  حكم  �شدور  اإبرامها-  وكالة  للمدعي  املخول  العقود  �شمن  يدخل  بالبينة  الثابت  ال�شلح 
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ِعي بقيمة العملية ملف الق�شية لعدم  عى عليه باإيداع ال�شيك ال�شادر له من املُدَّ العامة باإلزام املُدَّ
ِعي- موؤدى  اأحقيته باأن يبقي حتت يده مع �شدور هذا احلكم- انتهاء الدائرة اإىل رف�س دعوى املُدَّ

ِعي باأن يدفع للمدعى عليه املبلغ الوارد مقداره بال�شيك. ذلك: اإلزام املُدَّ

الدعوى  الئحة  على  اطلعت  الدائرة  باأن  بعالية  ورد  ما  اإىل  اإ�شافة  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخ�س 
عية تعاقدت مع املديرية العامة لل�شوؤون البلدية والقروية، باملنطقة الغربية لتنفيذ  املت�شمنة اأن املدَّ
اأ�شم  بقريتي  موتى  ومغا�شل  مقابر  وت�شوير  لتنفيذ   )19/181/21/0006/00/4( رقم  امل�شروع 
امل�شاريع املذكورة، مبوجب  لتنفيذ  عى عليه  املُدَّ عية تعاقدت مع  املدَّ واأن  وفر والقرى املرتبطة بها 
عى عليه القيام بجميع  العقد املوؤرخ يف 1425/11/20هـ املوافق 2005/1/1م والذي التزم فيه املُدَّ
باملنطقة  والقروية  البلدية  لل�شوؤون  العامة  واملديرية  عية  املدَّ بني  املربم  بالعقد  امل�شمولة  االأعمال 
مدة عمل  تكون  اأن  على  الكميات  وجداول  واملخططات  واملوا�شفات  العقد  وثائق  وتبينها  الغربية، 
عية  املدَّ اأن تقوم  األف رياٍل وعلى  بتكلفة قدرها مليون وخم�شة وع�شرون  اأ�شهر  عى عليه �شبعة  املُدَّ
عية ب�شكوى  عى عليه فجاأة عن العمل وتقدمت املدَّ بال�شداد على دفعات للمدعى عليه، ثم توقف املُدَّ
عى عليه نظرًا لتاأخره  لدى مركز ).....( قيدت لديهم برقم )3891( يف 1426/11/25هـ �شد املُدَّ

عن تنفيذ عدد من امل�شروعات )مقابر ومغا�شل موتى(.
عية بتنفيذ ما تبقى من  عى عليه وتكا�شله عن القيام بالتنفيذ، فقد قامت املدَّ ونظرًا لتق�شري املُدَّ
عى عليه بالتعاقد مع عدد من املقاولني االآخرين، بلغت قيمة هذه االأعمال  اأعمال على ح�شاب املُدَّ
املتبقية )559.890( ريااًل فقط خم�شمائة وت�شعة وخم�شون األفًا وثمامنائة وت�شعون ريااًل ا�شتنادًا 
اأية  عى عليه بتحمل  اأن البند )العا�شر( من العقد يلزم املُدَّ اإىل املادة )ال�شابعة( من العقد. كما 
عية قد تكبدت خ�شائر واأ�شرارًا مادية  غرامات اأو خ�شائر نتيجة تنفيذه لالأعمال املقاولة، وكانت املدَّ
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عى عليه عن القيام باالأعمال التي التزم بها، والتي ظلت مدة )11( �شهرًا من تاريخ  جراء تاأخر املُدَّ
ا�شتالمها للموقع، تقدر مببلغ )103.851( ريااًل �شعوديًا وهي على النحو التايل:

عية راتب مهند�س )6000( رياٍل 11 �شهرًا = 66000 رياٍل. - حتمل املدَّ
عية م�شاريف اإدارية بواقع )7%( �شنويًا ملدة )11( �شهرًا على االأعمال املتبقية والتي مت  - حتمل املدَّ

عى عليه بلغت )37.851( ريااًل. تنفيذها على ح�شاب املُدَّ
عى عليه مببلغ )589890( ريااًل اإ�شافة  وبذلك تكون قيمة االأعمال املتبقية واملنفذة على ح�شاب املُدَّ
املجموع  ليكون  ريااًل  تقدر مببلغ )103.851(  وهي  باملدعية  التي حلقت  واخل�شائر  االأ�شرار  اإىل 
عى عليه مبلغًا وقدره )536.883( ريااًل من قيمة املقاولة على  )693.741( ريااًل، وقد ت�شلم املُدَّ

دفعات.
عى عليه مببلغ مليون وخم�شة وع�شرين األفًا ومائة رياٍل، وبهذا  علمًا باأن قيمة العقد املربم مع املُدَّ

يكون اإجمايل تكلفة العقد مببلغ مليون وع�شرين األفًا و�شتمائة واأربعة وع�شرين ريااًل ال غري.
وخم�شمائة  األفًا  و�شبعون  وخم�شة  مائة  فقط  ريااًل   )175.524( االأعمال  قيمة  من  املتبقي  فيكون 
وقدره  املتبقي  املبلغ  ب�شداد  عى عليه  املُدَّ اإلزام  اآخر دعواه  ريااًل ال غري. وطلب يف  وع�شرون  واأربع 

)175524( ريااًل على النحو املذكور.
عى عليه ).....( املثبتة هويته ووكالته يف ال�شبط كما  ويف جل�شة 1428/4/14هـ ح�شر وكيل املُدَّ
اأنه  ذكر  دعواه  ِعي عن  املُدَّ وب�شوؤال  ال�شبط  ووكالته يف  هويته  املثبتة   ).....( ِعي  املُدَّ وكيل  ح�شر 
التي مت  املتبقية  االأعمال  قيمة  ريااًل ميثل فرق  بدفع مبلغ )200.524(  عى عليه  املُدَّ اإلزام  يطلب 
اأن اأخفق يف القيام بالتزامه العقدي املتفق عليه املوؤرخ يف  عى عليه بعد  تنفيذها على ح�شاب املُدَّ
عى عليه، وب�شوؤال  1425/11/20هـ وفقًا للمادة )ال�شابعة( من اأعمال عقد الباطن امل�شندة اإىل املُدَّ
عى عليه وكالة اجلواب على الدعوى، ذكر اأنه مل يت�شلم اأوراق الدعوى اإال موؤخرًا، ومل يتمكن من  املُدَّ
ِعي، حيث مت اإبرام اتفاقية  اإعداد رده املكتوب، واأن جوابه املبدئي عليها هو اأنه ال �شحة لدعوى املُدَّ
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عية بعد اإبرام العقد امل�شار اإليه يف الدعوى، كما اأن تاأخر تنفيذ االأعمال كان ب�شبب  جديدة مع املدَّ
عية يف �شداد الدفعات يف موعدها، علمًا باأنه مت تنفيذ االأعمال وت�شليمها اإىل ال�شوؤون  اإخالل املدَّ

البلدية والقروية وذكر اأنه �شيقدم رده وم�شتنداته يف اجلل�شة املقبلة.
عى عليه وكالة مذكرة من �شفحة واحدة اأرفق بها �شور عدد من  ويف جل�شة 1428/5/16هـ قدم املُدَّ
عية يف 1425/11/20هـ مت اإلغاوؤه وف�شخه على اأن يقوم  امل�شتندات ذكر فيها اأن العقد املربم مع املدَّ
عى عليه باإنهاء  عى عليه با�شتكمال ت�شوير مقربة مرعة التابعة للمجمع القروي باأ�شم، وقام املُدَّ املُدَّ
ال�شيك رقم )11( بتاريخ 2006/2/20م، مببلغ )50.000(  االأعمال وت�شلم مقابل تلك االأعمال 
رياٍل، امل�شحوب على البنك االأهلي التجاري وظهر اأنه دون ر�شيد، وكان حمل نظر اجلهة املخت�شة 
يف وزارة التجارة التي اأ�شدرت قراراها املت�شمن عدم قبول الدعوى مل�شي املدة املقررة النظامية 
للنظر يف دعاوى ال�شيكات، وهو حاليًا حمل نظر املحكمة العامة بجدة، وذكر اأن ف�شخ العقد موؤيد 
عى عليه يف جل�شة  ِعي وكالة مذكرة جوابية على ما قدمه املُدَّ ب�شهادة ال�شهود، بعد ذلك قدم املُدَّ
ِعي وكالة بان موكله ا�شطلح مع  اليوم واأرفق بها �شور عدد من امل�شتندات، ومما جاء فيها اإنكار املُدَّ
عى عليه على اإلغاء العقد وا�شتبداله بعقد اآخر يقت�شر على بناء مقربة مرعة، وذكر اأن االتفاق  املُدَّ
عى عليه كان على تنفيذ االأعمال املتفق عليها، على اأربعة مراحل، مدة كل مرحلة �شهر واحد  مع املُدَّ
عى عليه مل يلتزم  فقط وعلى اأن يتم دفع مبلغ خم�شني األف رياٍل، بعد انتهاء كل مرحلة اإال اأن املُدَّ
بتنفيذ املرحلة االأوىل، وبالتايل يكون االإخالل قد ح�شل من طرفه كما اأن امل�شتندات املقدمة رفق 
مذكرتي بجل�شة اليوم ومنها �شورة خطاب املقاول ).....( املوؤرخ يف 1427/12/4هـ ثبت فيها عدم 
عى عليه  عى عليه ثالث بوابات للمقابر التي هي �شمن اأعمال املرحلة االأوىل، فعقب املُدَّ تركيب املُدَّ
وكالة، باأن موكله قام بتنفيذ االأعمال التي مت االتفاق على ا�شتكمالها، ب�شهادة �شهود دونت �شهادتهم 
من  �شيكًا  االأعمال  تلك  مبوجب  ت�شلم  موكلي  اأن  كما  اليوم  مبذكرة  �شورها  املرفق  امل�شتندات  يف 
ِعي واأطلع الدائرة على اأ�شل ال�شيك رقم )11( بتاريخ 2006/2/20م املوافق 1427/1/22هـ  املُدَّ
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عى عليه،  املُدَّ ِعي الأمر  املُدَّ التجاري فرع اخلالدية بجدة من ح�شاب  االأهلي  البنك  امل�شحوب على 
عى عليه يف تنفيذ املرحلة االأوىل وا�شتالم موكلتي لل�شيكات  ِعي وكالة باأنه بعد ف�شل املُدَّ فعقب املُدَّ
عى عليه با�شتكمال  اإليه اأعاله تدخل املدعو ).....( على اأن يقوم املُدَّ ومن �شمنها ال�شيك امل�شار 
عى عليه مزيدًا من الوقت لتنفيذ التزامه، فقبلت طلب  بقية اأعمال املرحلة االأوىل، واأن مننح املُدَّ
عى عليه عند اإكمال كامل  املدعو ).....( وقمت بت�شليمه ال�شيك امل�شار اإليه على اأن ي�شلمه اإىل املُدَّ
قام   ).....( املدعو  اأن  اإال  ال�شيك،  �شورة  على  مدون  عليه  تعهد  اأخذ  ومت  االأوىل،  املرحلة  اأعمال 
عى عليه اأعمال املرحلة االأوىل  عى عليه، دون وجه حق وقبل اأن ي�شتكمل املُدَّ بت�شليم ال�شيك اإىل املُدَّ

وب�شبب ذلك مل توفر موكلتي الر�شيد بقيمة ال�شيك.
التاأكيد  ت�شمنت  اأنها  ذكر  �شفحتني  مذكرة يف  وكالة  عليه  عى  املُدَّ قدم  جل�شة 1428/9/4هـ  ويف 
اأن العقد الذي كان بني طريف الدعوى انتهى بالف�شخ وهو ثابت ب�شهادة ثالثة �شهود وفحواه  على 
ِعي مقابل اإنهاء اأعمال  عى عليه بت�شوير املقربة امل�شماة مبقربة مرعة، واأن يدفع املُدَّ اأن يقوم املُدَّ
عى عليه، وا�شتلم  الت�شوير مبلغًا قدره خم�شني األف رياٍل، ومت تنفيذ االلتزام املتفق عليه من قبل املُدَّ
عى عليه �شماع �شهادة ال�شهود  مبوجب ذلك ال�شيك رقم )11( وظهر اأنه دون ر�شيد، وطلب وكيل املُدَّ
احلا�شرين معه بجل�شة اليوم، حيث ح�شروا االتفاق الذي انتهى اإىل ف�شخ العقد على النحو ال�شالف 
اأنه �شيخ  ذكره، وهم كٌل من: ).....( و).....(، وب�شوؤال ال�شاهد االأول عما لديه من �شهادة ذكر 
ِعي  قبائل ).....( من ).....(، وقدم بطاقته املثبتة ل�شفته التي اأ�شار اإليها، و�شهد قائاًل اإن املُدَّ
عى عليه، حيث  وكالة احلا�شر بجل�شة اليوم، طلب مني تنفيذ اأعمال العقد الذي �شبق اإبرامه مع املُدَّ
عى عليه لكونه مل يتمم بقية االأعمال، فقبلت ذلك العر�س ثم  اأنه توجد خالفات مع املُدَّ ذكر يل 
عى عليه عدم ا�شتالم االأعمال، لوجود م�شتحقات له مل تدفع،  اأعلمته برف�شي بعد اأن طلب مني املُدَّ
ثم حاول املدعي وكالًة االتفاق مع مقاول اآخر يدعى ).....(، اإال اأنه رف�س لل�شبب ذاته، ثم عر�شت 
املتبقية بح�شور مهند�شني من  االأعمال  والت�شالح، وح�شر  للتفاهم  الدعوى االجتماع  على طريف 
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كل طرف واجتمعنا يف يوم االأحد من بداية عام 1427هـ يف االأ�شهر االأوىل منه، ومت ح�شر االأعمال 
والوقوف على املراحل االأربع من العمل، ووجدنا اأن املرحلة االأوىل مت تنفيذها ما عدا مقربة مرعة 
مل يتم االنتهاء من ت�شويرها، ويوجد خالف على البوابات احلديدية اخلا�شة بكل مقربة من مقابر 
م�شتقاًل،  �شعرًا  لها  اأن  عليه  عى  املُدَّ يرى  حيث  احلديدة  البوابات  �شعر  حيث  من  االأوىل،  املرحلة 
ثم مت االتفاق والت�شالح بعد املداوالت بني الطرفني على اإنهاء جميع االلتزامات واالتفاقات التي 
عى عليه با�شتكمال �شور مقربة مرعة، مقابل مبلغ خم�شني األف رياٍل، تدفع  بينهما، واأن يقوم املُدَّ
عى عليه العمل اخلا�س مبقربة  مبوجب �شيك اأودع اأمانة بيد املدعو ).....( املذكور، حلني اإنهاء املُدَّ
عى عليه باأنه قام بتنفيذ العمل، ومل يتم ت�شليمه ال�شيك، وطلب مني التدخل  مرعة، ثم اأخربين املُدَّ
باعتباري من قام بالتوفيق بني الطرفني وقمت باالت�شال باملدعي بخ�شو�س ذلك، فطلب مني اأن 
البلدية،  مهند�س  بح�شور  ذلك  بعد  واجتمعنا  البلدية،  من  مهند�س  بح�شور  العمل  ا�شتالم  يكون 
عية وهو املدعو ).....( ومت ا�شتالم االأعمال بعد الوقوف عليها، وموافقة  ومندوب من املوؤ�ش�شة املدَّ
ِعي وكالة مبا ح�شل، فاأخربين  مهند�س البلدية على االأعمال بح�شور ).....( املذكور ومت اإخبار املُدَّ
للمدعى عليه،  ال�شيك  ت�شليم  لتغطيته ومت  يومًا  ال�شيك دون ر�شيد، وطلب مهلة خم�شة ع�شر  باأن 
واأخربين فيما بعد اأن ال�شيك دون ر�شيد، فالتقيت باملدعي وكالة ب�شاأن ذلك، فطلب مني تخفي�س 
ِعي وكالة فرف�س ذلك، هذا  عى عليه قبول عر�س املُدَّ املبلغ اإىل ثالثني األف رياٍل، ثم حاولت مع املُدَّ
ما لدّي من �شهادة واهلل على ما اأقول �شهيد وب�شوؤال ال�شاهد الثاين ).....( عما لديه من �شهادة، 
�شهد قائاًل اإنه بعد ح�شول اخلالفات بني طريف الدعوى، اأخربين املهند�س ).....(، التابع للمدعي 
عى عليه على اإمتام عمل مقربة مرعة، مقابل خم�شني  باأنه ح�شل بينهما �شلح فحواه اأن يقت�شر املُدَّ
عليه،  عى  املُدَّ مع  ال�شلح  بح�شول  واأخربين  بجدة،  مكتبه  يف  وكالة  ِعي  املُدَّ قابلت  ثم  رياٍل،  األف 
وطلب مني ا�شتالم ال�شيك اخلا�س باالأعمال املتفق عليها من املهند�س ).....( املذكور، وت�شلمت 
عى  املُدَّ املتبقية اخلا�شة مبقربة مرعة، طلب مني  االأعمال  عى عليه من  املُدَّ انتهاء  وبعد  ال�شيك، 
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ِعي وكالة طلب مني عدم ت�شليمه ال�شيك اإال بعد ا�شتالم  عليه ت�شليمه ال�شيك، فرف�شت ذلك الأن املُدَّ
العمل، بح�شور مندوب البلدية، ومت االجتماع بعد ذلك بح�شور ال�شيخ ).....( عند مقربة مرعة، 
ومت فح�س العمل من قبل مندوب البلدية، فلم يجد اأية مالحظات، وقرر اأمام اجلميع باأن العمل 
مقبول، فتم االت�شال باملدعي وكالة بهاتف ال�شيخ ).....( واأخربناه مبا مت، واأن االأعمال مقبولة، 
ِعي وكالة، بوا�شطة مكرب ال�شوت، من جهاز اجلوال، وطلب مهلة خم�شة ع�شر  و�شمعت �شوت املُدَّ
عى عليه على املهلة ثم �شلمته ال�شيك بعد املدة، هذا ما لدّي  يومًا لتغطية مبلغ ال�شيك، فوافق املُدَّ
من �شهادة واهلل على ما اأقول �شهيد، وباجلل�شة ذاتها ح�شر كل من: ).....( و).....( ب�شفتهما 
مزكيان لل�شاهدين وقال كل واحد منهما باأن ال�شاهدين معروفان لهما بالعدالة وال�شالح، ف�شاألت 
ِعي وكالة عما اإذا كان لديه مطعن يف ال�شهادة اأو ال�شهود، فطلب اإمهاله لتقدمي ذلك  الدائرة املُدَّ

يف اجلل�شة القادمة.
ِعي اأن ال�شهادة على فر�س �شحتها ال تثبته اأن ال�شلح  ويف جل�شة 1428/10/29هـ، ذكر وكيل املُدَّ
ِعي اأ�شالة، ومل اأكن مفو�شًا بال�شلح، واإمنا كان يل احلق يف اإبرام العقود واإدارة املوؤ�ش�شة  مت مع املُدَّ
على  ب�شمل  اأ�شالة  ِعي  املُدَّ ومن  مني  موقع  بذلك  مدونة يف خطاب خا�س  ال�شالحيات  وعدد من 
�شالحيتي يف اإبرام العقود واالإ�شراف عليها واإدارتها واأنه �شوف يقدمه للدائرة يف اجلل�شة القادمة، 
وذكر اأن لديه ما يطعن به يف عدالة ال�شهود وهو اأنهما يعمالن يف وظائف حكومية وميار�شان اأعمال 

املقاوالت.
ِعي وكالة، تقدمي ما طلب االأجل له، فقدم مذكرة  ويف جل�شة 1429/2/24هـ طلبت الدائرة من املُدَّ
ِعي وكالة يطعن يف  من اأربع �شفحات اأرفق بها �شورة حم�شر اال�شتالم االبتدائي، وملخ�شها اأن املُدَّ
�شهادة ال�شاهدين حيث ذكر ال�شاهد االأول املدعو ).....( اأن اأعمال املرحلة االأوىل منتهية ما عدا 
مقربة مرعة، وهذا غري �شحيح الأن ال�شاهد الثاين ).....( يطلب قيمة اأعمال نفذها يف املرحلة 
ِعي على اأن ينهي  االأوىل، واأي�شا ذكر ال�شاهد االأول اأنه مت الت�شالح معي ب�شفتي مديرًا ملوؤ�ش�شة املُدَّ
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بدفع  يقوم موكلي  واأن  االأعمال،  باقي  بتنفيذ   ).....( يقوم  اأن  عليه مقربة مرعة، مقابل  عى  املُدَّ
)50( األف رياٍل، ويدفع ال�شاهد )30.000( رياٍل، وهذا مل يتم حيث قام ال�شاهد الثاين ).....( 
بتنفيذ االأعمال مما يعني اأن ما حدث هو من قبيل التمهيد لل�شلح ومل ي�شطلح الطرفان على �شيء، 
ِعي اأ�شالة اأخربه باأنه يرف�س ال�شلح املزعوم، واأ�شاف اأنه يطعن  علمًا باأن ال�شاهد االأول قرر اأن املُدَّ
باأنه ال يوؤدي الزكاة املفرو�شة عليه من قبل م�شلحة الزكاة والدخل واأما  اأي�شًا  يف ال�شاهد االأول 
طعنه يف ال�شاهد الثاين اإ�شافة اإىل ما طعن به عليه �شابقًا من اأنه خان االأمانة عندما �شلم ال�شيك 
املذكور للمدعى عليه قبل الت�شليم االبتدائي كما ذكر ال�شاهد الثاين اأن الت�شليم االبتدائي للمقربة 
اأنه يف تاريخ 1427/7/18هـ ح�شب املح�شر املودع يف ملف الق�شية  يف 1427/5/15هـ واحلقيقة 
عى عليه وكالة االإمهال لالطالع والرد  عى عليه وطلب املُدَّ مما يدل على اأن ال�شاهد متواطئ مع املُدَّ

ِعي يف هذه اجلل�شة. على ما ورد من وكيل املُدَّ
ِعي وكالة املقدمة يف اجلل�شة  ِعي وكالة اأنه بعد درا�شة مذكرة املُدَّ ويف جل�شة 1429/4/23هـ ذكر املُدَّ
عى عليه يف  املا�شية مل يجد فيها ما ي�شتدعي مزيدًا من االإجابة �شوى االإ�شارة اإىل اأن ما ذكره املُدَّ
مذكرته باأن الت�شليم االبتدائي للمقربة مل يكن بتاريخ 1427/5/15هـ وزعم اأن التاريخ ال�شحيح 
ل�شهادة  وفقًا  تاريخ 1427/5/15هـ  كان يف  الت�شليم  اأن  هو  ال�شحيح  اأن  1427/7/18هـ يف حني 
ووفقًا ملح�شر اال�شتالم املعد من رئي�س املجمع القروي باأ�شم بتاريخ 1427/7/25هـ املودع �شورة 
ِعي وكالة باأن املح�شر امل�شار اإليه وا�شح يف داللته باأن وقوف اللجنة  منه مبلف الدعوى فعقب املُدَّ
كان يف 1427/7/18هـ واإمنا اعترب الت�شليم بتاريخ 1427/5/15هـ بناًء على راأي اللجنة باأن ذلك 
عى عليه وكالة  اأنه يكتفي مبا قدمه الإثبات الدعوى. فعقب املُدَّ باأثر رجعي، وذكر  اال�شتالم يعترب 
ِعي بدفع )50.000( رياٍل الذي ميثل قيمة االأعمال املنفذة من موكلي  باأن موكله يطلب اإلزام املُدَّ
بتاريخ 2006/2/20م  البنك االأهلي برقم )11(  ِعي �شيكًا م�شحوبًا على  املُدَّ والذي حرر مبوجبه 
اأنها تظهر مطالبة موكله  بها �شورة عدة م�شتندات، ذكر  اأرفق  واحدة،  وقدم مذكرة من �شفحة 
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بقيمة ال�شيك لدى وزارة التجارة واأن مكتب الف�شل يف منازعات االأوراق التجارية اأ�شدر قراره رقم 
)1427/3/718هـ( بتاريخ 1427/12/26هـ بعدم �شماع الدعوى لفوات املدة النظامية، ثم رفعت 
بتاريخ 1428/9/19هـ  فاأ�شدرت حكمها رقم )32/�س/21(  العامة بجدة  املحكمة  لدى  الدعوى 
عى عليه  ِعي وكالة باأن املُدَّ القا�شي بعدم اخت�شا�شها بنظر الدعوى لكون العمل جتاري، فعقب املُدَّ
ال ي�شتحق قيمة ال�شيك ملا �شبق بيانه لكونه �شادر عن قيمة اأعمال املرحلة االأوىل التي مل ينفذها 
عى عليه علمًا باأن ال�شيك مثبت يف املح�شر املعد من رئي�س مركز ).....( املودع �شورته مبلف  املُدَّ
الدعوى، واملوؤرخ يف 1426/12/17هـ واملدعو ).....( مل يلتزم باحلفاظ على ال�شيك املودع اأمانة 
لديه وقام بت�شليمه للمدعى عليه دون وجه حق لكون ت�شليم ال�شيك م�شروطًا باإمتام العمل املتفق 

عليه يف العقد االأول ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا قدماه وطلبا الف�شل يف الدعوى.
عى عليه اإبالغ موكله باحل�شور �شخ�شيًا الأداء  ويف جل�شة 1429/7/4هـ طلبت الدائرة من وكيل املُدَّ
اأن موكله مري�س ومنوم حاليًا يف  ميني اال�شتظهار على جوابه على الدعوى، فا�شتعد بذلك وذكر 

م�شت�شفى امللك عبد العزيز الإ�شابته مبر�س يف الكبد.
عى عليه اأ�شالة باأداء اليمني على �شحة ما اأجاب  ويف جل�شة يوم ال�شبت 1429/7/16هـ ا�شتعد املُدَّ
به موكله على الدعوى، وعلى ما ذكره ال�شهود، فطلبت منه الدائرة اأداء ميني اال�شتظهار فاأداها 
قائاًل: اأق�شم باهلل العظيم الواحد االأحد باأن ما اأجاب به وكيلي على الدعوى وما ذكره ال�شهود فيها 
ِعي احلا�شر بجل�شة اليوم عن طريق ال�شهود امل�شلحني على  �شحيح، واأنه مت االتفاق مع وكيل املُدَّ
واأن يدفع  باأ�شم فقط،  القروي  للمجتمع  التابعة  بت�شوير مقربة مرعة  اأقوم  اأن  العقد، وعلى  اإلغاء 
عليه  املتفق  العمل  باإمتام  قمت  وقد  رياٍل،  األف  خم�شني  مبلغ  ت�شويرها  اأعمال  اإكمال  بعد  ِعي  املُدَّ
عى  ِعي وكالة باأنه ال مالحظة لديه على ميني املُدَّ وت�شليمه كاماًل واهلل �شهيد على قويل، فعقب املُدَّ
عى عليه، واأنه اأخرب  ِعي اأ�شالة الإثبات اأنه مل ي�شطلح مع املُدَّ عليه، اإال اأنه يطلب اإمهاله الإح�شار املُدَّ
عى عليه باأعمال مقربة مرعة،  عى عليه قبوله ال�شلح عندما اجتمع معه يف مكتبه بعد اأن قام املُدَّ املُدَّ
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بتاريخ 2006/2/20م امل�شحوب  ال�شيك رقم )11(  اأ�شل  عى عليه تقدمي  املُدَّ الدائرة من  فطلبت 
عى عليه على البنك االأهلي التجاري فقدم اأ�شل ال�شيك واأودعته الدائرة مبلف  ِعي الأمر املُدَّ من املُدَّ

الدعوى.

عى عليه من الباطن على بناء مقابر ومغا�شل  ِعي وكالة اأنه تعاقد مع املُدَّ وحيث ت�شمنت دعوى املُدَّ
للموتى تابعة للمديرية العامة لل�شوؤون البلدية والقروية مبنطقة مكة املكرمة باأ�شم مبوجب العقد 
املوؤرخ يف 1425/11/20هـ ح�شب املوا�شفات واملخططات املو�شحة بجداول الكميات املتفق عليها، 
ِعي يكمل العمل مع مقاولني اآخرين على ح�شاب  عى عليه توقف عن العمل، مما جعل املُدَّ واأن املُدَّ
عى عليه، مع تكبد موكله خ�شائر اأخرى مو�شحة يف الوقائع بلغ جمموعها )559.890( ريااًل  املُدَّ
اأن الفرق املتبقي للمدعى من قيمة االأعمال الزائدة هو مبلغ )175.524( ريااًل هو مقدار  وذكر 
عى عليه بدفعه ثم قام بتعديل مبلغ املطالبة اإىل  مبلغ املطالبة الذي يطلب من الدائرة اإلزام املُدَّ

مبلغ )200.524( ريااًل.
عى عليه  ِعي ح�شر طلباته بدفع فرق ال�شعر امل�شار اإليه النا�شئ عن توقف وامتناع املُدَّ وحيث اإن املُدَّ
ِعي وكالة الإثبات �شحة دعواه، العقد املوقع من طريف الدعوى، وذكر اأنه  عن اإكمال العقد، وقدم املُدَّ
عى عليه يتحمل اأية غرامات اأو  ي�شتند يف مطالبته اإىل املادة )العا�شرة( منه، التي تن�س على اأن املُدَّ

عى عليه. خ�شائر نتيجة عدم تنفيذه لالأعمال ويحق للمدعى تنفيذها على ح�شاب املُدَّ
عى عليه وكالة اأح�شر البينة على اأنه مت  ِعي وكالة بينة �شحة دعواه، بل اإن املُدَّ وحيث مل يقدم املُدَّ
ِعي دعواه عليه وعقد طرفا الدعوى اتفاقًا اآخر يتلخ�س  ف�شخ التعاقد املتفق عليه اأواًل والذي بنى املُدَّ
عى عليه  املُدَّ اأن يقوم  اأن طريف الدعوى ف�شخا عقدهما االأول، واقت�شر اتفاقهما اجلديد على  يف 
بت�شوير مقربة مرعة، واتفقا على و�شع ال�شيك اخلا�س بالعقد اجلديد عند اأحد ال�شاهدين، ومت 
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و�شع ال�شيك اخلا�س بهذا العقد عنده ليقوم بت�شليمه للمدعى عليه عند اكتمال التنفيذ وعلى اأن يتم 
ا�شتالم اجلهة االإدارية لالأعمال وهو حمل اتفاق طريف الدعوى.

عى عليه اأقام بينته على ت�شوير مقربة مرعة، واأنه مت ا�شتالمها من قبل اجلهة االإدارية  وحيث اإن املُدَّ
املذكورة، واأيد ذلك ا�شتالمه لل�شيك املودع لدى ال�شاهد الذي مت ائتمانه من طريف الدعوى، وهو 
الدعوى قد مر  التعامل بني طريف  باأن  التي �شهدت  اأقواله  املثبتة ل�شحة  البينة  اإىل  قرين ت�شاف 
مبرحلتني املرحلة االأوىل هي التي مت االتفاق عليها مبوجب العقد املوؤرخ يف 1425/11/20هـ لت�شوير 
عى عليه على  مقابر ومغا�شل موتى باأ�شم وفر اإال اأنه ن�شاأ اخلالف فيها وانتهى اإىل اأن يقت�شر املُدَّ
تنفيذ ت�شوير مقربة مرعة، مقابل مبلغ خم�شني األف رياٍل واأن يو�شع ال�شيك اخلا�س بها لدى املدعو 

.).....(
ِعي وكالة حيال طعنه يف �شهادة ال�شاهد الثاين يف ت�شليم ال�شيك للمدعى عليه قبل  واأما ما اأورده املُدَّ
ا�شتالم اجلهة احلكومية للم�شروع فغري مقبول، حيث ن�س حم�شر اال�شتالم �شراحة على اعتبار 
ِعي،  اأ�شقطت دفع املُدَّ اأن البينة التي  اإىل  اإ�شافة  اإعداد املح�شر،  تاريخ ت�شليم االأعمال قبل تاريخ 
البينة يف �شهادتها،  اأظهرت  للم�شروع، حيث  ا�شتالم اجلهة احلكومية  يتعلق مب�شاألة �شرورة  فيما 
الت�شليم  اأظهر حم�شر  كما  العمل،  ا�شتالم  وموافقته على  البلدية  مع موظف  االجتماع  اأنه ح�شل 
املعاينة،  بناء على حم�شر  االأعمال من 1427/5/15هـ  ت�شليم  اعتبار  اإىل  واأ�شار  االبتدائي ذلك، 
ِعي وكالة طلب  ِعي وافق على ت�شليم ال�شيك، عندما �شهدت اأن املُدَّ واأظهرت ال�شهادة اأي�شًا اأن املُدَّ
ِعي على ت�شليم  عدم �شرف ال�شيك اإال بعد )15( ع�شر يومًا لكونه دون ر�شيد، وبهذا تثبت موافقة املُدَّ
ِعي وكالة ب�شهادة ال�شاهد الثاين باأنه  ال�شيك قبل توقيع حم�شر اال�شتالم االبتدائي، كما اأن طعن املُدَّ
غري عدل لت�شليمه ال�شيك قبل املوعد املحدد طعن غري ثابت بل كان ت�شليم ال�شيك بح�شب ما مت 
ِعي وكالة قد ارت�شاه اأمينًا على  ِعي وكالة تنق�شها البينة التي اأثبتت اأن املُدَّ االتفاق عليه، وطعون املُدَّ
ت�شليم ال�شيك، واأنه اأظهر موافقته باإقراره على ت�شليم ال�شيك بناًء على ما ورد يف ال�شهادة، كما اأن 
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ِعي وكالة باأن ال�شاهد ).....( ذكر يف �شهادته اأنه اطلع على امل�شروع واأفاد باأنه مل يتبق  طعن املُدَّ
من اأعمال املرحلة االأوىل �شوى مقربة مرعة، وادعى باأن هذا يبني تناق�س ال�شهادة مع الواقع، حيث 
ِعي تعاقد مع ال�شاهد الثاين على تركيب البوابات، فالثابت اأن هذا الطعن غري مقبول،  ثبت اأن املُدَّ
عى عليه  حيث اإن ال�شاهد �شرح يف �شهادته وف�شل فيها اأن املرحلة االأوىل مت اإكمالها من قبل املُدَّ
ما عدا البوابات، واأنها كانت حمل خالف بني الطرفني من حيث كونها م�شمولة ب�شعر العقد، واأنه 
مت االتفاق على ف�شخ العقد االأول، واإن�شاء العقد الثاين على ت�شوير مقربة مرعة فقط، دون اإلزام 
عى عليه بالبوابات احلديدية، وال تناق�س حينئذ فيما ذكره ال�شاهد مع مطالبة ال�شاهد الثاين  املُدَّ
على عمل البوابات احلديدة ف�شاًل عن اأن العقد مل ي�شتمل على بوابات حديدية، واإمنا ت�شمن عمل 
ِعي بال�شاهد ).....( من اأنه موظف حكومي وميار�س اأعمال املقاوالت،  غرف بوابات، واأما طعن املُدَّ
ِعي مل  واأن يف ذلك خمالفة توؤدي اإىل �شقوط عدالته، وعدم قبول �شهادته فاإن الدائرة ترى اأن املُدَّ
يقدم ما يثبت ذلك ف�شاًل عن اأنها ال ترى اأن هذا الطعن على افرتا�س �شحته م�شقطًا للعدالة، كما 
ِعي وكالة باأن لدى ال�شاهد االأول م�شاكل مع م�شلحة الزكاة والدخل واأنه ال يقوم ب�شداد  اأن طعن املُدَّ
الزكاة الواجبة عليه فهو قول مر�شل، ف�شاًل عن اأن خالف التاجر مع م�شلحة الزكاة والدخل ال 
يعد مطعنًا يف ديانته، لكون مثل هذه اخلالفات مما هو �شائع ويخ�شع الأمور حما�شبية وتقديرات 

واجتهادات تختلف فيها وجهات النظر.
عى عليه، وال�شهادة امل�شموعة يف هذه الدعوى، وجود ال�شيك يف  ومما يوؤيد ويوؤكد �شحة اأقوال املُدَّ
يد ال�شاهد الثاين ).....( بعد اأن كان يف يد رئي�س املركز، ويوؤكد على ح�شول الت�شالح على اأعمال 
اأن  اإىل  العقد االأ�شا�شي واالنتهاء من اخلالف فيه، ودخول طريف الدعوى يف اتفاق جديد، انتهى 
عى عليه باإكمال ت�شوير مقربة مرعة فقط، الأن االتفاق الذي ح�شل يف مركز ).....( كان  يقوم املُدَّ

ين�س على اأن تبقى ال�شيكات لدى رئي�س مركز اأ�شم.
ِعي وكالة من اأنه لي�س له ال�شالحيات باإجراء ال�شلح الذي  وال ينال مما �شبق تقريره ما دفع به املُدَّ
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وباطالع  اأنه  فالثابت  ال�شلح،  باإجراء  موكله  من  خمول  غري  لكونه  عليه،  عى  املُدَّ بينة  به  �شهدت 
ِعي  ِعي اأ�شالة املت�شمن بيان �شالحيات وكيل املُدَّ الدائرة على خطاب ال�شالحيات، ال�شادر عن املُدَّ
ِعي ).....( اإجراء كافة العقود على خمتلف اأنواعها  وكالة، وجدت الدائرة اأنه يت�شمن باأن لوكيل املُدَّ
واأن له كافة ال�شالحيات يف اإدارة امل�شاريع والتعاقد مع املقاولني، واأن الدائرة ترى اأن عقد ال�شلح 
ِعي وكالة، والتي ت�شتمل على  عى عليه م�شمول �شمن �شالحيات املُدَّ الثابت بالبينة التي قدمها املُدَّ
اإجراء كافة العقود ب�شيغة العموم الذي ميكنه من اإجراء ال�شلح، حيث اإن عقد ال�شلح يدخل �شمن 
ِعي ب�شهادة ال�شاهد الثاين من اأنه  العقود املخول للمدعي ).....( اأن يتوىل عقدها. واأما طعن املُدَّ
اأعمال  اإال بعد االنتهاء من  اأال ي�شلمه للمدعى عليه  باأنه ا�شتلم ال�شيك، واأنه مت االتفاق على  �شهد 
مقربة مرعة، واأن ذلك يتناق�س مع ما دون على ال�شيك باأنه ال ي�شلم اإال بعد االنتهاء من املرحلة 
االأوىل، فهو طعن غري منتج يف مقابل ما ذكرته البينة، الأن حترير ال�شيك وما دون عليه، كان بتاريخ 
�شابق، ومت ت�شليمه اإىل مركز ).....( قبل ت�شلمه لل�شاهد الثاين. ومن الوا�شح اأن هذا ال�شيك من 
�شمن ال�شيكات التي �شحبت من مركز اأ�شم، ثم مت االتفاق على ت�شليمه للمدعى عليه ح�شبما اأوردته 
ِعي يف ال�شاهد الثاين، من اأنه موظف حكومي وميار�س اأعمال املقاوالت فهو  البينة. واأما طعن املُدَّ
عى عليه قد عزز اأقواله بيمني  طعن مر�شل وعلى فر�س ثبوته ال يعد م�شقطًا للعدالة. وحيث اإن املُدَّ
منازعات  يف  الف�شل  مكتب  حكم  �شدر  وحيث  الوقائع،  يف  املو�شح  النحو  على  فاأداها  اال�شتظهار 
األزمت  اإليها يف الوقائع فاإن الدائرة  االأوراق التجارية وحكم قا�شي املحكمة العامة بجدة وامل�شار 
عى عليه باإيداع ال�شيك مبلف الق�شية لعدم اأحقيته باأن يبقي حتت يده مع �شدور هذا احلكم،  املُدَّ
عى  ِعي فيما ادعى به مع اإلزامه بدفع املبلغ املطالبة به من املُدَّ وخل�شت الدائرة اإىل عدم اأحقية املُدَّ

عليه الوارد مقداره يف ال�شيك حمل الدعوى.
لذلك	حكمت	الدائرة	مبا	يلي:

ِعي	وكالة. اأوًل:	رف�س	دعوى	املُدَّ
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ِعي	).....(	�شجل	مدين	رقم	).....(	باأن	يدفع	للمدعى	عليه	).....(	مبلغاً	قدره	 ثانياً:	اإلزام	املُدَّ

خم�شني	األف	رياٍل.

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	5/1034/ق	لعام	1428هـ	
رقم	احلكم	البتدائي:	129/د/جت/21	لعام	1429هـ

رقم	حكم	ال�شتئناف:	212/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�شة:	1430/6/10هـ

عقد	مقاولة	-	مقاولة	من	الباطن	-	اأعمال	حفر	وردم	-	ح�شم	من	امل�شتخل�س	النهائي.

َعى عليها باأن تدفع له املبلغ الذي مت ح�شمه من امل�شتخل�س النهائي - ثبوت  ِعي اإلزام املُدَّ مطالبة املُدَّ
َعى عليها؛ ليقوم بتنفيذ عمليات حفر وردم اإحدى الطرق ال�شريعة واأثناء  ِعي تعاقد مع املُدَّ اأن املُدَّ
تنفيذه العقد قام بعمليات قطع وحفر يف اأر�س مملوكة ل�شخ�س من الغري، واأن ذلك ال�شخ�س قام 
َعى عليها للجهات املخت�شة التي األزمتها باإعادة احلال اإىل اأ�شله بردم االأر�س واإزالة  ب�شكوى املُدَّ
ِعي باإعادة القطع والردم الأر�س املواطن ال�شاكي خالل  َعى عليها مع املُدَّ املخلفات منها - اتفاق املُدَّ
بتقدمي  َعى عليها  املُدَّ ِعي لالتفاق، وقيام  املُدَّ تنفيذ  ثبوت عدم  بالتنفيذ -  �شتقوم هي  واإال  اأ�شبوع 
امل�شتندات املثبتة لتعاقدها مع �شركتني لتنفيذ عملية اإعادة اأر�س املواطن ال�شاكي كما كانت عليه 
َعى عليها املبلغ الذي تكبدته الإعادة احلال اإىل ما كان عليه - اأثره:  - موؤدى ذلك: �شحة ح�شم املُدَّ

رف�س الدعوى.

ِعي ).....(  م اإىل املحكمة االإدارية مبنطقة املدينة املنورة املُدَّ تتلخ�س وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدَّ
َعى عليه، ُقيِّدت ق�شية بالرقم امل�شار اإليه اأعاله، واأحيلت اإىل هذه  بالئحة ادعاء يخت�شم فيها املُدَّ
الدائرة، ومت حتديد جل�شة يوم االأحد املوافق 1428/11/1هـ موعدًا لنظرها، وبالنداء على االأطراف 
َعى عليها ).....( واملثبت هويتهما و�شفتهما يف  ِعي ).....( وح�شر حل�شوره وكيل املُدَّ ح�شر املُدَّ
َعى عليها جمموعة ).....( مبوجب  ِعي عن دعواه قال: اإنني تعاقدت مع املُدَّ ال�شبط، وب�شوؤال املُدَّ
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عقد من الباطن اأقوم مبوجبه باأعمال حفريات وردم لطريق املدينة ينبع ال�شريع، وقد نفذت العمل 
َعى عليها واأمتمت عمليات الردم واحلفريات، وبعد طلبي املحا�شبة معهم خ�شموا  املتفق عليه مع املُدَّ
مني مبلغًا وقدره )263779( مائتان وثالثة و�شتون األفًا و�شبعمائة وت�شعة و�شبعون ريااًل، واأخربوين 
بقيمة هذا اخل�شم دون ت�شليمي امل�شتخل�س اخلتامي الذي يو�شح االأعمال التي نفذتها، لذا اأطلب 
بخ�شمه  قاموا  الذي  املبلغ  بت�شديد  واإلزامهم  اخلتامي وحما�شبتي  امل�شتخل�س  بت�شليمي  اإلزامهم 

. عليَّ
ِعي يف دعواه، من حيث التعاقد معه لتنفيذ  َعى عليها اجلواب، قال: ما ذكره املُدَّ وب�شوؤال وكيل املُدَّ
ِعي بتنفيذ العمل املطلوب منه اإال اأنه قام باأخذ  اأعمال الردم واحلفريات فهو �شحيح، وقد قام املُدَّ
كميات من الرتبة للردم من اإحدى االأرا�شي اململوكة ل�شخ�س اآخر، ونحن ا�شرتطنا عليه يف بداية 
هنا له عدة خطابات  التعاقد اأخذ موافقة ر�شمية من �شاحب اأي اأر�س يتم االأخذ منها، كما اأننا وجَّ
ِعي مت االتفاق مبوجبه على اأن  م لكم �شورتها، كما اأنه مت عمل حم�شر اجتماع مع املُدَّ بذلك، ونقدِّ
ِعي باإعادة ردم االأر�س التي قام باأخذ الرتبة منها، واإذا مل يقم بذلك ف�شيتم ردمها على  يقوم املُدَّ
ِعي قال: ما  املُدَّ َعى عليها على  املُدَّ ح�شابه، ومت توقيعه على هذا املح�شر، وبعر�س ما ذكره وكيل 
ِعية ال علم يل بها، واأما  مها وكيل املُدَّ َعى عليها غري �شحيح، وجميع االأوراق التي قدَّ ذكره وكيل املُدَّ
ل النظر يف الدعوى اإىل جل�شة يوم االثنني  حم�شر االجتماع فال علم يل به، ومل اأطلع عليه، ثم اأجَّ
َعى  ِعي اأ�شالة ).....( وح�شر حل�شوره وكيل ال�شركة املُدَّ املوافق 1429/1/19هـ، وفيها ح�شر املُدَّ
اأح�شر مبعيته  اأنه  عليها  َعى  املُدَّ وكيل  ذكر  اجلل�شة  ويف هذه  وال�شابق ح�شورهما،   ).....( عليها 
م  مدير امل�شروع الذي مت تنفيذ اأعمال الردم فيه، فح�شر املدعو ).....(، ).....( اجلن�شية، وقدَّ
ِعي بقوله  رة، ويف هذه اجلل�شة قرر املُدَّ الإثبات �شخ�شه بطاقة رقم ).....( �شادرة من املدينة املنوَّ
الردم  اأخذ  التي  االأر�س  على  واأوقفه  ب�شيارته،  اأخذه  اجلل�شة  هذه  يف  احلا�شر  امل�شروع  مدير  اإن 
تقريبًا ح�شر  اأ�شهر  اأربعة  وبعد  الردم منها،  باأخذ  ثم قمنا  االأر�س،  له: خذ من هذه  وقال  منها، 
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مالك االأر�س، وا�شتكى لل�شركة عن اأخذ الردم من اأر�شه، ثم انتقلنا اإىل مرت�س اآخر مت اأخذ الردم 
ذكر،  ما  على  البينة  ِعي  املُدَّ وب�شوؤال  ذلك،  اأنكر  احلا�شر  امل�شروع  مدير  على  ذلك  وبعر�س  منه، 
ذلك  وبعر�س  فطلب ميينه،  تقول،  ما  نفي  على  لك ميينه  باأن  الدائرة  فاأفهمته  بينة يل،  ال  قال: 
ِعي باالأخذ من  على مدير امل�شروع ا�شتعد به، ثم حلف قائاًل: )اأق�شم باهلل العظيم اأنني مل اآمر املُدَّ
َعى  املُدَّ وكيل  الدائرة  �شاألت  ثم   )).....( الدكتور  ُيدعى  ل�شخ�س  اأنها مملوكة  التي ظهر  االأر�س 
االأمتار  اإجمايل  يو�شح  م جدواًل  فقدَّ ِعي،  املُدَّ ذها  نفَّ التي  لالأعمال  النهائي  امل�شتخل�س  عليها عن 
ِعي بردمها وقدرها )360951( ثالثمائة و�شتون األفًا وت�شعمائة وواحد وخم�شون مرتًا  التي قام املُدَّ
َعى عليه  م وكيل املُدَّ ِعي قرر قبوله به وموافقته عليه، ثم قدَّ بًا، وبعر�س هذا امل�شتخل�س على املُدَّ مكعَّ
ِعي باإعادة الردم يف االأر�س اململوكة للمواطن  ِعي يلتزم مبوجبه املُدَّ حم�شر اجتماع مرَبم مع املُدَّ
َعى  ).....(، واأن يبداأ بذلك خالل اأ�شبوع من تاريخه، واإال �شوف يتم تنفيذه باأية طريقة تراها املُدَّ
ِعي قال: اإنني اأجربت على  ِعي كامل التكاليف، وبعر�س ذلك على املُدَّ عليها منا�شبة، ويتحمل املُدَّ
بالرواتب،  العمالة  ِقبل  من  مطالبًا  وكنت  م�شتخل�شاتي،  اأوقفوا  كونهم  املح�شر  هذا  على  التوقيع 
ب مدير امل�شروع باأن هذا الكالم  وكان االتفاق على اأن يتم من ِقبلهم م�شاعدتي يف اأعمال الردم، فعقَّ
عت على هذا املح�شر واأنا  ِعي بقوله: اإنني وقَّ غري �شحيح، ومل نتفق معه على امل�شاعدة، فعقب املُدَّ
َعى عليها اإح�شار امل�شتندات املثبتة لقيام موكلته  ال اأقراأ وال اأكتب، ثم طلبت الدائرة من وكيل املُدَّ
ِعي يف املوقع الذي نتج عن عمليات القطع ال�شابقة، ويف جل�شة يوم االثنني  بعملية الردم نيابة عن املُدَّ
نة من �شفحتني اأرفق معها خم�شة ع�شر  َعى عليها مذكرة مكوَّ م وكيل املُدَّ املوافق 1429/4/22هـ قدَّ
م�شتندًا، وذكر اأن هذه املذكرة متثل ما طلب منه حول قيام موكلته بتنفيذ اأعمال الردم نيابة عن 
يوم  م يف جل�شة  قدَّ ت�شمنته  ما  الرد على  وب�شوؤاله  املذكرة،  ن�شخة من هذه  ِعي  املُدَّ ت�شلَّم  ِعي،  املُدَّ
التي  االأر�س  اأن  اإىل  فيها  انتهى  �شفحتني  من  ن  واملكوَّ عليها،  رده  1429/6/26هـ  املوافق  االثنني 
َعى عليه، واأن اخلطاب الذي اأ�شري اإليه برقم )2( مل  َعى عليها قد �ُشلِّمت له من ِقبل املُدَّ ردمتها املُدَّ
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يت�شلمه، ومل يعلم عنه، واأن تاريخه يف 1425/7/13هـ، واأنه اأنهى العمل يف 1425/6/19هـ، وهذا 
موادها  وا�شتعمال  منها،  القطع  يتم  اأر�س  اأي  �شاحب  من  ر�شمية  موافقة  اأخذ  يت�شمن  اخلطاب 
َعى عليها  َعى عليه، وبعد اأن ا�شتلم وكيل املُدَّ ِعي من ِقبل املُدَّ كردميات بامل�شروع، ومر�َشل اإىل املُدَّ
هذه املذكرة، وب�شوؤاله الرد على ما ت�شمنته قرر اأنه يكتفي بردوده ال�شابقة، وال جديد يف مذكرة 
َعى  املُدَّ وكيل  الدائرة  �شاألت  1429/7/4هـ  املوافق  االثنني  يوم  جل�شة  ويف  الرد،  ي�شتوجب  ِعي  املُدَّ
عليها هل قامت موكلته باإعادة ردم االأر�س التي مت القطع منها، فقرر بقوله نعم ثم �شاألته الدائرة 

تقدمي ما يثبت �شداد موكلته تكلفة اإعادة الردم، فطلب مهلة لذلك.
َعى عليها ).....( املثبت هويته و�شفته يف ال�شبط ما طلب  ويف جل�شة هذا اليوم اأح�شر وكيل املُدَّ
م اأ�شل عدد من امل�شتندات مع �شورها، وقال: اإن هذه امل�شتندات تو�شح قيام موكلته ب�شداد  منه، وقدَّ
ِعي، وبعر�س هذه امل�شتندات  امل�شتحقات لالأ�شخا�س الذين قاموا بردم املوقع الذي اقتطع منه املُدَّ
الطرفان  قرر  ثم  بذلك،  يل  عالقة  وال  بالالزم،  االأ�شخا�س  هوؤالء  قام  فعاًل  قال:  ِعي،  املُدَّ على 

ماه، ولي�س لديهما ما يودان اإ�شافته اكتفاءهما مبا �شبق واأن قدَّ

َعى عليها باأن تدفع له املبلغ الذي مت ح�شمه عليه من م�شتخل�شه  اإلزام املُدَّ ِعي يطلب  ملَّا كان املُدَّ
و�شبعون  وت�شعة  و�شبعمائة  األفًا  و�شتون  وثالثة  مائتان   )263779( قدره  والبالغ  لديهما  اخلتامي 
ِعي بعمليات حفريات  املُدَّ اأن يقوم  العقد املرَبم بني الطرفني واملتفق فيه على  ريااًل، وذلك نتيجة 

وردميات لطريق ينبع املدينة ال�شريع.
ِعي قد قام  ِعي دفعه له اإال اأنها دفعت باأن املُدَّ َعى عليها مل تنكر املبلغ الذي يطلب املُدَّ وملَّا كانت املُدَّ
َعى عليها  بعمليات قطع وحفر يف اأر�س مملوكة ل�شخ�س اآخر، واأن هذا ال�شخ�س قام ب�شكاية املُدَّ
اإىل اجلهات املخت�شة، واأنها األزمته باإعادة ردم االأر�س، واإزالة املخلَّفات منها واإعادتها كما كانت، 
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ِعي على اأن يقوم باإعادة القطع والردم الأر�س املواطن التي  َعى عليها قد اتفقت مع املُدَّ وملَّا كانت املُدَّ
مت التجريف منها على ح�شابه، واأن يكون ذلك العمل يف ذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ االجتماع، واإذا 
ِعي مل ينكر  َعى عليها بتنفيذه بالطريقة التي تراها منا�شبة، وملَّا كان املُدَّ مل يقم بذلك ف�شتقوم املُدَّ
َعى عليها قد ذكرت اأنها قامت بالتعاقد مع  هذا االتفاق واأقر به، فاإنه يكون ملِزمًا له، وملَّا كانت املُدَّ
موؤ�ش�شتني للقيام بعملية اإزالة املخالفات، ومن ثم اإعادة الردم لالأر�س اململوكة للمواطن، والتي قام 
ِعي بالتجريف منها، واأح�شرت يف �شبيل اإثبات ذلك العقود املتعلقة بتلك العملية، كما اأح�شرت  املُدَّ
امل�شتندات املثبتة لقيامها ب�شداد م�شتحقات هاتني املوؤ�ش�شتني، كما يت�شح ذلك من االأوراق املرفقة 
ِعي تاأ�شي�شًا على اأنه التزم باإزالة املخلفات  مبلف الدعوى، فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�س دعوى املُدَّ
من اأر�س املواطن التي قام بالتجريف منها، ومن ثم اإعادة ردمها مرة اأخرى على ح�شابه، ومل ينفذ 
َعى عليها نيابة عنه، وعلى ح�شابه ح�شبما اتفق عليه بينهما، وال ينال  هذا االلتزام، وقامت به املُدَّ
ِعي باأنه اأرغم على التوقيع على هذا االتفاق، فهذا ال يعدو كونه كالمًا مر�َشاًل  من ذلك ما دفع به املُدَّ
ه له من ِقبل  ِعي من اأن اخلطاب املوجَّ مل يع�شده اأي دليل، وال ينال من ذلك اأي�شًا ما دفع به املُدَّ
عى عليها، والذي ت�شرتط عليه اأن ياأخذ موافقة  َعى عليه مل ي�شلم له اإال بعد اأن �شلم العمل للمدَّ املُدَّ
ر�شمية من �شاحب اأي اأر�س يتم القطع منها، وا�شتعمال موادها كردميات؛ ذلك اأنه اأبرم بعد هذا 
َعى عليها يلتزم فيه باإزالة املخلفات من اأر�س املواطن، واإعادة ردمها مرة  اخلطاب اتفاقًا مع املُدَّ

اأخرى.
لذلك	حكمت	الدائرة	برف�س	الدعوى	املقامة	من	).....(،	�شجل	مدين	رقم	).....(	�شد	جمموعة	

).....(،	�شجل	جتاري	رقم	).....(؛	ملا	هو	مو�شح	يف	الأ�شباب.

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.
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حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	2/614/ق	لعام	1427هـ	
رقم	احلكم	البتدائي:	133/د/جت/11	لعام	1429هـ

رقم	حكم	ال�شتئناف:	359/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�شة:	1430/11/1هـ

عقد	مقاولة	-		اخت�شا�س	-	مقابل	اأعمال	-		م�شي	مدة	طويلة	دون	اكت�شاف	عيوب	-		قرينة	قبول	

الأعمال	-	ا�شتخدام	اأحد	املتعاقدين	حقه	العقدي	يف	اإنهاء	العقد.

املنازعات  بنظر  جتاري  ق�شاء  هيئة  بو�شفه  املظامل  ديوان  اخت�شا�س  ثبوت   - اخت�شا�س   -1
ِعي بعقد مقاولة عمل حفريات و�شفلتة ومتديد كابالت كهربائية، وهو  التجارية - تعلق طلبات املُدَّ
عى عليها - اأثره: اخت�شا�س ديوان املظامل بو�شفه  عي وجتاري تبعي للمدَّ عمل جتاري اأ�شلي للمدَّ

هيئة ق�شاء جتاري بنظره.
َعى  ِعي لقيمة اأعمال احلفر؛ الأن توقيع مهند�س ال�شركة املُدَّ 2- اإثبات اخلبري الهند�شي ا�شتحقاق املُدَّ
عليها على اإذن ال�شماح بال�شفلتة يدل على قناعتها ب�شالمة جميع االأعمال مبا فيها اأعمال احلفر 
َعى عليها باأن االأعمال  ِعي قبل ال�شفلتة - اأثر ذلك: عدم �شحة دفع املُدَّ التي اأجنزت من املقاول املُدَّ
اأثره:  مل تتاأكد من �شالمتها - م�شي مدة طويلة على تلك االأعمال، وعدم اكت�شاف عيوب فيها - 

ِعي قيمتها. ا�شتحقاق املُدَّ
َعى عليها يف اإلغائه يف اأي وقت دون اإبداء  3- تعوي�س عن اإنهاء العقد - الن�س يف العقد على حق املُدَّ
اإنذار  العقد �شبق  باأي تعوي�س- عدم ا�شرتاط  ِعي( املطالبة  للمقاول )املُدَّ اأن يحق  اأ�شباب، ودون 
َعى عليها حقها يف اإنهاء العقد دون االإنذار - اأثره: رف�س  ِعي قبل االإنهاء - �شحة ا�شتخدام املُدَّ املُدَّ

طلب التعوي�س.
عي املبلغ املحكوم به، ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. َعى عليها باأن تدفع للمدَّ موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ
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م اإىل فرع ديوان  تتلخ�س وقائع هذه الدعوى ح�شبما يتبني من مطالعة اأوراقها املرَفقة يف اأنه تقدَّ
ِعي ).....( بالئحة دعوى �شد ال�شركة ال�شعودية ).....(  املظامل مبنطقة مكة املكرمة/جدة املُدَّ
ملطالبتها مببلغ وقدره )مليونان ومائتان واأربعة وع�شرون األفًا وت�شعمائة واأربعة وثالثون( ريااًل، مقابل 
َعى عليها من حفريات و�شفلتة، ومتديد كابالت كهربائية، واأنه المتناع  قيامه باأعمال ل�شالح املُدَّ
الديوان  ب�شجالت  االأوراق  ُقيِّدت  وقد  بذلك،  فاإنه يطلب احلكم عليها  ال�شداد،  َعى عليها عن  املُدَّ
ق�شية برقم )2/614/ق( لعام 1427هـ، واأحيلت اإىل هذه الدائرة، حيث با�شرت نظرها ح�شبما 
عي ).....(، كما  هو مو�شح مبح�شر �شبط الق�شية، وقد ح�شر اأمام الدائرة الوكيل ال�شرعي للمدَّ
ِعي يف دعواه م�شمون ما ورد  َعى عليها وكيلها ال�شرعي ).....(، وقد كرر وكيل املُدَّ ح�شر عن املُدَّ
ل  م مذكرة اإحلاقية ف�شّ بعري�شة دعواه �شالفة الذكر، وطلب احلكم بطلباته الواردة فيها، كما قدَّ
ومائتني وخم�شة  األفًا  و�شبعة وخم�شني  مبلغ )ثالثمائة  واملتمثلة يف  عيها،  يدَّ التي  امل�شتحقات  فيها 
َعى عليها ومطابقة  و�شتني( ريااًل مقابل اأعمال احلفريات امل�شتلمة، وموافق عليها من مندوبي املُدَّ
للموا�شفات الفنية املطلوبة ح�شب العقد املرَبم يف 1407/6/27هـ، ومبلغ مائة وخم�شة وثالثني األفًا 
َعى عليها من ال�شمان البنكي اخلا�س بالعملية املتعاقد  ومائة واأربع رياالت و�شت هلالت �شحبتها املُدَّ
عليها مع ال�شركة دون وجه حق على غري �شند �شحيح، ودفع مبلغ مليون و�شبعمائة واثنني وثالثني 
َعى عليها العقد  األفًا وخم�شمائة وخم�شة و�شتني ريااًل تعوي�شًا عن ال�شرر الذي حلق به عن اإلغاء املُدَّ
املرَبم معها، واملوؤرخ يف 1407/9/21هـ ودون اإ�شعاره اإعمااًل للبندين )29، 30( من ال�شروط العامة 
لذلك العقد، وتعوي�س ال�شرر ح�شب تقرير اخلبري الهند�شي الذي مت تكليفه ويتمثل يف قيمة االإيجار 
اأ�شاف طلب احلكم  كما  مكة وجدة،  العقد مبدينتي  قيمة  اإجمايل  �شهور من  ثالثة  ملدة  ال�شهري 
َعى عليها يف الدفع  بتعوي�س عن ال�شرر الذي حلق به ومقداره ع�شرة ماليني رياٍل عن مماطلة املُدَّ
الدعوى،  رفع  تاريخ  حتى  عامًا  ع�شر  اأحد  منذ  املبلغ  لكامل  باأحقيته  ق�شائية  اأحكام  �شدور  رغم 
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َعى عليها عن اإجابته دفع بعدم اخت�شا�س الديوان بنظر الدعوى، وقد اأُفهم وكيل  وب�شوؤال وكيل املُدَّ
َعى عليها باأن عليه االإجابة على الدعوى، فاأجاب باأنه ال �شند لها، عدا ما اأ�شار اإليه من تقرير  املُدَّ
اخلبري الهند�شي ).....( ذي الرقم )93/817( بتاريخ 1414/6/2هـ، واأنه باالطالع عليه يتبني 
ِعي مبوافاته ب�شور  احتواءه على كثري من االأمور التي تفتقر اإىل م�شتندات تعززها، وطلب تكليف املُدَّ
اأوامر العمل ال�شادرة اإليه، و�شهادات االإجناز واملحا�شر واخلطابات التي رتبت يف خطابات الف�شخ، 
قامت  َعى عليها  املُدَّ اأن  يوؤكد  ما  اإرفاق  ال�شمان مع  ِعي، و�شورة من خطاب  املُدَّ املرَبم مع  والعقد 
ِعي مبذكرة اأ�شاف فيها اأنه �شبق اأن �شدر  مب�شادرته وانتهى اإىل طلب رد الدعوى، وقد اأجاب املُدَّ
يف املو�شوع حكم من ديوان املظامل، واآخر من املحكمة العامة يق�شيان با�شتحقاقه املبلغ، وكون هذه 
االأحكام مل تدقق، اأو مل متيز لدى هيئة التمييز، فهو اإجراء خا�س بالديوان، اأو املحكمة ال ذنب له 
فيه، كما اأ�شاف اأن احلكمني �شدرا يف �شوء اال�شتئنا�س بالنتيجة التي وردت بتقرير مكتب ).....(، 
اأ�شدر  وقد  رقم )2/465د/11( يف 1414/2/13هـ،  بخطابه  الديوان  ِقبل  من  انتدابه  والذي مت 
املهند�س املذكور تقريره بعد اأن قام بات�شاالت بطريف الدعوى للح�شول منهما على كافة امل�شتندات 
اأ�شا�شها  كانت  اإليها  املكتب  تو�شل  التي  النتيجة  واأن  الق�شية،  جوانب  جلميع  واملطلوبة  الالزمة، 
َعى عليها على التقرير، ومت اإر�شال  امل�شتندات التي و�شلت املكتب من طريف اخل�شومة، كما ردت املُدَّ
مذكرتها للمكتب الهند�شي مرة اأخرى، فورد خطاب منه انتهى فيه للنتيجة نف�شها التي و�شل اإليها 
يف تقريره ال�شابق، وكرر يف ختام مذكرته طلبه ال�شابق، واأرفق �شورًا من بع�س امل�شتندات التي اأ�شار 
َعى عليها مبذكرة ذكر بها اأن احلكم ال�شادر من الديوان برقم )8/د/ اإليها، وقد اأجاب وكيل املُدَّ
جت/11( لعام 1416هـ، والقا�شي باإلزام موكلته بدفع مليونني ومائتني واأربعة وع�شرين األفًا وت�شعمائة 
واأربعة وثالثني ريااًل و�شت هلالت مل يتم تدقيقه، بل نق�س بحكم اآخر خمتلف متامًا عنه، وهو عدم 
َعى عليها  اخت�شا�س الديوان، كما اأن احلكم ال�شادر من املحكمة العامة، والذي ق�شى باإلزام املُدَّ
مببلغ مليونني وت�شعة وثمانية األفًا وت�شعمائة وثالثني ريااًل حكم ابتدائي مل مييز، وبالتايل ال ميكن 
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اال�شتناد اإليه، اأما بالن�شبة للتقرير الهند�شي، فهو يرد عليه باأنه �شبق ملوكلته التعاقد مع موكلته يف 
العام 1403ه؛ لتنفيذ اأعمال حفريات ومتديدات كوابل لل�شغط العايل واملنخف�س لل�شبكة الكهربائية 
ِعي اأي�شًا بعقد اآخر يف العام 1407هـ؛ وذلك لتنفيذ  يف منطقتي مكة املكرمة وجدة، وتعاقدت مع املُدَّ
ويف  وجدة،  املكرمة  مكة  ملنطقتي  كذلك  واملنخف�س  العايل  ال�شغط  ومتديدات  احلفريات  اأعمال 
ِعية يف كثري من االأخطاء  ِعية ب�شبب وقوع املُدَّ َعى عليها باإلغاء التعاقد مع املُدَّ عام 1408ه قامت املُدَّ
الفنية اأثناء التنفيذ، وكذلك ب�شبب االإخالل ببع�س بنود التعاقد لق�شورها يف االإ�شراف واملراقبة 
حل�شن �شري العمل من ِقبل العمال التابعني لها اأثناء التنفيذ كما اأنها امتنعت عن تقدمي �شهادات 
اإجناز لبع�س تلك االأعمال، واأ�شاف اأن �شحب العمل كان له اأ�شانيده النظامية املتمثلة يف اإخالل 
املقاول بالتزاماته التعاقدية، ولقد جرى ال�شحب يف �شوء اأوامر العمل املكتملة وعددها )44( اأمر 
ِعية يف  عمل عن االأخطاء والتجاوزات للموا�شفات واملقايي�س املتفق عليها يف العقد، ولقد ف�شلت املُدَّ
ى يف ذلك املوعد  ذ منها فقد الب�شه التاأخري كثريًا، وتعدَّ تنفيذ الكثري من تلك االأوامر، واأما ما نفَّ
ِعي يف  املحدد للت�شليم ح�شب العقد، وهناك خطابات من بع�س اجلهات كانت ت�شكو من تاأخري املُدَّ
ن و�شعها، اإال اأنها مل تكرتث بذلك؛ مما  َعى عليها قد اأعطتها الفر�شة؛ لكي حُت�شِّ التنفيذ، واأن املُدَّ
ِعي احلكم به وقدره ثالثمائة  َعى عليها تلغي العقد معها، اأما بالن�شبة للمبلغ الذي طلب املُدَّ جعل املُدَّ
األفًا وثالثمائة وخم�شة و�شتني ريااًل الذي ذكره التقرير الهند�شي �شمن ما قرره  و�شبعة وخم�شني 
على  اعرتا�شها  اأن  تو�شح  اأن  تود  ال�شركة  اأن  عليها  َعى  املُدَّ وكيل  ذكر  فقد  عي،  للمدَّ كم�شتحقات 
ِعية مبخالفات ل�شروط العقد، حيث قامت بتنفيذ بع�س االأوامر  دفع هذا املبلغ كان ب�شبب قيام املُدَّ
َعى عليها  َعى عليها، وقامت بالردم وال�شفلتة دون اطالع املُدَّ اخلا�شة بهذا املبلغ دون اإ�شراف املُدَّ
على ما مت اإجنازه من اأعمال اأو قيا�س التمتري وم�شاهدة الكيبالت والتاأكد من اأن التنفيذ مت طبقًا 
اأن  كما  املرَبم معها،  العقد  ون�شو�س  اأحكام  تكون قد خالفت  بهذا  ِعية  املُدَّ اأي  للموا�شفات، وهي 
تقرير اخلبري الهند�شي غري ملزم ُبني على مغالطات عديدة، وخمالفة لل�شواب، اإال اأن معده خرج 



246

باجلوانب  لها  واإدارية ال عالقة  و�شرعية  فقهية  نف�شه يف م�شائل  واأقحم  منه،  املطلوبة  املهمة  عن 
ِعي ذكر  الهند�شية والفنية املطلوبة منه، وبالتايل فال ميكن التعويل عليه، وبعر�س ذلك على املُدَّ
التجارية احلادية ع�شرة  الدائرة  مة منه املتمثلة يف حكم  ال�شابقة وبيناته املقدَّ باأقواله  اأنه يكتفي 
رقم )8( لعام 1426هـ اإ�شافًة اإىل احلكم ال�شادر من املحكمة العامة، واللذين �شبق االإ�شارة لهما، 
وتقرير اخلبري الهند�شي املرفق �شورته، كما ذكر اأن هناك ق�شية �شابقة حمفوظة بالديوان، وقد 
ت�شمنت اأوراقها كافة امل�شتندات التي �شدر بها حكم الدائرة ال�شابق، وقد قامت الدائرة بطلبها 
و�شبعمائة  مليون  مبلغ  عن  ِعي  املُدَّ من  ا�شتو�شحت  الدائرة  اأن  كما  الق�شية،  باأوراق  اإرفاقها  فتم 
العقد،  اإنهاء  عن  به  التعوي�س  يطلب  الذي  ريااًل،  و�شتني  وخم�شة  وخم�شمائة  األفًا  وثالثني  واثنني 
بقيا�س  املبلغ  احت�شاب  العقد بطريقة غري �شحيحة، وقد مت  اإنهاء  املذكور هو عن  املبلغ  اأن  فذكر 
معدل االإنتاج يف االأ�شهر ال�شابقة م�شروبًا يف عدد االأ�شهر التالية الإنهاء العقد، كما ذكر اأن التعوي�س 
بها  يقوم  اأن  يفرت�س  كان  اأعمال  عن  تعوي�شًا  كان  واإمنا  موكله،  به  قام  عمل  مقابل  لي�س  املذكور 
ويح�شل مقابلها فحرم منها ب�شبب اإنهاء العقد، في�شتحق التعوي�س مبوجب العقد، وقد و�شح ذلك 
َعى عليه باأنه �شبق واأن اأو�شح جوابه �شابقًا على ذلك، كما اأنه بجل�شة  اخلبري يف تقريره، فرد املُدَّ
َعى عليها فيما يتعلق  ِعي عن رده على ما اأثاره وكيل املُدَّ 1429/6/4هـ ا�شتو�شحت الدائرة من املُدَّ
باإ�شالحها  قامت  التنفيذ  عيوبًا يف  وجد  اأنه  من  ذكره  وما  البنكي،  ال�شمان  قيمة  من  �شحب  مبا 
َعى عليها وخ�شمتها من قيمة ال�شمان البنكي، فذكر اأنه فيما يتعلق بهذه املبالغ والعيوب التي  املُدَّ
عيها ال�شركة، فاإنه ال يعلم مبا حدث، وهو يرتك االأمر يف هذا ال�شاأن لذمة امل�شوؤولني عن ال�شركة،  تدَّ
وهو يقبل مبا ادعوه من اإ�شالحات وال اعرتا�س له على ذلك، ويقبل با�شتبعاده من دعواه، ثم تبادل 

االأطراف مذكرات مل تخرج عما �شبق اإيراده من اأقوالهما.
الدائرة  نظرت  اأنه  اأقوالهما  يف  الطرفان  اإليها  اأحال  والتي  املرفقة  االأوراق  خالل  من  تبني  وقد 
اإىل  التدقيق  هيئة  الحظته  ما  على  بناًء  انتهت  والتي  1413هـ،  لعام  )2/438/ق(  رقم  الق�شية 
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عدم االخت�شا�س بنظر الق�شية باعتبار العمل حمل النزاع عماًل جتاريًا بالتبعية، فاأحيلت االأوراق 
للمحكمة العامة، ثم اأعيدت للديوان باعتبار اأن االخت�شا�س بنظر املنازعات النا�شئة عن االأعمال 
ِعي بهذه الدعوى، كما تبني  املُدَّ اأ�شند االخت�شا�س بنظرها للديوان، فتقدم  التجارية بالتبعية قد 
اأنه عند نظر الدائرة يف الق�شية ال�شابقة قد مت تكليف اخلبري الهند�شي ).....( بدرا�شة مو�شوع 
فيه  ذكر  )ع م/93/817( يف 1414/6/2هـ  برقم  منه  تقريرًا  م  فقدَّ فني  تقرير  وتقدمي  النزاع، 
ملبلغ  بالن�شبة  واأنه  الق�شية،  الالزمة جلميع جوانب  امل�شتندات  كافة  الطرفني على  اأنه ح�شل من 
ِعي  املُدَّ بها  قام  التي  االأعمال  قيمة  ريااًل  و�شتني  وثالثمائة وخم�شة  األفًا  و�شبعة وخم�شني  ثالثمائة 
العقد اجلديد )بقيمة احلفريات  اإنها نفذت و�شلمت قبل توقيع  العقد القدمي، حيث  �شابقًا ب�شعر 
فقط(، اأما قول ال�شركة باأنه مت تنفيذها من ِقبل مقاول اآخر فاإن جميع �شهادات االإجناز املرفق 
�شورتها مل ت�شر اإىل اأن اأحدًا اآخر غري املقاول ).....( هو الذي اأجنزها، واأن على ال�شركة مراجعة 
ذلك بالكميات و�شرف ا�شتحقاقه، كما ذكر اأنه بالن�شبة ملو�شوع ف�شخ العقد، فاإنه بناًء على ما جاء 
يف البند )29( من العقد من اأن لل�شركة احلق يف ف�شخ العقد الأي �شبب باإنذار قبل الف�شخ بثالثة 
اأ�شهر، وعليه فاإن املقاول ي�شتحق تعوي�شًا جراء ف�شخ العقد، ومقداره قيمة معدل اإجنازه ال�شهري 
م�شروبًا يف ثالثة اأ�شهر مدة االإنذار، وعليه فهو ي�شتحق مبلغ مليون و�شبعمائة واثنني وثالثني األفًا 
وخم�شمائة وخم�شة و�شتني ريااًل، كما ذكر اأن الف�شخ غري �شليم باعتبار اأن املقاول قد اأُعطي خطابًا 
لتح�شني  �شهرين؛  مهلة  واأُعطي  كافية،  غري  هي  حيث  العمالة،  تكثيف  طلب  يت�شمن  ال�شركة  من 
فاإنه ال  ال�شمان،  قيمة  اأنه عن  كما ذكر  الف�شخ،  اأ�شبوعني مت حت�شري خطاب  وبعد  اأنه  اإال  و�شعه 
اأو  اأجنزها،  التي  اإ�شالحات متت الأعماله  اأن هنالك  ال�شركة  تثبت  له ما مل  اإعادة �شرفه  بد من 
َعى عليها على التقرير فيما يتعلق باملبالغ امل�شتحقة قبل التعاقد االأخري  مل ينهها، وقد رد وكيل املُدَّ
ِعي، واأفهم بعدم اأحقيته فيها؛  م بها املُدَّ باأنه تود ال�شركة اأن تو�شح اأن هذه املطالبة �شبق اأن تقدَّ
نظرًا الأنه نفذ بع�س االأوامر دون اإ�شراف ال�شركة، وقام بالردم وال�شفلتة دون اطالع ال�شركة على 
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اأن التنفيذ مت طبقًا  اأو قيا�س التمتري، وم�شاهدة الكيبالت، والتاأكد من  اأعمال،  ما مت اإجنازه من 
للموا�شفات خمالفًا بذلك اأحكام ون�شو�س العقد املرَبم معه، وطاملا ذكر املهند�س يف تقريره اأن على 
عي  الكمية ومن الذي �شيتحمل تكاليف ذلك، واملدَّ بالكميات، وكيف تعرف  ال�شركة مراجعة ذلك 
االأجدر  اإ�شرافها عليه، وقد كان  اأو  العمل،  با�شتالم  اأو قيامها  ال�شركة  اإ�شعار  بالردم دون  قد قام 
للتاأكد من  عليها  َعى  املُدَّ بح�شوره وح�شور  االأعمال  تلك  بع�س  ِعي حفر  املُدَّ يطلب اخلبري من  اأن 
مطابقتها للموا�شفات، ومن ثم �شرف م�شتحقاته يف حالة عدم وجود اأية مالحظات اأو خمالفات، 
لي�س من  العقد، فاإن ما ذكره اخلبري يف تقريره خارج اخت�شا�شه الأنه  بالن�شبة ملو�شوع ف�شخ  اأما 
َعى عليها تخدم مرَفقًا حيويًا وال  اخت�شا�شه الفني، بل هو مناط النظر فيه بالدائرة، كما اأن املُدَّ
عي باأمور مت�س م�شالح الكثري من املواطنني،  ميكن بحال من االأحوال تكليف مقاول متقاع�س كاملدَّ
اأما قول اخلبري باأن اإجناز املقاول كان جيدًا مع اأنه قرر بتقريره اأن االإجناز يف جدة )25%( من 
اأجاب اخلبري  االأعمال، وقد  ِعي يف تنفيذ  املُدَّ اإىل تقاع�س  التقرير ي�شري  اإجنازه، وظاهر  املطلوب 
بال�شفلتة هو يف حد  ال�شماح  اإذن  على  بالتوقيع  ال�شركة  قيام مهند�س  باأن  االأول  االعرتا�س  ب�شاأن 
ذاته موافقة على جميع االأعمال التي متت قبله من حفر وو�شع الكيبل وال�شريط التحذيري والبالط 
والرمل والردم بالطبقات والطريقة املتبعة له، وال يرى اأي داع للوقوف على الطبيعة للجدل فيها، اأو 
حتى الطلب بحفر هذه املواقع؛ الأن قيام مندوب ال�شركة باال�شتالم والتوقيع باملوافقة على ال�شفلتة 
يجعل االأمر منتهيًا، ولو كان هناك �شك من ِقبل مندوب ال�شركة يف االأعمال لطلب االإعادة، وقد ذكر 
اأن املحا�شبة هي بال�شعر القدمي؛ الأنها متت يف الفرتة ال�شابقة للعقد اجلديد وعن احلفريات فقط 
دون ال�شفلتة؛ الأنه كما هو وا�شح من اأوامر احلفر اأن ال�شفلتة متت عن طريق موؤ�ش�شة اأخرى، اأما 
ب�شاأن التاأخري يف االأعمال فاإن الطرفني م�شرتكني يف التاأخري، وهو مل يغفل حق ال�شركة يف املطالبة 
فالتاأخري  ولذا  لها،  اأعمال جديدة  املوؤ�ش�شة يف  يغفل حق  املقاول، ومل  اإىل  املوَكلة  االأعمال  باإجناز 
اأن من �شمن طلب الديون االطالع على الئحة الدعوى، وما يقدمه  احلا�شل راجع للطرفني، كما 

الطرفان من م�شتندات.
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َعى عليها بعدم اخت�شا�س ديون املظامل بنظر الق�شية، فاإنه ملَّا كان  وحيث اإنه فيما يتعلق بدفع املُدَّ
الديوان يخت�س بالنظر يف الدعاوى النا�شئة بني التجار يف اأمور جتارية اأ�شلية، اأو تبعية، وملا كان 
عي، وعماًل  العمل حمل النزاع املاثل، والذي هو عقد مقاولة ميثل عماًل جتاريًا اأ�شليًا بالن�شبة للمدَّ
ل لديوان املظامل  عى عليها، فاإن النزاع مما يدخل يف االخت�شا�س املخوَّ جتاريًا تبعيًا بالن�شبة للمدَّ

َعى عليها غري �شحيح جدير بالرف�س. ممثاًل يف دوائره التجارية، ولذلك فاإن ما دفعت به املُدَّ
وحيث اإنه فيما يتعلق باملطالبة االأوىل مببلغ ثالثمائة و�شبعة وخم�شني األفًا وثالثمائة وخم�شة و�شتني 
َعى عليها اإمنا تدفع هذه املطالبة؛ لكونها  ريااًل نظري اأعمال كانت عن العقد ال�شابق، فلما كانت املُدَّ
من  اإجنازه  مت  ما  على  منها  اطالع  دون  وال�شفلتة  بالردم  قامت  واأنها  منها،  اإ�شراف  دون  نفذت 
وملَّا  للموا�شفات،  طبقًا  مت  التنفيذ  اأن  من  والتاأكد  الكيبالت،  وم�شاهدة  التمتري  قيا�س  اأو  اأعمال، 
ِعي يف املبلغ املذكور وفقًا ملا اطلع عليه من م�شتندات ورد  كان اخلبري الهند�شي قد اأثبت اأحقية املُدَّ
ِعي هي فقط للحفر، ولي�س لل�شفلتة، واأن قيام ال�شركة  َعى عليها باأن مقاولة املُدَّ على ما اأثارته املُدَّ
باال�شتالم والتوقيع باملوافقة على ال�شفلتة، واأن تلك ال�شفلتة متت عن طريق موؤ�ش�شة اأخرى يجعل 
االأمر منتهيًا، واأنه لو كان هناك �شك من ِقبل مندوب ال�شركة يف االأعمال لطلب االإعادة، واإذ اإنه 
بالنظر ملا ورد بالتقرير الهند�شي، فاإن الدائرة جتد �شحة ا�شتدالل اخلبري امل�شار اإليه، اإذ اإنه ملَّا 
ِعي ينح�شر يف احلفر، وما يتبعه من اأعمال دون ال�شفلتة، وكانت ال�شفلتة قد متت من  كان دور املُدَّ
مة من املقاول، هذا  َعى عليها دليل على قناعتها ب�شالمة االأعمال املقدَّ ِقبل موؤ�ش�شة اأخرى باأمر املُدَّ
َعى عليها مل ترث من خالل اأقوالها وجود نواق�س معيَّنة يف تلك االأعمال، وما ذكرته  ف�شاًل عن اأن املُدَّ
ال يعدو اأن يكون توقعات بوجود نواق�س، وهو االأمر الذي مل جتزم به، وقد م�شت مدة طويلة، ومل 
ِعي يف هذا املبلغ،  تذكر اأنه مت اكت�شاف اأٍي منها، واإذ االأمر ما ُذكر فاإنه تنتهي الدائرة اإىل اأحقية املُدَّ
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ِعي على ا�شتحقاقه املبلغ، فاأجاب  َعى عليها ميني املُدَّ ومع ذلك فقد عر�شت الدائرة على وكيل املُدَّ
بعد الرجوع ملوكلته باأن موكلته ال تقبل اليمني، واإذ مل تقبل اليمني وكان الثابت عدم �شحة ما اأجابته 

ِعي. به عن هذه املطالبة، فاإنه يتعني احلكم عليها بهذا املبلغ ل�شالح املُدَّ
ِعي احلكم له مببلغ )مليون و�شبعمائة واثنني وثالثني األفًا وخم�شمائة  وحيث اإنه فيما يتعلق بطلب املُدَّ
وخم�شة و�شتني( ريااًل الذي ذكر اأنه عند اإنهاء العقد بطريقة غري �شحيحة ح�شبما ذكره، واإذ قد 
اأعمال كان  اأعمال مت تنفيذها، واإمنا كانت تعوي�شًا عن  اأن هذه املطالبة مل تكن عن  ِعي  املُدَّ قرر 
َعى عليها  يفرت�س اأن يقوم بها ويح�شل على مقابلها، فحرم منها ب�شبب اإنهاء العقد، وملَّا كانت املُدَّ
تنفي �شحة هذه املطالبة ا�شتنادًا للعقد، وملَّا كان العقد املذكور يف املادة )2/29( قد ن�س على اأنه 
)لل�شركة احلق يف جميع االأحوال عدا احلاالت التي نظمتها اأحكام املادة )30( من هذا العقد يف 
اإلغاء العقد يف اأي وقت تراه دون اإبداء االأ�شباب، ودون اأن يحق للمقاول االعرتا�س على ذلك، اأو 
اإ�شعار كتابي ملدة ثالثة �شهور، ويف هذه احلالة يكون من  باإعطاء  باأية تعوي�شات، وذلك  املطالبة 
قام  التي  املواد  بتنفيذها، وجميع  قام  التي  االأعمال  لكل  املالية  كافة حقوقه  املقاول حت�شيل  حق 
باالطالع  اإنه  واإذ  العقد(،  باإلغاء  املقاول  الإ�شعار  �شابقة  وكانت   - ذلك  منه  ُطلب  اإن   - بتوريدها 
َعى عليها اإلغاء العقد يف اأي وقت تراه ودون اإبداء  على الن�س املذكور جتد الدائرة اأن من حق املُدَّ
االأ�شباب، ودون اأن يحق للمقاول االعرتا�س، اأو املطالبة بتعوي�س، وبالتايل فال�شركة باإلغائها العقد 
عي يف املطالبة بالتعوي�س ح�شب  قد ا�شتخدمت حقها العقدي يف االإلغاء متى راأت ذلك، وال حق للمدَّ
عه وارت�شاه، وال يغري من ذلك ما ورد بتقرير اخلبري الهند�شي من اأن الف�شخ  ن�س العقد الذي وقَّ
بتقريره،  اأورده  الذي  التعوي�س  ِعي  املُدَّ ي�شتحق  ذلك  على  وترتيبًا  اأ�شهر  بثالثة  قبله  باإنذار  يكون 
فذلك الذي ذكره اخلبري ال �شند له يف العقد، اإذ مل ين�س فيه على تعوي�س عن االإنهاء مهما كان 
الطريق الذي يتم به �شواء باإنذار، اأم بعد اإنذار، بل اأعطى لل�شركة احلق مطلقًا يف اإلغاء العقد يف اأي 
وقت تراه، ومل يرتب جزاًء على عدم االإنذار امل�شبق، وملَّا كان املقرر �شرعًا اأن اجلواز ينايف ال�شمان، 
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َعى عليها قد مار�شت حقها يف االإلغاء الذي يجوز لها، فال �شمان عليها، وبالتايل فطلب  وكانت املُدَّ
ِعي هذا غري �شحيح جدير بالرف�س. املُدَّ

يخ�س  ما  دعواه  من  با�شتبعاده  الطلبني  هذين  يف  طلبه  ِعي  املُدَّ ح�شر  قد  اأنه  اإىل  الدائرة  ه  وتنوِّ
ِعي له املح�شوم من قيمة ال�شمان البنكي، فاإنه ت�شتبعد الدائرة ذلك الطلب ال�شتبعاد املُدَّ

عي	).....(	مبلغ	ثالثمائة	 لذلك	حكمت	الدائرة	باإلزام	ال�شركة	ال�شعودية	).....(	باأن	تدفع	للمدَّ

و�شبعة	وخم�شني	األفاً	وثالثمائة	وخم�شة	و�شتني	رياًل،	ورف�س	ما	عدا	ذلك	من	طلبات.

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.



252

رقم	الق�شية:	1/3094/ق	لعام	1426هـ
رقم	احلكم	البتدائي:	182/د/جت/4	لعام	1429هـ
رقم	حكم	ال�شتئناف:	375/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�شة:	1430/11/16هـ

عقد	-	عقد	ت�شدير	-	�شرط	جزائي	-	تعوي�س	عن	عدم	التنفيذ-	اعتماد	م�شتندي-	عدم	القدرة	

على	تنفيذ	العقد	ملانع	نظامي.

عن  والتعوي�س  بالعقد  املو�شحة  اجلزائية  ال�شروط  بدفع  عليها  عى  املُدَّ باإلزام  عية  املدَّ مطالبة 
عى عليها باأن مدة تاأخرها يف  اخل�شائر التي حلقت بها نتيجة اإخاللها بالتعاقد- وجاهة دفع املُدَّ
فتح اعتماد م�شتندي طبقًا للتعاقد )14( يومًا تعترب مدة ق�شرية ف�شاًل عن تخللها الإجازات ر�شمية 
عية على  املدَّ املدة وعدم حتفظ  بعد م�شي هذه  العقد  االعتماد خاللها- حترير  فتح  معها  يتعذر 
فتحه  بعد  عية  املدَّ اإىل  امل�شتندي  االعتماد  حتويل  ثبوت  خ�شائر-  اأو  اأ�شرار  من  تدعيه  مما  �شيء 
عى عليها بعدم القدرة على تنفيذ العقد لوجود اأمر �شاٍم مينع  عى عليها- وجاهة دفع املُدَّ با�شم املُدَّ
عية ما يفيد االإذن لها بالت�شدير ا�شتثناًء  ت�شدير احلديد اخلردة يف تلك الفرتة- عدم تقدمي املدَّ
التعاقدية-  بواجباتها  عليها  عى  املُدَّ اإخالل  ثبوت  ذلك: عدم  اأثر  اإليه-  امل�شار  ال�شامي  االأمر  من 

موؤدى ذلك: رد الدعوى.

ونظرت الق�شية املو�شحة اأعاله والتي تخل�س وقائعها يف اأنه بتاريخ 1426/8/3هـ تقدم ).....( 
�شاحب موؤ�ش�شة ).....( بالئحة ادعاء �شد ).....( وقد ت�شمنت مع ما تالها من مذكرات اأو ذكره 
اأطراف الدعوى يف جل�شات نظرها بالقدر الكايف للف�شل فيها اأنه مت التعاقد بني موؤ�ش�شة ).....( 
وميثلها رئي�س جمل�س االإدارة ).....( ب�شفته )البائع( وبني ).....( التي ميثلها ).....( ب�شفتهم 
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اأن يفتح  امل�شرتي )واملمثل لل�شركة امل�شتوردة( واأن العقد ت�شمن يف املادة )7( من �شروط الدفع 
عية معززًا غري قابل لالإلغاء وقابل للتحويل والتجزئة و)خالل 14 يومًا  االعتماد البنكي ل�شالح املدَّ
عية لكي يتم ت�شهيل املعامالت  من توقيع العقد( واأن يفتح مبا�شرة من اجلانب االإندوني�شي با�شم املدَّ
التجارية وال�شحن واأن تكون االأمور املالية جلية لها وملعامالتها البنكية فيما يخ�س ال�شحن والعمل 
التجاري وقد مت تو�شيح هذا االأمر كتابيًا يف عقد ال�شراكة لتاليف ح�شول تدلي�س اأو اأخطاء يف الفهم 
من قبل الو�شيط اأو امل�شرتي االأول وقد ذكر ذلك يف البند رقم )3/اأ( من عقد ال�شراكة، ويوجد يف 
عقد الت�شدير فارق يف ال�شعر بني البائع وامل�شرتي )5$( عمولة للو�شطاء والذين هم ).....(، وذلك 
عية وحتمل امل�شوؤولية كاملة عن اختالف اأي بند من بنود العقد وذلك �شمانًا  ملبا�شرته بالعقد مع املدَّ
عية لعدم معرفتها باجلانب االإندوني�شي  عية والتزاماتها مع الغري ومت ذلك طلبًا من املدَّ حلقوق املدَّ
ولتجنب حت�شيل حقوقها يف حال وقوع خالفات مع اأ�شخا�س خارج اململكة ال متلك الدراية الكاملة 
التي كان لها عالقات مع اجلانب االندوني�شي، وما ذكرته  بكيفية مطالبتها لهم بخالف ).....( 
عى عليها من اأنه يوجد فارق بال�شعر بني البائع وامل�شرتي من جهة ).....( يوؤكد جتاهلهم لهذا  املُدَّ
البند املهم للمدعية وكل ذلك يف �شبيل ح�شولهم على فارق يف ال�شعر )�شم�شرة باطنية( ال تعلم 
عى عليها  املُدَّ البند يحتم على  اإىل توريطها مع بلدان خارجية، وجتاوز هذا  يوؤدي  عية ما  بها املدَّ
دفع )2.5%( من قيمة )25.000( طن من احلديد قيمتها )5.375.000$( فيكون قيمة ال�شرط 
العقد يف  توقيع  تاريخ  االعتماد من  فتح  يومًا عن  لتجاوزهم )14(  وذلك  اجلزائي )491.875( 
والذي فتح ل�شالح ).....( وذلك  تاريخ 1425/12/28هـ  والذي فتح متاأخرًا يف  1425/12/1هـ 
عى عليها باأن هذا ال�شهر الف�شيل- ذو احلجة0 يت�شمن اأعيادًا يف  بتاأخري )17( يومًا، واأن دفع املُدَّ
دولتنا الكرمية ودولة االإندوني�شيني االإ�شالمية، فجوابه اأن املدة احلقيقة والوا�شحة يف العقود كما 
ذكرناها �شابقًا يف )17( يومًا بداًل من )7( اأيام تاأخري، واأن العقد وا�شح بالن�شبة اإىل بند التاأخري، 
يف عقدنا يف املادة رقم )10( الكوارث والظروف القهرية- من عقد الت�شدير والتي تنوه على اأنه 
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االأطراف فالطرف  العقد الأي طرف من  بنود  بند من  اأي  تنفيذ  اإذا حالت )ظروف قهرية( دون 
من  �شرط  باأي  وفائه  عدم  فيه  ويو�شح  وي�شرح  كتابيًا  االآخر  اجلانب  يحيط  اأن  يجب  اأخفق  الذي 
اأنهم �شوف  بها  والتي مل يذكر  بيننا  التي متت  باملحادثات واخلطابات  اأرفقنا لكم  ال�شروط، وقد 
التفاقاتنا  وحتريفًا  بحتة  مراوغة  خطاباتهم  كانت  واإمنا  والعطل  االأعياد  ب�شبب  بالتاأخر  يقومون 
والتزاماتنا هدفها ال�شم�شرة من الباطن اأو هدف اآخر، وخطابهم الذي يو�شحون فيه تعديالتهم 
عية يو�شح اأنها �شادقة يف التزامها ب�شحن كميات  وموافقتهم على العقد قبل توقيعه من جهة املدَّ
من احلديد والتي تتطلب جهد وم�شاريف واأمور جتارية �شخمة وعمل �شاق، واأنها ملتزمة مبا يف 
عقد الت�شدير يف املادة )8( واملادة رقم )2( من عقد ال�شراكة التزامها بتوفري كميات من احلديد 
عية اأحوا�س وحديد ادعاءات باطلة فلو  عى عليها باأنه ال يوجد لدى املدَّ ال�شكراب وما تدفع به املُدَّ
كان  وملا  عقدين  وقعت  ملا  الكميات..  هذه  تاأمني  على  قادرة  واأنها  واأحوا�س  حديد  متلك  ال  كانت 
عية  املدَّ اجلانب االندوني�شي فتح اعتماد ل�شالح امل�شرتي والذي هو من جهتهم ).....(، وقدمت 
ك�شفًا ببع�س االأرا�شي والعرابني التي دفعت من طرفها نتيجة هذا التعاقد، والتي ذكرت اأنها تثبت 

وجود كميات من احلديد لديها وتثبت التزامها بالعقد وهي كالتايل:

القيمة	ر.�سال�شرحالتاريخ
550.000قيمة موقعني �شكراب بالدمام خا�س بال�شيخ ).....(2004/6/28
120.000.0قيمة موقع حديد مبنطقة اأبقيق2004/4/10
700.000.0قيمة موقع يف منطقة الرحيلي يف جدة1424/5/17
400.000قيمة عربون خم�س مواقع حديد يف منطقة بحرة يف جدة2004/4/14
200.000قيمة عربون موقع مبارك على الربيك يف منطقة ال�شرقية2004/8/1

200.000قيمة عربون موقع مبارك على الربيك يف منقطة ال�شرقية1425/6/14

عية ذكرت  فيكون بذلك جمموع ما دفعناه جتهيزًا منا للمبا�شرة بالعمل )9.550.000(، واأن املدَّ
يف عقد الت�شدير بند رقم )3- 5- 8- 12( التزامها بالت�شدير وال�شحن يف حال تنفيذ بنود العقد 
اأي�شًا يف عقد ال�شراكة يف البند )2( التزامها مع �شركات النقل و�شركات  وفتح االعتماد وذكرت 
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التاأمني و�شاحب اأمر الت�شدير، ووقعت العقود والتزمت التزامًا وا�شحًا من طرفها وطرفهم اأي�شًا 
عن  ودرايتهم  العقود  يف  ذلك  على  يدل  ما  يوجد  واأنه  الت�شدير  باإجراءات  علمهم  مراعاة  مع 
عية لكي تويف بالتزامها بتوفري احلديد و�شحنه واأنه بالنظر يف  االإجراءات التي �شوف تقوم بها املدَّ
خطاب البنك االأهلي يت�شح منه موعد فتح االعتماد واإعادة حتويله ولي�س فتحه مبا�شرة للمدعية 
عى عليها بدفع  عية اإىل ح�شر طلباتها يف: 1- اإلزام املُدَّ ويعترب خمالفة ل�شروط العقد. وخل�شت املدَّ
ال�شرط اجلزائي وقيمته )491.875( ريااًل ح�شب املادة )12( من العقد وقدره )2.5%( من قيمة 
ال�شحنة )250.000( طن والتي قيمتها )5.375.000( دوالر، تاأ�شي�شًا على اأن االعتماد البنكي 
عى عليها بدفع ال�شرط اجلزائي وقيمته )491.875( ريااًل وفقًا للمادة  جاء متاأخرًا، 2- اإلزام املُدَّ
)12( فقرة )د( اأنه اأية خمالفة الأي بند يتوجب دفع )2.5%( الإخاللهم التام ب�شروط فتح االعتماد 
التي ذكرت �شروطه يف العقد �شمن املادة )7( لعدم توفر ال�شروط باأن يكون االعتماد قاباًل للتحويل 
للمادة  ال�شرط اجلزائي وقيمته )491.875( ريااًل وفقًا  عى عليها بدفع  املُدَّ اإلزام  والتجزئة، 3- 
)12( فقرة )د( اأنه اأية خمالفة الأي بند يتوجب بدفع )2.5%( الإخاللها بال�شرط املوجود يف العقد 
املادة )12( من عقد الت�شدير بند )ج( الأنه يعترب بند من بنود العقد التي متت خمالفته، 4، اإلزام 
)د(  فقرة   )12( للمادة  وفقًا  ريااًل   )491.875( وقيمته  اجلزائي  ال�شرط  بدفع  عليها  عى  املُدَّ
ملخالفتها التزامها ب�شراء )5.000.000( مليون طن بقيمة )1.050.000.000(، وذلك يحتم 
عية  عليهم خمالفة املادة )د( اأي�شًا من البند رقم )12(، 5- التعوي�س عن اخل�شائر التي حلقت املدَّ
مبقدار  اجلزائية  ال�شروط  من  املقدر  املبلغ  هذا  ب�شعف  �شمعتها  وت�شويه  عمالئها  بفقد 
اجلزائية  )ال�شروط  ريااًل   )6.702.500( املطالبة  مبلغ  جمموع  فيكون  رياٍل.   )3.935.000(
)1.967.500( ريااًل +قيمة التعوي�س عن االأ�شرار )3.935.000( رياٍل + )800.00( ريااًل قيمة 
عى عليها مبذكرة قدمها  العرابني املدفوعة(، وبجل�شة يوم االثنني 1429/3/23هـ اأجاب وكيل املُدَّ
خل�س فيها اإجابته عن الدعوى وما ورد يف املذكرات التالية لها قال فيها: "لقد وقعتها عن ).....( 
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موؤ�ش�شة  مع  1427/2/25هـ  بتاريخ  والثاين  1425/12/1هـ  بتاريخ  االأول  عقدين،   ).....( ممثلة 
اأركان  ومن  اإندوني�شيا.  اإىل  لت�شديره  االأوىل  الدرجة  من  اخلردة  احلديد  ل�شراء  وذلك   ).....(
و�شروط البيع �شرعًا هو اأن يكون املعقود عليه هو 1- طهارة العني 2- االنتفاع به 3- ملكية العائد له 
4- القدرة على ت�شليمه �شرعًا 5- كون املبيع مقبو�شًا. وقد نهي النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عن اأن 
يبيع االإن�شان ما لي�س عنده، املرحلة االأوىل والعقد االأول لقد كان ).....( يطلعنا على موقع للخردة 
قبل  ومن  قبلنا  من  زيارات  عدة  وبعد  ملكه  ويف  له  عائد  اأنه  ويدعى  بالريا�س  احلائر  مبنطقة 
االإندوني�شيني للموقع مل يتمكن ).....( من دخول املوقع حيث منع من قبل �شاحب ومالك املوقع 
الذي يوجد به احلديد وهو )املحطب(. هنا يبطل العقد بعد اأن تبني كذب البائع حيث مل يثبت وجود 
العني املتفق على �شرائها وامتالك البائع لها، وعندئذ طلب ).....( منا ومن االإندوني�شيني التوجه 
اإىل جدة حيث ادعى اأنه ميلك كميات كبرية هناك وباملوا�شفات نف�شها، واأمام االأمر الواقع وبعد 
م�شي عدة اأ�شهر على فتح االعتماد فقد ذهبنا اإىل جدة ملقابلة مدير �شركة ).....( الذي مل ن�شتطع 
مقابلته اإال بعد انتظار طويل فذهبنا معه اإىل منطقة بحرة ودخلنا اإىل موقع للحديد اخلردة الذي 
وجدناه خاليًا من اأية كمية من احلديد. فادعى اأن احلديد قد مت تقطيعه ونقله اإىل ميناء الدمام 
وكان ذلك يوم االأربعاء املوافق 1426/1/27هـ، االأمر الذي يك�شف عدم �شحة ما يقول الأنه لو كانت 
ملعاينة  اإىل ذلك احلو�س  ياأخذنا  اأن  يجب  كان  ما  الدمام  اإىل  ونقلها  تقطيعها  كميات احلديد مت 
احلديد، اإذ ال يعقل اأن ب�شاعة متتلكها وال تدري اأنها نقلت اإىل مكان اآخر ومن ثم تاأتي بامل�شرتي اأن 
يطلع عليها، بل لو كان ما يدعيه �شحيحا لكان من باب اأوىل نقل الب�شاعة اإىل ميناء جدة عو�شًا عن 
ميناء الدمام البعيد حيث �شيتحمل اأجرة النقل. وهنا اأي�شًا يتكرر...... والتدلي�س ويثبت عدم وجود 
العني )احلديد اخلردة( يف حوزة البائع وامتالكه لها، وبعد هذه احلادثة حدد لنا موعد يوم ال�شبت 
1426/1/30هـ اأن جنتمع يف الريا�س ثم نذهب اإىل الدمام لالطالع على كمية احلديد ونوعيتها 
هناك. وملا كانت الرغبة مبوجب العقد هو �شراء كمية مائة األف طن واأن الكمية املنقولة اإىل الدمام 
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اآخر  اإنها موجودة يف بحرة يف حو�س  لنا  الباقية فقال  الكميات  �شاألناه عن  األف طن  فقط )25( 
اأعرفكم  وقال ال  ولكن حار�س احلو�س رف�س دخولنا  اململوءة باحلديد  االأحوا�س  اأحد  اإىل  فاأخذنا 
الأية   ).....( موؤ�ش�شة  امتالك  على عدم  االأدلة  وتكرر  تكرر......  ).....(...وهكذا  اأجرى  عندئذ 
كمية حديد �شواء يف منطقة الريا�س اأم يف منطقة جدة، وعندما عدنا مرة اأخرى للريا�س ذهبنا 
اإىل مقر املوؤ�ش�شة يوم ال�شبت ح�شب املوعد اأخربونا اأن دكتور ).....( مل ي�شتطع العودة اإىل الريا�س 
واأمطار  �شيول  لوجود  يقودها  التي كان  بال�شيارة  ال�شري عليه  يتعذر  الريا�س  اإن طريق جدة  حيث 
فا�شطر  يعد  ومل  ي�شل  ومل  اأيام  عدة  بالريا�س  فانتظرنا  زعمهم.  ح�شب  الطائف  مبنطقة 
االإندوني�شيون للعودة اإىل بالدهم. وهكذا يتكرر التدلي�س من قبل ).....( ويتكرر االإخالل بال�شرط 
ال�شرعي وهو االطالع على العني امل�شرتاة وقب�شها، وكيف ن�شرتي كمية احلديد التي مل نطلع عليها، 
وخالل هذه الفرتة وح�شب العقد فقد مت فتح االعتماد البنكي با�شم موؤ�ش�شة ).....( كما يت�شح من 
ال�شور املرفقة لالعتماد البنكي مببلغ )6.125.000$( وا�شتمر االعتماد مفتوحًا با�شم موؤ�ش�شة 
).....( ومل ي�شتطع ).....( اال�شتفادة من االعتماد املفتوح با�شمه، العقد الثاين واملرحلة الثانية، 
كما تاأتي املرحلة الثانية حيث طلبت منا موؤ�ش�شة ).....( توقيع عقد جديد بتاريخ 1425/2/25هـ 
على اأ�شا�س اأن يكون االعتماد البنكي قابل لتحويله الأربع جهات يحددها ).....( و�شبب طلبه هذا 
هو لعدم امتالكه لل�شيولة املطلوبة التي متكنه من �شراء كمية احلديد املتعاقد عليها مبا فيها قيمة 
التقطيع واحلزم والنقل الربي من مواقعها اإىل املوانئ، وقيمة ال�شحن البحري لتو�شيلها اإىل ميناء 
امل�شرتي باإندوني�شيا، ووافق االإندوني�شيون على فتح اعتماد جمزًا اإىل اأربعة اعتمادات ح�شب طلب 
ال�شركات  اأ�شماء  تقدمي   ).....( من  طلبوا  اجلديد  الدويل  النظام  وح�شب  اأنهم  اإال   ،).....(
تطلب  حيث  الطريقة  بهذه  معه  تتعاقد  ال  ال�شركات  الأن  ح�شاباتها  واأرقام  وعناوينها  امل�شتفيدة 
ال�شركات اأن تكون العقود مبا�شرة مع ).....( واأن يكون الدفع فوري )كا�س( ومن ح�شابه هو ولي�س 
االأهلي  البنك  لدى  االإندوني�شيني  اعتماد  فتح  فرتة  انتهت  وهكذا  جمرية،  اعتمادات  طريق  عن 
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التجاري ال�شعودي يف الريا�س بعد م�شي �شتة اأ�شهر مببلغ �شتة مليون ومائة وخم�شة وع�شرون األف 
دوالر )6.125.000(. ح�شر االإندوني�شيون اإىل الريا�س وطلبوا االجتماع مبوؤ�ش�شة ).....( ملعرفة 
احلقيقة ولكنهم قوبلوا مقابلة �شيئة و�شمعوا من االألفاظ والكالم اجلارح ومن ثم عادوا اإىل بالدهم 
ال�شعوديني وعنا نحن ).....(. بعد ذلك علم  االأعمال  اأ�شواأ انطباع عن حال رجال  وهم يحملون 
الغرفة  اأمام  العقد  بنود  بالتعوي�س ح�شب  دعوى مطالبة  يرفعون  �شوف  االإندوني�شيني  اأن   ).....(
التجارية الدولية بجنيف وفقًا لن�شو�س العقد. وهنا اأي�شًا يبطل العقد الثاين من حيث تبني وظهر 
التدلي�س، لذلك  لها وتكرار  العني )احلديد اخلردة( وامتالك موؤ�ش�شة ).....(  ثبوت عدم وجود 
تقدم ).....( ب�شكواه اإىل ديوان املظامل بالريا�س منذ �شنتني ومل يجد �شببًا لرفع دعواه �شوى اأن 
فتح االعتماد مت متاأخرًا ملدة �شبعة اأيام ح�شب ما جاء يف الئحة الدعوى املقدمة من مالحظة اأن 
).....( مقدم ال�شكوى قد تغيب عن احل�شور مرتني واأقفلت الدعوى و�شطبت الق�شية مرتني ولكنه 
اأغلق ).....( مكتبه ومل يعد له مقر تهربًا من  اأخرى  ا�شتمرار الدعوى.... ومن جهة  عاد وطلب 
اأ�شحاب احلقوق..... ويدعى ارتباطه ب�شراء كميات حديد يف املنطقة ال�شرقية واملنطقة  مطالبة 
الغربية والتي مل يكن لديه فيها مكتب اأو اأحوا�س للحديد اخلردة. وتلك االرتباطات منها ما كان يف 
عام 1424هـ اأي قبل اأن نتعرف على موؤ�ش�شة ).....( باأكرث من �شنة وقبل اأن نوقع العقد االأول يف 
نعاينها  اأو  نراها  اأن  دون  احلديد  كميات  ب�شراء  ارتباطه  ادعى  ومهما  1425هـ  احلجة  ذي  �شهر 
ون�شاهدها فهذا باطل، وهذا ما يثبت.... تدلي�س ).....( و�شعيه يف اإ�شغال ال�شلطات و�شياع اأوقات 
امل�شوؤولني، واخلال�شة: مل يكن لدى ).....( كميات حديد نطلع عليها ونوافق على �شرائها ح�شب 
اأركان البيع ال�شرعية بوجود عني واالطالع عليها وم�شاهدتها وقب�شها، ومل يكن يف ا�شتطاعة ).....( 
ت�شدير اأية كمية حديد واإن وجدت حيث ثبت كذبه باأن لديه اأمر بالت�شدير حيث ثبت باخلطاب 
الر�شمي ال�شادر من املديرية العامة مل�شلحة اجلمارك رقم )43/6698( بتاريخ 1427/2/11هـ 
ت�شدير  كان  1427/1/27هـ  تاريخ  وحتى   ).....( مع  العقد  بداية  من  الفرتة  يف  اأن  يوؤكد  الذي 
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احلديد اخلردة ممنوعًا باأمر �شامي، وتعذر على ).....( اال�شتفادة من فتح االعتماد مبوجب العقد 
االأول، كما تعذر على ).....( اال�شتفادة من العقد الثاين الذي طلب فتح اعتماد الأربعة �شركات مل 
يقدم اأ�شماءها اإىل امل�شرتي وهي: �شراء متلك احلديد اخلردة، �شركة النقل الربي، �شركة الفح�س 
واملعاينة، �شركة النقل البحري حيث تعذر عليه تقدمي اأ�شماء ال�شركات وعناوينها واأرقام ح�شاباتها 
يف البنوك، ومل يجد �شببًا لتقدمي الدعوى �شوى اأن فتح االعتماد مبوجب العقد االأول تاأخر )7( اأيام 
حيث ت�شادف وقت اإجازة عيد االأ�شحى يف اململكة ويف اإندوني�شيا البلد االإ�شالمي. لقد ورد ن�س يف 
العقد مفاده اأن يفتح العقد بعد اأربعة ع�شر )14( يومًا عماًل بنكيًا من توقيع العقد، ومعروف اأن 
العقد وقع يف 1425/12/1هـ واأن اإجازة عيد االأ�شحى تبداأ يف يوم 1425/12/5هـ وتنتهي يوم 17 
ذو احلجة 1425هـ، كما اأن البنوك ال تعمل اأيام اخلمي�س واجلمعة. وبهذا ال�شبب تبطل حجة موؤ�ش�شة 
).....(. ورغم هذا ال�شبب الواهي اإال اأن موؤ�ش�شة ).....( وقعت معنا عقدًا ثانيًا و�شروط جديدة 
لفتح اعتماد جمزئ كما هو مذكور اأعاله، وال يوجد يف الوقت احلا�شر اأي مقر اأو مكتب ملوؤ�ش�شة 
اأ�شحاب احلقوق،  قبل  للهروب من مطالبته من  وذلك  اأغلق  قد  ال�شابق  املكتب  اإن  ).....( حيث 
ويت�شح من الوقائع التي �شردناها لكم والتي جاء خطاب �شعادة مدير اجلمارك معززًا ملا ذكرناه اأن 
خ�شمنا موؤ�ش�شة ).....( قائمة على... والتدلي�س وخمالفة االأنظمة احلكومية وبالتايل مل تف مبا 
التزمت به من عقود، لذلك نتقدم بتطبيق �شروط العقود بتعوي�شنا ن�شبة )2.5%( من قيمة الكميات 
�شنويًا  طن   )1000( على  مق�شمة  �شنوات  خم�س  ملدة  طن   )5000( وهي  عليها  تعاقدوا  التي 
وي�شاوي   )1.075.000.000( بالدوالر  العقد  قيمة  اأن  يعني  وذلك  دفعة  كل  طن  و)25.000( 
بالرياٍل ال�شعودي )4.031.250.000( اأربعة مليار وواحد وثالثون مليون ومائتان وخم�شون األف 
رياٍل �شعودي وعليه ي�شبح جمموع ما نطالبهم به هو مبلغ وقدره )11.967.500( اإحدى ع�شرة 

مليونًا وت�شعمائة و�شبعة و�شتون األفًا وخم�شمائة رياٍل �شعودي.
اأما ما نال �شمعتنا وخ�شارتنا لعمالئنا ثم خ�شارة عميلنا الذي تعاقد معنا فهذا ال يقدر بثمن ولكننا 



260

نطالب ب�شعف هذا املبلغ الذي ن�شتحقه مبوجب العقد اأي )22.350.000( اثنني وع�شرين مليونًا 
وهو )22.035+11.967.500 اجلزائي  املبلغ  اإىل  باالإ�شافة  �شعودي  رياٍل  األف  وثالثني  وخم�شة 
يوم  جل�شة  "ويف  �شعودي.  رياٍل  وخم�شمائة  واألفان  مليونًا  وثالثون  اأربعة   )34.002.500=.000
ِعي مذكرة من ت�شع �شفحات  عى عليه، وقدم املُدَّ ِعي كما ح�شر املُدَّ االثنني 1429/6/5هـ ح�شر املُدَّ
ي�شيفه  ما  لديه  لي�س  اأنه  ذكر  عليها  وباطالعه  منها  ن�شخة  عليه  عى  املُدَّ و�شلم  امللف  اإىل  �شمت 
1425/12/1هـ  يف  عليه  عى  املُدَّ مع  التعاقد  مت  باأنه  دعواه  ِعي  املُدَّ خل�س  وقد  �شبق  مبا  ويكتفي 
ت�شديرها  ليتم  ِعي  املُدَّ بتاأمينها  يقوم  ال�شكراب  حديد  من  مرتي  طن   )5.000.000( لت�شدير 
عى عليه معها عقدًا على توريد  عى عليه كو�شيط مع ال�شركة االإندوني�شية حيث وقع املُدَّ با�شم املُدَّ
هذه الكميات ثم بعد ثالثة اأ�شهر مت توقيع عقد جديد بني الطرفني عنون با�شم عقد �شراكة ببنود 
العقد ال�شابق نف�شها اإال اأنه ت�شمن اإ�شافة اأن يفتح اجلانب االإندوني�شي اعتمادًا بنكيًا بالقيمة نف�شها 
عية بفتح اعتماد  املدَّ عية موؤ�ش�شة ).....( ثم تقوم  املدَّ با�شم  العقد  املتفق عليها بني الطرفني يف 
عى عليها و�شركات النقل الربي والبحري والتاأمني والتفتي�س  بنكي جمزاأ اإىل خم�شة اأجزاء منها املُدَّ
واأ�شماء  ب�شحن كميات احلديد اخلردة  عى عليها باجلداول اخلا�شة  املُدَّ بتزويد  عية  املدَّ تقوم  ثم 
عى عليها مل تلتزم بالبند  البواخر وموا�شفاتها حتى يتم التن�شيق مع اجلانب االإندوني�شي اإال اأن املُدَّ
ولي�س  عى عليها  املُدَّ با�شم  االإندوني�شية  ال�شركة  بفتح االعتماد حيث مت فتح االعتماد من  اخلا�س 
كانت  التي  االأخرى  ال�شركات  مع  عية  املدَّ اإرباك  وت�شبب يف  العقد  تنفيذ  اأعاق  عية مما  املدَّ با�شم 
اليوم  هذا  مذكرة  يف  ورد  ما  ومنها  بالعقد  املتعلقة  االأعمال  لتنفيذ  معها  التعاقد  ب�شدد  عية  املدَّ
)7.000.000( رياٍل قيمة موقع مبنطقة الرحيلي بجدة وب�شوؤال الدائرة للمدعى عن اأن التواريخ 
عى عليها  املُدَّ لتعاقدها مع  �شابقة  تواريخها  اإليها مبذكرته �شفحة )6(  امل�شار  والعرابني  للمواقع 
باأكرث من �شتة اأ�شهر من التعاقد االأول فاأجاب باأنه قام برتتيب العقود واالأعمال مع عدة اأطراف 
عى عليها عدم وفائه  اأنه كما ذكر الحظ من املُدَّ مبكرًا حت�شبًا وتهيئًا للعقد، ف�شاألته الدائرة عن 
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كان حماولة  باأنه  فاأجاب  التعاقد معها؟  كرر  فلماذا  االأوىل  الوهلة  منذ  العقد  وتطبيق  بالتزاماته 
عى عليها ودفعها للوفاء فيما يخ�س االعتماد اإال اأنه مل ينفع ذلك ولذا مل يتم التعامل  لك�شب ثقة املُدَّ
معها حتى م�شت �شتة اأ�شهر مدة االعتماد ملحاولة معاجلة املو�شوع اإال اأنه مل يتم الو�شول اإىل حل 
حيث كان كل طرف يريد اأن يكون االعتماد البنكي با�شمه حتى مت اإلغاء االعتماد البنكي املفتوح من 
الفر�شة وخل�س  تلك  اال�شتفادة من  العقد  عى عليها وخ�شر طرفا  املُدَّ با�شم  االندوني�شية  ال�شركة 
اإىل طلب تطبيق ال�شروط اجلزائية املن�شو�س عليها يف العقد االأول، وعند �شوؤال عن عدم ت�شمن 
العقد الثاين لهذه ال�شروط؟ ذكر اأنه مت اإبرام العقد الثاين فقط ملعاجلة مو�شوع االعتماد املجزاأ 
اأخل  ِعي هو من  عى عليها باأن املُدَّ اأجاب ممثل املُدَّ عى عليها من العمولة، وقد  ل�شمان حقوق املُدَّ
االأربعاء  يوم  1425/12/1هـ  بتاريخ  عية  املدَّ مع  بالتعاقد  عليها  عى  املُدَّ قامت  فقد  العقد  بتنفيذ 
ِعي  وبا�شرت الدوائر احلكومية والبنوك العمل يف 1425/12/18هـ فتم فتح االعتماد وتبلغ به املُدَّ
ِعي يف  بتاريخ 1425/12/28هـ املوافق 2005/2/8م عن طريق البنك االأهلي التجاري ثم تباطاأ املُدَّ
تنفيذ العقد بحجة اأن هناك م�شاكل بخ�شو�س احلديد ال�شكراب الذي متت معاينته من قبل والذي 
ِعي  على اأ�شا�شه مت العقد وبالبحث عن حقيقة امل�شكلة تبني اأن احلديد الذي كان اأطلعنا عليه املُدَّ
لي�س ملك له واإمنا ملكًا ل�شخ�س اآخر موؤ�ش�شة ).....( ثم ح�شر مندوبون عن ال�شركة االإندوني�شية 
ِعي حتديد موقع  عى عليه من املُدَّ لالطالع على كميات احلديد التي �شيتم �شحنها لهم فطلب املُدَّ
اأنه  اإال  ِعي  اأنها يف جدة وعند ذهابنا اإىل جدة متت مقابلة املُدَّ هذه الكميات التي وعد بها فذكر 
اإىل الدمام بحجة ت�شهيل ت�شديرها من هناك  اإر�شالها  التي كانت يف جدة مت  باأن الكمية  اعتذر 
فاأبدينا ا�شتعدادنا لل�شفر اإىل منطقة الدمام ملعاينتها وحدد موعدًا لالجتماع بالريا�س يوم ال�شبت 
تاأجيل  وطلب  اعتذر  مكتبه  بالريا�س يف  ِعي  املُدَّ وعند مراجعة  الدمام  اإىل  برًا  معه  �شويًا  لنذهب 
املماطلة  يف  واأخذ  بالطائف  �شيارته  تعطلت   ).....( ممثله  اأن  بحجة  الدمام  يف  احلديد  معاينة 
واإعطاء الوعود دون الوفاء بها مما ت�شبب يف تاأخر الوفد االإندوني�شي وحتمله تبعات هذا التاأخر ثم 
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عية  ِعي توقيع عقد اآخر فتم توقيع العقد االآخر يف 1426/2/25هـ ومع ذلك مل تف املدَّ اقرتح املُدَّ
عية كما هو ثابت باإفادة البنك  بالتزاماتها رغم اأن االعتماد البنكي كان �شاري املفعول با�شم املدَّ
1426/4/7هـ  يف  املوؤرخ  ِعي  املُدَّ بخطاب  عليه  عى  املُدَّ فوجئ  ثم  2005/2/8م  يف  املوؤرخة  االأهلي 
املوقع من رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة ).....( دكتور ).....( يطلب جتزئة االعتماد والتعديل فيه 
وبعر�س ذلك على اجلانب االإندوني�شي وافقوا على جتزئة االعتماد على اجلهات املذكورة يف خطاب 
والتاأمني  والربي  البحري  )ال�شحن  ال�شركات  اأ�شماء  عليها  للمدعى  ِعي  املُدَّ يقدم  اأن  على  ِعي  املُدَّ
ِعي اعتذر عن تقدمي املعلومات املطلوبة التي اأهمها اأ�شماء ال�شركات ومعلوماتها  واملعاينة( اإال اأن املُدَّ
ِعي  ح�شب النظام الدويل املتعلق باالعتمادات البنكية و�شائر املعامالت البنكية االأخرى فتاأخر املُدَّ
ِعي على ت�شدير هذه الكميات لوجود منع من وزارة املالية  ثم تبني للمدعى عليها عدم قدرة املُدَّ
عى عليها للدائرة �شورًا لهذه امل�شتندات وخل�س اإىل طلب رد الدعوى كما اأ�شاف  وقدم ممثل املُدَّ
عى  ِعي ملا ذكر املُدَّ عية ح�شب العقد، وبعد �شماع املُدَّ اأنه ب�شدد اإقامة دعوى بطلب التعوي�س من املدَّ
عليه اأجاب باأنه فيما يتعلق بتحويل االعتماد با�شمه فلم يكن هذا كافيًا وب�شوؤال الدائرة له هل قام 
االعتماد  على  بناء  بها  املتعلقة  املبالغ  ت�شليم  البنك  رف�س  ثم  م�شتنداتها  وتوفري  كمية  اأية  بتاأمني 
عى عليها  عية من املُدَّ البنكي فذكر اأن هذا مل يح�شل، وفيما يتعلق باأ�شماء ال�شركات التي طلبت املدَّ
عية، وبالن�شبة  جتزئة االعتماد باأ�شمائها ذكر اأنه رف�س ذلك الأنها معلومات خا�شة تعود مل�شلحة املدَّ
ملا ذكره من اأن اجلهات املخت�شة متنع ت�شدير احلديد ال�شكراب يف ذلك الوقت ذكر اأنه كان لديه 
اأمر ملكي بتوقيع ويل العهد ذلك احلني امللك عبد اهلل فطلبت منه الدائرة تقدمي هذا االأمر فاأجاب 
باأنه لدى �شمو االأمري تركي بن حممد بن نا�شر حيث خرج له ت�شحيح و�شع بال�شماح له بت�شدير 
)5.000.000( طن وال ميكنه احل�شول عليه وتقدميه، وقرر اأطراف الدعوى اكتفاءهم مبا �شبق 
وطلبوا الف�شل يف الدعوى كما قرروا اأن عناوينهم الهاتفية والربيدية وغريها هي املدونة على اأوراق 

موؤ�ش�شاتهم، وبذا ختمت املرافعة.
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عى عليها  عية موؤ�ش�شة ).....( ل�شاحبها ).....( واملُدَّ وحيث اإن املنازعة تتعلق بالعقد املربم بني املدَّ
بالقيمة  عليها  املتفق  ال�شكراب  احلديد  كميات  ت�شدير  العقد  ومو�شوع  بـ).....(  ممثلة   ).....(
على  تقوم  العقد  طريف  من  اأي  على  امل�شوؤولية  اإن  وحيث  العقد،  يف  عليها  املن�شو�س  واالإجراءات 
عية مل تتقدم مبا يثبت اإخالل  حتقق اإخالله مبقت�شيات العقد املربم بني الطرفني، وحيث اإن املدَّ
عى عليها تاأخرت يف  عية يف اأن املُدَّ عى عليها بواجباتها يف العقد، وينح�شر تاأ�شي�س طلبات املدَّ املُدَّ
فتح االعتماد البنكي واأنه مل يفتح با�شمها مبا�شرة، فبالن�شبة للتاأخر يف فتح االعتماد فاإن الدائرة 
عية اأنها فرتة التاأخر )14(  عى عليها من ق�شر املدة التي تدعى املدَّ ترى وجاهة ما دفعت به املُدَّ
يومًا من تاريخ توقيع العقد اإىل حني فتح االعتماد، ف�شاًل عن اأنها تخللتها اإجازات ر�شمية يتعذر 
االآخر يف 1426/2/25هـ  للعقد  عية  املدَّ اإبرام  اأن  كما  لالعتماد خاللها،  عليها  عى  املُدَّ فتح  معها 
تدعيه  مما  �شيء  على  عية  املدَّ فيه  تتحفظ  ومل  ال�شابقة  للمرحلة  وجتاوز  للتعاقد  ا�شتئناف  يعترب 
اأن )اجلانب االإندوني�شي( فتح االعتماد  عية من  اأو احلقوق، وبالن�شبة ملا ذكرته املدَّ من االأ�شرار 
عية ح�شب العقد فاإن ال�شركة االإندوني�شية عالقتها  عى عليها ومل يفتحه مبا�شرة با�شم املدَّ با�شم املُدَّ
حولت  هي  ثم  با�شمها  االعتماد  فتحت  فاإنها  واأموالها  حلقوقها  وحفظًا  عليها  باملدعى  املبا�شرة 
عية ف�شاًل عن اأنها اأقرت يف اجلل�شة  االعتماد للمدعية مما ال تختلف يف احلال عما تتم�شك به املدَّ
عى عليها باأ�شماء ال�شركات التي طلبت جتزئة االعتماد لها مما  امل�شار اإليها اأعاله اأنها مل تزود املُدَّ
عية  عى عليها من عدم قدرة املدَّ عى عليها لطلبها فيه، كما اأن ما دفعت به املُدَّ يتعذر معه اإجابة املُدَّ
على الوفاء بالعقد اأ�شاًل لوجود اأمر �شام مينع ت�شدير احلديد اخلردة يف تلك الفرتة دفع وجيه، 
واأكده اخلطاب الر�شمي ال�شادر من املديرية العامة مل�شلحة اجلمارك رقم )43/6698( بتاريخ 
1427/2/11هـ الذي يوؤكد اأن يف الفرتة من بداية العقد مع ).....( وحتى تاريخ 1427/1/27هـ 
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عية اأجابت باأنها ال ميكنها تقدمي االإذن  كان ت�شدير احلديد اخلردة ممنوعًا باأمر �شام، كما اأن املدَّ
لها بالت�شدير مما ينتفي معه اإمكانية احتجاجها به، باالإ�شافة اإىل اأنها اأجابت باأنها مل تنفيذ �شيئا 
عى عليها بواجباتها يف دفع قيمته من االعتماد مما تنتهي معه الدائرة اإىل  من العقد ثم اأخلت املُدَّ

رد الدعوى.
عية ولها اإقامة دعوى  عية فالدعوى دعوى املدَّ عى عليها للحكم به على املدَّ وبالن�شبة ملا طلبته املُدَّ

م�شتقلة بذلك. 
عية. لذلك	حكمت	الدائرة	برد	دعوى	املدَّ

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	حكم	ال�شتئناف:	392/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�شة:	1430/12/20هـ

اأو	�شمناً-	 �شروطه	�شراحة	 بع�س	 العقد	يف	 اإهمال	طريف	 الباطن-	 -	مقاولة	من	 عقد	مقاولة	

اإن�شاء	�شرط	جديد	-	غرامة	تاأخري	-	خربة	-	اأتعاب	حماماة.

عى عليها بدفع قيمة املبالغ التي ا�شتلمتها منها بالزيادة عن امل�شتحق  ِعية باإلزام املُدَّ مطالبة املُدَّ
عى عليها يف ت�شليم امل�شروع- انتهاء  لها باالإ�شافة اإىل غرامة التاأخري التي تكبدتها نتيجة تاأخري املُدَّ
ِعية  عى عليها للمبالغ التي ا�شتلمتها من املُدَّ اخلبري الهند�شي املنتدب يف الدعوى اإىل ا�شتحقاق املُدَّ
واأن ذلك كان بتوافق الطرفني ور�شاهما، واأن التاأخري يف الت�شليم مل يكن حمل خالف بني الطرفني، 
واأن بع�س التغيريات يف قائمة الكميات املرفقة بالعقد االأ�شلي ح�شل عليها االتفاق بني الطرفني 
وبع�س التغيريات مل يتفق عليها اإال اأنها �شرفت من احل�شاب البنكي دون وجود اعرتا�س عليها- 
ِعية  املُدَّ تبِد  ومل  لها  �شلمتها  التي  واملعدات  باملواد  للمدعية  فاتورة  اأر�شلت  عليها  عى  املُدَّ اأن  ثبوت 
مالحظة عليها ومل ترف�شها بل اأجرت عليها تخفي�شًا لال�شتهالك وقبلتها و�شرفت قيمتها للمدعى 
عليها- الن�س يف العقد املربم بني الطرفني على طريقة اإنهاء العمل واملراحل التي يتم بها �شرف 
عى عليها مت�شمنا اأن يكون ال�شرف بناًء على ما ثبت اجنازه من اأعمال قامت بها  م�شتحقات املُدَّ
عى عليها وفقًا ملقايي�س دقيقة من الطرفني وبتوقيع وموافقة من ممثليهما- اأثر ذلك: اأن �شرف  املُدَّ
عى عليها مت بر�شا الطرفني بناًء على اإجراءات متبعة من�شو�س عليها يف العقد-  م�شتحقات املُدَّ
عى عليها يف االأعمال واملواد واملعدات مردود  ِعية باملبالغة يف تقدير الفواتري املقدمة من املُدَّ دفع املُدَّ
باأن ما مت قب�شه بوجٍه ظاهره ال�شحة بتوافر �شروط العقد ومنها الر�شا من الطرفني فاإنه ال ينظر 
يف اإعادة ما مت قب�شه ق�شاًء اإال عند ثبوت ال�شرر اأو اخلطاأ واالأ�شل عدمهما باالإ�شافة اإىل خربة 
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طريف النزاع يف اأعمال املقاوالت- اأثر ذلك: انتفاء الغنب.
تالقي اإرادة طريف النزاع �شراحًة اأو �شمنًا على عدم تطبيق بع�س ن�شو�س ما تعاقدا عليه فاإن ذلك 
يعد منهما مبثابة االإن�شاء ل�شرط جديد يخ�س به عموم �شروط العقد اأو تنازاًل من اأحد طرفيه عن 
�شرط ل�شاحله مل�شلحة الطرف االآخر، فلي�س الأحد املتعاقدين اأن يحتج على االآخر ب�شرٍط من�شو�س 
عليه يف العقد بعد اأن َبَدَر منهما �شراحة اأو �شمنًا غ�س الطرف عن التم�شك بذلك ال�شرط، واإمنا 
الواجب الدفع ابتداًء مبخالفة العقد ال اأن يقبل بالعمل وي�شلم العو�س عليه بعد متحي�شه ثم يدفع 
عى عليها لقاء ما مت  ِعية اإىل املُدَّ بعد ذلك مبخالفة العقد -اأثر ذلك- اأن �شرف امل�شتحقات من املُدَّ
اإجنازه من عمل يدل �شراحًة على قبولها به �شواء كان من االأعمال االأ�شا�شية اأو االإ�شافية؛ الأن من 
�شعى يف نق�س ما مت من جهته ف�شعيه مردود عليه، وذلك ليح�شل ا�شتقرار التعامل بني النا�س ملا 

فيه من اطمئنان املتعاقدين و�شيانة حلقوقهما.
التاأخري  وطبيعة  مبدى  كتابة  عليها  عى  املُدَّ اإخطار  وجوب  على  العقد  يف  الن�س  التاأخري-  غرامة 
اإىل  باالإ�شافة  بتقرير هذا اجلزاء  عى عليها  املُدَّ اإنذار  املتوقع وعزمها تقرير اجلزاء عليه- عدم 

تكليفها باأعمال اإ�شافية- اأثره: عدم وجود مربر لفر�س غرامة تاأخري.
تكاليف اخلربة واأتعاب املحاماة- املدعية هي من طلبت اخلربة الهند�شية بينة على دعواها- ثبوت 
الدائرة يف  �شلطة  للدعوى-  ِعية  املُدَّ النزاع- خ�شران  املالية حمل  للمبالغ  عى عليها  املُدَّ ا�شتحقاق 
عى عليها من  ِعية باأن تدفع الق�شط الذي حتملته املُدَّ تقدير اأتعاب املحاماة- اأثر ذلك:  اإلزام املُدَّ
اأتعاب اخلربة الهند�شية باالإ�شافة اإىل خم�شني األف رياٍل تقدرها الدائرة كاأتعاب حماماة - موؤدي 
ِعية، واإلزامها باأنه تدفع للمدعى عليها الق�شط الذي حتملته للخربة  ذلك: احلكم برف�س دعوى املُدَّ

الهند�شية ومقابل اأتعاب املحاماة املقدر من الدائرة.
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نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ .
قرار جمل�س الوزراء رقم )241( يف 1407/10/26هـ  وم�شمونه: " نقل اخت�شا�شات هيئات ح�شم 
املنازعات التجارية املن�شو�س عليها يف النظم والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق 

نظام ال�شركات اإىل ديوان املظامل".

ِعية ).....( تقدم بالئحة  تتح�شل وقائع هذه الق�شية بالقدر الالزم للف�شل فيها يف اأن وكيل املُدَّ
عدة  الدائرة  لها  حددت  للدائرة  الق�شية  وبورود  بعاليه،  اإليه  امل�شار  بالرقم  ق�شية  قيدت  دعوى 
عى عليها، ويف جل�شة 1419/7/28هـ ح�شر الطرفان، وب�شوؤال  جل�شات مل يح�شر فيها من ميثل املُدَّ
بتاريخ  للديوان  املقدمة  الدعوى  بالئحة  الواردة  اأنها  ذكر  دعواه  حترير  عن   ).....( ِعي  املُدَّ
عى عليها عقدًا من الباطن بتاريخ 1416/5/8هـ  1419/4/19هـ واملت�شمنة اأن موكلته وقعت مع املُدَّ
�شقة  وخم�شني  واثنني  مائة  بناء  بتنفيذ  عليها  عى  املُدَّ مبوجبه  تلتزم  1995/10/2م(،  )املوافق 
والقيام  واملواد  للمعدات  التوريد  خدمات  وتقدمي  بتبوك  ال�شعودية  امللكية  الربية  للقوات  �شكنية 
ت�شمنها  التي  واملوا�شفات  لل�شروط  وفقًا  وذلك  العقد  كامل  الإجناز  والالزم  ال�شروري  بالت�شغيل 
العقد املربم بني الطرفني وذكر اأن القيمة االإجمالية للعقد قدرها �شبعة واأربعون مليونًا وثمامنائة 
عى عليها ال ت�شتحق هذا املبلغ اإال اإذا التزمت بكافة  وخم�شون األف رياٍل )47.850.000( واأن املُدَّ
عى عليها كافة االأعمال خالل  ال�شروط املن�شو�س عليها يف العقد ومن هذه ال�شروط اأن تنجز املُدَّ
عى عليها  �شبعة ع�شر �شهرًا ميالديًا من تاريخ توقيع العقد اإ�شافة اإىل بقية �شروط العقد، واأن املُدَّ
مل تلتزم باإنهاء امل�شروع يف املدة املحددة مما جعل موكلته وفقًا ل�شروط العقد تقوم ب�شحب امل�شروع 
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موكلته  قامت  التي  االأعمال  لتنفيذ  االإجمالية  التكاليف  واأن   ، عليها  عى  املُدَّ ح�شاب  على  وتنفيذه 
عى عليها قدرها اثنان و�شتون مليونًا  باإكمالها وت�شليمها للقوات الربية بعد �شحب امل�شروع من املُدَّ
ومائتان واأربعة اآالف ومائتان واأربعة وثالثون ريااًل )62.204.234( واأن تف�شيل املبلغ على النحو 
ريااًل  وخم�شون  و�شبعة  واأربعمائة  األفًا  ع�شر  واثنا  وت�شعمائة  مليونًا  وخم�شون  خم�شة  اأواًل:  التايل: 
يف  بينهما  امل�شرتك  احل�شاب  طريق  عن  وذلك  عليها  للمدعى  موكلته  حولتها   )55.912.457(
وواحد  ومائتان  ماليني  �شتة  ثانيًا:   .)032  -174  -918  -002( رقم  الهولندي  ال�شعودي  البنك 
املوردين  لعدد من  موكلته  دفعتها  ريااًل )6.291.777(،  و�شبعون  و�شبعة  و�شبعمائة  األفًا  وت�شعون 
عى عليها قد �شرفت على ما نفذته من اأعمال  عى عليها. واأ�شاف اأن املُدَّ بعلم ومعرفة وموافقة املُدَّ
حتى �شحب امل�شروع مبلغًا وقدره واحد وخم�شون مليونًا واأربعمائة واأربعة وخم�شون األفًا و�شبعمائة 
عى عليها تكون ملزمة بدفع مبلغ قدره  و�شبعة واأربعون ريااًل )51.454.747(، وخل�س اإىل اأن املُدَّ
ع�شرة ماليني و�شبعمائة وت�شعة واأربعون األفًا واأربعمائة و�شبعة وثمانون ريااًل )10.749.487( متثل 
ت�شليمه  من  لتتمكن  امل�شروع  الإكمال  عليها  عى  املُدَّ على ح�شاب  موكلته  نفذتها  التي  االأعمال  قيمة 
للقوات الربية امللكية يف تبوك، واأن موكلته ا�شتنزلت مبلغ مليون واأربعمائة و�شتة ع�شر األف ومائة 
عى  واأربعة و�شبعني ريااًل )1.416.174(، متثل قيمة املعدات واملواد التي كانت يف املوقع تخ�س املُدَّ
عى عليها باأن تدفع ملوكلته مبلغًا قدره ع�شرة ماليني و�شبعمائة  عليها، واختتم دعواه بطلب اإلزام املُدَّ
ريااًل )10.749.487(، ويف جل�شة 1420/8/1هـ  وثمانون  و�شبعة  واأربعمائة  األفًا  واأربعون  وت�شعة 
عى عليها اإجابة جاء فيها اأن هذه الدعوى كيدية واأنها مطالبة باطلة ال اأ�شا�س ي�شندها  قدم وكيل املُدَّ
ِعية بن�شخة منها وطلبت الدائرة منه اأن  من ال�شرع اأو النظام اأو العقد املربم ومت تزويد وكيل املُدَّ
ِعية اإجابة  يقدم امل�شتندات املثبتة لدعواه فا�شتعد بذلك، ويف جل�شة 1420/8/22هـ قدم وكيل املُدَّ
عى عليها باإن�شاء �شكن  جاء فيها اأن عقد املقاولة من الباطن املربم بني الطرفني ت�شمن التزام املُدَّ
كافة  بتاأمني  عليها  عى  املُدَّ تقوم   -1 كالتايل:  العقد  هذا  وتفا�شيل  بتبوك  امللكية  الربية  القوات 
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الهياكل  كافة  مع  �شقة  لت�شييد عدد )152(  والالزمة  ال�شرورية  االأ�شغال  وكافة  واملواد  اخلدمات 
حالة  يف  عليها  عى  املُدَّ ت�شتحقها  رياٍل   )47.850.000( للعقد  االإجمالية  القيمة  اأن   -2 الفرعية 
اإجنازها للم�شروع ح�شب ال�شروط املتفق عليها 3- اأن مدة العقد �شبعة ع�شر �شهرًا ميالديًا تبداأ من 
عى عليها  تاريخ توقيع العقد يف 1995/10/2م، واأن نقطة النزاع اجلوهرية يف هذه الدعوى اأن املُدَّ
عجزت عن تنفيذ االأعمال املتفق عليها يف موعدها حيث جتاوزت مدة العقد باأكرث من �شبعة اأ�شهر، 
عى عليها وذكر اأن هذا اأمر ال  كما اأن موكلته ا�شطرت اإىل اإكمال امل�شروع بنف�شها على ح�شاب املُدَّ
عى عليها، ثم ذكر تفا�شيل املبالغ املحولة للمدعى عليها والتي يتم �شرفها من احل�شاب  تنكره املُدَّ
عى عليها ا�شتلمت مبلغًا وقدره )55.912.457(  امل�شرتك بتوقيع مندوبني من الطرفني، واأن املُدَّ
ح�شب  1997/12/29م،  تاريخ  اإىل  1995/11/8م  تاريخ  من  امل�شروع  اأعمال  لتنفيذ  وذلك  ريااًل 
موكلته  واأن  امل�شرتك،  احل�شاب  به  يوجد  الذي  الهولندي  ال�شعودي  البنك  من  ال�شادرة  الك�شوف 
للم�شروع  املطلوبة  املواد  لبع�س موردي  عى عليها  املُدَّ نيابة عن  ريااًل  مبلغ )6.291.777(  دفعت 
عى عليها، وبذلك ي�شبح جمموع املبالغ التي  عى عليها من الباطن بعلم وموافقة املُدَّ وملقاويل املُدَّ
عى  دفعتها موكلته على امل�شروع )62.204.234( ريااًل، ثم ذكر تفا�شيل املبالغ التي ت�شتحقها املُدَّ
ومبلغ  عليه،  املتفق  العقد  قيمة  هي  رياٍل   )47.850.000( مبلغ  التايل،  النحو  على  عليها 
بعد  عليها  عى  املُدَّ من  موكلته  ا�شتلمتها  التي  واملواد  املعدات  قيمة  متثل  ريااًل   )1.416.174(
ان�شحابها من امل�شروع، وبذلك ي�شبح اإجمايل امل�شتحق للمدعى عليها مبلغ )51.454.747( ريااًل 
عى عليها وقدره )62،204.234( ريااًل يكون املبلغ امل�شتحق  ويح�شم ذلك من املبلغ الذي ا�شتلمته املُدَّ
عى عليها بغرامة التاأخري التي فر�شت على  ملوكلته )10.749.487( ريااًل كما اأن موكلته تطالب املُدَّ
لي�شبح  بل  رياٍل   )4.785.000( وقدرها  امل�شروع  ت�شليم  يف  عليها  عى  املُدَّ تاأخري  ب�شبب  موكلته 
عى عليها مبلغًا قدره خم�شة ع�شر مليونًا وخم�شمائة واأربعة وثالثون  جمموع ما تطالب به موكلته املُدَّ
ِعية اأنه �شيح�شر امل�شتندات  األفًا واأربعمائة و�شبعة وثمانون )15.534.487( ريااًل، وذكر وكيل املُدَّ
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ِعية امل�شتندات  املُدَّ املثبتة لذلك فور االنتهاء من ترجمتها، ويف جل�شة 1420/11/7هـ، قدم وكيل 
التي ذكر اأنه تثبت دعوى موكلته، وقد ا�شتملت على �شورة مرتجمة من العقد املربم بني الطرفني 
عى عليها بن�شخة من هذه امل�شتندات،  وفواتري و�شور وخماطبات بني الطرفني، ومت تزويد وكيل املُدَّ
قامت  موكلته  اأن  فيها  اأو�شح  جوابية  مذكرة  عليها  عى  املُدَّ وكيل  قدم  1421/6/26هـ  جل�شة  ويف 
بتنفيذ جميع اأعمال امل�شروع على الرغم من كرثة التعديالت والتغيريات يف الت�شاميم واملوا�شفات 
اإ�شافية مثل امل�شجد ومبنى احلرا�شة  اأعمال  اأن موكلته قامت بتنفيذ  والكميات املتفق عليها، كما 
ِعية ملوكلته باأعمال  ومناطق الو�شوء وهذا ما اأدى اإىل تاأخري العمل يف امل�شروع، وذكر اأن تكليف املُدَّ
ِعية قامت  ِعي ).....( من اأن املُدَّ اإ�شافية دليل على اأنه اأنهت كافة اأعمال امل�شروع، واأما ما ذكره املُدَّ
عى عليها( مل تغادر امل�شروع اإال بعد اإكماله مبا يف  باإكمال امل�شروع فهذا غري �شحيح فموكلته )املُدَّ
ذلك ما يعرف بتفقد اأعمال الت�شطيب وهذا العمل ال يتم اإال بعد اإنهاء كافة االأعمال الرئي�شة الأي 
ِعية اأكملت امل�شروع فكيف يكون ذلك دون علم املقاول )ال�شركة  م�شروع، واأنه على فر�س �شحة اأن املُدَّ
ِعية اأن موكلته ت�شتحقها لتدل على اأن موكلته  عى عليها(، ثم اإن تفا�شيل املبالغ التي ذكرت املُدَّ املُدَّ
ِعية،  اأكملت امل�شروع واإال كيف ت�شتحق كامل قيمة العقد اإ�شافة اإىل قيمة اأعمال اإ�شافية اأوردتها املُدَّ
واأكد اأن قيمة االأعمال االإ�شافية التي نفذتها موكلته قدرها اثنا ع�شر مليونًا و�شتمائة وثمانية اآالف 
ورد  وما  املرفقة  الكميات  جداول  ح�شب  وذلك   )12.608.986( ريااًل  وثمانون  و�شتة  وت�شعمائة 
ِعية من اأنها مببلغ )2.188.573( ريااًل فم�شتند ذلك لي�س اإال تقديرات ع�شوائية واأوراقًا  بدعوى املُدَّ
ِعية، واأكد اأن القيمة احلقيقية للمعدات العائدة ملوكلته هي ثالثة ماليني ومائة  م�شتحدثة من املُدَّ
واثنان األف وثالثمائة وثالثون ريااًل )3.162.330(، وبذلك ي�شبح جمموع املبالغ مع قيمة العقد 
االأ�شا�شية ثالثة و�شتني مليونًا و�شتمائة واأحد ع�شر األفًا وثالثمائة و�شتة ع�شر ريااًل )63.611.316( 
العرف، وبذلك  والبالغة )15%( بح�شب  االإدارية  امل�شاريف  يت�شمن  املبلغ ال  اأن هذا  ريااًل، وذكر 
يكون جممل ا�شتحقاق موكلته على تنفيذ امل�شروع ثالثة و�شبعني مليونًا ومائة وثالثة وخم�شني األفًا 
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للرد عليه، ويف  اأجاًل  ِعية طلب  املُدَّ واأربعة ع�شر ريااًل )73.153.014(، وبعر�س ذلك على وكيل 
عى عليها  ِعية مذكرة جاء فيها اأن ما يعنيه من عدم تنفيذ املُدَّ جل�شة 1421/8/2هـ قدم وكيل املُدَّ
الأعمال امل�شروع هو عدم تنفيذها يف املدة املحددة ب�شبعة ع�شر �شهرًا وما حلق مبوكلته جراء هذا 
االأعمال  يقيم  هند�شي  مكتب  تعيني   ).....( وكالة  ِعي  املُدَّ واقرتح  وغريه  غرامات  من  التاأخري 
مببلغ  تقييمها  يف  جدًا  بالغت  عليها  عى  املُدَّ اأن  ذكر  حيث  الطرفني  بني  النزاع  حمل  االإ�شافية 
ِعية مببلغ )2.188.573( ريااًل ثم عقدت الدائرة  )12.608.986( يف حني تقدرها موكلته املُدَّ
عدة جل�شات مل يتفق فيها الطرفان على مكتب هند�شي يقوم باأعمال اخلربة يف هذه الق�شية، ثم 
اأبدى الطرفان رغبتهما يف اأن تقوم الدائرة برت�شيح مكتب بناًء على معرفتها فذكرت لهم بجل�شة 
1423/4/21هـ ).....(. ويف جل�شة 1423/5/19هـ ح�شر الطرفان وقرر كل منهما موافقة موكلته 
على املكتب املر�شح من قبل الدائرة، ويف جل�شة 1423/7/17هـ ح�شر الطرفان كما ح�شر املهند�س 
).....( مدير عام ).....(، ومت تعميد ).....( للقيام باأعمال اخلربة الالزمة يف هذه الق�شية على 
نحو ما اتفق عليه الطرفان كما يلي: املرحلة االأوىل فح�س امل�شتندات وت�شمل: 1- مراجعة فح�س 
الو�شفات التعاقدية 2- مراجعة فح�س املخططات التعاقدية 3- مراجعة فح�س جداول الكميات 
يف  التغريات  تبيني   -1 وت�شمل:  العقد  حمل  امل�شروع  موقع  زيارة  الثانية  املرحلة  عليها،  املتعاقد 
الكميات  التغريات يف  تبيني   -3 التعاقدية  املخططات  التغريات يف  تبيني   -2 التعاقدية  الو�شفات 
املتعاقد عليها 4- عمل قوائم لالأعمال االإ�شافية املنفذة يف املوقع غري امل�شمولة بالعقد االأ�شا�شي 
والتاأكد من كمياتها 5- مراجعة قوائم املواد واملعدات واملباين املوؤقتة والتي قامت �شركة ).....( 
بت�شلمها من �شركة ).....( يف نهاية امل�شروع 6- االجتماع مع املالك لتقييم اأداء العمل 7- تقدمي 
تقرير بالبنود املذكورة اأعاله، املرحلة الثالثة الفح�س النهائي والنتائج وت�شمل: 1- مراجعة برنامج 
االإ�شافية  االأعمال  وكذلك  والت�شطيب  العظم  اأعمال  لتنفيذ  الفعلي  والوقت  عليه  املتعاقد  الت�شييد 
جميع  مع  باالجتماع  الفني  اخلبري  يقوم   -3 امل�شروع  تكلفة  بيانات  حقائق  وفح�س  مراجعة   -2
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اأمام  اإليها لتقدمي اخلربة الالزمة  االأطراف للتحقق من البيانات واملعلومات التي تق�شي احلاجة 
وقد  اإليها،  تتو�شل  التي  بالنتائج  النهائي  تقريرها   ).....( تقدم  �شبق  ما  وعلى �شوء  الدائرة 4- 
ا�شتعد مدير عام ).....( بذلك وطلب اأجاًل حتى يت�شنى له حتديد اأتعابه على �شوء امل�شتندات التي 
�شي�شتلمها من الطرفني، ويف جل�شة 1423/8/15هـ اأفاد مدير عام ).....( باأنه بعد االطالع على ما 
العمل  بدء  قبل  يتم دفع ن�شفها  رياٍل )200.000(  األف  اأتعابه مبائتي  يقدر  فاإنه  الطرفان  قدمه 
اأن يكون دفعها  التقرير وبعر�س ذلك على الطرفني وافقا عليه على  وباقي املبلغ بعد االنتهاء من 
منا�شفة بينهما وقد اأكدت عليهما الدائرة التجاوب مع اخلبري الهند�شي فيما يطلبه منهما حول هذه 
الق�شية فا�شتعدا بذلك كما اأفهمتهما الدائرة باأن النتيجة التي يتو�شل اإليها اخلبري الهند�شي تكون 
ملزمة للطرفني متى ما راأت الدائرة �شالمة التقرير، وبناء على ذلك فقد عمدت الدائرة ).....( 
ممثلة مبديرها العام للقيام باأعمال اخلربة الالزمة على �شوء ما تقدم، ويف جل�شة 1424/2/5هـ 
يف  املوؤرخ  الق�شية  حول  تقريره  للدائرة  وقدم   ).....( عام  مدير  ح�شر  كما  الطرفان  ح�شر 
1424/1/1هـ وقد ت�شلم كل طرف ن�شخة منه، وقد جاء فيه اأنه بعد تكليفه بالعمل نظر فنيًا يف هذا 
اخلالف بعد اأن ت�شلم ما لدى الطرفني من م�شتندات تخ�س امل�شروع، وبعد اأن خاطب طريف الدعوى 
مرتني وذلك بتوجيه عدد من االأ�شئلة واال�شتف�شارات واأنه تلقى اإجابتهم مدعمة بامل�شتندات الالزمة، 
واأي�شا فاإنه قام بزيارة ميدانية للم�شروع حمل الدعوى رافقه فيها اأحد املهند�شني الذين مت تكليفه 
من اجلهة االإدارية التي يتبعها امل�شروع، واأنه متت مناق�شة و�شع امل�شروع معه واأنه على �شوء ذلك 
بتاريخ  امل�شروع  بهذا  اخلا�س  العقد  اأبرما  الطرفني  اأن  فيه  جاء  وقد  التقرير،  هذا  باإعداد  قام 
)1995/10/2م( واأن مدة العقد االأ�شلية �شبعة ع�شر �شهرًا ميالديًا وقيمته االأ�شلية قدرها �شبعة 
واأربعون مليونًا وثمامنائة وخم�شون األف رياٍل )47.850.000( وذكر اأن من�شاأ اخلالف كان �شببه 
املقاول �شركة ).....(  ا�شتحقاق  الطرفني متفقان على  واأن  االإ�شافية،  واالأعمال  التغيريات  كرثت 
عى عليها( لكامل مبلغ العقد، واأن الطرفني اتفقا على فتح ح�شاب م�شرتك  للتجارة واملقاوالت )املُدَّ
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ِعية ).....(، ومت  ليتم ال�شرف منه على امل�شروع حمل الدعوى ويتم تغذية هذا احل�شاب من قبل املُدَّ
ريااًل  وخم�شني  و�شبعة  واأربعمائة  األفًا  ع�شر  واثنى  وت�شعمائة  مليونًا  وخم�شني  خم�شة  مبلغ  �شرف 
بتاريخ  وذلك  ِعية،  املُدَّ من  منفرد  بقرار  اإقفاله  تاريخ  حتى  احل�شاب  هذا  من   )55.912.457(
ِعية قد  1997/12/14م واأن ذلك يدل على توافق الطرفني حتى تاريخ االإقفال مع مالحظة اأن املُدَّ
واأربعمائة  األفًا  و�شتني  واثنني  ماليني  ثمانية  مببلغ  العقد  قيمة  يفوق  ما  احل�شاب  هذا  يف  اأودعت 
ِعية يف الئحة دعواها،  و�شبعة وخم�شني ريااًل )8.062.457( ونبه كذلك اإىل اأنه يفوق ما ذكرته املُدَّ
ِعية دفعت مبلغ �شتة ماليني ومائتني وواحد وت�شعني األفًا و�شبعمائة و�شبعة و�شبعني  واأ�شاف اأن املُدَّ
تنفيذ  اأثناء  وذلك  امل�شروع  حلاجة  تلبية  واملوردين  املقاولني  اإىل  مبا�شرة   )6.291.777( ريااًل 
ِعية للمدعى عليها  عى عليها الأعمالها ووجود احل�شاب امل�شرتك وبذلك يت�شح اأن ما دفعته املُدَّ املُدَّ
واأربعة  ومائتان  اآالف  واأربعة  ومائتان  مليونًا  و�شتون  اثنان  مبلغ  الباطن  من  ومورديها  وملقاوليها 
وثالثون ريااًل )62.204.234(، واأنه مل يتم اإقفال احل�شاب امل�شرتك اإال بعد اأكرث من �شتة وع�شرين 
بدرا�شته  اأنه  وذكر  فقط،  �شهرًا  ع�شر  �شبعة  االأ�شلية  مدته  كانت  الذي  العقد،  بداية  من  �شهرًا 
عى عليها اإىل حني  للم�شتندات املقدمة من الطرفني ظهر له اأنه اأثناء تنفيذ امل�شروع من قبل املُدَّ
عى عليها من موقع العمل وت�شليمها  اإقفال احل�شاب امل�شرتك بتاريخ 1997/12/14م وان�شحاب املُدَّ
بالتفاهم  يوحي  ما  هناك  اإن  بل  خالف  اأي  بينهما  يكن  مل  للمدعية  ومواد  معدات  من  لديها  ما 
والتعاون والتوافق التام، وذكر اأنه من �شمن اال�شتف�شارات التي وجهها للطرفني، ما اإذا كان لدى 
اأحدهما ما ي�شري اإىل وجود خالف بينهما اأثناء تنفيذ امل�شروع، وذكر اأنه مل يتلق منهما فيما قدماه 
من اإجابات ما يفيد بوجود ذلك، وذكر اأن بداية اخلالف ظهرت يف الثلث االأول من عام 1998م، 
واأنه يت�شح من ذلك عدم جدوى العمل على ا�شتخراج احل�شابات واملقاي�شات واملواد امل�شتعملة اأو 
امل�شتبدلة لكون اخلالف بني الطرفني غري ناجت عن ذلك، حيث مل يجد اأية وثيقة مما قدم له تذكر 
ذلك اأثناء اأعمال التنفيذ اأي قبل نهاية عام 1997م، واأنه مل يح�شل على ما ي�شري اإىل وجود خالفات 
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مالية بينهما قبل ذلك التاريخ، ثم خل�س اإىل اال�شتنتاج اخلتامي لتقرير واملت�شمن اأن املبالغ املالية 
طريق  عن  اأو  اخلارجيني،  للموردين  املبا�شرة  الدفعات  طريق  عن  اإما  كانت  ِعية  املُدَّ دفعتها  التي 
عى عليها مل ت�شتلم مبا�شرة اأية اأموال اإال عن طريق هذا احل�شاب،  احل�شاب البنكي امل�شرتك، واملُدَّ
وذلك ي�شتلزم اإعداد اأوامر �شرف يوقع عليها من قبل ممثلي الطرفني، وهذه االأوامر عادة ما ت�شتند 
على �شهادات ميدانية توؤكد التنفيذ الكامل وح�شب املوا�شفات للبنود املطلوب �شرف م�شتحقاتها 
عى عليها ت�شلمت مبالغ ال توافق  موقعة من ممثلي الطرفني امليدانيني، واأنه ال جمال للقول باأن املُدَّ
التي تفر�س من  التغيري  اإىل كرثة طلبات  اأ�شباب اخلالف تعود يف نظره  اأن  ِعية، وذكر  املُدَّ عليها 
عى عليها من العمل يف امل�شروع وت�شليمها  �شاحب العمل الرئي�س االأمر الذي اأدى اإىل ان�شحاب املُدَّ
للمواد واملعدات التي يف املوقع للمدعية، كما اأ�شاف اأن هذا االن�شحاب كان ان�شحابًا اتفاقيًا، ومثل 
اأ�شاًل يف امل�شروع  اأنه غري موجود  اإ�شافته مع  اأن متت  لذلك مبلحق الو�شوء التابع للم�شجد فبعد 
ِعية  بكلفة تزيد على املائة األف رياٍل مت هدمه بكلفة ثالثة ع�شر األف وخم�شمائة رياٍل، واأ�شاف اأن املُدَّ
توقعهم اخل�شارة يف  بعد  اأبريل عام 1998م،  �شهر  وذلك يف  امل�شروع  باإعادة ح�شاباتها يف  قامت 
اأية  عليهم  يفر�س  اأنهم مل  تبني  العمل  �شاحب  عليهم من  فر�شت  التي  الغرامات  ب�شبب  امل�شروع 
غرامات وعدم متكنهم من ت�شليم امل�شروع يف وقته ب�شبب كرثة طلبات التعديل والتغيري، واأ�شاف اأن 
الطرفني قد اأغفال تطبيق العديد من ن�شو�س و�شروط العقد خا�شة فيما يتعلق بال�شروط املنظمة 
ِعية يف دفع االأموال للمدعى  لطلبات التغيري ب�شبب ح�شن العالقة بينهما يف حينه، واأن ا�شتمرار املُدَّ
عى عليها واأفاد بعدم �شحة ما ذكرته  عليها مبا يفوق قيمة العقد دليل قاطع على التوافق مع املُدَّ
على  دفعات  هي  بل  رده  ويلزمها  عليها  عى  املُدَّ على  دين  هي  مالية  مبالغ  دفعت  اأنها  من  ِعية  املُدَّ
عى عليها،  ِعية على ح�شاب املُدَّ احل�شاب �شدادًا ملوردين خارجيني يتم قيدها حما�شبيًا من قبل املُدَّ
ِعية من مبالغ فهي م�شتحقة  عى عليها من املُدَّ وخل�س يف ختام تقريره اإىل اأن جميع ما ا�شتلمته املُدَّ
عى عليها من مبالغ كاأرباح  اأنه ال وجه ملا تطالب به املُدَّ وال جمال للمطالبة برد �شيء منهما كما 
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اإ�شافية فذلك لي�س يف حمله لكون اأرباحها كانت حتت�شب �شمن فواتريها التي دفعت لها، ويف جل�شة 
ِعية مذكرة مرفقًا بها عددًا من امل�شتندات اأورد فيها مالحظاته على  1424/3/11هـ قدم وكيل املُدَّ
الدائرة،  به  كلفته  الذي  العمل  بنطاق  يلتزم  مل  الهند�شي  اخلبري  اأن  ت�شمنت  الهند�شي،  التقرير 
مل  اإنه  اإذ  م�شتندات  من  له  قدم  فيما  ويدقق  يطلع  مل  اأنه  تقرير  من  قدمه  ما  خالل  من  فيظهر 
ي�شت�شهد باأي منها يف تقريره وال باأي من الر�شومات الهند�شية، واأنه مل يقم بدرا�شة جدول الكميات 
املتعاقد عليها، واأنه اأثناء زيارته للموقع مل يعد حم�شرًا ومل يقيد ما مت اال�شتف�شار عنه مما يخ�س 
امل�شروع ويوؤدي اإيل النتيجة، ومل ي�شتخدم القيا�شات ومل يدون املوا�شفات خالل تلك الزيارة، ومل 
ي�شر اإىل االأعمال االإ�شافية غري امل�شمولة باملخططات التي بني يديه، واأن تقريره مل يبني التغيري 
احلا�شل يف املخططات التعاقدية، وكذلك مل يقم بتبيني التغيريات يف الكميات املتعاقد عليها، وذكر 
اأن جوهر اخلالف هو يف تقييم االأعمال االإ�شافية واأوامر التغيري فموكلته تقدرها مبليونني ومائة 
عى عليها باثني  وثمانية وثمانني األفًا وخم�شمائة وثالثة و�شبعني ريااًل )2.188.573( وتقيمها املُدَّ
ع�شر مليونًا و�شتمائة وثمانية اآالف وت�شعمائة و�شتة وثمانني ريااًل )12.608.986( وال ميكن حتقيق 
هذا اخلالف اإال بالقيا�س الذي اأغفله اخلبري الهند�شي يف تقريره، كما ذكر اأن اخلبري الهند�شي قد 
عى  اأغفل يف تقريره مراجعة قوائم املواد واملعدات واملباين املوؤقتة، والتي ا�شتلمتها موكلته من املُدَّ
عليها والتي يعد االختالف يف تقييمها من اأ�شباب النزاع بني الطرفني، ذلك اأن موكلته تقدر قيمتها 
مببلغ مليون واأربعمائة و�شتة ع�شر األف ومائة واأربعني و�شبعني ريااًل )1.416.174( بينما تقييم 
ريااٍلً  وثالثني  وثالثمائة  األف  و�شتني  واثنني  ومائة  ماليني  ثالثة  مببلغ  كان  لها  عليها  عى  املُدَّ
بح�شب  الهند�شي  اخلبري  قبل  من  البت  ي�شتوجب  التقييم  يف  االختالف  وهذا   )3.162.330(
املعايري الفنية املتعارف عليها، واأ�شاف اأن من�شاأ اخلطاأ يف تقرير اخلبري الهند�شي هو يف تف�شريه 
للمرا�شالت التي تتم بني الطرفني، فموكلته تر�شل خطابات للمدعى عليها باملبالغ التي يتم تدوينها 
عليها على �شكل ح�شاب مدين، وال يعني ذلك اأن هذه املبالغ حق لها بل هي واجبة عليها، وخا�شة 
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اأنها مل تعرت�س على بيانات احل�شابات التي كانت تر�شل اإليها من موكلته وتطلب منها مراجعتها واأنه 
يف حالة عدم االعرتا�س تعترب هذه احل�شابات �شحيحة ومقبولة، وبناًء عليه وحيث اإن موكلته كانت 
تر�شل البيانات احل�شابية للمدعى عليها وتطلب منها التاأكد من �شحة هذه املبالغ فذلك يعد اإقرارًا 
منها ملوكلته، وذكر اأنه باملفهوم املحا�شبي يتم حتديد الدائن من املدين عند اإقفال احل�شاب وذكر 
عى  اأنه باإجراء العملية احل�شابية للتو�شل اإىل حتديد الطرف املدين والطرف الدائن، ثبت اأن املُدَّ
و�شبعة  واأربعمائة  األفًا  واأربعون  وت�شعة  و�شبعمائة  املطالبة وقدره ع�شرة ماليني  عليها مدينة مببلغ 
اإال بعد رف�س  ين�شاأ ويظهر  واأن اخلالف مل  التاأخري،  وثمانون ريااًل )10.749.487( عدا غرامة 
عى عليها �شداد هذا املبلغ، واعرت�س على االأ�شباب التي اأوردها اخلبري الهند�شي على اأنها من�شاأ  املُدَّ
النزاع بني الطرفني، واأن املثال الذي اأورده اخلبري الهند�شي يف تقريره ب�شاأن بناء ملحق للو�شوء ثم 
هدمه بعد ذلك غري موثق بامل�شتندات التي تع�شده، واأنه يعرت�س على ما اأورده اخلبري من اأن موكلته 
عى عليها واأكد اأن موكلته كانت  اأرادت بهذه الدعوى حتميل ما فر�س عليها من غرامات على املُدَّ
عى عليها على �شيء من  ملتزمة بتطبيق كافة بنود و�شروط العقد، واأنها مل توافق على خمالفة املُدَّ
�شروط العقد واأ�شار اإىل املادة )زج- 18( من العقد االأ�شا�شي والتي تن�س على: )اأن الدفع ال يعني 
قبول االأعمال اأو التنازل عن حقوق ).....( بح�شب العقد( وهذا رد على ما جاء يف التقرير من اأن 
ا�شتمرار الدفع من موكلته مبا يفوق قيمة العقد دليل على اتفاق الطرفني على ذلك، واختتم اعرتا�شه 
باأن نتيجة التقرير مل تكن مبنية على اأ�ش�س فنية اأو علمية اأو قيا�شات اأو حتليالت واإمنا هي ا�شتنتاجات 
مبناها مقدمات غري مو�شلة ملا تو�شل اإليه، وطلب من الدائرة تكليف اخلبري الهند�شي ال�شري على 
عى عليها  ما كلفته به الدائرة، اأو اإهمال تقريره واإلزامه برد ما ا�شتلمه من اأتعاب، كما قدم وكيل املُدَّ
مذكرة وافق فيها على ما انتهى اإليه اخلبري الهند�شي يف تقرير الذي قدمه للدائرة، واأكد اأن موكلته 
مل ت�شحب عمالها من املوقع اإال بعد االنتهاء التام من كافة االأعمال املطلوبة، وا�شتدل على ذلك بقيام 
ِعية ب�شداد قيمة اأعمال الت�شطيبات النهائية، وا�شتدل اأي�شًا على ذلك باإ�شدار موكلته لفاتورة  املُدَّ
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االأعمال النهائية للم�شروع، ويف جل�شة 1424/4/16هـ قدم اخلبري الهند�شي مذكرة جوابية اأرفق 
يف  لي�س  اأنه  فيها  اأو�شح  ِعية،  املُدَّ وكيل  اعرتا�س  على  جوابًا  ت�شمنت  امل�شتندات  من  عددًا  بها 
من  الأي  القيا�س  يف  بينهما  خالف  اأي  وجود  اإىل  ي�شري  ما  الطرفني  من  ا�شتلمها  التي  امل�شتندات 
املباين املكونة للم�شروع، كما اأنه مل يتم تبادل اأية خطابات ومل تدون اأية حما�شر حول وجود خالف 
بني الطرفني، بل جميعها توؤكد توافق الطرفني وتعاونهما على العمل يف امل�شروع، واإمنا اخلالف طراأ 
عى عليها ما بحوزتها من اآليات ومعدات ومواد للمدعية،  بعد اإقفال احل�شاب امل�شرتك وت�شليم املُدَّ
وهذا خالف مايل وهو متعلق باالأعمال االإ�شافية واأوامر التغيري املحكومة باملادة )زج- 26( من 
 ).....( دار  باإ�شدار  اأواًل  يكون  التغيري  واأوامر  االإ�شافات  اعتماد  )اأن  على:  تن�س  والتي  العقد 
عى عليها( تقديره املايل والزمني لهذا  تعليمات باالإ�شافة اأو اأمر التغيري، ومن ثم يقدم املقاول )املُدَّ
العمل االإ�شايف واأخريًا ت�شدر ).....( االأمر باإنقاذ املطلوب، واأكد اأن الطرفني مل يتبعا ما ن�شت 
عليه املادة امل�شار اإليها واإال ملا ح�شل هذا اخلالف، وطاملا اأن اخلالف لي�س تنفيذيًا بني الطرفني 
فال حاجة تدعو اإىل عمل اأية مقاي�شات واأكد اأنه قام بجميع االأعمال التي كلفته بها الدائرة فذكر 
لكون  االإ�شافية  باالإعمال  قوائم  باإعداد  يقم  مل  اأنه  كما  امل�شروع  وزار  امل�شتندات  جميع  در�س  اأنه 
الطرفان زوداه بهذه االأعمال ولي�س بينهما اختالف عليها، كما اأن املعدات واالآليات التي ا�شتلمتها 
ِعية مل تكن موجودَةَ يف موقع امل�شروع ولي�س اخلالف بني الطرفني فيما مت ت�شليمه واإمنا اخلالف  املُدَّ
ِعية اال�شتهالك بناًء  يف تقييمه فاملدعى عليها تذكر اأن ن�شبة اال�شتهالك )20%( بينما ح�شبت املُدَّ
عى عليها والذي  على تعليمات مديرها العام بن�شبة )50%( و)70%( وذلك من ال�شعر املقدم من املُدَّ
اأنق�شته بدورها )20%( كما �شبق، كما اأرفق م�شتندات مبنى الو�شوء امللحق بامل�شجد والذي بني ثم 
هدم، واأما بالن�شبة للدفعات التي �شلمتها ).....( مبا�شرة للمقاولني واملوردين وما ذكره وكيلها من 
عى عليها يلزم رده وتف�شيل هذه املبالغ على النحو التايل: االأول مبلغ )757.997(  اأنها دين على املُدَّ
عى عليها يف �شهر يوليو 1997م، والثاين مبلغ )865.785( ريااًل قيدت  ريااًل قيدت على ح�شاب املُدَّ
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اإىل  رياٍل حولت  مبلغ )990.000(  والثالث  اأغ�شط�س 1997م  �شهر  عى عليها يف  املُدَّ على ح�شاب 
احل�شاب البنكي امل�شرتك وقد ت�شاءل اخلبري عن هذا االأ�شلوب الذي اتبعه الطرفان ملاذا مل يتم 
هذه  اأن  خا�شة  الطرفني،  بتوقيع  م�شتحقيه  اإىل  ومنه  امل�شرتك  البنكي  احل�شاب  اإىل  املبلغ  حتويل 
املبالغ دفعت يف فرتة زمنية متقاربة، �شهري يوليه واأغ�شط�س عام 1997م وخل�س من كل ما تقدم 
اإىل اعتبار هذه القيود املحا�شبية طريقة غري ماألوفة ترا�شى عليها الطرفان، ويف جل�شة 1424/6/5هـ 
عى عليها  ِعية عن ح�شر طلبات موكلته فذكر اأنها تنح�شر يف مطالبته املُدَّ �شاألت الدائرة وكيل املُدَّ
مببلغ ع�شرة ماليني و�شبعمائة وت�شعة واأربعني األفًا واأربعمائة و�شبعة وثمانني ريااًل )10.749.487( 
متثل ما مت �شرفه للمدعى عليها زيادة على ما ت�شتحقه من اأعمال يف امل�شروع، ومبلغ قدره اأربعة 
ماليني و�شبعمائة وخم�شة وثمانون األف رياٍل )4.785.000( ميثل غرامة التاأخري التي ح�شمت على 
عى عليها طلب اأجاًل  عى عليها يف تنفيذ امل�شروع وبعر�س ذلك على وكيل املُدَّ موكلته ب�شبب تاأخر املُدَّ
ِعية قد �شلمت  عى عليها مذكرة نفى فيها اأن تكون املُدَّ للرد، ويف جل�شة 1424/7/17هـ قدم وكيل املُدَّ
ملوكلته اأية مبالغ زائدة عما ت�شتحقه ذلك اأن قيمة االأعمال االإ�شافية )12.608.986( ريااًل وكذلك 
ِعية  ِعية ا�شتلمت من موكلته معدات ومواد بقيمة )3.162.330( ريااًل واأن ما دفعته املُدَّ فاإن املُدَّ
للمقاولني واملوردين مبا�شرة مبلغ وقدره )6.291.787( ريااًل مل يورد اأ�شاًل يف ح�شاب موكلته بل 
ِعية موكلته،  �شرف مبا�شرة على تنفيذ امل�شروع، واأما بالن�شبة لغرامة التاأخري التي تطالب بها املُدَّ
امل�شروع  نفذت  اأن موكلته  واأكد  اأن هناك غرامات فر�شت عليها  اأ�شاًل  تثبت  ِعية مل  املُدَّ اأن  فذكر 
ِعية قد ا�شتغرقت وقتًا  بالكامل واأن االأعمال االإ�شافية والتعديالت واأوامر التغيري التي تقر بها املُدَّ
دعوى  رف�س  طلب  اإىل  وانتهى  للعقد،  املحدد  الوقت  عن  التاأخري  مدة  يقابل  التنفيذ،  يف  اإ�شافيًا 
ِعية باأن تدفع ملوكلته اأتعاب املحاماة  ِعية، والتم�شك بتقرير اخلبري الهند�شي واحلكم باإلزام املُدَّ املُدَّ
جل�شة  ويف   ،)250.000( رياٍل  األف  وخم�شون  مائتان  وجمموعها  الهند�شي  للخبري  دفعته  وما 
بتوجيه  قام  ال�شابقة  اجلل�شة  بعد  اأنه  فيه  ذكر  تقريرًا  الهند�شي  اخلبري  قدم  1424/10/26هـ 
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خطابني للطرفني طلب فيه موافاته مبا يرغبان من وثائق وم�شتندات توؤيد وجهة نظرهما، وذكر اأنه 
تلقى من الطرفني جمموعة كبرية من الوثائق وامللفات املحتوية على �شور لكافة ما يتعلق بامل�شروع 
من بدايته اإىل نهايته ومل يجد فيها اأية اإ�شافة مفيدة عما �شبق تقدميه واأكد على اأنه مل يجد فيها 
اأم  الفنية  النواحي  يف  �شواء  ذلك  على  تدل  مكاتبات  اأو  الطرفني  بني  ح�شل  خالفًا  باأن  يفيد  ما 
اإجراءات التنفيذ و�شرب مثاًل باأ�شلوب التكليف باالأعمال االإ�شافية وطرق ح�شاب تكلفتها، واأ�شار 
ِعية على تقييم املعدات واملواد  اإىل اأنه مل يطلع على اأية مكاتبات بني الطرفني ت�شري اإىل اعرتا�س املُدَّ
عى عليها  املُدَّ ت�شليم  �شهور من  بعد  اإال  اأن اخلالف مل يظهر  واأكد  عى عليها  املُدَّ لها  �شلمتها  التي 
املعدات وما بقى من املواد للمدعية بتوافق بينهما، ومت تزويد الطرفني بن�شخة مما قدمه اخلبري 
عى عليها عما اإذا كانت موكلته تقر  الهند�شي ويف جل�شة 1424/12/18هـ �شاألت الدائرة وكيل املُدَّ
ِعية اأنه �شبق ت�شليمها لها وقدرها اثنان و�شتون مليونًا ومائتان واأربعة  با�شتالم املبالغ التي تذكر املُدَّ
ِعية مل ت�شتلمها موكلته  اآالف ومائتان واأربعة وثالثون ريااًل فاأجاب باأن هذه املبالغ التي تدعيها املُدَّ
واإمنا مت �شرف جزء منها بوا�شطة احل�شاب امل�شرتك للموردين للم�شروع وجزء اآخر مت �شرفه من 
ِعية على امل�شروع بعد اإيقاف موكلته عن العمل يف امل�شروع وحجز معداتها، وبعر�س ما اأفاد  قبل املُدَّ
عى عليها اأو اإىل موردين  ِعية طلب مهلة لتقدمي ما يثبت ت�شليم هذه املبالغ اإىل املُدَّ به على وكيل املُدَّ
من طرفها الأعمال هي م�شوؤولة عنها يف امل�شروع فاأكدت عليه الدائرة اأن يقدم تف�شياًل لهذه املبالغ 
ِعية مذكرة اأرفق معها عددًا من امل�شتندات  موؤيدًا بامل�شتندات، ويف جل�شة 1425/2/8هـ قد وكيل املُدَّ
عى عليها قدرها �شبعة واأربعون  جاء فيها اأن قيمة العقد االأ�شا�شية ح�شب االتفاق بني موكلته واملُدَّ
خم�شة  قدرها  امل�شروع  يف  موكلته  دفعتها  التي  املبالغ  واأن  رياٍل  األف  وخم�شون  وثمامنائة  مليونًا 
ريااًل �شرفت من احل�شاب  و�شبعة وخم�شون  واأربعمائة  األفًا  واثنا ع�شر  وت�شعمائة  مليونًا  وخم�شون 
عى عليها باالإ�شافة اإىل �شتة ماليني ومائتني وواحد  البنكي امل�شرتك بتوقيع م�شرتك من موكلته واملُدَّ
عى عليها، وقامت  وت�شعني األفًا و�شبعمائة و�شبعة و�شبعني ريااًل دفعتها موكلته للموردين نيابة عن املُدَّ
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عى عليها  املُدَّ لل�شركة  املبلغ وكانت موكلته تكتب  امل�شروع من هذا  الأعمال  ال�شرورية  املواد  ب�شراء 
عى عليها تعرت�س عليه وت�شمنت املذكرة اأن اخلالف بني طريف الدعوى والذي  بذلك ومل تكن املُدَّ
نتج عنه املبلغ الذي تطالب به موكلته ينح�شر يف اأمرين االأول: الفرق يف قيمة االأعمال االإ�شافية 
عى عليها حيث قدرت موكلته قيمة تلك االأعمال مببلغ قدره مليونان ومائة وثمانية  التي نفذتها املُدَّ
ع�شر  اثنا  قدره  مببلغ  عليها  عى  املُدَّ قدرتها  بينما  ريااًل،  و�شبعون  وثالثة  وخم�شمائة  األفًا  وثمانون 
املواد  قيمة  يف  الفرق  الثاين:  االأمر  ريااًل،  وثمانون  و�شتة  وت�شعمائة  اآالف  وثمانية  و�شتمائة  مليونًا 
واملعدات التابعة للمدعى عليها والتي كانت يف املوقع عند ان�شحابها حيث قدرت موكلته قيمتها مببلغ 
عى عليها مببلغ  قدره مليون واأربعمائة و�شتة وع�شر األفًا ومائة واأربعة و�شبعون ريااًل، بينما قدرتها املُدَّ
ِعية اإلزام  ثالثة ماليني ومائة واثنني و�شتني األفًا وثالثمائة وثالثني ريااًل وطلب وكيل املوؤ�ش�شة املُدَّ
املوؤ�ش�شة  وكيل  واأ�شاف  ملو�شع اخلالف،  الهند�شية  االأ�ش�س  وفق  التقرير  باإعداد  الهند�شي  اخلبري 
ِعية اأنه لي�س لدى موكلته ما تقدمه عدا ما �شبق اأن قدمته للدائرة وللخبري الهند�شي، وقد مت  املُدَّ
عى عليها بن�شخة من هذه املذكرة ومرفقاتها وب�شوؤاله عن رده عليها اأجاب باأنه فيما  تزويد وكيل املُدَّ
ِعية واأما ما ذكر ب�شاأن املبلغ الذي  يتعلق باحل�شاب امل�شرتك فاإنه لي�س حمل خالف مع املوؤ�ش�شة املُدَّ
ِعية باأنها �شرفته نيابة عن موكلته للموردين اأو ل�شراء مواد �شرورية فاإنه ال يقر للمدعية  تدعي املُدَّ
ِعية بال�شرف  ِعية بتقدمي ما يثبت موافقة موكلته على قيام املُدَّ بهذا املبلغ ويطلب تكليف املوؤ�ش�شة املُدَّ
نيابة عنها، وبالن�شبة لالختالف يف تقييم االأعمال االإ�شافية وقيمة املواد واملعدات التي كانت باملوقع 
ِعية باأخذها فهذه يرجع يف تقييمها اإىل املهند�س املكلف من قبل الدائرة باإعداد  وقامت املوؤ�ش�شة املُدَّ
التقرير الفني وحتديد القيمة الفعلية لذلك واتفق الطرفان على اأن يقوم املهند�س املكلف من قبل 
اإليه  ينتهي  وما  املوقع،  يف  كانت  التي  واملعدات  املواد  وقيمة  االإ�شافية،  االأعمال  بتقييم  الدائرة 
ِعية ووكيل  املهند�س املكلف بو�شفه جهة خربة فهو حمل موافقة من الطرفني، واأفاد كل من وكيل املُدَّ
عى عليها باأنهما يكتفيان مبا �شبق اأن قدماه، ويف جل�شة 1425/3/28هـ قدم اخلبري الهند�شي  املُدَّ
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تقريرًا موؤرخًا يف 1425/3/27هـ اأكد فيه على ما �شبق واأن اأ�شار اإليه يف تقاريره ال�شابقة حول هذه 
الق�شية من اأن اخلالف بني الطرفني ينح�شر يف تقييم االأعمال االإ�شافية والتغيريات واملواد واالآالت 
ِعية يف نهاية عام 1977م، وح�شر تقريره باإبداء راأيه  عى عليها اإىل املُدَّ واملن�شاآت امل�شلمة من املُدَّ
اأواًل: بالن�شبة لالأعمال  حول هذين املو�شوعني وكيف ن�شاأ اخلالف حولهما بني الطرفني كما يلي: 
االإ�شافية فقد قدم له الطرفان قوائم ت�شمل االأعمال االإ�شافية التي ا�شتحدثت على العمل بعد توقيع 
عقد التنفيذ ومل تكن م�شمولة يف كمياته املتعاقد عليها وقد كانت هذه القوائم املقدمة له من كال 
الطرفني بتلك االأعمال االإ�شافية متطابقة متامًا اإذ مل يذكر اأحد االأطراف وجود عمل اإ�شايف ينفيه 
عى عليها تقدم فواتريها بخ�شو�س  الطرف االآخر واإمنا اختلفا على تقييمه ماديًا، وملا كانت املُدَّ
هذه االأعمال االإ�شافية يف تواريخ خمتلفة وت�شرف لها من احل�شاب البنكي امل�شرتك بعد اأن يقوم 
الطرفان بتدقيق واإجازة ال�شرف ح�شب اخلطوات التي حددتها املادة )ز- 6( اإذًا فاملقاول املنفذ 
ِعية واإجازتها ب�شرفها، واخلالف ن�شاأ عندما قامت  كان يت�شلم م�شتحقاته بعد متحي�شها من املُدَّ
اأثناء  عى عليها يف فرتات زمنية ما�شية  ِعية منفردَةَ بالت�شطيب على الفواتري املقدمة من املُدَّ املُدَّ
تلك  وكانت  الطرفني،  بني  مكاتبات  �شابق  ودون  كاملة  له  �شرفها  وبعد  امل�شروع  يف  العمل  �شري 
الت�شطيبات والتخفي�شات يف القيمة متاأخرَةَ يف املتو�شط قرابة �شتة �شهور من تواريخ تلك الفواتري، 
وهي يف الثلث االأول من عام 1998م بعد اأن كانت املبالغ قد �شرفت من احل�شاب البنكي امل�شرتك 
عى عليها يف االأموال التي ا�شتلمتها  واأقفل هذا احل�شاب بنهاية عام 1997م، وخل�س اإىل اأحقية املُدَّ
جتر  مل  والتي  املتاأخرة  الت�شطيبات  اعتبار  دون  فواتريها  ح�شب  امل�شرتك  البنكي  احل�شاب  من 
وقيمتها  االإ�شافية  االأعمال  بتلك  قائمة  اخلبري  واأرفق  حينه،  يف  الطرفني  بني  ب�شاأنها  مكاتبات 
االأ�شلي  بالعقد  املرفقة  الكميات  قائمة  يف  املثبتة  البنود  يف  تغيريات  توجد  اأنه  وذكر  امل�شروفة، 
بع�شها اتفق عليها الطرفان دون اإتباع اخلطوات التعاقدية التي ن�شت عليها املادة )ز- 6( وبع�شها 
االآخر مل يتوافق عليها الطرفان ولكنها �شرفت من احل�شاب البنكي امل�شرتك دون وجود مكاتبات 
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عى عليها  اأن قائمة املُدَّ اأحد الطرفني عليها واأرفق قائمة بتلك التغيريات، ويف راأيه  اعرتا�س من 
ِعية مل تعرت�س عليها يف حينه ومت �شرفها مبعرفتها، ثانيًا: وبالن�شبة لالختالف  مقبولة طاملا اأن املُدَّ
اأنه  عى عليها للمدعية، فذكر  بني الطرفني حول تقييم املواد واملعدات واملن�شاآت التي �شلمتها املُدَّ
يظهر من خالل القوائم املقدمة له من الطرفني بخ�شو�س ما مت ت�شليمه اأن اخلالف يف قيمة تلك 
عى عليها قدمت قوائم املواد امل�شلمة وقيمتها للمرة االأوىل ودون تخفي�شات يف  القوائم، ومبا اأن املُدَّ
1997/11/17م وا�شتلمت م�شتحقاتها من احل�شاب البنكي امل�شرتك الذي اأقفل يف 1997/12/14م، 
فمن غري املمكن االأخذ بعني االعتبار الت�شطيبات والقرارات االأحادية اجلانب واملتاأخرة زمنيًا التي 
يف  مو�شح  هو  ح�شبما  ِعية  املُدَّ عام  مدير  من  بتعليمات  1998م  عام  من  الثاين  ال�شهر  يف  جرت 
االأوراق املرفقة وذكر اأن اأيًا من الطرفني مل يقدم له مكاتبات حول قيمة هذه االأغرا�س، وال توجد 
حما�شر موقعة من الطرفني بخ�شو�شها، وذكر خال�شة راأيه حول هذه املواد واملعدات امل�شلمة على 
ما يلي: 1- قطع غيار وعدد ميكانيكية وكهربائية وبقايا مواد بناء غري م�شتعملة )اأدوات �شحية- 
عليها  عى  املُدَّ تقديرات  ح�شب  االإجمالية  قيمتها  �شواميل(  اأنابيب-  دهانات-  علب  طابوق- 
عى عليها ب�شعر التكلفة دون تخفي�س يف قيمتها ويرى اأن ذلك  )735.113 رياٍل( وقد قيدتها املُدَّ
عى عليها بالطريقة التي يخزنها جتار مواد البناء  مقبول لكون هذه املواد خمزنة يف م�شتودعات املُدَّ
ِعية ترى تخفي�س قيمتها بن�شبة )50%( اأي مبا جمموعه  يف م�شتودعاتهم ومل ت�شتعمل يف حني اأن املُدَّ
عى عليها للمدعية يف  )362.557 ريااًل( وهذا يف راأيه غري مقبول. 2- �شقاالت خمتلفة �شلمتها املُدَّ
 )%20( منها  انق�شى  رياالت(   1.181.210.20( ت�شاوى  الفعلية  وقيمتها   1997 عام  خالل 
عى عليها هي )885.907.65 رياالت(  لال�شتهالك فاأ�شبحت قيمتها املقيدة على ).....( من املُدَّ
وهذا يف راأيه اإجراء معقول ومقبول فهذه ال�شقاالت حديدية وت�شتخدم عادة ملدد طويلة فتخفي�س 
)20%( من قيمتها لقاء ا�شتعمالها يف م�شروع واحد مل تتعد مدته الزمنية �شنتان معقول ومقبول 
عى عليها للمدعية وقيمتها االأ�شلية )262.550( ريااًل اأخ�شعتها  فنيا. 3- االآليات التي �شلمتها املُدَّ
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عى عليها لتخفي�س )20%( لت�شبح قيمتها )210.040( ريااًل وعددها االإجمايل )15( قطعة،  املُدَّ
�شلم اأربع منها يف نهاية عام 1997م وقيمتها )36.036( ريااًل والباقي وعددها )11( قطعة �شلمتها 
ِعية ترى اأن تخفي�س قيمتها يجب اأن يكون بن�شبة )%70(  يف ال�شهر الثامن عام 1997م، اإال اأن املُدَّ
عى عليها ولذلك فاإن قيمتها ح�شب تقدير  وذلك من القيمة املخف�شة اأ�شاًل بن�شبة )20%( من املُدَّ
ِعية )63.012( ريااًل اأي بتخفي�س بلغ )76%( من قيمتها االأ�شلية وهذا من راأيه تخفي�س مبالغ  املُدَّ
عى عليها بن�شبة )20%( من قيمة هذه املعدات كاف  يف جدًا ويرى اأن التخفي�س الذي اأجرته املُدَّ
ومعقول لكونها مل ت�شتعمل �شوى مدة ي�شرية من عمرها التقديري. 4- مبنى املكاتب و�شكن العمال 
للمدعى عليها والذي �شلمته للمدعية يف 1998/6/15م ح�شبما يظهر من الفاتورة املعدة له وكذلك 
واأجرت عليها  ريااًل  االأ�شلية مببلغ )914.496.51(  القيمة  عى عليها  املُدَّ املكونات، قيدت  قوائم 
اأن  القيمة املقيدة )732.597.21 ريااًل(، يف حني  بن�شبة )20%( لال�شتهالك ف�شارت  تخفي�شًا 
عى  ).....( اأوردت يف قائمة مطالبتها االأ�شا�شية اأن القيمة هي )400.000( رياٍل، ويف راأيه اأن املُدَّ
املحتويات  لكافة  �شاملة  تف�شيلية  قوائم  بها  اأرفقت  املن�شاآت  لهذه  بفاتورتها  بعثت  عندما  عليها 
والعنا�شر الداخلة يف اإقامتها واأجرت على القيمة االإجمالية تخفي�شًا لال�شتهالك بن�شبة )%20( 
ال�شتعمال مل يتجاوز ال�شنتني وهذه الن�شبة يف راأيه الفني مقبولة ومعقولة كما اأن اأيًا من الطرفني مل 
�شحيحة  عليها  عى  املُدَّ من  املقدمة  الفواتري  فاإن  راأيه  ويف  حينه،  يف  احل�شاب  هذا  على  يعرت�س 
ِعية مل ترف�شها يف حينه بل و�شرفت قيمتها، واأ�شار اإىل عدم وجود �شندات  ومقبولة ما دام اأن املُدَّ
�شرف وا�شتالم للبنود بني الطرفني، بل جمرد قوائم بنكية يعرف منها اأن هناك اأموااًل تدخل اإىل 
احل�شاب امل�شرتك واأموااًل ت�شرف منه دون حتديد اأن هذا املبلغ مقابل ذلك العمل املحدد، واأما من 
حيث تقييمه الفني لتلك االأعمال االإ�شافية والتغيريات وقيمتها التي قيدها كل طرف ح�شب ما يراه، 
فهذا ال ميكن اال�شتناد عليه لالأ�شباب التالية: 1- البنود واأ�شعارها يف العقود تخ�شع ملا اتفق عليه 
املتعاقدان ولي�س لل�شعر ال�شائد ملثل هذه البنود يف عقود اأخرى، فكل مقاول يقدم عر�شًا الأ�شعاره 
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ملختلف البنود ا�شتنادًا اإىل عدة عوامل متعارف عليها يف مهنة املقاوالت االإن�شائية منها مثاًل موقع 
العمل وهل هو قريب اأو بعيد من مكان جلب املواد املطلوبة للتنفيذ وطريقة دفع امل�شتحقات وهل هي 
العمل  �شاحب  من  ا�شتالمها  قبل  الذاتية  باأمواله  اأعماله  من  جزء  متويل  منه  تتطلب  اأم  �شريعة 
وكذلك و�شع املقاول يف وقت تقدميه الأ�شعار العمل من حيث توفر العمال واملعدات وهل لديه اأعمااًل 
اأخرى يف الوقت نف�شه اأو ال، لذا فعقود االأعمال االإن�شائية ال تتماثل يف اأ�شعارها فلكل م�شروع ظروفه 
اخلا�شة ون�شوب اخلالف بني طريف العقد �شببه اختالف ح�شاب قيمة االأعمال بينهما وذكر مثااًل 
عى عليها �شعرها لتنفيذ هذا املبنى مببلغ )97.741.88(  على ذلك مبنى احلار�س، فقد قدمت املُدَّ
ريااًل واأحلق �شعرها هذا بع�شرات ال�شفحات من قوائم البنود واأ�شعارها تف�شريًا ل�شعرها ال�شامل 
تو�شح  كما  متاأخر  بتاريخ  العر�س  هذا  على  بال�شرح  قامت  ِعية  املُدَّ اأن  اإال  1997/9/1ه  يف  وذلك 
مبلغ  هو  ِعية  املُدَّ طرف  من  املقبول  ال�شعر  واأن  1998/4/18م،  بتاريخ  قبلها  من  املعدة  الفاتورة 
)72.074( ريااًل مف�شاًل على النحو التايل )69.174( ريااًل قيمة املبنى البالغة م�شاحته )51.24( 
مرتًا مربعًا بواقع )1.350( ريااًل للمرت الواحد، و�شعر ال�شور الذي بطول )5 مرت( مببلغ )3500( 
ال�شائد يف ذلك  ال�شعر  اإىل  الفنية وبالنظر  الناحية  الواحد، ومن  رياٍل بوقائع )700( رياٍل للمرت 
الوقت فهناك اإ�شكال، ذلك اأن ال�شعر املتداول ملبنى احلار�س ال يجب اأن يكون بهذا امل�شتوى املرتفع، 
فمباين احلرا�س عادة يكون �شعر البناء فيها مبا ال يزيد عن )500( رياٍل للمرت املربع الواحد، اأما 
ِعية تقرتح مبلغ  ال�شور فاإن املرت الطويل الواحد ال يجب اأن يتعدى �شعره )400( رياٍل، فكيف اأن املُدَّ
)1.350( ريااًل للمرت املربع من مبني احلار�س و)700( رياٍل للمرت الطويل من ال�شور، واأي�شًا فاإن 
ِعية بهذه الت�شعرية تاأخذ بال�شعر املقطوع للمرت يف حني اأن املقاول قدم �شعره مف�شاًل بالبنود،  املُدَّ
وذكر اأنه بالوقوف على هذا املبنى اأثناء زيارته للم�شروع وتفقده وجده عاديًا، وذكر اأي�شًا مثااًل اآخر 
بتاريخ 1997/9/1م  ريااًل  الو�شوء مببلغ )125.653.25(  لبناء مكان  عى عليها  املُدَّ وهو عر�س 
القيمة  باأن  ِعية  املُدَّ قبل  من  1998/4/5م  يف  اأي  �شهور  �شبعة  بعد  عليه  الت�شطيب  مت  ثم  ومن 
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يف  عليها  عى  املُدَّ قدمته  امل�شجد  مبنى  واأي�شًا  اإي�شاحات،  اأية  دون  فقط  رياالت   )101.504(
1997/4/15 مببلغ )479.010.40( ريااًل جرى ت�شطيبه بعد �شنة من تقدميه اأي يف 1998/4/12م 
اإىل مبلغ )437.819( ريااًل اإىل غري ذلك، واأ�شاف اأنه ال ي�شح من الناحية الفنية اأو العرف ال�شائد 
عى عليها مبالغ فيه واأن ال�شعر  يف املقاوالت االإن�شائية، العودة اإىل تفا�شيل العمل والقول اأن �شعر املُدَّ
ِعية بعد هذا الوقت الذي انق�شى وا�شتالم املقاول حقوقه ح�شب فواتريه هو ال�شعر  الذي حددته املُدَّ
عى عليها الأنها كانت تقدم اأ�شعارها  املنا�شب وخل�س يف ختام تقريره اإىل قناعته يف االأخذ ب�شعر املُدَّ
رقابة  حتت  التنفيذ  يف  مت�شي  ثم  والتغيريات،  االإ�شايف  العمل  متطلبات  لكافة  بالبنود  مف�شلة 
يف  للمدعية  الرئي�س  املكتب  اإىل  وتذهب  فواتريها  تعد  ثم  املوقع،  على  ِعية  املُدَّ مندوب  واإ�شراف 
ِعية وبعد زمن  الريا�س لتدقيقها، ثم يتم �شرفها من احل�شاب امل�شرتك، اأما كون امل�شوؤولني يف املُدَّ
من تقدمي الفواتري لالأعمال التي متت حتت اأعني ومراقبة ممثليهم يف املوقع ومت ا�شتالم فواتريها 
يف املكتب الرئي�س بالريا�س وموافقته على �شرف امل�شتحقات من احل�شاب البنكي امل�شرتك، راأوا اأن 
هذه االأ�شعار فيها مبالغة وقاموا بالت�شطيب على الفواتري بعد �شهور من �شدروها، بغية ا�شرتداد ما 
عى عليها، فهذا ال يجب اأن يوؤخذ به اأو اأن يعترب، ويف  يرون اأنهم �شرفوه زيادة عن ا�شتحقاق املُدَّ
ِعية مذكرة اأرفق بها عددًا من امل�شتندات ت�شمنت اإجابة على  جل�شة 1425/6/8هـ قدم وكيل املُدَّ
تقرير اخلبري الهند�شي املقدم يف اجلل�شة ال�شابقة جاء فيها اأن التقرير مل يت�شمن اأي جديد بل جاء 
عى  اأحقية املُدَّ اأنه يرى  تكرارًا ملا �شبقه حيث ذكر اخلبري الهند�شي بخ�شو�س االأعمال االإ�شافية 
عى عليها وزاعمًا  عليها باالأموال التي ا�شتلمتها موؤ�ش�شًا على ذلك واقعة اإ�شدار الفواتري من قبل املُدَّ
من  اعرتا�س  هناك  يكن  مل  واأنه  االأعمال  تقدير  يف  الطرفني  بني  فروقات  اأية  هناك  يكن  مل  اأنه 
عى عليها ومل يكن هناك مكاتبات بني الطرفني بخ�شو�س  ِعية على االأ�شعار التي حددتها املُدَّ املُدَّ
عى عليها بعد �شتة اأ�شهر،  ِعية اأجرت ت�شطيبات على الفواتري االأخرية املقدمة من املُدَّ ذلك واأن املُدَّ
كما مل يت�شمن التقرير اأي و�شف واقعي لالأعمال االإ�شافية ومل يت�شمن اأية جداول قيا�شات لهذه 
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وهي  اإليه  املوكلة  املهمة  بتنفيذ  يقم  الهند�شي مل  اأن اخلبري  يت�شح  ومن ذلك  املوقع  على  االأعمال 
و�شف االأعمال االإ�شافية وتقييمها بقيا�شها على الطبيعة اإذ املطلوب منه هو بيان ماهية هذه االأعمال 
مع  تقييمها  وفرق  االأعمال  هذه  يلخ�س  للدائرة  اإي�شاح  وتقدمي  بالتحديد،  قيمتها  وكم  االإ�شافية 
عى عليها وكان اأبرزها ما يتعلق بتغيريات اأعمال البناء، حيث ذكر اأن موكلته تقدرها مبائتني  املُدَّ
عى عليها بت�شعة ماليني  وت�شعة ع�شر األفًا ومائة و�شبعة و�شبعني ريااًل )219.177( بينما قدرتها املُدَّ
ت�شتند يف  ريااًل )9.953.647( وموكلته  واأربعني  و�شبعة  و�شتمائة  األفًا  وت�شعمائة وثالثة وخم�شني 
عى  تقدير هذه القيمة اإىل اجلداول املرفقة ب�شهادة الدفع رقم )18( بتاريخ 1998/3/15م واأما املُدَّ
عليها فت�شتند اإىل الفاتورة )562( املوؤرخة يف 1997/12/31م وما اأرفق بها من جداول وذكر اأن 
ذلك جوهر اخلالف بني الطرفني ومن�شاأ االإ�شكال حيث يظهر فرق مقداره ت�شعة ماليني و�شبعمائة 
عى عليها رقم )0562(  واأربعة وثالثون األفًا واأربعمائة و�شبعون ريااًل )9.734.470( بني فاتورة املُدَّ
اأن تكون  بتاريخ 1997/12/31م و�شهادة موكلته رقم )00118( بتاريخ 1998/3/15م وا�شتغرب 
فاتورة واحدة هي بقيمة ت�شعة ماليني وت�شعمائة وثالثة وخم�شني األف و�شتمائة و�شبعة واأربعني ريااًل 
)9.953.647( مع اأن كامل العقد اأ�شا�شًا هو )47.850.000( رياٍل وهذه الفاتورة جاءت بعد اأن 
اأو  الفاتورة  ب�شاأن هذه  اأ�شعار  عى عليها مل تقدم عر�س  املُدَّ اأن  عى عليها امل�شروع وذكر  املُدَّ تركت 
بنودها ومل ترفق اأية مرفقات من قبل ).....( على االأعمال التي تدعي اأنها نفذتها، وذكر اأن اخلبري 
الهند�شي مل ي�شر اإىل ذلك يف تقريره كما اأن جميع جداول االأعمال املرفقة بالفاتورة رقم )0562( 
ِعية فكيف يتخذها اخلبري الهند�شي  عى عليها اأو من املُدَّ امل�شار اإليها اأعاله هي غري موقعة من املُدَّ
ِعية كما اأن اأكرث من )95%( من االأعمال الواردة يف اجلداول  منطلقًا لتقريره ويريد اأن يلزم بها املُدَّ
املرفقة بهذه الفاتورة هي داخلة اأ�شا�شًا يف االأعمال االأ�شا�شية املتفق عليها بني الطرفني بح�شب ما 
البنود  املثال  �شبيل  وعلى  بالعقد  واملرفقة  للم�شروع  العائدة  واملخططات  الر�شومات  هو مو�شح يف 
التي  رقم )0562(  بالفاتورة  املرفقة  االأوىل من هذه اجلداول  ال�شفحة  )10، 11، 12، 13( من 
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�شمنها اخلبري الهند�شي تقريره، وقيمة هذه البنود التي تتعلق بزيادة يف كمية اخلر�شانة قدرها 
)964.789( ريااًل+ )778.982( ريااًل+ )690.801( ريااًل+ )760.788( ريااًل= )3.195.260( 
ثالثة ماليني ومائة وخم�شة وت�شعون األفًا ومائتان و�شتون ريااًل هي فروقات يف كميات اخلر�شانة بني 
اإن  اإذ  الهند�شية  االأعمال  عرف  يف  مقبواًل  لي�س  وهذا  الكميات،  وجداول  واملخططات  الر�شومات 
العربة للر�شومات واملخططات االأ�شا�شية والتي على اأ�شا�شها يتم ت�شعري امل�شروع من قبل املقاول فهو 
يقوم بدرا�شة املخططات درا�شة دقيقة، ويكون حتديد الكميات على م�شوؤوليته ومن ثم يتم تقدمي 
عى عليها اأن تزعم اأن ما ورد يف جداول الكميات خمالف  عر�س ال�شعر يف املناق�شة وال ت�شتطيع املُدَّ
املادة )زج- 27( من  بح�شب  مقبواًل  لي�س  ذلك  اأن  كما  م�شوؤوليتها  على  الكميات  اإذ  للمخططات 
للعمل  التقديرية  الكميات  الكميات هي  املو�شحة يف قائمة  اأن: )الكميات  والتي تن�س على  العقد 
ولكن يجب اأال تعترب هي الكميات احلقيقة وال�شحيحة للعمل الذي �شيتم تنفيذه من قبل املقاول 
وفاء اللتزاماته مبوجب هذا العقد، واأن اأي خطاأ يف الو�شف يف قائمة الكميات اأو احلذوفات يف ذلك 
ال تلغي العقد وال تخلي �شبيل املقاول من تنفيذ كامل عمله اأو اأي جزء منه وفقًا للر�شومات واملوا�شفات 
اأو من اأي من التزاماته وم�شوؤولياته مبوجب هذا العقد، املعروف �شراحة اأنه ال ت�شويات فيما يتعلق 
بالقيمة �شوف تتم فيما يتعلق بالقيمة الأية زيادة اأو زيادات اأو نق�س اأو نقو�شات.....(، وح�شب هذه 
املادة فاإن العربة هي للر�شومات واملوا�شفات املرفقة بالعقد، والعقد اأ�شا�شًا هو عقد مقطوع وال�شعر 
اأي�شًا مقطوع يوؤكده ما جاء يف مطلع العقد وح�شب الت�شل�شل فاإن االأولوية هي للر�شومات ومن ثم 
للموا�شفات ومن ثم جلدول الكميات وقد كانت جميع هذه الوثائق وباالأخ�س ر�شومات العقد �شلمت 
للخبري الهند�شي اإال اأنه مل ياأخذ بها يف االعتبار وذكر اأن البنود )11، 10، 13، 12( املذكورة يف 
اإن�شائية خرا�شانية واالأعمال  باأعمال  تتعلق  اإليها  امل�شار  بالفاتورة رقم )0562(  اجلداول املرفقة 
االأوراق  ح�شب  وذلك  1997م  العام  وبداية  1996م  العام  يف  اأجنزت  قد  امل�شروع  يف  اخلرا�شانية 
بتاريخ   )75( رقم  االأ�شبوعي  االأعمال  تقرير  يف  ذلك  ورد  حيث  عليها  عى  املُدَّ من  املقدمة 
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عى عليها  1997/3/10م، وهذا ي�شري اإىل اأن هذه اجلداول ال ت�شتند اإىل واقع بل اأعدت من قبل املُدَّ
ِعية وقيمة االأعمال التي مت تنفيذها  لتتهرب من اإرجاع الفرق بني قيمة املبالغ التي ا�شتلمتها من املُدَّ
يف املوقع، وذكر اأن العديد من البنود االأ�شا�شية )ذات القيم الكبرية( يف هذه اجلداول مل حتدد لها 
اأ�شعارًا على اأ�شا�س الوحدة بل وردت كقيم اإجمالية فاالأوىل باخلبري الهند�شي اأن ي�شري اإىل ذلك واأنه 
واأ�شعار االأعمال االإ�شافية بح�شب املعدالت  اأن تكون معدالت  اإذ ح�شب العقد يجب  خالف العقد، 
واأ�شعار الوحدات الواردة يف جداول الكميات املرفقة بالعقد، واأ�شاف اأن ما ذكره اخلبري الهند�شي 
ِعية دفعت للمدعى عليها قيمة هذه الفواتري ومنها الفاتورة )0562( امل�شار اإليها فاأجاب  من اأن املُدَّ
باأن اآخر حوالة بنكية �شلمت للمدعى عليها كنت بتاريخ 1997/12/29م وذلك ثابت يف ال�شفحة 
املوؤرخة  امل�شتندات  جميع  اأن  اإىل  االإ�شارة  مع  املذكورة،  بهذه  املرفقة  الدفعات  جداول  من  الثالثة 
عى  للدفعات املالية كانت قد �شلمت اإىل اخلبري الهند�شي واأن الفاتورة االأ�شا�شية التي قدمتها املُدَّ
وقيمتها  1997/12/31م  بتاريخ   )0562( برقم  املزعومة  االإ�شافية  االأعمال  ب�شاأن  عليها 
عى عليها يف �شهر يونيو 1998  )9.953.649.35( ريااًل كما اأن هناك فواتري اأخرى مقدمة من املُدَّ
عى عليها عن اإكمال امل�شروع، وبالتايل فلم يكن هناك  اأي بعد اأكرث من �شبعة اأ�شهر من تخلى املُدَّ
عى عليها مقابل هذه الفواتري بالذات كما يذكر اخلبري الهند�شي وال ميكن  اأموااًل م�شلمة اإىل املُدَّ
على االإطالق القول باأن هذه املبالغ التي �شلمت بتاريخ �شابق هي عن فواتري الحقة بالتحديد بل اإن 
ب�شكل كبري جدًا،  واأخرى مبالغ فيها  اإعداد فواتري الحقة غري �شحيحة  اإىل  عى عليها عمدت  املُدَّ
عى عليها من موكلته وبني قيمة  وذلك لتغطية الفرق املايل الذي ظهر بني املبالغ التي ا�شتلمتها املُدَّ
ِعية دفعت قيمة  االأعمال املنفذة يف املوقع وبالتايل فاإن اخلبري الهند�شي اأخطاأ عندما زعم اأن املُدَّ
عى عليها  عى عليها واأنه لوحظ اأن املُدَّ هذه الفواتري حتديدًا عن االأعمال االإ�شافية املقدمة من املُدَّ
ا�شتلمت اأموااًل تزيد على ما قامت به من خالل تقرير تدفق ال�شيولة املوؤرخ يف 18/فرباير/1997م 
عى عليها والذي ا�شتمل على اأن قيم اأوامر التغيري واالأعمال االإ�شافية بالن�شبة للمجد  واملقدم من املُدَّ
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قدره  نقدي  مايل  عجز  اإىل  اإ�شارة  هناك  واأن  التقرير  ت�شمنها  قد  10/يناير/1997م  لغاية 
عى عليها واأن اأية اأوامر تغيري �شوف يتفق عليها �شوف تكون خ�شمًا  )9.512.499( ريااًل لدى املُدَّ
من هذا العجز املايل النقدي، واأن اأية اأوامر تغيري غري مت�شمنة �شوف ت�شم بعد اإجراء املفاو�شات 
منها مببلغ  اأموااًل  ِعية  املُدَّ من  اقرت�شت  عليها  عى  املُدَّ اأن  يو�شح  التقرير  اأن  كما  ب�شاأنها  النهائية 
اأنه بتاريخ 18/فرباير/1997م ت�شرفت  )500.000( رياٍل باإقرار �شريح منها، ومن هنا يت�شح 
عى عليها  ِعية ب�شكل غري ح�شيف على اإثره طلبت املُدَّ عى عليها باالأموال التي ا�شتلمتها من املُدَّ املُدَّ
عى عليها عن  اأن تكون اأية اأعمال تغيري يتفق عليها خ�شمًا من هذا العجز ولذا وبعد اأن تخلت املُدَّ
عى عليها اإىل  اإكمال امل�شروع ومل يتم االتفاق بني الطرفني على قيمة االأعمال االإ�شافية عمدت املُدَّ
اإ�شدار فواتريها ومنها الفاتورة )0562( امل�شار اإليها اآنفًا لتغطية العجز املايل الذي ميثل الفرق 
عى عليها من اأموال ووا�شح باأن تواريخ  بني قيمة االأعمال االإ�شافية احلقيقية وبني ما ا�شتلمته املُدَّ
عى عليها عن  الفواتري املقدمة هي الحقة لتواريخ احلواالت املالية يف البنك والحقة لتاريخ تخلي املُدَّ
ِعية وذكر اأن موكلته اأر�شلت  اإكمال امل�شروع وقيامها بت�شليم املواد واملعدات التي يف امل�شروع اإىل املُدَّ
عى  للمدعى عليها خطابات تو�شح فيها مقدار املبلغ التي جتاوزت قيمة العقد، والتي تقيد على املُدَّ
عليها يف احل�شاب املدين، واأكد على اأحقية موكلته با�شرتداد املبالغ التي �شلمتها للمدعى عليها لكون 
اإىل  عى عليها وا�شتنادًا  املُدَّ ا�شتلمتها  التي  اأقل بكثري من املبالغ  قيمة االأعمال االإ�شافية املزعومة 
املادة )زج- 32( التي تعطى احلق للمدعية ال�شرتداد ما دفعته بالزيادة كما اأن املادة )زج- 18( 
).....( ح�شب  التنازل عن حقوق  اأو  الأعمال  قبواًل  يعني  ال  الدفع  اأن  على  ن�شت  العقد  اأي�شًا من 
امللت�شق  الو�شوء  التي تقر بها موكلته هي امل�شجد ونقل مكان  االأعمال االإ�شافية  اأن  العقد، وذكر 
لل�شور  اإ�شافية  واأعمال  امل�شجد وغرفة احلار�س وم�شاحتها )53( مرتًا مربعًا  اإىل خارج  بامل�شجد 
ومظالت مواقف ال�شيارات واأعمال اأخرى ب�شيطة متفرقة، وال ميكن اأن ت�شل قيمة هذه االأعمال اإىل 
اأكرث من اثنى ع�شر مليون رياٍل، واأي�شًا املبالغ التي دفعتها موكلته ملقاويل الباطن وللموردين نيابة 
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عى عليها والتي تزيد على �شتة ماليني رياٍل، واأن هناك جدواًل كاماًل بهذه املبالغ ومل يقم  عن املُدَّ
اأقر�شتها  التي  رياٍل )500.000(  األف  واخلم�شمائة  تقريره،  اإليها يف  بالتطرق  الهند�شي  اخلبري 
تقريره  يف  الفني  اخلبري  اأوردها  اأن  و�شبق  الطرفني  م�شتندات  يف  والثابتة  عليها  للمدعى  موكلته 
عى عليها باأن تعيده ملوكلته، وبالن�شبة لتقييم املواد واملعدات  املوؤرخ يف 1424/1/1هـ، ويطالب املُدَّ
عى عليها، فاإن اخلبري الهند�شي ذكر اأن املواد امل�شلمة هي يف غالبيتها  ِعية من املُدَّ التي ا�شتلمتها املُدَّ
العظمى قطع غيار ومواد ميكانيكية وكهربائية وبقايا مواد بناء غري م�شتعمله )اأدوات �شحية وعلب 
واأورد  عليها )725.113(  عى  املُدَّ تقديرات  االإجمالية ح�شب  قيمتها  و�شواميل(  واأنابيب  دهانات 
اعرتا�شه على ذلك باأن اخلبري الهند�شي قد اأكد وجود مواد مل ت�شتعمل يف امل�شروع ومع ذلك مل 
ِعية اأن هذه املواد لي�شت اإال بقايا مواد ف�شلت عن  يذكر ما احلاجة لهذه املواد ويف راأي وكيل املُدَّ
امل�شروع، ثم اأورد جدواًل تف�شيليًا بهذه املواد ووجهة نظر موكلته فيها بح�شب ما لديها من م�شتندات 
وذكر اأن ما اأورده اخلبري الهند�شي من اأن موكلته قامت بالت�شطيب على الفواتري بعد �شهور باأنه غري 
�شحيح على االإطالق ومل يرفق اخلبري الهند�شي اأية فاتورة م�شطب عليها اإ�شنادًا لزعمه وذكر اأن 
املرجع للطرفني هو العقد املربم بينهما، وهذا ما كان من املفرت�س باخلبري الهند�شي مالحظته واأن 
عى عليها وذكر اأن اأ�شعار الوحدات يف اجلداول املرفقة  ال يرتك االأمور لتقدير مبالغ فيه تقوم به املُدَّ
العقد  يف  عليها  املن�شو�س  الوحدات  اأ�شعار  عن  تختلف  تقريره  اإىل  �شمها  التي  االأ�شعار  بعرو�س 
عى  وبالتايل فمن الواجب ت�شحيح ذلك وهذا ما قامت به موكلته ملخالفته للعقد وذكر اأن فواتري املُدَّ
عليها املتعلقة بغرفة احلار�س ومكان الو�شوء وامل�شجد تعود لتواريخ 1997/7/1م و1997/4/15م 
و1998/4/14م فكيف يزعم اخلبري اأنه مت �شرف امل�شتحقات عنها حتديدًا وانتهى يف رده اإىل طلب 
رف�س التقرير املقدم من اخلبري الهند�شي وعدم االعتداد به واإلزامه باإعادة املبالغ التي ت�شلمها من 
الطرفني واإعادة جميع االأوراق ور�شومات امل�شروع امل�شلمة له وت�شليمها للدائرة لعدم قيامه باالأعمال 
التي كلفته بها الدائرة واحلكم ملوكلته بكل طلباتها، ويف جل�شة 1425/8/26هـ قدم اخلبري الهند�شي 
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ِعية جاء فيها اأنه �شبق واأن اأرفق مع تقريره الفني املوؤرخ يف  مذكرة جوابية على اعرتا�س وكيل املُدَّ
تواريخ تقدميها الأول مرة  الطرفني وعليها  الوثائق حول اخلالفات بني  1425/3/27هـ عددًا من 
ِعية حول تواريخ الفواتري وجميع االأعمال  ومنها تت�شح املغالطات الكثرية التي ذهب اإليها وكيل املُدَّ
اأ�شال على  ِعية وهم الذين يوافقون  اإ�شراف مندوبي املُدَّ التي متت يف مو�شع امل�شروع كانت حتت 
عى عليها من احل�شاب امل�شرتك بعد متحي�س هذه امل�شتحقات من قبل مكتب  �شرف م�شتحقات املُدَّ
ِعية الرئي�س يف الريا�س ولي�س يف اأي من اأوراق هذه الق�شية التي ت�شلمها من الطرفني ما ي�شري  املُدَّ
ِعية بغري هذا االأ�شلوب وذكر اأنه لي�س لديه ما ي�شيفه  عى عليها كانت تت�شلم اأموااًل من املُدَّ اإىل اأن املُدَّ
على ما �شبق اأن ذكره يف التقارير الثالثة التي قدمها للدائرة حول هذا اخلالف ثم عقدت الدائرة 
اخلبري  عليها  بني  التي  امل�شتندات  جميع  ترجمة  ا�شتكمال  حل�شن  وذلك  جل�شات  عدة  ذلك  بعد 
الهند�شي تقريره، وبجل�شة 1426/8/9هـ اكتفي الطرفان مبا قدماه وبناء عليه رفعت اجلل�شة للتاأمل 
رف�س  اإىل  املنتهي  1426هـ  لعام  )200/د/ت/ج/15(  رقم  حكمها  الدائرة  واأ�شدرت  واملداولة 
عى عليها من  ِعية باأن تدفع للمدعى عليها مبلغًا وقدره مائة األف ريال- ق�شط املُدَّ الدعوى واإلزام املُدَّ
على  وباإعالنه  لالإطالة،  منعًا  اإليه  الدائرة  باأ�شباب احلكم، وحتيل  مو�شح  هو  ملا  اأتعاب اخلربة- 
وكيل  وقدم  باحلكم،  القناعة  عليها  عى  املُدَّ وكيل  وقرر  القناعة  عدم  ِعية  املُدَّ وكيل  قرر  الطرفني 
اعتمدت  الدائرة  اأن  اعرتا�شه  ت�شمن  وقد  النظامية  الفرتة  خالل  احلكم  على  اعرتا�شًا  ِعية  املُدَّ
اعتمادًا كاماًل على التقرير الهند�شي واأنه يجب االأخذ بجميع االأدلة وامل�شتندات التي قدمها م�شريًا 
بق�شط  موكلته  اإلزام  عدم  يطلب  كما  به،  املناطة  باملهمة  يتقيد  مل  واأنه  اخلبري  حيادية  عدم  اإىل 
عى عليها ثم اأحال على طلبات  اأن الدائرة اعتدت به ل�شالح املُدَّ اأتعابه ما دام  عى عليها من  املُدَّ
عى عليها مل تكمل االأعمال واإال ملا تركت موكلته ت�شتعمل هذه املعدات، كما اأ�شار  موكلته واأكد اأن املُدَّ
االأعمال  تنفيذ  اأثناء  ينفذ  منها  كثري  االأ�شلية  االأعمال  بعد  التي جاءت  االإ�شافية  االأعمال  اأن  اإىل 
االأ�شلية كما اأو�شح اأن تقرير اخلبري لي�س ملزمًا للطرفني بل اإنه حتت رقابة وراأي الدائرة ودائما 
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تقارير اخلرباء ت�شتاأن�س بها اجلهات الق�شائية وال تعتمد عليها كليًا وبرفع كامل االأوراق اإىل هيئة 
التدقيق املوقرة اأ�شدرت ب�شاأن الق�شية حكمها رقم )692/ت/3( لعام 1427هـ املنتهى اإىل نق�س 
حكم الدائرة بناء على املالحظات الواردة فيه وجمملها اأن الدائرة هي التي تقدر نتيجة ما يتو�شل 
اإليه اخلبري الهند�شي فاإن نال قناعتها حكمت به واإن مل ينل قناعتها مل تعمل به، واأنه يالحظ اأن 
اخلبري مل يقدر االأعمال االإ�شافية طبقًا ملا عمد به، وب�شاأن غرامة التاأخري فلم تناق�شها الدائرة من 
على  عليها  للمدعى  �شرفت  املبالغ  اأن  اإىل  باالإ�شافة  ومربراته،  عدمه  من  التاأخري  ح�شول  زاوية 
عى عليها اإال اأنه مل يتم مناق�شة �شحب  عى عليها اأنهت جميع االأعمال وهو ما تدعيه املُدَّ اعتبار اأن املُدَّ
ِعية وملاذا اإذا كانت  العمل منها ومت تبعًا لذلك تقبل املعدات والت�شوينات التي يف املوقع من قبل املُدَّ
عى عليها قد اأنهت االأعمال مل ت�شحب معداتها وت�شويناتها، ويف �شبيل نظر اإعادة نظر الدعوى  املُدَّ
عليها  عى  املُدَّ ووكيل   ).....( ِعية  املُدَّ وكيل  ح�شرها  1427/11/29هـ  يوم  جل�شة  الدائرة  حددت 
).....( واأفهمتها الدائرة مبا جاء يف مالحظات الهيئة فا�شتمهال الإبداء وجهة نظرها يف ذلك كما 
االأعمال  تقدير  مو�شوع  عن  ملناق�شته  القادمة  اجلل�شة  يف  للح�شور  اخلبري  اإبالغ  الدائرة  راأت 
االأعمال  باأن  املت�شمنة  الهند�شي  اخلبري  اإفادة  للدائرة  ورد  1428/1/1هـ  وبتاريخ  االإ�شافية، 
االإ�شافية متت مناق�شتها يف جميع تقاريره واأفرد لها حتديدًا التقرير الثالث املقدم للدائرة بتاريخ 
ي�شاهم يف  اأن  اأي �شيء ميكن  يهمل  اأنه مل  ال�شابقة مو�شحًا  تقاريره  واأرفق جميع  1425/3/27هـ 
وكيل  ي�شيفه، ويف جل�شة 1428/2/1هـ قدم  �شيء  لديه  يعد  واأنه مل  الق�شية  كافة جوانب  اإي�شاح 
عى عليها فقد كان من املتوجب عليها  ِعية مذكرة اأو�شح فيها اأن التاأخري قد وقع بالفعل من املُدَّ املُدَّ
عى عليها  اإنهاء كافة االأعمال يف مدة اأق�شاها 2/مار�س/1997م اإال اأن ذلك مل يح�شل وتركت املُدَّ
موقع العمل يف �شهر اأكتوبر من عام 1997م اأي بعد اأكرث من �شتة اأ�شهر من نهاية املدة املتفق عليها 
ِعية  دون اأن تكمل االأعمال، ثم بتاريخ 1997/12/3م وجهت خطابًا للمدعية تطلب فيه ا�شتالم املُدَّ
ِعية باإكمال باقي االأعمال بنف�شها وت�شاف اإىل مدة  لبع�س املواد واملعدات املوجودة باملوقع وقامت املُدَّ
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ِعية يف تنفيذ االأعمال املتبقية م�شريًا اإىل اأن هذا التاأخري مل يكن  التاأخري املدة التي ا�شتغرقتها املُدَّ
مربرًا ومل يتم االتفاق بني الطرفني على تعديل مدة العقد والتاأخري لي�س قلياًل ميكن التجاوز عنه 
اأن  وال ميكن  قليلة  االأعمال  الأن هذه  للتاأخري  اأدت  االإ�شافية  االأعمال  باأن  عليها  للمدعى  وال حجة 
التنفيذ بخ�شو�س االأعمال االإ�شافية وهي  العقد زيادة يف مدة  التاأخري ولي�س يف  ت�شبب مثل هذا 
م�شمولة مبدة العقد اإال اإذا اتفق الطرفان كتابة على ذلك ويوؤكد ذلك املواد )ز ج( من املادة )26(، 
عى عليها  والبند )ز ج( من املادة )29(، والبند )ج( من املادة )30(، واأما بخ�شو�س ترك املُدَّ
املادة  ابتداء-  العقد  عليها  عى  املُدَّ خالفت  فقد  والت�شوينات  للمعدات  ِعية  املُدَّ وتقبل  لالأعمال 
ال�شرورية،  املالية  وامل�شادر  املهنية  لالإمكانات  امتالكها  اأعلنت  عندما  ج(  )ز  الفقرة  )الثالثة( 
حيث تبني عدم قدرتها على التنفيذ وعدم وجود اأية م�شادر مالية لها مما اأدى مبوكلته اإىل الدفع 
ِعية تركت املوقع  عى عليها م�شاحلها املادية على ح�شاب املُدَّ اإليها واإىل املوردين وبعد اأن حققت املُدَّ
ِعية تدفع املبالغ للمدعى عليها لغر�س املحا�شبة وا�شرتداد ما دفع  دون اإكمال االأعمال، وقد كانت املُدَّ
بالزيادة وذلك يف اإطار العقد حيث جاء يف الفقرة ما قبل االأخرية من املادة )18( البند )ز ج( ما 
ن�شه "ال التفتي�شات وال االختبارات اأو الف�شل يف اإجراء التفتي�شات وال موافقة اأو قبول ).....( اأو ما 
تقوم بدفعه مقابل اأي عمل �شيف�شر على اأنه تنازل عن اأية حقوق ).....( مبوجب هذا العقد" واأي�شا 
املادة )32( البند )ز ج( ن�شت الفقرة الثانية منها على اأنه: ".....مبوجب ذلك االإنهاء اأو االحتجاز 
فاإنه يحق ).....( اأن تكمل اأي عمل وباأية و�شيلة تراها �شريعة.... ويكون ).....( احلق يف اأن حتوز 
على اأو ت�شتخدم جميع اأو اأي من املواد و/اأو املعدات من كل اأو اأي نوع يكون املقاول قد وردها اإىل 
موقع العمل يف حالة اإذا ما جتاوزت م�شاريف اإكمال ذلك العمل مع اأية م�شاريف اأخرى مقبولة 
الإدارة اأي عقد اآخر الإكمال هذا العمل املبالغ التي كان من املفرت�س اأن يتم دفعها مبوجب هذا العقد 
فاإن املقاول و�شامنة اأو كفالئه اإذا وجدوا، �شي�شبحون م�شوؤولني عن ذلك و�شيقومون فورًا وبناًء على 
اإخطار من قبل ).....( بدفع تلك املبالغ الناجتة عن تلك الزيادة اأو تلك املبالغ الناجتة عن تلك 



294

الزيادة اأو تلك املبالغ التي ميكن ا�شتقطاعها من قبل ).....( من تلك املبالغ التي تكون م�شتحقة اأو 
ت�شبح م�شتحقة فيما بعد يف اأي وقت للمقاول...." ووفقًا لهذه املادة فللمدعية احلق يف ا�شرتداد ما 
دفعته بالزيادة عن املتعاقد عليه اأ�شا�شًا، وكذلك جاء يف املرفق )ج( من العقد واخلا�س ب�شروط 
الدفع ن�س يف الفقرة االأخري من البند رقم )ج- 4( )القيا�شات والدفوعات مقابل العمل على ما 
يلي:- )اإذا كان مقدار ذلك املبلغ املحتجز اأو اأية مبالغ اأخرى م�شتحقة للمقاول مبوجب هذا العقد 
غري كافية ملقابلة تلك التكلفة، اأو اأية مطالبات �شد املقاول قد متت لتربئة ذمته بخ�شو�شها من قبل 
دار ).....( بعد الدفعة النهائية فاإن على املقاول وكفيله اأو كفالئه اأن يدفعوا فورًا اإىل ).....( كافة 
التكاليف التي تكبدتها ب�شرف النظر عن ظهور تلك املطالبات اأو ما اإذا كانت تلك املطالبات ظهرت 
اأو رف�شت/ بقيت على امل�شروع اأو املمتلكات احلقيقية التي اأقيم عليها امل�شروع(، فهذه املادة اأي�شًا 
عى عليها( باأن تدفع لها التكاليف التي تكبدتها وكافة املبالغ  ِعية مبطالبة املقاول )املُدَّ توؤكد حق املُدَّ
ريااًل،   )10.749.487( املبالغ  هذه  اإجمايل  بلغ  وقد  للمقاول  فعاًل  امل�شتحق  عن  زيادة  املدفوعة 
عى عليها املعدات وامل�شونات وغريها يف موقع امل�شروع فيه داللة وا�شحة وموؤكدة باأنه مل  وترك املُدَّ
تكمل االأعمال واأن جزءًا من امل�شروع كان يحتاج اإىل تنفيذ با�شتخدام تلك املواد واملعدات وهو ما 
عى عليها املوقع تاركة وراءها معداتها وموادها  ِعية باإكمال اأعمال امل�شروع بعد ترك املُدَّ قامت به املُدَّ
واختتم  امل�شروع كما ادعت ما تركت موادها ومعداتها،  اأعمال  عى عليها  املُدَّ اأكملت  ولو كانت قد 
مذكرته بطلب احلكم ملوكلته بكامل طلباتها واملتمثلة مببلغ )10.749.487( ريااًل وغرامة التاأخري 
عى  )0/010( من قيمة امل�شروع وتعادل مبلغًا قدره )4.785.000( رياٍل، وجرى ت�شليم وكيل املُدَّ
عى عليها مذكرة اأو�شح فيها اأن التاأخري لي�س  عليها ن�شخة منها، ويف اجلل�شة ذاتها قدم وكيل املُدَّ
ب�شبب تق�شري اأو تقاع�س موكلته واإمنا باأ�شباب تعود للمدعية وخارجة عن اإرادة موكلته وذلك ب�شبب 
كرثة التعديالت والتغيريات امل�شتمرة يف الت�شاميم واملوا�شفات والكميات املتفق عليها التي اأجريت 
�شركة  الرئي�س  واملقاول  ِعية  املُدَّ  ).....( �شركة  قبل  من  للم�شروع  الرئي�شة  االأعمال  تنفيذ  اأثناء 
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يف  وتعدياًل  االأ�شلية  العقد  ملدة  متديدا  ذلك  ا�شتلزم  وقد  الدفاع،  وزارة  العمل  و�شاحب   ).....(
الربنامج الزمني املتفق عليه، واأرفق ن�شخة من حم�شر االجتماع ملتابعة �شري العمل االأ�شبوعي رقم 
�شركة  الرئي�س  واملقاول   ).....( جمموعة  ِعية  املُدَّ من  كل  بني  1996/11/13م  يف  املحرر   )46(
).....( والذي ورد فيه الثناء على موكلته ل�شرعة تقدمها يف اإجناز العمل برغم كرثة التعديالت 
والتغيريات واأن جمموعة ).....( قد تقدمت بطلب اإىل املقاول الرئي�س متديد اجلداول الزمني ملدة 
ج  )بي  رقم  الرئي�س  املقاول  لدى  امل�شروع  مدير  خطاب  من  �شورة  واأرفق  اأخرى،  اأ�شهر  اأربعة 
اأن  على  اأي�شًا  فيه  يوؤكد  الذي   ).....( ملجموعة  املوجه  بتاريخ 1996/10/12م   )96 اإت�س/223- 
موعد اإجناز امل�شروع قد تعدل اإىل 1997/7/31م كما هو مبني يف اجلدول الزمني املعتمد ).....( 
يف 1996/4/20م، كما اأرفق �شورة من خطاب اآخر من املقاول الرئي�س رقم )اإت�س ج بي/052- 
97( بتاريخ 1997/4/15م املوجه ملجموعة ).....( والذي جاء يف الفقرة االأخرية منه مبا يوؤكد باأن 
اجلدول الزمني للم�شروع مت متديده اإىل يوم 1997/10/31م، ومنها يتبني اأن مدة التنفيذ قد مت 
اإىل  ثم  ِعية  املُدَّ قبل  واملعتمد من  املعدل  الزمني  للجدول  وفقًا  اإىل 1997/7/13م  اآنذاك  تعديلها 
ِعية للح�شول على  1997/10/31م بداًل من 1997/4/1م، كما اأن هناك �شعيًا دائمًا من قبل املُدَّ
ِعية  متديدات اأخرى ملدة التنفيذ وتعديل اجلدول الزمني للم�شروع عدة مرات، واأنه يت�شح علم املُدَّ
باأن اجلدول الزمني املتفق عليه ال يتنا�شب مع متطلبات التغيري والتعديل املذكورة، واأن املدة االأ�شلية 
غري كافية لتنفيذ امل�شروع كنتيجة لتلك امل�شتجدات، واأنها تدرك �شرورة ذلك ومربراته واأن التاأخري 
لي�س ب�شبب ف�شل اأو اإهمال يف اإكمال العمل من قبل موكلته، ولذلك مل تتخذ �شد موكلته اآنذاك اأي 
اإجراء وفقًا ملا هو من�شو�س عليه يف العقد والواجب اإتباعه يف مثل هذه احلاالت كما هو وراد يف 
املتوقع  التاأخري  اأو  التاأخري  وطبيعة  كتابة مبدى  موكلته  اإنها مل تخطر  املادة )ج- 1(، حيث  ن�س 
وعزمها على تقرير اجلزاء عليها اأو اأي �شيء يذكر من هذا القبيل، فكيف لها اأن تدعى االآن وتطالب 
بفر�س غرامات تاأخري، كما اأن تاأخري تاأمني املواد اإىل املوقع وخ�شو�شًا املواد امل�شتخدمة يف اأعمال 
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الثابتة  االأنوار  املطابخ وخزانات املالب�س وم�شابيح  املثال: دواليب  �شبيل  النهائي وعلى  الت�شطيب 
واالأبواب االأملنيوم واخل�شبية....اإلخ، اأدى اإىل تاأخر البدي يف بع�س بنود اأعمال الت�شطيب وبالتايل 
ِعية ب�شبب تاأخرها يف الرد بالت�شديق  جتاوز التنفيذ للمدة االأ�شلية للعقد، ويرجع ذلك اأي�شًا اإىل املُدَّ
واملوافقة واعتمادها لنوعية املواد وت�شميمها، وقيامها بالتغيري يف نوعية املواد املتفق عليها واإجراء 
التعديالت والتطوير يف ت�شاميمها، تلبيَةَ ومت�شيًا مع رغبات �شاحب امل�شروع الرئي�س وطلباته من 
ِعية اأثناء فرتة تنفيذ امل�شروع. علمًا باأن عملية تاأمني املواد للموقع كانت ت�شري وفقًا الإجراءات  املُدَّ
العمل  اعتماد  يتم  لكي  اتباعها وال ميكن تخطيتها  معينة متفق عليها ومفرو�شة والبد ملوكلته من 
ِعية ول�شرف قيمته امل�شتحقة ملوكلته من احل�شاب البنكي امل�شرتك، واأرفق ن�شخة  ومواده من قبل املُدَّ
بع�س  لتاأمني  واعتمادها  موافقتها  الإبداء  ِعية  املُدَّ ا�شتغرقتها  التي  الزمنية  الفرتات  يو�شح  جدول 
ولي�س احل�شر، مبينًا به  املثال  �شبيل  الت�شطيب، وذلك على  اأعمال  ا�شتخدامها يف  املطلوب  املواد 
التواريخ التي تقدمت فيها موكلته للمدعية للح�شول على موافقتها، وتواريخ احل�شول على اعتماد 
ِعية كما متت وفقًا للواقع الفعلي اأثناء التنفيذ، مع املقارنة مبا هو خمطط له بالربنامج  وموافقة املُدَّ
الزمني للم�شروع و�شاق تفا�شيل االإجراءات املتبعة لتاأمني مواد التنفيذ باملوقع وكيفية اعتمادها، 
الأعمال  موكلته  تنفيذ  هو  العقد  مدة  جتاوز  اإىل  اأدت  التي  واملربرات  االأ�شباب  من  اأن  اأو�شح  كما 
ِعية مثل امل�شجد ومبنى  اإ�شافية خارجة عن نطاق اأعمال العقد االأ�شا�شية، مت تكليفها بها من قبل املُدَّ
ِعية تكليفها وتنفيذ موكلته االأعمال االإ�شافية بل  احلرا�شة ومناطق الو�شوء وخالفه، ومل تنكر املُدَّ
اأقرت بها، ولكن حاولت الحقًا اأن تبخ�س حق موكلته باإعادة تقديراتها لقيمة تلك االأعمال االإ�شافية 
ِعية  من خالل الدعوى دون وجه حق بغية اإنقا�س م�شتحقات موكلته، وخ�شو�شًا بعد اأن قامت املُدَّ
امل�شتحقة ح�شب  واإجازة �شرف قيمتها  والتغيريات وقبولها  االإ�شافية  االأعمال  بتدقيق فواتري تلك 
اخلطوات املن�شو�س عليها يف العقد املربم بني الطرفني، وتاأكيد اخلبري الهند�شي املعني من قبل 
الدائرة على �شحة تلك االإجراءات و�شالمتها وعليه فاإن تنفيذ مثل هذه االأعمال االإ�شافية بطبيعة 
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احلال ا�شتغرقت وقتًا اإ�شافيًا قد مت ا�شتحداثها ومل تكن باحل�شبان، مما ي�شتوجب معه جتاوز املدة 
مبا  بالتاأخري  االآن  االدعاء  للمدعية  يحق  وال  التنفيذ،  ملدة  اإ�شافتها  ويجب  عليها  املتفق  االأ�شلية 
يعر�س موكلته للم�شاءلة بق�شد االإيقاع بها حتت طائلة غرامات التاأخري، الأن جميع مراحل تنفيذ 
وحتى  ومبوفقاتها،  وبعلمها  للمدعية  املبا�شر  االإ�شراف  حتت  تتم  كانت  وكبرية  �شغرية  امل�شروع 
اعتمادها ل�شرف م�شتحقات موكلته كانت تتم من خالل احل�شاب البنكي امل�شرتك والذي تتحكم يف 
�شتة  اأكرث من  انق�شاء  بعد  اأي  املنفردة يف 1997/12/14م،  باإرادتها  اإقفاله  ومت  ِعية،  املُدَّ اإدارته 
اأعمال امل�شروع وحتى  وع�شرين �شهرًا من بداية العقد، علمًا باأن طيلة مدة التنفيذ موكلته لكامل 
اإنهائه مل يكن حمل خالف نهائيًا، واأما بالن�شبة الن�شحاب موكلته من العمل، واإذا كانت قد اأنهت 
االأعمال فلماذا مل ت�شحب معداتها وت�شويناتها التي باملوقع؟ فريد على هذا اال�شتف�شار يف النقاط 
ِعية اأية مكاتبات بخ�شو�س  التالية: 1- مل يتم �شحب العمل من موكلته، كما اأنها مل تت�شلم من املُدَّ
�شحب العمل منها، بل مل ي�شدر اأية مكاتبات اأو تهديدات تذكر الإنذار موكلته ب�شحب العمل منها، 
البند )ز ج 32، ز ج- 33( من اتفاقية املقاولة لف�شخ  كما هي االإجراءات املن�شو�س عليها حتت 
العقد و�شحب العمل. 2- اأن موكلته مل تغادر امل�شروع اإال بعد اأن مت االنتهاء من تنفيذ واإجناز كامل 
االأعمال  بتنفيذ  موكلته  قامت  اأن  وبعد  طلبها،  على  وبناء  ِعية  املُدَّ مع  وباالتفاق  امل�شروع  اأعمال 
اأعمال  ت�شمى )تفقد  والتي  الت�شطيب  بعد  اأعمال ما  بالعقد، مبا يف ذلك  واملتفق عليها  االأ�شا�شية 
الت�شطيب املنجز(، كما قامت اأي�شًا من االنتهاء من تنفيذ االأعمال االإ�شافية والتغيريات التي كلفت 
ِعية، والتي عادة تكون بعد االنتهاء من االأعمال الرئي�شة للم�شروع. ودليل ذلك اإقرار  بها من قبل املُدَّ
عى عليها لكامل قيمة العقد وهو )47.850.000( رياٍل مقابل  ِعية نف�شها با�شتحقاق موكلته املُدَّ املُدَّ
ِعية با�شتحقاق موكلته ملبلغ  االأعمال االأ�شا�شية التي قامت موكلته بتنفيذها، باالإ�شافة اإىل اإقرار املُدَّ
عى عليها  )12.608.986( ريااًل مقابل تنفيذها لالأعمال االإ�شافية والتغيريات والتي وافقت املُدَّ
ِعية رقم )WS/915/DJG( بتاريخ 1997/12/1م  واإجازتها لل�شرف، واأرفق ن�شخة من خطاب املُدَّ
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موكلته  عمال  ي�شتخدمها  كان  التي  املوؤقتة  واملرافق  املكاتب  واإزالة  ترحيل  بطلب  ملوكلته  املوجه 
للمدعية  خطاب  من  �شورة  اأرفق  كما  لت�شليمه،  واالإعداد  بالكامل  امل�شروع  اإجناز  حتى  وعمالتها 
موجهًا الإدارة املدينة الع�شكرية بتبوك يفيدون فيه باأن ثمانية من عمالة موكلته �شيتم بقاءهم للعمل 
اأي  اإىل  الع�شكرية ملتابعة االأعمال اخلا�شة بفرتة ال�شمان، وهذا يو�شح  اإدارة املدينة  حتت كفالة 
ِعية يف اإجناز هذا امل�شروع بال�شورة املر�شية لدرجة ت�شل اإىل  مدى كانت موكلته متعاونة مع املُدَّ
ومن  التعاقدية،  العالقة  نطاق  يتعدى  ِعية مبا  املُدَّ ل�شالح  عمالتها  بع�س  كفالة  موكلته عن  تنازل 
املتعارف عليه باأن فرتة ال�شمان للم�شروع تبداأ بعد اإجناز امل�شروع وت�شليمه، وتقع �شمن نطاق عقد 
ِعية كمقاول رئي�س جتاه مالك امل�شروع. 3- اأن موكلته مل تكن �شاحبة قرار الت�شليم  وم�شوؤوليات املُدَّ
رقم  خطابها  مبوجب  ِعية  املُدَّ ورغبة  لطلب  امتثااًل  كان  بل  لها،  اململوكة  والت�شوينات  للمعدات 
اأي من  الذي طالبوا فيه بعدم حتريك  بتاريخ 1997/5/8م املوجه ملوكلته،   )WS/499/DJG(
املعدات والت�شوينات من موقع امل�شروع دون اإذن مكتوب منهم وموكلته مل يكن م�شموحًا لها بنقل اأو 
اأر�شلت  ثم  ِعية.  املُدَّ تعليمات  بناء على  اإال  امل�شروع  لها من موقع  التابعة  واملعدات  املواد  ا�شرتجاع 
ِعية خطابًا اآخر برقم )SS/923/DJG( بتاريخ 1997/12/6م، تطلب فيه ت�شليمها املعدات  املُدَّ
والت�شوينات املوجودة باملوقع وتفيد بقيامها بتعيني اثنني من قبلها الإجراء عملية الت�شليم واال�شتالم، 
اأو  ِعية يف املنطقة نف�شها  رمبا حلاجتها لال�شتفادة منها يف تنفيذ م�شاريع اأخرى مرتبطة بها املُدَّ
لغر�س يف نف�شها، وعليه بعثت موكلته بفاتورتها لهذه املعدات والت�شوينات مرفقا بها قوائم تف�شيلية 
لكافة املحتويات والعنا�شر، وهي عبارة عن االآليات واملعدات وال�شقاالت واملكاتب و�شكن العمال التي 
كانت ت�شتخدمها موكلته باالإ�شافة اإىل قطع غيار وعدد ميكانيكية وكهربائية وبقايا مواد بناء غري 
حني  ِعية  املُدَّ ترف�شها  ومل   ،)%20( بن�شبة  لال�شتهالك  تخفي�شًا  عليها  اأجرت  اأن  بعد  م�شتعملة، 
تقدميها ومل تبد عليها اأية مالحظة اأو اعرتا�س بل قبلتها ح�شب تقديرات موكلته لقيمتها، واختتم 
ِعية ب�شداد ق�شط موكلته من تكاليف اخلبري الهند�شي  مذكرته بطلب احلكم برد الدعوى واإلزام املُدَّ
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ِعية ن�شخة منها ا�شتمهل للرد عليها، ويف  واأتعاب املحاماة واأرفق بها ما راآه �شندًا، وبت�شليم وكل املُدَّ
ال�شابقة  عليها  عى  املُدَّ وكيل  مذكرة  فيها  ناق�س  مذكرة  ِعية  املُدَّ وكيل  قدم  1428/4/20هـ  جل�شة 
واأ�شار باأن ترجمة بع�س امل�شتندات غري �شحيحة وبع�شها مت اجتزاوؤه كما اأن بع�س تلك امل�شتندات 
عى عليها نف�شها وبالتايل فال حجة فيها واأرفق ترجمة اأخرى ملح�شر االجتماع رقم  من �شنع املُدَّ
)4( راأي اأنها ال�شحيحة والكاملة والتي تت�شمن وجود تاأخري يف اإجناز االأعمال ومل تت�شمن املوافقة 
عى عليها  متديد اأية فرتة للمدعى عليها كما اأورد تراجم اأخرى لعدد من اخلطابات التي ذكرتها املُدَّ
عى عليها ن�شخة  عى عليها يف اإجناز االأعمال، وبت�شليم وكيل املُدَّ واأكد اأنها ت�شمنت اإثبات تاأخر املُدَّ
عى عليها مذكرة ال تخرج عما �شبق واأن  منها ا�شتمهل للرد، ويف جل�شة 1428/6/22هـ قدم وكيل املُدَّ
ِعية للمح�شر رقم )46( مل تخالف الرتجمة التي  قدمه واأكد فيها اأن الرتجمة التي قدمها وكيل املُدَّ
رفعت  وعليه  قدم  مبا  يكتفي  باأنه  اأفاد  منها  ن�شخة  ِعية  املُدَّ وكيل  وبت�شليم  بها،  وا�شت�شهد  قدمها 
فر�س غرامات  ِعية هل مت  املُدَّ وكيل  الدائرة  �شاألت  جل�شة 1429/1/26هـ  ويف  للدرا�شة،  اجلل�شة 
موكلته  �شددتها  التي  املبالغ  وقيمة  واإثباتها  وقدرها  االأ�شا�شي  املقاول  قبل  من  موكلته  على  تاأخري 
اأنها  تذكر  التي  االأعمال  قيمة  وتقدير  عليها  عى  املُدَّ ح�شاب  على  اأنها  يثبت  ما  وتقدمي  للموردين 
عى عليها الإبداء وجهة  عى عليها فا�شتمهل لبحث ذلك كما ا�شتمهل وكيل املُدَّ اأكملتها على ح�شاب املُدَّ
ِعية مذكرة اأو�شح فيها اأنه ال يوجد  نظر موكلته حول ذلك، ويف جل�شة 1429/3/3هـ قدم وكيل املُدَّ
عى عليها عند  ح�شب العقد املوقع بني الطرفني عالقة طردية يف احت�شاب غرامة التاأخري على املُدَّ
ِعية من �شاحب امل�شروع ولذا فاإن موكلته ت�شتحق غرامات التاأخري وفق العقد واإن  فر�شها على املُدَّ
للموردين على ح�شاب  امل�شددة  املبالغ  واأما  امل�شروع،  الغرامات من �شاحب  عليها هذه  تفر�س  مل 
األفًا و�شبعمائة و�شبعة و�شبعون رياٍل  عى عليها فقد بلغت �شتة ماليني ومائتان وواحد وت�شعون  املُدَّ
اأعمال  فهي  للم�شروع  عليها  عى  املُدَّ ترك  بعد  موكلته  اأكملتها  التي  االأعمال  واأما   )6.291.777(
الت�شطيبات ال�شحية والكهربائية والدهانات والبالط وقد ا�شتخدمت موكلته يف اإجناز تلك االأعمال 
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عى عليها ن�شخة منها، كما قدم وكيل  عى عليها، وجرى ت�شليم وكيل املُدَّ بع�س املواد التي تركتها املُدَّ
عى عليها مذكرة اأكد فيها على دفوع موكلته وان موكلته ال ت�شادق على الرتجمة التي قدمتها  املُدَّ
ِعية  املُدَّ وكيل  ت�شليم  وجرى   )32( واملادة   )6 )ج-  للمادة  ترجمة  وقدم  وملحقاته  للعقد  ِعية  املُدَّ
ن�شخة منها وعليه راأت الدائرة رفع اجلل�شة للدرا�شة، ويف جل�شة هذا اليوم اكتفى كل طرف مبا �شبق 

واأن قدمه وعليه راأت الدائرة رفع اجلل�شة للمداولة.

وبعد �شماع الدعوى واالإجابة واالطالع على اأوراق الق�شية وما اأرفق بها من م�شتندات، وحيث اإن 
عى عليها مببلغ قدره خم�شة ع�شر مليونًا وخم�شمائة واأربعة  ِعية تنح�شر يف مطالبة املُدَّ دعوى املُدَّ
عليها  عى  املُدَّ التزام  ب�شبب عدم  ريااًل )15.534.487(  وثمانون  و�شبعة  واأربعمائة  األفًا  وثالثون 
الدفاع  لوزارة  �شكنية  مبان  بتنفيذ  واملتعلق  الطرفني  بني  املربم  الباطن  من  مقاولة  عقد  بتنفيذ 
والطريان مبنطقة تبوك، وحيث اإن عقود املقاوالت تعترب من االأعمال التجارية ح�شب ن�س املادة 
املنازعات  قبيل  من  يعد  الطرفني  بني  النزاع  فاإن  وعليه  التجارية،  املحكمة  نظام  من  )الثانية( 
التجارية التي تخت�س الدوائر التجارية بديوان املظامل بنظرها ح�شب ن�س املادة )443( من نظام 
الدائرة  هذه  اأن  كما   ، رقم )241( يف 1407/10/26هـ  الوزراء  وقرار جمل�س  التجارية  املحكمة 
تخت�س نوعيًا ومكانيًا بنظر هذه الدعوى بناًء على قرارات وتعاميم معايل رئي�س الديوان املنظمة 

للدوائر واخت�شا�شاتها.
عى عليها عقد مقاولة بتاريخ  ِعية اأبرمت مع املُدَّ وحيث اإن مو�شوع هذه الدعوى ينح�شر يف اأن املُدَّ
عى عليها بتنفيذ بناء مائة واثنتني  1416/5/8هـ )املوافق 1995/10/2م( مت فيه حتديد اأعمال املُدَّ
وخم�شني �شقة للقوات الربية مبدينة تبوك مع لواحقها وم�شتلزماتها خالل مدة تنفيذ قدرها �شبعة 
ع�شر �شهرًا ميالديًا من تاريخ اإبرام العقد ومببلغ قدره �شبعة واأربعون مليونًا وثمامنائة وخم�شون 
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االأ�شا�شي  العقد  لقيمة  عليها  عى  املُدَّ وا�شتالم  التنفيذ  انتهاء  وبعد   ،)47.850.000( رياٍل  األف 
عى عليها ا�شتلمت مبالغ مالية بالزيادة  اأن املُدَّ واالأعمال االإ�شافية ات�شح للمدعية ح�شب دعواها 
عى عليها ا�شتلمت من موكلته مبلغًا قدره اثنان و�شتون  ِعية اأن املُدَّ ال ت�شتحقها حيث ذكر وكيل املُدَّ
مليونًا ومائتان واأربعة اآالف ومائتان واأربعة وثالثون ريااًل )62.204.234( منها مبلغ قدره خم�شة 
ريااًل )55.912.457( مت  و�شبعة وخم�شون  واأربعمائة  األفًا  واثنا ع�شر  وت�شعمائة  وخم�شون مليونًا 
حتويلها للح�شاب امل�شرتك، وباقي املبلغ وقدره �شتة ماليني ومائتان وواحد وت�شعون األفًا و�شبعمائة 
عى عليها ملقاوليها من الباطن  و�شبعة و�شبعون ريااًل )6.291.777( دفعتها موكلته نيابة عن املُدَّ
عى عليها من ذلك مبلغ قدره �شبعة واأربعون مليونًا  ولتاأمني مواد للم�شروع، وقرر اأن ما ت�شتحقه املُدَّ
مبلغ  اإىل  باالإ�شافة  االأ�شا�شي  العقد  قيمة  ميثل   )47.850.000( رياٍل  األف  وخم�شون  وثمامنائة 
قدره مليونان ومائة وثمانية وثمانون األفًا وخم�شمائة وثالثة و�شبعون ريااًل )2.188.573(، ميثل 
قيمة االأعمال االإ�شافية واأوامر التغيري غري امل�شمولة بالعقد، اإ�شافة اإىل مبلغ قدره مليون واأربعمائة 
و�شتة ع�شر األفًا ومائة واأربعة و�شبعون ريااًل )1.416.174( ميثل قيمة املواد واملعدات التي �شلمتها 
ت�شتحقها  التي  املبالغ  جمموع  ي�شبح  وبذلك  امل�شروع.  يف  عملها  نهاية  يف  للمدعية  عليها  عى  املُدَّ
ِعية واحد وخم�شني مليونًا واأربعمائة واأربعة وخم�شني األفًا و�شبعمائة  عى عليها بح�شب دعوى املُدَّ املُدَّ
ما  وبني  عليها  للمدعى  امل�شتحق  املبلغ  هذا  بني  والفرق   )51.454.747( ريااًل  واأربعني  و�شبعة 
واأربعة وثالثون ريااًل  اآالف ومائتان  واأربعة  ا�شتلمته من مبالغ قدرها اثنان و�شتون مليونًا ومائتان 
عى عليها وقدره ع�شرة ماليني و�شبعمائة  ِعية املُدَّ )62.204.234(، هو املبلغ الذي تطالب به املُدَّ
التي  الغرامة  اإىل  اإ�شافة   )10.749.487( ريااًل  وثمانون  و�شبعة  واأربعمائة  األفًا  واأربعون  وت�شعة 
و�شبعمائة  اأربعة ماليني  وقدرها  امل�شروع  لت�شليم  ِعية  املُدَّ تاأخري  ب�شبب  تكبدها  اأنها  ِعية  املُدَّ تذكر 
عى  ِعية اإلزام املُدَّ وخم�شة وثمانون األف رياٍل )4.785.000( لي�شبح جمموع املبالغ التي تطالب املُدَّ
عليها بدفعها قدرها خم�شة ع�شر مليونًا وخم�شمائة واأربعة وثالثون األفًا واأربعمائة و�شبعة وثمانون 
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ريااًل )15.534.487(.
عى عليها يف اإجابتها باأنها قامت بتنفيذ امل�شروع كاماًل على الوجه الذي مت التعاقد  وحيث دفعت املُدَّ
اال�شتعانة  الدائرة  راأت  ولذا  ِعية  املُدَّ من  ا�شتلمتها  التي  املبالغ  جميع  ت�شتحق  بذلك  واأنها  عليه 
ندب  وثم  الراأي  واإبداء  النزاع  موا�شع  وبحث  الطرفني  بني  التعامل  لدرا�شة  الهند�شية  باخلربة 
اخلبري الهند�شي/ املجموعة اخلليجية لال�شت�شارات الهند�شية لهذه املهمة وانتهى اخلبري يف تقريره 
احل�شاب  طريق  عن  ِعية  املُدَّ من  ا�شتلمتها  التي  املالية  املبالغ  جلميع  عليها  عى  املُدَّ ا�شتحقاق  اإىل 
عليها  عى  املُدَّ عن  نيابة  دفعتها  اأنها  تدعى  التي  للمبالغ  ِعية  املُدَّ ا�شتحقاق  عدم  وكذلك  امل�شرتك 

عى عليها للمواد واملعدات التي �شلمتها للمدعية يف نهاية امل�شروع. وبعلمها واعتماد تقييم املُدَّ
عى  املُدَّ اأجنزتها  التي  االإ�شافية  االأعمال  تقييم  اإىل  الق�شية يرجع  النزاع يف هذه  اإن من�شاأ  وحيث 
ِعية هذه االأعمال مببلغ قدره مليونان ومائة وثمانية وثمانون األفًا  عليها يف امل�شروع، حيث قيمت املُدَّ
عى عليها مببلغ قدره اثنا ع�شر  وخم�شمائة وثالثة و�شبعون ريااًل )2.188.573( بينما قيمتها املُدَّ
مليونًا و�شتمائة وثمانية اآالف وت�شعمائة و�شتة وثمانون ريااًل )12.608.986( وكذا تقييم املعدات 
ومائة  ماليني  ثالثة  قدره  مببلغ  عليها  عى  املُدَّ قيمتها  حيث  للمدعية،  عليها  عى  املُدَّ �شلمتها  التي 
ِعية مببلغ قدره مليون  واثنان و�شتون األفًا وثالثمائة وثالثون ريااًل )3.162.330( بينما قيمتها املُدَّ

واأربعمائة و�شتة ع�شر األفًا ومائة واأربعة و�شبعون ريااًل )1.416.174(.
عى عليها للمبالغ التي ا�شتلمتها من  وحيث اإن اخلبري الهند�شي انتهى يف تقريره اإىل ا�شتحقاق املُدَّ
املوعد  عن  الت�شليم  تاأخري  اأن  اإىل  خل�س  كما  ور�شاهما،  الطرفني  بتوافق  كان  ذلك  واأن  ِعية  املُدَّ
عى عليها كانت تقدم فواتريها بخ�شو�س  االأ�شلي مل يكن حمل خالف بني الطرفني بناًء على اأن املُدَّ
االأعمال االأ�شا�شية واالأعمال االإ�شافية يف تواريخ خمتلفة ثم يتم ال�شرف لها من احل�شاب البنكي 
امل�شرتك بعد اأن يقوم الطرفان بتدقيق واإجازة ال�شرف ح�شب اخلطوات املن�شو�س عليها يف العقد 
الكميات  قائمة  يف  التغيريات  بع�س  اأن  اأو�شح  كما  الدفع،  طرق  عنوان  حتت  الطرفني  بني  املربم 
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املرفقة بالعقد االأ�شلي ح�شل عليها االتفاق بني الطرفني دون اتباع اخلطوات املن�شو�س عليها يف 
املادة )ج- 26( من العقد وبع�س التغيريات مل ينفق عليها الطرفان اإال اأنها �شرفت من احل�شاب 

البنكي امل�شرك دون وجود اعرتا�س عليها من اأي من الطرفني.
عى  املُدَّ ِعية من  املُدَّ ا�شتلمتها  التي  واملعدات  املواد  تقييم  الطرفني حول  اختالف  ب�شاأن  اإنه  وحيث 
عى عليها بعثت بفاتورتها لهذه  عليها فقد تبني من اأوراق الق�شية وما اأكده اخلبري الهند�شي اأن املُدَّ
املواد واملعدات مرفق بها قوائم تف�شيلية �شاملة لكافة املحتويات والعنا�شر واأجرت عليها تخفي�شًا 
ِعية حني تقدميها ومل تبد عليها اأية مالحظة بل قبلتها و�شرفت قيمتها. لال�شتهالك ومل ترف�شها املُدَّ
التي طراأ  ِعية مقابل االأعمال االإ�شافية  املُدَّ عى عليها من  املُدَّ ا�شتلمتها  التي  للمبالغ  بالن�شبة  واأما 
بالقيا�شات  واملعنونة  الطرفني  بني  املربم  العقد  من   )4 )ج-  املادة  اإن  حيث  فمن  النزاع،  عليها 
وذلك  الطرفني،  بوا�شطة مندوبني من  يتم  العمل  تقييم  اأن  ت�شمنت  قد  العمل  والدفوعات مقابل 
بو�شائل ومقايي�س �شارمة لتدقيق العمل املرتاكم الذي نفذه املقاول، وحيث اإن املادة )ج- 6( من 
العقد ذاته واملعنونة باإجراءات الدفع، قد ت�شمنت اأنه يتم فتح ح�شاب م�شرتك يتم ال�شرف منه 
عى عليها فيجوز للمدعية اإقفال احل�شاب  بتوقيع مفو�شني عن الطرفني، وعند حدوث خطاأ من املُدَّ
جميع  واأن  املفعول  �شاري  �شيظل  احل�شاب  هذا  اأن  ت�شمنت  كما  املتبقية،  االأر�شدة  جميع  واإعادة 
دفعات العمل املنجز وامل�شتحق للمقاول يتم اإيداعها يف احل�شاب املذكور اإىل االنتهاء من الهياكل 
امل�شلحة واإىل حني تاأمني املواد واملعدات الرئي�شة مبوقع العمل على اأن تتم اإعادة دفع جميع املبالغ 

ِعية للمقاول ثم بعد ذلك يتم التحويل من احل�شاب امل�شرتك للمقاول. التي �شبق واأن دفعتها املُدَّ
وحيث اإن ما يتم دفعه للمدعى عليها من احل�شاب مقيد بالفقرة الرابعة من هذه املادة )ج- 6( 
اأنه يلزم م�شادقة املمثلني املعينني من الطرفني، ومتى ما متت  واملعنونة باالإجراءات، واملت�شمنة 
عى عليها(  موافقتهم فاإنه يتم اإعادة امل�شتندات االأ�شلية اإىل املركز الرئي�س للمقاول )ال�شركة املُدَّ
ملراجعتها واإعداد ال�شيك املطلوب بتوقيع املفو�س عنها ومن ثم يتم اإر�شال ال�شيك وامل�شتندات اإىل 
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املركز الرئي�س للمدعية بالريا�س للم�شادقة النهائية والتوقيع على ال�شرف من قبلها، كما حددت 
هذه املادة اأي�شًا امل�شتندات الالزم اإر�شالها الإمتام ال�شرف، حيث ن�شت اأنه بالن�شبة للمواد البد من 
اإر�شال طلب املواد واأمر ال�شراء، وتقرير ا�شتالم املواد، والفاتورة االأ�شلية، ويف العقود من الباطن 
واملدفوعات  الدفع،  و�شروط  اأحكام  من  ون�شخة  الباطن  من  والعقد  املواد،  طلب  اإر�شال  من  البد 
وفواتري العمل الذي متت اإجازته كما ت�شمنت فقرة االإجراءات، امل�شتندات املطلوب تقدميها الأنواع 
املعدات  وا�شتئجار  العمومية  وامل�شروفات  النرثية  وامل�شروفات  كالرواتب  امل�شروفات  من  اأخرى 

الثقيلة وامل�شتندات املطلوبة للدفع عن طريق خطاب االعتماد.
ِعية من اأن موكلته قد قامت باإقفال احل�شاب امل�شرتك واإكمال  وحيث اإنه بالن�شبة ملا ذكره وكيل املُدَّ
)ز  املواد  يف  ت�شمن  قد  الطرفني  بني  املربم  العقد  فاإن  ذلك  يف  عليها  عى  املُدَّ ف�شل  بعد  امل�شروع 
ج- 32( و)ز ج- 33( اأن اإنهاء العمل اإما اأن يكون لتق�شري املقاول وقد ت�شمنت املادة )ز ج- 32( 
بتق�شريه يف  مكتوبًا  اإخطارًا  ت�شلمه  اأن   ).....( على  واأن  مق�شرًا  املقاول  يعترب يف  التي  احلاالت 
عى عليها اأن ت�شلح اخللل خالل �شبعة اأيام اأو اأن تلتزم بذلك مع تقدميها ما يدل  العمل، وعلى املُدَّ
املبالغ  وحجز  العمل  اإنهاء  للمدعية  يحق  فاإنه  واإال  ال�شبعة،  االأيام  خالل  االلتزام  هذا  جدية  على 
امل�شتحقة للمدعى عليها وعليها التوقف عن العمل من تاريخ االإخطار، اأو اأن اإنهاء العمل يكون من 
ِعية كما ن�شت املادة )ز ج- 33( حيث اأجازت للمدعية اإنهاء العمل من طرفها فقط والأي  طرف املُدَّ
�شبب تراه، مبوجب اإخطار كتابي للمدعى عليها، مع دفع جميع املبالغ امل�شتحقة للمدعى عليها عن 

االأعمال املنجزة، وعليها التوقف فورًا عن العمل.
ما  اإىل  الدائرة تخل�س  فاإن  النزاع،  واملتعلقة مبو�شوع  ال�شابقة  العقد  بدرا�شة ن�شو�س  اإنه  وحيث 
يلي: اأواًل: اأن االأموال التي تدفع للمدعى عليها هي مقابل ما مت اإجنازه من عمل، ثانيًا: اأن دفع هذه 
اأعمال من قبل مندوبني من الطرفني ومن ثم تقوم  اإال بعد تقدير ما يقابلها من  االأموال ال يكون 
عى عليها باإعداد ال�شيك الذي ميثل مبلغ املطالبة وتوقيعه الإر�شاله مع امل�شتندات املثبتة للمبلغ  املُدَّ
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للمدعية يف مقرها الرئي�س بالريا�س، والتي بدورها تقوم بتمحي�س ما قدم، وعند املوافقة عليه 
تتم اإعادة ال�شيك للمدعى عليها موقعًا عليه من قبلها ليتم �شرفه من احل�شاب امل�شرتك، ثالثًا: اأن 
عى  ِعية ملتزمة بتاأمني التمويل االأوىل للم�شروع على اأن يتم اإيداع املبالغ امل�شتحقة للمقاول )املُدَّ املُدَّ
عليها( يف احل�شاب امل�شرتك اإىل حني انتهائه من الهياكل امل�شلحة وتاأمينه جميع املواد واملعدات 
اإليه من احل�شاب امل�شرتك بعد ح�شم  الالزمة مبوقع العمل، عندها يتم حتويل م�شتحقات املقاول 
ِعية يف متويل امل�شروع، وعليه فاإن الذي يظهر للدائرة اأنه وبح�شب املراحل  االأموال التي دفعتها املُدَّ
عى  التي يتم بها �شرف االأموال للمدعى عليها من احل�شاب امل�شرتك، فاإنه ال حمل لالدعاء باأن املُدَّ
عليها ت�شلمت اأموااًل غري م�شتحقة ال�شيما واأن الدفع يتم على ما ثبت اإجنازه وتقديره وفق مقايي�س 
دقيقة من الطرفني وبتوقيع وموافقة من ممثليهم ح�شبما ن�شت عليه املادة )ج- 6( امل�شار اإليها، 

وعليه يتقرر اأن هذا ال�شرف مت بر�شا الطرفني ومبا تالقت عليه اإرادتهما.
عى عليها  ِعية من املبالغة يف تقدير الفواتري املقدمة من املُدَّ وحيث اإنه بالن�شبة ملا ذكره وكيل املُدَّ
�شواًء يف االأعمال اأم املواد واملعدات، فت�شري الدائرة اإىل اأن مثار البحث وحمل النظر لي�س يف مقدار 
كان  فما  املبالغ،  هذه  به  قب�شت  الذي  الوجه  واإمنا يف حتقيق  فيها،  النظر  يعاد  املبالغ حتى  تلك 
بتوافر  ال�شحة  بوجه ظاهره  قب�شه  كان  وما  اأو كرث،  قل  اإعادته  فيجب  �شحيح  بوجه غري  قب�شه 
�شرائط العقد- وجماعها الر�شا من الطرفني- فاإنه واحلال ما ذكر ال ينظر يف اإعادة ما مت قب�شه 
اأهل اخلربة  اأن الطرفني من  اإىل  اإ�شافة  اأو اخلطاأ، واالأ�شل عدمهما  الغرر  اإال عند ثبوت  ق�شاًء، 
يف اأعمال املقاوالت مما ت�شتبعد الدائرة معه وقوع الغنب، وكذلك فاإن �شرف امل�شتحقات ال يتم اإال 
بعد عدة مراحل مما ي�شتبعد معه ح�شول اخلطاأ، وي�شاف اإىل ذلك اأنه حتى بعد اإعادة النظر يف 
عى عليها- تكاليف االأعمال االإ�شافية  ِعية للمقاول- املُدَّ تقييم االأعمال االإ�شافية فبعد اأن دفعت املُدَّ
ِعية نف�شها بعد ما يزيد عن ثالثة اأ�شهر اإىل �شتة اأ�شهر تطلب �شطب تلك  والتغيريات راجعت املُدَّ
واأنق�شت  االأعمال  تقدير هذه  اإعادة  وبداأت يف  وا�شتالم م�شتحقاتها  اإجنازها-  بعد  الت�شعريات- 



306

عى عليها باألف وت�شعمائة و�شتة  قيمة االأعمال ومثال ذلك: املرت الطويل ملبنى احلار�س قدرته املُدَّ
للمرت  )1.350ريااًل(  بواقع  ِعية  املُدَّ قدرته  ثم  الواحد  املربع  للمرت  تقريبًا   )1.916( ريااًل  ع�شر 
املربع الواحد بينما يرى اخلبري اأن �شعره يجب اأن ال يتجاوز )800 ريال( للمرت املربع الواحد ثم 
راأي اخلبري اأنه من املعتاد يف مثل امل�شاريع احلكومية املبالغة يف االأ�شعار التي يحكمها ما يلي: 1- 
موقع العمل من حيث القرب والبعد. 2- طريقة دفع امل�شتحقات هل هي �شريعة اأم تاأخذ اإجراءات 
اأ�شعار  طويلة وتتاأخر. 3- الو�شع االقت�شادي حال و�شع االأ�شعار من قبل املقاول من حيث ارتفاع 
املواد اأو العمالة ونحو ذلك ومن ثم فقد راأى اخلبري اأن عقود االأعمال االإن�شائية ال تتماثل اأ�شعارها 

فلكل م�شروع ظروفه اخلا�شة.
ِعية واأجنزت  عى عليها قدمت اأ�شعارها بخ�شو�س االأعمال االإ�شافية ووافقت عليها املُدَّ ومبا اأن املُدَّ
ِعية اأي ن�س �شريح  هذه االأعمال وا�شتلمت م�شتحقاتها بعد اتخاذ االإجراءات املطلوبة ومل تقدم املُدَّ
التفتي�س  اإجراءات  بعد  االأعمال  قبول  يعني  ال  املالية  املبالغ  دفع  باأن  يفيد  ملحقاته  اأو  العقد  من 

واالختبارات اأو اأن لها احلق يف ا�شرتداد ما دفعته بعد اإتباع هذه االإجراءات.
فهم  على  القا�شي  تعني  التي  االأمور  بع�س  اإي�شاح  اأجل  من  هو  اخلربة  ندب  يف  االأ�شل  اإن  وحيث 
موا�شع النزاع ولو مل يقدم اخلبري تقديرًا دقيقًا تنتفي احلاجة له بعد فهم االإطار العام للمو�شوع 
اأن قدم ما يراه  حمل الدرا�شة، وتو�شيح جوانب منها، وال يلزم و�شع اخلبري يف زاوية معينة بعد 
ِعية  املُدَّ من  املحددة  االإ�شافية  االأعمال  تقديرات  اأن  اأو�شح  املائل  النزاع  يف  وهو  املو�شوع،  ب�شاأن 
عى عليها كلها عالية ومبالغ فيها ثم ذكر اأ�شباب ارتفاع اأ�شعارها، وترى الدائرة اأنه على اعتبار  واملُدَّ
عى عليها الأنه  التقدير من املقدمني من الطرفني مت�شاويني يف احلجية فاإنه ينبغي تقدمي تقدير املُدَّ

ِعية و�شددت قيمته بعد اأن اتبعت فيه االإجراءات امل�شروطة. التقدير االأول الذي وافقت عليه املُدَّ
عى عليها باملبالغ  ِعية من طلب اإثبات حق موكلته يف الرجوع على املُدَّ واأما بالن�شبة ملا ذكره وكيل املُدَّ
التي ا�شتلمتها، ا�شتنادًا اإىل اأن املبالغ املحولة للمدعى عليها يف احل�شاب امل�شرتك هي يف حقيقتها 
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اإقفال  بعد  الدائن  من  املدين  حتديد  يتم  املحا�شبي  املفهوم  من  واأنه  لها  حقًا  ولي�شت  عليها  دين 
عى عليها مدينة للمدعية مببلغ  احل�شاب واأنه بعد اإجراء املحا�شبة بعد اإقفال احل�شاب تبني اأن املُدَّ
املطالبة، وتاأ�شي�شه ذلك على املادة )ز ج- 18( التي تفيد باأن الدفع ال يعني قبول االأعمال اأو التنازل 
عن حقوق ).....(، فاإن ما اأو�شحته الدائرة من ن�شو�س العقد املت�شمنة ملراحل ال�شرف تثبت اأن 
ِعية فقد  االأموال امل�شروفة حق للمدعى عليها ولي�شت دينًا عليها، واأما املادة التي احتج وكيل املُدَّ
اجتزاأها من ن�س املادة )ز ج- 18( والواردة حتت عنوان االختبارات والتفتي�شات ومقت�شاها اإثبات 
عى عليها عن كافة اأعمال التفتي�شات واالختبارات، واإثبات احلق للمدعية برف�س اأي  م�شوؤولية املُدَّ
عى عليها وهي امل�شوؤولة عن تكلفة  جزء من العمل الأ�شباب معقولة، ويتم الت�شحيح على نفقة املُدَّ
اأو ما تقوم بدفعه  ِعية  اإجرائها وال موافقة املُدَّ اأو الف�شل يف  اأنه ال التفتي�شات  اإعادة االختبار، كما 
مقابل اأي عمل �شيف�شر على اأنه تنازل عن اأية حقوق للمدعية، وخالل ثالثني يومًا من تنفيذ هذا 
عى عليها اأن تتقدم للمدعية الأخذ موافقتها على خطة �شاملة للتفتي�س واالختبار  العقد، فاإن على املُدَّ
تغطي كل العمل، وبذلك يظهر اأن املراد من هذه املادة هو �شبط اإجراءات التفتي�س واالختبار على 
عى عليها تقوم  ما يتم اإجنازه من اأعمال واأنه يف حالة عدم اإجناز العمل على الوجه املطلوب فاإن املُدَّ
بت�شحيح العمل وتتحمل نفقة االختبار مرة اأخرى للعمل مع التاأكيد على عدم تف�شري اأي ت�شرف من 
ِعية يف جوابه  ِعية اأنه قبول للعمل دون اإجراء ت�شحيح له، وعلى �شبيل املثال فقد ذكر وكيل املُدَّ املُدَّ
على اال�شتف�شار املوجه له من اخلبري الهند�شي ب�شاأن ا�شتمرار موكلته يف دفع االأموال للمدعى عليها 
ِعية من عدم موافقتها للمدعى عليها على مبالغ  مع جتاوز قيمة ما دفع ملبلغ العقد وما تدعيه املُدَّ
العمل من قبل  تاأخري  ب�شبب ح�شول  ِعية  املُدَّ املراد منه احلفاظ على �شمعة  باأن  الفواتري املقدمة 
عى عليها يف حالة التوقف عن الدفع، وهذا على فر�س �شحته ال يربر للمدعية املوافقة مبا�شرة  املُدَّ
على الدفع مع اإغفال ن�شو�س العقد التي عاجلت وبكل دقة ف�شل املقاول يف اأداء العمل اأو تاأخريه له 
كما يف املادة )ز ج- 18( ال�شابقة واملعنونة باالختبارات والتفتي�شات، ون�س املادة )ج- 1( الفقرة 
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تنازلت بطوعها  قد  االإيراد-  ِعية- على فر�س �شحة هذا  املُدَّ تكون  وبهذا  واملعنونة باجلزاء  )ج( 
عى عليها. واختيارها عن بنود مهمة من العقد ل�شالح املُدَّ

اأن االأ�شل ر�شا املتعاقدين، ونتيجته ما التزما بالتعاقد، ويف هذه الق�شية  اإن املقرر �شرعًا  وحيث 
ترا�شى  فاإذا  وعليه  ن�شو�شه،  بكافة  بينهما  املربم  العقد  الطرفني تالقت على  اإرادة  فاإن  املماثلة 
يعد منهما  فاإن ذلك  عليه  تعاقدا  ما  ن�شو�س  بع�س  تطبيق  اأو �شمنًا على عدم  الطرفان �شراحة 
مبثابة االإن�شاء ل�شرط اآخر يخ�س به عموم �شروط العقد اأو تنازاًل من اأحد طرفيه عن �شرط ل�شاحله 
للطرف االآخر وعليه فن�شو�س العقد اإمنا هي للدفع ال للرفع ولي�س الأحد من املتعاقدين اأن يحتج 
على �شاحبه ب�شرط من�شو�س عليه يف العقد عليه بعد اأن بدر منهما �شراحة اأو �شمنًا ما يدل على 
اإغفالهما لذلك ال�شرط، واإمنا الواجب الدفع ابتداًء مبخالفة العقد ال اأن يقبل بالعمل وي�شلم العو�س 
عليه بعد متحي�شه، ثم يدفع بعد ذلك مبخالفة العقد، ذلك اأن ما ترا�شيا عليه اأخريًا هو الالزم يف 
عى عليها لقاء ما مت  ِعية اإىل املُدَّ حقهما، ويف هذه الدعوى املماثلة فاإن �شرف امل�شتحقات من املُدَّ
اإجنازه من عمل يدل �شراحة على قبولها به �شواًء كان من االأعمال االأ�شا�شية اأم االإ�شافية ومثل ذلك 
يقال عن تقييم املعدات واملواد التي مت ت�شليمها، ومن املقرر فقهًا وق�شاًء اأن من �شعي يف نق�س ما 
مت من جهته ف�شعيه مردود عليه، ومن اأهم امل�شالح التي ت�شعى ال�شريعة اإىل حت�شيلها ثبات التعامل 

بني النا�س وا�شتقراره ملا يف ذلك من �شيانة احلقوق واطمئنان املتعاقدين على تعاملهما.
عى عليها بدفع املبالغ التي دفعتها موكلته نيابة عن  ِعية باإلزام املُدَّ وحيث اإنه بالن�شبة ملطالبة وكيل املُدَّ
عى عليها ملورديها ومقاوليها وقدرها �شتة ماليني ومائتان وواحد وت�شعون األفًا و�شبعمائة و�شبعة  املُدَّ
و�شبعون ريااًل )6.291.777(، واإلزامها كذلك بدفع مبلغ قدره خم�شمائة األف رياٍل )500.000( 
ِعية تلتزم  عى عليها من موكلته، وحيث اإن الثابت من ن�س املادة )ج- 6( اأن املُدَّ والذي اقرت�شته املُدَّ
عى عليها من احل�شاب امل�شرتك، بعد ح�شم  بالتمويل االأوىل للم�شروع مع اإيداع جميع م�شتحقات املُدَّ
ِعية للمدعى عليها اأو  ِعية من مبالغ لتمويل امل�شروع، فاإن الذي يظهر اأن ما دفعته املُدَّ ما دفعته املُدَّ
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ِعية قد ا�شرتدت  عى عليها، وال ريب اأن املُدَّ عنها اإمنا هو اإلزام بن�س العقد ولي�س تداركًا لتق�شري املُدَّ
عى عليها التي تودع اأ�شاًل يف احل�شاب امل�شرتك  جميع ما دفعته يف امل�شروع بح�شم م�شتحقات املُدَّ

الذي حتت اإ�شرافها واأقفل احل�شاب باإرادة الطرفني بعد ت�شوية حما�شبية �شاملة.
عى  ِعية اأن موكلته حتملتها ب�شبب تاأخري املُدَّ وحيث اإنه بالن�شبة لغرامة التاأخري التي ذكر وكيل املُدَّ
عليها ت�شليم امل�شروع عن املدة املن�شو�س عليها يف العقد، فاإن املادة )ج- 1( من العقد قد ت�شمنت 
عى عليها مبا ال يتجاوز )10%( من قيمة العقد وذلك يف حالة  اأن للمدعية اأن تقرر جزاًء على املُدَّ
عى عليها  ِعية اأن تخطر املُدَّ اأو اإهمالها يف اإكمال العمل، وقبل حتديد اجلزاء فاإن على املُدَّ ف�شلها 

كتابَةَ مبدى وطبيعة التاأخري اأو التاأخري املتوقع وعزمها تقرير اجلزاء عليها.
عى عليها بتقرير هذا اجلزاء وفق ما تن�س عليه هذه املادة وحيث اإن  ِعية مل تنذر املُدَّ وحيث اإن املُدَّ
عى عليها باأعمال اإ�شافية مل  ِعية بتكليف املُدَّ الذي يظهر من االأوراق اأن من اأ�شباب التاأخري قيام املُدَّ
ِعية ب�شاأنها للمدعى عليها ما يزيد على اثنى ع�شر مليونًا ون�شف  ين�س عليها العقد، وقد دفعت املُدَّ
املليون رياٍل خالل مراحل اإجراءات الدفع ثم ال تزال يف هذه الدعوى تقر للمدعى عليها باأن هذه 
ِعية يف تاأخري  االأعمال قيمتها اإمنا تتجاوز املليونني رياٍل بقليل، وهذا بحد ذاته يعترب �شببًا من املُدَّ
هذه  اأن  بحكم  ب�شاأنه  عليها  عى  املُدَّ عذر  قبول  من  منا�شًا  ب�شاأنه  الدائرة  جتد  ال  امل�شروع  ت�شليم 
االأعمال االإ�شافية والتعديالت يف االأعمال االأ�شا�شية املن�شو�س عليها يف العقد اأدت بال�شرورة لقطع 
الفرتة املحددة لت�شليم امل�شروع وهو تاأخري معقول ال يتجاوز ب�شعة اأ�شهر وال مربر لفر�س الغرامة 
ِعية مل تذكر هذا املطلب يف الئحة الدعوى االأ�شا�شية كما اأنها  ب�شاأنه، اإذا اأ�شيف اإىل ذلك اأن املُدَّ
اأو�شحت مبذكرتها املقدمة بجل�شة 1429/3/3هـ اأن املقاول الرئي�شي مل يقم بفر�س غرامة تاأخري 

عليها.
عليها يف مذكرته  عى  املُدَّ وكيل  اأجاب  فقد  العمل  موقع  عليها من  عى  املُدَّ الن�شحاب  بالن�شبة  واأما 
من  تت�شلم  مل  موكلته  واأن  موكلته،  من  العمل  �شحب  يتم  مل  باأنه  1428/2/1هـ  بجل�شة  املقدمة 
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ِعية اأية مكاتبات بخ�شو�س �شحب العمل منها اأو اإنذارها ب�شحب العمل وفق االإجراء املن�شو�س  املُدَّ
العمل،  و�شحب  العقد  لف�شخ  املقاولة  اتفاقية  من  )ز ج- 33(  والبند   ،)32 )ز ج-  البند  عليه يف 
واأن موكلته مل تغادر امل�شروع اإال بعد اأن مت االنتهاء من تنفيذ واإجناز كامل االأعمال وباالتفاق مع 
فيها  مبا  عليها  املتفق  االأ�شا�شية  االأعمال  بتنفيذ  موكلته  قامت  اأن  وبعد  طلبها  على  وبناء  ِعية  املُدَّ
اأعمال ما بعد الت�شطيب والتي ت�شمى تفقد اأعمال الت�شطيب املنجز كما اأنها قامت اأي�شًا باالنتهاء 
االنتهاء  بعد  تكون  والتي  ِعية  املُدَّ بها من قبل  التي كلفت  والتغيريات  االإ�شافية  االأعمال  تنفيذ  من 
اأقرت با�شتحقاق موكلته لكامل قيمة العقد وهو  ِعية نف�شها  املُدَّ من االأعمال الرئي�شة للم�شرع واأن 
)47.850.000( رياٍل مقابل االأعمال االأ�شا�شية التي نفذتها موكلته باالإ�شافة الإقرارها با�شتحقاق 
موكلته مبلغ )12.608.986( ريااًل مقابل تنفيذها لالأعمال االإ�شافية والتغيريات والتي اأجازتها 
ِعية رقم )WS/915/DJG( بتاريخ 1997/12/1م املوجه  لل�شرف، وا�شتدل لذلك بخطاب املُدَّ
ملوكلته بطلب ترحيل واإزالة املكاتب واملرافق املوؤقتة التي كان ي�شتخدمها عمال موكلته اأثناء تنفيذ 
حتى  وعمالتها  موكلته  تواجد  على  يدل  اأنه  يرى  مما  للم�شروع،  النهائي  للت�شليم  متهيدًا  امل�شروع 
املدينة  الإدارة  للمدعية موجه  واأرفق �شورة من خطاب  لت�شليمه  واالإعداد  بالكامل  امل�شروع  اإجناز 
اإدارة  كفالة  حتت  للعمل  بقاوؤهم  �شيتم  موكلته  عمالة  من  ثمانية  باأن  فيه  تفيد  بتبوك  الع�شكرية 
ِعية  املدينة الع�شكرية ملتابعة االأعمال اخلا�شة بفرتة ال�شمان واأن هذا يو�شح تعاون موكلته مع املُدَّ
واأن موكلته مل تكن �شاحبة قرار الت�شليم للمعدات والت�شوينات اململوكة لها، بل كان امتثااًل لطلب 
الذي طالبت فيه  بتاريخ 1997/5/8م   )WS/499/DJG( ِعية مبوجب خطابها رقم املُدَّ ورغبة 
اإذن مكتوب منها وخطابها رقم  بعدم حتريك اأي من املعدات والت�شوينات من موقع امل�شروع دون 
والت�شوينات املوجودة  ت�شلمها املعدات  الذي تطلب فيه  بتاريخ 1997/12/6م   )SS/923/DJG(
باملوقع وتفيد بقيامها بتعيني اثنني من قبلها الإجراء عملية الت�شليم واال�شتالم، واأن موكلته بعثت 
بفاتورتها لهذه املعدات والت�شوينات مرفقًا بها قوائم تف�شيلية لكافة املحتويات والعنا�شر بعد اأن 
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ِعية مل ترف�شها بل قبلتها ح�شب تقديرات  اأجرت عليها تخفي�شًا لال�شتهالك بن�شبة )20%( واأن املُدَّ
موكلته و�شددت قيمتها. وعليه فاإن الدائرة تاأخذ بهذا الدفع بخ�شو�س هذا االإيراد ال�شيما مع عدم 
عى  ِعية. ولكل ما �شبق فاإن الدائرة تنتهي اإىل ا�شتحقاق املُدَّ تقدمي مناق�شة مقبولة لها من قبل املُدَّ
ِعية ورف�س هذه الدعوى، واإذ انتهت الدائرة اإىل هذه النتيجة  عليها للمبالغ التي ا�شتلمتها من املُدَّ

عى عليها باأتعاب املحاماة. ِعية اإلزام املُدَّ فاإنها ترف�س مطالبة وكيل املُدَّ
ِعية بدفع ق�شط موكلته من اأتعاب اخلربة  عى عليها اإلزام املُدَّ وحيث اإنه بالن�شبة ملطالبة وكيل املُدَّ
اإن  وحيث  الذمة  براءة  االأ�شل  اأن  �شرعًا  املقرر  من  كان  ملا  فاإنه  املحاماة،  اأتعاب  وكذا  الهند�شية 
تكون  وبهذا  ِعية  املُدَّ ا�شتلمتها من  التي  املالية  للمبالغ  عليها  عى  املُدَّ ا�شتحقاق  اإىل  انتهت  الدائرة 
ق�شط  ِعية  املُدَّ اإىل حتميل  تذهب  الدائرة  فاإن  وعليه  الدعوى،  الطرف اخلا�شر يف  ِعية مبثابة  املُدَّ
املحاماة  الأتعاب  باالإ�شافة  رياٍل  األف  مائة  وقدرها  الهند�شية  اخلربة  اأتعاب  من  عليها  عى  املُدَّ

وتقدرها الدائرة بخم�شني األف رياٍل.
لذلك	حكمت	الدائرة	مبا	يلي:	

ثانياً:	 عى	عليها	�شركة	).....(.	 املُدَّ ِعية	�شركة	).....(	�شد	 املُدَّ املقامة	من	 الدعوة	 اأوًل:	رف�س	

ِعية	�شركة	).....(	باأن	تدفع	للمدعى	عليها	�شركة	).....(	مبلغاً	قدره	مائة	وخم�شون	 اإلزام	املُدَّ

األف	رياٍل	)150.000(	ملا	هو	مو�شح	بالأ�شباب.

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	2/2537/ق	لعام	1428هـ	
رقم	احلكم	البتدائي:	188/د/جت/14	لعام	1429هـ

رقم	حكم	ال�شتئناف:	397/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�شة:	1430/12/21هـ

عقد	مقاولة	-	ا�شتحقاق	املقاول	لالأجرة-	ت�شليم	الأجرة.

َعى عليها ب�شحة العقد  َعى عليها باملتبقي من قيمة العقد - اإقرار املُدَّ ِعي باإلزام املُدَّ  مطالبة املُدَّ
ِعي ب�شفته املقاول  - دفعها بت�شليم املتبقي من قيمته اإىل امل�شت�شفى امل�شرفة على العمل، ولي�س املُدَّ
املتعاقد - عدم وجود ن�س خا�س يف العقد ين�س على طريقة ت�شليم املبالغ - االأ�شل العام يف عقود 
ذ العمل وفقًا للعقد ووجوب ت�شليمها اإليه - عدم وجود  املقاولة اأن االأجرة ي�شتحقها املقاول اإذا نفَّ
َعى عليها باأن تدفع  ِعي - موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ �شفة للجهة امل�شرفة على العمل يف ا�شتالم اأجرة املُدَّ

عي املبلغ مو�شوع الدعوى. للمدَّ

ِعي  بعد االطالع على االأوراق وبعد املداولة، وحيث اإن وقائع هذه الق�شية تتلخ�س يف اأن وكيل املُدَّ
لت ق�شية  �ُشجِّ ا�شتدعاء  بعري�شة  املظامل  لديوان  م  تقدَّ ال�شبط  ووكالته بدفرت  املثبتة هويته  اأعاله 
َعى عليه عقد مقاولة بتاريخ 1422/6/14هـ  ن اأعاله ذكر فيها اأن موكله تعاقد مع املُدَّ بالرقم املدوَّ
مركز  مبنى  وتو�شعة  وت�شطيب  اإن�شاء  اأعمال  تنفيذ  عي  للمدَّ عليها  َعى  املُدَّ اأ�شندت  مبوجبه  والذي 
ذ العمل  ِعي قد نفَّ التاأهيل الطبي مب�شت�شفى ).....( نظري مبلغ قدره مليوين رياٍل، واأو�شح اأن املُدَّ
َعى عليها مل ت�شدد من قيمة العقد �شوى مبلغ قدره مليون ومائة األف رياٍل، وال  املوكل له لكن املُدَّ
َعى عليها بدفع  عية، وطلب احلكم باإلزام املُدَّ زالت ذمتها مدينة مببلغ قدره ت�شعمائة األف رياٍل للمدَّ

املبلغ املتبقي من قيمة العقد.
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وبعد اأن ُقيِّدت الدعوى ب�شجالت الديوان ق�شية اأحيلت اإىل هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها 
ح�شر  1429/2/25هـ  املوافق  االثنني  يوم  جل�شة  يف  ثم  عليها،  َعى  املُدَّ عنها  تغيَّبت  جل�شات  عدة 
لالئحة  وفقًا  اأنها  ذكر  دعواه  عن  ِعي  املُدَّ وب�شوؤال  عليها،  َعى  املُدَّ وكيل  حل�شوره  وح�شر  ِعي  املُدَّ
َعى عليها، والذي مبوجبه اأ�شندت  مة من وكيله وملخ�شها اأنه مبوجب عقد اأبرم بينه وبني املُدَّ املقدَّ
فها  اإليه اأعمال اإن�شاء وت�شطيب وتو�شعة مبنى مركز التاأهيل الطبي مب�شت�شفى ).....( مبكة - �شرَّ
َعى عليها مل ت�شدد �شوى مبلغ قدره مليون ومائة األف  اهلل -، وقد قام باإنهاء كافة االأعمال اإال اأن املُدَّ
ِعي اأنه بعد رفع الدعوى تبنيَّ اأن املبلغ املتبقي من اأ�شل املطالبة قدره خم�شمائة  رياٍل، واأ�شاف املُدَّ
م  َعى عليها اجلواب على الدعوى قدَّ األف رياٍل، وطلب احلكم باإلزامها ب�شداده، وب�شوؤال وكيل املُدَّ
ِعي ن�شخة  نة من �شفحتني مرفق بها �شور اأربع م�شتندات ت�شلَّم املُدَّ مذكرة جوابية بدفاع موكلته مكوَّ

منها، وطلب مهلة لالطالع والتعقيب.
َعى عليها قد اأقرت ب�شحة العقد بقيمة  مة فتبني لها اأن املُدَّ وقد اطلعت الدائرة على املذكرة املقدَّ
عي �شوى مبلغ قدره )مليون ومائة األف( رياٍل. مليوين رياٍل، كما اأقرت اأنها مل ت�شدد من قيمتها للمدَّ
َعى عليها، ويف تلك اجلل�شة  ِعي، ووكيل املُدَّ ثم يف جل�شة يوم االأحد 1429/5/20هـ ح�شرت وكيلة املُدَّ
ِعية اأنها ت�شلَّمت ن�شخة  نة من �شفحتني ذكرت وكيلة املُدَّ َعى عليها مذكرة جوابية مكوَّ م وكيل املُدَّ قدَّ
َعى عليها، وذكر اأنه ال  نة من �شفحة واحدة اطلع عليها وكيل املُدَّ بت مبذكرة جوابية مكوَّ منها، وعقَّ
ِعي اكتفاءها مبا �شبق  مه من دفوع، كما قررت وكيلة املُدَّ جديد فيها ي�شتوجب الرد، واكتفى مبا قدَّ
َعى عليها: ملاذا مل ي�شلم املبلغ املتبقي  مت، ثم �شاألت الدائرة وكيل املُدَّ مت ومت�شكت مبا قدَّ واأن قدَّ
ِعية ملَّا نفذت العمل ب�شفتها املقاول الباطن انتهى  ِعي مبا�شرة؟ فاأجاب: باأن املوؤ�ش�شة املُدَّ اإىل املُدَّ
األف  ت�شعمائة  عية مبلغ وقدره  للمدَّ وتبقى  امل�شت�شفى،  الرئي�س مع  املقاول  والتي هي  عقد موكلتي، 
رياٍل �شلَّمته موكلتي اإىل امل�شت�شفى؛ الأنه هو امل�شرف على هذا العمل، ولي�س هناك ن�س �شريح يف 
ح الطريقة التي ت�شلم بها املبالغ، ولذلك �شلَّمته موكلتي اإىل امل�شت�شفى، وال اأعلم كم املبلغ  العقد يو�شِّ
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ِعية اأن موكلها حني طالب امل�شت�شفى باملبلغ  ِعية، ثم ذكرت وكيلة املُدَّ الذي �شلمه امل�شت�شفى اإىل املُدَّ
املتبقي �شلَّم له مبلغ قدره )اأربعمائة األف( رياٍل، وتبقى مبلغ )خم�شمائة األف( رياٍل، مل ت�شلم لنا؛ 
لها  عالقة  ال  اأنها  واأكدت  امل�شت�شفى،  اإفادة  ح�شب  للم�شت�شفى  ت�شلِّمه  مل  عليها  َعى  املُدَّ الأن  وذلك 
ملوكلها يف احلكم  ِعية ح�شرت دعواها  املُدَّ اإن  ثم  َعى عليها،  املُدَّ الأن عقد موكلها مع  بامل�شت�شفى؛ 

َعى عليها بدفع مبلغ قدره خم�شمائة األف رياٍل. باإلزام املوؤ�ش�شة املُدَّ
َعى عليها  ثم يف جل�شة يوم ال�شبت 1429/6/24هـ ح�شر الطرفان، وطلبت الدائرة من وكيل املُدَّ
تقدمي ما يثبت حتول ا�شم موكلته من �شركة ).....( اإىل موؤ�ش�شة ).....( للتنمية والتطوير، فوعد 

بتقدميه يف اجلل�شة القادمة.
َعى عليها �شورة قرار ال�شركاء يف �شركة ).....( للتنمية والتطوير  م وكيل املُدَّ ثم يف جل�شة هذا اليوم قدَّ
املحدودة املوؤيد بخطاب مكتب ال�شجل التجاري بالريا�س برقم )130( بتاريخ 1423/5/13هـ باأنه 
با�شم  فردية  ت�شجيل  �شهادة  �شورة  م  قدَّ كما   ،).....( موؤ�ش�شة  اإىل   ).....( �شركة  ا�شم  تغيري  مت 
ِعية اأن دعواها بناًء على هذا التعديل  َعى عليها، وقد طوبقت على اأ�شولها، وذكرت املُدَّ املجموعة املُدَّ

َعى عليها اأنه ي�شادق على اأقواله ال�شابقة. يف مواجهة موؤ�ش�شة ).....(، وذكر وكيل املُدَّ

عي اأن املدعى عليها اأ�شندت اإليه تنفيذ اأعمال اإن�شاء وت�شطيب وتو�شعة مبنى  ِعي يدَّ وحيث اإن املُدَّ
مركز التاأهيل الطبي مب�شت�شفى ).....( مبوجب العقد املرَبم بينهما مقابل مبلغ قدره مليوين رياٍل، 

َعى عليها مل ت�شدد من املبلغ �شوى مليون وخم�شمائة األف رياٍل. ذ العمل املكلَّف به، واأن املُدَّ واأنه نفَّ
ِعية للعمل �شلَّمت  ِعي ودفعت باأنها بعد تنفيذ املُدَّ َعى عليها اأقرت ب�شحة دعوى املُدَّ اإن املُدَّ وحيث 

املبلغ املتبقي له اإىل م�شت�شفى ).....(؛ الأنه هو امل�شرف على هذا العمل.
َعى عليها اأقرت اأنه لي�س هناك ن�س �شريح يف العقد يو�شح الطريقة التي ت�شلم بها  وحيث اإن املُدَّ
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املبالغ.
وحيث اإن االأ�شل يف العقود يقت�شي اأن اأجرة املقاولة ي�شتحقها املقاول اإذا نفذ العمل وفقًا للعقد، 

ويجب ت�شليمها اإليه
َعى عليها �شلمت املبلغ املتبقي من اأجرة املقاولة اإىل امل�شت�شفى رغم اأنه ال �شفة له يف  وحيث اإن املُدَّ
ِعي مل يتعاقد مع امل�شت�شفى، ومل يت�شمن العقد املرَبم بينهما ما ين�س على طريقة  العقد، كما اأن املُدَّ
ت�شليم املبالغ، االأمر الذي يجب معه االلتزام باالأ�شل العام يف ت�شليم االأجرة اإىل م�شتحقها، وعليه 

عي باملبلغ املتبقي له  . فاإن الدائرة تتجه اإىل احلكم للمدَّ
َعى	عليها	موؤ�ش�شة	).....(	�شجل	جتاري	رقم	).....(	باأن	تدفع	 لذلك	حكمت	الدائرة	باإلزام	املُدَّ

عي	).....(	�شاحب	موؤ�ش�شة	).....(	مبلغاً	قدره	)خم�شمائة	األف(	رياٍل. للمدَّ

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	1/469/ق	لعام	1428هـ
رقم	احلكم	البتدائي:	203/د/جت/6	لعام	1429هـ
رقم	حكم	ال�شتئناف:	408/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�شة:	1430/12/21هـ

عقد	-	تنفيذ	لوحات	اإر�شادية	-	اأعمال	اإ�شافية-	غرامة	تاأخري	-	املنازعة	حول	قيمة	الغرامة	التي	

فر�شها	مالك	امل�شروع.

َعى عليها  بقيمة االأعمال االإ�شافية، واملبلغ الذي خ�شمته من م�شتحقاتها  ِعية باإلزام املُدَّ مطالبة املُدَّ
ِعية لتلك الغرامة طبقًا  ب�شبب الغرامة التي فر�شتها مالكة امل�شروع على �شند من وجوب حتمل املُدَّ
ِعية ب�شبب  َعى عليها بح�شم مبلغ )60.000( رياٍل من م�شتحقات املُدَّ لن�شو�س العقد - اإقرار املُدَّ
ِعية بتجنب م�شارات الكهرباء  الغرامة التي فر�شتها مالكة امل�شروع - الن�س يف العقد على التزام املُدَّ
اأو ما�شورة تقع على عاتقها م�شوؤولية اإ�شالحها، والن�س  والهاتف وغريها ويف حال قطع اأي كابل 
ِعية على اإمتام العمل كاماًل ويف حالة التوقف الأي �شبب مدة تزيد عن يومني تقوم  على تعهد املُدَّ
ِعية، والن�س على اأنه يف حالة وقوع  حادث نتيجة اإهمال ترتب  َعى عليها باإكماله على ح�شاب املُدَّ املُدَّ
ِعية الغرامات املالية واحلقوق االأخرى - عدم وجود عالقة بني عاقبة  عليه توقف العمل تتحمل املُدَّ
ِعية بالفعل بدفع قيمة اإ�شالح قطع  ِعية وبني قطع الكابالت - قيام املُدَّ ح�شول حادث باإهمال املُدَّ
الكابالت الكهربائية - اأثر ذلك: عدم �شحة حتميلها للغرامة التي فر�شتها مالكة امل�شروع الزائدة 
عن قيمة االإ�شالح الأن ن�س العقد ال يع�شده ف�شاًل عن اأن حتديد مواقع احلفر هو من م�شوؤوليات 
َعى عليها بوجود  ِعية باأعمال احلفر يكون وفقًا وتبعًا ملخططاتها - اإقرار املُدَّ َعى عليها وقيام املُدَّ املُدَّ
ِعية ب�شبب الغرامة �شالفة الذكر  اأعمال اإ�شافية مل يتم التخال�س حولها واأنها مل تدفع قيمتها للُمدَّ

ِعية املبلغ املطالب به. َعى عليها باأن تدفع للُمدَّ - موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ
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ِعية اإىل الديوان بدعوى حا�شلها: لقد تقاولت موكلتي  تتلخ�س وقائع هذه الق�شية يف تقدم وكيل املُدَّ
اأمانة خمي�س  اإر�شادية مبحافظة خمي�س م�شيط ل�شالح  لتنفيذ لوحات  بالباطن  َعى عليها  املُدَّ مع 
عليها  َعى  املُدَّ اأن  اإال  عليها  املتفق  االأعمال  تنفيذ  ومت  )172.800(ريااًل،  اإجمالية  بقيمة   م�شيط 
خ�شمت مبلغ )68.834( ريااًل كغرامة )60.000( رياٍل وقيمة اإ�شالح )8.834( ريااًل بناًء على 
َعى عليها نتيجة قطع اأ�شالك هاتف عائدة اإليها رغم اأن  قيام ).....( باإجراء هذا اخل�شم على املُدَّ
َعى عليها هي التي حتدد  العقد ال يلزم موكلتي �شوى بقيمة االإ�شالح دون الغرامات ال�شيما واأن املُدَّ
البالغة  االإ�شالح  قيمة  موكلتي  حتملت  فقد  لذا  لذلك،  الالزمة  الرتاخي�س  وت�شدر  احلفر  مكان 
)8.834( ريااًل اأما الغرامة )60.000( رياٍل فقد مت خ�شمها على موكلتي بغري حق، اإ�شافة اإىل 
اأن موكلتي قامت بتنفيذ اأعمال اإ�شافية عبارة عن زيادة حفريات بقيمة قدرها )32.680( ريااًل. 

هذا حا�شل الدعوى والطلبات.
وبعد اإحالة الق�شية اإىل هذه الدائرة با�شرت النظر وفق ما هو مدون يف حم�شر ال�شبط وحددت 
َعى  ِعية كما ح�شر مدير املُدَّ عدة جل�شات، ويف جل�شة يوم االثنني 1428/9/12هـ ح�شر وكيل املُدَّ

ِعية �شرحًا لدعوى موكلته مل يخرج عن م�شمون الئحة الدعوى. عليها، وقدم وكيل املُدَّ
َعى عليها اأجاب قائاًل: اأواًل: ما ورد يف الدعوى من قيمة العقد فهو  وبعر�س الدعوى على مدير املُدَّ
ِعية مبلغًا قدره )151.066(ريااًل، وما ذكره من املتبقي من قيمة االأعمال  �شحيح وقد مت ت�شليم املُدَّ
حولها،  املخال�شة  متت  اأخرى  اإ�شافية  اأعمااًل  هناك  باأن  العلم  مع  �شحيح  كذلك  فهو  االإ�شافية 
التعهد  العقد وكذلك  البند )1/ت( من  ِعية مبوجب  املُدَّ الغرامة فهي من م�شوؤوليات  وبخ�شو�س 
االإ�شافية  االأعمال  قيمة  وباإ�شافة  ِعية  للُمدَّ امل�شتحق  املبلغ  يكون جمموع  وبذلك  العقد.  مع  املرفق 
الواردة يف الدعوى اإىل قيمة العقد هو: )205.480( ريااًل، وبخ�شم الغرامة وقيمة االإ�شالح البالغة 
ِعية ا�شتلمت  ِعية مبلغ )136.646( ريااًل، وبذلك يتبني اأن املُدَّ )78.834( ريااًل يكون امل�شتحق للُمدَّ
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برد  احلكم  طلب  اإىل  عليها  َعى  املُدَّ مدير  وانتهى  ريااًل.   )14.420( بفارق  م�شتحقاتها  من  اأكرث 
الدعوى. هذا حا�شل االإجابة.

مع  واالإ�شافية  االأ�شلية  االأعمال  اإجمايل  قيمة  حتديد  ِعية  املُدَّ وكيل  من  الدائرة  طلبت  ذلك  عند 
َعى عليها حول م�شوؤوليتها  ِعية، وكذلك الرد على ما ذكره مدير املُدَّ حتديد ما مت ا�شتالمه من قبل املُدَّ
َعى عليها قبل اجلل�شة القادمة بوقت  العقدية عن الغرامة، على اأن يعد بذلك مذكرة وي�شلمها للُمدَّ

كاف.
ِعية عما طلب منه يف اجلل�شة ال�شابقة  ويف جل�شة يوم االأحد 1428/11/29هـ �شاألت الدائرة وكيل املُدَّ
َعى عليها  فاأجاب قائاًل: بخ�شو�س قيمة اإجمايل االأعمال االأ�شلية واالإ�شافية فهي كما ذكر مدير املُدَّ
َعى عليها فهو  يف اجلل�شة ال�شابقة )205.480( ريااًل، واأما جمموع ما ا�شتلمته موكلتي من قبل املُدَّ
َعى عليها يف اجلل�شة ال�شابقة مبلغ )151.066(ريااًل، وكذلك تقر موكلتي  كذلك كما ذكر مدير املُدَّ
َعى عليها نزاع �شوى  مب�شوؤوليتها عن قيمة االإ�شالح البالغة )8.834( ريااًل، وبهذا ال يبقى مع املُدَّ
خطوط  قطع  ب�شبب   ).....( فر�شتها  التي  الغرامة  قيمة  رياٍل   )60.000( مبلغ  بخ�شم  قيامها 

هواتفها، حيث اإن هذا اخل�شم لي�س له م�شتند وذلك لالآتي:-
َعى عليها اإىل بند )1/ت( من العقد يف اإلزامنا بالغرامة لي�س يف حمله الأن ن�س  اأواًل: ا�شتناد املُدَّ
تلك الفقرة هو )جتنب م�شارات الكهرباء والهاتف واملاء وغريها ويف حال قطع اأي كابل اأو ما�شورة 
تقع على عاتقه م�شوؤولية اإ�شالحها(، فهذه الفقرة ترتب على موكلتي م�شوؤولية االإ�شالح اأما الغرامة 

فلي�س يف الفقرة اأية اإ�شارة اإليها.
َعى عليها هي التي تقوم بتحديد مواقع تنفيذ االأعمال بناًء على اأنها  ثانيًا: من ناحية اأخرى فاإن املُدَّ
هي التي تقوم با�شت�شدار الرتاخي�س الالزمة من اجلهات احلكومية مبوجب نظام حماية مرافق 
َعى عليها  املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه املاحلة، وبالتايل فاإن حتديد مواقع احلفر من م�شوؤوليات املُدَّ
َعى عليها ومل تخرج  ال�شيما واأن موكلتي حينما ح�شل قطع اخلطوط كانت حتفر وفق خمططات املُدَّ
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عنها.
َعى عليها اإىل التعهد الوارد يف ال�شفحة الثانية من العقد فاإن ن�س التعهد هو  ثالثًا: اأما ا�شتناد املُدَّ
)يتعهد الطرف الثاين ).....( باأن يكون م�شوؤواًل م�شوؤولية كاملة عن اإمتام البند رقم )1( كاماًل 
ويف حال التوقف اأو االنقطاع عن العمل ملدة تزيد عن يومني الأي �شبب من االأ�شباب يقوم الطرف 
االأول باإكمال العمل عن طريق مقاول اآخر وعلى ح�شاب الطرف الثاين مهما بلغت التكلفة. اأما اإذا 
وقع حادث ما وكان نتيجة الإهمال الطرف الثاين يف اتباع و�شائل ال�شالمة  املذكورة بعاليه فعليه 
حتمل جميع العواقب الناجتة عن ذلك "حقوق عامة اأو خا�شة اأو غرامات مالية"(، فاإن هذا التعهد 
امل�شاغ يف العقد ال ي�شري اإىل حتمل تبعات تلك الغرامة، فالتعهد املذكور يتحدث عن وقوع حادث 
نتيجة  الطريق  يقع على قارعة  اأن احلادث  االأر�س، فاملعروف  ولي�س بقطع كابل يف باطن  مروري 

ِعية. االأعمال و االإ�شارات والعالمات امل�شاحبة للتنفيذ. هذا خال�شة ما لدى وكيل املُدَّ
ِعية  املُدَّ اإجابة وافية على ما ذكره وكيل  َعى عليها طلب مهلة لتقدمي  املُدَّ وبعر�س ذلك على وكيل 

فاأجابت الدائرة طلبه.
َعى عليها مذكرة مكونة من �شفحتني وعددًا  ويف جل�شة يوم االثنني 1429/2/25هـ قدم وكيل املُدَّ
ِعية عن غرامة قطع الكابالت البالغة )60.000( رياٍل  من امل�شتندات اأكد من خاللها م�شوؤولية املُدَّ
وقيمة االإ�شالح البالغة )8.834( ريااًل ولذا فقد مت خ�شمها من م�شتحقاتها ا�شتنادًا اإىل الفقرة 

)1/ت( من العقد والبند )الثالث( كذلك من العقد.
بالرجوع  اإنه  قائاًل:  عقب  عليها  اطالعه  وبعد  املذكرة  من  ب�شورة  ِعية  املُدَّ وكيل  تزويد  مت  وقد 
هي  واالإ�شافية  االأ�شلية  االأعمال  من  موكلتي  نفذته  ما  كل  قيمة  جمموع  اأن  تبني  احل�شابات  اإىل 
ريااًل   )32.680(  + االأ�شلية(  العقد  )قيمة  رياٍل   )172.800( وتفا�شيلها  ريااًل   )252.580(
قيمة اأعمال اإ�شافية( + )47.100( رياٍل )قيمة اأعمال اإ�شافية اأخرى �شوف اأو�شحها يف اجلل�شة 
فاإن موكلتي تطالب  ريااًل  َعى عليها مبلغ )151.066(  املُدَّ ا�شتلمت موكلتي من  القادمة(، وحيث 
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الغرامة  البحث يف م�شوؤولية حتميل  اأما بخ�شو�س  ريااًل.  البالغة )101.514(  بباقي م�شتحقاتها 
البالغة )60.000( رياٍل فاإنني اأكتفي مبا �شبق واأن قدمته يف اجلل�شات ال�شابقة.

ِعية اأنه بخ�شو�س مبلغ )47.100( رياٍل فهو  ويف جل�شة يوم االأحد 1429/4/14هـ ذكر وكيل املُدَّ
زيادة  وكذلك  اأبها  باجتاه   )A( موقع  يف  قاعدتني  زيادة  عن  ناجتة  اأخرى  اإ�شافية  اأعمال  قيمة 
اأرفقته يف هذه اجلل�شة كما مت  البيان الذي  قاعدتني يف موقع )B( باجتاه خمي�س م�شيط ح�شب 
تكبري قاعدتني من مقا�س )2×2×3( اإىل مقا�س )2×3×3( وعلى العموم فقد ا�شتلمت موكلتي 
قيمة هذه االأعمال ولي�س حولها نزاع ولذلك فاإن موكلتي حت�شر مطالباتها يف هذه الدعوى يف قيمة 
االأعمال االإ�شافية االأوىل البالغة )32.680( ريااًل وكذلك غرامة قطع الكابالت البالغة )60.000( 

ِعية. رياٍل. هذا ما لدى وكيل املُدَّ
ك�شفًا  ت�شمنت  التي  امل�شتندات  من  وعددًا  �شفحتني  من  مكونة  مذكرة  عليها  َعى  املُدَّ وكيل  وقدم 
ِعية عن االأعمال االأ�شلية واالإ�شافية  ِعية وبيان بالدفعات التي �شددت للُمدَّ تف�شيليًا حل�شابات املُدَّ
وكيل  ذكر  التي  االأخرى  االإ�شافية  االأعمال  واأما  ريااًل   )235.555.50( الدفعات  تلك  وجمموع 

ِعية اأنه ا�شتلم قيمتها البالغة )47.100( رياٍل ف�شوف يو�شحها يف اجلل�شة القادمة. املُدَّ
ِعية قائاًل: اإن قيمة العقد االأ�شلي )172.800( رياٍل وقد ح�شلت اأعمال اإ�شافية  وعقب وكيل املُدَّ
جمموع قيمتها )79.780( ريااًل وقد ا�شتلمت موكلتي قيمة العقد االأ�شلية حم�شومًا منها الغرامة 
البالغة )60.000( ريااًل كما ا�شتلمت من قيمة االأعمال االإ�شافية مبلغ )47.100( رياٍل وتبقى من 

قيمة االأعمال االإ�شافية )32.680( رياٍل.
َعى عليها مبلغ )78.824(  وقد الحظت الدائرة من �شمن دفعات ال�شداد الواردة يف مذكرة وكيل املُدَّ
ِعية  ريااًل وهي قيمة الغرامة مع تكاليف االإ�شالح وبذلك فاإن جمموع الدفعات الفعلية امل�شلمة للُمدَّ
َعى عليها مذكرته على  )166.731( ريااًل، وحيث االأمر كذلك فقد اأعادت الدائرة اإىل وكيل املُدَّ
ِعية عن  اأن يقدمها يف اجلل�شة القادمة مت�شمنة جميع الدفعات الفعلية التي قامت ب�شدادها للُمدَّ
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امل�شروع حمل الدعوى �شواء عن االأعمال االأ�شلية اأم جميع االأعمال االإ�شافية، فا�شتعد لذلك.
َعى عليها مذكرة مكونة من �شفحتني حا�شلها: ويف جل�شة يوم االأربعاء 1429/6/14هـ قدم وكيل املُدَّ

ِعية هو مبلغ )166.721.50( ريااًل. اأواًل: اأن اإجمايل الدفعات التي مت ت�شليمها فعليًا للُمدَّ
َعى عليها مبلغ )68.934( ريااًل اإىل ).....( كغرامة مالية  ثانيًا: من جانب اآخر فقد �شددت املُدَّ

ِعية. ِعية كابل االت�شاالت املوجود يف موقع اأعمال املُدَّ فر�شتها املوؤ�ش�شة ب�شبب قطع املُدَّ
ِعية ت�شلمت اأكرث من م�شتحقاتها مبوجب اأحكام العقد لذا تطلب موكلتي اإلزام  ثالثًا: لهذا فاإن املُدَّ
ِعية مببلغ )28.834( ريااًل ت�شلمتها زيادًة عن م�شتحقاتها دون وجه حق. هذا حا�شل مذكرة  املُدَّ
َعى عليها قائاًل: بخ�شو�س الغرامة �شبق واأن اأو�شحت اأ�شباب  َعى عليها. واأ�شاف وكيل املُدَّ وكيل املُدَّ
ِعية مل  ِعية عنها، واأما قيمة االأعمال االإ�شافية البالغة )32.680( ريااًل فاإن وكيل املُدَّ م�شوؤولية املُدَّ

يقدم اأية بينة على عدم ت�شلمه قيمتها.
َعى عليها مذكرة اأخرى مكونة من ثالث �شفحات وذكر اأن هذه املذكرة هي اإجابة  وقدم وكيل املُدَّ
موكلته على الدعوى واأما املذكرة امل�شار اإليها اأعاله فكانت لتحديد اإجمايل الدفعات التي مت ت�شليمها 
َعى عليها بت�شليم الدائرة �شور خلم�شة  ِعية وذلك بناًء على طلب الدائرة، كما قام وكيل املُدَّ للُمدَّ

ِعية. م�شتندات الإثبات ما ا�شتلمته املُدَّ
َعى عليها وبعد اطالعه عليهما ذكر اأن فيما  ِعية ب�شورة من مذكرتي وكيل املُدَّ وقد زود وكيل املُدَّ

َعى عليها ختم اأقواله. قدمه �شابقًا الكفاية يف الرد عليها وقرر ختم اأقواله كما قرر وكيل املُدَّ

َعى عليها اأن تدفع لها مبلغًا قدره )92.680( ريااًل متثل  ِعية من دعواها اإلزام املُدَّ حيث اإن غاية املُدَّ
َعى  قيمة اأعمال اإ�شافية قدرها )32.680( ريااًل اإ�شافة اإىل مبلغ )60.000( رياٍل خ�شمتها املُدَّ

ِعية. عليها من م�شتحقات املُدَّ
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فاإن الدائرة �شعيًا منها اإىل حكم فا�شل يف الدعوى ت�شتعر�س هذه االأ�شباب:
َعى عليها ال  َعى عليها يف جل�شة يوم االثنني 1428/9/12هـ فاإن املُدَّ اأوال: ح�شب ما اأدىل به مدير املُدَّ
ِعية عن الغرامة التي فر�شتها مالكة  تنازع يف قيامها بخ�شم )60.000( رياٍل من م�شتحقات املُدَّ

امل�شروع.
َعى عليها �شندًا �شحيحًا ملا قامت به من خ�شم )60.000( رياٍل من م�شتحقات  ثانيًا: مل تقدم املُدَّ

ِعية وذلك لالآتي: املُدَّ
ِعية ون�شها: )جتنب م�شارات الكهرباء والهاتف  1- املادة )1/ت( من العقد املتعلقة بالتزامات املُدَّ
هذا  فاإن  اإ�شالحها(،  م�شوؤولية  عاتقه  على  تقع  ما�شورة  اأو  كابل  اأي  قطع  ويف حال  وغريها  واملاء 
ِعية حتمل م�شوؤولية اإ�شالح ما قد يح�شل من قطع للكابالت االأر�شية،  الن�س اإمنا اأوجب على املُدَّ
تفر�شها  التي  الغرامة  اأما حتميلها  اإ�شالح،  ريااًل كقيمة  مبلغ )8.834(  ِعية  املُدَّ وبالفعل حتملت 
َعى عليها  مالكة امل�شروع والزائدة عن قيمة االإ�شالح فلي�س يف الن�س ما يع�شده، اإ�شافة اإىل اأن املُدَّ
ِعية كانت تقوم باأعمال  َعى عليها واأن املُدَّ ال تنازع يف اأن حتديد مواقع احلفر هو من م�شوؤوليات املُدَّ
َعى عليها من الرتاخي�س الالزمة  َعى عليها مبوجب ما ا�شت�شدرته املُدَّ احلفر وفق خمططات املُدَّ

من اجلهات ذات العالقة.
2- التعهد الوارد يف ال�شفحة الثانية من العقد ون�شه: )يتعهد الطرف الثاين ).....( باأن يكون 
العمل  االنقطاع عن  اأو  التوقف  البند رقم )1( كاماًل ويف حال  اإمتام  م�شوؤواًل م�شوؤولية كاملة عن 
مقاول  العمل عن طريق  باإكمال  االأول  الطرف  يقوم  االأ�شباب  �شبب من  الأي  يومني  تزيد عن  ملدة 
الإهمال  نتيجة  وكان  ما  وقع حادث  اإذا  اأما  التكلفة.  بلغت  مهما  الثاين  الطرف  وعلى ح�شاب  اآخر 
عن  الناجتة  العواقب  جميع  حتمل  فعليه  بعاليه  املذكورة  ال�شالمة  و�شائل  اتباع  يف  الثاين  الطرف 
ذلك "حقوق عامة وخا�شة اأو غرامات مالية"( انتهى. وبالنظر يف هذا الن�س يتبني اأنه ينق�شم اإىل 
جزئني: اجلزء االأول: )يتعهد الطرف الثاين ).....( باأن يكون م�شوؤواًل م�شوؤولية كاملة عن اإمتام 
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البند رقم )1( كاماًل ويف حال التوقف اأو االنقطاع عن العمل ملدة تزيد عن يومني الأي �شبب من 
االأ�شباب يقوم الطرف االأول باإكمال العمل عن طريق مقاول اآخر وعلى ح�شاب الطرف الثاين مهما 
ِعية غرامة قطع كابل، بل هذا الن�س يبني عاقبة توقف  بلغت التكلفة(، وال م�شتند فيه لتحميل املُدَّ
احلالة  تلك  ففي  ِعية،  املُدَّ بالتزامات  املتعلق  )واحد(  رقم  البند  اإمتام  عن  انقطاعها  اأو  ِعية  املُدَّ
وقع حادث  اإذا  )اأما  الثاين:  ِعية. اجلزء  املُدَّ االأعمال على ح�شاب  بتنفيذ  تقوم  اأن  عليها  َعى  للُمدَّ
ما وكان نتيجة الإهمال الطرف الثاين يف اتباع و�شائل ال�شالمة املذكورة بعاليه فعليه حتمل جميع 
العواقب الناجتة عن ذلك "حقوق عامة وخا�شة اأو غرامات مالية"(، وال م�شتند فيه اأي�شًا لتحميل 
ِعية و�شائل  ِعية غرامة قطع كابل، الأن هذا الن�س يبني عاقبة ح�شول حادث نتيجة اإهمال املُدَّ املُدَّ
اأن الن�س ال عالقة له بقطع الكابالت  اأي  ال�شالمة املرورية الواردة يف العقد يف البند رقم )2(، 
ِعية لو�شائل ال�شالمة الواردة يف  واإمنا هو متعلق باحلوادث املرورية التي حت�شل نتيجة اإهمال املُدَّ
العقد. وبذلك يتبني اأن ن�س التعهد الوارد يف ال�شفحة الثانية من العقد لي�س فيه م�شتم�شك لتحميل 

ِعية الغرامة التي فر�شتها مالكة امل�شروع ب�شبب قطع الكابل. املُدَّ
َعى عليها ال تنازع يف وجود اأعمال اإ�شافية  َعى عليها فاإن املُدَّ ثالثًا: من خالل ما اأدىل به مدير املُدَّ
متت املخال�شة حولها وكذلك وجود اأعمال اإ�شافية اأخرى مل تتم املخال�شة حولها واأن قيمة تلك 
َعى عليها عدم دفع هذا  االأعمال التي مل تتم املخال�شة حولها هو )32.680( ريااًل، واإمنا بررت املُدَّ
ِعية ب�شبب الغرامة التي فر�شتها مالكة امل�شروع فاإنه بالتايل ال يبقى حينئذ مربر لعدم  املبلغ للُمدَّ

ِعية قيمة تلك االأعمال االإ�شافية. ا�شتحقاق املُدَّ
الذي  رياٍل  ِعية مبلغ )60.000(  املُدَّ ا�شتحقاق  اإىل  تنتهي  الدائرة  فاإن  �شبق  اإىل كل ما  وا�شتنادًا 

َعى عليها اإ�شافة اإىل مبلغ )32.680( ريااًل عن باقي االأعمال االإ�شافية. خ�شمته املُدَّ
	).....( موؤ�ش�شة	 ِعية	 للُمدَّ تدفع	 اأن	 	).....( �شركة	 عليها	 َعى	 املُدَّ باإلزام	 الدائرة	 حكمت	 لذلك	

للمقاولت	مبلغاً	قدره	)92.680(	اثنان	وت�شعون	األفاً	و�شتمائة	وثمانون	رياًل.	

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.
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حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	1/1976/ق	لعام	1423هـ	
رقم	احلكم	البتدائي:	185/د/جت/4	لعام	1429هـ
رقم	حكم	ال�شتئناف:	315/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�شة:	1430/9/17هـ

عقد	ا�شت�شناع	-	ت�شنيع	كابالت	-	غرامة	تاأخري.	

عليها  املدعى  دفع   - بالتعوي�س  ومطالبتها  عليها  املدعى  حجزتها  التي  باملبالغ  املدعية  مطالبة 
ِعية  َعى عليها على املُدَّ باإيقاعها غرامة تاأخري على املدعية - ثبوت اأن فر�س غرامة التاأخري من املُدَّ
َعى عليها للتاأخر يف توريد الكابالت حمل  جاء بعد اأن فو�شت مالكة امل�شروع تلك الغرامة على املُدَّ
ِعية  عى عليها - الن�س يف عقد اال�شت�شناع املربم بني املُدَّ ِعية واملدَّ عقد اال�شت�شناع املربم بني املُدَّ
َعى  ِعية بغرامة التاأخري يف حالة فر�شها من مالكة امل�شروع على املُدَّ عى عليها على التزام املُدَّ واملدَّ
َعى عليها يف  عية عدة جل�شات؛ لتقدمي امل�شتندات املثبتة اأن تاأخر املُدَّ عليها - اإمهال الدائرة للمدَّ
ِعية امل�شتندات املطلوبة  �شرف الدفعات ال مربر له، واأنه كان ال�شبب يف تاأخرها - عدم تقدمي املُدَّ

عيه - اأثر ذلك: رد الدعوى. الإثبات ما تدَّ

م ).....(  تتلخ�س وقائع هذه الق�شية بالقدر الالزم للف�شل فيها يف اأنه بتاريخ 1418/5/8هـ تقدَّ
موكلته  اأن  فيه  ذكر  املظامل  ديوان  رئي�س  نائب  اإىل  با�شتدعاء  ِعية  املُدَّ ال�شركة  عن  وكياًل  ب�شفته 
َعى عليها على ت�شنيع كابالت ح�شب العقد املرفق بالق�شية �شورة عنه، واأنه  تعاقدت مع ال�شركة املُدَّ
َعى عليها قد حجزت مبلغًا قدره )1.970.291.21(  مت ت�شليم كامل الكميات اإال اأن ال�شركة املُدَّ
مليون وت�شعمائة و�شبعون األفًا ومائتان وواحد وت�شعون ريااًل واإحدى وع�شرون هللة، ومل تقم بالوفاء 
بهذا املبلغ، ويطلب اإلزامها ب�شداد املبلغ املطالب به، باالإ�شافة اإىل مبلغ مليوين رياٍل مقابل االأ�شرار 
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للتاأخري يف �شرف الدفعات، ذكر ذلك يف مذكرة الحقة بعري�شة الدعوى التي �شجلت ق�شية، واأحيلت 
اإىل هذه الدائرة مبوجب �شرح نائب رئي�س ديوان املظامل املوؤرخ يف 1418/5/9هـ وبا�شرت الدائرة 
ِعي ).....(، كما ح�شر وكيل  نظرها يف عدة جل�شات، ويف جل�شة 1418/10/11هـ ح�شر وكيل املُدَّ
م مذكرة موؤرخة يف 1418/10/11هـ ت�شمنت الرد على الدعوى، حيث  َعى عليه ).....(، وقدَّ املُدَّ
ِعية مبوجب هذا  اأقر ب�شحة العقد املربم بني الطرفني واملوؤرخ يف 1414/5/11هـ، وقال التزمت املُدَّ
العقد باأن تقوم بت�شنيع الكابالت التي يتطلبها ت�شنيع املحطات الكهربائية مو�شوع العقد املربم مع 
َعى عليها وال�شركة ).....( باملنطقة الغربية وفقًا لل�شروط وااللتزامات الواردة يف ذلك  ال�شركة املُدَّ
العقد، ون�س يف البند )ال�شاد�س( من العقد على اأنه يف حالة تاأخر الطرف االأول ).....( يف توريد 
َعى  عية ملوكلته ال�شركة املُدَّ الكابالت حمل هذا العقد يتم توقيع غرامة تاأخري ... اإلخ والتزمت املدَّ
اأن  بيد  ِعية  املُدَّ مع  املربم  اال�شت�شناع  عقد  من  )ال�شابع(  البند  اإىل  ا�شتنادًا  ال�شرط  بهذا  عليها 
باأن  عنه  ه  املنوَّ اال�شت�شناع  عقد  ن�شو�س  مبوجب  عاتقها  على  امللقاة  بااللتزامات  اأخلَّت  ِعية  املُدَّ
تاأخرت عن توريد كيبل )KV 185( ملدة عام تقريبًا لل�شركة ).....( مما ترتب على ذلك اأن قامت 
َعى عليها التي قامت بدورها اأي�شًا  ال�شركة ال�شعودية ).....( بتوقيع غرامة تاأخري على ال�شركة املُدَّ
ِعية اإعمااًل للبند )ال�شابع( من عقد اال�شت�شناع املربم معها، وذلك مبلغ  بتوقيعها على ال�شركة املُدَّ
)1.970.291.21( ريااًل، وطلب رد الدعوى، ثم توالت اجلل�شات، ومت فيها مناق�شة الطرفني، ويف 
وجرت   ،).....( عليها  َعى  املُدَّ وكيل  وح�شر   ،).....( ِعية  املُدَّ وكيل  ح�شر  1419/5/29هـ  جل�شة 
َعى عليه يف رده  ِعي حيث ذكر وكيل املُدَّ مناق�شة الطرفني على �شوء االختالف الوارد يف مطالبة املُدَّ
مبلغ  اأ�شافت  موكلته  اأن  1418/10/11هـ  يف  املوؤرخة  مذكرته  يف  جاء  عما  الدائرة  �شوؤال  على 
عية تنكر ذلك، فاأكد اأن املبلغ اأدخل يف ح�شاب  ِعية، واملدَّ )135.708.02( رياالت يف ح�شاب املُدَّ
َعى عليها اأقر ب�شحة  ِعية عن �شحة ما ذكره وكيل املُدَّ ِعية يف 1996/1/30م وب�شوؤال وكيل املُدَّ املُدَّ
َعى عليها عن �شبب احتجاز موكلته ملبلغ )60402(  اإدخال املبلغ يف ح�شاب موكلته، و�ُشئل وكيل املُدَّ
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اإنه �شوف  رياالت الزائد على مبلغ الغرامة املذكورة يف مذكرته املوؤرخة يف 1418/11/9هـ، قال: 
َعى  يرجع ملوكلته، وبجل�شة 1419/7/6هـ ح�شر وكيال الطرفني املتنازعني، و�شاألت الدائرة وكيل املُدَّ
ه عنه يف اجلل�شة ال�شابقة، فذكر اأن موكلته احتجزت املبلغ ب�شبب ت�شفية العقد،  عليها عن املبلغ املنوَّ
م للدائرة �شورة �شند اإيداع املبلغ يف  ِعية، وقدَّ وبعد مراجعة احل�شابات مت اإيداع املبلغ يف ح�شاب املُدَّ
ه للدائرة بوا�شطة الفاك�س تفيد  ِعية املوجَّ ِعية، هذا وقد ورد للدائرة �شورة خطاب املُدَّ ح�شاب املُدَّ
َعى عليها اأن اأغلب الغرامات التي مت اإيقاعها  د يف ح�شابها، وقد ذكر وكيل املُدَّ فيه باأن املبلغ قد ُقيِّ
كانت على الكيبل رقم )185 كي يف(، واأن التاأخري بلغ اأكرث من عام، وحيث انتهى الرتافع يف هذه 
ِعية مببلغ )1.970.291.21( ريااًل التي ورد يف مذكرة  الق�شية اأمام الدائرة، فاجلهة مطالبة املُدَّ
جل�شة  يف  وكيلها  بوا�شطة  الدائرة  اأمام  ِعية  املُدَّ اأقرت  فحيث  1418/5/8هـ،  يف   ).....( وكيلها 
1418/11/11هـ بح�شول التاأخري، وذكر يف مذكرته املوؤرخة يف 1419/2/14هـ اأن الغرامة التي 
طبقتها �شركة كهرباء ).....( هي واقعة عن تاأخري فعلي، واأن املبلغ الذي مت احت�شابه غرامة على 
التاأخري على �شركة ).....( هو عن تاأخري فعلي يف ت�شليم الطلبيات، وذكر اأن هذا التاأخري اإمنا وقع 
َعى  بعد تاأخر �شركة ).....( عن دفع م�شتحقات موكلته ملدة تزيد على �شبعة اأ�شهر، وذكر اأن املُدَّ
الطلبيات  من  االأوىل  الدفعة  وردت  موكلته  الأن  موكلته؛  م�شتحقات  �شرف  يف  تاأخرها  تعلل  عليها 
َعى عليها �شركة ).....(، واأ�شدرت الدائرة حكمها  ل�شركة كهرباء ).....( قبل توقيع العقد مع املُدَّ
عليها،  َعى  املُدَّ عليه  واعرت�شت  ِعية،  املُدَّ دعوى  برد  القا�شي  1419هـ  لعام  )60/د/جت/4(  رقم 
رقم  حكمها  فاأ�شدرت  الثالثة،  التدقيق  هيئة  حكم  من  عليها  �شدر  ما  مع  الق�شية  واأحيلت 
)279/ت/3( لعام 1419هـ بنق�س حكم الدائرة، واأعيدت الق�شية مع ما �شدر عليها من حكم اإىل 
هذه الدائرة، وقد بنت هيئة التدقيق حكمها على اأن الدائرة مل حتقق دعوى التاأخر يف ت�شليم قيمة 
دفعات الكابالت ومدى �شحتها من عدمها، واأن الدائرة اأغفلت �شرطًا �شحيحًا من �شروط العقد 
التي يقت�شيها، وهو ما ت�شمنته فقرة )ج( من )ثانيًا( من عقد اال�شت�شناع املربم بني الطرفني التي 
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َعى عليه بدفع قيمة كل دفعة يتم توريدها على حدا خالل خم�شة وثالثني  ن�شت على اأن يقوم املُدَّ
يومًا من تاريخ ت�شليم كل دفعة من الكابالت، فنظرتها الدائرة يف عدة جل�شات حت�شريية تبني من 
َعى عليها �شركة ).....( بالرغم من الكتابة لها على عنوانها، وعن  خاللها عدم ح�شور وكيل املُدَّ
ِعية ).....(،  طريق اجلهات املخت�شة يف اأغلب اجلل�شات، ويف جل�شة 1421/3/24هـ ح�شر وكيل املُدَّ
ت�شليم  يثبت  ما  لديه  هل  ِعية  املُدَّ وكيل  الدائرة  ف�شاألت   ،).....( عليها  َعى  املُدَّ وكيل  ح�شر  كما 
العقد املربم بني  املتفق عليها يف  التواريخ  اإىل �شركة كهرباء ).....( ح�شب  الكيابل  الدفعات من 
طريف الدعوى، وح�شب مالحق العقد ملحق رقم )2( اخلا�س باجلدول الزمني بالت�شليم خالل فرتة 
توقيع  قبل  ما  التعهدات  عن  الدائرة  �شاألته  كما   ،)185  -KV( الكيبل  توريد  يثبت  وما  التوريد، 
َعى عليها -  العقد، فذكر اأنه فيما يتعلق بالتوريد ما قبل العقد فاإن موكلته عقدت اجتماعًا مع املُدَّ
�شركة ).....( - واأنهت هذا االإ�شكال مبعرفة ال�شركة ).....( يف املنطقة الغربية، و�شوف اأح�شر ما 
موكلتي  اأن  عليها  َعى  املُدَّ وكيل  ذكر  الذي   )185 -KV( الكيبل بتاأخري  يتعلق  ما  اأما  ذلك،  يثبت 
تاأخرت يف ت�شليمه ملدة عام من خالل مذكرته املوؤرخة يف 1418/11/9هـ، فاإنني اأطلب مهلة الإح�شار 
األتزم  كما  اإليه،  امل�شار  الكيبل  توريد  تاأخري  وحول  اجلل�شة،  هذه  يف  الدائرة  طلبته  ما  حول  الرد 
باإح�شار ما يثبت ت�شليم دفعات الكيابل اإىل �شركة كهرباء ).....( ح�شب التواريخ املتفق عليها يف 
العقد املربم بني موكلتي، و�شركة ).....(، وكذلك ح�شب مالحق العقد اخلا�شة باجلدول الزمني 
على  موكلته  اأوقعتها  التي  الغرامة  اأ�شا�س  اأن  عليها  َعى  املُدَّ وكيل  وذكر  الدفعات،  وتوريد  لت�شليم 
تاأخري  يثبت  ما  للدائرة  اأقدم  و�شوف   )185  -KV( الكيبل  ت�شليم  ِعية  املُدَّ تاأخري  يف  هو  ِعية  املُدَّ
ِعية ).....( مت  ِعية لت�شليم ذلك الكيبل، وحددت جل�شة يف 1421/5/7هـ، وفيها ح�شر وكيل املُدَّ املُدَّ
ِعية اأنه  َعى عليها ).....(، فذكر وكيل املُدَّ �شبط هويته ووكالته يف حم�شر ال�شبط، وح�شر وكيل املُدَّ
تاأجيل اجلل�شة فحددت جل�شة يف 1421/8/4هـ ح�شر فيها  لي�س لديه خلفية عن الق�شية، وطلب 
ِعية، وحيث مل ي�شبق تكرار تخلفه فتقرر تاأجيل الق�شية  َعى عليها ).....(، وتخلف وكيل املُدَّ وكيل املُدَّ
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ِعية  َعى عليها ).....( يف حني تخلف وكيل املُدَّ اإىل جل�شة 1421/10/21هـ، حيث ح�شر وكيل املُدَّ
بالرغم من الكتابة له مبوجب خطاب الديوان رقم )5427( بتاريخ 1421/8/16هـ فقد اأ�شدرت 
الدائرة حكمها رقم )1/97/ق( لعام 1421هـ املوؤرخ يف 1421/10/21هـ القا�شي ب�شطب الق�شية 
بالرقم  ق�شية  طلبه  فقيد  الدعوى،  اإجراء  يف  ال�شري  اإعادة   ).....( ِعية  املُدَّ وكيل  طلب  ذلك  بعد 
اأعاله، واأحيلت اإىل هذه الدائرة بتاريخ 1423/11/11هـ ونظرتها الدائرة يف عدة جل�شات، ومتت 
مناق�شة طريف اخل�شومة يف �شوء ملحوظات هيئة التدقيق، وقد ح�شر يف جل�شة 1424/3/11هـ 
َعى عليها ).....( مت �شبط بياناتها ال�شخ�شية ووكالة  ِعية ).....(، كما ح�شر وكيل املُدَّ وكيل املُدَّ
ِعية �شورة وا�شحة عن عقد الت�شنيع والتوريد حمل  �شبط اجلل�شات، وطلبت الدائرة من وكيل املُدَّ
َعى عليها �شركة ).....( مو�شحًا فيه تاريخ ا�شتحقاق  اخلالف، وبيانًا بالدفعات املتاأخرة لدى املُدَّ
�شركة  تاأخري  يو�شح  بيان  و�شورة  العقد،  من  �شورة  فقدم  املبلغ  ومقدار  الت�شديد،  وقت  الدفعة 
).....( يف �شرف الدفعات، وعددها �شبع دفعات قيمتها )31.879.416( ريااًل، وطالب ملوكلته 
َعى عليها مبالغ كانت حمتجزة لغر�س ت�شفية  املُدَّ مببلغ )1.771.984.92( ريااًل، حيث دفعت 
ِعية ذكر اأن �شركة ).....( خ�شمت  َعى عليها عن �شحة ما ذكره وكيل املُدَّ العقد، وب�شوؤال وكيل املُدَّ
ريااًل   )135.708.02( املبلغ  عية  للمدَّ واأعيد  ريااًل،   )1.970.291.21( قدرها  تاأخري  غرامة 
ومبلغ )60402( ريال، م�شار اإليها يف احلكم ال�شابق رقم )60( لعام 1419هـ يف 1418/8/18هـ 
ِعية لقاء  ى مبلغ )1.771.984.92( خ�شمتها موكلته �شركة ).....( كغرامة تاأخري على املُدَّ وتبقَّ
ِعية لت�شليم الكيبل )KV- 185( ملدة �شنة كاملة، وال توافق موكلته على دفع ذلك املبلغ  تاأخري املُدَّ
بتاريخ  الطرفني  ع من  املوقَّ العقد  )ال�شابعة( من  املادة  عليها مبوجب  عى  للمدَّ الأنه حق  عية؛  للمدَّ
ِعية كان ب�شبب خمالفة  ِعية باأن �شبب تاأخري التوريد من ِقبل املُدَّ ب وكيل املُدَّ 1414/5/11هـ وقد عقَّ
ع من الطرفني بتاريخ  َعى عليها �شركة ).....( للمادة الثانية من الفقرة )ج( من العقد املوقَّ املُدَّ
عية  َعى عليها اأن موكلته مل تتاأخر يف �شرف الدفعات للمدَّ 1414/5/11هـ بعد ذلك علَّق وكيل املُدَّ
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ِعية ال تقدم اأوراقًا مكتملة للمطالبة بالدفعة، وتعاد اإليها لت�شحيحها وا�شتكمالها،  اإال ب�شبب اأن املُدَّ
َعى عليها �شرف الدفعات غري �شحيح بدليل  املُدَّ تاأخري  ِعية حول  املُدَّ وبالتايل فاإن ما ذكره وكيل 
اأوراقها  ت�شحيح  ح�شب  ِعية  املُدَّ وال�شركة  موكلته  بني  املتبادلة  واملرا�شالت  اخلطابات  كرثة 
َعى  ِعية قائاًل: اإن ما ذكره وكيل املُدَّ ب وكيل املُدَّ وم�شتنداتها املتعلقة بطلب �شرف الدفعات، ثم عقَّ
غري  الدفعات  �شرف  لطلب  عليها  عى  للمدَّ تقدمها  التي  ِعية  املُدَّ اأوراق  اكتمال  عدم  حول  عليها 
َعى عليها خ�شمت غرامة التاأخري بالرغم من قبولها وا�شتالمها للدفعات من  �شحيح، حيث اإن املُدَّ
الكيابل قبل انتهاء املدة املذكورة يف اجلدول الزمني، واختتم الطرفان اأقوالهما وحجزت الق�شية 
للدرا�شة والتاأمل، وحددت جل�شة االأحد 1424/7/3هـ بناًء على طلب طريف اخل�شومة، وقد ح�شر 
ِعية ).....(، كما ح�شرها ).....( ب�شفته وكياًل عن ).....( اأحد املفو�شني عن اأع�شاء  وكيل املُدَّ
جمل�س اإدارة �شركة ).....(، ومت �شبط بيانات هويته ووكالته يف �شبط اجلل�شة، ف�شاألت الدائرة 
ِعية هل يوؤكد ما �شبق االإقرار به من ِقبل زمالئه الذين ح�شروا اجلل�شات ال�شابقة من اأن  وكيل املُدَّ
بع�س  ت�شليم  التاأخري يف  اأنه ال خالف يف ح�شول  الكيابل، فذكر  بع�س  ت�شليم  تاأخرت يف  ِعية  املُدَّ
الكيابل من ِقبل موكلته ملالكة امل�شروع، وهي �شركة كهرباء ).....(، ولكنها تربر ذلك بتاأخري �شركة 
).....( يف ت�شليم م�شتحقات موكلته خمالفة بذلك بنود العقد، كما �شاألته عما ذكره زميله وكيل 
التوريدات ما قبل توقيع العقد، واأن طريف النزاع  ِعية ).....( يف جل�شة 1421/3/24هـ حول  املُدَّ
اأنهيا ذلك االإ�شكال مبعرفة ال�شركة ).....( باملنطقة الغربية، حيث ا�شتعد باإح�شار ما يثبت ذلك، 
كيابل  هناك  وهل   ،)185  -KV( الكيبل  ت�شليم  ِعية  املُدَّ تاأخري  يف  يتعلق  ما  باإح�شار  ا�شتعد  كما 
اأن  الكيبل )KV- 185(؟ وهل يوافق على  ِعية يف ت�شليمها لكهرباء ).....( مبا فيها  املُدَّ تاأخرت 
خا�شة  ريااًل   )1.771.984.92( مبلغ  وهي  ِعية  املُدَّ على   ).....( �شركة  قررتها  التي  الغرامة 
�شركة  لدى  متبقية  م�شتحقات  عية  للمدَّ وهل   ،).....( �شركة  ذكرت  كما   ،)185  -KV( بالكيبل 
ِعية عدا مبلغ الغرامة  ).....(؟ فذكر اأنه مت فعاًل ت�شوية جميع احل�شابات وامل�شتحقات ملوكلته املُدَّ
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الذي ادعت �شركة  ريااًل  َعى عليها �شركة ).....( وقدره )1.771.984.92(  املُدَّ الذي خ�شمته 
 ،)185 -KV( ِعية لقاء تاأخرها بتوريد الكيابل ).....( اأن هذا املبلغ مقابل غرامة تاأخري على املُدَّ
ِعية يف ت�شليمه اأم ال؟  و�شوف يح�شر اإجابة وافية حول مو�شوع هذا الكيبل، وهل تاأخرت موكلته املُدَّ
عى عليها �شركة  عني من موكلته، واملدَّ وهل كان توريده يف عقد م�شتقل اأو �شمن اأحد العقدين املوقَّ
).....( االأول بتاريخ 1414/2/24هـ، والثاين بتاريخ 1414/5/11هـ، بعد ذلك توجهت الدائرة اإىل 
م يف  اأقدِّ و�شوف  ِعية يف هذه اجلل�شة،  املُدَّ وكيل  اإىل ما ذكره  ا�شتمعت  َعى عليها، فقال:  املُدَّ وكيل 
ِعية  َعى عليها ال�شابق من اأن اخلالف بني املُدَّ جل�شة الحقة ما يوؤكد ما �شبق واأن اأقر به وكيل املُدَّ
َعى عليها مقابل  ي ومل يتبق اإال مبلغ الغرامة الذي خ�شمته املُدَّ عى عليها �شركة ).....( قد �ُشوِّ واملدَّ
املتنازعني عن عدد  الطرفني  الدائرة وكيلي  الكيبل )KV- 185(، ف�شاألت  ت�شليم  ِعية  املُدَّ تاأخري 
عة منهما حول توريد وت�شنيع الكابالت ل�شركة كهرباء ).....(، وهل هناك عقد خا�س  العقود املوقَّ
بالكيبل )KV- 185(؟ فذكرا اأنهما �شريجعان ملوكليهما ويح�شران الرد على اأ�شئلة الدائرة، ويف 
كان  وهل   ،)185  -KV( الكيبل  حول  يفيد  ما  الطرفني  وكيال  م  يقدِّ مل  1424/10/27هـ  جل�شة 
توريده بعقد م�شتقل، اأم �شمن كيابل اأخرى؟ وهل مت توريده قبل توقيع العقد، اأو بعد توقيعه؟ ولكن 
ِعية ذكر اأن موكلته تعرت�س على فر�س الغرامة عليها من ِقبل �شركة ).....(، وجاء هذا  وكيل املُدَّ
ِعية  عية يف وقتها؛ مما جعل املُدَّ االعرتا�س نتيجة تاأخر �شركة ).....( يف �شرف امل�شتحقات للمدَّ
تتاأخر يف توريد الكابالت، ومن �شمنها كيبل )KV- 185(، وحيث ذكر وكيال الطرفني كالمًا مل 
ِعية على  يتحدد منه مو�شوع اخلالف مبوجب م�شتندات وا�شحة خا�شة فيما يتعلق باعرتا�س املُدَّ
فر�س الغرامة بالرغم من اتفاقهما على اأن اخلالف بني الطرفني قد متت ت�شويته عدا ما يتعلق 
بالكيبل )KV- 185(، وهو الكيبل الذي اأوقعت �شركة كهرباء ).....( غرامة على �شركة ).....( 
ِعي االأ�شيل للجل�شة  َعى عليها يف هذه الدعوى ب�شبب تاأخري توريده، فقررت الدائرة دعوة املُدَّ املُدَّ
وكيال طريف  اخل�شومة احلا�شران يف اجلل�شة  وقد ح�شرها  ال�شبت 1425/1/1هـ،  يوم  املقررة 
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م  ِعي االأ�شيل؛ لعدم متكنه من ذلك، وقدَّ املُدَّ ِعية عن عدم ح�شور  املُدَّ ال�شابقة، وقد اعتذر وكيل 
َعى عليها للفقرة )ج( من املادة  ورقة بخط اليد مل يجب فيها على اخلالف، وكرر ذكر خمالفة املُدَّ
ِعية تق�شد  ِعية تاأخرت يف توريد الكيبل )KV- 185(، واأكد اأن املُدَّ الثانية من العقد بحجة اأن املُدَّ
اأن ما ترتب على تاأخري ت�شليم ).....( الدفعات املالية  مته يف هذه اجلل�شة  من خطابها الذي قدَّ
م وكيل  ِعية يف توريد الكيبل )KV- 185(، ويف جل�شة 1425/6/23هـ قدَّ عية هو تاأخري املُدَّ للمدَّ
ِعية ).....( مذكرة مكونة من �شفحتني موؤرخة بتاريخ 1425/6/23هـ مرفق بها عدد من �شور  املُدَّ
امل�شتندات، ذكر فيها اأن اخلالف انح�شر يف الكيبل )KV- 185(، واأما ما يتعلق باملبالغ التي مت 
َعى عليها �شركة ).....(، حيث  ا�شتالمها مبا�شرة من كهرباء ).....(، والتي ردت فواتريها من املُدَّ
مت توريدها قبل العقد فال اإ�شكالية فيها، فهي ثابتة؛ الأنها مت توريدها قبل العقد، وهي ال حتتوي على 
الكيبل )KV- 185(، وذكر يف )ثالثًا( من مذكرته يف اجلزء الذي كتبه بخط اليد اأن التاأخري يف 
َعى  املُدَّ تاأخر  ب�شبب  وذلك  1414هـ،  لعام   )11-10-9( اأ�شهر  توريدات  يف  كان  الكابالت  ت�شليم 
عليها يف دفع امل�شتحقات التي عليها اأكرث من �شبعة اأ�شهر على الرغم من التوريد لكمية تزيد على 
تاأخرت  ال�شداد  َعى عليها يف  املُدَّ تاأخرت  وملا   ،)185 -KV( الكيبل املائة )40%( من  اأربعني يف 
َعى عليها عن �شداد اثنني وثالثني مليون  ِعية يف التوريد للمتبقي من الكابالت، حيث تاأخرت املُدَّ املُدَّ
ِعية من ِقبل �شركة  رياٍل )32.000.000( وذكر يف نهاية مذكرته اأن اإيقاع الغرامة على موكلته املُدَّ
ِعية  ).....( ال اأ�شا�س له، حيث اإنها تاأخرت يف �شرف الدفعات اأكرث من �شبعة اأ�شهر رغم التزام املُدَّ
بالتوريد ملا يزيد عن ت�شعني باملائة من كمية الكابالت، مبا فيها الكيبل )KV- 185(، واأ�شاف يف 
مذكرته بخط اليد اأن �شبب اإيقاع الغرامة هو قبول �شركة ).....( اإيقاع الغرامة وعدم االعرتا�س 
عليها لدى �شركة كهرباء ).....(، وهذا هو ال�شبب يف عدم االإعفاء من هذه الغرامة، وطلب اإلزام 
َعى عليها - �شركة ).....( - بدفع مبلغ )1.774.181.19( ريااًل قيمة املبلغ الذي خ�شمته  املُدَّ
ِعية بالتزامات العقد، وطلب اأمام الدائرة يف اجلل�شة اإجراء  ِعية دون وجه حق رغم وفاء املُدَّ على املُدَّ
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م�شتنداتها  تقدمي  ِعية يف  املُدَّ تاأخري  وهي مو�شوع  ال�شرعي يف هذه اجلزئية من اخلالف،  الوجه 
ِعية  َعى عليها �شركة ).....(، اأو اأنها غري مكتملة وتعاد من ).....( اإىل املُدَّ ل�شرف الدفعات اإىل املُدَّ
فاإن موكلته ت�شتعد ببذل اليمني على اأن م�شتنداتها التي قدمتها ل�شركة ).....( الأجل �شرف الدفعات 
يف جميع الكيابل �شليمة، ومل يكن عليها اأية ملحوظات من ِقبل �شركة ).....(، ومل يعاد منها اأي 
�شرف  عدم  يف  ال�شبب  هي  امل�شتندات  تكن  ومل  ال�شرف،  اإجراءات  ا�شتكمال  عدم  ب�شبب  �شيء 
الدفعات، وذكر اأنه �شوف يح�شر للدائرة امل�شوؤول عن اإعداد واإنهاء اإجراءات م�شتندات ال�شرف 
التي قدمت ل�شركة ).....(؛ ليحلف اأمام الدائرة على �شحتها، وعدم اإعادة �شيء منها نتيجة عدم 
ِعية  اكتماله، ومل يذكر ا�شمه االآن، وحددت جل�شة االثنني 1425/8/20هـ، وقد ح�شرها وكيل املُدَّ
هل  ِعية  املُدَّ ال�شركة  وكيل  الدائرة  و�شاألت   ،).....( عليها  َعى  املُدَّ وكيل  ح�شرها  كما   ،).....(
واإنهاء  اإعداد  عن  امل�شوؤول  اأنه  ال�شابقة  اجلل�شة  يف   ).....( زميله  ذكر  الذي  ال�شخ�س  اأح�شرت 
َعى عليها ليحلف اأمام الدائرة على  اإجراءات م�شتندات ال�شرف التي قدمت ل�شركة ).....( املُدَّ
�شحتها، فذكر اأنه خارج اململكة، واأنه ال يعرف ا�شمه، و�شوف يح�شره يف اجلل�شة القادمة اإذا راأت 
َعى عليها طلب مهلة  ِعية يف اجلل�شة ال�شابقة على وكيل املُدَّ الدائرة ذلك، وبعر�س ما ذكره وكيل املُدَّ
للرجوع اإىل موكلته، اإ�شافًة اإىل اأنه �شبق واأن طلب امل�شتندات اخلا�شة بامل�شروع من ال�شركة موكلته، 
واأفادته باأن امل�شروع يف جدة واأن االأوراق بكاملها يف جدة، واأن املو�شوع يحتاج اإىل موظفني الإح�شارها 
اإىل هنا، والبحث فيها نظرًا لقدم امل�شروع، وعدم وجود اأٍي من العاملني فيه، وقد اأبلغت الدائرة 
و�شركة   ).....( �شركة  بني  باملرا�شالت  املتعلقة  هي  املطلوبة  امل�شتندات  باأن  عليها  َعى  املُدَّ وكيل 
الكابالت حول عدم اكتمال موجبات ال�شرف للدفعات املذكورة يف تلك امل�شتندات، فا�شتعد بالبحث 
َعى عليها  عنها وتقدميها يف جل�شة الحقة، وحددت جل�شة الثالثاء 1426/1/6هـ ح�شرها وكيل املُدَّ
ِعية رغم علمه مبوعدها من خالل توقيعه على حم�شر ال�شبط، وقد  يف حني تخلَّف عنها وكيل املُدَّ
ِعية  َعى عليها مذكرة من �شفحتني مرفق بها �شورة م�شتندين تثبت عدم التزام املُدَّ م وكيل املُدَّ قدَّ
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َعى عليها  بت�شليم امل�شتندات اخلا�شة بطلب �شرف امل�شتحقات بالطريقة النظامية، وطلب وكيل املُدَّ
�شطب الق�شية، ف�شدر قرار الدائرة رقم )2/د/جت/4( لعام 1426هـ بتاريخ 1426/1/6هـ القا�شي 
ِعية بطلب اإعادة فتح الق�شية فتم رفع  ب�شطب هذه الق�شية للمرة الثانية، بعد ذلك تقدم وكيل املُدَّ
الق�شية مع ما �شدر عليها من قرار ملعايل رئي�س الديوان مبوجب خطاب الدائرة رقم )41( بتاريخ 
1426/2/11هـ، ومت اإحالة الق�شية لهيئة التدقيق جمتمعة بتاريخ 1426/2/25هـ واأ�شدرت عليها 
الدعوى،  �شماع  على  باملوافقة  القا�شي  1426/3/25هـ  بتاريخ  1426هـ  لعام   )10( رقم  قرارها 
ِعية  واأحيلت الق�شية اإىل هذه الدائرة بتاريخ 1426/3/25هـ، وبجل�شة 1426/8/2هـ ح�شر وكيل املُدَّ
التدقيق  َعى عليها ).....(، ومت نظر الق�شية بعد عودتها من هيئة  املُدَّ ).....(، كما ح�شر وكيل 
َعى عليها هل اأح�شر ما طلب منه يف جل�شة 1425/8/20هـ وهي  جمتمعة، و�شاألت الدائرة وكيل املُدَّ
حول  ِعية  املُدَّ  ).....( و�شركة  عليها  َعى  املُدَّ  ).....( �شركة  بني  باملرا�شالت  املتعلقة  امل�شتندات 
ملحوظات �شركة ).....( على م�شتندات طلبات �شرف الدفعات، فذكر اأنه مل يتمكن من اإح�شارها 
من  اثنان  وعددها  امل�شتندات،  بع�س  توجد  واإمنا  طويلة،  فرتة  منذ  وت�شليمه  امل�شروع  لقدم  نظرًا 
ِعية على عدم وجود ملحوظات على طلبات ال�شرف  امل�شتندات، ف�شاألته الدائرة هل يقبل ميني املُدَّ
ِعية لوجود م�شتندين لدى  اأنه ال يقبل اليمني من ِقبل املُدَّ للدفعات املر�َشلة ل�شركة ).....(، فذكر 
موكلته تثبت اإعادة طلب �شرف دفعتني ب�شبب وجود بع�س االأخطاء وامللحوظات على طلب ال�شرف، 
ِعية قائاًل: اإن  فطلبت الدائرة منه تقدمي ما لديه من اأ�شل و�شورة، فا�شتعد بذلك، وعلَّق وكيل املُدَّ
مليون  املطالبة  مبلغ  من  وتبقى   ،).....( �شركة  عليها  َعى  املُدَّ من  املبالغ  بع�س  ا�شتلمت  موكلته 
و�شبعمائة واأربعة و�شبعون األفًا ومائة وواحد وثمانون ريااًل وت�شع ع�شرة هللة )1.774.181.19( 
حول  ي�شتجد  مبا  الدائرة  يوافيان  و�شوف  الطرفني،  بني  لل�شلح  م�شاع  توجد  اأنه  الطرفان  وذكر 
م وكيل  املو�شوع، وحددت جل�شة ال�شبت 1426/8/6هـ التي ح�شرها وكيال الطرفني املتنازعني، وقدَّ
من  اثنني  عدد  بها  مرَفق  اجلل�شة  هذه  بتاريخ  موؤرخة  واحدة  �شفحة  من  مذكرة  عليها  َعى  املُدَّ
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َعى عليها، وطلب  مه وكيل املُدَّ ِعية �شورة عما قدَّ امل�شتندات متعددة االأوراق، وقد مت ت�شليم وكيل املُدَّ
مة يف تلك اجلل�شة،  َعى عليها املقدَّ مهلة لتقدمي الرد عليها، وقد اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل املُدَّ
�شركة  من  �شورة خطاب  فاالأول:  املذكرة،  مرفقات  اأما  مناق�شته،  �شبق  عما  تخرج  اأنها مل  فتبني 
مببلغ  العقد  تخفي�س  حول  الغربية  املنطقة  يف   ).....( ال�شعودية  ال�شركة  اإىل   ).....(
ِعية، ومت  )1.750.609.60( رياالت مقابل مواد �شلمت لكهرباء ).....( قبل توقيع العقد مع املُدَّ
اإدارة امل�شاريع؛ لعدم �شرعيتها ا�شتنادًا اإىل  ا�شتبعاد قيمتها، ومل تدفع للمورد ح�شب املفاهمة مع 
املادة )ال�شابعة( من العقد، واملرفق الثاين: �شورة ك�شف موؤرخ يف 1993/11/14م لع�شر فواتري 
بتاريخ  ذلك  وكان  ا�شتالم،  �شند  وجود  لعدم  لها  اأعيدت  عليها  عى  للمدَّ ِعية  املُدَّ اأر�شلتها 
1993/11/16م، واأما املرفق الثالث: فهو �شورة خطاب موؤرخ يف 1993/11/21م موجه من ال�شركة 
بتاريخ  الطرفني  من  ع  املوقَّ بالعقد  خا�شة  فواتري  اأربع  باإر�شال  يتعلق   ).....( �شركة  اإىل  ِعية  املُدَّ
كهرباء  مل�شتودعات  موادها  �شلمت  اأنها  ِعية  املُدَّ ذكر  1993/10/26هم  املوافق  1414/5/11هـ 
الغربية، الطائف، املدينة، مكة، جدة، وذكرت تف�شيالت باأرقامها واأرقام �شندات الت�شليم والتاريخ 
والقيمة، ومكان الت�شليم وتاأخر ال�شداد، وكتب اأمام كل واحدة )مت ردها(، ويالحظ اأن اأرقام ومبالغ 
تلك الفواتري ومكان ت�شليم ما ذكر فيها من مواد يختلف عما ذكر يف املرفق الثاين - الك�شف - واأن 
عية عدا الفاتورتني املو�شحتني اأعاله، اأما املرفق الرابع فيبدو اأنه م�شروع خطاب  جميعها معادة للمدَّ
اأن  التنفيذي تذكر فيه �شركة ).....(  املدير  ِعية عناية  املُدَّ اإىل  َعى عليها  املُدَّ من �شركة ).....( 
الت�شليم اخلا�شة ب�شركة ).....( بل  اأوامر  بها  لل�شداد مل يرفقوا  الفواتري  اأر�شلت  ِعية عندما  املُدَّ
اأوامر  تغيري  بعد  ولكن  عية،  للمدَّ الكتابة  ومتت   ،).....( كهرباء  �شركة  من  ت�شليم  اأوامر  اأر�شلت 
ِعية قامت بت�شليم تلك املواد ل�شركة كهرباء ).....( قبل اأن يتم توقيع العقد،  الت�شليم ات�شح اأن املُدَّ
عية بانتظام كما ذكر فيه اأن  وهذا ال يجوز، وبعد ذلك مت ا�شتبعاد تلك الفواتري، ومت ال�شداد للمدَّ
ِعية ل�شركة ).....( كان بع�شها يخ�س �شركة كهرباء ).....( مما  الفواتري االأوىل التي �شلَّمتها املُدَّ
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�شبب ل�شركة ).....( الكثري من اخللط واللب�س جراء عدم التنظيم يف اإر�شال الفواتري، وذكر يف 
عة على �شركة ).....( من ِقبل �شركة كهرباء  نهاية ذلك املرفق )اأما ما يخ�س الغرامات فاإنها موقَّ
 )137.903.28( مبلغ  الغرامات  تلك  خ�شم  بعد  عية  للمدَّ امل�شتحق  املبلغ  يكون  وعليه   ،).....(
)انتهى م�شمون تلك الورقة( املكتوبة بخط اليد دون توقيع اأو تاريخ، اأما عن مو�شوع ال�شلح فقد 
َعى  َعى عليها عن ذلك فذكر اأنها ال زالت املداوالت جارية حول قبول املُدَّ �شاألت الدائرة وكيل املُدَّ
َعى عليها اإي�شاحًا حول  عليها ال�شلح الذي عر�شته الدائرة، بعد ذلك طلبت الدائرة من وكيل املُدَّ
املبالغ امل�شددة، وهل لها عالقة يف مبلغ املطالبة يف هذه الدعوى، فالتزم بذلك، فعادت الدائرة اإىل 
م رد موكلته حول مو�شوع ال�شلح، واأفهمته الدائرة باأنه يف حالة  ِعية فذكر اأنه �شوف يقدِّ وكيل املُدَّ
له حق ال�شلح وقبوله وحددت جل�شة 1426/8/13هـ  م وكالة تخوِّ موافقة موكلته على ال�شلح اأن يقدِّ
ِعية  م وكيل املُدَّ والتي ح�شرها وكيال الطرفني ال�شابق ح�شورهما يف جل�شة 1426/8/6هـ وقد قدَّ
مذكرة موؤرخة بتاريخ هذه اجلل�شة من ورقة واحدة وهي عبارة عن �شورة مر�َشلة له بالفاك�س من 
َعى عليها جمرد �شور م�شتندات عبارة عن  مه وكيل املُدَّ ِعية ت�شمنت اأن ما قدَّ حمامي ال�شركة املُدَّ
خطابات �شادرة عن �شركة ).....(، وبذلك ال ت�شلح دلياًل لالإثبات �شرعًا؛ الأن االإن�شان ال ي�شنع 
ِعية باأن  دلياًل لنف�شه، ومبا اأن وكيل �شركة ).....( رف�س اأن يقوم مدير احل�شابات يف ال�شركة املُدَّ
ناق�شة،  م�شتندات  لي�س  الدفعات  م�شتحقات  تاأخري �شرف  ال�شبب يف  باأن  ال�شرعية  اليمني  يوؤدي 
وطلب حجز الق�شية الإ�شدار احلكم، وب�شوؤال وكيل �شركة ).....( هل لديه رد على مذكرة وكيل 
مه يف اجلل�شة ال�شابقة لي�س جميعها �شور، بل فيها  ِعية التي �شلمت �شورتها له، فذكر اأن ما قدَّ املُدَّ
ِعية نف�شها مبا يفيد نق�س  اأ�شول وكذلك لي�شت �شادرة عن ).....(، واإمنا بع�شها �شادر من املُدَّ
مه وذكره يف هذه الدعوى، ويطلب حجز الق�شية الإ�شدار  امل�شتندات، وذكر اأنه يكتفي مبا �شبق اأن قدَّ
َعى عليها من  ِعية ف�شاألته هل لديه تعليق على ما ذكره وكيل املُدَّ احلكم، فعادت الدائرة اإىل وكيل املُدَّ
ِعية  املُدَّ مذكرة  يف  ذكر  كما  ولي�س  نف�شها،  ِعية  املُدَّ عن  �شادر  وبع�شها  اأ�شول  فيها  امل�شتندات  اأن 
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م�شتندات  عليها  َعى  املُدَّ وكيل  مه  قدَّ ما  �شمن  بالفعل  يوجد  اأنه  فذكر  اجلل�شة،  هذه  يف  مة  املقدَّ
يكن  اأنه مل  اإال   - الكابالت   - ِعية  املُدَّ لل�شركة  املوجه  وهو اخلطاب  اليد،  اأحدهما بخط  اأ�شليان: 
عًا ممن حرره، والثاين اخلطاب املوؤرخ يف 1415/4/7هـ وقد تبني عدم وجود داللة يف م�شمونه  موقَّ
على التاأخري ب�شبب اأخطاء يف امل�شتندات، واختتم اأقواله، وطلب حجز الق�شية للحكم، وحيث اختتم 
الطرفان املتنازعان اأقوالهما يف هذه الق�شية فقد مت حجز الق�شية للدرا�شة والتاأمل، ويف جل�شة يوم 
ِعية  االأحد 1427/1/13هـ اأ�شدرت الدائرة حكمها رقم )18( لعام 1427هـ القا�شي برد دعوى املُدَّ
التدقيق  هيئة  ملحوظتي  �شوء  يف  الق�شية  الدائرة  نظرت  "حيث  التالية:  االأ�شباب  على  تاأ�شي�شًا 
فيما  والنظر  �شحتها،  ومدى  الكابالت  دفعات  قيمة  ت�شليم  التاأخر يف  دعوى  املتمثلتني يف حتقيق 
ع من الطرفني املتعلقة بالفرتة الزمنية التي يتعني  ت�شمنته الفقرة )ج من البند 2( من العقد املوقَّ
دفع قيمة كل دفعة من الكابالت التي مت توريدها خاللها، فعن دعوى التاأخري فقد عقدت الدائرة 
متت  الدفعات  تاأخري  مو�شوع  يف  اخلالف  اأن  على  واتفقا  الطرفني،  وكيال  ح�شرها  جل�شات  عدة 
ت�شويته بني الطرفني املتنازعني، وذلك عن طريق اجتماعهما بح�شور �شركة كهرباء ).....(، عدا 
ما يتعلق بالكيبل )KV - 185( وقد حققت الدائرة االإ�شكال احلا�شل يف هذا الكيبل يف عدة جل�شات 
ِعية بتاأخري توريد دفعات من ذلك الكيبل، كما اأقرت  ح�شرها طرفا اخل�شومة بالوكالة، واأقرت املُدَّ
َعى عليها بتاأخري بع�س الدفعات من قيمة ذلك الكيبل الأ�شباب تعود مللحوظات على امل�شتندات  املُدَّ
عى عليها الأجل �شرف قيمة ما يتم توريده من الكيابل، وقدم وكيلها �شورًا  ِعية للمدَّ التي تقدمها املُدَّ
عية لوجود ملحوظات عليها، وذلك  لبع�س امل�شتندات التي تبني بعد االطالع عليها اأنها اأعيدت للمدَّ
ِعية  ِعية يف جل�شة 1425/6/23هـ باأن املُدَّ خللوها من �شندات اال�شتالم، اإ�شافًة اإىل اإقرار وكيل املُدَّ
َعى عليها ب�شبب  ا�شتلمت مبالغ من كهرباء ).....( مبا�شرة وردت  فواتريها من �شركة ).....( املُدَّ
توريدها قبل توقيع العقد، واأنها ال حتتوي على الكيبل )KV - 185( وهي ثابتة وال اإ�شكال فيها، 
ماه من م�شتندات عدم حتديد الكيابل التي ح�شل  وحيث البني من مذكرات واأقوال الطرفني، وما قدَّ
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فيها التاأخري واتفاقهما على اأن اخلالف قد مت ت�شويته عدا ما يتعلق بالكيبل )KV - 185(، وحيث 
مة للدائرة من كال الطرفني تبني اأن الكيبل )KV( عدة اأنواع،  اإنه بعد تتبع الدائرة للك�شوفات املقدَّ
ِعية يف توريد دفعات  ولي�س مق�شورًا على الرقم )185(، االأمر الذي يوؤكد ح�شول واقعة تاأخري املُدَّ
من الكيابل مبا فيها الكيبل )KV - 185(، وذلك باإقرارها يف عدة جل�شات، وكذلك اإقرارها باإعادة 
َعى عليها �شركة ).....(، وحيث اإن الثابت اأن فر�س غرامة تاأخري على  بع�س الفواتري اإليها من املُدَّ
كهرباء  �شركة  وهي  امل�شروع،  ملالكة  الكيابل  دفعات  بع�س  توريد  يف  تاأخريها  نتيجة  جاء  ِعية  املُدَّ
).....(، وحيث اإن �شركة ).....( هي املمول للم�شروع، وقد فر�شت عليها �شركة كهرباء ).....( 
ِعية لكونها املتعاقدة مع �شركة ).....( على  غرامة التاأخري، وقامت �شركة ).....( بفر�شها على املُدَّ
من  ع  املوقَّ العقد  يف  مذكورة  و�شروط  زمني  جدول  وفق   ).....( كهرباء  ل�شركة  الكابالت  توريد 
العقد  ال�شابع من  البند  املذكور يف  ال�شرط اجلزائي  بتاريخ 1414/2/24هـ من �شمنها  الطرفني 
ِعية ال�شركة ال�شعودية ).....(،  املت�شمن اإعطاء �شركة ).....( احلق بفر�س غرامة تاأخري على املُدَّ
ِعية فر�س غرامة عن  املُدَّ اأن رف�س  ِعية يف جل�شة 1424/10/27هـ من  املُدَّ وجلهة ما ذكره وكيل 
تاأخري توريد دفعات من الكيبل )KV - 185( اإمنا هو الأجل �شحب الرف�س عن التاأخري يف ت�شليم 
اأو غريه   ،)185 - KV( الكيبل �شواء عن  عليها  َعى  املُدَّ  ).....( �شركة  ِقبل  ملوكلته من  الدفعات 
ح�شب الفقرة )ج( من البند )2( من العقد، فاإن هذا اال�شتنتاج جاء يف غري حمله، حيث اإن البند 
اأهمها: �شندات  اأعاله يت�شمن �شروطًا ال�شتحقاق كل دفعة من الكابالت يتم توريدها من  املذكور 
لكون  الدفعات  بع�س  توريد  التاأخري يف  باأنها ق�شدت  اأقرت  ِعية  املُدَّ اإن  وحيث  والقبول،  اال�شتالم 
َعى عليها �شركة ).....( فر�شت عليها غرامة تاأخري عن الكيبل )KV - 185(، وحيث البني من  املُدَّ
اإرفاق �شندات ا�شتالم  ِقبل �شركة ).....( لعدم  عية من  اإعادة بع�س الفواتري للمدَّ اأوراق الق�شية 
ِعية اأو تنفي ذلك يف دفوعها اأمام الدائرة، وعليه فاإن غرامة التاأخري حمل  بها، وحيث مل تعرت�س املُدَّ
والتي   ).....( �شركة  امل�شروع  ممول  على   ).....( �شركة  امل�شروع  مالكة  فر�شتها  التي  اخلالف 
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ال�شرط  اإجراء �شحيح متفق مع ما جاء يف  اإمنا هو  ِعية  املُدَّ فر�شتها بدورها على �شركة ).....( 
على  تزال  ال  الدائرة  فاإن  وبالتايل  املتنازعني،  الطرفني  من  ع  املوقَّ العقد  من   )7( بند  اجلزائي 
ِعية، فتقدم باعرتا�شه،  َعى عليها ومل يقتنع به وكيل املُدَّ ق�شائها ال�شابق." وباإعالنه قنع به وكيل املُدَّ
ومت عر�س الق�شية على هيئة التدقيق، والتي اأ�شدرت حكمها رقم )36/ت/3( لعام 1428هـ بنق�س 
اأبانته  احلكم واإعادة الق�شية مع حكمها اإىل الدائرة؛ ملعاودة نظر الدعوى والف�شل فيها وفقًا ملا 
ِعية  املُدَّ باأن تطلب من  اأمور وذلك  "التحقق من عدة  والتي ن�شها:  اإليه،  امل�شار  الهيئة يف حكمها 
االأمور التالية: 1- بيان التواريخ التي كان ُيفرت�س  فيها ت�شلم اجلهة مالكة امل�شروع �شركة ).....( 
ت�شليمها  تواريخ  الدعوى. 2-  املرَبم بني طريف  العقد  الواردة يف  وذلك ح�شب اجلدول  للكابالت، 
َعى عليها �شركة ).....(، مع بيان  امل�شتندات املتعلقة بكل دفعة من دفعات الكابالت اإىل اجلهة املُدَّ
َعى  ِعية من ِقبل املُدَّ ما قد يكون عليها من مالحظات اإن ُوجدت. 3- تواريخ �شرف ا�شتحقاقات املُدَّ
عليها عن كل دفعة من الكابالت". فعاودت الدائرة نظر الق�شية على �شوء ملحوظة هيئة التدقيق، 
الطلبات  فيها عن  االإجابة  ِعية  املُدَّ من  وطلبت  االثنني 1428/9/5هـ  يوم  لنظرها جل�شة  وحددت 
َعى عليها ).....(،  املُدَّ ِعية ).....(، ووكيل  املُدَّ التدقيق، حيث ح�شر وكيل  الواردة يف حكم هيئة 
َعى عليها باأن تدفع لها املبلغ الذي  ِعية اأن دعوى موكلته تنح�شر يف طلب اإلزام املُدَّ وذكر وكيل املُدَّ
األفًا  و�شبعون  واأربعة  و�شبعمائة  مليون  وقدره  الكهرباء  �شركة  املربم مع  العقد  قيمة  مت ح�شمه من 
تاأخر  اأن  تاأ�شي�شًا على  ومائة وواحدة وثمانون ريااًل وت�شع ع�شرة هللة )1.774.181.19( وذلك 
عليها يف  َعى  املُدَّ تاأخر  ب�شبب  كان  الكهرباء  ل�شركة  العقد )كيابل(  املواد حمل  ت�شليم  ِعية يف  املُدَّ
ِعية عما  �شداد قيمة الدفعات امل�شتحقة ح�شب العقد يف وقتها املحدد، وب�شوؤال الدائرة لوكيل املُدَّ
ِعية ا�شتوفت �شروط ا�شتحقاقها لتلك الدفعات،  طلبته يف خطابها طلب اإمهاله لتقدمي ما يثبت اأن املُدَّ
َعى عليها يف الدفع عن املهلة املحددة بخم�شة وثالثني يومًا ح�شب العقد املربم بينهما  وتاأخر املُدَّ
علمًا باأنه ال يوجد خالف بني طريف الدعوى بالن�شبة لتاأخر ت�شليم املواد حمل العقد )كيابل( ل�شركة 
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ينح�شر  واإمنا  للعقد،  ومطابقتها  التاأخري  هذا  عن  املح�شومة  الغرامة  قدر  يف  وكذلك  الكهرباء، 
َعى عليها يف الوفاء بالتزاماتها ب�شداد الدفعات يف مواعيدها ح�شب  النزاع حول ثبوت اإخالل املُدَّ
ِعية يف الوفاء يف التزاماتها بت�شليم املواد يف  العقد، ومدى عالقة ذلك بتحملها م�شوؤولية اإخالل املُدَّ
كما  ِعية،  املُدَّ وكيل  ح�شر  حيث  1428/11/21هـ  ال�شبت  يوم  جل�شة  الدائرة  فحددت  مواعيدها، 
مه، كما ذكر  م واأنه يكتفي مبا �شبق واأن قدَّ َعى عليها، وذكر اأنه لي�س لديه ما يقدِّ ح�شر وكيل املُدَّ
الذي ح�شر يف اجلل�شة  الوكيل  اأن  اإال  مة  امل�شتندات مقدَّ اأنه يكتفي مبا �شبق وجميع  ِعية  املُدَّ وكيل 
َعى عليها اإعطاوؤه مهلة نهائية ملراجعة  ال�شابقة مل يكن على اطالع تام بالق�شية، فطلب وكيل املُدَّ
االثنني  يوم  جل�شة  الدائرة  فحددت  لديه،  يجد  قد  مبا  الدائرة  وموافاة  وامل�شتندات  االأوراق 
وكيل  وب�شوؤال   ،).....( ِعية  املُدَّ االثنني 1429/4/1هـ ح�شرها عن  يوم  ثم جل�شة  1429/2/4هـ، 
ِعية يف اجلل�شات املا�شية، فذكر اأنه لي�س لديه خلفية عن الق�شية،  ِعية عما طلبته الدائرة من املُدَّ املُدَّ
وهو ما اأجاب به الوكيل ال�شابق الذي ح�شر يف جل�شة يوم ال�شبت 1428/11/21هـ علمًا باأن الدائرة 
عليها  عى  للمدَّ مت  قدَّ اأنها  من  دعواها  ي�شند  ما  لتقدمي  1428/4/29هـ  بتاريخ  ِعية  املُدَّ خاطبت 
الفواتري و�شندات اال�شتالم م�شتوفاة ح�شبما ن�س عليه العقد بينهما مع بيان تاريخ تقدميها والتاريخ 
عية قيمة هذه الفواتري والتاريخ، ويف جل�شة هذا اليوم ح�شر  َعى عليها للمدَّ املفرت�س اأن تدفع فيه املُدَّ
ِعية عما طلبته الدائرة  َعى عليها ).....( اجلل�شة، وب�شوؤال وكيل املُدَّ ِعية ).....( ووكيل املُدَّ وكيل املُدَّ
ما  لديه  لي�س  اأنه  فذكر  املا�شية،  اجلل�شات  يف  الدائرة  وكررته  1428/4/29هـ  املوؤرخ  باخلطاب 
ل من  املوكَّ املحامي  للدائرة خطابًا من  م  وقدَّ �شبق  ويكتفي مبا  الدعوى،  الف�شل يف  مه وطلب  يقدِّ

ِعية ).....( طلب فيه الف�شل يف الدعوى. املُدَّ

وحيث اإن الدائرة عاودت نظر الق�شية يف �شوء مالحظة هيئة التدقيق امل�شار اإليها اأعاله، وطلبت 
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ِعية تقدمي امل�شتندات املثبتة ال�شتيفائها �شروط �شرف الدفعات يف حينها؛ لتثبت اأن تاأخر  من املُدَّ
َعى عليها يف ال�شرف ال مربر له اإال اأنها مل تقدم �شيئًا من ذلك رغم اإمهال الدائرة لها يف عدة  املُدَّ
جل�شات وتاأكيدها على ذلك، وحيث اإن االأمر ما ُذكر واأنه مل ي�شتجد لدى الدائرة ما يقت�شي عدولها 

عن حكمها ال�شابق.     
ِعية	ال�شركة	ال�شعودية	).....(	�شد	�شركة	).....(. لذلك	حكمت	الدائرة	برد	دعوى	املُدَّ

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	1/5567/ق	لعام	1428هـ	
رقم	احلكم	البتدائي:	120/د/جت/7	لعام	1429هـ
رقم	حكم	ال�شتئناف:	380/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�شة:	1430/11/21هـ

عقد	-	عقد	طباعة	-	حكم	غيابي.

َعى عليها اأو من ميثلها �شرعًا يف  مطالبة املدعية للمدعى عليها بقيمة مطبوعات - ثبوت تبلغ املُدَّ
اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى رغم علمها امل�شبق مبيعادها طبقًا الإفادة ال�شرطة - �شحة احلكم 
ببينة يف حقوق الب�شر على الغائب يف غري عمل القا�شي م�شافة الق�شر وعلى امل�شترت بالبلد اأو فيما 
َعى عليها مبوعد اجلل�شات وعدم ح�شورها  - اعتبار ذلك نكواًل  دون م�شافة الق�شر - ثبوت تبلغ املُدَّ
َعى عليها باأن  عن اجلواب واإقرارًا �شمنيًا مب�شمون الدعوى - موؤدى ذلك: احلكم غيابيًا باإلزام املُدَّ

عية املبلغ مو�شوع الدعوى. تدفع للمدَّ

نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم ) 32( بتاريخ 1350/1/15هـ.

بالريا�س وكيل  م لديوان املظامل  اأنه تقدَّ اأوراقها يف  الق�شية ح�شبما يبني من  تتلخ�س وقائع هذه 
اأن موكلته قامت بطبع بع�س املطبوعات  اأعاله ذكر فيها  َعى عليه  ِعية بالئحة دعوى �شد املُدَّ املُدَّ
عى عليها مببلغ قدره )194525( رياٍل، ولكنها مل تقم ب�شداد املبلغ، وقد ُقيِّدت ق�شية بالرقم  للمدَّ
ِعية ).....(  اأعاله، وباإحالتها اإىل هذه الدائرة با�شرت نظرها، وبجل�شة هذا اليوم ح�شر وكيل املُدَّ
َعى عليها رغم تبلغها مبوعد اجلل�شة، كما اأفاد بذلك خطاب مدير  يف حني مل يح�شر من ميثل املُدَّ
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دعوى  عن  ِعي  املُدَّ وكيل  وب�شوؤال  1429/6/11هـ،  يف   )17/6/4995/19( رقم  الريا�س  �شرطة 
َعى عليها �شددت جزءًا من املبلغ وبقي مبلغ  موكله، قال: باأنها وفق ما جاء بالئحة الدعوى، واأن املُدَّ
)119525( رياٍل طلب اإلزامها به، كما طلب ال�شري يف الدعوى غيابيًا، فاأ�شدرت الدائرة حكمها 

التايل.

وت�شعة ع�شر  َعى عليها مببلغ قدره )119525( مائة  املُدَّ اإلزام  ِعية تطلب يف دعواها  املُدَّ اإن  حيث 
مت اإثباتًا لدعواها ك�شف ح�شاب  األف وخم�شمائة وخم�شة وع�شرون رياٍل باقي قيمة مطبوعات، وقدَّ

َعى عليها. م�شادق عليه من املُدَّ
وحيث ن�شت املادة )443( من نظام املحكمة التجارية على اأن "الق�شايا التي يحال اأمر النظر فيها 
اإىل املحكمة التجارية، ويجري بالفعل بتها عن طريقها و�شمن اخت�شا�شها هي: اأ- كل ما يحدث 

بني التجار ... اإلخ" ا.ه؛ فاإن النظر يف هذه الدعوى من اخت�شا�س الديوان.
َعى عليها اأو من ميثله �شرعًا يف هذه اجلل�شة رغم علمه امل�شبق باملوعد،  وحيث مل يح�شر وكيل املُدَّ

كما يف اإفادة مدير �شرطة الريا�س.
ومبا اأن املادة رقم )527( من نظام املحكمة التجارية ن�شت على اأنه "اإذا كان املمتنع عن احل�شور 
ِعي اأن تقرر املحكمة روؤية الدعوى غيابيًا وبعد الثبوت حتكم املحكمة  َعى عليه فيطلب املُدَّ هو املُدَّ

َعى عليه عند وقوع االعرتا�س" ا.هـ مبقت�شى ذلك حكمًا معلَّقًا على نكول املُدَّ
وحيث اإن املادة )2046( من جملة االأحكام ال�شرعية ن�شت على اأنه: )ي�شح احلكم ببينة يف حقوق 
الب�شر على الغائب يف غري عمل القا�شي م�شافة الق�شر، وعلى امل�شترت بالبلد، اأو فيما دون م�شافة 

الق�شر .. اإلخ(. ا.هـ
َعى عليه مبوعد اجلل�شات وعدم ح�شوره، فاإن ذلك يعد نكواًل واإقرارًا �شمنيًا  ونظرًا لثبوت تبلغ املُدَّ
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مب�شمون هذه الدعوى.
عية	�شركة	).....(	مبلغاً	 َعى	عليها	وكالة	).....(	اأن	تدفع	للمدَّ لذلك	حكمت	الدائرة	باإلزام	املُدَّ

قدره	)119525(	مائة	وت�شعة	ع�شر	األفاً	وخم�شمائة	وخم�شة	وع�شرون	رياًل؛	ملا	هو	مبني	بالأ�شباب.

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	1/5864/ق	لعام	1429هـ	
رقم	احلكم	البتدائي:	451/د/جت/3	لعام	1429هـ
رقم	حكم	ال�شتئناف:	133/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�شة:	1430/4/11هـ

عقد	-	عقد	ت�شنيع	-	ا�شرتاط	الت�شنيع	يف	م�شنع	معني	-	عيوب	الت�شنيع	-	تعوي�س	عن	فرتة	

التعطيل	-	تعديل	احلكم.	

ِعية باإعادة الت�شنيع والتعوي�س عن فرتة التعطيل؛ لوجود عيوب واأخطاء: مطالبة املُدَّ
َعى عليها على حم�شر تلتزم  َعى عليها بوجود عيوب واأخطاء يف الت�شنيع - توقيع املُدَّ 1- اإقرار املُدَّ
ِعي ب�شرورة الت�شنيع فيه  فيه بالت�شنيع لدى م�شنع حمدد هو م�شنع ).....( الذي يتم�شك املُدَّ
اأو خ�شم فرق  ِعية يف الت�شنيع لدى ور�شة خارجية  اإذن املُدَّ َعى عليها ما يثبت  - عدم تقدمي املُدَّ
َعى عليها باإعادة ت�شنيع  قيمة ت�شنيع ال�شندوقني وخ�شم فرتة اال�شتهالك - اأثر ذلك: اإلزام املُدَّ

ال�شندوقني لدى م�شنع ).....(.
�شحة  وعدم  بالتعوي�س  لدعواها  اإثبات  ِعية  املُدَّ تقدمي  عدم   - التعطيل  فرتة  عن  تعوي�س   -2
ا�شت�شهادها بعمالها، اأو عمال الور�س التي اأ�شلحت االأعطال ال�شتفادتهم - �شريان فرتة ال�شمان 

عى عليها يف االإ�شالح - اأثر ذلك: رف�س طلب التعوي�س. ِعية للمدَّ كان ي�شتوجب عدم جتاوز املُدَّ
3- تعديل املحكمة حلكمها جزئيًا ينبغي اأن ي�شتخدم معه عبارة )قررت املحكمة تعديل احلكم اأو 

اإ�شالح احلكم ولي�س العدول عنه(.
َعى عليها باإعادة ت�شنيع �شندوقي ال�شاحنتني لدى م�شنع ).....( وتركيبهما  موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ

ِعية مع عدم اإيقاف ال�شاحنتني لدى امل�شنع اإال يف الفرتة التي يحتاجها الرتكيب. يف �شاحنتي املُدَّ



346

قرار جمل�س الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�شمونه: "تويل ديوان املظامل النظر يف 
الق�شايا النا�شئة عن االأعمال التجارية بالتبعية اإىل حني اإن�شاء املحاكم التجارية"

ِعي اأ�شالة بالئحة دعوى  تتح�شل وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم الإ�شدار هذا احلكم بتقدم املُدَّ
مع  كاملة  هونداي  قالب  اثنني   )2( عدد  له  ت�شلم  اأن  على  عليها  َعى  املُدَّ مع  اتفق  اأنه  فيها  ذكر 
ال�شندوق، ب�شعر اإجمايل قدره )525000( خم�شمائة وخم�شة وع�شرون األف رياٍل، وذلك مبوجب 
اأن  له  ات�شح  للقالبني  ا�شتالمه  وبعد  ولكن  عليها،  َعى  املُدَّ مندوب  عليه  عر�شها  التي  املوا�شفات 
َعى  �شندوقيهما غري مطابقني الأ�شول ال�شنعة، واأنهما من ت�شنيع ور�س خارجية، وطلب اإلزام املُدَّ
عليها باإ�شالح العيوب التي ظهرت يف ت�شنيع ال�شناديق، اأو ت�شليمه �شناديق اأخرى مطابقة، كما 
اأ�شابه، مرفقًا �شورة  الذي  ال�شرر  اآالف عن  وثمانية  تعوي�شه مببلغ قدره )108000( مائة  طلب 
من فاتورة ال�شراء، وبعد قيد الدعوى ق�شية بالرقم امل�شار اإليه متت اإحالتها اإىل هذه الدائرة التي 
ِعي، كما ح�شر ).....(  حددت لنظرها جل�شة يف يوم االأحد املوافق 1429/8/23هـ ح�شرها املُدَّ
َعى عليها مبوجب الوكالة ال�شادرة من كتابة عدل جدة الثانية برقم )63482( بتاريخ  وكياًل عن املُدَّ
ِعي وكالة دعواه الواردة يف الئحة الدعوى، وبعر�س ذلك على وكيل  1427/8/19هـ، وقد اأعاد املُدَّ
َعى عليها طلب �شورة من الئحة الدعوى، وا�شتمهل للرد عليها وحل�شور الوكيل الذي لديه اإملام  املُدَّ
اأ�شالة كما  ِعي  املُدَّ املوافق 1429/8/26هـ ح�شرها  االأربعاء  يوم  باملو�شوع، فتم حتديد جل�شة يف 
َعى عليها مبوجب الوكالة ال�شادرة من كتابة عدل جدة الثانية برقم  ح�شر ).....(، وكياًل عن املُدَّ
م  َعى عليها ).....(، وقد قدَّ )25065( بتاريخ 1426/3/25هـ، وح�شر معه م�شوؤول املبيعات لدى املُدَّ
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ِعي ا�شرتى من موكلته عدد )2( �شاحنات  َعى عليها مذكرة رد فيها على الدعوى باأن املُدَّ وكيل املُدَّ
ِعي  قالبة، واأن م�شوؤول املبيعات لدى موكلته عر�س عليه ت�شلم ال�شاحنتني دون ال�شناديق؛ ليقوم املُدَّ
َعى عليها، ولكنه اعرت�س على املدة  ِعي ت�شنيعها عن طريق املُدَّ ل املُدَّ بت�شنيعها مبعرفته، وقد ف�شَّ
َعى عليها بدائل  َعى عليها، وقد عر�شت عليه املُدَّ الالزمة للت�شنيع يف امل�شانع التي تتعامل معها املُدَّ
مت له املوا�شفات الفنية التي يلتزم بها امل�شنع  تت�شمن مدة ت�شليم اأق�شر لدى اأحد امل�شانع، وقدَّ
عها، وبعد �شهر من ت�شلمه ال�شاحنات مع �شناديقها وفق املوا�شفات املتفق  البديل، فوافق عليها ووقَّ
عليها، اأبدى مالحظات حول اللحامات، وهذه املالحظات مل تكن �شمن املوا�شفات املتفق عليها، 
وهي تتعلق بطريقة الت�شنيع، ولي�س مبوا�شفات املنتج، ومع ذلك متت معاجلتها بوا�شطة امل�شنع، 
ِعي، وذكر اأنه ال يريد ال�شناديق؛ لعدم ر�شاه  ع با�شتالمها، وبعد مدة عاد املُدَّ وت�شلم ال�شناديق ووقَّ
ال�شمان مددت من �شتة  اأن مدة  واأفهمته  ال�شبل،  ِعي بكافة  املُدَّ اإر�شاء  عنها، وقد حاولت موكلته 
�شهور اإىل �شنة كاملة من تاريخ اال�شتالم، وعر�شت عليه اإرجاع ال�شناديق وا�شتبدالها ب�شناديق 
اأخرى يف امل�شنع الذي يحدده؛ فاختار م�شنع ).....(، ولكن وعند علمه اأن الت�شنيع يحتاج الإر�شال 
اأيام،  اأن يكون الت�شنيع يف مدة خم�شة  اأ�شر  اأقلها �شهر ون�شف،  ال�شاحنات جلدة وي�شتغرق مدة 
الت�شنيع،  يتم  �شاحناته حتى  على  ال�شناديق  اإبقاء  موكلته  عليه  كما عر�شت  م�شتحيل،  اأمر  وهو 
توفري ن�شف  يتم  وبذلك  للرتكيب،  ة  ال�شناديق معدَّ تكون  اأن  بعد  اإىل جدة  ال�شاحنات  اإر�شال  ثم 
َعى عليها،  الوقت، ب�شرط اأن يتم احت�شاب ن�شبة ا�شتهالك ال�شناديق االأ�شلية لتحجيم خ�شارة املُدَّ
الغ�س التجاري  اإدارة مكافحة  اإىل  ِعي �شكوى �شد موكلته، وذلك  املُدَّ م  اأي�شًا، ثم قدَّ فرف�س ذلك 
اأن ال�شناديق خمالفة للموا�شفات املتفق عليها، وقد ثبت لدى الوزارة  لدى وزارة التجارة بحجة 
عدم �شحة دعواه، وبعد اطالع املفت�س املخت�س على املوا�شفات املتفق عليها طلب من موكلته عر�س 
ِعي، وقد عر�شها املوظف عليها فرف�س موؤكدًا اأنه لن يتحمل  االقرتاحات ال�شابقة �شفهيًا على املُدَّ
فرق اال�شتهالك، ولن يوقف ال�شاحنتني اأكرث من خم�شة اأيام، وكان اآخر عر�س من موكلته عر�س 
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بالت�شنيع  البدء  اختيار  يف  احلق  وله  ِعي،  املُدَّ به  وافت  ال�شندوقني  لت�شنيع   ).....( �شركة  من 
اأو ا�شتالم قيمة العر�س، وقد رف�س، فتم�شكت موكلته ب�شروط ال�شمان امل�شنعي، و�شحبت  فورًا، 
ِعي دعوى اأمام املحكمة، فاأفهمه ف�شيلة القا�شي اأن يرفع دعواه اأمام  جميع مقرتحاتها، ثم رفع املُدَّ
عي بها  الديوان، وموكلته ملتزمة خالل مدة ال�شمان امل�شنعي لل�شناديق باإ�شالح العيوب التي يدَّ
ِعي، واأما طلبه التعوي�س عن ال�شرر، فمجرد دعوى يعار�شها ت�شغيله امل�شتمر لل�شاحنات بدليل  املُدَّ
رف�شه اإيقافها مدة تزيد على خم�شة اأيام، كما يدل على ت�شغيله امل�شتمر عداد الكيلومرتات، ويدل 
ِعي اأحد القالبني؛ الإ�شالح الكلت�س يف ور�شة موكلته بالريا�س، وعطل الكلت�س  على ذلك اإر�شال املُدَّ
ال يحدث اإال ب�شبب كرثة اال�شتخدام، وقد تبني اأن ال�شاحنة قطعت م�شافة )26485 كم(، وهذا يوؤكد 
التجاري  الغ�س  الإدارة  الكتابة  الدائرة  يطلب من  فاإنه  ولذا  م�شتمر،  ت�شغيل  القالبات يف حالة  اأن 

لطلب ملف املو�شوع، واأن حتكم ب�شرف النظر عن الدعوى لعدم �شحتها.
عليها  َعى  املُدَّ ت�شنع  باأن  وذلك  نف�شها،  اجلل�شة  يف  الطرفني  على  ال�شلح  عر�س  مت  وقد  هذا 
برتكيب  وتقوم  ال�شاحنتني  لها  ِعي  املُدَّ ي�شلم  جاهزيتهما  وعند  �شندوقني،   ).....( م�شنع  لدى 
ِعي  ِعي �شاحنتيه خالل مدة ال تزيد عن خم�شة ع�شر يومًا، وقد وافق املُدَّ ال�شندوقني ثم ت�شلم املُدَّ
َعى عليها عن الت�شليم يف املدة املحددة،  اأجر املثل عن كل يوم تتاأخر فيه املُدَّ على ذلك م�شرتطًا 
َعى عليها مهلة ملراجعة موكلته، وب�شوؤال م�شوؤول املبيعات عن العيوب التي ذكرها  وطلب وكيل املُدَّ
ِعي حول وجود عيوب واأخطاء يف الت�شنيع �شحيح، واأنهم حاولوا  ِعي؟ اأجاب باأن ما ذكره املُدَّ املُدَّ
ِعي ا�شتبدال ال�شندوقني، واختلفوا معه يف مدة اإيقاف  اإ�شالح ذلك عدة مرات، وعر�شوا على املُدَّ
ِعي  ال�شاحنتني، وعليه حددت الدائرة جل�شة يف يوم ال�شبت املوافق 1429/8/29هـ، وفيها ح�شر املُدَّ
ِعي امل�شي يف نظر الدعوى غيابيًا، واحلكم  َعى عليها، وطلب املُدَّ اأ�شالة، ومل يح�شر من ميثل املُدَّ
َعى عليها واإلزامها بت�شنيع �شندوقني للقالبني ح�شب املوا�شفات املتفق عليها، مع تعوي�شه  على املُدَّ
عن االأ�شرار التي حلقت به ب�شبب عدم مطابقة ال�شندوقني للموا�شفات املتفق عليها، وذلك مببلغ 
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قدره )72000( اثنان و�شبعون األف رياٍل، حيث كانت ال�شاحنتني كثريًا ما تتعطل وي�شتغرق اإ�شالح 
هذا العطل مدة يخ�شر بالتايل اأجرها، وب�شوؤاله عن املدة التي توقف بها القالبات عن العمل ب�شبب 
اليوم  الواحد يف  االأدنى الأجرة القالب  اأن احلد  رها ب�شهرين، م�شيفًا  العطل يف �شندوقيهما؟ قدَّ
َعى عليها  هي )600( �شتمائة رياٍل، وب�شوؤاله عن بينته؟ ذكر اأنها �شهادة م�شوؤول املبيعات لدى املُدَّ
احلا�شر يف اجلل�شة املا�شية، اإ�شافًة اإىل ما كتب بخط يده على عر�س الت�شنيع املرفقة �شورة منه 
بالئحة الدعوى، واكتفى بذلك، وعليه راأت الدائرة امل�شي يف نظر الدعوى غيابيًا، ومن ثم اأ�شدرت 
َعى عليها موؤ�ش�شة ).....(  حكمها الغيابي رقم )370/د/جت/3( لعام 1429هـ القا�شي باإلزام املُدَّ
بــ: اأواًل: اإعادة ت�شنيع �شندوقي ال�شاحنتني )القالبني( لدى م�شنع ).....( وتركيبهما يف �شاحنة 

ِعي مبلغًا قدره )72000( اثنان و�شبعون األف رياٍل. ِعي، ثانيًا: ت�شلم املُدَّ املُدَّ
مت اعرتا�شها خالل املدة النظامية  َعى عليها باحلكم يف تاريخ 1429/10/22هـ قدَّ وبعد تبلغ املُدَّ
عي  ِعي، اإما باأن تدفع موكلته للمدَّ يف مذكرة اأورد فيها وكيلها عدم ممانعة موكلته من ال�شلح مع املُدَّ
األف رياٍل مقابل تنازله عن دعواه واعتبار ال�شمان على �شندوقي  مبلغًا قدره )20000( ع�شرون 
ِعي ملوكلته مبلغًا قدره )30000( ثالثون  القالبني الغيًا منذ تاريخ ت�شلمه املبلغ، واإما اأن يدفع املُدَّ
األف رياٍل، منها ت�شعة ع�شر األف رياٍل متثل قيمة ا�شتهالك القالبني ملدة ع�شرة اأ�شهر تقريبًا، واإحدى 
ع�شر األف رياٍل متثل )50%( من الفرق بني �شعر ت�شنيع القالبات اجلديدة، و�شعر ت�شنيع القالبات 
القدمية، وباملقابل تعمد موكلته �شركة ).....( بت�شنيع �شندوقي قالبني بديلني باملوا�شفات املعتمدة 
نف�شها يف التعميد االأ�شلي وجتهيزهما للرتكيب خالل �شهرين من تاريخ التعميد، وعند االنتهاء من 
اإىل جدة  بالريا�س؛ لرت�شلها بدورها  لي�شلم القالبني لفرع موكلته  ِعي  املُدَّ تبلغ موكلته  ت�شنيعهما 

عي. لرتكيب ال�شندوقني، وبعد االنتهاء من تركيبهما تعيدهما موكلته للريا�س، وت�شلمهما للمدَّ
ِعي فيما  وقد حددت الدائرة جل�شة هذا اليوم؛ لنظر الدعوى، وفيها ح�شر الطرفان، وب�شوؤال املُدَّ
يح�شر دعواه؟ طلب اإعادة الت�شنيع والتعوي�س عن فرتة العطل، وب�شوؤاله عما يثبت دعواه بخ�شو�س 
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التعوي�س؟ ذكر اأن لديه �شهادة العمال الذين يعملون لديه، اأو الور�س التي اأ�شلح عندها ال�شاحنتني، 
َعى عليها يف اإحدى الور�س اخلارجية ي�شتلزم  حيث اإنه ملا راأى اأن اإ�شالح ال�شاحنتني عن طريق املُدَّ
وقتًا اأطول من الالزم؛ مما يجعل العمل لديه يتعطل، اأ�شبح يذهب بنف�شه الأية ور�شة وي�شلح العطل 
َعى عليها فقد اأعاد ما ورد بالالئحة االعرتا�شية، وب�شوؤاله عما  على ح�شابه اخلا�س، اأما وكيل املُدَّ
يثبت اأن من حق موكلته املطالبة بفرتة اال�شتهالك وفرق ال�شعر؟ وهل لدى موكلته ورقة تثبت االتفاق 
غري املوجودة يف اأوراق الدعوى، والتي مل ي�شر فيها اإىل ذلك، واإمنا اإىل عر�س ال�شعر واملوا�شفات 
اأكد  الورقة، هذا وقد  لي�س لدى موكلته �شوى هذه  اأنه  ال�شورة املرفقة عليه؟ ذكر  فقط، وبعر�س 
ِعي على طلبه عدم حجز القالبني �شوى الفرتة التي يحتاجها الرتكيب، ولي�س الت�شنيع، اإذ اإن  املُدَّ
َعى عليها فقد مت�شك بال�شمان امل�شنعي يف  فرتة الت�شنيع ال تتطلب اإيقاف القالبني، اأما وكيل املُدَّ
م من موكلته، وقد اكتفى الطرفان مبا �شبق، وعليه ُرفعت اجلل�شة  ِعي للعر�س املقدَّ حالة رف�س املُدَّ

للتاأمل واملداولة.

ِعي يهدف  وبعد �شماع الدعوى واالإجابة وبعد االطالع على اأوراق الق�شية وم�شتنداتها، تبني اأن املُدَّ
َعى عليها باإعادة ت�شنيع �شندوقي القالبني حمل الدعوى طبق  من اإقامة هذه الدعوى اإىل اإلزام املُدَّ
و�شبعون  اثنان  اأ�شابه مببلغ قدره )72000(  الذي  ال�شرر  وتعوي�شه عن  املتفق عليها،  املوا�شفات 
األف رياٍل، وحيث اإن اأ�شا�س هذه هو ت�شنيع �شندوقي �شاحنتني ال�شتعمالهما يف اأعمال جتارية، فاإنه 
يعد عماًل جتاريًا بالتبعية تخت�س الدوائر التجارية يف ديوان املظامل بنظر املنازعات النا�شئة عنه، 
والف�شل فيها مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ، كما تخت�س هذه 
الديوان  رئي�س  معايل  وتعاميم  قرارات  عليه  تن�س  ح�شبما  فيها  والف�شل  الدعوى،  بنظر  الدائرة 

مة الخت�شا�س الدوائر التجارية النوعي واملكاين. املنظِّ
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َعى عليها بوجود العيوب واالأخطاء يف  اأما بخ�شو�س املو�شوع فحيث اأقر مندوب املبيعات لدى املُدَّ
َعى عليها باأن االأ�شل املعمول به لديها هو ت�شنيع ال�شناديق لدى م�شنع  الت�شنيع، وحيث تقر املُدَّ
م  ِعي كان ابتداًء على الت�شنيع يف امل�شنع املذكور، وحيث مل تقدِّ ).....( بجدة، وباأن االتفاق مع املُدَّ
م ما يثبت اأن من حقها خ�شم فرق  ِعي بالت�شنيع لدى ور�س خارجية، كما مل تقدِّ ما يثبت اإذن املُدَّ
ت�شنيع  باإعادة  اإلزامها  اإىل  تنتهي  الدائرة  فاإن  لذا  اال�شتهالك؛  ال�شندوقني، وخ�شم فرتة  قيمة 

�شندوقني بديلني لل�شندوقني احلاليني لدى م�شنع ).....( بجدة.
م ما يثبت دعواه بخ�شو�شها، بل وذكر  ِعي التعوي�س عن فرتة التعطيل، فحيث مل يقدِّ واأما طلب املُدَّ
عندها  اأ�شلح  التي  الور�س  اأو  يده  حتت  يعملون  الذين  العمال  �شوى  ذلك  على  ي�شهد  من  لديه  اأن 
االأعطال على ح�شابه، وحيث اإن العمال والور�س جميعها م�شتفيدة منه، فاإن الدائرة ترى اأن ذلك 
َعى عليها يف االإ�شالح،  غري كاف الإثبات دعواه بهذا اخل�شو�س، وكان الواجب عليه عدم جتاوز املُدَّ

ال �شيما واأن فرتة ال�شمان ال تزال �شارية.
لذلك	حكمت	الدائرة	مبا	يلي:

َعى	 اأوَل:	عدول	الدائرة	عن	حكمها	الغيابي	رقم	)370/د/جت/3(	لعام	1429هـ	القا�شي:	باإلزام	املُدَّ

	).....( م�شنع	 لدى	 )القالبني(	 ال�شاحنتني	 �شندوقي	 ت�شنيع	 باإعادة	 	).....( موؤ�ش�شة	 عليها	

األف	 اثنان	و�شبعون	 قدره	)72000(	 عية	مبلغاً	 ِعية،	وبت�شليمها	للمدَّ املُدَّ وتركيبهما	يف	�شاحنتي	

رياٍل.

َعى	عليها	موؤ�ش�شة	).....(	باإعادة	ت�شنيع	�شندوقي	ال�شاحنتني	 ثانياً:	حكمت	الدائرة	باإلزام	املُدَّ

ِعية	موؤ�ش�شة	).....(،	مع		عدم	 )القالبني(	لدى	م�شنع	).....(	يف	جدة،	وتركيبهما	يف	�شاحنتي	املُدَّ

اإيقاف	ال�شاحنتني	لدى	امل�شنع	اإل	الفرتة	التي	يحتاجها	الرتكيب،	وذلك	بعد	انتهاء	الت�شنيع،	

وذلك	ملا	هو	مو�شح	بالأ�شباب.

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.
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حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما		انتهى	اإليه	من	ق�شاء	،	واأ�شافت	ما	يلي:	1-اأن	توقيع	املدعى	

عليها	على	حم�شر	تلتزم	فيه	بالت�شنيع	لدى	م�شنع	حمدد	هو	الأ�شا�س	الذي	ينبغي	اأن	ي�شتند	

اإليه	احلكم	يف	اللزام	لدى	ذلك	امل�شنع	ولي�س	اإقرار	املدعى	عليها	باأن	الأ�شل	هو	الت�شنيع	لدى	

هذا	امل�شنع	خللو	الأوراق	منه	،	2-اأن	تعديل	املحكمة	حلكمها	جزئياً	ينبغي	اأن	ي�شتخدم	معه	عبارة	

)قررت	املحكمة	تعديل	احلكم	،	اأو	ا�شالحه	ولي�س	العدول	عنه	(	.
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رقم	الق�شية:	2/2963/ق	لعام	1426هـ
رقم	احلكم	البتدائي:	42/د/جت/11	لعام	1430هـ
رقم	حكم	ال�شتئناف:	189/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�شة:	1430/5/22هـ

1-	عدم	اخت�شا�س	مكاين-	من	�شروط	الدفع	به:	اإبداوؤه	قبل	اأي	طلب	اأو	دفاع	يف	املو�شوع.

2-	عقد	نقل	بحري-	م�شوؤولية	الناقل	-	م�شوؤولية	عقدية	-	�شفة	-تعوي�س	عن	هالك	الب�شاعة	

امل�شحونة	يف	البحر.

طريقها  عن  بحرًا  امل�شحونة  الب�شاعة  عن  تعوي�شه  عليها  عى  املُدَّ ال�شركة  باإلزام  ِعي  املُدَّ مطالبة 
ل�شقوطها يف البحر.

ِعي واإمنا املر�شل اإليه ال�شحنة بح�شبان اأن االأخري  عى عليه باأن امل�شتحق للتعوي�س لي�س املُدَّ دفع املُدَّ
هو من بيده بولي�شة ال�شحن وهو الذي �شحنت اإليه الب�شاعة واأنه تقدم بالفعل بطلب احل�شول على 
اأن يكون  العرف يقت�شي  باأن  تنازاًل منه- عدم �شحة االدعاء  اأن يح�شر  ِعي  املُدَّ واأن على  تعوي�س 
�شاحب احلق يف التعوي�س هو امل�شحون له واأن ربان ال�شفينة يحوز الب�شاعة حل�شابه فذلك لي�س يف 
ِعي  كل االأحوال الأن الربان يكون نائبًا عن ال�شاحن اأو امل�شحون له بح�شب نوع ال�شحن- تقدمي املُدَّ
تنازاًل من ال�شركة املر�شل اإليها ال�شحنة مت�شمنًا الن�س على طلبها اإلغاء طلب التعوي�س املقدم منها 
عى عليها به باعتباره املالك ال�شرعي حلاوية ال�شحن رقم ).....(  ِعي يف مطالبة املُدَّ واأحقية املُدَّ
يف الوقت الذي فقدت فيه- اأثره: ثبوت ال�شفة للمدعي يف املطالبة بالتعوي�س عن هالك الب�شاعة 
ِعي- اأثر ذلك:  عى عليها باأن قيمة التعوي�س هي كما ذكر املُدَّ وفقدها يف عر�س البحر- اإقرار املُدَّ

عى عليها باأن تدفع للمدعي املبلغ مو�شوع الدعوى. اإلزام ال�شركة املُدَّ
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ِعي ).....( تقدم للديوان بعري�شة دعوى ذكر فيها اأنه  وحيث اإن وقائع الق�شية تتلخ�س يف اأن املُدَّ
نهاية  االأمريكية يف  املتحدة  الواليات  اإىل  م�شتعمل  �شيارات  غيار  �شحن عدد )1( )كنتيرن( قطع 
ال�شركة  واأن  يوم 2004/11/5م،  ال�شركة ).....(  عى عليها  املُدَّ لعام 1425هـ عن طريق   8 �شهر 
عى  عى عليها اأفادته باأن )كنتيرنه( �شقط يف البحر ح�شب ادعائهم، واأنه قد طالب ال�شركة املُدَّ املُدَّ
عليها باإعادته له اأو اإعطائه حقه والبالغ )94.342 دوالرًا اأمريكيًا( قيمة الب�شاعة، واأن )كنتيرنه( 
من  حقه  اإعطاءه  وطلب  ال�شحيح  املحل  يف  تو�شع  ومل  مربوطة،  وغري  اآمن  غري  حمل  يف  و�شعت 

عى عليها، وذكر اأن عددها 3235 قطعة اأو دفع مبلغ )94.342 دوالرًا اأمريكيًا(. ال�شركة املُدَّ
وقد �شجلت االأوراق ب�شجالت الديوان ق�شية بالرقم )2963/ق/2( لعام 1426هـ واأحيلت اإىل هذه 

الدائرة حيث قامت بنظرها على الوجه املو�شح بدفرت �شبط الق�شية.
عى عليها  ِعي اأمام الدائرة م�شمون ما ورد بعري�شة دعواه �شالفة الذكر فقدم وكيل املُدَّ وقد كرر املُدَّ
االأمريكية �شاحبة  املتحدة  بالواليات   ).....( �شركة  اإليه  املر�شل  باأن  فيها  مفيدًا  ).....( مذكرة 
االإر�شالية قد تقدمت اإىل فرع مكتب موكلته بالواليات املتحدة ببيان حمتويات ال�شحنة املر�شلة اإليها 
وتقدر القيمة املالية لل�شحنة مببلغ )94.342 دوالرًا اأمريكيًا( وتكاليف �شحن اإر�شال مببلغ )2000 
دوالر اأمريكي( لت�شبح جملة املطالبة بالتعوي�س مبلغًا وقدره )94.342 دوالرًا اأمريكيًا( واملدعي 
عندما اأر�شل وثائق ال�شحن مبا فيها بولي�شة ال�شحن اإىل املر�شل اإليه اأ�شبحت الب�شاعة ملك املر�شل 
مرتجمة  �شورة  مبذكرته  واأرفق  البحار  اأعايل  يف  وهي  الوثائق  مبوجب  بيعها  ي�شتطيع  حيث  اإليه 
ِعي لي�س له  اأن املُدَّ اإليه باملطالبة بالتعوي�س عن الب�شاعة وانتهى يف مذكرته اإىل  خلطاب املر�شل 
�شفة الإقامة الدعوى بالتعوي�س �شد موكلته وطلب رد الدعوى وقد اأ�شدرت الدائرة بت�شكيل �شابق 
حكمًا برقم )302( لعام 1426هـ حكمت فيه: باإلزام ).....( باأن تدفع مبلغًا وقدره اأربعة وت�شعون 
اأمريكيًا( للمدعي ).....( ملا هو  اأمريكيًا )94.342 دوالرًا  األفًا وثالثمائة واثنان واأربعون دوالرًا 
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عى عليه اأحيل املو�شوع اإىل هيئة  مو�شح باالأ�شباب التي اأوردتها يف حكمها وبناًء على اعرتا�س املُدَّ
التدقيق فاأ�شدرت حكمها رقم )801( لعام 1427هـ ذكرت به اأنه ظهر لها اأن االعرتا�س قد قدم 
خالل االأجل املحدد لذلك نظامًا مما يتعني معه قبوله �شكاًل، اأما عن املو�شوع فقد ا�شتبان للهيئة 
باأن تدفع مبلغًا  عى عليها ).....(  املُدَّ اإلزام  اإىل  التدقيق  الدائرة يف حكمها حمل  انتهت  يلي:  ما 
اأمريكيًا الأ�شباب حا�شلها  واأربعون دوالرًا  األفًا وثالثمائة واثنان  اأربعة وت�شعون  وقدره )94.342( 
عى عليها بذلك �شند ال�شحن للمدعى  ِعي قام ب�شحن ب�شاعته اإىل املر�شل اإليه واأ�شدرت املُدَّ اأن املُدَّ
هذه  تنتقل  وال  عليها(  عى  )املُدَّ الناقل  قبل  مبا�شرة  دعوى  له  يحق  بالتايل  واأنه  فيه  ا�شمه  املبني 
اإذا كانت اإجراءات احلوالة قد اتبعت يف نقل �شند ال�شحن ومل تثبت  اإال  اإليه  الدعوى اإىل املر�شل 
عى عليها اإمتام هذه احلوالة واأنه مل يثبت اأن �شند ال�شحن قد انتقلت ملكيته اإىل املر�شل اإليه اأو  املُدَّ
اأنه قد ا�شتلم الوثائق وقد تلفت الب�شاعة قبل ت�شليمها للمر�شل اإليه كما اأن تلف املبيع قبل التمكن 
من قب�س الثمن يبطل العقد كما اأ�شارت الدائرة اإىل بع�س املبادئ الق�شائية واأردفت اأي�شًا بقولها 
اإن م�شوؤولية الناقل البحري م�شوؤولية عقدية وهي حتقيق نتيجة وهو يعترب اأجريًا م�شرتكًا اإلخ... ما 
جاء يف اأ�شباب حكم الدائرة وترى الهيئة اأن ما خل�شت اإليه الدائرة حمل نظر فاإنه باالطالع على 
لها �شوى  تعقد  اإذ مل  اإ�شدار حكمها  تام قد تعجلت يف  الدائرة وبو�شوح  اأن  الدعوى يلحظ  اأوراق 
اإبداء كل ما لديه من اأقوال ودفوع وتقدمي ما يراه الزمًا  عى عليه من  جل�شة واحدة مل يتمكن املُدَّ
الإظهار دفاعه ومل يظهر من اإفادته يف ح�شر ال�شبط اأنه قد ختم اأقواله وقد كان يتعني على الدائرة 
عى عليها ال�شكلي باأنه ال �شفة للمدعية يف الدعوى اأن تف�شل يف هذا الدفع ال�شكلي  عند دفع وكيل املُدَّ
عية مو�شوعًا فالدعوى  عى عليها اأنه مل تقبل دفعه وتطلب منه الرد على دعوى املدَّ وتعلم وكيل املُدَّ
عى عليها م�شمون ذلك يف اعرتا�شه  املُدَّ للف�شل فيها وقد ذكر وكيل  بهذه احلال ال تعترب مهياأة 
على احلكم حمل التدقيق وبالتايل فاإنه يتعني على الدائرة عند معاودتها نظر الدعوى مراعاة ما 
ذكرته الهيئة اآنفًا ومن ثم اإ�شدار حكمها بح�شب ما يظهر لها من احلال. كما ترى الهيئة اأنه يتعني 
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مل  اجلزئية  هذه  اإن  ِعي حيث  املُدَّ ب�شاعة  حاوية  �شقوط  كيفية  تبحث وحتقق يف  اأن  الدائرة  على 
عى عليها عنها واإمنا جاءت اأقوال  تاأخذ حقها يف البحث واملناق�شة للخلو�س اإىل مدى م�شوؤولية املُدَّ
ِعي يف هذا ال�شاأن بلمحة عابرة بقولها اإنها يف حمل غري اآمن وغري مربوطة وبالن�شبة للمدعى  املُدَّ
عليها فاإنها كما ذكرت الهيئة �شابقًا مل ترد على الدعوى مو�شوعًا حتى يعرف موقفها يف هذا ال�شاأن 
اأوردته يف هذا اخل�شو�س كان يف اعرتا�شها على  وقد اقت�شر دفعها على الدعوى �شكاًل وكل ما 
احلكم حمل التدقيق اأنه مل يثبت اأن هالك الب�شاعة كان بتعد اأو اإهمال منها. ومن ثم على الدائرة 
ا�شتق�شاء بحث هذه اجلزئية واخللو�س بنتيجة وا�شحة ومن ثم احلكم بح�شب ما يظهر لها من 
احلال ملا �شبق فتنتهي الهيئة اإىل نق�س احلكم حمل التدقيق واإعادة الق�شية للدائرة ملعاودة نظرها 
والف�شل فيها وفق ما مت اإي�شاحه �شالفًا وما قد ي�شتجد عند اإعادة نظر الق�شية من اأمور. وانتهت 
اإىل احلكم بنق�س احلكم رقم )302/د/جت/11( لعام 1426هـ ال�شادر يف الق�شية )2/2963/ق( 
لعام 1426هـ واإعادتها مع حكمها اإىل الدائرة التجارية احلادية ع�شرة ملعاودة نظرها والف�شل فيها 

وفقًا ملا جاء يف حكم الهيئة وما قد ي�شتجد عند اإعادة نظرها من اأمور.
عى  املُدَّ ِعي ).....( كما ح�شر عن  املُدَّ الق�شية فح�شر  املرافعة يف  باب  فتح  الدائرة  اأعادت  وقد 
امل�شتحق  اأن  عليه  عى  املُدَّ واأ�شاف  ال�شابقة  اأقوالهما  الطرفان  كرر  وقد   ).....( وكيلها  عليها 
ل�شقوط  هلكت  الب�شاعة  اأن  ذكر  كما  البولي�شة  بيدها  التي  ال�شركة  واإمنا  ِعي  املُدَّ لي�س  للتعوي�س 
ِعي اإال اأن امل�شتحق لها هو من  الكونتيرن من ال�شفينة كما ذكر اأن القيمة هي املبلغ الذي ذكره املُدَّ
اإليها الب�شاعة وطلب رد الدعوى لكون  بيده بولي�شة ال�شحن وهو ال�شركة االأمريكية التي �شحنت 
عى عليها احتالت عليه  ِعي باأن البولي�شة كانت بيده اإال اأن املُدَّ ِعي ال �شفة له يف ذلك، فرد املُدَّ املُدَّ
ت�شليمهم  ي�شتلزم  ذلك  واأن  �شيعر�شونه  اأنهم  من  ذكروه  ملا  منعه  و�شحبوها  الب�شاعة  غرق  بعد 
عى عليها يف مذكرته ال�شابقة املقدمة  عى عليها وقد قرر ذلك وكيل املُدَّ البولي�شة وهي يف حوزة املُدَّ
للدائرة كما اأن البولي�شة لي�شت بحوزته هو وال ال�شركة امل�شحون اإليها علمًا باأن ت�شلم الب�شاعة هو 
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عى عليه ذلك،  يف الواليات املتحدة والب�شاعة ال تزال بعهدته يف اإي�شالها لت�شليمها هناك، فنفى املُدَّ
عى عليه لغر�س التعوي�س كما ذكر اأن  ِعي باأن الوكيل ال�شابق اأقر باأن البولي�شة بحوزة املُدَّ فرد املُدَّ
عى عليها يف  اأنه �شادر من املُدَّ هناك م�شتندًا موؤرخًا يف 2005/12/9م مرفق ترجمة له ذكر به 
الواليات املتحدة وقد طلبت منه ت�شليمها ن�شخ البولي�شة االأ�شلية واإثبات الدفع لوكالء ال�شحن يف 
عى عليها باأن امل�شتند املذكور �شادر عن مكتب موكلته يف الواليات املتحدة  جدة، فاأجابه وكيل املُدَّ
وهي تطلب ت�شليمها البوال�س ليمكن التعوي�س اإذ اإن التعوي�س م�شتحق ملن بيده البوال�س وال يعني 
اأمريكا وهو  اأن البولي�شة كانت بيد امل�شتورد يف  اأن البوال�س �شلمت واإمنا هو طلب ذلك واأ�شاف 
ِعي اأن يح�شر تنازاًل من ال�شركة  الذي قدم البولي�شة الأجل احل�شول على التعوي�س ويف اإمكان املُدَّ
ِعي باأن ال�شركة قد وجهت خطابًا  تلك للمدعي عن البولي�شة اأو وكالة منها يف ت�شلم املبلغ، فرد املُدَّ
عى عليه باأن اخلطاب لي�س موثقًا  عى عليها تفيد باأن الب�شاعة له وقدم ترجمة لها، فرد املُدَّ اإىل املُدَّ
ِعي  املُدَّ فاأح�شر  الر�شمية،  اأمام اجلهات  التعوي�س وغري معتمد  مبلغ  للمدعي عن  ال�شركة  بتنازل 
خطاب التنازل عن البولي�شة موثقًا من اجلهات الر�شمية يف الواليات املتحدة االأمريكية ويف اململكة 
وقد جاء ن�س التنازل )اإىل من يهمه االأمر: اأرجو قبول خطابنا هذا الإلغاء طلب التعوي�س املقدم من 
طرفنا بخ�شو�س قيمة �شحن احلاوية التي حتمل رقم ).....( والتي فقدت يف عر�س البحر اأثناء 
نقلها اإلينا يف �شهر �شبتمرب 2005م، كما اأننا ن�شهد بان ال�شيد ).....( وعنوانه مدينة جدة اململكة 
العربية ال�شعودية كان هو املالك ال�شرعي حلاوية ال�شحن التي حتمل رقم ).....( يف الوقت الذي 
فقدت فيه نظرًا الأنها يف ذلك الوقت مل تكن تعترب ملكًا ل�شركة ).....( للخدمات، حيث اإنه لي�س 
لل�شركة احلق يف حيازة ملكية تلك احلاوية اإال بعد ا�شتالمها يف من�شاأتنا مبدينة كرويدون، والية 
�شركة  له مطالبة  ال�شيد ).....( هو من يحق  يكون  وعليه  االأمريكية  املتحدة  الواليات  بن�شلفانيا، 
وال�شيد  املفقودة  ال�شحنة  بقيمة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  لل�شحن  الوطنية  ال�شركة  ال�شحن- 

).....( هو امل�شتحق للتعوي�س بناًء على ذلك.
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باإخال�س، �شوري�س خو�شال، الرئي�س، �شركة ).....( للخدمات املتخ�ش�شة.
فاإن  الريا�س  مدينة  يف   ).....( الرئي�س  املقر  اإن  القول  �شمنها  مبذكرة  عليه  عى  املُدَّ رد  وقد 
االخت�شا�س املكاين ينعقد اأمام ديوان املظامل بالريا�س واأ�شاف اأنه ورد يف خطاب التنازل املقدم 
الوقت  الرقم ).....( يف  التي حتمل  ال�شحن  ال�شرعي حلاوية  املالك  ِعي ).....( كان هو  املُدَّ من 
اأنها ملك للمدعى عليه  التي تدعي �شركة ).....(  اأن احلاوية  الذي فقدت فيه(. ورده على ذلك 
).....( يف احلقيقة ملك ).....(، كما ورد يف خطاب التنازل ما ن�شه: )....اأنه لي�س لل�شركة احلق 
يف حيازة ملكية تلك احلاوية اإال بعد ا�شتالمها يف من�شاأتنا مبدينة كرويدون، والية بن�شلفانيا( لقد 
ا�شتقر العرف والق�شاء منذ فرتة طويلة على االعرتاف بحق خا�س للمر�شل اإليه يف مواجهة الناقل 
اأخرى  ناحية  من  اأنه  كما  التلف  اأو  الهالك  عن  وبالتعوي�س  الب�شاعة  با�شتالم  ومطالبته  مبا�شرة 
يلتزم بدفع االأجرة اإذا مل يكن ال�شاحن قد دفعها كما يلتزم بكافة ال�شروط الواردة ب�شند ال�شحن 
بها ومبوجب  يعترب مدينًا  اإليه  املر�شل  فاإن  التفريغ  الدفع يف ميناء  واجبة  النقل  اأجرة  فاإذا كانت 
�شند ال�شحن املبني به ا�شتالم املر�شل اإليه فاإن ربان ال�شفينة يحوز الب�شاعة ماديًا حل�شاب املر�شل 
اإليه وحائز �شند ال�شحن ميلك الب�شاعة مما يعطيه احلق يف ت�شلم الب�شاعة من احلائز لها ماديًا 
ومطالبته بالتعوي�س وعلى هذا االأ�شا�س تقدمت ).....( اإىل �شركة النقل البحري يف اأمريكا باأ�شل 
بولي�شة ال�شحن للمطالبة بالتعوي�س وفقًا ملا تدفعه �شركة التاأمني بعد التحقق من احلادث واأ�شبابه 

وطلب رد الدعوى، وقد اكتفى الطرفان مبا �شبق لهما من اأقوال واكتفيا بها.

الدفع على  فاإن هذا  املكاين  باالخت�شا�س  واملتعلق  وكالة  عى عليه  املُدَّ يتعلق بدفع  اإنه فيما  وحيث 
وقد مت نظر  اأما  الدعوى  بداية نظر  اإثارته يف  له احلق يف  كان  اإذ  متاأخرًا  فر�س �شحته قد جاء 
املو�شوع و�شدر ب�شاأنه اأحكام من الدائرة ومن هيئة التدقيق فاإن الدائرة ال جتد مربرًا للنظر يف 
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هذا الدفع ويتعني رف�شه
عى عليه قد دفع باأن الب�شاعة حمل النزاع ملك  وحيث اإنه فيما يتعلق مبو�شوع الدعوى فلما كان املُدَّ
ِعي وادعى باأنها له واأنه �شلم بولي�شة ال�شحن للمدعى عليها  للم�شحون اإليه وهو االأمر الذي نفاه املُدَّ
ِعي باإح�شار تنازٍل من  عى عليه وكالة قد طالب املُدَّ لغر�س التعوي�س اإال اأنها اأخفتها، وملا كان املُدَّ
ِعي التنازل امل�شار اإليه اأعاله ت�شمن اإقرارًا من امل�شحون له  امل�شحون لها عن ال�شحنة فاأح�شر املُدَّ
عى  ِعي( واأنه هو �شاحب احلق يف التعوي�س ولذلك فاإن ما دفع به املُدَّ باأن ال�شحنة هي لل�شاحن )املُدَّ
عليه وكالة من كون احلق يف طلب التعوي�س هو لل�شركة االأمريكية امل�شحون لها ال حمل له وتكون 

عى عليها ملزمة بدفع التعوي�س للمدعى. املُدَّ
عى عليه من اأن العرف يقت�شي اأن يكون �شاحب احلق يف التعوي�س   ال يغري من ذلك ما اأثاره املُدَّ
هو امل�شحون له واأن ربان ال�شفينة يحوز الب�شاعة حل�شابه فذلك لي�س يف كل االأحوال فالربان يكون 
نائبًا عن ال�شاحن اأو امل�شحون له بح�شب نوع ال�شحن ف�شاًل عن اأن امل�شحون له قد تنازل للمدعى وهو 
عى عليه قد اأقر باأن القيمة  على فر�س كونه �شاحب احلق فقد اأعطاه بتنازله للمدعي، واإذ كان املُدَّ

ِعي فاإنه يتعني احلكم له بذلك املبلغ. امل�شتحقة للتعوي�س هي كما ذكره املُدَّ
اأربعة	 	)94.342( وقدره	 مبلغاً	 	).....( للمدعى	 تدفع	 باأن	 	).....( باإلزام	 الدائرة	 لذلك	حكمت	

وت�شعون	األفاً	وثالثمائة	واثنان	واأربعون	دولراً	اأمريكاً.

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	1/4986/ق	لعام	1427هـ
رقم	احلكم	البتدائي:	208/د/جت/5	لعام	1429هـ
رقم	حكم	ال�شتئناف:	272/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�شة:	1430/7/29هـ

عقد	نقل	-	م�شوؤولية	الناقل	عن	ت�شرفات	تابعيه	-	يد	الناقل	-	تعدي	وتفريط	-	�شمان	-	الدفع	

بنظر	الدعوى	يف	حمكمة	اأخرى.	

مطالبة املدعية بب�شاعة تعاقدت مع املدعى عليها لنقلها- �شرقة الب�شاعة من قبل ال�شائقني يعترب 
عى عليها باأن جزءًا من  عى عليها قيمتها لتبعيتهم لها- عدم �شحة دفع املُدَّ تعديًا ت�شمن معه املُدَّ
عية ال�شتالمها، الأن الب�شاعة املنقولة  الب�شاعة امل�شروقة مت التحفظ عليها بال�شرطة ومل تتقدم املدَّ
عى عليها لنقلها ومن ثم فاإنه من املتعني عليها هي التقدم ال�شتالمها باعتبارها  كانت يف حوزة املُدَّ
عى عليها ب�شفتها الناقل لقيمة هذه الب�شاعة  املعنية بها حتى متام النقل- اأثر ذلك: �شمان املُدَّ

كاملة.
عى عليها و�شائقيها  2- اختالف مو�شوع الدعوى املاثلة عن دعوى احلق العام اأو الدعوى بني املُدَّ
عى عليها باأن الدعوى ذاتها منظورة اأمام  املنظورة اأمام املحكمة العامة- اأثره: عدم �شحة دفع املُدَّ
عى عليها باأن تدفع للمدعية قيمة الب�شاعة مو�شوع الدعوى. املحكمة العامة- موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ

اأنه تقدم ملقر  اأوراقها وبالقدر الالزم للف�شل فيها  تتح�شل وقائع هذه الدعوى ح�شبما يتبني من 
عية موؤ�ش�شة ).....( بالئحة دعوى �شد  املحكمة االإدارية مبنطقة الريا�س ).....( بوكالته عن املدَّ
عبارة  ب�شاعة  نقل  مهمة  باإ�شناد  قامت  موكلته  اأن  فيها  ذكر   ).....( ل�شاحبها   ).....( موؤ�ش�شة 
عى عليها الناقل واأن الب�شاعة املنقولة  عن كابالت كهربائية ل�شالح �شركة ).....( عن طريق املُدَّ
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تبلغ قيمتها مبلغًا قدره )895.298.33( ثمامنائة وخم�شة وت�شعون األفًا ومائتان وثمانية وت�شعون 
بكل  للعمالء  جدة  من  الب�شاعة  باإي�شال  تقم  مل  عليها  عى  املُدَّ اأن  اإال  هللة.  وثالثون  وثالثة  ريااًل 
فاإنه يطلب احلكم  لذا  الب�شاعة ملوكلته  تعد  تاريخه ومل  من �شركة ).....( و�شركة ).....( حتى 
عى عليها بدفع التعوي�س ملوكلته مبقدار قيمة الب�شاعة والبالغ قدرها )895.298.33(  باإلزام املُدَّ
اإىل  باالإ�شافة  هللة  وثالثون  وثالثة  ريااًل  وت�شعني  وثمانية  ومائتني  األفًا  وت�شعني  وخم�شة  ثمامنائة 

اأتعاب املحاماة وقدرها مائة األف رياٍل.
بتاريخ  الدائرة  اإىل هذه  واأحيلت  لعام 1427هـ  برقم )4986/ق(  ق�شية  الدعوى  قيدت هذه  وقد 
لذلك  حددت  حيث  ال�شبط  بدفرت  املثبت  النحو  على  نظرها  الدائرة  فبا�شرت  1427/11/21هـ 
جل�شة يوم االأحد 1428/6/9هـ وفيها ح�شر ).....( ).....( اجلن�شية مبوجب بطاقة االأحوال رقم 
رقم )76359(  الوكالة  عية مبوجب  املدَّ عن  وكياًل  ب�شفته  الطائف  اأحوال  من  ال�شادرة   ).....(
عى عليه اأ�شالة  بتاريخ 1427/10/28هـ وال�شادرة من كتابة عدل جدة الثانية وح�شر حل�شوره املُدَّ
).....( ).....( اجلن�شية مبوجب بطاقة االأحوال رقم ).....( وال�شادرة من اأحوال الزلفى ويف 
الوارد بالئحة  النحو  اأنها على  عية عن دعوى موكلته فذكر  املدَّ الدائرة وكيل  �شاألت  هذه اجلل�شة 
باأنه  اأجاب  اأ�شالة  عليه  عى  املُدَّ الدعوى من  وبطلب اجلواب على  اأعاله  وال�شالف ذكرها  الدعوى 
عية لنقل ب�شائع عبارة عن كابالت كهربائية ال يعلم قيمتها واأنه مت نقل  بالفعل مت االتفاق مع املدَّ
هذه الكابالت عن طريق �شياراته اإال اأن �شائقي هذه ال�شيارات الذين هم على كفالته قاموا ببيع هذه 
الكابالت على �شاحب مزرعة مبحافظة �شفوى باملنطقة ال�شرقية وقد اكت�شف اأمرهم واأن ال�شائقني 
التابعني له مت اإيقافهم ب�شرطة القطيف وجزء من الكابالت الكهربائية لدى �شرطة �شفوى واجلزء 
عية اأن تراجع  عية واأن على املدَّ االآخر مت اإحراقه من قبل العمالة املوجودة باملزرعة، واأنه مت تبليغ املدَّ
�شرطة �شفوى ال�شتالم الكابالت املوجودة لديها ومطالبة املت�شبب نظرًا لكونه مل يرتكب خمالفة 
عية يحق لها مطالبته يف هذه الدعوى ذلك اأن املعني باملطالبة هم �شائقو ال�شيارات التابعني  بحق املدَّ
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ملوؤ�ش�شته و�شاحب املزرعة والعاملني فيها.
عية مذكرة برده مكونة من �شفحة واحدة ذكر  ويف جل�شة يوم ال�شبت 1428/7/28هـ قدم وكيل املدَّ
عى عليها مل تواف موكلته بعني الب�شاعة التي تدعى وجودها ب�شرطة �شفوى لكي يتم  فيها اأن املُدَّ

خ�شم قيمتها من املطالبة يف هذه الدعوى.
ويف جل�شة يوم االأحد 1428/7/29هـ قدم ).....( ).....( اجلن�شية مبوجب بطاقة االأحوال رقم 
1428/6/19هـ  بتاريخ   )2/17( رقم  الوكالة  مبوجب  عليها  عى  املُدَّ عن  وكياًل  ب�شفته   ).....(
وال�شادرة من كتابة عدل حمافظة الزلفى مذكرة برده مكونة من ثالث �شفحات ذكر فيها اأن اإجابة 
موكلته على الدعوى هي من الناحيتني ال�شكلية واملو�شوعية اأما الناحية ال�شكلية، فاإن مو�شوع دعوى 
عية منظور اأمام املحكمة العامة بالقطيف لدى ف�شيلة القا�شي ).....( برقم )1101( بتاريخ  املدَّ
املرافعات  نظام  من   )71( املادة  ن�شت  وقد  واحد  مو�شوعها  وتلك  الدعوى  فهذه  1428/5/9هـ 
ال�شرعية على جواز الدفع باإحالة الدعوى اإىل حمكمة اأخرى لقيام النزاع ذاته اأمامها منعًا لتعار�س 

االأحكام.
ال�شائقني  قبل  من  �شرقتها  متت  بها  املدعى  الب�شاعة  فاإن  املو�شوعية  الناحية  من  اجلواب  اأما 
لل�شيارات ح�شب اإفادة �شرطة �شفوى بناء على التعميم ال�شادر من اجلهات االأمنية على ال�شيارات 
الناقلة وال�شائقني لتلك ال�شيارات عندما فقد موكله و�شائل االت�شال بهم، حيث مت القب�س على اأحد 
ال�شائقني مبطار امللك خالد الدويل بتهمة التزوير، ومع التحقيقات عن دوافع التزوير اأقر بقيامه 
احلمولة  اإنزال  مبكان  اعرتف  حيث  الكهربائية  الكيابل  ب�شرقة  بالقيام  ال�شائقني  من  معه  ومن 
يزال  ال  حيث  القطيف  �شجن  اإىل  ال�شارق  اإحالة  مت  وقد  ال�شرقية  املنطقة  يف  �شفوى  يف  مبزرعة 
موجودًا هناك وق�شيتهم منظورة �شرعًا و�شدر احلكم �شد املتهم ومن معه بالتحفظ عليهم اعتبارًا 
اأ�شهر من تاريخه حتى تتم مراجعة �شاحب احلق اخلا�س اأو  من تاريخ 1428/5/26هـ ملدة �شتة 
�شرطة �شفوى  اإىل  بذلك  ووجه  يتنازل عنه �شاحب احلق اخلا�س  اأو  غارمًا  كفياًل  املتهم  يح�شر 
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برقم )9/437( يف 1428/5/26هـ وقد اأفاد ف�شيلة القا�شي م�شدر احلكم باأنه حال انتهاء املدة 
�شراحه  اإطالق  �شينظر يف م�شاألة  فاإنه  يراجع �شاحب احلق اخلا�س  املتهم ومل  بها على  املحكوم 
واعتبار �شاحب احلق اخلا�س تاركًا حلقه وبالتوجه اإىل �شرطة �شفوى اأفاد النقيب ).....( رئي�س 
التحقيقات يف �شرطة �شفوى باأنه مت العثور والتحفظ على عدد واحد كبل كهربائي وبع�س اللفات 
اأ�شحابها احل�شور ال�شتالمها وانتهى اإىل طلب احلكم ب�شرف النظر عن دعوى  النحا�شية وعلى 
ِعي حيث اإن مو�شوع هذه الدعوى منظور اأمام املحكمة العامة بالقطيف ويف جل�شة يوم الثالثاء  املُدَّ
عية مذكرة برده من �شفحة واحدة مرفق بها �شورة مرفق واحد  1428/11/10هـ قدم وكيل املدَّ
عى عليها با�شتالمها بوا�شطة  ذكر فيها اأن جميع الب�شاعة عبارة عن كابالت كهربائية قامت املُدَّ

موظفيها كاالآتي:
1- ب�شاعة عبارة عن خم�س بكرات املو�شحة اأو�شافها باإذن الت�شليم رقم )80049604( مت حتميلها 
بوا�شطة ال�شائق ).....( مت ا�شتالمها من م�شتودعات �شركة الكابالت ال�شعودية بجدة الإي�شالها 

للمر�شل اإليه �شركة ).....(.
الت�شليم رقم )80050021( مت  باإذن  املو�شحة  باأو�شافها  بكرة  اثني ع�شر  ب�شاعة عبارة عن   -2
اإىل  ال�شائق ).....( الإي�شالها  بوا�شطة  ال�شعودية بجدة  الكابالت  حتميلها من م�شتودعات �شركة 

املر�شل اإليه �شركة ).....(.
الت�شليم رقم )80049418( مت  باإذن  املو�شحة  باأو�شافها  بكرة  اثنى ع�شر  ب�شاعة عبارة عن   -3
اإىل  ال�شعودية بجدة الإي�شالها  الكابالت  ال�شائق ).....( من م�شتودعات �شركة  بوا�شطة  حتميلها 

املر�شل اإليه �شركة ).....( و).....(.
4- ب�شاعة عبارة عن �شبع بكرات باأو�شافها املو�شحة باإذن الت�شليم رقم )80049444( وامل�شلمة 
لل�شائق ).....( من م�شتودعات �شركة الكابالت ال�شعودية بجدة الإي�شالها اإىل املر�شل اإليه �شركة 

).....( و).....(.
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عية املو�شح به قيمة هذه  عى عليها خلطاب املدَّ عية مبذكرته �شورة من ا�شتالم املُدَّ واأرفق وكيل املدَّ
الب�شاعة.

عية اإن كانت �شركة الكابالت ال�شعودية قامت با�شتقطاع م�شتحقاتها عن  ثم �شاألت الدائرة وكيل املدَّ
عية وتقدمي ما يثبت ذلك فقدم بجل�شة يوم الثالثاء 1429/3/3هـ  الكابالت املفقودة من ح�شاب املدَّ
الكابالت  �شركة  من  ال�شادر  اخلطاب  وكذلك  للدائرة  الكابالت  �شركة  من  ال�شادر  اخلطاب 
من  رياالت  قدره )750.009.40(  مبلغ  واملت�شمنة خ�شم  واملوؤرخة يف 1429/2/21هـ  للمدعية 

عية عن الب�شاعة املفقودة جرى اإرفاقها مبلف الدعوى. ح�شاب املدَّ
عى عليها مذكره برده مكونة من �شفحة واحدة  ويف جل�شة يوم الثالثاء 1429/6/13هـ قدم وكيل املُدَّ
ذكر فيها اأن موكله واإن اأقر بنقله الب�شاعة اإال اأن يده يد اأمانة واالأمني ال ي�شمن بال تعد وال تفريط 
منه، الأن فقدان الب�شاعة هو ب�شبب ظاهر ولي�س خفي وهو ال�شرقة حيث ثبت ذلك لدى القا�شي 
عية  املدَّ اأن  كما  ت�شرر  قد  فموكله  اجلناة  على  وقب�س   ).....( ال�شيخ  بالقطيف  العامة  باملحكمة 
مت�شررة. وقد ن�س الفقهاء على اأن يد االأمانة ال �شمان عليها بال تعد وال تفريط، ويد االأمانة هي 

التي تقب�س العني ال بق�شد التملك واالنتفاع بل نيابة عن املالك فكان قب�شها ملنفعة املقبو�س منه
كما اأن املنظم قد �شماه اأمينًا يف املادة )25( من نظام املحكمة التجارية بقوله: )ي�شمن الوكيل 
االإر�شالية  قائمة  اإليه ما مل يكن يف  بعد و�شولها  املر�شلة  االأ�شياء  تلف من  اأو  واالأمني كل ما �شاع 
�شرط يدفع عنه ال�شمان اأو كان التلف وال�شياع ب�شبب يعجز الوكيل واالأمني عن دفعه(، وما فعلته 
العمالة من قيامها بال�شرقة يدخل من االأ�شباب التي يعجز االأمني عن دفعها واإذا كان احلال كذلك 
فاإن موكله ال يعد �شامنًا واإمنا ال�شمان يقع على من قام ب�شرقة الب�شاعة وانتهى اإىل طلب احلكم 

عية. ب�شرف النظر عن دعوى املدَّ
عى  اأن املوؤ�ش�شة املُدَّ عية بن�شخة من هذه املذكرة وباطالعه عليها ذكر  وقد جرى تزويد وكيل املدَّ
عليها  عى  املُدَّ اإحالة  واأن  التعاقد  حمل  للعمل  املبا�شرة  وهي  النظام  وفق  بالوفاء  ملزمة  عليها 
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بخ�شو�س املطالبة للعاملني يف املوؤ�ش�شة دون �شاحبها ينايف فكرة ونظام املوؤ�ش�شة التجارية.
عية عن الب�شاعة املتحفظ عليها  ويف جل�شة يوم الثالثاء 1429/10/14هـ �شاألت الدائرة وكيل املدَّ
عى عليها وهل مت ا�شتالم �شيء منها فذكر اأن  لدى �شرطة �شفوى على النحو الذي ذكره وكيل املُدَّ
عى  املُدَّ اأن وكيل  عى عليها يف حني  املُدَّ التي ذكرها وكيل  الب�شاعة  اأي �شيء من  ت�شتلم  موكلته مل 
عية مل تقم مبراجعة �شرطة �شفوى ال�شتالم الب�شاعة املتحفظ عليها  اأفاد الدائرة باأن املدَّ عليها 
قدره  مبلغًا  ملوكلته  تدفع  باأن  عليها  عى  املُدَّ باإلزام  موكلته  مطالبة  عية  املدَّ وكيل  ح�شر  عندها 
يف  يرغبان  ما  لديهما  كان  اإن  الطرفني  وب�شوؤال  املفقودة  الب�شاعة  قيمة  ريااًل   )703.926/67(

اإ�شافته اأو تقدميه فقرر كل واحد منهما االكتفاء مبا �شبق تقدميه

قدره  مبلغًا  للمدعية  تدفع  باأن  عليها  عى  املُدَّ باإلزام  احلكم  يطلب  عية  املدَّ وكيل  اإن  وحيث 
اآالف وت�شعمائة و�شتة وع�شرون ريااًل و�شبعة و�شتون هللة قيمة  )703.926.67( �شبعمائة وثالثة 
و).....(   ).....( و�شركة   ).....( �شركة  لكل من  واإي�شالها  عليها  عى  املُدَّ بنقلها  تعهدت  ب�شاعة 

بالدمام اإال اأنها مل تقم باإي�شالها وفقدت.
عية على نقل عبارة عن كابالت كهربائية عن طريق  اأنه اتفق مع املدَّ عى عليه ذكر  اإن املُدَّ وحيث 
يرجع  ب�شبب  هو  الب�شاعة  فقدان  باأن  ودفع  كفالته  على  هم  ال�شيارات  هذه  �شائقي  واأن  �شياراته 
عية يحق لها مطالبته واأن املعني  اإىل �شرقة ال�شائقني لها وبالتايل فاإنه مل يرتكب خمالفة بحق املدَّ

باملطالبة �شائقو ال�شيارات وطلب بناء على ذلك رد الدعوى.
عى عليه اأقر بنقل الب�شاعة املفقودة حمل املطالبة يف هذه الدعوى. وحيث اإن املُدَّ

وحيث اإن الناقل يده يد اأمانة وال ي�شمن اإال بالتعدي اأو التفريط كما هو مقرر �شرعًا.
عى عليه وقد �شرق الب�شاعة  ومبا اأن الثابت اأن الب�شاعة املفقودة قد مت نقلها على �شيارات تتبع املُدَّ
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عى  �شائقوها الذين هم على كفالته واإذا كان االأمر كذلك فاإن �شرقة الكيابل من قبل �شائقي املُدَّ
عى عليه ب�شمان الب�شاعة املفقودة التي  اإلزام املُدَّ عليه يعترب تعديًا ي�شتوجب معه واحلال كذلك 

�شبق واأن تعهد بنقلها.
وحيث اإن الثابت اأن الب�شاعة املفقودة تبلغ قيمتها مبلغًا قدره )703.926.67( ريااًل كما يت�شح ذلك 
من الفواتري رقم )90049666( بتاريخ 2006/8/31م ورقم )90050066( بتاريخ 2006/9/24م 
ورقم )90049513( بتاريخ 2006/8/30م ورقم )90049521( بتاريخ 2006/8/30م ال�شادرة 

بناء على قائمة التعبئة ومذكرة الت�شليم من �شركة الكابالت ال�شعودية.
عية  املدَّ ح�شاب  من  املفقودة  الب�شاعة  قيمة  بخ�شم  قامت  الكابالت  �شركة  اأن  الثابت  اإن  وحيث 
الكابالت  ب�شركة  ال�شعودية  العمليات  رئي�س  يت�شح ذلك من خطاب  كما  ال�شالف ذكرها  للفواتري 
ال�شعودية واملوجه لهذه الدائرة واملوؤرخ يف 1429/2/21هـ وكذلك اخلطاب ال�شادر للمدعية واملوؤرخ 

يف 1429/2/21هـ واملرفقة مبلف الدعوى.
عية مل ت�شتلم اأي �شيء من الب�شاعة املتحفظ عليها لدى �شرطة �شفوى كما اأفاد بذلك  ومبا اأن املدَّ
عى عليها االأمر الذي تخل�س معه الدائرة بناًء على ذلك اإىل اإلزام  عية ووكيل املُدَّ كل من وكيل املدَّ
عى عليها بدفع قيمة الب�شاعة املفقودة والبالغ قدرها )703.926.67( �شبعمائة وثالثة اآالف  املُدَّ

وت�شعمائة و�شتة وع�شرون ريااًل و�شبعة و�شتون هللة.
عى عليها من اأن هناك دعوى منظورة اأمام املحكمة العامة  وال ينال من ذلك ما دفع به وكيل املُدَّ
بالقطيف وهي مو�شوع هذه الدعوى نف�شه؛ ذلك اأن الدعوى املنظورة اأمام املحكمة العامة بالقطيف 
ِعي و�شائقيه بخالف هذه الدعوى املماثلة اأمام الدائرة. اإما اأنها تتعلق باحلق العام اأو اأنها بني املُدَّ

عى عليها من اأن الب�شاعة املنقولة قد مت �شرقتها من  كما ال ينال من ذلك اأي�شًا ما ذكره وكيل املُدَّ
عية على  قبل �شائقي ال�شيارات واأن املطالبة اإمنا تكون يف مواجهتهم؛ ذلك اأن الثابت اأن اتفاق املدَّ
عى عليه اأ�شالة اأقر باأن نقل الب�شاعة كان على  عى عليها واملُدَّ نقل الب�شاعة كان مع املوؤ�ش�شة املُدَّ
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�شيارات موؤ�ش�شته واأن ال�شائقني هم على كفالته واإذا كان االأمر كذلك فاإن االلتزام بنقل الب�شاعة 
عى  عية و�شائقي ال�شيارات هم تابعون ملوؤ�ش�شته وحتت كفالته وبالتايل فاإن يد املُدَّ كان منه جتاه املدَّ

عى عليها. عية اإمنا تكون يف مواجهة املُدَّ عليه و�شائقيه يد واحدة وبناء على ذلك فاإن مطالبة املدَّ
عى عليه من اأن هناك جزءًا من الب�شاعة قد مت التحفظ عليه ب�شرطة �شفوى  اأما ما ذكره وكيل املُدَّ
عى عليها باعتبارها هي من قامت بنقل الب�شاعة  عية ال�شتالمه فاإن املتعني على املُدَّ ومل تتقدم املدَّ
التي مت �شرقتها وهي يف حوزتها اأن تقوم با�شتالم الب�شاعة املتحفظ عليها لكونها هي املعنية بذلك 
اإلزام  اإىل  تقدم  ما  ولكل  ذلك  على  بناء  الدائرة  معه  تخل�س  الذي  االأمر  ذلك  تفعل  مل  اأنها  اإال 
وت�شعمائة  اآالف  وثالثة  �شبعمائة  وقدره )703.926.67(  مبلغًا  للمدعية  تدفع  باأن  عليها  عى  املُدَّ

و�شتة وع�شرون ريااًل و�شبعة و�شتون هللة.
عى	عليها	موؤ�ش�شة	).....(	ل�شاحبها	).....(	باأن	تدفع	للمدعية	 لذلك	حكمت	الدائرة	باإلزام	املُدَّ

موؤ�ش�شة	).....(	ل�شاحبها	).....(	مبلغاً	قدره	)703.926.67(	�شبعمائة	وثالثة	اآلف	وت�شعمائة	

و�شتة	وع�شرون	رياًل	و�شبعة	و�شتون	هللة،	ملا	هو	بالأ�شباب.

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	3/248/ق	لعام	1428هـ
رقم	احلكم	البتدائي:	143/د/جت/15	لعام	1429هـ

رقم	حكم	ال�شتئناف:	337/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�شة:	1430/10/15هـ

اأتعاب	 عقد	نقل	-	�شفة	-	يد	الناقل		-	تعدي	وتفريط	-	�شمان	-	تعوي�س	عن	فارق	ال�شعر	-	

حماماة.	

عى عليها باأن تدفع له قيمة الب�شاعة التي تعاقدت معه على تخلي�شها  ِعي باإلزام املُدَّ  مطالبة املُدَّ
و�شحنها من ميناء الو�شول ونقلها اإليه لعدم و�شولها له، وقيمة الفارق بني ال�شحنة االأ�شلية والبديلة 

التي وفرها بعد ارتفاع االأ�شعار ومقابل اأتعاب املحاماة:
ِعي ودون  عى عليها يف التعاقد مع ناقل من الباطن لنقل الب�شاعة دون اإذن املُدَّ  1- ثبوت تفريط املُدَّ
اأخذ االحتياطات الالزمة بعدم ا�شرتاطها على الناقل من الباطن �شمان �شالمة الب�شاعة وو�شولها 
اإىل مالكها- ثبوت تفريط الناقل من الباطن واإر�شال الب�شاعة مع �شائق واحد مل�شافة �شفر طويلة 
دون اتباع و�شائل احلفظ وال�شالمة- قول الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم "على اليد ما اأخذت حتى 
كفعل  ال�شمان  يف  الواجبات  ِمَن" و"ترك  �شَ وِن  ال�شَ يف  واجبًا  ترك  "من  الفقهاء  وقول  توؤديه"- 

عى عليها للب�شاعة املنقولة واإلزامها بدفع قيمتها للمدعى. املحرمات" اأثر ذلك: �شمان املُدَّ
عى عليها باعتبارها الناقل االأ�شلي دون الناقل من الباطن-  2- �شفة- توافر �شرط ال�شفة يف املُدَّ
على  ِعي  املُدَّ وبرجوع  الب�شاعة  قيمة  ب�شمان  ِعي  املُدَّ التزامها جتاه  بعدم  دفعها  اأثره: عدم �شحة 
ِعي بالناقل من  ال�شركة الناقلة التي تعاقدت معها حل�شابه، الأنه ال يوجد عالقة تعاقدية تربط املُدَّ
ِعي والأن التفوي�س  عى عليها ما يثبت اأنها تعاقدت مع الناقل نيابة عن املُدَّ الباطن ولعدم تقدمي املُدَّ

ِعي ال يدل على ذلك. ال�شادر لها من املُدَّ
ِعي لفاتورة �شراء حمررة يف تاريخ �شابق عن تاريخ اإبالغه بفقد الب�شاعة وتختلف  3- تقدمي املُدَّ
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ِعي قيمة الفرق بني ال�شحنة االأ�شلية  عن الب�شاعة االأ�شلية كمًا و نوعًا- اأثر ذلك: رف�س طلب املُدَّ
والبديلة لعدم تقدميه ما يثبت �شراء ب�شاعة جديدة غري املفقودة ب�شعر اأعلى - موؤدى ذلك: اإلزام 

عى عليها باأن تدفع للمدعى قيمة الب�شاعة مو�شوع الدعوى. املُدَّ

نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 32 بتاريخ 1350/1/15هـ.
قرار جمل�س الوزراء رقم )241( يف 1407/10/26هـ  وم�شمونه: " نقل اخت�شا�شات هيئات ح�شم 
املنازعات التجارية املن�شو�س عليها يف النظم والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق 

نظام ال�شركات اإىل ديوان املظامل".
قرار جمل�س الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�شمونه: "تويل ديوان املظامل النظر يف 

الق�شايا النا�شئة عن االأعمال التجارية بالتبعية اإىل حني اإن�شاء املحاكم التجارية".

ِعي ).....( تقدم بالئحة دعوى ذكر فيها اأنه مت التعاقد مع  تتح�شل وقائع الدعوى باأن وكيل املُدَّ
التي ترد ملوكله من اخلارج عن طريق ميناء امللك عبد  القيام بتخلي�س املواد  عى عليها على  املُدَّ
عى عليها �شحنة من ق�شبان تو�شيل نحا�س  العزيز بالدمام، واأنه بتاريخ 1427/7/21هـ ت�شلمت املُدَّ
رقم  االإ�شعار  بتاريخ 2006/6/23م مبوجب  الو�شول  ميناء  الكمية من  ب�شحن  اإثرها  وقامت على 
)07705( اإال اأن ال�شحنة وبعد اأن ت�شلمتها واأنهت اإجراءاتها اجلمركية مل ت�شل ملوكله حتى تاريخه، 
وقد قام موكله بتوجيه عدة خطابات للمدعى عليه يطالبها بت�شليم �شحنة ق�شبان تو�شيل النحا�س 
ولكن دون اأي جتاوب يذكر �شوى التعذر ببع�س االأعذار التي مل يقتنع بها موكله، وعلى الرغم من 
النحا�شية من  التو�شيل  ق�شبان  �شحنة  عليها  عى  املُدَّ ا�شتالم  على  اأ�شهر  �شتة  على  يزيد  ما  مرور 
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تعوي�شه عنها،  يتم  تاريخه ومل  ال�شحنة حتى  ي�شتلم هذه  اأن موكله مل  اإال  الو�شول و�شحنها  ميناء 
ونتيجة لعدم ا�شتالم موكله للكمية املطلوبة من ق�شبان التو�شيل النحا�شية وحتى يتجنب فر�س اأية 
غرامات تاأخري عليه يف امل�شاريع القائمة التي تعاقد مع عمالء امل�شنع عليها ا�شطر اإىل توفري هذه 
الكمية مرة اأخرى من خارج اململكة مبوجب فاتورة اأخرى وبفارق �شعري عال جدًا بعد اأن توافق ذلك 
عى عليها بدفع مبلغ وقدره �شتمائة  مع ارتفاع قيمة النحا�س عامليًا خالل تلك الفرتة وطلب اإلزام املُدَّ
وواحد وثمانون األفًا واأربعمائة وثالثة وثالثون ريااًل )681.433( مبينة كالتايل: 1- مبلغ اأربعمائة 
من  طنًا   )22.366( قيمة  مقابل   )464.814( ريااًل  ع�شر  واأربعة  وثمامنائة  األفًا  و�شتون  واأربعة 
ق�شبان التو�شيل النحا�شية مبوجب البيان اجلمركي رقم )72978( بتاريخ 1427/7/21هـ 2- مبلغ 
مائة و�شتة وخم�شون األفًا و�شتمائة وت�شعة ع�شر ريااًل )156.619( قيمة الفارق ال�شعري بني قيمة 
ال�شحنة االأ�شلية التي مل ت�شل ملوكله وقيمة الكمية نف�شها البديلة التي وفرها موكله من خارج اململكة 
بعد ارتفاع االأ�شعار عامليًا 3- مبلغ �شتون األف رياٍل )60.000( عن اأتعاب املحاماة. واأرفق ما راآه 
�شندًا لدعواه، ويف �شبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جل�شات، ففي جل�شة 1428/4/5هـ ح�شر 
ِعي ).....( عن دعواه اأحال على التف�شيل الوارد بالئحة الدعوى وبطلب  الطرفان وب�شوؤال وكيل املُدَّ
ِعي اأقام دعواه  عى عليها ).....( قدم مذكرة جوابية ذكر فيها اأن وكيل املُدَّ االإجابة من وكيل املُدَّ
اإقامة الدعوى �شد موؤ�ش�شة ).....( باعتبارها م�شوؤولة  على غري ذي �شفة حيث كان ينبغي عليه 
مدنيًا عن االأعمال التي يقوم بها عمالها فاإن عاملها هو من ت�شبب يف فقدان الب�شاعة اأما بخ�شو�س 
بتاريخ  نحا�س  تو�شيل  ق�شبان  من  �شحنة  با�شتالم  قامت  عليها  عى  املُدَّ باأن  ِعي  املُدَّ ذكره  ما 
عى عليها مل تقم با�شتالم الب�شاعة املذكورة بل قامت  1427/7/21هـ فذلك غري �شحيح؛ الأن املُدَّ
باإنهاء كافة اإجراءاتها اجلمركية وا�شتخراج بطاقة اإخراج وت�شليم لل�شحنة من الدائرة اجلمركية 
التفوي�س  على  بناء  للمدعى  كاملة  ب�شحنها  وقامت  2006/8/21م  بتاريخ   )1592227( برقم 
عى عليها معها نيابة  ال�شادر منه بوا�شطة موؤ�ش�شة ).....( وذلك مبوجب االتفاقية التي اأبرمتها املُدَّ
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و�شول  ملتابعة  بذلك  ِعي  املُدَّ باأخطاء  نف�شه  اليوم  يف  عليها  عى  املُدَّ قامت  ذلك  وبعد  ِعي  املُدَّ عن 
 ).....( املهند�س  بوا�شطة   ).....( موؤ�ش�شة  مبخاطبة  ِعي  املُدَّ قام  ذلك  على  وبناء  اإليه  ال�شحنة 
للح�شول على رقم جوال �شائق ال�شاحنة التي قامت بتحميل ال�شحنة ملتابعة و�شولها اإىل امل�شنع، 
عى عليها بات�شاله ب�شائق ال�شحنة واأخربه باأنه على مقربة من امل�شنع، كما قام  ِعي املُدَّ وقد اأبلغ املُدَّ
باإبالغ موؤ�ش�شة ).....( بذلك اأي�شًا بناء على خطابه املر�شل للمدعى عليها بتاريخ 2006/8/27م 
ِعي بها واإفادته بعدم و�شول ال�شحنة اإليه، وبناء  عى عليها فوجئت فيما بعد بات�شال املُدَّ اإال اأن املُدَّ
عى عليها باالت�شال مبوؤ�ش�شة ).....( لال�شتف�شار منهم عن �شبب تاأخر و�شول  على ذلك قامت املُدَّ
ال�شحنة للمدعي وذلك مبوجب خطابها رقم )162/د/2006( بتاريخ 2006/8/26م، واأنه بتاريخ 
فقدوا  مكاملاتهم  على  ال�شائق  رد  بعد  باأنه  عليها  عى  املُدَّ  ).....( موؤ�ش�شة  اأفادت  2006/8/27م 
بطريق  فارغة  احلاوية  على  بالعثور   ).....( موؤ�ش�شة  اأفادت  2006/9/3م  وبتاريخ  به،  االت�شال 
العامل  �شد  بالغ هروب  فتح  كما مت  ذلك  التعميم عن  ومت  الق�شية  �شجلت  وقد  الق�شيم  الدمام 
عى عليها لل�شحنة  ِعي يف الئحة دعواه من اأنه بالرغم من ا�شتالم املُدَّ وبخ�شو�س ما اأورده وكيل املُدَّ
عى  واإنهاء اإجراءاتها اجلمركية مل ت�شل ملوكله حتى االآن وهذا مع اإقراره يف الفقرة نف�شها باأن املُدَّ
عليها قد قامت ب�شحن الكمية من ميناء الو�شول بتاريخ 2006/8/23م وف�شاًل عن هذا التناق�س 
ِعي يعلم متامًا عن فقدان ال�شحنة من خالل املكاتبات التي كانت تتم  اإال اأنه يرد على ذلك باأن املُدَّ
عى عليها مل تكن مقنعة ملوكله فيت�شح  بني الطرفني اأما اإدعاوؤه باأن االأعذار التي ا�شتندت عليها املُدَّ
عى عليها لي�شت م�شوؤولة عن عدم و�شول ال�شحنة للمدعى خ�شو�شًا مع  من خالل ما اأو�شحه اأن املُدَّ
عى عليها يف �شحن الب�شاعة طبقًا للحدود املر�شومة لها يف  ثبوت �شحة االإجراءات التي اتبعتها املُدَّ
عى  ِعي ما يفيد بتق�شري املُدَّ التفوي�س والتزامها باملواعيد املحددة اإ�شافة اإىل عدم تقدمي وكيل املُدَّ
عليها يف االأعمال املوكلة له كما اأنه من املعلوم اأن اختفاء الب�شاعة ثابت مبوجب امل�شتندات الر�شمية 
ال�شادرة من جهات االخت�شا�س التي ما زالت تبحث وحتقق يف احلادث ولي�س هناك ما ي�شري اإىل 
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ِعي مل يو�شح  عى عليها بفقدان اأو  الت�شبب يف فقدان ال�شحنة، كما اأ�شاف اأن وكيل املُدَّ اتهام املُدَّ
على  تقوم  مطالبته  كانت  اإذا  وعما  عليها  عى  املُدَّ مطالبة  عليه يف  ي�شتند  الذي  ال�شرعي  االأ�شا�س 
بالتعوي�س  مطالبته  ي�شقط  ذلك  وعدم حتديد  العقدية  امل�شوؤولية  اأم  التق�شريية  امل�شوؤولية  اأ�شا�س 
عى عليها قد درجت على القيام باإنهاء االإجراءات اجلمركية للب�شاعة واإر�شالها  ابتداء، ثم اإن املُدَّ
للمدعي منذ ع�شر �شنوات وما زالت تقوم بها بالرغم من اإقامة هذه الدعوى وبناء على ذلك فاإن 
ِعي ومل تتعد حدود التفوي�س املمنوح  عى عليها بهذه االأعمال كان مبوافقة واإجازة من املُدَّ قيام املُدَّ
عليها  عى  املُدَّ تكون  وبذلك  ال�شمان  ينايف  ال�شرعي  اجلواز  اأن  على  تن�س  ال�شرعية  والقاعدة  لها 
االإجراءات  باإنهاء  عليها  عى  املُدَّ قيام  اأن  م�شيفًا  للمدعي،  الب�شاعة  �شمان  عن  م�شوؤولة  لي�شت 
عليها  عى  املُدَّ فاإن  ا�شتالمًا  يعترب  اأن ذلك  افرت�س  ولو  لها  ا�شتالمها  يعني  ال  للب�شاعة  اجلمركية 
اأو  بالتعدي  اإال  ت�شمن  االأمانة ال  اأن  اأجمعوا على  الفقهاء  الأن  الب�شاعة  لي�شت م�شوؤولة عن �شمان 
التفريط واأن ما تلف يف يد الوكيل دون تفريط منه فال �شمان عليه الأن يد الوكيل يد اأمانة، ويف هذه 
عى عليها مل تتعد ومل تفرط يف ال�شحنة التي قامت باإر�شالها للمدعى وذلك  الدعوى جند اأن املُدَّ
بقيامها باإنهاء اإجراءاتها اجلمركية وف�شحها يف مواعيدها املحددة وقامت ب�شحنها بوا�شطة موؤ�ش�شة 
ِعي  معروفة �شبق لها واأن قامت بنقل عدة �شحنات �شابقة للمدعي وطلب رف�س الدعوى واإلزام املُدَّ
ِعي ا�شتمهل للرد. ويف  بدفع مبلغ �شتني األف رياٍل عن اأتعاب املحاماة، وبعر�س ذلك على وكيل املُدَّ
موؤ�ش�شة  وبني  ت�شمنت عدم وجود �شلة بني موكله  ِعي مذكرة  املُدَّ وكيل  جل�شة 1428/5/2هـ قدم 
).....( حيث مل تلتزم املوؤ�ش�شة املذكورة باأي التزام جتاه موكله، بل اإن ما جرت به العادة هو اأن 
تت�شمن  التي  املرفقة  الفواتري  بدليل  نقلها  مع  للب�شائع  اجلمركي  التخلي�س  تتويل  عليها  عى  املُدَّ
املطالبة باإجمايل امل�شتحق على موكله للمدعى عليها مقابل م�شاريف التخلي�س والنقل ولو �شح ما 
عى عليها لكان تعاقد موكله مع الناقل مبا�شرة اأو على االأقل كان ملوكله احلق يف حتديد  دفعت به املُدَّ
عى عليها  املُدَّ اأغرا�س  النقل من �شميم  اأخرى فاإن  للناقل ومن جهة  النقل ودفعها مبا�شرة  اأجرة 



375

حيث اإن اأوراقها الر�شمية قد �شدرت مبا ن�شه االآتي: )�شركة ).....(. �شركة ت�شامنية. تخلي�س 
عى عليها  جمركية ونقليات. فرع الدمام للتخلي�س اجلمركي والنقل( واأرفق �شورة من اإ�شعار املُدَّ
عى  رقم )07705( مبينًا عليه ن�شاطها باأنه تخلي�س جمركي ونقليات، فال ي�شتقيم اأن تتن�شل املُدَّ
عى عليها رقم  املُدَّ التجاري، ومبالحظة خطاب  وال�شجل  التزاماتها مبوجب الرتخي�س  عليها من 
اجلمرك  بختم  ت�شييلها  ومت  جمركيًا  اأنهيت  قد  الب�شاعة  اأن  ذكرت  قد  جندها  )99/د/2006( 
و�شحنت مبوجب االإ�شعار رقم )07705(، وبالنظر يف االإ�شعار املذكور يت�شح اأنه مل يت�شمن اإال توقيع 
وا�شم موظف املكتب بينما تركت خانة ختم وتوقيع وا�شم امل�شتلم فارغة وكذلك احلال مع املكان 
عى عليها مب�شوؤوليتها كناقل  املُدَّ ال�شائق وتوقيعه وهذه قرينة قاطعة على قناعة  املخ�ش�س ال�شم 
وم�شوؤوليتها يف مواجهة موكله لكونها ا�شتلمت ب�شاعته ومل ت�شلمه اإياها اإعمااًل للقاعدة ال�شرعية اأن 
بالتعاقد  باالإقرار  عليها  عى  املُدَّ وكيل  و�شفه  ما  بخ�شو�س  واأما  توؤديه،  حتى  اأخذت  ما  اليد  على 
وجه  ال  اأنه  هو  عليه  فالرد  2006/417م(  م/  )ع  رقم  التفوي�س  مبوجب  عليها  عى  املُدَّ وتفوي�س 
عى عليها قد ت�شرف ت�شرفًا ف�شوليًا واإمنا  ِعي وكالة- ال يذكر اأن املُدَّ لال�شتدالل بذلك الأنه- املُدَّ
تقوم دعواه على اأ�شا�س اأنها ا�شتلمت ب�شاعة موكله ومل ت�شلمه اإياها وكذلك على اأ�شا�س اأنها ناقل 
عى عليها ا�شتالم الب�شاعة وحفظها يف  مرخ�س له بذلك، فالتعاقد والتفوي�س هو الذي يخول املُدَّ
م�شتودعها ثم �شحنها واأما بالن�شبة جلحد ا�شتالم الب�شاعة فاإن ذلك يكذبه الواقع واملنطق، وذلك 
عى عليها قد اأقرت باال�شتالم ومت �شحنها من قبلها كما ورد ذلك يف اخلطاب  الأن الواقع هو اأن املُدَّ
عى عليها تقر باأنها قامت بت�شليم ال�شحنة من  املر�شل للمدعى واأما الدليل من املعقول فهو اأن املُدَّ
الدائرة اجلمركية فاإذا �شح ما تدعي فاإن النتيجة املنطقية لذلك هي اأنها قد ا�شتلمت قبل اأن ت�شلم، 
الناقل  باأنها اختارت  عى عليها  املُدَّ اإقرار  اأخذه يف االعتبار فهو  اإقرار يجب  ثمة  واإذا كان هنالك 
موؤ�ش�شة ).....( وتعاقدت معه ومن ثم اأخذها باإقرارها يف هذا ال�شاأن لكونها قد اأ�شاءت االختيار، 
كما اأنها اأقرت باأن االإجراءات التي اأتبعت يف هذه ال�شحنة هي نف�شها املتبعة بني طريف هذه الدعوى 
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ِعي بال�شائق فاإن ذلك االأمر متليه  عى عليه وكالة من ات�شال املُدَّ بالن�شبة ملا قبلها، اأما ما ذكره املُدَّ
اأما  ال�شتالمها،  التن�شيق  له  ليت�شنى  و�شولها  مواعيد  ومعرفة  الب�شاعة  على  االطمئنان  اعتبارات 
بالن�شبة لالأ�شا�س ال�شرعي للدعوى فهو اإعمال قاعدة اأن على اليد ما اأخذت حتى اأن توؤديه وقاعدة 
عى عليها اأن هذه االأخرية حتدد  اأن املعروف عرفًا كامل�شروط �شرطًا، واملعروف املتبع بني موكله واملُدَّ
اأجرها على اأ�شا�س اأن تبا�شر التخلي�س مع النقل ومل يح�شل طوال ع�شر �شنوات من التعامل اأن قام 
موكله بدفع اأجرة النقل اإىل اأي ناقل اآخر ب�شفة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة كما مل يحدث اأن راجعت 
عى عليها موكله الأخذ موافقته على مقدار اأجرة النقل اأو ليبدي راأيه يف اختيار الناقل، وما ذكره  املُدَّ
عى عليها من اأن موكلته قامت ب�شحن الب�شاعة كاملة للمدعي بناء على التفوي�س امل�شار  وكيل املُدَّ
عى عليها معها نيابة عن  اأبرمتها املُدَّ اإليه بوا�شطة موؤ�ش�شة ).....( وذلك مبوجب االتفاقية التي 
ِعي فريد عليه باالآتي: اأ- لقد اأ�شدر موكله للمدعى عليها تفوي�شًا باإنهاء كافة اإجراءات املعاينة  املُدَّ
عى عليها وكياًل ينوب  والك�شف والتوقيع على بطاقة الف�شخ وا�شتالم الب�شاعة....اإلخ. فاأ�شبحت املُدَّ
عى عليها مل تلتزم مب�شوؤولياتها اأمام موكلها وق�شرت  ِعي مبوجب هذا التفوي�س، اإال اأن املُدَّ عن املُدَّ
عى  ِعي اأو موافقته على ذلك، وغري �شحيح اأن املُدَّ باأن اأوكلت اأمر النقل اإىل ناقل اآخر بغري اإذن املُدَّ
ِعي، فاأين هذا التفوي�س اأو الطلب من  عليها قد اأبرمت اتفاقية مع موؤ�ش�شة ).....( نيابة عن املُدَّ
عى عليها اأن موكلته مل تقم با�شتالم الب�شاعة املذكورة  ِعي والذي يوؤيد ذلك. ب- ذكر وكيل املُدَّ املُدَّ
واأنها  اجلمركية  الدائرة  من  ال�شحنة  ت�شليم  ذكر  ثم  اجلمركية  اإجراءاتها  كافة  باإنهاء  قامت  بل 
قامت ب�شحنها كاملة للمدعى بناء على التفوي�س امل�شار اإليه موؤ�ش�شة ).....( ثم ينفي اال�شتالم مرة 
ا�شتالمها  يعني  االإجراءات وذلك ال  اإنهاء  عى عليها هو مبثابة  املُدَّ به  اأن ما قامت  ويدعى  اأخرى 
يرتاجع  ثم  فقط  اإجراءات  باإنهاء  موكلته  عمل  ويح�شر  الب�شاعة  ا�شتالم  ينفي  فتارة  للب�شاعة، 
فاإن كانت  نقليات ).....(،  و�شحنها عن طريق  الب�شاعة  با�شتالم  عى عليها قامت  املُدَّ اأن  ويثبت 
الذي  التفوي�س  منحت  مبوجبها  التي  باالتفاقية  اأخلت  قد  فهي  الب�شاعة  ت�شتلم  مل  عليها  عى  املُدَّ
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اآخر  عى عليها ا�شتلمت الب�شاعة واأوكلت نقلها لناقل  ين�س على ا�شتالم الب�شاعة، واإن كانت املُدَّ
ِعي ومل تبذل  ِعي اأو اأخذ االإذن بذلك فقد ق�شرت مب�شوؤولياتها والتزاماتها جتاه املُدَّ دون موافقة املُدَّ
عى عليها لديها  املُدَّ واأن  به ال�شيما  اإنها جتاوزت حدود ما فو�شت  بل  ال�شحنة  اإي�شال  عنايتها يف 
ن�شاط نقل وترحيل وداأبت على اإي�شال املوارد وقطع الغيار التي ترد للمدعي على اأ�شطولها الربي 
عى عليها ا�شتمهل  ِعي. وبعر�س ذلك على وكيل املُدَّ وهذا ما يوؤيده الفواتري التي ت�شتح�شلها من املُدَّ
واإن كانت  اأنه  فيها  عى عليها مذكرة جوابية ذكر  املُدَّ وكيل  للرد، ويف جل�شة 1428/8/13هـ قدم 
عى عليها هي من تتوىل التخلي�س اجلمركي للب�شائع اإال اأن العادة نف�شها قد  العادة جرت باأن املُدَّ
عى عليها باإر�شالها للمدعية كانت تتم بوا�شطة  جرت على اأن معظم ال�شحنات التي كانت تقوم املُدَّ
�شاحنات تتبع ملوؤ�ش�شات اأخرى تعمل يف جمال النقل ومن �شمنها موؤ�ش�شة ).....( التي ما زالت حتى 
عية على  املدَّ اأو ممانعة من  اعرتا�س  دون  عليها  للمدعى  الب�شائع  بنقل  تقوم  ال�شطور  كتابة هذه 
عى عليها باإبرامها مع املوؤ�ش�شات الناقلة كانت  ذلك، علمًا باأن جميع عقود النقل التي كانت تقوم املُدَّ
تن�س على م�شوؤولية تلك املوؤ�ش�شات عن جميع االأ�شرار والفقدان الذي قد تتعر�س له الب�شائع التي 
ِعي يقوم بالتوقيع عليها مما يوؤكد علمه وموافقته على جميع البنود الواردة  تقوم بنقلها وقد كان املُدَّ
عى عليها واإن  ِعي على غري ذي �شفة، اإ�شافة اإىل ذلك فاإن املُدَّ بها االأمر الذي يو�شح قيام دعوى املُدَّ
كان �شجلها التجاري قد ورد فيه ممار�شتها لن�شاط النقل اإال اأنها ال متار�شه داخل فرعها مبدينة 
عى عليها برتحيل جميع  ِعي �شراحة على قيام املُدَّ الدمام، وهناك عدة قرائن تدل على موافقة املُدَّ
الب�شائع بوا�شطة موؤ�ش�شات اأخرى منها: 1- اأن التفوي�س امل�شار اإليه مل تتم االإ�شارة فيه اإال على رقم 
عى  عية فو�شت املُدَّ الرخ�شة التي حت�شل عليها ال�شيد ).....( من م�شلحة اجلمارك ولو كانت املدَّ
عليها على النقل لتمت االإ�شارة اإىل رقم الرتخي�س اأ�شوة برخ�شة التخلي�س. 2- اإن الفواتري التي 
عى عليها بتخلي�س الب�شائع مع نقلها فقد  عية يف اجلل�شة املا�شية الإثبات قيام املُدَّ قدمها وكيل املدَّ
عى عليها مما  وردت االإ�شارة فيها اإىل اأجور ال�شحن اإىل جانب الر�شوم االأخرى التي �شددتها املُدَّ
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عى عليها على نقل ب�شائعها على �شاحناتها. 3- جرى العرف  ِعي مل يتفق مع املُدَّ يدل على اأن املُدَّ
عى عليها منذ اأكرث من ع�شر �شنوات اأن هذه االأخرية تقوم بنقل الب�شائع  ِعي واملُدَّ التجاري بني املُدَّ
ِعي والدليل على ذلك توقيعه  عية بوا�شطة موؤ�ش�شات اأخرى دون اعرتا�س من املُدَّ التي ترد اإىل املدَّ
باال�شتالم على الب�شائع التي ترد اإليها بوا�شطة موؤ�ش�شات اأخرى ومن �شمنها موؤ�ش�شة ).....(. 4- 
التفوي�س  اأن  ال�شنوات املا�شية وحتى االآن رغم  عى عليها طيلة  عية واملُدَّ ا�شتمرار العالقة بني املدَّ
يفيد  ملا  عية  املدَّ تقدمي  عدم   -5 �شنويًا.  جتديده  ويتم  واحدة  �شنة  مدته  عليها  للمدعى  املمنوح 
اأن  من  ِعي  املُدَّ وكيل  ذكره  وما  �شاحناتها.  على  الب�شائع  تلك  بنقل  عليها  عى  املُدَّ على  ا�شرتاطها 
ِعي اأو  عى عليها مل تلتزم مب�شوؤولياتها عندما قامت بتوكيل اأمر النقل اإىل ناقل اآخر بغري اإذن املُدَّ املُدَّ
واأن  الب�شائع  عى عليها على نقل  املُدَّ يتعاقد مع  ِعي مل  املُدَّ باأن  موافقته على ذلك فريد على ذلك 
الب�شاعة على  بنقل  قيامها  ب�شاأن  للمدعى عليها  التزامات  اأية  فيه على  االإ�شارة  يرد  التفوي�س مل 
نقل  بعدم  عليها  عى  املُدَّ على  موكله  ا�شرتاط  يثبت  ما  بتقدمي  عية  املدَّ وكيل  ويطالب  �شاحناتها 
عى عليها مع تلك  الب�شاعة بوا�شطة موؤ�ش�شة اأخرى ف�شاًل عن اأن جميع العقود التي كانت تربمها املُدَّ
ِعي والتي كان يقوم با�شتالمها والتوقيع  املوؤ�ش�شات ومن �شمنها موؤ�ش�شة ).....( كانت تتم با�شم املُدَّ
اإعمال  على  دعواه  تاأ�شي�س  يف  ال�شواب  عية  املدَّ وكيل  جانب  وقد  ممانعة،  اأو  معار�شة  دون  عليها 
قاعدة اأن على اليد ما اأخذت حتى توؤديه الأن تلك القاعدة قد ا�شتند عليها الفقهاء يف كتاب الغ�شب 
حلث النا�س على رد ما اغت�شبوه اأو تعدوا عليه بغري حق، ولو فر�س اعتبار تلك الب�شاعة وديعة لدى 
عى عليها فنجد اأن الفقهاء قد اأجمعوا على اأن االأمانة ال ت�شمن اإال بالتعدي اأو التفريط وهو ما  املُدَّ
جل�شة  ويف  للرد،  ا�شتمهل  املذكرة  على  ِعي  املُدَّ وكيل  وباطالع  عليها،  عى  املُدَّ من  يح�شل  مل 
ِعي مذكرة ختامية اأكد فيها طلبات موكله، وبجل�شة 1429/1/25هـ  1428/12/28هـ قدم وكيل املُدَّ
ِعي قرر اكتفاءه  عى عليها مذكرة جوابية اأكد فيها على دفوع موكلته وباطالع وكيل املُدَّ قدم وكيل املُدَّ
اأفاد الطرفان باأنه لي�س لديهما ما  مبا قدمه وعليه رفعت اجلل�شة للدرا�شة، ويف جل�شة هذا اليوم 

يودان اإ�شافته وعليه رفعت اجلل�شة للمداولة.
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وبعد �شماع الدعوى واالإجابة وبعد االطالع على اأوراق الق�شية وم�شتنداتها، وحيث اإن دعوى وكيل 
األفًا  عى عليها باأن تدفع ملوكله مبلغًا قدره �شتمائة وواحد وثمانون  ِعي تنح�شر يف مطالبة املُدَّ املُدَّ
واأربعمائة وثالثة وثالثون ريااًل )681.433( منها مبلغ اأربعمائة واأربعة و�شتني األفًا وثمامنائة واأربعة 
عى  ع�شر ريااًل )464.814( مقابل قيمة )22.366( طنًا من ق�شبان التو�شيل النحا�شية قامت املُدَّ
عليها بتخلي�شها و�شحنها من ميناء الو�شول ومل ت�شل اإىل موكله، ومبلغ مائة و�شتة وخم�شني األفًا 
و�شتمائة وت�شعة ع�شر ريااًل )156.619( قيمة الفارق بني قيمة ال�شحنة االأ�شلية التي مل ت�شل ملوكله 
رياٍل )60.000(  األف  �شتني  ومبلغ  االأ�شعار،  ارتفاع  بعد  موكله  وفرها  التي  البديلة  الكمية  وقيمة 
عن اأتعاب املحاماة، ومبا اأن اأ�شا�س هذه املطالبة هو تعامل جتاري بني الطرفني؛ فاإن هذا التعامل 
والتي  التجارية،  املحكمة  الثانية من نظام  املادة  املن�شو�س عليها يف  التجارية  االأعمال  يعترب من 
تخت�س الدوائر التجارية بديوان املظامل بنظر املنازعات النا�شئة عنها والف�شل فيها ح�شب ن�س 
املادة )443( من نظام املحكمة التجارية وقرارّي جمل�س الوزراء رقم )241( يف 1407/10/26هـ، 
ورقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ كما تخت�س هذه الدائرة بنظر الدعوى والف�شل فيها وفق 
ما تق�شي به قرارات وتعاميم معايل رئي�س الديوان املنظمة الخت�شا�س الدوائر التجارية النوعي 

واملكاين.
باملبلغ  عليها  عى  املُدَّ يطالب  ِعي  املُدَّ وكيل  كان  ملا  فاإنه  مو�شوعًا  الدعوى  هذه  نظر  يخ�س  وفيما 
املذكور، وحيث اإن خطاب التفوي�س رقم )ع م/2006/417م( بتاريخ 1427/4/6هـ ال�شادر من 
املعاينة  اإجراءات  كافة  باإنهاء  عليها  عى  املُدَّ تفوي�س  على  فيه  ن�س  قد  عليها  عى  املُدَّ اإىل  ِعي  املُدَّ
والك�شف والتوقيع على بطاقات الف�شح وا�شتالم الب�شاعة وتقدمي كافة امل�شتندات املطلوبة و�شداد 

الر�شوم لالإر�شاليات الواردة عن طريق جمرك ميناء امللك عبد العزيز بالدمام.
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عى عليها برقم )99/د/2006م( بتاريخ 1427/8/5هـ املوافق  وحيث اإن اخلطاب ال�شادر من املُدَّ
ِعي جمركيًا وذيلت بختم اجلمرك ومت  ِعي مفيدًا باأنه مت اإنهاء �شحنة املُدَّ 2006/8/29م اإىل املُدَّ

�شحنها يوم االأربعاء املوافق 2006/8/23م مبوجب االإ�شعار رقم )07705(.
عى عليها يف مذكرته املقدمة بجل�شة 1428/4/5هـ باأن موكلته قامت باإنهاء  وحيث ذكر وكيل املُدَّ
كافة اإجراءات الب�شاعة اجلمركية وا�شتخراج بطاقة اإخراج وت�شليم لل�شحنة وقامت ب�شحنها كاملة 
التي  االتفاقية  مبوجب  وذلك   ).....( موؤ�ش�شة  بوا�شطة  اإليه  امل�شار  التفوي�س  على  بناء  للمدعى 

ِعي. عى عليها معها نيابة عن املُدَّ اأبرمتها املُدَّ
عى  وحيث اإن الوا�شح مما �شبق ذكره اأن العالقة التعاقدية بخ�شو�س نقل الب�شاعة كانت بني املُدَّ
عى عليها برقم )162/د/2006(  عليها وموؤ�ش�شة ).....(، ويوؤكد ذلك اخلطاب ال�شادر من املُدَّ
م�شري  عن  االإفادة  بطلب  املذكورة  املوؤ�ش�شة  اإىل  2006/8/26م  املوافق  1427/8/2هـ  بتاريخ 
ِعي، وبناء عليه كانت اإجابة املوؤ�ش�شة بتاريخ 1427/8/3هـ  الب�شاعة التي مل ت�شل اإىل م�شتودعات املُدَّ
املوفق 2006/8/27م باأن ال�شائق ال يجيب على الهاتف النقال ومت فقد االت�شال به، وكذلك خطاب 
عى عليها ال�شادر بتاريخ 1427/8/10هـ املوافق 2006/9/3م باأنه مت العثور على  املوؤ�ش�شة اإىل املُدَّ
ال�شاحنة فارغة على طريق الدمام الق�شيم، وقد مت فتح بالغ هروب وما زال البحث جاريًا و�شيتم 

عى عليها بامل�شتجدات اأواًل باأول. موافاة املُدَّ
اإجراءاتها  واإنهاء  ا�شتالمها  بعد  الب�شاعة  على  اأمانة  يد  يدها  كانت  واإن  عليها  عى  املُدَّ اإن  وحيث 
اأن  التفريط، فعن �شمرة ر�شي اهلل عنه  اأو  التعدي  اأنها ت�شمن حال  اإال  ِعي  املُدَّ باإذن مالكها وهو 
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: "على اليد ما اأخذت حتى توؤديه" ومن الزم االأداء اأن يحفظ ما 
بيده ويعتني به عناية الرجل احلري�س ويجتهد يف ذلك اجلهد املتعارف عليه واملعتاد وال يفرط فيه 
وال يتعد فاإن فعل ذلك زال ائتمانه وحتتم �شمانه، ولذلك قال القرايف )الفروق 207/2(: من ترك 
واجبًا يف ال�شون �شمن، وقال �شيخ االإ�شالم ابن تيمية )االختيارات الفقهية: 301(: ترك الواجبات 
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يف ال�شمان كفعل املحرمات.
الت�شرفات  بفعل ما ال يجوز من  والتعدي  يتحقق برتك ما يجب من احلفظ،  التفريط  اإن  وحيث 

واال�شتعماالت.
ِعي  عى عليها بنقل ب�شاعة املُدَّ وحيث اإن التفريط واقع من موؤ�ش�شة ).....( التي تعاقدت معها املُدَّ
األفًا وثمامنائة واأربعة ع�شر ريااًل )464.814( واإر�شالها  اأربعمائة واأربعة و�شتني  التي تقدر مببلغ 
مع �شائق واحد دفعة واحدة ومل�شافة �شفر طويلة اإ�شافة اإىل عدم اأخذ االحتياطات الالزمة ل�شمان 
عى عليها لعدم ا�شرتاطها على  �شالمة الب�شاعة وو�شولها اإىل مالكها، كما اأن التفريط واقع من املُدَّ
تلك املوؤ�ش�شة اتباع الو�شائل امل�شاعدة على حفظ و�شالمة و�شول الب�شاعة ملالكها، ف�شاًل عن عدم 
التي  والكيفية  وال�شورة  بال�شفة  املوؤ�ش�شة  تلك  طريق  عن  الب�شاعة  بنقل  ِعي  املُدَّ اإذن  اأخذ  ثبوت 

ح�شل به واقعة النقل حمل النظر.
ِعي باملوؤ�ش�شة الناقلة/ موؤ�ش�شة ).....(، واإمنا العالقة  وحيث اإنه ال توجد عالقة تعاقدية تربط املُدَّ
عى عليها واملوؤ�ش�شة املذكورة، وعليه  النا�شئة ب�شاأن مو�شوع نقل الب�شاعة والتزاماته متت بني املُدَّ
فاإنه ال توجد �شفة للمدعي الإقامة دعواه على املوؤ�ش�شة الناقلة، ومبوجبه فاإن الدائرة تلتفت عن دفع 
عى عليها  اإلزام املُدَّ ِعي ب�شمان الب�شاعة وتذهب اإىل  عى عليها ب�شاأن عدم التزامها جتاه املُدَّ املُدَّ
بقيمة  ومطالبتها   ).....( موؤ�ش�شة  على  الرجوع  عليها  وللمدعى  للمدعى،  الب�شاعة  قيمة  ب�شداد 

الب�شاعة التي قام عاملها ب�شرقتها ح�شبما يظهر.
عى عليها مل تبادر بدفع  ِعي باأتعاب املحاماة فاإنه ملا تبني اأن املُدَّ وحيث اإنه فيما يخ�س مطالبة املُدَّ
ِعي ملا  اإقامة الدعوى وملا تبني �شحة ا�شتحقاق املُدَّ ِعي اإىل  قيمة الب�شاعة املذكورة وا�شطرت املُدَّ
عى عليها بدفع اأتعاب املحاماة وتقدرها الدائرة مببلغ  يطالب به فاإن الدائرة تذهب اإىل اإلزام املُدَّ

خم�شة اآالف رياٍل وترى كفايتها.
ِعي بقيمة الفارق ال�شعري بني قيمة ال�شحنة االأ�شلية وقيمة الكمية  واأما بخ�شو�س مطالبة وكيل املُدَّ
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وقيمة  ال�شراء اجلديد  على  بينة  تقدمي  وعدم  ثبوته  لعدم  لذلك  ِعي  املُدَّ الإجابة  البديلة فال حمل 
اأو�شحت  2006/9/29م  بتاريخ   )508132( رقم:  البديلة  الكمية  فاتورة  اأن  عن  ف�شاًل  الفارق، 
عى عليها للمدعى عن فقدان  اأن طلب الب�شاعة كان بتاريخ 2006/7/27م بينما كانت اإفادة املُدَّ
الب�شاعة بتاريخ 2006/8/29م، ي�شاف اإىل ذلك اختالف الكمية ونوعيتها بني الفاتورتني املرفقتني 

للب�شاعة االأ�شلية والبديلة.
ِعي  عى عليها باأن موكلته قامت بالتعاقد مع موؤ�ش�شة ).....( نيابة عن املُدَّ واأما ما ذكره وكيل املُدَّ
ِعي  فاإن اإيرادها هذا يحتمل اأمرين: فاإن كان مق�شودها من ذلك هو التعاقد مع الناقل نيابة عن املُدَّ
ولكن باعتبارها طرفًا فيه فهذا هو التكييف ال�شحيح للتعاقد احلا�شل وهو ما تقرره الدائرة، واإن 
كان املق�شود من ذلك هو تربئة �شاحتها من هذا التعاقد وعدم حتمل التزاماته واأن التعاقد كان 
ِعي وحل�شابه فهو غري �شحيح لعدم تقدمي ما يثبته، اإ�شافة اإىل اأن التفوي�س ال�شادر من  با�شم املُدَّ
عى عليها تثبت العك�س، على اأن  ِعي ال يدل عليه واخلطابات املتبادلة بني موؤ�ش�شة ).....( واملُدَّ املُدَّ

ِعي. عى عليها مل تقدم ما يثبت قيامها بالتعاقد مع موؤ�ش�شة ).....( نيابة عن املُدَّ املُدَّ
عى عليها مع  اأن جميع العقود التي كانت تربمها املُدَّ عى عليها من  وبخ�شو�س ما ذكره وكيل املُدَّ
ِعي ويقوم با�شتالمها والتوقيع  موؤ�ش�شات النقل ومن �شمنها موؤ�ش�شة ).....( كانت تتم با�شم املُدَّ
ِعي باال�شتالم فقط ال يدل  عى عليها الر�شمية وتوقيع املُدَّ عليها فاإن تلك العقود كانت باأوراق املُدَّ

ِعي و�شفته وحل�شابه  على اأن تلك العقود كانت مربمة با�شم املُدَّ
	).....( للمدعي	م�شنع	 تدفع	 وباأن	 	).....( �شركة	 عليها/	 عى	 املُدَّ باإلزام	 الدائرة	 لذلك	حكمت	

ل�شاحبه	).....(	مبلغاً	قدره	اأربعمائة	وت�شعة	و�شتون	األفاً	وثمامنائة	واأربعة	ع�شر	رياًل	)469.814(	

ملا	هو	مو�شح	بالأ�شباب	.

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.
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حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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رقم	الق�شية:	2/3093/ق	لعام	1426هـ
رقم	احلكم	البتدائي:	142/د/جت/11	لعام	1429هـ

رقم	حكم	ال�شتئناف:	352/اإ�س/3	لعام	1430هـ
تاريخ	اجلل�شة:	1430/10/30هـ

عقد	نقل	�شيارات-	�شروط	عقد	النقل	-	م�شوؤولية	الناقل	-	م�شوؤولية	ال�شاحن.	

نقلها  على  معها  تعاقدت  التي  ال�شيارات  تلفيات  قيمة  بدفع  عليها  عى  املُدَّ اإلزام  عية  املدَّ مطالبة 
تلفيات  اإىل  اأدى  ال�شيارات مما  تلك  ال�شيول على  و�شقوط  النقل  عى عليها يف  املُدَّ لتاأخر  لفروعها 
عى عليها يف نقل ال�شيارات من  عية يف حالة تاأخر املُدَّ كبرية بها- الن�س يف العقد على اأحقية املدَّ
يف  الن�س  ال�شعر-  فرق  عليها  عى  املُدَّ وتتحمل  املحلي  ال�شوق  من  تريالت  تاأمني  يف  فروعها  واإىل 
عى عليها بنقل �شياراتها اإىل مكان حمدد فاإنها تبقى  عية مل تعمد املُدَّ العقد على اأنه يف حالة اأن املدَّ
عى عليها يف  املُدَّ تاأخر  العقدي يف حالة  ا�شتخدام حقها  عية عن  املدَّ التوجيه- تقاع�س  انتظار  يف 
عى عليها، وتركها ال�شيارات لديها وعدم تقدميها دلياًل على تعميد  نقل ال�شيارات على ح�شاب املُدَّ
كان  ال�شيول  عية من  املدَّ �شيارات  اأ�شاب  ما  اأن  اأثر ذلك:  اإىل وجهٍة معينة-  بنقلها  عليها  عى  املُدَّ
عية يف ا�شتعمال حقها العقدي ولو فعلت ذلك مبجرد التاأخري ل�شلمت �شيارتها،  ب�شبب تق�شري املدَّ
عى عليها فال تقع عليها م�شوؤولية التعوي�س عنه- موؤدى ذلك:  اإرادة املُدَّ وكذلك ب�شبب خارج عن 

رف�س الدعوى.

للديوان  اأنه تقدمت  املرفقة- يف  اأورقها  الق�شية تتح�شل- ح�شبما يبني من  واقعة هذه  اإن  وحيث 
نقل  )قطاع   ).....( �شركة  عليها  عى  املُدَّ �شد  دعوى  بعري�شة  وكيلها  بوا�شطة   ).....( �شركة 
هوندا  �شيارات  بنقل  االأخرية  تقوم  اأن  على  عليها  عى  املُدَّ مع  اتفقت  اأنها  فيها  ادعت  ال�شيارات( 
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عى  اأن تكون املُدَّ عية باململكة وعلى  اليابانية وذلك من ميناء جدة االإ�شالمي اإىل جميع فروق املدَّ
عى عليها �شروط  عليها م�شوؤولة م�شوؤولية كاملة عن �شالمة ال�شيارات التي تقوم بنقلها، وخالفت املُدَّ
عى عليها بنقلها  عية اإذ اإن هناك عدد )33( �شيارة ماركة هوندا مل تقم املُدَّ العقد املربم مع املدَّ
يف املوعد املحدد واملتفق عليه بالعقد حيث و�شعتها مب�شتودعاتها بجدة بداًل عن نقلها مبا�شرة اإىل 
مل  حيث  عليها  عى  املُدَّ مب�شتودعات  لل�شيول  تعر�شها  اإىل  اأدى  مما  بالريا�س  عية  املدَّ م�شتودعات 
تكن هذه امل�شتودعات موؤهلة للحفاظ على �شالمة ال�شيارات وترتب على ذلك تلف كبري بال�شيارات 
مما اأدى اإىل نق�س قيمتها بن�شبة )25%( ما يعادل �شتمائة وثالثة واأربعني األف رياٍل اإ�شافة اإىل 
األفًا واأربعمائة وثمانية رياالت وانتهت يف  مبلغ �شيانة ال�شيارات والبالغ ثالثمائة و�شبعة وع�شرين 
األفًا واأربعمائة وثمانية  عى عليها بدفع مبلغ ت�شعمائة و�شبعني  عري�شتها اإىل طلب احلكم على املُدَّ
اأحيلت  وقد  ذلك،  ب�شبب  اأ�شابتها  التي  االأ�شرار  عن  منا�شبًا  تعوي�شًا  عية  املدَّ تعوي�س  مع  رياالت 
عية  الق�شية اإىل هذه الدائرة فبا�شرت نظرها على النحو املثبت بدفرت ال�شبط حيث ح�شر عن املدَّ
ِعي يف  عى عليها وكيلها ال�شرعي ).....( وقد كرر املُدَّ وكيلها ال�شرعي ).....( كما ح�شر عن املُدَّ
عى عليه وكالة عن  دعواه اأمام الدائرة م�شمون ما ورد بعري�شة الدعوى �شالفة الذكر وب�شوؤال املُدَّ
اإجابته اأجاب مبذكرة ذكر فيها اأنه مل يقع اإخالل بالعقد حيث اإن العقد ين�س على اإبالغ موكلته 
بتاريخ  االأحد  يوم  يف  موكلته  اأبلغت  عية  املدَّ واأن  اأيام  ثالثة  وقدرها  مبدة  ال�شيارات  اإخراج  قبل 
اأي بتاريخ  اأيام ابتداًء من تاريخ التبليغ الإخراج ال�شيارات  اأمام موكلته ثالثة  1426/3/15هـ باأن 
1426/3/18هـ اأي بتاريخ و�شول 1426/3/20هـ واأن االأمطار هطلت فجر 1426/3/19هـ فلي�س 
عى عليها اأية م�شوؤولية من حيث الوقت اأو التاأخري يف النقل ومل تق�شر اأو تتهاون يف نقلها  على املُدَّ
اإفادة  اأو  اإبالغ  يتم  اأنه مل  واأ�شاف  العقد.  بنود  باأحد  اأو تخل  عية  املدَّ العقد املربم مع  ومل تخالف 
عى عليها من اجلهة املنقولة اإليها ال�شيارات كما ين�س العقد )البند االأول( وهذا تباطوؤ منهم  املُدَّ
عى عليها مبا يفيد جهة و�شول ال�شيارات باأرقام �شا�شيهات حمددة  واإهمال حيث ال بد من تزويد املُدَّ
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من  ر�شمية  باأوراق  العميل  طلب  ح�شب  على  وفرزها  ال�شيارات  اإخراج  دائمًا  ويتم  حمددة  واألوان 
عية ما يفيد عن اجلهة املنقولة اإليها هذه ال�شيارات كما ذكر اأن موكلته  جهته ولكن مل ي�شل من املدَّ
واإعادة  فيها  ال�شيارات  يتم جتميع  التوزيع  �شاحة  واإمنا متتلك  فيها  للتخزين  ال متلك م�شتودعات 
توزيعها بعد ا�شتالم االأوراق التي تفيد جهة النقل وهذا مل يحدث، وقد مت اإبالغهم يف حاالت �شابقة 
اأكرث من مرة تفيدهم فيها ب�شرعة  عية  اإدارة املدَّ اإىل  عى عليها  املُدَّ مبذكرات ر�شمية �شادرة من 
عية لعدم وجود م�شاحات كافية لديها للتخزين ولذلك يتم  نقل �شياراتها ولكن تتم املماطلة من املدَّ
عية حيث  تركها لدى موكلته ملدة طويلة ت�شل اإىل ال�شهر دون االهتمام بهذه ال�شيارات من طرف املدَّ
العقد  من  )الثامن(  البند  اأن  كما  ال�شيارات  يكلفها حرا�شة  موكلته مما  على  م�شوؤوليتها  ي�شعون 
عى عليها يف ف�شح ال�شيارات من امليناء اأو نقلها اإىل م�شتودعات  اأ�شار اإىل اأنه يف حالة اإخالل املُدَّ
عية يف الوقت املحدد يف العقد فاإن للمدعية احلق الكامل بتاأمني �شاحنات بال�شعر ال�شائد يف  املدَّ
عى عليها فارق ال�شعر، ونظرا لعدم قيامهم بذلك اأو حتى خماطبة موكلته على  ال�شوق وحتميل املُدَّ
كما  ال�شيارات  نقل  يف  موكلته  من  التق�شري  او  التاأخري  عدم  القاطع  بالدليل  يوؤكد  ذلك  التاأخري 
عية ومل  التعامل مع املدَّ اأخرى ولي�شت حم�شورة يف  اأن لدى موكلته عقودًا مع �شركات  يدعون مع 
عى عليها اأخلت بالعقد املربم مع  ِعي باأن املُدَّ يح�شل خالف مع اأي من عمالئهم �شابقًا، فرد املُدَّ
عى عليها ال�شيارات بتاريخ 1426/3/15هـ وكان من املفرت�س اأن تو�شلها  عية حيث ا�شتلمت املُدَّ املدَّ
الريا�س خالل )36( �شاعة ولكنها ف�شلت يف ذلك فااللتزام بنقل ال�شيارات هو االلتزام الرئي�س 
النقل يف  يتم  فاإذا مل  باالتفاق  املحدد  امليعاد  به يف  يقوم  اأن  عليه  ويجب  عليها(  عى  )املُدَّ للناقل 
عى عليها اأن زمن النقل اإىل  امليعاد املحدد كان الناقل م�شوؤواًل عن تعوي�س ال�شرر، وقد اعرتفت املُدَّ
عى عليها ا�شتلمت ال�شيارات بتاريخ 1426/3/15هـ  اأن املُدَّ عية )36 �شاعة( ومبا  م�شتودعات املدَّ
ال�شاعة العا�شرة �شباحًا فمن املفرت�س اأن تو�شلها الريا�س يف يوم 1426/3/16هـ ال�شاعة الثانية 
م�شاًء وعلى اأ�شواأ الفرو�س كان من املمكن اأن تخرج ال�شيارات من جدة يوم 1426/3/16هـ يف اأي 
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عى عليها حتى 1426/3/22هـ  وقت وهذا مل يحدث اإذ اإن ال�شيارات ظلت قابعة مب�شتودعات املُدَّ
عى  املُدَّ ذكرت  كما  ولي�س  �شباحًا  الثانية  ال�شاعة  1426/3/19هـ  اخلمي�س  فجر  هطلت  واالأمطار 
 84( االأمطار  هطول  وبني  ال�شيارات  ا�شتالم  بني  الفرق  فيكون  1426/3/18هـ  بتاريخ  اأنه  عليها 
�شاعة( اأي اأكرث من �شعف الزمن املحدد لو�شولها الريا�س واأكرث من ع�شرة اأ�شعاف الوقت املمكن 
خلروجها من جدة حيث انح�شرت االأمطار يف جدة، كما ذكر اأن االأمطار التي هطلت لن تت�شرر 
التي  عليها  عى  املُدَّ مب�شتودعات  املياه  جتمع  ب�شبب  ت�شررت  واإمنا  نزولها  ب�شبب  ال�شيارات  منها 
لل�شيارات هي نتيجة  اإن كل االأ�شرار التي ح�شلت  اإذ  ال�شيارات وتخزينها  مل تعد جيدًا ال�شتقبال 
عى عليها لعدم ت�شريفها ب�شبب عدم وجود املجاري والعوامل  ارتفاع من�شوب املياه مب�شتودعات املُدَّ
امل�شاعدة، فلم يته�شم زجاج ال�شيارات ومل تتاأثر هيئات ال�شيارات اأو ت�شاب ال�شيارات بخدو�س اأو 
�شدمات واإمنا تعطلت االأجهزة االإلكرتونية والكهربائية لل�شيارات نتيجة دخول املياه يف ال�شيارات 
عى عليها حيث اعرتفت  الرتفاع من�شوبها لعدم الت�شريف اجليد فهذا اإهمال ج�شيم اعرتفت به املُدَّ
اأنها ال متلك م�شتودعات التخزين واإمنا �شاحات توزيع اأي تركت �شيارات بقيمة باهظة يف العراء من 
عى  غري عمل احتياطات خا�شة واأن جدة منطقة �شاحلية معر�شة لل�شيول واالأمطار، كما ذكر اأن املُدَّ
عية وحتى اإن مل تكن تعلم ذلك فذلك ال  عليها تعلم علم اليقني باجلهة املر�شلة اإليها �شيارات املدَّ
عى  مينحها احلق يف اأن ترتك ال�شيارات يف العراء للخراب وانتهى اإىل طلبه ال�شابق، فرد وكيل املُدَّ
اأمالكها بعدم �شرعة  عية هي غري احلري�س يف املحافظة على  اأن املدَّ اأ�شاف فيها  عليها مبذكرة 
عى عليها غري م�شوؤولة عن االأخطار الطبيعية  حتديد اجلهة التي تنقل اإليها ال�شيارات كما اأن املُدَّ
عية فيها بذلك كما يف اخلطاب املوؤرخ يف 2004/1/17م  وقد �شدرت خطابات �شابقة ثم اإ�شعار املدَّ
بالريا�س عدد  فرعنها  يوجد يف  باأنه  علمًا  )نفيدكم  ن�شه  منه ويف  واأرفق �شورة  للمدعية  املوجه 
اإبقاوؤها  كبري من �شياراتكم اجلديدة خارجة من ميناء جدة االإ�شالمي ومنقولة اإىل الريا�س ومت 
وحيث  الربد  من  حبات  ت�شاحبها  غزيرة  اأمطار  هطول  مت  املا�شية  االأيام  وخالل  الريا�س  بفرع 
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اإن التاأمني ال يتحمل االأ�شرار الناجتة عن االأجواء الطبيعية و�شررها لذا نرجو الرد باأ�شرع وقت 
والإخالء م�شوؤوليتنا جرى تبليغكم بذلك...( وقد تبادل االأطراف مذكرات مل تخرج م�شمونها عما 

�شبق اإيراده من اأقوالهما.
عى عليها يف النقل قبل  ِعي عما فعلته موكلته عندما تاأخرت املُدَّ وقد ا�شتو�شحت الدائرة من املُدَّ
عية مل تفعل �شيئًا يف ذلك الوقت وكانت تنتظر توريد ال�شيارات من  حدوث االأمطار فاأجاب باأن املدَّ
عى  عى عليها، كما ا�شتو�شحت منه الدائرة عن م�شتنده يف العقد على اأن من م�شوؤولية املُدَّ قبل املُدَّ
عليها تخزين ال�شيارات لديه يف م�شتودعات مبواقع اآمنة ومتميزة ح�شبما ذكره وعما يقابل التخزين 
عى  عية قد اطلعت عليه فاأجاب باأن ن�شو�س العقد وا�شحة يف التزام املُدَّ يف العقد وعما اإذا كانت املدَّ
عية خالل املدة املن�شو�س عليها يف العقد وقد  عليها بنقل ال�شيارات من اجلمرك اإىل مواقع املدَّ
عى عليها ولو اأنها نقلتها يف املوعد املحدد مبوجب العقد ملا حدثت التلفيات التي وقعت  تاأخرت املُدَّ
لل�شيارات اإال اأنه بو�شعها يف م�شتودعاتها حدثت التلفيات ب�شبب االأمطار حني مل تكن م�شتودعاته 
عى عليها  موؤهلة لتجنب ذلك مع اأنه يف اإعالنه قد ذكر اأن لديه مواقع متميزة كما اأنه كان على املُدَّ
عية مل تطلع على ال�شاحات التي  عية بوجود ال�شيارات يف م�شتودعاته، كما ذكر اأن املدَّ اأن ت�شعر املدَّ
عى عليه مب�شمون اأجوبته ال�شابقة ونفى  تو�شع فيها ال�شيارات ب�شبب الثقة بني الطرفني فرد املُدَّ
اأنها يف  اأن املواقع املتميزة التي ذكرتها موكلته يف اإعالنها معناها  ِعي واأ�شاف  �شحة ما ذكر املُدَّ
اأماكن معلومة ومميزة و�شهل الو�شول اإليها اأما الكوادر فهي من ال�شائقني واالإداريني وم�شريف النقل 
املوؤهلني وقد اأ�شر كل من الطرفني على اأقواله وطلبا الف�شل يف الق�شية ثم اإنه بجل�شة هذا اليوم 

ِعي ال�شري يف الدعوى واحلكم فيها. عى عليه وقد طلب املُدَّ عية ومل يح�شر املُدَّ ح�شر وكيل املدَّ

اإنه باطالع الدائرة على العقد املوقع من الطرفني واملقدمة �شورته منهما وجدته يت�شمن  وحيث 
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عية( باإخطار الطرف الثاين مبوعد  اتفاقهما على اأنه: )املادة االأوىل( )يلتزم الطرف االأول )املدَّ
خروج اإر�شاليات ال�شيارات الواردة للطرف االأول من ميناء جدة( ويف )املادة ثانيًا( )يتعهد الطرف 
الثاين بنقل ال�شيارات يف املوعد املحدد لف�شحها من اجلمرك وتعهد بتحمل الغرامات الناجمة عن 
.....( اأنه  على  الن�س  رابعًا(  )املادة  ت�شمنت  كما  املحدد(،  ال�شيارات يف موعدها  تاأخري خروج 
املعطوبة مبراكز  ال�شيارات  اإ�شالح  يتم  النقل  اأي �شرر من جراء  ويف حال حدوث- ال قدر اهلل- 
من جراء  �شرر  اأي  اهلل-  قدر  ال  )....اإذا حدث-  منه  ويف )خام�شًا(  االأول....(  الطرف  �شيانة 
م�شوؤولية  م�شوؤواًل  يكون  الثاين  الطرف  فاإن  به  امل�شموح  اأكرث من احلد  ال�شيارات  حتميل عدد من 
كاملة عن هذا ال�شرر( ويف )ثامنًا( )اأقر الطرف الثاين اأنه يف حالة االإخالل بتعهداته- ال قدر 
االأول ح�شب ما جاء يف زمن  واإىل فروع الطرف  اأو نقلها من  امليناء  ال�شيارات من  اهلل- يف ف�شح 
النقل بالبند )�شاد�شًا(، اأقر باأحقية الطرف االأول لتاأمني تريالت من ال�شوق املحلي وبال�شعر ال�شائد 
خلطة التاأمني على اأن يتحمل الطرف الثاين فارق االأ�شعار بني ال�شعر املقدم يف البند ال�شاد�س وبني 
�شعر الرتيالت خلطة تاأمني الرتيالت(، ومن ا�شتقراء هذه الن�شو�س يف العقد جتد الدائرة اأنه واإن 
عية اإال اأنه وقد دفعت  عى عليها العقدية نقل ال�شيارات من امليناء اإىل مواقع املدَّ كان من م�شوؤولية املُدَّ
عى عليها باأنها مل تعمد بنقل ال�شيارات اإىل مكان معني فاإنها �شتبقي يف انتظار ذلك التوجيه  املُدَّ
عى  عية الدليل على اأنه قد عمدت املُدَّ وهو ما ن�شت عليه املادة )اأواًل( �شالفة الذكر ومل تقدم املدَّ
عليها بنقل ال�شيارات اإىل وجهة معينة ، وف�شاًل عن ذلك فاإن حاالت التعوي�س قد ح�شرت يف العقد 
عية تبني دعواه اأ�شا�شًا  وفقًا للن�شو�س امل�شار اإليها اأعاله ولي�س من بينها حالة االإ�شابة وملا كانت املدَّ
عى عليها يف النقل مما اأدى اإىل تاأثر ال�شيارات باالأمطار واأنها  على اأن ال�شبب اأ�شاًل هو تاأخر املُدَّ
لو كانت قد نقلتها يف الوقت املتفق عليه ملا اأ�شيبت، واإذ اإنه وفقًا لن�س العقد فقد كان للمدعية اأن 
عى عليها وذلك بتحميلها الفرق بني املبلغ الفعلي  تبادر عند التاأخر بنقل ال�شيارات على ح�شاب املُدَّ
عند التحميل وهو اجلزاء الذي يرتبه العقد على التاأخري اأما وقد اأهملت ذلك فاإنها هي قد ق�شرت 
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وفقًا  �شياراتها-  ل�شلمت  التاأخري  ولو فعلت ذلك هي مبجرد  املتفق عليه  العقد  ا�شتعمال حقها  يف 
عى  عية وقد تعاقدت مع املُدَّ عية اأنها مل تفعل �شيئًا من ذلك كما اأن املدَّ ملفهومها- وقد قررت املدَّ
عى عليها من حيث طريقتها املعتادة يف النقل  عليها فاإن ذلك ر�شا منها باحلال الذي هي عليه املُدَّ
عى عليها ومل يتح�شب له اأي من الطرفني  وم�شتودعاتها وما اأ�شاب ال�شيارات كان خارج اإرادة املُدَّ
عية قد اأقامت دعواها ومطالبتها  عند التعاقد وبالتايل فال م�شوؤولية عليها يف ذلك وملا كانت املدَّ

باملخالفة لذلك فاإنها تكون غري �شحيحة جديرة بالرف�س.
انتظار ح�شور  فاإنها ال جتد ما يوجب  ِعي احلكم يف الدعوى  املُدَّ اأنه وقد طلب  اإىل  الدائرة  وتنوه 

عى عليها قد خلف عن احل�شور بعد اأن �شمعت الدائرة دفاعه. املُدَّ
لذلك	حكمت	الدائرة	برف�س	الدعوى.	

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.



391

رقم	الق�شية:	1/3721/ق	لعام	1426هـ
رقم	احلكم	البتدائي:	56/د/جت/5	لعام	1429هـ
رقم	حكم	ال�شتئناف:	355/اإ�س/3	لعام	1430هـ

تاريخ	اجلل�شة:	1430/11/1هـ

عقد	نقل	بري-	�شفة-	اأجرة	النقل	-	م�شوؤولية	ال�شاحن	-	عرف.

مطالبة املدعية باأجرة ب�شاعة نقلتها مل�شلحة املدعى عليها؛ الأنه مت رف�شها.
عى عليها باعتبارها طالبة النقل حتى لو مل تتعاقد عليه بنف�شها. 1- توافر �شروط ال�شفة يف املُدَّ

عى عليها وبناًء على طلبها- اعتبار  2- اإثبات تعاقد- ثبوت قيام مكتب بنقل الب�شاعة حل�شاب املُدَّ
العقد واآثاره من�شرفًا للمدعى عليها ولي�س لو�شيط النقل.

3- ثبوت م�شوؤولية البائع طالب النقل عن تكلفة رجوع الب�شاعة املنقولة اإذا رف�شها امل�شرتى املنقول 
اإليه.

عى عليها بقيمة باقي اأجرة النقل ذهابًا وقيمة اأجر نقل الب�شاعة التي  ِعي باإلزام املُدَّ مطالبة املُدَّ
رف�شها املنقول اإليه رجوعًا ومقابل مدة االنتظار باجلمارك .

عى عليها هي طالبة النقل وهي التي طلبت من و�شيط النقل تاأمني  1- �شفة- ثبوت اأن ال�شركة املُدَّ
عى عليها قد عمدت �شائق ال�شيارة الذي  �شيارات ب�شائقيها للقيام بالنقل مل�شلحتها- ثبوت اأن املُدَّ
قام بالنقل با�شتالم قيمة النقل من امل�شرتي املنقولة اإليه الب�شاعة وهي التي ا�شتلمتها من اجلمارك 

عى عليها يف الدعوى . بعد اإعادتها- اأثر ذلك: ثبوت �شفة املُدَّ
عية لعدم مطابقة جزء من الب�شاعة  2- دفع امل�شرتي مبلغًا يقل عن قيمة النقل املتفق عليها مع املدَّ
ِعي لباقي اأجرة النقل التي مل يدفعها امل�شرتي الأن كون الب�شاعة  للموا�شفات- اأثره: ا�شتحقاق املُدَّ
ِعي ب�شفته  املنقولة مطابقة من عدمه ملوا�شفات البلد املنقولة اإليه ال يتحمله الناقل بل يتحمله املُدَّ

طالب النقل البائع لها.



392

منه  تعود  ثم  اإليه  املنقول  البلد  اإىل  بب�شاعة  تذهب  النقل  �شيارات  اأن  على  العرف  جريان   -3
ِعي بالعودة بجزء من الب�شاعة لعدم مطابقتها  بب�شاعة اأخرى وتاأخذ عليها اأجرة مغايرة- قيام املُدَّ
ملوا�شفات البلد املنقولة اإليه واأن نوع هذه الب�شاعة املرجتعة ي�شعب معه حمل ب�شاعة اأخرى- اأثر 
ِعي الأجر نقل الب�شاعة املعادة بقيمة مماثلة لرحلة نقلها ذهابًا- ثبوت اأن ك�شف  ذلك: ا�شتحقاق املُدَّ
تخريج ال�شيارة الناقلة ورد به دفع مبلغ عن كل يوم تاأخري بعد مرور )48( �شاعة من الو�شول اإىل 
ِعي ب�شفته الناقل مبلغ التاأخري اليومي الوارد  البلد املنقولة اإليه الب�شاعة- اأثر ذلك: ا�شتحقاق املُدَّ

بك�شف خروج ال�شيارة م�شروبًا يف مدة االنتظار.
عى عليه باأن يدفع للمدعى املبلغ املحكوم به. موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ

اأنه  اأوراقها وبالقدر الالزم الإ�شدار هذا احلكم يف  تتح�شل وقائع هذه الدعوى ح�شبما يتبني من 
�شبق للدائرة اأن اأ�شدرت حكمها رقم )253/د/جت/5( لعام 1427هـ وحتيل اإليه يف �شرد الوقائع، 
�شد  دعوى  بالئحة  الديوان  اإىل  الدعوى  هذه  يف  ِعي  املُدَّ والده  عن  بالوكالة   ).....( تقدم  حيث 
اإىل  عليها  عى  املُدَّ لل�شركة  ب�شاعة  بنقل  قام  موكله  اأن  فيها  ذكر   ،).....( ال�شركة  عليها  عى  املُدَّ
جمهورية م�شر العربية عرب �شاحنته، ولكن مت رف�س تلك الب�شاعة لعدم تطابقها مع املوا�شفات 
واملقايي�س امل�شرية، كما مت اإرجاع جزء من الب�شاعة اإىل ال�شعودية عرب �شاحنته اأي�شًا، ترتب على 
ذلك تاأخري بلغت مدته )40( يومًا على احلدود امل�شرية، وحيث اإنه مت االتفاق على �شرف )250( 
ريااًل عن كل يوم تاأخري، وحيث اإنه بقي من مبلغ االأجرة ذهابًا مبلغ )1300( رياٍل، كما اأنه مل يتم 

ا�شتالم االأجرة رجوعًا فرتتب على ذلك مبلغًا قدره )32.550( ريااًل.
بتاريخ  الدائرة  هذه  اإىل  واأحيلت  اأعاله،  اإليه  امل�شار  بالرقم  ق�شية  الدعوى  هذه  قيدت  وقد 
عدة  لنظرها  حددت  حيث  ال�شبط،  بدفرت  املثبت  النحو  على  نظرها  فبا�شرت  1426/10/12هـ 
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املوافق 1427/3/13هـ ح�شر ).....( �شجل مدين رقم ).....(  الثالثاء  يوم  جل�شات ويف جل�شة 
ِعي يف هذه الدعوى مبوجب الوكالة ال�شادرة من كتابة عدل حوطة بني  ب�شفته وكياًل عن والده املُدَّ
 )......( رقم  �شجل مدين   ).....( بتاريخ 1422/3/14هـ، وح�شر حل�شوره  برقم )131(  متيم 
برقم  الثانية  جدة  عدل  كتابة  من  ال�شادرة  الوكالة  مبوجب  عليها  عى  املُدَّ عن  وكياًل  ب�شفته 
تخرج  ال  باأنها  اأجاب  موكله  ِعي عن دعوى  املُدَّ وكيل  وب�شوؤال  بتاريخ 1426/11/25هـ،   )79263(
والتي  1426هـ  لعام  )3721/ق(  برقم  ق�شية  واملقيدة  للديوان  املقدمة  دعواه  الئحة  يف  ورد  عما 
عى عليها  عى عليها مببلغ قدره )32.550( ريااًل، وبعد �شماع وكيل املُدَّ يطلب فيها احلكم على املُدَّ
ِعي واطالعه على �شورة منها ومرفقاتها قدم مذكرة من �شفحة واحدة اأرفق بها عددًا  لدعوى املُدَّ
ِعي اأي اتفاق ولي�س ملوكلته اأية عالقة  من املرفقات، اأ�شار فيها اإىل اأنه مل يكن بني موكلته وبني املُدَّ
ب�شاأن نقل الب�شاعة، ذلك اأن اأجرة النقل اإىل م�شر وجميع م�شاريف ال�شائق واجلمارك واأية مبالغ 
ترتتب على ذلك من تاأخري اأو غريه يتحملها م�شرتي هذه الب�شاعة وهي �شركة ).....( ح�شبما هو 

ِعي �شد موكلته. مبني يف مرفقات هذه االإجابة، وطلب احلكم بعدم قبول دعوى املُدَّ
ِعي مبذكرة مكونة من �شفحة واحدة، ذكر  ويف جل�شة يوم الثالثاء املوافق 1427/5/3هـ رد وكيل املُدَّ
عى عليها طلبت من مكتب ).....( )املكتب الو�شيط( �شاحنة لنقل ب�شاعتها  فيها اأن ال�شركة املُدَّ
ِعي وكالة اأن ال�شركة  اإىل جمهورية م�شر العربية، وقد اأقر بذلك وكيلها اأمام الدائرة، واأ�شاف املُدَّ
�شورة  اأرفق  كما  الب�شاعة،  لها  املنقول  لل�شركة  االأجرة  يفيد مببلغ  اأعطتهم خطابًا  عليها  عى  املُدَّ

لك�شف تخريج ال�شيارة من مكتب ).....( موجه لل�شركة ).....(.
ِعي ذكر اأنها مل تاأت بجديد ي�شتوجب الرد، واأن ما جاء  عى عليها على مذكرة املُدَّ وباطالع وكيل املُدَّ
ِعي، وطلب من الدائرة  يف مذكرته املقدمة يف اجلل�شة ال�شابقة كاف لالإجابة عما ت�شمنته دعوى املُدَّ

ِعي الإقامتها على غري ذي �شفة. عدم قبول دعوى املُدَّ
ِعي عن الطرف الذي عمده بنقل الب�شاعة  ويف جل�شة يوم االأحد 1427/10/21هـ مت �شوؤال وكيل املُدَّ
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رقم )22021(  ال�شيارة  تخريج  ك�شف  وذلك مبوجب   ).....( وكالة  من  �شادر  التعميد  اأن  فذكر 
عى عليها اأفاد  عى عليها، كما اأن وكيل املُدَّ بتاريخ 2005/5/10م وذلك بناء على طلب ال�شركة املُدَّ
باأن موكلته لديها ب�شاعة وقامت باالت�شال على مكتب ).....( لنقلها و�شحنها اإىل م�شر واأن دفع 

االأجرة من قبل م�شرتي الب�شاعة يف القاهرة يف دولة م�شر.
القيمة  اأن  اإىل  املوؤرخ يف 1426/4/2هـ امل�شار فيه  عى عليها عن خطاب موكلته  املُدَّ وب�شوؤال وكيل 
االإجمالية لنقل الب�شاعة من الريا�س اإىل م�شر )6300( رياٍل واملرفق �شورة منه يف اأوراق الدعوى، 
اأن يقوم  اأجاب باأن موكلته اأعطت هذا اخلطاب لل�شائق ).....( ا�شمه يف هذا اخلطاب من اأجل 
م�شرتي هذه الب�شاعة يف م�شر بدفع اأجرة النقل وهي �شركة ).....(، وموكلته اأعطت ذلك ال�شائق 

هذا اخلطاب بناء على طلبه، اأما موكلته فاإنها ال تتحمل تكاليف نقل هذه الب�شاعة.
عى عليها اكتفاءهما مبا مت تقدميه يف جل�شات الرتافع،  ِعي ووكيل املُدَّ عندها قرر كل من وكيل املُدَّ
لعام  رقم )253/د/جت(  الدائرة حكمها  اأ�شدرت  املوافق 1427/10/21هـ  االأحد  يوم  جل�شة  ويف 
اأ�شباب  بناء على  الإقامتها على غري ذي �شفة، وذلك  الدعوى  والقا�شي بعدم قبول هذه  1427هـ 
مبلغ  له  تدفع  باأن  عليها  عى  املُدَّ باإلزام  احلكم  اإىل  دعواه  اإقامة  من  يهدف  ِعي  املُدَّ اأن  حا�شلها 
)32.550( ريااًل متثل باقي قيمة نقل الب�شاعة واأجور تاأخري واإعادة نقل، وحيث اإنه باطالع الدائرة 
ِعي عن الطرف الذي  على اأوراق الق�شية وعلى ما دار ب�شاأنها من مرافعة، وحيث اإنه ب�شوؤال وكيل املُدَّ
وكالة ).....( وذلك مبوجب ك�شف تخريج  التعميد �شادر من  اأن  الب�شاعة فقد ذكر  بنقل  عمده 
عى عليها، مما يعني اأن  ال�شيارة رقم )22021( بتاريخ 2005/5/10م بناء على طلب ال�شركة املُدَّ
عى عليها  ِعي واملُدَّ ِعي وكالة ).....(، ومل يتم بني املُدَّ اإبرام عقد النقل حمل النزاع اإمنا مت بني املُدَّ
عى عليها اأ�شدرت خطابًا موؤرخًا يف  ِعي من اأن املُدَّ يف هذه الدعوى، وال يغري من هذا ما اأثاره املُدَّ
1426/4/2هـ مو�شحًا فيه ا�شم ال�شائق واأجرة النقل، الأن هذا ال يعدو كونه اإفادة بواقعة النقل وال 
ميكن اأن يعول عليه يف اأن عقد النقل قد مت اإبرامه بني طريف هذه الدعوى، االأمر الذي يتعني معه 
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عى عليها غري متحققة فيها. عدم قبول هذه الدعوى الأن �شفة املُدَّ
ِعي عدم قناعته باحلكم وقدم الئحة اعرتا�شية مكونة من �شفحة واحدة خالل  وقد قرر وكيل املُدَّ
املدة النظامية وباطالع الدائرة عليها مل جتد فيها ما ي�شتوجب العدل عن حكمها فتم رفع الق�شية 
لعام  )158/ت/3(  رقم  حكمها  اأ�شدرت  الثالثة  التدقيق  هيئة  اإىل  وباإحالتها  1428/1/19هـ  يف 
اأ�شباب  على  بناء  1427هـ  لعام  )253/د/جت/5(  رقم  الدائرة  حكم  بنق�س  والقا�شي  1428هـ 

عى عليها ال�شركة ).....( لها �شفة يف الدعوى ويدل على ذلك ما يلي: تتلخ�س يف اأن املُدَّ
لتاأمني  )�شم�شار(  الو�شيط  هو   ).....( ومكتب  النقل  طالبة  هي  عليها  عى  املُدَّ ال�شركة  اأن  اأواًل: 
بتاريخ   )22021( رقم  �شيارة  تخريج  ك�شف  مبوجب  وذلك  بالنقل  للقيام  ب�شائقيها  ال�شيارات 
2005/5/10م ال�شادر من وكالة ).....( مما يتبني منه اأن مكتب ).....( و�شيط يف عملية النقل 
وهو الذي عمل تخريج الب�شاعة وفقًا لتعليمات وزارة النقل وكلف ال�شائق ب�شيارته بالقيام بالنقل 

عى عليها. مل�شلحة املُدَّ
عى عليها قد قامت بتخويل �شائق ال�شيارة الذي قام بنقل الب�شاعة با�شتالم  ثانيًا: اأن ال�شركة املُدَّ
عى عليها  قيمة النقل من امل�شرتي املنقولة اإليه الب�شاعة مب�شر وذلك مبوجب خطاب ال�شركة املُدَّ
املوؤرخ يف 1426/4/2هـ املوافق 2005/5/10م. املرفق �شورته باالأوراق واملت�شمن القيمة االإجمالية 
لنقل الب�شاعة من الريا�س اإىل م�شر )القاهرة( مبلغ )6.300( رياٍل تدفع لل�شائق ).....( من 

قبل الزبون يف م�شر )القاهرة( وهو )�شركة ).....((.
عى عليها هي التي ا�شتلمت الب�شاعة املعادة من اجلمارك وذلك ب�شبب يرجع  ثالثًا: اأن ال�شركة املُدَّ
عى عليها وذلك مبوجب اإ�شعار ف�شخ الب�شاعة املرفق �شورته باالأوراق رقم )1040( بتاريخ  اإىل املُدَّ
باأجرة  يطالب  فاملدعي  ولذلك  الدرة(  )جمرك  اجلمارك  م�شلحة  من  ال�شادر  1426/5/19هـ 

االإعادة.
ِعي واإذا  وبناء على ما تقدم يتبني اأن للمدعى عليها �شفة يف الدعوى وي�شتلزم جمابهتها بدعوى املُدَّ
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اقت�شي االأمر اإدخال وكالة ).....( يف اخل�شومة فللدائرة ذلك، وباإعادة الق�شية اإىل الدائرة يف 
1428/8/29هـ،  الثالثاء  يوم  جل�شة  لذلك  وحددت  املرافعة  باب  الدائرة  فتحت  1428/5/19هـ 
عى عليها ).....( ال�شابق تعريفهما،  ِعي ).....( وح�شر حل�شوره وكيل املُدَّ وفيها ح�شر وكيل املُدَّ
الناحية  من  الدعوى  على  جوابه  تقدمي  عليها  عى  املُدَّ وكيل  من  الدائرة  طلبت  اجلل�شة  هذه  ويف 
املو�شوعية باعتبار اأن ملوكلته �شفة يف الدعوى، فقدم يف جل�شة يوم ال�شبت 1429/1/24هـ مذكرة 
بجوابه مكونة من ثالث �شفحات مرفق بها �شور بع�س امل�شتندات، ذكر فيها اأن موكلته هي التي 
قامت باالت�شال على وكالة ).....( وطلبت منها �شيارة نقل ل�شحن الب�شاعة من الريا�س اململكة 

العربية ال�شعودية اإىل م�شر القاهرة بال�شروط التالية:
1- اأجرة النقل من الريا�س اإىل م�شر القاهرة تدفع من قبل التاجر امل�شري �شركة ).....( بعد 
الو�شول يف جمرك ميناء نويبع مب�شر القاهرة وت�شليم الب�شاعة وقدرها مبلغ )6300( رياٍل فقط 

ال غري.
2- جميع ما يرتتب من م�شاريف على هذه ال�شحنة �شواًء م�شاريف طريق اأم جمارك اأم م�شاريف 

تاأخري يتحملها ويقوم بدفعها التاجر امل�شري ).....(.
ال�شاحنة  �شائق  قبل  من  عليها  االطالع  وبعد  ال�شيارة  تخريج  ك�شف  يف  ال�شروط  هذه  ت�شجل   -3
ذكر  كما  ال�شحنات.  موقف  من  طلوعه  قبل  ال�شيارة  تخريج  ك�شف  على  بالتوقيع  عليها  واملوافقة 
اأن ال�شائق ).....( قد اطلع على ال�شروط امل�شجلة يف ك�شف تخريج ال�شيارة ووافق عليها بر�شاه 
وجتهيزها  بالب�شاعة  ال�شيارة  �شحن  وبعد  الك�شف،  على  وقع  موافقته  على  وتاأكيدًا  واختياره 
لالنطالق اإىل م�شر طلب �شائق ال�شاحنة ).....( من ال�شركة خطابًا بقيمة اأجرة النقل لكي يربزه 
للتاجر امل�شري يف القاهرة، وهو اخلطاب الذي بتاريخ 1426/4/2هـ املوافق 2005/5/10م، كما 
اأنه بالن�شبة اإىل الب�شاعة فعددها )4100( حبة ح�شب الفاتورة و�شهادة املن�شاأ املرفق �شوتها وهي 
�شناعة �شعودية ح�شب املوا�شفات واملقايي�س ال�شعودية، والتاجر امل�شري �شركة ).....( مل يطلب 
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ولعدم  امل�شرية،  واملقايي�س  املوا�شفات  تطابق  موا�شفات  اأية  للب�شاعة  �شرائه  عند  ال�شركة  من 
مطابقة جزء منها للموا�شفات واملقايي�س امل�شرية مت ا�شتالم )3303( حبة من الب�شاعة واأعيد 
)797( حبة اإىل ال�شركة يف الريا�س لتوثيق املوا�شفات واملقايي�س امل�شرية عليها ومن ثم اإعادتها 

اإىل التاجر يف القاهرة.
الـ)10.000( رياٍل الذي  ِعي فاإن مبلغ  املُدَّ التي تطالب بها  الـ)32.550( ريااًل  اأما بالن�شبة ملبلغ 
ِعي اأنه مقابل مدة التاأخري )40( يومًا يف اجلمارك امل�شرية ميناء نويبع اإن ثبت �شحته  يذكر املُدَّ
فهو يدفع من قبل التاجر امل�شري �شركة ).....( وذلك ح�شب ال�شروط املتفق عليها يف ك�شف تاأجري 
ال�شيارة، اأما مبلغ باقي اأجرة ال�شحن ذهابًا اإىل م�شر القاهرة وهو )1300( رياٍل اأي�شًا اإن ثبت 
�شحته فهو يدفع من قبل التاجر امل�شري �شركة ).....( وذلك ح�شب ال�شروط املتفق عليها يف ك�شف 
اأجرة ال�شحنة رجوعًا، فقد مت  اأي )11250( ريااًل  اأن مبلغ الـ)3000( دوال  ت�شجيل ال�شيارة، كما 
ِعي لعدم اأحقيته يف اأي  فربكة وتزوير خطاب على ال�شركة دون علمها وانتهى اإىل طلب رد دعوى املُدَّ
ِعي مذكرة مكونة من �شفحة واحدة ذكر فيها اأنه بالن�شبة ملدة  مبلغ يطالب به، كما قدم وكيل املُدَّ
االنتظار فقد كانت )34( يومًا يف جمرك م�شر و�شتة اأيام يف جمرك ال�شعودية كما يت�شح من ذلك 
من ك�شف اال�شتالم وبالتايل يكون عدد االأيام اأربعني يومًا وعن كل يوم تاأخري )250( ريااًل فيكون 
املبلغ عن التاأخري هو )10.000( رياٍل اأما بالن�شبة الأجرة الذهاب من الريا�س اإىل م�شر فاإن املبلغ 
املتبقي هو )1300( رياٍل اأما بالن�شبة الأجرة العودة فهي )3000( دوالر اأي ما يعادل )11.250( 

ريااًل.
ِعي �شورة جواز �شفر ال�شائق الذي قام  ويف جل�شة يوم االثنني املوافق 1429/3/9هـ قدم وكيل املُدَّ
بنقل الب�شاعة من الريا�س اإىل م�شر والذي يذكر اأنها ا�شتملت على بيان بتاريخ دخول جمرك م�شر 
يف 2005/5/16م وخروجه من جمرك م�شر يف 2005/6/18م ثم انتظار يف احلدود ال�شعودية ثم 
دخوله اجلمرك ال�شعودي اإىل داخل االأرا�شي ال�شعودي بح�شب الوثيقة ال�شادرة من اجلمارك وهو 
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اإ�شعار ف�شح الب�شاعة املوؤرخ يف 2005/6/26م.
عى عليها مبا يلي: ِعي اأنه يح�شر طلبات موكله يف اإلزام املُدَّ ثم ذكر وكيل املُدَّ

اأواًل: دفع مبلغ قدره )1300( رياٍل املتبقي من قيمة اأجرة الذهاب.
ثانيًا: دفع مبلغ قدره )10.000( رياٍل عن مدة االنتظار ملدة اأربعني يوما مبعدل )250( ريااًل عن 

كل يوم تاأخري.
ثالثًا: دفع قيمة العودة من م�شر اإىل الريا�س وهو اأجرة املثل للذهاب من الريا�س اإىل م�شر والبالغ 
قدرها )6300( رياٍل يكون اإجمايل املبلغ حمل املطالبة هو )17.600( رياٍل وب�شوؤال الطرفني اإن 
كان لديهما ما يرغبان يف اإ�شافته اأو تقدميه فقرر كل واحد منهما االكتفاء مبا �شبق واأن قدمه من 

مذكرات وم�شتندات.

عى عليها مبا يلي: ِعي يح�شر دعواه يف طلب احلكم باإلزام املُدَّ وحيث اإن املُدَّ
اأواًل: دفع مبلغ قدره )1300( األف وثالثمائة باقي قيمة اأجرة الذهاب من الريا�س اإىل م�شر.

ثانيًا: دفع مبلغ قدره )6300( �شتة اآالف وثالثمائة رياٍل قيمة اأجرة العودة من م�شر اإىل الريا�س 
قيا�شًا على اأجرة الذهاب من الريا�س اإىل م�شر.

ثالثًا: دفع مبلغ قدره )10.000( ع�شرة اآالف رياٍل عن مدة االنتظار ملدة اأربعني يومًا.
ِعي  عى عليها يدفع بعدم �شفة موكلته يف هذه الدعوى اإ�شافة اإىل عدم اأحقية املُدَّ وحيث اإن وكيل املُدَّ

باملبالغ حمل املطالبة ويطلب بناء على ذلك رد الدعوى.
و�شيط يف  النقل ومكتب ).....(  عى عليها هي طالبة  املُدَّ اأن  الق�شية  اأوراق  الثابت من  اإن  وحيث 
ب�شيارته  ال�شائق  وكلف  النقل  وزارة  لتعليمات  وفقًا  الب�شاعة  تخريج  عمل  الذي  وهو  النقل  عملية 
عى عليها فهي التي اأمرت �شائق ال�شيارة با�شتالم قيمة النقل من العميل  بالقيام بالنقل مل�شلحة املُدَّ
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املنقولة اإليه الب�شاعة مب�شر كما يت�شح ذلك من خطابها املوؤرخ يف 1426/4/2هـ اإ�شافة اإىل اأنها 
هي التي ا�شتلمت الب�شاعة املعادة من اجلمارك وبالتايل فاإن للمدعى عليها �شفة يف هذه الدعوى.

عى عليها بدفع مبلغ قدره  املُدَّ اإلزام  ِعي فاإنه بالن�شبة للطلب االأول وهو طلب  املُدَّ اأما عن مطالبة 
)1.300( األف وثالثمائة رياٍل باقي قيمة اأجرة النقل ذهابًا من الريا�س اإىل م�شر فاإن الثابت اأن 
عى عليها واملوؤرخ يف 1426/4/2هـ وكذلك ك�شف تخريج ال�شيارة املوؤرخ  اخلطاب ال�شادر من املُدَّ
هي  القاهرة  اإىل  الريا�س  من  الب�شاعة  لنقل  االإجمالية  القيمة  اأن  ت�شمن  قد  2005/5/10م  يف 
ِعي مبلغًا قدره )5000( رياٍل من امل�شرتي كما ذكر ذلك وكيله وهو  )6.300( رياٍل وقد ا�شتلم املُدَّ
ا�شتحقاق  كذلك  واحلال  معه  يتبني  الذي  االأمر  عليها،  عى  املُدَّ وكيل  عليه  يعرت�س  الذي مل  االأمر 
ِعي للمبلغ املتبقي من قيمة اأجرة الذهاب من الريا�س اإىل القاهرة والبالغ قدرها )1.300(  املُدَّ
عى عليها؛ الأن الب�شاعة مل تكن اأ�شاًل موافقة للموا�شفات واملقايي�س امل�شرية كما  رياٍل طرف املُدَّ
هناك  كون  اأو  عدمه  من  امل�شرية  للموا�شفات  مطابقة  الب�شاعة  وكون  الدعوى،  طرفا  ذلك  قرر 
عى عليها وامل�شرتي امل�شري يف الب�شاعة ال يتحمله الناقل اأو ال�شائق فهو تلقي اأمرًا  خالف بني املُدَّ
بنقل ب�شاعة االأ�شل اأنها ال خالف فيها وال عيب اإىل امل�شرتي امل�شري على اأن ي�شلمها وياأخذ حقه 
اإال اأنها اأ�شبحت معيبة باأنها غري مطابقة للموا�شفات واملقايي�س فاأخذ قيمة نقل ما قبله امل�شرتي 

امل�شري وعاد على من اأمره بالنقل بالباقي، وهو )1300( رياٍل.
عى عليها بدفع قيمة اأجرة العودة  ِعي وهو طلب اإلزام املُدَّ اأما بالن�شبة للطلب الثاين من طلبات املُدَّ
والبالغ قدرها )6.300(  القاهرة  اإىل  الريا�س  الذهاب من  يعادل  الريا�س مبا  اإىل  القاهرة  من 
رياٍل فاإنه ولئن مل يكن هناك اتفاق بني الطرفني على قيمة اأجرة العودة من القاهرة اإىل الريا�س 
عى عليها  ِعي بالعودة من القاهرة اإىل الريا�س بجزء من ب�شاعة املُدَّ اإال اأنه ومبا اأن الثابت قيام املُدَّ
املعادة مطابقتها للموا�شفات واأن هذا النوع من الب�شاعة ي�شعب اأن يحمل معه يف ال�شيارة �شيء 
اآخر، والأن املعتاد يف مثل هذه احلاالت اأن ال�شيارة تذهب بب�شاعة من ال�شعودية اإىل م�شر وتعود 
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بب�شاعة اأخرى من م�شر اإىل ال�شعودية وبقيمة نقل م�شتقلة، ومبا اأن م�شار رحلة الذهاب والعودة 
ِعي لقيمة  واحدًا وهو من الريا�س اإىل القاهرة ثم الريا�س لذا فاإن الدائرة تنتهي اإىل ا�شتحقاق املُدَّ

اأجره العودة مبثل قيمة اأجرة الذهاب والبالغ قدرها )6.300( رياٍل.
قدره  مبلغ  بدفع  عليها  عى  املُدَّ اإلزام  طلب  وهو  ِعي  املُدَّ طلبات  من  الثاين  للطلب  بالن�شبة  اأما 
ك�شف  من  الثابت  فاإن  يوما،  اأربعني  ملدة  واالنتظار  التاأخري  قيمة  رياٍل  اآالف  ع�شرة   )10.000(
تخريج ال�شيارة املوؤرخ يف 2005/5/10م اأنه وبعد مرور )48( �شاعة من الو�شول اإىل القاهرة يدفع 
لل�شائق عطله )250( ريااًل عن كل يوم تاأخري، ومبا اأن الثابت من اجلواز واالأختام املو�شحة عليه 
واملرفق �شورته اأن ال�شائق و�شل اإىل جمرك م�شر يف 2005/5/16م وخرج بتاريخ 2005/6/18م 
ودخل ال�شعودية يف 2005/6/20م وخرج من اجلمارك ال�شعودية يف 2005/6/26م فيكون جمموع 
ال�شيارة فاإن  اأربعون يومًا وبعد حذف معدل )48( �شاعة املذكورة يف ك�شف تخريج  مدة االنتظار 
الباقي ثمانية وثالثون يومًا ي�شتحق ال�شائق عن كل يوم )250( ريااًل ويكون االإجمايل )9500( ت�شعة 

عى عليها عن مدة االنتظار. ِعي طرف املُدَّ اآالف وخم�شمائة رياٍل وهو املبلغ الذي ي�شتحقه املُدَّ
ِعي من مطالبات  عى عليها من اأنه على فر�س �شحة ما ذكره املُدَّ وال ينال من ذلك ما ذكره وكيل املُدَّ
فاإن امل�شوؤول عنها هو التاجر امل�شري �شركة ).....( بناًء على ما ن�س عليه ك�شف تخريج ال�شيارة 
املوؤرخ يف 2005/5/10م، وكذلك بناًء على اخلطاب ال�شادر من موكلته يف 1426/4/2هـ املوافق 
عى عليها  ِعي واملُدَّ 2005/5/10م، ذلك اأن العالقة فيما يخ�س نقل و�شحن الب�شاعة هي بني املُدَّ
اإن  اإذ  امل�شرتي،  من  املبلغ  با�شتالم  ال�شيارة  �شائق  باأمر  قامت  التي  هي  عليها  عى  املُدَّ فال�شركة 
عى  ِعي، واملُدَّ عى عليها والناقل املُدَّ امل�شرتي امل�شري ال �شفة له يف االتفاق االأ�شلي بني ال�شركة املُدَّ
عليها عمدت ال�شائق بالنقل وا�شتالم املبلغ من امل�شرتي ومل تقبل الب�شاعة ب�شبب عدم مطابقتها 
عى  للموا�شفات واملقايي�س امل�شرية اأو رف�شها امل�شرتي فاإن الناقل عاد على من اتفق معه وهو املُدَّ
عى عليها هي طالبة النقل وهي التي ا�شتلمت الب�شاعة املعادة من اجلمارك،  اأن املُدَّ عليها، ذلك 
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عى عليها ل�شائق  واخلطاب الذي يذكر وكيلها اأنه �شادر عنها يف 1426/4/2هـ هو تفوي�س من املُدَّ
اإليه الب�شاعة مب�شر  ال�شيارة الذي قام بنقل الب�شاعة با�شتالم قيمة النقل من امل�شرتي املنقولة 
وهي �شركة ).....( االأمر الذي تخل�س معه الدائرة بناًء على ذلك ولكل ما تقدم من اأ�شباب اإىل 

عى عليها. ِعي ملبلغ قدره )17.100( �شبعة ع�شر األفًا ومائة رياٍل طرف املُدَّ ا�شتحقاق املُدَّ
عى	عليها	ال�شركة	).....(	باأن	تدفع	للمدعى	).....(	مبلغاً	قدره	 لذلك	حكمت	الدائرة	باإلزام	املُدَّ

)17.100(	رياٍل	�شبعة	ع�شر	األف	ومائة	رياٍل	ورد	ما	عدا	ذلك	من	طلبات.

واهلل	املوفق،	و�شلى	اهلل	و�شلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�شحبه	اأجمعني.

حكمت	املحكمة	بتاأييد	احلكم	فيما	انتهى	اإليه	من	ق�شاء.
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346/د/جت/1 لعام 1/354/ق لعام 1426هـ
اخت�شا�س- اخت�شا�س 179/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

3دويل

2/5448/ق لعام 
1428هـ

61/د/جت/9 لعام 
اخت�شا�س- اأتعاب وكالة 49/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

9عن مفِل�س

78/د/جت /5 لعام 1/358/ق لعام 1428هـ
13اخت�شا�س- �شفة التاجر68/اإ�س/3 لعام 1430هـ1428هـ

2/5973/ق لعام 
1427هـ

100/د/جت/30 لعام 
اخت�شا�س- وكالة يف 79/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

16اإي�شال املال

2/5695/ق لعام 
1429هـ

36/د/جت/14 لعام 
اخت�شا�س- عقد وكالة 502/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

21بت�شليم املال

86/د/جت/15 لعام 3/949/ق لعام 1430هـ
27اخت�شا�س- عقار209/اإ�س/3 لعام 1430هـ1430هـ

2/2883/ق لعام 
1430هـ

176/د/جت/10 لعام 
اخت�شا�س- �شراكة يف 318/اإ�س/3 لعام 1430هـ1430هـ

30عقار

1/2598/ق لعام 
1430هـ

153/د/جت/4 لعام 
32اخت�شا�س- عقار330/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

4/1998/ق لعام 
1429هـ

90/د/جت/18 لعام 
اخت�شا�س- ن�شب 503/اإ�س/7 لعام 1430هـ1430هـ

35واحتيال

1/1844/ق لعام 
1430هـ

178/د/جت/2 لعام 
اخت�شا�س- اإثبات ملكية 303/اإ�س/3 لعام 1430هـ1430هـ

38فكرة م�شروع

2/5037/ق لعام 
1429هـ

328/د/جت/11 لعام 
اخت�شا�س- �شم�شرة يف 314/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

48غري البيع

6/197/ق لعام 1427هـ 
، 6/38/ق/ لعام 

1428هـ

7/د/جت/24 لعام 
اخت�شا�س- تركة، تخارج 517/اإ�س/7 لعام 1430هـ1430هـ

51وت�شفية

168/د/جت/ 18 لعام 4/68/ق لعام 1429هـ
اخت�شا�س- م�شاربة 696/اإ�س/7 لعام 1430هـ1430هـ

59فا�شدة
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1/5053/ق لعام 
1429هـ

337/د/جت/27 لعام 
63اخت�شا�س- عقد اإيجار50/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ
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111/د/جت/4 لعام 
اخت�شا�س- اإيقاف 285/اإ�س/3 لعام 1430هـ1430هـ

67ت�شجيل عالمة جتارية

1/2772/ق لعام 
1429هـ

25/د/جت/5 لعام 
284/اإ�س/7 لعام 1430هـ1430هـ

دعوى-ا�شتمال عري�شة 
الدعوى على حمل اإقامة 

املدعى عليه
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268/د/جت/16 لعام 3/602/ق لعام 1427هـ
76دعوى- �شروط قبولها 401/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/3136/ق لعام 
1425هـ

30/د/جت/10 لعام 
دعوى-حق ال�شريك يف 445/اإ�س/7 لعام 1430هـ1430هـ

79االطالع

1/4937/ق لعام 
1428هـ

166/د/جت/4 لعام 
دعوى-اإقامة الدعوى 154/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

83اأمام جهة ق�شائية اأخرى

86/د/جت/8 لعام 2/490/ق لعام 1429هـ
دعوى-�شبق الف�شل يف 47/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

86الدعوى

137/د/جت/21 لعام 5/526/ق لعام 1426هـ
90دعوى-�شرط ال�شفة563/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/5471/ق لعام 
1428هـ

206/د/جت/2 لعام 
96دعوى- م�شوؤولية املدير43/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

194/د/جت/2 لعام 1/678/ق لعام 1426هـ
104دعوى-عقد توريد94/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/3413/ق لعام 
1428هـ

130/د/جت/5 لعام 
112دعوى-متثيل ال�شركة178/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/2504/ق لعام 
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175/د/جت/5 لعام 
115دعوى-�شرط ال�شفة296/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/3128/ق لعام 
1428هـ

3/د/جت/11 لعام 
دعوى-طلب اإلغاء حكم 555/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

124الت�شفية

1/4584/ق لعام 
1427هـ

18/د/جت/27 لعام 
127دعوى-االأعمال امل�شرفية399/اإ�س/3 لعام 1430هـ1428هـ

30/د/جت/6 لعام 1/558/ق لعام 1430هـ
134دعوى-بنوك181/اإ�س/3 لعام 1430هـ1430هـ
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1/2313/ق لعام 
1425هـ

21/د/جت/3 لعام 
137دعوى-عدم وجود منازعة599/اإ�س/7 لعام 1430هـ1430هـ

1/1748/ق لعام 
1426هـ

206/د/جت/5 لعام 
143حتكيم-�شرط التحكيم207/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/2005/ق لعام 
1428هـ

3/15/د/جت/3 لعام 
حتكيم -تف�شري �شرط 595/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

158التحكيم

101/د/جت/15 لعام 3/637/ق لعام 1428هـ
163حتكيم -�شرط التحكيم739/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

55/د/جت/15 لعام 3/878/ق لعام 1426هـ
�شم�شرة- ا�شتحقاق اأجرة 214/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ
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117/د/جت/10 لعام 
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1/638/ ق لعام 
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198/د/جت/27 لعام 
201مقاولة- م�شادقة التابع20/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/3513/ق لعام 
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239/د/جت/1 لعام 
مقاولة- اإعفاء من 90/اإ�س/3 لعام1430هـ1428هـ
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165/د/جت/30 لعام 
مقاولة- التنفيذ على 208/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

222احل�شاب

5/1034/ق لعام 
1428هـ

129/د/جت/21 لعام 
236مقاولة- اأعمال حفر وردم212/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

133/د/جت/11 لعام 2/614/ق لعام 1427هـ
مقاولة- م�شي مدة طويلة 359/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

242دون اكت�شاف عيوب

1/3094/ق لعام 
1426هـ

182/د/جت/ لعام 
ت�شدير- تعوي�س عن 375/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

252عدم التنفيذ

158/د/جت/15 لعام 3/112/ق لعام 1419هـ
265مقاولة- غرامة تاأخري392/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/2537/ق لعام 
1428هـ

188/د/جت/14 لعام 
مقاولة- ا�شتحقاق املقاول 397/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

312لالأجرة

203/د/جت/6 لعام 1/469/ق لعام 1428هـ
408/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

مقاولة- املنازعة حول 
قيمة الغرامة التي فر�شها 

مالك امل�شروع
316
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2/2963/ق لعام 
1426هـ

42/د/جت/11 لعام 
189/اإ�س/3 لعام 1430هـ1430هـ

نقل- تعوي�س عن هالك 
الب�شاعة امل�شحونة يف 

البحر
355

1/4986/ق لعام 
1427هـ

208/د/جت/5 لعام 
نقل -م�شوؤولة الناقل عن 272/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

362ت�شرفات تابعيه

143/د/جت/15 لعام 3/248/ق لعام 1428هـ
نقل -تعوي�س عن فارق 337/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

370ال�شعر

2/3093/ق لعام 
1426هـ

142/د/جت/11 لعام 
384نقل- �شروط عقد النقل352/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/3721/ق لعام 
1426هـ

56/د/جت/5 لعام 
391نقل -م�شوؤولية ال�شاحن355/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/1255/ق لعام 
1428هـ

42/د/جت/27 لعام 
405�شركة- طلب تخارج149/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/د/جت/13 لعام 2/64/ق لعام 1426هـ
�شركة- عدم �شالحية 264/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

411القر�س كح�شة

135/د/جت/15 لعام 3/906/ق لعام 1426هـ
�شركة- تعديل عقد 299/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

417ال�شركة

2/1622/ق لعام 
1429هـ

307/د/جت/12 لعام 
431�شركة- اإدخال �شريك645/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

197/د/جت/2 لعام 1/702/ق لعام 1422هـ
�شركة- الت�شرف 432/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

434الف�شويل

28/د/جت/15 لعام 3/858/ق لعام 1426هـ
448�شركة- �شلح 347/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

2/2818/ق لعام 
1427هـ

58/د/جت/8 لعام 
454�شركة- بيع االأ�شهم406/اإ�س/7 لعام 1430هـ1430هـ



رقم	املو�شوعرقم	حكم	ال�شتئنافرقم	احلكم	البتدائيرقم	الق�شية
ال�شفحة

37/د/جت/15 لعام 3/111/ق لعام 1428هـ
460�شركة- بيع ملك الغري216/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

61/د/جت/15 لعام 3/585/ق لعام 1428هـ
597/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

�شركة-  قرار ال�شركاء 
بتحديد �شالحيات مدير 

ال�شركة
482

1/3206/ق لعام 
1426هـ

474/د/جت/4 لعام 
489�شركة- اكتتاب400/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/2792/ق لعام 
1428هـ

96/د/جت/4 لعام 
501�شركة- ان�شحاب ال�شريك21/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

1/1899/ق لعام 
1426هـ

138/د/جت/2 لعام 
�شركة-  توثيق عقد 151/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

513ال�شركة

107/د/جت/21 لعام 5/523/ق لعام 1428هـ
�شركة- عدم وجود �شرر 173/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

525من الف�شخ

2/1205/ق لعام 
1428هـ

8/د/جت/14 لعام 
�شركة- حق ال�شريك يف 265/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

530االطالع

170/د/جت/10 لعام 2/554/ق لعام 1426هـ
�شركة- اكت�شاب ال�شركة 388/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

534ال�شخ�شية املعنوية

2/6125/ق لعام 
1428هـ

94/د/جت/30 لعام 
548�شركة- اإثبات �شراكة596/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

2/1289/ق لعام 
1429هـ

67/د/جت/8 لعام 
�شركة-  �شلطة الدائرة يف 632/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

552توجيه اليمني

16/د/جت/3 لعام 1/473/ق لعام 1429هـ
557�شركة-  بيع ح�شة513/اإ�س/7 لعام 1430هـ1430هـ

1/2449/ق لعام 
1426هـ

398/د/جت/3 لعام 
562�شركة-  ا�شرتداد ح�ش�س562/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

2/1327/ق لعام 
1428هـ

394/د/جت/30 لعام 
578�شركة- جتزئة احل�شة621/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

62/د/جت/30 لعام 2/544/ق لعام 1428هـ
�شركة- عر�س �شراء 592/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

589ح�شة

1/3509/ق لعام 
1428هـ

93/د/جت/27 لعام 
593�شركة- عدم وجود �شركة525/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ



رقم	املو�شوعرقم	حكم	ال�شتئنافرقم	احلكم	البتدائيرقم	الق�شية
ال�شفحة

31/د/جت/33 لعام 7/249/ق لعام 1429هـ
�شركة- بيع املعجوز عن 622/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

595ت�شليمه

176/د/جت/16 لعام 3/69/ق لعام 1423هـ
599�شركة- املدير الفعلي60/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

128/د/جت/2 لعام 1/711/ق لعام 1417هـ
610�شركة- املبا�شرة والت�شبب153/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/2102/ق لعام 
1420هـ

214/د/جت/10 لعام 
621�شركة- املدير الفعلي283/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

1/2266/ق لعام 
1427هـ

124/د/جت/2 لعام 
638�شركة- عزل املدير163/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/1669/ق لعام 
1425هـ

177/د/جت/2 لعام 
�شركة-  ال�شفة يف دعوى 303/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

652الت�شفية

102/د/جت/2 لعام 1/760/ق لعام 1428هـ
669�شركة-  م�شوؤولية املدير609/اإ�س/7 لعام 1430هـ1430هـ

90/د/جت/15 لعام 3/929/ق لعام 1426هـ
687�شركة- م�شوؤولية املدير627/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

1/2858/ق لعام 
1424هـ

189/د/جت/4 لعام 
694�شركة- ت�شرفات املدير362/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/1235/ق لعام 
1428هـ

281/د/جت/8 لعام 
�شركة- طلب اإبطال 91/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

705ت�شفية

111/د/جت/22 لعام 5/852/ق لعام 1428هـ
712�شركة-  ت�شفية159/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

3/93/ق لعام 1426هـ 
3/686/ق لعام 1426هـ 

3/1139/ق لعام 
1426هـ

76/د/جت/15 لعام 
716�شركة- �شريك اأجنبي300/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/1783/ق لعام 
1421هـ

57/د/جت/9 لعام 
�شركة- عدم تقدمي 598/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

736ال�شريك ح�شته

85/د/جت/17 لعام 3/942/ق لعام 1428هـ
762�شركة- ف�شخ العقد591/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ



رقم	املو�شوعرقم	حكم	ال�شتئنافرقم	احلكم	البتدائيرقم	الق�شية
ال�شفحة

24/د/جت/15 لعام 3/16/ق لعام 1426هـ
�شركة-  �شرط عدم 600/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

770املناف�شة

184/د/جت/30 لعام 2/980/ق لعام 1428هـ
785�شركة- ا�شتثمار90/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

121/د/جت/21 لعام 5/363/ق لعام 1428هـ
�شركة- ت�شغيل مواقع 154/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

789اإعالنية

72/د/جت/13 لعام 2/112/ق لعام 1427هـ
796�شركة- حكم غيابي402/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/4068/ق لعام 
1427هـ

255/د/جت/8 لعام 
�شركة- نفي العلم 20/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

799بالو�شاطة

1/1060/ق لعام 
1428هـ

91/د/جت/5 لعام 
803�شركة- اتفاقية �شداد78/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/5758/ق لعام 
1427هـ

119/د/جت/5 لعام 
806�شركة- اتفاقية �شداد118/اإ�س/3 لعام 1430هـ1428هـ

2/2705/ق لعام 
1425هـ

117/د/جت/13 لعام 
810�شركة- تفريط128/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/2210/ق لعام 
1428هـ

72/د/جت/27 لعام 
815�شركة- الرجوع عن العقد148/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

347/د/جت/30 لعام 2/984/ق لعام 1428هـ
818�شركة-  تنازل عن اأرباح150/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/2911/ق لعام 
1425هـ

38/د/جت/13 لعام 
822�شركة- اأ�شهم خمتلطة164/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

13/د/جت/21 لعام 5/180/ق لعام 1427هـ
�شركة- النيابة يف اإبرام 251/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

830العقد

1/1229/ق لعام 
1428هـ

452/د/جت/4 لعام 
840�شركة- ادعاء اخل�شارة354/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

110/د/جت/18 لعام 4/268/ق لعام 1427هـ
846�شركة-  تف�شري العقد328/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/4099/ق لعام 
1428هـ

12/د/جت/2 لعام 
851�شركة- رجوع عن االإقرار351/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ



رقم	املو�شوعرقم	حكم	ال�شتئنافرقم	احلكم	البتدائيرقم	الق�شية
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2/2989/ق لعام 
1427هـ

272/د/جت/11 لعام 
854�شركة- تكييف العقد386/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/3940/ق لعام 
1427هـ

121/د/جت/13 لعام 
1428هـ

401/اإ�س/ 7/ لعام 
1430هـ

�شركة- طلب اإعادة 
859االأ�شهم عينًا

1/5544/ق لعام 
1427هـ

57/د/جت/5 لعام 
863�شركة-  خمال�شة594/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

205/د/جت/14 لعام 2/437/ق لعام 1428هـ
�شركة-  ت�شليم مال 797/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

871امل�شاربة الآخر

2/2131/ق لعام 
1427هـ

267/د/جت/12 لعام 
875�شركة-  وفاة امل�شارب666/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/2267/ق لعام 
1425هـ

69/د/جت/13 لعام 
�شركة- طلب ح�شم 671/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

880االأرباح من راأ�س املال

1/1391/ق لعام 
1429هـ

201/د/جت/7 لعام 
885�شركة - ف�س �شراكة 282/اإ�س/1430/7هـ1429

2/3339/ق لعام 
1430هـ

318/د/جت/13 لعام 
891بيع- �شقوط اخليار332/اإ�س/3 لعام 1430هـ1430هـ

1/3745/ق لعام 
1428هـ

111/د/جت/27 لعام 
121/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

بيع- املماطلة عن دفع 
احلقوق ال ت�شكل اإكراهًا 

لقبول ال�شلح
895

249/د/جت/1 لعام 1/99/ق لعام 1425هـ
900بيع- عيب املبيع199/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

5/1153/ق لعام 
1428هـ

90/د/جت/21 لعام 
921بيع- ميني224/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/5226/ق لعام 
1428هـ

69/د/جت/6 لعام 
926بيع- ت�شليم املبيع228/اإ�س/3 لعام 1430هـ1430هـ

1/6642/ق لعام 
1429هـ

368/د/جت/27 لعام 
940بيع- ربح حمقق233/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/2470/ق لعام 
1424هـ

212/د/جت/2 لعام 
2470بيع- الدفع بال�شورية454/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

150/د/جت/16 لعام 3/405/ق لعام 1428هـ
962بيع- ك�شف ح�شاب287/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ
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1/3245/ق لعام 
1425هـ

93/د/جت/18 لعام 
966�شراء- تفوي�س العامل320/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/1082/ق لعام 
1428هـ

127/د/جت/9 لعام 
970بيع- م�شادقة321/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/2030/ق لعام 
1427هـ

178/د/جت/8 لعام 
بيع- بيع وكاالت وحقوق 564/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

976امتياز

1/4960/ق لعام 
1428هـ

159/د/جت/5 لعام 
995بيع- بيع معلق على �شرط343/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

176/د/جت/7 لعام 1/96/ق لعام 1429هـ
1004بيع- ادعاء ال�شداد344/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

265/د/جت/لعام 3/489/ق لعام 1427هـ
1007بيع- ربا الن�شيئة361/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

74/د/جت/33 لعام 7/615/ق لعام 1429هـ
1015بيع- م�شادقة360/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

306/د/جت/27 لعام 1/504/ق لعام 1428هـ
1018بيع- الدفع بالكفالة373/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

191/د/جت/15 لعام 3/687/ق لعام 1426هـ
بيع- االأ�شل يف املعامالت 388/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1023والعقود ال�شحة

2/5604/ق 
لعام 1427هـ 

و1428/2/677هـ

146/د/جت/30 لعام 
1032بيع- عقد مقاي�شة387/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/1558/ق لعام 
1427هـ

148/د/جت/11 لعام 
1047بيع- الدفع باالإكراه398/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

78/د/جت/15 لعام 3/989/ق لعام 1427هـ
1050بيع- بيع بالتق�شيط111/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/3572/ق لعام 
1428هـ

8/د/جت/8 لعام 
1053بيع- عقد متلك بالتاأجري159/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

3/1087/ق لعام 
1427هـ

63/د/جت/15 لعام 
1429هـ

126/ اإ�س/3 لعام 
1430هـ

تاأجري- م�شوؤولية املتبوع 
1067عن اأعمال التابع

1/3648/ق لعام 
1427هـ

122/د/جت/7 لعام 
تنازل - احللول حمل 289/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1074امل�شتاأجر
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269/د/جت/16 لعام 3/881/ق لعام 1427هـ
1083تاأجري- تاأجيل الدين340/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

3/1680/ق لعام 
1427هـ

99/د/جت/15 لعام 
توريد- االأ�شل يف االأمور 148/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1093العار�شة العدم

3/1417/ق لعام 
1427هـ

123/د/جت/15 لعام 
1098توريد- مناف�شة276/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

5/1275/ق لعام 
1428هـ

109/د/جت/21 لعام 
1109توريد- م�شوؤولية التابع295/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/1599/ق لعام 
1427هـ

119/د/جت/7 لعام 
1117توريد- خربة حما�شبية298/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/4147/ق لعام 
1426هـ

229/د/جت/5 لعام 
1128توريد- حتمل التبعة311/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/2217/ق لعام 
1429هـ

186/د/جت/4 لعام 
عقد تركيب- طلب 348/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1148ا�شرتداد الدفعة املقدمة

177/د/جت/16 لعام 3/883/ق لعام 1426هـ
1151توريد- دفع بال�شداد353/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

128/د/جت/21 لعام 5/8/ق لعام 1429هـ
1157توريد- تفوي�س370/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/1281/ق لعام 
1427هـ

248/د/جت/12 لعام 
299/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

حوالة- رجوع املحال اإليه 
على املحيل ب�شبب العقد 

املن�شئ لاللتزام
1163

1/619/ق/ لعام 
1426هـ

235/د/جت/2 لعام 
وكالة جتارية- ن�شبية اآثار 25/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1171عقد الوكالة

2/4350/ق لعام 
1428هـ

247/د/جت/12 لعام 
وكالة توزيع- ت�شويق 143/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1199وتوزيع

1/301/ق لعام 1423هـ 
1/385/ق لعام 1424هـ 

1/1752/ق لعام 
1424هـ

271/د/جت/15 لعام 
وكالة توزيع- العرف 409/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1204التجاري
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2/5193/ق لعام 
1428هـ

64/د/جت/8 لعام 
وكالة جتارية- ا�شتخراج 80/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

1231تراخي�س

85/د/جت/21 لعام 5/504/ق لعام 1428هـ
وكالة توزيع- ال�شرط 163/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1237املخالف للنظام

1/4900/ق لعام 
1425هـ

204/د/جت/2 لعام 
بنوك- عقد حت�شيل ديون 395/اإ�س/1430/3هـ1430هـ

1243للبنك

3/1974/ق لعام 
1428هـ

33/د/جت/17 لعام 
1252ت�شغيل- فروق مبيعات134/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/5740/ق لعام 
1427هـ

83/د/جت/30 لعام 
اإفال�س - ت�شوية واقية من 41/اإ�س/7 لعام 1430هـ1428هـ

1261االإفال�س

1/7028/ق لعام 
1429هـ

218/د/جت/6 لعام 
1267تدقيق- �شروط قبوله51/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

135/د/اإ/15 لعام 3/353/ق لعام 1429هـ
1270تدقيق- حاالته188/اإ�س/6 لعام 1430هـ1429هـ

1/4511/ق لعام 
1428هـ

297/د/جت/27 لعام 
1272تدقيق- نهائية احلكم89/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/2467/ق لعام 
1426هـ

141/د/جت/10 لعام 
التما�س اإعادة نظر-96/اإ�س/3 لعام 1430هـ1429هـ

1274حاالته

1/1821/ق لعام 
1428هـ

131/د/جت/6 لعام 
تدقيق- فوات ميعاد 217/اإ�س/3 لعام 1430هـ1428هـ

1278االعرتا�س

211/د/جت/6 لعام 1/432/ق لعام 1427هـ
1282التما�س اإعادة نظر- �شلح287/اإ�س/7 لعام 1430هـ1427هـ

1/1899/ق لعام 
1422هـ

23/د/جت2/ لعام 
1284حكم ت�شالح637/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

65/د/جت/33 لعام 7/337/ق لعام 1429هـ
التما�س اإعادة نظر-وكالة 793/اإ�س/7 لعام 1430هـ1429هـ

1303يف املرافعة



ال�شفحةاملو�شوع

1278االإبالغ احلكمي بن�شخة اإعالم احلكم 

205اأتعاب االإ�شراف 

638 ،1117،1243اأتعاب خربة

1117،265 ،370اأتعاب حماماة

9اأتعاب وكالة عن مفِل�س

806 ،803اتفاقية �شداد

1171اإثبات الوكالة التجارية

525 ،501 ،548 ،854 ،552 ،534 ،513اإثبات �شراكة 

875اإثبات �شركة امل�شاربة

411اإثبات �شركة ت�شامن

38اإثبات ملكية فكرة م�شروع

513اأثر توثيق عقد ال�شركة

875اأثر وفاة امل�شارب

482اأجر اأتعاب حماماة 

391اأجرة النقل 

242اخت�شا�س

1243اخت�شا�س

3اخت�شا�س دويل

417اإدارة ال�شركة

482اإدارة ال�شركة



ال�شفحةاملو�شوع

431اإدخال �شريك

712 ،1103،1252،895ادعاء االإكراه 

840ادعاء اخل�شارة

1004ادعاء ال�شداد

705 ،193ادعاء الغنب

840ادعاء رد راأ�س املال 

851اأرباح

411اأركان �شركة الت�شامن

716 ،716 ،716اأ�شباب الت�شفية 

785ا�شتثمار

171ا�شتحقاق اأجرة ال�شم�شرة 

312ا�شتحقاق املقاول لالأجرة
ا�شتخدام اأحد املتعاقدين حقه العقدي يف 

242اإنهاء العقد

1231ا�شتخراج تراخي�س 

562ا�شرتداد ح�ش�س

796اإ�شقاط عري�شة االعرتا�س

822اأ�شهم خمتلطة

345ا�شرتاط الت�شنيع يف م�شنع معني 
ا�شتمال عري�شة الدعوى على البيانات 

76النظامية 

ا�شتمال عري�شة الدعوى على حمل اإقامة 
73املدعى عليه

1093االأ�شل يف االأمور العار�شة العدم



ال�شفحةاملو�شوع

1023االأ�شل يف املعامالت والعقود ال�شحة

1231اعتبار احلكم وجاهيًا

1272اعرتا�س

252اعتماد م�شتندي

205اإعفاء من الغرامة

316اأعمال اإ�شافية

127االأعمال امل�شرفية

236اأعمال حفر وردم 

1261اإفال�س

171االإقالة

83اإقامة الدعوى اأمام جهة ق�شائية اأخرى

810اقرتا�س امل�شارب 

880 ،822اقرتا�س امل�شارب 

557 ،552 ،921 ،891 ،1004 ،976 ،1018 ،1083،1151،1117 ، 1252 ،806 اإقرار
803،

460اإقرار �شمني

1204 ،1204 ،1204اإقرار �شمني  

489 ،454اكتتاب

534اكت�شاب ال�شركة ال�شخ�شية املعنوية

976اإكراه

501ان�شحاب ال�شريك 

265اإن�شاء �شرط جديد 



ال�شفحةاملو�شوع

137انق�شاء الدعوى
اإهمال طريف العقد يف بع�س �شروطه �شراحة 

265اأو �شمنًا

513االإيجاب والقبول 

926اإيداع بنكي 

67اإيقاف ت�شجيل عالمة جتارية 

460 ، 1007بطالن البيع 

134بنوك

76بيانات الدعوى

454 ، 593بيع االأ�شهم

595بيع املعجوز عن ت�شليمه 

163 ،460 ،557 ،562بيع ح�شة

1007بيع ذهب 

995بيع م�شنع 

995بيع معلق على �شرط

460بيع ملك الغري 

976بيع وكاالت وحقوق امتياز

1083تاأجيل الدين

578جتزئة احل�شة 

79حتديد الطلبات 

1128حتمل التبعة

621تخارج



ال�شفحةاملو�شوع

51تخارج وت�شفية

1270 ،1272تدقيق

51تركة

1148تركيب برنامج حما�شبي 

578ت�شجيل ح�شة

312ت�شليم االأجرة

926ت�شليم املبيع 

137الت�شليم بالطلبات 

846 ،818 ،799 ،871ت�شليم مال امل�شاربة  الآخر 

1261ت�شوية واقية من االإفال�س

1231ت�شويق 

1237ت�شويق لوحة اإعالنية 

1199ت�شويق وتوزيع 

789ت�شغيل مواقع اإعالنية

434الت�شرف الف�شويل

694 ،736ت�شرفات املدير

712 ،610 ،589 ،736 ،716،599 ،705ت�شفية

405ت�شفية ال�شركة

115ت�شفية �شركة 

325ت�شنيع كابالت 



ال�شفحةاملو�شوع
التعاقد املربم بني املوزع الفرعي وبني املوزع 
العام ال ين�شئ عالقة تعاقدية اأو التزامات 

ِعي وال�شركة املنتجة متبادلة بني املُدَّ
1171

854تعدي

871 ،880 ،846 ،799 ،370 ،362تعدي وتفريط

345تعديل احلكم

193تعديل العقد

417تعديل عقد ال�شركة

171تعريف ال�شم�شار

830تعوي�س 

1103تعوي�س عن التاأخر يف �شداد املديونية

252تعوي�س عن عدم التنفيذ

370تعوي�س عن فارق ال�شعر 

345تعوي�س عن فرتة التعطيل
تعوي�س عن هالك الب�شاعة امل�شحونة يف 

355البحر

810تفريط

1284تف�شري

158تف�شري ال�شرط 

846تف�شري العقد 

1157 ،789 ،1204تفوي�س

966تفوي�س العامل 

815تفوي�س يف االإدارة

1243التقادم ال ي�شقط احلقوق 



ال�شفحةاملو�شوع

589تقييم احل�شة

448تكييف ال�شلح

67تكييف الطلبات

854 ،1023 ،1199تكييف العقد 

1282 ،1274 ،1303التما�س اإعادة نظر 

112متثيل ال�شركة

900التنازع يف وقت حدوث العيب 

818تنازل عن اأرباح

1272التنازل عن االعرتا�س 

1074تنازل عن ترخي�س

448تنفيذ ال�شلح 

1282تنفيذ ال�شلح

222التنفيذ على احل�شاب 

316تنفيذ لوحات اإر�شادية 

513توثيق عقد ال�شركة 

1204توزيع ح�شري

431 ،417تو�شية ب�شيطة 

1032 ، 1284جهالة

193حاالت ادعاء الغنب

1270حاالت التدقيق

1282 ، 1274 ،1303حاالت التما�س اإعادة نظر

460حجية االإقرار



ال�شفحةاملو�شوع

712 ،1128حجية احلكم

621حجية احلكم باإثبات التخارج 

236ح�شم من امل�شتخل�س النهائي

79 ، 530حق ال�شريك يف االطالع

434حقوق ال�شريك املحا�س 

1284حكم ت�شالح

796 ، 342 ، 885حكم غيابي 

1074احللول حمل امل�شتاأجر 

1163حوالة

669 ،638 ،610 ،900 ،265 ،1204، 1243خربة

1117خربة حما�شبية 

995دفع

1047الدفع باالإكراه 

1204الدفع بالتزوير 

1151دفع بال�شداد

944الدفع بال�شورية 

1018الدفع بالكفالة
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى؛ ل�شابقة الف�شل 

900فيها

362الدفع بنظر الدعوى يف حمكمة اأخرى

694الذمة املالية لل�شركة 

1007ربا الن�شيئة



ال�شفحةاملو�شوع

940ربح حمقق
رجوع املحال اإليه على املحيل ب�شبب العقد 

1163املن�شئ لاللتزام

851رجوع عن االإقرار 

815الرجوع عن العقد 

51رفع الدعوى قبل اأوانها

1053الرهن التجاري

434زيادة االأعباء املالية 

86 ،90 ،599�شبق الف�شل يف الدعوى

900�شبق ح�شم مو�شوع النزاع 

1103�شداد املديونية بالعملة الواردة يف �شندها 

891�شقوط اخليار

1083�شلطة الدائرة التقديرية يف عر�س ال�شلح 

1204�شلطة الدائرة يف تقدير تقرير اخلبري 

552�شلطة الدائرة يف توجيه اليمني

810 ،880�شلطة املحكمة يف تعيني اخلبري 

589�شلطة املحكمة يف عر�س ال�شلح 

669�شلطة تقديرية للدائرة

48�شم�شرة يف غري البيع

30�شراكة يف عقار

810 ،851 ،871�شرط اإعادة راأ�س املال

163 ،143،158�شرط التحكيم 



ال�شفحةاملو�شوع

112 ،96 ، 124 ، 115 ،90 ،143�شرط ال�شفة

1237ال�شرط املخالف للنظام

1053�شرط امللكية 

252�شرط جزائي 

770�شرط عدم املناف�شة

1047�شرط قبول الدفع باالإكراه

589�شرط قبول طلب اإدخال خ�شم

79�شركة

482 ،460 ،716�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 

163�شركة حما�شة 

434�شركة حما�شة

454�شركة م�شاهمة 

448�شركة م�شاهمة

810 ،851 ،871 ،875 ،880 ،815 ،846 ،818 ،822 ،863 ،859 ،799 ،840�شركة م�شاربة  

489�شروط االكتتاب

1163�شروط احلوالة

405�شروط ال�شركة 

448�شروط ال�شلح

1237�شروط العقد

59�شروط �شحة امل�شاربة

1032�شروط �شحة عقد املقاي�شة

384�شروط عقد النقل 



ال�شفحةاملو�شوع

1278 ،1267�شروط قبول التدقيق

79�شروط قبول الدعوى 

143�شروط قبول ال�شفة

83�شروط نظر الدعوى

716�شريك اأجنبي 

417�شريك مت�شامن 

501 ،863 ،926 ،995 ،944 ،900 ،222 ،789 ،830 ،1032 ، 1284�شهادة

610 ،652 ،1109 ،370 ،391 ،355 ،1032 ، 1284�شفة

13�شفة التاجر

652ال�شفة يف دعوى الت�شفية

770 ،705 ،222 ،448 ،895 ،1282�شلح

460�شورية البيع 

610�شم الدعوى لالرتباط

370 ،362�شمان

705طلب اإبطال ت�شفية 

589طلب اإدخال خ�شم

1148طلب ا�شرتداد الدفعة املقدمة

859طلب اإعادة االأ�شهم عينًا

534 ،880 ،822طلب اإعادة راأ�س املال

124طلب اإلغاء حكم الت�شفية

405طلب تخارج 

880طلب ح�شم االأرباح من راأ�س املال 



ال�شفحةاملو�شوع
عدم اخت�شا�س ديوان املظامل والئيًا بنظر 

الدعاوى التي يكون موطن املدعى عليه فيها 
خارج اململكة

3

355عدم اخت�شا�س مكاين

252عدم القدرة على تنفيذ العقد ملانع نظامي

525عدم بدء العمل

815عدم بدء العمل 

736عدم تقدمي ال�شريك ح�شته 

1074عدم ثبوت اخلطاأ املدعى به

1074عدم �شداد االأق�شاط

411عدم �شالحية القر�س كح�شة

1278عدم قبول التدقيق

736عدم قيام ال�شركة وت�شفيتها 

593عدم وجود �شركة

525عدم وجود �شرر من الف�شخ

137عدم وجود منازعة

940 ،1231عربون

589عر�س �شراء ح�شة 

1128 ،391عرف

1204العرف التجاري

1128عرف املهنة 

638عزل املدير 

27 ، 30 ، 32عقار



ال�شفحةاملو�شوع

325عقد ا�شت�شناع 

63عقد اإيجار

1083 ،1067عقد اإيجار 

921 ،1015 ،970 ،926 ،1007 ،891 ،940 ،1004 ،962 ،995 ،976 ،944 ،900 عقد بيع 
1032، 1023، 1018،

595عقد بيع اأ�شهم 

1050 ،1053عقد بيع بالتق�شيط 

1243عقد حت�شيل ديون للبنك

1252عقد ت�شغيل 

252عقد ت�شدير 

345عقد ت�شنيع 

1053عقد متلك بالتاأجري

104عقد توريد

1093 ،1151 ،1157 ،1109 ،1103 ،1098 ،1117 ،1128عقد توريد 

1204عقد توزيع

193 ،171عقد �شم�شرة 

171عقد �شفوي

342عقد طباعة 

201 ،265 ،236 ، 242 ،312 ،222 ،205عقد مقاولة 

143 ،201 ،265 ،236 ،222 ،205عقد مقاولة من الباطن

1032عقد مقاي�شة

370 ،362 ،391 ،384عقد نقل 



ال�شفحةاملو�شوع

355عقد نقل بحري

16 ، 21عقد وكالة بت�شليم املال

830العلم ب�شفة املتعاقد 

1243عمولة

193عمولة �شعي 

1093عيب

900عيب املبيع 

345عيوب الت�شنيع 

265 ،205 ،325 ،316غرامة تاأخري 

1252فروق مبيعات

762 ،595 ،222 ،171 ،830ف�شخ العقد 

885ف�س �شراكة

1278فوات ميعاد االعرتا�س 

1098 ،1117فواتري

1303قبول احلكم
قرار ال�شركاء بتحديد �شالحيات مدير 

482ال�شركة 

405قرارات ال�شركاء 

417قرارات ال�شركاء

1117قرائن

1093قرينة ال�شالمة

242قرينة قبول االأعمال



ال�شفحةاملو�شوع

1103الق�شاء باأكرث من املديونية

1067الق�شاء بالقرائن

1267القناعة باحلكم

962 ،1050 ،1098ك�شف ح�شاب 

127 ،134جلنة ت�شوية املنازعات امل�شرفية 

1243ما يدخل يف اخت�شا�س الديوان 

610املبا�شرة والت�شبب 

530حما�شبة

1004حمل جتاري 

863 ،712 ،1252خمال�شة

621املدير الفعلي

599املدير الفعلي

362م�شوؤولة الناقل عن ت�شرفات تابعيه 

1109م�شوؤولية التابع

391 ،384م�شوؤولية ال�شاحن 

1067م�شوؤولية املتبوع عن اأعمال التابع 

96 ،158 ،417 ،621 ،687 ،610 ،652 ،599م�شوؤولية املدير

384 ،355م�شوؤولية الناقل

355م�شوؤولية عقدية 

716امل�شوؤولية عن اخل�شارة

830م�شاركة

789م�شاركة يف م�شروع 



ال�شفحةاملو�شوع

1015 ،970 ،1047 ،962 ،1050 ،966 ،1157 ،201م�شادقة

201م�شادقة التابع

1157م�شادقة املحا�شب

854 ،806 ،803م�شاربة

859م�شاربة باالأ�شهم 

59م�شاربة فا�شدة 

242م�شي مدة طويلة دون اكت�شاف عيوب 

242مقابل اأعمال 

460املقا�شة
املماطلة عن دفع احلقوق ال ت�شكل اإكراهًا 

895لقبول ال�شلح

من �شروط الدفع بعدم االخت�شا�س املكاين، 
355اإبداوؤه قبل اأي طلب اأو دفاع يف املو�شوع

من �شروط �شحة الدفع بعدم جواز نظر 
900الدعوى؛ ل�شابقة الف�شل فيها

املنازعة حول قيمة الغرامة التي فر�شها مالك 
316امل�شروع

1098مناف�شة

1171ن�شبية اآثار عقد الوكالة 

489ن�شرة االكتتاب 

35ن�شب واحتيال

1128نطاق حجية االأحكام

818 ،799 ،785نفي العلم بالو�شاطة 

736نكول عن اأداء اليمني

1272نهائية احلكم



ال�شفحةاملو�شوع

830النيابة يف اإبرام العقد 

1053وحدة حمل العقدين

875وفاة امل�شارب 

1243وكالة

1117وكالة باالإقرار 

1171وكالة جتارية

222وكالة يف اإبرام العقد 

1303وكالة يف املرافعة 

370 ،362يد الناقل  

762 ،799 ،921 ،926 ،962 ،995 ،944 ،900 ،966 ،222 ،1032، 1032ميني

818  ،785ميني اال�شتظهار 



رقم	الق�شيةالأنظمة	واللوائح

نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 
1350/1/15هـ

 962، 1007، 610، 770، 73، 76، 27، 13، 9، 32، 48
 1151، 10671093، 1083، 966، 1050، 1018، 900،
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رقم الق�ضية: 1/1255/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 42/د/جت/27 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 149/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/19هـ

�ضركة ت�ضامن –  طلب تخارج – قرارات ال�ضركاء – �ضروط ال�ضركة – ت�ضفية ال�ضركة.

ال�صركة  باأمور  يتعلَّق  ال�صركاء يف كل ما  اأن ت�صدر قرارات  ال�صركة على  الن�ص يف عقد  ثبوت   -1
االندماج يف  اأو  �صركاء جدد،  اإدخال  اأو  العقد،  بتعديل  اخلا�صة  القرارات  اأما  العددية،  باالأغلبية 
�صركات اأخرى ت�صدر باإجماع ال�صركاء – ارت�صاء اأطراف ال�صركة لهذا ال�صرط – اأثره: عدم جواز 
عي  التن�صل منه؛ الأن ال�صرط ال�صحيح ال تتحول اآثاره اإىل اأ�صرار – موؤدى ذلك: رف�ص طلب املدَّ

َعى عليها بالتخارج. باإلزام املُدَّ
عي ت�صفية ال�صركة – اختالف اأ�صا�ص طلب التخارج عن طلب الت�صفية، واختالف اآثار  2- طلب املدَّ
ونتائج كل منهما عن االآخر – اأثره: اأن طلب الت�صفية دعوى م�صتقلة تقام بذاتها – موؤدى ذلك: 

رف�ص الطلب – رف�ص الدعوى.

عي وكالة ).....(، ذكر فيها اأنه �صبق ملوكله اأن اأ�ص�ص مع والده  مها املدَّ تتلخ�ص يف الئحة دعوى قدَّ
).....( �صركة ت�صامنية با�صم �صركة ).....(، وذلك مبوجب عقد التاأ�صي�ص – املرَفق �صورة منه 
ر  باأوراق الق�صية – وكان موكله ميلك ما مقداره )50%( خم�صون باملائة من ح�ص�ص ال�صركة، واملقدَّ
راأ�ص مالها بثالثمائة األف رياٍل، وقد ُتويف والد موكله، واآلت ح�صته البالغة )50%( خم�صون باملائة 
اإجماع جميع  للورثة مبن فيهم موكله، وقد تخارج موكله مع الورثة، وذلك ب�صراء ح�ص�صهم بعد 
َعى عليها مل تقبل املخارجة،  اأن املُدَّ اإال  الورثة على تقدير قيمة ال�صركة واإعطائهم ن�صيبهم فيها 
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اأمورها،  القرارات باالإجماع يف كثري من  اأن ت�صدر  ال�صركة ت�صامنية وطبيعتها تقت�صي  اإن  وحيث 
عى عليها ال متلك �صوى جزء من )1%( واحد باملائة، وهدفها يف عدم التخارج االإ�صرار مبوكله،  واملدَّ
وقد قال �صلى اهلل عليه و�صلم )ال �صرر وال �صرار( وقال �صلى اهلل عليه و�صلم ل�صاحب الب�صتان: 
م�صار(.  اأنت  )اإمنا  بالبيع:  واملخارجة  املناقلة  رف�ص  الذي  للم�صار  وقال  نخله(،  فاقلع  )اذهب 
َعى عليها باملخارجة، اإما ب�صراء ح�صة موكله، اأو بيع  وختم الئحة الدعوى بطلب احلكم باإلزام املُدَّ
ح�صتها يف ال�صركة عن طريق املزايدة؛ ال�صتحالة ا�صتمرار اأعمال ال�صركة مع وجود �صريك غري قابل 
التفاو�ص، اأو حتى التفاهم، وموظفو ال�صركة ترتبط اأمور معي�صتهم با�صتقرار ال�صركة، االأمر الذي 

ُيحتِّم �صرعة البت يف هذا االأمر ق�صاًء.
اليوم  هذا  وبجل�صة  ال�صبط،  مبح�صر  مدوَّن  هو  ما  وفق  نظرها  با�صرت  للدائرة  الق�صية  وباإحالة 
عي وكالة دعواه  عي وكالة ).....(، واملدعى عليه وكالة ).....(. ويف هذه اجلل�صة اأبان املدَّ ح�صر املدَّ
م مذكرة – من �صفحتني – ذكر فيها اأنه قد ا�صتحكم  مبا ال يخرج عما ذكره يف الئحة الدعوى وقدَّ
َعى عليها وبقية ورثة والدها، ومنهم موكله اإىل درجة ي�صعب معها التفاهم، اأو اإدارة  النزاع بني املُدَّ
منظورة  الق�صايا  من  عددًا  هناك  واأن  العمل،  هذا  ا�صتمرار  معه  ميكن  ب�صكل  ناجح  جتاري  عمل 
ال�صركاء  قرارات  اأن  على  التا�صعة  مادته  يف  ين�ص  ال�صركة  عقد  اأن  كما  اخل�صو�ص،  بهذا  �صرعًا 
ت�صدر باالأغلبية العددية فيما عدا القرارات املتعلِّقة بتعديل عقد ال�صركة، فتكون باالإجماع، وحيث 
اآلت جميع احل�ص�ص اخلا�صة ببقية ال�صركاء ملوكله، حيث ميلك )99.25%( من راأ�ص مال ال�صركة، 
َعى عليها البالغة )75.%( اأي اأقل من )1%( واحد يف املائة، ومبوجب املادة  ومل يبق �صوى ح�صة املُدَّ
التا�صعة، فاإن لها احلق يف االعرتا�ص على اأي قرار باعتبار اأنها متلك )50%( خم�صني يف املائة من 
االأ�صوات العددية التي انح�صرت يف اثنني من ال�صركاء، وبالتايل ي�صتحيل ا�صتمرار عمل ال�صركة 
االأ�صخا�ص  من  العديد  ال�صركة  يف  يعمل  اأنه  كما  الطرفني،  بني  اخل�صومة  وجود  مع  ال�صكل  بهذا 
الذين يعولون اأ�صرًا، وينفقون على عائالت واأطفال، ومن املهم ا�صتقرار م�صادر اأرزاقهم وعي�صهم، 
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كما اأنه من املهم اإح�صا�صهم بهذا اال�صتقرار؛ ليتمكنوا من العمل يف جو هادئ، وبعيد عن �صغوط 
وتهديد م�صدر الرزق، ولهذا بات من ال�صرورة اأن ي�صتقر الو�صع القانوين لل�صركة باملخارجة بني 
الطرفني، وقد ثبت عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأنه قال الأبي لبابة: )ناقل �صاحب الب�صتان يف 
نخلتك بنخلة غريها فاأبى، قال: )فبعه( فاأبى، قال: )فهبه( فاأبى، قال: اذهب فاخلع نخله، وقال 
والنزاع،  امل�صاحة  العلماء عند حدوث  العمل عند  اأنت م�صار(. وعلى هذا احلديث مدار  اإمنا  له: 
فيما ال ميكن ق�صمته بني ال�صركاء من االأموال امل�صرتكة، قال االإمام ابن رجب: )القاعدة ال�صابعة 
له، ومل يكن ف�صله منه دون �صرر  تابع  ات�صل ملكه مبلك غريه متميزًا عنه، وهو  وال�صبعون: من 
من  بالقيمة  ميتَلَكه  اأن  االأ�صل  فلمالك  ناقله،  يف�صله  ومل  �صرر،  ال�صركة  على  اإبقائه  ويف  يلحقه، 
مالكه، ويجرب املالك على القبول(. ثم ذكر – رحمه اهلل – عددًا من التطبيقات منها: من كان يف 
اأر�صه نخلة لغريه فلحق �صاحب االأر�ص �صرر بدخوله، قال اأحمد – وذكر احلديث -: )كلَّما كان 
على هذه اجلهة وفيه �صرر مينع من ذلك، فاإن اأجاب واإال اأجربه ال�صلطان(. وبهذا اأفتى �صماحة 
ال�صيخ رئي�ص الق�صاة ال�صيخ حممد بن اإبراهيم – رحمه اهلل – يف الفتوى رقم )4288( املن�صورة 
باجلزء )13( من جمموع الفتاوى، قال: )واأما امل�صاألة الرابعة وهي �صوؤالك عمن لهم �صهم �صعيف 
يف ِملك الأنا�ص فيطلب اأهل امِللك اأخذ ال�صهم بثمنه، فيمتنع �صاحبه، اأو يطلب منهم اأخذه فيمتنعون 
منه.. اإلخ، فاجلواب اأنه ال يجرب اأحدهم على املعاو�صة اإال بر�صاه، وما داموا متفقني على ما جرت 
ر ال ُيحتمل، فال�صرر يزال  به العادة بني ال�صركاء يف بلدانهم فذاك، فاإن ح�صل �صقاق ونزاع وت�صرُّ
اأو  �صهامه،  ح�صب  على  ريعه  ويقت�صمون  اأجنبي،  على  امِللك  كامل  بتاأجري  واإال  اأمكنت  اإن  بالق�صمة 
ده  َعى عليه وكالة – والذي زوَّ بيعه، ويقت�صمون ثمنه على ح�صب اأمالكهم(. وبطلب اجلواب من املُدَّ
ب�صورة من هذه املذكرة – اأجاب باأن واقعة امل�صاركة �صحيحة اإال اأن موكلته ال ترغب يف اخلروج من 
عي اأقام دعوى �صد موكلته لدى  نة من �صفحتني – ذكر فيها اأن املدَّ م مذكرة – مكوَّ ال�صركة. وقدَّ
اإلزام موكلته بالتوقيع لدى كاتب العدل بوزارة  هذه الدائرة بتاريخ 1427/10/21هـ، وطلب فيها 
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التجارة للبيع ل�صاحله، واإخراجها من ال�صركة رغم اأن موكلته مل تبع ن�صيبها، وال ترغب يف بيعه، 
و�صدر حكم برد دعواه، ثم هو االآن وبعد مرور ثالثة اأ�صهر على هذا احلكم يقيم دعوى اأخرى، وهي 
اأن موكلته ال ت�صتجيب وال تتفاهم معه، وال حت�صر اجتماع ال�صركاء، وترغب يف اإحلاق ال�صرر به، 
ه ملوكلته، اأو لوكالئها ال�صرعيني خطابًا واحدًا  اأنه وجَّ عي اأن يثبت  وهذا غري �صحيح، اإذ على املدَّ
املادة اخلام�صة ع�صر من  اأن  ال�صركة، كما  اأمر يخ�ص  اأي  اأو  ال�صركاء،  اجتماع  فيه ح�صور  يطلب 
العقد يف انق�صاء ال�صركة يف الفقرة )ب( ن�صت على اأن )ت�صتمر ال�صركة بني الباقني من ال�صركاء، 
اإذا مت احلجز على اأحد ال�صركاء، اأو اأ�صهر اإفال�صه، اأو اإع�صاره، اأو ان�صحب من ال�صركة، واإذا ُتويف 
اأحد ال�صركاء ت�صتمر ال�صركة بني الباقني من ال�صركاء، اأو مع ورثته ولو كانوا ُق�صرًا(. كما اأن املادة 
الثالثة ع�صر من العقد يف ال�صروط الالزمة للتنازل، اأو االن�صحاب يف الفقرة )ب( ن�صت على اأنه 
)ال يجوز لل�صريك اأن ين�صحب من ال�صركة قبل انتهاء مدتها اإال مبوافقة جميع ال�صركاء وفقًا الأحكام 
عي قد ا�صرتى ن�صيب ال�صركاء دون موافقة موكلته، ويخ�صى اأن تقيم  املادة ال�صابعة من العقد( واملدَّ
عليه موكلته دعوى بذلك، لذا يرغب يف اإخراجها، كما يخ�صى اأن تقيم موكلته عليه دعوى ق�صائية يف 
حال بقائها �صريكة يف هذه ال�صركة حتا�صبه بها عن الفرتة التي اأدار بها ال�صركة بعد وفاة والده دون 
اأن يعمل ح�صابات، اأو ميزانيات لل�صركة، اإ�صافة اإىل قول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم )امل�صلمون 
رد  وطلب  عي،  املدَّ مطلب  تنايف  العقد  من  ع�صر  الثالثة  املادة  من  )ب(  والفقرة  �صروطهم(  على 
د بن�صخة منها – اأجاب  َعى عليه وكالة – والذي ُزوِّ عي على مذكرة املُدَّ الدعوى، وباطالع وكيل املُدَّ
باملادة  يتعلق  ما  واأما  الدعوى،  بهذه  لها  ال عالقة  دعوى  فهي  ال�صابقة،  بالدعوى  يتعلق  فيما  باأنه 
الثالثة ع�صر من العقد فقرة )ب( فال وجه لال�صتدالل بها؛ اإذ املق�صود موافقة ال�صركاء االآخرين، 
ولي�ص ال�صريك املن�صحب – كما يف هذه الق�صية – واأما ما يتعلق مبا ذكر من اأن موكله يخ�صى اأن 
َعى عليها دعوى ق�صائية ب�صاأن حما�صبته عن الفرتة التي اأدار فيها ال�صركة بعد وفاة  تقيم عليه املُدَّ
والده، فاإن موكله يح�صر دعواه يف املخارجة، وال ميتد اأثر ذلك اإىل الفرتة ال�صابقة، وللمدعى عليها 
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َعى عليه وكالة باأن موقف موكلته وا�صح، فهي ال ترغب  ب املُدَّ املحا�صبة �صواء ا�صرتت اأو باعت، فعقَّ
عي، كما اأنها م�صتعدة ببذل املطلوب منها؛ لت�صيري عمل ال�صركة،  بيع ن�صيبها، اأو �صراء ن�صيب املدَّ
َعى عليها يف ال�صركة اأجاب باأن  عيه من وجود املُدَّ عي وكالة عن وجه ال�صرر الذي يدَّ وب�صوؤال املدَّ
ن�صبتها ال�صئيلة يف ملكية ال�صركة ال تتنا�صب مع حقوقها يف اتخاذ قرارات ال�صركة، كما اأنه يوجد 
بقائها  قبول  اأو  ال�صركة،  اإدارة  معه  ي�صتحيل  مما  الطرفني  بني  وكبرية  عميقة  اأ�صرية  خ�صومات 
ال  موكلته  باأن  وكالة  عليه  َعى  املُدَّ ب  فعقَّ ال�صركة،  ت�صفية  اأو  باملخارجة،  اإلزامها  وطلب  ك�صريكة، 
اأنها م�صتعدة  ال�صركة، كما  عي، وت�صر على بقائها يف  املدَّ اأو �صراء ح�صة  بيع ح�صتها،  ترغب يف 
ببذل املطلوب منها يف اإدارة ال�صركة، اأما الت�صفية فهي ال توافق على ذلك، وطلب الطرفان الف�صل 

يف الق�صية.

َعى عليها – وال�صريكة  عي يطالب يف دعواه باحلكم باإلزام املُدَّ بناًء على ما �صبق بيانه، وحيث اإن املدَّ
الوحيدة معه يف �صركة ).....(- بالتخارج من ال�صركة، اإما ببيع ح�صتها له، اأو اأن ت�صرتي ح�صته 
منه ا�صتنادًا اإىل وجود �صرر من بقائها �صريكة معه يف هذه ال�صركة، وذلك اأن جميع ح�ص�ص هذه 
َعى  اإليه، فاأ�صبح ميلك )99.25%( يف املائة من راأ�ص مال ال�صركة، بينما متلك املُدَّ اآلت  ال�صركة 
قرارات  اأن  العا�صرة على  املادة  ال�صركة ن�ص يف  واأن عقد  املائة،  واحدة يف  اأقل من )%1(  عليها 
ال�صركة ت�صدر بالغالبية العددية فيما عدا القرارات املتعلقة بتعديل عقد ال�صركة، فتكون باالإجماع، 
عية حق االعرتا�ص على اأي قرار باعتبار اأنها متلك )50%( خم�صني يف  ومبوجب هذه املادة فاإن للمدَّ
عى عليها – باالإ�صافة اإىل وجود  عي واملدَّ املائة من االأ�صوات العددية والتي انح�صرت فيهما – املدَّ
خ�صومات اأ�صرية عميقة وكبرية بينهما مما ي�صتحيل معه اإدارة ال�صركة، اأو قبول بقائها ك�صريكة 

على هذا النحو.
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وحيث اإن عقد ال�صركة يف مادته التا�صعة يف كيفية �صدور القرارات ن�ص على اأنه )ت�صدر قرارات 
ال�صركاء يف كل ما يتعلق باأمور ال�صركة باالأغلبية العددية، اأما القرارات اخلا�صة بتعديل هذا العقد، 

اأو اإدخال �صركاء جدد، اأو االندماج يف �صركات اأخرى فت�صدر باإجماع ال�صركاء(.
وحيث اإنه وبالنظر يف هذه االأ�صرار، فاإنها ال تعدو اأن تكون اأثرًا من اآثار هذا ال�صرط الذي مت االتفاق 
عليه يف عقد ال�صركة بني االأطراف وارت�صوا اأثره، وبالتايل فال يجوز التن�صل من اآثار هذا ال�صرط، 
م  كما اأن ال�صرط ال�صحيح ال ميكن اأن ت�صتحيل اآثاره اإىل اأ�صرار، وحيث كان االأمر كذلك، ومل يقدِّ

عيه �صوى ما ذكر، فاإنه مل يبق �صبب يوجب التخارج. عي ما يثبت ال�صرر الذي يدَّ املدَّ
عي ت�صفية ال�صركة، فاإن هذه الدعوى اأقيمت على اأ�صا�ص طلب التخارج،  واأما ما يتعلق بطلب املدَّ
وهو طلب يختلف عن الت�صفية يف اآثاره ونتائجه، وبالتايل فاإن دعوى الت�صفية دعوى اأخرى م�صتقلة 

عي. تقام بذاتها، االأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل الق�صاء برف�ص دعوى املدَّ
لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى املقامة من ).....( �ضد ).....(.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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 �ضركة ت�ضامن – اإثباتها – اأركانها – عدم �ضالحية القر�س كح�ضة.

َعى عليه  َعى عليه يف �صركة ).....( الت�صامنية – نفي املُدَّ عية بثبوت �صراكتها مع املُدَّ مطالبة املدَّ
خلو   – ح�صتها  بتقدمي  التزامها  لعدم  �صراكتها؛  ونفي  عية  املدَّ ذكرته  الذي  ال�صركة  عقد  قيام 
االتفاقية املرَبمة بني طريف الدعوى من االأركان االأ�صا�صية لعقد ال�صركة بعدم ت�صمنها مقدار راأ�ص 
عية باأن موكلته  املال وتوزيع احل�ص�ص وت�صديدها واقت�صام االأرباح وكيفية توزيعها – اإقرار وكيل املدَّ
عية(  مل تدفع مبالغ نقدية مقابل دخولها ك�صريكة، واإمنا كان االتفاق على اأن يقر�ص هو )وكيل املدَّ
عية ك�صريكة يف ال�صركة – عدم �صالحية القر�ص اأن يكون ح�صة  ال�صركة قر�صًا مقابل دخول املدَّ
نقدية يف �صركة؛ الأن القر�ص لي�ص من عقود املعاو�صة، واإمنا هو من عقود التربع، فال ي�صح اأن يكون 
ِعو�صًا، فاإذا قارن القر�ص عقد معاو�صة بطل، وبطل ما قارنه لقوله �صلى اهلل عليه و�صلم "ال يحل 

�صلف وبيع" – موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى.

اأوراقها املرَفقة، وبالقدر الالزم  اإن وقائع هذه الدعوى تتلخ�ص ح�صبما يتبني من مطالعة  وحيث 
ال�صرعي بالئحة دعوى اخت�صمت فيها  مت بوا�صطة وكيلها  عية ).....( تقدَّ باأن املدَّ للف�صل فيها 
لت الدعوى ق�صية بالرقم الوارد يف م�صتهل هذا احلكم، ثم اأحيلت  َعى عليه ).....(، وقد �ُصجَّ املُدَّ
عية وكيلها  لهذه الدائرة فبا�صرت نظرها على النحو املبنيَّ مبح�صر ال�صبط، حيث ح�صر عن املدَّ
دعواه  عن  بالوكالة  عي  املدَّ وب�صوؤال   ،).....( عليه  َعى  املُدَّ حل�صوره  ح�صر  كما   ).....( ال�صرعي 
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عية �صريكة يف �صركة  اأجاب باأنها وفقًا لالئحة دعواه املرَفقة وخال�صتها اأنه مبوجب عقد دخلت املدَّ
عى عليه هو ال�صريك االآخر يف  ).....( الت�صامنية للتجارة واملقاوالت، بداًل عن ال�صيدة ).....( واملدَّ
ل تعديل العقد لدى اجلهات املخت�صة، وقد ا�صتوىل على االإدارة، ومل  عى عليه مل ي�صجِّ ال�صركة، واملدَّ
عية على و�صع ال�صركة املحا�صبي، ويطلب احلكم بطلباته الواردة يف الئحة دعواه املتمثلة  يطلع املدَّ
َعى عليه باإمتام اإجراءات توثيق العقد اأمام اجلهات  يف اإثبات ال�صراكة ملوكلته ).....(، واإلزام املُدَّ
تها ودفاترها املحا�صبية،  املخت�صة ومتكينها من ممار�صة العمل يف ال�صركة، واالطالع على �صجالَّ
واإلزامه بدفع االأرباح التي تخ�ص موكلته منذ دخولها �صريكة يف ال�صركة املذكورة، وحتى تاريخ رفع 
َعى عليه عن اإجابته اأجاب باأنه ينفي وجود ال�صراكة، ويطلب البينة على  هذه الدعوى، وب�صوؤال املُدَّ
َعى  د املُدَّ عية اأن هناك عقد ُيثبت ال�صراكة مرَفق �صورته بالئحة الدعوى، فزوَّ ذلك، فذكر وكيل املدَّ
عت العقد على اأ�صا�ص تنفيذ ال�صروط، منها  عية وقَّ عليه ب�صورة منه، وباطالعه عليه اأجاب باأن املدَّ
ال�صركة،  ديون  لت�صديد  ريال؛  األف(  )ثالثمائة  منها  رياٍل،  األف(  )�صبعمائة  ال�صركة مببلغ  متويل 
الت�صامنية،   ).....( �صركة  بني  �صراكة  عقد  م�صروع  لتمويل  ريال؛  األف(  )اأربعمائة  مبلغ  ومنها 
عية باأن االتفاق كان  عية مل تدفع من ذلك املبلغ اأي �صيء، فردَّ وكيل املدَّ و�صركة ).....( اإال اأن املدَّ
َعى عليه عجز عن ت�صديد ح�صته يف  على اأ�صا�ص اأن يدفع كل طرف )مائتي األف( رياٍل، اإال اأن املُدَّ
َعى عليه منه �صخ�صيًا متويل ال�صريكني بقر�ص قدره )اأربعمائة األف( رياٍل على اأن  املبلغ، فطلب املُدَّ
عية  م بني ال�صريكني كاأرباح، فقام اأي وكيل املدَّ د من عوائد ال�صركة، ثم ما زاد عن ذلك ُيق�صَّ ي�صدَّ
َعى  ب�صفته ال�صخ�صية باإقرا�صهما مبالغ و�صلت اإىل )مائتني وخم�صة وثالثني األف( رياٍل اإال اأن املُدَّ
عية ك�صريكة يف ال�صركة، ومل ُيطلعها على احل�صابات،  ل املدَّ عليه مل يف مبا التزم به، كما اأنه مل ي�صجِّ
َعى عليه عن االإدارة؛  وعندما �صاألته عن ال�صركة، اأجاب باأنها خا�صرة، ولذا فهو يطلب اإيقاف املُدَّ
االإي�صاح  من  مزيد  تقدمي  الطرفني  من  الدائرة  فطلبت  ال�صركة،  ديون  زيادة  من  ذلك  يرتبه  ملا 
باأن  القول  نها  �صمَّ ورقات  �صت  من  نة  مكوَّ مذكرة  عية  املدَّ وكيل  م  وقدَّ بذلك  فا�صتعدا  وامل�صتندات 
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َعى عليه قام بتقدمي عر�ص مغري من اأجل اإقناع موكلته بدعم ال�صركة ماليًا، ودخولها ك�صريكة  املُدَّ
جدة،  مبحافظة  مدر�صتني  الإن�صاء  عقود؛  على  للح�صول  طريقها  يف  ال�صركة  اأن  وذكر  بال�صركة، 
باالإ�صافة اإىل توقيع عقد امتياز؛ لت�صويق منتجات ).....( باملنطقة الغربية، وحتتاج ال�صركة لدعم 
َعى  "زوجة املُدَّ اأن تدخل زوجته ).....( �صريكة يف ال�صركة بداًل عن ).....(  مايل، وعر�ص عليه 
ة  عليه". ومت النقا�ص حول قيمة ح�صة ال�صريكة ال�صابقة، واالأخذ يف االعتبار اأو�صاع ال�صركة املتعثِّ
ماديًا، واتفق الطرفان على زيادة راأ�ص مال ال�صركة اإىل )اأربعمائة األف( رياٍل ُتدفع منا�صفة بني 
َعى عليه مل يكن با�صتطاعته دفع ح�صته املتفق عليها، فاقرتح اأن  ال�صريكني اجلديدين اإال اأن املُدَّ
عية ).....( بدعم  تبقى زيادة راأ�ص املال �صكلية من اأجل اإجراءات الت�صجيل، وعلى اأن يقوم وكيل املدَّ
توقيع  الطرفان على ذلك، ومت  تعاقد  وبالفعل  لهما كمقِر�ص،  النقدية  ال�صيولة  وتوفري  ال�صريكني، 
عية( ب�صخ املال،  عقد ال�صراكة متهيدًا لت�صجيله ر�صميًا لدى الغرفة التجارية، وقام هو اأي )وكيل املدَّ
ن من خاللها حت�صني  َعى عليه ا�صتثمار تلك االأموال يف ال�صركة، ومتكَّ واإقرا�ص ال�صركة، وتوىل املُدَّ
و�صع ال�صركة، وتوقيع عقد االمتياز، وتوفري املواد الالزمة الإن�صاء م�صروع املدار�ص، وعند مطالبة 
عية ب�صداد مبلغ  َعى عليه بتوثيق عقد ال�صراكة رف�ص ذلك، وبداأ بافتعال امل�صاكل، وطالب املدَّ املُدَّ
عية  )اأربعمائة واأربعة واأربعني األف( رياٍل مقابل ت�صجيل موكلته بال�صركة ر�صميًا، واأ�صاف وكيل املدَّ
َعى عليه، لوال اأنه حتايل عليها بدعوى  باأن االأموال التي دعم بها ال�صركة مل يكن ليح�صل عليها املُدَّ
بال�صركة،  موكلته  ح�صة  اإثبات  طلب  اإىل  مذكرته  يف  وانتهى  ال�صركة،  يف  ك�صريكة  موكلته  دخول 
وتكليف حما�صب قانوين يتوىل مهمة تدقيق ح�صابات ال�صركة، واإظهار ما لها وما عليها مع اإيقاف 
َعى عليه ب�صورة من املذكرة امل�صار اإليها، وبعد  َعى عليه عن اإدارة ال�صركة، وقد مت تزويد املُدَّ املُدَّ
عية ).....( اأتاه  نة من ثالث ورقات، ذكر فيها باأن وكيل املدَّ م مذكرة جوابية مكوَّ اطالعه عليها، قدَّ
يف مقر ال�صركة بعد اأن ح�صلت ال�صركة على عقد امتياز من �صركة ).....(؛ لت�صويق منتجاتها يف 
املنطقة الغربية، وطلب منه فتح فرع من فروع الت�صويق حل�صابه اخلا�ص ومب�صاركة ال�صركة، حيث اإن 
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َعى عليه على هذا، ويف اأثناء ا�صتكمال  عقد ال�صركة مع ).....( يجيز مثل هذا االإجراء، فوافق املُدَّ
َعى  عية امل�صاركة بعقد ).....( بالكامل، فاأخربه املُدَّ االإجراءات املتفقة بفتح الفرع رغب وكيل املدَّ
ل  مموِّ �صريك  عن  يبحث  وهو  رياٍل،  األف(  )خم�صمائة  قدرها  ديون  من  تعاين  ال�صركة  باأن  عليه 
َعى عليه تاأمني مبلغ )�صبعمائة األف( رياٍل لل�صركة �صريطة  عية على املُدَّ لل�صركة، فعر�ص وكيل املدَّ
اأن يكون �صريكًا يف ال�صركة، وت�صجيل ال�صراكة با�صم زوجته ).....( املذكورة، وقاما باإعداد م�صروع 
املتفق  املبالغ  د  ُت�صدِّ اأن  بعد  التجارة  وزارة  فرع  لدى  لت�صجيلها  وتوقيعها متهيدًا  ال�صراكة،  اتفاقية 
عية ب�صدادها مقابل  عية ت�صديد تلك املبالغ التي التزم وكيل املدَّ َعى عليه من املدَّ عليها، وطلب املُدَّ
م اإىل بنك الريا�ص؛ للح�صول على  عية باأنه تقدَّ دخول موكلته �صريكة بال�صركة، فذكر له وكيل املدَّ
قر�ص قدره )اأربعمائة واأربعون األف( رياٍل، وكذلك �صراء �صيارة عن طريق التق�صيط، واأنه ينتظر 
َعى  املُدَّ فقام  والت�صويف،  املماطلة  اأخذ يف  اأنه  اإال  كاماًل  املبلغ  ليح�صر  البنك؛  اإجراءات  ا�صتكمال 
عية اأفادوه باأن طلب القر�ص  عليه باالت�صال ببنك الريا�ص، وب�صوؤالهم عن �صحة ما ذكره وكيل املدَّ
مرفو�ص؛ لكون العميل مدَرج �صمن القائمة ال�صوداء من ِقبل البنك؛ لوجود بع�ص املديونيات عليه، 
َعى عليه  عية بذلك طلب اإعطاءه مهلة اأخرى اإال اأنه مل يلتزم بها، فطلب املُدَّ وبعد مواجهة وكيل املدَّ
عية �صرعة تاأمني املبالغ تنفيذًا للعقد، وللبدء يف اأعمال امل�صروع، واإال اأ�صبح االتفاق  من وكيل املدَّ
ل اآخر يدخل ك�صريك،  بني الطرفني ملغي، فذكر له اأنه ال ي�صتطيع تاأمني املبلغ، و�صيبحث له عن مموِّ
عية  َعى عليه هذا االأمر، واأخربه باأن جميع االتفاقيات اأ�صبحت ملغية؛ لعدم التزام املدَّ فرف�ص املُدَّ
عية يهدده برفع دعوى �صده مما ت�صبب لل�صركة بفقدانها لعقد ).....( واإلغائه،  بها، فاأخذ وكيل املدَّ
َعى عليه،  ر فيها م�صمون اأقواله ال�صابقة، ونفى �صحة ما ذكره املُدَّ عية مبذكرة كرَّ وقد رد وكيل املدَّ
َعى عليه باأن ما  َعى عليه، فردَّ املُدَّ عت يف عملية تالعب وحتايل من ِقبل املُدَّ عية وقَّ واأ�صاف اأن املدَّ
د قيمة احل�صة املتفق عليها، كما اأ�صاف اأن هناك دعوى  عية مل ُت�صدِّ ذكره هو ال�صحيح، وباأن املدَّ
يطالبه  اإنه  اإذ  املطروح،  بالنزاع  تتعلَّق  العامة  باملحكمة  القا�صي  ف�صيلة  اأمام  عية  املدَّ وكيل  رفعها 
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م للدائرة �صورة من الئحة الدعوى امل�صار  اأمام املحكمة مببالغ مالية، ذكر اأنه اأقر�صها لل�صركة، وقدَّ
عية عما يثبت �صحة دعوى موكلته  اإليها، اأرفقت مبلف الدعوى، فا�صتو�صحت الدائرة من وكيل املدَّ
َعى عليه ).....( يف �صركة ).....(  عية ك�صريكة مع ال�صريك املُدَّ ب�صاأن مطالبته باإثبات دخول املدَّ
الت�صامنية، فاأجاب باأن �صركة ).....( الت�صامنية للتجارة واملقاوالت العامة، كانت يف االأ�صل بني 
ال�صريكني ).....( وزوجته ).....( مبوجب عقد موثَّق لدى فرع وزارة التجارة، وقد حلَّت موكلته 
َعى عليه  ).....( حمل ال�صريك الثاين ).....( املذكور، وهو يطلب اإثبات �صراكة موكلته، واإلزام املُدَّ
بطلبات موكلته امل�صار اإليها بالئحة دعواه، ف�صاألته الدائرة عما ُيثبت هذه الدعوى؟ وما هو املقابل 
عية؛ لت�صبح �صريكة يف ال�صركة؟ فاأجاب: باأنه ال يوجد لدى موكلته ما ُيثبت  املايل الذي دفعته املدَّ
عية باأن موكلته مل تدفع اأية مبالغ  خ يف 1424/11/25هـ، كما اأ�صاف وكيل املدَّ ذلك �صوى العقد املوؤرَّ
واإمنا كان االتفاق  اأو غريها،  �صواء كانت مبالغ مالية،  اأو دخولها ك�صريكة  نقدية مقابل ح�صتها، 
على اأ�صا�ص اأن يقوم هو بتمويل ال�صركة باأموال ت�صبح قرو�صًا على ال�صركة، وُت�صرَتد اإليه على هذه 
عية مبالغ ُتذكر  عية ك�صريكة م�صروطًا باإقرا�صه، ومل تدفع املدَّ ال�صفة، وبالتايل فقد كان دخول املدَّ
مقابل دخولها يف ال�صركة، ثم تبادل الطرفان جملة من االأقوال واملذكرات مل تخرج يف م�صمونها 

عما �صبق اإيراده، واكتفيا بذلك، وطلبا من الدائرة الف�صل بالدعوى.

�صركة  َعى عليه يف  املُدَّ �صراكتها مع  بثبوت  اإىل طلب احلكم  عية تهدف من دعواها  املدَّ اإن  وحيث 
َعى  املُدَّ وملَّا كان  خة يف 1424/11/25هـ،  املوؤرَّ مت الإثبات ذلك االتفاقية  الت�صامنية، وقدَّ  ).....(
التزامها  لعدم  عية؛  املدَّ ذكرته  الذي  ال�صركة  عقد  قيام  ينفي  وكذا  الدعوى،  �صحة  نفى  قد  عليه 
بدفع ح�صتها، وملا كانت الدائرة باطالعها على االتفاقية امل�صار اإليها اأعاله وجدت اأنها خالية من 
االأركان االأ�صا�صية لقيام عقد ال�صركة بني الطرفني، اإذ مل تت�صمن تلك االتفاقية مقدار راأ�ص املال، 
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عية  وتوزيع احل�ص�ص وت�صديدها، وكذا اقت�صام االأرباح، وكيفية توزيعها اإ�صافة اإىل هذا اأن وكيل املدَّ
عية بجل�صة يوم  َعى عليه من عدم دفع احل�ص�ص، حيث اأقر وكيل املدَّ ال ينكر �صحة ما دفع به املُدَّ
اأية مبالغ  باأن موكلته مل تدفع  اأجاب  الدائرة عن حقيقة ذلك، حيث  �صوؤال  1428/8/15هـ، عند 
م هو قر�صًا  نقدية، اأو غريها مقابل دخولها ك�صريكة بال�صركة، واإمنا كان االتفاق على اأ�صا�ص اأن يقدِّ
عية  عية �صريكة يف ال�صركة امل�صار اإليها، وملَّا كان ا�صرتاط وكيل املدَّ لل�صركة م�صروطًا بت�صجيل املدَّ
– رحمهم  على النحو املذكور خمالف للن�صو�ص ال�صرعية واالأحكام املرعية، اإذ قد ن�ص الفقهاء 
اهلل تعاىل – على اأن القر�ص لي�ص من عقود املعاو�صة، واإمنا هو من عقود التربع والرب واملكارمة، 
وبالتايل فال ي�صح اأن يكون ِعو�صًا، فاإذا قارن القر�ص عقد معاو�صة، فقد خرج عن مقت�صاه ال�صرعي 
فبطل، وبطل ما قارنه من عقود املعاو�صة؛ لقوله �صلى اهلل عليه و�صلم "ال يحل �صلف وبيع"؛ والأن 
تربعًا  ال  املعاو�صة  الأجل  كان  اإمنا  املطروح،  النزاع  يف  لل�صركة  عية  املدَّ وكيل  مه  قدَّ الذي  القر�ص 
مطلقًا، فاأ�صبح القر�ص جزءًا من العو�ص، وهذا ذريعة اإىل الربا، االأمر الذي تنتهي معه الدائرة 

عية، وبه تق�صي الدائرة. اإىل رف�ص طلب املدَّ
لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/906/ق لعام 1426هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 135/د/جت/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 299/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/7هـ

–  اإدارة ال�ضركة – قرارات ال�ضركاء – تعديل عقد  �ضركة تو�ضية ب�ضيطة – �ضريك مت�ضامن 

ال�ضركة – م�ضوؤولية املدير.

َعى عليهما مديري  عي مب�صاركته يف اإدارة ال�صركة لكونه �صريكًا مت�صامنًا والإ�صاءة املُدَّ مطالبة املدَّ
فيه  والن�ص  ال�صركة  عقد  تعديل  – ثبوت  مقت�صى  دون  ح�صابها  من  وال�صحب  الإدارتها،  ال�صركة 
َعى عليهما واآخر، ولهم يف ذلك جميع ال�صلطات وال�صالحيات الالزمة  اأن يدير ال�صركة املُدَّ على 
الإدارتها، ومتثيل ال�صركة يف عالقاتها بالغري واأمام الق�صاء – الن�ص على مديري ال�صركة يف ال�صجل 
عي دخوله يف  م اأغلبية ال�صركاء باعتماد طلب املدَّ َعى عليهما – عدم تقدُّ التجاري لها ومنهم املُدَّ
اإدارة  املدير يف  ال�صريك غري  ل  تدخُّ جواز  على عدم  ال�صركات  نظام  – الن�ص يف  ال�صركة  اإدارة 
اإ�صاءة  نة على  – عدم تقدمي بيِّ ال�صركة، ولكن له حق االطالع على مركزها املايل و�صري اأعمالها 
ال�صجالت املحا�صبية  تتفق مع  لل�صركة  العامة  امليزانية  اأن  – ثبوت  ال�صركة  َعى عليهما الإدارة  املُدَّ
د  لها، واأن ال�صركة ال زالت حتقق اأرباحًا وم�صتمرة يف اأن�صطتها وتعاقداتها – عدم تقرير راتب حمدَّ
للمدعى عليهما نظري اإدارة ال�صركة، و�صحبهما مبالغ من ح�صابات ال�صركة؛ لتلبية املطالب املعي�صية 

واحت�صاب ذلك من اأرباحهما – موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى.

 نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.
رقم  امللكي  باملر�صوم  عليه  1407/10/26هـامل�صادق  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار   
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)م/63( لعام 1407هـ وم�صمونه: " نقل اخت�صا�صات هيئات ح�صم املنازعات التجارية املن�صو�ص 
ديوان  اإىل  ال�صركات  نظام  تطبيق  عن  املتفرعة  املنازعات  فيها  مبا  والقرارات  النظم  يف  عليها 

املظامل".

م بالئحة دعوى ذكر فيها اأن موكله �صريك  عي ).....( تقدَّ تتح�صل وقائع هذه الق�صية باأن وكيل املدَّ
لة بال�صجل التجاري رقم ).....( بتاريخ 1393/10/13ه، ال�صادر  مت�صامن يف �صركة ).....( امل�صجَّ
َعى عليهما هما من يقوما باإدارة ال�صركة، فقد اتخذا العديد  من مدينة رحيمة، واأنه نظرًا الأن املُدَّ
من القرارات التي اأثرت على م�صار ال�صركة دون الرجوع لل�صركاء، ودون متكني موكله من امل�صاركة 
مت�صامنًا  �صريكًا  موكله  كان  وملَّا  ذلك،  طلبه  رغم  ودفاترها  واأوراقها  بال�صركة  املتعلقة  االأمور  يف 
َعى عليهما،  م�صوؤواًل يف كافة اأمواله عن التزامات وديون ال�صركة التي قد ترتتب على ت�صرفات املُدَّ
َعى عليهما االجتماع؛  وحلر�ص موكله على بقاء كيان ال�صركة والعالقة االأ�صرية، فطلب مرارًا من املُدَّ
م فاإن موكله يطلب احلكم له  ملناق�صة اأو�صاع ال�صركة، غري اأنهما مل ي�صتجيبا لذلك، وا�صتنادًا ملا تقدَّ
مبمار�صة حق اإدارة ال�صركة؛ لكونه �صريكًا مت�صامنًا، وتعيني خبري حما�صبي؛ لتحديد املوقف املايل 
لل�صركة، وفح�ص دفاترها و�صجالتها املالية، واأرفق عددًا من امل�صتندات ووثائق ال�صركة، ويف �صبيل 
عليه  عى  واملدَّ وكالة،  عي  املدَّ ح�صرها  1426/11/17هـ  يوم  جل�صة  الدائرة  حددت  الدعوى  نظر 
عي وكالة عن الدعوى، اأحال على التف�صيل  َعى عليه االأول، وب�صوؤال املدَّ الثاين اأ�صالة ووكالة عن املُدَّ
اطالع  جرى  باأنه  اأجاب  ووكالة  اأ�صالة  عليه  َعى  املُدَّ من  االإجابة  وبطلب  الدعوى،  بالئحة  الوارد 
تها املالية، ومل ي�صبق اأن مت منعه من ذلك، واأنه  َعى عليه على اأوراق ال�صركة وم�صتنداتها و�صجالَّ املُدَّ
َعى عليه اأ�صالة ووكالة كان وكياًل �صابقًا للمدعي وملدة ثالث �صنوات، ثم جرى ف�صخ وكالته،  اأي املُدَّ
َعى  د ال�صجل التجاري ثالثة اأ�صخا�ص، وهم �صخ�صه اأي املُدَّ واأما بخ�صو�ص اإدارة ال�صركة، فقد حدَّ
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عى عليه ).....( و).....(، وهوؤالء الثالثة هم املديرون الذين مت  عليه احلا�صر هذه اجلل�صة، واملدَّ
عي طلب اطالعه  تر�صيحهم من ِقبل ال�صركاء املت�صامنني واملو�صني، وبعر�ص ذلك على وكيل املدَّ
اأي  باأنه ال ميانع من ذلك يف  َعى عليه  املُدَّ ال�صركة ومركزها املايل، فاأجاب  ت  اأوراق و�صجالَّ على 
العا�صرة  ال�صاعة  1426/11/25هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  حتديد  على  الطرفان  اتفق  وعليه  وقت، 
ت، ويف جل�صة 1427/1/21هـ،  ال�صجالَّ واالطالع على  ال�صركة  عي مقر  املدَّ وكيل  �صباحًا حل�صور 
َعى عليه اأ�صالة ووكالة ).....( مذكرة جاء فيها: اأن ال�صركة تاأ�ص�صت بتاريخ 1393/10/13ه  م املُدَّ قدَّ
بني ثالثة �صركاء، وهم: ال�صقيقان ).....( و).....(، وعمهما ).....(، وبعد وفاة ال�صريك ).....( 
خ يف 1415/10/20هـ،  بتاريخ 1415/10/12هـ مت تعديل عقد ال�صراكة بناًء على قرار ال�صركاء املوؤرَّ
ن هذا التعديل ما يلي: 1- رغبة ورثة ال�صريك ).....( وعددهم ع�صرون وريثًا، ومن �صمنهم  وت�صمَّ
عي، وبذلك اأ�صبح عدد ال�صركاء يف ال�صركة اثنني وع�صرين �صريكًا، ووافق ال�صركاء على ذلك مع  املدَّ
حتويل الكيان القانوين لل�صركة من ت�صامن اإىل تو�صية ب�صيطة. 2- توزيع ح�صة ال�صريك املتوفى 
)ن�صف راأ�ص املال( على ورثته الع�صرين. 3- يدير ال�صركة كٌل من ).....(، و).....(، و).....(، 
ولهم يف ذلك جميع ال�صلطات وال�صالحيات الالزمة الإدارتها، وبناًء على ذلك جرى تعديل ال�صجل 
التجاري، وذكر اأن مديري ال�صركة هم الثالثة الذين ن�ص عليهم قرار تعديل عقد ال�صركة، وجاءت 
ال�صلطات  جميع  مدير  لكل  اأن  توؤكد  ثالثة  وعددها  املدير(،  )�صلطات  التجاري  ال�صجل  مرفقات 
ال�صالحيات  اآخر  اإىل  الغري  مع  عالقتها  يف  ال�صركة  ومتثيل  الإدارتها،  الالزمة  وال�صالحيات 
املن�صو�ص عليها، وا�صتمرت ال�صركة يف جمال عملها، وتطور االأداء خالل اإحدى ع�صرة �صنة تقريبًا 
خت  عت على ال�صركاء، وحافظت على �صمعتها، ور�صَّ قت ال�صركة اأرباحًا ُوزِّ من َح�َصن اإىل اأح�صن، وحقَّ
الغري،  وجتاه  وجمتمعها  اأ�صحابها  جتاه  التزاماتها  بجميع  واأوفت  االأعمال،  جمال  يف  مكانتها 
َعى عليهما(  دًا ملديري ال�صركة )املُدَّ وبخ�صو�ص الرد على الدعوى اأفاد باأنها مل تت�صمن اتهامًا حمدَّ
دة على �صبيل احل�صر، اأو حتى على �صبيل املثال، مما يجعل الدعوى حمل نظر  ودون ذكر وقائع حمدَّ
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َعى عليهما اتخذا العديد من القرارات  عي باأن املُدَّ يف مدى جديتها؛ وذلك لالأ�صباب االآتية: ذكر املدَّ
املتخذة  القرارات  يلي: 1- هل  د ما  لل�صركة، ومل يحدِّ الرجوع  ال�صركة دون  اأثَّرت على م�صار  التي 
َعى عليهما طبقًا للنظام وعقد ال�صركة وتعديالته، اأم خارج نطاق  �صمن نطاق �صلطة و�صالحية املُدَّ
َعى عليهما الإدارة اأعمال ال�صركة. 2- ما هي القرارات التي يجب الرجوع فيها لراأي  �صالحية املُدَّ
عي؟.  ال�صركاء. 3- االأثر على م�صار ال�صركة هل هو اإيجابي اأم �صلبي على ال�صركاء، ومن �صمنهم املدَّ
ِعي من  َعى عليهما. ومن حيث عدم متكني املدَّ اء قرارات املُدَّ ِعي اأي �صرر حلقه جرَّ د املدَّ 4- مل يحدِّ
ِعي كان  االطالع على االأمور املتعلِّقة بال�صركة واأوراقها ودفاترها، رغم طلبه فغري �صحيح؛ الأن املدَّ
املختلفة،  باالأق�صام  العاملني  ويقابل  تامة،  بحرية  مرافقها  جميع  ويدخل  ال�صركة،  مقر  اإىل  ياأتي 
لع بنف�صه على كافة امل�صروفات من  وي�صتف�صر وي�صاأل عما يريد ويجاب مبا هو حا�صل وواقع، وكان يطَّ
على  وذلك  ال�صجالت،  على  ويطابقها  عليها  ويطلع  امل�صتندات،  ويطلب  ت،  وال�صجالَّ الدفاتر  واقع 
اأية  اإخفاء  يتم  ومل  ال�صركة،  اإدارة  ومع  واإداريني،  حما�صبني  من  العاملني  ويناق�ص  �صنوات،  مدى 
معلومات طلبها، ولي�ص هذا فقط، بل كانت اإدارة ال�صركة تعر�ص ما لديها من م�صاريع واإحاطته علمًا 
الأن ذلك حق  اأحد؛  تف�صاًل من  اأو  لي�ص ف�صاًل  اأن يطلب، وكل ذلك  االأعمال و�صريها دون  مبجمل 
ا�صتلم ح�صته من  عي  اأن املدَّ اإىل  اإ�صافة  العاملني بها،  اأو  ال�صركة،  اإدارة  عي ال جتهله  للمدَّ اأ�صيل 
على  اطالعه  بعد  �صنوي  اإجمايل  م�صتوى  على  احل�صابات  وناق�ص  ال�صركاء،  على  عة  املوزَّ االأرباح 
مت  كما  االأحيان،  من  كثري  يف  يومية  �صبه  وكانت  دورية،  وب�صفة  تف�صيليًا  وامل�صتندات  ال�صجالت 
ِعي اأي اهتمام باأمور ال�صركة،  االجتماع مرات عديدة؛ ملناق�صة االأمور العامة لل�صركة، ومل يبد املدَّ
ال�صركة،  العام وعقد  ال�صركة، وهذا الطلب يخ�صع للنظام  اأن يكون من �صمن مديري  واإمنا همه 
هذا،  طلبه  يرف�صون  مت�صامنون  �صركاء  ب�صفتهم  وهم  ذلك،  على  ال�صركاء  اإجماع  يجب  حيث 
ِعي بتاريخ 1427/1/7هـ بح�صور  وبخ�صو�ص تعيني اخلبري املحا�صبي، فقد ح�صر ممثل ووكيل املدَّ
دة املركز املايل لل�صركة  ِعي �صورة من م�صوَّ ممثل املحا�صب القانوين لل�صركة، وا�صتلم ممثل وكيل املدَّ
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عن ال�صنة املنتهية يف 2005/12/31م للمراجعة، وقد طلب ممثل املحا�صب القانوين لل�صركة اعتماد 
ِعي رغبته يف  امليزانية بوا�صطة ال�صركاء يف خالل اأ�صبوع من تاريخ 1427/1/17هـ، وحيث اأبدى املدَّ
و).....(   ).....( بال�صركة  ال�صركاء  الإخوانه  تقوميها  بعد  ح�صته  وبيع  ال�صركة،  من  التخارج 
و).....(، وذلك يف االجتماع الذي ُعقد مبقر ال�صركة بتاريخ 1426/11/29هـ، وح�صره كٌل من: 
ومديرًا  مت�صامنًا  �صريكًا  ب�صفته  و).....(  لل�صركة،  ومديرًا  مت�صامنًا  �صريكًا  ب�صفته   ).....(
لل�صركة، و).....( ب�صفته �صريكًا مت�صامنًا ومديرًا لل�صركة، ووكياًل عن بع�ص ال�صركاء، ).....( 
وكذلك  ِعي،  املدَّ ح�صة  م�صرتي  واأحد  عي،  للمدَّ كاأخ  ال�صخ�صية  وب�صفته  مو�صيًا  �صريكًا  ب�صفته 
بع�ص  وكياًل عن  ب�صفته  ووافق  اأعاله  ُذكر  ملا  التخارج، طبقًا  ِعي يف  املدَّ برغبة   ).....( اأخربهم 
ِعي اإال اأنه اأخذ �صورة للمراجعة قبل التوقيع، ومل  ال�صركاء، ومت اإعداد حم�صر اجتماع يفيد رغبة املدَّ
يرد عليهم حتى تاريخه، واأرفق ن�صخة من املح�صر، واختتم مذكرته بطلب رف�ص الدعوى، واأرفق بها 
ِعي ن�صخة منها ا�صتمهل للرد،  عددًا من امل�صتندات التي راأى اأنها ت�صند االإجابة، وبت�صليم وكيل املدَّ
ِعي اأنه ا�صتلم ن�صخة من ميزانية ال�صنة املنق�صية، ومل ُيِعّد عليها مالحظات اإىل  كما اأفاد وكيل املدَّ
خ يف 1427/2/29هـ،  َعى عليها ومرفقاته املوؤرَّ تاريخه، وبتاريخ 1427/3/3هـ، ورد للدائرة خطاب املُدَّ
ِعي يحاول عرقلة اأعمال ال�صركة مبخاطبة البنك العربي مطالبًا بوقف معامالت  املت�صمن اأن املدَّ
ِعي للتو�صيح، فوردت  َعى عليهما، وعليه متت خماطبة املدَّ عة من مديري ال�صركة املُدَّ ال�صركة املوقَّ
خة يف 1427/3/18هـ، واملت�صمنة اأن موكله �صريك مت�صامن م�صوؤول عن ديوان  مذكرة وكيله املوؤرَّ
والتزامات ال�صركة م�صوؤولية مطلقة و�صخ�صية، اأي اأنه ُي�صاأل يف ذمته، وب�صرف النظر عن مقدار 
د مبقدار ح�صته من  ح�صته يف راأ�ص املال عن ديوان ال�صركة، فم�صوؤولية ال�صريك املت�صامن ال تتحدَّ
راأ�ص املال، واإمنا تتجاوز ذلك اإىل جميع اأمواله اخلا�صة ح�صب ن�ص املادة )16( من نظام ال�صركات، 
عى عليهما ال ت�صقط حقه يف الرقابة على االإدارة، واالطالع على املركز  واأن االإدارة املمنوحة للمدَّ
ه الن�صح ملديرها وفق املادة  املايل لل�صركة، و�صري اأعمالها، وفح�ص دفاترها وم�صتنداتها، واأن يوجِّ
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م للبنك العربي الوطني لي�ص له عالقة باإدارة ال�صركة  )24( من نظام ال�صركات، واأن اخلطاب املقدَّ
باإلغاء التفوي�ص، واإلغاء الوكالة رقم  اإ�صعار البنك  وت�صرفاتها، واإمنا هو ا�صتعمال حقه من حيث 
)53( بتاريخ 1427/2/13هـ، ا�صتنادًا اإىل قاعدة اأن الوكالة عقد جائز، واتهام موكله باأنه ي�صيئ 
اإىل ال�صركة، ويوؤثر على �صمعتها اتهام غري �صحيح، فقيام موكله بحق من حقوقه مبخاطبة البنك 
ر على �صمعتها يف حني  العربي واإ�صعاره باإيقاف احل�صاب اأدى اإىل اتهامه بامل�صيء اإىل ال�صركة، واملوؤثِّ
ت�صرف املديرين بال�صركة؛ ليقوموا بعمل خارج نطاق اإدارتهم لل�صركة بكفالة ).....( يف القر�ص 
املمنوح لهم، والبالغ )500.000( خم�صمائة األف رياٍل، وتفوي�ص البنك بخ�صم قيمة الق�صط من 
ح�صاب ال�صركة، فهذا جتاوز يف حدود ال�صلطة، واتخاذ القرارات، وموؤثر على م�صار ال�صركة، ومن 
ثم فاإن قرار ال�صركاء، هل ي�صدر باإجماع ال�صركاء، اأم فقط باإجماع املديرين؟، فقد ن�صت املادة 
)25( من نظام ال�صركات على اأنه: )ت�صدر القرارات باالأغلبية العددية الآراء ال�صركاء ما مل ين�ص 
عقد ال�صراكة على خالف ذلك، وبتاريخ 1423/3/8هـ �صدر قرار ال�صركاء باالإجماع، حيث عقدت 
اجلمعية اجتماعًا بح�صور جميع ال�صركاء، ولكن هذا القرار ُيعترب باطاًل وخمالفًا لن�ص املادة )25( 
من نظام ال�صركات، اإذ اإن القارئ لهذا القرار يرى �صدور القرار من ثالثة اأ�صخا�ص فقط، فاأين 
باقي ال�صركاء وتوقيعهم؟ وهذا ُيعد خمالفة �صريحة لنظام ال�صركة، و�صريح املادة )25( من نظام 
امل�صرة  التجاوزات  تلك  اإيقاف  �صاأنها  من  اإجراءات  اتخاذ  يف  احلق  ملوكله  يجعل  وهو  ال�صركات، 
بال�صركاء اأواًل، وبال�صركة واملتعاملني معها، واختتم مذكرته بطلب تعيني حار�ص ق�صائي يتوىل اإدارة 
ال�صركة خالل فرتة نظر الدعوى، واأرفق بها ما راآه �صندًا ملا جاء فيها، ويف جل�صة 1427/4/16هـ، 
ِعي مذكرة اأكد فيها طلبات موكله، واأ�صار فيها باأن ال�صريك يف �صركة الت�صامن له حق  م وكيل املدَّ قدَّ
ال  ولكن هذا  االإدارة،  عنه يف  نيابة  ال�صركاء  من  اأٍي  تفوي�ص  له  ويجوز  �صريك،  هو  االإدارة، طاملا 
والوكالة عقد جائز، ويجوز  الوكالة،  التفوي�ص مبثابة  اإن  اإذ  اأراد،  االإدارة متى ما  ُي�صقط حقه يف 
�ص باالإدارة قد جتاوز حدود ال�صالحيات  مل�صدر التفوي�ص، اأو التوكيل اإنهاء تفوي�صه متى ما كان املفوَّ
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�ص، واأن التفوي�ص باالإدارة لي�ص هو حق  اأفعااًل ت�صر بال�صريك املفوِّ املمنوحة له، ورتب بت�صرفاته 
مطلق للمدير املفو�ص، واإمنا اكت�صب �صالحية االإدارة بناًء على تفوي�ص من ال�صركة، والذي يجوز 
الأٍي منهم اإنهاء تفوي�صه طبقًا للقواعد العامة، وعلى ذلك فاإن حق موكله يف املطالبة باإدارة ال�صركة 
حق اأ�صيل؛ لكونه �صريكًا مت�صامنًا وله حق االإدارة ابتداًء، واأن تفوي�صه ال يوؤثر على ممار�صته هذا 
�صان باإدارة  َعى عليهما، وهما املفوَّ احلق متى ما اأراد، خا�صة يف ظل وجود جتاوزات من ِقبل املُدَّ
ال�صركة، اإذ يقوم املديرون بالت�صرف يف �صوؤون ال�صركة دون الرجوع اإىل ال�صركاء، خا�صة ال�صركاء 
ال�صركات،  لنظام  طبقًا  مت�صامنني  �صركاء  لكونهم  ت�صرفاتهم؛  اآثار  لون  يتحمَّ الذين  املت�صامنني 
ال�صركة  ِعي يف  املدَّ ن�صبة  اأن  للرد مفيدًا  ا�صتمهل  ن�صخة منها  ووكالة  اأ�صالة  َعى عليه  املُدَّ وبت�صليم 
جل�صة  ويف  ذلك،  لبحث  فا�صتمهال  �صلحًا،  الدعوى  اإنهاء  الدائرة  عر�صت  وعليه  فقط،   )%3(
ِعي مل ياأت باأي  اأن املدَّ اأ�صالة ووكالة مذكرة جوابية ذكر فيها  َعى عليه  م املُدَّ 1427/5/29هـ، قدَّ
قرار اأو ت�صرف يدل على دعواه، والدليل على ُح�صن اإدارة ال�صركة ما يلي: 1- اإجناز ال�صركة جلميع 
االأعمال التي تقوم بها دون اأن يفر�ص عليها اأي غرامة تاأجري. 2- اإجناز ال�صركة جلميع االأعمال 
باأ�صلوب مهني طبقًا للمعايري واملوا�صفات، ودون وقوع حوادث. 3- وفاء ال�صركة بجميع التزاماتها 
دين، والعاملني بال�صركة دون اأية م�صكلة لدى اأي جهة خمت�صة. املالية والتعاقدية جتاه البنوك، واملورِّ
ِعي. وبخ�صو�ص �صمان ال�صركة للقر�ص  4- حتقيق اأرباح �صنوية وتوزيع اأرباح لل�صركاء مبا فيهم املدَّ
املمنوح لــ ).....( مببلغ )خم�صمائة األف( رياٍل من البنك العربي الوطني، فيو�صح ذلك على النحو 
اأن ).....( هو ابن ال�صريك ).....( الذي ميلك ح�صة من ال�صركة ن�صبتها تزيد عن  التايل: 1- 
)33%( )ثالثة وثالثني باملائة( واأعطى القر�ص لالبن ب�صمان والده ال�صريك. 2- االأق�صاط التي 
دها ).....( وُخ�صمت من ح�صاب ال�صركة لدى البنك ُخ�صمت من ح�صاب والده ال�صريك  مل ُي�صدِّ
).....( لدى ال�صركة. 3- اأن ال�صركة منذ اإن�صائها ت�صاعد جميع ال�صركاء، وتعينهم بعد اهلل �صبحانه 
وتعاىل على ق�صاء م�صاحلهم وحوائجهم دون التاأثري على م�صالح ال�صركة، ودون متييز اأو تفرقة 
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اأن يتحمل كل م�صتفيد م�صاريف غرم ما ا�صتفاد به من كفالة متنحها له  بني �صريك واآخر، على 
ِعي ا�صتفاد �صخ�صيًا من م�صاعدة ال�صركة  ِعي وكالة، ورمبا ال يعلم باأن املدَّ ال�صركة. 4- مل يذكر املدَّ
له �صواء ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، وذلك على النحو التايل: اأ- اإ�صدار كفاالت بنكية من احلد 
االئتماين لل�صركة: 1- كفالة رقم )304037( بتاريخ 1425/6/10هـ، مببلغ )62400( رياٍل )اثنني 
و�صتني األف واأربعمائة( رياٍل على البنك العربي الوطني، وخ�صمت امل�صاريف من ح�صاب ال�صركة، 

ِعي، وتنتهي يف 1427/6/24هـ لت على ح�صاب املدَّ و�ُصجِّ
األف  وخم�صني  )�صبعة  رياٍل   )57378( مببلغ  1424/8/8هـ  بتاريخ   )4701849( رقم  كفالة   -2
ال�صركة،  ح�صاب  من  امل�صاريف  وخ�صمت  الريا�ص،  بنك  على  رياٍل  و�صبعني(  وثمانية  وثالثمائة 
ِعي، وتنتهي يف 2005/10/10م. ب- كفالة ال�صركة له؛ للح�صول على ت�صهيالت  لت على املدَّ و�ُصجِّ
ائتمانية: 1- وافقت ال�صركة على اأن تكفله مببلغ )500000( رياٍل )خم�صمائة األف( رياٍل على بنك 

خ يف 2005/2/16م. الريا�ص مبوجب اخلطاب املوؤرَّ
3- وافقت ال�صركة على اأن تكفله مببلغ )500000( رياٍل )خم�صمائة األف( رياٍل على البنك العربي 
الت�صهيالت  اأو طلب  البنكية،  الكفالة  باأن  خ يف 2005/4/6م، علمًا  املوؤرَّ الوطني مبوجب اخلطاب 
ِعي �صريكًا.  عى عليه ).....(، ف�صاًل على كون املدَّ االئتمانية مت ب�صمان اأخيه ال�صريك واملدير واملدَّ
واأنه  اأكث من غريه،  منه  م�صتفيد  هو  باأمر  ال�صركة  اإدارة  �صمعة  ت�صويه  يحاول  ِعي  املدَّ اأن  ويت�صح 
اأن َيظهر يف �صورة املدافع عن  حقه من احتماالت  اأراد  مل يذكر مدى ا�صتفادته من ذلك، واإمنا 
�صرر مل تتحقق، ولن تتحقق اإن �صاء اهلل؛ الأن �صري ال�صركة و�صريتها على مدى االإحدى ع�صرة �صنة 
َعى عليهما االإدارة مع الوالد ).....( ال تدل على احتمال حتقيق اأي  االأخرية، وهي فرتة تويل املُدَّ
وتوفيقه،  وبعونه  اهلل  �صاء  اإن  م�صتمر  م  تقدُّ يف  ت�صري  واأرباحها  ال�صركة  اأعمال  اأن  توؤكد  بل  �صرر، 
ِعي وكالة، فاإن املالحظ اأنه خلط بني حقوق ال�صركاء و�صالحيات  وبخ�صو�ص ما جاء يف مذكرة املدَّ
ِعي  املدَّ وكيل  وبت�صليم  الدعوى،  رد  بطلب  مذكرته  واختتم  بينهما،  ق  يفرِّ ومل  االإدارة،  و�صلطات 
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ي�صتخدم  اأن موكله مل  وكالة  ِعي  املدَّ اأفاد  للرد، ويف جل�صة 1427/10/13هـ،  ا�صتمهل  ن�صخة منها 
ال�صركة،  اإدارة  يف  احلا�صلة  التجاوزات  بامل�صتندات  اأثبت  وقد  ال�صركة،  من  له  ال�صادرة  الكفالة 
م  تها املالية، وقدَّ وطلب تعيني خبري حما�صبي؛ ملراجعة ح�صابات ال�صركة، وفح�ص دفاترها و�صجالَّ
جل�صة  ويف  للدرا�صة،  اجلل�صة  رفع  الدائرة  راأت  وعليه  2005م،  لعام  ال�صركة  ميزانية  من  ن�صخة 
ورود ميزانية  اإىل حني  الدعوى  الف�صل يف مو�صوع  اال�صتمهال يف  الدائرة  راأت  1427/11/21هـ، 
قبل  امليزانية  دة  م�صوَّ من  بن�صخة  موكله  تزويد  يتم  اأن  وكالة  ِعي  املدَّ وطلب  2006م،  املالية  ال�صنة 
باإ�صدار  يقوم  من  هو   ).....( املحا�صب  مكتب  اأن  مفيدًا  بذلك  عليه  َعى  املُدَّ فا�صتعد  اعتمادها، 
عى عليه اأ�صالة ).....(،  ِعي اأ�صالة واملدَّ ميزانيات ال�صركة، ويف جل�صة 1428/2/20هـ ح�صر املدَّ
ِعي اأ�صالة اأنه ا�صتلم ن�صخة  َعى عليه ن�صخة من ميزانية ال�صركة للعام 2006م، واأفاد املدَّ وقدم املُدَّ
عة من وكيله،  مها يف اجلل�صة ذاتها، واملوقَّ منها، وله بع�ص املالحظات عليها اأودعها مذكرته التي قدَّ
ال�صركة،  ِقبل مديري  التجاوزات االإدارية من  اأو�صحت عددًا من  اأن امليزانية اجلديدة  واملت�صمنة 
ويتمثل ذلك يف عدم حت�صيل م�صتحقات لل�صركة لدى الغري مببلغ يزيد على )ع�صرة ماليني( رياٍل، 
َعى عليه ).....(، ومل يتم �صداد بع�ص املح�صوبات منذ عام  اإ�صافة لزيادة م�صحوبات ال�صريك املُدَّ
لة باأ�صماء بع�ص ال�صركاء، اأو وكالئهم  2001م، كما اأن هناك اأ�صهمًا متلكها ال�صركة، وال تزال م�صجَّ
ر قيمتها مباليني الرياالت، مل يتم ا�صتثمارها، مما يدل  ووجود مواد ومعدات راكدة بامل�صتودع تقدَّ
َعى عليهما ).....( مذكرة اأو�صح فيها  م وكيل املُدَّ على �صوء االإدارة، ويف جل�صة 1428/4/18هـ، قدَّ
مربرات عدم حت�صل الديون لدى الغري، منها اأن هذه الديون تراكمت لدى املتعاملني منذ ال�صنوات 
َعى  املُدَّ يتوىل  اأن  قبل  املدينني  ر�صيد  ويبلغ  الأخرى،  �صنة  من  ل  ُترحَّ وظلَّت  ال�صركة،  لن�صاأة  االأوىل 
عليهم اإدارة ال�صركة ما يزيد على )خم�صة ماليني وخم�صمائة األف( رياٍل، اأي ما يقارب )56%( من 
األف( رياٍل  اأنه مت حت�صيل مبالغ تزيد على )اأربعة ماليني وخم�صمائة  ر�صيد املدينني احلايل مع 
َعى عليهما لل�صركة منذ 1995/1/1م، وحتى 2006/12/31م، وال زال يجري  خالل فرتة اإدارة املُدَّ
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االثنتي  ال�صركة خالل  اأعمال  اإيرادات  باإجمايل  املبالغ  هذه  اأنه مبقارنة  مع  الديون  هذه  حت�صيل 
عة على ال�صركاء  ع�صرة �صنة، والتي تقارب )ثالثمائة مليون واأربعة ماليني( رياٍل، بلغت االأرباح املوزَّ
خاللها ما يقارب )�صتني مليون( رياٍل، فاإنه يرى اأنها مبالغ معقولة، اإذ ال تتجاوز هذه املديونيات 
التي لل�صركة )0.46%( اأي اأقل من ن�صف باملائة، واأما ب�صاأن م�صحوبات ال�صريك ).....(، والبالغة 
)2.219.715.26( رياٍل، فاإن هذا احل�صاب هو جاري ال�صريك، والذي ميلك ح�صة تبلغ )%17( 
من راأ�ص مال ال�صركة، ويعمل بال�صركة دون اأن يتقا�صى راتبًا مما ي�صطره ل�صحب مبالغ حتت ح�صاب 
على  ال�صركاء  اأغلبية  اعرتا�ص  حال  ويف  والعامة،  االأ�صرية  التزاماته  لتغطية  االأرباح؛  من  ح�صته 
الر�صيد املدين لهذا ال�صريك، ف�صوف يتم معاجلة ذلك باالتفاق مع ال�صركاء، واأما ب�صاأن تخفي�ص 
ت�صنيف ال�صركة من الدرجة الثالثة اإىل الرابعة، فغري �صحيح، اإذ اإن الن�صاط الرئي�صي لل�صركة من 
�صبعة اأن�صطة هو االأعمال الكهربائية وم�صنَّف من الدرجة الثانية، واأما الن�صاط الذي مت تخفي�صه 
اأية  بتنفيذ  تقم  تاأ�صي�صها مل  ال�صركة منذ  اأن  مع  املباين فقط  ن�صاط  فهو  الرابعة،  اإىل  الثالثة  من 
الذي ال  الرئي�ص  الن�صاط  يوؤثر على  التخفي�ص ال  الكهربائية، وهذا  امل�صروعات  اإطار  اإال يف  مباين 
ِعي،  يزال يف درجته، وبخ�صو�ص االأ�صهم اململوكة لل�صركة، وال تزال با�صم بع�ص ال�صركاء ومنهم املدَّ
فاإن ال�صركة ال تزال جاهدة يف اإقناع ال�صركاء؛ للقيام بنقل امللكية لل�صركة، ومت تنازل بع�ص االأفراد 
من ملكيتها، وال�صركة حري�صة على معاجلة هذا املو�صوع يف اأقرب وقت، وبخ�صو�ص املواد واملعدات 
الراكدة املوجودة بامل�صتودع، فاإن املواد هي عبارة عن متبقي اأن�صطة �صابقة، واأن�صطة يجري تنفيذها، 
وهي ُت�صتخدم يف م�صاريع اأخرى، اأو تباع ل�صركات تقوم باأعمال مماثلة، ولي�ص م�صرتاة لغر�ص البيع، 
واأما املعدات فاإن جمموع قيمتها ح�صب اآخر ميزانية يزيد على )ع�صرة ماليني( رياٍل، وقد قامت 
ر مبا يزيد على )ثالثة وخم�صني مليون( رياٍل،  ُتقدَّ اإيرادات مقاوالت  اأعمال  هذه املعدات باإجناز 
امل�صاريع  املواد واملعدات امل�صرتاة ال�صتخدامها يف تنفيذ  اأن قيمة  ُتهَدر، ال �صيما  اأنها مل  مما يرى 
خالل ال�صنوات ال�صت االأخرية زادت قيمتها عن )ت�صعني مليون( رياٍل، واختتم مذكرته بطلب رف�ص 
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اأفاد  ِعي ن�صخة منها ا�صتمهل للرد عليها، ويف جل�صة 1428/5/18هـ،  الدعوى، وبت�صليم وكيل املدَّ
مة يف اجلل�صة ال�صابقة مل تت�صمن جديدًا، واكتفى مبا  َعى عليهما املقدَّ ِعي اأن مذكرة املُدَّ وكيل املدَّ

م، وعليه ُرفعت اجلل�صة للدرا�صة. َعى عليهما مبا قدَّ م، كما اكتفى وكيل املُدَّ قدَّ

ِعي  وبعد �صماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�صية وم�صتنداتها، وحيث اإن دعوى املدَّ
تنح�صر باملطالبة مب�صاركته يف اإدارة ال�صركة، وحيث اإن اأطراف الدعوى �صركاء يف �صركة نظامية 
ال�صركات  نظام  تطبيق  عن  املتفرعة  املنازعات  من  ُيعترب  النزاع  هذا  – فاإن  ب�صيطة  – تو�صية 
وتعديالته، والتي يخت�ص ديوان املظامل بنظر الدعاوى النا�صئة عنها، والف�صل فيها مبوجب قرار 
جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ امل�صاَدق عليه باملر�صوم امللكي رقم )م/63( 
وتعاميم  قرارات  على  بناًء  ومكانيًا،  نوعيًا  بنظرها  الدائرة  اخت�صا�ص  ينعقد  كما  1407هـ،  لعام 

مة الخت�صا�صاتها. معايل رئي�ص الديوان املنظِّ
ًا على تقرير  ِعي من�صبَّ وحيث اإنه فيما يخ�ص نظر هذه الدعوى مو�صوعيًا، فاإنه ملا كان مطلب املدَّ
مديري   – عليهما  َعى  املُدَّ والإ�صاءة  مت�صامنًا  �صريكًا  لكونه  ال�صركة؛  اإدارة  يف  امل�صاركة  يف  حقه 
اإجابة  انح�صرت  وحيث  كبرية.  مبالغ  اجلاري  ح�صابها  من  وال�صحب  ال�صركة،  – الإدارة  ال�صركة 
َعى عليهما بطلب رف�ص الدعوى؛ نظرًا الأنهما يديران ال�صركة مبوجب عقدها، ولهما ن�صبة كبرية  املُدَّ
ِعي قليلة،  يف راأ�ص مال ال�صركة، ومل تعرت�ص االأغلبية على االإدارة و�صري االأعمال، كما اأن ن�صبة املدَّ
وال تتجاوز )3%( من راأ�ص مال ال�صركة، وهذه الن�صبة ال توؤهله للم�صاركة يف االإدارة، واأن ت�صرفهما 
بال�صحب من احل�صاب اجلاري، هو حلاجتهما للمال لل�صرف على اأ�صرهما؛ نظرًا لعدم وجود رواتب 
اأي  اأرباحهما واأرباح  ل ويتم ح�صمه من  لهما، وهذا ال�صحب من احل�صاب اجلاري م�صبوط وم�صجَّ
ِعي، واأن هذا  �صريك يتم منحه اأية مبالغ اأو ت�صهيالت من احل�صاب اجلاري لل�صركة مبا فيهم املدَّ
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َعى  ال�صحب مل يوؤثر على �صري اأعمال ال�صركة ون�صاطها وغري ذلك من التربيرات التي ذكرها املُدَّ
عليهما يف اإجاباتهما.

خ يف 1415/10/20هـ،  وحيث اإنه بعد االطالع على التعديل االأخري لعقد ال�صركة بقرار ال�صركاء، واملوؤرَّ
لل�صركة؛  االأ�صا�صي  العقد  من   )7( رقم  املادة  "تعديل  يلي:  ما  منه  )رابعًا(  الفقرة  يف  جاء  فقد 
االأول(.  َعى عليه  ال�صادة 1- ).....(. 2- ).....( )املُدَّ ال�صركة  التايل: يدير  النحو  لت�صبح على 
َعى عليه الثاين(، ولهم يف ذلك جميع ال�صلطات وال�صالحيات الالزمة الإدارتها،  3- ).....( )املُدَّ
ومتثيل ال�صركة يف عالقاتها مع الغري، واأمام الق�صاء ولهم حق توكيل الغري يف املراجعة واملدافعة 
ومت  عنهم"،  ت�صدر  التي  القرارات  بتنفيذ  ويلتزمون  باالإجماع،  قراراتهم  وت�صدر  ال�صركة،  عن 

الن�ص على هوؤالء املديرين يف �صجل ال�صركة التجاري.
اأنه مل  كما  االإدارة،  عي حق ممار�صة  للمدَّ ل  ُيخوِّ ال�صركة  على عقد  تعديل  اأي  يطراأ  اإنه مل  وحيث 
عي �صبق واأن وافق  عي، وحيث اإن املدَّ م اأغلبية ال�صركاء بطلب تقرير واعتماد هذا احلق للمدَّ يتقدَّ
على قرار التعديل املت�صمن للفقرة املذكورة اأعاله بتعيني مديري ال�صركة، وحيث اإن مرجع النظر 
نه عقد ال�صركة  يف اأية مطالب من مطالب ال�صركاء يف اأي �صركة مرهون بالنظام العام، وما ت�صمَّ
عي م�صتند نظامي، اأو عقدي ملطالبته بتعيينه مديرًا يف ال�صركة،  وتعديالته، وحيث اإنه ال يوجد للمدَّ
ر ال�صركاء باالإجماع تعيينه مديرًا يف ال�صركة، وحيث  َعى عليهما رف�ص طلبه، ومل يقرِّ وحيث قرر املُدَّ
اإن نظام ال�صركات اأحال ب�صاأن االأحكام املتعلِّقة بعالقات ال�صركاء يف �صركات التو�صية الب�صيطة، 
املن�صو�ص عليها  ب�صركة ).....(  املتعلِّقة  االأحكام  اإىل  ال�صركة فيها  باإدارة  املتعلِّقة  االأحكام  وكذا 
ال�صركات وتعديالته، وقد جاء يف املادة )24( من ذات  اإىل )34( من نظام  يف املواد من )23( 
لع  ل يف اإدارة ال�صركة، ولكن يجوز لل�صريك اأن يطَّ النظام اأنه: "ال يجوز لل�صريك غري املدير اأن يتدخَّ
بنف�صه يف مركز ال�صركة على �صري اأعمالها، واأن يفح�ص دفاترها وم�صتنداتها، واأن ي�صتخرج بنف�صه 
الن�صح ملديرها،  ه  يوجِّ واأن  وم�صتنداتها،  واقع دفاترها  املالية من  ال�صركة  بيانًا موجزًا عن حالة 
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وكل اتفاق على خالف ذلك ُيعترب باطاًل". كما اأو�صحت املادة )25( اأنه ال تكون القرارات املتعلِّقة 
َعى عليهما وهما �صريكان  املُدَّ باالإجماع، وقد رف�ص  اإذا �صدرت  اإال  ال�صركة �صحيحة  بتعديل عقد 
ي�صيب  الذي  ال�صرر  تعوي�ص  املدير عن  "ُي�صاأل  التايل:  الن�ص  املادة )32(  ِعي، كما يف  املدَّ طلب 
منه من  ي�صدر  ما  ب�صبب  اأو  ال�صركة،  �صروط عقد  ب�صبب خمالفة  الغري  اأو  ال�صركاء،  اأو  ال�صركة، 
ِعي ما  م املدَّ اأخطاء يف اأداء عمله، وكل اتفاق على خالف ذلك ُيعترب كاأن مل يكن". وحيث مل يقدِّ
َعى عليهما ت�صببا يف االإ�صرار بال�صركة، اأو ال�صركاء، اأو الغري، فاإن الدائرة تنتهي اإىل  يثبت اأن املُدَّ

رف�ص الدعوى.
َعى عليهما الإدارة ال�صركة، فقد تبنيَّ من �صياق وقائع  ِعي من اإ�صاءة املُدَّ واأما بخ�صو�ص ما اأثاره املدَّ
َعى عليهما على املالحظات املتعلِّقة باإدارتهما لل�صركة، وهي اإجابات �صريحة  هذه الق�صية اإجابة املُدَّ
وواقعية، ووجود بع�ص االأخطاء الي�صرية، اأو املعقولة يف بع�ص اجلوانب، والتي ال َي�صلم منها الت�صرف 
املنتهي يف  للعام  لل�صركة  العمومية  امليزانية  وقد جاء يف  العمل،  ر على جميع  يوؤثِّ ال  الب�صري عادة 
احل�صابات  مراقب  تقرير  يف   ).....( القانوين  املحا�صب  مكتب  مبعرفة  ة  واملُعدَّ 2006/12/31م، 
تظهر   -1 ككل:  اأعاله  املذكورة  املالية  القوائم  اأن  راأينا  "ويف  التايل:  الن�ص  امليزانية  مة  مقدِّ يف 
بعدل املركز املايل ل�صركة ).....(، كما يف 2006/12/31م، وقائمة الدْخل عن ال�صنة املنتهية يف 
ذلك التاريخ يف �صوء العر�ص، واالإف�صاح للمعلومات التي حتتوي عليها القوائم املالية وفقًا ملعايري 
املحا�صبة املتعاَرف عليها واملالئمة لظروف ال�صركة. 2- تتفق مع ال�صجالت املحا�صبية لل�صركة مبا 
يتم�صى مع التعليمات املن�صو�ص عليها لهذه الغاية"، كما اأن املتبنيِّ اأن ال�صركة ال زالت حتقق اأرباحًا 
َعى عليهما الإدارة ال�صركة طوال  وم�صتمرة يف اأن�صطتها وتعاقداتها، وعلى هذا فاإن دعوى اإ�صاءة املُدَّ
ال�صنوات ال�صابقة مع �صري عمل ال�صركة بواقع هذا احلال حمل نظر، ف�صاًل عن اأنه خالف االأ�صل، 

وعليه فاإن الدائرة ترى �صالمة ما انتهت اإليه.
َعى عليهما، فقد  واأما بخ�صو�ص مو�صوع ال�صحب املايل من احل�صاب اجلاري لل�صركة من ِقبل املُدَّ
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نًا مقابل  اأن للمديرين راتبًا معيَّ اإنه بالفعل مل يتبنيَّ  اإليه، وحيث  متثَّل دفعهما مبا �صبقت االإ�صارة 
اإدارة ال�صركة، ويحتاجان لل�صرف املايل؛ لتلبية مطالب املعي�صة، وجرى احت�صاب ذلك من اأرباحهما 
نًا، وهذا الدفع من ِقبَلهما ُيعترب دفعًا معقواًل، ال �صيما واأنهما  ر على ن�صاط ال�صركة تاأثريًا بيِّ مبا ال يوؤثِّ
ِعي مبالغ مالية من احل�صاب اجلاري واحت�صبتها من  ما ما ُيثبت اأن ال�صركة �صبق واأن �صلَّمت املدَّ قدَّ
اأرباحه، كما اأن العرف لدى ال�صركاء – وبالذات يف ال�صركات العائلية – م�صى على جواز �صحب 
م  يقدِّ واإذ مل  ال�صركة،  �صري عمل  ر على  يوؤثِّ ال  للحاجة مبا  لل�صركة  ال�صركاء من احل�صاب اجلاري 
َعى عليهما املتعلقة بجميع اأمور  اء ت�صرفات املُدَّ ِعي ما يثبت اأي �صرر حلقه، اأو حلق بال�صركة جرَّ املدَّ

اإدارتها، فاإنه يتاأكد للدائرة ما تو�صلت اإليه من رف�ص الدعوى.
 ).....( عليهما  َعى  املُدَّ �ضد   ).....( ِعي  املدَّ من  املقامة  الدعوى  برف�س  الدائرة  حكمت  لذلك 

و).....(؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/1622/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 307/د/جت/12 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 645/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/12/22هـ

�ضركة – تو�ضية ب�ضيطة – اإدخال �ضريك.

ِعي  َعى عليه باإعادة راأ�ص املال امل�صلَّم له؛ للم�صاهمة به يف ال�صركة – تقدمي املدَّ مطالبة باإلزام املُدَّ
َعى عليه؛ ال�صتثماره واأنه ت�صلَّم منه مبلغ )األفي( رياٍل اأرباحًا  عى به اإىل املُدَّ �صند قب�ص املبلغ املدَّ
ِعي وت�صجيله بعقد تاأ�صي�ص  َعى عليه ا�صتالم املبلغ – عدم وفائه بالتزامه باإدخال املدَّ – اإقرار املُدَّ
�صني – اأثره: ثبوت  ِعي �صمن اأ�صماء ال�صركاء املوؤ�صِّ �صركة التو�صية الب�صيطة، وعدم ورود ا�صم املدَّ
ِعي )ع�صرة اآالف(  ِعي دون وجه حق – ثبوت اأن راأ�ص مال املدَّ َعى عليه وحب�صه ملال املدَّ تق�صري املُدَّ
ِعي  اأن ت�صلَّمه املدَّ اأن ما �صبق  – اأثر ذلك:  َعى عليه  مة من املُدَّ رياٍل، واأنه قد ورد بالك�صوف املقدَّ
َعى عليه باأن يعيد  من مبالغ هي عبارة عن اأرباح، ولي�صت من راأ�ص املال – موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ

عى به عي راأ�ص ماله املدَّ للمدَّ

م اإىل ديوان  حيث اإن وقائع هذه الق�صية تتح�صل بالقدر الالزم الإ�صدار هذا احلكم فيها باأنه تقدَّ
ن اأعاله، ومت اإحالة الق�صية اإىل  َعى عليه، ُقيِّدت ق�صية بالرقم املدوَّ ِعي بدعواه �صد املُدَّ املظامل املدَّ
اليوم  بجل�صة  ِعي  املدَّ ال�صبط، حيث ذكر  املثَبت يف حم�صر  النحو  فبا�صرت نظرها على  الدائرة، 
َعى عليه مبلغًا وقدره )ع�صرة اآالف( ريال؛ ال�صتثمارها يف �صركة  اأنه �صلَّم املُدَّ اأن دعواه تتمثَّل يف 
الوكالة  ومبوجب  2005/3/27م،  بتاريخ   )6062( رقم  القب�ص  �صند  مبوجب  الب�صيطة،  التو�صية 
َعى عليه مل  اأن املُدَّ اإال  املمنوحة للمدعى عليه من قبله للدخول مباله يف �صركة التو�صية الب�صيطة 
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لني يف عقد التاأ�صي�ص، ومت ت�صليمه مبلغ )األفي(  يف مبا التزم به من ت�صجيله �صمن ال�صركاء امل�صجَّ
عليه  َعى  املُدَّ وب�صوؤال  كاماًل،  ماله  راأ�ص  باإعادة  عليه  َعى  املُدَّ اإلزام  وطلب  اأرباح،  عن  عبارة  رياٍل 
اأراد  واإن  ماله،  براأ�ص  الب�صيطة  التو�صية  �صركة  تاأ�صي�ص  عقد  يف  �صريك  عي  املدَّ اأن  ذكر  اجلواب 
اإيقاف  مت  اأنه  كما  العام،  هذا  نهاية  امليزانية  و�صدور  املحا�صبة،  اإجراء  بعد  ذلك  فله  االن�صحاب 
�صركة املحا�صة باأمر من اجلهات الر�صمية، وحتويلها اإىل �صركة التو�صية الب�صيطة، ومت احلجز على 
وهناك معاملة  بتاريخ 1428/5/16هـ،  للدائرة  مة  املقدَّ باملذكرة  كما هو مبنيَّ  اإثر ذلك،  االأموال 
ت�صوية  ق�صية  اأن هناك  واأ�صاف  االإجراءات،  فيها جميع  ال�صالمة مبنيَّ  �صرطة  للدائرة من  وردت 
واقية من االإفال�ص مقيَّدة يف الديوان برقم )4758( لعام 1428هـ، وحمالة لهذه الدائرة؛ لنظرها 
عي باأنه باطالعه على  عي من �صمن اأ�صحاب الت�صوية يف هذه الق�صية، وذكر املدَّ واأطلب اإدخال املدَّ
خة يف 1428/5/16هـ، تبنيَّ اأن ا�صمه وارد �صمن الك�صف  َعى عليه املوؤرَّ الك�صوف املرَفقة مبذكرة املُدَّ
الثاين ت�صل�صل رقم )809( وعدد االأ�صهم )10( قيمة راأ�ص املال )10000( رياٍل، ثم قررا االكتفاء.

عي من دعواه املطالبة  وتاأ�صياًل على ما تقدم من الدعوى واالإجابة، وحيث اإن غاية ما يهدف اإليه املدَّ
َعى عليه باإعادة راأ�ص ماله، وقدره )ع�صرة اآالف( رياٍل امل�صلَّم، للم�صاهمة به يف �صركة  باإلزام املُدَّ
الثابت  اإن  وحيث  2005/3/27م،  بتاريخ   ،)6062( رقم  القب�ص  �صند  مبوجب  الب�صيطة  التو�صية 
عى به؛ ال�صتثماره وفق  َعى عليه املبلغ املدَّ عي من ت�صلُّم املُدَّ مه املدَّ باإقرار الطرفني، ومبوجب ما قدَّ
عى به، اإال اأنه يدفع باإدخال  َعى عليه مع اإقراره با�صتالم املبلغ املدَّ ما مت االتفاق عليه، وحيث اإن املُدَّ
التاأ�صي�ص  الدائرة على عقد  باطالع  تبنيَّ  الب�صيطة، وحيث  التو�صية  �صركة  �صريكًا معه يف  عي  املدَّ
عي �صمن اأ�صماء ال�صركاء املوؤ�ص�صني الواردة اأ�صماوؤهم  ل�صركة التو�صية الب�صيطة عدم ورود ا�صم املدَّ
ِعي  َعى عليه مل يِف بالتزامه املرتتِّب عليه باإدخال املدَّ وح�ص�صهم يف عقد التاأ�صي�ص، ومبا اأن املُدَّ
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ِقبل  اإخالل من  ُذكر  ُيعترب معه واحلال ما  الب�صيطة، مما  التو�صية  تاأ�صي�ص �صركة  بعقد  وت�صجيله 
ِعي لراأ�ص ماله؛ الأن القاعدة اأن على  َعى عليه، وتق�صري من جهته، فكان لزامًا عليه ت�صلم املدَّ املُدَّ
اأن طلب  ِعي بعد  َعى عليه عن رد راأ�ص مال املدَّ اأخذت حتى توؤديه، ويجعل من امتناع املُدَّ اليد ما 
ِعي  ق عدم اإدراجه وت�صجيله يف ال�صركة امتناعًا غري م�صروع، وحب�صًا ملال املدَّ رد راأ�ص ماله، وحتقَّ
خة يف  املوؤرَّ عليه  َعى  املُدَّ املرَفقة مبذكرة  الك�صوف  الدائرة على  باطالع  اإنه  دون وجه حق، وحيث 
ِعي هو )ع�صرة اآالف( رياٍل، مما يوؤكد اأن ما ت�صلَّمه  1428/5/16هـ، والتي اأظهرت اأن راأ�ص مال املدَّ

ِعي من مبالغ هي عبارة عن اأرباح، ولي�صت من راأ�ص املال. املدَّ
َعى  ِعي وت�صجيله يف عقد التاأ�صي�ص امل�صار اإليه، مما ُيعترب معه املُدَّ ومبا اأن الثابت عدم اإدراج املدَّ
ِعي امل�صلَّم له ومتعلِّقًا بذمته، وحيث االأمر ما ُذِكر فاإن الدائرة تنتهي اإىل  عليه م�صوؤواًل عن مال املدَّ

عي به. عي راأ�ص ماله املدَّ َعى عليه باأن يعيد للمدَّ اإلزام املُدَّ
عي ).....( مبلغاً وقدره )ع�ضرة  َعى عليه ).....( باأن يدفع للمدَّ لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

اآالف( رياٍل.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/702/ق لعام 1422هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 197/د/جت/2 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 432/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/25هـ

�ضركة حما�ضة – حقوق ال�ضريك املحا�س – زيادة االأعباء املالية – الت�ضرف الف�ضويل.

َعى  ده عنه من التزامات وخ�صائر الت�صغيل – ثبوت اأن املُدَّ ِعي للمدعى عليه بدفع ما �صدَّ مطالبة املدَّ
ِعي ب�صحة ذلك – الن�ص يف نظام  عليه دفع ن�صيبه من زيادة راأ�ص مال ال�صركة واإقرار وكيل املدَّ
– عدم وجود  ال�صركاء  اإال مبوافقة جميع  لل�صركة  املالية  االأعباء  ال�صركات على عدم جواز زيادة 
ِعي  ِعي من متويالت لل�صركة اأو على تفوي�صه املدَّ َعى عليه على ما يقوم به املدَّ دليل على موافقة املُدَّ
َعى عليه ك�صريك حما�ص اأن يكون ظاهرًا  ب�صداد الديون والقرو�ص التي على ال�صركاء – اأحقية املُدَّ
لل�صركاء وله جميع حقوقهم يف املوافقة على القرارات التي يتخذها بقية ال�صركاء �صيما ما يتعلق 

برتتيب التزامات يف ذمته – اأثر ذلك: رف�ص الدعوى.

 نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.

م  تقدَّ بتاريخ 1422/4/10هـ،  اأنه  اأوراقها  يتبني من االطالع على  الدعوى ح�صبما  وقائع  تتح�صل 
َعى عليه، ُقيِّدت الدعوى يف �صجالت الديوان ق�صية بالرقم  ِعي وكالة ).....( بدعوى �صد املُدَّ املدَّ
امل�صار اإليه اأعاله، واأحيلت ب�صرح معايل رئي�ص الديوان اإىل هذه الدائرة يف 1422/4/20هـ لنظرها، 
عليه  َعى  املُدَّ �صاركه   )%80( قدرها  بح�صة   ).....( م�صنع  يف  �صريك  ِعي  املدَّ اأن  حا�صلها:  كان 
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).....( يف ح�صته داخليًا بح�صة قدرها )مليون وثالثمائة وخم�صون األف( رياٍل، تعادل )15%( من 
راأ�ص مال امل�صنع البالغ )ت�صعة ماليني( رياٍل، وترتب على ذلك متويل اإ�صايف لراأ�ص مال امل�صنع 
ِعي بدفع ح�صته  املدَّ القرو�ص وخ�صائر امل�صنع، وقيام  العمل، وتغطية  ا�صتمرار امل�صنع يف  مقابل 
َعى عليه يف متويالت امل�صنع، وقدرها )اأربعة وثالثون مليونًا وثالثمائة وخم�صة وثمانون  وح�صة املُدَّ
َعى عليه مبلغًا  ِعي عن كامل ح�صته وح�صة املُدَّ األفًا واأربعمائة واأربعة وثمانون( ريااًل، كما دفع املدَّ
قدره )خم�صة ماليني وثالثمائة وخم�صة وخم�صون األفًا ومائة واثنان وت�صعون( ريااًل؛ ل�صداد اأق�صاط 
ِعي  د املدَّ �صندوق التنمية، وقر�ص البنك االأهلي التجاري وت�صهيالت البنك ال�صعودي املتحد، كما �صدَّ
َعى عليه مبلغًا قدره )مليونًا ومائة و�صبعون األفًا واثنان و�صتون( ريااًل عن التزامات وخ�صائر  عن املُدَّ
َعى عليه  ِعي عن املُدَّ ده املدَّ ت�صغيل امل�صنع حتى ميزانية 2000/6/30م، وبذلك يكون جمموع ما �صدَّ
مبلغًا قدره )�صبعة ماليني ومائتان و�صتة اآالف ومائة وثالثة وخم�صون ريااًل وخم�ص وثمانون( هللة، 
و�صبعة  وثمامنائة  األفًا  وت�صعون  وت�صعة  ومائة  )مليونًا  قدره  مبلغًا  عي  للمدَّ عليه  َعى  املُدَّ منها  د  �صدَّ
اآالف ومائتان وخم�صة وخم�صون  عي مبلغ )�صتة ماليني و�صتة  للمدَّ وت�صعون( ريااًل، وبقي يف ذمته 
َعى عليه بدفعها ملوكله، واأرفق عددًا من  ِعي اإلزام املُدَّ ريااًل وخم�ص وثمانون( هللة، طلب وكيل املدَّ

�صور امل�صتندات.
دة قدرها  َعى عليه بالدعوى اأجاب بنفيها ومبا حا�صله: اأنه ميلك ح�صة معلومة حمدَّ ومبواجهة املُدَّ
)15%( يف �صركة م�صنع ).....(، وقد اأدى ما عليه من التزامات لل�صركة، وله يف ذمة ال�صركة دين 
ال�صركة  اأن  واأ�صاف  ريااًل،  وت�صعون(  و�صبعة  وثمامنائة  األفًا  وت�صعون  وت�صعة  ومائة  مقداره )مليونًا 
ِعي  م املدَّ َعى عليه باأن يقدِّ ذات �صخ�صية معنوية، وذمة مالية م�صتقلة عن ذمة ال�صركاء، وطالب املُدَّ
َعى  َعى عليه بالدفع حتى يقبل منها ما يراه �صحيحًا، كما اأن مطالبة املُدَّ ما لديه من بينات ُتلزم املُدَّ
عليه بدفع خ�صائر ال�صركة عن ال�صنوات املالية، وما مت اقرتا�صه لل�صركة؛ لت�صغيلها ال اأ�صا�ص له فيما 
لل�صركة  املالية  االأعباء  زيادة  باأن  ال�صركة  نظام  ت�صمنه  ما  وهو  ال�صركة،  ال�صركاء يف  عليه  تعاقد 
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بند )15( وزيادة راأ�ص مالها بند )10( يجوز مبوافقة جميع ال�صركاء، وهو مل يوافق على ذلك، 
اأنه رف�ص منذ وقت  لل�صريك يف ماله اخلا�ص، مقررًا  ملِزمة  االإدارة غري  اأن قرارات جمل�ص  كما 
َعى  املُدَّ الأن  ممتنعة؛  هي  بل  موجودة  غري  املحا�صة  اأن  كما  ال�صركة،  اإقرا�ص  يف  اال�صتمرار  مبكر 
ه اإليه  َعى عليه يوجِّ لت احل�ص�ص با�صمه، وكان املُدَّ ِعي يف ا�صم من �ُصجِّ عليه ا�صرتك فقط مع املدَّ
يعامل ك�صريك ظاهر  وكان  ال�صركة،  اإدارة  باأن يح�صر اجتماعات جمل�ص  ال�صركة  اخلطابات من 
االأوراق  يف  عليه  َعى  املُدَّ وراءه  يختفي  �صتارًا  اإال  ِعي  املدَّ ا�صم  ا�صتخدام  يكن  ومل  م�صترتًا،  ولي�ص 
مت  فقط  لذلك  ال�صركة،  يف  ال�صريك  ت�صرفات  جميع  بنف�صه  ِعي  املدَّ مبا�صرة  مع  فقط  الر�صمية 
�صركة  عقد  اإال  ِعي  املدَّ مع  �صراكة  لعقد  وجود  ال  واأنه  ِعي،  املدَّ با�صم  عليه  َعى  املُدَّ ح�صة  ت�صجيل 
له  ال�صركة  يف  دة  حمدَّ ح�صة  ميتلك  عليه  َعى  املُدَّ واأن  املحدودة،  امل�صوؤولية  ذات   ).....( م�صنع 
مبوجبها ما لبقية ح�ص�ص ال�صركاء من حقوق وما عليها من التزامات وفقًا ملا اتفق عليه ال�صركاء 
َعى عليه جزًءا من  يف عقد ال�صركة ذات امل�صوؤولية املحدودة، ومل يعترب اأحد من ال�صركاء ح�صة املُدَّ
َعى عليه �صريكًا مثلهم ويناق�صون ما يخ�صهم، وما يخ�صه  ِعي بل يعتربون املُدَّ ح�صة م�صرتكة مع املدَّ
َعى  نون ذلك يف حما�صر اجتماعاتهم، كما اأن راأي املُدَّ مبا�صرة يف اجتماعات جمل�ص االإدارة، ويدوِّ
عليه باالمتناع عن مزيد من االإقرا�ص قدمي، ومنذ �صنوات طويلة، وهو رف�ص مبني على راأيه الذي 
َعى عليه اإجابته بالقول: اإنه لي�ص يف نظام �صركة  عربَّ عنه اأكث من مرة �صفاهًة وكتابة .. واختتم املُدَّ
َعى عليه قيمة ملكيته فيها، وزاد قر�صًا  امل�صنع )ذات امل�صوؤولية املحدودة( ما يلزمه، وقد دفع املُدَّ
لو �صح وجود  واأنه  عى عليه،  واملدَّ ِعي  املدَّ ل�صركة حما�صة بني  واأنه ال وجود  لل�صركة،  مه  ح�صنًا قدَّ
ل له حق الت�صرف فقط يف مال ال�صركة املدفوع،  �صركة حما�صة، فاإن ال�صريك املحا�ص املدير املخوَّ
َعى عليه اخلا�ص  ِعي يريد اإطالق يده يف مال املُدَّ اأو امللتِزم بدفعه مبوجب عقد �صحيح، كما اأن املدَّ
ِعي يف االإقرا�ص،  �ص املدَّ الذي ال عالقة له ال ب�صركة امل�صنع وال ب�صركة حما�صة مزعومة، ومل يفوِّ
اأو االقرتا�ص با�صمه، وطلب رد الدعوى واأرفق عددًا من �صور امل�صتندات التي يدلل بها على �صحة 



437

اأقواله من ظهور �صراكته مع بقية ال�صركاء، ودعوة جمل�ص االإدارة له حل�صور جل�صاته وخماطبته 
ب�صفته �صريكًا، وكذا ما يوؤيد ما دفع به وفق عقد تاأ�صي�صها.

واإمنا  ال�صركة،  يف  ظاهرًا  �صريكًا  لي�ص  عليه  َعى  املُدَّ اإن  بقوله:  ذلك  على  وكالة  ِعي  املدَّ ب  عقَّ وقد 
ِعي  ِعي مبا �صبق ودفعه لل�صركة عن ح�صته، وبالتايل املدَّ �صريك م�صترت )حما�ص(، لذا يطالبه املدَّ
َعى عليه مطالبة خا�صة، وال يطالبه با�صم ال�صركة، كما اأن ال�صريك ال بد له اأن يدفع ما  يطالب املُدَّ
يخ�صه من متويل، اأو ين�صحب من ال�صركة، فال ُيعقل اأن يقف ال�صركاء بن�صبة )85%( عن متويلهم؛ 
َعى عليه القانوين هو  املُدَّ اأن و�صع  الأن �صريكًا بن�صبة )15%( امتنع عن التمويل، ومل يتخارج كما 
�صريك حما�ص، وين�صحب عليه ما ين�صحب على ال�صريك املحا�ص معه، ثم اإن �صركة املحا�صة تنعقد 
عى عليه قد اأقرَّ بال�صراكة، وال وجود ال�صمه يف العقد،  �صفاهًة، ويتم اإثباتها باأي طريق كان، واملدَّ
َعى عليه لي�ص طرفًا من اأطراف عقد ال�صركة، وال يهم اأن يوافق على  فماذا �صيكون اإذًا؟ كما اأن املُدَّ
َعى عليه، حيث مل  ِعي ت�صرف بح�صن نية مع املُدَّ ِعي اأم ال؟ كما اأن املدَّ التمويل الذي يقوم به املدَّ
َعى عليه يف مواجهة  يطالبه بعقد �صراكة حما�صة حتى ي�صلم على نف�صه، ومل يكن يتوقع اأن يجعله املُدَّ
هناك  كان  لو  الربح  عليه  َعى  املُدَّ ويتقا�صم  اخل�صائر،  ل  يتحمَّ لكي  وال�صركاء  واملقِر�صني  الدائنني 
ِعي يف �صركة  َعى عليه �صريكًا حما�صًا يف ح�صة املدَّ ِعي طلباته باإقرار �صراكة املُدَّ ربح، واختتم املدَّ
ِعي يف ال�صركة عن ح�صته  َعى عليه ما يخ�صه من مبالغ دفعها املدَّ م�صنع ).....(، واأن يدفع املُدَّ
من متويالت وغريها بقيمة )6.528.265( رياٍل، ما يعادل ن�صبته يف ال�صركة )15%(، وقد ورد اإىل 
الديوان خطاب ف�صيلة رئي�ص املحكمة الكربى بالريا�ص رقم )19/57558( بتاريخ 1423/1/2هـ، 
ق�صية  الديوان  ت  ب�صجالَّ قيدها  عليه، ومت  َعى  املُدَّ ِعي �صد  املدَّ املقامة من  الدعوى  اأوراق  وبرفقه 
خ يف  برقم )1/45/ق( لعام 1423هـ، وباإحالتها اإىل هذه الدائرة ب�صرح معايل رئي�ص الديوان املوؤرَّ
ِعي اإىل املحكمة،  مة من املدَّ 9-1423/1/10هـ، با�صرت نظرها، واطلعت على عري�صة الدعوى املقدَّ
ون�صبة ح�صته من   ).....( عي يف ح�صته من م�صنع  للمدَّ �صريك  عليه  َعى  املُدَّ اأن  وكان حا�صلها 
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اإىل  عليه  َعى  املُدَّ بدفع ح�صته، وح�صة  ِعي  املدَّ قيام  ذلك  على  وترتب  ال�صركة )%80(،  ح�ص�ص 
َعى  امل�صنع، وكذا دفع ح�صته من بع�ص اأق�صاط القرو�ص امل�صتَحقة على امل�صنع، وطلب اإلزام املُدَّ
عليه بدفع املبلغ امل�صتحق عليه وقدره )4.308.109( اأربعة ماليني وثالثمائة وثمانية اآالف ومائة 
ِعي وكالة عن هذه الق�صية  وت�صعة رياالت. ويف جل�صة يوم االثنني 1423/3/8هـ، �صاألت الدائرة املدَّ
الواردة اإىل الديوان رفق خطاب ف�صيلة رئي�ص املحكمة الكربى، وهل تختلف عن الدعوى املنظورة 
اأمام الدائرة واملقامة �صابقًا؟ فاأجاب: باأن النزاع الذي كان معرو�صًا اأمام املحكمة الكربى هو ذات 
النزاع املاثل اإال اأن الطلبات قد زادت بعد مرور عدة �صنوات، ويكتفي بالدعوى املقامة اأمام الديوان، 
فاأ�صدرت الدائرة قرارها رقم )75( لعام 1423هـ ب�صم الق�صيتني، وبعد اأن با�صرت الدائرة نظر 
و).....(  ووكيله   ).....( عليه  عى  واملدَّ  ،).....( وكالة  ِعي  املدَّ الدعوى يف عدة جل�صات ح�صرها 
ماه، فاأ�صدرت الدائرة حكمها رقم  اختتم الطرفان املرافعة واملذكرات، وقررا اأنهما مكتفيان مبا قدَّ
واأحيلت  ِعي الئحة اعرتا�صية على احلكم،  املدَّ م  وقدَّ الدعوى،  برد  لعام 1425هـ  )15/د/جت/2( 
كامل اأوراق الق�صية اإىل هيئة التدقيق الثالثة التي اأ�صدرت حكمها رقم )246/ت/3( لعام 1425هـ 
بنق�ص حكم الدائرة، واإعادة الق�صية اإليها؛ لنظرها والف�صل فيها وفقًا ملا هو مبنيَّ باأ�صباب حكم 

الهيئة.
جل�صة  ففي  جل�صات،  عدة  يف  نظرتها  1425/7/15هـ  بتاريخ  الدائرة  اإىل  الق�صية  وباإعادة 
َعى عليه، هل هي  ِعي وكالة بيانًا للمبالغ التي دفعها موكله عن املُدَّ 1426/10/20هـ طلبت من املدَّ
موكله  دفعه  مبلغ  كل  بالتف�صيل  يبني  واأن  ونحوها،  وقرو�ص  ت�صديد خ�صائر  اأو  املال،  لراأ�ص  زيادة 
ِعي يف حينها، ويبني  املدَّ بيان موقفه من طلبات  َعى عليه  املُدَّ الدائرة من  ويطالب به، كما طلبت 
ِعي وكالة بيان هل طلب مدير ال�صركة من ال�صركاء  متى طلب منه ذلك، كما طلبت الدائرة من املدَّ
االجتماع خالل ثالثني يومًا بعد بلوغ اخل�صائر ثالثة اأرباع راأ�ص مال ال�صركة وفقًا للمادة )180( 
َعى عليه مذكرة جاء فيها: اأن راأ�ص املال والزيادة فيه مل تكن  م املُدَّ ل من نظام ال�صركات، وقدَّ املعدَّ
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َعى عليه قد دفع قيمة ح�صته يف راأ�ص  عي �صاَدق على اأن املُدَّ حمل خالف بني طريف الدعوى، فاملدَّ
ِعي ب�صفته ال�صخ�صية، وهي اأنه قام – نيابة عن  م بها املدَّ مال ال�صركة، كما اأن الدعوى التي تقدَّ
ِعي باأن يدفع  ل يف فعل ذلك، وطلب اإلزام املدَّ عيًا اأنه خموَّ َعى عليه – بدفع مبالغ لل�صركة مدَّ املُدَّ
اًل بفعل ما فعل، اأما ما يتعلق مبا  ِعي مل يكن خموَّ َعى عليه اأن املدَّ له تلك املبالغ، وكان جواب املُدَّ
َعى عليه بها  َعى عليه لل�صركة، فاإن ال�صركة ت�صتطيع دائمًا مطالبة املُدَّ قد يكون من التزامات املُدَّ
بالطريقة التي تراها منا�صبة، واأما الق�صية الواردة من املحكمة الكربى بالريا�ص، وما ورد فيها من 
ِعي يف ن�صبته..( فاإنني مل اأقراأ اأو اأ�صمع  َعى عليه باأن موكله �صريك حما�ص مع املدَّ )اإقرار وكيل املُدَّ

عى عليه ِعي واملدَّ كالمًا مثل هذا من قبل، واأكد قوله بامتناع وجود �صركة حما�صة بني املدَّ
ِعي مذكرة جاء فيها: اأن املادة )180( من نظام ال�صركات مت�صك بها ال�صركاء  م وكيل املدَّ كما قدَّ
ق من وزارة التجارة، ولكن يجب اأن  يف امل�صنع، واأ�صدروا قرارًا باال�صتمرار وتغطية اخل�صائر م�صدَّ
نا اأنه  َعى عليه لن يظهر له ا�صم اأو توقيع مع ال�صركاء؛ الأنه كما �صبق وبيَّ يو�صع يف احل�صبان اأن املُدَّ

ع على القرار بحال من االأحوال. �صريك م�صترت لي�ص له ظهور، وال ميكن اأن يوقِّ
َعى عليه، حيث اإنه موافق عليها باإقراره  وبخ�صو�ص زيادة راأ�ص املال، فلي�ص فيها اأي خالف مع املُدَّ
بذلك اأمام الديوان عندما ذكر اأن راأ�ص املال متت زيادته اإىل )ت�صعة ماليني( وكان ن�صيبه فيها 
)مليون وثالثمائة وخم�صون األف( رياٍل دفعها بالكامل، واأما االلتزامات االأخرى املتعلقة بال�صركة 
من حيث اخل�صائر، وما يتعلق بها، فيحكمها ما ورد يف املادة )180(، وهذا اأي�صًا ما ح�صل بالفعل، 
ولكن ال ميكن اأن يظهر له موافقة على االأوراق الر�صمية، وهنا يلجاأ اإىل البحث عن موافقته ال�صمنية، 
وهي املوجودة بعدة قرائن، منها �صروعه يف ت�صديد ما عليه من التزامات ومتويالت يف راأ�ص املال 
األفًا وثمامنائة  ده مبلغ )مليون ومائة وت�صعة وت�صعون  واخل�صائر ملوكلي، حيث و�صل جمموع ما �صدَّ

و�صبعة وت�صعون( ريااًل.
التي �صبق وُرفعت لدى املحكمة الكربى، فقد طالبت به مرارًا وتكرارًا، وهو احلكم  وعن الدعوى 
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َعى عليه َعى عليه يف ال�صركة، واأنه �صريك حما�ص، وهذا ما ينفيه املُدَّ بنوعية �صراكة املُدَّ
ِعي لي�ص  مه وكيل املدَّ َعى عليه مذكرة جاء فيها اأن بع�ص ما قدَّ م املُدَّ ويف جل�صة 1427/3/19هـ، قدَّ
اإذ هو يتعلق ب�صفقة عقارية بني �صركة ).....( ومكتب ).....(، كما  له عالقة مبو�صوع الدعوى، 
ِعي نف�صه  اأنها تتعلق بقرو�ص ح�صلت عليها �صركة م�صنع ).....( من اأطراف خارجية ب�صمان املدَّ

َعى عليه اخلا�صة �صلة بها. ِعي نف�صه اأي�صًا، ولي�ص لذمة املُدَّ اأو متويل من املدَّ
َعى  ِعي مذكرة ت�صمنت الرد على ما جاء يف مذكرة املُدَّ م وكيل املدَّ ويف جل�صة 1427/3/21هـ، قدَّ
مه موكلي لي�ص له عالقة مبو�صوع الدعوى، حيث  عليه، وقد جاء فيها اأن ما ذكره من اأن بع�ص ما قدَّ
اإنه يتعلق ب�صفقة عقارية بني �صركة ).....( ومكتب ).....(، هذا كالم ينق�صه مبا ذكره يف الفقرة 
االأخرية وهو )اإمنا يتعلق بقرو�ص ح�صلت عليها �صركة م�صنع ).....( من اأطراف خارجية ب�صمان 
ِعي نف�صه( فهو يقر بالقرو�ص لل�صركة التي هو �صريك فيها، واأن اجلملة االأوىل من�صوخة بهذا،  املدَّ
حيث اإن موكلي هو ال�صريك االأكرب يف ال�صركة بن�صبة )80%( وال�صركات والبنوك اإمنا متول ال�صركة 
ب�صمانات ال ي�صتطيع امل�صنع تقدميها ب�صخ�صيته االعتبارية، لذا ا�صرتط املمولون اأن يكون ال�صامن 
احل�صول  الأجل  ).....(؛  ل�صركة  عقاراته  بع�ص  لرهن  دعاه  ما  وهو  ال�صخ�صية،  ب�صفته  موكلي 
على التمويل، كما اأن ما ذكر يف الفقرة االأخرية من اأنه لي�ص لذمته عالقة بالقرو�ص والتمويالت 
التي ح�صلت عليها ال�صركة ب�صمان من موكلي كالم غري مقبول منطقيًا، فكيف يقر باأن القرو�ص 

للم�صنع، وهو �صريك فيه، ولكن ال تتحمل ذمته ن�صيبه؛ الأنها ب�صمان موكلي؟.
َعى عليه مذكرة جاء فيها: باأن ما جاء يف �صورة الورقة  م وكيل املُدَّ ويف جل�صة 1427/8/16هـ قدَّ
ِعي وكالة ادعى اأن موكله �صريك يف �صركة م�صنع ).....( بن�صبة  املنزوعة من دفرت �صبط اأن املدَّ
َعى عليه وكالة �صاَدق على  َعى عليه بن�صبة )15%(، واأن املُدَّ )80%(، واأنه اأ�صرك معه يف ح�صته املُدَّ
َعى عليه بناًء على هذا االدعاء  ِعي وكالة. اأقول اإن الدعوى غري �صحيحة؛ الأن ح�صة املُدَّ دعوى املدَّ
َعى عليه هو )15%( من  تكون حينئذ )12%( من راأ�صمال ال�صركة، وهذا غري �صحيح؛ الأن ح�صة املُدَّ
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راأ�صمال ال�صركة منذ اإن�صائها وحتى اليوم.
ولذلك فاإن الدعوى وامل�صاَدق عليها كالهما غري �صحيح، وقد ورد يف الورقة نف�صها بعد م�صادقة 
لة  م�صجَّ )ولكنها  عليه  َعى  املُدَّ قوله عن ح�صة  الدعوى غري �صحيحة،  اأن  على  وكالة  عليه  َعى  املُدَّ
ِعي؟  ِعي( واأقول: كيف ي�صتثني بــ )لكن( مع م�صاَدقته �صابقًا على اأنه �صريك يف ح�صة املدَّ با�صم املدَّ

وهذا ا�صطراب.
ِعي �صورة  َعى عليه وكالة )ولكن اأطلب للرد على الدعوى من املدَّ كما ورد يف الورقة نف�صها قول املُدَّ
ِعي  اإلغاء ملا يبدو م�صادقة منه على دعوى املدَّ �صحيفة الدعوى ... اإلخ( فهذا الكالم يف حقيقته 
وكالة، اإذ هو يقول اإنه �صوف يرد على الدعوى بعد احل�صول على ما ذكره من اأوراق. واأقحم وكيل 
َعى عليه وكالة يف ثنايا ما ورد يف �صورة  ِعي اجلمل املتعلقة بامل�صادقة على دعواه على ل�صان املُدَّ املدَّ
يف  ال�صتخدامه  وكالة  عليه  َعى  املُدَّ بيد  الذي  الن�ص  كان  فقد  ال�صبط.  دفرت  من  املنزوعة  الورقة 
لة  ولكنها م�صجَّ ن�صبتها )15%( من �صركة ).....(،  َعى عليه ميلك ح�صة  املُدَّ اأن  يت�صمن  االإجابة 
الدعوى،  على  الرد  من  يتمكن  لكي  اأقواله؛  يف  ذكرها  التي  امل�صتندات  يطلب  واأنه  ِعي،  املدَّ با�صم 
ونتيجة لت�صرف املحامي جاء ما ورد يف �صورة الورقة املذكورة م�صطربًا متناق�صًا، ولعل هذا هو 
�صبب نزع الورقة من حملها، ثم قيام ذي م�صلحة بت�صويرها على عجل، وعلى افرتا�ص اأن ما ورد 
يف �صورة الورقة املذكورة �صحيح، من حيث �صحة الدعوى و�صحة �صيغة امل�صاَدقة عليها – وهذا 
افرتا�ص معدوم – فاإن ما ظن اأنه )اإقرار( هو اإقرار باطل؛ الأنه �صدر ممن ال ميلك احلق فيه، اإذ 
ل يف املخا�صمة فقط،  َعى عليه اإمنا ُوكِّ من املعلوم اأن ال�صلح واالإقرار هما من امل�صاملة، ووكيل املُدَّ
الدعوى  اأن  يتبنيَّ  �صبق  ومما  الوكالة،  يف  به  خا�ص  تفوي�ص  من  فيه  بد  ال  ونحوه  باحلق  واالإقرار 

املنزوعة من دفرت �صبط هي منزوعة من امل�صمون والفائدة اأ�صاًل.
د على اأن املحا�صة غري موجودة، بل هي ممتنعة، وكما هو معلوم اأن زيادة االأعباء املالية على  واأكَّ

ال�صريك يف اأية �صركة ال جتوز اإال مبوافقته ال�صحيحة يف كل حالة، وهذا ما ا�صتقر �صرعًا ونظامًا.
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َعى عليه مل يقع يف  َعى عليه، فاإن املُدَّ اإجابة املُدَّ اأن تناق�صًا قد وقع يف  ِعي وكالة  اأما ما ذكره املدَّ
تناق�ص، ف�صورة العقد املرَفقة مع االأوراق هي �صورة )عقد اإيجار م�صحوب بوعد التملك( اأجرت 
دهما العقد،  مبوجبه �صركة ).....( على مكتب ).....( اأربع فلل دبلك�ص بالريا�ص مببلغ ومدة حدَّ

ولي�ص يف العقد اأية اإ�صارة اإىل م�صنع ).....(.
املال؟  راأ�ص  الزيادة يف  َعى عليه هل دفع ن�صيبه من  املُدَّ الدائرة  �صاألت  ويف جل�صة 1428/1/4هـ 
ِعي  فاأجاب: باأنه قد �صبق واأن دفع ن�صيبه يف زيادة راأ�ص مال ال�صركة، وبعر�ص ذلك على وكيل املدَّ
َعى عليه حل�صته من  قرر �صحة ذلك، واأنه ال خالف بينهما فيه، واأن اخلالف ينح�صر يف دفع املُدَّ
عي الذي قام بت�صديدها بنف�صه، وهي متثل ديون ال�صركة على البنوك والغري  خ�صائر ال�صركة للمدَّ
َعى عليه  ما عدا مبلغ )مليون ومائة وت�صعة وت�صعني األفًا وثمامنائة و�صبعة وت�صعني( ريااًل دفعها املُدَّ
َعى عليه بالتمويالت  ملوكله ت�صديدًا لديون ال�صركة التي توىلَّ موكله �صدادها، مما يدل على علم املُدَّ
والقرو�ص التي يح�صل عليها امل�صنع، وقيام موكله ب�صدادها، وقد �صبق اإرفاق امل�صتندات الدالة على 
ذلك يف اأوراق الق�صية، وذكر اأن هذا دين عن مديونية امل�صنع مل�صرف ).....(، وقد مت خماطبة 
خ يف 1408/12/27هـ، ف�صاألته الدائرة عن الديون التي قام موكله  َعى عليه بخطاب موكله املوؤرَّ املُدَّ
ب�صدادها، هل هي بعد بلوغ اخل�صائر ثالثة اأرباع راأ�ص املال؟ فاأجا ب: باأن موكله كان ي�صدد ديون 
َعى  املُدَّ التي على  للديون  ت�صديد موكله  الدائرة هل كان  وبعده، ف�صاألته  التاريخ  ال�صركة قبل ذلك 
ب بقوله:  َعى عليه عقَّ عليه بالنيابة عنه؟ فطلب مهلة للرجوع اإىل موكله، وبعر�ص ما �صبق على املُدَّ
اإن دفعه ملبلغ )مليون ومائة وت�صعة وت�صعني األفًا( كان متوياًل يحتاجه امل�صنع يف ذلك التاريخ، وكان 
يف بدايات تاأ�صي�ص امل�صنع، واأ�صاف اأنه كان يعلم بوجود بع�ص القرو�ص على امل�صنع يكون �صدادها 
عي بدفع اأية مبالغ عنه �صواء ت�صديد ديون، اأم متويالت، بل كان  منه، كما اأ�صاف اأنه مل ياأذن للمدَّ
ِعي عن و�صع  يعار�ص ذلك، ويوجد يف اأوراق الق�صية ما يدل على ذلك. كما �صاألت الدائرة وكيل املدَّ
َعى  ال�صركة يف الوقت احلايل، فاأجاب: باأن ال�صركة قد مت ت�صفيتها وانق�صت بذلك، ومت اإبالغ املُدَّ
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َعى عليه يف مذكرته  ِعي مذكرة جاء فيها: اأن ما ذكره املُدَّ م وكيل املدَّ عليه، ومت بيع امل�صنع، وقد قدَّ
َعى عليه، وال جمال ملوكلي غري ذلك؛  ِعي ب�صفته ال�صخ�صية يطالب املُدَّ االأخرية يجاب عنه باأن املدَّ
َعى عليه كما يقول النظام �صريك حما�ص )غري ظاهر قانونيًا يف االأوراق الر�صمية لل�صركة  الأن املُدَّ
َعى  لة بوزارة التجارة( فكيف تطالبه ال�صركة ب�صفتها االعتبارية اإال اإذا اأح�صر املُدَّ املثَبتة وامل�صجَّ
ما  واأما  ال�صركة،  عيها يف  يدَّ التي  الظاهرة  �صراكته  يثبت  التجارة  وزارة  ر�صميًا من  م�صتندًا  عليه 
َعى عليه وتف�صيله للجل�صات التي يف املحكمة الكربى، وما مت فيها، وحجية اال�صتدالل من  ذكره املُدَّ
َعى عليه باأنه ن�صي اأو تنا�صى باأن ولده املوكل مبوجب وكالة ر�صمية ال يعلم عواقب  عدمه وتربيره املُدَّ
ي غري متعلم، وال يقوله رجل يعلم ما يقول، وما يفعل، وذو خربة  االأمور تربير يقوله اأي �صخ�ص اأمِّ

يف النظام يحتج بها يف عمله، ثم كرر م�صمون ما ورد يف مذكراته ال�صابقة.
بلوغ  عند  دت  ُحدِّ التي  لالجتماعات  عليه  َعى  املُدَّ دعوى  مت  هل  وكالة  ِعي  املدَّ الدائرة  �صاألت  وقد 
�صاألت  كما  لالإجابة،  اأو حلها فطلب مهلة  ا�صتمرارها،  للنظر يف  مالها؛  راأ�ص  اأرباع  ال�صركة ثالثة 
ِعي مع حتديد الن�صبة،  َعى عليه هل كان هناك اتفاق مكتوب على دخوله �صريكًا مع املدَّ الدائرة املُدَّ
 )%15( بن�صبة  ال�صركة  يف  �صريك  باأنه  اإقراره  مع  بذلك  مكتوب  اتفاق  هناك  لي�ص  باأنه  فاأجاب: 

لة با�صم املدير. م�صجَّ
اال�صتف�صارات  بع�ص  عن  االإجابة  ت�صمنت  مذكرة  ِعي  املدَّ وكيل  م  قدَّ 1428/2/29هـ،  جل�صة  ويف 
هة له من ِقبل الدائرة، وقد جاء فيها اأنه بخ�صو�ص ما �صئل عنه هل يوجد لدى موكلي تفوي�ص  املوجَّ
عي لت�صديد الديون؟ فال يوجد تفوي�ص خطي وال �صفهي  َعى عليه للمدَّ خطي اأو �صفهي �صريح من املُدَّ
�صورة  من  موكلي  من  ي�صله  ما  على  االإيجاب  اأو  بالنفي  رده  بعدم  �صمني  تفوي�ص  ولكن  �صريح، 
وب�صاأن هل مت دعوته؟ نعم، كان  والتمويالت ون�صيبه منها.  ال�صنوية مت�صمنة اخل�صائر  للميزانية 
ُيدعى لكل اجتماع، وكان يح�صر بع�صها، وال يح�صر بع�صها االآخر، وب�صاأن الت�صفية فهي يف مراحلها 

. ل حتى االآن، وقد عنيَّ لها م�صفٍّ االأخرية وبقيت مبالغ مل حُت�صَّ
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من  ِعي  املدَّ وكيل  مه  قدَّ ما  باأن  فيها  جاء  مذكرة  عليه  َعى  املُدَّ م  قدَّ 1428/10/10هـ،  جل�صة  ويف 
مه متعلق  �صور ملحا�صر االجتماعات لل�صركاء يف التواريخ التي اأ�صار اإليها غري �صحيحة، واأن ما قدَّ
ال�صريك  ُيدعى  عندما  اأنه  املعلوم  من  واأنه  ال�صركاء،  اجتماع  ولي�ص  االإدارة،  جمل�ص  باجتماعات 
الجتماع، وال يح�صر ي�صار اإىل ذلك يف حم�صر االجتماع، واأ�صاف اأن التفوي�ص املكتوب �صرط حل�صة 
َعى  ت�صرف املفوَّ�ص فيما يتم تفوي�صه فيه، وهو ما مل يتم يف هذا الت�صرف، واأن عدم ا�صتجابة املُدَّ
عليه لطلبات جمل�ص االإدارة املتعلقة بت�صديد جزء من قر�ص �صندوق التنمية، ودفع متويل اإ�صايف 
اإىل  بالرجوع  اأنه  كما  دفعه،  ما  على  زيادة  اإ�صافية  مبالغ  دفع  على  موافقته  عدم  يوؤكد  لل�صركة، 
حما�صر اجتماعات جمل�ص االإدارة بعد رفع راأ�ص مالها اإىل )ت�صعة ماليني( رياٍل يت�صح اأن اأكثها 
بطلب من ال�صركاء ما ُي�صمى بتمويالت نقدية حتى تتمكن ال�صركة من اال�صتمرار يف عملها، وكل هذه 
– اأي االأموال – كانت تدور خارج راأ�ص مال ال�صركة، اإذ ظل راأ�صمالها ثابتًا عند )ت�صعة ماليني( 
رياٍل، مما يعني اأن هذه االأموال اإمنا هي التزامات عليها؛ الأن معظم مالها قد هلك منذ عام 1410هـ 
اأو قبله، ومل يعد لديها اإال اأ�صولها الثابتة ويتعذر عليها – باأموالها ولي�ص باأموال الغري التي �ُصميت 

متويالت وُتعترب اأعباء عليها – اال�صتمرار يف ا�صتثمار جمد.
كان  باأنه  فاأجاب  واأ�صا�صها،  الديون  هذه  طبيعة  عن  ِعي  املدَّ وكيل  الدائرة  �صاألت  اليوم  جل�صة  ويف 
هناك ديون على ال�صركة من عدة جهات، وملا مل يتم ت�صديد هذه الديون من راأ�ص املال، قرر ال�صركاء 
ا�صتمرار ال�صركة ودفع ديونها، فقام موكله بدفع ما يخ�صه من هذه الديون ومقداره )80%( من 
َعى عليه ذكر اأنه مل ُيدع لهذا  َعى عليه، وبعر�ص ذلك على املُدَّ راأ�ص املال، وهي �صاملة حل�صة املُدَّ
اأي  اأو  عليهم،  املالية  االأعباء  زيادة  فيها  ُيطلب  التي  ال�صركاء  اجتماعات  من  لغريه  اأو  االجتماع، 
ل ديونها بل اإنه كان يرف�ص اأن تقرت�ص ال�صركة من اأية جهة،  اجتماع؛ للنظر يف حل ال�صركة، اأو حتمُّ
َعى  واأن عليها يف حال رغبتها يف اال�صتمرار اأن تعتمد على مواردها اخلا�صة، ثم �صاألت الدائرة املُدَّ
له يف ح�صور اجتماعات ال�صركاء  عي يف ت�صديد ح�صته من ديون ال�صركة، اأو وكَّ عليه هل اأِذن للمدَّ
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عي بت�صديد اأي  نيابة عنه؛ للنظر يف قرار ال�صركاء اال�صتمرار يف ال�صركة؟ فاأجاب: باأنه مل ياأذن للمدَّ
ِعي يف ح�صور  ل املدَّ مبلغ عنه، بل كان يرف�ص اأن تقرت�ص ال�صركة من اأية  جهة كانت، كما اأنه مل يوكِّ
اأنه  ِعي ذكر  املالية، وبعر�ص ذلك على وكيل املدَّ التي تنظر يف زيادة االأعباء  ال�صركاء  اجتماعات 

َعى عليه يف مذكراته ال�صابقة، ويحيل اإليها منعًا للتكرار. �صبق تو�صيح ما ذكره املُدَّ
َعى عليه باال�صتمرار بال�صركة مع دفع  ِعي هل قام موكله باأخذ موافقة املُدَّ ثم �صاألت الدائرة وكيل املدَّ
َعى عليه  ديونها بعد بلوغ اخل�صائر )75%( من راأ�ص مالها، فاأجاب: باأنه مل يقم باأخذ موافقة املُدَّ
َعى عليه مبناق�صة م�صاكل ال�صركة، وقيامه بت�صديد بع�ص  �صراحة، واإمنا ا�صتنتجها من ت�صرفات املُدَّ
َعى عليه ذكر اأنه ال توجد  املطالبات من موكله له، و�صبق تقدمي ما يبني ذلك، وبعر�ص ذلك على املُدَّ
هة اإىل  موافقة �صريحة، وال �صمنية ال�صتمرار ال�صركة، بل على العك�ص من ذلك يوجد كتابات موجَّ
ِعي بعدم موافقته اال�صتمرار يف ال�صركة، اإذا كان اال�صتمرار يرتب ديونًا على ال�صركة، كما �صبق  املدَّ
اإي�صاح ذلك، بل اإن جميع الت�صرفات تدل على عدم املوافقة، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �صبق، 

واأ�صدرت الدائرة احلكم بذات اجلل�صة.

مبلغ )6.006.250.85(  بدفع  عليه  َعى  املُدَّ اإلزام  اإىل  دعواه  اإقامة  يهدف من  ِعي  املدَّ اإن  حيث 
�صتة ماليني و�صتة اآالف ومائتان وخم�صون ريااًل وخم�صة وثمانون هللة مقابل ما مت ت�صديده من ِقبل 

َعى عليه من االلتزامات وخ�صائر الت�صغيل مل�صنع ).....(. ِعي عن املُدَّ املدَّ
ِعي وكالة �صحة ذلك، واأنه  َعى عليه قد دفع ن�صيبه من الزيادة يف راأ�ص املال، وقرر املدَّ وحيث اإن املُدَّ
َعى عليه حل�صته من خ�صائر ال�صركة  ال خالف بينهما فيه، واأن اخلالف ينح�صر فقط يف دفع املُدَّ

عي الذي قام بت�صديد الديون امل�صتَحقة على ال�صركة من البنوك وغريها. للمدَّ
زيادة  اأو  ال�صركة،  جن�صية  تغيري  يجوز  )ال  على:  ال�صركات  نظام  من   )173( املادة  ن�صت  وحيث 
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عقد  تعديل  يجوز  االأمرين  هذين  غري  ويف  ال�صركاء،  جميع  مبوافقة  اإال  لل�صركاء  املالية  االأعباء 
لون ثالثة اأرباع راأ�ص املال على االأقل، ما مل ين�ص عقد  ال�صركة مبوافقة اأغلبية ال�صركاء الذين ميثِّ

ال�صركة على غري ذلك(.
كما ن�صت املادة )180( من نظام ال�صركات على )اإذا بلغت خ�صائر ال�صركة ثالثة اأرباع راأ�ص مالها 
وجب على املديرين دعوة ال�صركاء؛ لالجتماع خالل مدة ال تزيد على ثالثني يومًا من تاريخ بلوغ 
اخل�صارة هذا احلد؛ للنظر يف ا�صتمرار ال�صركة مع التزام ال�صركاء بدفع ديونها، اأو يف حلها، وال 
اإذا �صدر طبقًا للمادة الثالثة وال�صبعني بعد املائة  اإال  يكون قرار ال�صركاء يف هذا ال�صاأن �صحيحًا 

.).....
ِعي يف هذه الدعوى يندرج حتت زيادة االأعباء املالية لل�صركاء، واملتمثلة  وحيث اإن ما يطالب به املدَّ
ال�صركاء؛  دعوة  وجود  الذكر  �صالفتي  املادتني  ت�صمنت  وقد  ال�صركة،  على  التي  الديون  ت�صديد  يف 
اأنه  َعى عليه، حيث ذكر  لالجتماع وموافقتهم على زيادة االأعباء املالية لل�صركة، وهو ما نفاه املُدَّ
التي على  والقرو�ص  الديون  بت�صديد  ِعي  املدَّ �ص  يفوِّ واأنه مل  بهذا اخل�صو�ص،  اإىل اجتماع  ُيدع  مل 
َعى عليه الذي اأ�صر على  ِعي قد ت�صرف من تلقاء نف�صه دون اإذن من املُدَّ ال�صركاء، مما يعني اأن املدَّ
ِعي عليه بعدم وجود تفوي�ص  اأكد �صحة ما ذكره املدَّ ِعي وكالة  اإن املدَّ رف�صه لذلك الت�صرف، بل 
ِعي ت�صرفًا ف�صوليًا، ويجب عليه  خطي اأو �صفهي بذلك، وبالتايل يكون الت�صرف الذي قام به املدَّ
َعى عليه كان يرف�ص اأن تقدم مزيدًا من القرو�ص لل�صركة، وقد �صادق  اأن يتحمل نتيجته، ثم اإن املُدَّ

ِعي وكالة على ذلك بقوله: اإن ُطلب منه متويل رف�ص. املدَّ
به  يقوم  ما  على  عليه  َعى  املُدَّ موافقة  يفيد  ما  تت�صمن  مل  وم�صتنداتها،  الق�صية  اأوراق  اإن  وحيث 
�صبق  عليه  َعى  املُدَّ وكون  يثبت ذلك،  ما  وكيله  اأو  ِعي  املدَّ م  يقدِّ ومل  لل�صركة،  ِعي من متويالت  املدَّ
َعى عليه  واأن قام بدفع مبلغ )مائة وت�صعة وت�صعني األفا( لي�ص فيه ما يدل على علم، اأو موافقة املُدَّ
بتمويالت ال�صركة االأخرى، اإذ اإن ما دفعه كان متوياًل ملا يحتاجه امل�صنع يف بداية تاأ�صي�صه، وال يعني 
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بحال �صريان تلك املوافقة طوال مدة ال�صراكة.
وحيث اإنه وفيما يتعلق بالق�صية الواردة من املحكمة الكربى بالريا�ص، وما حوته اأوراقها من اإقرار 
ِعي يف ن�صبته يف امل�صنع، فاإن ذلك ال يغري من  َعى عليه باأن موكله �صريك حما�ص مع املدَّ وكيل املُدَّ
االأمر �صيئًا، اإذ اإن املحا�صة تتعلق بعالقة ال�صريك املحا�ص بغري ال�صركاء، اأما بالن�صبة لل�صركاء، فال 
ميتنع اأن يكون ال�صريك املحا�ص ظاهرًا لهم، وتكون له جميع احلقوق التي لل�صركاء االآخرين، وال 
ي�صادر حقه يف املوافقة على اأي قرار يتخذه بقية ال�صركاء، ومن املعلوم اأن االقرتا�ص ومتويل خ�صائر 
ِعي واحلالة هذه  ال�صركة يرتب التزامًا ماليًا بذمة ال�صريك، ويزيد اأعباءه املالية، ويتعني على املدَّ
َعى عليه، اأو اأن يكون الت�صرف باإذنه، واإال فاإنه يتحمل وحده  اأن يت�صرف فيما هو من م�صلحة املُدَّ

نتيجة ذلك الت�صرف، االأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل رف�ص الدعوى.
لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى املقامة من ).....( �ضد ).....(؛ ملا هو مبنيَّ باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/858/ق لعام 1426هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 28/د/جت/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 347/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/13هـ

�ضركة م�ضاهمة - �ضلح – تكييفه – �ضروطه – تنفيذ ال�ضلح.

َعى عليهما باعتماد ال�صلح املربم بينهما املنتهي اإىل  ِعية باإلزام ال�صركتني املُدَّ مطالبة ال�صركة املُدَّ
َعى عليها الثانية – عدم اعتماد وثيقة  عية يف ال�صركة املُدَّ تخ�صي�ص )16950( �صهمًا ا�صميًا للمدَّ
ال�صوق  هيئة  قيام  �صرط  على  ال�صلح  وثيقة  – ا�صتمال  وختمهما  بتوقيعهما  الطرفني  من  ال�صلح 
ِعية – عدم تقدمي  املالية بال�صماح بتداول اأ�صهم �صركة ).....( ك�صرط النتقال ملكيتها لل�صركة املُدَّ
ما يفيد بالتزام الطرفني بنفاذ هذه االتفاقية والعمل بها بعد ال�صماح بتداول اأ�صهم ال�صركة امل�صرتاة 
االإنكار(  لل�صلح على  املنكر )بالن�صبة  للطرف  امللزمة، وهو  ولي�ص  العقود اجلائزة  – ال�صلح من 

اإبراء – موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى.

نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.
قرار جمل�ص الوزراء رقم )241( يف 1407/10/26هـ وم�صمونه: " نقل اخت�صا�صات هيئات ح�صم 
املنازعات التجارية املن�صو�ص عليها يف النظم والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق 

نظام ال�صركات اإىل ديوان املظامل".

ِعية تقدمت بالئحة دعوى ذكرت فيها اأنه مت قبولها ك�صريك  تتح�صل وقائع هذه الق�صية يف اأن املُدَّ
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موؤ�ص�ص يف �صركة ).....( ومتت املوافقة على اأن تكون ح�صتها خم�صة ماليني رياٍل، وا�صتلم منها 
َعى عليهما مبلغ مليون ومائتني وخم�صني األف رياٍل ب�صيك م�صدق، باالإ�صافة اإىل �صمان بنكي  املُدَّ
باملتبقي واملبلغ ال زال حمجوزًا لدى البنك ).....(، كما قامت بتقدمي اأتعاب تطوير امل�صروع مببلغ 
ثالثمائة األف رياٍل مبوجب �صيك م�صدق، وكذلك اأتعاب اال�صت�صارات مببلغ مائة األف رياٍل ب�صيك 
متها، ومت اعتماد  م�صدق، ثم اإنه بعد ثمانية اأ�صهر مت ا�صتبعادها بعد اال�صتفادة من املبالغ التي قدَّ
َعى عليهما بت�صجيلها ك�صريك موؤ�ص�ص يف �صركة ).....(،  �صركاء موؤ�ص�صني كبار، وتطلب اإلزام املُدَّ
ِعية ).....(، كما  ويف �صبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جل�صة يوم 1426/8/9هـ ح�صرها وكيل املُدَّ
ِعية عن دعوى موكلته اأحال على التف�صيل  ح�صر وكيل �صركة ).....( ).....(، وب�صوؤال وكيل املُدَّ
َعى عليها اأفاد باأنه مل يتم ا�صتكمال اإجراءات  الوارد بالئحة الدعوى، وبطلب االإجابة من وكيل املُدَّ
تاأ�صي�ص �صركة ).....(، واأن �صركة ).....( دورها تطوير م�صروع �صناعة البرتوكيماويات، وال متلك 
امل�صروع واإمنا ميلك امل�صروع االأ�صخا�ص املوؤ�ص�صون، ويطلب اإقامة الدعوى على املوؤ�ص�صني، ويف جل�صة 
من  االإجابة  وبطلب   ،).....(  ).....( �صركة  ووكيل   ).....( ِعية  املُدَّ وكيل  ح�صر  1426/8/23هـ 
َعى عليها اأفاد باأن الدعوى اأقيمت على موكلته قبل اإ�صدار قرار تاأ�صي�صها، وبالتايل فهي  وكيل املُدَّ
ِعية اأفاد باأنه يطلب اإدخال �صركة ).....(  مقامة على غري ذي �صفة، وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ
عى عليه ثان يف هذه الدعوى، وبعر�ص ذلك على وكيل �صركة ).....( احلا�صر هذه اجلل�صة  كمدَّ
م وكيل �صركة ).....( مذكرة  ).....( ا�صتمهل للرد على الدعوى، ويف جل�صة 1426/9/15هـ، قدَّ
جوابية اأكد فيها اأال �صفة ملوكلته يف اإقامة الدعوى عليها، اإذ ال يوجد اأية عالقة تعاقدية بني موكلته 
ِعي لي�صت  عها املُدَّ م وكيل �صركة ).....( مذكرة اأو�صح فيها اأن ن�صرة االكتتاب التي وقَّ عية، وقدَّ واملدَّ
عقدًا نافذًا بامل�صاركة، بل هي جمرد اإيجاب من املكتب موقوف على اإجازة وقبول ال�صركة املطورة، 
واأنه يجب عدم اخللط بني ن�صرة االكتتاب، وعقد التاأ�صي�ص، وقد ن�صت ن�صرة االكتتاب التي حتتج 
�صت ال�صركة املطورة ب�صالحيات  ِعية بو�صفها مكتتبة قد فوَّ ِعية وتقر مب�صمونها على اأن املُدَّ بها املُدَّ
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قبول ورف�ص طلب االكتتاب، كما جاء يف البند )2، 4( من ن�صرة االكتتاب اأن قبول اأو رف�ص اأي طلب 
وطريقة تخ�صي�ص االأ�صهم للمتقدمني مبا يف ذلك تخ�صي�ص اأي عدد اأقل من املطلوب �صيكون من 
�صالحيات املطور مبفرده، واأن من امل�صتقر يف القواعد ال�صرعية اأن العقد اإذا كان القبول فيه معلَّقًا 
على م�صيئة القابل، فاإنه ال يكون نافذًا بل موقوفًا على االإجازة، كما اأن تقلي�ص عدد املكتتبني اإىل 
رة؛ ذلك اأن  �صتني مكتتبًا فر�صه امل�صت�صار املايل ولوائح �صوق املال، ومل تكن حتكمًا من ال�صركة املطوِّ
هيئة ال�صوق املايل طلبت تعيني اأحد البنوك كم�صت�صار مايل؛ ليكون من �صالحياته تقييم اجلدارة 
ماليًا  م�صت�صارًا  ب�صفته  وقام  مايل،  كم�صت�صار   ).....( البنك  تعيني  ومت  للمكتتبني،  اال�صتثمارية 
لالكتتاب با�صتبعاد �صطر من طلبات االكتتاب؛ لعدم ا�صتيفائها ملعايري اجلدارة اال�صتثمارية ح�صب 
رة  تقدير البنك، كما اأن املبالغ املدفوعة حمجوزة حتت يد امل�صت�صار املايل وال متلك ال�صركة املطوِّ
حق الت�صرف فيها، والبنك هو امل�صوؤول عن اإعادة املبالغ املحجوزة يف ح�صاب الوديعة امل�صروطة، 
واأنه لي�ص من �صالحيات �صركة ).....( تعديل عقد تاأ�صي�ص �صركة ).....(، واختتم اإجابته بطلب 
ِعي ن�صخة  رد الدعوى، واأرفق عددًا من امل�صتندات التي راأى اأنها ت�صند االإجابة، وبت�صليم وكيل املُدَّ
َعى  ِعية مذكرتي رد على املُدَّ م وكيل املُدَّ منها ا�صتمهل للرد عليها، ويف جل�صة 1426/11/26هـ، قدَّ
َعى عليهما لالإجابة، ويف جل�صة 1427/2/8هـ ا�صتعد االأطراف ببحث  عليهما، وا�صتمهل وكيال املُدَّ
ِعية حتت  اإنهاء الدعوى �صلحًا بعد اأن قرر وكيل �صركة ).....( اأن موكلته ال متانع يف اإدخال املُدَّ
ِعية مراجعة �صركة ).....(؛ لبحث ال�صلح واإثبات  مظلة اأي �صريك، وطلب الدائرة من وكيل املُدَّ
م�صاهمة موكلته باملبلغ الذي يتفقان عليه، ويف جل�صة 1427/3/28هـ اأفاد وكيل �صركة ).....( اأن 
ِعية وراأت موكلته بعد تفاو�صها مع �صركة ).....( – ع�صو موؤ�ص�صة  مت بحث ال�صلح على اإنكار مع املُدَّ
عية عددها �صتة ع�صر األفًا واأربعمائة )16.400( �صهم  يف �صركة ).....( – تخ�صي�ص اأ�صهم للمدَّ
ِعي عن هذه الدعوى،  ا�صمي يف �صركة ).....( من احل�صة املقررة ل�صركة ).....( مقابل تنازل املُدَّ
ِعية اأفاد باأن هذا العر�ص مل يرده اإال متاأخرًا وي�صتمهل ملراجعة موكلته،  وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ
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ِعية فرتة اأخرى ملراجعة موكلته من اأجل درا�صة ال�صلح،  ويف جل�صة 1427/4/4هـ ا�صتمهل وكيل املُدَّ
ويف جل�صات 1427/5/25هـ و1427/6/16هـ و1427/7/14هـ و1427/10/16هـ و1428/2/22هـ 
اأفاد  ال�صلح جاريًا، ويف جل�صة 1428/10/23هـ  زال بحث  ال  باأنه  االأطراف  اأفاد  و1428/6/8هـ 
َعى عليهما ).....( باأن موكلته قد عدلت عن ال�صلح، وتطلب الف�صل يف الق�صية، وبعر�ص  وكيل املُدَّ
ِعية ).....( اأفاد باأن موكلته تطلب اعتماد وثيقة ال�صلح التي �صبق واأن عر�صتها  ذلك على وكيل املُدَّ
َعى  ِعية ).....( ووكيال املُدَّ َعى عليهما على موكلته، ويف جل�صة 1428/11/14هـ ح�صر وكيل املُدَّ املُدَّ
َعى عليهما بال�صلح الذي �صبق  املُدَّ اإلزام  اأنه يطلب  ِعية  املُدَّ واأفاد وكيل  عليهما ).....( و).....( 
مت  ما  ت�صليم  اآلية  لبحث  جل�صات؛  عدة  الق�صية  تاأجيل  مت  ومبوجبه  الطرفني،  بني  عليه  االتفاق 
 )16.950( وخم�صني  وت�صعمائة  األفًا  ع�صر  �صتة  احت�صاب  على  االتفاق  مت  حيث  عليه،  اال�صطالح 
َعى عليهما به، وبعر�ص ذلك  اإثبات هذا ال�صلح، واإلزام املُدَّ اإ�صميًا ل�صالح موكلته، ويطلب  �صهمًا 
َعى عليهما اأفادا اأنه بالفعل مت بحث ال�صلح بني الطرفني اإال اأنه مل يتم االتفاق على  على وكيلي املُدَّ
ِعية ن�صخة من  م وكيل املُدَّ نتيجة معينة، ولذا فاإن النزاع مل ينته اإىل �صلح، ويطلبان رد الدعوى، وقدَّ
َعى عليهما، وجرى  اتفاقية ال�صلح التي ذكر اأنها تت�صمن اآلية ت�صليم االأ�صهم، واملعدة من ِقبل املُدَّ

رفع اجلل�صة للدرا�صة.

م�صتندات،  من  بها  اأرفق  وما  الق�صية،  اأوراق  على  االطالع  وبعد  واالإجابة  الدعوى  �صماع  وبعد 
الذي  ال�صلح  باعتماد  عليهما  َعى  املُدَّ ال�صركتني  اإلزام  بطلب  انح�صرت  ِعية  املُدَّ دعوى  اإن  وحيث 
اتفق عليه الطرفان، واملنتهي اإىل تخ�صي�ص �صتة ع�صر األفًا وت�صعمائة وخم�صني )16.950( �صهمًا 
َعى عليهما من ال�صركات املن�صو�ص عليها يف نظام  عية يف �صركة ).....(، وحيث اإن املُدَّ اإ�صميًا للمدَّ
– �صركة م�صاهمة  اأ�صهم �صركة ).....(  اأ�صهم من  اإن النزاع يتعلق بتخ�صي�ص  ال�صركات، وحيث 
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املظامل  ديوان  فاإن  وعليه  وتعديالته،  ال�صركات  نظام  بتطبيق  يتعلق  النزاع  فاإن هذا  عية،  – للمدَّ
الوزراء رقم )241( يف  والف�صل فيه ح�صبما ين�ص عليه قرار جمل�ص  النزاع،  يخت�ص بنظر هذا 
1407/10/26هـ ، كما تخت�ص هذه الدائرة بنظر النزاع والف�صل فيه ح�صبما تن�ص عليه قرارات 

مة لالخت�صا�ص النوعي واملكاين للدوائر التجارية. وتعاميم معايل رئي�ص الديوان املنظِّ
ِعي وكالة يطلب اإلزام ال�صركتني  وحيث اإنه فيما يخ�ص نظر هذه الدعوى مو�صوعًا، فاإنه ملَّا كان املُدَّ
َعى عليهما باأن يعتمدا ما مت اال�صطالح عليه من تخ�صي�ص �صتة ع�صر األف وت�صعمائة وخم�صني  املُدَّ
)16.950( �صهمًا اإ�صميًا من اأ�صهم �صركة ).....( ملوكلته، وذلك من االأ�صهم املعتمدة �صلفًا ل�صركة 
وبيعها  االأ�صهم  هذه  عن  بالتنازل  لها  واملالكني  ال�صركة  هذه  على  القائمني  موافقة  بعد   ).....(
َعى عليهما، واأن التاأخر يف اإعداد وثيقة ال�صلح هو ب�صبب  عية، بحكم اأن ال�صلح قد لزم املُدَّ للمدَّ

حتديد االآلية التي يتم ب�صاأنها تخ�صي�ص وا�صتالم االأ�صهم واعتمادها.
َعى عليهما اأن ذلك ال�صلح مل يتم، اإذ مل يتم االتفاق على نتيجة �صلح معينة،  وحيث كان دفع املُدَّ

وتطلبان رف�ص الدعوى.
ِعية ن�صخة منها يتبني اأنها مل تعتمد  م وكيل املُدَّ وحيث اإنه بعد االطالع على وثيقة ال�صلح التي قدَّ
ِعية و�صركة ).....(، اإذ مل مُتهر بتوقيع الطرفني، ومل تعتمد بختم اأٍي منهما،  من ِقبل الطرفني املُدَّ
مة هذه الوثيقة اأن ما ورد فيها من بيع جزء من اأ�صهم �صركة ).....( يف �صركة  كما تبني من مقدِّ
�صركة  اأ�صهم  بتداول  بال�صماح  املالية  ال�صوق  قيام هيئة  ِعية هو معلَّق على �صرط  املُدَّ ).....( على 
مة الوثيقة: "حيث اإن الطرف االأول – �صركة ).....( – ميتلك اأ�صهم  ).....(، حيث جاء يف مقدِّ
ِعية – على اأن يتم انتقال  تاأ�صي�ص يف �صركة ).....( ).....( ويرغب يف بيعها للطرف الثاين – املُدَّ
اإن الطرف  اأ�صهمها، وحيث  ملكيتها للطرف الثاين حال قيام هيئة ال�صوق املالية بال�صماح بتداول 
ِعية – يرغب يف �صراء تلك االأ�صهم ويوافق على انتقالها له حال �صماح هيئة ال�صوق  الثاين – املُدَّ
ال�صماح  التزام الطرفني بنفاذ هذه االتفاقية، والعمل بها بعد  املالية بتداولها"، ومل يرد ما يفيد 



453

اإمنا يدور يف فلك  عية  اأن بيع هذه االأ�صهم للمدَّ اأ�صهم ال�صركة امل�صرتاة، ي�صاف اإىل ذلك  بتداول 
عقد ال�صلح، ومن امل�صتقر عليه فقهًا وق�صاًء اأن عقد ال�صلح من العقود اجلائزة ولي�ص الالزمة وهو 
للطرف املنِكر – بالن�صبة لل�صلح على االإنكار – اإبراء؛ الأنه دفع للمال افتداء لليمني، واإزالة لل�صرر 

عي. َعى عليه ال عو�صًا عن حق يعتقده للمدَّ عن املُدَّ
َعى عليهما بنتيجته،  َعى به، وما يفيد اإلزام املُدَّ ِعي وكالة ما يثبت نفاذ ال�صلح املُدَّ م املُدَّ وحيث مل يقدِّ

فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�ص الدعوى.  
 ).....( عليهما  َعى  املُدَّ �ضد   ).....( ِعية  املُدَّ املقامة من  الدعوى  برف�س  الدائرة  لذلك حكمت 

و�ضركة ).....(؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/2818/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي: 58/د/جت/8 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 406/اإ�س/7 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/20هـ

�ضركة م�ضاهمة – اكتتاب– بيع االأ�ضهم.

َعى عليها – ثبوت اأن بيع ال�صركة  ِعي بت�صليمه عدد خم�صني �صهمًا من اأ�صهم ال�صركة املُدَّ مطالبة املُدَّ
ِعي كان بحجة عدم وجود عنوان له يف �صجل امل�صاهمني؛ الإنذاره ببيعها؛  َعى عليها الأ�صهم املُدَّ املُدَّ
عي وا�صح على ال�صور الكربونية لالكتتاب  – وجود عنوان للمدَّ لتخلفه عن �صداد الق�صط الثاين 
َعى عليها يف املحافظة على االأوراق املثِبتة لعناوين بع�ص امل�صاهمني ومنهم  – تفريط ال�صركة املُدَّ
عي خم�صني �صهمًا بعد  َعى عليها باأن تدفع للمدَّ – موؤدى ذلك: احلكم باإلزام ال�صركة املُدَّ ِعي  املُدَّ

التجزئة من اأ�صهمها.

نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.

َعى عليها باإعادة  م بالئحة دعوى ت�صمنت مطالبة املُدَّ ِعي تقدَّ تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى يف اأن املُدَّ
َعى عليها فيها بالبيع دون  االأ�صهم التي تخ�صه وعددها ع�صرة اأ�صهم، والتي ت�صرفت ال�صركة املُدَّ
بالرقم  الديوان ق�صية  اأن مت قيدها ب�صجالت  وبعد  لها،  امل�صتحقة  االأرباح  ِعي مع �صرف  املُدَّ علم 
ال�صبط،  بدفرت  املثَبت  النحو  على  نظرها  با�صرت  الدائرة  هذه  اإىل  واأحيلت  اأعاله،  اإليه  امل�صار 
ِعي اأ�صالة  وحددت الدائرة لنظرها عدة جل�صات. ويف جل�صة 1428/3/26هـ ح�صر اأمام الدائرة املُدَّ
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َعى عليها ومديرها العام ).....(، واملثَبت هويتهما و�صفتهما  ).....(، وح�صر حل�صوره ممثل املُدَّ
َعى عليها بع�صرة  ِعي عن دعواه اأجاب: باأنه اكتتب يف ال�صركة املُدَّ بدفرت �صبط الق�صية، وب�صوؤال املُدَّ
َعى  اأ�صهم مبوجب �صهادة التملك رقم )54861( يف 1423/8/7هـ، وعندما طلب من ال�صركة املُدَّ
عليها جتديد ال�صهادة اأبلغته باأن االأ�صهم املذكورة قد مت بيعها باملزاد العلني؛ لعدم ت�صديد الق�صط 
َعى عليها  الثاين من قيمة االأ�صهم، وطلب يف ختام دعواه احلكم باإبطال البيع، واإلزام ال�صركة املُدَّ
م مذكرة من �صفحتني اأرفق  َعى عليها اجلواب قدَّ بت�صليمه االأ�صهم مع اأرباحها. وب�صوؤال ممثل املُدَّ
واأو�صح يف  الدعوى،  هذه  من  ال�صركة  م�صوؤولية  تخلي  اأنها  ذكر  التي  امل�صتندات  من  بها جمموعة 
ال�صركات  تعمل  والذي  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  به  املعمول  ال�صركات  نظام  اأن  املذكرة  تلك 
امل�صاهمة يف اململكة من خالله كان يحدد لل�صركة قيمة الق�صط، اأو اجلزء من قيمة ال�صهم، والذي 
 )%25( قيمته  ما  دفع  بطلب  ال�صركة  قامت  وعليه  امل�صاهمني،  املكتتبني  من  بطلبه  ال�صركة  تقوم 
من قيمة ال�صهم يف البداية عند تاأ�صي�ص ال�صركة من امل�صاهمني، وبعد عدة �صنوات قامت ال�صركة 
ال�صهم  قيمة  كانت  حيث  ريااًل،   )50( ت�صاوي  والتي  ال�صهم،  قيمة  من  الثاين  الق�صط  قيمة  بطلب 
ل الق�صط االأخري من قيمة ال�صهم، والتي ت�صاوي )%25(  )100( رياٍل، وال زالت ال�صركة مل حُت�صِّ
من القيمة اال�صمية لل�صهم، و�صتقوم بذلك الحقًا، ويف عام 1416هـ طلبت ال�صركة من امل�صاهمني 
املكتتبني ت�صديد الق�صط الثاين من قيمة ال�صهم، والتي ت�صاوي )50( ريااًل عن كل �صهم من قيمة 
ال�صهم اال�صمية، وطالبت بذلك من خالل االإجراءات الر�صمية، ومن خالل املرا�صلة لكل م�صاهم له 
عنوان وا�صح لدى ال�صركة، كما قامت بتنفيذ �صروط وزارة التجارة املتعلقة بهذا االأمر عن طريق 
االإعالن يف ال�صحف ال�صعودية، ويف الغرف التجارية، واإ�صعار البنوك وو�صائل االإعالم ب�صفة عامة، 
واإ�صافة اإىل ذلك طالبت ال�صركة وزارة التجارة بتمديد فرتة الت�صديد عدة مرات؛ لكي ت�صمح الأغلب 
امل�صاهمني بال�صداد، وبعد ذلك مت ح�صر عدد االأ�صهم التي مل يتم ت�صديدها من ِقبل امل�صاهمني، 
التجارة ببيعها يف مزاد علني  اإ�صراف وزارة  ال�صركة حتت  اأخرية قبل قيام  اإعطاوؤهم فر�صة  ومت 
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فاإن  الت�صديد، وعليه  بداية طلب  �صنوات من  بعد ثالث  اأي  التجارية بجدة عام 1419هـ،  بالغرفة 
ال�صركة قامت بكل ما ميكن عمله؛ حلث امل�صاهمني على ت�صديد ذلك الق�صط؛ لكونه جزءًا من راأ�ص 
مال ال�صركة، واأي نق�ص، اأو خ�صارة يف تلك املبالغ املطلوب ت�صديدها ي�صبح خ�صارة من راأ�ص املال، 
واأن االأ�صباب التي دعت عددًا من امل�صاهمني اإىل عدم ت�صديد قيمة الق�صط املطلوبة هي: اأن قيمة 
الق�صط عالية وت�صاوي )50( ريااًل، بينما كانت اأ�صعار تداولها يف تلك االأيام من )9 اإىل 11( ريااًل، 
االأمر الذي جعل كثري من امل�صاهمني يف خيار ال�صراء من ال�صوق اأف�صل من القيام بالت�صديد؛ ولعدم 
ِعي تقدمي  توفر عناوين وا�صحة للم�صاهمني متكن ال�صركة من خماطبتهم، ثم �صاألت الدائرة املُدَّ
م ال�صورة الكربونية  َعى عليها بعنوان وا�صح له، فقدَّ د ال�صركة املُدَّ البينة على ما يدعيه من اأنه زوَّ
ِعي ).....( والهاتف  من ا�صتمارة االكتتاب اخلا�صة به، وباطالع الدائرة عليها ات�صح اأن عنوان املُدَّ
م �صورة من �صجل  َعى عليها قدَّ رقم ).....( املهنة/متقاعد، وبعر�ص ذلك على ممثل ال�صركة املُدَّ
اأن  ال�صركة، وذكر  عي، والذي يت�صح منه عدم وجود عنوان له يف �صجالت  امل�صاهم اخلا�ص باملدَّ
غة من مناذج االكتتاب، واأن ال�صجالت هي املعتمدة لديهم، ثم قرر الطرفان  هذه ال�صجالت مفرَّ
رقم  الدائرة حكمها  فاأ�صدرت  الراهنة،  بحالتها  الدعوى  وطلبا احلكم يف  قدماه،  اكتفاءهما مبا 
ِعي  ِعي، وباإعالنه على الطرفني قرر املُدَّ )123/د/جت/8( لعام 1428هـ القا�صي برف�ص دعوى املُدَّ
حكم  على  اعرتا�صية  الئحة  ِعي  املُدَّ م  وقدَّ به،  القناعة  عليها  َعى  املُدَّ ممثل  وقرر  القناعة،  عدم 
الدائرة يف 1428/5/9هـ خالل املهلة النظامية، فقررت الدائرة قبول الالئحة االعرتا�صية �صكاًل، 

ورفع كامل اأوراق الق�صية اإىل معايل رئي�ص الديوان؛ الإحالتها اإىل هيئة التدقيق.
وبجل�صة 1429/8/17هـ اأ�صارت الدائرة اإىل اأنه ورد اإليها حكم الدائرة ال�صابعة بهيئة تدقيق الق�صايا 
رقم )679/ت/7( لعام 1429هـ املنتهي بنق�ص حكم الدائرة رقم )123/د/جت/8( لعام 1428هـ، 
واإعادة الق�صية اإىل الدائرة؛ ملعاودة نظرها على �صوء االأ�صباب الواردة يف حكم هيئة التدقيق، وذكر 
َعى عليها مل تبلغه على  ِعي اأن عنوانه وا�صح يف طلب االكتتاب وهو ).....( ت/).....(، واأن املُدَّ املُدَّ
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َعى عليها يف بيع االأ�صهم التي تخ�صه يف املزاد العلني، وبعر�ص  عنوانه املذكور برغبة ال�صركة املُدَّ
ِعي هل  عية ا�صتمهل؛ الإعداد رده على الدعوى يف اجلل�صة القادمة، وب�صوؤال املُدَّ ذلك على وكيل املدَّ
َعى عليها يف بيع االأ�صهم التي تخ�صه يف املزاد العلني اأم ال؟ فاأجاب باأنه مل  علم برغبة ال�صركة املُدَّ
يعلم باملزاد املذكور اإال بعد اأن كتب لل�صركة بطلب رقم املحفظة اخلا�صة باأ�صهمه واالأرباح، فاأفادته 
اإلغاء  ومت  امل�صتحق،  الق�صط  �صداد  لعدم  تخ�صه؛  التي  االأ�صهم  بيع  مت  باأنه  عليها  َعى  املُدَّ ال�صركة 

�صهادة االأ�صهم اخلا�صة به.
عى عليه وكالة ).....( املثَبت بياناتهما  ِعي وكالة ).....( واملدَّ وبجل�صة 1429/10/21هـ ح�صر املُدَّ
َعى عليها  دت الدائرة وكيل املُدَّ ِعي وكالة الئحة تف�صيلية بدعوى موكله زوَّ م املُدَّ مبح�صر ال�صبط، وقدَّ
ب�صورة منها، وبعد اطالعه عليها طلب مهلة للرد عليها يف اجلل�صة القادمة، وقد اأطلعت الدائرة 
عى رقم )142572(، وبعد اطالعه عليها  َعى عليها على ال�صورة الكربونية لالكتتاب املدَّ وكيل املُدَّ
ِعي  عي، وما ذكر فيها من اأن العنوان ).....( ورقم تليفون املُدَّ ذكر اأنه ال يوجد فيها عنوان للمدَّ
ِعي اأو خماطبته عن طريقه، وبعر�ص ذلك على وكيل  ال يعترب عنوانًا ميكن اأن ُي�صتدل به على املُدَّ
ِعي اأجاب: باأن �صهادة التملك الأ�صهم موكله ا�صتلمها موكله من البنك الذي اكتتب عن طريقه،  املُدَّ
َعى عليها باإر�صال خطاب االإنذار اإىل البنك يف حني  ِعي ملاذا مل تقم ال�صركة املُدَّ وت�صاءل وكيل املُدَّ
ا�صتطاعت اإي�صال �صهادة التملك اإىل البنك؟ وذكر اأن موكله مل ي�صتلم اأية اأرباح من ال�صركة، فرد 
ن على  َعى عليها بجل�صة 1429/12/1هـ باأن البنك لي�ص مالكًا لالأ�صهم، واأن العنوان املدوَّ وكيل املُدَّ
ِعي، ثم قرر الطرفان االكتفاء  ال�صورة الكربونية لالكتتاب لي�ص عنوانًا ميكن اال�صتدالل به على املُدَّ
ِعي عن  وطلبا احلكم يف الدعوى بحالتها الراهنة. وبجل�صة 1429/2/8هـ �صاألت الدائرة وكيل املُدَّ
عدد االأ�صهم التي يريد احلكم له بها، فا�صتمهل للرد يف جل�صة 1430/2/13هـ، وذكر فيها وكيل 
َعى  ِعي اأن عدد االأ�صهم التي تخ�ص موكله بعد التجزئة عدد خم�صني �صهمًا، ويطلب اإلزام املُدَّ املُدَّ
َعى عليها  م مذكرة بذلك من �صفحة واحدة ت�صلَّم وكيل املُدَّ عليها باإعادة تلك االأ�صهم ملوكله، وقدَّ
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ن�صخة منها، فا�صتمهل للرد عليها يف اجلل�صة القادمة.
ِعي  َعى عليها باأنه بعد مراجعة موكلته تبني اأن املُدَّ وبجل�صة هذا اليوم ح�صر الطرفان وقرر وكيل املُدَّ
َعى بها، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �صبق �صبطه وتقدميه، وطلبا  ال اأحقية له يف االأ�صهم املُدَّ

الف�صل يف الق�صية بحالتها الراهنة.

َعى عليها،  ِعي دعواه يف املطالبة بت�صليمه عدد خم�صني �صهمًا من اأ�صهم ال�صركة املُدَّ وحيث ح�صر املُدَّ
م للدائرة ال�صورة الكربونية لالكتتاب، وباطالع الدائرة عليها ات�صح منها اأن  ِعي قدَّ وحيث اإن املُدَّ
ِعي ).....( والهاتف رقم ).....(، املهنة/متقاعد، ومبا اأن ال�صهم ميثل ح�صة امل�صاهم  عنوان املُدَّ
ال�صريك يف ال�صركة ابتداًء وانتهاًء، واحل�صة تعطي ل�صاحبها احلق يف الربح ويف موجودات ال�صركة 
غ  واأموالها، واأن للم�صاهم احلق يف اأمر بقائه يف ال�صركة، فال يجرب على اخلروج منها �صرعًا اإال مب�صوِّ
الوفاء  عن  امل�صاهم  تخلف  "اإذا  اأنه:  على   )110( مادته  يف  ال�صركات  نظام  ن�ص  وحيث  �صرعي، 
ل بيع االأ�صهم يف مزاد  اإنذار امل�صاهم بخطاب م�صجَّ يف ميعاد اال�صتحقاق جاز ملجل�ص االإدارة بعد 
عي يف �صجل  َعى عليها بعدم اتباعها للنظام بحجة عدم وجود عنوان للمدَّ علني". وحيث اأقرت املُدَّ
امل�صاهمني، وحيث ثبت لدى الدائرة تفريط ال�صركة يف املحافظة على االأوراق املثِبتة لعناوين بع�ص 
َعى عليها  امل�صاهمني واملفرط اأوىل باخل�صارة، مما تنتهي معه الدائرة واحلال ما ُذكر اإىل اإلزام املُدَّ
َعى عليها فيها بالبيع بغري حق، والبالغ عددها بعد التجزئة  ِعي التي ت�صرفت املُدَّ باإعادة اأ�صهم املُدَّ

خم�صني �صهمًا.
عي ).....( خم�ضني �ضهماً  َعى عليها �ضركة ).....( باأن تدفع للمدَّ لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

َعى عليها. من اأ�ضهم ال�ضركة املُدَّ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/111/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 37/د/جت/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 216/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/5/23هـ

–  بيع ملك الغري – بطالن البيع – �ضورية البيع  �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة – بيع ح�ضة 

�ضمني. – اإقرار  االإقرار– املقا�ضة  – حجية 
َعى عليه واعتباره ما زال �صريكًا يف ال�صركة بن�صبة  ِعي باإلغاء عقود بيع ح�صته على املُدَّ مطالبة املدَّ

:)%58(
ال�صركاء  من  اإجازة  اأو  تفوي�ص  دون  عليه  للمدعى  �صركائه  وح�صة  ح�صته  ِعي  املدَّ بيع  ثبوت   -1

عي يف البيع – اأثره: بطالن البيع. للمدَّ
ِعي هو املالك احلقيقي  ِعي متفقون ومِقّروَن باأن املدَّ عى عليه وابن اأخت املدَّ ِعي واملدَّ 2- ثبوت اأن املدَّ
ِعي موظف حكومي، ولكي  للح�صة، واأنه مت و�صع ا�صم ابن اأخته كمالك للح�صة �صوريًا فقط؛ الأن املدَّ
ميكن قبوله كم�صتثمر لدى االأمانة – اأثر ذلك: ثبوت ال�صورية يف جميع االإجراءات التي متت بني 
عى عليه، وعدم �صحة  ِعي هو املالك احلقيقي للح�صة املباعة للمدَّ ِعي وابن اأخته واعتبار املدَّ املدَّ
َعى عليه؛ الأن القاعدة ال�صرعية تق�صي باأن االأمور  ِعي اإىل املُدَّ عقد البيع املحرر من ابن اأخت املدَّ

مبقا�صدها، واالأ�صل يف العقود املقا�صد واملعاين، ال باالألفاظ واملباين.
عى عليه وثبوت �صحة املبايعة بثمن  ِعي واملدَّ 3- عدم ثبوت وجود اإكراه يف البيع احلا�صل من املدَّ
ِعي )ثالثة ماليني ون�صف املليون(  مقداره )خم�صة ماليني و�صبعمائة األف( رياٍل، ا�صتلم منها املدَّ
ِعي ملبلغ مليون رياٍل اآخر كجزء من ثمن  َعى عليه با�صتالم املدَّ ريااًل دون خالف عليها – دفع املُدَّ
ِعي عن اإثبات دفعه اأن املبلغ ال يخ�ص مو�صوع البيع – ثبوت دفع  احل�صة املبيعة ب�صيك، وعجز املدَّ
َعى  ِعي بدفعه، ونتيجة كفالة املُدَّ َعى عليه ملبلغ مليون رياٍل اأخرى تنفيذًا حلكم ق�صائي يلزم املدَّ املُدَّ
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عي كفالة غرم واأداء قام ب�صداده عنه واحت�صبه من ثمن البيعة – اأثر ذلك: اعتباره من  عليه للمدَّ
َعى عليه اإال بعد االإذن  ِعي بعدم جواز ال�صداد من املُدَّ قبيل املقا�صة امل�صروعة، وعدم �صحة دفع املدَّ

ِعي من عدمها يف �صداد مبلغ م�صتقر بذمته وحال االأداء. له؛ الأنه ال ُينظر �صرعًا يف موافقة املدَّ
ِعي، وتوقيعه على  َعى عليه الآخر مببلغ )مائتي األف( رياٍل املتبقية مبوافقة املدَّ 4- ثبوت اإقرا�ص املُدَّ
َعى عليه باحت�صاب قيمة القر�ص �صمن ثمن احل�صة املبيعة، وعدم حتفظه  االإقرار ال�صادر من املُدَّ
ِعي واإقراره ال�صمني على احت�صاب قيمة القر�ص �صمن ثمن البيع –  على ذلك – اأثره: موافقة املدَّ

موؤدى ذلك: ثبوت �صداد كامل الثمن و�صحة عقد البيع، ونفاذه؛ لتوافر اأركانه – رف�ص الدعوى.

" نقل اخت�صا�صات هيئات  قرار جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ وم�صمونه: 
ح�صم املنازعات التجارية املن�صو�ص عليها يف النظم والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن 

تطبيق نظام ال�صركات اإىل ديوان املظامل".

َعى عليه، ذكر فيها اأنه  ِعي اأ�صالة تقدم بالئحة دعوى �صد املُدَّ تتح�صل وقائع هذه الق�صية باأن املدَّ
ل على حق ا�صتثمار من اأمانة الدمام على قطعة اأر�ص تقع على كورني�ص الدمام �صمال �صرقي  حت�صَّ
حي ال�صاطئ بالرقم )89(؛ وذلك لغر�ص اإقامة مطعم ومنتزه ومالهي، والتي ُت�صمى االآن )فن تامي 
بيتزا ومطعم ليالينا(؛ ونظرًا الأنه موظف حكومي، فقد قام بت�صجيل عقد االأمانة با�صم ابن اأخته 
ِعي – الت�صرف يف حقوقه، وقام  ل له – اأي املدَّ املدعو ).....(، وقد اأخذ منه وكالة �صرعية تخوِّ
با�صتثمار ذلك العقد باإن�صاء املباين، حتى و�صلت تلك املباين ملرحلة الت�صطيب، ومل يتبق لها �صوى 
اأعمال التكييف واالإنارة؛ ونظرًا الأنه ال ميلك اخلربة الكافية يف اال�صتثمار املعني، وحيث اإن كاًل من 
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�صركة ).....(، وموؤ�ص�صة ).....( لديهما خربة وا�صعة يف هذا املجال، فقد اتفق معهما على تاأ�صي�ص 
واإدارة وت�صغيل وا�صتثمار االأر�ص املذكورة، وذلك  �صركة ).....( ذات م�صوؤولية حمدودة؛ لتجهيز 
الوكالة  مبوجب  املذكور  العقد  اأبرم  فقد  حكوميًا،  موظفًا  اأي�صًا  ولكونه  1414/4/18هـ،  بتاريخ 
ل با�صمه،  ال�صادرة له من ابن اأخته ).....( بحكم اأن عقد ا�صتثمار االأر�ص املرَبم مع االأمانة م�صجَّ
وقد جاء يف املادة اخلام�صة من هذا العقد اأن جميع املبالغ التي اأنفقها، و�صوف تنفقها االأطراف على 
امل�صروع ُتعترب ديونًا على ال�صركة يف �صكل قرو�ص �صخ�صية، يتم �صدادها لهم فيما بعد وعلى فرتة 
ع�صر �صنوات. وبتاريخ 1416/12/22هـ، اأبرم ال�صركاء املذكورين ملحقًا لعقد امل�صاركة مت مبوجبه 
حتديد بع�ص االلتزامات املرتتبة على امل�صروع ل�صالح ال�صركاء، وقد كان من بني تلك االلتزامات ما 
مبلغ  هو  ال�صركة  على  الدائن  ر�صيده  اأو�صح  والذي  املذكور،  العقد  مبلحق  الرابع  البند  يف  ورد 
اأقر�صه  الذي  ال�صخ�صي  القر�ص  قدر  ميثل  والذي  رياٍل،  مليون  ع�صر  اأربعة   )14.000.000(
لل�صركة، والذي ُيعترب َدينًا على ال�صركة باعتباره قر�صًا �صخ�صيًا على ال�صركة، وذلك وفقًا ملا جاء 
وحتى  1416هـ  عام  من  اعتبارًا  متتالية  �صنوات  ثالث  ال�صركة  عملت  وقد  ال�صراكة،  عقد  يف 
تاأجري عقد  ال�صركة، وقرر  اإدارة  االأرباح املرجوة، وعليه اجتمع جمل�ص  1418/9/1هـ، ومل حتقق 
كان  وقد  بتاريخ 1418/9/3هـ،  وذلك   ،).....( ملوؤ�ص�صة  ومباين  عليه من معدات  وما  اال�صتثمار، 
عقد  تاأجري  من  �صنوات  ثالث  م�صيِّ  وبعد  �صنويًا،  رياٍل  األف(  )�صتمائة  االأجرة  هذه  من  ن�صيبه 
اال�صتثمار دخل ابن اأخته على ال�صركاء، وهم ).....( و).....(، وطلب منهم عدم التعامل معه – 
لة با�صمه، كما قام باإلغاء الوكالة ال�صرعية  ِعي – وو�صع يده على حقوقه واأمالكه امل�صجَّ اأي مع املدَّ
لة  عي الت�صرف يف حقوقه وممتلكاته امل�صجَّ ل للمدَّ التي �صبق واأن اأ�صدرها ابن اأخته له، والتي ُتخوِّ
واأرفق �صورة منه؛  الوكالة  ف�صخ  بتاريخ 1422/2/4هـ، مبوجب �صك  الوكالة  باإلغاء  وقام  با�صمه، 
وخلوفه من �صياع اأمالكه وما اأنفقه على ال�صركة من مبالغ جتاوزت اأربعة ع�صر مليون رياٍل، واأمام 
عى  اأخته قام ببيع كامل امل�صروع للمدَّ ذلك التهديد وال�صغوط النف�صية التي �صببها له �صلوك ابن 
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عليه ).....( مببلغ )8000.000( ثمانية ماليني رياٍل، وذلك بتاريخ 1422/3/12هـ، اأي بعد ف�صخ 
توكيل ابن اأخته له، وح�صته من هذا املبلغ )6000.000( �صتة ماليني رياٍل، وذلك على اأن يقوم 
عى عليه، وقد قام بهذه املحاولة اليائ�صة ببيع امل�صروع ظنًا منه اأن ابن  ب�صراء ح�صة ال�صركاء للمدَّ
التاأجري  وملَّا كان عقد  تامًا،  البيع رف�صًا  اأخته رف�ص  ابن  اأن  اإال  الواقع،  اأخته �صوف ير�صخ لالأمر 
االأخري ملوؤ�ص�صة ).....( مل يكن به من التف�صيل ما يكفي، وحيث اإن ال�صريكني االآخرين وهما: �صركة 
).....( وموؤ�ص�صة ).....( قد اأرادا اإبرام العقد بنف�صيهما باالأ�صالة، وبطريقة مبا�صرة مع امل�صرتي 
َعى عليه ).....(؛  ).....( وعلى احل�ص�ص التي تخ�صهما فقط، فقد قاما باإبرام عقد جديد مع املُدَّ
رياٍل، وذلك  األف  وثالثمائة  مليونني  والبالغة )42%( مببلغ )2.300.000(  تلك احل�ص�ص  لبيع 
اأن  العقد  والتا�صع من هذا  وال�صاد�ص  الرابع واخلام�ص  البنود  بتاريخ 1422/3/25هـ، وقد ن�صت 
َعى عليه ).....(( قد قِبل احل�ص�ص امل�صار اإليها مبا لها من حقوق، وما عليها  الطرف الثالث )املُدَّ
دت تلك البنود على االلتزامات املرتتبة على احل�ص�ص الواردة بعقد امل�صاركة  من التزامات، وقد �صدَّ
ِعي )بالوكالة عن ).....(( و�صركة  املدَّ امل�صروع، وهم  االأ�صليني يف  ال�صركاء  االأ�صا�صي املرَبم بني 
مع  اأبرمه  الذي  البيع  لعقد  امل�صروع  ال�صريكني يف  اإجازة  لعدم  ونظرًا   ،).....( وموؤ�ص�صة   ).....(
ذلك  له  ل  تخوِّ �صرعية  وكالة  ودون  عنهما  نيابة  1422/3/12هـ،  بتاريخ   ).....( عليه  َعى  املُدَّ
الت�صرف؛ الأن ذلك العقد قد اأ�صبح ملغيًا بحكم اأن ال�صريكني االآخرين مل يجيزاه، وكذلك رف�ص 
َعى  ).....( لهذا البيع، فاإنه بتاريخ 1422/7/23هـ، اأبرم ملحقًا للعقد ال�صابق املرَبم بينه وبني املُدَّ
 ).....( ومطعم   ).....( ح�ص�ص  من  ن�صيبه  ببيع  وذلك  1422/3/12هـ،  بتاريخ   ).....( عليه 
والبالغة ن�صبته منها )58%( مببلغ قدره )5.700.000( خم�صة ماليني و�صبعمائة األف رياٍل، وقد 
اأبرم العقد االإحلاقي املذكور ب�صفته وكياًل عن ).....( مبوجب الوكالة امللغاة، ثم تبني الحقًا اأن 
بتاريخ  عليه  َعى  املُدَّ مع  جديد  عقد  باإبرام  بقيامه  وذلك  حقوقه،  اأنكر  قد   ).....( املدعو 
َعى عليه بتاريخ 1422/7/23هـ،  1422/10/15هـ، وقام مبوجبه باإلغاء عقد البيع الذي اأبرمه مع املُدَّ
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ِعي – باع ما ال  َعى عليه(، واأكد ).....( وامل�صرتي باأنه – اأي املدَّ وذلك باالتفاق مع امل�صرتي )املُدَّ
دا مبلغ البيع يف هذا العقد )4.700.000( باأربعة ماليني و�صبعمائة األف رياٍل، علمًا  ميلك، كما حدَّ
َعى عليه كان مببلغ )5.700.000( خم�صة ماليني و�صبعمائة  اأبرمه مع املُدَّ باأن مبلغ العقد الذي 
اأي�صًا قد وجد  َعى عليه  املُدَّ اأن  نيتهما، كما  �صوء  رياٍل، وال يخفى من  بفارق مليون  اأي  رياٍل،  األف 
اإبرام عقد بيع جديد مع املدعو  البيع مببلغ )مليون( رياٍل، فلم ميانع من  فر�صة؛ لتخفي�ص مبلغ 
الذي  العقد  اأن  يت�صح  �صبق  تقديره، ومما  له ح�صب  فيه من م�صلحة ظاهرية  ملا  ).....(؛ وذلك 
بتاريخ  معه  اأبرمه  الذي  العقد  وكذلك  1422/3/12هـ،  بتاريخ   ).....( عليه  َعى  املُدَّ مع  اأبرمه 
1422/7/23هـ، كالهما باطالن بطالنًا مطلقًا يهبط بهما لدرجة االنعدام، فيتعني اإلغاوؤهما، حيث 
ل له اإبرامه؛ وذلك الأن امل�صروع يف حينه  اإن العقد االأول الذي اأبرمه من غري اأن يكون له �صفة تخوِّ
ل با�صم ابن اأخته ).....(، وقد ا�صتوىل عليه بتعميد ال�صركاء بخطاب ر�صمي بعدم االعرتاف  م�صجَّ
مبلكيته للم�صروع مو�صحًا لهما اأنه هو ال�صريك املبا�صر لهم، كما اأنه مل يربم العقد املذكور ب�صفته 
ل با�صم ).....(،  وكياًل عنه، واإمنا اأبرمه اأ�صالة عن نف�صه، وهو ما ال يجوز، حيث اإن امل�صروع م�صجَّ
التاريخ حتت وطاأة اخلوف من �صياع  امللغاة يف ذلك  الوكالة  اأبرمه مبوجب  العقد االآخر فقد  اأما 
لة با�صمه، اإ�صافة لذلك فقد  ك ).....( واإ�صراره على عدم االعرتاف بحقوقه امل�صجَّ اأمالكه، ومت�صُّ
�صاب ذلك التعاقد خلل يف اأحد اأركانه، وهو عدم الر�صا منه لهذا البيع، حيث اإنه مل يكن را�صيًا 
مببلغ البيع اإال اأنه وافقه على ذلك جمرَبًا وخوفًا من �صياع كامل حقوقه التي اأ�صبحت مهددة من 
َعى عليه مل يلتزم باأي بند من  ل حقوقه با�صمه، اإ�صافة لذلك فاإن املُدَّ ابن اأخته الذي وثق فيه و�صجَّ
بنود العقدين املذكورين، ال �صيما الثمن فاملدعى عليه وحتى تاريخه مل ي�صدد ثمن احل�ص�ص التي 
ِعي – يف اأٍي من العقدين، واأ�صاع عليه فر�صة املنفعة ومنذ اأكث من �صت  ا�صرتاها منه – اأي املدَّ
�صنوات ينكر االعرتاف بالعقود، بل اإنه يقر ببطالنها، واأ�صبحت اأمالكه منهوبة من الطرفني ابن 
َعى عليه، واختتم الئحة دعواه باملطالبة باإلغاء جميع العقود املرَبمة بينه وبني  اأخته وامل�صرتي املُدَّ
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َعى عليه واعتباره �صريكًا يف مطعم ).....( ومطعم ).....( بن�صبة )58%(، كما كان عليه �صابقًا  املُدَّ
باعتبار ما ُبني على باطل فهو باطل، واحت�صاب التعوي�ص العادل، وذلك عن الفرتة ال�صابقة والتي 
ُتعترب من تاريخ 2001/6/30م، وهو تاريخ انتهاء عقد التاأجري مع موؤ�ص�صة ).....( حتى متكينه من 
عى بها، حيث اإن قيمة اإيجار احل�صة املذكورة كانت مببلغ قدره )�صتمائة األف( رياٍل يف  ح�صته املدَّ
د له مبلغًا قدره )14.000.000(  َعى عليه باأن ي�صدِّ ال�صنة، والتي كانت تزداد باطراد، واإلزام املُدَّ
َعى عليه من  اأربعة ع�صر مليون رياٍل، متثل قر�صًا �صخ�صيًا مرتتبًا على احل�ص�ص التي ا�صرتها املُدَّ
َعى عليه عن اإدارتها، وذلك  ال�صركاء، وتعيني حار�ص ق�صائي على املطاعم املذكورة، وكف يد املُدَّ
حلني احلكم يف هذه الدعوى ب�صورة نهائية، واأرفق بالالئحة عددًا من امل�صتندات ون�صخ العقود التي 
دت الدائرة جل�صة يوم 1428/2/6هـ ح�صرها  راأي اأنها ت�صند الدعوى، ويف �صبيل نظر الدعوى حدَّ
ِعي عن دعواه اأحال على التف�صيل الوارد  َعى عليه ).....(، وب�صوؤال املدَّ ِعي اأ�صالة ووكيل املُدَّ املدَّ
م مذكرة ت�صمنت دفعه بعدم اخت�صا�ص  َعى عليه قدَّ بالئحة الدعوى، وبطلب االإجابة من وكيل املُدَّ
الديوان بنظر الدعوى باعتبارها من دعاوى العقار، واأنه �صبق واأن نظرت هذه الدعوى يف املحكمة 
الدعوى من اخت�صا�ص  اأن هذه  اأبلغه  باأن قا�صي املحكمة  اأفاد  ِعي  املدَّ العامة، وبعر�ص ذلك على 
م  َعى عليه اإىل �صلح، فقد تقدَّ الديوان، وقد اأقفل القا�صي الق�صية؛ لبحث ال�صلح، وملَّا مل ينته مع املُدَّ
اخت�صا�ص  فيها  اأكد  مذكرة  ِعي  املدَّ م  قدَّ 1428/2/23هـ  جل�صة  ويف  الديوان،  اإىل  الدعوى  بهذه 
ذات  �صركة  و�صراء ح�ص�ص يف  �صركاء  بني  بنزاع  يتعلق  النزاع  الأن  نظرًا  الدعوى؛  بنظر  الديوان 
يف  ال�صركاء  ح�ص�ص  حول  النزاع  كان  ملا  اأنه  الطرفني  الدائرة  اأبلغت  وعليه  حمدودة،  م�صوؤولية 
ال�صركة من جهة ثبوت بيع احل�ص�ص من عدمه، اأو ثبوت �صداد قيمتها من عدمه، فاإن النزاع يعترب 
لة على الدعوى،  َعى عليه تقدمي اإجابة مو�صوعية مف�صَّ من اخت�صا�ص الدائرة، وطلبت من وكيل املُدَّ
�ص طلب اإلغاء  ِعي اأ�صَّ نت اأن املدَّ َعى عليه مذكرة جوابية ت�صمَّ م وكيل املُدَّ ويف جل�صة 1428/4/7هـ قدَّ
العقود املرَبمة بينه وبني موكله، واعتباره �صريكًا يف املطاعم اإىل تاريخه على اأ�صا�ص اأنه باع ملوكله 
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ب�صفته وكياًل عن ابن اأخته ).....(، وكان البيع بوكالة �صرعية تبنيَّ فيما بعد اأنها ملغاة قبل البيع، 
ِعي(  املدَّ اأخت  ل )ابن  املوكِّ البيع هو  اإبطال هذا  اإقامة دعوى  امل�صلحة يف  باأن �صاحب  ويرد عليه 
منه  اإبطال ت�صرف �صدر  وال م�صلحة يف  له �صفة  لي�ص  الوكيل  اإن  ِعي(، حيث  )املدَّ الوكيل  ولي�ص 
البيع  ذلك  ل(  )املوكِّ االأ�صل  اأجاز  وقد  املوكل،  هو  وال�صفة  امل�صلحة  �صاحب  ولكن  ملغاة،  بوكالة 
َعى  والت�صرف يف اإجازة �صريحة متثلت يف اإبرام عقد بيع عن ذات الت�صرف بينه كاأ�صيل، وبني املُدَّ
اأن يكون ل�صاحبها  خ يف 1422/7/23هـ، ومن �صروط رفع الدعوى  عليه كم�صرت مبوجب عقد موؤرَّ
ل  ِعي بت�صرفه بالبيع كوكيل، واإقراره باأن املباع ِملك للموكِّ م�صلحة يف رفعها، وقد انتفت م�صلحة املدَّ
ل لهذا البيع وهذا الت�صرف، وقب�ص وكيله للثمن، وبالتايل  وا�صتالمه قيمة املبيع، ومن ثم اإجازة املوكِّ
فاإن �صاحب امل�صلحة يف الف�صخ واالإبطال، هو املوكل االأ�صلي ).....(، ويكون طلب موكله هو عدم 

قبول الدعوى بالن�صبة لهذه اجلزئية، ويوؤكد �صحة هذا البيع واإجنازه يف حينه ما يلي:
َعى عليه يطالبه فيها  ِعي ب�صفته وكياًل عن ).....( �صد املُدَّ 1- ما ثبت بالدعوى املقامة من املدَّ
عى عليه  ِعي واملدَّ ب�صعي ملوكله لقيامه كو�صيط بعملية البيع حمل الدعوى احلالية الذي انعقد بني املدَّ
عن ذات املحل، و�صدر حكم ل�صالح موكله بهذا ال�صعي. 2- ما ورد بال�صك رقم )4/125( بتاريخ 
َعى عليه ).....(. 3- ما  ِعي اأنه باع املحل امل�صمى ).....( على املُدَّ 1422/10/9هـ على ل�صان املدَّ
ورد بال�صك رقم )4/54( بتاريخ 1427/4/23هـ ال�صادر من املحكمة العامة بالدمام، والذي اأقر 
ِعي  عى عليه 4- ما ورد ب�صبط الدعوى ال�صابقة اإقامتها من املدَّ ِعي باأنه ت�صرف بالبيع للمدَّ فيه املدَّ
َعى عليه اأمام ف�صيلة م�صاعد رئي�ص املحكمة العامة بالدمام، والتي طالب فيها بالباقي من  �صد املُدَّ
عى عليه، وهذه الدعوى اأقيمت بعد  ثمن البيع بعد اأن اعرتف فيها ب�صحة البيع ال�صادر منه للمدَّ
املبيع  عي كامل ثمن  للمدَّ َعى عليه  املُدَّ �صداد  واإجنازه  البيع  يوؤكد �صحة  �صنوات. 5-  البيع بخم�ص 
ِعي جميعًا يف حينها، وبدفعات ح�صب عقد البيع املرّبم منذ �صت �صنوات م�صت،  ب�صيكات ا�صتلمها املدَّ
ِعي الثاين وهو: احت�صاب التعوي�ص العادل عن الفرتة من تاريخ البيع حتى  واأما بخ�صو�ص طلب املدَّ
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حق  يف  امل�صوؤولية  عنا�صر  توافر  هو  بالتعوي�ص  احلكم  طلب  يف  االأ�صل  فاإن  ال�صراكة،  ثبوت  تاريخ 
َعى  ِعي لي�ص هناك خطاأ ارتكبه املُدَّ َعى عليه من خطاأ و�صرر وعالقة ال�صببية. ويف دعوى املدَّ املُدَّ
ع مبا عليه من مباين ومعدات واأجهزة واآالت لقاء ثمن نقدي ا�صتلمه  عليه، فقد ا�صرتى موكله املوقِّ
اأو ي�صع اليد عليه ب�صفة غري �صرعية،  ِعي مبوجب �صيكات، فلم يغت�صب موكله هذا امل�صروع،  املدَّ
َعى عليه تنتفي كافة  َعى عليه، وبانتفاء ركن اخلطاأ يف جانب املُدَّ وعليه فلي�ص هناك خطاأ ارتكبه املُدَّ
َعى عليه بدفع مبلغ )اأربعة  ِعي الثالث باإلزام املُدَّ اأركان امل�صوؤولية املوجبة للتعوي�ص، واأما طلب املدَّ
ع�صر مليون( رياٍل، فهو تناق�ص وا�صح يف هذه الدعوى، فهو يطلب الف�صخ مرة، ويطلب مبلغًا ماليًا 
يتقا�صى؟  اأي طلب  فعلى  ثالثة  مرة  التعوي�ص  ويطلب  و�صحته،  البيع  نفاذ  على  �صه  اأ�صَّ اأخرى  مرة 
الذي  واملبلغ  عليه  ترتبت  اأو  املبيع،  قيمة  من  مالية  مبالغ  باأية  عي  للمدَّ مدينًا  لي�ص  عليه  عى  فاملدَّ
ِعي بت�صليمه للمبيع خاليًا من  ِعي هو من ن�صج اخليال، وال يوجد ما ي�صانده بل اأقر املدَّ يطالب به املدَّ
ِعي الرابع: وهو و�صع املوقع حتت احلرا�صة الق�صائية،  اأية التزامات قبل تاريخ البيع، واأما طلب املدَّ
عي يعلم ذلك ولكنه يطالب بها  فاإن �صروط واأركان و�صع احلرا�صة ال تنطبق على هذه الدعوى، واملدَّ
ِعي، واأرفق  له قدر االإمكان، واختتم االإجابة بطلب رد دعوى املدَّ لعلها تكون و�صيلة له؛ البتزاز موكِّ
ِعي ن�صخة منها ا�صتمهل للرد،  مبذكرته عددًا من امل�صتندات التي راأى اأنها توؤيد االإجابة، وبت�صليم املدَّ
ِعي مذكرة طلب فيها فر�ص احلرا�صة الق�صائية على املطاعم،  م املدَّ ويف جل�صة 1428/4/13هـ، قدَّ
م مذكرة اأخرى ت�صمنت جوابًا  و�صاق فيها عددًا من املربرات التي راأى اأنها ت�صند الطلب، كما قدَّ
العلم مبلكيته اخلا�صة  يعلم متام  عليه  َعى  املُدَّ اأن  ت�صمنت  عليه، حيث  َعى  املُدَّ وكيل  على مذكرة 
ل له رفع الدعوى، كما  لن�صبة )58%( من امل�صروع حمل الدعوى، وبالتايل فاإن له ال�صفة التي تخوِّ
بتاريخ 1427/4/23هـ  بالرقم )4/54(  بالدمام  العامة  املحكمة  ال�صادر من  ال�صك  قد جاء يف 
لة با�صمه،  االآتي: "ح�صر ).....( واأقرَّ باأن املالك احلقيقي مل�صروع ).....( ومطاعم ).....( امل�صجَّ
والتي تبلغ ن�صبتها )58%( من ح�ص�ص امل�صروع، والعائدة ل�صركة ).....( - �صركة ذات م�صوؤولية 
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ل با�صمه فيما يتعلق بتلك احل�ص�ص هو ِملك للمدعو  حمدودة حتت التاأ�صي�ص- اأن كل ما هو م�صجَّ
وقد جرى   .").....( تخ�ص  املالية  االأمور  وكافة  والقرو�ص  باأن جميع احلقوق  اأقر  وقد   ،).....(
َعى عليه عجز عن الرد على مطالبته له  ت�صديقه من هيئة التمييز، واأرفق �صورة منه م�صيفًا اأن املُدَّ
َعى عليه  ب�صداد مبلغ )14.000.000( اأربعة ع�صر مليون رياٍل، وهي مطالبة وا�صحة؛ ذلك اأن املُدَّ
قد قِبل احل�ص�ص التي ا�صرتاها "مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات". وذلك مبوجب العقد 
َعى عليه يف تاريخ 1422/3/25هـ مع ال�صركاء كاًل من ).....(، و).....(، والذي حل  عه املُدَّ الذي وقَّ
دت البنود الرابع واخلام�ص  حملهم يف كافة االلتزامات املرتتبة على بيع هذه احل�ص�ص، وقد �صدَّ
َعى عليه قد قِبل احل�ص�ص "مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات".  وال�صاد�ص والتا�صع اأن املُدَّ
اأربعة ع�صر مليون رياٍل، تعترب قر�صًا �صخ�صيًا  اإنه دائن للم�صروع مببلغ )14.000.000(  وحيث 
ين يف تقرير املحا�صب القانوين لل�صركة مكتب ).....(،  جتاه تلك احل�ص�ص، اإ�صافة لثبوت ذلك الدَّ
َعى عليه قد اطلع على املركز املايل لل�صركة قبل توقيع العقود، وقبل ال�صراء، اأي اأنه كان  حيث اإن املُدَّ
ع على امليزانيات، واأرفق �صورة من ميزانية ال�صركة التي راأى  على علم تام بكافة االلتزامات، كما وقَّ
اأنها توؤكد االلتزامات امل�صار اإليها، كما اأن طلبه بالتعوي�ص له ما يربره، حيث اإن ال�صركة املذكورة 
العقد  التاأجري يف  مبلغ  ون�صيبه يف  بتاريخ 1418/9/3هـ   ).....( ملوؤ�ص�صة  امل�صروع  بتاأجري  قامت 
)600.000( �صتمائة األف رياٍل يف ال�صنة، وهي ن�صبة تزداد �صنة بعد �صنة، فهو يطالب با�صرتداد 
قيمة ن�صيبه حتى تاريخ اإعادة احل�ص�ص له، م�صيفًا اأن من االأ�صباب التي دعته لطلب ف�صخ العقود 
خ يف 1422/3/12هـ،  َعى عليه متلَّك احل�ص�ص املذكورة مبوجب العقد املوؤرَّ اأن املُدَّ حمل الدعوى 
ِعي – بكافة التزاماته  وا�صتلم امل�صروع وو�صع اليد عليه يف 1422/4/1هـ، وبعد اأن قام – اأي املدَّ
َعى عليه، ونقل له امللكية من االأمانة بتاريخ 1426/6/17هـ، واأرفق �صورة العقد،  التعاقدية جتاه املُدَّ
ر له، واعترب كافة العقود  َعى عليه اأن امل�صروع قد اأ�صبح حتت ت�صرفه بالكامل تنكَّ وبعد اأن �صمن املُدَّ
ملغاة، كما هو موثَّق يف ال�صك ال�صرعي الذي اأرفق ن�صخته، كما رف�ص ت�صليمه حقوقه املالية اإال بعد 
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َعى عليه بتاريخ  ع بينه وبني املُدَّ ع معه على عقد بقيمة اأقل من املتفق عليها، وهو العقد املوقَّ اأن يوقِّ
ع قبل التملُّك، ولي�ص بعد التملُّك؛ ليكون فيها ر�صا الطرفني،  1422/7/23هـ والعقود ال�صرعية ُتوقَّ
ولي�ص تفرد طرف و�صلب حقوق طرف اآخر، وبعد توقيعه على العقد املذكور على علته، فقد رف�ص 
َعى عليه �صداد متبقي قيمة احل�ص�ص مبوجب ذلك العقد، ومل يقم ب�صداد كامل الثمن واإثباتًا  املُدَّ
َعى عليه يقر فيه باأن املتبقي يف  لذلك يقدم ك�صف ح�صاب �صادر بتاريخ 1422/3/27هـ بتوقيع املُدَّ
)مليونان  هو  ال�صحيح  املبلغ  اأن  علمًا  رياٍل،  األف  ومائتا  مليونان   )2.200.000( عي  للمدَّ ذمته 
َعى عليه  – هو من قام بالتعديل، واإذا كان املُدَّ َعى عليه  – اأي املُدَّ اأنه  اإال  األف( رياٍل  وخم�صمائة 
توؤيد  اأية م�صتندات مالية  اأن يربز  البيع، فاإنه يطلب منه  واأنه �صلَّمه كامل مبلغ  اأقواله،  �صادقًا يف 
ِعي الأي مبلغ بعد تاريخ 1422/7/27هـ، وهو تاريخ امل�صتند املرَفق، اإ�صافة لذلك فقد  ا�صتالم املدَّ
كان من �صمن ثمن بيع احل�ص�ص حمل الدعوى قطعة االأر�ص التي تقع بكورني�ص الدمام – واأرفق 
خ يف  َعى عليه رف�ص اأن يفرغ له تلك القطعة التي وردت بعقد البيع املوؤرَّ �صورة من �صكها – واأن املُدَّ
اأ�صلح متلكه  والذي مبوجبه  الثانية منه،  الفقرة  ال�صاد�صة  املادة  والتي وردت يف  1422/3/12هـ، 
لتلك احل�ص�ص خمالفًا اللتزاماته التعاقدية و�صاربًا باالتفاقيات عر�ص احلائط، واأرفق عددًا من 
َعى عليه ن�صخة منها ذكر اأنها مل تت�صمن  امل�صتندات التي راأى اأنها ت�صند الدعوى، وبت�صليم وكيل املُدَّ
م، وعليه ُرفعت اجلل�صة للدرا�صة، ويف تاريخ 1428/5/30هـ، وردت مذكرة  جديدًا، واكتفى مبا قدَّ
َعى عليه عن �صند متلُّكه للح�ص�ص حمل النزاع، وباأي عقد من  ِعي ت�صمنت طلب �صوؤال املُدَّ من املدَّ
العقود قد متلَّك هذه احل�ص�ص، واأرفق بها عددًا من امل�صتندات مبا فيها ن�صخة من تقرير مراقب 
جل�صة  ويف  31/دي�صمرب/1996م،  يف  املنتهية  املالية  للفرتة  للمطاعم  املالية  والقوائم  احل�صابات 
ِعي االأخرية، ويف اجلل�صة �صاألت  َعى عليه ن�صخة من مذكرة املدَّ 1428/6/4هـ جرى ت�صليم وكيل املُدَّ
لة بالئحة  ِعي عما ي�صري اإىل تناق�ص طلباته، وذلك بني الفقرة االأوىل من طلباته امل�صجَّ الدائرة املدَّ
ِعي باأنه يق�صد اأن هذا القر�ص  الدعوى االأ�صا�صية، والطلب الثالث من ذات الالئحة، فاأجاب املدَّ
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ِعي – ال زال �صريكًا يف ال�صركة، فاإن  مثَبت على ال�صركة، واأنه متى ما اأثبتت الدائرة اأنه – اأي املدَّ
َعى عليه ب�صداد ن�صبته فقط من هذا القر�ص ح�صب  اإلزام املُدَّ د بطلب  طلبه يف هذه الفقرة يتحدَّ
َعى  ِعي اأي�صًا عما جاء يف العقد املرَبم بينه وبني املُدَّ َعى عليه يف ال�صركة، كما مت �صوؤال املدَّ ح�صة املُدَّ
َعى عليه مبا لها من حقوق، وما عليها من  ِعي ح�صته على املُدَّ عليه بتاريخ 1422/7/23هـ، ببيع املدَّ
التزامات بخم�صة ماليني و�صبعمائة األف رياٍل، فما املبلغ الذي ا�صتلمه من قيمة ح�صته، فاأجاب باأن 
رياٍل  األف(  وخم�صمائة  ماليني  )ثالثة  هي  املبايعة  هذه  يف  ح�صته  قيمة  من  ا�صتلمه  الذي 
َعى عليه )مليونان ومائتا األف( رياٍل )2.200.000(، وقد �صبق  )3.500.000( وتبقى يف ذمة املُدَّ
واأن �صلم للدائرة امللَحق املذكور يف املادة ال�صابعة من العقد، واأطلع الدائرة على اأ�صله، والذي يذكر 
َعى عليه قد اأقر له بكامل هذا املبلغ املتبقي وقدره )مليونان ومائتا األف( رياٍل )2.200.000(  اأن املُدَّ
َعى عليه، اأفاد باأن ما جاء يف هذا امللحق �صحيح اإال اأن غري ال�صحيح،  وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ
عه قبل  ل يف 1422/7/27هـ، مع اأن موكله قد كتب هذا امللحق، ووقَّ هو التاريخ املثَبت بعاليه، وامل�صجَّ
للدائرة  م  قدَّ واأن  �صبق  وقد  رياٍل،  األف(  واملائتا  )املليونان  مبلغ  عي  للمدَّ د  �صدَّ وقد  التاريخ،  هذا 
َعى عليه حتديد  ِعي طلب من وكيل املُدَّ عي، وبعر�ص ذلك على املدَّ اإي�صاحًا لل�صيكات امل�صلَّمة للمدَّ
َعى عليه اأن ال�صيكات تو�صح تواريخ الدفع، وقيمة املبيع، وعليه راأت  تاريخ امللحق، فاأجاب وكيل املُدَّ
الطرفني  الدائرة من  الدرا�صة، ويف جل�صة 1428/6/25هـ طلبت  الدائرة رفع اجلل�صة؛ ملزيد من 
َعى عليه، فاأفاد الطرفان  ِعي من املُدَّ االتفاق على حما�صب قانوين يحت�صب املبالغ التي ا�صتلمها املدَّ
�صان الدائرة يف اختيار املحا�صب املنا�صب لهذه املهمة، ويف اجلل�صة �صاألت الدائرة وكيل  اأنهما يفوِّ
َعى عليه عن مقدار املبالغ التي �صلَّمها موكله للمدعو ).....(، فاأفاد باأن املذكور مل ي�صتلم من  املُدَّ
خ يف 1422/10/15هـ، هو الإثبات اإمتام  موكله اأي مبلغ، واأن غر�صه من اإعداد العقد االأخري املوؤرَّ
بع�ص  الدائرة خماطبة  راأت  وعليه   ،).....( ِعي  املدَّ اأخت  ابن  با�صم  االأمانة  اإن عقد  البيع، حيث 
املحا�صبني املعروفني لديها؛ لتقدمي عرو�صهم يف هذا ال�صاأن، حيث متت الكتابة لثالثة حما�صبني، 
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رياٍل  األف  باأربعني  اأتعابه  بتقدير   ).....( املحا�صب  عر�ص  و).....(  و).....(   ).....( وهم 
رها بثالثني األف رياٍل )30.000(، ومل  )40.000(، ثم ورد عر�ص املحا�صب ).....( باأتعاب قدَّ
يرد للدائرة اإفادة من املحا�صب ).....(، وعليه راأت الدائرة الكتابة للمحا�صب االأقل عر�صًا، وهو 
).....(، ويف جل�صة 1428/8/22هـ ح�صر املحا�صب ).....( وجرى اإفهامه باملهمة املطلوبة، وا�صتعد 
مًا، واملتبقي عند تقدمي  بدرا�صة الطلب خالل �صهر من تاريخه على اأن يدفع له ن�صف االأتعاب مقدَّ
التقرير، وعليه حثت الدائرة الطرفني على دفع اأتعاب املحا�صب، وتقدمي جميع ما لديهما بخ�صو�ص 
َعى عليه كقيمة من  ِعي من املُدَّ مو�صوع الدرا�صة، وهو اإثبات مقدار املبالغ املالية التي ا�صتلمها املدَّ
ح�صته املباعة، وعليه قررت الدائرة ندب مكتب املحا�صب ).....(؛ لدرا�صة التعامل بني الطرفني، 
َعى عليه،  املُدَّ َعى عليه كقيمة حل�صته املباعة على  املُدَّ ِعي من  املدَّ ا�صتلمها  التي  املبالغ  واحت�صاب 
وتقدمي تقرير فني بذلك خالل فرتة �صهر من تاريخه، ويف تاريخ 1428/10/19هـ وردت للدائرة 
دة التقرير من مكتب املحا�صب القانوين ).....(، وجرى �صمها مللف الق�صية، ويف نف�ص التاريخ  م�صوَّ
َعى عليه،  ِعي اأ�صالة، ومت ت�صليمه ن�صخة منها، ويف تاريخ 1428/10/24هـ ح�صر وكيل املُدَّ ح�صر املدَّ
ماليني  )ثالثة  قدره  مبلغًا  هناك  اأن  التقرير  دة  م�صوَّ ت�صمنت  وقد  منها،  ن�صخة  ت�صليمه  وجرى 
َعى عليه، ولي�ص ب�صاأنها خالف بني الطرفني، واأن  ِعي من املُدَّ األف( رياٍل ا�صتلمها املدَّ وخم�صمائة 
ِعي  املدَّ يقر  رياٍل  مليون  منها  رياٍل،  األف(  ومائتا  )مليونان  قدرها  مبالغ  يف  ينح�صر  اخلالف 
َعى  ده املُدَّ با�صتالمه، ولكنه يخ�ص مطالبة اأخرى، وال يخ�ص الدعوى حمل النظر، ومليون اآخر �صدَّ
ِعي كفالة غرم واأداء بهذا املبلغ  ِعي بحكم اأنه كفل املدَّ عليه لــ ).....(، واحت�صبه من م�صتحقات املدَّ
ِعي بدفع مبلغ )مليون( رياٍل للمدعو ).....( كاأجرة  بعد �صدور حكم نهائي من املحكمة باإلزام املدَّ
َعى عليه هذا  عى عليه، وقد �صلَّم املُدَّ ِعي واملدَّ و�صاطة و�صم�صرة؛ الإمتام عقد بيع املطاعم بني املدَّ
على  ِعي  املدَّ ويعرت�ص  والكفالة،  للحكم  تنفيذَا  بالدمام  املدنية  احلقوق  اإدارة  الأمر  ب�صيك؛  املبلغ 
له، ومنها  للمحكوم  املبلغ  َعى عليه بدفع  املُدَّ ُيعمد  الأنه مل  ال�صداد من م�صتحقاته؛ نظرًا  احت�صاب 
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ِعي  َعى عليه لنف�ص ال�صخ�ص املذكور ).....( كقر�ص ح�صن بعلم املدَّ )مائتا األف( رياٍل دفعها املُدَّ
ِعي على ذلك بحكم اأنه مل  عي متى طلبها، ويعرت�ص املدَّ على اأن يقوم املذكور ).....( بدفعها للمدَّ
َعى عليه خطيًا بدفع املبلغ للمذكور، وترك املحا�صب اأمر الف�صل يف هذه اخلالفات للدائرة،  ُيعمد املُدَّ
اأرباح  وكذا  للمطعم،  اإدارته  فرتة  خالل  وعموالت  برواتب  يطالب  ِعي  املدَّ اأن  املحا�صب  اأورد  كما 
عليه  َعى  املُدَّ من  اإقرار  وجود  اإىل  اأ�صار  كما  لذلك،  م�صتندات  م  يقدِّ ومل   ،).....( �صركة  ا�صتثمار 
عي يف حال عدم قيامه باإلغاء ال�صيك رقم  بتاريخ 1422/8/11هـ، بدفع مبلغ ثالثمائة األف رياٍل للمدَّ
َعى عليه  )68( اخلا�ص باملليون ال�صادر ل�صالح ).....(، ويف جل�صة 1428/11/9هـ، اأفاد وكيل املُدَّ
َعى عليه ح�صة  ل اإليها املحا�صب، اإذ اإنها تثبت دفع املُدَّ اأنه ال يعرت�ص على نتيجة القرار التي تو�صَّ
ِعي من قيمة املبيع البالغة )خم�صة ماليني و�صبعمائة األف( رياٍل مع حتفظه على اإ�صارة املحا�صب  املدَّ
ِعي عما جاء يف التقرير  عي مل يندب املحا�صب لدرا�صتها، وب�صوؤال املدَّ يف تقريره اإىل طلبات للمدَّ
ِعي  م ردًا حمررًا، ويف جل�صة 1428/11/22هـ ح�صر املدَّ اأفاد باأنه يعرت�ص على ما جاء فيه، و�صيقدِّ
التقرير،  على  مالحظاته  ِعي  املدَّ م  وقدَّ القانوين،  واملحا�صب   ).....( عليه  َعى  املُدَّ ووكيل  اأ�صالة 
َعى عليه  ن اإقرارًا �صرعيًا من املُدَّ ع من الطرفني، واملت�صمِّ نة اأن املحا�صب اأغفل البيان املوقَّ واملت�صمِّ
خ يف 1422/7/27هـ، واملت�صمن بيان ما تبقى يف ذمة  وم�صار اإليه يف البند ال�صابع من العقد املوؤرَّ
َعى عليه من مبالغ مالية تخ�ص بيع ال�صركة، وهذا امل�صتَند ال خالف عليه بني الطرفني؛ الأنه اآخر  املُدَّ
ِعي )مليونان ومائتا  َعى عليه باأن ر�صيد املدَّ امل�صتندات املالية، وورد ذكره يف العقد، وفيه يقرر املُدَّ
األف( رياٍل، ويعرت�ص على احت�صاب مليون و�صتمائة منها مقابل قطعة اأر�ص رقم )146( بالبلك رقم 
ط رقم )337/1( بالدمام مب�صاحة )2375.5م2( والتي وردت بالعقد واأ�صار اإليها  )15( من املخطَّ
التقرير يف اأوله، واأهملها يف النتائج، مل يتنازل عنها مطلقًا كما يوؤكد اأن مبلغ )ال�صتمائة األف( رياٍل 
اأرفق م�صتنداتها للمحا�صب، كما يعرت�ص على  واأن  ِعي �صبق  اأخرى يف ذمة املدَّ املتبقية هي حقوق 
ِعي للمذكور  مه املدَّ َعى عليه اإىل ).....(، والذي قدَّ احت�صاب مبلغ )املليون( رياٍل الذي دفعه املُدَّ
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م للمحا�صب حكمًا مميزًا بهذا ال�صاأن كما يعرت�ص على  دون الرجوع عليه، واأخذ موافقته، وقد قدَّ
م�صتحقاته،  من  ح�صن  كقر�ص  ال�صخ�ص  لذات  عليه  َعى  املُدَّ �صلَّمها  رياٍل  األف(  )مائتي  احت�صاب 
فكيف ُيقِر�ص اأمواله الآخر دون الرجوع اإليه، واأفاد املحا�صب باأنه �صبق واأن ا�صتلم ن�صخة من هذا 
جل�صة  ويف  املو�صوع،  ب�صاأن  النهائي  تقريره  وتقدمي  دة  امل�صوَّ ملراجعة  وي�صتمهل  االعرتا�ص، 
َعى عليه دفع مبلغًا  اأن املُدَّ م املحا�صب تقريره املحا�صبي، والذي انتهى فيه اإىل  1429/1/4هـ، قدَّ
عي ب�صورة مبا�صرة عن طريق �صيكات، وبهذا يكون  قدره )اأربعة ماليني وخم�صمائة األف( رياٍل للمدَّ
رياٍل  )مليون(  منها   ،).....( للمدعو  عليه  َعى  املُدَّ دفعها  رياٍل،  األف(  ومائتي  )مليونًا  املتبقي 
ِعي بدفعها اإليه،  ا�صتحقها املدعو ).....( مبوجب حكم نهائي؛ لو�صاطته يف بيع املطاعم باإلزام املدَّ
َعى عليه من  عي كفالة غرم واأداء، واحت�صبها املُدَّ َعى عليه لقاء كفالته للمدَّ دها نيابة عن املُدَّ و�صدَّ
َعى عليه للمدعو ).....( من م�صتحقات  ِعي، ومنها )مائتا األف( رياٍل، اأقر�صها املُدَّ م�صتحقات املدَّ
ِعي يطالب مببلغ )ثالثمائة األف( رياٍل مبوجب  ِعي دون تعميد خطي، ي�صيف اإىل ذلك اأن املدَّ املدَّ
باإلغاء  عليه  َعى  املُدَّ يقم  اإذا مل  رياٍل،  األف(  عي )ثالثمائة  للمدَّ يدفع  باأن  عليه  َعى  املُدَّ اإقرار من 
َعى عليه ب�صبب كفالته  ال�صيك )68( املتعلق باملليون رياٍل ال�صادر ل�صالح ).....(، والذي اأعده املُدَّ
عي ب�صاأن دفع هذا املبلغ امل�صتَحق بحكم ق�صائي للمدعو ).....(، وترك املحا�صب اأمر الف�صل  للمدَّ
التكليف،  بحدود  تتعلق  ال  عي  للمدَّ اإىل مطالبات  التقرير  املحا�صب يف  اأ�صار  كما  للدائرة،  يف هذا 
وبت�صليم طريف الدعوى ن�صخة من التقرير ا�صتمهال؛ الإبداء مرئياتهما، ويف جل�صة 1429/1/11هـ 
َعى عليه مذكرة اأو�صح فيها اأن )املليون( رياٍل التي دفعها موكله للمدعو ).....(، اإمنا  م وكيل املُدَّ قدَّ
ِعي من  كانت من اأجل تنفيذ احلكم النهائي رقم )4/31( بتاريخ 1423/3/27هـ بعد اأن طلب املدَّ
موكله اأن يكفله كفالة غرم واأداء لدى املدعو ).....( وموافقة موكله على الكفالة كانت على اأ�صا�ص 
 ).....( للمدعو  ِعي  املدَّ �صداد  واأنه يف حال عدم  املبيع،  قيمة  عي من  للمدَّ متبقية  مبالغ  لديه  اأن 
ف�صوف يقوم موكله بال�صداد، وهو ما ح�صل، واأما ب�صاأن مبلغ )املائتان األف( رياٍل، فقد دفعها موكله 
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�صهادة  �صوى  بذلك  م�صتندًا  موكله  لدى  ولي�ص  ِعي،  املدَّ من  �صفوي  اأمر  مبوجب   ).....( للمدعو 
بخ�صو�ص  واأما  املبلغ،  باإقرا�صه  ملوكله  ِعي  املدَّ تعميد  اأثناء  موجودًا  كان  الذي   ،).....( املقرت�ص 
)الثالثمائة األف( رياٍل، فيعرت�ص على اإدراج املحا�صب لها �صمن التقرير بحكم اأنها خارج مو�صوع 
اأن  اإىل  التقرير، وم�صريًا  ال�صابقة على  اأكد فيها اعرتا�صاته  ِعي مذكرة  املدَّ م  املبيع، كما قدَّ قيمة 
َعى عليه، واختتمها بتاأكيد ما جاء  هناك مبلغًا قدره )مليونان ومائتا األف( رياٍل، مل ت�صدد من املُدَّ
َعى عليه، واعتباره �صريكًا  املُدَّ بينه وبني  العقود املرَبمة  باإلغاء جميع  يف الئحة دعواه من املطالبة 
اإخالل مبا  دون  ال�صركة  قر�ص  وت�صديد  املنا�صب،  التعوي�ص  واحت�صاب  املطاعم  بن�صبة )58%( يف 
َعى عليه ب�صاأن املركز املايل بني الطرفني، وراأت  اأو�صحه من املبالغ امل�صتَلمة وغري امل�صتلمة من املُدَّ

الدائرة اإقفال املرافعة للدرا�صة واحلكم.

ِعي  وبعد �صماع الدعوى واالإجابة وبعد االطالع على اأوراق الق�صية وم�صتنداتها، وحيث اإن دعوى املدَّ
�صريكًا يف  بقائه  واإثبات  عليه  َعى  املُدَّ على  ال�صركة  بيع ح�صته يف  باإلغاء عقود  باملطالبة  تنح�صر 
َعى عليه بتعوي�صه عن عدم ا�صتفادته من  مطعم ).....( ومطعم ).....( بن�صبة )58%( واإلزام املُدَّ
تاريخه  َعى عليه اعتبارًا من 2001/6/30م وحتى  املُدَّ رة على  موارد املطعم باعتبار ح�صته موؤجَّ
قدره  مبلغًا  له  يدفع  باأن  عليه  َعى  املُدَّ واإلزام  باطراد،  تزيد  ال�صنة  رياٍل يف  األف(  )�صتمائة  بواقع 
َعى  )اأربعة ع�صر مليون( رياٍل باعتبارها قر�صًا �صخ�صيًا مرتتبًا على احل�ص�ص التي ا�صرتاها املُدَّ
عليه من ال�صركاء، وحيث اإن النزاع نا�صئ بني �صريكني يف �صركة نظامية – ذات م�صوؤولية حمدودة 
التجارية  الدوائر  – فاإن نظر هذه الدعوى والف�صل فيها يكون من اخت�صا�ص  التاأ�صي�ص  – حتت 
 )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  وقرار  وتعديالته،  ال�صركات  نظام  به  يق�صي  ح�صبما  املظامل  بديوان 
بتاريخ 1407/10/26هـ ، كما تخت�ص هذه الدائرة بنظر النزاع والف�صل فيه مبوجب قرارات معايل 
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مة الخت�صا�صات الدوائر التجارية النوعي واملكاين. رئي�ص الديوان املنظِّ
ِعي املتعلق باإلغاء جميع  وحيث اإنه فيما يخ�ص نظر هذه الدعوى مو�صوعًا، فاإنه بخ�صو�ص مطلب املدَّ
يزال  ال  واعتباره  املطاعم،  ِعي ح�صته يف  املدَّ ببيع  املتعلقة  عليه  َعى  املُدَّ وبني  بينه  املرَبمة  العقود 
عى عليها  ِعي واملدَّ �صريكًا فيها بن�صبة )58%(، فاإنه باالطالع على العقود التي جرى اإبرامها بني املدَّ
اأُبرم بينهما بتاريخ 1422/3/12هـ، واملت�صمن  بخ�صو�ص بيع احل�صة، جند اأن اأولها العقد الذي 
َعى عليه مببلغ )ثمانية ماليني( رياٍل �صاملة حل�صته يف امل�صروع  ِعي لكامل امل�صروع على املُدَّ بيع املدَّ
ِعي  عى عليه اأن ابن اأخت املدَّ وح�صة �صريكيه �صركة ).....(، وموؤ�ص�صة ).....(، وحيث تبني للمدَّ
ت�صرفه  يجيزا  مل  �صريكيه  اأن  كما  امل�صروع،  يف  الت�صرف  له  ل  املخوِّ ِعي  املدَّ توكيل  بف�صخ  قام  قد 
َعى  َعى عليه، فقد قاما باإعداد عقد جديد يخ�ص بيعهما ح�صتهما على املُدَّ ببيع ح�صتهما على املُدَّ
َعى عليه ببيع ح�صتهما  عا – اأي ال�صريكني – بتاريخ 1422/3/25هـ عقدًا جديدًا مع املُدَّ عليه ووقَّ
َعى عليه مببلغ )مليونني وثالثمائة األف( رياٍل، ثم اتفق  عليه، والبالغة )42%( من امل�صروع على املُدَّ
َعى  املُدَّ ِعي ح�صته يف امل�صروع على  اإبرام عقد جديد يخ�ص بيع املدَّ َعى عليه على  املُدَّ ِعي مع  املدَّ
عليه بحكم اأن �صريكيه مل يجيزا العقد االأول؛ لعدم توكيله منهما، اأو تفوي�صه بالبيع واإبرامهما عقدًا 
َعى عليه، ي�صاف اإىل ذلك اإلغاء ابن اأخته ).....( توكيله، فقد اأبرم العقد اجلديد  جديدًا مع املُدَّ
َعى عليه مببلغ )خم�صة ماليني  ِعي ح�صته البالغة )58%( على املُدَّ بتاريخ 1422/7/23هـ ببيع املدَّ

و�صبعمائة األف( رياٍل، وذلك ب�صفته وكياًل عن ابن اأخته مبوجب الوكالة امللغاة.
ن اإلغاء  َعى عليه بتاريخ 1422/10/15هـ ت�صمَّ عي اأن ابن اأخته اأبرم عقدًا جديدًا مع املُدَّ ثم تبنيَّ للمدَّ
عى عليه  خ يف 1422/7/23هـ بعد اأن اأكد ابن اأخته للمدَّ َعى عليه، واملوؤرَّ عقد البيع ال�صابق له مع املُدَّ
ِعي – باع ما ال ميلك، وحدد قيمة احل�صة يف العقد االأخري باأربعة ماليني و�صبعمائة  اأنه – اأي املدَّ

األف رياٍل، وذلك بتخفي�ص قيمة املبيع مببلغ )مليون( رياٍل عن العقد ال�صابق.
مع  ِعي  املدَّ اأبرمه  الذي  االأول  العقد  اأن  الذكر، جند  اآنفة  العقود  على  ال�صرعية  القواعد  وبتطبيق 
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َعى عليه  ِعي ح�صته، وح�صة �صركائه على املُدَّ ن بيع املدَّ َعى عليه بتاريخ 1422/3/12هـ ت�صمَّ املُدَّ
ِعي باع ما ال ميلك، وقيام �صريكيه  دون تفوي�ص اأو اإجازة منهم، وبالتايل اأ�صبح العقد باطاًل؛ الأن املدَّ
ِعي  ِعي لبيع ح�صتهما يوؤكد ذلك البطالن، كما اأن قيام املدَّ باإعادة البيع، وتوقيع عقد جديد مع املدَّ
بر�صاهما،  االأول  العقد  اإلغاءهما  يوؤكد  خ يف 1422/7/23هـ  موؤرَّ باإبرام عقد جديد  عليه  عى  واملدَّ
َعى  ِعي ح�صته بعد اإلغاء توكيله من ِقبل املدعو ).....( قام املُدَّ وبعد ح�صول اللب�ص ب�صاأن بيع املدَّ
ِعي ذاتها بقيمة  عليه بتوقيع عقد جديد مع املدعو ).....( يف 1422/10/15هـ، ب�صراء ح�صة املدَّ
ل  امل�صجَّ هو  وا�صمه  ال�صفة،  �صاحب  اأنه  بحكم  �صبقه،  الذي  العقد  عن  رياٍل  )مليون(  مببلغ  تقل 
دفعها  له  �صبق  التي  واملبالغ  عليه حلقوقه،  َعى  املُدَّ اأجل حفظ  ومن  االأمانة،  مع  املرَبم  العقد  على 
َعى عليه بتاريخ  ِعي مع املُدَّ عي، وال�صحيح الثابت اأمام الدائرة هو �صحة العقد الذي اأبرمه املدَّ للمدَّ
باإبرامه  باإلغائه؛ نظرًا الأنه قام  ِعي  اأي مربر ملطالبة املدَّ 1422/7/23هـ ونفاذه، وال جتد الدائرة 
الت�صرف، كما ال يقبل  اإجراء هذا  التي متكنه من  ال�صرعية  وبيع ح�صته فيه، وهو بكامل ال�صفة 
َعى عليه اإعادة اإبرام عقد جديد؛ ل�صراء احل�صة ذاتها من املدعو ).....(؛ لعدم �صفة هذا  من املُدَّ
متفقون   ).....( واملدعو  عليه  عى  واملدَّ ِعي  املدَّ الأن  والأنه ال ميلك احل�صة؛  العقد؛  االأخري يف هذا 
 ).....( ِعي  املدَّ اأخت  ابن  ا�صم  و�صع  مت  واإمنا  للح�صة،  احلقيقي  املالك  هو  ِعي  املدَّ باأن  ومقرون 
عي  كاإجراء �صكلي من اأجل التمكن من قبول �صفة هذا ال�صخ�ص كم�صتثمر لدى االأمانة، واأ�صدر للمدَّ

توكياًل؛ ال�صتكمال االإجراءات الر�صمية والنظامية.
عي من عدمه، وال اأثر لوجود ا�صمه  ومبوجب ما �صبق فاإنه ال اأثر الإلغاء املدعو ).....( �صك توكيله للمدَّ
َعى عليه بتاريخ 1422/10/15هـ  عه مع املُدَّ يف العقد املرَبم مع االأمانة، كما اأنه ال اأثر للعقد الذي وقَّ
بحكم اأن جميع هذه االإجراءات �صورية وغري حقيقية، كما اأن هذا العقد االأخري عقد �صوري ال عربة 
عى عليه الإبرامه، وذلك  به، وال نفاذ له بغ�ص النظر عن االأ�صباب التي دعت املدعو ).....( واملدَّ
تاأ�صي�صًا على القاعدة ال�صرعية التي تق�صي باأن االأمور مبقا�صدها، والقاعدة االأخرى التي تق�صي 
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باأن االأ�صل يف العقود املقا�صد واملعاين ال االألفاظ واملباين.
بتاريخ   )2/235( رقم  اخلرب  مبحافظة  العامة  املحكمة  من  ال�صادر  احلكم  ذلك  جميع  ويوؤكد 
1426/10/10هـ - املرَفق ن�صخته باالأوراق – املت�صمن اإقرار وكيل املدعو ).....( وكيله ).....( 
ِعي ).....(، هو املالك احلقيقي للح�صة املثَبتة يف م�صروع مطاعم ).....( ومطعم ).....(،  باأن املدَّ
ِعي  ع بني املدَّ واأنه �صاحب ال�صفة احلقيقي يف العقد املرَبم مع االأمانة، واأن العقد احلقيقي هو املوقَّ
عه موكله ).....( مع املدعو ).....( بتاريخ 1422/10/15هـ،  ).....( و).....(، واأن العقد الذي وقَّ
بينهما  ع  واملوقَّ  ).....( عليه  عى  واملدَّ  ،).....( ِعي  املدَّ بني  املرَبم  ال�صابق  العقد  اإلغاء  واملت�صمن 
بتاريخ 1422/7/23هـ، مت توقيعه من ِقبل موكله ).....( بناًء على معلومات مغلوطة من ).....(، 
واأن موكله ال ميلك ال�صفة ال�صرعية يف اإبرام مثل هذا العقد مع ).....(؛ الأن املالك حل�صة امل�صروع 
وكافة عقوده من عقود ال�صراكة، وعقود االأمانة وامليزانيات وغريها كلها تخ�ص ).....( .... وقد 
ت�صمن ال�صك القبول ال�صرعي؛ الإقرار الوكيل ).....( على موكله ).....(، واكت�صب ال�صك للقطعية 

بقناعة االأطراف.
خ يف 1422/7/23هـ، فقد  وتاأ�صي�صًا على �صحة وثبوت املبايعة بني الطرفني ح�صب عقد البيع املوؤرَّ
للمطاعم  عليه  َعى  املُدَّ ا�صتالم  تبنيَّ  فيه، حيث  الواردة  بالتزاماتها  االأطراف  وفاء  الدائرة  بحثت 
ِعي لقيمة احل�صة وقدرها )خم�صة ماليني و�صبعمائة  املدَّ ا�صتالم  واأما بخ�صو�ص  وت�صرفه فيها، 
األف( رياٍل، فقد ح�صل بينهما خالف يف ذلك، وعليه مت ندب اخلربة املحا�صبية؛ لدرا�صة التعامل 
املحا�صب  تعيني  ومت  عليه،  َعى  املُدَّ من  ِعي  املدَّ ا�صتلمه  الذي  املبلغ  وحتديد  بينهما  املايل  والتبادل 
حة تفا�صيله يف وقائع هذا احلكم، واملت�صمن اأن  القانوين ).....( لهذه املهمة، فاأ�صدر تقريره املو�صَّ
َعى عليه، وقدره )ثالثة ماليني وخم�صمائة األف( رياٍل ال خالف  ِعي من املُدَّ هناك مبلغًا ا�صتلمه املدَّ
ِعي  ك املدَّ األف( رياٍل، حيث يتم�صَّ عليها، واإمنا ح�صل اخلالف يف املتبقي وقدره )مليونان ومائتا 

عي. َعى عليه باأن هذا املبلغ متبق بذمته، ومل يتم الوفاء به للمدَّ باإقرار �صادر من املُدَّ
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َعى عليه ب�صيك  ِعي من املُدَّ وحيث اإنه من املتبني اأن من املبلغ حمل اخلالف مليون رياٍل ا�صتلمها املدَّ
الأمره م�صحوبًا على البنك ال�صعودي الربيطاين برقم )191105( يف 2001/9/1م، وحمل اعرتا�ص 
واإمنا  عليه،  َعى  املُدَّ على  بيع ح�صته  مو�صوع  يخ�ص  ال  با�صتالمه  يقر  الذي  املبلغ  هذا  اأن  ِعي  املدَّ
اإ�صرار  يتعلق مبو�صوع احل�صة مع  اأنه ال  يثبت  اأو  املو�صوع،  اآخر، ومل يحدد هذا  يخ�ص مو�صوعًا 
َعى عليه اأن هذا املبلغ يخ�ص قيمة احل�صة، وعليه فاإنه يجب حمل �صداد هذا املبلغ على  وتاأكيد املُدَّ
متبقي قيمة احل�صة امل�صرتاة واعتمادها من قيمتها، وهو االإجراء الذي اعتمده املحا�صب يف تقريره 
َعى عليه مبا�صرة عن طريق ال�صيكات )اأربعة  ِعي من املُدَّ النهائي؛ لي�صبح جمموع ما ا�صتلمه املدَّ

ماليني وخم�صمائة األف( رياٍل.
َعى عليه للمدعو ).....(، واحت�صبها من  وحيث اإنه فيما يخ�ص مبلغ )املليون( رياٍل التي دفعها املُدَّ
د هذا املبلغ  َعى عليه �صدَّ ِعي بخ�صمها من متبقي قيمة احل�صة، فاإن الثابت اأن املُدَّ م�صتحقات املدَّ
ِعي بدفع هذا املبلغ للمدعو ).....(، ونتيجة لقيام  للمذكور؛ اإنفاذًا حلكم ق�صائي نهائي ُيلِزم املدَّ
ِعي كفالة غرم واأداء لدى املحكوم ل�صاحله و�صداده لهذا املبلغ لدى جهات  َعى عليه بكفالة املدَّ املُدَّ
ِعي هذه الكفالة و�صحة احلكم النهائي ال�صادر باإلزامه بدفع هذا املبلغ  التنفيذ، وحيث مل ينكر املدَّ
– اأي  الثابت بذمته  َعى عليه لهذا املبلغ  املُدَّ للمدعو ).....(، فاإنه ال حمل العرتا�صه على �صداد 
َعى عليه عدم ال�صداد اإال بعد االإذن له؛  ِعي – للمدعو ).....(، كما اأنه ال ينظر طلبه من املُدَّ املدَّ
ِعي من عدمها يف �صداد مبلغ م�صتقر بذمته، وحالِّ االأداء، وواجب  الأنه ال ينظر �صرعًا ملوافقة املدَّ
اإال نوعًا من املماطلة يف �صداد احلقوق  الت�صليم بعد متكن كفيله الغارم من ال�صداد، وال ُيعد هذا 
ده للمدعو  َعى عليه هذا املبلغ – املليون رياٍل – الذي �صدَّ ِعي، واأما احت�صاب املُدَّ ال ُيقرُّ عليها املدَّ
ِعي اخلا�صة بح�صته املباعة يف املطاعم، فهو نوع من املقا�صة  ).....( من متبقي م�صتحقات املدَّ
َعى عليه يف احت�صابها  امل�صروعة واملقبولة؛ لتماثل املبالغ من حيث اجلن�ص وال�صفة، وتقر الدائرة املُدَّ

واعتمادها من �صمن املبالغ التي ُتعد بحكم امل�صتوفاة من قيمة احل�صة امل�صرتاة.
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َعى عليه قر�صًا ح�صنًا للمدعو ).....( بعلم  وحيث اإنه ب�صاأن مبلغ )املائتي األف( رياٍل التي دفعها املُدَّ
ِعي على  ِعي، بينما يعرت�ص املدَّ َعى عليه احت�صابها �صمن م�صتحقات املدَّ ِعي وطلب املُدَّ وموافقة املدَّ
َعى عليه خطيًا ب�صداد  احت�صابها �صمن امل�صتحقات املتبقية من قيمة احل�صة؛ نظرًا الأنه مل ُيعمد املُدَّ
عي كثريًا وهو االإقرار ال�صادر من  اأية مبالغ للمدعو ).....( بينما ت�صمن امل�صتَند الذي يحتج به املدَّ
َعى عليه بتاريخ 1422/7/27هـ احت�صاب مبلغ )مائتي األف( رياٍل من �صمن املبالغ امل�صتحقة  املُدَّ
)الثالثة  �صمن  الطرفني  مبوافقة  اإدخالها  ومت   ،).....( للمدعو  كقر�ص  املبيع  قيمة  من  عي  للمدَّ
ِعي؛ لي�صبح املتبقي له ح�صب هذا امل�صتَند )مليونني  ماليني وخم�صمائة األف( رياٍل التي ا�صتلمها املدَّ
ِعي على احت�صاب هذه ال�صلفة  ومائتي األف( رياٍل، ومل يت�صمن هذا امل�صتَند اأي حتفظ من ِقبل املدَّ
د، وقام بالتوقيع عليه، وهو اإقرار �صمني مبوافقته على احت�صاب هذا املبلغ الذي  �صمن املبلغ امل�صدَّ
ِعي بحكم  دة له من قيمة احل�صة، وبهذا يكون املدَّ مت اإقرا�صه للمدعو ).....( �صمن املبالغ امل�صدَّ
َعى عليه مببلغ قدره )خم�صة ماليني و�صبعمائة  امل�صتويف لكامل قيمة احل�صة التي باعها على املُدَّ
عي ح�صب العقد  َعى عليه قد اأدى ما عليه من التزام بدفع قيمة ح�صته للمدَّ األف( رياٍل، ويكون املُدَّ
اإلغاء هذا  ِعي  املدَّ رف�ص طلب  اإىل  الدائرة  معه  تنتهي  بتاريخ 1422/7/23هـ، مما  بينهما  ع  املوقَّ

العقد؛ لتحقق �صحته وثبوته ونفاذه وتوافر اأركان عقد البيع فيه و�صروطه.
ِعي االأخرى التي اأ�صار اإليها املحا�صب يف تقريره، فهي ال تتعلق باملهمة  واأما بخ�صو�ص مطالبات املدَّ

املناطة به، وعليه فاإن الدائرة ت�صرف النظر عن مناق�صتها.
ِعي حل�صته، فاإنه ال حمل ملطالبته باحت�صاب التعوي�ص عن فرتة ا�صتغالل  وبناًء على ثبوت بيع املدَّ
َعى عليه للمطاعم من تاريخ 2001/6/30م، وذلك بتقدير اإيجار ح�صته )�صتمائة األف( رياٍل،  املُدَّ
احل�صة  ملكية  النتقال  تعوي�صًا  االإيجار  لهذا  ِعي  املدَّ ا�صتحقاق  لعدم  تاريخه؛  اإىل  باطراد  تزيد 

عى عليه من تاريخ 1422/7/23هـ، وتذهب الدائرة اإىل رف�ص هذا ال�صق من الدعوى. للمدَّ
د له مبلغًا قدره )اأربعة ع�صر مليونًا(   اأن ي�صدِّ َعى عليه  املُدَّ باإلزام  ِعي  واأما بخ�صو�ص مطالبة املدَّ
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ِعي  َعى عليه من ال�صركاء، فاإنه ملَّا ثبت اأن املدَّ متثل قر�صًا �صخ�صيًا على احل�ص�ص التي ا�صرتاها املُدَّ
َعى عليه يف امل�صروع مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات باملبلغ الذي  قد باع ح�صته على املُدَّ
ِعي فاإنه يكون قد اأ�صقط حقه يف هذا القر�ص على فر�ص  �صبق حتديده ح�صرًا من البائع، وهو املدَّ
�صحته، حيث جاء يف البند اخلام�ص من العقد املذكور املرَبم بني الطرفني بتاريخ 1422/7/23هـ 
ِعي –  ما يلي: "حمل البيع والتنازل يف هذا العقد هو كافة احل�ص�ص اململوكة للطرف االأول – املدَّ
يف م�صروع عامل املرح العائلي والتي تعادل ن�صبتها ثمان وخم�صون باملائة )58%( من اإجمايل قيمة 
ِعي  امل�صروع بجميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات". ومبوجبه فاإنه اإذا كان حل�صة املدَّ
حقوقًا جتاه باقي ال�صركاء، فقد �صملها البيع، وانتقلت هذه احلقوق – على فر�ص �صحتها – اإىل 
َعى عليه – وهو �صاحب ال�صفة يف املطالبة بها اأو تركها، كما اأنه على افرتا�ص اأن  امل�صرتي – املُدَّ
فاإنه  بتح�صيلها،  ويطالب  ذاتها،  لل�صركة  ِعي  املدَّ ِقبل  من  مًا  مقدَّ �صخ�صيًا  قر�صًا  املبلغ ميثل  هذا 
ف�صاًل عن اأنه مل يقدم ما يثبتها فاإنه من امل�صتبعد عقاًل اأن تتم املناق�صة والتفاو�ص بني املتعاقدين 
ب�صاأنها،  للبحث  وتقدميهما عدة م�صتندات  ب�صاأنها  والنق�صان واخلالف  بالزيادة  املبيع  على قيمة 
ويرتكا النقا�ص واملفاو�صة ملبلغ اأكرب من قيمة املبيع، وميثل ما يزيد على ال�صعف، فلم يتم الن�ص 
على هذا القر�ص يف العقد املرَبم بينهما، وال االإ�صارة اإليه، وال ا�صرتاطه، وال مناق�صته يف امل�صتندات 
ِعي  عى به، واأن املدَّ الدائرة بينهما، مما يدل على اأنه مل يكن مثار نقا�ص، وال نزاع يف مطالبة املدَّ
َعى عليه بالقيمة املذكورة يف العقد، وقدرها )خم�صة ماليني  باع كل ما ميلك يف ال�صركة على املُدَّ
و�صبعمائة األف( رياٍل، مبا فيها الديون امل�صتحقة له بذمة ال�صركة، بل اإن الظاهر والثابت هو اإ�صقاط 
ِعي لهذا القر�ص – على فر�ص �صحته – اأو تفريطه يف االإ�صارة اإليه والن�ص عليه يف العقد، بل  املدَّ
اإن ما جاء يف العقد يدح�ص هذه املطالبة بحكم اأنه باع تلك احل�صة مبا لها من حقوق، وما عليها من 
التزامات، ومن �صعى يف نق�ص ما مت على يديه ف�صعيه مردود عليه؛ والأن االأ�صل الرباءة كما اأن االأ�صل 
العدم، فاإن الدائرة تلتفت عن هذا املطلب، ولكل ما �صبق فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�ص هذه الدعوى.
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َعى عليه ).....(؛ ملا هو  ِعي ).....( �ضد املُدَّ لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى املقامة من املدَّ

مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/585/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 61/د/جت/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 597/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة – قرار ال�ضركاء بتحديد �ضالحيات مدير ال�ضركة – اأجر اأتعاب 

حماماة – اإدارة ال�ضركة. 

َعى عليهم باأن  ِعي باإلزام املُدَّ املطالبة باأجر اأتعاب املحاماة كبند م�صتقل عن االإدارة – مطالبة املدَّ
يدفعوا له مبلغ )2.425.000( رياٍل مقابل اأتعاب املرافعة عن ال�صركة يف عدة ق�صايا – ثبوت اأن 
خ ).....( قد ن�ص على  ِعي �صريك يف �صركة ).....( املحدودة، وثبوت اأن قرار ال�صركاء املوؤرَّ املدَّ
ِعي اإدارة ال�صركة، وله يف ذلك كافة ال�صالحيات الالزمة الإدارتها ومتثيلها لدى اأٍي من  تويلِّ املدَّ
اجلهات الر�صمية وغري الر�صمية وله حق الرتافع اأمام املحاكم ).....( يف الدعاوى املرفوعة من 
ِعي يف  ال�صركة، اأو املقامة �صدها، على اأن يتقا�صى راتبًا يتفق عليه ال�صركاء – اأثره: اأن جهود املدَّ
الرتافع واملحاماة عن ال�صركة هي جزء من اأعماله املنوطة به كمدير لل�صركة، فال يجوز له اإفرادها 

باأجرة م�صتقلة دون ن�ص يف العقد – موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى.

 نظام املحاماة ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/38( وتاريخ 1422/7/28هـ .
 قرار جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ وم�صمونه: " نقل اخت�صا�صات هيئات 
ح�صم املنازعات التجارية املن�صو�ص عليها يف النظم والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن 

تطبيق نظام ال�صركات اإىل ديوان املظامل".
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ِعي اأ�صالة تقدم بالئحة دعوى ذكر فيها اأنه عمل كوكيل �صرعي  تتح�صل وقائع هذه الق�صية باأن املدَّ
واملو�صحة  الفرع،  بهذا  التجارية  الدوائر  اأمام  جميعها  ُنظرت  ق�صايا  �صتة  يف  عليهم  َعى  املُدَّ عن 
للخ�صومة  ُمنهيًا  حكمًا  ب�صاأنها  وال�صادر  1410هـ،  لعام  )3/230/ق(  رقم  الق�صية   -1 كاالآتي: 
رقم  الق�صية   -2 1410هـ  لعام  )3/د/ت/ج/16  رقم  باحلكم  نة  املدوَّ ال�صلح  اتفاقية  على  بناًء 
َعى عليهم مطالبًا بتنفيذ ال�صرط اجلزائي  )3/81/ق( لعام 1413هـ، واملقامة من ).....( �صد املُدَّ
املن�صو�ص عليه يف البند الثامن من عقد املخارجة املرَبم بني اأطراف اخل�صومة لعدم تنفيذ االتفاق 
اخلا�ص بور�صة الريا�ص امل�صتاأَجرة من ).....( ب�صك احلكم رقم )90/د/ت/15( لعام 1413هـ، 
لعام  )3/170/ق(  رقم  الق�صايا   -5-4-3 الطرفني.  بني  �صلحًا  الق�صية  انتهاء  بثبوت  القا�صي 
1414هـ، ورقم )3/103/ق( لعام 1416هـ املقامتني من ).....( والتي طالب فيها املذكور مبا �صدر 
لعام 1415هـ  رقم )3/166/ق(  الق�صية  لعام 1415هـ يف  رقم )68/د/ت/ج(  الدائرة  به حكم 
6- الق�صية رقم )3/44/ق( لعام 1419هـ املنظورة اأمام الدائرة التجارية اخلام�صة ع�صر، والتي 
ِعي، وهو  اأ�صدرت ب�صاأنها حكمها رقم )28/د/ت/ج/15( لعام 1420هـ، القا�صي برف�ص دعوى املدَّ
مت اإىل رئي�ص حمكمة التمييز الذي اأعاد املعاملة  ما مل يقبله واعرت�ص عليه بالئحة اعرتا�صية ُقدِّ
َعى عليهم قد  املُدَّ اإن  لها جل�صة 1428/2/10هـ، وحيث  واملحدد  النظر فيها  الدائرة؛ الإعادة  اإىل 
غ من �صرع اأو نظام  لوا وكياًل اآخر غريه، وطلبوا عزله من متابعة الدعوى من غري �صبب، اأو م�صوِّ وكَّ
اإال  االأتعاب،  العامة مطالبًا بحقه يف  اإىل املحكمة  اأن بذل غاية جهده يف الدعوى، فقد تقدم  بعد 
َعى عليهم مت�صكوا بعدم االخت�صا�ص، فاأ�صدر ف�صيلة ناظر الدعوى احلكم رقم )7/52(  اأن املُدَّ
بتاريخ 1428/3/20هـ بعدم اخت�صا�ص املحكمة بنظر الدعوى، واأفهمه اأن اجلهة املخت�صة بنظر 
َعى عليهم ب�صداد  اإلزام املُدَّ الدعوى هي الدوائر التجارية بديوان املظامل، واختتم مذكرته بطلب 
اأتعابه امل�صتَحقة عما بذله من جهد يف كافة الق�صايا امل�صار اإليها، وال�صادر ب�صاأنها �صكوك االأحكام 
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وخم�صمائة(  األفًا  وع�صرين  وخم�صة  واأربعمائة  )مليونني  مببلغ  يقدرها  والتي  باأعاله،  حة  املو�صَّ
دت الدائرة التجارية ال�صاد�صة ع�صر جل�صة بتاريخ 1428/5/3هـ  رياٍل، ويف �صبيل نظر الدعوى حدَّ
َعى عليهم ).....( ب�صفته �صريكًا ووكياًل عن باقي  ِعي اأ�صالة، كما ح�صر ال�صركاء املُدَّ ح�صرها املدَّ
ِعي عن  املدَّ وب�صوؤال  اأبناء ).....(،  وكياًل عن ).....(  ورثة ).....(، كما ح�صر ).....( ب�صفته 
م الوكيل  َعى عليهم قدَّ دعواه اأحال على التف�صيل الوارد بالئحة الدعوى، وبطلب االإجابة من املُدَّ
عى عليهم يف �صركة ).....(، وهي �صركة  ِعي �صريك للمدَّ ).....( مذكرة جوابية اأو�صح فيها اأن املدَّ
ِعي هو  لة وفق نظام ال�صركات، وهناك عقد تاأ�صي�ص لهذه ال�صركة، وين�ص على اأن املدَّ جتارية م�صجَّ
ع عليه من ِقبل  مدير هذه ال�صركة، كما ورد يف جميع قرارات ال�صركاء بتعديل عقد ال�صركة، واملوقَّ
اإحدى مذكراته  اأنه مدير ال�صركة، وهو مت�صبث بهذه االإدارة، وقد جاء يف  ِعي، والثابت يقينًا  املدَّ
َعى عليهم ما يلي: )واآخر  مة للديوان بتاريخ 1426/9/12هـ يف النزاع الدائر بينه وبني املُدَّ املقدَّ
بالرقم )208(  ل  وامل�صجَّ ال�صركات،  بق�صم  ال�صركة  لعقد هذه  التجارة  بوزارة  ت�صجيله  ورد  تعديل 
بتاريخ 1414/4/15هـ، وبناًء عليه فاإن ذلك هو االأ�صا�ص لعالقة ال�صراكة بني اأطرافه، والذي ن�ص 
فيه �صراحة بالبند )رابعًا( فقرة )1( بتويلِّ اإدارة ال�صركة ).....(، وله كافة ال�صالحيات الالزمة 
واللجان  املحاكم  اأمام  الرتافع  وله حق  الر�صمية،  وغري  الر�صمية  اجلهات  اأمام  ومتثيلها  الإدارتها 
لدى  وال�صحب  واالإيداع  املقامة �صدها،  اأو  ال�صركة،  املرفوعة من  الدعاوى  الق�صائية يف  والهيئات 
املتعاقدين،  العقد �صريعة  اأن  ال�صركاء، ومبا  اأن يتقا�صى راتبًا يتفق عليه  امل�صارف والبنوك على 
وحيث اإنه قد ورد تعييني مديرًا لل�صركة بعقد ال�صركة وقرار تعديله... اإىل اأن ي�صل اإىل قوله، كما 
ِعي اأنه مدير لل�صركة، واأن  ل عليه مقابل االإدارة حق �صرعي( فهنا يقر املدَّ اأن االأجر الذي اأحت�صَّ
من واجباته الرتافع عن ال�صركة يف حال ادعائها على الغري، اأو ادعاء الغري عليها، وهو يتقا�صى 
اأجره عن االإدارة والتي اإحدى مهامها الرتافع عن ال�صركة، وبالتايل الرتافع عن ال�صركاء، اأما اإذا 
ترافع عن ال�صركاء يف ق�صايا اأخرى ال تخ�ص ال�صراكة وتخ�صهم، فهذه م�صاألة اأخرى اإال اأنها غري 
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ِعي �صاكتًا عن اأتعابه  واردة، حيث مل يرد ذلك بالئحة ادعائه، ويحق ملوكليه الت�صاوؤل ملاذا ظل املدَّ
عى بها كل هذه الفرتة الطويلة ملا يزيد عن اأربعة ع�صر عامًا، ثم خطر له فجاأة اأن يطالب بهذه  املدَّ
م  ِعي ن�صخة منها ا�صتمهل للرد، كما قدَّ االأتعاب؟ واختتم مذكرته بطلب رد الدعوى، وبت�صليم املدَّ
كل  والتزامات  �صراكة بني حقوق  اأن هناك عقد  فيها  اأو�صح  ).....( مذكرة  عليهم  َعى  املُدَّ وكيل 
اأربعة ع�صر �صنة  تنفيذها ملدة  ال�صركاء عليها جميعًا، ومت  اتفق  اأتعاب  العقد على  �صريك، وين�ص 
دون اأي اعرتا�ص، وقد حدد البند الرابع واجبات املدير من اإدارة ومرافعات يف الق�صايا املقامة من 
دة، ولو  ِعي، وال زال ي�صتوفيها يف اأوقاتها املحدَّ ال�صركة، اأو �صدها، وهذه االأتعاب قد ا�صتوفاها املدَّ
كان له اأتعاب منف�صلة، وكان ي�صتحقها �صرعًا، اأو عقدًا ملا �صكت عنها اإىل تاريخه، واختتم مذكرته 
ِعي ن�صخة منها ا�صتمهل للرد، ويف جل�صة 1428/9/5هـ، اأ�صدرت  بطلب رد الدعوى، وبت�صليم املدَّ
التجارية ال�صاد�صة ع�صر قرارها رقم )134/د/ت/ج/16( لعام 1428هـ باإحالة هذه الق�صية لهذه 
ِعي باأتعابها قد �صبق واأن ُنِظرت اأمام  الدائرة؛ نظرًا ملا تبني لها من اأن اأكث االأحكام التي يطالب املدَّ
الدائرة التجارية اخلام�صة ع�صر، ومتت اإحالتها اإىل هذه الدائرة ب�صرح ف�صيلة رئي�ص الفرع بتاريخ 
ح�صرها  1428/11/23هـ  يوم  جل�صة  الدائرة  دت  حدَّ الدعوى  نظر  �صبيل  ويف  1429/10/15هـ، 
التي  الق�صايا  يف  املحاماة  باأتعاب  طالب  واأن  �صبق  هل  ِعي  املدَّ الدائرة  و�صاألت  الدعوى،  اأطراف 
َعى عليهم من اخل�صوم الذين ترافع �صدهم؟ فاأجاب: باأنه مل يطالب يف  مت توكيله فيها عن املُدَّ
تلك الق�صايا باأتعاب املرافعات؛ نظرًا الأن اخل�صوم هم �صركاء يف ال�صركة، وكانت الدعوى متعلِّقة 
ع معهم عقدًا اأو اتفاقًا على اأتعاب خم�صو�صة اأو م�صتقلة بخ�صو�ص  بتخارجهم من ال�صركة، ومل يوقَّ
رياٍل  اآالف(  قليل قدره )�صبعة  وبراتب  لل�صركة  واإمنا كان يرتافع ب�صفته مديرًا  الرتافع،  مو�صوع 
اأقام هذه الدعوى، وهو ال يزال مديرًا لل�صركة، ويف  م له ال�صركاء �صكرًا وتقديرًا ملا  فقط، ولو قدَّ
مها الوكيل ).....(، واأخرى  م مذكرتني اإحداهما تتعلق بالرد على املذكرة التي قدَّ اجلل�صة ذاتها قدَّ
اأحقيته  املذكرتان  ت�صمنت  وقد   ،).....( ووكالة  اأ�صالة  عليه  َعى  املُدَّ مذكرة  على  الرد  مت�صمنة 
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فيما يطالب به، وقد �صبق واأن دفع له ال�صركاء مبلغ )خم�صني األف( رياٍل، مما يدل على قناعتهم 
با�صتحقاقه اأتعاب املرافعة، واأنها خارج اأعمال اإدارة ال�صركة، واأما �صالحيات املدير العام التي ورد 
ذكرها يف البند الرابع من العقد فهي لي�صت من االلتزامات التي ُتلقى على عاتق املدير العام؛ للقيام 
بها بنف�صه بل هو مفوَّ�ص مبوجب هذا البند يف تفوي�ص �صخ�ص يكلِّفه مببا�صرة هذه االأعمال نيابة 
عن ال�صركة مقابل اأجر تكون ال�صركة ملتزمة بدفعه، واأرفق بهما عددًا من امل�صتندات التي راأى اأنها 
ِعي ملا يطالب به؛ الأن من  م الوكيل ).....( مذكرة اأكد فيها عدم ا�صتحقاق املدَّ ت�صندهما، كما قدَّ
َعى عليه اأ�صالة ووكالة ).....(  م املُدَّ واجبات املدير العام الرتافع عن ال�صركة بن�ص عقدها، وقدَّ

ماه، وعليه ُرفعت اجلل�صة للدرا�صة. مذكرة اأكد فيها اإجابته ال�صابقة، واكتفى االأطراف مبا قدَّ

ِعي  املدَّ دعوى  اإن  وحيث  وم�صتنداتها،  الق�صية  اأوراق  على  واالطالع  واالإجابة  الدعوى  �صماع  وبعد 
َعى عليهم باأن يدفعوا له مبلغًا قدره )مليونان واأربعمائة وخم�صة وع�صرون  تنح�صر يف مطالبة املُدَّ

األفًا وخم�صمائة( رياٍل، ميثل اأتعاب املحاماة التي قام بها نيابة عن ال�صركة ب�صبب اإدارته لها.
وحيث اإن اأ�صا�ص هذه املطالبة هو نزاع بني �صركاء، ويف �صركة نظامية – ذات م�صوؤولية حمدودة 
مبوجب  فيه،  والف�صل  النزاع  هذا  بنظر  خمت�صة  تكون  املظامل  بديوان  التجارية  الدوائر  – فاإن 
نظام ال�صركات وتعديالته، وقرار جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ ، كما تخت�ص 
هذه الدائرة بنظر الدعوى، والف�صل فيها وفق ما تق�صي به قرارات وتعاميم معايل رئي�ص الديوان 
مة الخت�صا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين، اإ�صافة العتبارها – اأي الدائرة – نظرت  املنظِّ
ِعي عن ال�صركة، ولهذا فاإنه يرجع اإليها مو�صوع بحث  وحكمت يف اأغلب الق�صايا التي ترافع فيها املدَّ

ا�صتحقاق وتقدير اأتعاب املحاماة ح�صب ن�ص املادة )5/28( من نظام املحاماة.
ِعي وكالة يطلب احلكم ملوكلته  وحيث اإنه فيما يخ�ص نظر هذه الدعوى مو�صوعًا، فاإنه ملا كان املدَّ
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َعى عليهم باأن يدفعوا له املبلغ املحدد بعاليه باعتباره اأتعاب الرتافع واملحاماة الذي بذله  باإلزام املُدَّ
لل�صركة يف عدد من الق�صايا التي �صبق واأن ُنِظرت اأمام هذه الدائرة والدائرة التجارية ال�صاد�صة 

ع�صر، واأ�صدرتا ب�صاأنها اأحكامًا.
ِعي وا�صتحقاقه مبوجب  وحيث اإنه بغ�ص النظر عما انتهت اإليه هذه االأحكام من احلكم ل�صالح املدَّ
ذلك لالأتعاب، اأو انتهت اإىل غري �صاحله، وبالتايل ال ي�صتحق عليها اأتعابًا، نظرًا الأن مثار النزاع هو 

ِعي اأجرة عن ذات الرتافع عن ال�صركة، وح�صور اجلل�صات واملرافعة واملدافعة. ا�صتحقاق املدَّ
ِعي �صريكًا يف �صركة ).....( املحدودة، واملرجع يف �صبط عالقته بال�صركاء  وحيث اإنه ملا كان املدَّ
العقد  هذا  ين�صئ  هل  �صركائه،  وبني  بينه  ع  املوقَّ ال�صركة  عقد  هو  به  يطالب  ملا  ا�صتحقاقه  ومدى 
اأتعاب الرتافع عن ال�صركة، اأم اأن الرتافع عن ال�صركة م�صمولة  ا�صتحقاقًا م�صتقاًل ومنف�صاًل عن 

�صة اإليه فيه. اأتعابه باأتعاب االإدارة املفوِّ
خ يف 1410/9/23هـ - املرفق ن�صخته  وحيث اإنه بعد االطالع على البند الرابع من قرار ال�صركاء املوؤرَّ

باالأوراق – تبني اأنه ين�ص يف فقرته االأوىل على ما يلي:
ِعي – وله يف ذلك كافة ال�صلطات وال�صالحيات الالزمة  )يتوىل اإدارة ال�صركة ال�صيد ).....( – املدَّ
الإدارتها ومتثيلها لدى اأية جهة من اجلهات الر�صمية وغري الر�صمية، وله حق الرتافع اأمام املحاكم 
واللجان والهيئات الق�صائية يف الدعاوى املرفوعة من ال�صركة، اأو املقامة �صدها، واالإيداع وال�صحب 
لدى امل�صارف والبنوك، على اأن يتقا�صى راتبًا يتفق عليه ال�صركاء، ويحق له تفوي�ص بع�ص �صلطاته 

امل�صار اإليها ملن يراه كفئًا، وله حق تعيني موظفي ال�صركة مبا يف ذلك روؤ�صاء االأق�صام(.
ِعي يف الرتافع واملحاماة عن ال�صركة يف الدعاوى التي  وعليه فاإنه يتبني من هذا البند اأن جهود املدَّ
و�صاملة  اأتعابًا حمدودة  البند  لها، وح�صر هذا  به كمدير  املنوطة  اأعماله  اأو عليها من  تقام منها 
ِعي القيام بها، ومزاولتها دون االتفاق على  �صت اإىل ال�صريك املدَّ لكل االأعمال وااللتزامات التي ُفوِّ

حتديد اأجرة اأو اأتعاب معيَّنة الأعمال الرتافع.
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ي�صتحق  وال  به،  املنوطة  واجباته  ِعي من  املدَّ بها  قام  التي  الرتافع  اأعمال  فاإن  وتاأ�صي�صًا على ذلك 
ب�صاأنها اأتعابًا م�صتقلة، وال �صند ملا يطالبه به من ن�ص العقد، بل اإن ن�ص العقد يثبت اأن من الرواتب 

التي ي�صتلمها جزء خم�ص�ص لهذا العمل، ومبوجبه فاإن الدائرة تذهب اإىل رف�ص هذه الدعوى.
 ).....( عليهم  َعى  املُدَّ �ضد   ).....( ِعي  املدَّ من  املقامة  الدعوى  برف�س  الدائرة  حكمت  لذلك 

و).....( ابني ).....(؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/3206/ق لعام 1426هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 474/د/جت/4 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 400/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/20هـ

�ضركة – اكتتاب – ن�ضرة االكتتاب – �ضروط االكتتاب.

�صمن  من  وجعله  عليها  َعى  املُدَّ ال�صركة  من  االأ�صهم  على  احل�صول  من  بتمكينه  ِعي  املُدَّ مطالبة 
َعى عليها للمبالغ  املوؤ�ص�صني فيها وتعوي�صه عما حلقه من اأ�صرار مادية ومعنوية نتيجة الحتجاز املُدَّ
املكتتب  قبول  ا�صرتاط  على  االكتتاب  ن�صرة  يف  – الن�ص  اأ�صهر  �صبعة  طيلة  وبقائها  �صددها  التي 
وطريقة  اكتتاب  طلب  اأي  رف�ص  اأو  قبول  يف  عليها  َعى  املُدَّ ال�صركة  حق  ومنها:  االكتتاب،  ل�صروط 
توزيع االأ�صهم للمكتتبني مبا فيها توزيع عدد اأ�صهم اأقل من الذي طلبه املكتتب – اأثر ذلك: اإعطاء 
املبالغ  بالبنك  ِعي  املُدَّ – اإيداع  االكتتاب  رف�ص طلب  اأو  بقبول  عليها  عى  للمدَّ املطلقة  ال�صالحية 
اأن يكون موافقة وقبواًل منه على �صروط  َعى عليها ال يعدو  املخ�ص�صة لطلب االكتتاب ل�صالح املُدَّ

َعى عليها – موؤدى ذلك: رد الدعوى. االكتتاب مل ي�صادف اإيجابًا من املُدَّ

اأ�صالة ).....( بالئحة  ِعي  اأنه تقدم لديوان املظامل بالريا�ص املُدَّ تتلخ�ص وقائع هذه الق�صية يف 
َعى عليها اأعاله �صركة ).....(، حيث ذكر فيها اأنه تلقى دعوة لالكتتاب اخلا�ص يف  دعوى �صد املُدَّ
�صركة ).....( حتت التاأ�صي�ص، وعلى �صوء ذلك مت االكتتاب من ِقبله مببلغ )2.000.000( رياٍل، 
درا�صات  مقابل  رياٍل،  األف )160.000(  و�صتني  مائة  مبلغ  اإىل  باالإ�صافة  �صهم  األف  اأربعني  متثل 
رة للم�صروع، ومت اإكمال جميع االإجراءات التي طلبتها ال�صركة، وقام  وتطوير واأتعاب ال�صركة املطوِّ
برد  ال�صركة قامت  اأن  اأ�صاف  ثم  املال،  راأ�ص  بنكي مببلغ )75%( من  نقدًا و�صمان  بدفع )%25( 



490

ال�صمان، وبع�ص املبالغ التي قام بدفعها بحجة عدم تخ�صي�ص اأ�صهم له بعد م�صي ما يزيد على 
طلبها،  التي  االأ�صهم  بكامل  االكتتاب  من  متكينه  طلبه  اإىل  الئحته  ختام  يف  وانتهى  اأ�صهر،  �صبعة 
�صني يف �صركة ).....(، وتعوي�صه عما حلقه  وقدرها )اأربعون األف( �صهم، واعتباره من �صمن املوؤ�صِّ
من اأ�صرار مادية ومعنوية؛ الحتجاز املبالغ التي دفعها ملدة �صبعة اأ�صهر وا�صتثمارها من ِقبل ال�صركة 
دون اأدنى حق، كما يطالب �صركة ).....( بتعوي�ص مياثل املبلغ الذي اكتتب به مع اأرباحه، وقد مت 
تقييد هذه الالئحة ق�صية بالرقم اأعاله، ومت اإحالتها لهذه الدائرة، فقامت بتحديد عدة جل�صات 
َعى  املُدَّ وكيل  ح�صر  كما   ).....( اأ�صالة  ِعي  املُدَّ ح�صر  1427/1/14هـ،  االثنني  جل�صة  ويف  فيها، 
ِعي  عليها ).....( املثَبتة هوياتهم وبياناتهم ب�صبط الق�صية. ويف هذه اجلل�صة �صاألت الدائرة املُدَّ
بكامل  االكتتاب  بتمكينه من  تتمثل  والتي  دعواه  بالئحة  ورد  تخرج عما  ال  اأنها  فذكر  دعواه،  عن 
ال�صهم التي طلبها وقدرها )اأربعون األف( �صهم، واعتباره من �صمن املوؤ�ص�صني يف �صركة ).....(، 
وتعوي�صه عما حلقه من اأ�صرار مادية ومعنوية نتيجة احتجاز املبالغ التي دفعها ملدة �صبعة اأ�صهر، 

ِعي. َعى عليها طلب مهلة للرد على دعوى املُدَّ وعدم ا�صتفادته منها، وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ
ويف جل�صة 1427/4/9هـ ح�صر ).....(، كما ح�صر وكيل �صركة ).....( ).....(، ومل يح�صر وكيل 
ِعي،  �صركة ).....(، وب�صوؤاله ملاذا مل يح�صر وكيل �صركة ).....(، فذكر اأنه اطلع على دعوى املُدَّ
هناك  ولكون  عليها،  للرد  اأتيت  املنطلق  هذا  ومن   ،).....( �صركة  موكلته  �صد  مقامة  اأنها  وفهم 
ِعي  ِعي للتمكني من االكتتاب يف �صركة ).....(، وب�صوؤال املُدَّ ق�صايا اأخرى مقامة مماثلة لدعوى املُدَّ
على من يقيم دعواه، فذكر اأنه يقيمها على �صركة ).....(، وال يعفي اأحدًا من اإعطائه حقوقه �صواء 

كانت �صركة ).....(، اأو غريها.
نة  ِعي وكالة مذكرة مكوَّ املُدَّ م  الدعوى، وفيها قدَّ الثالثاء 1427/7/28هـ ح�صر طرفا  ويف جل�صة 
من اأربع �صفحات ذكر فيها ما ملخ�صه اأن �صركة ).....( عر�صت على موكلي دعوة لالكتتاب اأي 
ِعي، واملتعلق  َعى عليها املوجه اإىل املُدَّ َعى عليها اخلا�ص )اأ�صهم حتت التاأ�صي�ص( وخطاب املُدَّ املُدَّ
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ِعي  املُدَّ اإىل  وجهت  قد  عليها  َعى  املُدَّ فاإن  ذلك  على  وبناًء  و�صريتها،  املذكورة  ال�صركة  مب�صتندات 
ِعي،  َعى عليها والقى قبواًل من املُدَّ �صخ�صيًا الدعوة؛ للم�صاهمة فيها، وهذا ُيعترب اإيجابًا من ِقبل املُدَّ
وبناًء على ذلك يكون العقد بني الطرفني قد انعقد بالفعل، كما اأن موكلي قام باإيداع جميع املبالغ 
َعى عليها مبا فيها  ِعي ا�صرتاكًا فعليًا يف تاأ�صي�ص ال�صركة املُدَّ الالزمة، وهي دليل على ا�صرتاك املُدَّ
�ص فقط، وبعد  مبلغ الدرا�صة والتطوير، وهذا املبلغ ال يدفعه امل�صاهم العادي، بل يدفعه امل�صاهم املوؤ�صِّ
َعى عليها مبا يفيد رد جزء  م�صي ما يقارب �صبعة اأ�صهر مت خماطبة موكلي من ِقبل القائمني على املُدَّ
من املبالغ النقدية املوَدعة يف ح�صابهم، واحتفظوا مببلغ اأربعني األف )40.000( رياٍل، وكذلك رد 
َعى عليها؛  ال�صمان البنكي، وذلك بحجة عدم تخ�صي�ص اأ�صهم ملوكلي، وهذا ما يدل على اإلغاء املُدَّ
َعى عليها وخمالف للقواعد ال�صرعية واالأنظمة التي ن�ص  ِعي، كما هو تعدٍّ من جانب املُدَّ مل�صاهمة املُدَّ
اأنه مت رد املبلغ املتبقي املحتفظ به من امل�صاهمة، وهو اأربعون األف  عليها نظام ال�صركات، ون�صري 
)40.000( رياٍل، بعد اأن قام موكلي برفع هذه الدعوى، وفيما يخ�ص �صوؤال الدائرة على من يقيم 
موكلي دعواه فاإن اجلواب عن ذلك اأن موكلي يقيم دعواه على �صركة ).....(؛ وذلك الأن ال�صركة 
َعى عليها قد اأ�ص�صت فعاًل، ومت لها هذا التاأ�صي�ص بدليل وجودها يف الواقع العملي، وانتهى يف  املُدَّ
َعى عليها باإجراء حما�صبة عن  ختام مذكرته التاأكيد على طلباته ال�صابقة، باالإ�صافة اإىل اإلزام املُدَّ
طريق حما�صب قانوين؛ لتحديد اأرباحها عن هذه الفرتة، واإلزامها بتحمل اأتعاب املحا�صب القانوين 
وبعد اطالعه عليها  املذكرة،  ن�صخة من هذه  َعى عليها  املُدَّ وكيل  ت�صليم  املحاماة، وقد مت  واأتعاب 
َعى  م وكيل املُدَّ طلب مهلة للرد عليها، ويف جل�صة االثنني 1427/12/25هـ ح�صر طرفا الدعوى، وقدَّ
عليها مذكرة مكونة من �صفحتني ذكر فيها: 1- اأن قبول اأو رف�ص طلبات االكتتاب من �صالحيات 
رة �صركة ).....(، ولي�ص من �صالحيات �صركة ).....(، كما ن�صت على  واخت�صا�ص ال�صركة املطوِّ
ِعي، حيث جاء يف البند رقم )4-2-اأ( من ن�صرة االكتتاب:-  ذلك ن�صرة االكتتاب التي احتج بها املُدَّ
)4-2( توزيع االأ�صهم:– اأ- اإن قبول اأو رف�ص اأي طلب اكتتاب، وطريقة توزيع االأ�صهم للمكتتبني، 
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ر مبفرده، وجاء يف البند رقم )4-9-اأ( من ن�صرة االكتتاب ما يلي:- )اإلغاء  �صيكون �صالحيات املطوِّ
اأن عدد االأ�صهم الذي مت االكتتاب فيه  اإرادته  ر مبح�ص  اكتتاب تاأ�صي�ص كيان: يف حالة يقرر املطوِّ
حتى تاريخ اإقفال االكتتاب غري كاف، اأو من ناحية اأخرى اإذا كان هناك تغيري كبري يف الظروف غري 
ر بحقه يف اإلغاء االكتتاب(. وجاء يف البند رقم )4-10-ج( من ن�صرة االكتتاب  موؤاٍت، يحتفظ املطوِّ
ما يلي:- 1- )اإذا مل يتم اعتماد اأ�صهم ملكتتب من املكتتبني، اأو اإذا مت رف�ص الطلب الأي �صبب من 

ر باأن وكيل الوديعة �صيقوم باإعادة مبلغ االكتتاب(. االأ�صباب يتعهد املطوِّ
ِعي  مت توقيعها مع �صركة ).....(، ولي�ص مع �صركة ).....(،  ويوؤكد ذلك اأن امل�صتندات التي اأبرزها املُدَّ
باعتبارها  رة  املطوِّ لل�صركة  الدعوى  تتوجه  واإمنا  الدعوى،  يف   ).....( ل�صركة  �صفة  فال  وبالتايل 
لة واملنفردة ب�صالحيات القبول والرف�ص. 2- اأن ديوان املظامل املوقر �صبق اأن حكم يف عدة  املخوَّ
ِعي يف ذات املو�صوع واالأ�صباب والطلبات، حيث حكم فيها برد الدعوى،  ق�صايا مماثلة لدعوى املُدَّ
ونرفق لف�صيلتكم �صورًا من االأحكام ال�صادرة يف ذلك، وعليه فاإننا نلتم�ص من الدائرة رد الدعوى؛ 
ِعي اأ�صالة  م املُدَّ ملا �صبق من االأ�صباب. ويف جل�صة االثنني 1428/3/28هـ ح�صر طرفا الدعوى، وقدَّ
مة يف اجلل�صة ال�صابقة،  َعى عليه املقدَّ نة من خم�ص �صفحات ردًا على مذكرة وكيل املُدَّ مذكرة مكوَّ
َعى عليها ينفي �صفة موكلته بهذه الدعوى، وجنيب على ذلك باالآتي:-  وقد جاء فيها اأن وكيل املُدَّ
ِعي، و�صركة ).....( التي هي ال�صخ�ص املعني املعترَب يف جميع  1- اأن التفاهم منذ البداية مت مع املُدَّ
املراحل احلالية وامل�صتقبلية، واأن �صفة �صركة ).....( هي فقط وكيله، ومعلوم للدائرة اأن الوكيل 
ال يكلف وال يحلف خ�صو�صًا واأن �صركة ).....( اأعلنت منذ البداية عن اإن�صاء �صركة ).....(، واأن 
ِعي، واأي�صًا من ِقبل التطوير  جميع املفاهمات التي متت وان�صرفت اإليها اإرادة التعاقد من ِقبل املُدَّ
كانت تتم على �صركة ).....(، ومل تن�صرف اإرادة �صركة ).....( اأن يكون اال�صرتاك خا�صًا ب�صركة 
).....(، اأو اأنها تكون م�صوؤولة عنه 2- اأن نظام ال�صركات ي�صرح يف اأكث من ن�ص على م�صوؤولية 
ع املكتتب، اأو من  َعى عليها يف مثل هذه احلالة، فمثاًل ورد ن�ص املادة )57( بالقول: يوقِّ ال�صركة املُدَّ



493

ينوب عنه وثيقة ت�صتمل ب�صفة خا�صة على ا�صم ال�صركة وغر�صها، وراأ�ص مالها، و�صروط االكتتاب 
اأي �صرط ي�صعه املكتتب كاأن مل يكن.  ... ويكون االكتتاب منجزًا وغري مطلق على �صرط، ويعترب 
اأو  ال�صركة،  مدير  )وي�صاأل  اأن  على  منها  االأخرية  الفقرة  املذكور  النظام  من  املادة )10(  وتن�ص 
اأع�صاء جمل�ص اإدارتها بالت�صامن عن تعوي�ص ال�صرر الذي ي�صيب ال�صركة، اأو ال�صركاء، اأو الغري 
ب�صبب عدم كتابة عقدها، اأو ما يطراأ عليه من تعديالت(. كما تن�ص املادة )5( من النظام املذكور 
دة، لذلك كان م�صوؤواًل يف مواجهة ال�صركة  على اأن )يعترب كل �صريك مدينًا لل�صركة باحل�صة املحدَّ

عن تعوي�ص ال�صرر الذي يرتتب على هذا التاأخري(.
اأنه لي�ص الأي �صخ�ص اآخر خالف ال�صركة املعنية،  ومن خالل هذه الن�صو�ص غريها الكثري يتبني 
اأو اأع�صاء جمل�ص اإدارتها، اأو مديرها عن اأي تفاهم يتم مع ال�صركاء، اأو مع الغري يتعلق بح�ص�ص 
َعى عليها االآن من اأن �صركة  ال�صركاء، اأو م�صوؤولية، اأو تعوي�صهم، ومل جند ن�صًا يقرر ما تزعمه املُدَّ
).....( هي امل�صوؤولة عن مثل هذه املفاهمات، اأو احل�ص�ص، اأو غريها �صواء من ال�صركاء املوؤ�ص�صني، 
اأرفقتها  والتي  ال�صرقية  باملنطقة  الديوان  فرع  ال�صادرة من  االأحكام  اإن من بني  املكتتبني. 3-  اأو 
َعى عليها احلكم رقم )92/د/ت/ج/15( لعام 1427هـ ال�صفحة رقم )2( دفع وكيل �صركة  املُدَّ
ر للم�صروع، واأحد املوؤ�ص�صني ل�صركة  ).....( الدعوى �صد �صركته باأن )الأن �صركة ).....( جمرد مطوِّ
عليها يف  َعى  املُدَّ ال�صركة  وكيل  نف�صه  – وهو  املذكورة  ال�صركة  وكيل  من  دفع  ورد  اأي�صًا   .).....(
هذه الق�صية ).....(، وهو ب�صدد مدافعته عن �صركة ).....( ما ن�صه: )واأنه لي�ص من �صالحيات 
ال�صابق(.  احلكم  من  �ص3  اأ�صفل-  من  ال�صابع  )ال�صطر   .)).....( �صركة  تعديل   ).....( �صركة 
4- اإن ما تذهب اإليه �صركة ).....( باأن لي�ص لها �صفة يف الدعوى، واأن �صركة ).....( هي �صاحبة 
ال�صرعية والنظامية  القواعد  اأب�صط  البتة مع  ال�صفة يف االخت�صام قول غري �صحيح، وال ي�صتقيم 
ويتقرر  ين�صاأ  اإمنا  العقود،  النائب يف  اأو  الوكيل  اأن ت�صرف  للدائرة  املعلوم  اإن من  واملرعية، حيث 
جميع  يف  عليه  متفق  وهذا  الوكيل،  اأو  النائب  مواجهة  يف  ولي�ص  االأ�صل،  مواجهة  يف  اآثاره  ويرتب 
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القواعد واالأحكام ال�صرعية والنظامية، من ناحية اأخرى فاإن �صركة ).....( ح�صبما اأقر وكيلها يف 
احلكم رقم )92/د/ت/ج/15( لعام 1427هـ امل�صار اإليه بعاليه اأنها اأ�صبحت اأحد املوؤ�ص�صني ل�صركة 
).....( اأي اأن ت�صرفاتها التي متت مع الغري مل تقت�صر فقط على اأنها وكيلة اأو نائبة عن �صركة 
اأن وكيل �صركة ).....(  الواقع فعاًل، ودليله  اأ�صيلة يف �صركة ).....(، وهذا هو  ).....(، بل هي 
لف�صيلتكم  وميكن  الدعوى،  هذه  يف  عليها  َعى  املُدَّ  ).....( �صركة  وكيل  نف�صه  هو   ).....( ال�صيد 
اإليه  امل�صار  ل�صركة ).....( يف احلكم  يثبت من وكالة ).....(  تتاأكدوا من ذلك من خالل ما  اأن 
َعى عليها مبوجب وكالته الثابتة بهذه الق�صية، اأي اأن ال�صريكني يف  بعاليه، واأنه وكيل اأي�صًا عن املُدَّ
ِعي اأ�صبحتا خ�صمًا واحدًا. ثانيًا: من حيث ما يتعلق بن�صرة االكتتاب واأحكام متعلقة  مواجهة املُدَّ
اأن ن�صرة االكتتاب تعطي احلق ل�صركة ).....(  برف�ص طلب االكتتاب،  َعى عليها  بها، زعمت املُدَّ
وبطريقة توزيع االأ�صهم للمكتتبني، وقد اأرفقت عددًا من االأحكام الق�صائية ال�صادرة من فرع ديوان 
ِعي  عي يفيد يف هذه املذكرة اأن املُدَّ املظامل باملنطقة ال�صرقية تاأييدًا لوجهة نظرها املزعومة، واملدَّ
َعى  يف هذه الدعوى ال يعترب من �صمن املكتتبني الذين تعنيهم ن�صرة االكتتاب التي اأ�صارت اإليها املُدَّ
عليها؛ ذلك اأن هذه الن�صرة تخ�ص املكتتبني العاميني، اأي الذي يطرح طلب اكتتابهم بال�صوق بعد 
لذلك،  مة  املنظِّ والقرارات  واللوائح  ال�صركات  نظام  مبوجب  املقررة  النظامية  االإجراءات  اإمتام 
ِعي هو مكتتب  ِعي تختلف اختالفًا كبريًا عن ذلك، حيث اإن املُدَّ واحلالة يف هذه الدعوى وموقف املُدَّ
�صًا من �صمن ال�صركاء يف �صركة  َعى عليها؛ ليكون �صريكًا موؤ�صِّ خا�ص اأر�صلت له الدعوى من ِقبل املُدَّ
اأو على االأقل فهو مكتتب خا�ص يحكمه  العمل عليه،  ).....(، ولي�ص مكتتبًا عامًا كما هو اجلاري 
َعى عليه �صركة ).....(، وال حتكمه ن�صرة االكتتاب املذكورة، وحتى  االتفاق الذي مت بينه وبني املُدَّ
َعى عليها يف هذه الق�صية وفق الق�صايا التي اأرفقت  على فر�ص اأن ن�صرة االكتتاب التي حتتج بها املُدَّ
عى عليها يف اأن ترف�ص طلب االكتتاب دون اإبداء  اأحكامًا �صادرة تطرقت اإليها ال تعطي احلق للمدَّ
ِعي،  املُدَّ اكتتاب  رف�ص  من  مذكرتها مينعها  عليها يف  َعى  املُدَّ ذكرته  ما  اإن جميع  بل  اأ�صباب،  اأية 
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ويت�صح ذلك من االآتي:
َعى عليها لنف�صها يف ن�صرة االكتتاب بالرف�ص اإمنا هو يتعلق وينح�صر  اأ- اإن احلق الذي اأعطته املُدَّ
يف رف�ص )طلب( االكتتاب، ويجب اأن يكون فهم م�صطلح )طلب( االكتتاب هو اخلطاب اأو االإ�صعار 
عى عليها احلق يف قبوله، اأو رف�صه مبجرد االطالع عليه، ومبا يحمله من تعهد ملِزم  الذي يكون للمدَّ
دة، باالإ�صافة اإىل بيانات طالب االكتتاب، هذا هو طلب االكتتاب  لالكتتاب لعدد من االأ�صهم املحدَّ
عى عليها قبوله اأو رف�صه، اأما فيما يتعلق ب�صروط االكتتاب، وهي اأ�صاًل مو�صوعة من  الذي يحق للمدَّ
َعى عليها؛ ذلك الأنها  َعى عليها، فال يت�صور عقاًل اأن تكون حماًل خليار قبول اأو رف�ص من املُدَّ ِقبل املُدَّ
هي التي اأ�صدرتها، وال ميكن اأن يكون لها حق رف�صها بعد �صدورها منها، ويجب هنا عدم اخللط 
)طلب( االكتتاب، اأما �صروط االكتتاب، فلي�ص لها حق رف�صها؛ ل�صدورها منها ب�صروطها للتعاقد؛ 
ذلك الأنه ممنوع اأ�صاًل بن�ص املادة )57( من نظام ال�صركات التي تن�ص على اأنه... ويكون االكتتاب 
منجزًا غري معلَّق على �صرط، وُيعترب اأن اأي �صرط ي�صعه املكتتب كاأنه مل يكن، اإذًا هذا الن�ص �صريح 
ِعي )املكتتب( وال من ِقبل  يف اأن �صروط االكتتاب منجزة غري معلَّقة على اأي �صروط ال من ِقبل املُدَّ
َعى عليها )املكتتب ل�صاحلها( من باب اأوىل؛ الأنه هي التي و�صعت اأ�صاًل هذه ال�صروط، وبالتايل  املُدَّ
فال يعقل اأن تعطي لنف�صها حق رف�صها، وهي �صادرة منها تطبيقًا للقاعدة ال�صرعية الفقهية )من 
�صعى يف نق�ص ما مت من جهته ف�صعيه مردود عليه( جملة االأحكام العدلية، املادة )100(. ب- اأن 
يتاأتى لالأ�صباب  بن�صرة االكتتاب ال  َعى عليها  املُدَّ ا�صتندت عليها  والتي  الرف�ص اخلا�ص باالكتتاب 
الواردة يف نف�ص بنود الن�صرة نف�صها وهي:- حالة اإلغاء اكتتاب تاأ�صي�ص �صركة ).....( اإذا مل يكن 
عدد االأ�صهم التي اكتتب بها غري كاف. – اإذا كان هناك تغيري كبري يف الظروف غري موؤاٍت، وهذا 
عى عليها احلق  ما ن�ص عليه البند )4-9-اأ( من ن�صرة االكتتاب، وُيفهم من البند االأخري اأن للمدَّ
التي مل تكن يف ح�صبان  الطارئة  الظروف  القريبة من  يف االكتتاب متى قامت حالة من احلاالت 
َعى عليها ابتداًء؛ الأنها �صادرة من ِقبلها  َعى عليها، اإذًا فن�صرة االكتتاب ال ميكن اإلغاوؤها من املُدَّ املُدَّ
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وتعترب اإيجابًا فيها للتعاقد ب�صروطها، واإال متى توافرت اإحدى احلالتني املذكورتني بالبند )4-9-اأ( 
َعى عليها، وبالتايل يبطل  من ذات الن�صرة وهاتان احلالتان مل تتحقق بالقطع اأي منهما يف حالة املُدَّ

ِعي. االحتجاج بهذه الن�صو�ص يف مواجهة املُدَّ
توزيع  االكتتاب،  ن�صرة  بالبند )2-4( من  وردت  التي  عى عليها، وهي  للمدَّ واحدة  تبقى حالة  ج- 
َعى عليها بنف�صها احلق يف طريقة توزيع االأ�صهم على املكتتبني حتى اأنها  االأ�صهم، وقد اأعطت املُدَّ
لكي  احلالة  وهذه  االكتتاب،  طلب  رفعة  حالة  عن  البعد  كل  بعيدة  وهذه   ،).....( �صركة  اأدخلت 
َعى عليها اأن تخف�ص  َعى عليها ال بد من توافر �صروط معلومة مبوجبها ت�صتطيع املُدَّ ت�صتخدمها املُدَّ
عدد االأ�صهم للمكتتبني اإذا جاوز عدد االأ�صهم املكتتب بها العدد املطروح؛ لالكتتاب، وهي حتكمها 
ن�ص املادة )59( من نظام ال�صركات التجارية التي تن�ص على اأنه )اإذا جاوز عدد االأ�صهم املكتتب 
عت االأ�صهم على املكتتبني بن�صبة ما اكتتب به كل منهم مع مراعاة  بها العدد املطروح؛ لالكتتاب، ُوزِّ
اأننا مكتتبون  اعتبار  املكتتبني( هذا يف حالة  بالن�صبة ل�صغار  التجارة يف كل حالة  وزير  يقرره  ما 
عى  ول�صنا موؤ�ص�صني، هذه هي ال�صروط التي ت�صمنتها ن�صرة االكتتاب، ولي�ص من بينهما اأن يكون للمدَّ
عى  عليها رف�ص طلب االكتتاب ذاته، وفقًا ملا ا�صتمله هويات خا�صة بطالبي االكتتاب، فاإذا كان للمدَّ
عليها �صببًا لرف�ص الطلب، فلها ذلك وهذا بال�صرورة يتم فور تقدمي الطلب واطالعها على ما ورد 
ِعي  به من بينات، اأما كون الطلب يقدم لها وتطلع على بياناته وتبدي موافقتها عليه، ثم يقوم املُدَّ
بالبدء يف اإجراءات ت�صديد قيمة االأ�صهم �صواء منها النقدي، اأو بال�صمان البنكي، وي�صتمر مدة �صبعة 
ِعي من  م من املُدَّ َعى عليها لكامل اإجراءات تاأ�صي�صها وفقًا ملا ُقدِّ �صهور اأو اأكث، وبعد ا�صتيفاء املُدَّ
بيانات وت�صديدات اأدرجتها �صمن طلبها بالتاأ�صي�ص للجهات الر�صمية، ثم تاأتي بعد ذلك كله وتخطره 
باال�صتغناء عن م�صاركته، اأو اكتتابه فاإن ذلك خمالف الأب�صط القواعد ال�صرعية والنظامية ال�صابق 

ذكرها. 
ِعي  اأما من حيث ال�صروط التي وردت يف ن�صرة االكتتاب، فبالرغم من اأنها ال تنطبق على حالة املُدَّ
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ِعي �صريك، اأو على االأقل مكتتب خا�ص، وهو اأقرب اإىل ال�صريك اإال اأن هذه  يف هذه الق�صية؛ الأن املُدَّ
َعى عليها  ال�صروط التي ت�صمنتها ن�صرة االكتتاب مل يتوافر تطبيقها على ق�صيتنا، واأن احتجاج املُدَّ
باالأحكام الق�صائية التي تطرقت اإىل هذه ال�صروط، فاإن مرجع هذه االأحكام الأ�صحابها، و�صاأنهم 
عني فيها ب�صفاتهم،  يف االعرتا�ص عليها اأو قبولها فذلك راجع لهم، وهي على العموم تخ�ص املدَّ
ِعي؛ الختالف  اأن تعترب �صوابق ق�صائية يف مواجهة املُدَّ ِعي هنا يف �صيء، وال ميكن  وال تخ�ص املُدَّ
الدعوى. وعليه ندفع بعدم قبول  االأحكام، واخل�صم يف هذه  وال�صفة بني هذه  االأ�صخا�ص واملحل 
ِعي ي�صمم على  املُدَّ فاإن  للحفاظ على حقوقنا، ولذلك  للحكم  الق�صية  َعى عليها وحجز  املُدَّ دفوع 
طلباته الواردة بالئحة دعواه واملذكرات ال�صابقة، واحلكم له بثبوت ح�صته يف �صركة ).....(، وقد 

َعى عليها ن�صخة من هذه املذكرة، وبعد اطالعه عليها طلب مهلة للرد عليها. �صلَّم لوكيل املُدَّ
نة من �صفحتني ذكر فيها  َعى عليها مذكرة مكوَّ م وكيل املُدَّ ويف جل�صة الثالثاء 1428/8/22هـ قدَّ
رة ت�صمنت يف الفقرة )4-2-اأ(  ِعي و�صركة ).....( ال�صركة املطوِّ عة بني املُدَّ اأن ن�صرة االكتتاب املوقَّ
ا�صرتط اأن )يتم قبول اأو رف�ص اأي طلب اكتتاب وطريقة توزيع االأ�صهم للمكتتبني ي�صمل ذلك توزيع 

ر(. اأ�صهم اأقل من العدد الذي ُطلب وفقًا للتقدير ال�صخ�صي للمطوِّ
– بن�صرة االكتتاب  ِعي  – املُدَّ ال�صروط وقبول املكتتب  ر لهذه  يوؤخذ من ا�صرتاط املطوِّ وعليه فاإنه 
رة، اإذ لها ال�صالحية  املت�صمنة له اأن العقد املرَبم بني الطرفني موقوف على موافقة ال�صركة املطوِّ
وتو�صح  املكتتب،  التي طلبها  اأقل من  اأ�صهم  اأو تخ�صي�ص  االكتتاب،  اأو رف�ص طلب  بقبول  الكاملة 
ذلك اأي�صًا الفقرة التالية )4-2-اأ( التي جاء فيها: )يف الوقت املنا�صب وبعد انق�صاء يوم اإغالق 
ر كل مكتتب كتابيًا مع ن�صخة لوكيل الوديعة بعدد االأ�صهم اإذا ُوجدت التي  االكتتاب �صوف يبلغ املطوِّ
ُخ�ص�صت له، وعند ا�صتالم املكتتب لهذا البالغ ُيعترب قد ا�صرتى االأ�صهم التي خ�ص�صت له...(. 
اأن اكتمال اإجراءات العقد ونفاذه تبداأ بعد ا�صتالم املكتتب بالغًا بعدد االأ�صهم التي  ومعنى ذلك 

بيعت عليه وخ�ص�صت له.
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ِعي ال ي�صتحق على موكلتي �صيئًا،  ِعي، فاإن املُدَّ رة طلب اكتتاب املُدَّ وعليه وحيث رف�صت ال�صركة املطوِّ
ِعي يف مذكرته امل�صار اإليها اأن ن�صرة االكتتاب ال تعنيه، واأنه غري ملَزم مبا ت�صمنته  اأما ما زعمه املُدَّ
ِعي قد وافق على اأن يكون اكتتابه وفق ال�صروط الواردة يف  من ال�صروط، فهذا زعم باطل؛ الأن املُدَّ
الن�صرة، وذلك بتوقيعه على ن�صرة االكتتاب التي تت�صمن يف ال�صفحة )25( الن�ص التايل:- )اأوؤكد اأنا 
املكتتب باأنني قد قراأت وفهمت �صروط طلب االكتتاب، واأوافق على اأن يكون طلبي وفقًا ل�صروط طلب 
االكتتاب التي ت�صمنت حتديدًا عددًا من التاأكيدات املختلفة الواردة بها، واأن �صروط طلب االكتتاب 
اإيرادها بكاملها يف  الواردة فيها قد مت  ال�صروط  يجب قراءتها وتف�صريها يف كافة جوانبها، وكاأن 
ِعي  هذا الطلب(. وبناًء عليه وحيث اإن ن�صرة االكتتاب ت�صمنت ال�صروط املذكورة يف اأعاله، فاإن املُدَّ
ِعي، وقد قام  ال ي�صتحق �صيئًا على موكلتي وتاأ�صي�صًا على ما �صبق، فاإننا نطلب احلكم برد دعوى املُدَّ
ِعي ن�صخة من هذه املذكرة قبل موعد هذه اجلل�صة، وقام بالرد عليها  َعى عليها بت�صليم املُدَّ وكيل املُدَّ
َعى عليها ن�صخة منها، وبعد  نة من �صفحة واحدة، مت ت�صليم وكيل املُدَّ يف ذات اجلل�صة مبذكرته املكوَّ
مه من مذكرات ثم �صاألت  اطالعه عليها ذكر اأنها مل تاأت بجديد، واأنه يكتفي مبا �صبق اأن قاله وقدَّ
مه من  ِعي هل لديه ما يود اإ�صافته من اأقوال اأو غريها، فذكر اأنه يكتفي مبا قاله، وقدَّ الدائرة املُدَّ

مذكرات، ثم ختم الطرفان اأقوالهما.

ِعي يف هذه الدعوى متكينه من احل�صول على االأ�صهم التي طلبها  حيث اإن غاية ما يطالب به املُدَّ
وجعله من �صمن املوؤ�ص�صني ل�صركة البرتوكيماويات ).....(، اإ�صافة اإىل تعوي�صه عما حلق به من 
َعى عليها للمبالغ التي �صددها وبقائها طيلة �صبعة اأ�صهر،  اأ�صرار مادية ومعنوية؛ نتيجة الحتجاز املُدَّ
فاإنه بالن�صبة للطلب االأول واملتعلق بتمكينه من االكتتاب وت�صجيله كع�صو موؤ�ص�ص يف �صركة ).....( 
َعى عليها فاإنه بالنظر مبا جاء يف ن�صرة االكتتاب املتفق عليها بني الطرفني وحتديدًا يف الفقرة  املُدَّ
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من  �صحيح  اكتتاب  )تقدمي طلب  ن�صه:  ما  االكتتاب  ن�صرة  من  املرتجمة  الن�صخة  من  )4-1-ج( 
دة يف البند )8( لنموذج  جانب مكتتب يت�صمن االآتي: تعهد ملِزم لالكتتاب لعدد من االأ�صهم املحدَّ
م من هذا املكتتب، وبالتطابق مع �صروط االكتتاب، واتفاقية �صرعية ملِزمة بني  طلب االكتتاب املقدَّ
ر و).....( وهذا املكتتب، وقبول مثل هذا املكتتب ل�صروط االكتتاب، ويظهر من هذه الفقرة  املطوِّ
ِعي هنا – ل�صروط االكتتاب. وبعد االطالع  اتفاق جرى بني الطرفني يت�صمن قبول املكتتب وهو املُدَّ
على هذه ال�صروط اأي �صروط االكتتاب، فاإن الفقرة )4-2-اأ( ن�صت على اأنه: )يتم قبول اأو رف�ص 
اأي طلب اكتتاب وطريقة توزيع االأ�صهم للمكتتبني، ي�صمل ذلك توزيع اأ�صهم اأقل من العدد الذي طلب 
َعى عليها لهذا ال�صرط الوارد بن�صرة  ر(. مما يوؤخذ منه ا�صرتاط املُدَّ وفقًا للتقدير ال�صخ�صي للمطوِّ
ر؛ الأن هذا  َعى عليها عن طريق املطوِّ ِعي على قبول املُدَّ االكتتاب، وبالتايل توقف قبول اكتتاب املُدَّ

َعى عليها ال�صالحية املطلقة بقبول اأو رف�ص طلب االكتتاب. ال�صرط اأعطى املُدَّ
َعى  ِعي من اأن اإيداعه للمبالغ املخ�ص�صة لطلب االكتتاب لدى البنك ل�صالح املُدَّ واأما ما ذكره املُدَّ
َعى عليها فيجاب عنه مبا �صبق ذكره يف  املُدَّ اإيجاب من  ُيعترب قبواًل منه ووافقه  واأن ذلك  عليها، 
الفقرة )4-2-اأ( من �صروط االكتتاب، باالإ�صافة اإىل ما جاء يف الفقرة )4-2-ب( )حيث ن�صت 
ر كل مكتتب كتابيًا  على ما يلي: يف الوقت املنا�صب وبعد انق�صاء يوم اإغالق االكتتاب �صوف يبلغ املطوِّ
اإذا ُوجدت والتي ُخ�ص�صت له، وعند ا�صتالم املكتتب لهذا  مع ن�صخة لوكيل الوديعة بعدد االأ�صهم 
البالغ ُيعترب قد ا�صرتى االأ�صهم التي ُخ�ص�صت له(. وهو ما يعني اأن اكتمال اإجراءات العقد ونفاذه 
تبداأ عند ا�صتالم املكتتب بالغًا بعدد االأ�صهم التي بيعت على املكتتب، وهو ما ميكن اعتباره اإيجابًا 
َعى عليها يف حالة ح�صوله اإال اأن �صيئًا من ذلك مل يكن. وعليه فاإن اإيداع املبالغ من جهة  من املُدَّ
َعى عليها يعترب قبواًل من جهته هو بناًء على ما جاء يف �صروط االكتتاب، اإال اأنه  ِعي حل�صاب املُدَّ املُدَّ

َعى عليها بناًء على ما ذكر. ال يعترب اإيجابًا من املُدَّ
�صًا يف �صركة ).....(،  َعى عليها اعتباره ع�صوًا موؤ�صِّ ِعي ما يثبت اإلزام املُدَّ م املُدَّ وعليه وحيث مل يقدِّ
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م. ِعي مبا فيها من طلبات بناًء على ما تقدَّ فاإن الدائرة تنتهي اإىل رد دعوى املُدَّ
ِعي ).....( �ضد �ضركة ).....(. لذلك حكمت الدائرة برد دعوى املُدَّ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/2792/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 96/د/جت/4 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 21/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/12هـ

�ضركة – اإثبات �ضراكة – ان�ضحاب ال�ضريك – �ضهادة.

ِعي بت�صديد  – قيام املدَّ ِعي باإثبات �صراكته يف ملكية موؤ�ص�صة ).....( بن�صبة )%35(  مطالبة املدَّ
بع�ص املبالغ نيابة عن ال�صركة، ال يدل على ال�صراكة، وال يكفي دلياًل عليها – ثبوت عدم ان�صحاب 
ِعي بداًل منه، وثبوت عدم تعديل عقد ال�صركة باإثبات تلك الواقعة، وعدم  ال�صريك ).....( ودخول املدَّ
وجود دليل على موافقة ال�صركاء – ثبوت تعديل عقد ال�صركة اأكث من مرة وعدم تنازل ال�صريك 
ِعي �صداد  ).....( اإال مبوجب التعديل الرابع بعد مرور ع�صر �صنوات من الوقت الذي ادعى فيه املدَّ
ِعي بالدعوى املقامة من �صقيقه  املبالغ التي ادعاها – الرتاخي يف املدة الزمنية الطويلة بني علم املدَّ
َعى عليه؛ الإثبات ال�صراكة وبني اإقامة الدعوى يدل على عدم �صحة الدعوى؛ الأنه كان ميكن  �صد املُدَّ
عي االن�صمام ل�صقيقه يف دعواه، ما دام املو�صوع واحدًا، اأو يقيم دعوى م�صتقلة؛ الإثبات ادعائه  للمدَّ
َعى  ِعي لبع�ص املبالغ لو �صحت ال تدل على ال�صراكة؛ والأن املُدَّ حينها – �صهادة ال�صهود ب�صداد املدَّ
ِعي بدفعه لل�صركة من اجلائز اأن  م ما يغايرها مما يجعل االحتمال قائمًا باأن ما قام املدَّ عليه قدَّ
يكون مقابل اأق�صاط �صيارات ا�صرتاها منها، اأو دفعت عن اأخيه لل�صركة حل�صابات بينهما – موؤدى 

ذلك: رد الدعوى.

 ).....( عن  بالوكالة   ).....( تقدم  يف  فيها  للف�صل  الالزم  بالقدر  الق�صية  هذه  وقائع  تخل�ص 
املوافق  1405/9/13هـ  بتاريخ  اأنه  فيه  ذكر  اأعاله،  اإليه  امل�صار  بالرقم  قيد  للديوان  با�صتدعاء 
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 ).....( با�صم  فردية  موؤ�ص�صة  اإىل  بعد  فيما  لت  والتي حتوَّ  ،).....( �صركة  اأ�ص�صت  1985/6/1م، 
ِعي ).....(. وخالل الفرتة من 1407هـ اإىل 1409هـ، ولظروف اأحاطت بال�صركة حلقت  �صقيق املدَّ
بها ديون كبرية ت�صببت يف تراكم املديونيات واملطالبات عليها من الغري، ومن هوؤالء �صركة ).....( 
التي ا�صرتت منها ال�صركة �صيارات ليموزين. االأمر الذي دعا ال�صريك الثاين ).....( اإىل االعتذار 
َعى عليه باعتباره املدير العام لل�صركة،  عن اال�صتمرار يف ال�صركة، على اإثر ذلك االعتذار قام املُدَّ
وامل�صوؤول عنها اأمام بقية ال�صركاء، بالبحث عمن يدخل �صريكًا بدياًل عن ).....(، ويقوم بتمويل 
ِعي بالفكرة،  ِعي ).....(، فرحب املدَّ ال�صركة واإنقاذها من االإفال�ص، فعر�ص االأمر على اأخيه املدَّ
ووافق على الدخول �صريكًا يف ال�صركة، وبا�صر ذلك باالإجراءات العملية �صعيًا اإىل تقلي�ص خ�صائر 
قدرها  نقدية  مبالغ  عليه  عى  للمدَّ �صلَّم  التالية:  باالإجراءات  وقام  االنهيار،  من  واإدراكها  ال�صركة 
ل  )ثالثمائة األف( رياٍل يف نف�ص املجل�ص؛ لدعم ال�صركة فورًا، و�صرف له مبالغ نقدية اأخرى، وحوَّ
بع�صًا منها يف ح�صابه، وبداأ يف حتويل بع�ص املبالغ ل�صالح الدائنني، و�صرف جزء من امل�صتحقات 
الرواتب  من  ال�صركة  احتياجات  و�صدد   ،).....( ل�صركة  الت�صديد  وتوىل  للغري،  ال�صركة  على  التي 

وغريها من االلتزامات املالية االأخرى.
د بع�صًا من امل�صتحقات على ال�صركة للغري يف �صورة �صكل اإيداعات وحتويالت با�صم حما�صب  و�صدَّ

ال�صركة ).....(.
– ).....( اجلن�صية، قريب  املوظفني عنده، وهم ).....(  بع�ص  باأ�صماء  �صيكات  ِعي  املدَّ و�صرف 
َعى عليه، ويف ح�صاب �صركة ).....(، وح�صاب  ).....( – ).....( اجلن�صية؛ الإيداعها يف ح�صاب املُدَّ
ِعي اإجمايل هذه االأموال مببلغ قدره )2.307.500( مليونان وثالثمائة  ر املدَّ �صركة ).....(، ويقدِّ
دفعه  ما  اأن  واحلقيقة  مرَفقة،  مثبتة مب�صتندات  كلها  املبالغ  وهذه  رياٍل،  وخم�صمائة  اآالف  و�صبعة 
عى عليه �صخ�صيًا  ِعي مل يكن اإال ليكون �صريكًا يف ال�صركة بح�صة قدرها )35%( كما �صلَّم للمدَّ املدَّ
اإثباتها مبوجب �صندات  األف رياٍل، وهذه مل يتي�صر  مبالغ نقدية تزيد على )800.000( ثمامنائة 
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ِعي على الدخول �صريكًا يف ال�صركة املن�صحب ).....( ب�صداد كل الديون التي  ووثائق، ولقد وافق املدَّ
ِعي عن  كان ال�صريك ).....( كفياًل لل�صركة يف �صدادها، وقد مت ذلك وهلل احلمد، ومل يتوان املدَّ

ذلك قط.
ال�صريك، كما ر�صت م�صاريع  ال�صحة على  اأول م�صروع من وزارة  ويف عام 1409هـ/1989م. ر�صا 
مة،  املكرَّ مكة  امل�صت�صفيات  من  كبري  عدد  ت�صغيل  عن  عبارة  كانت  ال�صركة،  على  بعد  فيما  اأخرى 

والباحة، وع�صري، وعدد من امل�صت�صفيات يف املنطقة اجلنوبية.
ودفع   ).....( املن�صِحب  ال�صريك  رجع  منه،  ُطلب  مبا  ِعي  املدَّ التزام  ورغم  ظاهرة  اأ�صباب  وبال 
رياٍل، وبعد رجوع  األف  وت�صعون  ل�صركة ).....( وقدره )198.000( مائة وثمانية  االأخري  الق�صط 
عي، واأنكر اأنه طلب منه الدخول ك�صريك، بل واأنكر املبالغ  َعى عليه للمدَّ ر املُدَّ ال�صريك املن�صحب تنكَّ
َعى عليه بالطرق الودية رغبة يف الو�صول  عي يحاول مع املُدَّ التي �ُصلِّمت له، ومنذ ذلك الوقت واملدَّ
اإىل حل ودي ُينهي هذا االإ�صكال، ويجنبهما اللجوء اإىل الق�صاء، تقديرًا للقرابة التي بينهم، ولكن 

بال جدوى.
وخالل املدة من 1989م التي ر�صت فيها امل�صاريع على ال�صركة اإىل 2006/12/31م. وملدة ثمانية 
اأرباحها  امل�صاريع، وتراكمت  اأجنزت عددًا كبريًا من  اأرباحًا كبرية جدًا، حيث  اأثمرت  ع�صر عامًا 
لت�صل اإىل )200.000.000( مائتي مليون رياٍل على االأقل �صنويًا، ومببلغ اإجمايل لكامل الفرتة 
يح�صل  ما  �صوى  هذا  رياٍل،  مليون  و�صتمائة  مليارات  ثالثة   )3.600.000.000( قدره  املا�صية 
ِعي منها مبلغًا ال يقل عن )1.260.000.00( ملياٍر  من فروع ال�صركة الكثرية؛ ليبلغ ن�صيب املدَّ
ِعي، و�صبب ذلك  ومائتان و�صتون مليون رياٍل. وال بد من االإ�صارة اإىل اأن هذه املبالغ تقديرية من املدَّ
د اأخذها حتى من مكتب املحا�صبة ح�صب  َعى عليه اأن�صطة ال�صركة وم�صتنداتها، بل وتعمَّ اإخفاء املُدَّ
املبالغ خا�صعة  فاإن هذه  وبالتايل  العامة،  باملحكمة  للقا�صي  املحا�صبة  ه من مكتب  املوجَّ اخلطاب 
للزيادة والنق�صان، وِح�َصب املحا�صب احلقيقية التي يجريها الق�صاء على يد خبري حما�صبي موثوق، 
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ووفق اأ�ص�ص حما�صبية دقيقة ت�صتويف كل املعلومات عن ن�صاطات ال�صركة وت�صفيتها لبع�ص ال�صركاء، 
االآن  ال�صركة  واأ�صبحت  ال�صركاء،  لل�صركاء، حيث مت ت�صفية بع�ص  رف  الذي �صُ التعوي�ص  ومقدار 
وبعد  منها،  ال�صركاء  بقية  خروج  بعد   ،).....( ل�صاحبها   ).....( موؤ�ص�صة  با�صم  فردية  موؤ�ص�صة 
ِعي للو�صائل الودية من ِقبله اأقام دعوى؛ للمطالبة بحقوقه اأمام املحكمة العامة ُنظرت  ا�صتنفاد املدَّ
لدى القا�صي ).....( بتاريخ 1426/8/22هـ حيث �صرف النظر عنها؛ لعدم االخت�صا�ص، وا�صتطرد 
َعى عليه،  ِعي قد اتفق مع املُدَّ اأن املدَّ اإليها  ِعي يف ا�صتدعائه ذاكرًا االأ�صباب التي ي�صتند  وكيل املدَّ
ِعي �صريكًا يف ملكية �صركة ).....(  املدَّ اأعاله، بدخول  ال�صركة على نحو ما ورد  والذي كان يدير 
َعى عليه ودعوته، مقابل قيام  بح�صة قدرها )35%( من ح�ص�صها، واأن ذلك كان بناًء على طلب املُدَّ
ِعي جميع التزاماته،  ذ املدَّ ِعي ب�صداد بع�ص االلتزامات احلالَّة على ال�صركة يف حينه، وحيث نفَّ املدَّ
عى عليه التن�صل منها، ولدى  ومل يتوان عنها، وذلك مبوجب م�صتندات وبيانات ثابتة ال ميكن للمدَّ
ِعي مالكًا للح�ص�ص  َعى عليه الدعوى، وبذلك يكون املدَّ ِعي اال�صتعداد لتقدميها، اإذا اأنكر املُدَّ املدَّ
التي مت التنازل عنها ل�صاحله، له غنمها وعليه غرمها، مما ي�صتلزم احلكم بثبوت هذه امللكية يف 
عي بن�صبة قدرها )35%( خم�صة وثالثون باملائة من ح�ص�ص ملكيتها،  ال�صركة حمل الدعوى للمدَّ
اآلت  َعى عليه هو كذلك الطرف الذي  املُدَّ وا�صتحقاقه ملا يرتتب على ذلك من حقوق، وحيث كان 
العني  بيده  الذي  فهو  وبالتايل  فردية خا�صة،  موؤ�ص�صة  اإىل  بعد حتويلها  كاملة  ال�صركة  ملكية  اإليه 
ِعي، ومن امل�صتقر اأن الدعوى تقام على من بيده العني، خا�صة وهو الذي حال  التي يطالب بها املدَّ
ِعي وبني حت�صيلها على وجه م�صروع، لذا فاإن توجيه الدعوى �صده خا�صة وهو االأمر الذي  بني املدَّ
َعى عليه دفع الدعوى  ر، ومع اإجراءات التقا�صي امل�صتقرة، وال ميلك املُدَّ يتفق مع قواعد ال�صرع املطهَّ

ِعي برفع الدعوى على اأحد �صواه. بوجود �صركاء اآخرين معه يف ال�صركة، وال اأن يلزم املدَّ
ملماطلة  ومنعًا  ل�صاحله،  به  الق�صاء  و�صيحكم  �صيظهر  احلق  واأن  دعواه،  ب�صحة  ِعي  املدَّ ولقناعة 
ِعي يطلب من مقام الق�صاء خماطبة وزارة التجارة؛  َعى عليه يف تنفيذ احلكم الق�صائي، فاإن املدَّ املُدَّ
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ِعي ح�ص�صًا قدرها )35%( من  لتعديل و�صع املوؤ�ص�صة احلايل وفروعها على �صركة ميلك فيها املدَّ
ملكيتها، واعتماد منوذج عقد لل�صركة يحقق ذلك، وت�صليمه ن�صخة منه.

ِعي من ممار�صة حقه يف االإدارة، وامتناعه عن ت�صليمه  َعى عليه عن متكني املدَّ كما اأن امتناع املُدَّ
اأرباحه امل�صتحقة له عن ح�ص�صه يف ملكية ال�صركة، والثابت اأن ال�صركة تعمل وتنجز وتربح، ومل 
اإن ملكية  بيانه، وحيث  امل�صاريع عليها على نحو ما �صلف  اأية خ�صائر بعد ر�صوِّ عدد من  لها  يتبني 
املدة  طيلة  االأرباح  يف  اأي�صًا  ثابت  حقه  فاإن  اأعاله،  املذكورة  بالن�صبة  ثابتة  املال  راأ�ص  يف  ِعي  املدَّ
ِعي اأرباح ال�صركة  ر املدَّ َعى عليه، وحيث يقدِّ من دخوله �صريكًا حتى تاريخ اإجناز املحا�صبة مع املُدَّ
حتى تاريخ 2006/12/31م، على نحو ما �صبق باإجمايل قدره )3.600.000.000( ثالثة مليارات 
ومائتان  مليار   )1.260.000.000( قدره  مبلغ  عن  يقل  ال  منها  ن�صيبه  رياٍل،  مليون  و�صتمائة 
َعى عليه ب�صداد هذا املبلغ له على وجه ال�صرعة. و�صتون مليون رياٍل، لذا فهو يطلب احلكم باإلزام املُدَّ
اإدارة  يف  امل�صاركة  من  حرمانه  يف  متثَّل  ِعي  املدَّ حق  يف  فادحًا  خطاأًً  ارتكب  قد  عليه  َعى  املُدَّ والأن 
قاربت  ملدة  االأمثل  الوجه  اأمواله على  ا�صتثمار  وبالتايل  اأرباحه منها يف حينه،  واقت�صاء  ال�صركة، 
عوائد  من  حرمانه  يف  تتمثَّل  عي  باملدَّ حلقت  كبرية  اأ�صرار  يف  ت�صبب  مما  عامًا  ع�صر  الثمانية 
ر بن�صبة )15%( خم�صة ع�صر باملائة من اأرباحه، على اأقل تقدير، وحيث اإنه بذلك  ا�صتثمارية ُتقدَّ
رة باخلطاأ وال�صرر وعالقة ال�صببية بينهما على نحو ما ب�صطناه اأعاله،  تتوافر اأركان التعوي�ص املقرَّ
ِعي بالن�صبة  ره املدَّ َعى عليه باأن يدفع له التعوي�ص الذي يقدِّ ِعي اإلزام املُدَّ االأمر الذي يطلب معه املدَّ
اإىل االأرباح مببلغ قدره )189.000.000( مائة وت�صعة وثمانون مليون رياٍل. علمًا اأن ذلك هو احلد 
التقرير  بعد ظهور  التعوي�صات  باملزيد من  املطالبة  ِعي حمتفظًا بحقه يف  املدَّ الذي يطلبه  االأدنى 
َعى  املحا�صبي، وبيان حقوقه كاملة، وبعد اإعادة درا�صة احت�صاب االأ�صرار الناجمة عن ت�صرفات املُدَّ

عليه مبنعه من حقوقه طيلة ثمانية ع�صر عامًا.
ِعي غري متخ�ص�ص يف جمال التقا�صي، ويحتاج اإىل من ي�صاعده يف الو�صول اإىل حقه  وحيث اإن املدَّ
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بالدرا�صة واملحاماة، فقد تعاقد مع وكيله يف هذه الدعوى مقابل اأتعاب حمددة، وحيث اإن ذلك كان 
َعى عليه، فاإنه يطلب من الق�صاء احلكم له بهذه االأتعاب ح�صب العقد  ب�صبب تعنت ومماطلة املُدَّ

املرَبم مع املحامي.
ِعي، وقيامه باال�صتيالء على اإدارة ال�صركة وفروعها،  َعى عليه حلقوق املدَّ كما اأن طول مدة اإنكار املُدَّ
كفء  حما�صبي  خبري  تعيني  الالزم  من  يجعل  وح�صاباتها  دفاترها  على  واالطالع  بينه،  واحليلولة 
عن  الغري  ومن  الدولة  من  واال�صتق�صاء  ودفاترها،  ال�صركة  وح�صابات  �صجالت  لفح�ص  ل  وموؤهَّ
ثم  ومن  واأ�صولها،  مالها  راأ�ص  باإح�صاء  للخروج  املا�صية؛  الفرتة  خالل  واإجنازاتها  م�صاريعها 
َعى عليه  ِعي من كل ذلك؛ متهيدًا الإلزام املُدَّ بح�صيلة اأرباحها عن هذه ال�صنوات، وحتديد ح�صة املدَّ
ِعي تعيني خبري حما�صبي؛ للقيام بتلك املهمة على وجه اال�صتعجال. بدفعه له، وهو ما يطلب معه املدَّ
اإخفاء  اإىل  به  يوؤدي  قد  منه  احلق  اقت�صاء  يف  الق�صاء  بجدية  عليه  َعى  املُدَّ ا�صت�صعار  اأن  �صك  وال 
ِعي  بع�ص احل�صابات والدفاتر والوثائق مبا يحول بني اخلبري املحا�صبي ومهمته، وبالتايل بني املدَّ
ِعي و�صع ال�صركة  وبني اإظهار حقوقه وبيانها على وجه حقيقي و�صحيح، االأمر الذي يطلب معه املدَّ
اأ�صولها واأموالها ودفاترها  حتت احلرا�صة الق�صائية، وتعيني حار�ص ق�صائي عليها ي�صع يده على 
و�صجالتها وميزانيتها؛ لتمكني اخلبري من القيام مبهمته على وجه كامل، ويقوم بعد انتهاء الدعوى 
التجارة، وي�صحح و�صعها احلايل من  وزارة  ي�صجل لدى  لل�صركة  باإعداد عقد  وو�صوح احلق فيها 

موؤ�ص�صة اإىل �صركة، ومن ثم يقوم بت�صليم ال�صركة وفروعها اإىل ال�صركاء فيها ب�صورة جماعية.
واإح�صار جميع امليزانيات لل�صركة من تاريخ ر�صوِّ اأول م�صروع عليها اإىل وقتنا احلا�صر، مع ك�صوف 
املحا�صبي  الق�صائي واخلبري  الأتعاب احلار�ص  َعى عليه  املُدَّ ل  ال�صركاء، وحتمُّ احل�صابات، وت�صفية 
ِعي اإىل حتملها يف حال تبني عدم �صحة دعواه، واختتم اال�صتدعاء بطلب  ابتداًء، مع ا�صتعداد املدَّ

ما يلي:
اأواًل: ب�صورة متهيدية ..
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اأ- فر�ص احلرا�صة الق�صائية على موؤ�ص�صة ).....( وفروعها حمل الدعوى، وتعيني حار�ص  ق�صائي 
واأموالها، ودفاترها، و�صجالتها، ريثما يتمكن  اأ�صولها  الق�صاء، ي�صع يده على  اأمني عليها يختاره 
اخلبري من القيام مبهمته على وجه كامل، ويقوم بت�صحيح و�صعها النظامي من موؤ�ص�صة اإىل �صركة، 

وي�صلمها وفروعها بعد انتهاء مهمته لل�صركاء فيها.
ل؛ لفح�ص �صجالت وح�صابات وميزانيات موؤ�ص�صة ).....(،  ب- تعيني خبري حما�صبي كفء وموؤهَّ
وفروعها ودفاترها؛ للخروج بح�صر راأ�صمالها واأ�صولها، ومن ثم بح�صيلة اأرباحها عن هذه ال�صنوات 

َعى عليه بدفعه له ِعي من كل ذلك؛ متهيدًا الإلزام املُدَّ املا�صية، وحتديد ح�صة املدَّ
 )%35( قدرها  بن�صبة  وفروعها   ).....( موؤ�ص�صة  ملكية  يف   ).....( ِعي  املدَّ م�صاركة  اإثبات  ثانيًا: 
ي�صجل  لل�صركة  عقد  باإعداد  التجارة  وزارة  وتوجيه  ملكيتها،  ح�ص�ص  من  باملائة  وثالثون  خم�صة 

ِعي ن�صخة من هذا العقد. لديها، بعد اأن يعدل و�صعها احلايل من موؤ�ص�صة اإىل �صركة، وت�صليم املدَّ
عي – ب�صورة مبدئية – املبالغ التالية: َعى عليه باأن للمدَّ ثالثًا: اإلزام املُدَّ

ِعي من اأرباح ال�صركة  اأ- )1.260.000.000( مليار ومائتان و�صتون مليون رياٍل، متثل ن�صيب املدَّ
لالأعوام من عام 1989م اإىل عام 2006م، اأو ما يظهره اخلبري املحا�صبي الذي يعينه الق�صاء يف 

ِعي باملطالبة ببقية االأرباح حتى يت�صلَّم اإدارة ال�صركة مع بقية ال�صركاء. تقريره، مع احتفاظ املدَّ
ب- )189.000.000( مائة وت�صعة وثمانون مليون رياٍل. تعوي�صًا له عن االأ�صرار التي اأ�صابته جراء 
قيامه باحليلولة بينه وبني اإدارة ال�صركة، وا�صتالم اأرباحه وا�صتثمارها خالل ال�صنوات املا�صية، مع 

ِعي بحقه يف زيادة هذه املطالبة ح�صب م�صار الدعوى ومدة اإجنازها. احتفاظ املدَّ
وكيل  لها عدة جل�صات ح�صرها  بنظرها وحددت  وقامت  الدائرة،  لهذه  الق�صية  اأحيلت  بعد ذلك 
ِعي مبذكرة جاء  َعى عليه ).....(، والذي رد على دعوى املدَّ ِعي ).....(، كما ح�صرها وكيل املُدَّ املدَّ
عي فيها  مة من ).....( �صد موكلي ).....(، والتي يدَّ فيها: اأنه باالطالع على الئحة الدعوى املقدَّ
ِعي ب�صراكته يف �صركة ).....( فال �صحة لها جملة وتف�صياًل، و�صبق اأن اأقيمت �صد موكلي من  املدَّ
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ِعي ).....( �صاهدًا لــ ).....( باأنه هو ال�صريك،  ِقبل �صقيقه ).....(، و�صدرت بها اأحكام، وكان املدَّ
وعندما ردت دعاوى ).....( التي اأ�صغل بها امل�صوؤولني واجلهات احلكومية، و�صدقت االأحكام من 
عيه �صقيقه ).....(، كما  جمل�ص الق�صاء االأعلى، قام ).....( باالدعاءات الباطلة بنف�ص ما كان يدَّ
اأرفق من �صمن مرفقاته اخلطابات املتبادلة بني القا�صي ).....( واملحا�صب القانوين  ِعي  اأن املدَّ
لل�صركة، حني كان ينظر دعوى ).....( �صد اأحد ال�صركاء يف ال�صركة، وهو ).....( وهي نف�ص هذه 
الدعوى ح�صبما هو وا�صح يف ال�صك ال�صادر، مما يدل على اأن هناك اتفاقًا بني ).....(-املدعي- ، 

و�صقيقه ).....(؛ وذلك من اأجل ت�صليل النا�ص والن�صب واالحتيال عليهم.
 ،).....( موؤ�ص�صة  وعمل  �صيارات،   ).....( �صركة  من  ا�صرتى  ).....(-املدعي-  اأن  االأمر  و�صحة 
�صركة  لدى  معروف  تاجر   ).....( موكلي  �صريك  اإن  وحيث  بكفالته،  يقوم  اأن  موكلي  من  وطلب 
).....( طلب موكلي من �صريكه ).....( اأن يكفل �صقيقه ).....(-املدعي- لدى �صركة ).....(، 
فكفل ).....( ).....(-املدعي- ، ح�صبما هو مبني بالكمبياالت املرفقة، ثم باع ).....(-املدعي- 
د االأق�صاط وهرب خارج البالد، مما ا�صطر موكلي اإىل ال�صداد ح�صب �صندات  ال�صيارات، ومل ي�صدِّ
يت�صح معه عدم �صحة ما  اأمام �صريكه ).....(، مما  وال�صيكات، وذلك حفظًا ملاء وجهه  القب�ص 
ِعي، واأن الدعوى ُق�صد من ورائها ت�صويه �صمعة موكلي، والتغرير من اأجل ك�صب االأموال  عيه املدَّ يدَّ
َعى عليه رد دعوى  بطرق غري م�صروعة، والن�صب مقابل م�صتندات هذه الدعوى، وطلب وكيل املُدَّ

ِعي. املدَّ
بعد ذلك تبادل اأطراف الدعوى مذكرات مل تخرج عن م�صمون الدعوى ناق�ص خاللها كل طرف 
عية فيها من الدائرة الكتابة لبع�ص البنوك، و�صركة  ما ذكره الطرف االآخر، والتي طلب وكيل املدَّ
ال�صركة من خالل �صهادة  ان�صحب من  اأن ).....(  اإثباتًا  اأن لديه  ِعي  ).....(، كما ذكر وكيل املدَّ
 ).....( باعتبار  و).....(   ).....( اإىل   ).....( باإح�صار  قام  الذي  هو  اأنه  ذكر  والذي   ،).....(
ل لل�صركة، وا�صتمرت ال�صراكة، وا�صتمر يف عمله ك�صابط يف احلر�ص الوطني، وقد ح�صر اإليه  املموِّ
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).....( يف اإحدى املرات، واأبلغه اأن ).....( ان�صحب من ال�صركة، وحل حمله اأخوه ).....(، واأطلعه 
على �صور �صيكات قام بتحريرها ).....(؛ ل�صداد �صركة ).....(؛ الأن ).....( كان كفياًل لــ ).....( 

يف مو�صوع ال�صيارات، وبعد ان�صحاب ).....( مت �صدادها من ِقبل ).....(.
وذكر ).....( اأن اإملامه باملو�صوع ومعرفته به من واقع اأن له ن�صبة من ال�صراكة بواقع )10%(، وقد 
اأنه بطرقة ما قام ).....( باأخذه منه، ومل  اإال  اأن قاموا بتوقيع ن�صخة العقد بذلك  �صبق لل�صركاء 
يتبق لديَّ اإال �صورة منه، وبعد ذلك مل يقابل اأيًا من ال�صركاء؛ ب�صبب انتقال عمله اإىل عرعر، وذكر 
اأنه يت�صح له من ذلك اأن ).....( اأ�صبح �صريكًا خالل ال�صنوات التي قام فيها ب�صداد املبلغ نيابة 
َعى  عن ).....(، وبعد ذلك ذكر اأنه ال يعرف عن و�صع ال�صركة �صيئًا، وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ
م �صكوى عن طريق وزارة  عليه ذكر اأنه بالن�صبة لــ ).....(، فهو خ�صم ملوكله، حيث �صبق واأن قدَّ
ال�صكوى  كانت  وقد  هناك،  وح�صرت  بعرعر،  اخلالدية  �صرطة  اإىل  واأحيلت  موكله،  �صد  الداخلية 
د بعدم اال�صتفزاز، اإ�صافة اإىل اأنه �صبق واأن �صهد يف ق�صية ).....(  بطرقة الق�صيدة، واأخذ عليه تعهُّ

باأنه �صريك، وبالتايل فال�صهادة غري �صحيحة.
ِعي اأن لديه �صاهدًا اآخر يدعم �صراكة موكله وهو ).....(،  وبجل�صة 1429/1/28هـ، ذكر وكيل املدَّ
والذي ذكر للدائرة اأنه كان يعمل يف �صركة ).....(، ويف عام 1407هـ ح�صر لل�صركة ).....(، وقام 
اخلا�صة  الليموزين  ال�صيارات  اأق�صاط  عن   ).....( �صركة  �صداد  يتم  مل  اإذا  اأنه   ،).....( بتهديد 
بال�صركة خالل ثمانية واأربعني �صاعة، ف�صيقوم بال�صكوى، بعد ذلك ذهب هو ).....( اإىل ).....( 
يف مدينة جدة، حيث قام ).....( بدفع مبلغ ثالثمائة األف )300.000( رياٍل نقدًا وا�صتعد بدفع 
اأية مبالغ م�صتقبلية، وعند املغادرة قام ).....( بتهنئة ).....( اأنه حل حمل ).....( يف ال�صركة، 
اأنه  اإال  التحويالت  تلك  قيمة  يعرف  وال  بالهاتف،  طلبها  طريق  عن  املبالغ  لتلك  التحويل  وا�صتمر 

حت�صنت اأو�صاع ال�صركة بعد ذلك، واأما م�صاألة عودة ).....( لل�صركة من عدمها، فال يعلم بذلك.
َعى عليه اأجاب اأن ال�صاهد كان موظفًا عند موكله، ومت ف�صله من ال�صركة  وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ



510

ِعي من مبالغ، اإمنا كان ت�صديدًا ل�صركة  ِعي، حيث اإن ما ذكره من دفع املدَّ ب دعوى املدَّ و�صهادته تكذِّ
َعى عليه اأن لديه �صاهدًا يخالف  ).....(، ومل يكن ثمنًا حل�صة ).....( يف ال�صركة، وذكر وكيل املُدَّ
�صهادة ).....(، وهي �صهادة ).....(، والذي اأح�صره معه يف ذات اجلل�صة التي ح�صر فيها ).....(، 
حيث ذكر ).....( اأنه كان وكياًل لــ ).....( يف الدعوى املقامة �صد ).....( -�صريك املدعى عليه- 
اأمام املحكمة الكربى لدى القا�صي ).....(، ويف اأحد االأيام بعد �صالة الع�صر يف منزل ).....( 
دة ل�صركة ).....(،  كان معهم ).....(، والذي كان بحوزته م�صتندات عبارة عن ك�صوفات ملبالغ م�صدَّ
وطلب من ).....( ترجمتها اإىل العربية، واإعطاءه اإياها باعتباره وكياًل عن ).....( وحتى تاريخه 
اأنها ملبالغ قام ).....(  اأجاب:  ُت�صلَّم له تلك امل�صتندات، وب�صوؤال ).....( عن تلك امل�صتندات،  مل 
ب�صدادها من مال ).....(، وعنه، مقابل ديون �صركة ).....( على �صركة ).....( والذي على �صوئه 
حل موكله ).....( حمل ).....( يف ال�صركة نتيجة ل�صداد تلك املبالغ، وقد �صرف النظر على دعوى 
ِعي، ذكر اأن ).....( ال ميلك القدرة املالية يف ذلك الوقت، ولي�ص  موكله، وبعر�ص ذلك على وكيل املدَّ
عنده ما ي�صدد به ديونه اخلا�صة، ومن ذلك بطاقة امل�صرتيات اخلا�صة به )الفيزا( والتي قام موكلي 
).....( بت�صديدها عنه، فكيف ي�صتطيع متويل �صركة وهو على هذه احلال؟، فكيف يزعمون اأن هذه 

االأموال من ).....( وهو على هذه احلال.
اأن هذه  بالوكالة عن ).....(، ولو كان ما ذكره �صحيحًا من  عى عليه  للمدَّ و).....( كان خ�صمًا 
).....(؛  �صد  دعواه  يف  ال�صهادة  هذه  من  اال�صتفادة  عليه  املحتم  فكان   ،).....( تخ�ص  االأموال 
به؛ الأنه يغري جلده ودوره ح�صبما ميليه عليه  يعتد  اأ�صاًل ال  ال�صاهد  واأن هذا  ليثبت حق ).....(، 
َعى عليه ).....(، فقد كان يف املحكمة الكربى خ�صمًا بالوكالة لــ ).....(، ويثبت ذلك ال�صك  املُدَّ
اأنه اليوم اأ�صبح �صاهد  ال�صادر من املحكمة، حيث ورد ا�صمه �صراحة كخ�صم بالوكالة، والغريب 
اإثبات خل�صمه ال�صابق ).....(، باأن موكلي قال له اإن هذه االأموال لــ ).....(، فيقول موكلي: هذا 

كذب وا�صح و�صريح، واالأموال لها م�صادر بنكية تثبت اأحقية موكلي لها.
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عي  ِعي يدَّ َعى عليه من الدائرة الف�صل يف الدعوى؛ النعدام ال�صفة؛ الأن املدَّ بعد ذلك طلب وكيل املُدَّ
ِعي  ب وكيل املدَّ اأنه ا�صرتى ن�صيب ).....(، وعليه اإثبات ذلك اأواًل ثم الرجوع اإىل موكله، وقد عقَّ
اأن موكله مل ي�صرت ن�صيب ).....(، واإمنا حل حمله نتيجة؛ الن�صحابه، بعد ذلك اكتفى االأطراف 
املطلوبة  بامل�صتندات  لتزويره  ).....(؛  ل�صركة  خطاب  طلب  على  ِعي  املدَّ وكيل  واأكد  موه،  قدَّ مبا 
ِعي على من يقيم  والت�صديق عن ال�صندات ال�صادرة منهم، والتي تخ�ص موكله، وب�صوؤال وكيل املدَّ

الدعوى، فذكر اأن دعوى موكله �صد ).....( �صاحب موؤ�ص�صة ).....( وفروعها.

وفروعها   ).....( موؤ�ص�صة  ملكية  يف  �صراكته  باإثبات  املطالبة  اإىل  دعواه  من  ِعي  املدَّ يهدف  حيث 
َعى عليه على الدعوى كما �صلف بيانه،  بن�صبة )35%( على التف�صيل الوارد يف دعواه، وحيث رد املُدَّ
ِعي اأن �صنده يف ادعاء ال�صراكة قيامه بت�صديد بع�ص املبالغ نيابة عن ال�صركة وحلوله  وحيث ذكر املدَّ

َعى عليه له بذلك. حمل ال�صريك املن�صِحب ).....( بناًء على اإفادة املُدَّ
ِعي من بيانات و�صور �صيكات، وما اأفاد به ال�صهود ال يدل على ال�صراكة؛ الأمور  مه املدَّ وحيث اإن ما قدَّ
منها: اأن ال�صراكة مل تثبت، وكذلك مل يثبت ان�صحاب ال�صريك ).....(؛ الأن ان�صحاب �صريك ودخول 
َعى عليه وحده ال  اآخر ي�صتلزم تعديل عقد ال�صركة، وموافقة ال�صركاء امل�صَبقة على ذلك؛ والأن املُدَّ
ِعي اأو غريه يف ال�صركة، كما ال ميلك اإخراج �صريك دون موافقته وقبوله، يوؤيد ذلك  ميلك اإدخال املدَّ
ل اأكث من مرة، ومل يتم تنازل ال�صريك ).....( عن ح�ص�صه فيها اإال مبوجب  اأن عقد ال�صركة ُعدِّ
التعديل الرابع الذي مت يف 1420/2/8هـ املوافق 1999/5/23م. اأي بعد ع�صر �صنوات تقريبًا من 
عى عليه يف حينها ال ميلك اإال  ِعي ب�صداد املبالغ التي ذكر يف دعواه، واملدَّ الوقت الذي ادعى فيه املدَّ
ِعي يف حينه، ومت  )15%( من ال�صركة طبقًا لعقد التاأ�صي�ص، ولو كان االدعاء �صحيحًا لطالب به املدَّ
ِعي طيلة الفرتة  ِعي كل هذه املدة اإ�صافة اإىل اأن املدَّ على �صوئه تعديل عقد ال�صركة، ال اأن ينتظر املدَّ
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َعى عليه، ولو كان  ال�صابقة؛ الإقامة الدعوى على علم بالدعوى املقامة من �صقيقه ).....( جتاه املُدَّ
االدعاء بال�صراكة يف هذه الدعوى �صحيحًا الن�صم اإىل �صقيقه يف تلك الدعاوى ما دام اأنها تدور يف 

فلك االدعاء بال�صراكة، اأو تقدم بدعوى م�صتقلة.
ِعي، فلي�ص يف تلك االإفادة ما يدل على ال�صراكة؛ الأن ما ح�صل من �صداد  واأما ما اأفاد به �صهود املدَّ
َعى عليه ما يغايرها، واملتمثلة يف  م من املُدَّ لبع�ص املبالغ اإن ثبت ذلك ال يدل على ال�صراكة، وقد ُقدِّ
َعى عليه  ِعي، وذكر وكيل املُدَّ �صندات االأمر، و�صور �صيكات األغيت من ِقبل �صركة ).....( تخ�ص املدَّ
ِعي اأنه قام ب�صدادها عن  اأن موكله قام ب�صدادها عن اأخيه وتواريخها الحقة للمبالغ التي ذكر املدَّ
اإمنا هو  ل�صركة ).....(،  ِعي بدفعه من مبالغ  املدَّ اأن ما قام  ال�صركة، مما يجعل االحتمال قائمًا 
مقابل اأق�صاط ل�صيارات ا�صرتاها، اأو اأنها دفعت من ِقبله عن اأخيه نتيجة ح�صابات بينهما، وبالتايل 
مات  ِعي من الكتابة لبع�ص اجلهات، فهي من مقوِّ ال ُتعترب دلياًل على ال�صراكة، اأما ما طلبه وكيل املدَّ
دعواه، والتي من الزمها اأن تكون تلك البينات مع الدعوى ابتداًء. اإ�صافة اإىل قناعة الدائرة بعدم 

ِعي اأ�صاًل طبقًا ملا �صبق. ثبوت �صراكة املدَّ
ِعي واحلالة تلك حرية بالرد. وحيث الثابت ما �صبق، االأمر الذي تكون معه دعوى املدَّ

عي. لذلك حكمت الدائرة برد دعوى املدَّ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/1899/ق لعام 1426هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 138/د/جت/2 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 151/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/19هـ

�ضركة – اإثبات ال�ضراكة – االإيجاب والقبول – توثيق عقد ال�ضركة - اأثره.

�صيك  بتحرير  ِعي  املُدَّ قيام  ثبوت   - �صريكًا  للدخول  دفعه  الذي  ماله  راأ�ص  ا�صتعادة  املدعي  طلب 
عى عليها مت�صمنًا اأن املبلغ املحرر به ال�صيك قيمة )300( �صهم يف زيادة راأ�ص مال ال�صركة –  للمدَّ
ِعي �صريكًا معهم بال�صركة  خ يف ).....( على موافقة ال�صركاء دخول املُدَّ اإثبات حم�صر االجتماع املوؤرَّ
ِعي  َعى عليها والتوقيع على املح�صر من ال�صركاء املوؤ�ص�صني لل�صركة واعتبار املبلغ امل�صتلم من املُدَّ املُدَّ
مبلغًا م�صافًا على راأ�ص مال ال�صركة وزيادة عدد االأ�صهم من )700( اإىل )2200( �صهم – اأثر ذلك: 
عى عليها  ِعي للمدَّ توافر ركن االإيجاب والقبول اللذين تتوقف عليهما �صحة العقود وثبوت �صراكة املُدَّ
ِعي اإىل عدم نظامية دخوله �صريكًا يف ال�صركة بحجة عدم  بقيمة ما دفعه – عدم �صحة ا�صتناد املُدَّ
توثيق تعديل عقد ال�صركة بدخوله �صريكًا فيها لدى كاتب العدل؛ الأن املادة املذكورة ن�صت على عدم 
نفاذ الت�صرف يف مواجهة الغري، ومن ثم يبقى العقد نافذًا فيما بني ال�صركاء – موؤدى ذلك: رف�ص 

الدعوى.

 نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.

الديوان  رئي�ص  معايل  اإىل  دعوى  بالئحة  تقدم  عية  املدَّ وكيل  اأن  يف  الق�صية  هذه  وقائع  تتح�صل 
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َعى عليها على الدخول �صريكًا يف ال�صركة  ذكر فيها اأنه بتاريخ 1413/1/11هـ اتفق موكله مع املُدَّ
اإجمالية قدرها )450000( رياٍل  ال�صركة بقيمة  بعدد )300( ح�صة من احل�ص�ص يف راأ�ص مال 
َعى عليها ال�صيك بالقيمة املذكورة مبوجب �صند القب�ص رقم )6( بتاريخ  دفعها كاملة وا�صتلمت املُدَّ
مثَبت يف  ك�صريك  موكله  واإدخال  ال�صركة  تاأ�صي�ص  بتعديل عقد  يقوموا  اأنهم مل  اإال  1993/4/24م 
عقدها رغم طلباته املتكررة بذلك، وبعد مرور قرابة العام دون اإثبات ال�صراكة يف عقد التاأ�صي�ص 
َعى عليها يف عدة خطابات اإرجاع املبلغ اإال اأنه وحتى تاريخه مل ي�صتجيبوا لذلك، وقد  طلب من املُدَّ
َعى عليها بدفع املبلغ امل�صتحق ملوكله وقدره )450000(  توقفوا عن مزاولة ن�صاطهم، وطلب اإلزام املُدَّ

رياٍل.
وقد ُقيِّدت هذه الدعوى ق�صية بالرقم امل�صار اإليه اأعاله، واأحيلت اإىل هذه الدائرة يف 1426/5/4هـ 
عليها  َعى  املُدَّ كما ح�صرها عن   ).....( وكيله  ِعي  املُدَّ لها عدة جل�صات ح�صرها عن  التي عقدت 
باأن  فاأجاب  دعواه،  عن  وكالة  ِعي  املُدَّ الدائرة  �صاألت  1426/5/18هـ  جل�صة  ويف   ،).....( وكيلها 
َعى عليها على اأن يدخل �صريكًا بعدد ثالثمائة ح�صة من ح�ص�ص ال�صركة بعد  موكله اتفق مع املُدَّ
عى عليها  للمدَّ رياٍل مت دفعها  األف(  )اأربعمائة وخم�صون  اإجمالية قدرها  بقيمة  راأ�ص مالها  زيادة 
على اأن تقوم بتعديل عقد تاأ�صي�ص ال�صركة واإدخاله �صريكًا فيها، وتعديل راأ�ص مالها اإال اأن ال�صركاء 
لوا عقد التاأ�صي�ص، ومل يدخلوه �صريكًا فيها، وقد طلب منهم ذلك  َعى عليها مل ُيعدِّ يف ال�صركة املُدَّ
عدة مرات اأيقن بعدها اأنهم لن يدخلوه يف ال�صركة، فطلب منهم اإعادة املبلغ اإليه، ومل ي�صتجيبوا 
ال�صركة �صوى  َعى عليها عن مزاولة ن�صاطها وال يعلم موكله عن موجودات  املُدَّ لذلك، وقد توقفت 
َعى عليهم مت�صامنني  مبلغ )مليون ومائة وثالثة ع�صر األفًا و�صبعمائة و�صتون( ريااًل، وطلب اإلزام املُدَّ
برد املبلغ الذي قام بدفعه للدخول يف ال�صركة، كما طلب ب�صفة عاجلة احلجز على املبلغ املحكوم به 

َعى عليها اإىل حني الف�صل يف هذه الدعوى. ل�صالح املُدَّ
َعى عليه مذكرة �صمنها الرد على ما جاء يف الئحة الدعوى  م وكيل املُدَّ ويف جل�صة 1426/5/29هـ قدَّ
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ِعي على دخوله �صريكًا بال�صركة النموذجية للخدمات الطبية، ومت  ذكر فيها اأنه مت االتفاق مع املُدَّ
ومت  بتاريخ 1993/11/27م  الذي مت  ال�صركاء  اجتماع جمعية  على ذلك مبوجب حم�صر  املوافقة 
 )450.000( وقدره  مبلغًا  ِعي  املُدَّ و�صداد  لل�صركة  �صني  املوؤ�صِّ ال�صركاء  من  املح�صر  على  التوقيع 
اأربعمائة وخم�صون األف رياٍل مبوجب �صيك رقم )222( بتاريخ 1993/4/24م م�صحوب على البنك 
 )300( مقابل  وذلك   ،).....( ال�صركة  من  �صادر  قب�ص  �صند  ا�صتالمه مبوجب  وقد مت   ،).....(
دة  كتابة م�صوَّ وقد مت  رياٍل،  مالها )2.200.000(  راأ�ص  البالغ  ال�صركة  اأ�صهم  �صهم من  ثالثمائة 
عقد تعديل ال�صركة ).....(؛ لتقدميه لوزارة التجارة يف عام 1414هـ، ومل يتم التوقيع عليه من ِقبل 
ال�صركاء البالغ عددهم اثنا ع�صر �صريكًا؛ لعدم متكن بع�صهم من احل�صور وتعثات اأعمال ال�صركة 
اجلمعية  اجتماع  موعد  تاأجيل  حول  عي  للمدَّ خطاب  اإر�صال  مت  1998/9/2م  وبتاريخ  ذلك،  بعد 
اإعداد  اأجل  من  وذلك  د  املحدَّ املوعد  يف  احل�صور  عن  ال�صركاء  بع�ص  العتذار  لل�صركاء  العمومية 
الدرا�صة، واأخذ املوافقة لو�صع ال�صركة حتت الت�صفية، وتوقفت اأعمال ال�صركة بعد ذلك، ومل تتم 

الت�صفية حتى تاريخه.
ِقبل الدائرة التجارية  اأموال تعود لل�صركة واملحكوم بها من  ِعي احلجز على  اأن طلب املُدَّ واأ�صاف 
اخلام�صة بديوان املظامل بالريا�ص فيه �صرر كبري على جميع ال�صركاء، وال يحق له وحده الت�صرف 
بهذا املبلغ؛ الأنه حق جلميع ال�صركاء، و�صوف يتم دعوة ال�صركاء عند ا�صتالم املبلغ، وت�صفية ال�صركة، 

وتوزيع املبلغ املحكوم به كاًل ح�صب م�صاهمته براأ�ص مال ال�صركة، وح�صبما ن�ص عليه النظام.
ِعي وكالة اأنه ال ميكن اإجابته بطلب احلجز االحتياطي  ويف جل�صة 1426/6/7هـ اأفهمت الدائرة املُدَّ
عى عليها من الدائرة التجارية اخلام�صة حتى يكون احلكم نهائيًا مت�صمنًا  على املبلغ املحكوم به للمدَّ

َعى عليها لهذا املبلغ، وتقدمي كفالة وفق ما ن�ص عليه يف نظام املحكمة التجارية. اأحقية املُدَّ
َعى عليهم من  ِعي مذكرة جاء فيها: اإن ما �صاقه وكيل املُدَّ م وكيل املُدَّ ويف جل�صة 1427/1/7هـ قدَّ
مربرات وما ا�صتند عليه من حجج واأوراق للقول بنظامية �صراكة موكلي يف ال�صركة عبارة عن حجج 
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ومزاعم ال اأ�صا�ص لها من �صرع اأو نظام ويوؤكد هذه احلقيقة ما يلي:
ال�صركاء  ِقبل  من  قرار  باإعداد  تكون  ال�صركة  يف  ك�صريك  موكلي  دخول  ونظامية  �صرعية  اأن   -1
التجارة  بوزارة  لل�صركات  العامة  االإدارة  من  القرار  وت�صديق  فيها،  �صريكًا  بدخوله  ال�صركة  يف 
وال�صناعة، ومن ثم اإحالته اإىل ف�صيلة كاتب العدل املكلَّف بالوزارة الإثباته لديه واإنهاء االإجراءات 
جمعية  من  قرار  اإ�صدار  جمرد  ولي�ص  التجاري،  و�صجلها  ال�صركة  عقد  لتعديل  الالزمة  النظامية 
َعى عليهم، وهذا ما اأكدته املادة )10( من نظام  ال�صركاء بدخوله �صريكًا فيها، كما يزعم وكيل املُدَّ
ال�صركات التي تن�ص على اأنه )با�صتثناء �صركة املحا�صة يثبت عقد ال�صركة، وكذلك ما يطراأ عليه 
من تعديل بالكتابة اأمام كاتب العدل، واإال كان العقد اأو التعديل غري نافذ( وتطبيقًا لهذا الن�ص فاإن 

موكلي ال يعترب �صريكًا يف ال�صركة طاملا مل يثبت قرار دخوله �صريكًا يف ال�صركة اأمام كاتب العدل.
2- اأن �صرعية ونظامية دخول موكلي �صريكًا يف ال�صركة تكون بتعديل بيانات �صجلها باالإدارة العامة 
لل�صركات بوزارة التجارة وال�صناعة، ومن ثم قيد التعديل مبكتب ال�صجل التجاري والتاأ�صري بذلك 
اأنه:  التي ن�صت على  ال�صركات  باملادة )164( من نظام  لل�صركة ح�صبما ورد  التجاري  ال�صجل  يف 
اأن يطلبوا قيد ال�صركة ب�صجل ال�صركات باالإدارة العامة لل�صركات، وعليهم  )على مديري ال�صركة 
دوا ال�صركة يف ال�صجل التجاري، وت�صري االأحكام املذكورة على كل تعديل يطراأ على  اأن يقيِّ اأي�صًا 
االأمر  ال�صركة،  ب�صراكته يف  القول  بالن�صبة ملوكلي حتى ميكن  يتحقق  ال�صركة(... وهو ما مل  عقد 

الذي يوؤدي اإىل بطالن �صراكة موكلي املزعومة وعدم نظاميتها.
َعى عليهم ب�صراكة موكلي يف ال�صركة م�صتندًا يف ذلك اإىل قرار جمعية ال�صركاء  3- زعم وكيل املُدَّ
)يقع  اأنه:  على  ال�صركات  نظام  من   )177( املادة  ن�ص  باأن  عليه  مردود  1993/11/27م  بتاريخ 
اأو من ال�صركاء باملخالفة الأحكام هذا النظام(، وقد  باطاًل كل قرار ي�صدر من اجلمعية العامة، 
م خمالفة قرار جمعية ال�صركاء بتاريخ 1993/11/27م الأحكام نظام ال�صركات، وذلك  ثبت مما تقدَّ
اأن: )يثبت كل ما يطراأ على عقد  التي ن�صت على  النظام  املادة )العا�صرة( من  لن�ص  مبخالفته 
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َعى عليهم  ال�صركة من تعديل بالكتابة اأمام كاتب العدل(، وهذا ما مل يحدث، وما ذكره وكيل املُدَّ
يف )ثالثًا( من مذكرته من اأنه مل يتم التوقيع على القرار من ِقبل ال�صركاء لعدم متكن بع�صهم من 
احل�صور ال �صحة له؛ الأن وجوب احل�صور للتوقيع يكون اأمام ف�صيلة كاتب العدل، وال ميكن الو�صول 
وت�صديقه  تدقيقه  ثم  ومن  وال�صناعة،  التجارة  وزارة  اإىل  القرار  تقدمي  بعد  اإال  املرحلة  اإىل هذه 
من ِقبل اإدارة ال�صركات بالوزارة، ومن ثم اإحالته اإىل ف�صيلة كاتب العدل؛ ليتم التوقيع اأمامه، كما 
اأوراق مكتب املحامي  النظامية الالزمة الإعداده، ومت طباعته على  بالطريقة  القرار مل ي�صاغ  اأن 
َعى  ).....( بداًل من اأن يطبع على الورق الر�صمي لل�صركة، وهذا يدل على عدم �صدق وجدية املُدَّ

عليهم يف تعديل عقد التاأ�صي�ص واإثبات �صراكة موكلي.
َعى  َعى عليها باأي حال من االأحوال، وما زعمه وكيل املُدَّ 4- اإن موكلي لي�ص �صريكًا يف ال�صركة املُدَّ
عليهم من �صراكة موكلي يف ال�صركة ال �صند له وال بينة عليه، فحقيقة االأمر اأن موكلي قام بتاريخ 
َعى عليهم على الدخول �صريكًا يف ال�صركة بعدد )300( ثالثمائة  1413/1/11هـ باالتفاق مع املُدَّ
ح�صة من ح�ص�ص راأ�ص مال ال�صركة بقيمة اإجمالية قدرها )450.000( اأربعمائة وخم�صون األف 
َعى عليهم ماطلوا يف دخول موكلي �صريكًا رغم طلباته املتكررة؛  رياٍل دفعها موكلي كاملة اإال اأن املُدَّ
نظامًا  �صراكته  اإثبات  دون  العام  قرابة  وبعد م�صي  ال�صبل  موكلي  اأعيت  اأن  وبعد  �صراكته،  الإثبات 
َعى عليهم اإرجاع املبلغ الذي �صبق اأن �صدده لهم مقابل �صراكته، وذلك بعد مكاتبات  طلب من املُدَّ
�صريكًا  اإن كان  فلماذا مل تدعو موكلي  ي�صتجيبوا لطلبات موكلي،  َعى عليهم مل  املُدَّ اأن  اإال  خطية، 
كما يزعمون طيلة هذه ال�صنوات؟ والتي امتدت الأكث من ثالثة ع�صر عامًا اإىل اجتماعات جمعية 
عماًل  واخل�صائر  االأرباح  وح�صاب  العمومية  امليزانية  الإقرار  ال�صنوي؛  االجتماع  فيها  مبا  ال�صركاء 
مت�صاوية  حقوقًا  احل�ص�ص  )ترتب  اأن:  على  تن�ص  التي  ال�صركات  نظام  من   )171( املادة  بن�ص 
من  وعدد  الت�صويت،  ويف  املداوالت  يف  اال�صرتاك  حق  �صريك  لكل  ويكون  ال�صافية،  االأرباح  يف 
االأ�صوات يعادل عدد احل�ص�ص التي ميلكها، وال يجوز االتفاق على غري ذلك( وبناًء على ن�ص املادة 
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)174( من النظام التي تق�صي باأن تعقد اجلمعية العامة بدعوة من املديرين وفقًا لالأو�صاع التي 
ال�صنة  لنهاية  التالية  ال�صتة  ال�صهور  ال�صنة خالل  االأقل يف  وُتعقد مرة على  ال�صركة،  يحددها عقد 
د ب�صورة من امليزانية ال�صنوية لل�صركة طيلة هذه الفرتة  املالية لل�صركة، واأ�صاف اأن موكله مل يزوَّ
موكله الجتماعات اجلمعية  دعوى  عليهم عن  َعى  املُدَّ ف�صكوت  النظام،  من  للمادة )175(  خالفًا 
العامة لل�صركاء، وعدم تزويده مبيزانية ال�صركة عن كل هذه االأعوام ال�صابقة والتقارير عن ن�صاطها 
ومركزها املايل، واقرتاحات املدير ب�صاأن توزيع االأرباح واخل�صائر طيلة ثالثة ع�صر عامًا يدل على 

َعى عليهم. عدم �صحة ادعاءات املُدَّ
بالبند  ِعي  املُدَّ وكيل  مة من  املقدَّ باملذكرة  ورد  لقد  فيها:  َعى عليها مبذكرة جاء  املُدَّ وكيل  رد  وقد 
الرابع منها )فحقيقة االأمر اأن موكلي قام بتاريخ 1413/1/1هـ املوافق 1992/7/11م باالتفاق مع 
َعى عليهم على الدخول �صريكًا يف ال�صركة بعدد )300( ح�صة من ح�ص�ص راأ�ص مال ال�صركة،  املُدَّ
باأنها  ال�صركة  فوا  الفقهاء قد عرَّ اإن  وذلك بقيمة قدرها )450.000( رياٍل دفعها موكلي كاملة( 
كانت  وقد  واالإجماع،  وال�صنة  بالكتاب  م�صروعة  وهي  والربح،  املال  راأ�ص  يف  املت�صاركني  بني  عقد 
ال�صركة ثابتة ودخل بها جماعة من ال�صحابة، اأما ا�صرتاط العقد، فلم يرد ما يدل على اعتباره، 
ويكفي بال�صراكة جمرد الرتا�صي؛ الأنه ما كان من الت�صرف بامللك فمناطه الرتا�صي، وال يتحتم 
اعتبار غريه، وقد ورد مبجلة االأحكام ال�صرعية باملادة )1825( ما ن�صه )تنعقد ال�صراكة بكل ما 
اإذن كٍل من ال�صريكني لالآخر يف الت�صرف وائتمانه(.  اأو فعل يدل على  يدل على الر�صا من قول 
االإجراءات،  بع�ص  اتخاذ  املوؤ�ص�صني، ومت  لل�صركاء  اجتماع  بتاريخ 1993/11/27م عقد  وحيث مت 
ع املح�صر من  ِعي وُوقِّ ومنها املوافقة على دخول ال�صركاء اجلدد ر�صميًا بال�صركة، ومن بينهم املُدَّ
جميع ال�صركاء، واعُتربت املبالغ امل�صتَلمة كمبالغ م�صافة اإىل راأ�ص مال ال�صركة، حيث اأ�صبح عدد 
ِعي  اأ�صهم ال�صركة )2200( �صهم بداًل من )700( �صهم عند التاأ�صي�ص، كما اأن ما ذكره وكيل املُدَّ
من خمالفة قرار ال�صركاء املذكور، وذلك ا�صتنادًا لن�ص املادة )177( واملادة العا�صرة من نظام 
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ِعي مل يورد  ال�صركات، هذا كالم غري دقيق، حيث اإن القرار مل يخالف ن�ص املادتني؛ الأن وكيل املُدَّ
ن�ص املادة العا�صرة كاملة، فلم يورد ما جاء بن�ص املادة )يف مواجهة الغري(، وهذا دليل وا�صح على 
ِعي يخالف ما ورد بن�ص املادة املذكورة، وكذلك فقد ن�صت املادة العا�صرة  اأن ما ق�صده وكيل املُدَّ
باأنه ال يجوز لل�صركاء االحتجاج على الغري بعدم نفاذ العقد، اأو التعديل الذي مل يثبت لدى كاتب 
العدل، واإمنا يجوز للغري اأن يحتج به يف مواجهتهم، ومعنى ذلك وا�صح باأن العقد نافذ بني ال�صركاء، 
على  يرتتب  واإمنا  كاتب عدل،  لدى  توثيقه  لعدم  نفاذه؛  بعدم  الغري  اأمام  االحتجاج  لهم  يحق  وال 
عدم االلتزام بالتوثيق لدى كاتب العدل هو امل�صاءلة عن التعوي�ص الذي يحدث ب�صبب عدم الكتابة 
والتوثيق، وكذلك فاإن ما جاء بن�ص املادة )177( )ومع ذلك ال يجوز اأن يطلب البطالن اإال ال�صركاء 
الذين اعرت�صوا كتابة على القرار، اأو الذين مل يتمكنوا من االعرتا�ص عليه بعد علمهم به، ويرتتب 
على تقرير البطالن اعتبار القرار كاأن مل يكن بالن�صبة جلميع ال�صركاء، وال ت�صمع دعوى البطالن 
ِعي موكله �صريكًا اأم  بعد انق�صاء �صنة من تاريخ القرار املذكور( وهنا نت�صاءل: هل يعترب وكيل املُدَّ
ال؟ وقد اأقر موكله بال�صراكة، ثم ا�صتند الوكيل على املادة )177( ببطالن قرار اجلمعية العامة علمًا 
باأن طلب اإبطال القرار ال ُيقبل اإال من ال�صركاء، وكذلك فاإن املادة )134( من نظام ال�صركات تن�ص 
)للجمعية العامة غري العادية اأن تقرر زيادة راأ�ص مال ال�صركة مرة، اأو عدة مرات ب�صرط اأن يكون 
راأ�ص املال االأ�صلي قد ُدفع باأكمله( وهنا يت�صح باأن قرار اجلمعية �صحيحًا، وذلك ح�صب ن�ص هذه 
املادة رغم عدم توثيقه، وكذلك فقد جاء باملذكرة القانونية رقم )11/82( بتاريخ 1412/1/6هـ 
)اإن عقد ال�صركة، اأو التعديل الذي اأُدخل عليه بقرار من ال�صركاء ي�صري فيما بني اأطراف العقد من 
تاريخ اتفاقهم على التعاقد اأو التعديل( وقد ورد مبجلة االأحكام ال�صرعية باملادة )1459( ما ن�صه 
)من اأقر بعقد ثم ادعى ف�صاده، واأنه اأقر به على ظن �صحته لن ُيقبل منه ذلك، وله حتليف املقر 
ِعي فنجد باأنه اأقر بعقد ال�صركة، حيث قال وكيله اأن موكلي قام باالتفاق مع  له( ولو عدنا الإقرار املُدَّ
ِعي قد قام بت�صديد ن�صيبه من ال�صراكة بعد حتديده، واأ�صاف اأن  َعى عليهم، وكذلك فاإن املُدَّ املُدَّ
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ال�صركاء قد متت دعوتهم بتاريخ 1992/9/2م؛ الجتماع اجلمعية العمومية، واعتذر بع�ص ال�صركاء 
رًا اأخذ موافقة ال�صركاء لو�صع ال�صركة حتت الت�صفية؛ لتوقف اأعمالها،  عن احل�صور، حيث كان مقرَّ
والتي  الثانية واخلام�صة منها،  الفقرة  ال�صركات  للمادة اخلام�صة ع�صرة من نظام  ا�صتنادًا  وذلك 
�صت من اأجله، وهذا ينطبق على ال�صركة  حتدد �صبب انق�صاء ال�صركة عند ا�صتحالة الغر�ص الذي اأ�صِّ

.).....(
َعى عليهم  املُدَّ وكيل  باأن ما ذكره  فيها:  ِعي مذكرة جاء  املُدَّ وكيل  م  قدَّ ويف جل�صة 1427/4/24هـ 
فوا ال�صركة باأنها عقد بني املت�صاركني يف راأ�ص املال والربح، وهي م�صروعة  اأن الفقهاء قد عرَّ من 
بالكتاب وال�صنة واالإجماع، وقد كانت ال�صركة ثابتة يف اأيام النبوة، ودخل بها جماعة من ال�صحابة، 
اأما ا�صرتاط العقد فلم يرد ما يدل على اعتباره، ويكفي بال�صراكة جمرد الرتا�صي؛ الأنها ما كان 
من الت�صرف بامللك فمناطه الرتا�صي، وال يتحتم اعتبار غريه.. مردود عليه باأن ما اأورده جمرد 
االإ�صالمي ممثَّلة يف �صركات )العنان واالأبدان  الفقه  ال�صركات يف  مغالطات منه فهو يتحدث عن 
التي  ال�صركة  اأما  واأحكامها اخلا�صة،  لها مفهومها  واملقار�صة(، وهي �صركات  واملفاو�صة  والوجوه 
م اأحكامها نظام ال�صركات ال�صادر  اأقرها ونظَّ نحن ب�صددها فهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
باملر�صوم امللكي الكرمي رقم )م/6( بتاريخ 1387/3/12ه، وهذا ما اأكدته املادة )2/اأ( التي ن�صت 
على اأن: )ت�صري اأحكام هذا النظام وما ال يتعار�ص معها من �صروط ال�صركاء وقواعد العرف على 
ال�صركات االآتية: 6- ال�صركة ذات امل�صوؤولية املحدودة، ومع عدم امل�صا�ص بال�صركات املعروفة يف الفقه 
َعى عليهم  االإ�صالمي تكون باطلة كل �صركة ال تتخذ اأحد االأ�صكال املذكورة( اأما ما ذكره وكيل املُدَّ
من اأنه مت بتاريخ 1993/11/27م عقد اجتماع لل�صركاء يف ال�صركة، واتخاذ بع�ص االإجراءات منها 
ع املح�صر من جميع ال�صركاء، واعُتربت  املوافقة على دخول ال�صركاء اجلدد، ومن بينهم موكلنا، وُوقِّ

املبالغ امل�صتلمة كمبالغ م�صافة على راأ�ص مال ال�صركة ... فاإننا نرد على هذه املزاعم بالتايل:
َعى عليهم من اأقوال باأن ال�صركاء يف ال�صركة اتخذوا بع�ص االإجراءات مبوجب  1- ما اأورده وكيل املُدَّ
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ال  ال�صركة  ك�صريك جديد يف  املوافقة على دخول موكلنا  بتاريخ 1993/11/27م منها  اجتماعهم 
اإنه مل يجتمع معهم يف ذلك  اإذ  ال�صركة،  القول بدخول موكلنا �صريك يف  تعني بحال من االأحوال 

االجتماع؛ ليقر ما اتفقوا عليه.
فت املادة )1( من نظام ال�صركات ال�صركة باأنها )عقد يلتزم مبقت�صاه �صخ�صان اأو اأكث باأن  2- عرَّ
ي�صاهم كٌل منهم يف م�صروع ي�صتهدف الربح بتقدمي ح�صة من مال اأو عمل القت�صام ما قد ين�صاأ عن 
هذا امل�صروع من ربح اأو من خ�صارة( ويتبني من ن�ص املادة اأعاله اأنه يجب توافر اأركان مو�صوعية 

خا�صة اإىل جانب االأركان املو�صوعية العامة لعقد ال�صركة وهما ركنان:
اأ- تقدمي احل�ص�ص.

ب- نية امل�صاركة )وهو الذي تخلف بالن�صبة ملوكلنا(.
ويرتتب على تخلف اأحد االأركان املو�صوعية اخلا�صة البطالن املطَلق، وهو البطالن الذي يجوز لكل 

ذي م�صلحة التم�صك به، وللمحكمة متى حتققت من توافر �صروطه اأن تق�صي به من تلقاء نف�صها.
ِعي من خمالفة  َعى عليهم �صمن البند )ثانيًا( ما ن�صه: )ما ذكره وكيل املُدَّ واأما ما اأورده وكيل املُدَّ
قرار ال�صركاء املذكور، وذلك ا�صتنادًا لن�ص املادتني )177( و)10( من نظام ال�صركات، هذا كالم 
ِعي مل يورد ن�ص املادة )العا�صرة(  غري دقيق، حيث اإن القرار مل يخالف ن�ص املادتني؛ الأن وكيل املُدَّ
كاملة، فلم يورد ما جاء بن�ص املادة )يف مواجهة الغري( فيجاب عنه باأن االأمر قد اختلط عليه، 
اأمام كاتب العدل ُيعترب ركنًا من االأركان  اإثبات عقد ال�صركة، وما يطراأ عليه من تعديالت  اإن  اإذ 
ال�صكلية؛ الإن�صاء ال�صركة، اأو اإجراء اأي تعديل على عقد تاأ�صي�صها عليه، فاإن االإثبات اأمام كاتب العدل 
مطلوب اأي�صًا ل�صحة انعقاد ال�صركة، اأو اإجراء التعديل على عقدها، مبعنى اأنه اإذا تخلف االإثبات 
ال�صركاء  قرار  اأن  البيان  تاأ�صي�صها، وغنٌي عن  بتعديل عقد  ال�صركاء  قرار  اأو بطل  ال�صركة،  بطلت 
وت�صديقه،  لتدقيقه  وال�صناعة؛  التجارة  لوزارة  م  يقدَّ مل  فيها  �صريكًا  موكلي  باإدخال  ال�صركة  يف 
ال�صركة  موكلنا يف  باإدخال  املزعوم  القرار  يكون  وبالتايل  لديه،  الإثباته  العدل؛  كاتب  اإىل  واإحالته 



522

باطاًل مبوجب النظام، االأمر الذي يرتتب عليه باأن يكون موكلنا بالن�صبة لل�صركة وال�صركاء فيها من 
الغري الذي يجوز له نظامًا االحتجاج بهذا البطالن.

َعى عليها يف املادة )134( من نظام ال�صركات يف �صحة قرار اجلمعية، فغري  واأما ا�صتناد وكيل املُدَّ
�صحيح، اإذ اإن ن�ص املادة يتعلق بزيادة راأ�ص املال يف ال�صركة امل�صاهمة، وال�صركة التي نحن ب�صددها 
�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، وال عالقة من قريب اأو بعيد بني ال�صركتني، اإذ اإن لكٍل منهما طبيعتها 

َعى عليهم يف غري حمله. اخلا�صة واأحكامها وخ�صائ�صها، وبالتايل فاإن ا�صتدالل وكيل املُدَّ
ِعي من  َعى عليها مذكرة جاء فيها باأن ما ذكره وكيل املُدَّ م وكيل املُدَّ ويف جل�صة 1427/8/12هـ قدَّ
اأن موكله مل تتوفر لديه نية امل�صاركة غري �صحيح، اإذ اإن ال�صيك رقم )222( بتاريخ 1993/4/24م 
ِعي، وامل�صحوب على البنك ).....(، والذي ذكر فيه املبلغ اأربعمائة وخم�صون األف  ال�صادر من املُدَّ
رياٍل ال غري قيمة )300( �صهم يف زيادة راأ�ص مال ال�صركة ).....(، كما اأن ا�صتالم املبلغ مبوجب 
ِعي وذكر فيه اأن املبلغ قيمة )300( �صهم من اأ�صهم ال�صركة  �صند قب�ص من ال�صركة الذي ا�صتلمه املُدَّ
خ يف 1413/1/11هـ كل ذلك يدل على توفر  نتيجة زيادة راأ�ص مالها مبوجب حم�صر االجتماع املوؤرَّ

ِعي يف ال�صركة. نية امل�صاركة لدى املُدَّ
مة يف اجلل�صة  ِعي مذكرة رد فيها على ما جاء يف املذكرة املقدَّ م وكيل املُدَّ ويف جل�صة 1428/1/3هـ قدَّ
َعى عليها كرر فيها م�صمون ما جاء يف مذكراته ال�صابقة، اإال اأنه اأ�صاف اأن  ال�صابقة من وكيل املُدَّ
الر�صا هو التعبري من اإرادة املتعاقدين التي ت�صاغ يف االإيجاب والقبول، واإذا انعدم الر�صا ترتب 
على ذلك عدم قيام ال�صركة بالن�صبة ملن انعدم الر�صا منه، االأمر الذي يرتتب عليه �صرعًا بطالن 
ال�صركة املطلق ملوكله، ثم توالت اجلل�صات، ويف جل�صة هذا اليوم اكتفى اأطراف الدعوى مبا �صبق 

تقدميه، فاأ�صدرت الدائرة حكمها بذات اجلل�صة.
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َعى عليها برد مبلغ )450.000( رياٍل  ِعي يهدف من اإقامة دعواه اإىل اإلزام ال�صركة املُدَّ حيث اإن املُدَّ
لوا  َعى عليها مل ُيعدِّ الذي قام بدفعه لها مقابل دخوله �صريكًا فيها اإال اأن ال�صركاء يف ال�صركة املُدَّ

عقد التاأ�صي�ص، ومل يدخلوه يف ال�صركة.
وحيث اإن النزاع بني طريف الدعوى نا�صئ عن تطبيق نظام ال�صركات، فاإن الديوان يخت�ص بهيئة 
ق�صائه التجاري بنظرها وفقًا لقرار جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ املت�صمن 
النظم  يف  عليها  املن�صو�ص  التجارية  املنازعات  ح�صم  هيئات  اخت�صا�صات  نقل  الثالثة  فقرته  يف 
والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�صركات اإىل ديوان املظامل، كما اأن املادة 
اإىل  فيها  النظر  اأمر  يحال  التي  الق�صايا  دت  حدَّ التجارية  املحكمة  نظام  من  )ه(  فقرة   )243(

املحكمة التجارية، ومن �صمنها الق�صايا التي تقع بني ال�صركاء.
ِعي قام بتحرير ال�صيك رقم )222( بتاريخ  ويف املو�صوع فحيث اإن الثابت من اأوراق الق�صية اأن املُدَّ
اأن املبلغ املحرر به ال�صيك قيمة )300( �صهم يف زيادة  عى عليها، واملت�صمن  1993/4/24م للمدَّ
َعى عليها الذي ا�صتلمه  راأ�ص مال ال�صركة ).....( واأكد ذلك �صند القب�ص ال�صادر من ال�صركة املُدَّ
راأ�صمالها مبوجب  ال�صركة نتيجة زيادة  اأ�صهم  املبلغ قيمة )300( �صهم من  اأن  ِعي، وذكر فيه  املُدَّ

ِعي يف ال�صركة. حم�صر االجتماع يف 1413/1/11هـ مما يدل على توفر نية امل�صاركة لدى املُدَّ
ف يف  وحيث اإن نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ قد عرَّ
مادته االأوىل ال�صركة )باأنها عقد يلتزم مبقت�صاه �صخ�صان اأو اأكث باأن ي�صاهم كٌل منهم يف م�صروع 
ربح  من  امل�صروع  هذا  عن  ين�صاأ  قد  ما  القت�صام  عمل؛  اأو  مال  من  ح�صة  بتقدمي  الربح  ي�صتهدف 
خ يف 1993/11/27م  اأو من خ�صارة(. وحيث اإن الثابت من حم�صر اجتماع جمعية ال�صركاء املوؤرَّ
ِعي �صريكًا فيها، ومت التوقيع على املح�صر  َعى عليها على دخول املُدَّ موافقة ال�صركاء يف ال�صركة املُدَّ
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ِعي مبالغ م�صافة على راأ�ص مال  �صني لل�صركة، واعُتربت املبالغ امل�صتلمة من املُدَّ من ال�صركاء املوؤ�صِّ
ال�صركة، واأ�صبح عدد اأ�صهم ال�صركة )2200( �صهمًا بداًل من )700( �صهمًا عند التاأ�صي�ص، وحيث 
العقد، لذا فاإن  العقود قد توافرت يف هذا  اللذين تتوقف عليهما �صحة  اإن ركن االإيجاب والقبول 
عى عليها ثابتة مبوجب ما مت دفعه من مبالغ وما تاله من االإجراءات التي متت  ِعي للمدَّ �صراكة املُدَّ

بني ال�صركاء يف ال�صركة.
ِعي من عدم نظامية دخوله يف ال�صركة ا�صتنادًا ملا ورد يف املادة  وحيث اإنه بالن�صبة ملا دفع به املُدَّ
العا�صرة من نظام ال�صركات، فاإن هذا الدفع ال عربة به، اإذ اإن العقد الذي اعتربته املادة غري نافذ 
هو العقد الذي يحتج به لدى الغري، فال يجوز لل�صركاء االحتجاج على الغري بعدم نفاذ العقد، اأو 
التعديل الذي مل يثبت لدى كاتب العدل، واأما بني ال�صركاء فاإن العقد نافذ بينهم، وتثبيت العقد 
اأمام كاتب العدل، اإمنا هو ملجرد التوثيق فقط، وال يوؤثر على دخول ال�صركاء يف ال�صركة، اأو خروجهم 

منها، االأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل رف�ص الدعوى.
مبني  هو  ملا  ).....(؛  ال�ضركة  �ضد   ).....( من  املقامة  الدعوى  برف�س  الدائرة  حكمت  لذلك 

باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 5/523/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 107/د/جت/21 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 173/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/22هـ

�ضركة – اإثبات �ضراكة – عدم بدء العمل – عدم وجود �ضرر من الف�ضخ.

االتفاق  عقد  ح�صب  واخلزف  االأملنيوم  م�صنع  يف  عليه  َعى  املُدَّ مع  �صراكته  اإثبات  ِعي  املدَّ مطالبة 
املرَبم بينهما.

ِعي  َعى عليه بعقد االتفاق واإنكاره لبدء العمل به، ودفعه باأنه قرر ف�صخ ال�صراكة مع املدَّ اإقرار املُدَّ
– موؤدى ذلك:  الف�صخ  عي من  باملدَّ اأ�صرار حاقت  – عدم ثبوت  العمل  بالف�صخ قبل بدء  واأخطره 

رف�ص الدعوى.

ِعي اأ�صالة  تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل فرع ديوان املظامل مبنطقة املدينة املنورة املدَّ
َعى عليه، ُقيِّدت ق�صية بالرقم امل�صار اإليه اأعاله، واأحيلت  ).....( بالئحة ادعاء يخت�صم فيها املُدَّ
اإىل هذه الدائرة، وجرى حتديد جل�صة يوم االأحد املوافق 1428/6/2هـ موعدًا؛ لنظرها، وبالنداء 
 ،).....( اأ�صالة  عليه  َعى  املُدَّ حل�صوره  وح�صر   ،).....( ِعي  املدَّ وكيل  وكيل  ح�صر  االأطراف  على 
ِعي عن  ِعي، وب�صوؤال وكيل وكيل املدَّ واأثبت يف ال�صبط رقم وم�صدر هويتهما و�صفة وكيل وكيل املدَّ
لت�صنيع  م�صنع  يف  ال�صراكة  على  عليه  َعى  املُدَّ مع  تعاقد  موكله  موكل  اأن  قرر  موكله  موكل  دعوى 
اأن  َعى عليه، وكان االتفاق على  املُدَّ وال�صراميك واالأملنيوم، حيث يقام امل�صنع يف مزرعة  اخلزف 
موكلي  موكل  ويكون  امل�صنع،  بتاأ�صي�ص  ويقوم  عليه،  َعى  املُدَّ ِقبل  من  كاماًل  املال  راأ�ص  تقدمي  يتم 
مديرًا عامًا ومديرًا للت�صويق بح�صة قدرها )45%( مقابل العمل الذي يقوم به، وقد جرى حترير 
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َعى  عقد بذلك مرفق �صورته يف اأوراق الدعوى، بعد ذلك طلب موكل موكلي اإنفاذ العقد فرف�ص املُدَّ
وب�صوؤال  َعى عليه،  املُدَّ املرَبم مع  العقد  �صراكة موكل موكلي ح�صب  اإثبات  اأطلب  وعليه  عليه ذلك، 
ِعي من حيث عقد ال�صراكة �صحيح، حيث ح�صر اإيلَّ  َعى عليه اجلواب، قال: ما ذكره وكيل املدَّ املُدَّ
االأخ ).....(، وعر�ص عليَّ فكرة امل�صروع، وذكر يل اأنه يوجد لديه �صخ�ص ).....( اجلن�صية لديه 
اخلربة يف ت�صغيل امل�صنع، وذكر يل اأن له �صديقًا ُيدعى ).....( يرغب الدخول معنا يف ال�صراكة، 
وتكون ح�صته مقابل عمله كمدير عام ومدير ت�صويق، وذكر يل االأخ ).....( اأن تكلفة امل�صروع ترتاوح 
اأن  ات�صح  امل�صروع  تنفيذ  رياٍل، وبعد �صروعي يف  األف(  اإىل )ثالثمائة  ما بني )مائتان وخم�صون( 
التكلفة تزيد على ذلك بكثري، ثم اأح�صر يل االأخ ).....( العقد املرفق �صورته يف اأوراق الدعوى، 
وقمت بتمزيق هذا العقد، واأفهمته باأن ال�صراكة التي بيننا ملغية، ثم انتهينا اإىل اأن اأقوم باإعطاء 
باإح�صار  ِعي  املدَّ قيام  مقابل  للمو�صوع،  كت�صوية  رياٍل  األف  مائة  رياٍل   )100.000( مبلغ  ِعي  املدَّ
ال�صخ�ص ).....(؛ للعمل يف امل�صنع على اأن اأقوم بت�صليم هذا املبلغ عند بدء الت�صغيل، وبعد فرتة 
يطلب  واأنه  االتفاق،  هذا  عن  تراجع   ).....( اأن  يل  وذكر   ،).....( االأخ  بي  ات�صل  ال�صنة  تقارب 
َعى  اإن التخارج الذي عر�صه املُدَّ ِعي قال:  اإثبات �صراكته يف امل�صنع، وبعر�ص ذلك على وكيل املدَّ
َعى عليه بقوله:  ب املُدَّ عليه على موكل موكلي كان مببلغ )300.000( رياٍل ثالثمائة األف رياٍل، فعقَّ
ات�صل عليَّ ).....( وذكر يل اأنه لن يخرج من ال�صراكة اإال مببلغ )300.000( رياٍل ثالثمائة األف 
رياٍل، فقلت له: اإذا ا�صتغل امل�صنع، واأثبت جناحه فاأب�ِصر بالثالثمائة األف رياٍل، وامل�صنع اإىل االآن 
على  وبالنداء  املوافق 1428/6/25هـ،  الثالثاء  يوم  جل�صة  اإىل  النظر  تاأجيل  ثم جرى  ي�صتغل،  مل 
ِعي ).....(، واأثبت يف ال�صبط رقم وم�صدر هويته و�صفته، وح�صر  االأطراف فيها ح�صر وكيل املدَّ
ال�صبط  واأثبت يف  ال�صرعي ).....(،  ال�صابق ح�صوره، وح�صر مبعيته وكيله  َعى عليه  املُدَّ حل�صوره 
عى  ِعي عما يثبت ال�صراكة بني موكله واملدَّ رقم وم�صدر هويته و�صفته، ثم �صاألت الدائرة وكيل املدَّ
َعى عليه باأن العقد �صحيح، ولكن مل يتم  ب املُدَّ عليه، فاأجاب باأن العقد يو�صح هذه ال�صراكة، فعقَّ
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العمل به بدليل عدم وجود اأ�صل هذا العقد، واأي�صًا فاإنني مل اأر�ص بهذه ال�صراكة، وقمت بتمزيق هذا 
َعى عليه، وقد �صلمته له؛ لالطالع  ِعي باأن اأ�صل هذا العقد موجود لدى املُدَّ ب وكيل املدَّ العقد، فعقَّ
عي وكالة �صلَّمني هذا العقد بناًء على اإلغائه، وعلى اأن اأ�صلِّم له مبلغ  َعى عليه باأن املدَّ ب املُدَّ عليه، فعقَّ
)100.000( رياٍل، مائة األف رياٍل ل�صالح ).....( يف حال عمل امل�صنع واأثبت جناحه، ثم �صاألت 
ِعي وكالة عما يثبت عمل موكله يف ال�صراكة كمدير عام ومدير ت�صويق، فاأجاب باأنه ما  الدائرة املدَّ
جرى االتفاق عليه يف العقد مل يعمل به ب�صبب منعهم من العمل، فا�صتو�صحت الدائرة منه باأن هذا 
ِعي باأن اإلغاء العقد  ب وكيل املدَّ ُيثبت عدم م�صاركة موكلك ملا مت االتفاق عليه يف عقد ال�صراكة، فعقَّ
َعى عليه، ومل يكن من جانبنا، ثم اإن لنا دورًا يف تاأ�صي�ص هذه ال�صراكة من خالل  كان من جانب املُدَّ
اإح�صار العامل ).....( – اخلبري ال�صناعي – وعمله معه يف امل�صنع، ونحن نتم�صك مبا ورد يف 
َعى عليه و�صوؤاله اجلواب طلب مهلة؛  َعى عليه، وبعر�ص ذلك على املُدَّ العقد املرَبم بيننا وبني املُدَّ
ل نظر الق�صية اإىل جل�صة يوم االثنني املوافق 1428/7/23هـ، وبالنداء  اأجَّ الإعداد رد مكتوب، ثم 
َعى  ِعي اأ�صالة ).....( املثَبتة هويته يف ال�صبط، وح�صر حل�صوره املُدَّ على االأطراف فيها ح�صر املدَّ
اأنها  ذكر  واحدة  �صفحة  من  نة  مكوَّ مذكرة  ِعي  املدَّ م  فقدَّ ال�صابق ح�صورهما،  ووكيله  اأ�صالة  عليه 
َعى عليه  َعى عليه، اأرفق بها جمموعة من امل�صتندات ت�صلَّم املُدَّ تو�صيح لدعواه التي يطالب بها املُدَّ
اأرفق بها م�صتندين  نة من �صفحتني،  م مذكرة مكوَّ ن�صخة منها، وب�صوؤاله الرد على ما ت�صمنته قدَّ
مة يف هذه اجلل�صة، كما ذكر اأن الوعد ال�صادر منه  ِعي املقدَّ ذكر اأنها تت�صمن الرد على مذكرة املدَّ
ِعي، واأن امل�صنع  للمدعو ).....( هو )مائة األف( رياٍل، ولي�ص )ثالثمائة األف( رياٍل كما يذكر املدَّ
ِعي للم�صنع؛ لالطالع عليه بنف�صه، وب�صوؤال  املدَّ وباأنه ال مانع لديه من زيارة  االآن،  مل يعمل حتى 
َعى عليه التي ا�صتلم ن�صخة منها، قرر اأن م�صنع االأملنيوم يعمل االآن،  ِعي اجلواب على مذكرة املُدَّ املدَّ
ل النظر يف الدعوى اإىل جل�صة يوم االثنني  واأما م�صنع اخلزف، فذكر اأنه على و�صك العمل، ثم تاأجَّ
ِعي، اأو من ينوب عنه  املوافق 1428/8/21هـ، وبالنداء على االأطراف فيها، تبنيَّ عدم ح�صور املدَّ
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رغم علمه مبوعدها، ومل يرد للدائرة ما ينبئ عن اعتذاره، فقررت الدائرة �صطب الدعوى للمرة 
االأوىل، ثم جرى فتح املرافعة فيها من جديد يف جل�صة يوم االأحد املوافق 1428/9/4هـ، وبالنداء 
َعى عليه ال�صابق ح�صورهما،  ِعي اأ�صالة، وح�صر حل�صوره وكيل املُدَّ على االأطراف فيها ح�صر املدَّ
مة  َعى عليه املقدَّ نة من �صفحة واحدة ذكر اأنها متثل رده على مذكرة املُدَّ ِعي مذكرة مكوَّ م املدَّ وقدَّ
مهلة  ت�صمنته طلب  ما  على  الرد  وب�صوؤاله  منها،  ن�صخة  عليه  َعى  املُدَّ وكيل  ت�صلَّم  �صابقة  جل�صة  يف 
لذلك؛ وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل النظر اإىل جل�صة هذا اليوم، وبالنداء على االأطراف فيها 
م وكيل  َعى عليه ال�صابق ح�صورهم، وقدَّ ِعي اأ�صالة ووكالة، وح�صر حل�صورهما وكيل املُدَّ ح�صر املدَّ
مة  ِعي املقدَّ نة من �صفحة واحدة، ذكر اأنها متثل رد موكله على مذكرة املدَّ َعى عليه مذكرة مكوَّ املُدَّ
ما  على  الرد  و�صوؤاله  عليها،  اطالعه  وبعد  منها،  ن�صخة  ِعي  املدَّ وكيل  ت�صلَّم  ال�صابقة،  اجلل�صة  يف 
َعى عليه اأقرَّ يف اجلل�صة االأوىل بها،  ت�صمنته قال: فيما يخ�ص مبلغ )الثالثمائة األف( رياٍل، فاإن املُدَّ
َعى عليه  ِعي ذكر اأنه يق�صد ما ذكره املُدَّ وبالرجوع اإىل �صبط اجلل�صة االأوىل وقراءته على وكيل املدَّ
من مكاملته مع موكله، واأنه قال له: اإذا ا�صتغل امل�صنع وحقق اأرباحًا، فاأب�صر بالثالثمائة األف رياٍل، 
ِعي حول الكالم الذي قاله موكلي، فهو عبارة عن  َعى عليه باأن ما ذكره وكيل املدَّ ب وكيل املُدَّ فعقَّ
وعد من موكلي، وهو غري ملِزم مع العلم اأن امل�صنع مل ي�صتغل، ومل يح�صل موكلي على ت�صريح له 
ماه، ولي�ص لديهما ما يودان اإ�صافته، وبناًء  من االأمانة، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �صبق واأن قدَّ

عليه اأ�صدرت الدائرة حكمها؛ ملا يلي من االأ�صباب.

َعى عليه يف م�صنع لالأملنيوم واخلزف  ِعي يهدف من دعواه اإىل اإثبات ال�صراكة مع املُدَّ ملَّا كان املدَّ
ح�صب عقد االتفاق املرَبم بينهما.

ِعي يف هذه ال�صركة هو مدير عام، ومدير ت�صويق ون�صبته  وملَّا كان هذا العقد ي�صري اإىل اأن عمل املدَّ
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َعى عليه هو مدير مايل، ون�صبته )35%(؛ مما يت�صح منه اأن هذه ال�صركة  فيها هو )45%( واأن املُدَّ
ِعي م�صارك بعمله  هي من جن�ص �صركات امل�صاربة، حيث اإن الثابت من نظر الق�صية اأي�صًا اأن املدَّ
ل لل�صركة باأر�صه وماله، وملَّا كانت ال�صركة من العقود  عى عليه م�صارك مباله، فهو املموِّ وجهده، واملدَّ

اجلائزة التي ميلك اأي من ال�صريكني ف�صخه.
ال�صراكة، ومل  ف�صخ هذه  يقرر  بل  به  العمل  ينكر  اأنه  بيد  االتفاق،  بعقد  يقر  َعى عليه  املُدَّ وملَّا كان 
تتو�صل الدائرة من خالل ما مت تقدميه اإىل ما يدل على دخول هذه ال�صراكة حيز التنفيذ، وكان 
ح وكيله  ِعي مل يقم البينة على عمل امل�صنع حمل ال�صراكة، وعلى ما يو�صح ما عمله فيه؛ بل �صرَّ املدَّ
َعى عليه يدفع باأنه اأخطر �صريكه بالف�صخ من جانبه لهذه ال�صركة قبل  باأنه ُمنع من العمل، وكان املُدَّ
ِعي جراء هذا الف�صخ، وتاأ�صي�صًا عليه فاإن الدائرة تنتهي  بدء العمل، ومل ترتتب اأ�صراٌر يتكبَّدها املدَّ
َعى عليه مببلغ  ِعي وكالة من وعد املُدَّ اإىل احلكم برف�ص الدعوى، وال ينال من ذلك ما دفع به املدَّ
)املائة األف( اأو )الثالثمائة األف( رياٍل، فاإن هذا جمرد وعد، ال يعدو عن كونه ال يلزم الوفاء به 

على الراأي املختار من قويل الفقهاء.
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي برف�س الدعوى املقامة من ).....( �ضد ).....(؛ ملا هو مو�ضح يف 

االأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/1205/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 8/د/جت/14 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 265/اإ�س/7 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/6/28هـ

�ضركة – حما�ضبة – حق ال�ضريك يف االطالع.

يف  ال�صركاء  جميع  حق  على  ال�صركات  نظام  يف  قانوين– الن�ص  حما�صب  بتعيني  املدعي  مطالبة 
االطالع على جميع ال�صجالت واحل�صابات اخلا�صة بال�صركة، والن�ص يف عقد ال�صركة على اأن يكون 
لها مراقب ح�صابات يختاره ال�صركاء �صنويًا بقرار ي�صدر منهم يف جمعية ال�صركاء، وله يف �صبيل 
ذلك االطالع على جميع دفاتر ال�صركة ووثائقها – اأثر ذلك: اأن تعيني حما�صب من ِقبل الق�صاء ال 
غًا لطلب تعيني  عية م�صوِّ يكون اإال عندما يكون هناك نزاع يتعلق بتقدير مال اأو ربح – عدم ذكر املدَّ

حما�صب قانوين – موؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى.

نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.

عية  املدَّ وكيل  باأن  تتلخ�ص  الق�صية  وقائع هذه  اإن  املداولة، وحيث  وبعد  االأوراق  االطالع على  بعد 
لت ق�صية  �ُصجِّ ا�صتدعاء  بعري�صة  املظامل  لديوان  م  تقدَّ ال�صبط  ووكالته بدفرت  املثَبتة هويته  اأعاله 
ن اأعاله ذكر فيها اأن موكلته �صريكة يف ال�صركة العاملية ).....(، وقد مت تعيني ال�صريك  بالرقم املدوَّ
عية احل�ص�ص النقدية  ).....( مديرًا تنفيذيًا لل�صركة، وقد مت االتفاق م�صبقًا على اأن تتحمل املدَّ
اإىل  ال�صركة  اأموال  بت�صليم  عية  املدَّ قامت  ثم  ومن  ال�صركة،  تاأ�صي�ص  عقد  يف  عليها  املتفق  للن�صب 
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عية احلكم ملوكلته باإلزام ال�صريك  ال�صريك املدير، وقد �صدرت منه جتاوزات مالية، وطلب وكيل املدَّ
املدير باإثبات كون ت�صرفاته يف اأموال ال�صركة ت�صرفات م�صروعة، اأو اإلزامه باإرجاع اأموال ال�صركة 
األف  اأن يدفع ملوكلته مبلغًا قدره )مليون ومائة و�صبعة وت�صعون  االأول  َعى عليه  املُدَّ باإلزام  واحلكم 
عية ب�صبب ما �صدر من ال�صريك  وت�صعمائة وخم�صون( رياٍل �صعودي تعوي�صًا مقابل تفويت ربح املدَّ
املدير من اأخطاء، وكذلك احلكم باإلزام ال�صريكني بتطبيق اأحكام املادة )15( من نظام ال�صركات 

ال�صعودي، واخلا�صة بانق�صاء ال�صركات.
وبعد اأن ُقيِّدت الدعوى ب�صجالت الديوان ق�صية اأحيلت اإىل هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها 
عية وح�صر حل�صوره  املدَّ وكيل  املوافق 1428/11/1هـ ح�صر  االأحد  يوم  عدة جل�صات، ويف جل�صة 
االأول  بالطلب  يتعلق  مبا  دعواه  يف�صل  باأن  ِعي  املُدَّ وكيل  الدائرة  واأفهمت  اأ�صالة،  عليهما  َعى  املُدَّ
ِعي وكالة اأنه يق�صر مطالبته على ما ورد يف  املتعلق بت�صرفات املدير يف دعوى م�صتقلة، فذكر املُدَّ
البند االأول املتعلق مبطالبة املدير ).....(، حيث اإنه ا�صتلم مبالغ الإدارة ال�صركة، ومت االتفاق على 
اأنه بدد اأموال ال�صركة،  اإبرام عقد �صراكة غري  خطط تنفيذية، وبعد تقدميه لدرا�صة اجلدوى مت 
لذا فهو يطلب القوائم املحا�صبية، وم�صروفات ال�صركة، كما يطلب تنفيذ عقد ال�صركة فيما يتعلق 
بالباعث على اجلدوى، فطلبت منه الدائرة تقدمي مذكرة تف�صيلية لتو�صيح ما ذكر فا�صتعد بذلك.
عية مذكرة  ويف جل�صة يوم االثنني املوافق 1428/11/16هـ ح�صر اأطراف الدعوى، وقدم وكيل املدَّ
نة من �صفحة واحدة ذكر فيها انه يح�صر طلبه يف حما�صبة مدير ال�صركة ).....( عن االأموال  مكوَّ
امل�صلَّمة له من ِقبل موكلته، وذلك بتعيني حما�صب قانوين من ِقبل الدائرة؛ للوقوف على البيانات 
منها،  ن�صخة  عليه  َعى  املُدَّ ت�صلَّم  وقد  تاأ�صي�صها،  منذ  املالية  وتدفقاتها  ال�صركة  الأعمال  اجلوهرية 
ل ال�صريك وهو  وبعد اطالعه عليه ذكر اأن بداية التعامل كان يجري وفق اإجراءات �صليمة حتى تدخَّ
ِعي واأخذ كافة االأوراق بعد اأن قام بعمل جرد للموجودات، ثم اأغلق مكتب ال�صركة منذ اأكث من  املُدَّ
ِعي وكالة باأن االأوراق ال  �صنة، وبالتايل اأ�صبحت االأوراق حتت يده، ومل ن�صتطع مقابلته، فذكر املُدَّ
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َعى عليه احلا�صر، واأن عليه اأن يثبت ما ادعاه، وبخ�صو�ص اجلرد فاإنه بالفعل مت  زالت حتت يد املُدَّ
عمل جرد باملوجودات، وقد قام بعملية اجلرد جمموعة من موظفي موكلته.

ِعي ح�صر  ويف جل�صة يوم االثنني املوافق 1428/12/21هـ ح�صر الطرفان، وطلبت الدائرة من املُدَّ
مت  التي  املبالغ  لتقرير  قانوين؛  حما�صب  تعيني  يطلب  اأنه  فذكر  عليه،  ِعي  املُدَّ مواجهة  يف  دعواه 
َعى عليه باأن  َعى عليه، فرد املُدَّ �صرفها، ومتكني املحا�صب من االطالع على امل�صتندات التي لدى املُدَّ
امل�صتندات لي�صت لديه، حيث قد ح�صر ).....(، ومعه عدة اأ�صخا�ص وقاموا باإخراج املوجودين، ومت 
اإغالق االأبواب باأقفال اأخرى، ومل يكن موجود وقتها، وقد علم من بع�ص االأ�صخا�ص، ومنهم ).....( 
ِعي اأن ما ذكره غري �صحيح، فلم تكن هناك �صجالت يف مقر ال�صركة الرئي�صي، ومت ح�صر  فرد املُدَّ
جرد كافة املوجودات من اأجل اإقفال مقر ال�صركة لعدم قدرتها على دفع االإيجار ال�صنوي، ومت ذلك 

ب�صهادة ال�صهود.
ثم حجزت الدائرة الق�صية للحكم، ويف جل�صة اليوم ح�صر الطرفان، وُرفعت اجلل�صة للنطق باحلكم.

العاملية  ال�صركة  واملدير يف  ال�صريك  عى عليه  للمدَّ �صريكة  اأن موكلته  عي  يدَّ عية  املدَّ وكيل  كان  وملا 
).....(، وقد ح�صر دعوى موكلته يف طلب تعيني حما�صب قانوين؛ لتقرير املبالغ التي مت �صرفها 

َعى عليه. ومتكني املحا�صب من االطالع على امل�صتندات التي لدى املُدَّ
ال�صركة  �صجالت  جميع  على  االطالع  يف  ال�صركاء  جلميع  احلق  يعطي  ال�صركات  نظام  كان  وملَّا 

وح�صاباتها.
يختاره  ح�صابات  مراقب  لل�صركة  يكون  اأنه  على  ن�صت  ال�صركة   عقد  من   )11( املادة  كانت  وملا 
ال�صركاء �صنويًا بقرار ي�صدر منهم يف جمعية ال�صركاء ... وله يف �صبيل ذلك االطالع على جميع 

دفاتر ال�صركة ووثائقها.
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وملَّا كان تعيني حما�صب من ِقبل الق�صاء ال يكون اإال عندما يكون هناك نزاع يتعلَّق بتقدير مال اأو ربح 
يخ�ص ال�صركاء، كما ورد ذلك يف حكم هيئة تدقيق الق�صايا الدائرة الرابعة برقم )124/ت/4( 

لعام 1415هـ يف الق�صية رقم )2/128/750/ق( لعام 1411هـ.
غًا وجيهًا لهذا الطلب، ومل تقم باإعمال املادة )11( من عقد ال�صركة  عية مل تذكر م�صوِّ وملا كانت املدَّ
غ وجيه لهذا الطلب؛ االأمر الذي تتجه معه الدائرة اإىل عدم قبول طلب  حتى تتمكن من ذكر م�صوِّ

عية. املدَّ
لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/554/ق لعام 1426هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 170/د/جت/10 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 388/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/18هـ

�ضركة – ثبوتها –  طلب اإعادة راأ�س املال – اكت�ضاب ال�ضركة ال�ضخ�ضية املعنوية.

عى عليه مبوجب حم�صر االجتماع املحرر بينهما املت�صمن تنازل  ِعي واملدَّ  ثبوت ال�صراكة بني املدَّ
ِعي بدفع  عي املتنازل له عن ح�ص�صه يف راأ�ص مال ال�صركة، وقيام املدَّ ال�صريك ال�صابق ).....( للمدَّ
م�صروفات  بع�ص  و�صداد  رياٍل،   )500000( مببلغ  بنكي  �صمان  واإ�صدار  رياٍل،   )300000( مبلغ 
ِعي يف الئحة دعواه بثبوت ال�صراكة – اكت�صاب ال�صركة لل�صخ�صية املعنوية يف  ال�صركة – اإقرار املدَّ
مواجهة ال�صركاء مبجرد تكوينها ولو مل يتم �صهر عقدها – اأثر ذلك: اأن ال�صراكة ثابتة بني الطرفني 
ِعي املطالبة با�صتعادة ما دفعه ك�صريك ملا هو مقرر من  وقائمة فعليًا بينهما، مما ميتنع معه على املدَّ
اأن راأ�ص مال ال�صركة هو ال�صمان العام لدائنيها فيمتنع على ال�صركاء ا�صرتداد ح�ص�صهم اأثناء بقاء 

ال�صركة – موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى.

وحيث اإن وقائع هذه الدعوى تتح�صل - ح�صبما يبني من مطالعة اأوراقها، وبالقدر الالزم الإ�صدار 
مة  املقدَّ الدعوى  املكرمة الئحة  املظامل مبنطقة مكة  ديوان  فرع  اإىل  وردت  اأنه  – يف  هذا احلكم 
َعى عليه ).....(، والتي جاء فيها: اأنه جرى اتفاق متهيدي بني  ِعي وكالة ).....( �صد املُدَّ من املدَّ
عى عليه ).....(، ومت حتريره يف حم�صر االجتماع الذي �صبق حترير العقد،  موكله ).....( واملدَّ
َعى عليه يف موؤ�ص�صة ).....(،  وقد ت�صمن هذا االتفاق دخول موكله ك�صريك بن�صبة )50%( مع املُدَّ
بن�صبة  عليه  َعى  املُدَّ مع  ك�صريك  موكله  دخول  وكذلك  عليه،  َعى  املُدَّ ميلكها  فردية  موؤ�ص�صة  وهي 
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كٌل  اإرادة  تقابلت  اأن  بعد  وذلك  حمدودة،  م�صوؤولية  ذات  �صركة  وهي   ،).....( �صركة  يف   )%50(
الواردة يف حم�صر  لل�صروط  ووفقًا  التعاقد،  �صروط  وتوافر  ور�صا  وقبول  باإيجاب  ال�صرعية  منهما 
االجتماع مت حترير العقد، ثم قام موكله اإنفاذًا لهذا االتفاق بدفع مبلغ وقدره )300.000( رياٍل 
بال�صيك رقم )7023646( بتاريخ 1997/1/26م، وقام موكله كذلك باإ�صدار �صمان بنكي مببلغ 
ال�صعودية، وقام  البنك ).....( ل�صالح اخلطوط اجلوية  رياٍل برقم )8991( على   )500.000(
الطريان  ل�صالح  رياٍل   )25.000( بقيمة   ).....( البنك  من  بنكي  �صمان  بتقدمي  كذلك  موكله 
املدين، ولكن موكله ا�صرتط باأنه بعد االنتهاء من جميع اإجراءات �صهر ال�صركة، واالإعالن بامل�صمى 
اجلديد وهو: �صركة ).....( �صوف يقوم بامل�صاعدة يف ح�صول ال�صركة على نف�ص الت�صهيالت التي 
حت�صل عليها جمموعة ).....( من بنك اال�صتثمار، وبالتايل ي�صتفاد من تلك املبالغ يف ال�صمانات 
د اال�صم وي�صبح بعد االنتهاء من جميع اإجراءات  مبا يفيد ال�صركة، وقد اتفقا باالإجماع على اأن يوحَّ
ال�صهر واالإعالن با�صم: �صركة ).....( على اأن يبداأ العمل الفعلي لل�صركة اجلديدة التي ميلكها كٌل 
عي ).....( اعتبارًا من 1997/3/1م، كما جاء يف حم�صر االجتماع،  َعى عليه ).....(، واملدَّ من املُدَّ
وهو االأ�صا�ص الذي على �صوئه مت اإبرام العقد، وذلك يف نف�ص العام الذي مت فيه االتفاق بني موكله 
َعى عليه مير بظروف مالية �صيئة  عى عليه، مو�صحًا باأن الظروف التي مت فيها التعاقد كان املُدَّ واملدَّ
التعاقد مع  لتاأدية عمله، وكان هدفه من  ال�صرورية  املقومات  يفتقد كثريًا من  اأنه كان  جدًا حتى 
ِعي باأن يكون دعمًا ماديًا قويًا يخرجه من تلك االأزمات والظروف التي كان مير بها اآنذاك، ثم  املدَّ
عى عليه؛ حلثه على اإنهاء اإجراءات �صهر ال�صركة،  بعد ذلك مت توجيه عدة خماطبات ر�صمية للمدَّ
واالإعالن عن اال�صم اجلديد لها، وهو: �صركة ).....(، ولكن �صيئًا مما التزم به تعاقديًا و�صفاهة 
م ملحوظ؛ الإنهاء تلك االإجراءات، ثم قام  مل يحدث، وا�صتمر يف املماطلة اأ�صهرًا عديدة ودون تقدُّ
َعى عليه بعدة حماوالت م�صنية يف �صبيل االنتهاء من تلك االلتزامات التي  موكله منذ التعاقد مع املُدَّ
َعى عليه بعدم تنفيذ التزاماته التي كانت من اأولويات واأ�صا�صيات التعاقد اإعمااًل ملا ورد  اأخل بها املُدَّ
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يف حم�صر االجتماع، وهو توحيد امل�صمى اإىل اال�صم اجلديد �صركة ).....(، وقد كلف موكله هذا 
َعى عليه �صفاهة بان�صحابه من هذه  التاأخري الكثري من املال والوقت؛ لذلك قام موكله باإبالغ املُدَّ
َعى عليه بذلك يف خطاب ر�صمي �صادر  ال�صراكة املبنية على احليلة و�صوء النية، ومت التاأكيد على املُدَّ
َعى عليه بتاريخ 1998/12/24م ي�صري فيه موكله اإىل االن�صحاب من ال�صركة مع  من موكله اإىل املُدَّ
َعى عليه يتحمل كافة امل�صوؤوليات لوحده جتاه ذلك دون  َعى عليه، واأن املُدَّ االحتفاظ بحقه جتاه املُدَّ
اإىل  ال�صركة يف اخلطاب املوجه  ِقبل موكله على ذلك االن�صحاب من  التاأكيد من  واأي�صًا مت  �صواه، 
َعى عليه، واأنه يتحمل  َعى عليه بتاريخ 1999/5/26م، واملت�صمن حفظ حقوق موكله جتاه املُدَّ املُدَّ
امل�صوؤولية لوحده دون �صواه، وجميع هذه اخلطابات ت�صري اإىل ان�صحاب موكله من ال�صركة، باالإ�صافة 
اأن  ذكره  �صبق  مما  ويت�صح  موكله،  حقوق  حفظ  مع  امل�صوؤولية  بتحمله  �صفاهة  اإبالغه  مت  اأنه  اإىل 
َعى عليه كان منذ بداية التعاقد �صيئ النية، حيث قام با�صتخدام خطاب ال�صمان الذي اأ�صدره  املُدَّ
َعى عليه، وما زال ي�صتفيد منه لوحده حتى تاريخه، حيث اإنه ما زال يح�صل على  ِعي ل�صالح املُدَّ املدَّ
كل الت�صهيالت املطلوبة من البنك دون وجه حق، وقد �صبَّب ذلك ملوكله خ�صائر مادية فادحة من 
اإىل  املر�َصلة  املذكرة  بهذه  اإليها  امل�صار  فاإن جميع اخلطابات  وعليه  بنكية كبرية،  �صمنها عموالت 
َعى عليه ما التزم  َعى عليه من موكله تو�صح ان�صحابه من تلك ال�صركة، وذلك لعدم تنفيذ املُدَّ املُدَّ
به، وهو دليل قاطع يثبت الق�صد ال�صيئ من جانبه بتجاهله حقوقنا التي اأقر بها ر�صميًا متحاياًل 
م العالقة بينه وبني موكله، وانتهى يف الئحته اإىل طلب احلكم مبا يلي: على االأنظمة التي حتكم وُتنظِّ
ِعي  املدَّ قام  م�صروفات  رياٍل  األف  ثالثمائة  رياٍل   )300.000( مبلغ  برد  عليه  َعى  املُدَّ اإلزام   -1

عى عليه. بدفعها للمدَّ
عى عليه كن�صيب يف  للمدَّ ِعي بدفعها  املدَّ األف رياٍل قام  2- رد مبلغ )300.000( رياٍل ثالثمائة 

املوؤ�ص�صة وال�صركة.
3- دفع مبلغ )268.597( ريااًل، مائتان و�صتة وثمانون األفًا وخم�صمائة و�صبعة وت�صعون ريااًل عبارة 
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عن الفر�صة البديلة عن ا�صتثمار هذه املبالغ.
َعى عليه )887.459( ريااًل، ثمامنائة و�صبعة وثمانون األفًا  وبهذا تكون جملة املبالغ املطلوبة من املُدَّ

واأربعمائة وت�صعة وخم�صون ريااًل.
ال�صعودية والطريان املدين،  باإلغاء خطابات ال�صمان املفتوحة ل�صالح اخلطوط اجلوية  4- االأمر 

ِعي. واالأمر باالإفراج عن املبالغ املحتجزة مقابل هذه اخلطابات حل�صاب املدَّ
مبوجب  �صنوات  ثالث  ملدة  ال�صمانات  اإ�صدار  مقابل  البنكية  بامل�صاريف  عليه  َعى  املُدَّ اإلزام   -5

ال�صندات البنكية.
وقد ُقيِّدت هذه الالئحة ب�صجالت الديوان ق�صية بالرقم املذكور يف �صدر هذا احلكم، واأحيلت لهذه 

الدائرة فبا�صرت نظرها على النحو املبني يف حما�صر ال�صبط.
ِعي وكالة ).....( – ).....( اجلن�صية – بال�صجل  ويف جل�صة يوم الثالثاء 1426/5/21هـ ح�صر املدَّ
املدين رقم ).....( – ومبوجب �صك الوكالة رقم )25310( بتاريخ 1426/2/16هـ، �صادرة عن 
َعى عليه وكالة ).....( – ).....( اجلن�صية –  كتابة عدل الريا�ص الثانية، كما ح�صر حل�صوره املُدَّ
بال�صجل املدين رقم ).....( – ومبوجب �صك وكالة رقم )66317( بتاريخ 1425/8/13هـ، �صادرة 
مه بجل�صة  ِعي وكالة عن دعواه فذكر اأنها وفقًا ملا قدَّ عن كتابة عدل جدة الثانية، و�صاألت الدائرة املدَّ
َعى عليه اأن يدفع ملوكلته مبلغ  هذا اليوم يف الئحة الدعوى وم�صتنداتها املرَفقة بها بطلب اإلزام املُدَّ
ِعي عليه  عية وما تكبدته يف اتفاقاتها مع املدَّ )887.459( ريااًل، والذي ميثل جمموع ما دفعته املدَّ
َعى عليه بتنفيذه وفقًا للتف�صيل املبني بالئحة الدعوى،  يف اإبرام عقد ال�صراكة الذي مل يلتزم املُدَّ
من  البنكية  امل�صاريف  بت�صديد  عليه  َعى  املُدَّ واإلزام  املفتوحة،  ال�صمان  خطابات  باإلغاء  االأمر  مع 
مة  َعى عليه ن�صخة من الئحة الدعوى املقدَّ تلك ال�صمانات مع اإلزامه باأتعاب املحاماة، وت�صلم املُدَّ
بهذه اجلل�صة وامل�صتندات املرَفقة بها، وطلب اإمهاله؛ لتقدمي الرد عليها، وذكر اأن هناك حماوالت 

للمفاهمة بني طريف الدعوى؛ الإنهاء هذا النزاع.
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ِعي وكالة ).....( – ).....( اجلن�صية -  بال�صجل  ويف جل�صة يوم االثنني 1426/9/14هـ ح�صر املدَّ
املدين رقم ).....( – ومبوجب �صك الوكالة رقم )155636( بتاريخ 1425/11/28هـ، �صادرة عن 
َعى عليه  م املُدَّ َعى عليه وكالة ).....( ال�صابق تعريفه، وقدَّ كتابة عدل الريا�ص الثانية، كما ح�صر املُدَّ
ِعي قد دخل �صريكًا  ِعي تقوم على اأ�صا�ص اأن املدَّ وكالة مذكرة من �صفحتني ذكر فيها: اأن دعوى املدَّ
ِعي  مع موكله يف �صراكة جتارية؛ لتاأ�صي�ص ن�صاط جتاري حتت م�صمى �صركة ).....(، والتي اأقر املدَّ
يف دعواه باأنه ان�صحب من هذه ال�صراكة بخطابات موجهة ملوكله، يوؤكد فيها ان�صحابه من ال�صراكة يف 
ِعي من حيث املبداأ على اإقراره بتاأ�صي�ص ال�صركة اأو ان�صحابه منها،  مار�ص 1998م، وموكله يوافق املدَّ
عي بها؛ الإقراره بال�صراكة،  ويختلف معه فيما ورد ب�صياق دعواه من طلب ا�صرتداد املبالغ التي يدَّ
بل  ا�صرتدادها  يطلب  حتى  مبالغ  اأية  موكله  يقر�ص  مل  ِعي  املدَّ اأن  وذلك  منها،  االن�صحاب  وطلبه 
ِعي عن مدة ال�صراكة  اإن ما دفعه هو مقابل ح�صته يف ال�صراكة وامل�صروفات التي وافق عليها املدَّ
ِعي مل ي�صلِّم موكله قيمة ح�صته يف هذه  عي، كما اأن املُدَّ التي جرى تاأ�صي�صها فيمام بني موكله واملدَّ
ال�صركة، واإمنا دفع مبلغ )300.000( رياٍل بال�صيك رقم )7023646( بتاريخ 1997/1/26م مقابل 
تنازل ال�صيد ).....( عن ح�صته يف �صركة ).....(، وقد اأودع هذا املبلغ يف ح�صاب �صركة ).....(، 
ِعي اأن ي�صوره على خالف الواقع، كما اأن موكله اأ�صاف عليه مبلغ  ومل يت�صلَّمه موكله كما يحاول املُدَّ
التجاري املتحد ل�صداد  البنك  ال�صركة �صركة ).....( جلهة  واأودع يف ح�صاب  )101.444( ريااًل، 
ِعي وموافقته  ين الذي على ال�صركة، وقد اأوقف ن�صاط هذه ال�صركة، ومت اإغالق مكاتبها بعلم املُدَّ الدَّ
بخطاب موجه من موكله يف 1999/9/15م، ومل يعرت�ص عليه لعلمه باأن هذه ال�صركة كانت حتقق 
ِعي قد اأقر  خ�صائر كبرية، وكانت امل�صلحة تقت�صي وقف ن�صاطها لتاليف تلك اخل�صائر، كما اأن املُدَّ
واأ�صدر  بيان ح�صابها،  اطلع على  التي  امل�صروفات  بع�ص  واأنها تطلبت  لن�صاطها،  ال�صركة  مبزاولة 
�صيكني اأحدهما مببلغ )82.775( ريااًل مو�صحًا يف ال�صيك باأن املبلغ ميثل ن�صيبه من امل�صروفات 
عن الفرتة من 1997/3/1م وحتى 1997/8/31م، وال�صيك الثاين مببلغ )89.000( رياٍل، واأقر 
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يف ال�صيك اأن املبلغ مقابل م�صروفات الفرتة من 1997/9/1م، وحتى 1997/12/31م مع مالحظة 
م  ِعي اإال بعد اطالعه على ك�صف ح�صاب امل�صروفات، ولكل ما تقدَّ اأن هذه امل�صروفات مل يدفعها املُدَّ
ِعي يف ال�صركة  ِعي، حيث اإن ح�صة املُدَّ يكون من الثابت اأن موكله مل يت�صلَّم لنف�صه اأية مبالغ من املُدَّ
وقدرها )300.000( رياٍل ُدفعت مقابل تنازل ).....( عن ح�صته، واأن هذا املبلغ مع املبالغ االأخرى 
امل�صار اإليها اأعاله ُو�صعت يف ح�صاب �صركة ).....(؛ ل�صداد ما على هذه ال�صركة من ديون، كما اأن 
رفت بالفعل، واأ�صار يف ال�صيكني املحررين الأمر موكله  ِعي من اأنها �صُ مبالغ امل�صروفات حتقق املُدَّ

ِعي من ت�صلم موكله املبالغ املذكورة كقر�ص. بذلك، االأمر الذي يقطع بعدم �صحة دعوى املُدَّ
ِعي اأن موكله ماطل يف اإنهاء اإجراءات ال�صركة، فهذا االدعاء يكذبه الواقع الأمرين:  واأما دعوى املُدَّ
االأول: اأن عقد تاأ�صي�ص ال�صركة قد ورد فيه: باأنه يتوىل اإجراءات �صهر ال�صركة ).....( الذي اختاره 
ِعي مل يثبت التزام موكله ب�صاأن اإنهاء اإجراءات ال�صركة،  ِعي ملعرفته وثقته به، والثاين: اأن املُدَّ املُدَّ
ِعي  ِعي ملن يقوم بتلك االإجراءات، ومل ي�صدر عن املُدَّ والقول بخالف هذا يتعار�ص مع اختيار املُدَّ
ِعي باأن موكله قد ا�صتفاد من ال�صمانات  له القيام بتلك االإجراءات، واأما دعوى املُدَّ ملوكله وكالة تخوِّ
م  قدَّ اأنه  عي  يدَّ احلقيقة، حيث  على ح�صاب  دعواه  �صورة  لتح�صني  فاإن هذه حماولة  مها،  قدَّ التي 
م �صمانات اأكرب من ال�صمانات  �صمانات مببلغ )750.000( رياٍل، متنا�صيًا اأن موكله هو االآخر قدَّ
م موكله �صمانًا بنكيًا مببلغ )1.000.000( رياٍل، وما زالت كل هذه  ِعي، حيث قدَّ مها املُدَّ التي قدَّ
عيه من ا�صتفادة  ِعي اأن يثبت ما يدَّ ال�صمانات �صارية، ومل ي�صتفد موكله منها، م�صيفًا باأنه على املُدَّ
العالقة،  ت�صفية  ِعي  املُدَّ من  موكله  طلب  وقد  منها،  ا�صتفادته  وكيفية  ال�صمانات  هذه  من  موكله 
ِعي هو الذي  واالإفراج عن ال�صمانات اأكث من مرة؛ الأن موكله مت�صرر من حجزها، خا�صة واأن املُدَّ
للمبالغ  موكله  رد  على  نظامًا  اأو  �صرعًا،  املقبول  غري  الإ�صراره  ال�صمانات؛  هذه  عن  االإفراج  علَّق 
َدينًا �صخ�صيًا ميكنه املطالبة  ِعي دون مربر مقبول؛ الأنه دفعها لل�صراكة، ومل تكن  التي دفعها املُدَّ
ِعي مببلغ )288.597( ريااًل عبارة  با�صرتداده، مما يقطع ببطالن دعواه وكيديتها، واأما مطالبة املُدَّ
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عن الفر�ص البديلة يف ا�صتثمار هذه املبالغ، فاإن هذا امل�صطلح ال معنى له وال اأ�صا�ص �صرعي لطلبه، 
ِعي فاقدة ل�صندها ال�صرعي  م يت�صح اأن دعوى املُدَّ وهو ما يتوجب رده وعدم النظر فيه، ولكل ما تقدَّ
يتم�صك  الثبوتية، وهو ما  امل�صتندات  الواقع واحلقيقة وكلها مغالطات تكذبها  والنظامي، وتخالف 
ِعي يف  املُدَّ مة منه ومن  املقدَّ ال�صمانات  االإفراج عن  الدعوى مع موافقة موكله على  معه برد هذه 
ِعي فيما اأ�صابه من اأ�صرار نتيجة قراره املنفرد  اآن واحد، ويحتفظ موكله بحقه يف الرجوع على املُدَّ
َعى عليه وكالة يف هذه اجلل�صة باأن حا�صل مذكرته املر�صودة  باالن�صحاب من ال�صركة، وقد قرر املُدَّ
ِعي، واأنه ال حق له يف مطالبته با�صرتداد ما دفعه يف مقابل عقد  اأعاله يت�صمن الرد على دعوى املُدَّ
ِعي االن�صحاب من  ال�صراكة املرَبم مع موكله، وذلك لتحقق خ�صائر حلقت بتلك ال�صركة، وطلب املُدَّ
ِعي  ال�صركة ال يجعل له احلق اإال مبا تبقى من اأموال ال�صركة بعد اإجراء املحا�صبة عليه، وت�صلَّم املُدَّ

وكالة �صورة من هذه املذكرة، وباطالعه عليها طلب اأجاًل للرد.
م  ويف جل�صة يوم االثنني 1427/2/6هـ ح�صر الطرفان ال�صابق تعريفهما يف اجلل�صة ال�صابقة، وقدَّ
نة من ثالث �صفحات حا�صل ما ورد فيها: اأنه يف حقيقة االأمر مل  ِعي وكالة مذكرة جوابية مكوَّ املُدَّ
َعى  تكن �صراكة بني الطرفني، واإمنا انبنى االأمر على احليلة و�صوء النية منذ البداية، حيث اإن املُدَّ
موكله  وبني  بينه  كان  ما  ذلك  م�صتغاًل يف  الفخ  اأوقعه يف هذا  موكله حتى  ا�صتدرج  الذي  هو  عليه 
فاإن  وعليه  االآخر،  اجلانب  يف  وانعدامها  موكله  ِقبل  من  النية  ح�صن  توافر  مع  حميمة  عالقة  من 
خ يف  َعى عليه هو الذي يتحمل تبعة ما حدث؛ الأنه املت�صبب فيه، يوؤكد ذلك املح�صر املرَفق املوؤرَّ املُدَّ
اأن  لــ ).....( و�صركة ).....(، كما  َعى عليه باعتباره مديرًا  2003/12/4م، والذي ظهر فيه املُدَّ
ة ت�صرف  َعى عليه، حيث اإن موكله عندما علم باحلقيقة املُرَّ ره املُدَّ موكله مل ين�صحب على نحو ما �صوَّ
من باب رفع ال�صرر؛ الأن ال�صرر ُيرفع ويزال وفقًا للقاعدة ال�صرعية، مع اأن ذلك ال مي�ص بحقوقه 
َعى عليه يف مذكرته باطل جملة وتف�صياًل؛  ال�صرعية باأي حال من االأحوال، وعليه فاإن ما دفع به املُدَّ
الأنه ت�صوير للباطل يف �صورة حق، حيث اإن ال�صراكة ال�صليمة تقوم على اأ�ص�ص و�صرائط �صحيحة؛ 
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َعى عليه  جلواز �صحتها من الناحية ال�صرعية، وعليه ال ميكن اأن يكون ما حدث �صراكة كما زعمه املُدَّ
اأو ذكرناه يف معر�ص الكالم؛ الأن العربة مبا يقرره ال�صرع ال �صواه، وبهذا تكون ال�صركة باطلة؛ لعدم 
َعى  توافر �صروط �صحتها وانتفاء موانعها ال�صرعية، كما اأنه مل يرد يف دعوانا اأن موكله اأقر�ص املُدَّ
َعى عليه هو املت�صبب فيما حدث، وقد قرر الفقهاء باأن من ت�صبب يف �صياع  عليه مبالغ، ولكن املُدَّ
َعى عليه من تلك ال�صراكة املزعومة مل يكن  حق الغري لزمه ال�صمان بقدر ما فات؛ الأن غر�ص املُدَّ
لتحقيق اأهدافها، بل كان الغر�ص من الدخول فيها حل م�صاكل عالقة من الديون على ح�صاب موكله؛ 
د تلك املبالغ، وقد قرر الفقهاء باأنه ال  َعى عليه هو الذي قام باإيهام موكله واإقناعه باأن ي�صدِّ الأن املُدَّ
َعى عليه وكالة يف مذكرته باأن موكله مل  يجوز ه�صم حق حمرتم لنف�ص مع�صومة، اأما ما ذكره املُدَّ
مياطل يف اإنهاء اإجراءات ال�صراكة، واأن املدعو ).....( هو الذي يتوىل اإجراءات �صهر ال�صركة، فاإن 
َعى عليه كما قام باإغالق املكتب وجميع  ما ذكره حجة عليه، ولي�ص حجة له، والدليل على ذلك اأن املُدَّ
امل�صتندات بداخله، ومل ي�صدر تفوي�صًا، اأو وكالة لــ ).....(؛ ليمكنه من القيام باالإجراءات الالزمة 
َعى عليه يف نف�ص البند اإقراره ال�صريح باأن  لت�صجيل ال�صركة وغريها، ومما يدل على تناق�ص املُدَّ
اأن  وذكر  اأخرى،  مرة  عاد  ثم  االإجراءات  با�صتكمال  ليقوم  التاأ�صي�ص؛  ا�صمه يف عقد  ورد   ).....(
النه القيام بتلك االإجراءات، فكان لزامًا عليه اأن ي�صدر هو  موكله مل ي�صدر له وكالة اأو تفوي�ص يخوِّ
َعى عليه  مبوجب عقد التاأ�صي�ص وكالة اأو تفوي�صًا لــ ).....(، واأن ميكنه من امل�صتندات، ولكن املُدَّ
َعى عليه، فاإنه يثبت ب�صورة قاطعة  مل يقم بذلك، واأما ما جاء يف البند )2( و)3( من مذكرة املُدَّ
ح�صن نية موكله و�صحة دعواه، ففي الوقت الذي اأوفى فيه موكله بجميع ما التزم به وبح�صن النية 
اإجراءات  اإنهاء  اإنه تقاع�ص يف  َعى عليه يف املقابل قد قام بالعك�ص، حيث  املُدَّ اأن  كما تقدم، جند 
اإ�صهار ال�صركة واالإعالن عن ا�صمها اجلديد �صركة ).....(، وما ترتب على ذلك من نتائج �صالبة، 
َعى عليه املريع على نحو ال يتوافر معه ح�صن النية، مما يوؤكد �صحة ما  وحيث ا�صتبان اإهمال املُدَّ
ذكرنا باأن ما حدث ال ميكن اأن تنطبق عليه �صفة ال�صراكة ال�صرعية، وعليه هل ي�صتقيم اأن ت�صيع 
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اأموال موكلي بغري وجه حق، م�صيفًا باأن ال�صركة مل تقم من الناحية النظامية، ومل يكتمل كيانها، 
حيث مل ي�صدر قرار ال�صركاء يف هذا ال�صدد؛ ليتم تعديل العقد االأ�صا�صي كما هو املتبع وفقًا لنظام 
ال�صرورية  النظامية  االإجراءات  وا�صتكمال  التجارة،  وزارة  لدى  ذلك  ت�صجيل  يتم  ومل  ال�صركات، 
َعى عليه؛ لتبييته �صوء النية، وحيث اإن ال�صركة  لذلك، ولقد بان اأن الذي كان ال�صبب يف ذلك هو املُدَّ
كيان اعتباري له �صخ�صية معنوية ال تكتمل اإال باكتمال كافة عنا�صرها، فاإنها ال تلزم موكله يف �صيء 
منها ف�صاًل عن عدم �صرعيتها؛ الأنها مبنية على �صوء نية وحيلة، وما ُبني على باطل فهو باطل وفقًا 
للقاعدة ال�صرعية، لكل ما تقدم يت�صح اأن دعوى موكله قائمة على �صند �صحيح من النظام وال�صرع 
وموؤيَّدة باحلجة والربهان، وحيث اإن موكله قد قام ب�صداد ديون �صركة ).....(، كما قام ب�صرف 
َعى عليه مبوكله،  مبالغ مالية على �صركة ).....(، وحيث اإن هذه املبالغ قد ُدفعت نتيجة؛ لتغرير املُدَّ
َعى عليه وتكليفه با�صرتداد جميع ما مت  فاإن موكله يلتم�ص جمددًا عدم االلتفات اإىل ما يزعمه املُدَّ
َعى عليه  �صرفه من مبالغ مالية على ال�صركتني وتوابعه، كما مت بيانه يف الئحة الدعوى، وت�صلَّم املُدَّ

وكالة ن�صخة من هذه املذكرة، وطلب اأجاًل لالطالع والرد.
 ).....( وكالة  ِعي  املُدَّ ح�صر  االأطراف  على  النداء  وبعد  1427/5/23هـ  االثنني  يوم  جل�صة  ويف 
بتاريخ   )133( رقم  الوكالة  ومبوجب   –  ).....( رقم  املدين  بال�صجل   – اجلن�صية   ).....(  –
ال�صابق   ).....( وكالة  عليه  َعى  املُدَّ ح�صر  كما  الثانية،  جدة  كتابة  من  ال�صادر  1427/2/11هـ 
ِعي  نة من �صفحة واحدة قرر فيها: اأن �صراكة املُدَّ َعى عليه وكالة مذكرة جوابية مكوَّ م املُدَّ تعريفه، وقدَّ
امل�صتندات  ثبتت من خالل  وقد  خة يف 1426/9/14هـ،  املوؤرَّ بينه يف مذكرته  كما  ثابتة  موكله  مع 
د ح�صته يف م�صروفات ال�صراكة مبوجب ال�صيك امل�صريف  ِعي �صدَّ ِعي، كما اأن املُدَّ مة من املُدَّ املقدَّ
ِعي يف  رقم )2569( امل�صحوب على البنك ).....( مو�صحًا فيه �صراحة اأن قيمته متثل ح�صة املُدَّ
امل�صاريف عن الفرتة من 1997/9/1م وحتى 1997/12/31م، وهو ما يوؤكد قيام ال�صراكة وعلم 
ِعي ب�صراء ح�صة ال�صريك ).....( يف  عيها، كما قام املُدَّ ِعي بها، وينفي دعوى االحتيال التي يدَّ املُدَّ
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رياٍل، مبوجب  قدرها )300.000(  والبالغ  املتخارج  ال�صريك  قيمة ح�صة  و�صدد   ،).....( �صركة 
ال�صيك رقم )2371( على البنك ).....(، وقد �صدد بهذا املبلغ جزءًا من املديونية التي كانت على 
ِعي جزءًا منها،  م املُدَّ ال�صريك املتخارج ).....(، ومبا اأن ال�صراكة ثابتة مبوجب امل�صتندات التي قدَّ
ِعي بانتفاء ال�صراكة قول يجايف  و�صداد الطرفني لبع�ص امل�صروفات املتعلقة بال�صراكة، فاإن قول املُدَّ
احلقيقة، وتهرب وا�صح من التزاماته التعاقدية املرتتبة على تلك ال�صراكة، لذا فاإن موكله يتم�صك 
تطبيقًا  بنتائجها  الطرفني  واإلزام  الت�صفية،  باإجراءات  ليقوم  ؛  م�صفٍّ وتعيني  ال�صراكة،  بت�صفية 

ِعي. الأحكام ال�صريعة االإ�صالمية ونظام ال�صركات، و�صرف النظر عن دعوى املُدَّ
ِعي وكالة �صورة منها وباالطالع عليها طلب اأجاًل  وقد اأرفق بهذه املذكرة ثالثة م�صتندات ت�صلَّم املُدَّ

لالطالع والرد.
م  ويف جل�صة يوم الثالثاء 1427/8/26هـ ح�صر الطرفان ال�صابق تعريفهما يف اجلل�صة ال�صابقة، وقدَّ
ِعي وكالة مذكرة جوابية من �صفحة واحدة ذكر فيها: اأنه يتم�صك باأقواله ال�صابقة الواردة بالئحة  املُدَّ
َعى عليه التي تتعار�ص مع  مة بتاريخ 1427/2/6هـ، وننكر كافة اأقوال املُدَّ الدعوى، ومبذكرته املقدَّ
اأقوالنا ودفوعنا وطلباتنا، واأما ما يتعلق بطلب ت�صفية ال�صركة، فاإننا نعار�ص ذلك ل�صببني: ال�صبب 
االأول: اأن ال�صركة مل تبا�صر اأعمالها؛ الأن اإجراءات ال�صهر فيها مل تتم ح�صب النظام، واإن كان قد 
ورد يف حم�صر االجتماع اأنها با�صرت بتاريخ 1997/3/1م، وقد مت و�صع هذا التاريخ كموعد لبدء 
اإجراءات  عرقلت  عليها  َعى  املُدَّ اأن  اإال  قبله،  ال�صهر  اإجراءات  تنتهي  اأن  اأمل  على  ال�صركة  اأعمال 
ال�صهر، فلم تبا�صر ال�صركة اأعمالها يف املوعد املحدد. وال�صبب الثاين: اأن الت�صفية ال ترد على �صركة 
مت تاأ�صي�صها و�صهرها وفقًا لنظام ال�صركات ال�صعودي الذي يوجب �صهر عقد ال�صركة وفق اإجراءات 
دها، وطاملا مل تتم هذه االإجراءات فال ترد الت�صفية على هكذا �صركة؛ الأن عقدها لي�ص حجة  حدَّ
على الغري، وال ي�صتطيع الغري اأن يطالب بديونه املرتتبة على ال�صركة ك�صخ�صية اعتبارية اإال اإذا مت 
َعى عليه، واحلكم  �صهرها وفق االأ�صول والنظام؛ لهذه االأ�صباب نلتم�ص من حيث النتيجة رد دفوع املُدَّ
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َعى عليه وكالة ن�صخة منها، وباطالعه عليها طلب مهلة للرد. وفق طلباتنا يف الدعوى. وت�صلم املُدَّ
من  الدائرة  وطلبت  تعريفهما،  ال�صابق  الطرفان  ح�صر  1428/1/24هـ  االثنني  يوم  جل�صة  ويف 
اإ�صافة  للموؤ�ص�صة  التجاري  ال�صجل  وكذلك  التخارج،  منها  مت  التي  ال�صركة  عقد  تقدمي  الطرفني 
م �صورة منه للدائرة بعدد �صت �صفحات يف جل�صة  اإىل تكميل اأوراق حم�صر االجتماع االأول واملقدَّ
1426/5/21هـ فا�صتعدا بذلك، كما عر�صت الدائرة على الطرفني االجتماع فيما بينهما بغر�ص 

حل النزاع وديًا فاأبديا موافقتهما على ذلك.
ِعي وكالة ).....(  ويف جل�صة يوم االثنني 1428/4/20هـ، وبالنداء على اأطراف الق�صية ح�صر املُدَّ
م  وقدَّ  ،).....( رقم  املدين  – بال�صجل  – ).....( اجلن�صية   ).....( كما ح�صر  تعريفه،  ال�صابق 
َعى عليه ).....( ال�صابق تعريفه، والذي يطلب فيه حتديد موعد  خطاب اعتذار �صادر من وكيل املُدَّ
حمل  عليه  َعى  املُدَّ وبني  موكله  بني  املرَبم  العقد  اإبراز  وكالة  ِعي  املُدَّ من  الدائرة  طلبت  ثم  اآخر، 
َعى عليه؛ لتاأ�صي�ص هذه ال�صراكة ب�صفته ال�صخ�صية  ال�صراكة؛ ملعرفة ما اإذا كان موكله تعاقد مع املُدَّ
اأم ب�صفته مالكًا ملجموعة ).....(، فقرر اأنه مل يح�صر هذا العقد يف هذه اجلل�صة، ووعد بتقدميه 
اإذا  ال�صجل التجاري اخلا�ص مبوكله؛ ملعرفة ما  اإبراز  يف اجلل�صة القادمة كما طلبت منه الدائرة 
كان موكله �صاحب �صركة، اأم �صاحب موؤ�ص�صة فا�صتعد بتقدمي ذلك يف اجلل�صة القادمة، كما ا�صتعد 
بتقدمي بقية حم�صر االجتماع املنوه عنه يف اجلل�صة املا�صية، وبناًء عليه قررت الدائرة قفل املح�صر 

مها خالل �صهر ف�صت�صطب الدعوى. ِعي ملا ُطلب منه على اأنه اإذا مل يقدِّ اإىل حني تقدمي املُدَّ
وكالة  ِعي  املُدَّ اأنه ح�صر  يلي: وهو  ما  الإثبات  الثالثاء 1428/5/19هـ جرى فتح حم�صر؛  يوم  ويف 
خة  م �صك وكالة عن ).....( ب�صفته ال�صخ�صية رقمها )45703( وموؤرَّ ).....( ال�صابق تعريفه، وقدَّ
م �صورة من ال�صجل التجاري  يف 1428/5/11هـ و�صادرة عن كتابة عدل الريا�ص الثانية، كما قدَّ
ن  خ يف 1418/1/13هـ، واملكوَّ ل واملوؤرَّ ملجموعة ).....(، و�صورة من عقد تاأ�صي�ص �صركة ).....( املعدَّ
عية،  م �صورة من حم�صر االجتماع االأول لل�صركة املطلوب ف�صخ عقدها من املدَّ من �صفحتني كما قدَّ
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وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�صية اإىل جل�صة 1428/7/2هـ
ح�صر  كما  تعريفه،  ال�صابق   ).....( وكالة  ِعي  املُدَّ ح�صر  1428/7/2هـ  االثنني  يوم  جل�صة  ويف 
عليه  َعى  املُدَّ مع  تعاقد  قد  موكله  باأن  وكالة  ِعي  املُدَّ وقرر  تعريفه،  ال�صابق   ).....( وكالة  ِعي  املُدَّ
بتاريخ  الديوان  اإىل  الواردة  الدعوى  بالئحة  املحررة  طلباته  على  ي�صر  واأنه  ال�صخ�صية،  ب�صفته 
اأنها هي الالئحة املعتمدة  العام رقم )2/554/ق( مقررًا  الديوان  1426/2/4هـ، واملقيَّدة بوارد 
خة  َعى عليه بت�صفية ال�صركة الوارد مبذكرته املوؤرَّ دون ما �صواها، م�صيفًا باأن موكله يرف�ص طلب املُدَّ
يف 1427/5/23هـ، واأ�صر كل طرف من اأطراف الدعوى على طلباته ال�صابقة، وقررا اكتفاءهما مبا 

�صبق تقدميه.
اأفهمت  وفيها  تعريفهما،  ال�صابق  الطرفان  ح�صر  1428/10/24هـ  االثنني  اليوم  هذا  جل�صة  ويف 
َعى عليه وكالة باأنه اإذا كان يرغب يف ت�صفية ال�صراكة، فعليه التقدم بدعوى م�صتقلة  الدائرة املُدَّ

بذلك.

َعى عليه باإعادة راأ�ص املال الذي مت دفعه له؛ للدخول  ِعي يهدف من دعواه اإىل اإلزام املُدَّ وملَّا كان املُدَّ
معه ك�صريك بن�صبة )50%( يف ال�صركة واملوؤ�ص�صة حمل ال�صراكة، باالإ�صافة اإىل امل�صروفات التي مت 
ِعي اإنفاذًا لهذه ال�صراكة؛ وذلك بحجة عدم قيام ال�صراكة بني الطرفني ب�صبب  دفعها له من ِقبل املُدَّ
اإجراءات  اإنهاء  العقد، ومن ذلك تق�صريه يف  املبينة يف  التزاماته  تنفيذ  َعى عليه يف  املُدَّ تق�صري 

ال�صركة، واالإعالن عن اال�صم اجلديد لها.
بني  املرَبم  االأول  االجتماع  الطرفني مبوجب حم�صر  بني  ثابتة  ال�صراكة  اأن  للدائرة  البني  كان  وملَّا 
"باأنه بداأ العمل الفعلي لل�صركة اجلديدة مبلكية كٍل من ال�صيد  مته:  الطرفني، والذي جاء يف مقدِّ
التاريخ  هذا  ومن  1997/3/1م،  من  اعتبارًا  ِعي(  )املُدَّ  ).....( وال�صيد  عليه(  َعى  )املُدَّ  ).....(
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 ).....( �صركة  تاأ�صي�ص  عقد  ومبوجب  لل�صركة"،  اجلديد  االأ�صا�ص  على  احل�صابات  جميع  �صتبداأ 
خ يف 1418/1/13هـ، واملت�صمن تنازل ال�صريك ال�صابق ).....( عن جميع ح�ص�صه يف راأ�ص  املوؤرَّ
ِعي( ك�صريك  مال ال�صركة البالغة )250( ح�صة مببلغ )200( األف رياٍل اإىل ال�صيد ).....( )املُدَّ
جديد يف ال�صركة، وقد وافق الطرف املتناَزل له على هذا التنازل، واآلت اإليه ملكية جميع احل�ص�ص 
مة  املتناَزل عنها مبا لها من حقوق، وما عليها من التزامات، وعلى اإثر هذا التنازل مت تعديل مقدِّ
َعى عليه( و).....(  العقد االأ�صا�صي؛ لي�صبح ال�صركاء احلاليون املالكون لل�صركة هم: ).....( )املُدَّ
ِعي اأقر بثبوت هذه ال�صراكة، حيث قرر يف الئحة دعواه: "اأنه تقابلت اإرادة  ِعي(، كما اأن املُدَّ )املُدَّ
كٌل منهما ال�صرعية باإيجاب وقبول ور�صا وتوافر �صروط التعاقد ووفقًا لل�صروط الواردة يف حم�صر 
ِعي قام اإنفاذًا لهذا العقد بدفع مبلغ وقدره )300.000(  االجتماع مت حترير العقد..". كما اأن املُدَّ
رياٍل بال�صيك رقم )7023646( بتاريخ 1997/1/26م، واإ�صدار �صمان بنكي مببلغ )500.000( 
رياٍل برقم )8991( على البنك ).....( ل�صالح اخلطوط اجلوية ال�صعودية، وتقدمي �صمان بنكي 
من البنك ).....( بقيمة )25000( رياٍل ل�صالح الطريان املدين، كما قام ب�صداد بع�ص م�صروفات 
ال�صركة مبوجب ال�صيك رقم )2569( مو�صحًا فيه اأنه قيمة م�صروفات الفرتة من 1997/9/1م اإىل 
ِعي(، مما يعني قيام ال�صراكة فعليًا  1997/12/31م، والتي تخ�ص ح�صة ال�صريك ).....( )املُدَّ

ولزوم اآثارها التعاقدية لكال الطرفني.
ِعي ا�صتعادة ما دفعه ك�صريك  وحيث تقرر ثبوت ال�صراكة بني الطرفني، وقيامها فعليًا فاإن طلب املُدَّ
لدائني  العام  ال�صمان  هو  ال�صركة  مال  راأ�ص  اأن  من  مقرر  هو  ملا  له؛  وجاهة  ال  ال�صراكة  هذه  يف 
ا�صرتداد  ال�صركاء  فاإنه ميتنع على  ال�صركة، وعليه  به طيلة حياة  امل�صا�ص  لذا يجب عدم  ال�صركة، 
ح�ص�صهم اأثناء قيام ال�صركة، وهذا هو ما يعرب عنه مببداأ ثبات راأ�ص مال ال�صركة، واإذا كان االأمر 

ِعي. كذلك، فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�ص دعوى املُدَّ
اإنهاء  يف  عليه  َعى  املُدَّ تق�صري  بحجة  ال�صراكة  قيام  عدم  من  ِعي  املُدَّ ذكره  ما  ذلك  من  ينال  وال 
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مبجرد  املعنوية  ال�صخ�صية  تكت�صب  ال�صركة  فاإن  ذلك،  ثبوت  فر�ص  على  فاإنه  �صهرها،  اإجراءات 
تكوينها، ولو مل يتم �صهر عقدها، غري اأنه ال يحتج بوجودها على الغري اإال بعد ا�صتيفاء اإجراءات 

ال�صهر التي ين�ص عليها النظام.
لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/6125/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 94/د/جت/30 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 596/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

�ضركة – اإثبات �ضراكة.

َعى عليه واإلزامه بدفع مبلغ )150.000( رياٍل متثل ن�صيبه  ِعي اإثبات �صراكته مع املُدَّ مطالبة املدَّ
ِعي فواتري �صراء ب�صاعة ال تعد دلياًل كافيًا على امل�صاركة؛ الأنها  من راأ�ص املال واالأرباح – تقدمي املدَّ
َعى عليه يف �صراء تلك  ِعي وكياًل عن املُدَّ تتطرق اإليها العديد من االحتماالت، منها: اأن يكون املدَّ
َعى عليه مع كونه ت�صلَّم الثمن منه، وقام بت�صليمه للبائع – الدليل اإذا تطرق اإليه  الب�صاعة با�صم املُدَّ

االحتمال �صقط به اال�صتدالل – موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى.

مة  املقدَّ الدعوى  املكرمة الئحة  املظامل مبنطقة مكة  ديوان  اإىل  وردت  اأنه  الدعوى  وقائع  تتح�صل 
َعى عليه يف ن�صاطه ا�صترياد مواد غذائية وتوزيعها داخل اململكة  ِعي مت�صمنة اأنه �صارك املُدَّ من املدَّ
اأن  اإال  االأجنبي،  اال�صتثمار  هيئة  لدى  �صركة  لتاأ�صي�ص  رياٍل متهيدًا؛  قدره )75.000(  مال  براأ�ص 
َعى عليه بدفع  َعى عليه اأنكر امل�صاركة، وطلب يف نهاية دعواه احلكم بف�صخ ال�صراكة، واإلزام املُدَّ املُدَّ
ِعي من راأ�ص املال واالأرباح، فُقيِّدت الدعوى ق�صية بالرقم  مبلغ )150.000( رياٍل، ميثِّل ن�صيب املدَّ

املبنيَّ مب�صتهل احلكم، واأحيلت اإىل هذه الدائرة، فبا�صرت نظرها على النحو املبنيَّ بال�صبط.
ِعي وكالة ).....( املثَبتة هويته و�صفته بال�صبط على ما جاء  وبجل�صة االأحد 1429/2/10هـ اأكد املدَّ
َعى عليه،  ِعي اتفق م�صافهة مع املُدَّ ِعي اأ�صالة، واأ�صاف اأن املدَّ بالئحة الدعوى، وذلك بح�صور املدَّ
وبناًء على طلبه على ا�صترياد حلويات ومواد غذائية اأخرى من جمهورية م�صر العربية، وعلى اأن 
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يكون ذلك بينهما على �صبيل امل�صاركة، وعلى اأن يقوم الطرفان بت�صويق الب�صاعة امل�صتوردة، واأنه 
َعى عليه ت�صلَّمها �صخ�صيًا على دفعتني، وهي بقيمة  مت ا�صترياد الب�صائع عن طريق امليناء، واأن املُدَّ
َعى عليه، ثم  اإجمالية قدرها )19.455( دوالرًا اأمريكيًا، واأن الب�صاعة اأودعت يف م�صتودعات املُدَّ
ِعي اأ�صالة، واأنه مت  بداأ الطرفان بت�صويق الب�صاعة، ومت بيع بع�صها مببلغ )24.000( رياٍل ت�صلَّمه املدَّ
بيع بع�ص منها مببلغ )18.000( رياٍل على عمالء، ومل يتم ا�صتالم ثمنها وال تزال ديونًا عليهم، وقد 
ِعي فقد �صرف بع�صه يف م�صاريفه ورواتب  َعى عليه بعدم �صدادها، اأما ما ت�صلمه املدَّ اأ�صعرهم املُدَّ
قيمة  د  �صدَّ ِعي  املدَّ اأن  بها  ورد  اإفادة  و�صورة  فاتورتني  �صورة  م  وقدَّ والنقل،  الت�صويق  يف  العاملني 
َعى عليه بدفع )150.000( رياٍل ميثل امل�صتحق  ِعي وكالة اإلزام املُدَّ اإحدى الفاتورتني، وطلب املدَّ
وب�صوؤال  ال�صركة،  امل�صتحقة عن عمله يف  ورواتبه  امل�صاركة  الناجتة عن  واالأرباح  املال  راأ�ص  له من 
عيها، وما يثبت  ِعي البينة على ال�صراكة التي يدَّ َعى عليه وكالة اجلواب، ذكر اأنه يطلب من املدَّ املُدَّ
َعى عليه ا�صتلم الب�صاعة التي هي حلويات وب�صكويتات  ا�صترياد و�صداد قيمة الب�صاعة، وذكر اأن املُدَّ
َعى عليه وعلى  عي فهو اأحد العاملني لدى املُدَّ عن طريق امليناء، وبوا�صطة خملِّ�ص جمركي، اأما املُدَّ
ِعي،  َعى عليه، وهي ذات الب�صاعة التي ذكرها املدَّ اإيداع الب�صاعة يف خمازن املُدَّ كفالته، وقد مت 
يف  املوجودة  بالب�صاعة  بيانًا  م  وقدَّ معه،  م�صاركة  اأية  توجد  ال  اأنه  اإال  ذكرها  التي  املبالغ  وبنف�ص 
ِعي من تاريخ ا�صتريادها اإىل اأن مت القب�ص عليه من ِقبل ال�صرطة، فطلبت  امل�صتودع الذي بعهدة املدَّ
م  ِعي تقدمي بينته على امل�صاركة، فطلب اإمهاله لذلك، وبجل�صة 1429/4/7هـ، قدَّ الدائرة من املدَّ
َعى عليه مذكرة اأرفق بها �صورة عدد من امل�صتندات ذكر اأنها بينته على  ِعي وكالة بح�صور املُدَّ املدَّ
خة يف 2007/6/21م �صادرة عن ال�صركة  َعى عليه، وهي �صورة فاتورة �صراء موؤرَّ امل�صاركة مع املُدَّ
لة بعبارة  ).....( بقيمة )16.455( دوالرًا اأمريكيًا با�صم موؤ�ص�صة ).....( – جدة ال�صعودية ومذيَّ
مة مت �صدادها بالكامل مناولة االأ�صتاذ ).....(( كما اأرفق �صورة م�صتند  )ال�صداد مدفوعات مقدَّ
ن االإفادة باأن جميع العمليات التي متت بالن�صبة لر�صالة الب�صكويت  �صادر عن �صركة ).....( ت�صمَّ
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رة اإىل اململكة العربية ال�صعودية بعدد )500( كرتون ب�صكويت ).....(، والعمليات النقدية  امل�صدَّ
م �صورة فاتورة اأخرى من ذات ال�صركة  متت عن طريق ال�صيد ).....(، ولي�ص اأي اأحد غريه، كما قدَّ
خة يف 2007/5/30م مطلوب قيمتها من ال�صادة موؤ�ص�صة ).....( اململكة العربية  املذكورة اآنفًا وموؤرَّ
َعى عليه ).....( باأنه لي�ص  ب املُدَّ ال�صعودية، فاتورة رقم )دون( بقيمة اإجمالية )3000( دوالر، فعقَّ
ِعي وكالة عما اإذا كان لديه ما ي�صيفه؛  ِعي ما يثبت امل�صاركة، ف�صاألت الدائرة املدَّ مه املدَّ فيما قدَّ
َعى  عي طلب ميني املُدَّ مه فاأفهمته الدائرة باأن للمدَّ الإثبات دعواه، فذكر اأنه ال بينة له �صوى ما قدَّ

ِعي اأنه ال يرغب يف طلب اليمني. عليه النافية للدعوى، فذكر املدَّ

َعى عليه مبوجب امل�صتندات املرَفق �صورتها  ِعي؛ الإثبات م�صاركته مع املُدَّ مه املدَّ وحيث الثابت اأن ما قدَّ
مة بجل�صة 1429/4/7هـ، وامل�صار اإىل م�صامينها اآنفًا ال تت�صمن ن�صًا �صريحًا باالتفاق  مبذكرته املقدَّ
د قيمة امل�صرتوات ال يثبت ال�صراكة اأي�صًا بل  ِعي �صدَّ على امل�صاركة، وما اأ�صري يف بع�صها من كون املدَّ
يثبت �صداد قيمة امل�صرتوات الواردة يف الفواتري فقط، وتلك امل�صتندات على فر�ص اعتبارها دلياًل 
على ال�صداد اإال اأنها ال ُتعد بذاتها دلياًل على امل�صاركة، وتتطرق اإليها العديد من االحتماالت، ومنها 
ِعي، وقام  َعى عليه مع كونه ت�صلَّم الثمن من املدَّ ِعي وكياًل يف �صراء تلك الب�صاعة با�صم املُدَّ كون املدَّ
بت�صليمه للبائع، والدليل اإذا تطرق اإليه االحتمال �صقط به اال�صتدالل، االأمر الذي يجعل من دعوى 
َعى عليه  ِعي القائمة على وجود ال�صراكة ال ت�صتند اإىل ما يثبتها، كما اأنه رغب عن طلب ميني املُدَّ املدَّ

ة بالرف�ص. النافية للدعوى ما يجعل دعواه فاقدة ل�صندها وَحريَّ
وحيث اطلعت الدائرة على خطاب ف�صيلة رئي�ص املحكمة العامة بجدة رقم )22/87749( بتاريخ 
ِعي  َعى عليه �صد املدَّ 1429/1/6هـ، واالأوراق املرَفقة بها املت�صمنة االإ�صارة للدعوى املقامة من املُدَّ
اأمام املحكمة العامة بجدة متهمًا اإياه بخيانة االأمانة، وعدم توريد قيمة مبيعات الب�صائع، وطلب 
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ف�صيلته �صم الدعوى اإىل الدعوى املقامة اأمام هذه الدائرة، وقد اأعادت الدائرة االأوراق؛ الختالف 
مو�صوعها عن الدعوى املقامة اأمام الدائرة وخروجها عن االخت�صا�ص التجاري.

لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/1289/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 67/د/جت/8 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 632/اإ�س/7 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

�ضركة – اإثبات �ضراكة – اإقرار – �ضلطة الدائرة يف توجيه اليمني.

َعى عليه باملحا�صبة والتعوي�ص عن خ�صائر ال�صراكة معه يف بيع اأجهزة  مطالبة املدعي باإلزام املُدَّ
)اأجهزة  للب�صاعة  م�صرٍت  جمرد  ِعي  املدَّ اأن  – ثبوت  ال�صراكة  لوجود  عليه  َعى  املُدَّ – اإنكار  جوال 
عي اأجهزة  ع منه باأنه ا�صتلم من املعر�ص اململوك للمدَّ َعى عليه مبوجب االإقرار املوقَّ جواالت( من املُدَّ
د يف موعد حمدد، وعند عدم االلتزام يكون عر�صة للجزاء  األف رياٍل ت�صدَّ جواالت مببلغ )250( 
َعى عليه على نفي دعوى ال�صراكة؛  ِعي اأخذ ميني املُدَّ من اجلهات املخت�صة – عدم جدوى طلب املدَّ
النتفائها �صمنيًا باالإقرار املذكور املثَبت باأن العالقة بني الطرفني هي البيع وال�صراء فقط – موؤدى 

ذلك: رف�ص الدعوى.

عن  �صرعيًا  وكياًل   ).....( بجدة  املظامل  ديوان  اإىل  تقدم  اأنه  يف  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخ�ص 
َعى عليه يف بيع اأجهزة اجلوال بتاريخ  ِعي بالئحة دعوى اأو�صح فيها اأن موكله ت�صارك مع املُدَّ املدَّ
رياٍل  األف  وخم�صون  مائتان   )250.000( مبلغ  ال�صراكة  هذه  من  ح�صته  واأن  1426/7/1هـ، 
ر مببلغ )150.000( مائة  تتمثل يف مبلغ نقدي وقدره )100.000( مائة األف رياٍل، وب�صاعة ُتقدَّ
عى عليه مببلغ  وخم�صني األف رياٍل، واأن موكله قام بتحرير �صيك م�صريف بتاريخ 2006/3/29م للمدَّ
اأن تنتهي ال�صراكة،  اإىل  َعى عليه  األف رياٍل ك�صمان بطلب من املُدَّ )250.000( مائتني وخم�صني 
رة بــ )30.000( ثالثون األف رياٍل، وطلب يف نهاية دعواه اإجراء حما�صبة  ودفع اأتعاب املحاماة املقدَّ
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َعى  يف ال�صركة بني الطرفني، وطلب تعوي�ص موكله مببلغ )100.000( مائة األف ريال؛ لتاأخر املُدَّ
قيدها  مت  اأن  وبعد  واأ�صرارًا،  خ�صائر  مبوكله  اأحلق  مما  ال�صراكة،  حمل  الب�صائع  تاأمني  يف  عليه 
اإليه اأعاله، واأحيلت اإىل هذه الدائرة با�صرت نظرها على  ب�صجالت الديوان ق�صية بالرقم امل�صار 
ح�صر  الق�صية،  لنظر  موعدًا  1428/4/21هـ  جل�صة  لها  وحددت  ال�صبط،  مبح�صر  املثَبت  النحو 
عى عليه وكالة ).....( املثَبت بياناتهما مبح�صر ال�صبط، وب�صوؤال  ِعي وكالة ).....( واملدَّ فيها املدَّ
عى عليه على �صراكة يف بيع  ِعي واملدَّ ِعي وكالة عن دعواه، اأجاب اأنه مت االتفاق �صفهيًا بني املدَّ املدَّ
َعى عليه �صيكني: االأول مببلغ )مائة األف( رياٍل،  ِعي بت�صليم املُدَّ و�صراء اأجهزة اجلواالت، وقام املدَّ
َعى  والثاين مببلغ وقدره )مائة وخم�صون األف( رياٍل، وهذان ال�صيكان عبارة عن �صمان، اإال اأن املُدَّ
ِعي بتقدميهما  املدَّ با�صتغالل �صيكي  الب�صاعة، وقام  يلتزم مبا مت االتفاق عليه من توريد  عليه مل 
ِعي بدفع قيمة ال�صيكات  ملكتب الف�صل يف منازعات االأوراق التجارية الذي اأ�صدر قرارًا باإلزام املدَّ
َعى عليه بخ�صو�ص هذه ال�صراكة، وتعوي�ص موكله  مع الغرامة، وطلب يف نهاية الدعوى حما�صبة املُدَّ
َعى عليه وكالة اجلواب اأفاد باأن موكله لي�ص �صريكًا  مببلغ )100.000( مائة األف رياٍل، وب�صوؤال املُدَّ
رياٍل،  األف(  وخم�صون  )مائتان  وقدره  مببلغ  جواالت  اأجهزة  ِعي  املدَّ منه  ا�صرتى  واإمنا  عي،  للمدَّ
مما  القيمة  د  ي�صدِّ مل  اأنه  اإال  1427/2/25هـ  يف  خ  املوؤرَّ اال�صتالم  اإقرار  مبوجب  ِعي  املدَّ وا�صتلمها 
حدا مبوكله اإىل التقدم بال�صيكات قيمة الب�صاعة للجهات املخت�صة، وفعاًل �صدر فيها القرار رقم 
م مذكرة من �صفحة واحدة ت�صمنت ما اأفاد به  خ يف 1427/7/8هـ، وقدَّ )1427/4/250هـ( املوؤرَّ
م يف هذه اجلل�صة، وباطالعه عليه طلب  ِعي �صورة منها، ومما قدَّ اأمام الدائرة، وت�صلَّم وكيل املدَّ
َعى عليه وكالة اأ�صل االإقرار  مهلة للرد، والرجوع ملوكله بالن�صبة لالإقرار كما طلبت الدائرة من املُدَّ

فا�صتعد بذلك.
ِعي وكالة عن رده الذي ا�صتمهل  وبجل�صة 1428/6/29هـ بح�صور طريف الدعوى �صاألت الدائرة املدَّ
اأفهمته  ثم  يقدمه يف هذه اجلل�صة،  رد مكتوب  اإعداد  يتمكن من  اأنه مل  الأجله قبل جل�صتني فذكر 
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وكالته،  تعديل  اأو  االأ�صيل،  اإح�صار  واأن عليه  االإقرار عن موكله،  وكالته ال تخوله حق  باأن  الدائرة 
فا�صتعد بذلك ثم اأفهمته الدائرة كذلك باأن عليه تقدمي ما يثبت دعوى ال�صراكة، فا�صتعد بذلك، 

وطلب مهلة الأجل ذلك.
ِعي وكالة اأن موكله ال بينة لديه على ال�صراكة  وبجل�صة 1429/1/4هـ بح�صور طريف الدعوى ذكر املدَّ
َعى عليه  َعى عليه على نفي ال�صراكة، وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ َعى عليه، وطلب ميني املُدَّ مع املُدَّ
ِعي على  ذكر اأن موكله ال ي�صتطيع احل�صور؛ الأنه تاجر ولكثة اأ�صفاره، واأن موكله يكتفي باإقرار املدَّ
ِعي ا�صتمهل للرجوع  عى عليه، وبعر�ص االإقرار على وكيل املدَّ اأنه م�صرٍت للب�صاعة، ولي�ص �صريكًا للمدَّ

اإىل موكله واطالعه عليه.
ِعي اأن موكله ال ي�صتطيع احل�صور  وبجل�صة 1429/1/18هـ التي ح�صر فيها الطرفان، اأفاد وكيل املدَّ
اإىل الدائرة بخ�صو�ص اإقراره، اأو اإنكاره لالإقرار امل�صطر منه بتاريخ 1427/2/25هـ، واأن احلا�صر 
ِعي مل يت�صل مبوكله �صخ�صيًا ل�صوؤاله عما لديه عن االإقرار املذكور رغم اأن هذه هي اجلل�صة  عن املدَّ
الثالثة التي تطلب منه الدائرة ذلك، فاأفهمته الدائرة ب�صرورة اإح�صار االأ�صيل يف اجلل�صة القادمة، 

واإال اعترب ناكاًل عن الدعوى، و�صوف تتخذ الدائرة االإجراء ال�صرعي حيال ذلك.
ِعي اأنه قام بتعديل وكالته  وبجل�صة 1429/1/24هـ ح�صر فيها بح�صور طريف الدعوى، اأفاد وكيل املدَّ
خ يف  املوؤرَّ ملوكله  املن�صوب  االإقرار  الدائرة عن �صحة  ف�صاألته  االإقرار عن موكله،  وله مبوجبها حق 
1427/2/25هـ املوافق 2006/3/26م، فاأجاب اأن االإقرار �صحيح، و�صادر من موكله، واأن التوقيع 
عليه،  َعى  املُدَّ حلقوق  ال�صمان  باب  من  ُكتب  االإقرار  هذا  اأن  اإال  موكله،  توقيع  االإقرار  به  املذيَّل 
ِعي، فقررت الدائرة تاأجيل  َعى عليه طلب احلكم مبا اأقر به وكيل املدَّ وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ

نظر الق�صية؛ للدرا�صة والتاأمل.
َعى عليه ).....(، و�صاألت الدائرة  ِعي ).....( وح�صر وكيل املُدَّ وبجل�صة هذا اليوم ح�صر وكيل املدَّ
ِعي اأنه يكتفي مبا �صبق تقدميه، وي�صر على  الطرفني اإذا كان لديهما ما ي�صيفانه، فقرر وكيل املدَّ
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ِعي. مه وح�صر طلباته يف رد دعوى املدَّ َعى عليه االكتفاء مبا قدَّ طلباته، وكذلك قرر وكيل املُدَّ

َعى عليه باملحا�صبة وتعوي�ص  املُدَّ اإلزام  َعى عليه، ويطلب  املُدَّ ال�صراكة مع  عي  ِعي يدَّ اإن املدَّ وحيث 
َعى عليه يف بيع اأجهزة اجلوال مببلغ )مائة األف( )100.000(  موكله عن خ�صائر �صراكته مع املُدَّ

رياٍل، اإ�صافة اإىل دفع اأتعاب املحاماة.
ِعي، واأو�صح باأن العالقة بني الطرفني هي  عيها املدَّ َعى عليه ينكر دعوى ال�صراكة التي يدَّ وملَّا كان املُدَّ
ِعي ا�صرتى من موكله ب�صاعة )اأجهزة جواالت( مببلغ وقدره )مائتان وخم�صون األف( رياٍل،  اأن املدَّ

خ يف 1427/2/25هـ. ِعي الب�صاعة مبوجب اإقرار اال�صتالم املوؤرَّ وا�صتلم املدَّ
َعى عليه وكالة الإثبات عدم  م املُدَّ اأنه ال بينة له على دعوى ال�صراكة، وحيث قدَّ ِعي  وحيث قرر املدَّ
ِعي جمرد م�صرٍت للب�صاعة  وجود �صراكة بني الطرفني بخ�صو�ص الب�صاعة حمل الدعوى، واأن املدَّ
ِعي و�صهادة �صاهدين عليه، والذي يت�صمن )اإقرار اال�صتالم، اأقر اأنا  ع من املدَّ م�صتند االإقرار املوقَّ
).....( – ).....( اجلن�صية، ب�صفتي مدير موؤ�ص�صة ).....( باأنني قد ا�صتلمت من ال�صادة ).....( 
رياٍل فقط ال  األف  اأجهزة جواالت مببلغ وقدره )250.000( مائتان وخم�صون  ل�صاحبها ).....( 
د يف موعد اأق�صاه 1427/3/30هـ، وعند عدم االلتزام اأكون عر�صة للجزاء من  غري على اأن ُت�صدَّ
ِعي الذي له حق االإقرار مبوجب �صك الوكالة املمنوح له  اجلهات املخت�صة(. وحيث اأقر وكيل املدَّ
املوافق 2006/3/26م  خ يف 1427/2/25هـ  املوؤرَّ املن�صوب ملوكله  االإقرار  االإقرار ب�صحة  فيها حق 

على امل�صتند املذكور، واأن التوقيع املذيَّل املن�صوب ملوكله هو توقيع موكله.
ِعي وكالة ا�صتالم موكله الب�صاعة حمل الدعوى، وحيث اإن املرء موؤاخذ باإقراره، واأنه  وحيث قرر املدَّ
عى عليه باملحا�صبة والتعوي�ص  ِعي للمدَّ ال عذر ملن اأقر يف احلقوق اخلا�صة، ومن ثم فاإن مطالبة املدَّ
ِعي مبوجب م�صتند االإقرار اآنف الذكر، االأمر  َعى به ال ي�صندها دليل، بل وينفيها اإقرار املدَّ باملبلغ املُدَّ
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ِعي وكالة  عي، وبه تق�صي وال ينال من ذلك ما طلبه املدَّ الذي تنتهي معه الدائرة اإىل رف�ص دعوى املُدَّ
غ لذلك؛ لكون  عيها موكله، اإذ اإنه ال م�صوِّ َعى عليه على نفي دعوى ال�صراكة التي يدَّ من اأخذ ميني املُدَّ
َعى عليه، ويثبت اأن العالقة يف  م�صتند االإقرار اآنف الذكر ينفي �صمنيًا العالقة بوجود �صراكة مع املُدَّ

الب�صاعة حمل الدعوى بني الطرفني هي البيع وال�صراء فقط.
لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/473/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 16/د/جت/3 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 513/اإ�س/7 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/8/17هـ

�ضركة – بيع ح�ضة – اإقرار. 

مطالبة املدعي بقيمة ح�ص�صه املباعة يف ال�صركة، والتي ا�صتلمها املدعى عليه ب�صفته مديرًا لها - 
اإقرار املدعى عليه ا�صتالمه املبلغ املطالب به عن قيمة احل�ص�ص اململوكة للمدعي، واأنه مل يدفعها 
له بحجة وجود ح�صاب بينهما – عدم وجود بينة على وجود ح�صاب بني املدعى عليه واملدعي يربر 
– موؤدى ذلك:  عيه  يدَّ اإقامة دعوى على املدعي فيما  – حق املدعى عليه يف  احتجاز حق االأخري 

احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي املبلغ املطالب به.

 نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ

با�صتدعاء  املدعي  وكيل  يتقدم  احلكم،  هذا  الإ�صدار  الالزم  بالقدر  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�صل 
له �صريك يف �صركة ).....(، واأنه يحوز عدد )9000( ح�صة من اإجمايل ح�ص�ص  جاء فيه اأن موكِّ
اإدارة ال�صركة املدعى عليها ببيع امل�صنع اململوك لل�صركة بتاريخ 2006/9/18ه،  ال�صركة، وقامت 
بح�صب  كٌل  ال�صركاء،  جلميع  املبالغ  �صرف  ومت  املبايعة،  قيمة  عليها  املدعى  االإدارة  ت�صلَّمت  وقد 
ح�ص�صه يف ال�صركة، غري اأن االإدارة املدعى عليها قامت باختال�ص ن�صيب موكلي من قيمة امل�صنع 
املباع، والتي مت ا�صتالمها، هذا باالإ�صافة اإىل م�صتحقات موكلي من اأرباح ال�صركة التي مت توزيعها 
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على جميع ال�صركاء عدا موكلي، حيث مت اختال�صها �صمن ما اخُتل�ص من م�صتحقاته مبقولة عدم 
اإن موكلي قد طالب االإدارة املدعى عليها  اأو ثمن امل�صنع املباع، وحيث  اأٍي من االأرباح  اأحقيته يف 
معه  تكون  مما  املالية،  حقوقه  ت�صليمه  اأبت  اأنها  اإال  منه  �صلبته  مبا  الودية  بالطرق  وتكرارًا  مرارًا 
االإدارة املدعى عليها خمتل�صة الأموال وم�صتحقات املدعي، وهو ما دفعه بالتايل؛ الإقامة هذه الدعوى 
اأمواله من  للمطالبة مب�صتحقاته يف ثمن امل�صنع املباع، واإقامة الدعوى اجلنائية يف حق خمتل�صي 

اإدارة ال�صركة، وذلك تطبيقًا لن�ص املادة )168( من نظام ال�صركات التي تن�ص على:
).. وي�صاأل املديرون بالت�صامن عن تعوي�ص ال�صرر الذي ي�صيب ال�صركة اأو ال�صركاء اأو الغري ب�صبب 
خمالفة اأحكام هذا النظام اأو ن�صو�ص عقد ال�صركة، اأو ب�صبب ما ي�صدر منهم من اأخطاء يف اأداء 
عملهم، وكل �صرط يق�صي بغري ذلك، ُيعترب كاأن مل يكن، وال حتول دون اإقامة دعوى امل�صوؤولية موافقة 

ال�صركة على اإبراء ذمة املديرين ..(.
ُوزعت على  التي  االأرباح  ثانيًا: ن�صيبه من  املباع،  امل�صنع  بن�صيبه من قيمة  اأواًل:  وموكله يطالب، 
جميع ال�صركاء با�صتثنائه، ثالثًا: التعوي�ص عما فاته من ك�صب، وما حلقه من خ�صارة نتيجة الختال�ص 
االإدارة املدعى عليها اأموال وم�صتحقات املدعي، والتي نقدرها بن�صبة )10%( من م�صتحقاته املختل�صة 
من ِقبل االإدارة املدعى عليها، رابعًا: اإلزام املدعى عليهم بدفع مبلغ قدره )90000( ت�صعون األف 

رياٍل، مقابل اأتعاب املحاماة.
وباإحالة الق�صية اإىل هذه الدائرة قامت مبا هو الزم لنظرها، حيث حددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
املدعى  ال�صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وكيل  وح�صر  وكالة  املدعي  ح�صر  وفيها  1429/3/3هـ، 
االثنني  يوم  هو  اآخر  موعد  فحدد  الدعوى،  الئحة  �صورة  ت�صليمه  بعد  لالإجابة  مهلة  وطلب  عليها، 
1429/4/1هـ، وفيه رِغب املدعي وكالة باإعطائه مهلة الإبالغ مدير ال�صركة ال�صابق ).....(، كما 
ال�صركة  مدير  ِقبل  من  ع  موقَّ اإقرار  خطاب  عليها  املدعى  ال�صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وكيل  م  قدَّ
ح�صابات  ووجود  معه،  وكالة  وجود  بحكم  املدعي  ن�صيب  ا�صتلم  اأنه  يت�صمن   ،).....( ال�صابق 
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وفيه  1429/5/20هـ،  االأحد  يوم  هو  اآخر  موعد  حتديد  الدائرة  فراأت  املدعي،  وبني  بينه  �صابقة 
اأفاد وكيل املدعي اأنه مل يعث على املدعى عليهم، كما اأن اأبناءه رف�صوا ا�صتالم خطاب التبليغ ثم 
كما ح�صر  املدعي  وكيل  االثنني 1429/12/24هـ، ح�صر  يوم  جل�صة  ويف  املرافعة،  جل�صات  توالت 
املدعى عليه مدير ال�صركة املدعى عليها ال�صابق، وبعر�ص الدعوى على املدعى عليه، اأجاب بقوله: 
اإنَّ ما جاء يف الئحة الدعوى �صحيح، فقد قمت ببيع �صركة ).....(، وكان اأخي وهو املدعي ميلك 
اأ�صلِّم املدعي هذه القيمة؛ وذلك  )ت�صعة اآالف( ح�صة يف هذه ال�صركة، وقد ا�صتلمت قيمتها، ومل 
الأنني اأطالب املدعي مببالغ �صابقة تفوق قيمة ح�ص�صه يف ال�صركة، وقد ا�صتوفيت هذا املبلغ �صدادًا 
للديون التي يف ذمة املدعي، كما اأن ذمة املدعي م�صغولة يل باملبلغ الناجت عن الديون ال�صابقة يف 
موؤ�ص�صة ).....( والتي كان املدعي �صريكًا فيها، واأطلب اإلزام املدعي ب�صداد مبلغ قدره )مائة واأربعة 
وخم�صون األف( رياٍل، وطلب املدعى عليه �صطب هذه الدعوى، ثم ح�صر وكيل املدعي، ومت عر�ص 
اإجابة املدعى عليه على الدعوى، فاأجاب بقوله: اإن هذه الدعوى م�صتقلة عما ذكره املدعى عليه، 
ولي�ص لها تعلق بذلك، وطلبت الدائرة من وكيل املدعي ح�صور املدعي اأ�صالة، وُحدد موعد اآخر هو 
وب�صوؤال وكيل املدعي عن ح�صور موكله يف هذه اجلل�صة،  املوعد  ال�صبت 1430/1/27هـ، ويف  يوم 
اأفاد باأن موكله يعتذر عن ح�صور هذه اجلل�صة، واأنه ال ي�صتطيع احل�صور، وب�صوؤال املدعى عليه عن 
اخل�صارة التي ذكرها يف اجلل�صة املا�صية يف موؤ�ص�صة ).....(، وهل املدعي على علم بذلك؟ وهل 
اأقر املدعي له يف هذه اخل�صارة؟ اأجاب: باأن املدعي كان يعلم بهذه اخل�صارة، وبالن�صبة لالإقرار فاإن 
املدعي ينكر اأنه �صريك لنا يف موؤ�ص�صة ).....(، ثم ختم الطرفان اأقوالهم، وُرفعت اجلل�صة، وُحددت 
الدائرة من وكيل املدعي ح�صر دعواه فح�صرها مبطالبة املدعى  اليوم، وفيها طلبت  جل�صة هذا 
عليه ب�صداد قيمة ن�صيب موكله يف �صركة ).....( وهي عبارة عن )ت�صعة اآالف( ح�صة، وقد بيعت 
مببلغ )ثمامنائة وخم�صني األفًا ومائة واأربعة وت�صعني( ريااًل، وب�صوؤالهم هل لديهم ما يودون اإ�صافته؟ 
مه اأمام الدائرة، ويف جل�صات املرافعة، اأما املدعى  قرر وكيل املدعي اكتفاءه مبا �صبق واأن ذكره وقدَّ
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اأنه يطلب مهلة من اأجل اإثبات مديونية املدعي له يف ن�صيبه يف اخل�صارة التي حلقت  عليه فذكر 
يف موؤ�ص�صة ).....(، والذي كان املدعي �صريكًا فيها، واأنه ال ينكر اأنه ا�صتلم املبلغ الذي ذكره وكيل 

املدعي ثم ختم اأقواله، وعليه ُرفعت اجلل�صة للتاأمل واملداولة.

وبعد �صماع الدعوى واالإجابة، وبعد درا�صة اأوراق الق�صية، ونظرًا لكون مو�صوع النزاع هو مطالبة 
اأخذها  والتي  التي ميلكها،  لل�صركة بقيمة احل�ص�ص  للمدعى عليه ب�صفته �صريكًا ومديرًا  املدعي 
املادة )232(  اإىل  ا�صتنادًا  املظامل  لديوان  منعقد  الق�صية  الف�صل يف هذه  فاإن  لذا  عليه،  املدعى 
لة مبوجب هذه املادة بالنظر  من نظام ال�صركات حللوله حمل هيئة ح�صم املنازعات التجارية املخوَّ
بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�صوم  ال�صادر  ال�صركات  نظام  تطبيق  عن  املتفرعة  املنازعات  يف 

1385/3/22هـ.
وحيث اإن غاية ما يطالب به املدعي هو قيمة ح�ص�صه املباعة، والتي ا�صتلمها املدعى عليه، وحيث اإن 
املدعى عليه قد اأقر با�صتالمه ملبلغ املطالبة، واأنه مل يدفعه للمدعي بحجة اأن هناك ح�صابًا بينهما 

يف موؤ�ص�صة ).....(، يطالب على اأثره املدعى عليه املدعي مببالغ تفوق مبلغ هذه املطالبة.
وحيث اإن الثابت ا�صتالم املدعى عليه ملبلغ املطالبة نيابة عن املدعي، واأنه مل يتم دفعه للمدعي، 
فاإن الدائرة ترى اأن الثابت لديها اأن ذمة املدعى عليه م�صغولة مببلغ املطالبة للمدعي، وال ينال من 
ذلك قوله اإن هناك ح�صابًا بينه وبني املدعي، اإذ تلك دعوى حتتاج اإىل اإثبات، ومل يقدم ما يثبتها 

عيه. باالإ�صافة اإىل اأن له حق اإقامة دعوى جديدة فيما يدَّ
لذلك حكمت الدائرة باإلزام املدعى عليه ).....( املدير ال�ضابق ل�ضركة ).....( باأن يدفع للمدعي 

).....( مبلغاً قدره )850194( ثمامنائة وخم�ضون األف ومائة واأربعة وت�ضعون ريااًل؛ وذلك ملا هو 

مبنيَّ باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/2449/ق لعام 1426هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 398/د/جت/3 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 562/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

�ضركة – بيع ح�ضة – ا�ضرتداد ح�ض�س. 

عية باإثبات �صحة عقد بيع ح�ص�ص �صركة ).....( يف �صركة ).....( – الن�ص يف نظام  مطالبة املدَّ
ال�صركاء  اإخطار  ب�صرط  للغري  اأو  ال�صركاء  الأحد  ح�صته  عن  ال�صريك  تنازل  جواز  على  ال�صركات 
اال�صرتداد  حلق  النظامية  ة  املدَّ وم�صيِّ  البيع  بواقعة  عليها  َعى  املُدَّ علم  – ثبوت  التنازل  ب�صروط 
)ثالثني يومًا( – اأثر ذلك: فوات حق ا�صرتداد احل�ص�ص املبيعة – موؤدى ذلك: اإثبات �صحة عقد 

بيع ح�ص�ص ال�صركة مو�صوع الدعوى.

نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.

عية  م وكيل املدَّ تتح�صل وقائع هذه الق�صية ح�صبما يبني من اأوراقها يف اأنه بتاريخ 1426/6/4هـ تقدَّ
).....( بالئحة دعوى اإىل رئي�ص الديوان ُقيِّدت ق�صية بالرقم امل�صار اإليه اأعاله، واأحيلت اإىل هذه 
الدعوى  طرفا  خاللها  تبادل  جل�صات  عدة  لنظرها  حددت  حيث  1426/6/5هـ  بتاريخ  الدائرة 
يف  عية  املدَّ وكيل  اأورده  ما  اإىل  جمملها  يف  تخل�ص  والتي  بالدعوى،  املتعلقة  وامل�صتندات  املذكرات 

الئحة دعواه بقوله يف النقاط التالية:-
َعى عليها �صريكة يف �صركة ).....( هي واأربعة �صركاء اآخرين هم �صركة ).....(، وموؤ�ص�صة  1- املُدَّ
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).....(، وال�صركة ).....(، و).....(.
�صركة  ح�ص�ص  كامل  عية  املدَّ موكلتي  ا�صرتت  2004/7/17م  املوافق  1425/5/29هـ  بتاريخ   -2
عة من الطرفني ح�صب االأ�صول، ومت دفع  ).....( يف �صركة ).....( مبوجب اتفاقية بيع و�صراء موقَّ

القيمة بالكامل.
 ).....( �صركة  يف  االآخرين  ال�صركاء  باإخطار   ).....( �صركة  قامت  2004/7/17م  بتاريخ   -3
برغبتها ببيع احل�ص�ص وب�صروط التنازل وفقًا الأحكام املادة )7( من عقد ال�صركة، واملادة )165( 
من نظام ال�صركات، وبرغم مرور املدة النظامية البالغة )ثالثون( يومًا، وم�صيِّ املوعد امل�صروب 
لل�صركاء؛ ال�صرتداد احل�ص�ص )ال�صفعة(، فاإن اأيًا من ال�صركاء مل يقم مبمار�صة حقه يف ا�صرتداد 

احل�ص�ص مما جعل البيع باتًا اعتبارًا من تاريخ 2004/8/16م.
عية بتوقيع  4- بتاريخ 1425/11/15هـ املوافق 2004/12/27م قامت �صركة ).....( باإ�صعار املدَّ
قرار ال�صركاء بالتعديل، واأرفقت ن�صخًا لتعديل عقد تاأ�صي�ص �صركة ).....( بخروج ال�صريك �صركة 
).....(، ودخول ال�صريك �صركة ).....(، وقد قام ال�صركاء يف �صركة ).....( بتوقيع تعديل عقد 
َعى عليها التي رف�صت، وما زالت ترف�ص توقيع قرار ال�صركاء بالتعديل مما  التاأ�صي�ص با�صتثناء املُدَّ

اأحلق مبوكلتي �صررًا ج�صيمًا، ودفعها لتقدمي هذه الدعوى.
عية اإىل طلب ما يلي:- ثم انتهى وكيل املدَّ

1- احلكم ب�صهر دخول موكلته ك�صريك يف �صركة ).....( اعتبارًا من تاريخ 2004/8/17م.
2- االإيعاز لق�صم ال�صركات ومدير ال�صجل التجاري بوزارة التجارة وال�صناعة لت�صجيل التعديل يف 

القيود وال�صجالت الواقعة حتت يد كل منهما.
َعى عليها ).....( بقوله:- وقد اأجاب وكيل املُدَّ

ب�صركة ).....( مت�صمنة  ال�صركاء  اإىل  بالكتابة  بتاريخ 2004/7/17م قامت �صركة ).....(  اأواًل: 
هذا  ولكن  عية(،  )املدَّ  ).....( �صركة  اإىل   ).....( ب�صركة  ح�ص�صها  جميع  ببيع  الت�صنيع  رغبة 
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َعى عليها(، ومل ير�صل اإىل عنوانها ال�صحيح،  اخلطاب املذكور اأعاله مل تت�صلَّمه �صركة ).....( )املُدَّ
تفاجاأ جميع  للرد على اخلطاب، وقد  يومًا  ب�صركة ).....( )30(  االآخرين  اأعطى  وهذا اخلطاب 
 ،).....( وال�صركة   ،).....( وهم  اخلطاب،  ذلك  مب�صمون  للطائرات   ).....( ب�صركة  ال�صركاء 

َعى عليها(، وموؤ�ص�صة ).....(، حيث مل ي�صت�صاروا قبل عملية البيع. و�صركة ).....( )املُدَّ
فني )من قيام �صركة مت  مع اأن االأمر بالغ االأهمية، وهو اأن باقي ال�صركاء ب�صركة ).....( كانوا متخوِّ
عية( من حماولة قيامها ب�صراء جميع اأ�صهم  تاأ�صي�صها حديثًا وغري معروفة وهي �صركة ).....( املدَّ
�صركة ).....(، وتن�ص املادة )165( من نظام ال�صركات على اأن: ال�صريك املتخارج، والراغب يف 
بيع ح�ص�صه يف ال�صركة لطرف ثالث من غري ال�صركاء ُيطِلع باقي ال�صركاء على نيته يف البيع عن 
تفا�صيل  ب�صاأن   ).....( �صركة  عام  مدير   ).....( هذه  حالتنا  يف  وهو  ال�صركة،  عام  مدير  طريق 
اأيًا من ال�صركاء احلاليني لل�صركة له احلق يف  و�صروط هذا البيع، كذلك تتطلب املادة نف�صها باأن 
ا�صتعمال حقه يف �صراء هذه احل�ص�ص املعرو�صة للبيع من ِقبل اأحد ال�صركاء يف ال�صركة، وكذلك 
ال�صروط  فاإن  ولالأ�صف  ال�صركة،  خارج  من  ثالث  لطرف  احل�ص�ص  هذه  بيع  على  االعرتا�ص  حق 
املطلوبة يف هذه املادة املذكورة اأعاله، مل يلتزم بها، وهدف وا�صع النظام معروف وبديهي، وهو اأن 
من حق ال�صركاء ا�صتعمال حقهم النظامي يف منع بيع هذه احل�ص�ص لطرف ثالث قد ال يوافقون 

على اإدخاله �صريكًا يف ال�صركة.
الثانية  اأو�صح يف فقرته  والذي  ب�صركة ).....(،  باالإنابة  االإدارة  رئي�ص جمل�ص  اإىل خطاب  ونحيل 
منه ن�صًا: اأنه بعد مراجعة عقد التاأ�صي�ص والنظام االأ�صا�صي ل�صركة ).....( ونظام ال�صركات، وبعد 
االطالع على ما مت من خماطبات فيما يتعلق ببيع ح�صة �صركة ).....( اإىل �صركة ).....(، وبعد 
عر�ص كل ذلك على امل�صت�صار القانوين ل�صركة ).....(، ات�صح اأن انتقال ملكية ح�صة �صركة ).....( 
اإىل �صركة ).....(، مل يتم بعد وبذلك يكون تفوي�ص كٍل من ).....( و).....( حل�صور اجتماعات 
جمل�ص اإدارة �صركة ).....( ممثلني عن �صركة ).....(، هو اإجراء غري نظامي، واأنه يلزم ا�صتمرار 
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ممثلني ل�صركة ).....( مبجل�ص اإدارة �صركة ).....( اإىل حني اكتمال االإجراءات النظامية اخلا�صة 
بنقل ملكية ح�ص�ص �صركة ).....( اإىل �صركة ).....(.

بالتوقيع على  ب�صركة ).....( قاموا  ال�صركاء  اأن جميع  عية من  املدَّ ادعاه وكيل  ولي�ص �صحيحًا ما 
 ).....( �صركة  موكلتي  علم  ح�صب  اأنه  وال�صحيح  عليها(،  َعى  )املُدَّ  ).....( �صركة  عدا  التعديل 
ووكيلها  عية  املدَّ ال�صركة  وتعلم   ،).....( ل�صركة  ل  املعدَّ التاأ�صي�ص  عقد  على  بالتوقيع  اأحد  يقم  مل 
باقي  اأمام  نافذًا  يكون  ال  ملكية احل�ص�ص  نقل  اأن  باعتبار   ،).....( �صركة  �صريكًا يف  لي�صت  اأنها 
ل واملت�صمن نقل ملكية  ال�صركاء يف ال�صركة اإال مبوافقة جميع ال�صركاء، وبتوقيع عقد التاأ�صي�ص املعدَّ

احل�ص�ص، وتوقيع جميع ال�صركاء، اأو من يفو�صهم اأمام كاتب العدل.
باإر�صال  2004/12/10م  بتاريخ  عليها(  َعى  املُدَّ ال�صركة  عام  )مدير   ).....( قام  كذلك  ثانيًا: 
 ،).....( موؤ�ص�صة   –  ).....( ال�صركة   –  ).....((  ).....( ب�صركة  ال�صركاء  جميع  اإىل  خطاب 
و�صركة ).....(( مو�صحًا فيه حق �صركته ال�صريك ب�صركة ).....( يف ا�صتخدام حقها؛ ل�صراء جميع 
اأ�صهم موؤ�ص�صة ).....(، وال�صركة ).....(، ومن خالل املادة )165( من نظام ال�صركات والتي تن�ص 
ال�صركاء  باقي  اإخطار  ال�صركة  ثالث من خارج  لطرف  بيع ح�ص�صه  الراغب يف  ال�صريك  اأن  على 
يف ال�صركة عن رغبته يف البيع؛ لكي ميكن ال�صركاء يف ال�صركة من ا�صتعمال حقهم يف �صراء هذه 

احل�ص�ص.
عية( ملا ن�ص عليه يف نظام ال�صركات ال�صعودي، وباالأخ�ص يف  واأدى عدم اتباع �صركة ).....( )املدَّ
مادته )165( املتعلقة ببيع احل�ص�ص اإىل خلق عدم و�صوح روؤية جلميع ال�صركاء يف ال�صركة، خا�صة 
فيما يتعلق بعملية بيع احل�ص�ص لطرف ثالث، وكانت هناك حماوالت كثرية من ِقبل جميع ال�صركاء 

ب�صركة ).....( ل�صراء هذه احل�ص�ص وغريها من ح�ص�ص باقي ال�صركاء يف ال�صركة.
ثالثًا: قامت موؤ�ص�صة ).....( بالكتابة يف 2004/12/11م اإىل االأمري ).....( نائب الرئي�ص ل�صركة 
).....( مت�صمنة اأن موؤ�ص�صة ).....( كانت تعتقد اأن عملية �صراء ح�ص�ص �صركة ).....( من ِقبل 
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عية كانت منتهية، واأن موؤ�ص�صة ).....( �صتقوم بتوزيع اإخطار بني ال�صركاء يف  �صركة ).....( املدَّ
�صركة ).....(؛ لبيان بيع احل�ص�ص لباقي ال�صركاء يف ال�صركة.

�صركة  يف  ال�صركاء  ح�ص�ص  �صراء  اأو  بعر�ص  ال�صركة  يف  �صريك  اأي  قيام  اأبدًا  وا�صحًا  يكن  ومل 
اأية ح�صة من  َعى عليها( مل تعر�ص بيع  ).....(، ونحن متاأكدون اأن موكلتنا �صركة ).....( )املُدَّ
توؤكد مرارًا  َعى عليها(  )املُدَّ  ).....( كانت  النقي�ص متامًا،  بل على   ).....( �صركة  ح�ص�صها يف 
ال�صركاء يف  اأحد  اإذا ما رغب  اأية ح�ص�ص يف �صركة ).....( يف حال  ل�صراء  وا�صتعدادها  رغبتها 

ال�صركة ببيع ح�ص�صهم.
�صت عام 1982م يف برنامج التوازن االقت�صادي كانت مملوكة  رابعًا: نوؤكد اأن �صركة ).....( التي اأُ�صِّ
للدولة مب�صاركة بع�ص من كبار ال�صركات ال�صعودية والعاملية، وكان هدف ال�صركة االأهم هو امل�صاعدة 
يف �صيانة الطائرات املدنية والع�صكرية، وهذه ال�صركة حتتل اأهمية بالغة ملتطلبات اململكة العربية 
ال�صعودية االأمنية، واالآن �صركة ).....( تعاين من قيام اأحد ال�صركات املوؤ�ص�صة حديثًا، وهي �صركة 
للمملكة  االأمنية  اأهميتها  من  الرغم  على  فيها  احل�ص�ص  هذه  �صراء  ملحاولة  عية(  )املدَّ  ).....(

العربية ال�صعودية.
ب�صركة  ال�صركاء  اإىل  خطاب  بكتابة   ).....( موؤ�ص�صة  قامت  2004/12/13م  بتاريخ  خام�صًا: 
النظامية  املالكة  هي  زالت  ال   ).....( �صركة  اأن   ).....( موؤ�ص�صة  معرفة  عدم  مت�صمنًا   ).....(
ب�صركة ).....( لهم حتى  ال�صركاء  اأن جميع  جلميع ح�ص�صها يف �صركة ).....(، وترغب معرفة 
)2005/1/13م( احلق يف �صراء هذه احل�ص�ص، وهم )�صركة ).....(، �صركة ).....(، وال�صركة 

).....(، و).....((.
خ يف 2004/12/27م قامت �صركة ).....( بالكتابة اإىل �صركة ).....(  �صاد�صًا: يف خطاب اآخر موؤرَّ
عية( هذه املرة من خالل مدير �صركة ).....( ).....( مرَفقًا بهذا اخلطاب عقد التاأ�صي�ص  )املدَّ
عية( �صراء ح�ص�ص �صركة ).....(؛ الأخذ  ل ل�صركة ).....( بعد حماولة �صركة ).....( )املدَّ املعدَّ
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عية( رف�صته دون اإبداء �صبب، ونطلب من  موافقة جميع ال�صركاء عليه، اإال اأن �صركة ).....( )املدَّ
عية عن �صبب الرف�ص الذي جتهله موكلتي. رة �صوؤال املدَّ الدائرة املوقَّ

عطفًا  2005/1/10م  يف  خ  املوؤرَّ خطابها  مبوجب  عليها(  َعى  )املُدَّ  ).....( �صركة  قامت  �صابعًا: 
خ يف 2004/12/13م با�صتخدام حقها يف �صراء جميع ح�ص�ص موؤ�ص�صة ).....(  على االإ�صعار املوؤرَّ
البالغة )162.000( �صهم يف �صركة ).....( ب�صعر )365( ريااًل للح�صة الواحدة، وكذلك يف خطاب 
وقامت  احل�ص�ص،  �صركاء  يف  حقها  ا�صتخدام  ال�صعودية  طلبت  2005/1/12م  بتاريخ   ).....(
احل�ص�ص،  �صراء  يف  حقها  ا�صتخدام  بطلب  2005/1/18م  يف  خ  املوؤرَّ بخطابها   ).....( ال�صركة 
وقد قام االأمري ).....( الذي كان ي�صغل وقتها رئي�ص �صركة ).....( بالنيابة بالتاأكيد على اأن �صركة 
َعى عليها(  كٌل من ).....( )املُدَّ وقد حاول  �صركة ).....(،  �صريكًا يف  لي�صت  عية(  ).....( )املدَّ

عية( التو�صل اإىل ت�صوية. و).....( من �صركة ).....( )املدَّ
َعى عليها يف اإجابته على الدعوى بطلب احلكم بعدم �صحة اعتبار �صركة ).....(  ثم انتهى وكيل املُدَّ
نظام  من   )165 و   10( للمادتني  وا�صتنادًا  ذكره  �صبق  ملا  ).....(؛  �صركة  يف  �صريكًا  عية(  )املدَّ

َعى عليها بقوله:- عية ).....( على اإجابة املُدَّ ب وكيل املدَّ ال�صركات ال�صعودي، وقد عقَّ
اأواًل: اإننا قد اأبدينا واأظهرنا احلقيقة الكاملة، وف�صلنا دعوانا جلعلها وا�صحة اأمام الدائرة وعززناها 
َعى عليها ال عامدين،  دة لها، واأننا مل نخِف اأي جزء من احلقيقة كما ادعى وكيل املُدَّ بامل�صتندات املوؤيِّ
َعى عليها قد خلط بني مو�صوعني ال عالقة الأحدهما باالآخر  وال نا�صني، واأن ال�صحيح اأن وكيل املُدَّ
فهو يف مذكرته قد تطرق ل�صراء موكلتي كامل ح�ص�ص موؤ�ص�صة ).....( يف �صركة ).....(، وهو 
كامل   ).....( �صركة  بيع  باإ�صهار  للمطالبة  ُرفعت  التي  الدعوى  هذه  مو�صوع  عن  يختلف  مو�صوع 

م خمتلفان متامًا ومنف�صالن. ح�ص�صها يف �صركة ).....( ملوكلتي واملو�صوعان كما تقدَّ
َعى عليها حلث موكلتي  د هو الرغبة امللحة وغري املحقة نظامًا لدى املُدَّ وال�صبب يف هذا اخللط املتعمَّ
َعى عليها التوقيع على بيع �صركة  على الرتاجع عن �صراء ح�ص�ص موؤ�ص�صة ).....( مقابل قبول املُدَّ
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).....( املقامة هذه الدعوى الأجله
باأن  �صركة حديثة، فنجيب عنه  اأن موكلتي  )اأواًل( من  البند  َعى عليها يف  املُدَّ ملا ذكرته  وبالن�صبة 
ق بني ال�صركات املن�صاأة حديثًا وبني املن�صاأة قدميًا يف عملية �صراء ح�ص�ص،  نظام ال�صركات مل يفرِّ
عية �صركة �صعودية ميلكها اأفراد �صعوديون يعتزون بوطنيتهم وبانتمائهم الديني والوطني،  واأن املدَّ
ويهمهم اأمن الوطن وا�صتقراره اأكث مما يهم ال�صركات االأجنبية، وعليه فال مكان لالدعاء باالأهمية 

عية، واإن مثل هذا االدعاء غري نظامي وغري منطقي كذلك. االأمنية وحداثة تاأ�صي�ص املدَّ
َعى عليها خطاب �صركة ).....( املت�صمن رغبتها ببيع كامل ح�ص�صها ل�صركة  ثانيًا: لقد ت�صلمت املُدَّ
َعى عليها با�صتالمهم  ).....( اأ�صوليًا وعن طريق مدير ال�صركة، ويبدو ذلك جليًا باإقرار وكيل املُدَّ
للخطاب يف مذكرته اجلوابية على الدعوى، حيث اأورد وباحلرف الواحد  )بتاريخ 2004/7/17م 
قامت �صركة ).....( بالكتابة اإىل ال�صركاء ب�صركة ).....(( ويذكر بالفقرة التي بعدها )ونود اأن 
رة اأن جميع ال�صركاء ب�صركة ).....( تفاجوؤوا مب�صمون اخلطاب، حيث اإن جميع  نو�صح للدائرة املوقَّ
َعى عليها( و).....( مل ي�صت�صاروا بعملية  ال�صركاء ب�صركة ).....( وهم:- ... و�صركة ).....( )املُدَّ

البيع(.
َعى عليها، كيف يفاجاأ ال�صخ�ص مب�صمون خطاب مل يت�صلمه، ومل  ونت�صاءل حول ما ذكره وكيل املُدَّ
َعى عليها باأن �صركة ).....( قامت بالكتابة لل�صركاء، فهو يعلم متامًا  يطلع عليه، بل واأكد وكيل املُدَّ
مب�صمون الكتابة؛ وذلك الأن اخلطاب قد اأر�صل لهم اأ�صوليًا، كما ويبدو ذلك جليًا من خالل اخلطاب 
عية يف  َعى عليها اإىل رئي�ص جمل�ص اإدارة موكلتي ال�صركة املدَّ ه من مدير �صركة ).....( املُدَّ املوجَّ
2005/2/4م، والذي يقر فيه بعلمه بالبيع و�صروطه، واأنه تناق�ص مع ممثل موكلتي حول ذلك البيع.
مة منها بتقدمي خطاب �صادر من �صركة ).....(  َعى عليها ومن خالل امل�صتندات املقدَّ كما قامت املُدَّ
�صركة  يف  متلكها  التي  احل�ص�ص  ببيع  رغبتها  يت�صمن   ).....( ل�صركة  التنفيذي  للرئي�ص  وموجه 
َعى  مت املُدَّ عية ومرفق مع اخلطاب املذكور خطاب تبليغ لباقي ال�صركاء، وكذلك قدَّ ).....( اإىل املدَّ
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�صركة  كٍل من مدراء  اإىل   ).....( �صركة  ال�صادرة من  بيناتها جميع اخلطابات  عليها من �صمن 
).....(، واإىل جميع ال�صركاء يف �صركة ).....( كٌل با�صمه، وهذا التقدمي للم�صتندات يظهر ومبا 
َعى عليها علمت بالبيع و�صروطه، واأن التبليغ بعملية البيع قد مت ب�صورة  ال يدع جمااًل لل�صك باأن املُدَّ
َعى  نظامية تتوافق مع نظام ال�صركات، ولقد مرت املدة القانونية املقررة حلق اال�صرتداد اإال اأن املُدَّ
عليها مل تبِد رغبتها ب�صراء تلك احل�ص�ص حتى تاريخه، كما اأن اإنكار احلقيقة هو ما داأبت عليه 
َعى عليها، وهذا يت�صح للدائرة من اإنكارهم لتبلغهم باجلل�صة االأوىل، والتي كانت على  ال�صركة املُدَّ
عنوانهم املختار والذي ظهر جليًا يف ح�صورهم للجل�صة الثانية على نف�ص العنوان املر�َصل له التبليغ 

للجل�صة االأوىل.
من  ه  املوجَّ ذلك اخلطاب  ويوؤيد  قد مت   ،).....( �صركة  ملدير   ).....( �صركة  تبليغ  باأن  ن�صري  كما 
قائمة  وارد �صمن  خ يف 2004/12/27م  واملوؤرَّ ملوكلتي   ).....(  ).....( ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص 
عقد  بتعديل  ال�صركاء  قرار  اإعداد  من  انتهت  قد   ).....( �صركة  باأن  فيه  يذكر  الذي  امل�صتندات 
اإن مل يكن عاملًا بح�صول  باإدخال موكلتي، فلماذا يقِدم مدير �صركة ).....( على ذلك  التاأ�صي�ص 

البيع.
َعى عليها من اأن لكل طرف يف ال�صركة احلق يف �صراء احل�ص�ص املرغوب  واأما ما اأثاره وكيل املُدَّ
النظام حفاظًا على م�صالح  و�صعها  موؤقت مبدة حمددة  اأنه  اإال  نظامًا  فهذا احلق مقرر  ببيعها، 
االآخرين، وعليه فاإن على ال�صريك الراغب ب�صراء احل�ص�ص اأن يتقدم ل�صرائها خالل ثالثني يومًا 
يرغب  الذي  الطرف  حق  من  كان  واإال  و�صروطه،  بالبيع  علمه  اأو  اإليه،  االإخطار  و�صول  تاريخ  من 
ببيع احل�ص�ص اأن يتنازل عنها بحرية، وهذا ما ن�ص عليه عقد تاأ�صي�ص �صركة ).....( يف )مادته 
نظام  باأحكام  االلتزام  �صريطة  بحرية  ح�ص�صه  ملكية  نقل  طرف  لكل  اأعطت  التي  ال�صابعة( 
َعى  ال�صركات، ونظام اال�صتثمار االأجنبي، اأما االعرتا�ص على بيع احل�ص�ص الذي يذكره وكيل املُدَّ
عليها فهو حق غري مقرر، بل ويخالف النظام؛ الأن ال�صروط التي ترد يف عقد ال�صركة ومن �صاأنها 
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منع الت�صرف باحل�ص�ص على التاأبيد تكون باطلة، فما هو االعرتا�ص، وهل يعني منع ال�صريك يف 
ال�صركة من الت�صرف بح�ص�صه يف ال�صركة، وما هي مدته، وما هو م�صريه؟.

َعى عليها من منع ممثل موكلتي من ح�صور جل�صات جمل�ص االإدارة، فتقدر  واأما ما اأثاره وكيل املُدَّ
عية موقف �صركة ).....( من النزاع الدائر والذي ب�صببه ُرفعت هذه الدعوى، واأن راأي امل�صت�صار  املدَّ
القانوين ل�صركة ).....( هو راأي �صخ�صي وللمحكمة وحدها تقرير ما اأن كانت موكلتي �صريكًا يف 
�صركة ال�صالم اأم ال، خا�صة واأن رئي�ص جمل�ص االإدارة باالإنابة ل�صركة ).....( معني من ِقبل ال�صركة 

َعى عليها وهو اأحد ممثليها. املُدَّ
َعى عليها – قد قاموا بالتوقيع  عية اأن جميع ال�صركاء يف �صركة ).....( – عدا املُدَّ ثالثًا: تو�صح املدَّ
على قرار ال�صركاء بتعديل عقد تاأ�صي�ص �صركة ).....( باإدخال موكلتي يف ال�صركة، وخروج �صركة 

ع كبينة وم�صتند يف هذه الدعوى. ).....(، وقد قمنا بتقدمي القرار املوقَّ
رابعًا: ن�صري اإىل اأن البنود اأرقام )ثانيًا، وثالثًا، ورابعًا، وخام�صًا، و�صابعًا( التي وردت يف املذكرة 
َعى عليها ال عالقة لها مبو�صوع هذه الدعوى واأنها تتحدث عن عملية بيع اأخرى  اجلوابية لوكيل املُدَّ
وقع يف خلط  قد  عليها  َعى  املُدَّ وكيل  واأن  بها،  الدعوى  هذه  املقامة  البيع  عملية  كليًا عن  خمتلفة 
كبري ما بني بيع �صركة ).....( كامل ح�ص�صها ملوكلتي، وبني بيع موؤ�ص�صة ).....( كامل ح�ص�صها 
ملوكلتي، وعطفًا على ما تقدم وكون ما ورد يف تلك البنود ال يرقى لت�صكيل دفع للدعوى، فاإننا لن 

م ردًا على ما ورد بتلك البنود؛ لعدم تعلقها مبو�صوع هذه الدعوى. نقدِّ
رف�صت  عية  املدَّ باأن  ادعت  حيث  ال�صاد�ص(  )البند  يف  عليها  َعى  املُدَّ ادعته  ملا  �صحة  ال  خام�صًا: 
التعديل، يف حني اأن احلقيقة هي قيام موكلتي باأخذ التعديل الوارد من مدير �صركة ).....( وقامت 
ع على ذلك التعديل جميع ال�صركاء عدا  بالطلب من جميع ال�صركاء بالتوقيع عليه، وبالفعل فقد وقَّ

َعى عليها التي ما زالت ترف�ص التوقيع دون اإبداء اأ�صباب نظامية لذلك. املُدَّ
�صاد�صًا: توؤكد موكلتي باأن البيع مو�صوع هذه الدعوى قد مت ب�صورة اأ�صولية، واأن االإجراءات قد متت 
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بالتوافق مع اأحكام نظام ال�صركات وعقد تاأ�صي�ص �صركة ).....(، واأن ال�صركاء يف �صركة ).....( مل 
َعى عليها ولغاية هذه اللحظة مل تبِد اأية رغبة ب�صراء  موا ل�صراء احل�ص�ص املباعة حتى اأن املُدَّ يتقدَّ
املدة  ومرور  الق�صاء،  على  املو�صوع  ورغم عر�ص  تبلغها مب�صمون اخلطاب،  رغم  تلك احل�ص�ص 
النظامية مرات ومرات، فما هو وجه االعرتا�ص، وما هو ال�صند النظامي الذي يبيح لها تعطيل اإمتام 

ملكية احل�ص�ص ب�صكل كامل اإىل موكلتي؟.
الدعوى،  لها يف هذه  بينة  َعى عليها  املُدَّ ِقبل  مة من  املقدَّ امل�صتندات  اعتبار  �صابعًا: تطلب موكلتي 
كما تطلب ا�صتبعاد امل�صتندات املتعلقة ببيع ح�ص�ص موؤ�ص�صة ).....( من نطاق امل�صتندات؛ لعدم 
َعى عليها يف الئحتها اجلوابية،  تعلقها بهذه الدعوى، ثم ختم تعقيبه بطلب االلتفات عما اأوردته املُدَّ

واحلكم ملوكلته ح�صبما جاء يف الئحة الدعوى.
عية بقوله:- َعى عليها ).....( على تعقيب وكيل املدَّ ب وكيل املُدَّ كما عقَّ

يقوم  اأن  على  تن�ص �صراحة  ال�صعودي  ال�صركات  نظام  املادة )165( من  باأن  عية  املدَّ وكيل  ر  نذكِّ
ال�صريك الراغب يف بيع ح�ص�صه اإىل طرف ثالث غري �صريك بتبليغ باقي ال�صركاء عن طريق مدير 

عام ال�صركة.
مادته  وباالأخ�ص  ال�صعودي،  ال�صركاء  لنظام  وفقًا  عليها  لزامًا  كان  عية  املدَّ فاإن  احلالة  هذه  ويف 
م اإىل مدير عام �صركة ).....( )االأ�صتاذ ).....(( بالرغبة يف بيع  )165( املذكورة اأعاله اأن تتقدَّ
ال�صركاء يف  اإبالغ باقي  عية  ال�صركة، وكذلك على املدَّ اإىل طرف من خارج  ال�صركة  ح�ص�صها يف 
َعى عليها، و).....( وال�صركة ).....(،  �صركة ).....( عن طريق مدير ال�صركة، وهم ال�صركة املُدَّ
ب عليها عمله نظامًا اأمام باقي  وموؤ�ص�صة ).....(، ولكنها مل تلتزم بذلك ومل تفعل �صيئًا مما يتوجَّ

ال�صركاء.
لي�ص  الق�صية  ب�صركة ).....( ك�صريك يف �صركة ).....(، فهذه  ال�صركاء يعرتف  اأحد من بقية  ال 
اأطرافها �صركة ).....( من جهة، و�صركة ).....( من جهة اأخرى، اإذ اإن بقية ال�صركاء ي�صاركون 
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�صركة ).....( قلقها ب�صاأن ت�صرفات �صركة ).....( ودوافعها، اإذ اإنها حتاول اأن تعطي �صورة غري 
حقيقية بعيدة عن واقع احلال، يف حني اأن جميع ال�صركاء ب�صركة ).....( ومديريها يعلمون ويقرون 

َعى عليها لي�صت �صريكًا ب�صركة ).....(. ويوافقون اأن �صركة ).....( املُدَّ
توافق �صركة ).....( على اأنه مل يعد هناك حاجة ملوا�صلة النقا�ص ب�صاأن بيع و�صراء ح�ص�ص موؤ�ص�صة 
اإن �صركة ).....( كانت قد ا�صرتت جميع ح�ص�ص موؤ�ص�صة ).....(  اإذ  ).....( ب�صركة ).....(، 
ح�ص�ص  بيع  ق�صية  واأن  الطرفني،  بني  عة  موقَّ اتفاقية  مبوجب  متلكها  واأ�صبحت   ،).....( ب�صركة 
موؤ�ص�صة ).....( ل�صركة ).....( هو اأمر يجب اإقراره واإال فاإن الفرقاء �صيتقا�صون فيما بينهم ب�صاأن 
حل�ص�ص   ).....( �صركة  ب�صراء  االإقرار  املهم  من  بات  وبالتايل  املظامل،  ديوان  اأمام  االأمور  هذه 

موؤ�ص�صة ).....( ب�صركة ).....(.
خ  اإ�صافة اإىل ما تقدم بيانه وعلى نف�ص القدر من االأهمية، ووفقًا ملا هو ثابت يف حم�صر االجتماع املوؤرَّ
يف 7 يونيو 2006م، جرى التفاو�ص بني �صركة ).....(، و�صركة ).....( بهدف التو�صل اإىل ت�صوية 
ودية للق�صايا العالقة جنبًا اإىل جنب مع بقية ال�صركاء ب�صركة ).....(، وقد توا�صلت املناق�صات فيما 
بينهم وترغب �صركة ).....( يف مالحظة ذلك الأغرا�ص العلم به فقط، وهي تاأمل اأن يتم التو�صل 

اإىل حل ودي لهذه الق�صية يف اأقرب وقت ممكن.
عية ال يحق لها االدعاء اأنها �صريك ب�صركة  عية يت�صح اأن املدَّ وبتحليل ومراجعة طلبات ال�صركة املدَّ
ي�صدر  بقرار   ).....( �صركة  وتاأمل  التعاقدية،  الناحية  اأو  القانونية،  الناحية  من  �صواء   ).....(
نقل  اإجراءات  كافة  اإنهاء  على  نهائيًا  املوافقة   ).....( ب�صركة  لل�صركاء  ميكن  بحيث  الديوان  عن 

احل�ص�ص، والرتكيز على عمليات �صركة ).....(، ثم انتهى يف تعقيبه اإىل طلب ما يلي:-
اإ�صدار حكم مفاده اأن �صركة ).....( لي�صت �صريكًا ب�صركة ).....(، وذلك وفقًا الأحكام املادة )10( 

من نظام ال�صركات املعمول به يف اململكة العربية ال�صعودية، والتي تن�ص على اأن:-
1- يثبت عقد ال�صركة، وكذلك ما يطراأ عليه من تعديل بالكتابة اأمام كاتب العدل واإال كان العقد، 
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اأو التعديل غري نافذ اأمام الغري.
2- امل�صاعدة يف اإنهاء خمتلف عمليات بيع ونقل احل�ص�ص بالطلب من ال�صركاء ب�صركة ).....(، 
عية املوافقة على التعديل املقرتح لعقد تاأ�صي�ص �صركة ).....(، وهو التعديل الذي وافق  وال�صركة املدَّ

عليه ال�صركاء ب�صركة ).....( ورف�صته �صركة ).....( دون �صبب مقنع.
ويف جل�صة يوم الثالثاء 1427/8/26هـ ختم الطرفان اأقوالهما.

بيع  باإثبات �صحة عقد  القا�صي  لعام 1427هـ  رقم )219/د/جت/3(  الدائرة حكمها  اأ�صدرت  ثم 
عية �صركة ).....(  ح�ص�ص �صركة ).....( البالغ عددها )81.000( ح�صة يف �صركة ).....( للمدَّ

خ يف 2004/7/17م؛ ملا هو مبني باأ�صباب احلكم. املوؤرَّ
َعى عليها باعرتا�ص على حكم الدائرة خالل االأجل املحدد نظامًا، ومت قبوله من  م وكيل املُدَّ وتقدَّ
ِقبل هيئة التدقيق املوقرة، وبالن�صبة ملو�صوع احلكم فقد الحظت الهيئة على حكم الدائرة، واأ�صدرت 
رقم  ال�صابق  الدائرة  حكم  بنق�ص  ق�صى  والذي  1429هـ،  لعام  )680/ت/7(  رقم  حكمها  ب�صاأنه 
)219/د/جت/3( لعام 1428هـ ال�صادر يف هذه الق�صية رقم )1/2449/ق( لعام 1426هـ واإعادة 

الق�صية للدائرة؛ ملعاودة نظرها وفق مالحظات الهيئة.
االأحد  يوم  يف  جل�صة  لها  وحددت  لنظرها،  الزم  هو  مبا  قامت  للدائرة  الق�صية  اإعادة  وبعد 
1429/10/26هـ وفيها ح�صر وكيل �صركة ).....(، ووكيل �صركة ).....( ووكالء ال�صركاء االأخرى، 
وقد اأجاب وكيل �صركة ).....( على الدعوى بقوله: اإن الذي ح�صل هو ورود خطاب من �صركة ).....( 
ل�صركة ).....(، ومفاد هذا اخلطاب هو رغبة �صركة ).....( بيع ح�صتها يف �صركة ).....(، والبالغ 
عددها واحد وثمانون األف ح�صة ل�صركة ).....(، وقد طلبت �صركة ).....( يف خطابها اإبالغ باقي 
وقد  ال�صفعة يف ذلك،  اإعمااًل حلق  �صهر  واأمهلتهم مدة  الرغبة،  بهذه   ).....( �صركة  ال�صركاء يف 
قامت �صركة ).....( باإبالغ باقي ال�صركاء يف رغبة �صركة ).....( يف بيع ح�صتها يف �صركة ).....( 
اإىل �صركة ).....(، وقد م�صت املدة املحددة لل�صركاء، ومل يتقدم منهم اأحد اإىل �صركة ).....( 
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باأي اعرتا�ص اأو رغبة لل�صراء، ومن ثم اأفادت �صركة ).....( �صركة ).....( باأن �صركة ).....( مل 
تتلق اأي اعرتا�ص من ال�صركاء ب�صاأن بيع ح�صة �صركة ).....( حل�ص�صها ب�صركة ).....( ل�صركة 
خ يف 1425/10/18هـ( انتهى،  ).....(، وقد كان ذلك يف خطابها رقم )م ر ت/204/75( املوؤرَّ
وقد �صادق وكيل �صركة ).....( على �صحة ما ذكره وكيل �صركة ).....( يف تلك اجلل�صة، وطلب 
تلك  قيمة  ا�صتلمت  قد  موكلته  باأن  اأفاد  كما   ،).....( ل�صركة  انتقال هذه احل�ص�ص  اإثبات  اإمتام 
احل�ص�ص، واأ�صدرت وكالة ل�صركة ).....(؛ الإمتام اإجراءات نقل تلك احل�صة لها، وب�صوؤال وكيل 
َعى عليها يف هذه الدعوى، اأجاب بقوله: اإن ما ذكره وكيل �صركة ).....( يف  �صركة ).....( وهي املُدَّ
هذه اجلل�صة هو �صحيح من حيث االإخطار برغبة �صركة ).....( بالبيع وعدم االعرتا�ص على ذلك، 
ولكن موكلتي تتحفظ على هذا البيع خ�صية دخول �صريك م�صترت با�صم �صركة ).....(، قد ي�صهم يف 
اإحلاق اأ�صرار بالغة مبوكلتي، وذلك باأن موكلتي ت�صتثمر مئات املاليني يف هذه ال�صركة، وال تريد اأن 
ب وكيل �صركة ).....( بقوله: اإن موكلتي ب�صرائها لهذه  اء هذا البيع، ثم عقَّ يلحق �صرر فيها من جرَّ
رة يف �صيا�صة ال�صركة،  احل�صة متثل )5%( من راأ�ص مال �صركة ).....(، وهي بهذه الن�صبة غري موؤثِّ
اأو اأعمالها، ويطلب اإعمال نظام ال�صركات يف ذلك، ومن ثم اكتفى االأطراف احلا�صرون مبا ذكر 

وما قدم يف اأوراق الق�صية، ومن ثم ُرفعت اجلل�صة.

عية من دعواها املاثلة هو طلب اإثبات �صحة عقد بيع ح�ص�ص  حيث اإن حقيقة ما تهدف اإليه املدَّ
خ يف 2004/7/17م. �صركة ).....( يف �صركة ).....( البالغ عددها )81.000( ح�صة املوؤرَّ

ومبا اأن املادة )165( من نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ 
ل�صروط  وفقًا  للغري  اأو  ال�صركاء  الأحد  ح�صته  عن  يتنازل  اأن  لل�صريك  )يجوز  اأن:  على  ن�صت  قد 
عقد ال�صركة، ومع ذلك اإذا اأراد ال�صريك التنازل عن ح�صته بعو�ص للغري، وجب اأن يخطر باقي 
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يطلب  اأن  �صريك  لكل  يجوز  احلالة  هذه  ويف  التنازل،  ب�صروط  ال�صركة  مدير  طريق  عن  ال�صركاء 
ا�صرتداد احل�صة بثمنها احلقيقي، فاإذا انق�صت ثالثون يومًا من تاريخ االإخطار دون اأن ي�صتعمل 

اأحد ال�صركاء حقه يف اال�صرتداد كان ل�صاحب احل�صة احلق يف الت�صرف فيها ..(.
كما ن�صت املادة )7( من عقد تاأ�صي�ص �صركة ).....( على اأنه ).. بعد انق�صاء خم�ص )5( �صنوات 

على تاريخ ا�صتالم ال�صركة �صجلها التجاري يجوز نقل احل�ص�ص بحرية �صرط االلتزام مبا يلي:-
اأ- اأن يتم نقل احل�ص�ص مبوجب اأحكام نظام ال�صركات، ونظام ا�صتثمار راأ�ص املال االأجنبي، وملحق 

االإر�صادات العامة للتوازن االقت�صادي.
ب- اأن يقبل املتناَزل له بااللتزام بهذا العقد وبجميع االتفاقات الكتابية ال�صارية املفعول بني ال�صركاء 

يف حينه واملتعلقة بال�صركة(.
َعى عليها علم موكلته بواقعة البيع وم�صي اأكث  مة من وكيل املُدَّ وحيث اإن الثابت من امل�صتندات املقدَّ
من ثالثني يومًا على علمها بذلك دون اأن ت�صتعمل حقها يف ا�صرتداد احل�ص�ص، مما تعترب معه اأنها 
طت يف ا�صتعمال حقها الذي كفلته لها املادة )165( من نظام ال�صركات �صابق الذكر،  تت وفرَّ قد فوَّ

ومما يدل على علمها بواقعة البيع ما يلي:
َعى عليها يف مذكرة اإجابته على الدعوى )�ص2( البند )اأواًل( ون�صه: )بتاريخ  1- ما اأورده وكيل املُدَّ
ال�صركاء ب�صركة ).....( مت�صمنة رغبة �صركة  اإىل  بالكتابة  2004/7/17م قامت �صركة ).....( 
).....( ببيع جميع ح�ص�صها ب�صركة ).....( اإىل �صركة ).....(( ثم ذكر بعد ذلك ما ن�صه: )ونود 
اأن جميع ال�صركاء ب�صركة ).....( تفاجوؤوا مب�صمون اخلطاب، حيث مل ي�صت�صاروا قبل  اأن نو�صح 
عملية البيع( وهذا بحد ذاته دليل على علم ال�صركاء بواقعة البيع، وكونهم مل ي�صت�صاروا، فاإن االأمر 
طوا يف  كان بني اأيديهم، وكان باإمكانهم اأن يتخذوا ما يرونه الزمًا؛ ال�صرتداد احل�ص�ص، لكنهم فرَّ

ذلك حتى انتهت املدة النظامية )30( يومًا دون اتخاذ االإجراء احلا�صم يف ذلك ال�صاأن.
ه ل�صركة ).....( بتاريخ  2- اخلطاب ال�صادر عن نائب رئي�ص جمل�ص مديري �صركة ).....( املوجَّ
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�صركة  نقل احل�ص�ص من  اأن  اإىل  انتباهكم  نلفت  اأن  ما ن�صه )نود  فيه  ورد  والذي  2004/2/1م 
).....( اإىل �صركة ).....( مل يكتمل ر�صميًا من خالل تعديل عقد التاأ�صي�ص، وتعديل �صجل �صركة 
اأحد من ال�صركاء مبا  اأنه مل يعرت�ص  ).....( لدى وزارة التجارة وال�صناعة ..( وُيفهم من ذلك 
عية �صريكًا يف �صركة ).....( هو تعديل عقد  َعى عليها، واأن العائق فقط من دخول املدَّ فيهم املُدَّ
تاأ�صي�ص ال�صركة لدى اجلهات املخت�صة، مما يت�صح معه اأن عقد بيع احل�ص�ص حمل هذه الدعوى 

تام، ومل يتبق �صوى ا�صتكمال االإجراءات الر�صمية.
ه اإىل ال�صركاء  َعى عليها �صركة ).....( بتاريخ 2004/12/10م املوجَّ 3- اخلطاب ال�صادر عن املُدَّ
يف �صركة ).....(، وكذا م�صاعد وزير الدفاع والطريان ب�صاأن بيع احل�ص�ص حمل هذه الدعوى، وما 
ورد يف هذا اخلطاب ما ن�صه: )ونظرًا الأهمية �صركة ).....( وامل�صامني امل�صاحبة لن�صوئها، خا�صة 
قد ت�صيطر بن�صبة )25%( من �صركة ).....(، فاإن �صركة ).....( تود اأن تو�صح ل�صركة ).....( اأال 
رغبة لديها االآن يف تعديل عقد التاأ�صي�ص لي�صار اإىل اإمتام عملية بيع احل�ص�ص ل�صركة ).....(، 
ومع ذلك فاإن �صركة ).....( على ا�صتعداد للنظر يف هذا التعديل على اأن يكون ذلك مرهونًا باإجراء 
تعديالت اأخرى على عقد التاأ�صي�ص تتم يف نف�ص الوقت ..( ويت�صح من هذا اخلطاب علم ال�صركة 
بواقعة البيع، وعدم رغبتها يف ا�صرتداد احل�ص�ص حمل البيع، واإمنا هو رغبة يف تعديل عقد تاأ�صي�ص 

ال�صركة لو�صع قيود على هذا ال�صريك اجلديد.
بتاريخ  املنعقد   ).....( وال�صركة  عليها  عى  واملدَّ عية  املدَّ بح�صور  االجتماع  حم�صر  دة  م�صوَّ  -4
َعى عليها يف البند )3( من املح�صر عدم معار�صتها على دخول  2006/5/3م، والذي اأكدت فيه املُدَّ
القانونية املت�صمنة تعديل  عية �صريكة يف �صركة ).....( ب�صروط موافقتها على بع�ص امل�صائل  املدَّ
َعى عليها من االعرتا�ص على  عقد تاأ�صي�ص �صركة ).....(، ويت�صح من هذا املح�صر اأن هدف املُدَّ
عقد بيع احل�ص�ص حمل الدعوى رغبتها بو�صع قيود على اأي �صريك جديد يتم دخوله م�صتقباًل يف 

�صركة ).....(، ولي�ص ا�صرتداد احل�ص�ص املباعة – �صريك بن�صبة )%25(-.
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5- اأن الرئي�ص التنفيذي ل�صركة ).....( املهند�ص ).....( قد اأعد بتاريخ 1425/11/15هـ املوافق 
2004/12/27م قرارًا بتعديل عقد تاأ�صي�ص ال�صركة امل�صار اإليها اأعاله، وذلك بخروج البائع �صركة 
عية( �صريكًا بدياًل عنها، ومت توقيعه من ِقبل جميع ال�صركاء با�صتثناء  ).....(، ودخول امل�صرتي )املدَّ
َعى  َعى عليها بتزوير ذلك القرار، مما يعد قرينة على علم املُدَّ َعى عليها، ومل يطعن وكيل املُدَّ املُدَّ

عليها بواقعة بيع احل�ص�ص دون املطالبة يف حينه با�صرتداد احل�ص�ص املباعة.
َعى عليها للمادة )165( من نظام ال�صركات من  وحيث يت�صح مما �صبق خمالفة ما ذهبت اإليه املُدَّ
عدم االإف�صاح عن رغبتها يف ا�صرتداد احل�ص�ص خالل املدة املحددة نظامًا، واكتفائها بالدخول مع 
عية يف مناق�صات حول تعديل عقد �صركة ).....( مما ُيعترب معه عقد بيع احل�ص�ص حمل هذه  املدَّ

الدعوى، واحلال ما ُذكر متفقًا مع �صحيح النظام، وعقد تاأ�صي�ص �صركة ).....(.
ب�صاأن ح�ص�ص �صركة  ا�صتمل عليه  الدعوى، وما  البيع حمل هذه  الدائرة على عقد  وحيث اطلعت 

.).....(
وحيث اأفاد وكيل �صركة ).....( اأمام الدائرة ب�صحة االإخطار بالبيع ووقته و�صادقه على ذلك وكيل 
َعى عليها، ووكيل ال�صركة البائعة، فاإنه يعترب واحلال تلك �صحة عقد البيع حمل هذه  ال�صركة املُدَّ

الدعوى، واأنه جاء متفقًا على �صحيح النظام، وعقد تاأ�صي�ص �صركة ).....(.
 )81.000( عددها  البالغ   ).....( �ضركة  ح�ض�س  بيع  عقد  �ضحة  باإثبات  الدائرة  حكمت  لذلك 

عية �ضركة ).....( املوؤرَّخ يف 2004/7/17م؛ ملا هو مبنيَّ باالأ�ضباب. ح�ضة يف �ضركة ).....( للمدَّ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/1327/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 394/د/جت/30 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 621/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

�ضركة – جتزئة احل�ضة – ت�ضجيل ح�ضة.

ح�ص�ص  بت�صجيل  عليها  َعى  املُدَّ ال�صركة  اإلزام  املتوفى  ال�صريك  ورثة  ب�صفتهم  عني  املدَّ مطالبة 
مورثهم اخلم�ص با�صمهم واإثبات ملكيتهم لها – الن�ص يف نظام ال�صركات على عدم جواز جتزئة 
املق�صود  ولي�ص  ال�صركة،  منها  تتكون  التي  احل�ص�ص  من  الواحدة  احل�صة  بها  املق�صود  احل�صة 
ن  تتكوَّ والتي  القيمة  مت�صاوية  احل�ص�ص  من  الواحدة  احل�صة  اأن  مبعنى  الواحدة  ال�صريك  ح�صة 
منها ال�صركة ال يجوز جتزئتها اأو تق�صيمها، اأما التجزئة مبا يعني تق�صيم ح�صة ال�صريك املتوفى على 
عني حل�صة مورثهم وعددها خم�ص ح�ص�ص عليهم  – تق�صيم املدَّ ورثته فهو جائز �صرعًا ونظامًا 
هم اخلم�صة بعد اأن تنازل لهم بقية الورثة بالت�صاوي فيما بينهم؛ ليكون لكل منهم ح�صة – اأثره: 
مورث  ال�صريك  ح�صة  بت�صجيل  عليها  َعى  املُدَّ ال�صركة  اإلزام  ذلك:  – موؤدى  ونظامًا  �صرعًا  جائز 
لكل  ح�صة  بواقع  اخلم�صة  عني  املدَّ ورثة  با�صم  ح�ص�صها  من  ح�ص�ص  خم�ص  من  نة  املكوَّ عني  املدَّ
منهم، واتخاذ االإجراءات النظامية الالزمة لذلك، و�صرف االأرباح امل�صتحقة عن ح�صة ال�صريك 

املتوفى لورثته كٌل ح�صب ا�صتحقاقه، ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات.

 نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.
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عني املحامي  مة من وكيل املدَّ تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى باأن الدائرة اطلعت على الئحة الدعوى املقدَّ
�صركة  موكلوه خم�ص ح�ص�ص من ح�ص�ص  بتاريخ 1421/5/17هـ متلك  اأنه  واملت�صمنة   ،).....(
بح�صور  الورثة  وقام  والدهم،  من  اإرثًا  ح�صة  واأربعون(  )مائة  ح�ص�صها  جمموع  البالغ   ).....(
اأعمال  املتحققة عن  االأرباح  والتح�صل على  والت�صويت من خاللها،  ال�صركاء،  اجتماعات جمعية 
ال�صركة طوال الفرتة املا�صية حتى عام 2005م، وبتاريخ 1428/1/17هـ، ولوجود خالفات قائمة 
م بها ال�صركاء املالكون ملا يقارب من 71% من ح�ص�ص  بني ال�صركاء بداأت اإدارة ال�صركة، والتي يتحكَّ
عني بتاأ�صي�ص �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، اأو اأنه �صيتم بيع ح�ص�صهم  ال�صركة مبحاولة اإلزام املدَّ
عون مبخاطبة ال�صركة وتو�صيح اأنه توجد  تاأ�صي�صًا على املادة )158( من نظام ال�صركات، وقام املدَّ
مع  يتنا�صب  مبا  التعديل  باإجراء  وطالبوا  ال�صركة،  لطلب  اال�صتجابة  من  متنعهم  جوهرية  اأ�صباب 
وقامت  احل�ص�ص  ببيع  وهددت  ذلك،  رف�صت  االإدارة  اأن  اإال  ال�صركات  نظام  من   )158( املادة 

باإيقاف �صرف االأرباح، رغم اأنها �صرفت االأرباح يف ال�صنوات املا�صية حتت ا�صم ورثة ).....(.
وطلب يف اآخر دعواه الطلبات االآتية: 1- احلكم على وجه اال�صتعجال باإيقاف االإدارة من الت�صرف 
عني عن طريق االإرث، واإلزامها ب�صرف امل�صتحق من االأرباح. 2- احلكم  يف احل�ص�ص اململوكة للمدَّ
باإلزام ال�صركة بتعديل العقد، ومبا يتما�صى مع املادة )158( من نظام ال�صركات، واإثبات امللكية يف 
عني يف العودة على ال�صركة يف هذه الدعوى، اأو يف دعوى م�صتقلة  ال�صركة ر�صميًا. 3- حفظ حق املدَّ

بجميع االأ�صرار واخل�صائر التي تكبَّدوها.
عني االآنف ذكره، واملثَبتة هويته ووكالته  ويف جل�صة 1428/5/10هـ ح�صر ).....( ب�صفته وكيل املدَّ
َعى عليها املثبتة هويته ووكالته يف ال�صبط، واأكد  يف ال�صبط، وح�صر ).....( ب�صفته وكياًل عن املُدَّ
َعى عليه وكالة اجلواب طلب رف�ص الدعوى  ِعي وكالة على ما ورد يف الئحة دعواه، وب�صوؤال املُدَّ املُدَّ
م مذكرة جوابية ذكر فيها  عني ي�صتند اإىل النظام، وقدَّ بناًء على اأن قرار ال�صركة ببيع ح�صة املدَّ
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اأن املادة )158( من نظام ال�صركات ن�صت على ما يلي: )ال يقل راأ�ص مال ال�صركة ذات امل�صوؤولية 
املحدودة عن خم�صمائة األف رياٍل �صعودي، ويق�صم راأ�ص املال اإىل ح�ص�ص مت�صاوية القيمة، وال يجوز 
اأن تكون هذه احل�ص�ص ممثَّلة يف �صكوك قابلة للتداول، وتكون احل�صة غري  قابلة للتجزئة، فاإذا 
متلك احل�صة اأ�صخا�ص متعددون جاز لل�صركة اأن توقف ا�صتعمال احلقوق املت�صلة بها اإىل اأن يختار 
مالكو احل�صة من بينهم من يعترب مالكًا منفردًا لها يف مواجهة ال�صركة، ويجوز لل�صركة اأن حتدد 
لهوؤالء ميعادًا؛ الإجراء هذا االختيار، واإال كان من حقها بعد انق�صاء امليعاد املذكور اأن تبيع احل�صة 

حل�صاب مالكيها، ويف هذه احلالة تعر�ص احل�صة على ال�صركاء، ثم على الغري(.
اإجمايل عدد ح�ص�ص  ).....( من  �صركة  كان ميتلك خم�ص ح�ص�ص يف  عني  املدَّ اأن مورث  وذكر 
ملكية ح�صته  وانتقلت  بتاريخ 1421/5/17هـ،  ُتويف  وقد  واأربعون( ح�صة،  )مائة  البالغة  ال�صركة 
املذكورة اإىل ورثته البالغ عددهم )13( وريثًا ح�صبما هو مثَبت ب�صك ح�صر الورثة املرَفق �صورة 
ال�صركة وفقًا ملا تن�ص عليه املادة  القانوين يف  الورثة تعديل و�صعهم  ال�صركة من  منه، وقد طلبت 
�صميت  حمدودة  م�صوؤولية  ذات  �صركة  �صوا  اأ�صَّ اأن   ).....( لورثة  �صبق  اأنه  عن  ف�صاًل  اإليها  امل�صار 
ب�صركة ).....(، كما اأن ورثة ).....( اأ�ص�صوا �صركة اأخرى �صميت ب�صركة جمموعة ).....(، ووافقت 
وزارة التجارة على اأن متثل هاتان ال�صركتان ورثة ال�صريكني املتوفيني يف ال�صركة، وعليه فقد طلبت 
تكوين  1424/8/25هـ  بتاريخ  املنعقد  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  عني  املدَّ ممثلي  من  ال�صركة 
ع ممثل  �صركة ت�صم جميع الورثة على غرار �صركتي ).....( و).....( املرفق �صورة منهما، وقد وقَّ
عني ).....( على املح�صر، واأبدى حتفظاته على بع�ص القرارات، ومل يكن من �صمن حتفظاته  املدَّ
االعرتا�ص على تكوين �صركة متثل ورثة والده يف �صركة ).....(، مما يعني موافقتهم على تاأ�صي�ص 
اأر�صل خطابًا لل�صركة بتاريخ 1421/6/9هـ بعد وفاة والده باأقل من  عني  اإن وكيل املدَّ ال�صركة، بل 
�صهر وعد فيه باإنهاء اإجراءات تاأ�صي�ص �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة ت�صم كافة الورثة؛ لتكون ممثلة 
عني عدة مرات؛ الختيار اأحد احللني كما  حل�صة والدهم يف ال�صركة، وقد خاطبت ال�صركة ممثل املدَّ
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هو وا�صح يف اخلطابات املرَفق �صورها، ولكنهم مل يتجاوبوا مما ا�صطر ال�صركة اإىل ا�صتعمال حقها 
الذي ن�صت عليه املادة )158( من وقف ا�صتعمال احلقوق املت�صلة باحل�صة اإىل حني جتاوبهم مع 

ما تق�صي به املادة املذكورة.
عني طوال الفرتة املا�صية حتى عام 2005م يدل  واأ�صاف يف مذكرته اأن �صرف ال�صركة اأرباح املدَّ
على ح�صن نية بقية ال�صركاء، فقد كان من حقهم وقف احلقوق املت�صلة باحل�صة، ولكنهم مل يبادروا 
عون ملا يق�صي به النظام، وعندما فقدوا االأمل من ا�صتجابتهم  اإىل ذلك على اأمل اأن ي�صتجيب املدَّ
اأن املادة املذكورة ن�صت على جواز ذلك  اإيقاف تلك احلقوق وفقًا ملا يق�صي به النظام، علمًا  مت 
يف  بح�صتهم  املتعلقة  للحقوق  االأرباح  اإعطاءهم  فاإن  لذلك  ال�صركاء،  بقية  به  تلزم  ومل  االإجراء، 

ال�صنوات ال�صابقة، ومنعهم منها يف هذا العام يعترب �صحيحًا �صواء باالإعطاء اأو املنع.
فاإن  ملورثهم،  اململوكة  احل�ص�ص  يف  الت�صرف  من  االإدارة  اإيقاف  عني  املدَّ طلب  بخ�صو�ص  واأما 
االإجراءات التي مت اتخاذها من ِقبل ال�صركة ما هي اإال اإجراءات نظامية، حيث ذكرت املادة امل�صار 
اإليها )اأنه يجوز لل�صركة اأن حتدد لهوؤالء ميعادًا الإجراء هذا االختيار واإال كان من حقها بعد انق�صاء 
امليعاد املذكور اأن تبيع احل�صة حل�صاب مالكيها، ويف هذه احلالة تعر�ص احل�صة على ال�صركاء ثم 
على الغري( وقد التزمت االإدارة بجميع ما تق�صي به هذه املادة، وحددت لهم ميعادًا اأق�صاه تاريخ 
1428/3/1هـ املوافق 2007/3/20م، وملَّا مل ي�صتجيبوا قررت عر�ص احل�صة على ال�صركاء، وهذا 

وا�صح يف املخاطبات املرَفقة.
عني واحلكم ب�صحة ما اتخذته ال�صركة يف حقهم من  َعى عليه وكالة رف�ص طلبات املدَّ وطلب املُدَّ

اإجراءات لتطابقها مع نظام ال�صركات.
َعى عليها مذكرة ا�صتدل بها على عدم جواز جتزئة احل�صة  م وكيل املُدَّ ويف جل�صة 1428/6/10هـ قدَّ
َعى عليه على اأن  يف ال�صركة بني ورثة ال�صريك املتوفى م�صتندًا على املادة )158( كما ا�صتدل املُدَّ
اأنها ح�صرت  ذكر  والتي  للمادة )165(  للورثة، مبفهومه  انتقااًل  عند  تتجزاأ  ال  ال�صريك  ح�ص�ص 
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جواز جتزئة احل�صة يف حالة واحدة، وهي فيما لو رغب ال�صركاء يف ا�صرتدادها، فاإنها تق�صم بينهم 
بح�صب ح�ص�صهم، واأن هذه هي احلالة الوحيدة التي تتجزاأ فيها احل�ص�ص مع مراعاة ال�صروط 
هذا  نف�ص  1416هـ  عام  قد حدث يف  اأنه  واأ�صاف  ال�صركات،  نظام  من   )158( املادة  الواردة يف 
املوقف عندما ُتويف اأحد ال�صركاء وهو ).....( يرحمه اهلل، وقد اختار ورثته مالكًا واحدًا حل�صته 
تاريخ 1421/6/9هـ  اأر�صلوا خطابًا يف  عني  املدَّ باأن  ا�صتدل  ال�صركة، كما  الورثة يف مواجهة  ميثل 
ك منفردين  ي�صريون فيه اإىل رغبتهم يف تاأ�صي�ص �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، يدخلون بها كمالَّ
عني �صوف يوؤدي اإىل اأن تكون  حل�صة مورثهم يف ال�صركة، كما اأ�صار اإىل اأن جتزئة ح�صة مورث املدَّ
مثااًل  و�صرب  اأكرب،  واحد ميلك ح�صة  �صريك  تزيد على �صوت  االجتماع  اأ�صواتهم اخلم�صة عند 
لذلك باأن مورثهم بداًل مما كان ميلك ح�صة واحدة ليكون �صوته يف االجتماع �صوتًا واحدًا اأ�صبح 

ورثته بعد انتقال ح�صته اإليهم ميلكون خم�صة اأ�صوات عند الت�صويت.
َعى عليها وكالة تقدمي ما يثبت ا�صتيفاء  ثم يف جل�صة ال�صبت 1428/8/19هـ طلبت الدائرة من املُدَّ
اأن  املديرين عليه، فذكر  بقية جمل�ص  توقيع  يفيد  وما  النظامية،  الطعن لالإجراءات  القرار حمل 
القرار مت االعرتا�ص عليه من بع�ص املديرين، و�صيتم عر�صه على اجلمعية العمومية يف نهاية �صيف 
ِعي وكالة باأنه لي�ص من اأعمال اجلمعية العمومية النظر يف مثل هذه القرارات  ب املُدَّ هذا العام، وعقَّ

ح�صب عقد ال�صركة.
لل�صركة  العمومية  اجلمعية  قرار  �صدر  باأنه  وكالة  عليه  َعى  املُدَّ ذكر  1428/11/3هـ  جل�صة  ويف 
االأخرية  الفر�صة  عني  املدَّ اإعطاء  واملت�صمن  1428/10/24هـ،  بتاريخ  وذلك  النظامية،  باالأغلبية 
ذات  �صركة  ب�صكل  الدخول  اأو  مورثهم،  اإىل  العائدة  اخلم�ص  احل�ص�ص  لت�صجيل  اأحدهم  لت�صمية 
ما  القرار  على  وافق  اأنه  وذكر  اإليه،  امل�صار  القرار  من  ن�صخة  للدائرة  م  وقدَّ حمدودة،  م�صوؤولية 
م اأي�صًا بيانًا يو�صح  ن�صبته )69%( من راأ�ص مال ال�صركة، وهي ن�صبة كافية ل�صحة القرار، كما قدَّ
ن�صبة كل �صريك من ح�ص�ص ال�صركة، وذكر اأنه يظهر باأن القرار قد حاز على الن�صاب املطلوب، 
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ِعي وكالة على ذلك يف اجلل�صة التالية مبذكرة ذكر فيها اأن حتديد مدة معيَّنة؛ ال�صرتداد  ب املُدَّ فعقَّ
عني بالتقادم، وهو مبداأ ال  اإ�صقاط حق املدَّ ح�ص�ص موكلي غري �صحيح، حيث اإن ذلك يوؤدي اإىل 
لعدم  نظامي؛  االجتماع غري  باأن  اإليه  امل�صار  القرار  على  كما طعن  االإ�صالمية،  ال�صريعة  به  تاأخذ 
وكاالت  دون  من  والت�صرف  احل�صور،  يف  اخلطية  التفوي�صات  اأجاز  ولكونه  به،  ال�صحيح  االإبالغ 
ن�صبته  مبا  اأي  ح�صة،   )140( من  ح�صة   )43( تتجاوز  ال  الت�صويت  ن�صبة  تكون  وبذلك  �صرعية، 
)30%( فقط، كما اأن الن�صبة املعتربة ل�صحة الت�صويت )75%( من احل�صور، ولي�صت )65%( وفقًا 

م �صورة من ملحق عقد تاأ�صي�ص ال�صركة. ملا جاء يف عقد ال�صركة، وقدَّ
 ).....( ورثة  كافة  عن  ووكياًل  نف�صه  عن  باالأ�صالة   ).....( ح�صر  1428/11/14هـ  جل�صة  ويف 
م للدائرة اأ�صل و�صورة �صك ح�صر االإرث، واملت�صمن ثبوت  واملثَبتة هويته ووكالته يف ال�صبط، وقدَّ
وفاة ).....( بتاريخ 1421/5/17هـ، وانح�صار اإرثه يف زوجته ).....( ويف اأوالده منها: ).....( 
و).....(  و).....(  و).....(  و).....(  و).....(  و).....(  و).....(  و).....(  و).....(  و).....( 
ال�صادر  ال�صك  مبوجب  ذلك  الثابت  بالغون،  وجميعهم   ،).....( مطلقته  من   ).....( ابنته  ويف 
من املحكمة الكربى بجدة برقم )18/27/45( يف 1421/5/13هـ جلد )18/27( وطلب مبوجب 
وكالتيه عن الورثة وامل�صار اإليهما يف ال�صبط واملت�صمنان اإقرار الورثة باأن ت�صجل ح�ص�ص مورثهم 
َعى عليها لهم،  املذكور با�صم خم�صة من الورثة؛ لتنازل بقية الورثة عن ح�ص�صهم يف ال�صركة املُدَّ
بحيث ت�صبح احل�ص�ص اخلم�صة ملكًا لكٍل من ).....( و).....( و).....( و).....( و).....( اأبناء 
َعى عليها مذكرة جاء فيها ما حا�صله اأنه �صبق  م وكيل املُدَّ ).....( لكٍل منهم ح�صة واحدة، كما قدَّ
معاجلة نظري النزاع املاثل يف هذه الدعوى �صابقًا، وذلك عند وفاة اأحد ال�صركاء اأثناء حياة مورث 
مبوافقة  ذلك  ومت  الأحدهم،  الورثة  بقية  من  التنازل  طريق  عن  املو�صوع  معاجلة  ومتت  عني،  املدَّ
عني يف هذه الق�صية، واأرفق �صورة من االقرتاح الذي مت مبوجبه ذلك م�صريًا اإىل اأن ما  مورث املدَّ
عني باأنه لي�ص لديه ما ي�صتدعي الرد على ما  ب وكيل املدَّ يثبت ذلك هو الفقرة ال�صاد�صة منه، وعقَّ
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واأقفلت  مه كل منهما،  الدعوى مبا قدَّ اأطراف  واكتفى  َعى عليها يف هذه اجلل�صة،  املُدَّ مه وكيل  قدَّ
الدائرة باب املرافعة.

َعى عليه وكالة مذكرة ذكر  م املُدَّ وبتاريخ 1428/11/16هـ وبعد قفل باب املرافعة يف الدعوى قدَّ
َعى عليها حت�صلت على م�صتند تعتقد اأنه �صيكون حا�صمًا للف�صل يف الدعوى،  فيها اأن ال�صركة املُدَّ
خ يف 1386/1/13ه ن�ص يف مادته الثانية على اأنه يف  وحا�صله اأن ملحق تعديل عقد ال�صركة املوؤرَّ
حال وفاة اأحد ال�صركاء، ملجل�ص االإدارة احلق يف قبول ممثل عن الورثة، اأو ت�صفية حقوق ال�صريك 
املتوفى، واأن هذا الن�ص مل يطراأ عليه اأي تعديل، وبناًء عليه يكون من حق اجلمعية العمومية اتخاذ 

القرار حمل هذه الدعوى.
خة يف 1428/11/21هـ مت�صمنة اأن  ِعي وكالة مذكرته املوؤرَّ م املُدَّ َعى عليه قدَّ مه املُدَّ وردًا على ما قدَّ
خ يف 1408/6/5هـ جاء نا�صخًا ملا قبله، وجاء يف )17( مادة، واأكدت  قرار تعديل عقد ال�صركة املوؤرَّ
لت املادة ال�صاد�صة  املادة ال�صاد�صة منه حق انتقال احل�ص�ص اإىل الورثة ال�صرعيني لل�صريك، كما عدَّ
خ يف 1416/11/27هـ، واأكدت اأن احل�ص�ص قابلة لالنتقال  يف التعديل االأخري لعقد ال�صركة املوؤرَّ

والتملك بني ال�صركاء وورثتهم ال�صرعيني.
ماه يف مذكراتهما  قدَّ اكتفاءهما مبا  الدعوى  اأكد طرفا  الثالثاء 1428/11/24هـ  يوم  ويف جل�صة 
طلباته  على  وكالة  ِعي  املُدَّ واأكد  فيها،  املبيَّنة  لطلباتهما  وفقًا  الدعوى  يف  الف�صل  وطلبا  ال�صابقة، 
َعى عليه وكالة على طلبه رف�ص  مة يف جل�صة 1428/11/8هـ فيما اأكد املُدَّ املبيَّنة يف املذكرة املقدَّ

الدعوى.

َعى عليها ت�صجيل ح�ص�ص موكليه ورثة  ِعي وكالة متثلت يف طلبه اإلزام املُدَّ وبناًء على اأن دعوى املُدَّ
ح�ص�ص  كامل  هي  ح�صة،  واأربعني(  )مائة  اأ�صل  من  ح�ص�ص  خم�ص  والبالغة  املتوفى  ال�صريك 
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َعى عليها، واإلغاء قرار جمل�ص املديرين رقم )002/م/2007/1م( املتخذ بالتمرير يف  ال�صركة املُدَّ
خ يف  1428/3/2هـ املوافق 2007/3/21م، والقرار املن�صوب اإىل اجلمعية العمومية لل�صركاء املوؤرَّ

2007/11/5م، وما يتبع ذلك و�صرف االأرباح املرتتبة حل�صة مورثهم.
واإن الدائرة وهي ب�صدد الف�صل يف هذه الدعوى تبني لها باأن النزاع ن�صاأ عن الفهم املتباين بني 
امل�صوؤولية  ال�صركة ذات  انتقال احل�ص�ص يف  تنظم  التي  النظامية  للمواد  عليها  عى  واملدَّ عني،  املدَّ

املحدودة.
اأن عبارة )ح�صة( وردت يف نظام  ال�صركات  املادة من )158( من نظام  الثابت من ن�ص  وحيث 
ال�صركات مبفهومني خمتلفني، املفهوم االأول يق�صد به املقدار الذي يتم ق�صمة راأ�ص مال ال�صركة 
يف  ال�صركاء  ميلكه  ما  ميثل  وجمموعها  القيمة  مت�صاوية  املفهوم  بهذا  احل�ص�ص  وتكون  عليه، 
املفهوم  اأما  ال�صركة،  راأ�ص مال  واأربعني( ح�صة متثل كامل  الدعوى )مائة  ال�صركة، وهي يف هذه 
ال�صركة، فح�صة  منها  تتكون  التي  �صريك من احل�ص�ص  كل  ما ميلكه  فهو مقدار  للح�صة  الثاين 
بع�ص ال�صركاء خم�ص ح�ص�ص من ح�ص�ص ال�صركة، وبع�صهم يزيد اأو ينق�ص، والن�ص النظامي يف 
املادة )158( من نظام ال�صركات وا�صح الداللة على اأن عدم جواز جتزئة احل�صة يراد به احل�صة 
الواحدة من احل�ص�ص التي تتكون منها ال�صركة، ولي�ص املق�صود منها ح�صة ال�صريك، مبعنى اأن 
احل�صة الواحدة من احل�ص�ص املت�صاوية القيمة التي تتكون منها ال�صركة ال يجوز تق�صيمها بحيث 
مة باالأجزاء الع�صرية، اأما تق�صيم احل�صة باملفهوم الثاين الذي يعني ح�صة ال�صريك يف  تكون مق�صَّ
عني اأرادوا تق�صيم ح�صة مورثهم  ال�صركة فهو جائز �صرعًا ونظامًا، واحلال يف هذه الدعوى اأن املدَّ
بينهم بعد اأن تنازل بع�ص الورثة؛ لي�صبح باقي الورثة وعددهم خم�صة ميتلكون احل�ص�ص اخلم�صة 
باملفهوم  احل�صة  تق�صيم  وفق  بينهم  بالت�صاوي  تق�صم  باأن  وذلك  مورثهم،  ملكية  حتت  كانت  التي 

الثاين.
يرى  حيث   )165( املادة  منطوق  من  فهمه  مبا  عليها  َعى  املُدَّ وكيل  به  دفع  ما  ذلك  من  ينال  وال 
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الورثة عن ت�صحيح و�صعهم  ال�صريك يف حال امتناع  املادة ح�صرت جواز جتزئة ح�صة  باأن هذه 
النظامي، واأنه يف هذه احلالة فقط يجوز لبقية ال�صركاء التجزئة واال�صرتداد مع مراعاة ما ورد يف 

املادة )158(.
من  الواحدة  احل�صة  تق�صيم  طريقة  تناولته  فيما  تناولت  اإمنا  اإليها  امل�صار  املادة  اأن  وال�صحيح 
ح�ص�ص ال�صركة بني ال�صركاء طالبي اال�صرتداد، بحيث تكون ملكيتهم لها بن�صبة ح�صة كٍل منهم يف 
راأ�ص املال، وف�صاًل عن اأن هذه املادة تخرج عن مو�صوع النزاع، فاإنها اأي�صًا مل جتز جتزئة احل�صة 
األزمت  اإنها  اإذ  �صحيح،  غري  منها  وكالة  عليه  َعى  املُدَّ فهمه  وما  اال�صرتداد،  طالبي  بني  الواحدة 
ال�صركاء طالبي اال�صرتداد مبراعاة الفقرة الثانية من املادة )158( والتي تن�ص على عدم جواز 
جتزئة احل�صة الواحدة من ح�ص�ص ال�صركة، وبذلك يظهر اأن املادة )165( جاءت موؤكدة على اأن 

املق�صود من عدم جواز جتزئة احل�صة، اإمنا هو للح�صة مبفهومها االأول ال�صابق اإيراده
عني  َعى عليه وكالة من اأن جواز ت�صجيل احل�ص�ص باأ�صماء املدَّ كما ال ينال مما �صبق ما ذكره املُدَّ
�صيوؤدي فيما بعد اإىل زيادة عدد ال�صركاء عن خم�صني �صريكًا، وهو ما ال جتيزه املادة )157( من 
يف  ال�صركاء  عدد  الأن  اأوانه؛  قبل  اأتى  عليها  َعى  املُدَّ من  الدفع  هذا  اأن  فالثابت  ال�صركات،  نظام 
َعى عليها اأن  ال�صركة مل ي�صل اإىل ن�صف العدد املن�صو�ص عليه يف املادة امل�صار اإليها، وباإمكان املُدَّ

تدفع باملادة )157( يف حال بلوغ عدد ال�صركاء خم�صني �صريكًا.
عني يف ال�صركة باأ�صماء ورثته، من اأنه �صوف يوؤدي اإىل  وال ينال من جواز ت�صجيل ح�ص�ص مورث املدَّ
عى عليها  َعى عليها باإن�صاء جمل�ص  رقابة، اإذ اإن ذلك خارج عن حمل النزاع، واملدَّ اإلزام ال�صركة املُدَّ
بهذا الدفع تتوقى من اأمر نظامي، وامتناعها من اال�صتجابة اإىل ما ي�صوغ طلبه من ِقبل الورثة غري 
عني �صيوؤدي اإىل زيادة  َعى عليها باأن ت�صجيل احل�ص�ص با�صم املدَّ جائز. كما اأن ما احتج به وكيل املُدَّ
اأعداد اأ�صواتهم عند عقد اجتماعات ال�صركة، واأنها �صت�صبح خم�صة اأ�صوات بينما كانت متثل ح�صة 
مورثهم �صوتًا واحدًا، فالثابت اأن هذه احلجة مردودة مبنطوق املادة )171( من نظام ال�صركات 
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اأنه يكون لكل �صريك حق اال�صرتاك يف املداوالت ويف الت�صويت، وعدد االأ�صوات  التي ن�صت على 
يعادل عدد احل�ص�ص التي ميلكها، وذلك يعني اأن املوؤثر يف الت�صويت هو مقدار ما ميلكه امل�صوتون 
َعى عليه وكالة من اأن وكيل  من احل�ص�ص ولي�ص عددهم، كما ال ينال مما �صبق، ما ا�صتدل به املُدَّ
عى عليها بعد وفاة مورثهم بتاريخ 1421/6/9هـ، وعد فيه باإنهاء اإجراءات  عني بعث خطابًا للمدَّ املدَّ
تاأ�صي�ص �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة ت�صم كافة الورثة؛ لتكون ممثلة حل�صة مورثهم، اإذ اإن هذا 
عون خمريون باالإجراء الذي يرت�صونه  اخلطاب ال يعد ملِزمًا طاملا مل يتم تنفيذه من ِقبلهم، واملدَّ

الأنف�صهم يف ت�صجيل ح�صة مورثهم.
وحيث اإن ال�صريك املتوفى كان ميلك خم�ص ح�ص�ص من اأ�صل )مائة واأربعني( ح�صة، ثم ثبتت وفاته 
اأوالده  ورثته، وهم زوجته ).....(، ويف  اإرثه يف  وانح�صر  الوقائع،  اإليه يف  امل�صار  ال�صك  مبوجب 
و).....(،  و).....(،  و).....(،  و).....(،  و).....(،  و).....(،  و).....(،  و).....(،  وهم:  منها 
و).....(، و).....(، و).....( ويف ابنته ).....(، وتنازل بقية الورثة عن كامل ح�ص�صهم االإرثية يف 
َعى عليها با�صم خم�صة من الورثة وهم ).....( و).....( و).....( و).....( و).....(  ال�صركة املُدَّ
اأبناء ).....( لكل واحد منهم ح�صة واحدة من اأ�صل راأ�ص مال ال�صركة البالغ جمموع ح�ص�صها 
اأن  َعى عليها، كما  املُدَّ ال�صركة  اأ�صل  ال�صريك يف  ي�صتحقه  ما  ولهم كامل  واأربعون( ح�صة،  )مائة 
الدعوى  اأول  عليه يف  بالطعن  الدعوى  اأقيمت  الذي  القرار  عن  تراجعت  قد  عليها  َعى  املُدَّ الثابت 
خ يف 1428/10/24هـ مع وحدتهما يف مو�صوعه، وهذان القراران  وا�صتبدلته بالقرار االأخري املوؤرَّ
الذي  القانوين  الن�صاب  الذين ميلكون  ال�صركاء  ن�صبة  راأي  يعربان عن  كونهما  النظر عن  وبغ�ص 
يجيزه عقد ال�صركة، ونظام ال�صركات من عدمه اإال اأنهما خمالفان حلق ال�صركاء ال�صرعي، ولنظام 
ما  الدائرة  حكم  من  ينال  وال  ورثته،  اإىل  املتوفى  ال�صريك  ح�ص�ص  انتقال  يجيز  الذي  ال�صركات 
مة بعد قفل باب املرافعة، والتي جاء فيها باأن تعديل عقد  َعى عليها يف مذكرته املقدَّ ذكره وكيل املُدَّ
خ يف 1286/1/13ه ن�ص يف مادته الثانية على اأنه يف حال وفاة اأحد ال�صركاء، فلمجل�ص  ال�صركة املوؤرَّ
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االإدارة احلق يف قبول ممثل من الورثة، اأو ت�صفية حقوق ال�صريك املتوفى، فالثابت اأنه �صدر قرار 
ُيعد  والذي  1408/6/5هـ،  يف  ال�صركة  تاأ�صي�ص  عقد  تعديل  مبوجب  الن�ص  ذلك  بتعديل  ال�صركاء 
التايل يف مادته  التعديل  َعى عليها يف هذه اجلزئية، حيث ن�ص  املُدَّ نا�صخًا للقرار الذي حتتج به 
اإرادة  ال�صرعيني، وتاأكدت  ال�صركاء وورثتهم  باأن احل�ص�ص قابلة لالنتقال والتملك بني  ال�صاد�صة 
خ يف 1416/11/27هـ،  َعى عليها املوؤرَّ ال�صركاء على ذلك يف قرار تعديل عقد تاأ�صي�ص ال�صركة املُدَّ

عية داخلة �صمن ما توجهت الدائرة للحكم به كما اأن باقي طلبات املدَّ
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: 

نة من خم�س ح�ض�س  َعى عليها �ضركة ).....( بت�ضجيل ح�ضة ال�ضريك ).....( املكوَّ اأواًل: اإلزام املُدَّ

و).....(   ).....( واأبنائه   ).....( من  كٌل  ورثته  با�ضم  ح�ضة  واأربعون(  )مائة  البالغة  ال�ضركة 

و).....( و).....( بواقع ح�ضة واحدة لكٍل منهم، واتخاذ االإجراءات النظامية الالزمة لذلك.

َعى عليها ب�ضرف االأرباح امل�ضتحقة عن ح�ضة ال�ضريك املتوفى ).....( لورثته كٌل  ثانياً: اإلزام املُدَّ

ح�ضب ا�ضتحقاقه، ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/544/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 62/د/جت/30 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 592/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

�ضركة– عر�س �ضراء ح�ضة – تقييم احل�ضة– �ضلطة املحكمة يف عر�س ال�ضلح – طلب اإدخال 

خ�ضم – �ضرط قبوله – ت�ضفية.

َعى عليهما بدفع مبلغ مليون رياٍل عن ح�صته يف ال�صركة الذي  ِعي طلباته يف اإلزام املُدَّ 1- ح�صر املُدَّ
َعى عليهما  املُدَّ – رف�ص  اإجراء تقييم ح�صته عن طريق خبري حما�صبي  عر�صته الدائرة ورف�صه 
ِعي ب�صرط تقييمها من خبري – اأثر ذلك: تعذر  ال�صلح املقرتح وموافقتهما على �صراء ح�صة املُدَّ

النظر يف قيمة احل�صة دون اإجراء حما�صبة – موؤدى ذلك: رف�ص الطلب.
َعى عليها بدفع قيمة ما ورده لها من  ِعي اإدخال خ�صم يف الدعوى؛ الإلزام ال�صركة املُدَّ 2- طلب املُدَّ

ب�صائع – ثبوت عدم عالقة الطلب مبو�صوع الدعوى االأ�صلية – اأثره: رف�ص الطلب.

الدعوى  املكرمة الئحة  املظامل مبنطقة مكة  ديوان  اإىل  وردت  اأنه  الدعوى يف  وقائع هذه  تتلخ�ص 
تاأ�صي�ص  عى عليهما يف  للمدَّ ِعي �صريكًا  املُدَّ والتي تت�صمن كون  ِعي وكالة ).....(،  املُدَّ مة من  املقدَّ
عى عليهما، وقد بلغت خ�صائر  �صركة ).....( بح�صته )20%( من راأ�ص املال، والباقي )80%( للمدَّ
ال�صركة ما يزيد على ثالثة اأرباع راأ�ص املال ح�صب ميزانية ال�صركة لعام 2002م، وحيث ن�صت املادة 
)180( من نظام ال�صركات على اأنه: "اإذا بلغت خ�صائر ال�صركة ذات امل�صوؤولية املحدودة ثالثة اأرباع 
االلتزام  مع  ال�صركة  ا�صتمرار  للنظر يف  ال�صركاء؛ لالجتماع  املديرين دعوة  املال وجب على  راأ�ص 
بدفع ديونها اأو حلها خالل مدة ال تزيد عن ثالثني يومًا من تاريخ بلوغ اخل�صارة هذا احلد، واإذا 
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ا�صتمرت ال�صركة يف مزاولة ن�صاطها دون �صدور قرار با�صتمرارها بال�صرط املتقدم اأو حلها اأ�صبح 
يطلب  اأن  م�صلحة  ذي  لكل  وجاز  ال�صركة،  ديوان  جميع  �صداد  عن  بالت�صامن  م�صوؤولني  ال�صركاء 
اأن ت�صدر قرارات ال�صركاء باالإجماع  اأحكام عقد ال�صركة على  حلها". كما ن�ص البند )13( من 
فيما يتعلق بتغيري جن�صية ال�صركة، اأو زيادة االأعباء املالية لل�صركاء، ويف جميع امل�صائل االأخرى �صواء 

كانت متعلقة، اأم غري متعلقة بتعديل عقد ال�صركة.
َعى عليهما ت�صفية ال�صركة يف عدة اجتماعات، واأ�صرا على ا�صتمرار ال�صركة، واأنهما  وقد رف�ص املُدَّ
ال�صركة  عام  ملدير  خطابات  بتوجيه  ِعي  املُدَّ قام  وقد  لل�صركة،  النظامي  الو�صع  بتعديل  �صيقومان 

معلنًا فيها رف�صه �صراحة لدعم ال�صركة، ومطالبًا بت�صفيتها، وطلب يف اآخر الئحة دعواه:
1- احلكم باعتبار ال�صريكني ).....( و).....( مت�صامنني يف �صداد ديون ال�صركة.

ِعي من ال�صركة، واإنهاء �صراكته فيها. 2- احلكم باإخالء طرف املُدَّ
3- ت�صفية ال�صركة طبقًا لنظام ال�صركات. 

فُقيِّدت الدعوى ق�صية بالرقم املبني مب�صتهل احلكم، واأحيلت اإىل هذه الدائرة، فبا�صرت نظرها 
على النحو املبني بال�صبط.

ِعي وكالة ).....( املثبتة هويته بال�صبط، وتبني اأن الوكالة  وبجل�صة االثنني 1428/4/6هـ ح�صر املُدَّ
ال�صركة،  ولي�ص ب�صفتهما �صركاء يف  اأ�صخا�صهما،  َعى عليهما هي عن  املُدَّ اخلا�صة باحلا�صر عن 
ِعي  فطلب اإمهاله ال�صتيفاء ذلك، كما طلب ت�صليمه ن�صخة من الئحة الدعوى وم�صتنداتها، ف�صلمه املُدَّ

وكالة ن�صخة من الئحة الدعوى، واأربعة م�صتندات مرَفقة بها.
وكالة  عليه  َعى  املُدَّ كما ح�صر  تعريفه  ال�صابق  وكالة  ِعي  املُدَّ ال�صبت 1428/5/9هـ ح�صر  وبجل�صة 
نة من �صفحتني انتهى فيها  م مذكرة جوابية مكوَّ ).....( املثبتة هويته ووكالته بال�صبط، والذي قدَّ
د  عي اخلروج من ال�صركة بعد تقييم ح�صته اإذا رغب يف ذلك، وزوَّ اإىل طلب رد الدعوى، واأن للمدَّ

ِعي وكالة ب�صورة من مذكرته، وباطالعها عليها طلب اإمهاله؛ لتقدمي الرد. املُدَّ
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حا�صلها:  اأن  ذكر  واحدة  �صفحة  من  مذكرة  وكالة  ِعي  املُدَّ قدم  1428/11/2هـ  االثنني  وبجل�صة 
يت�صمن اأن موكله ال يرغب يف اال�صتمرار بال�صركة بعد ح�صول اخل�صائر احلد املذكور، واأنه ال مانع 
َعى عليه وكالة ن�صخة من مذكرته، وباطالعه  لديه من بيع ح�صته مببلغ )مليوين( رياٍل، و�صلَّم املُدَّ
ِعي  م املُدَّ َعى عليهما، وتقدمي اجلواب يف اجلل�صة املقبلة، بعد ذلك قدَّ عليها ذكر اأنه �صريجع اإىل املُدَّ
وكالة مذكرة من �صفحة واحدة ذكر اأنها تت�صمن طلب اإدخال خ�صم جديد يف الدعوى، وهو موؤ�ص�صة 
َعى عليها بدفع مبلغ )7208191( ريااًل، ميثل قيمة ب�صائع  ).....(، وطلب فيها اإلزام ال�صركة املُدَّ
وردت من ِقبل خبري حما�صبي، فعر�صت الدائرة على طريف الدعوى حل هذا النزاع �صلحًا، وذلك 
عي مبلغ مليون رياٍل، فطلب طرفا الدعوى اإمهالهما ملراجعة موكليهم  َعى عليهما للمدَّ باأن يدفع املُدَّ

يف هذا ال�صاأن.
فطلبت  لنزاعهما،  حل  اإىل  يتو�صال  مل  اأنهما  الدعوى  طرفا  ذكر  1429/3/2هـ  االثنني  وبجل�صة 
َعى عليهما  اإلزام املُدَّ اأنه يطلب  ِعي وكالة ح�صر طلبات موكله يف الدعوى، فذكر  الدائرة من املُدَّ
َعى  بدفع مبلغ مليون رياٍل، الذي عر�صته الدائرة؛ للت�صالح عن هذا النزاع، فاأفهمته الدائرة اأن املُدَّ
عليه وكالة ذكر اأن موكليه رف�صا ذلك العر�ص، فعقب باأنه ي�صر على اإلزامهما بذلك العر�ص، واأنه 

ال يرغب يف اإجراء املحا�صبة.

َعى عليهما  ِعي وكالة طلبات موكله يف اآخر جل�صة لنظر هذه الق�صية يف اإلزام املُدَّ وحيث ح�صر املُدَّ
َعى  بدفع مبلغ مليون رياٍل عن ح�صته يف ال�صركة، والذي �صبق عر�صه من الدائرة على وكيل املُدَّ
َعى عليهما مل يقبال بعر�ص الدائرة،  عليهما؛ الإنهاء هذا النزاع، ومبا اأن الدائرة قد اأفهمته باأن املُدَّ

وقد اأ�صر على اإلزامهما بذلك العر�ص.
ِعي وكالة باأنه ال يرغب يف اإجراء املحا�صبة؛ لتقييم ح�صته، وقد اأ�صر على اإلزامهما  وحيث ذكر املُدَّ
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بذلك العر�ص.
عي مبلغ )مليون(  َعى عليهما للمدَّ وحيث اإن ما عر�صته الدائرة على طريف الدعوى باأن يدفع املُدَّ
ريال؛ الإنهاء هذا النزاع ال يعدو كونه عر�صًا مبدئيًا لل�صلح بني الطرفني، ولي�ص قرارًا اإلزاميًا لهما، 
اإ�صرار  الذي يجعل من  االأمر  ِعي،  املُدَّ الدائرة حل�صة  تقييمًا من  يعد  العر�ص  اأن هذا  ف�صاًل عن 
َعى عليهما بعر�ص الدائرة مع رف�صه اإجراء املحا�صبة؛ لتقييم ح�صة  ِعي وكالة على اإلزام املُدَّ املُدَّ
موكله حريٌّ بالرف�ص؛ لتعذر النظر يف قيمة ح�صة موكله دون اإجراء حما�صبة تظهر ما ي�صتحقه كل 

�صريك يف ال�صركة.
َعى  ِعي وكالة اإدخال خ�صم متداخل يف الدعوى وطلبه اإلزام ال�صركة املُدَّ وحيث اإنه بالن�صبة لطلب املُدَّ
عليها بدفع قيمة ما ورد لها من ب�صائع، فالثابت اأن مو�صوع املطالبة ال عالقة به مبو�صوع الدعوى، 
وال ي�صح بناًء على ذلك اإدخاله فيها مع حقه يف اإقامة دعوى م�صتقلة على ال�صركة اإذا رغب يف ذلك.

لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/3509/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 93/د/جت/27 لعام 1429هـ  

رقم حكم اال�ضتئناف: 525/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

�ضركة – بيع اأ�ضهم – عدم وجود �ضركة. 

ِعي باإعادة مبلغ )300000( رياٍل ثمن االأ�صهم التي دفعها يف �صركة ).....( – ثبوت  مطالبة املُدَّ
َعى عليه بواقعة ا�صتالم  ِعي ماله ل�صراء اأ�صهم فيها – اإقرار املُدَّ عدم وجود ال�صركة التي دفع املُدَّ
املبلغ، ونفي علمه بعدم وجود هذه ال�صركة – اأثره: عدم وجود بيع حقيقي – موؤدى ذلك: اإبطال عقد 

عي. َعى عليه باإعادة املبلغ املدفوع للمدَّ بيع االأ�صهم يف �صركة ).....(، واإلزام املُدَّ

َعى عليه  ويف �صبيل نظر الق�صية مت حتديد عدة جل�صات، ففي جل�صة هذا اليوم �صاألت الدائرة املُدَّ
َعى عليه ح�صته يف �صركة ).....( مببلغ قدره )300.000(  عن دعواه، فاأجاب: باأنه ا�صرتى من املُدَّ
لة يف البحرين على االأوراق فقط، وال وجود  ثالثمائة األف رياٍل، وتبني فيما بعد اأن هذه ال�صركة م�صجَّ
َعى عليه  َعى عليه، وبعر�ص ذلك على املُدَّ حقيقي لها، وطلب احلكم له با�صتعادة ما دفعه اإىل املُدَّ
ِعي من اأنه ا�صرتى ح�صته من ال�صركة �صحيح، وما ذكره من كونه قد ا�صتلم  اأجاب: باأن ما ذكره املُدَّ
املبلغ املذكور، ف�صحيح اأي�صًا، واأما بالن�صبة لل�صركة فهو ال يعلم عنها �صيئًا، وال كونها موجودة فعاًل 
َعى عليه �صبق واأن ذكر اأمام قا�صي حمكمة اخلرج  ب باأن املُدَّ ِعي عقَّ اأم ال، وبعر�ص ذلك على املُدَّ
يف ال�صك رقم )12/4/19/�ص( اأنه ذهب للبحرين مقر ال�صركة، فلم يجد اأي مكتب لهم ف�صك 
يف االأمر، فكلم ).....( وقال له: ال اأريد اأية فائدة، فقال: �صاأبحث لك عن م�صرٍت فجاء بعقد وُرفعت 

ماه، ورفعت اجلل�صة؛ الإ�صدار احلكم. عليه واأعطاين املبلغ(، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا قدَّ
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ِعي يطالب با�صتعادة مبلغ )300.000( ثالثمائة األف رياٍل التي دفعها ثمنًا حل�صته  وحيث اإن املُدَّ
َعى عليه بواقعة البيع وا�صتالم  يف �صركة ).....(، وتبني فيما بعد اأنه ال وجود لها، وحيث اأقر املُدَّ
َعى عليه يف ال�صك  املبلغ، اإال اأنه نفى علمه بكون هذه ال�صركة ال وجود لها، وحيث ثبت من اإقرار املُدَّ
ال�صادر من حمكمة اخلرج رقم )12/4/19/�ص( بعلمه امل�صَبق بكون ال�صركة ال وجود لها؛ لذا فقد 
اإعادة املبلغ الذي  َعى عليه  اأ�صاًل، وعليه فيلزم املُدَّ اإذ ال وجود للبيع  ثبت عدم وجود بيع حقيقي؛ 

ِعي. ا�صتلمه بغري مقابل اإىل املُدَّ
يف  الطرفني  بني  املرَبم   ).....( �ضركة  يف  االأ�ضهم  بيع  عقد  باإبطال  الدائرة  حكمت  لذلك 

األف  اإليه وقدره )300.000( ثالثمائة  املرفوع  املبلغ  باإعادة  َعى عليه  املُدَّ واإلزام  1423/3/25هـ، 

ِعي؛ ملا هو مبني يف االأ�ضباب. رياٍل اإىل املُدَّ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 7/249/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 31/د/جت/33 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 622/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

�ضركة – عقد بيع اأ�ضهم –بيع املعجوز عن ت�ضليمه – ف�ضخ العقد.

األف �صهم ا�صرتاها  َعى عليه بدفع مبلغ )100000( رياٍل قيمة خم�صني  اإلزام املُدَّ ِعي  مطالبة املُدَّ
َعى عليه با�صتالم املبلغ وعجزه عن ت�صليم  َعى عليه – اإقرار املُدَّ يف �صركة ).....( مل ي�صلِّمها املُدَّ
املبيع؛ لعدم وجود ال�صركة يف الوقت احلا�صر – حظر ال�صرع بيع املعجوز عن ت�صليمه، فمتى عجز 
َعى عليه بعدم  البائع عن ت�صليم املثمن جاز للم�صرتي ف�صخ العقد واملطالبة مبا دفعه – اإقرار املُدَّ
عي مبلغ  َعى عليه باأن يدفع للمدَّ القدرة على ت�صليم املثمن – اأثر ذلك: ف�صخ عقد البيع واإلزام املُدَّ

)100000( رياٍل.

وحيث اإن وقائع هذه الق�صية تتلخ�ص ح�صبما يتبني من مطالعة اأوراقها بالقدر الالزم الإ�صدار هذا 
م لديوان املظامل مبنطقة الق�صيم بالئحة دعوى طالب  ِعي ).....( تقدَّ احلكم فيها باأن وكيل املُدَّ
َعى  َعى عليه بت�صليمه خم�صني �صهمًا من اأ�صهم �صركة ).....( التي ا�صرتاها من املُدَّ فيها باإلزام املُدَّ
عليه، ومل ي�صلِّمه اإياها، اأو اإعادة قيمتها البالغ قدرها )100.000( مائة األف رياٍل، وباإحالتها اإىل 
ِعي  هذه الدائرة مت نظرها يف عدة جل�صات على النحو املو�صح بدفرت ال�صبط، جرى فيها �صوؤال املُدَّ
َعى عليه مببلغ وقدره  وكالة عن دعواه، فقرر اأنها وفقًا ملا جاء يف الئحة دعواه املت�صمنة مطالبة املُدَّ
عى عليه قيمة )خم�صون األف( �صهم يف  )100.000( مائة األف رياٍل، متثل راأ�ص املال املدفوع للمدَّ
�صركة ).....(، اأو متكينه من هذه االأ�صهم، وطلب التعوي�ص عن تعطيل املنفعة ملدة �صنتني، واأ�صاف 



596

م مذكرة مع �صور من امل�صتندات �صلَّم  َعى عليه اجلواب: قدَّ اأن ال�صركة لي�ص لها وجود، وب�صوؤال املُدَّ
اأنه  ِعي، وذكر  املُدَّ الذي ذكره  باملبلغ  البيع  بواقعة  اإقراره  ِعي �صورة منها، وقد ت�صمنت  املُدَّ لوكيل 
ِعي منه اأن تبقى اأ�صهمه يف حوزته حتى يتم بيعها من  عندما اأراد نقل ملكية ما مت �صراوؤه طلب املُدَّ
ال�صركة كانت قائمة حينما مت بيع االأ�صهم على  اأن  َعى عليه  املُدَّ ِقبلهم جميعًا فيما بعد، كما ذكر 
ِعي  ِعي، ثم ح�صل لها م�صاكل؛ ولذلك فاإنها االآن ح�صب علمي غري موجودة، وبناًء عليه فاإن املُدَّ املُدَّ
َعى  املُدَّ الدائرة من  املدعو ).....(، ثم طلبت  ال�صركة  اإدارة  رفع دعوى بذلك على رئي�ص جمل�ص 
جل�صة  بذلك يف  فوعد  الراهن،  الوقت  ).....( يف  �صركة  عليها  التي  احلالة  يثبت  ما  تقدمي  عليه 
نها رده  َعى عليه ).....( مذكرة من �صفحتني �صمَّ م وكيل املُدَّ الحقة. ويف جل�صة 1429/3/15هـ قدَّ
ِعي، وباطالع الدائرة عليها تبني اأنها مل ت�صتمل على ما طلبته منه من بيان احلالة  على دعوى املُدَّ
التي عليها �صركة ).....( يف الوقت الراهن، وب�صوؤاله عن ذلك ذكر اأن موكله اأقام دعوى على رئي�ص 
جمل�ص اإدارة �صركة ).....( ).....(، وكان ذلك قبل اإقامة هذه الدعوى اأمام الديوان، ويف جل�صة 
َعى عليه عن �صركة ).....( التي باع موكله جزءًا من االأ�صهم  هذا اليوم �صاألت الدائرة وكيل املُدَّ
عي، فذكر اأن موكله �صريك يف �صركة ).....( يف دبي بناًء على �صهادة  التي ميلكها يف ال�صركة للمدَّ
ال�صركة،  اإدارة  عة من رئي�ص جمل�ص  واملوقَّ خة يف 2005/12/1م،  املوؤرَّ االأ�صهم رقم )825(  ملكية 
يفيد   ).....( للتاجر  برو�صور  م  قدَّ كما  ال�صركة،  يف  املالية  االإدارة  ومدير  االإدارة،  جمل�ص  وع�صو 
ل�صركة  رياٍل  األف(  مبلغ )خم�صمائة  اأودع  قد  موكله  اأن  وذكر  وال�صعودية،  االإمارات  تاجر يف  باأنه 
).....( مبوجب �صند القب�ص رقم )342( يف 1426/8/5هـ، وطلب اإيقاف ال�صري يف هذه الدعوى؛ 
لتعلقها بالدعوى املنظورة اأمام ديوان املظامل بالريا�ص من اأجل مطالبة رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�صركة 
َعى عليه غري �صحيح، ومت�صك باأقواله ال�صابقة  ِعي وكالة باأن ما ذكره وكيل املُدَّ ب املُدَّ ).....(، فعقَّ
مة متناق�صة و�صادرة من عدة جهات يف دبي، وغري موثَّقة ر�صميًا،  اإ�صافة اإىل اأن امل�صتندات املقدَّ
وطلب احلكم باإعادة املبلغ الذي دفعه، واأ�صاف اأنه يحتفظ بحقه يف املطالبة مببلغ تعطيل املنفعة 
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عى به البالغ )100.000(  ملدة �صنتني يف دعوى م�صتقلة، وح�صر دعواه يف املطالبة باإعادة املبلغ املدَّ
مائة األف رياٍل، ثم اكتفى الطرفان بذلك، وطلبا احلكم يف الق�صية بحالتها الراهنة.

األف رياٍل، متثل قيمة  َعى عليه مببلغ وقدره )100.000( مائة  اإلزام املُدَّ ِعي يطلب  اإن املُدَّ وحيث 
َعى عليه  َعى عليه االأ�صهم املباعة، واإذ اأقر املُدَّ )خم�صون األف( �صهم يف �صركة ).....( مل ي�صلِّم املُدَّ
ِعي، واأقر  عى به، واأنه قيمة الأ�صهم �صركة ).....( امل�صرتاة من ِقبل املُدَّ ).....( با�صتالمه املبلغ املدَّ
عي؛ لكون ال�صركة املذكورة لي�ص لها وجود يف الوقت احلا�صر، االأمر  بعجزه عن ت�صليم املثمن للمدَّ
َعى  املُدَّ م  اإدارة ال�صركة املدعو ).....(، واإذ مل يقدِّ الذي دفعه اإىل رفع دعوى �صد رئي�ص جمل�ص 
ك يف وجود ورفع دعوى من اأجل ذلك، وملَّا كان من املقرر  عليه ما يثبت وجود هذه ال�صركة بل �صكَّ
�صرعًا اأنه ال يجوز ابتداًء بيع املعجوز عن ت�صليمه، وعلى اأنه متى عجز البائع عن ت�صليم املثمن جاز 
للم�صرتي ف�صخ البيع، واملطالبة مبا دفعه من ثمن، قال يف ال�صرح الكبري مع االإن�صاف )94/11(: 
"فاإن عجز عن البيع فله اخليار بني الف�صخ واالإم�صاء؛ الأن العقد �صح لكونه مظنون القدرة على 
قب�صه، وثبت له الف�صخ؛ للعجز عن القب�ص، فهو كما لو باع فر�صًا ف�صردت قبل ت�صليمها، اأو غائبًا 

بال�صفة فعجز عن ت�صليمه" ا.ه
بعدم  ال�صرعي  ووكيله  عليه  َعى  املُدَّ اأقر  وقد  �صرعًا،  للحقوق  مثبتة  كاملة  حجة  االإقرار  اإن  وحيث 
القدرة على ت�صليم املثمن، االأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل ف�صخ عقد بيع اأ�صهم �صركة ).....(، 
َعى عليه بدفع ثمن املبيع املعجوز عن ت�صليمه، والبالغ قدره )100.000( مائة األف رياٍل. واإلزام املُدَّ
وقدره  مبلغاً   ).....( عي  للمدَّ يدفع  باأن   ).....( عليه  َعى  املُدَّ باإلزام  الدائرة  حكمت  لذلك 

)100.000( مائة األف ريال؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/69/ق لعام 1423هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 176/د/جت/16 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 60/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/12هـ

�ضركة– م�ضوؤولية املدير – املدير الفعلي - �ضبق الف�ضل يف الدعوى – ت�ضفية. 

َعى عليه باأن يدفع له ن�صيبه من ال�صركة التي حتت الت�صفية وتعوي�صه  ِعي باإلزام املُدَّ مطالبة املُدَّ
ي ونتيجة االأموال التي  َعى عليه اأموال ال�صركة عن امل�صفِّ عن ال�صرر الذي حلق به نتيجة اإخفاء املُدَّ
ِعي باأن يدفع له ن�صيبه من ال�صركة  َعى عليه باإلزام املُدَّ ي، ومطالبة املُدَّ تنازل عنها دون علم امل�صفِّ
– ثبوت  ي  اإدارة ال�صركة قبل امل�صفِّ – دفع طرفا النزاع الدعوى باأن االآخر هو الذي توىل  ذاتها 
ِعي على ت�صفية ال�صركة ب�صفته املدير العام لها بعد �صت �صنوات من اتفاق ال�صركاء على  توقيع املُدَّ
َعى عليه باأن اتفاق ال�صركاء  َعى عليه بداًل منه – اأثره: �صحة دفع املُدَّ تنحيته عن االإدارة وتولية املُدَّ
– ثبوت خماطبة  ال�صركة  توقيعه على ميزانية  بدليل  لل�صركة  فعليًا مديرًا  ِعي  املُدَّ وبقاء  ذ  ينفَّ مل 
عي ب�صفته املدير العام، وعدم عمل جرد للموجودات قبل تنحيته من اإدارة ال�صركة –  ي للمدَّ امل�صفِّ
ِعي كان هو القائم بعمل مدير ال�صركة،  اإثبات حكم هيئة التدقيق يف الدعوى رقم ).....( باأن املُدَّ
َعى عليه؛ لكون االإدارة  ومن ثم فهو املت�صرف يف منقوالتها – اأثر ذلك: نفي دعواه باختال�ص املُدَّ

ِعي. عى عليه الت�صرف دون �صالحيات – موؤدى ذلك: رف�ص دعوى املُدَّ بيده وحده، وال ميكن للمدَّ
ال�صركة  من  ن�صيبه  له  يدفع  باأن  ِعي  املُدَّ باإلزام  عليه  َعى  املُدَّ حكم – �ضابقة الف�ضل – مطالبة 
ل�صابقة  نظر دعواه؛  – اأثر ذلك: عدم جواز  عليه  َعى  املُدَّ نهائي يف طلبات  – ثبوت �صدور حكم 

الف�صل فيها.
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 نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته.
 قرار جمل�ص الوزراء رقم )241( وتاريخ 1407/10/26هـ وم�صمونه: " نقل اخت�صا�صات هيئات 
ح�صم املنازعات التجارية املن�صو�ص عليها يف النظم والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن 

تطبيق نظام ال�صركات اإىل ديوان املظامل".
املر�صوم امللكي رقم )م/63( بتاريخ 1407/11/26هـ .

لعام  )75/د/ت/ج/16(  رقم  احلكم  الدائرة  من  �صدر  اأنه  يف  الق�صية  هذه  وقائع  تتلخ�ص 
عي ).....( مبلغًا وقدره )خم�صة  َعى عليه ).....( باأن يدفع للمدَّ 1423هـ والقا�صي بــ )اإلزام املُدَّ
من  ذلك  عدا  ما  ورف�ص  ريااًل  ع�صر(  وخم�صة  و�صبعمائة  األفًا  وخم�صون  وثالثة  وت�صعمائة  ماليني 
احلكم  بنق�ص  القا�صي  1424هـ  لعام  )198/ت/3(  رقم  التدقيق  هيئة  حكم  �صدر  ثم  طلبات(، 
الدائرة احلكم  ثم �صدر من  االأ�صباب،  ملا هو مو�صح يف  لعام 1423هـ؛  رقم )75/د/ت/ج/16( 
رقم )37/د/ت/ج/16( لعام 1426هـ القا�صي بــ )عدم جواز �صماع الدعوى املقامة من ).....( 
ال�صركة  يف  ال�صريك   ).....( عليه  َعى  املُدَّ �صد  اجلاهزة  للخر�صانة   ).....( ال�صركة  يف  ال�صريك 
لعام  )557/د/ت/ج/16(  رقم  التدقيق  هيئة  حكم  �صدر  ثم  باالأ�صباب(،  مو�صح  هو  ملا  ذاتها؛ 
1426هـ القا�صي بنق�ص احلكم رقم )37/د/ت/ج/16( لعام 1426هـ؛ ملا هو مو�صح باالأ�صباب، ثم 
نظرت الدائرة الدعوى وفق مالحظات هيئة التدقيق، ومت حتديد عدة جل�صات من اأجل الف�صل يف 
ِعي مذكرة مع مرفقاتها تلخ�صت يف �صرد  م املُدَّ مو�صوع الدعوى. ففي جل�صة 1427/12/24هـ قدَّ
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)37/د/ت/ج/16(  رقم  احلكم  نق�صها  يف  التدقيق  هيئة  مالحظات  على  والرد  الق�صية،  وقائع 
ال�صركة،  يف  ال�صركاء  عن  ال�صادر  االجتماع  مبح�صر  االأخذ  بعدم  خل�صها  والتي  1426هـ،  لعام 
واملوؤرخ يف 1405/5/1هـ، وعدم االأخذ مبا ورد يف احلكم رقم )14/د/ت/ج/15( لعام 1421هـ 
َعى عليه ).....(. ثانيًا:- �صرف النظر  ِعي ).....( �صد املُدَّ القا�صي بــ )اأواًل:- رف�ص دعوى املُدَّ
َعى عليه( واحلكم رقم )76/د/ت/ج/15( لعام 1421هـ القا�صي بــ )عدم قبول  عن طلبات املُدَّ
لعام  رقم )19/ت/د/ج/15(  واحلكم   ،)).....( عليه  َعى  املُدَّ ).....( �صد  املقامة من  الدعوى 
ي ال�صركة للم�صاكن اخلر�صانية اجلاهزة )�صايكون(  1422هـ القا�صي بــ )قبول طلب ).....( م�صفِّ
مها، حيث  قدَّ التي  وامل�صتندات  للطرفني.(  ما عدا ذلك من طلبات  ورد  الت�صفية،  بان�صحابه من 
1427هـ يف  لعام  رقم )557/ت/3(  التدقيق  هيئة  اأ�صباب حكم  على  اأنها مبجموعها جتيب  يرى 
نق�صها للحكم رقم )37/د/ت/ج/16( لعام 1426هـ، ثم �صرع يف االإجابة على اأ�صباب احلكم رقم 
للواقع  املخالف  )االفرتا�ص  االأول:  �صببني:  اإىل  اأرجعها  والتي  1423هـ،  لعام  )75/د/ت/ج/16( 
كليًا باأن احلكم رقم )76/د/ت/ج/15( لعام 1421هـ مل يت�صمن ال يف اأ�صبابه وال منطوقه م�صاألة 
َعى عليه ).....( الإدارة ال�صركة(، والثاين: عدم اإرفاق احلكم رقم )19/ت/د/ج/15(  تويل املُدَّ
لعام 1422هـ يف ملف الدعوى عند رفعها اإىل هيئة التدقيق، ثم اأرجع رفعه للدعوى اإىل هذا الوقت 
ي  َعى عليه ).....(، واأن امل�صفِّ اأنها كانت حتت الت�صفية، وال ميكن واحلال هذه رفع دعوى على املُدَّ
مل يعلم بوجود نق�ص يف موجودات ال�صركة، االأمر الذي يخفى على غريه من باب اأوىل، مما يوؤيد 
ما جاء يف املادة )217( من نظام ال�صركات: )تنتهي �صلطة املديرين، اأو جمل�ص االإدارة بانق�صاء 
ني  ال�صركة، ومع ذلك يظل هوؤالء قائمني على اإدارة ال�صركة، ويعتربون بالن�صبة للغري يف حكم امل�صفِّ
�صنوات،  ثالث  م�صي  بعد  اإال  دعواه  تنق�صي  ال  ِعي  املُدَّ اأن  يرتب  ي( مما  امل�صفِّ تعيني  يتم  اأن  اإىل 
األفًا  ثم ختم مذكرته باملطالبة باحلكم له مببلغ قدره )خم�صة ماليني وت�صعمائة وثالثة وخم�صون 
َعى عليه،  و�صبعمائة وخم�صة ع�صر( ريااًل )5.953.715(، ون�صيبه من الديون التي تنازل عنها املُدَّ
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م مذكرة مع مرفقاتها  َعى عليه عن اجلواب قدَّ املُدَّ وكيل  وب�صوؤال  وتعوي�صه عما حلقه من �صرر، 
لعام  )76/د/جت/15(  رقم  باحلكم  فيها  حكم  ِعي  املُدَّ �صد  بدعوى  تقدم  موكله  اأن  يف  تلخ�صت 
ِعي بدعواه  م املُدَّ 1421هـ، والقا�صي بعدم قبولها تطبيقًا للمادة )168( من نظام ال�صركات، ثم تقدَّ
هذه من اأجل الرد على دعوى موكله، ثم �صرد وقائع الق�صية، و�صرع يف جتلية واإثبات من كان املدير 
م جزًءا من حم�صر  ِعي قدَّ ي باالأدلة التالية: 1- اأن املُدَّ خالل فرتة ت�صليم موجودات ال�صركة للم�صفِّ
يثبت  والذي  واملوؤرخ يف 1405/5/1هـ، ومل يقدم كامل املح�صر،  ال�صركاء،  ال�صادر عن  االجتماع 
بطالن مت�صكه به 2- اأنه مل توؤمن الطلبات املالية التي مت االتفاق عليها ب�صبب رف�ص ال�صيخ ).....( 
اإليه  ِعي ).....( عما تعهد به يف حم�صر االجتماع امل�صار  تقدمي الكفالة للبنوك نتيجة نكو�ص املُدَّ
�صابقًا. 3- عدم وجود حم�صر جرد اأو ت�صليم للموجودات، اأو امل�صنع، اأو االإدارة عند ت�صلم موكله 
اأو  ِعي ملوكله ال تعني ت�صليم املوجودات،  ِعي، واأن الوكالة التي اأ�صدرها املُدَّ عي املُدَّ االإدارة، كما يدَّ
عي اإ�صدار وكاالت متبادلة بينهما. 4- ملحق عقد ال�صركة  امل�صنع، اأو االإدارة، وقد �صبق ملوكله واملدَّ
ِعي مديرًا لل�صركة.  ِعي ).....(، ومل يتم تعديل ذلك، مما يعني بقاء املُدَّ ين�ص على اأن املدير هو املُدَّ
ِعي ).....(، ومل يتم تعديل ذلك،  5- ال�صجل التجاري لل�صركة ين�ص على اأن مدير ال�صركة هو املُدَّ
ِعي ).....(،  ِعي حني اأراد ت�صلم اإدارة ال�صركة مت تعديله من ال�صيخ ).....( اإىل املُدَّ حيث اإن املُدَّ
ِعي وموكله بكتابة اإقرار وتعهد لل�صيخ ).....(  مما يعني عدم تويل موكله اإدارة ال�صركة. 6- قام املُدَّ

ِعي ).....( مديرًا لل�صركة. بتنفيذ �صروط الرهن على اعتبار املُدَّ
مديرًا  ب�صفته  ال�صركة  ت�صفية  اتفاقية  على  بالتوقيع  1411/12/3هـ  تاريخ  يف  ِعي  املُدَّ قام   -7
ي يف تاريخ 1412/10/13هـ  ِعي عند جرد موجودات ال�صركة وت�صليمها للم�صفِّ لل�صركة. 8- ح�صر املُدَّ
ِعي ب�صفته املدير  عها املُدَّ ب�صفته مديرًا لل�صركة. 9- ميزانية ال�صركة املدققة يف 1993م/1414هـ وقَّ
تاريخ  ال�صناعي يف  التنمية  مع مندوب �صندوق  االجتماع  ي  امل�صفِّ مع  ِعي  املُدَّ العام. 10- ح�صور 
ِعي ).....( كانت  ي اإىل املُدَّ 1414/2/5هـ ب�صفته املدير العام. 11- اخلطابات املوجهة من امل�صفِّ
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توجه له ب�صفته املدير العام، ثم ختم مذكرته باملطالبة باحلكم له بن�صيبه من ال�صركة. ويف جل�صة 
ِعي مذكرة ح�صر فيها طلباته فيما ورد يف احلكم رقم )19/ت/د/ج/15(  م املُدَّ 1428/2/6هـ قدَّ
ي، والتي بلغت قيمتها  َعى عليه اأموال ال�صركة عن امل�صفِّ لعام 1422هـ )�ص34/31( وهي اإخفاء املُدَّ
�صبعة ع�صر مليونًا وثمامنائة وواحد و�صتون األفًا و�صتمائة و�صتة واأربعون ريااًل )17861646(، ويطلب 
التي  واالأموال  االأموال،  تلك  اإخفاء  الذي حلقه جراء  ال�صرر  اإىل جانب  الثلث،  وهو  منها  ن�صيبه 
ي، ثم �صرع يف الرد على بع�ص  َعى عليه ).....( اأثناء ت�صفية ال�صركة دون علم امل�صفِّ تنازل عنها املُدَّ
َعى عليه بخ�صو�ص حم�صر اجتماع جمل�ص اإدارة  َعى عليه، واأن ما اأثاره املُدَّ ما ورد يف مذكرة املُدَّ
ع عليه، واأن ال�صركاء  ال�صركة يف 1405/5/1هـ غري م�صلَّم، وذلك اأن ذلك املح�صر حجة على من وقَّ
َعى عليه باإدارة ال�صركة فيما يخ�صه بدل تعديل ال�صجل اأمام كاتب العدل،  قد ا�صتعا�صوا بتوكيل املُدَّ
وذلك راجع اإىل اأن اأحد ال�صركاء غري مدَرج يف عقد ال�صركة، واأن املح�صر امل�صار اإليه م�صتقل، ومل 
واأن ).....( مل  اأخرى والأغرا�ص خمتلفة،  باقي املحا�صر �صدرت بجل�صات  اأن  ابت�صاره؛ ذلك  يتم 
عى  للمدَّ الوكالة  اإ�صدار  واأن  تراجع عن وعده،  بنك ).....( هو من  واإمنا  الكفالة،  يرف�ص تقدمي 
َعى عليه تلك الوكالة يف اأعمال تخ�ص  عليه ال يعني ت�صليم االإدارة، فغري م�صلَّم فقد ا�صتخدم املُدَّ
اإدارة ال�صركة مل  ِعي م�صتمرًا يف  َعى عليه، ولو كان املُدَّ اإدارة ال�صركة، مما يوؤكد انتقالها اإىل املُدَّ
َعى عليه قد ا�صتخدمها كما يف  عى عليه، واأن املُدَّ يكلفه ال�صركاء يف ذلك املح�صر باإ�صدار وكالة للمدَّ
حيثيات احلكمني رقم )14/د/ت/ج/15( لعام 1421هـ، ورقم )76/د/ت/ج/15( لعام 1421هـ، 
والتي اأكدت اأن املتويلِّ الإدارة ال�صركة هو ).....( بعد تنحيته عن االإدارة، ومت ح�صم مو�صوع من كان 
ي  ي له باملدير العام، فامل�صفِّ متويلِّ اإدارة ال�صركة �صرعًا ومو�صوعًا. واأما ما يخ�ص خماطبة امل�صفِّ
مديرًا  ب�صفته  ال�صجل  تعديل  عليه  َعى  املُدَّ على  واجب  كان  الذي  التجاري  ال�صجل  يف  مبا  متقيد 
واأن تلك املخاطبات  القرارات،  امل�صوؤول عن تنفيذ مثل تلك  االإدارة، وهو  لل�صركة، ورئي�صًا ملجل�ص 
فاعتذر عن  العام،  باملدير  بعدم خماطبته  وقد خاطبه  ال�صركة،  ت�صفية  ي  امل�صفِّ تويلِّ  بعد  كانت 
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َعى عليه على  املُدَّ ا�صتيالء  الدعوى هو  اأ�صا�ص مو�صوع  باأن  الغري، ثم ختم مذكرته  ذلك مبواجهة 
ي�صكل خمالفة خارجة عن  ال�صركة  اأموال  اختال�ص  واأن  ي،  امل�صفِّ واإخفائها عن  ال�صركة  منقوالت 
مدلول املادة )168( من نظام ال�صركات، واأن املادة رقم )168( من النظام ذاته هي التي تنطبق 
َعى عليه مذكرة يف  َعى عليه، ثم ختم مذكرته مبا طلبه �صابقًا، كما قدم وكيل املُدَّ على ت�صرف املُدَّ
ِعي اأكد يف مذكرته ابت�صار حم�صر االجتماع املوؤرخ  ِعي تلخ�صه يف اأواًل: اأن املُدَّ الرد على مذكرة املُدَّ
1405/5/1هـ، والذي ا�صتمر اثنى ع�صر يومًا، وجتاهل ال�صفحات الثالث من املح�صر، والتي ن�صت 
م  على ال�صروط واملتطلبات واملناق�صات التي دارت خالل مدة االجتماعات، علمًا باأن املح�صر املقدَّ
ِعي ين�ص يف ال�صطر االأخري: )اأن اجلل�صة تعترب منعقدة غدًا يف املوعد نف�صه؛ لبحث االأمور  من املُدَّ
ع عليه با�صم املدير  مه بعد اآخر يوم من االجتماعات، والذي وقَّ االأخرى(. مع جتاهله التعهد الذي قدَّ
العام، مما يدل على ا�صتمراره كمدير عام حتى تنفيذ ال�صروط الواردة يف حم�صر االجتماعات. 
عي بكون موكله هو من توىلَّ  يدَّ اأ�صا�ص دعواه  اأن  تناق�صه؛ ذلك  اأكد  ِعي يف مذكرته  املُدَّ اأن  ثانيًا: 
عي باأن موكله قد اأخفى اأموال ال�صركة املنقولة بعد تويلِّ  اإدارة ال�صركة، بينما يف مذكرته هذه يدَّ
ي ت�صفية ال�صركة دون اأن يقدم دلياًل واحدًا؛ وذلك من اأجل اأن يحمي نف�صه من امل�صوؤولية  امل�صفِّ
ِعي مل ت�صتمل على دليل ميكن االعتماد عليه، واإمنا هي  كمدير عام قبل الت�صفية. ثالثًا: مذكرة املُدَّ
تكرار واإطناب واإعادة ملا �صبق تقدميه، واأن جميع االأحكام التي ذكرها اإما منقو�صة، اأو توؤيد دعوى 
موكله، كما يدل على ذلك حكم هيئة التدقيق رقم )198/ت/1423/3هـ (. رابعًا: اأن اخلطابات 
عها ب�صفته مدير عام لها،  عها موكله ب�صفته �صريكًا يف ال�صركة، ومل يوقِّ ِعي وقَّ املرفقة يف مذكرة املُدَّ
ِعي  ع حتت م�صمى املدير العام قبل ت�صفية ال�صركة. خام�صًا: مل يقدم املُدَّ ِعي الذي يوقِّ بخالف املُدَّ
اأي دليل يثبت ت�صلُّم موكله اإدارة ال�صركة، فلي�ص هناك بيان يح�صر موجودات ال�صركة وال حم�صر 
ِعي مكررة ومعادة، ومل تاأت بجديد،  ت�صلُّم االإدارة، ثم اأكد يف ختام املذكرة اأن جميع مذكرات املُدَّ
ثم ختم بطلب احلكم ملوكله بــ )خم�صة ماليني وت�صعمائة وثالثة وخم�صني األفًا و�صبعمائة وخم�صة 
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عيان مذكرات  ما املدَّ ع�صر( ريااًل )5.953.715(. ويف جل�صة 4/18 و6/25 و1428/7/23هـ قدَّ
َعى عليه ما  م وكيل املُدَّ مع امل�صتندات كانت تكرارًا ملا �صبق تقدميه ويف جل�صة 1428/11/7هـ قدَّ
طلبته الدائرة من تقدمي امل�صتند الذي ي�صند دعواه يف املطالبة بن�صيبه من ال�صركة، وهو ميزانية 

مها، وعليه ُرفعت الدعوى من اأجل الدرا�صة واملداولة. عام 1990م، واكتفى الطرفان مبا قدَّ

عليه  َعى  املُدَّ اإلزام  اإىل  دعواه  يهدف من   ).....( ِعي  املُدَّ اإن  وحيث  واالإجابة،  الدعوى  �صماع  بعد 
وت�صعمائة  رة بخم�صة ماليني  واملقدَّ الت�صفية،  التي حتت  ال�صركة  له ن�صيبه من  اأن يدفع   ).....(
اأن  كما  الذي حلقه،  ال�صرر  تعوي�صه عن  مع  ريااًل،  و�صبعمائة وخم�صة ع�صر  األفًا  وثالثة وخم�صني 
رة بخم�صة ماليني  واملقدَّ الت�صفية،  التي حتت  ال�صركة  له بن�صيبه من  َعى عليه يطلب احلكم  املُدَّ
تتعلق  الدعوى  هذه  اإن  وحيث  ريااًل،  ع�صر  وخم�صة  و�صبعمائة  األفًا  وخم�صني  وثالثة  وت�صعمائة 
مبنازعة متفرعة عن نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ 
وتعديالته، فاإن ديوان املظامل يخت�ص والئيًا بالف�صل فيها بناًء على املر�صوم امللكي رقم )م/63( 
بتاريخ 1407/11/26هـ، وقرار جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ ، كما اأن هذه 
الدائرة تخت�ص بنظر الدعوى نوعيًا ومكانيًا بناًء على قرارات معايل رئي�ص الديوان، وعليه تكون 
الدعوى مقبولة �صكاًل. ومن حيث املو�صوع، فاإن الدائرة بعد االطالع على ملف الدعوى، والدفوع 
مها الطرفان، واالطالع على االأحكام ال�صادرة عليهما تبني للدائرة اأن حمل اخلالف بني  التي قدَّ
ي، وحيث اإن الطرفني قد دفع كٌل منهما  الطرفني يكمن فيمن كان توىل االإدارة قبل ت�صليمها للم�صفِّ
ي، وقدم كٌل منهما االأدلة التي ت�صند دعواهما، فاإنه  اأن االآخر هو من توىلَّ اإدارة ال�صركة قبل امل�صفِّ
املوؤرخ يف  املح�صر  والتي ميكن ح�صرها يف  اأدلة،  ِعي ).....( من  املُدَّ ما قدمه  بعد االطالع على 
ِعي ).....( من اإدارة ال�صركة، وتولية االإدارة  1405/5/1هـ، والذي ين�ص على اأن يتم تنحية املُدَّ
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َعى عليه ).....(، وكذلك ما ت�صمنه احلكم رقم )19/د/جت/15( لعام 1422هـ، واحلكم رقم  املُدَّ
)76/د/جت/15( لعام 1421هـ، واحلكم رقم )14/د/جت/15( لعام 1421هـ، واحلكم رقم )75/د/
َعى عليه ).....( هو من توىلَّ اإدارة ال�صركة، وبعد  جت/16( لعام 1423هـ من اأنها ت�صري اإىل اأن املُدَّ
اطالع الدائرة تبني لها التايل: اأنه يف تاريخ 1405/5/1هـ اتفق ال�صركاء على تنحية املدير ).....( 
عن اإدارة ال�صركة، وتولية ).....(، ومت توقيع ذلك املح�صر من اأطراف ال�صركة، واأن يقوم ).....( 
َعى عليه ).....( بذلك من خالل عمل وكالة �صرعية، وباالطالع على املح�صر  ِعي بتوكيل املُدَّ املُدَّ
ع من اأطراف ال�صركة، والذي ن�ص يف ختامه على اأن اجلل�صة منعقدة يف الغد يف املكان والوقت  املوقَّ
َعى عليه،  م من املُدَّ نف�صيهما من اأجل ا�صتكمال اأمور اأخرى، وبعد االطالع على باقي املح�صر املقدَّ
مه  تبني اأن االجتماعات مرتبطة بع�صها ببع�ص، حيث ن�ص يف نهاية حم�صر االجتماع االأول الذي قدَّ
ِعي اأن اجلل�صة منعقدة غدًا يف الوقت نف�صه الذي يفهم منه منع االأخذ بهذا املح�صر دون اأن  املُدَّ
َعى عليه باأنه مل يتم تنفيذ باقي ما مت االتفاق عليه، وبقي  يتم عقد االجتماع يف الغد، وقد دفع املُدَّ
تاريخ  قام يف  فقد  االجتماع،  بعد هذا   ).....( ِعي  املُدَّ يوؤكده عمل  وهذا  لل�صركة،  ).....( مديرًا 
1411/12/3هـ بالتوقيع على ت�صفية ال�صركة ب�صفته املدير العام بعد م�صي ما يقارب �صت �صنوات 
ِعي بالتوقيع با�صم  من تاريخ االتفاق، وهذا يدل على اأنه مل يعمل باالتفاق امل�صار اإليه، واإال ملا قام املُدَّ
املدير العام، وكذلك قام يف تاريخ 1412/10/13هـ بالتوقيع با�صم املدير العام عند جرد موجودات 
ي بعد م�صي ما يقارب �صبع �صنوات من تاريخ االتفاق، وكذلك �صادق  ال�صركة عند ت�صليمها للم�صفِّ
ِعي ).....(  ي اأثناء الت�صفية يخاطب املُدَّ على ميزانية ال�صركة املدققة لعام 1993م، وكان امل�صفِّ
ب�صفته املدير العام، وهذا يدل على اأن املح�صر امل�صار اإليه مل يتم االأخذ به، عالوة على اأنه مل يتم 
عمل جرد للموجودات قبل تنحيته من اإدارة ال�صركة، وال حم�صر ت�صليم عند ت�صلُّم ).....( اإدارة 
ال�صركة، ومل يتم تعديل عقد ال�صركة، وال �صجلها التجاري، االأمر الذي ثبت للدائرة باأن من يقوم 
ِعي ).....(، ويوؤكد ذلك ما اأ�صار اإليه حكم هيئة  ي ت�صفيتها هو املُدَّ باإدارة ال�صركة قبل تويلِّ امل�صفِّ
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ِعي كان هو القائم  التدقيق رقم )557/ت/3( لعام 1427هـ )ثالثًا: البني من اأوراق الق�صية اأن املُدَّ
بعمل مدير ال�صركة ....( وبالتايل فاإن املت�صرف يف منقوالت ال�صركة واأموالها هو املدير ).....(، 
دعوى  فاإن  وعليه  �صالحيات،  من  ل  ُخوِّ ملا  ال�صركة؛  اأموال  يف  الت�صرف  ميكنه  الذي  الوحيد  وهو 
ِعي  َعى عليه تكون غري �صحيحة؛ لكون اإدارة ال�صركة بيد املُدَّ ِعي على املُدَّ االختال�ص التي يدعها املُدَّ
ِعي  عى عليه الت�صرف؛ الأن من ميلك �صالحيات الت�صرف هو املدير العام املُدَّ وحده، وال ميكن للمدَّ
ِعي من دفوع، فاإنها ال ت�صند دعواه، وما ا�صتند اإليه من اأحكام ال تخلو من  ).....(، واأما ما دفع به املُدَّ
ِعي، فاحلكم رقم )14/د/جت/15( لعام  اأمرين: اإما اأنها منقو�صة، اأو مل تتناول مو�صوع دعوى املُدَّ
1421هـ منقو�ص كما ن�ص على ذلك حكم هيئة التدقيق رقم )198/ت/3( لعام 1424هـ، واحلكم 
رقم )75/د/جت/16( لعام 1423هـ منقو�ص بحكم هيئة التدقيق رقم )198/ت/3( لعام 1424هـ، 
واحلكم رقم )76/د/جت/15( لعام 1421هـ قد ن�ص حكم هيئة التدقيق رقم )198/ت/3( لعام 
1424هـ باأن احلكم امل�صار اإليه مل يتعر�ص ملو�صوع الدعوى، ال يف االأ�صباب، وال يف املنطوق، واحلكم 
ِعي يف داللته على دعواه  رقم )19/د/جت/15( لعام 1422هـ، فبعد االطالع على ما ي�صتند اإليه املُدَّ
َعى عليه  تبني اأن احلكم ي�صتند على احلكم رقم )14/د/جت/15( لعام 1421هـ يف م�صاألة اأن املُدَّ
اإليه منقو�ص، كما  اإحدى مذكراته بحيازة موجودات ال�صركة، واحلكم امل�صار  اعرتف �صراحة يف 
ن�ص على ذلك حكم هيئة التدقيق رقم )198/ت/3( لعام 1424هـ �صالف الذكر، وعليه ال ميكن 
اعتبار هذا االعرتاف؛ لكونه م�صتندًا قد مت اإبطاله بحكم هيئة التدقيق، كما اأن ما ا�صتند اإليه يف 
َعى  احلكم رقم )76/د/جت/15( لعام 1421هـ يف تقرير: ).. اأنه قد تبني من اأقوال ال�صريكني املُدَّ
َعى عليهما  عليهما – وهما الطرفان يف هذه الدعوى – وجود اأموال عينية تابعة لل�صركة مل يقم املُدَّ
ي ...(، وهذا احلكم قد كفت هيئة التدقيق الدائرة يف عدم اعتباره، حيث قررت  بت�صليمها للم�صفِّ
يف حكمها رقم )198/ت/3( لعام 1424هـ باأن احلكم امل�صار اإليه مل يتعر�ص ملو�صوع الدعوى، ال 
ِعي اأي م�صتند ميكن اأن يع�صد دعواه، وما مت  يف االأ�صباب، وال يف املنطوق، وعليه ال يوجد لدى املُدَّ
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هو  لل�صركة  الفعلي  املدير  اأن  على  يدل  فهذا  عليه،  َعى  املُدَّ بتوكيل  ِعي  املُدَّ يقوم  باأن  عليه  االتفاق 
ِعي؛ لكونه ميلك حق التوكيل، وقد تقرر �صرعًا اأن �صاحب ال�صاأن هو من ميلك حق التوكيل؛ اإذ له  املُدَّ
احلق يف الف�صخ متى �صاء دون اإذن املوكل، والعمل مبا وكل به املوكل دون اإذنه ما مل يكن هناك مانع 
معترب �صرعًا، وبالتايل فاإن الدائرة تبقى على االأ�صل، وهو ما ن�ص عليه ملحق عقد ال�صركة املقيد 
ِعي ).....(  هو مدير ال�صركة، اإ�صافة اإىل  لدى كتابة العدل باخلرب يف 1402/1/2هـ من اأن املُدَّ
عي مل يقدم اأي م�صتند قانوين ميكن اعتباره، مما تقرر الدائرة واحلال هذه رف�ص طلبات  اأن املدَّ
ر بخم�صة  واملقدَّ ال�صركة،  باقي  بن�صيبه من  َعى عليه ).....(  املُدَّ يتعلق مبطالبة  ما  واأما  ِعي،  املُدَّ
ِعي  ماليني وت�صعمائة وثالثة وخم�صني األفًا و�صبعمائة وخم�صة ع�صر ريااًل )5.943.715( لكون املُدَّ
مديرًا لها، وملا ن�صت عليه ميزانية عام 1990م، وال�صادرة يف 1412/4/19هـ، 1991/11/2م، 
رقم )76/د/ االطالع على احلكم  وبعد  الدائرة  فاإن  ال�صركة،  ِعي يف ممتلكات  املُدَّ ت�صرف  وقد 
جت/15( لعام 1421هـ واملوؤيد من هيئة التدقيق الثالثة بحكمها رقم )28/د/ت/3( لعام 1422هـ 
اأن مو�صوع  َعى عليه ).....(( تبني  املُدَّ املقامة من ).....( �صد  الدعوى  بــ )عدم قبول  القا�صي 
َعى عليه يف هذا الدعوى، وملا كان من املقرر اأنه ال يجوز  احلكم ال�صابق هو تكرار ملا طالب به املُدَّ
النظر يف دعوى قد �صبق الف�صل فيها من جهة ق�صائية بحكم نهائي ملا يف ذلك من اإهدار حلجة 
االأحكام الق�صائية، وزعزعة ال�صتقرارها، وت�صل�صل ال نهاية له، ف�صاًل عما حتدثه من ا�صطراب عند 
التنفيذ واختالف عند التطبيق، وملا كان الثابت من اأوراق الدعوى اأن هذه الدعوى قد �صبق نظرها 
اأمام الدائرة التجارية اخلام�صة ع�صر بفرع ديوان املظامل يف املنطقة ال�صرقية، و�صدر منها احلكم 
َعى عليه، وترى الدائرة  النهائي �صالف الذكر، االأمر الذي يق�صي بعدم جواز النظر يف مطالبات املُدَّ
ي بداًل  اأجل تعيني م�صفِّ اإىل الدائرة التجارية اخلام�صة ع�صرة من  م  اأن على طريف الدعوى التقدُّ
عمن مت عزله من ِقبل الدائرة التجارية اخلام�صة ع�صر، وحيث اإن ال�صركة ما زالت حتت الت�صفية 
ي؛ للنظر فيما  من تاريخ اإعالن قرار ال�صركاء بت�صفيتها، االأمر الذي يق�صي بوجوب تعيني م�صفِّ
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لل�صركاء، وما عليهم.  
 ).....( �ضد   ).....( من  املقامة  الدعوى  رف�س  اأواًل:  التايل:  باحلكم  الدائرة  حكمت  لذلك 

ال�ضركاء يف ال�ضركة ال�ضعودية ).....( حتت الت�ضفية، ثانياً: عدم قبول طلبات ).....(؛ ل�ضابقة 

الف�ضل فيها؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/711/ق لعام 1417هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 128/د/جت/2 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 153/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/19هـ

لالرتباط  الدعوى  �ضم   – �ضفة   - خربة   – والت�ضبب  املبا�ضرة  املدير–  م�ضوؤولية   – �ضركة 

-ت�ضفية.

من  الفرتة  بتحمل خ�صائرها عن  ال�صركة  عام  مدير  باعتباره  عليه  عى  للمدَّ عيني  املدَّ مطالبة   -1
1968/5/26م حتى تتم ت�صفيتها.

عى عليه  َعى عليه ونفيه توليه اإدارتها – تفوي�ص ال�صركاء للمدَّ ثبوت اأن مدير ال�صركة لي�ص هو املُدَّ
بتعيني مدير لل�صركة – اأثره: عدم م�صوؤوليته عن تعوي�ص االأ�صرار التي اأ�صابت ال�صركاء؛ الأن العربة 
مبن با�صر االإدارة، ولي�ص مبن عنيَّ املدير؛ والأن القاعدة ال�صرعية جرت باأنه اإذا اجتمع املبا�صر مع 
املت�صبب اأ�صيف احلكم اإىل املبا�صر – موؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غري ذي �صفة.

باأن يدفع مبلغ )1403404.03(  االأول  ِعي  املُدَّ باإلزام  َعى عليه يف دعوى م�صتقلة  املُدَّ 2- مطالبة 
رياالت – ارتباط مو�صوع الدعويني، وال�صلطة التقديرية للدائرة يف �صمها اإىل االرتباط ولي�صدر 
مبلغ  اأن  عيني-ثبوت  املدَّ عليه مع دعوى  َعى  املُدَّ الف�صل يف دعوى  قبول  – اأثره:  واحد  فيها حكم 
ي ال�صركة يف تقريره  ِعي االأول على نحو ما انتهى اإليه م�صفِّ عى عليه يف ذمة املُدَّ املطالبة ثابت للمدَّ
ِعي االأول باأن  النهائي واحل�صاب اخلتامي واخلبري املحا�صبي املنتدب من الدائرة – اأثره: اإلزام املُدَّ

عى عليه مبلغ )1.403.404.03( رياالت. يدفع للمدَّ

 نظام املحكمة التجارية ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.
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 نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.

ِعي وكالة ).....( قد تقدم  تتح�صل وقائع الدعوى ح�صبما يبني من االطالع على اأوراقها يف اأن املُدَّ
َعى عليه حا�صلها ما يلي: بدعوى �صد املُدَّ

�ص ).....( و).....( �صركة تو�صية ب�صيطة يف 1395/6/8ه، وكانت با�صم �صركة ).....(  باأنه قد اأ�صَّ
وعدلت  رياٍل،  األف  ومائتي  مليونني  واأ�صبح  راأ�صمالها  زاد  ثم   ،).....( �صركة  التجارية  و�صمتها 

ال�صركة بتاريخ 1401/6/15هـ اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة.
 )%45( البالغة  ح�صته  عن  وتنازل  ال�صركة  من   ).....( ال�صريك  ان�صحب  1402/11/6هـ  ويف 
لــ  عت احل�ص�ص على ال�صركاء اجلدد لي�صبح  ِعي االأول عن )10%( وُوزِّ املُدَّ اإىل تنازل  باالإ�صافة 
عن  تنازلتا  اللتني   )%10(  ).....( ولــ   ،)%40(  ).....( ولــ   ،)%5( و).....(   ،)%45(  ).....(

ح�صتيهما البالغة )50%( اإىل موؤ�ص�صة ).....( ل�صاحبها ).....( يف تعديل اآخر لل�صركة.
ولــ  َعى عليه )%60(  املُدَّ فاأ�صبحت ح�صة   ،).....( لــ  ).....( عن )10%( من ح�صته  تنازل  ثم 

).....( )35%(، و).....( )%5(.
َعى عليه �صراء  وقد ُعنيِّ ).....( مديرًا لل�صركة يف عقدها )البند احلادي ع�صر(، ثم عر�ص املُدَّ
ح�صة ).....( مببلغ )مليونني ومائتي األف( دوالٍر اأمريكي، واأن يدفع لــ ).....( مبلغًا قدره )مليون 
واثنان واأربعون األفًا وثمامنائة و�صبعة وخم�صون( ريااًل �صعوديًا نظري تنازله عن ح�صته اأي�صًا، ثم 
وثالثون(  اآالف  وثمانية  وت�صعمائة  ماليني  )ثالثة  قدره  مبلغًا   ).....( لــ  يدفع  باأن  العر�ص  ل  عدَّ
ريااًل �صعوديًا، ولــ ).....( مبلغ قدره )خم�صمائة وثمانية وخم�صون األفًا وثالثمائة وثالثة وثالثون( 
ووافق عليه ).....(  خ يف 1986/5/18م،  املوؤرَّ ثبت ذلك يف حم�صر االجتماع  �صعوديًا، وقد  ريااًل 

َعى عليه عاد وتراجع عن عر�صيه. و).....(، ولكن املُدَّ
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ِعي وكالة  وبعد هذا العر�ص بعامني فقط و�صلت خ�صائر ال�صركة )94%( من راأ�ص املال، وقال املُدَّ
وي�صتند  بال�صركاء،  االإ�صرار  عليه  َعى  املُدَّ د  وتعمَّ اخل�صائر،  هذه  �صورية  على  وا�صح  دليل  هذا  اإن 
عيان اإىل ن�ص املادة )168( من نظام ال�صركات التي تن�ص على اأنه: )ال يجوز عزل املديرين  املدَّ
غ �صرعي، وي�صاأل املديرون بالت�صامن عن تعوي�ص  املعينني يف عقد ال�صركة، اأو يف عقد م�صتقل اإال مل�صوِّ
ال�صرر الذي ي�صيب ال�صركة، اأو ال�صركاء، اأو الغري ب�صبب خمالفة اأحكام هذا النظام، اأو ن�صو�ص 
اأداء عملهم، وكل �صرط يق�صي بغري ذلك  اأو ب�صبب ما ي�صدر منهم من اأخطاء يف  عقد ال�صركة، 

ُيعترب كاأن مل يكن ...(.
عيني اإلزام ال�صركة املدير ).....( بتعوي�ص موكليه عن االأ�صرار التي حلقت بهما  ويطلب وكيل املدَّ
ده االإ�صرار بها، واإعادة حقوق موكليه الثابتة �صرعًا، م�صريًا اإىل  نتيجة اإدارته اخلاطئة لل�صركة، وتعمُّ
عيني  َعى عليه ).....( رفع دعوى، وطلب ت�صفية ال�صركة، واأجيب اإىل طلبه، ومل يبق اأمام املدَّ اأن املُدَّ
من �صبيل �صوى الرجوع عليه ح�صبما تق�صي به املادة )168( �صالفة الذكر؛ للح�صول على حقوقهما.
وقد ُقيِّدت الدعوى يف �صجالت الديوان ق�صية برقم )1/343/ق( لعام 1414هـ، وبعد اأن �ُصطبت 
اأطراف  ا�صتدعت  الدائرة حيث  اإىل هذه  واأحيلت  لعام 1417هـ،  اأعيد قيدها برقم )1/711/ق( 
ود.   ،).....( د.  وكياله  عليه  َعى  املُدَّ وعن  البيان،  �صالف  وكيلهما  عيني  املدَّ عن  فح�صر  النزاع، 
ماه من مذكرات، اأو  ).....( – كٌل على حدا – والذي كان حا�صل اإجابتهما على الدعوى فيما قدَّ

م�صتندات، اأو اأقوال ما يلي:
جميع  من  اإدارة  جمل�ص  بوا�صطة  تدار  كانت  واإمنا  ال�صركة،  باإدارة  مطلقًا  ينفرد  مل  موكلهما  اأن   

ال�صركاء، وكان ).....( هو املدير الفني واالإداري وامل�صريِّ الأعمال ال�صركة.
ثم هرب ).....( من اململكة بعد اأن ا�صتوىل على ما يقارب من مليوين رياٍل، وا�صتوىل على م�صتندات 
ال�صركة و�صجالتها عند هروبه، وكان بذمته مل�صلحة الزكاة حوايل )مليوين( رياٍل ك�صريبة على 
َعى عليه فيها، فا�صتحال ح�صول ال�صركة على �صهادة من م�صلحة  دخله من ال�صركة قبل دخول املُدَّ
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الزكاة باالإبراء منها، وبالتايل ُحِرمت من الدخول يف املناق�صات احلكومية.
برف�ص  احتياطيًا  اأجابا  كما  اأ�صليًا  حمررة  غري  لكونها  الدعوى؛  قبول  عدم  الوكيالن  طلب  وقد 

الدعوى؛ لعدم ا�صتنادها اإىل اأ�صا�ص من الواقع، اأو اأحكام ال�صرع والنظام.
َعى عليه  ِعي وكالة اأنه يت�صح من �صورة ال�صجل التجاري انفراد املُدَّ وبجل�صة 1415/8/21هـ ذكر املُدَّ
باإدارة ال�صركة، واأنه قام بتعيني ).....( مديرًا لها، ويت�صاءل: ملاذا ا�صتمرت ال�صركة يف العمل، وهي 
حمرومة من الدخول يف املناق�صات احلكومية حتى بلغت خ�صائرها ال�صنوية ما يقارب من )مليوين( 
ففي  وم�صروفات،  عمال  رواتب  الديون  غالبية  واأن  عليه،  عى  للمدَّ اململوكة   ).....( ملوؤ�ص�صة  رياٍل 
الوقت الذي مل تبلغ فيه عقود ال�صركة اأكث من )�صتمائة األف( رياٍل كانت م�صاريف العمال فقط 
َعى عليه قد اأغرق ال�صركة بديون  ال تزيد عن )املليون و�صتمائة األف( رياٍل. م�صيفًا القول: اأن املُدَّ
وكيله  امل�صنع  ا�صرتى  الت�صفية  وعند  لل�صركة،  كدائن   ).....( موؤ�ص�صته  ل�صالح  وهمية  دفرتية 
الدكتور ).....(، وخرج ).....( بديون بلغت ما يزيد عن �صبعمائة األف رياٍل، وخ�صارة راأ�صماله، 
وخرج ).....( اأي�صًا بخ�صارة جميع راأ�ص ماله، اإ�صافة اإىل مبلغ )اأربعمائة األف( رياٍل قر�ص دفعها 
َعى  لل�صركة، ومل ي�صتعد منه اإال حوايل )مائة األف( رياٍل ا�صتلمها كناجت للت�صفية، واأ�صاف اأن املُدَّ
واالأ�صرار  اخل�صائر  عن  ال�صركاء  تعوي�ص  يلزمه  النظام  ومبوجب  اخل�صائر،  ح�صول  د  تعمَّ عليه 
اأ�صدرت  قد  بالديوان  الثالثة  التجارية  الدائرة  وكانت  االإدارة،  يف  اأخطائه  ح�صول  عن  الناجتة 
بانتهاء  1410هـ  لعام  )1/303/ق(  رقم  الق�صية  يف  1415هـ  لعام  )16/د/جت/3(  رقم  احلكم 
اأعمال ت�صفية �صركة ).....(، وبعر�ص ذلك على طريف النزاع قررا القناعة مع حتفظهما مبطالبة 
).....( بالتعوي�ص عن االأ�صرار التي ت�صبب فيها، وكان ذلك يف الدعوى التي رفعها ).....( �صد 

).....( و).....(.
واإلزام  عيني،  املدَّ دعوى  رف�ص  ي  امل�صفِّ تقرير  على  بناًء   ).....( ويف جل�صة 1415/9/28هـ طلب 
ِعية  املُدَّ وكيل  ذلك  على  ب  عقَّ وقد   ،).....( ملوكله  ريااًل  مبلغ )1.595.249/70(  بدفع   ).....(
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مبذكرة جاء فيها: قامت موؤ�ص�صة ).....( دون علم ال�صركاء ب�صركة ).....( با�صتغالل ا�صم االأخرية 
يف الدخول يف املناق�صات احلكومية كم�صنع وطني، ثم تبيع لهم منتجات �صركة ).....( التي هي 

وكيل لها بداًل من منتجات ).....(.
فيها  �صرح  التجارة يف 1986/5/19م  وزارة  اإىل  ب�صكوى  م  تقدَّ بذلك   ).....( موكله  وعندما علم 
َعى عليها، وعندما علم ).....(  ما ات�صح له من اأمر �صركة ).....( ووكيلتها موؤ�ص�صة ).....( املُدَّ
ال�صركة،  اإدارة  من   ).....( موكله  بعزل  قرارًا  اأ�صدر  موكله  ب�صكوى   ).....( موؤ�ص�صة  �صاحب 
وتعيني ).....( مديرًا لها، وكان ذلك يف 1986/5/26م، فا�صطر ).....( اإىل مغادرة اململكة يف 

1406/9/24هـ املوافق 1986/6/2م.
�صركة  وكيل  تباع حل�صاب  ولكنها حقيقة   ،).....( �صركة  اأوراق  على  تتم  املبيعات  اإن جميع  وقال: 
).....( موؤ�ص�صة ).....(، وظلت موؤ�ص�صة ).....( تتبع هذا االأ�صلوب بت�صخري عمال �صركة ).....(؛ 
للعمل ل�صاحلها، ثم حت�صب جميع الرواتب وامل�صاريف على ح�صاب �صركة ).....( حتى اأغرقتها 
يف تلك الديون الوهمية، وقال: اإن موكله ).....( �صريك اأجنبي ال يدفع زكاة على دخله، بل يدفع 
�صرائب، وامل�صروع كان معفيًا من ال�صرائب ملدة ع�صر �صنوات، ثم يت�صاءل عن الفرتة بني �صفر موكله 
َعى عليه االجتماع؛ التخاذ قرار حل ال�صركة يف 1989/4/29م،  ).....( يف 1986/6/2م، وطلب املُدَّ
َعى عليه خالل هذه ال�صنوات الثالث ما دامت ال�صركة  اأي بعد ثالث �صنوات، فماذا كان يعمل املُدَّ
قد ُحرمت من الدخول يف امل�صاريع كما يقول، ومل يتمكن ).....( من ح�صور االجتماع؛ الأن مدير 
ال�صركة مل ير�صل له تاأ�صرية دخول للمملكة؛ لهذا ال�صبب وجميع خ�صائر ال�صركة الوهمية اأتت خالل 
َعى عليه طلب موكلي بت�صفية ال�صركة، اأو اإيقاف ن�صاطها يف  هذه ال�صنوات الثالث، لقد جتاهل املُدَّ

حم�صر االجتماع بتاريخ 1986/5/19م، وا�صتمر يف اإدارة ال�صركة باإرادته املنفردة.
َعى عليه على ذلك: باأن ).....( قد ا�صتمر يف مبا�صرة م�صوؤولياته الفنية لل�صركة  وقد اأجاب وكيل املُدَّ
من 1984/10/10 مبوجب اخلطاب رقم )36/3333( حتى نهاية دي�صمرب 1984م، اأي ما يتجاوز 
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ال�صحب  يف  ال�صركاء  عن  ينوب  وكياًل  املذكور  ُعنيِّ  1405/1/21هـ  ويف  يومًا،  وع�صرين  �صهرين 
والتوقيع، وحتويل وتظهري ال�صيكات على ح�صابهم بالبنك ).....( فرع امللز، وح�صل على ت�صهيالت 
يف حدود )مليوين( رياٍل، مما يعني اأن اإدارة ال�صركة فنيًا وماليًا واإداريًا كانت حتت يد ).....(، 
وقد بلغت اخل�صائر الفعلية لل�صركة يف 1985/12/31م، اأي بعد �صنة و�صهر من اإدارته مبلغًا قدره 
)4.928.333.83( اأربعة ماليني وت�صعمائة وثمانية وع�صرون األفًا وثالثمائة وثالثة وثالثون ريااًل 
وثالثة وثمانون هللة، اأي مبا ي�صاوي )78%( من راأ�ص مال ال�صركة ح�صب تقرير املحا�صب ).....( 

)�ص2 من التقرير( وهذا تقدير مبدئي ح�صبما ذكر يف التقدير.
ومبطالعة التقرير املذكور يف اآخر �صفحة يتبني ما يلي:

1-حقوق ال�صركاء من اإجمايل ال�صركة املدينة يف 1994/6/15م مبلغ )2.456.676.25( مليونان 
واأربعمائة و�صتة وخم�صون األفًا و�صتمائة و�صتة و�صبعون ريااًل وخم�ص وع�صرون هللة.

2-موؤ�ص�صة ).....( مبلغ قدره )2.829.595.91( ريااًل.
3-).....( )1.728.187/18( ريااًل.

4-).....( )225.272/22( ريااًل.
عى عليه بتعيني املدعو ).....( مديرًا لل�صركة،  ويف 1986/5/26م قام ).....( الوكيل ال�صرعي للمدَّ
وقرر ال�صركاء ال�صعوديون ت�صفية ال�صركة يف اجتماعهم املوؤرخ يف 1989/4/29م اأي بعد اأن اأدارها 
باأن  عليه  َعى  املُدَّ وكيل  ب  وعقَّ يومًا،  وع�صرون  �صبعة  اإال  �صنوات  ثالث  ملدة  املذكور  اجلديد  املدير 
التجارة  بوزارة  وامل�صجل   ،).....( �صركة  وبني   ،).....( موؤ�ص�صة  بني  الذي  التجارية  الوكالة  عقد 
تعطيها احلق يف بيع منتجات ال�صركة املذكورة دون احلاجة للبحث عن �صركة اأخرى، اأو ا�صتخدام 
ِعي وكالة على ذلك يف مذكرته بتاريخ 1416/4/23هـ، وقال: اإن اخل�صائر  ترخي�صها، وقد اأجاب املُدَّ
رها املحا�صب القانوين قد �صملت مبلغ )2.000.000( رياٍل، وهي حقوق ل�صركة ).....(  التي قدَّ
اأن خ�صائر ال�صركة )%37(  دة تقريره  لدى ال�صركة ).....(، وقد ذكر املحا�صب القانوين يف م�صوَّ
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عيني مل يوافقا  ين املذكور اأعاله، فاإن اخل�صائر لن تتعدى )5%( علمًا باأن املدَّ واإذا اأ�صيف مبلغ الدَّ
ال�صادر 1986/5/18م،  االجتماع  عليه يف حم�صر  االعرتا�ص  ومت  املذكور،  املحا�صب  تقرير  على 
وقال: اإن ال�صركة كان بها مدير مايل، مما يعني اأن موكله ).....( كانت اإدارته قا�صرة على النواحي 

الفنية، واإال ملا كان له احلق يف االعرتا�ص على تقرير املحا�صب القانوين.
 ،).....( �صركة  طريق  عن  احلكومية  املناق�صات  يف  الدخول   ).....( موؤ�ص�صة  هدف  اإن  وقال: 
والتعاقد با�صمهما على اأن يكون البيع من منتجات �صركة ).....(؛ الأن النظام يوجب على اجلهات 
الهيئة  الدخول يف مناق�صات  فعاًل عند  وقد حدث ذلك  املحلية،  ال�صركات  ال�صراء من  احلكومية 

امللكية للجبيل وينبغ وك�صفته وزارة التجارة.
عيني فيما بعد بيانًا اأو�صح فيه اأن م�صاريع ال�صركة كانت حتقق اأرباحًا، واأن اإيراداتها  م وكيل املدَّ وقدَّ
يف عام 1984م كانت )3.834.702( رياٍل، واأ�صبحت تنخف�ص حتى و�صلت اإىل )102.761( ريااًل 
هذه  تخفي�ص  مت  ولو  واالإدارية،  العمومية  م�صاريفها  يف  تكمن  خ�صارتها  وكانت  1990م،  عام  يف 
َعى عليه  اأرباحًا حتى مع انخفا�ص امل�صاريع، وهذا راجع اإىل املُدَّ امل�صاريف لبقيت ال�صركة حتقق 
).....( الذي كان يجب عليه خف�ص امل�صاريف مع انخفا�ص االإيرادات باعتباره مديرًا، وهذا مل 

يحدث.
ي اأو�صح يف تقريره عدم وجود نظام اإداري، اأو مايل وحما�صبي مكتوب لل�صركة،  واأ�صاف اأن امل�صفِّ
اأو فواتري مرقمة، وكذلك عدم اعتماد امل�صروفات من  اأو قب�ص  ومل يكن هناك م�صتندات �صرف 
االإدارة، ومل تكن م�صتنداتها مكتملة، كما مل تخ�صع عملية �صرف الرواتب لرقابة مبا�صرة، ومل يوجد 
ي اأن  ذة، كما اأكد امل�صفِّ ك�صوف رواتب، ولي�ص هناك رقابة داخلية، اأو ملفات مكتملة للعمليات املنفَّ
نتائج عمله مقيَّدة باأوجه الق�صور املايل واالإداري واملحا�صبي يف ال�صركة )نهاية ال�صفحة ال�صابعة 
عيني بذلك على مدى االإهمال الوا�صح يف اإدارة ال�صركة ممثلة  من تقريره االأول(، وا�صتدل وكيل املدَّ
ل بالدفاتر، ومل  ي ذكر اأنه قد تبني له اأن هناك اإيرادات مل ُت�صجَّ يف ).....( م�صريًا اإىل اأن امل�صفِّ
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ِعي وكالة اإىل اأن هذا  حتتوي ملفات ال�صركة على امل�صتندات الكافية لثبوتها واإي�صاحها، وانتهى املُدَّ
ع عقدًا  باأن ).....( قد وقَّ اإدارة ال�صركة م�صيفًا القول  اإليه  كله يو�صح مدى الف�صاد الذي و�صلت 
الإن�صاء امل�صنع مع �صركة ).....(، اإال اأن املدير ).....( رف�ص التوقيع، مما فوَّت على ال�صركة هذه 
اإن�صاء امل�صنع )ع�صرة  رًا لها اأن يكون حجم اأعمال ال�صركة بعد  الفر�صة الذهبية، والتي كان مقدَّ
ماليني( رياٍل �صنويًا، وا�صتخل�ص مما �صبق وجود اخلطاأ املتمثل يف اإهمال ج�صيم، وعدم وجود نظام 
اإداري ومايل وحما�صبي لل�صركة، وعدم وجود دفاتر منتظمة و�صجالت وم�صتندات �صرف، اأو فواتري 

وم�صتخل�صات ... اإلخ، مما ت�صبَّب يف اإحلاق الديون بال�صركة، واأدى اإىل ت�صفيتها.
م  تقدَّ 1417/7/16هـ  ويف  ريااًل،   )13.301.485( مببلغ   ).....( مطالبة  حا�صله  بيانًا  واأرفق 
املحا�صب  ال�صركة  ي  م�صفِّ ذكره  ما  اإىل  ا�صتنادًا   ).....( �صد  بدعوى  عليه  َعى  املُدَّ وكيل   ).....(
اإ�صغال ذمة ).....( مببلغ )1.855.063.06( ريااًل لل�صركة يخ�ص موكله  القانوين ).....( من 

منها مبلغ )1.113.037( ريااًل طلب اإلزامه بدفعها.
َعى عليه وكالة ).....( مبذكرة يف 1419/10/9هـ اأ�صاف فيها اإىل طلبه ال�صابق اإلزام  م املُدَّ ثم تقدَّ

).....( مبا يلي:
يف  ا�صرتاها  التي  احل�ص�ص  قيمة  عن  رياٍل   )6.700.000( قدره  مبلغًا   ).....( لــ  يدفع  اأن   -1

ال�صركة.
2- اأن يدفع لــ ).....( مبلغًا قدره )2.000.000( رياٍل عن ح�صته يف متويل تو�صعة ال�صركة على 

قطعة االأر�ص التي ُمنحت لها.
رها بع�صرة ماليني رياٍل. 3- اأن يدفع لــ ).....( تعوي�صًا عما فاته من منفعة قدَّ

يحققها،  خبري  اإىل  حتتاج  الدعوى  باأن  الطرفني  الدائرة  اأفهمت  1419/9/23هـ  االأحد  وبجل�صة 
ويقوم بتقييم اإدارة ال�صركة، وما اإذا كان عمل املدير قد اأحلق �صررًا بال�صركة وال�صركاء و�صبَّب لها 
اخل�صائر، ويثبت اأو ينفي تلك االأ�صرار من واقع ما لدى االأطراف من دفاتر، ثم اأ�صدرت الدائرة 
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قرارها رقم )31/د/جت/2( لعام 1420هـ بندب مكتب ).....( بتويل مهمة املحا�صبة بني الطرفني، 
وقد اأ�صدر اخلبري املحا�صبي تقريره بتاريخ 1423/6/12هـ، ومت متكني طريف الدعوى من االطالع 
عليه، واإبداء مالحظاتهما عليه، والتي جرى عر�صها على اخلبري املكلف من ِقبل الدائرة الذي مل ير 
فيها ما ي�صتوجب عدوله عما انتهى اإليه يف تقريره ويف اجلل�صة املنعقدة بتاريخ 1424/9/17هـ ح�صر 
َعى عليه االأول – ).....( – باأن  عني واإلزام املُدَّ َعى عليه طلبات موكله بطلب رد دعوى املدَّ وكيل املُدَّ
يدفع ملوكله ما قرره اخلبري، ومقداره )1.403.404.03( رياالت، كما جاء يف التقرير مع احتفاظ 
َعى عليه االأول بحقوقه التي مل ترد يف تقرير اخلبري، ثم توالت اجلل�صات. ويف  موكله مبطالبة املُدَّ
ماه، وطلبا الف�صل  اجلل�صة املنعقدة بتاريخ 1428/4/11هـ قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �صبق واأن قَدّ

يف الدعوى، ويف اجلل�صة املنعقدة بتاريخ هذا اليوم اأ�صدرت الدائرة حكمها بذات اجلل�صة.

 )11( املادة  مبوجب  ال�صركة  عام  مدير  باعتباره  عليه  َعى  املُدَّ اإلزام  يطلبان  عيني  املدَّ اإن  وحيث 
من ملحق تعديل عقد �صركة ).....( بتحمل خ�صارة ال�صركة عن الفرتة من 1986/5/26م حتى 
َعى  ِعي باإلزام املُدَّ ت�صفيتها ا�صتنادًا اإىل ن�ص املادة )168( من نظام ال�صركات، كما طالب وكيل املُدَّ

عليه االأول ).....( باأن يدفع ملوكله مبلغ )1.403.404.03( رياالت.
َعى عليه، فاإن املادة )168( من نظام ال�صركات قد ن�صت على:  عيني جتاه املُدَّ اأما عن مطالبة املدَّ
الغري  اأو  ال�صركاء،  اأو  ال�صركة،  الذي ي�صيب  ال�صرر  تعوي�ص  بالت�صامن عن  املديرون  وي�صاأل   ...(
ب�صبب خمالفة اأحكام هذا النظام، اأو ن�صو�ص عقد ال�صراكة اأو نظامها، اأو ب�صبب ما ي�صدر منهم 
اإقامة  اأداء عملهم، وكل �صرط يق�صي بغري ذلك ُيعترب كاأن مل يكن، وال حتوُّل دون  من اأخطاء يف 
دعوى امل�صوؤولية موافقة ال�صركاء على اإبراء ذمة املديرين، وال ت�صمح دعوى امل�صوؤولية بعد انق�صاء 

ثالث �صنوات من تاريخ اكت�صاف الفعل ال�صار(.
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التي  اأعمال االإدارة بغ�ص النظر عن الطريقة  ال�صركة والذي با�صر  وبن�ص هذه املادة، فاإن مدير 
متت لتعيينه، يتحمل امل�صوؤولية عن تعوي�ص ال�صرر الذي ي�صيب ال�صركة، اأو ال�صركاء، اأو الغري ب�صبب 

خمالفة العقد، اأو ب�صبب االأخطاء يف اأداء عمله.
وحيث اإن الثابت اأن مدير عام �صركة ).....( من تاريخ 1986/5/26م هو ).....(، وذلك مبوجب 
بالقرار  بتاريخ 1986/5/26م، ومبا هو مثَبت  ال�صريك ).....( رقم )86/110/12(  قرار وكيل 
ع  االإداري رقم )2( لعام 1986م، وال�صادر يف 1986/7/30م ب�صالحيات مدير عام ال�صركة، واملوقَّ
من وكيل ال�صريك ).....(، وهو ما اأثبته ال�صجل التجاري لل�صركة واملوؤرخ يف 1407/2/18هـ املوافق 
خة يف  خة يف 1415/8/21هـ، واملوؤرَّ عيني بذلك يف مذكرته املوؤرَّ 1986/10/22م، وقد اأقر وكيل املدَّ

َعى عليه تويلِّ موكله الإدارة ال�صركة. 1415/11/23هـ مع نفي وكيل املُدَّ
تعوي�ص  عن  امل�صوؤولية  دعوى  اإليه  توجه  فال  فبالتايل  لل�صركة،  مديرًا  لي�ص  عليه  َعى  املُدَّ اإن  حيث 
االأ�صرار التي اأ�صابت ال�صركاء عن اإدارته لل�صركة؛ لكونه مل يتولَّ االإدارة، وعليه فاإن الدعوى تكون 

مقامة على غري ذي �صفة مما تق�صي معه الدائرة بعدم قبولها.
ال�صراكة ن�ص على: )اتفق  املادة )11( من ملحق تعديل عقد  باأن ن�ص  عيني  اأما ادعاء وكيل املدَّ
كافة  ذلك  يف  وله  ال�صركة،  باإدارة  الغر�ص  لهذا  ينتدبه  من  اأو   ،).....( يقوم  اأن  على  ال�صركاء 
َعى عليه هو مدير ال�صركة،  ال�صلطات وال�صالحيات الالزمة؛ للقيام بتلك االإدارة ...( باعتبار املُدَّ
ِعي االأول، وتعيني ).....( مديرًا لل�صركة ثبت انفراده باالإدارة،  اأو من يعينه هو وقيامه بعزل املُدَّ
عليها  املن�صو�ص  امل�صوؤولية  دعوى  اإليه  توجه  من  وهو  االإدارة،  با�صر  العربة مبن  باأن  عنه  فيجاب 
املبا�صر  اإذا اجتمع  اأنه  ال�صرعية  بتعيينه، والقاعدة  ال�صركات ال من قام  باملادة )168( من نظام 
َعى عليه بتعيني مدير لل�صركة  واملت�صبب اأ�صيف احلكم اإىل املبا�صر، ف�صاًل عن ذلك فاإن انفراد املُدَّ
من ِقبله كان بتفوي�ص من ال�صركاء بال�صركة يف عقد ال�صركة، واإذا اأمكن القول اإن دعوى امل�صوؤولية 
توجه ملن قام بتعيني املدير، فاإن ذلك يعود على املادة املذكورة باالإبطال، فاإن مدير ال�صركة ال ميكن 
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اأن يعنيِّ يف ال�صركة اإال عن طريق ال�صركاء فيها، وعلى هذا القول فيمكن توجيه دعوى امل�صوؤولية على 
ال�صركاء يف ال�صركة الذي تولوا تعيني املدير فيها، وعلى هذا االعتبار ميكن اأن تقام دعوى امل�صوؤولية 
َعى عليه باختيار مدير لل�صركة، وهذا غري مقبول، وال ميكن  عيني؛ لكونهم من فوَّ�ص املُدَّ على املدَّ

القول به.
مبلغ  ملوكله  يدفع  باأن   ).....( االأول  ِعي  املُدَّ باإلزام  عليه  َعى  املُدَّ وكيل  مطالبة  عن  اأما 

)1.403.404.03( رياالت.
َعى عليه بالئحة دعوى م�صتقلة، اإال اأنه مت �صمها اإىل  م بها وكيل املُدَّ وحيث اإن هذه املطالبة قد تقدَّ
املحكمة  املادة )488( من نظام  اإىل ن�ص  ا�صتنادًا  املنظورة  بالدعوى  لتعلقها  الدعوى؛  ملف هذه 

التجارية، فاإن الدائرة تقبل الف�صل فيها مع هذه الدعوى.
ِعي االأول ).....(، وذلك على  عى عليه يف ذمة املُدَّ اأما عن املو�صوع، فاإن مبلغ املطالبة ثابت للمدَّ
اخلبري  اأكده  ما  وهو  للت�صفية،  اخلتامي  واحل�صاب  النهائي،  تقريره  يف  ال�صركة  ي  م�صفِّ قرره  ما 

املحا�صبي املعني من ِقبل الدائرة يف تقريره )الق�صم الثاين/ي(، وهو ما تق�صي به الدائرة.  
لذلك حكمت الدائرة باالآتي:

).....(؛  موؤ�ض�ضة  �ضاحب   ).....( �ضد  و).....(   ).....( من  املقامة  الدعوى  قبول  عدم  اأواًل: 

الإقامتها على غري ذي �ضفة.

عى عليه ).....( مبلغ )مليون واأربعمائة وثالثة  ِعي االأول ).....( باأن يدفع للمدَّ ثانياً: اإلزام املُدَّ

اآالف واأربعمائة واأربعة رياالت وثالث هلالت( )1.403.404.03(.  

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/2102/ق لعام 1420هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 214/د/جت/10 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 283/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/6هـ

�ضركة – م�ضوؤولية املدير – تخارج – حجية احلكم باإثبات التخارج – املدير الفعلي.

عني باإلزام املدعى عليه مبا ا�صتوىل عليه من مبالغ دون وجه حق ودون موافقة ال�صركاء  مطالبة املدَّ
– ثبوت �صدور حكم نهائي بتخارج املدعى عليه من ال�صركة  م�صتغاًل �صلطته كمدير عام لل�صركة 
مت�صمنًا ا�صتيفاء جميع االأطراف حلقوقهم قبل بع�صهم البع�ص، واأنه مبثابة خمال�صة نهائية وتامة 
فيما بينهم واإبراء لكل واحد منهم لذمة االآخر – اأثره: اجتاه اإرادة االأطراف اإىل حتقيق نتائج ثابتة 
َعى  ونهائية – ثبوت اأن املدعي كان املدير الفعلي لل�صركة وقت التخارج، وكان على علم باملبالغ املُدَّ
بها قبل التخارج، فاإنه لي�ص من حقه معاودة مطالبة املدعى عليه بها – موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى.

تتلخ�ص الوقائع يف تقدم ).....( بوكالته عن ).....( ال�صريك يف �صركة ).....( با�صتدعاء، يطلب 
فيه ت�صفية ال�صركة املذكورة جربيًا، والرجوع على بقية ال�صركاء، وهم رئي�ص جمل�ص االإدارة ).....( 
ومدير ال�صركة ).....( بامل�صوؤولية الت�صامنية فيما بينهما؛ ملا ت�صببا فيه من خ�صائر فادحة واإفال�ص 

لل�صركة خالل فرتة اإدارتهما لل�صركة وخمالفتهما لنظام ال�صركات ال�صعودي.
وبجل�صة 1421/1/13هـ، اأكد املدعي وكالة على طلبات موكله الواردة بالئحة الدعوى اإال اأنه بعد 
ال�صركة  مدير  على  موكله  دعوى  ق�صر  1422/1/8هـ،  وجل�صة  1421/11/17هـ،  جل�صة  يف  ذلك 

ر اأال دعوى ملوكله على رئي�ص جمل�ص االإدارة ).....(. ).....(، وقرَّ
وبجل�صة 1421/2/25هـ، طلب وكيل املدعى عليه ).....( رد الدعوى جملة وتف�صياًل ل�صدور حكم 
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هذه الدائرة رقم )20( لعام 1420هـ، باإثبات تخارج موكله ).....( من ال�صركة يف 1418/5/15هـ، 
بناًء على قرار ال�صركاء بتعديل عقد تاأ�صي�ص ال�صركة، حيث تنازل ال�صريك ).....( بكامل ح�صته 
ر ال�صركاء جميعًا يف هذا القرار  لل�صريك ).....( مبا لها من حقوق، وما عليها من التزامات، ثم قرَّ
اأنهم ا�صتلموا كافة حقوقهم جتاه بع�صهم البع�ص، واأن هذا القرار مبثابة خمال�صة نهائية، وتامة 
فيما بينهم، وبناًء عليه فلي�ص للمدعي يف هذه الق�صية اأي دعوى على ال�صريك ال�صابق ).....( فيمما 
يتعلق بالت�صفية اأو غريها، فاأجاب املدعي وكالة يف جل�صة 1421/3/24هـ، باأن حكم هذه الدائرة 
من  ال�صابق  املدير  يعف  ومل  ال�صركاء،  بني  فقط  التخارج  واقعة  اأثبت  1420هـ،  لعام   )20( رقم 
م�صوؤوليته عن �صوء االإدارة خالل فرتة اإدارته لل�صركة، وهذا القرار ي�صري فيما بني ال�صركاء فقط، 
اأما الغري من املتعاملني مع ال�صركة، فال اأثر له يف مواجهتهم، حيث اإن هذا القرار مل يتم الت�صجيل 
التجاري،  ال�صجل  يف  يثبت  ومل  ال�صركة،  عقد  تعديل  مبوجبه  يتم  ومل  التجارة،  وزارة  يف  مبوجبه 
ومل ي�صهر بالطرق التي ر�صمها نظام ال�صركات ح�صب )م/164/21(، وهذا ثابت يف خطاب وزارة 
التجارة رقم )621/14379( يف 1418/11/4هـ، وخطابهم رقم )10979( يف 1417/10/23هـ، 
وبهذا ي�صبح القرار غري نافذ يف مواجهة الغري ح�صب )م/11( من نظام ال�صركات، وتظل م�صوؤولية 
املدير ال�صابق املدعى عليه قائمة عما اقرتفه من اأعمال االإدارة التي كانت نتيجتها اإفال�ص ال�صركة 

ومديونيتها للغري.
وبجل�صة 1421/5/12هـ، اأكد املدعى عليه وكالة على طلب رف�ص الدعوى؛ ل�صدور احلكم النهائي 
يف هذه الدائرة باإثبات تخارج موكله من ال�صركة املذكورة، وانتهاء عالقته بها من 1418/5/15هـ، 
واأنه مبوجب )م/168( من نظام ال�صركات، والتي تن�ص على انق�صاء دعوى امل�صوؤولية من ال�صركة 
عند موافقة ال�صركاء على اإبراء ذمة املديرين من م�صوؤولية اإدارتهم، واأنه يجب اأال ت�صمع الدعوى 
التخارج  باأن  1421/7/12هـ،  بجل�صة  وكالة  املدعي  فاأجاب  ذلك،  على  بناًء  موكله  �صد  املرفوعة 
الثابت بني ال�صركاء مل يربئ ذمة املدير ال�صابق من م�صوؤولية اإدارته جتاه الغري، بل هو تخارج فيما 
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بني ال�صركاء فقط؛ الأنه مل ي�صهر نظاميًا، ثم اأكد يف جل�صة 1422/1/18هـ على اأن قرار ال�صركاء 
بالتخارج كان خمال�صة فيما بينهم ب�صفة املدعى عليه �صريكًا، ال ب�صفته مديرًا، ولذا فاإنه مل تتم 
املوافقة على اإبراء ذمته من االإدارة؛ لعدم قيامه بت�صليم الدفاتر وامل�صتندات وامليزانيات، فاأجاب 
املدعى عليه وكالة باأن القرار كان ملِزمًا يف جميع بنوده لالأطراف، مبا يف ذلك عزل موكله املدعى 

عليه، وتن�صيب املدعي مديرًا لل�صركة، وهذا القرار يعترب خمال�صة نهائية فيما بني اأطرافها.
اأن اخل�صائر واملديونيات واملطالبات  م املدعي وكالة مذكرة بنيَّ فيها  وبجل�صة 1422/2/23هـ، قدَّ
التي ت�صبب فيها املدعى عليه ب�صبب �صوء اإدارته، يبلغ جمموعها )3.358.137( ريااًل، منها مبلغ 
ال�صركاء حل�صابه اخلا�ص  ال�صركة دون موافقة  ا�صتلمه من  )1.045.668( كان املدعى عليه قد 
مة يف جل�صة 1422/3/26هـ، باأن  وبتوقيعه ال�صخ�صي، فاأجاب املدعى عليه وكالة يف مذكرته املقدَّ
املبلغ املذكور كان من جملة االإيرادات اليومية التي كان ي�صتلمها موكله، وير�صلها اإىل مكتب رئي�ص 
جميع  اتفاق  على  بناًء   ).....( البنك  لدى  ال�صركة  ح�صاب  يف  الإيداعها  ).....(؛  االإدارة  جمل�ص 

ال�صركاء؛ لق�صد عدم خلط ح�صاب امل�صروفات مع ح�صاب املوردين.
وبعد نظر الق�صية يف عدة جل�صات مت فيها تبادل املذكرات واالإجابات مبا ال يخرج يف جممله عما 
ال�صركة  مدير  حما�صبة  يف  طلباته  يح�صر  اأنه  1423/8/7هـ،  جل�صة  يف  وكالة  املدعي  قرر  �صبق، 
ال�صابق املدعى عليه عن ت�صرفاته التي قام بها اأثناء اإدارته لل�صركة، وكذا حما�صبته عن االأموال 

التي قام باال�صتيالء عليها دون علم ال�صركاء.
وبجل�صة 1423/10/18هـ، عر�صت الدائرة على طريف الدعوى اإحالة النزاع يف هذه الق�صية اإىل 
خبري حما�صبي؛ ليقوم باإ�صدار تقرير حما�صبي عن ت�صرفات املدعى عليه خالل فرتة اإدارته لل�صركة 
لنظام  الت�صرفات  تلك  موافقة  مدى  يبنيِّ  ال�صركة،  هذه  من  التخارج  ح�صول  حتى  ت�صلمها  منذ 
ال�صركات واالأنظمة املعمول بها، باالإ�صافة اإىل بيان املبالغ التي قام با�صتالمها من ح�صاب ال�صركة، 
م  ومدى اأحقيته يف ذلك، فاتفق طرفا الدعوى على اختيار املحا�صب القانوين ).....(، والذي قدَّ
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�صًا راأيه – يف �صوء  تقريره املحا�صبي يف هذه الق�صية رقم )425/323( يف 1425/4/17هـ، ملخِّ
مبالغ جمموعها )884.550/55(  ا�صتالمه  عليه عن  املدعى  م�صوؤولية  – باإثبات  الدائرة  تكليف 
هللة، وعدم ثبوت م�صوؤوليته عن املخالفات االإدارية املدعى بها؛ لكون قرار ال�صركاء بالتخارج فيما 
بينهم ُيعترب اإبراًء لذمة كل طرف جتاه االآخر، وقد ن�صت )م/168( من نظام ال�صركات على اأنه 
يرتتب على موافقة ال�صركاء على اإبراء ذمة املدير من م�صوؤولية اإدارته انق�صاء دعوى امل�صوؤولية؛ كما 
اأنها ن�صت على اأنه يف جميع االأحوال ال ت�صمع دعوى امل�صوؤولية �صد املدير بعد م�صي �صنة من موافقة 

ال�صركاء على اإبراء ذمته.
التقرير  اإليها  تو�صل  التي  بالنتيجة  موكله  قبول  املدعي  وكيل  قرر  1425/11/23هـ،  وبجل�صة 
املحا�صبي،  التقرير  على  اعرتا�صه  بجل�صة 1426/4/2هـ  عليه  املدعى  وكيل  م  قدَّ فيما  املحا�صبي، 
وطلب رده وعدم االأخذ به، واحلكم برد الدعوى، حيث اإن التقرير اأثبت م�صوؤولية موكله عن املبالغ 
التي ا�صتلمها من ال�صركة دون علم بقية ال�صركاء؛ لورودها يف دفرت مدر�صي مع اأن الدفرت املدر�صي 
ال يجوز اتخاذه دلياًل بحال من االأحوال؛ الأنه ال يخ�ص ال�صركة، وال ُيعترب م�صتندًا نظاميًا؛ الفتقاده 
ملعظم �صروط امل�صتندات املحا�صبية الواردة يف )م/7( من نظام املحكمة التجارية، كما اأن التقرير 
ناق�ص نف�صه، حيث ذكر اأنه ال ميكن اعتبار قرار ال�صركاء بتخارج املدعى عليه اإبراًء لذمته املالية، 
فيما اعتربه مربئًا لذمته من امل�صوؤولية االإدارية، فاأجاب املحا�صب القانوين عن هذه االعرتا�صات يف 
مذكرته املوؤرخة يف 1426/4/7هـ، باأن م�صوؤولية املدعى عليه عن ا�صتالمه للمبالغ املدعى بها، كانت 
مبنية على اإقراره با�صتالمها، واأنه كان ير�صلها بدوره لل�صريك ).....(؛ الإيداعها بح�صابات ال�صركة 
لدى البنك، اإال اأن املدعى عليه مل يقدم دلياًل واحدًا يثبت �صحة قوله هذا، كما اأن املدعى عليه وكالة 
م على التقرير بني م�صوؤولية املدعى عليه كمدير لل�صركة، وبني م�صوؤوليته عن  خلط يف اعرتا�صه املقدَّ
م ما  مبالغ اأقر هو بنف�صه با�صتالمها خارج نطاق النظام امل�صتندي واملايل الر�صمي لل�صركة، ومل يقدِّ

يثبت علم باقي ال�صركاء بها وقت تخارجه.
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وبجل�صة 1426/8/1هـ، قرر املدعي وكالة قبوله مبا جاء يف التقرير املحا�صبي، واأنه يح�صر طلباته 
فيما ت�صمنه التقرير يف هذا ال�صاأن، وطلب الف�صل يف الدعوى وفقًا لذلك، كما قرر املدعى عليه 
مة على التقرير املحا�صبي، واأنه  وكالة باأنه اطلع على رد املحا�صب القانوين على اعرتا�صاته املقدَّ
مه يف هذه الدعوى، فاأفهمته الدائرة بجل�صة  ال يجد فيه ما ي�صتدعي الرد، ويكتفي مبا �صبق اأن قدَّ
1426/12/30هـ، باأنه له حق طلب ميني املدعي على اإنكاره العلم بقيام املدعى عليه باإعادة املبلغ 
الذي اأثبته املحا�صب القانوين لل�صركة يف تقريره وقدره )884.550.55( هللة، فقرر اأنه ال يطلب 
مه للدائرة من بينات، واأنه ال زيادة على ذلك، وطلب الف�صل  هذه اليمني، ويكتفي مبا �صبق اأن قدَّ

يف الدعوى بردها.
باإلزام  القا�صي  1426هـ،  لعام   )333( رقم  حكمها  الدائرة  اأ�صدرت  1426/12/30هـ   وبجل�صة 
ك �صركة ).....( مبلغًا  للمدعني ).....( و).....( ب�صفتهما مالَّ باأن يدفع  املدعى عليه ).....( 

وقدره ثمامنائة واأربعة وثمانون األفًا وخم�صمائة وخم�صون ريااًل وخم�ص وخم�صون هللة.
وقد ا�صتندت الدائرة يف حكمها اإىل اأ�صباب حا�صلها: اأن البني من اأوراق الدعوى اأنه مت اإن�صاء �صركة 
لها منذ  ).....( مديرًا  عليه  املدعى  تعيني  و).....(، ومت  و).....(   ).....( ).....( بني كل من 
اإن�صائها، ثم تنازل ال�صريكان ).....( و).....( عن ح�ص�صهما يف هذه ال�صركة لكٍل من ال�صريك 
منهم  ع  املوقَّ ال�صركاء  قرار  مبوجب  وذلك  ال�صركة،  يف  جديدة  ك�صريكة   ).....( وزوجته   ).....(
جميعًا بتاريخ 1428/5/15هـ، بتعديل عقد تاأ�صي�ص ال�صركة، والذي ن�ص فيه على ر�صا ال�صريكني 
اجلديدين بح�ص�ص ال�صريكني املتخارجني مبا لها وما عليها من حقوق والتزامات، وقرر ال�صركاء 
جميعًا يف هذا القرار ا�صتالمهم لكافة حقوقهم جتاه بع�صهم البع�ص، واأن توقيعهم على هذا القرار 
مبثابة خمال�صة نهائية وتامة فيما بينهم، وقد �صدر حكم هذه الدائرة رقم )20( لعام 1420هـ 
باإثبات تخارج ال�صريك ).....( من ال�صركة بتاريخ 1418/5/15هـ بناًء على قرار ال�صركاء بالتخارج، 
وتعديل عقد تاأ�صي�ص ال�صركة املبنيَّ اأعاله، ومبا اأن اخلبري املحا�صبي ).....( الذي انتدبته الدائرة 
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بعد اأن اتفق على اختياره طرفا الدعوى؛ ليقوم باإ�صدار تقرير حما�صبي عن ت�صرفات املدعى عليه 
خالل فرتة اإدارته لل�صركة منذ ت�صلمها حتى قام بالتخارج منها يبنيِّ مدى موافقة تلك الت�صرفات 
لنظام ال�صركات ال�صعودي واالأنظمة املعمول بها، اأو خمالفته لها، ويبنيِّ كذلك االأموال التي ادُّعي 
اأخذه لها من ح�صاب ال�صركة دون علم ال�صركاء، والتي يبلغ جمموعها )1.045.668.00( ريااًل، 
اأعد تقريره املحا�صبي يف هذه الق�صية برقم )425/323( يف 1425/4/15هـ، واملتمثلة خال�صته 
جمموعها  يبلغ  ال�صركة  ح�صاب  من  مالية  مبالغ  ا�صتالمه  عن  عليه  املدعى  م�صوؤولية  ثبوت  يف 
)884.550/55( ريااًل، وعدم ثبوت م�صوؤوليته عن املخالفات االإدارية املدعى بها، ومبا اأن املدعي 
التقرير املحا�صبي يف هذه  اإليها  انتهى  التي  بالنتيجة  وكالة قرر يف جل�صة 1425/11/23هـ قبوله 
الق�صية، وح�صر دعواه يف جل�صة 1426/8/1هـ، بطلب حما�صبة املدعى عليه عن املبالغ املالية التي 
انتهى اخلبري  ودون وجه حق ح�صبما  ال�صركاء،  باقي  ال�صركة دون علم  باال�صتيالء عليها من  قام 
املحا�صبي يف تقريره، واأ�صقط طلبه يف حما�صبة املدعى عليه عن املخالفات االإدارية املن�صوبة اإليه، 
والتي قرر اخلبري املحا�صبي عدم اإمكانية م�صوؤولية املدعى عليها عنها وفقًا الأحكام )م/168( من 
نظام ال�صركات التي ال جتيز �صماع الدعوى يف مواجهة املدير بعد �صنة من تاريخ اإبراء ذمته، ومبا اأن 
خة يف 1422/3/26هـ  الثابت من اأوراق الدعوى اأن املدعى عليه وكالة اأقر يف املذكرة اجلوابية املوؤرَّ
با�صتالم موكله للمبالغ املالية املدعى بها من االإيرادات اليومية مبركز ال�صركة، واأنه كان ير�صلها 
اإىل مكتب رئي�ص جمل�ص االإدارة ).....(؛ الإيداعها يف ح�صاب ال�صركة لدى البنك ).....( بق�صد 
باإيداعها  قيامه  يثبت  دلياًل  م  يقدِّ مل  اأنه  اإال  املوردين،  ح�صاب  مع  امل�صروفات  ح�صاب  خلط  عدم 
م كذلك ما يثبت علم باقي ال�صركاء بهذه املبالغ وقت االتفاق  اأنه مل ُيقدِّ يف ح�صاب ال�صركة، كما 
على التخارج، االأمر الذي يعني ثبوت م�صوؤوليته املالية عن ا�صتالمه لهذه املبالغ وان�صغال ذمته بها 
وفقًا الإقراره، ال �صيما واأن هذه املبالغ املدعى بها مل تكن ظاهرة يف اأوراق ال�صركة الر�صمية التي 
نة يف دفرت مدر�صي، وعلى اأوراق بي�صاء خارج  ن بها، بل كانت مدوَّ ح�صل التخارج وفقًا ملا هو مدوَّ
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نطاق امل�صتندات الر�صمية املرتبطة بالنظام املايل واملحا�صبي لل�صركة، مما يتقرر معه ثبوت انتفاء 
بها  عليه  املدعى  بعد ذلك يف مطالبة  لهم احلق  ويجعل  املبالغ،  بهذه  التخارج  وقت  عني  املدَّ علم 
وحما�صبته عنها، ويجعل اإبراءهم لذمة املدعى عليه عند التخارج ال ميتد اإىل هذه املبالغ باعتبارها 
غري معلومة لهم وقت التخارج، وال ينال من هذا ما دفع به املدعى عليه من اأن تخارجه من ال�صركة 
بتاريخ 1418/5/15هـ كان مبثابة خمال�صة نهائية وتامة فيما بني ال�صركاء، ال يحق بعدها للمدعي 
تندرج �صمن  املالية  املطالبة  اأن هذه  الثابت  فاإن  باأي دعوى،  لل�صركة  اإدارته  يطالبه عن فرتة  اأن 
حقوق ال�صركاء ِقبل بع�صهم البع�ص، االأمر الذي يجعل املدعى عليه م�صوؤواًل عنها باعتبارها حقوقًا 
متوجبة بذمته، مل يعلم بها بقية ال�صركاء عند ح�صول التخارج وتكون مطالبتهم بها بعد علمهم 
بها، وبعد اإقرار املدعى عليه با�صتالمها وعجزه عن اإثبات دفعه القائل باأنه قام باإيداعها يف ح�صاب 
بهذه  لعلمه  النافية  املدعي  ميني  ذلك  بعد  ورف�صه   ،).....( ال�صابق  ال�صريك  طريق  عن  ال�صركة 
املبالغ ما يتوجب احلكم عليه بها، وال ينال مما �صبق اأن املدعي وكالة قد اأ�صقط مطالبته مبحا�صبة 
املدعى عليه عن املخالفات االإدارية املدعى بها بعد اطالعه على ما انتهى اإليه التقرير املحا�صبي من 
عدم ثبوت هذه املخالفات االإدارية ا�صت�صهادًا بــ )م/168( من نظام ال�صركات قبل التعديل؛ ذلك 
لت مبوجب املر�صوم امللكي رقم )م/22( بتاريخ 1412/7/30هـ؛  اأن هذه املادة قد ُعدِّ الثابت  اأن 
لتكون قراءتها بالن�ص االآتي: "وال حتول دون اإقامة دعوى امل�صوؤولية موافقة ال�صركاء على اإبراء ذمة 
املديرين، وال ت�صمع دعوى امل�صوؤولية بعد انق�صاء ثالث �صنوات من تاريخ اكت�صاف الفعل ال�صار". 
اإال اأنه من حيث النتيجة ال يختلف االأمر ب�صاأن طلب حما�صبة املدعى عليه عن املخالفات االإدارية 
املدعى بها، حيث اإن التقرير املحا�صبي ن�ص يف البند )3/5( على اأنه مل يثبت ما يدل على ت�صبب 
ت�صرفات املدعى عليه يف خ�صارة ال�صركة ف�صاًل عن كونه مل تثبت خ�صارة ال�صركة اأ�صاًل خالل فرتة 

اإدارة املدعى عليه.
ر املدعى عليه وكالة عدم القناعة. ر املدعي وكالة قناعته به، وقرَّ وباإعالن هذا احلكم قرَّ
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عليه  املدعى  من  مة  املقدَّ االعرتا�صية  الالئحة  على  الدائرة  اطالع  وبعد  1427/5/2هـ،  وبجل�صة 
املدة  يف  تقدميها  مت  اأنه  لها  تبنيَّ  1427/4/10هـ،  بتاريخ   )2/2/2257( برقم  واملقيَّدة  وكالة، 
النظامية، مما يجعلها مقبولة �صكاًل، اإال اأنها مل جتد فيها ما ي�صتوجب عدولها عن حكمها؛ وبناًء 
عليه قررت الدائرة رفع كامل اأوراق الق�صية اإىل معايل رئي�ص ديوان املظامل؛ التخاذ ما يراه ب�صاأنها 

مبوجب خطابها رقم )121/د/جت/10( بتاريخ 1427/5/2هـ.
رئي�ص  معايل  ل�صرح  وفقًا  ال�صابعة  التدقيق  هيئة  اإىل  الق�صية  اإحالة  مت  1427/5/23هـ  وبتاريخ 
م من وكيل املدعى  الديوان، وبعد اطالعها على اأوراقها، واحلكم ال�صادر فيها، واالعرتا�ص املقدَّ
احلكم  نق�ص  اإىل  فيه  انتهت  والذي  1428هـ،  لعام  )685/ت/7(  رقم  حكمها  اأ�صدرت  عليه، 
رقم  الق�صية  يف  العا�صرة  التجارية  الدائرة  من  ال�صادر  1426هـ،  لعام  )333/د/جت/10(  رقم 
)2/2102/ق لعام 1420هـ، واإعادة الق�صية للدائرة م�صدرة احلكم؛ ملعاودة نظرها وفق ما جاء 

بهذا احلكم، وما قد ي�صتجد من اأحوال.
وبتاريخ 1428/6/2هـ، اأحيلت الق�صية اإىل الدائرة، وبعد اطالع الدائرة على حكم هيئة التدقيق 
هيئة  الق�صية على �صوء مالحظات  للنظر يف هذه  ُحددت جل�صة 1428/7/25هـ؛  اأعاله،  املذكور 
التدقيق، وعلى �صوء ذلك �صاألت الدائرة املدعي وكالة عن ال�صريكة ).....( هل لها دعوى يف هذه 
الق�صية مع تقدمي ما يثبت ذلك، كما �صاألته الدائرة هل �صبق ملوكله اأن طالب باملبلغ املحكوم به يف 
هذه الق�صية يف الدعوى ال�صابقة واملرفوعة من ).....( �صد ).....( و).....( و).....( والتي �صدر 
فيها حكم الدائرة رقم )20( لعام 1420هـ؟، وبطلب اجلواب من املدعي وكالة عن ذلك طلب مهلة؛ 
لتقدمي جوابه كتابة يف اجلل�صة ال�صابقة، ثم �صاألت الدائرة املدعى عليه وكالة عن حركة التعامل يف 
ال�صركة، وكيفية ا�صتالم وت�صليم االأموال، وعن م�صدر االأموال التي اأودعت يف ح�صاب ال�صركة، مع 
تقدمي ما يثبت ذلك، فطلب مهلة؛ لتقدمي ما ُطلب منه يف اجلل�صة القادمة، كما طلبت الدائرة من 
املدعي وكالة اإبالغ رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�صركة ).....(؛ للح�صور يف اجلل�صة القادمة، و�صماع ما 
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لديه بخ�صو�ص هذه الق�صية فا�صتعد بذلك.
اأربعة  بها  مرَفق  واحدة  �صفحة  من  نة  مكوَّ مذكرة  وكالة  املدعي  م  قدَّ 1428/11/16هـ،  وبجل�صة 
هة اإليه من ِقبل الدائرة يف اجلل�صة ال�صابقة،  م�صتندات، ذكر اأنها تت�صمن االإجابة عن االأ�صئلة املوجَّ
واأن اإجابته تتلخ�ص يف اأن موكلته ).....( لها دعوى يف هذه الق�صية، حيث اإنها تعر�صت لغنب وغ�ص 
الدعوى،  به يف هذه  املحكوم  املبلغ  الدائرة عن  ا�صتف�صار  اأما بخ�صو�ص  الذي مت،  التخارج  اء  جرَّ
وهل �صبق ملوكله املطالبة به يف ق�صية التخارج، فاإن اجلواب عن هذا الت�صاوؤل يتمثل يف اأن موكله 
نة ال�صرعية على  – يف تلك الق�صية؛ نظرًا لعدم توفر البيِّ – حمل املطالبة  مل يطالب بهذا املبلغ 
�صحة دعواه اآنذاك، ت�صلَّم املدعى عليه وكالة ن�صخة من هذه املذكرة، وب�صوؤاله حيال ما ت�صلَّم قرر 
اأن ).....( مل تكن �صريكة وقت التخارج، وقد �صبق تو�صيح ذلك يف املذكرات ال�صابقة، م�صيفًا باأنه 
يوؤكد على ما �صبق ذكره باأن املبالغ املدعى بها مت ت�صليمها عن طريق موكله اإىل رئي�ص جمل�ص اإدارة 
التقرير  اإليه يف  امل�صار  املبالغ عن طريق املدعو ).....(  باإيداع هذه  ال�صركة ).....(، وكان يقوم 
القانوين، مو�صحًا باأن بع�ص املبالغ تودع يف ح�صاب ال�صركة، والبع�ص االآخر ُي�صلَّم لرئي�ص جمل�ص 
االإدارة، حيث كان يقوم بتوزيعها كرواتب ومكافاآت لل�صركاء، وقد �صبق اإرفاق خطابات �صادرة من 
اأن  لل�صركاء مبا فيهم املدعي واملدعى علبه، موؤكدًا  ال�صركة ب�صرف مكافاآت  اإدارة  رئي�ص جمل�ص 
املحا�صب القانوين لل�صركة مل يكت�صف اأي خلل يف ميزانيات وح�صابات ال�صركة خالل اإدارة موكله 
نة من ثالث  م املدعى عليه وكالة مذكرة مكوَّ لل�صركة، وقد �صبق اإرفاق امليزانيات املثبتة لذلك، وقدَّ
�صفحات، ذكر اأنها تت�صمن بيانًا بحركة التعامل يف ال�صركة، وكيفية ا�صتالم االأموال، وعن م�صدر 
االأموال التي اأودعت يف ح�صاب ال�صركة، وكان مما جاء فيها: اإن ن�صاط ال�صركة كان عبارة عن بقالة 
بيع  عملية  وكل  ماركت،  لل�صوبر  يرد  رياٍل  وكل  فقط،  ونقدًا  بالتجزئة  اإال  تبيع  ال  ماركت(  )�صوبر 
ل اآليًا على �صريط ورقي بجهاز �صندوق املحا�صبة )الكا�صري(، وُت�صلَّم ن�صخة من ال�صريط  كانت ُت�صجَّ
باأ�صرطة  االحتفاظ  يتم  وكان  �صندوق،  كل  داخل  تظل  االأخرى  والن�صخة  ا�صتالم،  ك�صند  للعميل 
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ومراجعة  ملراجعتها،  ).....(؛  القانوين  للمحا�صب  ذلك  بعد  ُت�صلَّم  لكي  املحا�صب؛  لدى  العمليات 
البنكية،  واالإيداعات  وامل�صروفات  ال�صندات  ومراجعة  املوردين،  وح�صابات  امل�صرتيات،  فواتري 
وبعد كل  املدة،  اآخر  املخزون يف  وامل�صتهَلكة وجرد  واملتغرية  الثابتة  ال�صور  اإىل مراجعة  باالإ�صافة 
– على �صبيل  ذلك يقوم املحا�صب القانوين باإعداد امليزانية العمومية لل�صركة، فاإن وجد اأي خلل 
املثال – يف املوجودات املتداولة، اأو املطلوبات املتداولة، اأو نق�ص يف املخزون، اأو ال�صيولة، اأو وجد 
اأر�صدة دائنة على ال�صركة مل يتم �صدادها لفرتات طويلة، فاإنه يقوم كما هو معروف بلفت انتباه 
ا�صتلم  باأن موكله  وكالة �صحيحًا  املدعي  ادعاء  لو كان  وبالتايل  امليزانية،  ال�صركاء خالل مناق�صة 
من مالحظة  �صهولة  وبكل  لل�صركة  القانوين  املحا�صب  ن  لتمكَّ ال�صركة،  ح�صاب  اإىل  د  تورَّ اأموااًل مل 
ذلك، ولذكره يف تقاريره املالية، اأما ما يتعلق مب�صدر االأموال التي اأودعت يف ح�صاب ال�صركة، فاإن 

اإيراد ال�صوبر ماركت كان ُيجزاأ اإىل ثالثة اأجزاء، وذلك على النحو التايل:
اأ- جزء ميثل )70%( تقريبًا من املبيعات، يودع يف ح�صاب ال�صركة لدى البنك العربي الوطني.          

ب- و)15%( تقريبًا من املبيعات يبقى لدى م�صرف ال�صوبر ماركت ل�صراء الب�صائع نقدًا.
بع�ص  ب�صداد  يقوم  كان  والذي  االإدارة،  جمل�ص  رئي�ص  اإىل  ُي�صلَّم  النقد  من  تقريبًا  و)%15(  ج- 
رئي�ص  يقوم  والباقي  العاجلة،  وامل�صروفات  ال�صهرية،  ال�صركاء  ومكافاأة  رواتب  مثل:  امل�صروفات، 
اخلبري  تقرير  ذلك  اإىل  اأ�صار  )كما   ).....( �صكرتريه  بوا�صطة  باإيداعه   ).....( االإدارة  جمل�ص 
االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اإح�صار  وباالإمكان   ،).....( البنك  لدى  ال�صركة  ح�صاب  يف  املحا�صبي( 
رئي�ص  ال�صيد  ا�صتدعاء  بد من  ادعاء موكله، ال  والإثبات �صحة  �صهادته على ذلك،  واأخذ   ،).....(
جمل�ص االإدارة لل�صهادة. م�صيفًا اأنه من ال�صروري يف هذه الدعوى االأخذ بعني االعتبار بالقرائن 
ال�صركاء  باقي  على  والرجوع  ال�صركة  )ت�صفية  االأ�صلي  مبو�صوعها  الدعوى  اأن  كما  والعالمات، 
ق �صادر من  بامل�صوؤولية الت�صامنية( وقد �صبق النظر فيها، واحلكم يف مو�صوعها بحكم نهائي مدقَّ
رة مل يكن يف مو�صوع الدعوى  مقام ديوان املظامل، اإ�صافة اإىل اأن احلكم ال�صادر من الدائرة املوقَّ
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االإدارة(،  جمل�ص  ورئي�ص  )موكله  عليهم  للمدعى  الت�صامنية  االإدارية  امل�صوؤولية  وهو  اأال  االأ�صلي، 
الت�صامنية )والتي  االإدارية  امل�صوؤولية  – وهي  املدعي عن دعواه  ُيعد خروجًا من  اأنه مما  م�صيفًا 
نفاها تقرير اخلبري املحا�صبي( ملوكله ولرئي�ص جمل�ص االإدارة – ادعاوؤه بحقوق مالية على موكله 
فقط، وكان من املفرت�ص من الدائرة رد ادعائه هذا؛ خلروجه عن مو�صوع الدعوى، و�صرف النظر 
عن الق�صية لتنازل املدعي عن دعواه االأ�صلية، كما اأن املدعي قد اأ�صقط دعواه عن رئي�ص جمل�ص 
االإدارة، وا�صتمر يف دعواه على موكله دون �صبب وا�صح، بالرغم من اأن دعواه يف االأ�صل كانت دعوى 
ال�صرعي  الوكيل  هو  بالدعوى  م  تقدَّ من  اأن  م�صيفًا  االإدارة.  جمل�ص  ورئي�ص  موكله،  �صد  ت�صامنية 
لالأ�صتاذ ).....( فقط، ومل يرد ا�صم ).....( بتاتًا خالل نظر الدعوى يف حما�صر اجلل�صات، فكيف 
يحكم ملن مل ُيْدع، وال ي�صح اإطالقًا قبول اإدخالها طرفًا يف الق�صية بعد اإغالق باب املرافعة، كما ال 
ي�صح للمدعي الرجوع على موكله بعد اإبراء ذمته، بحجة وجود مبالغ مل تكن معلومة للمدعي وقت 
التخارج، حيث اإنه ال ي�صرتط يف �صحة االإبراء علم قدر الدين وال �صفته، في�صح باملجهول، فلو قال 
لغرميه: اأبراأتك مما يل عليك، وهو جاهل قدره، اأو �صفته �صواء تعذر علمه، اأم ال ي�صح اأي االإبراء. 
)جملة االأحكام ال�صرعية/املادة )1660((. واإقرار موكله بعد �صدور االإبراء من املدعي ال ُيعتد به؛ 
الأن احلق املدعى به قد �صقط اأ�صاًل باالإبراء الذي معناه �صرعًا اإ�صقاط �صخ�ص حق له يف ذمة اآخر، 
وال�صاقط ال يعود، ت�صلَّم املدعي وكالة ن�صخة منها، وب�صوؤاله حيال ما ت�صلَّم طلب مهلة لالطالع والرد.
م  ال�صابقة، قدَّ االإمهال الأجله يف اجلل�صة  املدعي وكالة عما طلب  وب�صوؤال  وبجل�صة 1429/3/9هـ، 
نة من �صفحتني مل تخرج يف م�صمونها عما �صبق تقدميه، وقد اأرفق بها ثالثة  مذكرة جوابية مكوَّ
مة  م�صتندات، مو�صحًا يف اجلل�صة اأن هذه املذكرة تت�صمن الرد على مذكرة وكيل املدعى عليه املقدَّ
يف اجلل�صة ال�صابقة، ت�صلَّم وكيل املدعى عليه ن�صخة من هذه املذكرة دون مرفقاتها، وب�صوؤاله حيال 
ر اأنها ال حتوي جديدًا ي�صتوجب الرد، واأنه قد �صبق الرد على ما ورد فيها يف مذكراته  ما ت�صلَّم قرَّ
نة من �صفحتني، مل تخرج يف م�صمونها عما  م املدعى عليه وكالة مذكرة جوابية مكوَّ ال�صابقة، ثم قدَّ
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�صبق تقدميه اإال اأنه اأ�صاف فيها: اأن جميع امل�صتندات التي تخ�ص ال�صركة مبا فيها الدفرت املدر�صي 
املحتوي على املبالغ املدعى بها كانت بني يدي املدعي قبل تاريخ التخارج بكثري بحكم اأنه كان املدير 
العام الفعلي لل�صركة وقت التخارج، وذلك ميثل قرينة قطعية ظاهرة، ال ي�صح اإهدارها تثبت علم 
ر اأنه  املدعي باملبالغ املدعى بها قبل التخارج، ت�صلَّم املدعي وكالة ن�صخة منها، وباطالعه عليها قرَّ
لي�ص فيها ما ي�صتوجب الرد، واأنه يكتفي مبا �صبق تقدميه، وت�صري الدائرة اإىل اأنه قد ح�صر يف هذه 
للدائرة  موجهًا  خطابًا  م  وقدَّ �صابقًا،   ).....( �صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص   ).....( املدعو  اجلل�صة 
مفاده: اأن املدعى عليه كان ي�صتعني باأحد موظفي والده؛ الإي�صال النقود اإىل البنك؛ الإيداعها، وذلك 
دون تدخل منه يف ذلك، كما اأنه ال يعلم عن هذه املبالغ التي كان يقوم باإيداعها اأو م�صدرها، بل 
كل ما يف االأمر اأن املدعى عليه طلب منه ذلك، وقد وافق هو على ذلك م�صاعدة له، ومن دون اأية 
معلومات عن املبالغ املوَدعة، اأو احل�صابات، حيث اإن املدعى عليه كان يقوم بت�صليم هذه املبالغ اإىل 
موظفنا املدعو ).....( – وهو على كفالة ).....( – واأن هذا املوظف كان يقوم باإيداع هذه املبالغ 
يف البنك، وي�صلِّم املدعى عليه ق�صيمة االإيداع التي تثبت اأنه اأودع هذه املبالغ يف البنك، ثم قامت 
ب املدعي وكالة باأنه يوؤكد على �صحة  الدائرة بتزويد طريف الدعوى بن�صخة من هذا اخلطاب، فعقَّ
ب املدعى عليه وكالة باأنه يطلب مهلة للرد على ما ورد يف هذا اخلطاب، وا�صتعد  ما جاء فيه، ثم عقَّ

بتزويد املدعي وكالة بن�صخة من هذا الرد خالل ع�صرة اأيام من تاريخ هذه اجلل�صة.
م وكيل املدعى عليه مذكرة جوابية تت�صمن التعليق على �صهادة رئي�ص  وبجل�صة 1429/4/10هـ، قدَّ
جمل�ص اإدارة �صركة ).....( – املثَبتة يف اجلل�صة ال�صابقة – وقد اأرفق بهذه املذكرة اأربع م�صتندات، 
وحا�صل ما جاء فيها: اأنه بالن�صبة لق�صائم االإيداع، فلم يكن ي�صتلمها املدعى عليه، بل كانت حُتفظ 
لدى مكتب االأ�صتاذ ).....( )رئي�ص جمل�ص االإدارة( باعتبار املقر الرئي�صي لل�صركة، باالإ�صافة اإىل 
ك�صوف احل�صابات التي عليها عنوان مكتبه، م�صيفًا اأنه �صواًء ا�صتلمها اأم ال فاملهم يف االأمر اأنها قد 
رها تقرير  اأثبتت ادعاءه باإيداع مبالغ نقدية يف ح�صاب ال�صركة عن طريق ).....(، وقد اأثبتها وقدَّ
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اأما  رياٍل،   )585.895( مببلغ  منه  و)2/2/1/4(   )1/2/1/4( الفقرتني  يف  القانوين  املحا�صب 
بالن�صبة للفارق بني املبالغ املوَدعة مبوجب ق�صائم االإيداع، واملبلغ املدعى به، فهو ميثل التايل:

اأ- م�صحوبات ال�صركاء والتي كانت ُت�صرف نقدًا والبالغة )192.000( رياٍل، وذلك لعام 1995م، 
وذلك مثَبت مبوجب بيان امل�صحوبات املرَفق.

ورد يف مذكرة  – ح�صبما  ال�صهرية  املبيعات  تقتطع من جممل  كانت  والتي  ال�صركاء  ب- مكافاآت 
كله  وذلك  رياٍل،   )360.000( تفوق  كانت  والتي  1993/9/18م،  بتاريخ  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
مثَبت مبوجب خطابات رئي�ص جمل�ص االإدارة املرَفقة، فاإذا ما مت جمع جميع تلك املبالغ مع املبالغ 
املوَدعة مبوجب ق�صائم االإيداع لتبنيَّ اأن املبلغ املتبقي اأ�صبح بال�صالب، وملا �صح للمدعي اأن يطالبه 
ر اأن ما ذكره املدعى عليه يف هذه  ب�صيء، ت�صلَّم وكيل املدعي ن�صخة منه، وب�صوؤاله حيال ما ت�صلَّم، قرَّ
).....( )رئي�ص  املدعو  ت�صلَّم  كما  �صابقة،  عليه يف مذكرات  الرد  �صبق  وقد  املذكرة غري �صحيح، 
ر باأنه ال علم لديه عن  جمل�ص اإدارة �صركة ).....(( ن�صخة من هذه املذكرة، وباطالعه عليها قرَّ
لة بتوقيعه تفيد  التفا�صيل املذكورة يف هذه املذكرة، كما اأن اخلطابات املرَفقة بهذه املذكرة، واملذيَّ
ِقبل  من  املوَدعة  باملبالغ  بها  وال عالقة  �صهرية،  مكافاآت  عبارة عن  مالية  مبالغ  ال�صركاء  ا�صتالم 
ال�صركة م�صيفًا اأنه لي�ص له من اإ�صافة حول هذا املو�صوع �صوى ما ذكره يف �صهادته املثَبتة يف اجلل�صة 

ر اأطراف الق�صية اكتفاءهم مبا �صبق تقدميه. ال�صابقة، ثم قرَّ
وبجل�صة 1429/7/5هـ، �صاألت الدائرة املدعي وكالة اإن كان لديه ن�صخة من الالئحة االعرتا�صية 
مة منه على حكم هذه الدائرة رقم )20( لعام 1420هـ، فقام بتزويد الدائرة بن�صخة منها،  املقدَّ
ومت اإرفاقها باأوراق الدعوى، ثم �صاألت الدائرة طريف الدعوى عمن قام بتزويد املحا�صب القانوين 
ر املدعي وكالة باأن  بــ )الدفرت املدر�صي( الذي ا�صتند اإليه املحا�صب القانوين يف اإعداد تقريره، فقرَّ
اأ�صل هذا الدفرت  واأن  القانوين ب�صورة من الدفرت املذكور،  موكله هو الذي قام بتزويد املحا�صب 
�صاألته  ثم  ماركت،  ال�صوبر  يف  املوجودة  االأوراق  �صمن  من  فجاأة  عليه  ح�صل  وقد  موكله،  بحوزة 
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الدائرة هل كان هذا الدفرت من �صمن م�صتندات ال�صركة التي ت�صلَّمها املدعي من املدعى عليه وقت 
اأوراق كانت موجودة يف  الدفرت من �صمن  اإن موكله قد ح�صل على هذا  بقوله:  فاأجاب  التخارج، 
)كرتونة مهملة( بال�صوبر ماركت، وكان ذلك بعد التخارج، م�صيفًا اأن هذه االأوراق كانت موجودة يف 
ال�صوبر ماركت قبل التخارج، اإال اأن موكله مل يطلع على حمتواها اإال بعد التخارج، وبناًء عليه قررت 

الدائرة تاأجيل نظر الق�صية؛ ملزيد من الدرا�صة والتاأمل.
وبجل�صة 1429/7/13هـ، وبعد درا�صة الدائرة للق�صية، والتاأمل فيها �صاألت املدعي وكالة عما ورد 
مة من املدعى عليه وكالة يف جل�صة 1429/3/9هـ، ما ن�صه: )اإن جميع امل�صتندات  يف املذكرة املقدَّ
التي تخ�ص ال�صركة مبا فيها الدفرت املدر�صي املحتوي على املبالغ املدعى بها، كانت بني يدي املدعي 
قبل تاريخ التخارج بكثري بحكم اأنه كان املدير العام الفعلي وقت التخارج، وذلك ميثِّل قرينة قطعية 
ظاهرة ال ي�صح اإهدارها، تثبت علم املدعي باملبالغ املدعى بها قبل التخارج(، ف�صاألته الدائرة، هل 
اإن الدفاتر  اأعاله غري �صحيح، حيث  اإن ما ورد ذكره  اأو غري �صحيح، فاأجاب بقوله:  هذا �صحيح 
عي خالف  املحا�صبية التي تخ�ص ال�صركة مل ي�صتلمها ر�صميًا حتى تاريخه، واإن كان املدعى عليه يدَّ
ذلك، فعليه تقدمي البينة على ذلك، ثم �صاألته الدائرة، هل كان الدفرت املدر�صي من �صمن امل�صتندات 
ر اأنه يوؤكد على ما �صبق ذكره من اأن الدفرت املدر�صي، قد  املوجودة يف ال�صركة وقت التخارج؟ فقرَّ
وجده موكله من �صمن اأوراق مهملة يف )كرتون( بعد التخارج، حيث اإن االأوراق ومن �صمنها الدفرت 
لع عليها اإال بعد التخارج،  املدر�صي كانت موجودة يف ال�صوبر ماركت قبل التخارج، اإال اأن موكله مل يطَّ

رت الدائرة تاأجيل نظر الق�صية؛ ملزيد من الدرا�صة والتاأمل. وبناًء عليه قرَّ
يف  تخرج  مل   – واحدة  �صفحة  من  نة  مكوَّ مذكرة  وكالة  املدعي  م  قدَّ 1429/10/20هـ،  وبجل�صة 

م�صمونها عما �صبق تقدميه -، ت�صلَّم املدعى عليه وكالة ن�صخة منها، وطلب مهلة لالطالع والرد.
وبجل�صة 1429/11/21هـ، وب�صوؤال املدعى عليه وكالة عما طلب االإمهال الأجله يف اجلل�صة ال�صابقة، 
مة من املدعي يف اجلل�صة ال�صابقة، ثم  ر اأنه يكتفي مبا �صبق تقدميه يف الرد على املذكرة املقدَّ قرَّ
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طلبت الدائرة من طريف الدعوى تقدمي �صورة من قرار ال�صركاء بالتخارج – امل�صار اإليه يف حكم 
التخارج -، فا�صتعدا بتقدمي ذلك يف اجلل�صة القادمة.

م املدعي وكالة �صورة من قرار ال�صركاء بالتخارج فيما بينهم، وبعد  وبجل�صة 1429/11/28هـ، قدَّ
رت تاأجيل نظر الق�صية. الع الدائرة عليه قرَّ اطِّ

ر الطرفان اكتفاءهم مبا �صبق تقدميه يف اجلل�صات املا�صية،  وبجل�صة هذا اليوم 1429/12/29هـ، قرَّ
وطلبا الف�صل يف الق�صية.

مبالغ  من  عليه  ا�صتوىل  مبا  عليه  املدعى  اإلزام  طلب  يف  دعواهما  ح�صرا  قد  املدعيني  اإن  وحيث 
– ح�صب ادعائهما -،  لل�صركة  ال�صركاء م�صتغاًل �صلطته كمدير عام  دون وجه حق، ودون موافقة 
عن  عليه  املدعى  م�صوؤولية  اإثبات  من  تقريره  يف  القانوين  املحا�صب  اإليه  انتهى  مبا  احلكم  وطلبا 
ا�صتالمه مبالغ يبلغ جمموعها )884.550/55( هللة، م�صتندين يف ذلك اإىل دفرت مدر�صي يت�صمن 
رة  ب�صفحاته تواريخ ومبالغ قام املدعى عليه بالتوقيع اأمامها باالإ�صافة اإىل بع�ص اأوراق بي�صاء حُمرَّ
ع من اأ�صخا�ص اآخرين ذوي عالقة  ع من املدعى عليه، وبع�صها موقَّ ك�صندات ا�صتالم، بع�صها موقَّ
باملدعى عليه، وذلك خارج نطاق املجموعة امل�صتندية الر�صمية لل�صركة املعلومة لل�صركاء، ومبيِّنني 
وجه ا�صتنادهما اإىل هذه امل�صتندات بعدم وجود تطابق بني املبالغ امل�صتَلمة من ِقبل املدعى عليه، 

وبني املبالغ املوَدعة يف ح�صاب ال�صركة.
وحيث اإن املدعى عليه ينكر �صحة هذه الدعوى، مربرًا ذلك باأنه قد تخارج من ال�صركة مبوجب حكم 
حًا  �صادر من هذه الدائرة، وقد اكت�صب �صفته القطعية بعد الت�صديق عليه من هيئة التدقيق، مو�صِّ
با�صتيفاء  ال�صركاء جميعًا  التخارج مبثابة خمال�صة نهائية وتامة فيما بني  باإثبات  اأن هذا احلكم 
عليها  وما  لها  مبا  املتخارجني  ال�صريكني  بح�ص�ص  والقبول  البع�ص،  بع�صهم  جتاه  حقوقهم  كافة 
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مة من املدعي ب�صاأن املبالغ املدعى بها عبارة عن  من حقوق والتزامات، اإ�صافة اإىل اأن االأوراق املقدَّ
اأوراق )ك�صكول( ال ُتعد م�صتندًا جتاريًا يوؤخذ يف االعتبار اأ�صاًل، واأن جميع امل�صتندات التي تخ�ص 
قبل  املدعي  يدي  كانت بني  بها،  املدعى  املبالغ  املحتوي على  املدر�صي(  )الدفرت  فيها  ال�صركة مبا 
تاريخ التخارج بكثري، بحكم اأنه كان هو املدير العام الفعلي وقت التخارج، وذلك ميثِّل قرينة قطعية 
ظاهرة، ال ي�صح اإهدارها، تثبت اأن املدعي على علم باملبالغ املدعى بها قبل التخارج، ف�صاًل عن اأن 

هذا الدفرت لي�ص من الدفاتر التجارية التي ن�ص عليها النظام.
تنازال عن ح�ص�صهما يف  واملدعو ).....(، قد  املدعى عليه ).....(  اأن  للدائرة  الثابت  اإن  وحيث 
مبوجب  وذلك  ال�صركة،  يف  جديدة  ك�صريكة   ).....( وزوجته   ،).....( ال�صريك  من  لكل  ال�صركة 
ع منهم جميعًا بتاريخ 1418/5/15هـ، بتعديل عقد تاأ�صي�ص ال�صركة، والذي ن�ص  قرار ال�صركاء املوقَّ
لها وما عليها من حقوق  املتخارجني مبا  ال�صريكني  ال�صريكني اجلديدين بح�ص�ص  فيه على ر�صا 
ر ال�صركاء جميعًا يف هذا القرار ا�صتالمهم لكافة حقوقهم جتاه بع�صهم البع�ص،  والتزامات، وقرَّ
واأن توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�صة نهائية وتامة فيما بينهم، ثم �صدر حكم هذه الدائرة 
رقم )20( لعام 1420هـ، باإثبات تخارج ال�صريك ).....( من ال�صركة بتاريخ 1418/5/15هـ، بناًء 

على قرار ال�صركاء بالتخارج، وتعديل عقد تاأ�صي�ص ال�صركة املبنيَّ اأعاله
اإهماله بحال؛ وذلك ملا ت�صمنه من ا�صتيفاء جميع االأطراف  اإن مثل هذا التخارج ال ميكن  وحيث 
واحد  لكل  واإبراء  بينهم،  فيما  وتامة  نهائية  واأنه مبثابة خمال�صة  البع�ص،  بع�صهم  قبل  حلقوقهم 
مبعنى  اأطرافه،  بني  التعامل  ا�صتقرار  م�صلحة  حتقيق  هو  منه  املق�صد  والأن  االآخر؛  لذمة  منهم 
�صة  اأن اإرادة اأطرافه قد اجتهت عند اإبرام هذا التخارج اإىل حتقيق نتائج ثابتة ونهائية غري معرَّ
لالنتقا�ص باأ�صباب يجهلها اأحد اأطرافه، وبالتايل فلي�ص من ال�صائغ اأن يطلب اأحد اأطرافه بعد ذلك 

مبا يناق�صه، كما هو احلال يف هذه الدعوى.
وحيث كان االأمر كذلك، فاإنه متى ما ثبت اأن املدعي كان على علم بهذه املبالغ وقت التخارج، فاإنه 
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عني  ره وكيل املدَّ لي�ص من حقه مطالبة املدعى عليه بها بعد ذلك، وحيث اإن الثابت – وفقًا ملا قرَّ
واأنها كانت  املدر�صي بحوزة موكله ).....(،  الدفرت  بال�صركة ومن �صمنها  االأوراق اخلا�صة  – اأن 
لع عليها اإال بعد التخارج، مما ُيعد ذلك  موجودة يف ال�صوبر ماركت قبل التخارج، اإال اأن موكله مل يطَّ
قرينة ظاهرة على علم املدعي باملبالغ املدعى بها وقت التخارج، ومما يوؤكد ذلك اأن املدعي كان هو 
املدير الفعلي لل�صركة وقت التخارج، مما يفرت�ص اطالعه عليها وقت التخارج، ال �صيما واأنها كانت 

متاحة له ح�صب اإفادة موكله، االأمر الذي تخل�ص معه الدائرة اإىل رف�ص هذه الدعوى.
لذلك حكمت الدائرة برف�س هذه الدعوى.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/2266/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي: 124/د/جت/2 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 163/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/8هـ 

�ضركة – عزل املدير – خربة – اأتعاب خربة.

اأ�صولها وعمالتها  واإلزامه بت�صليمها بكامل  ال�صركة  اإدارة  َعى عليه من  املُدَّ عيني بعزل  مطالبة املدَّ
عيني؛ الأن  املدَّ يقع على  االإثبات  – عبء  االإدارة  لتق�صريه يف  لهما من �صرر؛  والتعوي�ص عما وقع 
البينة على من ادعى – توقف الف�صل يف الدعوى على �صرورة ندب خبري حما�صبي؛ الإثبات تق�صري 
عيني عن اإيداع اأتعاب اخلبري املحا�صبي بعد تكليف  َعى عليه يف االإدارة من عدمه – امتناع املدَّ املُدَّ

املحكمة لهما بتحملها – اأثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

 نظام املرافعات ال�صرعية ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/21( بتاريخ 1421/5/20هـ.
بتاريخ   )4569( رقم  العدل  وزير  بقرار  ال�صادر  ال�صرعية  املرافعات  لنظام  التنفيذية  الالئحة 

1423/6/3هـ.

ما بالئحة دعوى اإىل ف�صيلة رئي�ص فرع ديوان املظامل  عيني تقدَّ تتح�صل وقائع هذه الق�صية يف اأن املدَّ
بالريا�ص، واأحيلت للدائرة بتاريخ 1427/5/16هـ وقد ذكرا فيها اأنهما يطلبان طلبًا م�صتعجاًل مبنع 
).....( مدير �صركة ).....( من ال�صفر حلني البت يف مو�صوع هذه الدعوى بطلب عزله من االإدارة 
يف ال�صركة املذكورة؛ لقيامه ب�صحب ح�صاب ال�صركة وحتويله خارج اململكة حل�صابه ال�صخ�صي دون 
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حل�صابه  ال�صركة  اأن�صطة  وممار�صته  اإقامته  حمل  حيث  اإىل  ال�صركة  مقر  ونقل  ال�صركاء،  موافقة 
�صخ�صيًا  تربَّح  وقد  القدمي(،  ل�صركة ).....( )كفيله  ال�صركة ).....(  ا�صم  ال�صخ�صي، كما منح 
من وراء ذلك باملخالفة لنظام ال�صركات، ودون موافقة باقي ال�صركاء، كما قام با�صتخراج ترخي�ص 
ا�صتثمار جديد ميار�ص فيه ذات ن�صاط ال�صركة باملخالفة لنظام ال�صركات، واإعداد مركز مايل، كما 
د املحا�صب القانوين ببيانات غري حقيقية مما ترتب عليه اإعداد مركز خمالف للحقيقة، كما قام  زوَّ
باإعداد امليزانية املالية، ومل يتم عر�صها على ال�صركاء، مما ميثل انتهاكًا �صريحًا لنظام ال�صركات 
التجارية، وحتويله مبالغ خارج اململكة حل�صابه ال�صخ�صي، وهذا ميثل اأكاًل الأموال ال�صركاء بالباطل.
َعى عليه من ال�صفر، وعزله من االإدارة وخماطبة  وختم الئحته بطلب اإ�صدار حكم م�صتعجل مبنع املُدَّ
�صركة  ن�صاط  هو  ن�صاطه  يكون  بحيث  له  جديد  ترخي�ص  اإ�صدار  لوقف  لال�صتثمار؛  العامة  الهيئة 

.).....(
عيان اأ�صالة كما  دت لها الدائرة جل�صة 1427/6/8هـ، والتي ح�صرها املدَّ ويف �صبيل نظر الدعوى حدَّ
عيني بيان دعواهما فاأحاال اإىل ما جاء  َعى عليه ).....(، وطلبت الدائرة من املدَّ ح�صرها وكيل املُدَّ
َعى عليه وكالة طلب تزويده بن�صخة من عري�صة الدعوى،  بعري�صة الدعوى، وبعر�ص ذلك على املُدَّ
وذكر اأنه ح�صب كالم موكله اأن �صركة ).....( وهمية، وال اأ�صا�ص لها من ال�صحة، واأن الذي توىل 
ا�صمه  واأن موكله حينما �صاهد  األف( رياٍل،  ِعي ).....( مقابل )ع�صرين  املُدَّ اإجراءاتها هو  جميع 
ال�صركة،  ا�صمه يف عقد هذه  �صبب و�صع  ِعي ).....( عن  املُدَّ �صاأل  ال�صركة،  تاأ�صي�ص هذه  يف عقد 
فاأجابه ).....( باأن هذه فر�صة، ومل يدفع اأي مبلغ عند تاأ�صي�صها، ومل يبا�صر اأي عمل فيها، وقد 
ِعي ).....( خرج من هذه ال�صركة، وبالتايل  عمل فرعًا يف ال�صعودية ل�صركته التي يف م�صر، واأن املُدَّ
عيني على تاأ�صي�ص هذه  فلي�ص له وجود، ولي�ص له �صفة يف هذه الدعوى، وذكر اأن موكله اتفق مع املدَّ
اإجراء  ال�صركة، وكل ما مت فيها من  اأنهم جميعًا مل يدفعوا راأ�ص مال لهذه  اإال  ال�صركة لال�صتثمار 
اإجراءات ت�صجيل  اأي عمل، والذي قام بجميع  ال�صركة  ال�صركة، فهو وهمي، حيث مل تزاول  داخل 
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اإجابته  م  �صيقدِّ اأنه  وذكر  املخت�صة،  اجلهات  جميع  راجع  الذي  وهو   ،).....( ِعي  املُدَّ هو  ال�صركة 
ِعي ).....( باأنه ردًا على ما ذكره  ب املُدَّ لة مدعومة بامل�صتندات يف اجلل�صة القادمة، ثم عقَّ املف�صَّ
َعى عليه وكالة من وهمية ال�صركة، فهذا غري �صحيح، ولي�ص له اأ�صا�ص من ال�صحة، ودليل ذلك  املُدَّ
اأن لل�صركة ح�صابًا يف البنك ).....( برقم )19-001-238443( با�صم �صركة ).....(، واأن ر�صيد 
ال�صركة الذي متكنت من اإح�صاره من البنك عن �صتة اأ�صهر هو مبلغ )اأربعمائة وثمانية و�صبعون األفًا 
َعى عليه وحده،  املُدَّ به  يتعامل  واأربع و�صبعون هللة( وكامل هذا احل�صاب  وثالثمائة وثالثون ريااًل 
اأنني غري موجود يف اململكة، كما ا�صتقدم  حيث خاطب البنك باإلغاء توقيعي على احل�صاب بحجة 
َعى عليه  على ال�صركة عددًا من العمالة، ويوجد على كفالتها يف الوقت احلا�صر عمالة، كما اأن املُدَّ
اأعد ميزانيات لل�صركة اأثبت فيها مديونية ال�صركة له مببالغ مالية دون علم من ال�صركاء، مما يقطع 
بعدم وهمية ال�صركة، واأن ال�صركة متار�ص ن�صاطها، ومت اإعداد امليزانيات مبعرفة مكتب ).....(، 
َعى عليه ترخي�ص اال�صتثمار اخلا�ص  َعى عليه هو الذي اتفق معه على ذلك، كما غريَّ املُدَّ واأن املُدَّ
ِعي ).....( ل�صاحله، مما يثبت وجود ال�صركة وباإقراره  بهذه ال�صركة، حيث نقل كامل ح�صة املُدَّ
لهيئة اال�صتثمار  م  َعى عليه قدَّ املُدَّ اأن  تاريخ هذه اجلل�صة، كما  لدى هيئة اال�صتثمار قبل �صهر من 
م لهيئة اال�صتثمار قرار  موقف ال�صركة املايل، و�صهادة الزكاة، والدخل، وعليه تنتفي الوهمية، كما قدَّ
ه يل اأكث من دعوة حل�صور جمعية ال�صركاء،  جمعية ال�صركاء بعدم تواجدي يف ال�صركة، واأنه قد ُوجِّ
الدائرة خماطبة  وباإمكان  تنعقد،  �صركاء  ومقرًا وجمعية  كيانًا  لل�صركة  اأن  يعني  اأح�صر، مما  ومل 
َعى عليه من م�صتندات اأثناء تعديل ترخي�ص اال�صتثمار، كما  مه املُدَّ هيئة اال�صتثمار الإح�صار ما قدَّ
َعى عليه ملكتب العمل بهيئة اال�صتثمار �صور عقود تقوم ال�صركة بتنفيذها، كما اأن االإيداعات  م املُدَّ قدَّ
م رفق عري�صة الدعوى يظهر اأرقام �صيكات تخ�ص عمالء ال�صركة،  الوا�صحة بك�صف احل�صاب املقدَّ

عي ووهميتها. فكيف يدَّ
ِعي االأول مل يتمكن من اإعداد  ِعي اأ�صالة ).....(، وذكر اأن املُدَّ ويف جل�صة 1427/6/15هـ ح�صر املُدَّ
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َعى عليه اأ�صالة ).....(  له باملرافعة عنه، ويعتذر عن ح�صور اجلل�صة كما ح�صر املُدَّ وكالة له تخوِّ
نها اإجابته عن الدعوى، وقد جاء فيها:  َعى عليه وكالة مذكرة �صمَّ م املُدَّ ووكيله ).....(، وفيها قدَّ
اأما بخ�صو�ص  يثبت ذلك،  لديه ما  واأن  له �صفة،  ولي�ص  ال�صركة،  ان�صحب من م�صروع  اأن ).....( 
).....(، فاإن موكله هو الذي يطلب منعه من ال�صفر واأخذ كفالة عليه باحل�صور، حيث اإنه ال يعرف 
ِعي، وهي  له مقر. وذكر اأن الواقع اأن ك�صف ح�صاب البنك ).....(، ال يت�صمن اأية بيانات ذكرها املُدَّ
مه للدائرة، اإذ ك�صف احل�صاب رقم )23844300119( عن  غري موجودة بك�صف احل�صاب الذي قدَّ
بتاريخ  االأوىل  وبالتحديد عدد )ع�صرة( حوالة خارجية، احلوالة  فيه،  االأخرية جند  اأ�صهر  ال�صتة 
2006/1/7م، حوالة خارجية مقابل ح�صاب T/004/2 مببلغ 52970 ريااًل وباالطالع على قيمة 
لت )52970( ريااًل اإىل امل�صتفيد موؤ�ص�صة  التحويل بتاريخ 2006/1/7م، يت�صح اأن �صركة ).....( حوَّ
).....( بجدة على بنك امل�صتفيد، وهو البنك ).....( رقم ح�صاب امل�صتفيد )13515450000208( 
لت مبلغًا وقدره )52970( اإىل  ومرفق لكم طيه �صورة احلوالة، ومعنى ذلك اأن �صركة ).....( حوَّ
بتاريخ  الثانية  واحلوالة  مطلوبة،  غيار  قطع  قيمة   ).....( موؤ�ص�صة  حل�صاب  بجدة   ).....( البنك 
2006/2/4م حوالة خارجية مقابل ح�صاب )T/0023/5( مببلغ )10.300( رياٍل، منها يت�صح 
اأن �صركة ).....( قامت بعمل حوالة خارجية اإىل البنك ).....( على رقم ح�صاب امل�صتفيد، وهو 

موؤ�ص�صة ).....( التجارية )13515450000208( قيمة قطاع غيار مطلوبة.
وكذا ما تبقى من احلواالت هي خارجية ل�صركات وموؤ�ص�صات خا�صة بقطع غيار امل�صاعد واملبالغ 

لة كانت لطلب ب�صاعة. املحوَّ
َعى عليه قام بنقل مقر ال�صركة اإىل حيث اإقامته، واأخذ ميار�ص ن�صاط  وردًا على ما جاء من كون املُدَّ
ال�صركة حل�صابه ال�صخ�صي، فاإن املوقع الذي يتم ن�صاط ال�صركة فيه هو با�صم �صركة ).....( على 
التف�صيل الوارد ب�صورة عقد االإيجار، ومت اختيار املوقع بتاريخ 1426/7/1هـ، اأي قبل بداية ن�صاط 

ال�صركة.
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ال�صركة ).....( ل�صركة ).....(، ويرتبَّح من ذلك باملخالفة  ا�صم  َعى عليه منح  املُدَّ اأن  وردًا على 
لنظام ال�صركات دون موافقة ال�صركاء، فاإن ).....( تعمل بهذا الن�صاط )تركيب و�صيانة امل�صاعد( 
منذ اأكث من ثالثني عامًا قبل اإن�صاء �صركة ).....(، وهي تعطي من الباطن امل�صاعد لــ ).....(، 
وحاليًا نقوم باإعداد امل�صاعد اخلا�صة بها لت�صتقل ).....( مب�صاعدها، ونقوم اأي�صًا باإعادة جميع 

االأعمال التي اأعطيت اإىل ).....( من الباطن اإىل ).....( مرة اأخرى.
خ يف �صهر ربيع  َعى عليه اأنه ح�صب نظام ال�صركات، وطبقًا لعقد تاأ�صي�ص ال�صركة املوؤرَّ واأكد وكيل املُدَّ
الثاين لعام 1425هـ تن�ص املادة )13( من العقد على اأن اإ�صدار القرارات اخلا�صة بال�صركة تكون 
ِعي  مبوافقة ال�صركاء الذين ميثلون )51%( على االأقل من راأ�ص مال ال�صركة بينما ال�صركاء دون املُدَّ

ميثلون )80%( من راأ�ص مال ال�صركة، واأكد اأن العمالة املوجودة تابعة ل�صركة ).....(.
َعى عليه يقوم حاليًا با�صتخراج ترخي�ص ا�صتثمار جديد ميار�ص فيه ن�صاط �صركة  وبخ�صو�ص اأن املُدَّ
م للهيئة العامة لال�صتثمار بالريا�ص،  ).....(، وذلك باملخالفة لنظام ال�صركات ذكر اأن موكله تقدَّ
وطلب اإ�صدار ترخي�ص على اأ�صا�ص اأنه ال يوجد يف عقد تاأ�صي�ص �صركة ).....( املرَبم يف �صهر ربيع 
عى عليه مل ي�صدر  الثاين 1425هـ اأي ن�ص مينع اأي �صريك من ممار�صة نف�ص ن�صاط ال�صركة، واملدَّ
ِعي يف هذا االأمر  منه الرتخي�ص، واإمنا اأ�صدرته الهيئة العامة لال�صتثمار بالريا�ص، وبذلك يكون املُدَّ
َعى عليه ).....( قام  املُدَّ باأن موكلي  ال�صاد�ص وال�صابع  البند  ِعي يف  املُدَّ غري ذي �صفة، وما ذكره 
باإعداد مركز مايل، وقام بتزويد املحا�صب القانوين ببيانات غري �صحيحة، مما ترتب عليه اإعداد 
َعى عليه مل يقم باإعداد املركز املايل لل�صركة، بينما  مركز مايل خمالف للحقيقة، فريد عليه باأن املُدَّ
ِعي اأن يبني لنا ما هي البيانات الغري �صحيحة،  الذي اأعده هو املحا�صب القانوين املعتَمد، وعلى املُدَّ
ِعي اأن امليزانية مل ُتعر�ص عليه فقط،  واأما بخ�صو�ص عر�ص امليزانيات على ال�صركاء، فيق�صد املُدَّ
للمادة  املال طبقًا  راأ�ص  الذين ميثلون )51%( من  ال�صركاء  ال�صركة ت�صدر من  اأن قرارات  وذلك 
ِعي ).....(، ومت ت�صديد ال�صرائب  )13( من عقد التاأ�صي�ص، ويعني ذلك اأنه ال ي�صرتط موافقة املُدَّ
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امل�صتحقة على ال�صركة، مبلغًا وقدره )9437( ريااًل على الو�صف والتف�صيل الوارد باإي�صال البنك 
عيني يف طلب العزل، وطلب  خ يف 2006/4/26م، وذكر اأال �صفة للمدَّ ).....( )1/0845912( املوؤرَّ

ت�صفية ال�صركة.
م للدائرة �صورة تقرير مراقب احل�صابات، وعقد خدمات مهنية �صورة �صوئية له، و�صور حواالت  وقدَّ
َعى  ِعي اإلزام املُدَّ ِعي ).....( �صورة من املذكرة، وطلب املُدَّ بنكية من البنك ).....(، ومت ت�صليم املُدَّ
عليه بتزويده ب�صورة من املركز املايل وامليزانية التي ذكر اأن االأرباح فيها )42468( ريااًل، واإلزامه 
بعدم نقل كفالة اأي عامل من كفالة ال�صركة؛ حلني البت يف الق�صية، واإلزامه ب�صورة من الرتخي�ص 

وال�صجل التجاري.
�صاألت  وفيها  ووكيله،  اأ�صالة  عليه  َعى  املُدَّ ح�صر  كما  عيان  املدَّ ح�صر  1427/6/16هـ  جل�صة  ويف 
عيني، فاأجاب بعد اطالعه على �صورته املرَفقة  ع منه ومن املدَّ َعى عليه عن العقد املوقَّ الدائرة املُدَّ
عيني، وقد �صدر منهم جميعًا �صحيحًا يف تاريخه،  باالأوراق قائاًل: هذا العقد مت توقيعه من ِقبل املدَّ
م �صورة  ِعي ).....(، وخروجه من ال�صركة، وقدَّ اإال اأنه طراأ عليه بعد ذلك ان�صحاب ال�صريك املُدَّ
�صركة   ).....( �صركة  وال�صريك   ،).....( وال�صريك   ،).....( ال�صريك  بني  مت  اجتماع  حم�صر 
اجتماع  �صورة من حم�صر  قدم  كما  ال�صركة،  من   ).....( ال�صريك  ان�صحاب  واملت�صمن  م�صرية، 
مت بينه وبني ال�صريك ).....( وال�صريك �صركة ).....(، وقرر فيه ال�صريك ).....( ان�صحابه من 
ال�صركة، ومت اطالع ).....(  على �صور هذين املح�صرين، واأ�صل املح�صر االأول، فقرر اأن التوقيع هو 
ع عليهما على بيا�ص قبل كتابة هذه املحا�صر ب�صبب وعد ).....( له باإح�صار وكالة  توقيعه، وقد وقَّ
م�صاعد له من اخلارج، وتاأكيدًا لذلك طلب ).....( منه ا�صتخراج �صجل جتاري لهذه الوكالة، وعمل 
واأ�صاف   ،).....( �صعار  وعليها   ).....( موؤ�ص�صة  اأن  مت�صمنة  ح�صابه  على  مطبوعات   ).....( له 
اإن ا�صتخراج  َعى عليه قائاًل:  ب املُدَّ اأنه ا�صتخرج ال�صجل التجاري بناًء على طلب ).....(، ثم عقَّ
لتح�صيل  ادعى  كما  ولي�ص  املناق�صات،  الدخول يف  لغر�ص  كان   ).....( ملوؤ�ص�صة  التجاري  ال�صجل 
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وكالة م�صاعد، وكان ذلك قبل تاريخ عقد ال�صركة بحوايل �صنتني، وبالتايل فلي�ص هناك داع للتوقيع 
اأنه هو الذي يدير ال�صركة حمل الدعوى منذ مبا�صرتها  اأ�صالة  َعى عليه  على بيا�ص، واأ�صاف املُدَّ
َعى عليه  م املُدَّ عيني طيلة هذه الفرتة، كما قدَّ اأٍي من املدَّ للعمل حتى هذا اليوم، ومل ي�صارك معه 
نًا من �صفحتني،  اأ�صالة حم�صر االجتماع الذي �صبقت االإ�صارة اإليه واملوؤرخ يف 1424/11/19هـ مكوَّ
ه اإىل  م �صورة من خطاب موجَّ َعى عليهما عبارة �صورة طبق االأ�صل، كما قدَّ وكالهما �صور حرر املُدَّ
خًا يف  الهيئة العامة لال�صتثمار من �صركة ).....( من ).....( و).....( على مطبوعات ).....( موؤرَّ
ه من ).....( اإىل القن�صل العام جلمهورية  2000/2/20م، 1423/12/19هـ، و�صورة خطاب موجَّ
وت�صفيتها  ال�صركة  اأ�صالة حل هذه  َعى عليه  املُدَّ الق�صية، وطالب  الأوراق  العربية مت �صمها  م�صر 
ح�صب املادة )ال�صاد�صة ع�صر( من عقد تاأ�صي�ص ال�صركة، على اأن يتم اإيقاف ن�صاط ال�صركة اعتبارًا 
على  ذلك  وبعر�ص  معها  اإيجار  عقود  واأي  لل�صركة،  م�صتندات  اأية  جتديد  عدم  مع  اليوم  هذا  من 
َعى عليه اأ�صالة عن احل�ص�ص العينية  عيني رف�صا حل ال�صركة وت�صفيتها، ثم �صاألت الدائرة املُدَّ املدَّ
الواردة يف عقد تاأ�صي�ص ال�صركة هل هي كل قيمة احل�ص�ص الواردة يف العقد؟ وهل كانت موجودة 
عند التوقيع وميلكها ال�صركاء؟ فاأجاب باأن قيمة احل�ص�ص الواردة يف عقد التاأ�صي�ص هي كل ما ذكر 
من احل�ص�ص العينية فقط، ومل يكن من بينها ح�ص�ص نقدية، وهذه احل�ص�ص العينية عند توقيع 
العقد، وحتى تاريخ هذا اليوم مل تكن موجودة وال مملوكة الأٍي من ال�صركاء، ومل يدفع اأي واحد منا 
عيان قائالن:  ب املدَّ اأي مبلغ للتاأ�صي�ص، واإمنا اأنا وحدي دفعت م�صاريف التاأ�صي�ص والت�صغيل، ثم عقَّ
َعى عليه قب�ص من  َعى عليه اأ�صالة غري �صحيح جملة وتف�صياًل، بل ال�صحيح اأن املُدَّ اإن ما ذكره املُدَّ
ِعي ).....( مبلغ )خم�صمائة األف( رياٍل نقدًا ووعدنا ب�صراء هذه املعدات بن�صف قيمتها، وهو  املُدَّ
الذي توىل و�صع الت�صعرية لهذه املعدات يف عقد التاأ�صي�ص، ومل نر املعدات منذ ذلك التاريخ وحتى 
ِعي ).....( من دخول ال�صركة واالطالع  َعى عليه هو املدير امل�صوؤول، وكان مينع املُدَّ اليوم، لكن املُدَّ
مة من ال�صركة،  على م�صتنداتها، ونطلب خماطبة م�صلحة الزكاة والدخل؛ الإح�صار امليزانيات املقدَّ
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َعى عليه اأ�صالة  ب املُدَّ َعى عليه اأ�صالة، ثم عقَّ ة من ِقبل املُدَّ والثابت بها وجود اأ�صول ال�صركة، واملعدَّ
عى بها نقدًا، اإذ ال  عيني بتقدمي بينة تثبت ا�صتالمه منهما للمبالغ املدَّ طالبًا من الدائرة اإلزام املدَّ
ِعي ).....(  يعقل اأن ي�صلِّما هذا املبلغ نقدًا، وملاذا مل يوِدعاه يف ح�صاب ال�صركة بالبنك، وعلى املُدَّ
اإثبات دفعه لهذا املبلغ ثابت مبوجب  اأن  ِعي ).....(  املُدَّ ب  اأن يثبت كيف جمع هذا املبلغ؟ ثم عقَّ
املبالغ  اأما م�صدر هذه  َعى عليه بجل�صة 1427/6/15هـ،  املُدَّ مة من  التاأ�صي�ص واملذكرة املقدَّ عقد 
ِعي ).....( قائاًل: اإن املبلغ دفعه  ب املُدَّ َعى عليه اأو وكيله ال�صوؤال عن ذلك، ثم عقَّ فلي�ص من حق املُدَّ
ره من مرتباته واأعماله اخلا�صة، ثم طلبت الدائرة من  لتاأ�صي�ص هذه ال�صركة، كان قد جمعه مما وفَّ

َعى عليه اأ�صالة بها. عيني حترير دعواهما وتزويد املُدَّ املدَّ
لدعواه  تت�صمن حتريرًا  اأنها  ذكر  مذكرة   ).....( اأ�صالة  ِعي  املُدَّ م  قدَّ 1428/2/15هـ  جل�صة  ويف 
يف هذه الق�صية، وقد جاء فيها: حيث مت تاأ�صي�ص �صركة ).....( طبقًا ملا ين�ص عليه نظام تاأ�صي�ص 
َعى عليه ).....( كامل ال�صركة، ورف�ص اإ�صراك اأحد يف االإدارة، وت�صلَّم جميع  ال�صركات، وت�صلَّم املُدَّ
مها مل�صلحة الزكاة والدخل، وقد اأقر بذلك  اأ�صول ال�صركة كما هو مثَبت من واقع امليزانية التي قدَّ
اإقامته خمالفًا بذلك  َعى عليه بنقل مقر ال�صركة اإىل حيث حمل  يف �صبط اجلل�صات، ثم قام املُدَّ
نظام ال�صجل التجاري يف حالة نقل مقر ال�صركة من تعديل البيانات بال�صجل، ورف�ص دخول اأحد من 
ال�صركاء اإىل ال�صركة، وقام باإح�صار عمالة على غري الكفالة؛ ملنع دخول ال�صركاء لل�صركة؛ لي�صتاأثر 
َعى عليه ال�صركة باأمانة قام باإدارتها حل�صاب نف�صه؛ ليكون  وحده باالإدارة، وبداًل من اأن يدير املُدَّ
الدخل حل�صابه، وقام باإدخال اأكث من موؤ�ص�صة و�صركة با�صم �صركة ).....(، وثابت ذلك من اإقرار 
َعى عليه ووكيله، اإذ ورد باأقوالهم مبح�صر ال�صبط اأن ال�صركة وهمية، واأن ).....( يعمل با�صم  املُدَّ
فرع �صركته يف م�صر، اأي اأن ).....( ال يعمل ل�صركة ).....(، واإمنا يعمل حل�صاب �صركته مب�صر، 
َعى عليه مبنح ا�صم �صركة ).....( ل�صالح كفيله االأول �صركة ).....(، واقت�صم الدخل  وقد قام املُدَّ
َعى عليه، كما قام بتاأ�صي�ص موؤ�ص�صة حل�صاب  بينه وبني �صركة ).....(، كما يف اإحدى مذكرات املُدَّ
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نف�صه؛ ملمار�صة ذات الن�صاط، وهو خمالف لنظام ال�صركات، علمًا باأنه اأثناء اإدارة املذكور لل�صركة 
قام بتبديد اأموال ال�صركة تارة يف ال�صحب حل�صاب نف�صه، وتارة اأخرى ب�صراء معدات قطع غيار ال 
ن  َعى عليه باإ�صدار مركز مايل مدوَّ تخ�ص عقود امل�صاعد التي تقوم �صركتنا ب�صيانتها، كما قام املُدَّ
به اأموال على اأنه دائن بها لل�صركة، وذلك على خالف الواقع، كما اأنه قام باإعداد ميزانية تخالف 
مبالغ االأرباح احلقيقية، وقام بطرق احتيالية بتعديل ترخي�ص ال�صركة ال�صادر من الهيئة العامة 
م�صتندات  للدائرة  عليه  َعى  املُدَّ م  قدَّ وقد  ح�صته،  اإىل   ).....( ح�صة  باإ�صافة  وذلك  لال�صتثمار، 
).....( حيث  على ح�صة  لال�صتيالء  بها؛  يقوم  كان  التي  االحتيالية  الطرق  مدى  تثبت  اأنها  ذكر 
اإن بع�ص هذه التنازالت متت  اإذ  اأوراقًا على بيا�ص م�صتغاًل �صعفه يف القراءة،  كان يقوم بتوقيعه 
قبل تاأ�صي�ص ال�صركة، كما اأنه مل ي�صلِّم ).....( قيمة ح�صته املتنازل عنها، وقد خلت االأوراق من 
َعى عليه بالعمل با�صم فرع �صركته يف م�صر،  اأن يثبت ذلك، وختم مذكرته باأنه ومبا اأن قيام املُدَّ
وبا�صم �صركة ).....( م�صتغاًل ا�صم ).....( يعد خمالفة �صريحة لنظام ال�صركات، مما ت�صبب يف 
خ�صارة ال�صركة ملبالغ باهظة، اإ�صافة اإىل اأن املذكور قد تربَّح من وراء ذلك م�صتغاًل اال�صم التجاري 
ب�صراء  وقيامه  ال�صخ�صي،  ال�صركة ل�صاحله  ب�صحب ح�صابات  َعى عليه  املُدَّ قيام  اأن  لل�صركة، ومبا 
َعى  املُدَّ اأن  ومبا  م�صتقباًل،  اإثباته  يتم  �صوف  تخ�صه  اأعمال  لتنفيذ  ال�صركة؛  اأموال  من  غيار  قطع 
احلقيقة،  خالف  على  بها  دائن  اأنه  على  مالية  مبالغ  بتدوين  امليزانية  يف  بالتزوير  قام  قد  عليه 
للزكاة والدخل غري �صحيحة فيما يخ�ص الدخل واالأرباح، فقد  مة  امليزانية االأخرية املقدَّ اأن  كما 
َعى عليه ).....( من اإدارة ال�صركة واإلزامه بت�صليم ال�صركة بكامل اأ�صولها وعمالتها،  طلب عزل املُدَّ
وت�صليم ك�صف ببيان اأ�صماء عمالء ال�صركة، وخماطبة موؤ�ص�صة النقد الإح�صار ك�صف ح�صاب لل�صركة 
من بداية فتح احل�صاب، وحتى تاريخه مع بيان تف�صيلي للحركة التي متت على احل�صاب، واإلزام 
َعى عليه بتعوي�ص ال�صركة مببلغ )مليون( رياٍل عن جتاوزه الأعمال وظيفته، والعمل با�صم فرع  املُدَّ
�صركته مب�صر وكفيله ال�صابق م�صتغاًل ا�صم ).....(، واإلزامه بعدم نقل كفالة اأٍي من العاملني على 
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عيني مببلغ )مليون( رياٍل عن التهم التي قام  ال�صركة؛ حلني البت يف الق�صية، واإلزامه بتعوي�ص املدَّ
برميهما بها، وخماطبة الهيئة العامة لال�صتثمار؛ لوقف الرتخي�ص ال�صادر با�صمه ملخالفته لنظام 
ال�صركات، حيث ميار�ص ذات الن�صاط وخماطبة الهيئة العامة لال�صتثمار؛ الإعادة ترخي�ص �صركة 

َعى عليه با�صتخدام طرق غري �صرعية للتعديل. ).....(، كما كان قبل التعديل، حيث قام املُدَّ
 ).....( ِعي  املُدَّ اأن  فيها:  جاء  جوابية  مذكرة  عليه  َعى  املُدَّ وكيل  م  قدَّ 1428/5/25هـ  جل�صة  ويف 
ِعي مبوجب ترخي�ص اال�صتثمار رقم  لي�ص له اأية �صفة يف رفع الدعوى، اأو ح�صور اجلل�صات؛ الأن املُدَّ
)2/297( بتاريخ 1427/2/10هـ مل يعد له اأي �صلة بال�صركة مع تنازله عن ح�صته لل�صركة مبوجب 

خ يف 2005/10/22م. عقد التنازل املوؤرَّ
د اأي مبلغ يف راأ�ص  ِعي ).....( مل ي�صدِّ كما طعن ب�صورية عقد التاأ�صي�ص ب�صفة عامة، حيث اإن املُدَّ
َعى  ِعي، وذكر اأن ما قيل من اأن املُدَّ مال ال�صركة، ومبا اأنه يبدي غري ذلك، فعليه البينة باعتباره املُدَّ
ل مبالغ من ال�صركة حل�صابه يف م�صر غري �صحيح، وقد ثبت من خالل ك�صوفات البنك  عليه يحوِّ
عى عليه بها، وثبت اأنه ال توجد  ِعي اأن التحويالت املوجودة بالك�صوفات ال عالقة للمدَّ مها املُدَّ التي قدَّ

اأية حتويالت له من ال�صركة حل�صابه مب�صر.
ِعي هو اأي�صًا مدير لل�صركة فعاًل  َعى عليه كان مديرًا لل�صركة، فاإن املُدَّ ِعي اأن املُدَّ واأما ما يقوله املُدَّ
�صواء با�صر االإدارة، اأم مل يبا�صرها، وهو بذلك م�صوؤول عن راأ�ص املال بال�صركة، وعلى اجلميع اأن 

ي�صلِّم راأ�ص ماله يف ال�صركة ملديرها.
عدم  يثبت  اأن  ِعي  املُدَّ على  اأن  واأكد  ال�صركة،  عقد  �صورية  مو�صوع  يف  البت  بطلب  مذكرته  وختم 
�صورية ال�صركة، وطلب ت�صفية ال�صركة وديًا، حيث اإنها �صركة �صورية لي�ص لها اأي وجود فعلي ورد 

ِعي. كل ما ورد مبذكرة املُدَّ
ال�صركة  باأنه ال بد من ندب خبري حما�صبي لالطالع على ح�صابات  الدائرة الطرفني  اأفهمت  وقد 
ِعي االأول مهلة  وتعامالتها وراأ�ص املال املدفوع وت�صرفات املدير؛ ليتم البت يف الدعوى، فطلب املُدَّ
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َعى عليه فقرر موافقته على اإحالة الدعوى اإىل خبري. لتقرير موافقته من عدمها، اأما املُدَّ
َعى عليه باأن  عيان مذكرة جاء فيها: ذكر املُدَّ م املدَّ ويف جل�صة هذا اليوم ح�صر اأطراف الدعوى، وقدَّ
َعى عليه بتقدمي اأ�صل التنازل،  ِعي ).....( لي�ص له �صفة يف رفع الدعوى، وقد طالب باإلزام املُدَّ املُدَّ
َعى عليه باإ�صافتها، واأكد اأنه باالطالع على التنازل وجد اأنه تنازل  حيث اإن هناك اإ�صافات قام املُدَّ
عن ترخي�ص خدمي، ولي�ص تنازاًل عن ح�ص�ص يف �صركة، وقد ورد بالتنازل اأن تاريخ حتريره هو 
2005/10/22م، ويوافق هذا التاريخ 1426/9/19هـ، فلماذا مل يتم تدوين رقم ال�صجل التجاري 
تاريخ  بعد  اأي  1425/5/29هـ،  هو  التجاري  بال�صجل  ال�صركة  ت�صجيل  تاريخ  اأن  العلم  مع  لل�صركة 
ت�صجيل ال�صركة باأكث من عام واأربعة اأ�صهر، وهذا يدل على غمو�ص اكتنف هذا التنازل، ويف البند 
الثاين ورد به اأن )الطرف االأول يتنازل عن كامل ح�صته يف ملكية الرتخي�ص اخلدمي ...( ومن 
االطالع على هذا البند يت�صح اأنه مل ي�صر اإىل ال�صركة من قريب اأو بعيد اأو ال�صجل التجاري اأو عقد 
اخلدمي  الرتخي�ص  عن  تنازاًل  كان  بل  لل�صركة،  االإ�صارة  لتمت  �صحيحًا  ذلك  كان  ولو  التاأ�صي�ص، 
فح�صب، كما ورد به )يلتزم الطرف الثاين والثالث والرابع بتحمل كافة م�صاريف اإمتام اإجراءات 
التنازل( وال�صوؤال من هم الطرف الثاين والثالث والرابع يف هذا التنازل، ويف البند ال�صاد�ص ورد ما 
يلي: )يقر الطرف االأول باأنه ا�صتلم كافة حقوقه من الطرف الثاين مقابل تنازله عن كافة حقوقه يف 
عى عليه اأي�صًا: ما هي احلقوق التي �صلَّمتها للطرف االأول؟ وما هي قيمتها؟  ال�صركة( وال�صوؤال للمدَّ
ن هذا البند عبارة )يف �صركة( وبعد ذلك فراغ، ومل يتم ا�صتكمال بقية العبارة، وهو ما  كما ت�صمَّ
يدفعنا اإىل القول باأن هناك تزويرًا قد ن�صاأ على هذا التنازل، حيث اإن العبارة غري مكتملة ويكتنفها 
ِعي ).....(  َعى عليه اإجراءات التنازل عن ح�ص�ص املُدَّ الغمو�ص، اإ�صافة اإىل ذلك ملاذا مل ُيتم املُدَّ

يف ال�صركة.
تاأ�صي�ص، و�صجاًل جتاريًا، وهناك عمالة  باأن: لل�صركة عقد  واأما الطعن على �صورية العقد فيجاب 
على كفالة ال�صركة، وعقود تقوم ال�صركة بتنفيذها مع احلكومة واالأفراد، وح�صاب بالبنك ).....( 
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مت مل�صلحة  برقم )238443001119( وعليه حركة باأكث من )ثالثة ماليني( رياٍل، وميزانية ُقدِّ
عى عليه قد ا�صتلم مبالغ  الزكاة والدخل، كما اأن هناك �صندات قب�ص و�صرف با�صم ال�صركة، واملدَّ
نقدية مبوجبها، وهناك �صيك مببلغ )149.500( مائة وت�صعة واأربعون األف وخم�صمائة رياٍل لدى 
َعى عليه اأقر باإدارته  َعى عليه باال�صتيالء عليه، واأكد اأن املُدَّ وزارة الرتبية والتعليم �صوف يقوم املُدَّ
لل�صركة، واأنه ميتلك موؤ�ص�صة متار�ص ذات ن�صاط ال�صركة، وبرر ذلك باأن الهيئة العامة لال�صتثمار 

هي التي منحته ذلك، واأنه ال خمالفة يف ذلك للنظام.
َعى عليه،  وختم مذكرته بطلب خماطبة البنك ).....( بوقف التعامل على احل�صاب قبل هروب املُدَّ

والق�صاء مبا �صبقت املطالبة به.
ٍع فجرى �صم طلبه مللف الدعوى، وتقرر  م ).....( بطلب الدخول كطرف ُمدَّ ويف هذه اجلل�صة تقدَّ
عيان عما قررته الدائرة من ندب خبري  تاأجيل البت يف طلبه للجل�صة القادمة، و�صاألت الدائرة املدَّ
حما�صبي لهذه الق�صية، فقررا موافقتهما على ذلك، ثم �صاألت الدائرة الطرفني عمن يتوىل دفع 
عيني  املدَّ وبعر�ص ذلك على  للخربة،  اأتعاب  اأية  يتحمل  لن  اأنه  َعى عليه  املُدَّ اأتعاب اخلربة، فذكر 
رت تعيني خبري يف هذه الق�صية، واأنهما لن يدفعا �صوى ن�صف االأتعاب،  ذكرا باأن الدائرة هي من قرَّ
متار�ص  الدعوى  حمل  ال�صركة  هل  عليه  َعى  املُدَّ الدائرة  �صاألت  وقد  ذلك،  من  اأكث  يتحمال  ولن 
ن�صاطها االآن، ولديها ح�صاب جاري، فاأجاب باأن ال�صركة متوقفة من قرابة ال�صنة ب�صبب حتري�ص 
ال�صركاء للعمالء بعدم التعامل مع ال�صركة، واأنه ال يوجد يف ح�صابات ال�صركة اأية مبالغ، وهي ح�صب 
عيني هل ميتنعان عن دفع اأتعاب اخلبري مهما  االإجراءات املحا�صبية خا�صرة، ثم �صاألت الدائرة املدَّ
بلغت، اأم اأن لهما حدًا معينًا باإمكانهم حتمله كاماًل، واإذا زادت االأتعاب عنه يتحمالن ن�صفه على 
ال اأكث  ما ذكروه �صابقًا، فاأجابا باأنهما لن يتحمال �صوى ن�صف اأتعاب اخلربة مهما قلَّت، ولن يتحمَّ
عيني باأنهما يتعني عليهما دفع كامل اأتعاب اخلبري، وبعر�صه عليهما  من ذلك، ثم اأفهمت الدائرة املدَّ

رف�صا ذلك، وبذات اجلل�صة �صدر هذا احلكم.
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َعى عليه ).....( من  عيني ).....( و).....( يهدفان من دعواهما اإىل طلب عزل املُدَّ حيث اإن املدَّ
وقع  عما  لهما  والتعوي�ص  وعمالتها  اأ�صولها  بكامل  ال�صركة  بت�صليم  واإلزامه   ،).....( �صركة  اإدارة 
اإن مو�صوع النزاع يتعلق بح�صابات ال�صركة  اإدارة ال�صركة، وحيث  َعى عليه يف  من تق�صري من املُدَّ
عت عددًا من العقود مع  عيان يف مذكراتهما اأن ال�صركة قد وقَّ وعقودها واأعمالها، وحيث مت�صك املدَّ
احلكومة واالأفراد، واأن هناك حركة على احل�صاب اخلا�ص بال�صركة بلغ )ثالثة ماليني( رياٍل، واأن 
َعى  هناك ميزانيات اأ�صدرتها ال�صركة، وهناك �صندات قب�ص و�صرف با�صم ال�صركة، وقد ا�صتلم املُدَّ
عليه مبالغ نقدية مبوجبها، كما اأنه ال تزال هناك م�صتحقات لل�صركة لدى وزارة الرتبية والتعليم، 
َعى عليه  مما تذهب معه الدائرة على �صرورة ندب خبري حما�صبي الإجراء املحا�صبة، وحيث ذكر املُدَّ

اأن ال�صركة متوقفة من قرابة ال�صنة، واأنه ال يوجد يف ح�صابات ال�صركة اأي مبلغ.
تلك  فيحمل  عليه  َعى  املُدَّ تق�صري  يثبت  حتى  عليه  اإثباتها  وعبء  ِعي،  املُدَّ على  البينة  اإن  وحيث 
املرافعات ما ن�صه )للمحكمة  املائة من نظام  والع�صرين بعد  الرابعة  املادة  املوؤنة، وحيث جاء يف 
عند االقت�صاء اأن تقرر ندب خبري، اأو اأكث، وحتدد يف قرارها مهمة اخلبري واأجاًل الإيداع تقريره، 
واأجاًل جلل�صة املرافعة املبنية على التقرير، كما حتدد فيه عند االقت�صاء ال�صلفة التي توَدع حل�صاب 

م�صروفات اخلبري واأتعابه، واخل�صم املكلَّف باإيداعها(.
املائة ما ن�صه )اإذا مل يودع اخل�صم  والع�صرين بعد  النظام يف مادته اخلام�صة  كما ورد يف ذات 
نته املحكمة جاز للخ�صم االآخر اأن يقوم باإيداع هذا املبلغ  املبلغ املكلَّف باإيداعه يف االأجل الذي عيَّ
دون اإخالل بحقه اإذا حكم له يف الرجوع على خ�صمه، واإذا مل يوِدع املبلغ اأٍي من اخل�صمني، وكان 
ف على قرار اخلربة، فللمحكمة اأن تقرر اإيقاف الدعوى حتى اإيداع املبلغ(. الف�صل يف الق�صية يتوقَّ
وجاء يف الئحته التنفيذية املادة )2/125( ما ن�صه )قرار اإيقاف الدعوى عند عدم اإيداع املبلغ من 
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طريف الدعوى ي�صدر القا�صي بقرار م�صبَّب، ويخ�صع لتعليمات التمييز وفق املادة )175(، ومن هذا 
ر للخربة. فاإن املحكمة هي التي تكلف من ترى من اخل�صوم الإيداع املبلغ املقرَّ

عيان  عيني هما املكلفان باإيداع تكاليف اخلربة، وحيث امتنع املدَّ وقد قررت الدائرة ملا �صبق اأن املدَّ
من دفع كامل تكاليف اخلبري، واأن ندب اخلبري اأمر جوهري يتوقف الف�صل يف الدعوى عليه، وحيث 

عيني غري مقبولة، وهو ما تق�صي به الدائرة. عية فتكون دعوى املدَّ امتنع ب�صبب من املدَّ
لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى املقامة من ).....( و).....( �ضد ).....(؛ ملا هو مبني 

باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/1669/ق لعام 1425هـ
رقم احلكم االبتدائي: 177/د/جت/2 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 303/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/8هـ

�ضركة – �ضفة – م�ضوؤولية املدير – ال�ضفة يف دعوى الت�ضفية.

مت�صامنًا يف  واعتباره   ).....( ل�صركة  اإدارته  عليه عن فرتة  َعى  املُدَّ ِعي حما�صبة  املُدَّ 1- مطالبة 
اخل�صائر التي حلقت بها – اإثبات تقرير املحا�صب القانوين املنتدب من الدائرة اأن و�صع ال�صركة 
عن  ال�صركاء  اأمام  م�صوؤول  غري  عليه  َعى  املُدَّ واأن  والنظامية،  واملالية  االإدارية  الناحية  من  �صليم 
َعى عليه م�صجل كمدير عام اأمام اجلهات الر�صمية وغري  اخل�صائر التي حلقت بها – ثبوت اأن املُدَّ
َعى  الر�صمية، ولي�ص اأمام ال�صركاء، واأن �صركة ).....( هي املدير الذي يدير ال�صركة – خماطبة املُدَّ
مالك  عليه  َعى  املُدَّ اأن  – ثبوت  واالإدارية  املالية  ال�صركة  اأو�صاع  مناق�صات  حل�صور  عي  للمدَّ عليه 
لن�صف راأ�ص مال ال�صركة، ومن ثم فهو اأ�صد حر�صًا على تنميتها وعدم خ�صارتها – اأثر ذلك: عدم 

َعى عليه ورف�ص طلب حما�صبته عن فرتة اإدارته. تق�صري املُدَّ
َعى عليه ب�صفته  ِعي طلبه بت�صفية ال�صركة اإىل املُدَّ ِعي بت�صفية ال�صركة – توجيه املُدَّ 2- مطالبة املُدَّ
مديرًا لها – وجوب اأن يقدم طلب الت�صفية �صد ال�صركة وال�صركاء فيها – اأثر ذلك: اأن املطالبة 
بت�صفية ال�صركة موجهة اإىل غري ذي �صفة – موؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى؛ الإقامتها على غري 

ذي �صفة.

م يف 1425/4/17هـ اإىل  تتح�صل وقائع هذه الدعوى يف اأن ).....( بالوكالة عن االأمري ).....( تقدَّ
الديوان بعري�صة دعوى ذكر فيها اأن موكله �صريك يف �صركة ).....(، واأن ).....( ب�صفته مديرًا 
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وفقًا  واأنه  ال�صركة،  اإدارة  النظام حيال  يوجبه  يقم مبا  ال�صركات، ومل  نظام  لل�صركة خالف  عامًا 
للنظام وعقد ال�صركة، فاإن اأبرز املخالفات ما يلي:

1- مل يدع ال�صركاء اإىل اأي اجتماع منذ تاأ�صي�ص ال�صركة حتى االآن.
م ميزانية ثالث �صنوات. 2- مل يعد ومل يقدِّ

اأرباحها  وال  املالية  ال�صركة  اأو�صاع  عن  يعلم  وال  ال�صركة،  هذه  يف  �صريك  موكله  الأن  ونظرًا   -3
وخ�صائرها وممتلكاتها وفروعها وموظفيها، فاإنه يطلب ما يلي:

1- حما�صبة املدير العام ).....( عن فرتة اإدارته وعزله عن االإدارة.
2- تكليف حما�صب من ِقبل الق�صاء ملراجعة ح�صابات ال�صركة عن الفرتة املا�صية.

َعى عليه مت�صامنًا يف اأمواله اخلا�صة عن اأية خ�صائر حلقت بال�صركة ب�صبب اإهماله 3- اعتبار املُدَّ
ومت قيد العري�صة ب�صجالت الديوان ق�صية بالرقم امل�صار اإليه اأعاله، واأحيلت اإىل هذه الدائرة ب�صرح 
خ يف 1425/4/18هـ وبا�صرت نظرها وحددت لذلك عدة جل�صات ح�صر  معايل رئي�ص الديوان املوؤرَّ
َعى عليه اأ�صالة ).....(  ِعي اأ�صالة االأمري ).....( ووكيله ).....(، كما ح�صر بع�صها املُدَّ بع�صها املُدَّ

ووكيله ).....(.
َعى عليه  ِعي وكالة دعوى موكله على ما �صلف بيانه، ومبواجهة املُدَّ وبجل�صة 1425/7/22هـ اأبان املُدَّ
ِعي وكالة من  م مذكرة يف جل�صة 1425/7/27هـ ذكر فيها: اأن ما ذكره املُدَّ ِعي قدَّ وكالة بدعوى املُدَّ
َعى عليه مل يدع ال�صركاء الأي اجتماع، فاإن ذلك غري �صحيح، وقد ُدعي ال�صركاء لالجتماع،  اأن املُدَّ
عمر  فاإن  للميزانيات،  بالن�صبة  اأما  ميثله  من  عنه  اأناب  وبع�صها  بنف�صه،  بع�صها  ِعي  املُدَّ وح�صر 
ال�صركة مل يتجاوز ثالث �صنوات، واأنه قد مت اإعداد ميزانية ال�صنة االأوىل التي بداأت فيها ال�صركة 
اأي�صًا قد ت�صبب يف عدم اعتماد ميزانيتي عام  ِعي  ِعي، كما اأن املُدَّ عام 2001م، ومل يعتمدها املُدَّ
امليزانيتني؛ لعدم اعتماد ميزانية عام 2001م.  2002م و2003م؛ لرف�ص املحا�صب اعتماد هاتني 
ِعي وكالة تكليف حما�صب ملراجعة ح�صابات ال�صركة، فاإن هناك حما�صبًا معينًا اأعد  واأما طلب املُدَّ
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اأن  يوؤكد  امليزانيات  ورد يف  وما  مليزانية عام 2001م،  ِعي  املُدَّ اعتماد  وبانتظار  ال�صركة،  ح�صابات 
ال�صركة تدار وفقًا لنظام ال�صركات، وعقد التاأ�صي�ص، وانتهى اإىل طلبه رد الدعوى.

َعى  ِعي وكالة مذكرة ذكر فيها اأن االجتماعات التي زعمها املُدَّ م املُدَّ وبجل�صة 1425/11/16هـ قدَّ
عليه وكالة كانت باإحلاح من موكلي، ومل تاأخذ �صفة الر�صمية؛ اإذ لو كانت كذلك لُدعي اإليها ب�صفة 
ال�صجل اخلا�ص بها، وميزانية عام 2001م مل  ر�صمية، ولتم تدوين حما�صر هذه االجتماعات يف 
يتم تقدميها ملوكلي اإال يف 1425/2/7هـ املوافق 2004/3/28م، اأما بالن�صبة للمحا�صب الذي ذكره 
َعى عليه، ومل يعني من ِقبل ال�صركاء، وطلب توجيه االأ�صئلة التالية  َعى عليه وكالة فقد عينه املُدَّ املُدَّ

عى عليه: للمدَّ
1- هل ُدعي اإىل اجتماع ال�صركاء وفقًا لنظام ال�صركات وعقد التاأ�صي�ص؟.

اأ�صهر التالية النتهاء ال�صنة املالية؛ للنظر يف تقرير املدير عن  2- هل ُدعي الجتماع خالل ال�صتة 
ن�صاط ال�صركة ومركزها املايل، وتقرير مراقب احل�صابات وفقًا للمادة )12( من عقد التاأ�صي�ص؟.

3- هل مت تعيني مراقب ح�صابات بناًء على قرار من ال�صركاء؟ وهل مت التجديد له كل عام بقرار 
َعى عليه االإجابة اإال بالنفي. منهم؟ وال ي�صتطيع املُدَّ

اإىل  دعوتهم  مت  وهل  بذلك؟  ال�صركاء  اأبلغ  ومتى  )75%(؟  بلغت  خ�صائر  ال�صركة  حققت  متى   -4
مناق�صة هذا االأمر؟.

َعى عليه يخربه بتجاوز خ�صائر ال�صركة لن�صبة  ِعي اأ�صالة خطابًا من املُدَّ بعد اإقامة الدعوى تلقى املُدَّ
)75%( من راأ�ص مالها، وانتهى اإىل طلبه ما يلي:-

1- ت�صفية ال�صركة فورًا، وتكليف م�صفٍّ لها، وبيان مدى م�صوؤولية املدير العام عن جميع املخالفات.
به؛  حلقت  التي  اخل�صائر  عن  ِعي  املُدَّ بتعوي�ص  واإلزامه  ال�صركة  خ�صائر  عليه  َعى  املُدَّ حتميل   -2
ِعي وكالة �صورتني خلطابني و�صال اإىل موكله بالفاك�ص،  م املُدَّ الإخالله بواجبات املدير العام. وقدَّ
ِعي لالجتماع؛ التخاذ قرار ب�صاأن خ�صائر ال�صركة  َعى عليه يفيد فيهما بدعوة املُدَّ ذكر اأنهما من املُدَّ
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َعى عليه وكالة بن�صخة من املذكرة و�صورتي الفاك�ص، وذكر اأنه  التي تعدت )75%(، ومت تزويد املُدَّ
َعى عليه وكالة عن و�صع  غري ملَزم بالرد على ال�صورتني؛ لعدم االعتداد بهما، و�صاألت الدائرة املُدَّ
ال�صركة املايل، وهل تعدت خ�صائرها خم�صة و�صبعون باملائة فعاًل، واأن عليه تقدمي ميزانياتها لعام 

2003م-2004م، ووعد باالإجابة عنها يف اجلل�صة القادمة.
َعى عليه وكالة مذكرة جاء فيها: اأن �صبب تاأخر اإ�صدار امليزانيات  م املُدَّ وبجل�صة 1426/3/10هـ قدَّ
اإحدى ال�صركات؛ لتزويدها باأنظمة  اإن ال�صركة تعاقدت مع  اإرادة ال�صركاء، حيث  كان خارجًا عن 
الكمبيوتر الالزمة الأعمال ال�صركة من ت�صغيل وحما�صبة، وتاأخرت هذه ال�صركة يف تركيب وت�صغيل 
اأنظمة احلا�صب االآيل، ومل يتم الفراغ من ذلك اإال يف 2003/3/1م، اأما بالن�صبة للمحا�صب القانوين 
وقدم   ،).....( ِعي  املُدَّ مندوب  وبح�صور  ال�صركاء،  وم�صمع من جميع  مراأى  على  اختياره  فقد مت 
�صتني  اإىل  ت�صل  مل  2003م  ميزانية  حتى  فاإنه  اخل�صائر  واأما  2001-2002-2003م،  ميزانيات 
األف )7.975.000(  باملائة من راأ�ص املال العام وقدره �صبعة ماليني وت�صعمائة وخم�صة و�صبعون 

رياٍل، وطلب رد الدعوى.
مة  َعى عليه وكالة املقدَّ ِعي وكالة اأن له مالحظات على مذكرة املُدَّ وبجل�صة 1426/4/29هـ ذكر املُدَّ
يف اجلل�صة ال�صابقة، وهي اإقراره بتق�صري موكله يف اإعداد امليزانيات، وما دفع بخ�صو�ص املحا�صب 
فلي�ص عذرًا، ولو عد ذلك عذرًا فاإنه بعد زوال ذلك العذر مل ت�صدر ميزانية 2004م، واأن اإقراره 
بخ�صائر قريبة من �صتني باملائة يعني بلوغ اخل�صائر خم�صة ماليني رياٍل تقريبًا يف حني اأن راأ�ص املال 
َعى عليه  احلقيقي واملدفوع قدره خم�صمائة األف )500.000( وطلب اإ�صدار قرار عاجل بعزل املُدَّ

عن اإدارة ال�صركة، واال�صتمرار يف نظر حما�صبته، وتعيني حار�ص ق�صائي على ال�صركة.
َعى عليه مذكرة  م وكيل املُدَّ وبجل�صة 1426/5/7هـ التي ح�صر فيها طرفا الدعوى اأ�صالة ووكالة قدَّ
ِعي وكالة فر�ص احلرا�صة الق�صائية له اإجراءات حتكمه وفقًا ملا ورد يف نظام  ذكر فيها اأن طلب املُدَّ
عي اأن يدعو جمعية ال�صركاء لالنعقاد؛ لتنظر يف تعديل اأو�صاع  املرافعات ال�صرعية، وكان ينبغي للمدَّ
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ال�صركة التي اآلت اإليها، والت�صرف فيما منيت به من خ�صائر، اأو ت�صفيتها، اأو عزل املدير وتعيني 
عي يعلم بخ�صائر ال�صركة، و�صبق  خلفًا له اأما �صبب تاأخر اإ�صدار امليزانيات يف االأعوام الالحقة واملدَّ
اأقام  ال�صريكان طلبه  للبيع، فلما رف�ص  ال�صركة، وعر�ص ح�صته  اأبدى رغبته يف اخلروج من  واأن 
َعى عليه لي�ص مديرًا لل�صركة، وينح�صر دوره يف االإدارة يف م�صاعدة  هذه الدعوى، واأن موكله املُدَّ
�صركة ).....( وفقًا لعقدها مع ال�صركة، وطلب رد الدعوى؛ لرفعها على غري ذي �صفة، وحتى تتاأكد 
اإليه  اأ�صار  الذي  العقد  تقدمي  عليه  َعى  املُدَّ من  واملايل طلبت  االإداري  ال�صركة  موقف  من  الدائرة 

مرتجمًا اإىل العربية، وي�صتدعي خبريًا لندبه لهذه املهمة، وحتدد مهمته واأتعابه
بندب  القا�صي  1426هـ  لعام  )180/د/جت/2(  رقم  قرارها  ذلك  مبوجب  الدائرة  اأ�صدرت  وقد 

�صركة ).....(؛ للقيام باملهمة، وحددت له نطاق مهمته باالآتي:
ِعي واإبداء الراأي املهني فيها. 1- درا�صة طلبات املُدَّ

2- درا�صة اجلوانب املالية من اتفاقية امل�صاركة بني �صركة ).....( املرَبمة يف 2000/11/10م مبا 
يف ذلك مكافاأة املدير، وميزانية الت�صغيل، والتقارير املالية، وح�صاب الت�صغيل.

3- حتديد املبالغ املدفوعة من كل �صريك واأ�صباب دفعها.
�صنة  اآخر  وحتى  الت�صغيل  بداية  منذ  اأعمالها  ونتائج  ال�صركة  وم�صروفات  اإيرادات  تقرير عن   -4

مالية منتهية.
5- الو�صع النظامي واملايل ل�صركة ).....( مع ال�صركة حمل النزاع.

دة تقريره، وبعثه لطريف الدعوى، حيث قام  ويف تاريخ 1426/11/18هـ اأ�صدر اخلبري الفني م�صوَّ
كل طرف بالرد على ما ورد فيه.

وبتاريخ 1426/12/30هـ اأ�صدر اخلبري الفني تقريره النهائي حول املو�صوع، وجاء فيه:
اأن �صورة ال�صجل التجاري تظهر اأن املدير  اأنه بالن�صبة لو�صع املدير العام، فاإنه يت�صح مما �صبق 
اأن اخلطابات  كما  ال�صركة،  َعى عليه هو مدير عام  املُدَّ اأن  يثبت  ر�صمي  وهو م�صتند  هو ).....(، 
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َعى عليه وبتوقيعه حتت م�صمى مدير عام توؤكد ذلك. ال�صادرة من املُدَّ
العام  املدير  بتاريخ 2000/10/10م حددت مهمات  عة  املوقَّ ال�صركاء  اتفاقية  املادة )5( من  لكن 
بتاريخ  ع  املوقَّ ال�صركاء  اأن قرار  له �صركة ).....(، كما  العالقات احلكومية، وما حتدده  يف نطاق 
يعط  لل�صركة مل  عامًا  مديرًا   ).....( بتعيني  ق�صى  والذي  املوافق 2001/4/25م،  1422/2/1هـ 
�صالحية �صحب اأية مبالغ مالية مهما كانت منفردًا وحده، بل اأ�صرك معه ممثلي ال�صريكني االآخرين، 

عة مع �صركة ).....( اأناطت مهمة االإدارة واالإ�صراف والت�صغيل اإليها. واأن اتفاقية االإدارة املوقَّ
َعى عليه وح�صب امل�صتندات الر�صمية هو مدير عام لل�صركة، ولكن ح�صب  وعليه ميكن القول اإن املُدَّ
َعى عليه اأمام اجلهات الر�صمية  عقد االإدارة املذكور، فاملدير هو �صركة ).....( مما يعني اأن املُدَّ

وغري الر�صمية هو املدير، واأمام ال�صركاء لي�ص املدير.
واأن جميع  اآخر،  اإىل مدير  اأُ�صندت  الفعلية  املطعم  اإدارة  اأن  �صبق  الثابت مما  وكان  ملَّا كان ذلك، 
اأي�صًا  ِعي اتفقوا على ذلك، ومت توقيع عقد لهذا الغر�ص، وكان من الثابت  ال�صركاء مبا فيهم املُدَّ
َعى عليه لالإدارة يعرتيها الكثري من النق�ص؛ اإذ ال ي�صتطيع وهو املدير العام اأن يقوم  ممار�صة املُدَّ
ب�صرف اأي مبلغ الأي غر�ص اإال مبوافقة اأحد ال�صريكني اإذا كان املبلغ اأقل من مائة األف )100.000( 
رياٍل، ومبوافقة جميع ال�صركاء اإذا كان اأكث من ذلك، وكان عقد تكليف املدير االآخر وا�صح و�صريح 
عي اأن يقيم دعواه على  يف اأنه املت�صرف دون منازع يف اأعمال االإدارة، فاإنه واحلالة هذه لي�ص للمدَّ
اآخر  اأعمال االإدارة اليومية واجلوهرية اإىل مدير  اإيكال  اأنه وافق الحقًا على  َعى عليه باعتبار  املُدَّ

َعى عليه. غري املُدَّ
وحيث اإنه بالن�صبة ملو�صوع اخل�صائر، وت�صفية ح�صابات ال�صركاء اجلارية، فقد اأورد اخلبري الفني 

يف تقريره امل�صار اإليه ما ن�صه: قفل خ�صارة ال�صركة يف احل�صابات اجلارية:
اأظهرت القوائم املالية يف نهاية عام 2002م اأنه مت قفل خ�صائر عام 2001م البالغة )103.263( 
ريااًل، وخ�صائر عام 2002م البالغة )1.563.537( ريااًل، اأي ما جمموعه )1.666.800( رياٍل يف 
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احل�صابات اجلارية لل�صركاء كما يلي:
تخفي�ص احل�صاب اجلاري لالأمري ).....( مببلغ )416.700( رياٍل.     

تخفي�ص احل�صاب اجلاري لالأمري ).....( مببلغ )416.700( رياٍل.
تخفي�ص احل�صاب اجلاري لالأ�صتاذ ).....( مببلغ )833.400( رياٍل.

كما اأظهرت القوائم املالية يف نهاية عام 2003م قفل اخل�صارة عن ذلك العام وقدرها )1.359.029( 
ريااًل يف احل�صابات اجلارية كما يلي:

تخفي�ص احل�صاب اجلاري لالأمري ).....( مببلغ )339.757( ريااًل.

تخفي�ص احل�صاب اجلاري لالأمري ).....( مببلغ )339.757( ريااًل.
تخفي�ص احل�صاب اجلاري لالأ�صتاذ ).....( مببلغ )679.514( ريااًل.

وقدرها  العام  ذلك  عن  اخل�صارة  قفل  2004م  عام  نهاية  يف  املالية  القوائم  اأظهرت  واأخريًا 
)1.287.242( ريااًل يف احل�صابات اجلارية لل�صركاء كما يلي:

تخفي�ص احل�صاب اجلاري لالأمري ).....( مببلغ )321.811( ريااًل.

تخفي�ص احل�صاب اجلاري لالأمري ).....( مببلغ )321.810( ريااًل.
تخفي�ص احل�صاب اجلاري لالأ�صتاذ ).....( مببلغ )643.621( ريااًل.

اأي اأن اإجمايل خ�صائر ال�صركة منذ اإن�صائها وحتى نهاية عام 2004م بلغت )4.313.071( ريااًل 
اأقفلت يف احل�صابات اجلارية لل�صركاء.

وجتدر االإ�صارة اإىل اأننا مل جند قرارًا من ال�صركاء يق�صي بقفل تلك اخل�صائر يف احل�صابات اجلارية 
لهم، كما تن�ص على ذلك املادة )180( من نظام ال�صركات ون�صها: "اإذا بلغت خ�صائر ال�صركة ذات 
امل�صوؤولية املحدودة ثالثة اأرباع راأ�ص املال وجب على املديرين دعوة ال�صركاء لالجتماع؛ للنظر يف 
ا�صتمرار ال�صركاء، اأو يف حلها قبل االأجل املعني يف عقدها، وال يكون قرار ال�صركاء يف هذا ال�صاأن 
�صحيحًا اإال اإذا وافقت عليه االأغلبية املن�صو�ص عليها يف املادة )173(، ويجب يف جميع االأحوال 
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�صهر هذا القرار بالطرق املن�صو�ص عليها يف املادة )164(، واإذا اأهمل املديرون دعوة ال�صركاء، اأو 
اإذا تعذر على ال�صركاء الو�صول اإىل قرار يف املو�صوع جاز لكل ذي م�صلحة اأن يطلب حل ال�صركة".

كما ن�صت املادة )173( على ما يلي: ال يجوز تغيري جن�صية ال�صركة، اأو زيادة االأعباء املالية لل�صركاء 
اأغلبية  مبوافقة  ال�صركة  عقد  تعديل  يجوز  االأمرين  هذين  غري  ويف  ال�صركاء،  جميع  مبوافقة  اإال 

ال�صركاء الذين ميثلون ثالثة اأرباع راأ�ص املال على االأقل، ما مل ين�ص عقد ال�صركة على غري ذلك.
مبوافقة  قبوله  ميكن  لل�صركاء  اجلارية  احل�صابات  يف  اخل�صائر  اإقفال  قرار  اأن  ذلك  من  ويفهم 

ال�صركاء الذين ميلكون ن�صبة )75%( من راأ�صمال ال�صركة على االأقل.
َعى عليه �صورة من حم�صر اجتماع ال�صركاء يف �صركة  دة التقرير اأر�صل لنا وكيل املُدَّ وبعد تقدمي م�صوَّ

).....( املنعقد بتاريخ 1425/8/14هـ ويت�صح منه ما يلي:
اأ- بلغت ن�صبة احل�صور )75%( من راأ�صمال ال�صركة، مما يعني اكتمال الن�صاب النظامي لالجتماع 

اخلا�ص باإطفاء اخل�صائر يف احل�صابات اجلارية لل�صركاء.
رياٍل، حيث قد �صدرت  وقدرها )1.666.800(  اأطفئت اخل�صائر عن عام 2001م-2002م  ب- 

القوائم املالية لها قبل تاريخ االجتماع.
ج- تقرر اإطفاء اخل�صائر التي نتجت عن العام املايل 2003م قبل اأن ت�صدر قوائمه املالية، وكذلك 

اخل�صائر التي �صتنتج عن العام املايل 2004م قبل اأن ينتهي العام املايل نف�صه
وحتديد  باإيجاز  موكله  دعوى  بيان  وكالة  ِعي  املُدَّ من  الدائرة  طلبت  1427/6/13هـ  جل�صة  ويف 
َعى عليه مبوجب قرار ال�صركاء مديرًا  مطالبه، فذكر اأن دعوى موكله تنح�صر يف اأنه مت تعيني املُدَّ
لل�صركة، اإال اأنه اأ�صاء يف اإدارتها، ومل يقم مبا يجب عليه جتاه ال�صركاء من اإعداد ميزانيات ال�صركة 
يف مواعيدها، وت�صبب يف بلوغ خ�صائر ال�صركة الأكث من )75%( من راأ�ص مالها، ومل يبلغ ال�صركاء 

بذلك، وا�صتمرت ال�صركة يف حتقيق خ�صائر وح�صر طلبات موكله يف:
َعى عليه عن فرتة اإدارته لل�صركة وعزله عن االإدارة. 1- حما�صبة املُدَّ
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2- ت�صفية ال�صركة فورًا.
َعى عليه مت�صامنًا يف جميع اخل�صائر التي حلقت بال�صركة ب�صبب تق�صريه 3- اعتبار املُدَّ

اأعمال  الإدارة  ال�صركاء  من  يعني  ومل  م�صوؤواًل،  يكن  مل  موكله  باأن  وكالة  عليه  َعى  املُدَّ اأجاب  وقد 
اإدارة ال�صركة متى طلبت منه ذلك دون  ال�صركة، ومت تعيينه الأغرا�ص ال�صجل التجاري وم�صاعدة 
اأية �صالحيات حالية، اأو اإدارية، اأو ت�صغيلية، وتعيينه مديرًا اأمام اجلهات الر�صمية، مثل اجلوازات 

ِعي. ومكتب العمل، ولي�ص مديرًا اأمام ال�صركاء، وهذا بعلمهم مبا فيهم املُدَّ
ِقبل  واملعدة من  لعام 2005م  ال�صركة  ميزانية  عليه  َعى  املُدَّ وكيل  م  قدَّ ويف جل�صة 1427/8/25هـ 
ِعي وكالة مذكرة جوابية  عي وكالة �صورة منه فيما قدم املُدَّ املحا�صب القانوين ).....(، و�صلَّم للمدَّ
عى عليه وكالة �صورة منها، وقد جاء  للمالحظات على تقرير اخلبري املحا�صبي ).....(، و�صلَّم للمدَّ
َعى عليه ح�صب امل�صتندات الر�صمية  يف تلك املذكرة اأنه ورد يف التقرير: وعليه ميكن القول اإن املُدَّ
هو مدير عام ال�صركة، ولكن ح�صب الواقع، فاإن اإدارته لي�صت كاملة، فاإننا نود ونوؤكد على اأنه هو 
املدير العام لل�صركة، واأما االإدارة الفنية فهي التي ن�صت عليها اتفاقية الت�صغيل، فهي التي لي�صت 
من اخت�صا�صه، وكذلك ال�صحب من احل�صاب الرئي�ص، فاإنه يتم بتوقيعه، ولي�ص يف ذلك حد من 
عى عليه اأو  اإدارته وال غاًل ليده عن مزاولة مهامه، وهذا االأمر خارج عن حمل النزاع، وال ميكن للمدَّ
غريه اأن يحتج بتقييد ال�صركاء له يف هذا اجلانب على التق�صري يف جوانب اأخرى هي من م�صوؤوليته 
الكاملة وحده، وهي حمل النزاع، وذلك بتاأخري عمل امليزانيات يف مواعيدها، وتقدميها لل�صركاء 
بواجبه يف هذا  للقيام  عليه  َعى  املُدَّ يحد من حرية  ما  يوجد  وال  ال�صركات،  نظام  لن�صو�ص  طبقًا 
اجلانب، واأكرب دليل على ذلك قيامه باإجناز بع�ص منها بعد فوات االأوان دون م�صاعدة من اأحد؛ 
َعى عليه ابتداًء بعدم  ولهذا فاإن تاأخري بع�ص امليزانيات ناجت عن االإهمال والتق�صري الذي برره املُدَّ
وجود نظام اإلكرتوين حما�صبي، ثم عاد وادعى اأنه لي�ص م�صوؤواًل عن اإعدادها يف حني اأنه اأجنز بع�صًا 

منها، هذا من ناحية.
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اأنها  ذلك  امل�صغل؛  مع  عة  املوقَّ باالتفاقية  االحتجاج  لغريه  وال  له  ميكن  ال  اأي�صًا  اأخرى  ناحية  ومن 
اأن تكون �صاملة لل�صركة ب�صفتها  خا�صة باملطاعم فقط، وخا�صة باالإدارة الفنية، وال ميكن بحال 

�صخ�صًا اعتباريًا له اأن�صطة متعددة لالأ�صباب التالية:
1- اأن اأغرا�ص ال�صركة كما هو وارد بعقد التاأ�صي�ص وال�صجل التجاري متتد اإىل اأن�صطة اأخرى غري 
املطاعم منها اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية واملالب�ص اجلاهزة واالأحذية والعطور؛ ولهذا ال 
ميكن القول بحال اأن اتفاقية ت�صغيل املطاعم �صاملة ومهيمنة على ن�صاطات ال�صركة جميعها حتى 

واإن مل تزاول ال�صركة االأن�صطة االأخرى حتى االآن.
2- اأنه من امل�صلَّم به اأنه ال يجوز الأحد اأن ي�صع لنف�صه نظامًا داخليًا، وحيث اإن االأنظمة جتعل من 
اإعداد ميزانيات ال�صركة مبا يتبع ذلك من �صرورة االإعالن عن  املدير العام لل�صركة م�صوؤواًل عن 
اخل�صائر اإذا بلغت )75%( من راأ�ص املال، وهذه امل�صوؤولية لي�صت يف مواجهة ال�صركاء فح�صب، بل 
يف مواجهة الغري، ويف مواجهة اجلهة الر�صمية )اإدارة ال�صركات، م�صلحة الزكاة ...( واأية جهات 
ر�صمية اأخرى، واأي اتفاق يتحلل مبوجبه املدير العام عن م�صوؤولياته وي�صندها للغري هو اتفاق باطل، 
وبذلك ق�صى ديوان املظامل يف العديد من اأحكامه، ومن ذلك حكم هيئة التدقيق رقم )89/ت/3( 

لعام 1419هـ يف الق�صية رقم )3/265/ق( لعام 1418هـ.
املدير،  هو  اأنه  الدعوى  بداية  منذ  جل�صات  �صت  من  اأكث  يف  ووكيله  قرر  قد  عليه  َعى  املُدَّ اأن   -3
ر يف اإعداد امليزانيات، وبرر التاأخري  واأجاب عن الدعوى ب�صفته املدير العام، ونفى اأن يكون قد ق�صَّ
ِعي ووكيله، ويف �صبط الق�صية، ومل  مها املُدَّ ن يف جميع املذكرات التي قدَّ باأ�صباب اأخرى، وهذا مدوَّ
يكن ينظر �صفته يف الدعوى اإال اأخريًا عندما اأ�صقطت جميع دفوعه، ومن امل�صلَّم به اأن االإقرار ال 

يجوز الرجوع عنه، وال التن�صل من م�صوؤولياته بحال.
ع  عة من جميع االأطراف حجة يجب العمل بها، وهناك قرار اإداري موقَّ 4- اأن االأوراق الر�صمية املوقَّ
َعى عليه ين�ص على تعيينه مديرًا عامًا، وهو املدير العام فعاًل يف  من جميع ال�صركاء مبا فيهم املُدَّ
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ال�صجل التجاري لل�صركة، ومن القواعد املقررة اأن من �صعى يف نق�ص ما مت من جهته، ف�صعيه مردود 
عليه.

5- اأنه يوقع با�صم املدير العام يف جميع املخاطبات التي ير�صلها ملوكلي، وللمتعاملني مع ال�صركة، ومل 
يغري هذه ال�صفة اإال يف اأثناء هذه الدعوى وبعد قيامها.

فكيف بعد هذا كله يقال باأنه لي�ص مديرًا عامًا، واأن اإدارته ناق�صة، ولنا اأن ن�صاأل يف �صوء اأحكام 
النظام، ومبادئ الق�صاء التي �صبق يف �صدر هذه املذكرات االإ�صارة اإىل بع�ص منها: هل يجوز لل�صركاء 
لوا من م�صوؤولياتهم يف االإدارة جتاه اجلهات الر�صمية، وما يتعلق بذلك من �صرورة  جميعًا اأن يتن�صَّ
اإ�صدار ميزانيات تتعلق بها ر�صوم للدولة وزكاة ودخل وغريها، فاإذا مل يجز ذلك، فكيف وهم قد 
حددوا االإدارة باتفاقهم الأحدهم، ومار�ص هذه االإدارة بكل ما تعنيه من معاين، وقام باإ�صدار بع�ص 
امليزانيات، واأقر يف �صدر هذه الدعوى باإدارته، ومل يكن يدفع باأن يده مغلولة عنها، اإال اأنه كان يربر 
التق�صري بتاأخر نظام احلا�صب االآيل؛ لذا فاإننا ال نوافق على ما جاء يف تقرير املحا�صب القانوين، 

حيث مل يعط راأيًا �صريحًا ووا�صحًا، بل جاء كالمًا عامًا عائمًا ال ميكن اال�صتناد اإليه.
ن�صاطات  من  بجزء  كونها خا�صة  مع  املطاعم  واإدارة  الت�صغيل  اتفاقية  اإعمال  اأن  يت�صح  هنا  ومن 
بن�صاط  اخت�صا�صها  على  يدل  اأنه مما  كما  ال�صركات،  نظام  مع  بحال  يتعار�ص  اأال  يجب  ال�صركة 
املطاعم فقط اأنها ال ت�صمل االإ�صراف واإدارة احل�صاب الرئي�ص لل�صركة، ولي�ص لها �صلطة عليه، ومن 
مال  راأ�ص  من   )%75( عن  يزيد  ما  اإىل  اخل�صائر  جتاوز  التقرير  من  ثبت  اإنه  وحيث  اأخرى  جهة 
جميع  املدير  وت�صمني  الت�صفية،  حتت  وو�صعها  وجوبًا  ال�صركة  ت�صفية  موكلي  من  يطلب  ال�صركة 

اء اإهماله وتق�صريه. اخل�صائر واالأ�صرار التي حلقت موكلي جرَّ
ِعي وكالة ي�صكك يف  اأن املُدَّ َعى عليه مذكرة جاء فيها:  م وكيل املُدَّ ويف جل�صة 1427/10/23هـ قدَّ
اأ�صالة  ِعي  املُدَّ اختياره  على  وافق  الذي  القانوين  املحا�صب  تقرير  يف  وردت  التي  الثابتة  احلقائق 
ِعي اأن احلقائق التي وردها التقرير ال تدعم  ودفع وحده تكاليفه كاملة، وذلك بعد اأن وجد وكيل املُدَّ
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ادعاءاته املزعومة، بل هي على عك�ص ذلك تدح�ص جميع االدعاءات التي وجهها ملوكلي، ولقد حاول 
وما  اإثباتات،  مناه من  قدَّ ما  متنا�صيًا كل  بداياتها  اإىل  الق�صية  اإعادة  االأخرية  ِعي يف مذكرته  املُدَّ
اأبديناه من اأوجه الدفاع، ثم جاء اأخريًا لي�صكك ويعرت�ص على ما تو�صل اإليه التقرير املحا�صبي من 

نتائج من�صفة ملوكلي.
ِعي )باأن ال�صحب من احل�صاب الرئي�ص يتم بتوقيع موكلنا(  وبخ�صو�ص ما ورد يف مذكرة وكيل املُدَّ
والواقع، ويخالف ما مت االتفاق عليه بني  له من ال�صحة، وينايف احلقيقة  اأ�صا�ص  فهذا االدعاء ال 
ال�صركاء، حيث اأثبت تقرير املحا�صب القانوين اأن موكلنا، ورغم امتالكه لن�صف ح�ص�ص راأ�ص مال 
ل ب�صحب اأي مبلغ من ر�صيد ال�صركة منفردًا، بل بتوقيع م�صرتك مع مدير  ال�صركة، فهو غري خموَّ

ِعي. �صركة ).....( يف حدود )مائة األف( رياٍل، وما زاد عن ذلك، فاإنه ي�صتلزم توقيع ممثل املُدَّ
ِعي ما مفاده اأن اأن�صطة ال�صركة متفرعة ح�صب ال�صجل التجاري، واأن  واأما ما ورد يف مذكرة وكيل املُدَّ
اتفاقية اإدارة املطاعم لي�صت مهيمنة على جميع اأن�صطة ال�صركة، وهذا مناٍف للحقيقة، ولالإي�صاح 
التي  االأن�صطة  الكثري من  احتوائها على  التجارية  ال�صجالت  اإ�صدار  به عند  املعمول  اأنه من  نذكر 
ي�صمح بها نوع ال�صجل، وال يعني ذلك مطلقًا �صرورة مزاولة ال�صركة جميع هذه االأن�صطة التي ا�صتمل 
عليها ال�صجل التجاري، هذا باالإ�صافة اإىل اأن احلقيقة والواقع اأن �صركة ).....( التي تقوم �صركتنا 
دول  يف  املطاعم  من  الع�صرات  ومتتلك  فقط،  املطاعم  يف  متخ�ص�صة  عاملية  �صركة  هي  بتمثيلها 
عديدة حول العامل، وهذا هو جمال عملها الوحيد، وهذا مثَبت يف العقود التي متثلها من خاللها، 
ولي�ص لنا احلق كممثلني واأ�صحاب امتياز ممار�صة اأي ن�صاط اآخر �صوى تقدمي االأطعمة وامل�صروبات، 

بل مقيَّدين باأ�صناف واأنواع حتددها وتقررها ال�صركة االأم.
ِعي باإقرار موكلنا باأنه املدير غري �صحيح، ومل ي�صبق اأن اأقر موكلنا بذلك،  واأما ما ادعاه وكيل املُدَّ
اأ�صالة �صرح فيها موكلي املهام  ِعي  اأمام الدائرة �صوى مرة واحدة بح�صور املُدَّ ومل يح�صر موكلنا 
م عقد ال�صركاء، والذي حدد مهامه، واأطلع الدائرة على عقد االإدارة واالإ�صراف  املوَكلة اإليه، وقدَّ
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ِعي اأ�صالة  والت�صغيل، والذي اأبرمته ال�صركة مع �صركة ).....(، وكل العقود قد اأقرها ووقع عليها املُدَّ
بنف�صه، وهذا ما اأكده التقرير املحا�صبي.

َعى عليه اأن م�صروع �صركة ).....( – الريا�ص – ما زال منتجًا وقائمًا، ومل يطلب  واأ�صاف وكيل املُدَّ
خاللها من ال�صركاء اأي دعم مايل، اأو زيادة لراأ�ص املال، بل قامت ال�صركة خالل الفرتة املن�صرمة 

مبا يلي:
1- ت�صوية وت�صديد جميع االإيجارات وامل�صتحقات املتاأخرة للمالك املوؤجر )مركز اململكة التجاري(.
2- افتتاح فرعني جديدين لبيع منتجاتها يف مركزين هامني من املراكز التجارية يف مدينة الريا�ص.
3- ارتفاع ر�صيدها النقدي عن االأعوام ال�صابقة، وهذا ما يوؤكد البند )خام�صًا( من تقرير املحا�صب 

القانوين حتى و�صل اإىل حدود مليون رياٍل يف هذا العام.
4- مع نهاية عام 2007م ينتهي احت�صاب اإهالك من�صاآت ال�صركة مما ينعك�ص اإيجابيًا على اأرباحها 

ب�صكل كبرية وملحوظ.
لذا، فاإن موكله وبناًء على ما �صبق اإي�صاحه، وتاأ�صي�صًا على اتفاق ال�صريكني املالكني لن�صبة )%75( 
من اأ�صهم راأ�ص مال ال�صركة ور�صاهما عن �صر عملياتها وثقتهم بعد عون اهلل بتحقيق اأرباح ملمو�صة 
ِعي من جانب واحد بت�صفية ال�صركة، ووقف  يف القريب العاجل رف�صًا الأي طلب من ِقبل وكيل املُدَّ
م�صريتها، حيث اإن الوقت قد قرب لقطف ثمار جمهودات وت�صحيات االأعوام ال�صابقة، كما اأنه لي�ص 
من املن�صف اأن يتحكم �صريك واحد مبفرده ودون وجه حق بفر�ص و�صاية على ال�صركة دون موافقة 
اأغلبية ال�صركة، وذلك نكاية بهم رغم تاأكيد املحا�صب ب�صالمة و�صع ال�صركة املحا�صبي والقانوين، 

وحت�صب موقفها املايل.
ِعي مذكرة اأكد فيها على طلب ت�صفية ال�صركة لتجاوز  م وكيل املُدَّ ويف جل�صة 1427/11/19هـ قدَّ
َعى عليها تتن�صل من االإدارة، وهي ثابتة مبزاولته عمل املدير فعاًل،  خ�صائرها )75%(، وذكر اأن املُدَّ
واإثبات ذلك يف �صجل  َعى عليه،  املُدَّ ال�صركاء بذلك مبا فيهم  با�صم املدير، و�صدور قرار  وتوقيعه 
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ال�صركة، واإنكار وكيلها مبا �صبق واأن اأقر به موكله مدير ال�صركة، فقد ن�صت الئحة الدعوى على اأن 
َعى عليه بهذه ال�صفة  َعى عليه ).....( ب�صفته مدير عام �صركة ).....(، وقد اأجاب عنها املُدَّ املُدَّ
ِعي له باأنه اأهمل يف االإدارة،  وال اأدل على ذلك من رده على ما ورد فيها من تفا�صيل تتعلق باتهام املُدَّ
ومل يقم بعمل امليزانيات، اأو دعوة ال�صركاء وغريها، وقد نفى عدم قيامه بذلك، وبرر تق�صريه يف 
عها ب�صفته املدير  َعى عليه قد اأرفق مبذكرته عدة م�صتندات من موكله وقَّ بع�صها، كما اأن وكيل املُدَّ

العام ل�صركة ).....(.
َعى عليه مذكرة كرر فيها م�صمون ما اأورده يف مذكراته  م وكيل املُدَّ ويف جل�صة 1428/4/21هـ قدَّ
يف  خ  املوؤرَّ  ).....( و�صركة   ،).....( �صركة  من  �صادر  خطاب  اأ�صل  من  �صورة  م  قدَّ ثم  ال�صابقة، 
هيئة  اجتماع  حل�صور  دعوة  واملت�صمن   ،).....( �صركة  يف  ال�صركاء  اإىل  ه  واملوجَّ 1428/2/7هـ، 
عامة غري عادية لل�صركة يوم ال�صبت 2007/3/3م يف مقر املطعم؛ الأجل اتخاذ قرار ب�صاأن ت�صحيح 
ي ن�صبة اخل�صائر ن�صبة )75%( من راأ�ص مال ال�صركة، وقد ذكر وكيل  الو�صع القانوين لل�صركة؛ لتعدِّ
ِعي اأن هذا اخلطاب ورد ملوكله بطريق الفاك�ص، ف�صاألته الدائرة: هل ح�صر موكله ذلك االجتماع  املُدَّ
ل كما هو  املحدد يف اخلطاب؟ فاأجاب بالنفي؛ لكون البالغ مل يرد ملوكله عن طريق الربيد امل�صجَّ

َعى عليه الرجوع اإىل موكله؛ للتاأكد من �صحة �صدور هذا اخلطاب منه متبع، كما طلب وكيل املُدَّ
َعى عليه، ويف جل�صة اليوم �صاألت  ِعي يف حني مل يح�صر املُدَّ ثم توالت اجلل�صات، وح�صر فيها وكيل املُدَّ
ه اإىل ال�صركاء؛  خ يف 1428/2/7هـ املوجَّ َعى عليه عن �صحة �صورة الفاك�ص املوؤرَّ الدائرة وكيل املُدَّ
حل�صور اجتماع الهيئة العامة غري العادية يف 2007/3/3م، فاأجاب باأن هذا اخلطاب �صدر فعاًل 
م �صورة من حم�صر االجتماع املنعقد يف التاريخ �صالف الذكر، وبعر�ص ذلك على  من موكلته، وقدَّ
َعى عليه ب�صدور اخلطاب من موكله يعد اإقرارًا منه كذلك بخ�صائر  ِعي ذكر اأن اإقرار املُدَّ وكيل املُدَّ
ال�صركة وجتاوزها ن�صبة )75%( من راأ�ص مالها، وال يجوز لل�صركاء اإطفاء خ�صائر ال�صركة اإال بقرار 
ال�صركة، ويطلب  اإطفاء اخل�صائر من ح�صاب  ال�صركاء على  يوافق  واأن موكله ال  ال�صركاء،  باإجماع 
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ِعي �صريك  َعى عليه ذكر اأن املُدَّ ت�صفية ال�صركة باعتباره الزمًا نظامًا، وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ
ط، ومل يلتزم باحل�صور يف اأٍي من اجتماعات ال�صركاء، وموكله يرغب يف ا�صتمرار ال�صركة بعد  مفرِّ
ط،  ِعي ذكر اأن موكله غري مفرِّ اإطفاء خ�صائرها، وحت�صن و�صعها املايل، وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ
ويح�صر االجتماعات قبل رفع هذه الدعوى وبعد رفعها، واملطالبة بالت�صفية، مل يعد موكله اأن بقاء 
ال�صركة نظامي بعد بلوغ خ�صائرها )75%(، واأن اإبالغ موكله كان يرد اإليه عرب الفاك�ص، وهو غري 
وكيل  وبعر�ص ذلك على  فيها،  اال�صتمرار  وعدم  الت�صفية  وموكله م�صر على طلب  نظامًا،  معترب 
ِعي مل يح�صر اأٍي من االجتماعات ال�صابقة جلمعية ال�صركاء، واأن التبليغ  َعى عليه، ذكر اأن املُدَّ املُدَّ
عي، وكان يرف�ص ا�صتالمه، وبعد ذلك يتم  اأ�صل اخلطاب مناولة للمدَّ اإر�صال  كان يتم عن طريق 
ِعي من عدم ح�صور موكله الجتماعات ال�صركاء  اإر�صاله عن طريق الفاك�ص، اأما ما ذكره وكيل املُدَّ
واإقراره بذلك وت�صببه بعدم نظامية ال�صركة فيوؤخذ باإقراره بعدم احل�صور، اأما احلكم بعدم نظامية 
ِعي باأن ما ذكره  ال�صركة فهو ال ميلك ذلك، واإمنا ال بد من �صدور حكم ق�صائي، وقد اأجاب وكيل املُدَّ
َعى عليه من بعث اأ�صول اخلطابات مناولة ورف�ص موكله ا�صتالمها غري �صحيح، ثم قرر  وكيل املُدَّ

ماه، فاأ�صدرت الدائرة حكمها بذات اجلل�صة. الطرفان اكتفاءهما مبا قدَّ

َعى عليه عن فرتة اإدارته ل�صركة ).....(،  ِعي يهدف من اإقامة دعواه اإىل حما�صبة املُدَّ حيث اإن املُدَّ
واعتباره مت�صامنًا يف جميع اخل�صائر التي حلقت بال�صركة ب�صبب تق�صريه، وت�صفية ال�صركة فورًا.

َعى عليه عن تق�صريه يف اإدارة ال�صركة وت�صببه  ِعي مبحا�صبة املُدَّ وحيث اإنه وفيما يتعلَّق مبطالبة املُدَّ
يف اإحلاق اخل�صائر بها، فاإن الثابت من تقرير املحا�صب القانوين املنتَدب من ِقبل الدائرة اأن و�صع 
َعى عليه غري م�صوؤول اأمام ال�صركاء  ال�صركة �صليم من الناحية االإدارية واملالية والنظامية، واأن املُدَّ
اإن�صاء هذا امل�صروع و�صخامة  اإن االأو�صاع االأمنية التي �صاحبت  اإذ  عن اخل�صائر التي حلقت بها؛ 
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ال�صجل  يف  م�صجل  عليه  َعى  املُدَّ اأن  كما  بال�صركة،  اخل�صائر  اإحلاق  يف  دور  لها  كان  اإيجاره  قيمة 
املدير،  فلي�ص هو  ال�صركاء  اأمام  اأما  الر�صمية،  الر�صمية وغري  اأمام اجلهات  التجاري كمدير عام 
عة بني �صركة ).....( و�صركة ).....(، ثم  بل هي �صركة ).....(، كما اأو�صحت ذلك االتفاقية املوقَّ
ِعي حل�صور االجتماعات؛ ملناق�صة اأو�صاع  َعى عليه كان يخاطب املُدَّ اإنه تبني للدائرة اأن املدير املُدَّ
و1425/8/8هـ  1425/5/28هـ  يف  املوؤرخة  اخلطابات  يف  ح�صر  كما  واملالية،  االإدارية  ال�صركة 
ط يف اإدارته، واأن ما حلق ال�صركة من خ�صائر كانت الأ�صباب  وغريها، مما يعني اأن املدير غري مفرِّ
َعى عليه يف تلك ال�صركة اأ�صد حر�صًا من غريه على امل�صيِّ  خارجة عن اإرادته، ومما ال �صك اأن املُدَّ
يف تنمية ال�صركة اإداريًا وماليًا كونه مالكًا لن�صف راأ�ص مالها، االأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل 

ِعي يف تلك املطالبة؛ كونها ُبنيت على اأ�صباب غري �صحيحة. رف�ص دعوى املُدَّ
َعى  ِعي بت�صفية ال�صركة، فاإن تلك املطالبة قد وجهها اإىل املُدَّ وحيث اإنه وفيما يتعلق مبطالبة املُدَّ

عليه ب�صفته مديرًا لل�صركة، وطلب الت�صفية تقام فيه الدعوى �صد ال�صركة وال�صركاء فيها.
َعى عليه وب�صفته مديرًا، مما يعني اأن تلك املطالبة  ِعي طلب ت�صفية ال�صركة من املُدَّ وحيث اإن املُدَّ
هت اإىل غري ذي �صفة، ويتعني معه احلكم بعدم قبول الدعوى يف تلك املطالبة؛ الإقامتها على  قد ُوجِّ

غري ذي �صفة.
لذلك حكمت الدائرة:

ِعي االأمري ).....( �ضد ).....( مدير عام �ضركة ).....(. اأواًل: برف�س دعوى املُدَّ

ِعي ).....( بت�ضفية �ضركة ).....(؛ لرفعها على غري ذي �ضفة. ثانياً: عدم قبول طلب املُدَّ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

املدعي  اأن مطالبة  املحكمة  واأ�ضافت   ، احلكم  اإليه  انتهى  التي  النتيجة  بتاأييد  املحكمة  حكمت 
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مبحا�ضبة املدير العام وتعيني حما�ضب ملراجعة ح�ضابات ال�ضركة مكفولة نظاماً للمدعي ، فله 

اأن يطلع على احل�ضابات وامليزانيات وما تك�ضف له من حقوق له اأن يقيم به الدعوى ال اأن يطلب 

من الق�ضاء اتخاذ ذلك نيابة عنه ، كما نوهت املحكمة اأن دعوى الت�ضفية تقام �ضد ال�ضركاء يف 

ال�ضركة ولي�س يف مواجهة ال�ضركة   .
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رقم الق�ضية: 1/760/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 102/د/جت/2 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 609/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

�ضركة – م�ضوؤولية املدير– خربة – ال�ضلطة التقديرية للدائرة.

لل�صركة، ويف حال  مديرًا  ب�صفته  عليه  َعى  املُدَّ �صريكه  وبني  بينه  املحا�صبة  اإجراء  ِعي  املُدَّ مطالبة 
اإثبات اخلبري املحا�صبي تفريطه، فاإنه يطلب ا�صرتداد ماله كاماًل، واإذا ثبت خالفه ترف�ص الدعوى 
– انتهاء املحا�صب القانوين املنتدب يف الق�صية اإىل اأن ال�صركة ُمنيت بخ�صائر واأن اأ�صبابها ترجع 
اإىل انخفا�ص املبيعات وارتفاع امل�صروفات العامة كاالإيجار والدعاية واالإعالن، كما ترجع لل�صوق 
يف  االإداري  الق�صور  اأوجه  بع�ص  اأن  اخلبري  تقرير  اإليه  انتهى  ما  مع  الدائرة  – اتفاق  واملناف�صة 
َعى عليه – اأثر  ال�صركة مل تكن ال�صبب املبا�صر يف حدوث اخل�صائر، وال ُتعد تفريطًا اأو تعديًا من املُدَّ

ذلك: عدم حتميله م�صوؤولية خ�صائر ال�صركة – موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى.

م بالئحة دعوى اإىل معايل رئي�ص الديوان، ذكر  عية تقدَّ تتح�صل وقائع هذه الق�صية يف اأن وكيل املدَّ
فيها باأن موكلي ).....( �صريك يف �صركة ).....( ذات م�صوؤولية حمدودة، واأنه ميتلك فيها ما ن�صبته 
ال�صركة  لت  �ُصجِّ وقد   ،)%50( الباقي  الن�صف  له  والذي  عليه،  َعى  املُدَّ مع  املال  راأ�ص  من   )%50(
لدى وزارة التجارة، و�صدر لها �صجل جتاري وبداأت ال�صركة بالعمل من تاريخ 1424/1/6هـ، حيث 
َعى عليه اأية  جرى الت�صديق عليها من كاتب العدل، اإال اأنه ومنذ ذلك التاريخ مل يظهر ال�صريك املُدَّ
ح�صابات، ومل يطلع موكلي على �صيء من امليزانيات م�صتغاًل �صلطته كمدير لل�صركة وعند مطالبته 

باالأرباح اأخرب اأنه ال توجد اأرباح ولي�ص هناك ميزانيات.
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عى عليه موؤ�ص�صة فردية با�صم موؤ�ص�صة ).....(، وقد كان لها فرع واحد مبدينة  واأ�صاف اأنه كان للمدَّ
املوؤ�ص�صة  وحتويل  العمل،  هذا  يف  عليه  َعى  املُدَّ مع  ك�صريك  بالدخول  موكلي  رغب  وقد  الريا�ص، 
اأن مت  بعد  رياٍل  مليوين  بدفع )2.000.000(  موكلي  والتزم  م�صوؤولية حمدودة،  ذات  �صركة  اإىل 
َعى عليه مببلغ )2.000.000( مليوين رياٍل، ودفع موكلي اأي�صًا  تقييم اأ�صول املوؤ�ص�صة من ِقبل املُدَّ
عى  َعى عليه، وبذلك اتفق موكلي واملدَّ )1.500.000( مليون ون�صف رياٍل بدل �صهره، وا�صم املُدَّ
عى عليه، ومت  عليه على اإن�صاء هذه ال�صركة ملوكلي ما ن�صبته )50%( من راأ�ص املال، والباقي للمدَّ
ت�صجيلها يف �صجل ال�صركات، وبداأت ال�صركة بالعمل يف جمال االأثاث منذ ذلك التاريخ، وعند مطالبة 
َعى عليه االإف�صاح عن اأرباح ال�صركة وميزانياتها بداأ باملماطلة، والتهرب ثم ادعى باأن  موكلي املُدَّ
َعى عليه مل يلغ املوؤ�ص�صة بل ما زالت قائمة، ويعمل  ال�صركة مل حتقق االأرباح، وقد علم موكلي باأن املُدَّ
با�صمها مع اأنها حتولت اإىل �صركة، ويقوم بتحويل مبالغ من ح�صاب ال�صركة اإىل ح�صاب املوؤ�ص�صة، 
املحا�صب  ِقبل  تقرير من  على  باحل�صول  موكلي  قام  والتدلي�ص،  اأن ظهرت عالمات اخلداع  وبعد 
القانوين امل�صوؤول عن ح�صابات ال�صركة، حيث يفيد هذا التقرير مدى التخبط والتالعب الذي يقوم 
َعى عليه، وكيف كان يتعمد اإخفاء احل�صابات وال يظهرها للمحا�صب، وباالطالع على تقرير  به املُدَّ
َعى عليه، والتي تثبت  املحا�صب جند يف الفقرة الرابعة منه كل املخالفات املالية التي ارتكبها املُدَّ

تدلي�صه واإخفاءه احلقائق املالية.
مها ملوكلي وتثبت فيما بعد عدم �صحة  َعى عليه على اأ�صا�ص ح�صابات قدَّ وحيث اإن موكلي قد �صارك املُدَّ
َعى عليه ح�صابات ال�صركة  هذه احل�صابات، بل عدم وجود �صند مايل �صحيح لها، كذلك اإخفاء املُدَّ
عى عليه لل�صراكة، وهي  بعد دخول موكلي �صريكًا معه، فاإن موكلي يطالب با�صتعادة ما دفعه للمدَّ
عبارة عن )3.500.000( رياٍل )ثالثة مليون وخم�صمائة األف رياٍل �صعودي( مليونان للم�صاركة، 

ومليون ون�صف لال�صم.
بتاريخ  الدائرة  هذه  اإىل  واأحيلت  احلكم،  �صدر  يف  اإليه  امل�صار  بالرقم  ق�صية  الدعوى  قيد  ومت 
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 ).....( ِعي  املُدَّ وكيل  ح�صر  وفيها  1428/5/3هـ،  يوم  جل�صة  لنظرها  وحددت  1428/2/10هـ، 
ِعي عن دعوى موكله، فاأحال  َعى عليه ).....(، وقد �صاألت الدائرة وكيل املُدَّ وح�صر حل�صوره املُدَّ
َعى عليه عن رده على الدعوى،  مة منه بتاريخ 1428/2/8هـ، وب�صوؤال املُدَّ اإىل الئحة الدعوى املقدَّ
َعى عليه  م املُدَّ ذكر اأنه مل يتمكن من اإعداد الرد، ويطلب مهلة لذلك، ويف جل�صة 1428/6/11هـ قدَّ

مذكرة جاء فيها:
عي رقم )ت  للمدَّ بتاريخ 2002/7/9م ح�صب خطابنا  تاأ�صي�ص �صركة ).....(  1- مت االتفاق على 
م/2002/79م( والذي بناًء عليه مت توقيع اتفاقية امل�صاركة يف 1423/7/2هـ املوافق 2002/9/9م، 
والتي يظهر فيها اأنه تبقي لنا مبلغ وقدره )500.000( خم�صمائة األف رياٍل لدى االأخ ).....( وهي 

الدفعة املتبقية من بدل ال�صهرة املتفق عليه
2- منذ االتفاق على ال�صراكة اعتبارًا من 2002/7/1م مل تتاأ�ص�ص ال�صركة ر�صميًا اإال يف 1425/4/7هـ 
ِعي ا�صتمرت حوايل ال�صنتني، والتي مت خاللها  املوافق 2004/5/26م، وذلك حتت مماطلة من املُدَّ
ت�صديده حل�صته يف راأ�ص املال على دفعات مق�صطة، وكذلك اكتمال �صداده ملبلغ بدل ال�صهرة على 

دفعات اأي�صًا اكتملت بعد اأ�صهر عدة من تاأ�صي�ص ال�صركة.
3- بعد متام التاأ�صي�ص ر�صميًا قمنا بعمل االإجراءات التالية:

اأ- ا�صتخراج �صهادة �صطب �صجل املوؤ�ص�صة ال�صابقة وتعديلها اإىل �صركة.
ب- تعديل ال�صجالت اإىل �صركة لدى مكتب العمل.

ج- تعديل ال�صجالت اإىل �صركة لدى اجلوازات.
د- تعديل و�صع كفاالت العمالة.

ه- تعديل بيانات احل�صابات البنكية اإىل �صركة للح�صاب الرئي�صي والفرعي بالبنك ).....( برقم 
)001-019943-018( ورقم )018-019943-002(.

ِعي مرارًا وتكرارًا توجيه اأحد  4- منذ االتفاق على تاأ�صي�ص ال�صركة يف 2002/7/1م طلب من املُدَّ
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املحا�صبني االأكفاء لديه من العاملني يف جمموع �صركاته؛ لكي ي�صع ل�صركتنا نظامًا حما�صبيًا �صاماًل، 
تًا باأداء االأعمال املحا�صبية بنظام الدوام  وكذلك تكليف حما�صب من االإدارة املالية لديه بالقيام موؤقَّ
اجلزئي ملرة اأو مرتني اأ�صبوعيًا ولو يف الفرتة امل�صائية ح�صب احلاجة ريثما نوفق يف تعيني حما�صب 
ر�صمي مقيم على كفالة ال�صركة، وبالتايل ت�صليمه عهدة ال�صركة اإال اأنه ويف كل مرة يطلب التاأجيل 

مع وعود مفتوحة.
5- يف �صهر مار�ص 2005م مت عقد اجتماع ال�صريكني مع ).....( – املكنى باأبي مروان – ممثاًل عن 
مكتب ).....( حما�صبون قانونيون؛ لتكليفه باملراجعة القانونية على ح�صابات ال�صركة منذ تاأ�صي�صها 
�صمنيًا يف 2002/7/1م وحتى نهاية العام 2005م ح�صب عر�صهم لنا رقم )5482/05/20( يف 
1426/2/10هـ، والذي طالب اأن ي�صبق عملية املراجعة القانونية تاأ�صي�ص نظام حما�صبي متكامل، 
ومراجعة  الدفاتر  وتنظيم  الإن�صاء  املقتدرين؛  املحا�صبني  اأحد  برت�صيح  امل�صاعدة  عر�ص  حيث 

احل�صابات للفرتة اأعاله.
واأثناء  بدوام جزئي،  بالعمل  تكليفه  املحا�صب ).....(، ومت  ثانية بح�صور  بالفعل مت االجتماع   -6
ذلك طالب ).....( بتاأمني برنامج حما�صبي على احلا�صب االآيل ل�صرورة اإدخال البيانات، و�صبط 
احل�صابات، ولقد قمنا بتاأمني الربنامج فورًا كما طلب عمل خطابي تفوي�ص؛ الإنهاء ت�صوية الزكاة 
مبا يخ�ص املوؤ�ص�صة للفرتة التي �صبقت تاأ�صي�ص ال�صركة ر�صميًا، ولفرتة ما بعد التاأ�صي�ص حتى نهاية 

العام 2005م.
من  بامليزانيات  ملف  اإ�صدار  بالفعل  ومت  احل�صابات،  لت�صوية  جاهدًا  املكلف  املحا�صب  عمل   -7
بح�صور  منها  ن�صخة  وت�صليمه  ِعي  املُدَّ مع  االجتماع  ومت  2005م،  العام  نهاية  حتى  2002/7/1م 
اأداء ال�صركة كما جاء يف تقرير املحا�صب يف  املحا�صب يف يوليو 2006م، ومت ا�صتعرا�ص ومناق�صة 
تلك االأثناء وردنا اأن املحا�صب يف مكتب ).....( قد ترك العمل، واأن املكتب قد اندمج مع اأطراف 
اأخرى، لذا فقد اقت�صر االجتماع على ال�صريكني واملحا�صب املكلف فقط، وكان من نتائج االجتماع 
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اليومية مبا يف ذلك  االأعمال املحا�صبية  اأداء  باال�صتمرار يف  يتم تكليف ).....(  باأن  ِعي  املُدَّ طلب 
ا�صتالم العهد واالإيرادات النقدية، والقيام بجميع اأعمال املحا�صبة امل�صتقبلة كمحا�صب مقيم عن 
طريق ح�صوره يف خارج اأوقات دوامه مع ال�صركة التي يعمل لديها، ولقد تبني لنا الحقًا باأن ت�صليمه 
ِعي من  ح�صابات ال�صركة واالعتماد عليه، وهو لي�ص على كفالة ال�صركة، اأو كفالة اإحدى �صركات املُدَّ
�صاأنه اأن ُيحِدث اأية م�صكلة قد تت�صبب يف عدم االإملام باأداء ال�صركة، و�صبط اأعمالها، حيث اإنه ال يقع 
ِعي لديه م�صاكل قانونية مع  حتت ت�صرفنا نظاميًا. بعد هذا االجتماع باأيام ورد لنا �صدفة اأن املُدَّ
�صركائه االآخرين يف جمموعة �صركاته، والتي بناًء عليها مل ن�صتطع اأن نح�صم هذا االأمر معه مقارنة 
بالظروف االأخرى التي حتيط به، وا�صتمررنا بالقيام باأعمال املحا�صبة من طرفنا كما يف ال�صابق 

حتت م�صوؤوليتنا وعهدتنا.
اإ�صدار  مت  و2005م  2004م  لعامي  ال�صركة  حل�صابات   ).....( من  ة  املُعدَّ امليزانية  �صوء  على   -8

تقرير امليزانية من مكتب ).....( حما�صبون ومراجعون قانونيون.
اأداء  تو�صح  والتي  ال�صركة  اإن�صاء  االتفاق على  اإبان  عي  للمدَّ االأ�صا�صية  البيانات  9- وقد مت تقدمي 
موؤ�ص�صة ).....( خالل اآخر �صنتني اأي للعامني 2000م و2001م علمًا باأن جميع البيانات الالزمة 
ملراجعة وتدقيق هذه احل�صابات متوفرة لدينا، والدرا�صة املبدئية التي اأعددناها والتي ُتعترب اأ�صا�صًا 
ملوافقتنا بدخوله �صريكًا معنا، والتي تو�صح خطوات التطور والتو�صع االأفقي الأعمال ال�صركة، والتي 
وعد �صريكنا بالعمل على م�صاعدتنا لتحقيقها، وبذات اجلل�صة اأفهمت الدائرة الطرفني اأنه يتعني 

للف�صل يف الدعوى ندب خبري حما�صبي.
وقد �صبق واأن طلبت الدائرة من الطرفني تقدمي اأ�صماء ثالثة مكاتب حما�صبية؛ الإجراء املحا�صبة 
ِعي عدة اأ�صماء ملكاتب حما�صبية، وبعر�صها على  بني الطرفني، فطلبا مهلة لذلك، فقدم وكيل املُدَّ
اأقل  اختيار  يتم  اأن  على  الطرفان  واتفق  عرو�صها،  لتقدمي  اإليها؛  الكتابة  على  وافق  عليه  َعى  املُدَّ
مة، واأن يتم دفع اأتعاب املحا�صبة من ح�صاب ال�صركة، ثم حتمل على اخلا�صر منهما  العرو�ص املقدَّ
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من ح�صابه اجلاري يف ال�صركة.
ِعي ح�صر دعوى موكله،  ويف اجلل�صة املنعقدة بتاريخ 1428/8/26هـ طلبت الدائرة من وكيل املُدَّ
َعى عليه ب�صفته �صريكًا يف ال�صركة ومديرًا  فذكر اأنه يح�صر دعوى موكله باملطالبة مبحا�صبة املُدَّ
لعام  املالية  ال�صنة  نهاية  حتى  ال�صركة  يف  موكله  دخول  تاريخ  من  لل�صركة  املحا�صبة  واإجراء  لها، 
2007م، وتو�صيح االأرباح واخل�صائر وتو�صيح ح�صابات ال�صركة وطريقة �صرف اأموالها وتعامالتها 
وح�صاباتها، وتو�صيح ما مت على راأ�ص مال موكله املدفوع زيادة يف راأ�ص مال ال�صركة، واأوجه �صرف 
َعى  املُدَّ تفريط  ثبت  واإذا  ال�صراكة،  قبل  املوؤ�ص�صة  مبيزانية  كله  ذلك  ومقارنة  املوجودات  جرد  مع 
عليه، فيطلب ا�صرتداد ماله املدفوع كاماًل، واإذا ثبت خالف ذلك ترف�ص الدعوى بطبيعة احلال، ثم 
اأفهمت الدائرة الطرفني اأنه متت الكتابة اإىل عدة مكاتب حما�صبية فوردت للدائرة عرو�ص منهم، 
م من مكتب ).....( حما�صبون قانونيون مببلغ )ثمانني األف(  وقد كان اأقل العر�ص هو العرو�ص املقدَّ
د الطرفان بتقدمي  تعهَّ بينهما، ثم  املكتب املذكور املحا�صبة  اأن يتوىل  ارت�صى الطرفان  رياٍل، وقد 

ق قيمة كل �صيك )اأربعني األف( رياٍل يف اجلل�صة القادمة. �صيك م�صدَّ
بندب  1428هـ(  لعام  )170/د/جت/2  رقم  قرارها  الدائرة  اأ�صدرت  1428/10/9هـ  جل�صة  ويف 
مكتب ).....( حما�صبون ومراجعون قانونيون – ترخي�ص رقم )256(؛ لتويل عملية املحا�صبة بني 

الطرفني وفقًا للبنود الواردة يف القرار.
ويف جل�صة 1429/1/27هـ اطلعت الدائرة على خطاب املحا�صب رقم )2/36( بتاريخ 1429/1/27هـ 
والذي طلب فيه متديد مهلة تقدمي التقرير املحا�صبي ملدة اأربعة اأ�صهر احتياطية فاأجابته الدائرة 
دة  م�صوَّ املحا�صبي  اخلبري  م  قدَّ 1429/7/25هـ  جل�صة  ويف  املهلة،  تلك  متديده  وقررت  طلبه  اإىل 

التقرير املبدئي.
منها  كان  والتي  املالحظات،  بع�ص  املحا�صبي  للخبري  الدائرة  اأبدت  1429/8/11هـ  جل�صة  ويف 
االإجابة على ا�صتف�صارات الدائرة الواردة يف القرار، وتو�صيح اخل�صارة التي ُمني بها امل�صروع عام 
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2007م، وتو�صيح هل اخل�صارة كانت تراكمية، اأم مت اإطفاء اخل�صائر عن االأعوام ال�صابقة؟ وتو�صيح 
هل بلغت خ�صائر امل�صروع )50%( من راأ�ص مال ال�صركة مع تو�صيح متى مت ا�صتئجار املعر�ص الواقع 
بطريق امللك فهد، وهل هو قبل ال�صركة اأو بعدها؟ واأن يتم تو�صيح نتائج التقرير بتحديد م�صوؤولية 
اخل�صارة التي ح�صلت لل�صركة، كما طلبت الدائرة فح�ص ودرا�صة امل�صتندات لعام 2002م، وتو�صيح 
الدائرة  طلبت  كما  الالحقة،  املبيعات  من  ون�صبتها  العام،  ذلك  خالل  متت  التي  املبيعات  مقدار 
اإيجار املعر�ص، وربطها مبجمل امل�صروفات وتو�صيح ن�صبة كٍلّ منها با�صتقالل  ف�صل الدعاية عن 

عن االأخرى.
بتاريخ   )12/704( رقم  خطابه  برفق  الق�صية  يف  النهائي  تقريره  القانوين  املحا�صب  م  قدَّ ثم 
1429/12/30هـ بعد اأن تلقى ملحوظات الطرفني والرد عليها، والذي خل�ص فيه اإىل النتائج التالية:
1- ورد يف قرار ندبنا درا�صة ميزانية ال�صركة ل�صنتني �صابقتني لتاريخ ال�صراكة ومقارنتها باأو�صاع 
ال�صركة الالحقة، وقد اأو�صحنا بالتقرير اأن ).....( ذكر ردًا على طلبنا يف هذا ال�صاأن اأن ال�صركة مل 
يعد لها موازين مراجعة؛ لعدم وجود حما�صب لدى املوؤ�ص�صة، واأنه مل ت�صدر قوائم مالية للموؤ�ص�صة قبل 
م ملفات حتوي فواتري امل�صروفات وم�صريات رواتب، وبيان باملبيعات عن الفرتات  ال�صراكة، كما قدَّ
)2000، 2001، 2002م( واأنه مبقارنة متو�صط مبيعات الفرتة قبل ال�صراكة مع متو�صط املبيعات 
اأربعة ماليني  اإىل  ال�صراكة  املبيعات من حوايل ثالثة ماليني قبل  ارتفاع متو�صط  بعدها، يالحظ 
رياٍل بعد ال�صراكة، علمًا اأن املبيعات عام 2007م انخف�صت اإىل حوايل ثالثة ماليني رياٍل، ون�صري 
ما موازنات تقديرية عن االأعوام )2000، 2001،  اأن ال�صريك ).....(، وال�صريك ).....( قدَّ اإىل 
2002م(، وهي معتمدة من ال�صريك ).....(، وورد بها حتقيق ال�صركة اأرباحًا، ونظرًا لعدم وجود 
قوائم مالية عن تلك ال�صنوات كما ذكرنا �صالفًا اأدى بنا اإىل عدم اال�صتطاعة يف عمل مقارنة بني 
اأعمال فرتة ما قبل ال�صراكة، وفرتة ما بعد ال�صراكة، ولكن جتدر االإ�صارة اإىل اأن املوازنات ال�صادرة 
القانونيني،  املحا�صبني  اأحد  من  معتمدة  مالية  قوائم  لي�صت  2002م(   ،2001  ،2000( اأعوام  عن 
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على هذا يتبني اأنه مل تتوافر القوائم املالية للموؤ�ص�صة ملقارنة نتائج االأعمال قبل ال�صراكة مع نتائج 
االأعمال بعد ال�صراكة.

2- ورد يف قرار الندب طلب درا�صة ن�صاط ال�صركة من تاريخ ال�صراكة حتى انتهاء املحا�صبة، وبيان 
اأعمال  نتائج  بالتقرير  اأو�صحنا  وجدت:  اإن  االإنتاج  �صرف  واأوجه  خ�صائر  اأو  اأرباح  حتقيق  مت  هل 
ال�صركة عن الفرتة من 2002/7/1م اإىل 2007/12/31م وفقًا للم�صتندات والبيانات التي عر�صت 
علينا، وذكرنا اأن ال�صركة خالل هذه الفرتة منيت بخ�صائر بلغ جمموعها )3.913.177.93( رياٍل 
)فقط ثالثة ماليني وت�صعمائة وثالثة ع�صر األفًا ومائة و�صبعة و�صبعون ريااًل وثالث وت�صعون هللة(، 
وعر�ص حتليل بالن�صب والر�صوم البيانية؛ ملقارنة نتائج االأعمال مع املبيعات، وكذلك امل�صروفات 
العمومية مع املبايعات؛ لتو�صيح احلقائق حول خ�صائر ال�صركة واأ�صبابها، كما عر�صنا يف ال�صفحات 
املتبعة  واالإجراءات  النظام  عن  والتدقيق  الفح�ص  اأعمال  من  لنا  ظهرت  التي  امللحوظات  اأهم 

بال�صركة، والتي كان اأهمها:
غ. - ال يوجد بال�صركة ق�صم حما�صبة، اأو حما�صب متفرِّ

- عدم وجود تنظيم للم�صتندات وامللفات.
- جتاهل احل�صابات البنكية لل�صركة، وت�صجيلها يف ح�صاب جاري ال�صريك ).....(.

- عدم وجود رقابة على املخزون اأو جرد للمخزون يف اأي �صنة خالل ال�صراكة.
اإجمااًل  بلغت   ).....( ال�صريك  ِقبل  من  االآيل  اف  ال�صرَّ بطاقة  طريق  عن  م�صحوبات  وجود   -

)248.000( رياٍل، اأفاد ال�صريك اأنها كانت ل�صراء وتاأمني مواد.
- عدم انتظام ت�صل�صل فواتري البيع يف بع�ص االأحيان، وعدم وجود �صيا�صات وا�صحة؛ ملنح اخل�صومات 

للعمالء.
- عدم وجود �صندات قب�ص يف معظم ال�صنوات تعطى للعمالء يف حالة ال�صداد النقدي، وغري وا�صح 

هل حت�صيالت العمالء تدخل مبا�صرة البنك اأم هناك حت�صيالت نقدية.
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امل�صنع،  داخل  العمل  تنظيم  على  القدرة  وعدم  اخلامات،  �صراء  يف  امل�صوؤوليات  حتديد  عدم   -
حيث الحظنا اأثناء اإ�صرافنا على عملية جرد املخزون عدم وجود نظام للم�صنع يف ترتيب الب�صائع 
واخلامات، وعدم وجود �صجل حل�صرها و�صيا�صات؛ الإدخالها و�صرفها من امل�صنع، ومن اأب�صط �صور 

النظام داخل اأي �صركة وجود �صيا�صات واإجراءات تتبع يف امل�صنع اأو امل�صتودعات.
يتم  اأن  وال�صحيح  لل�صركة،  مملوكة  �صيارات  وهي   ،).....( ال�صريك  با�صم  ال�صيارات  ت�صجيل   -

حتويلها با�صم ال�صركة، وغري وا�صح ال�صبب يف عدم حتويلها ملمتلكات ال�صركة.
اأن مدير  اأي  للم�صتودعات،  اأمينًا  اأو  م�صرتيات،  مندوب  اأو  مبيعات،  اأو مدير  - مل جند حما�صبًا، 

ال�صركة مل يراع االخت�صا�ص يف اأعمال ال�صركة.
اأوجه �صرف  وبيان  اأنها جمزاأة؟  اأو  واحدة،  دفعة  ُدفعت  وهل  املبالغ،  ِعي  املُدَّ دفع  كيفية  بيان   -3
ِعي: ذكرنا كيفية �صداد ال�صركاء ح�ص�صهم يف راأ�ص  الزيادة يف راأ�ص مال ال�صركة املدفوع من املُدَّ
بلغ جمموعها  املال على دفعات  راأ�ص  ب�صداد ح�صته يف  قام  ال�صريك ).....(  اأن  واأو�صحنا  املال، 
اإىل  اإ�صافة  2003/4/29م،  اإىل  2002/7/14م  من  الفرتة  خالل  وذلك  رياٍل،   )2.000.000(
حيث  التجاري،  واال�صم  ال�صهرة  مقابل  رياٍل  مليوين  والبالغ  ال�صراكة،  باتفاقية  عليه  املتفق  املبلغ 
د ح�صته  د من )1.500.000( رياٍل على عدد من الدفعات، وبهذا يكون ال�صريك ).....( �صدَّ �صدَّ
يف راأ�ص املال على دفعات، واأما بخ�صو�ص اأوجه �صرف الزيادة يف راأ�ص املال، فقد مت اإيداع هذه 
االإيداعات مع حركة ح�صابات  واختلطت   ،).....( بالبنك   ).....( موؤ�ص�صة  الدفعات يف ح�صابات 
البنوك، واأ�صبح من الع�صري حتديد كيفية ال�صرف منها ب�صكل مبا�صر علمًا اأن هناك بع�ص الدفعات 

رفت ل�صداد اإيجار املعر�ص. ُيظهر ك�صف ح�صاب البنك اأنها �صُ
َعى عليه ميار�ص اأي ن�صاط مناف�ص لل�صركة مع بيان االأرباح الناجتة عنه  4- تو�صيح فيما اإذا كان املُدَّ
من خالل امل�صتندات والبيانات التي ُعر�صت علينا، مل يظهر لنا ما يفيد مبا�صرة ال�صريك ).....( 
ن�صاطًا اآخر مناف�صًا لل�صركة، وقد قمنا مبخاطبة وزارة التجارة، والتي اأفادت اأنه ال يوجد �صجالت 
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جتارية قائمة با�صم املذكور ).....( حتى تاريخه.
اإذا كانت اخل�صائر التي منيت بها  َعى عليه لل�صركة وتو�صيح فيما  اإدارة املُدَّ 5- التاأكد من ح�صن 
ال�صركة كانت ب�صبب تعديه، اأو تفريط يف االإدارة، اأم باأ�صباب خارجة عن اإرادته، ذكرنا ملحوظاتنا 
حول االإجراءات املتَّبعة بال�صركة، وظهر لنا العديد من اأوجه الق�صور االإداري، وكان اأبرزها عدم 
ت�صجيل معامالت ال�صركة اأواًل باأول يف �صجالت حما�صبية منتظمة، وعدم وجود اإجراءات و�صيا�صات 
وا�صحة داخل ال�صركة تنظم العمل بها، من حيث عمليات ال�صراء، اأو البيع، اأو ال�صرف، ومن ثم 

ظهر ق�صور وا�صح يف اإدارة ال�صركة.
واأما عن اأ�صباب اخل�صائر فمن الوا�صح من خالل املقارنات التي متت الأعمال ال�صركة اأن اخل�صائر 
امل�صروفات  فيه  ترتفع  الذي  الوقت  يف  لل�صركة،  املبيعات  انخفا�ص  اإىل  اأ�صا�صية  ب�صفة  ترجع 
واالإعالن،  الدعاية  وم�صاريف  االإيجار  اأهمها  من  كان  والتي  البنود  بع�ص  وخا�صة  بها،  العمومية 
حيث مت اإبرام عقد اإيجار بتاريخ 2002/6/30م، وهو تاريخ بدء ال�صراكة بقيمة )900.000( رياٍل 

للمعر�ص الكائن بطريق امللك فهد بعد اإجراء التو�صعات والتطوير املتفق عليها.
وعن اأ�صباب انخفا�ص املبيعات، فاإن االأمر قد يرجع اإىل اأ�صباب خارجية تخ�ص ال�صوق واملناف�صة، 
كما اأكد اأنه قد يرجع اأي�صًا اإىل اأ�صباب تتعلق بعدم تطوير العمل بال�صركة، والت�صويق ملنتجاتها ب�صكل 

مالئم.
ويف جل�صة 1430/2/1هـ �صاألت الدائرة طريف الدعوى: هل لديهما ما يودان اإ�صافته، اأو تقدميه، 
َعى عليه ال�صخ�صية يف  ِعي مذكرة �صمنها االأ�ص�ص النظامية الدالة على م�صوؤولية املُدَّ م وكيل املُدَّ فقدَّ
م للدائرة اأن االأمر مل يقف عند حد  �صوء التقرير النهائي، وقد جاء فيها اأنه تبني من التقرير املقدَّ
َعى عليه ملجرد اأخطاء يف االإدارة تربر م�صوؤوليته ال�صخ�صية، بل تعدت ت�صرفاته واأفعاله  ارتكاب املُدَّ
واأخطاء  واحتيال  وغ�ص  تزوير  اإىل  لرتقى  االإدارة؛  يف  اأخطاء  كونها  جمرد  التقرير  اأوردها  التي 

ج�صيمة، ومنها:-
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ُيعد  ما  للواقع ب�صلة، وهو  وقوائم مالية عامدًا متعمدًا ال متت  با�صطناع ميزانيات  قام  فلقد   -1
جرمية تزوير يف حمررات عرفية.

رة؛ حلمله على الدخول يف �صراكة  َعى عليه من خالل هذه االأوراق املزوَّ 2- ومار�ص الغ�ص على املُدَّ
معه.

لها مللكيته ال�صخ�صية،  3- وقام بالتعدي على مال الغري حني ا�صتحوذ على ال�صركة وممتلكاته وحوَّ
ِعي من ممار�صة اأي حق باعتباره �صريكًا يف ال�صركة. ومنع املُدَّ

4- وارتكب اأخطاء ج�صيمة يف االإدارية عدها التقرير عدًا.
وذلك على التف�صيل التايل:-

َعى عليه با�صطناع  اأواًل: ا�صطناع وتزوير املحررات )ميزانية وقوائم مالية( جتلى ذلك يف قيام املُدَّ
اأورده  ح�صبما  �صراحة  بذلك  عليه  َعى  املُدَّ اأقر  وقد   ،2005 و   2004 اأعوام  عن  ميزانيات  وتزوير 
التقرير يف ال�صفحات من )11( اإىل )13( اإذ ذكر التقرير ما يلي: قدمت لنا اإدارة ال�صركة ممثلة 
قة  يف ال�صريك ).....( ن�صخة من القوائم املالية لل�صركة عن االأعوام 2004 و2005م معتمدة ومدقَّ
م لنا ال�صريك ).....( �صور عن قوائم مالية عن هذه  من املحا�صب القانوين ).....(، يف حني قدَّ
االأعوام، ولكن معتمدة وم�صادق عليها من ِقبل حما�صبني اآخرين، وقد مت اال�صتف�صار من ال�صريك 
).....( عن هذه القوائم املالية الثالثة ال�صادرة لل�صركة عن ال�صنوات 2004 و2005م، واأفاد مبا 

يلي:
- القوائم املالية ال�صادرة عن جمموعة ).....( مت اإ�صدارها وتقدميها بغر�ص احل�صول على قر�ص 

�صخ�صي )وهي قوائم مالية عن نف�ص الفرتة تظهر حتقيق ال�صركة الأرباح كثرية(.
- القوائم املالية ال�صادرة من جمموعة ).....( مت اإ�صدارها وتقدميها مل�صلحة الزكاة )وهي قوائم 

مالية عن نف�ص الفرتة تظهر حتقيق ال�صركة خل�صائر(.
- القوائم املالية ال�صادرة من مكتب ).....( مت اإ�صدارها بناًء على امليزانيات الفعلية، وهو اإقرار 
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تقدميها جلهات عامة )م�صلحة  تزوير يف حمررات مت  بارتكاب جرمية  عليه  َعى  املُدَّ �صريح من 
الزكاة( وخا�صة )البنوك(، ويوؤكد �صلوعه يف عمليات الن�صب واالحتيال.

ِعي على م�صاركته  رة ا�صطنعها؛ حلمل املُدَّ َعى عليه من خالل اأوراق مزوَّ ثانيًا: ممار�صة الغ�ص على املُدَّ
اأعوام )2000م  ملوؤ�ص�صته عن  مالية  موازنات  با�صطناع  عليه  َعى  املُدَّ قام  اأمواله،  واال�صتيالء على 
بالتقرير(  مرفقة  )موازنات  �صحتها  يفيد  مبا  عليها  والتوقيع  بختمها  وقام  و2002م(،  و2001م 
عي؛ حلمله على م�صاركته مببلغ  مها للمدَّ وو�صع بها اأن املوؤ�ص�صة حتقق اأرباحًا عن هذه االأعوام، وقدَّ
)2( مليون رياٍل يف راأ�ص مال ال�صركة؛ ولال�صتيالء على مبلغ )1.500.000( رياٍل اإ�صايف، مقابل 
ال�صهرة واال�صم التجاري، وهو املبلغ الذي ح�صل عليه �صخ�صيًا، ولقد اأثبت التقرير اأن هذه املوازنات 
قة، وهو ما يعني  غري �صحيحة، واأن املوؤ�ص�صة مل حتقق اأرباحًا، واأن هذه املوازنات هي بالتايل ملفَّ
َعى عليه قد ا�صتوىل على هذه املبالغ عن طريق الغ�ص، وهو ما يوجب ردها، ف�صاًل عن  اأي�صًا اأن املُدَّ

توافر جرميتي التزوير والن�صب واالحتيال.
َعى عليه بالتعدي على مال الغري با�صتحواذه على ال�صركة وممتلكاتها وحتويلها مللكيته  ثالثًا: قيام املُدَّ

ِعي من ممار�صة اأي حق على ال�صركة وجتلى ذلك يف: ال�صخ�صية، ومنع املُدَّ
- حتويل ح�صابات ال�صركة اإىل ح�صاباته ال�صخ�صية، وهو ما اأثبته التقرير حني اأثبت وجود "دمج 
بني احل�صابات ال�صخ�صية لل�صريك ).....(، وبني ح�صابات البنوك؛ الأنه مت تو�صيط ح�صاب جاري 

ال�صريك ).....(، وا�صتمل على حركة البنوك".
لل�صركة،  �صيارات مملوكة  ).....(، وهي  ال�صريك  با�صم  ال�صركة(  ال�صيارات )�صيارات  ت�صجيل   -
وال�صحيح اأن يتم حتويلها با�صم ال�صركة، وغري وا�صح ال�صبب يف عدم حتويلها ملمتلكات ال�صركة، 
اف يف ال�صحب من اأموال ال�صركة، وكل ذلك يربز اختالط  ِعي با�صتخدام بطاقة ال�صرَّ وقيام املُدَّ

عى عليه. الذمة املالية لل�صركة بالذمة املالية للمدَّ
موؤ�ص�صة  وكاأنها  ال�صركة،  يدير  كان  عليه  َعى  املُدَّ اأن  اإىل  وبحق  ي�صري  اأن  اإىل  التقرير  دعا  ما  وهو 
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ِعي من  فردية، ولي�صت �صركة، اأي مال مملوك له وله وحده، وهو ما اأكدته ت�صرفاته حني منع املُدَّ
ا�صتوىل على  اأنه قد  اأي  اأية معلومات،  ال�صراكة، ورف�ص اطالعه على  اأي حق من حقوق  ممار�صة 
ال�صركة وممتلكاتها ف�صاًل عن مبلغ )1.500.000( رياٍل الذي ح�صله يف ذمته ال�صخ�صية مقابل 

ال�صهرة عن طريق الغ�ص واالحتيال.
َعى عليه )ال�صريك املدير( الأخطاء ج�صيمة يف االإدارة، ننوه للدائرة اأن االأمر مل  رابعًا: ارتكاب املُدَّ
َعى عليه الأخطاء �صخ�صية حتت م�صوؤوليته ال�صخ�صية، بل اإنها من  يقت�صر على جمرد ارتكاب املُدَّ
د منها  �صنف االأخطاء اجل�صيمة يف االإدارة، ولقد جاء التقرير بتعداد لهذه االأخطاء اجل�صيمة، وعدَّ
اأنواعًا �صتى تدل على اخلطاأ واالإهمال اجل�صيمني، والعبث باأموال الغري، وخرق نظام ال�صركات، بل 
اأورد التقرير قائمة بهذه االأخطاء التي حفل بها الق�صم )رابعًا( من  ومفهوم ال�صركة ذاته، ولقد 
التقرير، وعاد التقرير واأكد عليها واأوجزها يف نتائجه النهائية، وحتديدًا يف ال�صفحات )43 و44 
يف نهاية التقرير( والتي نكتفي باإحالة الدائرة اإىل هذه ال�صفحات، وال داعي الإعادة �صردها هنا؛ 
لكرب حجمها، ومن ذلك: عدم وجود نظام حما�صبي، عدم تنظيم امل�صتندات، عدم توثيق ال�صيا�صات 
واالإجراءات املتَّبعة بال�صركة، جتاهل احل�صابات البنكية، عدم وجود اأوامر ت�صنيع لبع�ص الفواتري، 
عدم وجود فواتري عن فرتات طويلة، عدم وجود فواتري منتظمة عن الفرتات التي مت عمل فواتري 
ب�صاأنها، عدم وجود اأوامر �صراء، عدم وجود رقابة على املخزون، اأو جرد املخزون، وجود �صحوبات 

عن طريق ال�صراف االآيل ... اإلخ.
امل�صوؤولية  االأفعال، ف�صاًل عن  ال�صركات �صراحة على هذه  املواد )168 و229( من نظام  وتعاقب 

اجلزائية عن جرائم التزوير والن�صب واالحتيال.
َعى عليه برد مبلغ )1.500.000( رياٍل، التي ح�صل  اإلزام املُدَّ اأن هذه االأمور تدعم طلب  وذكر 
هذا  على  احل�صول  له  تخوِّ اأرباح  من  مبالها  املوؤ�ص�صة  �صهر  اأن  ر  قدَّ حني  الغ�ص،  طريق  عن  عليها 
املبلغ، ومبلغ )2( مليون رياٍل التي مت دفعها كح�صة يف راأ�ص مال ال�صركة، وحتميله اأتعاب املحاماة، 
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َعى عليه ب�صورة منها وبعد اطالعه عليها طلب مهلة  وقدرها )مائتا األف( رياٍل، وقد مت تزويد املُدَّ
تقرير اخلبري  باأن  ِعي يف مذكرته  املُدَّ وكيل  املحا�صبي عما ذكره  الدائرة اخلبري  �صاألت  ثم  للرد، 
املحا�صبي قد اأثبت اأن موازنات املوؤ�ص�صة عام 2000م و2001م غري �صحيحة، واأن املوؤ�ص�صة مل حتقق 
َعى  مت من املُدَّ ِعي غري �صحيح، واأن البيانات املالية والتي ُقدِّ اأرباحًا، فاأجاب باأن ما ذكره وكيل املُدَّ
عي قبل ال�صراكة، والتي مت تزويد اخلبري املحا�صبي بن�صخة منها ال متثل ميزانية، اأو قوائم  عليه للمدَّ

مالية، وال ميكن االعتماد عليها طبقًا ملا ورد يف التقرير.
ِعي مبا  نها الرد على ما جاء يف مذكرة املُدَّ َعى عليه مذكرة �صمَّ م املُدَّ ويف جل�صة 1430/3/25هـ قدَّ

يلي:
مطابقة  غري  )2005/2004م(  لالأعوام  مالية  وقوائم  ميزانيات  اإ�صدار  يخ�ص  ما  جميع  اأواًل: 

للميزانيات الفعلية، فاإن ذلك كان خطاأ وجهاًل.
والتي  )2002/2001/2000م(،  لالأعوام  للموؤ�ص�صة  مالية  موازنات  تقدمي  ملو�صوع  بالن�صبة  ثانيًا: 
باأننا  التو�صيح  لنا، نود  ِعي بالدخول ك�صريك  املُدَّ اأنها ا�صتخدمت حلمل  اأعاله  كما يفيد اخلطاب 
لة  قمنا فعاًل بتقدمي ما اعتربها املحا�صب املكلَّف بيانات مالية فقط لالإيرادات وامل�صروفات مف�صَّ
ومثَبتة ب�صفة �صهرية لل�صنوات اأعاله، ومطابقة متامًا الأعمال املوؤ�ص�صة اآنذاك بوجود جميع الوثائق 

الالزمة، والتي  مت فح�صها ومطابقتها من ِقبل املكلف واملو�صحة �صفتها باالآتي:
االإيرادات – وهي قيم املبيعات ال�صهرية.

 – العمالة  رواتب   – واملعر�ص  املكتب  م�صاريف   – امل�صنع  )م�صاريف  وت�صمل   – امل�صروفات 
االإيجارات(.

لة با�صمنا، وذلك ب�صبب اأن جميع ال�صيارات مت تاأمينها قبل تاأ�صي�ص  اأما كون �صيارات ال�صركة م�صجَّ
ال�صركة نظاميًا، ومل تنقل ملكيتها لل�صركة نتيجة تق�صرينا يف اإنهاء متطلباتها النظامية لنقل امللكية.
اف لل�صحب النقدي من ح�صابات ال�صركة، فهي ت�صتخدم دائمًا؛ لتوفري  وحول ا�صتخدام بطاقة ال�صرَّ
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ال�صيولة ال�صرورية والطارئة الإدارة عمليات ال�صركة وتاأمني املواد للم�صنع.
ِعي من ممار�صة  ثالثًا: حول اال�صتحواذ على ال�صركة وممتلكاتها، وحتويلها مللكية �صخ�صية، ومنع املُدَّ
عي اأي تواجد اأو مبادرة اأو اإيجابية حتى يكون لنا �صفة منعه من  اأي حق على ال�صركة، مل يكن للمدَّ
ممار�صة حقه ومتى، وما ُيثبت هذا املنع اإن كان ح�صل فعاًل. اإن تو�صيط جاري احل�صاب لنا وعدم 
وجود نظام حما�صبي، وعدم وجود رقابة على املخزون ب�صبب عدم وجود حما�صب خا�ص بال�صركة، 
اإن تعيني حما�صب وتكليف مكتب حما�صب قانوين من  ِعي، حيث  املُدَّ ب�صبب مبا�صر من  والذي هو 
اإليه  امل�صار  خطابنا  يف  ورد  ح�صبما  ِعي  املُدَّ مماطلة  ب�صبب  يح�صل  مل  والذي  ِعي،  املُدَّ اخت�صا�ص 
ال�صركة،  الإدارة  واإجراءات  �صيا�صات  وجود  وعدم  امل�صتندات،  تنظيم  عدم  بخ�صو�ص  اأما  �صلفًا، 

ووجود فو�صى يف عمليات الت�صنيع و�صبط الفواتري، فاإن ذلك لي�ص �صحيحًا.
اأخريًا. اأما وقد عر�صنا وذكرنا وبيَّنا ما لنا وما علينا من خالل ردودنا امل�صفوعة بامل�صتندات الالزمة 

طيلة مدة الق�صية، فنود اأن نذكر االآتي:
ِعي عند زيارته ملعر�ص املوؤ�ص�صة يف عام 2002م باإغرائنا بتحويل املوؤ�ص�صة ال�صغرية  لقد قام املُدَّ
اإىل �صركة كربى بدخوله �صريكًا معي بداًل من ا�صتمراري باأعمال املوؤ�ص�صة الفردية حمدودة الن�صاط 
واالإمكانيات، وبطيئة النمو، حيث طلب مني تو�صيح الق�صور احلا�صل يف و�صع املوؤ�ص�صة، والذي مت 

اطالعه عليه كالتايل:
عدم توافر عمالة كافية؛ الإجناز الطلبيات )ق�صور يف الطاقة االإنتاجية مقابل الطلب( مما ي�صبب 
فقدان ن�صبة كبرية من املبيعات بفعل التاأخر يف التنفيذ والت�صليم، علمًا باأن عدد موظفي وعمال 
املوؤ�ص�صة اآنذاك حوايل )40( موظفًا وعاماًل، ووجود ق�صور يف االإجراءات املالية واالإدارية؛ لعدم 
وجود حما�صب وتطبيق نظام حما�صبي �صليم، ووجود م�صاكل اإجرائية يف بع�ص اجلهات احلكومية، 
وق�صور يف احلركة املالية والتمويل والنمو الالزم ال�صتيعاب ال�صوق والبعد عن املناف�صة من خالل 
ال�صابقة، حيث  لتاأمني جميع املتطلبات  باإعطائنا وعودًا واأحالمًا؛  ِعي قام  املُدَّ عدة اجتماعات مع 
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ادعى اأنه ميلك االإمكانيات املادية والب�صرية والعالقات؛ لتذليل جميع تلك ال�صعاب يف �صبيل حتقيق 
االأهداف الطموحة؛ الإجناح ال�صركة اجلديدة على �صوء اخلطط والربامج الالزمة؛ لنمو ال�صركة 

وحتقيق اأهدافها.
ِعي منذ ذلك احلني حتى تاريخ خطابنا هذا �صوى �صراء عدد )10( تاأ�صريات لعمالة  مل يعمل املُدَّ
باأن حاجتنا  علمًا  ال�صخ�صية  كفالته  على  مبيعات  موظفي  تاأ�صرية   )2( وعدد  و�صيط،  عن طريق 
عند تاأ�صي�ص ال�صركة مبعر�صها اجلديد، ومن ثم افتتاح معر�ص وم�صتودع يف مدينة جدة يف نف�ص 
العام ما ال يقل عن )50( عاماًل جديدًا متخ�ص�صًا؛ ملواجهة الطلب، ومن ثم زيادة االإيراد؛ لتغطية 
معر�ص  يف  اال�صتمرار  جدوى  بعدم  باإقناعنا  قام  اأي�صًا  امل�صتجدة،  الثابتة  الراأ�صمالية  امل�صاريف 
اآنذاك باالنتقال اإىل معر�ص جديد ب�صعف القيمة االإيجارية ال�صابقة، وهو مبلغ )900(  املوؤ�ص�صة 
اأن املعر�ص احلايل ال يتنا�صب مع روؤية وطموح ال�صركة اجلديدة، والذي  األف رياٍل �صنويًا، بحجة 
ِعي باإقناعنا ب�صرعة العمل على افتتاح  ل عبئًا ثقياًل على التزامات ال�صركة، كما قام املُدَّ بدوره �صكَّ
فرع يف مدينة جدة بحجة معرفته بارتفاع الطلب على منتجاتنا يف مدينة جدة، والذي ت�صبب اأي�صًا 
بفتح جبهة جديدة من التكاليف والعمالة واالإيجارات للمعرو�ص وامل�صتودع وال�صكن، مما خلق اأعباء 
املتطلبات  تاأمني  على  بامل�صاعدة  يقوم  اأن  دون  املتاحة  والب�صرية  املادية  االإمكانيات  على  جديدة 
بالتكاليف  االلتزام  على  والقدرة  االإنتاجية،  الطاقة  بزيادة  اجلاري  التو�صع  ال�صتيعاب  االأ�صا�صية؛ 
م فقد قمنا ومنذ العام 2003م وحتى االآن وح�صب اإمكانياتنا  املرتتبة على ذلك، على �صوء ما تقدَّ
وجهدنا بالنجاح يف ت�صغيل امل�صنع بالطاقة الق�صوى، واال�صتمرار باالإنتاج يوميًا حتى ال�صاعة )12( 
لياًل مبا يف ذلك تاأمني اأكث من )15( عاماًل بنظام العقود ال�صهرية من ال�صوق املحلي، واالخت�صار 
يف امل�صاريف والتكاليف، وتخفي�ص االإيجارات، واإقفال معر�ص جدة؛ لعدم جدواه اقت�صاديًا، وال 
القائمة حاليًا، وحماولة  وااللتزامات  بالتكاليف  الوفاء  اأجل  االآن من  قائمًا حتى  الو�صع  زال هذا 
اإجناح اأعمال ال�صركة، واملحافظة على �صمعتها وم�صداقيتها قدر امل�صتطاع حتى تت�صح االأمور، وقد 
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اأنها مل تت�صمن ما ي�صتوجب الرد،  ِعي ب�صورة منها، وبعد اطالعه عليها ذكر  مت تزويد وكيل املُدَّ
َعى عليه، واأكد على ذلك يف جل�صة هذا اليوم، فاأ�صدرت  واأنه يكتفي مبا �صبق تقدميه، وكذا قرر املُدَّ

الدائرة حكمها بذات اجلل�صة.

َعى عليه  ِعي وكالة يح�صر دعوى موكله يف طلب اإجراء املحا�صبة بينه وبني �صريكه املُدَّ حيث اإن املُدَّ
تاريخ دخول موكله يف  لها من  �صريكًا ومديرًا  املحدودة ب�صفته  امل�صوؤولية  �صركة ).....( ذات  يف 
َعى  ال�صركة حتى نهاية ال�صنة املالية لعام 2007م، واأنه يف حال اإثبات اخلبري املحا�صبي تفريط املُدَّ

عليه، اأو تعديه، فاإنه يطلب ا�صرتداد ماله املدفوع كاماًل، واإذا ثبت خالفه ُترف�ص الدعوى.
وحيث اإن املحا�صب القانوين املنتَدب يف هذه الق�صية قد انتهى يف تقريره املحا�صبي اإىل اأن ال�صركة 
منيت بخ�صائر بلغ جمموعها )3.913.177.93( رياٍل، واأن اأ�صباب اخل�صائر ترجع ب�صفة اأ�صا�صية 
كاالإيجار  ارتفاع،  يف  العمومية  امل�صروفات  كانت  الذي  الوقت  يف  لل�صركة  املبيعات  انخفا�ص  اإىل 
خارجية  الأ�صباب  يرجع  لل�صركة  املبيعات  انخفا�ص  اأ�صباب  واأن  واالإعالن،  الدعاية  وم�صاريف 
تخ�ص ال�صوق واملناف�صة، كما اأنه قد يرجع اإىل اأ�صباب تتعلق بعدم تطوير العمل بال�صركة، والت�صويق 
تلك  اإن  اإذ  النتيجة،  تلك  يف  اإليه  انتهى  فيما  اخلبري  توافق  والدائرة  املالئم،  بال�صكل  ملنتجاتها 
عى عليه، وبالتايل فال ميكن اأن  اخل�صارة التي منيت بها ال�صركة مل تكن راجعة ب�صفة اأ�صا�صية للمدَّ
عي من ملحوظات حول االإجراءات املتَّبعة يف ال�صركة  يحمل امل�صوؤولية عنها، وما ذكره املحا�صب واملدَّ
التي اأظهرت اأوجه الق�صور االإداري فيها، والتي من اأبرزها عدم ت�صجيل معامالت ال�صركة اأواًل باأول 
م العمل  يف �صجالت حما�صبية منتظمة، وعدم وجود اإجراءات و�صيا�صات وا�صحة داخل ال�صركة تنظِّ
بها من حيث عمليات ال�صراء، اأو البيع، اأو ال�صرف وغريها، مل تكن ال�صبب الرئي�صي واملبا�صر يف 
عى عليه حتى  حدوث تلك اخل�صائر، وال ُتعد من وجهة نظر الدائرة تفريطًا، اأو تعديًا بالن�صبة للمدَّ
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ميكن معها حتميله م�صوؤولية اخل�صائر التي حلَّت بال�صركة، كما ال ينال مما ذهبت اإليه الدائرة ما 
ي على  عية عليه ا�صطناع امليزانيات، والغ�ص، والتزوير، والتعدِّ ِعي وكالة من ممار�صة املدَّ ذكره املُدَّ
مال الغري، وارتكاب االأخطاء اجل�صيمة، اإذ اإن ما جاء يف التقرير كاف للرد عليه عالوة على اأن ما 
ذكره جاء مر�َصاًل، ومل يدعم باالأدلة والرباهني الالزمة لثبوتها، كما اأن املحا�صب قد نفى يف جل�صة 
ِعي من اأن التقرير املحا�صبي قد اأثبت اأن موازنات املوؤ�ص�صة  1430/2/1هـ �صحة ما ذكره وكيل املُدَّ
عام )2000م و2001م( غري �صحيحة، واأن املوؤ�ص�صة مل حتقق، بل اإن تقريره اأثبت اأن هناك ارتفاعًا 

يف متو�صط املبيعات من حوايل ثالثة ماليني اإىل اأربعة ماليني بعد ال�صراكة.
لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى املقامة من ).....( �ضد ).....(.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/929/ق لعام 1426هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 90/د/جت/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 627/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

�ضركة – م�ضوؤولية املدير.

َعى عليه ال�صريك واملدير ال�صابق لل�صركة بدفع مبلغ )32938.30( ريااًل  عني باإلزام املُدَّ مطالبة املدَّ
– ثبوت  نظري املبالغ امل�صتحقة على بطاقة االئتمان اخلا�صة به، واملخ�صومة من ح�صاب ال�صركة 
َعى عليه اإبان اإدارته لل�صركة بتعميد بنك ).....( بخ�صم اأية مبالغ مرتتبة على بطاقته  قيام املُدَّ
االئتمانية ال�صخ�صية من ح�صاب ال�صركة لدى البنك مبوجب خطاب �صادر منه ب�صفته املدير العام 
َعى عليه للبنك بتخارجه من ال�صركة قبل ا�صتقطاع املبلغ الذي عليه، وعدم  لل�صركة – عدم اإبالغ املُدَّ
قيد اأية مبالغ اأخرى عليه الحقًا على ح�صاب ال�صركة – اأثر ذلك: م�صوؤوليته عن املبلغ املخ�صوم من 

عني مبلغ )32938.30( ريااًل. َعى عليه باأن يدفع للمدَّ ح�صاب ال�صركة – موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ

 قرار جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ وم�صمونه: " نقل اخت�صا�صات هيئات 
ح�صم املنازعات التجارية املن�صو�ص عليها يف النظم والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن 

تطبيق نظام ال�صركات اإىل ديوان املظامل"

بتاريخ  اأنه  فيها  ذكر  دعوى  بالئحة  م  تقدَّ  ).....( عية  املدَّ وكيل  باأن  الدعوى  وقائع  تتح�صل 
رقم  حكمها  بالدمام  املظامل  بديوان  ع�صر  اخلام�صة  التجارية  الدائرة  اأ�صدرت  1425/4/14هـ 
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املبايعة  اتفاقية  مبوجب  ال�صركة  من  عليه  َعى  املُدَّ تخارج  بثبوت  1425هـ  لعام  )48/د/ت/ج/5( 
عني  املدَّ ال�صركاء  باإلزام  ق�صى احلكم  لذلك  اإ�صافة  بتاريخ 1424/8/4هـ،  االأطراف  بني  املرَبمة 
املوافق  1425/7/1هـ  وبتاريخ   ،)63.300( رياٍل  وثالثمائة(  األفًا  و�صتون  )ثالثة  مبلغ  ب�صداد 
األفًا  وثالثون  )اثنان  قدره  مبلغ  بخ�صم   ).....( البنك  بقيام  ال�صركاء  تفاجاأ  2004/8/17م 
ال�صركة نظري املبالغ  وت�صعمائة وثمانية وثالثون( ريااًل وثالثون هللة )32.938.30( من ح�صاب 
عى عليه، وبا�صتف�صار ال�صركة من البنك عن اخل�صم  امل�صتحقة على بطاقة االئتمان اخلا�صة باملدَّ
َعى عليه للبنك اإبان اإدارته لل�صركة بخ�صم  اأعاله، اأو�صح البنك اأن ت�صرفه مت بناًء على تعميد املُدَّ
عى عليه من ح�صاب ال�صركة مبوجب اخلطاب  اأية مبالغ مرتتبة على بطاقة االئتمان اخلا�صة باملدَّ
َعى عليه واأخطرته باأنه �صيتم خ�صم  رقم )م/9003( بتاريخ 1995/4/2م، وقد خاطبت ال�صركة املُدَّ
املبلغ املخ�صوم من ح�صابها مل�صلحته من اإجمايل املبلغ امل�صتحق له مبوجب احلكم اآنف الذكر، اإال 
املبلغ  املبلغ، ولثبوت خ�صم  واأ�صر على ا�صتالمه كامل  َعى عليه رف�ص ذلك دون وجه حق،  املُدَّ اأن 
عية من اإدارة احلقوق املدنية بالدمام اإجراء املقا�صة وا�صتنزال  من ح�صاب ال�صركة طلب وكيل املدَّ
َعى عليه، اإال اأنه مل ي�صتجاب لطلبه، وا�صطر  املبلغ املخ�صوم من ح�صاب ال�صركة من ا�صتحقاق املُدَّ
َعى عليه ب�صداد مبلغ املطالبة،  ال�صركاء اإىل �صداد كامل املبلغ امل�صار اإليه، ويطلب احلكم اإلزام املُدَّ
األفًا وت�صعمائة وثمانية وثالثون( ريااًل وثالثون هللة )32.938.30(، ويف  وقدره )اثنان وثالثون 
عية  �صبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جل�صات، ففي جل�صة 1426/11/23هـ ح�صر وكيل املدَّ
عني عن دعوى موكليه اأحال على التف�صيل  َعى عليه ).....(، وب�صوؤال وكيل املدَّ كما ح�صر وكيل املُدَّ
رجوع  طلب  ت�صمنت  مذكرة  م  قدَّ عليه  َعى  املُدَّ وكيل  من  االإجابة  وبطلب  الدعوى،  بالئحة  الوارد 
ال�صركة،  من  يعلم خروجه  البنك  اإن  مبا�صرة، حيث  عليه  بالرجوع  ومطالبته  البنك  على  عني  املدَّ
البنك هو وجود فروقات  تاأخره يف ت�صديد ر�صيد  اأ�صباب  اأن  واأ�صبح تعامله معه مبا�صرة، م�صيفًا 
خ يف  عني يف خطابه املوؤرَّ لها عليه البنك دون وجه حق، وقد اأو�صح ل�صركائه املدَّ وفوائد بنكية �صجَّ
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ل فوائد على تاأخري ت�صديد الر�صيد بن�صبة �صنوية ت�صل اإىل حوايل  1428/8/25هـ باأن البنك �صجَّ
)30%(، وهذا ال يحق له؛ الأن �صبب تاأخري الت�صديد هو عدم جتاوبهم يف ت�صوية الفرق، كذلك ال 
احللول  باأحد  عني  املدَّ واإلزام  الدعوى  رد  ويطلب  البنك،  مع  بتاتًا  العمولة  هذه  حول  اتفاق  يوجد 
ريااًل  وت�صعون  و�صبعة  واأربعمائة  األفًا  ع�صر  اأحد  مبلغ  وهو  للبنك،  امل�صتحق  ت�صديد  االأول:  التالية: 
عية الناجت عن عمولة  وثالث ع�صرة هللة )11.497.13(، وخ�صم هذا املبلغ من ح�صابه لدى املدَّ
)10%( من مبيعات �صركة م�صنع ).....( اإىل بريطانيا، والبالغ ر�صيده حتى تاريخ 2005/10/1م 
مبلغًا قدره خم�صة واأربعون األفًا واأربعة وخم�صون ريااًل وع�صرون هللة )45.054.20(، وذلك ا�صتنادًا 
على �صك احلكم ال�صادر عن ديوان املظامل بالدمام بتاريخ 1425/4/14هـ الثاين: اأن تقوم اإدارة 
�صركة م�صنع ).....( باإلزام البنك باإلغاء ما قيَّده على ح�صابهم ومطالبته بالرجوع عليه مبا�صرة 
خ يف 1995/4/2م ُيعترب منتهيًا من تاريخ اأن اأ�صبح التعامل  نظرًا اإىل اأن تعميد ال�صركة للبنك املوؤرَّ
البنك  ال�صركة، وهذا وا�صح من حركة ك�صوف ح�صاب  البنك مبا�صرة بعد خروجه من  بينه وبني 
ال�صهرية، حيث قام بالفعل اإبداء ح�صن النية جتاه البنك بت�صديده بع�ص الدفعات قبل ت�صوية الفوائد 
والفروقات، وذلك بت�صديد مبلغ خم�صة ع�صر األف رياٍل )15000( بتاريخ 2003/12/15م، ومبلغ 
ع�صرون األف رياٍل )20.000( بتاريخ 2004/5/23م، كما مت االتفاق مع البنك على ت�صديد الباقي 
فور ت�صويتهم الفوائد والفروقات امل�صار اإليها، اإال اأن البنك قيَّد ر�صيد املطالبة على ح�صاب �صركة 
َعى عليه  عني اأن ما ذكره املُدَّ م�صنع ).....( دون وجه حق، ويف جل�صة 1427/2/12هـ اأفاد وكيل املدَّ
يف مذكرته ال يعفيه من امل�صوؤولية عن املبلغ حمل الدعوى، حيث اإنه من قام بتعميد البنك بخ�صم ما 
يرتتب من م�صتحقات على بطاقته االئتمانية ال�صخ�صية، وبالفعل قام البنك بخ�صم املبلغ يف �صهر 
َعى عليه، وما يجدر االإ�صارة اإليه اأن ح�صاب ال�صركة لدى ).....( كان موقوفًا  2004/8م باإقرار املُدَّ
َعى عليه، وذلك يف �صهر 2003/10م، ومل يعاد فتحه اإال يف �صهر 2004/6م،  بناًء على خطاب املُدَّ
َعى عليه مذكرة ت�صمنت تاأكيدًا  م وكيل املُدَّ َعى عليه لــ ).....(، وقدَّ م خطابًا �صادرًا من املُدَّ وقدَّ
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عني �صابق  م من وكيل املدَّ َعى عليه اأفاد باأن اخلطاب املقدَّ على جوابه على الدعوى، وب�صوؤال وكيل املُدَّ
ل�صدور حكم الدائرة املت�صمن فتح جميع احل�صابات لدى ال�صركة يف جميع البنوك، وبهذا يرى عدم 
االحتجاج بهذا اخلطاب مفيدًا اأنه يقر با�صتحقاق ال�صركاء ملبلغ املطالبة اإال اأنه مت خ�صمه جميعًا 
على  الطرفني  الدائرة  حثت  1427/4/16هـ  جل�صة  ويف  �صابقًا،  اأو�صحه  ح�صبمًا  للبنك  كعموالت 
َعى  عني على اأن يدفع املُدَّ َعى عليه ووكيل املدَّ ت�صوية مو�صوع النزاع بينهما �صلحًا، فوافق وكيل املُدَّ
عني ك�صلح ُمنٍه للنزاع يف مو�صوع هذه  عليه مبلغًا قدره ثمانية وع�صرون األف رياٍل )28.000( للمدَّ
َعى عليه باأنه بعد مراجعة  الدعوى، وال يحق الأٍي منهما مطالبة االآخر ب�صاأنه، ثم ا�صتدرك وكيل املُدَّ
االأوراق تبنيَّ له اأن املبلغ ال�صحيح الذي يثبت للبنك بحق موكله هو اأحد ع�صر األفًا واأربعمائة و�صبعة 
عني؛  وت�صعني ريااًل وثالثة ع�صرة هللة )11.497.13( هذا املبلغ ال ميانع من اال�صطالح عليه للمدَّ
البنك بطريقة  احت�صبها  لفوائد  باالإ�صافة  البنك غري �صحيحة،  اقتطعها  التي  االأخرى  املبالغ  الأن 
عني قِبلوا ت�صرف البنك دون الرجوع ملوكلهم، وبعر�ص ذلك على وكيل  غري �صحيحة اأي�صًا، واأن املدَّ
عني رف�ص هذا ال�صلح مفيدًا اأن موكليه مل يقبلوا ت�صرف البنك، واإمنا قام البنك بهذا االإجراء  املدَّ
وكيل  الدائرة من  وطلبت  لل�صركة،  مديرًا  عمله  عليه خالل  َعى  املُدَّ ِقبل  من  �صابق  تعميد  مبوجب 
ال�صركة قبل ا�صتقطاع املبلغ من  البنك مبخارجته من  اأبلغ  اأن موكله  َعى عليه تقدمي ما يثبت  املُدَّ
َعى عليه اأنه راجع البنك  ح�صاب ال�صركة فا�صتمهل لذلك، ويف جل�صة 1427/7/18هـ اأفاد وكيل املُدَّ
واأفادوه باأن م�صنع ).....( مل يعرت�ص على اخل�صم اإىل تاريخه، ورف�صوا ت�صليمه اإفادة ر�صمية بهذا 
م للدائرة خطابًا �صبق واأن اأبلغ به موكله ).....(،  اخل�صو�ص؛ العتبار اأن هذا املو�صوع قدمي، وقدَّ
خ يف 2004/6/1م، واملت�صمن اأنه مت ت�صوية اخلالف بني ال�صركاء الذي كان �صببًا يف جتميد  واملوؤرَّ
ح�صابات ال�صركة، ويطلب موكله من البنك رفع التحفظات عن ح�صابات ال�صركة، واأن هذا اخلطاب 
اإنفاذَا ملا ت�صمنه حكم الدائرة ال�صابق رقم )48/د/ت/ج/15( لعام 1425هـ وبعر�صه على  كان 
َعى عليه مل يجب عن �صوؤال  املُدَّ واأن وكيل  اأن هذا اخلطاب مل يت�صمن جديدًا  عني ذكر  وكيل املدَّ
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اأن  اإال  املبلغ  بخ�صم  البنك  ت�صرف  على  يوافقوا  موكليه مل  اأن  كما  ال�صابقة،  اجلل�صة  الدائرة يف 
ال�صركات  ال�صركة وفقًا لنظام  اأمام  البنك، فهو امل�صوؤول  َعى عليه، ولي�ص  املُدَّ دعواهم يف مواجهة 
فيما يخ�ص م�صوؤوليات املدير اإ�صافة اإىل اأن املبلغ املخ�صوم كان بخ�صو�ص امل�صتحقات املرتتبة على 
عني،  َعى عليه االئتمانية ال�صخ�صية، ثم عقدت الدائرة عدة جل�صات ح�صرها وكيل املدَّ بطاقة املُدَّ
َعى عليه، ويف جل�صة 1429/1/26هـ ح�صر طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة  ومل يح�صر من ميثل املُدَّ
َعى عليه تقدمي ما يثبت عدم ت�صبب موكله يف خ�صم هذا املبلغ من ح�صاب ال�صركة،  من وكيل املُدَّ
وهل �صدر من موكله خطاب موجه للبنك يبلغه بتخارجه من ال�صركة، وانف�صاله عنها، واأال يقوم 
يف  باأنه  الدائرة  واأفهمته  لذلك،  فا�صتمهل  ال�صركة،  ح�صاب  على  م�صتقبلية  مبالغ  اأية  بقيد  البنك 
حال تخلفه فاإن الدائرة �صتم�صي يف نظر الق�صية، و�صيكون احلكم يف حق الطرفني ح�صوريًا، ويف 
هه موكله  َعى عليه ن�صخة من خطاب وجَّ م وكيل املُدَّ جل�صة 1429/2/26هـ ح�صر طرفا الدعوى، وقدَّ
ح رقمها ُتطلب منه  للبنك ).....( اأو�صح فيه اأن اأية مبالغ م�صتحقة عن البطاقة االئتمانية املو�صَّ
مبا�صرة، ولي�ص من �صركة م�صنع ).....(، وذلك ب�صبب خروجه من ال�صركة بتاريخ 1424/8/4هـ، 
كما و�صح لهم �صلفًا لهم ذلك، واأن اأية مبالغ مت خ�صمها من ال�صركة يطلب ا�صرتجاعها، واأفاد وكيل 
اأن تتقدم ال�صركة نف�صها بهذا الطلب،  اأن امل�صوؤولني يف البنك طلبوا منه  َعى عليه يف اجلل�صة  املُدَّ
م بهذا اخلطاب للبنك يف اليوم الفائت املوافق 1429/2/25هـ املوافق 2008/3/2م  واأو�صح اأنه تقدَّ
اتخذه  �صلفًا  اأو�صحه  ال�صركة كما  باأن اخل�صم على ح�صاب  اأفاد  عني  املدَّ وبعر�ص ذلك على وكيل 
َعى عليه باعتباره مديرًا لل�صركة وا�صتمر هذا االإجراء، كما  البنك مبوجب خطاب قدمي اأ�صدره املُدَّ
َعى عليه باأن موكله مل يتقدم لدى اللجنة امل�صرفية لدى موؤ�ص�صة النقد ب�صاأن خالفه  اأو�صح وكيل املُدَّ
ه للبنك  َعى عليه القدمي املوجَّ َعى عليه اأفاد باأن خطاب املُدَّ مع البنك، وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ
مل يتم اإلغاوؤه اإىل تاريخ خروجه من ال�صركة ح�صب علمه، وعليه راأت الدائرة رفع اجلل�صة للدرا�صة.
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وبعد �صماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�صية وم�صتنداتها، وحيث اإن دعوى وكيل 
بدفع   ).....( ل�صركة م�صنع  ال�صابق  واملدير  ال�صريك  عليه  َعى  املُدَّ اإلزام  بطلب  تنح�صر  عني  املدَّ
مبلغ قدره اثنان وثالثون األفًا وت�صعمائة وثمانية وثالثون ريااًل وثالثون هللة )32.938.30( نظري 
عى عليه، واملخ�صومة من ح�صاب ال�صركة، وحيث  املبالغ امل�صتحقة على بطاقة االئتمان اخلا�صة باملدَّ
اإن اأطراف الدعوى �صركاء �صابقًا يف �صركة نظامية، فاإن هذا النزاع ُيعترب من املنازعات املتفرعة 
عن تطبيق نظام ال�صركات وتعديالته، والتي يخت�ص ديوان املظامل بنظر الدعاوى النا�صئة عنها، 
عليه  امل�صاَدق  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار  مبوجب  فيها  والف�صل 
باملر�صوم امللكي رقم )م/63( لعام 1407هـ، كما ينعقد اخت�صا�ص الدائرة بنظرها نوعيًا ومكانيًا 

مة الخت�صا�صاتها. بناًء على قرارات وتعاميم معايل رئي�ص الديوان املنظِّ
َعى عليه  ِعي وكالة اإلزام املُدَّ وحيث اإنه فيما يخ�ص نظر الدعوى مو�صوعًا، فاإنه ملا كانت مطالبة املُدَّ
َعى عليه قام اإبان اإدارته ل�صركة م�صنع  ِعي وكالة باأن املُدَّ بدفع املبلغ املذكور اأعاله، وحيث ذكر املُدَّ
االئتمانية  بطاقته  على  مرتتبة  مبالغ  اأية  بخ�صم   ).....( بتعميد  1995/4/2م  بتاريخ   ).....(

ال�صخ�صية من ح�صاب ال�صركة مبوجب خطابه رقم )م/9003( ب�صفته املدير العام لل�صركة.
مها وكيله عدم اإنكاره القيام بذلك، وطلبه رجوع  َعى عليه اأ�صالة والتي قدَّ وحيث ت�صمنت اإجابة املُدَّ
ال�صركة  اأن تعميد  حًا  – مو�صِّ َعى عليه  – املُدَّ البنك بالرجوع عليه  البنك، ومطالبة  عني على  املدَّ
َعى  م املُدَّ خ يف 1995/4/2م ُيعترب منتهيًا من تاريخ خروجه من ال�صركة، وحيث مل يقدِّ للبنك املوؤرَّ
عليه ما ُيثبت عدم ت�صببه يف خ�صم املبلغ من ح�صاب ال�صركة، كما مل يثبت اأنه اأبلغ البنك مبخارجته 
من ال�صركة قبل ا�صتقطاع املبلغ، وعدم قيد اأية مبالغ عليه الحقًا على ح�صاب ال�صركة، مما يتبني 
م�صوؤوليته عن هذا اخل�صم، وهو يف جميع االأحوال امل�صتفيد من املبلغ، وعليه فاإن الدائرة تذهب اإىل 
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َعى عليه مببلغ املطالبة. اإلزام املُدَّ
عني ال�ضركاء يف م�ضنع ).....(  َعى عليه ).....( باأن يدفع للمدَّ لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

مبلغاً قدره اثنان وثالثون األفاً وت�ضعمائة وثمانية وثالثون ريااًل وثالثون هللة )32.938.30(؛ 

ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/2858/ق لعام 1424هـ
رقم احلكم االبتدائي: 189/د/جت/4 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 362/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/11/12هـ

–  الذمة املالية لل�ضركة – ت�ضرفات املدير. �ضركة 

َعى عليها، وهو اأحد ال�صركاء فيها قبل تخارجه  ثبوت ا�صتالم الب�صاعة من مدير عام ال�صركة املُدَّ
– اإقرار مدير  اأمر ال�صراء  منها بعد تفوي�صه من ال�صركة يف ا�صتالم الب�صائع نيابة عنها وتوقيع 
وتعهده  ك�صريك  منها  التخارج  قبل  لل�صركة  مديرًا  ب�صفته  لها  بت�صلمه  الب�صاعة  م�صتلم  ال�صركة 
عى عليها التن�صل  ب�صداد قيمتها – اقت�صار حجية ذلك التعهد على من قام بتوقيعه، فال يجوز للمدَّ
َعى به كثمن  من �صداد قيمة الب�صاعة بحجة اأنها يف ذمة من قام بالتعهد ب�صدادها – بقاء املبلغ املُدَّ
َعى عليها بح�صبان اأن لها ذمة مالية و�صخ�صية اعتبارية م�صتقلة  للب�صاعة َدينًا يف ذمة ال�صركة املُدَّ

عي املبلغ مو�صوع الدعوى. َعى عليها باأن تدفع للمدَّ عن ال�صركاء – اأثر ذلك: اإلزام ال�صركة املُدَّ

بالريا�ص خطاب مدير �صرطة منطقة  املظامل  اإىل ديوان  ورد  اأنه  الق�صية يف  وقائع هذه  تتلخ�ص 
�صد  اأعاله  ِعي  املُدَّ دعوى  اأوراق  املت�صمن  1424/10/9هـ  يف   )57/10361/19( رقم  الريا�ص 
يف   )24/74700( رقم  خطابها  مبوجب  بالريا�ص  الكربى  املحكمة  من  والواردة  عليها  َعى  املُدَّ
1424/9/21هـ املت�صمن عدم اخت�صا�ص املحكمة بنظر الدعوى، واأن االخت�صا�ص بنظرها يكون 
لديوان املظامل، وبناًء عليه مت تقييد هذه االأوراق ق�صية بالرقم اأعاله، ومت اإحالتها لهذه الدائرة، 
ادعاء  الئحة  للدائرة  م  وقدَّ  ،).....( ِعي  املُدَّ وكيل  1425/2/23هـ  الثالثاء  يوم  يف  ح�صر  حيث 
خ يف  املوؤرَّ التفوي�ص  اأواين منزلية مبوجب  َعى عليها اتفقت مع موكله على �صراء  املُدَّ اأن  ذكر فيها 
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َعى عليه مبلغ )80.460( رياٍل مبوجب ك�صف احل�صاب،  1999/4/1م، وقد ترتب ملوكله يف ذمة املُدَّ
َعى عليها مبلغ )25.000( رياٍل مبوجب ال�صيك رقم )625( يف 2003/3/10م اإال  وقد �صددت املُدَّ
اأن موكله مل يجد ر�صيدًا للوفاء بقيمة ال�صيك، واأ�صبح ر�صيد املديونية كما هو )80.460( رياٍل، 
َعى عليها �صركة ).....( باأن تدفع ملوكله املبلغ امل�صتحق  وانتهى يف ختام الئحته اإىل طلبه اإلزام املُدَّ

يف ذمتها وقدره ثمانون األفًا واأربعمائة و�صتون ريااًل )80.460(.
نة  َعى عليه ).....( املدوَّ ِعي ).....(، كما ح�صر وكيل املُدَّ ويف جل�صة 1425/6/10هـ ح�صر وكيل املُدَّ
ِعي عن دعوى موكله، فذكر اأنها  هوياتهم ووكالتهم ب�صبط الق�صية. وفيها �صاألت الدائرة وكيل املُدَّ
مة يف جل�صة 1425/2/23هـ والتي ت�صمنت مطالبة موكله  ال تخرج عما ورد بالئحة الدعوى املقدَّ
َعى عليه طلب مهلة؛ لتقدمي رد  عى عليها مببلغ )80.460( ريااًل، وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ للمدَّ
ِعي وكالة ).....(، كما ح�صر مدير  املُدَّ االأحد 1425/10/15هـ ح�صر  ل، ويف جل�صة  كتابي مف�صَّ
َعى  نة بياناته ب�صبط الق�صية، ويف هذه اجلل�صة �صاألت الدائرة مدير املُدَّ َعى عليها ).....( املدوَّ املُدَّ
ِعي بقيمتها يف هذه الدعوى، وح�صب  عليها عن رده على الدعوى، فذكر اأن الب�صاعة التي يطالب املُدَّ
الفواتري املرَفقة يف الق�صية وك�صف احل�صاب مت ا�صتالم الب�صاعة املذكورة فيها من ِقبل �صخ�ص كان 
يعمل لدينا ا�صمه ).....(، ومل يفوَّ�ص من ِقبلنا باال�صتالم، وقام بختم امل�صتندات املتعلقة با�صتالم 
الب�صاعة بختم �صركتنا �صركة، وهذا اخلتم ملغي قبل توقيع املدعو ).....( قبل تاريخ طلب فتح 
عه بنف�صه وختمه باخلتم امللغي  احل�صاب و�صراء املنتجات الذي بعثه ).....( ل�صركة ).....(، ووقَّ
خ يف 1999/4/1م،  يف حني اأن التعوي�ص لفتح احل�صاب و�صراء املنتجات من م�صنع ).....( املوؤرَّ
ق من الغرفة التجارية يف 1419/2/22هـ قبل حتويل  مت توقيعه من ِقبلنا معر�ص ).....(، وم�صدَّ
املعر�ص اإىل �صركة ).....(، علمًا اأن ال�صخ�ص الذي ا�صتلم الب�صاعة بدعوى اأنه ميثلنا علمنا اأنه 

رها خارج اململكة دون علمنا، اأو موافقتنا على ت�صديرها. �صدَّ
مبعلومات  بيان  وا�صتخرج  1424/7/18هـ  بتاريخ  التزوير  مكافحة  اإدارة  اإىل  ب�صكوى  منا  تقدَّ ثم 
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عن ال�صخ�ص من اإدارة اجلوازات، واأو�صت ب�صحب جوازه وير�صل ملندوب اجلوازات بالهيئة العامة 
مت فيه الدعوى هذه، فاإنه �صبق اأن  لال�صتثمار. واأما بالن�صبة لدعوى ).....(، فاإنه فيما عدا ما ُقدِّ
التعامالت  �صخ�صيًا عن جميع  منا  عة  موقَّ م�صتندات  م�صتحقاته مبوجب  ).....( جميع  لــ  دنا  �صدَّ
�ص اأحدًا بال�صراء نيابة عنه لدى ).....( اأو غريه، وبعد  ال�صابقة، كما ذكر اأنه مل ي�صبق له اأن فوَّ
االثنني  جل�صة  ويف  عليها،  َعى  املُدَّ مدير  ذكره  ما  على  للرد  مهلة  طلب  لذلك  ِعي  املُدَّ وكيل  �صماع 
ذكر  وفيها  ذكرها،  ال�صابق  عليها  َعى  املُدَّ مدير  ح�صر  كما  ِعي  املُدَّ وكيل  ح�صر  1426/2/18هـ 
مع  بعالقته  يتعلق  عليها  َعى  املُدَّ ال�صركة  عليها عن  َعى  املُدَّ مدير  ذكره  ما  اأن جميع  ِعي  املُدَّ وكيل 
�صريكه ال�صابق ).....(، ونحن يف دعوانا هذه نطالب ال�صركة ك�صخ�صية اعتبارية بغ�ص النظر عن 
ال�صركة،  التوقيع عليها، واخلتم با�صم  ِقبلنا مبجمل املديونية مت  مالكيتها والفواتري ال�صادرة من 
وكذلك اال�صتالم ولي�ص لنا عالقة فيما اإذا كان هناك خالف بني احلا�صر وال�صخ�ص الذي ا�صتلم 
الب�صاعة، وهو ال ينكر اأنه �صريك يف ال�صركة علمًا اأن جميع هذه الفواتري مت التوقيع عليها، واخلتم 
اأكد عليه يف اجلل�صة  َعى عليه مبا  املُدَّ ب  ال�صركة، وقد عقَّ اأثناء �صراكة ).....( يف  ال�صركة  بختم 
ل اإ�صافة اإىل اأن اخلتم املوجود على تلك  ال�صابقة من اأن ال�صخ�ص الذي ا�صتلم الب�صاعة غري خموَّ
التعامل ووجوده على  اإلغاء اخلتم مت قبل  َعى عليها هل  املُدَّ الدائرة ملدير  الفواتري ملغي، وب�صوؤال 
بعد جميء  اإلغاء اخلتم  اأنه مت  فاأجاب  الفواتري؟  تلك  بعد �صدور  اأو  املطالبة،  الفواتري حمل  تلك 
ح فيه اأن  عية اأر�صلت له ك�صف ح�صاب بنهاية عام 2004م مو�صَّ عية، واأ�صاف اأن املدَّ الفواتري من املدَّ
الر�صيد املتبقي لها عندنا ثالثون األف واأربعمائة و�صتون ريااًل )30.460(، وذلك مبوجب الك�صف 
عية مب�صمى ك�صف ح�صاب حتى نهاية 2004/11/30م  املر�َصل لل�صركة عن طريق الفاك�ص من املدَّ
برقم )001465( يف حني اأن الك�صف ال�صابق حتى النهاية فيه ثمانني األفًا واأربعمائة و�صتني ريااًل 
رياٍل )50.000(  األف  مبلغ خم�صني  عية  للمدَّ د  �صدَّ اأنه  االأول  الك�صف  من  تبني  وقد   ،)80.460(
عى عليها ال تعلم عن هذا ال�صيك، ومل ي�صدر  مبوجب �صيك رقم )31( بتاريخ 2004/11/30م، واملدَّ
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عية، وبني امل�صتفيد من الب�صاعة،  من ِقبلها مما يدل على اأن التعامل حتى تاريخه م�صتمر بني املدَّ
َعى عليه تزويده باأ�صل ك�صف  عية طلب من املُدَّ والذي ال نعلم عنه �صيئًا، وبعر�ص ذلك على وكيل املدَّ
عية وهي التي اأر�صلته له بالفاك�ص، وقد  َعى عليه اأن االأ�صل موجود لدى املدَّ ب املُدَّ احل�صاب، وقد عقَّ
عية ب�صورة من الفاك�ص املر�َصل من ِقبل موكلته، والتاأكد منه ومن ال�صيك الوارد  مت تزويد وكيل املدَّ
ِعي عن الفرق بني الك�صفني ال�صادرين من موكله  به، ويف جل�صة 1426/6/6هـ �صاألت الدائرة املُدَّ
االأول بتاريخ 2003/3/10م، وبرقم )001262( بقيمة ثمانني األفًا واأربعمائة و�صتني ريااًل، والك�صف 
الثاين برقم )1465( بتاريخ 2004/11/30م، والذي يت�صح منه اأن املبلغ املتبقي قدره ثالثون األفًا 
واأربعمائة و�صتني ريااًل )30.460( فكيف �صدد اخلم�صون األف رياٍل )50.000(؟ والطريقة التي مت 
بها ال�صداد، فاأجاب اأنه بالن�صبة للك�صف االأول رقم )1262( اأو امل�صادق عليه طبق االأ�صل من ِقبل 
نة فيه، اأما بالن�صبة للك�صف الثاين رقم )1465(  الدائرة، فاإنه �صحيح، اإ�صافة اإىل الفواتري املدوَّ
عليه  َعى  املُدَّ وتطالب  الك�صف،  هذا  اأنكرت  ملوكلتي  رجوعي  بعد  فاإنه  2004/11/30م،  بتاريخ 
باالأ�صل، ويف حالة عدم تقدميه وادعائه بال�صداد بعد تاريخ 2003/3/10م، فعليه اإبراز ما يثبت 
َعى عليها �صبق واأن  ذلك حتى يتم خ�صم ما �صدد من مبلغ املطالبة بهذا الك�صف، واأ�صاف اأن املُدَّ
�صحبت �صيكًا مببلغ )25.000( األف رياٍل بتاريخ 2003/3/10م على البنك ).....( برقم )625( 
َعى عليه احلا�صر يف هذه اجلل�صة، وال�صريك الثاين اإال اأنه مت اإرجاع هذا ال�صيك؛ لعدم كفاية  من املُدَّ
َعى عليه احلا�صر عن الطريقة التي مت بها �صداد مبلغ خم�صني األف  الر�صيد، ف�صاألت الدائرة املُدَّ
بتاريخ 2004/11/30م،  م منه برقم )1465(  املقدَّ الك�صف  يت�صح من  رياٍل )50.000( ح�صبما 
ع با�صتالم  د �صيئًا واإن كان هناك ت�صديد فهو من ِقبل ).....( الذي وقَّ فاأفاد باأنه ال يعلم؛ الأنه مل ي�صدِّ

ِعي.   مة من املُدَّ الب�صاعة بثالث فواتري املقدَّ
ِعي عن راأي موكله  ويف جل�صة االأحد 1426/10/18هـ ح�صر طرفا الدعوى، و�صاألت الدائرة وكيل املُدَّ
َعى عليها بتاريخ 2004/11/30م، فاأجاب باأن موكلي ال ي�صادق عليه،  بالك�صف املر�َصل من ِقبل املُدَّ
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مبالغ  اأية  د  �صدَّ قد  اأنه  فليثبت  �صحيح،  عليه  َعى  املُدَّ عيه  يدَّ ما  كان  واإذا  �صحته،  بعدم  يجزم  بل 
َعى عليه  اأن توقيع املُدَّ بعد تاريخ 2003/3/10م حتى يتم خ�صمها له من مبلغ الفاتورة، واأ�صاف 
).....( على ال�صيك رقم )625( بتاريخ 2003/3/10م كان �صحيحًا ومعمواًل به لدى البنك اإىل 
اأ�صالة ووكالة اأجاب باأن ما ذكره وكيل  َعى عليه  اأن قام بتغيريه بعد ذلك، وبعر�ص ذلك على املُدَّ
ِعي �صحيح حول تغيري التوقيع، حيث مت تغيري توقيعي وختم ال�صركة بعد االنف�صال مع ).....(،  املُدَّ
ِعي  املُدَّ ب وكيل  ال�صيك �صحيح يف وقته، ثم عقَّ واأن توقيعي على  التغيري يف ال�صحيفة  اأعلنت  وقد 
باأن ال�صبب يف عدم تقدميه لل�صيك بتاريخه وانتظاره اإىل 2003/7/5م يعود اإىل اتفاق بني موكله 
ِعي اأ�صالة ).....(، كما  عى عليه؛ لوجود تعامل بينهما، ويف جل�صة 1427/5/15هـ ح�صر املُدَّ واملدَّ
خ يف نهاية  ِعي اأ�صالة عن الك�صف املوؤرَّ َعى عليها ).....(، وفيها �صاألت الدائرة املُدَّ ح�صر مدير املُدَّ
مببلغ  تاريخ  حتى   ).....( �صركة  عليها  عى  للمدَّ املدين  الر�صيد  اأن  واملت�صمن  2004/11/30م، 
ثالثون األف واأربعمائة و�صتون ريااًل )30460( فذكر اأن الك�صف معد من ِقبل حما�صب جديد لديهم، 
عى  عى عليها �صركة ).....(، واإذا كان للمدَّ ن به يخ�ص ).....(، وال عالقة له باملدَّ واأن املبلغ املدوَّ
اإثبات  عليها  َعى  املُدَّ فعلى  الدعوى  الئحة  �صمن  مة  املقدَّ للفواتري  �صداد  اأي   ).....( �صركة  عليها 
َعى عليها ذكر اأنه يوؤكد ما �صبق واأن اأجاب به اأن الب�صاعة التي  ذلك، وبعر�ص ذلك على مدير املُدَّ
اإىل  �صحنها  والذي   ،).....( ِقبل  من  ا�صتالمها  مت  مة  املقدَّ الفواتري  مبوجب  عية  املدَّ من  ا�صتلمت 
الب�صاعة  تلك  قيمة  �صداد  م�صوؤولية  فاإن  وبالتايل   ،).....( ومطبوعات  معامالت  بوا�صطة  االأردن 
ِعي ذكر اأن التعامل الذي مت مع �صركة ).....( كان  تقع على عاتق ).....(، وبعر�ص ذلك على املُدَّ
يتم عن طريق ).....( ل�صالح �صركة ).....( مبوجب تفوي�ص منها ومن واقع كونه �صريكًا اأي�صًا، 
التعامل معهم،  الذين مت  االأ�صخا�ص  النظر عن  ال�صركة بغ�ص  الدعوى هي على  واملطالبة يف هذه 
علمًا باأن التعامل مع ).....( مت البدء به بعد فتح تعامل جديد معه �صخ�صيًا، وهو ملتزم ب�صداد 
اأن �صركة ).....(  اإبراز ما يثبت  باأنه يطلب  َعى عليه  ب املُدَّ جميع ما ي�صتلمه من ب�صائع، وقد عقَّ
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باالت�صال  اأ�صالة  ِعي  املُدَّ وقام  ال�صركة،  عن  نيابة   ).....( من  ب�صائع  با�صتالم   ).....( فوَّ�صت 
َعى عليها الذي مت فيه تفوي�ص ).....( با�صتالم  املُدَّ ال�صركة  اإر�صال خطاب  مبكتبه، وطلب منهم 
الفاك�ص اخلا�ص  الدائرة على  تلقت  بعد ذلك  الدائرة،  فاك�ص  واإر�صاله على  نيابة عنها،  الب�صائع 
َعى  ِعي، وم�صمونه تفوي�ص املُدَّ ه اإىل املُدَّ خ يف 2001/6/23م املوجَّ بها خطاب �صركة ).....( املوؤرَّ
عليها ملندوبها املهند�ص ).....( با�صتالم الب�صائع نيابة عنها وتوقيع اأمر ال�صراء، وبعر�ص ذلك على 
ع من ِقبل ال�صخ�ص امل�صتفيد من الب�صاعة،  َعى عليه واطالعه على الفاك�ص ذكر اأن اخلطاب موقَّ املُدَّ
ال�صركة، وبالتايل  لني بتوقيعني جمتمعني ح�صب عقد  اأع�صاء االإدارة املخوَّ وهو ).....( ولي�ص من 
ِعي اأنه اإذا كان ذلك �صحيحًا فلماذا قام  ب املُدَّ فاإن هذا اخلطاب �صدر دون موافقة ال�صركة، ثم عقَّ
َعى عليه بتحرير �صيك مببلغ )25.000( رياٍل بتوقيعني، ومل ي�صرف ال�صيك ب�صبب عدم كفاية  املُدَّ
عى عليه اأن ات�صل بي هاتفيًا، واأبلغني اأن مو�صوع ).....( انتهى  الر�صيد؟ اإ�صافة اإىل اأنه �صبق للمدَّ
من �صركة ).....(، وذكر له هل يرغبون يف �صداد املبلغ عن طريق ال�صركة، اأو عن طريق ).....( 
نف�صه؟ فاأجبته اأن يتم ال�صداد عن طريق ال�صركة، علمًا باأن ).....( كان �صريكًا ومديرًا لل�صركة، 
َعى عليه اأ�صالة ووكالة اأجاب اأنه بالن�صبة لل�صيك فقد مت توقيعه من ِقبلي قبل  وبعر�ص ذلك على املُدَّ
اأن املبلغ كان يخ�ص ب�صائع لل�صركة، وبالن�صبة لالت�صال  اإىل  اإ�صافة  خروج ).....( من ال�صركة، 

عي فال اأتذكر �صيئًا عنه. باملدَّ
ثم طلبت الدائرة تزويدها بعنوان املدعو ).....( حل�صوره يف اجلل�صة الغيابية، ويف جل�صة ال�صبت 
وفيها  الق�صية،  ب�صبط  هويته  نة  املدوَّ  ).....( ح�صر  كما  الدعوى  طرف  ح�صر  1427/11/18هـ 
�صركة  تخ�ص  الب�صاعة  اأن  فذكر  الدعوى،  هذه  يف  املطالبة  حمل  الب�صاعة  عن  الدائرة  �صاألته 
َعى عليه اأن الب�صاعة التي ا�صُتِلمت  ).....(، كما مت �صوؤاله عن اأنه يف جل�صة 1427/5/15هـ ذكر املُدَّ
اأن اال�صتالم مت  فاأجاب  ِقبل ).....(،  ا�صُتِلمت من  بالدعوى  املرَفقة  الفواتري  عية مبوجب  املدَّ من 
من ِقبل ال�صركة ب�صفتي مديرًا عامًا لها، وبقيت �صريكًا ومديرًا لل�صركة حتى تاريخ 2003/5/7م 
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تعهدت ب�صداد قيمة الفواتري ال�صادرة من ).....( مبوجب تعهد )مرَفق �صورة مبلف الدعوى( حتى 
تاريخ 2003/5/7م، وهذا التعهد كان االتفاق عليه قائمًا على اأ�صا�ص اأن يقوم �صريكي ب�صداد املبلغ 
ال�صداد،  َعى عليه رف�ص  املُدَّ اأن  اإال  يتم حترير �صيك بذلك  اأو  لــ ).....(،  ب�صداده  اأقوم  ثم  كاماًل 
خالل  من  وذلك  ال�صركة،  حل�صاب  واأنها  بالب�صاعة،  علم  على  عليه  َعى  املُدَّ اأن  على  دليل  وهناك 
توقيعه على ال�صيك رقم )625( يف 2003/3/10م، ومكتوب يف ال�صيك دفعة حتت احل�صاب، ولي�ص 
ت�صفية للح�صاب، واختتم اإفادته باأن املبلغ املطاَلب به يف هذه الدعوى البالغ )80460( رياٍل هو على 

�صركة ).....( حتى خروجي من ال�صركة، حيث مت تخارجي من ال�صركة مبا لها وما عليها. 
اأنه بعد االتفاق مع ).....( على التخارج من ال�صركة  َعى عليها ذكر  وبعر�ص ذلك على مدير املُدَّ
واأخذ عليه  ت�صديد م�صتحقات ).....(،  امل�صتحقات  ال�صركة، ومن �صمن  متت ت�صفية ح�صابه من 
تعهد بذلك، وبذلك انتهت عالقته بال�صركة، والدليل على ذلك اأن ).....( اأ�صدر �صيكات لــ ).....( 
مت مبوجبها �صداد بع�ص الدفعات، وهذا دليل على اأن مبلغ املطالبة يف ذمة ).....(، ولي�ص يف ذمة 
2004/11/30م  نهاية  حتى  خ  املوؤرَّ احل�صاب  ك�صف  اأن  ذكر   ).....( على  ذلك  وبعر�ص  ال�صركة، 
يخ�ص التعامالت اخلا�صة بي �صخ�صيًا بعد تخارجي من ال�صركة، وال عالقة له بال�صركة، وال زال 
التعامل بيني وبني ).....( قائمًا حتى تاريخه، وبعد ذلك اختتم االأطراف اأقوالهم واكتفوا مبا قالوا 
َعى  املُدَّ باإلزام  والقا�صي  لعام 1428هـ،  الدائرة حكمها رقم )121/د/جت/4(  فاأ�صدرت  موه،  وقدَّ
واأ�ص�صت  رياٍل،   )80.460( وقدره  مبلغًا   ).....( م�صنع  عي  للمدَّ تدفع  باأن   ).....( �صركة  عليها 
َعى عليه مببلغ ثمانني األفًا  ِعي يح�صر دعواه مبطالبة املُدَّ حكمها على االأ�صباب التالية: حيث اإن املُدَّ
ِعي،  َعى عليها ب�صرائها من املُدَّ واأربعمائة و�صتون ريااًل )80460( وذلك قيمة اأواين منزلية قامت املُدَّ
وقدم بينته على ذلك املتمثلة بك�صف احل�صاب رقم )001262( حتى نهاية 2003/3/10م امل�صاَدق 
َعى عليها �صركة ).....( بذات املبلغ حمل الدعوى )80460( رياٍل، والتي قامت  عليه من ِقبل املُدَّ
بدورها بت�صديد جزء من هذا املبلغ مبوجب ال�صيك رقم )000625( وامل�صحوب على البنك ).....( 
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خ يف 2003/3/10م، وهو نف�ص تاريخ نهاية ك�صف  مببلغ خم�صة وع�صرون األف رياٍل )25.000( واملوؤرَّ
احل�صاب املذكور، وقد مت توقيع هذا ال�صيك من ِقبل ال�صريكني يف �صركة ).....(، وهو كما جاء يف 
اأرفقت ورقة  اأن هذا ال�صيك مل يتم �صرفه من البنك، وقد  اإال  اأ�صفل ال�صيك دفعة حتت احل�صاب 
حمل  املبلغ  بهذا  ِعي  املُدَّ اأحقية  معه  يظهر  مما  الق�صية،  باأوراق  البنك  عن  ال�صادرة  االعرتا�ص 
َعى عليها من اأن الب�صاعة ال تخ�ص ال�صركة،  املطالبة بناًء على ما ذكر، واأما ما دفع به مدير املُدَّ
واإمنا تخ�ص �صريكه يف ال�صركة املدعو ).....(، فاإنه قول مر�َصل ال دليل عليه، بل اإن ك�صف احل�صاب 
ع عليه من ال�صريكني فيها، والذي يقر فيه مدير  امل�صاَدق عليه من ِقبل ال�صركة اإ�صافة لل�صيك املوقَّ

َعى عليها باأن التوقيع املوجود يف ال�صيك هو توقيعه يناق�ص هذا الدفع. املُدَّ
َعى عليها من اأن ال�صخ�ص الذي ا�صتلم الب�صاعة با�صم ال�صركة  واأما بالن�صبة ملا دفع به مدير املُدَّ
قام بت�صديرها، واأنهم قاموا برفع �صكوى �صده.. اإلخ، فاإنه خارج عن مو�صوع الدعوى؛ الأن الدعوى 
مقامة �صد ال�صركة باعتبارها �صخ�صية اعتبارية م�صتقلة، ف�صاًل عن كون ذلك ال�صخ�ص كان �صريكًا 
الفاتورة كان  واأما دفعه من كون اخلتم الذي ختمت به  الك�صف،  اأثناء امل�صادقة على  ال�صركة  يف 
َعى عليها ال�صريك يف �صركة كان  ملغيًا، فاإن اجلواب عن ذلك اأن اإلغاء اخلتم ح�صب قول مدير املُدَّ
االثنني  بجل�صة  فيها  وال�صريك  عليها  َعى  املُدَّ مدير  اأي  قاله  ما  وهو  عليها،  امل�صاَدق  الفاتورة  بعد 
ِعي والذي  1426/2/18هـ مما يعني عدم �صحة هذا الدفع، واأما بالن�صبة للك�صف ال�صادر من املُدَّ
ثالثني  مبلغ  هو  2004/11/30م  تاريخ  حتى  املديونية  ر�صيد  اأن  من  عليها  َعى  املُدَّ مدير  به  دفع 
األفًا واأربعمائة و�صتني ريااًل )30460(، فاإن الدائرة باطالعها على الك�صفني يظهر لها اأن الك�صف 
قًا بختم ال�صركة  عية كبينة لها، والذي هو حتى تاريخ 2003/3/10م جاء موثَّ مته املدَّ االأول الذي قدَّ
ي  وتوقيع ال�صريك فيها ).....(، والذي هو حتى هذا التاريخ �صريك يف �صركة ).....(، ومما يقوِّ
َعى عليها ).....(  املُدَّ ال�صركة، وهما مدير  ال�صريكني يف  ع من  املوقَّ ال�صيك  ويع�صده  الك�صف  هذا 
ع هذا ال�صيك يف نف�ص تاريخ نهائية الك�صف 2003/3/10م، وهذا الك�صف تعتربه  و).....(، وقد وقَّ



702

َعى عليها، وبالتايل فاإن  عية قبل املُدَّ عى به م�صتحق للمدَّ الدائرة دلياًل وبينة مو�صلة بكون املبلغ املدَّ
َعى عليها تبقى ذمتها م�صغولة بهذا املبلغ حتى تثبت العك�ص. املُدَّ

عى عليها؛ لكونها  ِعي بتاريخ 2004/11/30م فال حجة فيه للمدَّ واأما الك�صف الثاين ال�صادر من املُدَّ
مل تثبت �صداد الفرق الثابت بالك�صف االأول، والبالغ خم�صون األف رياٍل )50.000( ف�صاًل عن كونه 
ال يرقى اإىل قوة الك�صف االأول املثِبت ملبلغ املديونية، وبالتايل فاإن مبلغ املديونية البالغ ثمانون األفًا 

واأربعمائة و�صتون ريااًل )80460( باٍق على اأ�صله، وهو عدم ال�صداد.
فتم  عليها  َعى  املُدَّ وكيل  عليه  اعرت�ص  وقد  املطالبة،  ملبلغ  ِعي  املُدَّ ا�صتحقاق  به  يظهر  الذي  االأمر 
رفع االعرتا�ص مع كامل اأوراق الق�صية لهيئة تدقيق الق�صايا الدائرة الثالثة، والتي اأ�صدرت حكمها 
رقم )318/ت/3( لعام 1428هـ والقا�صي بنق�ص حكم الدائرة اآنف الذكر؛ وذلك لكون ال�صريك 
َعى عليها قد كتب تعهدًا بتاريخ 2003/5/7م ب�صداد قيمة الفواتري ال�صادرة  ال�صابق يف ال�صركة املُدَّ
ِعي مب�صمون  املُدَّ واأن على الدائرة مواجهة  من �صركة ).....( حتى تاريخ 2003/5/7م بالكامل، 
هذا التعهد ومعرفة ما لديه عن ذلك، ثم حددت الدائرة موعدًا ملوا�صلة نظر هذه الدعوى يف يوم 
َعى عليها ).....(  ِعي ).....( ووكيل املُدَّ الثالثاء 1429/3/10هـ وح�صره طرفا الدعوى وكيل املُدَّ
املثَبتة هوياتهم ووكاالتهم ب�صبط الق�صية، ويف ذات اجلل�صة اأفهمت الدائرة الطرفني باأن الق�صية 
ِعي  اأعيدت من هيئة التدقيق بالنق�ص حلكمها ال�صابق رقم )121( لعام 1428هـ، ومبواجهة وكيل املُدَّ
خ يف 2003/5/7م، وما هو رد موكله عليه؟ فطلب مهلة  بالتعهد ال�صادر عن ال�صريك ).....(، واملوؤرَّ
ملراجعة موكله ب�صاأن هذا التعهد، وبجل�صة الثالثاء 1429/6/10هـ ح�صر طرفا الدعوى، وذكر وكيل 
َعى  ِعي اأنه راجع موكله بخ�صو�ص التعهد املذكور، واأفاده باأنه لي�ص له اأية عالقة باأي نزاع بني املُدَّ املُدَّ
عليها وبني مدير ال�صركة وال�صريك ال�صابق فيها، واإن كان لها دعوى جتاهه فلها اإقامتها، واأما املبلغ 
ال�صبت  اإال ب�صداده، ويف جل�صة  ال�صركة وال ترباأ  فاإنه يف ذمة  املطاَلب به، والذي هو حمل الدعوى 
َعى عليه اإح�صار اأ�صل هذا التعهد، فطلب اإمهاله جلل�صة  1429/6/24هـ طلبت الدائرة من وكيل املُدَّ
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َعى  اأخرى الإح�صاره، فتم حتديد جل�صة اليوم االأحد 1429/6/25هـ، وفيها �صاألت الدائرة وكيل املُدَّ
ِعي باأنه مل يقم  عليها عن اأ�صل التعهد، فذكر اأنه مل يتم احل�صول عليه، واأن موكلي يطلب ميني املُدَّ
َعى عليه  املُدَّ اإذا كان بني  باأنه  ِعي  املُدَّ ب وكيل  اأو اخلتم عليه، ثم عقَّ التعهد،  بالتهمي�ص على هذا 
واملدعو ).....( اأي خالف فعليهما اإقامة دعوى �صده دون اإقحام موكلي بهذا االأمر، بعد ذلك �صاألت 
الدائرة الطرفني هل لديهما ما يريدان اإ�صافته؟ فذكرا اأنهما يكتفيان مبا �صبق، ثم ختما اأقوالهما.

م، وبناًء على ما مت ذكره من اأ�صباب يف هذا احلكم، وحيث اإن املبلغ املطاَلب  وحيث االأمر ما تقدَّ
م�صتقلة عن  مالية  لها ذمة  اأن  باعتبار  عليها  َعى  املُدَّ ال�صركة  يزال يف ذمة  ال  الدعوى  به يف هذه 
ال�صركاء، واأن جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات تبقى بذمة ال�صركة بو�صفها �صخ�صية 
ِعي يف هذه الدعوى ال يزال مقيمًا دعواه على هذه ال�صركة، وقد اأقام  اعتبارية م�صتقلة، ومبا اأن املُدَّ
نة بهذا احلكم، فاإن مبلغ املطالبة  م ذكره يف الوقائع واالأ�صباب املدوَّ بينته على دعواه على نحو ما تقدَّ
َعى عليها بو�صفها �صخ�صية اعتبارية م�صتقلة، وال ترباأ ذمتها  باٍق على اأ�صله، وهو بقاوؤه يف ذمة املُدَّ
ِعي لها واأنه ال يطالبها ب�صيء، وهو ما مل يح�صل، ثانيهما: تقدمي  اإال باأحد طريقني: اأولهما: اإبراء املُدَّ
َعى عليها، واأما بالن�صبة للتعهد فاإنه  َعى عليه ما يثبت �صداد مبلغ املطالبة، وهو ما مل تقدمه املُدَّ املُدَّ
حجة على املقر مبا فيه، وهو املدعو ).....(، وال يتعداه اإىل غريه، واأما بالن�صبة للتهمي�ص املذكور 
اأدناه فاإنه غري وا�صح الداللة واملعنى، وفيه من الركاكة واالإبهام ما ال يخفى على املتاأمل فيه ف�صاًل 
م فاإن الدائرة ال تزال على ق�صائها  َعى عليه مل يح�صر اأ�صله، لذلك وبناًء على ما تقدَّ عن اأن املُدَّ

ال�صابق باأ�صبابه، اإ�صافة اإىل ما مت ذكره من اأ�صباب، وعليه فقد:
عي م�ضنع ).....( مبلغاً وقدره  َعى عليها �ضركة ).....( باأن تدفع للمدَّ حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

ثمانون األفاً واأربعمائة و�ضتون ريااًل )80.460(.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.



705

رقم الق�ضية: 2/1235/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 281/د/جت/8 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 91/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/3/7هـ

�ضركة – طلب اإبطال ت�ضفية – �ضلح – ادعاء الغنب .

َعى عليه للغ�ص والغنب والتدلي�ص تاأ�صي�صًا على  ِعي اإبطال الت�صفية املرَبمة بينه وبني املُدَّ مطالبة املُدَّ
عي مبوجب اتفاق حل ال�صركة وت�صفيتها هي ديون  اأن املديونية التي لل�صركة، والتي تنازل عنها للمدَّ
وهمية – ثبوت اأن االتفاقية املرَبمة بني الطرفني بحل وت�صفية ال�صركة والت�صوية الواردة فيها قد 
متت بر�صا واختيار جميع اأطرافها – اأثره: اعتباره �صلحًا منهيًا للنزاع بينهم، فال يجوز نق�صه؛ الأن 
امل�صلمني على �صروطهم؛ والأن من �صعى يف نق�ص ما مت على يديه ف�صعيه مردود عليه – عدم ثبوت 

وجود غنب، اأو غ�ص، اأو تدلي�ص، وعدم تقدمي م�صتندات توؤيده – موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى.

تتح�صل وقائع الدعوى يف اأنه وردت اإىل ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة بجدة الئحة الدعوى 
َعى عليهما مت�صامنني برد  عي مت�صمنة طلب اإلزام املُدَّ مة من ).....( الوكيل ال�صرعي للمدَّ املقدَّ
مبلغ وقدره )153.269( مائة وثالثة وخم�صون األفًا ومئتان وت�صعة و�صتون ريااًل قيمة الديون التي 
ِعي مل يجد اأ�صحاب  عي اإال اأن املُدَّ َعى عليهما اأنها تخ�ص ال�صركة، ومت التنازل عنها للمدَّ ادعى املُدَّ
َعى عليه االأول بدفع مبلغ وقدره )94.600( اأربعة وت�صعون األفًا و�صتمائة رياٍل  تلك الديون، واإلزام املُدَّ
َعى عليه الثاين برد مبلغ وقدره )26.000(  متثل م�صحوبات �صخ�صية من اأموال ال�صركة، واإلزام املُدَّ
بالرقم  الدعوى ق�صية  فُقيِّدت  ال�صركة،  اأموال  ت�صلَّمها دون وجه حق من  األف رياٍل  �صتة وع�صرون 
ن ب�صبط الدعوى،  املبني مب�صتهل احلكم، واأحيلت اإىل هذه الدائرة فبا�صرت نظرها وفقًا ملا هو مدوَّ
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ِعي عن دعواه اأفاد باأن  وحددت الدائرة لنظرها عدة جل�صات ح�صر فيها طرفا الدعوى، وب�صوؤال املُدَّ
َعى عليهما اتفاقية اإن�صاء �صركة حما�صة يكون ن�صاطها بيع و�صراء االأحذية، واأن  ِعي اأبرم مع املُدَّ املُدَّ
مدة ال�صركة عام كامل، ومت اإبرام عقد ال�صركة بتاريخ 2005/2/23م وبعد انتهاء مدة ال�صركة متت 
عي عن مبلغ وقدره )153.269( مائة  للمدَّ بالتنازل  َعى عليهما  املُدَّ ال�صركاء، وقام  الت�صفية بني 
وثالثة وخم�صون األفًا ومائتان وت�صعة و�صتون ريااًل على اأ�صا�ص اأن املبلغ املذكور ديون لل�صركة يف ذمة 
عي بعد ذلك اأنها من الديون الوهمية، ولي�ص لل�صركة اأية حقوق، اأو مبالغ  الغري، اإال اأنه ات�صح للمدَّ
َعى عليه ).....( �صحب مبلغًا وقدره )94.600( اأربعة وت�صعون  يف ذمة الغري، اإ�صافة اإىل اأن املُدَّ
َعى عليه الثاين ).....( قام ب�صحب  ِعي، واأن املُدَّ األفًا و�صتمائة رياٍل من اأموال ال�صركة دون علم املُدَّ
ِعي على اأ�صا�ص  مبلغ وقدره )26.000( �صتة وع�صرون األف رياٍل من ح�صاب ال�صركة دون علم املُدَّ
َعى عليهما برد تلك  اأنها رواتب علمًا باأنه اأحد ال�صركاء يف ال�صركة، وطلب يف نهاية الدعوى اإلزام املُدَّ
م مذكرة اأو�صح فيها اأنه  َعى عليه اجلواب قدَّ املبالغ واملذكورة تف�صياًل بالئحة الدعوى، وب�صوؤال املُدَّ
مت اإبرام عقد �صركة حما�صة بينهم براأ�صمال قدره )1.120.000( مليون ومائة وع�صرون األف رياٍل 
وقدره )120.000(  الثاين مبلغ  َعى عليه  املُدَّ ودفع  رياٍل،  مليون  ِعي مبلغ )1.000000(  املُدَّ دفع 
ما  كل  واأن  االأول،  عليه  َعى  املُدَّ هو  ال�صركة  اأعمال  يدير  كان  الذي  واأن  رياٍل،  األف  وع�صرون  مائة 
يتعلق بال�صركة قد مت ت�صفيته وت�صويته بناًء على جمل�ص �صلح، مت فيه ف�صخ عقد ال�صراكة بناًء على 
ِعي، و�صبق ذلك عر�ص املركز املايل وكافة احل�صابات وامل�صروفات وامل�صحوبات والديون  طلب املُدَّ
ِعي وموافقته على مبالغ نقدية واأمور اأخرى  ِعي، ومو�صح يف اتفاقية الت�صفية اعرتاف املُدَّ على املُدَّ
على اأنها من ن�صيبنا، وذلك بعد اطالعه على امليزانية وح�صابات ال�صركة، ومت فيها توزيع ن�صيب 
ِعي، بحيث يتحمل كافة التبعات املتعلقة باال�صتعجال يف  كل طرف واأن تكون الديون من ن�صيب املُدَّ
ِعي باأن  ت�صفية ال�صركة، حيث كانت مطالبته بالت�صفية يف غري اأوانها املحددة بالعقد، وطالب املُدَّ
ِعي بتحديد  يتوىل حت�صيل هذه الديون عن طريقه، ورف�ص اأن نقوم بتح�صيلها نيابة عنه، وقام املُدَّ
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ح�صاب  ك�صف  عي  للمدَّ منا  قدَّ ذلك  على  وبناًء  الديون،  بتح�صيل  يقوم  من  هو  ليكون  له؛  مندوب 
تف�صيلي بالديون واأ�صحابها واأماكنهم وحمالتهم وهواتفهم، ومبلغ املديونية لكل �صخ�ص، وبتعريف 
�صكل  الديون على  بتلك  املطالبني  اإليهم من  الو�صول  يتي�صر  الذين  العمالء  املندوب مبواقع جميع 
ِعي واإقراره وتوقيعه على ذلك، واأنهم ينفون نفيًا قاطعًا  ب�صائع، ومت ا�صتالم املديونية من مندوب املُدَّ
ِعي وطلبا  باأن تكون هناك ديون وهمية مت التنازل عنها، اأو اأخذ اأية مبالغ دون علم اأو موافقة املُدَّ
َعى عليهما ب�صورة منها وتت�صمن باأن  ِعي وكالة مذكرة زود املُدَّ يف نهايتها رف�ص الدعوى، وقدم املُدَّ
ن من خم�صة �صفحات يت�صح منه اأنه بعد مراجعة املحالت  البينة على دعواه هي: 1- الك�صف املكوَّ
َعى عليهما اأن )90%( من هذه املحالت غري معروفة، واأن بع�ص املحالت  والعناوين امل�صتَلمة من املُدَّ
غري معرتفة باملديونية، مما يوؤكد م�صوؤوليتهما جتاه ال�صركة. 2- ورد يف ميزانية ال�صركة التي مل 
رواتب  الثاين  عليه  َعى  املُدَّ ا�صتالم  احل�صابات  ومراجعة  ال�صراكة  ت�صفية  بعد  اإال  عي  للمدَّ تت�صح 
قدرها )26.000( �صتة وع�صرون األف رياٍل، واأنه ال يوجد اتفاق على تقا�صيه رواتب، وبالتايل ال 
االأول من  عليه  عى  للمدَّ املر�َصل  للدائرة  م  املقدَّ الفاك�ص  �صورة   -3 بذمته  مديونية  وتعد  ي�صتحقها 
عي، والذي يبني وجود فرق بك�صف الرواتب واالأجور مقدرة بــ )94.600( اأربعة  االإدارة املالية للمدَّ
وت�صعني األفًا و�صتمائة رياٍل، واأنه مبطالبته ذكر اأن هذه املبالغ م�صروفاته ال�صخ�صية، ومبا اأنهما 
عيها  هما امل�صوؤوالن عن اإدارة ال�صركة، وحيث اإن ت�صفية ال�صركة مل يرد فيها ذكر للمبالغ التي يدَّ
ِعي  املُدَّ وكيل  زود  عليهما مذكرة  َعى  املُدَّ م  وقدَّ بها،  م�صغولة  زالت ذمتهما  ال  التي  عليهما  َعى  املُدَّ
ِعي ي�صعى جاهدًا؛ للخروج مبوكله عما مت بيننا من  ب�صورة منها اأو�صح فيها ما يلي: اأواًل: اأن وكيل املُدَّ
اتفاق و�صروط لت�صفية ال�صركة، وي�صعى اإىل نق�ص ما مت بح�صوره ور�صاه، وح�صور حماميه ).....( 
يف جمل�ص ال�صلح بيننا، ومعروف اأن ال�صلح يتنازل فيه كل طرف عن مطالبه للحد الذي يتم فيه 
ِعي  التوفيق بني الطرفني، وينبني على ذلك �صروط ال�صلح، والتي من �صمنها واأ�صا�صها قبول املُدَّ
لديون ال�صركة وتكلفة حت�صيلها، ولو اأدى ذلك الإهالك بع�صها كما جرت عليه االأعراف التجارية، 
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ِعي ال �صحة له، حيث متت ت�صوية جميع احل�صابات املالية يف اجتماع ال�صلح، وكل  وما يطالب به املُدَّ
ِعي وبطوعه واختياره ووجود م�صت�صاره  ما مت يف اجتماع واتفاقية ال�صلح والت�صفية كان مبوافقة املُدَّ
ِعي لذلك  القانوين، وملا يرتتب على هذه الت�صفية من اأهمية ترباأ بها ذمتنا املالية من مطالبات املُدَّ
من  باأن )%90(  القول  ِعي  املُدَّ وكيل  ذكر  ما  ب�صاأن  ثانيًا:  احلقيقة،  ملحو هذه  ِعي  املُدَّ وكيل  ي�صعى 
االأوىل  مبذكرته  ادعائه  يف  جاء  عما  ِعي  املُدَّ تراجع   -1 يلي:  مبا  عليه  فرد  معروفة،  غري  الديون 
باأن الديون وهمية بعد اإثباتنا لها وتاأكيدها بتقدمينا ك�صفًا بالديون واأ�صحابها ومبلغ املديونية لكل 

ِعي واإقراره بت�صلم الديون. �صخ�ص وعناوين حمالتهم وهواتفهم، وتقدمي مندوب املُدَّ
ِعي املكلَّف با�صتالمها وحت�صيلها ا�صتالم بع�ص الديون وتعريفه مبواقع املدينني  2- رف�ص مندوب املُدَّ
بها، واأ�صبح يتعلل باأن اأماكن املدينني متفرقة ومبعثة واأن مبالغهم ب�صيطة وعائد حت�صيلها غري 
االتفاق  للتن�صل من  وكل ذلك؛  بع�ص حمالتهم ووجدها مغلقة  تردد على  اأنه  له، كما زعم  جمد 
ِعي، وهو تاجر يعرف كيفية  ِعي ذاته 3- تلك الديون مبا لها وما عليها قِبلها املُدَّ الذي مت مع املُدَّ
التعامل مع املدينني، وكيفية حت�صيل الديون التجارية من العمالء خ�صو�صًا بعد وقف ح�صاباتهم، 
اأو وقف مدهم بالب�صائع، وما يتبع ذلك من مماطلة واإنكار وتهرب، والقول بعدم �صحتها فيه نق�ص 
كانت  و�صروط حتكمها  ال�صركة  لنا يف  تنازلنا عن حقوق  قبوله، حيث  و�صلحًا مت  يديه  ملا مت على 
ِعي اأو وكيله ما يثبت مطالبتهم الأي مدين، اأو اتخاذهم اإجراًء ق�صائيًا  مل�صلحتنا. 4- مل يقدم املُدَّ
يوؤيد �صحة ما يدعيه، وجاءت اأقوالهم جمرد ادعاء مر�َصل على ديون ت�صلمها منا مبوجب اتفاق �صلح 
ِعي: فهي جمرد اأقوال مر�َصلة جتايف  وت�صفية ال�صركة. ثالثًا: االدعاء باأننا اأخذنا مبالغ دون علم املُدَّ
عي على علم واطالع على كافة  ِعي وبر�صاه التام، واملدَّ احلقيقة، فكل ما مت اأخذه كان باتفاق مع املُدَّ
تفا�صيل م�صاريف ال�صركة، كما اأنه جل�ص معنا يف جمل�ص ال�صلح اخلتامي؛ لت�صفية ال�صركة بر�صاه 
لة والرواتب وم�صروفات ال�صركة من االأمور االإدارية  الكامل بعدما عر�صت عليه احل�صابات مف�صَّ
التي اأوكلت لنا مبوجب عقد تاأ�صي�ص ال�صركة، ويوؤكد موافقته عليها عدم اعرتا�صه عليها منذ تاأ�صي�ص 
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ال�صركة مرورًا بت�صفيتها وحتى تاريخ الدعوى، كما اأنه لي�ص من املنطق، وال العدل اأن يتم اإ�صناد 
ع بيننا،  اأمر اإدارة ال�صركة لنا دون اأجر بدعوى اأنه مل يتم االتفاق على ذلك �صراحة يف العقد املوقَّ
ِعي على  فقد جرى العمل على اأن تكون تلك االإدارة مبقابل، وهو اأمر يقره ال�صرع، وباطالع وكيل املُدَّ
الق�صية،  الف�صل يف  واأنه يكتفي مبا �صبق تقدميه، ويطلب  اأنه ال جديد فيها،  تلك املذكرتني ذكر 
باإبطال الت�صفية بني الطرفني ملا �صابها من غ�ص وغنب وتدلي�ص، ويف جل�صة اليوم ح�صر  واحلكم 
َعى عليهما ).....( و).....(، و�صاألت الدائرة الطرفني عما ورد  ِعي وكالة ).....(، وح�صر املُدَّ املُدَّ
يف املادة )الثانية ع�صر( من عقد �صركة املحا�صة بخ�صو�ص مكان التقا�صي، فقرر الطرفان التنازل 
عما جاء يف املادة املذكورة، وطلبا ا�صتمرار النظر يف الدعوى اأمام ديوان املظامل، ثم ا�صتو�صحت 
ِعي هل مت االطالع على القوائم املالية اخلا�صة بال�صركة من االأرباح واخل�صائر  الدائرة من وكيل املُدَّ
التوقيع على  قبل  ِعي  املُدَّ ِقبل  اأنه مت االطالع عليها من  فاأجاب:  والديون؟  والرواتب  وامل�صروفات 
ِعي بع�ص  ِعي يعمل تاجرًا يف �صوريا، وقد ا�صتلم املُدَّ اتفاقية حل وت�صفية ال�صركة، واأ�صاف اأن املُدَّ
اإقامة  تاريخ  اأ�صحابها حتى  على  التعرف  يتم  االآخر مل  والبع�ص  االتفاقية،  ه عنها يف  املنوَّ الديون 
ِعي ح�صب اتفاقية املخال�صة، وقرر الطرفان االكتفاء مبا  الدعوى، واأن حت�صيل الديون من عمل املُدَّ
قدماه، وطلبا احلكم يف الدعوى بحالتها الراهنة بعد اأن اأ�صر كٌل منهما على طلباته ال�صابق ذكرها.

ِعي يهدف من دعواه اإىل اإبطال الت�صفية املرَبمة بني الطرفني بدعوى الغ�ص والغنب  وحيث اإن املُدَّ
حل  اتفاقية  مبوجب  عي  للمدَّ عنها  التنازل  ومت  لل�صركة،  التي  املديونية  اأن  اأ�صا�ص  على  والتدلي�ص 
ال�صركة وت�صفيتها هي ديون وهمية؛ لكون تلك املحالت غري معروفة، وبع�صها ال تعرتف باملديونية 
َعى عليهما برد املبالغ التي مت �صحبها من ِقبلهما من اأموال ال�صركة دون علم ور�صا  واإىل اإلزام املُدَّ
األفًا و�صتمائة رياٍل،  ِعي ال�صريك يف ال�صركة وجمموع تلك املبالغ )120.600( مائة وع�صرون  املُدَّ
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َعى عليهما باأن ال�صركة قد مت ت�صفيتها وحلها بناًء على عقد �صلح مرَبم بني الطرفني  وحيث ذكر املُدَّ
ِعي وم�صت�صاره القانوين على املركز املايل وكافة احل�صابات  املُدَّ بتاريخ 2006/4/11م بعد اطالع 
مبلغ   ).....( االأول  عليه  َعى  املُدَّ ن�صيب  يكون  اأن  على  وذلك  والديون،  وامل�صحوبات  وامل�صروفات 
َعى عليه الثاين  األف رياٍل، و�صيارتني خا�صتني باملحل، واأن يكون ن�صيب املُدَّ )50.000( خم�صون 
).....( املحل مقر ال�صركة، واأن تكون موجودات املحل وامل�صروع والديون املوجودة يف ال�صوق، وكافة 
ِعي الذي له  ِعي، وحيث اأقر وكيل املُدَّ احلقوق املادية واملعنوية التي تخ�ص ال�صركة من ن�صيب املُدَّ
حق االإقرار ب�صحة العقد املذكور، واأنه مت اطالع موكله على القوائم املالية اخلا�صة بال�صركة قبل 
ه عنها يف االتفاقية، واأن حت�صيل الديون ح�صب  التوقيع عليها، واأن موكله ا�صتلم بع�ص الديون املنوَّ
ِعي امل�صمى  م من وكيل املُدَّ اتفاقية املخال�صة هي من عمل موكله، وحيث ورد يف �صورة امل�صتند املقدَّ
َعى عليهما، االأمر  ك�صف ح�صاب تف�صيلي برواتب واأجور وجدول الرواتب واالأجور ال�صنوي رواتب املُدَّ
ِعي على تلك الرواتب وموافقته عليها، وعدم اعرتا�صه ومبا ورد يف �صورة  الذي يدل على اطالع املُدَّ
َعى عليهما واملو�صح فيه وجود فرق بك�صف  عي اإىل املُدَّ الفاك�ص املر�َصل من االإدارة املالية التابعة للمدَّ
رياٍل موؤرخ يف 2006/3/16م،  و�صتمائة  األفًا  وت�صعون  اأربعة  واالأجور مقداره )94.600(  الرواتب 
وذلك قبل توقيع اتفاقية ال�صلح وت�صفية ال�صركة املوؤرخة يف 2006/4/11م، وحيث قرر الطرفان 
اكتفاءهما مبا قدما من مذكرات، وما مت �صبطه يف حما�صر اجلل�صة، وحيث اإن االتفاقية املرَبمة 
جميع  واختيار  بر�صا  متت  قد  فيها  الواردة  والت�صوية  ال�صركة  وت�صفية  بحل  الدعوى  اأطراف  بني 
اجلميع  لزم  ب�صروط  مت  اإذا  ال�صلح  اإن  وحيث  بينهم،  للنزاع  منهيًا  �صلحًا  ذلك  ويعترب  اأطرافها، 
التقيد به، وال ي�صح نق�صه؛ اإذ امل�صلمون على �صروطهم، وهذا ال�صلح يعترب �صلحًا �صحيحًا ونافذًا 
وملِزمًا الأطرافه، وال يحق الأحدهم الرجوع عنه ومن �صعى يف نق�ص ما مت بيديه ف�صعيه مردود عليه، 
وحيث وقع ال�صلح م�صتوفيًا ل�صروطه فكان الزمًا، وال يجوز نق�صه، مما تنتهي معه الدائرة واحلال 
وجود غنب  ِعي من  املُدَّ عيه  يدَّ ما  ذلك  ينال من  وال  تق�صي  وبه  ِعي،  املُدَّ دعوى  رف�ص  اإىل  ُذكر  ما 
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وغ�ص وتدلي�ص يف تلك االتفاقية، واأن تلك الديون الواردة يف االتفاقية ل�صاحله وهمية؛ لعدم تقدمي 
عيه. امل�صتندات املثبتة واملوؤيدة ملا يدَّ

ِعي.  لذلك حكمت الدائرة: برف�س دعوى املُدَّ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 5/852/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 111/د/جت/22 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 159/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/22هـ

�ضركة– خمال�ضة – ادعاء االإكراه – حجية احلكم – ت�ضفية.

َعى عليه بدفع مبلغ )20939( ريااًل قيمة الق�صط الثاين من املخال�صة  ِعي باإلزام املُدَّ مطالبة املُدَّ
التي اأبرمها؛ لت�صفية ما بينهما من �صراكة واأمور مالية – ثبوت اأن املخال�صة �صاملة؛ لف�ص ال�صراكة 
بني طريف النزاع يف املطعم والديون ال�صابقة التي بينهما واأق�صاط ال�صيارات، وكل ما كان بينهما 
َعى عليه ب�صداد الق�صط  د على ق�صطني – �صدور حكم ق�صائي باإلزام املُدَّ من تعامالت، واأنها ُت�صدَّ
َعى عليه بينة على االإكراه حني توقيع  االأول، وحلول اأجل الق�صط الثاين مثار النزاع – عدم تقدمي املُدَّ
ِعي، واأنه لن يقوم  َعى عليه باأن له مطالبات على املُدَّ – اأثر ذلك: عدم �صحة دفع املُدَّ املخال�صة 
َعى  بتنفيذ املخال�صة حتى تتم الت�صفية بينهما وعدم �صحة دفعه باالإكراه – موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ

عي مبلغًا وقدره )20939( ريااًل. عليه باأن يدفع للمدَّ

ِعي اإىل  فرع ديوان املظامل مبنطقة املدينة املنورة بالئحة ادعاء يخت�صم فيها  وتتلخ�ص يف تقدم املُدَّ
َعى عليه، ُقيِّدت الق�صية بالرقم امل�صار اإليه اأعاله، واأحيلت اإىل هذه الدائرة، فحددت لها جل�صة  املُدَّ
ِعي واأثبت يف ال�صبط رقم وم�صدر هويته، ويف  يوم الثالثاء املوافق 1428/9/6هـ، وفيها ح�صر املُدَّ
َعى عليه عن احل�صور، فحددت الدائرة جل�صة يوم الثالثاء املوافق 1428/10/18هـ،  حني تخلف املُدَّ
وب�صوؤال  ووكالته،  ال�صبط رقم وم�صدر هويته  واأثبت يف  َعى عليه،  املُدَّ ووكيل  ِعي  املُدَّ وفيها ح�صر 
َعى عليه يف فتح مطعم، ثم بعد ذلك اتفقنا على ف�ص  ِعي عن دعواه قال: اإنني ت�صاركت مع املُدَّ املُدَّ
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وثالثون  وت�صعة  وت�صعمائة  األفًا  اأربعون  وقدره )40939(  مبلغًا  يدفع يل  باأن  وذلك  ال�صراكة،  هذه 
عى عليه، وذلك باأن يدفع يل املبلغ على ق�صطني: االأول مببلغ  ريااًل، ويكون املطعم بالكامل ِملكًا للمدَّ
)20000( ع�صرين األف رياٍل، والثاين بباقي املبلغ، وعندما حلَّ الق�صط االأول منها رف�ص اإعطاءي 
َعى عليه بدفع املبلغ كاماًل، اإال اأن  اإياها، فقمت برفع دعوى لدى هذه الدائرة اأطلب فيها اإلزام املُدَّ
َعى عليه بدفع  الدائرة اأ�صدرت حكمها رقم )58/د/جت/22( لعام 1428هـ، والقا�صي باإلزام املُدَّ
الق�صط االأول دون قيمة الق�صط الثاين؛ نظرًا لعدم حلوله حلظة اإ�صدار احلكم، وقد حلَّ الق�صط 
الثاين من املبلغ املطالب به، وقيمته )20939( ع�صرون األفًا وت�صعمائة وت�صعة وثالثون ريااًل، وختم 
َعى عليه بدفع الق�صط الثاين، حيث مل يقم ب�صداده حتى تاريخ هذه اجلل�صة،  دعواه بطلب اإلزام املُدَّ
ِعي من فتح املطعم  َعى عليه وطلب اجلواب منه ذكر اأن ما ذكره املُدَّ وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ
عي لف�ص ال�صراكة، اإال اأن هذه االتفاقية  وال�صراكة �صحيح، وكذلك االتفاقية املرَبمة بني موكله واملدَّ
كانت بناًء على �صغوط مور�صت على موكله اأجربته على توقيع هذه االتفاقية، واأُكره عليها، واإال فهو 
ِعي، قال:  ِعي ومل تتم املقا�صة بينهما، وبعر�ص ذلك على املُدَّ مغبون فيها؛ الأن لديه حقوقًا على املُدَّ
ما ذكره غري �صحيح، فال يوجد اإكراه، بل العك�ص هو ال�صحيح؛ حيث اإن احلا�صرين يف جمل�ص ف�ص 
؛ الإ�صقاط مبلغ  َعى عليه، وهو الذي حدد موعده، وقد قاموا بال�صغط عليَّ ال�صراكة كانوا باختيار املُدَّ
)9000( ت�صعة اآالف رياٍل من حقوقي، وحتمل عنه املدعو ).....( مبلغ )3000( ثالثة اآالف رياٍل، 
عيه من االإكراه، فقرر اأنَّ بينته على ذلك  َعى عليه عن بينته على ما يدَّ ثم �صاألت الدائرة وكيل املُدَّ
ِعي بتوقيع عقد تقبيل  ِعي، ثم اإنه قد قام املُدَّ هي اأن ال�صهود ملجل�ص ف�ص ال�صراكة كانوا من عائلة املُدَّ
ب  املطعم، والذي ذكر فيه اأنه قد مت دفع املبلغ امل�صتحق له، وهذا يناق�ص ما ورد يف املخال�صة، ثم عقَّ
َعى عليه هل  َعى عليه من العائلة، فهو زوج بنت اأخته، ثم �صاألت الدائرة وكيل املُدَّ ِعي باأن املُدَّ املُدَّ
م، فاأفهمته الدائرة اأنه له ميني  لديه بينة اأخرى على وجود االإكراه، فقرر اأنه لي�ص لديه �صوى ما قدَّ
عى  ِعي، واملدَّ عيه، فطلب مهلة للرجوع لوكيله، ويف جل�صة هذا اليوم ح�صر املُدَّ ِعي على نفي ما يدَّ املُدَّ
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عيه موكله  َعى عليه هل لديه بينة على ما يدَّ عليه اأ�صالة ووكيله ال�صابق ح�صوره، ف�صاألت الدائرة املُدَّ
ِعي على نفي  م وكيله، فاأفهمته الدائرة باأنه له ميني املُدَّ من االإكراه؟ فقرر اأنه لي�ص لديه �صوى ما قدَّ
ِعي، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �صبق تقدميه، وبناًء عليه  عيه، فقرر اأنه ال يقبل ميني املُدَّ ما يدَّ

اأ�صدرت الدائرة حكمها يف الدعوى؛ ملا يلي من االأ�صباب.

األفًا  َعى عليه بدفع مبلغ وقدره )20939( ع�صرون  اإلزام املُدَّ ِعي يهدف من دعواه اإىل  ملَّا كان املُدَّ
وت�صعمائة وت�صعة وثالثون ريااًل، وذلك قيمة الق�صط الثاين من املخال�صة التي اأبرماها؛ لت�صفية ما 
بينهما من �صراكة ومن اأموال مالية، وملَّا كانت هذه املخال�صة قد �صملت ال�صراكة، وجميع التعامالت 
ال�صابقة الإبرامها، والتي كانت بتاريخ 1427/6/22هـ، التي ن�ص فيها على اأنها: ).... لف�ص ال�صراكة 
التي بينهما يف املطعم – مطعم ).....( – وكذلك الديون ال�صابقة التي بينهما واأق�صاط ال�صيارات، 
وكل ما كان بينهما من تعامالت ....( وبذلك تكون هذه املخال�صة منهية جلميع التعامالت التي 
بينهما، وملَّا كان الطرفان قد اتفقا يف هذه املخال�صة على اأن يكون دفع املبلغ على ق�صطني: االأول: 
األف رياٍل، وحتل يف نهاية �صهر ذي احلجة عام 1427هـ، والثاين: )20939(  )20000( ع�صرون 
ع�صرون األفًا وت�صعمائة وت�صعة وثالثون ريااًل، وحتل يف نهاية �صهر جمادى الثانية 1428هـ، وملَّا كان 
را �صحة م�صمون هذه املخال�صة وما حتتويه من مطالبات موؤقتة باأوقاتها، وملا كان  الطرفان قد قرَّ
الق�صط االأول قد �صدر به حكم ق�صائي وُف�صل فيه، وملَّا كان الق�صط الثاين قد حلَّ وقت �صداده، ومن 
الثاين، مما  الق�صط  اإال بحلول االأجل، واالأجل قد حل يف  اأن الذمة ال تكون م�صغولة  امل�صتقر فقهًا 
َعى عليه بدفع قيمة الق�صط الثاين من املبلغ املطاَلب به، وقدره  تنتهي معه الدائرة اإىل اإلزام املُدَّ
َعى عليه  )20939( ع�صرون األفًا وت�صعمائة وت�صعة وثالثون ريااًل، وال ينال من ذلك ما ذكره وكيل املُدَّ
ِعي ببع�ص احلقوق، وبالتايل لن يقوم بتنفيذ املخال�صة حتى يتم اإجراء  من اأن موكله يطالب املُدَّ
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عي �صابقة لهذه املخال�صة، وقد كانت ُمنهية  َعى عليه للمدَّ حما�صبة بينهما؛ الأن جميع مطالبات املُدَّ
ِعي بتوقيع عقد تقبيل  َعى عليه من قيام املُدَّ ملا بينهما من تعامالت، كما ال ينال من ذلك ما ذكره املُدَّ
املطعم، وقد ذكر فيه اأنه قد مت دفع املبلغ امل�صتحق له، واأنه قد اأُكره على اإبرام املخال�صة؛ ذلك اأن 
ما ذكر يف عقد التقبيل ال يتعار�ص مع ما ورد يف املخال�صة؛ لكون املخال�صة �صاملة لف�ص ال�صراكة يف 
املطعم، وجميع التعامالت املالية، بينما عقد التقبيل مل يتطرق اإال اإىل ا�صتالم قيمة تقبيل املطعم، 
ِعي ال يدل  كما اأن دعواه االإكراه مر�َصلة ال دليل عليها، واالأ�صل عدمها، ووجود من هم من عائلة املُدَّ

عي، وبالتايل يكون قريبًا للعائلة. َعى عليه له �صلة قرابة باملدَّ على االإكراه ف�صاًل عن اأن املُدَّ
األفاً  ع�ضرون   )20939( وقدره  مبلغاً   ).....( لــ  يدفع  باأن   ).....( باإلزام  الدائرة  حكمت  لذلك 

ح يف االأ�ضباب. وت�ضعمائة وت�ضعة وثالثون ريااًل؛ ملا هو مو�ضَّ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

باأن توجيه اليمني مل  التنويه  ، مع  اإليه من ق�ضاء  انتهى  بتاأييد احلكم فيما   حكمت املحكمة 

يكن الزماً اأ�ضاًل اإذ االكراه املدعى به مل يكن باالإكراه الذي من �ضاأنه اأن يفقد املدعى عليه اأهلية 

القرار.
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رقم الق�ضية: 3/93/ق لعام 1426هـ، و 3/686/ق لعام 1426هـ، و 3/1139/ق لعام 1426هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 76/د/جت/15 لعام 1428هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف: 300/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/7هـ

�ضركة - ذات م�ضوؤولية حمدودة – �ضريك اأجنبي – ت�ضفية – اأ�ضباب الت�ضفية – امل�ضوؤولية عن 

اخل�ضارة – ت�ضفية. 

مطالبة ال�صريك ).....( بحل وت�صفية ال�صركة، اأو اإخراجه منها ب�صراء كامل ح�صته فيها، ومطالبة 
ال�صريك ).....( احلكم �صد ال�صريك ).....( بعدم قبول دعواه بحل ال�صركة وت�صفيتها، واإلزامه 

بتعوي�ص ال�صركة عن اخل�صائر ب�صبب عدم وفائه بالتزاماته العقدية والنظامية و�صوء اإدارته
ال�صركة،  الأعمال  ا�صتئنافهما  معها  ي�صعب  ب�صورة  ال�صريكني  بني  اخلالف  ا�صتحكام  ثبوت   -1
وفقدان الثقة بينهما – تعر�ص ال�صركة خل�صائر كبرية تفوق راأ�ص مالها – عدم اتخاذ ال�صريكني 
لالإجراء النظامي املن�صو�ص عليه بقاعدة اآمرة يف نظام ال�صركات، وهو انعقاد جمل�ص املديرين؛ 
– اأثر  اأرباع راأ�ص املال  اأو حل ال�صركة وت�صفيتها يف حالة بلوغ اخل�صائر ثالثة  لت�صديد اخل�صائر، 

ذلك: احلكم بحل ال�صركة وت�صفيتها.
2- مطالبة ال�صريكني كل منهما االآخر مببالغ تفوق راأ�ص مال ال�صركة، واإ�صناد كل طرف اخل�صائر 
– ثبوت ا�صرتاك الطرفني يف االإدارة مبوجب عقد التاأ�صي�ص  اإدارة وت�صرف الطرف االآخر  ل�صوء 
وارتكابهما لالأخطاء، مما اأدى اإىل فقدان الثقة واخل�صائر – م�صوؤوليتهما بالت�صامن عن اخل�صائر 
– عدم معرفة مقدار ما �صرفه كل �صريك على  بح�صب ح�صة كل منهما؛ ال�صرتاكهما يف االإدارة 
ال�صركة اإال عن طريق اخلربة املحا�صبية، ومتى ثبت ذلك فلكل طرف اإقامة الدعوى على االآخر متى 
ثبت اأنه هو املت�صبب يف اخل�صارة بح�صب ما �صينتهي اإليه اخلبري املحا�صبي – موؤدى ذلك: احلكم 

يًا لها. بحل وت�صفية ال�صركة وتعيني مكتب املحا�صب ).....( م�صفِّ
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نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته.
" نقل اخت�صا�صات هيئات  قرار جمل�ص الوزراء رقم )241( وتاريخ 1407/10/26هـ وم�صمونه: 
ح�صم املنازعات التجارية املن�صو�ص عليها يف النظم والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن 

تطبيق نظام ال�صركات اإىل ديوان املظامل".

تقدم   ).....(  ).....( ال�صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  باأن  اأعاله  املذكورة  الق�صايا  وقائع  تتح�صل 
ُقيِّدت ق�صية برقم )3/93/ق( لعام 1426هـ يف 1426/1/28هـ ت�صمنت مطالبته  بالئحة دعوى 
ال�صريك ).....( يف ال�صركة، ورئي�ص �صركة ).....( ).....( بدفع حقوقه املالية والعينية بحكم اأنه 
ميلك )60%( من راأ�ص مال ال�صركة العربية، وال�صركة ).....(متتلك )40%(، وقد خالف الطرف 
).....( قرار جمل�ص اإدارة ال�صركة املوؤرخ يف 1424/10/22هـ ب�صاأن عدم جواز تغيري الع�صو املنتدب 
من ال�صركة ).....( اإىل ال�صركة العربية اإال بعد ا�صتيفاء �صرطني: االأول: الوفاء بجميع االأمور املالية 
م�صوؤولني  ب�صفتهم  الغري  ).....(جتاه  ال�صركة  على  املرتتبة  وااللتزامات  والقانونية  واالإدارية 
م�صوؤولية كاملة ومبا�صرة عن اإدارة وت�صغيل ال�صركة العربية، وااللتزامات املالية، واإخالء م�صوؤولية 
الطرف ).....(، والثاين: موافقة ال�صريك ).....( على اأي تغيري، ومع هذا مت تغيري الع�صو ).....( 
املنتدب وا�صتبدله ال�صريك ).....( ).....( بنف�صه باملخالفة لنظام ال�صركة ونظام العمل والعمال 
التزامات  عن  م�صوؤولة   ).....( الطرف  باأن  الئحته  واختتم  التجارة،  وزارة  وتعليمات   ،).....(
ال�صركة العربية يف حدود ثالثة ع�صر مليون رياٍل، وقد اأقر الطرف ).....( بثالثة ماليني وخم�صمائة 
وثالثني األفًا و�صبعمائة وع�صرة رياالت؛ ولذا يطلب اإلزامه بدفع املبلغ الذي يقر به، باالإ�صافة اإىل 
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األفًا  رة بثالثة ع�صر مليونًا وخم�صة وع�صرين  امل�صتحقات االأخرى التي على ال�صركة العربية، واملقدَّ
واأربعمائة وثمانية و�صتني ريااًل، واأرفق  عددًا من امل�صتندات التي راأى اأنها توؤيد الدعوى. ويف �صبيل 
نظر الدعوى حددت الدائرة جل�صة 1426/6/5هـ، وفيها ح�صر وكيل الطرف ).....( ).....(، ومل 
يح�صر الطرف ).....(، ومل يرد ما يفيد بتبلغه مبوعد اجلل�صة فتم تاأجيل نظر الدعوى اإىل جل�صة 
التخلف،  عن  عذر  تقدمي  دون   ).....( الطرف  ميثل  من  يح�صرها  مل  التي  1426/9/6هـ  االأحد 
وبتاريخ  الدعوى.  ب�صطب  1426هـ  لعام  )201/د/ت/ج/15(  رقم  قرارها  الدائرة  فاأ�صدرت 
ال�صابقة،  اجلل�صة  موعد  عن  يتخلف  مل  باأنه  واأفاد   ،).....( الطرف  وكيل  ح�صر  1426/9/20هـ 
واإمنا ح�صل هناك تغيري يف موعد اجلل�صة اإىل 1426/10/26هـ، ومت اإبالغه به من ِقبل �صكرتارية 
وبتاريخ 1426/10/19هـ  الق�صية.  املرافعة يف  فتح  اإعادة  الدائرة  وعليه قررت  بالتغيري،  الدائرة 
وردت الئحة االدعاء املقدمة من �صركة ).....( عن طريق وكيلها ).....( �صد �صريكها يف ال�صركة 
).....( ).....( والتي مت قيدها ق�صية برقم )3/1139/ق( لعام 1426هـ، واأحيلت اإىل هذه الدائرة 
هما  و).....(   ).....( ال�صركة  اأن  فيها  جاء  والتي  املذكور،  بالتاريخ  الفرع  رئي�ص  ف�صيلة  ب�صرح 
�صريكان يف ال�صركة ).....( ذات ال�صجل التجاري رقم ).....( بتاريخ 1396/11/15ه ال�صادر من 
َعى عليه  ِعية )40%( من جملة ح�ص�ص ال�صركة املذكورة، بينما ميلك املُدَّ مدينة ).....( ومتلك املُدَّ
مبالغ  لتحويل  ِعية  املُدَّ دفع  مما  مالية،  مبتاعب  ال�صركة  مرت  2004م  عام  وخالل  منها،   )%60(
خمتلفة لل�صركة املذكورة خالل الفرتة ما بني 2004/7/22م و2005/2/24م بلغت جملتها اأربعة 
ِعية  ماليني ومائتني و�صبعة وثالثني األفًا وثالثمائة واثنني و�صتني ريااًل )4.237.362(، وطلبت املُدَّ
َعى عليه �صداد ح�صته من جملة التحويالت املذكورة البالغة )60%( والتي تعادل مليونني  من املُدَّ
َعى عليه بداأ  وخم�صمائة واثنني واأربعني األفًا واأربعمائة و�صبعة ع�صر ريااًل )2.542.417( اإال اأن املُدَّ
عام 1425هـ  تاريخه، وخالل  منه حتى  اأو جزءًا  املذكور،  املبلغ  يدفع  ومل  والت�صويف،  املماطلة  يف 
د من اأمواله اخلا�صة مديونية على ال�صركة مرتتبة  ِعية باأنه قد �صدَّ َعى عليه املُدَّ )2004م( اأخطر املُدَّ
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جملة  ن�صف  �صراء  ِعية  املُدَّ على  عر�ص  كما  رياالت،   )530.710( قيمتها   ).....( �صركة  للدائن 
عى  ِعية واملدَّ ح�ص�صه يف ال�صركة البالغ ن�صبتها )60%( من جملة راأ�ص املال، ومت االتفاق ما بني املُدَّ
عى عليه مقابل ح�صتها يف مديونية الدائن  ِعية للمدَّ عليه على مبلغ )ثالثة ماليني( رياٍل تدفعها املُدَّ
َعى عليه يف ال�صركة، وبتاريخ 2004/10/8م  ).....(، وكذلك مقابل )50%( من جملة ح�ص�ص املُدَّ
عى عليه جملة املبلغ املتفق عليه، والبالغ )ثالثة ماليني(  ِعية للمدَّ املوافق 1425/8/24هـ �صددت املُدَّ
ِعية بداًل من الوفاء بالتزاماتها املتمثلة يف التوقيع على قرار ال�صركاء املتعلق بنقل  رياٍل، ولكن املُدَّ
ِعية اأمام كاتب العدل املخت�ص بداأ يف املراوغة والت�صويف، بل اختفى متامًا،  ن�صف ح�ص�صه اإىل املُدَّ
حيث تعذر االت�صال به حتى على رقم جواله �صواًء للتفاهم ب�صاأن دعم ال�صركة، اأم نقل ملكية ن�صف 
َعى عليه بل  ِعية، وب�صبب عدم تعاون املُدَّ ح�ص�صه يف ال�صركة التي �صبق له واأن قب�ص ثمنها من املُدَّ
تخليه عن م�صوؤولياته ك�صريك ميلك )60%( من ح�ص�ص ال�صركة بداأت خ�صائر ال�صركة يف الزيادة، 
كما اأن العميل الوحيد لل�صركة "ال�صركة ).....( ).....(" قامت ب�صبب ذلك باإنهاء جميع عقودها 
ديوان  اإىل  للجوء  ِعية  املُدَّ دفع  الذي  االأمر  اإطالقًا،  لها  اأعمال  ال  ال�صركة  فاأ�صبحت  ال�صركة،  مع 
املظامل؛ حلل وت�صفية ال�صركة، وحيث اإن تناقل احل�ص�ص مل يتم حتى تاريخ طلب ت�صفية ال�صركة 
ِعية  ِعية، وحيث اإن تناقل احل�ص�ص ال يجوز اأن يتم يف مرحلة ت�صفية ال�صركة، فاإن املُدَّ من ِقبل املُدَّ
َعى عليه ب�صداد ح�صته من املبالغ املذكورة بعاليه، والبالغة )2.542.417( ريااًل،  تلتم�ص اإلزام املُدَّ
ليكون  ريال؛   )200.000( مببلغ  رة  املقدَّ املحاماة  اأتعاب  زائدًا  رياٍل  ماليني  الثالثة  مبلغ  واإعادة 
اإجمايل ما تطالب به موكلته )خم�صة ماليني و�صبعمائة واثنني واأربعني األفًا واأربعمائة و�صبعة ع�صر( 
ريااًل )5.742.417(، واأرفق بالالئحة عددًا من امل�صتندات التي راأى اأنها ت�صند الدعوى، فعقدت 
 ).....( الطرف  ووكيل   ).....( الطرف  وكيل  ح�صرها  التي  1426/10/24هـ  جل�صة  الدائرة 
).....(، وب�صوؤال وكيل الطرف ).....( عن الدعوى اأحال على التف�صيل الوارد بالالئحة، وبطلب 
ووحدة  االأطراف،  احتاد  للدائرة  تبني  وحيث  للرد،  ا�صتمهل   ).....( ال�صريك  وكيل  من  االإجابة 
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لعام  )3/1139/ق(  ورقم  1426هـ  لعام  )3/93/ق(  رقم  الق�صيتني  هاتني  يف  اخلالف  مو�صوع 
ي�صدر  ولئال  النظر؛  الإجراءات  توحيدًا  لبع�صهما؛  الق�صيتني  �صم  الدائرة  قررت  فقد  1426هـ، 
م وكيل ال�صريك ).....( مذكرة جاء فيها اأن  ب�صاأنها اأحكام متعار�صة. ويف جل�صة 1426/12/1هـ قدَّ
وكيل ال�صريك ).....( مل يقدم امل�صتندات التي ت�صند املطالبة ب�صداد ح�صته من قيمة التحويالت، 
كما اأنه مبراجعة عقد ال�صركة يتبني اأن ال�صريك ).....( هو املخت�ص باإدارة ال�صركة ماليًا واإداريًا 
الأن�صطة  العامة  ال�صيا�صات  بع�ص  وحتديد  االإدارة،  جمل�ص  بح�صور  حم�صور  موكله  واخت�صا�ص 
مببلغ   ).....( ال�صريك  على  ح�ص�صه  من   )%50(  ).....( ال�صركة  بيع  بخ�صو�ص  واأما  ال�صركة. 
�صركة  مديونية  من   ).....( ال�صريك  ح�صة  يف   ).....( ال�صريك  ي�صددها  رياٍل  ماليني(  )ثالثة 
).....( لل�صركة فغري �صحيح، حيث كانت انتقال ال�صريك ).....( اإىل خارج اململكة �صببًا وعائقًا 
اأمام نقل هذه احل�ص�ص، كما اأن عبء نقل احل�ص�ص يكون على امل�صرتي، ولي�ص على البائع ح�صب 
ال�صريك  اأن  الواقع  اإن  امل�صوؤولية عليه، حيث  تقع  امل�صرتي يف ذلك  بتفريط  واإنه  التجاري،  العرف 
ع على الت�صوية املتبادلة بالتنازل عن ن�صف ح�ص�صه يف ال�صركة لل�صريك ).....(،  ).....( وافق ووقَّ
وكيل  احتجاج  واأما   ،).....( ال�صريك  ي�صاء  وقت  اأي  نقل هذه احل�ص�ص يف  مانع من  لديه  ولي�ص 
ِعية باأن تناقل احل�ص�ص مل يتم حتى تاريخ طلبهم للت�صفية، واأن تناقل احل�ص�ص ال يجوز اأن  املُدَّ
ذلك  على  فيعرت�ص  عية  للمدَّ املبلغ  باإعادة  موكله  اإلزام  وطلبهم  ال�صركة  ت�صفية  مرحلة  يف  يتم 
ل – واأرفق ن�صخة منه  الأمرين: االأول: اأن البيع مت بني الطرفني بالرتا�صي مبوجب قرار ال�صركاء املعدَّ
احل�ص�ص  نقل  اإجراءات  باإنهاء   ).....( بال�صريك  اخلا�ص   ).....( مكتب  تفوي�ص  مت  وقد   ،–
بني الطرفني. ثانيًا: واأما عدم جواز نقل احل�ص�ص اأثناء الت�صفية، فاإنه مل يتم البت يف الت�صفية 
وقدرها  املحاماة،  اأتعاب  بدفع   ).....( ال�صريك  اإلزام  بطلب  واختتمها  قائمة  زالت  ال  وال�صركة 
ت�صند املطالبة، ثم  اأنها  راأى  التي  امل�صتندات  بها عددًا من  واأرفق  رياٍل،  األف(  )ثالثمائة وثالثون 
عقدت الدائرة بعد ذلك عدة جل�صات تبادل فيها االأطراف املذكرات ح�صبما هو مو�صح يف حما�صر 
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جل�صة  ويف   .).....( وكيله  التالية  اجلل�صات  يف   ).....( ال�صريك  مثل  وقد  اجلل�صات،  �صبط 
1427/11/27هـ راأت الدائرة �صم هاتني الق�صيتني بالق�صية املقامة من ال�صركة ذاتها ).....(�صد 
ال�صركة  ت�صفية  طلب  واملت�صمنة  1426هـ،  لعام  )3/686/ق(  برقم  واملقيدة   ،).....( ال�صريك 
وحلها، واملحالة ابتداًء للدائرة التجارية ال�صاد�صة ع�صرة، ثم اإىل هذه الدائرة ب�صرح ف�صيلة رئي�ص 
الطرف  وكيل  من  مة  املقدَّ االأ�صا�صية  الئحتها  واملت�صمنة  1426/7/19هـ  بتاريخ  بالنيابة  الفرع 
).....( ).....( اأن ال�صركة ).....( مت تاأ�صي�صها بال�صراكة بني �صركة ).....( – ).....( اجلن�صية 
االأ�صا�صي لدى كاتب  – وقد مت �صبط عقدها  – ).....( اجلن�صية  و�صركة ).....(  – و).....(، 
الطرف ).....(  ا�صرتى  ال�صركاء  برقم )40( يف 1396/11/17ه، ومبوجب قرارات  الثقبة  عدل 
).....( ح�صة ال�صريك ).....( ثم ح�صة ال�صركة ).....( يف وقت الحق، ودخل �صريكًا جديدًا يف 
ال�صركة، فاأ�صبحت ال�صركة ).....( متتلك )40%( من ح�ص�ص ال�صركة، وال�صريك ).....( ميلك 
اململكة  يف  ممثلها  بني  ما  العالقة  ب�صاأن  عديدة  اأمور  ملوكلته  تك�صفت  ثم  احل�ص�ص،  من   )%60(
).....( وال�صريك ).....(، وعلى �صبيل املثال فاإن موكلته مل يتم اإخطارها، اأو اأخذ موافقتها ب�صاأن 
�صار  بحيث   ،).....( ال�صريك  ح�صة  والحقًا   ،).....( ال�صريك  حل�صة   ).....( ال�صريك  �صراء 
اأن  اأي�صًا  موكلته  اكت�صفت  كما  ال�صركة،  ح�ص�ص  اأغلبية  ميلك  وحده  اجلديد   ).....( ال�صريك 
ال�صريك ).....( قد ا�صتغل عدم معرفتها باأ�صعار اخلدمات القانونية يف اململكة، وح�صل من ال�صركة 
على مبالغ خمتلفة بالدوالر االأمريكي كاأتعاب بلغت جملتها )268.000( دوالر اأمريكي خالل خم�صة 
ال�صركة  اأعمال  تاأثرت  اأن  ذلك  عن  ن�صاأ  وقد  ال�صريكني،  بني  عديدة  نزاعات  وثارت  فقط،  اأ�صهر 
كثريًا، فطلبت موكلته من ال�صريك ).....( عقد اجتماع ملناق�صة اأحوال ال�صركة، واأثناء عقد اجتماع 
ال�صريك  رفع  لها،  احللول  وبحث  ال�صركة،  متاعب  ملناق�صة  البحرين؛  مملكة  يف  لل�صركة  ال�صركاء 
).....( دعوى م�صتعجلة اأمام حماكم البحرين �صد ممثلي موكلته، وطلب من املحكمة البحرينية 
قررت عدم  البحرينية  املحكمة  ولكن  الدعوى،  الف�صل يف  اإىل حني  ال�صفر  من  منعهم  امل�صتعجلة 
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تعاون  عدم  �صوء  يف  عام  بعد  عامًا  تزيد  ال�صركة  خ�صائر  كانت  وملا  الدعوى،  بنظر  اخت�صا�صها 
ال�صركة  فاإن  ال�صركة،  باإنهاء جميع عقودها مع  و ).....(  ال�صركة ).....(  قيام  ال�صركاء، وعقب 
حاليًا ال عمل لها اإطالقًا، وتبعًا لذلك فاإن جميع عمالها ال عمل لهم منذ ما يزيد عن ثالثة اأ�صهر من 
�صبيل  اأمور عديدة، منها على  وا�صح يف  ال�صريك ).....( مع موكلته  تعاون  اأن عدم  تاريخه، كما 
املثال: اأ- طلبه من بنك ).....( جتميد ح�صاب ال�صركة، واإلغاء توقيعات موظفي ال�صركة املفو�صني 
باإدارة احل�صاب املذكور. ب- قامت موكلته بدعم ال�صركة مببالغ خمتلفة بلغت جملتها )4.123.362( 
موكلته  مطالبة  من  وبالرغم  والغري،  عامليها  جتاه  بالتزاماتها  الوفاء  من  ال�صركة  لتمكني  ريااًل؛ 
ل�صريكها ).....( بتحمل ح�صته يف الدعم املذكور، فاإنه مل يتجاوب. ج- حماولة ال�صريك ).....( 
توقيف �صريكه ).....( ومنعه من ال�صفر بوا�صطة حماكم البحرين جعل موكلته تفقد الثقة متامًا يف 
�صريكها ).....(، وحيث اإن هناك فقدان تام للتفاهم والتعاون والثقة بني ال�صريكني، وجتنبًا ملزيد 
من اخل�صائر واالأ�صرار، فاإن موكلته تطلب احلكم بحل وت�صفية ال�صركة، وتعيني م�صفٍّ لها، واإخطار 
ال�صريك ).....( بذلك، واأرفق بها عددًا من امل�صتندات التي راأى اأنها ت�صند الدعوى، وب�صاأن االإجابة 
م وكيل ال�صريك ).....( مذكرة جوابية بجل�صة 1427/1/13هـ ذكر  على طلب احلل والت�صفية قدَّ
فيها اأن ال�صريك االأجنبي على علم تام ب�صاأن �صراء ال�صريك ).....( حل�صة ال�صريك ).....(، وقد 
�صبق واأن عر�ص ).....( بيع ح�صته على �صريكيه/ال�صريك ).....(، وال�صريك ).....( ).....(، 
ومل ي�صرتياها ووافقا على بيعها على �صخ�ص اآخر، ومت ا�صتكمال جميع االإجراءات النظامية ب�صاأن 
انتقال احل�صة حتت علم واإدراك ال�صريك ).....( وموافقته واأما بالن�صبة لدعوى ا�صتغالل ال�صريك 
).....( ب�صاأن اخلدمات القانونية، فهو ادعاء غري �صحيح مل ي�صتند لدليل، واأما النزاعات العديدة 
د ح�صاب ال�صركة يف بنك ).....(، واإذا كان  اأن م�صدرها ال�صريك ).....(، فهو الذي جمَّ فذكر 
ال�صريك ).....( دعم ال�صركة باأربعة ماليني فهو مدين لها باأكث من خم�صة ع�صر مليون رياٍل موؤكدًا 
اأن ال�صريك ).....( هو من ت�صبب يف االإ�صرار باأعمال ال�صركة وعمالها ومقاوليها، وهو من جتاوز 
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ال�صريك  اأن  ذكر  التي  الت�صرفات  يف  كثريًا  ل  وف�صَّ املرعية،  باالأنظمة  واأخلَّ  ال�صركة،  عقد  بنود 
).....( ارتكبها بحق ال�صركة، واأدى اإىل اإعاقة �صري اأعمالها واأن�صطتها وجعلها على و�صك االنهيار 
وحماولة ال�صريك ).....( القيام باإدارتها، ومنع انهيارها بعدما ذكره من هروب املدير ).....(، ثم 
لهم  اأبدى  وقد  نتيجة،  اإىل  فيه  يتو�صلوا  مل  والذي  مرتني،  البحرين  يف  اجتماعهم  من  ح�صل  ما 
ال�صريك ).....( يف االجتماع الثاين يف البحرين بتاريخ 2004/9/7م اأنه على ا�صتعداد بالتنازل 
عن جميع ح�ص�صه يف ال�صركة مببلغ )�صبعة ماليني( رياٍل، ولكنهم اأ�صروا على بقائه �صريكًا لهم 
العقدية،  ويلتزمون مب�صوؤولياتهم  ويعاجلون م�صاكلها،  ال�صركة،  �صيطورون  اأنهم  ال�صركة بحجة  يف 
وهم على ا�صتعداد ل�صراء خم�صة اأو ت�صعة باملائة من ح�ص�صه فقط، ولكنه مل يقبل بهذا العر�ص، 
وبعد مفاو�صات وافق ال�صريك ).....( على �صراء ن�صف ما ميلك ال�صريك ).....( من احل�ص�ص 
مببلغ )ثالثة ماليني( ريال؛ لي�صبح ال�صريك ).....( ميلك )70%( وال�صريك ).....( )30%(، كما 
املدير  ولكن  موؤقتة،  ال�صركة ب�صفة  اأعمال  لتدبري  ال�صركة؛  تفوي�ص عاملني من عمال  اتفقوا على 
).....( بقي يف اليابان مكتفيًا باإجراء ات�صاالت حمدودة مع العمال؛ لت�صيري اأعمال ال�صركة، واآخر 
نقل  يريد  وينقل من  ال�صركة،  بت�صفية  �صيقوم  اأنه  العمال  واأبلغ  بت�صرفات غريبة،  قام  له  ح�صور 
كفالته وحينما منا ذلك اإىل علم ال�صريك ).....( اأبلغه هاتفيًا باأن امل�صوؤولية العقدية حتتم عليه 
اإنهاء امل�صاريع التي تنفذها ال�صركة اأواًل، كما ين�ص عقد التاأ�صي�ص، وا�صتكمال اإجراءات التنازل، كما 
متت املوافقة عليه يف املبايعة يف 2004/9/7م، والوفاء بالتزامات ال�صريك ).....( جتاه ال�صريك 
وحتديد  رياالت،  وع�صرة  و�صبعمائة  األفًا  وثالثني  وخم�صمائة  ماليني  ثالثة  تبلغ  والتي   ،).....(
االلتزامات املالية من جانب ).....( امل�صوؤولية عن اأعمال ال�صركة لل�صركة نف�صها، والتي مت تقديرها 
اآنذاك باثنى ع�صر مليون رياٍل، فاأجاب املدير ).....( ).....( باأنهم �صخوا يف ال�صركة مبالغ كثرية 
بلغت اأربعة ماليني ومائة وثالثة وع�صرين األف رياٍل، واأنهم لي�صوا على ا�صتعداد ب�صرف اأي مبلغ، 
واأنه من واجب ال�صريك ).....( اأن يدفع )30%( من هذا املبلغ، وحني وجد ال�صريك ).....( بع�ص 
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امل�صرتين حل�ص�ص ال�صريك ).....( حاول خماطبة ال�صريك ).....( اإال اأنه مل ُيجب، وعليه قام 
قبول دعوى حل  االآتية: 1- عدم  بالطلبات  واختتم مذكرته  الدائرة،  اأمام  املنظورة  الق�صية  برفع 

ال�صركة وت�صفيتها.
رة �صابقًا والحقًا ب�صبب عدم وفائه  2- اإلزام ال�صريك ).....( بتعوي�ص ال�صركة عن اخل�صائر املقدَّ
بالتزاماته العقدية، وخ�صو�صًا خالل فرتة االأزمة من �صهر يناير 2005م، وحتى تاريخه والتي بلغت 
)30.191.287.47( ثالثني مليونًا ومائة وواحد وت�صعني األفًا ومائتني و�صبعة وثمانني ريااًل و�صبع 
واأربعني هللة. 3- اإلزام ال�صريك االأجنبي بتحمل جميع امل�صاريف الت�صغيلية والتعوي�ص املنا�صب من 
ِعي بالتقيد بالنظام وت�صحيح اأو�صاعه النظامية.  جراء تعليق اأعمال ال�صركة وهروبه 4- اإلزام املُدَّ
ِعي بالتعوي�ص املنا�صب للتكاليف النظامية، وترك تقدير ذلك لديوان املظامل، واأرفق  5- اإلزام املُدَّ
الياباين مذكرة  ال�صريك  وكيل  م  وقدَّ الدعوى،  ت�صند  اأنها  راأى  التي  امل�صتندات  باملذكرة عددًا من 
جوابية بجل�صة 1427/3/12هـ، جاء فيها: اأن ال�صركة اليابانية عر�صت حل وت�صفية ال�صركة ب�صفة 
ودية اأو اإخراجها من ال�صركة ب�صراء كامل ح�صتها فيها، وبعثت خطابًا لل�صريك ).....(، وال�صريك 
خًا يف 2004/1/26م، ولكنها مل تت�صلم اإجابة اإىل تاريخه، وخالل هذه الفرتة  ).....( ).....( موؤرَّ
يف  املوؤرخ  ال�صركاء  قرار  مبوجب   ).....( ال�صريك  ح�صة  كامل  ب�صراء   ).....( ال�صريك  قام 
ح�ص�ص  من   )%60( ميلك   ).....( ال�صريك  واأ�صبح  2004/1/14م،  املوافق  1424/10/22هـ، 
ال�صركة، وذلك بالتواطوؤ مع املدعو ).....( ممثل ال�صركة اليابانية ال�صابق يف اململكة الذي مل يخطر 
ال�صركة اليابانية، ومبوجبه قررت موكلته عزل ممثلها ال�صابق، وتعيني ).....( ممثاًل جديدًا اعتبارًا 
من 2004/4/28م، واأر�صلت اإىل �صركائها خطابها املوؤرخ يف 2004/4/26م، واقرتحت عليهما عقد 
بــ ).....( بتاريخ 2004/5/1م؛ الإ�صدار قرار ب�صاأن ا�صتبدال ممثلها يف  اجتماع يف مقر ال�صركة 
التاريخ  ذلك  يف  موكلته  اأن  بالذكر  واجلدير  طلبها،  على  اإجابة  تت�صلم  مل  موكلته  ولكن  ال�صركة، 
)2004/4/26م( مل تكن تعلم اأن ال�صريك ).....( قد ا�صرتى ح�صة ال�صريك ).....(، واأخطرت 
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وزارة التجارة وال�صناعة بخطابها املوؤرخ يف 2004/4/26م بوجود نزاع بني ال�صركاء يف ال�صركة، 
ومن ثم طلبت منها اإيقاف وتعليق اأية اإجراءات يتم التقدم ال�صتكمالها �صاملة حماولة تعديل عقد 
�صركاء  قرار  باإ�صدار  موكلته  مع  التعاون   ).....( ال�صريك  ورف�ص  موكلته،  موافقة  دون  التاأ�صي�ص 
يف  ال�صابق  ممثلها  اإخراج  اإىل  موكلته  دفع  الذي  االأمر  ال�صركة،  يف  اجلديد  ممثلها  تعيني  ب�صاأن 
يف  كبريًا  جهدًا  بذلت  ثم  ومن  2004/5/25م،  املوافق  1425/3/6هـ  بتاريخ  اململكة  من  ال�صركة 
مالحقة ال�صريك ).....(؛ الإ�صدار قرار �صركاء بتعيني ممثلها اجلديد ).....( ممثاًل لها يف اإدارة 
ال�صركة، واإنهاء اإجراءات تعديل بيانات ال�صركة لدى وزارة التجارة بو�صع ا�صم ممثلها اجلديد يف 
ال�صجل التجاري لل�صركة كمدير، كما ين�ص على ذلك عقد ال�صركة، ولكن دون جدوى، حيث و�صع 
ال�صريك ).....( العراقيل اأمام تعيينه، وكانت النتيجة اأن ا�صم ممثل ال�صركة ال�صابق الذي غادر 
كمدير،  لل�صركة  التجاري  ال�صجل  يف  نًا  مدوَّ تاريخه  حتى  زال  ما  1425/3/6هـ  يف  نهائيًا  اململكة 
وبالتايل اأ�صبح ال�صريك ).....( وحده يدير ال�صركة منذ عام 2004م، االأمر الذي خالف ن�صو�ص 
عقد ال�صركة، وقد ن�صاأ عن ذلك اأي�صًا اأن موكلته وبعد اأن انفرد ال�صريك ).....( باإدارة ال�صركة، ال 
وبالرغم من كل ذلك فعندما مرت  التاريخ،  اأعمالها منذ ذلك  اأو  ب�صيء عن ح�صاباتها،  لها  علم 
موكلته  قامت  2005م،  وفرباير  2004م  يوليو  بني  ما  الفرتة  خالل  �صعبة  مالية  مبتاعب  ال�صركة 
بدعمها باأموال جتاوزت جملتها )4.000.000( رياٍل، وهي مو�صوع الدعوى الثانية �صد ال�صريك 
للعام  ال�صركة  ن�صخة من ح�صابات  ا�صتلمت  اأن  ملوكلته  �صبق  وقد  الدائرة،  اأمام  املنظورة    ).....(
باأي �صيء؛ الأن املدير االأوحد املهيمن على  املنتهي يف 2003/12/30م، ومن بعد ذلك ال علم لها 
�صوؤون ال�صركة، وهو ال�صريك ).....( مل يتعاون معها، ومل ميكنها من الوقوف على موقف ال�صركة 
املايل، وبالرغم من كل ذلك فقد طلبت موكلته من �صريكها ال�صعودي عقد اجتماع البحرين؛ ملناق�صة 
اأحوال ال�صركة، وقد مت ذلك يف �صهر جمادى االأوىل من عام 1424هـ يوليو 2004م، واأثناء االجتماع 
رفع ال�صريك ).....( دعوى م�صتعجلة اأمام حماكم البحرين �صد ممثلي �صريكه الياباين، وطلب من 
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عدم  قررت  البحرينية  املحكمة  ولكن  الدعوى،  يف  الف�صل  حني  اإىل  ال�صفر  من  منعهم  املحكمة 
اخت�صا�صها بنظر الدعوى، وعندها فقدت موكلته ثقتها متامًا يف �صريكها ).....(، وقررت امل�صي 
قدمًا يف حل ال�صركة وت�صفيتها، كما اأكد اأنه مل يتم اإخطار موكلته، اأو اأخذ موافقتها ب�صاأن �صراء 
قرار  على  موكلته  عن  نيابة  ع  وقَّ وقد   ،).....( االآخر  ال�صريك  حل�صة   ).....(  ).....( ال�صريك 
ال�صركاء ال�صريك ).....( ).....( نف�صه، كما اأن ممثل موكلته باململكة ).....( مل يخطر موكلته مبا 
واأما  ال�صريك ).....(،  اإىل  ال�صريك ).....(  اإجراءات نقل ملكية ح�ص�ص  اأن اكتملت  اإال بعد  مت 
ملمثل  موجه  فهو  2003/10/25م،  يف  املوؤرخ  ح�ص�صه  بيع  يف  برغبته  لل�صركاء   ).....( اإخطار 
ال�صريك ).....( ال�صابق ).....(، كما اأن خطاب ال�صريك ).....( املوؤرخ يف 2003/10/27م ب�صاأن 
بيع  واأما بخ�صو�ص  ذاته،  ال�صابق  املمثل  توقيع  يحمل  للغري  املذكور  بيع ح�ص�ص  املمانعة يف  عدم 
ن�صف ح�صة ال�صريك ).....( يف ال�صركة على ال�صريك ).....(، فذكر اأن اإجراءات عقد البيع مل 
تكتمل، وبخ�صو�ص مربرات طلب احلل والت�صفية اأ�صار اإىل اأن هناك مطالبات كثرية مقامة �صد 
ال�صركة يف عدة جهات، كما اأن اأعمال ال�صركة متوقفة منذ �صهر فرباير 2005م ب�صبب عدم وجود 
اآخر  واأن  ال�صريكني،  بني  امل�صتحكمة  اخلالفات  وب�صبب   ).....( بــ  ال�صركة  مقر  يف  مقيمة  اإدارة 
بلغت  وقد  املنتهية يف 2003/12/31م،  ال�صنة  تعلم عنها موكلته هي من  لل�صركة  قة  ميزانية مدقَّ
ع�صر(  و�صبعة  و�صتمائة  األف  وخم�صني  وت�صعة  و�صتمائة  ماليني  )ثالثة  ال�صافية  خ�صائرها  جملة 
م�صلحة  يف  والت�صفية  احلل  فاإن  ولذا  مالها؛  راأ�ص  كامل  جتاوزت  ال�صركة  خ�صائر  اأن  اأي  ريااًل، 
ال�صركة،  اأو جتاه  البع�ص،  بع�صهما  �صواء جتاه  لكل طرف حقوقه  اأن يحفظ  �صاأنه  الطرفني، ومن 
م�صريًا اإىل اأن موكلته حُتمل ال�صريك ).....( كامل امل�صوؤولية عن نتائج تاأخري وعرقلة اإنهاء اإجراءات 
اإنهاء  تقريبًا  عامني  منذ  قررت  قد  وموكلته  الزم  غري  عقد  ال�صركة  عقد  واأن  والت�صفية،  احلل 
فيها  والت�صرف  ال�صركة  باإدارة  وا�صتقل  ذلك،  يف  مياطل  كان   ).....( ال�صريك  ولكن  ال�صراكة، 
ت�صرف املالك يف ملكه اخلا�ص، واأرفق باإجابته ما راآه �صندًا لها، وبت�صليم وكيل ال�صريك ).....( 
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ن�صخة منها ا�صتمهل للرد. ويف جل�صة 1427/4/16هـ اأفاد وكيل ال�صريك ).....( ).....( باأن موكله 
ال ميانع من حل ال�صركة وت�صفيتها بعد اأن يقوم ال�صريك الياباين بدفع التزاماته التي على ال�صركة، 
اخلالفات  لت�صوية  االبتدائية؛  اللجنة  قرار  من  ن�صخة  اجلل�صة  يف   ).....( ال�صريك  وكيل  وقدم 
ال�صرقية رقم )84(  باملنطقة  االأجور  تاأخري  لدرا�صة  لة  امل�صكَّ اللجنة  ون�صخة من خطاب  العمالية، 
نهاية  مكافاأة  بدل  و�صرف  العمال،  اأجور  بدفع  ال�صركة  اإلزام  املت�صمن  1427/4/15هـ  بتاريخ 
اخلدمة، وبدل االإجازات، وفرق اأق�صاط التاأمني، وترحيل غري ال�صعوديني املوؤيد باأمر �صمو نائب اأمري 
ال�صريك  ال�صريك ).....( ).....( ووكيل  باإنفاذه ويف جل�صة 1427/5/30هـ ح�صر وكيل  املنطقة 
).....( ).....(، وقدم وكيل ال�صريك ).....( مذكرة اأورد فيها اأن ال�صريك ).....( هو املت�صبب يف 
اإدارة  اأداء واجباته االإدارية يف ممار�صة  اأعمالها، وهو الذي ان�صرف عن  خ�صارة ال�صركة وتوقف 
ال�صركة، مما اأدى اإىل ارتفاع خ�صائر ال�صركة حتى تاريخ 2006/1/3م عما يزيد عن ثالثني مليون 
بعلمه  واأن ذلك مت  للح�ص�ص،  ال�صريك ).....(  ب�صراء  يعلم  الياباين  ال�صريك  اأن  اأكد  رياٍل، كما 
واأخطر به وبفر�ص عدم علمه فاإنه مل يقابل هذا ال�صراء رف�ص اأو اعرتا�ص من ال�صريك ).....( بعد 
علمه، كما ناق�ص مو�صوع املمثل اجلديد لل�صركة، واأن تعيينه مل يكن بال�صفة النظامية املتبعة، كما 
عي ال�صريك ).....( اأال علم له باأي �صيء عن اإدارة ال�صركة بعد عام 2003م،  اأ�صار اإىل اأنه كيف يدَّ
وهو يذكر اأنه دعم ال�صركة باأموال بلغت اأربعة ماليني رياٍل خالل الفرتة من يوليو 2004م وحتى 
فرباير 2005م، وبخ�صو�ص مو�صوع احلل والت�صفية فاإن ال�صريك ).....( ال مانع لديه من ذلك، اإال 
اأنه يطلب اإثبات من هو املت�صبب يف هذه اخل�صائر؛ ليتم ا�صتيفاء احلق منه، كما اأو�صح اأن ما ذكره 
وكيل ال�صريك الياباين اأن ال�صركة ال اأعمال لها منذ فرباير 2005م، واأنها قد تكالبت عليها الديون 
فهو �صحيح، واإمنا ال�صريك ).....( هو املت�صبب يف ذلك طالبًا اإلزامه بتحمل اخل�صائر ح�صب ن�ص 
تعوي�ص  عن  بالت�صامن  املديرون  "ي�صاأل  اأنه:  على  تن�ص  التي  ال�صركات  نظام  من   )168( املادة 
ال�صرر الذي ي�صيب ال�صركة، اأو ال�صركاء، اأو الغري ب�صبب خمالفة اأحكام هذا النظام، اأو ن�صو�ص 
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عقد ال�صركة، اأو نظامها، اأو ب�صبب ما ي�صدر منهم من اأخطاء يف اأداء عملهم ..". واختتم مذكرته 
بطلب اإلزام ال�صريك ).....( ب�صداد اخل�صائر التي ت�صبب بها على ال�صركة وقدرها )ثالثون مليونًا 
ومائة وواحد وت�صعون األفًا ومئتان و�صبعة وثمانون( ريااًل ورد طلب احلل والت�صفية اإىل حني التزام 
ال�صريك ).....( بت�صوية املبالغ التي بذمتهم ل�صالح ال�صركة، ول�صالح ال�صريك ).....(، واإلزامه 
بدفع اأتعاب املحاماة وقدرها )مائة األف( رياٍل، واأرفق بها عددًا من امل�صتندات التي راأى اأنها ت�صند 
الدعوى، وبت�صليم وكيل ال�صريك ).....( ن�صخة منها، واطالعه عليها ذكر اأنها مل تت�صمن جديدًا، 
م م�صريًا اإىل اأن ال�صركة قد متت ت�صفيتها فعليًا، وتوقفت اأعمالها، ومت ت�صفري العمال،  واكتفى مبا قدَّ
م وكيل ال�صريك ).....( عر�صًا من  ويطلب احلكم بحلها وت�صفيتها، ويف جل�صة 1427/7/14هـ قدَّ
اإحدى ال�صركات اليابانية تفيد فيه برغبتها يف احللول حمل ال�صريك ).....(، واأفاد وكيل ال�صريك 
).....( باأن ما اأثاره وكيل ال�صريك ).....( من ت�صفري العمال ونحوه فهو ال يقارن ببقاء ا�صم ال�صركة 
و�صمعتها، وال يعد �صببًا حلل ال�صركة وت�صفيتها؛ الأن االأيدي العاملة ت�صتبدل بغريها، وبعر�ص ذلك 
على وكيل ال�صريك ).....( اأفاد باأن ال�صركة ).....( ا�صتمدت �صمعتها و�صهرتها من �صركة ).....( 
1427/11/27هـ  جل�صة  ويف  متوقفة.  واأن�صطتها  فعليًا  م�صفاة  – وال�صركة   ).....( – ال�صريك 
مو�صوع  املحل  ووحدة  االأطراف،  الحتاد  ببع�صهما؛  الثالث  الق�صايا  �صم  الدائرة  قررت  اأن  وبعد 
النزاع طلبت من الطرفني اختيار حما�صب قانوين؛ ليقوم بدرا�صة اأعمال ال�صركة حما�صبيًا واأن�صطتها 
وخ�صائرها واأرباحها، وما دفعه كل �صريك فيها، كما طلبت من وكيل ال�صريك ).....( تقدمي ما يثبت 
نهائي  ح�صر  تقدمي  منهما  طلبت  كما   ،).....( ال�صريك  ح�صة  �صراء  يف  يرغب  من  هناك  اأن 
مذكرة   ).....( ال�صريك  وكيل  م  قدَّ جل�صة 1428/1/22هـ  ويف  البع�ص.  بع�صهما  ملطالبتهما جتاه 
ح�صر فيها مطالب موكله بحل ال�صركة وت�صفيتها مع اإلزام ال�صريك ).....( باأن يدفع ملوكله مبلغًا 
وبتاريخ  ريااًل،  ع�صر(  و�صبعة  واأربعمائة  األفًا  واأربعون  واثنان  و�صبعمائة  ماليني  )خم�صة  قدره 
مة من وكيل ال�صريك ).....( ح�صر فيها مطالب موكله، وحدد  1428/1/23هـ وردت مذكرة مقدَّ
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ومائتني  مليونًا  ملوكله ثالثني  يدفعه  باأن  ال�صريك ).....(  اإلزام  الذي يطلب  االإجمايل  املبلغ  فيها 
وواحد وت�صعني األف ومائتني و�صبعة وثمانني ريااًل و�صبع واأربعني هللة )30.291.287.47( ح�صب 
مة من وكيل ال�صريك ).....( �صاق  التف�صيل الوارد فيها، وبتاريخ 1428/1/25هـ وردت مذكرة مقدَّ
فيها مربرات طلب احلل والت�صفية على النحو االآتي: اأواًل: خطاب مكتب العمل املبني على توجيهات 
اإمارة املنطقة ال�صرقية املنتهي اإىل ت�صليم جميع عمال ال�صركة م�صتحقاتهم وت�صفريهم ونقل كفالة 
من يرغب بنقل كفالته دون الرجوع اإىل �صاحب العمل، ومت ذلك فعاًل، وبذلك اأ�صبحت ال�صركة دون 
عمالة وعمل. ثانيًا: قرار الهيئة االبتدائية لت�صوية اخلالفات العمالية بالدمام رقم )426/587( 
نهاية اخلدمة،  ومكافاأة  ال�صركة  عمال  م�صتحقات  ب�صرف جميع  ال�صادر  بتاريخ 1426/7/11هـ 
مبحافظة  العمل  ومكتب  ال�صرطة،  ِقبل  من  تنفيذه  مت  والذي  االجتماعية،  التاأمينات  وم�صتحقات 
اخلفجي. ثالثًا: توقف جميع اأن�صطة ال�صركة نهائيًا منذ �صهر ربيع اأول 1426هـ املوافق ل�صهر فرباير 
االأجانب  عمالها  ت�صفري  ذلك  على  والدليل  التاريخ،  ذلك  منذ  فعلي  وجود  لها  يعد  ومل  2005م، 
للخارج، والتحاق عمالها ال�صعوديني ب�صركات اأخرى، وتهرب مديرها ال�صريك ).....( من م�صوؤولية 
اإدارتها، واإقامته الدائمة يف مدينة الريا�ص بعيدًا عن اإدارته ال�صركة، والتي مقرها مدينة اخلفجي، 
مما يعد خمالفة منه وتخليًا عن م�صوؤولية االإدارة ح�صب اإقرار موكله اأمام الهيئة االبتدائية بالدمام 
مل  ال�صركة  يف  العاملني  باأن  اإقراره  وكذلك  1427/4/19هـ،  بتاريخ   )427/333( رقم  القرار  يف 
يعملوا يف ال�صركة منذ �صهر اأكتوبر 2005م، حيث اإن ال�صركة قد توقف ن�صاطها وعملها منذ ربيع 
االأول 1426هـ وتبع ذلك ت�صفري عمالها االأجانب، والتحاق ال�صعوديني ب�صركات اأخرى، رابعًا: ا�صتنادًا 
على املادة )15( الفقرة )4( من نظام ال�صركات، والتي تن�ص على اأن من اأ�صباب انق�صاء ال�صركة: 
اأقر  الباقي ا�صتثمارًا جمديًا". وقد  اأو معظمه، بحيث يتعذر ا�صتثمار  ال�صركة،  "هالك جميع مال 
اأمام الهيئة االبتدائية بالدمام، وذلك يف القرار رقم )427/333(  بذلك وكيل ال�صريك ).....( 
بتاريخ 1427/4/19هـ ال�صفحة الثانية، حيث ذكر �صراحة اأن هناك خ�صائر فادحة على ال�صركة، 
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خ�صائر  بلغت  اإذا  اأنه  على  ن�صت  والتي  ال�صركات،  نظام  من   )180( املادة  اإىل  ا�صتنادًا  خام�صًا: 
ال�صركة ذات امل�صوؤولية املحدودة ثالثة اأرباع راأ�ص مالها وجب على املديرين دعوة ال�صركاء؛ لالجتماع 
للنظر يف ا�صتمرار ال�صركة، اأو يف حلها قبل االأجل املعني لذلك، واإذا تعذر على ال�صركاء الو�صول اإىل 
قرار يف املو�صوع جاز لكل ذي م�صلحة اأن يطلب حل ال�صركة، حيث اإن اآخر ميزانية مدققة �صدرت 
لل�صركة املذكورة هي يف العام املنق�صي يف 2003/12/31م، وهي تو�صح جتاوز خ�صائر ال�صركة لي�ص 
اإن موكلته �صاحبة م�صلحة وا�صتنادًا اإىل املادة  اأرباع راأ�صمالها، بل كامل راأ�صمالها، وحيث  ثالثة 
املذكورة يطلب حل وت�صفية ال�صركة مع احتفاظها بحقها يف مطالبة ال�صريك ).....( عن حقوقها 
يف ذمته، وكذلك عن اخل�صائر واالأ�صرار النا�صئة عن املماطلة يف حل وت�صفية ال�صركة، وما ترتب 
على ذلك من التزامات على ال�صركاء. ويف جل�صة 1428/2/21هـ اأفاد وكيل ال�صريك ).....( باأنه 
يطلب احلكم بحل ال�صركة وت�صفيتها، ويرى اأن ترتك درا�صة التزامات وم�صتحقات كل �صريك من 
ي، واأفاد وكيل ال�صريك ).....( باأن موكله ال يزال معرت�صًا على احلكم باحلل والت�صفية؛  ِقبل امل�صفِّ
الأنه باإمكان ال�صركة ا�صتئناف اأعمالها واأن�صطتها؛ ولوجود من ا�صتعد ب�صراء ح�صة ال�صريك ).....(، 
وتوقف امل�صرتي عن تقدمي عر�صه هو ب�صبب عدم ت�صوية ديون ال�صركة وم�صتحقاتها ومعرفة ما لها 
�صيتقدم  فاإن هناك من  ِقبل اخلربة،  االأجنبي من  ال�صريك  تقييم ح�صة  واأنه متى مت  وما عليها، 
يوؤيد تكليف خربة حما�صبية؛  باأنه  اأفاد  ال�صريك ).....(  ب�صراء ح�صته، وبعر�ص ذلك على وكيل 
للنظر يف م�صداقية  وما عليها؛  لها  نهائي مبا  تقرير  واإ�صدار  واأن�صطتها،  ال�صركة  اأعمال  لدرا�صة 
مة من ِقبل ال�صريك ).....(، وعليه ا�صتعد وكيل ال�صريك ).....(  العرو�ص ل�صراء ح�صة موكله املقدَّ
التقرير  �صدور  بعد   ).....( ال�صريك  ح�صة  ب�صراء  يقوم  من  با�صتعداد  جدية  عرو�ص  بتقدمي 
املحا�صبي النهائي، كما اأفاد باأن ال�صريك ).....( هو من كان يقوم باإدارة ال�صركة، واملدير الفعلي 
لل�صركة خالل الفرتات ال�صابقة، ومل ي�صتلم موكله االإدارة اإال يف االآونة االأخرية بعد هروب ال�صريك 
دفاتر  من  القانوين  املحا�صب  يحتاجه  ما  لتقدمي  موكله؛  مع  جهده  ق�صارى  و�صيبذل  الياباين، 
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املحا�صب  باإعدادها مكتب  يقوم  وقوائم مالية كان  تقارير  واأنه توجد  �صيما  واأوراق، ال  وم�صتندات 
القانوين ).....( اإىل عام 2005م تقريبًا، ووافق الطرفان على اأخذ عرو�ص من املكاتب املحا�صبية 
لكل من ).....( و).....( و).....( على اأن تتم مراجعة القوائم املالية لل�صركة من تاريخ اإن�صائها. 
ويف جل�صة 1428/3/5هـ تبني اأنه مل يرد للدائرة �صوى عر�ص واحد من مكتب املحا�صب القانوين 
).....( الذي ا�صتعد بدرا�صة املو�صوع مببلغ قدره مئتان وخم�صون األف رياٍل )250.000( واختلف 
الطرفان يف حتديد نطاق التكليف املناط باملحا�صب، حيث اأو�صح وكيل ال�صريك ).....( اأنه يطلب 
اأو�صحت له  ال�صركاء؛ للنظر يف جدية امل�صرتي، بينما  اأن ُيح�صر عمل املحا�صب بتقدير ح�ص�ص 
الدائرة اأنه لي�ص من عمل املحا�صب تقدير اأقيام احل�ص�ص، واإمنا يف اإعداد تقرير فني حما�صبي 
مببالغ وح�ص�ص ال�صركاء، وما دفعه كل طرف، اأو �صرفه على ال�صركة، وما ا�صتلمه من راأ�ص املال، 
وكيل  واأن  وحلها،  ال�صركة  ت�صفية  لطلب  كافية  مربرات  قدم  اأنه   ).....( ال�صريك  وكيل  اأفاد  ثم 
م اأية اإجابة تو�صيحية على هذا املطلب، وعليه راأت الدائرة رفع اجلل�صة؛  ال�صريك ).....( مل يقدِّ
الإعادة درا�صة االأوراق للنظر يف اإمكانية البت فيها من خالل ما ت�صمنته من اأوراق، ويف جل�صة هذا 
ف بهما �صابقًا، كما ح�صر املحا�صب القانوين ).....(، وحيث اإنه  اليوم ح�صر طرفا الدعوى املعرَّ
بعد درا�صة هذه الق�صية واملداولة فيها راأت الدائرة التوجه نحو حل ال�صركة وت�صفيتها على اأن يعود 
عي اخل�صارة على ال�صريك االآخر بدعوى املطالبة �صد من يراه �صببًا الإحلاق اخل�صارة  ال�صريك مدَّ
ي، �صواء مبعرفة من قام بال�صرف على ال�صركة، اأم الذي تبني اأنه  بال�صركة مبوجب ما يتبني للم�صفِّ
لدى  املعروف   ).....( القانوين  املحا�صب  اإن  وحيث  اخل�صارة،  يف  ت�صبب  الذي  اأم  اإدارتها،  اأ�صاء 
الدائرة هو املكتب الذي قام بتقدمي عر�صه لدرا�صة اأن�صطة ال�صركة والتزاماتها ومراجعة قوائمها 
املالية من تاريخ اإن�صائها وحتى تاريخه، فقد راأت الدائرة االت�صال به وح�صر هذه اجلل�صة، واأبدى 
رها مبائة األف رياٍل )100.000( يتم دفعها  موافقته على القيام باأعمال ت�صفية ال�صركة باأتعاب قدَّ

منا�صفة بني ال�صريكني بعد اكت�صاب احلكم للقطعية، وعليه ُرفعت اجلل�صة للمداولة.
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اإن  املذكورة وم�صتنداتها، وحيث  الق�صايا  اأوراق  وبعد االطالع على  واالإجابة،  الدعوى  �صماع  وبعد 
طريف الدعوى �صريكان يف �صركة نظامية، وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، ومو�صوع النزاع يتعلق 
م  املقدَّ وت�صفيتها  ال�صركة  حل  طلب  اإىل  باالإ�صافة  ال�صركة،  يف  وم�صوؤولياته  طرف  كل  بالتزامات 
من ال�صريك ).....(، وعليه فاإن هذا النزاع متفرع عن تطبيق نظام ال�صركات وتعديالته، والتي 
تخت�ص الدوائر التجارية بديوان املظامل بنظر املنازعات النا�صئة عنها، والف�صل فيها مبوجب نظام 
تخت�ص  كما  1407/10/26هـ،  وتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  وقرار  وتعديالته،  ال�صركات 
الدائرة نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعوى، والف�صل فيها مبوجب قرارات وتعاميم معايل رئي�ص الديوان 

مة الخت�صا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين. املنظِّ
اأن  ال�صابقة  الوقائع  �صرد  من  يت�صح  فاإنه  مو�صوعًا،  الدعاوى  هذه  نظر  يخ�ص  فيما  اإنه  وحيث 
اخلالف بني ال�صريكني قد ا�صتحكم بينهما ب�صورة ي�صتبعد معها ا�صتئنافهم الأعمال ال�صركة ومزاولة 
اأن�صطتها؛ اإذ تبني فقدان الثقة املتبادلة بينهما، كما اأن ال�صركة تعر�صت اإىل خ�صائر كبرية، وكٌل 
منهما يطالب االآخر مببالغ كبرية تفوق راأ�صمال ال�صركة من ناحية وُمبالٌغ فيها من ناحية اأخرى، 
وقد تقدم وكيل ال�صريك ).....( باأ�صباب وجيهة للمطالبة باحلل والت�صفية، ال �صيما مت�صكه بن�ص 
املادة )15-4( من نظام ال�صركات التي تن�ص على اأن من اأ�صباب انق�صاء ال�صركة: "هالك جميع 
راأ�صمال ال�صركة، اأو معظمه، بحيث يتعذر ا�صتثمار الباقي ا�صتثمارًا جمديًا"، كما وقد جاء يف املادة 
خ�صائر  بلغت  اإذا  اأنه  املحدودة  امل�صوؤولية  ذوات  ال�صركات  بخ�صو�ص  ال�صركات  نظام  من   )180(
ا�صتمرار  يف  للنظر  لالجتماع  ال�صركاء؛  دعوة  املديرين  على  وجب  راأ�صمالها  اأرباع  ثالثة  ال�صركة 
قرار يف  اإىل  الو�صول  ال�صركاء  على  تعذر  واإذا  املعني يف عقدها،  االأجل  قبل  حلها  اأو يف  ال�صركة، 
اآخر  اإىل  ال�صريك ).....(  اأ�صار وكيل  ال�صركة، وقد  اأن يطلب حل  املو�صوع جاز لكل ذي م�صلحة 
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قة لل�صركة – والتي مل ينكرها ال�صريك ).....( – للعام املنق�صي يف 2003/12/31م،  ميزانية مدقَّ
والتي تفيد بتجاوز خ�صائر ال�صركة لكامل راأ�صمالها، ومل يتخذ ال�صركاء االإجراء النظامي املحكوم 
ال�صركة  اأو حل  اآمرة ال ينبغي خمالفتها، وهو انعقاد جمل�ص املديرين؛ لت�صديد اخل�صائر،  بقاعدة 
اأٍي من ال�صريكني يف هذه ال�صركة هذا االإجراء، ومل يتفقا اإىل تاريخه على  وت�صفيتها، ومل يتخذ 
ال  وت�صفيتها،  ال�صركة  بحل  احلكم  الواجب  من  فاإن  وبالتايل  الن�صاط،  وا�صتئناف  الديون،  �صداد 

�صيما اإذا كان يف الت�صفية حفظًا حلقوق املتعاملني االآخرين.
وتوقف  �صبب اخل�صائر،  لالآخر  كل طرف  اأ�صند  فقد  املت�صبب يف اخل�صائر  ما يخ�ص حتديد  واأما 
اأحدهما  اأن  يثبت  ووا�صحًا  واقعيًا ممكنًا  دلياًل  الدعاوى  نظر  الدائرة خالل  تلم�ص  ومل  االأعمال، 
هو املت�صبب يف اخل�صارة، واإمنا الذي يظهر اأن كاًل من الطرفني قد ارتكب جمموعة من االأخطاء 
منهما  كاًل  اأن  مع  االإدارة  و�صوء  التفاهم  عدم  اإىل  واأدت  بينهما،  الثقة  حجبت  التي  والت�صرفات 
�صريك  لكل  واحد  ممثل  من  ل  ي�صكَّ اإدارة  جمل�ص  طريق  عن  ال�صركة  واإدارة  االإ�صراف  اإليه  م�صَند 
بالفقرة  لة  املعدَّ 1396/11/7ه  بتاريخ  املرَبم  التاأ�صي�ص  عقد  من  )الثامنة(  املادة  منطوق  ح�صب 
)رابعًا( من قرار ال�صركاء املوؤرخ يف 1415/7/1هـ املت�صمنة اأن يدير ال�صركة جمل�ص اإدارة مكونًا 
من ثالثة مديرين يعينهم ال�صركاء، وعددهم ثالثة �صركاء بتاريخه، وهم: ).....( و).....( و�صركة 
الالزمة  وال�صالحيات  ال�صلطات  "كافة  املديرين  لهوؤالء  اأن  على  املادة  هذه  ن�صت  وقد   ،).....(
ال�صركاء  بقرار  ال�صادران  التعديالن  – وهما  الالحقة  التعديالت  تت�صمن  ومل  ال�صركة".  الإدارة 
املوؤرخ يف 1424/9/13هـ، وقرار ال�صركاء املوؤرخ يف 1424/11/22هـ - اأي تغيري يف املواد املتعلقة 
باإدارة ال�صركة، حيث ن�صت الفقرة )خام�صًا( من القرار االأول على اأن: "تبقى مواد العقد االأ�صا�صي 
)خام�صًا(  الفقرة  ت�صمنت  كما  تغيري".  اأو  تعديل  دون  عليه  هي  كما  القرار  هذا  ي�صملها  مل  التي 
ال�صركة،  اإدارة  اإليه  �ص  مفوَّ الدعوى  كاًل من طريف  فاإن  وبهذا  نف�صه،  امل�صمون  الثاين  القرار  من 
وهما م�صوؤوالن عن اخل�صارة بالت�صامن ح�صب ح�صة كاًل منهما يف ال�صركة، وعليه فاإنهما يعدان 
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م�صرتكان باأن�صبتهما يف اخل�صارة التي حلقت بال�صركة.
اخلربة  طريق  عن  ذلك  معرفة  ميكن  فاإن  ال�صركة،  على  �صريك  كل  �صرفه  ما  بخ�صو�ص  واأما 
�صريك،  كل  مها  قدَّ التي  امل�صروفات احلقيقية  ي ح�صابيًا  امل�صفِّ ق  يدقِّ اأن  املمكن  ومن  املحا�صبية، 
ومتى ما اأثبتها فاإن لكل طرف حق اإقامة الدعوى �صد �صريكه للمطالبة بدفع ن�صبته من امل�صروفات، 
ويف جميع االأحوال فاإنه متى تبني من ذلك اأي�صًا اأن طرفًا ت�صبب يف خ�صارة الطرف الثاين من واقع 

ي اأن يتقدم املت�صرر بدعوى بهذا ال�صاأن. تقرير امل�صفِّ
واأما بخ�صو�ص العر�ص الذي تقدم به ال�صريك ).....( من اإحدى ال�صركات اليابانية الراغبة يف 
�صراء ح�صة ال�صريك ).....(، فاإنه ف�صاًل عن اأنه مل يت�صمن هذا العر�ص جدية امل�صرتي بتحديد 
ِعي اأفادا بجل�صة 1427/4/16هـ وبجل�صة  املبلغ الذي يقدر به ح�صة ال�صريك ).....(، فاإن وكيَلي املُدَّ
1427/5/30هـ عدم املمانعة من احلكم بحل ال�صركة وت�صفيتها اإذا كان ذلك ب�صورة حتفظ حقوق 
موكلهما، ثم قرر الوكيل ).....( يف اجلل�صات التالية اعرتا�ص موكله على احلل والت�صفية، ولهذا 
ال�صراكة عن طريق  باإنهاء  النزاع  هذا  وحا�صم يف  باتٍّ  موقف  واتخاذ  الرتدد،  قطع  الدائرة  راأت 
باأن  ي  امل�صفِّ تبلغ  وقد  املتعاملني،  وحقوق  الطرفني  حقوق  حتفظ  ب�صورة  وت�صفيتها  ال�صركة  حل 
ي عمن تخلى عن م�صوؤولياته من الطرفني، وت�صبب ب�صكل وا�صح يف اإ�صاءة اإدارة  من مهامه التحرِّ

ال�صركة وتعري�صها للخ�صائر وتوقُّف الن�صاط.        
بتاريخ   ).....( رقم  التجاري  ال�ضجل  ذات   ).....( ال�ضركة  وت�ضفية  الدائرة بحل  لذلك حكمت 

 –  ).....( القانوين  املحا�ضب  مكتب  وتعيني  اخلفجي  حمافظة  من  ال�ضادر  1396/11/15ه 

الباب )احلادي ع�ضر( من  له مبوجب  املمنوحة  ال�ضالحيات  كافة  وله  لها،  ياً  – م�ضفِّ  ).....(

نظام ال�ضركات؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/1783/ق لعام 1421هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 57/د/جت/9 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 598/اإ�س/7 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

�ضركة - عدم تقدمي ال�ضريك ح�ضته – عدم قيام ال�ضركة وت�ضفيتها – ت�ضرفات املدير – نكول 

عن اأداء اليمني – ت�ضفية.

َعى عليهما بدفع الباقي من ح�صته يف ال�صركة بعد اأن �صدر حكم ق�صائي  ِعي اإلزام املُدَّ  مطالبة املُدَّ
اإىل  تقريره  يف  ي  امل�صفِّ – انتهاء  لها  م�صٍف  وتعيني  ال�صركة  بت�صفية  حكم  – �صدور  بت�صفيتها 
َعى عليه االأول باملبنى الذي ميثِّل ح�صته يف راأ�ص مال ال�صركة حمل الت�صفية وامتناعه  احتفاظ املُدَّ
َعى عليه الثاين حل�صته يف راأ�ص املال و�صحبها من البنك  عن ت�صليمه لل�صركة، وا�صرتداد ال�صريك املُدَّ
– ثبوت اأن ال�صركة مل تزاول اأي ن�صاط، ومل جتر اأية عقود، ومل ت�صدر اأية ميزانية، وال يوجد لها 
ي اإىل اإقرار ال�صركاء ب�صحبهم  دفاتر وال �صجالت وال اأوراق وال م�صتندات اإال العقد – انتهاء امل�صفِّ
ال�صركة  مدير  باأن  عليهما  َعى  املُدَّ ادعاه  ما  ثبوت  – عدم  ِعي  املُدَّ عدا  ما  ال�صركة  يف  ح�ص�صهم 
امل�صاريف  كل  واأن  اة،  امل�صفَّ ال�صركة  حل�صاب  الأعمال  فعاًل  �صافر  قد  ِقبلهما  من  تعيينه  مت  الذي 
َعى عليه االأول باأن  ِعي ذلك وطلبه ميني املُدَّ رفت له كانت من اأجل قيام ال�صركة – نفي املُدَّ التي �صُ
امل�صروفات التي �صرفها مدير ال�صركة كانت حل�صابها ومن اأجلها ودفعه بعدم قيام ال�صركة – نكول 
َعى  – ثبوت عدم وفاء املُدَّ َعى عليه عن احل�صور واإقرار وكيله برف�صه احل�صور واأداء اليمني  املُدَّ
مة منه كح�صته يف ال�صركة – اأثر ذلك: اأن ال�صركة مل تقم اأ�صاًل  عليه االأول باحل�صة العينية املقدَّ
َعى عليه االأول من ح�صاب ال�صركة حتت الت�صفية مااًل مملوكًا للغري ال يجوز  َحى ما �صحبه املُدَّ وي�صْ

له الت�صرف فيه.
التي  ح�صته  باقي  عي  للمدَّ تدفع  باأن  عليها  َعى  املُدَّ الت�صامنية   ).....( �صركة  اإلزام  ذلك:  موؤدى 

مها يف ال�صركة.  قدَّ
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م للديوان ).....( الوكيل ال�صرعي عن ).....( بعري�صة دعوى �صد  تتلخ�ص هذه الق�صية يف اأنه تقدَّ
َعى عليها على اإن�صاء ال�صركة  كٍل من �صركة ).....(، و).....(، ادعى فيها اأن موكله اتفق مع املُدَّ
املوافق  1417/12/22هـ  يف  الطرفني  من  ع  املوقَّ العقد  مبوجب  حمدودة  م�صوؤولية  ذات   ).....(
براأ�صمال  1418هـ  لعام   )65( رقم  بعدده  االأوىل  جدة  عدل  كتابة  لدى  ل  وامل�صجَّ 1997/4/29م، 
مل  حني  يف  بالكامل  اأودعه  رياٍل،  مليون(  ع�صر  )اثنى  مبلغ  منها  يخ�صه  رياٍل  مليون(  )ثالثني 
اإن�صائها،  اإجراءات  ت�صتكمل  ومل  حقيقة،  ال�صركة  تقم  ومل  ح�صتيهما،  كامل  عليهما  َعى  املُدَّ يودع 
َعى عليهما ما مت دفعه من ِقبلهما، كما �صحب هو مبلغ )10.800.000( ع�صرة ماليني  ف�صحب املُدَّ
َعى عليه االأول ل�صالح ال�صركة، وقد مت �صحب املبلغ بتعميد  وثمامنائة األف رياٍل، والباقي �صحبه املُدَّ
َعى عليه الثاين م�صتغلني اأن ال�صحب يتم بتوقيع �صريكني من ال�صركاء الثالثة فتم لهم  وبتوقيع املُدَّ
ذلك، وطلب احلكم عليهما مت�صامنني باأن يدفعا ملوكله مبلغ )1.200.000( مليون ومائتي األف 
رياٍل الباقي من ح�صته، وبعد اأن مت قيد هذه الدعوى ب�صجالت الديوان ق�صية بالرقم امل�صار اإليه 
النحو املثَبت بدفرت ال�صبط، حيث ح�صر  الدائرة با�صرت نظرها على  اإىل هذه  اأعاله، وباإحالتها 
َعى عليها وكيلها ال�صرعي ).....(، ثم ).....(، واأمام  ِعي وكالة ).....(، كما ح�صر عن املُدَّ املُدَّ
وكالة  عليه  َعى  املُدَّ وب�صوؤال  ذكرها،  ال�صالف  دعواه  الئحة  م�صمون  وكالة  ِعي  املُدَّ كرر  الدائرة 
عليهما،  َعى  املُدَّ لدى  يودعها  ومل  البنك،  لدى  اأودع ح�صته  قد  فعاًل  ِعي  املُدَّ باأن  اأجاب:  اجلواب، 
ِعي مطالبة البنك بذلك؛  َعى عليهما ب�صحب ح�ص�صهم من البنك، فعلى املُدَّ واإذا كان قد قام املُدَّ
عى عليهما فيما يتعلَّق باملبلغ عالقة منقطعة، والبنك هو الذي �صرف  ِعي واملدَّ اإذ اإن العالقة بني املُدَّ
والبنك  ال�صركة،  براأ�صمال  امل�صا�ص  بالبنك، وكان عليهما عدم  ال�صركة ).....(  املبلغ من ح�صاب 
للبنك  ه  املوجَّ اخلطاب  �صورة  واأرفق  ال�صركة،  ح�صاب  يف  لديه  اأودعت  التي  املبالغ  على  م�صتاأمن 
االأطراف  وتبادل  ال�صركة،  ح�صاب  من  املبلغ  �صرف  طلبهما  واملت�صمن  و).....(،   ).....( بتوقيع 
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جل�صة  ويف  بها.  واكتفيا  اأقوال  من  لهما  �صبق  عما  م�صمونها  يف  تخرج  مل  املذكرات  من  جمموعة 
يوم االثنني املوافق 1422/10/16هـ اأ�صدرت الدائرة حكمها رقم )112/د/جت/9( لعام 1422هـ 
األف(  عي ).....( مبلغ )مليون ومائتي  للمدَّ تدفع  باأن  الت�صامنية  �صركة ).....(  باإلزام  القا�صي 
َعى عليهما مل ينكرا ا�صتالم املبلغ،  رياٍل، وقد اأقامت الدائرة حكمها على اأ�صباب حا�صلها: اأن املُدَّ
عي؛ الأنه من ح�صته؛ والأن على اليد ما اأخذت حتى توؤديه، وال يغريِّ من ذلك كون  واأنه خا�ص باملدَّ
َعى عليه وكالة  املبلغ �ُصحب من البنك؛ والأن ال�صريكني خموَّالن بال�صرف منه؛ والأن ما دفع به املُدَّ
َعى عليهما به؛ الأنهما ا�صتلما املبلغ حمل املطالبة، وقد اعرت�ص  ر يف �صحة اإلزام املُدَّ ال يغريِّ وال يوؤثِّ
َعى عليهما على احلكم، وبعر�صه على هيئة التدقيق اأ�صدرت فيه حكمها رقم )63/ت/3(  وكيل املُدَّ
لعام 1423هـ القا�صي باأن ال�صركة ).....( مو�صع ال�صراكة مت اإن�صاوؤها مبوجب عقد تاأ�صي�صها املوؤرخ 
االأوىل  جدة  عدل  كتابة  لدى  و�صبطه  ت�صجيله  ومت  1997/4/29م،  املوافق  1417/12/22هـ،  يف 
اأحكامها  جميع  عليها  ويرتتب  اعتباريًا،  قائمة  ال�صركة  معه  تعترب  مما  1418هـ  لعام   )65( بعدد 
اإىل الدائرة يف 1423/4/29هـ با�صرت نظرها على النحو املثَبت  النظامية وال�صرعية. وباإعادتها 
بدفرت �صبطها، حيث مت فتح باب املرافعة، وح�صر االأطراف ال�صابق تعريفهم، ومت�صك كٌل منهما 
بطلباته ال�صابقة، وطلبات الف�صل يف الدعوى. ويف جل�صة يوم الثالثاء 1423/7/17هـ انتهت الدائرة 
اإىل ما انتهت اإليه هيئة التدقيق يف حكمها رقم )63/ت/3( لعام 1423هـ من اأن ت�صفية ال�صركة 
واإنهاءها وفق الباب )احلادي ع�صر( من نظام ال�صركات هو االأ�صح، ويتعنيَّ على الدائرة العدول 
ال�صركة، فحكمت بحكمها رقم )99/د/جت/9(  الق�صية بت�صفية  ال�صابق، واحلكم يف  عن حكمها 
خ عقدها يف  لعام 1423هـ، والقا�صي:- اأواًل: بت�صفية ال�صركة ).....( ذات امل�صوؤولية املحدودة، املوؤرَّ
ل لدى كاتب العدل برقم )65( لعام 1418هـ ثانيًا:  1417/12/22هـ املوافق 1997/4/29م، وامل�صجَّ
ي املذكور االلتزام  يًا وله كافة ال�صالحيات. ثالثًا: على امل�صفِّ تعيني املحا�صب القانوين ).....( م�صفِّ
لة له نظامًا، وعليه  بن�صو�ص نظام ال�صركات، والقيام بت�صفية ال�صركة، وتويل ال�صالحيات املخوَّ
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نظامًا،  عليها  املن�صو�ص  بالواجبات  والقيام  الغري،  وعلى  ال�صركاء  على  ال�صركة  بحقوق  املطالبة 
ا�صتح�صال  وعليه  الر�صمية،  وغري  والر�صمية  الق�صائية  اجلهات  اأمام  لل�صركة  الوحيد  املمثل  وهو 
اأموال ال�صركة من الغري ر�صاًء، اأو ق�صاًء، وت�صديد الديون وااللتزامات، وعليه اال�صتعانة باخلرباء 
التخارج بني  اإذا مل يتم االتفاق على  اإىل �صيولة نقدية  ال�صركة  عند ال�صرورة، وحتويل موجودات 
يتم قفل  للدائرة حتى  نظامًا  الالزمة  التقارير  وتقدمي  الت�صفية،  اأعمال  اإنهاء  ثم  ال�صركاء، ومن 

اأعمال الت�صفية وفق النظام.
ي من الدائرة بقرار منها عند االنتهاء من اأعمال الت�صفية وفقًا ملا يبذله  رابعًا: تقدر اأتعاب امل�صفِّ

من جهد، وما ينجزه من اأعمال، وباإعالنه احلكم على الطرفني قررا القناعة به.
ع عقد تاأ�صي�صها وُوثِّق  وقد اأقامت الدائرة ق�صاءها على اأ�صباب حا�صلها: اأن ال�صركة قد قامت وُوقِّ
بتاريخ   )65( عدد   )4/3/1( اجللد  من   )103/102( رقم  �صحيفته  يف  العدل  كتابة  لدى 
1418/6/21هـ، ومت اإ�صهاره يف جريدة ).....( ح�صب ما يتطلبه النظام، ومت �صداد ر�صوم اإعالن 
خ يف 1418/7/15هـ؛ والأنه قد يكون على ال�صركة التزامات مالية مل�صلحة  الن�صر مبوجب ال�صند املوؤرَّ
امل�صتقلة يف  املالية  الذمة  اكت�صبت  ال�صركة قد  والأن  االأخرى؛  والدخل وغريها من اجلهات  الزكاة 
مواجهة ال�صركاء وال�صركة والغري وفق نظام ال�صركات، وحيث اإنه تبني اأن املبلغ مو�صوع املطالبة قد 
واأنها  ال�صركات،  نظام  وفق  ال�صركة  تاأ�صي�ص  مت  قد  واأنه   ،).....( ال�صركة  ح�صاب  من  �صحبه  مت 
ا�صتوفت اإجراءات قيامها ال�صرعية والنظامية، واأن راأ�صمال ال�صركة قد مت اإيداعه فعاًل يف ح�صاب 
حتت  ال�صركة  عن  مبدئيًا  تقريرًا  ي  امل�صفِّ م  قدَّ وقد  نظامًا،  قائمة  �صركة  وهي   ،).....( ال�صركة 
الت�صفية برقم )424/379( يف 1424/4/24هـ، واعرت�ص عليه الطرفان، ويف 1425/2/6هـ �صلَّم 
برقم   ).....( لل�صركة  الت�صفية  اأعمال  عن  النهائي  تقريره   ).....( القانوين  املحا�صب  ي  امل�صفِّ
بن�صبة  الثالثة  ال�صركاء  حتميل  يجب  اأنه  اإىل  فيه  تو�صل  1425/2/6هـ  يف  خ  واملوؤرَّ  )425/174(
و�صتة  �صبعمائة   )726.346( وقدره  مبلغ  الت�صفية  حمل  ال�صركة  مال  راأ�ص  يف  منهم  كل  ح�صة 
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وع�صرون األفًا وثالثمائة و�صتة واأربعون ريااًل، على اأن يكون على ال�صريك �صركة ).....( مبلغ وقدره 
)290.538( مائتان وت�صعون األفًا وخم�صمائة وثمانية وثالثون ريااًل، وال�صريك ).....( )290.538( 
مائتان وت�صعون األفًا وخم�صمائة وثمانية وثالثون ريااًل، وال�صريك ).....( )145.270( مائة وخم�صة 
واأربعون األفًا ومائتان و�صبعون ريااًل، وذكر اأنه باحتفاظ �صركة ).....( للمبنى الذي ميثل ح�صتها 
يف راأ�ص مال ال�صركة حمل الت�صفية وا�صرتداد ال�صريك ).....( لكامل املبلغ الذي �صبق واأن دفعه 
كجزء من ح�صته براأ�ص مال ال�صركة حمل الت�صفية، يكون لل�صريك ).....( املبلغ املتبقي له، والذي 
مل ي�صرتده من ح�صته يف راأ�ص املال، ويكون ال�صريكان االآخران مدينان له مببلغ وقدره )887.302( 
ثمامنائة و�صبعة وثمانون األفًا وثالثمائة ورياالن، على �صركة ).....( مبلغ )786.352( �صبعمائة 
و�صتة وثمانني األفًا وثالثمائة واثنني وخم�صني ريااًل، وعلى ال�صريك ).....( مبلغ )166.350( مائة 
م  فقدَّ التقرير،  اعرت�صا على  الطرفني  وبعر�صه على  ريااًل،  وثالثمائة وخم�صني  األفًا  و�صتني  و�صتة 
حتت  ال�صركة  ل  حمَّ املحا�صب  اأن  اأواًل:  واملت�صمن:  ي،  امل�صفِّ تقرير  على  اعرتا�صه  ِعي  املُدَّ وكيل 
الت�صفية رواتب واأجور جمموعها مبلغ )302.500( ثالثمائة واألفان وخم�صمائة رياٍل، وهذا املبلغ 
لي�ص على ال�صركة، وال لها اأية عالقة به، حيث انح�صرت م�صاكل الت�صفية يف اخلالف الداخلي بني 
م  ال�صركاء فقط، واأن ال�صركة مل تعمل، وعقد العمل مع مدير ال�صركة مل يتم تنفيذه؛ الأنه مل يقدِّ
منفعة حتى ياأخذ رواتب وبدل �صكن وبدل موا�صالت، ومعلوم اأن االأجرة مقابل العمل، بل اإنه مل تنقل 
مالية  اأعباء  وجدت  قد  كان  واإن  مالية،  اأعباء  باأية  ملتزمة جتاهه  تكون  ال�صركة حتى  اإىل  كفالته 
اأن عقد مدير  كما  الت�صفية،  ال�صركة حمل  ولي�ص على  �صركة ).....(،  كفيله  للمذكور، فهي على 
يقرر  اأن  قبل  اأنه  اأي  1997/11/29م،  بتاريخ  ال�صركاء  وحم�صر  1997/11/1م،  بتاريخ  ال�صركة 
ال�صركاء تعيينه، وعليه فقرار تعيينه باطل، وما ُبني على الباطل فهو باطل، وح�صابه على من عينه 
مديرًا ال على ال�صركة حمل الت�صفية. ثانيًا: اأن املحا�صب حمل ال�صركة حتت الت�صفية تذاكر �صفر 
مببلغ  �صفر  وم�صاريف  ريااًل،  واأربعني  وخم�صة  وت�صعمائة  األفًا  وثالثني  واحد   )31.945( مببلغ 
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)8.914( ثمانية اآالف وت�صعمائة واأربعة ع�صر ريااًل، وم�صاريف معار�ص مببلغ )196.534( مائة 
و�صتة وت�صعني األفًا وخم�صمائة واأربعة وثالثني ريااًل، ولي�ص لها اأ�صا�ص؛ لكون املدير مل يعمل بال�صركة 
التي مل تبداأ العمل، ومل تقم باأي ن�صاط اأو عقود؛ اإذ مل يكن لها �صجل جتاري تعمل حتت ظله، مما 
ب دعوى اأنها عملت، واأنه مت ا�صتئجار معار�ص، اإذ كيف ي�صتاأجر معار�ص ولي�ص لديه ما يعر�صه؟  ُيكذِّ
بل اإن �صفره كان حل�صاب �صركة ).....(، والتي لديها �صركة مرطبات، و�صركة عطور، وحتتاج اإىل 
ل ال�صركة  مثل هذه املعار�ص، وال ي�صح حتميلها على ال�صركة حتت الت�صفية، ثالثًا: اأن املحا�صب حمَّ
نهائية  خمال�صة  رياالت،  وثمانية  وثالثمائة  األفًا  واأربعون  �صبعة   )47.308( مبلغ  الت�صفية  حتت 
تنقل كفاله عليها،  الت�صفية، ومل  لل�صركة حمل  اأية خدمة  م  يقدِّ للمدير ).....(، وهو مل  كخدمة 
ونظام العمل والعمال يلزم الكفيل، وال�صركة حمل النزاع لي�صت كفيلة للمذكور، فكيف يح�صب عليها 
دفع نهاية اخلدمة للعامل؟، واإن ُفر�ص جداًل اأن املذكور له نهاية خدمة، فاإن املبلغ ال ي�صل اإىل هذا 
املبلغ، حيث حت�صب نهاية اخلدمة ن�صف راتب �صهر يف العام، فال ُيعقل اأن يكون املبلغ املذكور اأعاله 
نهاية خدمة، وطلب يف اآخر اعرتا�صه ا�صتبعاد هذه املبالغ وقدرها )596.115( خم�صمائة و�صتة 
َعى عليه االأول �صركة ).....( اعرتا�صه  م وكيل املُدَّ وت�صعون األفًا ومائة وخم�صة ع�صر ريااًل، كما قدَّ
ي ت�صمن: اأن راأ�ص مال ال�صركة حمل الت�صفية ينق�صم اإىل ح�ص�ص نقدية، وح�صة  على تقرير امل�صفِّ
م كٌل من ال�صريكني ).....( و).....( ح�ص�صًا نقدية وفقًا ملا هو مثَبت بعقد ال�صركة،  عينية، وقدَّ
ال�صركاء  مت موكلته �صركة ).....( ح�صة عينية متمثلة يف امل�صنع، والذي مت تقييمه باتفاق  وقدَّ
جميعًا مببلغ )18.956.705( ثمانية ع�صر مليونًا وت�صعمائة و�صتة وخم�صني األفًا و�صبعمائة وخم�ص 
رياالت، والتزموا ب�صداد الفرق ملوكله من اأي قر�ص الحق من �صندوق التنمية اأو من البنوك التجارية، 
للم�صنع ال خالف  الرقبة  فاإن ملكية  اإليه، وعليه  واأ�صار  التقييم  ي يف تقريره هذا  امل�صفِّ اأكد  وقد 
عليها يف اأنها مملوكة ملوكلته، وخ�ص�ص ملنفعة ال�صركة، وحتت ت�صرفها كح�صة عينية لل�صركة حمل 
لت مبعرفة ورغبة وموافقة ال�صركاء جميعًا مببلغ )12.000.000( اثنى ع�صر مليون  الت�صفية �ُصجِّ
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دة اآنفًا منذ تاريخ حترير عقد  ل ال�صركاء لباقي فرق القيمة احلقيقية للم�صنع املحدَّ رياٍل، مع حتمُّ
تاأ�صي�صها يف 1417/12/22هـ؛ ونظرًا لعدم �صداد ال�صركاء يف ال�صركة لفرق قيمة امل�صنع الذي �صبق 
تقييمه كح�صة عينية ملوكلته يف ظل قيام ال�صريكني ب�صحب ح�ص�صهم النقدية يف راأ�ص مال ال�صركة 
بحيلة االحتياج اإىل اال�صتخدام على اأن تعاد احلاجة اإىل ا�صترياد املعدات، فقد ترك اأمر ال�صرف 
اجلدوى  ودرا�صات  تاأ�صي�صها،  م�صروفات  من  موكلته  عاتق  على  الت�صفية  حمل  ال�صركة  على 
االقت�صادية اخلا�صة بها، و�صراء معداتها من خالل ال�صركات االأجنبية، والتعامل مع املقاولني من 
اأجل جتهيز امل�صنع؛ لالنتفاع به، كل ذلك دون م�صاهمة منهما يف تلك امل�صروفات، ويف �صوء هروب 
الت�صفية من مقام  لتلك احل�ص�ص، و�صدور حكم  النقدية، وعدم ردهما  ال�صريكني بح�ص�صهما 
لعام  الق�صية رقم )2/1783/ق(  لعام 1423هـ ال�صادر يف  رة رقم )99/د/جت/9(  املوقَّ الدائرة 
الت�صفية،  بتاريخ 1423/7/17هـ، فقد قامت موكلته با�صرتداد امل�صنع فور �صدور حكم  1421هـ 
وبناًء عليه فاإن الفرتة التي مت تخ�صي�ص امل�صنع لل�صركة حمل الت�صفية كاأحد موجوداتها، والتي 
بداأت من تاريخ حترير عقد تاأ�صي�ص ال�صركة يف 1417/12/22هـ وحتى �صدور حكم الت�صفية، يجب 
ي احت�صاب امل�صروفات التي حتملتها موكلته يف ح�صابات ال�صركة حمل الت�صفية، وقد  على امل�صفِّ
ي يف تقريره االأول بتاريخ 1424/12/24هـ، اإال اأنه ولالأ�صف األغاها دون مربر من ال�صرع  اأثبته امل�صفِّ
خ 1425/2/6هـ بحجة اأن امل�صنع مملوك ملوكلته، وكان االأوىل به  اأو النظام يف تقريره الثاين املوؤرَّ
ال�صريكني  اأن يطالب  الت�صفية  اأعمال  انتهائه من  بت�صليم امل�صنع له قبل  بداًل من مطالبة موكلته 
األغاها  التي  فامل�صروفات  واأي�صًا  حق،  وجه  دون  اها  ا�صرتدَّ التي  النقدية  ح�ص�صها  برد  االآخرين 
ي م�صتندات بذلك، وبها �صبق اأن  مت موكلته للم�صفِّ ي هي م�صروفات فعلية مت �صرفها، وقدَّ امل�صفِّ
�صركة  دفاتر  مع  طابقها  حيث  �صحتها،  من  وتاأكد  اأ�صولها  مطابقة  بعد  فعاًل  ي  امل�صفِّ اعتمدها 
ي اأخطاأ يف حتديده لتاريخ نهاية  موكلته، ومن ثم كان اأوىل له باحت�صابها بداًل من اإلغائها، واأن امل�صفِّ
احت�صاب م�صروفات ال�صركة حمل الت�صفية بتاريخ 1998/6/26م، وهو تاريخ ا�صرتداد ال�صريك 
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الثالث ).....( حل�صته يف راأ�ص املال، وجعله املعيار يف تاريخ انتهاء ما يجب حتميله على ال�صركة 
حمل الت�صفية من امل�صروفات التي قامت موكلته ب�صرفها على تاأ�صي�ص ال�صركة، وهذا فيه خمالفة 
لالأ�ص�ص النظامية املحا�صبية، حيث يجب نظامًا احت�صاب هذه امل�صروفات من بداية حترير عقد 
ي مل  تاأ�صي�ص ال�صركة يف 1417/12/22هـ، وحتى تاريخ انتهاء اأعمال الت�صفية، واأ�صاف اأن امل�صفِّ
النتيجة، ومل  تناق�ص يف  تقريره  ي يف  امل�صفِّ واأن  النظامية،  بالطرق  الت�صفية  اأعمال  باإ�صهار  يقم 
يحت�صب ثلث رواتب الق�صم الهند�صي، والبالغة )17.416( �صبعة ع�صر األفًا واأربعمائة و�صتة ع�صر 
ريااًل عن ال�صهور )1، 2، 1998/5م(؛ ذلك لتفرغ الق�صم الهند�صي الأعمال املتابعة واالإ�صراف على 
االأعمال االإن�صائية ملبنى امل�صنع يف ذلك الوقت، وكان ذلك بتكليف من رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�صركة 
لة له، وكان لغر�ص ن�صاط ال�صركة حمل الت�صفية اأثناء فرتة  حمل الت�صفية وفقًا لل�صالحيات املخوَّ
يف  ال�صركة  على  ر  وفَّ ما  وهذا  موكلته،  ل�صالح  ولي�ص  الت�صفية،  حمل  لل�صركة  امل�صنع  تخ�صي�ص 
ي رواتب حرا�ص اأمن امل�صنع والبالغة )118.450(  مراحل تاأ�صي�صها مبالغ طائلة، ومل يح�صب امل�صفَّ
األفًا واأربعمائة وخم�صون ريااًل؛ وذلك الأهمية حفظ اأمن امل�صنع وعدم تعر�صه  مائة وثمانية ع�صر 
ل�صرقة حمتوياته، ف�صاًل عن اأن اإدارة املدينة ال�صناعية األزمت املن�صاآت ال�صناعية بو�صع حرا�صة 
عليها على مدار ال�صاعة، ومل يحت�صب م�صاريف �صيانة املباين والبالغة )54.125( اأربعة وخم�صون 
لة لرئي�ص جمل�ص اإدارة  األفًا ومائة وخم�صة وع�صرون ريااًل، والتي �صدرت بناًء على ال�صالحيات املخوَّ
خ يف 1997/11/29م، ومل يعرت�ص عليها  املوؤرَّ ال�صركة حمل الت�صفية بناًء على حم�صر االجتماع 
ي م�صاريف  ال�صريك ).....( يف حينها باعتباره نائبًا لرئي�ص جمل�ص االإدارة، ومل يحت�صب امل�صفِّ
التاأمني والبالغة )70.127( �صبعون األفًا ومائة و�صبعة وع�صرون ريااًل، والتي قامت موكلته بدفع هذه 
مبوجب  التاأمني  ل�صركة  االأق�صاط  هذه  لقيمة  ي  للم�صفِّ امل�صلَّمة  امل�صتندات  مبوجب  امل�صروفات 
بولي�صة التاأمني على امل�صنع �صد جميع االأخطار، والذي كان من موجودات ال�صركة فرتة تخ�صي�صه 
ي م�صاريف ر�صوم جتديد اإقامة احلار�ص ).....( والبالغ قدرها )1.200(  لها، ومل يحت�صب امل�صفِّ
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ال�صركة حمل الت�صفية؛ لكونها هي رب العمل يف ذلك  األف ومائتي رياٍل، �صمن امل�صروفات على 
و�صتة  اأربعمائة   )436( والبالغة  امل�صنع  مدير  ابن  عالج  م�صاريف  ي  امل�صفِّ يحت�صب  ومل  الوقت، 
قدرها  والبالغ  �صهور،  ت�صعة  مدة  عن  للم�صنع  املياه  م�صاريف  يحت�صب  مل  واأنه  ريااًل،  وثالثون 
يحت�صب  مل  واأي�صًا  لل�صركة،  تخ�صي�صه  فرتة  دفعه  مت  والذي  رياٍل،  و�صبعمائة  األفان   )2.700(
األفًا  وع�صرون  اأربعة   )24.435( قدرها  والبالغ   ،).....( املهند�ص  خدمة  نهاية  مكافاأة  ي  امل�صفِّ
غًا الأعمال امل�صنع بناًء على قرار من رئي�ص جمل�ص  واأربعمائة وخم�صة وثالثون ريااًل، والذي كان متفرِّ
ي م�صروفات اال�صتهالك على كامل قيمة  اإدارة ال�صركة حمل الت�صفية، وكذلك مل يحت�صب امل�صفِّ
األفًا  وخم�صون  و�صتة  وت�صعمائة  مليونًا  ع�صر  ثمانية   )18.956.705( قدرها  والبالغ  امل�صنع، 
و�صبعمائة وخم�ص رياالت، بدايًة من تاريخ حترير عقد ال�صركة يف 1417/12/22هـ، وحتى تاريخ 
1418/2/3هـ،  يف  ال�صركاء  اجتماع  حم�صر  على  بناًء  نظاميًا،  الت�صفية  الأعمال  ال�صركة  اعتماد 
ي؛ لتعر�صه مل�صائل نظامية بحتة خارجة عن حدود اخت�صا�صه  واإقرارهم بذلك، وبطالن تقرير امل�صفِّ
ما  كل  باأن  متعلاًل  الت�صفية  ال�صركة حمل  التعوي�صات �صمن م�صروفات  اإدراج  ومنها:  املحا�صبي، 
بتلك  املطالبة  االأطراف يف  اأي طرف من  ن�صًا على حق  ن  يت�صمَّ ال�صركاء من عقود مل  به  ارتبط 
التعوي�صات؛ وذلك الأن التعوي�ص ال ُي�صرتط اإدراجه يف عقود تاأ�صي�ص ال�صركة، وقد يكون التعوي�ص 
على االإخالل بالتزام تعاقدي، اأو عن امل�صوؤولية التق�صريية لل�صركاء، كما حدث من �صحب ال�صريكني 
ي مل يحدد قيمة املديونية امل�صتحقة على ال�صركاء ل�صالح  حل�ص�صهما مما اأ�صر مبوكله؛ والأن امل�صفِّ

موكلته الدائنة الوحيدة لل�صركاء ولل�صركة ملطالباتهم ب�صدادها.
ي بالغ يف تقدير اأتعابه والبالغة )100.000( مائة األف رياٍل، وبعر�ص هذه االعرتا�صات على  وامل�صفِّ
م  ي ذكر اأنه �صبق واأن رد عليها يف تقريره النهائي رقم )425/174( يف 1425/2/26هـ املقدَّ امل�صفِّ
ال�صركة  ).....( على  الدكتور  واأجور  رواتب  احت�صاب  ِعي على  املُدَّ اعرتا�ص  اأن  املت�صمن  للدائرة، 
ع  "حمل الت�صفية" مببلغ )302.500( ثالثمائة واألفني وخم�صمائة ريال؛ لكون عقد التاأ�صي�ص املوقَّ
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من ال�صركاء ين�ص يف البند )الثالث ع�صر( على اأن ت�صدر القرارات يف امل�صائل التي ال تتعلق بتعديل 
عقد ال�صركة مبوافقة ال�صركاء اللذين ميثالن ن�صف راأ�ص املال على االأقل؛ والأن حم�صر االجتماع 
ع من ال�صريكني �صركة ).....(، وال�صريك ).....(، واللذان ميثلون )60%( من راأ�ص املال يف  املوقَّ
االإدارة،  ملجل�ص  رئي�صًا   ).....( ال�صيد  انتخاب  على  )اأواًل/3(  البند  يف  وين�ص  1997/11/29م، 
�صه كافة ال�صلطات وال�صالحيات الالزمة لت�صيري  وال�صيد ).....( نائبًا له، واأن للرئي�ص اأو من يفوِّ
اأمور ال�صركة، كما ين�ص يف البند )الرابع( على تعيني الدكتور ).....( مديرًا لل�صركة، وتفوي�ص 
ع من كٍل  خ يف 1997/11/1م موقَّ رئي�ص املجل�ص لتحديد راتبه واملزايا االأخرى، واأن عقد العمل املوؤرَّ
من ال�صيد ).....( عن �صركة ).....(، والدكتور ).....( بتعيني االأخري مديرًا عامًا لل�صركة ).....( 
براتب �صهري )20.000( رياٍل، وبدل �صكن )25%( من الراتب االأ�صا�صي، وبدل موا�صالت )�صيارة 
من ال�صركة(، وبدل اإجازة )راتب �صهر �صنويًا(، وتذاكر �صفر )له ولعائلته( وبناًء عليه مت حتميل 
َعى عليه �صركة ).....( على تاريخ  ال�صركة حتت الت�صفية هذا املبلغ، واأما بالن�صبة العرتا�ص املُدَّ
راأ�ص ماله يف ذلك  ا�صرتد  الثالث ).....( قد  ال�صريك  فاإن  ال�صركة،  انتهاء ما يجب حتميله على 
التاريخ، وذكر اأنه يرى حتميل امل�صاريف حتى ذلك التاريخ )من 1998/1/1م اإىل 1998/6/29م(. 
اأما عن عدم احت�صاب ثلث رواتب الق�صم الهند�صي وحرا�ص االأمن، واأجور �صيانة املباين، وم�صاريف 
التاأمني واجلوازات، وم�صاريف املياه على ال�صركة حتت الت�صفية، فاإن هذه املبالغ ال تلزم ال�صركة 
حمل الت�صفية؛ الرتباطهما املبا�صر بامل�صنع، وامل�صنع مل يدخل ومل ي�صلم لل�صركة حمل الت�صفية، 
وقد ذكر وكيل �صركة ).....( اأن امل�صنع الذي كان ويظل مملوكًا ل�صركة ).....( وحدها ح�صبما 
خ يف 1425/1/25هـ املت�صمن ما ن�صه: )يف  اأفاد به وكيل ال�صريك �صركة ).....( يف خطابه املوؤرَّ
الواقع اأن امل�صنع كان وما زال و�صيظل مملوكًا ل�صركة ).....( وحدها( وهو يرف�ص ت�صليم امل�صنع 
ك بانفراد ملكية امل�صنع  وم�صتندات ملكيته كاأحد موجودات وح�ص�ص ال�صركة حمل الت�صفية، ومت�صَّ
اآل  اأن امل�صنع قد  يف املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل ملوكلته، وح�صبما ظهر من امل�صتندات فلم يتبني 
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العينية،  بح�صتها  تف  مل   ).....( �صركة  فاإن  وعليه  الت�صفية،  حمل  ال�صركة  موجودات  اإىل  فعاًل 
وطلب احت�صاب م�صاريفه على ال�صركة اأو ال�صركاء ال ي�صح، وال وجه لتحميل ال�صركة حمل الت�صفية 
م�صروفات مرتبطة ارتباطًا مبا�صرًا بامل�صنع، كما ومل حتت�صب م�صاريف عالج ابن الدكتور ).....(؛ 
الأنه مل يرد بالعقد ما ي�صري اإىل حتمل ال�صركة حمل الت�صفية م�صاريف عالج اأوالد الدكتور، ومل 
عمله  طبيعة  الأن  الت�صفية؛  حمل  ال�صركة  على   ).....( للمهند�ص  خدمة  نهاية  خمال�صة  حتت�صب 
بالق�صم الهند�صي ل�صركة ).....( اأقرب اإىل ا�صتفادة �صركة ).....(، وعن الطلبات االإ�صافية والتي 
َعى عليها التعوي�صات، فذكر اأنه مل يطلع على اأي م�صتند ثبوتي يوؤيد املطالبة مبثل  تطلب فيها املُدَّ

تلك التعوي�صات، فال تدخل �صمن م�صروفات ال�صركة حمل الت�صفية.
اأ�صا�ص اجلهد الكبري الذي قام ويقوم به  اأتعابنا على  ي فقد قمنا باحت�صاب  اأتعاب امل�صفِّ اأما عن 
َعى عليه مذكرة  املكتب يف هذه الق�صية، وقد بينا التزام كل �صريك مبا له وما عليه، وقد قدم املُدَّ
رواتب  احت�صاب  على  واعرتا�صه  ال�صركة،  مل�صروفات  حتمله  بعدم  ِعي  املُدَّ زعم  رف�ص  فيها  طلب 
واأجور للعمالة اخلا�صة بال�صركة تاأ�صي�صًا على عدم ا�صتخراج �صجل؛ وذلك ملا ن�صت الفقرة )الثانية( 
من املادة )64( من نظام ال�صركات على اأن: "يرتتب على قرار اإعالن تاأ�صي�ص ال�صركة انتقال جميع 
جميع  ال�صركة  حتمل  عليه  يرتتب  كما  ذمتها،  اإىل  حل�صابها  املوؤ�ص�صون  اأجراها  التي  الت�صرفات 
النحو  على  ال�صركة  تاأ�صي�ص  يتم  واإذا مل  التاأ�صي�ص،  املوؤ�ص�صون خالل فرتة  اأنفقها  التي  امل�صاريف 
التي  العينية  احل�ص�ص  اأو  دفعوها،  التي  املبالغ  ي�صرتدوا  اأن  للمكتتبني  كان  النظام  هذا  يف  املبني 
موها، وكان املوؤ�ص�صون م�صوؤولني بالت�صامن يف مواجهة الغري عن االأفعال والت�صرفات التي �صدرت  قدَّ
منهم خالل فرتة التاأ�صي�ص". وذكر اأن هذا الن�ص ي�صري على جميع �صركات االأموال؛ نظرًا خللو 
بتحملهم  ال�صركاء  التزام  الن�ص على  املحدودة من  امل�صوؤولية  ال�صركة ذات  الأحكام  مة  املنظِّ املواد 
م�صروفات التاأ�صي�ص، االأمر الذي ي�صري معه هذا الن�ص على جميع �صركات االأموال التي ت�صرتك 
ال�صركة  التاأ�صي�ص ومن �صمنها هذه  ال�صركاء مب�صروفات  بالتزامات  امل�صوؤولية  اأحكام  جميعها يف 
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حمل الت�صفية، وهي قائمة مبجرد التوقيع على عقد التاأ�صي�ص اخلا�ص بها واملحرر يف 1417/12/22هـ 
بت�صرفات  لالحتجاج  اإال  هو  ما  التجاري  ال�صجل  يف  بالقيد  االإ�صهار  واأن  واقع،  �صركة  باعتبارها 
ال�صركة اأمام الغري اأو العك�ص، واأ�صاف اأن م�صاريف تاأ�صي�ص هذه ال�صركة تاأخذ حكم الديون املمتازة 
ِعي اأ�صبح م�صوؤواًل بالت�صامن مع ال�صريك  التي ت�صتوفى اأواًل قبل اأي ديون اأخرى، وبالتايل فاإن املُدَّ
االآخر ).....(، يف �صددا م�صروفات تاأ�صي�ص ال�صركة حمل الت�صفية ملوكلته �صركة ).....( باعتبارها 
يف  املحرر  ال�صركة  مدير  عمل  عقد  ببطالن  ِعي  املُدَّ طلب  رف�ص  وطلب  لل�صركة،  الوحيدة  الدائنة 
ع عليه من ال�صريكني االأول والثالث، والذي ت�صمن تعيني ).....( رئي�صًا ملجل�ص  1997/11/1م، واملوقَّ
االإدارة، وتفوي�صه بتعيني املدير العام لل�صركة يعد اإجازة الحقة لعقد العمل، فهي كاالإذن امل�صَبق، 
ِعي خالل مراحل تاأ�صي�ص ال�صركة  في�صح االإجراء وال يجوز االعرتا�ص عليه، واأ�صاف اأن �صكوت املُدَّ
على اإنفاق موكلته مل�صروفات التاأ�صي�ص وجتهيز امل�صنع للغر�ص الذي من �صاأنه تكونت ال�صركة يعد 
ر�صا �صمنيًا منه على هذه الت�صرفات التي �صدرت وقبواًل منه لها، ال �صيما واأنه مت تعيينه كنائب 
لرئي�ص جمل�ص االإدارة مبوجب حم�صر اجتماع ال�صركاء املحرر يف 1997/11/29م، والذي كان يحق 
له مبوجب من�صبه االعرتا�ص على هذه امل�صروفات يف تاريخ �صرفها، وبناًء على �صحة عقد عمل 
املدير، فاإن جميع ما قام به يف اإطار �صالحياته و�صعيه جللب املنفعة وامل�صلحة لل�صركة يعترب ملِزمًا 
امل�صنع،  معدات  ملعاينة  للخارج؛  �صفره  تذاكر  م�صاريف  اإنفاق  من  ذلك  ا�صتلزم  وما  لل�صركة، 
اخلا�صة  املعار�ص  يف  واال�صرتاك  باخلارج،  امل�صابهة  امل�صانع  يف  وفعاليتها  اأدائها  على  والوقوف 
باملنتجات الغذائية بهدف التعرف على املنتجات امل�صابهة، واال�صتفادة من طرق الت�صنيع والتعليب، 
َعى عليها االأوىل �صركة ).....( مل ت�صتفد من هذه املعار�ص، حيث مل يكن لديها اأي  علمًا باأن املُدَّ
اأي ن�صاط م�صابه يتعلق باملنتجات امل�صاركة باملعر�ص، والتي مل  م�صنع للمواد الغذائية، ولي�ص لها 
اإدارة ال�صركة حمل  ِعي على هذه امل�صروفات يف حينها باعتباره نائبًا لرئي�ص جمل�ص  يعرت�ص املُدَّ
ِعي على مبلغ مكافاأة نهاية اخلدمة ملدير ال�صركة  الت�صفية يف ذلك الوقت، وطلب رف�ص اعرتا�ص املُدَّ
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من  خدمته  مدة  عن  رياالت  وثمانية  وثالثمائة  األفًا  واأربعون  �صبعة   )47.308( قدرها  البالغ 
1997/11/1م، وحتى 1998/9/30م؛ وذلك الأن هذه املكافاأة ت�صمنت كذلك راتب �صهر االإنذار 
البالغ )20.000( ع�صرون األف رياٍل، وكذلك مبلغ )18.333( ثمانية ع�صر األفًا وثالثمائة وثالثة 
وثالثون ريااًل مقابل ر�صيد اإجازات املدير، واأن ما يخ�ص مكافاأة نهاية اخلدمة هو مبلغ )12.604( 
اثنى ع�صر األفًا و�صتمائة واأربع رياالت منقو�صًا منها مقابل اإجازة خم�صة اأيام ُدفعت من الراتب من 
7/27/اإىل 1998/7/31م، والبالغ قدرها )3.639( ثالثة اآالف و�صتمائة وت�صعة وع�صرون ريااًل، 
وخم�صة  وت�صعمائة  اآالف  ثمانية   )8.975( قدره  اخلدمة  نهاية  كمكافاأة  املخ�ص�ص  املبلغ  فيكون 
و�صبعون ريااًل، ف�صاًل عن التزام ال�صركة بنظام العمل والعمال والقا�صي بدفع مكافاأة نهاية اخلدمة 
ِعي  له ا�صتنادًا اإىل ارتباطها بعقد العمل الذي اأجازه ال�صركاء، وانتهى اإىل طلب رف�ص ادعاءات املُدَّ
عى عليها، وقد  للمدَّ التعوي�صات  تقرير  بالنظر يف  املوقرة  الدائرة  والنظر يف اخت�صا�ص  الواردة، 
ِعي وكالة مذكرة كرر فيها م�صمون ما �صبق، واأ�صاف اأن قرار تعيني مدير ال�صركة ).....(  قدم املُدَّ
بتاريخ 1997/11/1م، وحم�صر ال�صركاء بتاريخ 1997/11/29م، اأي اأن قرار تعيينه قبل حم�صر 
ال�صركاء فهو باطل، علمًا باأنه مل تنقل كفالته على ال�صركة حمل الت�صفية، وذكر اأنه ال توجد �صركة 
على اأر�ص الواقع حتى حتمل م�صاريف �صفر واإيجار معار�ص، وماذا تعر�ص �صركة مل يتم تاأ�صي�صها؟ 
ثم كرر طلبه با�صتبعادها، واأ�صاف اأن ال�صبب الرئي�ص لعدم اإمتام اإجراءات ال�صركة هو عدم تقدمي 
�صركة ).....( ما جاء يف البند )ال�صاد�ص( من عقد تاأ�صي�ص ال�صركة، واملتمثل يف ح�صة عينية عبارة 
عن م�صنع االأثاث، والذي ات�صح اأنه مرهون وال ميكن تقدميه كح�صة عينية يف ال�صركة، كما اأن ما 
اإ�صهار عقد ال�صركة غري �صحيح، فلم يتم �صهر عقد ال�صركة بطرق  َعى عليها من  ذكره وكيل املُدَّ
يومية  جريدة  اأية  اأو   ،).....( جريدة  يف  عنها  يعلن  ومل  ال�صركات،  نظام  ح�صب  املقررة  االإعالن 
اأخرى، كما مل يتم ت�صديد اأية ر�صوم على ذلك، فال وجود لل�صركة يف الواقع العملي، فالعقد باطل وما 
ِعي وكالة للدائرة عقد تاأ�صي�ص ال�صركة  م املُدَّ بني على باطل فهو باطل ثم كرر طلباته ال�صابقة، وقدَّ
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َعى عليهم اإرجاع مبلغ )1.200.000(  ).....(، وخطاب البنك ).....(، والذي يطلب مديره من املُدَّ
َعى عليهم يف �صرف املبلغ، كما قدم خطاب  مليون ومائتي األف رياٍل للمخالفات التي ارتكبها املُدَّ
َعى عليها االأوىل  َعى عليها ب�صرف املبلغ من البنك، وحم�صر ال�صركاء لتقييم ح�صة املُدَّ ال�صركة املُدَّ
مببلغ )18.956.705( ثمانية ع�صر مليونًا وت�صعمائة و�صتة وخم�صني األفًا و�صبعمائة وخم�ص رياالت، 
َعى عليها للدكتور ).....(، وعقد العمل له يف ال�صركة حمل الت�صفية، واأ�صاف اأن نظام  وخطاب املُدَّ
وزارة التجارة ال يقول باأن هناك �صركة ما مل يكن لها �صجل جتاري، ون�صر ملخ�ص عقد تاأ�صي�صه يف 
اجلريدة الر�صمية، وانتهى اإىل طلبه ال�صابق، وقد عر�صت الدائرة على الطرفني ال�صلح يف عدة 
جل�صات؛ اإال اأنه مل يتم التو�صل بينهم اإىل ت�صوية ودية الإنهاء النزاع. ويف جل�صة االأحد 1426/5/12هـ 
ِعي ).....( اإح�صار ال�صريكني ).....( واأخيه ).....( وحتليفهم اليمني ال�صرعية على اأن  طلب املُدَّ
درا�صة جدوى،  واأجور  ورواتب  �صفر،  تذاكر وم�صاريف  تقريره من  ي يف  امل�صفِّ اأثبتها  التي  املبالغ 
عليها  وترتب  عملت  ال�صركة  واأن  ال�صركة،  اأعمال  على  رفت  �صُ قد  فعاًل  واأنها  فعلية،  وم�صاريف 
واأنه  رفت  اأنها فعاًل قد �صُ ِقبلهم  الذي ُعنيِّ من  التي تخ�ص املدير  االأجور واملبالغ  واأن  التزامات، 
ي�صتحقها، واأنه قد عمل يف ال�صركة ول�صاحلها، ومل يعمل يف ذلك الوقت لديهم يف �صركاتهم االأخرى، 
ورئي�ص  الت�صفية،  حمل  ال�صركة  يف   ).....( �صركة  مدير  ب�صفته   ).....( وكيل  الدائرة  فاأفهمت 
الأداء  القادمة؛  موكله يف اجلل�صة  اإح�صار  عليه  باأن  التعيينات  قرار  وم�صدر  فيها،  االإدارة  جمل�ص 
َعى عليهما  اليمني، فا�صتعد باإبالغ موكله بذلك. ويف جل�صة 1426/7/26هـ �صاألت الدائرة وكيل املُدَّ
عن �صبب عدم ح�صور موكله، فقرر اأن موكله يرف�ص احل�صور، ويكتفي مبا قدمه واأنه ال حاجة اإىل 
ال  ملوكله  اليمني  توجيه  اأن  ت�صمنت  مذكرة  وقدم  املقدمة،  امل�صتندات  وجود  ظل  يف  موكله  ح�صور 
ي�صادف �صحيح النظام من الناحية ال�صكلية واملو�صوعية، واأ�صاف اأن الدائرة ا�صتعانت يف الدعوى 
املاثلة بخبري حما�صبي؛ لت�صفية ال�صركة وفقًا لنظام ال�صركات، وهو خبري قدير وذو �صمعة ومكانة 
اأٍي منهما بعدم  ي�صكك يف  لني، ومل  واإ�صدار تقريرين مف�صَّ والتدقيق،  مرموقة يف مهنة املحا�صبة 
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طريف  من  التعاون  بعدم  يفيد  �صيء  اأي  يذكر  ومل  له،  مقدمة  مرا�صالت  اأو  م�صتندات،  اأية  �صحة 
ا�صتكمااًل  ينبغي  وكان  املحا�صبية،  نظره  وجهة  من  متكاملني  تقريرين  قدم  وبالتايل  اخل�صومة، 
ي ومناق�صة  الأعمال الت�صفية وفقًا للمادة )223( من نظام ال�صركات اأن تتم مراجعة تقريري امل�صفِّ
االعرتا�صات املوجهة اإليه؛ ال�صتكمالها متهيدًا العتماد تقرير نهائي عن اأعمال الت�صفية بعد عمل 
باملادة  اإليها  امل�صار  بالطرق  الت�صفية  انتهاء  اإ�صهار  يتم  ثم  عليه،  الت�صديق  ليتم  ح�صاب ختامي؛ 
اليمني تطبيقًا لن�ص املادة )5/107( من الالئحة  )221( من النظام ذاته، وطلب رف�ص توجيه 
التنفيذية لنظام املرافعات ال�صرعية التي تن�ص على اأن )للقا�صي رف�ص توجيه اليمني اإذا ظهر عدم 
اأن ما طلب حللف  اأحقية طالبها(؛ لكون طلبه غري مربر، والأ�صباب غري وا�صحة خا�صة يف �صوء 
اليمني عليه، قد مت اإي�صاحه يف التقرير، وا�صتوفيت هذه اجلزئية وناق�صتها الدائرة مع اخلبري الذي 
ِعي ).....( مذكرة تت�صمن  م املُدَّ اأكدها ل�صالح موكلته ويف جل�صة يوم الثالثاء 1427/2/14هـ قدَّ
جوابه على ما ذكره وكيل ).....( و).....( برف�صهم حلف اليمني؛ الأن ال�صركة ).....( كانت تدار 
ال�صركة  الأن هذه  ال�صركة؛  لهذه  عينوا  م�صوؤولني  اأو  اأي مدراء،  يوجد  ال  اأنه  فذكر  اآخرين،  مبدراء 
اأ�صا�صًا مل تن�صاأ، ومل تقم، ومل ي�صتخرج له �صهادة من البنك تفيد باأن ال�صركاء اأودعوا اأن�صبتهم يف 
البنك؛ ولذلك مل يتم ا�صتخراج �صجل جتاري لها؛ والأنه ال يوجد اأي اتفاق بني ال�صركاء الثالثة، اأو 
تفوي�ص يعطي الأحد من ال�صركاء احلق يف تعيني مديرين اأو موظفني اأو �صحب اأموال من البنوك؛ 
�صركة  باأوراق  توقيعهما  مع  ال�صركاء  اأحد  توقيع  باعتماد  بالكتابة   ).....( بالبنك  غرروا  والأنهم 
).....(، ولي�ص على اأوراق ال�صركة حمل الت�صفية؛ لت�صليل البنك باأن ال�صركة هذه خرجت اإىل حيز 
الوجود، واأنها �صركتهم ي�صتطيعا فعل ما ي�صاءان بها؛ ولكون ).....( و).....( متاأكدين باأنهما ال 
ي�صتطيعا اإيداع ن�صيبهما يف البنك؛ الأن امل�صنع كان مرهونًا، ورخ�صة امل�صنع كانت للنجارة، ولي�صت 
للمواد الغذائية، واأ�صاف اأن من �صحب مبلغه من البنك هو ).....( �صخ�صيًا مع �صقيقه ).....(، 
فعاًل  رفت  �صُ قد  امل�صفي  ذكر  التي  املبالغ  واأن  ال�صركة،  قيام  على  اليمني  اأداء  منهما  يطلب  واأنه 
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َعى عليه وكالة باأن موكله لن يح�صر الأداء اليمني لالأ�صباب  ب املُدَّ ل�صالح ال�صركة حمل الت�صفية، فعقَّ
التي ذكرها يف مذكرته ال�صالف ذكرها. ويف جل�صة االأحد 1427/2/26هـ ا�صتو�صحت الدائرة من 
ع من ال�صركاء؟ فذكر اأن تعيني املدير  ي ).....( عن كيفية تعيني مدير ال�صركة يف العقد املوقَّ امل�صفِّ
يكون باالأغلبية ولي�ص باالإجماع، وقد مت تعيني مدير بقرار من ال�صركاء ).....( مدير �صركة ).....( 
ع من ).....(، وقد ن�ص القرار على تعيني الدكتور ).....(، مديرًا لل�صركة  و).....( فقط، ومل يوقَّ
وقد حدد رئي�ص جمل�ص االإدارة راتبه واملزايا االأخرى، ثم �صدر قرار رئي�ص جمل�ص االإدارة بتعيينه 
يف  بح�ص�صهم  ال�صركاء  اأوفى  هل  الدائرة:  منه  ا�صتو�صحت  ثم  االأخرى،  واملزايا  راتبه،  وحتديد 
عليه يف ح�صاب  املتفق  املال  راأ�ص  ودفع  اأوفى بح�صته،  قد   ).....( ِعي  املُدَّ باأن  فاأجاب:  ال�صركة؟ 
با�صم ال�صركة، كما اأوفت �صركة ).....( براأ�ص مالها على �صكل ح�صة عينية، وهي املعدات املوجودة 
يف م�صنع ).....(، كما دفع ال�صريك ).....( ح�صته نقدًا يف ح�صاب ال�صركة كاملة، ثم ا�صتو�صحت 
 ).....( �صركة  ال�صركة  يف  ال�صريك  مها  قدَّ التي  العينية  احل�صة  على  يده  و�صع  هل  الدائرة  منه 
ب�صفته م�صفيًا لل�صركة؟ فاأجاب: باأنه مل ي�صع يده على احل�صة العينية املذكورة، والتي كان يجب 
ي اإال اأنها مل ت�صلمه امل�صنع، ثم ا�صتو�صحت منه الدائرة عن  على �صركة ).....( ت�صليمها للم�صفِّ
�صبب عدم اإدخالها يف الت�صفية، فذكر اأن �صركة ).....( ال�صريكة يف ال�صركة الواقعة حتت الت�صفية 
ممتنعة عن ت�صليم احل�صة العينية مع اأنها متثل جزءًا من راأ�ص املال، ثم ا�صتو�صحت منه الدائرة: 
ي لل�صركة ق�صاًء؟ فاأجاب: باأنه  هل طلب من �صركة ).....( ت�صليمه احل�صة العينية ب�صفته امل�صفِّ
طلب منهم مبوجب خطابه رقم )425/120( يف 1425/1/9هـ، اإال اأنهم رف�صوا واأجابوا بخطابهم 
بتاريخ 1425/1/25هـ املت�صمن ما ن�صه: )اأن امل�صنع كان وما زال و�صيظل مملوكًا  رقم )دون( 
باحل�صة  فعاًل  تف  مل   ).....( �صركة  ال�صريك  اأن  على  يدل  وهذا  ا.ه،  وحدها(   ).....( ل�صركة 
لل�صركة حمل الت�صفية، ثم ذكر اأنه خاطبهم وات�صل بهم عدة مرات اإال اأنهم مل ي�صتجيبوا له، ومل 
يتم متكينه من دخول امل�صنع الذي يعترب ملكًا لل�صركة ح�صب العقد واالتفاق والتي يتوىل ت�صفيتها، 



752

الت�صفية،  حتت  الواقعة  ال�صركة  ح�صاب  يف  اأودعت  التي  املبالغ  عن  الدائرة  منه  ا�صتو�صحت  ثم 
فاأجاب: باأنه مل يطلع عليها؛ الأن البنك مل ميكنه من ذلك، ثم ا�صتو�صحت منه الدائرة عن االأ�صا�ص 
الذي بني عليه امل�صروفات الواردة يف تقريره املتعلق بالت�صفية، فاأجاب: باأنه اعتمد فقط على عقد 
التاأ�صي�ص املت�صمن اأن ال�صركة تكونت، واأنه ُعني لها مدير، وبطبيعة احلال املدير �صيكون له رواتب 
ومزايا، فاعتمدت على اأنها م�صروفات، ثم ا�صتو�صحت منه الدائرة عن امل�صتند الذي اعتمد عليه 
يف حتديد الراتب واملزايا؟ فاأجاب: باأن العقد ن�ص على اأن راتب املدير: )ع�صرون األف( رياٍل، وبدل 
�صكن )25%( من الراتب االأ�صا�صي، وبدل موا�صالت، وبدل اإجازة راتب �صهر �صنويًا، وتذاكر �صفر 
له ولعائلته، ثم ا�صتو�صحت منه الدائرة: هل تاأكد له وحتقق من اأن املدير املذكور قد عمل ل�صالح 
ال�صركة حمل الت�صفية؟ وهل با�صر املدير املذكور العمل يف ال�صركة الواقعة حتت الت�صفية فعاًل، 
واأدار ال�صركة واأجرى عقودها؟ فاأجاب: باأنه لي�ص هناك اإدارة فعلية وحقيقية لل�صركة، واإمنا �صرع 
ال�صركة مل  اأن  واأكد  ال�صركة،  اإدارة  اأجل حتريك  اململكة من  بزيارات خارج  قام  الأنه  االإدارة؛  يف 
اأية ميزانية، وال يوجد لها دفاتر وال �صجالت وال  اأية عقود، ومل ُت�صدر  تزاول اأي ن�صاط ومل جُتر 
ِقبل ).....( فقط ب�صفته ممثاًل قانونيًا  العام من  العقد، وتكليف املدير  اإال  اأوراق وال م�صتندات 
ل�صركة ).....( ال�صريكة يف ال�صركة الواقعة حتت الت�صفية، ثم ا�صتو�صحت منه الدائرة عن كيفية 
البنك؟  يف  ال�صركة  ح�صاب  على  يطلع  مل  كان  اإذا  احل�صاب  يف  املوَدعة  املبالغ  ل�صرف  ا�صتنتاجه 
ِعي ).....(  فاأجاب: باأن ال�صركاء معرتفون ب�صحب جميع املبالغ من البنك ما عدا مبلغ ال�صريك املُدَّ
األف( رياٍل، ثم ا�صتو�صحت منه الدائرة: هل حتقق فعاًل  املتبقي له والبالغ قدره )مليون ومائتي 
وثبت له اأن املدير املعني كان يعمل ل�صالح ال�صركة التي ذكر اأنها مل تعمل، ومل تبا�صر اأي ن�صاط؟ 
فاأجاب: باأنه ال يعلم حقيقة اإن كان املدير املعني الدكتور ).....( قد عمل و�صافر و�صرع يف االإدارة 
فعاًل ل�صالح ال�صركة حمل الت�صفية اأم ال، واأن هذا ال�صوؤال يوجه لرئي�ص جمل�ص االإدارة ).....(؛ 
الأنه هو الذي اأ�صدر قرار تعيينه، وهو الذي حدد عمله ومهمته ومكان تنفيذه، واأمره بال�صفر وهو 
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اأن املذكور قد �صافر يقينًا واأن �صفره كان  اأي م�صتند يفيد  الذي حدد راتبه ومزاياه؛ الأنه مل يجد 
رفت تلك املبالغ له حل�صاب ال�صركة امل�صفاة، وانتهى اإىل  ل�صالح ال�صركة حمل الت�صفية، واأنه قد �صُ
ا�صتو�صحت  ثم  يعلم حقيقة ذلك،  الذي  وهو  امل�صوؤول  اأن ).....( هو  يوؤكد  فاإنه  للذمة،  اإبراًء  اأنه 
الدائرة من وكيل ).....( احلا�صر املمثل القانوين ل�صركة ).....( ال�صريكة يف ال�صركة امل�صفاة عما 
التي �صرفها املدير،  امل�صوؤول عن حقيقة و�صحة تلك امل�صروفات  اأن موكله هو  ذكره امل�صفي من 
رفت له  فاأجاب: باأن املدير املذكور قد �صافر فعاًل حل�صاب ال�صركة امل�صفاة، وكل امل�صاريف التي �صُ
كانت من اأجل قيام ال�صركة، ولي�صت الأي جمال اآخر يخ�ص موكله، اأو �صركاته االأخرى، اأو امل�صنع، 
ِعي باأن موكله يطلب اليمني من ).....( على اأن امل�صاريف التي اعتمدها املحا�صب  ب وكيل املُدَّ فعقَّ
رفت فعاًل ل�صالح ال�صركة، واأنها مل ُت�صرف الأعمال اأخرى تخ�ص �صركات  ي ).....( قد �صُ امل�صفِّ
رفت  ).....( واأخيه ).....(، واأنه م�صرٌّ على طلب اليمني من ).....( على اأن امل�صروفات قد �صُ
ي من م�صروفات هر م�صروفات  فعاًل على ال�صركة الواقعة حتت الت�صفية، واأن ما اعتمده امل�صفِّ
رفت على ال�صركة حمل الت�صفية فعاًل، وبعر�ص ذلك على وكيل  �صحيحة ولي�صت وهمية، واأنها �صُ
).....( اأجاب: باأنه �صبق واأن قدم مذكرة موؤرخة يف 1426/7/26هـ ويطلب الرجوع اإليها يف م�صاألة 
توجيه اليمني، ثم اأعادت عليه الدائرة ال�صوؤال مرة اأخرى: هل موكله �صيح�صر الأداء اليمني املطلوبة 
اأم ال؟ فاأجاب: باأن موكله لن يح�صر الأداء اليمني لالأ�صباب التي ذكرها يف مذكرته ال�صالف ذكرها، 
موكله  باأن  فاأجاب:  ذلك،  على  بناًء  عليه  �صيحكم  واأنه  اأخرى،  مرة  ال�صوؤال  عليه  الدائرة  فكررت 
ي هل ظهر له على  يرف�ص احل�صور لالأ�صباب الواردة يف املذكرة، ثم ا�صتو�صحت الدائرة من امل�صفِّ
باأنه ال يوجد على  اأو حقوق عمالية؟ فاأجاب:  للتاأمينات،  اأو  ال�صركة حقوق اأخرى للزكاة والدخل، 
ال�صركة اأية حقوق ال عمالية وال تاأمينات وال زكاة ودخل، اإال حقوق املدير املذكور حمل املناق�صة يف 
هذه الدعوى، وهذه قد دفعها �صابقًا ).....(، وادعى اأنها على ال�صركة حمل الت�صفية، وقد اعتمدت 
ِعي ووكيله ال�صرعي باأن ال�صركة مل تعمل  ب املُدَّ يف التقرير اإال اإذا راأت الدائرة خالف ذلك، ثم عقَّ
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ي، وقد  َعى عليه بح�صته العينية، ومل ي�صلِّمها لل�صركة وال للم�صفِّ ومل تبا�صر اأي عمل، ومل يف املُدَّ
التي  رياٍل  األف(  ومائتي  مبلغ )مليون  اإال  يبق  ال�صركة، ومل  ماله يف  راأ�ص  ال�صركاء  كٌل من  �صحب 
من  ال�صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ب�صفته   ).....( �صحبها  وقد  ِعي،  املُدَّ  ).....( ال�صريك  تخ�ص 
يف  خ  املوؤرَّ اخلطاب  مبوجب   )1002126462( رقم  احل�صاب  من   ).....( ال�صركة  ح�صاب 
يف  خ  املوؤرَّ الغربية  للمنطقة  االإقليمي  املدير  من  املر�َصل  اخلطاب  ومبوجب  1998/6/29م، 
َعى عليه قد امتنع عن اأداء اليمني، وهو  1419/11/14هـ املوافق 1999/3/2م، وانتهى اإىل اأن املُدَّ
اخلطابني  مبوجب  �صرفه  الذي  املبلغ  باإعادة   ).....( ميثلها  والتي   ،).....( �صركة  اإلزام  يطلب 
ي عن احلقوق التي على ال�صركة، فذكر اأنه مل  ال�صالف ذكرهما، ثم �صاألت الدائرة مرة اأخرى امل�صفِّ
يظهر له اأية حقوق على ال�صركة ال ممتازة وال عادية اإال حقوق املدير املثبتة يف التقرير، والتي دفعها 
).....(، ومل يبق له يف ذمة ال�صركة اأي مبلغ، كما قرر امل�صفي باأنه قد ا�صتلم اأتعابه، ومل يبق له اأي 
�صيء، وبذلك نعترب الت�صفية منتهية؛ الأنه ال يوجد �صجل جتاري وال عليها اأية التزامات على النحو 
موه من مذكرات، وما اأدلوا به من اأقوال اأ�صدرت  ال�صالف ذكره، وبعد اأن اكتفى االأطراف مبا قدَّ
�صركة  مدير  ب�صفته   ).....( باإلزام  القا�صي  لعام 1427هـ  رقم )55/د/جت/9(  الدائرة حكمها 
عي ال�صريك يف ال�صركة ).....( ).....( مبلغ  ).....( ال�صريكة يف ال�صركة ).....( باأن يدفع للمدَّ
باالأ�صباب، وقد  الت�صفية؛ ملا هو مو�صح  اأعمال  واإنهاء  األف رياٍل،  )1.200.000( مليون ومائتي 
َعى عليها، وبعر�ص الق�صية واحلكم املذكور على  ِعية باحلكم يف حني اعرت�ص عليه املُدَّ اقتنعت املُدَّ
هيئة التدقيق اأ�صدرت فيها حكمها رقم )1092/ت/7( لعام 1428هـ القا�صي بنق�ص حكم الدائرة 
واإعادة الق�صية اإليها تاأ�صي�صًا على اأنه ا�صتبان لها اأن الدعوى اأقيمت على �صركة ).....( يف حني 
لل�صركة،  مديرًا  يكون  اأن  ينفي  والذي   ،).....( �صركة  مدير  ب�صفته   ).....( �صد  احلكم  �صدر 
باالإ�صافة اإىل اأن املبلغ حمل الدعوى �صرف ل�صركة ).....(، وكان املفرت�ص اأن ي�صدر احلكم على 
ِعي ذلك بعد التحقق من ثبوت املبلغ على ال�صركة  ال�صركة، اأو على ال�صريك املت�صامن اإذا طلب املُدَّ
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ومن كون ذلك ال�صريك املطلوب احلكم عليه مت�صامنًا.
املوافق  االثنني  يوم  بجل�صة  ح�صر  حيث  املرافعة،  باب  فيها  فتحت  الدائرة  اإىل  الق�صية  وباإعادة 
وكيل  طلب  حيث   ،).....( عليه  َعى  املُدَّ وكيل  ح�صر  كما   ،).....( ِعي  املُدَّ وكيل  1428/11/23هـ 
ِعي تزويده ب�صورة من الالئحة االعرتا�صية، واإمهاله اإىل اجلل�صة القادمة للرد عليها، وحتديد  املُدَّ
َعى عليه وطلباته جتاهه، فقررت الدائرة تاأجيل نظر الق�صية اإىل جل�صة يوم االثنني املوافق  �صفة املُدَّ
ِعي  املُدَّ وكيل  م  وقدَّ اأعاله،  اإليهما  امل�صار  وكالة  الدعوى  طريف  فيها  ح�صر  حيث  1429/2/11هـ، 
مذكرة مكونة من �صفحة واحدة اأرفق بها �صورة م�صتند واحد ذكر فيها اأنه يطلب احلكم على �صركة 
).....( ذات ال�صجل التجاري رقم ).....(؛ الأن ال�صركة املذكورة هي التي دخلت �صريكة مع موكله، 
َعى عليه مذكرة  وهي �صركة ت�صامنية، واحلكم على اأحد ال�صركاء حكم على االآخرين، فقدم املُدَّ
مكونة من ورقتني اأرفق بها �صور جمموعة م�صتندات ذكر اأنها متثل رده حول ما جاء يف قرار هيئة 
التدقيق، ثم قرر االأطراف االكتفاء وطلبوا حجز الق�صية للحكم، وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل 
ِعي ).....(، كما ح�صر وكيل  الق�صية؛ للدرا�صة والتاأمل اإىل جل�صة هذا اليوم، حيث ح�صر وكيل املُدَّ
َعى عليها ).....(، ويف هذه اجلل�صة قرر الطرفان االكتفاء، ومت�صك كٌل منهم باأقواله ومذكراته  املُدَّ

وم�صتنداته، وطلبوا الف�صل يف الدعوى بحالتها، فُرفعت اجلل�صة للمداولة.

َعى عليه االأول �صركة ).....( بدفع مبلغ )1.200.000( مليون  ِعي طلب اإلزام املُدَّ وحيث اإن املُدَّ
ومائتي األف رياٍل الباقي من ح�صته يف ال�صركة ).....(، واإذ �صبق واأن حكمت الدائرة يف الدعوى 
عي  للمدَّ تدفع  باأن   ).....( �صركة  باإلزام  القا�صي  1422هـ  لعام  )112/د/جت/9(  رقم  بحكمها 
رقم  حكمها  الدعوى  يف  التدقيق  هيئة  اأ�صدرت  واإذ  رياٍل،  األف(  ومائتي  )مليون  مبلغ   ).....(
)63/ت/3( لعام 1423هـ القا�صي باأن ال�صركة ).....( مو�صع ال�صراكة مت اإن�صاوؤها مبوجب عقد 
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خ يف 1417/12/22هـ، املوافق 1997/4/29م، ومت ت�صجيله و�صبطه لدى كتابة عدل  تاأ�صي�صها املوؤَرّ
جدة االأوىل بعدد )65( لعام 1418هـ، مما تعترب معه ال�صركة قائمة اعتباريًا ويرتتب عليها جميع 
1423هـ،  لعام  )99/د/جت/9(  رقم  حكمها  الدائرة  اأ�صدرت  واإذ  وال�صرعية،  النظامية  اأحكامها 
ي  امل�صفِّ قدم  وحيث  لها،  يًا  ).....( م�صفِّ القانوين  املحا�صب  وتعيني  ال�صركة،  بت�صفية  والقا�صية 
و�صلَّمه  1425/2/6هـ  يف  املوؤرخ   )425/274( برقم  الت�صفية  اأعمال  عن  الوحيد  النهائي  تقريره 
للطرفني، واملت�صمن اأنه تو�صل فيه اإىل اأنه يجب حتميل ال�صركاء الثالثة بن�صبة ح�صة كٍل منهم يف 
راأ�ص مال ال�صركة حمل الت�صفية مبلغ وقدره )726.346( �صبعمائة و�صتة وع�صرون األفًا وثالثمائة 
مائتان  وقدره )290.538(  مبلغ   ).....( �صركة  ال�صريك  يكون على  اأن  على  ريااًل  واأربعون  و�صتة 
وت�صعون  مائتان   )290.538(  ).....( وال�صريك  ريااًل،  وثالثون  وثمانية  وخم�صمائة  األفًا  وت�صعون 
األفًا وخم�صمائة وثمانية وثالثون ريااًل، وال�صريك ).....( )145.270( مائة وخم�صة واأربعون األفًا 
ومائتان و�صبعون ريااًل، وذكر اأنه باحتفاظ �صركة ).....( للمبنى الذي ميثل ح�صتها يف راأ�ص مال 
من  كجزء  دفعه  اأن  �صبق  الذي  املبلغ  لكامل   ).....( ال�صريك  وا�صرتداد  الت�صفية  حمل  ال�صركة 
ح�صته براأ�ص مال ال�صركة حمل الت�صفية، يكون لل�صريك ).....( املبلغ املتبقي له والذي مل ي�صرتده 
من ح�صته يف راأ�ص املال، ويكون ال�صريكان االآخران مدينان له مببلغ وقدره )887.302( ثمامنائة 
و�صتة  �صبعمائة   )786.352( مبلغ   ).....( �صركة  على  ورياالن،  وثالثمائة  األفًا  وثمانون  و�صبعة 
وثمانني األفًا وثالثمائة واثنان وخم�صني ريااًل، وعلى ال�صريك ).....( مبلغ )166.350( مائة و�صتة 
ي  امل�صفِّ عنها  اأجاب  باعرتا�صات  الطرفان  اعرت�ص  وحيث  ريااًل،  وخم�صني  وثالثمائة  األفًا  و�صتني 
القرارات  ت�صدر  اأن  على  ع�صر(  )الثالث  البند  يف  ين�ص  ال�صركاء  بني  ع  املوقَّ التاأ�صي�ص  عقد  باأن 
املال  راأ�ص  ن�صف  ميثلون  الذين  ال�صركاء  مبوافقة  ال�صركة  عقد  بتعديل  تتعلق  ال  التي  امل�صائل  يف 
ع من ال�صريكني �صركة ).....(، وال�صريك ).....(، واللذين  على االأقل؛ والأن حم�صر االجتماع املوقَّ
خ يف 1997/11/29م ين�ص يف البند )اأواًل/3( على انتخاب  ميثالن )60%( من راأ�ص املال، واملوؤرَّ
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كافة  يفو�صه  اأو من  للرئي�ص  واأن  له،  نائبًا   ).....( وال�صيد  االإدارة،  ملجل�ص  رئي�صًا   ).....( ال�صيد 
تعيني  على  )الرابع(  البند  يف  ين�ص  كما  ال�صركة،  اأمور  لت�صيري  الالزمة  وال�صالحيات  ال�صلطات 
الدكتور ).....( مديرًا لل�صركة، وتفوي�ص رئي�ص املجل�ص لتحديد راتبه واملزايا االأخرى، واأن عقد 
والدكتور   ،).....( �صركة  عن   ).....( ال�صيد  من  كٍل  من  ع  موقَّ 1997/11/1م  يف  خ  املوؤرَّ العمل 
).....( بتعيني االأخري مديرًا عامًا لل�صركة ).....( براتب �صهري قدره )20.000( ع�صرون األف 
رياٍل، وبدل �صكن )25%( من الراتب االأ�صا�صي، وبدل موا�صالت )�صيارة من ال�صركة(، وبدل اإجازة 
)راتب �صهر �صنويًا( وتذاكر �صفر )له ولعائلته(، وبناًء عليه مت حتميل ال�صركة حتت الت�صفية هذا 
املبلغ، وذكر اأنه يرى حتميل امل�صاريف على ال�صركة حمل الت�صفية حتى تاريخ 1998/6/29م؛ لكون 
ال�صريك الثالث ).....( ا�صرتد راأ�ص ماله يف ذلك التاريخ، وحيث اأجاب امل�صفي باأنه مل يحت�صب 
اإقرار وكيل  امل�صاريف املرتبطة مبا�صرة بامل�صنع؛ لكونه لي�ص داخاًل يف موجودات ال�صركة ح�صب 
بانفراد  الت�صفية، ومت�صك  ال�صركة حمل  كاأحد موجودات  ت�صليم امل�صنع  �صركة ).....(، ورف�صه 
َعى عليها،  ملكيته للم�صنع يف املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل ح�صبما هو ثابت باإقرار مدير ال�صركة املُدَّ
وبامل�صتندات التي اأثبتت اأنه مل يتم ت�صليم امل�صنع لل�صركة حمل الت�صفية كاأحد احل�ص�ص العينية 
واملوجودات، وحيث ثبت للدائرة بتقرير امل�صفي اأن �صركة ).....( ال�صريكة يف ال�صركة الواقعة حتت 
الت�صفية ممتنعة عن ت�صليم احل�صة العينية، والتي متثل جزءًا من راأ�ص املال، واأنه مل يتم ت�صليمها 
لل�صركة منذ تاأ�صي�صها ويثبته خطابهم املوؤرخ يف 1425/1/25هـ املت�صمن ما ن�صه: )اأن امل�صنع كان 
وما زال و�صيظل مملوكًا ل�صركة ).....( وحدها(، مما يوؤكد كون امل�صنع ل�صركة ).....(، ومل يدخل 
يف موجودات ال�صركة حتت الت�صفية ح�صب اإقرارهم، واإذ ذكر امل�صفي باأن االأ�صا�ص الذي بني عليه 
امل�صروفات الواردة يف تقريره املتعلق بالت�صفية هو عقد التاأ�صي�ص، وحم�صر اجتماع ال�صركاء املوؤرخ 
حدد  والذي  1997/11/1م،  يف  خ  املوؤرَّ العمل  وعقد  املدير،  فيه  عني  والذي  1997/11/29م،  يف 
ِعي باأن ال�صركة مل تعمل، واأن املدير املذكور مل يعمل  فيه الرواتب واملزايا للمدير، وحيث دفع املُدَّ
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اإدارة فعلية، واإمنا قد �صرع املدير املعني يف االإدارة؛  ي باأنه لي�ص هناك  ل�صاحلها، واإذ قرر امل�صفِّ
اأية  اأن ال�صركة مل تزاول اأي ن�صاط، ومل جتر  ي  الأنه قام بزيارات خارج اململكة، وحيث قرر امل�صفِّ
عقود، ومل ت�صدر اأية ميزانية، وال يوجد لها دفاتر، وال �صجالت، وال اأوراق، وال م�صتندات اإال العقد 
الواقعة  ال�صركة  ال�صركة يف  ل�صركة ).....(  ِقبل ).....( ب�صفته ممثل قانوين  املدير من  وتكليف 
ي اأن ال�صركاء مقرون ب�صحب ح�ص�صهم يف ال�صركة، واأنه قد مت  حتت الت�صفية، وحيث قرر امل�صفِّ
ِعي ).....( املتبقي له والبالغ قدره )مليون  �صحب جميع املبالغ من البنك ما عدا مبلغ ال�صركة املُدَّ
ي باأنه ال يعلم حقيقة اإن كان املدير املعني الدكتور ).....( قد  ومائتي األف( رياٍل، وحيث قرر امل�صفِّ
عمل و�صافر و�صرع يف االإدارة فعاًل ل�صالح ال�صركة حمل الت�صفية اأم ال؟، واأن هذا من اخت�صا�ص 
رئي�ص جمل�ص االإدارة ).....(؛ الأنه هو الذي اأ�صدر قرار تعيينه، وهو الذي اأمره بال�صفر، وهو الذي 
حدد راتبه ومزاياه، واأ�صاف اأنه مل يجد اأي م�صتند يفيد باأن املذكور قد �صافر يقينًا، اأو اأنه قد �صرف 
ل�صالح ال�صركة حتت الت�صفية تلك املبالغ، بل اإن العقد مع ).....( ومنحته اإجازته ال�صنوية كان 
على مطبوعات �صركة ).....(، وباالتفاق املبا�صر مع ).....(، بل قد ن�ص عقد العمل املذكور على 

اأنه بني طرفني: االأول هو �صركة ).....(، والثاين هو: ).....( ..
َعى عليها �صركة ).....( باأن املدير املذكور قد �صافر فعاًل حل�صاب ال�صركة  وحيث ادعى وكيل املُدَّ
رفت له كانت من اأجل قيام ال�صركة، ولي�صت الأي جمال اآخر يخ�ص  امل�صفاة، وكل امل�صاريف التي �صُ
ي�صلم  اإذ مل  ذلك؛  ينفي  باأنه   ).....( ِعي  املُدَّ ذكر  وحيث  امل�صنع،  اأو  االأخرى،  �صركاته  اأو  موكله، 
اأية  َعى عليه ح�صته، ومل يكن لل�صركة ميزانية وال دفاتر وال �صجالت، ومل يوزع على ال�صركاء  املُدَّ
اإال املبلغ حمل الدعوى، واأنه م�صٌر على  اأرباح من امل�صنع، واأنه قد مت �صحب راأ�ص املال، ومل يبق 
قوله  اإىل  اإذا حلف ففي ذمته وهو يحتكم  واأنه  االإدارة،  رئي�ص جمل�ص  طلب ميني ).....( ب�صفته 
ي من م�صروفات هي م�صروفات �صحيحة، ولي�صت وهمية، واأنها  وميينه على اأن ما اعتمده امل�صفِّ
ي قد ذكر اأنه ال يوجد على ال�صركة  رفت فعاًل على ال�صركة حمل الت�صفية عليه، وحيث اإن امل�صفِّ �صُ
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املدير  االإدارة من حقوق  اإال ما ذكره رئي�ص جمل�ص  تاأمينات، وال زكاة،  اأية حقوق، ال عمالية، وال 
على  اأنها  وادعى   ،).....( �صابقًا  دفعها  قد  مبالغ  وهي  الدعوى،  هذه  يف  املناق�صة  حمل  املذكور 
ال�صركة حمل الت�صفية، واإذ مل تظهر اأية حقوق على ال�صركة ال ممتازة وال عادية اإال حقوق املدير 
امل�صفي  قرر  امل�صفاة، وحيث  ال�صركة  اأنها على  وادعى   ،).....( دفعها  والتي  التقرير،  املثَبتة يف 
باأنه قد ا�صتلم اأتعابه، ومل يبق له اأي �صيء، وبذلك تعترب الت�صفية منتهية؛ الأنه ال يوجد لها �صجل 
َعى عليها �صركة ).....(، ومل تنقل كفالته لل�صركة  جتاري، وحيث اإن املدير املذكور حتت كفالة املُدَّ
حمل الت�صفية، وحيث اإن املحا�صب ذكر اأنه مل يجد اأي م�صتند يفيد باأن املدير �صافر يقينًا، واأن تلك 
رفت حل�صاب ال�صركة امل�صفاة؛ لكونه لي�ص هناك ما ثبت قطعًا كون هذه امل�صروفات من  املبالغ �صُ
م�صروفات ال�صركة امل�صفاة، واأن املدير �صرفها ل�صالح ال�صركة حمل الت�صفية، وحيث اإن ما قدم 
َعى عليها مل يظهر فيها ا�صم ال�صركة حمل الت�صفية،  مة من املُدَّ من م�صتندات على امل�صاريف مقدَّ
ل�صالح  رفت  �صُ امل�صروفات  هذه  باأن  عليها  َعى  املُدَّ وكيل  ادعاه  ما  اإال  ل�صاحلها  رفت  �صُ اأنها  اأو 
ِعي قد دفع بعدم قيام ال�صركة  ِعي ومل يقرها، وحيث اإن املُدَّ ال�صركة حمل الت�صفية، واأنكر ذلك املُدَّ
اأغلب  ِقبل  من  املعني  الت�صفية  حتت  لل�صركة  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ميني  وطلب  للعمل،  ومزاولتها 
رفت على ال�صركة الواقعة حتت الت�صفية، واأن  ال�صركاء على �صحة هذه امل�صروفات، واأنها فعاًل �صُ

ي من م�صروفات �صحيحة، ولي�صت وهمية. ما اعتمده امل�صفِّ
وحيث اإن ال�صريك يف ال�صركة �صركة ).....( ميلكها �صريكان فقط هما: ).....(، و).....(، مبوجب 
عقد التاأ�صي�ص املوؤرخ يف 1408/6/1هـ، واأن ال�صريكني املذكورين مبوجب املادة )ال�صابعة( من عقد 
تاأ�صي�ص �صركة ).....( هما من يدير ال�صركة املذكورة منفردين، اأو جمتمعني، فاإن اليمني تتوجه 
اإليهما، اأو اأحدهما كونها �صركة مت�صامنة، وكون كل منهما له �صالحية اإدارتها، ومتثيلها اأمام الغري 

..
)وهذه  القيم:  ابن  قال  املتداعيني،  اأقوى  جهة  يف  ُت�صرع  اليمني  اأن  على  ن�صوا  الفقهاء  اإن  وحيث 
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من  �صادرة  لكونها  �صحيحة؛  امل�صروفات  هذه  كون  االأ�صل  كان  وملَّا  امل�صتمرة(،  ال�صريعة  قاعدة 
م  �صاحب �صفة، وملَّا كان التعيني واالإ�صراف على املدير من ِقبل رئي�ص جمل�ص االإدارة وهو الذي قدَّ
هذه امل�صروفات ودفعها؛ لكونه امل�صوؤول عن هذه امل�صروفات؛ ولكونه هو املنفرد مبعرفة احلال، وملَّا 
كانت ال�صراكة مبنية على الوكالة والكفالة، وملَّا كان من املقرر �صرعًا اأن القول قول الوكيل مع ميينه؛ 
ِعي ميينه واحتكم اإليها، وحيث مل يح�صر ).....(  الأنه اأمني والقول قوله مع ميينه، واإذا طلب املُدَّ
اأكث من جل�صة للح�صور واأداء اليمني التي  اإمهاله  مدير �صركة ).....(؛ الأداء اليمني املطلوبة مع 
اليمني، وحيث  الأداء  ولن يح�صر  باأنه يرف�ص احل�صور،  ال�صرعي  وكيله  �صريكه، وحيث قرر  طلبها 
ِعي يف دعواه، يوؤيد ذلك اأن  اإن ذلك يعترب نكواًل عن اليمني، ونكوله قرينة ظاهرة على �صدق املُدَّ
َعى عليه مل ي�صلمها لل�صركة  املدير املذكور يعمل يف امل�صنع، وامل�صنع ح�صة عينية، وقد ثبت اأن املُدَّ
امل�صفاة، وهذا كاف يف اإثبات ال�صك يف �صحة عمل املدير ل�صالح ال�صركة امل�صفاة، بل قد ثبت اأن 
امل�صنع املذكور كان مرهونًا، ورخ�صته كانت للتجارة ولي�ص للمواد الغذائية!!، وحيث تبني اأن �صركة 
).....( مل ت�صلم ح�صتها يف ال�صركة اجلديدة، وال ميكن لها ذلك يف ظل كونه مرهونًا، اإ�صافة اإىل 
اأن رخ�صة امل�صنع املذكورة لي�صت للمتاجرة يف املواد الغذائية، بل اإن خطاب ال�صريك االأول مدير 
ي ).....( قد ت�صمن العبارة التالية ن�صًا: "اأن امل�صنع كان وما زال  �صركة ).....( املوجه للم�صفِّ
و�صيظل مملوكًا ل�صركة ).....( وحدها"، وهذا دليل كاف على عدم وفاء ال�صريك باحل�صة العينية 
بح�صته يف ال�صركة؛ ولذلك يعترب ما �صحبه من ح�صاب ال�صركة – حتت الت�صفية – مااًل مملوكًا 

للغري ال يجوز له الت�صرف فيه، ويلزم باإعادته فورًا ..
وحيث اإن الدائرة ترى اأن ال�صركة حمل الدعوى مل تقم اأ�صاًل؛ الأن عقد تاأ�صي�صها قد ن�ص يف الفقرة 
)خام�صًا( على اأن مدة ال�صركة خم�صون عامًا تبداأ من تاريخ قيدها بال�صجل التجاري، والثابت من 
ي ال�صركة ووزارة التجارة اأن ال�صركة املذكورة لي�ص لها  االأوراق ومن اخلطابات املتبادلة بني م�صفِّ

�صجل جتاري اأ�صاًل.
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َعى عليه قد نكل عن اليمني املطلوبة منه؛ اإذ لو كان �صادقًا الأدى اليمني، خا�صة اأنه  وحيث اإن املُدَّ
ِعي، فاإن الدائرة  عيه من م�صروفات، وملَّا كان النكول بينة �صرعية تثبت دعوى املُدَّ يوؤكد �صدق ما يدَّ
َعى عليه بامل�صروفات دفع غري ثابت وغري �صحيح، ويتعني رف�صه لعدم ثبوته. تنتهي اإىل اأن دفع املُدَّ
املقرر  من  وكان   ،).....( العينية  باحل�صة  ال�صريك  ل�صالح  رف  �صُ قد  املذكور  املبلغ  كان  وحيث 
�صرعًا اأن على اليد ما اأخذت حتى توؤديه، لذلك فاإنها تكون هي امللَزمة باإعادته كونها امل�صتفيد منه، 

رف با�صمها وبتفوي�ص من مديرها ..     وكون املبلغ املذكور، �صُ
عي ).....(  لذلك حكمت الدائرة: باإلزام �ضركة ).....( ال�ضريكة يف ال�ضركة ).....( باأن تدفع للمدَّ

مبلغاً وقدره )1.200.000( مليون ومائتا األف ريال؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/942/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 85/د/جت/17 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 591/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

عقد �ضركة – ف�ضخ العقد – ميني.

م يف ال�صراكة  َعى عليه بدفع مبلغ )325000( ريااًل قيمة راأ�ص املال املقدَّ ِعي باإلزام املُدَّ مطالبة املُدَّ
َعى عليه - املقرر فقهًا اأن عقد ال�صراكة من العقود غري الالزمة، فيكون لكل �صريك طلب  مع املُدَّ
اأو  ال�صرر ب�صمان  ا�صتدراك  العقود اجلائزة متى مت  التفا�صخ يف  املنفردة، ويجوز  باإرادته  ف�صخه 
َعى  نحوه – الن�ص يف العقد املرَبم بني طريف الدعوى على اأنه عند عدم مقدرة الطرف االأول )املُدَّ
ِعي( َدينًا  عليه( ت�صغيل واإدارة وت�صويق منتجات امل�صنع ي�صبح جميع ما دفعه الطرف الثاين )املُدَّ
ما  نحو  امل�صنع على  بت�صغيل  قام  اأنه  يثبت  ما  عليه  َعى  املُدَّ تقدمي  – عدم  االأول  الطرف  يف ذمة 
َعى  َعى عليه – موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ ِعي اليمني النافية ملا دفع به املُدَّ ا�صرتطه العقد – حلف املُدَّ

عي املبلغ مو�صوع الدعوى. عليه باأن يدفع للمدَّ

نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ، وتعديالته.
 املر�صوم امللكي رقم )م/63( بتاريخ 1407/11/26هـ وم�صمونه: "اإلغاء املاّدة )232( من نظام 

ال�صرّكات ال�صادر باملر�صوم امللّكي رقم )م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ".

ِعي  املُدَّ وكيل  ال�صرقية  باملنطقة  املظامل  ديوان  فرع  اإىل  م  تقدَّ اأنه  يف  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخ�ص 
َعى عليه، ُقيِّدت ق�صية بالرقم امل�صار اإليه اأعاله، واأحيلت  ).....( بالئحة ادعاء يخت�صم فيها املُدَّ
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1428/4/20هـ  املوافق  ال�صبت  يوم  وبجل�صة  لنظرها،  جل�صات؛  عدة  عقد  ومت  الدائرة،  هذه  اإىل 
ِعي امل�صار اإليه اآنفًا، واملثَبت هويته ووكالته ب�صبط الق�صية، وح�صر حل�صوره  ح�صر فيها وكيل املُدَّ
َعى عليه ).....( املثَبت هويته ووكالته ب�صبط الق�صية، وادعى االأول بقوله: لقد قام موكلي  وكيل املُدَّ
َعى عليه، على اأن  باإبرام عقد �صراكة يف م�صنع الإنتاج االأ�صمدة وذلك يف 1418/12/27هـ مع املُدَّ
يكون ملوكلي ثلث هذا امل�صنع، وعلى اأن يدفع ثالثمائة األف )300.000( رياٍل، وهي متثل قيمة ثلث 
اأ�صالة،  َعى عليه  املُدَّ بناًء على طلب  رياٍل  األف )50.000(  امل�صنع، ثم قام موكلي بدفع خم�صني 
ل امل�صنع – حمل ال�صراكة – كما يجب،  َعى عليه مل ي�صغِّ وذلك ل�صراء ال�صماد اخلام، وحيث اإن املُدَّ
َعى  وقد ن�صت املادة الثالثة من العقد املذكور على اأنه يف حال عدم قدرة الطرف االأول، وهو املُدَّ
ذمة  يف  َدينًا  الثاين  الطرف  دفعه  ما  جميع  ي�صبح  امل�صنع  منتجات  وت�صويق  واإدارة  ت�صغيل  عليه 
األف  وخم�صني  ثالثمائة  وقدره  مبلغ  بدفع  عليه  َعى  املُدَّ باإلزام  احلكم  اأطلب  لذا  االأول،  الطرف 
وال�صماد اخلام، وبعر�ص  التي �صارك بها موكلي يف امل�صنع  الثلث  )350.000( رياٍل، متثل قيمة 
ِعي من اأمر ال�صراكة يف امل�صنع �صحيح، اأما  َعى عليه، قال: اإن ما ذكره وكيل املُدَّ ذلك على وكيل املُدَّ
م�صاركة موكله يف �صراء ال�صماد اخلام بقيمة خم�صني األف )50.000( رياٍل، فال علم يل ويطلب 
م وكيل  مهلة ملراجعة موكله، وبجل�صة يوم االثنني املوافق 1428/9/12هـ ح�صر طرفا الدعوى، وقدَّ
نة من ثالث �صفحات مرَفق بها �صورة من عقد االإيجار املرَبم من موكله مع  َعى عليه مذكرة مكوَّ املُدَّ
�صاحب االأر�ص املزَمع اإقامة م�صنع االأ�صمدة عليها، والذي يذكر اأن هناك اأمرًا من البلدية باإزالة 
امل�صنع من هذه االأر�ص؛ لكونه م�صنع اأ�صمدة، وقد ت�صرر موكلي بذلك فخرج من االأر�ص قبل نهاية 
ِعي قد دفع خم�صة وع�صرين األف )25.000( رياٍل  َعى عليه باأن املُدَّ عقد االإيجار، وقد اأقر وكيل املُدَّ
ملوكله، وهي عبارة عن خم�صة ع�صر األف )15000( رياٍل م�صاركة يف اإيجار االأر�ص التي ا�صتاأجرها 
رياٍل هي  اآالف )10.000(  رياٍل، وع�صرة  األف )30.000(  اإيجارها ثالثون  والبالغ قيمة  موكله، 
َعى عليه عن اإثبات عدم تفريط وتهاون  ِعي اأ�صالة يف �صراء ال�صماد، وب�صوؤال املُدَّ قيمة م�صاركة املُدَّ
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ِعي  املُدَّ مع  الهاتفية  املكاملات  �صوى  مادية  بينة  موكلي  لدى  لي�ص  فقال:  امل�صنع،  ت�صغيل  يف  موكله 
ِعي ذكر اأنه يرغب يف تو�صيح مبلغ )اخلم�صني األف( الذي كان  اأ�صالة، وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ
ُدفعت  رياٍل  األف )25.000(  وع�صرين  وهو عبارة عن خم�صة  ال�صابقة،  النقا�ص يف اجلل�صة  مدار 
األف  والع�صرين  واأما اخلم�صة  ح منه،  املو�صَّ التف�صيل  َعى عليه على  املُدَّ اأقر به وكيل  ب�صيك، وهذا 
)25.000( رياٍل االأخرى فهي قيمة اأتعاب املحاماة، وال�صحيح اأن مبلغ اخلم�صة والع�صرين االأوىل 
متثل قيمة م�صاركة موكله يف ال�صماد فقط؛ الأن ال�صيك مذيَّل فيه هذا االأمر؛ والأن م�صاركة موكله 
عى عليه يف الثلث، ولي�ص يف الن�صف، وبجل�صة يوم االثنني املوافق 1428/11/23هـ ح�صر طرفا  للمدَّ
قام  قد  موكله  اأن  على  البينة  تقدمي  عن  عليه  َعى  املُدَّ وكيل  وب�صوؤال  ح�صورهما،  ال�صابق  الدعوى 
بت�صغيل امل�صنع، وبذل جهدًا يف ذلك، وكذلك البينة على العوائق والعقبات التي حالت دون ت�صغيل 
عي اأ�صالة بال تاريخ وال توقيع؛  هًا من موكله للمدَّ م خطابًا على مطبوعات ).....( موجَّ امل�صنع قدَّ
هذه  قيمة  واأن  القادم،  للعام  ال�صماد  م�صنع  لت�صغيل  وذلك  ِعي،  املُدَّ من  الدعم  طلب  ليت�صمن 
ِعي منها مائة  امل�صروفات بلغت اإجمااًل ثالثمائة واأحد ع�صر األف )311000( رياٍل ي�صتحق على املُدَّ
املبلغ  اإيداع هذا  ِعي  املُدَّ َعى عليه من  املُدَّ اآالف وثالثمائة وثالثون )103330( ريااًل يطلب  وثالثة 
ِعي قال: ال علم يل ب�صحة  املذكور يف ح�صاب موؤ�ص�صة ).....(، وبعر�ص هذا اخلطاب على وكيل املُدَّ
هذا اخلطاب، وعلى فر�ص �صحته، فقد ن�صت املادة ال�صابقة من العقد املرَبم بني الطرفني على اأنه 
بعد ت�صغيل امل�صنع وا�صتمراره يدفع الطرف الثاين، اأي موكلي للطرف االأول مائة األف )100.000( 
ريال؛ لي�صبح بعد ذلك راأ�ص املال منا�صفة بينهما، مما يدل على اأن موكلي غري ملَزم باأية م�صروفات 
َعى عليه باإكمال الت�صنيع  اأخرى ُتطلب منه يف الت�صغيل ونحوه على اأن املادة االأوىل يف العقد تلِزم املُدَّ
والت�صغيل، وهو ما مل يحدث، ولذلك فاإن موكلي يتم�صك باملادة الثالثة من هذا العقد، حيث ي�صبح 
َعى عليه عن م�صري  َعى عليه، هذا وب�صوؤال وكيل املُدَّ ما دفعه لقاء هذه ال�صراكة َدينًا يف ذمة املُدَّ
وهو  بالريا�ص،  املوجود  امل�صنع  اإن�صاء  على  رفت  �صُ قد  باأنها  فاأجاب  ِعي،  املُدَّ دفعها  التي  االأموال 
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هو  ت�صغيله  وال�صبب يف عدم  �صنوات،  ثمان  من  مبني  وهو  االآالت  من  ي�صم عددًا  �صور  عبارة عن 
ِعي، حيث مل يدفع امل�صروفات املطلوبة منه، واكتفى الطرفان مبا اأفادا به، وبجل�صة يوم االأربعاء  املُدَّ
املثَبت هويته  اأ�صالة ).....(  َعى عليه  املُدَّ الدعوى، وح�صر  املوافق 1428/11/25هـ ح�صر طرفا 
َعى عليه اأ�صالة عما يود اإ�صافته، قال: اإنني اأملك م�صنعني االأول كبري،  ب�صبط الق�صية، وب�صوؤال املُدَّ
ِعي، وم�صنع اآخر �صغري مت نقل ال�صراكة اإليه؛ وذلك الأن البلدية قد طلبت  وهو حمل التعاقد مع املُدَّ
ِعي، ومتت املفاهمة معه على اأن  منا اإخالء املوقع، والبحث عن موقع اآخر، وكان ذلك مبعرفة املُدَّ
للم�صنع  االنتقال  لوازم  من  وهي  والرتكيب،  االإن�صاء  م�صاريف  غري  ت�صغيلية  م�صاريف  هناك 
يل  فقال  وغريه،  ورافعات  اأر�صية  و�صبات  حديدية  ومباين  اأر�ص  اأجرة  اإىل  يحتاج  فهو  ال�صغري، 
ِعي: ا�صرف من عندك حتى يتم ت�صغيل امل�صنع، وبعد ذلك �صاأعطيك ما يخ�صني من ن�صبة،  املُدَّ
فبعد اأن قمت برتكيب امل�صنع حدث عائق بالكهرباء، اإذ اإن الطاقة الالزمة؛ لت�صغيل امل�صنع اأعلى 
بكثري من املاأخوذة من مزرعة الدواجن املجاورة للم�صنع، وقمت باإح�صار مولد كهربائي؛ لت�صغيل 
األف )30.000( ريال؛  اأنه يلزمنا دفع ثالثني  له  ِعي حينها، وذكر  املُدَّ امل�صنع فا�صتغل، واأخربت 
ف نف�صك فب�صبب هذه العوائق باالإ�صافة  الإي�صال التيار الكهربائي، فقال يل: لي�ص عندي اأموال و�صرِّ
على  عر�صت  قد  باأين  علمًا  امل�صروع  هذا  توقف  الالزمة  امل�صروفات  دفع  من  ِعي  املُدَّ امتناع  اإىل 
ِعي اأن ياأخذ كامل امل�صنع، والذي ُكلِّف اإجمااًل مبلغًا وقدره مليون ومائتا األف )1.200.000(  املُدَّ
وذلك  املا�صية،  �صنوات  اخلم�ص  طيلة  جيبي  من  دفعتها  والتي  احلار�ص،  اأجرة  اإىل  اإ�صافة  رياٍل، 
ِعي هذا امل�صنع ِعو�صًا عما دفعه، فقِبل ذلك يف حينه، ولكنه غاب فرتة راف�صًا  مقابل اأن ياأخذ املُدَّ
األف  ثالثمائة  بقيمة  م�صرتيًا  وجدت  الدعوى  رفع  بعد  اأنه  علمًا  ماله  راأ�ص  وطالبًا  العر�ص،  هذا 
عن  اأ�صالة  ِعي  املُدَّ على  ذلك  فعر�صت  �صنة  و�صمان  والرتكيب،  للنقل  �صاملة  رياٍل   )300.000(
ِعي منها مائتا األف )200.000( رياٍل، واملائة األف )100.000(  طريق وكيله على اأن ي�صتلم املُدَّ
ِعي، وال وكيله، والذي  رياٍل االأخرى؛ للنقل والرتكيب وال�صمان وال�صيانة ملدة �صنة، فلم يرد على املُدَّ
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ِعي كان معي خطوة بخطوة منذ التفكري يف اإن�صاء امل�صنع اإىل معاينته وت�صغيله مبدئيًا،  اأوؤكده باأن املُدَّ
واأن ما ُذكر يف العقد لي�ص �صاماًل جلميع ما اتفق عليه حول هذه ال�صراكة، بل هناك اتفاقات �صفهية 
ِعي اأ�صالة على نفي جميع ما ذكرته من هذه التف�صيالت، فاأنا  ِعي، ومتى ما حلف يل املُدَّ مع املُدَّ
ِعي وقدره ثالثمائة وخم�صة وع�صرون األف )325.000( رياٍل، وبعر�ص  م�صتعد بدفع ما �صارك به املُدَّ
املوافق  االثنني  يوم  وبجل�صة  موكله،  على  ذلك  لعر�ص  االإمهال؛  طلب  ِعي  املُدَّ وكيل  على  ذلك 
ِعي  1429/1/26هـ ح�صر اأطراف الدعوى ال�صابق ح�صورهم يف اجلل�صة املا�صية، واأفاد وكيل املُدَّ
َعى عليه  ِعي، وبعر�ص ذلك على املُدَّ باأن موكله لي�ص لديه مانع من حلف اليمني النافية ملا دفع به املُدَّ
ِعي على اأن ما دفعه يل بعد توقيع العقد وقدره ثالثمائة وخم�صة وع�صرون األف  قال: اإن حلف يل املُدَّ
)325.000( رياٍل هو جميع ما يجب عليه دفعه يف هذه ال�صراكة، واأنه ال ي�صتحق عليه �صيء �صواها، 
يف  الثلث  البالغة  ح�صته  بح�صب  يلزمه  فيما  عنه  نيابة  بالدفع  يفو�صني  مل  باأنه  كذلك  يل  وحلف 
الفراغ من  نيابة عنه بعد  اأن يدفع يل ما دفعته  الواقع يف ديراب على  مرحلة املن�صاآت يف امل�صنع 
املن�صاآت، ويحلف يل كذلك اأنه مل تكن هناك اتفاقات �صفهية بيننا قبل توقيع العقد وبعده فيما يتعلق 
منها،  ح�صته  ب�صداد  يلتزم  بيننا  املحرر  العقد  �صلب  يف  ُتذكر  مل  التي  املن�صاآت  وكذلك  باالإنتاج، 
وكذلك يحلف يل باأنه مل تكن هناك مفاهمة بغر�ص التخارج وانف�صا�ص ال�صراكة على اأن ياأخذ هو 
األف  وع�صرون  وخم�صة  ثالثمائة  والبالغة  دفعها،  التي  احل�صة  مقابل  الراهنة  بحالته  امل�صنع 
)325.000( رياٍل اإذا حلف يل على نفي ذلك كله، فاأنا قانع باهلل العظيم، وملتزم ب�صداد ما دفعه 
ِعي يف هذه ال�صراكة، وقدره ثالثمائة وخم�صة وع�صرون األف )325.000( رياٍل، وبعر�ص ذلك  املُدَّ
َعى عليه يف هذه  ِعي قال: اإن موكلي لي�ص لديه مانع من احللف على نفي ما دفع به املُدَّ على وكيل املُدَّ
الدعوى على �صفة جوابه، واأطلب من الدائرة ا�صتخالف من تراه منا�صبًا ل�صماع ميني موكلي النافية 
الديوان  ا�صتخالف فرع  واأطلب  املكرمة،  اأن موكلي يعمل يف مكة  اأ�صاف  ثم  َعى عليه،  املُدَّ لدعوى 
املظامل مبحافظة  ديوان  فرع  اإىل  الكتابة  الدائرة  قررت  فقد  عليه،  الإجراء ذلك  مبحافظة جدة؛ 
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جدة؛ الإجراء اال�صتخالف املذكور، وبجل�صة يوم ال�صبت املوافق 1429/4/20هـ ت�صري الدائرة اإىل 
اأنه قد ورد اإليها اال�صتخالف الق�صائي من املحكمة االإدارية مبنطقة مكة املكرمة، وباملناداة على 
ِعي  َعى عليه، وال وكيله، وقد اأفاد وكيل املُدَّ ِعي، وعدم ح�صور املُدَّ طريف الدعوى تبني ح�صور وكيل املُدَّ
َعى عليه بهذه اجلل�صة، وبجل�صة يوم االثنني املوافق 1429/4/29هـ ح�صر فيها وكيل  بعد تبلغ املُدَّ
َعى عليه، وقد ُتلي على طريف الدعوى اال�صتخالف الوارد من الدائرة التجارية  ِعي ووكيل املُدَّ املُدَّ
واأفهمته  ِعي ).....(  املُدَّ "حيث ح�صر  املكرمة ما ن�صه:  االإدارية مبنطقة مكة  باملحكمة  العا�صرة 
الدائرة مبا ورد يف قرار الدائرة التجارية ال�صابعة ع�صرة رقم )9/د/جت/17( لعام 1429هـ، وبعد 
ال�صابعة ع�صر بقرارها  ِعي احلا�صر على ن�ص اليمني التي حددتها الدائرة التجارية  املُدَّ اأن اطلع 
امل�صار اإليه اأعاله قرر ا�صتعداده باأداء اليمني املطلوبة اأمام هذه الدائرة على النحو املبنيَّ بالقرار 
وحلف باهلل قائاًل: )واهلل العظيم الذي ال اإله غريه، وال رب يل �صواه الذي يعلم من ال�صر ما يعلم من 
عى عليه ).....( بعد توقيع العقد وقدره  العالنية، الغالب الطالب، ال�صار النافع، اأن ما دفعته للمدَّ
ثالثمائة وخم�صة وع�صرون األف )325.000( رياٍل هو جميع ما يجب عليَّ دفعه يف هذه ال�صراكة، 
واأنه ال ُي�صتحق عليَّ �صيء من هذه ال�صراكة – حمل الدعوى – �صوى هذا املبلغ املذكور الذي دفعته 
َعى عليه بالدفع نيابة عني فيما يلزمني من مال بح�صب ح�صتي البالغة  �ص املُدَّ عى عليه، ومل اأفوِّ للمدَّ
الثلث على اأن اأدفع له ذلك املال بعد الفراغ من املن�صاآت يف امل�صنع الواقع يف ديراب، واأنه مل تكن 
َعى عليه اتفاقات �صفهية قبل توقيع العقد وبعده فيما يتعلق باالإنتاج واملن�صاآت التي مل  بيني وبني املُدَّ
تكن هناك مفاهمة مع  واأنه مل  ب�صداد ح�صتي منها،  تلزمني  بيننا،  ر  املحرَّ العقد  ُتذكر يف �صلب 
َعى عليه بغر�ص التخارج وانف�صا�ص ال�صراكة على اأن اآخذ امل�صنع بحالته الراهنة مقابل احل�صة  املُدَّ
التي دفعتها وقدرها ثالثمائة وخم�صة وع�صرون األف )325.000( رياٍل واهلل العظيم("، وبعر�ص ما 
التي  ال�صفة  على  ِعي حلف  املُدَّ اأن  دام  ما  قال:  عليه  َعى  املُدَّ وكيل  على  اال�صتخالف  جاء يف هذا 
عى به، لكنه يطلب تق�صيط املبلغ؛ الأنه  ارت�صاها موكلي، وقِبل بها فموكلي ملتزم ب�صداد هذا املبلغ املدَّ
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التق�صيط  اآلية  اأعرف  اأن  اأُحب  قال:  ِعي  املُدَّ وكيل  وبعر�ص ذلك على  مالية حمِرجة،  مير بظروف 
اأن  باأنه من املتع�صر حاليًا على موكلي  َعى عليه  َعى عليه، فاأجاب وكيل املُدَّ املقرتحة من وكيل املُدَّ
ِعي ما عر�صه موكلي من قبل، وهو اأخذ امل�صنع بحالته  عي، ولكني اأعر�ص على املُدَّ يدفع �صيئًا للمدَّ
َعى عليه، وقد حلف  ِعي قال: اإن حق موكلي ثابت يف ذمة املُدَّ الراهنة، وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ
اليمني املطلوبة منه وفق االأ�صول ال�صرعية املعتربة، وموكلي ال رغبة لديه يف التق�صيط، هذا فطلبت 
عى به  اإن موكلي يح�صر دعواه يف املبلغ املدَّ ِعي ح�صر دعوى موكله، فقال:  املُدَّ الدائرة من وكيل 
وقدره ثالثمائة وخم�صة وع�صرون األف )325.000( رياٍل فقط، وعليه ُرفعت اجلل�صة للمداولة، ثم 

اإ�صدار احلكم.

َعى عليه بدفع مبلغ وقدره ثالثمائة األف  ِعي يهدف من دعوى موكله اإىل اإلزام املُدَّ ملا كان وكيل املُدَّ
ِعي يف ال�صراكة مع  م من املُدَّ وخم�صة وع�صرون األف )325.000( رياٍل، وهي متثل راأ�ص املال املقدَّ
َعى عليه يف م�صنع الإنتاج ال�صماد، وحيث اإن ديوان املظامل بهيئة ق�صاء جتاري يخت�ص بنظر  املُدَّ
هذه الدعوى كونها متفرعة عن تطبيق نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 
1385/3/22هـ وتعديالته، لذا فاإن ديوان املظامل يخت�ص بالف�صل فيها بناًء على املر�صوم امللكي 
رقم )م/63( بتاريخ 1407/11/26هـ، كما تخت�ص الدائرة بنظر هذه الدعوى بناًء على قرارات 
مة الخت�صا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين، وفيما يخ�ص مو�صوع  معايل رئي�ص الديوان املنظِّ
وخم�صة  ثالثمائة  وقدره  مبلغ  بدفع  عليه  َعى  املُدَّ باإلزام  احلكم  يطلب  ِعي  املُدَّ وكيل  فاإن  الدعوى 
م لل�صراكة يف امل�صنع؛ الأجل عدم  وع�صرون األف )325.000( رياٍل، وهو عبارة عن راأ�ص املال املقدَّ
َعى عليه، وحيث اإنه من املتقرر فقهًا اأن عقد ال�صركة من العقود غري الالزمة،  ت�صغيله من ِقبل املُدَّ
فيكون لكل واحد من ال�صركاء اأن يف�صخ ال�صركة باإرادته املنفردة يف اأي وقت؛ الأنه عقد اإرفاق فكان 
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جائزًا كالوكالة، وقال فقهاوؤنا من احلنابلة "كما يجوز لكل منهما ف�صخه، فلكٍل منهما عزل �صريكه" 
العقود اجلائزة متى  "التفا�صخ يف  ال�صتون  القاعدة  ابن رجب يف قواعده،  )املغني 21/5(. وذكر 
ت�صمن �صررًا على اأحد املتعاقدين، اأو غريهما ممن له تعلق بالعقد، مل يجز ومل ينفذ اإال اأن ميكن 
ا�صتدراك ال�صرر ب�صمان اأو نحوه؛ فيجوز على ذلك الوجه". وحيث ن�ص ال�صرط الثالث يف العقد 
َعى عليه( بت�صغيل واإدارة وت�صويق  املرَبم بني الطرفني على اأنه عند عدم مقدرة الطرف االأول )املُدَّ
ِعي( َدينًا يف ذمة الطرف االأول، وحيث  منتجات امل�صنع ي�صبح جميع ما دفعه الطرف الثاين )املُدَّ
اإن العقد �صريعة املتعاقدين وال�صروط واجب اإعمالها اإذا كانت �صحيحة ال حتل حرامًا، وال حترم 
حالاًل كما ثبت عن نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�صلَّم فيما رواه اأبو هريرة اأنه قال: )امل�صلمون على 
م ما  َعى عليه مل يقدِّ م حالاًل، اأو اأحل حرامًا". وحيث اإن املُدَّ �صروطهم( ويف رواية "اإال �صرطًا حرَّ
ِعي اليمني النافية ملا دفع به  يثبت اأنه قد قام بت�صغيل امل�صنع واإدارته وت�صويق منتجاته، وملا حلف املُدَّ
َعى عليه بدفع املال اإال اأنه طلب تق�صيط  َعى عليه، وحيث وافق وكيل املُدَّ َعى عليه، وقِبل بذلك املُدَّ املُدَّ

ِعي. ِعي ورف�صه وكيل املُدَّ َعى به، وحيث اإن تق�صيط املال من حق املُدَّ املبلغ املُدَّ
عي ).....( مبلغاً وقدره ثالثمائة  َعى عليه ).....( باأن يدفع للمدَّ لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

وخم�ضة وع�ضرون األف )325.000( رياٍل.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/16/ق لعام 1426هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 24/د/جت/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 600/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

�ضركة – �ضلح – �ضرط عدم املناف�ضة.

َعى عليهما ال�صريكني ال�صابقني معهما من مناف�صتهما يف جمال ت�صنيع  عني مبنع املُدَّ مطالبة املدَّ
عني  ال�صكمانات تنفيذًا التفاقية �صلح �صدر بها حكم ق�صائي بينهما – ثبوت اأن اتفاق ال�صلح بني املدَّ
عى عليه االأول هو عدم العمل لدى �صركات مناف�صة، اأو امل�صاهمة فيها ملدة ع�صر �صنوات – عدم  واملدَّ
َعى عليه  َعى عليه الثاين ابن املُدَّ عني ما يثبت اأن امل�صروع الذي �صيتم تاأ�صي�صه با�صم املُدَّ تقدمي املدَّ
االأول، اإمنا يخ�ص االأخري، اأو اأن االأخري م�صاهم معه فيه – عدم ثبوت قيام امل�صنع مو�صوع املناف�صة 
َعى  َعى عليه االأول بالرتخي�ص البنه املُدَّ وعدم ممار�صته ن�صاطًا ميكن معه التحقق من حتايل املُدَّ
عني يف �صناعة  عليه الثاين يف ممار�صة الن�صاط مو�صوع منع املناف�صة با�صمه – اختالف ن�صاط املدَّ
ال�صكمانات حمل ال�صلح املانع للمناف�صة عن ن�صاط اأجهزة تنقية عوادم ال�صيارات التي ا�صت�صدر 
َعى عليه االأول ترخي�صًا بت�صنيعها – عدم وجود ن�صاط ت�صنيع اأجهزة تنقية عوادم ال�صيارات  املُدَّ

عني وقت الت�صالح – موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى. �صمن ن�صاط املدَّ

 نظام املحكمة التجارية ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.
قرار جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ  وم�صمونه: " نقل اخت�صا�صات هيئات 
ح�صم املنازعات التجارية املن�صو�ص عليها يف النظم والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن 

تطبيق نظام ال�صركات اإىل ديوان املظامل".
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 قرار جمل�ص الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�صمونه: "تويل ديوان املظامل النظر يف 
الق�صايا النا�صئة عن االأعمال التجارية بالتبعية اإىل حني اإن�صاء املحاكم التجارية".

با�صتدعاء  ما  ال�صريكني يف �صركة ).....( ).....( و).....( تقدَّ باأن  الق�صية  تتح�صل وقائع هذه 
اأو�صحا فيه اأنه �صبق واأن �صدر من الدائرة حكمًا ل�صاحلهما برقم )48/د/ت/ج/15( يف الق�صية 
مع  ذمته  واإبراء   ).....( ال�صريك  طرف  اإخالء  ت�صمن  والذي  1424هـ،  لعام  )3/301/ق(  رقم 
اال�صرتاط بعدم العمل يف اأي ن�صاط مماثل لن�صاط امل�صنع - م�صنع ).....( - وذلك طيلة مدة عام 
كامل بدءًا من تاريخ �صدور احلكم املذكور يف 1425/4/14هـ وبناًء عليه قاما باإبراء ذمة املدعو 
).....(، واإعطائه اإخالء طرف من ِقبلهما للعمل لدى �صركة ).....(، وذلك بناًء على طلبهم اإال 
َعى عليه االبن قد متكن من  اأنه بعد مرور ثالثة اأ�صهر فقط من �صدور احلكم املذكور تبني باأن املُدَّ
احل�صول على ترخي�ص �صادر عن هيئة اال�صتثمار برقم )2/516( بتاريخ 1425/7/16هـ؛ الإن�صاء 
وباالطالع  امل�صنع،  با�صم هذا  التنازل  بتعديل خطاب  يرغب  واأنه   ،).....( ُيدعى م�صنع  م�صنع 
برقم  الدمام  التجاري مبدينة  بال�صجل  ل  وامل�صجَّ املذكور،  بامل�صنع  اخلا�ص  التجاري  ال�صجل  على 
اإنتاج  وهو  مل�صنعهم  التجاري  الن�صاط  نف�ص  ميار�ص  اأنه  تبنيَّ  1425/7/21هـ  بتاريخ   )046561(
�صكمانات ال�صيارات خمالفًا بذلك �صروط احلكم ال�صادر من الدائرة، واأنه قد بداأ فعاًل باالإعداد يف 
َعى عليه كان يعمل مبن�صب  الت�صنيع وجتهيز امل�صنع باآالت خم�ص�صة لذلك، وحيث ال يخفى باأن املُدَّ
وم�صادر  واأ�صواقهم  بزبائنهم  تامة  ودراية  علم  على  واأنه  مل�صنعهم،  للمبيعات  التنفيذي  املدير 
م�صرتياتهم، االأمر الذي �صوف يلحق بهم اأ�صد اخل�صائر وال�صرر، ويطلبان �صطب ال�صجل التجاري 
لهذا امل�صنع، اأو �صطب ن�صاط �صكمانات ال�صيارات على االأقل مع اأخذ التعهدات الالزمة على املدعو 
).....(؛ ل�صمان االحرتام وااللتزام باالأحكام ال�صادرة من ديوان املظامل، باالإ�صافة لتمديد مدة 
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اأ�صوة بوالده  حظر عمله �صمن ن�صاطهم )�صناعة �صكمانات ال�صيارات( ملدة ع�صر �صنوات، وذلك 
).....(، ودفعًا الأية خماطر اأخرى ميكن اأن تاأتي منهما، واأرفقا بع�ص امل�صتندات مبا فيها ن�صخة 
دت الدائرة جل�صة 1425/12/29هـ ح�صرها  من حكم الدائرة املذكور، ويف �صبيل نظر الدعوى حدَّ
 ،).....( االبن  عليه  َعى  املُدَّ ووكيل   ).....( عني  املدَّ ال�صركاء  بقية  ووكيل   ).....( اأ�صالة  ِعي  املُدَّ
ال�صريك  باإلزام  مطالبتهم  وح�صروا  ا�صتدعائهم،  يف  جاء  ما  اأكدا  دعواهم  عن  عني  املدَّ وب�صوؤال 
اإنفاذًا حلكم الدائرة  ال�صابق ).....(، وابنه ).....( بعدم املناف�صة ل�صركتهم ملدة ع�صر �صنوات؛ 
م الوكيل عن باقي ال�صركاء ).....( مذكرة اأو�صح فيها اأن ال�صريك ال�صابق  ال�صابق امل�صار اإليه، وقدَّ
يف ال�صركة ).....( قام بتاأ�صي�ص موؤ�ص�صة فردية با�صم م�صنع ).....(، واملقيَّدة بال�صجل التجاري 
 ،)1/30( رقم  اال�صتثمار  هيئة  ترخي�ص  مبوجب  1425/1/24هـ  بتاريخ   )2050045144( رقم 
ابنه  قام  ثم  ال�صيارات،  اأجهزة عوادم  وت�صويق  اإنتاج  اأن�صطته  بتاريخ 1425/1/11هـ، ومن �صمن 
 )46561( رقم  التجاري  بال�صجل  املقيَّد   ).....( م�صنع  با�صم  فردية  موؤ�ص�صة  بتاأ�صي�ص   ).....(
بتاريخ 1425/7/16هـ،  رقم )2/516(  اال�صتثمار  ترخي�ص هيئة  بتاريخ 1425/7/22هـ مبوجب 
ومن �صمن اأن�صطتها �صناعة �صكمانات ال�صيارات ومقر املوؤ�ص�صتني العائدتني لل�صريك ال�صابق وابنه 
واحد وهو امل�صنع امل�صرتى من ِقبل ال�صريك ال�صابق باملنطقة ال�صناعية الثانية �صارع ينبع، بل اإن 
املوؤ�ص�صتني  مقر  اأن  مثَبتًا  راآه  ما  م  وقدَّ املوقع،  على هذا  اال�صتثمار �صدر  هيئة  االبن من  ترخي�ص 
واحد، واأنه وبح�صن نية قامت ال�صركة مبنح ابن ال�صريك ال�صابق موافقة على نقل كفالته اإىل م�صنع 
على  االبن  ح�صول  بعد  فيما  لل�صركة  تبني  ثم  احلكم،  ملنطوق  – اإنفاذًا   ).....( م�صنع   - والده 
ترخي�ص من هيئة اال�صتثمار على النحو ال�صالف ذكره، والذي يعد خمالفة التفاقية املبايعة )البند 

11( وللحكم ال�صادر من الدائرة ا�صتنادًا لهذه االتفاقية، ويتمثل ذلك فيما يلي:
1- اأن ح�صول االبن على الرتخي�ص ما هو اإال حتايل على البند رقم )11( من االتفاقية والقا�صي 

باإلزام والده بعدم مناف�صة ال�صركة ملدة ع�صر �صنوات ب�صكل مبا�صر، اأو غري مبا�صر.
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2- اأن ا�صتخراج ابن ال�صريك ال�صابق ل�صجل جتاري بناًء على ترخي�ص هيئة اال�صتثمار يعد خمالفًا 
ملنطوق احلكم، حيث اإن التزام ال�صركة وفقًا للحكم باإبراء ذمته، ونقل كفالته للغري ولي�ص للعمل 
حل�صابه، واإعمااًل للقاعدة ال�صرعية )يعاَمل املرء بنقي�ص ق�صده( يطلب من الدائرة اإنفاذ اتفاقية 
ال�صابق وابنه بعدم مناف�صة ال�صركة ملدة ع�صر  اإلزام ال�صريك  البيع )البند 11( واحلكم ال�صادر 
َعى عليهما ).....( ن�صخة منها ا�صتمهل للرد، ويف جل�صة 1426/4/9هـ  �صنوات، وبت�صليم وكيل املُدَّ
َعى عليه اأ�صالة ).....(  ِعي اأ�صالة ).....( ووكيل بقية ال�صركاء ).....(، كما ح�صر املُدَّ ح�صر املُدَّ
اأنه فيما يخ�ص  َعى عليهما اأ�صالة ووكالة مذكرة جوابية ت�صمنت  م املُدَّ ووكيل والده ).....(، وقدَّ
َعى عليه ).....(، فاإن هناك فرقًا بني اأجهزة تنقية عادم ال�صيارات وبني �صكمانات ال�صيارات،  املُدَّ
ذلك اأن اأجهزة تنقية عوادم ال�صيارات هي عبارة عن اأجهزة تقوم بتحويل الغازات ال�صارة بالبيئة 
اإىل غازات غري �صارة بوا�صطة حبيبات كيماوية وخاليا �صراميك، وميكن ا�صتعمال هذه االأجهزة 
و�صركة  فقط،  ال�صيارة  �صوت  كتم  فوظيفته  لل�صكمان  بالن�صبة  واأما  وخالفها،  ال�صيارات  ملحركات 
لهما  ي�صبق  ومل   – ال�صيارات  عوادم  تنقية  اأجهزة  بت�صنيع  لها  �ص  مرخَّ غري   -  ).....( م�صنع 
اإنتاجها من قبل بتاتًا، وبناًء عليه ال يحق لها االعرتا�ص على اإنتاجه لها، واأهم من ذلك اأن ت�صويق 
اأجهزة تنقية العوادم حم�صور يف الدول االأوروبية والواليات املتحدة االأمريكية وكندا فقط، اأي ال 
يوجد لها �صوق يف منطقة ال�صرق االأو�صط، وال يدري ما هو ال�صرر الذي �صيعود على م�صنع ).....( 
ا�صتعداد مل�صاعدتهم  واأمريكا وكندا، ومع هذا فهو على  اأوروبا  اإىل  لها وت�صديره  اإنتاجه  يف حالة 
َعى عليه االبن ).....( فاإن  اإنتاج هذا اجلهاز، وفيما يخ�ص املُدَّ واإعطائهم كامل تفا�صيل وتقنية 
على   ).....( االبن  على ح�صول  عني  املدَّ اعرتا�ص  اأحدهما  اأمرين:  اأن  تنح�صر يف  عليه  الدعوى 
الذي  ال�صيارات  �صكمان  �صمنها  من  اأن�صطة  عدة  ملزاولة  اال�صتثمار؛  هيئة  من  �صناعي  ترخي�ص 
اعتربوه حتاياًل على )البند 11( القا�صي باإلزام ال�صريك ال�صابق ).....( بعدم مناف�صة ال�صركة 
واحد،   ).....( االبن  وموؤ�ص�صة  الوالد،  موؤ�ص�صة  مقر  اأن  على  بذلك  وا�صتندوا  �صنوات،  ع�صر  ملدة 
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والرد على ذلك اأن االبن ).....( �صبق واأن تقدم )قبل �صدور احلكم( اإىل الهيئة العامة لال�صتثمار 
بطلب ترخي�ص �صناعي لعدة اأن�صطة �صناعية – مبا فيها �صكمان ال�صيارات – وقد وافقت له الهيئة 
العامة لال�صتثمار واأ�صدرت له ترخي�صًا �صناعيًا ومبوجبه قام با�صتخراج ال�صجل التجاري؛ ليتمكن 
من اإمتام اإجراءات و�صعه النظامي ونقل كفالته على موؤ�ص�صته، حيث اإنه دون ال�صجل التجاري ال 
ن من ذلك، ومزاولة االأن�صطة االأخرى املرخ�ص لها بها، والتي لي�ص لها عالقة مب�صنع ).....(،  مُيكَّ
وهي االأرفف والزوايا املعدنية، وم�صاعدات ال�صيارات، واأذرعة توازن ال�صيارات، وواقيات �صدامات 
ال�صيارات، وله كامل احلق يف مزاولة هذه االأن�صطة، ولكنه مل يزاولها مراعاة لعدم اإثارة اأي م�صاكل 
اإ�صراره  كان  وقد  احلكم،  �صك  يف  اإليها  امل�صار  ال�صنة  م�صي  حتى  االنتظار  ل  وف�صَّ ال�صركاء،  مع 
وا�صحًا و�صريحًا يف جل�صة احلكم على اأن عمل ).....( يف جمال ال�صكمان �صرط ال ميكنه التنازل 
عنه – وبناًء عليه وافق اجلميع على ذلك �صريطة اأن يزاول ن�صاط ال�صكمان بعد �صنة واحدة – وقد 
التزم االبن ).....(  الدائرة برقم )48/د/ت/ج/15( لعام 1425هـ، وقد  �صدر بذلك حكم من 
مب�صمون احلكم، ومل ميار�ص ن�صاط اإنتاج، اأو ت�صويق �صكمان ال�صيارات بتاتًا خالل ال�صنة املذكورة، 
عني اأي دليل اأو  وبتاريخ 1426/4/14هـ يكون قد م�صت �صنة واحدة على احلكم – واإذا كان لدى املدَّ
بينة تظهر اأي ممار�صة لن�صاط ال�صكمان، اأو اإذا اأ�صابهم اأي �صرر اأو خ�صارة ناجتة عن ذلك، فعليهم 
تقدمي البينة، واالأمر الثاين: هو اعتبار ال�صركاء اأن ا�صتخراج االبن ).....( �صجاًل جتاريًا بناء على 
كفالة  ونقل  ذمة  باإبراء  التزامهم  اأن  واعتربوا  احلكم،  ملنطوق  خمالف  اال�صتثمار  هيئة  ترخي�ص 
).....( للغري، ولي�ص للعمل على ح�صابه، والرد على ذلك اأنه بخ�صو�ص اإ�صدار ال�صجل التجاري، 
بالن�صبة  واأما  اإي�صاحه،  مت  ملا  التجاري؛  ال�صجل  اإ�صدار  على  االعرتا�ص  لل�صركاء  يحق  ال  فاإنه 
الدعائهم باأن التزامهم يتلخ�ص باإبراء ذمة ).....(، ونقل كفالته للغري، ولي�ص للعمل حل�صابه، فاإن 
هًا للهيئة العامة لال�صتثمار بتاريخ 2003/11/21م  هناك خطابًا �صادرًا من م�صنع ).....( وموجَّ
يت�صمن تعهد امل�صنع بالتنازل عن كفالة ).....( حال الرتخي�ص له من الهيئة وحتويل مهنته اإىل 
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َعى عليهما مذكرتهما باملطالبة با�صتكمال اإجراءات تنفيذ  م�صتثمر، واأرفق ن�صخة منه، واختتم املُدَّ
َعى عليه ).....( بدفع رواتبه  عني يف احلكم املذكور، واإلزام ال�صركاء بتعوي�ص املُدَّ املطلوب من املدَّ
ع بينه وبني ال�صركة، وهو  من تاريخ انتهاء خدماته يف ال�صركة وحتى تاريخه ح�صب عقد العمل املوقَّ
مبلغ مائة وثالثة وت�صعون األفًا وخم�صمائة وخم�صون رياٍل )193.550( وتعوي�صه عن ت�صرره ب�صبب 
التي  امل�صتندات  من  عددًا  واأرفقا  عائلته،  عن  انقطاعه  اإىل  اأدى  الذي  �صفره  جواز  ت�صليمه  عدم 
ِعي اأ�صالة وكيل بقية ال�صركاء ن�صخة منها ا�صتمهال للرد، ويف  راأيا اأنها توؤيد االإجابة، وبت�صليم املُدَّ
َعى عليه  عني ).....( مذكرة جوابية اأو�صح فيها اأن مق�صد املُدَّ م وكيل املدَّ جل�صة 1426/7/3هـ قدَّ
امل�صمى م�صنع  با�صم ولده، وذلك يف م�صنعه  ال�صكمانات  الن�صاط يف جمال  ).....( يف ممار�صة 
).....(، واالتفاق يق�صي باأال يناف�ص ال�صريك ال�صابق ال�صركة ملدة ع�صر �صنوات، وهو بهذه الطريقة 
ي�صعى للقيام بهذا الن�صاط ومناف�صة ال�صركة، وهو ما يوؤدي لالإ�صرار بها، فاالأب ممنوع من ممار�صة 
اأو  مناف�صة،  �صركات  لدى  العمل  اأو  مبا�صرة،  غري  اأو  مبا�صرة  بطريقة  لل�صركة  مناف�ص  ن�صاط  اأي 
امل�صاهمة فيها ملدة ع�صر �صنوات تبداأ من تاريخ االتفاقية، ويت�صح بجالء حماولة التحايل باأن قام 
االبن باحل�صول على ترخي�ص؛ ملزاولة ن�صاط ال�صكمانات، و�صوف ميار�ص ن�صاطه من خالل امل�صنع 
اململوك لوالده والكائن باملنطقة ال�صناعية الثانية �صارع ينبع، فاأي حتايل اأكث من هذا، كما اأفاد 
ال�صريك ال�صابق باأن الرتخي�ص ال�صناعي الذي ا�صتخرجه يت�صمن عدة اأن�صطة من �صمنها اإنتاج 
 ).....( �صركة م�صنع  واأن  ال�صكمانات،  يختلف عن  وهو  ال�صيارات،  عوادم  تنقية  اأجهزة  وت�صويق 
غري مرخ�ص لها باإنتاج هذه االأجهزة، وعليه فال يعترب هذا مناف�صة لل�صركة، ويرد على ذلك مبا 
اأجزائه  ال�صكمان، ومن �صمن  ال�صيارات هي يف االأ�صل جزء من  اأجهزة تنقية عوادم  اأن  يلي: 1- 
عيه  ويتم تركيبه يف اأ�صطوانة العادم ومهمته تنقية العادم، وتخفي�ص �صوت املاكينة. 2- اأن ما يدَّ
عية اأمر يجايف واقع  ن ب�صجله هو خالف ن�صاط ال�صركة املدَّ ال�صريك ال�صابق من اأن الن�صاط املدوَّ
التجارية  بالغرفة  ال�صكمانات( م�صنف  عية )�صناعة  املدَّ ال�صركة  ن�صاط  اإن ت�صنيف  االأمر، حيث 
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ال�صناعية كن�صاط رئي�صي برقم )37( وفرعي برقم )93( حتت م�صمى �صناعة ال�صكمانات، ن�صاط 
ن يف مركز املعلومات بالغرفة، مما يوؤكد  ال�صريك ال�صابق اأتى بذات الو�صف واالأرقام ح�صبما هو مدوَّ

اأنه اأمام ن�صاط واحد.
عية بدرا�صة ت�صنيع هذا املنتج، ومت اإعداد درا�صات م�صتفي�صة الإنتاجه  3- �صبق اأن قامت ال�صركة املدَّ
َعى عليه،  َعى عليه لل�صركة، وقامت ال�صركة ب�صداد ر�صوم الدرا�صة مبعرفة املُدَّ خالل فرتة اإدارة املُدَّ
ويوؤكد باأن ال�صركة ميكنها القيام بت�صنيع تلك اجلزئية من العادم، اأو تركيبها يف اأي وقت بل قامت 
َعى عليه اأن ت�صويق  برتكيبها لعدد من ال�صيارات خالل اإدارة ال�صريك ال�صابق وحاليًا. 4- اأفاد املُدَّ
عية غري  اأجهزة تنقية العوادم يتم يف الدول االأوروبية والواليات املتحدة االأمريكية وكندا، واأن املدَّ
مرخ�ص لها بت�صنيع هذه االأجهزة، وبالتايل فاإنه ال يحق لها االعرتا�ص على هذا االإنتاج، ويفيد 
من جانبه باأن ال�صرط املتفق عليه بني الطرفني هو اأال يناف�ص ال�صريك ال�صابق ال�صركة ملدة ع�صر 
من  جزء  وهو  املو�صوع،  بهذا  درا�صات  باإعداد  قامت  ال�صركة  اأن  �صلفًا  يعلم  اإنه  وحيث  �صنوات، 
�صنوات  الع�صر  قبل م�صي  به  والعمل  املنتج  باإنتاج هذا  القيام  له  يحق  ال  فاإنه  وبالتايل  ال�صكمان، 
املتفق عليها، واأما فيما يخ�ص ابن ال�صريك ال�صابق ).....(، فاإنه يرد على ما ذكره ب�صاأنه مبا يلي:
م بطلب قبل �صدور احلكم، وحيث اإن احلكم الحق، فاإن هذا يعني اأن االأمر  1- اأفاد باأن املذكور تقدَّ
العامة  الهيئة  اإىل  احلكم  �صدور  قبل  م  تقدَّ باأنه  ادعاءه  فاإن  وعليه  احلكم،  هو  به  واملعتد  امللِزم 
بهذه  يعلمون  ال  ال�صركاء  واأن  �صيما  ال  لل�صركاء،  ملِزمًا  يعد  وال  �صيئًا  االأمر  يغري من  ال  لال�صتثمار 
ن�صاط  مبمار�صة  البنه  �صمح  قد  احلكم  اأن  من  ال�صابق  ال�صريك  ذكره  ملا  �صحة  ال   -2 الواقعة. 
ال�صكمانات حل�صابه، ولعل ال�صريك ال�صابق بقوله هذا يحاول جاهدًا يَلَّ عنق احلقيقة، وتطويع ن�ص 
اإن ن�ص احلكم ومنطوقه �صريح  اإذ  ال�صريح مبا يخدم م�صلحته،  واإخراجه عن منطوقه  احلكم 
َعى عليه اإىل  ووا�صح ال لب�ص فيه، حيث اإن موافقة ال�صركاء ان�صبت فقط على نقل كفالة ابني املُدَّ
الغري، فعبارة الغري ال جدال يف ان�صرافها اإىل غري املعني باالأمر، ومبعنى اأو�صح موافقة ال�صركاء 
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َعى عليه بعقود عمل مع الغري )كفيل اآخر( ولي�ص اال�صتغال حل�صابهما، حيث  على اأن يرتبط ابني املُدَّ
اإن منطوق احلكم قد خال من ذلك، وال ميكن تاأويل منطوق احلكم ال�صريح؛ لي�صمل ادعاء ال�صريك 
ال�صابق، اإ�صافة اإىل اأن ال�صرط الالحق ملوافقة ال�صركاء بنقل الكفالة للغري ال ميكن اإعماله مبعزل 
عن هذه املوافقة، والقول بخالف ذلك يجايف منطوق احلكم ال�صريح ويفتقر ل�صنده، ويوؤيد ذلك 
م�صلك االأطراف قبل احلكم وبعده، فهو اأبلغ دليل على مق�صود ونية االأطراف ويعد مف�صرًا للحكم، 
لل�صركة  خطابًا  اأر�صل  2004/3/15م  املوافق  1425/1/24هـ  وبتاريخ  ال�صابق  ال�صريك  اإن  حيث 
يت�صمن طلب املوافقة على نقل خدمات ابنه ).....( وكفالته اإىل م�صنع ).....( العائد اإليه، ولقد 
اأيام من  اأربعة  املوافق 2004/6/7م )اأي بعد  خ يف 1425/4/19هـ  املوؤرَّ ال�صركة بخطابها  اأجابته 
�صدور احلكم( باملوافقة على طلبه بنقل كفالة ابنه على م�صنع ).....(، وبالتايل فاإن نية االأطراف 
وا�صحة و�صريحة وال ميكن تاأويلها، وعمل الطرفان على اإنفاذها بعد احلكم، وهو ما يكفي؛ لدح�ص 
ادعاء ال�صريك ال�صابق مبوافقة ال�صركاء على ال�صماح البنه باال�صتغال حل�صابه، واأن احلكم اأعطاه 
لهيئة  ه  املوجَّ ال�صريك ).....(  اإىل خطاب  ال�صابق  ال�صريك  ا�صتناد  هذا احلق، وال يقدح يف ذلك 
اال�صتثمار بتاريخ 1424/9/27هـ املوافق 2003/11/21م، حيث اإن ال�صريك ).....( ال ميلك هذا 
�صه ال�صركاء االآخرون باإ�صدار هذا اخلطاب، هذا من جانب، ومن جانب اآخر فاإن  احلق، ومل يفوِّ
حة لنية االأطراف واتفاقاتهم، وبالتايل  هذا اخلطاب قد ُجبَّ باحلكم واخلطابات الالحقة له املو�صِّ
َعى عليه/ال�صريك ال�صابق باأنهم ا�صرتطوا يف جل�صة  َعى عليه، كما قد ذكر املُدَّ ال اأ�صا�ص الدعاء املُدَّ
احلكم مزاولة ).....( ن�صاط ال�صكمانات بعد �صنة واحدة من �صدور احلكم، واأن هذا ال�صرط ال 
اأمام الدائرة  اأنه ادعى  ميكن التنازل عنه، وهو قول غري �صحيح، ويعلم ال�صريك ال�صابق ويتذكر 
عيه مل  ب�صروط مل تت�صمنها اتفاقية تخارجه من ال�صركة، واأفهمه رئي�ص الدائرة يف حينه باأن ما يدَّ
يثبت باتفاقية املبايعة وينكره ال�صركاء، وطلب منه البينة على دعواه فعجز عن ذلك، واأفهمه رئي�ص 
الدائرة اأنه اأ�صبح ال �صفة له يف ال�صركة وتخارج منها مبوجب االتفاقية، ولو �صارت اجلل�صات ب�صورة 
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عادية ملا ا�صتطاع احل�صول على موافقة ال�صركاء بالتنازل عن حقهم النظامي، ونقل كفالة اأبنائه 
اإىل الغري، ولكن ا�صتجابة مل�صاعي الدائرة بحثِّ االأطراف على ال�صلح، وحر�صًا على م�صالح ال�صركة 
اإىل  اأبنائه  كفالة  نقل  على  وافقوا  فقد  ال�صابق،  ل�صريكهم  ال�صركاء  من  وتقديرًا  حينه  يف  لة  املعطَّ
الغري، ولي�ص للعمل حل�صابهم، ولو كان ذلك االأمر هو واقع االأمر، واأن ال�صركاء مل ميانعوا يف ح�صول 
عليهما  َعى  املُدَّ حاول  كما  يخفه،  ومل  الدعوى  يف  ذلك  لبنيَّ  اأجنبي  ا�صتثمار  ترخي�ص  على  ابنه 
يجيبا ومل يربرا  الدعوى، حيث مل  املثارة يف  الرئي�صية  النقاط  بو�صوح على  الرد  وعدم  االلتفاف 
�صوف ميار�ص  االبن  واأن  واحد،  وابنه  )االأب(  ال�صابق  ال�صريك  موؤ�ص�صة  مقر  باأن  الثابتة  احلقيقة 
ل�صجل  االبن  ا�صتخرج  من  تبني  وبعدما  والده،  ميلكه  الذي  امل�صنع  خالل  من  ال�صكمانات  ن�صاط 
حا باإفادات تت�صمن اأقوااًل مر�َصلة يحاوالن بها �صرف نظر الدائرة عن  جتاري باملخالفة للحكم �صرَّ
اأن  ويرى  فقط،  وثانوية  جانبية  اأمور  واإثارة  احلكم،  على  حتايلهما  تثبت  التي  االأ�صا�صية  النقاط 
االإفادة باأن ا�صتخراج ال�صجل التجاري لكي يتمكن من اإمتام اإجراءات و�صعه النظامي ونقل كفالته 
على موؤ�ص�صته؛ الأنه دون ال�صجل التجاري ال يتمكن من ذلك رد غري �صحيح، اإذ اإن ح�صول االبن على 
اأو�صح احلكم  اإذ  النظامي،  لت�صحيح و�صعه  التي حددها احلكم؛  للو�صيلة  ال�صجل اجلاري جتاوز 
فاإن  واأي�صًا  يتمها،  مل  نف�صه  يف  ولغر�ص  اأنه  اإال  بتنفيذها،  ال�صابق   ال�صريك  و�صرع  ذلك،  طريقة 
احل�صول على �صجل جتاري لي�ص الو�صيلة الوحيدة؛ لت�صحيح الو�صع النظامي، وبالتايل فتربيرات 
َعى عليه ).....( بعد ذلك الدخول  َعى عليهما ال ت�صعفهما وال ت�صمد اأمام احلقائق، ثم حاول املُدَّ املُدَّ
يف مطالبات واإثارة اأمور ال اأ�صا�ص لها من ال�صحة، بل ويتحمل هو كامل امل�صوؤولية عن عدم اإكمال 
اإجراءاتها، وهي االأمور التي تتعلق باإكمال اإجراءات تنفيذ احلكم ال�صادر، فجميع االلتزامات التي 
َعى عليهما، واأما  عني قد مت الوفاء بها، و�صبب تعث بع�ص االإجراءات هو ب�صبب املُدَّ من طرف املدَّ
َعى عليه ).....( مببلغ )193.550( رياٍل مقابل عدم ت�صليمه جواز �صفره،  مطالبتهما بتعوي�ص املُدَّ
وت�صرره ب�صبب انقطاعه عن عائلته، كما اأثر عدم نقل كفالته على دخله من حيث فر�ص العمل، اأو 
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ال�صفر للخارج ملتابعة اأموره، فريد على ذلك باأن  عدم نقل الكفالة ال ُت�صاأل عنه ال�صركة وال�صركاء، 
اإنفاذًا  ).....(؛  على م�صنع  ابنه  كفالة  نقل  على  املمانعة  عدم  ال�صابق  لل�صريك  منحهم  فالثابت 
َعى عليه وابنه لغر�ص يف اأنف�صهما مل يكمال اإجراءات نقل الكفالة، وبالتايل فال  للحكم، اإال اأن املُدَّ
َعى عليهما بطلبات موكليه الواردة  م�صوؤولية على ال�صركة وال�صركاء، واختتم مذكرته بطلب اإلزام املُدَّ
َعى عليه  يف الئحة الدعوى، واأرفق بها عددًا من امل�صتندات التي راأى اأنها ت�صندها، وبت�صليم وكيل املُدَّ
االأب ).....( ن�صخة من املذكرة بتاريخ 1426/7/15هـ ا�صتمهل للرد عليها، ويف جل�صة 1426/8/28هـ 
عني من منع االبن ).....(  َعى عليهما اأ�صالة ووكالة مذكرة جوابية اأو�صحا فيها اأن طلب املدَّ م املُدَّ قدَّ
من العمل يف ن�صاط مماثل لن�صاط �صركة ).....( يتناق�ص مع م�صمون حكم الدائرة الذي ين�ص 
مماثل  ن�صاط  يف  املذكور  يعمل  اأال  ا�صرتاط  مع  الغري  اإىل  كفالته  نقل  على  )املوافقة  التايل:  على 
تاريخ �صدور هذا  تاريخ 1425/4/14هـ وهو  اعتبارًا من  �صنة واحدة  لن�صاط �صركة ).....( ملدة 
احلكم(. وقد وافق جميع ال�صركاء على هذا ال�صرط، واأما بالن�صبة الجتهادهم يف تف�صري معنى )نقل 
كفالته للغري( فهو يتعار�ص مع اأ�صول وقواعد اللغة العربية التي حتدد معنى  هذه اجلملة هو نقل 
الكفالة من م�صنع ).....( للغري اأيًا كان هذا الغري دون حتديد م�صماه، والدائرة هي التي اأ�صدرت 
بالتنازل عن كفالة ).....(  واأما خطابهم  العبارة،  لهذه  ال�صحيح  التف�صري  احلكم وميكنها و�صع 
ال�صركة  عام  مدير  من  �صادر  فهو  2003/11/21م،  بتاريخ  لال�صتثمار  العامة  الهيئة  اإىل  ه  املوجَّ
باأنه  اتهام االأب  واأما  العام،  عة من مديرها  ال�صركة موقَّ ).....( وجميع املرا�صالت ال�صادرة عن 
ا�صتخرج   ).....( االبن  فاإن   ،).....( م�صنع  يف  ولده  با�صم  ال�صكمانات  جمال  يف  للعمل  ي�صعى 
من�صو�ص  يعار�ص  ال  وهذا  ال�صيارات،  �صكمان  �صمنها  من  اأن�صطة  عدة  ملزاولة  �صناعيًا  ترخي�صًا 
احلكم اآنف الذكر، ف�صاًل عن اأنه مل يعمل يف جمال �صكمان ال�صيارات حتى هذا التاريخ، واإذا كان 
لدى �صركائه ووكيلهم خالف ذلك فعليهم تقدمي البينة، علمًا باأن له احلق الكامل يف ممار�صة هذا 
واأما  احلكم،  �صدور  تاريخ  من  واحدة  �صنة  م�صي  بعد  اأي  1426/4/13هـ  تاريخ  من  الن�صاط 
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عوادم  تنقية  جهاز   ).....( عليه  عى  للمدَّ ال�صادر  ال�صناعي  الرتخي�ص  �صمول  على  اعرتا�صهم 
ال�صيارات؛ الأنه جزء من ال�صكمان، فيوؤكد اأن هذه القطعة لي�ص لها �صوق اإال يف اأوروبا واأمريكا وكندا، 
وال �صرر عليهم من اإنتاجها من ِقبل امل�صانع االأخرى، ومن جهة اأخرى فهذا اجلهاز لي�ص له عالقة 
اإىل غازات غري �صارة من خالل  بالبيئة  ال�صارة  الغازات  لتحويل  ز  اإنه جمهَّ بل  ال�صيارة،  ب�صوت 
اأجزاء  عديدة  يت�صمن  ال�صيارة(  ال�صيارات )كامت �صوت  �صكمان  نظام  اأن  كما  كيماوية،  معاجلة 
اأخرى  م�صانع  اأن  اأي  ال�صكمان،  عن  خمتلفة  ت�صنيعها  وطريقة  موا�صفاتها  اأن  اإال  له،  مكملة 
موا  عني اأن قدَّ ب مع نظام ال�صكمان، وقد �صبق للمدَّ متخ�ص�صة تقوم بت�صنيعها، يف حني اأنها ُتركَّ
ال�صناعي  ترخي�صه  من  �صطبها  وطلبوا  لال�صتثمار،  العامة  الهيئة  اإىل  اخل�صو�ص  بهذا  �صكوى 
م�صتندين بذلك على �صك احلكم ال�صادر من ديوان املظامل اإال اأن الهيئة بعد درا�صتها لهذا املو�صوع 
عن  يختلف  غر�صه  الأن  نظرًا  ال�صناعي؛  ترخي�صه  �صمن  اجلهاز  هذا  واأبقوا  �صكواهم،  رف�صت 
غر�ص ال�صكمان وطريقة ت�صنيعه، كما اأن املنطقة مليئة مب�صانع ال�صكمانات، واختتما مذكرتهما 
تتعلق  ال  اأخرى  ومطالبات  املذكور  احلكم  بتنفيذ  املتعلقة  املطالبات  من  وعدد  الدعوى  رد  بطلب 
عني ن�صخة منها ا�صتمهل للرد،  مبو�صوع الدعوى، واأرفقا بها عددًا من امل�صتندات، وبت�صليم وكيل املدَّ
عى عليه  َعى عليهما عن مقر م�صنع ).....( العائد للمدَّ عني �صوؤال املُدَّ ويف اجلل�صة طلب وكيل املدَّ
عى عليه االأب يف املنطقة ال�صناعية الثانية  االبن، والذي مقره يف نف�ص مقر امل�صنع اململوك للمدَّ
َعى عليهما  �صارع ينبع، والذي ميار�ص الن�صاط نف�صه املمنوع منه االأب ملدة ع�صر �صنوات، فاأجاب املُدَّ
نف�ص مقر م�صنع  يقع يف   ).....( اأن مقر م�صنع  عني من  املدَّ وكيل  ما ذكره  بنفي  ووكالة  اأ�صالة 
َعى عليه االبن باأنه �صدرت له منحة اأر�ص �صناعية؛ ليمار�ص عليها  َعى عليه االأب، واأ�صاف املُدَّ املُدَّ
عني مذكرة جوابية اأو�صح فيها اأنه ال �صحة  م وكيل املدَّ اأن�صطته فيها، ويف جل�صة 1426/10/27هـ قدَّ
َعى عليهما من اأن منطوق احلكم ال�صابق قد اأعطى ابن ال�صريك ال�صابق حق ممار�صة  عيه املُدَّ ملا يدَّ
يتناول هذا  وا�صح و�صريح، ومل  وبا�صمه، فمنطوق احلكم  ال�صركة حل�صابه  لن�صاط  ن�صاط مماثل 
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االأمر، اإذ جاء قا�صرًا على نقل كفالته للغري، وهو االأمر الذي ان�صبت عليه موافقة ال�صركاء، والقول 
الطرفني يف  اأن مناق�صات  َعى عليه من  املُدَّ ملا ذكره  اأنه ال �صحة  الدليل، كما  يعوزه  بخالف ذلك 
جل�صة احلكم اأعاله تناولت ال�صماح البنه مبزاولة ن�صاط ال�صكمانات، واإال ملا فات على الدائرة الن�ص 
َعى عليه على ذكره وت�صمينه منطوق احلكم، كما  على ذلك �صراحة يف منطوق احلكم، بل الأ�صر املُدَّ
اأن امل�صتقر عليه ق�صاًء وفقهًا بخ�صو�ص �صرط عدم املناف�صة اأنه ال يقت�صر على امللتزم بهذا ال�صرط، 
بل ميتد اإىل غريه من االأ�صخا�ص الواقعني حتت تاأثريه، ولذلك ا�صتقر الق�صاء والفقه املقاَرن على 
اأنه ال يجوز ملن التزم بعدم املناف�صة اأن ين�صئ جتارة مماثلة بوا�صطة اأ�صخا�ص ي�صخرهم حل�صابه؛ 
للقيام بهذا العمل، وذلك للحيلولة دون تهربه من التزامه بعدم املناف�صة، وعليه فاإن دعوى موكليه 
مبنع ابن ال�صريك ال�صابق من مزاولة ن�صاط ال�صكمانات يتفق مع منطوق احلكم ومدلوله، وما هو اإال 
بعد  وم�صلكهم  االأطراف  اتفاق  ويعك�ص  عقدًا،  االأب  على  املفرو�ص  املناف�صة  عدم  ل�صرط  اإعمال 
عليهما  َعى  املُدَّ وبت�صليم  امل�صتندات،  بع�ص  بها  واأرفق  ال�صابقة،  اإجاباته  بع�ص  فيها  وكرر  احلكم، 
الوكيل ).....( مذكرة  م  للرد، ويف جل�صة 1427/2/12هـ قدَّ ا�صتمهال  ن�صخة منها  اأ�صالة ووكالة 
عني ن�صخة منها ا�صتمهل  َعى عليهما وبت�صليم وكيل املدَّ جوابية مل تخرج عما �صبق واأن دفع به املُدَّ
ثم  للدرا�صة،  اجلل�صة  ُرفعت  وعليه  ماه،  قدَّ مبا  الطرفان  اكتفى  1427/4/16هـ  جل�صة  ويف  للرد، 
اإىل  االأ�صئلة  بع�ص  توجيه  اأجل  من  وذلك  اخل�صوم،  فيها  يكتمل  مل  جل�صات  عدة  الدائرة  عقدت 
َعى عليه ).....( عن ن�صاطه حمل النزاع،  َعى عليهما، ويف جل�صة هذا اليوم �صاألت الدائرة املُدَّ املُدَّ
حتت  امل�صنع  يزال  وال  يبداأ  مل  العوادم  وتنقية  ال�صكمانات  ب�صناعة  املتعلق  ن�صاطه  باأن  فاأفاد 
َعى  عني اأفاد باأنه ال يعلم هل اإنه بالفعل مت ت�صغيل م�صنع املُدَّ التاأ�صي�ص، وبعر�ص ذلك على وكيل املدَّ
عى عليه اأ�صالة ووكالة باأنه بخ�صو�ص مطالباته التي ذكرها يف  عليه اأم ال، كما توجهت الدائرة للمدَّ
اأن يتقدم بها ب�صفة م�صتقلة؛ لعدم تعلقها مبو�صوع  اإن كان م�صرًا عليها فله  عني  دفوعه �صد املدَّ

الدعوى، وراأت الدائرة رفع اجلل�صة للمداولة.
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دعوى  اإن  وحيث  وم�صتنداتها،  الق�صية  اأوراق  على  االطالع  وبعد  واالإجابة،  الدعوى  �صماع  وبعد 
من  وابنه   ).....( م�صنع  �صركة  يف   ).....( عليهما  َعى  املُدَّ مبنع  املطالبة  يف  تنح�صر  عني  املدَّ
ب�صاأنها  ال�صادر  ال�صلح  التفاقية  تنفيذًا  �صنوات؛  ع�صر  ملدة  ن�صاطها  يف  عية  املدَّ ال�صركة  مناف�صة 
حكم الدائرة ال�صابق رقم )48/د/ت/ج/15( لعام 1425هـ، وحيث اإن هذا النزاع يتعلق باأعمال 
اأ�صخا�ص تنطبق عليهم �صفة التاجر، فاإن الدوائر التجارية بديوان املظامل تخت�ص  جتارية، وبني 
بنظر هذا النزاع، والف�صل فيه ح�صب ن�ص املادتني )2، 443( من نظام املحكمة التجارية، وقراري 
جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ ، ورقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ، كما 
مة  تخت�ص هذه الدائرة بنظر الدعوى، والف�صل فيها بناًء على قرارات معايل رئي�ص الديوان املنظِّ

الخت�صا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين.
عية منح�صرة بطلب منع  وحيث اإنه فيما يخ�ص نظر الدعوى مو�صوعًا، فاإنه ملا كانت مطالبة املدَّ
عية – �صركة ).....( – يف ن�صاطها ملدة ع�صر �صنوات تنفيذًا  َعى عليهما من مناف�صة ال�صركة املدَّ املُدَّ
عة بني الطرفني، وال�صادر باإثباتها حكم هذه الدائرة رقم )48/د/ت/ج/15(   التفاقية ال�صلح املوقَّ

لعام 1425هـ وذلك لوجود بوادر تدل على املناف�صة بطريقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة.
َعى عليه االأب وهو ال�صريك ال�صابق ).....(، فاإنه  َعى عليهما اأنه بخ�صو�ص املُدَّ وحيث كان دفع املُدَّ
عني اإنفاذًا لل�صلح ال�صادر ب�صاأنه حكم الدائرة امل�صار اإليه، وذلك ملدة ع�صر  مل يقم مبناف�صة املدَّ
�صنوات من تاريخ االتفاقية، واأما ا�صت�صداره ترخي�صًا؛ لت�صنيع اأجهزة تنقية عوادم ال�صيارات، فهو 
عني على عدم مناف�صتهم فيه وهو ت�صنيع ال�صكمانات،  مو�صوع خمتلف عن الن�صاط الذي اتفق مع املدَّ
ف�صاًل عن اأن جمال ت�صويق اأجهزة تنقية العوادم لي�ص يف اململكة، واإمنا حم�صور يف الدول االأوروبية 
َعى عليه االبن ).....(، فقد كان دفعه يتمثل  والواليات املتحدة االأمريكية وكندا، واأما بخ�صو�ص املُدَّ
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عني مدته �صنة من تاريخ االتفاق، وقد م�صت هذه الفرتة  باأن فرتة التزامه باالمتناع عن مناف�صة املدَّ
ويحق له املناف�صة بعد م�صيها، والن�صاط ال�صادر ب�صاأنه الرتخي�ص يخ�صه وال يخ�ص والده املتعهد 

عني، كما اأنه مل يقم ببدء الن�صاط اإىل تاريخه، وال يزال امل�صنع حتت التاأ�صي�ص. بعدم مناف�صة املدَّ
َعى عليه االبن اأم ال،  عني باأنه ال يعلم هل اإنه بالفعل مت ت�صغيل م�صنع املُدَّ وحيث اأو�صح وكيل املدَّ
َعى عليه االبن اإمنا يخ�ص االأب، اأو  م ما يثبت اأن امل�صروع الذي �صيتم تاأ�صي�صه با�صم املُدَّ كما مل يقدِّ
ع بني الطرفني واملثَبت  َعى عليه االأب متحاياًل على ال�صلح املوقَّ اأن االأب م�صاهم فيه؛ لكي يعترب املُدَّ
بحكم الدائرة، ف�صاًل عن عدم ا�صتطاعته اإثبات ذلك يف الوقت الراهن؛ نظرًا لعدم قيام امل�صنع 
َعى عليه االأب متحاياًل مبناف�صة ال�صركة عن  ولعدم مزاولة ن�صاطه من اأجل التحقق من اعتبار املُدَّ
طريق الرتخي�ص لالبن وممار�صة الن�صاط حمل املناف�صة، وعليه فاإن الدائرة تذهب اإىل رف�ص هذا 

ال�صق من الدعوى.
�صناعة  اختالف  اأوجه  االأب  عليه  َعى  املُدَّ اأو�صح  فقد  االأب،  عليه  َعى  املُدَّ مناف�صة  بخ�صو�ص  واأما 
عني عن اأجهزة تنقية عوادم ال�صيارات التي ا�صت�صدر ب�صاأنها ترخي�صًا  ال�صكمانات حمل ن�صاط املدَّ
عني مل ي�صبق لهم ت�صنيع هذا اجلهاز، واإمنا قاموا باإعداد درا�صة  بت�صنيعها، وحيث اإن الثابت اأن املدَّ
َعى عليه من ت�صنيع هذا اجلهاز، ال  جدوى فقط؛ لت�صنيعه، وعليه فال جمال ملطالبتهم مبنع املُدَّ
َعى عليه اأن جمال ت�صويق هذا اجلهاز لي�ص يف اململكة، واإمنا يف الدول االأوربية  �صيما وقد دفع املُدَّ
والواليات املتحدة االأمريكية، وكندا، ي�صاف اإىل ذلك اأن جمال املنع من املناف�صة املن�صو�ص عليه 
لعام  )48/د/ت/ج/15(  رقم  ال�صابق  الدائرة  حكم  واأثبته  االتفاقية  من  ع�صر  احلادي  البند  يف 
1425هـ املحدد ن�صًا مبا يلي: "يلتزم الطرف االأول – ).....( – بعدم مناف�صة ال�صركة بطريقة 
تبداأ  �صنوات  فيها ملدة ع�صر  امل�صاهمة  اأو  �صركات مناف�صة  لدى  العمل  اأو  اأو غري مبا�صرة  مبا�صرة 
اعتبارًا من تاريخ هذه االتفاقية". ومل يكن �صمن ن�صاط ال�صركة حينها اأي ت�صنيع الأجهزة تنقية 
َعى عليه االأب من ت�صنيع االأجهزة  املُدَّ عني مبنع  فاإنه ال حمل ملطالبة املدَّ العوادم املذكور، وعليه 
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املذكورة وت�صويقها يف اخلارج، مما تنتهي معه الدائرة اإىل رف�ص هذه الدعوى.
َعى عليهما  لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى املقامة من/ال�ضركاء يف م�ضنع ).....( �ضد املُدَّ

).....( و).....(؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/980/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 184/د/جت/30 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 90/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/3/7هـ

عقد – ا�ضتثمار - اإقرار- الدفع بالو�ضاطة- ميني اال�ضتظهار. 

َعى عليه برد راأ�ص ماله امل�صلم اإليه مبوجب االإقرارات املوقعة منه – اأداء  مطالبة املدعي باإلزام املُدَّ
َعى عليه املبلغ مو�صوع الدعوى – تقدمي  ِعي ميني اال�صتظهار باأن دعواُه �صحيحة واأنه �صلم املُدَّ املُدَّ
َعى عليه واإقرار االأخري ب�صحتها – ت�صمن االإقرارات التزام  ِعي اأ�صول االإقرارات املوقعة من املُدَّ املُدَّ
– اأثر ذلك:  ِعي  خالل )48( �صاعة حال طلبها دون تاأخري  َعى عليه بت�صفية م�صتحقات املُدَّ املُدَّ
امل�صتثمر  اإىل  ِعي  املُدَّ مال  اإي�صال  يف  الو�صاطة  على  دوره  باقت�صار  عليه  َعى  املُدَّ دفع  �صحة  عدم 
و�صمانه لراأ�ص املال، الأن االإقرار لي�ص فيه ما ي�صري اإىل الو�صاطة ف�صال عن اأن الو�صيط لي�ص من 
َعى عليه باملبلغ  �صاأنه ت�صفية م�صتحقات امل�صاهمني خالل مدة يلتزم بها – موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ

مو�صوع الدعوى.

الدعوى  املكرمة الئحة  مكة  املظامل مبنطقة  ديوان  فرع  اإىل  وردت  اأنه  الدعوى يف  وقائع  تتح�صل 
َعى عليه بدفع مبلغ قدره ثالثة ع�صر األفًا وخم�صمائة  ِعي مت�صمنة طلب اإلزام املُدَّ املقدمة من املُدَّ
َعى عليه للمتاجرة بها يف م�صروع بطاقات االت�صال م�صبقة الدفع )�صوا( على اأن  رياٍل ت�صلمها املُدَّ
َعى  َعى عليه، ولكن املُدَّ ِعي و)37.5%( للُمدَّ تكون ق�صمة االأرباح بني طريف االتفاق )62.5%( للُمدَّ
عليه مل يلتزم بهذا االتفاق، فقيدت الدعوى ق�صية بالرقم املبني مب�صتهل احلكم، واأحيلت اإىل هذه 
الدائرة فبا�صرت نظرها على النحو املبني بال�صبط. وبجل�صة يوم االثنني 1428/7/23هـ ، ح�صر 
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املدعي املثبتة هويته بال�صبط، كما ح�صر املدعى عليه اأ�صالًة املثبتة بال�صبط، وب�صوؤال املدعي عن 
دعواه بح�صور مرتجم الديوان ).....( الذي توىل الرتجمة من اللغة االإجنليزية اإىل اللغة العربية، 
َعى عليه برد راأ�ص املال امل�صلم اإليه مبوجب االإقرارات املرفق �صورها  ِعي اأنه يطلب اإلزام املُدَّ ذكر املُدَّ
بالئحة الدعوى وقدره ثالثة ع�صر األفًا وخم�صمائة رياٍل لت�صغيله يف التجارة، وطلب اإمهاله لتقدمي 
ِعي اأرباحًا ت�صل اإىل األف ومائتي رياٍل تقريبًا، اإال  اأ�صولها يف اجلل�صة املقبلة، وذكر اأنه ت�صلم من املُدَّ
َعى عليه اجلواب اأجاب  َعى عليه توقف عن �صرف االأرباح، وعن رد راأ�ص املال، وب�صوؤال املُدَّ اأن املُدَّ
باأن الدعوى غري �صحيحة، واأنا جمرد و�صيط يف اإي�صال املبلغ اإىل خايل املدعو ).....( الذي هو 
و�صيط يف اإي�صال املبلغ اإىل القائم الفعلي على اال�صتثمار املدعو ).....( الذي وجد مقتواًل، وجميع 
َعى عليه مل اأكن اأعلم باأن هناك  ِعي باأنني وقت االتفاق مع املُدَّ اأموال امل�صتثمرين لديه، فعقب املُدَّ
اأنه �صريك مع خاله يف اال�صتثمار،  من يقوم باال�صتثمار غريه، وهو الذي ت�صلم مايل وقد اأخربين 
وذكر يل اأن االإقرار املوقع منه يو�صح اأنه م�صوؤول عن املبلغ وعن رده خالل ثمان واأربعني �صاعة من 
ِعي باأنه جمرد و�صيط ح�صبما ذكر،  َعى عليه البينة على اإعالم املُدَّ طلبه، فطلبت الدائرة من املُدَّ
ِعي عند االتفاق على اال�صتثمار مبفردنا فاأفهمته الدائرة  فاأجاب اأنه ال بينة لدي الأنني كنت و املُدَّ
ِعي النافية لعلمه بالو�صاطة، فذكر اأنه ال يرغب يف طلب اليمني، ثم  باأن له حق طلب اليمني من املُدَّ
ِعي ميني اال�صتظهار على دعواه فاأداها قائال: اأق�صم باهلل العظيم اأن دعواي  طلبت الدائرة من املُدَّ
َعى عليه على اأن يقوم باملتاجرة بنف�صه  �صحيحة واأنني �صلمت املبلغ املطالب به يف هذه الدعوى للُمدَّ
َعى عليه  ومل اأكن اأعلم اأنه جمرد و�صيط ومل اأوافق على الو�صاطة بعد ذلك، ثم اأطلعت الدائرة املُدَّ
على االإقرارات املرفق �صورها بالئحة الدعوى، فذكر اأنها متثل مناذج االإقرارات التي كنت اأوقعها 
ِعي  مع امل�صتثمرين، واخلط خطي، والب�صمة ب�صمتي اإال اأنني اأطلب االطالع على اأ�صولها فطلب املُدَّ

اإمهاله لتقدمي اأ�صولها يف اجلل�صة املقبلة.
َعى  املُدَّ وتبني عدم ح�صور  تعريفه،  ال�صابق  اأ�صالة  ِعي  املُدَّ 1428/7/30هـ ح�صر  االثنني  وبجل�صة 
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االأربعاء  وبجل�صة  للمطابقة،  الدعوى  مبلف  �صورها  املودعة  االإقرارات  اأ�صول  ِعي  املُدَّ وقدم  عليه 
االإقرارات  اأ�صول  على  عليه  َعى  املُدَّ واطلع  تعريفهما،  ال�صابق  الدعوى  1428/8/2هـ ح�صر طرفا 
التي طلب االطالع عليها، وذكر اأن العقود �صحيحة واأنها دونت بخطه والب�صمة التي فيها ب�صمته 

وقرر اكتفاءه مبا �صبق له تقدميه

َعى عليه واملوؤرخة  ومبا اأن الثابت اأن العالقة بني طريف الدعوى مبنية يف االإقرارات ال�صادرة من املُدَّ
األفًا  اإجمايل قدره ثالثة ع�صر  يف 1426/6/23هـ، ويف 1426/6/21هـ ويف 1426/12/8هـ مببلغ 
وخم�صمائة رياٍل، وهي مناذج من اإقرارات مطبوعة مت الن�ص فيها على اأن املبلغ املبني بها يف ذمة 
َعى عليه عن م�صروع �صراء وبيع بطاقات )�صوا( واأنه مت االتفاق على دفع ن�صبة )37.5%( للطرق  املُدَّ
ِعي( عن كل بطاقة يتم �صراوؤها وبيعها، ويتم دفع االأرباح �صهريًا كما يلتزم املقر اأدناه  الثاين )املُدَّ
اأو  تاأخري  دون  طلبه  عند  �صاعة   )48( خالل  الثاين  الطرف  م�صتحقات  بت�صفية  عليه(  َعى  )املُدَّ

مماطلة.
َعى عليه باأن دوره كان  وحيث اإن االإقرار امل�صار اإليه بالن�ص املبني ملخ�صه اأعاله، يجعل من قول املُدَّ
ِعي اإىل �صخ�ص اآخر يقوم باال�صتثمار، قواًل  يقت�صر على دور الو�صيط يف اإي�صال املبلغ اخلا�ص باملُدَّ
مناق�صًا ملا جاء يف ظاهر االإقرار املوقع منه، و�صعى يف نق�ص ما مت قبله، والقاعدة ال�صرعية جتري 
على اأن من �صعى يف نق�ص ما مت من قبله ف�صعيه مردود عليه، فلي�ص يف االإقرار ما ي�صري اإىل الو�صاطة 
ن�صًا اأو مفهومًا اإذ لي�ص من �صاأن الو�صيط ت�صفية م�صتحقات امل�صاهمني خالل مدة يلتزم بها، بل 
َعى عليه  ذلك كله من �صاأن امل�صتثمر بح�صب اال�صتثمار وجمرياته، االأمر الذي يجعل من زعم املُدَّ

باأنه جمرد و�صيط فاقد للدليل ومعار�ص باإقراره.
َعى عليه من اأنه قام بت�صليم املبلغ املدعى به اإىل القائم باال�صتثمار، واأن عمله  وحيث اإن ما ذكره املُدَّ
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اقت�صر على الو�صاطة يعد تن�صاًل من التزامه العقدي واإخالاًل منه بواجباته املتفق عليها ويوجب 
�صمانه لراأ�ص املال.

ِعي مبلغاً قدره ثالثة ع�ضر األفاً  َعى عليه ).....( باأن يدفع للُمدَّ لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

وخم�ضمائة رياٍل.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 5/363/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 121/د/جت/21 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 154/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/19هـ

عقد- م�ضاركة يف م�ضروع - ت�ضغيل مواقع اإعالنية- تفوي�س – �ضهادة.

للم�صاركة يف  كتمويل  لها  �صلمته  الذي  املبلغ  ب�صداد  عليها  عى  املُدَّ باإلزام  عية  املدَّ ال�صركة  مطالبة 
يف  ال�صراكة  عقد  اأ�صل  عية  املدَّ تقدمي  النبوي-  احلرم  ملواقف  االإعالنية  املواقع  ت�صغيل  م�صروع 
الت�صغيل  اإىل مدير  عى عليها  املُدَّ املوؤ�ص�صة  ال�صادر من مدير عام  التفوي�ص  واأ�صل  امل�صروع  متويل 
عية اأ�صل  عية م�صدقًا عليه من الغرفة التجارية ال�صناعية- تقدمي املدَّ بتوقيع عقد ال�صراكة مع املدَّ
�صند ا�صتالم الدفعة االأوىل من قيمة العقد ومقدارها )250.000( رياٍل موقعًا من مدير الت�صغيل 
عى عليها ب�صحة العقد وا�صتالم مدير  عى عليها- �صهادة املدير املايل للموؤ�ص�صة املُدَّ املفو�ص من املُدَّ
عية ل�صورة �صيك مببلغ )150.000( رياٍل  الت�صغيل الفئة االأوىل منه بعد التوقيع عليه- تقدمي املدَّ
عى عليها- اأثر ذلك: عدم �صحة اإنكار العقد وعدم �صحة  ثبت �صرفه من ح�صابها الأمر املوؤ�ص�صة املُدَّ
عى عليها باأن تدفع للمدعية  اإنكار تفوي�ص مدير الت�صغيل يف التوقيع عليه- موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ

مبلغ )400.000( ريااًل.

املنورة مدير عام  املدينة  االإدارية مبنطقة  املحكمة  اإىل  تقدم  اأنه  الدعوى يف  وقائع هذه  تتلخ�ص 
عى عليه قيدت ق�صية بالرقم امل�صار اإليه  عية ).....(، بالئحة ادعاء يخت�صم فيها املُدَّ ال�صركة املدَّ
اأعاله واأحيلت اإىل هذه الدائرة ومت حتديد جل�صة يوم االثنني املوافق 1429/5/4هـ موعدًا لنظرها.
عية ).....(، واملثبت يف دفرت ال�صبط هويته ووكالته وتبني  وبالنداء على االأطراف ح�صر وكيل املدَّ
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عى عليه اأو من ينوب عنه، ومل يرد للدائرة ما يفيد اإبالغه عدم ح�صور املُدَّ
عية ال�صابق ح�صوره وح�صر حل�صوره  ويف جل�صة يوم االثنني املوافق 1429/2/18هـ ح�صر وكيل املدَّ
�صاألت  اجلل�صة  هذه  ويف  ووكالته،  هويته  ال�صبط  دفرت  يف  واملثبت   ).....( عليه  عى  املُدَّ وكيل 
عية عن دعوى موكلته فاأجاب باأن موكلته اتفقت مع موؤ�ص�صة ).....( على متويل  الدائرة وكيل املدَّ
م�صروع ت�صغيل املواقع االإعالنية ملواقف احلرم النبوي على اأن يكون التمويل من قبل موكلتي مببلغ 
)400.000( اأربعمائة األف رياٍل على اأن تقوم موؤ�ص�صة ال�صمان بتنفيذ اإدارة وت�صويق امل�صروع ومت 
توقيع عقد بذلك مع املوؤ�ص�صة ومت االتفاق على اأن يتم تعيني مدير مايل مبوافقة الطرفني واأن يتم 
ت�صغيل  بعد  ولكن  اأمكن  اإن  اأ�صهر  �صتة  املذكور خالل  املال  راأ�ص  ال�صرتداد  امل�صروع  عوائد  توظيف 
اأطلب  العقد لذا  باملدعى عليه بعد توقيع  ن�صتطع االت�صال  امل�صروع مل يح�صل �صيء من ذلك ومل 
ِعي باملبلغ الذي ا�صتلمه منا وقدره )400.000( اأربعمائة األف رياٍل اإ�صافة اإىل االأرباح  اإلزام املُدَّ
التي ح�صلها من ت�صغيل امل�صروع وفق ما ذكره يف درا�صة جدوى امل�صروع املقدمة منه ملوكلتي وبعر�ص 
عى عليه اأجاب باأن موكله مل يوقع على العقد واإمنا وقعه �صخ�ص ).....(  هذه الدعوى على وكيل املُدَّ
ي�صتلم من  اأن موكلي مل  لدى موكلي وهو على غري كفالته كما  يعمل  كان  ا�صمه ).....(  اجلن�صية 
عى عليه وقدم تفوي�صًا  عية باأن ).....( كان مفو�صًا من قبل املُدَّ عية اأية مبالغ فعقب وكيل املدَّ املدَّ
م�صدقًا من الغرفة التجارية ال�صناعية باملدينة املنورة يت�صمن تفوي�ص ).....( لـ).....( املو�صوف 
بالتفوي�ص باأنه مدير الت�صغيل بتوقيع عقد ال�صركة مع �صركة ).....( وذلك ح�صب ال�صيغة املتفق 
�صند  وذلك يف  التمويل  ملبلغ  عليه  عى  املُدَّ ا�صتالم  يثبت  باأنه  قال  ما  عية  املدَّ وكيل  قدم  كما  عليها 
رياٍل كما قدم  األف  ملبلغ )250.000( مائتني وخم�صني  ا�صتالمه  املدعو ).....(  فيه  اأقر  ا�صتالم 
الأمر  يدفع  رياٍل  األف  الريا�ص مببلغ )150.000( مائة وخم�صني  بنك  ل�صيك م�صحوب من  �صورة 
عى عليه قال باأن التفوي�ص �صحيح ولكن مل يفو�ص  موؤ�ص�صة ).....( وبعر�ص ذلك على وكيل وكيل املُدَّ
).....( با�صتالم اأية مبالغ كما مل ي�صتلم موكلي ال�صيك املدفوع الأمر موؤ�ص�صة ).....( واأطلب من 
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عية  عية اإثبات ا�صتالم موكلي لل�صيك اأو دخول مبلغه يف ح�صاب موكلي بعد ذلك طلب وكيل املدَّ املدَّ
مهلة الإح�صار ما يفيد با�صتالم ).....( ملبلغ ال�صيك اأو نزوله يف ح�صابه اأو ما يفيد بت�صليمه �صخ�صيًا 

ال�صيك وكذا الإح�صار اأ�صل �صند اال�صتالم املوقع من املدعو ).....(.
عية �صورة ال�صيك رقم )2( امل�صحوب  ويف جل�صة يوم االثنني املوافق 1429/4/1هـ قدم وكيل املدَّ
عى عليه ثم �صاألته الدائرة  على بنك الريا�ص عليه م�صادقة من البنك باإيداع مبلغه يف ح�صاب املُدَّ
عن اأ�صل هذا امل�صتند فقرر اأن اأ�صله موجود لدى البنك ومل اأزود اإال بهذه ال�صورة وذكر اأن البنك 
اأفاده باأنه اإذا يرغب يف احل�صول على اأ�صله اأن يتم خماطبتهم ر�صميًا من قبل الديوان كما قدم 
م�صتندًا مكونًا من �صت �صفحات ذكر اأنه عبارة عن بيان لالأمور املالية للم�صروع يو�صح يف ال�صفحة 
بيانًا  قدم  كما  النقدي  املال  راأ�ص  التي متثل  رياٍل  األف  اأربعمائة  مبلغ )400.000(  الثالثة دخول 
وخم�صني  مائتني   )250.000( ملبلغ  عليه  عى  املُدَّ ا�صتالم  تو�صح  والتي  للم�صروع  املالية  باحلركة 
عى عليه وموقع من املدير املايل ومدير الت�صغيل لديه  األف رياٍل عند توقيع العقد خمتوم بختم املُدَّ
اأي  عى عليه قال بالن�صبة للبيان االأول فاإنه ال يوجد عليه  وبعر�ص هذين امل�صتندين على وكيل املُدَّ
توقيع اأو ختم يخ�ص موكلي اأما البيان الثاين فاأطلب ا�صتدعاء ).....( املوقع عليه ثم �صاألته الدائرة 
عن اخلتم والتوقيع التي على هذا البيان فاأجاب بجواب غري وا�صح يفهم منه التهرب واملراوغة من 
اجلواب املالقي على ال�صوؤال ثم �صاألته الدائرة عن موكله اأين هو فقرر اأنه م�صجون يف ال�صجن العام 

فقررت الدائرة طلب ح�صوره اأمامها ل�صماع جوابه على الدعوى وم�صتنداتها.
عى عليه عما ورد يف  ويف جل�صة يوم االثنني املوافق 1429/5/28هـ �صاألت الدائرة وكيل وكيل املُدَّ
التمويل الذي يو�صح  البند )الثاين( واملتعلق مببلغ  عية وبني موكل موكله يف  العقد املربم بني املدَّ
مبا�صرة  العقد  توقيع  تدفع عند  رياٍل  األف  مائتني وخم�صني  بواقع )250.000(  االأوىل  الدفعة  اأن 
ِعي وكالة ما يفيد با�صتالم املدعو ).....( لهذا املبلغ قبل تاريخ توقيع العقد  وقد �صبق واأن قدم املُدَّ
بيوم فما تقول بذلك فقرر اأن التفوي�ص املمنوح لـ).....( ال يخوله ا�صتالم املبالغ ف�صاألته الدائرة 
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اأن هذا االأمر يرجع للمدعى  التوقيع فقرر  اإذن كيف مت توقيع العقد دون دفع الدفعة االأوىل عند 
عليه وت�صري الدائرة اإىل اأنه وردها خطاب مدير فرع موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي رقم )1526( 
بتاريخ 1429/5/22هـ والذي يفيد باأنه مت �صرف ال�صيك رقم )2( بتاريخ 1425/5/15هـ ل�صالح 
هذا  يف  جاء  ما  على  مبوافقته  اأقر  عليه  عى  املُدَّ وكيل  وكيل  على  ذلك  وبعر�ص   ).....( موؤ�ص�صة 
عى عليه من قبل اإدارة ال�صجن قررت الدائرة تاأجيل نظر الدعوى  اخلطاب ونظرًا لعدم اإح�صار املُدَّ
عى  عية وح�صر حل�صوره املُدَّ اإىل جل�صة يوم ال�صبت 1429/7/2هـ ويف املوعد املحدد ح�صر وكيل املدَّ
عى  املُدَّ اأ�صالة ).....( واملثبت يف دفرت ال�صبط هويته ويف اجلل�صة ا�صتو�صحت الدائرة من  عليه 
عية فقرر اأنه ال �صحة لهذا العقد ومل يتفق معهم ومل  عليه عن عقد ال�صراكة املربم بينه وبني املدَّ
ي�صتلم منهم اأية مبالغ ثم عر�صت عليه الدائرة خطاب موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي امل�صار اإليه 
يف اجلل�صة ال�صابقة والذي يفيد بدخول مبلغ ال�صيك رقم )2( يف ح�صاب موؤ�ص�صة فقرر اأنه ال �صحة 
لذلك فعر�صت عليه الدائرة خطاب التفوي�ص ال�صادر منه للمدعو ).....( بتوقيع عقد ال�صراكة 
عية وم�صادق عليه من الغرفة التجارية فقرر عدم �صحة هذا التفوي�ص ثم �صاألته الدائرة  مع املدَّ
هل ت�صادق على ما ذكره وكيل وكيلك امل�صبوط يف اجلل�صات ال�صابقة فقرر اأن ما ذكره �صحيح ثم 
عية هل لديك بينة على تفوي�ص املدعو ).....( ال�صتالم املبالغ نيابة عن  �صاألت الدائرة وكيل املدَّ
عى عليه ين�ص على اأنه يتم ت�صليم الدفعة االأوىل وقدرها  عى عليه فقرر اأن العقد املربم مع املُدَّ املُدَّ
عى عليه هو  مائتان وخم�صون األف رياٍل عند توقيع العقد مبا�صرة والذي وقع العقد نيابة عن املُدَّ
املدعو ).....( ومت ت�صليم املبلغ له مبوجب �صند اال�صتالم الذي قدم يف اجلل�صة ال�صابقة كما اأنه مت 
اإيداع الدفعة الثانية يف ح�صاب املوؤ�ص�صة مبوجب ال�صيك الذي وردت االإجابة حوله من موؤ�ص�صة النقد 

واأطلب ح�صور املدعو ).....( ك�صاهد على ت�صلم املدعو ).....( ملبلغ مائتني وخم�صني األف رياٍل.
عية ).....( وال�صابق ح�صوره وح�صر  ويف جل�صة هذا اليوم وبالنداء على االأطراف ح�صر وكيل املدَّ
عية  اأي�صًا ويف هذه اجلل�صة ذكر وكيل املدَّ اأ�صالة ).....( وال�صابق ح�صوره  عى عليه  حل�صوره املُدَّ
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اأح�صر املدعو ).....( ويطلب �صماع �صهادته ثم ح�صر املدعو ).....( واملثبت هويته يف دفرت  اأنه 
ال�صبط، وب�صوؤاله عما لديه من �صهادة قال اأ�صهد باهلل العظيم اأن العقد املربم بني موؤ�ص�صة ).....( 
و�صركة ).....( املتعلق باالإعالنات يف احلرم �صحيح واأن الذي وقع العقد هو ).....( وكان مفو�صًا 
من قبل ).....( احلا�صر يف هذه اجلل�صة وبعد توقيع العقد مت ت�صليم املدعو ).....( مبلغًا وقدره 
)250.000( مائتان وخم�صون األف رياٍل وكان املدعو ).....( مفو�صًا من قبل املدعو ).....( يف 
كل �صيء ومن �صمنها العقود املالية حيث اإنني كنت اأعمل معه مديرًا ماليًا وكان املدعو ).....( على 
علم بهذا امل�صروع وح�صر اإىل املكتب عدة مرات وب�صوؤاله عن بيان احلركة املالية للم�صروع املرفق 
مناق�صة  ).....( عند  املدعو  وقد ح�صر  البيان �صحيح  فعاًل هذا  قال  عليه  بعد اطالعه  باالأوراق 
على  ال�صاهد  �صهادة  وبعر�ص  امل�صروع  متويل  من  الثانية  الدفعة  ومناق�صة  للم�صروع  املايل  الو�صع 
عى عليه قال ما ذكره ال�صاهد �صحيح من حيث ا�صتالم ).....( للمبلغ اأما من حيث تفوي�صه  املُدَّ
عية �صورة عدد من ق�صائم االإيداع وقال اإن هذه  فلم اأفو�صه ومل يعمل يف موؤ�ص�صتي ثم اأبرز وكيل املدَّ
عى عليه تنفيذًا للعقد املربم معه ات�صح من  الق�صائم تو�صح دخول عدد من املبالغ يف ح�صاب املُدَّ
خاللها اأن املودع هو املدعو ).....( احلا�صر، وب�صوؤال ).....( احلا�صر عنها قال فعاًل اأنا اأودعتها 
وبع�صها نقدًا وبع�صها �صيكات �صلمت يل من قبل ).....( وكانت مقابل اإعالنات قامت بها املوؤ�ص�صة 
عى عليه قرر اأنه ال يعلم عنها  ل�صالح اأ�صخا�ص تعاملوا مع املوؤ�ص�صة وبعر�ص هذه الق�صائم على املُدَّ
�صيئًا ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �صبق واأن قدماه ولي�ص لديهما ما يودان اإ�صافته، ثم ا�صتدرك 
عى عليه بدفع راأ�ص املال الذي ا�صتلمه فقط،  عية باأنه يح�صر دعواه يف املطالبة باإلزام املُدَّ وكيل املدَّ

وبناًء عليه حكمت الدائرة يف الق�صية ملا يلي من االأ�صباب.

عى عليه  عى عليه ب�صداد املبلغ الذي �صلمته اإىل املُدَّ عية تهدف من دعواها اإىل اإلزام املُدَّ ملا كانت املدَّ
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وقدره )400.000( اأربعمائة األف رياٍل كتمويل للم�صاركة يف م�صروع ت�صغيل املواقع االإعالنية ملواقف 
احلرم النبوي.

عى عليه قد اأنكر �صحة هذا العقد ودفع بعدم ا�صتالمه الأي مبلغ يخ�ص هذا العقد وملا  وملا كان املُدَّ
عية يف �صبيل اإثبات املديونية قدمت اأ�صل عقد ال�صراكة يف متويل امل�صروع كما قدمت اأ�صل  كانت املدَّ
عى عليه اإىل مدير الت�صغيل ).....( وامل�صادق عليه من الغرفة  التفوي�ص ال�صادر من املدير العام املُدَّ
عية )ح�صب ال�صيغة املتفق  التجارية ال�صناعية باملدينة املنورة باأن يقوم بتوقيع عقد ال�صراكة مع املدَّ
عليها( وال�صيغة املتفق عليها يف العقد هي اأن تدفع دفعة اأوىل مبلغ التمويل وقدرها )250.000( 
مائتان وخم�صون األف رياٍل عند توقيع العقد مبا�صرة، كما قدمت اأ�صل �صند ا�صتالم ).....( مدير 
اإ�صافة  األف رياٍل،  العقد وقدرها )250.000( مائتان وخم�صون  االأوىل من قيمة  للدفعة  الت�صغيل 
عى عليه ).....( الذي �صهد على اأن العقد املربم بني ال�صركة  اإىل �صهادة املدير املايل ملوؤ�ص�صة املُدَّ
عى عليه ملدير الت�صغيل ).....( بتوقيع العقد  عى عليه �صحيح و�صهد على تفوي�ص املُدَّ عية واملُدَّ املدَّ
عية كما �صهد على ا�صتالم مدير الت�صغيل ).....( ملبلغ مائتني وخم�صني األف رياٍل بعد  مع ال�صركة املدَّ
توقيع العقد مبا�صرة وبالن�صبة لبقية مبلغ متويل امل�صروع والبالغ قيمته )150.000( مائة وخم�صني 
عية قدمت �صورة ال�صيك رقم )2( بتاريخ 1425/5/15هـ بقيمة )150.000(  األف رياٍل، فاإن املدَّ
النقد  موؤ�ص�صة  اإفادة  ب�صاأنه  وردت  والذي  الريا�ص  بنك  على  وامل�صحوب  رياٍل  األف  وخم�صني  مائة 
العربي ال�صعودي بخطابها رقم )1526( بتاريخ 1429/5/22هـ والذي اأ�صارت فيه اإىل اأنها قامت 
عية  مبخاطبة بنك الريا�ص وتلقت اإجابتهم ومفادها اأنه مت �صرف ال�صيك من ح�صاب ال�صركة املدَّ
عى عليه بتاريخ 2004/7/6م ومت �صرفه عن طريق مقا�صة املدينة املنورة حل�صاب  الأمر موؤ�ص�صة املُدَّ
عى عليه الذي ميلك حق  عى عليه لدى البنك االأهلي التجاري وقد اأقر وكيل وكيل املُدَّ موؤ�ص�صة املُدَّ
وملا  املوافق 1429/5/28هـ  االثنني  يوم  ما جاء يف هذا اخلطاب يف جل�صة  على  باملوافقة  االإقرار 
الدائرة واحلال ما  فاإن  لذا  املال فقط  راأ�ص  بدفع  املطالبة  عية قد ح�صر دعواه يف  املدَّ وكيل  كان 
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اإنكاره ا�صتالم املبلغ يت�صمن عدم  عى عليه واأن  ذكر تنتهي اإىل ثبوت املبلغ املدعى به يف ذمة املُدَّ
عية والهدف منه هو التن�صل من تبعة عدم تنفيذه، وال ينال من ذلك ما  وفائه بالعقد املربم مع املدَّ
عى عليه من اإنكاره ل�صحة العقد واإنكاره تفوي�صه مدير الت�صغيل ).....( بتوقيع العقد  دفع به املُدَّ
عية اإذ اإنه كالم مر�صل يدح�صه م�صادقة الغرفة التجارية ال�صناعية باملدينة املنورة على  مع املدَّ
عى عليه واملو�صحة يف �صبط  التفوي�ص اإ�صافة اإىل �صهادة املدعو ).....( )املدير املايل( ملوؤ�ص�صة املُدَّ
عى عليه بدفع مبلغ )400.000( اأربعمائة األف رياٍل  الق�صية، مما تنتهي معه الدائرة اإىل اإلزام املُدَّ

تاأ�صي�صًا على ما �صبق اإي�صاحه
لذلك حكمت الدائرة باإلزام ).....( �ضجل رقم ).....( باأن يدفع ل�ضركة ).....( �ضجل جتاري رقم 

).....( مبلغاً وقدره )400.000( اأربعمائة األف ريال؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/112/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي: 72/د/جت/13 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 402/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/20هـ

�ضركة – حكم غيابي – اإ�ضقاط عري�ضة االعرتا�س. 

ِعي  َعى عليه با�صتالمه راأ�ص املال من املُدَّ َعى عليه باإعادة راأ�ص املال – اإقرار املُدَّ مطالبة باإلزام املُدَّ
َعى عليه اإمهاله لتقدمي بينة على  ِعي ل�صهادة ال�صاهد با�صرتداده لراأ�ص املال – طلب املُدَّ – اإنكار املُدَّ
ِعي واإعادة مبلغ الدعوى اإليه ثم تغيبه عن احل�صور باجلل�صة املحددة من  ت�صفية احل�صاب مع املُدَّ
غري عذر �صرعي رغم اإبالغه بها – موؤدى ذلك: اإ�صقاط عري�صة االعرتا�ص، واالإبقاء على احلكم 

عي مبلغًا مقداره )مائة األف( رياٍل. َعى عليه باأن يدفع للمدَّ الغيابي القا�صي باإلزام املُدَّ

بعد االطالع على االأوراق و�صماع املرافعة، وبعد املداولة:
َعى عليه باإعادة راأ�ص ماله البالغ )مائة  ِعي بادعاء يطلب فيه اإلزام املُدَّ م املُدَّ تتلخ�ص الوقائع يف تقدُّ
األف( رياٍل، وامل�صلَّم له مبوجب العقد املحرر بينهما يف 1423/11/15هـ، واملت�صمن �صراكتهما يف 
اأرباحًا مبقدار )9.720(  له  �صلَّم  َعى عليه  املُدَّ اإن  املوا�صي ملو�صم حج عام 1423هـ، حيث  جتارة 

رياٍل، ومل يعد له راأ�ص املال.
َعى عليه عن احل�صور يف غري عذر، ف�صدر حكم هذه الدائرة  وبعد تداول الق�صية ونظرها تغيَّب املُدَّ
َعى عليه بالئحته  م املُدَّ َعى عليه مببلغ الدعوى، فتقدَّ الغيابي رقم )185( لعام 1427هـ باإلزام املُدَّ
االعرتا�صية على هذا احلكم، واملت�صمنة اإقراره با�صتالم راأ�ص املال، والبالغ )مائة األف( رياٍل من 
على هذا  وا�صتالم  قب�ص  �صند  واإعطائه  عام 1423هـ،  املوا�صي  امل�صاربة يف جتارة  الأجل  ِعي؛  املُدَّ
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ِعي، و�صلَّمه االأرباح، واأعاد له راأ�ص  اإنه بعد انتهاء املو�صم قام بت�صفية احلا�صب مع املُدَّ املبلغ، ثم 
َعى عليه  املُدَّ واأكد  الق�صية،  املرافعة يف هذه  باب  فتح  فتم  القب�ص،  �صند  اأ�صل  وا�صتلم منه  ماله، 
مة  ِعي يف مذكرته املقدَّ على جوابه هذا بجل�صة 1428/1/29هـ، وجل�صة 1428/2/2هـ، فنفى املُدَّ
َعى عليه، وقرر باأنه مل يتم ت�صفية احل�صاب بينهما، كما اأنه مل  بجل�صة 1428/3/6هـ ما ذكره املُدَّ
َعى عليه �صماع بينته احلا�صرة على  َعى عليه، فطلب املُدَّ ي�صتلم اأي �صند قب�ص اأو اإي�صال من ِقبل املُدَّ
ال�صاهد  ال�صرعية، حيث ح�صر  ال�صهادة  واملتمثلة يف  عي،  للمدَّ به  عى  املدَّ املال  راأ�ص  باإعادة  قيامه 
ِعي ).....( احلا�صر اأمام  ).....(، وحلف قائاًل: )اأ�صهد باهلل العظيم اأنه كان هناك تعامل بني املُدَّ
ِعي كامل  َعى عليه ).....( ب�صاأن امل�صاركة يف جتارة االأغنام، وقد ا�صرتد املُدَّ هذه الدائرة وبني املُدَّ
ِعي لهذا املبلغ، وعلى  راأ�ص ماله والبالغ قدره )مائة األف( رياٍل، وقد كنت حا�صرًا وقت ا�صتالم املُدَّ
ِعي قرر باأنه ال يعرف هذا الرجل، ومل يتقابل معه، واأنكر ما ذكره  ذلك اأ�صهد.( وبعر�صها على املُدَّ
َعى عليه اإمهاله؛ لتقدمي جوابه على  ال�صاهد جملة وتف�صياًل فيما يتعلق با�صتالم املبلغ، ثم طلب املُدَّ
ِعي احلكم  مة بهذه اجلل�صة اإال اأنه تغيَّب عن احل�صور يف جل�صة اليوم، فطلب املُدَّ ِعي املقدَّ مذكرة املُدَّ

َعى عليه ومماطلته له بطلبه املحرر بالئحة ادعائه، والتي �صدر بها احلكم الغيابي؛ لتخلف املُدَّ

عليه  َعى  املُدَّ باإلزام  الق�صية  هذه  يف  ال�صادر  الغيابي  احلكم  على  االإبقاء  يطلب  ِعي  املُدَّ اأن  ومبا 
مببلغ الدعوى، وي�صتند يف ذلك اإىل عقد امل�صاركة املحرر بني طريف الدعوى يف 1423/11/15هـ، 
َعى عليه  واملت�صمن اتفاقهما على ال�صراكة يف جتارة املوا�صي ملو�صم حج عام 1423هـ، وملَّا كان املُدَّ
مبلغ  واإعادة  ِعي،  املُدَّ مع  احل�صاب  ت�صفية  عي  يدَّ اأنه  اإال  ِعي  املُدَّ من  الدعوى  ملبلغ  با�صتالمه  يقر 
الدعوى اإليه، وطلب مهلة؛ لتقدمي بينته على ذلك، واالإجابة عنه اإال اأنه تغيَّب عن احل�صور يف جل�صة 
مة منه  اليوم من غري عذر �صرعي رغم تبلغه بها، فاإن حقه يف التم�صك بالئحته االعرتا�صية املقدَّ
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ِعي، واالإبقاء على احلكم الغيابي ال�صادر يف  على احلكم الغيابي ي�صقط ويتعني اال�صتجابة لطلب املُدَّ
هذه الق�صية، واحلكم مبوجبه.

لذلك حكمت الدائرة باإ�ضقاط عري�ضة االعرتا�س واالإبقاء على احلكم الغيابي رقم )185/د/

عي ).....( مبلغاً وقدره  َعى عليه ).....( باأن يدفع للمدَّ جت/13( لعام 1427هـ القا�ضي باإلزام املُدَّ

)مائة األف( رياٍل.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/4068/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي: 255/د/جت/8 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 20/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/12هـ

�ضركة م�ضاربة – نفي العلم بالو�ضاطة – ت�ضليم مال امل�ضاربة الآخر – ميني – تعدي وتفريط.

العقار  يف  امل�صتثَمر  املبلغ  قيمة  رياٍل  األف(  )مائتا  مبلغ  برد  عليه  َعى  املُدَّ باإلزام  ِعي  املُدَّ مطالبة 
ِعي،  املُدَّ املبلغ من  ا�صتلم  موكله  باأن  عليه  َعى  املُدَّ وكيل  – اإقرار  االأرباح  و�صرف  العامة  والتجارة 
ِعي علمه بالو�صاطة  وادعاوؤه باأنه و�صيط يف اإي�صاله اإىل م�صتثمرين ي�صاربون يف العقار – اإنكار املُدَّ
َعى عليه مت�صمنًا يف البند )اخلام�ص( منه اأن يتوىل  وتقدميه عقد امل�صاربة املرَبم بينه وبني املُدَّ
لة با�صمه  العامة عرب حمفظة م�صجَّ العقارات والتجارة  َعى عليه( املتاجرة يف  الطرف االأول )املُدَّ
ِعي اليمني املطلوبة –  ِعي لليمني على نفي علمه بالو�صاطة، واأداء املُدَّ َعى عليه اأداء املُدَّ – طلب املُدَّ

َعى عليه باملبلغ املطاَلب به. موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ

تتح�صل وقائع الدعوى يف اأنه وردت اإىل فرع ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة بجدة الئحة الدعوى 
َعى عليه برد املبلغ امل�صلَّم اإليه  عي مت�صمنة طلب اإلزام املُدَّ مة من ).....( الوكيل ال�صرعي للمدَّ املقدَّ
خ  املوؤرَّ العقد  مبوجب  العامة  والتجارة  العقار  يف  ال�صتثماره  ريال؛  األف  مائتا   )200.000( وقدره 
املبنيَّ  بالرقم  الدعوى ق�صية  فُقيِّدت  اال�صتثمار،  الناجتة عن  االأرباح  يف 1426/1/25هـ، و�صرف 
الدعوى.  ب�صبط  ن  مدوَّ هو  ملا  وفقًا  نظرها  فبا�صرت  الدائرة،  هذه  اإىل  واأحيلت  احلكم،  مب�صتهل 
وكالة  عليه  َعى  املُدَّ حل�صوره  وح�صر  ذكره،  ال�صابق  وكالة  ِعي  املُدَّ ح�صر  1428/1/22هـ  وبجل�صة 
ِعي وكالة عن دعواه ذكر اأنها وفقًا ملا جاء يف الئحة الدعوى، واأنه يطالب مببلغ  ).....(، وب�صوؤال املُدَّ
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ِعي؛ ليقوم با�صتثمارها يف  عى عليه من ِقبل املُدَّ األف رياٍل، �ُصلِّمت للمدَّ وقدره )200.000( مائتا 
َعى  خ يف 1426/1/25هـ، ومل يلتزم املُدَّ ع بني الطرفني واملوؤرَّ العقار والتجارة العامة وفقًا للعقد املوقَّ
َعى عليه  عليه بت�صفية ال�صراكة بينهما وفقًا لعقد امل�صاربة املرَبم بينهما، وطلب يف نهايتها اإلزام املُدَّ
ِعي وكالة  عى به واالأرباح املتحققة عن هذا العقد. وبجل�صة 1428/1/22هـ ح�صر املُدَّ بدفع املبلغ املدَّ
َعى عليه وكالة اجلواب:  َعى عليه وكالة ).....(، وب�صوؤال املُدَّ ال�صابق تعريفه، وح�صر حل�صوره املُدَّ
ذكر اأن الدعوى �صحيحة، والعقد املرَبم بينهما �صحيح، اإال اأن موكله و�صيط يف اإي�صال املبلغ، وبعر�صه 
َعى عليه املبلغ  ِعي وكالة ذكر اأن االتفاق بني الطرفني يف ذلك العقد على اأن ي�صتثمر املُدَّ على املُدَّ
بنف�صه، ومل ياأذن له يف اأن ي�صلِّمها لالآخرين خمالفًا لن�ص البند )احلادي ع�صر( من العقد، وب�صوؤال 
الو�صاطة، فطلب مهلة الإح�صارها. ويف جل�صة  عيه من دعوى  يدَّ البينة على ما  َعى عليه وكالة  املُدَّ
اأن موكله قام بامل�صاهمة يف  َعى عليه وكالة ).....( مذكرة ذكر فيها  املُدَّ م  يوم 1428/2/7هـ قدَّ
م عددًا من امل�صتندات على ذلك، فاأفهمته  ِعي وغريه من امل�صاهمني، وقدَّ بع�ص امل�صاريع باأموال املُدَّ
ِعي يعلم وقت التعاقد معه باأنه و�صيط يف اإي�صال املبلغ،  الدائرة باأن عليه تقدمي البينة على اأن املُدَّ
فاأجابته  االأمر،  ملوكله عن هذا  للرجوع  ثم عاد وطلب مهلة  م،  قدَّ ما  لديه غري  لي�ص  باأنه  فاأجاب: 
َعى عليه، اأو من  ِعي ).....(، وتبنيَّ عدم ح�صور املُدَّ الدائرة لذلك، ويف جل�صة هذا اليوم ح�صر املُدَّ
ميثله �صرعًا، وطلب احلا�صر ال�صري يف الدعوى، واحلكم فيها غيابيًا على النحو املبنيَّ يف ال�صبط، 
م اأ�صل عقد امل�صاربة بني الطرفني، ومتت  عي قدَّ والئحة الدعوى ال�صابقة، وب�صوؤاله البينة على ما يدَّ
مطابقته على ال�صورة املوجودة يف ملف الدعوى. وبجل�صة 1428/3/21هـ اأ�صدرت الدائرة حكمها 
عي  َعى عليه ).....( باأن يدفع للمدَّ الغيابي رقم )114/د/جت/8( لعام 1428هـ القا�صي باإلزام املُدَّ
م الئحة  َعى عليه وكالة ).....( قدَّ ).....( مبلغًا وقدره )200.000( مائتا األف رياٍل، ثم اإن املُدَّ
لذلك،  املرافعة  باب  فتح  الدائرة  فقررت  النظامية،  املدة  خالل  الغيابي  احلكم  على  اعرتا�صية 
َعى عليه مبوجب عقد م�صاربة يف اال�صتثمارات العامة، واأنه بعد  ِعي تعاَقد مع املُدَّ وت�صمنت اأن املُدَّ
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َعى عليه مع اأطراف اآخرين يف عقود ا�صتثمار مببلغ وقدره )850.000( ثمامنائة  التعاقد دخل املُدَّ
وخم�صون األف رياٍل، حيث �صارك مع موؤ�ص�صة ).....( كم�صاهم يف خمطط �صلطانة البحر، و�صارك 
عى به  مع موؤ�ص�صة ).....( مببلغ وقدره )350.000( ثالثمائة وخم�صون األف رياٍل، واأن املبلغ املدَّ
امل�صاربة منعقدة  واأن  االآن،  امل�صاركات حتى  يتم ت�صفية  املدفوعة فيها، ومل  املبالغ  هو من �صمن 
َعى عليه،  ط، ومل يح�صل ذلك من املُدَّ ى اأو فرَّ على الوكالة واالأمانة، وال ي�صمن امل�صارب اإال اإذا تعدَّ
منه  فُيمنع  ال�صريك  منه  منع  وما  يعمله،  اأن  للم�صارب  يفعله جاز  اأن  العنان  ل�صريك  ما جاز  واأن 
امل�صارب، فله اأن يبيع وي�صرتي ويوكل وي�صافر الإطالق العقد، واملق�صود منه اال�صرتباح، وال يتح�صل 
ِعي قد اأقر يف  اإال بالتجارة وال زال راأ�ص ماله واأرباحه حمجوزة لدى تلك اجلهات، ف�صاًل عن اأن املُدَّ
ل  البند )ال�صاد�ص( من العقد مبعرفته مبخاطر تقلبات ال�صوق واإمكانية تاأثريها على ا�صتثماره وحتمَّ
الدائرة  اإن  ثم  الغيابي،  النظر يف احلكم  اإعادة  نهايتها  التجارية لال�صتثمار، وطلب يف  املخاطرة 
ِعي ).....( ووكيل  حددت لنظرها عدة جل�صات. ويف جل�صة يوم 1428/7/11هـ وبح�صور وكيل املُدَّ
ب  َعى عليه متهرِّ املُدَّ اأن  ِعي  املُدَّ ال�صبط ذكر وكيل  بياناتهم مبح�صر  ن  املدوَّ َعى عليه ).....(  املُدَّ
َعى  ِعي باأنه ال يعلم اأن املُدَّ َعى عليه اأن موكله يطلب ميني املُدَّ ب وكيل املُدَّ ومماطل يف احل�صور، فعقَّ
عى به لدى الغري، وال ي�صتثمره �صخ�صيًا، فاإن حلف اليمني املطلوبة فال  ل املبلغ املدَّ عليه �صوف ي�صغِّ
ِعي وكالة ذكر اأن موكله  عى به، وبعر�ص ذلك على املُدَّ مانع لدى موكله من احلكم باإرجاع املبلغ املدَّ
ِعي ).....(  م�صتعد باأداء اليمني، و�صوف يح�صره يف اجلل�صة القادمة، ويف جل�صة اليوم وبح�صور املُدَّ
العظيم  باهلل  فاأق�صم  اليمني،  الأداء  م�صتعد  اأنه  اأ�صالة  ِعي  املُدَّ وذكر   ،).....( عليه  َعى  املُدَّ ووكيل 
عى عليه؛ ليقوم با�صتثماره �صخ�صيًا، ومل اأتفق  عى به للمدَّ قائاًل: اأق�صم باهلل باأين �صلَّمت املبلغ املدَّ
َعى عليه ذكر اأنه �صوف يرجع  َعى عليه على ا�صتثماره لدى الغري، وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ مع املُدَّ

اإىل موكله بخ�صو�ص القناعة باليمني من عدمها.
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َعى  َعى عليه مببلغ وقدره )200.000( مائتا األف رياٍل، وحيث اإن املُدَّ ِعي يطالب املُدَّ وحيث اإن املُدَّ
اإي�صال ذلك  اأنه و�صيط يف  به، وادعى  عى  املدَّ املبلغ  ِعي  املُدَّ ا�صتلم من  باأن موكله  اأقر  عليه وكالة 
ِعي  م املُدَّ ِعي ذلك، وحيث قدَّ ِعي اإىل م�صتثمرين ي�صاربون يف العقار، وحيث انكر املُدَّ املبلغ من املُدَّ
عيه عقد امل�صاربة الذي اأقر الطرفان ب�صحته، وامل�صمى عقد م�صاربة يف اال�صتثمارات  اإثباتًا ملا يدَّ
ن يف البند )اخلام�ص( منه اأن يتوىل الطرف االأول  خ يف 1426/1/25هـ، والذي ت�صمَّ العامة املوؤرَّ
عرب  العامة(  والتجارة  )العقارات  التمهيد  يف  اإليها  امل�صار  املجاالت  يف  املتاجرة  عليه(  َعى  )املُدَّ
عيه من  م ما يثبت ما يدَّ َعى عليه مل يقدِّ لة با�صم الطرف االأول، وحيث اإن املُدَّ حمفظة خا�صة م�صجَّ
َعى به اإىل امل�صتثمرين، وملَّا كان من املقرر �صرعًا اأن  ِعي يف اإي�صال املبلغ املُدَّ دعوى اأنه وكيل عن املُدَّ
ِعي يف هذه الدعوى  َعى عليه طلب ميني املُدَّ ِعي واليمني على من اأنكر، وحيث اإن املُدَّ البينة على املُدَّ
َعى به، واأنه �صلَّمه املبلغ؛ لي�صتثمره بنف�صه  َعى عليه و�صيط يف تو�صيل املبلغ املُدَّ على نفي علمه باأن املُدَّ
ِعي اأ�صالة اأمام الدائرة واأدى اليمني املطلوبة على ذلك، مما تنتهي معه  �صخ�صيًا، وحيث ح�صر املُدَّ

َعى به يف هذه اجلل�صة، وبه تق�صي. َعى عليه باملبلغ املُدَّ الدائرة اإىل اإلزام املُدَّ
لذلك حكمت الدائرة بامل�ضادقة على احلكم الغيابي رقم )114/د/جت/8( لعام 1428هـ القا�ضي 

عي ).....( مبلغاً وقدره )200.000( مائتا األف رياٍل. َعى عليه ).....( باأن يدفع للمدَّ باإلزام املُدَّ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما  انتهى اإليه من ق�ضاء ، مع ا�ضافة �ضبب اأن املدعى عليه تعدى 

يف ت�ضليم املبلغ اإىل اآخرين للمتاجرة فيه مما يجعله �ضامناً لراأ�س املال.
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رقم الق�ضية: 1/1060/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 91/د/جت/5 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 78/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/16هـ

�ضركة – م�ضاربة – اإقرار – اتفاقية �ضداد.

َعى عليه  َعى عليه ب�صداد قيمة م�صاهمته يف عقد امل�صاربة الذي حل املُدَّ ِعي باإلزام املُدَّ  مطالبة املُدَّ
ِعي ال�صرتداد م�صاهمته يف  َعى عليها ب�صحة عقد االتفاق املرَبم مع املُدَّ فيه حمل اأخيه – اإقرار املُدَّ
– عدم �صحة الدفع  َعى عليها للمبلغ املو�صح بعقد االتفاق  – ثبوت عدم �صداد املُدَّ تاريخ حمدد 
بوقوع خ�صارة يف عقد امل�صاربة؛ الأن املبلغ حمل التزام مبوجب عقد االتفاق وغري مرتبط بربح اأو 

عي املبلغ مو�صوع الدعوى. َعى عليها باأن تدفع للمدَّ خ�صارة – موؤدى ذلك: احلكم باإلزام املُدَّ

تقدم  اأن  فيها يف  للف�صل  الالزم  وبالقدر  اأوراقها،  يتبني من  الدعوى ح�صبما  وقائع هذه  تتلخ�ص 
َعى عليها موؤ�ص�صة  ِعي ).....( بدعوى طلب فيها اإلزام املُدَّ لفرع ديوان املظامل مبنطقة الريا�ص املُدَّ
هذه  ف�صجلت  1425/3/27هـ،  يف  املوؤرخ  العقد  يف  املبينة  م�صتحقاته  كامل  له  تدفع  باأن   ).....(
اأوراقها اإىل هذه الدائرة حيث با�صرت نظرها،  اإليه اأعاله، واأحيلت  الدعوى ق�صية بالرقم امل�صار 
1428/5/18هـ  االثنني  جل�صة  ويف   ،).....( عليه  َعى  املُدَّ ووكيل   ،).....( اأ�صالة  ِعي  املُدَّ وح�صر 
ِعي عن دعواه، فاأجاب قائاًل: باأنه اأبرم عقد ا�صتثمار برقم )545( مع موؤ�ص�صة  �صاألت الدائرة املُدَّ
).....( بتاريخ 1422/7/6هـ دفع مبوجبه لهذه املوؤ�ص�صة ما مقداره )100.000( رياٍل على اأن تقوم 
املوؤ�ص�صة املذكورة بامل�صاربة بهذا املبلغ يف ن�صاط التجارة العامة وفق االأطر وال�صوابط ال�صرعية، 
 ).....( �صاحبها  يف  ممثلة   ).....( موؤ�ص�صة  مع  اتفاق  عقد  اأبرم  1425/3/27هـ  بتاريخ  واأنه 



804

َعى عليه يف هذه الدعوى ب�صفته حل حمل اأخيه �صاحب موؤ�ص�صة ).....( اأ�صري يف ذلك العقد  املُدَّ
َعى عليه  َعى عليه على التزام املُدَّ لعقد اال�صتثمار رقم )545( املذكور جاء يف عقد االتفاق مع املُدَّ
َعى عليه  بت�صديد قيمة م�صاهمته البالغ قدرها )106.825( رياٍل بتاريخ 2004/7/18م اإال اأن املُدَّ
مل يقم حتى رفع هذه الدعوى ب�صداد م�صتحقاته املذكورة يف عقد االتفاق املوؤرخ يف 1422/3/27هـ 
وطلب من الدائرة بذات اجلل�صة اإلزام �صاحب موؤ�ص�صة ).....( بدفع مبلغ مطالبته البالغ قدرها 
ِعي، واطالعه على عقد  َعى عليه لدعوى املُدَّ )106.825( رياٍل هذه دعواه، وبعد �صماع وكيل املُدَّ
االتفاق املوؤرخ يف 1425/3/27هـ طلبت منه الدائرة اجلواب على الدعوى فاأجاب قائاًل: اإن عقد 
االتفاق حمل النزاع يف هذه الدعوى �صحيح، لكنه ال يعلم هل موكله قام بت�صديد هذا املبلغ حمل هذه 
الدعوى وطلب مهلة للتحقق من �صحة ذلك، وبجل�صة االأربعاء 1428/5/20هـ �صاألت الدائرة وكيل 
ِعي و�صداد موكله ملبلغ املطالبة املبني يف عقد االتفاق املربم  َعى عليه عن اإجابته على دعوى املُدَّ املُدَّ
عي،  ِعي بتاريخ 1425/3/27هـ فذكر اأن موكله مل يقم ب�صداد هذا املبلغ للمدَّ بني موكله، وبني املُدَّ
واأ�صاف اأن موكله قد اأبرم عقد االتفاق بح�صن نية منه، وذلك على اعتبار اأن املوؤ�ص�صة مل يح�صل 
ِعي  لها اأي خ�صارة اإال اأنه تبني له بعد ذلك اأنه قد ح�صلت لها خ�صارة؛ مما يلزم منه اأن يتحمل املُدَّ
ِعي هل لديه ما يود اإ�صافته؟ فاأفاد باأنه لي�ص لديه ما يود اإ�صافته، كما قرر  ن�صيبه منها، وب�صوؤال املُدَّ

َعى عليها اكتفاءه مبا اأدىل به وكيل املُدَّ

عى عليها موؤ�ص�صة ).....( باأن تدفع له مبلغٌا قدره مائة  ِعي قد ح�صر مطالبته للمدَّ وحيث اإن املُدَّ
َعى عليها بدفعه له  و�صتة اآالف وثمامنائة وخم�صة وع�صرون ريااًل ح�صبما اأقر به �صاحب املوؤ�ص�صة املُدَّ
مبوجب عقد االتفاق املرَبم معه، واملوؤرخ يف 1425/3/27هـ، واملرفق �صورة منه باأوراق الدعوى، وملَّا 
عى عليه  ِعي واملدَّ َعى عليه املربم بني املُدَّ كان الثابت من عقد االتفاق الذي اأقر ب�صحته وكيل املُدَّ
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ِعي م�صتثمر يف موؤ�ص�صة ).....( مببلغ قدره )106.825( رياٍل يف �صندوق املوؤ�ص�صة مبوجب  اأن املُدَّ
َعى  العقد رقم )545( ويرغب يف حت�صيل م�صاهمته وا�صرتدادها، واتفق الطرفان على اأن يقوم املُدَّ
عي هذا املبلغ البالغ قدره )106.825( رياٍل بتاريخ 2004/7/18م،  عليه ).....( باأن يدفع للمدَّ
َعى عليه مل يقم بت�صديد هذه املبالغ ح�صبما التزم به يف ذلك العقد،  ومبا اأن الثابت للدائرة اأن املُدَّ
َعى  املُدَّ باإلزام  اإىل الق�صاء  اأقر به وكيله، االأمر الذي تخل�ص معه الدائرة بناًء على ذلك  وهو ما 
عي مبلغ املطالبة البالغ قدرها )106.825( رياٍل، وال ينال من ذلك ما دفع به  عليها باأن تدفع للمدَّ
ِعي البالغ قدره  َعى عليه وكالة من وقوع خ�صارة يف ذلك العقد؛ لكون املبلغ الذي يطالب به املُدَّ املُدَّ

عي وهو غري مرتبط بربح اأو خ�صارة. َعى عليه بدفعه للمدَّ )106.825( رياٍل قد التزم املُدَّ
عي  َعى عليها موؤ�ض�ضة ).....( ل�ضاحبها ).....( باأن تدفع للمدَّ لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

).....( مبلغاً قدره )106.825( مائة و�ضتة اآالف وثمامنائة وخم�ضة وع�ضرون ريااًل.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/5758/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 119/د/جت/5 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 118/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/3/28هـ 

�ضركة – م�ضاربة – اإقرار – اتفاقية �ضداد.  

َعى عليه  َعى عليه ب�صداد قيمة م�صاهمته يف عقد امل�صاربة الذي حل املُدَّ ِعي باإلزام املُدَّ مطالبة املُدَّ
ِعي املتفق فيه على ت�صديد  َعى عليه باأن عقد االتفاق املحرر بينه وبني املُدَّ فيه حمل اأخيه – اإقرار املُدَّ
َعى  عي من ذلك العقد – دفع املُدَّ املبلغ على ثالث دفعات �صحيح، واأنه مل يقم بت�صديد اأية دفعة للمدَّ
عليه بعدم ال�صداد حل�صول خ�صائر بعد اإبرام عقد االتفاق، وال ميكن ال�صداد قبل اإجراء املحا�صبة 
طًا يف مواعيد حمددة دون  َعى عليه التزامًا �صريحًا يف العقد ب�صداد املبلغ مق�صَّ – ثبوت التزام املُدَّ

ِعي به. َعى عليه ب�صداد املبلغ املُدَّ ارتباط بربح اأو خ�صارة – موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ

م لفرع  تتح�صل وقائع هذه الق�صية ح�صبما يتبني من اأوراقها وبالقدر الالزم للف�صل فيها يف اأنه تقدَّ
ديوان املظامل مبنطقة الريا�ص ).....( بوكالته عن ).....( بالئحة دعوى �صد موؤ�ص�صة ).....( 
اأبرم عقد م�صاربة مع موؤ�ص�صة ).....( مبوجب  واأن  اأنه �صبق ملوكله  ل�صاحبها ).....( ذكر فيها 
العقد رقم )22( مببلغ قدره )448.507( اأربعمائة وثمانية واأربعون األفًا وخم�صمائة و�صبعة رياالت، 
موكله عقد  مع  اأبرم  وقد  اأخيه،  قد حل حمل   ).....( موؤ�ص�صة  ).....( �صاحب  عليه  َعى  املُدَّ واأن 
َعى عليها مل�صاهمة موكله على ثالث دفعات: الدفعة  اتفاق بتاريخ 1425/3/15هـ ت�صمن ت�صديد املُدَّ
االأوىل بتاريخ 2004/6/15م، والثانية بتاريخ 2004/7/15م، والثالثة بتاريخ 2004/8/15م عن 
َعى  كل دفعة مبلغًا قدره )149.503( مائة وت�صعة واأربعون األفًا وخم�صمائة وثالثة رياالت، اإال اأن املُدَّ
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َعى عليها باأن تدفع ملوكله مبلغًا قدره  عليه مل تقم ب�صداد موكله اأي مبلغ وانتهى اإىل طلب اإلزام املُدَّ
)448.507( اأربعمائة وثمانية واأربعون األفًا وخم�صمائة و�صبعة رياالت.

الدائرة  هذه  اإىل  واأحيلت  1427هـ،  لعام  )1/5758/ق(  برقم  ق�صية  الدعوى  هذه  ُقيِّدت  وقد 
الدائرة نظرها على النحو املثبت بدفرت ال�صبط، حيث حددت  بتاريخ 1427/12/26هـ فبا�صرت 
اجلن�صية،   ).....(  ،).....( ِعي  املُدَّ وكيل  ح�صر  وفيها  1428/7/9هـ،  االثنني  يوم  جل�صة  لذلك 
مبوجب بطاقة االأحوال رقم ).....( ال�صادرة من �صقراء، ومبوجب الوكالة رقم )89507( بتاريخ 
َعى عليه  1427/11/22هـ ال�صادرة من كتابة العدل الثانية ب�صرق الريا�ص، وح�صر حل�صوره املُدَّ
اأ�صالة ).....( ووكيله ).....(، ).....( اجلن�صية، مبوجب بطاقة االأحوال رقم ).....(، وال�صادرة 
من اأحوال الريا�ص مبوجب الوكالة رقم )23064( بتاريخ 1428/4/13هـ ال�صادرة من كتابة العدل 
ِعي عن دعوى موكله، ذكر اأنها على النحو الوارد بالئحة  الثانية بجنوب الريا�ص، وب�صوؤال وكيل املُدَّ
مة للديوان وال�صالف ذكرها اأعاله، واملت�صمنة باأنه �صبق ملوكله واأن اأبرم عقد م�صاربة  الدعوى املقدَّ
عليه  َعى  املُدَّ واأن  ريااًل،   )448.507( قدره  مببلغ   )22( رقم  العقد  مبوجب   ).....( موؤ�ص�صة  مع 
).....( �صاحب موؤ�ص�صة ).....( قد حلَّ حمل اأخيه، واأبرم مع موكله عقد اتفاق يف 1425/3/15هـ 
َعى عليها مل تقم  َعى عليها بت�صديد م�صاهمة موكله على ثالث دفعات اإال اأن املُدَّ ت�صمن التزام املُدَّ
َعى عليها موؤ�ص�صة  بت�صديد اأي ق�صط من االأق�صاط التي مت االتفاق عليها، وانتهى اإىل طلب اإلزام املُدَّ
).....( ل�صاحبها ).....( باأن تدفع ملوكله مبلغًا قدره )448.507( اأربعمائة وثمانية واأربعون األفًا 
ِعي، واطالعه على الئحة الدعوى  املُدَّ َعى عليه لدعوى  املُدَّ وخم�صمائة و�صبعة رياالت، وبعد �صماع 
املوؤرخ يف 1425/3/15هـ واملرَبم مع  باأن عقد االتفاق  الدائرة اجلواب عليها، فاأجاب  طلبت منه 
ِعي حمل هذه الدعوى �صحيح، واأن التوقيع توقيعه، واأن احلا�صل يف هذا ال�صاأن اأنه بعد اإبرام  املُدَّ
عي  َعى عليه هل قام بت�صديد اأي مبلغ للمدَّ ذلك العقد تبني اأن هناك خ�صائر، ثم �صاألت الدائرة املُدَّ
عي من ذلك العقد؛ ذلك اأن ما  بعد تاريخ ذلك العقد، فاأجاب باأنه مل يقم بت�صديد اأي مبلغ للمدَّ
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ِعي باأن  ي�صتحقه من ذلك العقد ال ميكن حتديده قبل اإجراء حما�صبة معتمدة عندها عقب وكيل املُدَّ
َعى عليه قد اأقر بذلك العقد املبنيَّ فيه م�صتحقات موكله، والتي مل يقم بت�صديدها ح�صبما التزم  املُدَّ
َعى عليها بدفع املبلغ حمل  به مبوجب العقد املذكور، وبالتايل يطلب من الدائرة احلكم باإلزام املُدَّ
عى عليه االكتفاء مبا مت تقدميه واأدليا به يف هذه  ِعي واملدَّ املطالبة، عندها قرر كٌل من وكيل املُدَّ

اجلل�صة.

َعى عليها باأن تدفع له مبلغًا قدره )448.507( اأربعمائة  ِعي يطلب احلكم باإلزام املُدَّ وحيث اإن املُدَّ
َعى عليها. وثمانية واأربعون األفًا وخم�صمائة و�صبعة رياالت قيمة م�صاهمته مع املُدَّ

عي،  للمدَّ املبلغ  هذا  ب�صداد  التزمت  قد  عليها  َعى  املُدَّ اأن  الق�صية  اأوراق  من  الثابت  اإن  وحيث 
املوافق  واملوؤرخ يف 1425/3/15هـ  عليها،  عى  واملدَّ ِعي  املُدَّ بني  املرَبم  االتفاق  وذلك مبوجب عقد 
اإن  بتوقيعه، وحيث  �صادر  واأنه  العقد،  ب�صحة هذا  اأ�صالة  عليه  َعى  املُدَّ اأقر  وحيث  2004/5/4م، 
َعى عليها  االإقرار اأقوى االأدلة، واملرء موؤاخذ باإقراره، االأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل اإلزام املُدَّ
عي ).....( مبلغًا قدره )448.507( اأربعمائة وثمانية واأربعون األفًا  موؤ�ص�صة ).....( باأن تدفع للمدَّ

وخم�صمائة و�صبعة رياالت.
َعى عليه من اأنه تبني له اأن هناك خ�صائر ات�صحت له بعد اإبرام العقد،  وال ينال من ذلك ما اأثاره املُدَّ
واأنه يطلب اأجاًل؛ الإجراء املحا�صبة، فاإن ذلك ال يغري من االأمر �صيئًا، ولن يرتب اأية نتيجة؛ الأن املبلغ 
َعى عليها التزامًا �صريحًا، ومل يكن هذا  ِعي يف هذه الدعوى قد التزمت به املُدَّ الذي يطالب به املُدَّ

االلتزام مرتبطًا بربح اأو خ�صارة.
عي  َعى عليها موؤ�ص�صة ).....( ل�صاحبها ).....( باأن تدفع للمدَّ لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

).....( مبلغًا قدره )448.507( اأربعمائة وثمانية واأربعون األفًا وخم�صمائة و�صبعة رياالت.
واهلل املوفق، و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/2705/ق لعام 1425هـ
رقم احلكم االبتدائي: 117/د/جت/13 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 128/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/19هـ

�ضركة م�ضاربة  – �ضرط اإعادة راأ�س املال – اقرتا�س امل�ضارب - �ضلطة املحكمة يف تعيني اخلبري 

– تفريط.
عى عليه ال�صتثماره - �صركة امل�صاربة هي �صراكة بني  ِعي بكامل املبلغ الذي دفعه للمدَّ مطالبة املُدَّ
طرفني يتوىل فيها اأحد ال�صريكني دفع راأ�ص املال، ويقوم االآخر بت�صغيله وتنميته، وتكون االأرباح على 
يتعدَّ  املال ما مل  تكون اخل�صارة على �صاحب  واأن  العرف،  يقت�صيه  اأو ما  العقد،  ي�صرتطانه يف  ما 
�صرط  ت�صمنه  اأو  االأرباح،  من  كل طرف  بيان ح�صة  العقد عدم  �صفة  يغري من  – ال  فيه  العامل 
يفرت�ص  ومل  �صريبح،  العقد  اأن  افرتا�ص  على  كان  اإمنا  فذلك  ل�صاحبه،  كاماًل  املال  راأ�ص  اإعادة 
عى عليه يف عقد امل�صاربة باالقرتا�ص من  ِعي للمدَّ عند التعاقد اأنه رمبا يخ�صر – عدم تفوي�ص املُدَّ
مة منه، وقيام البنك املقِر�ص ببيع االأ�صهم؛ النخفا�ص قيمتها  البنوك ب�صمان قيمة امل�صاهمة املقدَّ
ِعي با�صتعادة راأ�ص  َعى عليه – مت�صك املُدَّ ال�صوقية؛ ال�صتيفاء قيمة الت�صهيالت التي ح�صل عليها املُدَّ
َعى  َعى عليه اخل�صارة ورف�ص طلب املُدَّ َعى عليه – اأثر ذلك: حتمل املُدَّ ماله كاماًل وثبوت تفريط املُدَّ
عي ابتداًء على اأنها اأرباح، ورف�ص طلبه  عليه احت�صاب االأرباح �صمن راأ�ص املال؛ الأنه قد �صلَّمها للمدَّ
تعيني خبري حما�صبي؛ ليحدد حق كل طرف من الربح واخل�صارة؛ الأن ذلك يكون يف حالة احلكم 
عى عليه وحده – موؤدى ذلك:  با�صرتاك ال�صريكني يف اخل�صارة، وقد قررت املحكمة حتميلها للمدَّ

عي املبلغ مو�صوع الدعوى. َعى عليه باأن يدفع للمدَّ اإلزام املُدَّ
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للف�صل  الالزم  وبالقدر  املرَفقة،  اأوراقها  مطالعة  من  يتبني  ح�صبما  الق�صية  هذه  وقائع  تتلخ�ص 
ُقيِّدت  َعى عليه ).....(، وقد  املُدَّ للديوان ).....( بالئحة دعوى اخت�صم فيها  م  اأنه تقدَّ فيها يف 
االأوراق ب�صجالت الديوان ق�صية بالرقم الواردة يف �صدر هذا احلكم، ثم اأحيلت اإىل هذه الدائرة 
فبا�صرت نظرها، حيث ح�صر اأمام الدائرة ).....( ب�صفته الناظر على وقف ).....( مبوجب �صك 
ح�صر  كما  الق�صية،  مبلف  منه  �صورة  املرَفق  مة  املكرَّ مبكة  العامة  املحكمة  من  ال�صادر  النظارة 
باأنها وفقًا  اأجاب  َعى عليه عن دعواه،  َعى عليه ).....(، ولدى �صوؤال املُدَّ الوكيل ال�صرعي عن املُدَّ
األفًا و�صبعمائة وت�صعة  مة �صابقًا، ويطلب احلكم له مببلغ مائة وواحد و�صبعني  لالئحة دعواه املقدَّ
َعى عليه ).....(؛ ليقوم باملتاجرة فيه وا�صتثماره يف جمال  ع مع املُدَّ رياالت مقابل عقد ا�صتثمار ُوقِّ
َعى عليه توقف عن �صرف االأرباح، كما مل يعد راأ�ص املال، ويطلب احلكم عليه  االأ�صهم اإال اأن املُدَّ
م للدائرة مذكرة تت�صمن  َعى عليه، اأجاب باأنه قدَّ باملبلغ املذكور، وب�صوؤال الوكيل احلا�صر عن املُدَّ
نها القول باأن العالقة بني الطرفني عالقة  خة يف 1427/12/18هـ �صمَّ اإجابة موكله عن الدعوى موؤرَّ
ِعي كان )مائة وواحد و�صبعون األفًا و�صبعمائة وت�صعة( رياالت  �صراكة م�صاربة، وباأن راأ�ص مال املُدَّ
فاإن  وبذلك  ريااًل،  وت�صعون  وت�صعة  وخم�صمائة  اآالف  ثالثة  جمموعها  بلغ  متنوعة  �صحوبات  ا�صتلم 
املتبقي من املبلغ امل�صارب به هو )مائة وثمانية و�صتون األفًا ومائة وع�صر( رياالت، كما اأ�صاف اأن 
تعر�ص خل�صارة  موكله  اأن  اإال  موكله،  لدى  نة  املدوَّ يوافق احل�صابات  وهو  به �صحيح،  عى  املدَّ املبلغ 
لعام   )1998( رقم  الق�صية  يف  19-1425/8/26هـ  جل�صتي  يف  اإليها  امل�صار  لالأ�صباب  جتارته  يف 
ِعي  ب احلا�صر عن املُدَّ ِعي من خ�صارة، فعقَّ 1425هـ، ويطلب تعيني مدقق ح�صابات لبيان ما حلق املُدَّ
َعى عليه،  باأنه ال يقبل باحت�صاب االأرباح من راأ�ص املال، كما اأال �صاأن له باخل�صارة التي ت�صبب بها املُدَّ
َعى عليه عن حقيقة املبالغ التي  وهو الذي يتحمل نتيجة ذلك، فا�صتو�صحت الدائرة من وكيل املُدَّ
كان ي�صرفها موكله، فاأجاب باأن موكله كان يقوم باملتاجرة باأموال امل�صاهمني بالبيع وال�صراء، وما 
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عي ن�صيبه املتفق عليه، ثم اكتفى الطرفان مبا �صبق  ينتج عنها من اأرباح ياأخذ ن�صيبه، ويعطي للمدَّ
لهما من اأقوال وطلبا الف�صل بالدعوى.

عى عليه راأ�ص املال  ِعي للمدَّ عا عقدًا �صلَّم مبوجبه املُدَّ وحيث اإنه يتبني من اأقوال الطرفني اأنهما وقَّ
مبطالعة  اإنه  واإذ  االأرباح،  و�صرف  فيه،  باملتاجرة  عليه  َعى  املُدَّ ليقوم  وذلك  الدعوى،  يف  املذكور 
الطرفني عقد �صركة م�صاربة، وكما هو معلوم طبقًا  اأن�صاأ بني  اأنه  اإليه جتد  امل�صار  للعقد  الدائرة 
ال�صريكني  اأحد  يتوىل مبوجبها  الطرفني  يت�صمن �صراكة بني  امل�صاربة  اأن عقد  ال�صرعية  لالأحكام 
الطرفني على  االأرباح بني  تكون  واأن  وت�صغيله،  وتنميته  باملال  العمل  االآخر  ويتوىل  املال،  راأ�ص  دفع 
ما ي�صرتطانه، اأو ما يقت�صيه العرف، اأو منا�صفة بح�صب االأحوال، واأن تكون اخل�صارة على �صاحب 
املال، ما مل يتعدَّ العامل فيه، اأو يفرط، وال يغري من ذلك اأن العقد مل يبني فيه ح�صة كل طرف من 
االأرباح، فذلك اإمنا يقت�صي تقديرها عند االختالف، كما ال يغري من �صفة العقد كونه �صرط فيه 
اإعادة راأ�ص املال كاماًل ل�صاحبه، فذلك اأنه اإمنا كان على افرتا�ص الطرفني اأن العقد �صريبح، ومل 

يفرت�ص عند التعاقد اأنه رمبا يخ�صر.
َعى  واإذ اإنه بالنظر اإىل ما �صلف ذكره وبتطبيق العقد على واقعة هذه الق�صية جتد الدائرة اأن املُدَّ
اأحال  عليه قد قرر بجل�صتي 19 و1425/8/26هـ يف الق�صية )2/1998/ق( لعام 1425هـ، والتي 
اأنه كان يتلقى  اإليها عند نظر هذه الق�صية فيما يتعلق باأ�صباب اخل�صارة التي ادعاها، حيث ذكر 
بن�صبة  االأرباح  يعطي  وكان  �صويًا،  فيها  واال�صتثمار  بجمعها  ويقوم  امل�صاهمني،  من  واأموااًل  اأ�صهمًا 
م�صاهمة كل م�صتثمر اإىل راأ�ص املال، كما ذكر اأنه اأثناء تعامله مع البنوك كان يتعامل باإ�صعاف راأ�ص 
املال املتوفر، اإذ يعطيه البنك ت�صهيالت لتداول االأ�صهم ت�صل اإىل ع�صرة اأ�صعاف راأ�ص املال، فتتم 
البنك،  لدى  املوَدعة  املبالغ  اأو  االأ�صهم  الت�صهيالت هي  لتلك  املقابل  ال�صمان   فيها فكان  املتاجرة 
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وكالهما للم�صاهمني والذي حدث اأنه اأودع املبالغ واالأ�صهم املذكورة، وح�صل على الت�صهيالت وجرى 
اأ�صعار االأ�صهم يف ال�صوق، فقام البنك بالت�صرف فيها؛  اأنه انخف�صت  البيع وال�صراء واملتاجرة اإال 
العرف  يف  ي�صمى  ما  وذلك  ال�صوقية،  قيمتها  نزول  اء  جرَّ باالأ�صهم  حلقت  التي  اخل�صارة  لتعوي�ص 
امل�صريف بالبيع االإلزامي الأجل ا�صتيفاء قيمة الت�صهيالت التي ح�صل عليها من البنك دون نق�ص، 
وهذا هو ال�صبب الذي اأدى خل�صارته، اإذ ا�صتولت البنوك على راأ�ص املال مقابل النق�ص الذي حدث 
يف قيمة االأ�صهم التي ح�صل عليها هو بالت�صهيالت البنكية، والتي ت�صاوي اأ�صعاف راأ�ص ماله، اإ�صافة 
اإىل اأنه كان ي�صرتي ببع�ص امل�صاهمات عقارات رغبة يف زيادة قيمتها اإال اأنه يقوم برهنها لدى البنوك 
مقابل ت�صهيالت يح�صل عليها يف جتارته لالأ�صهم، كما اأ�صاف اأن البنوك اأخطاأت يف اال�صتيالء على 

االأ�صهم، واأن ذلك الت�صرف هو الذي اأدى اإىل خ�صارته، ولواله ملا خ�صر.
َعى عليه من اأ�صباب اخل�صارة، وذكر اأنه ال �صاأن له بها، واإذ اإنه  ِعي مل يقبل مبا ذكره املُدَّ وملَّا كان املُدَّ
َعى عليه من اأ�صباب اخل�صارة ومن ت�صرفاته، فاإن الدائرة ال جتدها اأ�صباب  بالنظر اإىل ما اأورده املُدَّ
َعى عليه مبوجب العقد يف الت�صرف  ِعي مل يفو�ص املُدَّ ِعي نتائجها، اإذ اإن املُدَّ م�صروعة لتحميل املُدَّ
للتلف  ِعي، وذلك بتعري�صها  املُدَّ اأموال  اأقر بفعله، وما ذكره يعد تفريطًا منه يف  على النحو الذي 
اأكث من  التعامل واملتاجرة يف  عى عليه احلق يف  اأنه مل يكن للمدَّ ِقبل البنك، كما  وامل�صادرة من 
راأ�ص املال، بل اإن ما توفر له من اأموال بالزيادة على راأ�ص املال املوَدع لديه اإمنا يخ�صه لوحده عند 
َعى عليه،  املتاجرة فيه، له ربحه وعليه خ�صارته، ولذلك فما حدث حتى ولو مل يكن بتعمد من املُدَّ

عي به فكان عليه �صمانه. فقد ت�صبب فيه وال �صاأن للمدَّ
ِعي قد مت�صك بحقه يف ا�صتعادة راأ�ص املال، فاإنه ومبقت�صى الوجه ال�صرعي يتعني احلكم  وملَّا كان املُدَّ
َعى عليه تعيني خبري حما�صبي؛ للقيام بح�صاب  له بذلك، ولذلك فاإن الدائرة ال جتد مربرًا لطلب املُدَّ
ِعي من خ�صارة، اإذ اإنه اإمنا يلزم ذلك يف حال ما لو كان ال�صريكان �صيق�صي با�صرتاكهما  ما حلق املُدَّ
َعى عليه، اأما وقد وقع التفريط وثبت على النحو  يف اخل�صارة باعتبارها حدثت دون تفريط من املُدَّ
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َعى عليه احت�صاب  �صالف الذكر فال مربر الإجابة هذا الطلب، كما ال جتد الدائرة مربرًا لطلب املُدَّ
االأرباح �صمن راأ�ص املال ولزوم ح�صمها منه بحجة اأنها �صلمت دون اأن تكون اأرباحًا حقيقية، اإذ اإن 
عي على اأنها اأرباح، فكان اإقرار منه بتحقق ذلك الربح، وملا كان  َعى عليه قد �صلَّمها ابتداًء للمدَّ املُدَّ
َعى عليه، فاإنه يتعني كذلك عدم االعتداد بهذا الدفع على اأنه يكون  ِعي مل يقبل مبا طلبه املُدَّ املُدَّ
عى عليه واالأمر ما ذكر الرجوع باملطالبة على اجلهة التي ت�صببت له يف اخل�صارة امل�صار اإليها،  للمدَّ
وت�صع(  و�صبعمائة  األفًا  و�صبعون  وواحد  الدائرة هو )مائة  لدى  ثبت  ما  وفق  ِعي  املُدَّ اإن حق  وحيث 
مة للدائرة بتاريخ 1427/12/18هـ  َعى عليه مبوجب مذكرته املقدَّ رياالت، كما هو ثابت باإقرار املُدَّ

فاإنه يتعني اإلزامه به.
وواحد  ).....( مبلغ وقدره )مائة  لناظر وقف  يدفع  باأن   ).....( باإلزام  الدائرة  لذلك حكمت 

و�ضبعون األفاً و�ضبعمائة وت�ضع( رياالت.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/2210/ق لعام 1428هـ  
رقم احلكم االبتدائي: 72/د/جت/27 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 148/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/19هـ

�ضركة م�ضاربة – عدم بدء العمل – الرجوع عن العقد – تفوي�س يف االإدارة.

عى عليه. ِعي باإعادة راأ�ص ماله الذي �صلَّمه للمدَّ مطالبة املُدَّ
َعى عليه يف تنفيذه – اتفاق الفقهاء على اأنه اإذا  1- ثبوت اأن العمل املتفق عليه يف العقد مل يبداأ املُدَّ
انعقد العقد بني رب املال والعامل وت�صلَّم العامل مال امل�صاربة، ولكنه مل يبداأ بت�صغيل املال يف اأمور 
امل�صاربة، فاإنه يف هذه احلالة ينفرد كل واحد من العاقدين بالرجوع عن العقد دون النظر اإىل ر�صا 

الطرف الثاين؛ والأن اللزوم لي�ص من موجبات عقد امل�صاربة.
من  وبني  بينه  التي  بااللتزامات  املفوَّ�ص  – اإخالل  ال�صركة  اإدارة  يف  ل�صقيقه  ِعي  املُدَّ تفوي�ص   -2
واإمنا  نف�صه  يتعامل عن  – املفوَّ�ص ال  يتعامل بظاهر احلال  الذي  ِعي(  الغري )املُدَّ تعني  �صه ال  فوَّ
َعى عليه باأن اأخاه هو املالك احلقيقي  �صه – اأثر ذلك: عدم �صحة دفع املُدَّ ين�صرف عمله ملن فوَّ
َعى عليها باأن  �ص اأخاه يف اإدارتها – موؤدى ذلك: اإلزام الوكالة املُدَّ َعى عليها، واأنه فوَّ للوكالة املُدَّ

عي راأ�ص ماله ومقداره )خم�صون األف( رياٍل. تدفع للمدَّ

باملدعو  ممثَّلة   ).....( وكالة  �صلَّم  اأنه  فيها  ذكر  اأ�صالة  ِعي  املُدَّ مها  قدَّ دعوى  الئحة  يف  تتلخ�ص 
خ يف 2006/7/22م؛  ع بينهما واملوؤرَّ ).....( مبلغ )خم�صون األف( رياٍل مبوجب عقد امل�صاركة املوقَّ
َعى عليها يف تنفيذ م�صروع ت�صويق اإعالن الدليل ال�صعودي لالإجراءات،  وذلك ال�صتثمارها مع املُدَّ
َعى عليها مل تلتزم مبا مت االتفاق عليه، ومل ت�صلِّمه اأي مبلغ �صواء كان من راأ�ص املال اأم  اإال اأن املُدَّ
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َعى عليها باأن تعيد له راأ�ص ماله. االأرباح، وختم الئحة دعواه بطلب احلكم باإلزام املُدَّ
اليوم  وبجل�صة هذا  ال�صبط،  ن مبح�صر  ما  هو مدوَّ وفق  با�صرت نظرها  للدائرة  الق�صية  وباإحالة 
ِعي دعواه  َعى عليه وكالة ).....(، ويف هذه اجلل�صة اأبان املُدَّ ِعي اأ�صالة، كما ح�صر املُدَّ ح�صر املُدَّ
َعى عليه وكالة اأجاب: باأن وكالة  مبا ال يخرج عما ذكره يف عري�صة الدعوى، وبطلب اجلواب من املُدَّ
).....( با�صم اأخيه ).....(، واأن املالك احلقيقي لها اأخاه ).....(، وقد اأ�صاء اإدارتها، واأخذ اأموال 
ِعي يف ح�صابات الوكالة، واإمنا اأدخله يف  ِعي بغري وجه حق، ومل يدخل املبلغ الذي ا�صتلمه من املُدَّ املُدَّ
ِعي؛ ولكثة خمالفاته فقد  عيه املُدَّ ح�صابه ال�صخ�صي، كما اأنه مل يقم بالعمل املذكور بالعقد الذي يدَّ
اأ�صدر موكله – ).....( – �صكًا بف�صخ وكالة اأخيه ).....( �صادر من كتابة عدل الريا�ص الثانية 
برقم )16925( بتاريخ 1428/3/19هـ، كما اأن اأخاه ).....( قد هرب خارج اململكة، واأنهم ب�صدد 
عي، فاإن الوكالة غري قادرة على ذلك،  اأما ما يتعلق باإعادة املبلغ للمدَّ اإعادته عن طريق االإمارة، 
طلب  وقد  الدعوى،  بهذه  ملواجهته  البالد؛  خارج  من   ).....( اأخيه  الإعادة  الدائرة؛  دعم  ويطلب 

الطرفان الف�صل يف الدعوى.

عى  ِعي يطالب يف دعواه باإعادة راأ�ص ماله الذي �صلَّمه للمدَّ بناًء على ما �صبق بيانه، وحيث اإن املُدَّ
عليها ممثَّلة باملدعو ).....( بغر�ص م�صاركتها يف تنفيذ م�صروع ت�صويق اإعالنات الدليل ال�صعودي 
عقود  من  عقد  بينهما  املرَبم  العقد  اإن  وحيث  2006/7/22م،  خ  املوؤرَّ العقد  مبوجب  لالإجراءات 
من  – والعمل  عليها  عى  واملدَّ ِعي  – املُدَّ العاقدين  كال  من  العقد  هذا  يف  املال  اإن  اإذ  امل�صاربة؛ 
وكالته رقم  االإقرار مبوجب  له  والذي  وكالة  َعى عليه  املُدَّ اأقر  – وحيث  َعى عليها  – املُدَّ اأحدهما 
)36485( بتاريخ 1428/6/5هـ ال�صادرة من كتابة العدل الثانية بالريا�ص باأن اأخاه ).....( اأخذ 
ِعي، ومل يقم بالعمل املتفق عليه يف العقد، وحيث اإن االأمر ما ُذكر، واأن العمل مل يبداأ، ومل  مال املُدَّ
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اإذا انعقد العقد بني رب املال والعامل، وت�صلَّم العامل مال  اأنه  ي�صرع فيه، فقد اتفق الفقهاء على 
امل�صاربة، ولكنه مل يبداأ بت�صغيل املال يف اأمور امل�صاربة، فاإنه يف هذه احلالة ينفرد كل واحد من 
العاقدين بالرجوع عن العقد دون النظر اإىل ر�صا الطرف الثاين، قال ابن ر�صد يف بداية املجتهد 
)240/2(: )اإنه اأجمع العلماء على اأن اللزوم لي�ص من موجبات عقد القرا�ص – امل�صاربة – واأن 

لكل واحد منهما ف�صخه ما مل ي�صرع العامل يف القرا�ص(.
لوكالة  احلقيقي  املالك  هو   ).....( اأخاه  اأن  من  وكالة  عليه  َعى  املُدَّ به  دفع  ما  ذلك  ينال من  وال 
رقم  بال�صناعية  التجارة  وزارة  لدى   ).....( وكالة  ت�صجيل  �صهادة  من  الثابت  اإن  اإذ  ).....(؛ 
)1010201235( بتاريخ 1425/7/14هـ اأنها با�صم ).....(، واأنه وب�صفته �صاحب وكالة ).....( 
�ص اأخاه ).....( باإدارتها مبوجب الوكالة رقم )1553( بتاريخ 1428/1/11هـ، وعليه فاإن  قد فوَّ
ن على مطبوعات وكالة ).....(، واملختوم بختمها  ع من ِقبل املدعو ).....(، واملدوَّ هذا العقد املوقَّ
ع من �صخ�ص مفوَّ�ص تفوي�صًا �صحيحًا وقت التوقيع، واملفوَّ�ص ال يت�صرف عن نف�صه، واإمنا  قد مت وُوقِّ
�صه، واإخالل املفوَّ�ص  �صه جتاه الغري، وبالتايل فاإن التعامل من�صوب اإىل من فوَّ يقوم مقام من فوَّ
�صه ال تعني الغري الذي يتعامل بظاهر احلال، االأمر الذي تنتهي  بااللتزامات التي بينه وبني من فوَّ

عي مبلغ )خم�صون األف( رياٍل. َعى عليه باأن تدفع للمدَّ معه الدائرة اإىل الق�صاء باإلزام املُدَّ
لذلك حكمت الدائرة باإلزام وكالة ).....( باأن تدفع لــ ).....( مبلغاً وقدره )خم�ضون األف( رياٍل.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/984/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 347/د/جت/30 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 150/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/19هـ

 – امل�ضاربة الآخر  – ت�ضليم مال  اال�ضتظهار  – ميني  بالو�ضاطة  العلم  – نفي  �ضركة م�ضاربة 

تنازل عن اأرباح.

ا�صتلمه  ما  بعد خ�صم  له؛ ال�صتثماره  امل�صلَّم  راأ�ص ماله  باملتبقي من  عى عليه  للمدَّ ِعي  املُدَّ مطالبة 
عى  َعى عليه على اإقرارات مت الن�ص فيها على ا�صتالمه املبلغ املدَّ منه على اأنها اأرباح – توقيع املُدَّ
به، واأنه يف ذمته حل�صاب م�صروع �صراء وبيع بطاقات ال�صحن ....، والن�ص على التزامه بت�صفية 
َعى عليه طلب ميني  ِعي( خالل )48( �صاعة من طلبها – رف�ص املُدَّ م�صتحقات الطرف الثاين )املُدَّ
َعى عليه جمرد  ِعي ليمني اال�صتظهار باأنه ال يعلم اأن املُدَّ ِعي النافية لعلمه بالو�صاطة واأداء املُدَّ املُدَّ
و�صيط يف التعاقد معه – اأثر ذلك: اأن غاية املتعاقدين عند التعاقد مل تكن الو�صاطة بح�صب زعم 
راأ�ص  ِعي يوجب �صمانة  املُدَّ باالتفاق مع  اإخالاًل  اآخر  اإىل  املال  ت�صليمه  َعى عليه، فيكون بذلك  املُدَّ
َعى عليه  َعى عليه – موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ ِعي عن االأرباح التي ا�صتلمها من املُدَّ املال – تنازل املُدَّ

عي مبلغًا مقداره... )املتبقي من راأ�ص ماله بعد ح�صم االأرباح(. باأن يدفع للمدَّ

اأنه بتاريخ 1428/2/16هـ، وردت اإىل فرع ديوان املظامل مبنطقة  تتح�صل وقائع هذه الدعوى يف 
َعى عليه بدفع املبلغ  ِعي مت�صمنة طلب اإلزام املُدَّ مة من املُدَّ مكة املكرمة–جدة الئحة الدعوى املقدَّ
امل�صلَّم له؛ للمتاجرة به يف ا�صتثمارات بطاقات )�صوا( وقدره )48.750( ريااًل، على اأن تكون االأرباح 
يلتزم باالتفاق، فُقيِّدت  َعى عليه مل  املُدَّ اأن  اإال  عي،  للمدَّ عى عليه، والباقي  للمدَّ بن�صبة )%37.5( 
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الدعوى ق�صية بالرقم املبني مب�صتهل احلكم، واأحيلت اإىل هذه الدائرة فبا�صرت نظرها على النحو 
ِعي، كما ح�صر مرتجم الديوان االأ�صتاذ  املبنيَّ بال�صبط. وبجل�صة االثنني 1428/7/23هـ ح�صر املُدَّ
َعى عليه  ِعي عن دعواه ذكر اأنه يطلب اإلزام املُدَّ ِعي ال يتكلم العربية، وب�صوؤال املُدَّ ).....(؛ لكون املُدَّ
برد ما ت�صلَّمه من راأ�ص املال امل�صلَّم اإليه وقدره )48.750( ريااًل؛ ال�صتثماره يف بطاقات �صوا، وذلك 
مبوجب االإقرارات الثالثة املرفق �صورها بالئحة الدعوى، وطلب اإمهاله لتقدمي اأ�صولها يف اجلل�صة 
َعى عليه اأرباحًا ت�صل اإىل )اأربعة وع�صرين األف( رياٍل تقريبًا، ثم  املقبلة، واأو�صح اأنه ت�صلَّم من املُدَّ
َعى عليه عن اجلواب  َعى عليه عن �صرف االأرباح، وامتنع عن رد راأ�ص املال، وب�صوؤال املُدَّ توقف املُدَّ
و�صيط  هو  الذي   ).....( املدعو  خاله  اإىل  املبلغ  اإي�صال  يف  و�صيط  جمرد  اأنه  ذكر  الدعوى،  على 
اأي�صًا يف اإي�صال املبلغ اإىل القائم الفعلي على اال�صتثمار املدعو ).....( الذي ُوجد مقتواًل وجميع 
بالو�صاطة  َعى عليه  املُدَّ االتفاق مع  يعلم وقت  يكن  باأنه مل  ِعي  املُدَّ ب  فعقَّ لديه،  امل�صتثمرين  اأموال 
التي يذكرها، واأن االتفاق معه كان على اعتبار اأنه هو القائم باال�صتثمار، حيث �صلَّمت اإليه اأموايل 
وو�صعت ثقتي فيه، ومل يخربين باأنه �صريك مع خاله اإال بعد �صماعنا بح�صول وفاة �صخ�ص م�صارك 
مل  اأنه  اإال  مايل،  عن  اأ�صاأله  وبداأت  االأرباح،  توقف  بعد  وذلك  لنا،  قيل  ح�صبما  اال�صتثمار  يف  لهم 

يخربين يف اأي وقت م�صى باأنه جمرد و�صيط يف نقل املال.
ِعي باأنه جمرد و�صيط، وذلك عند بداية االتفاق   َعى عليه باأن لديه البينة على علم املُدَّ ب املُدَّ فعقَّ
ِعي عند  َعى عليه باأنه ال بينة لديه على اأنه اأفهم املُدَّ معه وخالل فرتة اال�صتثمار، ثم ا�صتدرك املُدَّ

بداية اال�صتثمار باأنه جمرد و�صيط؛ الأنه كان معه مبفرده عند االتفاق.
ِعي النافية لعلمه بالو�صاطة، فذكر اأنه ال يرغب يف طلب  فاأفهمته الدائرة اأن له حق طلب ميني املُدَّ
ِعي ميني اال�صتظهار على �صحة الدعوى، فاأق�صم قائاًل: )اأق�صم باهلل  اليمني، فطلبت الدائرة من املُدَّ
عى عليه، على اأن  العظيم اأن دعواي �صحيحة، واأنني �صلَّمت املبلغ املطالب به يف هذه الدعوى للمدَّ
يقوم باملتاجرة يف هذا املبلغ بنف�صه، وال اأعلم اأنه جمرد و�صيط عن التعاقد معه، ومل اأوافقه على 
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اأنها  فذكر  الثالثة،  االإقرارات  على  عليه  َعى  املُدَّ الدائرة  اأطلعت  ذلك  وبعد  ذلك(،  بعد  الو�صاطة 
عها مع امل�صتثمرين، واأن اخلط خطه والب�صمة ب�صمته، وطلب  متاثل مناذج االإقرارات التي كان يوقِّ

ِعي ممن ا�صرتدَّ م�صاهمته. اأ�صولها؛ الحتمال اأن يكون املُدَّ
َعى عليه عليها، وذكر  ِعي اأ�صول االإقرارات، فاطلع املُدَّ م املُدَّ ويف جل�صة االثنني 1428/10/10هـ، قدَّ
معه؛  ا�صتثماره  ينِه  مل  ِعي  املُدَّ واأن  اأي�صًا،  �صحيح  فيها  الوارد  املبلغ  واأن  �صحيحة،  م�صتندات  اأنها 

ب�صبب بقاء االأ�صول لديه.
ِعي باأنه  ب املُدَّ ِعي اأرباحًا يف حدود )32.000( رياٍل، فعقَّ َعى عليه اأنه �صبق واأن �صلَّم املُدَّ واأو�صح املُدَّ
َعى  َعى عليه حول االأرباح، كما اأنه يقبل بخ�صمها من راأ�ص املال امل�صلَّم اإىل املُدَّ يقبل ما ذكره املُدَّ
عليه؛ ا�صتجابًة للفتوى املت�صمنة عدم جواز اأخذ االأرباح امل�صتَلمة من اال�صتثمارات التي ظهر اأنها 

َعى عليه باملتبقي، وقدره )16.750( ريااًل. غري حقيقية، واأنه يطلب اإلزام املُدَّ

َعى عليه، واملرَفق �صورها  عة من املُدَّ ِعي ي�صتند يف دعواه اإىل االإقرارات املوقَّ وحيث الثابت اأن املُدَّ
َعى عليه يف م�صروع  عى به، وعلى اأنه يف ذمة املُدَّ بالئحة الدعوى، والتي تن�ص على ا�صتالم املبلغ املدَّ
الثاين  الطرف  م�صتحقات  بت�صفية  عليه  َعى  املُدَّ التزام  وعلى  �صوا،  ال�صحن  بطاقات  وبيع  �صراء 
ِعي( خالل )48( �صاعة من طلبها، االأمر الذي يك�صف اأن غاية املتعاقدين عند التعاقد مل تكن  )املُدَّ
َعى عليه املبلغ لو�صيط اآخر دون  َعى عليه، ويجعل ذلك من ت�صليم املُدَّ على الو�صاطة بح�صب زعم املُدَّ
اأن يكون ممار�صًا لال�صتثمار تن�صاًل من واجباته املتعاَقد عليها، واإخالاًل بظاهر االتفاق املرَبم معه، 
َعى عليه بالرجوع على من  عي مع حق املُدَّ ترتتب عليه م�صوؤوليته عن �صمان راأ�ص املال اخلا�ص باملدَّ

�صلَّمه املال متى ما ثبت ا�صتحقاقه لذلك.
َعى عليه ب�صداد مبلغ )16.750( ريااًل، وذلك  ِعي اقت�صر يف مطالبته على اإلزام املُدَّ وحيث اإن املُدَّ
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َعى عليه على اأنها اأرباح؛ رغبًة منه يف اإبراء ذمته، وا�صتنادًا  بخ�صم املبالغ التي ا�صُتلمت من املُدَّ
عى به، ف�صاًل  عي اأن يتنازل عن كامل املبلغ املدَّ اإىل الفتوى امل�صار اإليها يف الوقائع، وحيث اإن للمدَّ
م خل�صت الدائرة اإىل  عن بع�صه، حيث ق�صر دعواه على املبلغ امل�صار اإليه اأخريًا، وبناًء على ما تقدَّ

ِعي. اإجابة طلب املُدَّ
عي مبلغاً قدره )�ضتة ع�ضر األفاً و�ضبعمائة  َعى عليه اأن يدفع للمدَّ لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

وخم�ضون( ريااًل.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/2911/ق لعام 1425هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 38/د/جت/13 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 164/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/22هـ

�ضركة م�ضاربة – طلب اإعادة راأ�س املال – اقرتا�س امل�ضارب – اأ�ضهم خمتلطة. 

قيمة  ب�صمان  البنوك  من  باالقرتا�ص  امل�صاربة  عقد  يف  عليه  عى  للمدَّ ِعي  املُدَّ تفوي�ص  عدم   -1
ال�صتيفاء  ال�صوقية؛  قيمتها  النخفا�ص  االأ�صهم؛  ببيع  املقِر�ص  البنك  وقيام  منه  مة  املقدَّ امل�صاهمة 
ِعي با�صتعادة راأ�ص ماله كاماًل وثبوت  َعى عليه – مت�صك املُدَّ قيمة الت�صهيالت التي ح�صل عليها املُدَّ
َعى عليه احت�صاب  َعى عليه للخ�صارة ورف�ص طلب املُدَّ َعى عليه – اأثر ذلك: حتمل املُدَّ تفريط املُدَّ
عي ابتداًء على اأنها اأرباح، ورف�ص طلبه تعيني خبري  االأرباح �صمن راأ�ص املال؛ الأنه قد �صلَّمها للمدَّ
با�صرتاك  احلكم  حالة  يف  يكون  ذلك  الأن  واخل�صارة؛  الربح  من  طرف  كل  حق  ليحدد  حما�صبي؛ 

عى عليه وحده. ال�صريكني يف اخل�صارة، وقد قررت املحكمة حتميلها للمدَّ
عى عليه بتحويل االأ�صهم اإىل قيمة نقدية؛ ليتخذ منها راأ�ص ماٍل لل�صراكة  ِعي للمدَّ 2- تفوي�ص املُدَّ
بينهما؛ ليمكن املتاجرة بها بعد حتويلها اإىل نقود متداولة يتم بها امل�صاربة يف االأ�صهم على �صبيل 
االإجمال – اأثره: اأن ما حتقق من اأرباح لي�ص ناجتًا عن االأ�صهم الربوية ذاتها، واإمنا ناجت عن عملية 
ماله  راأ�ص  اأرباح  يف  املال  رب  اأحقية  بعدم  القول  ميكن  ال  ثم  ومن  اإجمااًل،  االأ�صهم  يف  امل�صاربة 
باأ�صهم البنوك  – نفى طريّف الدعوى علمهما بحرمة التعامل  ب�صبب وجود �صبهة يف م�صدر املال 
باملتاجرة  قاما  ملا  بحرمتها  علما  لو  واأنهما  االأرباح،  وتقا�صمهما  اإباحتها  اعتقادهما  واأن  الربوية، 
يعتقدون  التي  االأموال  من  النا�ص  اكت�صبه  ما  واأن  باالأ�صهم،  التعامل  بجواز  العلماء  – اإفتاء  فيها 
جوازها باالجتهاد اأو بالتقليد لي�ص عليهم اإخراجها واإن كانوا خمطئني – اأثره: عدم جواز ح�صم 
ِعي هو  َعى عليه باأن حق املُدَّ ِعي – اإقرار املُدَّ اأرباح اأ�صهم بنك ).....( الربوية من راأ�ص مال املُدَّ
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عي مبلغ  للمدَّ باأن يدفع  َعى عليه  املُدَّ باإلزام  – موؤدى ذلك: الق�صاء  مبلغ )1.0026.584( ريااًل 
)1.0026.584( ريااًل.

تتح�صل وقائع هذه الق�صية ح�صبما يتبني من مطالعة اأوراقها، وبالقدر الالزم للف�صل فيها يف اأنه 
ب�صجالت  ق�صية  الدعوى  لت  �ُصجِّ وقد   ،).....( دعوى �صد  بالئحة   ).....( ِعي  املُدَّ للديوان  م  تقدَّ
اإىل هذه الدائرة فبا�صرت نظرها على النحو  الديوان بالرقم املذكور يف م�صتهل احلكم، واأحيلت 
 ).....( وكالوؤه  عليه  َعى  املُدَّ كما ح�صر عن   ،).....( ِعي  املُدَّ ال�صبط، حيث ح�صر  بدفرت  املثَبت 
االآتية  باالأ�صهم  عليه   َعى  املُدَّ يطالب  باأنه  اأجاب:  دعواه  عن  ِعي  املُدَّ وب�صوؤال  و).....(،  و).....( 
)األفان و�صبعمائة و�صبعة وع�صرون( �صهمًا من اأ�صهم �صركة ).....(، و)�صتمائة( �صهم من اأ�صهم 
اأ�صهم  �صهمًا من  �صركة ).....(، و)ثالثون(  اأ�صهم  �صهمًا من  وثالثون(  و)اثنان  �صركة ).....(، 
و�صبعمائة  و)األف   ،).....( �صركة  اأ�صهم  من  �صهمًا  واأربعون(  واأربعة  و)ثالثمائة   ،).....( �صركة 
و)األف   ،).....( من  �صهمًا  واأربعني(  و)ثمانية   ،).....( �صركة  اأ�صهم  من  �صهمًا  ع�صر(  وخم�صة 
و�صتمائة وثمانون( �صهمًا من �صركة ).....(، و)مائة وخم�صون( �صهمًا من �صركة ).....(، و)مائة 
واأربعة واأربعون( �صهمًا من �صركة ).....(، و)اأربعة( اأ�صهم لبنك ).....(، و)األف ومائة وخم�صة 
واأربعون( �صهمًا ل�صركة ).....(، و)مائتان و�صتة وخم�صون( �صهمًا لبنك ).....(، كان قد �صلمها 
ف  َعى عليه توقَّ عى عليه؛ ليقوم باملتاجرة فيها على �صبيل امل�صاربة، واإعطائه اأرباحًا، اإال اأن املُدَّ للمدَّ
َعى عليه اإرجاعها، اإ�صافة اإىل االإ�صافات  عن �صرف االأرباح، ومل يعد راأ�ص املال، ويطلب من املُدَّ
نها  م مذكرة من ورقة واحدة �صمَّ َعى عليه عن اإجابته قدَّ اخلا�صة بهذه االأ�صهم، وب�صوؤال وكيل املُدَّ
األفًا  وع�صرين  و�صتة  )مليون  مببلغ  تقديرها  مت  �صركات  اأ�صهم  كان  ِعي  املُدَّ مال  راأ�ص  باأن  القول 
مببلغ  املال  راأ�ص  من  �صحوبات  وا�صتلم  هللة(،  وع�صرين  وت�صعًا  ريااًل  وثمانني  واأربعة  وخم�صمائة 
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)مائتني واثنني وثمانني األفًا ومائة وت�صعة وع�صرين ريااًل وع�صر هلالت(، وبذلك فاإن املبلغ امل�صارب 
األفًا واأربعمائة وخم�صة وخم�صني ريااًل وت�صعة ع�صر هللة(؛ وذلك  به هو )�صبعمائة واأربعة واأربعني 
العقد  ح�صب  وال�صراكة  احل�صاب  وت�صفية  امل�صاربة  انتهاء  بعد  اإال  اأرباحًا  ي�صتحق  ال  ِعي  املُدَّ الأن 
َعى عليه كامل ال�صالحيات؛ لت�صييل االأ�صهم، وبالتايل فاإن  املرَبم وح�صب التفوي�ص الذي اأعطى املُدَّ
ِعي باالأ�صهم يخالف ن�صو�ص العقد، ويطلب تكليف حما�صب قانوين؛ لبيان حق كل طرف  مطالبة املُدَّ
َعى عليه كراأ�ص مال لل�صراكة، وهو مبلغ  ِعي احلكم له مبا اأقر به املُدَّ من الربح واخل�صارة، فطلب املُدَّ
)مليون و�صتة وع�صرين األفًا وخم�صمائة واأربعة وثمانني ريااًل وت�صعًا وع�صرين هللة(، اأما امل�صحوبات، 
َعى عليه باأن امل�صحوبات  فكانت عبارة عن اأرباح، وال يقبل احت�صابها من راأ�ص املال، وقد اأجاب املُدَّ
ق اأية اأرباح؛ لكون موكله خ�صر يف جتارته  كانت قد �ُصلِّمت على اأنها اأرباح يف حني اأن ال�صراكة مل حُتقِّ
ِعي  ح�صبما ذكره بجل�صتي 19 و1425/8/26هـ يف الق�صية رقم )1998( لعام 1425هـ، فذكر املُدَّ
َعى عليه، واكتفى الطرفان مبا �صبق لهما من اأقوال، ثم  عي بها املُدَّ اأنه ال �صاأن له باخل�صارة التي يدَّ

اأ�صدرت الدائرة حكمها رقم )212( لعام 1427هـ وبنته على اأ�صباب حا�صلها:
عى عليه راأ�ص املال املذكور  ِعي للمدَّ عا عقدًا �صلَّم مبوجبه املُدَّ اأنه يتبني من اأقوال الطرفني اأنهما وقَّ
الدائرة  مبطالعة  اإنه  واإذ  االأرباح،  و�صرف  فيه،  باملتاجرة  عليه  َعى  املُدَّ ليقوم  وذلك  الدعوى؛  يف 
للعقد امل�صار اإليه جتد اأنه اأُن�صئ بني الطرفني عقد �صركة م�صاربة، وكما هو معلوم طبقًا لالأحكام 
ال�صرعية اأن عقد امل�صاربة يت�صمن �صراكة بني الطرفني يتوىل مبوجبها اأحد ال�صريكني دفع راأ�ص 
املال، ويتوىل االآخر العمل باملال وتنميته وت�صغيله، واأن تكون االأرباح بني الطرفني على ما ي�صرتطاه، 
اأو ما يقت�صيه العرف، اأو منا�صفة بح�صب االأحوال، واأن تكون اخل�صارة على �صاحب املال ما مل يتعد 
ط، وال يغريِّ من ذلك اأن العقد مل يبني فيه ح�صة كل طرف من االأرباح، فذلك  العامل فيه، اأو يفرِّ
اإمنا يقت�صي تقديرها عند االختالف، كما ال يغري من �صفة العقد كونه �صرطًا فيه اإعادة راأ�ص املال 
عند  يفرت�ص  ومل  �صريبح،  العقد  اأن  الطرفني  افرتا�ص  على  كان  اإمنا  اأنه  فذلك  ل�صاحبه،  كاماًل 
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التعاقد اأنه رمبا يخ�صر.
َعى  واإذ اإنه بالنظر اإىل ما �صلف ذكره وبتطبيق العقد على واقعة هذه الق�صية جتد الدائرة اأن املُدَّ
عليه قد قرر بجل�صتي 19 و1425/8/26هـ يف الق�صية رقم )2/1998/ق/1425هـ(، والتي اأحال 
اأنه كان يتلقى  اإليها عند نظر هذه الق�صية فيما يتعلق باأ�صباب اخل�صارة التي ادعاها، حيث ذكر 
بن�صبة  االأرباح  يعطي  وكان  �صويًا،  فيها  واال�صتثمار  بجمعها  ويقوم  امل�صاهمني،  من  واأموااًل  اأ�صهمًا 
م�صاهمة كل م�صتثمر اإىل راأ�ص املال، كما ذكر اأنه اأثناء تعامله مع البنوك كان يتعامل باأ�صعاف راأ�ص 
املال املتوفر؛ اإذ يعطيه البنك ت�صهيالت؛ لتداول االأ�صهم ت�صل اإىل ع�صرة اأ�صعاف راأ�ص املال فتتم 
اأو املبالغ املوَدعة لدى البنك،  املتاجرة فيها، فكان ال�صمان املقابل لتلك الت�صهيالت هي االأ�صهم، 
الت�صهيالت،  على  وح�صل  املذكورة،  واالأ�صهم  املبالغ  اأودع  اأنه  حدث  والذي  للم�صاهمني،  وكالهما 
وجرى البيع وال�صراء واملتاجرة، اإال اأنه انخف�صت اأ�صعار االأ�صهم يف ال�صوق، فقام البنك بالت�صرف 
فيها؛ لتعوي�ص اخل�صارة التي حلقت باالأ�صهم جراء نزول قيمتها ال�صوقية، وذلك ما ي�صمى يف العرف 
امل�صريف بالبيع االإلزامي؛ الأجل ا�صتيفاء قيمة الت�صهيالت التي ح�صل عليها من البنك دون نق�ص، 
اإذ ا�صتولت البنوك على راأ�ص املال مقابل النق�ص الذي  اأدى اإىل خ�صارته؛  وهذا هو ال�صبب الذي 
حدث يف قيمة االأ�صهم التي ح�صل عليها هو بالت�صهيالت البنكية، والتي ت�صاوي اأ�صعاف راأ�ص ماله، 
اإ�صافة اإىل اأنه كان ي�صرتي ببع�ص امل�صاهمات عقارات؛ رغبة يف زيادة قيمتها، اإال اأنه يقوم برهنها 
لدى البنوك مقابل ت�صهيالت يح�صل عليها يف جتارته لالأ�صهم، كما اأ�صاف اأن البنوك اأخطاأت يف 

اال�صتيالء على االأ�صهم، واأن ذلك الت�صرف هو الذي اأدى اإىل خ�صارته، ولواله ملا خ�صر.
َعى عليه من اأ�صباب اخل�صارة، وذكر اأنه ال �صاأن له بها، واإذ اإنه  ِعي مل يقبل مبا ذكره املُدَّ وملَّا كان املُدَّ
َعى عليه من اأ�صباب اخل�صارة ومن ت�صرفاته، فاإن الدائرة ال جتدها اأ�صبابًا  بالنظر اإىل ما اأورده املُدَّ
َعى عليه مبوجب العقد يف الت�صرف  �ص املُدَّ ِعي مل يفوِّ ِعي نتائجها؛ اإذ اإن املُدَّ م�صروعة لتحميل املُدَّ
للتلف  ِعي، وذلك بتعري�صها  املُدَّ اأموال  اأقر بفعله، وما ذكره يعد تفريطًا منه يف  على النحو الذي 



826

اأكث من  التعامل واملتاجرة يف  عى عليه احلق يف  للمدَّ اأنه مل يكن  البنك، كما  ِقبل  وامل�صادرة من 
راأ�ص املال، بل اإن ما توفر له من اأموال بالزيادة على راأ�ص املال املوَدع لديه اإمنا يخ�صه لوحده عند 
َعى عليه،  املتاجرة فيه، له ربحه وعليه خ�صارته، ولذلك فما حدث حتى واإن مل يكن بتعمد من املُدَّ

عي به فكان عليه �صمانه فقد ت�صبب فيه، وال �صاأن للمدَّ
ِعي قد مت�صك بحقه يف ا�صتعادة راأ�ص املال النقدي، فاإنه ومبقت�صى الوجه ال�صرعي يتعني  وملَّا كان املُدَّ
َعى عليه تعيني خبري حما�صبي؛ للقيام  احلكم له بذلك؛ ولذلك فاإن الدائرة ال جتد مربرًا لطلب املُدَّ
ِعي من خ�صارة؛ اإذ اإنه اإمنا يلزم ذلك يف حال ما اإن كان ال�صريكان �صُيق�صى  بح�صاب ما حلق املُدَّ
َعى عليه، اأما وقد وقع التفريط، وثبت  با�صرتاكهما يف اخل�صارة باعتبارها حدثت دون تفريط من املُدَّ
َعى عليه  على النحو �صالف الذكر، فال مربر الإجابة هذا الطلب، كما ال جتد الدائرة مربرًا لطلب املُدَّ
ن اأرباحًا حقيقية؛  احت�صاب االأرباح �صمن راأ�ص املال ولزوم ح�صمها منه بحجة اأنها �ُصلِّمت دون اأن ُتكوِّ
عي على اأنها اأرباحًا فكان اإقرارًا منه بتحقق ذلك الربح؛ اإذ  َعى عليه قد �صلَّمها ابتداًء للمدَّ اإذ اإن املُدَّ
عى بها مل تكن نتيجة اأعمال امل�صاربة، واإمنا نتيجة التفريط يف راأ�ص املال، كما ذكر  اإن اخل�صارة املدَّ
َعى عليه، فاإنه يتعني كذلك عدم االعتداد بهذا الطلب. ِعي مل يقبل مبا طلبه املُدَّ �صلفًا، وملَّا كان املُدَّ

َعى عليه هو مبلغ )مليون و�صتة وع�صرون األفًا  ِعي وفق ما ثبت للدائرة باإقرار املُدَّ وحيث اإن حق املُدَّ
َعى عليه بذلك بها،  اإلزام املُدَّ وخم�صمائة واأربعة وثمانون ريااًل وت�صعًا وع�صرون هللة(، فاإنه يتعني 
عي ).....( مبلغ )مليون  وانتهت الدائرة بتلك االأ�صباب اإىل اأن حكمت باإلزام ).....( باأن يدفع للمدَّ
وباإعالن احلكم قرر  واأربعة وثمانون ريااًل وت�صعًا وع�صرون هللة(،  األفًا وخم�صمائة  و�صتة وع�صرون 

َعى عليه عدم القناعة. ر وكيل املُدَّ ِعي قناعته، وقرَّ املُدَّ
الهيئة  اأ�صدرت  عليه  َعى  املُدَّ من  م  املقدَّ االعرتا�ص  على  بناًء  التدقيق  هيئة  على  الق�صية  وبعر�ص 
حكمها رقم )1504( لعام 1428هـ ذكرت به اأنها قامت بدرا�صة اأوراق الق�صية وم�صتنداتها، واحلكم 
َعى عليه، وما بني عليه من اأ�صباب، فظهر لها  م عليه من وكيل املُدَّ ال�صادر فيها، واالعرتا�ص املقدَّ
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م خالل االأجل املحدد نظامًا، مما يتعني معه قبوله �صكاًل، اأما عن املو�صوع فقد  اأن االعرتا�ص قد ُقدِّ
عى عليه، ومت ت�صييلها )�صتة وخم�صون(  ِعي للمدَّ تبني للهيئة اأن من �صمن االأ�صهم التي �ُصلِّمت من املُدَّ
�صهمًا من اأ�صهم بنك ).....(، وحيث اإن ذلك البنك من البنوك املعروفة باأنه ي�صوب تعامله �صيء 
َعى عليه مبلغ )مائتان واثنان وثمانون األفًا وت�صعة وع�صرون  من التعامالت الربوية، وحيث �صلَّم املُدَّ
َعى  ريااًل وع�صر هلالت( على اأ�صا�ص اأنها اأرباح، فاإنه يلزم للتخل�ص من الربا الذي �صاب عمل املُدَّ
املتاجرة به، وعليه  اأ�صهم بنك ).....( من �صمن  ِعي جراء وجود  املُدَّ باأ�صهم  عليه عند متاجرته 
يلزم معرفة اأرباح اأ�صهم ذلك البنك وح�صمها من راأ�ص املال قبل احلكم باإعادته، ثم ت�صمني احلكم 
اإدخال اأرباح اأ�صهم ذلك البنك اإىل بيت املال، وانتهت الهيئة اإىل نق�ص احلكم حمل التدقيق واإعادة 

الق�صية اإىل الدائرة؛ ملعاودة نظرها على �صوء ما جاء بهذا احلكم من اأ�صباب.
وحيث اإنه بعد اإعادة الق�صية للدائرة بناًء على حكم هيئة التدقيق امل�صار اإليها ح�صر اأمام الدائرة 
من  الدائرة  وا�صتو�صحت   ،).....( ال�صرعي  وكيله  عليه  َعى  املُدَّ عن  ح�صر  كما   ،).....( ِعي  املُدَّ
الطرفني عن موقفهم من ا�صتالم االأرباح الناجتة عن االأ�صهم املتعلقة بالبنك الذي ي�صوب تعامله 
ِعي: باأن الذي يعلمه من  نوع من الربا، وعلى اأية �صفة كان ا�صتالم الطرفني لالأرباح، فاأجاب املُدَّ
َعى عليه قد قام بتحويلها  َعى عليه اأن االأ�صهم املذكورة عندما اأودعها لدى املُدَّ خالل تعامله مع املُدَّ
اإىل �صيولة نقدية، ومن ثم بداأ فيها بامل�صاربة يف جمال االأ�صهم وغريها على �صبيل االإجمال، ومل 
االأرباح على  تلك  ا�صتلم  وقد  اإباحتها،  اعتقاده  كان  واإمنا  املعيَّنة،  االأ�صهم  يقينًا بحرمة  يعلم  يكن 
االأرباح  ا�صتالم  ثم  ومن  فيها،  باملتاجرة  قام  ملا  التعامل  هذا  بحرمة  علم  اأنه  ولو  االأ�صا�ص،  هذا 
يوافق على ما  اإن موكله  اإذ  ِعي �صحيح؛  املُدَّ باأن ما ذكره  َعى عليه  املُدَّ ب وكيل  الناجتة عنها، فعقَّ
ِعي ب�صاأن االأرباح، حيث اإن موكله ا�صتلم ن�صيبه من االأرباح باعتبارها من االأ�صهم التي  ذكره املُدَّ
ي�صوغ التعامل بها، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �صبق لهما، واأ�صرا عليها وطلبا الف�صل بالدعوى 

بح�صب طلباتهما ال�صابقة.
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ع بني الطرفني، واطالعها عليه وبعد �صماعها الأقوال  وحيث اإنه بعد رجوع الدائرة اإىل العقد املوقَّ
اأودع االأ�صهم  ِعي قد  اأن املُدَّ طريف النزاع، وبح�صب ما قرراه بجل�صة هذا اليوم، والذي يت�صح فيه 
َعى عليه، وفو�صه مبوجب العقد حق حتويلها اإىل �صيولة نقدية؛ ليتخذ من القيمة  املذكورة لدى املُدَّ
بها  يتم  متداولة  نقود  اإىل  حتويلها  بعد  بها  املتاجرة  ليمكن  بينهما؛  لل�صراكة  مال  راأ�ص  النقدية 
االأ�صهم  عن  ناجتًا  لي�ص  اأرباح  من  حتقق  فما  وبالتايل  االإجمال،  �صبيل  على  االأ�صهم  يف  امل�صاربة 
ذاتها حمل االإ�صكال، واإمنا ناجت عن عملية امل�صاربة يف االأ�صهم اإجمااًل، وال ميكن القول بعدم اأحقية 
اأن امل�صاربة يف  اأرباح راأ�ص ماله ب�صبب وجود �صبهة يف م�صدر هذا املال، ف�صاًل عن  رب املال يف 
اأخرى  ومن جهة  بها، هذا من جهة،  التعامل  بجواز  العلماء  بع�ص  اأفتى  و�صراًء مما  بيعًا  االأ�صهم 
اأ�صهم ذلك البنك، فاإن ح�صمها من راأ�ص املال  اأن تلك االأرباح كانت ناجتة عن  فاإنه وعلى فر�ص 
كان  واإمنا  االأ�صهم،  بتلك  التعامل  بحرمة  علمهما  بنفي  الدائرة  اأمام  الطرفان  قرر  اإذ  نظر؛  فيه 
اعتقادهما اإباحة ذلك وتقا�صما ن�صيبهما من االأرباح على هذا االأ�صا�ص، ولو اأنهما علما بحرمتها ملا 
قاما باملتاجرة بها، ويف هذا ال�صياق يقول �صيخ االإ�صالم ابن تيمية – رحمه اهلل -: "اإن ما اكت�صبه 
اأو بالتقليد لي�ص عليهم اإخراجها، واإن كانوا  النا�ص من االأموال التي يعتقدون جوازها باالجتهاد، 
خمطئني فكل عقد اعتقد امل�صلم بتاأويل من اجتهاد، اأو تقرير مثل املعامالت الربوية التي يبيحها 
ز بع�صها، فاإن هذه العقود اإذا ح�صل فيها  جموزو احليل ومثل بيوع الغرر املنهي عنها عند من يجوِّ
التقاب�ص مع اعتقاد ال�صحة مل ُتنق�ص بعد ذلك ال بحكم وال برجوع عن ذلك االجتهاد؛ الأنه قب�صها 
وهو يعتقد جوازها". وقد ا�صتدل �صيخ االإ�صالم ابن تيمية – رحمه اهلل – بجواز قب�ص ذلك املال 
اإن كنتم  الربا  اتقوا اهلل وذروا ما بقي من  اآمنوا  الذين  اأيها  تعاىل )يا  بقوله  اإخراجه منه  وعدم 
موؤمنني( البقرة )287(، حيث قال: "اإن اهلل تعاىل اأبطل من الربا ما مل يكن مقبو�صًا وكان باقيًا 
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يف الذمم، اأما ما مت قب�صه فلم ياأمر عز وجل باإعادة ما قب�صوه؛ الأنهم كانوا ي�صتحلون ذلك، فكذلك 
كل معاملة اعتقد امل�صلم جوازها بتاأويل، اأو تقليد، اأو ت�صبه ببع�ص اأهل العلم، اأو اأُفتي له بذلك ونحوه 
وقب�ص املال على هذا االأ�صا�ص، ثم تبني له فيما بعد اأنه خمطئ، اأو اأن الذي اأفتاه اأخطاأ، اأو اأُخرب 
بذلك، فلي�ص عليه اإخراج املال الذي ك�صبه؛ العتقاد حله ابتداًء". ومبثل ذلك قال االإمام ال�صوكاين 
يف فتح القدير عند قوله تعاىل: )وذروا ما بقي من الربا( االآية. حيث قال: "ظاهره اأنه اأبطل من 
الربا ما مل يكن مقبو�صا"ا.ه ولذلك فاإن الدائرة ال جتد ما يدعوها �صرعًا اإىل ح�صم اأرباح اأ�صهم 
ذلك البنك من راأ�ص املال - اإن وجدت - باعتبارها ُقب�صت يف وقت جاز للطرفني قب�صها، وملَّا كان 
َعى  اأقر به املُدَّ َعى عليه، وهو الذي  اأودعه لدى املُدَّ ِعي قد كرر طلبه احلكم براأ�ص ماله الذي  املُدَّ
و�صتة وع�صرون  بتاريخ 1427/8/25هـ مببلغ )مليون  الدائرة  لهذه  مة  املقدَّ عليه، كما يف مذكرته 
ولقوله  ِعي،  املُدَّ راأ�ص مال  وت�صعًا وع�صرون هللة(، وهو ميثل  ريااًل  وثمانون  واأربعة  األفًا وخم�صمائة 
تعاىل: )واإن تبتم فلكم روؤو�ص اأموالكم ال َتظلمون وال ُتظلمون(، فاإنه واالأ�صباب ذاتها الواردة بحكم 
َعى به كراأ�ص مال،  َعى عليه باملبلغ املُدَّ الدائرة ال�صابق، ومبقت�صى الوجه ال�صرعي يتعني اإلزام املُدَّ

وبهذا تق�صي الدائرة.
عي ).....( مبلغاً قدره )مليون و�ضتة وع�ضرون  لذلك حكمت الدائرة باإلزام ).....( باأن يدفع للمدَّ

األفاً وخم�ضمائة واأربعة وثمانون ريااًل وت�ضعاً وع�ضرون هللة(. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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عقد – م�ضاركة - ف�ضخ العقد – تعوي�س – العلم ب�ضفة املتعاقد – النيابة يف اإبرام العقد – 

�ضهادة.

َعى عليه اإلزامهم بدفع تعوي�ص لالأ�صرار الناجتة عن ف�صخ العقد املتعلق  ِعي لورثة املُدَّ مطالبة املُدَّ
اأبرم العقد ب�صفته  َعى عليه قد  – ثبوت اأن ابن املُدَّ با�صتثمار املطعم الفندقي املربم مع مورثهم 
مديرًا للفندق مبوجب عقد عمل ووكالة بينه وبني م�صتثمر الفندق بتوقيع العقود اخلا�صة بخدمات 
ِعي بذلك قبل اإبرام التعاقد ب�صهادة ال�صهود – حدوث  الفندق واإدارته وت�صغيله – ثبوت علم املُدَّ
ِعي على ف�صخ العقد وبيع كامل املعدات  ِعي وبني م�صتثمر الفندق على اإثرها وافق املُدَّ م�صكلة بني املُدَّ
واملوجودات التي باملطعم اإىل م�صتثمر الفندق، ومل يلحقه اأي �صرر – اإقراره باأنه نفذ جميع العقود 
َعى عليه قد  ِعي باأن ابن املُدَّ املربمة مع الغري وا�صتلم قيمتها – اأثر ذلك: عدم �صحة ا�صتناد املُدَّ

اأبرم معه العقد نيابة عن والده ولي�ص م�صتثمر الفندق – موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى.

ِعي  تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة االإدارية مبنطقة املدينة املنورة وكيل املُدَّ
َعى عليه ُقيِّدت ق�صية بالرقم امل�صار اإليه اأعاله، واأحيلت  ).....(، بالئحة ادعاء يخت�صم فيها املُدَّ
اإىل هذه الدائرة، ومت حتديد جل�صة يوم االثنني املوافق 1428/5/23هـ موعدًا لنظرها، وبالنداء 
واملثبت   ).....( عليه  َعى  املُدَّ وكيل  حل�صوره  وح�صر   ).....( ِعي  املُدَّ وكيل  ح�صر  االأطراف  على 
بني  االتفاق  مت  اإنه  قال:  موكله،  دعوى  عن  وكالة  ِعي  املُدَّ وب�صوؤال  ال�صبط،  يف  و�صفتهما  هويتهما 
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َعى عليه بحيث  عى عليه على اإدارة املطعم وت�صغيله، وذلك للمطعم املوجود يف فندق املُدَّ موكلته واملدَّ
عى عليه اأربعني باملائة وبعد �صهرين من اإعداد وجتهيز  يكون ملوكلي �صتني باملائة من االأرباح، واملدَّ
املطعم فوجئ موكلي بح�صور املدعو ).....( )والذي تبني اأن ا�صمه فيما بعد ).....(( يفيد باأنه 
َعى عليه، وطلب  ا�صتاأجر الفندق كاماًل مبا فيه املطعم يف الفرتة نف�صها التي مت االتفاق فيها مع املُدَّ
عى عليه لكن  منه اإخالء املطعم وت�صليمه له، وبناًء عليه مت اإخالء املطعم بعد حماولة االت�صال باملدَّ
دون جدوى، حيث امتنع عن الرد علينا واأطلب متكيننا من املطعم، واإمتام العقد اأو تعوي�ص موكلي 
عن ال�صرر الذي اأ�صابه بقيمة )5500000( خم�صة ماليني وخم�صمائة األف رياٍل، والتي متثل قيمة 
التجهيزات والتعوي�ص عن ال�صرر الذي حلق مبوكلي الناجت عن فوات الربح املتوقع من هذا العقد، 
فيما  �صحيح  ِعي  املُدَّ وكيل  ذكره  ما  قال:  ِعي،  املُدَّ دعوى  على  اجلواب  عليه  َعى  املُدَّ وكيل  وب�صوؤال 
يخ�ص اإبرام العقد، وكذلك م�صي �صهرين على جتهيزه للمطعم، اإال اأنه عند توقيع العقد كان مني 
ع مع  �صخ�صيًا ب�صفتي مديرًا للفندق الذي كان موؤجرًا على ).....(، وذلك قبل اإبرام االتفاق املوقَّ
ِعي يف  َعى عليه ).....( يف ديباجة عقد الت�صغيل هو دفع حقوق املُدَّ ِعي و�صبب ذكرنا ملوكلي املُدَّ املُدَّ
هذا العقد يف حال ف�صخ عقد اال�صتثمار بني موكلي، واملدعو ).....(، اأما ما يخ�ص ما ذكره وكيل 
ِعي باأنه فوجئ بــ ).....( يح�صر اإليه يف منزله فلعل هذا وهم منه كون ).....( متوفيًا من قبل  املُدَّ
ِعي يعلم اأن الفندق  ع�صر �صنوات تقريبًا، ولعل الذي ح�صر اإليه هو ابنه ).....(، كما اأفيدكم باأن املُدَّ
موؤجر للمدعو ).....(، واأقدم لكم �صورة من توكيل ال�صيد ).....( يل باإدارة فندق ).....( املوؤجر 
م لكم عقد عمل بيني وبني ).....( للعمل لديه يف  له، وامل�صادق عليه من الغرفة التجارية، كما اأقدِّ
ِعي  املُدَّ تزويد  مت  وقد  التجارية،  الغرفة  من  عليه  وامل�صادق   ).....( وامل�صمى  له،  املوؤجر  الفندق 
ب�صورة من هذه الوكالة قبل اإبرام العقد، وبالتايل فاإن موكلي ).....( لي�ص له �صفة يف الدعوى، كما 
اأن العقد �صاري املفعول، ولي�ص لــ ).....( م�صتاأجر العقار منعه من ذلك، وبالتايل فاإن الدعوى تقام 
ذلك  عن  و�صوؤالهم  العقد،  يف  ال�صهود  اإح�صار  ميكن  ذكرته  ما  والإثبات  موكلي،  �صد  ولي�ص  �صده 
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م مذكرة مكونة من �صفحتني، وذلك يف جل�صة يوم الثالثاء املوافق  ِعي قدَّ وبعر�ص ذلك على وكيل املُدَّ
َعى عليه  َعى عليه انتهى فيها اإىل عدم �صحة ما ذكره املُدَّ 1427/10/9هـ كرد على ما ذكره وكيل املُدَّ
َعى عليه مذكرة ردًا على ما  املُدَّ م وكيل  وكالة، ويف جل�صة يوم الثالثاء املوافق 1428/1/18هـ قدَّ
ِعي من كون وكيل املالك ).....( هو من ميثل املالك فقط يف عقد الت�صغيل، ذكر اأن  ذكره وكيل املُدَّ
هذا غري �صحيح، بل اإنه مدير عام فندق ).....(، ووكيل �صاحب فندق ).....(، كما اأنه وكيل عن 
املالك وو�صع وكالة املالك كان ال�صتمرارية العقد لو ُف�صخ عقد ).....(، وذلك حفظًا حلقوقه بح�صن 
نية والعقد وا�صح يف هذا ال�صاأن، كما هو مذكور بالطرف االأول، ولو اأراد متثيل املالك فقط ملا ذكر 
اإدارة ).....(، واأنه مدير عام الفندق، ولذكر اأنه وكيل املالك فقط، كما اأن االأوراق املطبوع عليها 
لــ  لــ ).....( العائدة  لــ ).....(، واخلتم املختوم فيه العقد  اأوراق ر�صمية  لــ ).....(، وهي  العقد 
العقد بختمه و).....(  للمالك، وختم  اأوراقًا ر�صمية  والتدلي�ص الأح�صر  التغرير  اأراد  ولو   ،).....(
ا�صم جتاري لــ ).....( وكل �صخ�ص يدخل الفندق يرى ت�صريح الت�صكني معلَّقًا على واجهة الفندق، 
وذلك باأمر وزارة احلج والغرفة التجارية، واأرفق �صورة منه، فكيف ال يعلم بعد �صهور عن ).....(، 
ِعي وكالة يف جل�صة يوم الثالثاء املوافق 1428/2/23هـ مذكرة مكونة من �صفحتني ذكر  م املُدَّ ثم قدَّ
َعى عليه امل�صار اإىل ملخ�صها اآنفًا انتهى فيها اإىل اأن موكله تعاقد مع املدعو  اأنها رد على مذكرة املُدَّ
).....( ب�صفته وكياًل عن مالك فندق ).....( ).....( مبوجب الوكالة التي ذكر رقمها بتاريخها، 
وقوله اإنه مت و�صع ذلك يف العقد من باب ح�صن النية، فهو غري �صحيح، واأما قوله باأن ).....( ا�صم 
جتاري عائد للمدعو ).....(، فهل اأعلم موكله بذلك عند التعاقد، وملاذا مل يذكر يف العقد اأنه ميثل 
َعى عليه اأنه اأح�صر اأحد  امل�صتاأجر ).....(، ويف جل�صة يوم الثالثاء 1428/3/29هـ ذكر وكيل املُدَّ
من  لديه  عما  وب�صوؤاله  ال�صبط،  يف  هويته  واملثبت   ).....( فح�صر  العقد،  على  عني  املوقِّ ال�صهود 
�صهادة، قال: اأ�صهد باأنني ح�صرت توقيع هذا العقد، وهذا العقد الذي اأح�صره ).....( مكتوبًا بهذا 
ال�صكل، وكان يعلم وقت توقيع العقد اأن املبنى م�صتاأجر من ِقبل ).....( مالك فندق ).....(، وكان 
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لتوزيع  التو�صع  يريد  واإمنا  وحده،  الفندق  هو  لي�ص  الهدف  اإن  يقول:  �صمعته  كما   ).....( هدف 
الوجبات على املنطقة املركزية، ولذلك كان ي�صر على ذكر مالك الفندق حتى ي�صمن ا�صتمرارية 
العقد يف حال ما اإذا ترك م�صغل املبنى الت�صغيل حتى ي�صتمر مع مالك املبنى، هذا ما لديَّ من �صهادة 
ِعي قال: ال اأطعن يف عدالته، ولكنه ذكر يف �صهادته اأن املدعو  وبعر�ص �صهادة ال�صاهد على وكيل املُدَّ
ع العقد ب�صفتني، كما ذكر اأن العقد كتب من ِقبل حمامي، ولو كان ذلك �صحيحًا لذكر  ).....( وقَّ
يف العقد ا�صتمراريته مع مالك الفندق، ثم ا�صتو�صحت الدائرة من ال�صاهد، هل كان ).....( يعلم 
وقت اإبرام العقد اأن فندق ).....( مملوكًا لــ ).....(، فقرر بقوله نعم، ومت تزويده بوكالتني، ثم 
م�صغل  على  املطعم  موجودات  كامل  ببيع  قام   ).....( ِعي  املُدَّ اإن  بقوله:  عليه  َعى  املُدَّ وكيل  ب  عقَّ
الفندق ).....(، وا�صتلم قيمته كاملة، وتوجد �صورة ال�صيك، وهو االآن يطالب مالك املبنى بقيمة 
مبعيته  وح�صر  اأ�صالة،  ِعي  املُدَّ ح�صر  1428/5/4هـ  املوافق  االثنني  يوم  جل�صة  ويف  املعدات،  هذه 
َعى عليه اأو من ينوب عنه، ويف هذه اجلل�صة �صاألت الدائرة  وكيله ).....(، وتبني عدم ح�صور املُدَّ
ِعي اأ�صالة عن �صهادة ال�صاهد املثبتة يف اجلل�صة ال�صابقة، فقرر اأنها �صدرت من ال�صاهد على  املُدَّ
العقد، وكان ذلك ال�صاهد يعمل �صكرتريًا لدى ابن مالك الفندق، وقام مبناداته، وطلبوا منه التوقيع 
على العقد، فقام بالتوقيع، ثم قررت الدائرة يف تلك اجلل�صة اإدخال ).....( يف النزاع؛ ال�صتجالء 
ِعي اأ�صالة، وح�صر  حقيقة الو�صع القائم، ويف جل�صة يوم الثالثاء املوافق 1428/10/25هـ ح�صر املُدَّ
َعى عليه وكالة ).....( ال�صابق ح�صورهم كما ح�صر  مبعيته وكيله ).....(، وح�صر حل�صورهما املُدَّ
َعى عليه الثاين ).....( املدعو ).....(، واملثبت هويته و�صفته يف ال�صبط، ويف هذه اجلل�صة  وكيل املُدَّ
َعى عليه االأول مذكرة مكونة من �صفحتني اأرفق معها م�صتندين انتهى فيها اإىل اأنه ال  م وكيل املُدَّ قدَّ
َعى عليه  ِعي واأي�صًا وكيل املُدَّ ِعي واإدارة فندق ).....( ت�صلَّم املُدَّ عالقة ملوكله بالعقد املرَبم بني املُدَّ
ِعي اأنه ال جديد  الثاين ن�صخة من هذه املذكرة ومرفقاتها وب�صوؤالهما الرد على ما ت�صمنته قرر املُدَّ
مة يف جل�صة  َعى عليه االأول يف مذكرته املقدَّ فيها ي�صتوجب الرد، ف�صاألته الدائرة عما اأورده وكيل املُدَّ
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هذا اليوم يف الفقرة رقم )1( والفقرة رقم )2( من وجود ال�صجل التجاري ل�صركة ).....(، واأي�صًا 
اأبرم عقود االإعا�صة مع موؤ�ص�صات  اإ�صكان احلجاج املوجودين يف ا�صتقبال الفندق، وكيف  ت�صريح 
و�صركات احلجاج دون اأن يربز لهم هذا الت�صريح، فقرر اأن ال�صجل وت�صريح اإ�صكان احلجاج مل 
يرهما اأبدًا، واأنه اأبرم عقود االإعا�صة مبوجب ت�صريح املطعم اخلا�ص به مطعم ).....(، ومل يطلب 
َعى  َعى عليه الثاين فاأجاب على مذكرة ويكل املُدَّ منه تقدمي ت�صريح اإ�صكان احلجاج، اأما وكيل املُدَّ
عى عليه االأول، اإذ اإن ابن  ِعي واملدَّ عليه االأول بقوله: اإن موكلي مل يكن يعلم بالعقد املربم بني املُدَّ
ِعي ب�صفته وكياًل عن والده، ومل يعلم موكلي  َعى عليه االأول املدعو ).....( اأبرم العقد مع املُدَّ املُدَّ
الفندق، فحدثت م�صكلة بني  لي�صكنوا يف  اأن جاءت جمموعة من احلجاج؛  اإال بعد  العقد  عن هذا 
ِعي اأن يخرج؛ الأن موكلي م�صتاأجر للفندق باأكمله  عي يف الفندق، فطلب موكلي من املُدَّ موكلي، واملدَّ
ِعي ملوكلي اأنه لن يخرج من املطعم اإال بعد اأن يعطيه  مبا يف ذلك املطعم، وبعد نقا�ص بينهما ذكر املُدَّ
موكلي قيمة التجهيزات التي �صرفها لتجهيز املطعم، ثم اتفقا على اأن يعطيه موكلي مبلغًا وقدره 
)350000( ثالثمائة وخم�صون األف رياٍل، ويخرج من املطعم وتوجد ملوكلي مطالبة �صمن الدعوى 
اإىل  موكلي  دفعها  التي  التجهيزات  قيمة  موكلي من �صمنها  االأول �صد  عليه  َعى  املُدَّ املرفوعة من 
َعى عليه االأول قرر بقوله ما يتعلق  ِعي يف هذه الدعوى، وبعر�ص ما ذكره الطرفان على وكيل املُدَّ املُدَّ
عي عند كتابة  ِعي حول عدم علمه بت�صريح اإ�صكان احلجاج، فاإن هذا الت�صريح �ُصلِّم للمدَّ برد املُدَّ
العقد، كما ينفي اأنه اأبرم اأية عقود تخ�ص املطعم الذي يف الفندق، واإمنا كان تعامله مبوجب رخ�صة 
مة للدائرة يف الفقرة )ثانيًا(  املطعم الذي ميلكه وامل�صمى ).....(، بينما يذكر يف الئحة دعواه املقدَّ
اأنه بداأ الت�صغيل والعمل، ومت االتفاق مع بع�ص املوؤ�ص�صات وال�صركات؛ لتقدمي االإعا�صة لهم، كما ذكر 
مع  االتفاق  )ثانيًا(  ال�صفحة  يف  1427/10/9هـ  املوافق  الثالثاء  جل�صة  يف  مة  املقدَّ مذكرته  يف 
َعى عليه الثاين من عدم  املوؤ�ص�صات وال�صركات لتقدمي االإعا�صة لهم، واأما بخ�صو�ص رد وكيل املُدَّ
ِعي، فاإن الوكالة املمنوحة يل من املدعو ).....( ال ت�صرتط على علمه  علمه بالعقد املربم مع املُدَّ
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ِعي يذكر وكيله يف الئحة دعواه الفقرة )ثالثًا( اأن  بالعقود التي �صوف اأبرمها مع الغري، كما اأن املُدَّ
موكله فوجئ بح�صور املدعو ).....( اإليه يف منزله، ويقدم له �صورة عقد ا�صتئجار لكامل الفندق 
َعى عليه الثاين  ع مع موكلي، بينما يذكر وكيل املُدَّ ملدة ت�صع �صنوات تبداأ قبل تاريخ عقد الت�صغيل املوقَّ
ِعي اإال يف الفندق عند حدوث امل�صكلة، وهذا تناق�ص  يف جوابه اأنه مل يتم اللقاء بينهما اأي مع املُدَّ
َعى عليه االأول احد ال�صهود الذين  بينهما، ويف جل�صة يوم االأحد املوافق 1428/11/29هـ اأح�صر املُدَّ
كانوا حا�صرين اأثناء عملية ت�صليم املعدات واأجهزة املطعم، فح�صر ).....( واملثبت هويته و�صفته 
يف ال�صبط، وب�صوؤاله عما لديه من �صهادة، قال: اإنني كنت اأعمل مع االأخ ).....( يف مطعمه الذي 
يحمل ا�صم ).....(، ثم ذكرت له اأنه يوجد مطعم يف اأحد الفنادق يف املنطقة املركزية، وذكرت له 
االأخ  مع  العقد  واإبرام  التفاو�ص  ومت  ت�صغيله،  يف  الفندق  مع  نت�صارك  اأو  ن�صتاأجره،  اأن  ميكن  اأنه 
).....(، وكان معه وكالتني: وكالة عن والده، ووكالة عن ).....(، وكان وقتها مديرًا للفندق، ثم مت 
اإبرام العقد وقبل اإبرامه بعدة اأيام علم االأخ ).....( باأن الفندق موؤجر على االأخ ).....(، وقال يل: 
نحن ال عالقة لنا بالغري، وعالقتنا مع االأخ ).....(، ثم بعد فرتة قام االأخ ).....( بتاأجري الفندق 
على �صركة ).....( ل�صاحبها ).....( دون علم ).....(، ثم ح�صر اإىل املدعو ).....( وطلب اإخالء 
 ).....( بــ  لنا  عالقة  ال  اأنه  له  وذكرت  احلج،  مو�صم  يف  للمبنى  م�صتاأجر  اإنه  يل:  وقال  املطعم، 
 ،).....( االأخ  بكل من  فات�صلت  للغرف،  م�صتاأجر  واأنت   ،).....( االأخ  ِقبل  من  م�صتاأجر  واملطعم 
واالأخ ).....(، واأخربتهم بذلك فطلبوا مني عدم اإخالء املطعم، ثم ح�صر االأخ ).....( من طرف 
االأخ ).....(، وقام بالتفاو�ص مع االأخ ).....( و).....(، ثم ذهبوا اإىل مكتب االأخ ).....(، وح�صب 
علمي اأنهم اتفقوا على اأن يدفع ).....( اإىل االأخ ).....( مبلغًا ال اأتذكر قدره، ثم بعد ذلك طلب 
�صهادة  وبعر�ص   ،).....( االأخ  اإىل  واأجهزته  املطعم  معدات  لت�صليم  احل�صور؛   ).....( االأخ  مني 
ِعي قال: فيما يتعلق مبا ذكره من بداية التعاقد ومعرفتي باأن الفندق موؤجر على  ال�صاهد على املُدَّ
).....(، فهذا غري �صحيح، واأما بقية ال�صهادة من حيث امل�صكلة التي ح�صلت، فهو �صحيح، ولي�ص 
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ِعي عن ال�صرر الذي حلق به جراء  يل طعن يف عدالة ال�صاهد، ويف هذه اجلل�صة �صاألت الدائرة املُدَّ
ف�صخ عقد الت�صغيل للمطعم، فقرر اأنه اأبرم ع�صرة عقود بع�صها مت تنفيذها، وبع�صها مل تنفذ ب�صبب 
املوافق  االأحد  يوم  املقدمة يف جل�صة  رفق مذكرته  العقود  بهذه  بيانًا  قدم  واأن  و�صبق  العقد،  ف�صخ 
ِعي ذكر يف اجلل�صة ال�صابقة اأنه مل يقم بتنفيذ  َعى عليه االأول باأن املُدَّ 1428/8/6هـ فعقب وكيل املُدَّ
اأي عقد عن طريق مطعم الفندق، واإمنا كان ينفذ العقود عن طريق املطعم اململوك له، وامل�صمى 
مطعم ).....(، وكان هدفه من هذا الكالم هو التهرب من اجلواب على لزوم اإبراز ت�صريح الفندق 
ِعي اإذا كنت تقوم بتنفيذ العقود اخلا�صة باالإعا�صة عن  عند اإبرام هذه العقود، ف�صاألت الدائرة املُدَّ
طريق مطعمك اخلا�ص امل�صمى ).....(، فهل معنى ذلك اأنك ا�صتمريت يف تنفيذ العقود بعد اإلغاء 
عقد ت�صغيل املطعم اخلا�ص بالفندق عن طريق مطعمك امل�صمى ).....(، فقرر اأن تاأثريه لي�ص يف 
اأن ال�صاهد  اأنه ذكر  تاأثريه يف �صمعته وا�صمه التجاري، ثم ا�صتو�صحت منه الدائرة  العقود، واإمنا 
َعى عليه االأول، فهل لديه ما يثبت  الذي اأدىل ب�صهادته يف جل�صة هذا اليوم كان يعمل لدى وكيل املُدَّ
َعى عليه الثاين بقوله: اإن موكلي انتهى مع  ب وكيل املُدَّ ذلك؟ فقال: لي�ص لديَّ ما يثبت ذلك، ثم عقَّ
ِعي وا�صرتى املطعم ومعداته مببلغ )350000( ثالثمائة وخم�صني األف رياٍل، وال عالقة ملوكلي  املُدَّ
ِعي بقوله: اإنه ال دعوى يل يف مواجهة املدعو ).....(، ويف جل�صة هذا اليوم  بهذه الدعوى، فعقب املُدَّ
َعى عليه الثاين ال�صابق ح�صورهم جميعًا، كما  ِعي ووكيله وح�صر حل�صورهما وكيل املُدَّ ح�صر املُدَّ
َعى عليه االأول ).....( توفى واأنه وكيل عن  َعى عليه االأول ).....(، وقرر اأن املُدَّ ح�صر وكيل ورثة املُدَّ
ِعي عما ذكره يف اجلل�صة ال�صابقة  م ما يثبت ذلك، ويف جل�صة هذا اليوم �صاألت الدائرة املُدَّ ورثته، وقدَّ
حول العقود التي اأبرمها مع الغري؛ لتقدمي االإعا�صة عن طريق مطعمه ).....(، هل مت تنفيذها بعد 
ِعي اأنه يعدل دعواه يف  اإلغاء عقده مع مطعم الفندق، فقرر اأنها نفذت، ومت قب�ص قيمتها، ثم قرر املُدَّ
مواجهة ورثة املدعو ).....( احلا�صر وكيلهم يف هذه اجلل�صة، ويح�صر دعواه يف مواجهتهم، وال 
الطرفان  قرر  ثم  دعواه،  الئحة  يف  اأورده  فيما  طلباته  ويح�صر   ،).....( مواجهة  يف  له  دعوى 

ماه، ولي�ص لديهما ما يودان اإ�صافته اكتفاءهما مبا �صبق واأن قدَّ
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َعى عليه ).....( اأن يدفع له مبلغًا قدره )5500000( خم�صة ماليني  ِعي يطلب اإلزام املُدَّ ملَّا كان املُدَّ
وخم�صمائة األف رياٍل، وذلك تعوي�صًا له عن االأ�صرار الناجتة من ف�صخ العقد املرَبم بينهما، واملتعلق 
ل دعواه يف مواجهة ورثته يف جل�صة هذا اليوم  عى عليه، ثم عدَّ با�صتثمار مطعم الفندق اململوك للمدَّ
عي  َعى عليه اإبان املرافعة قد اأنكر اأن يكون بني موكله واملدَّ بعد اأن ات�صح وفاته، وملَّا كان وكيل املُدَّ
ِعي قد ا�صتند اإىل العقد املربم بينه، وبني اإدارة فندق ).....(، والتي ميثلها  اأي عقد، وملَّا كان املُدَّ
اإدارة  ِعي قد اتفق مع  اأن املُدَّ َعى عليه، وبالنظر اإىل هذا العقد ات�صح منه  يف هذا العقد ابن املُدَّ
ِعي الذي بدوره  فندق ).....( على اأن تقدم اإدارة الفندق املطعم املوجود يف طابق امليزانني اإىل املُدَّ
م الدعم املادي من العمال والطعام ونحوه،  يقوم بتاأثيثه وجتهيزه باللوازم ال�صرورية للت�صغيل، ويقدِّ
االأول،  للطرف   )%40( بواقع  االأرباح  من  حمددة  ن�صبة  مقابل  وخالفه  للنزالء  الوجبات  وجتهيز 
و)60%( للطرف الثاين، مما يعد معه هذا العقد من قبيل عقود امل�صاركة، مما ترى معه الدائرة 
ِعي ي�صتند يف مطالبته اإىل العقد امل�صار اإليه اأعاله، وبالنظر  اخت�صا�صها بنظر الدعوى، وملَّا كان املُدَّ
اإىل هذا العقد ات�صح اأنه مربم بني اإدارة فندق ).....( كطرف اأول وميثلها فيه االأ�صتاذ ).....( 
ب�صفته مدير عام الفندق ووكيل عن املالك، والطرف الثاين ).....(، وبالنظر اإىل متهيد العقد ذكر 
فيه ما ن�صه )حيث اإن الطرف االأول وكيل مالك فندق ).....( ولديه املكان املنا�صب واملخ�ص�ص 
للمطبخ واملطعم املوجود يف طابق امليزانني لتقدمي االأطعمة لرواد الفندق، ورغب اأن ي�صتثمر املطعم، 
وحيث اإن الطرف الثاين �صاحب مطعم ).....( مبوجب رخ�صة رقم ).....( بتاريخ 1426/7/30هـ 

ولديه اخلربة الكافية لت�صغيل املطعم وجتهيز الوجبات لزوار الفندق ..... اإلخ.
نيابة  ه  توالَّ اأنه  العقد  اإبرام  توىل  الذي  عليه  َعى  املُدَّ ابن  اأن  اإىل  دعواه  ي�صتند يف  ِعي  املُدَّ كان  وملَّا 
َعى عليه ينكر �صحة  َعى عليه، ولي�ص نيابًة عن م�صتثمر الفندق ).....(، وملَّا كان املُدَّ عن والده املُدَّ



838

ذلك ويدفع باأنه توىل اإبرام العقد نيابًة عن م�صتثمر الفندق بدليل اأن الطرف االأول هو اإدارة فندق 
م عقد عمل مربم بينه وبني م�صتثمر الفندق املدعو ).....(، واأي�صًا وكالة منه باإدارة  ).....(، وقدَّ
الفندق  خلدمات  اخلا�صة  العقود  وجميع  وال�صيانة،  الت�صغيل  �صركات  مع  العقود  وتوقيع  الفندق 
َعى عليه قد ذكر يف بداية العقد اإيراده لرقم بتاريخ  ك باأن ابن املُدَّ ِعي قد مت�صَّ واإدارته، وملَّا كان املُدَّ
اأنه  العقد  هذا  اإبرام  عند  يعلم  يكن  واأنه مل  العقد،  عنه يف  كوكيل  والده  من  له  املمنوحة  الوكالة 
َعى عليه ووكيله يف العقد نف�صه، والذي توىل اإبرام  م�صتثمر من ِقبل املدعو ).....(، وملَّا كان ابن املُدَّ
ِعي ل�صمان  اأورد رقم الوكالة املمنوحة له من والده، وذلك بناًء على طلب املُدَّ باأنه  العقد قد دفع 
ِعي  م البينة التي ت�صهد باأن املُدَّ ا�صتمرارية العقد يف حال ف�صخ عقد تاأجري الفندق مع امل�صتثمر، وقدَّ
كان على علم عند اإبرام هذا العقد باأن الفندق موؤجر على ).....(، كما يف �صهادة املدعو ).....( 
َعى  ِعي من العالقة بينه وبني املُدَّ عيه املُدَّ واملدعو ).....(، فاإن الدائرة تنتهي اإىل عدم �صحة ما يدَّ
َعى عليه  عليه بخ�صو�ص هذا العقد، وما ذكره من م�صتنده اإىل اأنه ذكر يف ديباجة العقد اأن ابن املُدَّ
اإدارة فندق ).....(،  االأول هو  الطرف  اأن  العالقة؛ ذلك  ثبوت  الداللة يف  لي�ص قطعي  وكياًل عنه 
ِعي  واخلتم ختمها، والنائب عنها هو مديرها ولديه وكالة من م�صتثمر الفندق، اإ�صافًة اإىل اأن املُدَّ
عند حدوث امل�صكلة بينه وبني م�صتثمر الفندق انتهى معه اإىل املوافقة على ف�صخ العقد، وبيع كامل 
املعدات واملوجودات التي قام بتجهيزها واإح�صارها على م�صتثمر الفندق، ومل يلحقه اأي �صرر كما 
عي، اإذ اإنه ذكر اأنه مل يكن ي�صتخدم املطعم للطبخ وتنفيذ العقود املرَبمة مع الغري، واإمنا كان  يدَّ
ذ جميع العقود املربمة مع  ي�صتخدم لذلك مطعمه امل�صمى مطعم ).....( اإ�صافًة اإىل اأنه اأقر باأنه نفَّ
الغري، وا�صتلم قيمتها مما تنتهي مع هذا كله الدائرة اإىل رف�ص دعواه، تاأ�صي�صًا على ما �صبق اإي�صاحه
ِعي قد طلب توجيه دعواه يف  َعى عليه قد انتقل اإىل رحمة اهلل اأثناء الرتافع، واأن املُدَّ وملَّا كان املُدَّ
م وكالة عن جميع الورثة، فاإن الدائرة تعترب  مواجهة ورثته، وح�صر وكيلهم يف جل�صة هذا اليوم، وقدَّ
َعى  ِعي ت�صمن املُدَّ الدعوى يف مواجهة الورثة �صحيحة؛ ذلك اأن مو�صوع املطالبة تتعلق بطلب املُدَّ
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عي اأنه حلق به نتيجة اإخالله بالعقد املربم معه، اأي اأن العالقة نا�صئة  عليه قيمة ال�صرر الذي يدَّ
عن عمل جتاري؛ مما تعترب معه الدعوى �صحيحة يف مواجهة الورثة، وملَّا كانت الدائرة قد اأدخلت 
ِعي قد ح�صر  املدعو ).....( كطرف يف الق�صية؛ ال�صتجالء حقيقة العالقة بني الطرفني، واأن املُدَّ
َعى عليه، وال دعوى له يف مواجهة املدعو ).....(، فاإن الدائرة انتهت اإىل  دعواه يف مواجهة ورثة املُدَّ

اأنه ال دعوى يف مواجهة املدعو ).....( تاأ�صي�صًا على ما �صبق اإي�صاحه .
ورثة  �ضد   ).....( مطعم  �ضاحب   ).....( من  املقامة  الدعوى  برف�س  الدائرة  حكمت  لذلك 

).....(؛ ملا هو مو�ضح يف االأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/1229/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 452/د/جت/4 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 354/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/13هـ

�ضركة م�ضاربة – ادعاء رد راأ�س املال – ادعاء اخل�ضارة.

– عدم  َعى عليه ب�صحة امل�صاهمة ومبلغها  – اإقرار املُدَّ مطالبة املدعي با�صرتداد مبلغ امل�صاهمة 
اإ�صارة اأنه بخ�صو�ص امل�صاهمة  عي؛ الأن ال�صيك لي�ص به  �صحة دفعه باأنه اأعاد مبلغ امل�صاهمة للمدَّ
م �صيكًا  ِعي اأجاب عن ذلك باأن ال�صيك نظري عمولة لوكيله، وقدَّ مو�صوع الدعوى ف�صاًل عن اأن املُدَّ
عى عليه، باالإ�صافة اإىل اختالف مبلغ امل�صاهمة  مماثاًل كعمولة اأخرى نتيجة اأعمال يوؤديها وكيله للمدَّ
ِعي للخ�صارة  َعى عليه باأن امل�صاهمة خ�صرت )18%( – قبول املُدَّ عن املبلغ الوارد بال�صيك – دفع املُدَّ
وطلبه دفع املتبقي من راأ�ص املال دفعة واحدة – اأثر ذلك: امل�صادقة على احلكم الغيابي بعد تعديل 

عي مبلغًا مقداره )180.400( رياٍل. َعى عليه باأن يدفع للمدَّ منطوقه؛ لي�صبح اإلزام املُدَّ

بالرقم  ق�صية  قيد  للديوان  با�صتدعاء   ).....( وكالة  ِعي  املُدَّ تقدم  الق�صية يف  وقائع هذه  تخل�ص 
لعام  رم�صان  �صهر  يف   ).....(  ).....( �صاحب  مع  �صاهم  موكله  اأن  فيه  ذكر  اأعاله،  اإليه  امل�صار 
املبلغ، وال  ي�صتلم  تاريخه مل  رياٍل )220.000( وحتى  األف  1424هـ مببلغ وقدره مائتان وع�صرون 
َعى عليه مياطل يف اإعطائه حقه، واختتم اال�صتدعاء بطلب اأخذ حقه، بعد ذلك  اأرباحه، واأخذ املُدَّ
اأحيلت الق�صية اإىل هذه الدائرة، وقامت بنظرها وحددت لها جل�صة الثالثاء 1428/1/18هـ، والتي 
َعى عليه عن احل�صور رغم تبلغه باملوعد من خالل  ِعي وكالة ).....( يف حني تخلف املُدَّ ح�صرها املُدَّ
ِعي وكالة من الدائرة الف�صل يف  خطاب التبليغ رقم )60( بتاريخ 1428/3/19هـ، وقد طلب املُدَّ
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َعى عليه مبوجب العقد رقم )405( اخلا�ص  الدعوى، وب�صوؤاله عنها ذكر اأن موكله �صاهم مع املُدَّ
َعى عليه  بالتمور مببلغ قدره مائتان وع�صرون األف رياٍل )220.000( وانتهت مدة العقد، ومل يقم املُدَّ
َعى عليه بدفع كامل راأ�ص املال البالغ مائتان وع�صرون  باإعادة راأ�ص املال واالأرباح، وطلب اإلزام املُدَّ
األف رياٍل )220.000(. وبجل�صة 1428/6/18هـ اأ�صدرت الدائرة حكمها الغيابي رقم )359( لعام 
عي ).....( مبلغًا قدره مائتان وع�صرون  َعى عليه ).....( باأن يدفع للمدَّ 1428هـ القا�صي باإلزام املُدَّ
هذا  على  باالعرتا�ص  عليه  َعى  املُدَّ وكيل  قام  نظامًا  املحدد  االأجل  وخالل   )220000( رياٍل  األف 
ِعي مبلغًا وقدره مائتا  احلكم، وقد جاء يف االعرتا�ص ما ن�صه: "اإن موكلي دفع لــ ).....( وكيل املُدَّ
األف رياٍل )200.000( منذ ثالث �صنوات على اأنها ا�صرتداد م�صاهمة الأحد امل�صاهمني الذين عن 
طريقة ا�صمها ).....(، وتبني لنا بعد �صنتني تقريبًا اأن املبلغ مل ي�صلِّمه لــ ).....( بل �صلَّمه لــ ).....( 
هناك  فاإن  امل�صاهمة  �صحة  فر�ص  وعلى  بهذا،  اأخربه  باأنه  لدينا  املحا�صب  و�صهادة  اإفادة  ح�صب 
ر بــ )18%(". وبعد اطالع الدائرة على االعرتا�ص راأت فتح باب املرافعة  خ�صارة حلقت مبوكلتي تقدَّ
ِعي ).....(، كما  من جديد، وقامت بتحديد جل�صة االأحد 1428/11/15هـ التي ح�صرها وكيل املُدَّ
نة هوياتهم وكاالتهم ب�صبط الق�صية، وفيها �صاألت الدائرة  َعى عليه ).....( املدوَّ ح�صرها وكيل املُدَّ
رياٍل  األف  املائتني  ملبلغ  بالن�صبة  اأنه  عليه، فذكر  َعى  املُدَّ وكيل  اعرتا�ص  ِعي عما جاء يف  املُدَّ وكيل 
عى عليه اأنها مل ت�صلَّم لها،  )200.000( الذي ورد على اأنه ا�صرتداد مل�صاهمة ).....(، وتبني للمدَّ
واإمنا �ُصلِّمت ملوكلي، فهذا الكالم غري �صحيح؛ لعدة اأمور، اأواًل: اأن ال�صيك مل يت�صمن اأنه ا�صرتداد 
مل�صاهمة ).....( وال يوجد توقيع على ا�صتالم اأ�صل ال�صيك، اإ�صافة اإىل اأن م�صاهمة موكلتي مائتان 
وع�صرون األف رياٍل )220.000( وم�صاهمة ).....( اأربعمائة األف رياٍل )400.000( ومل ي�صبق اأن 
َعى عليه اإال بالتوقيع با�صتالم اأ�صول ال�صيكات، اإ�صافة اإىل التوقيع على ال�صندات،  مت التعامل مع املُدَّ
ِعي باأن هناك مبالغ  َعى عليه على ما ذكره وكيل املُدَّ ب وكيل املُدَّ وما �صوى ذلك ال يعتد به، وقد عقَّ
ِعي كعموالت دون اأن ي�صتلم ال�صيكات، ولديَّ ما يبني اأن تلك املبالغ  مت اإيداعها يف ح�صاب وكيل املُدَّ
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دخلت ح�صابه، فطلبت الدائرة تقدمي ما يبني ما ورد يف البند )االأول( من الئحة االعرتا�ص على 
احلكم، واملتعلقة مببلغ املائتي األف رياٍل )200.000( فا�صتعد بذلك، اأما ما ورد يف البند )الثاين( 
ِعي اأنه ال مانع لدى موكلي  من الئحة االعرتا�ص املتعلقة بخ�صارة امل�صاهمة )18%( فذكر وكيل املُدَّ
من القبول بذلك �صريطة اأن يتم دفع املبلغ املتبقي من راأ�ص املال دفعة واحدة، وبالرجوع اإىل وكيل 
َعى عليه ذكر اأن موكله ال ي�صتطيع دفع املبلغ دفعة واحدة، واإمنا على اأق�صاط، وبالرجوع اإىل وكيل  املُدَّ
ِعي ذكر اأنه يقبل بالتق�صيط اإذا كان على كامل راأ�ص املال، اأما اإذا كان على املتبقي فال يقبل  املُدَّ
َعى عليه عما ُطلب منه  بذلك. ويف جل�صة اليوم ح�صر طرفا الدعوى، وفيها �صاألت الدائرة وكيل املُدَّ
م �صورة ال�صيك رقم )177( املوؤرخ يف 1425/7/14هـ، وذكر اأنه مت اإيداعه  يف اجلل�صة ال�صابقة، فقدَّ
ِعي  ِعي بالتاريخ ذاته، واأرفق �صورة من منوذج االإيداع، وبعد تزويد وكيل املُدَّ يف ح�صاب وكيل املُدَّ
ب�صورة من ال�صيك ومنوذج االإيداع، ذكر اأنه مل ي�صبق له االطالع على هذا ال�صيك اإال هذه املرة، 
وال يوجد عليه توقيع اأنني ا�صتلمت اأ�صل ال�صيك، وما دام اأنه مت اإيداعه يف احل�صاب كما ذكر وكيل 
َعى عليه �صواء ما تعلق منها  َعى عليه، فهو من �صمن العموالت التي كانت ُت�صرف يل من ِقبل املُدَّ املُدَّ
باملوؤ�ص�صة التابعة له، اأم ما كان �صخ�صيًا، حيث بلغ جمموع ما ا�صتلمه من تلك العموالت ثالثمائة 
َعى عليه، وب�صوؤاله عن تلك العموالت اأكد  وخم�صون األف رياٍل )350.000(، وبالرجوع اإىل وكيل املُدَّ
م للدائرة �صورة �صيك مببلغ )مائة واأربعني األف( رياٍل )140.000( �صبق �صرفها  �صحة ذلك، وقدَّ
ِعي تثبت تلك العمولة، اإ�صافة  م �صورة من االإيداع يف ح�صاب وكيل املُدَّ ِعي كعمولة، كما قدَّ لوكيل املُدَّ
اإىل خطاب من حما�صب املوؤ�ص�صة؛ ل�صرف تلك العمولة، وقد كتبت يف تلك امل�صتندات عبارة اأنها 
َعى عليه ما دام اأن االأمر كذلك ملاذا مل ُيكتب يف ال�صيك والذي ذكر اأنه  عمولة، وب�صوؤال وكيل املُدَّ
ِعي على  اإعادة مل�صاهمة ).....( حتديد نوع امل�صاهمة وا�صم �صاحبها؟ وملاذا مل يوؤخذ توقيع وكيل املُدَّ
ال�صيك اأ�صوة ب�صيك العموالت؟ وكيف ميكن اجلمع بني ما ورد يف قيمة ال�صيك باأنه اإعادة مل�صاهمة؟ 
ِعي ).....( طبقًا للدعوى، كما اأنه ال ميثل م�صاهمة ).....(  فاملبلغ الوارد به ال ميثل م�صاهمة املُدَّ
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بالن�صبة لعدم  باأنه  األف رياٍل )400.000( فاأجاب:  اأربعمائة  اأنها  ِعي من  املُدَّ طبقًا ملا ذكر وكيل 
كتابة اال�صم، فقد كان مبنيًا على الثقة واأودع يف ح�صابه، واأما بالن�صبة لعدم حتديد ا�صم ).....(، 
فهذا من باب زيادة الثقة، واأما كون املبلغ ال يتوافق مع اإحدى امل�صاهمني، فــ ).....( لها م�صاهمتان: 
االأوىل: مبائة األف رياٍل )100.000(، والثانية: مببلغ مائتي األف رياٍل )200.000(، وهي التي مت 
َعى عليه هل لدى موكله ما يثبت اأن مبلغ املائتي األف رياٍل  ا�صرتدادها، وب�صوؤال الدائرة لوكيل املُدَّ
ِعي �ُصلِّمت لــ ).....(، فذكر اأنه لي�ص لدى موكله  )200.000( التي مت حتويلها حل�صاب وكيل املُدَّ
َعى عليه  ِعي اأن موكله يقبل مبا ذكره املُدَّ اإال �صهادة حما�صب املوؤ�ص�صة ).....(، وقد ذكر وكيل املُدَّ
من ادعاء اخل�صارة بن�صبة )18%( للم�صاهمة �صريطة اأن يدفع املبلغ املتبقي من راأ�ص املال كاماًل، 
َعى عليه ذكر اأن موكله ال ي�صتطيع دفع املبلغ كاماًل، واإمنا على اأق�صاط، بعد  وبالرجوع اإىل وكيل املُدَّ

موه ذلك اكتفى االأطراف مبا قدَّ

دفعه  الذي  امل�صاهمة  مبلغ  ا�صرتداد  طلبه  دعواه  من  وكالة  ِعي  املُدَّ اإليه  يهدف  ما  غاية  اإن  حيث 
واملتمثلة  بينته على ذلك،  م  وقدَّ رياٍل )220.000(،  األف  وع�صرون  مائتان  والبالغ  عليه،  عى  للمدَّ
َعى عليه برقم )405( واملذكور به ا�صتالم كامل املبلغ اأعاله، وحيث  ع مع املُدَّ بعقد امل�صاهمة املوقَّ
َعى عليه وكالة ب�صحة امل�صاهمة ومبلغها، اإال اأنه دفع باأمرين اأولهما: اأنه قام باإعادة مبلغ  اأقر املُدَّ
عى عليه عن طريق وكيله ).....( على نحو ما �صبق �صرده بوقائع هذا احلكم. ثانيهما:  امل�صاهمة للمدَّ
اأن هذه امل�صاهمة قد خ�صرت مبا ن�صبته )18%( من راأ�ص مالها، واأنه فيما يتعلق بالدفع االأول من 

عي عن طريق وكيله ).....(، فاإنه مردود؛ لعدة اأمور: َعى عليه اأعاد مبلغ امل�صاهمة للمدَّ كون املُدَّ
ِعي، والتي اأقام  1- اأن ال�صيك لي�ص به اإ�صارة من قريب اأو بعيد اإىل امل�صاهمة التي �صاهم بها املُدَّ
ِعي وكالة اأجاب عن  ِعي على ال�صيك. 2- اأن املُدَّ ب�صاأنها هذه الدعوى ف�صاًل عن عدم ذكر ا�صم املُدَّ
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َعى عليه على  ذلك باأن ذلك املبلغ هو عبارة عن عمولة له، وقد جرت بذلك العادة بينه وبني املُدَّ
م �صيكًا مماثاًل بهذا اخل�صو�ص  عى عليه، وقدَّ ِعي للمدَّ اإعطائه عمولة عن اأعمال يقوم بها وكيل املُدَّ
ِعي على �صحة ما ذكره من اإعطائه  َعى عليه وافق وكيل املُدَّ اأُرفق مبلف الق�صية، علمًا باأن وكيل املُدَّ
األف  الدعوى هو مبلغ مائتان وع�صرون  ب�صاأنها هذه  املقامة  امل�صاهمة  اأن مبلغ  العموالت. 3-  هذه 
رياٍل، بينما املبلغ املوجود �صمن ال�صيك هو مائتا األف رياٍل )200.000(، مما يبعد �صحة ما دفع 
ِعي الثابت  َعى عليه فيه اإهدار حلق املُدَّ َعى عليه 4- اأن االأخذ بهذا الدفع من وكيل املُدَّ به وكيل املُدَّ
مبوجب عقد امل�صاهمة، والباقي على اأ�صله، وهو عدم اإعادة املبلغ، وال يعدل عن هذا االأ�صل اإال بينة 

ظاهرة.
َعى  َعى عليه، فاإن وكيل املُدَّ اإذا تبني هذا وهو بقاء مبلغ امل�صاهمة وقدره )220.000( يف ذمة املُدَّ
عليه دفع باأن هذه امل�صاهمة خ�صرت ما ن�صبته )18%(، وحيث مت عر�ص هذا االدعاء للخ�صارة على 
َعى عليه لهذه اخل�صارة، ثم طلب دفع املتبقي من  ِعي، فذكر اأنه يقبل مبا ذكره وكيل املُدَّ وكيل املُدَّ
َعى عليه وكالة اأن موكله ال ي�صتطيع دفع املتبقي دفعة واحدة،  راأ�ص املال دفعة واحدة، وحيث ذكر املُدَّ
ِعي وكالة رف�ص ذلك، وطلب املتبقي من راأ�ص املال دفعة واحدة، ودون  واإمنا على اأق�صاط، اإال اأن املُدَّ

تق�صيط.
لذلك حكمت الدائرة بامل�ضادقة على حكمها الغيابي رقم )359( لعام 1428هـ بعد تعديل منطوقه 

عي ).....( مبلغاً وقدره  َعى عليه ).....( �ضاحب موؤ�ض�ضة ).....( باأن يدفع للمدَّ لي�ضبح اإلزام املُدَّ

مائة وثمانون األفاً واأربعمائة رياٍل )180.400(.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 4/268/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 110/د/جت/18 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 328/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/13هـ

�ضركة م�ضاربة – تف�ضري العقد – ت�ضليم مال امل�ضاربة  الآخر – تعدي وتفريط.

بت�صليم  عليه  َعى  املُدَّ – اإقرار  ال�صتثماره  عليه  املدعى  �صلمه  الذي  املال  راأ�ص  اإعادة  املدعي  طلب 
ِعي علمه بت�صليم املال، واأن  مبلغ امل�صاربة اإىل اآخر، واأن عقد امل�صاربة ي�صمح له بذلك – اإنكار املُدَّ
َعى عليه املال ب�صخ�صه – الن�ص يف العقد على اأن الطرف  املق�صود من العقد هو اأن ي�صتثمر املُدَّ
اجلهد  ببذل  ويلتزم  اإ�صرافه  وحتت  العقد  بهذا  عما  وامل�صوؤول  امل�صتثمر  هو  عليه(  َعى  )املُدَّ االأول 
َعى  ِعي( – اأثر ذلك: ثبوت تعدي املُدَّ م له من الطرف الثاين )املُدَّ الكايف؛ للحفاظ على املال املقدَّ
اأو اإذنه كان  ِعي  عليه على املال؛ الأن يده عليه يد اأمانة، فاإن �صلَّمه اإىل �صخ�ص اآخر دون علم املُدَّ
�صامنًا له؛ والأنه بت�صليمه املال اأوجب فيه حقًا لغريه، وال يجوز اإيجاب حق يف مال اإن�صان بغري اإذنه 

ِعي. املُدَّ اإىل  امل�صاربة  مبلغ  برد  عليه  َعى  املُدَّ اإلزام  ذلك:  – موؤدى 

باإيداع مبلغ وقدره )مائتا  قام  اأنه  يذكر  وفيها  ِعي ).....(،  املُدَّ مها  وتتلخ�ص يف الئحة دعوى قدَّ
األف( رياٍل يف ح�صاب املدعو ).....(؛ ليقوم با�صتثمارها، اإال اأنه مل ي�صلِّم له اأرباحًا، مطالبًا باإلزامه 

ب�صداد راأ�ص املال مع االأرباح.
ومنها  جل�صات،  عدة  لنظرها  وحددت  لنظرها،  الزم  هو  ما  اأجرت  الدائرة  اإىل  الق�صية  وباإحالة 
يف  واملثبت   ،).....( ِعي  املُدَّ وكيل  فيها  ح�صر  والتي  1428/6/17هـ،  املوافق  االثنني  يوم  جل�صة 
اأو من ميثله �صرعًا،  َعى عليه،  املُدَّ ال�صبط رقم وم�صدر هويته ووكالته يف حني تبني عدم ح�صور 
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وقد ورد للدائرة خطاب مدير �صرطة الواديني رقم )4/10/568/24( يف 1428/6/1هـ وامل�صفوع 
َعى عليه ي�صكن  به اإقرار نائب قرية ال�صمخية بالواديني املدعو ).....(، والذي يفيد فيه باأن املُدَّ
مدينة الريا�ص، واأنه ال يعرف عنوانه اأو عمله، وبناًء على ذلك راأت الدائرة حجز الق�صية؛ للف�صل 
يف مو�صوع االخت�صا�ص املكاين بتاريخ هذه اجلل�صة، ومن ثم اأ�صدرت الدائرة حكمها رقم )83/د/

جت/18( لعام 1428هـ، واملنتهي اإىل عدم اخت�صا�ص الدائرة مكانيًا بنظر هذه الدعوى.
م للدائرة  ِعي وقدَّ ويف يوم الثالثاء املوافق 1428/8/29هـ عقدت الدائرة جل�صتها، حيث ح�صر املُدَّ
الئحته االعرتا�صية على حكم الدائرة، والتي اأ�صار فيها اإىل االإقرار ال�صادر من نائب قرية ال�صمخية 
الذي اأرفق �صورة منه بالئحته، ويت�صمن ذلك االإقرار اأن لديه معلومات باأن املدعو ).....( موقوف 
حاليًا لدى احلقوق املدنية مبحافظة خمي�ص م�صيط، وبناًء عليه فاإن الدائرة قد قررت رجوعها عما 
�صبق واأن حكمت به من عدم االخت�صا�ص املكاين، وقررت معاودة النظر يف هذه الدعوى، ومن ثم 
جرى حتديد جل�صة يوم االثنني املوافق 1428/9/5هـ موعدًا لنظر الدعوى، اأ�صعر بهذا املوعد اإدارة 

َعى عليه يف املوعد املحدد. احلقوق املدنية مبحافظة خمي�ص م�صيط؛ الإح�صار املُدَّ
َعى عليه ).....( املثَبت بياناته يف دفرت ال�صبط،  ِعي كما ح�صر املُدَّ ويف هذا املوعد املحدد ح�صر املُدَّ
وقد جرى تزويده ب�صورة من الئحة الدعوى، وبطلب جوابه عليها، اأجاب: باأن له مبالغ مالية تخ�صه، 
باالإ�صافة اإىل مبالغ امل�صاهمني معه قد قام بت�صليمها للمدعو ).....(؛ ليقوم بت�صغيلها يف بور�صة 
توا�صل  على  كان  واأنه   ،).....( �صركة  اإىل  حتويلها  جرى  املبالغ  هذه  جميع  باأن  مفيدًا  العمالت، 
امل�صاربة  الت�صرف يف مبلغ  له  يخوِّ العقد  اأن  موؤكدًا  الربح واخل�صارة  املذكور؛ لال�صتف�صار عن  مع 
بينهما  التعاقد  باأن  ِعي دفع  املُدَّ والتعامالت املحظورة، وبعر�ص ذلك على  الربا  �صريطة خلوه من 
َعى عليه  َعى عليه بامل�صاربة باملال بنف�صه دون دفعه اإىل طرف اآخر، واأن املُدَّ كان على اأن يقوم املُدَّ
قد ذكر له يف اآخر ات�صال معه وجود اأرباح، ومل ياأت ذكر الطرف االآخر الذي �صلَّم له املال، يف حني 
َعى عليه باأنه ي�صتند فيما قام به اإىل ما ورد يف ال�صفحة الثانية من العقد، حيث ن�صت  اأجاب املُدَّ
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الفقرة )ب( فيها على اأن يحق له الت�صرف دون الرجوع اإىل �صاحب املال، ومن حقه مبوجبها دفع 
ِعي من التدخل  املال اإىل طرف اآخر، كما ا�صتند اإىل الفقرة )التا�صعة( من العقد، والتي متنع املُدَّ
ما  )ب(  الفقرة  مفهوم  يكون  اأن  نفى  ِعي  املُدَّ على  ذلك  وبعر�ص  امل�صارب،  عمل  ا�صرتاتيجية  يف 
َعى عليه واأكد اأن املق�صود منها ت�صرفه �صخ�صيًا يف املال، ولي�ص من حقه مبوجبها دفع  ذكره املُدَّ
َعى عليه بالفقرة )التا�صعة(، واأكد اأن التعامل كان مع  املال اإىل غريه، كما نفى �صحة ا�صتدالل املُدَّ
ل يف ح�صابه، وهو امل�صوؤول عن اإعادته، وبناًء على ما تقدم  َعى عليه �صخ�صيًا، واأن املبلغ قد حتوَّ املُدَّ
الق�صية؛  الدائرة حجز  راأت  مه، فقد  اكتفى كل طرف مبا قدَّ الدعوى واالإجابة عليها، وحيث  من 

لدرا�صتها وتاأملها واإ�صعار طرفيها مبا تنتهي اإليه حيالها.
ِعي، وقرر تنازله عن املطالبة باالأرباح، وق�صر  ويف يوم االثنني املوافق 1428/11/9هـ ح�صر املُدَّ
دعواه على املطالبة براأ�ص املال، فجرى اإثبات ذلك، ومن ثم راأت الدائرة ا�صتمرار حجز الق�صية؛ 

لدرا�صتها وتاأملها.

ملَّا  اإنه  وحيث  وم�صتنداتها،  الق�صية  اأوراق  على  االطالع  وبعد  عليها  واالإجابة  الدعوى  �صماع  بعد 
واملتمثل  بينهما،  القائم  امل�صاربة  عقد  عن  نا�صئ  عليه  عى  واملدَّ ِعي  املُدَّ بني  احلا�صل  النزاع  كان 
عى عليه؛ ليقوم بامل�صاربة به وا�صتثماره، وحيث اإن  ِعي مبلغ )مائتي األف( رياٍل للمدَّ يف ت�صليم املُدَّ
ديوان املظامل يخت�ص بنظر املنازعات املتعلقة بال�صركات، وحيث اإن �صركة امل�صاربة من ال�صركات 
املن�صو�ص عليها يف الفقه االإ�صالمي؛ لذا فاإن االخت�صا�ص الوالئي بنظر هذه الق�صية ينعقد للدائرة 

تبعًا لذلك.
َعى  خ يف 2006/2/9م اأن املُدَّ عى عليه واملوؤرَّ ِعي واملدَّ وحيث ثبت للدائرة مبوجب العقد املرَبم بني املُدَّ

ِعي مبلغًا وقدره )200000( مائتا األف ريال؛ ليقوم بامل�صاربة به. عليه قد ت�صلَّم من املُدَّ
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باأنه قام  اأقر  َعى عليه قد  املُدَّ اإن  راأ�ص ماله، وحيث  باإعادة  َعى عليه  املُدَّ ِعي يطالب  املُدَّ اإن  وحيث 
بت�صليم مبلغ امل�صاربة اإىل �صخ�ص اآخر؛ ليقوم با�صتثماره يف العمالت م�صتندًا يف ذلك اإىل الفقرة 
املال،  اإىل �صاحب  الرجوع  املال دون  الت�صرف يف  له  اأنه يحق  تن�ص على  والتي  العقد،  )ب( من 
َعى عليه من ت�صليم املال اإىل غريه، وا�صتند اإىل اأن  ِعي قد اأنكر علمه مبا قام به املُدَّ وحيث اإن املُدَّ
وحيث  غريه،  اإىل  املال  دفع  له  ولي�ص  �صخ�صيًا،  عليه  َعى  املُدَّ يت�صرف  اأن  هو  العقد  من  املق�صود 
املالكية  وقد ن�ص فقهاء  الفقهاء،  امل�صاربة حمل خالف بني  الت�صرف يف عقد  اإطالق  اإن م�صاألة 
وال�صافعية - رحمهم اهلل – على اأن ربَّ املال اإذا قال للم�صارب )اعمل براأيك( فاإنه ال يجوز له نقله 
اإىل غريه، واأنه ال بد لذلك من اإذن خا�ص، كما ذكر ابن قدامة – رحمه اهلل – يف كتابه )املغني( 
باأن ربَّ املال اإذا قال للم�صارب )اعمل براأيك اأو مبا اأراك اهلل( فاإنه يحتمل عدم جواز نقله اإىل 
فاإن  لذلك  التجارة؛  واأنواع  وال�صراء  والبيع  امل�صاربة  كيفية  يعني يف  براأيك  اعمل  قوله  الأن  غريه؛ 
له الت�صرف، ونقل املال اإىل غريه ال  َعى عليه من اأن العقد يخوِّ الدائرة ترى اأن ما ي�صتند اإليه املُدَّ
ي�صتقيم ال�صيما واأنه قد ورد يف العقد ما يدل على اأنه هو امل�صتثمر وامل�صوؤول، حيث ن�صت الفقرة 
)االأوىل( من البند الثالث على اأن: )املق�صود من هذا العقد هو ا�صتثمار اأموال الطرف الثاين وهو 
العقد وحتت  بهذا  عما  وامل�صوؤول  امل�صتثمر  وهو  االأول،  الطرف  لدى  ورغبته  موافقته  بعد  امل�صاهم 
اإ�صرافه مقابل اأتعاب مالية للطرف االأول(، كما ن�صت الفقرة )اخلام�صة( على اأن: )يلتزم الطرف 
م له من الطرف  االأول ببذل اجلهد الكايف يف ت�صغيل اأموال الطرف الثاين؛ للحفاظ على املال املقدَّ
الثاين(، باالإ�صافة اإىل ما ن�صت عليه الفقرة )التا�صعة( من اأنه: )ال يحق للطرف الثاين التدخل 
يف ا�صرتاتيجية عمل الطرف االأول(، وحيث اإن يد امل�صارب يد اأمانة كما ن�ص على ذلك الفقهاء – 
ط �صمن، وحيث  ى اأو فرَّ ط، فاإن تعدَّ رحمهم اهلل تعاىل – وبالتايل فاإنه ال ي�صمن ما مل يتعدَّ اأو يفرِّ
ِعي  املُدَّ اآخر دون علم  اإىل �صخ�ص  بت�صليمه  قام  املال، حيث  راأ�ص  َعى عليه يف  املُدَّ ي  تعدِّ ثبت هنا 
لذلك، فاإنه يكون �صامنًا له؛ وذلك الأن ربَّ املال اإمنا دفع اإليه املال؛ لي�صارب به، بدفعه اإىل غريه 
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يخرجه عن كونه م�صاربًا به، كما اأن ت�صرفه هذا يوجب يف املال حقًا لغريه، وال يجوز اإيجاب حق 
يف مال اإن�صان بغري اإذنه، قال االإمام ابن قدامة – رحمه اهلل - يف كتابه )املغني(: )وبهذا قال اأبو 
الفقه  كتابه  الزحيلي يف  وهبة  الدكتور  وذكر  اأعرف عن غريهم خالفهم(،  وال  وال�صافعي  حنيفة 
االإ�صالمي واأدلته ما ن�صه: )واخلال�صة: اأن املذاهب االأربعة متفقة على اأن ال�صمان مب�صاربة العامل 
َعى عليه برد  غريه ي�صتقر على االأول( اأي على امل�صارب االأول، مما تنتهي معه الدائرة اإىل اإلزام املُدَّ

ِعي. مبلغ امل�صاربة اإىل املُدَّ
رياٍل  األف(  )مائتا  وقدره  مبلغاً  يدفع  باأن   ).....( عليه  َعى  املُدَّ باإلزام  الدائرة  حكمت  لذلك 

عي ).....(؛ وذلك ملا هو مبنيَّ باأ�ضباب هذا احلكم. للمدَّ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/4099/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 12/د/جت/2 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 351/اإ�س/7 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/13هـ

�ضركة م�ضاربة – طلب اإعادة راأ�س املال – رجوع عن االإقرار – اأرباح. 

– اإقرار املدعي عليه �صحة مبلغ امل�صاربة  باإعادة راأ�ص املال  َعى عليه  باإلزام املُدَّ مطالبة املدعي 
لذلك يف عقود  واإثباته  املال  لراأ�ص  اإعادة  ولي�ص  اأرباحًا،  كانت  للم�صاهمني يف حينه  �صلَّمه  ما  واأن 

عي. امل�صاهمني – اأثره: ال يقبل منه الرجوع عن اإقراره واإلزامه باإعادة مبلغ امل�صاربة كاماًل للمدَّ
َعى  عي تثبت خالف ما ذكره املُدَّ َعى عليه وجود اأرباح لعام 1424هـ، وعدم وجود بينة للمدَّ اإنكار املُدَّ
ِعي اأي اأرباح لعام  َعى عليه يف ذلك – اأثره: عدم ا�صتحقاق املُدَّ ِعي ميني املُدَّ عليه، وعدم قبول املُدَّ
 ).....( مبلغًا مقداره   ).....( عي  للمدَّ تدفع  باأن   ).....( موؤ�ص�صة  اإلزام  موؤدى ذلك:   - 1424هـ 

ريااًل.

م بالئحة دعوى اإىل ف�صيلة رئي�ص فرع ديوان  ِعي اأ�صالة تقدَّ تتح�صل وقائع هذه الق�صية يف اأن املُدَّ
َعى عليه مببلغ قدره )مائة األف( رياٍل مبوجب �صهادة  نها م�صاهمته مع املُدَّ املظامل بالريا�ص �صمَّ
من  تبداأ  التي  امل�صاربة  فرتة  عن   )1015( برقم  عليها  َعى  املُدَّ اأ�صدرتها  التي  االأ�صهم  م�صاربة 
نظر  �صبيل  ويف  اإليه،  ذلك  ورد  عليها  َعى  املُدَّ لدى  حقه  ا�صتخال�ص  وطلب  1426هـ  اإىل  1421هـ 
عليه  َعى  املُدَّ كما ح�صر  اأ�صالة،  ِعي  املُدَّ والتي ح�صرها  اليوم  هذا  جل�صة  الدائرة  الدعوى حددت 
واأنه  مة منه،  الواردة يف الئحة الدعوى املقدَّ اأنها  ِعي عن دعواه ذكر  املُدَّ اأ�صالة ).....(، وب�صوؤال 
األف( رياٍل، مبوجب  عى عليه والبالغ قدره )مائة  يح�صر دعواه با�صتعادة راأ�ص ماله املدفوع للمدَّ
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وما  1424هـ،  عام  واأرباح  1423هـ  عام  اأرباح  من  جزء  مع  1421هـ  لعام   )1015( رقم  ال�صهادة 
بعده، حيث ا�صتلم مبلغ )8700( رياٍل، وتبقى له )1300( من اأرباح عام 1423هـ، وبعر�ص ذلك 
َعى عليه �صحيحة باملبلغ املذكور، ويقر له ا�صتحقاقه  َعى عليه اأ�صالة ذكر باأن م�صاهمة املُدَّ على املُدَّ
َعى عليه هل مت �صرف اأرباح للم�صاهمني عام 1423هـ حتى تاريخ  لراأ�ص ماله، ثم �صاألت الدائرة املُدَّ
فر�ص احلرا�صة، فاأجاب باأنه بالن�صبة لعام 1423هـ فتم توزيع ما ن�صبته )10%( من راأ�ص املال، ومت 
ت�صليم املذكور مبلغ )8700( رياٍل، اإال اأنه مل يتم �صرف اأي اأرباح عن االأعوام الالحقة اإال اأن ما مت 
�صرفه من اأرباح غري حقيقية باعتباره دفعة حتت احل�صاب من روؤو�ص اأموالهم منه، وبعر�ص ذلك 
ِعي، ذكر اأنه يطلب دفع راأ�ص ماله البالغ قدره )مائة وواحد األف وثالثمائة( رياٍل، واأرباح  على املُدَّ
بعده،  وما  الأعوام 1424هـ  اأرباح  بينة على وجود  لديه  الدائرة هل  ف�صاألته  بعده  وما  عام 1424هـ 
َعى عليه؟ فاأجاب باأنه ال يقبل ميينه،  فذكر اأنه لي�ص لديه بينة، ثم �صاألته الدائرة هل يقبل ميني املُدَّ

ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �صبق.

�صبيل  على  عليه  عى  للمدَّ املدفوع  ماله  راأ�ص  باإعادة  عليه  َعى  املُدَّ اإلزام  يطلب  ِعي  املُدَّ اإن  حيث 
َعى عليه ب�صحة مبلغ املطالبة مما تق�صي معه  امل�صاربة، ومقداره )مائة األف( رياٍل، وحيث اأقر املُدَّ

َعى عليه باإعادته اإليه الدائرة باإلزام املُدَّ
اأرباح عن عام 1423هـ غري فعلية، ويطلب  عي من  �ُصلِّم للمدَّ اأن ما  َعى عليه من  املُدَّ اأما ما ذكره 
َعى عليه قد اأقر باأن ما �صلَّمه للم�صاهمني يف حينه كانت اأرباحًا،  خ�صمها من راأ�ص املال، فاإن املُدَّ
ولي�صت اإعادة لراأ�ص املال، وقد كان يثبت ذلك يف عقود امل�صاهمني، فال يقبل منه الرجوع عن ذلك 
عي ومقدارها )1300( رياٍل، اأما اأرباح عام 1424هـ، فحيث ال بينة  ويلزمه دفع ما تبقى منها للمدَّ
ِعي اأي اأرباح لعام 1424هـ وما  َعى عليه، فال ي�صتحق املُدَّ عي تثبت ذلك، ومل يقبل بيمني املُدَّ للمدَّ
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بعده
عي ).....( مبلغ  لذلك حكمت الدائرة باإلزام موؤ�ض�ضة ).....( ل�ضاحبها ).....( باأن تدفع للمدَّ

وقدره )مائة و األف واحد وثالثمائة( رياٍل.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/2989/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 272/د/جت/11 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 386/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/18هـ

�ضركة – اإثبات �ضراكة – تكييف العقد – م�ضاربة – تعدي.

عنها،  باملحا�صبة  واإلزامه  بينهما،  القائمة  ال�صراكة  باإثبات  عليه  َعى  املُدَّ باإلزام  ِعي  املدَّ مطالبة 
َعى عليه ب�صحة العقد والتوقيع عليه وَدَفع باأنه عقد و�صاطة،  واإعادة راأ�ص ماله واالأرباح – اإقرار املُدَّ
َعى  "تفوي�ص وا�صتثمار ومرابحة" – الن�ص يف العقد على اأن املُدَّ ولي�ص �صراكة؛ الأنه معنون بعقد 
عليه يعمل كم�صتثمر يف �صوق اال�صتثمارات العاملية، واأنه يعطي ربحًا �صهريًا بن�صبة )50%( من �صايف 
ِعي املالية، واأن له حق ف�صخ العقد – اأثره: اأن حقيقة  االأرباح، واأن عليه املحافظة على حقوق املدَّ
ِعي  َعى عليه بت�صغيل املال بنف�صه وم�صوؤوليته عنه – مت�صك املدَّ العقد اأنه عقد �صراكة يلتزم فيه املُدَّ
ِعي باأن العقد و�صاطة وت�صليمه املال لطرف  َعى عليه ميني املدَّ باأن العقد �صراكة – عدم طلب املُدَّ
َعى عليه ووجوب �صمانه للمال عند  ي املُدَّ ِعي – اأثره: ثبوت تعدِّ ثالث؛ ال�صتثماره من دون تفوي�ص املدَّ
َعى عليه ح�صول الربح اأو وقوع اخل�صارة – موؤدى ذلك: اإعادة راأ�ص املال كاماًل. خ�صارته – نفي املُدَّ

ِعي بادعاء يطلب فيه  اأوراقها يف تقدم املدَّ تتلخ�ص وقائع هذه الق�صية ح�صبما يتبني من مطالعة 
َعى عليه باإثبات ال�صراكة القائمة بينهما، واإلزامه باملحا�صبة عنها، واإعادة راأ�ص ماله وقدره  اإلزام املُدَّ

)مائتان وخم�صة و�صبعون األف( رياٍل مع اأرباحها مبوجب العقد املرَبم بينهما يف 2005/5/31م.
َعى عليه باأنه ا�صتلم  ِعي طلبه املبني بعري�صة االدعاء، فاأجاب املُدَّ وبجل�صة 1428/3/15هـ، كرر املدَّ
�صبعة  تبلغ  امل�صاهمني  لعدد من  اأخرى  اأموال  البنكي مع  االإيداع  ِعي مبوجب  املدَّ املذكور من  املبلغ 
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ِعي: هل  ماليني رياٍل، قام بتحويلها اإىل ح�صاب ).....( و�صيط �صركة ).....(، ف�صاألت الدائرة املدَّ
َعى  عى عليه؛ لي�صتثمره بنف�صه، اأم بغريه؟ فاأجاب بقوله: قمت بالتعاقد مع املُدَّ �صلَّم املال املذكور للمدَّ
عليه عن طريق الهاتف واأبلغني برقم ح�صابه على اأن ي�صتثمر املال بنف�صه، ومل ي�صر اإىل كونه و�صيطًا 
لدى جهة اأخرى، فقمت باإيداع املال بعد ذلك على ح�صابه، وو�صلني العقد عن طريق خايل ).....( 
فه عليه فا�صتلمته منه، وقمت بالتوقيع عليه، فاأجاب  َعى عليه، وهو الذي عرَّ الذي كان يعمل مع املُدَّ
ِعي بخ�صو�صه؛ لكثة امل�صاهمني عن طريقه لكنه اأفهم كل  َعى عليه باأنه ال يذكر االت�صال مع املدَّ املُدَّ
ع  من تعاقد معه باأنه و�صيط لدى ).....(، واأنه ال ي�صتثمر املال وي�صغله با�صمه وعلى ح�صابه، واأنه وقَّ
العقد با�صم �صخ�ص اآخر على اأ�صا�ص اأنه تفوي�ص، ولي�ص با�صتثمار، وهو م�صوؤول عما ت�صمنه العقد، 
باأنه م�صتثمر،  باأنه و�صيط بل يوهمهم  للم�صاهمني  ح  َعى عليه مل يكن ي�صرِّ املُدَّ باأن  ِعي  املدَّ ب  فعقَّ
وقد ا�صتف�صرت منه بعد التعاقد عن ذلك، فاأجابني باأنه لي�ص و�صيطًا لــ ).....( واأنه ي�صتثمر املال 
َعى عليه بعدم �صحة ذلك اإال اأنه كان ي�صتلم اأموال امل�صاهمني، وال يف�صح  عن طريقه، فاأجاب املُدَّ
لهم عن م�صتثمرها احلقيقي، وي�صلِّمها لــ ).....(، وال ي�صري ل�صركة ).....(؛ الأن عقود ).....( مع 
ِعي باأن لديه �صاهدًا  ).....( املذكور تن�ص على اأنه اإذا اأف�صح با�صم ال�صركة اأُلغي العقد، فذكر املدَّ
اأحد   ).....( كان  لقد  قائاًل:  و�صهد   ،).....( فح�صر  �صريك  باأنه  اأفهمه  عليه  َعى  املُدَّ باأن  ي�صهد 
زمالئي يف عملي، وقد كلَّمته عندما ظهرت م�صكلة ).....(، و).....(،).....( و�صاألته عن االأموال 
املوَدعة لديه، فذكر يل اأنه مل يودعها لدى ).....(، وذلك ما لديَّ واأُ�صهد اهلل على �صحة ما ذكرته، 
َعى عليه اأن ما ذكره ال�صاهد �صحيح، لكنه مل ي�صغل  ِعي هو ابن اأخته، فذكر املُدَّ كما ذكر اأن املدَّ
َعى عليه، قد ذكر له اأنه  ب ال�صاهد باأن املُدَّ االأموال لدى ).....(، واإمنا لدى �صخ�ص اآخر، ثم عقَّ
َعى عليه،  �صيقوم بالت�صغيل، ومل يذكر طريقة الت�صغيل، كما ذكر اأنه اأحد امل�صتثمرين عن طريق املُدَّ
َعى عليه باأن ال�صاهد مل ي�صهد على  ب املُدَّ م �صده دعوى، ولي�ص لديه �صوى ذلك، وقد عقَّ ومل يقدِّ

، اأو طريقة معيَّنة. ت�صغيل معنيَّ
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َعى عليه باأنه ال يقبل �صهادة ال�صاهد التي اأدىل بها يف جل�صة ما�صية؛ الأنه  وبجل�صة اليوم ذكر املُدَّ
َعى عليه قد قِبل �صهادة ال�صاهد �صابقًا،  ِعي باأن املُدَّ اأحد املوِدعني ملبلغ اال�صتثمار بوا�صطته، فرد املدَّ
َعى عليه: هل لديه ما يثبت اأن دوره كان الو�صاطة بخالف  ومل يعرت�ص عليها، ف�صاألت الدائرة املُدَّ
ن�صو�ص العقد؟ فاأجاب باأن العقد عقد تفوي�ص، كما اأن لديه �صهودًا ي�صهدون باأن العمل الذي كان 
يتفق معه على �صيء،  اأ�صا�صًا حتى  يقابله  فاإنه مل  ِعي خا�صة  املدَّ ب�صاأن  اأما  الو�صاطة،  به هو  يقوم 
َعى عليه عما مت ب�صاأن راأ�ص املال الذي ا�صتلمه، فذكر اأنه قام باإيداعه يف ح�صاب  ف�صاألت الدائرة املُدَّ
).....( الو�صيط لدى �صركة ).....(؛ وذلك لتقوم با�صتثماره واملتاجرة فيه اإال اأن ال�صركة توقفت 
ِعي باأن ما ذكره  بعد اإيداع املال دون اأن تتاجر فيه، ومل يح�صل على اأرباح وال خ�صائر، فذكر املدَّ
َعى عليه غري �صحيح، واأن االتفاق بينهما كان على اأ�صا�ص ال�صراكة املبا�صرة من غري اأن ي�صلِّم  املُدَّ
َعى عليه باأنه �صلَّم االأموال للجهة اال�صتثمارية بناًء على العقد،  املال جلهة ا�صتثمارية، فاأجاب املُدَّ
ِعي  املدَّ اإذٍن من  اإذا كان قد ح�صل على  الدائرة عما  تفوي�صه بذلك ف�صاألته  اإنه ين�ص على  حيث 

بذلك، فاأجاب باأنه مل يح�صل على اإذٍن منه

عي �صراكته للمدعى عليه على وجه امل�صاربة بينهما يف �صوق اال�صتثمارات العاملية،  ِعي يدَّ ومبا اأن املدَّ
َعى عليه باملحا�صبة عنها واإعادة راأ�ص املال م�صتندًا يف ذلك  ويطلب اإثبات هذه ال�صراكة، واإلزام املُدَّ
م من  َعى عليه قد اأقر ب�صحة العقد املقدَّ اإىل العقد املرَبم بينهما يف 2005/5/31م، وملَّا كان املُدَّ
اأن  اأنه ينفي  اإال  ِعي وقيامه بالتوقيع عليه وا�صتالمه راأ�ص املال مبوجبه، وثبوت م�صوؤوليته عنه  املدَّ
بعقد  قد عنون  العقد  اأن  اإىل  م�صتندًا يف ذلك  و�صاطة  باأنه عقد  ويقرر  �صراكة،  العقد عقد  يكون 

بذلك. ِعي  املدَّ ومنهم  امل�صاهمني،  جميع  اأفهم  ومرابحة" وقد  وا�صتثمار  "تفوي�ص 
َعى  ومبا اأن الثابت يف هذه الق�صية اأن العقد املرَبم بني طريف الدعوى قد ن�ص يف متهيده على اأن املُدَّ
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عليه يعمل كم�صتثمر يف �صوق اال�صتثمارات العاملية ذات العائدات الربحية مما يتوافق مع ال�صريعة 
ِعي ربحًا �صهريًا بن�صبة )50%( من �صايف  َعى عليه يعطي املدَّ االإ�صالمية، كما ورد يف بنوده اأن املُدَّ
عى عليه احلق  ِعي املالية، واأن للمدَّ اأرباح اال�صتثمار عن كل �صهم، واأن عليه املحافظة على حقوق املدَّ
عي، وملا كان مفهوم الو�صاطة املالية يف  يف ف�صخ العقد بعد اإرجاع كامل احلقوق املالية امل�صتحقة للمدَّ
َعى عليه ال ميتد  عيه املُدَّ ا�صتالم اأموال اال�صتثمار من امل�صاهمني وت�صليمها للم�صتثمرين ح�صبما يدَّ
اإىل ما مت الن�ص عليه من االلتزامات الواردة يف العقد حمل الدعوى، اإذ اإنه لي�ص من �صاأن الو�صيط 
املحافظة على احلقوق، واإعطاء االأرباح واإمكان ف�صخ العقد، واإرجاع احلقوق، فاإنه وفقًا لذلك ال 
َعى عليه، ويتعني حمله على �صراكة الطرفني،  ميكن حمل العقد على اأنه عقد و�صاطة كما ادعاه املُدَّ
َعى عليه بت�صغيل املال وا�صتثماره بنف�صه، وثبوت م�صوؤوليته عليه م�صوؤولية مبا�صرة اإعمااًل  والتزام املُدَّ
حلقيقة العقد ح�صبما تف�صح بنوده عنه، وال ي�صح حمل العقد كذلك على الو�صاطة ا�صتنادًا لعنوانه 
بالتفوي�ص، اإذ اإن عقد امل�صاربة يف حقيقته �صراكة مبنية على الوكالة يف قيام العامل بالت�صرف يف 
م بينة على ما ادعاه من الو�صاطة واإفهام  َعى عليه مل يقدِّ مال امل�صاربة باإذن مالكه، وملا كان املُدَّ
ِعي بها، ومل يكن عنوان العقد م�صتم�صكًا �صحيحًا له على قوله، فقد كان له �صرعًا ميني خ�صمه  املدَّ
على نفي ما ادعاه، وحيث اإنه مل يطلب هذه اليمني بعد اأن اأفهم بحقه يف طلبها، فاإن ما ادعاه ال 

يكون ثابتًا ويتعني رف�صه.
َعى عليه بدفع  ِعي يتم�صك بالعقد على اإثبات ال�صراكة بني الطرفني، ومل يدفع ذلك املُدَّ وملا كان املدَّ
وانعقادها على  الطرفني  امل�صاربة بني  �صركة  قيام  وثبت  ِعي،  املدَّ بذلك دعوى  ثابت، فقد �صحت 

الوجه الذي ت�صمنه العقد املرَبم بينهما.
َعى عليه واإلزامه باإعادة راأ�ص ماله كاماًل دون اأرباحه،  ِعي يطلب حما�صبة �صريكه املُدَّ ومبا اأن املدَّ
َعى عليه قد اأقر بت�صليم مال امل�صاربة لطرف ثالث يقوم با�صتثماره واملتاجرة فيه من  وملا كان املُدَّ
َعى عليه، ويقرر باأنه �صلم املبلغ  ِعي ينفي عالقته بغري املُدَّ ِعي له بذلك، وملا كان املدَّ غري تفوي�ص املدَّ
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عى عليه؛ ليقوم باال�صتثمار فيه بنف�صه ح�صبما ن�ص عليه العقد من غري اأن ياأذن له بغري ذلك،  للمدَّ
َعى عليه يف ا�صتثمار مال امل�صاربة، ووجوب �صمانه له عند خ�صارته؛  فاإنه قد ثبت بذلك تعدي املُدَّ
به  واملتاجرة  امل�صاربة  بنف�صه يف مال  العمل  امل�صارب  يتوىل  اأن  انعقدت على  امل�صاربة  �صركة  الأن 
من غري اأن ميلك دفعه ل�صخ�ص اآخر بال اإذن، فاإن دفعه لغريه كان خمالفًا ملقت�صى العقد مع رب 
املال ومتعديًا يف ت�صرفه يف االأمانة؛ الأن رب املال قد ر�صي بيده، ومل ير�ص بيد غريه، فال ي�صح له 

خمالفة ذلك بتولية غريه عليه اإال باإذن �صاحبه.
املال بعد  راأ�ص  اأو وقوع اخل�صارة على  الربح،  الق�صية ينفي ح�صول  َعى عليه يف هذه  املُدَّ وملا كان 
َعى عليه باإعادة راأ�ص مال امل�صاربة  اإقراره بت�صليمه لطرف ثالث؛ ال�صتثماره، فاإنه يتعني اإلزام املُدَّ
ب احلكم بذلك عند اإنهاء العقد وت�صفية  َعى عليه ببقاء املال على حاله، ويتوجَّ كاماًل؛ الإقرار املُدَّ

ِعي يف هذه الق�صية. ال�صراكة وفقًا لطلب املدَّ
عي ).....( مبلغاً وقدره )مائتان  َعى عليه ).....( باأن يدفع للمدَّ لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

وخم�ضة و�ضبعون األف( رياٍل.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/3940/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 121/د/جت/13 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 401/اإ�س/ 7/ لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/20هـ

�ضركة م�ضاربة – م�ضاربة باالأ�ضهم – طلب اإعادة االأ�ضهم عيناً.

يف  ح�صتها  عية  املدَّ تقدمي   – ال�صتثمارها  عليه؛  عى  للمدَّ �صلَّمتها  التي  باالأ�صهم  عية  املدَّ مطالبة 
وامل�صاربة  نقدية  �صيولة  اإىل  االأ�صهم  حتويل  يف  عليه  َعى  املُدَّ وتفوي�ص  االأ�صهم،  من  عدد  ال�صركة 
بقيمتها – اأثره: عدم جواز املطالبة باالأ�صهم عينًا؛ الأنه ال ميكن املتاجرة باالأ�صهم، وهي باقية على 
– موؤدى ذلك: رف�ص املطالبة باالأ�صهم  حالها دون حتويلها اإىل نقد للتعامل به يف البيع وال�صراء 
َعى عليه  املُدَّ اأقر به  ر لها الذي  النقدي املقدَّ عية يف املطالبة متى �صاءت باملبلغ  واأحقية املدَّ عينًا، 

وحينها ميكن النظر يف ا�صتحقاقها من عدمه.

للف�صل  الالزم  وبالقدر  املرَفقة،  اأوراقها  مطالعة  من  يتبني  ح�صبما  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخ�ص 
َعى عليه ).....(،  عية ).....( بعري�صة دعوى اخت�صمت فيها املُدَّ فيها يف اأنه تقدمت للديوان املدَّ
اإىل  اأحيلت  ثم  احلكم،  هذا  �صدر  يف  الوارد  بالرقم  ق�صية  الديوان  ب�صجالت  االأوراق  ُقيِّدت  وقد 
عية  هذه الدائرة فبا�صرت نظرها على النحو املثَبت بدفرت ال�صبط، حيث ح�صر اأمام الدائرة املدَّ
عية عن دعواها  َعى عليه الوكيل ال�صرعي ).....( و).....(، وب�صوؤال املدَّ ).....(، كما ح�صر عن املُدَّ
َعى عليه ).....( اأ�صهم �صركات متثل عدد )ثالثمائة و�صتون( �صهمًا  اأجابت باأنها اأودعت لدى املُدَّ
اأ�صهم �صركة ).....(، وعدد )�صتة  اأ�صهم �صركة ).....(، وعدد )ثمانية و�صبعون( �صهمًا من  من 
وا�صتثمارها  فيها  باملتاجرة  عليه  َعى  املُدَّ ليقوم  وذلك  ).....(؛  �صركة  اأ�صهم  من  �صهمًا  و�صتون( 
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راأ�ص  يعد  كما مل  اأرباحًا،  ي�صلِّمها  عليه مل  َعى  املُدَّ اأن  اإال  اأرباحًا عنها،  واإعطائها  وال�صراء،  بالبيع 
َعى عليه  املال، وتطلب احلكم عليه باإعادة راأ�ص املال املتمثِّل يف االأ�صهم املذكورة، وب�صوؤال وكيل املُدَّ
عن اإجابته ذكر اأن الدعوى �صحيحة، واأن موكله ا�صتلم االأ�صهم امل�صار اإليها بق�صد املتاجرة فيها 
رت قيمتها وقت ت�صليمها ملوكله مببلغ قدره )مائة وثالثة واأربعون األفًا وخم�صمائة  وا�صتثمارها، وقد ُقدِّ
عية، كما اأ�صاف اأن موكله تعر�ص خل�صارة لالأ�صباب التي  وثمانية وع�صرون( ريااًل، وهو راأ�ص مال املدَّ
ذكرها موكله يف جل�صتي 19 و1425/8/26هـ يف الق�صية رقم )1998( لعام 1425هـ، ويطلب تعيني 
عى  ا�صتلم االأ�صهم املدَّ اأن موكله قد  عية من خ�صارة، كما ذكر  لبيان ما حلق املدَّ مدقق ح�صابات؛ 
خ يف 1425/5/16هـ، ومل يكن هناك عقد مكتوب، واإمنا اتفاق بني  بها مبوجب �صند ا�صتالم موؤرَّ
عية باأنها ت�صر على طلب االأ�صهم، وال تقبل �صواها، كما اأنها ال تقبل باحلكم  ت املدَّ الطرفني، فردَّ
َعى عليه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �صبق لهما من اأقوال،  لها بقيمة االأ�صهم التي ذكرها املُدَّ
عية طلبها املتمثل يف  فقررت الدائرة تاأجيل نظر الق�صية للدرا�صة، ويف جل�صة هذا اليوم كررت املدَّ
الدعوى، وكذا ما حتقق من  املرَفقة مبلف  االأ�صهم  باالأ�صهم املذكورة مبوجب �صهادات  لها  احلكم 
اأنها ال ترغب يف احلكم لها باملبلغ النقدي، وال تطلب ذلك من الدائرة؛ الأنها  اأرباح، كما اأ�صافت 
َعى عليه برد م�صتحقاتها  عى عليه اأ�صهمًا، ومل ت�صلِّمه مبالغ نقدية، وقد التزم املُدَّ اإمنا �صلَّمت للمدَّ
َعى  عية قد فوَّ�صت املُدَّ َعى عليه باأن املدَّ ب وكيل املُدَّ اأ�صهمًا مع اأرباحها، وهي ال تقبل �صوى ذلك، فعقَّ
ل  عية قد حتوَّ املدَّ �صيولة نقدية، وبذلك ي�صبح حق  وت�صغيلها  و�صراًء  بيعًا  باالأ�صهم  باملتاجرة  عليه 
اإال  و�صراًء  بيعًا  االأ�صهم  املتاجرة يف  له  اإن موكله ال ميكن  اإذ  امل�صتقر؛  املال  راأ�ص  وهو  �صيولة،  اإىل 
عية هو مبلغ )مائة وثالثة واأربعون  بعد حتويل تلك االأ�صهم اإىل �صيولة نقدية، وبالتايل فاإن حق املدَّ
عية،  األفًا وخم�صمائة و�صبعة وع�صرون ريااًل وخم�ص هلالت(، وهذا املبلغ النقدي ميثِّل راأ�ص مال املدَّ
عية اأ�صرت على طلب االأ�صهم، واأنها ال تطلب �صواها، وال تقبل باملبلغ النقدي،  وبعر�ص ذلك على املدَّ

ثم اكتفى الطرفان مبا �صبق لهما من اأقوال وطلب الف�صل بالدعوى.
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َعى عليه، وما احتواه من �صروط  وحيث اإنه باطالع الدائرة على عقود عدد من امل�صاهمني مع املُدَّ
م�صاربة  �صركة  عالقة  هي  بينهما  العالقة  اأن  وجدت  الطرفني،  اأقوال  �صماعها  وبعد  والتزامات، 
عية قد  عية، ومن ثم ي�صرف الربح امل�صتحق، وملَّا كانت املدَّ َعى عليه املتاجرة يف اأموال املدَّ يتوىل املُدَّ
َعى عليه، وقد ت�صمن  رت يف حينه باملبلغ الذي ذكره املُدَّ عى عليه االأ�صهم املذكورة، وُقدِّ �صلَّمت للمدَّ
عى عليه يف بيع االأ�صهم، وت�صغيل �صيولتها،  ِعية للمدَّ االتفاق ح�صب اإفادة الطرفني على تفوي�ص املُدَّ
وذلك يعني جعل ال�صيولة هما: راأ�ص املال امل�صتثَمر؛ اإذ ال ميكن املتاجرة باالأ�صهم وهي باقية على 
حالها، وال بد من حتويلها اإىل نقد ميكن التعامل به يف البيع وال�صراء، وحني يكون املال هو القيمة 
ِعية ينح�صر يف املطالبة به على ذلك االأ�صا�ص، فت�صتحقه، اأو ما بقي منه عند  النقدية، فاإن حق املُدَّ

يه ق الربح، اأو التعوي�ص عنه عند تفريط العامل اأو تعدِّ حدوث خ�صارة، اأو مع الربح حني حتقُّ
عى عليه، وكان الثابت مبوجب اأقوال الطرفني  ِعية تطالب باالأ�صهم التي �صلَّمتها للمدَّ وملَّا كانت املُدَّ
اأن االأ�صهم يتم بيعها واملتاجرة بها، وحتويلها اإىل �صيولة نقدية، كما اأن هذه االأ�صهم غري م�صتقرة 
ِعية قد  املُدَّ وملَّا كانت  الثمن، وعليه فاإن هذه املطالبة تخالف املقرر �صرعًا، وال يجوز احلكم بها، 
َعى عليه،  رة فيها االأ�صهم، والتي اأقرها املُدَّ حت باأنها ال تقبل بالقيمة املقدَّ اأ�صرت على ذلك، و�صرَّ
هذا  اأن  اإىل  الدائرة  ه  وتنوِّ الدعوى،  برف�ص  احلكم  يتعني  لذلك  وفقًا  فاإنه  بها،  احلكم  تطلب  وال 
َعى عليه متى �صاءت،  ر لها مبوجب اإقرار املُدَّ ِعية حق املطالبة باملبلغ النقدي املقدَّ احلكم ال مينع املُدَّ

َعى عليه من عدمه. وحينذاك ميكن النظر يف مدى ا�صتحقاقها على املُدَّ
ح باالأ�ضباب. لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى؛ ملا هو مو�ضَّ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/5544/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 57/د/جت/5 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 594/اإ�س/7 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

�ضركة م�ضاربة – خمال�ضة – �ضهادة.

عليه  َعى  املُدَّ اإنكار  – عدم  االأرباح  مع  عليه  َعى  املُدَّ لدى  ماله  راأ�ص  من  باملتبقي  ِعي  املُدَّ مطالبة 
ِعي مبلغ )37.884( ريااًل من  ِعي معه يف �صوق االأ�صهم ال�صعودية ودفعه با�صتالم املُدَّ م�صاهمة املُدَّ
م�صتحقاته قبل نزول االأ�صهم، ومبلغ )49000( رياٍل مبوجب �صيك مبثابة خمال�صة نهائية بعد نزول 
ِعي مبا تعر�صت له امل�صاربة من خ�صارة،  االأ�صهم، وانخفا�ص قيمتها يف ال�صوق املالية، واأنه اأفهم املُدَّ
ال�صاهد  و�صهادة  امل�صاربة،  بينهما عن عقد  نهائية  املبلغ مبثابة خمال�صة  اأن هذا  اتفق معه  واأنه 
َعى عليه  ِعي باأن ال�صيك الذي حرره املُدَّ َعى عليه( على ما مت بينهما – اإقرار وكيل املُدَّ )�صقيق املُدَّ
م  عي ت�صمن الن�ص فيه على اأنه خمال�صة لعقد امل�صاربة، واأن موكله قام ب�صرفه دون اأن يقدِّ للمدَّ

اأي حتفظ عليه – موؤدى ذلك: رد الدعوى.

م لفرع  تتح�صل وقائع هذه الق�صية ح�صبما يتبني من اأوراقها وبالقدر الالزم للف�صل فيها يف اأنه تقدَّ
َعى  املُدَّ �صد  دعوى  بالئحة   ).....( ِعي  املُدَّ عن  بوكالته   ).....( الريا�ص  مبنطقة  املظامل  ديوان 
َعى عليه مببلغ قدره )99.909( ت�صعة  عليه ).....(، ذكر فيها اأنه �صبق ملوكله واأن �صاهم مع املُدَّ
وت�صعون األفًا وت�صعمائة وت�صعة رياالت مبوجب العقد املرَبم بني الطرفني يف 1426/2/16هـ؛ وذلك 
موكله  طلب  1426هـ  عام  من  رم�صان  �صهر  نهاية  يف  واأنه  ال�صعودية،  االأ�صهم  �صوق  يف  للم�صاربة 
واأربعون  االأرباح هو )مائة  مع  املال  راأ�ص  مبلغ  اإجمايل  باأن  عليه  َعى  املُدَّ فاأقر  النهائية،  الت�صفية 
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َعى عليه تخلَّف عن  املُدَّ املبلغ، ولكن  وت�صليم  الدقة يف احل�صاب،  األف( رياٍل، فطلب موكله حتري 
ال�صداد، وبعد انق�صاء اإجازة عيد الفطر اأفاد باأن �صعر الوحدة كما هو مل يتغري، وهو )356( ريااًل 
لكل وحدة، فاأكد موكله اأنه م�صر على الت�صفية يف مدة اأق�صاها 1426/11/27هـ وك�صابقتها قام 
مبال  دخل  قد  عليه  َعى  املُدَّ باأن  االأخبار  تناقل  مت  ثم  بال�صداد،  الوفاء  من  بالتهرب  عليه  َعى  املُدَّ
ِعي يف ح�صابه بالعمالت االأجنبية دون علمه، وذلك باملخالفة للعقد، واأنه قد خ�صر وانتهى اإىل  املُدَّ
َعى عليه باإعادة اأموال موكله كاملة مع اأرباحها حتى تاريخ 1427/11/27هـ، حيث  طلب اإلزام املُدَّ
اإن اإجمايل املبلغ امل�صتحق هو )145.213( ريااًل، ا�صتلم موكله منها مبلغًا قدره )49.600( ريااًل؛ 

ليكون املبلغ املتبقي حمل املطالبة هو )95.613( ريااًل.
بتاريخ  الدائرة  هذه  اإىل  واأحيلت  1427هـ،  لعام  )1/5544/ق(  برقم  الدعوى  هذه  ُقيِّدت  وقد 
1427/12/4هـ، فبا�صرت الدائرة نظرها على النحو املثَبت بدفرت ال�صبط، وحددت لذلك جل�صة 
بطاقة  – مبوجب  اجلن�صية   ).....( –  ).....( ح�صر  وفيها  1428/4/7هـ  املوافق  الثالثاء  يوم 
الوكالة  مبوجب  ِعي  املُدَّ عن  وكياًل  ب�صفته  الريا�ص  اأحوال  من  وال�صادرة   ،).....( رقم  االأحوال 
ب�صرق  الثانية  العدل  كتابة  وال�صادرة من  بتاريخ 1427/6/16هـ اجللد )3738(  رقم )51970( 
َعى عليه ).....( – ).....( اجلن�صية – مبوجب بطاقة االأحوال رقم  الريا�ص، وح�صر حل�صوره املُدَّ
ِعي عن دعوى موكله  املُدَّ الريا�ص، ويف هذه اجلل�صة، وب�صوؤال وكيل  اأحوال  ).....(، ال�صادرة من 
خة يف 1427/12/3هـ  واملوؤرَّ مة لديوان املظامل،  املقدَّ الدعوى  الوارد بالئحة  النحو  اأنها على  ذكر 
َعى عليه يف جمال �صوق االأ�صهم ال�صعودية؛  واملت�صمنة باأنه �صبق ملوكله واأن اأبرم عقد م�صاربة مع املُدَّ
ت�صعة   )99.909( قدره  مببلغ  وذلك  له،  خا�صة  ملكية  ومملوكة  ا�صتثمارية،  حمفظة  ميلك  لكونه 
رم�صان  �صهر  نهاية  يف  واأنه  1426/2/16هـ،  يف  خ  واملوؤرَّ رياالت،  وت�صعة  وت�صعمائة  األفًا  وت�صعون 
َعى عليه حينها اأن  َعى عليه الت�صفية النهائية، فذكر له املُدَّ من عام 1426هـ طلب موكله من املُدَّ
الدقة  عليه حتري  َعى  املُدَّ موكله من  رياٍل، فطلب  بلغ )140.000(  قد  االأرباح  مع  املبلغ  اإجمايل 
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ال�صداد، وقد مت  َعى عليه تخلَّف عن  املُدَّ اأن  اإال  امل�صتحق عليه،  املبلغ  ت�صليم  ثم  يف احل�صاب، ومن 
َعى  َعى عليه مل يقم بال�صداد، كما اأن موكله قد بلَّغه بعد هذه املدة اأن املُدَّ مطالبته مرارًا، اإال اأن املُدَّ
عليه قد دخل مبال موكله يف جمال املتاجرة بالعمالت االأجنبية دون علمه، وذلك باملخالفة للعقد 
َعى عليه بدفع راأ�ص مال موكله، باالإ�صافة اإىل االأرباح،  اإلزام املُدَّ املرَبم بينهما، وانتهى اإىل طلب 
حيث اإن اإجمايل املبلغ امل�صتحق ملوكله هو )145.213( ريااًل، ي�صتنزل منه جزءًا من االأرباح التي 
ا�صتلمها موكله والبالغ قدرها )49.600( رياٍل، وبالتايل يكون املبلغ حمل املطالبة هو )95.613( 
ِعي، واطالعه على الئحة الدعوى ذكر اأنه بالفعل مت اإبرام  َعى عليه لدعوى املُدَّ ريااًل. وبعد �صماع املُدَّ
ِعي مبلغًا وقدره )99.909( رياالت؛ للم�صاربة به  ِعي، واأنه قد ت�صلَّم مع املُدَّ عقد م�صاربة مع املُدَّ
نة من �صفحتني  م بجل�صة يوم الثالثاء 1428/6/4هـ مذكرة مكوَّ يف جمال االأ�صهم ال�صعودية، وقدَّ
ِعي ت�صفية جزء من م�صتحقاته، فقام ب�صرف  ذكر فيها اأنه وبعد اإبرام العقد بعدة اأ�صهر طلب املُدَّ
مبلغ قدره )37.884( �صبعة وثالثون األفًا وثمامنائة واأربعة وثمانون ريااًل ح�صب تقييم تاريخ الفرتة 
ِعي بعد ذلك باأية رغبة يف  ِعي الت�صفية، وا�صتمر العمل باملتبقي ومل يبلغه املُدَّ التي طلب فيها املُدَّ
ل، وهو املعتد به ح�صب بنود العقد املرَبم، وهو ما ينايف ما  الت�صفية ال �صفاهة وال عرب الربيد امل�صجَّ
ِعي من اأنه اأ�صر على ذلك، ودعواه بالتهرب منه وهو ما ينايف املنطق، حيث اإنه يعمل هو  ذكره املُدَّ
عي يف مدر�صة واحدة، واأنه اأثناء ذلك تعر�ص �صوق االأ�صهم ال�صعودي اإىل هبوط حاد بلغ اأكث  واملدَّ
من )50%( حتى اأن ال�صناديق البنكية التي يقوم على اإدارتها فريق من املحرتفني و�صلت خ�صائرها 
اإىل )60%(، ومبا اأن العقد الذي بينه وبني ال�صركاء يف املحفظة اإمنا ُو�صع؛ حلماية روؤو�ص اأموال 
امل�صتثمرين، وحيث اإن هذا هو واجبه فقد عمل على ذلك، وللحكم على �صحة اخلطوات التي قام 
بها، وهي املطابقة لكافة االأ�ص�ص واالعتبارات التي تدار بها املحافظ املماثلة، فاإن جممل خ�صارته 
بلغت )15.4%( فيما بلغ متو�صط خ�صائر ال�صوق )50%(، بل اإن بع�ص امل�صتثمرين بلغ بهم احلد اإىل 
لوا ذلك، ومتت ت�صفية املحفظة، وا�صتلم ال�صركاء  االإفال�ص، وبعد اأن اأبلغ ال�صركاء بواقع االأمر تقبَّ
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عي ودعوته اإىل املنزل،  كافة حقوقهم، ومت توقيع خمال�صة مالية معهم، واأنه قام باالت�صال على املدَّ
ره باأن ذلك ق�صاء وقدر، واأو�صاه بال�صرب  ِعي اإليه قام مبوا�صاته فيما حدث، وذكَّ وبعد ح�صور املُدَّ
واحت�صاب االأجر يف ذلك، ومت االتفاق على ا�صتالمه لكافة حقوقه، ومتت خمال�صة �صفهية بينه وبني 
الثقة بني الطرفني، وعالقة  ِعي، ومل يتطلب االأمر حينها تدوين تلك املخال�صة نتيجة لعالقة  املُدَّ
ِعي لي�ص له اأي حق لديه بعد اأن مت اإفهامه حقيقة  ال�صداقة والزمالة حينها، وهذا ما يثبت اأن املُدَّ
ِعي. َعى عليه بناًء على ذلك اإىل طلب رد دعوى املُدَّ الو�صع فهمًا مزياًل للجهالة والغرر، وانتهى املُدَّ

بها  مرَفق  �صفحتني  من  نة  مكوَّ مذكرة  ِعي  املُدَّ وكيل  م  قدَّ 1428/6/15هـ  ال�صبت  يوم  جل�صة  ويف 
عية  �صور م�صتند واحد مل تخرج يف جمملها عما �صبق واأن ذكره يف دعوى موكله، ثم ذكر وكيل املدَّ
اأخرج  ثم  �صاعة،  ن�صف  ملدة  التفاو�ص  وجرى  عليه،  َعى  املُدَّ من  �صفاهة  الت�صفية  موكله طلب  اأن 
االأرباح  املال مع  راأ�ص  ت�صمل  نهائية  �صيكًا ميثل ت�صفية  ليكتب ملوكله  ال�صيكات؛  َعى عليه دفرت  املُدَّ
باملبلغ املذكور  ال�صيك  َعى عليه يف تدوين  املُدَّ واأثناء رغبة  اأن موكله  اإال  مببلغ )149.000( رياٍل، 
َعى عليه الرتيث يف كتابة ال�صيك؛ لتحري الدقة يف املبلغ الذي ي�صتحقه على اأن  طلب موكله من املُدَّ
َعى  ب املُدَّ ي�صلمه ال�صيك يف اليوم الذي يليه، وكان ذلك يف اأواخر �صهر رم�صان لعام 1426هـ، فعقَّ
ِعي، حيث  عي يف الفرتة نف�صها التي ذكرها وكيل املُدَّ عليه اأ�صالة باأنه بالفعل ح�صل واأن التقى باملدَّ
ِعي الت�صفية �صفاهة، فقام بعد ذلك بح�صاب ما ي�صتحقه من راأ�ص املال واالأرباح، واأنه  طلب منه املُدَّ
ِعي التوقف عن كتابة ال�صيك، واأنه فهم من ذلك  عي طلب منه املُدَّ واأثناء قيامه بتحرير ال�صيك للمدَّ
ِعي من اأن موكله طلب  اال�صتمرار يف امل�صاهمة، والعدول عن طلب الت�صفية، اأما ما ذكره وكيل املُدَّ
منه التوقف عن كتابة ال�صيك؛ لتحري الدقة فيما ي�صتحقه من مبالغ، واأن ي�صلِّمه ال�صيك يف اليوم 

التايل، فهذا غري �صحيح.
نة من �صفحتني ذكر فيها اأنه قام  َعى عليه مذكرة مكوَّ م املُدَّ ويف جل�صة يوم الثالثاء 1428/8/8هـ قدَّ
ِعي، واأنه مت التخال�ص بني الطرفني على النحو املبنيَّ يف املذكرة ال�صابقة،  بدفع باقي م�صتحقات املُدَّ
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نًا فيها اأي ا�صم، اأو  ِعي، فهي ورقة ال تخلو من كونها؛ الإجراء ح�صابات ولي�ص مدوَّ اأما ما اأرفقه املُدَّ
ِعي ب�صورة منها،  بيانات تتعلق ب�صاحبها، وبالتايل فهي ال �صفة ر�صمية لها، جرى تزويد وكيل املُدَّ
َعى عليه عن املبالغ  وباطالعه عليها ذكر اأنه لي�ص بها جديد ي�صتوجب الرد، ثم �صاألت الدائرة املُدَّ
هو  �صاهم  ِعي حني  املُدَّ مال  راأ�ص  اأن  فذكر  ريااًل،  مبلغ )37.884(  بعد  عي  للمدَّ �صرفها  التي مت 
ِعي، ثم بعد نزول اأ�صعار االأ�صهم  )99.909( رياالت، وذلك قبل وقوع اأي خ�صائر على م�صاهمة املُدَّ
ِعي  اأُبلغ املُدَّ ِعي مبا ن�صبته )15.4%(، وقد  يف ال�صوق ال�صعودية ح�صلت خ�صارة على م�صاهمة املُدَّ
عي مببلغ  ِعي مبوجب �صيك �صلَّمه للمدَّ بذلك فح�صر اإليه مبنزله وقام ب�صداد باقي م�صتحقات املُدَّ
اأن هذه خمال�صة متت  عي على  واملدَّ اتفق هو  املبلغ  لهذا  دفعه  بعد  واأنه  رياٍل،  قدره )49.000( 
ِعي باأنه بالفعل ت�صلَّم موكله  ب وكيل املُدَّ ِعي، فعقَّ بينهما بخ�صو�ص امل�صاهمة، و�صداد م�صتحقات املُدَّ
ت�صلَّمها  اأرباح  اأنها  اأية خ�صارة يف م�صاهمة موكله على  قبل ح�صول  ريااًل  مبلغًا قدره )37.884( 
َعى عليه من وجود خ�صارة ت�صلَّم موكله مبلغًا وقدره )49.000(  عيه املُدَّ موكله، ثم بعد وقوع ما يدَّ
َعى عليه من اأن ت�صلُّم موكله املبلغ املذكور هو مبثابة خمال�صة متت بينه  رياٍل، اإال اأن ما ذكره املُدَّ
َعى عليه باأن لديه بينة تتمثل يف �صهادة اأخيه الذي  ب املُدَّ َعى عليه، فهذا غري �صحيح، فعقَّ وبني املُدَّ

عي وقت املخال�صة. كان حا�صرًا اجتماعه باملدَّ
َعى عليه  ِعي ).....(، وح�صر حل�صوره املُدَّ ويف جل�صة يوم الثالثاء 1429/3/10هـ ح�صر وكيل املُدَّ
َعى عليه اأ�صالة اأن لديه بينة على ما ذكره من وجود خمال�صة  ).....(، ويف هذه اجلل�صة ذكر املُدَّ
ِعي ميثل  املُدَّ ِعي، وذلك بقيامه بتحرير �صيك مببلغ )49.000( رياٍل ل�صالح  املُدَّ بينه وبني  متت 
املذكور،  ال�صيك  ت�صليم  وقت  احلا�صرين  ال�صهود  الأحد  �صهادة  عن  عبارة  وهي  م�صتحقاته،  باقي 
وبطلب ال�صاهد ح�صر ).....( حامل رخ�صة القيادة رقم ).....( م�صدرها الريا�ص، وب�صوؤاله عما 
ِعي ).....( ح�صر يف بيتنا قبل حوايل �صنتني، وكان الوقت  لديه من �صهادة قال: )اأ�صهد باأن املُدَّ
لياًل ب�صفته اأحد امل�صاهمني مع اأخي ).....(، حيث قام اأخي ).....( باإفهامه باأن م�صاهمته معه قد 



868

ِعي  ح�صل عليها خ�صارة، واأن املتبقي من راأ�ص املال هو مبلغ )49.000( رياٍل فقط، فقنع بذلك املُدَّ
).....( يف وقتها، ثم قام اأخي ).....( بتحرير �صيك مببلغ )49.000( رياٍل، و�صلَّمه له حينها، ومل 
يبد ).....( اأية معار�صة، ثم خرج من بيتنا را�صيًا، وَخَرجُت معه حتى �صيارته �صاكرًا له موقفه، 
عى عليه، فذكر اأنه �صقيقه  هذا ما لديَّ من �صهادة(، ثم �صاألت الدائرة ال�صاهد عن عالقته باملدَّ
َعى  اأن موكله رف�ص كتابة خمال�صة بينه وبني املُدَّ ِعي ذكر  وبعر�ص �صهادة ال�صاهد على وكيل املُدَّ
اأبرموا فيما بينهم عقد  َعى عليه قد  املُدَّ امل�صاهمني مع  عليه بخ�صو�ص م�صاهمته معه بينما بقية 
ِعي؛ لكونه مل يطلب ذلك  َعى عليه باأنه مل يرِبم عقد خمال�صة بينه وبني املُدَّ ب املُدَّ خمال�صة، فعقَّ
ِعي، اإ�صافة اإىل اأن هناك  ِعي هذا من جهة، ومن جهة اأخرى للرابطة القوية بينه وبني املُدَّ من املُدَّ
عددًا من امل�صاهمني الذين تخال�ص معهم دون اأن يكون هناك عقد خمال�صة اأُبِرم كتابيًا بينهم، 
َعى عليه مببلغ )49.000( رياٍل  ِعي من املُدَّ ثم �صاألت الدائرة عن �صورة ال�صيك الذي ا�صتلمه املُدَّ
ِعي باأن موكله لي�ص لديه �صورة منه، لكنه جاء يف هذا ال�صيك الذي  ال�صالف ذكره، فاأفاد وكيل املُدَّ
َعى عليه كتابة ت�صفية، اأو خمال�صة يف النزاع حمل العقد، واأن موكله على اأثر ذلك  قام بتحريره املُدَّ
م اأي حتفظ يف حينه،  قام با�صتالم اأ�صل هذا ال�صيك، و�صرفه من البنك امل�صحوب عليه دون اأن يقدِّ
ثم �صاألت الدائرة اأطراف الق�صية اإن كان لديهما ما يرغبان يف اإ�صافته، اأو تقدميه فقرر كل واحد 
ِعي  بط مبحا�صر اجلل�صات، وحيث اإن املُدَّ مه من مذكرات، وما �صُ منهما االكتفاء مبا �صبق واأن قدَّ
َعى عليه بدفع مبلغ قدره )95.613( خم�صة وت�صعون األفًا و�صتمائة وثالثة  يطلب احلكم باإلزام املُدَّ
ع�صر ريااًل ميثل باقي م�صتحقاته من م�صاهمته معه يف عقد امل�صاربة يف االأ�صهم ال�صعودية املرَبم يف 

1426/2/16هـ

وت�صعون  ت�صعة   )99.909( قدره  مببلغ  معه  �صاهم  قد  ِعي  املُدَّ اأن  ينكر  ال  عليه  َعى  املُدَّ اإن  وحيث 
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ِعي قد  األفًا وت�صعمائة وت�صعة رياالت؛ للم�صاربة بها يف �صوق االأ�صهم ال�صعودية، اإال اأنه يذكر اأن املُدَّ
ا�صتلم من م�صتحقاته قبل نزول االأ�صهم مبلغًا قدره )37.884( �صبعة وثالثون األفًا وثمامنائة واأربعة 
ِعي يف منزله، ومت اإفهامه باأنه قد ح�صلت خ�صارة  وثالثون ريااًل، وبعد نزول االأ�صهم ح�صر اإليه املُدَّ
بن�صبة )15.04%(، ومت دفع مبلغ قدره )49.000( ت�صعة واأربعون األف رياٍل، مبوجب �صيك ميثل 
ِعي بخ�صو�ص عقد  باقي م�صتحقاته، ومت االتفاق على اأن ذلك مبثابة خمال�صة نهائية بينه وبني املُدَّ

امل�صاربة املرَبم بني الطرفني.
َعى عليه بخ�صو�ص ا�صتالم موكله ملبلغ )37.884(  ِعي اأقر ب�صحة ما ذكره املُدَّ وحيث اإن وكيل املُدَّ
ريااًل، باالإ�صافة اإىل ا�صتالمه ملبلغ )49.000( رياٍل، اإال اأنه ينكر اأن يكون ا�صتالمه ملبلغ )49.000( 

رياٍل عبارة عن باقي م�صتحقاته، واأنه مبثابة خمال�صة نهائية بني الطرفني.
َعى عليه على �صحة ما ذكره من وجود اتفاق على كون  وحيث اإن الدائرة قد طلبت البينة من املُدَّ
عي والبالغ قدره )49.000( رياٍل عبارة عن باقي م�صتحقاته، واأنه مبثابة  املبلغ الذي �صلَّمه للمدَّ

خمال�صة نهائية بينهما بخ�صو�ص عقد امل�صاربة.
ال�صاهد ).....( الذي  تتمثل يف �صهادة  بينته على �صحة ما ذكره  اأن  َعى عليه ذكر  املُدَّ اإن  وحيث 
ِعي ).....( ح�صر يف بيتنا قبل حوايل �صنتني، وكان الوقت لياًل ب�صفته  �صهد قائاًل ) اأ�صهد باأن املُدَّ
قد ح�صل  معه  م�صاهمته  باأن  باإفهامه   ).....( اأخي  قام  ).....(، حيث  اأخي  مع  امل�صاهمني  اأحد 
ِعي  عليها خ�صارة، واأن املتبقي من راأ�ص املال هو مبلغ قدره )49.000( رياٍل فقط، فقنع بذلك املُدَّ
).....( يف وقتها، ثم قام اأخي ).....( بتحرير �صيك مببلغ )49.000( رياٍل، و�صلَّمه له حينها، ومل 
يبد ).....( اأية معار�صة، ثم خرج من بيتنا را�صيًا، وخرجُت معه حتى �صيارته �صاكرًا له موقفه، 

هذا ما لديَّ من �صهادة(.
ذكره  ما  �صحة  يتبني  ذكرها  ال�صالف  ال�صاهد  �صهادة  ت�صمنته  ما  على  االطالع  وبعد  اإنه  وحيث 
واأنه  م�صتحقاته،  باقي  عن  عبارة  هو  رياٍل   )49.000( ملبلغ  ِعي  املُدَّ ا�صتالم  اأن  من  عليه  َعى  املُدَّ
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مبثابة خمال�صة نهائية بني الطرفني بخ�صو�ص عقد امل�صاربة املرَبم بينهما، يوؤكد ذلك اإقرار وكيل 
َعى عليه  ِعي يف حم�صر جل�صة يوم الثالثاء 1429/3/10هـ باأن ال�صيك الذي قام بتحريره املُدَّ املُدَّ
ملوكله مببلغ )49.000( رياٍل ت�صمن الن�ص فيه على اأنه ت�صفية، اأو خمال�صة لعقد امل�صاربة املرَبم 
م  بينهما، واأن موكله قام على اإثر ذلك با�صتالم ال�صيك و�صرفه من البنك امل�صحوب عليه دون اأن يقدِّ
م اإىل رد دعوى  اأي حتفظ يف حينه، االأمر الذي تخُل�ص معه الدائرة بناًء على ذلك، ولكل ما تقدَّ

ِعي. املُدَّ
َعى عليه ).....(؛ ملا هو  ِعي ).....( �ضد املُدَّ لذلك  حكمت الدائرة برد الدعوى املقامة من املُدَّ

مبنيَّ باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/437/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 205/د/جت/14 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 797/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/12/22هـ

�ضركة م�ضاربة – طلب اإعادة راأ�س املال – - ت�ضليم مال امل�ضاربة الآخر - تعدي وتفريط.

َعى عليه باأنه �صلَّم املال اإىل اآخر؛  عى عليه ـ دفع املُدَّ ِعي برد راأ�ص ماله الذي �صلمه للمدَّ مطالبة املُدَّ
عى عليه يف عقد امل�صاربة  ِعي للمدَّ لي�صلمه اإىل من ي�صارب به مبوجب العقد – عدم تفوي�ص املُدَّ
�صوق  يف  باال�صتثمار  يقوم  عليه  َعى  املُدَّ اأن  على  العقد  متهيد  يف  – الن�ص  اآخر  اإىل  املال  بت�صليم 
العمالت العاملية واملعادن النفي�صة بالتعاون مع اإحدى ال�صركات العاملية ال ُيفهم منه اأنه و�صيط لهذه 
َعى عليه هو الذي يتوىل ت�صغيل املبلغ واالإدارة ويتقا�صى  ال�صركات – الن�ص يف العقد على اأن املُدَّ
مقابل ذلك ثلث االأرباح يدل على اأنه �صريك م�صارب يتوىل االجتار بنف�صه مقابل ن�صبة من االأرباح 
– اأثره: نفي االدعاء بالو�صاطة – يد امل�صارب يد اأمانة فاإن تعدى وفعل ما لي�ص له، اأو خالف �صرط 
�صاحب املال، فيكون �صامنًا للمال؛ لت�صرفه دون اإذن �صاحبه – علة ذلك: قول الر�صول �صلى اهلل 
َعى عليه و�صيطًا واإلزامه  عليه و�صلم: "امل�صلمون على �صروطهم ...". موؤدى ذلك: عدم اعتبار املُدَّ

ب�صداد املبلغ املطالب به

ِعي اأعاله  بعد االطالع على االأوراق وبعد املداولة، وحيث اإن وقائع هذه الق�صية تتلخ�ص يف اأن املُدَّ
ع  اأنه وقَّ ن اأعاله، ذكر فيها  لت ق�صية بالرقم املدوَّ م اإىل ديوان املظامل بعري�صة ا�صتدعاء �ُصجِّ تقدَّ
َعى عليه �صندًا برقم )7/622( بالتاريخ  َعى عليه عقدًا بتاريخ 1426/4/3هـ وحرر له املُدَّ مع املُدَّ
ذاته مببلغ )50.000( خم�صني األف رياٍل على اأن لدى االأخري مكتبًا لال�صتثمار وامل�صاربة يف �صوق 
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َعى  ِعي باإيداع املبلغ يف ح�صاب املُدَّ العمالت العاملية واملعادن النفي�صة فقط، ومبوجب ذلك قام املُدَّ
عليه يف بنك ).....(، غري اأنه مل ي�صلِّمه اأي مبلغ؛ لذا فهو يطالبه باملبلغ املذكور، واالأرباح امل�صتحقة 

منذ تاريخ كتابة العقد.
ح بدفرت ال�صبط، حيث ح�صر  اأحيلت الق�صية اإىل هذه الدائرة نظرتها على النحو املو�صَّ اأن  وبعد 
ِعي عن دعوى  عى عليه وكالة بجل�صة االثنني 1428/4/23هـ، وب�صوؤال وكيل املُدَّ ِعي وكالة واملدَّ املُدَّ
اأن  اإىل الديوان، وكرر ما ُذكر فيها، واأ�صاف عليها  مة  اأنها وفقًا لالئحة الدعوى املقدَّ موكله ذكر 
َعى عليه اجلواب طلب مهلة؛  املُدَّ عى عليه؛ ال�صتثماره، وب�صوؤال وكيل  للمدَّ امل�صلَّم  املبلغ  موكله دفع 

ِعي بن�صخة من �صند القب�ص واالإيداع. ده املُدَّ لتقدمي رده على الدعوى بعد اأن يزوِّ
َعى عليه فتم تاأجيل نظر الق�صية اإىل جل�صة االأربعاء  وبجل�صة ال�صبت 1428/6/8هـ مل يح�صر املُدَّ
اأنه  ت�صمنت  الدعوى،  عن  جوابية  مذكرة  م  وقدَّ وكالة  عليه  َعى  املُدَّ ح�صر  حيث  1428/8/30هـ، 
بعد مراجعة الك�صوف البنكية لدى موكله، فقد ثبت حتويل مبلغ )خم�صون األف( رياٍل اإىل ح�صاب 
اأموال م�صاهمني اآخرين اإىل ح�صاب ).....(،  اأن املبلغ خرج من ح�صاب موكله �صمن  موكله، غري 
ثم منه اإىل ح�صابات �صركة ).....( مبوجب عقود واإيداعات كمبيالة بني االأطراف الثالثة، واأرفق 
مبذكرته �صورة عقد موكله مع ).....( واإقرار االأخري با�صتالم املبالغ، كما اأرفق عقد ).....( مع 
�صركة ).....(، واأ�صاف اأن موكله م�صتعد ببذل اجلهد ال�صتعادة املال من �صركة ).....( عن طريق 
).....(؛ حيث اإن ال�صركة هي املت�صببة يف توقف املال، ومل يكن موكله �صببًا يف ذلك؛ كونه و�صيطًا 
ِعي، ومن ي�صتثمر له املال، وقد ن�ص العقد على اأن اال�صتثمار لدى الغري، وبعد اأن ت�صلَّم وكيل  بني املُدَّ
َعى  َعى عليه بني املُدَّ مه وكيل املُدَّ َعى عليه ذكر اأن العقد الذي قدَّ مه وكيل املُدَّ ِعي ن�صخة مما قدَّ املُدَّ
ِعي عن  م، ف�صاألت الدائرة املُدَّ َعى عليه اكتفاءه مبا قدَّ عليه و�صخ�ص اآخر ال عالقة له، ثم قرر املُدَّ
َعى عليه؛ الإجراء وكتابة  عى عليه، فذكر اأنه ُيدعى ).....(، وهو مفوَّ�ص من املُدَّ الو�صيط بينه واملدَّ

العقود مع امل�صاهمني.
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عى عليه وكالة، وح�صر ).....( الذي ذكر – بعد اأن طلب  ِعي وكالة واملدَّ وبجل�صة اليوم ح�صر  املُدَّ
َعى عليه وامل�صاهم يف ت�صليم العقود  َعى عليه �صماع �صهادته – اأن دوره ينح�صر بني املُدَّ وكيل املُدَّ
اإيداع  من  عليه  َعى  املُدَّ تاأكد  اأن  بعد  اإليه  باإر�صالها  قام  الذي  عليه  َعى  املُدَّ من  واملختومة  عة  املوقَّ
َعى عليه لي�ص و�صيطًا، اأو م�صغاًل؛  امل�صاهمني يف ح�صابه، واأنه مل ُيفِهم اأحدًا من امل�صاهمني باأن املُدَّ
َعى  َعى عليه على ذلك، واأ�صاف اأنه اأحد امل�صاهمني لدى املُدَّ وذلك لعدم علمه بذلك ولتحفظ املُدَّ
َعى عليه باأن  ب وكيل املُدَّ َعى عليه متفقًا مع �صركة اأو مع غريها، فعقَّ عليه، ومل يكن يعلم اإن كان املُدَّ
اأن االأموال لدى �صركة ).....(، ثم  َعى عليه وامل�صاهمني، ويعلم  املُدَّ احلا�صر ).....( و�صيط بني 
َعى عليه االأموال؛  عى عليه، واأ�صاف اأنه اأعطى املُدَّ ِعي مطالبته يف راأ�ص ماله امل�صلَّم للمدَّ ح�صر املُدَّ
لي�صغلها بنف�صه، ومل ياأذن له باأن ي�صلِّمها ل�صركة ).....(، وبعد اأن خلت الدائرة للمداولة اأ�صدرت 

حكمها يف الق�صية على النحو الوارد مبنطوقه.

عى عليه وقدره )خم�صون األف( رياٍل،  ِعي مطالبته يف راأ�ص ماله الذي �صلَّمه للمدَّ وحيث ح�صر املُدَّ
َعى عليه وكالة با�صتالم موكله هذا املبلغ ودفع باأن املبلغ �ُصلِّم اإىل �صخ�ص اآخر؛ لي�صلِّمه  وقد اأقر املُدَّ

اإىل من ي�صارب به مبوجب العقد.
وملَّا كان من امل�صتقر اأن يد امل�صارب على راأ�ص املال يد اأمانة، فال ي�صمن املال اإال اإذا تعدى اأو فرط، 
وقد قال �صلى اهلل عليه و�صلم: "امل�صلمون على �صروطهم اإال �صرطًا اأحل حرامًا، اأو حرم حالاًل". 
فاإذا ُخ�ص امل�صارب بعمل معنيَّ وجب عليه اأن يتقيَّد به، فاإن تعدى وفعل ما لي�ص له فعله، اأو خالف 

�صرط �صاحب املال، فيكون حينئذ �صامنًا للمال؛ الأنه مت�صرف يف مال غريه بغري اإذنه
ِعي  خ يف 1426/4/3هـ عقد م�صاربة يكون املُدَّ عى عليه املوؤرَّ ِعي واملدَّ وملَّا كان العقد املرَبم بني املُدَّ
البند )ال�صاد�ص( من  ِعي، وقد ن�ص  املُدَّ َعى عليه م�صاربًا مبال  املُدَّ املال، ويكون  مبوجبه �صاحب 
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واالإدارة،  املبلغ  ت�صغيل  يتوىل  الذي  العقد( هو  االأول يف  الطرف  َعى عليه )وهو  املُدَّ اأن  العقد على 
َعى  ويتقا�صى مقابل ذلك ثلث االأرباح، فيكون االأ�صل ح�صب ظاهر العقد اأن ال�صريك امل�صارب )املُدَّ
عليه( هو الذي ي�صارب بنف�صه، كما ن�ص متهيد العقد على اأن يكون اال�صتثمار يف جمال العمالت 

َعى عليه ملَزمًا بعدم جتاوز اال�صتثمار للمجال املذكور. العاملية واملعادن النفي�صة، فيكون املُدَّ
ِعي اإىل �صخ�ص اآخر؛ ليقوم بتو�صيله اإىل من ي�صتثمره،  َعى عليه باأنه �صلم مال املُدَّ وحيث ذكر املُدَّ
اإىل  املال  بت�صليمه  طًا  مفرِّ عليه  َعى  املُدَّ فيكون  ذلك،  على  ِعي  املُدَّ يقره  ومل  العقد،  خالف  ما  وهو 

�صخ�ص اآخر يو�صله اإىل من يتجر به، ويعد فعله تعديًا منه يوجب ال�صمان؛ ملخالفته ظاهر العقد.
ِعي  َعى عليه يقوم با�صتثمار مال املُدَّ وال ينال من ذلك االحتجاج مبا ورد يف متهيد العقد باأن املُدَّ
َعى عليه جمرد و�صيط؛ اإذ ال ُيفهم  بالتعاون مع اإحدى ال�صركات العاملية، وما قد ُيتوهم منه باأن املُدَّ
َعى عليه و�صيطًا بني  من ذلك اأن تكون تلك ال�صركات هي امل�صتثمرة للمال، كما ال ُيفهم منه كون املُدَّ
ِعي وتلك ال�صركات، وعالوة على ذلك فاإن البند )ال�صاد�ص( من العقد يدفع هذا التوهم؛ حيث  املُدَّ
َعى عليه هو الذي يتوىل ت�صغيل املبلغ واالإدارة، ويتقا�صى مقابل ذلك ثلث االأرباح،  ن�ص على اأن املُدَّ
ِعي بنف�صه مقابل ن�صبة من االأرباح،  املُدَّ وهذا �صريح يف كونه �صريكًا م�صاربًا يتوىل االجتار مبال 
معه  تنتهي  الذي  االأمر  العقد،  متهيد  اإىل  ا�صتنادًا  و�صيط  عليه  َعى  املُدَّ اأن  يف  حجة  فال  وبالتايل 

ِعي وبه تق�صي. َعى عليه مبطالبة املُدَّ الدائرة جلميع ما �صبق اإىل اإلزام املُدَّ
عي  َعى عليه ).....(، رقم ال�ضجل املدين ).....(، باأن يدفع للمدَّ لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

).....( مبلغاً وقدره )خم�ضون األف( رياٍل.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/2131/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 267/د/جت/12 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 666/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/12/22هـ

�ضركة م�ضاربة – اإثباتها – وفاة امل�ضارب – اأثره .

َعى عليهم له مبوجب اإقراراته الثالثة التي تو�صح جمموع  ِعي باإثبات مديونية مورث املُدَّ مطالبة املُدَّ
حة بها، وذلك للمتاجرة يف بيع و�صراء بطاقات ال�صحن �صوا – اإقرار الورثة  ا�صتالمه للمبالغ املو�صَّ
ب�صالمة و�صحة اإقرارات مورثهم – حجية االإقرار؛ لتوافر اأركانه و�صروطه وانتفاء موانعه – عدم 
�صحة تذرع الورثة بتحقق اخل�صارة بوفاة امل�صارب وعدم العلم مبا اآلت اإليه امل�صاربة، وعدم وجود 
و�صريورته  الرتكة  بجملة  واختالطه  امليت  يد  يف  املال  بقاء  االأ�صل  ذلك:  – اأ�صا�ص  عنها  م�صوؤول 
عي باملبلغ املطالب به واإلزام  َعى عليهم للمدَّ َدين يف تركته – موؤدى ذلك: ثبوت مديونية مورث املُدَّ

عي. َعى عليهم برده للمدَّ املُدَّ

حيث اإن وقائع هذه الق�صية تتح�صل بالقدر الالزم الإ�صدار هذا احلكم فيها باأنه تقدم اإىل ديوان 
َعى عليهم ورثة ).....(، ُقيِّدت  ِعي وكالة ).....( بالئحة دعوى موكله ).....( �صد املُدَّ املظامل املُدَّ
عى عليهم، وذكر اأن موكله قام باالتفاق  ن اأعاله، اأورد فيها مطالبة موكله للمدَّ ق�صية بالرقم املدوَّ
َعى عليهم و�صلَّم له مبلغًا وقدره )549.580(؛ للمتاجرة به يف �صراء وبيع بطاقات  مع مورث املُدَّ
َعى عليهم ون�صبة )62.5( ملوكله على النحو  �صوا مقابل اأرباح بينهما مبقدار )37.5( ملورث املُدَّ
َعى عليهم، وعددها اأربعة واملرَفقة �صورها باأوراق  املتفق عليه املثَبت واملو�صح باإقرارات مورث املُدَّ
الق�صية، وقد �صلَّم ملوكله بع�ص االأرباح امل�صتحقة له، كما اتُّفق عليه اإىل اأن توفى ومل يعد له راأ�ص 
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َعى عليهم باإعادة راأ�ص مال موكله من تركة مورثهم. املال، ويطلب اإلزام ورثته املُدَّ
وباإحالة الق�صية للدائرة با�صرت نظرها على النحو املثَبت مبح�صر ال�صبط.

ِعي وكالة ).....( عن دعوى موكله ذكر اأن موكله �صلَّم ملورث  فبجل�صة 1427/8/26هـ، وب�صوؤال املُدَّ
وثمانون  وخم�صمائة  األفًا  واأربعون  وت�صعة  )خم�صمائة  وقدره  مبلغًا   ).....( املدعو  عليهم  َعى  املُدَّ
َعى عليهم الذي مت  ريااًل(؛ للمتاجرة بها يف بطاقات �صوا مقابل اأرباح بينهما، ثم ُتويف مورث املُدَّ
َعى عليهم باإعادة راأ�ص املال  التعاقد معه، ومل يتم اإعادة راأ�ص املال، ويطلب احلكم على ورثته املُدَّ
م  َعى عليه اأ�صالة ووكالة ).....( عن اجلواب قدَّ باعتبار اأن تركة مورثهم اآلت اإليهم، وب�صوؤال املُدَّ
عي م�صاهمة جتارية تتعر�ص للخ�صارة والربح،  مذكرة جوابية اأو�صح فيها اأن العقد بني مورثهم واملدَّ
عى به، فقد حتققت اخل�صارة بوفاة مورثهم، وال يعلم الورثة عن  واإن كان مورثهم قد ت�صلم املبلغ املدَّ
م�صري هذه امل�صاهمات، وال يوجد اأحد م�صوؤول عنها مل�صاءلته، وقد ُتويف مورثهم، ومل يرتك اأية تركة 
امل�صاهمات، وطلب  اأر�صدة مالية تغطي مبلغ  اأية  له  ولي�ص  ال�صداد منها،  امل�صاهمات ميكن  تخ�ص 
اأجاًل  َعى عليهم وطلب  املُدَّ ِعي وكالة ن�صخة من مذكرة  املُدَّ ت�صلم  الدعوى، وقد  النظر عن  �صرف 

لالطالع والرد.
اأ�صالة  َعى عليه  املُدَّ اأن ما ذكره  ِعي وكالة مذكرة برده ذكر فيها  املُدَّ م  وبجل�صة 1428/3/1هـ قدَّ
مة يف اجلل�صة املا�صية من اأن متاجرة موكله مع مورثهم قد خ�صرت  ووكالة يف مذكرته اجلوابية املقدَّ
َعى عليهم كان منتظمًا ب�صداد االأرباح  بوفاة مورثهم؛ ولعدم وجود من يحل حمله. فاإن مورث املُدَّ
منتظمة  ب�صفة  االأرباح  ب�صداد  وااللتزام  وفاته،  تاريخ  تاأخري حتى  ودون  بانتظام  ملوكله  امل�صتحقة 
َعى عليهم باأن امل�صاهمة قد تعر�صت للخ�صارة، فال ميكن اإعطاء االأرباح  دون تاأخري ينفي ادعاء املُدَّ
مع وجود اخل�صارة، ووفاة مورثهم لي�ص دلياًل على تعر�ص امل�صاهمة للخ�صارة، وعدم وجود من يحل 
م�صيفًا  معه.  االأ�صلية  م�صاهمتهم  بقيمة  امل�صاهمني  مبطالبة  له  �صلة  ال  امل�صاهمة  اإدارة  يف  حمله 
االأموال  يف  تنح�صر  بها  امل�صاهم  االأ�صلية  املبالغ  قيمة  بت�صليمه  عليهم  عى  للمدَّ موكله  مطالبة  اأن 
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اأموالهم اخلا�صة .. بل مطالبة  اإليهم من تركة مورثهم، ولي�ص مطالبتهم ب�صدادها من  اآلت  التي 
اإليهم من تركة مورثهم فقط ... وانتهى اإىل طلبه احلكم  عى عليهم تنح�صر فيما اآل  موكله للمدَّ
عى به، وذلك مما اآل اإليهم من تركة مورثهم، وقد  َعى عليهم بت�صليم موكله املبلغ املدَّ باإلزام املُدَّ
ِعي وكالة عن اأ�صول  َعى عليه وكالة ن�صخة من هذه املذكرة، وا�صتمهل للرد، وب�صوؤال املُدَّ ت�صلَّم املُدَّ

االإقرارات التي ي�صتند اإليها يف مطالبته ذكر اأنه ي�صتعد باإح�صارها يف اجلل�صة القادمة.
ِعي وكالة  َعى عليه اأ�صالة ووكالة اأنه يكتفي على رده على مذكرة املُدَّ وبجل�صة 1428/5/17هـ ذكر املُدَّ
اإليها يف مطالبته لالطالع،  التي ي�صتند  االإقرارات  اأ�صول  واأن قدمه، ويطلب منه تقدمي  مبا �صبق 
1426/1/25هـ،  يف  االأول/  خة  املوؤرَّ االأربعة  االإقرارات  اأ�صول  عن  وكالة  ِعي  املُدَّ الدائرة  ف�صاألت 
والثاين/ يف 1426/1/25هـ، والثالث/ يف 1426/9/25هـ، والرابع/ يف 1426/10/2هـ التي ي�صتند 
َعى عليه اأ�صالة ووكالة  اإليها يف مطالبته، فقدم للدائرة اأ�صول االإقرارات امل�صار اإليها، وباطالع املُدَّ
اأن هناك يف  اإال  ملورثنا،  وتعود  عليها �صحيحة  التي  والب�صمة  والتوقيع  االإقرارات  باأن ظاهر  اأفاد 
ب وكيل  االإقرارات مبالغ م�صافة بتواريخ خمتلفة والتواقيع التي عليها لي�صت ملورثنا، وال نقر بها، فعقَّ

ِعي باأنه يرغب يف الرجوع اإىل موكله بهذا اخل�صو�ص. املُدَّ
ِعي وكالة ).....( باأنه يح�صر دعوى موكله يف املبالغ التي  وبجل�صة اليوم 1428/9/19هـ قرر املُدَّ
ر مببلغ )مائتني وت�صعة وثمانون  مة، والتي تقدَّ َعى عليهم يف االإقرارات املقدَّ عليها توقيع مورث املُدَّ
َعى عليهم،  األفا و�صتمائة وثالثة( رياالت، ويطلب احلكم ملوكله باإثبات املديونية به على مورث املُدَّ
َعى عليه اأ�صالة ووكالة مذكرة كرر فيها م�صمون ما اأورده  م املُدَّ واإلزام ورثته بدفعه من الرتكة، وقدَّ
ال  اأنه  ذكر  عليها  وباطالعه  منها،  ن�صخة  وكالة  ِعي  املُدَّ ت�صلَّم  وقد  ال�صابقة،  اجلوابية  مذكرته  يف 

جديد فيها و�صبق الرد عليها، ثم قرر الطرفان االكتفاء.
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َعى عليهم  ِعي يح�صر دعواه يف طلبه اإثبات مديونية مورث املُدَّ م، وحيث اإن املُدَّ وتاأ�صياًل على ما تقدَّ
املتوفى، واإلزام ورثته باإعادة راأ�ص ماله مبلغ وقدره )مائتان وت�صعة وثمانون األفًا و�صتمائة وثالثة( 
ِعي  رياالت امل�صلَّم ملورثهم؛ للمتاجرة وامل�صاربة به يف بيع و�صراء بطاقات �صوا، وحيث اإن دعوى املُدَّ
عليهم  املن�صو�ص  ورثته  وهم  فيهم،  تركته  وانح�صار  مورثهم،  وفاة  لثبوت  للورثة؛  توجهت  املاثلة 
العامة،  جدة  حمكمة  من  ال�صادر  1427/2/21هـ  بتاريخ   )11/60( رقم  الورثة  ح�صر  �صك  يف 
َعى عليهم، وعددها اأربعة: االأول منها يف  ِعي ي�صتند يف دعواه اإىل اإقرارات مورث املُدَّ وحيث اإن املُدَّ
1426/1/25هـ، والثاين يف 1426/1/25هـ، والثالث يف 1426/9/25هـ، والرابع يف 1426/10/2هـ 
عى  املبلغ املدَّ ِعي لهذا  املُدَّ َعى عليهم من  املُدَّ للدائرة واملثَبت فيها ا�صتالم مورث  اأ�صولها  مة  املقدَّ
به؛ للمتاجرة وامل�صاربة به يف بيع و�صراء بطاقات ال�صحن �صوا، وهي حمل امل�صاربة املتفق عليها، 
َعى عليهم  املُدَّ ا�صتالم مورث  ُن�صَّ فيها �صراحة على  االإقرارات، حيث  واملو�صحة يف كٍل من هذه 
ِعي، ون�صَّ على كون حمل متاجرته به، هو يف جمال بيع و�صراء بطاقات ال�صحن �صوا،  لراأ�ص مال املُدَّ
َعى عليهم،  ر مبا ن�صبته )37.5( ملورث املُدَّ وُن�صَّ على كون االتفاق على تق�صيم االأرباح بينهما ُيقدَّ
حة يف كل  عي من اأرباح البطاقة الواحدة يف عملية ال�صراء والبيع بح�صب املبالغ املو�صَّ و)62.5( للمدَّ

َعى عليهم على اأ�صل كٍل منها، وعليه ب�صمة اإبهامه اإقرار، واملثَبت فيها توقيع مورث املُدَّ
كذلك  ومقرون  به،  عى  املدَّ املبلغ  لهذا  مورثهم  با�صتالم  مقرون  عليهم  َعى  املُدَّ الورثة  اإن  وحيث 
ِعي على النحو  عى بها، وب�صراكة مورثهم مع املُدَّ ب�صحة توقيع مورثهم على االإقرارات باملبالغ املدَّ
ِعي مطالبته باملبالغ التي عليها توقيع مورث  الذي ت�صمنه ظاهر اإقرارات مورثهم؛ وحيث ح�صر املُدَّ
َعى عليهم، والتي متثل مبلغ )املائتان  مة واملقر بها من ِقبل املُدَّ َعى عليهم يف االإقرارات املقدَّ املُدَّ
عى به، وعليه وحيث من املقرر اأن االإقرار حجة  األفًا و�صتمائة وثالثة( رياالت املدَّ وت�صعة وثمانون 
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ل عليها ق�صاًء اإذا اجتمعت اأركانه و�صروطه، وانتفت موانعه، وبالتايل يتعني اعتباره واالأخذ  كاملة ُيعوَّ
به، وال يقبل الرجوع عنه مما يقت�صي احلكم مبوجبه يف مواجهة الورثة من تركة مورثهم، وال ينال 
َعى عليهم من حتقق اخل�صارة بوفاة مورثهم، وعدم علمهم مبا اآلت اإليه هذه  من ذلك ما ذكره املُدَّ
امل�صاربة؛ الأنه اإذا ُتويف امل�صارب، ومل يعرف مال امل�صاربة؛ لعدم تعيني العامل له، وُجهل بقاوؤه، فاإن 

االأ�صل بقاء املال يف يد امليت واختالطه بجملة الرتكة، فهو َدين يف تركته )ك�صاف القناع(.
عي باملبلغ  َعى عليهم للمدَّ وحيث احلال ما ُذكر، فاإن الدائرة تنتهي اإىل ثبوت مديونية مورث املُدَّ

َعى عليهم ورثة املتوفى بدفعه من تركته. عى به، واإلزام املُدَّ املدَّ
عي ).....( مببلغ  َعى عليهم املتوفى ).....( للمدَّ لذلك حكمت الدائرة بثبوت مديونية مورث املُدَّ

وقدره )مائتان وت�ضعة وثمانون األفاً و�ضتمائة وثالثة( رياالت، واإلزام الورثة بدفعه من تركة 

مورثهم.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/2267/ق لعام 1425هـ
رقم احلكم االبتدائي: 69/د/جت/13 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 671/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/12/22هـ

�ضركة م�ضاربة – طلب اإعادة راأ�س املال – اقرتا�س امل�ضارب – تعدي وتفريط – طلب ح�ضم 

االأرباح من راأ�س املال – �ضلطة املحكمة بتعيني اخلبري.

عى عليه يف عقد امل�صاربة  ِعي للمدَّ ِعي بكامل راأ�ص ماله يف ال�صركة – عدم تفوي�ص املُدَّ مطالبة املُدَّ
االأ�صهم؛  ببيع  املقِر�ص  البنك  وقيام  منه،  مة  املقدَّ امل�صاهمة  قيمة  ب�صمان  البنوك  باالقرتا�ص من 
َعى عليه – اأثر ذلك:  النخفا�ص قيمتها ال�صوقية؛ ال�صتيفاء قيمة الت�صهيالت التي ح�صل عليها املُدَّ
َعى عليه وحتمله اخل�صارة وحده، ورف�ص طلبه تعيني مدقق ح�صابات؛ ليحدد حق  ثبوت تفريط املُدَّ
كل طرف من الربح واخل�صارة؛ الأن ذلك يكون يف حالة احلكم با�صرتاك ال�صريكني يف اخل�صارة، 
َعى عليه احت�صاب االأرباح �صمن  عى عليه وحده – رف�ص طلب املُدَّ وقد قررت املحكمة حتميلها للمدَّ
عي على اأنها اأرباح قد حتققت يف ذلك الوقت، فكان  راأ�ص املال، وطلب ح�صمها منه؛ الأنه �صلَّمها للمدَّ
يدفع  باأن   ).....( عليه  َعى  املُدَّ باإلزام  احلكم  ذلك:  – موؤدى  لها  ِعي  املُدَّ با�صتحقاق  منه  اإقرارًا 

عي ).....( مبلغ ).....(. للمدَّ

ِعي ).....(  املُدَّ اإىل ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة  م  اأنه تقدَّ تتلخ�ص وقائع هذه الق�صية يف 
لت الدعوى ق�صية ب�صجالت الديوان بالرقم املذكور  بالئحة دعوى اخت�صم فيها ).....(، وقد �ُصجِّ
يف م�صتهل احلكم، واأحيلت اإىل هذه الدائرة فبا�صرت نظرها على النحو املثَبت يف �صبط الق�صية، 
َعى عليه ).....( ووكالوؤه ).....( و).....( و).....(،  ِعي ).....(، كما ح�صر املُدَّ حيث ح�صر املُدَّ
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لة يف الك�صف  عى عليه جمموعة من االأ�صهم مف�صَّ ِعي عن دعواه اأجاب: باأنه �صلَّم للمدَّ وب�صوؤال املُدَّ
َعى عليه برد  خ يف 1425/3/5هـ؛ وذلك بق�صد املتاجرة فيها بالبيع وال�صراء، ويطلب اإلزام املُدَّ املوؤرَّ
َعى عليه عن اإجابته، اأجاب: باأن الدعوى �صحيحة، اإال اأنه تعر�ص  االأ�صهم مع اأرباحها، وب�صوؤال املُدَّ
خل�صارة يف جتارته لالأ�صباب التي ذكرها بجل�صتي 19 و1425/8/26هـ يف الق�صية رقم )1998( 
ر  ِعي اأ�صهم �صركات ُتقدَّ نها القول باأن راأ�ص مال املُدَّ َعى عليه مذكرة �صمَّ م املُدَّ لعام 1425هـ، وقدَّ
ِعي �ُصلف  قيمتها مببلغ )مائتني وثالثة وخم�صني األفًا ومائة وثالثة وثالثني( ريااًل، وقد ا�صتلم املُدَّ
وفقًا  عليهم  وما  للم�صتثمرين  ما  الإثبات  ح�صابات؛  مدقق  تعيني  ويطلب  خمتلفة،  بتواريخ  نقدية 
َعى  َعى عليه، وهو يطلب اإلزام املُدَّ عيها املُدَّ ِعي باأنه ال �صاأن له باخل�صارة التي يدَّ ب املُدَّ للعقود، فعقَّ
ِعي هو مبلغ  نها القول باأن راأ�ص مال املُدَّ َعى عليه وكالة مبذكرة �صمَّ عليه برد كامل حقوقه، فرد املُدَّ
ِعي �صحوبات من راأ�ص  وقدره )خم�صمائة وثمانية و�صتون األفًا وثالثة و�صتون( ريااًل، وقد ا�صتلم املُدَّ
ِعي ال ي�صتحق اأرباحًا  ماله مببلغ )اأربعمائة واأربعة واأربعني األفًا ومائتني و�صبعني( ريااًل، وحيث اإن املُدَّ
وثالثة  )مائة  وقدره  مبلغ  هو  به  امل�صارب  املبلغ  فاإن  احل�صاب،  وت�صفية  امل�صاربة  انتهاء  بعد  اإال 
ولي�صت  باأ�صهم،  باأن م�صاهمته كانت  ِعي  املُدَّ ريااًل، فرد  وت�صعون(  و�صبعمائة وثالثة  األفًا  وع�صرون 
نها القول باأن  َعى عليه مبذكرة �صمَّ مببالغ نقدية، كما اأنه مل ي�صحب اأية مبالغ �صوى االأرباح، فرد املُدَّ
ِعي كان اأ�صهم �صركات مت تقديرها مببلغ )مائتني وثالثة وخم�صني األفًا ومائة وثالثة  راأ�ص مال املُدَّ
ِعي �ُصلف نقدية من راأ�ص املال مببلغ )�صبعة و�صتني األفًا واأربعمائة واثنني  وثالثني( ريااًل، وا�صتلم املُدَّ
عي بعد ال�صحوبات ودون خ�صم االأرباح هو مبلغ وقدره )مائة  وثمانني( ريااًل، فيكون املتبقي للمدَّ
ِعي ال ي�صتحق اأرباحًا اإال بعد  وخم�صة وثمانون األفًا و�صتمائة وواحد وخم�صون( ريااًل، وحيث اإن املُدَّ
ِعي باأنه يطلب  ب املُدَّ انتهاء امل�صاربة وت�صفية احل�صاب، فيجب خ�صم االأرباح من راأ�ص املال، فعقَّ
َعى عليه وكالة مببلغ )مائة وخم�صة وثمانني األفًا و�صتمائة وواحد وخم�صني(  احلكم له مبا اأقر به املُدَّ
ريااًل، اأما ب�صاأن االأرباح فهو ال يقبل باحت�صابها من راأ�ص املال؛ اإذ اإنه قد ا�صتحقها يف ذلك الوقت 
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ِعي فيما يخ�ص راأ�ص املال هو �صحيح،  َعى عليه وكالة باأن ما ذكره املُدَّ على هذا االأ�صباب، فرد املُدَّ
نة لدى موكله اإال اأن موكله ي�صر على خ�صم االأرباح من راأ�ص املال، ثم  وهو يوافق احل�صابات املدوَّ

اكتفى الطرفان مبا �صبق لهما من اأقوال.

عى عليه راأ�ص املال  ِعي للمدَّ عا عقدًا �صلَّم مبوجبه املُدَّ وحيث اإنه يتبني من اأقوال الطرفني اأنهما وقَّ
مبطالعة  اإنه  واإذ  االأرباح،  و�صرف  فيه،  باملتاجرة  عليه  َعى  املُدَّ ليقوم  وذلك  الدعوى؛  يف  املذكور 
الطرفني عقد �صركة م�صاربة، وكما هو معلوم طبقًا  اأن�صاأ بني  اأنه  اإليه جتد  امل�صار  للعقد  الدائرة 
ال�صريكني  اأحد  يتوىل مبوجبها  الطرفني  يت�صمن �صراكة بني  امل�صاربة  اأن عقد  ال�صرعية  لالأحكام 
الطرفني على  االأرباح بني  تكون  واأن  وت�صغيله،  وتنميته  باملال  العمل  االآخر  ويتوىل  املال،  راأ�ص  دفع 
ما ي�صرتطانه، اأو ما يقت�صيه العرف، اأو منا�صفة بح�صب االأحوال، واأن تكون اخل�صارة على �صاحب 
املال، ما مل يتعدَّ العامل فيه، اأو يفرط، وال يغري من ذلك اأن العقد مل يبني فيه ح�صة كل طرف من 
االأرباح، فذلك اإمنا يقت�صي تقديرها عند االختالف، كما ال يغري من �صفة العقد؛ كونه �صرطًا فيه 
اإعادة راأ�ص املال كاماًل ل�صاحبه، فذلك اإنه اإمنا كان على افرتا�ص الطرفني اأن العقد �صريبح، ومل 

يفرت�ص عند التعاقد اأنه رمبا يخ�صر.
َعى  وحيث اإنه بالنظر اإىل ما �صلف ذكره وبتطبيق العقد على واقعة هذه الق�صية جتد الدائرة اأن املُدَّ
عليه قد قرر بجل�صتي 19 و1425/8/26هـ يف الق�صية رقم )2/1998/ق/1425هـ(، والتي اأحال 
اأنه كان يتلقى  اإليها عند نظر هذه الق�صية فيما يتعلق باأ�صباب اخل�صارة التي ادعاها، حيث ذكر 
بن�صبة  االأرباح  يعطي  وكان  �صويًا  فيها  واال�صتثمار  بجمعها  ويقوم  امل�صاهمني،  من  واأموااًل  اأ�صهمًا 
م�صاهمة كل م�صتثمر اإىل راأ�ص املال، كما ذكر اأنه اأثناء تعامله مع البنوك كان يتعامل باأ�صعاف راأ�ص 
املال املتوفر؛ اإذ يعطيه البنك ت�صهيالت؛ لتداول االأ�صهم ت�صل اإىل ع�صرة اأ�صعاف راأ�ص املال، فتتم 
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اأو املبالغ املوَدعة لدى البنك،  املتاجرة فيها، فكان ال�صمان املقابل لتلك الت�صهيالت هي االأ�صهم، 
وكالهما للم�صاهمني، والذي حدث اأنه اأودع املبالغ واالأ�صهم املذكورة وح�صل على الت�صهيالت وجرى 
البيع وال�صراء واملتاجرة، اإال اأنه انخف�صت اأ�صعار االأ�صهم يف ال�صوق، فقام البنك بالت�صرف فيها؛ 
العرف  يف  ي�صمى  ما  وذلك  ال�صوقية،  قيمتها  نزول  اء  جرَّ باالأ�صهم  حلقت  التي  اخل�صارة  لتعوي�ص 
امل�صريف بالبيع االإلزامي؛ الأجل ا�صتيفاء قيمة الت�صهيالت التي ح�صل عليها من البنك دون نق�ص، 
وهذا هو ال�صبب الذي اأدى خل�صارته؛ اإذ ا�صتولت البنوك على راأ�ص املال مقابل النق�ص الذي حدث 
ماله،  راأ�ص  اأ�صعاف  ت�صاوي  والتي  البنكية،  بالت�صهيالت  هو  عليها  ح�صل  التي  االأ�صهم  قيمة  يف 
اإ�صافة اإىل اأنه كان ي�صرتي ببع�ص امل�صاهمات عقارات رغبة يف زيادة قيمتها، اإال اأنه يقوم برهنها 
لدى البنوك مقابل ت�صهيالت يح�صل عليها يف جتارته لالأ�صهم، كما اأ�صاف اأن البنوك اأخطاأت يف 

اال�صتيالء على االأ�صهم، واأن ذلك الت�صرف هو الذي اأدى اإىل خ�صارته، ولواله ملا خ�صر.
َعى  ِعي قد اأ�صر على طلب احلكم له بكامل راأ�ص ماله؛ واإذ اإنه بالنظر اإىل ما اأورده املُدَّ وملَّا كان املُدَّ
ِعي  عليه من اأ�صباب اخل�صارة ومن ت�صرفاته، فاإن الدائرة ال جتدها اأ�صبابًا م�صروعة؛ لتحميل املُدَّ
َعى عليه مبوجب العقد يف الت�صرف على النحو الذي اأقر بفعله،  �ص املُدَّ ِعي مل يفوِّ نتائجها؛ اإذ اإن املُدَّ
ِعي، وذلك بتعري�صها للتلف وامل�صادرة من ِقبل البنك، كما  وما ذكره يعد تفريطًا منه يف اأموال املُدَّ
عى عليه احلق يف التعامل واملتاجرة يف اأكث من راأ�ص املال، بل اإن ما توفر له من  اأنه مل يكن للمدَّ
اأموال بالزيادة على راأ�ص املال املوَدع لديه، اإمنا يخ�صه لوحده عند املتاجرة فيه، له ربحه وعليه 
عي  َعى عليه، فقد ت�صبب فيه وال �صاأن للمدَّ خ�صارته؛ ولذلك فما حدث حتى واإن مل يكن بتعمد من املُدَّ

به، فكان عليه �صمانه.
ِعي قد مت�صك بحقه يف ا�صتعادة راأ�ص املال، فاإنه ومبقت�صى الوجه ال�صرعي يتعني احلكم  وملَّا كان املُدَّ
َعى عليه تعيني خبري حما�صبي؛ للقيام بح�صاب  له بذلك؛ ولذلك فاإن الدائرة ال جتد مربرًا لطلب املُدَّ
ِعي من خ�صارة؛ اإذ اإنه اإمنا َيلَزم ذلك يف حال ما لو كان ال�صريكان �صيق�صي با�صرتاكهما  ما حلق املُدَّ
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َعى عليه، اأما وقد وقع التفريط، وثبت على النحو  يف اخل�صارة باعتبارها حدثت دون تفريط من املُدَّ
َعى عليه احت�صاب  �صالف الذكر، فال مربر الإجابة هذا الطلب، كما ال جتد الدائرة مربرًا لطلب املُدَّ
ِعي ال ي�صتحق اأرباحًا اإال بعد االنتهاء من  االأرباح �صمن راأ�ص املال، ولزوم ح�صمها منه بحجة اأن املُدَّ
عي على اأنها اأرباح قد حتققت يف ذلك الوقت، فكان اإقرارًا  عقد امل�صاربة؛ اإذ اإنه قد �صلَّمها للمدَّ
َعى عليه، فاإنه يتعني عدم  ِعي مل يقبل مبا طلبه املُدَّ ِعي لذلك الربح، وملَّا كان املُدَّ منه با�صتحقاق املُدَّ

االعتداد بهذا الطلب.
َعى عليه هو )مائة وخم�صة وثمانون األفًا  ِعي وفق ما ثبت للدائرة باإقرار وكيل املُدَّ وحيث اإن حق املُدَّ

َعى عليه بذلك. و�صتمائة وواحد وخم�صون( ريااًل، فاإنه يتعني اإلزام املُدَّ
وخم�ضة  )مائة  وقدره  مبلغاً   ).....( عي  للمدَّ يدفع  باأن   ).....( باإلزام  الدائرة  حكمت  لذلك 

وثمانون األفاً و�ضتمائة وواحد وخم�ضون( ريااًل.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية 1/1391/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي 201/د/جت/7 لعام 1429 

رقم حكم اال�ضتئناف 282/اإ�س/1430/7هـ 
تاريخ اجلل�ضة 1430/7/14هـ 

�ضركة ـ ف�س �ضراكة ـ حكم غيابي.

اإنكار وكيل املدعي عليه �صراكة املدعى  ـ عدم  مطالبة املدعي با�صرتداد ن�صيبه بعد ف�ص ال�صركة 
اأو من ميثله �صرعًا باجلل�صة املحددة لنظر الدعوى رغم تبلغه بها من  ـ عدم ح�صور املدعى عليه 
خالل ح�صور وكيله للجل�صة ال�صابقة عليها يعد نكواًل واإقرارًا باحلق ـ مطالبة وكيل املدعى احلكم يف 

الدعوى غيابيًا ـ موؤدى ذلك ـ اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي املبلغ مو�صوع الدعوى.

بالريا�ص وكيل  انه تقدم لديوان املظامل  اأوراقها يف  الق�صية ح�صبما يبني من  تتلخ�ص وقائع هذه 
البناء واملقاوالت وبعد مدة من  باأن )...( ملواد  املدعي بالئحة دعاء �صد املدعى عليه ذكر فيها 
ريال طلب  املدعى عليه مبلغ )73.000.000(  وترتب يف ذمة  بينهما  ال�صراكة  ال�صراكة مت ف�ص 
اإلزامه بها. وقد قيدت ق�صية بالرقم اأعاله وباإحالتها اإىل هذه الدائرة حددت لها عدة جل�صات ذكر 
فيها وكيل املدعي باأن دعوى موكله وفق ما جاء بالئحة ادعائه املرفقة مبلف الق�صية واأنه يطلب 
احلكم باإلزام املدعى عليه مببلغ )73.000.000( ريال يف حني اأجاب وكيل املدعي عليه باأن ما 

وتاريخ   )32( رقم  امللكي  باملر�صوم  ال�صادر  التجارية  املحكمة  نظام  من   527  ،  443 املادتان 
1350/1/15هـ.
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ذكر �صحيح من ال�صراكة ثم ف�صها ولكن بالن�صبة للمبلغ فهناك حقوق ملوكله على املدعي ثم تتابعت 
اجلل�صات ويف جل�صة هذا اليوم ح�صر وكيل املدعي )...( يف حني مل يح�صر من ميثل املدعى عليه ، 

ويطلب احلا�صر ال�صري يف الدعوى غيابيًا واحلكم ملوكله باملبلغ املدعى به واكتفى بذلك

حيث اإن املدعي وكالة يطلب يف دعواه اإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره )73.000.000( ريال، 
نظام  املادة )443( من  واملقاوالت وحيث ن�صت  البناء  ملواد  �صركة )...(  قيمة ن�صيب موكله يف 
املحكمة التجارية على اأن "الق�صايا التي يحال اأمر النظر فيها اإىل املحكمة التجارية ويجري بالفعل 
بتها عن طريقها و�صمن اخت�صا�صها هي: )اأ(ـ كل ما يحدث بني التجار...اإلخ" اأ. ه وبالتايل فاإن 

النظر يف هذه الدعوى من اخت�صا�ص الديوان.
وحيث اإنه مل يح�صر املدعي عليه اأو من ميثله �صرعًا يف هذه اجلل�صة رغم تبلغه بها من خالل ح�صور 

وكيله للجل�صة قبلها.
وحيث اإن املدعي وكالة طلب ال�صري يف الدعوى غيابيًا، وحيث مل ينكر املدعى عليها وكالة �صراكة 

املدعي يف ال�صركة ومن ثم ف�ص ال�صراكة.
عن  املمتنع  كان  "اإذا  اأنه:  على  ن�صت  التجارية  املحكمة  نظام  من   )527( رقم  املادة  اإن  وحيث 
احل�صور هو املدعى عليه فيطلب املدعي اأن تقرر املحكمة روؤية الدعوى غيابيا وبعد الثبوت حتكم 

املحكمة مبقت�صى ذلك حكما معلقا على نكول املدعى عليه عند وقوع االعرتا�ص" اأ . ه
كما اإن املادة )2046( من جملة االأحكام ال�صرعية ن�صت على اأنه )ي�صح احلكم ببينة يف حقوق 
اأو فيما دون م�صافة  الب�صر على الغائب يف غري عمل القا�صي م�صافة الق�صر وعلى امل�صترت بالبلد 

الق�صر ..الخ( اأ . ه
واإقرارًا �صمنيًا  تبلغ املدعى عليه مبوعد اجلل�صة وعدم ح�صوره فاإن ذلك يعد نكواًل  لثبوت  ونظرًا 
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مب�صمون هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة اإىل اإلزامه باملبلغ املدعى به
عليه  املدعى  باإلزام  غيابياً:  الدائرة  حكمت  واملداولة  االأوراق  ودرا�ضة  الدعوى  �ضماع  وبعد  لذا 

)...( اأن يدفع للمدعي )...( مبلغاً قدره )73.000.000( ثالثة و�ضبعون مليون ريال، ملا هو مبني 

باالأ�ضباب.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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املو�ضوعاملجلد
رقم ال�ضفحة

اإىلمن

الأول

170اخت�صا�ص

71140دعوى

141168حتكيم

169198�صم�صرة

199352مقاولة

353402نقل

403888�ضركةالثاين

الثالث

8891064بيع

10651090تاأجري

10911160توريد

11611168حوالة

11691258وكالة جتارية

12591264اإفال�ص

12651304متفرقات



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

346/د/جت/1 لعام 1/354/ق لعام 1426هـ
اخت�صا�ص- اخت�صا�ص 179/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

3دويل

2/5448/ق لعام 
1428هـ

61/د/جت/9 لعام 
اخت�صا�ص- اأتعاب وكالة 49/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

9عن مفِل�ص

78/د/جت /5 لعام 1/358/ق لعام 1428هـ
13اخت�صا�ص- �صفة التاجر68/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1428هـ

2/5973/ق لعام 
1427هـ

100/د/جت/30 لعام 
اخت�صا�ص- وكالة يف 79/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

16اإي�صال املال

2/5695/ق لعام 
1429هـ

36/د/جت/14 لعام 
اخت�صا�ص- عقد وكالة 502/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

21بت�صليم املال

86/د/جت/15 لعام 3/949/ق لعام 1430هـ
27اخت�صا�ص- عقار209/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ

2/2883/ق لعام 
1430هـ

176/د/جت/10 لعام 
اخت�صا�ص- �صراكة يف 318/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ

30عقار

1/2598/ق لعام 
1430هـ

153/د/جت/4 لعام 
32اخت�صا�ص- عقار330/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

4/1998/ق لعام 
1429هـ

90/د/جت/18 لعام 
اخت�صا�ص- ن�صب 503/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

35واحتيال

1/1844/ق لعام 
1430هـ

178/د/جت/2 لعام 
اخت�صا�ص- اإثبات ملكية 303/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ

38فكرة م�صروع

2/5037/ق لعام 
1429هـ

328/د/جت/11 لعام 
اخت�صا�ص- �صم�صرة يف 314/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

48غري البيع

6/197/ق لعام 1427هـ 
، 6/38/ق/ لعام 

1428هـ

7/د/جت/24 لعام 
اخت�صا�ص- تركة، تخارج 517/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

51وت�صفية

168/د/جت/ 18 لعام 4/68/ق لعام 1429هـ
اخت�صا�ص- م�صاربة 696/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

59فا�صدة



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

1/5053/ق لعام 
1429هـ

337/د/جت/27 لعام 
63اخت�صا�ص- عقد اإيجار50/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/1799/ق لعام 
1430هـ

111/د/جت/4 لعام 
اخت�صا�ص- اإيقاف 285/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ

67ت�صجيل عالمة جتارية

1/2772/ق لعام 
1429هـ

25/د/جت/5 لعام 
284/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

دعوى-ا�صتمال عري�صة 
الدعوى على حمل اإقامة 

املدعى عليه
73

268/د/جت/16 لعام 3/602/ق لعام 1427هـ
76دعوى- �صروط قبولها 401/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/3136/ق لعام 
1425هـ

30/د/جت/10 لعام 
دعوى-حق ال�صريك يف 445/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

79االطالع

1/4937/ق لعام 
1428هـ

166/د/جت/4 لعام 
دعوى-اإقامة الدعوى 154/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

83اأمام جهة ق�صائية اأخرى

86/د/جت/8 لعام 2/490/ق لعام 1429هـ
دعوى-�صبق الف�صل يف 47/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

86الدعوى

137/د/جت/21 لعام 5/526/ق لعام 1426هـ
90دعوى-�صرط ال�صفة563/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/5471/ق لعام 
1428هـ

206/د/جت/2 لعام 
96دعوى- م�صوؤولية املدير43/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

194/د/جت/2 لعام 1/678/ق لعام 1426هـ
104دعوى-عقد توريد94/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/3413/ق لعام 
1428هـ

130/د/جت/5 لعام 
112دعوى-متثيل ال�صركة178/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/2504/ق لعام 
1426هـ

175/د/جت/5 لعام 
115دعوى-�صرط ال�صفة296/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/3128/ق لعام 
1428هـ

3/د/جت/11 لعام 
دعوى-طلب اإلغاء حكم 555/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

124الت�صفية

1/4584/ق لعام 
1427هـ

18/د/جت/27 لعام 
127دعوى-االأعمال امل�صرفية399/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1428هـ

30/د/جت/6 لعام 1/558/ق لعام 1430هـ
134دعوى-بنوك181/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

1/2313/ق لعام 
1425هـ

21/د/جت/3 لعام 
137دعوى-عدم وجود منازعة599/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

1/1748/ق لعام 
1426هـ

206/د/جت/5 لعام 
143حتكيم-�صرط التحكيم207/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/2005/ق لعام 
1428هـ

3/15/د/جت/3 لعام 
حتكيم -تف�صري �صرط 595/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

158التحكيم

101/د/جت/15 لعام 3/637/ق لعام 1428هـ
163حتكيم -�صرط التحكيم739/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

55/د/جت/15 لعام 3/878/ق لعام 1426هـ
�صم�صرة- ا�صتحقاق اأجرة 214/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

171ال�صم�صرة

2/3861/ق لعام 
1428هـ

117/د/جت/10 لعام 
193�صم�صرة- عمولة �صعي372/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/638/ ق لعام 
1428هـ

198/د/جت/27 لعام 
201مقاولة- م�صادقة التابع20/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/3513/ق لعام 
1424هـ

239/د/جت/1 لعام 
مقاولة- اإعفاء من 90/اإ�ص/3 لعام1430هـ1428هـ

205الغرامة

2/5935/ق لعام 
1427هـ

165/د/جت/30 لعام 
مقاولة- التنفيذ على 208/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

222احل�صاب

5/1034/ق لعام 
1428هـ

129/د/جت/21 لعام 
236مقاولة- اأعمال حفر وردم212/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

133/د/جت/11 لعام 2/614/ق لعام 1427هـ
مقاولة- م�صي مدة طويلة 359/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

242دون اكت�صاف عيوب

1/3094/ق لعام 
1426هـ

182/د/جت/ لعام 
ت�صدير- تعوي�ص عن 375/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

252عدم التنفيذ

158/د/جت/15 لعام 3/112/ق لعام 1419هـ
265مقاولة- غرامة تاأخري392/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/2537/ق لعام 
1428هـ

188/د/جت/14 لعام 
مقاولة- ا�صتحقاق املقاول 397/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

312لالأجرة

203/د/جت/6 لعام 1/469/ق لعام 1428هـ
408/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

مقاولة- املنازعة حول 
قيمة الغرامة التي فر�صها 

مالك امل�صروع
316



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

1/1976/ق لعام 
1423هـ

185/د/جت/4 لعام 
عقود ت�صنيع - ت�صنيع 315/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

325كابالت

1/5567/ق لعام 
1428هـ

120/د/جت/7 لعام 
342عقد- حكم غيابي380/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/5864/ق لعام 
1429هـ

451/د/جت/3 لعام 
عقد ت�صنيع- تعوي�ص عن 133/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

345فرتة التعطيل

2/2963/ق لعام 
1426هـ

42/د/جت/11 لعام 
189/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ

نقل- تعوي�ص عن هالك 
الب�صاعة امل�صحونة يف 

البحر
355

1/4986/ق لعام 
1427هـ

208/د/جت/5 لعام 
نقل -م�صوؤولة الناقل عن 272/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

362ت�صرفات تابعيه

143/د/جت/15 لعام 3/248/ق لعام 1428هـ
نقل -تعوي�ص عن فارق 337/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

370ال�صعر

2/3093/ق لعام 
1426هـ

142/د/جت/11 لعام 
384نقل- �صروط عقد النقل352/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/3721/ق لعام 
1426هـ

56/د/جت/5 لعام 
391نقل -م�صوؤولية ال�صاحن355/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/1255/ق لعام 
1428هـ

42/د/جت/27 لعام 
405�صركة- طلب تخارج149/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/د/جت/13 لعام 2/64/ق لعام 1426هـ
�صركة- عدم �صالحية 264/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

411القر�ص كح�صة

135/د/جت/15 لعام 3/906/ق لعام 1426هـ
�صركة- تعديل عقد 299/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

417ال�صركة

2/1622/ق لعام 
1429هـ

307/د/جت/12 لعام 
431�صركة- اإدخال �صريك645/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

197/د/جت/2 لعام 1/702/ق لعام 1422هـ
�صركة- الت�صرف 432/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

434الف�صويل

28/د/جت/15 لعام 3/858/ق لعام 1426هـ
448�صركة- �صلح 347/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

2/2818/ق لعام 
1427هـ

58/د/جت/8 لعام 
454�صركة- بيع االأ�صهم406/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

37/د/جت/15 لعام 3/111/ق لعام 1428هـ
460�صركة- بيع ملك الغري216/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

61/د/جت/15 لعام 3/585/ق لعام 1428هـ
597/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

�صركة-  قرار ال�صركاء 
بتحديد �صالحيات مدير 

ال�صركة
482

1/3206/ق لعام 
1426هـ

474/د/جت/4 لعام 
489�صركة- اكتتاب400/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/2792/ق لعام 
1428هـ

96/د/جت/4 لعام 
501�صركة- ان�صحاب ال�صريك21/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

1/1899/ق لعام 
1426هـ

138/د/جت/2 لعام 
�صركة-  توثيق عقد 151/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

513ال�صركة

107/د/جت/21 لعام 5/523/ق لعام 1428هـ
�صركة- عدم وجود �صرر 173/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

525من الف�صخ

2/1205/ق لعام 
1428هـ

8/د/جت/14 لعام 
�صركة- حق ال�صريك يف 265/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

530االطالع

170/د/جت/10 لعام 2/554/ق لعام 1426هـ
�صركة- اكت�صاب ال�صركة 388/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

534ال�صخ�صية املعنوية

2/6125/ق لعام 
1428هـ

94/د/جت/30 لعام 
548�صركة- اإثبات �صراكة596/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

2/1289/ق لعام 
1429هـ

67/د/جت/8 لعام 
�صركة-  �صلطة الدائرة يف 632/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

552توجيه اليمني

16/د/جت/3 لعام 1/473/ق لعام 1429هـ
557�صركة-  بيع ح�صة513/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

1/2449/ق لعام 
1426هـ

398/د/جت/3 لعام 
562�صركة-  ا�صرتداد ح�ص�ص562/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

2/1327/ق لعام 
1428هـ

394/د/جت/30 لعام 
578�صركة- جتزئة احل�صة621/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

62/د/جت/30 لعام 2/544/ق لعام 1428هـ
�صركة- عر�ص �صراء 592/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

589ح�صة

1/3509/ق لعام 
1428هـ

93/د/جت/27 لعام 
593�صركة- عدم وجود �صركة525/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

31/د/جت/33 لعام 7/249/ق لعام 1429هـ
�صركة- بيع املعجوز عن 622/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

595ت�صليمه

176/د/جت/16 لعام 3/69/ق لعام 1423هـ
599�صركة- املدير الفعلي60/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

128/د/جت/2 لعام 1/711/ق لعام 1417هـ
610�صركة- املبا�صرة والت�صبب153/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/2102/ق لعام 
1420هـ

214/د/جت/10 لعام 
621�صركة- املدير الفعلي283/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

1/2266/ق لعام 
1427هـ

124/د/جت/2 لعام 
638�صركة- عزل املدير163/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/1669/ق لعام 
1425هـ

177/د/جت/2 لعام 
�صركة-  ال�صفة يف دعوى 303/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

652الت�صفية

102/د/جت/2 لعام 1/760/ق لعام 1428هـ
669�صركة-  م�صوؤولية املدير609/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

90/د/جت/15 لعام 3/929/ق لعام 1426هـ
687�صركة- م�صوؤولية املدير627/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

1/2858/ق لعام 
1424هـ

189/د/جت/4 لعام 
694�صركة- ت�صرفات املدير362/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/1235/ق لعام 
1428هـ

281/د/جت/8 لعام 
�صركة- طلب اإبطال 91/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

705ت�صفية

111/د/جت/22 لعام 5/852/ق لعام 1428هـ
712�صركة-  ت�صفية159/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

3/93/ق لعام 1426هـ 
3/686/ق لعام 1426هـ 

3/1139/ق لعام 
1426هـ

76/د/جت/15 لعام 
716�صركة- �صريك اأجنبي300/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/1783/ق لعام 
1421هـ

57/د/جت/9 لعام 
�صركة- عدم تقدمي 598/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

736ال�صريك ح�صته

85/د/جت/17 لعام 3/942/ق لعام 1428هـ
762�صركة- ف�صخ العقد591/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

24/د/جت/15 لعام 3/16/ق لعام 1426هـ
�صركة-  �صرط عدم 600/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

770املناف�صة

184/د/جت/30 لعام 2/980/ق لعام 1428هـ
785�صركة- ا�صتثمار90/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

121/د/جت/21 لعام 5/363/ق لعام 1428هـ
�صركة- ت�صغيل مواقع 154/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

789اإعالنية

72/د/جت/13 لعام 2/112/ق لعام 1427هـ
796�صركة- حكم غيابي402/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/4068/ق لعام 
1427هـ

255/د/جت/8 لعام 
�صركة- نفي العلم 20/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

799بالو�صاطة

1/1060/ق لعام 
1428هـ

91/د/جت/5 لعام 
803�صركة- اتفاقية �صداد78/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/5758/ق لعام 
1427هـ

119/د/جت/5 لعام 
806�صركة- اتفاقية �صداد118/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1428هـ

2/2705/ق لعام 
1425هـ

117/د/جت/13 لعام 
810�صركة- تفريط128/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/2210/ق لعام 
1428هـ

72/د/جت/27 لعام 
815�صركة- الرجوع عن العقد148/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

347/د/جت/30 لعام 2/984/ق لعام 1428هـ
818�صركة-  تنازل عن اأرباح150/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/2911/ق لعام 
1425هـ

38/د/جت/13 لعام 
822�صركة- اأ�صهم خمتلطة164/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

13/د/جت/21 لعام 5/180/ق لعام 1427هـ
�صركة- النيابة يف اإبرام 251/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

830العقد

1/1229/ق لعام 
1428هـ

452/د/جت/4 لعام 
840�صركة- ادعاء اخل�صارة354/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

110/د/جت/18 لعام 4/268/ق لعام 1427هـ
846�صركة-  تف�صري العقد328/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/4099/ق لعام 
1428هـ

12/د/جت/2 لعام 
851�صركة- رجوع عن االإقرار351/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

2/2989/ق لعام 
1427هـ

272/د/جت/11 لعام 
854�صركة- تكييف العقد386/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/3940/ق لعام 
1427هـ

121/د/جت/13 لعام 
1428هـ

401/اإ�ص/ 7/ لعام 
1430هـ

�صركة- طلب اإعادة 
859االأ�صهم عينًا

1/5544/ق لعام 
1427هـ

57/د/جت/5 لعام 
863�صركة-  خمال�صة594/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

205/د/جت/14 لعام 2/437/ق لعام 1428هـ
�صركة-  ت�صليم مال 797/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

871امل�صاربة الآخر

2/2131/ق لعام 
1427هـ

267/د/جت/12 لعام 
875�صركة-  وفاة امل�صارب666/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/2267/ق لعام 
1425هـ

69/د/جت/13 لعام 
�صركة- طلب ح�صم 671/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

880االأرباح من راأ�ص املال

1/1391/ق لعام 
1429هـ

201/د/جت/7 لعام 
885�صركة - ف�ص �صراكة 282/اإ�ص/1430/7هـ1429

2/3339/ق لعام 
1430هـ

318/د/جت/13 لعام 
891بيع- �صقوط اخليار332/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ

1/3745/ق لعام 
1428هـ

111/د/جت/27 لعام 
121/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

بيع- املماطلة عن دفع 
احلقوق ال ت�صكل اإكراهًا 

لقبول ال�صلح
895

249/د/جت/1 لعام 1/99/ق لعام 1425هـ
900بيع- عيب املبيع199/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

5/1153/ق لعام 
1428هـ

90/د/جت/21 لعام 
921بيع- ميني224/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/5226/ق لعام 
1428هـ

69/د/جت/6 لعام 
926بيع- ت�صليم املبيع228/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ

1/6642/ق لعام 
1429هـ

368/د/جت/27 لعام 
940بيع- ربح حمقق233/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/2470/ق لعام 
1424هـ

212/د/جت/2 لعام 
2470بيع- الدفع بال�صورية454/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

150/د/جت/16 لعام 3/405/ق لعام 1428هـ
962بيع- ك�صف ح�صاب287/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

1/3245/ق لعام 
1425هـ

93/د/جت/18 لعام 
966�صراء- تفوي�ص العامل320/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/1082/ق لعام 
1428هـ

127/د/جت/9 لعام 
970بيع- م�صادقة321/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/2030/ق لعام 
1427هـ

178/د/جت/8 لعام 
بيع- بيع وكاالت وحقوق 564/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

976امتياز

1/4960/ق لعام 
1428هـ

159/د/جت/5 لعام 
995بيع- بيع معلق على �صرط343/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

176/د/جت/7 لعام 1/96/ق لعام 1429هـ
1004بيع- ادعاء ال�صداد344/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

265/د/جت/لعام 3/489/ق لعام 1427هـ
1007بيع- ربا الن�صيئة361/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

74/د/جت/33 لعام 7/615/ق لعام 1429هـ
1015بيع- م�صادقة360/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

306/د/جت/27 لعام 1/504/ق لعام 1428هـ
1018بيع- الدفع بالكفالة373/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

191/د/جت/15 لعام 3/687/ق لعام 1426هـ
بيع- االأ�صل يف املعامالت 388/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1023والعقود ال�صحة

2/5604/ق 
لعام 1427هـ 

و1428/2/677هـ

146/د/جت/30 لعام 
1032بيع- عقد مقاي�صة387/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/1558/ق لعام 
1427هـ

148/د/جت/11 لعام 
1047بيع- الدفع باالإكراه398/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

78/د/جت/15 لعام 3/989/ق لعام 1427هـ
1050بيع- بيع بالتق�صيط111/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/3572/ق لعام 
1428هـ

8/د/جت/8 لعام 
1053بيع- عقد متلك بالتاأجري159/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

3/1087/ق لعام 
1427هـ

63/د/جت/15 لعام 
1429هـ

126/ اإ�ص/3 لعام 
1430هـ

تاأجري- م�صوؤولية املتبوع 
1067عن اأعمال التابع

1/3648/ق لعام 
1427هـ

122/د/جت/7 لعام 
تنازل - احللول حمل 289/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1074امل�صتاأجر



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

269/د/جت/16 لعام 3/881/ق لعام 1427هـ
1083تاأجري- تاأجيل الدين340/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

3/1680/ق لعام 
1427هـ

99/د/جت/15 لعام 
توريد- االأ�صل يف االأمور 148/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1093العار�صة العدم

3/1417/ق لعام 
1427هـ

123/د/جت/15 لعام 
1098توريد- مناف�صة276/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

5/1275/ق لعام 
1428هـ

109/د/جت/21 لعام 
1109توريد- م�صوؤولية التابع295/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/1599/ق لعام 
1427هـ

119/د/جت/7 لعام 
1117توريد- خربة حما�صبية298/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/4147/ق لعام 
1426هـ

229/د/جت/5 لعام 
1128توريد- حتمل التبعة311/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/2217/ق لعام 
1429هـ

186/د/جت/4 لعام 
عقد تركيب- طلب 348/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1148ا�صرتداد الدفعة املقدمة

177/د/جت/16 لعام 3/883/ق لعام 1426هـ
1151توريد- دفع بال�صداد353/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

128/د/جت/21 لعام 5/8/ق لعام 1429هـ
1157توريد- تفوي�ص370/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/1281/ق لعام 
1427هـ

248/د/جت/12 لعام 
299/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

حوالة- رجوع املحال اإليه 
على املحيل ب�صبب العقد 

املن�صئ لاللتزام
1163

1/619/ق/ لعام 
1426هـ

235/د/جت/2 لعام 
وكالة جتارية- ن�صبية اآثار 25/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1171عقد الوكالة

2/4350/ق لعام 
1428هـ

247/د/جت/12 لعام 
وكالة توزيع- ت�صويق 143/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1199وتوزيع

1/301/ق لعام 1423هـ 
1/385/ق لعام 1424هـ 

1/1752/ق لعام 
1424هـ

271/د/جت/15 لعام 
وكالة توزيع- العرف 409/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1204التجاري



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

2/5193/ق لعام 
1428هـ

64/د/جت/8 لعام 
وكالة جتارية- ا�صتخراج 80/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

1231تراخي�ص

85/د/جت/21 لعام 5/504/ق لعام 1428هـ
وكالة توزيع- ال�صرط 163/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1237املخالف للنظام

1/4900/ق لعام 
1425هـ

204/د/جت/2 لعام 
بنوك- عقد حت�صيل ديون 395/اإ�ص/1430/3هـ1430هـ

1243للبنك

3/1974/ق لعام 
1428هـ

33/د/جت/17 لعام 
1252ت�صغيل- فروق مبيعات134/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/5740/ق لعام 
1427هـ

83/د/جت/30 لعام 
اإفال�ص - ت�صوية واقية من 41/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1261االإفال�ص

1/7028/ق لعام 
1429هـ

218/د/جت/6 لعام 
1267تدقيق- �صروط قبوله51/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

135/د/اإ/15 لعام 3/353/ق لعام 1429هـ
1270تدقيق- حاالته188/اإ�ص/6 لعام 1430هـ1429هـ

1/4511/ق لعام 
1428هـ

297/د/جت/27 لعام 
1272تدقيق- نهائية احلكم89/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/2467/ق لعام 
1426هـ

141/د/جت/10 لعام 
التما�ص اإعادة نظر-96/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1274حاالته

1/1821/ق لعام 
1428هـ

131/د/جت/6 لعام 
تدقيق- فوات ميعاد 217/اإ�ص/3 لعام 1430هـ1428هـ

1278االعرتا�ص

211/د/جت/6 لعام 1/432/ق لعام 1427هـ
1282التما�ص اإعادة نظر- �صلح287/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1427هـ

1/1899/ق لعام 
1422هـ

23/د/جت2/ لعام 
1284حكم ت�صالح637/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

65/د/جت/33 لعام 7/337/ق لعام 1429هـ
التما�ص اإعادة نظر-وكالة 793/اإ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

1303يف املرافعة



رقم ال�صفحةاملو�صوع

1278االإبالغ احلكمي بن�صخة اإعالم احلكم 

205اأتعاب االإ�صراف 

638 ،1117،1243اأتعاب خربة

1117،265 ،370اأتعاب حماماة

9اأتعاب وكالة عن مفِل�ص

806 ،803اتفاقية �صداد

1171اإثبات الوكالة التجارية

525 ،501 ،548 ،854 ،552 ،534 ،513اإثبات �صراكة 

875اإثبات �صركة امل�صاربة

411اإثبات �صركة ت�صامن

38اإثبات ملكية فكرة م�صروع

513اأثر توثيق عقد ال�صركة

875اأثر وفاة امل�صارب

482اأجر اأتعاب حماماة 

391اأجرة النقل 

242اخت�صا�ص

1243اخت�صا�ص

3اخت�صا�ص دويل

417اإدارة ال�صركة

482اإدارة ال�صركة



رقم ال�صفحةاملو�صوع

431اإدخال �صريك

712 ،1103،1252،895ادعاء االإكراه 

840ادعاء اخل�صارة

1004ادعاء ال�صداد

705 ،193ادعاء الغنب

840ادعاء رد راأ�ص املال 

851اأرباح

411اأركان �صركة الت�صامن

716 ،716 ،716اأ�صباب الت�صفية 

785ا�صتثمار

171ا�صتحقاق اأجرة ال�صم�صرة 

312ا�صتحقاق املقاول لالأجرة
ا�صتخدام اأحد املتعاقدين حقه العقدي يف 

242اإنهاء العقد

1231ا�صتخراج تراخي�ص 

562ا�صرتداد ح�ص�ص

796اإ�صقاط عري�صة االعرتا�ص

822اأ�صهم خمتلطة

345ا�صرتاط الت�صنيع يف م�صنع معني 
ا�صتمال عري�صة الدعوى على البيانات 

76النظامية 

ا�صتمال عري�صة الدعوى على حمل اإقامة 
73املدعى عليه

1093االأ�صل يف االأمور العار�صة العدم



رقم ال�صفحةاملو�صوع

1023االأ�صل يف املعامالت والعقود ال�صحة

1231اعتبار احلكم وجاهيًا

1272اعرتا�ص

252اعتماد م�صتندي

205اإعفاء من الغرامة

316اأعمال اإ�صافية

127االأعمال امل�صرفية

236اأعمال حفر وردم 

1261اإفال�ص

171االإقالة

83اإقامة الدعوى اأمام جهة ق�صائية اأخرى

810اقرتا�ص امل�صارب 

880 ،822اقرتا�ص امل�صارب 

557 ،552 ،921 ،891 ،1004 ،976 ،1018 ،1083،1151،1117 ، 1252 ،806 اإقرار
803،

460اإقرار �صمني

1204 ،1204 ،1204اإقرار �صمني  

489 ،454اكتتاب

534اكت�صاب ال�صركة ال�صخ�صية املعنوية

976اإكراه

501ان�صحاب ال�صريك 

265اإن�صاء �صرط جديد 



رقم ال�صفحةاملو�صوع

137انق�صاء الدعوى
اإهمال طريف العقد يف بع�ص �صروطه �صراحة 

265اأو �صمنًا

513االإيجاب والقبول 

926اإيداع بنكي 

67اإيقاف ت�صجيل عالمة جتارية 

460 ، 1007بطالن البيع 

134بنوك

76بيانات الدعوى

454 ، 593بيع االأ�صهم

595بيع املعجوز عن ت�صليمه 

163 ،460 ،557 ،562بيع ح�صة

1007بيع ذهب 

995بيع م�صنع 

995بيع معلق على �صرط

460بيع ملك الغري 

976بيع وكاالت وحقوق امتياز

1083تاأجيل الدين

578جتزئة احل�صة 

79حتديد الطلبات 

1128حتمل التبعة

621تخارج



رقم ال�صفحةاملو�صوع

51تخارج وت�صفية

1270 ،1272تدقيق

51تركة

1148تركيب برنامج حما�صبي 

578ت�صجيل ح�صة

312ت�صليم االأجرة

926ت�صليم املبيع 

137الت�صليم بالطلبات 

846 ،818 ،799 ،871ت�صليم مال امل�صاربة  الآخر 

1261ت�صوية واقية من االإفال�ص

1231ت�صويق 

1237ت�صويق لوحة اإعالنية 

1199ت�صويق وتوزيع 

789ت�صغيل مواقع اإعالنية

434الت�صرف الف�صويل

694 ،736ت�صرفات املدير

712 ،610 ،589 ،736 ،716،599 ،705ت�صفية

405ت�صفية ال�صركة

115ت�صفية �صركة 

325ت�صنيع كابالت 



رقم ال�صفحةاملو�صوع
التعاقد املربم بني املوزع الفرعي وبني املوزع 
العام ال ين�صئ عالقة تعاقدية اأو التزامات 

ِعي وال�صركة املنتجة متبادلة بني املُدَّ
1171

854تعدي

871 ،880 ،846 ،799 ،370 ،362تعدي وتفريط

345تعديل احلكم

193تعديل العقد

417تعديل عقد ال�صركة

171تعريف ال�صم�صار

830تعوي�ص 

1103تعوي�ص عن التاأخر يف �صداد املديونية

252تعوي�ص عن عدم التنفيذ

370تعوي�ص عن فارق ال�صعر 

345تعوي�ص عن فرتة التعطيل
تعوي�ص عن هالك الب�صاعة امل�صحونة يف 

355البحر

810تفريط

1284تف�صري

158تف�صري ال�صرط 

846تف�صري العقد 

1157 ،789 ،1204تفوي�ص

966تفوي�ص العامل 

815تفوي�ص يف االإدارة

1243التقادم ال ي�صقط احلقوق 



رقم ال�صفحةاملو�صوع

589تقييم احل�صة

448تكييف ال�صلح

67تكييف الطلبات

854 ،1023 ،1199تكييف العقد 

1282 ،1274 ،1303التما�ص اإعادة نظر 

112متثيل ال�صركة

900التنازع يف وقت حدوث العيب 

818تنازل عن اأرباح

1272التنازل عن االعرتا�ص 

1074تنازل عن ترخي�ص

448تنفيذ ال�صلح 

1282تنفيذ ال�صلح

222التنفيذ على احل�صاب 

316تنفيذ لوحات اإر�صادية 

513توثيق عقد ال�صركة 

1204توزيع ح�صري

431 ،417تو�صية ب�صيطة 

1032 ، 1284جهالة

193حاالت ادعاء الغنب

1270حاالت التدقيق

1282 ، 1274 ،1303حاالت التما�ص اإعادة نظر

460حجية االإقرار



رقم ال�صفحةاملو�صوع

712 ،1128حجية احلكم

621حجية احلكم باإثبات التخارج 

236ح�صم من امل�صتخل�ص النهائي

79 ، 530حق ال�صريك يف االطالع

434حقوق ال�صريك املحا�ص 

1284حكم ت�صالح

796 ، 342 ، 885حكم غيابي 

1074احللول حمل امل�صتاأجر 

1163حوالة

669 ،638 ،610 ،900 ،265 ،1204، 1243خربة

1117خربة حما�صبية 

995دفع

1047الدفع باالإكراه 

1204الدفع بالتزوير 

1151دفع بال�صداد

944الدفع بال�صورية 

1018الدفع بالكفالة
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى؛ ل�صابقة الف�صل 

900فيها

362الدفع بنظر الدعوى يف حمكمة اأخرى

694الذمة املالية لل�صركة 

1007ربا الن�صيئة



رقم ال�صفحةاملو�صوع

940ربح حمقق
رجوع املحال اإليه على املحيل ب�صبب العقد 

1163املن�صئ لاللتزام

851رجوع عن االإقرار 

815الرجوع عن العقد 

51رفع الدعوى قبل اأوانها

1053الرهن التجاري

434زيادة االأعباء املالية 

86 ،90 ،599�صبق الف�صل يف الدعوى

900�صبق ح�صم مو�صوع النزاع 

1103�صداد املديونية بالعملة الواردة يف �صندها 

891�صقوط اخليار

1083�صلطة الدائرة التقديرية يف عر�ص ال�صلح 

1204�صلطة الدائرة يف تقدير تقرير اخلبري 

552�صلطة الدائرة يف توجيه اليمني

810 ،880�صلطة املحكمة يف تعيني اخلبري 

589�صلطة املحكمة يف عر�ص ال�صلح 

669�صلطة تقديرية للدائرة

48�صم�صرة يف غري البيع

30�صراكة يف عقار

810 ،851 ،871�صرط اإعادة راأ�ص املال

163 ،143،158�صرط التحكيم 



رقم ال�صفحةاملو�صوع

112 ،96 ، 124 ، 115 ،90 ،143�صرط ال�صفة

1237ال�صرط املخالف للنظام

1053�صرط امللكية 

252�صرط جزائي 

770�صرط عدم املناف�صة

1047�صرط قبول الدفع باالإكراه

589�صرط قبول طلب اإدخال خ�صم

79�صركة

482 ،460 ،716�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 

163�صركة حما�صة 

434�صركة حما�صة

454�صركة م�صاهمة 

448�صركة م�صاهمة

810 ،851 ،871 ،875 ،880 ،815 ،846 ،818 ،822 ،863 ،859 ،799 ،840�صركة م�صاربة  

489�صروط االكتتاب

1163�صروط احلوالة

405�صروط ال�صركة 

448�صروط ال�صلح

1237�صروط العقد

59�صروط �صحة امل�صاربة

1032�صروط �صحة عقد املقاي�صة

384�صروط عقد النقل 



رقم ال�صفحةاملو�صوع

1278 ،1267�صروط قبول التدقيق

79�صروط قبول الدعوى 

143�صروط قبول ال�صفة

83�صروط نظر الدعوى

716�صريك اأجنبي 

417�صريك مت�صامن 

501 ،863 ،926 ،995 ،944 ،900 ،222 ،789 ،830 ،1032 ، 1284�صهادة

610 ،652 ،1109 ،370 ،391 ،355 ،1032 ، 1284�صفة

13�صفة التاجر

652ال�صفة يف دعوى الت�صفية

770 ،705 ،222 ،448 ،895 ،1282�صلح

460�صورية البيع 

610�صم الدعوى لالرتباط

370 ،362�صمان

705طلب اإبطال ت�صفية 

589طلب اإدخال خ�صم

1148طلب ا�صرتداد الدفعة املقدمة

859طلب اإعادة االأ�صهم عينًا

534 ،880 ،822طلب اإعادة راأ�ص املال

124طلب اإلغاء حكم الت�صفية

405طلب تخارج 

880طلب ح�صم االأرباح من راأ�ص املال 



رقم ال�صفحةاملو�صوع
عدم اخت�صا�ص ديوان املظامل والئيًا بنظر 

الدعاوى التي يكون موطن املدعى عليه فيها 
خارج اململكة

3

355عدم اخت�صا�ص مكاين

252عدم القدرة على تنفيذ العقد ملانع نظامي

525عدم بدء العمل

815عدم بدء العمل 

736عدم تقدمي ال�صريك ح�صته 

1074عدم ثبوت اخلطاأ املدعى به

1074عدم �صداد االأق�صاط

411عدم �صالحية القر�ص كح�صة

1278عدم قبول التدقيق

736عدم قيام ال�صركة وت�صفيتها 

593عدم وجود �صركة

525عدم وجود �صرر من الف�صخ

137عدم وجود منازعة

940 ،1231عربون

589عر�ص �صراء ح�صة 

1128 ،391عرف

1204العرف التجاري

1128عرف املهنة 

638عزل املدير 

27 ، 30 ، 32عقار



رقم ال�صفحةاملو�صوع

325عقد ا�صت�صناع 

63عقد اإيجار

1083 ،1067عقد اإيجار 

921 ،1015 ،970 ،926 ،1007 ،891 ،940 ،1004 ،962 ،995 ،976 ،944 ،900 عقد بيع 
1032، 1023، 1018،

595عقد بيع اأ�صهم 

1050 ،1053عقد بيع بالتق�صيط 

1243عقد حت�صيل ديون للبنك

1252عقد ت�صغيل 

252عقد ت�صدير 

345عقد ت�صنيع 

1053عقد متلك بالتاأجري

104عقد توريد

1093 ،1151 ،1157 ،1109 ،1103 ،1098 ،1117 ،1128عقد توريد 

1204عقد توزيع

193 ،171عقد �صم�صرة 

171عقد �صفوي

342عقد طباعة 

201 ،265 ،236 ، 242 ،312 ،222 ،205عقد مقاولة 

143 ،201 ،265 ،236 ،222 ،205عقد مقاولة من الباطن

1032عقد مقاي�صة

370 ،362 ،391 ،384عقد نقل 



رقم ال�صفحةاملو�صوع

355عقد نقل بحري

16 ، 21عقد وكالة بت�صليم املال

830العلم ب�صفة املتعاقد 

1243عمولة

193عمولة �صعي 

1093عيب

900عيب املبيع 

345عيوب الت�صنيع 

265 ،205 ،325 ،316غرامة تاأخري 

1252فروق مبيعات

762 ،595 ،222 ،171 ،830ف�صخ العقد 

885ف�ص �صراكة

1278فوات ميعاد االعرتا�ص 

1098 ،1117فواتري

1303قبول احلكم
قرار ال�صركاء بتحديد �صالحيات مدير 

482ال�صركة 

405قرارات ال�صركاء 

417قرارات ال�صركاء

1117قرائن

1093قرينة ال�صالمة

242قرينة قبول االأعمال



رقم ال�صفحةاملو�صوع

1103الق�صاء باأكث من املديونية

1067الق�صاء بالقرائن

1267القناعة باحلكم

962 ،1050 ،1098ك�صف ح�صاب 

127 ،134جلنة ت�صوية املنازعات امل�صرفية 

1243ما يدخل يف اخت�صا�ص الديوان 

610املبا�صرة والت�صبب 

530حما�صبة

1004حمل جتاري 

863 ،712 ،1252خمال�صة

621املدير الفعلي

599املدير الفعلي

362م�صوؤولة الناقل عن ت�صرفات تابعيه 

1109م�صوؤولية التابع

391 ،384م�صوؤولية ال�صاحن 

1067م�صوؤولية املتبوع عن اأعمال التابع 

96 ،158 ،417 ،621 ،687 ،610 ،652 ،599م�صوؤولية املدير

384 ،355م�صوؤولية الناقل

355م�صوؤولية عقدية 

716امل�صوؤولية عن اخل�صارة

830م�صاركة

789م�صاركة يف م�صروع 



رقم ال�صفحةاملو�صوع

1015 ،970 ،1047 ،962 ،1050 ،966 ،1157 ،201م�صادقة

201م�صادقة التابع

1157م�صادقة املحا�صب

854 ،806 ،803م�صاربة

859م�صاربة باالأ�صهم 

59م�صاربة فا�صدة 

242م�صي مدة طويلة دون اكت�صاف عيوب 

242مقابل اأعمال 

460املقا�صة
املماطلة عن دفع احلقوق ال ت�صكل اإكراهًا 

895لقبول ال�صلح

من �صروط الدفع بعدم االخت�صا�ص املكاين، 
355اإبداوؤه قبل اأي طلب اأو دفاع يف املو�صوع

من �صروط �صحة الدفع بعدم جواز نظر 
900الدعوى؛ ل�صابقة الف�صل فيها

املنازعة حول قيمة الغرامة التي فر�صها مالك 
316امل�صروع

1098مناف�صة

1171ن�صبية اآثار عقد الوكالة 

489ن�صرة االكتتاب 

35ن�صب واحتيال

1128نطاق حجية االأحكام

818 ،799 ،785نفي العلم بالو�صاطة 

736نكول عن اأداء اليمني

1272نهائية احلكم



رقم ال�صفحةاملو�صوع

830النيابة يف اإبرام العقد 

1053وحدة حمل العقدين

875وفاة امل�صارب 

1243وكالة

1117وكالة باالإقرار 

1171وكالة جتارية

222وكالة يف اإبرام العقد 

1303وكالة يف املرافعة 

370 ،362يد الناقل  

762 ،799 ،921 ،926 ،962 ،995 ،944 ،900 ،966 ،222 ،1032، 1032ميني

818  ،785ميني اال�صتظهار 



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام املحكمة التجارية ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )32( بتاريخ 
1350/1/15هـ

 962، 1007، 610، 770، 73، 76، 27، 13، 9، 32، 48
 1151، 10671093، 1083، 966، 1050، 1018، 900،
 1204، 171، 1252، 370 ، 205، 265، 1117، 1098،

885، 1274، 1267 ، 1023، 342،

نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 
1385/3/22هـ

 513، 762، 578، 562، 557، 434، 417، 163، 557
448، 599، 716، 610، 454، 530،

نظام التحكيم ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/46( بتاريخ 
1430/7/12هـ والئحته التنفيذية، ال�صادرة بقرار جمل�ص الوزراء رقم 

)2021/7/م( بتاريخ 1405/9/8هـ
163

نظام الت�صوية الواقية من االإفال�ص ال�صادر مبوجب املر�صوم امللكي رقم 
1261)م/16( بتاريخ 1416/9/14هـ

نظام املرافعات ال�صرعية ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )21( بتاريخ 
63 ،638 ،1274 ،1421/5/201303هـ

نظام االإجراءات اجلزائية، ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/39( 
35بتاريخ 1422/7/28هـ

نظام املحاماة ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/38( وتاريخ 
1422/7/28482هـ

نظام الرهن التجاري ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/ 75( بتاريخ 
1424/11/211053هـ

االأمر ال�صامي رقم )8/729( بتاريخ 1407/7/10هـ وم�صمونه: "اأن 
127 ،134الدعاوى على البنوك تقام لدى جلنة املنازعات امل�صرفية" .



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

املر�صوم امللكي رقم )م/63( بتاريخ 1407/11/26هـ وم�صمونه:"اإلغاء 
املاّدة )232( من نظام ال�صرّكات ال�صادر باملر�صوم امللّكي رقم )م/6( 

وتاريخ 1385/3/22هـ"
599، 762

قرار جمل�ص الوزراء رقم )12002( بتاريخ 1395/5/4ه، واملت�صمن 
يف فقرته االأوىل: ".... اأن الدعوى تدخل يف والية القا�صي بعر�صها 

عليه، وال ميلك اأحد �صحبها منه، ولو كانت خارجة عن اخت�صا�صه اإال 
بعد احلكم فيها واإ�صدار قرار بعدم اخت�صا�صه بالنظر فيها، واإحالتها 

للجهة املخت�صة"

83

قرار جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ  وم�صمونه: 
عليها  املن�صو�ص  التجارية  املنازعات  ح�صم  هيئات  اخت�صا�صات  "نقل 

يف النظم والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام 
ال�صركات اإىل ديوان املظامل"

 599، 716، 770، 687، 460، 482، 417، 163، 27
 1151، 1093، 1067، 1083، 1050، 900، 962، 1007،

448، 1023، 171، 1252، 370، 205، 265، 1098،

قرار جمل�ص الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�صمونه: 
"تويل ديوان املظامل النظر يف الق�صايا النا�صئة عن االأعمال التجارية 

بالتبعية اإىل حني اإن�صاء املحاكم التجارية"

 1067، 1083، 1050، 962، 1007، 770، 27، 589 ، 21
 171،1204،345، 1252،  370، 1098، 1151، 1093،

1023،
قرار جمل�ص الوزراء رقم )50( بتاريخ 1426/2/25هـ وم�صمونه: 
رقم  ال�صامي  باالأمر  امل�صكلة  اللجنة  مع  املظامل  ديوان  "م�صاركة 
)1239( وتاريخ 1426/1/23هـ، ب�صاأن تقومي نتائج تطبيق الئحة 

حماية املعلومات التجارية ال�صريةواقرتاح ما تراه يف �صاأنها، مبا يف 
ذلك حتديد عقوبات ملن يخالفها"

38

الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�صرعية ال�صادر بقرار وزير 
638العدل رقم )4569( بتاريخ 1423/6/3هـ

الالئحة التنفيذية لنظام الت�صوية الواقية من االإفال�ص ال�صادرة 
واملعتمدة من معايل وزير التجارة وال�صناعة بالنيابة برقم )12( 

بتاريخ 1425/7/14هـ
1261

الئحة حماية املعلومات التجارية ال�صرية ال�صادرة مبوجب قرار وزير 
38التجارة رقم )3318( بتاريخ 1426/3/25هـ
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ديوان المظالم ، ١٤٣٦ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
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رقم الق�ضية: 2/3339/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي: 318/د/جت/13 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 332/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/6هـ

عقد بيع – اإقرار - �ضقوط اخليار.

َعى عليه باإعادة قيمة �لكرين �لذي ��سرت�ه منه بعد �أن ��ستلمه وتبني له �أنه  عي �إلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
موديل )75( ولي�ص )86( وحمولته )40( طنًا ولي�ص )80( طن -�لن�ص يف عقد �لبيع بني �لطرفني 
ِعي" قام مبعاينة �لكرين وقِبل به بحالته �لر�هنة مبا فيه من �لعيوب  على �أن �لطرف �لثاين "�ملُدَّ
َعى عليه" بعد توقيع �لعقد – �لظاهرة و�خلفية ول  حق للم�سرتي يف مر�جعة �لطرف �لأول "�ملُدَّ
عى عليه بعدما �أقر يف �لعقد مبعاينة �ملبيع  عي �أ�سقط حق �خليار فال رجوع له على �ملُدَّ �أثره: �أن �ملُدَّ

وقبوله بحالته-موؤدى ذلك: رف�ص �لدعوى.

��سرتى من  �أنه  فيها  للديو�ن بالئحة دعوى ذكر  تقدم  عي  �ملُدَّ �أن  �لق�سية يف  وقائع هذه  تتلخ�ص 
َعى عليهم كرين موديل )86( حمولة )80( طن مببلغ وقدره ثالثمائة وخم�سون �ألف رياٍل �سلَّم  �ملُدَّ
�أنه  ��ستالمه  بعد  �لكرين  �أن  �ت�سح  �أنه  �إل  َعى عليهم،  �ملُدَّ رياٍل  �ألف  وثالثون  منها مبلغ ثالثمائة 
َعى عليهم برد ما ت�سلموه و�إلغاء  موديل )75( وحمولة �أربعني طنًا وطلب يف نهاية دعو�ه �إلز�م �ملُدَّ
عقد �لبيع �ملذكور على �لنحو �ملبني بالئحة �لدعوى ومرفقاتها، وقد �سجلت �لدعوى ق�سية ب�سجالت 
�لديو�ن بالرقم �ملذكور يف م�ستهل �حلكم، و�أحيلت �إىل �لد�ئرة فبا�سرت نظرها على �لنحو �ملثبت 
َعى  عي �أ�سالة ).....( كما ح�سر وكيل �ملُدَّ يف �سبط �لق�سية. وبجل�سة 1430/5/18هـ ح�سر �ملُدَّ
عي عن دعو�ه فقرر �أنها وفقًا ملا جاء يف لئحة �لدعوى  عليهم ).....(، و��ستو�سحت �لد�ئرة من �ملُدَّ
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َعى عليهم كرين موديل )86(  �ملقدمة للديو�ن يف تاريخ 1430/5/9هـ، و�ملت�سمنة �أنه ��سرتى من �ملُدَّ
عي  حمولة )80( طنًا مببلغ وقدره ثالثمائة وخم�سون �ألف رياٍل �سلم منها ثالثمائة �ألف رياٍل للُمدَّ
عليهم، �إل �أنه �ت�سح �أن �لكرين حمل �لدعوى بعد ما �أو�سلوه �إىل مقر �ل�سركة �لتي من �ملفرت�ص �أن 
َعى عليهم  يعمل فيها �ت�سح �أنه موديل )75( وحمولة �أربعني طن وطلب يف نهاية دعو�ه �إلز�م �ملُدَّ
برد ما ت�سلموه و��ستالم �لكرين �ملباع، �إ�سافة �إىل مبلغ وقدره �إحدى ع�سر �ألفًا و�سبعمائة وخم�سة 
عى عليه �جلو�ب قدم  و�سبعون رياًل عبارة عن م�ساريف �إ�سالح وحمروقات للكرين، وب�سوؤ�ل �ملُدَّ
عي ن�سخة منها وباطالعه ��ستمهل للرد عليها يف �جلل�سة �لقادمة. مذكرة من ورقة و�حدة ت�سلم �ملُدَّ
ويف جل�سة 1430/7/13هـ �ساألت �لد�ئرة عن �سحة توقيعه على عقد �سر�ء �لكرين فاأقر �أنه وقعه مع 
�لطرف �لثاين موؤ�س�سة ).....(، �إل �أنه وقع �لعقد دون قر�ءته وبح�سن نية حيث كان متفقًا مع �لبائع 
على �أن �لكرين موديل )86( وحمولته )80( طنًا، �إل �أنه �ت�سح �أنه )40( طنًا وموديل )75( وطلب 

من �لد�ئرة متكينه من �لبينة على ما يقول.
عى عليه  عي �أن لديه �سهودً� على �أن �لكرين �لذي ��سرت�ه من �ملُدَّ ويف جل�سة 1430/8/4هـ ذكر �ملُدَّ
�أنه حمولة )80( طنًا وموديل )86( فح�سر ).....( �سجل مدين رقم ).....(،  �أ�سا�ص  كان على 
عى  �ملُدَّ �إىل  عي ).....(  �ملُدَّ باأين قد ذهبت مع  �أ�سهد  باأنني  �أجاب  �سهادة  لديه من  وب�سوؤ�له عما 
عليه ).....( يف مكتب �لأخري وقلت لـ ).....( �إن ).....( يرغب يف رد �لكرين و��سرتجاع ما دفعه 
من مبلغ فاأجاب يل ).....( باأن �لكرين حالته جيدة وهو موديل )86( وحمولة )80( طنًا هذ� ما 
لدي من �سهادة. ثم ح�سر ).....( �سجل مدين رقم ).....( وب�سوؤ�له عما لديه من �سهادة �أجاب: 
�لكرين ).....( ول  باع  �لذي  �إىل مكتب ).....(  عي ).....(  �ملُدَّ باأين قد ذهبت مع  �أ�سهد  باأنني 
�أعلم ��سم ).....( �لذي باع �لكرين، �إل �أنه �أثناء تفاو�ص ).....( مع ).....( على رد �لكرين ذكر 
لـ ).....( باأنه �إذ� مل تكن حمولة �لكرين )80( طنًا فاإنه م�ستعد لإرجاع �ملبلغ �لذي دفعه ).....( 
يعلم  ل  باأنه  �أجاب  عليهم  َعى  �ملُدَّ وكيل  على  �ل�ساهدين  �سهادة  وبعر�ص  �سهادة.  لدي من  ما  هذ� 
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�ملربم  بالعقد  يتم�سك  وهو  عقد  مبوجب  مت  �لطرفني  بني  �لبيع  �أن  و�أ�ساف  �ل�ساهدين،  حال  عن 
عي  �ملُدَّ يعلم عن حالتها فعقب  �لدعوى وهو  �لب�ساعة حمل  عي قد ��سرتى  �ملُدَّ وباأن  بني �لطرفني 
باأنه يتم�سك ب�سهادة �ل�ساهدين وهو يطلب ��ستعادة قيمة �لكرين �لذي دفعه وذلك مببلغ ثالثمائة 
�ألفًا ومائتني وخم�سة و�سبعني رياًل عبارة عن م�ساريف  �إ�سافة �إىل مبلغ �ثنى ع�سر  �ألف  وثالثني 

�إ�سالح وحمروقات �لكرين، ثم �كتفى �لطرفان مبا �سبق لهما من �أقو�ل.
وكالة  عليه  َعى  و�ملدَّ  ).....( عليه  عى  �ملُدَّ ح�سر  كما  �أ�سالة  عي  �ملُدَّ ح�سر  �ليوم  هذ�  جل�سة  ويف 
عي �أنه يح�سر دعو�ه  عى عليه وكالة ).....( وقرر �ملُدَّ عي �أنه يح�سر دعو�ه يف �ملُدَّ ).....( وقرر �ملُدَّ

عى عليه ).....(، ثم قرر �لطرفان �لكتفاء مبا قدماه وطلبا �لف�سل يف �لدعوى. يف �ملُدَّ

�أن ��ستلمه  عى عليه باإعادة قيمة �لكرين �لذي ��سرت�ه منه بعد  �إلز�م �ملُدَّ عي يطلب  �إن �ملُدَّ وحيث 
فوجده خمالفًا لالتفاق �ملربم بني �لطرفني مت مبوجب عقد وهو يتم�سك بالعقد �ملربم بني �لطرفني 
عي قد ��سرتى �لب�ساعة حمل �لدعوى وهو يعلم عن حالتها، وحيث �إن �سهادة �ل�ساهدين  وباأن �ملُدَّ
عي �أ�سالة ب�سحة توقيعه على عقد �لبيع �ملربم بني  تتعلق باأمور ح�سلت بعد �لتعاقد، وحيث �أقر �ملُدَّ
�لطرفني و�لذي �طلعت �لد�ئرة على �أ�سله، �إل �أنه ذكر �أنه وقع �لعقد دون قر�ءته وبح�سن نية حيث 
كان متفقًا مع �لبائع على �أن �لكرين موديل )86( وحمولته )80( طنًا، �إل �أنه �ت�سح �أنه )40( طنًا 
عي( قام مبعاينة �لكرين  وموديل )75(. وحيث ن�ص عقد �لبيع �ملذكور على �أن "�لطرف �لثاين )�ملُدَّ
وقبل به بحالته �لر�هنة مبا فيه من �لعيوب �لظاهرة و�خلفية ول حق للم�سرتي)�ملدعي( يف مر�جعة 
باإقر�ره يف  موؤ�خذ  �ملرء  �أن  �سرعًا  �ملتقرر  من  �إنه  وحيث  �لعقد"،  على  �لتوقيع  بعد  �لأول  �لطرف 
�حلقوق �خلا�سة، و�أن من �سعى يف نق�ص ما مت على يديه ف�سعيه مردود عليه؛ لذ� فقد تبني للد�ئرة 

عي �أ�سقط حقه يف �خليار فال حق له يف �لرجوع على �لبائع مبا �دعاه �أن �ملُدَّ
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عي .  لذلك حكمت الدائرة برف�س دعوى املُدَّ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/3745/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 111/د/جت/27 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 121/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/19هـ

�ضلح – ادعاء االإكراه - املماطلة عن دفع احلقوق ال ت�ضكل اإكراهاً لقبول ال�ضلح. 

َعى عليه بدفع مبلغ )604.995( رياًل باقي ثمن �سيار�ت باعها له- ثبوت  ِعي �إلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
َعى عليه للمدعي مبلغ )1.250.000( رياًل مقابل  توقيع طريف �لدعوى على �تفاق ت�سالح بدفع �ملُدَّ
ِعي به- ثبوت �لن�ص يف �لتفاقية على  ِعي عن دعوى رفعها عليه وتنازله عن بقية �ملبلغ �ملُدَّ تنازل �ملُدَّ
عدم �أحقية �لطرفني مطالبة �لآخرين باأي �سيء يتعلق بهذ� �ملو�سوع �عتبارً� من تاريخ �لتوقيع على 
�لتفاقية- دخول �لتفاقية حيز �لتنفيذ بت�سليم �ملبلغ �ملن�سو�ص عليه فيها للمدعي- عدم �عتبار 
�ملماطلة يف �سد�د �حلقوق �إكر�هًا للمدعي يف قبوله �ل�سلح ولي�ست من عيوب �لإر�دة لأنه بالإمكان 

�لتو�سل �إىل �حلق حال وجود مماطلة عن طريق �لتقا�سي- موؤدى ذلك: رف�ص �لدعوى.

تتلخ�ص وقائع هذه �لق�سية باأنه ورد لديو�ن �ملظامل مبنطقة �لريا�ص كامل �أور�ق �ملعاملة �ملحالة 
�ملتعلقة  1428/6/19هـ  بتاريخ   )1/4125( برقم  حائل  منطقة  حماكم  رئي�ص  بخطاب  للديو�ن 
ِعي ).....( �سد ).....(، و�لتي قيدت لدى �لديو�ن ق�سية برقم )1/3745/ق( لعام  بدعوى �ملُدَّ
ِعي  1428هـ، وباإحالتها للد�ئرة با�سرت نظرها وفق ما هو مو�سح مبحا�سر �ل�سبط، حيث قدم �ملُدَّ
َعى عليه ماطله  َعى عليه و�أن �ملُدَّ لئحة بني فيها دعو�ه مبا حا�سله �أن لديه ماًل م�ستقرً� يف ذمة �ملُدَّ
يف دفعه و��سطره �إىل م�ساحلته و�لتنازل عن �لدعوى �ملرفوعة �سده مبقابل تنازله عن كثري من 
َعى عليه  �ملبلغ �مل�ستقر يف ذمته، وذكر �أنه قام بالتنازل عنه من �أجل ��ستخال�ص بع�ص حقه لأن �ملُدَّ
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�أ�سبح مياطل �لنا�ص يف حقوقهم و��ستفا�ص ذلك عنه وهناك �سهود على هذ� وذكر �أنه يف �لباطن مل 
َعى عليه مببلغ )1854995( رياًل قيمة �سيار�ت مت بيعها عليه  يتنازل عن حقه، وذكر �أنه يطالب �ملُدَّ
باأجل وكتب له بها �سيكًا باملبلغ �ملذكور وبعد مطالبة وطول مماطلة قام بتوكيل حمامي و�أماله �سرطه 
باأن يدفع له مبلغ )1250000( رياٍل مقابل تنازله عن بقية �ملبلغ ظلمًا هو )604995( رياًل، وذكر 
َعى عليه بقيمة �ل�سيار�ت يف  �أنه �أرفق �سورة من �ل�سيك وحم�سر �تفاق �ل�سلح و�سورة من �إقر�ر �ملُدَّ

ذمته وطالب يف ختام دعو�ه باإرجاع حقه.
عليه  َعى  �ملُدَّ على  باع  موكله  باأن  �أجاب  دعو�ه  عن  وكالة  ِعي  �ملُدَّ وب�سوؤ�ل  1428/9/4هـ  وبجل�سة 
�سيار�ت بقيمة مليون وثمان مائة و�أربعة وخم�سني �ألفا وت�سعمائة وخم�سة وت�سعني رياًل موؤجلة، وقد 
َعى عليه على  ِعي مع �ملُدَّ َعى عليه ��سطلح �ملُدَّ َعى عليه ثم بعد مطالبات �ملُدَّ حلت �لقيمة على �ملُدَّ
َعى عليه بتاريخ  مبلغ مليون ومائتني وخم�سني �ألفا وذلك مبوجب �تفاقية �سلح موقعة بني موكله و�ملُدَّ
ِعي كان وقت توقيع  �ملُدَّ �أن  �إل  َعى عليه ب�سد�د �ملبلغ �مل�سطلح عليه  �ملُدَّ 1426/7/15هـ، وقد قام 
باإلز�م  يريد �حل�سول على حقه، وطلب �حلكم  �ل�سلح كونه  �ل�سلح غري ر��ص على هذ�  �تفاقية 
رياًل،  وت�سعون  وخم�سة  وت�سعمائة  �آلف  و�أربعة  �ستمائة  وقدره  �ملتبقي  �ملبلغ  ب�سد�د  عليه  َعى  �ملُدَّ
َعى عليه وكالة �أجاب باأن مو�سوع �لنز�ع قد �نتهى ب�سلح موقع من �لطرفني  وبطلب �جلو�ب من �ملُدَّ
َعى  ِعي ب�سد�د �ملبلغ وقد مت تنفيذ جميع بنود �لتفاقية، وقدم �ملُدَّ َعى عليه، وقد قام �ملُدَّ ِعي و�ملُدَّ �ملُدَّ
عليه وكالة مذكرة برده خل�ص فيها �إىل طلب رد �لدعوى لنتهاء �لتز�م كل طرف جتاه �لآخر �سلحًا 

مبوجب �لعقد �ملرفق �سورته وقرر �لطرفان �لكتفاء مبا قدماه.
بتاريخ  بينهما  �ملربم  �ل�سلح  عن  �لطرفني  �لد�ئرة  �ساألت  1428/10/26هـ  �ليوم  وبجل�سة 
�ل�سلح  هذ�  على  وقع  �أنه  ِعي  �ملُدَّ و�أ�ساف  بتوقيعه،  قام  وقد  �سحيح  باأنه  فاأجابا  1426/7/15هـ 
وكيل  فعقب  �لد�ئرة،  �أمام  عد�ه  مبا  ويطالب  �ل�سلح  يف  �ملذكور  �ملبلغ  ياأخذ  ليك  وذلك  م�سطرً� 
�أنه ل يحق لأي  �لطرفني على  �تفاق  �ل�ساد�سة  �ملادة  نهائي وقد ت�سمنت  �ل�سلح  باأن  َعى عليه  �ملُدَّ
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مت  هل  للطرفني  �لد�ئرة  وب�سوؤ�ل  �ملو�سوع،  بهذ�  يتعلق  �سيء  باأي  �لآخر  �لطرف  مطالبة  طرف 
ِعي باأنه ��ستلم مبلغ مليون ومائتني وخم�سني �ألف رياٍل فقط ثم ختم  تنفيذ هذ� �ل�سلح فاأجاب �ملُدَّ

�لطرفان �أقو�لهما.

َعى عليه بدفع مبلغ وقده �ستمائة و�أربعة �آلف وت�سعمائة  ِعي يطالب يف دعو�ه باإلز�م �ملُدَّ حيث �إن �ملُدَّ
َعى عليه وخم�سة وت�سعون رياًل و�لذي يذكر �أنه باقي ثمن �سيار�ت باعها على �ملُدَّ

َعى عليه بالتفاقية �ملوقعة بني �لطرفني باعتبار �أنها �أنهت �لنز�ع بني طرفيها و�أن  وحيث مت�سك �ملُدَّ
موكله قام بتنفيذ بنودها.

1426/7/15هـ  �ملوؤرخة  �لتفاقية  وقعها  قد  �لطرفني  �أن  �لق�سية  �أور�ق  من  �لثابت  �إن  وحيث 
َعى عليه( بدفع مبلغ وقدره  و�لتي ت�سمنت يف بندها �خلام�ص ما ن�سه )قام �لطرف �لثاين )�ملُدَّ
ِعي( عن �لدعوى  )1250000 ريال( وذلك مبوجب �سيكني....... مقابل تنازل �لطرف �لأول )�ملُدَّ
�أنه ل يحق لأي  �أنه �تفق �لطرفان على  ِعي به( كما ن�ص �لبند �ل�ساد�ص منه على  وبقية �ملبلغ �ملُدَّ

منهما مطالبة �لآخر باأي �سيء يتعلق بهذ� �ملو�سوع �عتبارً� من تاريخ �لتوقيع على هذ� �لتفاق(.
وم�سمون هذه �لتفاق �نه �أنهى �لنز�ع بني �لطرفني وت�سمن تنازل �ملدعي، بل �إن هذه �لتفاقية قد 
حازت قوة بتنفيذ �لطرفني لها بت�سليم �ملبلغ �ملن�سو�ص عليه فيها، وبالتايل فاإن �لأ�سل ترتب �آثار 
ِعي يف هذه �لدعوى  َعى عليه به، وعليه فاإن ما يطالب به �ملُدَّ هذ� �لتنازل ل�سيما وقد مت�سك �ملُدَّ
و�للتز�مات  �لإقر�ر�ت  فاإن  �لعامة  �ملبادئ  ومبوجب  �إنه  وحيث  �لتفاقية،  هذه  بنود  عليه  ت�سري 
�لأ�سل فيها �سريان �آثارها و�إعمال موجبها، ول يقبل �لرجوع عنها �إذ �ل�ساقط ل يعود ول يقبل رجوع 

�ملقر عما �أقر به وما تنازل عنه.
ِعي من �أنه وقع على هذ� �ل�سلح م�سطرً� وذلك لكي ياأخذ �ملبلغ �ملذكور  ل يغري من ذلك ما �أثاره �ملُدَّ
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َعى عليه قد ��سطره �إىل ذلك مبماطلته له، ذلك �أن �لأ�سل  يف �ل�سالح ويطالب مبا عد�ه لكون �ملُدَّ
�سدور �لإقر�ر�ت و�للتز�مات عن ر�سا و�ختيار �إذ� �لإكر�ه على خالف �لأ�سل، ومن يدعي وجود 
�أثرت على �لإر�دة يقع عليه عبء �لإثبات، ومن ثم فاإن �لإجلاء و�لإكر�ه ي�ستلزم �لنظر يف  �سائبة 
طبيعة ذلك �لإكر�ه �ملدعي، وهي يدخل �سمن ما يوؤثر على �لإر�دة، ومن ثم �لنظر يف ثبوته، وحيث 
َعى عليه ��سطره للتنازل مبماطلته له ومنعه من  ِعي و�لذي يذكر �أن �ملُدَّ �إنه بالنظر فيما �دعاه �ملُدَّ
حقه، مما يتبني معه �أن ذلك ل يدخل �سمن �لإكر�ه �ملوؤثر عن �لإر�دة، �إذ �ملمانعة �أو �ملماطلة عن 
دفع �حلق ل تقت�سي وجود �إكر�ه يوؤثر على �لإر�دة، �إذ بالإمكان �لتو�سل للحق يف حال وجود �ملماطلة 
ِعي يقرر �أن لديه �لإثباتات  �أو �لمتناع عن طريق �لو�سائل �ملتاحة من �لتقا�سي ونحوه، ل�سيما �أن �ملُدَّ
�أمام  �ملاثلة  دعو�ه  �أقام  قد  ِعي  �ملُدَّ �أن  هذ�  يوؤكد  دعو�ه،  لئحة  يف  �إليها  �أ�سار  و�لتي  حلقه  �ملثبتة 
�لق�ساء مما يعني و�حلال كذلك �أن �ملمانعة �أو �ملماطلة مل تكن مانعًا من �ملطالبة باحلق، و�إذ كان 
�لأمر كذلك وحيث مل يكن فيما �أدعاه �ملدعي- على �فرت��ص ثبوته- ما يوؤثر على �لإر�دة �أو ي�سوبها 
مما يبقى �لأ�سل �ساريًا وهو �سدور هذ� �لتفاق �لذي ت�سمن �لتنازل عن ر�سا و�ختيار، ول م�ساغ 
ِعي من �ملماطلة ونحوها يف ظل ما تقدم من كونها ل ت�سكل �إكر�هًا  حينئذ لبحث ثبوت ما �دعاه �ملُدَّ

�أو ��سطر�رً� موؤثرً� على �لإر�دة فيما لو ثبتت.
ولكل ما تقدم وحيث �إن �لتفاقية قد ت�سمنت �إنها نز�ع �لطرفني وتنازل �ملدعي، كما ت�سمنت على 
�أنه ل يحق لأي منهما مطالبة �لآخر باأي �سيء يتعلق بهذ� �ملو�سوع مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل رد 

دعوى �ملدعي.
لذلك حكمت الدائرة برد هذه الدعوى املقامة من  ... �ضد ... ملا هو مبني يف االأ�ضباب. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/99/ق لعام 1425هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 249/د/جت/1 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 199/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/5/28هـ

1- دعوى – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى؛ ل�ضابقة الف�ضل فيها – من �ضروط �ضحته – �ضبق 

ح�ضم مو�ضوع النزاع .

و�إجر�ء�ت  �لنز�ع  طريف  بني  د  حمدَّ �تفاق  لوجود  دعو�ه؛  عن  ِعي  �ملُدَّ تنازل  باإثبات  حكم  �سدور 
متهيدية بينهما حلله وديًا – عدم نفاذ �لتفاق ل يحول دون �إقامة �لدعوى من جديد؛ لأن مو�سوع 

�لنز�ع مل ُيف�سل فيه – �أثر ذلك: رف�ص �لدفع.
2- عقد بيع – عيب املبيع – التنازع يف وقت حدوث العيب – خربة – �ضهادة – ميني.

�ء �إ�سابة  َعى عليها بدفع تعوي�ص عن �خل�سارة �لتي حلقت بها من جرَّ ِعية باإلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
ِعية للتقرير �ملخربي �ملثبت ملر�ص  �لدجاج �ملُ�سرَتى منها مبر�ص �ملارك�ص – عدم �سحة ��ستناد �ملُدَّ
َعى  �ملُدَّ �سي�سان  غري  من  تكون  قد  �لعينة  تلك  لأن  عليه؛  �لحتمال  لدخول  �ل�سي�سان  من  عينة 
لإمكان  �خلربة  جهة  – �إثبات  عية  للمدَّ تعود  �سي�سان  من  �إليها  �نتقلت  �لإ�سابة  تكون  �أو  عليها، 
حدوث �لإ�سابة باملر�ص بطريق �لعدوى، و�أن �أعر��سه غالبًا ما تظهر �آثارها من )12-30( �أ�سبوعًا 
– ��ستناد  م�سابة  تكن  ومل  منها،  عينات  و�أجرت حتليل  �لب�ساعة  عاينت  باأنها  ِعية  �ملُدَّ – �إقر�ر 
يرد منه  و�أنه مل  يعمل يف �خلرج،  �آخر  �إىل عميل  �ل�سي�سان  بيع جمموعة من  �إىل  َعى عليها  �ملُدَّ
�سكوى جتاهها – �سهادة �ل�ساهدين ب�سالمة �لب�ساعة وقت �ل�ستالم ظاهريًا من �لأمر��ص – ثبوت 
حدوث �ملر�ص يف �لدجاج �ملبيع بعد �ل�ستالم، وتقدمه �سك، ومن ثم فالقول يف هذ� �لنز�ع للبائع 
َعى عليها �لذي  – �أخذ �لد�ئرة ميني �ل�ستظهار من مدير مزرعة �ملُدَّ َعى عليها( مع ميينه  )�ملُدَّ
َعى عليها �أقوى �ملتد�عيني – �أد�ء مدير �ملزرعة �ليمن مثبتًا  با�سر ت�سليم �لب�ساعة بح�سبان �أن �ملُدَّ

عية – موؤدى ذلك: رف�ص �لدعوى. �سالمة �ل�سي�سان حمل �لعقد من �ملر�ص وقت ت�سليمها للمدَّ
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نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.
قر�ر جمل�ص �لوزر�ء )241( بتاريخ 1407/10/26هـ  وم�سمونه: " نقل �خت�سا�سات هيئات ح�سم 
�ملنازعات �لتجارية �ملن�سو�ص عليها يف �لنظم و�لقر�ر�ت مبا فيها �ملنازعات �ملتفرعة عن تطبيق 

نظام �ل�سركات �إىل ديو�ن �ملظامل".

ِعية ).....( مبوجب �لوكالة �ل�سادرة من كتابة عدل �لريا�ص  م وكيل �ملُدَّ بتاريخ 1425/1/8هـ تقدَّ
فيها:  قال  دعوى  بالئحة  �ملظامل  ديو�ن  �أمام   )142( جلد  1424/10/28هـ  بتاريخ   )10( برقم 
َعى عليها بتاريخ 2003/6/24م على �سر�ء عدد )35.000( خم�سة  تعاقدت موكلتي مع �ل�سركة �ملُدَّ
وخم�سة  خم�سمائة   )525.000( قدره  مببلغ  �أ�سبوع   )18-17( عمر  بيا�سة  فرخٍة  �ألف  وثالثني 
َعى عليها �لقيمة �ملتفق  وع�سرون �ألف رياٍل بو�قع �سعر �لفرخة �لو�حدة )15( رياًل، و��ستلمت �ملُدَّ
عليها نقدً�، ومت ��ستالم �لفر�خ، وبعد �أ�سبوع من ��ستالمها ز�د نفوقها مبعدل )60( فرخة يوميًا، 
و�سبب ذلك �إ�سابتها مبر�ص �ملارك�ص ح�سب تقرير �سعبة �ملخترب�ت �لبيطرية بوز�رة �لزر�عة و�ملياه، 
َعى عليها؛ جلرب �لأ�سر�ر �ملرتتبة من ذلك دون ��ستجابة  هذ� وقد تفاو�ست موكلتي مع �ل�سركة �ملُدَّ
عية عدم �إ�سابة �لفر�خ مبر�ص �ملارك�ص، ونتيجة لذلك تكبدت موكلتي خ�سائر فادحة ب�سبب  منها مدَّ
و�أربعمائة  مليونان  رياًل   )2.494.452( قدره  مببلغ  مادية  �أ�سر�رً�  بلغت  �لذكر  �سالف  �ملر�ص  

و�أربعة وت�سعون �ألفًا و�أربعمائة و�ثنان وخم�سون رياًل.
َعى عليها و�إلز�مها بدفع مبلغ وقدره )2.494.452( مليونان  لذلك تطلب موكلتي �حلكم على �ملُدَّ
و�أربعمائة و�أربعة وت�سعون �ألفًا و�أربعمائة و�ثنان وخم�سون رياًل قيمة �خل�سائر �لتي حلقت مبوكلتي 
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�ء �إ�سابة �لفر�خ مبر�ص �ملارك�ص. من جرَّ
لها عدة جل�سات، ويف جل�سة 1425/8/14هـ ح�سر وكيل  �لد�ئرة  �لدعوى حددت  �سبيل نظر  ويف 
ِعية ).....(، وذكر �أن موكلته تتنازل عن دعو�ها �ملقامة �سد ).....(، و�أنه �أ�سقط مبوجبه كافة  �ملُدَّ
مطالباته جتاه �ل�سركة بخ�سو�ص مو�سوع هذه �لق�سية رغبة منه يف ��ستمر�ر �لتعاون �ملثمر بينهما، 
وطلب �إثبات �لتنازل، فاأ�سدرت �لد�ئرة – بت�سكيلها �ل�سابق – حكمها رقم )216/د/جت/1( لعام 
م  َعى عليها ).....(، بعد ذلك تقدَّ ِعية �سركة ).....( عن دعو�ها �سد �ملُدَّ 1425هـ باإثبات تنازل �ملُدَّ
ِعية ).....( مبوجب �لوكالة رقم )64781( بتاريخ 1425/4/25هـ �أمام �لديو�ن بخطاب  وكيل �ملُدَّ
َعى عليها و�لتفاق على �ل�سلح على �أن يتم �لتعوي�ص بال�سكل  مفاده: �أنه مت �لجتماع مع �ل�سركة �ملُدَّ
 ).....( عليها  َعى  �ملُدَّ �ل�سركة  حمامي  يف  وثقة  نية  بح�سن  �ل�سابق  �لوكيل  ع  وقَّ قد  و�أنه  �ملنا�سب، 
ِعية مل توكله يف ذلك، وطلب  �إقر�رً� مل يوكل فيه، حيث تنازل عن �لدعوى و�أ�سقط �حلق و�ل�سركة �ملُدَّ
فتح �ملر�فعة يف �لق�سية فقررت �لد�ئرة – بت�سكيلها �ل�سابق – �إعادة فتحها، وعقدت عدة جل�سات 
َعى عليها مذكرة دفاع جاء فيها قوله: �أوًل: عدم  م وكيل �ملُدَّ تبادل فيها �لطرفان �ملذكر�ت، حيث قدَّ
برقم )216/د/جت/1(  �لد�ئرة  �ل�سادر من  �لقر�ر  فيها مبوجب  �لف�سل  ل�سابقة  �لدعوى؛  �سماع 
عية رفع هذه �لق�سية ويف  لعام 1425هـ يف �لق�سية رقم )1/99/ق( لعام 1425هـ، حيث �سبق للمدَّ
ِعية تتنازل  �ملو�سوع ذ�ته على موكلتي، و�سدر فيها �لقر�ر �ملذكور �أعاله �ملت�سمن يف منطوقه �أن �ملُدَّ
عن دعو�ها �ملقامة �سد موكلتي �ل�سركة �ل�سعودية ).....(، و�أنها �أ�سقطت مبوجبه كافة مطالباتها 
ِعية،  جتاه موكلتي بخ�سو�ص هذه �لق�سية، وطلبت �إثبات �لتنازل، وقد ��ستجابت �لد�ئرة لطلب �ملُدَّ
ِعية �آنذ�ك وكيلها �ل�سرعي ).....(، وحيث �إن  و�أ�سدرت قر�رها باإثبات هذ� �لتنازل، وقد مثَّل �ملُدَّ
عية رفع هذه �لق�سية مرة �أخرى، ونطلب  هذ� �لقر�ر �أ�سبح نهائيًا وباتًا يف �لق�سية، فال يجوز للمدَّ
�حلكم بعدم �سماع �لدعوى؛ ل�سابقة �لف�سل فيها، وهذ� مبد�أ ق�سائي م�ستقر عليه، وقد �سدر من 

ديو�ن �ملظامل �أحكام عديدة يف هذ� �ل�ساأن.
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ِعية يف هذه �لق�سية من �أن �لتنازل �لذي مت من �لوكيل �حلا�سر  ثانيًا: عدم �سحة ما ذكره وكيل �ملُدَّ
يف �لق�سية �ل�سابقة ل تخوله وكالته حق �لتنازل، وذلك ل�سببني:

وكالته،  على  �لد�ئرة  �طلعت  �ل�سابقة  �لق�سية  يف  ح�سر  �لذي   ).....( �لوكيل  �أن  �لأول:  �ل�سبب 
وتاأكدت من �سحتها يف �أحقيته بالتنازل، و�إل كيف �أ�سدرت �لد�ئرة قر�رها باإثبات �لتنازل؟!.

ع نيابة عن د. ).....( مدير عام  �ل�سبب �لثاين: �أن �لوكيل �لذي ح�سر يف هذه �لق�سية ).....( قد وقَّ
�ل�سركة، و�أحد �ل�سركاء بال�سركة على �لتنازل عن �لدعوى �لتي �سبق �لف�سل فيها، وذلك بالجتماع 
�لذي �نعقد مبكتبنا يوم �لثنني 1425/8/13هـ قبل جل�سة �حلكم بيوم و�حد �أمام �حل�سور، ويف 
ح�سور د. ).....( نف�سه �لذي طلب منه �لتوقيع نيابة عنه، ول ي�ستطيع �لوكيل، �أو موكله �أن ينكر� 
ِعية د. ).....( على نفي ذلك، وهذ�  ذلك، بل نطلب من �لد�ئرة توجيه �ليمني ملدير عام �ل�سركة �ملُدَّ
ِعية عن دعو�ها وعن كافة مطالباتها جتاه موكلتي، بالإ�سافة �إىل �أنه  يوؤكد للد�ئرة �سحة تنازل �ملُدَّ
ل ينبغي للوكيل، وهو مهني متخ�س�ص �أن يثري مثل هذ� �لدفع؛ لأن هذ� �لأمر حماولة نق�ص ما مت 
منه، وهذ� يفتح �لباب؛ للتن�سل من �للتز�مات، وهذ� �أمر ل يجوز �سرعًا، و�لقاعدة �ل�سرعية تقول: 

)من �سعى لنق�ص ما مت على يديه ف�سعيه مردود عليه(.
ثالثًا: رغم مت�سكنا �أ�سليًا بالدفع �ل�سكلي بعدم �سماع �لدعوى؛ ل�سابقة �لف�سل فيها، �إل �أننا نزوًل 
م جو�بنا على �لدعوى من ناحية �ملو�سوع، فاإننا ندفع بعدم �أحقية  عند رغبة �لد�ئرة بطلبها �أن نقدِّ
ِعية يف دعو�ها، حيث �إنها تعاقدت مع موكلتي مبوجب �تفاقية بيع موؤرخة 2003/6/24م على  �ملُدَّ
�أن تبيع موكلتي عليها عدد )35.000( فرخة بيا�سة، ومل تت�سمن �لتفاقية م�سوؤولية موكلتي عن 
ِعية �أخذت عينات دم من �لقطيع قبل ��ستالمه، ومت فح�سه لدى  �لفر�خ بعد ت�سلُّمها، كما �أن �ملُدَّ
للتاأكد من �سالمة �لفر�خ، وقد ت�سلمت �لفر�خ مبوجب خطابها يف 2003/7/15م  خمترب خا�ص؛ 
ِعية �ملوؤرخ  �ملرَفق �سورة منه مبلف �لق�سية بحالة جيدة دون �أية مالحظات، ويوؤكد ذلك خطاب �ملُدَّ
 )1150( عدد  با�ستالمها  ِعية  �ملُدَّ فيه  �أقرت  �لق�سية  مبلف  منه  �سورة  �ملرفق  2003/7/16م  يف 
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كنوعية  �ملرفو�ص  و�لعزل  �لنقل  �أثناء  �لنفوق  بدل  عن  عبارة  عليه  �ملتفق  �لعدد  على  زيادة  فرخة 
ِعية بعد ��ستالمها �لفر�خ قامت مبعاينتها وفرزها، فكيف  وحجم، �أي �أن هذ� �خلطاب يفيد باأن �ملُدَّ
ِعية منذ ��ستالمها حتى بد�ية  عي بعد مرور حو�يل �سهرين بوجود مر�ص بالفر�خ، علمًا باأن �ملُدَّ تدَّ

�لإنتاج، �أي بعد مرور �سهرين مل ي�سل موكلتي �أية �سكوى عن �لفر�خ �ملباعة.
عية ل تهدف من دعو�ها �سوى ��ستغالل موكلتي و�ل�سعي لتخفي�ص �ل�سعر �أو  و�أ�ساف قوله "�إن �ملدَّ
ِعية عن دعو�ها ومطالباتها، فهل ُيعقل  �حل�سول على كمية من �لفر�خ جمانًا، ويوؤكد ذلك تنازل �ملُدَّ
ِعية تتنازل عن مبلغ )2.494.425( رياًل دون مقابل، �إل �إذ� كانت تعلم متام �لعلم بعدم  �أن �ملُدَّ

�أحقيتها يف مطالبتها هذه؟"؛ لذ� نطلب من �لد�ئرة �حلكم ملوكلتي بالطلبات �لتالية:
1- �أ�سليًا بعدم �سماع �لدعوى؛ ل�سابقة �لف�سل فيها بحكم نهائي.

ِعية يف دعو�ها. 2- �حتياطيًا بعدم �أحقية �ملُدَّ
ِعية مذكرة جاء فيها قوله: بد�ية �أمت�سك بالئحة �لدعوى  م وكيل �ملُدَّ ويف جل�سة 1426/10/24هـ قدَّ
َعى عليها  �لتي �سبق و�أن قدمتها وبجميع �مل�ستند�ت �ملرفقة بها، و�إجابة على مذكرة دفاع �ل�سركة �ملُدَّ

�أقول:
1- �لإجابة على �لفقرة �أوًل: �إن �لقر�ر �ل�سادر من �لد�ئرة برقم )16/د/ت ح( لعام 1425هـ �أثبت 
ل له هذ� �لتنازل، وقد  تنازل موكلتي عن طريق وكيل �سرعي لي�ص له �حلق يف �لتنازل ووكالته ل تخوِّ

ر�جعت �لد�ئرة حكمها وقررت فتح �لق�سية.
ل  2- �لإجابة على �لفقرة )�لثانية(: �أما عن �ل�سبب �لأول، فاإن وكالة �لوكيل �ل�سرعي ).....( ل تخوِّ

له حق �لتنازل.
َعى عليها ).....( �جتمعت معه، وكان معي د.  �أما عن �ل�سبب �لثاين: فاإن و�قع �حلال �أن وكيل �ملُدَّ
�سروطه،  �ل�سلح، فطلبت حتريره وحترير  عليها  َعى  �ملُدَّ وعر�ست  ِعية  �ملُدَّ �ل�سركة  مدير   ).....(

وكان م�سمونه ما يلي:
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ِعية، وكان �لتفاق �أن يتم تق�سيط مبلغ هذ� �لقر�ر،  �أ- هناك قر�ر �سادر من مكتب �لف�سل �سد �ملُدَّ
ووقف تنفيذه عن طريق �حلقوق �ملدنية.

َعى عليها موكلتي �سو�سًا باأ�سعار منخف�سة حتى ت�سرتجع موكلتي خ�سارتها �لتي  ب- �أن تزود �ملُدَّ
َعى عليها. ت�سببت فيها �ملُدَّ

َعى عليها ).....( رف�ص حترير �لتفاق، و�ساغ تنازًل من تلقاء نف�سه مل منله عليه،  �إل �أن وكيل �ملُدَّ
وطلب من مدير �ل�سركة �لتوقيع، فرف�ص وقال: هذ� وكيلي و�ملحامي، فاإذ� كان ذلك جائزً� ونظاميًا 
َعى عليها: ل ميكن �أن يكون هذ� �تفاق دون ذكر م�سمون  ع لدر�يته بعمله، و�أنا قلت لوكيل �ملُدَّ فهو يوقِّ
�لتفاق، فكلمة تعاون مثمر ل تدل على �أي �سيء، و�ل�سلح يجب �أن يكون عادًل بني �لطرفني ول توجد 
به جهالة، فالتعاون �ملثمر جهالة؛ لأن حجم هذ� �لتعاون غري معروف، وغري معلوم �إل �أن ).....( 
كان  و�سهور  �أيام  ومرت  وكالتي،  متجاوزً� حدود  �لتنازل  بتوقيع  فقمت  �لتفاق،  ذ هذ�  �أنفِّ �أنا  قال 
َعى عليها؛ لتنفيذ �لتز�ماتها، �إل �أنها كانت ت�سوِّف ومتاطل �ملوعد يلي �ملوعد دون  موكلي ير�جع �ملُدَّ
َعى عليها، وبعد عدة �أيام ح�سرت �ل�سرطة؛  �أية فائدة، و�أخريً� مت طرد موكلي من ِقبل �ل�سركة �ملُدَّ

لتنفيذ قر�ر مكتب �لف�سل، ومت ذلك.
عت �لتنازل ثقة يف �ملحامي  لني �مل�سوؤولية ملا حدث، وقد �أخربته �أنني وقَّ وعندها �ت�سل بي موكلي وحمَّ

).....( لي�ص �إل .. وعليه قمت بتقدمي طلب �إعادة فتح �لق�سية.
ل بالتنازل، �أو بالإقر�ر، �إ�سافًة �إىل �أنه مبني على  وملَّا كان �إقر�ر �لتنازل �سدر من �سخ�ص غري خموَّ
َعى عليها �لذي تعهد بتنفيذ �لتفاق مل يوفِّ به، و�سدر من  �سلح به جهالة، و�إ�سافة �إىل وكيل �ملُدَّ
َعى عليها حتريره يف وثيقة �سلح، فاإن كل هذ�  َعى عليها خالف �لتفاق �ل�سفهي �لذي رف�ست �ملُدَّ �ملُدَّ
يعطينا �حلق للمطالبة بحقوق موكلتي �لتي �دعينا بها يف لئحة �لدعوى، ومما �سبق يت�سح للد�ئرة 

مدى �لظلم �لذي تعر�ست له موكلتي.
3- �لإجابة على �لفقرة )�لثالثة(: غري �سحيح �أن موكلتي عندما ��سرتت �لفر�خ �أخذت عينات دم 
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من كامل �لفر�خ، بل �إنه لو مت هذ� فاإنه تكون عينات ع�سو�ئية ل تعك�ص حقيقة �سالمة كامل كمية 
�لفر�خ �لبالغ قدرها )35.000( فرخة.

َعى عليها �أن �لتفاقية مل تت�سمن م�سوؤولية موكلته عن �سالمة �لفر�خ بعد  �أما عما ذكره وكيل �ملُدَّ
ت�سليمها، فهذ� كالم غري مقبول؛ لأن هذ� خمالف لقو�عد �ل�سريعة �لإ�سالمية.

�لفر�خ  ��ستلمت  موكلتي  �أن  فيه  منه مذكور  م  �ملقدَّ باأن �خلطاب  عليها  َعى  �ملُدَّ وكيل  ذكره  ما  �أما 
بحالة جيدة، فهذ� غري �سحيح؛ لأن �خلطاب جمرد �سند ��ستالم، وميكن للد�ئرة �لطالع على هذ� 

َعى عليها. �ل�سند؛ لتعلم خالف ما يدفع به وكيل �ملُدَّ
َعى عليها من ��ستالم موكلتي عدد )1150( فرخة زيادة مقابل �لنفوق �لناجت  �أما ما ذكره وكيل �ملُدَّ
فهي  نفوق  حدث  فاإذ�  عليها،  َعى  �ملُدَّ م�سوؤولية  من  �لنقل  لأن  موكلتي؛  تنكره  مل  فهذ�  �لنقل،  عن 
َعى عليها حتاول قلب �حلقائق، وعليه �أمت�سك بالئحة  �مل�سوؤولة، ومما �سبق يت�سح للد�ئرة �أن �ملُدَّ
مته من م�ستند�ت، وخا�سة تقرير �سعبة �ملخترب�ت �لبيطرية بوز�رة �لزر�عة و�ملياه  �لدعوى، وما قدَّ

�لذي يثبت �إ�سابة �لفر�خ مبر�ص �ملارك�ص �لذي ت�ساب به �لفر�خ من �لأم.
وز�رة  من  �سادر  تقرير  يوجد  �أنه  ِعية  �ملُدَّ وكيل  وذكر  �لطرفان  ح�سر  1427/5/16هـ  جل�سة  ويف 
�لزر�عة و�ملياه يفيد باإ�سابة �ل�سي�سان مبر�ص �ملارك�ص، فطلبت منه �لد�ئرة تقدمي ما يثبت �أن هذ� 
�أن هناك خطابات �سادرة من موكلته  َعى عليها، فذكر  �لتقرير يخ�ص �لب�ساعة �مل�سرت�ة من �ملُدَّ
ِعية  َعى عليها باأن موكلته ل تو�فق �ملُدَّ عى عليها تت�سمن ذلك، هذ� وقد �أجاب وكيل �ملُدَّ هة للمدَّ موجَّ
�لتكييف،  �سوء  منها  �أمور  عدة  ب�سبب  كان  و�إمنا  ب�سببها،  كان  �ل�سي�سان  يف  �ملوجود  �ملر�ص  باأن 
ِعية و�أنه  و�زدحام �حلظائر بالدجاج، و�أن ذلك كان بعد خروج جلنة من ِقبل موكلته، وبح�سور �ملُدَّ
م مذكرة �إي�ساحية عما ذكره يف  م �سورة من ذلك �خلطاب، كما قدَّ ِعية بذلك، وقدَّ مت �إ�سعار �ملُدَّ

هذه �جلل�سة، حيث قال فيها:
و10   9 يوم  يف  �أ�سبوعًا   )17( عمر  بيا�سة  دجاجة   )35.000( عدد  موكلتي  �سلَّمت  لقد   -
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و2003/7/11م.
- جميع �لدجاج �سليم ويوجد ��ستالم من �لعميل بخطابني موؤرخني يف 2003/7/16م، �لأول لعدد 
)35.000( دجاجة، و�لثاين لعدد )1150( دجاجة بدًل عن �لدجاج �لذي مت رف�ص ��ستالمه من 

ِعي، وقد �سبق تقدمي �مل�ستند�ت �لد�لة على ذلك. ِقبل �ملُدَّ
ِعية عينات دم من �لقطيع قبل ��ستالمه، ومت فح�سه لدى خمترب خا�ص بها؛ للتاأكد من  - �أخذت �ملُدَّ

ِعية توؤكد ذلك. �سحة �لقطيع، ولدينا �سهادتان من طبيبني كانا يعمالن لدى �ملُدَّ
- مت عمل عدة فحو�سات خمربية لحقًا، وللقطيع نف�سه وجميع �لنتائج �سليمة.

تكون  �أن  �ملفرو�ص  فمن  �لدجاج،  على  �ملاريك  �إ�سابة مبر�ص  هناك  �أن  لو  �لعلمية  �لناحية  من   -
�لأعر��ص ظاهرة ب�سكل و��سح، و�أهمها �لهز�ل، و�سمور ع�سالت �ل�سدر؛ لأن هذ� �ملر�ص يعرف 
بالعني �ملجردة، كما �أن �لأعر��ص �ملر�سية تظهر بو�سوح على �لدجاج �مل�ساب بعمر )6( �أ�سابيع، 
ِعية يتفح�ص كل دجاجة قبل ��ستالمها، ول  فما فوق، علمًا باأنه �أثناء ��ستالم �لدجاج كان طبيب �ملُدَّ

ي�ستلم �إل �ل�سليمة، ودليل ذلك رف�ص بع�سها و�إعطائه بدًل عنها.
�حلظرية  يف  �ملرباه  �لكمية  جدً�،  �سيئة  �لفنية  و�لتجهيز�ت  �ل�سحية  �لناحية  من  �ملزرعة   -
د�خل  و�لأقفا�ص  دجاجة،   )25.000( �لفعلية  �حلظرية  طاقة  باأن  علمًا  دجاجة،   )35.000(
�حلظرية �أطو�لها 40 × 50 �سم، ول تكفي لعدد �أكرث من )5( دجاجات، ولي�ص )7( دجاجات، كما 

هو موجود باحلظرية.
- خاليا �لتربيد مغلقة بالأمالح، ول ت�سمح بدخول �لهو�ء بحرية لد�خل �حلظرية، و�ملاء يت�سرب من 
�خلاليا �إىل د�خل �حلظرية ب�سبب �نغالق �خلاليا، و�ل�سغط �ل�سالب �لذي ياأتي من مر�وح �ل�سفط.
- �أر�سيات �لأقفا�ص مك�سرة ومربوطة باأ�سالك حديدية جارحة، وكذلك جدر�ن �لأقفا�ص و�سقفها، 
مما ي�سبب جروحًا و�إ�سابات ميكانيكية ت�سبب نفوق �لدجاج، وهذ� ما ُوجد يف معظم �لدجاج �لنافق.
�ملاء �سمن  كافية من  لو�سول كمية  يكفي  ل  �لأقفا�ص، وهذ�  و�حدة يف معظم  ماء  فتحة  توجد   -
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يتاأثر  ل  حتى  للدجاج  �ملاء  من  كافية  كمية  لو�سول  حللمتني  �لفعلية  �حلاجة  �إن  حيث  �لقف�ص؛ 
�إنتاجها، وم�ستوى مو��سري �ملاء غري منتظم يف �لأقفا�ص.

- فتحة نزول �لبي�ص من �لأقفا�ص �إىل �سري نقل �لبي�ص �سيقة؛ مما ل ي�سمح بنزول �لبي�سة بحرية، 
حالة  �نت�سار  ي�سبب  ما  وهذ�  �لدجاج،  ِقبل  من  و�فرت��سها  للك�سر،  يعر�سها  �لقف�ص  يف  وبقائها 

�لفرت��ص بينها.
تتم  مل  حيث  �لزر�عة،  لوز�رة  و�أر�سلتها  ِعية  �ملُدَّ �أخذتها  �لتي  بالعينات  موكلتي  معرفة  عدم   -
مبعرفتها، ول تدري هي من دجاجها، �أم من م�سادر �أخرى موجودة يف �ملزرعة؟ حيث يوجد قطعان 

من �سركات �أخرى �سمن �ملزرعة.
عي  - عند زيارة �ملوقع بناًء على �لتفاق مع ).....( �ساحب �مل�سروع للوقوف على �مل�سكلة �لتي يدَّ
ِعي،  بها، ح�سر كٌل من �ملهند�ص ).....( و�لدكتور ).....( وبوجود �لدكتور ).....( من طرف �ملُدَّ
وهو �مل�سرف على �ملزرعة، علمًا باأن �ل�سيد ).....( مل يح�سر تلك �لزيارة �ملتفق عليها معه، وقد 
وجدت �ملزرعة ب�سكل عام بحالة �سيئة، ومت �لدخول للحظرية مو�سوع �ل�سكوى، وكانت جميع حالت 
�لوفيات ناجتة عن جروح ميكانيكية، حيث تظهر �جلروح بالر�أ�ص و�لرقبة و�جل�سم ب�سكل و��سح، 
ووجود �أقفا�ص بها )8( دجاجات، و�أخرى بها )7( دجاجات، و�إد�رة �حلظرية �سيئة للغاية، حيث 
ل يوجد علف كاف �سمن �حلظرية ب�سبب تعطل جنزير �لعلف، و�لبي�ص يتم جمعه يدويًا، ووجدت 
كميات كبرية من �لبي�ص و�قعة يف �أر�سية �حلظرية حتت �لأقفا�ص ب�سبب فتحات �لأر�سية لالأقفا�ص، 

وهذ� ما ي�سبب هدر كبري يف �لإنتاج.
- يوجد عميل باخلرج مت بيعه عدد )12.000( دجاجة من �لقطيع نف�سه، و�مل�سدر و�حد، ول توجد 

�أية �سكوى من طرفه ل �إنتاجًا ول �سحيًا.
- وقت �لزيارة كان �لإنتاج )77( كرتونًا، وهو ما ي�سكل )84%( �إنتاج، ويف حالة �لإ�سابة مبر�ص 

�ملاريك ل ي�سل �لإنتاج �إىل �أكرث من )%50(.
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ِعية قد فح�ست �لدجاج �لذي مت بيعه  و�أ�ساف يف هذه �جلل�سة قوله: "باأن لديه �ساهدين على �أن �ملُدَّ
لها قبل ��ستالمه بثالثة �أيام".

وذكر   ،).....( عليها  َعى  �ملُدَّ ووكيل   ،).....( ِعية  �ملُدَّ وكيل  ح�سر  1427/10/22هـ  جل�سة  ويف 
�لأخري �أن لديه �سهودً�، ويطلب �سماع �سهادتهم، وبا�ستدعائهم ح�سر �ل�ساهد �لأول و��سمه ).....(، 
).....( �جلن�سية، يحمل �إقامة رقم ).....( بتاريخ 1425/12/28هـ �سادرة من جو�ز�ت �لريا�ص، 
لعام   )3( �سهر  من   ).....( مز�رع  لدى  يعمل  كان  �إنه  وقال:   ،).....( لدى  �لآن  يعمل  �أنه  وذكر 
تكليفه  �إنه مت  قال:  �لنز�ع،  لديه عن مو�سوع  وب�سوؤ�له عما  لعام 2005م،  �سهر )6(  2004م حتى 
مت  و�أنه   ،).....( �سركة  من  �سر�وؤه  مت  �لذي  �ل�سي�سان  بفح�ص  �لربكة  مزرعة  �ساحب  ِقبل  من 
�لنتقال �إىل �ل�سركة برفقة مندوب �سركة ).....(، ومت �أخذ عينات ع�سو�ئية من دم �ل�سو�ص، ومت 
فح�سه يف خمترب �سركة ).....(، و�ت�سح �أن �ل�سو�ص �سليم، ول يحمل مر�ص مريك�ص، و�إمنا لديه 
�نخفا�ص يف �ملناعة، وما ي�سمى �آي بي، ومت ��ستالم �ل�سو�ص ونقله �إىل مز�رع ).....(، وبعد ذلك 
مت �إعطاوؤه لقاح؛ ملقاومة �لآي بي، وبعد ذلك بد�أ يكرب �لدجاج، وبد�أ باإنتاج �لبي�ص، وبعد �سماع وكيل 
بينما  تاريخ 2004/3م  لدى موكلته من  يعمل  �أنه  �ل�ساهد ذكر  �إن  قال:  �ل�ساهد،  ل�سهادة  ِعية  �ملُدَّ
�ل�سو�ص حمل �لدعوى مت �سر�وؤه يف 2003/6/24م، كما �أن �لختبار �لذي مت على �ل�سو�ص مت يف 
َعى عليها، كما �أنه مت على عينات ع�سو�ئية، و�ملر�ص مريك�ص قد يكون موجودً� يف جزء  خمترب �ملُدَّ
من �ل�سو�ص �لذي مل يتم �أخذ عينات منه، ومن ثم مت �نتقال �ملر�ص �إىل باقي �ل�سو�ص عن طريق 
�إنه �أخطاأ يف تاريخ  �لعدوى، وب�سوؤ�ل �ل�ساهد عما ذكره وكيل مز�رع ).....( بالن�سبة لعمله، قال: 
بد�ية �لعمل لدى مز�رع ).....(، حيث �إن تاريخ عمله كان يف عام 2003م، وهو �لذي قام مبعاينة 
مر�ص  عن  �لدم  فح�ص  مت  هل  متاأكد،  غري  �أنه  �ل�ساهد  و�أ�ساف  حينه،  يف  و��ستالمها  �ل�سو�ص 
مريك�ص �أو مر�ص ماريك؟ وقال: �إن تقرير �لفح�ص موجود لدى مز�رع �لربكة، هذ� ما لديَّ و�هلل 

على ما �أقول �سهيد.
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�إقامة رقم ).....(  �لثاين، وهو ).....(، ).....( �جلن�سية، مبوجب رخ�سة  �ل�ساهد  �أح�سر  كما 
لدى  ��ست�ساريًا  يعمل  �أن  �ل�ساهد  ذكر  وقد   ،).....( وكفيله  �لريا�ص،  م�سدرها  2003م  تاريخها 
موؤ�س�سة ).....(، و�أن �ساحب مز�رع ).....( ).....( �ت�سل عليه، وذكر له �أنه ��سرتى من �سركة 
).....( فروخ بيا�ص، وطلب منه معاينتها مع �لدكتور ).....(، و�لدكتور ).....(، و�أنه مت �لوقوف 
مع �ملذكورين على �لفروخ، و�ت�سح له ظاهريًا خلو �لدجاج من �لأمر��ص �لظاهرية، ف�ساألته �لد�ئرة 
هل مر�ص مارك�ص ميكن معرفته بطريق �مل�ساهدة، فقال: �إنه عند معاينته للفروخ كان عمرها حو�يل 
)13( �أ�سبوعًا، و�أن �ملر�ص يف هذ� �لعمر ل يظهر �إل عن طريق �ملخربي، و�أ�ساف �أنهم �تفقو� على 
�أن يقوم ).....( و).....( باأخذ عينات ع�سو�ئية من �لدم؛ لتحليلها، و�لتاأكد من خلو �لدجاج من 

�لأمر��ص �لتي ل ميكن معرفتها ظاهريًا، هذ� ما لديَّ و�هلل على ما �أقول �سهيد.
بعد ذلك طلبت �لد�ئرة من �لطرفني �إح�سار حتليل �ملخترب �لذي �أ�سار �إليه ).....(، وكذ� �ل�سجل 
فا�ستعد�  �لطرفني،  بني  �لتفاقية  من  )�ل�ساد�سة(  �لفقرة  يف  �إليه  و�مل�سار  �ملباع  للدجاج  �ل�سحي 

بذلك.
َعى عليها �سور وم�ستند�ت ذكر �أنها تت�سمن حتليل �ملخترب،  م وكيل �ملُدَّ ويف جل�سة 1428/2/1هـ قدَّ
م �سورة م�ستند ذكر �أنها تثبت وجود د. ).....( على  وكذلك �ل�سجل �ل�سحي للدجاج �ملباع، كما قدَّ
َعى عليها طلب  مه وكيل �ملُدَّ ِعية على ما قدَّ ر�أ�ص �لعمل �أثناء ت�سليم �ل�سي�سان، وبعد �طالع وكيل �ملُدَّ

مهلة للرد.
بتاريخ   )40610( رقم  �لوكالة  مبوجب   ).....( ِعية  �ملُدَّ وكيل  ح�سر  1428/8/20هـ  جل�سة  ويف 
ِعية مذكرة جاء  م وكيل �ملُدَّ َعى عليها ).....( و).....(، وقدَّ 1428/4/29هـ، كما ح�سر وكيل �ملُدَّ
َعى عليها �للتفاف حولها ببع�ص  فيها قوله: نود �لتاأكيد على بع�ص �حلقائق �لتي يحاول وكيل �ملُدَّ
�ل�سك  ل  و�ليقني،  �جلزم  على  ُتبنى  �لأحكام  �أن  �سرعًا  �ملعلوم  ومن  �ملاريك،  مر�ص  حول  �لآر�ء 
تعوي�ص  به من  �أحقية موكلتنا فيما تطالب  توؤكد  �لتي  و�لتخمني و�لحتمال، وُنمل هذه �حلقائق 
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فيما يلي:
عند  �ملر�ص  �آثار  وتظهر  �أ�سبوعًا  يوم حتى )15(  �ل�سي�سان من عمر  ي�سيب  �ملاريك  1- مر�ص 
لالإنتاج  لتوريد دجاج جاهز  عليها  َعى  �ملُدَّ �ل�سركة  مع  تعاقدت  موكلتنا  �إن  وحيث  �لإنتاج،  مرحلة 
َعى عليها  وخايل من �لأمر��ص عمر )16( �أ�سبوعًا، وبالتايل فاإن �لدجاج �ملري�ص قد تربى لدى �ملُدَّ
يرتبى عندها  �لتي مل  موكلتنا  �إىل  و�نتقل مبر�سه  �أ�سبوعًا(،   16 �إىل  يوم  مز�رعها )من عمر  يف 
َعى عليها، وبد�أت موكلتنا تنتظر  �لدجاج حامل �ملر�ص، وعند �إي�سال �لدجاج �إىل موكلتنا من �ملُدَّ
�لإنتاج ظهر �ملر�ص، وثبت بتقرير وز�رة �لزر�عة، كل ذلك يدل دللة و��سحة على �أن �لدجاج �ملورد 

َعى عليها م�ساب بهذ� �ملر�ص �لذي تربى لديها من عمر يوم �إىل )16( �أ�سبوعًا. من ِقبل �ملُدَّ
ل حالة و�حدة  2- �أن عمر مزرعة موكلتنا تتجاوز )27( عامًا، وخالل هذه �لأعو�م �لطويلة مل ت�سجَّ
َعى عليها، و�ل�سوؤ�ل هنا: ملاذ�  بفريو�ص �ملاريك لدى وز�رة �لزر�عة �إل بعد �سر�ء هذ� �لقطيع من �ملُدَّ
�أ�سيب هذ� �لقطيع بالذ�ت بهذ� �ملر�ص مع �لعلم بوجود �أنو�ع �أخرى يف عنابر �أخرى باملزرعة؟ ومن 
�حلقائق �لتي نرغب �أن نوؤكد عليها بالإ�سافة �إىل ما �سقناه �أعاله هو �أن مر�ص �ملاريك مر�ص ور�ثي، 

ومعلوم لدى غالبية �لأو�ساط �لعلمية.
وميكن للد�ئرة �ل�ستيثاق مما ذكرناه – و�إحالة ذلك �إىل جهة �خلربة – وذلك مبخاطبة �جلهات 

�ملخت�سة بهذه �ملو�سوعات )وز�رة �لزر�عة(؛ للتاأكد من �لآتي:
1- ما هي �لفرتة �لتي ميكن �أن ي�ساب بها �لدجاج �لبيا�ص بهذ� �لفريو�ص )�ملاريك(؟ هل فعاًل 
تقت�سر �لفرتة �لتي ميكن �لإ�سابة بها بهذ� �لفريو�ص على عمر يوم �إىل )15( �أ�سبوع؟ �أم تطول �أم 

تق�سر؟.
2- متى تظهر �آثار �لإ�سابة بهذ� �لفريو�ص؟ هل تظهر يف مرحلة �لإنتاج؟ �أم يف �أي �ملر�حل؟.

3- هل مر�ص �ملاريك مر�ص ور�ثي �أم ل؟.
َعى عليها و�فقا على �إحالة �ملو�سوع �إىل جهة �خلربة، فقررت �لد�ئرة  وبعر�ص ذلك على وكيلّي �ملُدَّ
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َعى عليها مذكرة قال فيها: �أوًل:  م وكيل �ملُدَّ �لكتابة لوز�رة �لزر�عة. ويف جل�سة 1428/10/16هـ قدَّ
ِعية مبذكرتها كالم مر�َسل ل دليل عليه، �لغر�ص منه �إ�ساعة �حلقيقة، حيث �إن  �إن كل ما ذكرته �ملُدَّ
مر�ص �ملاريك غري ور�ثي، وذلك ح�سب �إفادة �سعبة �ملخترب�ت �لبيطرية باإد�رة �لرثوة �حليو�نية يف 
وز�رة �لزر�عة و�ملياه باململكة �لعربية �ل�سعودية، حيث �إنها �أ�سدرت كتيبًا خا�سًا مبر�ص ماريك، وقد 
جاء يف �ل�سفحة )21( منه ما ن�سه: "مل يثبت �نتقال �ملر�ص عن طريق �لبي�ص �أو �ل�سي�سان عمر 
يوم ..." – و�أرفق �سورة ذلك – ويوؤكد ذلك �أي�سًا ما ورد يف كتاب علمي "دليل �لإنتاج �لتجاري 
للدجاج" ملوؤلفه �لدكتور ).....( بال�سفحة )577( ما ن�سه: "ول ينتقل فريو�ص مر�ص مارك عن 
طريق �أجنة �لبي�ص، وميكن �أن يقال من �لناحية �لعلمية �أن فريو�ص مارك ل ينتقل بتلك �لطريقة." 
ويعترب هذ� �لكتاب من �أهم �ملر�جع �لعلمية لدى �ملتخ�س�سني يف هذ� �ملجال، وهذ� بينة و��سحة 

على �أن مر�ص �ملاريك غري ور�ثي.
ِعية بالبند )2( "من �أن عمر مزرعتها يتجاوز )27( عامًا، وخالل هذه  ثانيًا: �إن ما ورد مبذكرة �ملُدَّ
ل حالة و�حدة بفريو�ص �ملاريك" ل يفيد يف مو�سوع �لق�سية، ولي�ص حجة  �لأعو�م �لطويلة مل ت�سجَّ
ِعية قبل ��ستالم  على �أن �ل�سو�ص �لذي مت �سر�وؤه من موكلتي م�ساب مبر�ص �ملاريك، وخا�سة �أن �ملُدَّ
�ل�سو�ص �أخذت عينات دم ع�سو�ئية من �لقطيع ومت فح�سه، وبعد �لتاأكد من �سالمته مت ��ستالمه 
�لكمية �مل�سرت�ه،  ��ستلمت عدد )1150( �سو�سًا زيادة على  �أية مالحظات، كما  بحالة جيدة دون 
بجل�سة  �لد�ئرة  �أمام  ذلك  �أثبتنا  وقد  وحجم،  كنوعية  و�لعزل  �لنقل  �أثناء  �لنفوق  بدل  عبارة عن 
ِعية، وهذه �سهادة �سحيحة  �لثنني 1427/10/20هـ ب�سهادة �لطبيبني �للذين كانا يعمالن لدى �ملُدَّ
�أنها  �لثانية  بال�سفحة  �ملوؤرخة يف 1426/9/12هـ  �أنكرت يف مذكرتها  ِعية  �ملُدَّ باأن  ومو�سلة، علمًا 

�أخذت عينات دم من �لقطيع، �لأمر �لذي يدل على عدم م�سد�قيتها.
ِعية يف مذكرتها بوجود �أنو�ع �أخرى من �ل�سو�ص مت �سر�وؤه من �آخرين، مما يعني  ثالثًا: �أقرت �ملُدَّ

عية. دين �لآخرين للمدَّ �حتمال �نتقال �لعدوى للقطيع من �ملورِّ
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لذ� نلتم�ص من �لد�ئرة �حلكم ملوكلتي بالطلبات �لتالية:
�ملذكر�ت  يف  �إثباته  �سبق  كما  نهائي  بحكم  فيها  �لف�سل  ل�سابقة  �لدعوى؛  �سماع  عدم  �أ�سليًا   -1

�ل�سابقة.
ِعية يف دعو�ها لالأ�سباب �ملتقدمة. 2- �حتياطيًا عدم �أحقية �ملُدَّ

هذ� وقد وردت للد�ئرة �إجابة وز�رة �لزر�عة بخطابها رقم )60615( بتاريخ 1428/10/9هـ على 
��ستف�سار �لد�ئرة عن مو�سوع �لنز�ع، وقد ت�سمنت ما يلي:

للمناعة  و�لكابتة  �لدجاج،  يف  لل�سرطانات  �مل�سببة  �لفريو�سية  �لأمر��ص  �أحد  �ملاريك  مر�ص   -1
وي�سببه فريو�ص هرب�ص )Herpes(. يظهر على �لطائر �مل�ساب فقد�ن للوزن و�سحوب و�سلل يف 
�لأرجل، �أو �لأجنحة مع وجود �أور�م �سرطانية يف �جللد، وباإجر�ء �ل�سفة �لت�سريحية يالحظ وجود 
�أور�م ح�سوية يف �لطحال و�لكبد و�لكلى و�ملبي�ص و�لع�سالت و�لأع�ساب وترت�وح ن�سبة �لنفوق يف 
نة )5-15%(، ويف �حلالت �حلادة قد ت�سل ن�سبة �لإ�سابة بال�سرطانات  �لطيور �مل�سابة غري �ملح�سَّ

�لليمفاوية يف �لأح�ساء �لد�خلية �إىل )70%( من �لقطيع.
2- ينتقل �لفريو�ص عن طريق �لعنابر �مل�سابة، حيث ت�ساب �لكتاكيت يف �ليوم �لأول من عمرها 

عن طريق �لفم و�جلهاز �لتنف�سي.
3- فرتة ح�سانة �ملر�ص ترت�وح ما بني )2-16( �أ�سبوع.

4- يظهر �ملر�ص عند عمر )3-4( �أ�سابيع، �أو �أكرث، وغالبًا ما بني )12-30( �أ�سبوعًا من �لعمر.
ب. 5- �ملر�ص لي�ص ور�ثيًا؛ حيث �إنه ل ينتقل من �لأمهات �إىل �ل�سي�سان عن طريق �لبي�ص �ملخ�سَّ

– باأن كثريً� من �أمر��ص �لطيور  �أما بخ�سو�ص ر�أي هذه �لوز�رة يف هذ� �لنز�ع، - نفيد �لد�ئرة 
�لأعر��ص  فاإن  �ملاريك،  مر�ص  حالة  ويف  �لت�سريحية،  و�ل�سفات  �لظاهرية  �أعر��سها  يف  تت�سابه 
�لظاهرية و�ل�سفة �لت�سريحية ذ�ت فائدة حمدودة يف ت�سخي�ص �ملر�ص، وخا�سة مع �سرورة تفريقه 
مع مر�ص �لليكوزي�ص، وبالتايل فاإنه يجب �أن يتوفر تقرير فني بيطري من خمترب معتمد من ِقبل 
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�لوز�رة يوؤكد �لإ�سابة مبر�ص �ملاريك عن طريق �لختبار�ت �لعلمية �ملوؤكدة لذلك، وحتديد ن�سبة 
�لإ�سابة يف �لقطيع، فاإذ� ما مت تاأكيد �لإ�سابة، وكانت ن�سبتها �أكرث من )20%( من �لقطيع، فيكون 
دة للدجاج، حيث �إنه من �ملفرت�ص �أن يتم �لتح�سني �سد هذ�  �مل�سوؤول عن ذلك هي �ل�سركة �ملورِّ
�أو عند عمر )18( يومًا من عمر �جلنني يف �حل�سانة  �ملر�ص عند عمر يوم و�حد د�خل �ملفق�ص، 
دة لل�سو�ص، ويعطي هذ� �لتح�سني حماية �سد ظهور �لأعر��ص �ملر�سية لهذ�  من ِقبل �ل�سركة �ملورِّ

�ملر�ص ت�سل �إىل )80-90%( طو�ل فرتة �لرتبية و�لإنتاج حتت ظروف �لإنتاج �لتجارية.
ومت تزويد �لطرفني بن�سخة من �إجابة وز�رة �لزر�عة.

�ل�سادر  �لتقرير  على  بالطالع  فيها:  قال  مذكرة  ِعية  �ملُدَّ وكيل  م  قدَّ 1428/10/22هـ  جل�سة  ويف 
من وز�رة �لزر�عة �ملتعلق باإفادتها جتاه �ملر�ص، وكذ� �لنز�ع ثبت مبا  ل يدع جماًل لل�سك م�سوؤولية 
َعى عليها؛ وذلك لقيامها بتوريد دجاج م�ساب مبر�ص �ملاريك، مما ترتب عليه �إحلاق �ل�سرر  �ملُدَّ

مبوكلتنا، و�لأدلة على ذلك ن�سوقها مما جاء يف تقرير وز�رة �لزر�عة، وهي كالآتي:    
�سوؤ�ل  على  بالرد  �لزر�عة(  بوز�رة  �حليو�نية  �ل�سحة  �سعبة  �حليو�نية  �لرثوة  )�إد�رة  قيام  �أوًل: 
�لد�ئرة عن متى ي�سيب هذ� �ملر�ص �لدجاج، فجاءت �لإجابة يف �لفقرتني )2، 3(، حيث ن�ست 
�لفقرة )2( على �أنه: )ينتقل �لفريو�ص عن طريق �لعنابر �مل�سابة، حيث ت�ساب �لكتاكيت يف �ليوم 

�لأول من عمر عن طريق �لفم و�جلهاز �لتنف�سي(.
َعى  َعى عليها، حيث �إن �لكتاكيت عمر يوم كانت يف حوزة �ملُدَّ وهذ� دليل و��سح على م�سوؤولية �ملُدَّ

َعى عليها عن هذ� �لدجاج. عليها، و�لإ�سابة تلحق بها يف هذ� �لعمر، وبالتايل ثبتت م�سوؤولية �ملُدَّ
�ملر�ص  �لد�ئرة ما ن�سه: )فرتة ح�سانة  �سوؤ�ل  ردً� على  �لتقرير  �لفقرة )3( من هذ�  كما ن�ست 
ترت�وح ما بني )2-16( �أ�سبوعًا( ويعترب ما ذكرته �جلهة �ملخت�سة يف هذه �لفقرة دلياًل د�مغًا على 
�أن  َعى عليها عن توريد �لدجاج �ملري�ص ملوكلتنا، حيث ذكرت �جلهة �ملخت�سة  ثبوت م�سوؤولية �ملُدَّ
َعى  �ملر�ص ي�سيب �لدجاج ما بني )2-16( �أ�سبوعًا، وهي �ملدة �لتي كان فيها �لدجاج يف حوزة �ملُدَّ
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عليها، حيث �إن موكلتنا ��ستلمت �لدجاج عمر )16( �أ�سبوعًا فما فوق.
ثانيًا: ذكرت �جلهة �ملخت�سة يف �لفقرة )4( ردً� على �سوؤ�ل �لد�ئرة وهو ما هي فرتة ظهور �آثاره؟ 
 )30-12( بني  ما  و�أكرث  �أ�سابيع   )4-3( عمر  عند  يظهر  �ملر�ص  باأن  �ملخت�سة  �جلهة  رد  فجاء 
َعى عليها  �أ�سبوعًا من �لعمر، فاإجابة �جلهة �ملخت�سة جاءت لتوؤكد ما �سبق و�أن �أكدنا عليه باأن �ملُدَّ
باأن �لدجاج م�ساب  �أ�سبوعًا، ثم فوجئت موكلتنا  قامت بتوريد دجاج م�ساب ملوكلتنا عمر )16( 

بهذ� �ملر�ص.
)�أما  ن�سه:  ما  تقريرها  من   )5( �لفقرة  يف  �لتقرير  م�سدرة  �ملخت�سة  �جلهة  ذكرت  ر�بعًا: 
بخ�سو�ص ر�أي هذه �لوز�رة يف هذ� �لنز�ع، - نفيد �لد�ئرة – باأن كثريً� من �أمر��ص �لطيور تت�سابه 
يف �أعر��سها �لظاهرية، و�ل�سفات �لت�سريحية، ويف حالة مر�ص �ملاريك، فاإن �لأعر��ص �لظاهرية 
و�ل�سفة �لت�سريحية ذ�ت فائدة حمدودة يف ت�سخي�ص �ملر�ص، وخا�سة مع �سرورة تفريقه عن مر�ص 
�لليكوزي�ص، وبالتايل فاإنه يجب �أن يتوفر تقرير فني بيطري من خمترب معتمد من ِقبل �لوز�رة يوؤكد 
�لإ�سابة مبر�ص �ملاريك عن طريق �لختبار�ت �لعلمية �ملوؤكد لذلك(. �إن ما ذكرته �جلهة �ملخت�سة 
�ل�سابق،  باأنه يجب تو�فر تقرير من خمترب معتمد يوؤكد هذه �لإ�سابة هو ما قامت به موكلتنا يف 
�لتابعة  �لبيطرية  �ملخترب�ت  �سعبة  �حليو�نية  �لرثوة  )�إد�رة  وهي  معتمدة،  تقرير من جهة  و�سدر 
لوز�رة �لزر�عة و�ملياه(، و�لذي �سبق و�أن زودنا �لد�ئرة، و�لذي يثبت مبا ل يدع جماًل لل�سك من 

�إ�سابة هذ� �لدجاج بهذ� �ملر�ص.
�ملخت�سة يف  �أكدته �جلهة  ما  �أ�سبوعًا، وهو  �لدجاج خالل فرتة )16-2(  �ملر�ص ي�سيب  كان  وملَّا 
تقريرها، ولقيام موكلتنا با�ست�سد�ر تقرير من جهة معتمدة باإ�سابة هذ� �لدجاج مبر�ص �ملاريك؛ 

َعى عليها عن تعوي�ص موكلتنا لتوريدها دجاج م�ساب بهذ� �ملر�ص. لذ� فقد ثبتت م�سوؤولية �ملُدَّ
خام�سًا: ذكرت �جلهة م�سدرة �لتقرير يف نهاية �لفرتة )5( من تقريرها ما ن�سه: )حيث �إنه يتم 
�أو عند عمر )18( يومًا من عمر  �لتح�سني �سد هذ� �ملر�ص عند عمر يوم و�حد د�خل �ملفق�ص، 
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�لتح�سني حماية �سد ظهور  لل�سو�ص، ويعطي هذ�  دة  �ملورِّ �ل�سركة  ِقبل  �جلنني يف �حل�سانة من 
و�لإنتاج حتت ظروف  �لرتبية  فرتة  �إىل )80-90%( طو�ل  ت�سل  �ملر�ص  لهذ�  �ملر�سية  �لأعر��ص 
َعى عليها؛ وذلك لعدم  �لإنتاج �لتجارية(. �إن ما ذكرته �جلهة �ملخت�سة لدليل �آخر على م�سوؤولية �ملُدَّ
�لتز�مها مبا ذكرته �جلهة �ملخت�سة يف تقريرها بوجوب حت�سني �ل�سو�ص عمر يوم، وعمر )18( 
يومًا مما ترتب عليه �إ�سابة هذ� �لدجاج �ملري�ص، و�لذي وردته ملوكلتنا؛ وذلك لأن فرتة �لإ�سابة 

ترت�وح بني )2-16( �أ�سبوعًا، وهو ما ذكرته �جلهة �ملخت�سة يف �لفقرة )2، 3( من تقريرها.
ِعية �إثبات �أن �ملر�ص �لذي  ويف جل�سة 1428/12/27هـ ح�سر �لطرفان، وطلبت �لد�ئرة من وكيل �ملُدَّ
مت �كت�سافه على عينة من �ل�سي�سان من ِقبل وز�رة �لزر�عة قبل رفع �لدعوى كان على �ملجموعة 
�ل�سخ�ص  �إح�سار  عليها  َعى  �ملُدَّ وكيل  �لد�ئرة من  كما طلبت  عليها،  َعى  �ملُدَّ من  �سر�وؤها  �لتي مت 

ل بتنفيذ �لعقد، وت�سليم �لب�ساعة حمل �لدعوى، فا�ستعد� بتقدمي ما ُطلب منهما. �ملخوَّ
 – �جلن�سية   ).....( –  ).....( �ملدعو  كما ح�سر  �لطرفان،  جل�سة 1428/12/30هـ ح�سر  ويف 
م ما يثبت  ديانته �لإ�سالم، يحمل �إقامة رقم ).....( �سادر من �لريا�ص بتاريخ 1421/4/16هـ، وقدَّ
َعى عليها رقم ).....(، بتاريخ 1428/12/30هـ، ومفاده  م خطابًا من �ل�سركة �ملُدَّ �سفته، حيث قدَّ
�أنه يعمل لديها منذ تاريخ 1997/9/17م حتى تاريخه بوظيفة مدير موقع يف �ملز�حمية، و�أنه حال 

�لت�سلُّم و�لت�سليم للقطيع حمل �لنز�ع كان يعمل مديرً� للموقع.
ِعية مذكرة جاء فيها قوله: بناًء على طلب �لد�ئرة منا يف �جلل�سة �ل�سابقة  م وكيل �ملُدَّ هذ� وقد قدَّ
مبر�ص  �مل�ساب  نف�سه  �لدجاج  من  هي  �لزر�عة  وز�رة  ملخترب  �ملر�َسلة  نة  �لعيِّ �أن  يثبت  ما  تقدمي 

�ملاريك، نفيد �لد�ئرة بالآتي:  
1- �أن جميع وقائع �لدعوى ت�سري �إىل �أن �لدجاج م�ساب مبر�ص �ملاريك.

َعى عليها طو�ل فرتة �ملر�فعة تدفع باأن مر�ص �ملاريك �إ�سابة حقلية، وغري ور�ثي، مما يدل  2- �ملُدَّ
َعى عليها تقر بوجود �ملر�ص  �مل�ساب به �لدجاج. عليه �أن �ملُدَّ
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َعى عليها يت�سمن توفري )60( �ألف دجاجة باملجان، وخ�سم على  ع مع �ملُدَّ 3- حم�سر �ل�سلح �ملوقَّ
َعى عليها �أخلَّت بذلك مما دعا مبوكلتي  َعى عليها ملوكلتي كتعوي�ص، ولكن �ملُدَّ �لبي�ص من ِقبل �ملُدَّ

�إكمال �لدعوى.
4- تقرير �سعبة �ملخترب�ت �لطبية بوز�رة �لزر�عة �لذي يثبت �إ�سابة �لدجاج حمل �لدعوى مبر�ص 

�ملاريك.
ويف حالة �لتاأكد من ذلك، فاإننا نلتم�ص من �لد�ئرة �لكتابة لوز�رة �لزر�عة و�ل�ستف�سار منها عن 
لة ب�سجالت  �ملعلومة م�سجَّ �لعينة، وهذه  �أخذ منه  �لذي  �لدجاج  ونوع  �لدجاج،  به  �ملر�ص �مل�ساب 

خمترب �لوز�رة.
ِعية قرر مت�سكه باإجاباته �ل�سابقة،  مة من وكيل �ملُدَّ َعى عليها على �ملذكرة �ملقدَّ وبعد �طالع وكيل �ملُدَّ
و�كتفاءه مبا �سبق تقدميه، بعد ذلك وجهت �لد�ئرة للحا�سر �ملدعو ).....( ميني �ل�ستظهار فحلف 
قائاًل: "�أق�سم باهلل �لعظيم �أنني �أنا من �سلَّم �لب�ساعة حمل �لنز�ع، و�لتي هي )35.000( فرخة 
عية �سركة ).....(، وكانت �لب�ساعة وقت �لبيع �سليمة من مر�ص �ملاريك." بعد ذلك  بيا�سة للمدَّ

ُرفعت �جلل�سة.

َعى عليها عبارة عن �سي�سان لغر�ص  ِعية من �ملُدَّ �أن مثار �لنز�ع متعلق بب�ساعة ��سرتتها �ملُدَّ مبا 
�إمنائها و�إنتاجها، فاإن ديو�ن �ملظامل بهيئة ق�سائه �لتجاري يخت�ص بنظره، و�لف�سل فيه ��ستنادً� 

لنظام �ملحكمة �لتجارية وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )241(  وتاريخ 1407/10/26هـ .
�إمنا كان  �إليه  وفيما يتعلق بالدفع �ل�سكلي بانق�ساء �لدعوى �ملقيَّدة �سابقًا، فاإن �نق�ساءها �مل�سار 
لإجر�ء�ت متهيدية بني �لطرفني، ولي�ص تاأ�سي�سًا على �نق�ساء �حلق، ول حكمًا بالف�سل يف مو�سوع 

عى به و�لف�سل فيه. �لنز�ع، ومن ثم فاإن ذلك ل يحول دون �لنظر يف �حلق �ملدَّ
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�أنها  و�دعت  عليها،  َعى  �ملُدَّ ب�ساعة من  ب�سر�ء  قامت  ِعية  �ملُدَّ �أن  فبما  باملو�سوع،  يتعلق  فيما  و�أما 
َعى عليها ذلك باأن �لعيب حدث بعده. معيبة قبل �ل�ستالم، ودفعت �ملُدَّ

�جلمهور  مذهب  وهذ�  �لبائع،  قول  فالقول  و�إل  �لبينة،  له  ملن  �لنز�ع  هذ�  مثل  يف  �لقول  �أن  ومبا 
و��ستظهار �بن �لقيم، و�ختار �سيخ �لإ�سالم ورجح �بن عثيمني �أن �لقول قوله مع ميينه

عي به، ومن جملة ذلك: ِعية �سعت؛ لإثبات دعو�ها مب�ستند�ت تر�ها مثبتة للحق �لذي تدَّ ومبا �أن �ملُدَّ
�أُجري على  و�لذي  �لزر�عة،  لوز�رة  �لتابع  �ملخترب�ت  �سعبة  ِقبل  �لذي مت من  �ملختربي  �لتقرير   -
مبر�ص  �ل�سي�سان  �إ�سابة  �لنتيجة:  و�أظهرت  ِعية،  �ملُدَّ مبزرعة  �لكائنة  �ل�سي�سان  من  عينات 

�ملاريك.
َعى  ومبا �أنه ��ستناد يدخل عليه �لحتمال، فقد تكون تلك �لعينة �لتي �أخذت لي�ست من �سي�سان �ملُدَّ
عية، وعليه فال ي�سلح به �ل�ستدلل. عليها، �أو قد تكون �لإ�سابة �نتقلت �إليها من �سي�سان تعود للمدَّ
ِعية يف  دعو�ها على �إفادة جهة �خلربة �لو�ردة على ��ستف�سار �لد�ئرة عن �لنز�ع،  كما ��ستندت �ملُدَّ
-2( من  ترت�وح  وح�سانته  �لأول  �ليوم  من  تكون  �ملر�ص  بهذ�  �لكتاكيت  �إ�سابة  باأن  �أفادت  و�لتي 
16( �أ�سبوعًا، وتظهر �آثاره من )3-4( �أ�سابيع، وغالبًا من )12-30( �أ�سبوعًا، وحمل ��ستنادها �أن 
�لإ�سابة باملر�ص من �ليوم �لأول، وح�سانته ترت�وح من )2-16( �أ�سبوعًا، ووجهه �أن ذلك دليل على 

�إ�سابة �ل�سي�سان قبل �ل�ستالم.
�إن  بل  �لثالثني،  �لأ�سبوع  �إىل  �لأول  �ليوم  بعد  �ملر�ص  حدوث  تنِف  مل  �خلربة  جهة  �إفادة  �أن  ومبا 
مفهومها �أن �حلدوث ممكن بالعدوى، وعالوة على ذلك فاإن �لإفادة �أو�سحت �أن �ملر�ص غالبًا ما 
عية �أقرت باأنها عاينت �لب�ساعة، ومت �إجر�ء حتليل على  تظهر �آثاره من )12-30( �أ�سبوعًا، و�ملدَّ
عينات منها، ومل تكن تلك �لعينات م�سابة، وعليه فلو كانت كذلك لظهر فيها بحكم �أن ظهوره يف 
ِعية �إىل تلك  تلك �ملرحلة �لعمرية هو �لغالب، و�حلكم �إمنا يكون له، وبالتايل فال �سحة ل�ستناد �ملُدَّ

�جلزئية من �لإفادة.
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�لنفوق عن  زيادة  حالة  دة يف  �ملورِّ �جلهة  على  �مل�سوؤولية  لت  �لإفادة حمَّ تلك  �أن  �إىل  ��ستندت  كما 
َعى عليها. )20%( من �لقطيع، و�أن �لنفوق جتاوزها، مما يدل على م�سوؤولية �ملُدَّ

َعى عليها �أفاد باأن �لنفوق �ليومي كان مبعدل )60( �سو�سًا من �لقطيع، وحيث  وحيث �إن وكيل �ملُدَّ
�إن عدد �ل�سي�سان حمل �لعقد )35.000( �سو�سًا، وبالتايل فاإن عدد �لنفوق مل ي�سل �إىل ن�سبة 
ِعية بهذه �جلزئية  )20%( �ملذكور يف �إفادة جهة �خلربة لقيام �مل�سوؤولية، مما يبطل معه ��ستناد �ملُدَّ

من �لإفادة.
َعى عليها ��ستندت يف دفع �لدعاء على �سهادة �ساهدين على �لنحو �لو�رد بوقائع �حلكم،  ومبا �أن �ملُدَّ

و�للذين �سهد� ب�سالمة �لب�ساعة حمل �لنز�ع وقت �ل�ستالم من �لأمر��ص ظاهريًا.
ويبلغ عددها )12.000(  لها  �لعائدة  �ل�سي�سان  ببيع جمموعة من  �أنها قامت  �إىل  ��ستندت  كما 

لعميل يعمل يف مدينة �خلرج، و�أنه مل يرد منه �أية �سكوى جتاهها.
وقد �ُسئل �سيخ �لإ�سالم عن رجل باع قمحًا فبذره فتلف، فطلب �مل�سرتي من �لبائع خر�ج �لأر�ص، 
عى �مل�سرتي �أن �لعيب كان من  فهل يجب على �لبائع ذلك؟ وهل للم�سرتي �أن يطالبه بذلك؟ و�إذ� �دَّ

�لبائع؟.
فاأجاب – رحمه �هلل -: "�إذ� باعه و�سلَّم �إليه �ملبيع ثم تلف بعد ذلك عند �مل�سرتي، �أو بذره فتلف 
عى  فال �سمان على �لبائع، بل ي�ستحق جميع �لثمن، �إل �أن يكون به عيب �أو تدلي�ص ونحو ذلك، و�إن �دَّ
�مل�سرتي �أن تلفه ب�سبب عيب فيه، وكان ذلك �لقمح قد ��سرتى منه غري هذ� �مل�سرتي، و�سهدو� �أنه 
�سليم من �لعيب مل ُيقبل قول �مل�سرتي، و�إن مل يكن للبائع بينة، فالقول قوله مع ميينه، �إذ مل يقم 
بينة، و�أي�سًا فاإذ� قال �أهل �خلربة �أن �لعيب ل ينبت �لنبات �ملعتاد، وهذ� قد �أنبت �لنبات �ملعتاد، 

ثم هاف كان حجة للبائع".
مه �سك. ومبا �أن حدوث �ملر�ص يف �ملبيع بعد �ل�ستالم يقني، وتقدَّ

َعى عليها �أقوى �ملتد�عيني فقد ر�أت �لد�ئرة �أخذ ميني �ل�ستظهار منها. ومبا �أن �ملُدَّ
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هت  َعى عليها هو من با�سر ت�سليم �لب�ساعة حمل �لعقد، فقد وجَّ ومبا �أن �لثابت �أن مدير مزرعة �ملُدَّ
�ها على �لنحو �لو�رد بوقائع �حلكم مثِبتًا �سالمة �ل�سي�سان حمل �لعقد من  له �لد�ئرة �ليمني و�أدَّ

عية. مر�ص �ملاريك وقت ت�سليمها للمدَّ
ِعية فيما تطالب به، ورف�ص دعو�ها  فاإنه تاأ�سي�سًا على جميع ذلك تنتهي �لد�ئرة �إىل عدم �أحقية �ملُدَّ

يف ذلك.   
لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 5/1153/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 90/د/جت/21 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 224/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/6/22هـ

عقد بيع – اإقرار – ميني. 

َعى عليه بدفع قيمة �لب�ساعة �ملباعة عليه – ثبوت �أن �ملبلغ �ملتبقي حرر  ِعي �إلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
َعى عليه – �لن�ص يف �لتفاقية على �إقفال �حل�سابات �ل�سابقة  عنه �لطرفان �تفاقية مل ينكرها �ملُدَّ
عي – �أثر ذلك: عدم �سحة  على توقيعها، و�أن �ملبلغ �ملذكور فيها هو حق خال�ص وو�جب �ل�سد�د للمدَّ
َعى عليه با�ستحقاقه ح�سمًا مبقد�ر )30%( على قيمة �لب�سائع �لو�ردة بالتفاقية – موؤدى  �دعاء �ملُدَّ

َعى عليه ب�سد�د �ملبلغ مو�سوع �لدعوى. ذلك: �إلز�م �ملُدَّ

ِعي  تتلخ�ص وقائع هذه �لدعوى يف �أنه تقدم �إىل �ملحكمة �لإد�رية مبنطقة �ملدينة �ملنورة وكيل �ملُدَّ
َعى عليه ُقيِّدت ق�سية بالرقم �مل�سار �إليه �أعاله، و�أحيلت  ).....( بالئحة �دعاء يخت�سم فيها �ملُدَّ
�إىل هذه �لد�ئرة، ومت حتديد جل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 1429/1/11هـ موعدً� لنظرها، وبالند�ء على 
ِعي �ل�سابق �لإ�سارة �إليه، و�ملثَبت هويته يف �ل�سبط، وح�سر حل�سوره �بن  �لأطر�ف ح�سر وكيل �ملُدَّ
َعى عليه، فقررت �لد�ئرة  �إثبات لهويته، وقدم وكالة عن �ملُدَّ َعى عليه ).....(، ول يوجد معه  �ملُدَّ
عليه  َعى  �ملُدَّ وكيل  م  يقدِّ �ملو�فق 1429/1/12هـ حتى  �لثنني  يوم  �إىل جل�سة  �لدعوى  نظر  تاأجيل 
َعى عليه  �ملُدَّ �ل�سابق ح�سوره، وح�سر حل�سوره وكيل  ِعي  �ملُدَّ هويته، ويف تلك �جلل�سة ح�سر وكيل 
�إن موكلي ميتلك  قال:  ِعي عن دعوى موكله،  �ملُدَّ وكيل  وب�سوؤ�ل  �ل�سبط،  �ملثبت هويته يف   ).....(
َعى عليه وكياًل؛ لتوزيع منتجاته يف مدينة ينبع، وقد ترتب يف ذمته  م�سنع ).....(، وقد عنيَّ �ملُدَّ
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يقر مبوجبها  �تفاقية  ريالت، ومت حترير  وت�سعة  ومائة  �ألفًا  وثمانون  مبلغ وقدره )83109( ثالثة 
د منها )9000( ت�سعة �آلف، وتبقى يف ذمته مبلغ وقدره )74109(  َعى عليه بهذه �ملديونية �سدَّ �ملُدَّ
َعى عليه  �أربعة و�سبعون �ألفًا ومائة وت�سعة ريالت، �أطلب �إلز�مه ب�سد�د هذ� �ملبلغ، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ
توقيعها من  فاإنه مت  ِعي،  �ملُدَّ �لتي يتحدث عنها وكيل  و�ملديونية  بالن�سبة لالتفاقية  �جلو�ب، قال: 
ِقبل موكلي مقابل �تفاقية �أخرى مت �لتوقيع عليها من ِقبل موكلي ل يعلم م�سمونها، ول يدري عنها، 
ِعي، كما قدم مذكرة مكونة  ِعي وكالة حجبت لدى �ملُدَّ عي به �ملُدَّ فيها حل لإ�سكالية �ملبلغ �لذي يدَّ
ِعي ن�سخة من هذه �ملذكرة،  ِعي ت�سلم وكيل �ملُدَّ من �سفحة و�حدة ذكر �أنها جو�ب على دعوى �ملُدَّ
َعى عليه، و�لتي  وب�سوؤ�له �لرد على ما ت�سمنته، قال: بالن�سبة لالتفاقية �لتي يتحدث عنها وكيل �ملُدَّ
َعى  �ملُدَّ بها وكيل  �أقر  �لتي  �لتفاقية  �إل  �أنه مت حجبها لدى موكلي فغري �سحيحة، ول يوجد  يذكر 
مة �سمن �لدعوى  عليه، و�أما �لب�سائع �لتي يذكر �أنها خمالفة للمو��سفات، فاإنها بعد �لتفاقية �ملقدَّ
َعى عليه، وي�ستلم ب�سائعه وي�سدد قيمتها نقدً�، و�أما �ملبالغ �لتي يذكر �أنه دفعها كجزء من  يح�سر �ملُدَّ
َعى عليه عن بينة على  �لتفاقية، فهي �لتي �أو�سحتها يف دعو�ي، ول يوجد �سو�ها، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ
ما دفع به من وجود �تفاقية �أخرى غري �لتفاقية �لتي قدمها وكيل �ملدعي، فذكر �أنه ل بينة له �سوى 
ِعي على نفي �أن يكون هناك �تفاقية �أخرى  ما ذكر، ثم �أفهمته �لد�ئرة �أن ملوكله حق طلب ميني �ملُدَّ
مة �سمن لئحة �لدعوى، فهل يطلبها؟ فقرر �أنه يطلب ميينه، وبعر�ص ذلك على  غري �لتفاقية �ملقدَّ
ِعي طلب �لرجوع ملوكله و�سوؤ�له عن ذلك، وبناًء عليه قررت �لد�ئرة تاأجيل نظر �لدعوى �إىل  وكيل �ملُدَّ
ِعي ).....(، وح�سر  جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 1429/2/26هـ، ويف تلك �جلل�سة ح�سر وكيل �ملُدَّ
َعى عليه  َعى عليه ).....(، و�ل�سابق ح�سورهما، ويف هذه �جلل�سة قرر وكيل �ملُدَّ حل�سوره وكيل �ملُدَّ
�أنه بعد �جلل�سة �ل�سابقة رجع ملوكله، و�أفهمه مبا د�ر فيها، و�أنه �أخربه باأنه ل يرغب يف طلب ميني 
م  ِعي �لتي عر�ست يف تلك �جلل�سة، وعليه فاإنه يقرر رجوعه عما طلبه يف تلك �جلل�سة، ثم قدَّ �ملُدَّ
نة من �سفحتني، ذكر �أنها جو�ب على ما د�ر يف �جلل�سة �ل�سابقة ت�سلَّم وكيل  ِعي مذكرة مكوَّ وكيل �ملُدَّ
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َعى عليه ن�سخة منها، وبعد �طالعه عليها و�سوؤ�له �جلو�ب طلب مهلة لذلك، وبناًء عليه قررت  �ملُدَّ
و�ل�سابق   ،).....( ِعي  �ملُدَّ وكيل  ح�سر  وفيها  �ليوم،  هذ�  جل�سة  �إىل  �لدعوى  نظر  تاأجيل  �لد�ئرة 
�ل�سبط،  يف  و�سفته  هويته  و�ملثَبت   ،).....( �ملدعو  عليه  َعى  �ملُدَّ وكيل  حل�سوره  وح�سر  ح�سوره، 
نة من �سفحتني، ذكر �أنها متثل رد موكله على  َعى عليه مذكرة مكوَّ م وكيل �ملُدَّ ويف هذه �جلل�سة قدَّ
ِعي ن�سخة منها، وب�سوؤ�له �لرد على ما  مة يف �جلل�سة �ل�سابقة ت�سلَّم وكيل �ملُدَّ ِعي �ملقدَّ مذكرة �ملُدَّ
�أنه ل جديد فيها ي�ستوجب �لرد. و�أما بالن�سبة للخ�سم �لذي يتحدث عنه يف �لبند  ت�سمنته ذكر 
َعى عليه قد حددت �ملديونية �لتي يف ذمته بعد  )ثالثًا( من مذكرته، فاإن �لتفاقية �ملرَبمة مع �ملُدَّ
�حل�سم و�لت�سفية مببلغ وقدره )83109( ثالثة وثمانون �ألفًا ومائة وت�سعة ريالت، �سدد منها ت�سعة 
�آلف رياٍل، وتبقى يف ذمته �ملبلغ �لذي يطالب به موكله وقدره )74109( �أربعة و�سبعون �ألفًا ومائة 
ماه، ولي�ص لديهما ما يود�ن  وت�سعة �آلف رياٍل، ثم قرر �لطرفان �كتفاءهما مبا �سبق و�أن ذكر�ه وقدَّ

�إ�سافته.
َعى عليه باأن  ثم �أ�سدرت �لد�ئرة حكمها رقم )36/د/جت/21( لعام 1429هـ �لقا�سي باإلز�م �ملُدَّ
عي مبلغًا وقدره )74109( �أربعة و�سبعون �ألفًا ومائة وت�سعة �آلف رياٍل بناًء على �لأ�سباب  يدفع للمدَّ
َعى عليه على ذلك �حلكم، وقدم لئحة �عرت��سية  رة يف ثنايا ذلك �حلكم، ثم �عرت�ص �ملُدَّ �مل�سطَّ
�لتفاقية  �أخرى خالف  �تفاقية  بوجود  نفي دفعه  ِعي على  �ملُدَّ فيها بطلب موكله ميني  �أفاد  بذلك 
َعى  �ملُدَّ �أبد�ه  بناًء على ما  �لق�سية؛ ل�ستكمالها  �ملر�فعة يف  �إعادة فتح  �لد�ئرة  ر�أت  مة منه،  �ملقدَّ
 ).....( ِعي  �ملُدَّ وكيل  ح�سر  وفيها  1429/5/12هـ،  �ملو�فق  �ل�سبت  يوم  جل�سة  حتديد  ومت  عليه، 
�ل�سبط،  يف  و�سفته  هويته  و�ملثبت   ).....( عليه  َعى  �ملُدَّ وكيل  حل�سوره  وح�سر  ح�سوره،  �ل�سابق 
رفق  عليه  َعى  �ملُدَّ وكيل  مة من  �ملقدَّ �مل�ستند�ت  ِعي عن  �ملُدَّ وكيل  �لد�ئرة  �ساألت  �جلل�سة  ويف هذه 
نقدً�  عليه  َعى  �ملُدَّ ��سرت�ها  ب�سائع  قيمة  عبارة عن  �ل�سند�ت  هذه  �أن  فذكر  �لعرت��سية،  لئحته 
�أربعة  وقدره )4000(  مبلغًا  و�لذي ميثل  رقم )2622(  �لقب�ص  ل�سند�ت  وبالن�سبة  �لتفاقية،  بعد 
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�ألفا رياٍل، فاإنهما من �سمن  �آلف رياٍل، و�ل�سند رقم )2611( و�لذي ميثل مبلغًا وقدره )2000( 
َعى  �ملبلغ �لذي �سدده بعد �لتفاقية وقدره )9000( ت�سعة �آلف رياٍل، وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ
ِعي، هل يحلف  عليه �أجاب باأنه لي�ص لديه �أية خلفية عن هذ� �ملو�سوع، ثم �ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
متها؟ فقرر �أن موكله ل يرغب باأد�ء �ليمني،  موكلك على نفي وجود �تفاقية خالف �لتفاقية �لتي قدَّ
ِعي �أ�سالة ).....( و�ملثبت هويته  ل �لنظر يف �لدعوى �إىل جل�سة هذ� �ليوم، وفيها ح�سر �ملُدَّ ثم �أجَّ
�ل�سابق   ).....( عليه  َعى  �ملُدَّ وكيل  ).....( وح�سر حل�سورهما  وكيله  �ل�سبط، وح�سر مبعيته  يف 
َعى عليه  مها �ملُدَّ ِعي عن �ل�سند�ت �لتي قدَّ ح�سورهما، ويف هذه �جلل�سة �أعادت �لد�ئرة �سوؤ�ل �ملُدَّ
نة من �سفحتني ذكر �أنها متثل جو�بًا على هذ�  م مذكرة مكوَّ وكالة �سمن لئحته �لعرت��سية، فقدَّ
َعى عليه �إمنا هي �سد�د لب�سائع �سحبها  مها وكيل �ملُدَّ �ل�ستف�سار ت�سمنت �أن هذه �ل�سند�ت �لتي قدَّ
حة �أرقامها وتو�ريخها يف مذكرته �مل�سار  د قيمتها نقدً� مبوجب �لفو�تري �ملو�سَّ بعد �لتفاقية، و�سدَّ
د من �ملديونية �ملو�سحة يف �لتفاقية �سوى مبلغ )9000(  َعى عليه مل ي�سدِّ �إليها �آنفًا، وذكر �أن �ملُدَّ
�ساألت  �ل�سابقة، ويف هذه �جلل�سة  �إىل رقميهما يف �جلل�سة  �مل�سار  �ل�سند�ن  رياٍل منها  �آلف  ت�سعة 
َعى عليه وكالة، فقرر ��ستعد�ده  �ملُدَّ �لتي طلبها  �أ�سالة عن ��ستعد�ده لأد�ء �ليمني  ِعي  �ملُدَّ �لد�ئرة 
َعى عليه �سوى �لتفاقية  بذلك، ثم حلف قائاًل: �أق�سم باهلل �لعظيم �أنه ل يوجد �تفاقية بيني وبني �ملُدَّ
َعى عليه  مها وكيلي، و�ملتعلقة باملديونية �لتي �أطالب بها، وبعر�ص هذه �ليمني على وكيل �ملُدَّ �لتي قدَّ
َعى عليه طلب ميني موكله قبل �سدور هذ�  ِعي باأن �ملُدَّ �أنه غري مقتنع بها، ثم عقب وكيل �ملُدَّ قرر 
�حلكم �ل�سابق، ثم رجع عن طلبه، وبعد �سدور �حلكم طلبها يف �عرت��سه، وبعد �أد�ء موكلي لهذه 

َعى عليه �أنه غري مقتنع بها، وطلب تاأييد �حلكم �ل�سابق. �ليمني يذكر وكيل �ملُدَّ

�ألفًا  و�سبعون  �أربعة   )74109( وقدره  مبلغًا  له  يدفع  �أن  عليه  َعى  �ملُدَّ �إلز�م  يطلب  ِعي  �ملُدَّ كان  ملَّا 
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ي له من قيمة ب�ساعة باعها عليه، و�أن هذ� �ملبلغ مثبت مبوجب �لتفاقية  ومائة وت�سعة ريالت �ملتبقِّ
َعى عليه، و�لذي ميلك حق  خة يف 1426/8/29هـ، وملَّا كان وكيل �ملُدَّ رة بني �لطرفني، و�ملوؤَرّ �ملحرَّ
�لإقر�ر عن موكله كما يت�سح ذلك من وكالته مل ينكر هذه �لتفاقية، و�أي�سًا �ملديونية �ملتبقية فيها، 
و�إمنا دفع باأن هنالك �تفاقية �أخرى حررت مقابل هذه �لتفاقية ل يعلم م�سمونها، ول يدري عنها، 
ِعي وكالة قد �أنكر �سحة هذ� �لدفع، ومل  ِعي، وملَّا كان �ملُدَّ عي به �ملُدَّ فيها حل لإ�سكالية �ملبلغ �لذي يدَّ
ِعي قد بذل �ليمني  ِعي على نفيه، وملَّا كان �ملُدَّ َعى عليه بينته عليه، و�أنه طلب ميني �ملُدَّ م وكيل �ملُدَّ يقدِّ
عى به يف ذمة  َعى عليه على نفي هذ� �لدفع، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل ثبوت �ملبلغ �ملدَّ �لتي طلبها �ملُدَّ
َعى عليه من ��ستحقاقه �حل�سم  َعى عليه تاأ�سي�سًا على ما �سبق، ول ينال من ذلك ما دفع به �ملُدَّ �ملُدَّ
على �لب�سائع بو�قع )30%(؛ ذلك �أن �لتفاقية �ملحررة بني �لطرفني قد ن�ست يف �لبند )�لأول( 
منها على �إقفال �حل�سابات �ل�سابقة على توقيعها، و�أي�سًا يف �لبند )�لتا�سع( منها باأن �ملبلغ �ملذكور 
عى  عي و�جب �ل�سد�د، ومل يتم �لتطرق فيها �إىل �أية ح�سومات ت�ستحق للمدَّ فيها هو حق خال�ص للمدَّ
َعى عليه وكالة لتم �إي�ساحه يف تلك �لتفاقية، و�أي�سًا ما  عي �ملُدَّ عليه، ولو كان ذلك موجودً� كما يدَّ
عي ب�سد�دها مت  َعى عليه من �سد�ده جلزء من �لتفاقية؛ ذلك �أن �ملبالغ �لتي يدَّ دفع به وكيل �ملُدَّ

ِعي، وح�سمت من �ملديونية �ملتفق عليها. �حت�سابها ل�ساحله من ِقبل �ملُدَّ
موؤ�ض�ضة  �ضاحب   ).....( رقم  املدين  ال�ضجل  يحمل  الذي   ).....( باإلزام  الدائرة  حكمت  لذلك 

).....( باأن يدفع لــ ).....( الذي يحمل ال�ضجل املدين رقم ).....( �ضاحب م�ضنع ).....( مبلغاً 

وقدره )74109( اأربعة و�ضبعون األفاً ومائة وت�ضعة رياالت؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/5226/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 69/د/جت/6 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 228/اإ�س/3 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/6/27هـ

عقد بيع – ت�ضليم املبيع – اإيداع بنكي – �ضهادة – ميني. 

َعى عليه بدفع قيمة بطاقات �ل�سحن �لتي �سبق و�أن �سدد قيمتها، ومل تقم  ِعي �إلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
َعى عليها لقيمة �ملبيع يقينًا مبوجب �إقر�رها – �دعاء  َعى عليها بت�سليمها له – ثبوت ��ستالم �ملُدَّ �ملُدَّ
عي عن طريق �أ�سخا�ص مفوَّ�سني منه دون تقدمي بينة �سحيحة على  َعى عليها بت�سليم �ملبيع للمدَّ �ملُدَّ
عى عليها بطاقات �ل�سحن  ِعي لذلك �لتفوي�ص، و�أد�وؤه �ليمني بعد ��ستالمه من �ملدَّ ذلك، و�إنكار �ملُدَّ
َعى عليها  ل بنف�سه ول عن طريق مفوَّ�سني عنه – عدم �سحة �سهادة �ل�ساهد؛ لأنه من من�سوبي �ملُدَّ
ف�سهادته جتر نفعًا – �أثره: ثبوت �أن ��ستالم ثمن �ملبيع �أمر يقيني وت�سليمه حمل �سك، و�ليقني ل 
عي �ملبلغ حمل �لدعوى م�سافًا  َعى عليها باأن تدفع للمدَّ يزول �إل بيقني مثله – موؤدى ذلك: �إلز�م �ملُدَّ

�إليه ما حددته �لد�ئرة بن�سبة )5%( منه مقابل �أتعاب �ملحاماة.

َعى عليها  ِعي �إىل �لديو�ن بدعوى حا�سلها: �أنه �سلَّم �ملُدَّ تتلخ�ص وقائع هذه �لق�سية يف تقدم �ملُدَّ
ما جمموعه )4.803.000( ريالت عن طريق عدد من �حلو�لت و�لإيد�عات يف ح�سابها، وذلك 
ِعي �إىل  َعى عليها مل ت�سلمه تلك �لبطاقات، و�نتهى �ملُدَّ مقابل كميات من بطاقات �سو�، �إل �أن �ملُدَّ

َعى عليها باإعادة مبلغ )4.803.000( رياٍل، هذ� حا�سل �لدعوى و�لطلبات. طلب �إلز�م �ملُدَّ
وبعد �إحالة �لق�سية �إىل هذه �لد�ئرة با�سرت �لنظر وفق ما هو مدون يف حم�سر �ل�سبط، وحددت 

عدة جل�سات للنظر.
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َعى عليها �إجابتها على �لدعوى وحا�سلها: م وكيل �ملُدَّ ففي جل�سة يوم �لثنني 1429/8/17هـ قدَّ
طريق  عن  وذلك  �لبطاقات  كامل  ِعي  �ملُدَّ بت�سليم  وقمنا  بالدعوى،  �ملذكور  �ملبلغ  ��ستلمنا  بالفعل 
منا  ِعي، وهم: ).....( و).....( و).....( و).....(، وقد قدَّ �أربعة �أ�سخا�ص مفوَّ�سني من ِقبل �ملُدَّ
منا  للد�ئرة �سور خطابات من هوؤلء �لأ�سخا�ص ت�سمنت ��ستالمهم للب�ساعة حمل �لدعوى، كما قدَّ
ِعي لكٍل من ).....( و).....(، و�إ�سافة �إىل ذلك فاإن تو�يل  �سورة خطابي تفوي�ص �سادرين من �ملُدَّ
ِعي دليل على �أنه كان ي�ستلم ب�ساعته، و�إل ملا ��ستمر يف تلك �لإيد�عات، فو�قع �حلال  �إيد�عات �ملُدَّ

ِعي. يدل على عدم �سحة دعوى �ملُدَّ
َعى عليها مبا حا�سله: �إنني �أوؤكد �أنني  ِعي على �إجابة �ملُدَّ ويف جل�سة يوم �لأحد 1429/9/7هـ رد �ملُدَّ
َعى عليها من �أن تلك �لبطاقات  مل �أ�ستلم عن �ملبالغ حمل �لدعوى �أي بطاقة �سو�، و�أما ما ذكره �ملُدَّ
مه  ِقبلي، فهذ� غري �سحيح، فقد �طلعت على ما قدَّ �أ�سخا�ص مفوَّ�سني من  �إىل ثالثة  مت ت�سليمها 
للمدعو ).....( ب�سحب  �ليد يت�سمن تفوي�سي  َعى عليها من �سورة خطاب حمرر بخط  �ملُدَّ وكيل 
ل  �أنه  كما  �أ�سله،  ر  �أحرِّ ومل  �أن هذ� �خلطاب غري �سحيح،  �إل  عليها،  َعى  �ملُدَّ لدى  �لتي  ب�ساعتي 
يحمل توقيعًا ول تاريخًا، كما �طلعت على �سورة �خلطاب �ملحرر بخط �ليد �ملوؤرخ يف 2007/1/1م، 
– ).....( �جلن�سية، با�ستالم جميع  �أنه فوَّ�ص ).....(  و�ملن�سوب �إىل �ملدعو ).....(، و�ملت�سمن 
باأي  �ملدعو ).....(  �ص  �أفوِّ �أنني مل  �إىل  �إ�سافة  �أعرفه،  ل  �لتفوي�ص  �أن �سورة هذ�  �إل  �لبطاقات، 
تفوي�سي  و�ملت�سمن  يل،  و�ملن�سوب  �ليد  بخط  �ملحرر  �خلطاب  �سورة  على  �طلعت  وكذلك  �سيء، 
�أ�سله، ول  �أقم بتحرير  �لتفوي�ص غري �سحيح، ومل  �أن هذ�  �إل  �لب�ساعة  با�ستالم  لل�سيدة ).....( 
َعى  �ملُدَّ لدى  �ملوظف   ).....( ِقبل  من  �ملكتوبة  �لإفادة  على  �طلعت  كما  تاريخًا،  ول  توقيعًا  يحمل 
َعى عليها؛ ولذلك كله  عليها، فهذه �لإفادة بغ�ص �لنظر عما ورد فيها هي من ِقبل �أحد من�سوبي �ملُدَّ
َعى عليها باإعادة �ملبالغ �لتي ��ستلمتها، كما �أطلب تعوي�سي مببلغ  فاإنني �أ�سر على طلب �إلز�م �ملُدَّ
َعى عليها بعدم ت�سليمها تلك �لبطاقات قد فوتت عليَّ فر�سة  قدره )4.200.000( ريال؛ لأن �ملُدَّ
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��ستالم بطاقتني ب�سعر بطاقة، حيث كان هذ� �لعر�ص �ساريًا من ِقبل �سركة �لت�سالت من تاريخ 
1428/7/1هـ �إىل 1428/7/28هـ، كما �أطلب تعوي�سي عن �أتعاب �ملحاماة، حيث دفعت للمحامي 
م )خم�سون �ألف( رياٍل على �أن يكون موؤخر �أتعابه ع�سرون يف �ملائة من �ملبلغ �ملحكوم به، هذ�  مقدَّ

ِعي. ما لدى �ملُدَّ
من  عدد  بتقدمي  ِعي  �ملُدَّ قيام  �أن  على  �أوؤكد  قائاًل:  �أجاب  عليها  َعى  �ملُدَّ وكيل  على  ذلك  وبعر�ص 
�لدفعات و�لإيد�عات �ملتو�لية ملوكلتي لدليل على ��ستالمه ما يقابلها من بطاقات وعلٍم بالأ�سخا�ص 
ِعي يف �إيد�ع تلك �لدفعات ل�سالح موكلتي، فو�قع �حلال يوؤكد �أن  �لذين ��ستلموها، و�إل ملا ��ستمر �ملُدَّ

ِعي تلك �لبطاقات. �لتعامل بني �لطرفني قد �كتمل با�ستالم موكلتي قيمة �لبطاقات، و��ستالم �ملُدَّ
َعى عليها �أكرب و�أو�سع من  َعى عليها رد قائاًل: �إن تعاملي مع �ملُدَّ ِعي ملا ذكره وكيل �ملُدَّ وب�سماع �ملُدَّ
�ملبالغ حمل �لدعوى، فقد �سبق و�أن ��سرتيت منها بطاقات �سوى بع�سر�ت �ملاليني؛ لذ� كنت �أودع 
دفعات بح�سابها ب�سكل منتظم، وكنت �أ�ستلم �لبطاقات �سخ�سيًا ح�سب �لكميات �ملتوفرة مب�ستودع 
عى  َعى عليها، و�ملطابقة ل�سند �لإيد�ع �لذي ميثل �سمانة مل�ستحقاتي، و�لذي �أقوم بت�سليمه للمدَّ �ملُدَّ
عليها عند ��ستالم �لبطاقات، وكان �لعمل جاريًا على ذلك، �إل �أن �لدفعات �لتي متثل �ملبلغ حمل 

�ملطالبة مل �أ�ستلم عنها �أية بطاقات.
َعى عليها هل لدى موكلته �أية م�ستند�ت �أخرى؛ لإثبات ��ستالم  عند ذلك �ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
�إدخال  �لد�ئرة  من  �أطلب  �أوًل:  قائاًل:  فاأجاب  �لدعوى؟  حمل  �ملبالغ  عن  �سو�  لبطاقات  ِعي  �ملُدَّ
�لأ�سخا�ص �لو�ردة �أ�سماوؤهم يف �لتفاوي�ص كاأطر�ف يف هذه �لدعوى. ثانيًا: �أطلب مهلة للرجوع �إىل 

موكلتي للوقوف على �أية بينات �أخرى لديها.
َعى عليها برف�ص طلب �إدخال �لأ�سخا�ص �لو�ردة �أ�سماوؤهم يف  عند ذلك �أفهمت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
�إن كان لها دعوى �سدهم، فلها تقدميها  َعى عليها  �ملُدَّ و�أن  �لتفاوي�ص كاأطر�ف يف هذه �لدعوى، 
َعى عليها �أنه يف حال عدم  كدعوى م�ستقلة عن هذه �لدعوى �ملنظورة، كما �أفهمت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
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ِعي للبطاقات حمل �لدعوى، فاإن ملوكلته حق طلب ميني  وجود �أية م�ستند�ت �أخرى تثبت ��ستالم �ملُدَّ
�أ�سماوؤهم يف  �أو عن طريق �لأ�سخا�ص �لو�ردة  ِعي على عدم ��ستالم تلك �لبطاقات �سخ�سيًا،  �ملُدَّ
َعى عليها تقرير توجه موكلته يف هذ� �ل�ساأن يف �جلل�سة  �سور خطابات �لتفوي�ص، وعلى وكيل �ملُدَّ

�لقادمة.
�أن هوؤلء  بينة موكلتي على  �أن  َعى عليها:  �ملُدَّ �لثالثاء 1429/10/28هـ ذكر وكيل  يوم  ويف جل�سة 
ِعي خالل  �أن �ملُدَّ ِعي هي  ِقبل �ملُدَّ �سون من  �لأ�سخا�ص �لذين ��ستلمو� �لب�ساعة حمل �لدعوى مفوَّ
مل  بها  �خلا�سة  للب�ساعة  ��ستالمه  ينكر  مل  و�لتي  �لدعوى،  حمل  للتعامالت  �ل�سابقة  تعامالته 
�لأ�سخا�ص  بينهم  من  �أ�سخا�ص  عدة  عنه  ��ستلم  بل  بنف�سه،  �ل�سابقة  �لب�ساعة  تلك  با�ستالم  يقم 

�ملذكورون، ولإثبات ذلك �أقدم تعاملني �سابقني:
ِعي يف ح�ساب موكلتي مبلغ )30.000( رياٍل، ويف �ليوم نف�سه  1- بتاريخ 2007/1/30م �أودع �ملُدَّ
ح�سر مندوبه ).....(، و�سلَّم ملوكلتي )9280( رياًل نقدً� فتم ت�سليم �ملندوب عدد )4000( بطاقة 
�سو� من فئة )10( ريالت، وعدد )120( بطاقة زجول من فئة )10( ريالت، بقيمة �إجمالية قدرها 
)39.280( ريالت، و�سدر بناًء عليه �سند ��ستالم للب�ساعة يحمل �إم�ساء ).....(، مع �لعلم �أن 

ِعي مل ينكر ��ستالم هذه �لبطاقات. �ملُدَّ
ِعي يف ح�ساب موكلتي �إيد�عني: �لأول: مببلغ )512.000( رياٍل،  2- بتاريخ 2007/2/10م �أودع �ملُدَّ
و�لثاين: )258.000( رياٍل، وجمموع �ملبلغني )770.000( رياٍل، ويف �ليوم نف�سه ح�سر مندوب 
ِعي ).....(، ودفع )13( رياٍل نقدً� و��ستلم عدد )77.083( بطاقة �سوى، وعدد )2350( بطاقة  �ملُدَّ
زجول بقيمة �إجمالية قدرها )770.013.25( رياًل، و�سدر بناًء عليه �سند ��ستالم ب�ساعة يحمل 
�إم�ساء ).....(، مع �لعلم �أن �لإيد�ع �لأول �لبالغ )512.000( رياٍل هو جزء من مبلغ �ملطالبة حمل 
ِعي يقر با�ستالم �لبطاقات �خلا�سة  �لدعوى، و�أما �لإيد�ع �لثاين �لبالغ )258.000( رياٍل، فاإن �ملُدَّ

به.
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َعى عليها. هذ� ما لدى وكيل �ملُدَّ
َعى  ِعي قائاًل: �أوًل: �أوؤكد �أنني مل ي�سبق و�أن فو�ست �أحدً� با�ستالم بطاقات من �ملُدَّ عند ذلك رد �ملُدَّ
َعى عليها متعلقة فقط ب�سر�ء بطاقات �سحن  عليها نيابة عني، كما �أوؤكد �أن جميع تعامالتي مع �ملُدَّ

َعى عليها بطاقات زجول. �سو�، ومل ي�سبق و�أن ��سرتيت من �ملُدَّ
َعى عليها؛ لإثبات �أن هناك كميات بطاقات  ثانيًا: بخ�سو�ص �لتعامالت �لتي ��ست�سهد بها وكيل �ملُدَّ

�سابقة ��ستلمها مفَوّ�سون عني، فاإين �أرد عليها بالتايل:
َعى عليها، فاإنني بالفعل �أودعت مبلغ )30.000( رياٍل  - بالن�سبة للتعامل �لأول �لذي ذكره وكيل �ملُدَّ
َعى عليها بتاريخ 2007/1/30م، وقمت با�ستالم بطاقات �سو� �خلا�سة بهذ� �ملبلغ  يف ح�ساب �ملُدَّ
َعى عليها، ولي�ص من بينها بطاقات زجول، و�أما �سند �ل�ستالم �لنقدي ملبلغ )9280(  بنف�سي من �ملُدَّ
رياًل، فال �أعلم عنه �سيئًا، و�أما �سند ��ستالم �لبطاقات، فهو مببلغ يختلف عن مبلغ �إيد�عي، كما 
َعى عليها بطاقات زجول،  �أنه ت�سمن )120( بطاقة زجول، رغم �أنني مل ي�سبق و�أن ��سرتيت من �ملُدَّ

�إ�سافة �إىل �أن ��سم �لعميل �ملدون يف �سند ��ستالم �لب�ساعة لي�ص ��سمي، بل هو ).....(.
َعى عليها، فاإنني بالفعل �أودعت �لإيد�عني �ملذكورين  - وبالن�سبة للتعامل �لثاين �لذي ذكره وكيل �ملُدَّ
�أ�ستلم  كنت  فاإنني  1429/9/7هـ،  جل�سة  يف  �أو�سحت  و�أن  �سبق  وكما  2007/2/10م،  بتاريخ 
َعى عليها و�ملطابقة ل�سند �لإيد�ع، حيث �إن  �لبطاقات �سخ�سيًا ح�سب �لكميات �ملتوفرة مب�ستودع �ملُدَّ
ي مبلغ  عى عليها �إل �إذ� كان لديها كميات تغطِّ �سند �لإيد�ع هو �لذي ي�سمن حقي، فال �أ�سلمه للمدَّ
َعى عليها �سند �لإيد�ع، وقد ��ستلمت كمية  �لإيد�ع، وعند ذلك �أ�ستِلم �لكميات �سخ�سيًا، و�أ�سلِّم �ملُدَّ
َعى عليها �سند �لإيد�ع �خلا�ص به، �أما �لإيد�ع �لأول �لبالغ  تطابق �لإيد�ع �لثاين فقمت بت�سليم �ملُدَّ
)512.000( رياٍل، فلم �أ�ستِلم �أية كميات عنه؛ ولذلك فاإن �سند �لإيد�ع ما ز�ل بحوزتي، وقد �طلعت 
َعى عليها، فاإن �ملبلغ �لو�رد ل يتطابق  مه وكيل �ملُدَّ �لد�ئرة عليه، و�أما �سند ��ستالم �لب�ساعة �لذي قدَّ
ن يف ذلك  مع �أٍي من �لإيد�عني، كما ل يتطابق مع جمموع �لإيد�عني، �إ�سافًة �إىل �أن ��سم �لعميل �ملدوَّ
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�ل�سند لي�ص ��سمي بل هو ).....(.
ِعي. هذ� ما لدى �ملُدَّ

ِعي ح�سبما �نتهت �إليه �جلل�سة  َعى عليها قائاًل: �أطلب من �لد�ئرة �إلز�م �ملُدَّ عند ذلك عقب وكيل �ملُدَّ
�ل�سابقة بتقدمي ما يثبت ��ستالمه �سخ�سيًا، وعدم تفوي�سه لغريه يف �ل�ستالم.

َعى عليها �أنه بعد ��ستعر��ص ما مت يف هذه �لق�سية من مر�فعات،  عند ذلك �أفهمت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
ِعي على عدم  وما مت تدوينه يف هذه �جلل�سة من �لردود و�لإجابات، فاإن ملوكلته حق طلب ميني �ملُدَّ
��ستالمه �سخ�سيًا، �أو عن طريق مندوبة �لبطاقات �لتي تقابل �لإيد�عات �لثالثة ع�سر حمل �لدعوى 
َعى عليها، وجمموعها )4.803.000( رياٍل، و�أن ما ��ستلمه من بطاقات  �لتي �أودعها يف ح�ساب �ملُدَّ

َعى عليها ��ستلمها بنف�سه �سخ�سيًا. �سابقة من �ملُدَّ
رت �لد�ئرة  َعى عليها لبيان موقف موكلته من �ليمني يف �جلل�سة �لقادمة، كما ذكَّ فا�ستعد وكيل �ملُدَّ

َعى عليها ب�سرورة �إ�سافة حق طلب �ليمني يف وكالته، �أو ح�سور من ميلك هذ� �حلق. وكيل �ملُدَّ
َعى عليها: هل تطلب موكلته ميني  ويف جل�سة يوم �لثالثاء 1429/11/6هـ �ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ

ِعي؟. �ملُدَّ
�أ�ستاأذن  فاإنني  �ليمني،  �أقرر موقف موكلتي حيال طلب  �أن  َعى عليها قائاًل: قبل  �ملُدَّ فاأجاب وكيل 

�لد�ئرة يف تقدمي �آخر بيناتي، وهي كالتايل:
ِعي يف ح�ساب موكلتي مببلغ )275.000( رياٍل بتاريخ 2007/1/30م،  �أوًل: �سهادة �إيد�ع قام بها �ملُدَّ
ِعي هذه �ل�سهادة  ويالحظ �أن وقت �لإيد�ع �لو�رد يف �سهادة �لإيد�ع هو )1:41( م�ساًء، وقد �أر�سل �ملُدَّ
�إىل موكلتي عن طريق فاك�ص �لبنك نف�سه يف �ليوم نف�سه يف متام �ل�ساعة )1:47( م�ساًء، كما يظهر 
ِعي  من �سورة �ل�سهادة �ملاأخوذة من �لفاك�ص، وقد �أرفقت مع �سورة �ل�سهادة �سورة تفوي�ص من �ملُدَّ
لل�سيد ).....(، وهذ� �لتفوي�ص و�سل �إىل موكلتي عن طريق فاك�ص �لبنك ذ�ته يف �ليوم ذ�ته يف متام 
�أر�سله �إىل  عي، و�أنه هو من  �أن هذ� �لتفوي�ص مرتبط باملدَّ �ل�ساعة )1:46( م�ساًء، مما يدل على 
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موكلتي، حيث و�سل �لتفوي�ص �إىل موكلتي خالل خم�ص دقائق من وقت �لإيد�ع، �أي �أن �أ�سل �سهادة 
ِعي. �لإيد�ع ما ز�ل بيد �ملُدَّ

ِعي يف ح�ساب موكلتي مببلغ )380.000( رياٍل بتاريخ 2007/1/21م،  ثانيًا: �سهادة �إيد�ع قام بها �ملُدَّ
ويالحظ �أن وقت �لإيد�ع �لو�رد يف �سهادة �لإيد�ع هو )1:15( م�ساًء، وقد و�سل �إىل موكلتي �سورة 
ِعي لل�سيد ).....( عن طريق فاك�ص �لبنك ذ�ته يف متام �ل�ساعة )1:21(  خطاب تفوي�ص من �ملُدَّ

ِعي �إىل موكلتي. م�ساًء، مما يدل �أي�سًا �أن هذ� �لفاك�ص قد �أر�سله �ملُدَّ
َعى عليها. ثالثًا: �أح�سرت �ساهدً� لالإدلء مبا لديه من �سهادة، هذ� ما لدى وكيل �ملُدَّ

َعى عليها ح�سر �جلل�سة: وبالند�ء على �ساهد وكيل �ملُدَّ
��سم �ل�ساهد: ).....(، رقم �إقامة ).....( تنتهي يف 1430/3/14هـ، و�أدىل ب�سهادته قائاًل: �أ�سهد 
�إىل �سهر )7( عام 2007م كانت �ل�سركة ت�ستقبل فاك�سات خا�سة  �أنه خالل �ملدة من �سهر )2( 
ِعي، وكذلك فاك�سات؛ لتفوي�ص ).....(، ويف بع�ص �لأحيان يكون �لفاك�ص غري و��سح  باإيد�عات �ملُدَّ
ِعي، و�أحيانًا على ).....(؛ لإعادة �إر�سال �لفاك�ص، كما �أنه يف �إحدى  ونقوم بالت�سال �أحيانًا على �ملُدَّ
ِعي و).....(؛ ل�ستالم دفعة من �لبطاقات، كما  �ملر�ت ح�سر يف مو�قف �سيار�ت �ل�سركة كٌل من �ملُدَّ
�أنه يف �سوق كروت �ل�سوى يتم �لبيع يوميًا، بحيث يقوم �لتاجر باإيد�ع قيمة �لكروت، ثم ي�ستلمها يف 
�ليوم نف�سه؛ ليتمكن من بيعها، ثم �إيد�ع مبلغ �آخر من �أجل �ل�سفقة �لتالية، وهذ� كان مالحظًا يف 

ِعي مع �ل�سركة، هذ� ما لدى �ل�ساهد. تعامل �ملُدَّ
ِعي و).....(  َعى عليها �سوؤ�ل �ل�ساهد: ملن كانت �لب�ساعة �لتي ح�سر �ملُدَّ عند ذلك طلب وكيل �ملُدَّ
ِعي و).....(،  ل�ستالمها؟ ومن �لذي ��ستلمها؟ فاأجاب �ل�ساهد قائاًل: تلك �لب�ساعة هي لكٍل من �ملُدَّ
ِعي وباقي �لب�ساعة مقابل مبلغ نقدي  حيث جزء من �لب�ساعة هي عن قيمة �لإيد�ع �لذي قام به �ملُدَّ
ِعي فلم يح�سر  مه ).....( مع �لعلم �أن �لذي قام با�ستالم كامل �لب�ساعة هو ).....(، و�أما �ملُدَّ قدَّ

بنف�سه �أية ب�ساعة، �إل يف هذه �ملرة مع ).....(.
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ِعي رد قائاًل: َعى عليها يف هذه �جلل�سة على �ملُدَّ مه وكيل �ملُدَّ وبعر�ص ما قدَّ
و�أن  �سبق  َعى عليها فقد  �ملُدَّ وكيل  مها  �لتي قدَّ �لتفاوي�ص  �لإيد�عات، و�سور  �أوًل: بخ�سو�ص �سور 
َعى عليها من  رددنا عليها، حيث �إن هذه �لتفاوي�ص ل حتمل توقيعًا ول تاريخًا، و�أما ما ذكره وكيل �ملُدَّ
�أن كاًل من �سورة �لإيد�ع و�سورة �لتفوي�ص �أر�سلت �إىل �ل�سركة من �لبنك نف�سه، ويف �لوقت نف�سه 
رها. َعى عليها، ومل �أحرِّ فاأنا مل �أر�سل �أي تفوي�ص، ول �أعلم �سيئًا عن �لتفاوي�ص �لتي قدمها وكيل �ملُدَّ
َعى عليها وعلى كفالتها، وبذلك فاإن  ثانيًا: بخ�سو�ص �سهادة �ل�ساهد، فاإنه يعمل موظفًا لدى �ملُدَّ
�سهادته �سهادة جتر له نفعًا، وما ورد يف �ل�سهادة غري �سحيح، حيث �إنني كنت �أ�ستلم �لب�ساعة �لتي 

ِعي. َعى عليها بنف�سي مبا�سرة، هذ� ما لدى �ملُدَّ �أ�سرتيها من �ملُدَّ
ِعي �أجاب قائاًل: �إن موكلتي ل تطلب  َعى عليها عن موقف موكلته من طلب ميني �ملُدَّ وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ
ِعي مع حقيقة �لتعامل  ِعي لالأ�سباب �لآتية: �لبينات �لتي �سبق تقدميها، ت�سارب �أقو�ل �ملُدَّ ميني �ملُدَّ
على  �لدللة  يف  �سكًا  يرتك  ل  �حلال  وو�قع  مة  �ملقدَّ �مل�ستند�ت  ظاهر  �أن  �لطرفني،  بني  مت  �لذي 
ِعي قرينة على ��ستالمه  ِعي للبطاقات حمل �لدعوى، ف�ساًل عن �أن تتابع �إيد�عات �ملُدَّ ��ستالم �ملُدَّ

َعى عليها. �لبطاقات، هذ� ما لدى وكيل �ملُدَّ
وعند ذلك ختم �لطرفان �أقو�لهما.

�لقا�سي  لعام 1429هـ  رقم )246/د/جت/6(  �ل�سابق  �لد�ئرة حكمها  �أ�سدرت  �أ�سبابه  على  وبناًء 
وثالثة  ماليني  خم�سة   )5.043.150( قدره  مبلغًا  تدفع  �أن   ).....( �سركة  عليها  َعى  �ملُدَّ باإلز�م 

عي ).....(. و�أربعون �ألفًا ومائة وخم�سون رياًل للمدَّ
َعى عليها طلب ��ستئناف �حلكم فتم رفع كامل �أور�ق �لق�سية �إىل  وخالل �ملهلة �ملحددة قدمت �ملُدَّ
�أنه كان  �أ�سدرت قر�رها رقم )97/�إ�ص/3( لعام 1430هـ �ملت�سمن  هيئة �ل�ستئناف �ملوقرة �لتي 
َعى عليها �أنهم  على �لد�ئرة يف �أقل �لأحو�ل �أن تقوم بطلب �لأ�سخا�ص �لأربعة �لذين ذكر وكيل �ملُدَّ
ِعي، و�إح�سارهم ل�سماع ما لديهم عن هذه �لدعوى، ومو�جهتهم بطريف  �سون بال�ستالم عن �ملُدَّ مفوَّ
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�لدعوى، فقد يك�سف ح�سورهم و�لإدلء مبا لديهم من جو�نب خفية ما كانت لتظهر لول �أنه قد حتقق 
رً� يف نتيجة �حلكم حمل �لتدقيق، وهذ� �أمر متعني على �لد�ئرة بر�ءًة  ح�سورهم، فيكون ذلك موؤثِّ

للذمة، وحتقيقًا للعد�لة ما �أمكن ذلك، و�نتهت �لهيئة �إىل �إعادة �لق�سية مع حكمها �إىل �لد�ئرة.
وبعد �إعادة �لق�سية �إىل هذه �لد�ئرة مت حتديد موعد جل�سة يوم �لثالثاء 1430/4/11هـ، ويف يوم 
ل�ستدعاء  مناولة؛  تبليغ  خطابات  ت�سليمه  ومت  عليها،  َعى  �ملُدَّ وكيل  ح�سر  1430/3/26هـ  �لأحد 

).....( و).....( و).....(.
َعى عليها مهلة �إ�سافية؛  ويف جل�سة يوم �لثالثاء 1430/4/11هـ ح�سر طرفا �لدعوى، وطلب وكيل �ملُدَّ

ِعي. لإح�سار من �أ�سماهم باملفوَّ�سني عن �ملُدَّ
َعى عليها عن  ويف جل�سة يوم �لأربعاء 1430/4/26هـ ح�سر طرفا �لدعوى، و�ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
�لأ�سخا�ص �لذين يرغب �إح�سارهم، فاأجاب قائاًل: لقد مت �إي�سال خطاب �لتبليغ باملوعد �إىل �أحد 
هوؤلء �لأ�سخا�ص وهو ).....( �إل �أنه مل يح�سر، كما مت تبليغ �لثالثة �لباقني عن طريق �لربيد �إل 

�أنهم مل يح�سرو�.
نة من �سفحة و�حدة حا�سلها: �أن �لو�قعة حمل �لنز�ع تن�سب  َعى عليها مذكرة مكوَّ م وكيل �ملُدَّ وقدَّ
على �سر�ء بطاقات �لت�سال م�سبقة �لدفع، وحيث �إنها تباع باجلملة من ِقبل عدة �سركات وموؤ�س�سات 
�سة من هيئة �لت�سالت وتباع بالتجزئة مبنافذ �لبيع �ملتعددة، وبيع �لبطاقات باجلملة ل يلزمه  مرخَّ
م ملوكلتنا �أي طلب �سر�ء للبطاقات، بل مل يحدد  ِعي مل يقدِّ �إيجاب وقبول �سريح، وبينة ذلك �أن �ملُدَّ
م �سور �إيد�عات مبالغ مالية، وهذ� يوؤكد �أن �لتعامل يف  �لكميات �لتي ��سرت�ها و��ستلمها، و�إمنا قدَّ
هذ� �لن�ساط ل يلزمه �إيجاب وقبول �سريح، وعليه فاأحكام عقود �ملعاطاة تنطبق على �لو�قعة؛ لأن 
ِعي موزع للبطاقات، فيعلم علم �ليقني �سحة ذلك، و�أنه  �سعر �لبطاقات متغري يوميًا، وي�ستبني �أن �ملُدَّ
يتم �ل�ستالم فورً� مبجرد بذل �لثمن، فال يطلب يف �أحكام عقود �ملعاطاة �إثبات ��ستالم �ملثمن، و�إن 
مل يكن ما ذكرناه بينة قاطعة، فعلى �أقل تقدير تقوم كقرينة على �سحة �أقو�لنا، فاحتمال �ل�ستالم 
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ملا  �أخذنا  ولو  و�إن كان فيها مو�نع،  �ل�ساهد حتى  �أ�سباب م�سروعة، وي�سند ذلك �سهادة  قائم على 
ِعي للبطاقات، فاإثبات ذلك يعد  ذهبت �إليه �لد�ئرة م�سدرة �حلكم من وجوب �إثبات ��ستالم �ملُدَّ
ِعي من ك�سط جميع �لبطاقات؛  ��ستحالة؛ لأن �لبطاقات حتتوي على رقم �سري مغلق، ولن يتمكن �ملُدَّ
ليطلع على �أرقامها، ولو كانت موكلتنا تبحث عن �لن�سب و�لحتيال لقامت باإيقاف �لبطاقات بعدما 

ِعي. ��ستلمها �ملُدَّ
ق�سة  ورد يف  ما  ذلك  ومن  �سرعًا،  معترب  بالقر�ئن  �لأخذ  �إن  قائاًل:  عليها  َعى  �ملُدَّ وكيل  و�أ�ساف 
يو�سف مع �أبيه حينما ر�أى قمي�ص يو�سف مل ميزق، فعلم �أنه ما ز�ل حيًا، ومل ياأكله �لذئب، ونرى �أننا 
منا من �لقر�ئن ما يفي بالغر�ص، كما ن�سيف �أن �أحد خطابات �لتفوي�ص حتمل توقيعًا من�سوبًا  قدَّ
بتوقيعه،  له  ذَيّ ِعي خطابًا  �ملُدَّ لنا  �أر�سل  �لتوقيع، وبتاريخ 1430/2/2هـ  �أنكر هذ�  �أنه  �إل  عي،  للمدَّ
��ستلمو�  �لذين  �لأ�سخا�ص  �أن  توؤكد  �إ�سافية  قرينة  وهذه  متطابقني،  �لتوقيعني ندهما  ومبقارنة 

َعى عليها. ِعي، هذ� ما لدى وكيل �ملُدَّ �سون عن �ملُدَّ �لبطاقات مفوَّ
َعى عليها من �أنني مل �أحدد  ِعي رد قائاًل: بخ�سو�ص ما ورد يف مذكرة وكيل �ملُدَّ وبعر�ص ذلك على �ملُدَّ
كمية، و�أنو�ع �لبطاقات حمل �ل�سر�ء، فقد �أجبت عن هذ� �لأمر يف جل�سة �سابقة، حيث �إن حتديد 
َعى عليها، و�إمنا ح�سبما يتوفر يف م�ستودع �سركة  �لبطاقات و�أنو�عها لي�ص من ِقبلي ول من ِقبل �ملُدَّ
�لت�سالت، حيث �إن دوري هو �إر�سال مبالغ، ثم يتم �إبالغي باملتوفر ل�ستالمها، و�أحيانًا �أح�سر لدى 
َعى عليها، ثم تبلغنا بعدم وجود بطاقات متوفرة يف وقتها؛ وذلك لأن حتديد �لكميات و�لأنو�ع  �ملُدَّ
َعى  هو ح�سب �ملتوفر يف م�ستودعات �سركة �لت�سالت، و�أما بخ�سو�ص ما ورد يف مذكرة وكيل �ملُدَّ
عليها من �أن �ل�ستالم يتم فور بذل �لثمن، و�أنها من قبيل �ملعاطاة، فاإن هذ� غري �سحيح، فقد ورد 
َعى عليها بتاريخ 1429/8/17هـ يف �لفقرة �لأوىل �أن �لبطاقات يتم ت�سليمها بعد يوم  يف مذكرة �ملُدَّ
َعى عليها من �أنه يف �أحكام �ملعاطاة  �أو يومني من ��ستالم �ملبلغ، و�أما بخ�سو�ص ما ذكره وكيل �ملُدَّ
لي�ص من �لو�جب �إثبات ��ستالم �ملبيع، فهذ� غري �سحيح، وقد �سبقت �لإجابة عن كيفية �لتعامل بني 
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�لطرفني يف جل�سة 1429/9/7هـ.
ِعي غري �سحيح، فال�سحيح ما ذكرناه،  ِعي ذكر �أن ما �أورده �ملُدَّ َعى عليها لرد �ملُدَّ وب�سماع وكيل �ملُدَّ
َعى  عي: ملاذ� تقوم باإيد�عات لحقة يف ح�ساب �ملُدَّ ثم طلب من �لد�ئرة توجيه �ل�سوؤ�ل �لتايل للمدَّ

عليها �إذ� كنت مل ت�ستلم �لبطاقات �خلا�سة بالإيد�ع �ل�سابق؟.
عي �أجاب قائاًل: �سبقت �لإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل يف جل�سة 1429/9/7هـ،  وبتوجيه هذ� �ل�سوؤ�ل للمدَّ

وجل�سة 1429/10/28هـ.
ِعي على �أنه مل ي�ستلم �لبطاقات  َعى عليها �أن له حق طلب ميني �ملُدَّ عند ذلك �أفهمت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
َعى عليها مهلة �إىل يوم  حمل �لدعوى �لتي تقابل �ملبالغ �لتي يطالب بها، عند ذلك طلب وكيل �ملُدَّ

�ل�سبت 1430/4/29هـ؛ لتقرير ذلك.
ونفي  دعو�ه،  �سحة  على  ِعي  �ملُدَّ ميني  تطلب  موكلته  �أن  عليها  َعى  �ملُدَّ وكيل  قرر  �ليوم  جل�سة  ويف 
��ستعد�ده  فقرر  ِعي،  �ملُدَّ �ليمني على  �أد�ء  �لد�ئرة  �ملباعة، عند ذلك عر�ست  �لبطاقات  ��ستالمه 
�ملتقدمة   ).....( �سركة  عليها  َعى  �ملُدَّ من  �أ�ستلم  مل  �أين  باهلل  �أق�سم  قائاًل:  وحلف  �ليمني،  لأد�ء 
بطاقات �ت�سال م�سبقة �لدفع عن �ملبلغ حمل �ملطالبة بهذه �لدعوى �لبالغ قدره )4.803.000( 
َعى عليها بهذ� �خل�سو�ص غري �سحيح  رياٍل ل بنفي ول عن طريق مفوَّ�سني عني، و�أن ما ذكرته �ملُدَّ

جملة وتف�سياًل، هكذ� حلف.
عند ذلك قرر �لطرفان �كتفاءهما.

َعى عليها �أن تدفع له مبلغًا قدره )4.803.000( رياٍل  ِعي من دعو�ه �إلز�م �ملُدَّ حيث �إن غاية �ملُدَّ
�مل�سرت�ة، وحيث  �لبطاقات  َعى عليها  �ملُدَّ ت�سلمه  ِعي قيمتها، ومل  �ملُدَّ �سو� دفع  متثل قيمة بطاقات 
ِعي عن طريق عدد من �لإيد�عات �لبنكية  َعى عليها با�ستالم �ملبلغ حمل �لدعوى من �ملُدَّ �أقرت �ملُدَّ
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ِعي بطاقات )�سو�( حمل �لبيع عن طريق عدد  َعى عليها قيامها بت�سليم �ملُدَّ يف ح�سابها، و�دعت �ملُدَّ
َعى عليها من ت�سليمها �لبطاقات له،  ِعي ما �دعته �ملُدَّ ِعي، وحيث �نكر �ملُدَّ من �ملفوَّ�سني من ِقبل �ملُدَّ
َعى عليها عددً� من �لبينات؛ لإثبات ما �دعته من  كما �أنكر تفوي�سه لغريه بال�ستالم؛ لذ� قدمت �ملُدَّ

عي، ومتثلت تلك �لبينات يف �لآتي: ت�سليم �ملبيع للمدَّ
هذين  ِعي  �ملُدَّ �أنكر  وقد  عي،  للمدَّ من�سوب  و).....(   ).....( من  لكٍل  تفوي�ص  خطابي  �سورة   -1

�خلطابني، كما �أنهما لي�سا �أ�سوًل، ول يحمالن توقيعًا، ول تاريخًا.
2- �سور خطابات ت�سمنت �إقر�ر عدد من �لأ�سخا�ص ��ستالم كميات من بطاقات �ل�سوى، وحيث مل 

ِعي لأٍي من هوؤلء �لأ�سخا�ص، فال حجة يف �إقر�رهم بال�ستالم. يثبت تفوي�ص �ملُدَّ
ِعي خالل تعامالته �ل�سابقة للتعامالت حمل �لدعوى، و�لتي مل ينكر ��ستالمه للب�ساعة  3- �أن �ملُدَّ
�خلا�سة بها مل يقم با�ستالم تلك �لب�ساعة �ل�سابقة بنف�سه، بل ��ستلم عنه عدة �أ�سخا�ص من بينهم 
ِعي يف  �إيد�ع )30.000( رياٍل قام به �ملُدَّ م لإثبات ذلك �سورة �سهادة  �لأ�سخا�ص �ملذكورون، وقدَّ
َعى عليها، وكذلك �سند ��ستالم بطاقات، �إل �أنه مل يتبني ر�بط بني هذ� �لإيد�ع، وبني  ح�ساب �ملُدَّ
�سند �ل�ستالم، حيث �إن �ملبلغ يف �ل�سند خمتلف، كما �أن ��سم �لعميل خمتلف، و��سم �مل�ستلم خمتلف 
�أي�سًا، وكذلك �ل�ساأن يف �سورة �سهادتي �لإيد�ع �خلا�سة مببلغ )512.000( رياٍل، و)258.000( 
��سم  و�ختالف  �ملبلغ  �ختالف  عن  ف�ساًل  �ل�ستالم،  ب�سند  يربطهما  قطعي  ر�بط  ل  فاإنه  رياٍل، 

�لعميل، و��سم �مل�ستلم.
ِعي، وذكر  َعى عليها �سورة �سهادة �إيد�ع �سادرة من �لبنك ).....( من ِقبل �ملُدَّ م وكيل �ملُدَّ 4- وقدَّ
�أنها �أر�سلت بالفاك�ص ملوكلته يف وقت مقارب لو�سول فاك�ص ملوكلته بتفوي�ص ).....(، و�أن �لفاك�سني 
َعى عليها �أ�سول هذه �مل�ستند�ت،  �سدر� من فرع �لبنك نف�سه، �إل �أنه ف�ساًل عن عدم تقدمي وكيل �ملُدَّ
َعى عليها  فاإنه ل تعدو �أن تكون قر�ئن يتطرق �إليها �لحتمال، ول ترتقي �إىل درجة حجية �إقر�ر �ملُدَّ

با�ستالمها �ملبلغ حمل �لدعوى.
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َعى عليها، فال  َعى عليها �ساهدً� �أدىل ب�سهادته �إل �أن ذلك �ل�ساهد من من�سوبي �ملُدَّ م وكيل �ملُدَّ 5- قدَّ
تقوم ب�سهادته حجة؛ �إذ �إنها �سهادة جتر نفعًا.

َعى عليها دليل على ��ستالمه  ِعي يف ح�ساب �ملُدَّ َعى عليها باأن تو�يل �إيد�عات �ملُدَّ 6- و�حتج وكيل �ملُدَّ
ِعي �أجاب عن ذلك باأن �لإيد�عات حمل �لدعوى كانت خالل مدة  �لبطاقات حمل �لبيع، �إل �أن �ملُدَّ
َعى عليها �أو�سع من تلك �لإيد�عات بكثري، و�أنه كان ي�سمن حقه عن  متقاربة، و�أن تعامالته مع �ملُدَّ
من  �لإيد�ع  يقابل  ما  ي�ستلم  حتى  عليها  عى  للمدَّ ي�سلمه  ل  حيث  �لإيد�ع،  باأ�سل  �لحتفاظ  طريق 

كميات �لبطاقات.
مته  َعى عليها لقيمة �ملبيع �أمر يقيني قطعي مبوجب �إقر�رها، وحيث �إن ما قدَّ وحيث �إن ��ستالم �ملُدَّ
عي عن طريق �أ�سخا�ص مفوَّ�سني من ِقبله ل يرتقي مبجموعه  َعى عليها؛ لإثبات ت�سليم �ملبيع للمدَّ �ملُدَّ
�إىل درجة �لقطع، ول يقوم �أمام يقني ��ستالمها لقيمة �ملبيع، وحيث �إن �ليقني ل يزول �إل بيقني مثله، 
ِعي �ليمني على وفق ما  ِعي، وحيث �أدى �ملُدَّ َعى عليها �أن موكلته تطلب ميني �ملُدَّ وحيث قرر وكيل �ملُدَّ
َعى عليها باملبلغ  مت تدوينه يف وقائع هذ� �حلكم، �لأمر �لذي تنتهي معه �لد�ئرة �إىل �ن�سغال ذمة �ملُدَّ

حمل �ملطالبة.
َعى  و�أما ما ذكرته هيئة �لتدقيق �ملوقرة بخ�سو�ص �ل�سماع من �لأ�سخا�ص �لأربعة �لذين �أ�سمتهم �ملُدَّ
ِعي، فاإن �لد�ئرة ترى �أن هذه �لدعوى مقامة بني طرفني: �مل�سرتي و�لبائع،  عليها باملفوَّ�سني عن �ملُدَّ
�ملبيع لطرف  بت�سليم  و�إمنا دفع  للم�سرتي،  �ملبيع  ت�سليم  �لثمن، ومل يثبت  با�ستالم  �لبائع  �أقر  وقد 
ثالث، و�دعى �أن هذ� �لطرف �لثالث مفوَّ�ص عن �مل�سرتي، ومل يثبت عالقة �لتفوي�ص �لتي �دعاها، 
فتبقى ذمته م�سغولة بالثمن، كما يبقى له حق مطالبة �لطرف �لثالث �لذي ��ستلم منه �ملبيع، وبناًء 
مه �لطرفان، دون �أن تخو�ص يف �لبحث عن بينات،  عليه حتكم �لد�ئرة على وفق ما �سمعت، وما قدَّ
�أو وقائع لأطر�ف �لنز�ع، كما ورد يف �حلديث �ل�سحيح: "�إمنا �أحكم على نحو ما �أ�سمع". و�لقاعدة 
َعى  ِعي، و�ليمني على من �أنكر، ومع هذ� فقد مكنت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ �ل�سرعية �أن �لبينة على �ملُدَّ
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�أنه مل  عليها من طلب �إح�سار �لأ�سخا�ص �لأربعة، و�سلمته خطابات ��ستدعاء بهذ� �خل�سو�ص �إل 
ماه. يح�سر �أٌي منهم رغم �لإمهال، ثم قرر �لطرفان �كتفاءهما مبا قدَّ

�ملبلغ  من   )%20( ن�سبة  ميثل  مبا  �ملحاماة  �أتعاب  عن  بالتعوي�ص  ِعي  �ملُدَّ مطالبة  بخ�سو�ص  �أما 
َعى  �ملحكوم به، فاإن �لد�ئرة ترى �أن طلب �لتعوي�ص عن �أتعاب �ملحاماة طلب مربر ل �سيما و�أن �ملُدَّ
ِعي من م�ستحقاته، بل ظهر من  م من خالل دفوعها وجاهة �سرعية، �أو نظامية ملنع �ملُدَّ عليها مل تقدِّ
خالل �أقو�لها �أن بع�ص تعامالتها مع عمالئها تنق�سها �لدقة و�ل�سبط، �لأمر ثار ب�سببه هذ� �لنز�ع 
ِعي لال�ستعانة مبحاميه، ومع هذ� فاإن �لد�ئرة ترى منا�سبة حتديد �لتعوي�ص عن �أتعاب  و�أحوج �ملُدَّ

�ملحاماة بن�سبة )5%( من �ملبلغ �ملحكوم به، �أي مبلغ )240.150( رياًل. 
 )5.043.150( قدره  مبلغاً  تدفع  اأن   ).....( �ضركة  عليها  َعى  املُدَّ باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 

عي ).....(، وباهلل التوفيق. خم�ضة ماليني وثالثة واأربعون األفاً ومائة وخم�ضون ريااًل للمدَّ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/6642/ق لعام 1429هـ 
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عقد بيع – عربون – ربح حمقق. 

َعى عليه بدفع فرق ثمن باقي �ل�سيار�ت �لتي ��سرت�ها منه، ومل ي�سلِّمها  ِعي �إلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
له وباعها �لآخر بثمن �أعلى، بالإ�سافة �إىل �ملبلغ �لذي دفعه له كعربون يبقى لديه �إىل �آخر �سيارة 
م منه مبوجب �سند  ِعي لل�سيار�ت �لو�ردة يف �لبيان �ملقدَّ َعى عليه له – ثبوت �سر�ء �ملُدَّ ي�سلمها �ملُدَّ
�آفيو  �أنه عربون بيع عدد )49( �سيارة  َعى عليه مببلغ �لعربون �لذي ورد فيه  قب�ص �سادر من �ملُدَّ
عي وعددها )24( �سيارة مل�سرت �آخر  َعى عليه بيع باقي �ل�سيار�ت �لتي مل ي�سلمها للمدَّ – �إقر�ر �ملُدَّ
بثمن �أعلى – �أثره: �عتباره خمالفًا لعقد �لبيع �لذي مقت�ساه نقل ملكية �ملبيع للم�سرتي وت�سليمها 
ِعي دعو�ه يف �ملبلغ �لذي ميثل �لفرق بني �لبيعتني – ��ستحقاقه �ملبلغ باعتباره ربحًا  له – ح�سر �ملُدَّ
َعى عليه، ومل ي�سلِّمها  حمققًا وم�ستحقًا له كونه ناجتًا عن عقد بيع �ل�سيار�ت �لتي ��سرت�ها من �ملُدَّ
عى عليه كعربون لل�سيار�ت – موؤدى ذلك: �إلز�م  له بالكامل، بالإ�سافة �إىل �ملبلغ �لذي دفعه للمدَّ

َعى عليه بدفع �ملبلغ مو�سوع �لدعوى. �ملُدَّ

َعى عليها موؤ�س�سة ).....(  ِعي ).....( �سد �ملُدَّ مها �ملُدَّ تتلخ�ص وقائع هذه �لق�سية يف لئحة دعوى قدَّ
َعى عليها موؤ�س�سة ).....( على �سر�ء عدد )46(  ذكر فيها �أنه بتاريخ 1429/8/18هـ تعاقد مع �ملُدَّ
�سيارة )�آفيو( موديل 2007م مو�سحة بالبيان �ل�سادر منهم، و�لذي �أرفق �سورة منه على �أن يكون 
�سعر �لو�حدة )20500(، وذكر �أنه دفع مبلغ )25000( رياٍل كعربون يبقى لدى �ملوؤ�س�سة �إىل �آخر 
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�سيارة يتم ت�سليمها له، وذكر �أنهم قامو� بت�سليمه )21( �سيارة منها، ودفع ثمنها كاماًل، وعندما 
�رتفع �سعر �ل�سيار�ت يف �ل�سوق رف�سو� ت�سليمه �ل�سيار�ت �ملتفق على ت�سليمها، وذكر �أنهم قامو� ببيع 
بع�ص هذه �ل�سيار�ت �ملوجودة بالبيان �إىل �أفر�د �آخرين، وطلب يف ختام دعو�ه �سرعة �لبت يف منع 
َعى عليها بت�سليمه  �ملوؤ�س�سة من بيع �ل�سيار�ت �ملتبقية، وت�سديرها �إىل �خلارج، كما طلب �إلز�م �ملُدَّ
�ل�سيار�ت �ملتفق على بيعها له وفق �لبيان �لذي �أرفقه، كما طلب تعوي�سه عما فاته من ك�سب، وما 
َعى  ع بني �لطرفني، كما طلب �إلز�م �ملُدَّ َعى عليها �لعقد �ملوقَّ حلقه من خ�سارة نتيجة خمالفة �ملُدَّ

عليه بت�سليمه �أجرة �ل�سيار�ت �لتي مل ت�سلَّم له حتى �لآن.
وباإحالة �لق�سية للد�ئرة با�سرت نظرها وفق ما هو مو�سح مبحا�سر �ل�سبط، وبجل�سة �ليوم ذكر 
ما  باأن  �أجاب:  عليه  َعى  �ملُدَّ على  ذلك  وبعر�ص  �لدعوى،  لئحة  يف  �لو�ردة  هي  دعو�ه  �أن  ِعي  �ملُدَّ
ِعي من بيع �ل�سيار�ت �ملذكورة �سحيح، �إل �أنه تبني له �أنه ح�سل غنب يف ثمن �ل�سيار�ت،  ذكره �ملُدَّ
وبالتايل �متنع عن ت�سليم باقي �ل�سيار�ت، وعددها )24( �سيارة من جملة )46( �سيارة، مت ت�سليم 
وع�سرون  )�ثنان  بثمن قدره  �ملذكورة  �ل�سيار�ت  باع  �أنه  َعى عليه  �ملُدَّ ثم ذكر  �سيارة منها،   )21(
عي عن مطالبته يف هذه  �ألفًا و�سبعمائة( رياٍل، و�سعي قدره خم�سمائة رياٍل، وب�سوؤ�ل �لد�ئرة للمدَّ
وبني  ��سرت�ها  �لتي  �ل�سيار�ت  ثمن  �لفرق بني  َعى عليه  �ملُدَّ يدفع  باأن  يطالب  باأنه  �أجاب  �لدعوى، 
م  ثمنها �لتي بيعت به ))1700( رياٍل × )24( �سيارة = 40800 ريال( �إ�سافًة �إىل �لعربون �ملقدَّ
ِعي �سحيح، �إل  َعى عليه �أفاد باأن ما ذكره �ملُدَّ منه، وقدره )25( �ألف رياٍل، وبعر�ص ذلك على �ملُدَّ
�أنه و�فق على رفع قيمة �ل�سيار�ت مبقد�ر �ألف رياٍل لكل �سيارة، وذلك بعد ��ستالمه ثمانية ع�سر 
َعى  ِعي �أجاب باأنه دفع للثالث �سيار�ت �لأخرية، وذلك بعد �متناع �ملُدَّ �سيارة، وبعر�ص ذلك على �ملُدَّ

عليه عن ت�سليمها، وختم �لطرفان �أقو�لهما.
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�أنه  و�لذي ذكر  رياٍل،  قدره )40800(  عليه مببلغ  َعى  �ملُدَّ دعو�ه مبطالبة  ِعي ح�سر  �ملُدَّ �إن  حيث 
َعى عليه  َعى عليه – و�لتي يذكر �أن �ملُدَّ ميثل �لفرق بني ثمن باقي �ل�سيار�ت �لتي ��سرت�ها من �ملُدَّ
مل ي�سلِّمها له وعددها )24( �سيارة – وبني ثمنها �لذي بيعت به للم�سرتي �لآخر، ومبلغ )25000( 
َعى عليه  رياٍل و�لذي ميثل �لعربون �لذي دفعه مقابل �سر�ئه لل�سيار�ت، وذلك ب�سبب عدم قيام �ملُدَّ
وقيامه  �سيارة،  وع�سرون  �أربعة  وعددها  عليه،  َعى  �ملُدَّ ��سرت�ها من  �لتي  �ل�سيار�ت  باقي  بت�سليمه 

ببيعها ل�سخ�ص �آخر.
به  �أقر  ما  وهو  منه،  م  �ملقدَّ �لبيان  يف  �لو�ردة  �ملذكورة  لل�سيار�ت  ِعي  �ملُدَّ �سر�ء  �لثابت  �إن  وحيث 
َعى عليه مببلغ  �ملُدَّ و�ل�سادر من  �لق�سية،  باأور�ق  �ملرَفق  �لقب�ص  يثبته �سند  َعى عليه، وهو ما  �ملُدَّ
)25000( رياٍل، و�لذي ورد فيه �أنه عربون بيع �سيار�ت �آفيو عدد )49( �سيارة، وحيث كان �لأمر 
َعى  �أقر �ملُدَّ كذلك، وحيث كان مقت�سى عقد �لبيع نقل ملكية �ملبيع للم�سرتي وت�سليمها له، وحيث 
عليه ببيع باقي �ل�سيار�ت، وعددها )24( �سيارة مل�سرٍت �آخر، مما يعد خمالفًا ملقت�سى ما �تفق عليه 
ِعي دعو�ه على طلب �لفرق بني �لثمن  عي، وحيث ق�سر �ملُدَّ �لطرفان من بيع �ل�سيار�ت وت�سليمها للمدَّ
�إىل �لعربون  �إ�سافًة  َعى عليه ببيعها به للم�سرتي �لآخر،  �ملُدَّ �لذي ��سرت�ها به، و�لثمن �لذي قام 
عى عليه لتلك �ل�سيار�ت مببلغ )20500( رياٍل،  ِعي و�ملدَّ �ملدفوع منه، وحيث �إن �سعر �ل�سر�ء بني �ملُدَّ
َعى عليه ما يثبت ما �دعاه من تغيري ذلك �ل�سعر،  م �ملُدَّ وذلك ثابت مبوجب �إقر�ر �لطرفني، ومل يقدِّ
عليه  َعى  �ملُدَّ به  �أقر  ما  وفق  فهو  �لآخر  للم�سرتي  �ل�سيار�ت  عليه  َعى  �ملُدَّ به  باع  �لذي  �ل�سعر  �أما 
مببلغ )�ثنني وع�سرين �ألفًا و�سبعمائة( رياٍل يخ�سم منه مبلغ )خم�سمائة( رياٍل �لذي ميثل �ل�سعي 
ِعي دعو�ه على  ِعي وطالب باحلكم به، وحيث ح�سر �ملُدَّ َعى عليه، وقد قبل به �ملُدَّ �لذي دفعه �ملُدَّ
�ملبلغ �لذي ميثل �لفرق بني �لبيعتني، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل ��ستحقاقه ذلك �ملبلغ باعتباره ميثل 
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ما  مبوجب  ِعي،  �ملُدَّ ��سرت�ها  �لتي  �ل�سيار�ت  بيع  عن  ناجتًا  كونه  عي  للمدَّ وم�ستحقًا  حمققًا  ربحًا 
ِعي مبوجب �سند �لقب�ص �مل�سار  عى عليه، وبخ�سو�ص �لعربون �لذي دفعه �ملُدَّ ِعي و�ملدَّ �تفق عليه �ملُدَّ
عي باعتباره دفع عربونًا لتلك �ل�سيار�ت، و�لتي مل يتم ت�سليمها  �إليه �أعاله، فهو �أي�سًا م�ستحق للمدَّ
ِعي م�ستحقًا  بالكامل، كما مل يتم خ�سمه من قيمة �ل�سيار�ت �لتي مت ت�سليمها بالفعل، مما يجعل �ملُدَّ
َعى عليه مببلغ )40800( رياٍل،  ل�سرتد�ده، ولكل ما تقدم فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل �حلكم على �ملُدَّ
َعى عليه  ِعي، و�لثمن �لذي باعها به �ملُدَّ و�لذي ميثل �لفرق بني ثمن �ل�سيار�ت �لذي ��سرت�ها به �ملُدَّ

ِعي. للم�سرتي �لآخر �إ�سافًة ملبلغ )25000( رياٍل، و�لذي ميثل �لعربون �لذي دفعه �ملُدَّ
عي  للمدَّ يدفع  باأن   ).....( موؤ�ض�ضة  �ضاحب   ).....( عليه  َعى  املُدَّ باإلزام  الدائرة  حكمت  لذلك 

).....(، مبلغاً قدره )65.800( خم�ضة و�ضتون األفاً وثمامنائة ريال؛ ملا هو مبني يف االأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/2470/ق لعام 1424هـ
رقم احلكم االبتدائي: 212/د/جت/2 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 454/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/26هـ

عقد بيع- الدفع بال�ضورية – �ضهادة – ميني.

�لبيع موقعًا منه ومن  ِعي لعقد  �ملُدَّ عى عليه بدفع قيمة �ملبيع- تقدمي  �ملُدَّ باإلز�م   مطالبة �ملدعي 
�ل�ساهدين  و�إقر�ر  �لعقد  عى عليه ب�سحة توقيعه على  �ملُدَّ �إقر�ر  عى عليه وب�سهادة �ساهدين-  �ملُدَّ
عى عليه ب�سورية عقد  ب�سحة توقيعهما عليه و�سهودهما له- �أثر ذلك: ثبوت و�قعة �لبيع- دفع �ملُدَّ
�لبيع، و�أنه عقد ربوي دون تقدمي بينة على �ل�سورية- عدم كفاية ما ورد ب�سندي �لقب�ص و�لقيد 
ِعي  لثبوت �سورية عقد �لبيع؛ لأن �لقول يف �ملنازعات قول من ي�سهد له �لظاهر مع ميينه وقد �أدى �ملُدَّ
�ليمني باأن ما مت تدوينه بالقيد رقم )173( باأخذ )20%( فائدة على �لقر�ص مت دون علمه، و�أنه 
عى عليه باأن يدفع للمدعى مبلغ.... ثمن ربع  مل ي�ستلم �سيء من قيمة �ملبيع- موؤدى ذلك: �إلز�م �ملُدَّ

�ملد�ر�ص �لثابتة بعقد �لبيع.

تقدم  1424/8/19هـ  بتاريخ  �أنه  �أور�قها  على  �لطالع  من  يبني  ح�سبما  �لدعوى  وقائع  تتح�سل 
).....( بالوكالة عن موؤ�س�سة ).....( بعري�سة دعوى �سد ).....( وقيدت �لعري�سة ق�سية بالرقم 
�مل�سار �إليه �أعاله، و�أحيلت ب�سرح معايل رئي�ص �لديو�ن �إىل هذه �لد�ئرة يف 1424/8/23هـ لنظرها، 
�سر�ء  يف  له  م�ساركته  ِعي  �ملُدَّ على  عر�ص  عليه  عى  �ملُدَّ �أن  �لعري�سة  يف  جاء  ما  حا�سل  كان  وقد 
حالة  ويف   ،).....( و�ساحبها  �ملد�ر�ص  مالك  مو�فقة  �سريطة  بالريا�ص   ).....( مد�ر�ص  ن�سف 
�سر�ئه  ملبلغ  عليه مقرت�ص  عى  �ملُدَّ يعترب  لهم  ِعي  �ملُدَّ م�ساركة  على  �ملد�ر�ص  �ساحب  مو�فقة  عدم 
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بيع  على  �ملد�ر�ص  �ساحب  مو�فقة  وبعد  ذلك،  على  ِعي  �ملُدَّ و�فق  وقد  عية  �ملدَّ من  �ملد�ر�ص  ن�سف 
ِعي قيمة �سر�كته يف ربع �ملد�ر�ص  عية لي�سبحو� �سركاء له بالن�سف، دفع �ملُدَّ ن�سف �ملد�ر�ص و�ملدَّ
باملبلغ  �ملد�ر�ص  لربع  عليه  عى  �ملُدَّ �سر�ء  قيمة  �إىل  بالإ�سافة  رياٍل   )1.625.000( وقدره  مبلغًا 
�لتفرغ  لعدم  عليه؛  للمدعى  �ملد�ر�ص  يف  ن�سيبه  ببيع  ِعي  �ملُدَّ وقام   ، رياٍل   )1.625.000( نف�سه 
للمدعى مببلغ  مدينًا  عليه  عى  �ملُدَّ و�أ�سبح  �سنو�ت  موؤجل على خم�ص  رياٍل  مببلغ )1.975.000( 
عى عليه مبوجب �لبند )�لر�بع( من �لعقد )... ِعي على �ملُدَّ )3.600.000( رياٍل، وقد ��سرتط �ملُدَّ
ويف حالة بيع �ملد�ر�ص �أو ح�سوله على �أية مبالغ �أخرى، فاإن �ل�سد�د يكون من حق �لطرف �لثاين 
عليه  عى  �ملُدَّ �إن  وحيث  �ملحددة،  �ملدة  قبل  �سدد  �إذ�  وذلك  �لأول(  �لطرف  ل�سالح  �لتخفي�ص  مع 
رغم بيع �ملد�ر�ص وح�سوله على مبالغ منها ومن غريها وعلمه ب�سقوط �أجل �لدين بالبيع، �إل �أنه مل 
عى عليه ب�سد�د �ملبلغ  ِعي وكالة �إثبات �لبيع و�إلز�م �ملُدَّ يلتزم ب�سد�د �ملبلغ �مل�ستحق بذمته، وطلب �ملُدَّ

�مل�ستحق بذمته للمدعى وهو مبلغ قدره )3.600.000( رياٍل.
عى عليه على �لدعوى يف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1424/11/18هـ مبذكرة جاء فيها  وقد �أجاب �ملُدَّ
ِعي هو �لذي  ِعي مو�فقة �ملالك مل�ساركته يف �ملد�ر�ص، بل �إن �ملُدَّ عى عليه مل ي�سرتط على �ملُدَّ �أن �ملُدَّ
��سرتط عليه منحه ذلك �لقر�ص مببلغ قدره )3.250.000( رياٍل بفائدة �سنوية قدرها )%20( 
�أرباح �سر�كته يف تلك �ملد�ر�ص، بدليل �سندي �ل�سرف �ملحررين منه للمدعى  �إىل �سمان  �إ�سافة 
�ملبلغ من  �ملد�ر�ص وح�سم ذلك  تلك  �سر�كة  �ن�سحب من  قد  ِعي  �ملُدَّ �أن  وبدليل  �ملبلغ،  بذلك  عليه 
يبع  ومل  عليه،  للمدعى  ِعي  �ملُدَّ عنه  تنازل  �لذي   ).....( كلية  م�سروع  عليه يف  عى  �ملُدَّ م�ستحقات 
ِعي ن�سيبه يف �ملد�ر�ص للمدعى عليه مببلغ قدره )1.975.000( رياٍل، وذلك لأن �ملبلغ �ملنوه  �ملُدَّ
عنه يف �لعقد قدره )3.600.000( رياٍل ل ميثل ثمن �ملبيع، بل ميثل �ملبيع �ملتبقي من ثمن �لقر�ص 
وفو�ئد �لقر�ص من تاريخ ��ستالمه وحتى 1999/7/29م وقدره )1.800.000( رياٍل م�ساف �إليه 
فائدة �سنوية قدرها )20%( عن كل �سنة وملدة خم�ص �سنو�ت �عتبارً� من 1999/8/1م وحتى تاريخ 
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�أنه: )يف حال تي�سر حال �لطرف �لأول  �لعقد نف�سه  �لبند )�لر�بع( من  2004/8/1م، وقد ن�ص 
�أي مبلغ يتم �سد�ده يخف�ص )20%( منه  �إليها فاإن  وت�سديده لأي جزء من �ملبلغ قبل �ملدة �مل�سار 
�إليه �لفو�ئد،  عن �ملدة �ملتبقية بالعقد..( �أي �أن �لعقد هو تاأكيد فقط لدفع مبلغ �لقر�ص م�سافًا 
ِعي من �ملد�ر�ص  وبالتايل تنعدم �أركان �لعقد مما يربر بطالنه ويوؤكد �سورتيه، كما �أن �ن�سحاب �ملُدَّ
كان؛ لعدم حتقيق �لربح �لذي ين�سده، وهذ� �ملبلغ �أ�سبح قر�سًا منه للمدعى عليه ولي�ص �سر�كة منه 
ِعي قد ��ستوفى  يف �ملد�ر�ص، وبالتايل فاإن بيعه للمد�ر�ص يعد باطاًل؛ لبيعه ما ل ميلك، كما �أن �ملُدَّ
عى عليه يف تنفيذ م�سروع كلية ).....(، حيث  �أغلب �ملطالب �لو�ردة بالئحة دعو�ها من ح�ساب �ملُدَّ
حتملت مبلغ )3.000.000( رياٍل على �لقيد رقم )124( بتاريخ 1420/2/30هـ كما حتملت مبلغ 
�لـ)250.000( رياٍل على �لقيد رقم )69( بتاريخ 1420/3/20هـ وبد�أ با�ستقطاع ذلك �ملبلغ من 
عى عليه مبوجب �لقيود )173، 174( بتاريخ 1420/6/29هـ بعد �إ�سافة فائدة قدرها  ح�ساب �ملُدَّ
ِعي تقدمي ك�سف ح�ساب م�سروع كلية  عى عليه من �ملُدَّ )20%( عند خ�سم تلك �ملبالغ، وطلب �ملُدَّ
ِعي  ).....( )عقد ت�سغيل �لكلية من �لفرتة 1416/2/1هـ وحتى 1419/1/29هـ، و�لتي تنازل �ملُدَّ
للمدعى عليه عنها مقابل مبلغ مقطوع( مو�سحًا فيه �ملبالغ �مل�ستلمة من وز�رة �ملالية �لتي �سرفت 
عى عليه من حيث �ل�سكل باأن هذه �لدعوى �سابقة لأو�نها؛ لأن عقد �لبيع  للمدعى عليه، ودفع �ملُدَّ
�ملنوه عنه ن�ص يف �لبند )ثانيًا( منه على �أن مبلغ �ملطالبة يتم دفعه بتاريخ 2004/8/1م �أي بعد 

�سبعة �أ�سهر من �لآن، وطلب رد �لدعوى وقدم عددً� من �سور �مل�ستند�ت.
عية مذكرة ذكر فيها: �أنه يوجد عقد بيع  ويف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1425/2/28هـ قدم وكيل �ملدَّ
عى عليه مبلغ  ِعية �أعطت �ملُدَّ موقع عليه من �لطرفني وم�سهود عليه من �ل�سهود، وغري �سحيح �أن �ملُدَّ
عى عليه جمرد �فرت��سات و�دعاء�ت عارية  )3.250.000( رياٍل بفائدة )20%(، وما ذكره �ملُدَّ
من �ل�سحة ل ي�ستند لأي �سند ول يتفق مع �لو�قع وت�ستيت �لأذهان باأمور فرعية، و�لدليل على عدم 
عى عليه مببلغ )3.250.000( رياٍل فكيف  عى عليه �ل�سيكات �مل�ستلمة من �ملُدَّ �سحة ما ذكره �ملُدَّ
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�لبيع  �أن عقد  رياٍل، كما  �إل مبلغ )1.800.000(  ي�ستلم  �أنه مل  �ملبالغ ويدعي  ��ستالم هذه  ينكر 
ين�ص على �سرط �أنه �إذ� مت بيع �ملد�ر�ص �أو �حل�سول على �أية مبالغ �أخرى، فاإن �ل�سد�د يكون من حق 

عى عليه للمد�ر�ص. ِعي( وبالتايل فاإن مدة �ل�سد�د �سقطت ببيع �ملُدَّ �لطرف �لثاين )�ملُدَّ
عى عليه بقوله: �إن �ملبلغ �ملطالب به يف  ويف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1425/5/2هـ عقب وكيل �ملُدَّ
�لدعوى هو )3.600.000( رياٍل ميثل مبلغ �لقر�ص )3.250.000( رياٍل ز�ئدً� مبلغ )350.000( 
عى عليه باملد�ر�ص وقدره )1.625.000( رياٍل بو�قع )20%(، وقد تعمد  رياٍل فو�ئد على ن�سيب �ملُدَّ
ِعي وكالة عدم ذكر �ملبلغ �ل�سحيح للت�سوي�ص فقط؛ لعلمه �أن ذلك �ملبلغ قد مت ح�سمه بفو�ئده  �ملُدَّ
ِعي وكالة ك�سف  عية يف م�سروع ت�سغيل كلية ).....(، وقد �أرفق �ملُدَّ عى عليه مع �ملدَّ من ح�ساب �ملُدَّ
عى عليه تعيني حما�سب  عى عليه �خلا�ص مب�سروع كلية ).....(، وطلب �ملُدَّ ِعي مع �ملُدَّ ح�ساب �ملُدَّ
عى عليه �أن هناك دعوى منظورة �أمام �لد�ئرة  قانوين؛ لتدقيق ح�سابات ذلك �مل�سروع، وذكر �ملُدَّ
باأن  للمدعى يف هذه �لدعوى  عى عليه  �ملُدَّ تتعلق مبطالبة  �أنف�سهم  �لر�بعة بني �لأطر�ف  �لتجارية 
يدفع م�ستحقاته لقاء م�ساركتهما يف تنفيذ بع�ص �مل�ساريع، وطلب �سم تلك �لدعوى لهذه �لدعوى 
ِعي؛ لعدم قيامها على �سند من �لو�قع. لتد�خل �حل�سابات و�لف�سل فيهما �سويًا، وطلب رد دعوى �ملُدَّ
ِعي وكالة وهل  عى عليه عن �سحة �لعقد �ملقدم من �ملُدَّ ويف �جلل�سة ذ�تها �ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
�لتوقيع �ملوجود يف �أ�سفل �لعقد حتت م�سمى �لطرف �لأول هو توقيع ).....(؟ فاأجاب: باأن موكله 
�إىل  و�أحال يف تف�سيل جو�ب موكله  �لعقد  �أ�سفل  �لبادي  بتوقيعه  �لعقد ولكنه يقر  ل يقر م�سمون 
عى  �ملُدَّ �إنكار  �أن  بقوله  عقب  لذلك  وكالة  ِعي  �ملُدَّ وب�سماع  �لدعوى،  هذه  يف  قدمها  �لتي  مذكرته 
عليه وكالة م�سمون �لعقد غري �سحيح و�أبدى ��ستعد�ده باإح�سار �سهود �لعقد �لذين ح�سرو� �لعقد 

ويعرفون م�سمونه.
عى عليه  ِعي ).....( وح�سر حل�سوره �ملُدَّ �ملُدَّ ويف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1425/9/12هـ ح�سر 
�أ�سهد  فقال:  ي�سهد؟  ماذ�  عن  �لد�ئرة  و�ساألته   ).....( �ل�ساهد  معه  ِعي  �ملُدَّ �أح�سر  وقد   ).....(
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ِعي وكان لديه يف �ملكتب ).....( وكذلك ).....(، و�أنه د�ر  باهلل �لعظيم �أنني كنت يف مكتب �ملُدَّ
نقا�ص بني ).....( و).....( حول عقد بينهما يذكر �أنه غري �سرعي ويحتاج �إىل ت�سحيح، ثم �تفقا 
على تعديل ذلك �لعقد ومت �لعقد وطلبا مني �ل�سهادة على ما ورد يف ذلك �لعقد، و�أن ذلك �لعقد 
�سحيح، و�أن طرفيه هما �للذ�ن طلبا مني �ل�سهادة عليه، ومت �طالعه على �أ�سل �لعقد �لذي �تفقا 
عى عليه  عليه �أمامه وطلبا منه �ل�سهادة عليه هذ� ما لدى و�هلل على ما �أقول �سهيد. وبعد �سماع �ملُدَّ
عى عليه و�ل�ساهد  ِعي و�ملُدَّ ل�سهادة �ل�ساهد ذكر �أن �ل�ساهد مل يح�سر �ملناق�سة �لتي متت بني �ملُدَّ
�لآخر ).....( �إمنا كان حا�سرً� �أثناء توقيع �لعقد ووقع �سهادته على ح�سور طريف �لعقد وتوقيعهما 
عليه وطلب توجيه �لأ�سئلة �لتالية: متى مت �لتوقيع على �لعقد ومت توجيه �ل�سوؤ�ل �إليه فاأجاب قائاًل: 
ل �أتذكر �لتاريخ بالتحديد. ثم �ساأله كم قيمة �ملبيع عند توقيع �لعقد؟ فاأجاب: باأنه قد طلب منه 
�ل�سهادة على ذلك �لعقد، و�أنه �طلع على تفا�سيله قبل �لتوقيع عليه، �أما �لآن بعد م�سي هذه �ملدة 
بعد  �لعقد  وقعت  و�أين  �لطرفني  بني  مد�ر�ص  بيع  م�سمونه  �أن  �إل  �سيئًا،  تفا�سيله  من  يتذكر  فال 
�سوؤ�ل عن  عى عليه توجيه  �ملُدَّ و�لتوقيع عليه ثم طلب  �ل�سهادة  توقيع �لطرفني عليه وبعد طلبهما 
باأنه  فاأجاب:  �لأجل يف 1999/8/1م،  بد�ية  و�سبب حتديد  �لعقد  ن�سبة )20%( يف  �سبب حتديد 
يف  �ملقدمة  وكيله  مذكرة  يف  ورد  ما  ت�سحيح   ).....( ِعي  �ملُدَّ طلب  ثم  �لتفا�سيل.  هذه  يتذكر  ل 
1424/10/27هـ حيث �إن ما ورد من تف�سيل ملبلغ �ملطالبة غري �سحيح. و�أن �ل�سحيح �أن قيمة ربع 
عى عليه هو )3.6000.00( رياٍل، و�أن قيمة �لربع �لآخر للمد�ر�ص  �ملد�ر�ص �لتي بعتها على �ملُدَّ
عى عليه ).....(  و�خلا�ص باملدعى عليه قد دفعتها عنه �سلفه ولي�ص يف هذه �لدعوى. ثم طلب �ملُدَّ
ِعي على �سورتي �سندي �سرف �سيك �ملوؤرخ �أحدهما يف 1420/2/30هـ ورقمها )2415(  �إطالع �ملُدَّ
وقيمة �ل�سيك )3.000.000( رياٍل و�لأخرى موؤرخة يف 1420/3/2هـ ورقهما )2416( وقيمتها 
)250.000( رياٍل فاأجاب بعد �لطالع عليهما: �أن �لتو�قيع �لبادية عليهما قريبة من توقيعه وتوقيع 
عى عليه وحما�سب جمموعة ).....( وطلب مهلة لالطالع على �أ�سولهما �إن كان لها �أ�سول لديه  �ملُدَّ
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عى عليه �إحالة �لق�سية �إىل �لد�ئرة �لتجارية �لر�بعة لوجود دعوى �سد  ويف هذه �جلل�سة طلب �ملُدَّ
ِعي منظورة لديها. ويف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1425/12/29هـ �أ�سدرت �لد�ئرة قر�رها رقم  �ملُدَّ
)299/د/جت/2( لعام 1425هـ باإحالة �لق�سية �إىل �لد�ئرة �لتجارية �لر�بعة، و�لتي بدورها �أعادت 
�لق�سية لهذه �لد�ئرة بقر�رها رقم )114/د/جت/4( لعام 1426هـ ثم با�سرت �لد�ئرة نظر �لدعوى 
ِعي  �ملُدَّ وكيل  قدم  1427/7/14هـ  بتاريخ  �ملنعقدة  �جلل�سة  ويف  جل�سات.  عدة  لنظرها  وحددت 
مذكرة جاء فيها باأن ملخ�ص ما مت بني �لطرفني �أنه بتاريخ 1420/2/30هـ �ملو�فق 1999/6/14م 
مت �سرف مبلغ )3.250.000( رياٍل للمدعى عليه ومت �ل�سرح على �سند �ل�سرف باأن هذ� �ملبلغ يعد 
ِعي  ِعي �سريكًا فتقف �لفائدة ويكون ن�سيب �ملُدَّ قر�سًا بفائدة )20%( لل�سنة �إل يف حالة دخول �ملُدَّ

عى عليه. ربع �ملد�ر�ص حمل �لعقد مببلغ )1.625.000( رياٍل و�لباقي دين يف ذمة �ملُدَّ
 ).....( �لأول  �لطرف  بني  �سر�كة  عقد  �إبر�م  مت  1999/6/15م  �ملو�فق  1420/3/1هـ  وبتاريخ 
عى عليه جمتمعني( وميلك )50%( من  ِعي و�ملُدَّ وميلك )50%( من �ملد�ر�ص و�لطرف �لثاين )�ملُدَّ

�ملد�ر�ص )بو�قع 25% لكل منهما(.
ربع  )وهو  ن�سيبه  �لأول  فيه  باع  عليه  عى  و�ملُدَّ ِعي  �ملُدَّ بني  عقد  �إبر�م  مت  1999/8/1م  وبتاريخ 
�ملد�ر�ص( للمدعى عليه بيعًا �أجاًل مببلغ م�ستحق بعد خم�ص �سنو�ت �أي بتاريخ 2004/8/1م مببلغ 
وقدره )3.600.000( )ثالثة ماليني و�ستمائة �ألف ريال(، ويف حالة �ل�سد�د �ملبكر فيتم خ�سم 

)20%( من �ملبلغ �ملر�د ت�سديده عن �ملدة �ملتبقية يف �لعقد.
�ل�سرعية للعقد، من ذكر للمبيع )حمل �لعقد( و�لثمن وكونه  ويف هذ� �لعقد من�سبط بال�سو�بط 

�آجاًل، وبر�سا �لطرفني �لعدول.
عى  عى عليه باع فيه �ملُدَّ وبتاريخ 1420/9/20هـ �ملو�فق 1999/12/28م �إبر�م عقد بني ).....( و�ملُدَّ
ِعي بعقد �سابق( مببلغ )5.000.000(  عليه ن�سيبه كاماًل وهو )50%( )بعدما ��سرتى ن�سيب �ملُدَّ
)خم�سة ماليني ريال( موؤجلة على خم�ص �سنو�ت. فهنا نالحظ �أن �لثمن �أجل خم�ص �سنو�ت وكذلك 
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�لتفاق  مت  ما  مياثالن  وهما  �ملبكر  �ل�سد�د  عند  �خل�سم  طريقة  على  ن�ص  )�ل�سابعة(  مادته  يف 
ِعي ن�سيبه و�أكد على طلبه بدفع �ملبلغ �حلال عليه هو  عى عليه عندما باع �ملُدَّ ِعي و�ملُدَّ عليه بني �ملُدَّ

)3.600.000( رياٍل.
عى  ِعي وكالة ).....( وح�سر حل�سوره �ملُدَّ ويف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1427/8/24هـ ح�سر �ملُدَّ
ِعي �ل�ساهد ).....(، وقد �أطلعته �لد�ئرة على �سورة عقد بيع  عليه ).....(، وقد �أح�سر وكيل �ملُدَّ
غري موؤرخ بني ).....( و).....( وطلبت منه بيان �سهادته حول ما يعرفه حول �لعقد، فقال: �أ�سهد 
باهلل �لعظيم �أنني ح�سرت �إىل مكتب ).....( يف حي ).....( بالريا�ص بعد �سالة �لع�ساء من �سهر 
عى عليه  رم�سان منذ �سبع �سنو�ت تقريبًا بل يف عام 1420هـ ووجدت يف �ملكتب ).....( وعنده �ملُدَّ
).....( فد�ر نقا�ص بني ).....( و).....( حول بيع ).....( و).....( ح�سته يف مد�ر�ص ).....( 
وقدرها �لربع ).....( بقيمة مليون وثمامنائة �ألف رياٍل على �أن يح�سب عليها زيادة )20%( لكل �سنة 
يوؤجل فيها �سد�د �ملبلغ، وبعر�ص ذلك علّي �أخربتهما باأن ذلك ل يجوز �سرعًا و�قرتحت عليهما هذ� 
�لعقد بكامل �سروطه وقد و�فقا عليه، وبعد حترير م�سودة هذ� �لعقد دخل علينا ).....( وبعد طباعة 
بعد  عليه  �ساهدين  ب�سفتنا  عليه  فوقعنا  و).....(  �أنا  عليه  �ل�سهادة  وطلبا مني  عليه  و�فقا  �لعقد 
توقيعه من قبلهما، هذ� ما لدّي حول �لعقد و�هلل على ما �أقول �سهيد. ثم �ساألت �لد�ئرة �ل�ساهد �أمل 
يكن هذ� �لعقد ت�سحيحًا للقر�ص �لو�رد يف �سندي �ل�سرف رقم )2415 و2416( و�أطلعته �لد�ئرة 
عليهما؟ فاأجاب: باأنه مل يطلع عليهما ومل يرد له ذكر يف ذلك �ملجل�ص، و�لذي ح�سل �أن هناك عقد 
�ل�سر�كة بني  �ل�ساهد �سورة عقد  �أخرج  �ل�سهادة. ثم  �لعقد حمل  �لو�رد يف  بيع بني �لطرفني وهو 
كاًل من ).....( �ساحب مد�ر�ص ).....( ب�سفته طرفًا �أول يف هذ� �لعقد وبني ).....( و).....( 
ب�سفتهما طرفًا ثاين يف هذ� �لعقد، وذلك باأن يبيع �لطرف �لأول للطرف �لثاين ن�سف �ملد�ر�ص 
�لتي ميلكها على �لطرف �لثاين مببلغ )325.000.0( رياٍل و�ملوؤرخ يف 1420/3/1هـ، وذكر �ل�ساهد 
�أن �سبب تقدميه هذ� �لعقد �أن هذ� يثبت �ل�سر�كة بني ).....( و).....( يف ن�سف مد�ر�ص ).....(، 
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و�أن �لعقد �لذي حرره لهما معطوف على هذ� �لعقد ح�سبما �أطلعني عليه ).....( يف �ملجل�ص ذ�ته، 
هذ� ما لدى و�هلل على ما �أقول �سهيد.

ِعي عن �سورتي �سند �سرف �سيك رقم )2415( �ملوؤرخ يف 1420/2/30هـ  ثم �ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
ورقم )2416( �ملوؤرخ يف 1420/3/2هـ و�أطلعته �لد�ئرة عليهما، فاأجاب: باأنه ل يعلم هل �سدر� من 
موكله �أم ل وطلب تزويده بن�سخة منها. ثم �أطلعته �لد�ئرة على �سورة قيد يومية مبطبوعات موكله 
�ليد )173( مكرر فطلب تزويده ب�سورة  �ملوؤرخ يف 1420/6/29هـ دون رقم وكتب عليها بخطب 

منها ملر�جعة موكله.
عى عليه مذكرتني عقب يف �أولهما على �ملذكرة  ويف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1428/2/2هـ قدم �ملُدَّ

ِعي بتاريخ 1427/7/14هـ جاء فيها: �ملقدمة من وكيل �ملُدَّ
ِعي يف )�أوًل( مذكرته �مل�سار �إليها �أعاله من �أنه مت �سرف مبلغ  �أوًل: لي�ص �سحيحًا ما ذكره وكيل �ملُدَّ
)325.000.0( رياٍل للمدعى عليه... �لخ؛ لأن �حلقيقة كما هو من�سو�ص عليه يف �سندي �سرف 
ذلك �ملبلغ ولي�ص �سند و�حد ومن ذلك يت�سح �أن كامل �ملبلغ كان قر�سًا بفائدة �سنوية )20%(؛ لأنه 
وكما هو معلوم �أن قيمة ملكية ربع �ملد�ر�ص هي قيمة متغرية ولي�ست ثابتة فرمبا تكون �لقيمة عند 
�لبيع �أعلى من قيمة �ل�سر�ء �أو تكون �أقل من قيمة �ل�سر�ء كما هو �حلال يف هذه �ملد�ر�ص عند بيعها، 
حيث �سدر يف حينه قر�ر من �إد�رة �لتعليم بالريا�ص/ بنني باإغالق جميع �لف�سول �لأوىل لكل من 
بدليل  �لثانوية،  �ملرحلة  �ل�سرعي يف  �لق�سم  �إغالق  وكذلك  و�لثانوية  و�ملتو�سطة  �لبتد�ئية  �ملرحلة 
عى عليه مل�سروع  ِعي �ن�سحب من �سر�كة تلك �ملد�ر�ص وح�سب ذلك �ملبلغ من م�ستحقات �ملُدَّ �أن �ملُدَّ
).....(، على �لتف�سيل �ل�سابق وبدليل �سرطه كما جاء يف �ل�سرح �أعاله �أن يكون دخوله فعليًا ولي�ص 
 )325.000.0( ومببلغ  و�حد  ب�سند  �ل�سرف  �سندي  دمج  ِعي  �ملُدَّ وكيل  باأن  �لإحاطة  مع  عقديًا، 
رياٍل، و�حلقيقة هما �سند�ن �لأول مببلغ )3000.000( )�سند �سرف �سيك رقم 2415( وبتاريخ 
و�حد،  بيوم  �ملد�ر�ص  �سر�ء  توقيع عقد  تاريخ  قبل  ما  وهو  �ملو�فق 1999/6/14م  1420/2/30هـ 
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و�ملو�فق  1420/3/2هـ  وبتاريخ   )2416 رقم  �سيك  �سرف  )�سند   )250.000( مببلغ  و�لثاين 
1999/6/16م وهو بعد تاريخ توقيع عقد �سر�ء �ملد�ر�ص بيوم و�حد.

ِعي حني ذكر �أن تاريخ �لعقد هو 1999/8/1م �ملو�فق 1420/4/15هـ؛  ثانيًا: ح�سنًا فعل وكيل �ملُدَّ
لأن ذلك يوؤكد �سورية �لعقد كما ذكرنا، حيث �إن تاريخ 1999/8/1م لي�ص تاريخ حترير �لعقد بل هو 
تاريخ �لبدء يف دفع مبلغ �لقر�ص مع �لفائدة )20%( �سنويًا وملدة خم�ص �سنو�ت، يف حني �أن �لعقد 
�ملنوه عنه مل يوؤرخ �أ�ساًل ومت حتريره وتوقيعه يف �سهر رم�سان من عام 1420هـ �أي بعد خم�سة �أ�سهر 

من �لتاريخ �ملحدد فيه بعد دفع �ملبلغ مع فو�ئده وهذ� يقودنا لإي�ساح �حلقائق �لتالية:
عى عليه ربع �ملد�ر�ص، ويف هذ�  �إن �فرت��ص �سحة �لتاريخ )1999/8/1م( هو تاريخ بيع �ملُدَّ  -1
و�ملدعو  عليه  عى  و�ملُدَّ ِعي  �ملُدَّ بني  �ملوقع  �لأ�سلي  �ل�سر�كة  عقد  من   )22( �ملادة  لن�ص  خمالفة 
�أي  �أحقية  عدم  على  تن�ص  و�لتي  1999/6/15م،  �ملو�فق  1420/3/1هـ  بتاريخ  و�ملحرر   ).....(
عى  طرف ببيع ح�سته �أو �لتنازل عنها �إل بعد مو�فقة �لطرف �لثاين، وهذ� مل يحدث بدليل �أن �ملُدَّ
عليه باع ح�سته )50%( ل�ساحب ).....( بتاريخ 1420/9/20هـ �ملو�فق 1999/12/28م، وطلب 
ِعي حتى يتم �لبيع، مما يعني �أن هذ� �لعقد مل يكن حمررً� حتى تاريخ  �لأخري �إح�سار مو�فقة �ملُدَّ

عى عليه ح�سته )50%( من �ملد�ر�ص ).....(. بيع �ملُدَّ
2- �أن عقد �لبيع �ملنوه عنه �سوري للتاأكيد فقط على دفع مبلغ �لقر�ص م�سافًا �إليه �لفو�ئد )%20( 

�سنويًا.
و�إ�سارة �إىل �سهادة �لأخ ).....( بتاريخ 1427/8/24هـ، و�لتي �أكد فيها �أن عقد �لبيع مت حتريره 
وكيل  ذكره  ما  وينفي  �أعاله  ذكرناه  ما  �سحة  يوؤكد  وهذ�  1420هـ،  رم�سان/  �سهر  يف  وتوقيعه 
ِعي من قيمة �ملد�ر�ص بتاريخ 1999/8/1م كانت مببلغ  ِعي. �أما ما ذكره �ل�ساهد باأن ح�سة �ملُدَّ �ملُدَّ
�لتي  ووكالوؤه يف مذكر�تهم  ِعي  �ملُدَّ ملا ذكره  لي�ص �سحيحًا وخمالفًا  فهذ�  ريال،   )1.800.000(
قدمت للد�ئرة، فهل من �لعقل �أن تزد�د ح�سته خالل )45( يومًا )�لفرتة بني عقد �ل�سر�ء وعقد 
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�لبيع( و�ملد�ر�ص �سادر عليها قر�ر بالإغالق كما بني �أعاله، و�ل�سحيح �أن هذ� �ملبلغ )18.000.000 
ريال( هو �ملبلغ �ملتبقي من قيمة �لقر�ص، و�لذي �سبق �إي�ساحه يف مذكرتنا �ل�سابقة، �أما ما ذكره 
عى عليه قبل حترير عقد �لبيع ومت تعديل هذ� �لتعامل  ِعي و�ملُدَّ �ل�ساهد بوجود تعامل ربوي بني �ملُدَّ
يف هذ� �لعقد، فهذ� يوؤكد ما �أ�سرنا �إليه يف مذكرتنا �ل�سابقة باأن �لأ�سل يف �لتعامل هو قر�ص بفائدة 

ِعي. وحتول �إىل عقد بيع ولي�ص عقد �سر�ء حتول �إىل عقد بيع كما يدعي �ملُدَّ
عى عليه مذكرة ثانية �سمنها رده على ما ورد يف �سند �لقيد رقم )173( مكرر وقد  كما قدم �ملُدَّ

جاء فيها:
�أ- �أن هذ� �ل�سند غري �سحيح ومت حتريره حديثًا ولو كان هذ� �ل�سند �سحيحًا وحمررً� من قبل لقيد 
كان  لو  �أنه  كما  1424/12/18هـ،  بتاريخ  للد�ئرة  �مل�سلمة  مذكرتنا  مع  �ملرفق  �حل�ساب  ك�سف  يف 
�ل�سابق يف مذكرته �مل�سلمة للد�ئرة بتاريخ 1425/2/28هـ ردً� على  ِعي  �ملُدَّ �سحيحًا لأرفقه وكيل 
مذكرتنا �ملوؤرخة يف 1424/12/18هـ و�ملرفق بها �سورة �ل�سند �أو �أرفقه يف �جلل�ستني �للتني عقدتا 
بتاريخ 1427/4/4هـ بتاريخ 1427/7/14هـ، و�لتي قرر فيهما �أنه لي�ص لديه �سيء ي�سيفه ويطلب 
�لبت يف �لدعوى، بل �أكاد �أجزم �أن هذ� �ل�سند مت حتريره يف �لفرتة ما بني �جلل�ستني �ملنعقدتني 
�لد�ئرة  من  �أطلب  �ل�سند  هذ�  �سحة  من  وللتاأكد  1427/7/20هـ،  بتاريخ  1427/7/14هـ  بتاريخ 
ِعي باإح�سار �لأ�سل و�إر�ساله �إىل �جلهات �ملخت�سة لتحديد تاريخ حتريره، كما �أطلب من  �إلز�م �ملُدَّ
ِعي �ل�سيد ).....( )كاتب �ل�سند( و�لتحقق منه حول تاريخ حترير  �لد�ئرة ��ستدعاء حما�سب �ملُدَّ

هذ� �ل�سند.
ب- �أن هذ� �ل�سند )173 مكرر( وبالرغم �أنه غري �سحيح �إل �أنه يو�سح �لتايل:

�أرفق مع  �ل�سند �لذي قبله )�سند 173(، و�لذي �سبق و�أن  ِعي ب�سحة  �ملُدَّ �إقر�ر و�عرت�ف من   -1
مذكرتنا �مل�سلمة للد�ئرة بتاريخ 1424/12/18هـ.

ِعي بتحويل �لعقد من عقد قر�ص �إىل عقد بيع. 2- يعد �عرت�فًا �سمنيًا من �ملُدَّ
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ِعي ملا كتب �ملبلغ )81250 رياًل( �أ�ساًل  3- �أنه لو كان �لعقد عقد �سر�ء ثم عقد بيع كما يدعي �ملُدَّ
بال�سند �لأ�سلي )�سند 173(، و�لذي مت حتريره بتاريخ 1420/6/29هـ �أي بعد )4 �أ�سهر( من تاريخ 
�ل�سر�ء �ملو�فق 1420/3/1هـ وبعد )45( يومًا من تاريخ �سريان عقد �لبيع �ملو�فق 1999/8/1م 

�ملو�فق 1420/4/15هـ.
1420هـ،  رم�سان/  �سهر  يف  وتوقيعه  حتريره  مت  �ل�سند  هذ�  يف  �إليه  �مل�سار  �ملبيع  عقد  �أن   -4
وذلك ب�سهادة �ل�ساهد ).....( �أي بعد �أكرث من ثالثة �أ�سهر من تاريخ حترير هذ� �ل�سند �ملو�فق 

1420/6/29هـ فكيف ي�سار �إىل عقد بيع مل يتم حتريره بعد؟.
عى عليه  ِعي بتقييد هذ� �ملبلغ )81250( رياًل بال�سند رقم )173 مكرر( على ح�ساب �ملُدَّ 5- قام �ملُدَّ
ِعي بالإثبات. لديه ومدعيًا �أنه مدين له بتاريخ هذ� �ل�سند �ملو�فق 1420/6/29هـ، وطلب �إلز�م �ملُدَّ
يف  �ملوؤرخني  �ل�سرف  �سندّي  �سحة  تبيني  ِعي  �ملُدَّ وكيل  من  �لد�ئرة  طلبت  ذ�تها  �جلل�سة  ويف 
1420/2/30هـ و1420/3/2هـ مع تو�سيح ما ورد يف �ل�سندين من �لدخول �خلطي و�لدخول �لفعلي 
�ملوؤرخ يف 1420/3/1هـ  �ل�سر�كة  عى عليه عن عقد  �ملُدَّ �لد�ئرة  �ساألت  و�لعقدي مهلة لذلك. كما 
ِعي  �ملُدَّ وبني  بينه  �ملوقع  �لبيع  وعقد   ).....( مع   ).....( مد�ر�ص  يف  �سركاء  ِعي  �ملُدَّ مع  بدخوله 
و�سهادة ).....( و).....( وهل توقيعه على هذين �لعقدين �سحيح، فاأجاب: باأن توقيعه على �لعقدين 
ِعي، وقد  �سحيح، �إل �أن هذين �لعقدين �سوريني، و�أن �لعقد �حلقيقي هو عقد قر�ص بفائدة مع �ملُدَّ
�أو�سح ذلك يف �ملذكرة �ملقدمة منه يف هذه �جلل�سة، ف�ساألته �لد�ئرة عن بينته على �سورية هذين 
�لعقدين فاأجاب: باأن بينته على �سحة ما ذكره هو �سندي �ل�سرف مببلغ ثالثة ماليني و�لآخر مبائة 
وخم�سني �ألف رياٍل وقيد �ليومية رقم )173(، و�لتي �سبق تقدميها وهذه بينته على �سورية �لعقد. 

ِعي ).....( باحل�سور يف �جلل�سة �لقادمة. ِعي تبليغ �ملُدَّ وقد طلبت �لد�ئرة من وكيل �ملُدَّ
عى عليه  ِعي مذكرة جاء فيها باأن ما حاول �ملُدَّ ويف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1428/3/29هـ قدم �ملُدَّ
من �إثارته من لب�ص باإثارة �سورية �لبيع �لتي توؤكد على حقيقته كافة �مل�ستند�ت �سو�ًء �ملقدمة من 
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عى عليه نف�سه فنجيب عليه بالآتي: موكلي �أم �ملُدَّ
�سندّي  يف  وذكر  رياٍل،   )3.250.000( مبلغهما  �سيكني  موكلي  من  عليه  عى  �ملُدَّ ت�سلم  لقد   -1
��ستالمهما من �ملحا�سب قيمة قر�ص عقد �سر�كة مد�ر�ص ).....( بفائدة �سنوية )20%( على �أنه يف 
حالة دخول �ل�سريك ).....( دخوًل فعليًا يف ربع �ملد�ر�ص ح�سب �لتفاق يخ�سم ما يخ�ص ).....( 

وتوقف �لفائدة، وكان هذ� �ل�سند حمررً� يف 1420/2/30هـ.
2- يف 1420/3/1هـ �أي بعد يوم و�حد فقط  متت �ل�سر�كة فعليًا بعقد حرر بني �لدكتور ).....( 
�سوى  فائدة  �أية  عليه  عى  �ملُدَّ على  حتت�سب  ومل  �لربع  منهما  لكل  عليه  و�ملدعى  وموكلي  بالن�سف 
�ملحرر مبوجب �ل�سند رقم )173( �لتي �حت�سبها �ملحا�سب؛ لعدم علمه بتوقيع عقد �ل�سر�كة، وقد 
عك�ص �لقيد فور علمه و��ستالم م�ستند�ت عقد �ل�سر�كة ومقيدة هذه �لقيود يف �لدفاتر يف حينها 
بتاريخها ومل تكن م�سطنعة؛ لأن �لدفاتر منتظمة ول حتتمل ذلك وبحكم �نتظامه فهي تعد حجة 
ملا هو ثابت فيها وظاهر عك�ص �لقيد يف �ل�سفحة �لتالية مبا�سرة ومل يحت�سب بعد ذلك �أي �سيء 
عى عليه تاأكيدً� ل�سحة �ل�سر�كة وعقدها و�سحة ما ذكر يف �ل�سند من توقفه على �ل�سر�كة  على �ملُدَّ

�لفعلية.
عى عليه ب�سحة عقد �ل�سر�كة وحقيقة وجودها يف مذكرته �ملقدمة بجل�سة 1428/2/2هـ  وقد �أقر �ملُدَّ
ذلك  وح�سب  �ملد�ر�ص  تلك  �سر�كة  من  �ن�سحب  موكلي(  )يق�سد  ِعي  �ملُدَّ �أن  )....بدليل  قوله  من 
عى عليه مل�سروع كلية ).....(...(، فكيف يدعي �أن هذ� �لعقد �سوري و�أن  �ملبلغ من م�ستحقات �ملُدَّ
�ل�سندين هما حقيقة �لتعامل ثم يوؤكد يف مذكرته دون �أن ي�سعر �أن موكلي دخل �ل�سر�كة و�ن�سحب 
عى عليه و�لدكتور  منها، �أمل يكن ذلك �إقر�رً� ل�سحة �لعقد �ملحرر يف 1420/3/1هـ بني موكلي و�ملُدَّ
عى عليه �ن�سحابًا هو بيع �سحيح من موكلي حل�سته يف �ل�سر�كة بعد �أكرث  ).....(. وما يعتربه �ملُدَّ

عى عليه من ).....( و).....(. من �ستة �أ�سهر من هذه �ل�سر�كة بعقد موقع عليه من �ملُدَّ
عى عليه ترتب على ذلك �أن باع  �إثر هذه �ل�سر�كة و�إثر بيع موكلي حل�سته فيها على �ملُدَّ 3- على 
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عى عليها ما �نتقل �إليه من ح�سة موكلي وح�سته على �لدكتور ).....( باأرباح تفوق ما ��سرتي  �ملُدَّ
به من موكلي ح�سته وما ��سرتي به ح�سته �أ�ساًل هذ� ترتيب و�قعي لالأحد�ث و�لتعاقد�ت توؤكده 

عى عليه وعك�ص ما يحاول �لتن�سل منه. �مل�ستند�ت ويقر فيه �ملُدَّ
�إقر�ر  �لعقد  �أبرمه مع ).....( وباع ح�سته عليه جاء يف مقدمة  �لذي  �لعقد  �أنه جاء يف  4- كما 
عى عليه ).....( ما ن�سه: )...حيث �إن �لطرف �لأول. �أي ).....(. �سبق �أن ��سرتي ح�سة  من �ملُدَّ
ن�سبة  ميتلك  و�أ�سبح  1420/3/1هـ  يف  �ملوقع  �لعقد  يف  عليها  �ملن�سو�ص   ).....( �ل�سيد  �سريكه 
�إقر�ر  فهذ�  و).....(،   ).....( �ملوقع بني  �لعقد  كتب يف  ما  �نتهى   )).....( )50%( من مد�ر�ص 
�سريح بالعقد ومتى مت بينه وبني موكلي فكيف ينكر ويقول �إنه �سوري، كل هذه �لدلئل وبتوقيعه ول 
ز�ل �ملذكور ينكر ويغالط �حلقائق فلو مل يوجد �إل هذه �لعبارة �لتي هي �إقر�ر منه يف وقت �سابق 
وبكامل قو�ه �ل�سرعية وت�سرف يف �لعني �ملباعة عليه ت�سرف �ملالك يف �أمالكهم وباعها باأ�سعاف 

�لثمن �لذي ��سرت�ها من موكلي، فكيف يدعي �سورية �لعقد.
عى عليه مذكرة جاء فيها: بالطالع على �لقيد رقم )105( بتاريخ 1423/5/30هـ  كما قدم �ملُدَّ
عى عليه لديه وح�سمه  ِعي بتقييد مبلغ وقدره )147.778( رياًل على ح�ساب �ملُدَّ ومرفقاته قام �ملُدَّ
�لفو�ئد مبلغ )3863  �ملبلغ عبارة عن فو�ئد ربوية ومن �سمن هذه  عى عليه، وهذ�  �ملُدَّ �أرباح  من 
رياًل( وهو فائدة عن مبلغ )150.000( رياٍل ملدة )470( يومًا بن�سبة فائدة قدرها )20%( و�ملبلغ 
ِعي وكما هو  �ملُدَّ وباإقر�ر  بتاريخ 1999/8/1م،  �ملد�ر�ص  �لباقي من قر�ص  )150.000 ريال( هو 
مو�سح يف �لك�سف �ملرفق مع �لقيد. وللمعلومة فاإن هذ� �لتاريخ هو تاريخ �سريان عقد بيع �ملد�ر�ص. 
ِعي بالتو�سيح وكيف �أ�سبح باقي قر�ص �ملد�ر�ص بتاريخ 1999/8/1م مبلغ )150.000  �آمل �إلز�م �ملُدَّ

ريال(. وقد �أرفق مبذكرته عدد من �سور �مل�ستند�ت.
لديه  لي�ص  باأنه  فاأجاب:  قدمها،  �لتي  �مل�ستند�ت  �أ�سول  لديه  عليه هل  عى  �ملُدَّ �لد�ئرة  �ساألت  وقد 
�ل�ستظهار،  ميني  �أد�ء   ).....( ِعي  �ملُدَّ من  �لد�ئرة  طلبت  وقد  للد�ئرة،  �ملقدمة  �ل�سور  هذه  �إل 
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ثم حلف قائاًل: �أق�سم باهلل �لعظيم �أن مبلغ �لثالثة ماليني ومائتني وخم�سني �ألف رياٍل دفعتها يف 
مل�ستحقات  �سد�دً�  رياٍل  �ألف  وع�سرين  وخم�سة  و�ستمائة  مليون  مبلغ  منها  عليها،  للمدعى  �لبد�ية 
حتت �حل�ساب للمدعى عليه و�ملبلغ �ملتبقي وقدره مليون و�ستمائة وخم�سة وع�سرين �ألف رياٍل دفعتها 
قمت  بعدها  �ملد�ر�ص،  يف  �سريكًا  �ملذكور  باملبلغ  دخلت  ثم  �ملد�ر�ص،  ل�سر�ء  قر�سًا  عليه  للمدعى 
عى عليه و).....( بتملكي لربع �ملد�ر�ص، و�أن  بتوقيع عقد �ل�سر�كة �ملوؤرخ يف 1420/3/1هـ مع �ملُدَّ
عى  �لعقد �ملذكور �سحيح ولي�ص �سوريًا، كما �أق�سم باهلل �لعظيم �أن عقد �لبيع لربع �ملد�ر�ص على �ملُدَّ
عليه و�ملوقع من �لطرفني عقد حقيقي ولي�ص �سوريًا و�أنني مل �أ�ستلم من قيمة هذ� �لعقد �أي مبلغ، 
و�أن ما دون يف �لقيد رقم )173( باأخذ )20%( فائدة على �لقر�ص دون علمي ومت �إلغاوؤه فيما بعد، 
عى عليه مبلغ �لو�حد و�لثمانني �ألف ومائتان وخم�سني رياًل، و�هلل على ما  و�أنني مل �أ�سجل على �ملُدَّ

�أقول �سهيد.
عى عليه مذكرة جو�بية جاء فيها: �أوًل: �ليمني  ويف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1428/5/2هـ قدم �ملُدَّ
ِعي كانت  �خلا�سة بالنية: من �ملعلوم �أن �لنية تاأتي قبل �لفعل ولي�ص بعده، ولو �فرت�سنا �أن نية �ملُدَّ
قبل توقيع عقد �سر�ء �ملد�ر�ص كانت نية �سر�ء ولي�ست نية �إقر��ص، فاإن �سند �ل�سرف �لثاين يدح�ص 
بالبنك  ِعي  �ملُدَّ بح�ساب  �أودعت  و�لتي  رياًل،   )81250( �لقر�ص  فائدة  مبلغ  وكذلك  �لنية،  هذه 
ِعي  �لربيطاين، كما �أن �سهادة ).....( على عقد �لبيع، و�لذي قال فيها �إن هناك تعاماًل بني �ملُدَّ
وكذلك  �سهور،  خم�سة  من  باأكرث  �ل�سر�ء  عقد  بعد  �أتت  �ل�سهادة  وهذه  �سرعي  غري  عليه  عى  و�ملُدَّ
�سر�ء  تاريخ  من  عليه  عى  و�ملُدَّ ِعي  �ملُدَّ بني  قائمًا  كان  �لذي  �خليار  باأن   ).....( �ل�ساهد  ت�سريح 
�ملدر�ص وحتى تاريخ حترير عقد �لبيع ل يجوز �سرعًا وميكن للد�ئرة �أن ت�ستدعيه وتتاأكد من ذلك 

فلو كانت �لنية نية �سر�ء ملا �سار ما مت ذكره �أعاله.
ِعي ميينه باأنه ل يعلم عن �لقيد رقم )173(، و�أنه  �أدى �ملُدَّ ثانيًا: �ليمني �خلا�سة مببلغ �لفائدة: 
خطاأ �ملحا�سب ومل ي�ستلم �ملبلغ وملا علم �ملحا�سب بعقد �ل�سر�ء قام بتعديل �لقيد وكما هو مو�سح 
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ِعي  يف �لقيد رقم )173 مكرر( وهذ� غري �سحيح، حيث �إن مبلغ �لفائدة مت �إيد�عه يف ح�ساب �ملُدَّ
بالبنك �لربيطاين من �سمن �ملبالغ �ملو�سحة يف �لقيد رقم )173( ومرفق �سورة �ل�سبكات وورقة 
�إيد�ع �لبنك، ولو كان خطاأ �ملحا�سب لتم ��سرتجاع مبلغ �لفائدة يف حينه للمدعى عليه �أو ح�سمها 
من قيمة بيع �ملد�ر�ص يف ذلك �لوقت ولالإحاطة باأنه مل يتم ��سرتد�د مبلغ �لفائدة حتى �لآن، و�سبق 
ِعي باإثبات �سحة �لقيد رقم )173 مكرر(؛ �إل �أن �لد�ئرة مل تاأخذ  و�أن طلبت من �لد�ئرة �إلز�م �ملُدَّ
بهذ� �لطلب وهذ� حق من حقوق ويجب على �لد�ئرة �لبحث و�لتدقيق فيه وندب من ترى لالطالع 

ِعي؛ ولذ� فاإنه ل وجه لليمني مع وجود �لبينة. على دفاتر وم�ستند�ت �ملُدَّ
وهذ�  �ملد�ر�ص  قيمة  من  �سيئًا  ي�ستلم  باأنه مل  ِعي ميينه  �ملُدَّ �أدى  بالت�سديد:  �خلا�سة  �ليمني  ثالثًا: 
ِعي )مرفق لكم بيان تو�سيحي(  �ليمني مردود عليه ب�سور �ل�سيكات وق�سائم �إيد�ع �لبنوك وقيود �ملُدَّ
عى عليه بامل�ساركة فيها وتنفيذها، و�لتي مل  ِعي و�ملُدَّ �إ�سافة �إىل �أرباح �مل�ساريع �لتي قام كل من �ملُدَّ
ِعي هذه �ملبالغ حني ��ستالمها من قيمة �ملد�ر�ص ح�سب  عى عليه �سيئًا منها ومل يح�سم �ملُدَّ ي�ستلم �ملُدَّ
ما هو من�سو�ص عليه يف �ملادة )ر�بعًا( من عقد بيع �ملد�ر�ص، و�لتي تن�ص: )يف حالة تي�سر حال 
عى عليه( وت�سديده لأي جزء من �ملبلغ قبل �ملدة �مل�سار �إليها، فاإن �أي مبلغ يتم  �لطرف �لأول )�ملُدَّ
�سد�ده يخف�ص )20%( منه عن �ملدة �ملتبقية بالعقد ويف حالة بيع �ملد�ر�ص �أو ح�سول على �أية مبالغ 
ِعي( مع �لتخفي�ص ل�سالح �لطرف �لأول(، بل  �أخرى فاإن �ل�سد�د يكون من حق �لطرف �لثاين )�ملُدَّ
ِعي من �لوقت، حيث �إنه كل ما ز�د  حجر على هذه �ملبالغ لإحلاق �ل�سرر باملدعى عليه و��ستفادة �ملُدَّ
ِعي ل تزيد مع  �لوقت ز�دت قيمة �ملد�ر�ص بينما �ملبالغ �خلا�سة باملدعى عليه �ملحجور عليها لدى �ملُدَّ
ِعي وهي منظورة حاليًا لدى �لد�ئرة �لتجارية  عى عليه دعوى على �ملُدَّ �لوقت فهي ثابتة، وقد �أقام �ملُدَّ
ِعي بتقدمي ك�سف ح�ساب عن �إير�د�ت  �لر�بعة وللتاأكد من �سحة ما �أقول �أطلب من �لد�ئرة �إلز�م �ملُدَّ
ومدفوعات م�سروع كلية ).....( �أو �لت�سديق على �سحة �لك�سف �لذي �سبق و�أن �أرفق مع مذكرتنا 
ِعي  �ملرفوعة للد�ئرة بتاريخ 1425/5/2هـ �أو تكليف حما�سب قانوين يقوم بت�سفية �حل�ساب بني �ملُدَّ
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عى عليه �أو �عتبار �أن ما مت ت�سديده يف �لقيد )173( هو من قيمة بيع �ملد�ر�ص. و�ملُدَّ
ِعي لي�ست قاطعة يف �لدعوى؛ لأنها مل تن�سب يف �لو�قعة  ويف ذلك نخل�ص �إىل �أن �سهادة �ساهدي �ملُدَّ
يعينا  مل  لأنهما  �ل�سفة؛  بتلك  قبولها  يجوز  ل  بحيث  �آخر  مو�سوع  �إىل  �ن�سرفت  بل  بها،  �ملدعى 
عى عليه  ِعي ل جتوز �سرعًا وتكون �ليمني يف جانب �ملُدَّ �مل�سهود عليه، وبالتايل توجيه �ليمني �إىل �ملُدَّ
بقوة جانبه با�ست�سحاب �لأ�سل وهو بر�ءة �لذمة حلديث �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم: )لو يعطى 

عى عليه(. �لنا�ص بدعو�هم لدعى �أنا�ص دماء رجال و�أمو�لهم ولكن �ليمني على �ملُدَّ
ما  فيها  لي�ص  �أنه  ذكر  عليها  �طالعه  وبعد  منها  ب�سورة   ).....( ِعي  �ملُدَّ زود  �جلل�سة  هذه  ويف 
عى عليه هل �سدد  ي�ستوجب �لرد و�سبق �لإجابة عليها يف مذكر�ت �سابقة، وقد �ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ
�أي مبلغ من ثمن بيع �ملد�ر�ص �لبالغ ثالثة ماليني و�ستمائة �ألف رياٍل، فاأجاب: باأنه قد �سدد �أغلب 
مبلغ �ملطالبة فطلبت منه �لد�ئرة حتديد مقد�ر �ملبالغ �لذي �سدده و�سنده على ذلك فا�ستعد بتقدمي 
ِعي �لرد على مذكرته �ملقدمة يف  عى عليه من وكيل �ملُدَّ ما لديه يف �جلل�سة �لقادمة، وقد طلب �ملُدَّ
�جلل�سة  عليها يف  �طلع  و�أن  �سبق  �أنه  ذكر  عليه  عى  �ملُدَّ وكيل  �طالع  وبعد  جل�سة 1428/3/29هـ، 
�لإجابة على م�سمونها يف  �سبق  وقد  �أ�سولها  تقدمي  يتم  مل�ستند�ت مل  و�أنها جمرد �سور  �ل�سابقة، 

جل�سات �سابقة.
يثبت  عى عليه هل لدى موكله ما  �ملُدَّ �لد�ئرة وكيل  �ساألت  �ليوم  بتاريخ هذ�  �ملنعقدة  ويف �جلل�سة 
ت�سديده �ملبلغ حمل �ملطالبة �أو جزء منه؟ فاأجاب: باأنه لي�ص لدى موكله ما يثبت �لت�سديد غري ما 
قدم يف جل�سات �ملر�فعة، ثم قدم مذكرة مكونة من �سفحة و�حدة مل تخرج عما �سبق تقدميه ومت 
ِعي ب�سورة منها، وبعد �طالعه عليها ذكر �أنه مل يرد يف �ملذكرة ما يوجب �لرد و�سبق  تزويد �ملُدَّ
ِعي على  عى عليه هل يقبل ميني �ملُدَّ �لإجابة عليها يف �ملذكر�ت �ل�سابقة، ثم �ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
عى عليه ت�سديدً� ملبلغ �ملطالبة فاأجاب: �أنه ل يقبل ميينه ثم �أ�سدرت  عدم ��ستالمه �أي مبلغ من �ملُدَّ

�لد�ئرة حكمها باجلل�سة ذ�تها.
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عى عليه باأن يدفع له مبلغ )3.600.000(  ِعي يهدف من دعو�ه �إىل طلب �إلز�م �ملُدَّ حيث �إن �ملُدَّ
رياٍل قيمة بيع ربع مد�ر�ص ).....( للمدعى عليه.

عى عليه وب�سهادة كل من ).....(  ِعي �سندً� لدعو�ه عقد �لبيع �ملوقع منه ومن �ملُدَّ وحيث قدم �ملُدَّ
عى عليه ب�سحة توقيعه على هذ� �لعقد، كما قرر �ل�ساهد�ن �سحة توقيعهما  و).....(، وقد �أقر �ملُدَّ
على عقد �ملبايعة و�سهودهما له على ما هو مدون مبحا�سر �جلل�سات �ل�سابق �إير�دها. مما تق�سي 
مببلغ  عليه  عى  �ملُدَّ �إىل   - �لدعوى  حمل   - �ملد�ر�ص  لربع  ِعي  �ملُدَّ بيع  و�قعة  بثبوت  �لد�ئرة  معه 

)3.600.000( رياٍل.
عى  عى عليه من �سورية عقد �لبيع، و�أنه يف �حلقيقة عقد قر�ص ربوي، فاإن �ملُدَّ �أما ما دفع به �ملُدَّ
�لبيع �سوى ما ورد يف �سندي �لقب�ص و�سند  عليه مل يقدم بينة على �سحة دعو�ه من �سورية عقد 
قبله  من  �ملوقع  �لبيع  عقد  �سورية  من  �دعاه  ما  �سحة  ثبوت  �إىل  بنف�سها  تنه�ص  ل  و�لتي  �لقيد، 
وب�سهادة �ساهدين على ثبوته، وحيث �إن �لقاعدة �ل�سرعية �أن �لقول يف �ملنازعات قول من ي�سهد له 

�لظاهر مع ميينه قال يف ك�ساف �لقناع )455/3( )�أن من كان �لظاهر معه فيحلف ويقبل قوله(.
من  عليه  �ل�سهود  و�سهادة  عليه  عى  �ملُدَّ من  �ملوقع  �لعقد  بدللة  للمدعي  ي�سهد  �لظاهر  �إن  وحيث 
�إنكاره ل�سورية �لعقد، فقد طلبت �لد�ئرة منه �ليمني على �سحة �لعقد فاأد�ها على �لوجه �ل�سرعي 

يف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1428/3/29هـ �ل�سابق �إير�دها.
ِعي على عدم �ل�سد�د،  عى عليه مل يقدم ما يثبت �سد�ده لثمن �ملبيع ومل يقبل ميني �ملُدَّ وحيث �إن �ملُدَّ

عى عليه باأن يدفع للمدعي ثمن ربع �ملد�ر�ص �لثابتة بعقد �لبيع. مما تق�سي مع �لد�ئرة باإلز�م �ملُدَّ
�أما ما ذكره من وجود تعامالت بني �لطرفني، و�أن هناك حما�سبة بينهما فيما يتعلق مب�سروع كلية 
).....( فقد ذكر �لطرفان �أن هناك دعوى منظورة لدى �لد�ئرة �لتجارية �لر�بعة بهذ� �خل�سو�ص 
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ولي�ص لها �رتباط بهذه �لدعوى.
عى عليه ).....( باأن يدفع للمدعي ).....( مبلغ ثالثة ماليني  لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

و�ضتمائة األف رياٍل؛ ملا هو مبني باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/405/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 150/د/جت/16 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 287/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/8/6هـ

عقد بيع – ك�ضف ح�ضاب – م�ضادقة – ميني. 

�لنقالة �ملحرر عنها �سيك وك�سف  �لهو�تف  باأن تدفع له قيمة  َعى عليها  �ملُدَّ �إلز�م  ِعي  �ملُدَّ مطالبة 
َعى  ح�ساب – ثبوت �أن طريّف �لدعوى ت�سادقا على �سحة ك�سف �حل�ساب و�ملبلغ �لو�رد به – دفع �ملُدَّ
ِعي ل ي�ستحق قيمته  م يف �لدعوى يدخل �سمن ر�سيد ك�سف �حل�ساب، و�أن �ملُدَّ عليها �أن �ل�سيك �ملقدَّ
َعى عليها – ثبوت  ِعي عن �إثبات �أن �ل�سيك نظري ب�ساعة جديدة، ورف�سه طلب ميني �ملُدَّ – عجز �ملُدَّ
ِعي قيمة ك�سف  �أن �ل�سيك مت حتريره قبل ك�سف �حل�ساب �مل�ساَدق عليه – �أثر ذلك: ��ستحقاق �ملُدَّ

�حل�ساب فقط دون �ل�سيك.

نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.
قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ  وم�سمونه: " نقل �خت�سا�سات هيئات 
ح�سم �ملنازعات �لتجارية �ملن�سو�ص عليها يف �لنظم و�لقر�ر�ت مبا فيها �ملنازعات �ملتفرعة عن 

تطبيق نظام �ل�سركات �إىل ديو�ن �ملظامل".
قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ . وم�سمونه: "تويل ديو�ن �ملظامل �لنظر 

يف �لق�سايا �لنا�سئة عن �لأعمال �لتجارية بالتبعية �إىل حني �إن�ساء �ملحاكم �لتجارية".
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وقد  �لنقالة،  �لهو�تف  من  جمموعة  عليها  َعى  �ملُدَّ على  باع  ِعي  �ملُدَّ �أن  يف  �لدعوى  وقائع  تتلخ�ص 
َعى عليها مبلغ قدره ت�سعة وخم�سون �ألفًا وخم�سمائة وخم�سون )59.550( رياًل،  بقي يف ذمة �ملُدَّ
َعى عليها ).....( بتحرير  منها مبلغ �سبعة ع�سر �ألف )17.000( رياٍل قام �ساحب �ملوؤ�س�سة �ملُدَّ
�سيك برقم )49( يف 1427/2/25هـ م�سحوب على �لبنك ).....(، وبعد مر�جعة �لبنك ظهر �أنه ل 
م �أ�سل  ِعية للد�ئرة �أ�سل �ل�سيك، وخطاب �لبنك ).....(، كما قدَّ م وكيل �ملُدَّ يوجد به ر�سيد، وقدَّ
َعى عليه على باقي �ملبلغ، وقدره �ثنان و�أربعون �ألفًا وخم�سمائة وخم�سون )42.550(  م�سادقة �ملُدَّ
�ل�سيك �سحيح  و�أن مبلغ  �لتعامل �سحيح،  �أن  َعى عليها عن �جلو�ب ذكر  �ملُدَّ وب�سوؤ�ل وكيل  رياًل، 
لكنه �سمن �ملبلغ �مل�ساَدق عليه، و�أ�ساف �أن موؤ�س�سة ).....( هي با�سم زوجته، وقد مت تعديل ��سم 
�ملوؤ�س�سة �إىل مدينة ).....(، و�أكد �أن م�سادقته على مبلغ �ثنني و�أربعني �ألفًا وخم�سمائة وخم�سني 
من  طلب  و�أنه  لديه،  �ملوجودة  �لقب�ص  م�ستند�ت  على  �طالعه  على  بناًء  كانت  رياًل   )42.550(
ِعي ت�سليم �لفو�تري لتطبيقها مع �مل�ستند�ت �إل �أنه رف�ص ذلك، و�أ�ساف �أن م�سادقته  مندوب �ملُدَّ
على �حل�ساب مل تكن نتيجة �سغط �أو �إكر�ه، ولكن توقيعه من �أجل �أن يتحا�سبا فيما بعد، و�أكد على 
ِعي قد �سدر بتاريخ �مل�سادقة مما يدل على �أنه من �سمن مبلغ )�ثنني  عي به �ملُدَّ �أن �ل�سيك �لذي يدَّ
ِعي عن �جلو�ب عما ذكره  �ألفًا وخم�سمائة وخم�سني )42.550( رياًل، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ و�أربعني 
َعى عليها هو �ساحب حمل ).....(  �ملُدَّ وكيل  و�أن  ملا ذكره،  �أنه ل �سحة  َعى عليها ذكر  �ملُدَّ وكيل 
بال�سيك، فقد �سدر بعد �مل�سادقة، ولكنه عن  يتعلق  م �سورة منه، وفيما  �لذي قدَّ �إقر�ره  مبوجب 
ب�ساعة جديدة بخالف �ملبلغ �مل�ساَدق عليه، و�ساألت �لد�ئرة هل لديه ما يثبت �أن �ل�سيك كان عن 
ب�ساعة جديدة، وغري د�خلة �سمن ك�سف �حل�ساب �مل�سادق عليه؟ فاأجاب: باأنه لي�ص لدى موكله 
َعى عليه كان عليه �أن يحرر على �ل�سيك �مل�سار �إليه �أنه يخ�سم من �ملبلغ  ما يثبت ذلك، �إل �أن �ملُدَّ
ِعي ذكر  َعى عليها عما ذكره وكيل �ملُدَّ م، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ �مل�ساَدق عليه، و�أنه لي�ص لديه �سوى ما قدَّ



964

َعى عليها على مبلغ �ل�سيك  ِعي �أنه له ميني �ملُدَّ �أنه لي�ص ب�سحيح، وعر�ست �لد�ئرة على وكيل �ملُدَّ
َعى عليها �ليمني، وطلب �لبت  ِعي �أد�ء �ملُدَّ مببلغ �سبعة ع�سر �ألف )17.000( رياٍل فرف�ص وكيل �ملُدَّ
ِعي �أن �ل�سيك مببلغ �سبعة ع�سر  يف �لدعوى. ويف جل�سة يوم �لثالثاء 1429/5/15هـ ذكر وكيل �ملُدَّ
َعى عليه قبل تاريخ �مل�سادقة على �سحة �حل�ساب �لذي يف ذمة  �ألف )17.000( رياٍل �سدر من �ملُدَّ
�ملو�فق 2006/3/25م، و�مل�سادقة على  �ل�سيك يف 1427/2/25هـ  تاريخ  �أن  َعى عليه، وذلك  �ملُدَّ
َعى عليها  َعى عليها، و�أكد وكيل �ملُدَّ �حل�ساب جاءت بتاريخ 2006/7/22م، وهو ما �أكده وكيل �ملُدَّ
ِعي تقدمي ك�سف تف�سيلي مبا �سدد، وما  ِعي، و�أن على �ملُدَّ �أن لديه �سند�ت �لقب�ص �لتي ��ستلمها �ملُدَّ
بقي، ثم �إنه على ��ستعد�د بعد ذلك ل�سدد� �ملبلغ �لذي يثبت �أنه مل يقم ب�سد�ده، و�أكد على �سحة 
م ما يثبت تغيري ��سم �ملوؤ�س�سة �لتابعة ملوكلته، و�كتفى �لطرفان  م�سادقته على ك�سف �حل�ساب، وقدَّ

ماه، وُرفعت �جلل�سة للمد�ولة. مبا قدَّ

ِعي ).....( �ساحب موؤ�س�سة ).....( تنح�سر دعو�ه يف  بعد در��سة �لق�سية وتاأملها، وحيث �إن �ملُدَّ
َعى عليها ).....( �ساحبة موؤ�س�سة مدينة ).....( وكيلها ).....( ب�سفته �ساحب  �إلز�م وكيل �ملُدَّ
حمل ).....( باأن يدفع له مبلغ ت�سعة وخم�سون �ألفًا وخم�سمائة وخم�سون )59.550( رياًل، قيمًة 
فاإن  �لطرفني،  بني  جتاري  تعامل  �ملطالبة  هذه  �أ�سا�ص  �أن  ومبا  �لنقالة،  �لهو�تف  من  ملجموعة 
�ملحكمة  نظام  )�لثانية( من  �ملادة  عليها يف  �ملن�سو�ص  �لتجارية  �لأعمال  يعترب من  �لتعامل  هذ� 
�لتجارية، و�لتي تخت�ص �لدو�ئر �لتجارية بديو�ن �ملظامل بنظر �ملنازعات �لنا�سئة عنها، و�لف�سل 
 )32( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتجارية  �ملحكمة  نظام  من   )443( �ملادة  ن�ص  ح�سب  فيها 
بتاريخ 1350/1/15هـ، وقر�ري جمل�ص �لوزر�ء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ، ورقم )241( 
بتاريخ 1407/10/26هـ ، كما �أن هذه �لد�ئرة خمت�سة نوعيًا ومكانيًا بنظر هذه �لدعوى، و�لف�سل 
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و�أما  و�ملكاين.  �لنوعي  �لتجارية  �لدو�ئر  مة لخت�سا�ص  �ملنظِّ �لديو�ن  رئي�ص  معايل  لقر�ر�ت  فيها 
وكيل  باإلز�م  ملوكله  �حلكم  يطلب  ِعي  �ملُدَّ وكيل  كان  ملَّا  فاإنه  مو�سوعًا،  �لدعوى  نظر  يخ�ص  فيما 
َعى به، ومبا �أن �لطرفني ت�سادقا على �سحة ك�سف �حل�ساب  َعى عليها باأن يدفع ملوكله �ملبلغ �ملُدَّ �ملُدَّ
وعلى  رياًل،   )42.550( وخم�سني  وخم�سمائة  �ألفًا  و�أربعني  �ثنني  مببلغ  2006/7/22م  يف  �ملوؤرخ 
�سحة مبلغ �ل�سيك رقم )49( و�ملوؤرخ يف 1427/2/25هـ، وهو مببلغ �سبعة ع�سر �ألف )17.000( 
ِعي يذكر �أن �ل�سيك �ل�سالف �لذكر  عي، ومبا �أن �ملُدَّ َعى عليها للمدَّ م من ِقبل وكيل �ملُدَّ رياٍل، و�ملقدَّ
لي�ص به ر�سيد، و�أنه غري د�خل مببلغ ك�سف �حل�ساب �ل�سابق ذكره، و�مل�ساَدق عليه من �لطرفني، 
َعى عليها ينكر �أن �ل�سيك غري د�خل �سمن ك�سف  و�إمنا هو عن ب�ساعة جديدة، ومبا �أن وكيل �ملُدَّ
�حل�ساب، ومبا �أنهما �سادقا �أمام �لد�ئرة على �أن �ل�سيك حرر قبل ك�سف �حل�ساب �مل�ساَدق عليه، 
ِعي مل ي�ستطع �إثبات �أن مبلغ �ل�سيك عن ب�ساعة جديدة، و�أن قيمته مل تكن د�خلة �سمن  ومبا �أن �ملُدَّ
َعى عليها متى طلبها فرف�ص  �ملُدَّ له ميني  �أن  ِعي  �ملُدَّ �أعلمت  �لد�ئرة قد  �أن  ك�سف �حل�ساب، ومبا 
ِعي �إل ما مت �مل�سادقة عليه وهو مبلغ �ثنان و�أربعون  َعى عليها، ومن ثم فال ي�ستحق �ملُدَّ ميني �ملُدَّ
َعى عليها  ِعي من �أن وكيل �ملُدَّ �ألفًا وخم�سمائة وخم�سون )42.550( رياًل، و�أما ما ذكره وكيل �ملُدَّ
�حلا�سر هو �ساحب �ملوؤ�س�سة، فهذ� غري �سحيح من خالل �ل�سجل �لتجاري �ملرفق باأور�ق �لدعوى.
لذلك حكمت الدائرة باإلزام ).....( �ضاحبة موؤ�ض�ضة ).....( )موؤ�ض�ضة ).....�ضابقاً(( باأن تدفع 

األفاً وخم�ضمائة وخم�ضون ريــــااًل  لــ ).....( �ضاحب موؤ�ض�ضة ).....( مبلغاً قدره اثنان واأربعون 

)42.550(؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/3245/ق لعام 1425هـ
رقم احلكم االبتدائي: 93/د/جت/18 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 320/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/19هـ

عقد بيع – م�ضادقة – تفوي�س العامل – ميني.

مطالبة �ملدعية للمدعى عليها بقيمة مو�د -  �ملنازعة يف �إثبات �ملديونية مب�سادقة عامل على ر�سيد 
بتوقيع  قام  �لذي  �لعامل  �أن  ودفعها  ِعية  �ملُدَّ به  تطالب  ما  �سحة  عليها  َعى  �ملُدَّ – �إنكار  �حل�ساب 
ِعية  �مل�سادقة غري مفوَّ�ص منها بالتوقيع، و�أنه مت �سجنه؛ لختال�سه �أمو�ًل منها – عدم تقدمي �ملُدَّ
ِعية �إىل �ل�سيكني  َعى عليها بالتوقيع – عدم �سحة ��ستناد �ملُدَّ ما يفيد باأن �لعامل مفوَّ�ص من �ملُدَّ
مني منها؛ لأنهما ل يدلن على �أن �ملبالغ �لو�ردة فيها جزء من �ملديونية؛ لأنهما مل يكتب عليهما  �ملقدَّ
�ليمني  و�أد�وؤها  �لدعوى  نفي  على  عليها  عى  للمدَّ �ليمني  �لد�ئرة  – توجيه  بذلك  تفيد  عبارة  �أية 
ِعية و�أن �حلديد �ملطاَلب بقيمته مل يدخل م�ستودعها، ول تعلم عنه  بنفيها �لتعامل بالآجل مع �ملُدَّ

�سيئًا – موؤدى ذلك: رف�ص �لدعوى.

 نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.

َعى عليها قامت ب�سر�ء  ِعية ).....(، وفيها يذكر �أن �ملُدَّ مها وكيل �ملُدَّ وتتلخ�ص يف لئحة دعوى قدَّ
َعى عليها على �سحتها، وقامت ب�سد�د  مو�د بناء من موكلته، ونتج عن ذلك مديونية �سادقت �ملُدَّ
رياًل،  و�ستون(  �ألفًا وثالثمائة  و�أربعون  و�ثنان  تبقى يف ذمتها مبلغ وقدره )مائة  و�أنه  جزء منها، 
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َعى عليها ب�سد�د ذلك �ملبلغ �مل�سار �إليه ملوكلته. وختم لئحته باملطالبة باإلز�م �ملُدَّ
مو�سح  هو  كما  جل�سات  لذلك عدة  لنظرها فحددت  هو لزم  ما  �أجرت  للد�ئرة  �لق�سية  وباإحالة 
َعى عليها ردها على �لدعوى، و�لذي يتلخ�ص يف  مت �ملُدَّ مبحا�سر �ل�سبط، ويف هذه �جلل�سات قدَّ
ع على �مل�سادقة غري مفوَّ�ص  ِعية، و�أن �ل�سخ�ص �لذي وقَّ �أنها ل تتعامل بالآجل كما ذكرت ذلك �ملُدَّ
ِعية من قيامها  �أمو�ًل وهو يف �ل�سجن، و�أنه ل �سحة ملا يذكره وكيل �ملُدَّ بذلك، وقد �ختل�ص عليها 
ِعية بعد توقيف �لعامل بالنقد، و�أن  �أنها تعاملت مع �ملُدَّ ب�سد�د جزء من �ملديونية، و�إمنا �حلقيقة 
ِعية  م وكيل �ملُدَّ ِعية كانت ل�سد�د �لب�ساعة �مل�سرت�ه بالنقد، وقد قدَّ مها وكيل �ملُدَّ �ل�سيكات �لتي قدَّ
َعى عليها من عدم تعاملها بالآجل  رده على ذلك يف عدد من �ملذكر�ت وموجزها: �أن ما ذكرته �ملُدَّ
�إنها تعاملت مع موكلته بالآجل وبعد م�سادقة �لعامل لديها على �ملديونية قام  غري �سحيح؛ حيث 
َعى  �ملُدَّ و�أن ما ذكره  �ملوؤ�س�سة ب�سد�د جزء منها، مما يدل على قناعته ب�سحة �ملديونية،  �ساحب 
عليه من �أن �لعامل غري مفوَّ�ص فهذ� غري �سحيح؛ لأنه يتعامل مع موكلته من �سنو�ت، ول عالقة 
ملوكلته مبا حدث بينه وبني �ساحب �ملوؤ�س�سة من خالفات نتج عنها �سجنه، كما ��ستند �إىل �لفو�تري 
َعى عليها ب�سد�د �ملبلغ  عى عليها، و�أكد على مطالبة �ملُدَّ مها كدليل على توريد �لب�ساعة للمدَّ �لتي قدَّ

ي يف ذمتها. �ملتبقِّ
َعى عليه على نفي  ويف جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 1429/6/27هـ ر�أت �لد�ئرة توجيه �ليمني �إىل �ملُدَّ
�لدعوى فحلف باهلل قائاًل: �أق�سم باهلل �لعظيم �لذي رفع �ل�سمو�ت �أنني مل �أتعامل بالآجل مع �سركة 
).....(، و�أن �حلديد �لذي يطالبون بقيمته مل يدخل م�ستودعي، ول �أعلم عنه �سيئًا، وبناًء على ذلك 

ر�أت �لد�ئرة �لف�سل يف �لدعوى.

�لق�سية  �أور�ق  على  �لطالع  وبعد  عليها،  و�لإجابة  �لدعوى  �سماع  وبعد  بيانه  �سبق  ما  على  بناًء 
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وم�ستند�تها، وحيث �إن �لخت�سا�ص �لولئي من �مل�سائل �لتي يجب على �لقا�سي بحثها �بتد�ًء ولو مل 
يرث ذلك �أحد طريف �لنز�ع، وحيث �إن هذه �ملنازعة مما يندرج حتت ن�ص �ملادة )443/ه( من نظام 
�ملحكمة �لتجارية، و�لتي تن�ص على �أن ما يحدث بني �لتجار ومن لهم بهم عالقة جتارية من م�ساكل 
ومنازعات متولدة عن �أمور جتارية حم�سة، وكذلك �ملنازعات �لتي تقع بني �ل�سركات على �ختالف 
�أنو�عها من �سمن �لق�سايا �لتي يحال �أمر �لنظر فيها �إىل �ملحكمة �لتجارية؛ لذ� فاإن �لخت�سا�ص 

�لولئي بنظرها ينعقد للد�ئرة �لتجارية.
َعى عليها مبديونية وقدرها )142.360( مائة و�ثنان و�أربعون �ألف رياٍل  ِعية تطالب �ملُدَّ وحيث �إن �ملُدَّ
وثالثمائة و�ستون رياًل، وقد قدمت يف �سبيل �إثباتها ك�سف م�ساَدقة على �سحة �لر�سيد، وعددً� من 
َعى عليها قامت ب�سد�د جزء من �ملديونية،  فو�تري �لبيع بالإ�سافة �إىل �سيكني ت�ستند بها �إىل �أن �ملُدَّ
ِعية  ِعية، وحيث �إن �لد�ئرة قد ر�أت �أن بينة �ملُدَّ َعى عليه قد �أنكر �سحة ما تطالب به �ملُدَّ وحيث �إن �ملُدَّ
َعى عليه،  �أحد عمال �ملُدَّ ع على �مل�سادقة  غري مو�سلة ملا تطالب به؛ وذلك لأن �ل�سخ�ص �لذي وقَّ
َعى عليه له، كما �أن �لفو�تري قد  ِعية بينة على تفوي�ص �ملُدَّ م �ملُدَّ َعى عليه تفوي�سه، ومل تقدِّ و�أنكر �ملُدَّ
ِعية ل يدلن على �أن  مني من �ملُدَّ ُكتب عليها �أن طريقة �لدفع بالنقد، بالإ�سافة �إىل �أن �ل�سيكني �ملقدَّ
ِعي،  �ملبالغ جزء من مديونية، ومل يكتب عليهما �أية عبارة تدل على ذلك، وحيث �إن �لبينة على �ملُدَّ
َعى  هت �لد�ئرة �ليمني �إىل �ملُدَّ ِعية غري مو�سلة ملا تطالب به فقد وجَّ و�ليمني على من �أنكر، وبينة �ملُدَّ

عليه على نفي �لدعوى فاأد�ها، مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل �حلكم برف�ص �لدعوى.
َعى عليها  ِعية �ضركة ).....( �ضد املُدَّ لذلك حكمت الدائرة برف�س هذه الدعوى املقامة من املُدَّ

موؤ�ض�ضة ).....(؛ وذلك ملا هو مبني باأ�ضباب هذا احلكم. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.



969

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/1082/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 127/د/جت/9 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 321/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/19هـ

عقد  بيع – م�ضادقة.

اًل  ِعية �أ�سل �مل�سادقة على �لر�سيد مذَيّ مطالبة �ملدعية للمدعى عليه بقيمة �لب�ساعة - تقدمي �ملُدَّ
�سدد جزءً� من  عليه  َعى  �ملُدَّ �أن  مت�سمنًا  �حل�ساب  وك�سف  بختمه،  عليه، وخمتومًا  َعى  �ملُدَّ بتوقيع 
كامل  ي�ستلم  مل  باأنه  ودفعه  �مل�سادقة،  على  توقيعه  �سحة  عليه  َعى  �ملُدَّ �إنكار  عدم   – �ملديونية 
ِعية – عدم تقدميه  �لب�ساعة، و�أن ما ��ستلمه كان دعمًا ترويجيًا فقط طبقًا لتفاق �سفهي مع �ملُدَّ
دلياًل على �أن �لب�ساعة كانت ملجرد �لدعم �لرتويجي وت�سديده جزءً� من �ملديونية – �أثر ذلك: ثبوت 
ع على �أ�سل �مل�سادقة – موؤدى ذلك: �إلز�م  ��ستالمه لكامل �لب�ساعة؛ لأنه لو مل ي�ستلمها ما كان وقَّ

عي �ملبلغ مو�سوع �لدعوى. َعى عليه باأن يدفع للمدَّ �ملُدَّ

تتلخ�ص وقائع هذه �لق�سية، وبالقدر �لالزم لإ�سد�ر هذ� �حلكم يف �أنه تقدم �إىل فرع ديو�ن �ملظامل 
 ).....(  )).....( )حمالت   ).....( ل�سركة  �لق�سائي  ي  – �مل�سفِّ – جدة  �ملكرمة  مكة  مبنطقة 
َعى عليها مببلغ وقدره )�ستمائة  بالئحة دعوى �سد موؤ�س�سة ).....( ت�سمنت مطالبة �ملوؤ�س�سة �ملُدَّ
َعى عليها  وخم�سة و�أربعون �ألفًا وثالثمائة وو�حد رياٍل وخم�ص و�سبعون هللة( قيمة ب�ساعة قامت �ملُدَّ
ِعية، وبعد �أن مت قيد �لأور�ق ق�سية بالرقم �مل�سار �إليه �أعاله �أحيلت �إىل هذه  ب�سر�ئها من �ل�سركة �ملُدَّ
�لد�ئرة فبا�سرت نظرها على �لنحو �ملثَبت يف حما�سر �ل�سبط، حيث ح�سر يف جل�سة يوم �لثالثاء 
َعى عليها وكيلها ).....(،  ِعية ).....(، كما ح�سر عن �ملوؤ�س�سة �ملُدَّ �ملو�فق 1428/5/5هـ وكيل �ملُدَّ
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ِعية عن دعو�ه ذكر �أن �سركة ).....( )�سركة حتت �لت�سفية(، وقد  ويف �جلل�سة وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ
يًا لها، وهو �لآن ب�سدد حت�سل ما لل�سركة من ديون، ومن جملة ما لل�سركة مما  عني ).....( م�سفِّ
�ألفًا  ي مديونية �سابقة على موؤ�س�سة ).....( تقدر بقيمة )�ستمائة وخم�سة و�أربعون  �أح�ساه �مل�سفِّ
وثالثمائة ورياٍل و�حد و�سبع وخم�سون هللة( قيمة ب�سائع من �لأجهزة �لكهربائية، وّردتها �سركة 
م مذكرة  َعى عليها قدَّ َعى عليها، وبطلب �جلو�ب من وكيل �ملوؤ�س�سة �ملُدَّ ).....( �إىل �ملوؤ�س�سة �ملُدَّ
�أفاد فيها باأن موكلته تنفي �لدعوى جملة وتف�سياًل، وذكر �أن مبلغ �ملديونية ما هو �إل دعم ترويجي 
من ِقبل �سركة ).....( ملوكلته، وذلك مبوجب �تفاق �سفهي بني �لأطر�ف �أ�سدر على �سكل ب�ساعة، 
لالطالع  مهلة  طلب  ِعية  �ملُدَّ وكيل  على  ذلك  وبعر�ص  �لتفاق،  هذ�  على  �سهودً�  لديه  �أن  و�أ�ساف 
و�لرد، وبناًء عليه قررت �لد�ئرة تاأجيل نظر �لق�سية �إىل جل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 1428/6/23هـ، 
َعى عليها ).....(، ويف  ِعية ).....(، كما ح�سر وكيل �ملُدَّ وبالند�ء على �لأطر�ف ح�سر وكيل �ملُدَّ
َعى عليها �أنه مل يتمكن من �إح�سار �سهوده، ويطلب مهلة لإح�سارهم، ثم عقب  �جلل�سة ذكر وكيل �ملُدَّ
�لق�سية  تاأجيل نظر  �لد�ئرة  َعى عليه، وبناًء عليه قررت  �ملُدَّ �أنه يطلب �سماع �سهود  ِعي وكالة  �ملُدَّ
ِعية ).....(،  �إىل جل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 1428/8/13هـ، وبالند�ء على �لأطر�ف ح�سر وكيل �ملُدَّ
ِعية  َعى عليها ).....(، ويف �جلل�سة ��ستو�سحت �لد�ئرة من وكيل �ملُدَّ كما ح�سر وكيل �ملوؤ�س�سة �ملُدَّ
لة بتوقيع ).....(، وختم  َعى بها، فقدم �أ�سل �مل�سادقة على �لر�سيد �ملذَيّ عما يثبت �ملديونية �ملُدَّ
موؤ�س�سته �ملت�سمنة �أنه ي�سادق على �سحة �لر�سيد، وقد مت �إعادة �لأ�سل �إليه بعد مطابقة �ل�سورة 
�ملرفقة بالأور�ق على �لأ�سل �ملقدم، كما قدم ك�سف �حل�ساب �خلا�ص مبوؤ�س�سة ).....(، و�أ�ساف 
َعى به،  �أنه بعد �مل�سادقة قد �سدد ).....( من �ملبلغ �ملذكور يف �مل�سادقة مبالغ حتى بقي �ملبلغ �ملُدَّ
و�لبالغ قدره )�ستمائة وخم�سة و�أربعون �ألفًا وثالثمائة وو�حد رياٍل و�سبع وخم�سون هللة(، وبعر�ص 
�إمهاله لعر�سها على  َعى عليه طلب  �مل�سادقة على �لر�سيد و�سورة ك�سف �حل�ساب على وكيل �ملُدَّ
موكله، وبناًء عليه قررت �لد�ئرة تاأجيل نظر �لق�سية �إىل جل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 1428/10/16هـ، 
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َعى عليه ).....(، ويف  �ملُدَّ وكيل  ِعية ).....(، كما ح�سر  �ملُدَّ وكيل  �لأطر�ف ح�سر  وبالند�ء على 
َعى عليه وكالة مذكرة مكونة من �سفحتني طلب فيها رد �لدعوى، وذكر �أن لديه  �جلل�سة قدم �ملُدَّ
�سهودً� ي�سهدون �أن �لب�ساعة حمل �لدعوى دعم ترويجي ولي�ست بيعًا و�سر�ًء بني �لطرفني، فطلب 
من �لد�ئرة �إح�سار �ل�سهود، فاأفهمته �لد�ئرة �أنه �إن مل يح�سرهم يف �جلل�سة �لقادمة، فاإن �لد�ئرة 
�لق�سية  نظر  تاأجيل  �لد�ئرة  قررت  عليه  وبناًء  باإح�سارهم،  فا�ستعد  �لطلب،  تكر�ر  منه  تقبل  لن 
ِعية، كما ح�سر  جلل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 1428/12/27هـ، وبالند�ء على �لأطر�ف ح�سر وكيل �ملُدَّ
�لذين  لل�سهود  بالن�سبة  �أنه  ِعية  �ملُدَّ وكيل  ذكر  �جلل�سة  ويف   ،).....( عليها  َعى  �ملُدَّ �ملوؤ�س�سة  وكيل 
َعى عليه يف مذكرته �لأخرية �أنهم ل ز�لو� يعملون لدى موكلته، وقد مت �إنهاء خدماتهم ومل  ذكر �ملُدَّ
يعودو� يعملون لديه، وباإمكانه �إح�سارهم متى �ساء، و�أما �ملدعو ).....( فهو مندوب مبيعات لكبار 
�لعمالء، ولي�ص م�سوؤوًل يف �ل�سركة، و�أما بالن�سبة لختالف �أرقام �حل�سابات، فاإن �لدعوى مقامة 
على �حل�ساب رقم ).....( با�سم موؤ�س�سة ).....(، ولي�ص على �حل�ساب �لذي فتح للمعر�ص �لذي 
َعى عليها رقم ).....( با�سم موؤ�س�سة ).....(معر�ص ).....( وكل ما قيل بخ�سو�ص  ��ستقبلته �ملُدَّ
�لدعوى  هذه  يخ�ص  ل  مذكر�ته  يف  عليها  َعى  �ملُدَّ وكيل  ذكره  و�لذي  ��ستقباله  مت  �لذي  �ملعر�ص 
م للد�ئرة مذكرة مكونة من ثالث �سفحات �أرفق بها �سور �ست م�ستند�ت �سلَّم �سورة  ب�سيء، ثم قدَّ
َعى عليه �لذي طلب مهلة لالطالع و�لرد، و�لتي �سيح�سر فيها �ل�سهود على �سحة  منها لوكيل �ملُدَّ
دفعه، وبناًء عليه قررت �لد�ئرة تاأجيل نظر �لق�سية �إىل جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 1429/3/10هـ، 
ِعية، �أو من ميثلها  َعى عليها ).....(، وتبني عدم ح�سور �ملُدَّ وبالند�ء على �لأطر�ف ح�سر وكيل �ملُدَّ
�لد�ئرة  وبناًء عليه قررت  �لدعوى،  َعى عليها �حلا�سر �سطب  �ملُدَّ �سرعًا، ويف �جلل�سة طلب وكيل 
ِعية خطاب �عتذ�ر  �سطب �لق�سية للمرة �لأوىل، ثم ورد للد�ئرة بتاريخ 1429/3/10هـ من وكيل �ملُدَّ
عن عدم ح�سور �جلل�سة، وطلب من �لد�ئرة فتح باب �ملر�فعة، فحددت �لد�ئرة هذه �جلل�سة موعدً� 
َعى عليه  ِعية ).....(، كما ح�سر وكيل �ملُدَّ لنظر �لق�سية، وبالند�ء على �لأطر�ف ح�سر وكيل �ملُدَّ
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ِعي طلبه �حلكم ملوكلته باملبلغ �مل�سادق عليه بامل�سادقة �ملوؤرخة يف  ).....(، ويف �جلل�سة كرر �ملُدَّ
َعى عليه وكالة مبذكرة مكونة من ثالث  1425/4/12هـ، و�أبرز للد�ئرة �أ�سل �مل�سادقة، فعقب �ملُدَّ
ورقات دفع فيها باأن �لب�سائع مل يتم ��ستالمها مطلقًا، و�لبع�ص �لآخر من �لب�سائع �مل�ستلمة تعترب 
َعى عليه �إقر�ر با�ستالم  ِعي وكالة باأن هذه �مل�سادقة على �لر�سيد من �ملُدَّ دعمًا ترويجيًا، فعقب �ملُدَّ
َعى به �إل بعد �أن ��ستلم �لب�سائع  �لب�ساعة و�ملديونية، ومل يوقع �مل�سادقة على �لر�سيد �مل�ستحق �ملُدَّ
وباعها، وقب�ص ثمنها، و�أما دفعه بعدم ��ستالم �لب�سائع بعد توقيعه على �مل�سادقة على �لر�سيد فهو 
خة يف 1428/5/4هـ �ملت�سمنة  مردود بامل�سادقة وباإقر�ره �لو�رد يف �لفقرة )�أوًل( من مذكرته �ملوؤرَّ
عيه من مبلغ مديونية فهو يف �حلقيقة دعم ترويجي لنا مت مبوجب �تفاق �سفهي  ما ن�سه: )�أما ما يدَّ
َعى عليه وكالة باأن موكلته مل ت�ستلم  ب �ملُدَّ بني �لأطر�ف، و�أ�سدر على �سكل ب�ساعة .... �إلخ(، فعقَّ
كامل �لب�ساعة، و�أما �مل�سادقة و�إن كانت بتوقيع موكله، �إل �أن موكله �أكد له باأن �لب�ساعة مل ت�ستلم 
َعى عليه قد �سدد جزءً�  ِعي وكالة باأن �ملُدَّ كاملة وما ��ستلمه كان عبارة عن دعم ترويجي، فعقب �ملُدَّ
�ألفًا  من �ملديونية وبقي عليه من �ملبلغ �لثابت يف �مل�سادقة مبلغ وقدره )�ستمائة وخم�سة و�أربعون 
وثالثمائة ورياٍل و�حد و�سبع وخم�سون هللة( وطلب �حلكم ملوكلته باملبلغ �ملذكور؛ لأنه جزء من �ملبلغ 
م للد�ئرة �أ�سل �مل�سادقة وجرى �إرفاقه مبلف �لدعوى، ثم ُرفعت �جلل�سة للمد�ولة. �مل�سادق، ثم قدَّ

َعى عليها مببلغ وقدره )�ستمائة وخم�سة و�أربعون �ألفًا وثالثمائة وو�حد  ِعية تطالب �ملُدَّ وحيث �إن �ملُدَّ
ِعية،  َعى عليها ب�سر�ئها من �ل�سركة �ملُدَّ رياٍل و�سبع وخم�سون هللة( قيمة ب�ساعة قامت �ملوؤ�س�سة �ملُدَّ

ومل ت�سدد قيمتها ..
يف  �ملوؤرخ  �لر�سيد  على  �مل�سادقة  �أ�سل  دعو�ه  لإثبات  ِعية؛  �ملُدَّ �ل�سركة  وكيل  قدم  وحيث 
ك�سف  قدم  كما  موؤ�س�سته،  بختم  وخمتوم   ).....( عليه  َعى  �ملُدَّ بتوقيع  و�ملذيَّل  1425/4/12هـ، 
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�ملديونية  َعى عليه قد �سدد جزءً� من  �ملُدَّ �أن  �ملت�سمن  َعى عليها،  �ملُدَّ باملوؤ�س�سة  �حل�ساب �خلا�ص 
َعى به .. َعى عليها �ملبلغ �ملُدَّ �لثابتة يف �مل�سادقة، وبقي يف ذمة �ملُدَّ

دعم  �لب�ساعة  باأن  �إل  تدفع  ومل  �ملبلغ،  ترتب  �سحة  ول  �لعالقة  تنكر  مل  عليها  َعى  �ملُدَّ �إن  وحيث 
ترويجي مت مبوجب �تفاق �سفهي بني �لأطر�ف، و��ستعد باإح�سار �سهود على ذلك ..

َعى عليه مل ينكر �سحة توقيعه على �مل�سادقة �إل �أنه دفع باأنه مل ي�ستلم كامل �لب�ساعة،  وحيث �إن �ملُدَّ
وما ��ستلمه كان دعم ترويجي ..

َعى به، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل �سحة �لدعوى،  ِعية �حلكم ملوكلته باملبلغ �ملُدَّ وحيث طلب وكيل �ملُدَّ
َعى عليه .. وثبوت �ملديونية يف ذمة �ملُدَّ

َعى عليه من �أن �لب�ساعة كانت ملجرد �لدعم �لرتويجي؛ �إذ �إن قوله  ول ينال من ذلك ما دفع به �ملُدَّ
م  كالم مر�َسل ل دليل عليه، وقد �أمهلته �لد�ئرة عدة جل�سات؛ لتقدمي ما يثبت دفعه �إل �أنه مل يقدِّ
ما يثبت ذلك، مما يدل على �أن �مل�سادقة �سحيحة، وملِزمة له؛ لأنها �إقر�ر، ومن �أقر ب�سيء �أُلزم 
به، ول عذر ملن �أقر؛ ولأنه لو كانت �لعالقة دعمًا ترويجيًا ملا قام ب�سد�د جزء من �ملديونية �مل�ساَدق 
كامل  ي�ستلم  مل  لو  لأنهم  �لب�ساعة؛  كامل  ��ستالمه  على  دليل  �ملديونية  من  جزء  وت�سديده  عليه، 
�لب�ساعة كما ذكر ملا قام بالتوقيع، كما �أنه مل يدفع بذلك �إل بعد �أن عجز عن �إثبات دفعه باأن �أ�سل 
�ملديونية كان عبارة عن دعم ترويجي، مما يدل على �أن دفوعه كلها �أقو�ل مر�َسلة ل دليل عليها، 

ويتعني عدم �للتفات �إليها؛ لعدم قيامها على �سند �سحيح من �ل�سرع و�لنظام.
ي �ضركة  باأن يدفع مل�ضفِّ التجارية  َعى عليه ).....( وموؤ�ض�ضته  املُدَّ باإلزام  الدائرة  لذلك حكمت 

وخم�ضون  و�ضبع  رياٍل  وواحد  وثالثمائة  األفاً  واأربعون  وخم�ضة  )�ضتمائة  وقدره  مبلغاً   ).....(

هللة(؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.



976

رقم الق�ضية: 1/2030/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي: 178/د/جت/8 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 564/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

عقد - بيع وكاالت وحقوق امتياز- اإقرار – اإكراه.

عى عليه وجود �سر�كة، و�أن �لعالقة �لتي  مطالبة �ملدعي باإبطال �لبيع و�إثبات �ل�سر�كة- �إنكار �ملُدَّ
ومن  منه  �ملوقعة  �لنهائية  باملخال�سة  ت�سويتها  مت  و�أنه  فقط،  عمل  عالقة  ِعي  �ملُدَّ وبني  بينه  متت 
�لوكالت  للمدعى عليه عن  و�لتنازل  �لبيع  بتوقيعه على عقد  �لد�ئرة  �أمام  ِعي  �ملُدَّ �إقر�ر  ِعي-  �ملُدَّ
�لتجارية �ملو�سحة به وتوقيعه وختمه على �ملخال�سة �لنهائية- �إثبات �ملخال�سة �لنهائية وت�سمنها 
ِعي بتوقيعه عليها بالر�سا �لتام ومبح�ص �إر�دته �ملعتربة �سرعًا ونظامًا، و��ستالمه مقابل  �إقر�ر �ملُدَّ
وحقوق  و�ملنتجات  �لوكالت  يف  �لالحقة  �أو  �ل�سابقة  حقوقه  كافة  عن  و�لإ�سقاط  و�لتنازل  �لبيع 
�إقر�ر  على  �لبيع  عقد  ��ستمال  �لنهائية-  باملخال�سة  �ملو�سحة  �لتفاهم  مبذكرة  �ملذكورة  �لمتياز 
عى عليه، و�أن هذ� �لبيع  ِعي �أنه بتوقيعه عليه يعد مبثابة ��ستقالة فورية له من �لعمل لدى �ملُدَّ �ملُدَّ
ِعي  يعترب باتًا ونهائيًا ول يجوز �لرجوع فيه لأي �سبب من �لأ�سباب- �أثر ذلك: عدم جو�ز تذرع �ملُدَّ
بتعر�سه للغنب �أو �لإكر�ه و�لتدلي�ص ل �سيما و�أنه مل يقدم �أية بينة عليه، و�أن من �سعى يف نق�ص ما 
عى عليها ما  مت على يديه ف�سعيه مردود عليه- موؤدى ذلك: رف�ص دعوى �ملدعي ورف�ص طلب �ملُدَّ

يخ�ص �أتعاب �ملحاماة.

�سد  دعوى  بالئحة   ).....( ِعي  �ملُدَّ �ملظامل  ديو�ن  �إىل  تقدم  �أنه  يف  �لق�سية  هذه  وقائع  تتح�سل 
عى عليه ).....( قيدت بالرقم �أعاله كما تقدم مبذكرة تف�سيلية لالئحة دعو�ه ذكر فيها �أنه  �ملُدَّ
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عى عليه �ملوؤرخ يف 1427/4/18هـ، و�أن  ِعي و�ملُدَّ يطلب �إبطال عقد �لبيع و�لتنازل �ملوقع من قبل �ملُدَّ
عى عليها هي  �ملُدَّ توختها  �لتي  �لغاية  و�أن  �سرعية،  وماآخذ  ينطوي على عيوب  و�لتنازل  �لبيع  هذ� 
�إ�سقاط �أي حق للمدعي يف �ل�سركة، وذلك بتوثيق تنازله وبيعه حل�س�سه يف �ل�سركة مكرهًا وبثمن 
�ل�سركة �ملحا�سة ول قيمتها وقت  �إن�ساء  �لقيمة �حلقيقية لها وقت  باأية حال مع  بخ�ص ل يتما�سى 
و�أحيلت  �مللحة.  �لقاهرة وحاجته  با�ستغالل ظروفه  و�أنها قامت  و�لتنازل،  �لبيع  �لتوقيع على عقد 
�لق�سية �إىل هذه �لد�ئرة فبا�سرت نظرها يف عدة جل�سات. ويف جل�سة 1428/4/18هـ ح�سر وكيل 
عى عليه ).....( �لذي قدم مذكرة جو�بية عن �لدعوى مكونة من  ِعي ).....( وح�سر وكيل �ملُدَّ �ملُدَّ
ِعي ب�سورة منها وجاء فيها: �أوًل: جاء يف  ورقتني �أرفق بها �سورة م�ستندين وزودت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
ِعي �سريك حما�ص يف �سركة ).....(،  ِعي يف �لفقرتني )1 ، 2( �أن �ملُدَّ لئحة �لدعوى �ملقدمة من �ملُدَّ
و�أن ح�سته يف �ل�سركة قدرها )25%( من �سايف �لأرباح مبوجب مذكرة �لتفاهم �ملوقعة بني �لطرفني 
ِعي، فاملدعى لي�ص �سريكًا يف �سركة  يف 1425/10/19هـ، ونرد على ذلك بعدم �سحة ما يدعيه �ملُدَّ
ِعي تو�سح �أن �لعالقة هي عالقة عمل ولي�ست عالقة  ).....(، ومذكرة �لتفاهم �لتي يتم�سك بها �ملُدَّ
�سر�كة، وذلك لالآتي: �أ- مل ت�سر مذكرة �لتفاهم يف �أي بند منها على وجود �سر�كة بني �لطرفني ل 
لفظًا ول �سمنًا، و�إمنا ن�ست �سر�حة على نقل �لوكالت �لتجارية وحقوق �لمتياز �لتجاري ل�سركة 
).....(، وعلى �أن تقوم ).....( بتحمل تكاليف تاأ�سي�ص �ملحالت و�سد�د كافة �مل�ساريف. ب- ن�ست 
ِعي( يتقا�سى )25%( من �سايف  مذكرة �لتفاهم يف �لبند �لر�بع منها على �أن �لطرف �لثاين )�ملُدَّ
يتقا�سى  �ل�سركة  فهو عامل يف  وبالتايل  �ل�ساد�سة،  �ملادة  و�أكدته  و�لإ�سر�ف  �لإد�رة  �لأرباح نظري 
ِعي يف لئحة دعو�ه يف بند �لطلبات �لفقرة رقم )5(؛  �أجرً� على عمله مقابل ذلك، وهو ما �أكده �ملُدَّ
ولهذ� فهو لي�ص �سريكًا يف �سركة ).....(. ت- حددت مذكرة �لتفاهم �ملذكورة يف �لبند )�لعا�سر( 
ِعي �سنويًا للبت يف  �أن مدة هذ� �لعقد ثالثة �سنو�ت، وقد ورد يف �ملادة كذلك �أنه �سوف ُيَقيم �أد�ء �ملُدَّ
ِعي كما  ��ستمر�ر هذه �لعالقة من عدمها، وهو ما يقطع باأن �لعالقة هي عالقة عمل، فاإن كان �ملُدَّ
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ذكر �أنه �سريك حما�ص يف �سركة ).....( ملا �أمكن للمدعى عليه �أن يحدد ويقرر �إمكانية ��ستمر�ر 
�حت�ساب  �لتفاهم يحدد كيفية  بند يف مذكرة  ورود  باإر�دة منفردة. ث- عدم  �ل�سريك من عدمه 
�خل�سائر �إن وجدت بني �ل�سركاء، وهو �أمر خمالف ملفهوم �ل�سر�كة وهو حتمل �ل�سركاء �خل�سائر، 
حيث �إن �لقاعدة �ل�سرعية هي �أن )�لغرم بالغنم( فكما ي�ستحق �ل�سريك �لأرباح فعليه حتمل تبعات 
�خل�سائر كذلك، مما يوؤكد �أن �لعالقة هي عالقة عمل. ج- عقد �لبيع و�لتنازل عن �لوكالت �لتجارية 
ِعي( على  و�مل�سار �إليه من قبل ن�ص �سر�حة يف �لفقرة )5( منه على �أن توقيع �لطرف �لثاين )�ملُدَّ
هذ� �لعقد يعد مبثابة ��ستقالة فورية عن �لعمل لدى �لطرف �لأول و�ل�ستقالة ل ترد �إل على �لعامل. 
بناًء على  �لعالقة  ت�سوية هذه  �لعالقة هي عالقة عمل، وقد متت  �أن  يوؤكد  كل ما ذكرناه من قبل 
�ملخال�سة �لنهائية �ملقدم ذكرها. ثانيًا: جاء يف لئحة �لدعوى �لفقرة )4( �أن للمدعى م�ستحقات 
عى عليه مل ي�سددها له، ونحن نوؤكد على عدم  عى عليه، و�أنه طالب بها ولكن �ملُدَّ متاأخرة لدى �ملُدَّ
�لبيع و�لتنازل وبناء على  ِعي، و�أن جميع م�ستحقاته قد �سددت بناًء على عقد  �ملُدَّ �سحة ما ذكره 
خمال�سة باتة ونهائية موقعة من قبله وب�سهادة �سهود قد وقعو� على هذه �ملخال�سة. ثالثًا: �أن عقد 
عى عليه بتاريخ 1427/4/18هـ يلغي  ِعي و�ملُدَّ �لبيع و�لتنازل عن �لوكالت �لتجارية �ملوقع من �ملُدَّ
ويبطل مذكرة �لتفاهم �لتي يتم�سك بها بناء على ن�ص �لفقرة )8( منه، و�لتي تن�ص على: )�أنه من 
�ملتفق عليه بني �لطرفني �أن هذ� �لعقد يلغي ويبطل مذكرة �لتفاهم �ملوقعة بني �لطرفني(، �أما �لقول 
ِعي وحمله على �لتوقيع على عقد �لبيع م�ستغاًل ظروفه �ل�سعبة  عى عليه قد ��ستغل موقف �ملُدَّ باأن �ملُدَّ
فهو قول مر�سل ل �سحة له وب�سرف �لنظر فاإن �لبيع يف هذه �حلالة ل يبطل؛ لأن �لظروف �ل�سعبة 
ِعي ل تعترب من قبيل عيوب �لإد�رة �لتي تبطل �لعقد، حيث �إن �أغلب عمليات  �لتي يتحدث عنها �ملُدَّ
رد دعوى  نطلب  فاإننا  ما ذكر  ولكل  لذ�  �لبيع.  مثل هذ�  �أحد  ينكر  �لبائع ومل  لأ�سر�ر  تكون  �لبيع 
ِعي مذكرة جاء فيها ما يلي:  ِعي. ويف جل�سة 1428/5/23هـ ح�سر طرفا �لدعوى وقدم وكيل �ملُدَّ �ملُدَّ
عى عليه بالفقرة )�أ( من مذكرته �أن مذكرة �لتفاهم �ملوقعة بني �لطرفني مل ت�سر  1- ذكر وكيل �ملُدَّ
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�إىل وجود عقد �سر�كة، باملقابل مل ت�سر �ملذكرة ل لفظًا ول �سمنًا �إىل �أن �لعالقة هي عالقة عمل، 
عى عليه مبذكرته على  �إبر�ز ما يثبت عالقة �لعمل. 2- مل يرد وكيل �ملُدَّ عى عليه  وعلى وكيل �ملُدَّ
ِعي بال�سركة وهي  �لطلب رقم )4( �لو�رد بالئحة �لدعوى و�خلا�ص باحل�سة �لعينية �لتي قدمها �ملُدَّ
ِعي، و�لتي �نتقلت ملكيتها وت�سلمتها  عبارة عن �لب�سائع و�ملعار�ص و�ملوجود�ت �خلا�سة مبوؤ�س�سة �ملُدَّ
ِعي  عى عليه ينكر وجود حقوق للمدعى بال�سركة ويقول باأن عالقة �ملُدَّ �سركة ).....(، ووكيل �ملُدَّ
�لبيع  عقد  من  كاًل  �أن  رغم  �أرفقها مبذكرته  �لتي  و�ملخال�سة  �لبيع  عقد  �نتهت مبوجب  بال�سركة 
ِعي  �ملُدَّ فاإن  منتهية  �لعالقة  كانت  فاإن  �لطرفني،  بني  �لأمر  هذ�  ت�سوية  �إىل  ي�سري�  و�ملخال�سة مل 
يطالب باأد�ء ثمن �حل�سة �لعينية �لتي نقل ملكيتها و��ستلمتها �سركة ).....( ونرفق للد�ئرة �سورً� 
ِعي لل�سركة، ونرفق  فوتوغر�فية تثبت قيام �سركة ).....( با�ستثمار �حل�سة �لعينية �لتي قدمها �ملُدَّ
ِعي  �ملُدَّ موؤ�س�سة  موجود�ت  جميع  بنقل  بقيامها  تفيد   ).....( موؤ�س�سة  عن  �سادرة  �سهادة  كذلك 
عى عليه وجود عالقة �سر�كة بني طريف هذه �لدعوى يف �لفقرة  ل�سركة ).....(. 3- نفي وكيل �ملُدَّ
ِعي ب�سركة ).....( هي عالقة عمل، وذلك غري  )�أ( من مذكرته وذكر �أن �لعالقة �لتي تربط �ملُدَّ
�سحيح فن�سو�ص مذكرة �لتفاهم ينطبق عليها تعريف �ل�سركة، وقد ��ستكملت جميع �سروط و�أركان 
عقد �ل�سركة حيث عرفت �ملادة )�لأوىل( من نظام �ل�سركات �ل�سعودية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي 
رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/23هـ عقد �ل�سركة باأنه: "عقد يلتزم مبقت�ساه �سخ�سان �أو �أكرث باأن 
ي�ساهم كل منهم يف م�سروع ي�ستهدف �لربح بتقدمي ح�سة من مال �أو عمل لقت�سام ما قد ين�ساأ عن 
تعدد  هي  �ل�سركة  عقد  �أركان  �أن  ونظامًا  �سرعًا  عليه  �ملتفق  ومن  خ�سارة"،  �أو  ربح  من  �مل�سروع 
�ل�سركاء وتقدمي �حل�س�ص ونية �مل�ساركة و�قت�سام �لأرباح و�خل�سائر وجميع هذه �لأركان متو�فرة 
ِعي باملدعى عليه وقد �تفق �لطرفان على عدم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لر�سمية لتوثيق هذه  يف عالقة �ملُدَّ
�أن  و�تفقا  �لغري،  �لعالقة م�سترتة عن  تكون  �أن  و�ختار�  �لعدل  وكاتب  �لتجارة  وز�رة  لدى  �ملذكرة 
بقولها:  �ل�سركات  �ملادة )40( من نظام  و�لتي ن�ست عليها  �ملحا�سة،  �سركة  �سكل  �ل�سركة  تتخذ 
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تخ�سع  ول  �عتبارية  ب�سخ�سية  تتمتع  ول  �لغري  عن  ت�سترت  �لتي  �ل�سركة  هي  �ملحا�سة  "�سركة 
)�لر�بع  بالبندين  مذكرته  من  )ب(  بالفقرة  عليه  عى  �ملُدَّ وكيل  �حتج   -4 �ل�سهر."  لإجر�ء�ت 
عمل،  عالقة  هي  �ملذكرة  مبوجب  �لنا�سئة  �لعالقة  �أن  لإثبات  �لتفاهم  مذكرة  من  و�ل�ساد�ص( 
ن�سبة )25%( من  ِعي  �ملُدَّ ��ستحقاق  على  ن�ص  )�لر�بع(  �لبند  �أن  �لبندين ند  لهذين  وبالرجوع 
ِعي ن�سبة  �سايف �لأرباح نظري �لإد�رة و�لإ�سر�ف، بينما ن�ص �لبند )�ل�ساد�ص( على ��ستحقاق �ملُدَّ
بالوكالت �ملن�سو�ص عليها مبذكرة  �ملتعلقة  �ملنتجات  بيع  �ملتحققة من  �لأرباح  )25%( من �سايف 
ِعي قدم ح�ستني بال�سركة هما ح�سته �لعينية �لتي  �لتفاهم، و�أن هذين �لبندين يوؤكد�ن على �أن �ملُدَّ
عى عليه يف �لفقرة )ت( من  عى عليه 5- ذكر وكيل �ملُدَّ قدمها لل�سركة ولي�ص �أجرً� كما ذكر وكيل �ملُدَّ
مذكرته �أن �لبند )�لعا�سر( من مذكرته �لتفاهم قد حدد �أن مدة �لعقد ثالث �سنو�ت، وبالرجوع 
عى عليه غري �سحيح، فن�ص �لبند �لعا�سر يقول: "حيث  لن�ص ذلك �لبند ند �أن ما ذكره وكيل �ملُدَّ
�إن �لطرف �لثاين قد �لتزم بتحقيق ن�سبة �أرباح ل تقل عن )15%( من ر�أ�ص �ملال عليه، وعلى �سوء 
ذلك و�فق �لطرف �لأول على توقيع عقد ملدة ثالث �سنو�ت مع �لطرف �لثاين يقوم مبوجبه �لطرف 
�لثاين بالإد�رة و�لإ�سر�ف على �لأعمال مو�سوع هذ� �لعقد على �أن يتم تقييم للعالقة". و�أو�سح من 
ِعي باإد�رة �مل�سروع مو�سوع �ملذكرة مبوجب عقد م�ستقل  هذ� �لن�ص �أن �لطرفني �تفقا على قيام �ملُدَّ
عن �ملذكرة، حيث ن�ص �لبند �لعا�سر على قيام �لطرفني بتوقيع عقد تكون مدته ثالث �سنو�ت يحكم 
عى عليه له حق �لبت يف ��ستمر�ر �لعالقة من عدمها  عقد �لإد�رة ولي�ص مذكرة �لتفاهم، �أما كون �ملُدَّ
عى عليه يف �لفقرة  فذلك يخ�ص عقد �لإد�رة ول يخ�ص مذكرة �لتفاهم. 6- �أما ما ذكره وكيل �ملُدَّ
)ث( من مذكرته و�ملتعلق بعدم ورود بند يعالج كيفية �حت�ساب �خل�سائر، ونرد على ذلك بالقول: �إن 
عدم ورود بند يحدد كيفية �حت�ساب �خل�سائر يف حال حدوثها ل ينفي عالقة �ل�سر�كة، ول يبطل 
عقد �ل�سركة، حيث ن�ست �ملادة )9( من نظام �ل�سركات �ل�سعودي على �أنه: "�إذ� �قت�سر �لعقد على 
تعيني ن�سيب �ل�سريك يف �لربح كان ن�سيبه يف �خل�سائر معادًل لن�سيبه يف �لربح". 7-نرفق للد�ئرة 
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ِعي يذكر فيه �سر�حة بال�سطر �لأخري منها  عى عليه �إىل �ملُدَّ ن�ص ر�سالة �إلكرتونية �سادرة عن �ملُدَّ
�أن �لعالقة �لتي تربطه باملدعى هي عالقة �سر�كة. 8- نرفق للد�ئرة ن�ص ر�سالة �إلكرتونية مر�سلة 
من �سركة ).....( للمدعى وهي عبارة عن عر�ص لقيام �سر�كة بني �سركة ).....( و�ملدعي، وقد 
ِعي �لعينية بال�سركة، وقد بلغت وفق تقدير �سركة ).....(  ت�سمن هذ� �لعر�ص تقدير حل�سة �ملُدَّ
عى  مبلغًا وقدره )3.800.000( ثالثة ماليني وثمامنائة �ألف رياٍل �سعودي فقط. 9- ذكر وكيل �ملُدَّ
ِعي قد  عليه يف �لبند )ثانيًا( من مذكرته يف معر�ص رده على �لفقرة )4( من لئحة �لدعوى �أن �ملُدَّ
��ستلم جميع م�ستحقاته بناًء على عقد �لبيع و�لتنازل وبناًء على خمال�سة باتة ونهائية �أرفق �سور 
منها مبذكرته، ونرد على ذلك باأن م�سمون ما ورد بالفقرة رقم )4( من لئحة �لدعوى هو �سرد 
ِعي ووكيل  لظروف ومالب�سات توقيع عقد �لبيع و�لتنازل و�ملخال�سة ولي�ص مطالبة مب�ستحقات �ملُدَّ
وكيل  ذكره  ما   -10 �لدعوى.  لئحة  من   )4( رقم  بالفقرة  �لو�ردة  �لوقائع  ينكر  مل  عليه  عى  �ملُدَّ
عى عليه يف �لبند )ثالثًا( من مذكرته من �أن عقد �لبيع و�لتنازل يلغي ويبطل مذكرة �لتفاهم  �ملُدَّ
ِعي قام برفع هذه  �ملوقعة بني �لطرفني مبوجب ن�ص �لبند )�لثامن( منها، ونرد على ذلك باأن �ملُدَّ
عى عليه ��ستغالل موكله للظروف �لقاهرة  �إنكار وكيل �ملُدَّ �أما  �لدعوى طاعنًا ب�سحة هذ� �لعقد. 
ِعي حلمله على توقيع عقد �لبيع و�لتنازل حمل �لطعن، و�أن ذلك ل يعد عيبًا يف  �لتي كان عليها �ملُدَّ
�لإد�رة، نقول �إن مبادئ �ل�سريعة �لغر�ء وهي �لتي نزلت من لدن حكيم خبري تاأمر بالعدل و�لإح�سان 
يف جميع �أنو�ع �ملعامالت، فحرية �إبر�م �لعقود يف �ل�سريعة لي�ست مطلقة بل مقيدة بالعد�لة وح�سن 
�لتعامل و�سالمة �لق�سد، و�أ�سل ذلك �حلديث �مل�سهور عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: )�إمنا 
�لإعمال بالنيات و�إمنا لكل �مرئ ما نوى(، ويقول �لفقيه �بن �لقيم يف �أعالم �ملوقعني ما ن�سه: "هل 
�لعتبار بظو�هر �لألفاظ و�لعقود، و�إن ظهرت �ملقا�سد و�لنيات بخالفها �أو للق�سود و�لنيات تاأثري 
يف  �لق�سود  �أن  على  وقو�عده  �ل�سرع  �أدلة  تظاهرت  وقد  جلانبها.  ومر�عاة  �إليها  �للتفات  يوجب 
�لعقود معتربة و�أنها توؤثر يف �سحة �لعقد وف�ساده ويف حله وحرمته"، و�لعقد حمل �لطعن هو عقد 
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�سوري ظاهره عقد بيع وتنازل وحقيقته عقد �إذعان مل يكن للمدعى �أي دور يف �إن�سائه ول �سياغته 
عى عليه  ومل يكن متمتعًا بالإد�رة �حلرة �ملختارة حلظة توقيعه عليه، و�لق�سد �لذي عمد �إليه �ملُدَّ
ِعي بال�سركة و�إجباره على �خلروج  من ور�ء ذلك �لعقد حمل �لطعن وهو �ل�ستيالء على حقوق �ملُدَّ
ِعي للمطالبة بحقوقه ويوؤكد ذلك ظروف ومكان توقيع �لعقد، حيث كان  منها و�سد �أي طرق �أمام �ملُدَّ
ِعي  عى عليه ملركز �لتوقيف وحمل �ملُدَّ حمتجزً� لدى توقيف �حلقوق �ملدنية باخلرب و�أتى ممثل �ملُدَّ
على توقيع ذلك �لعقد �ملعد �سلفًا ومعها �ملخال�سة، و�ل�سهود �لذين وقعو� على تلك �ملخال�سة وقعو� 
كذلك على �سهادة �إقر�ر منهم على عدم �سحة تلك �ملخال�سة وما على �لد�ئرة �سوى قر�ءة �ل�سياغة 
�مل�ستخدمة يف ذلك �لعقد و�لعبار�ت و�جلمل �مل�ستخدمة فيه ليت�سح لها حقيقة مق�سودة وما يرمي 
�إليه باملخالفة لظاهره وطلب يف ختام مذكرته تكليف حما�سب قانوين حمايد تكون مهمته ت�سوية 
ِعي و�سركة ).....(. ويف جل�سة 1428/6/19هـ  �حلقوق �لنا�سئة عن مذكرة �لتفاهم �ملوقعة بني �ملُدَّ
عى عليها مذكرة جو�بية مكونة من خم�ص �سفحات وزودت �لد�ئرة  ح�سر �لطرفان وقدم وكيل �ملُدَّ
ِعي بعد  �ملُدَّ �لدعوى هي دعوى كيدية قام برفعها  باأن هذه  ِعي وكالة ب�سورة منها جاء فيها:  �ملُدَّ
�سدور حكم �سده ل�سالح موكلي من مكتب �لف�سل يف منازعات �لأور�ق �لتجارية �ملنطقة �ل�سرقية 
ِعي  يلزمه بدفع قيمة �سند �لأمر �لذي قد حرره ل�سالح �سركة ).....( و�أو�سح فيها ما يلي: 1- �ملُدَّ
قد رفع �لدعوى �سد ).....( ب�سفته مدير �ل�سركة يف حني �أن ).....( هو �أحد �ل�سركاء يف �سركة 
ِعي رفع �لدعوى �سد �سركة ).....( حفاظًا على حقوق بقية �ل�سركاء  ).....(، وبالتايل فعلى �ملُدَّ
ِعي ت�سحيح دعو�ه �بتد�ًء. 2- نوؤكد �أن �لعالقة  فيها وهي دعوى مرفوعة على غري ذي �سفة فعلى �ملُدَّ
ِعي قد رفع  ِعي و�سركة ).....( هي عالقة عمل، و�إ�سافة �إىل ذلك فاإن �ملُدَّ �لتي كانت قائمة بني �ملُدَّ
دعوى عمالية �أمام مكتب �لعمل باخلرب مطالبًا بحقوقه �لو�ردة يف هذه �لق�سية، مما يوؤكد على �أنها 
�ملقدمة من  �جلو�بية  �ملذكرة  من  �لفقرة )2(  3- جاء يف  �سر�كة.  ولي�ست عالقة  عمالية  عالقة 
ِعي بتاريخ 1428/5/23هـ باأننا مل نرد على �ملطالبات �خلا�سة باحل�سة �لعينية، ومع �أننا قد  �ملُدَّ
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قمنا بالرد عليها فال مانع من �إعادة �لرد عليها بالآتي بيانه: �أ- قد �نتقلت ملكية هذه �حل�س�ص 
�لعينية و�ملتمثلة يف �لوكالت �لتجارية �إىل �سركة ).....( على عقد �لبيع و�لتنازل يف 1427/4/18هـ 
ِعي ل ميلك �أ�سا�سًا هذه �لوكالت �لتجارية �لتي يدعيها و�لو�رد ذكرها مبذكرة  ب- �ت�سح �أن �ملُدَّ
�لتفاهم وهي: ).....(، و�إذ� كان يدعى خالف ذلك فعليه تقدمي ما يثبت �متالكه لهذه �لوكالت 
ِعي هي غري  �لتجارية، كما �أن �لوكالت �لتجارية �لأخرى �لتي قد ��سرتتها �سركة ).....( من �ملُدَّ
م�سجلة يف وز�رة �لتجارة، مما يعني عدم �إمكانية نقلها �إىل �سخ�ص �آخر. ولهذ� فاإنه ل يوجد �أ�سا�سًا 
�أما  تقدم.  ما  بخ�سو�ص  ِعي  �ملُدَّ على  دعوى  رفع  ب�سدد  ونحن  قيمة  ذ�ت  عينية  ح�س�سًا  لديه 
بالتقاط  �لتي قام  �ملاركات  له؛ لأن  ولي�ست  ِعي فهي حجة عليه  �ملُدَّ �لتي قدمها  بخ�سو�ص �ل�سور 
يف  يعمل  عامل  من  �مل�سهد  بخ�سو�ص  �أما  �أ�سلفنا،  كما  له  مملوكة  وغري  بها  له  عالقة  ل  �سورها 
موؤ�س�سة ديكور ل عالقة لها بالدعوى �أو ب�سركة ).....( وميلك كل هذه �ملعلومات، فهو �أمر يحتاج 
ِعي يف �لفقرة )3(  ِعي و�سوف نناأى عن �خلو�ص فيه 4- ذكر وكيل �ملُدَّ �إىل �إعادة نظر من قبل �ملُدَّ
من مذكرته �جلو�بية �ملتقدم ذكرها �أن مذكرة �لتفاهم ينطبق عليها تعريف عقد �ل�سر�كة يف حني 
�لثاين  �لطرف  "يلتزم  ع�سر(  )�حلادي  �لبند  �أ-  �لتالية:  �ملو�د  بها  وردت  �لتفاهم  مذكرة  �أن 
عى عليه( كل ثالثة �أ�سهر ميالدية بتقرير و�ٍف عن ن�ساطاته  ِعي( باأن يزود �لطرف �لأول )�ملُدَّ )�ملُدَّ
�ملتعلقة بالوكالت مو�سوع هذه �ملذكرة يو�سح فيها �ملوقف �ملايل وما قام به من عمليات �سر�ء وبيع، 
عى عليه( بحيث يجوز له �إنهاء �لعالقة مع �لطرف  وهذه �لتقارير �سرورية وهامة للطرف �لأول )�ملُدَّ
ِعي( �أي تقرير يف موعده على �أن ي�سبق  ِعي( فورً� �إذ� مل يقدم له �لطرف �لثاين )�ملُدَّ �لثاين )�ملُدَّ
ِعي( ب�سرورة  �لثاين )�ملُدَّ عى عليه ( للطرف  �إح�سار خطي من �لطرف �لأول )�ملُدَّ طلب �لإنهاء 
تقدمي �لتقرير خالل مدة ل تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ �لإخطار". ب- �لبند )�لثالث ع�سر( "ل 
يجوز لأي من �لطرفني �إظهار نف�سه �أمام �لغري مبثابة وكيل عن �لطرف �لآخر �أو ممثل له �أو ين�سئ 
�لبند  ج-  �سببه".  �أو  نوعه  كان  مهما  خالفه  �أو  �سرعي  �أو  عقدي  �لتز�م  �أي  �لآخر  �لطرف  على 
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)�ل�ساد�ص ع�سر( "يحكم هذ� �لعقد �لأنظمة و�لقو�نني �ل�سارية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية وخا�سة 
يتفق  ومبا  و�سروطه  لأحكامه  طبقًا  �لعقد  هذ�  بتنفيذ  �لطرفان  ويقوم  �لتجارية،  �لوكالت  نظام 
ِعي  وقو�عد �لعرف �لتجاري وبطريقة تالءم ما يتطلبه ح�سن �لنية". وبعد هذه �لن�سو�ص ل ز�ل �ملُدَّ
يزعم �أن مذكرة �لتفاهم هي عقد �سر�كة ومل يرد لفظ �سريك فيها قط على �لرغم من وجود هذه 
�لن�سو�ص �لو�ردة �أعاله، و�لتي توؤكد عدم وجود �ل�سر�كة بل فحو�ها ينفي وجود هذه �لعالقة من 
ِعي يف �لفقرة )7( من مذكرته �أن �لعالقة هي عالقة �سر�كة بناًء على �لر�سالة  �لأ�سل. 4- ذكر �ملُدَّ
�ل�سر�كة  تن�ص �سر�حة على  �أنه  قوله(  فيها )ح�سب  يوؤكد  و�لتي  ِعي،  �ملُدَّ �ملقدمة من  �لإلكرتونية 
ون�سها: "�أنني �أعتز بك كاأخ �أ�سغر و�أتطلع �إىل �سر�كة معك"، حيث �إن �أب�سط قو�عد �للغة �لعربية 
ِعي ل ز�ل  هي �حلكم يف تف�سري هذه �لعبارة، و�لتي تفيد �مل�ستقبل ولي�ص �حلا�سر. �إ�سافة �إىل �أن �ملُدَّ
�أن �لعالقة هي عالقة �سر�كة؛ وذلك لأن مذكرة  �إليه وتنفي دعو�ه من  �أدلة توؤكد ما نذهب  يقدم 
عقد  على  ن�ست  باأنها  يوؤكد  و�لتي  2004/11/22م،  بتاريخ  كانت  �لطرفني  من  �ملوقعة  �لتفاهم 
ِعي موؤرخة يف 2005/4/27م، و�لتي تفيد  �ل�سر�كة يف حني �أن �لر�سالة �لإلكرتونية �ملقدمة من �ملُدَّ
عى عليه هو �سريك يف �ل�سركة ول  �مل�ستقبل كما ذكرنا مما ينفي وجود �ل�سر�كة، �إ�سافة �إىل �أن �ملُدَّ
ي�ستطيع �إدخال �سريك �أو �إخر�جه من �ل�سركة �إل بعد مو�فقة باقي �ل�سركاء يف �ل�سركة، وهذ� ما 
ِعي  ين�ص عليه نظام �ل�سركات �ل�سعودي. ويف جل�سة 1428/7/15هـ ح�سر �لطرفان وقدم وكيل �ملُدَّ
عى عليه ب�سورة منها وجاء فيها ما يلي:  مذكرة مكونة من )11( �سفحة وزودت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
�ملوؤرخة يف  ِعي  �ملُدَّ �لو�ردة يف مذكرة  �لفقرة رقم )8(  �لرد على  عى عليه جتاهل  �ملُدَّ تعمد وكيل 
عى عليه ذكر يف �لفقرة رقم  1428/5/23هـ، وما ورد فيها من تقدير لقيمة �لوكالت �أن وكيل �ملُدَّ
)2( من مذكرته �أن �لعالقة هي عالقة عمل، ثم ذكر يف �لفقرة رقم )3( من �ملذكرة نف�سها �أن 
عى عليه مع وجود عالقة �سر�كة بني  للمدعى ح�س�ص عينية بال�سركة، فكيف ي�ستقيم �إنكار وكيل �ملُدَّ
�إقر�ره بوجود ح�س�ص عينية للمدعى يف �ملذكرة نف�سها؟!!. كيف تكون  عى عليه، مع  ِعي و�ملُدَّ �ملُدَّ
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عى عليها منذ بد�ية هذه �لدعوى على �أنه لي�ص  �لعالقة هي عالقة عمل بالرغم من �إ�سر�ر وكيل �ملُدَّ
للمدعى حقوق لدى �سركة ).....( ��ستنادً� �إىل عقد �لبيع و�لتنازل �ملوؤرخ يف 1427/4/18هـ؟! �أما 
ِعي �أمام مكتب �لعمل باخلرب فهي متعلقة باأتعاب �لإد�رة �لتي قام  بخ�سو�ص �لدعوى �لتي رفعها �ملُدَّ
عى عليها بتجزئة ما ورد يف �لر�سالة  بها ل�سالح �ل�سركة ولي�ص عن كامل حقوقه، وقد قام وكيل �ملُدَّ
ِعي يف �جلل�سة �ملا�سية، حيث �أورد فقط �لن�سف �لأول من دون �لعبارة  �لإلكرتونية �لتي قدمها �ملُدَّ
�أن يكمل �جلملة و�لتي ن�سها  �إىل �سر�كة معك( دون  و�أتطلع  �أ�سغر  �أعتز بك كاأخ  ون�سها: )�إنني 
�ل�سر�كة  �أي  قادمة(  لأجيال  ت�ستمر  �سر�كة معك  �إىل  و�أتطلع  �أ�سغر  كاأخ  �أعتز بك  )�إنني  �لكامل: 
ِعي ل ميلك �لوكالت �لتالية �أ�سماوؤها  عى عليها �أن �ملُدَّ قائمة ويتطلع ل�ستمر�رها. وذكر وكيل �ملُدَّ
وهي: ).....( ونرد باأن هاتني �لوكالتني م�ستثناه من مذكرة �لتفاهم �ملوقعة بني طريف هذه �لدعوى 
بتاريخ 1425/10/9هـ مبوجب �لبند )�خلام�ص( من تلك �ملذكرة. �أما بالن�سبة لوكالة ).....( فاإنا 
�إىل �سركة ).....(، وقد  �لوكالة  �لذي مت مبوجبه نقل ملكية هذه  �لعقد  للد�ئرة �سورة من  نرفق 
قامت �سركة ).....( بالفعل بفتح معار�ص با�سم تلك �لوكالة و��ستوردت ب�سائعها. و�أما ما ذكره 
ِعي هي غري م�سجلة، وبالتايل ل  عى عليها من �أن �لوكالت �لتجارية �لتي كان ميلكها �ملُدَّ وكيل �ملُدَّ
عى عليها مل يفرق بني عقد �لوكالة �لتجارية و�لقيد يف �سجل  ميكن نقلها ل�سخ�ص �آخر، فوكيل �ملُدَّ
�لوكالء �لتجاريني بوز�رة �لتجارة؛ �إذ �إن عدم �لقيد يف �سجل �لوكالء �لتجاريني ل �أثر له على �سحة 
عقد �لوكالة �لتجارية ذ�ته، حيث يعترب �لعقد �سحيح منتج لآثاره �لقانونية بني �أطر�ف �لعقد، وهذ� 
1382/2/20ه  بتاريخ   )11( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتجارية  �لوكالت  نظام  به  ق�سي  ما 
باحل�سة  �خلا�سة  �ملطالبات  على  يرد  مل  عليها  عى  �ملُدَّ وكيل  و�أن  �لتنفيذية،  ولئحته  وتعديالت 
عى عليها �أن ما �أورده يف �لفقرة رقم )3( من مذكرته هي �لرد على مطالبة  �لعينية، وزعم وكيل �ملُدَّ
ِعي وهي �لب�سائع و�ملعار�ص �لتجارية و�ملوجود�ت  ِعي �ملتعلقة باحل�سة �لعينية �لتي يطالب بها �ملُدَّ �ملُدَّ
�لو�رد  �لتجارية  �لوكالت  �إىل �سركة ).....(، ولي�ست  ِعي �لتي نقل ملكيتها  �ملُدَّ �خلا�سة مبوؤ�س�سة 
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ِعي �لعينية �لتي  ذكرها يف عقد �لبيع و�لتنازل، فذلك �لعقد مل ي�سر مطلقًا �إىل ت�سوية ح�سة �ملُدَّ
�لثابتة  ِعي  �ملُدَّ موؤ�س�سة  موجود�ت  جميع  عن  عبارة  هي  �حل�سة  فهذه   ،).....( �سركة  �إىل  نقلها 
وكيل  من  وطلب  تاريخه  قيمتها حتى  توؤدي  �أن  دون   ).....( �سركة  عليها  ��ستولت  و�لتي  و�ملنقولة 
عى عليها �إبر�ز �سند ملكية �لب�سائع �ملتمثلة بفو�تري �ل�سر�ء وم�ستخل�سات �جلمارك. وطلب يف  �ملُدَّ
عى  عى عليها وفقًا للمادة )�لعا�سرة( مبا يلي: 1- تقدمي دفاتر �ملُدَّ نهاية مذكرته �إلز�م �ل�سركة �ملُدَّ
عليها �لتجارية للد�ئرة؛ لتقوم �لد�ئرة مبر�جعتها ل�ستخال�ص �حلقيقة فيما يتعلق بطبيعة عالقة 
عى عليها ذلك فاإنا نطلب تطبيق �ملادة �لعا�سرة  ِعي باملدعى عليها، ويف حال رف�ست �ل�سركة �ملُدَّ �ملُدَّ
من نظام �لدفاتر �لتجارية �مل�سار �إليه و�لتي ن�سها: )للجهة �لق�سائية �ملخت�سة عند �متناع �لتاجر 
عن تقدمي دفاتره �أن تعترب �متناعه مبثابة قرينة على �سحة �لوقائع �ملر�د �إثباتها(. 2- تقدير تقرير 
�ملالية 2004- 2005-  لالأعو�م  م�ستقل  عليها �سادر عن مكتب حما�سبة  عى  �ملُدَّ لل�سركة  ميز�نية 
2006م. �إذ �إن �لبيانات �لو�ردة بالدفاتر و�مليز�نيات �سوف تقطع �ل�سك باليقني فيما يتعلق بطبيعة 
ِعي بال�سركة من ناحية �أخرى.  عى عليها من ناحية، ويبني �لقيمة �حلقيقية حل�سة �ملُدَّ عالقة �ملُدَّ
3- �حلكم للمدعي وفقًا ملا ورد بالئحة �لدعوى. ويف جل�سة 1428/8/20هـ ح�سر �لطرفان وقدم 
بوز�رة  �لقانونية  �للجنة  من  �ل�سادر  �لنهائي  �لقر�ر  من  �سورة  بها  �أرفق  مذكرة  �أ�سالة  للمدعي 
عى عليه وكالة يف  �لتجارة وذكر �أنه يلغي قر�ر مكتب �لف�سل، و�أنه قدم هذ� ردً� على ما �أورده �ملُدَّ
عى عليه وكالة ب�سورة منها،  مذكرته �جلو�بية �لتي �دعي فيها �أن �لدعوى كيدية وزودت �لد�ئرة �ملُدَّ
ِعي ��ستخالف فرع ديو�ن �ملظامل باملنطقة  و�لذي ��ستمهل للرد عليها يف �جلل�سة �لقادمة وطلب �ملُدَّ
�ل�سرقية ل�سماع �سهادة �سهود باإثبات �ل�سر�كة وما يتعلق بالدعوى. ويف جل�سة 1428/9/12هـ ح�سر 
ِعي  �ملُدَّ عى عليه �ملذكرة �ملكونة من وبرفقها �سورة م�ستند و�حد وت�سلم  �ملُدَّ �لطرفان وقدم وكيل 
�سورة منها وطلب �أجاًل للرد عليها. ويف جل�سة 1428/11/18هـ ح�سر �لطرفان، وت�سري �لد�ئرة �إىل 
يف   )3/4858/73/1( رقم  �ل�سرقية  باملنطقة  �ملظامل  ديو�ن  رئي�ص  ف�سيلة  خطاب  �إليها  ورد  �أنه 
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للمدعي  وقدم  �جلن�سية   ).....(  ).....( لل�ساهد  �مل�سطرة  �ل�سهادة  وبرفقه  1428/10/23هـ، 
عى عليه ب�سورة منها، وباطالعه عليها ��ستمهل لتقدمي  مذكرة جو�بية، وزودت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
رده يف �جلل�سة �لقادمة، وكذلك تقدمي رده على �سهادة �ل�ساهد �ملذكور بعد �أن مت �طالعه عليها 
عى  ِعي مذكرة ذكر �أنها تعديل لطلباته يف �لدعوى، وقد مت تزويد وكيل �ملُدَّ �أمام �لد�ئرة. ثم قدم �ملُدَّ
ِعي عن حتديد من يخت�سم يف هذه �لدعوى هل يخت�سم  عليه ب�سورة منها، ثم �ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ
).....( �سخ�سيًا �أو �سركة ).....(؟ فقرر �أنه يخت�سم �سركة ).....(. ويف جل�سة 1428/12/20هـ 
ح�سر �لطرفان وزود كال �لطرفني �لآخر مبا مت تقدميه يف هذه �جلل�سة و��ستمهل �لطرفان للرد. 
عى عليها ب�سورة مما قدمه  ويف جل�سة 1429/1/20هـ ح�سر �لطرفان وزودت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ

ِعي، و�طالعه عليها ��ستمهل للرد عليها وعلى �ملذكرة �ملقدمة يف �جلل�سة �ملا�سية. �ملُدَّ
ِعي ب�سورة من �ملذكرة �ل�سابق  ويف جل�سة 1429/2/24هـ ح�سر �لطرفان وزودت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
�لعالقة  باأن  و�أفاد  �جلل�سة  قبل  �سابق  بوقت  �ملذكرة  ��ستلم  �أنه  ذكر  عليها  وباطالعه  ذكرها، 
بتاريخ  )1428/1068هـ(  رقم  �لقر�ر  �سور  للد�ئرة  وقدم  �سر�كة  عالقة  عليه  عى  �ملُدَّ وبني  بينه 
�ملنظورة  �لق�سية  يف  �لعمالية  �خلالفات  لت�سوية  �لبتد�ئية  �لهيئة  من  �ل�سادر  1428/11/29هـ 
بني �لطرفني و�ملنتهي �إىل عدم �خت�سا�ص �لهيئة بالنظر يف مو�سوع �لدعوى؛ لكون �لعالقة لي�ست 
عالقة عمل، و�أ�ساف �أن ما جاء يف �ملذكرة �ملقدمة يف هذه �جلل�سة ل يدعمه �أي م�ستند ويتم�سك 
باأقو�له وبيناته �لتي قدمها يف �لدعوى �سابقًا وح�سر دعو�ه يف �حلكم له مباء جاء بالئحة �لدعوى 
ِعي  عى عليه ب�سورة من �ملذكرة �ملقدمة من �ملُدَّ �ملقدمة يف 1428/11/8هـ وزودت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
مبرفقاتها، وبعد �طالعه عليها ذكر �أنها ل جديد فيها ويكتفي مبا قدمه من مذكر�ت ودفوع، و�أن �سور 
�مل�ستند�ت هي رخ�ص حمل تخ�ص موكلته ول ت�سند دعو�ه وب�سوؤ�له عن �حل�سة �ملقدمة منه مقابل 
�أربع وكالت جتارية هي ).....(  �ل�سر�كة ب�سركة ).....( فاأجاب: باأن �حل�سة �ملقدمة هي عدد 
وبعدها �أ�سيف لها ).....(، كما قدم ح�س�سًا عينية �أخرى تتمثل يف موجود�ت موؤ�س�ستي �ل�سابقة، 
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و�لتي هي ب�سائع وديكور�ت ومعد�ت وبع�ص �ملعار�ص، وب�سوؤ�له عن تقدير قيمة �حل�س�ص �ملذكورة 
عى عليه حول تقدير قيمتها  �آنفًا من قبل �لطرفني و�عتمادها منهما، فاأجاب: باأنه �ختلف مع �ملُدَّ
عى عليه مل يعني حما�سبًا  �أن �ملُدَّ �إل  ثم �تفقا على تعيني حما�سب قانوين لتقدمي تلك �حل�س�ص، 
عى عليها ل�سنة 2004م و2005م وبقي  قانونيًا لل�سركة ومل ي�سدر ميز�نية باملركز �ملايل لل�سركة �ملُدَّ
عى عليها  مو�سوع تقييم تلك �حل�س�ص ملدة تزيد على �سنة وثمانية �أ�سهر معلقًا، وقد ��ستفادت �ملُدَّ
عى عليها �أفاد باأن موكلته ��سرتت �لوكالت �لتجارية  من تلك �لوكالت وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ
ِعي و�ت�سح فيما بعد �أن هناك ثالث وكالت جتارية ل ميلكها  بالعالمات �لتجارية �لتي ذكرها �ملُدَّ
ِعي من �لأ�سا�ص ومو�سح ذلك يف �ملذكر�ت �جلو�بية عن �لدعوى �ملقدمة للد�ئرة وعدد ثالث  �ملُدَّ
وكالت غري م�سجلة بوز�رة �لتجارة، وبناًء عليه فال توجد �سر�كة بني �لطرفني، وقد ��ستلم قيمة 
�لثالث وكالت �لأخرية غري �مل�سجلة ح�سبما ورد يف عقد بيع و�لتنازل ومتت خمال�سة بني �لطرفني 
وتنازل  بيع  فيما  يخ�ص عقد  عليها  عى  �ملُدَّ مبالغ من  ��ستلمه من  ِعي عما  �ملُدَّ وب�سوؤ�ل  مبوجبها، 
عن وكالت جتارية، فذكر �أنه ��ستلم مبلغ �ل�سند �لأول و�لثاين مببلغ وقدره �أربعمائة �ألف رياٍل ومت 
خ�سمها من ح�ستي من �لأرباح مقابل ذلك، و�أما �ل�سند �لثالث فلم ��ستلم مقابله؛ لأنني مل �أ�ستلم 
من  قدما  مبا  �كتفاءهما  قرر�  �أن  بعد  �لر�هنة  بحالتها  �لق�سية  يف  �لف�سل  �لطرفان  وطلبا  �ملبلغ 

مذكر�ت وما �سبط مبحا�سر �جلل�سات ومت�سكها بطلباتهما.
ِعي فيما يخ�ص م�ستند �لتنازل و�لبيع  ويف جل�سة 1429/6/6هـ ح�سر �لطرفان و�ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ
ل  �لثالث  لأمر  �ل�سند  باأن  فاأجاب:  رياٍل؟  �ألف  وخم�سني  ثالثمائة  �لثالث  �ل�سند  قيمة  ��ستلم  هل 
يعد �سندً� لأمر، و�إمنا هو طلب قر�ص باملبلغ �ملذكور، و�أنه مل ي�ستلم قيمة �ل�سند �ملذكور فاأطلعته 
عليها  عى  �ملُدَّ من  ت�سلمه  منه  )�لثاين(  �لبند  يف  فيه  �ملو�سح  �لتنازل  م�ستند  �سورة  على  �لد�ئرة 
مبلغ �سبعمائة وخم�سني �ألف رياٍل مبوجب �سند�ت لأمر �ملو�سحة فيه ومن �سمنه �سند لأمر ثالث 
كافة  دون �طالع على  �ملذكور  �مل�ستند  وقع على  باأنه  فاأجاب:  رياٍل،  �ألف  مببلغ ثالثمائة وخم�سني 
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عى عليه ��سرتط على �لتوقيع على عقد �لبيع  بنوده؛ نظرً� لظروف �سجنه يف ذلك �لوقت، و�أن �ملُدَّ
مقابل �إقر��سي مبلغ �سبعمائة وثمانني �ألف رياٍل، و�أنني ��ستلمت مبلغ �لقر�ص �ملذكور، ثم �ساألت 
م�ستند  باأن  فاأجاب:  للمدعي؟  �لثالث  �ل�سند  قيمة  موكلته  دفعت  هل  عليها  عى  �ملُدَّ وكيل  �لد�ئرة 
ِعي با�ستالم �ل�سند �ملذكور، و�أنه بذلك قد ��ستلم جميع �ملبالغ �لتي  �لتنازل مو�سح فيه �إقر�ر �ملُدَّ
تخ�ص �لتنازل و�ساألته �لد�ئرة عن مبلغ �ل�سند �لثالث هل مت ت�سليمه للمدعى نقدً� �أم ب�سورة �سيك 
عى عليه ب�سرورة �إح�سار موكله يف  �أم غري ذلك؟ فا�ستمهل للرجوع ملوكله فاأفهمت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
عى عليها خطابًا مرفق  �جلل�سة �لقادمة. ويف جل�سة 1429/7/9هـ ح�سر �لطرفان وقدم وكيل �ملُدَّ
ِعي �ملبالغ �ملذكورة يف �لدعوى ومن �سمنها  به �أربع لفات ت�سمن �خلطاب �إرفاق ما يفيد ��ستالم �ملُدَّ
�ملبلغ �لذي ميثل مقابل �ملخال�سة �لنهائية بني �لطرفني وقدره ثالثمائة وخم�سون �ألف رياٍل عبارة 
ِعي بعد �طالعه على  ِعي موؤرخ يف 2005/12/25م، وبعر�ص ذلك على �ملُدَّ عن حو�لة �إىل ح�ساب �ملُدَّ
�خلطاب ومرفقاته �ملقدمة يف هذه �جلل�سة �أجاب باأن �ملخال�سة موؤرخة يف 1427/4/18هـ �ملو�فق 
2006/5/16م بينما �حلو�لة موؤرخة بالتاريخ �ملذكور، مما يعني �أن �حلو�لة متقدمة على �ملخال�سة 
�أ�سهر ون�سف، و�أن هذه �حلو�لة عبارة عن قر�ص ��ستقر�سه من  �ملذكورة مبدة ما يقارب خم�سة 
من  قيمته  ��ستقطاع  يتم  �أن  فيه  �ملو�سح  1426/11/23هـ  يف  �ملحرر  �ل�سند  مبوجب  عليه  عى  �ملُدَّ
�أن عقد �ملخال�سة �لنهائية مو�سح جلميع ما  عى عليها ذكر  �لأرباح، وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ
ِعي مذكرة مكونة من �أربع �سفحات ومرفق  يتعلق بهذه �لق�سية، و�أنها مقا�سة ملبلغ �لقر�ص وقدم �ملُدَّ
عى عليها ذكر �أنه ل جديد فيها ويكتفي مبا �سبق تقدميه  بها ثالث م�ستند�ت، وباطالع وكيل �ملُدَّ

وطلب �لطرفان �لف�سل يف �لق�سية بحالتها �لر�هنة.

ِعي يهدف من دعو�ه �إىل طلب �إبطال عقد �لبيع و�لتنازل �ملربم بني �لطرفني و�ملوؤرخ يف  حيث �إن �ملُدَّ
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حقوقه،  لت�سوية  قانوين  حما�سب  تكليف  وطلب  عليها  عى  �ملُدَّ مع  �سر�كته  و�إثبات  1427/4/18هـ 
ِعي، وباأن �لعالقة �لتي متت بني  عى عليها �أنكر دعوى �ل�سر�كة �لتي يدعيها �ملُدَّ وحيث �إن وكيل �ملُدَّ
�لطرفني عالقة عمل، وباأنه قد متت ت�سوية هذه �لعالقة باملخال�سة �لنهائية �ملوقعة من �لطرفني 
بتاريخ 1427/4/18هـ، وبالعقد �ملربم بني �لطرفني �مل�سمى )عقد بيع وتنازل عن وكالت جتارية( 
ووكيله  قدمها  �لتي  �ملذكر�ت  ويف  دعو�ه  لئحة  يف  ِعي  �ملُدَّ قرر  وحيث  1427/4/18هـ،  يف  �ملوؤرخ 
للد�ئرة و�أمام �لد�ئرة �أنه وقع على عقد بيع وتنازل �ملذكور �أنفًا وعلى �ملخال�سة �لنهائية �ملوؤرخة يف 
��ستغلت ظروفه  عى عليها  �ملُدَّ �أن  �أنه دفع ذلك مبا ذكره ح�سب ما يدعيه من  �إل  1427/4/18هـ 
ِعي  وحاجته �مللحة للمبالغ �ملالية �آنذ�ك، و�أنه وقعها مكرهًا بناًء على ظروف �سجنه، وحيث �أقر �ملُدَّ
با�ستالم قيمة �سند �أمر �لثالث مببلغ )350.000( ثالثمائة وخم�سني �ألف رياٍل �لذي ميثل �ملقابل 
ِعي �أقر ب�سحة �ملخال�سة �لنهائية وعقد �لبيع و�لتنازل �ملوؤرخني يف  �ملايل لقاء تنازله، وحيث �إن �ملُدَّ
1427/4/18هـ و�ملربم بني �لطرفني وبتوقيعه وختمه، و�أنه �سادر منه بطوعه و�ختياره ح�سب ما 
دون فيه وما �أنكره، ومبا �أن �لإقر�ر حجة معتربة، و�أنه ل عذر ملن �أقر يف �حلقوق �خلا�سة، و�أن �ملرء 
�آثاره، وحيث جاء يف  وترتيب  و�لعمل مبوجبه  و�إظهاره  �إثبات �حلق  و�أنه كاف يف  باإقر�ره،  موؤ�خذ 
�ملخال�سة �لنهائية ما يلي خمال�سة باتة ونهائية: "بهذ� �أقر �أنا ).....( مبوجب حفيظة نفو�ص رقم 
)33124( �سادرة من �سكاكا- �جلوف بتاريخ 1413/1/26هـ بالر�ساء �لتام مني ومبح�ص �إر�دتي 
ثالثمائة   )350.000( وقدره  مبلغًا   ).....( �سركة  من  ت�سلمت  قد  باأنني  ونظامًا  �سرعًا  �ملعتربة 
وخم�سون �ألف رياٍل مقابل �لبيع و�لتنازل و�لإ�سقاط عن كافة حقوقي �ل�سابقة �أو �لالحقة يف �لوكالت 
و�ملنتجات وحقوق �لمتياز �ملذكورة يف مذكرة �لتفاهم �ملوقعة بيني وبني �سركة ).....( و�ملوقعة يف 
تاريخ 1425/10/9هـ �ملو�فق 2004/11/22م. ومبوجب هذه �ملخال�سة �لباتة و�لنهائية ل يحق يل 
�أيًا كان  �أو م�ستحقات  باأية مبالغ  �أو م�ستقباًل مطالبة �سركة ).....(  �لأحو�ل حاليًا  باأية حال من 
نوعها وزمانها فيما يتعلق مبو�سوع هذه �ملخال�سة. وقد وقعت على هذه �ملخال�سة بكامل ر�سائي 
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و�إر�دتي �ملعتربة �سرعًا ونظامًا وعلى هذ� �أذنت ملن ي�سهد و�هلل خري �ل�ساهدين". و�ملوقعة بتوقيع 
ِعي وختمه و�سهادة كل من ).....( و).....(. وحيث جاء يف عقد بيع وتنازل عن وكالت جتارية  �ملُدَّ
ما يلي حيث �إن �لطرفني �سبق و�أن وقعا مذكرة تفاهم بتاريخ 1425/10/9هـ �ملو�فق 2004/11/22م 
و�تفقا فيها على �نتقال ملكية �لوكالت و�ملنتجات وحقوق �لمتياز �ملذكورة يف �سدر مذكرة �لتفاهم 
با�ستثناء  �لتفاهم، وذلك  �لتعاقد عليها لحقًا ملذكرة  �لتي مت  �لأخرى  و�ملنتجات  �لوكالت  و�أي�سًا 
�لثاين ل ميلكها  �لطرف  �أن  �ت�سح  و�لتي  �لتالية: 1- ).....( 2- ).....( 3- ).....(،  �لوكالت 
�نتقال ملكيتها وحقوق �متيازها من �لطرف �لثاين �إىل �لطرف �لأول و�أي�سًا تن�ص مذكرة �لتفاهم 
على حق �لطرف �لثاين يف �حل�سول على ن�سبة )25%( من �سايف �لأرباح �ملتحققة من بيع �ملاركات 
و�ملنتجات مو�سوع مذكرة �لتفاهم. وحيث �إن �لطرف �لثاين قد �أبدى رغبته يف �لبيع و�لتنازل عن 
وحقوق  و�ملنتجات  �لوكالت  �أو  �لتفاهم  مذكرة  يف  �ملذكورة  �لمتياز  وحقوق  و�ملنتجات  �لوكالت 
�لمتياز �لتي مت �حل�سول عليها �أثناء عمله لدى �لطرف �لأول، بالإ�سافة �إىل تنازله و�إ�سقاطه حلقه 
يف �لن�سبة �ملقررة له من �سايف �أرباح بيع �ملاركات ومنتجات �لوكالت مو�سوع مذكرة �لتفاهم �أو تلك 
�لالحقة لها وهي ن�سبة )25%( ح�سبما هو مذكور يف �لبندين )�لر�بع( و)�ل�ساد�ص( من مذكرة 
�لتفاهم. عليه فقد �تفق �لطرفان وهما بكامل �أهليتهما �ملعتربة �سرعًا ونظامًا وبالر�سا و�لتو�فق 
�لتام و�لإد�رة �حلرة غري �ملعيبة على �لآتي: 1- يعترب �لتمهيد �أعاله جزءً� ل يتجز�أ من هذ� �لعقد 
وقدره  مبلغ  �لأول  �لطرف  من  ت�سلم  قد  �لثاين  �لطرف  �إن  حيث   -2 لبنوده  ومتممًا  له  مكماًل 
)750.000( �سبعمائة وخم�سون �ألف رياٍل فقط، وذلك مبوجب �سند�ت �لأمر �لتالية: 1- �سند �أمر 
�أول مببلغ )150.000( رياٍل. 2- �سند �أمر ثاين مببلغ )250.000( رياٍل. 3- �سند �أمر ثالث مببلغ 
)350.000( رياٍل. وحيث �إن �لطرف �لثاين قد �أبدى رغبته يف �لتنازل و�لبيع و�إ�سقاط كافة ماله 
�لن�سبة  و�إ�سقاط  و�لبيع  �لتنازل  و�أي�سًا  �لتفاهم  و�ملنتجات مو�سوع مذكرة  �لوكالت  من حقوق يف 
�مل�ستحقة له من �سايف �لأرباح �ملتحققة من بيع �ملنتجات مو�سوع هذه �لوكالت ح�سبما هو مذكور 
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يف مذكرة �لتفاهم ل�سالح �لطرف �لأول مقابل مبلغ وقدره )350.000( ثالثمائة وخم�سون �ألف 
رياٍل وهي قيمة �سند �لأمر �لثالث، وبالتايل ل يحق للطرف �لأول �ملطالبة �أو ��ستيفاء قيمة �ل�سند 
�لثالث من �لطرف �لثاين على �أن ي�سري هذ� �لبيع و�لتنازل و�لإ�سقاط �عتبارً� من تاريخ هذ� �لعقد. 
3- يقر �لطرف �لثاين باأن �ل�سركة مل حتقق �أية �أرباح من تاريخ �لتوقيع على مذكرة �لتفاهم وحتى 
�أرباح  باأية  م�ستقباًل  �أو  �لأول حاليًا  �لطرف  له مطلقًا مطالبة  يحق  ل  وبالتايل  �لعقد،  تاريخ هذ� 
�سابقة �أو لحقة من بيع �ملنتجات و�لوكالت مو�سوع هذ� �لعقد. كما ل يحق له �ملطالبة باأية م�ستحقات 
�أيًا كان نوعها �أو �سببها. 4- يقر �لطرف �لثاين باأنه ومبوجب هذ� �لعقد قد تنازل و�أ�سقط وباع كل 
ماله من حقوق حالية وما�سية وم�ستقبلية فيما يخ�ص حقوق �لمتياز و�لوكالت و�ملنتجات مو�سوع 
مذكرة �لتفاهم �مل�سار �إليها �أعاله �أو �أية وكالت �أخرى مت �لتعاقد ب�ساأنها �أثناء عمله لدى �لطرف 
�لأول �أو بعد تركه �لعمل لدى �لطرف �لأول، ول يحق له حاليًا �أو م�ستقباًل مطالبة �لطرف �لأول باأية 
مبالغ �أو م�ستحقات �أيًا كانت نوعها �أو �سببها فيما يتعلق بهذه �لوكالت و�ملنتجات. 5- من �ملعلوم 
لدى �لطرفني �أن توقيع �لطرف �لثاين على هذ� �لعقد يعد مبثابة ��ستقالة فورية له عن �لعمل لدى 
�لطرف �لأول، وبالتايل ينتفي ويبطل ويلغى من تاريخ هذ� �لعقد حق �لإد�رة و�لإ�سر�ف �ملمنوح له 
مبوجب �لبند )�لر�بع( من مذكرة �لتفاهم، وحيث �إن �لطرف �لثاين كان متغيبًا ومل يبا�سر عمله يف 
�ل�سركة طيلة �سهر �أبريل 2006م وحتى تاريخ هذ� �لعقد، فاإنه ل يحق له �ملطالبة باأية حو�فز �أيًا كان 
نوعها �أو �سببها �أثناء قيامه باأعمال �لإد�رة و�لإ�سر�ف �أو بعد تركه للعمل. 6- طلب �لطرف �لثاين 
من �لطرف �لأول منحه قر�سًا مببلغ وقدره )780.000( �سبعمائة وثمانون �ألف رياٍل فقط ملقابلة 
�لطرف  منح  على  �لأول  �لطرف  و�فق  �لثاين  �لطرف  لظروف  وتقديرً�  �مللحة  �ل�سخ�سية  ظروفه 
بتاريخ   )992531( رقم  �مل�سدق  �لبنكي  �ل�سيك  مبوجب  وذلك  �ملذكور،  باملبلغ  قر�سًا  �لثاين 
�لتز�م  مقابل  وذلك   ،).....( جمموعة  على  و�مل�سحوب  2006/5/16م  �ملو�فق  1427/4/18هـ 
�لطرف �لثاين باإعطائه �لطرف �لأول �سندً� لأمر بقيمة مبلغ �لقر�ص م�سافًا �إليه مبلغ �سند �لأمر 
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�ملبلغ  لي�سبح جملة  رياٍل  بقيمة )250.000(  �لثاين  �لأمر  و�سند  رياٍل  بقيمة )150.000(  �لأول 
�لذي على ذمة �لطرف �لثاين ل�سالح �لطرف �لأول هو مبلغ )1.180.000( و�حد مليون ومائة 
وثمانون �ألف رياٍل، يحرر �لطرف �لثاين بها �سندً� �أمر ل�سالح �لطرف �لأول. 7- و�فق �لطرف �لأول 
على �إ�سقاط حقه يف مطالبة �لطرف �لثاين بقيمة �سند �لأمر �لثالث �ملذكور يف �لبند )2( من هذ� 
و�إ�سقاط  وبيع  تنازل  مقابل  وذلك  رياٍل،  �ألف  وخم�سني  ثالثمائة   )350.000( بقيمة  وهو  �لعقد 
�لطرف �لثاين حلقه يف �لوكالت و�ملنتجات مو�سوع مذكرة �لتفاهم �ملذكورة �أعاله �أو �أية وكالت �أو 
منتجات �أو حقوق �متياز يكون قد مت �لتعاقد ب�ساأنها �أثناء عمل �لطرف �لثاين لدى �لطرف �لأول �أو 
بعد تركه �لعمل وي�سمل ذلك �أي�سًا �إلغاء و�إ�سقاط حقه يف ن�سبة )25%( من �سايف �لأرباح �ملقررة له 
مقابل �لإد�رة و�لإ�سر�ف على �لعمل. 8- من �ملعلوم و�ملتفق عليه بني �لطرفني �أن هذ� �لعقد يلغي 
ويبطل مذكرة �لتفاهم �ملوقعة بينهما يف تاريخ 1425/10/9هـ �ملو�فق 2004/11/22م وت�سبح كان 
مل تكن ول يجوز لأي من �لطرفني �لعتد�د بها يف مو�جهة �لطرف �لآخر �أو �أمام �أية جهة �أخرى �أيًا 
من  �سبب  لأي  فيه  �لرجوع  يجوز  ول  ونهائيًا  باتًا  و�لتنازل  و�لإ�سقاط  �لبيع  هذ�  يعترب   -9 كانت. 
عى عليها و�لطرف  �لأ�سباب ويعتد به �أمام �أية جهة خمت�سة و�ملوقع من �لطرف �لأول �ل�سركة �ملُدَّ
ِعي و�ملختوم �أي�سًا بختم �لطرفني، وحيث �إن �ملخال�سة �ملذكورة خمال�سة نهائية مقابل  �لثاين �ملُدَّ
ِعي �ل�سابقة �أو �لالحقة يف �لوكالت و�ملنتجات وحقوق  �لبيع و�لتنازل و�لإ�سقاط عن كافة حقوق �ملُدَّ
ِعي  �لمتياز �ملذكورة يف مذكرة �لتفاهم �ملوقعة من �لطرفني بتاريخ 1425/10/9هـ وملا مل يقدم �ملُدَّ
و�إلغاء  �إهمال  ِعي  �ملُدَّ مطلوب  �إن  �إذ  و�لتدلي�ص،  �لإكر�ه  �أو  للغنب  تعر�سه  من  يدعيه  ما  يثبت  ما 
�أعمال  �إن  �ملخال�سة �لنهائية وعقد �لبيع و�لتنازل �لذي وقع عليه بطوعه و�إر�دته �لكاملة، وحيث 
�لكالم �أوىل من �إهماله و�أن من �سعى يف نق�ص ما مت بيديه ف�سعيه مردود عليه وحيث تو�فر يف عقد 
�لبيع و�لتنازل و�ملخال�سة �لنهائية �سروطه �لو�جبة و�نتفت مو�نعه فكان من �لالزم �إعماله وترتيب 
وحقوق  و�ملنتجات  و�لوكالت  و�لالحقة  �ل�سابقة  ِعي  �ملُدَّ حقوق  جميع  باإ�سقاط  فيه  �لو�ردة  �آثاره 



994

�لد�ئرة  معه  تنتهي  �لذي  �لأمر  �ملوؤرخة يف 1425/10/9هـ،  �لتفاهم  �ملذكورة يف مذكرة  �لمتياز 
ِعي من �أنه وقع  ِعي وبه تق�سي. ول ينال من ذلك ما دفع به �ملُدَّ و�حلال ما ذكر �إىل رف�ص دعوى �ملُدَّ
��ستغلت  عى عليها  �ملُدَّ و�أن  �لتفاقية،  بنود  و�لتنازل دون �لطالع على كافة  و�لبيع  �ملخال�سة  على 
ظروف �سجنه وحالته �ملادية، و�أن ما يقابل �لتنازل ثمن بخ�ص ل يتما�سى مع قيمة ح�سته يف �ل�سركة 
ِعي للتن�سل من �لتز�ماته �لتعاقدية بعد مو�فقته وتوقيعه باختياره و��ستالمه  فهو يعد حماولة من �ملُدَّ
عى عليها عن حقها فيه  ملبلغ ثالثمائة وخم�سني �ألف رياٍل قيمة �سند �لأمر �لثالث �لذي تنازلت �ملُدَّ

مقابله.
ِعي ).....( �ضد �ضركة ).....(. ثانياً: رف�س  لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: اأواًل: رف�س دعوى املُدَّ

عى عليها يف ما يخ�س اأتعاب املحاماة. طلب املُدَّ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/4960/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 159/د/جت/5 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 343/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/18هـ

عقد – بيع م�ضنع – دفع – بيع معلق على �ضرط – �ضهادة –ميني.

َعى  َعى عليه بدفع باقي ثمن بيع �مل�سنع �ملباع عليه – �إقر�ر �ملُدَّ ِعي �حلكم باإلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
َعى عليه  د جزءً� من ثمنه – دفع �ملُدَّ عليه ب�سحة عقد �لبيع، و�أنه ��ستلم �مل�سنع �ملبيع بالفعل و�سدَّ
ِعي با�ستخر�ج تاأ�سري�ت عمالة للم�سنع – خلو عقد  باأن �سد�د باقي �لثمن معلَّق على �سرط قيام �ملُدَّ
�لأول؛ لأن فحو�ها  �ل�ساهد  – عدم �سحة �سهادة  �ل�سرط  تعليقه على ذلك  �لن�ص على  �لبيع من 
عي ولو كان يف  َعى عليه، ولي�ص بال�سرورة �أن يكون ذلك �حلديث ملِزمًا للمدَّ حديث لل�ساهد مع �ملُدَّ
عى عليه و�سهادته جتر نفعًا؛ لأنها  ح�سوره – عدم �سحة �سهادة �ل�ساهد �لثاين؛ لأنه �سريك للمدَّ
عى عليه عن زيادة بينة لإثبات دفعه – عجز  يف مال �ل�سر�كة فُيمنع قبولها - �سوؤ�ل �لد�ئرة للمدَّ
َعى عليه بعد �إبد�ء �لدفع بتعليق �سد�د �لثمن  َعى عليه عن تقدمي بينة على دفعه – �سريورة �ملُدَّ �ملُدَّ
ِعي – رف�ص  عيًا – �أثره: �أن �لبينة عليه و�ليمني على �ملُدَّ على �سرط ��ستخر�ج تاأ�سري�ت �لعمالة مدَّ
ِعي على نفي �سحة ما ذكره من تعليق �سد�د �لثمن على �سرط، و�إقر�ره  َعى عليه طلب ميني �ملُدَّ �ملُدَّ
عي �ملبلغ  َعى عليه باأن يدفع للمدَّ ل �آثاره و��ستالم �مل�سنع – موؤد�ه: �إلز�م �ملُدَّ ب�سحة �لعقد، وحتمُّ

مو�سوع �لدعوى.

م يف تاريخ 1428/9/17هـ بالئحة دعوى على �ملدعو  تتلخ�ص وقائع هذه �لدعوى يف �أن ).....( تقدَّ
َعى عليه مل�سنع ).....(  ).....(، ).....( �جلن�سية، ذكر فيها �أنه مت �لتفاق معه على �سر�ء �ملُدَّ
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عي مبوجب �سجل جتاري رقم ).....( وترخي�ص �سناعي رقم  للزيوت �ملعاد تكريرها �ململوك للمدَّ
).....(، وذلك مببلغ قدره )300.000( رياٍل، وقد مت توقيع عقد �ملبايعة، و�لذي مت توقيعه من ِقبل 
ومقد�رها  �مل�سنع  ثمن  من  �لأوىل  �لدفعة  ��ستالم  مت  فقد  �لتفاق  هذ�  ومبوجب  �سهود،  �أربعة 
َعى عليه للم�سنع بكافة جتهيز�ته وتو�بعه، ومت  )50000( خم�سون �ألف رياٍل، تال ذلك ��ستالم �ملُدَّ
َعى عليه عن �ل�سد�د، حيث  عى عليه بحي �ل�سلي، ونظرً� ملماطلة �ملُدَّ نقلها ملقر �ل�سكر�ب �لعائد للمدَّ
�ألف  مئتان وخم�سون  وقدره )250.000(  وبقي يف ذمته مبلغ  رياٍل،  �ألف  �سوى خم�سني  د  ي�سدِّ مل 
رياٍل، وطلب �إ�سد�ر حكم يف هذه �لدعوى، و�إعطاء كل ذي حق حقه، وقد مت قيدها ق�سية بالرقم 
�ملو�فق  �لأحد  يوم  بتاريخ 1428/10/8هـ ويف جل�سة  �لد�ئرة  �إىل هذه  و�أحيلت  �أعاله،  �إليه  �مل�سار 
ِعي �أ�سالة ).....( ).....( �جلن�سية مبوجب بطاقة رقم ).....(، وح�سر  1429/2/10هـ ح�سر �ملُدَّ
ِعي �أ�سالة عن دعو�ه ذكر �أنها  َعى عليه �أ�سالة ).....(، ويف هذه �جلل�سة وب�سوؤ�ل �ملُدَّ حل�سوره �ملُدَّ
َعى عليه على بيع  �ملُدَّ ِعي تعاقد مع  �ملُدَّ �أن  �لتي ملخ�سها:  �لدعوى  ل تخرج عما ُذكر يف عري�سة 
مًا  عي مببلغ )300.000( رياٍل، دفع منها مقدَّ م�سنع ).....( للزيوت �ملعاد تكريرها، و�ململوك للمدَّ
)50.000( رياٍل، تال ذلك ��ستالمه �مل�سنع بكافة جتهيز�ته، ومت نقله ملقر �ل�سكر�ب �لعائد له بحي 
ِعي  َعى عليه عما قاله �ملُدَّ �ل�سلي، و�أنه بقي مبلغ )250.000( رياٍل، ويطالبه ب�سد�دها، وب�سوؤ�ل �ملُدَّ
ِعي على �أل يتم ت�سليم باقي  ذكر �أن هذ� �لعقد �سحيح، و�أنه قام با�ستالم �مل�سنع، و�أنه �تفق مع �ملُدَّ
هًا من وز�رة �لتجارة  م خطابًا موجَّ �ملبلغ �إل بتقدمي تاأ�سري�ت �لعمالة �ملطلوبة لعدد )30( فردً�، وقدَّ
�لعمل  مكتب  عام  مدير  �إىل  �سو�ل 1427هـ   13 بتاريخ  �ل�سناعية  �لعاملة  �لقوى  �إد�رة  و�ل�سناعة 
بالريا�ص، وحا�سله �لتو�سية مبنح م�سنع ).....( للزيوت �ملعاد تكريرها لعمالة قدرها )30( فردً�، 
ِعي عند �لبيع، وذكر �أنه جزء من �لبيع، ول يتم �سد�د باقي �ملبلغ  مه له �ملُدَّ وذكر �أن هذ� �خلطاب قدَّ
ِعي  �إل عند ��ستخر�ج تاأ�سري�ت �ل�ستقد�م للعمالة �لتابعة للم�سنع، وبعر�ص هذ� �لكالم على �ملُدَّ
وجميع  �لعمالة،  �إىل  ي�سري  ما  فيه  ولي�ص  و�سريح،  و��سح  عليه  َعى  �ملُدَّ مع  ع  �ملوقَّ �لعقد  �أن  ذكر 
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ِعي يف �لعقد قام بها، و�أنه تعهد باأنه بعد �سد�د �ملبلغ �سيقوم بالتنازل  �للتز�مات �ملطلوبة من �ملُدَّ
َعى عليه �خلا�سة  �أخرجها �ملُدَّ عن �سجل �مل�سنع �لتجاري وترخي�سه �ل�سناعي، و�أن �لورقة �لتي 
رها ويعيدها له بعد يومني، ومل يقم  عى عليه؛ لكي ي�سوِّ بتحديد حجم �لعمالة �لالزمة �أعطاها للمدَّ
دفعات يف  �أية  عليها  يعلِّق  ومل  بالعقد،  لها  ول عالقة  بالعمالة  �لورقة خا�سة  و�أن هذه  باإرجاعها، 
ي من  عى به من �أن �ملبلغ �ملتبقِّ َعى عليه �إن كان لديه بينة على ما �دَّ �ملبالغ، ثم �ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ
ِعي با�ستخر�ج تاأ�سري�ت  قيمة هذ� �لعقد و�لبالغ قدره مئتان وخم�سون �ألف رياٍل معلَّق على قيام �ملُدَّ
�لعمالة �ملذكورة يف خطاب مدير �إد�رة �لقوى �لعاملة �ل�سناعية �ملرَفق مبلف �ملعاملة �سورة منه، 
فطلب من �لد�ئرة �إعطاءه مهلة لتقدمي بينته على ذلك بحدود �ل�سهر. ويف جل�سة 1429/3/17هـ 
ِعي با�ستخر�ج  ي معلَّق على قيام �ملُدَّ َعى عليه �أن بينته هي �سهادة �ل�سهود باأن �ملبلغ �ملتبقِّ ذكر �ملُدَّ
تاأ�سري�ت �لعمل �ملذكورة، حيث �أح�سر معه �أحد هوؤلء �ل�سهود، وهو �سخ�ص ُيدعى ).....(، ).....( 
�جلن�سية مبهنة عامل فني ��سم �لكفيل موؤ�س�سة  ).....( مبوجب رخ�سة �إقامة رقم ).....( تنتهي 
و�أن  �سبق  )�إنني  قائاًل:  �سهد  �سهادة  من  لديه  عما  �ل�ساهد  �لد�ئرة  وب�سوؤ�ل  1430/1/28هـ،  يف 
َعى  َعى عليه ).....( �إىل �مل�سنع حمل �لنز�ع يف هذه �لدعوى، وذلك قبل �أن يقوم �ملُدَّ ذهبت مع �ملُدَّ
َعى  عى عليه �أن �سعر �سر�ء هذ� �مل�سنع هو �سعر مرتفع، فذكر يل �ملُدَّ عليه ب�سر�ئه، وذكرت للمدَّ
�أي�سًا  يوجد  كما  �ل�سناعة،  وز�رة  ترخي�ص من  لديه  يوجد  �أنه  كما  فيه معد�ت،  �مل�سنع  �أن  عليه 
ِعي �حلا�سر يف هذه �جلل�سة، و�سخ�ص �آخر ُيدعى  تاأ�سري�ت من وز�رة �لعمل، وكان ذلك بح�سور �ملُدَّ
�سماع  وبعد  �سهادة،  لديَّ من  ما  �أعرفهم( هذ�  ل  �آخرين  و�أ�سخا�ص  ).....( �جلن�سية،   ،).....(
ب قائاًل: �إن ما �أدىل به �ل�ساهد يف هذه �جلل�سة غري �سحيح، و�إن  ِعي ل�سهادة �ل�ساهد �ملذكور عقَّ �ملُدَّ
�ساهدت  و�أن  �سبق  باأنه  علمًا  عليه،  َعى  �ملُدَّ به  �دعى  ما  فيه  يذكر  ومل  �ملتعاقدين،  �سريعة  �لعقد 
َعى عليه، ولي�ص يف �مل�سنع حمل �لنز�ع يف هذه �لدعوى، وكان  �ل�ساهد �ملذكور يف موقع حمل �ملُدَّ
َعى عليه �أ�سالة قد �أفادين باأن ذلك  َعى عليه ب�سر�ء ذلك �مل�سنع، كما �أن �ملُدَّ ذلك قبل قيام �ملُدَّ
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�ل�ساهد �سريكه يف �سر�ء �مل�سنع حمل �لنز�ع مع �سخ�ص ُيدعى ).....(، ).....( �جلن�سية يعمل 
َعى عليه هل لديه زيادة بينة على ما دفع به، فاأفاد  لدى �إحدى �ملوؤ�س�سات، ثم �إن �لد�ئرة �ساألت �ملُدَّ
باأن لديه �سهادة �ساهد �آخر ُيدعى ).....(، ).....( �جلن�سية موجود حاليًا يف دولة باك�ستان بخروج 
وعودة ملدة �ستة �أ�سهر، ول يعلم متى رجوعه ويف جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 1429/3/24هـ ح�سر 
ِعي ).....( وح�سر حل�سوره ).....(، ).....( �جلن�سية مبوجب بطاقة �لأحو�ل رقم  للد�ئرة �ملُدَّ
َعى عليه مبوجب �لوكالة رقم  �ملُدَّ ).....( بتاريخ 1414/1/7هـ �ل�سادرة من �لريا�ص وكياًل عن 
)29834( بتاريخ 1429/3/24هـ �ل�سادرة من كتابة عدل �لريا�ص �لثانية، ويف هذه �جلل�سة ذكر 
ثالثة  بعد  للمحكمة  �سيح�سر  �أن  يفيد  موكله  فاإن  �لثاين،  لل�ساهد  بالن�سبة  �أنه  عليه  َعى  �ملُدَّ وكيل 
فاإنه  وبناًء على ذلك  �ت�سال هاتفي بخ�سو�ص ذلك،  �ل�ساهد  �أ�سهر، حيث جرى بني موكله وبني 
ِعي �أ�سالة  يطلب تاأجيل �لق�سية �إىل حني ح�سور �ل�ساهد. ويف جل�سة �لأحد 1429/7/3هـ ح�سر �ملُدَّ
وكيل  م  وقدَّ  ،).....( وكيله  معه  وح�سر   ،).....( �أ�سالة  عليه  َعى  �ملُدَّ حل�سوره  وح�سر   ).....(
نة من �سفحة و�حدة ذكر فيها �أن �مل�سرتي هو موؤ�س�سة ).....( يف باك�ستان،  َعى عليه مذكرة مكوَّ �ملُدَّ
وموكله كان ممثاًل لها حال توقيع �لعقد فقط، كما ن�ص على ذلك يف منت �لعقد، و�أرفق �سورة من 
�إقامة  فاإن  وبالتايل  لها،  مالكًا  لي�ص  موكله  �أن  يثبت   ).....( مبوؤ�س�سة  �خلا�ص  �لتجاري  �ل�سجل 
�لدعوى على موكله و�حلال ما ُذكر يف غري حملها، وعلى غري ذي �سفة؛ لذ� فهو يطلب رد �لدعوى؛ 
لنعد�م �ل�سفة، ثم �إن �لأنظمة و�لتعليمات متنع �سر�ء موؤ�س�سة ).....( يف باك�ستان للم�سنع حمل 
�لنز�ع، و�أن موكله مقيم من باك�ستان متعاقد على عمل ح�سب �إقامته مبهنة نار، ونظام �لدولة ل 
ي�سمح له بال�سر�ء وحتى متثيل موؤ�س�سة ل ي�سمح لها بال�سر�ء، وعليه �لتقيد بالتعليمات، وكان على 
ِعي �لتحقق من �سفته، وهل ي�سمح له �لنظام عند �إجر�ء �لبيع على موؤ�س�سة يف باك�ستان، ثم �إن  �ملُدَّ
�سر�ء موكله ملحل �لنز�ع ب�سفته ممثاًل ملوؤ�س�سة ).....( يف عقد �لبيع كان �أ�سا�سه كما �أكد يف جو�به 
على وجود ثالثني تاأ�سرية جاهزة لدى مكتب �لعمل لال�ستقد�م با�ستثناء دفع �لر�سوم، حيث �إن �ملبيع 
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�ألف رياٍل، وفيه غنب فادح  ه عنها يف �لعقد و�لبالغة )300.000( ثالثمائة  ل ي�ساوي �لقيمة �ملنوَّ
فاح�ص، حيث �أكد موكله �أن قيمة �ملبيع با�ستثناء �لتاأ�سري�ت ل ت�ساوي )100.000( مائة �ألف رياٍل 
ِعي �سد موكله مل تقم على �أ�سا�ص  قيمة �ل�سكر�ب �ملوجود، و�أ�ساف �أنه مما �سبق يت�سح �أن دعوى �ملُدَّ
�لدعوى،  عن  �لنظر  �سرف  طلب  �إىل  و�نتهى   ،).....( موؤ�س�سة  على  �لدعوى  �إقامة  وعليه  �سليم، 
َعى عليه ذكر �أن بيع �مل�سنع  ِعي على مذكرة �ملُدَّ وردها لنعد�م �ل�سفة بالن�سبة ملوكله، وباطالع �ملُدَّ
عى عليه �حلا�سر يف هذه �جلل�سة ).....(، و�لذي قام بدفع مبلغ خم�سني �ألف رياٍل كدفعة  كان للمدَّ
مة من قيمة �ملبيع �لبالغ قيمته �لإجمالية )300.000( �ألف رياٍل، وقد ��ستلم �مل�سنع، وتبقى  مقدَّ
َعى عليه يف جميع جل�سات  �ملبلغ حمل �ملطالبة و�لبالغ قدره )250.000( رياٍل �إ�سافًة �إىل �أن �ملُدَّ
�لرت�فع وقبل توكيله للحا�سر ).....( مل يتن�سل من م�سوؤوليته �أو �سفته يف �لعقد، بل �إنه �أقر ب�سحة 
َعى عليه قد رغب يف ذكر ��سم موؤ�س�سة ).....(  �لعقد و��ستالمه للم�سنع وتو�بعه، �إ�سافًة �إىل �أن �ملُدَّ
يف �لعقد حمل �لنز�ع من �أجل �إح�سار �بنه كم�ستثمر، وبالتايل وبناًء على ذلك، فاإن ما ذكره وكيل 
َعى عليه باأنه ل �جتهاد مع وجود �لن�ص، و�لعقد قد  ب وكيل �ملُدَّ َعى عليه غري �سحيح، عندها عَقّ �ملُدَّ
مة  ن�ص على �أن �مل�سرتي موؤ�س�سة ).....(، وموكله ممثاًل لها فقط على �لنحو �لو�رد يف مذكرته �ملقدَّ
لديه  �إن كان  َعى عليه �حلا�سر  �ملُدَّ �لد�ئرة من  بها، عندها طلبت  يتم�سك  و�أنه  يف هذه �جلل�سة، 
قدره  و�لبالغ  �لدعوى  هذه  يف  �ملطالبة  حمل  �ملبلغ  �أن  من  به  دفع  و�أن  �سبق  ما  على  بينة  زيادة 
�ملذكورة يف خطاب  �لعمالة  تاأ�سري�ت  با�ستخر�ج  َعى عليه  �ملُدَّ رياٍل معَلّق على قيام   )250.000(
َعى عليه �أن لديه زيادة بينة  مدير �إد�رة �لقوى �لعاملة �ملرفق �سورته باأور�ق هذه �لدعوى، فذكر �ملُدَّ
حامل  �جلن�سية   ).....(  ).....( ح�سر  �ل�ساهد  وبطلب  �ل�سهود،  �أحد  ب�سهادة  تتمثل  ذلك  على 
رخ�سة �إقامة رقم ).....(، وب�سوؤ�له عما لديه من �سهادة ذكر )�أنه يف يوم 24 يونيو 2007م وبعد 
�سالة �ملغرب ح�سل �جتماع يف �مللز يف مكتب ).....( بني ).....( و).....( وذلك قبل توقيع عقد 
بيع �مل�سنع، وح�سل حديث بينهما، حيث ذكر ).....( �أن هناك عدد )30( تاأ�سرية جاهزة، فذكر 



1000

).....( �أنه �إن كانت �لتاأ�سري�ت جاهزة، فاإنه �سي�سرتي �مل�سنع و�إن مل تكن جاهزة، فاإنه لن ي�سرتي 
مبلغ   ).....( لــ  ودفع  �مل�سنع،  �سر�ء  على   ).....( فو�فق  جاهزة،  �لتاأ�سري�ت  �أن   ).....( فذكر 
)50.000( رياٍل نقدً�، ثم ذهبًا بعد ذلك �إىل مطعم بالعليا؛ لتناول �لع�ساء �سويًا، و�أن ذلك �لجتماع 
كان بح�سوري وح�سور ).....(، ).....( �جلن�سية، و�سخ�ص ).....( كان حا�سرً� مع ).....( ل 
 ).....( لدى  يعمل   ).....( ُيدعى  �سخ�ص  �إىل  بالإ�سافة   ،).....(  ).....( وولدي  ��سمه،  �أعرف 
و�سخ�سان �آخر�ن ل �أعرف �أ�سماءهما، هذ� ما لديَّ من �سهادة(، ثم �ساألت �لد�ئرة �ل�ساهد عن 
قيمة بيع �مل�سنع وعن ماذ� مت بعد قيام ).....( بدفع )50.000( �ألف رياٍل، هل مت توقيع �لعقد بعد 
ذلك �أم ل؟ فذكر �أن قيمة بيع �مل�سنع �لإجمالية هي )300.000( رياٍل، �أما بالن�سبة ملا مت بعد دفع 
�أم ل،  �لعقد  توقيع  �إن كان مت بعد ذلك  يتذكر  فاإنه ل  لــ ).....(  ).....( مبلغ )50.000( رياٍل 
�لد�ئرة  ف�ساألته  �ل�ساهد عن عمله،  �سوؤ�ل  �لد�ئرة  ِعي طلب من  �ملُدَّ على  �ل�ساهد  �سهادة  وبعر�ص 
ِعي �أ�سالة باأن �ل�ساهد �ملذكور قد  ب �ملُدَّ فذكر �أنه يعمل حتت كفالة جمموعة ).....(، عندها عقَّ
جمموعة  يف  �مل�ساريع  مدير  �أنه  فذكر  كرته  باإعطائه  وقام   ،).....( عليه  َعى  �ملُدَّ مع  �إليه  ح�سر 
لــ ).....( يف �سر�ء وت�سغيل �مل�سنع، ومت ��ستبعاده من �ل�سهادة يف  باأنه �سريك  ).....(، و�أخربه 
ِعي على �ل�ساهد �حلا�سر، ذكر  ع يف تلك �للحظة باعتباره �سريكًا، وبعر�ص ما ذكره �ملُدَّ �لعقد �ملوقَّ
بت�سغيل  بامل�ساركة  �سيقوم  باأنه  �أفاده  بالفعل  و�أنه  كرته،  �أعطاه  و�أنه  ِعي  �ملُدَّ مقابلة  مت  بالفعل  �أنه 
ِعي باأنه يطعن يف  �مل�سنع دون �مل�ساركة يف �ل�سر�ء، و�أن �مل�سرتي هي موؤ�س�سة ).....(، ثم عقب �ملُدَّ
�سهادة �ل�ساهد، و�أن ما ت�سمنه بخ�سو�ص ما ح�سل من �أن هناك تاأ�سري�ت جاهزة، �أو حتى �لتباحث 
�أو  باإ�سافته،  يرغبان  ما  لديهما  كان  �إن  �لق�سية  �أطر�ف  �لد�ئرة  �ساألت  ثم  �سحيح،  غري  حولها 
�إن كان لديهما  َعى عليه ووكيله �حلا�سر  �ملُدَّ �لد�ئرة  �ساألت  تقدميه فقرر كٌل منهما �لكتفاء، ثم 
�أن �ملبلغ حمل �ملطالبة يف هذه �لدعوى معلَّق على قيام  زيادة بينة بخ�سو�ص ما مت �لدفع به من 
ِعي با�ستخر�ج فيز �لعمالة �ملذكورة يف خطاب مدير �لقوى �لعاملة، ذكر� �أنه يف �لوقت �حلا�سر  �ملُدَّ



1001

لي�ص لديه زيادة �أية بينة، و�أنه يتم�سك مبا مت تقدميه من دفوع ومذكر�ت، عندها �أفهمت �لد�ئرة 
عى به من �أن �ملبلغ حمل �ملطالبة،  ِعي على نفي �سحة ما �دَّ َعى عليه باأنه لي�ص له �إل ميني �ملُدَّ �ملُدَّ
يف  �ملذكور  �لعمالة  تاأ�سري�ت  با�ستخر�ج  ِعي  �ملُدَّ قيام  على  معلَّق  رياٍل   )250.000( قدره  و�لبالغ 
ِعي لليمني ول يقبلها. َعى عليه �أ�سالة �أنه ل يرغب يف �أد�ء �ملُدَّ خطاب مدير �لقوى �لعاملة، فذكر �ملُدَّ

َعى عليه بدفع مبلغ قدره )250.000( رياٍل باقي قيمة  ِعي يطلب �حلكم له باإلز�م �ملُدَّ وحيث �إن �ملُدَّ
َعى عليه مبوجب عقد �لبيع �ملرَبم بني �لطرفني. �مل�سنع �لذي باعه على �ملُدَّ

�أقر ب�سحة عقد �لبيع، و�أنه قام بالفعل با�ستالم �مل�سنع، ونقله �إىل مقره  َعى عليه  �إن �ملُدَّ وحيث 
�أنه دفع باأن �ملبلغ حمل �ملطالبة معلَّق على �سرط قيام  �إل  �خلا�ص، ودفع مبلغ )50.000( رياٍل، 
ِعي با�ستخر�ج تاأ�سري�ت �لعمالة �ملذكورة يف خطاب مدير �إد�رة �لقوى �لعاملة �ل�سناعية، وهو  �ملُدَّ
َعى عليه تقدمي  �لأمر �لذي مل يتم وطلب بناًء على ذلك رد �لدعوى، وحيث �إن �لد�ئرة طلبت من �ملُدَّ
ي من عقد �لبيع حمل �ملطالبة يف هذه �لدعوى معلَّق على  �لبينة على ما دفع به من �أن �ملبلغ �ملتبقِّ
ِعي با�ستخر�ج تاأ�سري�ت �لعمالة �ملذكورة يف خطاب مدير �إد�رة �لقوى �لعاملة �ل�سناعية،  قيام �ملُدَّ
ل�سهادة  �سماعها  وبعد  �لد�ئرة  �إن  وحيث  �ساهدين،  �سهادة  يف  تتمثل  ذلك  على  بينته  �أن  فذكر 
َعى عليه على �لنحو �ل�سالف ذكره يف وقائع هذ� �حلكم، و�لطالع  �ل�ساهدين �للذين �أح�سرهما �ملُدَّ
َعى عليه؛ ذلك �أنه  على ما ت�سمنته �سهادة كل و�حد منهما يتبني عدم كفايتهما لإثبات ما دفع به �ملُدَّ
عي،  َعى عليه، ول يعترب حديثهما ملِزمًا للمدَّ بالن�سبة ل�سهادة �ل�ساهد �لأول فاإنه كان يتكلم مع �ملُدَّ
ل يف �حلديث، ومل يقره على ذلك، فال ميكن �أن ين�سب له قول يف ذلك، ثم �إن �ل�سهادة  حيث مل يتدخَّ
غري �سريحة ب�سكل مبا�سر يف وجود �ل�سرط �لذي يتوقف عليه �لعقد بني �لطرفني، فهذه �ل�سهادة ل 
تكفي لالعتماد عليها؛ لذلك فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل �عتبار �سهادة �ل�ساهد �لأول غري مو�سلة. �أما 
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عى عليه يف ت�سغيل �مل�سنع، وبالتايل ف�سهادته  �ل�ساهد �لثاين فاإن �سهادته ل تقبل؛ لأنه �سريك للمدَّ
تعترب من �جلار لنف�سه نفعًا و�سهادة �ل�سريك ل�سريكه يف مال �ل�سر�كة، مما مينع قبول �ل�سهادة، 
�ملبلغ حمل  �أن  به من  دفع  ما  بينة على  زيادة  لديه  كان  �إن  عليه  َعى  �ملُدَّ �ساألت  �لد�ئرة  �إن  وحيث 
ِعي با�ستخر�ج �لتاأ�سري�ت �ملذكورة يف خطاب مدير �لقوى �لعاملة فذكر  �ملطالبة معلَّق على قيام �ملُدَّ
�أنه يف �لوقت �حلا�سر لي�ص لديه زيادة بينة، و�أنه يتم�سك مبا قدمه من دفوع، وحيث �إن �لبينة على 
ي معلَّق  عيًا باأن �ملبلغ �ملتبقِّ َعى عليه يف هذه �لدعوى �أ�سبح مدَّ ِعي و�ليمني على من �أنكر، و�أن �ملُدَّ �ملُدَّ
على �سرط ��ستخر�ج �لتاأ�سري�ت �ملذكورة يف خطاب مدير �إد�رة �لقوى �لعاملة، وحيث �إن �لعقد مل 
ع بال�سهادة على �لعقد �ملذكور �أربعة �سهود، و�أن �لد�ئرة  يوجد فيه ما ي�سري �إىل هذ� �ل�سرط مع �أنه وقَّ
ت �سهادة �لثاين؛  ِعي غري كافية، ف�سهادة �لأول غري مو�سلة، وردَّ ر�أت �أن �لبينة �لتي �أح�سرها �ملُدَّ
ِعي، و�ليمني على من �أنكر،  لوجود م�سلحة له يف �ل�سر�كة مع �مل�سهود له، وحيث �إن �لبينة على �ملُدَّ
َعى عليه من  ِعي بنفي �سحة ما ذكره �ملُدَّ َعى عليه باأن لي�ص له �إل ميني �ملُدَّ فاإن �لد�ئرة �أفهمت �ملُدَّ
ي على �إ�سد�ر �لتاأ�سري�ت لقوله �سلى �هلل عليه و�سلَّم: )لي�ص لك �إل ميينه(،  تعليق دفع �ملبلغ �ملتبقِّ
ِعي، مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل عدم ثبوت تعليق دفع  َعى عليه ذكر �أنه ل يقبل ميني �ملُدَّ ومبا �أن �ملُدَّ
َعى عليه بدفع �ملبلغ  �ملبلغ �ملتبقي على ��ستخر�ج �لتاأ�سري�ت �ملذكورة، وتنتهي �إىل �حلكم باإلز�م �ملُدَّ
َعى عليه من �أن موكله لي�ص له  ي وهو )250.000( رياٍل. ول ينال من ذلك ما ذكره وكيل �ملُدَّ �ملتبقِّ
َعى عليه قد ظهر �أمام �لأطر�ف على �أنه  �سفة يف �لعقد حمل �لنز�ع يف هذه �لدعوى؛ ذلك �أن �ملُدَّ
ِعي و�أقر ب�سحة �لعقد، و�أنه  �مل�سرتي للم�سنع، وقام بدفع مبلغ )50.000( رياٍل للبائع �لذي هو �ملُدَّ
يتحمل �آثاره، و�أقر بالتز�مه بالعقد، وقام با�ستالم �مل�سنع، ثم قام بتفكيكه ونقله �إىل مكان �آخر، 
و�أح�سر �ل�سهود �لذين يوؤكدون �أنه �مل�سرتي �لفعلي للم�سنع، ومل يدفع �إطالقًا باأنه لي�ص له �سفة يف 
�لعقد، وهذ� �إقر�ر �سريح يخالف ما دفع به وكيله يف جل�سة �لنطق باحلكم باأنه لي�ص له �سفة يف 

َعى عليه هو �ملعني بالعقد.   �لعقد �ملذكور، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل �أن �ملُدَّ
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 ).....( عي  للمدَّ باأن يدفع  ).....( اجلن�ضية   ،).....( َعى عليه  املُدَّ باإلزام  الدائرة  لذلك حكمت 

املوفق،  باالأ�ضباب. واهلل  ملا هو مبني  األف ريال؛  مبلغاً قدره )250.000( رياٍل، مئتان وخم�ضون 

و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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عقد بيع - حمل جتاري – اإقرار – ادعاء ال�ضداد.

َعى عليها ب�سد�د �ملتبقي من قيمته – �سدور قر�ر�ت من وز�رة �لتجارة  ِعية �إلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
عية مببلغ )مليون ون�سف( ريال وبقي لها مبلغ مماثل  َعى عليها بدفع قيمة �سيكات للمدَّ باإلز�م �ملُدَّ
َعى عليها بينة على �سد�د �ملتبقي من �لثمن  من ثمن �ملحل �ملبيع مو�سوع �لدعوى – عدم تقدمي �ملُدَّ

ذمتها. يف  �ملتبقي  �ملبلغ  عية  للمدَّ تدفع  باأن  عليها  َعى  �ملُدَّ �إلز�م  ذلك:  – موؤدى 

بالريا�ص وكيل  م لديو�ن �ملظامل  �أنه تقدَّ �أور�قها يف  �لق�سية ح�سبما يبني من  تتلخ�ص وقائع هذه 
َعى عليها موؤ�س�سة ).....( ذكر فيها �أن موكلته باعت �أ�سول  ِعية �أعاله بالئحة �دعاء �سد �ملُدَّ �ملُدَّ
عى عليها مببلغ )ثالثة ماليني( رياٍل ي�سدد مبلغ مليون ون�سف منها  وب�ساعة مركز ).....( للمدَّ
َعى  لأ�سل �لديون، و�إيجار �ملحل، ورو�تب �لعمال، ومبلغ )مليون ون�سف( ي�سدد ملوكلته، ولكن �ملُدَّ
عليها مل تقم ب�سد�د �أية مبالغ، ويطلب �إلز�مها مببلغ )ثالثة ماليني( رياٍل، وقد ُقيِّدت دعوى بالرقم 
�أعاله وباإحالتها �إىل هذه �لد�ئرة حددت لها جل�سة 1429/3/3هـ، وفيها ح�سر �لأطر�ف، وب�سوؤ�ل 
باإلز�م  �حلكم  يطلب  و�أنه  دعو�ه،  بالئحة  جاء  ما  وفق  باأنها  قال  موكلته  دعوى  ِعية عن  �ملُدَّ وكيل 
َعى عليها �أنه مت  َعى عليها مببلغ )ثالثة ماليني( رياٍل. وبجل�سة 1429/4/16هـ ذكر وكيل �ملُدَّ �ملُدَّ
م  عى عليها، وقدَّ ِعية للمدَّ �لتفاق مع �أ�سحاب �ملديونيات على حتويل ما لهم من مطالبة على �ملُدَّ
اًل عن جميع �ملديونيات  �سورً� لبع�ص تلك �لتفاقيات، فاأعادتها �إليه �لد�ئرة، وطلبت منه بيانًا مف�سَّ
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و�أ�سحابها مرَفقًا به ما مت �لتفاق معهم عليه، ثم تتابعت �جلل�سات، وبجل�سة 1429/7/5هـ، وب�سوؤ�ل 
َعى عليها عما طلب منه �سابقًا من بيان عن �ملديونيات، وما مت �سد�ده منها، قال باأنه مل  وكيل �ملُدَّ
�أية مبالغ من  ِعية هل مت �سد�د  يح�سر �سيء، كما �أن موكله مل ي�سلمه �أي �سيء، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ
�لديون؟ قال: باأنه مل ي�سدد �أي �سيء، كما ذكر �أن مبلغ �ملليون ون�سف �لآخر �ملتفق ت�سليمه ملوكلته، 
َعى عليها، �أما باقي �ملبلغ وهو �ملليون  قد �سدر بحقه حكم من وز�رة �لتجارة ل�سالح موكله �سد �ملُدَّ
َعى عليها مل ت�سدد منه �سيئًا،  و�لن�سف و�ملتفق �سد�ده يف مدة �أق�ساها 1428/10/30هـ، فاإن �ملُدَّ
َعى عليها مبا �سبق وطلبا �لف�سل يف �لدعوى. ويطلب �إلز�مها به، و�كتفى بذلك، كما �كتفى وكيل �ملُدَّ

َعى عليه بدفع مبلغ قدره )1.500.000(  �إلز�م �ملُدَّ ِعي وكالة ح�سر دعو�ه يف طلب  حيث �إن �ملُدَّ
�ملادة  �إن  عى عليه، وحيث  للمدَّ بيعه  رياٍل، جزء من قيمة حمل مالب�ص مت  �ألف  مليون وخم�سمائة 
)�لثانية( من نظام �ملحكمة �لتجارية فقرة )د( قد ن�ست على �أنه: "يعترب من �لأعمال �لتجارية كل 
ما هو �آت: جميع �لعقود و�لتعهد�ت �حلا�سلة بني �لتجار ....". كما ن�ست �ملادة )443( من نظام 
وُيجرى  �لتجارية،  �ملحكمة  �إىل  فيها  �لنظر  �أمر  يحال  �لتي  "�لق�سايا   : �أنَّ على  �لتجارية  �ملحكمة 
بالفعل بتها عن طريقها، و�سمن �خت�سا�سها هي: �أ- كل ما يحدث بني �لتجار ... �إلخ" �.ه وبالتايل 

فاإن �لنظر يف هذه �لدعوى من �خت�سا�ص �لديو�ن.
عى عليها مببلغ )ثالثة  ِعية تطالب بقيمة حملها �لذي مت بيعه للمدَّ �ملُدَّ ومن ناحية �ملو�سوع، فاإن 
َعى عليها بدفع قيمة �سيكات  ماليني( رياٍل، وحيث �سدرت لها �أحكام من وز�رة �لتجارة باإلز�م �ملُدَّ
به،  تطالب  فاإنها  �ملحل،  قيمة  من  ون�سف(  )مليون  لها  وبقي  ون�سف(،  )مليون  مببلغ  عية  للمدَّ
َعى عليها ب�سحة �لدعوى، ولكنها ذكرت �أنها �سددت جزءً� من هذ� �ملبلغ، و�أنها  وحيث �أقرت �ملُدَّ
م �لدليل على ذلك، وعليه فاإن قولها  �تفقت مع �أ�سحاب بع�ص �لديون على �سد�دها، ولكنها مل تقدِّ
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َعى عليها �سد�د �ملبلغ قبل تاريخ  مر�َسل ل يعتد به، وحيث ن�ص �لعقد بني �لطرفني على �أن على �ملُدَّ
عية �ملطالبة باملبلغ بالو�سائل �ل�سرعية،  1428/10/30هـ، و�أنها �إذ� مل تقم بال�سد�د فاإنه يحق للمدَّ
عليها  َعى  �ملُدَّ �إلز�م  �لد�ئرة  معه  ترى  مما  �لطرفني،  بني  �لعقد  من  )�لثاين(  �لبند  يف  جاء  كما 

باملبلغ.  
)مليون  قدره  مبلغاً   ).....( ملجموعة  تدفع  اأن   ).....( موؤ�ض�ضة  باإلزام  الدائرة  حكمت  لذلك 

ون�ضف املليون( رياٍل.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/489/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 265/د/جت/16 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 361/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/11/12هـ

عقد بيع – بيع ذهب – بطالن البيع – ربا الن�ضيئة.

َعى عليه باأن ي�سلم لها ثمانية وثالثني كيلو و�أربعة وت�سعني جر�مًا  ِعية باإلز�م �ملُدَّ مطالبة �ل�سركة �ملُدَّ
و�سبعة وع�سرين مليجر�مًا ذهب عيار �أربعة وع�سرون قري�ط، �أو قيمته وقت �لت�سليم مقابل �سر�ء 

َعى عليه �لكمية نف�سها من �لذهب دون �سد�د قيمتها. �ملُدَّ
من  وهما  بنقد،  م�سغول  غري  بالوزن  معني  ذهب  بيع  حمله  �لطرفني  بني  �ملربم  �لعقد  �أن  ثبوت 
�لر�سول �سلى �هلل  لقول  �لعقد؛  �لتقاب�ص يف جمل�ص  بيعها  ل�سحة  ي�سرتط  �لتي  �لربوية  �لأجنا�ص 
بالتمر،  و�لتمر  بال�سعري،  و�ل�سعري  بالرب،  و�لرب  بالف�سة،  و�لف�سة  بالذهب،  "�لذهب  و�سلم:  عليه 
و�مللح بامللح، ِمثاًل مبثل، �سو�ًء ب�سو�ء، يدً� بيد، فاإذ� �ختلفت هذه �لأ�سناف فبيعو� كيف �سئتم �إذ� 
عى عليه دون  ِعي �سلم �لذهب للمدَّ كان يدً� بيد" – ثبوت �أن �لعقد ي�ستمل على ربا �لن�سيئة؛ لأن �ملُدَّ
�أن ي�ستلم قيمته نقدً� يف جمل�ص �لعقد – �أثر ذلك: بطالن �لعقد من �أ�سله �بتد�ًء، فال يحتاج �إىل 
�إبطال؛ لتجهيل �لثمن عند �لتعاقد، وهو من �سروط �سحة �لبيع – �إقر�ر طريف �لدعوى بطالن عقد 
َعى عليه باأن ي�سلِّم  عى بها – موؤدى ذلك: �إلز�م �ملُدَّ َعى عليه ب�سحة �لكمية �ملدَّ �لبيع، و�إقر�ر �ملُدَّ
ِعية ثمانية وثالثني كيلو و�أربعة وت�سعني جر�مًا و�سبعة وع�سرين مليجر�مًا ذهب عيار  �ملُدَّ لل�سركة 

�أربعة وع�سرون قري�ط.

 نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ
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قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )241( يف 1407/10/26هـ وم�سمونه: " نقل �خت�سا�سات هيئات ح�سم 
�ملنازعات �لتجارية �ملن�سو�ص عليها يف �لنظم و�لقر�ر�ت مبا فيها �ملنازعات �ملتفرعة عن تطبيق 

نظام �ل�سركات �إىل ديو�ن �ملظامل"
قر�ر� جمل�ص �لوزر�ء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ . وم�سمونه: "تويل ديو�ن �ملظامل �لنظر 

يف �لق�سايا �لنا�سئة عن �لأعمال �لتجارية بالتبعية �إىل حني �إن�ساء �ملحاكم �لتجارية"

ِعية تقدم  تتلخ�ص وقائع هذه �لدعوى ح�سبما يتبني من �لطالع على �أور�قها يف �أن وكيل �ل�سركة �ملُدَّ
بالئحة دعوى للد�ئرة، وحددت له جل�سة يوم �لأحد 1427/8/17هـ، وب�سوؤ�له عن دعوى موكلته، 
عى عليه منذ حو�يل ثمان �سنو�ت، و�أن موكلته تبيع  �أفاد باأن هناك تعاماًل جتاريًا بني موكلته و�ملدَّ
عى  َعى عليه ببيعها و�لت�سديد ملوكلته، و�أن موكلته باعت للمدَّ عى عليه، ومن ثم يقوم �ملُدَّ �لذهب للمدَّ
جر�م  ملي  وع�سرين  و�سبعة   )94( جر�مًا  وت�سعني  و�أربعة  ذهب  كيلو   )38( وثالثني  ثمانية  عليه 
�أو �سد�د قيمتها  َعى عليه �إرجاع �لكمية،  �إلز�م �ملُدَّ �أربع وع�سرين قري�ط، وعليه طلب  )27( عيار 
َعى عليه عن �لإجابة �أفاد باأن �لتعامل �سحيح، و�أنه يقوم ب�سر�ء  ب�سعر يوم �لت�سديد، وب�سوؤ�ل �ملُدَّ
ِعية ب�سعر يوم �ل�سر�ء، وبعد بيعه يقوم ب�سد�د �ملبلغ بالآجل، وب�سوؤ�له عن �لكمية �لتي  �لذهب من �ملُدَّ
ِعي، �أجاب باأنه ل يعلم عن �سحتها، ويحتاج �إىل مر�جعة �لفو�تري حتى يتاأكد من  عيها وكيل �ملُدَّ يدَّ
ِعي باأن قيمة �لذهب تكون وقت �ل�سد�د، وهذ� ما جرى عليه �لعرف، وعار�ص  ذلك، و�أفاد وكيل �ملُدَّ
َعى  �ملُدَّ وكيل  وب�سوؤ�ل  ِعية،  �ملُدَّ من  �سر�ئه  بوقت  يكون  �لذهب  �سعر  باأن  و�أفاد  عليه،  َعى  �ملُدَّ ذلك 
ِعية طلب مهلة لذلك، ويف جل�سة يوم �لثنني  عليه عن �لفو�تري �لتي قامت موكلته ب�سر�ئها من �ملُدَّ
َعى عليه عما وعد به يف �جلل�سة �ل�سابقة  1428/1/17هـ ح�سر طرفا �لدعوى، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ
ِعية، فاإنه  م مذكرة من �سفحة و�حدة �أكد فيها �أن �لتعامل �سحيح، �أما ما تطالب به �ل�سركة �ملُدَّ قدَّ
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ِعية للفو�تري �لأ�سلية  ل ميكن ملوكلي �لتاأكد من �سحة �ملبلغ �ملطالب به �إل بعد تقدمي �ل�سركة �ملُدَّ
عيها، ومن ثم �إحالتها �إىل حما�سب قانوين، علمًا باأن موكلي �أعاد ما يقارب خم�سة كيلو من  �لتي تدَّ
م  م، وباطالعه عليها و�سوؤ�له عن �جلو�ب قدَّ ِعية بن�سخة مما قدَّ �لذهب، وقد زود وكيل �ل�سركة �ملُدَّ
�أ�سل �مل�ستند �لذي فيه �لتاأكيد على �سحة �لر�سيد �ملطالب به مع ترجمة له، و�أ�سار �إىل �أنه قد �أرفق 
�آخر  �لذهب، وم�ستند  ت�سليم  �سعر حمدد عند  لي�ص هناك  �أنه  فاتورة تدل على  �لدعوى  يف لئحة 
فيه ك�سف ح�ساب من 2003/5/22م �إىل 2006/2/12م يو�سح كمية �لذهب �مل�سلَّمة له، و�ملعادة 
َعى عليه من ذهب، وما �أعاده خالل �لفرتة من  م ك�سف ح�ساب �آخر يبني ما ��ستلمه �ملُدَّ منه، وقدَّ
م، فطلب مهلة للرد.  َعى عليه ب�سورة مما قدَّ 2003/1/1م �إىل 2003/12/21م، وقد زود وكيل �ملُدَّ
يفيد  �لذي  �مل�ستند  �أ�سل  ِعية  �ملُدَّ وكيل  �لد�ئرة من  �لأحد 1428/12/20هـ طلبت  يوم  ويف جل�سة 
َعى عليه، و�ملوؤرخ يف 2005/1/12م، وقد مت �سمه �إىل ملف �لدعوى،  بتاأكيد �سحة �لر�سيد من �ملُدَّ
َعى  ِعية باأنه �سبق و�أن �أطلع �ملُدَّ َعى عليه، وباطالعه عليه �أكد وكيل �ملُدَّ و�أعطى ن�سخة منه لوكيل �ملُدَّ
َعى عليه �أن �لتعامل �سحيح، و�أن �لختالف يكمن  عليه على هذ� �مل�ستند يف جل�سة �سابقة، وذكر �ملُدَّ
َعى عليه  يف حتديد �ل�سعر، �أهو بال�سعر �ليومي �أم بال�سعر �ملثبت من تاريخ �لبيع؟ وقد �سادق وكيل �ملُدَّ
ِعية تقدمي �لفو�تري �لأ�سلية بتاريخ  ِعية، و�أكد على طلب موكله باأن على �ملُدَّ على ما ذكره وكيل �ملُدَّ
َعى عليه �أجاب: باأنه ل حاجة  ِعية عما ذكر وكيل �ملُدَّ �لبيع نف�سه، وبقيمتها نف�سها، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ
عى عليه متفقان على �لكمية. ويف جل�سة يوم �لثالثاء 1429/3/10هـ  للفو�تري طاملا �أن موكلي و�ملدَّ
ِعية، هل هي قائمة  َعى عليه عن طبيعة �لتعامل مع �ملُدَّ ح�سر طرفا �لدعوى، و�ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ
على �لت�سريف، و�أخذ �لعمولة �أم �أنه ي�سرتي حل�سابه �خلا�ص؟ فاأجاب: باأنه ي�سرتي �لذهب حل�سابه 
ِعية بتثبيت  ِعية باإ�سد�ر فاتورة بكمية �لذهب على �أنه مباع، ومن ثم تقوم �ملُدَّ �خلا�ص، وتقوم �ملُدَّ
ِعية، ومن ثم �أقوم ب�سد�د �لكميات بدفعات نقدية  ل�سعر لي�ص على �لفاتورة، و�إمنا يف �سجالت �ملُدَّ
بينهما  �لتعامل  �أن طبيعة  و�أكد  �سهرين،  �لأحيان  بع�ص  ويف  �لفاتورة،  تاريخ  من  �ل�سهر  يف حدود 
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َعى عليه لي�ص ب�سحيح،  ِعية عن �جلو�ب ذكر �أن ما �أفاد به �ملُدَّ هي بيع و�سر�ء، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ
َعى عليه كميات �لذهب حمل �لدعوى  و�ل�سحيح �أن �لبيع مل يتم و�ل�سعر مل يثبت، و�إمنا ��ستلم �ملُدَّ
على �أن يكون له �خليار يف تثبيت �ل�سعر يف �لوقت �لذي ير�ه منا�سبًا له، وعندها يتم حترير �سند 
َعى عليه، وهذ� هو �لعرف �لذي بني جتار  ع من �لطرفني، وهو ما مل يح�سل مع �ملُدَّ تثبيت �ل�سعر موقَّ
عى عليه وغريه حتى يطلب تثبيت �ل�سعر،  ِعية عن �ملدة �لتي تعطى للمدَّ �لذهب، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ
ِعية تقدمي بيان يو�سح �لتعامل  فاأجاب: باأنها تخ�سع لرغبة �لطرفني، فطلبت �لد�ئرة من وكيل �ملُدَّ
ِعية على قيمة �لذهب، فقدم بيانًا بالتعامل  بني �لطرفني من بد�يته، و�لكيفية �لتي حت�سل بها �ملُدَّ
غري مدعم بالفو�تري وك�سوف �حل�سابات مو�سحًا فيه �لفرتة، وكمية �لذهب، و�ملرجتع من �لذهب، 
م ك�سوف  ِعية باأنه �سبق و�أن قدَّ َعى عليه، و�أفاد وكيل �ملُدَّ و�أجور �لت�سنيع، و�ملبالغ �مل�ستلمة من �ملُدَّ
َعى عليه على هذ� �لبيان، �أجاب:  َعى عليه عليها، وباطالع �ملُدَّ �حل�ساب مع �لفو�تري مب�سادقة �ملُدَّ
ِعية: �أنه من خالل �لطالع  م عليه �إجابة، و�ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ باأنه �سري�جع هذ� �لبيان، ويقدِّ
عية، فهل هي نتيجة  على بيان �لتعامل بني �لطرفني �أن هناك مبالغ م�سددة وكميات مرجتعة للمدَّ
عى عليه، وتخ�سم من  للمدَّ �لذهب �ملرجتع حت�سب  باأن  فاأجاب:  �لطرفني،  ع بني  تثبيت موقَّ �سعر 
َعى عليه لدى موكلتي،  �لر�سيد، �أي من ر�سيد �لذهب، �أما �ملبالغ �لنقدية، فكانت تقيد حل�ساب �ملُدَّ
وم�سنع،  م�سغول،  غري   )24( عيار  �سايف  كذهب  وي�سلم  �سد�د  هو  �ملرجتع  �أن  عليه  َعى  �ملُدَّ و�أكد 
ِعية، وباقي �لكمية يقوم ب�سد�دها فورً� على  ويخ�سم من كمية �لذهب �مل�ستلمة و�مل�سرت�ة من �ملُدَّ
َعى عليه مهلة لرتجمة �لفو�تري �لتي لديه، و�لتي مدون  ِعية، وطلب �ملُدَّ �سعر �لفاتورة �ملثبت من �ملُدَّ
َعى عليه  عليها �سعر �لذهب �مل�سرتى. ويف جل�سة يوم �لثنني 1429/4/1هـ �ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
ِعية؟ فقرر باأن جميعه مل يتبق منه �سيء،  هل تبقى لدى موكله كمية من �لذهب �لذي �أخذه من �ملُدَّ
ِعية قرر عدم علمه عن ذلك ب�سيء؛ لكون �لذهب لدى  و�أنه قد باعه، وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ
َعى عليه ويف جل�سة �لأحد 1429/6/18هـ ح�سر �أطر�ف �لدعوى، وورد للد�ئرة خطاب �لغرفة  �ملُدَّ
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�لتجارية �ل�سناعية باملنطقة �ل�سرقية �ملوؤرخ يف 1429/5/16هـ، وم�سمونه هو �لآلية �لتي يتعامل 
بها جتار �لذهب، ومرفق به �سعر بيع �لذهب يف ذلك �ليوم، وقد تلته �لد�ئرة على �أطر�ف �لدعوى، 
ومما جاء فيه ما يلي: )�أن �لعرف �ملتبع يف هذه �لق�سية ي�سمى )�لذهب �ملفتوح( وهو �تفاق م�سبق 
بني تاجرين: �أحدهما يخت�ص بالذهب، و�لثاين يخت�ص باملبالغ، ومعنى يخت�ص هو �أن يبقى حتت 
م�سماه وملكيته �سو�ء كانت مبالغ �أو جن�ص �آخر – ذهب – و�لهدف من ذلك �إما �نتظار �رتفاع يف 
و�نتهاء  بال�سر�ء  �لتخاطب  يتم  حتى  �لذهب،  جتار  بني  متبعة  طريقة  وهي  �نخفا�سه،  �أو  �ل�سعر، 
�لبيع و�ل�سر�ء تبقى �ملعاملة قائمة، ف�ساحب �ملبلغ يبقى له،  و�إن مل يتم  بالبيع و�ل�سر�ء،  �ملعاملة 
و�ساحب �جلن�ص – �لذهب – يبقى ل�ساحبه، ويف حال �رتفاع �جلن�ص – �لذهب – يقوم �ساحب 
بدفع  �ملبلغ  �ساحب  يقم  مل  �لآخر  �أن  حال  يف  �أما  �سبق،  كما  �ملعاملة  وتبقى  �لفو�رق،  بدفع  �ملبلغ 
�مل�ستحق نتيجة؛ لرتفاع يف �لقيمة، فيقوم �ساحب �جلن�ص – �لذهب – باإقفال �ل�سعر دون تردد، 
و�ل�سبب حتى ل يقع �لبع�ص يف مثل هذه �لإ�سكالت ..(، وبعد �أن تلته �لد�ئرة على �أطر�ف �لدعوى، 
ِعية �أن �خلطاب يوؤكد على ما ذكره يف بد�ية �لدعوى من �أنه مل يتم تثبيت �ل�سعر،  ذكر وكيل �ملُدَّ
م وكيل  َعى عليه ذكر �أنه �سيقدم مذكرة ختامية. ويف جل�سة 1429/7/2هـ قدَّ وبعر�سه على وكيل �ملُدَّ
ِعية  مه، ومت تزويد وكيل �ملُدَّ َعى عليه مذكرة من ثالث �سفحات ذكر �أنها ختامية، ويكتفي مبا قدَّ �ملُدَّ
�ملا�سية،  م يف �جلل�سات  �أنه ل يوجد بها جديد، و�كتفى مبا قدَّ �لإجابة ذكر  بن�سخة منه، وبطلب 
و�أفهمت �لد�ئرة �أطر�ف �لدعوى ببطالن عقد �لبيع؛ لكون �لعقد عقد ربوي، فقرر �أطر�ف �لدعوى 
باأن �لبيع باطل، وذلك ب�سبب كون �ملبيع من �لأجنا�ص �لربوية �لتي ي�سرتط فيها �لتقاب�ص، ومعرفة 
باأن  َعى عليه  �ملُدَّ �أطر�ف �لدعوى وقر�ره، كما قرر وكيل  �تفق عليه  �لثمن وعدم جهالته، هذ� ما 
ي يف ذمة موكله، و�لذي مل يدفع  ِعية قد مت بيعه جميعًا، و�أن �لذهب �ملتبقِّ �لذهب �مل�ستلم من �ملُدَّ
قيمته مقد�ره ثمانية وثالثون كيلو و�أربعة وت�سعون جر�مًا وع�سرون مليجر�مًا عيار �أربعة وع�سرون 
ِعية  قري�ط، و�أن قيمته عند �لتعاقد مبلغ قدره مائة وع�سرون �ألفًا )120.000( كما �سادق وكيل �ملُدَّ
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َعى عليه وكالة،  على �سحة �لكمية �ملتبقية دون �ملو�فقة على �سحة �لقيمة �ملعينة �لتي ذكرها �ملُدَّ
و�كتفى �لطرفان بذلك، وعليه ُرفعت �لق�سية للمد�ولة.

َعى عليه  �إلز�م �ملُدَّ �إقامة هذه �لدعوى �إىل  ِعية �سركة جموهر�ت ).....( تهدف من  �إن �ملُدَّ حيث 
).....( باأن ي�سلم لها ثمانية وثالثون كيلو و�أربعة وت�سعون جر�مًا و�سبعة وع�سرون مليجر�مًا ذهب 
َعى  �ملُدَّ �سر�ء  مقابل  �لت�سليم  وقت  قيمته  �أو  قري�ط،   )24( وع�سرون  �أربعة  عيار   )38.94.27(
�إىل  مردها  �لدعوى  هذه  �إن  وحيث  قيمتها،  ب�سد�د  يقوم  �أن  دون  �لذهب  من  نف�سها  �لكمية  عليه 
مطالبة مالية جر�ء عقد بيع بالآجل دون حتديد �لثمن هو تعامل جتاري بني تاجرين، فاإنها ومن 
ثم تكون من قبيل �ملنازعات �لتجارية �لتي يخت�ص ديو�ن �ملظامل ولئيًا بنظرها ب�سفته هيئة ق�ساء 
جتاري، و�لف�سل فيها بناًء على �ملادتني )2، 443( من نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم 
1407/10/26هـ  يف   )241( رقم  �لوزر�ء  جمل�ص  وقر�ري  1350/1/15هـ،  يف   )32( رقم  �مللكي 
ورقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ، كما �أن هذه �لد�ئرة تخت�ص بنظر �لدعوى نوعيًا ومكانيًا، 
ومن ثم تكون مقبولة �سكاًل. ومن حيث �ملو�سوع، فاإنه ملَّا كان �لعقد �ملربم بني �لطرفني حمله بيع 
ذهب معني بالوزن غري م�سغول بنقد، وهما من �لأجنا�ص �لربوية ح�سبما قرره �أطر�ف �لدعوى يف 
جل�سة 1429/3/10هـ وجل�سة 1429/7/2هـ، فيكيف �لعقد بينهما على �أنه بيع نقد بنقد من غري 
جن�سه، �لذي ي�سرتط فيه �لتقاب�ص يف جمل�ص �لعقد، بناًء على قول ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 
بامللح،  و�مللح  بالتمر،  و�لتمر  بال�سعري،  و�ل�سعري  بالرب،  و�لرب  بالف�سة،  و�لف�سة  بالذهب،  "�لذهب 
مثاًل مبثل، �سو�ًء ب�سو�ء، يدً� بيد، فاإذ� �ختلفت هذه �لأ�سناف فبيعو� كيف �سئتم �إذ� كان يدً� بيد". 
رو�ه م�سلم. وملا جاء يف �سحيح �لبخاري من حديث �أبي �ملنهال حيث قال: �ساألت �لرب�ء بن عازب 
وزيد بن �أرقم عن �ل�سر�ف: فقال: كنا تاجرين على عهد �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، ف�ساألنا ر�سول 
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�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم عن �ل�سرف، فقال: )�إن كان يدً� بيد فال باأ�ص، و�إن كان َن�ساء فال ي�سح( ، 
عى  ِعي �لذهب للمدَّ وحيث �إن �لعقد �ملربم بني طريف �لدعوى ي�ستمل على ربا �لن�سيئة، حيث �سلم �ملُدَّ
عليه دون �أن ي�ستلم قيمتها نقدً� يف جمل�ص �لعقد، وهو من �لأمور �ملنهي عنها �سرعًا، ملا قرر جممع 
�لفقه �لإ�سالمي بقر�ره يف �لدورة �خلام�سة، �لقر�ر )�ل�ساد�ص( يف 1402/4/16هـ، جاء فيه ما يلي 
)... �أ- ل يجوز بيع �لورق �لنقدي بع�سه ببع�ص، �أو بغريه من �لأجنا�ص �لنقدية �لأخرى، من ذهب 
�أو ف�سة �أو غريهما، ن�سيئة مطَلقًا، فال يجوز مثاًل بيع رياٍل �سعودي بعملة �أخرى متفا�ساًل ن�سيئة 
دون تقاب�ص(، كما �سدر قر�ر هيئة كبار �لعلماء رقم )10( بتاريخ 1393/8/17ه ن�ص على ما يلي: 
)فاإن هيئة كبار �لعلماء تقرر باأكرثيتها: �أن �لورق �لنقدي يعترب نقدً� قائمًا بذ�ته كقيام �لنقدية يف 
�لذهب و�لف�سة وغريها من �لأثمان، و�أنه �أجنا�ص تتعدد بتعدد جهات �لإ�سد�ر، مبعنى: �أن �لورق 
�لنقدي �ل�سعودي جن�ص، و�أن �لورق �لنقدي �لأمريكي جن�ص، وهكذ� كل عملة ورقية جن�ص م�ستقل 
بذ�ته، و�أنه يرتتب على ذلك �لأحكام �ل�سرعية �لآتية: �أوًل: جريان �لربا بنوعيه فيها، كما يجري 
�لربا بنوعيه يف �لنقدين �لذهب و�لف�سة، ويف غريهما من �لأثمان كالفلو�ص، وهذ� يقت�سي ما يلي: 
�أ- ل يجوز بيع بع�سه ببع�ص، �أو بغريه من �لأجنا�ص �لنقدية �لأخرى من ذهب �أو ف�سة �أو غريهما 
– ن�سيئة مطلقًا .....(. مما يجعل هذ� �لعقد باطل من �أ�سله، ل يحتاج �إىل �إبطال، وهو ما فعلته 
�لد�ئرة باإفهام �أطر�ف �لدعوى ببطالن عقد �لبيع، ومما ��ستمل عليه هذ� �لعقد من �لأمور �ملنفي 
عنها �سرعًا هو ��ستماله على �جلهالة يف �لثمن عند �لتعاقد، وهو من �سروط �سحة �لبيع �لتي يجب 
تو�فرها، وعدمها يورث �لغرر، وقد نهى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: )عن بيع �لغرر( رو�ه م�سلم. 
�لأمر �لذي يوؤدي �إىل �لنز�ع بني �لأطر�ف، وهو ما ح�سل يف هذه �لدعوى، وحيث �إن �حلكم بالقيمة 
�لنقدية دون �حلكم باإعادة جن�ص �لذهب يوؤدي �إىل ت�سحيح �لعقد، حيث �إن �حلكم بالقيمة يعترب 
و�لرب�ء بن عازب  �أرقم  بن  �أحمد )عن زيد  �لإمام  رو�ه  وملا  �لعقد،  �ملرتتبة على �سحة  �لآثار  من 
ر�سي �هلل عنهما كانا �سريكني، فا�سرتيا ف�سة بنقد ون�سيئة، فبلغ ذلك ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
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و�سلم فاأمرهما �أن ما كان بنقد فاأجيزوه، وما كان بن�سيئة فردوه( �أخرجه �لإمام �أحمد يف م�سنده، 
عى عليه  ِعي و�ملدَّ وذكر حمقق �لكتاب �أن �إ�سناد �حلديث �سحيح على �سرط �ل�سيخني، وحيث �إن �ملُدَّ
َعى عليه �سحة �لكمية �ملتبقية يف ذمته بثمانية  بعد �أن قرر� بطالن �سحة عقد �لبيع، كما قرر �ملُدَّ
�أربعة  عيار   )38.94.27( ذهب  مليجر�مًا  وع�سرين  و�سبعة  جر�مًا  وت�سعني  و�أربعة  كيلو  وثالثني 

وع�سرون )24( قري�ط.  
ي�ضلم ل�ضركة جموهرات ).....( �ضركة ذات م�ضوؤولية  باأن  باإلزام ).....(  الدائرة  لذلك حكمت 

حمدودة مركزها دبي ثمانية وثالثني كيلو واأربعة وت�ضعني جراماً و�ضبعة وع�ضرين مليجراماً 

ذهب )38.94.27( عيار اأربعة وع�ضرون )24( قرياط؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 7/615/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 74/د/جت/33 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 360/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/11/12هـ

عقد بيع – م�ضادقة. 

�حل�ساب  ك�سف  �أ�سل  ِعية  �ملُدَّ تقدمي   – عليها  عى  للمدَّ �مل�سلَّمة  �لب�ساعة  بقيمة  ِعية  �ملُدَّ مطالبة 
�مل�سادقة  �أ�سل  بتوقيعه وختم من�ساأته، وكذلك  َعى عليه  �ملُدَّ به وم�سادق عليه من  َعى  �ملُدَّ باملبلغ 
�لتقا�سي بطلب مر�جعة ح�ساباتها  �أمد  �إطالة  َعى عليها وحماولتها  �ملُدَّ – مماطلة  �لر�سيد  على 
َعى عليها باملبلغ مو�سوع  مدة طويلة دون تقدمي �أية بينة على نفي �لدعوى – موؤدى ذلك: �إلز�م �ملُدَّ

�لدعوى.

 ).....( ِعية  �ملُدَّ وكيل  �لق�سيم  �ملظامل مبنطقة  لديو�ن  تقدم  �أنه  �لق�سية يف  وقائع هذه  تتلخ�ص 
َعى عليها مببلغ قدره و�حد و�سبعون �ألفًا  بالئحة دعوى �سد موؤ�س�سة ).....( ت�سمنت مطالبته �ملُدَّ
مفرو�سات  عن  عبارة  ب�ساعة  قيمة   )71.648.60( هللة  و�ستون  رياًل  و�أربعون  وثمانية  و�ستمائة 
َعى عليه �أجاب  َعى به، وب�سوؤ�ل �ملُدَّ َعى عليها باملبلغ �ملُدَّ عى عليها، وطلب �إلز�م �ملُدَّ موكيت �ُسلِّمت للمدَّ
ِعية  ِعية، وقد ��ستلمت موؤ�س�سته مفرو�سات من �ملُدَّ قائاًل: �إن هناك تعاماًل ملدة ثمان �سنو�ت مع �ملُدَّ
ِعية غري �سحيح؛ لأن بع�ص �لفو�تري مل ت�سلَّم له، ول ملوؤ�س�سته،  َعى به من ِقبل �ملُدَّ �إل �أن �ملبلغ �ملُدَّ
عى به �ملوؤرخ  ِعي وكالة عما يثبت دعو�ه فقدم �أ�سل م�سادقة �لر�سيد باملبلغ �ملدَّ ف�ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ
َعى عليه عنها فذكر �أن  َعى عليها، ف�ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ عة وخمتومة من �ملُدَّ يف 2005/12/31م موقَّ
عها، وهو ل يعلم م�سمونها، وطلب �لفو�تري و�ل�ستالمات  �أنه وقَّ �لتوقيع توقيعه، و�خلتم كذلك �إل 
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وكذلك  للد�ئرة،  مها  قدَّ و�أن  �سبق  �أنه  وكالة  ِعي  �ملُدَّ ب  فعقَّ �لب�ساعة،  ��ستلمت  �سوئها  على  �لتي 
َعى عليه، ويف  ِعي ندب حما�سب قانوين لأجل ذلك، و�عرت�ص على ذلك �ملُدَّ َعى عليه وطلب �ملُدَّ �ملُدَّ
ِعية بتاريخ 2005/12/31م  ِعي �أ�سل ك�سف �حل�ساب �ل�سادر من �ملُدَّ م وكيل �ملُدَّ جل�سة لحقة قدَّ
َعى عليه بتوقيعه، وختم من�ساأته، كما قدم �أ�سل  مببلغ )71.648.60( رياًل، و�مل�سادق عليه من �ملُدَّ
َعى عليه و�ملثبت عليه توقيعه وختمه، وذلك بتاريخ 1426/12/24هـ، وبعر�ص  م�سادقة ر�سيد �ملُدَّ
�أنه فيما يتعلق باخلتم، فغري متاأكد منه، ثم  �إل  باأن �لتوقيع توقيعه  �أجاب  َعى عليه  �ملُدَّ ذلك على 

ماه و�أدليا به �أمام �لد�ئرة. �كتفى �لطرفان مبا قدَّ

َعى عليه مببلغ قدره و�حد و�سبعون �ألفًا و�ستمائة وثمانية و�أربعون  ِعي وكالة يطالب �ملُدَّ حيث �إن �ملُدَّ
ِعية  �ملُدَّ من  �ل�سادر  �حل�ساب  ك�سف  �أ�سل  لدعو�ه  �إثباتًا  م  وقدَّ هللة،  و�ستون  ريـــ71.648.60ـــاًل 
َعى عليه بتوقيعه وختم من�ساأته،  عى به و�مل�ساَدق عليه من �ملُدَّ بتاريخ 2005/12/31م باملبلغ � ملدَّ
َعى عليه بتاريخ 1426/12/24هـ، كما قدم �لفو�تري �لتي  وكذلك �أ�سل م�سادقة �لر�سيد من �ملُدَّ
َعى عليه وموظفيه، وكذلك جمموعة �لبو�ل�ص �لد�لة على ت�سليم �لب�ساعة،  عليها توقيع ��ستالم �ملُدَّ
�لأوىل قبل  �لتجارية  �لد�ئرة  ِقبل  �أُعطي مدة طويلة ملر�جعة ح�ساباته من  َعى عليه  �ملُدَّ �إن  وحيث 
َعى عليه  عى عليه؛ لتقدمي دفوعه، ولكن �ملُدَّ �إحالتها للد�ئرة؛ و�إذ �أعطت �لد�ئرة مهلة �إ�سافية للمدَّ
�أخذ يناق�ص �أقو�له �ل�سابقة �أمام �لد�ئرتني ويناق�ص نف�سه بنف�سه، �لأمر �لذي �ت�سح معه للد�ئرة 
رة، كما �أن ك�سف  َعى عليه �إطالة �أمد �لتقا�سي فقط، و�أنه ل ميلك دفوعًا �سحيحة �أو موؤثِّ حماولة �ملُدَّ
ِعية بتاريخ 2005/12/31م مببلغ )71.648.60( رياًل، و�مل�ساَدق عليه  �حل�ساب �ل�سادر من �ملُدَّ
ِعية؛ �إذ هو مبثابة �لإقر�ر ول عذر  َعى عليه بتوقيعه وختم من�ساأته، كاٍف يف �إثبات حق �ملُدَّ من �ملُدَّ
َعى عليها  ِعية؛ لذ� فاإن �لد�ئرة تنتهي يف حكمها �إىل �إلز�م �ملُدَّ ملن �أقر، وهو ما طالب به وكيل �ملُدَّ
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باملبلغ �ملطاَلب به .
عية  َعى عليها موؤ�ض�ضة ).....( ل�ضاحبها ).....( باأن تدفع للمدَّ لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

واأربعون  وثمانية  و�ضتمائة  األفاً  و�ضبعون  واحد  قدره  مبلغاً   ).....( ل�ضاحبها   ).....( موؤ�ض�ضة 

71.648.60 ريااًل و�ضتون هللة.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/504/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 306/د/جت/27 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 373/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/11/14هـ

عقد بيع – اإقرار - الدفع بالكفالة. 

َعى عليه بدفع �ملتبقي له من قيمة عقد بيع خر�سانة جاهزة. ِعي باإلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
عى به – �أثره: ثبوت �ملبلغ يف ذمته َعى عليه ب�سحة �لتعامل و�ملبلغ �ملدَّ 1- �إقر�ر �ملُدَّ

ِعي مو�فقته على �لكفالة،  2- �لدفع بالكفالة يت�سمن �إقر�رً� بثبوت �ملبلغ حمل �لكفالة – نفي �ملُدَّ
ِعي ب�سفته �ملكفول له مطالبة �لكفيل و�ملكفول عنه مببلغ  وحتى يف حال ثبوتها تقت�سي �أحقية �ملُدَّ
َعى عليه ما يوؤثر يف �حلكم �لغيابي �ل�سادر �سده – موؤدى ذلك: �مل�سادقة  �لكفالة – عدم تقدمي �ملُدَّ

عي �ملبلغ مو�سوع �لدعوى. َعى عليه باأن يدفع للمدَّ على �حلكم �لغيابي �لقا�سي باإلز�م �ملُدَّ

نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.

ِعية بالئحة دعوى  م لديو�ن �ملظامل مبنطقة �لريا�ص وكيل �ملُدَّ تتلخ�ص وقائع هذه �لق�سية يف �أنه تقدَّ
عى عليه مببلغ )154062( رياًل، وذلك مقابل تعامل جتاري بينهما، حيث  ت�سمنت مطالبتها للمدَّ
عى به، وطلب يف ختام دعو�ه  عى عليه، وقد تبقى �ملبلغ �ملدَّ ِعي ببيع خر�سانة جاهزة للمدَّ قام �ملُدَّ
َعى عليه ب�سد�د باقي �ملبلغ، وباإحالة �لق�سية للد�ئرة با�سرت نظرها يف عدة جل�سات مل  �إلز�م �ملُدَّ
ِعي دعوى موكلته باأن  �أو�سح وكيل �ملُدَّ َعى عليه �إل يف جل�سة 1428/6/16هـ، وفيها  يح�سرها �ملُدَّ
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موكلته �سركة ).....( قامت بتوريد كميات من �خلر�سانة �جلاهزة مل�سروع تابع ملوؤ�س�سة ).....( 
باإلز�م  �حلكم  وطلب  رياٍل،   )154000( مبلغ  ذمتها  يف  وبقي  �ملبلغ،  من  جزء  ب�سد�د  قامت  �لتي 
ِعية  َعى عليه باأن و�قعة �لتعامل �سحيحة، وكذلك �ملبلغ، و�أن �ملُدَّ َعى عليه ب�سد�ده، و�أجاب �ملُدَّ �ملُدَّ
قد قامت بتوريد كميات من �خلر�سانة �جلاهزة للم�سروع ��ستلمته من �لباطن من �ل�سركة �ل�سعودية 
ِعية �سبق و�أن حتملته �ل�سركة ).....(،  ).....(، �إل �أن �ملبلغ )154000( رياٍل �لذي تطالب به �ملُدَّ
ِعي  عية، وعلى ذلك مت ��ستئناف توريد �خلر�سانة للم�سروع، فذكر �ملُدَّ هت خطابًا بذلك للمدَّ ووجَّ
َعى عليه، فاإن موكلته  وكالة �أن �خلر�سانة مل تنقطع عن �مل�سروع، �أما �لكفالة �لتي ي�سري �إليها �ملُدَّ
َعى عليه قد قام ب�سد�د قيمة خر�سانة مت توريدها بعد �دعاء �لكفالة، فعقب  مل تقبلها، كما �أن �ملُدَّ
َعى عليه  ِعية، وب�سوؤ�ل �ملُدَّ َعى عليه باأن عنده �أكرث من م�سروع يتم توريد �خلر�سانة لها من �ملُدَّ �ملُدَّ
عن  وب�سوؤ�له  بنعم،  فاأجاب:   ).....( مد�ر�ص  مل�سروع  �خلر�سانة  بتوريد  ِعية  �ملُدَّ عمد  �أنه  يقر  هل 
ِعية �أجاب باأن �ملبلغ �سحيح وهو )154000( رياٍل، �إل �أنه يتم�سك  عيها �ملُدَّ قيمة �خلر�سانة �لتي تدَّ
�لدعوى  �مل�سروع قد �حت�سب قيمة �خلر�سانة حمل  �أن �ساحب  مها ).....(، كما  �لتي قدَّ بالكفالة 
َعى عليه �أن �مل�سوؤول عن �أعمال �مل�سروع من ِقبله  من ح�ساباته، وبجل�سة 1428/10/18هـ ذكر �ملُدَّ
َعى  عية �لتوقف عن توريد �أية كمية من �لإ�سمنت للموقع، و�أن �ملُدَّ قد طلب من ).....( �لتابع للمدَّ
ِعية قبل �لإيقاف، و�أن  د كامل كميات �لإ�سمنت �لتي وردت للم�ساريع �لتابعة له من �ملُدَّ عليه قد �سدَّ
و�أن  �لإيقاف،  ِعية قبل  �ملُدَّ له من  �لتابعة  للم�ساريع  �لتي وردت  �لإ�سمنت  �ملطالبة ميثل قيمة  مبلغ 
مبلغ �ملطالبة ميثِّل قيمة �لإ�سمنت بعد تاريخ توقيف �لتوريد بتن�سيق بينهم، وبني �ساحب �مل�سروع 
َعى عليه  �إثبات ذلك، وبجل�سة 1429/1/28هـ تبني عدم ح�سور �ملُدَّ ).....( فطلبت منه �لد�ئرة 
َعى عليه ).....(  �إلز�م �ملُدَّ ِعي نظر �لدعوى غيابيًا وح�سر طلبه يف  له وطلب وكيل �ملُدَّ �أو من ميثِّ
م �سورة �مل�ستند�ت �ملثبتة لدعو�ه، فاأ�سدرت  عي مبلغًا قدره )154062( رياًل، وقدَّ باأن يدفع للمدَّ
َعى عليه ).....(  �لد�ئرة حكمها �لغيابي رقم )22/د/جت/27( لعام 1429هـ �لقا�سي باإلز�م �ملُدَّ
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َعى  �ملُدَّ �أن  �ألفًا و�ثنان و�ستون( رياًل، لأ�سباب حا�سلها  و�أربعون وخم�سون  بدفع مبلغ قدره )مائة 
َعى  ِعي ما ي�سند دعو�ه من �لفو�تري، وقد �أقر �ملُدَّ م �ملُدَّ عليه مل يح�سر ول من ميثله مع تبلغه، وقد قدَّ
م باعرت��سه للد�ئرة، و�لذي  َعى عليه ن�سخة من �حلكم تقدَّ عليه ب�سحة �لتعامل، وبعد �أن ت�سلم �ملُدَّ
ِعية  ت�سمن �عتذ�ره عن عدم ح�سور �جلل�سة ملر�سه، كما دفع بعدم �لخت�سا�ص �لولئي؛ لكون �ملُدَّ
عى عليه فرد، وطلب عقد جل�سة جديدة؛ لتو�سيح بع�ص �لأمور، كما طلب مهلة لتوكيل  موؤ�س�سة، و�ملدَّ
�لغيابي،  �حلكم  على  عليه  َعى  �ملُدَّ �عرت��ص  يف  للنظر  �ملر�فعة؛  باب  فتح  جرى  ثم  ملر�سه،  غريه 
عليه  َعى  �ملُدَّ وكيل  وذكر   ،).....( عليه  َعى  �ملُدَّ وكيل  وح�سر   ،).....( ِعي  �ملُدَّ وكيل  ح�سر  حيث 
�أن �عرت��سه على �حلكم �لغيابي يتلخ�ص يف �لدفع بعدم �سفة موكله باعتبار �أن �ملقاول �لرئي�ص 
يف  �لو�رد  �ملبلغ  بحدود  �لب�ساعة  �أن  كما  1422/9/12هـ،  �ملوؤرخ  �خلطاب  مبوجب  للمبلغ  �سامن 
ِعي وكالة باأن  ِعية بعدم قبول �خلطاب، فعقب �ملُدَّ �خلطاب، كما �أنه مل ي�سدر رف�ص �سريح من �ملُدَّ
َعى عليه من �نعد�م �سفة موكله غري �سحيح، وذلك مبوجب �لعقد بني �لطرفني �ملوؤرخ  ما ذكره �ملُدَّ
رف�ست هذ�  قد  ِعية  �ملُدَّ فاإن  عليه،  َعى  �ملُدَّ وكيل  �لذي ذكره  وبخ�سو�ص �خلطاب  2001/1/2م، 
َعى عليه  �خلطاب مبوجب خطابها �ملوؤرخ 2002/1/20م، كما ذكر �أن هناك مبالغ ُدفعت من �ملُدَّ

بعد تاريخ هذ� �خلطاب.

خر�سانة  قيمة  مقابل  �أنه  ذكر  و�لذي  رياٍل،   )154000( مببلغ  دعو�ه  يف  يطالب  ِعي  �ملُدَّ �إن  حيث 
عى عليه، وحيث �إن �لد�ئرة �سبق �أن �أ�سدرت حكمها �لغيابي رقم )22/د/ جاهزة مت توريدها للمدَّ
َعى عليه ).....( بدفع مبلغ قدره )مائة و�أربعة وخم�سون  جت/27( لعام 1429هـ �لقا�سي باإلز�م �ملُدَّ
َعى  �إقر�ر �ملُدَّ �أعاله، و�ملبنية على  �إليها  �لو�ردة فيه، و�مل�سار  �ألفًا و�ثنان و�ستون( رياًل؛ لالأ�سباب 
عليه ب�سحة �لتعامل، و�سحة �ملبلغ وفق ما قرره �أمام �لد�ئرة وفق ما ورد �أعاله، وحيث �إن �لد�ئرة 
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َعى  مه �ملُدَّ َعى عليه يف �عرت��سه على �حلكم �لغيابي مل جتد فيما قدَّ مه �ملُدَّ بعد �طالعها على ما قدَّ
َعى عليه، كما �أنه قد �أقر ب�سحة  عليه ما يوؤثر على ما حكمت به �لد�ئرة؛ �إذ �لتعامل ثابت باإقر�ر �ملُدَّ
�ملبلغ، وبالتايل فاإن �لأ�سل ثبوت هذ� �ملبلغ يف ذمته، كما �أن دفعه بــ )�لكفالة( يوؤكد هذ� �لإقر�ر؛ 
عى به قبل �لكفالة، ومن ثم فاإن �لأ�سل ثبوت هذ�  �إذ �إن �لدفع بالكفالة يت�سمن �إقر�رً� باملبلغ �ملدَّ
َعى عليه من �لكفالة، فاإن �لثابت �أن  َعى عليه مبوجب �إقر�ره، �أما ما دفع به �ملُدَّ �ملبلغ يف ذمة �ملُدَّ
ِعي  �لتعاقد ثابت بني �لطرفني مبوجب عقد توريد �خلر�سانة �ملوؤرخ 2001/1/2م، و�أطر�فه هم: �ملُدَّ
عى عليه، وبالتايل فاإن �لأ�سل �أن �أطر�ف �لدعوى هم �أطر�ف هذ� �لعقد، هذ� ف�ساًل عن نفي  و�ملدَّ
ِعية  ِعي مو�فقته على ذلك وتقدميه للخطاب �ملوؤرخ يف 2002/1/28م �لذي ت�سمن رف�ص �ملُدَّ �ملُدَّ
َعى عليه بعد تاريخ ذلك  دت من �ملُدَّ ِعي قد ذكر �أن هناك مبالغ �ُسدِّ للكفالة، وف�ساًل عن كون �ملُدَّ
– تقت�سي  ثبوتها  حال  – يف  �لكفالة  �أن  ذلك  �إىل  ي�ساف  �لدفعات،  بهذه  بيانًا  م  وقدَّ �خلطاب، 
من حيث �لأ�سل �أحقية �ملكفول له، مبطالبة �لكفيل و�ملكفول عنه، وهو ما يوؤكده ما قررته �ل�سركة 
َعى عليها؛ لإثبات تلك �لكفالة و�ملوؤرخ  �ملن�سوب �إليها �لكفالة يف خطابها �ل�سابق �لذي ت�ستند �إليه �ملُدَّ
ناأمل قبول كفالتنا لهم بت�سديد  عية وقد ورد فيه ما ن�سه: )...  ه للمدَّ يف 1422/9/12هـ، و�ملوجَّ
وبالتايل   ،).. �ل�سد�د  عن  تاأخرهم  حالة  يف  �أعاله  �ملذكور  �مل�سروع  يخ�ص  فيما  لديكم  ح�سابهم 
َعى عليها عن �ل�سد�د، وهو ما  فاإن هذ� �خلطاب قد قيَّد حتمل �ل�سركة �ملذكورة للكفالة بتاأخر �ملُدَّ
ولكل  �ملكفول عنه،  بر�ءة ذمة  ثبوتها  تقت�سي حال  و�لكفالة ل  �ل�سالف ذكره،  �لكفالة  يوؤكد معنى 
م �ملحكوم عليه  ما تقدم، وحيث ن�ست �ملادة )533( من نظام �ملحكمة �لتجارية على �أنه: )�إذ� قدَّ
غيابيًا �عرت��سه �إىل �ملحكمة، وكان تقدميه د�خل �ملدة �لقانونية تقرر �ملحكمة قبول �لعرت��ص، 
ثم جتري �ملحاكمة على ح�سب �ملحاكمة �لوجاهية، ثم حتكم مبا يظهر لديها، �إما بت�سديق �سك 
َعى عليه ما يوؤثر على ما حكمت به �لد�ئرة،  م �ملُدَّ �حلكم �لغيابي �أو نق�سه �أو ....(، وحيث مل يقدِّ

فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل ت�سديق حكمها �لغيابي.  
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لذلك حكمت الدائرة بامل�ضادقة على احلكم الغيابي رقم )22/د/جت/27( لعام 1429هـ القا�ضي 

َعى عليه ).....( بدفع مبلغ قدره )مائة واأربعة وخم�ضون األفاً واثنان و�ضتون( ريااًل  باإلزام املُدَّ

ح باالأ�ضباب. عي ).....( �ضاحب موؤ�ض�ضة ).....(؛ ملا مو�ضَّ للمدَّ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/687/ق لعام 1426هـ
رقم احلكم االبتدائي: 191/د/جت/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 388/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/11/23هـ

عقد – عقد بيع - تكييف عقد – االأ�ضل يف املعامالت والعقود ال�ضحة.

َعى عليها على �أنه عقد بيع ولي�ص �إيجار  ِعية باحلكم بتكييف �لعقد �ملحرر بينها وبني �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
َعى عليها منها وتقييم �لتي مل يتم  وندب جهة خربة لتحديد قيمة �ل�سيار�ت �لفعلية �لتي �سحبتها �ملُدَّ
ِعية(  �سحبها ونقل ملكيتها �إليها – �لن�ص يف �لعقد �ملربم بني �لطرفني على �إقر�ر �مل�ستاأجر )�ملُدَّ
باأنه يعرف معرفة نافية للجهل باأن �لعقد هو عقد �إيجار طويل �لأمد و�أن �ل�سيارة ملك للموؤجر طو�ل 
مدة هذ� �لعقد ولي�ص للم�ستاأجر حق يف ملكيتها ول يحق له بيعها �أو هبتها �إىل طرف ثالث، و�لن�ص 
على مو�فقة �ملوؤجر على منح �مل�ستاأجر خيار �سر�ء كافة �أو �أي من �ل�سيار�ت حمل �لعقد �إذ� رغب 
�مل�ستاأجر يف ذلك خالل مدة �لتاأجري �أو عند �نتهائها – �ختالف طبيعة عقد �لبيع عن عقد �لإيجار 
�إذ يتملك �مل�سرتي �لعني �ملعقود عليها ومنفعتها يف عقد �لبيع، يف حني يكون للم�ستاأجر فقط �لنتفاع 
وتبعًا  م�ستاأجر مبوؤجر،  �لطرفني عالقة  بني  �لعالقة  �أن  و�سوح  – �أثر ذلك:  �لإيجار  بها يف عقد 
َعى عليها ولي�ست لها – عدم  ِعية ندب مكتب خربة لأن �ل�سيار�ت ملك للُمدَّ لذلك: رف�ص طلب �ملُدَّ
َعى عليها بف�ساد �لعقد لأن �لأ�سل يف �ملعامالت و�لعقود و�ل�سروط �ل�سحة فقال �بن  �سحة دفع �ملُدَّ
تيمية ـ رحمه �هلل ـ �إنه �إذ� عامل �مل�سلم معاملة يعتقد جو�زها وقب�ص �ملال جاز لغريه من �مل�سلمني 

�أن يعامله يف مثل ذلك �ملال –موؤدى ذلك: رف�ص �لدعوى.

نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم 32 بتاريخ 1350/1/15هـ.
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قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )241( يف 1407/10/26هـ وم�سمونه: " نقل �خت�سا�سات هيئات ح�سم 
�ملنازعات �لتجارية �ملن�سو�ص عليها يف �لنظم و�لقر�ر�ت مبا فيها �ملنازعات �ملتفرعة عن تطبيق 

نظام �ل�سركات �إىل ديو�ن �ملظامل".
 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�سمونه: "تويل ديو�ن �ملظامل �لنظر يف 

�لق�سايا �لنا�سئة عن �لأعمال �لتجارية بالتبعية �إىل حني �إن�ساء �ملحاكم �لتجارية".

موكلته  �أن  فيها  ذكر  دعوى  بالئحة  تقدم   ).....( ِعية  �ملُدَّ وكيل  �أن  يف  �لدعوى  وقائع  تتح�سل 
بني  مربم  عقد  مبوجب  2002/10/19م  بتاريخ  عليها  َعى  �ملُدَّ من  �سيارة  ع�سرة  �سبع  ��ستاأجرت 
َعى عليها  �لطرفني وقد ��ستلمت موكلته �ل�سيار�ت و��ستمرت بدفع �لأق�ساط حتى فوجئت بقيام �ملُدَّ
ب�سحب �ل�سيار�ت دون علم موكلته بحجة �أنها مل تدفع �لأق�ساط علمًا باأن موكلته دفعت �لأق�ساط 
َعى عليها مببلغ )481.000(  كاملة بزيادة )481.000( رياٍل عبارة عن تاأمني، وطلب �إلز�م �ملُدَّ
�أربعمائة وو�حد وثمانني �ألف رياٍل، و�إعادة جميع ممتلكات �ملهند�سني و�ملوظفني �لذين كانت هذه 
�ل�سيار�ت بقيادتهم و�أرفق مع �لالئحة ما ر�آه �سند لها؛ ويف �سبيل نظر �لدعوى حددت �لد�ئرة عدة 
 ).....( عليها  َعى  �ملُدَّ وكيل  ِعية كما ح�سر  �ملُدَّ وكيل  جل�سات ففي جل�سة 1426/10/19هـ ح�سر 
�إلز�م  �إىل  �أنه يغري مطالبه  �أعاد ما ورد بالئحة �لدعوى م�سيفًا  ِعية عن دعو�ه  �ملُدَّ وب�سوؤ�ل وكيل 
هذه  كانت  �لذين  و�ملوظفني  �ملهند�سني  ممتلكات  وجميع  �ل�سيار�ت  جميع  باإعادة  عليها  َعى  �ملُدَّ
�ألف  �أربعمائة وو�حد وثمانون  �ل�سيار�ت بحوزتهم دون �ملطالبة مببالغ �لأق�ساط �ملدفوعة وقدرها 
َعى عليها قدم  �ملُدَّ وكيل  �لإجابة من  �سيارة وبطلب  �سبعة ع�سر  �ل�سيار�ت  �أن عدد  رياٍل ومو�سحًا 
ِعية عن �سد�د �لإيجار�ت �مل�ستحقة عليها لل�سيار�ت مو�سوع هذه  مذكرة �أو�سح فيها �أن توقف �ملُدَّ
�لدعوى على �لنحو �لتايل:- �أ- �سيارة و�حدة ملدة خم�سة �أ�سهر ب- �أربعة �سيار�ت ملدة ثمانية �أ�سهر 
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ج- �ستة �سيار�ت ملدة ع�سرة �أ�سهر د- ثالثة �سيار�ت ملدة )12( �سهرً� وثالثة �سيار�ت ماز�لت بحوزة 
ِعية يف �للتز�م ب�سد�د �لإيجار�ت وفق ما هو  ِعية ومتوقفة عن �سد�د �إيجارها وبذلك �أخفقت �ملُدَّ �ملُدَّ
َعى  متفق عليه بناء على �ملادة )6 - 2( من �لعقد �لرئي�ص لتاأجري �ل�سيار�ت ومالحقه مما جعل �ملُدَّ
ِعية �إخالء م�سوؤوليتها من �ستة  عليها ت�سرتجع عدد )14( �سيارة من �سيار�تها بناء على طلب �ملُدَّ
قد  ِعية  �ملُدَّ �أن  ومبا  ل�سيار�تها  عليها  َعى  �ملُدَّ ��سرتجاع  علمها  بعدم  �دعاءها  ينفي  مما  �سيار�ت 
عقد  من   )2  -  7( �ملادة  عليها  �نطبقت  فقد  �إيجارية  م�ستحقات  من  عليها  ما  �سد�د  �أخفقت يف 
ِعية  َعى عليها ��سرتجاع �سيار�تها مبوجب هذه �ملادة من �لعقد، وحيث �إن �ملُدَّ �لتاأجري حيث يحق للُمدَّ
قد �أخفقت يف �لوفاء بالتز�ماتها �ملرتتبة عليها مبوجب �ملادة )6 - 2( من �لعقد فقد �نطبقت عليها 
�سريعة  �لعقد  �أن  ومبا  �لعقد  �إنهاء  يف  حقه  �ملوؤجر  با�ستعمال  �لتاأجري  عقد  من   )5 –  9( �ملادة 
ِعية لي�ص لديها �أية مطالبة مالية جتاه  �ملتعاقدين ووفقًا للقاعدة �ل�سرعية ل �سرر ول �سر�ر فاإن �ملُدَّ
َعى عليها ب�سد�د قيمة �لإيجار�ت �ملتاأخرة  َعى عليها بل على �لعك�ص من ذلك فهي مدينة للُمدَّ �ملُدَّ
َعى عليها لل�سيار�ت  �مل�ستحقة عليها وباإرجاع عدد ثالثة �سيار�ت ماز�لت بحوزتها، وعند ��سرتد�د �ملُدَّ
ِعية وبعر�ص ذلك على وكيل  مل يكن بها �أية متعلقات �أو موجود�ت لأي �سخ�ص، وطلب رد دعوى �ملُدَّ
ِعية مذكرة ذكر فيها �أن �لعقد �ملوقع  ِعية ��ستمهل �لرد، ويف جل�سة 1427/5/21هـ قدم وكيل �ملُدَّ �ملُدَّ
بني �لطرفني ن�ص يف مادته رقم )7 – 2( على ما يلي: )�تفق �لطرفان على �أنه ل يحق للم�ستاأجر 
�أن ينهي هذ� �لعقد قبل �نق�ساء كافة �سفقات �لتاأجري �ملطبقة على �ل�سيار�ت �ملوؤجرة مبوجبه، مع 
فاإن  متتاليني  �سهرين  ملدة  �ل�ستحقاق  تاريخ  مبالغ م�ستحقة يف  �أية  بدفع  �مل�ستاأجر  �أخفق  �إذ  هذ� 
�مل�ستاأجر  �أخفق  �لتي  �ملوؤجرة  بال�سيار�ت  �لتاأجري �خلا�ص  �إنهاء  على  �ملو�فق  بحكم  يعد  �مل�ستاأجر 
بدفع �لأق�ساط �ل�سهرية نظريها ... يحق للموؤجر �أن يعلن عن فقد�ن �ل�سيار�ت �ملوؤجرة ... وعليه 
يحق له ��ستعادتها من خالل �جلهات �ملخت�سة لدى �إعالن �ملوؤجر فقد�ن �أية �سيارة موؤجرة( �إل �أن 
َعى عليها قد نق�ست �لعقد وقامت ب�سحب �ل�سيار�ت من مو�قع �لعمل مبا فيها من عهد مالية  �ملُدَّ
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وم�ستندية ومتعلقات �سخ�سية، وقامت ببيع عدد �أربعة ع�سر �سيارة مببلغ قدره �سبعمائة وخم�سون 
َعى عليها �حلق يف �إلغاء  �ألف رياٍل )750.000( و�إذ� كان �لتاأخري يف �سد�د �مل�ستحقات مينح للُمدَّ
�لعقد فاإن هناك �أ�س�سًا وقو�عد لإلغاء �لعقد ولي�ست بقر�ر�ت وت�سرفات من جانب و�حد فقط، وقد 
َعى عليها �إىل خطاب موكلته �ملحرر  حدد �لعقد يف مادته رقم )13( طرق �ملر��سلة و�أن ��ستناد �ملُدَّ
يف 2005/4/9م و�لذي طلبت فيه �سر�ء ت�سع �سيار�ت، وبتاريخ 1426/4/30هـ �ملو�فق 2005/6/7م 
تعهدت �سركة ).....( بخطابها �ملوجه �إىل �حلقوق �ملدنية ب�سرطة �لدمام بالتز�مها ب�سد�د كامل 
َعى عليها �آثرت �ل�ستيالء على �ل�سيار�ت وبيعها دون �تباع ما ��ستندت �إليه وهو  �ملديونية �إل �أن �ملُدَّ
َعى عليها ول ينكر وجود ثالث �سيار�ت بحوزة موكلته،  �لعقد، م�سيفًا �أنه ل ينكر مديونية موكلته للُمدَّ
َعى عليها با�ستيالئها على �ل�سيار�ت �لأربعة ع�سرة وبيعها بطريقتها، وقد  ويف �ملقابل فقد �أقرت �ملُدَّ
َعى عليها من قيمة  للُمدَّ �ألف رياٍل، وطلب خ�سم �لدين �مل�ستحق  باعتها مببلغ �سبعمائة وخم�سني 
بحوزة  �لتي  �لثالث  �ل�سيار�ت  وتقييم  �إقر�رها،  بح�سب  �سيارة  ع�سرة  �أربعة  به  باعت  �لذي  �ملبلغ 
َعى عليها  موكلته وخ�سم قيمتها من �لباقي لها من قيمة بيع �ل�سيار�ت بعد ح�سم �لدين، و�إلز�م �ملُدَّ
َعى عليها باإعادة  بتحويل �ل�سيار�ت �لثالث با�سم موكلته مع �إعادة باقي �لقيمة �ملتبقية، و�إلز�م �ملُدَّ
كل ما ��ستولت عليه من متعلقات وكان موجودً� بال�سيار�ت وقت �ل�ستيالء، وبعر�ص ذلك على وكيل 
َعى عليها مذكرة ذكر فيها �أن  َعى عليها ��ستمهل �لرد، ويف جل�سة 1427/8/27هـ قدم وكيل �ملُدَّ �ملُدَّ
– 2( من عقد  �ملادة )7  �إىل  �لدعوى هو �ل�ستناد  لل�سيار�ت حمل  َعى عليها  �ملُدَّ �سبب ��سرتجاع 
ِعي وكالة من تلك �ملادة ما يلي: ).... مع هذ� �إذ� �أخفق  �لتاأجري حيث جاء باجلزء �لذي �أورده �ملُدَّ
يعد  �مل�ستاأجر  فاإن  متتاليني  �سهرين  ملدة  �ل�ستحقاق  تاريخ  م�ستحقة يف  مبالغ  �أية  بدفع  �مل�ستاأجر 
مقر  وكالة  ِعي  �ملُدَّ �أن  ومبا   )... �ملوؤجرة  بال�سيار�ت  �خلا�ص  �لتاأجري  �إنهاء  على  �ملو�فق  بحكم 
ِعي من �أن  َعى عليها لذلك فاإن جميع ما جاء مبذكرته لي�ص له �سند وما ذكره �ملُدَّ مبديونيته للُمدَّ
يف  ِعي  �ملُدَّ ذكره  وما  �فرت�ء،  حم�ص  هو  )750.000(رياٍل  مببلغ  �ل�سيار�ت  باعت  عليها  َعى  �ملُدَّ
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�لفقرة )4( من مذكرته فهو �إحالة دين، للد�ئن �حلق يف قبوله �أو رف�سه ولي�ص �إلز�مًا، وقد جاء 
بعقد �لتاأجري يف �لفقرة )12( ما  يحكم و�سع �لتنازل للغري �إ�سافة �إىل �أنه مل ي�سلم ملوكلته وبعر�ص 
ِعية ).....( بخرجي  ِعية ��ستمهل �لرد، ويف جل�سة 1428/1/10هـ قدم وكيل �ملُدَّ ذلك على وكيل �ملُدَّ
مذكرة �أو�سح فيها �أن �ملدعى عليها �أ�سارت �إىل �أن �أ�سا�ص �لعالقة هي عالقة جتارية ولي�ست بيع 
هادفة بذلك تربير ما قامت من �سحب لل�سيار�ت �لتي كانت بحوزة موكلته وعددها )14( �سيارة 
ِعية قيمتها �مل�سرح بها �جلزء �لكبري قبل تاريخ �ل�سحب، وكذلك لإخفاء ما حت�سلت  �سددت �ملُدَّ
َعى عليها من مبالغ فعلية تخالف �مل�سرح به نتجت عن عملية بيعها لهذه �ل�سيار�ت، ولقد  عليه �ملُدَّ
َعى عليها بعدد من �ملخالفات ملا ن�ست عليه �ملبادئ �ل�سرعية يف مثل هذ� �لنوع من �لعقود  قامت �ملُدَّ
وكذلك ما ن�ص عليه �لعقد �سر�حة يف �ملادة )7 – 2( منه �لتي �أوردت �لإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها 
َعى عليها �لعقد ب�سكل فردي دون �أن يتم تقرير هذ� �لإنهاء من  يف عملية �ل�سحب، فلقد �أنهت �ملُدَّ
ِعية بتخلفها عن  قبل �جلهات �ملخت�سة، فعدم �لوفاء �جلزئي لقيمة �ل�سيار�ت �ملباعة من قبل �ملُدَّ
�سد�د بع�ص �لأق�ساط وخا�سة �أن موكلته قد �أو�سحت �سبب عدم �لوفاء �ملوؤقت وذلك ملا متر به من 
لبع�ص  و�ل�سر�ء  بال�سد�د  �لأمر  وت�سوية هذ�  �إنهاء  و�أنها عازمة على  �إر�دتها  م�ساعب خارجة عن 
�ل�سيار�ت و�لبالغ عددها ت�سعة �سيار�ت، وبت�سليم �لبع�ص �لآخر و�لبالغ عددها �ستة �سيار�ت و�لتي 
و�أرفق  �أق�ساطها،  �سد�د  عن  م�سوؤولة  تعد  مل  ِعية  �ملُدَّ �أن  مو�فقتها  وبعد  عليها  َعى  �ملُدَّ تعلم  كانت 
جمموعة من �خلطابات �ل�سادرة عن موكلته على ما بذلته من جهد لت�سوية هذ� �لأمر، م�سيفًا �أن 
َعى عليها هي عالقة بيع تتحقق كافة �آثاره �لقانونية بني �أطر�فها،  ِعية باملُدَّ �لعالقة �لتي ربطت �ملُدَّ
َعى عليها ).....( ��ستمهل �لرد، ويف جل�سة 1428/3/7هـ قدم وكيل  وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ
َعى عليها ترتكز على ما هو ثابت يف �لعقد �لذي يربط بني  َعى عليها مذكرة �أو�سح فيها �أن �ملُدَّ �ملُدَّ
طريف �لنز�ع وهو عقد �لتاأجري �ملربم بني �لطرفني وين�ص يف جميع بنوده على �أن �لعالقة بني طرفيه 
ِعية( "يعرف معرفة  هي عالقة بني موؤجر وم�ستاأجر فالبند )10 – 1( ين�ص باأن �مل�ستاأجر )�ملُدَّ
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�أنه  �لعقد ين�ص على  – 2( من  �إيجار طويل �لأمد" و�لبند )10  �لعقد هو عقد  باأن  نافية للجهل 
يف  �مل�ستاأجر  رغب  �إذ�  �ل�سيار�ت  من  �أي  �أو  كافة  �سر�ء  خيار  �مل�ستاأجر  منح  على  �ملوؤجر  "و�فق 
ذلك خالل مدة �لتاأجري ..." وهذ� �لن�ص يبني �أن عقد �لإيجار �سوف ينتهي يف حالة رغبة �مل�ستاأجر 
يف �ل�سر�ء وبعد مو�فقة �ملوؤجر على �لبيع ويتم حترير عقد بيع منف�سل بعد دفع �لقيمة �ملتفق عليها 
ِعية ).....( ��ستمهل �لرد، ويف جل�سة 1428/6/23هـ قدم  ك�سعر �سر�ء وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ
�إيجار وبالرجوع �إىل  �أن �لعالقة هي عالقة  َعى عليها توؤكد  �أن �ملُدَّ ِعية مذكرة ذكر فيها  وكيل �ملُدَّ
ِعية فاإنها ت�ساوي �لقيمة �لفعلية لل�سيارة حال �سر�ئها  قيمة �لأق�ساط �ل�سهرية �ملفرو�سة على �ملُدَّ
م�سافًا عليها قيمة �ملر�بحة نظري تق�سيطها لقيمة �ل�سيارة، و�لتي تعترب بذلك خا�سعة مل�سمى عقد 
�لعقد بني  ن�سو�ص  بعيدً� عن  وبالتايل  �لبيع،  ومعامالت  �أحكام  عليه جميع  ت�سري  بالتق�سيط  بيع 
َعى عليها، وحيث �إن �ل�سريعة �لإ�سالمية تنفي �أن يجتمع عقد�ن يف عقد و�حد حتى �إن  ِعية و�ملُدَّ �ملُدَّ
��سرتط �ملتعاقد�ن ذلك، ودليل ذلك قوله �سلى �هلل عليه و�سلم "ل يحل �سلف وبيع ول �سرطان يف 
بيع" وبالرجوع �إىل ن�سو�ص �لعقد ند �سر�حة �أنه بيع بالتق�سيط م�سترت حتت م�سمى عقد �إيجار 
َعى عليها  و�لذي يلزم معه عدم �لأخذ بن�سو�ص �لعقد �لذي جمع جملة من �لتناق�سات منها �أن �ملُدَّ
��سرتطت يف �لبند رقم )10 – 2( باأن �ملوؤجر يو�فق على منح �مل�ستاأجر خيار �سر�ء كافة �أو �أي من 
�ل�سيار�ت حمل هذ� �لعقد �إذ� رغب �مل�ستاأجر ذلك خالل مدة �لتاأجري �أو عند �نتهاء مدة �لتاأجري، 
ويف �لبند رقم )10 – 3( ��سرتطت باأنه ل يحق للم�ستاأجر ��ستخد�م خيار �ل�سر�ء فيما يخ�ص �أية 
َعى عليها ��ستمهل �لرد، ويف  �سيارة م�ستاأجرة بعد نهاية عقد تاأجريها، وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ
�إجارة  �لطرفني  بني  �لعالقة  �أن  فيها  �أكد  مذكرة  عليها  َعى  �ملُدَّ وكيل  قدم  1428/11/7هـ  جل�سة 
ِعية( يعرف معرفة  ولي�ست بيعًا كما ين�ص على ذلك �لبند )10 – 1( يف �لعقد باأن �مل�ستاأجر )�ملُدَّ
َعى عليها  ِعية و�ملُدَّ نافية للجهل باأن �لعقد هو عقد تاأجري طويل �لأمد، ول يوجد يف �لعقد بني �ملُدَّ
ِعية  �سلف ول بيع ول �سرطان يف بيع حتى يتم �لتطرق �إليه، وبخ�سو�ص �لتناق�ص �لذي ذكره وكيل �ملُدَّ
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فاإنه ل تناق�ص بني �لبندين )10 – 2( و)10 – 3( فخيار �ل�سر�ء ممنوح للم�ستاأجر كون �لعالقة 
بينهما هي �إيجارية فله خيار �سر�ء �ل�سيارة لتحويل �لعالقة من �إيجارية �إىل بيع ول يتم �لبيع �إل 
مبوجب �تفاق على �سعر وهو ما يو�سحه �لبند )10 – 2( من �لعقد وبعد نهاية عقد �لتاأجري ل يكون 
�لإيجار،  وهي  �لأ�سل  �لعالقة  �نعد�م  �إىل  ن�سبة  حتويله  ميكن  ما  يوجد  ل  لأنه  �سر�ء  خيار  هناك 
ِعية مذكرة  ِعية ��ستمهل �لرد، ويف جل�سة 1429/3/22هـ قدم وكيل �ملُدَّ وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ
�أكد فيها على ما ذكره �سابقًا طالبًا تكييف �لعقد �أ�سا�ص �لعالقة بني �لأطر�ف بعقد بيع، وندب جهة 
َعى عليها و�ملتبقي  خربة لتحديد �لقيمة �لفعلية لل�سيار�ت وباحلالة �لتي كانت عليها عند قيام �ملُدَّ
باأنها مل تت�سمن  َعى عليها لأفاد  �ملُدَّ بعد �سد�د كامل �لأق�ساط �مل�ستحقة وبعر�ص ذلك على وكيل 

جديدً� و�كتفى �لطرفان مبا قدماه وعليه رفعت �جلل�سة للدر��سة.

وبعد �سماع �لدعوى و�لإجابة، وبعد �لطالع على �أور�ق �لق�سية وم�ستند�تها، وحيث �إن هذه �لدعوى 
وندب  بيع،  عقد  �نه  �لطرفني  بني  �لعقد  تكييف  طلبه  يف  تنح�سر  ِعية  �ملُدَّ وكيل  بها  تقدم  �لتي 
َعى عليها ب�سحبها من موكلته وتقييم  جهة خربة لتحديد �لقيمة �لفعلية لل�سيار�ت �لتي قامت �ملُدَّ
�ل�سيار�ت �لتي مل يتم �سحبها ونقل ملكيتها �إىل موكلته بعد خ�سم قيمتها من فارق �لقيمة �لفعلية 

لل�سيار�ت  و�ملتبقي بعد �سد�د كامل �لأق�ساط �مل�ستحقة.
�لتجارية  �لأعمال  من  يعد  فاإنه  �لطرفني  بني  جتاري  تعامل  هو  �ملطالبة  هذه  �أ�سا�ص  �إن  وحيث 
�ملن�سو�ص عليها يف �ملادة )�لثانية( من نظام �ملحكمة �لتجارية. و�لتي تخت�ص �لدو�ئر �لتجارية 
�ملادة )443( من نظام  فيها ح�سب ن�ص  و�لف�سل  �لنا�سئة عنها  �ملنازعات  بنظر  �ملظامل  بديو�ن 
بتاريخ  ورقم )261(  رقم )241( يف 1407/10/26هـ  �لوزر�ء  وقر�ري جمل�ص  �لتجارية  �ملحكمة 
1423/11/17هـ كما تخت�ص هذه �لد�ئرة بنظر �لدعوى و�لف�سل فيها بناء على قر�ر�ت وتعاليم 
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معايل رئي�ص �لديو�ن �ملنظمة لخت�سا�ص �لدو�ئر �لتجارية �لنوعي و�ملكاين.
ِعي وكالة يهدف من دعو�ه �إىل  وحيث �إنه فيما يخ�ص نظر هذه �لدعوى مو�سوعًا فاإنه ملا كان �ملُدَّ
تكييف �لعقد �ملوقع بني �لطرفني باأنه عقد بيع وبهذ� فاإنه من �أجل �لتكييف �ل�سحيح للعقد يجب 
�لرجوع �إىل ن�سو�ص �لعقد ومعرفة ما �حتو�ه من مو�د وما ق�سده �لأطر�ف عند �لتعاقد، وحيث 
�إن �لعقد �ملوقع بني �لطرفني حتت عنو�ن: )�لعقد �لرئي�ص لتاأجري �ل�سيار�ت( متت �لإ�سارة فيه يف 
ِعية – يرغب يف ��ستئجار �سيار�ت من �ملوؤجر، كما �أو�سح �لبند  فقرة �لتمهيد �إىل �أن �مل�ستاأجر –�ملُدَّ
رقم )4( مدة �لتاأجري �ملربم بني �لطرفني، كما ن�ص �لبند رقم )7 – 8( على �أنه: )عند �نق�ساء 
هذ� �لعقد �أو �نتهائه ب�سبب يلتزم �مل�ستاأجر يف تاريخ ذلك �لنق�ساء �أو �لإنهاء بالقيام فورً� باإعادة 

�ل�سيار�ت �مل�ستاأجرة ...(، وحيث �أو�سح �لبند رقم )9( حالت �نتهاء عقد �لإيجار.
وحيث ن�ص �لبند رقم )10 – 1( على �أنه: )يقر �مل�ستاأجر باأنه يعرف معرفة نافية للجهل باأن �لعقد 
هو عقد �إيجار طويل �لأمد و�أن �ل�سيارة ملك للموؤجر طو�ل مدة هذ� �لعقد ولي�ص للم�ستاأجر حق يف 
ملكيتها ول يحق له بيعها �أو هبتها �إىل طرف ثالث(، كما ن�ص �لبند رقم )10 – 2( على �أنه: )و�فق 
�ملوؤجر على منح �مل�ستاأجر خيار �سر�ء كافة �أو �أي من �ل�سيار�ت حمل �لعقد �إذ� رغب �مل�ستاأجر يف 

ذلك خالل مدة �لتاأجري �أو عند �نتهاء مدة �لتاأجري...(.
وحيث �إن �لو��سح من ن�سو�ص �لعقد �ل�سابقة �أن �لعالقة بني �لطرفني عالقة م�ستاأجر مبوؤجر، و�أن 
منح �مل�ستاأجر خيار �ل�سر�ء يوؤكد ذلك �إذ لو كان �لعقد بينهما بيعًا ملا كان ملنح �مل�ستاأجر هذ� �خليار 

�أية فائدة.
وحيث �إن عقد �لبيع يخالف يف حقيقته عقد �لإجارة �إذ ميتلك �مل�سرتي �لعني ذ�تها �ملعقود عليها 
ومنفعتها وميتلك �مل�ستاأجر منفعة �لعني �ملعقود عليها دون عينها، وقد �تفق �أهل �لعلم على �أن �لعقد 
يف �لإجارة �إمنا يتعلق باملنفعة وعليه فاإن �لثابت �أمام �لد�ئرة هو �أن �لعقد عقد تاأجري ولي�ص عقد 

بيع.
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ِعي وكالة تكييف �لعقد بني �لطرفني باأنه عقد بيع  ولذلك فاإن �لد�ئرة تذهب �إىل رف�ص طلب �ملُدَّ
و�عتبار بقائه على �أ�سله عقد �إجارة.

َعى  ِعية ندب جهة خربة لتحديد �لقيمة �لفعلية لل�سيار�ت �لتي قامت �ملُدَّ وبخ�سو�ص طلب وكيل �ملُدَّ
عليها ب�سحبها وتقييم �ل�سيار�ت �لتي مل يتم �سحبها ونقل ملكيتها �إىل موكلته فاإن �لد�ئرة تذهب �إىل 
رف�سه بناء على �أن �لعالقة �لتعاقدية بني �لطرفني �إجارة ولي�ست بيعًا. ومقت�سى ذلك: �أن �ل�سيار�ت 

ِعية. َعى عليها ولي�ست للُمدَّ ملك للُمدَّ
ِعي وكالة – وهو خمول بذلك – يف مذكرته �ملقدمة بجل�سة 1429/8/16هـ باأنه ل  وحيث �أقر �ملُدَّ

َعى عليها كما ل ينكر وجود ثالث �سيار�ت بحوزة موكلته ينكر مديونية موكلته للُمدَّ
�أخفق �مل�ستاأجر -  �أنه: )�إذ�  – 2( من �لعقد �ملوقع بني �لطرفني على  وحيث ن�ص �لبند رقم )7 
�أية مبالغ م�ستحقة يف تاريخ �ل�ستحقاق ملدة �سهرين متتاليني فاإن �مل�ستاأجر يعد  – بدفع  ِعية  �ملُدَّ

بحكم �ملو�فق على �إنهاء �لتاأجري �خلا�ص بال�سيار�ت �ملوؤجرة ...(.
ِعي  وكالة ف�ساد �لعقد فاإن �لأ�سل يف �ملعامالت و�لعقود و�ل�سروط  و�أما بخ�سو�ص ما �أ�سار �إليه �ملُدَّ
�ل�سحة، وعلى فر�ص �سحة ذلك فقد ذكر �سيخ �لإ�سالم بن تيمية رحمه �هلل باأنه: �إذ� عامل �مل�سلم 

معاملة يعتقد جو�زها وقب�ص �ملال جاز لغريه من �مل�سلمني �أن يعامله يف مثل ذلك �ملال.
عليها  َعى  املُدَّ �ضد  املتقدمة   ).....( ِعية  املُدَّ املقامة من  الدعوى  برف�س  الدائرة  لذلك حكمت 

).....( ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/5604/ق لعام 1427هـ، و2/677/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 146/د/جت/30 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 387/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/11/23

1- عقد بيع- �ضفة.

من  تفوي�ص  وجود  ثبوت   - �لأول  ِعي  �ملُدَّ و�لده  جلانب  �لدعوى  يف  �لتدخل  �لثاين  ِعي  �ملُدَّ مطالبة 
ِعي �لأول هو �لأ�سيل و�ملالك  ِعي �لثاين يف بيع �لب�ساعة للمدعى عليه - �ملُدَّ ِعي �لأول لبنه �ملُدَّ �ملُدَّ
ِعي �لأول باعتباره �أ�سياًل ومالكًا للب�ساعة �ملتنازع  عى عليه دعو�ه على �بن �ملُدَّ للب�ساعة- �إقامة �ملُدَّ

عليها- �أثره: عدم قبول �لدعوى لرفعها على غري ذي �سفة.
2- عقد مقاي�ضة- �ضروط �ضحته – جهالة – �ضهادة - ميني- العلم باملبيع والثمن معاً- ثبوت 
�أن �لتفاق �ملربم بني طريف �لعقد قد خال من بيان �لأو�ساف �ملبينة للب�ساعة �خلا�سة بكل منهما 
�ملباعة على  ب�ساعته  باأن  ِعي  �ملُدَّ ويرفع �جلهل عنه- دعوى  باملبيع  للعلم  بيانًا يحقق  ونوعًا  عددً� 
عى عليه مل تكن حمددة �لأو�ساف ول م�سروطة باأن تكون جيدة- �أثره: بطالن �لعقد للجهالة-  �ملُدَّ
عدم �لتز�م طريف �لعقد بال�سرط �ملن�سو�ص عليه فيه باأن يكون ت�سليم كل طرف لب�ساعته ت�سليمًا 
�سهادة  ب�ساعته-  عن  م�سوؤول  طرف  كل  يكون  �ل�ستالم  بعد  و�أنه  �لآخر  �لطرف  بح�سور  ر�سميًا 
ِعي مطابقة �لب�ساعة للعينات و�أنه مل ي�ستلم  عى عليه �أنه ��سرتط على �ملُدَّ �ل�ساهد �ملعززة بيمني �ملُدَّ
عى عليه و�سلمه �لب�سائع  ِعي �أنه وثق يف �ملُدَّ ِعي ب�سبب وقوفه عليها لياًل- ذكر �ملُدَّ �لب�ساعة من �ملُدَّ
ِعي ملخالفته �لعقد و�سروطه- �إثبات  دون �أن يقدم �لدليل على قوله- �أثره: ثبوت �لتفريط يف حق �ملُدَّ
عى عليه رف�ص ��ستالمها �لأمر �لذي يجعل من رد  �أن �لب�ساعة كانت رديئة جدً� و�أن �ملُدَّ �ل�سهود 
ِعي عن ت�سلم  عى عليه للب�ساعة �ملخالفة ملا مت �لتفاق عليه ت�سرفًا م�سروعًا ويجعل �متناع �ملُدَّ �ملُدَّ
مبلغ  بدفع  عليه  عى  �ملُدَّ �إلز�م  طلبه  من  يجعل  مما  عليه  للمتفق  خمالف  �إليه  �ملردودة  �لب�ساعة 
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)4.300.000( رياٍل ثمنًا للب�ساعة خمالف لالتفاق لأن �لبيع مل يكن مقابل ثمن بل كان مقاي�سة 
�أن  لإثبات  �إيجار  ِعي من عقد  �ملُدَّ قدمه  ما  ِعي- عدم �سحة  �ملُدَّ رف�ص طلب  ذلك:  �أثر  بب�سائع- 
عى عليه  عى عليه لأن �لعقد غري موقع من �أي م�ستاأجر وقد �أنكره �ملُدَّ �لب�ساعة ل تز�ل بحوزة �ملُدَّ
عى عليه مبلغ )200.000( رياٍل للو�سيط لتو�سيلها  وحلف �ليمني على نفي �لدعوى- ثبوت دفع �ملُدَّ
مبلغ  با�ستقطاع  للو�سيط  ِعي  �ملُدَّ �رت�ساء  �لب�ساعتني-  قيمة  بني  �ل�سعر  فرق  �أنها  على  للمدعي 
عى  )75000( رياٍل منها مقابل و�ساطته- ثبوت بطالن �تفاق �ملقاي�سة بني �لطرفني- �أثره: حق �ملُدَّ
عليه يف ��ستعادة �ملبلغ �لذي دفعه كاماًل للمدعي دون ��ستقطاع مقابل و�ساطة-  موؤدى ذلك: �حلكم 

ِعي بدفع مبلغ )200.000( رياٍل للمدعى عليه. عى عليه و�إلز�م �ملُدَّ ِعي �سد �ملُدَّ برف�ص دعوى �ملُدَّ

�لدعوى  لئحة  �ملكرمة  مكة  مبنطقة  �لإد�رية  �ملحكمة  �إىل  وردت  �أنه  يف  �لدعوى  وقائع  تتح�سل 
�ملقاي�سة من  �سبيل  ��سرتى على  عى عليه ).....(  �ملُدَّ �أن  �ملقدمة من �ملحامي ).....( ذكر فيها 
ثمنها  قدر  و�لريا�ص  بجدة  م�ستودعاته  يف  بب�ساعة  رياٍل   )4.500.000( ثمنها  ب�ساعة  ِعي  �ملُدَّ
�إىل م�ستودعاته بجدة ودفع  ِعي يف �ملدينة  مببلغ )4.300.000( ونقل �لب�ساعة من م�ستودع �ملُدَّ
ِعي من ��ستالم ب�ساعته  �ملُدَّ �أنه مل ميكن  �إل  �لب�ساعتني مبلغ )200.000( رياٍل  �لفرق بني ثمن 
عى عليه  ِعي وكالة دعو�ه بطلب �إلز�م �ملُدَّ وم�سى على ذلك �سهر رغم وجود عقد بينهما، وختم �ملُدَّ
ِعي من �أ�سر�ر وما فاته من منفعة، فقيدت �لدعوى  بدفع مبلغ )4.300.000( رياٍل مع ما حلق �ملُدَّ
ق�سية بالرقم �ملبني مب�ستهل �حلكم، و�أحيلت �إىل هذه �لد�ئرة فبا�سرت نظرها على �لنحو �ملبني 

بال�سبط.
ِعي وكالة على ما جاء بالئحة �لدعوى وعلى �تفاق طريف �لدعوى  وبجل�سة 1428/2/8هـ �أكد �ملُدَّ
عى عليه هو من قدر �لب�ساعتني و�أنه بعد �أن  على مقاي�سة كل منهما �لآخر بب�ساعته وذكر �أن �ملُدَّ
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�لتي  �مل�ستودعات  بتغيري مفاتيح  وقام  �إىل م�ستودعاته يف جدة  ونقلها  ِعي  �ملُدَّ �لب�ساعة من  ت�سلم 
�أعطانا �إياها ومنعنا من دخول �مل�ستودعات، �أما م�ستودعات �لريا�ص فماطل يف ت�سليمها ثم �متنع 
عى عليه �جلو�ب، ذكر �أن �لدعوى مق�سود بها �لإ�سر�ر ب�سمعتي  عن ت�سليم �لب�ساعة، وب�سوؤ�ل �ملُدَّ
ِعي ).....( عالقة �أو �تفاق ومل ي�سبق يل مقابلته و�أن �لتفاق �لذي مت كان  ول توجد بيني وبني �ملُدَّ
ِعي و�لب�سائع مل تكن على هيئة �لعينات بل كانت ب�ساعة قدمية وتالفة  مع �ملدعو ).....( �بن �ملُدَّ
ِعي  �ملُدَّ باأن  وكالة  ِعي  �ملُدَّ �لد�خلية، فعقب  �أمام  و�سكوته  وت�سلمها  نف�سه  �ليوم  �إليهم يف  ورددناها 
كان مري�سًا يف يوم توقيع �لعقد ويثبت ذلك �سجل مر�جعات �مل�ست�سفى �ملرفق �سورة منه وب�سبب 
2006/11/11م  يف   )303( رقم  �ل�سيك  من  �سورة  وقدم  �لعقد،  �إبر�م   ).....( �بنه  توىل  ذلك 
�مل�سحوب على �سركة ).....( مقابل فرق قيمة �لب�ساعتني وذكر �أنه بعد �أن مت خ�سم مبلغ خم�سة 
�لو�سيط  ت�سلمها  رياٍل  �ألف  مائتي  �لبالغ  �لب�ساعتني  قيمة  بني  �لفرق  مبلغ  رياٍل من  �ألف  و�سبعون 
ِعي وكالة �سورة ورقة ذكر �أنها تفيد بت�سليم �لب�ساعة �إىل ).....( �ملذكور ليقوم  ).....( و�أبرز �ملُدَّ
ِعي يف  عى عليه باأن له دعوى قائمة �سد �ملدعو ).....( �ملُدَّ عى عليه، فعقب �ملُدَّ بت�سليمها �إىل �ملُدَّ
ِعي فال عقد بيني وبينه  هذه �لدعوى. بخ�سو�ص �لعقد حمل �لدعوى و�ملوقع من ).....( �أما �ملُدَّ

و�أطلب منه �إثبات تعاقدي معه.
مع  �لعقد  وقع  ِعي  �ملُدَّ �بن  �أن  فيها  �أكد  مذكرة  وكالة  ِعي  �ملُدَّ قدم  1428/5/4هـ  �لثنني  وبجل�سة 
�لوقت وطلب يف  �ل�سحي يف ذلك  وب�سبب و�سعه  و�لده  تفوي�سه بذلك من  بناء على  عى عليه  �ملُدَّ
ِعي لبنه وقدم  مذكرته �إدخال ).....( مع و�لده يف �لدعوى وقدم �سورة تفوي�سني �سادرين عن �ملُدَّ
ِعي لبنه برقم )8263( بتاريخ 1428/2/13هـ  �أ�سولهما للمطابقة كما قدم �سورة من وكالة �ملُدَّ
عى عليه بدفع بقية  �جللد )3937( �سادرة عن كتابة عدل �لثانية باملدينة �ملنورة وطلب �إلز�م �ملُدَّ
عى عليه ت�سلم  قيمة �لب�ساعة �لتي ت�سلمها مبلغًا قدره �أربعة ماليني وثالثمائة �ألف رياٍل وذكر �أن �ملُدَّ
ِعي �لكائن باملدينة وقام بنقلها �إىل م�ستودعاته بجدة و�أن �لب�ساعة مت  �لب�ساعة من م�ستودع �ملُدَّ
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عى عليه ميتلك  عى عليه ومت توقيع �لعقد مقاي�سة ب�ساعة بب�ساعة و�أن �ملُدَّ تقدير قيمتها من �ملُدَّ
ثالثة م�ستودعات لقطع غيار �ل�سيار�ت �لكبرية و�ل�سغرية ومعد�ت و�آليات و�أدو�ت نظافة، و�أن �ثنان 
عى عليه قيمة ب�ساعته مببلغ  من م�ستودعاته مبدينة �لريا�ص وم�ستودع و�حد مبدينة جدة وقدر �ملُدَّ
)4.300.000( رياٍل و�رت�سى كل من �لطرفني ب�ساعة �لآخر وقبلها بحالتها �لر�هنة عند توقيع 
ِعي يف يوم �لثالثاء 1427/10/16هـ و�أخذ مفتاح �مل�ستودع  عى عليه عاين ب�ساعة �ملُدَّ �لعقد و�أن �ملُدَّ
�خلا�ص باملدعي وطلب حتديد �أ�سماء �ملندوبني ل�ستالم م�ستودع جدة وم�ستودعي �لريا�ص فحدد له 
ِعي كال من ).....( ل�ستالم م�ستودع جدة و).....( و).....( ل�ستالم م�ستودعي �لريا�ص وذكر  �ملُدَّ
عى عليه بدفع فرق �ل�سعر قام بدفع �لفرق بعد �أن خ�سم �أتعابه  �أن �ملدعو ).....( �ملفو�ص من �ملُدَّ
�ملدينة  من  �لب�ساعة  ونقل  �لعقد  توقيع  يوم  باملدعي يف  �خلا�ص  �مل�ستودع  ت�سلم  عليه  عى  �ملُدَّ و�أن 
ِعي �مل�ستودع �خلا�ص باملدعى عليه  وو�سلت �إىل جدة يف يوم �ل�سبت 1427/10/20هـ، كما ��ستلم �ملُدَّ
ِعي فوجئ  يف مدينة جدة وقام بو�سع �أقفال جديدة له وعمده با�ستالم م�ستودعي �لريا�ص �إل �أن �ملُدَّ
عى عليه على م�ستودع جدة وتغيري �أقفاله ومنعه من  يف يوم �لثالثاء 1427/10/22هـ با�ستيالء �ملُدَّ
�لت�سرف يف �لب�ساعة و�ت�سل باملندوب ).....( وحذره من �لقرت�ب من �مل�ستودع كما رف�ص ت�سليم 

عى عليه بذلك �لت�سرف خالف مو�د �لعقد �مللزمة لكل منهما. م�ستودعي �لريا�ص وذكر �أن �ملُدَّ
ِعي �أما �لب�ساعة فقد مت  عى عليه �جلو�ب �أكد �أن عقده كان مع �ملدعو ).....( �بن �ملُدَّ وب�سوؤ�ل �ملُدَّ
�إر�سالها �إىل مقري مبدينة جدة وعند �لطالع عليها ظهر �أنها تخالف ما مت �لتفاق عليه وقد مت 
�أي م�ستند با�ستالم �لب�ساعة، فطلبت  �أوقع على  ��ستلم ومل  باأنني مل  �إىل م�سدرها علمًا  �إعادتها 
يثبت  �أنه  ذكر  م�ستند  �سورة  فقدم  �لب�ساعة  ت�سليم  على  �لبينة  تقدمي  وكالة  ِعي  �ملُدَّ من  �لد�ئرة 
باأن  عليه  عى  �ملُدَّ فعقب  لفة )رقم 1(  �لدعوى  �ملرفق �سورته مبلف  �مل�ستند  وهو  �لب�ساعة  ت�سليم 
ِعي  �مل�ستند ورقة موقعة من �ملدعو ).....( وهو غري مفو�ص من قبلي بال�ستالم، ف�ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ

عما �إذ� كان لديه بينة �أخرى على ت�سليم �لب�ساعة فطلب �إمهاله ملر�جعة موكله.
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عى عليه وهما كل  ِعي وكالة �أنه ل بينة للمدعى �سوى �سريكي �ملُدَّ وبجل�سة 1428/11/2هـ ذكر �ملُدَّ
من ).....( و�أخيه فالح وهما غري ر�غبني يف �ل�سهادة فاأفهمته �لد�ئرة باأن للمدعي حق طلب ميني 

عى عليه �لنافية للدعوى فطلب �إمهاله للرجوع �إىل موكله. �ملُدَّ
مبنطقة  �ملظامل  ديو�ن  رئي�ص  ف�سيلة  خطاب  على  �لد�ئرة  �طلعت  1429/1/5هـ  �لثنني  وبجل�سة 
�ملدينة �ملنورة رقم )5149( بتاريخ 1428/11/18هـ �ملت�سمن �سم �أور�ق �لق�سية رقم )5/677( 
برقم  �لد�ئرة  هذه  �أمام  �ملنظورة  �لق�سية  �إىل   ).....( �سد   ).....( من  �ملقامة  1428هـ  لعام 
عى عليه باأنه ل يرغب يف �سم �أور�ق �لق�سية �ملذكورة، و�أن  )2/5604/ق( لعام 1427هـ، فعقب �ملُدَّ
دعو�ه موجهة على �ملدعو ).....( �سخ�سيًا باعتباره �ل�سخ�ص �لذي تعاقد معه وهو �ل�سخ�ص �ملدون 
��سمه يف �لعقد وهو �ل�سخ�ص �لذي عرف نف�سه عند �لتعاقد على �أنه �لأ�سيل يف �لتعامل ومل تكن 

هناك �أية �إ�سارة �إىل كونه وكيل عن و�لده ب�سبب ظروفه �ل�سحية.
ِعي وكالة �سماع �سهادة �ل�ساهدين ).....(، و).....( �أن ).....(  وبجل�سة 1429/2/23هـ طلب �ملُدَّ
�ملثبتة هوية كل منهما بال�سبط، وب�سوؤ�ل �ل�ساهد �لأول ).....( عن �سهادته �سهد قائاًل �إنه منذ عام 
ِعي  عى عليه للح�سور �إىل م�ستودعه ومعاينة �لب�ساعة �ملتعاقد عليها مع �ملُدَّ ون�سف �ت�سل به �ملُدَّ
عى  و�أنه ح�سر �إىل �مل�ستودع بحي �لأجو�د بجدة بعد �سالة �ملغرب وكانت �لإ�ساءة �سعيفة و�أن �ملُدَّ
عليه عر�ص علي �أكيا�سًا عددها حو�يل خم�سة وع�سرين كي�سًا بها مالب�ص �أطفال جاهزة وكانت من 
عى عليه غا�سبًا من نوعية �لب�ساعة ور�ف�سًا قبولها وقد  �لنوع �لرخي�ص وبحالة رديئة جدً� وكان �ملُدَّ
عى عليه قد يكون عر�ص على ب�ساعة  �ت�سلت باملدعي ).....( و�أخربته عما ح�سل فذكر يل �أن �ملُدَّ
عى عليه  �أخرى غري �مل�سلمة �إليه وذكر �أن �لب�ساعة حتتوي على �أقم�سة ثمينة و�أنه ينبغي على �ملُدَّ
ِعي كلفه با�ستالم �لب�ساعة �ململوكة للمدعى عليه و�لتي  تفقد بقية �لب�ساعة وذكر �ل�ساهد �أن �ملُدَّ
هي قطع غيار �سيار�ت مقابل �ملالب�ص �جلاهزة وذكر �ل�ساهد �أنه قام با�ستالم قطع غيار �ل�سيار�ت 
م�ستودع  من  نقلها  يتم  مل  �أنه  �إل  منها  و�لتاأكد  مطابقتها  بعد  عليه  باملدعى  �خلا�ص  �مل�ستودع  يف 
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عى عليه و�أن معاينة قطع �لغيار كانت من قبله قبل معاينة �ملالب�ص و�أنه بعد معاينة قطع �لغيار  �ملُدَّ
ومطابقتها قام بو�سع �سل�سة وقفل جديد على باب �مل�ستودع �إل �أنه بعد ح�سول �خلالف بني طريف 
عى عليه عدم نقل قطع �لغيار وعدم �حل�سور �إىل �مل�ستودع مرة �أخرى هذ� ما  �لدعوى طلب مني �ملُدَّ

لدى من �سهادة و�هلل �سهيد على قويل.
وب�سوؤ�ل �ل�ساهد �لثاين ).....( عن �سهادته ذكر �أنه �سديق للمدعي ).....( و�أنه طلب منه �حل�سور 
ِعي ).....( يف �ملدينة  �إىل منزله لل�سهادة على ما ير�ه وي�سمعه و�أنه ح�سر �سخ�ص �إىل منزل و�لد �ملُدَّ
عى عليه وقد �ساأل يف  �ملنورة و�أخربين ).....( باأنه يدعي ).....( و�أنه كاتب �لعقد �ملربم مع �ملُدَّ
عى عليه فاأخربه  ِعي عما ح�سل يف �خلالف �لذي بينهم وبني �ملُدَّ �ملُدَّ ذلك �ملجل�ص ).....( و�لد 
عى عليه منكر ل�ستالم �لب�ساعة فعقب  ِعي باأن �لق�سية منظورة يف ديو�ن �ملظامل و�أن �ملُدَّ و�لد �ملُدَّ
).....( �ملذكور باأنه كيف ينكر وقد ذكر �أنه قبل �لب�ساعة ولو مل ياأخذها �إل م�ستحقو �جلمعيات 
ِعي تزكية �ل�ساهدين من كل من  �خلريية، هذ� ما لدى من �سهادة و�هلل �سهيد على قويل فطلب �ملُدَّ

).....( و�لذي زكى �ل�ساهد ).....( كما زكى ).....( �ل�ساهد ).....(.
عى عليه باأن �أحد موظفيه �أخربه باأن �لب�ساعة و�سلت ومت �إدخالها �مل�ستودع وح�سرت �إىل  فعقب �ملُدَّ
�مل�ستودع وعاينت �لب�ساعة �لتي كانت تقدر كميتها بحمولة �أربع �إىل خم�ص �ساحنات وعندما وجدت 
�أن �لب�ساعة خمالفة لالأو�ساف �ملتفق عليها رف�ستها و�ت�سلت بال�ساهد �لأول ).....( يف �ليوم نف�سه 
للح�سور و�لطالع عليها كما �ت�سلت ).....( وبو�سطاء �لتفاق ).....( و).....( �أبناء ).....( وقد 
ِعي بعد �أن رف�ص �ملدعو  قمت باإر�سال �لب�ساعة على �ساحنات قمت با�ستئجارها و�إر�سالها �إىل �ملُدَّ
عى عليه غري �سحيح حيث ت�سلم  ِعي وكالة باأن ما ذكره �ملُدَّ ).....( �حل�سور ل�ستعادتها، فعقب �ملُدَّ
�إىل م�ستودعه  باإر�سالها  قام  عى عليه هو من  و�ملُدَّ �ملدينة  بعد معاينتها يف  �لب�ساعة  عى عليه  �ملُدَّ
يف جدة، ويوجد مبلفات �لدعوى �سند ��ستالم �لب�ساعة من قبل ).....( بتاريخ 1427/10/27هـ 
و�لذي هو و�سط �لعقد و�لوكيل يف ��ستالم �لب�ساعة كما �أنه ت�سلم )75.000( رياٍل مقابل جهوده 
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ِعي بعد خم�سة �أيام من �إبر�م �لعقد حيث  عى عليه �ملبلغ يف ح�ساب �ملُدَّ يف �إبر�م �لعقد وقد �أودع �ملُدَّ
ِعي بعد �أن قام بخ�سم �أتعابه فطلبت  قام �لو�سيط ).....( باإيد�ع مبلغ )123.500( يف ح�ساب �ملُدَّ
ِعي فطلب �سماع �سهادة و�سيطي  عى عليه تقدمي �لبينة على �إعادة �لب�ساعة �إىل �ملُدَّ �لد�ئرة من �ملُدَّ
ِعي ).....(  �لعقد كاًل من ).....( و).....( �أبناء ).....( و�للذين ي�سهد�ن �أن �لتفاق كان مع �ملُدَّ

ولي�ص مع و�لده و�أن �لتفاق كان بناء على �أن �ملالب�ص جديدة مرقعة وم�ستوردة حديثًا من �ل�سني.
وب�سوؤ�ل �ل�ساهد �لأول ).....( عن �سهادته �سهد قائاًل �أنني قمت بالتوفيق بني طريف �لدعوى عند 
باأن ب�ساعته جديدة ومرقعة وقد  �ملدعو ).....(  �لعقد قبل عام ون�سف تقريبًا حيث ذكر  �إبر�م 
كانت �لب�ساعة مغلفة يف كر�تني وقد مت توقيع �لتفاق على �أور�ق مكتبي من �سفحتني وهو �ملودع 
عى عليه يف  �ملُدَّ �إىل  �لب�ساعة  باإر�سال  قام  �أنه  للمطابقة وذكر  �أ�سله  �لدعوى وقدم  ن�سخته مبلف 
عى عليه يف �ليوم نف�سه �لذي  جدة بناء على �تفاق �لطرفني وتوقيعهما عقد �ملبايعة وقد �ت�سل باملُدَّ
عى  و�سلت فيه �لب�ساعة �إليه و�أخربين باأن �لب�ساعة رديئة وتخالف ما مت �لتفاق عليه، علمًا باأن �ملُدَّ
�إذ� كانت مطابقة للعينة �لتي عر�ست عليه يف  �أنه يقبل بالب�ساعة  عليه ��سرتط يف بد�ية �لتفاق 
عى عليه يف جدة يف وقت  مكتبة وكانت �لعينة جمموعة مالب�ص جديدة مت �إح�سارها �إىل موقع �ملُدَّ
عى عليه  �سابق على تاريخ �لتفاق وقال �ل�ساهد �إنه بعد ح�سول �خلالف ح�سرت �إىل م�ستودع �ملُدَّ
يف جدة بناء على طلب �ملحامي ).....( و�لذي كان وكياًل للمدعى يف ذلك �لوقت وعر�سنا �ل�سلح 
عى عليه بعد �أن عاينا جمموعًة من �لب�ساعة وكانت رديئة جدً� ول ت�سلح لال�ستعمال، وقد  على �ملُدَّ
عى  عى عليه وذلك باأن ي�سقط �ملُدَّ ِعي بعد �أن قبل به �ملُدَّ ِعي عر�ص �ل�سلح على �ملُدَّ طلب حمامي �ملُدَّ
ِعي �أخربه  عليه مبلغ )50.000( رياٍل من �ملبلغ �لذي �سلمه و�أن يتم ف�سخ �لعقد �إل �أن حمامي �ملُدَّ
ِعي يف �ليوم نف�سه  ِعي رف�ص �ل�سلح وذكر �ل�ساهد �أنه هو من قام بت�سليم �ل�سيك �إىل �ملُدَّ باأن �ملُدَّ
عى عليه وقال �ل�ساهد ل �أعلم متى قام �ملدعو ).....( ب�سرف  �لذي مت �إر�سال �لب�ساعة فيه �إىل �ملُدَّ
عى عليه قام باإر�سال �لب�ساعة �إىل �ملدعو ).....( فرف�ص ��ستالمها، وقد قمت  �ل�سيك وذكر �أن �ملُدَّ
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بال�ستمر�ر يف حماولة �ل�سلح بينهما و��ستاأجرت م�ستودعًا مت و�سع �لب�ساعة فيه، وذكر �ل�ساهد �أنه 
تكبد �أجرة �مل�ستودع حتى تاريخه و�هلل �سهيد على قوله.

ِعي  �ملُدَّ بني  مت  �لذي  �لتفاق  ح�سر  �إنه  قائاًل  �سهد  �سهادته  عن   ).....( �لثاين  �ل�ساهد  وب�سوؤ�ل 
عى عليه يف �ملدينة �ملنورة حيث مت �لوقوف على �مل�ستودع �لذي بني �لب�ساعة يف �ملدينة لياًل و�أن  و�ملُدَّ
عى عليه ��سرتط �أن �لب�ساعة ل ميكن معاينتها يف ذلك �لوقت وطلب �إر�سالها �إىل م�ستودعه يف  �ملُدَّ
عى عليه �ت�سل  جدة و�أنه يقبل بها �إذ� كانت مطابقة للعينة �ملعرو�سة عليه �سابقًا يف جدة و�أن �ملُدَّ
به و�أخربه باأن �لب�ساعة خمالفة للمو��سفات وقال �ل�ساهد لقد ح�سرت يف �ليوم نف�سه �لذي و�سلت 
عى عليه يف جدة وكانت رديئة وغري �ساحلة لال�ستخد�م هذ� ما لدى  فيه �لب�ساعة �إىل م�ستودع �ملُدَّ

من �سهادة و�هلل �سهيد على قويل.
يف  �سهادتهما  �سيناق�ص  و�أنه  ِعي  �ملُدَّ �ساهدي  عد�لة  على  لديه  مطعن  ل  باأنه  وكالة  ِعي  �ملُدَّ فعقب 
مو��سفات  حتديد  فيه  يتم  مل  عليه  عى  �ملُدَّ مع  �لتفاق  �أن   ).....( ِعي  �ملُدَّ وذكر  �ملقبلة  �جلل�سة 
�لب�ساعة من حيث �جلودة ول �ملقا�سات و�أن �لتفاق كان فقط على �أن عدد �لب�ساعة مليون قطعة 
ِعي غري �سحيح و�أن �لتفاق كان على  عى عليه باأن ما ذكره �ملُدَّ تزيد قلياًل �أو تنق�ص قلياًل فعقب �ملُدَّ
عى  ِعي ).....( باأنه مت عر�ص عينات على �ملُدَّ عينات حمددة مت عر�سها علّي يف جدة فعقب �ملُدَّ

عليه هي جمموعة من �ملالب�ص بع�سها رديء وبع�سها جيد.
وبجل�سة 1429/4/30هـ قدم �ملدعيان وكالة ).....( و).....( مذكرة �أرفقا بها �سورة عقد �إيجار 
عى عليه وذكر �أن  �مل�ستودع �لذي ذكر� �أن �لب�ساعة توجد به حاليًا و�لذي مت ��ستئجاره من قبل �ملُدَّ
عى عليه مل يت�سمن وجود �أية مو��سفات للب�ساعة و�أن �لتفاق كان على عددها  �لعقد �ملربم مع �ملُدَّ
عى عليه يف مدينة جدة ل تت�سمن مو��سفات  فقط مليون قطعة و�أن �لعينات �لتي مت عر�سها على �ملُدَّ
�لب�ساعة لأن �لب�ساعة كثرية جدً� ومتنوعة من مالب�ص جاهزة وعطور�ت و�أقم�سة منها ما هو جيد 
وما هو رديء كانت حمفوظة يف كر�تني خمتلفة �ملقا�سات ي�سل عددها �إىل )60.000( كرتون بها 
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عى عليه مبدينة جدة عددها حو�يل �أربعني  ب�سائع خمتلفة �لأنو�ع و�أن �لعينات �لتي عر�ست على �ملُدَّ
عى عليه بها جيدها ورديئها كما �أنه فح�ص �لب�ساعة قبل ��ستالمها وقبل �أن يدفع  عينة وقبل �ملُدَّ
عى عليه باأن ما ذكره  ِعي، فعقب �ملُدَّ مبلغ )200.000( رياٍل �لفارق بني �سعر ب�ساعته وب�ساعة �ملُدَّ
ِعي غري �سحيح ومعار�ص ب�سهادة �ل�سهود جميعهم، وذكر �أن �لعينات �لتي عر�ست عليه  وكيال �ملُدَّ
يف مدينة جدة قبل �لعقد كانت حتدد مو��سفات �لب�ساعة ولي�ص بينهما ب�ساعة رديئة ول يعقل �أن 
ِعي  يتم �سر�ء ب�ساعة رديئة بل �إن �لعينة كانت مقربة لل�سر�ء وقد �ثبت �ل�سهود خمالفة ب�سائع �ملُدَّ

للعينات.
�أحدً�  �أفو�ص  ومل  ��ستاأجره  مل  حاليًا  �لب�ساعة  به  توجد  �لذي  �مل�ستودع  �أن  عليه  عى  �ملُدَّ و�أ�ساف 
با�ستئجاره ولكن �ل�ساهد ).....( ح�سب �أقو�له يف �سهادته تربع با�ستئجار �مل�ستودع بفر�ص �ل�سلح 
كما �أن لل�ساهد عالقة باملدعى حيث قام باإعطائه )75.000( رياٍل من مبلغ )200.000( �ملذكورة 
ِعي ).....( باأن �لعينات مل تكن ملزمة ول حتدد مو��سفات �لب�ساعة وقد قبل  فرق �ل�سعر فعقب �ملُدَّ
ِعي بالب�ساعة عندما �ساهدها يف �مل�ستودع يف �ملدينة وفتح بع�ص �لكر�تني �لتي كانت �لب�ساعة  �ملُدَّ
ِعي غري �سحيح  عى عليه باأن ما ذكره �ملُدَّ خمزنة فيها وقد فتح حو�يل خم�سني كرتونًا، فعقب �ملُدَّ
و�أنني وقفت على �مل�ستودع لياًل ح�سبما جاء يف �سهادة �ل�سهود ومل يتم �لقبول بالب�ساعة �إل ب�سرط 
فح�سها ومطابقتها للعينات بعد و�سولها �إىل م�ستودعي بجدة �أما مبلغ �لـ)200.000( رياٍل فقد مت 
ِعي ).....( حيث قال �إنه من غري �ملعقول �إر�سال هذه �لكمية �لكبرية من  دفعها بناء على �سرط �ملُدَّ

�لب�سائع دون وجود دفعة مالية مقدمة وقد مت �لتفاق علي �أن ت�سلم �لدفعة �إىل �لو�سيط ).....(.
عى عليه و�سلمته  عى عليه غري �سحيح وقال �إنني وثقت يف �ملُدَّ ِعي ).....( باأن ما ذكره �ملُدَّ فعقب �ملُدَّ
عى عليه �إل  �مل�ستودع مبفتاحه ليقوم بنقل �لب�ساعة على طريقته ومل �أكن قد ت�سلمت �أي مبلغ من �ملُدَّ
عى  �أنني ��سرتطت عليه باأل ينقل �لب�ساعة حتى ي�سلمني �ملائتي �ألف رياٍل فرق �ل�سعر وقد قام �ملُدَّ
للب�ساعة جيدها  عى عليه  �ملُدَّ بينته على قبول  ِعي ).....(  �ملُدَّ �لد�ئرة من  عليه بتحويل فطالبت 
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ورديئها �سو�ء، فذكر �أنه ل بينة لديه �سوى ما قدمه �سابقًا، و�ساألته �لد�ئرة عن �سبب عدم قبوله 
�إجباري على  عى عليه حاول  �ملُدَّ باأن  فاأجاب  �ملدينة  �إىل  �إعادتها من جدة  بعد  �لب�ساعة  ل�ستالم 
��ستعادة �لب�ساعة و�أوقف �لرتيالت حمملة بالب�سائع �أمام مقر عملي ملدة يومني حماوًل �إحر�جي 
عى عليه ذكر �أنه  ل�ستالمها كما �أن عدد �لرتيالت �لتي ح�سرت كانت ثالثة فقط يف حني �أن �ملُدَّ
يت�سلم  باأنه مل  عى عليه  �ملُدَّ �إىل جدة يف خم�ص تريالت، فعقب  �ملدينة  ونقلها من  �لب�ساعة  ت�سلم 

ِعي. ِعي هو �لذي �أر�سلها وقد مت �إعادتها جميعها �إىل �ملُدَّ �لب�ساعة و�أن �ملُدَّ
وبجل�سة 1429/6/12هـ قررت �لد�ئرة �سم �أور�ق �لق�سية رقم )5/677/ق( لعام 1428هـ �ملقامة 
)10/د/ رقم  و�لع�سرين  �لثانية  �لتجارية  �لد�ئرة  حكم  فيها  �ل�سادر   ).....( �سد   ).....( من 
ِعي يف طلب ميني  جت/22( لعام 1428هـ وباجلل�سة ذ�تها �أفهمت �لد�ئرة �ملدعيني وكالة بحق �ملُدَّ
عى عليه ميني �ل�ستظهار على جو�به  عى عليه فقرر� �لكتفاء بالبينات، فطلبت �لد�ئرة من �ملُدَّ �ملُدَّ
�أقبل  مل  �أنني  �جلبار  �لقوى  �ل�سمد  �لفرد  �لأحد  �لو�حد  �لعظيم  باهلل  �أق�سم  قائاًل  �ليمني  فاأدي 
ِعي رديئها وجيدها و�أنني ��سرتطت ل�ستالم �لب�ساعة �أن تكون مو�فقة  �لب�ساعة �ملباعة من قبل �ملُدَّ
ِعي قبل توقيع �لعقد و�أنني مل �أحتقق من كامل �لب�ساعة عند وقويف على  للعينات �لتي عر�سها �ملُدَّ
ِعي يف �ملدينة �ملنورة ومل �أقبل بها على �لنحو �ملدعى به و�أنني مل �أطلب من �لو�سيط  م�ستودع �ملُدَّ
�أنت  باأنك   ).....( قلت  بل  �ملنورة  �ملدينة  يف  �لب�ساعة  لو�سع  م�ستودعًا  يل  ي�ستاأجر  �أن   ).....(
�لو�سيط يف �لعقد و�إذ� ��ستاأجرت م�ستودعًا لو�سع �لب�ساعة فيه ف�ستاأخذ �لأجرة من �ل�سخ�ص �لذي 

تكون �لب�ساعة يف م�سوؤوليته.
عى عليه عن �سبب ت�سليم مبلغ �لـ)200.000( رياٍل �إىل �ملدعو ).....( وعدم  ف�ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ
�لطرف  �إىل  �ملبلغ  يدفع  �أن  على  ين�ص  �لعقد  �أن  رغم  مبا�سرة  ب�سورة  ِعي  �ملُدَّ وكيل  �إىل  ت�سليمه 
�إحالة �ملبلغ �إىل  ِعي ).....( ومل يعرت�ص على  �أن ذلك كان بناء على �لتفاق مع �ملُدَّ �لثاين فذكر 
�أنه كان يعلم باأتعاب �لو�سيط ومل يتفق معه على �أي مبلغ و�أنه ل بينة  عى عليه  �لو�سيط وذكر �ملُدَّ
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ِعي ).....( باأد�ء �ليمني ثم �أد�ها قائاًل  ِعي �إن كان ينكر ذلك فا�ستعد �ملُدَّ لديه و�أنه يطلب ميني �ملُدَّ
عى عليه باأنني �تفقت معه على �أن يتم ت�سليم مبلغ �ملائتي �ألف  �أق�سم باهلل �لعظيم �أن ما ذكره �ملُدَّ
رياٍل �ملذكورة يف �لعقد �إىل �لو�سيط ).....( غري �سحيح بل �إن �تفاقي معه كان على �أن ي�سلمني 
مبلغ  �لو�سيط  ��ستقطع  وقد  �أتعاب  �أية  على  �ملذكور  �لو�سيط  مع  �أتفق  �أنني مل  كما  �سخ�سيًا  �ملبلغ 
)75.000( رياٍل دون مو�فقتي �مل�سبقة ولكني قبلت باأن ي�ستقطع �ملبلغ بعد �أن �أخربين باأنها �أتعابه 
ِعي ).....( مع �لو�سيط فعقب  عى عليه باأنه مل يعلم باتفاق �ملُدَّ و�هلل �سهيد على قويل، فعقب �ملُدَّ
من  ياأخذ  مل  باأنه  �لو�سيط  يل  ذكر  �أن  بعد  �ملبلغ  �لو�سيط  باإعطاء  ر�سيت  باأنني   ).....( ِعي  �ملُدَّ
ِعي �أية �أتعاب ور�سيت باأن يح�سب مبلغ �لأتعاب على وحدي. ثم قرر �لأطر�ف �كتفاءهم وطلبو�  �ملُدَّ

�لف�سل يف �لدعوى.

وحيث �لثابت �أن �لق�سية رقم )5/677/ق( لعام 1428هـ �ملقامة من ).....( �سد ).....( و�لتي 
عى عليه  �سبق �إقامتها �أمام �لد�ئرة �لتجارية �لثانية و�لع�سرين باملدينة �ملنورة طالبًا فيها �إلز�م �ملُدَّ
عى عليه عربونًا عن �لب�سائع �ملتفق على �سر�ئها و�أنه  برد مبلغ )200.000( رياٍل �مل�سلمة �إىل �ملُدَّ
ظهر عدم مطابقتها لأو�ساف �لعينات �ملتفق عليها، فالثابت �أن مو�سوع �لدعوى هو مو�سوع هذه 
عى عليه يف هذه �لدعوى ينفي  �لدعوى نف�سها و�أن �لأطر�ف فيها هم �أنف�سهم، غاية �لأمر �أن �ملُدَّ
علمه باأن �ملدعو ).....( وكيل عن و�لده �ملالك للب�ساعة وذكر �أن �ملدعو ).....( عرف نف�سه �إليه 
عى عليه(  على �أنه �ملالك للب�ساعة، حيث �إنه ل يرتتب على �لأمرين فرق بالن�سبة للم�سرتي )�ملُدَّ
ِعي ).....( باأنه فو�ص �بنه ).....( بالتعاقد، كما �أظهر �لتفوي�ص �مل�سادق عليه  بعد �أن �أظهر �ملُدَّ
من �لغرفة �لتجارية بتاريخ 1428/4/22هـ �لذي ن�ص على �أنه �سبق �أن فو�ص �بنه ).....( بتاريخ 
برف�ص �سم   ).....( عليه  عى  �ملُدَّ يجعل من مت�سك  �لذي  �لأمر  ذ�ته،  �ملو�سوع  1427/8/6هـ يف 
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ِعي ).....( �لتدخل يف �لدعوى  �لدعوى غري م�ستند �إىل �سبب �سحيح، وبخا�سة بعد �أن طلب �ملُدَّ
ِعي �لأ�سيل يف �لدعوى هو  �ملقامة من و�لده يف �ملذكرة �ملقدمة بجل�سة 1428/5/4هـ، وعليه فاإن �ملُدَّ
).....( وتكون دعوى ).....( �سد ).....( باعتباره �أ�سياًل ومالكًا للب�ساعة �ملتنازع عليها مرفوعة 

على غري ذي �سفة.
على  1427/10/16هـ  بتاريخ  تعاقد�  �لدعوى  طريف  �أن  فالثابت  �لدعوى.  ملو�سوع  بالن�سبة  �أما 
ِعي لب�ساعته �ملوجودة يف م�ستودعه يف �ملدينة �ملنورة و�لتي هي مالب�ص بجميع �أنو�عها  مقاي�سة �ملُدَّ
منها  و�ثنني  �أحدها مبدينة جدة  �ملوجود  �لثالثة  عليه  عى  �ملُدَّ م�ستودعات  �ملوجودة يف  بالب�ساعة 
عى عليه للمدعى مبلغًا قدره )200.000( رياٍل  يف مدينة �لريا�ص، وت�سمن �لتفاق �أن يدفع �ملُدَّ
ِعي مببلغ )4.500.000( رياٍل  زيادة على ما �حتوته �مل�ستودعات �لثالثة، حيث قدرت ب�ساعة �ملُدَّ
عى عليه مببلغ )4.300.000( رياٍل وعلى �أن كل طرف ي�ستلم ب�ساعته ��ستالمًا ر�سميًا  وب�ساعة �ملُدَّ
بح�سور �لطرف �لآخر وبعد �ل�ستالم يكون كل طرف م�سوؤول عن ب�ساعته و�أن يتم �إثبات كل ب�ساعة 
على حد� من �لأطر�ف وكل م�سوؤول عن ب�ساعته م�سوؤولية تامة ويتم تغيري �لأقفال �خلا�سة بالأبو�ب 

على كل طرف.
�أن �لتفاق �ملربم بني �لطرفني خال من بيان �لأو�ساف �ملبينة للب�ساعة �خلا�سة بكل  وحيث ثبت 
منها ومن بيان عددها و�أنو�عها بيانًا يحقق �لعلم باملبيع ويرفع �جلهل عنه، رغم �أن �لتفاق ين�سب 
على ب�سائع قدر �لطرفني قيمتها مببالغ كبرية ولي�ص من �ساأن �أمثال هذه �لب�سائع و�أن تباع جز�فًا، 
ويفتقد  للنز�ع  �ملق�سية  يرفع �جلهالة  وبالثمن ومبا  باملبيع  �لعلم  ل�سرط  فاقدً�  �لتفاق  مما يجعل 
�لعقد ب�سبب ذلك لل�سحة بل هو عقد باطل للجهالة �لتي ��ستمل عليها ركني �لعقد �ملبيع و�لثمن. 
وحيث ثبت �أن طريف �لعقد مل يلتزما �أي�سًا بال�سرط �ملن�سو�ص عليه يف �لعقد باأن يكون ت�سليم كل 
و�أنه بعد �ل�ستالم يكون كل طرف  من �لطرفني لب�ساعته ت�سليمًا ر�سميًا وبح�سور �لطرف �لآخر 
عى عليه  �أن �ملُدَّ �أثبت �ل�ساهد ).....(  م�سوؤول عن ب�ساعته ح�سبما ظهر من وقائع �لدعوى حيث 
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مو�فقة  تكون  �أن  ��سرتط ل�ستالمها  و�أنه  لياًل  عليها  وقوفه  كان  �ملدينة  �لب�ساعة يف  ��ستالم  عند 
عى عليه �سهادة �ل�ساهد بيمينه  للعينات �ملعرو�سة عليه و�أنه طلب �إر�سالها �إىل جدة وقد عزز �ملُدَّ
عى عليه ��سرتط مطابقة �لب�ساعة للعينات و�أنه مل ي�ستلم �لب�ساعة ح�سبما  �لأمر �لذي يثبت �أن �ملُدَّ
ِعي  جاء يف �لدعوى، وذلك ب�سبب وقوفه عليها لياًل و�أنه طلب �إر�سالها �إليه �إىل جدة، وقد ذكر �ملُدَّ
عى عليه و�سلمه �لب�سائع دون �أن يقدم �لدليل على قوله �لأمر �لذي يثبت يف  ).....( باأنه وثق يف �ملُدَّ

حقه �لتفريط يف �للتز�م بالعقد و�سروطه.
ِعي وكالة �أقر بجل�سة 1428/11/2هـ باأنه ل بينة لديه على ت�سليم �لب�ساعة للمدعى عليه  كما �أن �ملُدَّ
�سوى �مل�ستند رقم )1( �ملرفق بالئحة �لدعوى وما قدمه من �سهود، فالثابت �أن �مل�ستند �ملذكور ل 
عى  ِعي �لبينة على �أن �ملُدَّ ِعي �لب�ساعة ف�ساًل عن �لقبول بها كما �أنه مل يقدم �ملُدَّ يثبت ت�سليم �ملُدَّ
بل  �إىل جدة  �ملدينة  بعثها من  تكاليف  �أنه دفع  ول  نيابة عنه  �لب�ساعة  با�ستالم  �أحدً�  عليه فو�ص 
عى عليه طلب �إر�سال �لب�ساعة �إليه �إىل جدة م�سرتطًا  �لثابت من �سهادة �ل�ساهد ).....( �أن �ملُدَّ

ِعي ).....( فمرجوحة يف مقابل �سهادة �ل�سهادتني. مو�فقتها للعينات، �أما �سهادة �ساهد �ملُدَّ
عى عليه مل تكن حمددة  ِعي باأن ب�ساعته �ملباعة على �ملُدَّ وحيث �إنه ف�ساًل عما �سبق فاإن دعوى �ملُدَّ
�لأو�ساف ول م�سروطة باأن تكون جيدة تثبت بطالن �لعقد ف�ساًل عن �أنها دعوى مر�سلة ومناق�سة 
ب�سهادة �ل�ساهدين ).....( و).....( و�أبناء ).....( �للذين �أدليا ب�سهادتهما بجل�سة 1429/2/23هـ 
ِعي ).....( ذكر �أن ب�ساعته جديدة ومرقمة  ِعي يف عد�لتهما وقد �أثبتا �أن �ملُدَّ و�للذين مل يطعن �ملُدَّ
عى عليه  عى عليه ��سرتط ل�ستالمها �أن تكون مو�فقة للعينات �لتي عر�ست عليه كما �أدى �ملُدَّ من �ملُدَّ
ِعي نف�سه ).....( �أن  �ليمني �ملعززة جلو�به �ملو�فق لل�سهادة وقد �أثبت �ل�ساهد�ن وكذ� �ساهد �ملُدَّ
عى عليه  عى عليه رف�ص ��ستالمها �لأمر �لذي يجعل من رد �ملُدَّ �لب�ساعة كانت رديئة جدً� و�أن �ملُدَّ
للب�ساعة �ملخالفة ملا مت �لتفاق عليه ��ستنادً� �إىل �ل�سرط �ملتفق عليه ت�سرفًا م�سروعًا بينهما ويجعل 
ِعي ).....( عن ت�سلم �لب�ساعة �ملردودة �إليه خمالف ملا مت �لتفاق عليه، ف�ساًل عن  من �متناع �ملُدَّ
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عى عليه �أعاد �إليه �لب�ساعة و�أنها مكثت �أمام مقر عمله �أيامًا وهو  ِعي ).....( �أقر باأن �ملُدَّ �أن �ملُدَّ
عى عليه بدفع مبلغ )4.300.000( رياٍل  ِعي �إلز�م �ملُدَّ ر�ف�ص ��ستالمها مما يجعل من طلب �ملُدَّ
ت�سمن  بيعًا  كان  بل  ثمن  مقابل  فيه  �لبيع  يكن  و�لذي مل  عليه  عى  �ملُدَّ مع  �ملربم  لالتفاق  خمالف 
عى عليه يف م�ستودعاته �لثالثة، كما �أن طلبه طلبًا فاقد �لدليل  ِعي بب�سائع �ملُدَّ مقاي�سة ب�سائع �ملُدَّ
وخمالف للعقد ومناق�ص بال�سهادة و�ليمني وم�ستوجبًا لذلك كله للرف�ص، ول ينال من ذلك ما ذكره 
�أو  باأربع  تقدر  �لب�سائع  كمية  باأن  �أقر  و�أنه  تريالت  ثالثة  �أعاد  عليه  عى  �ملُدَّ باأن   ).....( ِعي  �ملُدَّ
�ساحنات فالثابت �أن هذ� �لدفع ل ي�سلح م�ستندً� للمدعى لأنه فرط يف فح�ص �لب�ساعة �ملعادة عند 
و�سولها له للتاأكد من نق�سانها فاإن �أحجام �ل�ساحنات �سعتها على �لتحميل و�لتخزين غري متماثل 
تثبت  مل  �أنه  كما  بوزن،  �أو  بو�سف  �أو  بعدد  �إر�سالها  عند  �لب�ساعة  ت�سليم  ي�سبط  مل  ِعي  �ملُدَّ ولأن 
�أحجام �ل�ساحنات �ملر�سلة ول �لعائدة ول دليل للمدعى يف هذ� �ل�ساأن ي�سح �ل�ستناد عليه وقد �أدى 

عى عليه �ليمني �لنافية للدعوى. �ملُدَّ
عى عليه و�أنه ��ستاأجر لها م�ستودعًا  ِعي لإثبات �أن �لب�ساعة ل تز�ل بحوزة �ملُدَّ وحيث �إن ما قدمه �ملُدَّ
يف �ملدينة و��ست�سهد بعد �لإيجار �ملقدم بجل�سة 1429/4/20هـ ن�سخة منه فالثابت �أن �سورة �لعقد 
عى عليه  �ملذكورة ل تثبت �أن للمدعى عليه �سلة بالعقد ولي�ص عليه توقيع �أي م�ستاأجر وقد �أنكره �ملُدَّ
وحلف �ليمني على نفي �لدعوى يف هذ� �جلانب ف�ساًل عن �إقر�ر �ل�ساهد باأنه ��ستاأجر �مل�ستودع على 

ِعي فاقدً� لدليله يف هذ� �ل�ساأن �أي�سًا. ح�سابه، ويكون �ملُدَّ
�إىل  �سلمها  �لتي  رياٍل   )200.000( مبلغ  برد  ِعي  �ملُدَّ باإلز�م  عليه  عى  �ملُدَّ طلب  �أن  �لثابت  وحيث 
�أنها فرق �ل�سعر بني قيمة �لب�ساعتني �ملتفق علي مقاي�ستهما ببع�سهما، فالثابت من  ِعي على  �ملُدَّ
عى عليه �سلم �ملبلغ كاماًل �إىل �لو�سيط و�أنه مل يتفق مع �لو�سيط على ��ستقطاع  وقائع �لدعوى �أن �ملُدَّ
ِعي ).....( �أقر باأنه �رت�سى للو�سيط با�ستقطاع مبلغ  �سيء من �ملبلغ مقابل �أتعابه بل �لثابت �أن �ملُدَّ
يجعل  �لطرفني  بني  �ملربم  �لتفاق  ببطالن  �حلكم  فاإن  وبذلك  و�ساطته  مقابل  رياٍل   )75.000(
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ِعي ��ستعادة �ملبلغ �لذي دفعه كاماًل لأنه مل يتم تنفيذ �لعقد بالن�سبة له وفقًا لل�سروط  من حق �ملُدَّ
�ملتعاقد عليها ومل يكن �لإخالل من قبله كما �أنه مل ي�ستلزم للو�سيط ب�سيء ومل يت�سلم �لب�ساعة على 

ِعي. �لنحو �ملتفق عليه مع �ملُدَّ
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

عى عليه ).....(. اأواًل: رف�س دعوى ).....( �ضد املُدَّ

ثانياً: اإلزام ).....( �ضجل مدين رقم ).....( باأن يدفع ).....( مبلغاً قدره مائتي األف رياٍل.

ثالثاً: عدم قبول دعوى ).....( �ضد ).....( لرفعها على غري ذي �ضفة. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/1558/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 148/د/جت/11 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 398/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/12/21هـ

عقد بيع – م�ضادقة – الدفع باالإكراه – �ضرط قبوله.

َعى عليها �ملديونية ودفعها بالتوقيع على  مطالبة �ملدعية للمدعى عليه بقيمة �لب�ساعة - �إنكار �ملُدَّ
ِعية لوقوع �إكر�ه عليها – �مل�سادقة على ك�سف �حل�ساب يف حقيقتها  م من �ملُدَّ ك�سف �حل�ساب �ملقدَّ
َعى عليه بينة على دفعه بالإكر�ه – ل ي�سح �سرعًا �لتذرع  تعترب �إقر�رً� باملديونية – عدم تقدمي �ملُدَّ
بعدم �حل�سول على �حلق �إل بالتوقيع على ك�سف �حل�ساب؛ لأن ذلك لي�ص من قبيل �لإكر�ه �ملفِقد 

عي �ملبلغ مو�سوع �لدعوى. َعى عليه باأن يدفع للمدَّ لالأهلية – موؤدى ذلك: �إلز�م �ملُدَّ

مببلغ  لها  مدين  عليه  َعى  �ملُدَّ �أن  فيها  تذكر  �دعاء  بالئحة  ِعية  �ملُدَّ تقدم  يف  �لوقائع  تتلخ�ص 
)27.300.32( رياًل، ومل ي�سدده لها رغم مر�جعتها له يف ذلك ووعوده �ملتكررة، وتطلب �إلز�مه 
ِعي  َعى عليه، �أو من ميثله ح�سر �ملُدَّ بذلك. وبعد تد�ول �لق�سية ونظرها عدة جل�سات تغيب فيها �ملُدَّ
ِعي  �ملُدَّ وكيل  فطلب   ،).....( وكالة  عليه  َعى  �ملُدَّ حل�سوره  وح�سر  �ليوم،  بجل�سة   ).....( وكالة 
َعى عليه مببلغ )�سبعة وع�سرين �ألفًا وثالثمائة و�ثنني وثالثني رياٍل وخم�ص  �حلكم ملوكلته باإلز�م �ملُدَّ
و�ستني هللة( مقابل ب�ساعة مباعة، و�أن م�ستند موكلته عبارة عن ك�سف �أرفق �سورته مبلف �لق�سية، 
َعى عليه وكالة قدم مذكرة جو�بية ذكر فيها �أن موكله ينكر �ملديونية، و�أن  وبطلب �جلو�ب من �ملُدَّ
ِعية، حيث مل ي�ستطع �حل�سول على  توقيعه على ك�سف �حل�ساب كان مكَرهًا على ذلك من ِقبل �ملُدَّ
َعى  ِعية باأن ما ذكره �ملُدَّ ب وكيل �ملُدَّ �إل بالتوقيع على هذ� �لك�سف، فعقَّ حقوقه �لتي على �ل�سركة 
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عليه يف مذكرته غري �سحيح؛ حيث مل يكن هناك �إكر�ه من ِقبل موكلته على ذلك، وطلب �إلز�مه 
مببلغ �لدعوى.

َعى عليه باملديونية �مل�ستحقة وقدرها )27.300.32( رياًل م�ستندً�  ِعي يطلب �إلز�م �ملُدَّ وملَّا كان �ملُدَّ
َعى عليه مبطابقة �لر�سيد، و�ملذَيّل بختمه  يف ذلك �إىل ك�سف �حل�ساب �مل�ساَدق عليه من ِقبل �ملُدَّ

وتوقيعه.
َعى عليه وكالة مل ينكر م�سادقة موكله على ك�سف �حل�ساب، ومل يطعن يف �سحتها،  �ملُدَّ وملَّا كان 
ِعية؛ حيث �إنه مل ي�ستطع �حل�سول على حقوقه �لتي  و�إمنا دفع باأن موكله كان مكَرهًا من ِقبل �ملُدَّ

ِعية �إل بالتوقيع على هذ� �لك�سف. على �ل�سركة �ملُدَّ
َعى عليه على ك�سف �حل�ساب يف حقيقتها �إقر�رً� باملديونية، و�عرت�فًا بثبوتها  وملَّا كانت م�سادقة �ملُدَّ

وفقًا للقاعدة �لفقهية "�لإقر�ر بالكتابة كالإقر�ر بالل�سان".
َعى عليه بينته عليه ف�ساًل عن كونه لي�ص  م �ملُدَّ وملَّا كان �لدفع بالإكر�ه على خالف �لأ�سل، ومل يقدِّ
من قبيل �لإكر�ه �ملفِقد لالأهلية، فاإن هذ� �لدفع ل يكون �سحيح �سرعًا، ويتعني رف�سه ويتبني بذلك 
ِعية �ملديونية، ويتعني �حلكم وفقًا  �سحة �لدعوى، وثبوت �مل�سادقة على �حل�ساب، و��ستحقاق �ملُدَّ

لذلك. 
عية  للمدَّ يدفع  باأن   ).....( معر�س  �ضاحب   ).....( عليه  َعى  املُدَّ باإلزام  الدائرة  حكمت  لذلك 

واثنان  رياٍل  وثالثمائة  األفاً  وع�ضرون  )�ضبعة  وقدره  مبلغاً   ).....(  ).....( ال�ضعودية  ال�ضركة 

وثالثون هللة(.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/989/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي: 78/د/جت/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 111/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/3/27هـ

عقد بيع بالتق�ضيط – ك�ضف ح�ضاب – م�ضادقة.

– تقدمي  منها  ��سرتتها  �لتي  �ل�سيارة  �أق�ساط  قيمة  ب�سد�د  عليها  َعى  �ملُدَّ باإلز�م  ِعية  �ملُدَّ مطالبة 
ق  وك�سف ح�ساب م�سدَّ عليها  عى  للمدَّ بالتق�سيط  �ل�سيارة  بيع  �تفاقية  كربونية من  ِعية �سورة  �ملُدَّ
�سريكًا  لها  باأن  ودفعها  ِعية  �ملُدَّ مع  �لتعامل  عليها  َعى  �ملُدَّ �إنكار  – عدم  �ملطالبة  منها مببلغ  عليه 
ذمة  يف  �ملطالبة  مبلغ  ثبوت  – �أثره:  منها  و�ملتبقي  دة  �مل�سدَّ �لأق�ساط  مبقد�ر  �أعلم  وهو  �أجنبيًا، 

عية �ملبلغ مو�سوع �لدعوى. َعى عليها باأن تدفع للمدَّ َعى عليها – موؤدى ذلك: �إلز�م �ملُدَّ �ملُدَّ

 نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.
قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ  وم�سمونه: " نقل �خت�سا�سات هيئات 
ح�سم �ملنازعات �لتجارية �ملن�سو�ص عليها يف �لنظم و�لقر�ر�ت مبا فيها �ملنازعات �ملتفرعة عن 

تطبيق نظام �ل�سركات �إىل ديو�ن �ملظامل".
 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ . وم�سمونه: "تويل ديو�ن �ملظامل �لنظر 

يف �لق�سايا �لنا�سئة عن �لأعمال �لتجارية بالتبعية �إىل حني �إن�ساء �ملحاكم �لتجارية".

ِعية ).....( تقدم بالئحة دعوى ذكر فيها مطالبة موكلته  تتح�سل وقائع �لدعوى يف �أن وكيل �ملُدَّ
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َعى عليها مببلغ قدره )�أربعة و�ستون �ألفًا و�سبعمائة وخم�سون( رياًل )64.750( قيمة �أق�ساط  �ملُدَّ
َعى عليها ب�سد�د �ملبلغ �ملذكور و�أرفق  �سيارة من نوع ني�سان باترول موديل 2002م، ويطلب �إلز�م �ملُدَّ
ما ر�آه �سندً� لدعو�ه، ويف �سبيل نظر �لدعوى حددت �لد�ئرة عدة جل�سات، ففي جل�سة 1428/2/28هـ 
ِعية عن دعو�ه �أحال  َعى عليها، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ ِعية كما ح�سر �ساحب �ملوؤ�س�سة �ملُدَّ ح�سر وكيل �ملُدَّ
َعى عليها �أفاد باأن له  على �لتف�سيل �لو�رد بالئحة �لدعوى، وبطلب �لإجابة من �ساحب �ملوؤ�س�سة �ملُدَّ
دة و�ملبلغ �ملتبقي، و�سيقوم مبر�جعته؛ ليعلم ما له وما عليه،  �سريكًا �أجنبيًا هو �أعلم بالأق�ساط �مل�سدَّ
عية، ثم عقدت �لد�ئرة جل�ستني مل يح�سر فيهما من ميثِّل  م�سيفًا �أنه م�ستعد بدفع �ملبلغ �ملتبقي للمدَّ
َعى عليها باأنه ل يز�ل يبحث  َعى عليها. ويف جل�سة 1428/12/26هـ �أفاد �ساحب �ملوؤ�س�سة �ملُدَّ �ملُدَّ
مع �سريكه �لأجنبي �سد�د متبقي قيمة �ل�سيارة �ملذكورة، وي�ستمهل حلث �سريكه على �ل�سد�د. ويف 
َعى عليها �إفادة خطية ذكر فيها �أنه يلتم�ص قبول  م �ساحب �ملوؤ�س�سة �ملُدَّ جل�سة 1428/12/28هـ قدَّ
�عتذ�ره، وتاأجيل نظر �لق�سية حتى يتم ت�سفية جميع متعلقات موؤ�س�سته، وبعر�ص ذلك على وكيل 
م ك�سفًا ح�سابيًا  َعى عليها مببلغ �ملطالبة وقدَّ ِعية �أفاد باأن هذ� �لطلب قد تكرر، ويطلب �إلز�م �ملُدَّ �ملُدَّ

يو�سحه، و�كتفى �لطرفان بذلك، وعليه مت قفل �ملر�فعة ورفع �لق�سية للدر��سة.

�لدعوى  �إن  وحيث  وم�ستند�تها،  �لق�سية  �أور�ق  على  �لطالع  وبعد  و�لإجابة  �لدعوى  �سماع  وبعد 
َعى عليها باأن تدفع مبلغًا قدره �أربعة  ِعية تنح�سر يف مطالبته باإلز�م �ملُدَّ م بها وكيل �ملُدَّ �لتي تقدَّ
َعى  �ملُدَّ �أق�ساط �سيارة قامت  �ألفًا و�سبعمائة وخم�سون رياًل )64.750( ميثل متبقي قيمة  و�ستون 
عليها ب�سر�ئها من موكلته، وحيث �إن �أ�سا�ص هذه �ملطالبة هو تعامل جتاري بني �لطرفني، فاإنه يعد 
من �لأعمال �لتجارية �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة �لثانية من نظام �ملحكمة �لتجارية، و�لتي تخت�ص 
�ملادة  و�لف�سل فيها ح�سب ن�ص  �لنا�سئة عنها،  �ملنازعات  �لتجارية بديو�ن �ملظامل بنظر  �لدو�ئر 
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)443( من نظام �ملحكمة �لتجارية، وقر�رّي جمل�ص �لوزر�ء رقم )241( لعام 1407هـ ورقم )261( 
بتاريخ 1423/11/17هـ كما تخت�ص هذه �لد�ئرة بنظر �لدعوى، و�لف�سل فيها، بناًء على قر�ر�ت 

مة للدو�ئر لخت�سا�ص �لدو�ئر �لتجارية �لنوعي و�ملكاين. وتعاميم معايل رئي�ص �لديو�ن �ملنظِّ
ِعية يطلب �حلكم باإلز�م  وحيث �إنه فيما يخ�ص نظر هذه �لدعوى مو�سوعًا، فاإنه ملَّا كان وكيل �ملُدَّ
م �ل�سورة �لكربونية لتفاقية بيع �سيارة بالتق�سيط  َعى عليها باأن تدفع �ملبلغ �ملذكور �أعاله، وقدَّ �ملُدَّ

م ك�سفًا ح�سابيًا م�ساَدقًا عليه من ِقبل موكلته مببلغ �ملطالبة. َعى عليها، كما قدَّ على �ملُدَّ
ِعية، و�إمنا دفع باأن له �سريكًا  َعى عليها �سحة �لتعامل مع �ملُدَّ وحيث مل ينكر �ساحب �ملوؤ�س�سة �ملُدَّ
دة، و�ملبلغ �ملتبقي و�أنه �سيقوم بحثِّ �سريكه على �ل�سد�د، وحيث  �أجنبيًا، وهو �أعلم بالأق�ساط �مل�سدَّ
عية بعد  َعى عليها مبلغ �ملطالبة، و�أنه م�ستعد ب�سد�د �ملبلغ �ملتبقي للمدَّ مل ينكر �ساحب �ملوؤ�س�سة �ملُدَّ

َعى عليها مببلغ �ملطالبة. مر�جعة �سريكه، فاإن �لد�ئرة تذهب �إىل �إلز�م �ملُدَّ
عية  َعى عليها موؤ�ض�ضة ).....( ل�ضاحبها ).....( باأن تدفع للمدَّ لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

هو  ملا  )64.750(؛  ريااًل  وخم�ضون(  و�ضبعمائة  األفاً  و�ضتون  )اأربعة  قدره  مبلغاً   ).....( �ضركة 

مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/3572/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 8/د/جت/8 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 159/اإ�س/3 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/5/4هـ

الرهن   – امللكية  �ضرط  العقدين-  حمل  وحدة  بالتاأجري-  متلك  -عقد  بالتق�ضيط  بيع  عقد 

التجاري. 

عى عليها بالتعوي�ص عن �لأ�سر�ر �لتي حلقت به ل�سحبها عدد من �سيار�ته  ِعي �إلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
ب�سبب تاأخره عن �سد�د بع�ص �لأق�ساط:

1- ثبوت �أن �لعقدين ت�سمنا حماًل و�حدً� �ملتعاقد عليه، وقرر طرفا �لنز�ع �أن �لعقد �لأخري )�لتملك 
عى عليها مبجرد ت�سديد كامل �أق�ساط �ل�سيار�ت بنقل ملكيتها تلقائيًا للمدعى  بالتاأجري( يلزم �ملُدَّ
ِعي بالعقد �لأخري  عى عليها باإعادة �لتعاقد مع �ملُدَّ دون قيد �أو �سرط- �لتكييف �ل�سرعي لت�سرف �ملُدَّ
بينهما،  �لأول  بالعقد  مباعة  لأنها  �لتعاقد؛  حمل  لل�سيار�ت  �ملوؤجر  ملكية  لعدم  �لعقد؛  بطالن  هو 
عى عليها لإ�سافة �سمانات �أخرى ل�ساحلها وتغيريً� جلوهر  وما �لعقد �لأخري �إل حماولة من �ملُدَّ
�لعقد �لأول )عقد �لبيع بالتق�سيط( �لذي مت بتو�فر �سروطه و�أركانه- �أثر ذلك: �إبطال �لعقد �لثاين 

�مل�سمى عقد �لتملك بالتاأجري وعدم ترتيب �أي �أثر تعاقدي عليه.
ِعي �لت�سرف يف �ل�سيار�ت مو�سوع �لعقد باأي  2- �لن�ص يف عقد بيع �ل�سيار�ت على عدم �أحقية �ملُدَّ
�لأق�ساط غري  بقيمة  للوفاء  عى عليها �سمانًا  �ملُدَّ ل�سالح  لأنها مرهونة  �لت�سرف؛  �أوجه  وجه من 
ِعي بالتز�ماته �لعقدية؛ لعدم �سد�ده ق�سطني من �لأق�ساط �مل�ستحقة عليه- �أثر  �مل�سددة- �إخالل �ملُدَّ
ذلك: �نتفاء عالقة �ل�سببية بال�سرر �لذي حلق باملدعي ملخالفته �سروط �لعقد- موؤدى ذلك: رف�ص 

�لدعوى.
3- �أ�سافت حمكمة �ل�ستئناف �أن حتديد �لد�ئرة للمعرت�ص تاريخًا لت�سليمه ن�سخة �إعالم �حلكم 
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ثم تاأخرها عن ذلك �لتاريخ دون �إبد�ء �سبب كان يوجب عليها حني تخلف �ملعرت�ص �أن تو�سح يف 
حا�سرً�  يكن  مل  �إن  بتاريخه  �ملعرت�ص  ت�سعر  �لإيد�ع  وبعد  تاأخرها،  �سبب  �لق�سية  �سبط  حم�سر 
�أمامها وتفهمه مبا يجب عليه- عدم �تباع �لد�ئرة هذه �لإجر�ء�ت يف حق �ملعرت�ص- �أثره: �حت�ساب 
لفو�ت  قبوله  بعدم  �لدفع  ورف�ص  �إعالم �حلكم  ن�سخة  �ملعرت�ص  ت�سليم  تاريخ  �لعرت��ص من  مدة 

�مليعاد- موؤدى ذلك: قبول �لعرت��ص �سكاًل.

نظام �لرهن �لتجاري �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/ 75( بتاريخ 1424/11/21هـ.

ِعي  تتلخ�ص وقائع هذه �لدعوى يف �أنه تقدم �إىل فرع ديو�ن �ملظامل مبنطقة مكة �ملكرمة بجدة �ملُدَّ
�ملنتهي  �لتاأجري  بنظام  �سيارة   60 عدد   ).....( �سركة  من  ��سرتى  �أنه  ت�سمنت  دعوى  بالئحة 
عى عليها قد حتايلت عليه يف هذ� �لبيع بالغنب و�لغرر، حيث باعته �سيار�ت ل  بالتمليك، و�أن �ملُدَّ
تخ�ص وكالتهم وتعطل معظمها خالل �ل�سنة �لأوىل ومت �إعادة بع�سها لالإ�سالح ح�سب �لعقد �ملربم 
بني �لطرفني، �إل �أنهم رف�سو� ��ستالمها؛ لأنها جتاوزت �مل�سافة �مل�سموح بها وهي )60.000 كم( 
رغم �أن بع�سها مل يتجاوز )30.000 كم( و�ت�سح �أنها كانت خمزونة لدى بع�ص �ل�سركات وقامو� 
عى  ب�سر�ئها منهم وبيعها علينا بعمولت جتاوزت )40%( يف فرتة ثالث �سنو�ت، �إ�سافة �إىل �أن �ملُدَّ
و�أدخل  �لتجارة  وز�رة  �أحكامًا غيابية �سده من  و��ست�سدرو�  �ل�سيار�ت  �أغلب  ب�سحب  عليها قامت 
مبوجبها �ل�سجن ملدة �سبعة �أ�سهر مع �أنه �سدد �أكرث من )1.200.000( مليون ومائتي �ألف رياٍل، 
عى عليها بتعوي�سه عن جميع �خل�سائر و�لأ�سر�ر �لتي حلقت به  �ملُدَّ �إلز�م  وطلب يف نهاية دعو�ه 
ومبوؤ�س�سته مببلغ )10.000.000( ع�سرة ماليني رياٍل، و�أن ترد جميع �ل�سيار�ت �مل�سحوبة �أو ترد 
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ما قد مت دفعه �إليهم وقدره )1.200.000( مليون ومائتا �ألف رياٍل. وبعد �أن مت قيدها ب�سجالت 
�لديو�ن ق�سية بالرقم �مل�سار �إليه �أعاله و�أحيلت �إىل هذه �لد�ئرة با�سرت نظرها على �لنحو �ملثبت 

بدفرت �ل�سبط.
ِعي ).....( �حلا�سر  عى عليها �سرعًا و�أفاد �ملُدَّ وبجل�سة 1428/8/8هـ تبني عدم ح�سور من ميثل �ملُدَّ
ِعي �أن هناك  عى عليها عن طريق �لعمدة وقدم �إ�سعار �لإبالغ مبا �أفاد به، وذكر �ملُدَّ باأنه مت �إبالغ �ملُدَّ
ق�سية منظورة لدى ف�سيلة �لقا�سي ).....( و�أفادهم �لقا�سي باأن دعو�هم من �خت�سا�ص ديو�ن 
ِعي �إثبات �نتهاء �لق�سية �ملنظورة �أمام ف�سيلته حتى ل تتعار�ص  �ملظامل، فطلبت �لد�ئرة من �ملُدَّ

�لجتهاد�ت فا�ستعد بذلك.
عى عليه ).....( �ملثبت بياناتهما مبح�سر  ِعي ).....( و�ملُدَّ وبجل�سة 1428/10/17هـ وبح�سور �ملُدَّ
ِعي عما وعد باإح�ساره مما يثبت �نتهاء �لق�سية �ملنظورة �أمام حمكمة  �ل�سبط �ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ
جدة، فذكر �أنه مل يتمكن من ذلك وم�ستعد باإح�سار ما طلب منه يف �جلل�سة �لقادمة، و�أو�سح �أن 
عى عليه ذكر �أنه ل يعلم عن ذلك �سيئًا، و�أ�ساف �أنه مل  ِعي هي �سركة ).....(، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ �ملُدَّ
ِعي فا�ستعد  ي�ستلم �سوى لئحة �لدعوى دون مرفقات ويطلب تزويده بامل�ستند�ت �ملوؤيدة لدعوى �ملُدَّ
باأن  عليه  عى  �ملُدَّ وكيل  �أفاد  �لدعوى  طريف  وبح�سور  1427/11/23هـ  جل�سة  ويف  بذلك.  ِعي  �ملُدَّ
هذه �لدعوى نظرت �أمام �ملحكمة �لعامة بجدة و�سدر بها �ل�سك �ل�سرعي رقم )10/704/110( 
بتاريخ 1428/5/17هـ �إ�سافة �إىل �أنه قد �سدر بهذه �لدعوى �لقر�ر رقم )1427/1/50هـ( بتاريخ 
1427/1/1هـ �ل�سادر من مكتب �لف�سل يف منازعات �لأور�ق �لتجارية بجدة وطلب رف�ص �لدعوى. 
عى عليها، �إل �أنه �أفاد باأنه بهذه �لدعوى  ِعي �أقر ب�سحة ما ذكره وكيل �ملُدَّ وبعر�ص ذلك على �ملُدَّ
عى عليها للد�ئرة �سورة  عى عليها، ثم قدم وكيل �ملُدَّ يطلب تعوي�سه عن �ل�سرر �لذي �أ�سابه من �ملُدَّ
عى عليها عن �ل�سبب يف �سحب �ل�سيار�ت،  �ل�سك �ل�سادر يف تلك �لق�سية ف�ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
فاأجاب: باأن �ل�سبب عدم �سد�ده �لأق�سام �مل�ستحقة عليه وتاأخريها عن مو�عيدها، وبعر�ص ما ذكره 
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�أو ق�سطني فطلبت  �لأق�ساط ق�سط  تاأخر يف �سد�د بع�ص  باأنه  �أقر  ِعي  �ملُدَّ عى عليها على  �ملُدَّ وكيل 
عى عليها مذكرة تف�سيلية عن �لأق�ساط �ملتاأخرة فا�ستعد بذلك. �لد�ئرة من وكيل �ملُدَّ

عى عليها  عى عليه �سورة من �ملذكرة �ملقدمة من وكيل �ملُدَّ ويف جل�سة 1429/1/6هـ ت�سلم وكيل �ملُدَّ
عية �سبق لها و�أن تعاقدت مع  يف �جلل�سة �لقادمة وقد ت�سمنت تلك �ملذكرة �أوًل: نو�سح بد�ية �أن �ملدَّ
موكلتي �سركة ).....( ل�سر�ء عدد من �ل�سيار�ت بنظام �لبيع �ملنتهى بالتمليك وذلك مبوجب �لعقد 
�ملربم بني �لطرفني بتاريخ 2004/9/1م و�لعقد �ملربم بتاريخ، وبالنظر يف تاريخ �إبر�م �لعقد يتاأكد 
عية �ملتمثلة يف قولها )وقد �ت�سح لنا فيما بعد �أنها �سيار�ت �أ�ستوكات كانت  عدم �سحة مز�عم �ملدَّ
خمزونة لدى بع�ص �ل�سركات بجدة وقامو� ب�سر�ئها منهم وبيعها علينا بعمولت جتاوزت )40%( يف 
موديالت  مع  ومطابقته  �لعقد  تاريخ  يف  وبالنظر  �لعبارة  هذه  يف  وبالتاأمل  �سنو�ت(  ثالث  فرتة 
�ل�سيار�ت �لتي كانت من �أنو�ع خمتلفة موديالت 2004 و2003 �أي �أن منها ما هو �إنتاج �لعام نف�سه 
ومنها ما هو �إنتاج �لعام �ل�سابق له، ومبا يوؤكد �أن �ل�سيار�ت جديدة ول يقبل عقاًل �أن تكون تالفة كما 
�إثارته طو�ل فرتة  �أو حتاول  �لدفع  بهذه  تدفع  عية مل  �ملدَّ �أن  �إىل  �إ�سافة  �إفهامنا،  عية  �ملدَّ حتاول 
عليها  �ملتعاقد  �ل�سيار�ت  ببيع  قامت  باأنها  موكلتي  عية  �ملدَّ تتهم  ثانيًا:  �ل�سيار�ت،  بهذه  �نتفاعها 
عية بالتحايل و�لغنب و�لغرر دون �أن تقدم �مل�ستند �لنظامي �أو �ل�سرعي �لذي يعزز هذ�  ل�سالح �ملدَّ
وهي  ولن�سر  و�سوناتا  هوند�ي  نوع  من  �سيار�ت  لنا  باعو�  )�أنهم  بالقول  ذلك  يف  مكتفية  �لتهام، 
�إنها قامت بالتوقيع على �لعقد  عية حيث  �سيار�ت ل تخ�ص وكالتهم( وهذ� �لقول مردود على �ملدَّ
و��ستالم �ل�سيار�ت و�لنتفاع بها فرتة �لتعاقد وهي تعلم �أنها من نوع هوند�ي ولن�سر و�سوناتا ول 
ي�ستوى عقاًل �أن �أحدً� يجهل �أن هذه �ل�سيار�ت هي لوكالت عاملية لبيع �ل�سيار�ت، ناهيك عن موؤ�س�سة 
ن�ساطها �لرئي�ص هو تاأجري �ل�سيار�ت كما يظهر لنا فمن غري �ملقبول ت�سديق �دعاءها باجلهل يف 
عية  ذلك، خا�سة �إذ� علمت �لد�ئرة �أن جميع �ل�سيار�ت مت �سر�وؤها من �لوكالء بناء على طلب �ملدَّ
حتديدً� �ملو�سح جزء منها يف خطابها �ملحرر يف 1425/1/22هـ �ملو�فق 2004/3/13م. �أما عن 
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عية �إن موكلتي �سركة ).....( �لتجاري قامت ببيع �سيار�ت ل تخ�ص وكالتهم فن�سري �إىل �أن  قول �ملدَّ
موكلتي ل متتلك وكالة عن �أي من �ل�سركات �لعاملية لبيع �ل�سيار�ت وهي متار�ص ن�ساطها �لتجاري 
عية ل يتعدى كونه �لتبا�سًا ح�سل لديها يف  بالبيع و�ل�سر�ء من جميع هذه �لوكالت وما ذكرته �ملدَّ
�لتفريق بني موكلتي �سركة ).....( �لتي حتمل �سجاًل جتاريًا منف�ساًل ولها كيانها �لقانوين �مل�ستقل 
عية ومن و�قع �إظهار �أنها �جلانب �لأ�سعف يف هذ� �لتعاقد و�أنها  و�سركة ).....(. ثالثًا: حتاول �ملدَّ
�ملت�سرر جر�ء ت�سرف موكلتي �ملتمثل يف مطالبتها بحقوقها طرفها، ويف هذ� �جلانب نوؤكد على �أن 
عية �لتي تزعمها و�لدليل على ذلك �أن  موكلتي مل تتخذ �أية خطوة من �ساأنها �لإ�سر�ر مب�سالح �ملدَّ
ِعي قد �نتفعت بال�سيار�ت طو�ل فرتة �لتعاقد �لتي �متدت لثالث �سنو�ت على �لرغم من عدم  �ملُدَّ
بحقوقها  عية  �ملدَّ ملطالبة  موكلتي  دفع  عية مما  �ملدَّ �لنظامية طرف  على حقوقها  موكلتي  ح�سول 
طرفها حيث �سدر قر�ر وز�رة �لتجارة رقم )1427/1/50هـ( بتاريخ 1427/1/1هـ يف �لق�سية رقم 
وخم�سة  �سبعمائة   )785.956( وقدره  مبلغ  ب�سد�د  عية  �ملدَّ باإلز�م  �لقا�سي  )1426/1/558هـ( 
وثمانون �ألف وت�سعمائة و�ستة وخم�سون رياًل، و�لذي ميثل جزءً� من �ملديونية �مل�ستحقة بذمتها من 
عية ب�سد�ده ملوكلتي  �أ�سل )1.106.066( مليون ومائة و�ستة �لآف و�ستة و�ستون رياًل مل تقم �ملدَّ
عية هي من قام مبخالفة  حتى تاريخه على �لرغم من ��ستحقاقه بالكامل. ر�بعًا: تاأكيدً� على �أن �ملدَّ
�سابق  وقت  يف  قامت  عية  �ملدَّ �أن  ملوكلتي  تاأكد  فقد  مبوكلتي،  �لإ�سر�ر  بهدف  معها  �ملربم  �لعقد 
عية وذلك بالبيع للغري بنظام �لتاأجري مع  بالت�سرف يف �ل�سيار�ت �ململوكة ملوكلتي و�ملوؤجرة على �ملدَّ
�لوعد بالتمليك على �لرغم من علمها �لتام بعدم متلكها لهذه �ل�سيار�ت وعدم �أحقيتها يف �لت�سرف 
فيما ياأتي نوع من �أنو�ع �لت�سرف حتى �سد�د كامل �ملديونية �مل�ستحقة عليها خمالفة بذلك �لبند 
عية يف وقت �سابق بتاأجري عدد من  )�لر�بع( من �لعقد �ملربم بني �لطرفني، ويدل على ذلك قيام �ملدَّ
�ل�سيار�ت للغري مع �لوعد بالتمليك ومن هذه �ل�سيار�ت )ن�سيان �سني- 2003- �أبي�ص- لوحة رقم 
لوحة رقم م ل ب  �أحمر-  بالتمليك. )لن�سر- 2004-  �لوعد  تاأجريها ).....(، مع  ).....(( مت 
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�تخذتها  �لتي  �لإجر�ء�ت  يوؤكد على �سحة  بالتمليك. مما  �لوعد  مع   ،).....( تاأجريها  224( مت 
�سبق  خام�سًا:  طرفها.  حقوقها  ول�ستيفاء  ممتلكاتها  على  للحفاظ  عية  �ملدَّ مو�جهة  يف  موكلتي 
للمدعية و�أن �أ�سارت يف �جلل�سات �ملنعقدة �أمام �لد�ئرة �ملوقرة �إىل �أن موكلتي �أقامت دعوى ق�سائية 
عية ).....( و�أن �لدعوى منظورة لدى ف�سيلة �لقا�سي ).....( باملحكمة  �سد مالك �ملوؤ�س�سة �ملدَّ
�لعامة بجدة، ونوؤكد من طرفنا عدم �سحة هذه �ملز�عم ك�سابقاتها حيث �إن �لدعوى �ملزعومة مقامة 
�سدر يف هذه  وقد  �لإع�سار  �ملذكور  عية حيث طلب  �ملدَّ �ملوؤ�س�سة  �ساحب   ).....( قبل  من  حقيقة 
�لد�ئرة  لدى  تقدميه  �ل�سابق  1425/5/17هـ  بتاريخ   )10/704/110( رقم  �ل�سك  �لق�سية 
يت�سح  �أعاله  ذكرنا  ومما  �لإع�سار.  منحة  عدم  مع  �ل�سجن  من  �ملذكور  �سر�ح  �إطالق  و�ملت�سمن 
عية موؤ�س�سة ).....( فيما ��ستندت عليه يف لئحة دعو�ها ويت�سح مبا  للد�ئرة عدم �سحة مز�عم �ملدَّ
عية من �إقامة هذه �لدعوى هو �حليلولة دون  ل يدع جماًل لل�سك باأن �لهدف �لذي ت�سعى �إليه �ملدَّ
ح�سول موكلتي على حقوقها طرفها بل ويتعدى ذلك �إىل طمعها يف �حل�سول على كل �ملبالغ �لتي 
برد  حكم  �إ�سد�ر  منكم  �أطلب  تقدم  ما  على  و��ستنادً�  لذلك  �ل�سيار�ت.  قيمة  من  �سابقًا  دفعتها 
�أن  بعد  بكافة طلباتهما  �سركة ).....(  موؤ�س�سة ).....( �سد موكلتي  عية  �ملدَّ �ملقامة من  �لدعوى 
موكلتي  على  �ل�سغط  حماولة  �إقامتها  من  �لهدف  و�أن  �لدعوى  �سحة  عدم  يثبت  ما  لكم  قدمنا 
عى  عية. يف هذه �جلل�سة ت�سلم وكيل �ملُدَّ و�بتز�زها للتوقف عن مطالبتها بحقوقها �لنظامية جتاه �ملدَّ
تدعيه هذه  ما  �أوًل:  وت�سمنت  �ملكون من �سفحتني  ِعي يف هذه �جلل�سة  �ملُدَّ قدم  عليه �سورة مما 
�ل�سركة باأن �ل�سيار�ت جديدة فهذ� غري �سحيح بل هي �سيار�ت م�ستعملة مت بيعها لنا عن طريق 
معظمها  كان  �سيار�ت  وهي  منها  �سور  �ملرفق  و�ل�سيكات  �لقب�ص  �سند�ت  ح�سب   ).....( �سركة 
��ستوكات منها عدد )31( �سيارة لن�سر وعدد )10( كورول و�إيكو و�سوناتا وكان �أغلبها بها عيوب 
باجلريبوك�ص و�ملاكينة ول يز�ل لدينا �أكرث من �ثنى ع�سر �سيارة بها �أعطال حتى �ليوم وقد حاولنا 
مر�رً� �إ�سالحها ح�سب �لعقود بيننا وبينهم ومل يقبلو� ذلك وقد قمنا باإ�سالح معظم هذه �ل�سيار�ت 
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عى  على ح�سابنا مما كلفنا خ�سائر كبرية ولدينا جميع �لفو�تري �لتي تثبت ذلك وقد ذكر وكيل �ملُدَّ
ن�سغلهم  مموًل  عمياًل  نك�سبهم  �أن  يف  نرغب  كنا  �أننا  �إل  �ملدة  هذه  طو�ل  ذلك  نرث  مل  �أننا  عليها 
وي�سغلونا مبا ير�سى �هلل ثانيًا: نعم نوؤكد لكم �أنه من خالل بيعهم هذ� )�لإيجار �ملنتهي بالتمليك( 
فقد حتايلو� وباعو� بيع �لغنب و�لغرر و�لدليل على ذلك �أنهم: 1- �أنهم قد باعو� مبوجب كمبيالت 
على �أنها �سيار�ت مباعة بالتق�سيط وهي يف �حلال حتت ملكهم وت�سرفهم وقد ��ستغلو� ذلك و�سحبو� 
�أن  بعد  منه  �ملرفق �سورة  �لك�سف  �سيارة ح�سب  وعددها )36(  تعمل  كانت  �لتي  �ل�سيار�ت  جميع 
)�ملغلوطة(  �لكمبيالت  تلك  مبوجب  �سدنا  غيابي  حكم  با�ست�سد�ر  �لتجارة  وز�رة  �إىل  تقدمو� 
و�أدخلونا �ل�سجن ظلمًا مما �أوقع بنا خ�سائر فادحة ماليًا ومعنويًا ونف�سيًا جتاوزت )10.000.000( 
رياٍل ومل  �ألف  ومائتا  �سددنا مبلغًا وقدره )1.200.000( مليون  �إننا قد  رياٍل 2-  ع�سرة ماليني 
يقومو� بتمليكنا �أية �سيارة. ثالثًا: لقد ر�أينا كل �لويالت و�خل�سائر جر�ء تلكوؤهم بكل �سيء يخ�ص 
هذه �ل�سيار�ت حتى يت�سنى لهم �سحب �ل�سيار�ت لأننا قد �سددنا ما يعادل قيمتها نقدً� ومن �ساحلهم 
�سحبها وبيعها ثانية لأطر�ف �آخرين لتغطي كامل مديونيتهم فقد كانو� يتلكاأون بعدم قبول �إ�سالح 
وقدره  مببلغ  �ملديونيات  من  �ملهلكة  �ل�سيار�ت  فروقات  �إنز�ل  يتم  ومل  �ل�سمان  ح�سب  �سيارة  �أية 
�أية �سيارة لدى �جلهات �لأمنية لأي  )147.000( مائة و�سبعة و�أربعون �ألف رياٍل ويف حالة حجز 
�سبب فاإنهم ميتنعون عن �إعطائنا تفوي�سًا ل�ستعادتها وبحكم �سحبهم لل�سيار�ت فاإن بيعهم قد بطل 
�سرعًا وقانونًا ولي�ص لهم �حلق يف �ملطالبة مببلغ )785.000( �سبعمائة وخم�سة وثمانني �ألف رياٍل 
�ل�سيخ ).....( رف�ص طلبهم  �لكربى لأن ف�سيلة  �ملرفق �سورة منه من �ملحكمة  بال�سك  كما ورد 
موجه  بخطاب  تزويدنا  ف�سيلتكم  من  ونلتم�ص  ب�سحبها  قامو�  ذلك  وبعد  لهم  �ل�سيار�ت  باإرجاع 
تخ�ص هذه  �لتي  �لتعاميم  بجميع  ملو�فاتنا  �ل�سالمة  �سرطة  ومدير  �ل�سرفية  �سرطة  مدير  ل�سعادة 
�ل�سيار�ت. ر�بعًا: �أننا مل نقم بالبيع ب�سورته �ل�سرعية بل وعدنا يف حالة �ل�سد�د بتمليك �ل�سيار�ت 
وهي �سيارة و�حدة فقط وقد قمنا بتعوي�ص �مل�سرتي ب�سيارة بديلة مبا ير�سى �هلل وهذ� يدل على 
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عى عليها باأن  عى عليها كامل �لأق�ساط ونوؤكد على عدم �سحة قول وكيل �ملُدَّ ح�سن نيتنا ب�سد�د �ملُدَّ
هذ� هو �سبب �سحبهم لل�سيار�ت حيث �إنه مل يعلم ذلك �إل بعد �سحبهم لل�سيارة من �لعميل نف�سه 
عى عليها قامت با�ست�سد�ر حكم مبوجب كمبيالت غري �سرعية مببلغ  خام�سًا: نعم ونوؤكد لكم �أن �ملُدَّ
)785.000( �سبعمائة وخم�سة وثمانني �ألف رياٍل علمًا باأن �ملبلغ غري �سحيح لعدم �لتز�مهم بالعقود 
بعدم �إنز�لهم �ل�سيار�ت �ملتهالكة من هذ� �ملبلغ وعدم قبولهم �إ�سالح �ل�سيار�ت ح�سب �لعقود ومل 
ير�سو� باحللول رغم حماولتنا وخماطبتنا لهم عدة مر�ت ويف كل ما مت ذكره فاإنني �أطلب �حلكم 
مببلغ  بي  حلقت  �لتي  و�لنف�سية  و�ملعنوية  �ملادية  و�خل�سائر  �لأ�سر�ر  جميع  عن  بتعوي�سي 
)10.000.000( ع�سرة ماليني رياٍل وهو حق لنا �أثبتناه مبا ل يدع حماًل لل�سك ونتم�سك به حتى 
عى عليها علينا.  نتمكن من �سد�د ديو�ن بع�ص �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات و�لأفر�د �لتي ت�سببت به �ملُدَّ
عى عليها قرر �أنه ل جديد فيها ويكتفي مبا �سبق تقدميه ثم �ساألت �لد�ئرة  وبعد �إطالع وكيل �ملُدَّ
ِعي كم مبلغ �لتعوي�ص �لذي يطالب به فذكر �أنه يطالب مببلغ )10.000.000( ع�سرة مليون  �ملُدَّ
ِعي لكامل قيمة �ل�سيار�ت تنقل ملكيتها  رياٍل وذكر �لطرفان �أن �لتفاق بينهما �أنه مبجرد ت�سديد �ملُدَّ
ِعي �أن �لدفعة �لأوىل من عقود �ل�سيار�ت بن�سب خمتلفة و�أن  له تلقائيا دون �سرط �أو قيد وقرر �ملُدَّ
هذه �لدفعات جزء من ثمن عقود �ل�سيار�ت كما قرر �أنه قام بالتفاق مع كل من ).....( و).....( 
بعقد �إيجار �سيارة لكل منهما تنتهي بوعد بالتمليك و�أنها تخ�ص �سيارتني من �ل�سيار�ت حمل �لدعوى 
عى عليها ثم قرر �لطرفان �لكتفاء مبا �سبق تقدميه وطلبا �لف�سل يف  �لتي مت �لتعاقد ب�ساأنها مع �ملُدَّ

�لق�سية بحالتها �لر�هنة.

عى عليها بدفع تعوي�ص عن �لأ�سر�ر �لتي حلقت  ِعي يهدف من دعو�ه �إىل طلب �إلز�م �ملُدَّ وملا كان �ملُدَّ
عى  به ح�سب ما يدعيه و�ملقدرة مببلغ وقدره )10.000.000( ع�سرة ماليني رياٍل جر�ء قيام �ملُدَّ
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عليها ب�سحب عدد من �ل�سيار�ت �لتي مت �لتفاق عليها بني �لطرفني ب�سبب تاأخره عن �سد�د بع�ص 
ِعي  عى عليها )وكالًة( �سحة مز�عم �ملُدَّ �لأق�ساط �مل�ستحقة عليه ق�سطًا �أو ق�سطني، وحيث نفى �ملُدَّ
ِعي بالتحايل و�لغنب و�ل�سرر لعدم وجود  من �أن �ل�سيار�ت حمل �لتعاقد تالفة و�أنها مباعة على �ملُدَّ
ِعي قام بالتوقيع على �لعقد و��ستالم �ل�سيار�ت  �مل�ستند�ت �لنظامية �أو �ل�سرعية �ملوؤيدة لدعو�ه و�أن �ملُدَّ
ِعي هو من  و�لنتفاع بها طول فرتة �لتعاقد وهو يعلم �أنها من �لأنو�ع �لتي مت �لتعاقد عليها و�أن �ملُدَّ
قام مبخالفة �لعقد بتخلفه عن �سد�د بع�ص �لأق�ساط �مل�ستحقة وذلك بهدف �لإ�سر�ر باملدعى عليها 
�ل�سرطة  �لتعاقد عن طريق  �ل�سيار�ت مو�سوع  بالتعميم عن  �لعقد  و�أنها ت�سرفت وفقًا ملقت�سيات 
وحيث قرر �لطرفان �سحة �لعقدين �ملربمني بينهما �لأول بتاريخ 2004/3/13م �مل�سمى "عقد بيع 
�سيار�ت بالأق�ساط" و�لثاين �لعقد �مل�سمى "عقد �إيجار" �ملوؤرخ يف 2004/9/1م، وحيث �إن �لعقد 
�لأول �ملوؤرخ يف 2004/3/13م- و�مل�سار فيه �إىل وجود دفعة مقدمة مببلغ وقدره )182.500( مائة 
و�ثنان وثمانون �ألفًا وخم�سمائة ريال- ن�ص يف �لبند )5/9( منه على �أنه: "ل يحق للطرف �لثاين 
ِعي( �لت�سرف يف �ل�سيار�ت مو�سوع �لعقد باأي وجه من �أوجه �لت�سرفات بالبيع �أو �لتنازل �أو  )�ملُدَّ
�لرهن �أو �لإعارة وتعترب هذه �لت�سرفات غري قانونية وتتعار�ص مع رهن �ل�سيار�ت ل�سالح �لطرف 
ِعي( قد و�فق على �أن تكون رهن ملكية �ل�سيار�ت  عى عليها( و�أن �لطرف �لثاين )�ملُدَّ �لأول )�ملُدَّ
عى  )�ملُدَّ �لأول  للطرف  يحق   )6/9( �لبند  ويف  �مل�سددة  غري  �لأق�ساط  باقي  بقيمة  للوفاء  �سمانًا 
ِعي( وعر�سها للبيع  عليها( �سحب �ل�سيار�ت يف حالة وفاة �أو �إع�سار �أو �إ�سهار �إفال�ص �لثاين )�ملُدَّ
ِعي يف عري�سة دعو�ه ويف ردوده �لتي قدمها للد�ئرة  لت�سديد �لأق�ساط �لغري م�سددة. وحيث قرر �ملُدَّ
�أن �لعقدين �ملربمني بني �لطرفني هما عقد� بيع و�أن �لدفعة �لأوىل �ملقدمة ب�ساأن عقود �ل�سيار�ت 
- حمل �لدعوى - بن�سب خمتلفة هي جزء من ثمن �ل�سيار�ت، وملا كان �لعقد�ن ميثال حماًل و�حدً� 
ومو�سوعًا و�حدً� للمتعاقد عليه وحيث ن�ص �لعقد �ملربم بني �لطرفني �مل�سمى "عقد بيع بالتق�سيط" 
عليها  عى  �ملُدَّ من  و�ملقدم  ِعي  �ملُدَّ من  �ملوقع  2004/3/13م  �ملو�فق  1425/1/22هـ  يف  �ملوؤرخ 
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عى  �لأول )�ملُدَّ �أنه يحق للطرف  �لبند )�لثامن(:  ِعي يف  �ملُدَّ لالحتجاج به يف طلبها رف�ص دعوى 
ملدة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ت�سديد  عن  ِعي(  )�ملُدَّ �لثاين  �لطرف  تاأخر  حالة  يف  �لعقد  �إلغاء  عليها( 
�سهرين على تاريخ ��ستحقاقها و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ملطالبة �لطرف �لثاين بجميع 
�لأق�ساط �مل�ستحقة �ل�سد�د وباقي �ملطالبات �لأخرى وفقًا لبنود هذ� �لعقد و�لتعميم على �ل�سيار�ت 
لدى �ل�سرطة و�سحب �ل�سيارة �أينما وجدت كما ن�ست �لفقرة )�لثالثة( من �لبند )�لتا�سع( من هذ� 
�لعقد: )هو عقد بيع وهو �أ�سا�ص �لعالقة �لتعاقدية بني �لطرفني ول يغري من طبيعته �أو مو�سوعه 
�أن  على  �خلام�سة  �لفقرة  ن�ست  كما  �لتعاقد(  مو�سوع  �ل�سيار�ت  و��ستمارة  �مللكية  رهن  �سكله  �أو 
عى عليها( و�أنها �سمان للوفاء بقيمة باقي  �ل�سيار�ت مو�سوع �لتعاقد مرهونة للطرف �لأول )�ملُدَّ
�أو �لت�سمني وهي �لتعدي و�ل�سرر و�لر�بطة بني  �أركان �مل�سوؤولية  �لأق�ساط غري �مل�سددة وملا كانت 
عى عليها و�أن �ل�سرر �لو�قع  �أو ت�سببا قد �نتفت يف حق �ملُدَّ �إما مبا�سر  �لتعدي )�خلطاأ( و�ل�سرر 
ِعي �إمنا هو ناجت عن �إخالله بالتز�ماته �لتعاقدية �ملو�سحة يف �لعقد �ملربم بني �لطرفني  على �ملُدَّ
�لأق�ساط  من  ق�سطني  �سد�د  عن  )�مل�سرتي(  ِعي  �ملُدَّ تخلف  حالة  يف  عليها  للمدعى  �أجاز  �لذي 
ِعي مل يقدم للد�ئرة  �أن �ملُدَّ �أن تقوم باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لنظامية ف�ساًل عن  �مل�ستحقة عليه 
عى عليها بال�سرر �لالحق به �لأمر �لذي تنتهي معه �لد�ئرة و�حلال ما ذكر �إىل  ما يثبت ت�سبب �ملُدَّ
ِعي بالتز�ماته �لتعاقدية يف �لعقد �ملربم بني  عى عليها لإخالل �ملُدَّ �نتفاء �ل�سببية بال�سرر بحق �ملُدَّ
�لطرفني بتاأخره عن �سد�د ق�سطني م�ستحقة عليه يف مو�عيدها باإقر�ره بذلك لدى �لد�ئرة خمالفًا 
عى عليها �حلق يف �سحب �ل�سيار�ت �ملتعاقد عليها من  بذلك �سروط �لعقد �لأمر �لذي يعطي �ملُدَّ
ِعي باعتبارها مرهونة للوفاء بقيمة باقي  ِعي وبيعها لتح�سيل بقية �لأق�ساط �مل�ستحقة على �ملُدَّ �ملُدَّ
�لأق�ساط �مل�ستحقة وملا كان "�مل�سلمون على �سروطهم" و" من �سرط على نف�سه طائعا غري مكره فهو 
عليه" و"مقاطع �حلقوق عند �ل�سروط" وحيث تبني من وقائع �لدعوى و�أور�قها تعاقد �لطرفني على 
�ل�سيار�ت - حمل �لدعوى - بالعقد �ملوؤرخ يف 2004/3/13م وبالعقد �لآخر يف 2004/9/1م، وملا 
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عى  كان �لعقد�ن ميثالن حماًل و�حدً� للمتعاقد عليه وقد قرر �لطرفان �أن �لعقد �لأخري يلزم �ملُدَّ
�أو �سرط وملا  �أق�ساط �ل�سيار�ت بنقل ملكيتها تلقائيًا للمدعى دون قيد  عليها مبجرد ت�سديد كامل 
ِعي بالعقد �لأخري وبالتايل  عى عليها باإعادة �لتعاقد مع �ملُدَّ كان �لتكييف �ل�سرعي �إز�ء ت�سرف �ملُدَّ
حمل  لل�سيار�ت  �ملوؤجر  ملكية  وهي  �سروطه  �أهم  �أحد  لفتقاده  باطاًل  �لأخري  �لتاأجري  عقد  يعترب 
عى عليها �إ�سافة �سمانات �أخرى  �لتعاقد بالعقد �لآخر و�أن �لعقد �لأخري يعترب حماولة من قبل �ملُدَّ
ل�ساحلها وتغيريً� جلوهر �لعقد �لأول �لذي هو عقد بيع بالتق�سيط �لذي مت بتو�فر �سروطه و�أركانه 
و�أنه �أ�سبح ملكًا للمدعى ف�ساًل عن �أنه مل يرد يف �لعقد �لثاين ما يدل على ف�سخ �لعقد �لأول �لأمر 
�لذي تنتهي معه �لد�ئرة �إىل �إبطال �لعقد �لثاين �مل�سمى "عقد متلك بالتاأجري" و�أنه ل يرتب �أثرً� 
تعاقديًا ول يغري �أمرً� و�ردً� يف �لعقد �لأول ول ي�سيف �أية �لتز�مات �أخرى بني �ملتعاقدين، و�أن على 
عى عليها مر�عاة ذلك يف ت�سرفاتها ب�ساأن �ل�سيار�ت - حمل �لدعوى - على �عتبار �أن �لعقد  �ملُدَّ
�ل�سحيح بينهما هو �لعقد �لأول �مل�سمى "عقد بيع �سيار�ت بالتق�سيط" و�أن �ملبيع مرهون �إىل متام 
�أي�سًا مر�عاة تطبيق نظام �لرهن �لتجاري �ل�سادر باملر�سوم �مللكي  �لوفاء بالأق�ساط. و�أن عليها 
باعتبارها رهنًا  �لدعوى -  �ل�سيار�ت - حمل  بتاريخ 1424/11/21هـ فيما يخ�ص  رقم )م/75( 
ِعي وبه تق�سي.  جتاريًا وفقًا ملا ن�ص عليه �لنظام �ملذكور وبذلك تنتهي �لد�ئرة �إىل رف�ص دعوى �ملُدَّ
عى عليها قد باعته �سيار�ت م�ستعملة بطريق �لغنب و�ل�سرر  ِعي �أن �ملُدَّ ول ينال من ذلك دعوى �ملُدَّ
�أنه  �لعقد  )�لر�بع( من  �لبند  �أقر ح�سب  قد  بل  �سرعي  باإثبات  ي�سنده  مر�ساًل مل  كاماًل  باعتباره 

��ستلم تلك �ل�سيار�ت بعد �ملعاينة �ل�سرعية �لنافية للجهالة.       
ِعي. واهلل املوفق،  لذلك حكمت الدائرة برف�س دعوى املُدَّ

و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/1087/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي: 63/د/جت/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 126/ اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/4هـ

عقد تاأجري – م�ضوؤولية املتبوع عن اأعمال التابع – الق�ضاء بالقرائن.

َعى  َعى عليه – عدم �إنكار �ملُدَّ َعى عليه مبقابل تاأجري معد�ته ل�سالح �ملُدَّ ِعي باإلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
َعى عليه ل�سركة  ِعي ببنود �لتفاق – ثبوت �سدور خطاب من �ملُدَّ عليه �لتعامل ودفعه باإخالل �ملُدَّ
مندوبه  من  موقعًا  ذ�تها  لل�سركة  �آخر  وخطاب  �ملطالبة  ملبلغ  ِعي  �ملُدَّ با�ستحقاق  فيه  يقر   ).....(
�سدورها  �ملن�سوب  �خلطابات  ببطالن  عليه  َعى  �ملُدَّ دفع  وجاهة  – عدم  موؤ�س�سته  بخامت  خمتومًا 
منه لتوقيعها من غري ذي �سفة لأن �ملقرر فقهًا وق�ساًء م�سوؤولية �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات عن �أعمال 
فهم  و�أختامها  وم�ستند�تها  �ملن�ساأة  �أور�ق  �إليهم  �مل�سلمة  كفالتها  وحتت  لديها  �لعاملني  �ملوظفني 
�أو يف غريها  �ل�سادرة مل�سلحتها  �أعمالهم  تبعة  �ملن�ساأة  تتحمل  ثم  با�سمها، ومن  �لعمل  يبا�سرون 
��ستنادً� لقاعدة م�سوؤولية �ملتبوع عن �أعمال تابعه – وجود كروت �لعمل �ليومية مكتوبة على �أور�ق 
باأن  �ل�سهود  من  عدد  �سهادة  مت�سمنًا  بختمها  خمتومًا  �ملهد  حمكمة  �سبط  و�سورة  عليه  َعى  �ملُدَّ
وجود  ذلك:  – �أثر  عليه  َعى  �ملُدَّ با�سم  �ملعد�ت  وتاأجري  �لعقود  توقيع  �أجرى  عليه  َعى  �ملُدَّ مندوب 
ِعي �ملبلغ مو�سوع  َعى عليه باأن يدفع للُمدَّ قر�ئن عدة توؤكد �سحة �ملطالبة – موؤدى ذلك : �إلز�م �ملُدَّ

�لدعوى.

نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.
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 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )241( يف 1407/10/26هـ  وم�سمونه: " نقل �خت�سا�سات هيئات ح�سم 
�ملنازعات �لتجارية �ملن�سو�ص عليها يف �لنظم و�لقر�ر�ت مبا فيها �ملنازعات �ملتفرعة عن تطبيق 

نظام �ل�سركات �إىل ديو�ن �ملظامل".
 قر�ر� جمل�ص �لوزر�ء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـوم�سمونه: "تويل ديو�ن �ملظامل �لنظر 

يف �لق�سايا �لنا�سئة عن �لأعمال �لتجارية بالتبعية �إىل حني �إن�ساء �ملحاكم �لتجارية".

�أن  �أور�قها يف  بالقدر �لالزم لإ�سد�ر هذ� �حلكم وح�سبما يتبني من  �لدعوى  تتح�سل وقائع هذه 
َعى عليه �أفاد فيها باأن موكله كان �أحد  ِعي ).....( تقدم بالئحة دعوى يخت�سم فيها �ملُدَّ وكيل �ملُدَّ
– عفيف  - ح�سب �لعقد �ملربم بني  �ملقاولني �لذين قامو� باأعمال �لردم و�لدفن يف طريق �ملهد 
َعى عليه و�لذي �أخذ جزًء� من �مل�سروع من �سركة ).....( �ملقاول �لرئي�ص للم�سروع، وقد  موكله و�ملُدَّ
قام موكله بتاأجري معد�ته للمدعى عليه �لذي �أخذ �مل�سروع من �لباطن، وعند قيام موكله بالعمل 
و�أربعة و�سبعون  َعى عليه ب�سد�د م�ستحقاته وقدرها مائة  �ملُدَّ �لتز�م  �أ�سهر تفاجاأ بعدم  ملدة ثالثة 
بتحويله  َعى عليه قام  للُمدَّ رياًل )174373(، وعند مطالبة موكله  و�سبعون  �ألفًا وثالثمائة وثالثة 
—  �إل �أن �سركة ).....( مل تعرتف به لكونها مل  على �سركة ).....( — �ملقاول �لرئي�ص للم�سروع 
َعى عليه ب�سد�د مبلغ �ملطالبة ملوكله،  جتر �أية عالقة تعاقدية معه، وطلب يف نهاية لئحته �إلز�م �ملُدَّ
�لد�ئرة عدة جل�سات ففي  و�أرفق مع لئحته ما ير�ه �سندً� لدعو�ه ويف �سبيل نظر �لدعوى عقدت 
َعى عليه �أو من ميثله، وورد للد�ئرة  ِعي فيما مل يح�سر �ملُدَّ جل�سة 1428/1/11هـ ح�سر وكيل �ملُدَّ
ِعي �أ�سالة، كما ح�سر وكيل  �عتذ�ره عن ح�سور هذه �جلل�سة، ويف جل�سة 1428/8/14هـ ح�سر �ملُدَّ
ِعي عن دعو�ه �أحال على �لتف�سيل �لو�رد بالئحة �لدعوى وبطلب  َعى عليه ).....( وب�سوؤ�ل �ملُدَّ �ملُدَّ
َعى عليه �أفاد باأنه مل ي�ستلم لئحة �لدعوى، وعليه جرى ت�سليمه ن�سخة منها،  �لإجابة من وكيل �ملُدَّ
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َعى عليه مذكرة جو�بية على لئحة �لدعوى �أفاد فيها بعدم  ويف جل�سة 1428/9/12هـ  قدم وكيل �ملُدَّ
ِعي غري مو�سلة لدعو�ه و�أ�سار �إىل �أنه يدفع ببطالن �لعقد �سند  �سحة �لدعوى حيث �إن م�ستند�ت �ملُدَّ
ِعي حيث �إن �لأخري قد �أخل ببنود هذ� �لعقد ومل يلتزم مبا مت �لتفاق  �لدعوى و�ملربم بني موكله و�ملُدَّ
عليه من توفري �ملعد�ت �ملذكورة وباملدة �لزمنية �ملحددة، كما �أنه قام با�ستخد�م �آلت ومعد�ت ل 
ِعي باأزيد مما ي�ستحق حيث �إنه  توؤدي �لعمل بالكفاءة �ملطلوبة، وكذلك �أفاد باأنه يدفع مبطالبة �ملُدَّ
َعى عليه مببلغ �ملطالبة �ملذكور �سلًفا يف حني �أنه ��ستلم من موكله مبلًغا قدره خم�سة ع�سر  طالب �ملُدَّ
�ألف رياٍل )15000( مبوجب �سيك بنكي برقم )101( بتاريخ 2006/3/15م كما ��ستلم �سيكا �آخر 
برقم )119( بتاريخ 2006/4/26م مببلغ قدره و�حد وع�سرون �ألفًا وثالثمائة و�أربعة وثالثون رياًل 
ِعي  �ملُدَّ ح�ساب  �إىل   )20000( رياٍل  �ألف  ع�سرون  قدره  مبكر  بتحويل  موكله  قام  كما   ،)21334(
لي�سبح ما ��ستلمه مبلغًا قدره �ستة وخم�سون �ألفًا وثالثمائة و�أربعة وثالثون رياًل )56334(، و�أ�سار 
�إىل �أنه يدفع ببطالن �خلطاب �ملن�سوب �سدوره من موكله �إىل �سركة ).....( ل�سدوره من غري ذي 
�ص بالتوقيع عن موكله، كما طعن يف �لإقر�ر  �سفة وهو �ملدعو).....(، حيث �إنه �سخ�ص غري مفوَّ
ِعي و�آخرين باإجباره على ت�سطري هذ� �لإقر�ر  �ملن�سوب �سدوره �إىل �ملدعو ).....( و�تهم فيه �ملُدَّ
ِعي  حتت �لتهديد و�لإكر�ه، وطلب يف ختام مذكرته �حلكم رف�ص �لدعوى، وبعر�ص ذلك على �ملُدَّ
ِعي مذكرة جو�بية �أ�سار فيها �إىل �أن وكيل  ��ستمهل لالإجابة، ويف جل�سة 1428/10/11هـ قدم �ملُدَّ
َعى عليه �أرفق �سورة �ل�سيك رقم )110( بتاريخ 2006/4/26م مببلغ قدره �ستة وثالثون �ألفًا  �ملُدَّ
مل  �أنه  ِعي  �ملُدَّ فذكر  عليه  َعى  �ملُدَّ من  ِعي  للُمدَّ �سادر   )36334( رياًل  وثالثون  و�أربعة  وثالثمائة 
َعى عليه ببطالن �لعقد �سند �لدعوى غري موؤ�س�ص على قاعدة  ي�ستلمه، و�أ�سار �إىل �أن دفع وكيل �ملُدَّ
َعى عليه �إبطاله لأن �لعقد ملزم عماًل بقاعدة �لعقد �سريعة  �سرعية ول نظامية �إذ لي�ص من حق �ملُدَّ
باملدة  �للتز�م  وعدم  �لعقد  ببنود  باإخالله  وكالة  عليه  َعى  �ملُدَّ مز�عم  �أن  �إىل  و�أ�سار  �ملتعاقدين، 
�لو�رد  و�أكد على طلبه  �أ�ساًل،  �لعمل  ملا جرى متكينهم من  كان كذلك  ولو  �لزمنية غري �سحيحة 
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َعى عليه ��ستمهل لالإجابة، ويف جل�سة 1428/11/3هـ  بالئحة �لدعوى، وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ
ِعي من كروت �لعمل �ليومية  َعى عليه مذكرة �أفاد فيها باأن موكله يجحد ما قدمه �ملُدَّ قدم وكيل �ملُدَّ
�ملن�سوبة �إىل موؤ�س�سة موكله حيث �إنها مل توقع من قبل موكله �أو من �سخ�ص له �سالحية �لتوقيع، ومن 
ِعي فيما يطالب به، و�أ�ساف �أن �سهادة  ثم ل ميكن �عتبار هذ� �لإقر�ر �سادًر� من موكله بحق �ملُدَّ
�ملدعو ).....(  �إقر�ر  و�إن �سح  لأنه  بها،  فاإن ذلك ل دخل ملوكله  ِعي  �ملُدَّ �ملقدمة من قبل  �ل�سهود 
�إنه ل ي�سح  ِعي، فاإن هذ� �لإقر�ر ل يخ�ص موكله حيث  �أجرى عقود �لعمل مع �ملُدَّ باأنه  �أقر  �لذي 
ِعي ��ستمهل للرد، ويف جل�سة 1429/1/6هـ  �إقر�ر �ملقر على ما حتت يد غريه، وبعر�ص ذلك على �ملُدَّ
ِعي مذكرة �أكد فيها ما جاء مبذكر�ته �ل�سابقة، ويف جل�سة هذ� �ليوم ح�سر طرفا �لدعوى  قدم �ملُدَّ

و�كتفيا مبا قدماه وعليه رفعت �جلل�سة للمد�ولة.

ِعي يهدف  وبعد �سماع �لدعوى و�لإجابة وبعد �لطالع على �أور�ق �لق�سية وم�ستند�تها، وحيث �إن �ملُدَّ
َعى عليه باأن يدفع له مبلغ �ملطالبة وقدره مائة و�أربعة و�سبعون �ألفًا  من هذه �لدعوى �إىل �إلز�م �ملُدَّ
َعى عليه  وثالثمائة وثالثة و�سبعون رياًل )174373( وذلك مقابل قيامه بتاأجري معد�ته ل�سالح �ملُدَّ
وفق عقد �ملقاولة من �لباطن �ملربم بني �لطرفني – �تفاقية  عمل – ، وحيث �إن �أ�سا�ص هذه �ملطالبة 
هو تعامل جتاري بني �لطرفني فاإنه يعد من �لأعمال �لتجارية �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة )�لثانية( 
من نظام �ملحكمة �لتجارية و�لتي تخت�ص �لدو�ئر �لتجارية بديو�ن �ملظامل بنظر �ملنازعات �لنا�سئة 
عنها و�لف�سل فيها ح�سب ن�ص �ملادة )443( من نظام �ملحكمة �لتجارية وقر�رّي جمل�ص �لوزر�ء 
رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ، ورقم )241( يف 1407/10/26هـ، كما تخت�ص هذه �لد�ئرة 
بنظر �لدعوى و�لف�سل فيها بناًء على قر�ر�ت وتعاميم معايل رئي�ص �لديو�ن �ملنظمة لخت�سا�ص 

�لدو�ئر �لتجارية �لنوعي و�ملكاين.
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َعى عليه بدفع مبلغ  ِعي يطلب �إلز�م �ملُدَّ وحيث �إنه فما يخ�ص نظر �لدعوى مو�سوعًا فاإنه ملا كان �ملُدَّ
َعى عليه وجود هذ� �لتعامل بني  �ملطالبة وقدم ما يدعم مطالبته وي�سندها، وحيث مل ينكر وكيل �ملُدَّ
ِعي ببنود �لتفاقية وعدم قيامه باأد�ء �لعمل �ملتفق عليه بال�سكل  �لطرفني، و�إمنا دفع باإخالل �ملُدَّ
بذلك،  خمت�ص  غري  �سخ�ص  من  ِعي  �ملُدَّ �إليها  ��ستند  �لتي  �خلطابات  بع�ص  و�سدور  �ملطلوب، 

و��ستالمه لبع�ص مبلغ �ملطالبة.
ِعي من م�ستند�ت وهي عبارة عن �سورة �تفاقية �لعمل �ملوقعة بني �لطرفني  وحيث �إن ما قدمه �ملُدَّ
ِعي للمدعى عليه معد�ت ثقيلة ومو�سح فيها �لتز�مات كل  يف 2006/3/18م و�ملت�سمنة تاأجري �ملُدَّ
َعى عليه و�ملوقعة من طريف �لدعوى، ومل تكن حمل �إنكار من  طرف، و�ملختومة بختم موؤ�س�سة �ملُدَّ

َعى عليه. قبل �ملُدَّ
َعى عليه يف 2006/6/28م و�ملوجه �إىل �سركة ).....(  بالإ�سافة �إىل �سورة �خلطاب �ل�سادر من �ملُدَّ
َعى عليه و�ملختوم بختم  ِعي ملبلغ �ملطالبة و�ملوقع من �ملُدَّ َعى عليه با�ستحقاق �ملُدَّ و�لذي يقر فيه �ملُدَّ

َعى عليه موؤ�س�سته ومل يكن حمل �إنكار من قبل �ملُدَّ
مندوب  من  وموقعًا  نف�سها  لل�سركة  وموجًها  عليه  َعى  �ملُدَّ من  �سادر  �آخر  خطاب  �إىل  بالإ�سافة 
َعى  َعى عليه �ملدعوم ).....( بامل�سمون نف�سه ومذيل باإقر�ره بذلك وخمتومًا بختم موؤ�س�سة �ملُدَّ �ملُدَّ
عليه، بالإ�سافة �إىل م�سادقة �مل�ساعد �لإد�ري مبحكمه �ملهد وعدد من �ل�سهود وع�سو هيئة �لنظر 

باملحكمة بتاريخ 1427/6/2هـ.
َعى عليه و�سركة ).....( �ملوؤرخ  كما �أنه بعد �لطالع كذلك على �سورة �ملخال�سة �لنهائية بني �ملُدَّ
َعى عليه فيها وكيله �ل�سرعي  يف 2006/8/5م �ملوقعة من �لطرفني و�ملختومة بخامتها و�لتي مثل �ملُدَّ

.).....(
�سهادة عدد من  و�ملت�سمن  �ملحكمة  و�ملختوم بختم  �ملهد  وبعد �لطالع على �سورة �سبط حمكمة 
َعى عليه ).....( قد �أجرى ت�سرفاته بتوقيع �لعقود مع �لأ�سخا�ص �ملو�سحة  �ل�سهود باأن مندوب �ملُدَّ
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َعى عليه �أ�سماوؤهم يف �لبيان �ملرفق للعمل يف م�سروع �لهد — عفيف — وتاأجري �ملعد�ت با�سم �ملُدَّ
َعى عليه. بالإ�سافة كذلك �إىل كروت �لعمل �ليومية �ملكتوبة على �أور�ق �ملُدَّ

َعى عليه دفوعًا معتربة على ما ت�سمنته هذه �مل�ستند�ت فاإنها تعد قر�ئن ق�سائية  وحيث مل يقدم �ملُدَّ
َعى عليه مل ينكر �لتعامل  َعى عليه، خ�سو�سًا و�أن وكيل �ملُدَّ توؤكد �سحة �ملطالبة وثبوت �ملبلغ بذمة �ملُدَّ
ِعي ببنوده دون �إثبات هذ� �لإخالل يف ظل تو�فر  و�إمنا دفع ببطالن �لعقد �سند �لدعوى لإخالل �ملُدَّ

�لقر�ئن �ملتعا�سدة على �سحة �لدعوى.
و�أما دفعه ببطالن �خلطابات �ملن�سوب �سدورها من موكلته �إىل �سركة ).....( لتوقيعها من غري 
ذي �سفة فاإنه من �ملقرر فقهًا وق�ساء �أن �ملوظفني �لتابعني للموؤ�س�سات و�ل�سركات و�مل�سلمة �إليهم 
�أور�ق �ملن�ساأة وم�ستند�تها و�أختامها و�لذين يبا�سرون �لعمل با�سمها و�سفتها ويعملون حتت كفالتها 
فاإن �ملن�ساأة تتحمل �أعمالهم �ل�سادرة مل�سلحتها �أو يف غري م�سلحتها ��ستناًد� لقاعدة "م�سوؤولية 

�ملتبوع عن �أعمال تابعه".
َعى عليه لإكر�هه عليه  َعى عليه من �إنكار �لإقر�ر �لذي �أفاد به مندوب �ملُدَّ و�أما ما دفع به وكيل �ملُدَّ

فلم يقدم ما يثبت هذ� �لإكر�ه.
وحيث �إن جمهور �لفقهاء قد �تفقو� على جو�ز �لق�ساء بالقر�ئن كما �سرح به �لزيلعي و�بن عابدين 
وقال  �حلنابلة،  من  تيمية  �بن  و  �لقيم  و�بن  �ملالكية،  من  جزي  و�بن  فرحون  و�بن  �حلنفية،  من 
بذلك دللة �أغلب �لفقهاء، مما تتجه �لد�ئرة معه �إىل �لأخذ مبجموع هذه �لقر�ئن و�حلكم على 
َعى عليه على مندوبه �لذي قام بالتوقيع على  َعى عليه مببلغ �ملطالبة، ول مينع هذ� من رجوع �ملُدَّ �ملُدَّ

�خلطابات ملطالبته بقيمه تلك �ملبالغ. 
ِعي  للُمدَّ يدفع  باأن   ).....( موؤ�ض�ضة  �ضاحب   ).....( عليه  َعى  املُدَّ باإلزام  الدائرة  حكمت  لذلك 

).....( مبلغاً قدره مائة واأربعة و�ضبعون األفاً وثالثمائة وثالثة و�ضبعون ريااًل )174373( ملا هو 

مو�ضح باالأ�ضباب.
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واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/3648/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي: 122/د/جت/7 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 289/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/8/7هـ

عقد- تنازل عن ترخي�س - احللول حمل امل�ضتاأجر - عدم �ضداد االأق�ضاط- عدم ثبوت اخلطاأ 

املدعى به.

عى عليها باأن تعو�سه عن �خل�سائر �لتي حلقت به نتيجة عدم منحه عددً�  ِعي �إلز�م �ملُدَّ  مطالبة �ملُدَّ
من �ل�سيار�ت �لإ�سافية لإكمال �لن�ساب �لنظامي ليتمكن من �حللول حمل �سمو �لأمرية..... يف 
�سد�د قيمة �ل�سيار�ت بطريق �لتاأجري �ملنتهى بالتمليك طبقًا للعقد �ملحرر بينه وبني �سمو �لأمرية، 
لديها  �أودعه  �لذي  �ل�سيك  بت�سليم  قيامها  نتيجة  بالتعوي�ص  عليها  عى  �ملُدَّ �إلز�م  مطالبته  وكذلك 
عى عليها باأخذ �لرتخي�ص �ملتنازل عنه من �سمو �لأمرية مل�سلحته  لالأمرية..... قبل �أن تقوم �ملُدَّ
ب�ساأن  �لأمرية......  و�سمو  ِعي  �ملُدَّ بني  )�ملربمة  �لتفاقية  يف  �لن�ص  ثبوت  �ل�سرر-  له  �سبب  مما 
وكالة  ِعي  �ملُدَّ �لأمرية مبنح  �سمو  تعهد  للمدعي( على  و�ل�سيار�ت  �لليموزين  �لتنازل عن ترخي�ص 
ِعي من نقل  �سرعية تخوله �إد�رة �لرتخي�ص �ملتنازل عنه وعدم نق�ص هذه �لوكالة حتى �نتهاء �ملُدَّ
ِعي ل�سمو �لأمرية طاملا  عى عليها يف ت�سليم �سيك �ملُدَّ �لرتخي�ص با�سمه- �أثر ذلك: عدم خطاأ �ملُدَّ
�ل�سادرة  �لوكالة  عليه  ن�ست  ما  نحو  على  بالرتخي�ص  �لت�سرف  يف  �لكاملة  �حلرية  للمدعي  �أن 
عى عليها بعدم  عى عليها- �أثره: عدم خطاأ �ملُدَّ ِعي لأق�ساط �سيار�ت �ملُدَّ مل�سلحته- عدم �سد�د �ملُدَّ
منحه �سيار�ت �إ�سافية �أو نقل ملكية �ل�سيار�ت له لأنه مل يقم ب�سد�د �لأق�ساط �مل�ستحقة عليه، ول 

مينعه ذلك من �لنتفاع بها- موؤدي ذلك: رف�ص �لدعوى.
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بتاريخ   ).....( ِعي  �ملُدَّ وكيل  تقدمي  يف  �أور�قها  من  يبني  ح�سبما  �لق�سية  هذه  وقائع  تتلخ�ص 
و�أحيلت  �أعاله  �إليه  �مل�سار  بالرقم  �لديو�ن قيدت ق�سية  رئي�ص  �إىل  1427/7/26هـ بالئحة دعوى 
 ).....( �لأمرية  �سمو  باعت  لقد  قوله:  فيها  �أورد  حيث  1427/7/29هـ  بتاريخ  �لد�ئرة  هذه  �إىل 
�سركة  من  ب�سر�ئها  قامت  �سيارة   )26( عدد  مع  ليموزين  �أجرة  �سيار�ت  ترخي�ص  موكلي  على 
 ).....( من  �مل�سرت�ة  و�ل�سيار�ت  �لرتخي�ص  عن  �لتنازل  مع  �لبيع  موكلي  على  وعر�ست   ).....(
موكلي  يحل  �أن  مقابل  يف  �ملو�سوع  هذ�  على   ).....( و�فق  وقد  بالتمليك،  ينتهي  ��ستئجار  بعقد 
�لتز�م �سمو �لأمرية، وقام بتنفيذ �لتز�ماته و�سلم ل�سركة ).....( �سيك حمرر ل�سالح �سمو �لأمرية 
مببلغ )150.000( رياٍل ��سرتط فيه موكلي على �سركة موؤ�س�سة ).....( �أن يتم ت�سليم هذ� �ل�سيك 
ل�سمو �لأمرية عند ��ستالمه ترخي�ص �لليموزين حتى يتمكن من ت�سغيل �ل�سيار�ت و�لقيام ب�سد�د 
باقي �لأق�ساط �ملرتتبة على هذ� �لعقد ل�سالح �سركة موؤ�س�سة ).....( �إل �أن موكلي عند مر�جعته 
فتنكرت  موكلي مر�ت عديدة  ر�جعها  وقد  �لأمرية،  �لرتخي�ص من  ت�ستلم  باأنه مل  �أفادت  لل�سركة 
لهذ� �ملو�سوع، ومبا �أن موكلي قد حرر ل�سركة �سند�ت لأمر بقيمة �لأق�ساط �ملتبقية على �ل�سيار�ت 
هددته باللجوء �إىل مكتب �لف�سل يف منازعات �لأور�ق �لتجارية بالريا�ص لرفع دعوى بال�سند�ت 
لأمر �ملحررة ل�ساحلها كاأق�ساط �سهرية متاأخرة عن موعد �سد�دها وفعاًل نفذت تهديدها ومت �إبالغ 

موكلي بالق�سية �ملرفوعة �أمام وز�رة �لتجارة و�لتي حدد لنظرها جل�سة 1427/10/18هـ
قام موكلي مبر�جعة مكتب �سمو �لأمرية للح�سول على �لرتخي�ص حتى يتمكن من ت�سغيل �ل�سيار�ت 
�إل �أنهم ماطلوه وما ز�لت �ملماطلة حتى تاريخه وقد علم موكلي بقيام �سمو �لأمرية باإر�سال خطاب 

ملعايل وزير �ملو��سالت لإلغاء �لرتخي�ص �ملتنازل عنه ل�ساحله.
على  �لقب�ص  مت  لأنه  ��ستغاللها  من  موكلي  يتمكن  فلم  �ل�سيار�ت  حركة  �لت�سرف  هذ�  �سل  وقد 
�ل�سائقني يف مر�ت خمتلفة ومت توقيف �ل�سيار�ت لأن �ل�سائقني على كفالة موكلي و�ل�سيار�ت مملوكة 
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�ملرور  قيام  �إىل  �أدي  �لذي  �لأمر  �لأمري  �سمو  با�سم  �لليموزين  وترخي�ص  موؤ�س�سة ).....(  ل�سركة 
عى عليها ومل  باإيقاف �ل�سيار�ت و�ل�سائقني فتوقف موكلي عن �سد�د �لأق�ساط ب�سبب يرجع �إىل �ملُدَّ
بال�سند�ت  �خلا�سة  �لتجارية  �لأور�ق  دعوى  نظر  لوقف  �لديو�ن  �إىل  �للجوء  �إل  موكلي  �أمام  يكن 
�لو�سع �لذي  و�إنقاذه من هذ�  �لديو�ن،  �أمام  �لأ�سلية �ملرفوعة  �لف�سل يف �لدعوى  لأمر حتى يتم 
يهدد حياته بال�سجن و�سياع حقوقه ب�سبب �ملبالغ �لتي قام بدفعها ل�سمو �لأمرية و�لأق�ساط �لتي مت 

�سد�دها ل�سركة موؤ�س�سة ).....(.
عى عليه �إما بتنفيذ �لعقود وفقًا لل�سروط �ملتفق عليها �أو �إعادة  و�نتهى يف دعو�ه �إىل طلب �إلز�م �ملُدَّ
مبالغه �ملدفوعة ل�سمو �لأمرية وقدرها )200.000( مائتا �ألف رياٍل وكذلك مبلغ )640.000( �لتي 
دفعت ل�سركة موؤ�س�سة ).....( وتعوي�سه مببلغ مليون رياٍل عن فرتة توقفه و�خل�سائر �لتي منى بها 
خالل هذه �لفرتة من توقف �ل�سيار�ت وقيامه ببيع منزله رهنًا لهذه �ل�سيار�ت وتوريطه يف كثري من 

عى عليها �أتعاب �ملحاماة وقدرها مائة �ألف رياٍل. �لديون مع حتميل �ملُدَّ
عى عليها �سركة ).....( على �لدعوى بقوله: يوجد عقد �تفاقية بني كل من  �أجاب وكيل �ملُدَّ وقد 
ِعي وموؤ�س�سة ).....( بالتنازل عن �ل�سيار�ت �ملوؤجرة من �سركة موؤ�س�سة ).....( وقد مت �إخطار  �ملُدَّ
�سركة موؤ�س�سة ).....( للتجارة بخطاب ر�سمي من موؤ�س�سة ).....( بتاريخ 1424/3/4هـ باملو�فقة 
على حتمل �ملديونية �ملرتتبة على موؤ�س�سة ).....( ومتت �ملو�فقة من قبل �سركة موؤ�س�سة ).....( ومت 

�إبر�م عقود بيننا وبني موؤ�س�سة ).....( ومل تلتزم بال�سد�د.
�لبند  فاإن  لالأمرية  �ل�سيك  ت�سليم  ب�ساأن   ).....( موؤ�س�سة  �ساحب  به  يدعى  ما  بخ�سو�ص  �أما 
يف  �حلق  تخوله   ).....( وكالة  �إ�سد�ر  على  ن�ص  قد  �لأمرية  مع   ).....( �تفاقية  من   )10( رقم 
�لإد�رة و�لبيع و�لتنازل ونقل �لرت�خي�ص من موؤ�س�سة �لأمرية �إىل موؤ�س�سته، علمًا باأن تاريخ �ل�سيك 
�لوكالة بتاريخ 1424/5/5هـ حتى يتمم  باإعطائه  �ملدعى به 1424/2/29هـ وقامت �سمو �لأمرية 
قد   ).....( �أن  �إىل  �إ�سافة  �خل�سو�ص  بهذ�  كالمه  يناق�ص  مما  بنف�سه،  �لإجر�ء�ت  جميع  �إنهاء 
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رفع دعوى على �ل�سركة باملحكمة �لعامة بالريا�ص ومت �سطب �لق�سية لعدم ح�سوره ثم رفع دعوى 
بفرع ديو�ن �ملظامل بالريا�ص بالد�ئرة �لتجارية �ل�سابعة و�لع�سرين بتاريخ 1428/4/27هـ ف�سطبت 
ِعي موؤ�س�سة ).....( بوز�رة �لتجارة فقيدت برقم  لعدم ح�سوره، وقد رفعت �ل�سركة دعوى على �ملُدَّ
ِعي موؤ�س�سة ).....( ب�سد�د �ملبلغ �لذي عليه، ثم �نتهى  )1425/2705هـ( و�سدر قر�ر باإلز�م �ملُدَّ

عى عليها يف �إجابته على �لدعوى بطلب ردها. وكيل �ملُدَّ
عى عليها بقوله: ِعي على �إجابة �ملُدَّ وقد عقب وكيل �ملُدَّ

با�ستالم موؤ�س�سة �لأمرية مبلغ )200.000( رياٍل  عى عليها موؤ�س�سة ).....(  �ملُدَّ �أقرت  لقد  �أوًل: 
�ملبلغ  بهذ�  م�سغولة  ذمتها  باأن  �عرتفت   ).....( �لأمرية  �أن  كما  موكلي  ريال" من  �ألف  "مائتان 
�لليموزين ملوكلي حتى  �أ�سل ترخي�ص �سيار�ت �لأجرة  و�لإقر�ر �سيد �لأدلة ولكنها مل تقم بت�سليم 
عى عليها  �ملُدَّ �لر�سمية وقد ر�جع موكلي  نقل �لرتخي�ص لدى �جلهات  �إجر�ء�ت  �إنهاء  يتمكن من 

مر�ت عديدة ل�ستالم �أ�سل �لرتخي�ص ولكن دون جدوى.
ثانيًا: �أنني ��سرتطت على موؤ�س�سة ).....( عدم ت�سليم �ل�سيك �خلا�ص مببلغ �ملائتي �ألف رياٍل �إل 
بعد ��ستالم �أ�سل �لرتخي�ص وت�سليمه يل وموؤ�س�سة ).....( تعلم باأنني مل ��ستلم �أ�سل �لرتخي�ص 
عى عليها  حتى تاريخه ومن هنا يت�سح �أن �خللل يف �للتز�مات �لتعاقدية جاء نتيجة لعدم قيام �ملُدَّ
�لعمل  عن  �ل�سيار�ت  توقف  منها  كثرية  �أ�سر�رً�  عليه  ترتب  �لذي  �لأمر  �لرتخي�ص  �أ�سل  بت�سليم 
حيث �إن �ل�سيار�ت با�سم موؤ�س�سة ).....( ومل يتم نقل ملكيتها حتى تاريخه و�سمو �لأمرية مل ت�سلم 
على  �ل�سائقون  و��ستمر  با�سمه  �لرتخي�ص  وحتويل  موكلي  با�سم  �ل�سائقني  كفالة  لنقل  �لرتخي�ص 
كفالتها حتى تاريخه وقد �أوقف �ملرور �ل�سيار�ت عن �لعمل ب�سبب �ملخالفات �لتي �سبق ذكرها بعد 
�لتعاقد بحو�يل �سهرين �أو ثالثة، وحتى تاريخه مل يتم �إنهاء هذ� �لو�سع وما ز�لت �لأمور كما هي 
منذ بد�ية �لتعاقد �لأمر �لذي �سبب ملوكلي �أ�سر�رً� مادية كثرية منها تر�كم رو�تب لل�سائقني ملدة 

�سنة تقريبًا دون عمل وعدم ��ستفادته من هذ� �لعقد وما ز�لت م�ستحقاته يف ذمة �سمو �لأمرية.
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ِعي يف جل�سة يوم 1428/10/23هـ  عى عليها ب�سورة من �ملذكرة �لتعقيبية لوكيل �ملُدَّ وقد زود وكيل �ملُدَّ
فعقب عليها بقوله: �إن موكلتي مل ت�سلم �ل�سيك لالأمرية �إل بعد �أن ح�سلت منها على �لتنازل عن 
منحه  �إىل  بالإ�سافة  �ملو��سالت  وز�رة  مر�جعة  من  يتمكن  لكي  للمدعى  تفوي�ص  وعن  �لرتخي�ص 
وكالة عن �لأمرية ملتابعة �إجر�ء�ت �لتنازل عن �لرتخي�ص ثم ذكر �أن ل عالقة ملوكلته بهذ� �لق�سية.
عى عليها يف  ِعي مذكرة عقب فيها على ما ذكره وكيل �ملُدَّ ويف جل�سة 1428/11/22هـ قدم وكيل �ملُدَّ

�جلل�سة �ل�سابقة بقوله:
ت�سليم  يتم  مل  ولكن  �ملو��سالت  وز�رة  ملر�جعة  وخطاب  بوكالة  موكلنا  تزويد  مت  �أنه  �سحيح  �أوًل: 
موكلي �أ�سل �لرتخي�ص )ترخي�ص �سيار�ت �لليموزين �لذي مبوجبه يتم نقل �مللكية( ودون ت�سليم 
�أ�سل �لرتخي�ص ت�سبح �لوكالة و�لتفوي�ص وخطاب وزير �ملو��سالت دون فائدة ول ميكن نقل �مللكية 
مبوجبها و�إمنا �لأ�سا�ص يف نقل �مللكية هو �لرتخي�ص �لأ�سا�سي علمًا باأن �لرتخي�ص ما ز�ل حتت يد 

�سمو �لأمرية وتعلم ذلك �سركة موؤ�س�سة ).....(.
عى عليها �لأوىل �سركة موؤ�س�سة ).....( مبو�سوع �لدعوى هو �أن جميع �لإجر�ء�ت  ثانيًا: �أن عالقة �ملُدَّ
عى عليها �لثانية موؤ�س�سة �لأمرية ).....( متت مبعرفتها وقد �سلمها موكلي �ل�سيك  �لتي متت مع �ملُدَّ
كاأمانة و��سرتط عليها �أل ت�سلم �ل�سيك لالأمرية �إل بعد �نتهاء �إجر�ء�ت نقل �لرتخي�ص با�سم موكلي 
كما هو يف �ل�سيك �ملرفق �سورته و�لكتابة �ملذكورة على �سورة �ل�سيك من ممثل موؤ�س�سة ).....(، �إل 
عى عليها �سلمت �ل�سيك لالأمرية دون �كتمال �إجر�ء�ت نقل �مللكية ملوكلي مما �أ�سر به ومنعه  �أن �ملُدَّ
بالتعوي�ص عن هذ�   ).....( موؤ�س�سة  يطالب  فاإن موكلي  عليه  وبناء  �لرتخي�ص  �ل�ستفادة من  من 
�ل�سرر. ي�ساف �إىل ذلك �إخالل موؤ�س�سة ).....( باتفاق �سفهي مت مع موكلي يق�سي بت�سليمه عددً� 
�إ�سافيًا من �ل�سيار�ت لت�سهيل �حل�سول على مو�فقة �لوز�رة على نقل �مللكية با�سمه لكن موؤ�س�سة 
).....( مل تف بتعهدها وت�سلمه �ل�سيار�ت �لإ�سافية مما عرقل نقل ملكية �لرتخي�ص �إليه و�سبب 
�مل�ساكل مع �إد�رة �ملرور فلم يتمكن من ت�سغيل �ل�سيار�ت لكون �لرتخي�ص با�سم �لأمرية و�ل�سيار�ت 
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�ل�سيار�ت وعجز موكلي عن  �إيقاف  و�ل�سائقني على كفالة موكلي وترتب على ذلك  با�سم ).....( 
�سد�د �لأجرة �ل�سهرية �ملتفق عليها مع ).....( مما يجعل من حق موكلي طلب �حلكم باإنقا�ص تلك 

�لأجرة لأن من �ملعلوم �أن �لأجرة مقابل �لنتفاع و�أن نق�ص �ملنفعة ي�ستتبعه �إنقا�ص �لأجرة.
عى عليها ب�سورة من هذه �ملذكرة فعقب عليها بقوله: �إن �لرتخي�ص ل ي�سلم من  وقد زود وكيل �ملُدَّ
�أن �لأمرية  �أنه قد ��سرتى عدد خم�سني �سيارة، ومبا  �أن يثبت لها  �إل بعد  �لوز�رة ل�ساحب �ل�ساأن 
ِعي مل يكمل هو �لآخر �لعدد �ملطلوب لذ�  ).....( مل تكمل �لعدد �ملطلوب من �ل�سيار�ت كما �أن �ملُدَّ
فاإن �لرتخي�ص يبقى لدى �لوز�رة حتى يثبت لها ��ستكمال ما ذكر �أعاله و�أ�ساف �أن موكلته مل تكمل 
للمدعي وتبيع عليه �لعدد �ملطلوب من �ل�سيار�ت لأنه مل يقم ب�سد�د �لأق�ساط �مل�ستحقة عليه من 

�ل�سيار�ت �لتي ��سرت�ها من �لأمرية.
ِعي مذكرة من �سفحتيه ذكر �أنها متثل ح�سرً�  ويف جل�سة يوم �لأحد 1429/4/21هـ قدم وكيل �ملُدَّ

لدعوى موكله و�لأ�سر�ر �لتي يدعى بها حيث �أورد فيها قوله:
تنح�سر دعوى موكله �سد �سركة موؤ�س�سة ).....( يف م�ساألتني:

�أوًل: خمالفة �لتفاق �لذي بينها وبني موكلي بعد ت�سليم �لأمرية ).....(، �ل�سيك �لذي كان حتت 
يدها ب�سفة �لأمانة فال تفرط فيه ول ت�سلمه بل تظل مم�سكة به بيد وتت�سلم بيدها �لأخرى �أ�سل 
بال  لالأمرية  �ل�سيك  و�سلمت  موكلي  عليه  ��ستاأمنها  فيما  فرطت  �أنها  غري  �لأمرية  من  �لرتخي�ص 
مقابل وكان هذ� �لت�سرف �لالم�سوؤول هو �ل�سبب يف ح�سار موكلي بالديون. فالأمرية ).....( مل 
ت�سلم موكلي �أ�سل �لرتخي�ص وبناًء عليه مل يتمكن من نقل ملكية �ل�سيار�ت و�ل�سائقني وبقي �لو�سع 

دون تغيري.
�ل�سيار�ت  من  �إ�سافيًا  عددً�  ملنحه  موكلي  مع  لعهدها   ).....( �سركة  عليها  عى  �ملُدَّ نق�ص  ثانيًا: 
لت�سهيل ح�سوله على مو�فقة �لوز�رة على نقل �لرتخي�ص با�سمه ولول هذ� �لوعد ملا كان موكلي قد 
قبل بعر�ص ).....( عليه مب�ساعدته يف �إح�سار �أ�سل �لرتخي�ص من �لأمرية وبت�سليمه �لعدد �لالزم 
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من �ل�سيار�ت لإكمال �لن�ساب مقابل �إحالله حمل �لأمرية يف �سد�د قيمة �ل�سيار�ت بطريق �لتاأجري 
بالتمليك  �إيجار منتهى  بالتمليك فقد �سلم ملوكلي عدد �ستة وع�سرين �سيارة مبوجب عقد  �ملنتهى 
عى عليها �أدى �إىل  بتاريخ 2003/5/6م غري �أن عدم نقل �لرتخي�ص با�سم موكلي ب�سبب تق�سري �ملُدَّ
�حتجاز خم�ص �سيار�ت لدى �ملرور و�إيقاف غالبية �ل�سيار�ت بو��سطة �ملرور ومل يعد يعمل منها �سوى 
�أربع �سيار�ت، وملا كانت �لأجرة مقابل �لنتفاع فمن �لعد�لة �إنقا�ص قيمة هذه �لأجرة نتيجة لعدم 
عى عليها باأن هذه �ل�سيار�ت �لثمانية كانت مملوكة بال�سر�ء  �نتفاع موكلي. �أما ما �دعاه وكيل �ملُدَّ
ملوكلي وقام ببيعها بتاريخ �سابق على مو�سوع نقل �لرتخي�ص من �لأمرية...�إلخ فاإن ما حلق مبوكلي 
عى عليها �سركة ).....( بالتز�ماتها ووعودها  من خ�سائر كبرية يعود �ل�سبب فيها �إىل �إخالل �ملُدَّ
عى عليها �لثانية بت�سليمها �ل�سيك دون مقابل وعالقة �ل�سببية  وتوريط موكلي مع �لأمرية ).....( �ملُدَّ
بني �لتق�سري، وما حلق مبوكلي من خ�سائر ثابت ل يحتاج �إىل دليل و�أما �لكالم عن قيام �لأمرية 
عى عليها �لثانية بتزويد موكلي بوكالة وخطاب ملر�جعة وز�رة �لنقل فال قيمة له طاملا �أن �أ�سل  �ملُدَّ
و�سركة  موكلي  بني  �لعقد  توقيع  مت  قد  �أنه  ومبا  تاريخه  حتى  �لأمرية  يد  حتت  ز�ل  ما  �لرتخي�ص 
ومائتني  مليونًا  �إجمالية  بقيمة  �سيارة  وع�سرين  �ست  بعدد  1424/6/1هـ  بتاريخ   ).....( موؤ�س�سة 
�ألفًا و�ستمائة و�ستة وت�سعني رياًل، توقف منها عدد ثالث ع�سرة �سيارة عن �لعمل  وثالثة وت�سعني 
هذه  جتديد  عليها  عى  �ملُدَّ رف�ص  ب�سبب  �ملرفقة  �ل�ستمار�ت  �سورة  ح�سب  1426/4/29هـ  بتاريخ 

�ل�ستمار�ت، قيمة �لأجرة �ل�سهرية لل�سيارة �لو�حدة= 1382 رياًل �سهريًا.

�ل�سيار�ت �ملتوقفة )13 �سيارة× 1382× 12 �سهر(= )377.276( رياًل.
جملة �خل�سائر مبلغ )832.100( رياٍل ح�سب �لك�سف �ملرفق وبناًء عليه فاإن جملة ما يطالب به 
موكلي هو مبلغ )377.286+ 831.100= 1.208.386 رياًل(، يطلب موكلي خ�سم هذ� �ملبلغ من 

عى عليها لديه. م�ستحقات �ملُدَّ
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عى عليها باأن تدفع له مبلغ مليونًا ومائتني وثمانية �ألف  ِعي يطالب يف دعو�ه باإلز�م �ملُدَّ حيث �إن �ملُدَّ
وثالثمائة و�ستة وثمانني رياًل )1.208.386( ح�سبما ف�سله يف لئحة دعو�ه، وحيث �إنه بالن�سبة 
عى عليها )�سركة ).....(( قد �رتكبت خطاأ يف حقه يتمثل يف قيامها بت�سليم  ِعي �أن �ملُدَّ لدعاء �ملُدَّ
للرتخي�ص  ��ستالمها  بعد   )).....( )�لأمرية  معه  للمتعاقدة  لت�سليمه  �إياها  �أودعه  �لذي  �ل�سيك 
�لذي تنازلت عنه له و�لذي ترتب عليه �سررً�- ح�سب �دعائه- متثل يف عدم قدرته على نقل ملكية 
�ل�سيار�ت و�إيقافها من قبل �ملرور وحتمله ملرتبات �ل�سائقني... �إلخ فاإن �لثابت من �لبند )10( من 
ِعي وبني موؤ�س�سة ).....( بتاريخ 1424/4/14هـ ب�ساأن �لتنازل عن ترخي�ص  �لعقد �ملربم بني �ملُدَّ
ِعي وكالة �سرعية  �لليموزين و�ل�سيار�ت �أنه قد ن�ص على �أن: )يتعهد �لطرف �لأول ).....( مبنح �ملُدَّ
�ل�سيار�ت  ت�سجيل  �أو  ل�سطب  �ملو��سالت  وز�رة  ومر�جعة  عنه  �ملتنازل  �لرتخي�ص  �إد�رة  تخوله 
ومر�جعة جميع �لدو�ئر �حلكومية ذ�ت �لعالقة بالرتخي�ص كما يحق له �ل�ستالم و�لت�سليم و�لتوقيع 
نيابة عن �لطرف �لأول فيما يخ�ص �لرتخي�ص وعدم نق�ص هذه �لوكالة حتى �نتهاء �لطرف �لثاين 

ِعي( من نقل �لرتخي�ص با�سمه(. )�ملُدَّ
ِعي وكالة تخوله ما ذكر �أعاله ح�سبما  ومبا �أن موؤ�س�سة ).....( قد �أوفت بتعهدها وذلك مبنح �ملُدَّ
ِعي فاإنه  هو و��سح من �سك �لوكالة رقم )71013( بتاريخ 1424/5/5هـ و�لذي مل ينكره وكيل �ملُدَّ
ِعي له مطلق �حلرية يف �لت�سرف بالرتخي�ص من  عى عليها طاملا �أن �ملُدَّ مل يظهر للد�ئرة خطاأ �ملُدَّ
حيث �لإد�رة و�لبيع و�لتنازل ومر�جعة �جلهات �ملخت�سة مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل عدم �سحة 

ِعي. دعوى �ملُدَّ
عى عليها بعدم منحه عددً� �إ�سافيًا من �ل�سيار�ت لت�سهيل ح�سوله  و�أما بالن�سبة لدعائه خطاأ �ملُدَّ
على مو�فقة �لوز�رة على نقل �لرتخي�ص با�سمه. فاإنه ف�ساًل عن �أن هذ� �لدعاء مر�سل ل دليل عليه 
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عى عليه للمدعى ما يطلبه من �ل�سيار�ت لي�ص و�جبًا عليه فهو لي�ص طرفًا يف �لتفاقية  فاإن بيع �ملُدَّ
عى عليها مل يلتزم ب�سد�د ما عليه  �ملربمة بينه وبني موؤ�س�سة ).....(، و�ملدعى ح�سبما ذكر وكيل �ملُدَّ
من �أق�ساط م�ستحقة فكان من حق �ل�سركة حفظًا لأمو�لها من �ل�سياع �أن متتنع عن �لبيع للمدعى 
عى عليها قد ذكر يف جل�سة يوم �لأحد  �إذ� مل يلتزم ب�سد�د ما عليه من �أق�ساط حالة، كما �أن وكيل �ملُدَّ
ِعي عدد ثمان �أو ع�سر �سيار�ت موديل 2003م ومع ذلك  1429/1/25هـ �أن موكلته قد باعت على �ملُدَّ
ِعي مل ينكر ذلك  مل يحتفظ بها من �أجل ��ستعمالها و�إكمال �لن�ساب بها و�إمنا قام ببيعها ووكيل �ملُدَّ

رغم منحه �ملهلة �لكافية للتعقيب على ذلك.
عى عليها يف عدم نقلها ملكية �ل�سيار�ت ل�سمه.. فالأنه مل يقم ب�سد�د  و�أما عن �دعائه بخطاأ �ملُدَّ
�أمر متعارف عليه عند �سركات  �أق�ساط ول مينعه ذلك من �لنتفاع بال�سيار�ت وهو  ما بذمته من 

وموؤ�س�سات تاأجري �ل�سيار�ت.
ِعي. عى عليها فيما �دعى به �ملُدَّ وحيث مل يثبت لدى �لد�ئرة خطاأ �ملُدَّ

عى عليها/ �ضركة موؤ�ض�ضة  ِعي موؤ�ض�ضة ).....( �ضد املُدَّ لذلك حكمت الدائرة برف�س دعوى املُدَّ

).....( ملا هو مبني باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/881/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي: 269/د/جت/16 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 340/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/17هـ

عقد اإيجار – اإقرار - �ضلطة الدائرة التقديرية يف عر�س ال�ضلح – تاأجيل الدين.

َعى  �ملُدَّ يقم  ومل  منها  ��ستاأجرها  �لتي  �ل�سيار�ت  قيمة  بدفع  عليه  َعى  �ملُدَّ باإلز�م  ِعية  �ملُدَّ مطالبة 
عي على �ل�سلح �ملعرو�ص بتق�سيط �ملديونية يف �آجال  حمددة و�إقر�ر  عليه ب�سد�دها - مو�فقة �ملُدَّ
َعى عليه باملديونية ومو�فقته على �ل�سلح - مطالبته بتاأجيل �لدين مرة �أخرى مع حلول �أجله  �ملُدَّ
َعى عليه بكامل  ِعي �لرجوع يف مو�فقته على �لتاأجيل ومطالبة �ملُدَّ ِعي بل يحق للُمدَّ غري لزمة للُمدَّ
َعى  َعى عليه بدفع مبلغ )130000( رياٍل و�إقر�ر �ملُدَّ ِعية طلباتها يف �إلز�م �ملُدَّ �ملديونية - ح�سر �ملُدَّ
َعى عليه  ِعية تاأجيل �ل�سد�د و�لتق�سيط للُمدَّ عليه ب�سحة هذ� �ملبلغ، وحلول �أجل �سد�ده - رف�ص �ملُدَّ
بعد حلول �لأجل - قول �لفقهاء �إذ� �أجل �لبائع �مل�سرتي مدة �أخرى رغم حلول �لأجل فال يكون هذ� 
�لأجل لزًما بل له حق �لرجوع فيه ومطالبة �مل�سرتي بالثمن وقت ما �ساء - �أثر ذلك - ثبوت �ملديونية 
ِعي  َعى عليه باأن يدفع للُمدَّ َعى عليه و�إلز�مه ب�سد�د دفعة و�حدة - موؤدى ذلك: �إلز�م �ملُدَّ يف ذمة �ملُدَّ

مبلغ )130000( رياٍل.

نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.
" نقل �خت�سا�سات هيئات  قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ وم�سمونه: 
ح�سم �ملنازعات �لتجارية �ملن�سو�ص عليها يف �لنظم و�لقر�ر�ت مبا فيها �ملنازعات �ملتفرعة عن 

تطبيق نظام �ل�سركات �إىل ديو�ن �ملظامل".
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 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�سمونه: "تويل ديو�ن �ملظامل �لنظر يف 
�لق�سايا �لنا�سئة عن �لأعمال �لتجارية بالتبعية �إىل حني �إن�ساء �ملحاكم �لتجارية"  .

ِعية قدم  تتلخ�ص وقائع هذه �لدعوى ح�سبما يتبني من �لطالع على �أور�قها باأن وكيل �ل�سركة �ملُدَّ
ِعية، فيما مل  للد�ئرة بالئحة دعوى، وحددت له جل�سة بتاريخ 1427/11/5هـ حيث ح�سر وكيل �ملُدَّ
َعى عليه قد تبلغ باملوعد و�أن لديه  ِعية باأن  �ملُدَّ َعى عليه ول وكياًل عنه، و�أفاد وكيل �ملُدَّ يح�سر �ملُدَّ
َعى عليه، وطلبت منه �لد�ئرة  �سهودً� على ذلك، وقدم �سورة من خطاب �لتبليغ ممهورً� بتوقيع �ملُدَّ

�إح�سار �ل�سهود على ذلك، فح�سر �ساهد�ن:
�ل�ساهد �لأول: ).....(- ).....( �جلن�سية.

�ل�ساهد �لثاين: ).....(- ).....( �جلن�سية.
َعى عليه ).....( مبوعد هذه �جلل�سة(. و�أفاد� يف �سهادتهما باأنهما )ي�سهد�ن بتبليغ �ملُدَّ

ِعية  �ملُدَّ وكيل  من  �لتجارية  �حلكمة  نظام  من   )527( �ملادة  على  بناًء  �لد�ئرة  طلبت  عليه  وبناء 
حترير دعو�ه وتقدمي �مل�ستند�ت �لثبوتية يف ذلك، فطلب مهلة، وبناء عليه �أجلت �جلل�سة.

ِعية، وب�سوؤ�له عن دعوى موكلته، �أفاد باأن موكلته  ويف جل�سة 1427/11/6هـ ح�سر وكيل �ل�سركة �ملُدَّ
َعى عليه، وهي عبارة عن �ست )6( �سيار�ت، على �لتف�سيل  �أّجرت جمموعة من �سيار�تها على �ملُدَّ

�لتايل:
�ل�سيارة �لأول: نوع لومينا، ذ�ت لوحة رقم: ).....(.

�ل�سيارة �لثانية: نوع هوند�ي �إك�سنت، ذ�ت لوحة رقم: ).....(.
�ل�سيارة �لثالثة: نوع بالندر، ذ�ت لوحة رقم: ).....(.
�ل�سيارة �لر�بعة: نوع كدلك، ذ�ت لوحة رقم: ).....(.



1085

 �ل�سيارة �خلام�سة: هوند�ي �إك�سنت، ذ�ت لوحة رقم: ).....(.
�ل�سيارة �ل�ساد�سة: نوع هويند�ي �إك�سنت، ذ�ت لوحة رقم: ).....(.

َعى عليه عقد �إجارة لكل �سيارة من تلك �ل�سيار�ت �ل�ست، ولقد ترتب على  و�أبرمت موكلته مع �ملُدَّ
َعى عليه مبلغ وقدره مائة وت�سعة و�ستون �ألًفا ومائتان و�ثنان و�أربعون ريـــ)169242(ـــاًل، �ساملة  �ملُدَّ
�لغر�مات، و�لتعهد�ت، و�لتفاوي�ص ململكة �لبحرين، و�لعقود �ملتفق عليها بني �لطرفني ويطلب نيابة 
م �أ�سول تلك �لعقود �لتي ت�ستمل على �ملبالغ �ملطالب  َعى عليه بهذ� �ملبلغ، وقدَّ عن موكلته �إلز�م �ملُدَّ

بها.
َعى عليه بهذه �لدعوى وفق �سهادة �ل�سهود، وبعد �سماع دعوى  وحيث �سبق و�أن ثبت للد�ئرة تبلغ �ملُدَّ
َعى عليه ).....(  ِعية وما قدمته من م�ستند�ت حكمت �لد�ئرة غيابيًا باحلكم �لتايل: �إلز�م �ملُدَّ �ملُدَّ
ِعية �سركة ).....( مبلغًا وقدره مائة وت�سعة و�ستون  �ساحب موؤ�س�سة ).....( باأن يدفع لل�سركة �ملُدَّ

�ألفا ومائتان و�ثنان و�أربعون )169242( رياًل.
دولة  �إىل  �ململكة  مغادرة  يف  رغبته  �أثناء  باأنه  و�أفاد  ح�سر).....(،  1428/4/22هـ  جل�سة  ويف 
�أن �ملنع ب�سبب وجود مطالبة مالية لدى ديو�ن �ملظامل، وقمت  �لبحرين منع من �ل�سفر، وذكر له 
�لتايل  �ليوم  يف  �ملر�جعة  منه  وُطِلب  1428/4/20هـ  بتاريخ  �لتايل  �ليوم  �خلرب  �سرطة  مبر�جعة 
و�حدة   �سفحة  من  مذكرة  للد�ئرة  وقدم  �لغيابي،  باحلكم  و�أبلغ  1428/4/21هـ  �ملو�فق  �لثالثاء 
)  �سمت �إىل ملف �لدعوى  (ذكر �أنها �عرت��سه على �حلكم �لغيابي، و�أفهمته �لد�ئرة باأن عليه 
�حل�سور يف �جلل�سة �لتي حددتها �لد�ئرة يف يوم �لثالثاء 1428/8/8هـ �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحًا 
ِعي و�إفهامها مبوعد �جلل�سة  ِعية وتزويدها بالعرت��ص �ملقدم من �ملُدَّ و�سيتم خماطبة �ل�سركة �ملُدَّ

َعى عليه باحل�سور. �لقادمة وقد ��ستعد �ملُدَّ
َعى عليه �أ�سالة، و�ساألت  ِعية ).....( كما ح�سر �ملُدَّ ويف جل�سة 1428/8/8هـ ح�سر وكيل �ل�سركة �ملُدَّ
َعى عليه، فذكر �لطرفان �أنهما  ِعية عن رده على لئحة �لعرت��ص �ملقدمة من �ملُدَّ �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
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ِعية ومر�جعة ما مت دفعه وما  َعى عليه بالجتماع مع �ملُدَّ يرغبان يف �إنهاء �لدعوى ودًيا و��ستعد �ملُدَّ
بقي من مبالغ.

ينتهيا  باأنهما مل  و�أفاد�  �ل�سابقة  �لطرفان �حلا�سر�ن �جلل�سة  ويف جل�سة 1428/10/24هـ ح�سر 
�لتعامل  باأن  فاأجاب:  ِعية،  �ملُدَّ �لإجابة على دعوى  َعى عليه  �ملُدَّ �لد�ئرة من  �إىل حل ودي، فطلبت 
ِعية يف ذمتي مبلغ مائة �ألف رياٍل وقليل ل  �سحيح، �أما �ملبلغ �ملطالب به فغري �سحيح، ولي�ص للُمدَّ
ِعية تقدمي بيان تف�سيلي مببلغ �ملطالبة مبا �سدد وما بقى، فطلب  �أتذكر. فطلبت �لد�ئرة من �ملُدَّ

مهلة لتقدمي  ذلك وعليه �أجلت �جلل�سة.
ِعية  ويف جل�سة 1428/10/29هـ ح�سر �لطرفان �حلا�سر�ن يف �جلل�سة �ملا�سية، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ
بها،  يدعي  �لتي  للفو�تري  �لكربونية  �ل�سور  بها  ومرفق  �سفحتني،  قدم مذكرة من  منه  عما طلب 
َعى عليه ب�سد�د مبلغ وقدره مائة وت�سعة و�ستون �ألفًا ومائتان و�ثنان  و�نتهى �إىل �أنه يطلب �إلز�م �ملُدَّ

و�أربعون )169242( رياًل، ت�سمل ما يلي:
1- قيمة �إيجار �ل�سيار�ت �لتي مل ت�سدد.

2- قيمة �حلو�دث �لتي جرت على �ل�سيارة نوع لومينا وفق ما هو مو�سح يف �لبيان.
َعى عليه. 3- قيمة غر�مات ف�سخ �لعقود - حمل �لدعوى - من �ملُدَّ

َعى  ِعية للمدعى عليه ن�سخة مما قدم، ومت �سمها �إىل ملف �لدعوى، وب�سوؤ�ل �ملُدَّ وقد �سلم وكيل �ملُدَّ
عليه عن �جلو�ب طلب مهلة لتقدميها للمحا�سب.

َعى عليه  ويف جل�سة 1428/11/28هـ ح�سر �لطرفان �حلا�سر�ن يف �جلل�سة �ملا�سية، وب�سوؤ�ل �ملُدَّ
ِعية وح�سر �ملبلغ �لذي  عما مت �لتاأجيل من �أجله قدم مذكرة من �سفحتني رد فيها على مذكرة �ملُدَّ
ِعية باأربعة وت�سعني �ألًفا ومائتني و�سبعة وع�سرين )94227( رياًل، و�أن ما ز�د عن هذ�  يف ذمته للُمدَّ
وقدره خم�سة  ليه مببلغ  َعى  �ملُدَّ ِعية من  للُمدَّ �ل�سادر  �ل�سيك  وقدم �سورة من  �ملبلغ غري �سحيح. 
ِعية، وبطلب �جلو�ب منه  وع�سرون �ألف )25000( رياٍل �لد�ئرة بن�سخة من تلك �ملذكرة وكيل �ملُدَّ
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ِعية على �سورة �ل�سيك �ملقدم، وذكر �أنه كان دون ر�سيد.  عليها، طلب مهلة، كما �عرت�ص وكيل �ملُدَّ
وطلبت �لد�ئرة من �لطرفني �إثبات ما يرونه بالتحديد وذلك بتقدمي ك�سف يو�سح ذلك، وعليه مت 

تاأجيل �لدعوى.
َعى عليه �أ�سالة. وقدم وكيل  ِعية ).....(، كما ح�سر �ملُدَّ ويف جل�سة 1429/3/1هـ ح�سر وكيل �ملُدَّ
ِعية �أ�سل �ل�سيك رقم )786( بتاريخ 2003/3/19م �مل�سحوب من �سركة �لر�جحي �مل�سرفية  �ملُدَّ
ِعية مببلغ وقدره خم�سة وع�سرون �ألف )25000( رياٍل، وذكر  َعى عليه للُمدَّ لال�ستثمار �ل�سادر من �ملُدَّ
ِعية �أن هذ� �ل�سيك مل ي�سرف لعدم وجود ر�سيد وقدم ما يوؤيد ذلك من �سركة �لر�جحي  وكيل �ملُدَّ
ومنه يتبني �أن �لفو�تري رقم )1867( و)1897( مببلغ قدره خم�سة وع�سرون �ألف )25000( رياًل 
َعى عليه، وقد �سبق و�أن �أقر �ملدعى عليه يف وقته مببلغ �أربعة وت�سعني �ألًفا ومائتي  مل ي�سددها �ملُدَّ
و�سبعة وع�سرين )94227( رياًل، فاإذ� �أ�سيف �إليه هذ� �ملبلغ يكون �لثابت يف ذمته مبلًغا قدره مائة 
وت�سعة ع�سر �ألًفا ومائتان و�سبعة وع�سرون )119227( رياًل، بالإ�سافة �إىل �لر�سوم و�لغر�مات �لتي 
َعى  يف ك�سف �حل�ساب �ملقدم للد�ئرة . وعر�ست عليهم �لد�ئرة �إنهاء �لدعوى �سلًحا باأن يدفع �ملُدَّ
َعى عليه بدفع ثالثني �ألف  ِعية مبلًغا وقدره مائة وثالثون �ألف )130000(رياٍل، يقوم �ملُدَّ عليه للُمدَّ
)30000( رياٍل كدفعة مقدمة، وباقي �ملبلغ على ع�سر دفعات �سهرية قيمة كل دفعة ع�سرة �آلف 
ِعية وحيث �إن وكالته ل تخوله حق �ل�سلح فقد  َعى عليه، �أما وكيل �ملُدَّ )10000( رياٍل، فو�فق �ملُدَّ
ِعية على  طلب مهلة ملر�جعة موكلته، فطلبت منه �لد�ئرة تقدمي وكالة بذلك �أو ما يفيد مبو�فقة �ملُدَّ

ما عر�سته �لد�ئرة، وعليه �أجلت �جلل�سة.  
ِعية على  ويف جل�سة 1429/3/14هـ ح�سر �لطرفان �حلا�سر�ن �جلل�سات �ل�سابقة، و�أكد وكيل �ملُدَّ
َعى عليه مببلغ وقدره مائة وثالثون �ألف )130000( رياٍل،  �أن موكلته حت�سر دعو�ها يف �إلز�م �ملُدَّ
وت�سقط كل �لطلبات �لو�ردة يف لئحة �لدعوى �ملتعلقة بر�سوم �حلو�دث وغر�مات ف�سخ �لعقد، غري �أن 
َعى عليه طلب مهلة �أخري من �أجل �سد�د  موكله ل يرغب يف تق�سيط هذ� �ملبلغ، وبعر�ص ذلك على �ملُدَّ



1088

ِعية  َعى عليه �ل�سيك �ملقدم من �ملُدَّ ِعية جزءً� من �ملبلغ �مل�سار �إليه �أعاله وقد طلبت �لد�ئرة �ملُدَّ �ملُدَّ
يف �جلل�سة �ل�سابقة و�لذي مل جتد له ر�سيد وهو �ل�سيك رقم )786 000( بتاريخ 2006/3/19م 
ِعية مببلغ وقدره  َعى عليه للُمدَّ �مل�سحوب من �سركة �لر�جحي �مل�سرفية لال�ستثمار و�ل�سادر من �ملُدَّ

خم�سة وع�سرون �ألف )25000( رياٍل، وقد مت حجز �لق�سية للحكم.
رياٍل  �ألف  وثالثني  مائة  وقدره  مبلغًا  ِعية  �ملُدَّ ��ستحقاق  �أ�سالة  عليه  َعى  �ملُدَّ قرر  �ليوم  جل�سة  ويف 
ِعية يف دعو�ها مبائة وت�سعة و�ستني �ألفًا ومائتني و�ثنني  )130000( رياٍل، ولي�ص ما تطالب به �ملُدَّ
ِعية �لبالغ قدره مائة وثالثني  و�أربعون )169.242( رياًل، كما �أنه يرغب بتق�سيط �ملبلغ �مل�ستحق للُمدَّ
َعى عليه مببلغ ت�سعة  ِعية �أجاب باأنه تنازل للُمَدّ �ألف )130000( رياٍل. وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ
وثالثني �ألفًا ومائتني و�ثنني و�أربعني )39242( رياًل، وذلك من جمموع مبلغ �ملطالبة �لو�رد بالئحة 
َعى  �لدعوى و�ملقدر مبائة وت�سعني �ألًفا ومائتني و�ثنني و�أربعني )169242( رياًل، ليكون يف ذمة �ملُدَّ
عليه مبلًغا وقدره مائة وثالثون �ألف )130.000( رياٍل، و�لتي هي عبارة عما ��ستحق ملوكلته يف ذمة 
َعى  َعى عليه حتى تاريخ هذ� �ليوم، ول توجد �أية م�ستحقات �أخرى مالية �أو عينية يف ذمة �ملُدَّ �ملُدَّ
عليه، لذ� يطلب �حلكم باإلز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره مائة وثالثون �ألف )130000( رياٍل، وبناء 

عليه رفعت �لق�سية للمد�ولة.

َعى عليه بدفع مبلغ وقدره مائة وت�سعة وثالثون  ِعية تهدف من دعو�ها �إىل �إلز�م �ملُدَّ فاإنه ملا كانت �ملُدَّ
ِعية ومل  َعى عليه مقابل ما ��ستاأجره من �سيار�ت من �ملُدَّ �ألف )130000( رياٍل، قيمة ملا يف ذمة �ملُدَّ

َعى عليه ب�سد�دها. يقم �ملُدَّ
وملا كان طرفا �لدعوى تاجرين، وكان مو�سوع �لنز�ع بينهما �إثر تعامل جتاري جر�ء عقود �إجارة 
متت بينهما فاإن �لدعوى من ثم تكون من قبيل  �ملنازعات �لتجارية �لتي يخت�ص ديو�ن �لظامل ولئيًا 
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بنظرها - ب�سفته هيئة ق�ساء جتاري- و�لف�سل فيها؛ بناًء على �ملادتني )2( و)43 4( من نظام 
�ملحكمة �لتجارية �ل�سادر بالر�سوم �مللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ، وقر�ري جمل�ص �لوزر�ء 
: �لأول: برقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ و�لآخر: برقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ كما 
َعى عليه �عرت��سه على �حلكم  �أن هذه �لد�ئرة تخت�ص بنظر �لدعوى نوعيًّا ومكانيًّا، وحيث قدم �ملُدَّ
�لغيابي رقم )181/د/ت/ج/16( لعام 1427هـ، �ل�سادر �سده يف مدة �خلم�سة ع�سر يوًما ح�سب 
منطوق �ملادة )531( من نظام  �ملحكمة �لتجارية؛ حيث تبلغ به بتاريخ 1428/4/19هـ عن طريق 
�سرطة �خلرب، وقدم �عرت��سه للد�ئرة بتاريخ 1428/4/22هـ مما ترى معه �لد�ئرة قبول �لدعوى 

�سكاًل.
دعوى  ح�سر  ملا  ِعية  �ملُدَّ �ل�سركة  وكيل  فاإن  مو�سوًعا  �لدعوى  هذه  نظر  يخ�ص  ما  حيث  من  و�آما 
َعى عليه ب�سحة  َعى عليه بدفع مائة وثالثني �ألف )130000( رياٍل، وحيث �أقر �ملُدَّ موكلته باإلز�م �ملُدَّ
�ملبلغ �ملطالب به وثبوته يف ذمته، وحيث �إن �لإقر�ر �إذ� �سدر �سحيحًا يكون حجة قطعية يف �لإثبات 
�لأ�سول  وفق  �سدر  �إذ�  عليه  َعى  �ملُدَّ �إقر�ر  �إن  وحيث  �لقا�سي،  �أمام  �لنز�ع  يف  حا�سمًا  وفي�ساًل 
�حلق  باإظهار  �أثره  يرتب  فاإنه  مو�نعه  و�نتفاء  �سروطه  و��ستيفاء  �أركانه  با�ستكمال  �سرًعا  �ملعتربة 
�ملعرتف به و�رتفاع مناط �خلالف ب�سدده و�إلز�م �ملقر مبا �أقر به و�حلكم مبوجبه، �لأمر �لذي ثبت 
َعى عليه و�ن�سغال ذمته به مما يتعني معه  َعى به يف �لدعوى قبل �ملُدَّ معه للد�ئرة ثبوت �حلق �ملُدَّ

�حلكم باإلز�مه ب�سد�د �ملبلغ حمل �ملطالبة.
َعى عليه،  ِعية تاأجيله وتق�سيطه للُمدَّ �إن �ملبلغ �ملطالب به حال وو�جب �ل�سد�د ورف�ست �ملُدَّ وحيث 
وحيث قرر �لفقهاء من �ل�سافعية )�ملجموع 339/9( و�حلنابلة )�ملغني 432/6( و�لظاهرية )�ملحلى 
ل �لبائع �مل�سرتي مدة  ، ثم �أجَّ ين ل يتاأجل بالتاأجيل فلو باع بثمن حال �أو موجل حلَّ 84/8 (: )باأن �لدَّ
�أخرى فال يكون هذ� �لأجل لزًما ، بل للبائع �لرجوع فيه ومطالبة �مل�سرتي بالثمن يف �أي وقت �ساء( 
َعى عليه و�إلز�مه ب�سد�ده دفعة و�حدة  َعى به يف ذمة �ملُدَّ مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل ثبوت �ملبلغ �ملُدَّ
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َعى عليه بتق�سيطه. ورف�ص طلب �ملُدَّ
لذلك حكمت الدائرة:

اأواًل: رجوع الدائرة عن حكمها الغيابي رقم 181/د/ت/ج/16 لعام 1427هـ

ثانياً: اإلزام ).....( �ضاحب موؤ�ض�ضة ).....( باأن يدفع ل�ضركة ).....( مبلغاً وقدره مائة وثالثون 

األف )130000( رياٍل؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/1680/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 99/د/جت/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 148/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/24هـ

عقد توريد – عيب – قرينة ال�ضالمة– االأ�ضل يف االأمور العار�ضة العدم.

�إنكار  – عدم  لها  دة  �ملورَّ �لأجهزة  ب�سد�د مقابل قطع غيار  عليها  َعى  �ملُدَّ باإلز�م  ِعية  �ملُدَّ مطالبة 
طًا على دفعات �سهرية  عية، وتعهدها ب�سد�ده مق�سَّ َعى عليها �لتعامل و�ملبلغ �مل�ستحق بذمتها للمدَّ �ملُدَّ

َعى عليها. دة – �أثر ذلك: ثبوت مبلغ �ملطالبة يف ذمة �ملُدَّ حمدَّ
َعى عليها مل يت�سمن �أية �إ�سارة �إىل وجود عيوب فنية يف �لأجهزة  ثبوت �أن �لتعهد �ل�سادر من �ملُدَّ
ِعية قبل رفع  دة – �ل�سكوت عن بيان �لعيوب فرتة طويلة، وعدم �إثارتها �أثناء �لتعامل مع �ملُدَّ �ملورَّ
– �أثر ذلك: عدم  �أية بينة عليه  �إبد�ء هذ� �لدفع يف بد�ية �لدعوى وعدم تقدمي  – عدم  �لدعوى 
دة وعدم �سحة طلبها خ�سم �أقيامها من جملة  ِعية عليها بوجود عيوب بالأجهزة �ملورَّ �سحة دفع �ملُدَّ
�ملطالبة؛ لأن �لقاعدة �لفقهية تن�ص على �أن �لأ�سل يف �لأمور �لعار�سة �لعدم – موؤدى ذلك: �إلز�م 

عية �ملبلغ مو�سوع �لدعوى.  َعى عليها باأن تدفع للمدَّ �ملُدَّ

نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.
قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )241( يف 1407/10/26هـ وم�سمونه: " نقل �خت�سا�سات هيئات ح�سم 
�ملنازعات �لتجارية �ملن�سو�ص عليها يف �لنظم و�لقر�ر�ت مبا فيها �ملنازعات �ملتفرعة عن تطبيق 

نظام �ل�سركات �إىل ديو�ن �ملظامل".
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قر�ر� جمل�ص �لوزر�ء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـوم�سمونه: "تويل ديو�ن �ملظامل �لنظر يف 
�لق�سايا �لنا�سئة عن �لأعمال �لتجارية بالتبعية �إىل حني �إن�ساء �ملحاكم �لتجارية".

تتح�سل وقائع �لدعوى بالقدر �لالزم لإ�سد�ر �حلكم فيها، يف �أنه تقدم لفرع ديو�ن �ملظامل باملنطقة 
بالرقم  ق�سية  ُقيِّدت  عليها،  َعى  �ملُدَّ فيها  يخت�سم  �دعاء  بالئحة   ).....( ِعية  �ملُدَّ وكيل  �ل�سرقية 
�ملو�فق 1428/4/19هـ  �لأحد  يوم  �أعاله، ومت عقد عدة جل�سات لنظرها، ففي جل�سة  �إليه  �مل�سار 
َعى عليها  ِعية �مل�سار �إليه �آنفًا و�ملثبت هويته ووكالته ب�سبط �لق�سية، وح�سر عن �ملُدَّ ح�سر وكيل �ملُدَّ
َعى  ).....( �ملثبت هويته ووكالته ب�سبط �لق�سية، و�دعى �لأول بقوله: لقد �تفقت موكلتي مع �ملُدَّ
�ألفًا  و�أربعون  ت�سعة  قدره  مببلغ  وذلك  �لآيل،  �حلا�سب  لأجهزة  غيار  قطع  لها  تورد  �أن  على  عليها 
َعى عليها ب�سد�د مبلغ ع�سرين �ألفًا من جملة مبلغ �ملطالبة،  و�سبعمائة )49.700( رياٍل قامت �ملُدَّ
وبقي يف ذمتها ملوكلتي مبلغ قدره ت�سعة وع�سرون �ألفًا و�سبعمائة )29.700( رياٍل، �أطالب باإلز�م 
َعى عليها �أفاد  َعى عليها ب�سد�د هذ� �ملبلغ �حلاّل يف ذمتها، وبعر�ص ذلك على �حلا�سر عن �ملُدَّ �ملُدَّ
و�أنه قد ح�سر لالعتذ�ر عن عدم ح�سور من ميثل  �لرت�فع،  له حق  ل  تخوِّ وكالة  لديه  لي�ست  باأنه 
عن  �لعتذ�ر  يت�سمن  عليها  َعى  �ملُدَّ من  خطاب  وردها  قد  �أنه  �إىل  �لد�ئرة  وت�سري  عليها،  َعى  �ملُدَّ
َعى عليها ب�سفته مديرً� فيها عن ��ستحقاق  ح�سور هذه �جلل�سة، و�ساألت �لد�ئرة �حلا�سر عن �ملُدَّ
�ل�سري �سمن  منها  ياأمل  ولكنه  به،  تطالب  ملا  با�ستحقاقها  يعلم  باأنه  فاأفاد  به،  تطالب  ملا  ِعية  �ملُدَّ
عية �أق�ساطًا �سهرية  َعى عليها كانت تدفع للمدَّ �لتفاقية �ملرَبمة معها؛ لتق�سيط �ملبلغ، حيث �إن �ملُدَّ
 )2500( رياٍل  وخم�سمائة  �ألفان  قدره  مبلغ  �إىل  حتولت  ثم  رياٍل،   )5000( �آلف  خم�سة  مبقد�ر 
ِعية ورفعها هذه �لدعوى، وقد �أكدت �لد�ئرة عليه  ب�سبب ركود �ل�سوق، �لأمر �لذي �أدى �إىل تذمر �ملُدَّ
َعى عليها يف �جلل�سة �لقادمة بوكالة �سرعية، هذ� وقد عقدت �لد�ئرة  ب�سرورة ح�سور من ميثل �ملُدَّ
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ِعية  َعى عليها عن �حل�سور، ويف جل�سة هذ� �ليوم ح�سر وكيل �ملُدَّ عدة جل�سات تخلَّف من ميثل �ملُدَّ
ِعية �أفاد ب�سحة  َعى عليها على دعوى �ملُدَّ َعى عليها ).....(، وبطلب �لإجابة من وكيل �ملُدَّ ووكيل �ملُدَّ
�أن  �إل  �لأجهزة،  لقيمة  ِعية  �ملُدَّ با�ستحقاق  �ل�سادرة من موكلته  �مل�ستند�ت  �ملطالبة، وكذلك  مبلغ 
�سبب توقف موكلته عن �ل�سد�د يعود �إىل وجود عيوب فنية يف ثالثة �أجهزة من �حلا�سب �ملحمول، 
وطلب خ�سم قيمة هذه �لأجهزة �لثالثة من مبلغ �ملطالبة؛ ليت�سنى ملوكلته �سد�د �ملتبقي، وبعر�ص 
عى بها، و�أن �لإقر�ر  َعى عليها مل تبلغ موكلته بالأعطال �ملدَّ ِعية �أجاب باأن �ملُدَّ ذلك على وكيل �ملُدَّ
َعى عليها ملوكلته مل يت�سمن �لإ�سارة �إىل وجود �لأعطال، وموكلته ترف�ص خ�سم �أي  �ل�سادر من �ملُدَّ
َعى عليها منذ ما يقارب �أربع �سنو�ت، ومل  مبلغ من قيمة �ملطالبة، و�أن �لأجهزة مت بيعها على �ملُدَّ
َعى عليها  َعى عليها ��سرتجاع �لأجهزة �لثالثة، �أو �إ�سالحها، وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ تطلب �ملُدَّ
م،  ِعية، ورف�ست �لأخرية �إ�سالح �لأجهزة، وحيث �كتفى كل طرف مبا قدَّ �أكد �أن موكلته ر�جعت �ملُدَّ

فقد ُرفعت �جلل�سة للمد�ولة ثم �إ�سد�ر �حلكم.

ِعية  �ملُدَّ وكيل  �إن  وحيث  وم�ستند�تها،  �لق�سية  �أور�ق  على  و�لطالع  و�لإجابة  �لدعوى  �سماع  وبعد 
و�سبعمائة(  �ألفًا  وع�سرون  )ت�سعة  قدره  مبلغ  ب�سد�د  عليها  عى  للمدَّ مطالبته  يف  دعو�ه  يح�سر 
عى عليها،  )29.700( ريال؛ مقابل توريد موكلته لكميات من قطع غيار �أجهزة �حلا�سب �لآيل للمدَّ
�ملظامل  ديو�ن  فاإن  ويف عمل ذي طبيعة جتارية،  تاجرين،  تتعلق مبنازعة  �لدعوى  هذه  �إن  وحيث 
�ل�سادر  �لتجارية  �ملحكمة  نظام  من  و433(   2( �ملادتني  على  بناًء  فيها  بالف�سل  ولئيًا  يخت�ص 
رقم  �لوزر�ء  جمل�ص  قر�ري  على  وبناًء  1350هـ،  حمرم   )15( بتاريخ   )32( رقم  �ل�سامي  بالأمر 
)261( بتاريخ 1423/11/17هـ، ورقم )241( يف 1407/10/26هـ ، كما �أن هذه �لد�ئرة تخت�ص 
مة للدو�ئر �لق�سائية  مكانيًا ونوعيًا بنظرها بناًء على قر�ر�ت وتعليمات معايل رئي�ص �لديو�ن �ملنظِّ
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و�خت�سا�ساتها.
َعى عليها مل تنكر �لتعامل و�ملبلغ �مل�ستحق بذمتها  وفيما يخ�ص مو�سوع �لدعوى فاإنه ملا كانت �ملُدَّ
م للد�ئرة ن�سخة – متت مطابقته باأ�سله – من خطاب �سادر  ِعية قد قدَّ عية، وحيث �إن وكيل �ملُدَّ للمدَّ
َعى عليها وعلى مطبوعاته، وممهور بختمها، وتوقيع �ساحبها، وموؤرخة يف 1427/4/19هـ  من �ملُدَّ
َعى عليها على جملة مبلغ قدره ت�سعة و�أربعون �ألفًا و�سبعمائة )49.700( رياٍل، حيث  ت�سادق فيه �ملُدَّ
"نتعهد نحن جمموعة ).....( ب�سد�د �ملديونية �ملرتتبة علينا و�لبالغ مقد�رها  جاء فيه ما ن�سه: 
ت�سعة و�أربعني �ألفًا و�سبعمائة رياٍل )49.700(، وذلك على دفعات �سهرية مبعدل خم�سة �آلف رياٍل 
ِعية �سورة �أخرى – طبق �لأ�سل – خلطاب �سادر  م وكيل �ملُدَّ �عتبارً� من 2006/6/1م". وحيث قدَّ
وقد  �ملطالبة،  مبلغ  لتق�سيط  �ل�سابق  �لأخرية  على خطاب  باملو�فقة  عليها  َعى  �ملُدَّ �إىل  موكلته  من 
َعى عليها،  ِعية ممهورة بتوقيع �ساحبها وختم �ملوؤ�س�سة �ملُدَّ َعى عليها على خطاب �ملُدَّ �سادقت �ملُدَّ
َعى عليها قد قامت ب�سد�د مبلغ ع�سرين �ألف رياٍل )20.000( رياٍل من جملة �ملطالبة  وحيث �إن �ملُدَّ
�لتي تعهدت ب�سد�دها؛ ليتبقى مبلغ �ملطالبة يف هذه �لدعوى وقدره ت�سعة وع�سرون �ألفًا و�سبعمائة 
َعى عليها يف خطابها �ملوؤرخ يف 1427/4/19هـ، وحيث  )29.700( رياٍل، و�مل�سمول مب�سادقة �ملُدَّ
َعى عليها �ملبلغ �مل�ستحق – حمل �ملطالبة – بذمة موكلته، مما تنتهي معه �لد�ئرة  مل ينكر وكيل �ملُدَّ

عية. َعى عليها وتق�سي باإلز�مها بدفعة للمدَّ �إىل ثبوت مبلغ �ملطالبة يف ذمة �ملُدَّ
َعى عليها يف دفعه بوجود عيوب فنية يف ثالثة  ول ينال مما �نتهت �إليه �لد�ئرة ما �أثاره وكيل �ملُدَّ
مبلغ  جملة  من  �أقيامها  خ�سم  ويطلب  ِعية،  �ملُدَّ من  ملوكلته  دة  �ملورَّ �ملحمول  �حلا�سب  من  �أجهزة 
بتاريخ  عليها  َعى  �ملُدَّ من  �ل�سادر  �لتعهد  �أن  �لق�سية  �أور�ق  على  �لطالع  بعد  تبني  �إذ  �ملطالبة، 
1427/4/19هـ و�ملت�سمن �لتز�مها ب�سد�د مبلغ �ملطالبة مل يت�سمن �حلديث عن وجود عيوب فنية 
َعى عليها ب�سد�د مبلغ �ملطالبة، و�لذي ميثل قيمة �لأجهزة  دة لها، كما �أن �لتز�م �ملُدَّ يف �لأجهزة �ملورَّ
دة �إليها، وينم  كاملة و�سكوتها عن بيان هذه �لعيوب لفرتة طويلة، يك�سف عن قبولها لالأجهزة �ملورَّ
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ِعية، ومل ترث  عن �سالمتها و�نتفاء �لعيوب �لفنية فيها، فهي مل ترث هذ� �لدفع �أثناء �لتعامل مع �ملُدَّ
َعى عليها – �حلا�سر يف �جلل�سة �لأوىل  هذ� �لدفع يف بد�ية �لدعوى �أمام �لد�ئرة، حيث �إن مدير �ملُدَّ
َعى عليها قد  – مل يرث هذ� �لدفع بوجود عيوب فنية يف �لأجهزة – حمل �لدعوى -، وحيث �إن �ملُدَّ
�لتزمت ب�سد�د قيمة هذه �لأجهزة، و�لتفتت عن �ملطالبة بخ�سم قيمة �لعيوب يف �لأجهزة – حمل 
�ملطالبة يف ذمة  ولزوم  �لعيوب،  �ملبيع من  �سالمة  يع�سد جانب  �ملدة، مما  – طيلة هذه  �لدعوى 
ِعية عن  َعى عليها قد �أفاد �أمام �لد�ئرة باأن موكلته خاطبت �ملُدَّ َعى عليها، وحيث �إن وكيل �ملُدَّ �ملُدَّ
م �لبينة على وجود �لعيب يف �لأجهزة �ملوردة  �لعيوب �لفنية يف �لأجهزة – حمل �لدعوى -، ومل يقدِّ
�أو �إثبات للمخاطبات �لتي متت بينهم يف هذ� �ل�ساأن، وحيث ن�ص �لفقهاء يف �لقاعدة �لفقهية �أن 
"�لأ�سل يف �لأمور �لعار�سة �لعدم" )�لأ�سباه و�لنظائر 164/1(، وحيث �إن �لأ�سل يف �ملبيع �سالمته 

َعى عليها.   وخلوه من �لعيوب، فاإنه يتاأكد للد�ئرة ما �نتهت �إليه من ثبوت مبلغ �ملطالبة بذمة �ملُدَّ
عية  َعى عليها جمموعة ).....( ل�ضاحبها ).....( باأن تدفع للمدَّ لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

�ضركة ).....( مبلغاً قدره ت�ضعة وع�ضرون األفاً و�ضبعمائة )29.700( ريال؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.



1098

رقم الق�ضية: 3/1417/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 123/د/جت/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 276/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/8/5هـ

عقد  توريد – ك�ضف ح�ضاب – فواتري – مناف�ضة.

 – قيمتها  تدفع  ومل  لها،  وردتها  �لتي  �لب�ساعة  قيمة  بدفع  عليها  َعى  �ملُدَّ باإلز�م  ِعية  �ملُدَّ مطالبة 
َعى عليها باحلق و��ستالم  ِعية ك�سوف �حل�ساب و�سور �لفو�تري �ملثبتة للتعامل – �إقر�ر �ملُدَّ تقدمي �ملُدَّ
ِعية ببع�ص بنود �لتعاقد؛ لقيامها  َعى عليها باإخالل �ملُدَّ �لب�ساعة – �أثر ذلك: عدم �سحة دفع �ملُدَّ
ِعية يف  �ملُدَّ ومنا�سلة  �إقامتها  عليها  عى  للمدَّ م�ستقلة ميكن  دعوى  ذلك  لأن  �لتوزيع؛  باملناف�سة يف 

عية قيمة �لب�ساعة مو�سوع �لدعوى. َعى عليها باأن تدفع للمدَّ �إثباتها – موؤدى ذلك: �إلز�م �ملُدَّ

نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.
قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )241( يف 1407/10/26هـ وم�سمونه: " نقل �خت�سا�سات هيئات ح�سم 
�ملنازعات �لتجارية �ملن�سو�ص عليها يف �لنظم و�لقر�ر�ت مبا فيها �ملنازعات �ملتفرعة عن تطبيق 

نظام �ل�سركات �إىل ديو�ن �ملظامل".
قر�ر� جمل�ص �لوزر�ء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ . وم�سمونه: "تويل ديو�ن �ملظامل �لنظر 

يف �لق�سايا �لنا�سئة عن �لأعمال �لتجارية بالتبعية �إىل حني �إن�ساء �ملحاكم �لتجارية".

ِعية ).....( بالئحة  تتلخ�ص وقائع هذه �لدعوى بالقدر �لالزم لإ�سد�ر هذ� �حلكم بتقدم وكيل �ملُدَّ
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َعى عليها، �أفاد فيها باأن موكلته تعمل يف جمال بيع �للحوم و�لألبان و�ملو�د  دعوى يخت�سم فيها �ملُدَّ
وثمانية  مائة  قدره  �إجمايل  متنوعة مببلغ  ب�سائع  موكلته  عليها من  َعى  �ملُدَّ ��سرتت  وقد  �لغذ�ئية، 
�ل�سركة  تقم  مل   )118.121.82( هللة  وثمانون  و�ثنان  رياًل  وع�سرون  وو�حد  ومائة  �ألفًا  ع�سر 
َعى عليها  �ملُدَّ �إلز�م  به، وطلب يف ختام لئحته  �ملذكور رغم مطالبتها  �ملبلغ  ب�سد�د  َعى عليها  �ملُدَّ
باأن تدفع لها مبلغ �ملطالبة، و�أرفق مع لئحته ما ر�آه �سندً� لدعو�ه، ويف �سبيل  نظر �لدعوى عقدت 
�ل�سركة  مدير  كما ح�سر  ِعية،  �ملُدَّ وكيل  ففي جل�سة 1428/3/19هـ ح�سر  �لد�ئرة عدة جل�سات، 
ِعية عن دعوى موكلته �أحال على �لتف�سيل �لو�رد بالئحة  َعى عليها ).....(، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ �ملُدَّ
م مذكرة جو�بية ت�سمنت �أن �لعالقة �لتي تربط  َعى عليها قدَّ �لدعوى، وبطلب �لإجابة من مدير �ملُدَّ
�ملرَبم بني  �لعقد  تعاقدية متت مبوجب  بائع وم�سرتي، بل عالقة  لي�ست عالقة  ِعية  �ملُدَّ �سركته مع 
باململكة  �لوحيدة  �لوكيلة  كانت  �سركته  �أن  و�أ�ساف  �لقانونية،  ي�ستوجب �حلماية  و�لذي  �لطرفني، 
لكافة منتجات �لألبان ل�سركة ).....( ملدة ع�سرين �سنة، وقد �سرقت �لوكالة من �سركته دون وجه 
بد�أت  ِعية  �ملُدَّ �ل�سركة  �أن  بال�سوق لحظت  �سركته  وجود  ومن خالل   ،).....( �سركة  ِقبل  من  حق 
َعى عليها خدماتها؛ لتح�سني هذه �ملنتجات،  با�ستري�د منتجات �ألبان تركية، وقد عر�ست عليه �ملُدَّ
فاأبدى رغبته و��ستعد�ده للتعاون، وبناًء عليه مت توقيع عقد ح�سري لتوزيع كافة منتجات ).....( 
�لعقد  ويتجدد  2006/1/1م  لغاية  2005/1/1م  تاريخ  من  �لعقد  ليبد�أ  2004/12/11م؛  بتاريخ 
َعى عليها – بتجهيز نف�سها من �سيار�ت وعمالة وغريها، وتلقت �أول  تلقائيًا، وقد بد�أت �سركته – �ملُدَّ
ِعية قد ��ستخدمت �لدعاية و�لإعالن �ملن�سو�ص عليها  طلبية للتوزيع يف 2005/1/29م، �إل �أن �ملُدَّ
يف �تفاقية �لتوزيع؛ لتحطيم جهود �سركته، و�سلبها �مل�سد�قية، وذلك بالإعالن عن �أ�سعار بيع تقل 
ِعية كانت تخزن �لب�ساعة وتنقلها  كثريً� عن �ل�سعر �لذي يبيعه على �سركته، بالإ�سافة �إىل �أن �ملُدَّ
دة، وبالتايل كانت �سركته ت�ستلم �لب�سائع،  ة خلزن ونقل �لب�سائع �ملجمَّ يف ثالجات و�سيار�ت معدَّ
وبعد توزيعها على �ملر�كز تبد�أ �سركته با�ستالم �ل�سكاوي عن تلف �لب�ساعة و�ملطالبة با�ستبد�لها، 
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ِعية كانت تبيع �لب�ساعة �ملحجوزة ل�سركته مبوجب طلب �ل�سر�ء �ملر�َسل لهم،  بالإ�سافة �إىل �أن �ملُدَّ
�أنه  �إىل  �أ�سار  يوجد خمزون، كما  باأنه ل  �لرد  يكون  �لكميات ح�سب �حلاجة  �سركته  وحيث تطلب 
ِعية خالفت بنود �لتفاق، حيث �سعى مندوبيها عر�ص  خالل �ل�سهر �لثاين من بد�ية �لعمل مع �ملُدَّ
منتجات �لألبان على مر�كز �لت�سويق �لكربى، وباأ�سعار تقل عن �لأ�سعار �لتي كانت �سركته ت�سرتي 
ِعية  فت �ملُدَّ بها، بالإ�سافة �إىل �إعالن ذلك يف �ل�سحف، و�أ�سار �إىل �أنه بتاريخ 2005/6/20م توقَّ
�لتوقف عن �ل�ستري�د، ولوجود  عن تزويد �سركته بالب�سائع ب�سبب عدم وجود �ملخزون، وقر�رها 
مديونية على �سركته، و�أ�ساف �أنه فيما يخ�ص قيمة �لب�ساعة حمل �ملطالبة، فاإن كمية كبرية منها 
رغم  �لعقد  ح�سب  بالتعهد  �لتز�مها  �سركته  �أكدت  وقد  �سالحيتها،  �نتهت  �أو  تالفة،  تكون  �أن  �إما 
�خل�سارة، و��ستعد�دها لت�سديد �مل�ستحق حال ��ستقر�ر �لأمور و�متناعهم عن �ملناف�سة، و�أ�ساف �أن 
�سركته ل تنكر حقًا وتقر با�ستالم �لب�ساعة وم�سوؤوليتها عن قيمتها ح�سب �لعقد، �إل �أن ما ح�سل 
�خل�سائر  تعوي�سه عن  نهاية مذكرته  وطلب يف  �سركته،  و��سح جتاه  �سرر  هو  �لعقد  تنفيذ  خالل 
�لتي حلقت ب�سركته مببلغ قدره مليون وخم�سمائة �ألف رياٍل )1.500.000(، وقد طلبت �لد�ئرة 
�جلل�سة  يف  عنها  لالإجابة  �ملذكرة  هذه  من  بن�سخة  ِعية  �ملُدَّ وكيل  تزويد  عليها  َعى  �ملُدَّ مدير  من 
عليها،  َعى  �ملُدَّ مدير  كما ح�سر   ،).....( ِعية  �ملُدَّ وكيل  �لقادمة، ويف جل�سة 1428/7/1هـ ح�سر 
َعى عليها يف مذكرته  م مذكرة ت�سمنت �أن ما ذكره مدير �ملُدَّ ِعية قدَّ وبطلب �لإجابة من وكيل �ملُدَّ
َعى  حديث �إن�سائي و�إ�سهاب وتكر�ر مر�َسل يف �أمور ل عالقة لها مبو�سوع �لدعوى، و�أ�سار �إىل �أن �ملُدَّ
عليها قد �أقرت باملبلغ �مل�ستحق و��ستعد�دها للت�سديد، وطلب �إلز�مها مببلغ �ملطالبة بالإ�سافة �إىل 
1428/11/23هـ  جل�سة  ويف  م،  قدَّ مبا  �كتفى  عليها  َعى  �ملُدَّ مدير  على  وبعر�سه  �ملحاماة،  �أتعاب 
َعى عليها، ويف هذه �جلل�سة طلبت �لد�ئرة من  ِعية ).....(، كما ح�سر مدير �ملُدَّ ح�سر وكيل �ملُدَّ
ِعية �إجابة  طريف �لدعوى �إح�سار �أ�سول �سجالتهما �لتجارية مع �سورة منه، كما طلبت من وكيل �ملُدَّ
و�لرد عليها،  �ل�سابقة  َعى عليها يف مذكرته  �ملُدَّ �إليها مدير  �أ�سار  �لتي  �ل�ستف�سار�ت  لة عن  مف�سَّ
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َعى  ِعية ).....(، كما ح�سر مدير �ملُدَّ فا�ستمهل لذلك، ويف جل�سة 1429/3/23هـ ح�سر وكيل �ملُدَّ
َعى  ِعية مل جتب على ما يدفع به مدير �ملُدَّ عليها، وحيث �إنه بعد در��سة �لق�سية تبني للد�ئرة �أن �ملُدَّ
ِعية �أكد �أن موكلته مل  عليها من خمالفتها للبند �ل�ساد�ص من �لتفاقية، وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ
َعى عليها، و�أما بخ�سو�ص �لإعالنات �لتجارية فقد كانت لفرتة حمدودة؛ ولأجل  تقم مبناف�سة �ملُدَّ
م يف �سبيل ذلك مذكرة �أ�سار فيها �إىل �أن ما ذكرته  ك�سب �لعمالء وتوزيع �أكرب قدر من �لب�سائع، وقدَّ
َعى عليها كالم مر�َسل، ويدل على ذلك �أنها مل تذكر هذه �لدعاء�ت �إل بعد رفع �لدعوى، و�أكد  �ملُدَّ
َعى عليها �كتفى بذلك، ويف  َعى عليها مببلغ �ملطالبة، وبعر�سه على مدير �ملُدَّ على طلبه �إلز�م �ملُدَّ

ماه، وعليه ُرفعت �جلل�سة للمد�ولة. جل�سة هذ� �ليوم ح�سر طرفا �لدعوى، و�كتفيا مبا �سبق �أن قدَّ

وبعد �سماع �لدعوى و�لإجابة وبعد �لطالع على �أور�ق �لق�سية وم�ستند�تها، وحيث �إن دعوى وكيل 
َعى عليها باأن تدفع ملوكلته مبلغًا قدره مائة وثمانية ع�سر  ِعية تنح�سر يف مطالبته باإلز�م �ملُدَّ �ملُدَّ
�ألفًا ومائة وو�حد وع�سرون رياًل و�ثنان وثمانون هللة )118.121.82( وذلك قيمة ب�ساعة وردتها 

عى عليها، ومل تدفع قيمتها. موكلته للمدَّ
وحيث �إن �أ�سا�ص هذه �ملطالبة هو تعامل جتاري بني �لطرفني، فاإن هذ� �لتعامل يعترب من �لأعمال 
�لتجارية �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة )�لثانية( من نظام �ملحكمة �لتجارية، و�لتي تخت�ص �لدو�ئر 
 )443( �ملادة  ن�ص  ح�سب  فيها  و�لف�سل  عنها،  �لنا�سئة  �ملنازعات  بنظر  �ملظامل  بديون  �لتجارية 
من نظام �ملحكمة �لتجارية، وقر�ري جمل�ص �لوزر�ء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ، ورقم 
)241( يف 1407/10/26هـ ، كما تخت�ص هذه �لد�ئرة بنظر �لدعوى و�لف�سل فيها وفق ما تق�سي 

مة لخت�سا�ص �لدو�ئر �لتجارية �لنوعي و�ملكاين. به قر�ر�ت وتعاميم معايل رئي�ص �لديو�ن �ملنظِّ
َعى  ِعية يطلب �حلكم باإلز�م �ملُدَّ وحيث �إنه فيما يخ�ص نظر �لدعوى مو�سوعًا، فاإنه ملَّا كان وكيل �ملُدَّ
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م �مل�ستند�ت �ملثبتة لذلك، وهي عبارة عن ك�سوف �حل�ساب  عليها باأن تدفع ملوكلته مبلغ �ملطالبة، وقدَّ
�ل�سادرة من موكلته، بالإ�سافة �إىل �سور �لفو�تري.

ِعية ملبلغ �ملطالبة،  ِعية، كما مل ينكر ��ستحقاق �ملُدَّ َعى عليها مل ينكر �لتعامل مع �ملُدَّ وحيث �إن مدير �ملُدَّ
2004/12/11م،  بتاريخ  �لطرفني  بني  عة  �ملوقَّ �لتفاقية  بنود  لبع�ص  ِعية  �ملُدَّ باإخالل  دفع  و�إمنا 
وقيامها مبناف�سته يف �لتوزيع، مما �أفقده �مل�سد�قية، بالإ�سافة �إىل بيعه باأ�سعار �أعلى من �ل�سوق، 
يف  بذلك  عليها  َعى  �ملُدَّ مدير  �إقر�ر  مبوجب  �ملطالبة  ملبلغ  ِعية  �ملُدَّ ��ستحقاق  للد�ئرة  ثبت  وحيث 
با�ستالم  و�أقر  حقًا،  لهم  ننكر  ل  "�إننا  فيها:  و�لتي جاء  بتاريخ 1428/3/19هـ،  مة  �ملقدَّ مذكرته 
�لب�ساعة وم�سوؤوليتنا عن قيمتها ح�سب �لعقد ...."، ومبوجب ك�سوف �حل�ساب �ملوؤيدة لذلك، وعليه 

َعى عليها مببلغ �ملطالبة. فاإن �لد�ئرة تذهب �إىل �إلز�م �ملُدَّ
فاإن  �لتفاقية،  ببنود  ِعية  �ملُدَّ �إخالل  عن  بالتعوي�ص  عليها  َعى  �ملُدَّ مدير  مطالبة  بخ�سو�ص  و�أما 

عى عليها رفع دعوى م�ستقلة بهذ� �خل�سو�ص يف حال تو�فر �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لذلك.  للمدَّ
عية �ضركة ).....( مبلغاً  َعى عليها �ضركة ).....( باأن تدفع للمدَّ لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

قدره مائة وثمانية ع�ضر األفاً ومائة وواحد وع�ضرون ريااًل واثنان وثمانون هللة )118.121.82(؛ 

ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية 5776 و1/4663/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي 32/د/جت/6لعام 1429 

رقم حكم اال�ضتئناف 287/اإ�س/1430/3هـ 
تاريخ اجلل�ضة 1430/8/5هـ 

1ـ عقد توريد مالب�س ـ ادعاء االإكراه ـ وجوب �ضداد املديونية بالعملة الواردة يف �ضندها .

و�لتعوي�ص عن  لها  �ملوردة  �ملالب�ص  قيمة  �ملتبقى من  ب�سد�د  عليها  �ملدعى  باإلز�م  �ملدعية  مطالبة 
�خل�سائر للتاأخر يف �ل�سد�د - تقدمي �ملدعية �تفاق �سد�د �ملديونية - عدم تقدمي �ملدعى عليه بينة 
�ل�سهود ب�سحها - رف�ص �ملدعى  توقيعه �لتفاقية و�سهادة  �لتغرير يف  �أو  �لتدلي�ص  �أو  �لإكر�ه  على 
عليه طلب ميني �ملدعى على نفى ما �دعاه - وجوب �سد�د �ملبلغ بالدولر لأنه �لثابت يف ذمته طبقًا 
لالتفاقية خروجًا من خالف ت�سارف عملتني �أحدهما يف �لذمة من غري قب�ص و�حرت�زً� من تفاوت 

�سعر �ل�سرف.
2ـ تعوي�ص عن �لتاأخر يف �سد�د �ملديونية - عدم جو�ز �لق�ساء باأكرث من �ملديونية �سرعًا - رف�ص طلب 

�لتعوي�ص و�إلز�م �ملدعى عليه باأن يدفع لل�سركة �ملدعية �ملبلغ �ملتبقي من قيمة �لب�ساعة بالدولر.

تتلخ�ص وقائع هذه �لق�سية وبالقدر �لالزم لإ�سد�ر حكم فيها �أنه تقدم لفرع ديو�ن �ملظامل مبنطقة 
�لتايلندية بالئحة دعوى �سد موؤ�س�سة )...( ت�سمنت مطالبة �ملدعى  �لريا�ص وكيل �سركة )...( 
عليه مببلغ )150000( مائة وخم�سني �ألف دولر قيمة مالب�ص جاهزة وردتها �ملدعية للمدعى عليها 
موؤرخة يف  مديونية  �سد�د  �تفاقية  بها  مرفق  �ل�سرر،  و�لتعوي�ص عن  �ملحاماة  باأتعاب  يطالب  كما 
ق�سية  قيدت  و�ساهدين.   )...( عليه  و�ملدعى  للمدعية  ممثال   )...( من  موقعة  1427/8/10هـ 
بالرقم �مل�سار �إليه  �أعاله و�أحيلت �إىل هذه �لد�ئرة فبا�سرت نظرها على �لنحو �ملثبت بدفرت �ل�سبط 
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، وبجل�سة �لثنني 1428/5/11هـ قدم �ملدعي وكالة مذكرة بتعديل دعو�ه ت�سمنت �أنه �سبق �أن رفع 
�أ�سدرت  �لتجارة  بوز�رة  �للجنة  �أن  �إل  �سيكات  �ملبلغ مبوجب  �لتجارة بجزء من  وز�رة  لدى  دعوى 
قر�رها �ملرفق �سورته و�ملت�سمن �إلز�م �ملدعى عليه مببلغ 602400 �ستمائة و�ألفني و�أربعمائة ريال 
وعدم �خت�سا�سها بالنظر يف 44 �سيكا وبناء عليه فهو ي�سيفها �إىل دعو�ه وتكون مطالبته كالتايل: 
1 ـ مبلغ 2221350 مليونان ومائتان وو�حد وع�سرون �ألفًا وثالثمائة وخم�سون رياًل �ملتبقى من قيمة 
�ل�سد�د  �لتاأخر يف  تعوي�ص عن  ريال  �ألف  مبلغ 500000 خم�سمائة  2ـ  توريدها  مالب�ص جاهزة مت 
منها  ب�سورة   )...( وكالة  عليه  �ملدعى  زود  �أتعاب حماماة  ريال  �ألف  مبلغ 300000 ثالثمائة  ـ   3
�ملقامة من  لعام 1427هـ  رقم 4663  �لق�سية  �إحالة  وبتاريخ 1428/5/16هـ مت  للرد  مهلة  فطلب 
موؤ�س�سة )...( �سد )...( من قبل �لد�ئرة �لتجارية �ل�سابعة و�لع�سرين �إىل هذه �لد�ئرة فاطلعت 
�لد�ئرة على �لق�سية �ملحالة فر�أت �أنها ت�سمنت �أن )...( �أكره من قبل �ملدعى عليه ب�سفته وكيال 
�سد�د مديونية ومل يحدد يف لئحة دعو�ه طلبه،  �تفاق  �لتوقيع على  �لتايلندية على  ل�سركة )...( 
وتبني للد�ئرة �أن �لتفاقية �ملذكورة هي حمور هذه �لدعوى كما �أن طرفاها هم �أطر�ف �لق�ستني 
�ملذكورة و بناء عليه �أ�سدرت �لد�ئرة قر�رها رقم 81 لعام 1428هـ ب�سم �لق�سية رقم 1/4663/ق 
ممثلة   )...( �سركة  من  و�ملقامة  1427هـ  لعام  1/5776/ق  رقم  �لق�سية  هذه  �إىل  1427هـ  لعام 
عليه  �ملدعى  زود  1428/6/3هـ  �لثنني  جل�سة  ويف  للتجارة   )...( موؤ�س�سة  �سد   )...( وكيلها  يف 
لعام 1427هـ  رقم 1/4663ق  �لق�سية  ب�سورة من لئحة دعوى   )...( وكالة  �ملدعي   )...( وكالة 
وذكر �أنها جو�ب على هذه �لدعوى يف هذه �لق�سية وملخ�سها �أن �لب�ساعة �مل�سرت�ه من �ملدعية قد 
�سدد �ملدعى عليه قيمتها كاملة و�أما بخ�سو�ص �تفاقية �سد�د �ملديونية �ملوؤرخة يف 1427/8/10هـ 
فقد وقعها موكله حتت �لإكر�ه و�ساألته �لد�ئرة هل لديك ما يثبت �ل�سد�د و�لإكر�ه فاأجاب بالن�سبة 
لل�سد�د فلدي ما يثبت ذلك، و�سيقدمه يف �جلل�سة �لقادمة ويف جل�سة �ل�سبت  1428/7/1هـ قدم 
�لد�ئرة ما تقول يف  �إىل �ملدعية ف�ساألته  �ل�سادرة من موكله  �ملدعى عليه وكالة ك�سف باحلو�لت 
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�تفاقية �سد�د �ملديونية �ملوقعة بتاريخ 1427/8/10هـ فاأجاب باأن موكله قد وقع عليها فعاًل �إل �أنه 
كان حتت �لتهديد و�لإكر�ه ثم �ساألته �لد�ئرة هل �حلو�لت �ملقدمة بجل�سة هذ� �ليوم قبل �لتفاقية 
�أم بعدها فاأجاب باأنها قبلها ثم �ساألته �لد�ئرة هل لديك ما يثبت �لإكر�ه فاأجاب: نعم و�ساأح�سر 
�ل�سهود يف �جلل�سة �لقادمة على �أن ل تقل عن �سهرين فاأفهمته �لد�ئرة �أن هذه �آخر مهلة لإح�سار 
�ل�سهود لكونها طويلة و�إل �سيكون عاجزً� عن ذلك فا�ستعد �ملدعى عليه وكالة مبا ذكر ويف جل�سة يوم 
�لأربعاء 1428/9/7 طلبت �لد�ئرة من �ملدعى عليه وكالة تقدمي �سهوده �لذي طلب �لأجل لهم وقرر 
�أنه مل يح�سرهم ويطلب مهلة �إ�سافية فاأفهمت �لد�ئرة �أن هذه �آخر مهلة ويعترب عاجز عن تقدمي 
�لبينه ثم دفع �ملدعى عليه وكالة بالطعن يف وكالة )...( عن �سركة )...( لكونه �سبق �أن توكل عن 
�ملدعى عليه فاأجاب �ملدعي وكالة باأن �لوكالة �لتي �دعى �إعطائها له )...( هي وكالة مل ��ستلمها 
وقمت برفع دعوى ب�سبب هذه �لوكالة ف�ساألت �لد�ئرة هل لديك ما يثبت ��ستالم �ملدعي وكالة هذه 
�لوكالة فاأجاب: �أنه يطلب مهلة لذلك فاأفهمته �لد�ئرة �أنها تعترب مهلة لإح�سار �ل�سهود �أي�سًا ويف 
جل�سة �لثالثاء 1428/11/24هـ قدم �ملدعى عليه وكالة مذكرتني �لأوىل مكونه من خم�ص �سفحات 
و�لثانية مكونة من ثالث �سفحات تركز م�سمونها على �أن موكله وقع على �لتفاقية وقد دل�ص عليه 
فيها لكونه �أمي ل يقر� ول يكتب وقد وثق يف وكيل �ملدعية )...( وزود �ملدعي وكالة ب�سورة منها 
وكالة عن  �ملدعى عليه  �لد�ئرة  �ساألت  ثم  �لرد عليها  �سبق يف  يكتفي مبا  �أنه  قرر  وباإطالعه عليه 
�سهوده فقرر �أنه لي�ص لديه �سهود ول بينه غري ما قدمه يف هذه �لق�سية كما �سادق �ملدعي وكالة على 
�أ�سالة ويرف�سها  �أنه ل يطلب ميني �ملدعي  �أقو�ل �لوكيل �ل�سابق ثم قرر �ملدعى عليه وكالة  جميع 
وقرر �أنه يكتفي مبا �سبق ولي�ص لديه ما يقدمه كما قرر �ملدعي وكالة �كتفاءه �أي�سًا وطلب �لطرفان 
�لف�سل يف �لق�سية فطلبت �لد�ئرة من �ملدعي وكالة �إح�سار �ل�سهود �ملوقعني على �لتفاقية فا�ستعد 
باإح�سارهم ويف جل�سة هذ� �ليوم �ح�سر �ملدعي وكالة �ل�سهود �لذين طلب منه يف �جلل�سة �ملا�سية 
ما  �لد�ئرة  ف�ساألته   )...( �لأول  �ل�ساهد  1427/8/10هـ  يف  �ملوؤرخة  �لتفاقية  على  �ملوقعون  وهم 
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عالقتك باملدعي و�ملدعى عليه فاأجاب قائاًل: بان وكيل �ملدعية هو �بن عمه يف �جلد �ل�سابع و�أما 
�ملدعى عليها فال عالقة يل به ثم �ساألته عن توقيعه على �لتفاقية فاأجاب بان توقيعي �سحيح وقد 
�سهد عليه و�أ�ساف باأنه وقع عليها �لطرفان بعد �أن قرء�ها و�طلعا عليها قال: و�سمعت �ملدعي وكالة 
ذكر م�سمون هذه �لتفاقية للمدعى عليه و�سمعت مو�فقة �ملدعى عليه عليها كما �أ�سهد توقيعه عليها 
ثم �ساألت �لد�ئرة �ل�ساهد )...( ما عالقتك بالطرفني فاأجاب قائاًل: باأن �ملدعى عليه كان وكياًل 
لكفيلي �لأمري )...( و�أما )...( فهو �أحد جتار �جلملة يف �ل�سوق وتعرفت عليه يف ذلك ثم �ساألته 
�لد�ئرة عن �لتفاقية فاأجاب: باأين �سعيت يف �ل�سلح بني )...( و�ملدعى عليه وركبت مع �ملدعى 
عليه حتى و�سلنا �إىل مكتب )...( ثم جل�سنا وتناق�سنا عدة مر�ت حول �ل�سلح حتى �تفق )...( 
و�ملدعى عليه ووقعا على هذه �لتفاقية بعد قر�ءتها و�سمعناها جميعًا و�سمعها �ملدعى عليه ووقع 
ووقع عليها  �ل�سيكات  �إح�سار  ثم مت  �لأخر  و�ل�ساهد  �أنا عليها  ووقعت  وقع عليها )...(  عليها كما 
)...( �أمامي، و�أ�ساف �ل�ساهد�ن باأن �سمعنا بان �ملبلغ �ملذكور يف �لتفاقية من كال �لطرفني باأن 
قيمة مالب�ص جاهزة، وما �ملدعى عليه )...( فعقب على �سهادة �ل�سهود قائاًل: �أنه وقع على هذه 
�لتفاقية وهو ما يقر�أها و�إمنا ثقة يف )...( وثقة يف )...( ول �قبل �سهادتهما، و�أ�ساف باأن بينه 
�لتفاقية  ��ستلمت من  وكالة كم  �ملدعي  �لد�ئرة  �ساألت  ثم  �ملالب�ص.  �سر�ء  تعامل يف  �ملدعية  وبني 
فاأجاب باأنه بناء على �حلكم �ل�سادر من وز�رة �لتجارة فقد �سدر حكم مببلغ 602400 ريال يعادل 
160.000 دولر من �لتفاقية. ثم �ساألت �لد�ئرة �ملدعى عليه )...( هل مت �سد�د �أي مبلغ بحو�له 
�أو غريها بعد تاريخ �لتفاقية 1427/8/10هـ فاأجاب قائاًل: بعد �سدور حكم وز�رة �لتجارة ودخوله 
�ل�سجن �سدد 300.000ريال لأجل �خلروج من �ل�سجن ومل ي�سدد بعد �لتفاقية غري هذ� �ملبلغ ثم 
�ساألته �لد�ئرة عن عمله �حلايل فاأجاب: باأنه تاجر مالب�ص جاهزة بالقطاعي. ثم �ساألته �لد�ئرة 
هل تطلب ميني �ملدعى عليها �أو ممثلها )...( على �سحة �ملبلغ فاأجاب: ل �أقبل ميينهم. ثم �كتفى 

�لطرفان بذلك.
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ومبا �أن �ملدعية تطالب مببلغ 2221350 مليونني ومائتني وو�حد وع�سرين �ألفًا وثالثمائة وخم�سني 
رياًل �ملتبقى من قيمة مالب�ص جاهزة مت توريدها للمدعى عليها �إ�سافية �إىل مبالغ �أخرى عبارة عن 
تعوي�ص عن �خل�سائر �لالحقة بها نتيجة تاأخري �سد�دها هذ� �ملبلغ وقدم �إثباتا لدعو�ه 1ـ �تفاقية 
�سد�د �ملديونية �ملوؤرخة يف 1427/8/10هـ و�لتي  ت�سمنت �إقر�ر �ملدعى عليه �أ�سالة مببلغ �سبعمائة 
وخم�سني �ألف دولر ل�سالح �ملدعية و�جبة �لدفع منذ ثمان �سنو�ت، مت خ�سم مبلغ 125.000دولر 
ليكون �ملبلغ �ملتبقى هو 625.000 دولر تدفع مق�سطة و��سرت�ط �لبند )2( من �لتفاقية �أنه يف حال 
�لتاأخر يف �سد�د �أي ق�سط �أكرث من 15 يومًا يكون �خل�سم ملغيا ويجب دفع �ملبلغ كامال. 2 ـ �سيكات 
مببلغ متفرقة موقعة من �ملدعى عليه ومبا �أن �ملدعى عليه �أجاب ب�سحة توقيعه على �لتفاقية وباأن 
هناك تعامل �سابق مع �ملدعية و�أكد ذلك �ل�سهود �ملوقعون على �لتفاقية �أمام �لد�ئرة و�دعى �ملدعى 
�لتي قدمها  عليه �لإكر�ه بح�سب ما ذكر يف دعو�ه �ملقيدة بالرقم 4663 لعام 1427هـ و�ملذكر�ت 
وكيله، كما �دعى يف جل�سة هذ� �ليوم �أنه وقع على هذه �لتفاقية وهو مل يقر�أها و�إمنا ثقة يف )...( 
وثقة يف )...( وهو ما �سبق �أن ذكره وكيله يف مذكرتيه �ملقدمة بجل�سة �لثالثاء 1428/11/24هـ 
ومبا �أن هذ� يعد �ختالفا يف �لدفع من قبل �ملدعى عليه �إذ �إن حالة �لإكر�ه تخالف حالة فرط �لثقة 
وتناق�سها، فوجود �لثقة مينع وجود �لإكر�ه ومبا �أن �ل�سهود �ملوقعني على �لتفاقية �للذين �رت�ساهما 
�ملدعى عليه لتحمل �ل�سهادة �أثناء توقيع �لتفاقية قد �سهد� باأنه �سمع ما يف �لتفاقية ووقع على ذلك  
كما �أن ظاهر �حلال ي�سهد لذلك. ومبا �أنه مل يقدم �أي بينه على وجود �لإكر�ه �أو �لتدلي�ص و�لتغرير 
�لذي يدعيه، وحتى مع وجود هذ� �لتناق�ص يف �أقو�له فاإن �لد�ئرة مل تغفل �أيًا منها و�أفهمته باأن له 
حق طلب ميني �ملدعي على نفي ما �أدعاه فاأبى ذلك ومبا �أن �ملدعى عليه �أفاده باأنه مل ي�سدد بعد 
هذه �لتفاقية �أي مبلغ �سوى مبلغ 300.000ثالثمائة �ألف ريال لأجل خروجه من �ل�سجن �لذي دخله 
مبوجب حكم وز�رة �لتجارة رقم 28/333 وتاريخ 1428/2/21هـ �ملرفق �سورته يف ملف �لق�سية 
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ومبا �أن هذ� �حلكم قد ت�سمن �إلز�م �ملدعى عليه بدفع مبلغ 602400 �ستمائة و�ألفني و�أربعمائة ريال 
�أي ما يعادل 160.000دولر من �لتفاقية ومبا �أنه وبعد ح�سم هذ� �ملبلغ من �أ�سل �ملديونية �لو�رد 
يف تلك �لتفاقية ـ وذلك �عتماد� على �إلغاء �خل�سم �ملمنوح للمدعى عليه بناء على �لبند )2( من 
�لتفاقية حيث مل ي�سدد خالل �ملدة �ملتفق عليهاـ  يكون �ملتبقى مبلغ )590.000( خم�سمائة وت�سعون 
�ألف دولر وهو �لثابت يف ذمة �ملدعى عليه ول يبغي �سرفها �إىل عملة �لريال �ل�سعودي خروجا من 
�خلالف يف م�ساألة ت�سارف عملتني �إحد�هما يف �لذمة من غري قب�ص ، و�حرت�ز� كذلك من تفاوت 
�سعر �لعملة حيث �إن �ملبلغ �لذي يدعيه �ملدعي بالريال �ل�سعودي يختلف عن �ملبلغ بالدولر؛ زيادة 
بحو�يل مائة �ألف ريال بناء على �سعر �ل�سرف �ملعروف. مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل �إلز�م �ملدعى 
عليه مببلغ )590000( خم�سمائة وت�سعني �ألف دولر وما عد� ذلك من طلبات �ملدعي فهي مطالبة 

بالتعوي�ص عن �لتاأخر يف �ل�سد�د ول يجوز �لتعوي�ص عن ذلك ملا فيه من �لربا �ملنهي عنه �سرعا.
فلذلك وبعد درا�ضة الق�ضية و�ضماع الدعوى وبعد املداولة حكمت الدائرة : اإلزام )...( �ضاحب 

موؤ�ض�ضة )...( باأن يدفع ل�ضركة اميا )...()التايلندية( مبلغاً قدره 590.000خم�ضمائة وت�ضعون 

األف دوالر ورد ما عدا ذلك من طلبات الطرفني، وباهلل التوفيق.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 5/1275/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 109/د/جت/21 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 295/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/8/19هـ

عقد توريد – �ضفة – م�ضوؤولية التابع.

�لتي وردها ل�سيدليته  �لطبية  �لأدوية و�مل�ستلزمات  َعى عليه بدفع قيمة  �ملُدَّ �إلز�م  ِعي  �ملُدَّ مطالبة 
َعى عليه و�أن جميع �ملعامالت تتم با�سمه – �أثره: عدم  – ثبوت �أن عقد �إيجار �ل�سيدلية با�سم �ملُدَّ
َعى عليه باأن �ل�سيدلية �لتي مت توريد �لدو�ء لها مملوكة ل�سخ�ص �آخر غريه – تقدمي  �سحة دفع �ملُدَّ
َعى عليه – ثبوت تفوي�ص  عة وخمتومة بختم �سيدلية �ملُدَّ ِعي �مل�سادقة على ر�سيد �ملديونية موقَّ �ملُدَّ
ِعي ميني �ل�ستظهار �ملثبتة لدعو�ه – �أثره: ثبوت  من قام بالتوقيع على �مل�سادقة وختمها، وحلف �ملُدَّ
عي �ملبلغ  َعى عليه باأن يدفع للمدَّ َعى عليه – موؤدى ذلك: �إلز�م �ملُدَّ قيمة �لأدوية �ملوردة يف ذمة �ملُدَّ

مو�سوع �لدعوى.

ِعي  رة وكيل �ملُدَّ تتلخ�ص وقائع هذه �لدعوى يف �أنه تقدم �إىل �ملحكمة �لإد�رية مبنطقة �ملدينة �ملنوَّ
َعى عليه، ُقيِّدت ق�سية بالرقم �مل�سار �إليه �أعاله، و�أحيلت  ).....( بالئحة �دعاء يخت�سم فيها �ملُدَّ
�إىل هذه �لد�ئرة، ومت حتديد جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 1429/1/13هـ موعدً� لنظرها، وبالند�ء 
ِعي �أ�سالة ).....( و�ملثبت يف دفرت �ل�سبط هويته، وح�سر حل�سوره وكيل  على �لأطر�ف ح�سر �ملُدَّ
ِعي عن دعو�ه، قال: �إين  َعى عليه ).....( و�ملثبت يف دفرت �ل�سبط هويته ووكالته، وب�سوؤ�ل �ملُدَّ �ملُدَّ
له،  �لعائدة ملكيتها  لل�سيدلية  �أدوية وم�ستلزمات طبية  َعى عليه ب�ساعة عبارة عن  �ملُدَّ بعت على 
رياًل،  وت�سعون  وثالثة  ومائة  �ألفًا  و�أربعون  وثمانية  مائة  وقدره )148193(  مبلغًا  ذمته  وترتب يف 
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َعى عليه وكالة �جلو�ب طلب مهلة لذلك. و�أطلب �إلز�مه ب�سد�د هذ� �ملبلغ، وب�سوؤ�ل �ملُدَّ
َعى  ِعي �أ�سالة ).....( وح�سر وكيل �ملُدَّ ويف جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 1429/2/26هـ ح�سر �ملُدَّ
َعى عليه عن جو�ب  عليه ).....( و�ملثبت يف دفرت �ل�سبط هويته ووكالته، ثم �ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
له ب�سيدلية ).....( فهي  �أن موكله ميلك �سيدلية ).....( ول عالقة  �لدعوى، فقرر  موكله على 
م �سورة من رخ�سة فتح حمل �سيدلية ).....( جاء يف خانة  مملوكة ل�سخ�ص ُيدعى ).....(، وقدَّ
م �سهادة ت�سجيل موؤ�س�سة ).....(، وفيها �أنها عائدة لــ ).....(،  ��سم �ساحب �ملحل ).....(، كما قدَّ
م خطابًا فيه مو�فقة ندب �ل�سيديل ).....( من �سيدلية ).....(؛ ليعمل يف �سيدلية ).....(  كما قدَّ
ِعي �أ�سالة و��ستالمه ن�سخة من  �سة، وباطالع �ملُدَّ عًا من مدير �ل�سوؤون �ل�سحية بالعا�سمة �ملقدَّ موقَّ
عى  َعى عليه وكالة قرر باأن �سيدلية ).....( تعود ملكيتها للمدَّ �مل�ستند�ت، وطلب جو�به على دفع �ملُدَّ
م �سورة من ترخي�ص فتح موؤ�س�سة ).....(، وجاء فيه �أن ��سم �ملوؤ�س�سة ).....(، وجاء يف  عليه، وقدَّ
َعى عليه وكالة  عنو�نها �سارع ).....(، وجاء يف ��سم �ملالك ).....(، و�أ�ساف �أنه ل �سحة ملا دفع �ملُدَّ
م �سورة تعميد من ).....( جاء يف تعريفه �ساحب �سيدليات  بعدم ملكه �سيدلية ).....(، كما قدَّ
عى عليه  م ك�سف ح�ساب للمدَّ ).....( مبكة �ملكرمة، ثم بني قو�سني )باب �لفتح – �مل�سفلة( كما قدَّ
َعى عليه  ع فيه على مطابقة �لر�سيد مع ختمه بختم موؤ�س�سة ).....(، وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ وقَّ

قرر �أن �لأختام ل تعود ملوكله، و�أن �لتعميد ل يعلم عنه �سيئًا، ويطلب �لرجوع ملوكله ل�سوؤ�له عنه
َعى عليه  ِعي عما يثبت ملكية �ملُدَّ ويف جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 1429/4/15هـ �ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ
�أن �سيدلية ).....( رخ�ست بعد  عًا من ).....( يو�سح فيه  م خطابًا موقَّ ل�سيدلية ).....(، فقدَّ
موؤ�س�سة ).....(،  تتم عن طريق  كانت  �لتعامالت  و�أن جميع  موؤ�س�سة ).....(،  وبني  بينه  �لتفاق 
كما قدم م�ستندً� لرتخي�ص مز�ولة مهنة لل�سيديل ).....(، وجاء فيه �أنه يعمل يف �سيدلية ).....( 
لة بامل�ستلم ).....(، وبعد ت�سلم  َعى عليه، و�أرفق بهذ� �مل�ستند عددً� من �لفو�تري مذيَّ ل�ساحبها �ملُدَّ
�ساأنها،  يقول يف  وما  �ملرَفقة  �لفو�تري  �لد�ئرة عن  �ساألته  �مل�ستند�ت  ن�سخة من  َعى عليه  �ملُدَّ وكيل 
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فقرر �أن �سيدلية ).....( عائدة ملوكله، و�أن ).....( يعمل يف �سيدلية ).....(، وعلى كفالة موكلي 
و�أطلب مهلة للرجوع �إىل موكلي؛ للتاأكد من هذه �لفو�تري.

�مل�ستند�ت  عن  عليه  َعى  �ملُدَّ وكيل  �لد�ئرة  �ساألت  1429/4/21هـ  �ملو�فق  �لأحد  يوم  جل�سة  ويف 
�لتي ��ستلمها يف �جلل�سة �ل�سابقة، فقرر �أنه فيما يتعلق بالفو�تري فاإنه بالفعل مت ��ستالم �لب�سائع 
�أمرً�  �أن هنالك  �إل  ِقبل �ملوظف �لذي يعمل يف �ل�سيدلية، وهو �ملدعو ).....(  �ملو�سحة فيها من 
يحتاج �إىل �إي�ساح وهو �أنه عند قدوم هذ� �ملوظف ��ستقبله �سخ�ص يكنى بــ ).....( و��سمه ).....(، 
للمدعو  �ملوظف  هذ�  بتو�سيل  �ل�سخ�ص  هذ�  قام  ثم   ،).....( هو  �أنه  و�أوهمه  �جلن�سية،   ).....(
ملكيتها  �لعائدة   ،).....( �سيدلية  يف  بت�سغيله  وقامو�   ).....( كفالة  على  �سيديل  وهو   ،).....(
مة يف �جلل�سة �ل�سابقة ل�سيدلية  للمدعو ).....(، وقامو� ب�سحب �لب�سائع �ملو�سحة يف �لفو�تري �ملقدَّ
).....(، وقد �أح�سرت �ملدعو ).....( ل�سماع ما لديه حول هذ� �ملو�سوع، فح�سر �ملدعو ).....( 
�ل�سعودية  �إىل  قدمت  �إين  قال:  �سهادة،  من  لديه  عما  وب�سوؤ�له  هويته،  �ل�سبط  دفرت  يف  و�ملثبت 
بتاأ�سرية على كفالة ).....(، و��ستقبلني �سخ�ص ُيدعى ).....(، وظننت �أنه ).....( و�أو�سلني �إىل 
�ملدعو ).....(، و�أفهمني باأن تعاملي �سيكون معه، ومت ت�سغيلي يف �سيدلية ).....( �لعائدة ملكيتها 
للمدعو ).....(، وعملت فيها قر�بة �أربعة �أ�سهر، ثم مت نقلي �إىل �سيدلية ).....( �لعائدة ملكيتها 
لــ ).....( و�لب�سائع �ملو�سحة يف �لفو�تري مت تنزيلها يف �سيدلية ).....(، وبعر�ص �لفو�تري عليه 
قال: هذه �لفو�تري كلها با�ستالمي عندما كنت �أعمل يف �سيدلية ).....( ما عد� �لفو�تري �لتي حتمل 
�لأرقام )820( و)832( و)877( و)906( و)907( و)908( و�خلتم �لذي عليها �سلَّمني �إياه �ملدعو 

.).....(
و�ملثبت يف دفرت   ).....( �أ�سالة  عليه  َعى  �ملُدَّ �ملو�فق 1429/5/5هـ ح�سر  �ل�سبت  يوم  ويف جل�سة 
َعى عليه عن طريق �ملقابلة  ِعي هل كان �لتفاق بينه وبني �ملُدَّ �ل�سبط هويته، ثم �ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ
�أتى ب�سورة  َعى عليه ).....( هو من  �أن ).....( مل يقابله قط، و�أن مكفول �ملُدَّ و�مل�سافهة، فقرر 
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�لتعميد، ومل يكن معه �أ�سل، و�أنني مل �أر ).....( غري �أن �سخ�سًا ��سمه ).....( �ملكنى بــ ).....( 
َعى عليه �أ�سالة  �أنه ).....(، بعد ذلك �ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ قابلته يف �مل�ستودع، و�أوهمني يف حديثه 
عن عالقته بــ ).....( فقرر �أن هذ� �لرجل كان يعمل با�سمه مت�سرتً� وهو من �أح�سر على كفالتي 
خا�سة  وكالة   ).....( ��سمه  �سخ�سًا  وكلت  طريقه  وعن  و).....(،  و).....(   ).....( �ل�سيادلة 
ملر�جعة �لدو�ئر �حلكومية، و��ستخر�ج �لأور�ق �لر�سمية علمًا باأنني مل �أقابل هوؤلء، ومل �أرهم وكانو� 
با�سمي  يعمل  �أن  على   ).....( مع  �تفاقي  كان  وقد  با�سمي،  يعمل  �لذي   ).....( حل�ساب  يعملون 

حل�سابه يف �سيدلية ).....(، ولكنه جتاوز وعمل با�سمي يف �سيدلية ).....(.
َعى عليه �أنه �أح�سر مبعيته �ملدعو ).....( �أحد مكفويل موكله  ويف جل�سة هذ� �ليوم ذكر وكيل �ملُدَّ
وطلب �سماع �إفادته حول مو�سوع �لق�سية، فح�سر �ملدعو ).....( و�ملثبت يف دفرت �ل�سبط هويته، 
وب�سوؤ�له عما لديه من �سهادة قال: عر�ص عليَّ �أحد �أ�سدقائي فر�سة للعمل يف �ل�سعودية، و�ت�سل 
بي �سخ�ص ذكر يل �أن ��سمه ).....(، وفهمت منه �أنه �ساحب �لعمل �لذي �ساأعمل عنده، وتفاو�ست 
معه عرب �لهاتف عن �ملرتب، وطريقة �لعمل، ثم ملا قدمت �إىل �ل�سعودية ��ستقبلني ).....( �لذي 
علمت فيما بعد �أنه ).....( ويكنى بــ ).....(، وعملت يف �سيدلية ).....( يف �سارع ).....( يف مكة، 
وبعد فرتة �كت�سفت �أنا وزميلي ).....( �أن هذ� �ل�سخ�ص �لذي �أعمل معه لي�ص ).....(، وبعد فرتة 
�أعطي ملندوبي  باأن  هني  يوجِّ �لذي كان على كفالة ).....(  �ل�سيدليات  �ملدعو ).....( مدير  كان 
�سركات �لأدوية دفعات من �حل�ساب، وقبل و�سول �ملندوب ياأتي وياأخذ �لإير�د، وي�سعني يف موقف 
حمرج مع �ملندوبني، وبعد خاليف معه حول هذه �لت�سرفات عزلني عن �لعمل، وبعد فرتة عملت يف 
�سيدلية ).....( يف مكة بالعزيزية، ثم �نتقلت �إىل �ملعهد �لفني للتدريب �ل�سحي باملدينة �ملنورة، 
ِعي بقوله: لقد ذهبت �إىل �ساحب �لعقار �لذي كانت �ل�سيدلية فيه و�أح�سرت �سورة  ثم عقب �ملُدَّ
�ل�سيكات  من  ب�سورة  �أي�سًا  وزودين  عليه  َعى  �ملُدَّ هو  �مل�ستاأجر  �أن  يو�سح  �لذي  �لإيجار  عقد  من 
َعى عليه، وذكر يل �ساحب �لعقار �أن �أحد  �لتي كانت تدفع كاأجرة لل�سيدلية م�سحوبة من ِقبل �ملُدَّ
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�ل�سيكني �ت�سح �أنه دون ر�سيد وزوَّدين ب�سورة من ورقة �لعرت��ص عليه، وبعر�ص ذلك على وكيل 
فيه  لتفتح   ).....( قبل  من  ��ستوؤجر  �لعقار  هذ�  �إن  وقال:  �لإيجار،  عقد  �سحة  قرر  عليه  َعى  �ملُدَّ
�سيدلية، ثم يبيعها فيما بعد على ).....( وعقد �لإيجار بتوقيع موكلي ).....(، وهذه �ملبالغ ُدفعت 
عى عليه  ِعي بقوله لقد ح�سلت على �سورة عقد بني �ملدعو ).....(، و�ملدَّ ب �ملُدَّ من ح�سابه، ثم عقَّ
م �سورته، وبعر�سها على وكيل  َعى عليه �سيدلية ).....( على �ملدعو ).....(، وقدَّ �ملُدَّ يوؤجر فيه 
َعى عليه، هل كان موكلك قد  َعى عليه قرر عدم �سحتها، ثم ��ستو�سحت �لد�ئرة من وكيل �ملُدَّ �ملُدَّ
�أذن للمدعو ).....( بالتعامل مع �لغري بالبيع و�ل�سر�ء با�سمه، فقرر بقوله نعم �أذن له، ولكن مل 
ياأذن له بالتعامل عن طريق �سيدلية ).....(، ثم ��ستو�سحت �لد�ئرة من �ملدعو ).....( عن عقد 
ِعي و�ساألته هل �لعقار �ملوؤجر يف هذ� �لعقد هو �ل�سيدلية �لتي كنت تعمل  مه �ملُدَّ �لإيجار �لذي قدَّ
ِعي فقرر بقوله نعم، وكان ياأمرين �ملدعو ).....( باأن �أ�سدد  فيها، وكنتم تتعاملون مع موؤ�س�سة �ملُدَّ
ِعي عن �أ�سل �مل�سادقة على �لر�سيد �ملرفقة �سمن  لهم دفعات من ح�سابه، ثم �ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ
�مل�سادقة تخ�ص  باأن هذه  �لد�ئرة  �ساألته  ثم  �ل�سورة،  فاأبرزه ومتت مطابقته مع  �لق�سية،  �أور�ق 
��سمها  �أن  نفهم  وكنا  �ل�سيدلية،  هذه  مع  كان  تعاملنا  �أن  فقرر   ،).....( �سارع   ).....( �سيدلية 
�سيدلية ).....( ح�سب �للوحة �ملكتوبة على و�جهتها، وكلمة �لأمني مكتوبة بعبارة �سغرية، و�لتوقيع 
َعى عليه، وبعر�ص هذه �مل�سادقة  �لذي على �مل�سادقة هو توقيع �ملدعو ).....(، و�خلتم ختم �ملُدَّ
�سًا  َعى عليه قال: �لتوقيع هو توقيع ).....(، وكان مديرً� ل�سيدليات موكلي، وكان مفوَّ على وكيل �ملُدَّ
من ِقبل �ملدعو ).....( بالتعامل مع �لغري، �أما �خلتم فال يخ�ص موكلي، وبعر�ص هذ� �لك�سف على 
�ملدعو ).....( �حلا�سر، قرر �أن هذ� �خلتم هو �لذي كنا نختم به حينما كنا نتعامل مع �لغري، ثم 
��ستعد�ده  قرر  عليه  وبعر�ص ذلك  عي على �سحة دعو�ه،  للمدَّ ��ستظهار  توجيه ميني  �لد�ئرة  ر�أت 
بذلك، ثم حلف قائاًل: "�أق�سم باهلل �لعظيم �أن �لب�سائع �لتي �أطالب بقيمتها وردت �إىل �سيدليات 
َعى عليه". ثم عقب  َعى عليه و�أن �ملبلغ �لذي �أطالب به يف هذه �لدعوى م�ستحق يل يف ذمة �ملُدَّ �ملُدَّ
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ِعي من �ملدعو ).....( مدير �ل�سيدليات �سيكات مقابل  �ملُدَّ ��ستلم  َعى عليه بقوله: لقد  �ملُدَّ وكيل 
ِعي قرر عدم  �ملديونية �لتي له على موكلي، و�إذ� كان ينكر ذلك فاأطلب ميينه، وبعر�ص ذلك على �ملُدَّ
�سحته، وقرر ��ستعد�ده �أن يحلف، ثم حلف قائاًل: "�أق�سم باهلل �لعظيم �أنني مل �أ�ستلم قيمة �لب�سائع 
ماه،  �لتي �أطالب بقيمتها من ح�ساب �ملدعو ).....(". ثم قرر �لطرفان �كتفاءهما مبا �سبق و�أن قدَّ

ولي�ص لديهما ما يود�ن �إ�سافته، وبناًء عليه حكمت �لد�ئرة يف �لق�سية؛ ملا يلي من �لأ�سباب.

َعى عليه بدفع مبلغ وقدره )148193( مائة  �إلز�م �ملُدَّ �إقامة دعو�ه �إىل  ِعي يهدف من  ملا كان �ملُدَّ
وثمانية و�أربعون �ألفًا ومائة وثالثة وت�سعون رياًل، وذلك مقابل توريد ب�ساعة �إىل �سيدلية ).....( 
�ملديونية  هذه  باأن  دفع  عليه  َعى  �ملُدَّ كان  وملَّا  طبية،  وم�ستلزمات  �أدوية  عن  عبارة  عليه  َعى  �ملُدَّ
ِعي قد �أثبت �أن  م�ستحقة على �سيدلية ).....( �لتي ميلكها �سخ�ص �آخر غري موكله، وملَّا كان �ملُدَّ
عى عليه، كما يت�سح ذلك من عقد �لإيجار �خلا�ص بال�سيدلية، و�أي�سًا  �سيدلية ).....( عائدة للمدَّ
ع من �ملدعو ).....(،  �سورة �ل�سيكات �لتي ُدفعت كاأجرة لل�سيدلية �إ�سافًة �إىل �سورة �خلطاب �ملوقَّ
َعى عليه، و�أن جميع  �ست بعد �لتفاق بينه وبني موؤ�س�سة �ملُدَّ و�لذي يو�سح �أن �سيدلية ).....( رخَّ

�لتعامالت كانت تتم عن طريق موؤ�س�سة ).....(.
ِعي  عي بها �ملُدَّ وملَّا كان �ل�سيادلة �لذين عملو� يف هذه �ل�سيدلية قد �سهدو� باأن �لب�سائع �لتي يدَّ
ِعي وبني �ل�سخ�ص �ملدعو ).....( و�ملكنى بــ  قد وردت �إىل هذه �ل�سيدلية، و�أن �لتعامل مت بني �ملُدَّ
َعى عليه بالتعامل مع �لغري بالبيع و�ل�سر�ء، كما يت�سح من  ).....(، و�أن هذ� �لأخري قد �أذن له �ملُدَّ
َعى عليه �أ�سالة باأنه �أِذن لهذ� �ل�سخ�ص بالعمل يف �لتجارة  َعى عليه، و�أي�سًا �إقر�ر �ملُدَّ �إقر�ر وكيل �ملُدَّ

با�سمه.
َعى عليه،  عًا وخمتومًا بختم �سيدلية �ملُدَّ م م�سادقة على ر�سيد �ملديونية موقَّ ِعي قد قدَّ وملَّا كان �ملُدَّ
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َعى عليه قد �أقر باأن هذ� �لتوقيع �لذي على �مل�سادقة هو توقيع �ملدعو ).....(،  وملَّا كان وكيل �ملُدَّ
وكان هذ� �لأخري يعمل مديرً� ل�سيدليات موكله، و�أنه مفوَّ�ص من ِقبل �ملدعو ).....( �ملفوَّ�ص من 
ِعي قد حلف ميني �ل�ستظهار �ملثبتة لدعو�ه بناًء على طلب من  َعى عليه �أ�سالة، وملَّا كان �ملُدَّ ِقبل �ملُدَّ
ِعي فاإنه يف ظل ما ُذكر �أعاله، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل ثبوت ملكية  عي به �ملُدَّ �لد�ئرة ��ستيثاقًا ملا يدَّ
َعى عليه، وملَّا كان  ِعي بتوريد �لأدوية لها، و�أي�سًا ثبوت قيمتها يف ذمة �ملُدَّ عي �ملُدَّ �ل�سيدلية �لتي يدَّ
ِعي ��ستلم مبالغ من مدير �ل�سيدليات �ملدعو ).....( تخ�ص هذه  َعى عليه قد دفع باأن �ملُدَّ وكيل �ملُدَّ
َعى عليه بينة  ِعي قد �أنكر �سحة هذ� �لدفع، ول يوجد لدى �ملُدَّ �ملديونية �لتي يطالب بها، وملَّا كان �ملُدَّ
ِعي هذه �ليمني على �لنحو �ملو�سح يف �لوقائع، فاإن  ِعي على نفيه، و�أدى �ملُدَّ تع�سده، وطلب ميني �ملُدَّ

�لد�ئرة تنتهي �إىل رف�ص هذ� �لدفع.
َعى عليه من �أنه مل ياأذن للمدعو ).....( بفتح �سيدلية ).....(،  ول ينال من ذلك ما دفع به �ملُدَّ
�إيجار�تها من ح�سابه  ودفعه جزءً� من  با�سمه،  �ل�سيدلية  ��ستئجار مقر  �لدفع يدح�سه  فاإن هذ� 
�ل�سخ�سي، �إ�سافًة �إىل �إقر�ره باأنه �أِذن للمدعو ).....( بالعمل يف �لتجارة با�سمه مت�سرتً�، و�أي�سًا 
با�سمه،  �لغري  و�لتعامل مع  و�ل�سر�ء،  بالبيع  �ل�سخ�ص  لهذ�  �أِذن  قد  َعى عليه  �ملُدَّ باأن  �إقر�ر موكله 
َعى عليه لهذ� �ل�سخ�ص بالتعامل مع �لغري بالبيع  وترى �لد�ئرة �أنه يف ظل هذه �لوقائع مع �إذن �ملُدَّ
وله �حلق يف  تبعته،  يتحمل  تفريط منه  فاإنه  ��سمه،  بالتجارة حتت  بال�ستغال  له  و�إذنه  و�ل�سر�ء، 
�لرجوع عليه، ول يقبل منه �لدفع باإم�ساء �لت�سرفات �لتي يرى �أنه ل م�سوؤولية تلحقه منها، ورف�ص 
و��ستثناء �لت�سرفات �لتي يلحقه جر�ءها غرم و�سمان للغري؛ ذلك �أنه �أطلق له �لإذن بالتعامل مع 

�لغري با�سمه.
لــ ).....( �ضجل رقم ).....(  باأن يدفع  باإلزام ).....( �ضجل رقم ).....(  الدائرة  لذلك حكمت 

مبلغاً وقدره )148193( مائة وثمانية واأربعون األفاً ومائة وثالثة وت�ضعون ريااًل؛ ملا هو مو�ضح 

باالأ�ضباب. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.



1117

رقم الق�ضية: 1/1599/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 119/د/جت/7 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 298/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/1هـ 

–  خربة حما�ضبية – اأتعاب اخلربة  –  قرائن  عقد توريد – اإقرار – وكالة باالإقرار – فواتري 

حماماة. – اأتعاب 
َعى عليها باأن تدفع لها قيمة �سر�ئح �لتغليف �ملوردة لها، وتعوي�سها عما  ِعية �إلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ

حلقها من �سرر، وما فاتها من ك�سب لعدم �سد�د م�ستحقاتها يف مو�عيدها:
ِعية يف مبلغ ).....( – ثبوت �سمول �لوكالة حلق �لإقر�ر  َعى عليها باأحقية �ملُدَّ  1- �إقر�ر وكيل �ملُدَّ
– �أثره: �سحة �لإقر�ر و�عتباره حجة على موكلته – �نتهاء �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى �إىل ��ستحقاق 
�أكرث من مرة،  �أ�سعار منتجاتها  ِعية رفعت  �ملُدَّ �أن �ل�سركة  �أ�سا�ص  ِعية ملبلغ ).....( دولر على  �ملُدَّ
َعى عليها قامت باإثبات تلك �لفو�تري ب�سجالتها، وقامت ب�سد�د جزء منها – عدم �عرت��ص  و�أن �ملُدَّ
��ستالمها  حني  �لب�ساعة  على  �عرت��سها  وعدم  ��ستالمها،  عند  �لفو�تري  هذه  على  عليها  َعى  �ملُدَّ
ِعية ملبلغ ).....( وعدم  و�سد�دها جزءً� من ثمنها ينفي وجود عيوب بها – �أثر ذلك: ��ستحقاق �ملُدَّ
وجود مربر لندب خبري فني للوقوف على �أ�سباب تلف �لب�ساعة؛ لأن �ل�سكوت يف معر�ص �حلاجة 

بيان.
ذلك  ب�سبب  غرمه  فما  �ل�سكاية  �إىل  �أحوجه  حتى  �حلق  �ساحب  مطل  – من  �ملحاماة  �أتعاب   -2
ِعية لال�ستعانة مبحام لكونها �سركة  َعى عليها �أجلاأت �ملُدَّ فهو على �لظامل �ملماطل – ثبوت �أن �ملُدَّ
– �أثر ذلك:  ِعية  �إقر�ر من �ملُدَّ �أجنبية؛ للح�سول على حقها، وكان �جلزء �لأكرب من �حلق حمل 
َعى عليها  تقدير �لد�ئرة لأتعاب �ملحاماة بن�سبة )5%( من �ملبلغ �ملحكوم به – موؤدى ذلك: �إلز�م �ملُدَّ

عية مبلغ ).....( ورف�ص ما عد� ذلك من طلبات. باأن تدفع للمدَّ
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 نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.

ِعي ).....( بالئحة دعوى  تتلخ�ص وقائع هذه �لق�سية ح�سبما يبني من �أور�قها يف تقدم وكيل �ملُدَّ
�إىل رئي�ص �لديو�ن �أورد فيها قوله:

�أوًل: 1- جرى �لتعامل �لتجاري بني �ل�سركة ).....( )موكلتنا( �لتي تعمل يف ن�ساط �سناعة �سر�ئح 
�لتغليف �لبال�ستيكية و�ملعدنية باأنو�عها �ملختلفة وتقوم هذه �ل�سركة بت�سديرها �إىل كافة عمالئها 

يف دول �لعامل.
�لتعامل مع موكلتنا  وقد جرى  �ملختلفة  �أنو�عها  بكل  �إنتاج �حللويات  يعمل يف  َعى عليه  �ملُدَّ �أن   -2
جلهة ��ستري�د �سر�ئح �لتغليف بال�ستيكية ومعدنية وخالفه من منتجات �ل�سركة ).....( )موكلتنا( 
�لتجارية بني  �لعالقة  ن�ساأت هذه  وقد  عليه،  َعى  �ملُدَّ ِقبل  من  ت�سديدها  يتم  �سحن  فو�تري  مبوجب 
�ألفني  2005م  وحتى  ميالدي،  �ألفني  2000م  عام  منذ  عليه  عى  و�ملدَّ  )).....( )�ل�سركة  موكلتنا 

وخم�سة ميالدي.
َعى عليه يف �لآونة �لأخرية قد �أخفق يف ت�سديد �ملبالغ �مل�ستحقة عليه بعد ��ستالم �ملو�د  3- �أن �ملُدَّ
و�ل�سعر  و�ملو��سفات  و�لكمية  �لطلبية  رقم  فيها  و�ملو�سح  �سحن  بو�ل�ص  مبوجب  �إليه  �مل�سحونة 
عى عليه من ِقبل موكلتنا )�ل�سركة  بالدولر �لأمريكي لكل كيلو غر�م وزنًا، ولكل �سحنة مر�سلة للمدَّ

.)).....(
ين �مل�ستحق عليه مبوجب ر�سالة بالفاك�ص  َعى عليه �أكرث من مرة بطلب �إعادة جدولة �لدَّ 4- تقدم �ملُدَّ
بتاريخ 2004/8/1م، وتوزيع �مل�ستحقات على ثمانية دفعات، و�ملوقع من  برقم )2004/08343( 
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.).....(
على  فيه  وتوؤكد  موؤرخ يف 2004/10/4م،  ).....(( مبوجب خطاب  )�ل�سركة  موكلتنا  �أجابت   -5
حدود  تتجاوز  �أل  على  �لفاتورة  تاريخ  بعد  يومًا   )180( خالل  �مل�ستحقات  بدفع  �للتز�م  �سرورة 

�لت�سهيالت �مل�سموح بها )مليون ومائة �ألف( دولر.
6- �أن �لتاأخري يف �ل�سد�د يلحق �سررً� مبوكلتنا )�ل�سركة ).....(( و�سرورة �للتز�م بالوفاء ويف 

تاريخ �ل�ستحقاق.
َعى عليه( رقم )2004/1093( بتاريخ 2004/10/11م �ملت�سمن  7- خطاب م�سنع ).....( )�ملُدَّ

ع من ).....(. �قرت�ح قبول �إعادة جدولة دفعات مالية، وموقَّ
 ).....( م�سنع  �إىل  و�أخري(  نهائي  )�إنذ�ر  فاك�ص  باإر�سال   )).....( )�ل�سركة  موكلتنا  قامت   -8
و�لت�سديد  �لتذكري  �ملت�سمن  عليه  َعى  �ملُدَّ ح�ساب  �إىل  ي�سري  2005/8/5م  بتاريخ  عليه(  َعى  )�ملُدَّ
و�حلالَّة  �لوفاء،  �مل�ستحقة  �لفو�تري  �سد�د  وجدولة  وعود  من  �سبق  ما  بكل  �للتز�م  يتم  مل  باأنه 
�لدفع، و�إعطاوؤهم �آخر مهلة لل�سد�د يوم 2005/8/17م، و�ملت�سمن رقم �لفاتورة بتاريخها بتاريخ 
�لفو�تري )15( خم�سة ع�سر فاتورة، و�إجمايل �ملبلغ  �ل�ستحقاق، و�ملبلغ بالدولر �لأمريكي، وعدد 
و�أربعون  و�أربعة  �أمريكيًا فقط، مليون وثمامنائة  �مل�ستحق مبلغ وقدره )1.844.484.99( دولرً� 

�ألف و�أربعمائة و�أربعة وثمانون دولرً� �أمريكيًا وت�سعة وت�سعون �سنتًا.
َعى عليه( باإر�سال فاك�ص برقم )2005/1232( بتاريخ 2005/10/27م  9- قام م�سنع ).....( )�ملُدَّ
يقرتح باأنه �سيقوم بتحويل )100.000( دولر، مبلغ مائة �ألف دولر �أمريكي خالل �أ�سبوعني بو�قع 

)50.000( دولر، خم�سون �ألف دولر �أمريكي كل �أ�سبوع بتوقيع ).....(.
َعى عليه بالتهرب و�ملماطلة، وعدم �للتز�م بتحويل �ملبالغ �مل�ستحقة عليه، و�لتي  ثانيًا: ��ستمر �ملُدَّ
َعى عليه، كما و�أنه مل يلتزم حتى بالدفعات �ملجدولة  متثل قيمة �ملو�د و�لأ�سناف �مل�سحونة �إىل �ملُدَّ
َعى  بالغرم من كل �لإ�سعار�ت و�لإنذ�ر�ت �ملر�سلة �إليه من ِقبل موكلتنا )�ل�سركة ).....(( وبقي �ملُدَّ
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دة، ومل يحول ملوكلتنا �أي  عليه مياطل ويتهرب بالرغم من ��ستالمه �ملو�د و�ملنتجات و�لب�سائع �ملورَّ
مبلغ مايل.

ِعية يف دعو�ه �إىل طلب ما يلي: ثم �نتهى وكيل �ملُدَّ
َعى عليه بدفع مبلغ )1.844.484.99( مليون وثمامنائة و�أربعة و�أربعني �ألفًا و�أربعمائة  �أ- �إلز�م �ملُدَّ

و�أربعة وثمانني دولرً� �أمريكيًا وت�سعة وت�سعني �سنتًا �مل�ستحق بذمته ملوكلته
رها مببلغ )500.000( رياٍل فقط،  �أتعاب �ملحاماة �لتي قدَّ َعى عليه بدفع تكاليف  �إلز�م �ملُدَّ ب- 

خم�سمائة �ألف رياٍل �سعودي.
ج- �لتعوي�ص عن �ل�سرر �لذي حلق مبوكلته، وما فاتها من منافع لعدم قب�ص �ملبالغ �مل�ستحقة لها 

َعى عليه. يف ذمة �ملُدَّ
ِعية من مطالبتها مببلغ �لدعوى غري �سحيح  عيه �ملُدَّ َعى عليها بقوله: �إن ما تدَّ وقد �أجاب وكيل �ملُدَّ

من عدة وجوه:
�آلف  و�سبعة  ثمامنائة  بلغ  �لفرق  وهذ�  موكلي،  وح�سابات  ِعية  �ملُدَّ مطالبة  يف  فرق  هناك  �أوًل: 

و�أربعمائة وثمانني وت�سعني )807.498( دولرً� �أمريكيًا، هذ� من و�قع �ل�سجالت �ملحا�سبية.
تزل  ل  دولر  �ألف(  ع�سر  )�ثنى  مببلغ  معيبة  ب�ساعة  قيمة  بح�سم  ِعية  �ملُدَّ موكلتي  تطالب  ثانيًا: 
ِعية �لعيب تطلب موكلتي �إحالة �لب�ساعة �إىل  موكلتي حتتفظ بها يف م�ستودعاتها، وعند �إنكار �ملُدَّ

خبري لفح�سها وبيان عيوبها.
�لتوريد  ِعية عن  �ملُدَّ ِعية بتعوي�سها عما حلق بها من خ�سائر جر�ء توقف  �ملُدَّ ثالثًا: تطلب موكلتي 
�ألفًا وثمامنائة و�سبعة دولر�ت  و�أربعة وخم�سني  �أ�سر�رً� بلغت مليونًا ومائة  ملوكلتي مما �أحلق بها 
)1.154.807( وذلك لتعطل موكلتي عن �لإنتاج فرتة خم�سة �أ�سهر، حيث �إن �لب�ساعة �لتي يتم 
ِعية ل ميكن طلبها من �ل�سوق، ول بد من �لتن�سيق مع منتج �آخر ليقوم بالأعمال  ��ستري�دها من �ملُدَّ
و�ألو�ن  ور�سومات  موكلتي  و��سم  �لتجارية،  �لعالمة  لطباعة  �ملخ�س�سة  �ملعد�ت  لتوفري  �لالزمة 
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َعى عليه �إىل طلب رد  خا�سة ... �إلخ، وهذ� ي�ستغرق فرتة ل تقل عن خم�سة �أ�سهر، ثم �نتهى وكيل �ملُدَّ
ِعية، و�حلكم باإلز�مها باأن تدفع ملوكلته مبلغ مائة وثالثني �ألفًا و�ستمائة و�ثنا ع�سر دولر. دعوى �ملُدَّ
َعى عليها يف �لبند )�أوًل(  َعى عليه بقوله: ما ذكره وكيل �ملُدَّ ِعية على �إجابة �ملُدَّ ب وكيل �ملُدَّ وقد عقَّ
ِعية وح�سابات موكلتي، و�أن هذ� �لفرق يبلغ  من �إجابته على �لدعوى باأن هناك فرقًا يف مطالبة �ملُدَّ
�ل�سجالت  �أمريكيًا من و�قع  و�أربعمائة وت�سعة وثمانني دولرً�  �آلف  )807.489( ثمامنائة و�سبعة 
�لنظامية، ومل  �أو  �ل�سرعية،  �لإثبات  �لفرق جاء خاليًا من كافة طرق  باأن هذ�  �إلخ   ... �ملحا�سبية 
َعى عليه وكالة ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة و�ملوثق و�مل�سادق عليه من �جلهات �ساحبة  م �ملُدَّ يقدِّ
�ل�سالحية، بل جاء بكالم مر�َسل خاٍل من �لأدلة و�لرب�هني و�لقر�ئن و�مل�ستند�ت �لتي تثبت �سحة 
تت�سمن  ِعية  �ملُدَّ �ل�سركة  ورقة مكتوبة �سادرة من  �أية  َعى عليها  �ملُدَّ وكيل  يقدم  �لدعاء، ومل  هذ� 
�أو  �لحتمال،  قريب  �ملر�َسل  كالمه  من  لتجعل  �أو  بها،  عليها  ليحتج  �ملديونية؛  من  مبلغ  �أي  �سد�د 

�لت�سديق.
َعى عليها بح�سم مبلغ )12.000( �ثنى ع�سر �ألف دولر �أمريكي قيمة ب�ساعة  و�أما عن مطالبة �ملُدَّ

معيبة، وطلبها �إحالتها �إىل خبري لفح�سها وبيان عيويها ... �إلخ.
�إل  �أن �ملو�د �مل�ستوردة تدخل �سمن مكونات غذ�ئية ل يتم ف�سحها  ملَّا كان من �لثابت نظامًا  فاإنه 
بعد �أخذ عينة يتم فح�سها من ِقبل �ل�سلطات �ساحبة �ل�سالحية؛ للتاأكد من �سالمتها، و�إل حجزت 
وبقيت لدى �جلهات �ملخت�سة، وُمنع ��ستخر�جها، وبالتايل فاإن �لدعاء بوجود مو�د وب�ساعة معيبة 
�لدعاء  فاإن هذ�  وبيان عيوبها،  �إىل خبري لفح�سها  باإحالتها  وتطالب  َعى عليها،  �ملُدَّ بها  حتتفظ 
باطل؛ لأن �لدفع به جاء يف غري حمله وزمانه، لعدم وجود بينة على ح�سوله يف حينه، وقبل �إناز 
�إجر�ء�ت �لف�سح، و��ستخر�ج �ملو�د و�لب�سائع؛ لنتفاء وجود �أي م�ستند ر�سمي كبينة لإثبات و�قعة 
َعى عليه وكالة �إحالة �لب�سائع �إىل خبري لفح�سها وبيان عيوبها، فهذ�  َعى به، و�أما مطالبة �ملُدَّ �ملُدَّ
تعود ملن  �مل�سوؤولية  لأن  �ملو�د؛  ف�ساد  ثبت  �إذ�  بعيد  به ل من قريب ول من  ملوكلتي  �لأمر ل عالقة 
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لديه وبحوزته هذه �لب�سائع �لفا�سدة �أو �ملعيبة وحده دون �سو�ه، ومع ذلك فال مانع لدينا من �إحالة 
– �إد�رة �جلودة و�لنوعية  �ل�سعودية للمو��سفات و�ملقايي�ص  �لهيئة  �لب�ساعة للخبري �ملخت�ص لدى 

لفح�سها وبيان عيوبها �إذ� ر�أت �لد�ئرة ذلك.
ِعية  َعى عليها بالتعوي�ص عما حلق مبوكلته من خ�سائر جر�ء توقف �ملُدَّ و�أما عن مطالبة وكيل �ملُدَّ
عن �لتوريد ملوكلته، و�لتي بلغت )1.154.807( مليونًا ومائة و�أربعة وخم�سني �ألفًا وثمامنائة و�سبعة 
ِعية، وهي �لتي تطلب �لإن�ساف، و�أن و�سول  �إلخ، فاحلق باأن �ملت�سرر هو �ملُدَّ دولر�ت �أمريكية .. 
�حلقوق مل�ستحقيها هو �لعدل �لذي تقوم به �ل�سماء و�لأر�ص، ول يجوز �أكل �أمو�ل �لنا�ص بالباطل، 
َعى عليها َدين م�ستحق وثابت يف ذمتها، وهي �لقادرة على �لوفاء، لكنها ماطلت حتى  و�أن على �ملُدَّ
َعى عليها جدولة �ملديونية لعدة  ��سطرت موكلتي �إىل �للجوء �إىل رفع هذه �لدعوى بعد �أن طلبت �ملُدَّ

مر�ت، ومل تلتزم مبا وعدت به، وقامت موكلتي باإنذ�رها خطيًا، كما �سبق ذكره.
ِعية �سور فو�تري من  م وكيل �ملُدَّ ِعية بقوله: قدَّ َعى عليها على تعقيب وكيل �ملُدَّ ب وكيل �ملُدَّ وقد عقَّ
فو�تري  �لو�ردة يف  بالأ�سعار  تعميد  �أو  �لفو�تري من عقد،  �إليه  ت�ستند  ما  م  يقدِّ �أن  ِقبل موكلته دون 
عية قائمة على �أ�سا�ص  موكلته ح�سبما هو متعارف عليه، وكون هذه �لعالقة �لتجارية بني موكلتي و�ملدَّ
عية مبوجب �لتعميد �ملرفق �سورته �ملبني على عر�ص  لة وثابتة ح�سب تعميد موكلتي للمدَّ �أ�سعار مف�سَّ
عية على  ِعية مرفق �سورته، وبناًء على هذ� �لتعميد و�لعر�ص وما مت دفعه للمدَّ م من �ملُدَّ �أ�سعار مقدَّ

�حل�ساب يكون هناك خالف مببلغ �لفو�تري يبلغ )831.193.31( دولرً� ل�سالح موكلتي.
و�أن  �سبق  ِعية  �ملُدَّ �أن  مة  �ملقدَّ ِعية  �ملُدَّ مذكر�ت  من  �ت�سح  كما  قوله:  عليها  َعى  �ملُدَّ وكيل  و�أ�ساف 
�ل�سلندر�ت )�ل�سطو�نات( ل�سالح موكلتي، وقد كتبت  �تفقت مع موكلتي على حتميل �سعر تكلفة 
خطابًا بذلك ملوكلتي ح�سب �تفاقهم ل�سقف معني من �ل�سر�ء با�ستحقاق موكلتي قيمتها، و�لبالغة 
َعى بها، و�ل�سعر �حلقيقي للفاتورة ح�سب  �أرفق جدوًل يبني �سعر �لفاتورة �ملُدَّ )104.800( دولٍر 

�لتعميد.
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َعى عليها �إحالة �لق�سية �إىل خبري حما�سبي،  ويف جل�سة يوم �لثالثاء 1427/10/30هـ طلب وكيل �ملُدَّ
ِعية على ذلك و�تفق �لطرفان على تر�سيح ).....( لإجر�ء �ملحا�سبة بينهما، وبيان  فو�فقه وكيل �ملُدَّ
�أتعاب �خلبري، وذلك يف حمل �خلالف  �أن يتحمل �خلا�سر  م�ستحقات كل طرف على �لآخر، على 
بينهما، وهو مبلغ )831.193.31( ثمامنائة وو�حد وثالثني �ألفًا ومائة وثالثة وت�سعني دولرً� وو�حد 
َعى عليها يف هذه  وثالثني �سنتًا ويخرج من ح�ساب �لأتعاب مبلغ �ملليون دولر �لذي �عرتفت به �ملُدَّ

�جلل�سة.
ويف تاريخ 1427/11/5هـ عمدت �لد�ئرة �إىل �خلبري �ملحا�سبي مببا�سرة هذه �ملهمة بخطابها رقم 
طريف  على  دته  م�سوَّ عر�ص  �أن  بعد  1429/1/17هـ  بتاريخ  �لنهائي  تقريره  �خلبري  م  فقدَّ  )319(
ى �ملالحظات عليه، و�أجاب عنها ح�سبما يت�سح من مرفقات ذلك �لتقرير رقم )33- �لدعوى وتلقَّ

.)34
َعى عليها ).....(، ويف  ِعي ).....( ووكيل �ملُدَّ ويف جل�سة يوم �لأحد 1429/3/15هـ ح�سر وكيل �ملُدَّ
َعى عليها هل �سددت موكلته مبلغ )�ملليون( دولر �لذي �أقر به  هذه �جلل�سة �ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
يف جل�سة يوم �ل�سبت 1427/7/25هـ؟ فاأجاب: باأن �ملبلغ مل ي�سدد حتى تاريخه، كما �ساألت �لد�ئرة 
طريف �لدعوى عن تكلفة �أتعاب �خلبري؟ فاأجابا باأنها مائة وع�سرين �ألف رياٍل ُدفعت منا�سفة بينهما 
يرفقها �خلبري يف  م�ستند�ت مل  هناك  �أن  عليها  َعى  �ملُدَّ وكيل  ذكر  ثم  �خلا�سر،  يتحملها  �أن  على 
عية �خلا�ص بتثبيت �لأ�سعار، وهو يف بد�ية �لتعامل ول يتذكر  تقريره �أحدها: خطاب موكلته للمدَّ
عية ب�ساأن رف�سها لزيادة �لأ�سعار ول يتذكر تاريخه، كما ذكر  تاريخه، و�لآخر: خطاب موكلته للمدَّ
ِعية يف �جلل�سة �لتي ندب فيها �خلبري باأن موكلته مل ترفع  �أن �خلبري مل يتطرق �إىل �إقر�ر وكيل �ملُدَّ
ِعية على �أو�مر  �لأ�سعار، و�أن �لتفاق مع �خلبري كان على �أ�سا�ص مطابقة �لفو�تري �ل�سادرة من �ملُدَّ
ِعية باأن ما ُذكر �أعاله،  ب وكيل �ملُدَّ َعى عليها �لنظر فيما ذكر �أعاله، فعقَّ �ل�سر�ء، ثم طلب وكيل �ملُدَّ
غري �سحيح، و�أنه قد ف�سل ما يتعلق بذلك يف مذكرته �ملوؤرخة يف 1427/10/30هـ، ثم ر�أت �لد�ئرة 

قفل باب �ملر�فعة.
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َعى عليها باأن تدفع لها مبلغ )1.844.484.99(  باإلز�م �ملُدَّ ِعية تطالب يف دعو�ها  �إن �ملُدَّ حيث 
دولرً� �أمريكيًا بالإ�سافة �إىل �أتعاب �ملحاماة �لتي قدرتها مببلغ )500.000( رياٍل، وكذلك تعوي�سها 

عما حلق بها من �سرر، وما فاتها من منافع لعدم �سد�د م�ستحقاتها، و�أنها ترتك تقديره للد�ئرة.
ونظرً� لكون �لد�ئرة تكيف �لعقد �ملرَبم بني طريف �لدعوى على �أنه عقد توريد، لذ� فاإنها تخت�ص 

بنظره، و�لف�سل فيه طبقًا للمادة )443/�أ( من نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر عام 1350هـ.
�لثابت من حم�سر  ملَّا كان  فاإنه  ِعية مببلغ )1.000.000( دولر،  �ملُدَّ بالن�سبة ملطالبة  �إنه  وحيث 
مليون  ملبلغ  ِعية  �ملُدَّ باأحقية   ).....( عليها  َعى  �ملُدَّ وكيل  �إقر�ر  1427/7/25هـ  �ل�سبت  يوم  جل�سة 
دولر، وكان �لثابت �أي�سًا �سمول �لوكالة �ملمنوحة له حلق �لإقر�ر، لذ� فاإن �إقر�ره حجة على موكلته، 

َعى عليها. عية م�ستقر يف ذمة �ملُدَّ ويعترب �ملبلغ �ملقر به للمدَّ
ِعية مببلغ )844.484.99( دولرً� فاإن �خلبري �ملحا�سبي قد بحث ذلك يف  و�أما بالن�سبة ملطالبة �ملُدَّ
ِعية  )�ص7( من تقريره �لنهائي، ثم �نتهى يف �لنتيجة �لنهائية للفح�ص و�لتدقيق �إىل ��ستحقاق �ملُدَّ
ملبلغ )834.695.63( دولرً�، وذلك على �أ�سا�ص �أن �ملر��سالت �ملتبادلة بني �لطرفني ت�سري �إىل �أن 
َعى  �أ�سعار منتجاتها �لتي توردها مل�سنع ).....( )�ملُدَّ ِعية( قد قامت بتغيري  �سركة ).....( )�ملُدَّ
َعى عليه  ِعية قد �سدرت بالقيمة بعد �لتعديل، و�أن �مل�سنع �ملُدَّ عليها( �أكرث من مرة، و�أن فو�تري �ملُدَّ
ِعية، وقام ب�سد�د بع�ص هذه �لفو�تري وفقًا  قد قام باإثبات �لفو�تري ب�سجالته بقيمتها �لو�ردة من �ملُدَّ
َعى عليه للخبري ما يفيد �عرت��ص موكلته على هذه �لفو�تري  م وكيل �ملُدَّ لقيمتها �لو�ردة بها، ومل يقدِّ
ِعية ملبلغ )834.695.63( دولرً�، وذلك  �ملُدَّ �أحقية  �إىل  عند ��ستالمها، مما تنتهي معه �لد�ئرة 
بناًء على �لقاعدة �ل�سرعية �لتي تق�سي باأن )�ل�سكوت يف معر�ص �حلاجة بيان( و�لتي تدل على �أن 

ِعية بعد ��ستالمها للفو�تري يعترب مو�فقة �سمنية منها. �سكوت �ملُدَّ
َعى عليها على ما ورد بتقرير �خلبري، وهو �أن  ول ينال مما �نتهت �إليه �لد�ئرة �عرت��ص وكيل �ملُدَّ
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تكليف �خلبري من ِقبل �لد�ئرة كان على �أ�سا�ص در��سة �أو�مر �ل�سر�ء ومطابقتها مع �لفو�تري ... �إلخ، 
َعى عليه كانت بالكميات دون حتديد لالأ�سعار،  ذلك �أن �خلبري قد �أو�سح يف تقريره �أن طلبات �ملُدَّ
ِعية، وتقوم ب�سد�دها بعد �لزيادة دون حتفظ، و�أما �لفرق �لذي  و�أنها كانت ت�ستلم �لفو�تري من �ملُدَّ
َعى عليها، فهو ناجت ح�سبما يت�سح من تقرير �خلبري )�ص10( عن تعديل قيمة �لفو�تري  عي به �ملُدَّ تدَّ
قبل  قيمتها  على  �عرت��سها  يثبت  ما  تقدم  �أن  دون  رجعي  باأثر  ب�سجالتها  عليها  َعى  �ملُدَّ ِقبل  من 

�ل�سد�د.
ِعية  َعى عليها ب�ساأن ما �دعاه من توريد �ملُدَّ كما ل ينال مما �نتهت �إليه �لد�ئرة �أعاله ما �أثاره وكيل �ملُدَّ
لب�ساعة معيبة، و�لتي قدرت قيمتها مببلغ )12.800.12( دولرً� �أمريكيًا ... �إلخ؛ ذلك �أن �خلبري 
�ملحا�سبي قد �أو�سح يف )�ص19( من تقريره �لنهائي �أن قيمة هذه �لب�ساعة )18.567.18( دولرً� 
�أمريكيًا، وذلك كنتيجة لأعمال �جلرد �لفعلي لهذه �لب�ساعة، و�أ�سعار �لتوريد �لو�ردة بالفو�تري وهو 
)�أي �خلبري �ملحا�سبي( و�إن كان قد ذكر �أنه مل يقف على طبيعة و�أ�سباب تلف �لب�ساعة، و�أن �لأمر 
َعى عليها مل تعرت�ص على ذلك  يحتاج �إىل خبري فني �إل �أن �لد�ئرة ل ترى مربرً� لذلك، طاملا �أن �ملُدَّ
يف حينه، وخا�سة �أن تاريخ �لفاتورة يف 2004/10/21م ح�سبما يت�سح من �ملرفق )23( )�ص197( 

من �لتقرير �لنهائي.
َعى عليها ب�ساأن ��سرتد�د تكلفة �ل�سلندر�ت  �أثاره وكيل �ملُدَّ �إليه �لد�ئرة ما  كما ل ينال مما �نتهت 
َعى عليها تطالب مببلغ  ... �إلخ؛ ذلك �أن �خلبري �ملحا�سبي قد ذكر يف )�ص20( من تقريره �أن �ملُدَّ
�ملوؤرخ   ).....( ِعية  �ملُدَّ �سوء خطاب  �ل�سلندر�ت يف  تكلفة  مقابل  �أمريكي ميثل  دولٍر   )136000(
فو�تري  ب�سد�د  قامت  عليها  َعى  �ملُدَّ فاإن  و�لتدقيق،  �لفح�ص  لنتائج  وفقًا  و�أنه  2002/2/19م،  يف 
فبلغت  �ل�سلندر�ت،  عن  �لتاريخ  هذ�  بعد  �ل�سادرة  �لفو�تري  �أما  2002/2/19م،  قبل  �ل�سلندر�ت 
 )60.800( مبلغ  برد  عليها  َعى  �ملُدَّ �أخطرت  قد   ).....( �سركة  و�أن  دولٍر،   )72000( تكلفتها 
دولٍر، و��ستبعدت �لفو�تري �لبالغ قيمتها )11.200( دولٍر �أمريكٍي بالفعل من مطالبتها، وتتمثل يف 
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�لفو�تري �لتي مل حتقق �ل�سرط �لو�رد ب�ساأن م�سرتيات )10( طن خالل �سنتني، وعليه فاإن قيمة هذه 
�لفو�تري مل تلغ من مطالبة �سركة ).....( مل�سنع ).....(.

و�أما عن �أتعاب �خلبري �ملحا�سبي �ملنتدب من ِقبل �لد�ئرة، فبما �أن طريف �لدعوى قد �تفقا على �أن 
ِعية، وهو مبلغ )60.000(  َعى عليها تتحمل �لق�سط �ملدفوع من ِقبل �ملُدَّ يتحملها �خلا�سر، فاإن �ملُدَّ

�ستني �ألف رياٍل.
ِعية باأتعاب �ملحاماة .. فقد ذكر �سيخ �لإ�سالم بن تيمية – رحمه �هلل – يف  و�أما عن مطالبة �ملُدَّ
�لختيار�ت ما ن�سه: )ومن مطل �ساحب �حلق حقه حتى �أحوجه �إىل �ل�سكاية، فما غرمه ب�سبب 

ذلك فهو على �لظامل �ملبطل �إذ� كان غرمه على �لوجه �ملعتاد(.
وقال �ملرد�وي يف كتاب "�لإن�ساف يف باب �حلجر": )ولو مطل غرميه حتى �أحوجه �إىل �ل�سكاية فما 

غرمه ب�سبب ذلك يلزم �ملماطل(.
ِعية للمحامي )لكونها �سركة �أجنبية(؛ للح�سول على حقها،  َعى عليها قد �أجلاأت �ملُدَّ �أن �ملُدَّ ومبا 
مع كون �جلزء �لأكرب من م�ستحقاتها حمل �إقر�ر، لذ� فاإن �لد�ئرة تقدر تلك �لأتعاب بن�سبة )%5( 
من �ملبلغ �لذي �ستحكم به وهو: )1.844.484/99( × )5%( = )92.224.24( دولرً� �أمريكيًا؛ 

لي�سبح �ملجموع )1.936.709.23(.
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

عية �ضركة ).....( مليوناً  َعى عليها ).....( �ضاحبة م�ضنع ).....( باأن تدفع للمدَّ اأواًل: اإلزام املُدَّ

�ضنتاً  وع�ضرين  وثالثة  اأمريكية  دوالرات  وت�ضعة  و�ضبعمائة  األفاً  وثالثني  و�ضتة  وت�ضعمائة 

.)1.936.709.23(

عية مبلغ )�ضتون األف( رياٍل عن اأتعاب اخلبري. َعى عليها باأن تدفع للمدَّ ثانياً: اإلزام املُدَّ

ثالثاً: رف�س ما عدا ذلك من طلبات الطرفني؛ ملا هو مبني باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/4147/ق لعام 1426هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 229/د/جت/5 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 311/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/12هـ

عقد توريد – حتمل التبعة – عرف – عرف املهنة - حجية االأحكام – نطاقها.

َعى عليها باإز�لة كامل �خلر�سانة �لتي قامت ب�سبها يف �لفلة ، مقاولة  ِعية باإلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
َعى عليها عن �ل�سعف �حلا�سل يف  ِعية لأحد �ملو�طنني و�لتعوي�ص، على �سند من م�سوؤولية �ملُدَّ �ملُدَّ

�خلر�سانة �ملوردة من ِقبلها.
ِعية بتعوي�ص مالك �لفلة لإخاللها بالتز�م ت�سليمه  1- �سدور حكم من �ملحكمة �لعامة باإلز�م �ملُدَّ
م�سكن �سامل من �لعيوب، ل يحول دون نظر �لديو�ن للدعوى �ملاثلة �لتي تهدف �إىل �إثبات م�سوؤولية 
َعى عليها عن توريد �خلر�سانة �لتالية لختالف نطاق �مل�سوؤولية و�سببها يف حكم �ملحكمة �لعامة  �ملُدَّ

عن نظرييه يف �لدعوى �ملاثلة �ملقامة �أمام �لديو�ن.
ِعية موؤ�س�سة تعمل يف جمال �ملقاولت – جريان �لعرف �ل�سائد يف �لعمل على وجوب  2- ثبوت �أن �ملُدَّ
�أخذ �ملقاول عينات من �خلر�سانة �لتي يوردها �ملتعهد يف �ملوقع وقت و�سولها؛ ليتم �ختبارها من 
باتباع  �ملهنة  عرف  جرى  �إذ�   - �ملطلوبة  للمو��سفات  ومطابقتها  قوتها  ملعرفة  �ملقاول  �أو  �ملالك، 
ِعية عن فح�ص  طريقة لفح�ص �جلودة، فاإن �إهمالها يرتب حتمل م�سوؤولية عيوبها – تقاع�ص �ملُدَّ
�إمكان  �حتمالت �سعف �خلر�سانة وعدم  – تعدد  عليه عماًل  للمتعارف  و�ختبار �خلر�سانة طبقًا 
ِعية يف عمل �لختبار�ت  َعى عليها عن �سعفها – �أثر ذلك: ثبوت تفريط �ملُدَّ �جلزم مب�سوؤولية �ملُدَّ

�لالزمة للخر�سانة وفقًا لعرف �ملهنة �ل�سائد – موؤدى ذلك: رد �لدعوى.



1129

تتح�سل وقائع هذه �لدعوى ح�سبما يتبني من �أور�قها، وبالقدر �لالزم لإ�سد�ر هذ� �حلكم يف �أن 
).....( تقدم �إىل �لديو�ن بالئحة دعوى �سد �سركة ).....( قال فيها: �إن موؤ�س�سته قد تعاقدت مع 
َعى عليها لتوريد �خلر�سانة �لالزمة لبناء فلة �سكنية بحي ).....( للمو�طن ).....(، وب�سروط  �ملُدَّ
منها: �أن يكون عيار �خلر�سانة )350( كغم3، ومت �ل�سروع يف بناء �لفلة حتى �لنتهاء من �سب �سقف 
�أثار �ل�سك لديه، وللتاأكد من ذلك  �لدور �لأر�سي، ولحظ وجود ت�سققات وتغري لون �ل�سبة، مما 
قامت موؤ�س�سته بال�ستعانة بجهة فنية خمت�سة، وهي خمترب ).....( لفح�ص �خلر�سانة ملعرفة جهد 
�خلر�سانة �ملوردة للموقع، وبعد �إجر�ء �لختبار�ت �لالزمة �ت�سح �أن مقاومة �خلر�سانة �سعيف جدً�، 
وخمالف للمو��سفات و�ملقايي�ص ح�سب تقرير �ملخترب �ملذكور، وخمالف للعقد �لذي �أبرم معهم، ومت 
�إ�سعار �سركة �خلر�سانة بذلك �إل �أنهم طلبو� �إعادة �لتحليل لدى خمترب ).....( من قبل �جلميع، 
�ل�سقف و�مليد�ت وعملت �لختبار�ت بح�سور مندوب من �خلر�سانة  �لعينات �لالزمة من  و�أخذت 
و�ملالك وم�ساركته، وظهرت نتائج �لختبار�ت مطابقة تقريبًا للتقرير �ل�سابق متدنية جدً� وفا�سلة، 
ومل ت�سل �إىل �حلد �لأدنى للمو��سفات، وذلك مبوجب �سورة �لتقرير �ملرفق من خمترب ).....(، 
وبعد �طالع �سركة �خلر�سانة �ملذكورة على نتائج �لعينات بعدم مطابقتها للمو��سفات وخمالفتها 
لالتفاق و�لعقد معهم ومطالبتهم باإز�لة �ملبنى وتعوي�سه عن كل �خل�سائر �ملرتتبة على ذلك مل�ص 
َعى عليها باإز�لة  منهم مماطلة، وعدم جتاوب �أو �هتمام، وطلب يف ختام لئحته �حلكم باإلز�م �ملُدَّ
�ملبنى وتعوي�سه عن كل �خل�سائر �لتي ترتبت على خمالفتهم للعقود �ملرَبمة معهم، و�لبالغ قدرها 
�أعاله،  �إليه  �مل�سار  بالرقم  ق�سية  �لدعوى  هذه  ف�سجلت  رياٍل،   )207.000( �آلف  و�سبعة  مائتني 
وباإحالة �أور�ق �لق�سية �إىل هذه �لد�ئرة نظرتها على �لنحو �ملبني يف حما�سر �ل�سبط، حيث حددت 
ِعية ).....( �سجل مدين رقم  لها جل�سة �لثنني 1427/3/5هـ، وفيها ح�سر �ساحب �ملوؤ�س�سة �ملُدَّ
).....(، وح�سر حل�سوره ).....( حامل رخ�سة �لإقامة رقم ).....(، بتاريخ 1423/2/21هـ مدير 
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ِعي عن دعو�ه �أجاب قائاًل: �إن دعو�ه ل تخرج عما ورد بالئحة  َعى عليها، وب�سوؤ�ل �ملُدَّ �ل�سركة �ملُدَّ
باإلز�م  فيها  يطالب  و�لتي  لعام 1426هـ  برقم )4147(  ق�سية  و�ملقيَّدة  للديو�ن،  مة  �ملقدَّ �لدعوى 
َعى عليها للعقود �ملربمة معها،  َعى عليها بتعوي�سه عن �خل�سائر �لتي ترتبت على خمالفة �ملُدَّ �ملُدَّ
َعى  و�لبالغ قدرها مائتني و�سبعة �آلف )207.000( رياٍل، وفقًا ملا مت تف�سيله �أعاله، وكان رد �ملُدَّ
�حلالة  حا�سلها:  1427/1/8هـ  يف  موؤرخة  �سفحات  �أربع  من  مبذكرة  ِعية  �ملُدَّ دعوى  على  عليها 
�أن �سركتهم مل تقم بعمل مكعبات فح�ص لها قامت  �لأوىل: فيما يتعلق بامليد�ت �لأر�سية فبحكم 
بعمل فح�ص لكمية �لإ�سمنت �لتي كانت موجودة بامليدة �لأر�سية باأخذ عينة من �أحد �لعينات �لتي مت 
فح�سها مبخترب ).....( ورقمها كان )1( وقام �ملخترب بعمل فح�ص �ملحتوى �لإ�سمنتي  للخر�سانة، 
وتبني من خالل �لتقرير �ملرفق �أن كمية �لإ�سمنت بها كانت )389( كجم/م3، �أي �أن كمية �لإ�سمنت 
�لتي كانت باخلر�سانة ل حتقق �لقوة �ملطلوبة فقط )350( كجم/�سم3، بل تتجاوزها بعدة درجات، 
�حلالة �لثانية: فيما يتعلق بالدور �لأر�سي فقد قامت �سركتهم بعمل )6( مكعبات قيا�سية خلر�سانة 
�لدور �لأر�سي، ومت �لحتفاظ بهذه �ملكعبات يف برميل مملوء باملاء يف موقع �لعمل وحتت �إ�سر�ف 
وتغري يف  ت�سققات  �ملالك وجود  �أن لحظ  بعد  �أي  �مل�سكلة،  ِعي، وحني حدوث  �ملُدَّ �ملقاول  ومر�قبة 
موؤ�س�سة  �ملقاول  يقم  مل   ).....( موؤ�س�سة  من  مة  �ملقدَّ �لدعوى  عري�سة  يف  ذكر  كما  �ل�سبة،  لون 
قام  وبعدها  يومًا  �أربعني  و�سل عمرها  �أن  �إىل  تركها  بل  للمكعبات  �لقوة  باختبار فح�ص   ).....(
بجلبها �إىل م�سنعهم، وبح�سور ممثل عن �ملقاول و��سمه ).....(، وهو �ل�سخ�ص �لذي كان يتعامل 
معهم نيابة عن مالك �ملوؤ�س�سة بالتوقيع على �لفو�تري، ويقوم بكافة �لأعمال عن موؤ�س�سة ).....(، 
وقامت �ل�سركة بتك�سري �ملكعبات �أمامه، وبح�سور مندوب �ل�سركة ).....(، وبح�سور كل من فني 
�سورة  �ملرفق  بالتقرير  مو�سح  هو  كما  �لنتائج ممتازة،  وكانت  �أي�سًا،  بامل�سنع  وم�ساعده  �ملخترب 
�أنه  �إل  �ل�سقف  من  عينات  و�أخذ  فح�ص  �إجر�ء  طلب  قد  �ملالك  �أن  عليها:  َعى  �ملُدَّ و�أ�سافت  منه، 
بحكم �أن م�سوؤولية �مل�سنع تنح�سر بجودة وقوة �خلر�سانة �جلاهزة من حني حتميلها يف �مل�سنع �إىل 
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حني ت�سليمها باملوقع، و�أخذ مكعبات منها قبل ت�سليمها للمقاول للت�سرف بها كما يريد، فاإن جمرد 
ظهور �لنتائج �ملمتازة لقوة تك�سري �ملكعبات يحمي �مل�سنع من �أية م�سوؤولية، ومع ذلك فعندما قامت 
�ل�سركة بفح�ص �ملحتوى �لإ�سمنتي للخر�سانة كانت �لنتيجة ممتازة، حيث بلغت )355( كجم/م3، 
وبناًء على ذلك فاإن �سعف �خلر�سانة بعد �لتثبت يكون له �أ�سباب منها: 1- عدم ��ستخد�م �لهز�ز. 
2- �إ�سافة �ملاء �إىل �خلر�سانة. 3- تاأخري تفريغ �خلر�سانة؛ حيث �إن عامل �لوقت من حني حتميلها 

�إىل تفريغها مهم جدً�.
�ل�سركة  �أ�ساف مدير  كما  �أيام،  ولعدة  بعد �سبها  �ملاء  ي�ستوجب من  ر�ص �خلر�سانة مبا  4- عدم 
فح�ص  �ختبار  عمل  طلبت  قد  �ل�سركة  باأن  �ملخترب  من  علمه  بعد  �ملالك  �إن  قائاًل:  عليها  َعى  �ملُدَّ
�ملحتوى �لإ�سمنتي للعينات )1 و6(، طلب �لفح�ص على �أ�سو�أ عينتني ظهرت نتائجهما بفح�ص �لقوة، 
�أقل مما ظهر لدى  �أن �ملحتوى �لإ�سمنتي �سيكون  و�حدة من �ل�سقف و�لأخرى من �مليدة ظنًا منه 
�ل�سركة بحكم �أن �لنتائج كانت متدنية جدً�، �إل �أنه تفاجاأ باأن �لنتائج كانت مقاربة جدً� للنتائج �لتي 
ح�سلت عليها �ل�سركة، ولذلك مل يقم �ملالك باأخذ �لتقرير من �ملخترب، ومل يدفع ثمن �لفح�ص، بعد 
خة بتاريخ �ليوم 1427/3/5هـ حا�سلها: �أنه  ِعية مذكرة من خم�ص �سفحات موؤرَّ م وكيل �ملُدَّ ذلك قدَّ
بالإ�سارة �إىل فح�ص خمترب�ت �سركة ).....( ومن خالل �لنتائج �ملرفقة وخمترب ).....( يت�سح �أن 
جميع �لعينات �ملاأخوذة من �ملبنى �مليد�ت و�ل�سقف تقل عن �حلد �لأدنى �ملن�سو�ص عليه يف �جلمعية 
�لأمريكية لفح�ص �ملو�د )ASTM318( وهي �أل تقل قوة �أية عينة خر�سانية عن )70%( على �أل 
يقل �ملتو�سط عن )85%( لكل �لعينات �ملاأخوذة، وهو ما مل يحدث، حيث �إن متو�سط �لعينات �ملاأخوذة 
من �مليد�ت )45.4%( وقوة �خلر�سانة �ملاأخوذة من �ل�سقف )44.7%( مما يدل على عدم جودة 
�خلر�سانة ونق�ص �ملحتوى �لإ�سمنتي و�لفحو�سات �لتي �أُخذت من �ملبنى، ومتت يف خمترب ).....( 
و).....( تدل على �أن ن�سبة �ملحتوى �لإ�سمنتي �أقل من �ملعدل �ملطلوب وبرفقة �سورة �لتقرير، وعن 
فح�ص قوة �خلر�سانة و�لذي مت يف خمترب ).....( و).....( على عينات من �ملبنى نف�سه ُوجد �أي�سًا 
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للميد�ت،  نيوتن/مم2   )35( وهي  �ملطلوبة،  �لكلية  للقوة  بالن�سبة  �سعيفة جدً�  �خلر�سانة  قوة  �أن 
و)30( نيوتن/مم2 لل�سقف، وحيث يجد �أن قوة �خلر�سانة بالن�سبة لل�سقف متثل )14%( فقط من 
�لقوة �ملطلوبة �لكلية، وقوة �خلر�سانة للميد�ت متثل )157.5%( فقط من �لقوة �لكلية �ملطلوبة، 
فاأي هز�ز، و�أي ماء ميكن �أن يوؤثر على قوة �خلر�سانة �إىل هذ� �حلد، ثم �إن مر�قبة جودة �لإنتاج 
و�مل�سانع باأمانة مدينة �لريا�ص حتدد نوع �خللطة بناًء على مقاومة �ل�سغط �ملطلوب، ولي�ص بكمية 
َعى عليها فيما يتعلق باأ�سباب �سعف �خلر�سانة  �ملحتوى �لإ�سمنتي يف �ملرت �ملكعب، وعما �أوردته �ملُدَّ
يف �سقف �لدور �لأر�سي و�لتي حددتها باأربعة �أ�سباب، فالرد عليها كما يلي: 1- �أن عدم ��ستخد�م 
�لهز�ز ل ميكن �أن يوؤثر بهذ� �لقدر �لكبري يف �سعف �خلر�سانة، مع �لعلم باأنه مت ��ستخد�م هز�زين 
خالل  فمن  �خلر�سانة  �إىل  �ملاء  �إ�سافة  �أما   -2 ذلك.  يثبت  ما  ويوجد  �ل�سب،  مر�حل  جميع  يف 
بالقدر �جليد،  ت�سطيبها  �أن �خلر�سانة ي�سعب  يت�سح  نف�سه  �ملوقع  و�ملرفقة من  �ملاأخوذة  �ل�سورة 
وهذ� يدل على جفاف �خلر�سانة وعدم ت�سغيلها جيدً�، فلو مت �إ�سافة ماء �إىل �خللطة فر�سًا لكان 
من �ل�سهل �ن�سيابها و�إعطاء �سكل جيد لل�سطح، ومبا �أن جودة �خلر�سانة م�سوؤولية �ل�سركة �ملوردة 
فيجب �أل ت�سمح باإ�سافة �ملاء يف �ملوقع على حد دعو�ها �إل بطلب ر�سمي من �ملقاول، �أو �ملالك، وهذ� 
مل يحدث، ومل يطلب منهم ذلك. 3- و�أما تاأخر تفريغ �خلر�سانة، فهذ� يتحمله �مل�سنع ب�سبب فرتة 
حجز �ل�سيار�ت من ِقبل مرور �لريا�ص، وذلك �أثناء فرتة �لذروة. 4- و�أما ر�ص �ملاء فقد مت ذلك من 
ِقبل �حلار�ص باملوقع من فرتة �ل�سباح �لباكر، وفرتة �مل�ساء وبعد زو�ل �ل�سم�ص وملدة ع�سرين يومًا 
مطالبته  �إىل  مذكرته  يف  ِعية  �ملُدَّ وكيل  و�نتهى  بنف�سه،  ير�ص  كان  �ملالك  باأن  علمًا  �ملالك  وبوجود 
مع  رياٍل،   )207.000( مببلغ  ملوكلته  �حلا�سل  �ل�سرر  عن  و�لتعوي�ص  كاملة،  �خلر�سانة  باإز�لة 
�لبالغة  �ملحاماة  و�أتعاب  رياٍل،   )62.500( �ملذكرة  تقدمي  تاريخ  حتى  قدرها  �لبالغ  �لغر�مات 
عى عليها بال�سحف، ويف جل�سة  )100.000( رياٍل، و�لتعوي�ص عن �سمعة �ملوؤ�س�سة و�لت�سهري باملدَّ
ِعية مبوجب  �لأحد 1427/5/15هـ ح�سر ).....(، �سجل مدين رقم ).....( ب�سفته وكياًل عن �ملُدَّ
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�لوكالة �ل�سادرة من كتابة عدل �لطائف �لثانية برقم )119780(، بتاريخ 1424/12/3هـ وح�سر 
َعى عليها مذكرة من �سفحتني  م مدير �ل�سركة �ملُدَّ َعى عليها ).....(، وقدَّ حل�سوره مدير �ل�سركة �ملُدَّ
�أي م�سنع خر�سانة تنح�سر يف توريد خر�سانة جاهزة مطابقة للمو��سفات  �أن م�سوؤولية  حا�سلها 
بح�سب ت�سنيف �لقوة، ويف حال عدم مطابقة �خلر�سانة ملو��سفات �لقوة �ملطلوبة ل ت�سبح �مل�سوؤولية 
بعاتق م�سنع �خلر�سانة مبا�سرة، ودون �أية �عتبار�ت، بل يرجع �إىل �ملحتوى �لإ�سمنتي ملعرفة �إن كان 
مطالبة  وعن  �أخرى،  �أ�سباب  �أو  �ملطلوبة،  �لإ�سمنت  كمية  تقليل  ب�سبب  هو  �خلر�سانة  يف  �ل�سعف 
ِعية بالبينة على �إ�سافة �ملاء فقد �عرتف وكيلها �أمام �لد�ئرة يف �جلل�سة �ل�سابقة باإ�سافة �ملاء  �ملُدَّ
�إىل �ل�سيارة �لأخرية، وقد ح�سل خالف بني �ملقاول و�ل�ست�ساري لرغبة �ملقاول باإ�سافة �ملاء، وقد 
وكان  �إذ� ما مت ذلك،  �ملاء  �إ�سافة  باأنه غري م�سوؤول عن  لهم  قال  �لذي  �ل�ست�ساري  �أمام  �أ�سافوه 
�ساحب �ملبنى موجودً�، ومع ذلك �أ�سافو� �ملاء لل�سيار�ت �لتي كان عليها �لدور يف تفريغ �خلر�سانة، 
و�أما عن نتيجة حتليل �ملحتوى �لإ�سمنتي للخر�سانة �لأ�سعف عينة، و�أنها كانت )179( كجم/م3 
�لتي  و�أثارت �مل�سكلة كانت من �خلر�سانة  �ل�سقف  �لتي ظهرت يف  �لبي�ساء  �لبقعة  �أن  ف�سبب ذلك 
كانت موجودة بحو�ص �مل�سخة �خللفي بعد �لنتهاء من �سب �ل�سيارة �لأخرية حيث طلبو� كمية )5( 
م3؛ لإنهاء �سب �ل�سقف؛ ولكون �مل�سخة �سوف تنتظر فرتة من �لوقت تتجاوز �ل�ساعة لقدوم �آخر 
�سيارة، فاإن �خلر�سانة �لتي يف حو�ص �مل�سخة �سوف تف�سد عليه، و�أ�ساف عليها م�سغل �مل�سخة رماًل 
�أن  �إل  �آخر �سيارة ل�سبها  �أبي�ص وماًء، وطلب بعد ذلك تفريغها وتنظيف �حلو�ص �إىل حني قدوم 
�ملالك ح�سب قول م�سغل �مل�سخة �أمره بعدم تنظيف حو�ص �مل�سخة، و�لإبقاء على �خلر�سانة �لتي 
فيه، و��ستعمالها يف �سب �ل�سقف مع �آخر �سيارة كون هذه �لعملية �سوف تخ�سره مرتً� مكعبًا، وهو ما 
�ل�سركة  مدير  �أفاد  كما  ح�سل،  �لذي  �ل�سعف  يف  ت�سبب  مما  باحلو�ص،  �خلر�سانة  حجم  ي�ساوي 
َعى عليها قد �أخذت عينات من �خلر�سانة وقت و�سولها ملوقع  َعى عليها يف هذه �جلل�سة باأن �ملُدَّ �ملُدَّ
يف  �ختيارها  مت  حيث  لهم،  �إر�سالها  ومت  ِعية،  �ملُدَّ ِقبل  من  فيها  �خلر�سانة  هذه  �سب  �ملر�د  �لفلة 
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مت  �لذي  �لتقرير  ح�سب  ممتازة  نتائجها  �أن  وتبني   ).....( ِعية  �ملُدَّ وكيل  بح�سور  �مل�سنع  خمترب 
ِعية، كما �أفاد �لد�ئرة باأن ).....( �ملذكور قد رف�ص �لتوقيع  �إرفاقه مبذكرة �لإجابة على دعوى �ملُدَّ
على ذلك �لتقرير يف حينه، ووفقًا ملا ثبت من خالل �لتقرير �لفني لفح�ص �لعينات �لتي مت �أخذها 
َعى  يف �ملوقع من �ل�سيار�ت قبل �سب هذه �خلر�سانة يف �لفلة �ل�سابق ذكرها، فاإن مهمة �ل�سركة �ملُدَّ
عليها تنتهي باإي�سال كمية هذه �خلر�سانة، وقيام �لعميل باأخذ عينة منها قبل �ل�سب، �أما ما يحدث 
بعد ذلك، فهي م�سوؤولية �ملقاول، وبذلك تنتفي م�سوؤولية �ل�سركة عما حدث بعد ذلك، عندها عقب 
ِعية قائاًل: �إن موكله فعاًل قام باأخذ عينات من �ل�سيار�ت �لتي مت تاأمني �خلر�سانة فيها قبل  وكيل �ملُدَّ
�سب هذه �خلر�سانة يف �ملوقع، ومت و�سع هذه �لعينات يف بر�ميل �ملياه، ول يعلم موكله عنها �سيئًا بعد 
َعى عليها من �أنه مت �إر�سال �لعينات �لتي مت �أخذها من ِقبل  ذلك، �أما ما ذكره مدير �ل�سركة �ملُدَّ
منه  وطلبت  عليه،  بالت�سال  قامت  عليها  َعى  �ملُدَّ �ل�سركة  �أن  ذلك  من  �حلا�سل  فاإن  لهم،  موكله 
َعى  �حل�سور من �أجل �لنظر يف هذ� �ملو�سوع وحله بالطرق �لودية، وعند ح�سوره �أبلغته �ل�سركة �ملُدَّ
عليها �أن هناك عينات �أخذت من �ل�سيار�ت يف �ملوقع قبل �سب �خلر�سانة، و�ستقوم باإجر�ء �لختبار 
�لفني عليها، وقد �أبلغ �ل�سركة �أنه ل يعلم عن هذه �لعينات هل هي �لتي �أخذها موكله من �ل�سيار�ت 
يف �ملوقع، �أو غريها، ومت �إجر�ء �لفح�ص �لفني بح�سوره ورف�ص �لتوقيع على نتيجة �لختبار لعدم 
عن  منه  و�ل�ستف�سار  موكله،  مر�جعة  �لد�ئرة  منه  فطلبت  �لعينات،  هذه  �أخذت  �أين  من  معرفته 
َعى عليها يف موقع �لفلة، فا�ستعد باإجابة �لد�ئرة عن  م�سري �لعينات �لتي مت �أخذها من �سيار�ت �ملُدَّ
ذلك مع �لإفادة عن م�سري �لعينات �لتي قام موكله باأخذها يف �ملوقع، بالإ�سافة �إىل �لإجابة على 
ِعية  م وكيل �ملُدَّ َعى عليها �إن ��ستدعى �لأمر ذلك، ويف جل�سة �لأحد 1427/5/22هـ قدَّ مذكرة �ملُدَّ
َعى  ).....( مذكرة من �سفحتني مل تخرج يف م�سمونها عما �سبق تقدميه، �إل �أنه �أ�سار �إىل �أن �ملُدَّ
عليها �عرتفت باأن م�سغل �مل�سخة هو �لذي �أ�ساف �لرمل �لأبي�ص و�ملاء �إىل ما تبقى فيها خر�سانة 
قبل و�سول �ل�سيارة �لأخرية، وما ذكره من �أن �ملالك هو �لذي �أمره، فغري �سحيح، فلم ياأمره �أحد، 
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وهذه م�سوؤوليته مع �لعلم باأن �ملالك مل يكن موجودً� عند �سب �ل�سيارة �لأخرية يف �ملنطقة �لتالفة، 
�إن �خل�سارة تقع على  �إذ  �أ�ساًل لن يخ�سر �سيئًا،  ول م�سلحة له يف ��ستخد�م خر�سانة تالفة، وهو 
�ملقاول؛ لأنه م�ستلم �لفلة عظم، �أما عن �ملكعبات فقد مت �أخذها من �ل�سيار�ت �أثناء �سب �ل�سقف، 
ومت �لحتفاظ بها يف �ملوقع، وو�سعت بربميل ماء، وبعد فرتة �ختفت من �ملوقع، و�ت�سح فيما بعد �أن 
�أ�سحاب �خلر�سانة هم من قام باأخذها من �ملوقع دون علمهم، ودون علم �ملالك، ومن ثم �حل�سول 
مذكرة  على  عليها  َعى  �ملُدَّ �ل�سركة  مدير  وباطالع  �أح�سروها،  �أين  من  نعلم  ل  لعينة  تقرير  على 
ِعية من �أن �لعينات �لتي مت �أخذها يف �ملوقع من  ب قائاًل: �إنه غري �سحيح ما ذكرته �ملُدَّ ِعية عقَّ �ملُدَّ
بعد  �ملوقع  من  باأخذها   ).....( �سركة  قامت  قد  �لعينات  هذه  �أن  فال�سحيح  �ختفت،  �ل�سيار�ت 
ِعية، وب�سهادة حار�ص  �أربعني يومًا من �أخذ هذه �لعينات من �ل�سيار�ت، وكان مبو�فقة ومعرفة �ملُدَّ
ِعية �حلا�سر يف هذه �جلل�سة، و�أعد تقريرً� فنيًا  �ملبنى، وقد مت �إجر�ء �لتجارب بح�سور وكيل �ملُدَّ
�أرقام تخ�ص رقم  �لعينات  باأنه كان على هذه  ِقبل �سركة ).....( علمًا  �لعينات من  بفح�ص هذه 
عليها  َعى  �ملُدَّ �ل�سركة  مدير  ذكره  ما  على  ِعية  �ملُدَّ وكيل  ب  فعقَّ �لعينات،  �ختبار  �سجل  يف  �لعميل 
َعى عليها قامت باأخذ هذه �لعينات من �ملوقع لكن موكلته ل تعلم عن �لعينات  قائاًل: �إن �ل�سركة �ملُدَّ
َعى  �لتي �أجري عليها �لختبار، هل هي هذه �لعينات نف�سها �أم غريها؟ يف حني �أن مدير �ل�سركة �ملُدَّ
�ل�سركة  يف  �لفح�ص  خمترب  ِقبل  من  �لختبار  عليها  �أُجري  �لتي  �لعينات  باأن  �لد�ئرة  �أفاد  عليها 
لديهم هي �لعينات نف�سها �لتي مت �أخذها من �ملوقع، ولدى �ل�سركة �ساهد على �سحة ما ُذكر، وطلب 
 – من �لد�ئرة �ل�سماح له باإح�سار هذ� �ل�ساهد، و�سماع ما لديه، فح�سر �سخ�ص ُيدعى ).....( 
من  �سادرة  �إقامة  رخ�سة  يحمل   ).....( �سركة  لدى  يعمل  نقل  �سائق  مهنته  �جلن�سية،   ).....(
جو�ز�ت �لريا�ص برقم ).....(، وب�سوؤ�له من ِقبل �لد�ئرة عما لديه من �سهادة �أجاب قائاًل: �إنه �أحد 
�لعاملني لدى �سركة ).....(، وكان وقت �سب �خلر�سانة لل�سيار�ت �لثالث �لأخرية يف موقع �لفلة 
مقاولة موؤ�س�سة ).....(، وتبني من �سب �ل�سيارة �لأخرية �أن �خلر�سانة وقت �سبها من هذه �ل�سيارة 
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كانت قوية وي�سعب نزولها من �ل�سيارة للم�سخة، مما �أدى �إىل زيادة كمية من �ملاء وقت �ل�سب من 
عليه  متعارف  كما هو  �ل�سركة  ِقبل خمترب  �أخذ عينات من  وقد مت   ،).....( موؤ�س�سة  �ملقاول  ِقبل 
وو�سع على هذه �لعينات �لرمز و�لرقم �خلا�ص لذلك �لعميل ح�سب �ملعمول به، وبعد �سب كامل هذه 
�ملوقع، وقام ).....( �حلا�سر يف هذه �جلل�سة بالت�سال عليه، وطلب منه زيادة  �ل�سيار�ت غادر 
�سب  وقت  باأنه  علمًا   ).....( �سركة  ِقبل  من  �أمتار  �خلم�سة  هذه  تاأمني  ومت  بة،  مكعَّ �أمتار  خم�سة 
�ل�سيار�ت �لأخرية، وبح�سوره كان هناك مفاهمات بني �ملقاول و�ملهند�ص �مل�سرف على ذلك �ملوقع 
من  لي�ص  ذلك  �أن  مع  عدمه،  من  �ل�سيار�ت  هذه  يف  �ملوجودة  للخر�سانة  �ملاء  �إ�سافة  بخ�سو�ص 
م�سوؤولية �سركة ).....(، فهي م�سوؤولية �ملقاول و�ملهند�ص �مل�سرف على ذلك �ملوقع، وعندها ح�سل 
خالف بني �ملقاول موؤ�س�سة ).....( و�سركة ).....(، فيما يتعلق بجودة �خلر�سانة، فطلب من �لأخ 
).....( �إح�سار �لعينات �لتي مت �أخذها من �ملوقع من �أجل �ختبارها يف خمترب �سركة ).....( �إل 
�أن فايز �ملذكور طلب منه هو �أخذ هذه �لعينات من �ملوقع، و�إر�سالها ملخترب �ل�سركة فاأ�سعر يف حينه 
خمترب �ل�سركة من �أجل �أخذ هذه �لعينات من �ملوقع، وبعد ح�سورهم لذلك �ملوقع مل يجدوها، فقام 
هو بالت�سال على ).....( �ملذكور، و�ساأله عن ذلك و�أفاده باأن هذه �لعينات موجودة يف �لربميل 
�لفلة، وكان عددها ثماِن  �لعينات، وبح�سور حار�ص  باأخذ هذه  �أنا  �لفلة، عندها قمت  �ملوجود يف 
عينات، ثم قمت بت�سليمها ملخترب �ل�سركة، وقد هاتفت ).....( �ملذكور بذلك وفعاًل قام ذلك �ملخترب 
باإجر�ء �لختبار�ت على تلك �لعينات بح�سوري وبح�سور ).....( �ملذكور، وقد خرجت �ختبار�ت 
ِعية ملا �أدىل به هذ� �ل�ساهد طلب  ، وبعد �سماع وكيل �ملُدَّ هذه �لعينات ب�سورة ممتازة، هذ� ما لديَّ
�لأحد 1427/7/12هـ ح�سر ).....(  �ل�سهادة، ويف جل�سة  بهذه  لديه عما جاء  لتقدمي ما  �إمهاله 
عدل  كتابة  من  �ل�سادرة  �لوكالة  مبوجب  ِعية  �ملُدَّ عن  وكياًل  ب�سفته   ،).....( رقم  مدين  �سجل 
َعى  �ملُدَّ �ل�سركة  مدير  وح�سر حل�سوره  بتاريخ 1426/11/18هـ  برقم )40620(  �لثانية  �لطائف 
ِعية مزيد �أجل لتقدمي �إجابته، ويف جل�سة �لأحد 1427/10/28هـ  عليها ).....(، وطلب وكيل �ملُدَّ
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ِعية مذكرة من �سفحتني حا�سلها: �أنه فيما يتعلق بال�ساهد، فاإن موكله ل يقبله؛ لأنه  م وكيل �ملُدَّ قدَّ
َعى عليها وحتت كفالتها، وما �سهد به غري �سحيح، وكذب على موكلته  �ساهد م�سلحة ويعمل مع �ملُدَّ
باأنها هي �لتي �أمرته باإ�سافة �ملاء، �إذ �إن �لطلب يكون خطيًا، �أو بالتوقيع على �لفاتورة بطلب �إ�سافة 
َعى عليها لو كانت �سادقة، وقد �أقر �ل�ساهد �ملذكور باأن �خلر�سانة  ماء من �أجل �إخالء م�سوؤولية �ملُدَّ
قوية �أي مت�سلِّدة هند�سيًا، وغري �ساحلة لال�ستعمال، في�سبح هو �لذي �أمر ب�سب �خلر�سانة، وكرر 
�أو  بالعيار�ت،  َعى عليها؛ لتالعبها  �ملُدَّ باأن �مل�سوؤول و�ملت�سبب يف عيب �خلر�سانة هو  ِعية  �ملُدَّ وكيل 
تاأخر �خلالطات باملو�قع �لأخرى، ثم تعديل خط �سريها �إىل مو�قع �أخرى، و�لذي معه تنعدم �لفائدة 
ِعية ذكر �أنها مل  َعى عليها على مذكرة وكيل �ملُدَّ و�سالحية �خلر�سانة، وباطالع مدير �ل�سركة �ملُدَّ
تاأت بجديد ي�ستوجب �لرد، و�أنه يكتفي مبا �سبق �أن �أجاب به على هذه �لدعوى من خالل مذكر�ته، 
ومدير  ِعية  �ملُدَّ وكيل  قرر  عندها  �ل�سبط،  حما�سر  يف  به  �أدىل  وما  م�ستند�ت  من  بها  �أرفق  وما 
و�أ�سدرت  �أدليا به يف جل�سات �لرت�فع يف هذه �لدعوى،  �ل�سركة �كتفاءهما مبا �سبق تقدميه، وما 
ِعية  �ملُدَّ دعوى  برد  1427/10/28هـ  بجل�سة  1427هـ  لعام  )268/د/جت/5(  رقم  حكمها  �لد�ئرة 
َعى عليها �سركة ).....(، وقرر مدير �ل�سركة  موؤ�س�سة ).....( للمقاولت ل�ساحبها ).....( �سد �ملُدَّ
م �عرت��سه عليه، وبعر�ص  ِعية عدم قناعته به، حيث قدَّ َعى عليها قناعته به فيما قرر وكيل �ملُدَّ �ملُدَّ
رقم  بحكمها  نق�سته   – �لثالثة  �لد�ئرة   – �لتدقيق  هيئة  على  عليه  �لعرت��ص  مع  �حلكم  هذ� 
)221/ت/3( لعام 1428هـ تاأ�سي�سًا على �أن هناك حكمًا �سدر من �ملحكمة �لعامة بالريا�ص برقم 
ِعية يف  )21/193( يف 1427/6/27هـ يف دعوى �أقامها ).....( مالك �ملبنى حمل �لدعوى �سد �ملُدَّ
ِعية هنا( بدفع  َعى عليها )�ملُدَّ هذه �لدعوى موؤ�س�سة ).....(، حيث ق�سى هذ� �حلكم باإلز�م �ملُدَّ
مبلغ قدره مائة وثالثون �ألف )130.000( رياٍل ل�ساحب �ملبنى مع �إز�لته وت�سليم �ملوقع نظيفًا، وقد 
�كت�سب هذ� �حلكم �لقطعية بقناعة طريف �لدعوى، وقد ذكرت �لهيئة �أنه كان يتعني على �لد�ئرة 
عدم �خلو�ص يف �أمر �خلر�سانة حمل �لتعاقد بني �لطرفني ما د�م �أن حكم �ملحكمة �لعامة قد نظر 
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ِعية بناًء على  فيه، وف�سل فيه ب�سكل حمدد، ويبقى حمل نظر �لد�ئرة يف �ملبلغ �لذي تطالب به �ملُدَّ
ِعية من تف�سيالت يف هذ� �ل�ساأن، وهل يدخل مبلغ حكم �ملحكمة؟ وقد �طلعت �لد�ئرة  ما تقدمه �ملُدَّ
على حكم هيئة �لتدقيق �مل�سار �إليه، ثم �أ�سدرت حكمها رقم )193/د/جت/5( لعام 1428هـ بالإبقاء 
ِعية لأ�سباب حا�سلها �أن  على حكمها رقم )268/د/جت/5( لعام 1427هـ، فيما ق�سى برد دعوى �ملُدَّ
َعى عليها باإز�لة كامل �خلر�سانة �لتي مت �سبها يف فلة  ِعية تهدف من دعو�ها �إىل �حلكم على �ملُدَّ �ملُدَّ
�ملو�طن ).....(، وتعوي�سها عن �ل�سرر �حلا�سل لها مببلغ )207.000( رياٍل مع �لغر�مات و�أتعاب 
عى عليها بال�سحف، وذلك تاأ�سي�سًا على �أن  �ملحاماة و�لتعوي�ص عن �سمعة �ملوؤ�س�سة، و�لت�سهري باملدَّ
�إن  وحيث  �ملذكور،  �ملو�طن  فلة  يف  �سبها  مت  �لتي  �خلر�سانة  تلف  عن  �مل�سوؤولة  هي  عليها  َعى  �ملُدَّ
َعى عليها �إمنا ين�سب على توريد  �لثابت من �أور�ق �لق�سية وما د�ر ب�ساأنها من مر�فعة �أن �لتز�م �ملُدَّ
�إن �سب �خلر�سانة �لتي يتم توريدها من ِقبل  �خلر�سانة حمل �لتعاقد �إىل �ملوقع �ملطلوب، وحيث 
ِعية لكونها �ملقاول لفلة �ملو�طن �ملذكور، وحيث �إنه بناًء على  َعى عليها �إمنا هو من م�سوؤولية �ملُدَّ �ملُدَّ
لل�سروط  وفقًا  �ملطلوب،  �ملوقع  �إىل  �خلر�سانة  توريد  عند  تنتهي  عليها  َعى  �ملُدَّ م�سوؤولية  فاإن  ذلك 
�مل�سروع حمل  �ملقاول يف  بدور  تقوم  �لتي  ِعية  �ملُدَّ وهو  �لثاين  �لطرف  �إىل  وت�سليمها  عليها،  �ملتفق 
�لنز�ع، ول متتد م�سوؤوليتها �إىل ما بعد ذلك من مر�حل، وحيث �إن �ملتبع يف مثل هذه �مل�ساريع �أن 
يحتفظ �لطرف �مل�ستفيد من �خلر�سانة بعينات منها عند �سبها حتى يتم �ختيارها عند �لقت�ساء، 
ِعي وكالة �أقر باأن موكله قام باأخذ عينات من �ل�سيار�ت �لتي مت تاأمني �خلر�سانة فيها  وحيث �إن �ملُدَّ
ِعية ل تنازع يف  قبل �سب �خلر�سانة يف �ملوقع، ومت و�سع هذه �لعينات يف بر�ميل �ملياه، وحيث �إن �ملُدَّ
�أخذ هذه �لعينات، و�إمنا ذكرت �أنها ل تعلم عنها �سيئًا بعد ذلك، فهي تنازع يف م�سريها، وهل هي 
َعى عليها �أم ل؟ وملا كان حفظ هذه �لعينات من م�سوؤولية  �لتي مت �إجر�ء �لختبار عليها من قبل �ملُدَّ
ِعية  �ملُدَّ �أن  للد�ئرة  �لذي يبني  �أن  �إل  بيانه،  ِعية متهيدً� لتقدميها لالختبار على نحو ما �سلف  �ملُدَّ
َعى عليها، و�أنها هي �لتي ت�سرفت  فرطت يف �حلفاظ على هذه �لعينات ملقية بامل�سوؤولية على �ملُدَّ
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بتلك �لعينات مما يعني �أن حالها ل يخلو من �أن يكون �لتفريط �حلا�سل منها عن عمد �أو �إهمال، 
وكال �لأمرين ل ميكن �أن يتحمل تبعته غريها، ل �سيما و�أن �لأ�سل هو �ل�سالمة، و�أن �لأ�سل يف �لأمور 
عي �لعك�ص �إثباته ح�سبما هو مقرر يف قو�عد �لفقه �لإ�سالمي، ول يغري  �لعار�سة �لعدم، وعلى من يدَّ
�ملعملية على عينات من  �أجرى �لختبار�ت  �أن خمترب ).....( قد  ِعية من  �ملُدَّ من هذ� ما ذكرته 
�خلر�سانة بعد �سبها، و�أن نتائج تلك �لختبار�ت �أن قوة تلك �لعينات كانت متدنية جدً� و�أقل من 
�ملعدل �ملطلوب؛ لأن هذه �لعينات مل يتم �أخذها من �ملكعبات �ملعدة لغر�ص �ختبار �خلر�سانة حني 
�سبها، و�إمنا ��ستخرج جزءً� منها من �مليد�ت و�جلزء �لآخر من بالطة �سقف �لدور �لأول، وذلك 
على نحو ما �أو�سحه خطاب �ملخترب �ملذكور �ملوؤرخ يف 1426/10/12هـ، وحيث �إنه بناًء على ذلك، 
َعى عليها، ل �سيما  فاإنه ل ميكن �لعتد�د بهذه �لنتيجة يف �إلقاء م�سوؤولية �سعف �خلر�سانة على �ملُدَّ
و�أن �لإفادة �لتي �أدىل بها �ملدعو ).....( قد �أو�سحت �أنه متت �إ�سافة كمية من �ملاء وقت �ل�سب من 
ِقبل �ملقاول، ومن �ملعلوم لدى �أهل �خلربة �أن �إ�سافة �ملاء �إىل �خلر�سانة عند �سبها ي�سل بها �إىل 
م�سانع  يف  �لإنتاج  جودة  مر�قبة  برنامج  يف  ورد  ما  هذ�  ويوؤيد  جدً�،  �سعيفة  معها  ت�سبح  حالة 
�خلر�سانة �جلاهزة مبدينة �لريا�ص، حيث جاء يف )�ص24( ما ن�سه: )�إن �إ�سافة �ملاء �إىل �خللطة 
يل عملية �ل�سب يوؤدي �إىل تدهور كبري يف خو��ص �خلر�سانة، فهو يقلل من مقاومة  يف �ملوقع؛ لت�سهِّ
و�مليد على  �لقو�عد  قدرة �خلر�سانة يف  �إ�سعاف  �إىل  ويوؤدي  �ملاء،  نفاذ  قابلية  ويزيد من  �ل�سغط 
ح�سل  فيما  عليها  عى  للمدَّ بد  ل  فاإنه  ُذكر  ما  �لأمر  وحيث  �لرتبة(،  يف  �لذ�ئبة  �لأمالح  مقاومة 

للخر�سانة من �سعف.
باأن  �لد�ئرة جتيب عن ذلك  فاإن  �ل�سالف ذكره،  �لتدقيق يف حكمها  �إنه عما لحظته هيئة  وحيث 
حكمها �لذي �أ�سدرته يف �لق�سية �ملاثلة �إمنا كان على �عتبار �أن نطاق �مل�سوؤولية يف حكم �ملحكمة 
موؤ�س�سة  مع  �لتعاقد  من  يهدف  �ملحكمة  ق�سية  يف  ِعي  �ملُدَّ �أن  ذلك  �لديو�ن،  يف حكم  عنه  يختلف 
ِعي يف هذه �لق�سية �إمنا كان يهدف  ).....( �إىل �إن�ساء م�سكن له �سامل من �لعيوب، يف حني �أن �ملُدَّ
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َعى عليها يف هذه �لدعوى �إىل توريد خر�سانة �ساحلة �إىل �ملوقع،  من �لتعاقد مع �سركة ).....( �ملُدَّ
ثم يتوىل هو �سبها بطريقته �لتي ير�ها منا�سبة له، �لأمر �لذي يت�سح معه �ختالف �ملناط يف كل من 
�لدعويني، مما حد� بالد�ئرة �إىل �أن تعترب حكمها لي�ص له �أدنى عالقة، �أو تاأثري على حكم �ملحكمة 
�لعامة، فكل من �حلكمني له حجيته؛ ذلك �أن تلف �خلر�سانة �أمر ثابت من خالل �أور�ق �لق�سية، 
�إىل  ولكن نظر �لق�سية �قت�سر على من هو �مل�سوؤول عن ذلك �لتلف؟، و�أما فيما يتعلق بال�ستناد 
�لد�ئرة معتمدً�  ��ستئنا�سًا، ومل يكن حكم  فاإنها جاءت  َعى عليها  �ملُدَّ �لعامل لدى  �سهادة ).....( 

عليها �عتمادً� كليًا.
وبرفع �أور�ق هذه �لدعوى �إىل هيئة �لتدقيق بحكمها �ل�سالف ذكره �أ�سدرت هيئة تدقيق �لق�سايا 
– �لد�ئرة �لثالثة – حكمها رقم )66/ت/3( لعام 1429هـ بنق�ص حكم �لد�ئرة رقم )193( لعام 
�أن �لد�ئرة مل تطبق �لفقرة  1428هـ، و�إعادة �لق�سية مع حكمها �إىل م�سدرته لأ�سباب جاء فيها 
)ب( من تعميم معايل رئي�ص ديو�ن �ملظامل رقم )9( لعام 1411هـ �لتي تق�سي باأنه )�إذ� ت�سمن 
حكم �لتدقيق �لنق�ص �أو �لإعادة �إىل �لد�ئرة �لق�سائية توجيهًا باتخاذ �إجر�ء معني من �إجر�ء�ت 
�لإثبات، �أو غري ذلك من �لإجر�ء�ت �ملتعلقة بنظر �لدعوى و�لف�سل فيها، فعلى هذه �لد�ئرة �تخاذ 
�لإجر�ء �ملطلوب مبوجب حكم �لتدقيق( ومقت�سى �لن�ص �ل�سابق وجوب تقيدها با�ستكمال ما تر�ه 
�لدعوى،  بنظر  يتعلق  �إجر�ء  �أو  �لإثبات،  �إجر�ء�ت  من  باإجر�ء معني  متعلقًا  �لأمر  كان  �إذ�  �لهيئة 
يف  �لد�ئرة  �جتهاد  �أو  توجه  مي�ص  ل  �أنه  باعتبار  ذلك  عن  حتجم  �أن  لها  فلي�ص  فيها،  و�لف�سل 
مو�سوع �لدعوى �إن هي �أ�سرت على حكمها، وبتطبيق ما ُذكر على و�قعة �لدعوى، فاإن �لهيئة قد 
�ملر�فعة  لباب  فتحها  عند  �لد�ئرة  تقوم  باأن  1428هـ  لعام  )221/ت/3(  رقم  حكمها  يف  هت  وجَّ
لدى  �ملبنى دعوى �سدها  �ملدعو ).....( �ساحب  �أقام  و�أن  �سبق  �أنه  ِعية  �ملُدَّ �لدعوى مبناق�سة  يف 
�سورته  �ملرفق  1427/6/27هـ  يف   )21/193( رقم  �حلكم  �سدر  وقد  بالريا�ص،  �لعامة  �ملحكمة 
مبلف �لدعوى باإلز�مها مببلغ قدره مائة وثالثون �ألف )130.000( رياٍل، وذلك مقابل �لتعوي�ص 
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عن �لأ�سر�ر �لتي حلقت به، حيث �رتكز �حلكم على ما ورد من هيئة �لنظر بقر�رها رقم )589( 
يف 1427/5/22هـ مرفق معه تقرير مكتب ).....( بناًء على ما ورد من خمترب ).....( بح�سور 
ِعية تطالب يف هذه  �لطرفني، وقد �كت�سب �حلكم �سفة �لنهائية و�لنفاذ بقناعة طرفيه بينما �ملُدَّ
�لدعوى عن جزئية �لتعوي�ص عن �لأ�سر�ر مببلغ قدره مائتان و�سبعة �آلف )207.000( رياٍل من 
�أن مو�سوع �لدعويني يتعلق باملبنى �لعائد للمذكور �أي بزيادة قدرها �سبعة و�سبعون �ألف )77.000( 
رياٍل، وقد �أ�سارت �لهيئة يف حكمها �ل�سالف ذكره �إىل �أنه يتعني على �لد�ئرة عدم �خلو�ص يف �أمر 
�خلر�سانة حمل �لتعاقد بني �لطرفني ما د�م �أن �حلكم قد �كت�سب �لقطعية و�لنفاذ، ويبقى حمل 
ِعية و�إي�ساح تفا�سيله، وهل يدخل يف �حلكم �ل�سادر من  نظر �لد�ئرة يف �ملبلغ �لذي تطالب به �ملُدَّ
َعى  ِعية، ومو�جهة �ملُدَّ �ملحكمة �لعامة بالريا�ص؟ وما ز�د عليه يلزم �إثبات ��ستحقاقه من ِقبل �ملُدَّ
عليه بذلك، و�حلكم مبا يظهر بح�سب �حلال، وتاأ�سي�سًا على ما �سبق فاإن ما طلبته �لهيئة هو �إجر�ء 

يتعلق بنظر �لدعوى و�لف�سل فيها يجب على �لد�ئرة ��ستكماله
وبعد �إعادة �أور�ق هذه �لدعوى �إىل �لد�ئرة بت�سكيلها �حلايل قامت بالطالع على ما لحظته هيئة 
�لتدقيق بحكمها �ل�سالف ذكره، حيث فتحت باب �ملر�فعة فيها؛ ل�ستكمال ما لحظته �لهيئة وخا�سة 
�أن م�سمون ما جاء يف مالحظات �لهيئة قد �سبق و�أن �أجاب عنه �لد�ئرة بحكمها �ل�سابق، وبجل�سة 
َعى  َعى عليها �إل �أن مدير �ل�سركة �ملُدَّ ِعية، ومل يح�سر من ميثل �ملُدَّ 1429/6/3هـ ح�سر وكيل �ملُدَّ
عليها ح�سر بجل�سة 1429/9/21هـ، و�أفاد �لد�ئرة باأن تخلفهم عن ح�سور �جلل�سة �ل�سابقة لكون 
ت�سديد ر�سوم جتديد  بعد  �إل  ��ستالمه  ي�ستطع  ل مل  �مل�سجَّ ل ل�ستالم �لربيد  �ل�سركة �ملخوَّ مندوب 
لة  له با�ستالم �أية ر�سائل م�سجَّ �ل�سرت�ك لذلك �ل�سندوق، وجتديد بطاقته لدى �إد�رة �لربيد؛ لتخوِّ
ِعية قد �أفاد �لد�ئرة  ومل تعلم �ل�سركة مبوعد هذه �جلل�سة �إل بعد فو�ت موعدها، ومبا �أن وكيل �ملُدَّ
بتكليف جهة  �مل�سكن  عى عليها، و�ساحب  و�ملدَّ �تفاق بني موكلته،  باأنه ح�سل  �ل�سابقة  يف �جلل�سة 
خربة حمايدة لتحديد �سالمة �خلر�سانة، و�سبب �ل�سعف �حلا�سل فيها، فاإن �لد�ئرة قد عر�ست 
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َعى عليها، وطلب �إمهاله مدة لتو�سيح مالب�سات �لنز�ع �ملاثل يف هذه  ذلك على مدير �ل�سركة �ملُدَّ
عى عليها �أم ل؟  �لدعوى، ومن �سمن هذه �ملالب�سات: هل ح�سل �تفاق �أم ل؟ وهل هو ملِزم للمدَّ
ِعية ق�سا�سة من جريدة �لريا�ص بتاريخ 1428/6/15هـ ن�سب يف ذلك ما ذكره  م وكيل �ملُدَّ وقد قدَّ
�أنه تاأخر يف عملية �سب �خلر�سانة لأكرث من ثالث �ساعات، وقد  َعى عليها من  مدير �ل�سركة �ملُدَّ
�أخرب �ملقاول بذلك، وعر�ص على �ملقاول رد �خلر�سانة يف �ملوقع قبل �سبها يف �ملوقع �إل �أنه رف�ص، 
َعى عليها وتزويده ب�سورة من �لق�سا�سة باجلل�سة ذ�تها �أفاد  وبعر�ص ذلك على مدير �ل�سركة �ملُدَّ
�ل�سبت 1429/7/23هـ،  جل�سة  للد�ئرة يف  �سيقدمها  �لتي  �ملذكرة  ذلك يف  �سيو�سح  باأنه  �لد�ئرة 
�لتقرير  �سدور  بعد  �أنه  فيها:  مذكرة جاء  ذ�تها  باجلل�سة  عليها  َعى  �ملُدَّ �ل�سركة  مدير  م  قدَّ حيث 
�لذي يثبت من �أنه مل يكن �أي تالعب باملحتوى �لإ�سمنتي، و�لذي �سبق �أن �أ�سار �إىل عالقته بجودة 
زيادة  و�خلطاأ يف  �لق�سية،  �أ�سل  لهم  و�سرحت  ِعية وممثلها  �ملُدَّ باإخبار  �ل�سركة  قامت  �خلر�سانة 
�ملاء منذ �لبد�ية، وتاأخري �لتفريغ، و�لذي كان له �ل�سبب يف ف�سل �خلر�سانة، وللعلم فاإن ما ورد يف 
مة �أن ما ي�سرتك �أي�سًا يف حتقيق �سعف بنتائج �خلر�سانة،  �إجابة �ل�سركة على عري�سة �لدعوى �ملقدَّ
َعى  هو عدم ر�ص �خلر�سانة باملاء، وعدم ��ستخد�م �لهز�ز عند �ل�سب، و�أ�ساف مدير �ل�سركة �ملُدَّ
ِعية ناح �ختبار  ِعية من ذلك، وبامل�ساهدة للعينة �ت�سح ملمثل �ملُدَّ عليها قائاًل: �إنه تذمر ممثل �ملُدَّ
قوة �خلر�سانة �لتي وردت ل�سقف �لدور �لأر�سي، حيث �إن نتائج �لفح�ص تخ�ص د�ئمًا �خلر�سانة 
�جلاهزة حال و�سولها وقبل �لتالعب بها من ِقبل �ملقاول يف �أي موقع، مما يعزو �إىل �أمرين: �لأول 
�أن ناح �ختبار �ملحتوى �لإ�سمنتي ينعك�ص على ناح قوة �خلر�سانة �لتي و�سلت للموقع، و�أخذت 
ِعية جز�فًا يف مو�سوع تاأخري  �لعينات �لختبارية منها، �لأمر �لثاين: فلو �فرت�ص كما ذكرته به �ملُدَّ
�إل كونها مغالطات  و�سول �خلر�سانة، و�حتمال �لتالعب بوقت �لتحميل، و�أمور �فرت��سية ل تعزو 
تريد من خاللها م�ساركتها باملاأزق �لذي حل بها فنتائج تك�سري �ملكعبات �إذ� هي خلر�سانة تاأخرت 
ِعية بالو�سول �إىل �ملوقع، ومع ذلك نحت ناحًا �أكيدً� حني مت فح�سها، فهل  بح�سب فر�سية �ملُدَّ
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عية �أم ل؟. �ت�سحت �ل�سورة للمدَّ
بجريدة  �لقت�سادي  �لق�سم  يف  يعمل  ب�سحفي  ��ستعانت  ِعية  �ملُدَّ �إن  قائاًل  �ل�سركة  مدير  و�أ�ساف 
�إىل  ل معهم لقاء �سحفي مكتوب خل�ص فيه  �لريا�ص وجتاوب معهم ب�سورة ملفتة لالنتباه، و�سجَّ
�سياق كالمه  �إىل م�ساهد�ت وق�سايا خمتلفة �ساغها يف  و�لغ�ص، وتطرق  بالتالعب  �ل�سركة  �تهام 
عن �ملو�سوع �لأ�سا�سي دون ذكر ��سم �ل�سركة، فما كان منهم حني تلقيهم �خلرب �لت�سال مبديره 
�ملبا�سر، وتقدمي خطاب ��ستهجان مبا حدث، وقد قام مدير �لق�سم برتتيب موعد مع �ل�سحفي �لذي 
ِعية قد زودته على ما يبدو بحد قوله مبعلومات مكذوبة �أر�دت  �عتذر عما بدر منه، و�عرتف باأن �ملُدَّ
ِعية بالذهاب  من خاللها ت�سويه �سمعتهم، وعلى هام�ص �ملو�سوع فقد قام �أ�سخا�ص من طرف �ملُدَّ
ليدخلو� عمائر  �لأمر  بهم  وو�سل  متعددة  و�أماكن  زو�يا  باأخذ �سور من  �ل�سركة  موقع م�سنع  �إىل 
�أن  �أ�سا�ص  �سكنية جماورة وي�سعدو� �إىل �ل�سطح؛ ليقومو� باأخذ �ل�سور، وتقدمي تلك �ل�سور على 

�مل�سنع هائم على حاله، ويفتقر �إىل جو�نب حتدثو� عنها، ومل يجدو� من ي�ستجب لهم.
َعى عليها مبذكرة جاء فيها �أن �ملكعبات �لتي  ِعية على ما ذكره مدير �ل�سركة �ملُدَّ ب وكيل �ملُدَّ فعقَّ
َعى  َعى عليها كانت يف �ملوقع �سار حولها كثريً� من �لنز�ع، حيث من �لثابت يف �إجابات �ملُدَّ عي �ملُدَّ تدَّ
َعى عليها باأن �ملكعبات  عليها �أن تلك �ملكعبات كانت بعدد �ستة مكعبات، بينما يت�سح من �إجابة �ملُدَّ
َعى عليها من  هي ثمان، ولي�ست �ست، ويف �إجابة �أخرى ظهر �أنها �ستة مكعبات، وتعددت �أقو�ل �ملُدَّ
�أح�سر هذه �ملكعبات، و��ستقر �لأمر لدى �ل�سركة يف مذكرتهم �أن �لذي �أح�سر �ملكعبات من �ملوقع 
عليها  َعى  �ملُدَّ عليها ممثل  �عتمد  �لتي  �ملكعبات  بهذه  لها  ل عالقة  وموكلته   ،).....( هو ممثلهم 
دون ح�سور طرف حمايد لتحليل هذه �ملكعبات، كما هو �لو�جب وح�سب �لنظام �أن يتم حتليل هذه 
�ملكعبات بعد �لتحفظ عليها ملخترب حمايد بح�سور �أطر�ف �لنز�ع، وهذ� مل يحدث ول مينع موكلته 
من �أن تكون �ل�سركة قامت بعمل مكعبات خالف �لتي كانت يف �ملوقع و�لتي �عتمدت عليها، و�أ�ساف 
�أجل حتليلها يف  �لنز�ع من  �أخذ عينات من موقع  �تفقا على  عى عليها قد  �أن موكلته، و�ملدَّ ذ�كرً� 
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َعى عليها بدفع تكاليف �ملخترب، وهذ� ما ح�سل  خمترب حمايد، و�إذ� ثبت ف�سل �خلر�سانة تقوم �ملُدَّ
َعى عليها بدفع تكاليف �ملخترب، ولديه �لبينة على  بالفعل، حيث ثبت ف�سل �خلر�سانة، وقامت �ملُدَّ
عى عليها �تفقا �سفاهة بح�سور �ملالك  ذلك، وموكلته م�ستعدة باأن تقدم ما يثبت ذلك، فموكلته و�ملدَّ
عى عليها �لتم�سك باملكعبات، �أو �لتن�سل من  على �لذهاب �إىل مكتب هند�سي حمايد، فال حمل للمدَّ
�لتفاق علمًا باأن �ملكعبات طاف عليها �أربعني يومًا من ح�ساب �خلر�سانة، وجميع ما مت حتليله من 
عينات �أُخذت من �ملوقع كانت بتو�ريخ حمددة يف �ختبار قوة �خلر�سانة، ومو�فق لنظام �أمانة مدينة 

�لريا�ص.
يف  �أي�سًا  ثبت  بل  �مل�سكلة،  فيها  ظهرت  و�لتي  �ل�سقف،  يف  فقط  يكن  مل  �خلر�سانة  ف�سل  و�أن  كما 
�لد�ئرة  علم  مع  باملوقع  و�سبها  ملوكلته  خر�سانتها  باإح�سار  عليها  َعى  �ملُدَّ قامت  �لتي  �لأ�سا�سات 
َعى عليها بعدم عمل مكعبات لالأ�سا�سات، وعند �أخذ عينات لها ثبت ف�سلها �أي�سًا، حيث  باإقر�ر �ملُدَّ
َعى عليها، فهل بعد هذ� دليل يطلب لإثبات ف�سل  مت �سبها قبل �ل�سقف مبا يقارب �سهر من ِقبل �ملُدَّ
على  �لعتماد  وعدم  �ملكعبات  ب�سحة  قولها  يقبل  وهل  عليها،  َعى  �ملُدَّ بها  تعهدت  �لتي  �خلر�سانة 
�ل�سركة  ومدير  ِعية  �ملُدَّ وكيل  كٌل من  قرر  ف�سل �خلر�سانة عندها  �أظهرت  �لتي  �ملخترب�ت  حتاليل 

َعى عليها �كتفاءهما مبا مت تقدميه من مذكر�ت وم�ستند�ت وما �أدلو� به يف حما�سر �ل�سبط. �ملُدَّ
عى عليها باإز�لة كامل �خلر�سانة �لتي قامت ب�سبها يف  ِعية قد �أ�س�ست مطالبتها للمدَّ وحيث �إن �ملُدَّ
َعى عليها ح�سب  ِعية وتعوي�سها مببلغ )207.000( ريال؛ لكون �ملُدَّ فلة �أحد �ملو�طنني مقاولة �ملُدَّ
ِعية هي �مل�سوؤولة عن �ل�سعف �حلا�سل يف �خلر�سانة يف �لفلة حمل �لنز�ع، وملَّا كان �لثابت  �دعاء �ملُدَّ
ِعية �أنها غري م�سوؤولة عن �ل�سعف �حلا�سل يف �خلر�سانة يف  َعى عليها على دعوى �ملُدَّ من دفع �ملُدَّ
قيام  قبل  للخر�سانة  �ملبنى  مقاولة  ِعية  �ملُدَّ بت�سليم  تنتهي  م�سوؤوليتها  �أن  �إىل  ��ستنادً�  �ملبنى  ذلك 
ِعية ملا  ِعية ب�سب �خلر�سانة يف ذلك �ملبنى، وحيث �إن �لد�ئرة قد �سبق لها و�أن ردت دعوى �ملُدَّ �ملُدَّ
و�سحته يف �أ�سباب �أحكامها �ملذكورة، وما �أجابت عما لحظته �لهيئة على حكمها رقم )221/ت/3( 
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لعام 1428هـ �ل�سالف ذكرها، و�لذي تتخذ �لد�ئرة ما �أو�سحته يف �أحكامها من �أ�سباب هي �أ�سباب 
ِعية يدور حول  �حلكم؛ ذلك �أن حمور �لنز�ع بني �لطرفني، وقبل �لنظر يف �ملبلغ �لذي تطالب به �ملُدَّ
ِعية، وحيث �إنه من �جلاري �لعمل  من يتحمل �سعف �خلر�سانة يف فلة �ملو�طن ).....( مقاولة �ملُدَّ
دي �خلر�سانة �جلاهزة لأي مبنى �سو�ء كان �ملتعاقد مع تلك  به و�ملتعارف عليه ممن يتعاقد مع متعهِّ
�جلهات مالك �أو مقاول �أن يتم �أخذ عينات  من �خلر�سانة من �سيار�ت متعهد �خلر�سانة يف �ملوقع 
وقت و�سولها؛ ليتم �ختبارها من ِقبل مالك �ملبنى، �أو �ملقاول �ملتعاقد مع متعهد �خلر�سانة ملعرفة 
قوة تلك �خلر�سانة �لتي مت توريدها، و�ملعتاد يف هذ� �ل�ساأن �أن يو�سع لكل عميل رقم ورمز خا�ص به، 
ومن خالل فح�ص و�ختبار هذه �لعينات بعد مدة من �سب �خلر�سانة يتبني مدة قوة تلك �خلر�سانة 
�لتي مت توريدها للمبنى، و�إن ح�سل �أن ق�سر �أو تقاع�ص �ملتعاقد مع متعهد �خلر�سانة من �سركة �أو 
ِعية هي موؤ�س�سة مقاولة، وهي  �ملُدَّ �أن  موؤ�س�سة، فاإنه يتحمل �لآثار �لتي قد ترتبت على ذلك، ومبا 
تقوم بتنفيذ مبنى لأحد �ملو�طنني مع توريد خر�سانة وغريها، ومن ثم فاإنه ل يخفاها هذ� �لإجر�ء.

ِعية وهي موؤ�س�سة مقاولت مل تطلب �أخذ  وحيث �إن �لثابت من وقائع �لنز�ع يف هذه �لدعوى �أن �ملُدَّ
عينات من �خلر�سانة وقت و�سولها للمبنى وقبل �سبها �إل مرة و�حدة عند �سب �ل�سقف �لأر�سي 
�أن �ملتعني عليها �أن حتتفظ بالعينات �لتي مت  للمبنى، فاإن هذ� يف حقيقته تفريط من جانبها مع 
�لحتجاج بحال  لها  �لغري �حل�سول عليها حتى يحق  �ل�سيار�ت يف مكان ي�سعب على  �أخذها من 
�خلر�سانة، من حيث �لقوة �أو �ل�سعف، ومبا �أنها قد �أهملت هذ� �جلانب، فاإن �سركة �خلر�سانة �أو 
َعى عليها على �لدعوى �أنها قامت  غريها ل تتحمل تبعات هذ� �لأمر، وحيث �إن �لبني من دفع �ملُدَّ
ِعية  ِعية و�ملتعامل معها بالنيابة عن �ملُدَّ باأخذ �لعينات من �ملوقع بعد �لتن�سيق مع ).....( ممثل �ملُدَّ
ِعية �لذي �سبق و�أن قام بالرت�فع عنها لعدد من �جلل�سات للخلفية �لتامة لديه عن ذلك  ووكيل �ملُدَّ
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ِعية بدًء من عدم �أخذها لعينات من  �لنز�ع، مما يدل على ذلك �أن هناك تق�سري قد ح�سل من �ملُدَّ
َعى عليها للموقع قبل �سب �خلر�سانة يف �ملبنى و�إهمالها للعينات  �خلر�سانة عند و�سول �سيار�ت �ملُدَّ
تبعات ذلك  تتحمل  ِعية  �ملُدَّ فاإن  وبالتايل  للمبنى،  �لأر�سي  �لدور  �سقف  �أخذها عند �سب  �لتي مت 
َعى عليها وقت �سب �خلر�سانة  ِعية ).....( �لذي كان يتعامل مع �ملُدَّ �لتق�سري، خا�سة و�أن وكيل �ملُدَّ
َعى عليها فيما يتعلق  يف �ملبنى �ملذكور قد �سمع ما �أدىل به �ل�ساهد �لذي �أح�سره مدير �ل�سركة �ملُدَّ
َعى عليها وقت �سب �سقف �لدول  باإجر�ء �لختبار�ت على �لعينات �لتي مت �أخذها من �سيار�ت �ملُدَّ
�لأر�سي، وطلب من �لد�ئرة بجل�سة �سماعه ملا �أدىل به ذلك �ل�ساهد؛ لإبد�ء مرئياته �إمهاله لالإجابة 
�أنه مل يكمل ح�سور بقية  �أنه مل يح�سر للجل�سة �ملقررة لهذ� �لأمر، كما  على ما ذكره �ل�ساهد �إل 
ِعية، حيث مت توكيل �سخ�ص �آخر عنها؛ لإكمال �لرت�فع مما يدل على �أن  �جلل�سات بالوكالة عن �ملُدَّ
ِعية  ما جاء بكالم ذلك �ل�ساهد فيه ما يوحي ب�سدق ما �أدىل به مع �أنه باإمكان ).....( وكيل �ملُدَّ

�لتعقيب على كالم ذلك �ل�ساهد بذ�ت �جلل�سة بنفي �سحة ما ذكره.
َعى عليها �ملتعهدة بتوريد �خلر�سانة �جلاهزة يتحقق من خالل  وحيث �إن �لف�سل يف م�سوؤولية �ملُدَّ
�ختبار عينات مت �أخذها من �سيار�تها يف �ملوقع قبل �سب �خلر�سانة يف �ملبنى ح�سبما هو معمول 
به و�سائد لدى �جلميع من مقاولني وغريهم، و�أما �أخذ عينات من �ملبنى و�إجر�ء �ختبار�ت عليها، 
فاإن هذ� �أمر متعلق بني �ملقاول و�ملالك، ومتى ما ثبت �سعف �خلر�سانة فيتحمل �ملقاول ذلك �إن كان 
متعهد مع �ملالك بتوريد �ملوؤن من خر�سانة وغريها عند �لتعاقد مع �ملالك، فح�سول �سعف يف قوة 
�خلر�سانة يف �ملبنى يتطرق لعدد من �لحتمالت، ول ميكن �جلزم �أنها ب�سبب �خلر�سانة �لتي مت 
َعى عليها لذلك �ملبنى، وبالتايل فاإن �لد�ئرة تنتهي بناًء على ذلك، وملا ورد يف  توريدها من ِقبل �ملُدَّ
َعى عليها ل تتحمل �ل�سعف  حكم �لد�ئرة �ل�سابق رقم )193( لعام 1428هـ من �أ�سباب �إىل �أن �ملُدَّ
ِعية مل ت�ستند على �أ�س�ص  �حلا�سل يف �خلر�سانة يف ذلك �ملبنى حمل �لنز�ع، ومن ثم فاإن مطالبة �ملُدَّ

�سليمة؛ مما يتعني معه �لق�ساء برد هذه �لدعوى.    
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عليها  َعى  املُدَّ �ضد   ).....( ل�ضاحبها   ).....( موؤ�ض�ضة  ِعية  املُدَّ دعوى  برد  الدائرة  حكمت  لذلك 

�ضركة ).....(.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/2217/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 186/د/جت/4 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 348/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/21هـ

عقد – تركيب برنامج حما�ضبي – طلب ا�ضرتداد الدفعة املقدمة.

مة ثمنًا للربنامج �ملحا�سبي لعدم منا�سبته  َعى عليه باإعادة �لدفعة �ملقدَّ ِعي �إلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
للعمل. 

ِعي �أن �لربنامج �ملحا�سبي مطابق للعر�ص �لذي متت �ملو�فقة عليه منه، وطلبه ��ستعادة  �إقر�ر �ملُدَّ
من  �ملر�َسل  �لتعميد  يف  – �لن�ص  موؤ�س�سته  طموحات  مع  �لربنامج  تنا�سب  لعدم  مة  �ملقدَّ �لدفعة 
عى عليها على "ناأمل �عتماد هذ� �لعر�ص على �أن يتم �لعمل لفرعني للتجربة ويف حالة  ِعي للمدَّ �ملُدَّ
يتم تعميدكم  و�أي�سًا �سوف  �لفروع،  �لفني لطموحاتنا يتم تركيب باقي  منا�سبة �لربنامج و�لدعم 
مة؛ لأن �لن�ص يدل على �أنه  ِعي يف ��سرتد�د �لدفعة �ملقدَّ لفروع �حللويات" – �أثره: عدم �أحقية �ملُدَّ
ِعي يف تنفيذ �لعقد يف �لفروع �لأخرى ولي�ص فيه دللة  يف حال عدم منا�سبة �لربنامج فلن ي�ستمر �ملُدَّ
م �ملدفوع ف�ساًل عن ثبوت �أن �لربنامج مطابق للعر�ص  على �أحقيته يف �إلغاء �لعقد و��سرتجاع �ملقدَّ

�لدعوى. رد  ذلك:  – موؤدى 

�دعاء  ).....( بالئحة  م  تقدَّ بتاريخ 1429/3/21هـ  �أنه  فيها يف  للف�سل  �لكايف  بالقدر  وتتلخ�ص 
َعى عليها عر�ست عليه  �سد موؤ�س�سة ).....( ُقيِّدت ق�سية بالرقم �مل�سار �إليه �أعاله ذكر فيها �أن �ملُدَّ
�لعر�ص مت  رياٍل، وبعد در��سة  �لفروع �خلا�سة به مببلغ )75.000(  لعدد من  برناجمًا حما�سبيًا 
م مع �لعقد ع�سرين �ألف رياٍل )20.000( على �أن يكون  تعميدهم لفرعني فقط، ومت دفع مبلغ مقدَّ
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حتت �لتجربة، ويف حال عدم مطابقته لطموح �ملوؤ�س�سة وعدم مطابقته لالأعمال �خلا�سة به، فاإن 
َعى عليها  للطرف �لأول �حلق باإرجاع �لربنامج و�إلغاء �لعقد و��ستعادة قيمة �لدفعة �لأوىل، و�أن �ملُدَّ
َعى عليها  ماطلت يف �إعادة �ملبلغ �ملذكور وفقًا لالتفاق �ملربم بينهما، وخل�ص �إىل طلب �إلز�م �ملُدَّ

باإعادة مبلغ )20.000( رياٍل، بالإ�سافة لدفع تكاليف �لدعوى.
َعى عليها،  ِعي، كما ح�سرها وكيل �ملُدَّ وباإحالتها �إىل لد�ئرة حددت لها جل�سة هذ� �ليوم ح�سرها �ملُدَّ
م  �ملقدَّ للعر�ص  كان مطابقًا  �لربنامج  �أن  تلخ�ص يف  و�لذي  �لدعوى،  على  عليها  َعى  �ملُدَّ رد  م  وقدَّ
ِعي باأنه  مة، فاأجاب �ملُدَّ ِعي، وبالتايل لي�ص له �حلق يف ��سرتجاع �لدفعة �ملقدَّ و�لذي و�فق عليه �ملُدَّ
مت حتميل �لربنامج على �جلهاز يف �ملكتب �لرئي�ص كن�سخة جتريبية، ومل يتم حتميله يف �أي فرع من 
َعى  فروع �ملوؤ�س�سة، وبعد �لتجربة تبني �أن �لربنامج غري منا�سب لعمل �ملوؤ�س�سة، ولذ� طلبنا من �ملُدَّ
�لدفعة  با�ستعادة  �أحقيته  م�ستنده يف  �أن  وذكر  �ملبلغ،  تعد  �أنها مل  �إل  مة  �ملقدَّ �لدفعة  �إعادة  عليها 
�لعمل  يتم  �أن  �لعر�ص على  ناأمل �عتماد هذ�   ...." �ل�سر�ء:  تعميد  �لو�ردة يف  �لعبارة  مة هو  �ملقدَّ
لفرعني للتجربة، ويف حالة منا�سبة �لربنامج و�لدعم �لفني لطموحاتنا يتم تركيب باقي �لفروع، 
و�أي�سًا �سوف يتم تعميدكم لفروع �حللويات، و�إن كان �لعمل خمالفًا ملا هو موجود يف �لعر�ص يتم 
كان  و�إن  �لربنامج  و�أن  �لعمل".  �لبد�ية  يتم  مو�فقتكم على ذلك  لكم، ويف حالة  �لربنامج  �إرجاع 
م للربنامج  مطابقًا للعر�ص �إل �أنه ل يتنا�سب مع طموحات �ملوؤ�س�سة، و�أن �ملبلغ �لذي دفعه هو �ملقدَّ
مة عن هذين  �ملتعلق باملركز �لرئي�ص، ولو مت تركيبه يف �لفرعني �لآخرين لدفعت لهم �لدفعات �ملقدَّ

�لفرعني، وقرر �أطر�ف �لد�ئرة �كتفاءهما مبا �سبق �أن قدموه وذكروه.

ِعي باملبلغ �ملدفوع  وحيث �إن �لدعوى تتعلق بالتفاق �ملربم بني �لطرفني، وتنح�سر يف مطالبة �ملُدَّ
مة لرتكيب �لربنامج �ملذكور. دفعة مقدَّ
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ِعي ذكر �أن �لربنامج مطابق للعر�ص �لذي متت �ملو�فقة عليه، و�إمنا مل يتنا�سب مع  وحيث �إن �ملُدَّ
طموحات �ملوؤ�س�سة و�أ�س�ص دعو�ه على �لعبار�ت �مل�سار �إليها �لو�ردة يف �لتعميد، وحيث �إن �لد�ئرة 
باطالعها على �لتعميد �ملذكور تبني لها عدم تاأييده للدعوى، فعبارة: "ناأمل �عتماد هذ� �لعر�ص على 
�أن يتم �لعمل لفرعني للتجربة، ويف حالة منا�سبة �لربنامج و�لدعم �لفني لطموحاتنا يتم تركيب 
باقي �لفروع، و�أي�سًا �سوف يتم تعميدكم لفروع �حللويات". تدل على �أنه يف حال عدم منا�سبته فلن 
ِعي يف تنفيذ �لعقد يف �لفروع �لأخرى، �أو �ملحالت �لتابعة له، ولي�ص فيها �أية دللة على  ي�ستمر �ملُدَّ

عي. مة عن تركيب �لربنامج يف �ملكتب �لرئي�ص للمدَّ �أحقيته يف �إلغاء �لعقد و��سرتجاع �لدفعة �ملقدَّ
و�ل�سق �لآخر من �لتعميد "و�إن كان �لعمل خمالفًا ملا هو موجود يف �لعر�ص يتم �إرجاع �لربنامج لكم، 
ويف حالة مو�فقتكم على ذلك يتم �لبد�ية �لعمل". ن�ست على �أحقيته يف �إرجاع �لربنامج و��سرتجاع 
ِعي،  مة، ولكن يف حالة عدم مطابقته للعر�ص، ولي�ص يف حال عدم منا�سبته لطموح �ملُدَّ �لدفعة �ملقدَّ

مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل رد �لدعوى.
لذلك حكمت الدائرة برد الدعوى. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/883/ق لعام 1426هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 177/د/جت/16 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 353/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/30هـ

عقد  توريد –اإقرار – دفع بال�ضداد.

َعى عليها ب�سد�د �ملتبقي من قيمة �ملو�د �لكيماوية �لتي وردتها  ِعية �حلكم باإلز�م �ملُدَّ  مطالبة �ملُدَّ
َعى عليها ب�سحة �لتعامل بني �لطرفني وبا�ستالم �لب�ساعة  د باقي قيمتها – �إقر�ر �ملُدَّ لها ومل ت�سدِّ
َعى عليها عن تقدمي بينة تفيد �سد�د مبلغ �ملطالبة رغم �أنها ��ستعدت لتقدميه و�إمهال  – عجز �ملُدَّ
َعى عليها  َعى عليها – موؤدى ذلك: �إلز�م �ملُدَّ �لد�ئرة لها – �أثر ذلك: ثبوت مبلغ �ملطالبة يف ذمة �ملُدَّ

عية �ملبلغ مو�سوع �لدعوى. باأن تدفع للمدَّ

نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.
 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )241( يف 1407/10/26هـ  وم�سمونه: " نقل �خت�سا�سات هيئات ح�سم 
�ملنازعات �لتجارية �ملن�سو�ص عليها يف �لنظم و�لقر�ر�ت مبا فيها �ملنازعات �ملتفرعة عن تطبيق 

نظام �ل�سركات �إىل ديو�ن �ملظامل".
قر�ر� جمل�ص �لوزر�ء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�سمونه: "تويل ديو�ن �ملظامل �لنظر 

يف �لق�سايا �لنا�سئة عن �لأعمال �لتجارية بالتبعية �إىل حني �إن�ساء �ملحاكم �لتجارية".

ِعية بالئحة دعوى موؤرخة  تتح�سل وقائع �لدعوى بالقدر �لالزم لإ�سد�ر هذ� �حلكم بتقدم وكيل �ملُدَّ
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َعى عليها دون �تفاق مكتوب على تاأمني  يف 1426/6/4هـ مفادها �أن موكلته درجت على �لتعامل مع �ملُدَّ
َعى عليها يحدد فيه مقد�ر �ملو�د و�أ�سعارها  وتوريد مو�د �لت�سنيع بناًء على طلبات �ل�سر�ء من �ملُدَّ
عى عليها، وتقوم بال�سد�د  وكيفية �سد�د �ملبلغ، ومن ثم تر�سل تلك �ملو�د مبوجب مذكر�ت ت�سليم للمدَّ
�أربعمائة  َعى عليها �متنعت عن �ل�سد�د لحقًا، وبقي يف ذمتها مبلغ قدره  �أن �ملُدَّ �إل  �سهرً� ب�سهر، 
للد�ئرة  �لق�سية  ورود  وحال  رياٍل،  رياًل )465.144(  و�أربعون  و�أربعة  ومائة  �ألفا  و�ستون  وخم�سة 
وكيل  تقدم  ثم  �لدعوى،  �سطب  ومت  ِعية،  �ملُدَّ وكيل  يح�سر  ومل  1426/9/5هـ،  جل�سة  لها  حددت 
�لد�ئرة جل�سة 1427/1/20هـ ح�سر  له  �لدعوى فحددت  �إعادة نظر  بالتما�ص يطلب فيه  ِعية  �ملُدَّ
ِعية عن دعوى موكلته �أجاب باأنها �لو�ردة بالئحة �لدعوى، وطلب  فيها �لطرفان، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ
َعى عليها عن �جلو�ب طلب مهلة للرد، وبجل�سة  َعى عليها مببلغ �ملطالبة، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ �إلز�م �ملُدَّ
َعى عليها �أنه مل ي�ستلم �سيئًا حتى يجيب عليه، فطلبت منه �لد�ئرة  1427/2/26هـ ذكر وكيل �ملُدَّ
مًا للدعوى، �أو ح�سور �ساحب �مل�سنع،  َعى عليه يكون متفهِّ عدم �حل�سور، و�إح�سار وكياًل �آخر عن �ملُدَّ
م  َعى عليه �عتذ�رً� عما بدر منه، وتعهد مبو��سلة �لدعوى، وقدَّ م وكيل �ملُدَّ وبجل�سة 1427/4/1هـ قدَّ
�أنه ل توجد يف  ِعية غري �سحيح، وعليها تقدمي �لبينة، و�أكد  �أن ما تطالب به �ملُدَّ مذكرة ت�سمنت 
َعى عليها �لتزمت بالوفاء �سهرً�  ِعية ذكر �أن �ملُدَّ عية، وطاملا �أن وكيل �ملُدَّ ذمة موكله �أية مبالغ للمدَّ
َعى عليها �أن �لتعامل  عي �إىل هذ� �ملبلغ؟ و�أ�ساف وكيل �ملُدَّ ب�سهر، فكيف و�سلت م�ستحقاتهم كما يدَّ
ِعية دون  َعى عليها، و�أن �لإيقاف من طرف �ملُدَّ ِعية قد �نتهى بعد �سد�د كامل ما بذمة �ملُدَّ مع �ملُدَّ
ِعية تقدمي  �ملُدَّ �لد�ئرة من وكيل  �لدعوى، وبجل�سة 1427/7/21هـ طلبت  �سبب م�سروع وطلب رد 
فو�تري  �سور  عليها  َعى  �ملُدَّ لوكيل  و�سلَّم  بذلك  فا�ستعد  موكلته،  بها  تطالب  �لتي  �مل�ستند�ت  �أ�سول 
َعى عليها مذكرة ذكر فيها �أن تلك �لفو�تري غري �سحيحة، ول يوجد  م وكيل �ملُدَّ حمل �ملطالبة، ثم قدَّ
ِعية تقدمي طلبات �ل�سر�ء �لتي مبوجبها �سدرت تلك  َعى عليها، وطلب من �ملُدَّ عليها �أي توقيع من �ملُدَّ
َعى  ِعية مذكرة لي�ص فيها جديد، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ م وكيل �ملُدَّ �لفو�تري، وبجل�سة 1428/3/7هـ قدَّ
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و�كتفى  بالتوقيع،  قام  من  يعرف  ل  باأنه  فاأجاب:  �لدعوى  حمل  �لفو�تري  ��ستالم  ع  وقَّ عمن  عليها 
ِعية تقدمي �أ�سول �لفو�تري �لتي �سبق  �لطرفان، وبجل�سة 1428/5/26هـ طلبت �لد�ئرة من وكيل �ملُدَّ
َعى عليها على �لب�ساعة، فاأجاب  ل �ملُدَّ و�أن طلبتها منه، كما �ساألته عن �لطريقة �لتي مبوجبها حت�سَّ
�أ�سل  �لعميل  �لفاتورة، ويعطى  وبناًء عليه �سدرت  ت�سليم،  �لب�ساعة مت مبوجب مذكرة  ت�سليم  باأن 
َعى  �لفاتورة مع �سورة من مذكرة �لت�سليم، و�أن من قام بالتوقيع على مذكرة �لت�سليم هما موظفا �ملُدَّ
عليها: ��سم �لأول ).....(، ).....( �جلن�سية، و�لآخر ��سمه ).....(، ).....( �جلن�سية، وقد �سبق 
َعى عليها ب�سد�دها، فطلبت �لد�ئرة منه تقدمي ما ي�سند  لهما و�أن ��ستلما ب�ساعة �سابقة قامت �ملُدَّ
َعى عليها عن �ملوظفني �مل�سار �إليهما،  ذلك، فا�ستعد بتقدميها يف �جلل�سة �لقادمة، وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ
وهل ل ز�ل يعمالن لدى موكلته �أجاب باأنه ل علم له بهذين �ملوظفني، فطلبت منه �لد�ئرة �إح�سار 
م وكيل  مدير �ل�سركة، وكذ� �ملوظفان �مل�سار �إليهما �إن وجد� بال�سركة، وبجل�سة 1428/8/14هـ قدَّ
عى عليها  ِعية �أ�سل �لفو�تري وهي عبارة عن �سورة كربونية وذكر �أن ت�سليم �أ�سلها م�سلَّمة للمدَّ �ملُدَّ
مت �سمها �إىل ملف �لدعوى، و�أرفق مع كل فاتورة مذكرة �لت�سليم، وبعر�ص تلك �لفو�تري ومذكر�ت 
َعى عليها �أجاب باأن مذكر�ت �لت�سليم �سحيحة، وقد مت �سد�دها، و�أما �لفو�تري  �لت�سليم على وكيل �ملُدَّ
فال علم ملوكلته بها، و�أ�ساف �أن مدير �ل�سركة مل يتمكن من �حل�سور وحمله �سفاهة ونيابة عنه ما 
مفاده �أن �ملبلغ حمل �لدعوى غري �سحيح، وطلبت منه �لد�ئرة تقدمي �مل�ستند�ت �لتي تثبت �سد�د ما 
م  ِعية، وبجل�سة 1428/11/10هـ قدَّ مها وكيل �ملُدَّ مت ��ستالمه من خالل مذكر�ت �لت�سليم �لتي قدَّ
َعى  ِعية منوذجًا لفو�تري �سابقة، ومعها �سند قب�ص وق�سيمة �إيد�ع �سيكات تدل على �أن �ملُدَّ وكيل �ملُدَّ
عليها كانت ت�ستلم مثل هذه �لفو�تري �ملطالب، وتقوم ب�سد�دها، وطلبت �لد�ئرة من �لطرفني �لتفاق 
على �ختيار حما�سب قانوين؛ لالطالع على �أور�قهما من بد�ية �لتعامل حتى نهايته مع مالحظة �أن 
تكلفة �ملحا�سب منا�سفة بينهما، ويتحمل كامل �لتكلفة من ي�سدر �لتقرير �سده، فا�ستعد �لطرفان 
بذلك، وطلب �لطرفان من �لد�ئرة �أ�سماء حما�سبني للرجوع �إليهم فحثتهم �لد�ئرة على مر�جعة كٍل 
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من ).....( و).....( و).....(، ويف حالة �لتفاق على �أحد �ملحا�سبني ف�سيتم ��ستدعاوؤه، وبجل�سة 
�أنه ل  َعى عليه فقرر  �أما وكيل �ملُدَّ �أنه ير�سح �ملحا�سب ).....(،  ِعية  1429/3/9هـ ذكر وكيل �ملُدَّ
يوجد لدى موكلته �أي م�ستند ي�ستند عليه يف مو�سوع �لدعوى، وبناًء عليه فاإنه ل يرى حاجة لتعيني 
ِعية فاإنه يعرت�ص عليه لي�ص  حما�سب قانوين، وبالن�سبة للمحا�سب �لقانوين �لذي �ختاره وكيل �ملُدَّ
للطعن على �ملحا�سب، ولكن لكون لي�ص لدى موكلته �أي م�ستند تقدمه للمحا�سب �لقانوين، وبجل�سة 
َعى  ِعية دعو�ه – وفق ما جاء يف لئحة �لدعوى – يف مو�جهة �ملُدَّ 1429/5/22هـ ح�سر وكيل �ملُدَّ
َعى عليها، وبعد �سماعه �لدعوى �أجاب باأن �ملبلغ �لذي  عليه �أ�سالة ).....( �ساحب ومدير �ل�سركة �ملُدَّ
متها فال علم يل بها، و�أما �أذونات ومذكر�ت  ِعية قد مت �سد�ده، و�أما �لفو�تري �لتي قدَّ عي به �ملُدَّ تدَّ
ع منها من ِقبل �لعامل ).....( ).....(، و�لآخر ).....(، ).....( �جلن�سية، فاإين  �لت�سليم، فاإن �ملوقَّ
ِعية ذكر �أن �لفو�تري �لتي ل يعلم عنها مطابقة  �أ�سادق على توقيعهما، وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ
َعى عليه تقدمي ما يثبت �أنه قام ب�سد�د  ملذكر�ت �لت�سليم �لتي �أقر ب�سحتها، فطلبت �لد�ئرة من �ملُدَّ
ِعية �أن يح�سر  ما �أقر ب�سحته من مذكر�ت �لت�سليم، فا�ستعد بذلك، وبجل�سة �ليوم طلب وكيل �ملُدَّ
َعى عليها مببلغ قدره �أربعمائة و�أربعة و�ستون �ألفًا و�أربعمائة  دعو�ه مرة �أخرى فح�سرها مبطالبة �ملُدَّ
وثمانية و�سبعون رياًل )464.478( وذلك �أقل من �ملبلغ �ملطالب به يف لئحة �لدعوى، وذلك مقابل 
َعى عليه من تاريخ 2004/3/1م حتى 2004/6/16م، وبعر�ص ذلك  �لب�ساعة �مل�ستلمة من ِقبل �ملُدَّ
َعى عليه �أكد على �سحة �لتعامل، و�أن جميع �لب�سائع �مل�ستلمة قد �سددت قيمتها جميعًا  على وكيل �ملُدَّ
ف�ساألته �لد�ئرة عما �لتزم به موكله يف �جلل�سة �ملا�سية من تقدمي ما يثبت �سد�د ما مت ��ستالمه، 
ِعية، و�آخر  م للد�ئرة خطابًا �سادرً� من موكله موؤرخ يف 2008/6/7ه مت�سمن �أنه قام ب�سد�د �ملُدَّ فقدَّ
مذكرة ت�سليم قام ب�سد�دها هي رقم )10368( بتاريخ 2004/6/16م مببلغ قدره ع�سرة �آلف رياٍل 
ِعية و��سمه ).....(، ف�ساألته �لد�ئرة هل لديه م�ستند �آخر  وت�سعمائة وت�سعة وثمانون رياٍل ملندوب �ملُدَّ
ِعية قد مت �سد�ده، و�أن �آخر دفعة مت �سد�دها  عيه من �سد�د، فقرر �أن ما تطالب به �ملُدَّ يثبت ما يدَّ
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هي �لتي متت �لإ�سارة �إليها يف خطاب موكله، ولي�ص لديه م�ستند �سوى هذ� �خلطاب �ل�سادر من 
َعى  ِعية �أنكر �سحة ما جاء يف خطاب موكله، و�أن ما ذكره وكيل �ملُدَّ موكله، وبعر�سه على وكيل �ملُدَّ
م ما يفيد �سد�دها،  َعى عليه بقيمة مذكر�ت �لت�سليم �لتي مل يقدِّ عليه تاأكيد على �سغول ذمة �ملُدَّ

ماه، وعليه ُرفعت �جلل�سة للمد�ولة. و�كتفى �لطرفان مبا قدَّ

وبعد �سماع �لدعوى و�لإجابة وبعد �لطالع على �أور�ق �لق�سية وم�ستند�تها، وحيث �إن دعوى �سركة 
�أربعمائة  قدره  مبلغًا  ملوكلته  تدفع  باأن   ).....( �سركة  عليه  َعى  �ملُدَّ مطالبة  يف  تنح�سر   ).....(
َعى  �ملُدَّ ِقبل  �مل�ستلمة من  �لب�ساعة  رياًل )464.478( مقابل  و�سبعون  وثمانية  �ألفًا  و�ستون  و�أربعة 
عليها من تاريخ 2004/3/1م حتى 2004/6/16م متبقي قيمة مو�د كيماوية وردتها موكلته ملوقع 
َعى عليها، ومل ت�سدد باقي قيمتها، وحيث �إن �أ�سا�ص هذه �ملطالبة هو تعامل جتاري بني �لطرفني  �ملُدَّ
فاإن هذ� �لتعامل يعترب من �لأعمال �لتجارية �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة �لثانية من نظام �ملحكمة 
�لتجارية، و�لتي تخت�ص �لدو�ئر �لتجارية بديو�ن �ملظامل بنظر �ملنازعات �لنا�سئة عنها، و�لف�سل 
�لوزر�ء رقم )261(  فيها ح�سب ن�ص �ملادة )443( من نظام �ملحكمة �لتجارية، وقر�ري جمل�ص 
بنظر  �لد�ئرة  هذه  تخت�ص  كما   ، 1407/10/26هـ  يف   )241( ورقم  1423/11/17هـ،  بتاريخ 
مة لخت�سا�ص  �لدعوى و�لف�سل فيها وفق ما تق�سي به قر�ر�ت وتعاميم معايل رئي�ص �لديو�ن �ملنظِّ
ملَّا  فاإنه  مو�سوعًا،  �لدعوى  هذه  نظر  يخ�ص  فيما  �إنه  وحيث  و�ملكاين،  �لنوعي  �لتجارية  �لدو�ئر 
َعى عليها باأن يدفع ملوكلته مبلغ �ملطالبة وقدره  ِعية يطلب �حلكم ملوكلته باإلز�م �ملُدَّ كان وكيل �ملُدَّ
َعى  �أربعمائة و�أربعة و�ستون �ألفًا و�أربعمائة وثمانية و�سبعون رياًل )464.478(، وحيث مل تنكر �ملُدَّ
عليها �سحة �لتعامل بني �لطرفني، ومل تنكر �سحة �ملبلغ �سوى ما �أنكرته من �سحة �لفو�تري، و�أقرت 
با�ستالم �لب�ساعة، ومل تدفع عن �لدعوى �سوى �أنها قامت ب�سد�د �ملبلغ حمل �ملطالبة، وحيث �إنها 
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�إثبات  �إثبات ذلك، فاإن �لد�ئرة تذهب �إىل  ��ستعدت بتقدمي بينة تثبت هذ� �ل�سد�د، وعجزت عن 
عية.   َعى عليها، وتق�سي باإلز�مها بدفعه للمدَّ ي بذمة �ملُدَّ مبلغ �ملطالبة �ملتبقِّ

باأن تدفع ل�ضركة ).....( مبلغاً قدره  َعى عليه  �ضركة ).....(  املُدَّ باإلزام  الدائرة  لذلك حكمت 

مو�ضح  هو  ملا  )464.478(؛  ريااًل  و�ضبعون  وثمانية  واأربعمائة  األفاً  و�ضتون  واأربعة  اأربعمائة 

باالأ�ضباب. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 5/8/ق لعام 1429هـ .
رقم احلكم االبتدائي: 128/د/جت/21 لعام 1429هـ
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تاريخ اجلل�ضة: 1430/11/14هـ

عقد توريد– م�ضادقة – م�ضادقة املحا�ضب– تفوي�س. 

مطالبة �ملدعية للمدعى عليها بقيمة توريد - �مل�سادقة و�لتوقيع على �لر�سيد باملبلغ حمل �لنز�ع 
َعى عليها ب�سحة  �ملُدَّ – �إقر�ر مدير  �مل�سادقة بختمها  َعى عليها وختم  �ملُدَّ �ل�سركة  من حما�سب 
دة ُوجدت يف  َعى عليها يف عدم �ل�سد�د باأن �لب�سائع �ملورَّ �مل�سادقة – �أثر ذلك: عدم �سحة تذرع �ملُدَّ
ي من �لب�سائع بعد �نتهاء  ِعية �تفاقًا �سفهيًا باإعادة �ملتبقِّ �ل�سوق �أرخ�ص منها، و�أن بينهما وبني �ملُدَّ
َعى  ِعية – موؤدى ذلك: �إلز�م �ل�سركة �ملُدَّ �مل�سروع؛ لعدم تقدمي �لبينة على ذلك ورف�سها ميني �ملُدَّ

عليها باملبلغ مو�سوع �لدعوى.

ِعية  تتح�سل وقائع هذه �لدعوى يف �أنه تقدم �إىل �ملحكمة �لإد�رية مبنطقة �ملدينة �ملنورة وكيل �ملُدَّ
َعى عليه، ُقيِّدت ق�سية بالرقم �مل�سار �إليه �أعاله، و�أحيلت �إىل هذه  بالئحة �دعاء يخت�سم فيها �ملُدَّ
�لد�ئرة، ومت حتديد جل�سة يوم �لأحد 1429/2/17هـ موعدً� لنظرها، وبالند�ء على �لأطر�ف ح�سر 

َعى عليه �أو من ميثله. ِعية ).....( �ملثبت يف �ل�سبط هويته و�سفته، وتبني تخلف �ملُدَّ وكيل �ملُدَّ
عليها  َعى  �ملُدَّ وكيل  وح�سر   ،).....( ِعية  �ملُدَّ وكيل  ح�سر  1429/2/30هـ  �ل�سبت  يوم  جل�سة  ويف 
ِعية عن دعوى  ).....( �ملثبت يف �ل�سبط هويته و�سفته، ويف هذه �جلل�سة �ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
َعى عليها مببلغ وقدره )100102( مائة �ألف ومائة وريالن،  موكلته فاأجاب: باأن موكلته تطالب �ملُدَّ
باملبلغ  �لر�سيد  على  عة  موقَّ م�سادقة  م  وقدَّ �ل�سركة،  مل�سروعات  كهرباء  �أدو�ت  توريد  قيمة  وذلك 
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َعى  �ملُدَّ وكيل  على  �لدعوى  هذه  وبعر�ص  بختمها،  عليها وخمتومًا  َعى  �ملُدَّ به من حما�سب  عى  �ملدَّ
�أن هناك  ِعية ن�سخة منها، ذكر فيها  �ملُدَّ ت�سلم وكيل  نة من �سفحة و�حدة  م مذكرة مكوَّ عليها قدَّ
ِعية، وبعر�ص ذلك  ِعية وعقود بيننا وبينهم ن�ستحق بها مبالغ على �ملُدَّ �لتز�مات على �ل�سركة �ملُدَّ
َعى عليها بيناته على هذه �للتز�مات  ِعية قال: �إنه ل �سحة لذلك، و�أطلب من وكيل �ملُدَّ على وكيل �ملُدَّ

و�لعقود.
�ل�سركة  �ل�سابق ح�سوره وح�سر مدير  ِعية  �ملُدَّ ويف جل�سة يوم �لثنني 1429/5/14هـ ح�سر وكيل 
َعى عليها ).....( �ملثبت يف �ل�سبط هويته، وح�سر مبعيته وكيله �ل�سرعي ).....( و�ملثبت هويته  �ملُدَّ
َعى عليها �جلو�ب عن �لدعوى، و�أطلعته  و�سفته، ويف هذه �جلل�سة �ساألت �لد�ئرة مدير �ل�سركة �ملُدَّ
عة من  ِعي فاأجاب: باأن هذه �ملطابقة �سحيحة وموقَّ مة من �ملُدَّ �لد�ئرة على مطابقة �لر�سيد �ملقدَّ
ِعية وبني �ل�سركة  �ملحا�سب �لذي يعمل بال�سركة، وخمتومة بختم �ل�سركة، و�أنه ل يوجد تعامل بني �ملُدَّ
ب باأن �سخ�سًا ُيدعى ).....(، ).....( �جلن�سية كان  َعى عليها بعد تاريخ هذه �ملطابقة، ثم عقَّ �ملُدَّ
قد تو�سط بفتح ح�ساب مع د�ر كهرباء �ملدينة، و�أنه هو �لذي كان يتعامل معنا ممثاًل لد�ر ).....( 
و).....(، و�أن لنا حقوقًا عند ).....(، ولذلك �أوقفنا ت�سديد د�ر ).....(، كما �أن �لتفاق مع د�ر 
باأرخ�ص  يبيع  من  �ل�سوق  �أن يف  و�كت�سفنا  �ل�سوق،  ب�سعر  ب�ساعة  لنا  يوردو�  �أن  على  كان   ).....(
م لإثبات �سخ�سه  ِعية �ملدعو ).....( وقدَّ م وكيل �ملُدَّ منهم، وكان �تفاقنا �سفهيًا غري مكتوب، فقدَّ
بطاقة رقم ).....( �سادرة من �ملدينة �ملنورة، ف�ساألته �لد�ئرة عن �سفته يف �لعالقة �لتعاقدية بني 
عى عليها فقرر �أنه يعمل يف موؤ�س�سة ).....(، و�أنه ل عالقة يل بد�ر ).....( �سوى �أن  ِعية، و�ملدَّ �ملُدَّ
َعى عليها �لتو�سط له؛ لفتح ح�ساب عند  �أخي يعمل يف د�ر ).....(، وطلب مني مدير �ل�سركة �ملُدَّ
د�ر ).....(  فقمت بذلك، ول عالقة يل بتعامالت بينهما، بعد ذلك �ساألت �لد�ئرة مدير �ل�سركة 
�أو ت�سديد �ملديونية بعد �مل�سادقة على �لر�سيد،  َعى عليها هل قامت �سركتكم باإرجاع ب�سائع  �ملُدَّ

فاأجاب باأنه يطلب مهلة حل�سر ذلك، و�إح�ساره يف �جلل�سة �لقادمة.
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َعى عليها هل قامت �ل�سركة ب�سد�د �سيء من مبلغ  ويف هذه �جلل�سة �ساألت �لد�ئرة ممثل �ل�سركة �ملُدَّ
�ملديونية �مل�سادق عليه بعد تاريخ �مل�سادقة �ملوؤرخة يف 1428/3/6هـ فقرر �أنه مل يتم �سد�د �أية مبالغ 
ِعي بحو�يل �أربعني �ألف رياٍل،  �إل �أنه توجد ب�ساعة ترغب �ل�سركة يف �إرجاعها ح�سب �لتفاق مع �ملُدَّ
َعى عليها يف 1426/10/22هـ،  ِعي قال: �إن �آخر ب�ساعة بيعت على �ملُدَّ وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ
َعى عليها بقوله: �إننا �تفقنا مع ).....(  ب ممثل �ملُدَّ ول ميكن بعد هذه �ملدة �لطويلة �إعادتها، فعقَّ
ِعي بقوله:  باأن يتم �إعادة �لب�سائع بعد �لنتهاء من �مل�ساريع �لتي تقوم بتنفيذها، فعقب وكيل �ملُدَّ
ل �سحة لهذ� �لكالم، وقد ح�سر ).....( يف �جلل�سة �ل�سابقة، وذكر �إفادته حول هذ� �لتعامل، ثم 
َعى عليها هل لديكم بينة على �لتفاق �لذي ذكرته، و�أي�سًا على قيامكم  �ساألت �لد�ئرة ممثل �ملُدَّ
باإعادة ب�سائع هذه �مل�سادقة، فقرر �أنه يوجد لديه �ملوظفني �لذين يعملون لدى �ل�سركة، وي�سهدون 
بذلك ف�ساألته �لد�ئرة هل لديه بينة �أخرى فقرر ل بينة له �سوى ما ذكر، فاأفهمته �لد�ئرة باأن له 
ِعي على نفي ما دفع به، فهل يطلبها فقرر �أنه يطلب ميني �ملدعو ).....( �لذي مت �لتفاق  ميني �ملُدَّ
ِعي �أن ).....( ل مانع لديه من �حل�سور، ثم ح�سر ).....( �ل�سابق ح�سوره  عليه، فقرر وكيل �ملُدَّ
َعى عليها فقال �إنني ذكرت ملمثل  يف �جلل�سة �ل�سابقة، ثم عر�ست عليه �لد�ئرة ما طلبه ممثل �ملُدَّ
َعى عليها �أنه �إذ� �سدد خالل �سهرين من تاريخ �لفاتورة، ف�سوف يتم منحه ح�سمًا على قيمتها،  �ملُدَّ
َعى عليها، ثم عقب ممثل  د، ول مانع لديَّ من �أد�ء �ليمني �لتي طلبها ممثل �ملُدَّ �إل �أن �ل�سركة مل ت�سدِّ
ماه،  َعى عليها باأنه ل يرغب بيمينه، ول ميني غريه، ثم قرر �لطرفان �كتفاءهما مبا �سبق و�أن قدَّ �ملُدَّ

ولي�ص لديهما ما يود�ن �إ�سافته، وبناًء عليه قررت �لد�ئرة �حلكم يف �لق�سية؛ ملا يلي من �لأ�سباب.

َعى عليها باأن تدفع مبلغًا وقدره )100102( مائة  ِعية تهدف من دعو�ها �إىل �إلز�م �ملُدَّ ملَّا كانت �ملُدَّ
�ألف ومائة وريالن، وذلك قيمة �أدو�ت كهرباء وردت مل�سروعات �ل�سركة، و��ستندت يف دعو�ها �إىل 
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وملَّا  َعى عليها وخمتومًا بختمها،  �ملُدَّ به من حما�سب  َعى  �ملُدَّ باملبلغ  �لر�سيد  عة على  م�سادقة موقَّ
َعى عليها �أقر ب�سحة هذه �مل�سادقة، و�أنه ل يوجد بعد تاريخ هذه �مل�سادقة  كان مدير �ل�سركة �ملُدَّ
َعى عليها ذكر �أن بني �سركته وبني  عى عليها، وملا كان مدير �ل�سركة �ملُدَّ ِعية و�ملدَّ تعامالت بني �ملُدَّ
م بينة على ذلك،  ِعية �تفاقًا �سفهيًا باإعادة �ملتبقي من �لب�سائع بعد �لنتهاء من �مل�سروع، ومل يقدِّ �ملُدَّ
َعى عليها باملبلغ �لذي �سادقت عليه  ِعية، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل ثبوت �سغل ذمة �ملُدَّ ورف�ص ميني �ملُدَّ

وقدره )100102( مائة �ألف ومائة وريالن.
موؤ�س�سة  على  �لتز�مات  ل�سركته  �أن  من  عليها  َعى  �ملُدَّ �ل�سركة  مدير  ذكره  ما  ذلك  من  ينال  ول 
ل  �ل�سخ�ص  هذ�  �إن  حيث   ،).....( �ملدعو  معه  �لتعامل  يف  ِعية  �ملُدَّ وميثل  ميثلها  و�لتي   ،).....(
عية ل من حيث كونه مفو�سًا، ول من حيث كونه �أجريً�، كما �أن هذه �ملديونية ل تخ�ص  عالقة له باملدَّ
َعى عليها، مما ينبغي معه �طر�ح هذ� �لدفع، ول ينال من ذلك  ِعية باإقر�ر مدير �ل�سركة �ملُدَّ �ملُدَّ
عى عليها ب�سعر وجد يف  ِعية كانت تورد للمدَّ َعى عليها من �أن �ملُدَّ �أي�سًا ما ذكره مدير �ل�سركة �ملُدَّ
َعى عليها باملديونية �ملرتتبة على توريد �لب�ساعة  �ل�سوق �أرخ�ص منه، فهذ� ل مينع �سغل ذمة �ملُدَّ
َعى  لها، و��ستالمها للب�ساعة، ومن ثم �مل�سادقة على �لر�سيد باأقيامها �أمارة �لر�سا من ِقبل �ملُدَّ

عليها يف هذه �لعالقة �لتعاقدية.
لذلك حكمت الدائرة باإلزام ال�ضركة ).....( �ضجل جتاري رقم ).....( باأن تدفع لــ ).....( �ضجل 

جتاري رقم ).....( مبلغاً وقدره )100102( مائة األف ومائة ورياالن؛ ملا هو مو�ضح يف االأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/1281/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي: 248/د/جت/12 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 299/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/9هـ

عقد – حوالة – �ضروطها – رجوع املحال اإليه على املحيل ب�ضبب العقد املن�ضئ لاللتزام. 

عى  �ملُدَّ ذمة  �إىل  موؤ�س�سة.....  ذمة  قيمتها من  �أدوية متت حو�لة  قيمة  ِعي مببلغ.....  �ملُدَّ مطالبة 
عليها وفقًا لأحد بنود عقد بيع وتنازل عن م�ستودع �أدوية- �سدور حكم ق�سائي بثبوت حو�لة دين 
تاريخ �حلو�لة- عدم ثبوت  �لديون �ملحالة بعد  عى عليها و�سد�دها جزءً� من  �ملُدَّ عية يف ذمة  �ملدَّ
عى عليها  �ملُدَّ �إقر�ر  للحو�لة-  �ملن�سئ  عى عليها  و�ملُدَّ و�لتنازل بني موؤ�س�سة.....  �لبيع  بطالن عقد 
بعدم �عرت��سها على �ملديونية و�أن �عرت��سها فقط على عقد �لبيع- �أثر ذلك: عدم جو�ز �متناع 
عى عليها عن �سد�د جزء من �ملديونية �ملحالة �إليها و�لناجتة عن عقد �لبيع �ملن�سئ للحو�لة على  �ملُدَّ
�سند من عدم متكنها من ��ستالم هذه �حلقوق لنعد�مها �أو �إفال�ص �لعمالء - للمدعى عليها �لرجوع 
عى عليها باأن تدفع للمدعى  على �ملحيل بقيمة ما لها من حقوق لدى �لعمالء- موؤدى ذلك: �إلز�م �ملُدَّ

�ملبلغ مو�سوع �لدعوى.

ِعي  �ملُدَّ بعد �لطالع على �لأور�ق و�سماع �ملر�فعة وبعد �ملد�ولة: تتلخ�ص وقائع �لدعوى مبا قدمه 
�حلكم،  ب�سدر  به  �مل�ستهل  بالرقم  ق�سية  �سجلت  �ملظامل  ديو�ن  لدى  ��ستدعاء  لئحة  من  وكالة 
وباإحالة �لق�سية �إىل �لد�ئرة با�سرت نظرها على �لنحو �ملثبت بدفرت �ل�سبط، وبجل�سة يوم �لثالثاء 
عى عليها مبوعد �جلل�سة  �ملُدَّ �أبلغ  �أنه  ِعي  �ملُدَّ عى عليه وذكر  �ملُدَّ 1428/8/5هـ تبني عدم ح�سور 
وقدم خطاب �لديو�ن وعليه ختم من�سوب للمدعى عليها وقد ��ستلم �خلطاب �أحد �لعاملني لديها 
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عى عليها مببلغ وقدره �أربعمائة وخم�سة وثالثون �ألفًا  ِعي عن دعو�ه ذكر �أنه يطالب �ملُدَّ وب�سوؤ�ل �ملُدَّ
وثمامنائة و�ثنان و�أربعون رياًل قيمة �أدوية طبية ��سرتتها من موؤ�س�سة ).....( وقد باعت �ملوؤ�س�سة 
عى عليها �لتي تقبلت مديونيات �مل�ستودع �ملذكور ومن �سمنها  �ملذكورة �مل�ستودع �لعائد لها �إىل �ملُدَّ
�أنها  �إل  �أمام هذه �لد�ئرة  �أقمنا دعوى على موؤ�س�سة ).....(  قيمة �لأدوية �ملذكورة وقد �سبق و�أن 
�ملوؤرخ يف  �لبيع  عى عليها مبوجب عقد  �ملُدَّ �إىل  �ملديونية  �إحالة موؤ�س�سة ).....(  بناء على  رف�ست 
قررت  عليه  عى  �ملُدَّ ح�سور  ولعدم  عليه  عى  �ملُدَّ على  غيابيًا  �حلكم  ِعي  �ملُدَّ وطلب  1421/3/23هـ 
عى عليه  �ملُدَّ تبني عدم ح�سور  �لثنني 1428/1/17هـ  يوم  وبجل�سة  �لق�سية.  تاأجيل نظر  �لد�ئرة 
�أنه مل يح�سر �لوكالة و�سوف يقوم باإح�سارها �جلل�سة �لقادمة  عى عليه �إل  وح�سر وكياًل عن �ملُدَّ
وعقب  منها  ب�سورة  تزويده  ويطلب  �لدعوى  لئحة  من  ن�سخة  ي�ستلم  مل  عليه  عى  �ملُدَّ باأن  و�أفاد 
ِعي باأنه �سلم للمدعى عليها �سورة من لئحة �لدعوى عند تبليغها بجل�سة �ليوم ولكنه م�ستعد  �ملُدَّ
عن  �حلا�سر  وطلب  منها  �سورة  ف�سلمه  �لد�ئرة  لأمر  �متثاًل  �لدعوى  لئحة  من  �سورة  بت�سليمها 
عى عليه وح�سر  عى عليه �أجاًل للرد وبجل�سة يوم �لأربعاء 1428/2/10هـ تبني عدم ح�سور �ملُدَّ �ملُدَّ
و�أن عليه عدم  �لوكالة ل تخوله حق �ملر�فعة وح�سور �جلل�سات  �أن هذه  �لد�ئرة  فاأفهمته   ).....(
�لعودة ملثل هذ� و�إل �سوف تتخذ �لد�ئرة �لإجر�ء�ت �لالزمة يف تلك �حلال وقدم للد�ئرة مذكرة 
ِعي وكالة �سورة منها وطلب �أجاًل لالطالع و�لرد. وبجل�سة يوم �لثالثاء  من �سفحة و�حدة ت�سلم �ملُدَّ
ِعي وكالة مذكرة من �سفحة و�حدة مرفق بها عدد �ستة م�ستند�ت مفادها  1428/3/1هـ قدم �ملُدَّ
عى عليها  طلب �حلكم على �سركة ).....( باملبلغ �ملدعى به ��ستنادً� �إىل عقد �لبيع �لذي مت بني �ملُدَّ
عليه  ).....( مبا  م�ستودع  ��سرتت   ).....( �سركة  �أن  به  و�ملبني   ).....( وموؤ�س�سة   ).....( �سركة 
�ملذكرة جو�ب  �أن هذه  و�أ�ساف  بها  تطالب  �لتي  �ملديونية  للعمالء ومن �سمنه هذه  �لتز�مات  من 
عى عليها �ملقدمة يف �جلل�سة �ملا�سية ويتم�سك بحكم �لد�ئرة رقم )4/د/جت/12(  على مذكرة �ملُدَّ
لعام 1427هـ يف �لدعوى �ملقامة منا �سد موؤ�س�سة ).....( وب�سوؤ�له هل �أح�سر ن�سخة من مذكرته 
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وم�ستند�ته لت�سليمها للمدعى عليها فاأجاب لأنه مل يح�سر ن�سخة من مذكرته للمدعى عليها فاأفهمته 
�لد�ئرة باأن عليه تقدمي ن�سخة من �ملذكرة �ملقدمة للد�ئرة للمدعى عليه بكامل مرفقاتها فا�ستعد 
عى عليها مذكرة من �سفحة و�حدة  باإح�سارها. وبجل�سة يوم �لثنني 1428/4/20هـ قدم وكيل �ملُدَّ
عية ت�ستند يف مطالبتها �إىل �لعقد �ملربم بني موكلته وموؤ�س�سة ).....( وقد ح�سل  �أو�سح فيها �أن �ملدَّ
�لد�ئرة  �لتجارية �حلادية ع�سرة وطلب من  �لد�ئرة  �أمام  و�أقيم فيه دعوى  �لعقد  �إ�سكال يف ذلك 
�إىل  �ملاثلة  �لدعوى  هذه  �إحالة  �أو  �لق�سية  تلك  يف  �لبت  يتم  حتى  �لدعوى  هذه  يف  �لنظر  �إيقاف 
�أمام �لتجارية �حلادية ع�سرة �سابقة لهذه  �لد�ئرة �لتجارية �حلادية ع�سرة لأن �لدعوى �ملنظورة 
عى عليها وذكر �أنه ل يوجد فيها ما ي�ستوجب  ِعي ن�سخة من مذكرة �ملُدَّ �لدعوى ثم �سلم وكيل �ملُدَّ
و�لتاأمل.  للد�ر�سة  �لق�سية  نظر  تاأجيل  �لد�ئرة  قررت  عليه  وبناء  �لكتفاء  �لطرفان  قرر  ثم  �لرد 
وبجل�سة يوم �لثنني 1428/7/16هـ قرر �لطرفان �أنهما يطلبان �لرتيث يف نظر هذه �لدعوى �إىل 
�لد�ئرة  �أمام  �ملنظورة  �لق�سية  �سيتم يف  فيما  للنظر  وذلك  1428هـ  لعام  �لقعدة  ذي  �سهر  نهاية 
�لتجارية �حلادية ع�سرة �ملتعلقة مبو�سوع �لعقد حمل �لدعوى. وبجل�سة يوم �لثالثاء 1428/11/3هـ 
عى عليه وكالة �أن �لق�سية �ملنظورة �أمام �لد�ئرة �لتجارية �حلادية ع�سرة مل يتم �لف�سل  قرر �ملُدَّ
�أمام  �ملنظورة  �لدعوى  يف  �لف�سل  يتم  حتى  �لدعوى  هذه  يف  �ل�سري  وقف  ويطلب  �لآن  حتى  فيها 
�لد�ئرة �لتجارية �حلادية ع�سر لرتباط �ملو�سوع يف �لدعويني بالعقد حمل �لنز�ع و�لذي ن�ساأ عنه 
عى عليها  ِعي وكالة باأنه يطلب �حلكم ملوكله على �ملُدَّ عية فعقب �ملُدَّ هذ� �لدين �لذي تطالب به �ملدَّ
باملبلغ �ملدعى به ول عالقة ملوكله بالدعوى �ملنظورة �أمام �لد�ئرة �لتجارية �حلادية ع�سرة حيث �إنها 
عى  عى عليها ثم قرر �لطرفان �لكتفاء. وبجل�سة يوم �لأحد 1429/3/1هـ ذكر وكيل �ملُدَّ تخ�ص �ملُدَّ
عية بالنتظار حلني �لنتهاء من �لدعوى �ملنظورة يف �لد�ئرة �لتجارية  عليها �أن موكلته �أبلغت �ملدَّ
�حلادية ع�سرة رغم �سد�دنا ملبالغ ناجتة للعقد �ملطعون فيه مع موؤ�س�سة ).....( كما �أن �ملتبقي من 
�ملبالغ �مل�سددة حمل �إقر�ر من موكلته ولكن بعد �لف�سل يف �لق�سية �ملنظورة لدى �لد�ئرة �لتجارية 
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�حلادية ع�سرة وب�سوؤ�له عن م�ستند طعنه على �لعقد هل هو �ملبالغ �مللتزم ب�سد�دها عن مديونيات 
موؤ�س�سة ).....( �أو عن �لديون �مل�ستحقة ملوؤ�س�سة ).....( فذكر �أن حقيقة �لتعاقد مت مع موؤ�س�سة 
).....( باأن لها مديونيات لدى �لعمالء مببلغ وقدره �ستة ماليني رياٍل وعليها م�ستحقات مببلغ وقدره 
مع  �لتعاقد  بعد  تبني  �أنه  غري  به  يطالب  �لذي  ِعي  �ملُدَّ مبلغ  �سمنها  من  و�لتي  رياٍل  ماليني  �أربعة 
موؤ�س�سة ).....( �أن ما ذكرته ب�ساأن �ملديونيات �مل�ستحقة لها لدى �لعمالء غري �سحيح �إذ تبني �أنها 
ل تتجاوز مبلغ مليون وخم�سمائة �ألف رياٍل كونها ديونًا معدومة �أو نتيجة لإفال�ص �لعمالء وهربهم 
�لبيع  �تفاقية  لإبطال  موكلتي  ��ستندت  و�إليه  �لديون  تلك  حت�سيل  من  موكلتي  تتمكن  مل  وبالتايل 
ِعي وكالة باأنه ل يقبل  و�لتنازل مع موؤ�س�سة ).....( وطلب وقف �ل�سري يف هذه �لق�سية فعقب �ملُدَّ
�إيقاف �ل�سري ويطلب �لبت يف �لق�سية على �سوء ما قدمه �سلفًا ثم قرر �لطرفان �لكتفاء مبا �سبق 

لهما من �أقو�ل و�لتم�سك بها وطلبا �لف�سل يف �لق�سية.

ِعي من دعو�ه �ملطالبة  وتاأ�سياًل على ما تقدم من �لدعوى و�لإجابة، وحيث �إن غاية ما يهدف �إليه �ملُدَّ
عى عليها مبلغ وقدره �أربعمائة وخم�سة وثالثون �ألفًا وثمامنائة و�ثنان و�أربعون رياًل قيمة  باإلز�م �ملُدَّ

عى عليها. �أدوية طبية متت حو�لة قيمتها من ذمة موؤ�س�سة ).....( �إىل ذمة �ملُدَّ
لعام  )4/د/جت/12(  رقم  �لد�ئرة  حكم  مب�سمون  ورد  وما  �لق�سية،  �أور�ق  من  �لثابت  �إن  وحيث 
عى عليها وقبولها بذلك و�سد�د جزء من ديون �ملحيل  عية على �ملُدَّ 1427هـ من ثبوت حو�لة دين �ملدَّ
بعد تاريخ �حلو�لة خالل �مل�ستند�ت و�سور �ل�سيكات �مل�سددة من قبلها، ومع ذلك فاإن �لد�ئرة وهي 
يف معر�ص در��ستها للق�سية وما قدمه �لأطر�ف من بينات ودفوع؛ وترتيل ذلك على �لأ�س�ص �لعامة 
�ملوؤرخ يف  و�لتنازل  �لبيع  �لبند )�لثاين( من عقد  و�لتدقيق مبا جاء يف  �لنظر  يتعني  فاإنه  للتعاقد 
1421/3/23هـ بني موؤ�س�سة ).....( )�ملحيل( و�سركة ).....( )�ملحال �إليه( مل�ستودع �أدوية ).....( 
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مبا له من حقوق وما عليه من �لتز�مات....، وحيث �إن �لأ�سل يف �لعقود �ل�سحة و�ل�سالمة ما مل 
�مل�سار  �لعقد  �أن  للد�ئرة من خالل �ملر�فعة يف هذه �لق�سية  يدل دليل على بطالنها، و�لذي ظهر 
عى عليها مبح�سر جل�سة  �ملُدَّ �لثابت مما جاء عن  �إليه مل يطر�أ ومل يثبت عليه ما يف�سده، وحيث 
�ليوم �لأحد 1429/3/1هـ �أن �ملبلغ �ملدعى بها حمل �إقر�ر، ولي�ص لها �عرت��ص على �ملديونية و�إمنا 
�عرت��سها على �لعقد �لذي �ألزمها بهذه �لديون وما �إن كان �ملحيل قد لي�ص عليها �أم ل؟ وحيث �إن 
�حلو�لة و�لإقر�ر حجة على �ملحال �إليه و�ملقر متى ما �كتملت �أركانهما و�سروطهما و�نتفت مو�نعهما، 
�لو�رد بك�سف �حل�ساب رقم  به  باملبلغ �ملدعى  عى عليها  �ملُدَّ �أقر، وحيث تقر  و�لقاعدة ل عذر ملن 
عى عليها باملبلغ  )301671( و�ملوؤرخ يف 2002/7/2م �لأمر �لذي تنتهي معه �لد�ئرة �إىل �إلز�م �ملُدَّ

�ملدعى به.
عى عليها عن �سد�د ما �لتزمت به لالآخرين من ديون �أحيلت عليهم ومت  ول ينال من ذلك �متناع �ملُدَّ
قبولها و�لر�سا بها و�سد�د جزء منها ��ستنادً� �إىل ما ظهر لها باأن �حلقوق �مل�ستحقة للمحيل لدى 
�لعمالء �لناجتة عن عقد �لبيع �مل�سار �إليه مل تتمكن من ��ستالمها لنعد�م هذه �حلقوق �أو نتيجة 
لإفال�ص �لعمالء وهربهم مما ترى معه �لد�ئرة �أن للمدعى عليها �لرجوع على �ملحيل بقيمة ما له 

من حقوق لدى �لعمالء ل �لمتناع عما �لتزمت به.
عى عليها �ضركة ).....( للمقاوالت واال�ضترياد والت�ضدير باأن  لذلك حكمت الدائرة باإلزام املُدَّ

واثنان  وثمامنائة  األفاً  وثالثون  وخم�ضة  اأربعمائة  وقدره  مبلغاً   ).....( مكتب  للمدعية  تدفع 

واأربعون ريااًل.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/619/ق/ لعام 1426هـ
رقم احلكم االبتدائي: 235/د/جت/2 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 25/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/1/20هـ

عقد- وكالة جتارية- اإثباتها- ن�ضبية اآثار عقد الوكالة - التعاقد املربم بني املوزع الفرعي وبني 

ِعي وال�ضركة املنتجة. املوزع العام ال ين�ضئ عالقة تعاقدية اأو التزامات متبادلة بني املُدَّ

عى عليها بدفع ن�سب �حل�سم �مل�ستحقة لها وما حتملته من ر�سوم جمركية  مطالبة �ملدعية �إلز�م �ملُدَّ
عى عليها منتجاتها لغريها  نتيجة عدم ح�ساب تلك �لن�سب و�لتعوي�ص عن �لأ�سر�ر نتيجة بيع �ملُدَّ
بر�ءة  �لأ�سل  �ملدعية-  مع  �لفرعية  �لتوزيع  �تفاقية  باإلغاء  عليها  عى  للُمدَّ �لعام  للوكيل  و�لإيعاز 
عى عليها يحدد �سروط �لبيع �أو مينحها خ�سمًا  �لذمة- عدم تقدمي �ملدعية تعاقد بينها وبني �ملُدَّ
عى عليها ل يكفي وحده لإثبات �لتعاقد بينهما- وجود  ِعية من �ملُدَّ على �ل�سر�ء- جمرد �سر�ء �ملُدَّ
عى عليها طبقا ملبد�أ ن�سبية  �إىل �ملُدَّ عى عليها ل يعني تعديه  للُمدَّ ِعية و�ملوزع �لعام  �ملُدَّ تعاقد بني 
�ملت�سبب يف  باأن  ِعية  �ملُدَّ �إقر�ر  عليها-  عى  �ملُدَّ �إىل  ول متتد  فقط  على طرفيه  �آثاره  فتعود  �لعقود 
عى عليها ذ�تها و�سدور حكم  عى عليها هو �سركة ).....( �لوكيل �لعام للُمدَّ ت�سريب منتجات �ملُدَّ
خطاب  �سدور  به-  �ملدعى  �ل�سرر  ثبوت  وعدم  تعاقدية  عالقة  وجود  عدم  ثبوت  بذلك-  ق�سائي 
�لعام  �ملوزع  معهم  يتعاقد  �لذين  �لفرعيني  �ملوزعني  عن  م�سوؤوليتها  بعدم  يفيد  عليها  عى  �ملُدَّ من 

ملنتجاتها- �أثر ذلك: رف�ص �لدعوى.

ِعية تقدم بالئحة دعوى جاء فيها �أنه مت �لتفاق بني موكلته  تتلخ�ص وقائع �لق�سية يف �أن وكيل �ملُدَّ
يف  فرعي  كموزع  ِعية  �ملُدَّ تعيني  على   ).....( �سركة  �حل�سرى  موزعها  طريق  عن  عليها  عى  و�ملُدَّ
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وقد  مبا�سرة  عليها  عى  �ملُدَّ من  �سر�وؤها  يتم  �لتي  عليها  عى  �ملُدَّ منتجات  لتوزيع  �لو�سطى  �ملنطقة 
ِعية وهذه �لن�سبة تختلف باختالف �لأ�سناف  عى عليها منذ بد�ية �لتعامل ن�سب ح�سم للُمدَّ �أقرت �ملُدَّ
عى  عى عليها على �أ�سا�ص �أن �ملُدَّ ِعية ح�سب طلب �ملُدَّ وكانت قيمة �أية �سحنة تدفع بالكامل من قبل �ملُدَّ
ِعية  عى عليها مل تف بذلك كما �أ�ساف وكيل �ملُدَّ ِعية �ملبلغ �ملح�سوم �إل �أن �ملُدَّ عليها �سوف تعيد للُمدَّ
عى عليها مت �إدخالها وبيعها يف �أ�سو�ق �ملنطقة  �أنه تبني ملوكلته وجود كميات كبرية من منتجات �ملُدَّ
ِعية �أنه �سبق  ِعية و�أ�ساف وكيل �ملُدَّ عى عليها مما �أحلق �أ�سر�ر� كبرية باملُدَّ �لو�سطى عن طريق �ملُدَّ
وقيدت  �ملو�سوع  بخ�سو�ص   ).....( و�سركة  عليها  عى  �ملُدَّ من  كل  �سد  بدعوى  للديو�ن  تقدم  و�أن 
ق�سية برقم )1/2199/ق( لعام 1423هـ و�أحيلت �إىل �لد�ئرة �لتجارية �لثانية �لتي �أ�سدرت حكمها 
رقم )108/د/جت/2( لعام 1424هـ برد طلب �سركة ).....( بعدم �خت�سا�ص �لد�ئرة مكانيا بنظر 

�لق�سية وعدم �خت�سا�ص �لد�ئرة مكانيا بنظر �لدعوى �سد �سركة ).....(.
ِعية لئحة دعو�ه بطلب نظر �لدعوى �سد �سركة ).....( و�إلز�مها باأن تدفع ملوكلته  وختم وكيلة �ملُدَّ
جميع �ملبالغ �ملتبقية لديها من �حل�سومات �مل�ستحقة لها وما حتملته موكلته من ر�سوم جمركية على 
�لتي حلقتها من جر�ء  �إلز�مها بتعوي�ص موكلته عن جميع �خل�سائر و�لأ�سر�ر  ن�سب �حل�سم وكذ� 
ِعية وباأ�سعار تقل عن �سعر �لتكلفة �لذي  عى عليها �ملتمثلة يف بيع منتوجاتها لغري �ملُدَّ ت�سرفات �ملُدَّ

تبيع به للمدعية.
ِعية  وقد مت تقييد لئحة �لدعوى ق�سية وبعد �إحالتها �إىل �لد�ئرة �لتجارية �لأوىل �ت�سح لها �أن �ملُدَّ
عى  �ملُدَّ كل من  �لدعوى �سد  �لتوزيع حمل هذه  بدعوى بخ�سو�ص عقد  للديو�ن  تقدمت  و�أن  �سبق 
عليها يف هذه �لق�سية و�سركة ).....( وقيدت ق�سية برقم )2199/ق/1( لعام 1423هـ و�أحيلت �إىل 
�لد�ئرة �لتجارية �لثانية و�أ�سدرت حكمها رقم )108/د/جت/2( لعام 1424هـ بعدم �لخت�سا�ص 
لإجر�ء�ت  وتوحيد�  �لثانية  �لتجارية  �لد�ئرة  قبل  من  �لنز�ع  نظر  �أ�سبقية  على  يدل  مما  �ملكاين 
�لتقا�سي قررت �لد�ئرة �لتجارية �لأوىل يف قر�رها رقم )73/د/جت/1( لعام 1426هـ رفع �أور�ق 
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للد�ئرة  لإحالتها   ).....( �سركة  �سد   ).....( موؤ�س�سة  من  �لدعوى  فيها  �ملقامة  �لق�سية  هذه 
و�لتي ح�سرها  لها جل�سة 1426/8/8هـ  �لد�ئرة حددت  �إىل هذه  �إحالتها  وبعد  �لثانية،  �لتجارية 
ِعي عن دعوى موكلته �أحال �إىل ما ورد بالئحة  عى عليها وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ ِعية ووكيل �ملُدَّ وكيل �ملُدَّ

عى عليه طلب �إمهاله لالإجابة عما جاء يف لئحة �لدعوى. �لدعوى وبعر�سها على وكيل �ملُدَّ
عى عليها مذكرة �سمنها: طلب رد �لدعوى  ويف جل�سة 1427/1/21هـ ح�سر �لطرفان وقدم وكيل �ملُدَّ

و�سرف �لنظر عنها لالأ�سباب �لتالية:
ِعي فاإن �لعالقة �لتعاقدية  �أوًل: لأن �لدعوى مرفوعة على غري ذي �سفة ذلك �أنه وح�سب �إقر�ر �ملُدَّ

عى عليها. هي فيما بينه وبني �سركة ).....( ول يوجد �أية عالقة تعاقدية فيما بينه وبني �ملُدَّ
عى  �ملُدَّ �تفق عليها مع  �أنه  �لتي يزعم  �لن�سب  �لدعوى غري حمررة فاملدعى مل يبني ما هي  ثانيًا: 
عى عليها وما  عليها ومل يبني ماهية �خل�سائر و�لأ�سر�ر �ملدعى بها وما هو وجه ترتبها يف ذمة �ملُدَّ

هو مبلغ هذه �خل�سائر وكيف تو�سل �إىل ذلك �ملبلغ.
ِعي �أن وكالته غري م�سجلة يف �سجل �لوكالت �لتجارية يف وز�رة �لتجارة لذلك فاإنه ل  ثالثا: �أقر �ملُدَّ
يحق للمدعى �لدعاء باأنه وكيل وذلك عمال باملادة )�لثالثة( من نظام �لوكالت �لتجارية �ل�سادر 
باملر�سوم �مللكي رقم )11( لعام 1382ه �لتي ن�ست على �أنه ل يجوز �أن يقوم بعمل �لوكيل �لتجارية �إل 
من كان مقيد� يف �ل�سجل �ملعد لهذ� �لغر�ص يف وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة وعمال باملادة )�ل�ساد�سة( 

من �لالئحة �لتنفيذية لنظام �لوكالت �لتجارية.
ِعية مذكرة جو�بية على ما جاء يف مذكرة  ويف جل�سة 1437/6/6ه ح�سر �لطرفان وقدم وكيل �ملُدَّ
عى عليها �سمنها ما يلي: �أول: بخ�سو�ص �لدفع باأن �لدعوى مرفوعة على غري ذي �سفة: فاإن  �ملُدَّ
عى عليها وهي عالقة ذ�ت �سقني عالقة مبا�سرة و�أخرى  �لعالقة �لتعاقدية ثابتة بني موكلتي و�ملُدَّ

غري مبا�سرة بامل�ستند�ت وذلك على �لتف�سيل �لآتي:
عى عليها متثلت يف قيام موكلتي بال�سر�ء �ملبا�سر  �أ-قيام عالقة تعاقدية مبا�سرة بني موكلتي و�ملُدَّ
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مبا�سرة  �لب�ساعة  ت�سرتى  كانت  موكلتي  �أن  �لآتي:  يف  يتمثل  ذلك  على  و�لدليل  عليها  عى  �ملُدَّ من 
عى عليها كما كانت موكلتي تقوم بفتح �عتماد�ت م�ستندية مبا�سرة  مبوجب طلبات �سر�ء من �ملُدَّ
�لفو�تري  جميع  و�أن  منها  �مل�سرت�ة  و�ملنتجات  �لب�ساعة  ثمن  ل�سد�د  كو�سيلة  عليها  عى  �ملُدَّ ل�سالح 
و�مل�ستند�ت �لأخرى مثل �سهاد�ت �ملن�ساأ وبو�ل�ص �ل�سحن و�سهاد�ت �لوزن و�ملر��سالت �ملبا�سرة بني 

عى عليها توؤكد وجود هذه �لعالقة �لتعاقدية �ملبا�سرة بينهما كم�سرت وبائع. موكلتي و�ملُدَّ
ب-ثبوت قيام عالقة تعاقدية غري مبا�سرة رتبت �آثارً� قانونية بني �لطرفني متثلت يف كون موكلتي 
عى عليها ومو�فقتها ومما  عى عليها بناَء على طلب �ملُدَّ ِعية مت تعيينها موزعا ملنتجات �ل�سركة �ملُدَّ �ملُدَّ
عى عليها رقم )2121( بتاريخ 9/فرب�ير/2000م �لذي ورد فيه �أن موكلتي  يوؤكد ذلك خطاب �ملُدَّ
�ملوؤرخة يف  �لتوزيع  �تفاقية  �لو�سطى وكذلك  عى عليها يف �ملنطقة  �ملُدَّ هي �ملوزع �لفرعي ملنتجات 
1422/7/21هـ �ملو�فق 2001/10/8م و�لتفاقية �ل�سابقة لها باعتبار موكلتي هي �ملوزع �لفرعي 
عى عليها. فاإن �تفاقية �لتوزيع هذه و�إن كانت تبدو ظاهرها  باملنطقة �لو�سطي ملنتجات �سركة �ملُدَّ
تعاقدية مبا�سرة  ترتب عالقات  �أنه  �إل  عى عليها  و�ملُدَّ �أنها متثل عالقة غري مبا�سرة بني موكلتي 
عى عليها لبيعها وتوزيعها باملنطقة  بينهما تتمثل يف �لتز�م موكلتي بال�سر�ء �ملبا�سر من منتجات �ملُدَّ
عى عليها مبوجب �عتماد�ت م�ستنديه تقوم موكلتي بفتحها  �لو�سطى مقابل ثمن تدفعه مبا�سرة �ملُدَّ
عى عليها وهذه �لعالقة �لتعاقدية �ملبا�سرة ترتب �آثارً� قانونية و�لتز�مات على كل طرف  ل�سالح �ملُدَّ
جتاه �لطرف �لآخر بحيث �إنه �إذ� �أخل �أحد طرفيها باأي �لتز�م يكون للطرف �لآخر مطالبته بتنفيذ 
هذ� �للتز�م ومطالبته بالتعوي�ص عن �أي �إخالل عقدي وعليه فاإن �ل�سفة متو�فرة �سرعا ونظاما 
عى عليها مبا ورد يف  بني �لطرفني لوجود عالقة بيع و�سر�ء بينهما ن�ساأ عنها �إخالل �لبائع وهو �ملُدَّ
عقود �لبيع من �لتز�مها برد ن�سب خ�سم معينة ملوكلتي. ولذلك فاإنه يحق ملوكلتي ب�سفتها �مل�سرتية 
عى عليها بدفع جميع �ملبالغ �لتي �لتزمت بردها ملوكلتي كخ�سومات على �ملنتجات  مطالبة �لبائع �ملُدَّ
عى عليه �ملتمثل يف �أن �لدعوى  ح�سبما ورد بعقود �ل�سر�ء. وعليه فاإن هذ� �لدفع �ملبدئي من وكيل �ملُدَّ
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مرفوعة على غري ذي �سفة يكون يف غري حمله.
�إن �لقول باأن �لدعوى غري حمررة هو قول غري  ثانيًا: بخ�سو�ص �لدفع باأن �لدعوى غري حمررة: 
قيمة  بدفع  عليها  عى  �ملُدَّ �إلز�م  هما:  بطلبني  �لدعوى  بالئحة  موكلتي حمددة  طلبات  لأن  �سحيح 
عى عليها  ن�سب �خل�سومات �ملقررة ملوكلتي �لتي �لتزمت يف عقود �ل�سر�ء بردها لحقا... و�إلز�م �ملُدَّ
�أ�سر�ر ب�سبب ت�سريب منتجاتها ملنطقة �لتوزيع �خلا�سة مبوكلتي،  بتعوي�ص موكلتي عما حلقا من 

وفيما يلي نورد تف�سيال لهذين �لطلبني:
1-�ملطالبة برد قيمة �خل�سومات �ملقررة وقيمة فروق �جلمارك:

�أ-ن�سب �خل�سومات �ملقررة: نتقدم بالبيان �لذي يحدد قيمة فروق �لأ�سعار �ملتمثلة يف ن�سب �خل�سم 
ِعية عن �لطلبيات �مل�سرت�ة ومتو�سط �لن�سب )11.19%( من  عى عليها ملوكلتي �ملُدَّ �ملقررة من �ملُدَّ
مبلغ  هو  �خل�سومات  هذه  قيمة  و�إجمايل   2002 حتى   1986 عام  من  �لفرتة  عن  �لطلبيات  قيمة 
دولرً�  وت�سعني  و�سبعة  وت�سعمائة  �ألفا  و�أربعني  وثالثة  و�ستمائة  ماليني  ع�سرة   )10.643.997(

�أمريكيًا.
عى عليها  �ملُدَّ تقوم  ثم  بقيمة طلبياتها  �عتماد�ت  بفتح  تقوم  �ملتفق عليه كانت  �إن موكلتي. ح�سب 
باإر�سال عقود �لبيع وحتدد بها ن�سب تلتزم بدفعها ملوكلتي بعد �ل�سحن ونورد على �سبيل �ملثال عدد� 

من �لعقود �ملر�سلة ملوكلتي و�لثابت بها ذلك.
�إن �ل�سبب يف هذ� �مل�سلك هو �أن �ل�سركات �ليابانية �ملنتجة لالإطار�ت تخ�سع ملر�قبة هيئة يابانية 
�أ�سعار  مر�قبة  مهامها  من  �لتي  �لإطار�ت  مل�سنعي  �ليابانية  �لهيئة  �خت�سار  وهو   ).....( ت�سمى 
�لبيع  �أ�سعار  �إىل تخفي�ص �سديد يف  �ملناف�سة  �ليابانية بحيث ل ت�سبب  لل�سركات  �لت�سديرية  �لبيع 
عى عليها وملو�جهة  �ملُدَّ �ل�سركة  �لياباين. لذلك كانت  لل�سركات و�لقت�ساد  مبا ي�سمن حد ربحية 
�ملناف�سة �ل�سعرية �لعاملية تلجاأ �إىل تخفي�ص �أ�سعارها وحتديد ن�سب خ�سم للموزعني تلتزم بدفعها 
لهم م�ستقبال )بعد �ل�سحن( لأن �ملوزع كان يدفع قيمة �ملنتجات �لتي ي�سرتيها كاملة دون خ�سم 
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وبالتايل ل تظهر هذه �لتخفي�سات و�خل�سومات يف �لفو�تري حتى ل تقع حتت م�ساءلة ).....(. وقد 
نهاية عقود  قيمة هذه �خل�سومات وذكرها يف  �حت�ساب  ب�سكل منتظم يف  عى عليها  �ملُدَّ ��ستمرت 
�لعام ).....(  للوكيل �حل�سري  �لبيع تر�سل  للموزع وملا كانت عقود  �أنها عملة �سرتد  �لبيع وتذكر 
ِعية تلك �لعقود منذ عام 1986م ومل تقم  باعتباره �ملوزع �لعام فلم تكن �ل�سركة تر�سل ملوكلتي �ملُدَّ
عى عليها برد قيمة هذه �لفروق و�خل�سومات وفقا  برد �خل�سومات �ملقررة لذلك نطلب �إلز�م �ملُدَّ
ملتو�سط �لن�سب �ملبنية بالعقود �لتي قدمناها وذلك على جميع �لطلبيات ح�سب بيانها وقيمتها �ملبنية 
بالبيان و�إجمالها هو مبلغ )10.643.997( ع�سرة ماليني و�ستمائة وثالثة و�أربعون �ألفًا وت�سعمائة 

و�سبعة وت�سعون دولرً� �أمريكيًا.
عى عليها بدفع ما حتملته من زيادة يف ر�سوم جمارك �ملنتجات لأنها  ب-�إن موكلتي تطلب �إلز�م �ملُدَّ
كانت تدفع ر�سوم �جلمارك على كامل قيمة ثمن �ملنتجات دون خ�سم يف حني �أنها لو كانت تدفع 
عى عليها لكانت  �لر�سوم على �أقيام �ملنتجات بعد ح�سم �لتخفي�سات و�خل�سومات �ملقررة من �ملُدَّ
قيمة �لر�سوم �جلمركية �أقل مما تدفعه موكلتي و�ل�سبب يف حتمل موكلتي هذه �لر�سوم �جلمركية 
عى عليها �لتي كانت ل تظهر �خل�سومات و�لأ�سعار �حلقيقية �ملخف�سة. و�أما قول  �لز�ئدة هي �ملُدَّ
عى عليها �أن هذه �ملطالبة يجب �أن توجه �إىل �جلمارك فاإن ذلك ل ي�ستقيم لأن �جلمارك حت�سل  �ملُدَّ
على �لقيمة �لتي تظهر فيها ن�سب �خل�سم لأن �لعقود �لتي بها ن�سب �خل�سومات كانت تر�سل من 
ِعية بعد �ل�سحن وبعد ��ستالم �لب�ساعة وذلك فاإن فروق �خل�سومات يجب ردها مع رد فروق  �ملُدَّ
�جلمارك �خلا�سة بها �لذي يو�سح ويحدد قيمة هذه �ملطالبة مببلغ وقدره )1.344.646( مليون 
وثالثمائة و�أربعة و�أربعون �ألفًا و�ستمائة و�ستة و�أربعون دولرً� �أمريكيًا. ولذلك يكون �إجمايل �ملطالبة 
�لأوىل هو مبلغ )11.988.643( �أحد ع�سر مليونًا وت�سعمائة وثمانية وثمانون �ألفًا و�ستمائة وثالثة 

و�أربعون دولرً� �أمريكيًا.
عى عليها وبيعها  2-�ملطالبة بالتعوي�ص عن �خل�سائر �لتي حلقت مبوكلتي نتيجة ت�سريب منتجات �ملُدَّ
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باأ�سعار متدنية يف منطقة �لتوزيع �ملحددة ملوكلتي: منذ عام 1996م كانت �سركة ).....( وم�سانعها 
منتجاتها  بها  تبيع  �لتي  �لأ�سعار  عن  تقل  متدنية  باأ�سعار  منتجاتها  من  �سخمة  كميات  ببيع  تقوم 
باأ�سعار  وبيعها  بت�سريبها  يقومون  لي�سو� موزعني معتمدين  ل�سما�سرة  يتم  �لبيع  وكان ذلك  ملوكلتي 
تقل عما تبيع به موكلتي وقد ترتب على هذ� �مل�سلك �ملعيب وغري �مل�سروع �لذي يتعار�ص مع �ملبادئ 
منها  �ل�سر�ء  عن  ِعية  �ملُدَّ موكلتي  مع  �ملتعاملون  �ن�سرف  �أن  �ل�ساأن  هذ�  يف  �لتجارية  و�لأعر�ف 
و�جتهو� �إىل �ل�سر�ء من هوؤلء �ل�سما�سرة �لذين يبيعون باأ�سعار متدنية تقل عن �أ�سعار موكلتي وقد 
قدمنا بالئحة �لدعوى ما يفيد باأن �سركة ).....( و).....( قامت باإلغاء �تفاق �لتعامل مع موكلتي 
ب�سبب هذ� �لت�سريب مما �أدي �إىل فقد�ن موكلتي لأهم و�أكرب عمالئها و�نخف�ست مبيعاتها وحلقتها 
خ�سائر و�أ�سر�ر بالغة ل�سيما و�أنها كان من �ملحظور عليها مبوجب �تفاقية �لتوزيع �أن تبيع �أو توزع 
لل�سركة  �سكاوي  بعدة  موكلتي  تقدمت  ذلك  و�إز�ء  عليها  عى  �ملُدَّ منتجات  غري  �أخرى  منتجات  �أية 
رقم )2569(  ومنها �خلطاب  �مل�سكلة  بوجود هذه  ملوكلتي  �أقرت يف خطاباتها  �لتي  عليها  عى  �ملُدَّ
بتاريخ 2000/7/20م وبررت هذ� �لت�سريب مبربر و�هي �أل وهو �أن م�سنع �ل�سركة هو �لذي كان 
�لتوزيع  �تفاقية  من  بالبند )1(  ثابت  هو  ما  مع  يتفق  ل  �لتربير  �أن هذ�  �لرغم  على  بالبيع  يقوم 
عى عليها �لذي ن�ص �سر�حة على: �أن  �ملربمة مع �لوكيل ).....( �ملوزع �حل�سرى �لعام ملنتجات �ملُدَّ
�ل�سركة هي �مل�سدر �لوحيد لكافة �أنو�ع �لإطار�ت و�لل�ساتك ماركة ).....( �لتي ت�سنعها ولقد �أقرت 
عى عليها بوجود �لت�سريب يف عدة خطابات ووعدت �أكرث من مرة بالتدخل و�لقيام بحل  �ل�سركة �ملُدَّ
هذه �مل�سكلة ووعدت كذلك بتعوي�ص موكلتي ولكن دون جدوى مما �أدي �إىل تفاقم �لأ�سر�ر مبوكلتي 
ِعية و��سطر�رها ملطالبة �لوكيل �لعام ل�سركة ).....( للقيام بت�سجيل وكالته حتى يت�سنى ملوكلتي  �ملُدَّ
عى عليها ذلك ومبجرد �أن  كموزع فرعي �أن ت�سجل بعد ذلك وكالتها �لفرعية وعندما بلغ �ل�سركة �ملُدَّ
قام �لوكيل �لعام بت�سجيل وكالته �أوعزت له باإلغاء �تفاقية �لتوزيع �لفرعية �ملربمة مع موكلتي و�لتي 

مل مي�ص على جتديدها �سوى عدة �أ�سهر قليلة ومت �إلغاء �لتفاقية.
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عى عليها بتعوي�سها عن �لأ�سر�ر و�خل�سائر �لتي حلقتها من  لذلك فاإن موكلتي تطالب باإلز�م �ملُدَّ
جر�ء ت�سرفاتها غري �مل�سروعة �لتي تتعار�ص مع �أب�سط �لقو�عد و�لأعر��ص �لتجارية يف هذ� �ل�ساأن 
موكلتي  جتاه  �لتز�ماتها  مع  تتعار�ص  كما  �لتجارية  �لتعامالت  يف  �لنية  ح�سن  مبد�أ  مع  وتتعار�ص 
�لتعوي�ص مببلغ )6.249.260(  وتقدر هذ�  باململكة  �لو�سطى  �ملنطقة  ملنتجاتها يف  فرعي  كموزع 
�ستة ماليني ومائتان وت�سعة و�أربعون �ألفًا ومائتان و�ستون دولرً� �أمريكيًا �أي مبا يو�زي )15%( من 

قيمة طلبياتها و�عتماد�تها عن �لفرتة من عام 1996م �إىل عام 2002 وفقًا للبيان �ملرفق.
ثالثًا: �لدفع باأن �لتفاقية �ملربمة بني موكلتي كموزع فرعي وبني �لوكيل �لعام ).....( غري م�سجلة: 
�إن هذ� �لدفع مردود عليه باأن �لتفاقية حمل �لدعوى �تفاقية وكالة جتارية وهي بهذه �ل�سفة �تفاقية 
جتارية ول يرتتب على عدم ت�سجيلها يف �سجل �لوكالت نزع �ل�سفة �لتجارية عنها كما ��ستقر عليه 
ق�ساء ديو�ن �ملظامل. وعليه فاإن عدم ت�سجيل �لتفاقية ل يرتتب عليه عدم جو�ز �ملطالبة بتنفيذ 

�حلقوق و�للتز�مات �ملتفق عليها بني �لطرفني مبوجبها. وختم مذكرته بطلب �لتايل:
وقدره  مبلغا   ).....( موؤ�س�سة  ملوكلتي  تدفع  باأن   ).....( �سركة  عليها  عى  �ملُدَّ �إلز�م  �أوًل: 
)11.988.643( �أحد ع�سر مليونًا وت�سعمائة وثمانية وثمانون �ألفًا و�ستمائة وثالثة و�أربعون دولرً� 
عى  �أمريكيًا قيمة �خل�سومات �ملقررة عن �لطلبيات �لتي قامت �ملدعية ب�سر�ئها من منتجات �ملُدَّ
عليها يف �لفرتة من عام 1986م �إىل عام 2002م �ساماًل قيمة ما حتملته موكلتي بالزيادة يف �لر�سوم 

�جلمركية عن هذه �لطلبيات.
�ألفًا  و�أربعون  وت�سعة  ومائتان  ماليني  �ستة   )6.249.260( مبلغ  بدفع  عليها  عى  �ملُدَّ �إلز�م  ثانيًا: 
ومائتان و�ستون دولرً� �أمريكيًا ملوكلتي تعوي�سًا عن �لأ�سر�ر و�خل�سائر �لتي حلقتها ب�سبب ت�سرفات 

عى عليها على �لنحو �لذي �سبق تف�سيله. �ملُدَّ
عى عليها مذكرة �سمنها ما يلي:  ويف جل�سة 1427/10/21هـ ح�سر وكيال �لطرفني وقدم وكيل �ملُدَّ
�لقبول لرفعها من غري ذي �سفة وعلى غري ذي �سفة  ِعية جديرة بالرد وعدم  �ملُدَّ �أن دعوى  �أول: 
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وذلك لالأ�سباب �لتالية:
وز�رة  يف  �لتجارية  �لوكالت  �سجل  يف  م�سجلة  غري  وكالتها  �أن  دعو�ها  بالئحة  ِعية  �ملُدَّ 1-�أقرت 
�لتجارة وعليه فاإنه ل يحق للمدعية �لدعاء باأنها وكيل �أو موزع عمال مبا ن�ست عليه �ملادة )�لثالثة( 
من نظام �لوكالت �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )11( لعام 1382ه ومبا ن�ست عليه �ملادة 
)�ل�ساد�سة( من �لالئحة �لتنفيذية لنظام �لوكالت �لتجارية �مل�سار �إليهما مبذكرتنا رقم )440( 
�لقبول  بالرد وعدم  �لدعوى جديرة  تكون  وبالتايل  �ملو�فق 2006/2/20م  بتاريخ 1427/1/21هـ 

لرفعها من غري ذي �سفة.
عليها  عى  �ملُدَّ وبني  بينها  تعاقدية  وجود عالقة  بعدم  دعو�ها  �فتتاح �سحيفة  ِعية يف  �ملُدَّ 2-�أقرت 
بينهما  �ملربمة  �لتفاقية  مبوجب   ).....( �سركة  وبني  بينها  متت  �لتعاقدية  �لعالقة  )�إن  بقولها 
على غري ذي  لرفعها  �لقبول  وعدم  بالرد  �لدعوى جديرة  تكون  وعليه  �لدعوى(  بالئحة  و�ملرفقة 
�سفة عمال بقول �حلق تبارك وتعاىل }ول تزر و�زرة وزر �أخرى{ باعتبار �أن ما ورد بالتفاقية ملزم 
لأطر�فها فقط تنفيذً� ملبد�أ )ن�سبية �لعقود( وطبقا ملا قررته �لقاعدة �ل�سرعية من �أن )�لأ�سل يف 

�لعقود ر�سا �ملتعاقدين وموجبها هو ما �أوجباه على �أنف�سهما بالتعاقد(.
3-�سبق للمدعية و�أن �أقامت هذه �لدعوى �سد �سركة ).....( ��ستنادً� �إىل �لعالقة �لتعاقدية بينهما 
لدى �لد�ئرة �لتجارية �خلام�سة ع�سرة بفرع ديو�ن �ملظامل باملنطقة �ل�سرقية برقم )1/3119/ق( 
لعام 1432ه �لتي �أ�سدرت فيها �حلكم رقم )106/د/جت/15( لعام 1427هـ بتاريخ 1427/4/15هـ 
ِعية �سد �سركة  برف�ص �لدعوى ملا كان ذلك وحيث �إن ديو�ن �ملظامل �سبق و�أن حكم برف�ص دعوى �ملُدَّ
).....( بالرغم من وجود �لعالقة �لتعاقدية بينهما فاإنه من باب �أوىل �أن تكون هذه �لدعوى جديرة 

ِعية. عى عليها و�ملُدَّ بالرف�ص ل�سيما و�أنه ل توجد �أية عالقة تعاقدية بني �ملُدَّ
ثانيًا: بالرغم من �أن �لأ�سباب �مل�سار �إليها عاليه كافية بذ�تها للرد على �لدعوى وعلى كل ما ذكرته 
ِعية �مل�سار �إليها عاليه ومرفقاتها  ِعية ومع ذلك فاإننا نرد تف�سيليا على كل ما ورد مبذكرة �ملُدَّ �ملُدَّ
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على �لنحو �لتايل:
عى عليها على �لنحو �لو�رد مبرفقاتها رقم )1(  ِعية ب�سر�ء ب�ساعة من �ملُدَّ 1-�إن جمرد قيام �ملُدَّ
�لنحو  �مل�سرت�ة على  �لب�ساعة و�ملنتجات  ل�سد�د ثمن  �أو قيامتها بفتح �عتماد�ت م�ستندية كو�سيلة 
�لو�رد مبرفقاتها رقم )2( �أو وجود فو�تري وبو�ل�ص �سحن و�سهاد�ت وزن وخالفه على �لنحو �لو�رد 
تتم بني  �لتي  �لتجارية  �ملعامالت  ت�ستلزمه طبيعة  �أمرً� طبيعيًا  يعد  مبرفقاتها رقم )3( كل ذلك 
عى عليها ت�سكل  ِعية و�ملُدَّ �لبائع و�مل�سرتي ول يعد دليال على وجود عالقة تعاقدية مبا�سرة بني �ملُدَّ

وكالة توزيع بيع �لطرفني.
ِعية بوجود عالقة تعاقدية غري مبا�سرة ��ستنادً� �إىل �عتبارها موزعًا مبوجب  2-�أما عن زعم �ملُدَّ

�لتفاقية �ملربمة بينها وبني �سركة ).....( و�خلطابات �ملرفقة مبذكر�تها فمردود عليها مبا يلي:
دون  لطرفيها فقط  ملزمة   ).....( �سركة  وبني  بينها  و�ملربمة  �إليها  ��ستندت  �لتي  �لتفاقية  �أ-�أن 

غريهما على �لنحو �ملو�سح �أعاله
ِعية يف �ل�سفحة �لثانية من مذكرتها بطبيعة �لعالقة �لتي تربطها باملدعى عليها باأنها  ب-�أقرت �ملُدَّ
عالقة بيع و�سر�ء فقط ومن ثم فاإن هذه �لعالقة ل ميكن �عتبارها عالقة تعاقدية مبا�سرة �أو غري 

مبا�سرة.
ِعية بن�سب �خل�سومات �ملقررة فمردود عليها مبا يلي: 3-�أما عن مطالبة �ملُدَّ

ولي�ص  �تفاق يق�سى بذلك  �أ�سا�سًا على  �إمنا يقوم  بائع مل�سرت  �إعطاء خ�سم من  �أن  �ملعروف  �أ-من 
ِعية يف غري حمله  هناك �أي �تفاق بني �لطرفني على �إعطاء �أية خ�سومات ومن ثم يكون طلب �ملُدَّ

وجديرً� بالرف�ص.
ب-من �ملعلوم �أن �حل�سم يعطى تخفي�سًا وت�سجيعًا للم�سرتى حتى ل يتكبد دفع �لثمن كامال ولذ� 
�أما �أن  �أو �إي�سال ��ستالم قيمة �ملبيعات،  فاإن ن�سبة �حل�سم تظهر دوما يف فاتورة �ملطالبة بالثمن 
�أي ما يزيد  يتكبد �مل�سرتى دفع �لثمن كاماًل �سنة ور�ء �أخرى منذ عام 1986م حتى عام 2002م 
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على خم�سة ع�سر عامًا دون �أن يطالب به �أمر بعيد عن �لت�سديق ول يتفق مع �ملنطق �ل�سليم ول مع 
�لتعامل �لتجاري.

ِعية بفروق �جلمارك ومرفقاتها يف هذ� �ل�ساأن فمردود عليها مبا يلي: 4-�أما عن مطالبة �ملُدَّ
�أ-لقد جاءت هذه �ملطالبة مر�سلة دون بينة �أو �سند.

ِعية يف قولها �إنها دفعت ر�سوم جمركية �أكرث مما كان ينبغي فاإن هذه غلطتها  ب-�إذ� جارينا �ملُدَّ
وتفريط منها و�ملفرط �أوىل بتفريطه.

�أن هنالك حقًا ل�سرتد�د  ج-�إذ� كانت �لر�سوم �جلمركية قد دفعت مل�سلحة �جلمارك و�فرت�سنا 
�لفائ�ص منها فاإن هذه �ملطالبة يجب �أن توجه مل�سلحة �جلمارك حيث �إنها هي �لتي قب�ست �ملبلغ 

�لفائ�ص ل للمدعى عليها.
ِعية بتعوي�ص عن ما تزعمه من خ�سائر تدعى �أنها حلقت بها نتيجة ت�سريب  5-�أما عن مطالبة �ملُدَّ
عى عليها وبيعها باأ�سعار متدنية يف منطقة �لتوزيع �ملحددة للمدعية فمردود عليها مبا  منتجات �ملُدَّ

يلي:
ِعية �أمام �لد�ئرة �لتجارية �خلام�سة ع�سرة بديو�ن �ملظامل باملنطقة �ل�سرقية يف دعو�ها  �أ-�أقرت �ملُدَّ
عى عليها  �ملُدَّ ت�سريب منتجات  ت�سبب يف  �لذي  �أن  �لذكر  �سالفة  �أقامتها �سد �سركة ).....(  �لتي 
وبيعها باأ�سعار متدنية هي �سركة ).....( �لتي تربطها باملدعية عالقة تعاقدية نتيجة لتاأخرها يف 
ت�سجيل وكالتها لدى وز�رة �لتجارة بتاريخ 1422/7/23هـ ومبوجب هذ� �لإقر�ر ل يحق للمدعية �أن 
تناق�ص نف�سها وحتاول �إل�ساق هذ� �لدعاء �لباطل ب�سركة ).....( عمال بالقاعدة �ل�سرعية �لتي 

تقرر �أنه )ل حجة مع �لتناق�ص(.
ب-هذه �ملطالبة جاءت كغريها من �ملطالبات �لأخرى للمدعية عبارة عن قول مر�سل بال دليل.

ج-�أكدت �لد�ئرة �لتجارية �خلام�سة ع�سرة فرع ديو�ن �ملظامل باملنطقة �ل�سرقية يف �أ�سباب حكمها 
عى عليها وبيعها باأ�سعار متدنية نتيجة  ِعية هي �لتي ن�سبت يف ت�سريب منتجات �ملُدَّ �مل�سار �إليه �أن �ملُدَّ
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ملخالفتها لبنود عقد �لتفاق �ملربم بينها وبني �سركة ).....(.
ِعية يف هذه �لدعوى ما هي �إل تكر�ر لطلباتها يف �لدعوى �لأخرى �لتي �أقامتها  ثالثا: �أن طلبات �ملُدَّ
�سد �سركة ).....( لدى �لد�ئرة �لتجارية �خلام�سة ع�سرة بديو�ن �ملظامل باملنطقة �ل�سرقية و�لتي 
�لدعوى  برف�ص  1427/4/15هـ  بتاريخ  1427هـ  لعام  )106/د/جت/15(  رقم  �حلكم  فيها  �سدر 
ِعية. وختم مذكرته بطلب عدم  حيث ثبت لدى �لد�ئرة مبوجب �مل�ستند�ت عدم �سحة ما تدعيه �ملُدَّ

قبول �لدعوى لرفعها من غري ذي �سفة وعلى ذي �سفة �أ�سليًا وطلب رف�سها �حتياطًا.
ِعية مذكرة �سمنها ما يلي: �أول: �لرد على  ويف جل�سة 1428/3/1هـ ح�سر �لطرفان وقدم وكيل �ملُدَّ
�لدفع بعدم ت�سجيل �لوكالة �لتجارية: �أن م�ساألة �لقيد �أو عدم �لقيد يف �سجل �لوكالت �لتجارية ل 
عالقة لها باملطالبة �مل�ستحقات �ملرتتبة مبوجب وكالة �لتوزيع �أو عقود �لبيع �لنا�سئة عنها �أو �ملطالبة 

بالتعوي�ص كما ل ينزع عن �لعالقة �سفتها �لتجارية وفق ما �تفق عليه �لفقه و�لق�ساء.
عى عليها يف ذلك  عى عليها بعدم وجود عالقة تعاقدية معها: ��ستندت �ملُدَّ ثانيًا: �لرد على �دعاء �ملُدَّ
ِعية و�سركة ).....( وعليه تكون هذه �لدعوى على  �إىل �أن �تفاقية �لتوزيع �لفرعية مربمة بني �ملُدَّ
غري ذي �سفة تنفيذ� ملبد�أ ن�سبية �لعقود. وقد �سبق لنا �لرد على هذ� �لدعاء )بالبند �أول( مبذكرتنا 

�ل�سابقة رقم )27/2063( بتاريخ 1427/6/6هـ �أوجز �لرد فيما يلي:
�لعام  لوكيلها  حددت  �لتي  عليها  للمدعى  �لعام  �لوكيل  مع  مربمة  �لفرعية  �لتوزيع  �تفاقية  1-�أن 
ِعية لل�سر�ء منها باملبا�سرة و�لتوزيع يف �ملنطقة �لو�سطى وذلك ثابت بخطاب  �ملُدَّ ).....( �ختيار 

عى عليها رقم )2121( بتاريخ 9/فرب�ير/2002م. �ملُدَّ
عى عليها  ِعية و�ملُدَّ 2-هذ� بالإ�سافة �إىل �أن �تفاقية �لتوزيع ترتب عالقات تعاقدية مبا�سرة بني �ملُدَّ
عليها  عى  �ملُدَّ منتجات  من  ومعينة  حمددة  لكميات  عليها  عى  �ملُدَّ من  بال�سر�ء  ِعية  �ملُدَّ تلزم  لأنها 
ِعية وهذه  ِعية مبا�سرة للمدعى عليها مبوجب �عتماد�ت م�ستنديه ل�سالح �ملُدَّ مقابل ثمن تدفعه �ملُدَّ
عى عليها رتبت �لتز�مات و�آثارً� قانونية مبا�سرة بينهما  ِعية و�ملُدَّ عالقات تعاقدية مبا�سرة بني �ملُدَّ



1183

عى عليها كوكيل عام ممثل  ِعية ووكيل �ملُدَّ يف حدود ونطاق �تفاقية �لتوزيع �لفرعية �ملربمة بني �ملُدَّ
عى عليها بال�سر�ء �ملبا�سر لكميات حمدودة  ِعية جتاه �ملُدَّ للمدعى عليها كاإطار يحدد �لتز�مات �ملُدَّ
�أو  و�ساطة  �أية  ودون  �لو�سطى  �ملنطقة  وتوزيعها يف  بيعها  لإعادة  عليها  عى  �ملُدَّ منتجات  بع�ص  من 

ِعية. تدخل من �لوكيل �لعام للمدعى عليها ودون �أي �لتز�م عليه �أو حق له جتاه �ملُدَّ
ِعية وبني �سركة ).....( ول  عى عليها �أن �تفاقية �لتوزيع �لفرعية مربمة بني �ملُدَّ ثالثًا: �أما قول �ملُدَّ

عالقة لها بها فهذ� �لقول غري �سحيح لالآتي:
�أ-�أن �لتفاقية �ملربمة عام 1998م بني �سركة ).....( وبني �سركة ).....( كموزع عام ملنتجاتها يف 

�ململكة ن�ست على ما يلي:
1-موؤ�س�سة ).....(: للمنطقة �ل�سرقية.

عى عليها حددت  2-موؤ�س�سة ).....(: للمنطقة �لو�سطى �ل�سامل �إقليم �لريا�ص وهذ� يوؤكد �أن �ملُدَّ
ِعية موزعًا فرعيًا لها يف �ملنطقة �لو�سطى و�لريا�ص كما �ألزمته  ملوزعها �لعام و�ألزمته باأن يجعل �ملُدَّ

باإلغاء �لتفاقية بعد جتديدها باأ�سهر قليلة.
ب-ما ورد بالبندين )6، 7( من �تفاقية �لتوزيع �لفرعية �ملربمة بني �ملوزع �لعام ل�سركة ).....( 
يقل عن  ل  ).....( مبا  �سركة  من  �ملبا�سر  بال�سر�ء  ِعية  �ملُدَّ يلزم  ِعية  �ملُدَّ وبني   )).....( )�سركة 
ِعية(  )6( ماليني دولر من �لإطار�ت على �أن يز�د بن�سبة )5%( �سنويًا. وعلى �لطرف �لثاين )�ملُدَّ
مبا�سرة  عالقة  وجود  يوؤكد  �أي�سا  وهذ�  مبا�سرة.   ).....( ل�سركة  م�ستندي  �عتماد  بفتح  �للتز�م 
عى عليها دون �أية و�ساطة من �ملوزع �لعام �لذي �نح�سر دوره  ِعية و�ملُدَّ و�لتز�مات متبادلة بني �ملُدَّ
ِعية كموزع فرعي  يف �لتوقيع كموزع عام ل�سركة ).....( على �تفاقية �لتوزيع �لفرعية �ملربمة مع �ملُدَّ

حددته �سركة ).....( �سلفا ملوزعها �لعام ليتعامل معها مبا�سرة.
ِعية �أن �أقامت هذه �لدعوى �سد �سركة ).....( ومت رف�سها فاإن  عى عليها �أن �ملُدَّ ر�بعا: �أما قول �ملُدَّ

هذ� �لقول غري �سحيح لالآتي:
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عى  ِعية �أقامت �لدعوى �بتد�َء �سد كل من �سركة ).....( و�سركة ).....( )�ملُدَّ 1-�حلقيقة �أن �ملُدَّ
عليها( مبطالبات حمددة موجهة لكل منهما على حده فاملطلوب من �سركة ).....( غري �ملطلوب 
من �سركة ).....( با�ستثناء طلب �إلز�مها بالت�سامن يف دفع �لتعوي�ص عن �لف�سخ �جلائر لالتفاقية 
بعد جتديدها مبا�سرة وعن �لأ�سر�ر و�خل�سائر �لتي حلقت موكلتي من �لت�سريب لغري �ملوزع باأ�سعار 
)38/د/ رقم  حكمها  �أ�سدرت  بالريا�ص  �ملظامل  بديو�ن  �لثانية  �لتجارية  �لد�ئرة  �أن  �إل  متدنية. 
جت/2( لعام 1424هـ بعدم �خت�سا�ص �لد�ئرة مكانيا بنظر �لدعوى بالن�سبة للطلبات �ملوجهة �سد 
�لخت�سا�ص  بعدم  �لدفع  برف�ص  ق�ست  كما  بالدمام.  �لديو�ن  فرع  �إىل  و�إحالتها   ).....( �سركة 

بالن�سبة للطلبات �ملوجهة ل�سركة ).....( وقد تاأيد ذلك �حلكم من هيئة �لتدقيق.
عى  2-ولذلك فاإن �لدعوى �ملاثلة �أمام �لد�ئرة تقت�سر على �لطلبات �ملوجهة �إىل �سركة ).....( )�ملُدَّ
عليها( و�لتي تختلف من حيث �لطلبات عن �لدعوى �ملقامة �سد �سركة ).....( كما �أ�سلفنا كما �أن 
�أي حكم ي�سدر يف �لدعوى �ملقامة �سد �سركة ).....( ل تاأثري له على �لدعوة �ملقامة �سد �سركة 

.).....(
ِعية �سد �سركة ).....( لكن هذ� �حلكم مل ي�سبح  3-لقد �سدر موؤخر� �حلكم برف�ص دعوى �ملُدَّ
ِعية )�سركة ).....(( بالطعن على هذ� �حلكم وطالبت بتدقيقه وما ز�ل  نهائيا باتا حيث قامت �ملُدَّ

هذ� �حلكم و�لطعن عليه معرو�سا على هيئة �لتدقيق ومل ي�سدر حتى �لآن حكمًا نهائيًا باتًا.
عى عليها وقد كانت تتم يف �إطار ويف حدود  ِعية و�ملُدَّ 4-�إن �لعالقة �لتعاقدية �حلقيقية هي بني �ملُدَّ
بني  مبا�سرة  عالقة  ترتب  و�لتي  �لدعوى.  هذه  م�ستند�ت  �سمن  �ملرفقة  �لفرعية.  �لتوزيع  وكالة 
ِعية طلباتها فيما يلي:  عى عليها وتوزيعها يف �ملنطقة �ملخ�س�سة لها. وقد ح�سرت �ملُدَّ ِعية و�ملُدَّ �ملُدَّ

1-�ملطالبة برد قيمة �خل�سومات �ملقررة وقيمة فروق �جلمارك.
�لبيان  1427/6/6هـ  يف  �ملوؤرخة  �ل�سابقة  مبذكرتها  ِعية  �ملُدَّ قدمت  �ملقررة:  �خل�سومات  �أ-ن�سب 
ِعية  عى عليها ملوكلتي �ملُدَّ �لذي يحدد قيمة فروق �لأ�سعار �ملتمثلة يف ن�سب �خل�سم �ملقررة من �ملُدَّ



1185

عن �لطلبيات �مل�سرت�ة ومتو�سط �لن�سب )11.19%( من قيمة �لطلبيات عن �لفرتة من عام 1986م 
و�إجمايل قيمة هذه �خل�سومات هو مبلغ )10.643.997( ع�سرة ماليني و�ستمائة  حتى 2002م 

وثالثة و�أربعون �ألفًا وت�سعمائة و�سبعة وت�سعون دولرً� �أمريكيًا.
عى عليها  �ملُدَّ تقوم  ثم  بقيمة طلبياتها  �عتماد�ت  بفتح  تقوم  �ملتفق عليه كانت  �إن موكلتي. ح�سب 

باإر�سال عقود �لبيع وحتدد بها ن�سب تلتزم بدفعها ملوكلتي بعد �ل�سحن.
عى عليها وملو�جهة �ملناف�سة �ل�سعرية �لعالية تلجاأ �إىل تخفي�ص �أ�سعارها وحتديد  كانت �ل�سركة �ملُدَّ
ن�سب خ�سم للموزعني تلتزم بدفعها لهم م�ستقبال )بعد �ل�سحن( لأن �ملوزع كان يدفع قيمة �ملنتجات 
�لتي ي�سرتيها كاملة دون خ�سم وبالتايل ل تظهر هذه �لتخفي�سات و�خل�سومات يف �لفو�تري حتى 
هذه  قيمة  �حت�ساب  يف  منتظم  ب�سكل  عليها  عى  �ملُدَّ ��ستمرت  وقد   .).....( م�ساءلة  حتت  تقع  ل 
عى عليها  �خل�سومات وذكرها يف نهاية عقود �لبيع وتذكر �أنها عمولة �سرتد للموزع. �أما قول �ملُدَّ
ِعية فاإن ذلك �لقول غري �سحيح وقد قدمت  عى عليها وبني موكلتي �ملُدَّ �أنه لي�ص هناك �تفاق بني �ملُدَّ
�أن �ملدعية تقوم بردها  موكلتي بع�ص �مل�ستند�ت �لثابت بها ن�سب �خل�سم على �ملنتجات مع ذكر 

ملوكلتي م�ستقبال بعد �ل�سحن ومل تقم برد �خل�سومات �ملماثلة.
ِعية مل تطالب برد هذه �خل�سومات طيلة هذه �ل�سنو�ت وتطالب به  عى عليها �أن �ملُدَّ �أما قول وكيل �ملُدَّ
عى  عى عليها بذلك مر�رً� وتكر�رً� وقد قامت �ملُدَّ �لآن فاإن ذلك مردود عليه باأن موكلتي طالبت �ملُدَّ
عليها بتجديد �لتفاقية ووعدت برد قيمة هذه �خل�سومات مع �لتعوي�ص بخ�سومات �إ�سافية لتعو�ص 
عى عليها ملنتجاتها باأ�سعار متدنية لكنها  ِعية عن جزء من خ�سائرها �لناجتة عن ت�سريب �ملُدَّ �ملُدَّ
مل تف بوعودها وعندما تكررت �سكوى موكلتي ومطالبتها مت �إلغاء �لتفاقية بعد جتديدها مبا�سرة 
للتهرب من �لتز�ماتها. ومن �ملعلوم �أن �حلقوق ل ت�سقط �إل بالأد�ء �أو �لإبر�ء �أما �لتاأخر فكان ب�سبب 
عى عليها برد قيمة هذه �لفروق و�خل�سومات وفقا  عى عليها. لذلك نطلب �إلز�م �ملُدَّ مماطلة �ملُدَّ
ملتو�سط �لن�سب �ملبنية بالعقود �لتي قدمناها وذلك على جميع �لطلبيات ح�سب بيانها وقيمتها �ملبنية 
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بالبيان و�إجمالها هو مبلغ )10.643.997( ع�سرة ماليني و�ستمائة وثالثة و�أربعون �ألفا وت�سعمائة 
و�سبعة وت�سعون دولرً� �أمريكيًا.

عى عليها بدفع ما حتملته من زيادة يف ر�سوم  ب-قيمة فروق �جلمارك: �إن موكلتي تطلب �إلز�م �ملُدَّ
جمارك �ملنتجات لأنها كانت تدفع ر�سوم �جلمارك على كامل قيمة ثمن �ملنتجات دون خ�سم يف 
حني �أنها لو كانت تدفع �لر�سوم على �أقيام �ملنتجات بعد ح�سم �لتخفي�سات و�خل�سومات �ملقررة 
عى عليها لكانت قيمة �لر�سوم �جلمركية �أقل مما تدفعه موكلتي، و�ل�سبب يف حتمل موكلتي  من �ملُدَّ
عى عليها �لتي كانت ل تظهر �خل�سومات و�لأ�سعار �حلقيقية  هذه �لر�سوم �جلمركية �لز�ئدة هو �ملُدَّ

�ملخف�سة.
عى عليها �أن هذه �ملطالبة يجب �أن توجه �إىل �جلمارك فاإن ذلك ل ي�ستقيم لأن �جلمارك  و�أما قول �ملُدَّ
حت�سل على �لقيمة �لتي ل تظهر فيها ن�سب �خل�سم لأن �لعقود �لتي بها ن�سب �خل�سومات كانت 
ِعية بعد �ل�سحن وبعد ��ستالم �لب�ساعة ولذلك فاإن فروق �خل�سومات يجب ردها مع  تر�سل من �ملُدَّ
رد فروق �جلمارك �خلا�سة بها �لذي يو�سح ويحدد قيمة هذه �ملطالبة مببلغ وقدره )1.344.646( 
�أمريكيًا ولذلك يكون �إجمايل  �ألفًا و�ستمائة و�ستة و�أربعون دولرً�  مليون وثالثمائة و�أربعة و�أربعون 
�ملطالبة �لأوىل هو مبلغ )11.988.643( �أحد ع�سر مليون وت�سعمائة وثمانية وثمانون �ألفًا و�ستمائة 

و�أربعون دولرً� �أمريكيًا.
عليها  عى  �ملُدَّ منتجات  ت�سريب  نتيجة  مبوكلتي  حلقت  �لتي  �خل�سائر  عن  بالتعوي�ص  2-�ملطالبة 
�ملحددة ملوكلتي: منذ عام 1996م كانت �سركة ).....(  �لتوزيع  باأ�سعار متدنية يف منطقة  وبيعها 
تبيع بها  �لتي  �لأ�سعار  باأ�سعار متدنية تقل عن  ببيع كميات �سخمة من منتجاتها  وم�سانعها تقوم 
منتجاتها ملوكلتي وكان ذلك �لبيع يتم ل�سما�سرة لي�سو� موزعني معتمدين يقومون بت�سريبها وبيعها 
باأ�سعار تقل عما تبيع به موكلتي وقد ترتب على هذ� �مل�سلك �ملعيب وغري �مل�سروع �لذي يتعار�ص مع 
�ل�سر�ء  ِعية عن  �ملُدَّ �ملتعاملون مع موكلتي  �ن�سرف  �أن  �ل�ساأن  �لتجارية يف هذ�  و�لأعر�ف  �ملبادئ 
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منها و�جتهو� لل�سر�ء من هوؤلء �ل�سما�سرة �لذي يبيعون باأ�سعار متدنية تقل عن �أ�سعار موكلتي وقد 
قدمنا بالئحة �لدعوى ما يفيد باأن �سركة ).....( و).....( قامت باإلغاء �تفاق �لتعامل مع موكلتي 
ب�سبب هذ� �لت�سريب مما �أدى �إىل فقد�ن موكلتي لأهم و�أكرب عمالئها و�نخف�ست مبيعاتها وحلقتها 
خ�سائر و�أ�سر�ر بالغة ل�سيما و�أنها كان من �ملحظور عليها مبوجب �تفاقية �لتوزيع �أن تبيع �أو توزع 
لل�سركة  �سكاوى  بعدة  موكلتي  تقدمت  ذلك  و�إز�ء  عليها  عى  �ملُدَّ منتجات  غري  �أخرى  منتجات  �أية 
رقم )2569(  ومنها �خلطاب  �مل�سكلة  بوجود هذه  ملوكلتي  �أقرت يف خطاباتها  �لتي  عليها  عى  �ملُدَّ
بتاريخ 2000/7/20م وقدمت موكلتي مذكرتها �ل�سابقة وبررت هذ� �لت�سريب مبربر و�ٍه �أل وهو �أن 
م�سنع �ل�سركة هو �لذي كان يقوم بالبيع على �لرغم �أن هذ� �لتربير ل يتفق مع ما هو ثابت بالبند 
عى عليها  )1( من �تفاقية �لتوزيع �ملربمة مع �لوكيل ).....( �ملوزع �حل�سري �لعام ملنتجات �ملُدَّ
ماركة  و�لل�ساتك  �لإطار�ت  �أنو�ع  لكافة  �لوحيد  �مل�سدر  �ل�سركة هي  �أن  على:  �سر�حة  ن�ص  �لذي 
عى عليها بوجود �لت�سريب يف عدة خطابات ووعدت  ).....( �لتي ت�سنعها ولقد �أقرت �ل�سركة �ملُدَّ
�أكرث من مرة بالتدخل و�لقيام بحل هذه �مل�سكلة ووعدت كذلك بتعوي�ص موكلتي ولكن دون جدوى 
 ).....( ل�سركة  �لعام  �لوكيل  ملطالبة  و��سطر�رها  ِعية  �ملُدَّ �لأ�سر�ر مبوكلتي  تفاقم  �إىل  �أدى  مما 
للقيام بت�سجيل وكالته حتى يت�سنى ملوكلتي كموزع فرعي �أن ت�سجل بعد ذلك وكالتها �لفرعية وعندما 
عى عليها ذلك ومبجرد �أن قام �لوكيل �لعام بت�سجيل وكالته �أوعزت له باإلغاء �تفاقية  بلغ �ل�سركة �ملُدَّ
�لتوزيع �لفرعية �ملربمة مع موكلتي و�لتي مل مي�ص على جتديدها �سوى عدة �أ�سهر قليلة و�إل �سوف 

تلغي وكالته �حل�سرية �لعامة ومت �إلغاء �لتفاقية.
حلقتها  �لتي  و�خل�سائر  �لأ�سر�ر  عن  بتعوي�سها  عليها  عى  �ملُدَّ باإلز�م  تطالب  موكلتي  فاإن  لذلك 
جر�ء ت�سرفاتها غري �مل�سروعة �لتي تتعار�ص مع �أب�سط �لقو�عد و�لأعر�ف �لتجارية يف هذ� �ل�ساأن 
موكلتي  جتاه  �لتز�ماتها  مع  تتعار�ص  كما  �لتجارية  �لتعامالت  يف  �لنية  ح�سن  مبد�أ  مع  وتتعار�ص 
�لتعوي�ص مببلغ )6.249.260(  وتقدر هذ�  باململكة  �لو�سطى  �ملنطقة  ملنتجاتها يف  كموزع فرعي 
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�ستة ماليني ومائتني وت�سعة و�أربعني �ألفًا ومائتني و�ستني دولرً� �أمريكيًا �أي مبا يو�زي )15%( من 
قيمة طلبياتها و�عتماد�تها عن �لفرتة من عام 1996م �إىل عام 2002م وفقا للبيان �ملرفق مبذكرتنا 

�ل�سابقة. وختم مذكرته بطلب �لتايل:
وقدره  مبلغًا   ).....( موؤ�س�سة  ملوكلتي  تدفع  باأن   ).....( �سركة  عليها  عى  �ملُدَّ �إلز�م  �أوًل: 
)11.988.643( �أحد ع�سر مليونًا وت�سعمائة وثمانية وثمانون �ألفًا و�ستمائة وثالثة و�أربعون دولرً� 
عى  ِعية ب�سر�ئها من منتجات �ملُدَّ �أمريكيًا قيمة �خل�سومات �ملقررة عن �لطلبيات �لتي قامت �ملُدَّ
عليها يف �لفرتة من عام 1986م �إىل عام 2002م �سامال قيمة ما حتملته موكلتي بالزيادة يف �لر�سوم 

�جلمركية عن هذه �لطلبيات.
�ألفًا  و�أربعني  وت�سعة  ومائتني  ماليني  �ستة   )6.249.260( مبلغ  بدفع  عليها  عى  �ملُدَّ �إلز�م  ثانيا: 
ومائتني و�ستني دولرً� �أمريكيًا ملوكلتي تعوي�سا عن �لأ�سر�ر و�خل�سائر �لتي حلقتها ب�سبب ت�سرفات 

عى عليها على �لنحو �لذي �سبق تف�سيله. �ملُدَّ
عى عليها قرر �أنها مل تت�سمن جديد� و�كتفي مبا �سبق. وطلبت �لد�ئرة من  وبعر�سها على وكيل �ملُدَّ
�إمهاله  فطلب  ِعية  �ملُدَّ بها  تدعى  �لتي  �خل�سومات  على  و��سحة  �إجابة  تقدمي  عليها  عى  �ملُدَّ وكيل 
عى عليها مذكرة �سمنها:  لإعد�د ذلك، ويف جل�سة 1428/7/2هـ ح�سر� �لطرفان وقدم وكيل �ملُدَّ
ِعية جديرة بالرد وعدم �لقبول لرفعها من غري ذي �سفة وعلى  �أن موكلته توؤكد جمدد� �أن دعوى �ملُدَّ

ِعية وفقا ملا يلي: غري ذي �سفة وتو�سح ردها على ما ورد يف مذكرة �ملُدَّ
ِعية يف �لبند رقم )1( حتت م�سمى ن�سبة �خل�سومات �ملقررة �إىل �أنه )�سبق لها  �أوًل: �أ�سارت �ملُدَّ
و�أن قدمت مبذكرتها �ل�سابقة �ملوؤرخة يف 13427/6/6ه �لبيان �ملرفق رقم )5( �لذي يحدد قيمة 
عى عليها للمدعية عن �لطلبيات �مل�سرت�ة  فروق �لأ�سعار �ملتمثلة يف ن�سب �خل�سم �ملقررة من �ملُدَّ
ون�سب هذه �خل�سومات هو مبلغ ع�سرة ماليني وت�سعمائة وثالثة و�أربعني �ألفًا و�سبعة وت�سعني دولرً� 
ِعية ذكرت فيه طلبيات  �أمريكيًا( وبالرجوع �إىل �لبيان �ملذكور يت�سح �أنه جمرد بيان معد من قبل �ملُدَّ
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�أن  موؤرخة �عتبار� من عام 1986م وبجانب كل طلبية ذكرت قيمة �خل�سم �ملقدر من قبلها دون 
يرفق بالبيان �أي م�ستند يثبت �سحة هذه �ملطالبة ثم ذكرت: )�أنها ح�سب �ملتفق عليه كانت تقوم 
تلتزم  ن�سب  بها  �لبيع وحتدد  باإر�سال عقود  عليها  عى  �ملُدَّ تقوم  ثم  بقية طلبياتها  �عتماد�ت  بفتح 
بدفعها للمدعية بعد �ل�سحن و�أ�سارت �إىل �أنها قدمت رفق مذكرتها �ل�سابقة على �سبيل �ملثال عدد� 
عى عليها  من �لعقود �ملر�سلة لها عددها )3( عقود و)3( فو�تري خ�سم وترجمتها( و�أن موكلته �ملُدَّ
ِعية.  ِعية بوجود �تفاق معها على مو�سوع �خل�سم كما زعمت �ملُدَّ �أنه ل �سحة ملا ذكرته �ملُدَّ توؤكد 
على  ترجمتها  مع  قدمتها  �لتي  ِعية  �ملُدَّ �إليها  �أ�سارت  �لتي  �لثالثة  �لعقود  �سور  باأن  �أنوه  �أنني  كما 
�سبيل �ملثال هي �سور غري و��سحة وبياناتها مطمو�سة كما �أن مرفقات تلك �لعقود �لتي ذكرت فيها 

�خل�سومات ل يوجد فيها �أي توقيع للمدعى عليها لذلك ل يجوز �ل�ستدلل بها �إطالقا.
ِعية و�أن �ملذكرة رقم  ِعية فاإنه ل توجد �تفاقية توزيع فرعية بني �ملوكلة و�ملُدَّ ثانيا: خالفا لزعم �ملُدَّ
)2121( بتاريخ 9/فرب�ير/2000م �ملوقعة من �ملوكلة و�سركة ).....( قد �أكدت �أن �ملوزع �ملعتمد 
�سركة  �أن  �أكدت  كما   .).....( �ل�سادة  هم  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف   ).....( �إطار�ت  ملاركة 
�أنها  �ل�سرقية كما  �ملنطقة  لها يف  موؤ�س�سة ).....( موزعا  �ل�سادة/  ).....( قد عينت عام 1983 
�أي �سركة ).....( قد عينت �سركة ت�سم كاًل من �ل�سادة موؤ�س�سة ).....( وموؤ�س�سة ).....( كموزع 
ِعية حاولت تف�سري ما جاء فيها  فرعي باملنطقة �لغربية. ويت�سح مما ورد يف �ملذكرة �ملذكورة �أن �ملُدَّ
ِعية وكيال لها كما  تف�سريً� مغايرً� للحقيقة فاملوكلة مل حتدد للوكيل �لعام �سركة ).....( �ختيار �ملُدَّ
ِعية وكياًل فرعيًا لها و�أن �لتفاقيتني  زعمت بل �أكدت �ملذكرة �أن �سركة ).....( هي �لتي عينت �ملُدَّ
ِعية بالئحة �لدعوى )مرفق 1، 2( توؤكد  ِعية و�سركة ).....( �للتان �أرفقتهما �ملُدَّ �ملربمتني بني �ملُدَّ
�أي  ِعية موزعا فرعيا و�أن  ِعية تنح�سر مع �سركة ).....( �لتي عينت �ملُدَّ �أن عالقة �ملُدَّ كل منهما 
�لتي   ).....( �سركة  نحو  لها  ملزمًا  يعترب  �ملذكورتني  �لتفاقيتني  ِعية مبوجب  �ملُدَّ به  قبلت  �لتز�م 
�إخالل  حال  يف  �لتفاقية  �إلغاء  حق  لها  �ملذكورة  �ل�سركة  �أن  �أو�سحت  كما  �لتز�ماتها  لها  حددت 
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ِعية بن�سو�سها و�أكدت �أنه ل يحق للمدعية �ملطالبة باأي تعوي�ص مايل ب�سبب �إلغاء هذه �لتفاقية  �ملُدَّ
ِعية و�سركة ).....(. وكل ذلك يوؤكد ب�سورة قطعية وجازمة �أن �لعالقة تنح�سر حتديدً� ما بني �ملُدَّ
عى  ِعية �لو�رد يف �لفقرة ) �أ( من �ملادة )ثالثا( من مذكرتها �أن �ملُدَّ ثالثًا: وفيها يتعلق بزعم �ملُدَّ
ِعية موزعًا فرعيًا لها يف �ملنطقة �لو�سطى و�لريا�ص وفقا  عليها �ألزمت �سركة ).....( باأن جتعل �ملُدَّ
عى عليها و�سركة ).....( �ملوزع �لعام ملنتجاتها يف �ململكة  لالتفاقية �ملربمة عام 1998م بني �ملُدَّ
تعني  باأن   ).....( �سركة  �لرئي�ص  �ملوزع  تلزم  �ملذكورة مل  �لتفاقية  �أن  �لزعم  هذ�  على  ردنا  فاإن 
�إذ ورد حرفيًا يف تلك  ِعية موزعًا فرعيًا لها يف �ملنطقة �ملذكورة بل تركت لها حرية �لختيار  �ملُدَّ
�لتفاقية ما يلي: )للموزع �حلق يف تعيني موزعني من �لباطن يف �ململكة ح�سب �ختياره لكي يروج 
2-موؤ�س�سة   ).....( 1-موؤ�س�سة  يلي:  كما  موزعني  يعني  وهنا  للمنتجات  و�لتوزيع  �ملبيعات  وي�سجع 
عى عليها بتعيني  ).....(. وبذلك يت�سح باأن �ملوزع �لعام )�سركة ).....(( مل يكن ملزمًا من �ملُدَّ

ِعية موزعًا فرعيًا بل كان له حق �لختيار كاماًل وتعيينه للمدعية مت بناَء على ذلك �حلق. �ملُدَّ
ِعية �لو�رد يف �لفقرة )ب( من �ملادة )ثالثًا( من مذكرتها �لتي زعمت فيها  ر�بعًا: وردً� على قول �ملُدَّ
عى عليها وذلك بناَء على ما ورد يف �لبندين  وجود عالقة مبا�سرة و�لتز�مات متبادلة بينها وبني �ملُدَّ
ِعية بال�سر�ء  )6( و)7( من �تفاقية �لتوزيع �لفرعية �ملربمة بني �ملوزع �لعام )�سركة ).....(( و�ملُدَّ
�ملبا�سرة من �سركة ).....( نو�سح �أنه �سبق لنا �لرد عليه وقد �أكدنا �أن �لتفاقية �ملذكورة ملزمة 

لطرفيها دون غريهما.
ِعية فقد �سبق �لرد عليها بالتف�سيل. خام�سًا: فيما يتعلق بطلبات �ملُدَّ

ِعية مذكرة �سمنها ما يلي: �أن �لعالقة  ويف جل�سة 1428/7/14هـ ح�سر �لطرفان وقدم وكيل �ملُدَّ
عى عليها و�لدليل على ذلك طلبات �سر�ء �لب�سائع �ملبا�سرة �لتي  ِعية و�ملُدَّ �لتعاقدية ثابتة بني �ملُدَّ
عى عليها ل�سد�د قيمة �ملنتجات وقد  كانت تتم بينهما و�لعتماد�ت �مل�ستندية �ملبا�سرة ل�سالح �ملُدَّ
�سبق تقدميها كم�ستند�ت �إ�سافية �إىل ثبوت �لعالقة �لتعاقدية غري �ملبا�سرة و�لتي متثلت يف تعيني 
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ثابت مبوجب خطابات  وذلك  عليها  عى  �ملُدَّ عليها مبو�فقة  عى  �ملُدَّ ملنتجات  فرعيًا  موزعًا  ِعية  �ملُدَّ
�إير�دها يف �جلل�سات  �لتي �سبق  �لتفا�سيل  و�لتي �سبق تقدميها وقد ورد فيها بع�ص  عى عليها  �ملُدَّ
ِعية بفروق �لأ�سعار وقيمة �لر�سوم �جلمركية �مل�سددة عليها  �ل�سابقة كما ورد فيها �أن مطالبة �ملُدَّ

بالزيادة تنق�سم �إىل مرحلتني:
عى عليها بن�سب �خل�سم وقامت بتحويله للمدعية بالفعل كما هو  1-�ملرحلة �لأوىل: �أقرت فيها �ملُدَّ
مثبت يف �ملرفقات �ل�سابقة وذلك من عام 1981م �إىل عام 1986م وبلغت قيمة �خل�سم �لإجمايل 
فيها ثالثة ماليني وثالثمائة وثمانية وثالثون �ألفًا وت�سعمائة وت�سعة دولرً� �أمريكيًا و�أربعة و�أربعون 
�سنتًا )3.338.909.44( وبلغت قيمة �لر�سوم �جلمركية �مل�سددة بالزيادة على هذه �خل�سومات 
�سنتًا  و�ستون  و�أربعة  �أمريكيًا  دولرً�  وع�سرون  وو�حد  و�ستمائة  �ألفًا  و�أربعون  و�ثنان  مائة  مبلغ 

.)142.621.64(
�أ�سعار م�ستحقة لها من  عى عليها بت�سديد قيمة فروق  ِعية �ملُدَّ 2-�ملرحلة �لثانية: تطالب فيها �ملُدَّ
عام 1986م �إىل عام 2002م بلغت قيمة �خل�سم �مل�ستحق لها مبلغ ع�سرة ماليني و�ستمائة وثالثة 
و�أربعون �ألفًا وت�سعمائة و�سبعة وت�سعون دولرً� �أمريكيًا وخم�سة وخم�سون �سنتًا )10.643.997.55( 
وبلغت قيمة �لر�سوم �جلمركية �مل�سددة بالزيادة على هذه �خل�سومات مبلغ مليون ومائتان و�ثنان 

و�أربعة وع�سرين دولرً� �أمريكيًا وثمانية و�أربعني �سنتًا )1.202.024.48(.
�لتي حلقت باملدعية نتيجة ت�سريب منتجات  �أما بالن�سبة للمطالبة بالتعوي�ص عن �خل�سائر  ثالثًا: 
بوجود  عليها  عى  �ملُدَّ �أقرت  فقد  لها:  �ملحددة  �لتوزيع  منطقة  يف  متدنية  باأ�سعار  وبيعها  ِعية  �ملُدَّ
عى عليها  ِعية و�ملُدَّ �لت�سريب كما �أن هناك ما يوؤكد �أي�سًا ثبوت �لعالقة �ملبا�سرة يف �لتعامل بني �ملُدَّ
عى عليها للمدعية وقدره )10%( وبالتايل يوؤكد �سحة مطالبة  كما يثبت �خل�سم �لذي منحته �ملُدَّ
ِعية با�سرتد�د قيمة �خل�سومات �ملقررة وقيمة فروق �جلمارك كما يثبت �أي�سًا م�ساألة �لت�سريب  �ملُدَّ
ِعية تطلب  ِعية يف �ملطالبة بالتعوي�ص عن ذلك. وعليه فاإن �ملُدَّ عى عليها و�أحقية �ملُدَّ يف منتجات �ملُدَّ
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�حلكم لها بكافة طلباتها �ل�سابقة تعوي�سها عن �لأ�سر�ر و�خل�سائر �لتي حلقتها ب�سبب ت�سرفات 
عى عليها. �ملُدَّ

عى عليها باإعطائهم  ِعية هل هناك �تفاق مكتوب بني موكلته وبني �ملُدَّ وقد �ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
خ�سم على �ملبيعات حمل �ملطالبة فاأجاب باأنه لي�ص هناك �تفاق مكتوب بل هناك �تفاق �سفهي لهذ� 
�خل�سم وقد عمل به من تاريخ 1981م حتى 1986م وبعد ذلك �لتاريخ مل تقم باإعادة مبلغ خم�سوم 
ملوكلته بل يتم �إر�سال �لفو�تري ب�سعرها �لأ�سا�سي ول يتم �إعادة �أية مبالغ حم�سومة ثم �ساألته �لد�ئرة 
هل كان تعامل موكلته �سابقًا قبل عام 1986م بت�سديد مبالغ �لفو�تري بال�سعر �لثابت فيها �أم بعد 
عى  ��ستقطاع ن�سبة �خل�سم فاأجاب باأن موكلته كانت تقوم بت�سديد مبلغ �لفاتورة كاماًل ثم تقوم �ملُدَّ
�عتماد�ت  �إ�سد�ر  يكون عن طريق  �لت�سديد  �إن  �إليها حيث  �ملبلغ  ن�سبة �خل�سم من  باإعادة  عليها 
عى عليها بخ�سم �لن�سبة  بنكية قبل �إر�سال �لب�ساعة وبعد ��ستالم �لب�ساعة من قبل موكلته تقوم �ملُدَّ

و�إعادة �ملبلغ �ملح�سوم.
�سبق  عما  تخرج  مل  مذكرة  عليها  عى  �ملُدَّ وكيل  وقدم  �لطرفان  ح�سر  1428/8/27هـ  جل�سة  ويف 
ِعية من م�ستند تذكر �أنه يدل على �خل�سم  عى عليها �أن ما �أبرزته �ملُدَّ تقدميه وقد ذكر وكيل �ملُدَّ
فاإنه ل يتكلم عن �أي �تفاق بني �لطريف و�إمنا يتكلم عن �لأ�سو�ق يف منطقة �خلليج ومنها �ل�سعودية 
و).....(   ).....( من  جتابهها  �لتي  و�ملناف�سة  و�إير�ن  �لعر�ق  يف  �ملنخف�سة  �لأ�سعار  وم�ستويات 
و�سيا�سة �ل�سركة يف جمابهة �نخفا�ص �لأ�سعار و�ملناف�سة و�أن �ل�سركة �مل�سنعة ل ت�ستطيع تخفي�ص 
�ل�سركات �ملنتجة  �إليه جميع  باملائة وهذ� �لأمر طبيعي وتلجاأ  �أكرث من ع�سرة  �لأ�سعار يف �ملنطقة 
يف �لعامل حيث تخف�ص �لأ�سعار ملجابهة �ملناف�سة و�لك�ساد وترفعها عند �زدياد �لطلب ول يوجد يف 
ِعية تزعم �أن �لتفاق  �خلطاب �أي ن�ص يدل على �أنه ي�سكل �تفاقا بني �لطرفني وعلى كل حال فاإن �ملُدَّ

على �خل�سومات كان منذ عام 1986م بينما تاريخ هذ� �خلطاب هو 2001/5/30م.
�ملالية  حالتها  �سوء  هو  للمدعية  توكيلها   ).....( �سركة  �إلغاء  �ل�سبب يف  �أن  �سبق  ما  �إىل  ون�سيف 
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�ملو�فق  �ملوؤرخ يف 1423/1/21هـ  ِعية من ).....(  �ملُدَّ �إىل  �ملوجه  �ملرفق  يت�سح من �خلطاب  كما 
ِعية تعاين من �سائقة مالية �أدت �إىل فقد�نها �لتوكيل فلماذ� مل تطالب  2002/2/16م فلو كانت �ملُدَّ
باخل�سومات �لتي تدعيها �أو على �لأقل �أن تطلب �أن ت�سدر لها ب�ساعة على �أن حت�سم قيمتها من 
عى عليها نتيجة �حل�سومات. وهل يعقل �أن ت�سكت عن ما يزيد  �ملبالغ �لتي تزعم �أن لها بذمة �ملُدَّ
عن ع�سرة ماليني رياٍل ول تطالب بها �إل بعد رفعها هذه �لدعوى. �إن كل ما �سبق يدل على �أن هذه 
�ملطالبة ل �أ�سا�ص لها من �ل�سحة ول يوجد ما يوؤيدها بل بالعك�ص تدل على عدم �سحتها و�أنها مل 

تنفك عما يكذبها.
ِعية خالل �جلل�سة �ل�سابقة )بوجود  عى عليها �أنه ل �سحة �إطالقا ملا ذكره وكيل �ملُدَّ كما توؤكد �ملُدَّ
ِعية خ�سما على �ملبيعات و�أنه قد عمل به منذ عام 1981م حتى  �تفاق �سفهي بني �لطرفني مينح �ملُدَّ
نهاية 1986م( وباأن كل ما �أورده �ملذكور بهذ� �ل�سدد هو زعم ل �أ�سا�ص له من �ل�سحة. كما توؤكد 
�أنه ل �سحة فيما �تهم به �ملوكلة من �لتالعب يف مبالغ �لفو�تري تهربًا من �لأنظمة  عى عليها  �ملُدَّ
�أ�سا�ص له من  �لفو�تري هو كالم مر�سل ل  و�أن كل ما ذكره بخ�سو�ص هذه  �ليابان  �ملعمول بها يف 
�ل�سحة ول دليل يوؤيده و�أكد على عدم قبول �لدعوى لرفعها على غري ذي �سفة و�حتياطًا برف�ص 

�لدعوى.
ِعية مذكرة �سمنها ما ياأتي: ويف جل�سة 1428/11/24هـ ح�سر �لطرفان وقدم وكيل �ملُدَّ

قدمنا  و�أن  �سبق  وقد  موكلتي  وبني  بينها  �لو��سحة  �لعالقة  تنكر  تز�ل  ل  عليها  عى  �ملُدَّ �أن  �أوًل: 
عى  عى عليها و�إ�سافة �إىل ما �سبق نرفق خطاب �ملُدَّ بامل�ستند�ت ما يوؤكد �لعالقة بني موكلتي و�ملُدَّ
�ملوزع  هي  موكلتي  باأن  عليها  عى  �ملُدَّ فيه  تقر  و�لذي  2000/6/28م  بتاريخ   )2590( رقم  عليها 

�لفرعي لإطار�ت ).....( يف �ملنطقة �لو�سطى.
�أو�سحنا يف  لقد  فروق �جلمارك:  وقيمة  �ملقررة  قيمة �خل�سومات  برد  �ملطالبة  بخ�سو�ص  ثانيًا: 
عى عليها مبوجب  �ملُدَّ ت�سرتيها من  �لتي  �لب�ساعة  قيمة  تدفع  كانت  �أن موكلتي  �ل�سابقة  مذكر�تنا 
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وذلك خوفًا من  �ملحددة  بالن�سب  عليها  �ملتفق  �ملبالغ  قبل خ�سم  �ملبلغ  باإجمايل  بنكية  �عتماد�ت 
تعر�سها لعقوبات من �جلهات �لرقابية على �لأ�سعار يف �ليابان و�مل�سماة ).....( وقد كانت موكلتي 
تدفع ر�سوم جمركية ز�ئدة عن تلك �ملقررة فامل�سوؤولية تقع على �سركة ).....( لعدم مو�فاتها بهذه 
�لعام  و�لوكيل  عليها  عى  �ملُدَّ بني  �أ�سا�سًا  كانت  �تفاقية �خل�سم  �أن  �إىل  ون�سري  �ملخف�سة.  �لفو�تري 
�لن�سب للخ�سم  ).....( قبل بدء �تفاقية موكلتي معه عام 1979م ومنذ �سريانها مت تطبيق هذه 
قيمة  �إىل  �إ�سافة  ملوكلتي  �لن�سبة  تدفع هذه  عليها  عى  �ملُدَّ كانت  فقد  عام 1982م  و��ستمرت حتى 
عى عليها بعد ذلك عن �حت�ساب هذه �خل�سومات ملوكلتي وهو ما دعاها  �لعتماد�ت ثم توقفت �ملُدَّ
�إىل �إقامة هذه �لدعوى للمطالبة بقيمة �لفروق وكذلك قيمة ما حتملته موكلتي من زيادة يف �لر�سوم 
عى عليها �لأخري باأن �سور �لعقود �لثالثة غري و��سحة وبياناتها  �جلمركية. و�أما ما ورد يف مذكرة �ملُدَّ
مطمو�سة فاإن هذه مماطلة ل طائل من ور�ئها حيث �إن هذه �ملبالغ قد مت حتويلها ملوكلتي بالفعل 
عى عليها ونو�سح �أنه �سبق تقدمي �ملرفق رقم )5( يف مذكرتنا بتاريخ 1427/6/6هـ  من جانب �ملُدَّ
بيان فروق �لأ�سعار �ملحولة ملوكلتي من �سركة ).....(. وي�ستمل على هذه �ملبالغ �ملحولة ملوكلتي و�لتي 
تخ�ص �لطلبيات رقم )267، 268، 269( �سمن �ملبالغ �ملحولة ملوكلتي عام 1983م وموؤيدً� ب�سند 
عى عليها �أنها غري موقعة فاإنها مكتوب عليها  �لتحويل لهذه �ملبالغ كما �أن �ملرفقات �لتي ذكرت �ملُدَّ
مرفق بالعقد وعقد �لبيع هذ� موقع بدوره من �سركة ).....( و�لأهم من ذلك ما يوؤيد قطعًا وجود 
كما  لقيمة �خل�سومات  �لفعلية  �لتحويل  م�ستند�ت  وجود  من  �إليه  �أ�سرنا  ما  هو  هذه �خل�سومات 
ِعية �إخفاء مثل هذه �حلقائق و�إنكارها كما �أن �حلقوق ل تنق�سي مبرور  ذكرنا فال ينبغي لوكيل �ملُدَّ

�ملدة وملوكلتي �حلق يف �إرجاء �ملطالبة بها متى ما ترى ذلك منا�سبًا ول تالم على ذلك.
�أن  ونوؤكد  �ل�سابقة وعليه  عى عليها يف م�سمون خطابها �ملرفق يف مذكرتنا  �ملُدَّ ثالثًا: لقد جادلت 
عى عليها �مل�سار �إليه و�ملوؤرخ يف 2001/5/30م قد جاء فيه �إقر�ر �سريح بوجود خ�سم  خطاب �ملُدَّ
�جلل�سات  طو�ل  وجوده  تنكر  عليها  عى  �ملُدَّ كانت  ما  وهو  �ملنتجات  جميع  على   %10 بن�سبة  خا�ص 



1195

من  �ملزيد  على  �حل�سول  لنا  بالن�سبة  جدً�  �لع�سري  من  )...فاإن  ن�سه  ما  فيه  جاء  حيث  �ل�سابقة 
عى عليها  �ملُدَّ �أن  �لإ�سكال  ولكن  �أ.ه(  و�لبالغ %10...  �إىل �حل�سم �خلا�ص �حلايل  �إ�سافة  �حل�سم 
كانت تعتمد يف جميع دفوعها �ملقدمة يف �لدعوى على �أ�سلوبي �لنكول �أو �لإنكار �ملطلق غري �مل�سبب.
ر�بعًا: فيما يخ�ص م�سكلة ت�سريب �لإطار�ت: لقد بينا يف مذكرتنا بتاريخ 1427/6/6هـ �أن �سركة 
).....( كما هو من�سو�ص عليه يف �تفاقية �لتوزيع �حل�سرية مع �سركة ).....( هي �مل�سدر �لوحيد 
من  �ملبا�سر  بال�ستري�د  يقومون  �سما�سرة  وجود  عن  م�سوؤوليتها  تن�ساأ  هنا  ومن   ).....( لكفر�ت 
�إليه  عى عليها يف خطابها �مل�سار  �أقرت �ملُدَّ م�سنع ).....( ويبيعون يف منطقة توزيع موكلتي وقد 
�أعاله رقم )3536( بتاريخ 2001/5/30م بوجود م�سكلة �لت�سريب كما نرفق خطاب �سركة ).....( 
�لتكر�ر  ولعدم  �لإطار�ت  ت�سريب  ل�سركة ).....( بخ�سو�ص م�سكلة  �ملوجه  بتاريخ 2000/7/31م 
نحيل �إىل ما �سبق ذكره يف هذ� �ملو�سوع يف مذكر�تنا �ل�سابقة ونوؤكد مت�سك موكلتي بحقها �ل�سرعي 
يف �لتعوي�ص عما حلقها من �أ�سر�ر نتيجة هذ� �لت�سريب �جلائز وهذ� �لت�سرف من �سركة ).....( 
�لتي متادت يف تو�سيع نطاق �أ�سو�قها لتحقيق �أكرب مكا�سب مادية ممكنة وذلك على ح�ساب �لإ�سر�ر 
من   �سخمة  بكمية  لل�سر�ء  �لجتاه  �إىل  بالعمالء  �أدى  �لذي  �لأمر  �ل�سعودية  يف  موزعيها  مب�سالح 
�لإطار�ت �ملت�سربة من نوعية �لإطار�ت نف�سها وباأقل من ع�سر �لتكلفة �لذي ��سرتت به موكلتي من 

عى عليها وقد �سبق �أن قدمنا خطاب من �سركة ).....( و).....( �ملُدَّ
 ملوكلتي بتاريخ 1422/2/28هـ وهو من �أكرب عمالء موكلتي يف ذلك �لوقت.

ما  على  �ل�سرعية  �ملبادئ  وتطبيق  �لدعوى  يف  �لنظر  بعد  �لد�ئرة  من  تطلب  موكلتي  فاإن  ختامًا: 
عى عليها من نكول �أو �إنكار يف �إجاباتها ومن ثم �حلكم ملوكلتي بجميع طلباتها �لتي  تقدمت به �ملُدَّ

عى عليها �سركة ).....(. �سبق ح�سرها يف مو�جهة �ملُدَّ
عى عليها ذكر �أنه مل يجد فيها ما ي�ستوجب �لرد وقرر �أنه يكتفي مبا �سبق و�أن  وبعد �طالع وكيل �ملُدَّ
ِعية قرر �كتفاءه مبا �سبق تقدميه ويف جل�سة هذ� �ليوم ح�سر �لطرفان و�أكد�  قدمه وكذ� وكيل �ملُدَّ

على �كتفاءهما مبا �سبق وبذ�ت �جلل�سة �سدر هذ� �حلكم.
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عى عليها �سركة ).....( �ليابانية باأن تدفع لها مبلغ )18.238.903(  ِعية تطلب �إلز�م �ملُدَّ ملا كانت �ملُدَّ
قيمة  مقابل  �أمريكي  دولر   )11.988.643( �لتايل:  �لنحو  على  ذلك  وتف�سيل  �أمريكي،  دولر 
ما  مع  عليها  عى  �ملُدَّ منتجات  من  ب�سر�ئها  ِعية  �ملُدَّ قامت  �لتي  �لطلبات  عن  �ملقررة  �خل�سومات 
ِعية من زيادة يف �لر�سوم �جلمركية، ومبلغ )6.349.460( دولر �أمريكي كتعوي�ص عن  حتملته �ملُدَّ

عى عليها. ِعية ب�سبب ت�سرفات �ملُدَّ �لأ�سر�ر �لتي حلقت �ملُدَّ
ِعية من قيمة �خل�سومات  �ملُدَّ به  عى عليها مما تطالب  �ملُدَّ بر�ءة ذمة  �لأ�سل  �أن  �إنه ومبا  وحيث 
ِعية قد عجزت عن �إثبات ما تطالب به؛ �إذ �إن  و�لر�سوم �جلمركية و�ل�سرر �لذي تدعيه، كما �أن �ملُدَّ
عى عليها ل يكفي لإثبات �لعالقة �لتعاقدية �لتي مل يوجد ما يدل عليها  ِعية من �ملُدَّ ثبوت �سر�ء �ملُدَّ
على طرفيه  �آثاره  تعود  عقد  وهذ�  ِعية  �ملُدَّ قبل  من   ).....( �سركة  مع  �لتعاقد  قيام  �لثابت  بينما 

فح�سب.
ِعية  ِعية باخل�سومات فاإن �لثابت من �أور�ق �لق�سية عدم وجود عقد مينح �ملُدَّ وبخ�سو�ص مطالبة �ملُدَّ
عى عليها، مما يجعل هذه �ملطالبة غري  ما طالبت به، كما مل يوجد �أي �لتز�م ي�سند ذلك من قبل �ملُدَّ

ِعية. مقبولة ول م�ستند لها. وكذ� هو �حلال يف �ساأن �لر�سوم �جلمركية �لتي تطالب بها �ملُدَّ
عى عليها فاإنه ف�ساًل عن عدم ثبوت  �ملُدَّ ِعية بال�سرر �لذي حلقها ب�سبب  �ملُدَّ وبخ�سو�ص مطالبة 
ِعية قد �أقرت باأن �ملت�سبب يف ت�سريب  عى عليها فاإن �ملُدَّ �لعالقة �لتعاقدية �أو �للتز�م من قبل �ملُدَّ
عى عليها وبيعها باأ�سعار متدنية هي �سركة ).....( نتيجة لتاأخرها يف ت�سجيل وكالتها  منتجات �ملُدَّ
1427هـ  لعام  )106/د/جت/15(  رقم  �حلكم  يف  كما  1422/7/23هـ  بتاريخ  �لتجارة  وز�رة  لدى 
�ل�سادر عن �لد�ئرة �لتجارية �خلام�سة ع�سر بفرع �لديو�ن بالدمام كما يف �ل�سفحة �لر�بعة منه 
غري  �ملطالبة  يجعل  ِعية  �ملُدَّ عن  �ل�سادر  �للتز�م  �أو  �لتعاقدية  �لعالقة  ثبوت  عدم  من  �سبق  وما 
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مقبولة ف�ساًل عن عدم ثبوت �ل�سرر �ملدعى به
و�أما بخ�سو�ص �خلطاب �ملوؤرخ يف 2001/5/30م فاإنه ل يت�سمن ما يفيد بوجود �تفاق بني �لطرفني 
بهذ� �خل�سو�ص، كما مل تظهر ن�سبة �خل�سومات �ملدعى بها يف فو�تري �ملطالبة بالثمن �أو �إي�سالت 

�ل�ستالم.
كما �أن ن�ص �خلطاب �مل�سار �إليه �إمنا يفيد بقيام �سركة ).....( باإجر�ء �خل�سم و�أنه ل ميكن لها 
�ملزيد من �حل�سم  لنا �حل�سول على  بالن�سبة  �لع�سري جدً�  )فاإنه من  ن�سه  ما  ورد  زيادته، حيث 
�أن �لتفاق كان منذ عام  ِعية تذكر  �ملُدَّ �أن  �إىل �حل�سم �خلا�ص �حلايل 10%(، ف�ساًل عن  �إ�سافة 
1986م بينما تاريخ هذ� �خلطاب يف 2001/5/30م مما ل تري معه �لد�ئرة �إمكان �ل�ستناد �إليه 

ِعية. لإثبات �خل�سومات �لتي تطالب بها �ملُدَّ
عى عليها بوجود �لت�سريب ووعدها بحل �مل�سكلة؛  ِعية من �إقر�ر �ملُدَّ ول يوؤثر يف ما �سبق ما ذكرته �ملُدَّ
ِعية كذلك �أقرت باأن �ملت�سبب يف  �إذ مع ما �سبق من عدم وجود عالقة عقدية بني �لطرفني فاإن �ملُدَّ

ذلك هو �سركة ).....(.
ِعية و�ملوقع  كما ل يوؤثر يف ما �سبق ما ورد يف �مل�ستند �لثالث �ملقدم وفق لئحة �لدعوى �لو�ردة من �ملُدَّ
عى عليها بتاريخ 25/�أبريل/1999م �إذ كما ت�سمنت �لإ�سارة �إىل �ملوزعني  بني �سركة ).....( و�ملُدَّ
ِعية �إل �أنه ذكر قبلها )للموزع �أي �سركة ).....(. �حلق يف تعيني موزعني من �لباطن يف  ومنهم �ملُدَّ
عى عليها على خلو م�سوؤوليتها مبقابل �ملوزعني من �لباطن. �ملنطقة، ح�سب �ختياره..( ثم ن�ست �ملُدَّ
لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى املقامة من موؤ�ض�ضة ).....( �ضد �ضركة ).....( اليابانية ملا 

هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/4350/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 247/د/جت/12 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 143/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/22هـ

عقد - ت�ضويق وتوزيع – تكييف القعد.

قيمة  و�حت�ساب  عليها  َعى  �ملُدَّ مع  �أبرمه  �لذي  توزيع  عقد  �أنه  يدعي  ما  بف�سخ  ِعي  �ملُدَّ مطالبة 
�لتلفزيونات �مل�ستلمة بثمنها �حلقيقي ولي�ص �لثمن �لذي ��سرت�ها به ل�ستمالها على عيوب فنية – 
�لن�ص يف عنو�ن �لعقد على �أنه عقد بيع، و�لن�ص يف �لبند �لثاين منه على �أنه و�فق �لطرف �لثاين 
ِعي للب�ساعة من قبل �ملوظف  ِعي( باأن ي�سرتي كميات من �أجهزة ).....( – ثبوت ��ستالم �ملُدَّ )�ملُدَّ
ِعي ومذيلة بختمه  �ملفو�ص منه بال�ستالم وتوقيع �ملوظف على �أو�مر ت�سليم �لب�ساعة على �أور�ق �ملُدَّ
وورود تلك �لب�ساعة يف �لفاتورة رقم ).....( بتاريخ ).....( مبوجب �أذون ت�سليم – �أثر ذلك: �أن 

حقيقة �لعقد هو عقد بيع ولي�ص توزيع – موؤدى ذلك: رف�ص �لدعوى.

تعاقد  ت�سمنت  �ملظامل  ديو�ن  لدى  ِعي  �ملُدَّ وكيل  تقدم بالئحتها  �لتي  �لق�سية  وقائع هذه  تتلخ�ص 
َعى عليها يف 1427/11/14هـ على ت�سويق وتوزيع منتجات �لأخرية من �لتلفزيونات  موكله مع �ملُدَّ
َعى عليها على تقوية �لئتمان من �أجل �حل�سول على �سمانات من �لبنوك وقع موكله  ولرغبة �ملُدَّ
على كمبيالت و�سيكات بقيمة )5.900.000( رياٍل نظري �حلد �لأعلى للم�سحوبات �ملتفق عليها 

من �لب�ساعة.
وحماولته  رياٍل   )400.000( قيمتها  تتجاوز  ل  �لتلفزيونات  من  جمموعة  موكله  �سحب  وبعد 
لتوزيعها تبني �أن �أ�سعار مثيالتها يف �ل�سوق �ملحلية من �ملاركات �لعاملية �جلديدة تقل عن �أ�سعارها 
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بن�سبة تفوق)50%( كما �أن �سمعتها �لتجارية رديئة لكرثة عيوبها �لفنية �لر�جعة لعيوب يف �لت�سنيع، 
َعى عليها طلبت من موكله  عندئذ طلب موكله �إرجاع �لب�ساعة لتعذر ت�سويقها وتوزيعها �إل �أن �ملُدَّ
بعد  مالية،  و�سائقة  �مل�سنع خل�سارة  لتعر�ص  قيمتها  �أقل من )70%( من  بن�سبة  �لتلفزيونات  بيع 
َعى عليها للجنة �لف�سل يف منازعات �لأور�ق �لتجارية بدعوى عن قيمة �ل�سيكات  ذلك تقدمت �ملُدَّ
فاأ�سدرت �للجنة حكمها باإلز�م موكله بدفع مبلغ )3.285.000( رياٍل و�ختتم مذكرته بطلب �إ�سد�ر 
�أمر وقتي بوقف تنفيذ قر�ر مكتب �لف�سل يف منازعات �لأور�ق �لتجارية رقم )1428/7/518هـ( 
َعى عليها با�ستالم  بتاريخ 1428/6/23هـ حلني �لف�سل يف �لدعوى �ملو�سوعية؛ و�حلكم باإلز�م �ملُدَّ
�لتلفزيونات �ملوجودة لدى موكله و�إلز�م موكله بدفع قيمة �لتلفزيونات �لتي باعها بثمنها �حلقيقي 

وهو )400.000( رياٍل.
ِعي وكالة  وباإحالة �لق�سية للد�ئرة �لتي با�سرت نظرها على �لنحو �ملبني بدفرت �ل�سبط، وب�سوؤ�ل �ملُدَّ
عن دعوى موكله بجل�سة �لثنني 1428/11/23هـ ذكر �أنها وفقًا ملا جاء بالئحة �لدعوى �ملت�سمنة �أن 
َعى عليها لتوزيع منتجاتها وفق �لعقد �ملوؤرخ يف 1427/11/14هـ وبعد ��ستالمه  موكله تعاقد مع �ملُدَّ
لكمية من منتج �ل�سركة تبني �أن �أ�سعارها مرتفعة جدً� وعيوبها �لفنية �لر�جعة �إىل عيوب �لت�سنيع 
كثرية وموكله م�ستعد لدفع قيمة �لكمية �لتي ت�سلمها و�ملقدرة باأربعمائة �ألف رياٍل، �أما ب�ساأن �ل�سيكات 
وب�سوؤ�ل  بات  ل عقد  توزيع  وناجتة عن عقد  ملوكله  ت�سليمها  يتم  ب�سائع مل  فاإنها عن  و�لكمبيالت 
ِعي وطلب مرفقات لئحة �لدعوى ومهلة  َعى عليها �جلو�ب ذكر �أنه ل �سحة لدعوى �ملُدَّ وكيل �ملُدَّ
بتقدمي  وكالة  ِعي  �ملُدَّ �لد�ئرة  فاأفهمت  لتقدمي جو�به مف�ساًل  و�أور�قها  �ل�سركة  ل�سجالت  للرجوع 
�أية م�ستند�ت  �أم  َعى عليها وما مت �سد�ده �سو�ء ما كان بالفو�تري  �ملُدَّ بيان بالب�سائع �مل�ستلمة من 
�أن ما  �أو�سح فيها  َعى عليه مذكرة جو�بية  �ملُدَّ �ل�سبت 1429/20/30هـ قدم  �أخرى، وبجل�سة يوم 
ِعي،  ِعي بدعو�ه �أن �لعقد �ملربم بني �لطرفني )عقد ت�سويق وتوزيع( وهذه مغالطة من �ملُدَّ ذكره �ملُدَّ
و�أن  مبعرفته،  لبيعها  تلفزيون  �أجهزة  ل�سر�ء  بيع(  )عقد  هو  �لطرفني  بني  �ملربم  �لعقد  �إن  حيث 
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�سركتنا ترغب يف �سمانات من �لبنوك، وعليه وقع موكله كمبيالت و�سيكات مببلغ )5.900.000( 
ِعي ل�سركتنا، حيث �إن �سركة  رياٍل لتقوية �ئتمان �سركتنا لدى �لبنوك، وهذه مغالطة و�تهام من �ملُدَّ
).....( )��ستثمار �أجنبي يف �ململكة( �سركة �سعودية – �أمريكية – ماليزية – ولي�ست بحاجة �إىل 
ِعي باإبر�م )عقد بيع( بتاريخ 1427/11/4هـ  �سمانات من �لبنوك كما يدعي. و�ل�سحيح قيام �ملُدَّ
مع �سركة ).....( لي�سرتي كميات من �أجهزة  �لتلفزيون ليتوىل بيعها يف مدن �ململكة ح�سب �ل�سروط 
ِعي من موكلته �أجهزة تلفزيون  �ملحددة يف �لعقد تف�سيليًا و�لتي مت تنفيذها فعليًا، وقد ��سرتى �ملُدَّ
وم�سغل �لأقر��ص �ل�سعودي وذلك مبوجب فاتورة مبيعات رقم )2301( بتاريخ 1427/11/1هـ مببلغ 

)5.970.000( رياٍل، و�لتزم ب�سد�د قيمة �لفاتورة كما يلي:
�أ - �سدد مبلغ )10.000( رياٍل �سعودي نقدً�.

ب – �سدد مبلغ )40.000( رياٍل �سعودي مبوجب �سيك م�سريف )449403( بتاريخ 2006/12/23م.
ج – �لتزم بال�سد�د مببلغ )5.920.000( رياٍل �سعودي مبوجب )9( ت�سعة كمبيالت.

ِعي جميع طلبياته من �لأجهزة ح�سب ما ذكر يف �لفاتورة رقم )2301( وذلك مبوجب )10(  ت�سلم �ملُدَّ
ِعي( وموقع عليها وبختمه �لر�سمي،  ع�سرة �أذون ت�سليم ب�ساعة مقدمة من موؤ�س�سة ).....( )�ملُدَّ
ومت ت�سلم �لب�ساعة من م�ستودعات �ل�سركة مبوجب )10( ع�سرة �أو�مر ت�سليم ب�ساعة موقع عليها 
ِعي مهلة ليتمكن من �سد�د قيمة �ل�سيكات �ملعادة  ِعي، طلب �ملُدَّ بال�ستالم من مفو�ص موؤ�س�سة �ملُدَّ
من �لبنوك دون ر�سيد، وقدم خطابه �ملوؤرخ يف 1428/6/5هـ �ملوجه لف�سيلة رئي�ص و�أع�ساء مكتب 

�لف�سل يف منازعات �لأور�ق �لتجارية يتعهد مبوجبه ب�سد�د قيمة �ل�سيكات.
�ملعادة،  �ل�سيكات  ب�سد�د قيمة  يلتزم  باأنه  يتعهد فيها  ل�سركتنا عدة خطابات  ِعي  �ملُدَّ وكذلك قدم 
لنا حكمان من  �أنه قد �سدر  يت�سح  بامل�ستند�ت  تقدم من قر�ئن مدعمة  بالتز�مه، ومما  ومل يف 
ِعي  جلنة �لأور�ق �لتجارية بوز�رة �لتجارة بجدة، وقد �كت�سب �حلكمان �لقطعية و�أن ما يدعيه �ملُدَّ
يف دعو�ه هو حماولة �لتهرب من �لوفاء مبا هو ثابت عليه �سرعًا وم�ستحق �لدفع ح�سب عقد �لبيع 
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ِعي ن�سخة منها وب�سوؤ�له عما طلب منه  و�لفو�تري و�لت�سليم و�ل�ستالم و�سد�د �لقيمة، ت�سلم وكيل �ملُدَّ
َعى عليها وما مت �سد�ده من فو�تري  يف �جلل�سة �ملا�سية من تقدمي بيان بالب�سائع �مل�ستلمة من قبل �ملُدَّ
�أو م�ستند�ت �أخرى و��ستعد�ده بذلك فعقب باأن �ملوظف �مل�سوؤول لدى موكله عن هذ� �ملو�سوع هارب 
وغري موجود ول ميكن �حل�سول على ما طلبت �لد�ئرة وب�سوؤ�له عن موكله ذكر �أنه ل يعلم مكانه 

و�آخر �ت�سال معه كان قبل �سهر من هذه �جلل�سة.

ِعي من دعو�ه ف�سخ  وتاأ�سياًل على ما تقدم من �لدعوى و�لإجابة، وحيث �إن غاية ما يهدف �إليه �ملُدَّ
َعى عليها و�حت�ساب قيمة �لتلفزيونات �مل�ستلمة بثمنها �حلقيقي ل�ستمالها على  عقد �لتوزيع مع �ملُدَّ

عيوب فنية.
بتاريخ 1427/11/4هـ  بيع  �لتقت يف عقد  �إر�دة �لطرفني  �أن  �لق�سية  �أور�ق  �لثابت من  �إن  وحيث 
�لطرف  و�فق  فقد  �لتفاق  هذ�  "مبوجب  )�لثاين(  �لبند  ن�ص  يف  جاء  وملا  عنو�نه،  �إىل  ��ستنادً� 
َعى عليها(  ِعي( باأن ي�سرتي كميات من �أجهزة �لتلفزيون �خلا�سة بالطرف �لأول )�ملُدَّ �لثاين )�ملُدَّ
"يلغى هذ� �لعقد بعد �لنتهاء من �سد�د قيمة �مل�سرتيات  ......."، كما جاء يف �لبند )�خلام�ص( 

بالكامل بني �لطرفني، ويف حالة �لرغبة يف �سر�ء كميات �أخرى يحرر عقد جديد .....".
ِعي للب�ساعة �لو�ردة يف �لفاتورة رقم )2301( بتاريخ 1427/11/1هـ  ومبا �أن �لثابت ��ستالم �ملُدَّ
مبوجب �أذون ت�سليم �لب�ساعة – �مل�سار فيها �إىل �لفاتورة �ملذكورة �أعاله وتفوي�ص موظفه ).....( 
على   – 2007/7/7م  تاريخ  يف  �آخرها  وكان  �لب�ساعة  ت�سليم  �أو�مر  على  وقع  �لذي  بال�ستالم 

ِعي ومذيلة بختمه. مطبوعات �ملُدَّ
�أن مبلغ  وتناق�سات منها  و��ستملت على مغالطات  ي�سندها  ِعي قد خلت مما  �ملُدَّ كانت دعوى  وملا 
�ل�سيكات و�لكمبيالت عن ب�سائع مل يتم ��ستالمها وناجتة عن عقد توزيع ل عقد بيع بات، �لأمر 
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ِعي. �لذي مت �إي�ساحه وجالئه �سلفًا، مما تنتهي �لد�ئرة معه �إىل رف�ص دعوى �ملُدَّ
لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/301/ق لعام 1423هـ، و 1/385/ق لعام 1424هـ، و 1/1752/ق لعام 1424هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 271/د/جت/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 409/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/12/21هـ

عقد – عقد توزيع– توزيع ح�ضري– خربة – �ضلطة الدائرة يف تقدير تقرير اخلبري - الدفع 

بالتزوير – تفوي�س – اإقرار �ضمني  – العرف التجاري.

َعى عليها بدفع �ملبالغ �لتي �سلَّمتها لها، ومل تت�سلم مقابلها ب�ساعة، وبدفع  ِعية باإلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
ِعية دعو�ها على  عًا �آخر ملنتجاتها باملخالفة لالتفاق مع ممثلها – تاأ�سي�ص �ملُدَّ تعوي�ص لتعيينها موزِّ
دً� بعدم بيع  َعى عليها مبوجب �لتفاق مع ممثلها متعهِّ ع �لوحيد ملنتجات �ملُدَّ ق، و�ملوزِّ �أنها هي �مل�سوِّ
ِعية وتعهده باللتز�م بالتعوي�ص حال �لإخالل بذلك – �إنكار  َعى عليها �إل لل�سركة �ملُدَّ منتجات �ملُدَّ
ع �لتفاق مع  عية فقط، ودفعها باأن �ل�سخ�ص �لذي وقَّ َعى عليها ح�سرية �تفاق �لتوزيع على �ملدَّ �ملُدَّ
ِعية  ِعية قد ��سطنعت تلك �لتفاقية �حل�سرية – عدم تقدمي �ملُدَّ ِعية ل ميثلها، و�أن �ل�سركة �ملُدَّ �ملُدَّ
ع  ِعية عن �إثبات �أن �ل�سخ�ص �ملوقِّ لأ�سل ذلك �لتفاق، و�إمنا �سورة �سوئية منه فقط – عجز �ملُدَّ
َعى عليها يف �لتوقيع �أو �أن له �سلطة ذلك – جريان �لعرف �لتجاري  معها �لتفاقية مفوَّ�ص من �ملُدَّ
على �أن عقود �لتوزيع �حل�سرية و�لتعهد�ت بني �أطر�فها ل تكون �إل من خالل �سخ�ص ذو �سفة ولي�ص 
جمرد عامل توزيع ب�سائع – �ملقرر �سرعًا �أن �لعادة حمكمة، و�أن �ملعروف عرفًا كامل�سروط �سرطًا، 

و�أن �ملعروف بني �لتجار كامل�سروط بينهم.
عى عليها  دة للمدَّ �نتهاء �ملحا�سب �لقانوين �ملنتدب يف �لدعوى �إىل ��ستبعاد جزء من �ملبالغ �مل�سدَّ
ِعية – �نتهاوؤه �إىل �أن �لفو�تري �ملختومة  بناًء على ��ستبعاده لبع�ص �لفو�تري �لغري خمتومة بختم �ملُدَّ
ِعية هما فاتورتان فقط، ول ينكر طرفا �لنز�ع باأن تعاملهما مل يقت�سر على هاتني �لفاتورتني  من �ملُدَّ
ِعية لهذه �لفو�تري يوؤكد �سحة  – �سلطة �لد�ئرة يف تقدير ما �نتهى �إليه �خلبري – عدم �إنكار �ملُدَّ
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�لتعامل بها – �حت�ساب قيمة �لفاتورتني �للتني ��ستبعدهما �خلبري.
ِعية �إجابة على �أ�سئلة  َعى عليها – عدم تقدمي �ملُدَّ مة من �ملُدَّ ِعية بتزوير بع�ص �لفو�تري �ملقدَّ دفع �ملُدَّ
�ملحا�سب  قام  ما  وحتديد  وقيمتها  بالتزوير  �لدعاء  بتاريخ  رة  �ملزوَّ �لفو�تري  حتديد  حول  �لد�ئرة 
َعى عليها �ل�سريك فيها �ليمني �أمام �لد�ئرة ب�سحة هذه �لفو�تري،  باعتماده منها – �أد�ء وكيل �ملُدَّ
نة للفو�تري و�سند�ت �لقب�ص  َعى عليها ن�سخًا كربونية ملوَّ ِعية – تقدمي �ملُدَّ و�أنه مت ��ستالمها من �ملُدَّ
مة للمحا�سب �ل�سابق و�إفادتها باأن �لأ�سول ت�ستلمها  وق�سائم �لإيد�ع، ومطابقة ذلك مع �لفو�تري �ملقدَّ
و�سالحيتها  �لتزوير  من  �لفو�تري  هذه  �سالمة  ذلك:  – �أثر  �لكربونية  �لن�سخ  لها  وتبقى  ِعية  �ملُدَّ

َعى عليها. ِعية باأن تدفع قيمتها �إىل �ملُدَّ لالحتجاج بها، و�إلز�م �ملُدَّ

نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم 32 بتاريخ 1350/1/15هـ.
قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ . وم�سمونه: "تويل ديو�ن �ملظامل �لنظر 

يف �لق�سايا �لنا�سئة عن �لأعمال �لتجارية بالتبعية �إىل حني �إن�ساء �ملحاكم �لتجارية".

تتلخ�ص وقائع هذه �لق�سية بالقدر �لالزم للبت فيها باأن وكيل �سركة ).....( ).....(، تقدم ملعايل 
لعام  )1/301/ق(  برقم  ق�سية  ُقيِّدت   ).....( �سركة  �سد  دعوى  بالئحة  �ملكلَّف  �لديو�ن  رئي�ص 
1423هـ، و�أحيلت �إىل �لد�ئرة �لتجارية �لر�بعة بالريا�ص، ثم �سدر فيها قر�ر �لد�ئرة رقم )61/د/
َعى عليها  جت/4/م( لعام 1423هـ، و�لقا�سي بعدم �خت�سا�ص �لد�ئرة مكانيًا، نظرً� لأن مقر �ملُدَّ
باملنطقة  �ملظامل  ديو�ن  بفرع  �لتجارية  للدو�ئر  ينعقد  �لخت�سا�ص  فاإن  وعليه  �لدمام،  مدينة 
�ل�سرقية، وبرفع �أور�ق �لق�سية ملعايل رئي�ص ديو�ن �ملظامل، �سدر توجيه معاليه باإحالة �أور�ق �لق�سية 
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بقيدها �ل�سابق للد�ئرة �لتجارية )�خلام�سة ع�سرة( بفرع �لديو�ن باملنطقة �ل�سرقية، ثم �سدر قر�ر 
باإلغاء  و�لقا�سي  1423هـ،  لعام  )60/د/ت/ج/15(  رقم  ع�سرة(  )�خلام�سة  �لتجارية  �لد�ئرة 
عري�سة �لدعوى �ملقامة من �سركة ).....( �سد �سركة ).....(؛ وذلك لرتك �سركة ).....( دعو�ها 
بتاريخ  �لديو�ن  رئي�ص  معايل  �إىل  وبالرفع  لها،  متابعة  �أو  مر�جعة،  دون  �أ�سهر  ثالثة  من  لأكرث 
1424/1/1هـ �سدر توجيه معاليه بحفظ �لق�سية، ثم تقدم وكيل �سركة ).....( �إىل معايل رئي�ص 
فيها  �ملر�جعة  معلِّاًل عدم  �ل�سابقة  ق�سيته  �ملر�فعة يف  باب  فتح  �إعادة  فيه  �لديو�ن بخطاب طلب 
َعى عليها، ومل يتم �لتو�سل ل�سيء من ذلك ح�سبما ذكره، فكان �سرح  بوجود م�ساٍع لل�سلح مع �ملُدَّ
معاليه بتاريخ 1424/6/5هـ باإعادة قيدها ق�سية من جديد، و�إحالتها �إىل هذه �لد�ئرة، وعليه مت 
جل�سة  لها  حددت  للد�ئرة  �لق�سية  وبورود  1424هـ  لعام  )1/1752/ق(  برقم  ق�سية  قيدها 
وعليه   ،).....( �سركة  ميثل  من  يح�سر  ومل   ،).....( �سركة  وكيل  فيها  ح�سر  1424/10/20هـ 
�إنهاء  ملحاولة  �أجاًل  وطلبا  �لطرفان،  فيها  جل�سة 1424/11/27هـ ح�سر  لنظرها  �لد�ئرة  حددت 
لعام  )1/1385/ق(  رقم  �لق�سية  �لد�ئرة  �إىل  �أحيلت  1424/12/6هـ  وبتاريخ  �سلحًا،  �لدعوى 
بفرع  �لعام  بالو�رد  �ملقيَّدة   ).....( �سركة  �سد   ).....( �سركة  من  �لدعوى  فيها  �ملقامة  1424هـ 
�لديو�ن برقم )3/2662( بتاريخ 1424/12/27هـ بعد �أن �سدر فيها قر�ر �لد�ئرة �لتجارية �لثالثة 
رقم )122/د/جت( لعام 1424هـ �ملت�سمن عر�ص �ملو�سوع على معايل رئي�ص �لديو�ن للتوجيه مبا 
ع�سرة(؛  )�خلام�سة  �لتجارية  للد�ئرة  1424هـ  لعام  )1/385/ق(  رقم  �لق�سية  �إحالة  نحو  ير�ه 
على  بناًء  وذلك  1424هـ؛  لعام  )1/1752/ق(  بالرقم  �ملقيدة  لديها  �ملنظورة  �لق�سية  مع  لت�سم 
�حتاد �أطر�ف �لنز�ع ومو�سوعه يف كال �لق�سيتني، فكان توجيه معاليه باإحالتها �إىل هذه �لد�ئرة، 
وبناًء على ذلك �أ�سدرت �لد�ئرة قر�رها رقم )31/د/جت/15( لعام 1425هـ، و�لقا�سي ب�سم �أور�ق 
�سركة  �سد   ).....( �سركة  من  �لدعوى  فيها  و�ملقامة  1424هـ  لعام  )1/385/ق(  رقم  �لق�سية 
).....( �إىل �لق�سية رقم )1/1752/ق( لعام 1424هـ، و�ملقامة فيها �لدعوى من �سركة ).....( 



1207

�سد �سركة ).....(، و�لتي �سبق �أن ُقيِّدت ق�سية برقم )1/301/ق( لعام 1423هـ، بناًء على �حتاد 
�أطر�ف �لنز�ع ومو�سوعه يف هاتني �لق�سيتني، وكان ذلك بجل�سة 1425/3/7هـ، و�لتي ح�سر فيها 
).....( ب�سفته وكياًل عن �سركة ).....(، و).....( ب�سفته �سريكًا ووكياًل عن �ل�سريك �لآخر يف 
م مذكرة ذكر فيها  َعى عليها، وب�سوؤ�ل وكيل �سركة ).....( عن حترير دعو�ه قدَّ �سركة ).....( �ملُدَّ
�أن موكلته تعاقدت مع �سركة ).....( يف �ل�سهر �لأول من �لعام 2001م على �أن تقوم موكلته بت�سويق 
منتجات �سركة ).....( من زيوت ).....(، يف مدينة �لريا�ص فح�سدت موكلته طاقتها لهذ� �لأمر، 
رياًل  و�ستون  وثمانية  وخم�سمائة  �ألفًا  وخم�سون  وثمانية  ومئتان  مليونان  وقدره  مبلغًا  ودفعت 
�أنها قد �أخلت بذلك، ومل ت�سلم  )2.258.568( يف مقابل ب�سائع ت�سلمها لها �سركة ).....(، �إل 
موكلته �لب�سائع كاملة، وذكر �أن موكلته �أبرمت بتاريخ 2001/1/1م �تفاقًا مع �سركة ).....( يق�سي 
�ل�سابق ذكرها، وقد مثَّل موكلته يف هذ�  ق �لوحيد ملنتجات �سركة ).....(  باأن تكون موكلته �مل�سوِّ
�ملندوب   ).....( �ملدعو   ).....( �سركة  مثَّل  كما  �مل�سرتيات،  �إد�رة  مدير   ).....( �ملدعو  �لتفاق 
�لإقليمي ل�سركة ).....( مبنطقة �لريا�ص و�لق�سيم، كما �أن �ملدعو ).....( قد حرر ورقة ت�سمنت 
تعهدً� بعدم بيع منتجات �سركة ).....( يف مدينة �لريا�ص �إل ل�سركة ).....(، و�للتز�م بتعوي�سها 
عة من �ملدعو ).....( وخمتومة بختم �سركة ).....(،  �إذ� ما ح�سل خالف ذلك، وهذه �لورقة موقَّ
كما ذكر �أن �سركة ).....( قد �أخلَّت بهذ� �لتفاق، وقامت بتعيني وكيل �آخر ملنتجاتها دون مو�فقة 
موكلته على ذلك؛ مما �أحلق �سررً� مبوكلته، وذلك مقارنة باجلهد �لذي بذلته يف ت�سويق �ملنتج، 
وذكر �أنه �سبق و�أن �أحيل هذ� �خلالف �إىل حما�سب �إحدى �ل�سركات �لعاملة يف �ملجال نف�سه، وذلك 
بوكيلها  ممثلة   ).....( و�سركة   ،).....( �لعام  مبديرها  ممثلة  موكلته  بني  مباحثات  عدة  بعد 
).....(، وكانت نتيجة هذ� �لتقرير �أن �أثبت ملوكلته مبلغًا قدره ت�سعمائة وخم�سة و�سبعون �ألفًا ومائة 
وت�سعة وخم�سون رياًل )975.159( متثل قيمة �لب�سائع �لتي دفعتها موكلته ثمنها، ومل تقم �سركة 
).....( بت�سليمها، كما ذكر �أن �ملحا�سب طلب �لجتماع مع طريف �لنز�ع، ومت ذلك م�ساء يوم �لأحد 



1208

1423/6/23هـ، وخرج �لأطر�ف بورقة من ت�سعة بنود منها: �أن �ل�سخ�ص �ملفوَّ�ص من �سركة ).....( 
�لفو�تري  حتديد  مت  كما  موكلته،  مع  و�لت�سليم  و�ل�ستالم  �لتفاقيات  لإبر�م  ).....(؛  �ملدعو  هو 
�ل�سحيحة و�مل�ستبعدة، وكان ذلك بح�سور وتوقيع وكيل �سركة ).....( �ل�سابق ذكره، و�ختتم دعو�ه 
بطلب �إلز�م �سركة ).....( باأن تدفع ملوكلته مبلغًا قدره )975.159( رياًل قيمة �لب�سائع �لتي مل 
ت�سلمها �سركة ).....( ملوكلته، وكذلك �إلز�مها بدفع مبلغ مليون رياٍل )1.000.000( ح�سب �لفقرة 
وخم�سمائة  مليون  مبلغ  بدفع  �إلز�مها  وكذلك  2001/1/1م،  يف  �ملحررة  �لتفاقية  من  )�لر�بعة( 
و�سبعة و�أربعون �ألفًا وثالثمائة وع�سرون رياًل )1.547.320( رياًل مقابل �خل�سائر �لتي تكبدتها 
عى عليها، وكذلك �إلز�مها بدفع مبلغ مليون ومائتان وثالثة  موكلته يف �سبيل ت�سويق �ملنتجات للمدَّ
وع�سرين �ألفًا ومائة و�ستة ع�سر رياًل )1.223.116( رياًل مقابل �لغر�مات و�جلز�ء�ت �لتي حلقت 
مبوكلته نظري عدم قدرتها على �لوفاء بالتز�ماتها جتاه �لتجار �ملتعاقدين معها ب�سبب �إخالل �سركة 
�ألفًا  و�ستون  وثالثة  خم�سمائة  وقدره  مبلغ  بدفع  �إلز�مها  وكذلك  �ل�سابقة،  باتفاقيتها   ).....(
و�أربعمائة و�أربعون رياًل )563.440( رياًل مقابل �ملبلغ �ملحجوز ملوكلته ل�سركة ).....( دون وجه 
حق؛ مما فوَّت على موكلته فر�سة �لك�سب �مل�سروع، وكذلك �إلز�مها بدفع مبلغ وقدره �أربعة ماليني 
وخم�سمائة و�ستون �ألف رياٍل )4.560.000( تعوي�سًا عن �إخاللها بالتفاقية �ملرَبمة مع موكلته، 
رة  وذلك ببيعها منتجاتها لغري موكلته، وكذلك �إلز�مها باأتعاب �ملحاماة وم�ساريف �لدعوى، و�ملقدَّ
وكالة ع�سرة ماليني  ِعي  �ملُدَّ يطالب  �لتي  �ملبالغ  وبذلك ي�سبح جمموع  رياًل،  مببلغ )475.841( 
وثالثمائة و�أربعة و�أربعون �ألفًا وثمامنائة و�ستة و�سبعون رياًل )10.344.876(، وبعر�ص ذلك على 
م بجل�سة 1425/5/4هـ مذكرة من �سفحتني ومعها ثالثة مرفقات، ذكر  وكيل �سركة ).....( قدَّ
فيها �أن ما جاء يف دعوى وكيل �سركة ).....( غري �سحيح جملة وتف�سياًل، و�ل�سحيح �أن موكلته من 
�سركة جتارية ت�ستورد �لزيوت ).....(، ومن ثم تبيعها يف �أ�سو�ق �ململكة لكثري من �لعمالء، ومن 
بينهم �سركة ).....(، و�أ�سار �إىل ما �أرفقه من �سور فو�تري �سادرة من موكلتهم خلم�سة من �لعمالء 
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غري �سركة ).....(، و�أما بالن�سبة لالتفاقية �لتي �حتجت بها �سركة ).....( يف دعو�ها، فجو�به 
على ذلك �أنها طلبت فتح ح�ساب لدى موكلته، و�أن يكون �لدفع بعد خم�سة و�أربعون يومًا من تاريخ كل 
مع  ��ستمر  �لتعامل  �أن  وذكر  رياٍل،  �ألف  و�ستمائة  مليونًا  يتجاوز  ل  للمديونية  �أعلى  ب�سقف  فاتورة 
و�أن  رياًل،   )1.581.322( تبلغ  مديونية  ذمتها  يف  تر�كم  حتى  �لطريقة  بهذه   ).....( �سركة 
ع عليها �ملدعو ).....(،  �لتفاقية �لتي حتتج بها �سركة ).....( ل �أ�سا�ص لها من �ل�سحة، و�أن �ملوقِّ
هو �أحد موظفي موكلته، ولي�ص لديه تفوي�ص �أو �سالحية بتوقيع مثل هذه �لتفاقيات، ومثل ذلك يقال 
عة منه ب�ساأن تعوي�ص �سركة ).....( حال �لإخالل بالتفاقية �ملزعومة، كما ذكر �أن  عن �لورقة �ملوقَّ
هذه �لتفاقية حمررة على �أور�ق �سركة ).....( �لر�سمية، ول عالقة ملوكلته بها، و�أكد �أن �لعالقة 
�ل�سريك  �أ�سار  كما  بالآجل،  �لبيع  توزيع عن طريق  ).....( هي عالقة  ب�سركة  موكلته  تربط  �لتي 
ِعية يف �لأ�سا�ص يف �ملحكمة �لعامة بالريا�ص، ومن  و�لوكيل يف �سركة ).....( �إىل �أن موكلته هي �ملُدَّ
ثم يف ديو�ن �ملظامل بالريا�ص قبل �أن ت�سم �أور�قها �إىل هذه �لق�سية �لتي مل يكونو� يعلمون عنها 
�سيئًا، وختم جو�به بطلب �إلز�م �سركة ).....( باأن تدفع ملوكلته مبلغًا قدره مليون وخم�سمائة وو�حد 
�ألفًا وثالثمائة و�ثنان وع�سرون رياًل )1.581.322( متثل قيمة �لب�سائع �لتي ��ستلمتها  وثمانون 
�سركة ).....( من موكلته، ومل ت�سدد قيمتها حتى �لآن، وبعر�ص ذلك على وكيل �سركة ).....( طلب 
َعى  �أن �ملدعو ).....( لديه تفوي�ص بالتوقيع عن �ملُدَّ �أجاًل للرد، وقد طلبت منه �لد�ئرة ما يثبت 
عليها، كما طلبت �لد�ئرة من �لطرفني �لتفاق على حما�سب قانوين؛ ليقوم باإجر�ء �ملحا�سبة بينهما 
جل�سة  �إىل  �لق�سية  نظر  تاأجيل  مت  وعليه  نهائيته،  �إىل  2000/1/30م  بتاريخ  �لتعامل  بد�ية  من 
�إجر�ء  ما خطابًا من ).....( يت�سمن مو�فقتهما على  �لتي ح�سرها �لطرفان، وقدَّ 1425/6/8هـ 
�ملحا�سبة بني �لطرفني بعد تعميد �لد�ئرة لهما بذلك، وب�سوؤ�ل وكيل �سركة ).....( عن �إثبات �أن 
م  �سًا بالتوقيع نيابة عنها ��ستمهل لذلك، وقدَّ �ملوظف لدى �سركة ).....( �ملدعو ).....( كان مفوَّ
مذكرة �أنكر فيها �أن تكون موكلته تقدمت بطلب فتح ح�ساب لدى �سركة ).....(، وذكر �أن موكلته 
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تقوم بالدفع �أوًل، ثم يتم �إر�سال �لب�سائع، و�أكد �أن �ملدعو ).....( هو �مل�سوؤول عن جميع �لتعاقد�ت 
�لتي تربمها �سركة ).....(، و�أنها ملزمة بها، و�أن �إقر�ر �لوكيل �ل�سرعي بذلك يف حم�سر �لجتماع 
مع �ملدير �لعام ملوكلته مبحا�سب �سركة ).....( - �ملعنيَّ من �لطرفني قبل نظر �لق�سية – دليل على 
وبجل�سة 1425/7/29هـ   ،).....( �سركة  نيابًة عن  �لتفاقيات  وعقد  بالتوقيع  �سًا  مفوَّ كونه  �سحة 
م وكيل �سركة ).....( مذكرة مل تخرج عما �سبق وذكر �أن �ملدعو ).....( هو  ح�سر �لطرفان، وقدَّ
�ملفوَّ�ص عن �سركة ).....( يف توقيع �لتفاقيات مع موكلته، وذلك باإقر�ر وكيلها �ل�سابق، وذلك يف 
�لورقة �ملوؤرخة يف 1423/6/23هـ، وبعر�ص ذلك على �ل�سريك و�لوكيل عن �ل�سريك �لآخر يف �سركة 
).....( �أجاب باأن وكيل �سركة ).....( مل يقم باإح�سار �أ�سل هذه �لورقة �لتي يحتج بها، مفيدً� باأن 
�لعامة  �ملحكمة  �أمام  �لدعوى  �إقامة  ).....( يف  �سركة  وكياًل عن  كان  باإقر�ره  يحتج  �لذي  �لوكيل 
�لطرفني  �تفاق  بعد   ).....( �ل�سعودية  �ملجموعة  تعميد  مت  1425/9/6هـ  جل�سة  ويف  بالريا�ص، 
�ملحا�سبة بني  �ملحا�سب، وذلك لإجر�ء  �إليها  يتو�سل  �لتي  بالنتيجة  و�لتز�مهما  �حلا�سرين عليها، 
�لطرفني  �لتعامل بني  بد�ية  �لآخر من  تبقى لكل طرف لدى  �سركة ).....( و�سركة ).....(، وما 
ويف   ،).....( �ل�سعودية  �ملجموعة  عن  ممثاًل   ).....( بح�سور  نهايته  �إىل  2000/1/31م  بتاريخ 
م �لأخري ن�سخة من �لتقرير  1425/11/14هـ ح�سر طرفا �لدعوى، وممثل �ملكتب �ملحا�سبي، وقدَّ
كل  من  بالق�سية  �خلا�سة  �مل�ستند�ت  من  ��ستلمه  ملا  و�سفًا  و�ملت�سمن  �لق�سية،  هذه  يف  �ملحا�سبي 
طرف فيها، و�إبد�ء ر�أيه حول ما مت ت�سليمه له، وما يقر به كل طرف، وما ل يقر به، كما ت�سمن 
مة من  �قرت�حه بت�سنيف �لفو�تري على ثالث جمموعات تكون �لأوىل باعتماد كامل �لفو�تري �ملقدَّ
�سركة ).....(، وعليه يكون �مل�ستحق ل�سركة ).....( مبلغ )1.559276(، و�ملجموعة �لثانية �عتماد 
�لفو�تري �ملوؤ�سر عليها بال�ستالم فقط، وعليه يكون �مل�ستحق ل�سركة ).....( مبلغ )1.353.471(، 
و�ملجموعة �لثالثة �لفو�تري �لتي تقر بها �سركة ).....( فقط، وعليه يكون �مل�ستحق ل�سركة ).....( 
)651.442( وترك للد�ئرة �لختيار ح�سب ما تتو�سل �إليه من �جتهاد، وذكر ممثل �ملحا�سب �أنه 
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�سلَّم ن�سخة من هذ� �لتقرير ل�سركة ).....(، و�أر�سل ن�سخة �أخرى بالربيد ل�سركة ).....( �إل �أنها 
باأنه مو�فق على ما  �لآخر يف �سركة ).....(  �ل�سريك  و�لوكيل عن  �ل�سريك  �إليها، وذكر  مل ت�سل 
م مذكرة �أو�سح فيها مرئياته على هذ� �لتقرير، وذكر  �نتهى �إليه �لتقرير �ملحا�سبي من نتيجة، وقدَّ
، وبعد ما ل يقل عن �ستة  فيها �أن �لتعامل مع �سركة ).....( كان يف �لبد�ية عن طريق �لبيع �حلالِّ
يتم  ثم  بالب�ساعة،  �سركة ).....(  تزود  بينهم �سارت موكلته  �لثقة  �لتعامل قويت  �أ�سهر من هذ� 
حتويل �ملبالغ من �سركة ).....( بعد ذلك، و�أورد �ملالحظات �لتي وردت يف �لتقرير �ملحا�سبي على 
�لتقرير   ).....( �سركة  وكيل  ت�سليم  فيها  جرى  جل�سات  ثالث  �لد�ئرة  عقدت  ثم  �لتاأكيد،  �سبيل 
�ملحا�سبي �إ�سافًة �إىل �مل�ستند�ت �لتي ُبني عليها، وبجل�سة 1426/6/5هـ ح�سر وكيل �سركة ).....( 
م  وقدَّ �لقانوين ).....( ممثاًل عن ).....(،  �ملحا�سب  �سركة ).....( ).....(، كما ح�سر  ووكيل 
�لتقرير �ملحا�سبي، ومت تزويد �ملحا�سب بن�سخة منه، و��ستعد  وكيل �سركة ).....( �عرت��سه على 
بتقدمي جو�ب عليه، وقد قرر وكيل �سركة ).....( رف�سه للتقرير جملة وتف�سياًل، وذلك يعود يف 
ر�أيه �إىل �أن �ملحا�سب �لقانوين مل يتبع يف تقريره �لأ�سول �لفنية و�لأعر�ف �ملحا�سبية عند �إعد�د 
وبجل�سة  �جلل�سة،  هذه  يف  مها  قدَّ �لتي  مذكرته  يف  �لو�رد  �لتف�سيل  ح�سب  �لتقارير  هذه  مثل 
1426/7/24هـ ح�سر �ل�سريك و�لوكيل عن �ل�سريك �لآخر يف �سركة ).....(، و).....( ممثاًل عن 
).....(، ومل يح�سر من ميثل �سركة ).....( رغم تبلغ وكيلها باملوعد بتوقيعه على حم�سر �ل�سبط 
يف �جلل�سة �ل�سابقة، وقد طلب �ل�سريك و�لوكيل عن �ل�سريك �لآخر ل�سركة ).....( �ل�ستمر�ر يف 
�لد�ئرة يف نظر  لتبلغ �سركة ).....( مبوعد هذه �جلل�سة فقد م�ست  �لدعوى، وعليه ونظرً�  نظر 
م مذكرة  م من وكيل �سركة ).....( قدَّ �لدعوى، وب�سوؤ�ل ممثل �ملكتب عن رده على �لعرت��ص �ملقدَّ
�أرفق بها ما �سبق و�أن �أرفقه وكيل �سركة ).....( يف �عرت��سه �إ�سافًة �إىل �سور بع�ص �لفو�تري �لتي 
وردت للتمثيل و�لتدليل على �حلياد و�ملو�سوعية يف �إعد�ده لهذ� �لتقرير، و�أورد عددً� من �ملالحظات 
على �لك�سف �لذي �أرفقه وكيل �سركة ).....( يف �عرت��سه، فالك�سف رقم )1( و�ملعنون بالفو�تري 



1212

عتني ورغم ذلك قبلتها  �ل�سحيحة وردت فيه �لفاتورة رقم )1183( ورقم )1188( وهما غري موقَّ
�سركة ).....(، و�أما بالن�سبة لبقية �لفو�تري يف هذ� �لك�سف فهي حتمل تو�قيع وتاأ�سري�ت خمتلفة، 
بالفو�تري  و�ملعنون   )2( رقم  �لك�سف  على  و�أما مالحظاته   ،).....( �سركة  بختم  وبع�سها خمتوم 
عة بتو�قيع خمتلفة، و�لبع�ص �لآخر خمتوم، و�لأختام كذلك  �مل�ستبعدة فذكر �أن جميع فو�تريه موقَّ
عة و�أ�سار �إىل �أن �لتو�قيع �ملوجودة و�لأختام كذلك متنوعة، و�أ�سار �إىل �أن �لتو�قيع �ملوجودة على  متنوِّ
بع�ص �لفو�تري يف هذ� �لك�سف مطابقة للتو�قيع �لتي يف �لك�سف رقم )1( و�لذي تقر �سركة ).....( 
 ،1241  ،1239  ،1220  ،1219  ،1205( رقم  بالفو�تري  لذلك  ومثَّل  فيه،  �لو�ردة  �لفو�تري  ب�سحة 
1242(، و�أما مالحظاته على �لك�سف رقم )3( و�ملعنون �لفو�تري �مل�ستبعدة )دون توقيع(، فالفاتورة 
�لفو�تري رقم )1283، 1476، 961( غري خمتومة، ول  و�أما  ع عليها،  رقم )1288( خمتومة وموقَّ
م من �سركة ).....( بيان بالفو�تري  حتمل تو�قيع بال�ستالم، كما �أ�ساف �أن من �سمن �مللف �ملقدَّ
�مل�سددة مبوجب دفعتني من �سركة ).....( وجمموعها )591.009( ريالت، ومن �سمن �لفو�تري 
�لو�ردة يف هذ� �لبيان فو�تري �أوردها وكيل �سركة ).....( يف �لك�سف رقم )2( من �لفو�تري �مل�ستبعدة، 
دة من ِقبلهم مبوجب �إقر�ر �سركة ).....(، وبطلب �أد�ء  وت�ساءل كيف يتم ��ستبعادها مع �أنها م�سدَّ
�ليمني من �ل�سريك و�لوكيل عن �ل�سريك، و�لآخر ل�سركة ).....( على �سحة �لفو�تري �ل�سادرة من 
�ليمني،  باأد�ء  ��ستعد  �لقانوين  وللمحا�سب  للد�ئرة  مها  قدَّ و�لتي   ،).....( ل�سركة   ).....( �سركة 
متها للمحا�سب �لقانوين، و�لتي  فحلف باهلل �لعظيم قائاًل: )و�هلل �لعظيم �إن جميع �لفو�تري �لتي قدَّ
تخ�ص �سركة ).....( هي فو�تري �سحيحة مت ��ستالم ب�سائعها من �سركة ).....(( وبناًء عليه ُرفعت 
�جلل�سة؛ للتاأمل و�ملد�ولة، و�أ�سدرت �لد�ئرة حكمها رقم )150/د/ت/ج/15( لعام 1426هـ �ملنتهي 
�إىل: �إلز�م �سركة ).....( باأن تدفع ل�سركة ).....( �ملحدودة مبلغًا وقدره مليون وخم�سمائة وت�سعة 
�سركة  وكيل  �أن  على  تاأ�سي�سًا  وذلك   ،)1.559.286( رياًل  وثمانون  و�ستة  ومائتان  �ألفًا  وخم�سون 
).....( يطالب �سركة ).....(  باملبالغ �لتي ��ستلمتها من موكلته، ومل تقم بت�سليم ما يقابلها من 
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ب�سائع وتعوي�ص موكلته عن �لأ�سر�ر �لتي حلقت بها لقاء �إخالل �سركة ).....( بالتفاق �ملربم مع 
باإلز�م �سركة ).....( بقيمة ب�سائع ��ستلمتها ومل  موكلته، ويف �ملقابل فاإن �سركة ).....( تطالب 
تدفع ثمنها، و�أما بالن�سبة ملا يخ�ص نظر هذه �لدعوى مو�سوعًا، فمن حيث �إن �خلالف بني �لطرفني 
مبني على معرفة طبيعة �لتعامل بينهما، وبيان ما تبقى يف ذمة �أحدهما لالآخر جر�ء هذ� �لتعامل، 
َعى  ع �لوحيد ملنتجات �ملُدَّ وحيث �إن وكيل �سركة ).....( �أ�س�ص دعو�ه على �عتبار �أن موكلته هي �ملوزِّ
عليها يف �لريا�ص، وحيث �إن �ل�سريك و�لوكيل عن �ل�سريك �لآخر يف �سركة ).....( منكر لذلك، 
، ثم �آل �إىل �لبيع �لآجل، حيث تقوم �ل�سركة  ويدفع باأن �لتعامل مع �سركة ).....( كان بالبيع �حلالِّ
بال�سد�د بعد  �لغذ�ئية ل�سركة ).....(، وت�سدر فو�تري بذلك، ثم تقوم �سركة ).....(  �ملو�د  ببيع 
مة من وكيل �سركة ).....( لإثبات �أن موكلته هي �لوكيل �حل�سري  ذلك، وحيث �إن �مل�ستند�ت �ملقدَّ
يف توزيع منتجات قد ت�سمنت �سورة عقد �تفاق موؤرخ 2001/8/1م، بني �سركة ).....(، و�سركة 
ن من ت�سعة بنود ويت�سمن ح�سر �لتوزيع ملنتجات �سركة ).....( ب�سركة ).....(، كما  ).....(، مكوَّ
ع على �لتفاقية �ل�سابقة بالنيابة،  ت�سمنت هذه �مل�ستند�ت �أي�سًا �سورة �إقر�ر من �ملدعو ).....( �ملوقِّ
باأن �سركة ).....( ت�ستحق تعوي�سًا فيما �إذ� مت بيع منتجات �سركة ).....( لغري �سركة ).....(، كما 
ت�سمنت هذه �مل�ستند�ت �سورة ملح�سر �جتماع بتاريخ 1423/6/23هـ، بني مدير �سركة ).....(، 
ووكيل �سركة ).....(، و�ملحا�سب �لذي �أحيل �إليه �لنز�ع يف حينه، و�ملت�سمن �أن ).....( ينوب عن 
�سركة ).....( يف �إبر�م �لتفاقيات، وحيث �إنه بدر��سة هذه �مل�ستند�ت ��ستبان للد�ئرة عدم كفايتها 
ع على هذه  ع �لوحيد ملنتجات �سركة ).....(؛ ذلك �أن ).....( �ملوقِّ لإثبات �أن �سركة ).....( هي �ملوزِّ
�لتفاقية مل يثبت �أنه مفوَّ�ص عن �سركة ).....( بتوقيع هذه �لتفاقية، و�أما بالن�سبة لحتجاج وكيل 
مه من م�ستند�ت  �سركة ).....( مبح�سر �لجتماع – �ل�سابق ذكره – فعالوة على �أن جميع ما قدَّ
هي �سور مل يربز �أ�سولها، فاإن وكيل �سركة ).....( لي�ص له حق �لإقر�ر، وذلك ح�سب �لوكالة �ملرفقة 
و�لتي مبوجبها وقع �ملح�سر، و�أي�سًا فاإنه ذكر مع توقيعه عبارة )مت �حل�سور و�لتفاق على حتديد 
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�خلالف، و�إنهاء �حل�ساب(، وقد ورد يف �سورة هذ� �ملح�سر عبارة )... و�حلمد هلل مت �لتو�سل �إىل 
ه �ملحا�سب، وعر�سه يف �لجتماع ....( ول يخفى �أن �لنز�ع  حل هذ� �لنز�ع ح�سب �لتقرير �لذي �أعدَّ
قائم �إىل �لآن، و�أي�سًا فاإنه ميكن تف�سري �ملر�د بالتفوي�ص �لو�رد يف هذ� �ملح�سر بحدود ما يبا�سره 
مة للد�ئرة من �لطرفني،  ن على جميع �لفو�تري �ملقدَّ ).....( من �أعمال �لبيع، حيث �إن توقيعه مدوَّ
ثم �إن �لعرف و�لعادة جريا باأن تفوي�ص من�سوبي �ل�سركات للقيام باأعمال تتعلق بن�ساط �سركاتهم ل 
�سجل  يف  عليها  من�سو�ص  ب�سالحيات  �أو  �ل�سركاء،  من  �سادر  بقر�ر  �أو  �سرعية،  بوكالة  �إل  يكون 
ع من �ساحب  �سة، وموقَّ �أور�ق �ل�سركة �ملفوِّ �أو بتفوي�ص مكتوب على  �أو �ملن�ساأة �لتجارية،  �ل�سركة، 
�ل�سالحية وخمتوم بختمها وم�سادق عليه من �لغرفة �لتجارية، وكذلك فاإن عقد �لتفاق �ملوؤرخ يف 
2001/1/1م غري خمتوم بختم �أٍي من �ل�سركتني، كما �أن �لعرف و�لعادة قد جريا على �أن مثل هذه 
�لإخالل  بالتعوي�ص حال  �للتز�م  فاإن  وكذلك  �سركة ).....(،  �لبائع  �أور�ق  تكتب على  �لتفاقيات 
بالتفاقية، وقد ختم بختم �سركة ).....( فرع جدة، و�خلطاب �سادر من فرع �لريا�ص، هذ� عالوًة 
على �أنه �سورة مل يقدم �أ�سلها، وعدم ثبوت تفوي�ص ).....( بذلك، وتاأ�سي�سًا على ذلك فاإن �لد�ئرة 
تذهب �إىل عدم ثبوت ح�سر توزيع منتجات �سركة ).....( ب�سركة ).....(، وثبوت �لتعامل بينهما 
م من �سركة ).....( ل�سركة  �أ�سل طلب فتح ح�ساب �ملقدَّ �إىل  ��ستنادً�  بيع بالآجل  �أنه  �أ�سا�ص  على 
بتاريخ   ).....( �سركة  حما�سب  من  �ملعد  �ملحا�سبي  بالتقرير  منه  �سورة  �ملرفق   –  ).....(
1423/6/23هـ - و�أما بالن�سبة لإنكار وكيل �سركة ).....( لهذ� �لطلب فهو يف غري حمله؛ ذلك �أن 
�أن كاًل من  �ملحا�سب �لذي مت تعيينه من ِقبل �لطرفني ذكر يف تقريره �ملوؤرخ يف 1423/6/23هـ، 
�ل�سركتني قدمتا له �سورة من طلب فتح �حل�ساب �مل�سار �إليه، وقد �أرفق �سورة منه يف تقريره، ومل 
يتم �لإ�سارة يف هذ� �لتقرير – برغم ��ستماله على حم�سر �لجتماع �ملوؤرخ يف 1423/6/23هـ -، 
ع �حل�سري ملنتجات �سركة ).....(، مما يوؤكد �سحة �لنتيجة �لتي  على �أن �سركة ).....( هي �ملوزِّ
تو�سلت لها �لد�ئرة بهذ� �ل�ساأن، وبذلك فاإن جميع طلبات �سركة ).....( من تعوي�ص عن �لأ�سر�ر 
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ونحوه �ملتعلقة بعقد �تفاق �لتوزيع �حل�سري ملنتجات �سركة ).....( ل حمل لها؛ لأن بطالن �ل�سيء 
بطالن ملا يف �سمنه، و�أما بالن�سبة للمتبقي يف ذمة �أحد �لطرفني لالآخر نتيجة �لتعامل، فمن حيث 
�إن حتقيق ذلك مبني على �لفو�تري �لتي يتم �عتمادها، فاإنه بالطالع على هذه �لفو�تري ند �أنها 
ن على طلب  عة بالتوقيع �ملدوَّ عة بال�ستالم من �سركة ).....(، فبع�سها موَقّ حتتوي على تو�قيع متنوِّ
�لتحويل حل�ساب  ن على ق�سائم  �ملدوَّ للتوقيع  بالتوقيع �ملطابق  ع  �لآخر موقَّ فتح �حل�ساب، وبع�سها 
�سركة ).....( من �سركة ).....(، وقد يجتمع مع �لتوقيع بال�ستالم �خلتم �لر�سمي ل�سركة ).....( 
بختم  وبع�سها   ).....( با�سم  �لتي  �ملطبعة  بختم  يختم  وبع�سها  �حل�ساب،  فتح  طلب  على  ن  �ملدوَّ
عة وغري خمتومة، ومع  مه �ملحا�سب فاإن بع�ص �لفو�تري غري موقَّ م�ستودع ).....(، و�إنه وح�سب ما قدَّ
ذلك مت �سد�دها من ِقبل �سركة ).....(، و�أي�سًا هناك فو�تري مت ��ستبعادها من ِقبل �سركة ).....( 
مع �أنه مت �سد�دها من ِقبلها، وحيث �إنه بالطالع على طلب فتح �حل�ساب �مل�سار �إليه �آنفًا فاإنه ن�ص 
على �أن �ملدعو ).....( مفوَّ�ص بالتوقيع على ��ستالم �لب�سائع �إل �أن هذ� �لطلب مل يح�سر �مل�سوؤولية 
ع عليها  يف �ل�ستالم بــ ).....(، ويدل على ذلك ما �سبق �إير�ده من ت�سديد �سركة ).....( لفو�تري وقَّ
نف�سه  �سركة ).....( هو  ع عن �ساحب  �ملوقِّ �أن  �لطلب  فاإنه من �ملالحظ على هذ�  غريه، وكذلك 
).....(، �لأمر �لذي تنتهي معه �لد�ئرة �إىل �أن هذ� �لطلب يثبت �لتعامل بني �لطرفني دون �إر�دة 
ح�سر م�سوؤولية �لت�سليم و�ل�ستالم يف �أ�سخا�ص بعينهم من ِقبل �سركة ).....(، ويوؤكد ذلك عدم 
وجود منهج و��سح يف �لفو�تري �لتي تو�فق عليها �سركة ).....( ممثلة بوكيلها و�لفو�تري �لتي تطلب 
ي جانب �سركة ).....( فيما  ��ستبعادها، وحيث �إن هذه �لقر�ئن �ل�سابقة �ملحتفة بهذه �لق�سية تقوِّ
�أقوى  ت�سرع يف جانب  �ليمني  �أن  �سرعًا  �ملقرر  �إن من  ل�سركة ).....(، وحيث  �أ�سدرته من فو�تري 
�لنطق  جل�سة  �حلا�سر  �لآخر  �ل�سريك  عن  و�لوكيل  �ل�سريك  �إن  وحيث  له،  ترجيحًا  �ملتد�عيني 
باحلكم، هو من يعلم حقيقة �حلال؛ لأنه �مل�سوؤول عن عمليات �لتوزيع و�لبيع، و�أما �سريكه فدوره 
مقت�سر على توريد �لب�سائع فقط، وحيث �إن �ل�سريك يف �سركة ).....( قد �أدى �ليمني �ملطلوبة منه 
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على �لوجه �لذي مت ر�سده بوقائع هذه �لق�سية، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل �إلز�م �سركة ).....( باأن 
مة من �سركة ).....( بح�سب ما ورد يف �ل�سفحة  تدفع ل�سركة ).....( قيمة كامل �لفو�تري �ملقدَّ
�ل�سريك  على  وباإعالنه  رياًل،   )1.559.286( قدرها  و�لبالغ  �ملحا�سبي  �لتقرير  من  �خلام�سة 
جل�سة  ويف  �لقناعة،  عدم   ).....( �سركة  وكيل  وقرر  �لقناعة،  قرر   ).....( �سركة  يف  و�لوكيل 
م وكيل �سركة ).....( مذكرة �عرت��سية، ومل تر فيها �لد�ئرة ما يدعو للعدول  1426/10/6هـ قدَّ
عن حكمها، ومت �سبط �إفادة �سخ�سني حول مو�سوع �لنز�ع، وبرفع كامل �أور�ق �لق�سية �إىل هيئة 
�لتدقيق �أ�سدرت ب�ساأنها حكمها رقم )732/ت/3( لعام 1427هـ �ملنتهي �إىل نق�ص حكم �لد�ئرة، 
ع �لعقد عن �سركة ).....( مع �سركة  و�أنه يتعني �إح�سار ).....(، و�أخذ �إفادته على �أي �أ�سا�ص وقَّ
ر عليها هذه �لتفاقية؟ وبخا�سة �أنه بعد هذ�  ).....(؟ وهل �سركة ).....( تدفع باأن ).....( قد زوَّ
�لتفاق مبا يقارب ثالث �سنو�ت جرى �لتوقيع على حم�سر �لجتماع بني �لطرفني يف 1423/6/23هـ، 
وقد ت�سمن هذ� �ملح�سر �أن �ملدعو ).....( مفوَّ�ص عن �سركة ).....(؛ مما ي�ستدعي من ذلك كله 
�إذ� كانت تنكر ت�سرف ممثلها  م�ساءلة �سركة ).....( عن �لر�بطة �لتي تربطها ب�سركة ).....( 
).....(، �لذي يتعني معه على �لد�ئرة مطالبة �سركة ).....( باأ�سول �لفو�تري �لتي تنازع فيها �سركة 
).....(، ويف �سبيل �إعادة نظر �لدعوى عقدت �لد�ئرة جل�سة يوم 1427/10/16هـ، وفيها ح�سر 
ع  طرفا �لدعوى �ملعرف بهما �سابقًا، و�ساألت �لد�ئرة وكيل �سركة ).....( عن �ملدعو ).....( موقِّ
�لتفاقية من �أجل �أخذ �إفادته، فاأجاب باأنه مت �إخالء طرفه من ِقبل �ل�سركة منذ ما يقارب �أربع 
�سًا من �ل�سركة يف توقيع �لتفاق، و�إمنا هو مندوب مبيعات،  �سنو�ت، و�أن هذ� �ل�سخ�ص لي�ص مفوَّ
�أنه يوجد لدى �ل�سركة �سبعة عمال يقومون مبثل مهمته، و�لتي تتمثل  وهو ).....( �جلن�سية، كما 
بتحميل �لب�سائع من �مل�ستودعات وتنزيلها عند �لعمالء، كما �أن بع�ص �لعمالء، مثل �سركة ).....( 
يتعامل مع  تعاملت معهم باحل�ساب، ول يوجد �سخ�ص معني لكي  �أنها  تعاملت معهم بنقدية، كما 
حني   ).....( �سفة  عن  ويت�ساءل  �ملبيعات،  مندوبي  من  كثري  معها  يتعامل  و�إمنا   ،).....( �سركة 
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توقيعه على �لتفاقية مع �سركة ).....( على فر�ص �سحة �لتفاقية، فال يوجد تفوي�ص من موكلته 
عن هذ� �لأمر، ول ميكن له �أن يفو�ص نف�سه وموكلته تنكرها، ول تعرتف بهذه �لتفاقية، كما �أنه ل 
ع عليها، وقد تكون �سركة  يتهم ).....( بتزويد �لتفاقية باأنه لي�ص متاأكدً� من �أن ).....( هو �ملوقِّ
�أوًل:  عليه عدة مالحظات:  تاريخ 1423/6/23هـ  �ملوقع يف  �ملح�سر  و�أما  ��سطنعها،  قد   ).....(
حيث �إنه يطلب �لطالع على �لأ�سل. وثانيًا: قد ت�سمن �ملح�سر ت�سوية للخالف بني �ل�سركتني، ثم 
تبني �أن هذ� �خلالف مل يحل بدليل �أنه مت �إحالة �لنز�ع بعد ذلك على حما�سب قانوين، كما �أن وكيل 
عي به �سركة  ع على ما تدَّ ع هذ� �ملح�سر قد �أو�سح له يف �ت�سال �سخ�سي �أنه مل يوقِّ �ل�سركة �لذي وقَّ
).....(، ويطلب �طالعه على �لأ�سل، و�إح�سار وكيل �ل�سركة ومو�جهته بتوقيعه مع �لعلم �أن �ملذكور 
حق  فيها  ولي�ص   ،).....( �ل�سريك  من  �سخ�سية  وكالة  يحمل  و�إمنا  �ل�سركة،  من  وكالة  يحمل  ل 
�لإقر�ر، ويف �جلل�سة نف�سها طلبت �لد�ئرة من وكيل �سركة ).....( �إح�سار �مل�ستند�ت �لتي �سبق و�أن 
�طلع �لد�ئرة عليها، و�لذي يذكر �أنها هي �مل�ستند�ت �لأ�سلية �لتي يطالب بها �سركة ).....(، كما 
طلبت من وكيل �سركة ).....( �إح�سار �مل�ستند�ت �لتي �سبق و�أن عر�سها على �لد�ئرة، كما طلبت 
�سركة  وكيل  من  كما طلبت  �لنز�ع  مد�ر  �لتفاقية  و�أ�سل  �ملوؤرخ يف 1423/6/23هـ،  �ملح�سر  منه 
�ملذكور، ويف جل�سة 1427/11/28هـ  �ل�سابق  �ملح�سر  على  ع  �ملوقِّ �ل�سابق  �لوكيل  �إح�سار   ).....(
 ،).....( �سركة  يف  �ل�سريك  وكيل   ).....( ح�سر  كما  �سابقًا،  بهما  ف  �ملعرَّ �لدعوى  طرفا  ح�سر 
َعى  �ملُدَّ �ل�سركة  �ل�سريك يف  �لد�ئرة موكاًل مبوجبها من  �أمام  َعى عليها  �ملُدَّ مثَّل  و�أن  �سبق  و�لذي 
ل �ملدعو ).....( كوكالة �سخ�سية، ولي�ص منها  عليها ).....( �لذي ح�سر هذه �جلل�سة، و�أفاد باأنه وكَّ
م وكيل �سركة ).....( ن�سخة  �أن يقوم بالتوقيع على �تفاقيات تخ�ص ن�ساط �ل�سركة و�أعمالها، وقدَّ
 ،).....(  ).....( �سركة  لوكيل  �ملن�سوب  بالتوقيع  و�ملذيَّل  1423/6/23هـ،  يف  �ملوؤرخ  �ملح�سر  من 
وب�سوؤ�ل وكيل �ل�سريك يف �ل�سركة ).....(، هل هذ� �لتوقيع توقيعه؟ فاأجاب باأن هذ� �لتوقيع يعود 
�إليه ل �أنه يعرت�ص على �مل�سمون �ملوجود بهذ� �ملح�سر، ويطلب �إح�سار �أ�سل �ملح�سر؛ لالطالع على 
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م  م�سمونه، وعليه ��ستمهل وكيل �سركة ).....( لإح�سار �أ�سل هذ� �ملح�سر، ويف �جلل�سة نف�سها قدَّ
ع يف 2001/1/1م، وجرى �إرفاق ن�سخة منها مبلف �لق�سية  وكيل �سركة ).....( �أ�سل �لتفاق �ملوقَّ
م ن�سختها، وجرى �عتمادها  م وكيل �سركة ).....( �مل�ستند�ت �لتي �سبق و�أن قدَّ بعد �ملطابقة، كما قدَّ
من ِقبل �ملحا�سب �لقانوين، وهي عبارة عن �لن�سخ �لكربونية �حلمر�ء و�لزرقاء و�ل�سفر�ء للفو�تري 
هذه  �أ�سول  عن  وب�سوؤ�له  �إليه،  �أعيدت  ثم  �لك�سوفات،  وبع�ص  �لإيد�ع،  وق�سائم  �لقب�ص،  و�سند�ت 
و�أما  تدفعها،  �لتي  لأنها هي  ).....(؛  �سركة  ت�ستلمها  �لقب�ص  �سند�ت  �أ�سول  باأن  �أفاد  �مل�ستند�ت 
�لفو�تري فاإنها ت�سلم �أ�سولها للم�سرتي، ويوقع با�ستالم �لب�ساعة، وتبقى �لن�سخة �لكربونية ملوكلته، 
ع عليه ح�سب زعم  ويجيب على عقد �لتفاق �ملوؤرخ يف 2001/1/1م باأنه غري �سحيح، ثم �إن �ملوقَّ
ِعية جمرد عامل ل ميلك �سالحية توقيع �لتفاقيات، كما �أنه ل ي�سح قبول توكيل نف�سه ح�سبما  �ملُدَّ
ع يف 1423/9/11هـ بني �لطرفني  هو و�رد بالتفاقية �ملذكورة، و�طلع �لد�ئرة على �أ�سل حم�سر موقَّ
بعد �ملح�سر �ملذكور بثالثة �أ�سهر، و�أنه لو كان �ملح�سر �لأول �سحيحًا ملا كان هناك حاجة لإعد�د 
�ملح�سر �ملوؤرخ يف 1423/9/11هـ، ويوؤكد �أنه لي�ص بني موكلته، و�سركة ).....( �سوى فتح �حل�ساب 
ع من �سركة ).....(، ��ستمهل وكيل �سركة  �لذي �أطلع �أ�سله على �لد�ئرة، و�ل�سادر من موكلته، و�ملوقَّ
م وكيل �سركة ).....( مذكرة ذكر فيها �أن  ل، ويف جل�سة 1428/1/23هـ قدَّ ).....( لإعد�د رد مف�سَّ
).....( هو ممثل �ل�سركة، وهو �لذي يتفاو�ص مع موكلته – �سركة ).....( – ويقوم بجرد �لب�سائع 
وتوقيع �لتفاقيات، ومل يتم �لتعامل مع �أي طرف �آخر خالفه، و�ملح�سر �ملوؤرخ يف 1423/6/23هـ 
للمح�سر  وبالن�سبة  توقيعه،  ب�سحة  و�أقر  عليها يف �جلل�سة،  َعى  �ملُدَّ وكيل  يوؤكد ذلك، حيث ح�سر 
�ملوؤرخ يف 1423/6/23هـ فقد ذكر وكيل �سركة ).....( �أنه ت�سمن ت�سوية للخالف بني �ل�سركتني، 
�أنكر يف  باأن جزئية مطالبة �سركة ).....( �خلا�ص بالب�سائع قد ُحلت، ولكنه  �إقر�ر �سريح  وهذ� 
�لآخر، ودلل على �أن �خلالف �أحيل �إىل حما�سب قانوين مبوجب حم�سر موؤرخ يف 1423/9/11هـ 
�أجل  من  و�لرتيث  بالتاأكد  �لأطر�ف  �أحد  ويرغب  نز�ع  لأي  ودي  حل  هناك  يكون  حينما  ويت�ساءل 
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�لو�سول �إىل �حلقيقة، و�إظهار كافة �جلو�نب �لتي تبعد �ل�سكوك، وجتعل �حلق جليًا، هل هذ� ينق�ص 
على  �ل�سابق  �لوكيل  توقيع  تنكر   ).....( و�سركة  �لطرفني  بني  عة  �ملوقَّ و�لت�سويات  �لتفاقيات  من 
�ملح�سر �ملوؤرخ يف 1423/6/23هـ، وتقول �إن �ل�سريك يف �ل�سركة قام بتوكيله ب�سفة �سخ�سية، ثم 
يح�سر �لوكيل �ل�سابق، ويقر ب�سحة توقيعه، ثم تتم�سك باملح�سر �خلا�ص باإحالة �لنز�ع �إىل حما�سب 
توقيعه  ب�سحة  وتقر  نف�سه،  �ل�سابق  �لوكيل  ِقبل  من  ع  و�ملوقَّ 1423/9/11هـ،  يف  و�ملوؤرخ  قانوين، 
1423/6/23هـ،  يف  �ملوؤرخ  �ملح�سر  يف  وت�سرفه  �ل�سابق  �لوكيل  توقيع  تنكر  فكيف  لها،  وت�سرفه 
وتو�فق عليه يف �ملح�سر �ملوؤرخ يف 1423/9/11هـ رغم �أن هذ� �لوكيل هو �ل�سخ�ص نف�سه يف كلتا 
�حلالتني، وهذ� دليل على �سحة توقيعه وت�سرفه، وهو �عرت�ف منها و�إقر�ر بذلك، و�أما بخ�سو�ص 
ع من ِقبل ).....( يف تاريخ 2000/1/10م فاإن �إقر�ر وكيل �ل�سركة يف �ملح�سر �ملوؤرخ يف  �لعقد �ملوقَّ
�أن ).....( هو  �مل�ستمل على  ع على �ملح�سر  وقَّ �سلفًا، حيث  تاأكيد ل�سحة ما ذكر  1423/6/23هـ 
مها وكيل  �ملفوَّ�ص من ِقبل �ل�سركة – ).....( – و�أن كتابته ملزمة لها، �أما بخ�سو�ص �لن�سخ �لتي قدَّ
�سركة ).....(، ويزعم �أنها م�ستند�ت وفو�تري و�سند�ت قب�ص، فهي عبارة عن �سور ولي�ست �أ�سوًل، 
َعى عليها، و�ملرء ل ي�سنع دلياًل لنف�سه، و�سركة ).....( تنكرها ول تعلم عنها  وهي من �سنع �ملُدَّ
وكيل  و��ستمهل  م،  قدَّ مبا  �كتفى   ).....( �سركة  وكيل  على  ذلك  وبعر�ص  باأ�سولها،  وتطلب  �سيئًا، 
�سركة ).....(؛ لإح�سار �أ�سل �ملح�سر �لذي ُطلب منه يف �جلل�سة �ملا�سية، ويف جل�سة 1428/2/2هـ 
ح�سر طرفا �لدعوى، و�أفاد وكيل �سركة ).....( باأنه مل يتم �لعثور على �أ�سل �خلطاب، و�أح�سر معه 
من ي�سهد باأنه قد ح�سر توقيع �خلطاب �ملذكور، حيث ح�سر ).....(، و�أفاد باأنه حما�سب يف �سركة 
).....(، وهو من كتب �لتفاق �ملوؤرخ يف 1423/6/13هـ بخط يده، ومذَيّل توقيعه يف نهاية �لتفاق 
حتت ��سم حما�سب �سركة ).....( مفيدً� ب�سحة �لتفاق، و�أن �ملدعو ).....( وكيل �سركة ).....( 
�لتفاق  ح�سر  باأنه  و�أفاد   ،).....( ح�سر  كما  ي�سهد،  بهذ�  �ل�سفحة  �أ�سفل  بالتوقيع  قام  من  هو 
�ملذكور، وكان هناك �سخ�ص من طرف �سركة ).....( ُيدعى ).....( ول يتذكر باقي ��سمه و�ساهده 
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ع على �لتفاق �ملذكور بهذ� ي�سهد، �أفاد وكيل �سركة ).....( باأن �ملدعو ).....( هو وكيل �سركة  يوقِّ
).....( ).....(، كما ح�سر ).....( و�أفاد باأنه �سبق و�أن در�ص �لتعامل �ملحا�سبي بني �ل�سركتني، 
�أن هناك فو�تري متبادلة غري  �أن هناك فو�سى يف �لتعامل بني �لطرفني، حيث �ت�سح له  وتبني له 
تقريرً�  تعاملهم  ب�ساأن  و�أ�سدر  �لتوقيعات،  مكتملة  و�أخرى  و�حد،  عة من طرف  موقَّ و�أخرى  عة  موقَّ
ل �إليها، و�كتفى بذلك،  حما�سبيًا �سابقًا قبل رفع �لق�سية �أمام �لديو�ن، ول يتذكر �لنتيجة �لتي تو�سَّ
ك�سخ�ص  �ملذكور  �لتفاق  ذيل  يف  ع  �ملوقِّ وهو  قانوين،  كمحا�سب  �لجتماع  ح�سر  �أنه  ��ستدرك  ثم 
حمايد، وبعر�ص هذه �ل�سهاد�ت على وكيل �سركة ).....( �أفاد باأن �لأول و�لثاين �إجر�ء لدى �سركة 
).....( وموظفني لديها، كما �أن �لثاين ل يعلم فحوى �لتفاق، و�أما �لثالث فهو يتبع ل�سركة تعود يف 
�لأ�سل ل�سركة ).....(، كما �أنه لو �سحيحًا هذ� �لتفاق ملا مت �إعد�د �ملح�سر �ملوؤرخ يف 1423/9/11هـ، 
لي�ص وكياًل عن  �أنه  �لإقر�ر، كما  تت�سمن حق  �لتي مل  توكيله  ن�سخة من  �لآخر فيقدم  �لوكيل  و�أما 
�أفاد  �سركة ).....(، و�إمنا كان معه وكالة �سخ�سية عن ).....( �ل�سريك يف �سركة ).....(، كما 
�لوكيل ).....( باأن �لتوقيع توقيعه، وت�سمن �أنه مت �حل�سور و�لتفاق على حتديد �خلالف، و�إنهاء 
�لتفاق  يتم  بنود مل  على  نظرً� لحتو�ئه  �ملح�سر؛  �أ�سل هذ�  يطلب  �أنه  ف�ساًل عن  �حل�ساب فقط 
ع على �أن ).....( ميثل �سركة ).....(، وبعر�ص ذلك على وكيل �سركة  عليها، كما �أفاد باأنه مل يوقِّ
).....( �أفاد باأنه ملاذ� ل يتم �لأخذ بتوقيع �لوكيل ).....( كوكيل عن �ل�سركة، وهو من ميثلها لدى 
ماه، وعليه ُرفعت �جلل�سة للدر��سة  �ملحكمة و�لديو�ن بالريا�ص و�ل�سرقية، و�كتفى �لطرفان مبا قدَّ
�ل�ساهد  باأن  فيها  �أفاد   ).....( �سركة  وكيل  من  مذكرة  للد�ئرة  ورد  1428/3/8هـ  ويف  و�لتاأمل، 
�لدعوى  رفع  �أثناء  �إعد�ده  كان  �سلفًا فقد  �ملعد  �لتقرير  لدى موكلته، وبخ�سو�ص  يعمل  ).....( ل 
تعود  ل   ).....( �سركة  �أن  يوؤكد  و�أرفق خطابًا  بالدمام،  �ملظامل  ديو�ن  �إىل  �إحالتها  قبل  بالريا�ص 
ملوكلته، ويف جل�سة 1428/5/12هـ جرى ت�سليم وكيل �سركة ).....( �ملذكرة �مل�سار �إليها، وحيث �إنه 
بعد تاأمل �أور�ق �لق�سية، فقد طلبت �لد�ئرة من وكيل �سركة ).....( �إي�ساح موقف موكلته من طلب 
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1423/9/11هـ،  يف  �ملوؤرخ  حما�سب  �إىل  �لنز�ع  �إحالة  على  �لتفاق  حم�سر  وكذ�  �حل�ساب،  فتح 
فا�ستمهل لذلك كما طلبت �لد�ئرة من وكيل �سركة ).....( حتديد تاريخ طلب فتح �حل�ساب �لذي 
حتتج به موكلته، كما �ساألت �لد�ئرة �لوكيل و�ل�سريك يف �سركة ).....( عن متثيل وكيله �ل�سخ�سي 
�سفة  عليها  وي�سفي  يقرها  وطلبات  و�إجابات  ومذكر�ت  دفوع  من  مه  قدَّ ما  هل   ،).....( �ل�سابق 
�لإنابة عن �سركة ).....( �أم يعرت�ص على متثيله كله �سو�ء لدى فروع �لديو�ن، �أم لدى �ملحكمة؟ 
فاأجاب باأن �ملذكور لديه وكالة �سخ�سية منه، ولي�ص لديه وكالة عن �ل�سركة، وقد مثَّل �ملذكور �ل�سركة 
م �ملذكور  يف �إجر�ء�ت روتينية ومر�جعات وتعقيب �سو�ء لدى �ملحكمة، �أو لدى فروع �لديو�ن، ومل يقدِّ
مذكر�ت �أو دفوع �أو �إقر�ر�ت ت�ستدعي �ملر�جعة، �أو تعترب ذ�ت بال، و�أما بخ�سو�ص �ملح�سر فقد �أنكر 
�أ�سل   ).....( �سركة  حت�سر  ومل  �مل�سمون،  بذلك  �ملح�سر  ع  يوقِّ مل  و�أنه  �لد�ئرة،  �أمام  م�سمونه 
م وكيل �سركة ).....( مذكرة ذكر فيها �أنه بخ�سو�ص فتح  �ملح�سر، ويف جل�سة 1428/6/11هـ قدَّ
�حل�ساب، فاإنه من �سنع �سركة ).....(، وهي �لتي قامت بكتابته، وينكره ويوؤكد ذلك �أقو�لهما، حيث 
ذكرت يف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1425/5/4هـ �أن �سركة ).....( طلبت فتح �حل�ساب لديها، و�أن 
مليون  يتجاوز  ل  �أعلى  ب�سقف  فاتورة  كل  تاريخ  من  يومًا  و�أربعون  خم�سة   )45( بعد  �لدفع  يكون 
ذمتها  يف  تر�كم  حتى  �لطريقة  بهذه   ).....( �سركة  مع  ��ستمر  �لتعامل  و�أن  رياٍل،  �ألف  و�ستمائة 
مديونية تبلغ )1.581.322( فقط مليون وخم�سمائة وو�حد وثمانون �ألفًا وثالثمائة و�ثنان وع�سرون 
رياًل، وذكر يف جل�سة 1425/11/14هـ �ل�سريك و�لوكيل �لثاين ل�سركة ).....( يف مذكرته ما ن�سه: 
ِعية كان يف �لبد�ية عن طريق �حلال، وبعد ما ل يقل عن �ستة �أ�سهر من هذ�  )�أن �لتعامل مع �ملُدَّ
ِعية بالب�ساعة، ثم يتم حتويل �ملبلغ(، ويت�سح  د �ملُدَّ �لتعامل قويت �لثقة بينهم، و�سارت موكلته تزوِّ
من ذلك مدى �لتناق�ص يف �أقو�ل �سركة ).....(، وبالن�سبة ملح�سر �لتفاق �ملوؤرخ يف 1423/9/11هـ 
ع  ع عليه �لوكيل �ل�سرعي ل�سركة ).....( ).....( ب�سفته ميثلها، ويقرر عنها، ويوقِّ �أن هذ� �لتفاق وقَّ
نيابًة عنها، وقد �أقرت بذلك �سركة ).....(، بل ��ستخدمته كدليل يدعم موقفها، و�أن هذ� �لتفاق 
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عليها، وحتديد حقوق  �ملتنازع  للمدة  �ملحا�سبة  �أعمال  باإجر�ء   ).....( تكليف  �أنه )ومت  على  ن�ص 
�سركة  يف  �ل�سريك  من  �ل�ستف�سار  وبخ�سو�ص  �لأ�سلية(،  و�لدفاتر  �مل�ستند�ت  و�قع  من  �لأطر�ف 
هو  تاريخه  باأن  �أجاب   ).....( �سركة  به  حتتج  �لذي  �حل�ساب  فتح  طلب  تاريخ  عن   ).....(
2000/8/1م، ويف �جلل�سة عر�ست �لد�ئرة على �لطرفني �إعادة در��سة �لتعامل �ملايل بينهما من 
�آخر يف  تعيني حما�سب  �سركة ).....(  وكيل  و�أن طلب  �سبق  �إنه  �أخرى، حيث  ِقبل فرتة حما�سبية 
�أرقام  �ل�سابق ثالثة  �ملحا�سب  نتيجة  �أنه قد ت�سمنت  �ل�سابق، كما  �ملحا�سب  �عرت��سه على تقرير 
متفاوتة؛ مما ي�سعب معه �لرتكان لنتيجة دون �أخرى؛ ذلك �أنه من �لو�جب �أن ينته �ملحا�سب �إىل 
رقم حما�سبي و�حد، �أي يبدي وجهة نظره �لفنية �ملحا�سبية ب�ساأن �لأور�ق و�مل�ستند�ت �لتي در�سها 
مبا يطمئن �إليه، ويغلب على ظنه، فهو ر�أي خربة، ويجب �أن يكون هذ� �لر�أي جمردً� ل �سيما و�أنه 
ي�سدر من خمت�ص وبعد مناق�سة وتد�ول بني �لطرفني و�فق �لطرفان على عر�ص �لد�ئرة على �أن 
يتم حتديد �ملحا�سب من ِقبل �لد�ئرة، و�أن يدفع �لطرفان �لأتعاب منا�سفة، وحيث �إنه من �ملكاتب 
�لد�ئرة مكتب ).....( ومكتب ).....( ومكتب ).....( ومكتب ).....(،  �ملعروفة لدى  �ملحا�سبية 
فقد ر�أت �لد�ئرة خماطبتها؛ لتقدمي عرو�سها بالن�سبة ملو�سوع �لنز�ع، ويف جل�سة 1428/6/23هـ 
ح�سر طرفا �لدعوى �ملعرف بهما �سابقًا، وحيث �إنه بعد �لكتابة للمكاتب �ملحا�سبية �ملذكورة، ورد 
ر �ملحا�سب ).....( �أتعابه بخم�سني  تقدير �ملحا�سب ).....( �أتعابه بثمانية وثالثني �ألف رياٍل، وقدَّ
ر �ملحا�سب ).....( �أتعابه بع�سرين  ر �ملحا�سب ).....( �أتعابه باأربعني �ألف رياٍل، وقدَّ �ألف رياٍل، وقدَّ
جل�سة  ويف  �ختياره،  يف  �لطرفان  رغب  فقد  عر�سًا  �لأقل  �لأخري  �ملكتب  كان  وحيث  رياٍل،  �ألف 
ف بهما �سابقًا، و�ملحا�سب �لقانوين ).....( �ملعروف لدى  1428/5/25هـ ح�سر طرفا �لدعوى �ملعرَّ
�لد�ئرة، وجرى �إفهام �ملحا�سب �لقانوين بالعمل �ملطلوب فا�ستعد باإعد�د �لتقرير �ملحا�سبي ب�ساأن 
�ملو�سوع، وعليه قررت �لد�ئرة ندب �ملحا�سب �لقانوين ).....(؛ لإعد�د تقرير فني حما�سبي ب�ساأن 
�لطرفني،  م�ستند�ت  كافة  ��ستالمه  تاريخ  من  ب�سهر  يقدرها  �لفرتة  خالل  �لطرفني  بني  �لنز�ع 
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و�أفهمت �لد�ئرة باأنه يف حال تقدمي �ملحا�سب تقريره �لبتد�ئي باأنه لي�ص لأٍي منهما تقدمي مالحظاته 
جل�سة  ويف  �لنهائي،  بتقريره  �لد�ئرة  �ملحا�سب  يو�يف  وبعدها  و�حدة،  مرة  �إل  �لتقرير  على 
و�نتهى يف  �لبتد�ئي،  تقريره  م  قدَّ �لذي  �لقانوين  و�ملحا�سب  �لدعوى،  1428/8/8هـ ح�سر طرفا 
خال�سته �إىل �أن هناك ر�سيدً� م�ستحقًا ل�سركة ).....( قدره مائتان و�أربعة و�أربعون �ألفًا و�سبعمائة 
م �لطرفان مالحظاتهما على �لتقرير �ملحا�سبي،  و�ستة ع�سر رياًل، ويف جل�سة 1428/10/16هـ قدَّ
و�سلَّمت ن�سختهما للمحا�سب �لقانوين على �أن يعد تقريره �لنهائي بعد مر�جعة مالحظات �لطرفني، 
م من �سركة ).....(،  م �ملحا�سب �لقانوين رده على �لعرت��ص �ملقدَّ ويف جل�سة 1429/1/17هـ قدَّ
م وكيل �سركة ).....( ردً� على �إجابة �ملحا�سب �لقانوين ت�سمنت طلبه  ويف جل�سة 1429/1/24هـ قدَّ
رد تقرير �ملحا�سب ).....(، و�إلز�م �سركة ).....( دفع مبلغ قدره )1.559.286( فاأفاد مندوبه 
باأنه ل تغيري على �لنتيجة �ملحا�سبية حال عدم تقدمي م�ستند�ت جديدة، وعليه ر�أت �لد�ئرة قفل 
�ملر�جعة يف هذه �لق�سية ورفعها للدر��سة، ويف جل�سة 1429/7/11هـ وبعد در��سة �لأور�ق �ساألت 
�أقرتها  و�أن  �سبق  ).....(، وهل  �ملختومة بختم مطبعة  �لفو�تري  ).....( عن  �سركة  وكيل  �لد�ئرة 
�ساألت  بهذ� �خلتم، كما  �ملختومة  �لفو�تري  �ملحا�سب من هذه  �عتمده  �لذي  �ملبلغ  وما هو  موكلته؟ 
عي تزويرها، بتاريخ �دعائه بتزويرها؟ وهل �عتمد  �لد�ئرة وكيل �سركة ).....( عن �لفو�تري �لتي يدَّ
ويتحمل  �لتزوير  هذ�  يوؤكد  وهل  قيمته؟  وكم  تزويدها؟  ِعي  �ملُدَّ �لفو�تري  هذه  من  �سيئًا  �ملحا�سب 
ِعي تزويرها، وعر�سها على �جلهات �ملخت�سة؟ وطلبت منه تقدمي  تبعاته يف حال فرز �لفو�تري �ملُدَّ
م وكيل �سركة ).....( مذكرة ذكر فيها  لة بهذ� �لأمر، ويف جل�سة 1429/8/24هـ قدَّ مذكرة مف�سَّ
مت من ِقبل �سركة ).....(، ول يعلم عنها �سيئًا وقد �سبق  �أنه يوؤكد للد�ئرة �أن �سور �لفو�تري قد ُقدِّ
رة، و�أما بخ�سو�ص �لفو�تري �ملختومة  د �ملحا�سب �لقانوين بخطاب يعلمه �أن �سور �لفو�تري مزوَّ و�أن زوَّ
عي  يدَّ �أنه  �لد�ئرة  ذكرت  �لتي  للفو�تري  وبالن�سبة  �سيئًا،  عنها  يعلم  فال   ،).....( مطبعة  بختم 
تزويرها، فاإنه يوؤكد ذلك باأنها �سدرت من �خل�سم، و�ملرء ل ي�سنع دلياًل لنف�سه، كما �أن �ملحا�سب 
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�عتمد بع�سًا من هذه �لفو�تري، ويت�سح ذلك من خالل �ملبلغ �مل�ستحق ملوكلته على �سركة ).....(، 
رة وكذلك قيمها، فاإنه يو�سح �أن �لب�ساعة �لتي  كما ذكر �ملحا�سب، وبخ�سو�ص عدد �لفو�تري �ملزوَّ
و�سلت �إىل موكلته مت ��ستالمها مبوجب �إ�سعار من �لناقل، ومت تزويد �ملحا�سب �لقانوين بذلك، وقد 
بلغ �إجمايل مبلغ �لب�ساعة �مل�سلَّمة )1.283.409( رياًل، وتبقى يف ذمة �سركة ).....( )975.179( 
رياًل، وكذلك مبلغ مليون رياٍل �ملوثقة من ِقبل ).....(، ويطلب �حلكم باإلز�م �سركة ).....( دفع 
�ملحاماة  و�أتعاب   ).....( �ل�سركة  ممثل  مع  ع  �ملوقَّ بالتفاق  �إخاللها  نظري  رياٍل  مليون  قدره  مبلغ 
و)975.179( رياًل مبالغ �سلمت ل�سركة ).....(، ومل ت�ستلم موكلته مقابلها ب�ساعة، وبعر�ص ذلك 
 ).....( �سركة  وكيل  م  قدَّ 1429/11/20هـ  جل�سة  ويف  للرد،  ��ستمهل   ).....( �سركة  وكيل  على 
مذكرة ذكر فيها �أنه مت تغيري �لأختام و�لتوقيعات من ِقبل �سركة ).....( �لتي تنكر هذه �لتغيري�ت، 
وتتن�سل من م�سوؤوليتها رغم ثبوتها، حيث �إن �ملختوم بختم �ل�سركة هما فاتورتان فقط، و�لباقي مبا 
فيها �لكثري من �لفو�تري �مل�سددة حتمل �أختام وتو�قيع خمتلفة، رغم �أن �لعديد من �لفو�تري �مل�سدد 
قيمتها حتمل تلك �لأختام، ول يجوز للمرء �أن ي�سطنع دلياًل لنف�سه ثم يحتج به يف مو�جهة �لغري، 
ثم �إنه من �ملتعارف عليه يف �لتعامل �لتجاري، وخا�سة يف �ملو�د �لغذ�ئية �أن يتم فتح ح�ساب مبيعات 
بالآجل، ويتم �سد�د قيمتها بعد مدة معيَّنة من �ل�ستالم مبوجب �لفو�تري، وهذ� قد �سبق و�أن �أثبته 
يف تعامله مع �ل�سركة مو�سحًا باأن �ملبلغ �لذي يطالب به ثابت منذ �إقامة �لدعوى، وبعر�ص ذلك على 
�لق�سية  وُرفعت  ماه  قدَّ مبا  �لطرفان  و�كتفى  جديدً�،  تت�سمن  مل  باأنها  �أفاد   ).....( �سركة  وكيل 

للدر��سة.

وبعد �سماع �لدعوى و�لإجابة من �لطرفني، وبعد �لطالع على �أور�ق �لق�سايا وم�ستند�تها، وحيث �إن 
طلب وكيل �سركة ).....( ينح�سر يف �إلز�م �سركة ).....( دفع مبلغ قدره ت�سعمائة وخم�سة و�سبعون 
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�ألفًا ومائة وت�سعة و�سبعون رياًل )975.179( عبارة عن مبالغ �سلَّمتها موكلته ل�سركة ).....(، ومل 
ت�سلم موكلته مقابلها ب�ساعة، وكذلك �إلز�مها بدفع مبلغ قدره مليون رياٍل )1.000.000( نظري 

ع مع ممثل �ل�سركة ).....(، و�إلز�مها �أي�سًا باأتعاب �ملحاماة. �إخاللها بالتفاق �ملوقَّ
مليون  قدره  مبلغ  دفع   ).....( �سركة  �إلز�م   ).....( �سركة  يف  و�لوكيل  �ل�سريك  طلب  �إن  وحيث 
وخم�سمائة وت�سعة وخم�سون �ألفًا ومائتان و�ستة وثمانون رياًل )1.559.286( ميثل قيمة �لب�سائع 

�لتي ��ستلمتها، ومل تدفع ثمنها.
وحيث �إن من�ساأ �لنز�ع بني �لطرفني هو تعامل جتاري ن�ست عليه �ملادة )�لثانية( من نظام �ملحكمة 
و�لف�سل  �لنا�سئة عنها،  �ملنازعات  بنظر  تخت�ص  �ملظامل  بديو�ن  �لتجارية  �لدو�ئر  فاإن  �لتجارية، 
فيها ح�سب �ملادة )443( 1350هـ، ورقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ ، كما تخت�ص هذه �لد�ئرة 
مة  �ملنظِّ �لديو�ن  رئي�ص  معايل  وتعاميم  قر�ر�ت  به  تق�سي  ما  وفق  فيها  و�لف�سل  �لدعوى  بنظر 

لخت�سا�ص �لدو�ئر �لتجارية �لنوعي و�ملكاين.
على  مبنيًا  �لطرفني  بني  �لنز�ع  كان  ملَّا  فاإنه  مو�سوعًا،  �لدعوى  هذه  نظر  يخ�ص  فيما  �إنه  وحيث 

معرفة نوعية �لتعامل بني �لطرفني، وحقيقة ��ستحقاق ما بذمة كل طرف للطرف �لآخر.
ع �لوحيد ملنتجات  ق و�ملوزِّ وحيث �أ�س�ص وكيل �سركة ).....( دعو�ه على �عتبار �أن موكلته هي �مل�سوِّ
ع بتاريخ 2001/1/1م مع �سركة ).....(،  �سركة ).....( يف مدينة �لريا�ص بناًء على �لتفاق �ملوقَّ
و�لذي مثَّلها �ملدعو ).....( �إ�سافًة �إىل توقيع ممثل �سركة ).....( �ل�سابق ذكره تعهدً� بعدم بيع 
�لإخالل بذلك،  بتعوي�سها حال  و�للتز�م  ل�سركة ).....(  �إل  �لريا�ص  �ل�سركة يف مدينة  منتجات 

ع �آخر. وهذ� �لتعهد خمتوم بختم �سركة ).....(، وقد �أخلت بهذه �لتفاقية وقامت بتعيني موزِّ
 ،)975.159( قدره  مبلغًا   ).....( ل�سركة  �أثبت  حما�سب  �إىل  �لأمر  بادئ  يف  �لنز�ع  �أحيل  و�أنه 
بتاريخ 1423/6/23هـ،  بوكيلها ).....(  و�سركة ).....( ممثلة  �سركة ).....(  �لجتماع بني  ومت 
وخرج �لأطر�ف مبح�سر �أ�سري فيه �إىل �أن �ل�سخ�ص �ملفوَّ�ص عن �سركة ).....( لإبر�م �لتفاقيات 
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و�ل�ستالم و�لت�سليم هو �ملدعو ).....(.
فتح  بناًء على  كان  �سركة ).....(  �لتعامل مع  �أن  �سركة ).....(  و�ل�سريك يف  �لوكيل  وحيث ذكر 
ع من ِقبل �سركة ).....(، و�أنه فيما يتعلق بالتفاقية �ملوؤرخة يف  �حل�ساب �ل�سادر من موكلته، و�ملوقَّ
2001/1/1م، وكذلك �لتعهد بالتعوي�ص حال �لإخالل بالتفاقية �ملذكورة، فاإنه ينكرهما، و�أنه ل 

�أ�سا�ص لهما من �ل�سحة.
�أو �سالحية  – ).....( �جلن�سية، �أحد موظفي موكلته ولي�ص لديه تفوي�ص  كما �أن �ملدعو ).....( 
توقيع �لتفاقيات، وقد مت توقيع �لتفاقية على �أور�ق �سركة ).....(، م�سريً� �إىل �أن �سركة ).....( 
طلبت فتح ح�ساب لدى موكلته، و�أن يكون �لدفع بعد خم�سة و�أربعني يومًا من تاريخ كل فاتورة ب�سقف 

�أعلى للمديونية ل يتجاوز مليون و�ستمائة �ألف رياٍل.
�سركة  عن  �ملفوَّ�ص  �أن  �إىل  فيه  �أ�سري  و�لذي  1423/6/23هـ  يف  �ملوؤرخ  باملح�سر  يتعلق  فيما  و�أنه 
م  يقدِّ مل   ).....( �سركة  وكيل  فاإن   ،).....( هو  و�لت�سليم  و�ل�ستالم  �لتفاقيات  لإبر�م   ).....(
�أ�سلها ف�ساًل عن �أن �لوكيل ).....( كان وكياًل يف �إقامة �لدعوى يف �ملحكمة �لعامة بالريا�ص، ولي�ص 
و�أعمالها، وقد  �ل�سركة  ن�ساط  �تفاقيات تخ�ص  بالتوقيع على  ًل  لي�ص خموَّ �أنه  �لإقر�ر، كما  له حق 
ت�سمن �ملح�سر ت�سوية للخالف بني �لطرفني، ثم تبني �أنه مل يحل بدليل �إحالة �لنز�ع �إىل حما�سب 
قانوين، ولو كان �ملح�سر �سحيحًا ملا كان هناك حاجة لالتفاق على �إحالة �لنز�ع على حما�سب يف 

1423/9/11هـ.
و�أ�ساف �لوكيل ).....( �أنه يقر باأن �لتوقيع �لذي على �ملح�سر عائد �إليه لكنه يعرت�ص على �مل�سمون 

�ملذكور فيه، ويطلب �إح�سار �أ�سله
مة من كٍل منهما ودر��ستها،  وحيث �إنه يتاأمل ما ذكره كل طرف وبعد �لطالع على �مل�ستند�ت �ملقدَّ
فقد تبني للد�ئرة عدم كفاية هذه �مل�ستند�ت للدللة على ح�سر توزيع منتجات �سركة ).....( يف 
مدينة �لريا�ص ب�سركة ).....(؛ ذلك �أنه و�إ�سافًة �إىل ما �أ�سار �إليه وكيل �سركة ).....(، فاإن جريان 
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�لعرف و�لعادة باأن توقيع �أمثال هذه �لعقود و�لتفاقيات و�لتعهد�ت �لتي بني طريف �لنز�ع ل تكون 
�إل من �سخ�ص ذي �سفة، ولي�ص جمرد عامل يقوم بت�سليم �لب�سائع، ومل يقدم وكيل �سركة ).....( 
ل بذلك، ومن �ملتقرر �سرعًا باأن �لعادة حمكمة، و�أن �ملعروف عرفًا  ما يفيد باأن �ملدعو ).....( خموَّ

كامل�سروط �سرطًا، و�أن �ملعروف بني �لتجار كامل�سروط بينهم.
ع  وقد �ساألت �لد�ئرة يف جل�سة 1427/10/16هـ وكيل �سركة ).....( عن �ملدعو ).....( �لذي وقَّ
�لتفاقية �مل�سار �إليها لأجل �أخذ �إفادته فاأجاب باأنه مت �إخالء طرفه من ِقبل �ل�سركة منذ ما يقارب 
�أربع �سنو�ت، م�سيفًا �أنه ل يتهم �ملدعو ).....( بتزوير �لتفاقية، و�أنه لي�ص متاأكدً� من �أن ).....( 

ع عليها، وقد تكون �سركة ).....( قد ��سطنعتها. هو �ملوقِّ
م من ِقبل وكيل �سركة ).....(، فاإنه  وكذلك فاإن حم�سر �لتفاق �ملوؤرخ يف 1423/6/23هـ و�ملقدَّ
ل يعدو �أن يكون �سورة �سوئية، وقد �أنكرها �لوكيل و�ل�سريك يف �سركة ).....(، و�أفاد وكيل �سركة 

).....( يف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1428/2/2هـ باأنه مل يتم �لعثور على �أ�سل �ملح�سر.
بجل�سة  �لد�ئرة  عر�ست  فقد  لالآخر،  �لطرفني  �أحد  ذمة  يف  �ملتبقية  �ملبالغ  معرفة  �سبيل  ويف 
�إعادة در��سة �لتعامل �ملايل بينهما من ِقبل خربة حما�سبة �أخرى،  1428/6/11هـ على �لطرفني 
بحيث يكون وجهة نظر �ملحا�سب �لفنية �ملحا�سبية حمددة، و�تفق �لأطر�ف على ذلك باأن يتم دفع 

�لأتعاب منا�سفة.
وبعد �إ�سد�ر �لد�ئرة قر�رها بندب �ملحا�سب �لقانوين ).....( لإعد�د تقرير فني حما�سبي ب�ساأن 
�لنز�ع بني �لطرفني وفق ما هو مو�سح يف وقائع هذ� �حلكم �نتهى �ملحا�سب �لقانوين يف تقريره �إىل 
دة ل�سركة ).....( من ِقبل �سركة ).....( قدرها مليونان ومائتان و�ستة و�سبعون �ألفًا  �أن �ملبالغ �مل�سدَّ
وخم�سمائة وثمانية و�ستون رياًل )2.276.568( و�أن �لب�ساعة �ملر�َسلة �إىل �سركة ).....( من ِقبل 
�سركة ).....( قدرها مليونان وو�حد وثالثون �ألفًا وثمامنائة و�ثنان وخم�سون رياًل )2.31.852(، 
وذلك بعد ��ستبعاد �لفو�تري �ملختومة بختم مكتبة ).....(، وجمموعها مبلغ قدره مليون و�أربعمائة 
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من  �إفادة  لوجود  وذلك  )1.428.823(؛  رياًل  وع�سرون  وثالثة  وثمامنائة  �ألفًا  وع�سرون  وثمانية 
وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة بعدم وجود فروع �أخرى ل�سركة ).....(، وبذلك ي�سبح �لر�سيد �مل�ستحق 

ل�سركة ).....( مبلغ قدره مائتان و�أربعة و�أربعون �ألفًا و�سبعمائة و�ستة ع�سر رياًل.
وحيث �إن �لد�ئرة وهي يف مقام �لف�سل يف مو�سوع �لنز�ع بني �لطرفني ترى عدم �سحة ��ستبعاد 
لهذه   ).....( �سركة  وكيل  �إنكار  عدم  على  بناًء  وذلك   ،).....( مكتبة  بختم  �ملختومة  �لفو�تري 
�لفو�تري، وب�سوؤ�ل عنها بجل�سة 1429/7/11هـ، وهل �سبق و�أن �أقرتها موكلته؟ وما هو �ملبلغ �لذي 

�عتمده �ملحا�سب من هذه �لفو�تري �ملختومة بهذ� �خلتم؟ �أجاب باأنه ل يعلم عنها �سيئًا.
م بيانًا بالفو�تري �ملختومة  �إ�سافًة �إىل �أن هذ� �لتقرير �ملعد من ِقبل �ملحا�سب �لقانوين ).....( قدَّ
بختم مكتبة ).....(، ومن �سمنها �لفو�تري رقم )1215-1219-1220-1239( علمًا باأنه مت تقدمي 
م من ِقبل �ملجموعة  هذه �لفو�تري من ِقبل وكيل �سركة ).....( وفقًا للتقرير �ملحا�سبي �ل�سابق �ملقَدّ
�لتعامل بالفو�تري  يوؤكد �سحة  م للد�ئرة بجل�سة 1425/11/14هـ، وهو ما  �ل�سعودية ).....( �ملقدَّ

�ملختومة بختم �ملكتبة.
ي�ساف �إىل ذلك �أن �لتقرير �ملعد من ِقبل �ملحا�سب ).....( �أو�سح �أن �لفو�تري �ملختومة بختم �سركة 
).....( فاتورتان فقط، وهما رقم )1494-1495( ول ينكر �لطرفان باأن تعاملهما مل يكن مقت�سرً� 
على هاتني �لفاتورتني، بل �إن �لتقرير �ملعد من ِقبل �ملحا�سب �ملذكور يفيد باأن �لفو�تري �ملختومة قد 

ُختمت غالبيتها بختم �ملكتبة.
قام  �لتي  �لفو�تري  قيمة  �حت�ساب  �إىل  تنتهي  �لد�ئرة  فاإن  جمتمعة  و�لقر�ئن  �لأدلة  لهذه  و�إعماًل 
وثالثة  وثمامنائة  �ألفًا  وع�سرون  وثمانية  و�أربعمائة  مليون  وقدرها  با�ستبعادها  �لقانوين  �ملحا�سب 
وع�سرون رياًل )1.428.823( ل�سالح �سركة ).....(، وبناًء عليه ي�سبح �لر�سيد �مل�ستحق ل�سالح 

�سركة ).....( مبلغًا قدره مليون ومائة و�أربعة وثمانون �ألفًا ومائة و�سبعة ريالت )1.184.107(.
مة من ِقبل �سركة ).....(  و�أما فيما يتعلق مبا ذكره وكيل �سركة ).....( من �أن بع�ص �لفو�تري �ملقدَّ
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عي  يدَّ �لتي  �لفو�تري  �سركة ).....( عن  وكيل  بجل�سة 1429/7/11هـ  �لد�ئرة  �ساألت  رة، فقد  مزوَّ
عي تزويرها؟ وكم  تزويرها، بتاريخ �دعائه بتزويرها، وهل �عتمد �ملحا�سب �سيئًا من �لفو�تري �ملدَّ
ِعي تزويرها وعر�سها على  قيمته؟ وهل يوؤكد هذ� �لتزوير ويتحمل تبعاته يف حال فرز �لفو�تري �ملُدَّ
�جلهات �ملخت�سة؟ فكانت �إجابته باأنه: )يوؤكد �لتزوير؛ لأنها �سدرت من �خل�سم و�ملرء ل ي�سنع 
دلياًل لنف�سه، كما �أن �ملحا�سب �عتمد بع�سًا من هذه �لفو�تري، ويت�سح ذلك من خالل �ملبلغ �مل�ستحق 
ملوكلته على �سركة ).....(، وبخ�سو�ص عدد �لفو�تري �ملزورة وقيمتها فاإنه يو�سح باأن �لب�ساعة �لتي 
و�سلت �إىل موكلته مت ��ستالمها مبوجب �إ�سعار من �لناقل .. وقد بلغ �إجمايل �لب�ساعة �مل�سلَّمة ملوكلته 
)1.283.409( وتبقى يف ذمة �سركة ).....( )978.179(، وكذلك مبلغ مليون رياٍل �ملوثَّقة من 

ِقبل ).....((.
مة من ِقبل �سركة ).....( مزورة  وحيث �إن ما ذكره وكيل �سركة ).....( باأن بع�ص �لفو�تري �ملقدَّ
�لأمور  وحتديد  �أ�سئلتها  على  بالإجابة  �لد�ئرة  منه  طلبت  ما  على  وبناًء  يقم  مل  �إذ  مر�َسل،  كالم 
�أنها  يرى  �لتي  �لفو�تري  ثالثًا:  �لتزوير،  �دعائه  تاريخ  ثانيًا:  �ملزورة،  �لفو�تري  �أوًل: حتديد  �لتالية: 

مزورة، وقام �ملحا�سب باعتمادها، ر�بعًا: قيمة �لفو�تري �ملزورة.
بجل�سة 1425/11/14هـ  للد�ئرة  م  �ملقدَّ �لأول  للتقرير  ووفقًا   ).....( �سركة  �أن  �إىل ذلك  ي�ساف 
فاتورة مببلغ )1.473.762(  و�أربعون  �ثنان  ب�سحتها، وعددها  تقر  �لتي   ).....( �سركة  بتقدمي 
م للد�ئرة  �إ�سافًة �إىل �ل�سيكات و�لتحويالت �ملر�َسلة �إىل �سركة ).....(، ووفقًا للتقرير �لثاين �ملقدَّ
�لتحويالت  على   ).....( �سركة  من  مة  �ملقدَّ �مل�ستند�ت  �قت�سرت  فقد  1428/8/8هـ  بجل�سة 

دة ل�سركة ).....(، و�سند�ت ��ستالم �لب�ساعة. و�ل�سيكات �مل�سدَّ
دعو�ه  فقد خلت  مر�سل،  �لتزوير كالم  دعوى  ).....( من  �سركة  وكيل  ذكره  ما  �أن  على  وي�ساف 
عما يوؤيدها، وقد �أدى �سلفًا �لوكيل و�ل�سريك يف �سركة ).....(، و�أمام �لد�ئرة �ليمني على �سحة 

�لفو�تري، و�أنه مت ��ستالمها من ِقبل �سركة ).....(.
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مة بجل�سة 1428/10/16هـ من �أنه �أبلغ دليل  و�أما ما �أ�سار �إليه وكيل �سركة ).....( يف مذكرته �ملقدَّ
– باأنه توجد هناك  – �ملعد من ِقبل �ملحا�سب ).....(  على تزوير �مل�ستند�ت ما ذكر يف �لتقرير 
بتقدميها  و�أن قامت �سركة ).....(  �لتي �سبق  �لفو�تري  يتعار�ص مع  فاإنه  عيوب �سكلية وجوهرية، 
للمحا�سب �ل�سابق �ملجموعة �ل�سعودية ).....(، وعددها )42( فاتورة عليها تاأ�سري�ت بال�ستالم، 
وبع�سها قد �أ�سري عليه بال�ستالم، وخمتوم بختم �ل�سركة و�أخرى عليها ختم �ل�سركة مل ترد بك�سف 

�سركة ).....(، ف�ساًل عن �أن �ملحا�سب ).....( مل ي�سر �إىل �أن هذه �ملالحظات جوهرية.
مة من ِقبل �سركة ).....( لي�ست �سورً� �سوئية، و�إمنا هي عبارة  وت�سيف �لد�ئرة �أن �مل�ستند�ت �ملقدَّ
�لإيد�ع،  وق�سائم  �لقب�ص،  و�سند�ت  للفو�تري،  و�ل�سفر�ء  و�لزرقاء  �حلمر�ء  �لكربونية  �لن�سخ  عن 
مة للمحا�سب  وقد مت عر�سها على �لد�ئرة بجل�سة 1426/10/17هـ، ومت مطابقتها بالفو�تري �ملقدَّ
1427/11/28هـ،  بجل�سة  �لد�ئرة  على  عر�سها  مت  وكذلك   ،).....( �ل�سعودية  �ملجموعة  �ل�سابق 
و�أفاد �لوكيل و�ل�سريك يف �سركة ).....( باأن �أ�سول �سند�ت �لقب�ص تقوم �سركة ).....( با�ستالمها، 

و�أما �لفو�تري فاإنها ت�سلم �أ�سولها ل�سركة ).....( وتبقى �لن�سخ �لكربونية ملوكلته.
�لأمر �لذي تنتهي معه �لد�ئرة �إىل �سالمة هذه �لفو�تري من تهمة �لتزوير، و�سالحيتها لالحتجاج.

باأن تدفع ل�ضركة ).....( مبلغاً قدره مليون ومائة  باإلزام �ضركة ).....(  الدائرة  لذلك حكمت 

واأربعة وثمانون األفاً ومائة و�ضبعة رياالت )1.184.107(؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/5193/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 64/د/جت/8 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 80/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/3/5هـ

عقد – ت�ضويق – ا�ضتخراج تراخي�س – عربون - حكم – اعتباره وجاهياً.

عى عليها كعربون ل�ستخر�ج �لرت�خي�ص �لالزمة لإقامة  ِعي با�سرتد�د �ملبلغ �مل�سلَّم للمدَّ مطالبة �ملُدَّ
م�سروع وفقًا للعقد �ملربم بينهما.

َعى عليها عن ح�سور جل�سة �لنطق باحلكم بعد تبلغها بها، وح�سورها �جلل�سة �ل�سابقة  1- تخلف �ملُدَّ
َعى عليها عذرً� مقبوًل للتخلف عن  عي مبا مت تقدميه يف �لدعوى – عدم �إبد�ء �ملُدَّ و�كتفاوؤها و�ملدَّ

�حل�سور – �أثر ذلك: �عتبار �حلكم وجاهيًا وح�سوريًا يف حقها.
�لتفاق  لإبر�م  عربونًا  يعترب  به  عى  �ملُدَّ �ملبلغ  �أن  على  �لطرفني  بني  �ملربم  �لعقد  يف  �لن�ص   -2
َعى عليها بعدم متكنها من ��ستخر�ج �لت�ساريح، وباأن  وُي�سرتجع يف حالة عدم �لإناز – �إقر�ر �ملُدَّ
َعى عليها  �ل�سر�كة مل تنفذ يف �لو�قع ب�سبب عدم �حل�سول على �لت�ساريح – موؤدى ذلك: �إلز�م �ملُدَّ

عي �ملبلغ مو�سوع �لدعوى. باأن تدفع للمدَّ

تتلخ�ص وقائع هذه �لق�سية يف �أنه ورد �إىل ديو�ن �ملظامل مبنطقة مكة �ملكرمة بجدة لئحة دعوى من 
َعى  ِعي �ساحب �ملجموعة تعاقد مع �ملُدَّ �ملدير �لتنفيذي ملجموعة ).....( ).....( ت�سمنت �أن �ملُدَّ
با�ستخر�ج  عليها  َعى  �ملُدَّ تلتزم  �أن  على  عليها  َعى  �ملُدَّ ل�سالح  �ملعار�ص  من  عدد  لت�سويق  عليها؛ 
يف  �لد�خلية  �لت�سويق  معار�ص  لإقامة  يومًا  ثالثني  خالل  �لالزمة  و�لت�ساريح  �لرت�خي�ص  جميع 
عى عليها مبلغًا  ِعي للمدَّ �ملدن �ملختلفة ومر�جعة �لدو�ئر �حلكومية ذ�ت �لعالقة، وعلى �أن يدفع �ملُدَّ
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وقدره )50.000( خم�سون �ألف رياٍل عند توقيع �لعقد �ملذكور على �أنه مبثابة عربون لإبر�م �لتفاق 
ِعي بعمل جدول ي�سم عدد ونوعيات وم�سميات  وي�سرتجع يف حالة عدم �لإناز، وعلى �أن يلتزم �ملُدَّ
�ملرفق �سورته �ملربم  �لتفاق  لعقد  وفقًا  يومًا  تتجاوز ثالثني  �ملعار�ص خالل عام كامل يف مدة ل 
َعى عليها لديها �سجل خا�ص بن�ساط �إقامة وتنظيم  بني �لطرفني بتاريخ 1428/4/21هـ؛ لكون �ملُدَّ
�ملعار�ص �لد�خلية و�خلارجية و��ستخر�ج �لت�ساريح �لالزمة لإقامة معار�ص ت�سوق د�خل �ململكة، 
َعى عليها �أخلَّت بالتز�ماتها �لتعاقدية �لو�ردة يف بنود �لعقد لعدم �إنازها ملا مت �لتفاق  و�أن �ملُدَّ
عليه مما �أحلق �ل�سرر باملجموعة وترتب عليها خ�سائر عن فو�ت مو�سمني مهمني للمعار�ص هما: 
َعى عليها باإعادة �ملبلغ �لذي ميثل  مو�سم �ل�سيف و�سهر رم�سان، وختم دعو�ه باملطالبة باإلز�م �ملُدَّ
عربونًا لالتفاق ملوكله وقدره )50.000( خم�سون �ألف رياٍل، وبدفع مبلغ مائتي �ألف رياٍل غر�مة 
بالرقم  ق�سية  �لديو�ن  ب�سجالت  �لأور�ق  قيد  مت  �أن  وبعد  ِعي،  �ملُدَّ جمموعة  �سمعة  و�إ�ساءة  تاأخري 

�مل�سار �إليه �أعاله، �أحيلت �إىل هذه �لد�ئرة با�سرت نظرها على �لنحو �ملثبت بدفرت �ل�سبط.
 ).....( وكالة  عليه  َعى  �ملُدَّ ح�سر  كما   ،).....( وكالة  ِعي  �ملُدَّ ح�سر  1428/11/28هـ  وبجل�سة 
ِعي وكالة عن دعو�ه قرر �أنها حمررة بالئحة �لدعوى  �ملثبت بياناتهما مبح�سر �ل�سبط، وب�سوؤ�ل �ملُدَّ
عى  َعى عليها بدفع مبلغ وقدره خم�سون �ألف رياٍل متثل �ملبلغ �مل�سلَّم للمدَّ �ملت�سمنة طلب �إلز�م �ملُدَّ
عليها ل�ستخر�ج �لرت�خي�ص �لالزمة لإقامة وتنظيم معار�ص وفقًا للعقد �ملربم بني �لطرفني، �إ�سافًة 
َعى عليه وكالة �جلو�ب طلب  �إىل مبلغ مائتي �ألف رياٍل متثل غر�مة تاأخري و�إ�ساءة �سمعة، وب�سوؤ�ل �ملُدَّ
ِعي وكالة ن�سخة منها، فا�ستمهل للرجوع �إىل  تزويده بن�سخة من لئحة �لدعوى ومرفقاتها ف�سلمه �ملُدَّ

موكلته و�إعد�د �لرد.
وكيل  عليها  َعى  �ملُدَّ وكيل  زود  ذكرهما  �ل�سابق  �لدعوى  طريف  وبح�سور  1429/1/12هـ  وبجل�سة 
بجدة،  �لتجارية  �لغرفة  منظور يف  �لنز�ع  �أن  ت�سمنت  �لتي  �جلو�بية  مذكرته  ب�سورة من  ِعي  �ملُدَّ
ومل يتم �لبت فيه من ِقبلها، �إ�سافًة �إىل �لدفع بعدم �لخت�سا�ص �لولئي للديو�ن، �ساألت �لد�ئرة 
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�لطرفني عما مت بينهما بخ�سو�ص �إنهاء �لنز�ع وديًا من ِقبل �لغرفة �لتجارية بجدة فاأفاد� باأنه مل 
يتم �لتفاق على ت�سوية لهذ� �لنز�ع، وطلبا �ل�ستمر�ر يف نظرها �أمام �لد�ئرة، و�أفهمت �لد�ئرة وكيل 

َعى عليها �أن �لد�ئرة خمت�سة بنظر �لنز�ع. �ملُدَّ
ِعي وكالًة ب�سورة من  َعى عليها �ملُدَّ د وكيل �ملُدَّ وبجل�سة 1429/2/16هـ وبح�سور طريف �لدعوى زوَّ
َعى عليه  مذكرته �جلو�بية عن �لدعوى مع مرفقاتها، وت�سمنت مذكرته ما يلي: �أوًل: �أن �قت�سار �ملُدَّ
على مطالبة موكلتي مببلغ )50.000( خم�سني �ألف رياٍل نظري ��ستخر�ج �لرتخي�ص يخرج �لدعوى 
�خلدمات  جمال  حيز  يف  �لرتخي�ص  ��ستخر�ج  خدمة  تنح�سر  حيث  �لتجاري،  �لعمل  نطاق  عن 
�تفاق، ولي�ص خالف ملمار�سة عمل  �لتجاري، فبذلك يكون �خلالف خالف يف تنفيذ  �لعمل  ولي�ص 
باإعادة  ولي�ص  �لطرفني،  بني  بالت�سامن  و�خل�سارة  �لربح  �لتجاري  �لعمل  �سروط  من  لأن  جتاري؛ 
َعى  ِعي ��ستمد حقه يف �ملطالبة من خالل عقد �لتفاق �ملربم بينه وبني �ملُدَّ ر�أ�ص �ملال. ثانيًا: �ملُدَّ
عليها، وحيث �إن �لعقد ين�ص يف مادته �لأخرية على �أنه يف حالة حدوث خالف فاإن �ملحكمة �لعامة 
للمحكمة  �لخت�سا�ص  ينعقد  �أي�سًا  بذلك  �خلالف  هذ�  يف  بالف�سل  �ملخت�سة  �جلهة  تكون  بجدة 
�لعامة ولي�ص ديو�ن �ملظامل. ثالثا: وحيث �إن �لدفوع �ل�سكلية يجب �إبد�وؤها قبل �لف�سل يف �ملو�سوع 
عليه فاإنني �أدفع بعدم �خت�سا�ص ديو�ن �ملظامل بالف�سل يف هذ� �خلالف طبقًا لالأ�سباب �ل�سالف 
ذكرها، ونلتم�ص منكم �إحالة نظر �لق�سية �إىل �ملحكمة �لعامة بجدة، �أما من حيث �ملو�سوع فندفع 
رياٍل  �ألف  �خلم�سني  مبلغ  ب�سد�د  موكلتي  باإلز�م  للمطالبة  بالن�سبة  ِعي  �ملُدَّ دعوى  �سحة  بعدم 
�أد�ء �للتز�م �ملتفق عليه ل�ستخر�ج �لرتخي�ص،  َعى عليها مل تق�سر يف  لالأ�سباب �لتالية: 1- �ملُدَّ
�لنية و�جلدية  تو�فر ح�سن  يدل على  �ملخت�سة، مما  للعديد من �جلهات  توجهت بخطابات  حيث 
�سبب عدم  �لرتخي�ص. 2-  �أجل �حل�سول على  �إهمالها من  �أو  تقاع�سها،  وعلى عدم  �لتعامل،  يف 
َعى عليها من �حل�سول على �لرتخي�ص لي�ص ر�جعًا لإر�دتها، و�إمنا نتيجة لتعليمات وز�رة  متكن �ملُدَّ
ِعي باإملامه بكافة �لإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها، و�لتي كانت ت�سرتط لكي يتم  �لتجارة، و�لتي �أقر �ملُدَّ
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�أخفى  �حل�سول على �لرتخي�ص للعام �جلديد �ملو�فق عليه لإقامة �ملعر�ص يف �لعام �لتايل، ولقد 
َعى عليها ب�سفته �ساحب خربة يف ذلك �ملجال، وقام بتنفيذ �لعديد  ِعي هذه �ملعلومة عن �ملُدَّ �ملُدَّ
تاأجيل حترير هذ�  �أو  �إخطار،  لأنه كان يجب عليه  تنفيذ �لتفاق؛  �سبب عدم  �ملعار�ص، وهذ�  من 
�لعقد ملدة لحقة �أو حتديد مدة �أطول، ولكنه كان ينوي �سيئًا يف نف�سه لعقد هذ� �لتفاق، وبنيَّ ذلك 
عندما طالب موكلتي مببلغ )200.000( مائتي �ألف رياٍل، ثم �كتفى مبطالبته �حلالية وترك �أربعة 
َعى عليها تكبدت نفقات وتكاليف جتاوزت �لع�سرين �ألف رياٍل نظري  �أ�سعاف �ملبلغ �حلايل. 3- �ملُدَّ
�أتعابًا نظري  تقا�سو�  قانونيني  بتكليف حمامني وم�ست�سارين  �حل�سول على ذلك �لرتخي�ص وذلك 
�ل�سري يف �إجر�ء�ت �حل�سول على �لرتخي�ص، وتقدمي �خلطابات �ل�سابق �لإ�سارة �إليها، هذ� بجانب 
حتملها نفقات �ل�سفر و�لإقامة �لتي جتاوزت �لع�سرة �آلف رياٍل، ل�سفرهم �أكرث من مرة من جدة 
�إىل �لريا�ص و�لعودة ومرفق �مل�ستند �لد�ل على ذلك، ونطالب بخ�سم تلك �ملبالغ من مبلغ �ملطالبة. 
ِعي كان �ل�سبب �لرئي�ص �أي�سًا يف عدم �حل�سول على �لرتخي�ص؛ لأنه كما �سبق �أنه من �أهل  4- �ملُدَّ
يقم  مل  ذلك  ومع  �لرتخي�ص،  على  �حل�سول  �إجر�ء�ت  بكافة  علم  وعلى  �ملجال،  ذلك  يف  �خلربة 
بعمل جدول لإقامة �ملعر�ص يف خالل �ملدة �ملتفق عليها يف �لعقد، وهي �لثالثون يومًا، وتاأخر عن 
تقدمي �جلدول يف وقت منا�سب لتقدميه جلهة �لخت�سا�ص، وبذلك فوَّت على موكلتي فر�سة تقدمي 
�لطلبات م�ستوفية �ل�سروط، وهذ� بجانب �ل�سروط �لأخرى �لتي ��سرتطت وز�رة �لتجارة تو�فرها؛ 
ِعي بتنفيذها، بناًء عليه  للح�سول على �لرتخي�ص ومو�سح ذلك يف �مل�ستند رقم )6(، ومل يقم �ملُدَّ
ِعي. ثانيًا: �إحالة �لدعوى �إىل �ملحكمة �لعامة بجدة  �أطلب ما يلي: �أوًل �سرف �لنظر عن دعوى �ملُدَّ
ب�سورتها  �لدعوى  �لف�سل يف  حالة  ثالثًا: يف  �لتفاق.  عقد  عليه يف  عى  و�ملدَّ ِعي  �ملُدَّ ل�سرط  طبقًا 
�حلالية نطالب بخ�سم �ملبالغ �لتي تكبدتها موكلتي لالأ�سباب �ل�سابق �لإ�سارة �إليها، و�لدفع بعدم 
َعى عليها  �لخت�سا�ص �لولئي للديو�ن من حيث �ل�سكل، و�ملطالبة بخ�سم �ملبالغ �لتي تكبدتها �ملُدَّ
فيها،  جديد  ل  باأنه  �أفاد  عليها  وكالة  ِعي  �ملُدَّ �طالع  وبعد  �لرت�خي�ص،  �إجر�ء�ت  يف  �ل�سري  �ء  جرَّ
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َعى عليها وجمموعة  وذكر �حلا�سر�ن �أن عقد �لتفاق حمل �لدعوى �ملربم بني موؤ�س�سة ).....( �ملُدَّ
ِعي وكالة دعو�ه  ع من �لطرفني، وح�سر �ملُدَّ ِعية �ملوؤرخ يف 1428/4/28هـ �سحيح وموقَّ ).....( �ملُدَّ
َعى عليه  يف �ملطالبة با�سرتجاع مبلغ وقدره خم�سون �ألف رياٍل �لذي ميثل عربون �لتفاق، وطلب �ملُدَّ
وكالًة مهلة للرجوع �إىل موكلته، و�إح�سار بع�ص �مل�ستند�ت �لتي تثبت م�ساريف ��ستخر�ج �لت�ساريح.
مر�جعة  تذكرتي  �سورة  عليها  َعى  �ملُدَّ وكيل  م  قدَّ �لدعوى  طريف  وبح�سور  1429/3/1هـ  وبجل�سة 
با�ستخر�ج  �ملكلَّف  و�ملحامي  عليها  َعى  �ملُدَّ بني  �ملربم  �لتفاق  عقد  من  و�سورة  �لتجارة،  لوز�رة 
َعى  ِعي �أن �لعمل �ملتعاقد على تنفيذه مع �ملُدَّ ح فيها �أتعاب �ملحامي، و�أكد وكيل �ملُدَّ �لرت�خي�ص �ملو�سَّ
عليها هو ��ستخر�ج �لت�ساريح �خلا�سة باإقامة �ملعار�ص �لتجارية مقابل ن�سبة من �سايف �لربح من 
ِعي، وهذه �لن�سبة هي خم�سة وع�سرون باملائة، �إل �أن �ل�سر�كة مل تنفذ  ريع �ملعار�ص �لتي يقيمها �ملُدَّ
رياٍل حمل  �ألف  مبلغ خم�سني  وهو  ت�سلمته  ما  برد  عليها  َعى  �ملُدَّ �إلز�م  ِعي  �ملُدَّ وطلب  �لو�قع،  على 
�أقر باأن �ل�سر�كة مل تنفذ على �لو�قع ب�سبب عدم  َعى عليها  �لدعوى، وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ
وطلبا  مذكر�ت،  من  وتقدميه  �سبطه  مت  مبا  �كتفاءهما  �لطرفان  وقرر  �لت�ساريح  على  �حل�سول 

�لف�سل يف �لق�سية بحالتها �لر�هنة مع مت�سك كل طرف بطلباته.
�أو من ميثلها  عليها،  َعى  �ملُدَّ وتبني عدم ح�سور   ،).....( وكالًة  ِعي  �ملُدَّ �ليوم ح�سر  وبجل�سة هذ� 
�سرعًا، وطلب �حلا�سر �ل�سري يف �لدعوى، حيث �كتفى �لطرفان يف �جلل�سة �ل�سابقة، وطلبا �لف�سل 

يف �لق�سية بحالتها �لر�هنة.

ِعي وكالًة ح�سر دعو�ه يف �ملطالبة مببلغ )50.000( خم�سني �ألف رياٍل �لذي ميثل �ملبلغ  مبا �أن �ملُدَّ
للعقد  وفقًا  �ملعار�ص  وتنظيم  لإقامة  �لالزمة  �لرت�خي�ص  عى عليها عربونًا ل�ستخر�ج  للمدَّ �مل�سلَّم 
َعى عليها باأن موكلته مل تتمكن من ��ستخر�ج  �ملرَبم بينهما يف 1428/4/28هـ، وحيث �أقر وكيل �ملُدَّ
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�لت�ساريح �ملذكورة، و�أن �ل�سر�كة وفقًا للعقد �ملربم بني �لطرفني مل تنفذ على �لو�قع ب�سبب عدم 
�حل�سول على �لت�ساريح، وحيث تبني من �سك �لوكالة للمذكور تخويله باملر�فعة و�ملد�فعة و�لإقر�ر، 
وحيث ن�ص نظام �ملحكمة �لتجارية يف مادته رقم )528( على �أنه )بعد �أن يعلن رئي�ص �لد�ئرة ختام 
َعى عليه عن �ملحكمة يعترب ذلك  �ملحاكمة، ويبا�سر باملذ�كرة وعند تفهيم قر�ر �حلكم �إذ� غاب �ملُدَّ
َعى عليه عن ح�سور هذه �جلل�سة رغم تبلغه،  �حلكم بحق �ملحكوم عليه وجاهيًا(، وحيث تخلَّف �ملُدَّ
ومل يبد عذرً� عن تخلفه مع كون �لق�سية حمجوزة للنطق باحلكم، �لأمر �لذي تنتهي معه �لد�ئرة 
عي ).....( �ساحب  َعى عليها ).....( �ساحبة موؤ�س�سة ).....( باأن تدفع للمدَّ �إىل �حلكم باإلز�م �ملُدَّ
جمموعة ).....( مبلغًا وقدره خم�سون �ألف رياٍل، وبه تق�سي ويعد حكمها ح�سوريًا لكتفاء �لطرفني 
َعى عليها يف  وطلبهما �لف�سل يف �لق�سية يف �جلل�سة �ل�سابقة، ول ينال من ذلك ما �أورده وكيل �ملُدَّ
يعترب مبثابة  به  َعى  �ملُدَّ �ملبلغ  �أن  �أو�سح  قد  �لطرفني  �ملربم بني  �لعقد  �إن  �إذ  �لدعوى،  جو�به عن 
عربون لإبر�م �لتفاق، وي�سرتجع يف حالة عدم �لإناز؛ ولقول �هلل تعاىل "ياأيها �لذين �آمنو� �أوفو� 
بالعقود"، وحيث �إن �لقاعدة �ل�سرعية تن�ص على )�أن من �سعى يف نق�ص ما مت بيديه ف�سعيه مردود 

عليه( و�أن مقاطع �حلقوق عند �ل�سروط. 
عي  للمدَّ باأن تدفع   ).....( ).....( �ضاحبة موؤ�ض�ضة  َعى عليها  املُدَّ باإلزام  الدائرة  لذلك حكمت 

).....( �ضاحب جمموعة ).....( مبلغاً وقدره خم�ضون األف رياٍل.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 5/504/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 85/د/جت/21 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 163/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/5/7هـ

عقد - ت�ضويق لوحة اإعالنية – �ضروط العقد– ال�ضرط املخالف للنظام.

ِعي ل�سركة ).....(  َعى عليه بالتعوي�ص عن قيمة �لإعالنات �لتي نفذها �ملُدَّ ِعي باإلز�م �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
َعى عليه – ثبوت �أن �ل�سركة �لتي  تعوي�سًا منه لهذه �ل�سركة عن �لفرتة �ملتبقية من عقد لوحة �ملُدَّ
ِعي  َعى عليه مل يكن لها �أي ن�ساط يف �ل�سوق – ثبوت ��ستالم �ملُدَّ ِعي لتاأجري لوحة �ملُدَّ تعاقد معها �ملُدَّ
َعى عليه مت�سمنًا وجوب �أن تكون �لعبارة �لو�ردة يف  �سورة من �لت�سريح �ملمنوح من �لأمانة للُمدَّ
ِعي باأن عقده مع  �للوحة لالإعالن عن �ملركز وحمتوياته فقط – �أثر ذلك: عدم جو�ز �حتجاج �ملُدَّ
َعى عليه يت�سمن بندً� يحق مبوجبه تاأجري �لوجه �لإعالين لأية �سركة ير�ها منا�سبة، لأن كلمة  �ملُدَّ
ِعي مبوجب �طالعه على �لرتخي�ص  منا�سبة ل يجوز �سمولها �سركة خمالفة للنظام �لذي يعلمه �ملُدَّ
َعى عليه مبني على �للتز�م بت�سريح �لأمانة  َعى عليه ولأن �لعقد �لذي �أبرمه مع �ملُدَّ �ملمنوح للُمدَّ
ِعي بتحمل ما يرد من �لأمانة من خمالفات �إز�لة �أو غر�مة – ثبوت ت�سوية  كما ورد به �لتز�م �ملُدَّ

�مل�ستحقات �ملالية بني �لطرفني مبوجب خمال�سة بينهما- موؤدى ذلك: رف�ص �لدعوى.

ِعي  تتلخ�ص وقائع هذه �لدعوى يف �أنه تقدم �إىل �ملحكمة �لإد�رية مبنطقة �ملدينة �ملنورة وكيل �ملُدَّ
َعى عليه قيدت ق�سية بالرقم �مل�سار �إليه �أعاله و�أحيلت �إىل  ).....( بالئحة �دعاء يخت�سم فيها �ملُدَّ

هذه �لد�ئرة ومت حتديد جل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 1428/6/2هـ موعدً� لنظرها.
ِعي ).....( و�ملثبتة يف دفرت �ل�سبط هويته ووكالته وح�سر  وبالند�ء على �لأطر�ف ح�سر وكيل �ملُدَّ
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عن  ِعي  �ملُدَّ وكيل  وب�سوؤ�ل  �ل�سبط،  دفرت  يف  هويته  و�ملثبتة   ).....( �أ�سالة  عليه  َعى  �ملُدَّ حل�سوره 
َعى عليه على �أن يقوم موكلي بت�سويق لوحة �لإعالن �لكائنة  دعوى موكله قال: �إن موكلي �تفق مع �ملُدَّ
َعى عليه بقطع �لتيار �لكهربائي عن �للوحة ثم قام  ب�سارع �سلطانه يف �سوق رمي �سلطانه، ثم قام �ملُدَّ
بدهان �للوحة دون �إخطار موكلي، وهذ� يتعار�ص مع ن�سو�ص �لعقد �ملربم معه وعليه �أطلب تعوي�ص 

َعى عليه بدفع مبلغ وقدره )250000( مئتان وخم�سون �ألف رياٍل. موكلي عن ذلك و�إلز�م �ملُدَّ
َعى عليه مذكرة مكونة من �سفحتني متثل  ويف جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 1428/6/18هـ قدم �ملُدَّ
رده على دعوى �ملدعي موجزها: �أنه مل يقم هو بقطع �لتيار �لكهربائي ومن ثم طم�ص �للوحة بدهان، 
و�أن من قام به هو �إد�رة �ل�سوق بناًء على ما وردهم من قبل �أمانة منطقة �ملدينة �ملنورة ومن بلدية 
ن�سخة  ِعي  �ملُدَّ ت�سلم وكيل  �ل�سوق، ثم  ن�ساطات  �لتي تقع �سمن  �ل�سركات  لي�ست من  لأنها  �لعيون؛ 

منها.
ويف جل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 1428/7/29هـ �ساألت �لد�ئرة طريّف �لق�سية عن �لعقدين �ملرفقني 
يف ملف �لق�سية و�للذين كانا يف 1426/1/27هـ و 1426/11/13هـ فقرر� باأن �لعقد �لأول يخ�ص 
َعى عليه عن  تركيب �للوحة �لإعالنية و�لعقد �لثاين يخ�ص �لت�سويق، ثم ��ستو�سحت �لد�ئرة من �ملُدَّ
ِعي  �إن�ساء �للوحة فقرر �أنه قد �سلمه �سيكًا بقيمة ت�سعني �ألف رياٍل متثل �لدفعة �لأوىل  تعميده للُمدَّ
من عقد تركيب �للوحة موؤرخًا يف 1426/1/28هـ ثم قرر �أنه بناًء على هذ� �لتاريخ كان عليه ت�سليم 
مدير  من  �لأ�سل  با�ستالم  موقع  �مل�سحوب  �ل�سيك  من  �سورة  قدم  ثم  1426/4/28هـ  يف  �للوحة 
�لدفعة  هذه  باأن  قرر  عنه  وب�سوؤ�له  منه  �سورة  ِعي  �ملُدَّ وكيل  وبت�سليم  ِعي  �ملُدَّ موؤ�س�سة  يف  �لت�سويق 
�لتاريخ  ذلك  ومن  بتاريخ 1426/6/14هـ  �إل  يخرج  �لت�سريح مل  ولكن  �لرتكيب  �أجور  من  �لأوىل 

ح�سب �لعقد بد�أت �لت�سعون يومًا وهي مدة �لرتكيب، وبعدها جرى ت�سويقها.
�لإ�سافة  عن  عليه  َعى  �ملُدَّ من  �لد�ئرة  ��ستو�سحت  1428/8/7هـ  �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�سة  ويف 
مبلغ  ��ستلم  عليه  َعى  �ملُدَّ �أي  �أنه  فيها  جاء  و�لذي  �لطرفني  بني  �ملالية  �ملخال�سة  يف  �ملذكورة 
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)121000( مائة وو�حد وع�سرون �ألف رياٍل فقال: هي عبارة عن قيمة �إيجار �للوحة خم�سومًا منها 
قيمة �لدفعة �لثالثة من عقد تنفيذ �للوحة و�لبالغ قدرها �ثنان و�سبعون �ألف رياٍل، وبهذه �ملخال�سة 
نكون قد �أنهينا �حل�سابات �ل�سابقة بتاريخ 1427/7/7هـ وهو تاريخ �ملخال�سة ومل يبق بني �لطرفني 
قرر  عليه  َعى  �ملُدَّ �إفادة  عن  ِعي  �ملُدَّ وكيل  وب�سوؤ�ل  �لآخر،  على  منهما  لأي  م�ستحقة  معامالت  �أية 
�أية  تاريخها  تتبق حتى  ومل  �ل�سابقة  �ملعامالت  منهية جلميع  �ملخال�سة  و�أن  �سحيح،  قاله  ما  باأن 

م�ستحقات بني �لطرفني على �لآخر.
ِعي �أن عقد موكله بد�أ يف 2006/4/28م  ويف جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 1428/10/18هـ ذكر وكيل �ملُدَّ
وينتهي يف 2007/4/28م و�أنه توقف يف 2006/12/20م وتكون �ملدة �لتي توقف فيها �لعقد �أربعة 
َعى  �أ�سهر وثمانية �أيام، وكان �سبب �لتوقف هو قطع �لتيار �لكهربائي عن �للوحة ومن ثم قيام �ملُدَّ
يف  �ملتمثل  �ل�سرر  موكله  على  رتب  مما  �لإعالن،  تلف  �إىل  �أدى  �لذي  �لأمر  �للوحة  بطالء  عليه 
حتميله �لتعوي�ص عن �ملدة �ملتبقية من �إيجار �للوحة لل�سركة �ملعلنة ).....( وقام موكله بتعوي�سهم 
وت�سعون  �سبعة  مبلغ )97000(  ذلك  وكلفه  �لطرق  بع�ص  على  �ملو�سوعة  �حلو�جز  على  باإعالنات 
َعى عليه قال: �إن �ل�سبب يف قطع �لتيار �لكهربائي عن �للوحة كان  �ألف رياٍل، وبعر�ص ذلك على �ملُدَّ
قبل  �ملمنوح من  �لت�سريح  ي�سرتط  �ل�سوق؛ حيث  ن�ساط يف  لها  لي�ص  ل�سركة  ِعي  �ملُدَّ �إعالن  ب�سبب 
ِعي على علم بذلك عند توقيع �لتفاقية معهم،  �لأمانة �أن يكون �لإعالن عن �ملركز وحمتوياته، و�ملُدَّ
َعى عليه يخولنا �لقيام بتاأجري �لوجه  ِعي باأن هذ� �لكالم غري �سحيح وعقدنا مع �ملُدَّ فعقب وكيل �ملُدَّ
ِعي عند �إبر�م  َعى عليه هل �أو�سحت للُمدَّ �لإعالين لأية �سركة نر�ها منا�سبة، ثم �ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ
�لعقد بينكما باأن �ملق�سود بعبارة لأية �سركة ير�ها منا�سبة �أن تكون من �سمن ن�ساط �ل�سركات �أو 

�ملوؤ�س�سات �لتي لها ن�ساط يف �ل�سوق فقرر �أنه مل يذكر لهم ذلك ولكنهم يعلمون هذ� �لأمر.
َعى عليه �أنه  ثم تتالت �جلل�سات، ويف جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 1429/4/29هـ �ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ
�لذي  �ملركز  �للوحة عن غري حمتويات  �لإعالن يف  �لبلدية متنع  باأن  يعلم  ِعي  �ملُدَّ �أن  �سابقًا  ذكر 
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�لبلدية ن�ص فيه على  �ل�سادر من  �للوحة  باأن ت�سريح تركيب  تقع فيه فكيف علم بذلك؟، فقرر 
ِعي عما ذكره  ِعي ��ستلم ن�سخة منه قبل توقيع عقد �لت�سويق وب�سوؤ�ل وكيل �ملُدَّ هذ� �لأمر و�أن �ملُدَّ
َعى عليه قرر �سحة ذلك و�أن موكله ��ستلم ت�سريح �لبلدية قبل توقيع عقد �لت�سويق ولكن �لتفاق  �ملُدَّ
َعى عليه  ِعي على �ملُدَّ �لذي وقع لت�سويق �للوحة مل يذكر فيه هذ� �لقيد، وبعر�ص ما ذكره وكيل �ملُدَّ
ِعي من خالل �طالعه على �لت�سريح، ثم بعد  قال: مل نذكر هذ� �لقيد لبد�هته وكونه معلومًا للُمدَّ
ِعي مطالبة موكله بقيمة �لإعالنات �ملنفذة ل�سالح �سركة ).....( تعوي�سًا عن  ذلك ح�سر وكيل �ملُدَّ

َعى عليه و�لبالغ قيمتها )97000( �سبعة وت�سعون �ألف رياٍل. �لفرتة �ملتبقية لهم من عقد لوحة �ملُدَّ
ويف جل�سة هذ� �ليوم �ساألت �لد�ئرة �لطرفني هل لديهما �أي جديد يقدمانه خالف ما ذكر�ه وما 
قدماه �سابقًا، فقرر� �أنهما ل جديد لديهما، وطلبا �حلكم يف �لق�سية؛ وبناًء عليه �أ�سدرت �لد�ئرة 

حكمها ملا يلي من �لأ�سباب.

َعى عليه بان يدفع له مبلغًا وقدره )250000( مئتان  ِعي يهدف من دعو�ه �إىل �إلز�م �ملُدَّ ملا كان �ملُدَّ
َعى عليه ببنود عقد �لت�سويق �ملربم  �أنها متثل تعوي�سًا له عن �إخالل �ملُدَّ �ألف رياٍل ذكر  وخم�سون 
ِعي قد ح�سر – يف جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 1429/4/29هـ -مطالبة  بينهما، وملا كان وكيل �ملُدَّ
عقد  من  لهم  �ملتبقية  �لفرتة  تعوي�سًا عن   ).....( �سركة  ل�سالح  �ملنفذة  �لإعالنات  بقيمة  موكله 
وقع  قد  ِعي  �ملُدَّ �إن  وحيث  رياٍل،  �ألف  وت�سعون  �سبعة   )97000( قيمتها  و�لبالغ  عليه  َعى  �ملُدَّ لوحة 
َعى عليه على �سركة ).....( �لتي مل يكن لها �أي ن�ساط يف �ل�سوق وهو يعلم  عقدً� لتاأجري لوحة �ملُدَّ
باأن ذلك يعد خمالفًا للت�سريح �ملمنوح له من قبل �لأمانة حيث ن�ص �لت�سريح على �أنه: )بالن�سبة 
�لد�ئرة  �أن تكون لالإعالن عن �ملركز وحمتوياته فقط(؛ لذ� فاإن  �للوحة يجب  �لو�ردة يف  للعبارة 
ِعي من �أن  تنتهي يف ظل ما �سبق �إىل �حلكم برف�ص �لدعوى، ول ينال من ذلك ما ذكره وكيل �ملُدَّ
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تاأجري  �لأول  للطرف  )يحق  عبارة:  فيه  ورد  عليه  َعى  �ملُدَّ – مع  ذلك  – بعد  �أبرمه  �لذي  �لعقد 
يعلمه  �لذي  �لنظام  يجيز خمالفة  ل  �لإطالق  وهذ�  منا�سبة(،  ير�ها  �سركة  لأية  �لإعالين  �لوجه 
ِعي، كما و�أن �ل�سركة �لتي ل يجيز لها �لنظام �لإعالن عنها يف هذه �للوحة ل تكون منا�سبة؛  �ملُدَّ
َعى عليه مبني على �للتز�م بت�سريح  �لأمانة، يوؤيد ذلك �أنه  ِعي مع �ملُدَّ لأن �لعقد �لذي �أبرمه �ملُدَّ
ورد يف �لعقد ذ�ته عبارة: )ويلتزم �لطرف �لأول بتحمل كافة ما يرد من �لأمانة من خمالفات �إز�لة 
َعى عليه يف مذكرته �ملوؤرخة يف جل�سة يوم �لأحد  وغر�مة ...(، و�أي�سا ل ينال من ذلك ما ذكره �ملُدَّ
ِعي مببلغ )540000( خم�سمائة و�أربعني �ألف رياٍل غر�مة  �ملو�فق 1428/6/2هـ من �أنه يطالب �ملُدَّ
لتاأخري ت�سليم �للوحة ومبلغ )53.084.40( ثالثة وخم�سني �ألفًا و�أربعة وثمانني رياًل و�أربعني هللة، 
قيمة ر�سوم �للوحة و�لتي دفعها لالأمانة، ومبلغ )180000( مائة وثمانني �ألف رياٍل �لقيمة �لإجمالية 
�لإعالنية  �للوحة  باإن�ساء  و�خلا�ص  �ملوؤرخ يف 1426/1/27هـ  بالعقد  يتعلق  فيما  باأنه  ذلك  للوحة، 
فاإنه قد متت ت�سوية �مل�ستحقات �ملالية �ل�سابقة بني �لطرفني مبوجب �ملخال�سة �ملالية ذ�ت �لرقم 
)311/م م/1427هـ( و�ملوؤرخة يف 1427/7/7هـ ومل تبق بعد ذلك لأي من �لطرفني �أية م�ستحقات، 
وقد �أقر �لطرفان بذلك يف جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 1428/8/7هـ، وبالن�سبة لعقد ت�سويق �للوحة 
ِعي  �ملُدَّ خمالفة  جر�ء  عليه  �لو�قع  �ل�سرر  يثبت  مل  عليه  َعى  �ملُدَّ فاإن  1426/11/13هـ  يف  �ملوؤرخ 
بتاأجري لوحته على �سركة مل يكن لها �أي ن�ساط يف �ل�سوق، وما ذكره ل يعدو كونه كالمًا مر�ساًل مل 

يع�سده �أي دليل.
لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى املقامة من ).....(، �ضد ).....( �ضجل رقم ).....(؛ ملا هو 

مو�ضح يف االأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/4900/ق لعام 1425هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 204/د/جت/2 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 395/اإ�س/1430/3هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/12/22هـ

– اأتعاب  – خربة  ي�ضقط احلقوق  – وكالة– التقادم ال  للبنك– عمولة  ديون  عقد حت�ضيل 

خربة. 

ن�سبة  متثل  رياًل   ).....( مبلغ  لها  يدفع  باأن  عليه  َعى  �ملُدَّ �لبنك  �إلز�م  ِعية  �ملُدَّ �ملوؤ�س�سة  مطالبة 
تاجر�ن  �لدعوى  �أن طريف  ثبوت  َعى عليه -  �ملُدَّ �لبنك  لعدد من عمالء  )15%( مما مت حت�سيله 
عى عليه م�سرف، و�لعمل �لقائم بينهما وهو حت�سيل �لديون  ِعية مكتٌب جتاري و�ملدَّ باعتبار �أن �ملُدَّ
عمل جتاري – �أثر ذلك: �خت�سا�ص ديو�ن �ملظامل بو�سفه هيئة ق�ساء جتاري بنظر �لدعوى - تعاقد 
َعى عليه على �تفاقية حت�سيل ديونه من بع�ص عمالئه مقابل عمولة )%10( –  ِعية مع �لبنك �ملُدَّ �ملُدَّ
ِعية �أكرث من �لن�سبة �ملحددة يف �لعقد – �إثبات �خلبري �ملحا�سبي �ملنتدب  �أثره: عدم ��ستحقاق �ملُدَّ
ِعية  ِعية عمولة عنها – �أثره: رف�ص طلب �ملُدَّ يف �لدعوى عدم حت�سيل بع�ص �لديون �لتي طلبت �ملُدَّ
ِعية لأحد ملفات حت�سيل �لديون  ل- ��ستالم �ملُدَّ ��ستحقاق عمولة عن تلك �ملديونيات �لتي مل حُت�سَّ
ل�سريان  بن�سبة )%10(  ��ستحقاق عمولة عنه  – �أثره:  بالفعل  �لدين  �لتفاق وحت�سيل  �إبر�م  قبل 
ِعية للعمولة من �أي ديون يتم  �لعرف �لتجاري على ذلك- �لن�ص يف �تفاق �لتعاقد على ��ستحقاق �ملُدَّ
ل �ملدينون ت�سوية ديونهم ب�سورة مبا�سرة مع �لبنك – �سحب  ��سرتد�دها من �ملدينني حتى لو ف�سَّ
ِعية قبل حت�سيل ديونهم – �أثره: عدم  َعى عليه بع�ص ملفات عمالء مدينني له من �ملُدَّ �لبنك �ملُدَّ
َعى عليها ملفاتهم- ثبوت  لة من �لعمالء بعد �سحب �ملُدَّ ِعية للعمولة عن �ملبالغ �ملح�سَّ ��ستحقاق �ملُدَّ
َعى عليه من �سركة ).....( مبوجب وكالة عامة  لة بتح�سيل ديون �لبنك �ملُدَّ ِعية كانت خموَّ �أن �ملُدَّ
وتقدميها م�ستند�ت تثبت مر�جعة بع�ص �جلهات �حلكومية وحت�سيلها بالفعل ملبلغ )4( مليون رياٍل 
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ِعية عن �لتح�سيل – �أثره: ��ستحقاقها ن�سبة �لعمولة  من �إجمايل مديونية تلك �ل�سركة – �إيقاف �ملُدَّ
َعى عليه  عن مبلغ �لأربعة ماليني رياٍل �لذي ح�سلته من �ملديونية قبل �إيقافها- �دعاء �لبنك �ملُدَّ
�سبيل  على  �أن عملها  فهم من ذلك  و�أنه  عامًا  تزيد عن ع�سرين  �ملطالبة مدة  تركت  ِعية  �ملُدَّ باأن 
�لتربع – �أثره: عدم �سحة ذلك �لدعاء؛ لأن �ملقرر �سرعًا �أن �لتقادم ل ي�سقط �حلق- �تفاق طريف 
�لدعوى على حتمل �خلا�سر كامل �أتعاب �خلربة – �سلطة �لد�ئرة يف تف�سري �خل�سارة – �ملق�سود هو 
ِعية من �أتعاب �خلربة.  َعى عليه بتحمل ن�سيب �ملُدَّ �خل�سارة �ملطلقة – �أثر ذلك: �إلز�م �لبنك �ملُدَّ

عية مبلغ ).....( رياًل. َعى عليه باأن يدفع للمدَّ موؤدى ذلك: �إلز�م �لبنك �ملُدَّ

م بالئحة دعوى �إىل معايل رئي�ص �لديون ذكر  ِعية تقدَّ تتح�سل وقائع هذه �لق�سية يف �أن وكيل �ملُدَّ
فيها �أنه مت تكليف موكلته مبعاجلة مديونيات �لبنك، وقد عمل بجهد و�جتهاد �لرجل �حلري�ص على 
و�لدمام  �لريا�ص  يف  وفروعها   ).....( موؤ�س�سة  ميلك  وب�سفته  �ل�سرعية،  �لبنك  م�سلحة  حتقيق 
وجدة ومكة، وطاقهما �لوظيفي وقد قام باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة يف �لدو�ئر �لر�سمية، و�إ�سد�ر 
وبيع  معه،  �ل�سلح  �أمكن  من  مع  و�ل�سلح  �ملدينني  ومفاو�سة  �لقب�ص  و�أو�مر  �لالزمة،  �لتعاميم 
عقار�ت بع�ص منهم للوفاء مبديونية �لبنك، وقد بلغت �أجرة موكلي )21.297.042( رياًل، ويطلب 

َعى عليه ب�سد�دها ملوكله. �إلز�م �ملُدَّ
�أ�سدرت  �لد�ئرة  هذه  �إىل  �لق�سية  باإحالة  �أعاله  �إليه  �مل�سار  بالرقم  ق�سية  �لدعوى  قيد  مت  وقد 
بعدم �خت�سا�ص ديو�ن �ملظامل ولئيًا  �لقا�سي  لعام 1426هـ  ب�ساأنها حكمها رقم )16/د/جت/2( 
بنظر �لدعوى، وباإحالة �لق�سية �إىل هيئة �لتدقيق �أ�سدرت حكمها رقم )187/ت/3( لعام 1426هـ 
�إليها؛ ملعاودة نظرها، ومت �إحالة �لق�سية �إىل هذه  �لقا�سي بنق�ص حكم �لد�ئرة، و�إعادة �لق�سية 
�لد�ئرة بتاريخ 1426/5/21هـ، وقد مت حتديد عدة جل�سات لنظرها، ويف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 
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عليه  عى  و�ملدَّ ِعي  �ملُدَّ بني  �لتفاق  �أن  فيها:  جاء  مذكرة  عليه  َعى  �ملُدَّ وكيل  م  قدَّ 1427/2/19هـ 
بع�ص من عمالئه  �لتي يف ذمة  �لبنك  بتح�سيل مديونيات  ِعي  �ملُدَّ يقوم  �أن  )�لبنك ).....(( هو 
لة، لذ� فاإن هذ� �لتفاق ل يخرج عن كونه عقد )جعالة( ل  مقابل ن�سبة مئوية من قيمة �ملبالغ �ملح�سَّ
عالقة له بالعمل �لتجاري �لذي هو من �سميم �خت�سا�ص �لدو�ئر �لتجارية بديو�ن �ملظامل، لذ� فاإنه 
يخرج من د�ئرة �خت�سا�ص ديو�ن �ملظامل، وعليه فاإننا نطلب رد �لدعوى لعدم �لخت�سا�ص، كما 
ِعي �أي دليل �أو بينة تثبت �سحة دعو�ه،  م �ملُدَّ ِعي غري �سحيح على جممله، ومل يقدِّ �أن ما ذكره �ملُدَّ
ون�ست�سهد بحديث �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم �لذي رو�ه عنه �بن عبا�ص ر�سي �هلل عنه )لو 
ُيعطى �لنا�ص بدعو�هم لدعى نا�ص دماء رجال و�أمو�لهم، ولكن �لبينة على من �دعى و�ليمني على 
له من مبالغ بالنيابة عن �لبنك، وكيفية حت�سيله قبل �أن  من �أنكر( فعليه �أن يثبت لنا مقد�ر ما ح�سَّ

يقوم باإطالق �لتهم جز�فًا، وطلب رد �لدعوى من حيث �ل�سكل و�ملو�سوع.
بتاريخ 1428/5/10هـ  �ملنعقدة  �جلل�سة  ويف  �ملذكر�ت،  �لطرفان  فيها  تبادل  �جلل�سات  تو�لت  ثم 
ِعي بعمولة على حت�سيل  َعى عليه بيان ملديني �لبنك �لذين يطالب �ملُدَّ طلبت �لد�ئرة من وكيل �ملُدَّ
مديونياتهم مع تو�سيح طبيعة هذه �لديون، و�إرفاق �مل�ستند�ت �لد�لة على ذلك. ويف �جلل�سة �ملنعقدة 
َعى عليه عما طلبته منه �لد�ئرة يف �جلل�سة �ملا�سية،  بتاريخ 1428/8/21هـ �ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
�لديون عبارة عن قرو�ص  �أن جميع هذه  ثم ذكر  �لبنك،  ملديني  بيانًا  م  قدَّ و�أن  �سبق  باأنه  فاأجاب 
وكيل  ذكره  ما  �أن  ذكر  ِعي  �ملُدَّ وكيل  على  وبعر�ص ذلك  �سد�دها،  �ملدينون يف  تاأخر  ربوية  بفائدة 
َعى عليه من �أن �لديون عبارة عن قرو�ص ربوية ف�سحيح �إل �أن موكله يقوم بتح�سيل ر�أ�ص �ملال،  �ملُدَّ
ماه  �أو �أقل مع ��ستبعاده �لفو�ئد �لربوية. ويف جل�سة 1428/8/26هـ قرر �لطرفان �كتفاءهما مبا قدَّ
�ملقامة  �لدعوى  �سماع  بعدم جو�ز  لعام 1428هـ  رقم )163/د/جت/2(  �لد�ئرة حكمها  فاأ�سدرت 
فاأحيل  �حلكم،  على  باعرت��سه  ِعية  �ملُدَّ وكيل  م  تقدَّ ثم   ).....( �لبنك  �سد   ).....( موؤ�س�سة  من 
)102/ت/3(  رقم  حكمها  فاأ�سدرت  �لثالثة،  �لد�ئرة  �لتدقيق  هيئة  �إىل  �لق�سية  �أور�ق  كامل  مع 
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لعام 1429هـ بنق�ص حكم �لد�ئرة و�إعادة �لق�سية �إليها؛ ملعاودة نظرها، و�أحيلت �لق�سية �إىل هذه 
�لد�ئرة بتاريخ 1429/4/8هـ وحددت لها جل�سة 1429/5/14هـ، و�أفهمت �لد�ئرة طريف �لدعوى 
ِعية،  �ملُدَّ با�ستحقاقات  يتعلق  تقرير  وتقدمي  �لأور�ق  لدر��سة  حما�سبي؛  خبري  ندب  من  بد  ل  �أنه 
َعى عليه �ملوؤرخ يف  م من �ملُدَّ ِعية باأن عليه مر�جعة �لرد �ملو�سوعي �ملقدَّ ووجهت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
1427/3/21هـ و�ملتعلق بالعمولت حمل �ملطالبة، ومن ثم ح�سر دعو�ه فيما يتعلق مبطالباته ويف 
مة من �ملكاتب، وقد وقع �ختيار  جل�سة 1429/8/9هـ عر�ست �لد�ئرة على �لطرفني �لعرو�ص �ملقدَّ
م من مكتب ).....( مببلغ خم�سني �ألف رياٍل، كما  �لطرفني على �لعر�ص �لأقل، وهو �لعر�ص �ملقدَّ
�جلل�سة  ويف  بالعر�ص.  �لتي حددها  بالأتعاب  �ملهمة  هذه  تويلِّ  على  �ملو�فقة  �ملكتب  �ساحب  �أبدى 
لعام 1429هـ  رقم )1162/د/جت/2(  قر�رها  �لد�ئرة  �أ�سدرت  بتاريخ 1429/11/19هـ  �ملنعقدة 

بندب مكتب ).....( بتويلِّ مهمة �ملحا�سبة بني �لطرفني.
م �ملحا�سب �لقانوين طلب متديد للمهلة �ملمنوحة  ويف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1430/3/18هـ قدَّ
1430/4/25هـ  بتاريخ  �ملنعقدة  �جلل�سة  ويف  طلبه  �إىل  فاأجيب  و�حد  �سهر  مدة  �ملهمة  لإنهاء  له؛ 
م �خلبري �ملحا�سبي للد�ئرة تقريره �ملبدئي؛ لالطالع عليه من ِقبل �لد�ئرة قبل ت�سليمه لأطر�ف  قدَّ
دة �لتقرير  �لدعوى، ويف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1430/4/29هـ �أِذنت �لد�ئرة للخبري بت�سليم م�سوَّ
لأطر�ف �لدعوى؛ لتقدمي مالحظاتهم عليه، وبتاريخ 1430/6/16هـ ورد للد�ئرة �لتقرير �لنهائي 
ِعية ملبلغ )681.148( رياًل متثل �ملتبقي له  للخبري �ملحا�سبي، و�لذي �نتهى فيه �إىل ��ستحقاق �ملُدَّ
له يف تقريره، و�لذي �سوف ي�سار �إليه  لة من ِقبله على ما ف�سَّ من �لعمولت على �ملديونيات �ملح�سَّ
طرفا  ح�سر  �ليوم  هذ�  بتاريخ  �ملنعقدة  �جلل�سة  ويف  �لتف�سيل.  وجه  على  �حلكم  هذ�  �أ�سباب  يف 
ِعية  �لدعوى، و�ساألت �لد�ئرة �لطرفني هل لديهما ما يود�ن تقدميه يف هذه �جلل�سة، فذكر وكيل �ملُدَّ
َعى عليه  مه يف جل�سات �ملر�فعة، و�أمام �خلبري �ملحا�سبي، �أما وكيل �ملُدَّ باأنه يكتفي مبا �سبق و�أن قدَّ
ِعي كان يجهل �حلق �ملطالب به، من حيث  فذكر �أنه يريد �أن ي�سيف �إىل ما �سبق تقدميه باأن �ملُدَّ
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عي ��ستحقاقه ملدة  ِعي قد ترك �ملطالبة مبا يدَّ �لأعمال �لتي كلف بها وم�ستحقاته عنها، كما �أن �ملُدَّ
تزيد عن ع�سرين �سنة مبا يفهم �أنه كان يعمل للبنك متربعًا ي�ساف �إىل ذلك �أن �لتقرير �ملحا�سبي 
ِعية �لبالغة �إحدى وع�سرين مطالبة و�لذي �أثبتها  ِعي يف مطالبتني من مطالبات �ملُدَّ �أثبت �أحقية �ملُدَّ
بها  يعمل  مل  �لتي   ).....( موؤ�س�سة  وهما  عي  للمدَّ �سرعًا  ثبوتها  نرى  ل  �أننا  �إل  حما�سبيًا  �خلبري 
و�أعطي مبلغ خم�سني �ألف رياٍل على �سبيل �إكر�مية، وكذلك ملف �ل�سركة �لعاملية مل يقم باأي عمل 
ِعية قد ��ستلمت مبالغ بالزيادة على ما ت�ستحقه، وقد �أثبت ذلك �خلبري �ملحا�سبي،  فيها، كما �أن �ملُدَّ
ِعي قرر �كتفاءه مبا  َعى عليه �كتفاءه مبا �سبق تقدميه، وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ ثم قرر وكيل �ملُدَّ

�سبق، ثم �أ�سدرت �لد�ئرة حكمها باجلل�سة ذ�تها.

َعى عليها باأن تدفع له مبلغ )23.697.042.90(  ِعي يهدف من دعو�ه �إىل طلب �إلز�م �ملُدَّ حيث �إن �ملُدَّ
عى عليها. رياًل، و�لتي متثل ن�سبة )15%( مما مت حت�سيله لعدد )20( عميل للمدَّ

َعى عليه  ِعية تعد من �ملكاتب �لتجارية، كما �أن �ملُدَّ وحيث �إن طريف �لدعوى تاجر�ن باعتبار �أن �ملُدَّ
بالن�سبة  �لديون عمل جتاري حم�ص  بينهما جتاري، وهو حت�سيل  �لقائم  �لعمل  �أن  م�سرف، كما 
عى عليه، وعليه يثبت �خت�سا�ص �لديو�ن بهيئة ق�ساء جتاري  عية وجتاري بالتبعية بالن�سبة للمدَّ للمدَّ

بنظر �لدعوى.
عى عليها فيما يتعلق بعمولتها لتح�سيل  ِعية ترتبط باملدَّ �أما عن مو�سوع �لدعوى فاإن �لثابت �أن �ملُدَّ

�لديون بالتفاقية �ملوؤرخة يف 1990/1/20م.
فاإن  ل،  �ملح�سَّ �ملبلغ  من   )%15( بن�سبة  �ملح�سلة  �ملبالغ  عن  بعمولتها  تطالب  ِعية  �ملُدَّ �إن  وحيث 
�لتفاقية �مل�سار �إليها �أعاله قد ن�ست على "يحق لل�سيد ).....( �أتعاب حت�سيل تبلغ )10%( من 

�إجمايل �ملبلغ �لذي يتم حت�سيله بالفعل من خالل و�ساطته ..".
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ِعية ل ت�ستحق �أكرث من �لن�سبة �لو�ردة يف �لتفاقية، ومل يقدم ما يثبت �لتفاق على  وعليه فاإن �ملُدَّ
ِعية عن �لعمولة �مل�ستحقة  خالف ذلك؛ مما تق�سي معه �لد�ئرة برف�ص طلبه هذ�. �أما مطالبة �ملُدَّ
و).....(  و).....(  و).....(  و).....(   ).....( موؤ�س�سة  من  كٍل  ملديونيات  حت�سيالته  عن  لها 
و).....( و�سركة ).....(، فاإن �خلبري �ملحا�سبي قد قرر بعد فح�سه لهذه �مللفات باأنه مل جتر �أية 

عي �أية عمولت عن هذه �ملديونيات. عمليات حت�سيل على هذه �ملديونيات، و�أنه ل ي�ستحق للمدَّ
ِعية ما يثبت وجود حت�سيل لهذه �ملديونيات مما تق�سي معه �لد�ئرة برف�ص طلب  م �ملُدَّ وحيث مل تقدِّ
ِعية لعمولتها عن حت�سيل مديونيات  ِعية لعمولة عن حت�سيل هذه �ملديونيات. �أما مطالبة �ملُدَّ �ملُدَّ
ِعية  �ملُدَّ ح�سول  تقريره  يف  �ملحا�سبي  �خلبري  قرر  فقد   ).....( و�سركة   ،).....( مدر�سة  من  كٍل 
ِعية بالعمولت عن  على عمولتها عن حت�سيالت مديونيتها ما تق�سي معه �لد�ئرة برف�ص طلب �ملُدَّ
ِعية لعمولتها عن حت�سيل مديونية موؤ�س�سة ).....(،  حت�سيل هذه �ملديونيات. �أما عن مطالبة �ملُدَّ
عية بتح�سيل مبلغ �ملديونية كان بتاريخ 1989/11/9م،  َعى عليه للمدَّ �ملُدَّ �أن تفوي�ص  فاإن �لثابت 
من  ��ستلمت  ِعية  �ملُدَّ و�أن  1989/12/27م،  بتاريخ  رياٍل   )4.000.000( مبلغ  حت�سيل  مت  و�أنه 
�مللف  ��ستلمت  قد  ِعية  �ملُدَّ �إن  وحيث  عليها،  َعى  �ملُدَّ من  رياٍل   )50.000( مبلغ  �لتح�سيل  عمولة 
ِعية  َعى عليها �إل �أن �لعرف يف �لتعامل بني �لطرفني على ��ستحقاق �ملُدَّ قبل �إبر�م �لتفاقية مع �ملُدَّ
عية  َعى عليها باحت�ساب عمولة للمدَّ لن�سبة )10%( وهو ما قرره �خلبري �ملحا�سبي، ويوؤكده قيام �ملُدَّ
�لتفاقية،  توقيع  وقبل  نف�سها  بالفرتة  �لتح�سيالت  من  بن�سبة )%10(   ).....( موؤ�س�سة  ملف  عن 
ِعية لتح�سيل �ملديونية، وعلى �أ�سا�سها مت �إعطاوؤه  َعى عليه بوجود جمهود�ت من �ملُدَّ وحيث �أقر �ملُدَّ
عملية  يحيل  منها  �مللف  ب�سحب  عليها  َعى  �ملُدَّ قيام  يثبت  مل  �أنه  كما  رياٍل،  �ألف  �خلم�سني  مبلغ 
ما  بعد ح�سم  ل  �ملح�سَّ �ملبلغ  عن  للعمولة  ِعية  �ملُدَّ با�ستحقاق  �لد�ئرة  معه  تق�سي  �لتح�سيل، مما 
ِعية عن عمولة عما مت  ��ستلمه وهو 400.000 – 50.000 = 350000 رياٍل. �أما عن مطالبة �ملُدَّ
عية بتح�سيل �ملديونية، وذلك  َعى عليه للمدَّ حت�سيله من �ل�سركة ).....(، فاإن �لثابت تفوي�ص �ملُدَّ
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جمموعه  مبا  و1993م  1992م  عامي  يف  �ملدين  من  �لتح�سيالت  ومتت  1989/11/9م،  بتاريخ 
)2.800.000( رياٍل.

 )%10( ن�سبة  على  ِعية  �ملُدَّ ح�سول  هو  �لتفاقية  قبل  �لطرفني  بني  �ملتبع  �لعرف  �أن  تقرر  وحيث 
�لتفاقية  �إبر�م  بعد  ِعية حتى  �ملُدَّ بيد  ��ستمر  �ملذكورة  �ل�سركة  ملف  �أن  كما  لة،  �ملح�سَّ �ملبالغ  من 
بني �لطرفني بتاريخ 1990/1/20م، ومل يتم �سحبه منها، وقد ن�ست �لتفاقية يف �لبند )3( على 
ت�سوية  �ملدينون  ل  لو ف�سَّ �ملدينني حتى  ��سرتد�دها من  يتم  ديون  �أي  �أتعابه عن  ِعية  �ملُدَّ ��ستحقاق 
ين، وعليه فاإن �لد�ئرة تق�سي  ديونهم مبا�سرة مع �لبنك، ومل يثبت قيام طرف ثالث بتح�سيل �لدَّ
ِعية عن  با�ستحقاقه للعمولة عن حت�سيل �ملبلغ �ملذكور وهي )280.000( رياٍل. �أما عن مطالبة �ملُدَّ

عمولت ملديونيات كٍل من:
�أن  �مللفات  هذه  يف  �لثابت  فاإن   ،).....(  -5.).....(  -4.).....(  -3.).....(  -2.).....(  -1
ِعية قبل �لتح�سيل، وقد ن�ست �لتفاقية يف �لبند )3(  َعى عليه قد �سحب هذه �مللفات من �ملُدَّ �ملُدَّ
�ل�سيد ).....(، ومن  �إىل  �لتح�سيل هذه ب�سورة ح�سرية  �لبنك على حتويل حالت  على )يو�فق 
�ملفهوم ب�سورة و��سحة �أنه حتى ذلك �لوقت �لذي يتحرر فيه من هذه �حلالت، فاإن �ل�سيد ).....( 
ديونهم  ت�سوية  �ملدينون  ل  ف�سَّ لو  حتى  �ملدينني  من  ��سرتد�دها  يتم  ديون  �أي  من  �أتعابه  ي�ستحق 
ِعية ل ت�ستحق �أية �أتعاب ملا  مبا�سرة مع �لبنك(. و�لذي تقرره �لد�ئرة من مفهوم هذ� �لن�ص �أن �ملُدَّ
ِعية فيما يتعلق بعمولتها عن  مت حت�سيله بعد �سحب �مللف منها مما تق�سي معه برف�ص طلبات �ملُدَّ

هذه �ملديونيات.
ِعية للعمولة عن حت�سيل �ملبالغ من �سركة ).....(، فاإن �لثابت على ما قرره  �أما عن مطالبة �ملُدَّ
ِعية قبل �سحب �مللف مبلغ )6.211.397.29(  لة من ِقبل �ملُدَّ �خلبري �ملحا�سبي �أن �ملبالغ �ملح�سَّ
ِعية عمولة عن هذ� �ملبلغ �إل عن مبلغ )570.000( رياٍل مع �مل�ستحق لها  رياًل يف حني مل ت�ستلم �ملُدَّ
على �لن�سبة �ملتفق عليها بني �لطرفني هو مبلغ )621.140( رياًل، فاإنه يتبقى لها مبلغ )51.140( 
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َعى عليه بخ�سو�ص هذ� �مللف. �أما عن مطالبة  عية على �ملُدَّ رياًل، وهو ما تق�سي به �لد�ئرة للمدَّ
لة من مديونيات كٍل من: ِعية عن عمولت للمبالغ �ملح�سَّ �ملُدَّ

قد  ِعية  �ملُدَّ �أن  �ملحا�سبي  قرره �خلبري  ما  على  �لثابت  فاإن   ،).....(  -3.).....(  -2.).....(  -1
��ستلمت كامل عمولتها �مل�ستحقة لها عما مت حت�سيله من هذه �ملديونيات بالن�سبة �ملتفق عليها بني 
ِعية بخ�سو�ص هذه �ملديونيات. �أما ما يتعلق  �لطرفني مما تق�سي معه �لد�ئرة برف�ص طلبات �ملُدَّ
�لبنك  �ل�سركة لدى  �أن مديونية  �لثابت  فاإن  بعمولة عن مديونية �سركة ).....(،  ِعية  �ملُدَّ مبطالبة 
بلغت )9.100.000( رياٍل، و�أنه مت حت�سيل ما جمموعه )8.000.000( رياٍل، ومت �إعد�م باقي 
 )4.000.000( مببلغ  1991/5/5م  يف  �أولها  كان  دفعات  على  متت  �لتح�سيالت  و�أن  �ملديونية، 
ِعية لديها وكالة عامة من �لبنك،  لة بتاريخ 1994/2/16م، وحيث �إن �ملُدَّ رياٍل، و�آخر دفعة حم�سَّ
مثل  �ل�سركة،  بع�ص �جلهات �حلكومية بخ�سو�ص مديونية  تثبت مر�جعة  �لتي  �مل�ستند�ت  مت  وقدَّ
�لتقرير �ل�سادر من  َعى عليه من  �ملُدَّ مه  �ل�سرقية و�حلقوق �ملدنية باخلرب، وما قدَّ �إمارة �ملنطقة 
عي بتاريخ 1991/5/21م، و�إ�سارته ملديونية �سركة ).....(، و�لذي ورد فيه �أنه مت �إيقافه عن  �ملدَّ
ِعية بالعمل على حت�سيل �ملديونية مبوجب �لوكالة �لعامة، وكان ذلك  �لق�سية مما يثبت قيام �ملُدَّ
َعى عليه، و�أن �إيقافه كان بعد حت�سيل مبلغ )4000.000( رياٍل، فاإن �لد�ئرة تق�سي  بعلم من �ملُدَّ
�أما  �ملديونية.  هذه  رياٍل عن  ومقد�ره )400.000(  عما مت حت�سيله  لن�سبتها  ِعية  �ملُدَّ با�ستحقاق 
م ما يثبت قيامها  ِعية مل تقدِّ ِعية لعمولتها عن حت�سيل مديونية �سركة ).....(، فاإن �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
معه  تق�سي  �ملحا�سبي؛ مما  �خلبري  قرره  ما  وهو  �ل�سركة،  هذه  مديونية  من  مبالغ  لأية  بتح�سيل 

ِعية بخ�سو�ص هذه �ملديونية. �لد�ئرة برف�ص مطالبة �ملُدَّ
ِعية ملبلغ )1.081.148( رياًل مقابل عمولت �لتح�سيل  مما تنتهي معه �لد�ئرة بثبوت ��ستحقاق �ملُدَّ

عن �ملديونيات �لتي قامت بتح�سيلها، ومل ت�ستلمها.
وحيث �تفق �لطرفان على حتميل �خلا�سر �أتعاب �خلربة، وحيث �إن �ملق�سود باخل�سارة هنا �خل�سارة 
ومقد�رها  له  بت�سديدها  ِعية  �ملُدَّ قامت  �لتي  �خلبري  �أتعاب  بتحميل  تق�سي  �لد�ئرة  فاإن  �ملطلقة، 
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ِعية كانت جتهل �حلق �ملطالب  َعى عليه باأن �ملُدَّ َعى عليه �أما ما دفع �ملُدَّ )25.000( رياٍل على �ملُدَّ
م طلبات حمددة من حيث �لأعمال و�ملبالغ �لتي يطالب بها.  ِعي قد قدَّ به، فغري �سحيح، فاإن �ملُدَّ
َعى عليه �أن عمله يكون على  ِعي للمطالبة مدة تزيد عن ع�سرين عامًا، وفهم �ملُدَّ �أما �دعاء ترك �ملُدَّ
وجه �لتربع، فاإن �ملقرر �سرعًا �أن �لتقادم ل ي�سقط �حلق، كما �أن هناك �تفاقية عمل بني �لطرفني 
َعى عليه من عدم ��ستحقاق  ِعية. و�أما ما دفع به �ملُدَّ ِعية، فال جمال للقول بتربع �ملُدَّ تثبت �أجرة �ملُدَّ

ِعية ملا تطالب به من �لناحية �ل�سرعية، فاإن �لد�ئرة هي من يت�سدى لذلك، وقد ف�سلت فيه �ملُدَّ
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

قدره مليون  ).....( مبلغاً  عية موؤ�ض�ضة  للمدَّ باأن يدفع   ).....( البنك  َعى عليه  املُدَّ اإلزام  اأواًل: 

وواحد وثمانون األفاً ومائة وثمانية واأربعون ريااًل )1.081.148( ريااًل.

عية موؤ�ض�ضة ).....( مبلغ خم�ضة وع�ضرين  َعى عليه البنك ).....( باأن يدفع للمدَّ ثانياً: اإلزام املُدَّ

األف رياٍل مقابل ما دفعته من اأتعاب اخلبري املحا�ضبي.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما  انتهى اإليه من ق�ضاء، مع تعديل املبلغ املق�ضي به خلطاأ مادي .
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رقم الق�ضية: 3/1974/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 33/د/جت/17 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 134/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/11هـ

عقد ت�ضغيل – فروق مبيعات – خمال�ضة – اإقرار – ادعاء االإكراه.

عى عليها و�لن�سبة  ِعي بقيمة فروق �ملبيعات �لتي حدثت خللل يف �أجهزة �لكا�سري لدى �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
عى  �ملتفق عليها من قيمة �لب�سائع �ملباعة و�لتعوي�ص عن �إنهاء �لعقود قبل �نتهاء مدتها- تقدمي �ملُدَّ
عية وعلى مطبوعاتها وختمها مت�سمنًة ��ستالمها لكافة م�ستحقاتها  عليها خمال�سة موقعة من �ملدَّ
عية ب�سدور �ملخال�سة  عى عليها و�إخالء طرفها من �أية م�ستحقات �أخرى- �إقر�ر �ملدَّ �ملالية من �ملُدَّ
منها وعدم تقدمي بينة على �لإكر�ه حال حتريرها- �أثره: ثبوت �نتهاء �لتعامل بني �لطرفني وعدم 
�سحة �لدفع بالإكر�ه، لقول �لفقهاء �أن من �أقر بحق ثم �دعى �أنه كان مكرهًا مل يقبل منه دعوى 

�لإكر�ه لأن �لأ�سل عدمه �إل ببينة- موؤدى ذلك: رف�ص �لدعوى.

نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم 32 بتاريخ 1350/1/15هـ.
قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )241( يف 1407/10/26هـ  وم�سمونه: " نقل �خت�سا�سات هيئات ح�سم 
�ملنازعات �لتجارية �ملن�سو�ص عليها يف �لنظم و�لقر�ر�ت مبا فيها �ملنازعات �ملتفرعة عن تطبيق 

نظام �ل�سركات �إىل ديو�ن �ملظامل" .
 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ . وم�سمونه: "تويل ديو�ن �ملظامل �لنظر 

يف �لق�سايا �لنا�سئة عن �لأعمال �لتجارية بالتبعية �إىل حني �إن�ساء �ملحاكم �لتجارية".
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تتلخ�ص وقائع هذه �لدعوى بالقدر �لالزم لإ�سد�ر �حلكم فيها، يف �أنه تقدم �إىل فرع ديو�ن �ملظامل 
عى عليها، قيدت ق�سية بالرقم  ِعي ).....( بالئحة �دعاء يخت�سم فيها �ملُدَّ باملنطقة �ل�سرقية �ملُدَّ
�ليوم موعدً� لنظرها، وفيها  �إىل هذه �لد�ئرة، ومت حتديد جل�سة هذ�  و�أحيلت  �أعاله،  �إليه  �مل�سار 
عى  ِعي �أ�سالة �مل�سار �إليه �آنفًا، و�ملثبت هويته ب�سبط �لق�سية، وح�سر حل�سوره وكيل �ملُدَّ ح�سر �ملُدَّ
عليها ).....( و�ملثبت هويته ووكالته ب�سبط �لق�سية، وب�سوؤ�ل �لأول عن دعو�ه قال: لقد مت �لتفاق 
عى عليها على ��ستئجار خم�سة منافذ يف �أ�سو�قها )�أ�سو�ق �ملزرعة( لبيع �ملخبوز�ت وذلك  مع �ملُدَّ
يف فروعها �خلم�سة؛ وهي فرع رقم )8( بالظهر�ن وفرع رقم )16( باخلرب وفرع رقم )18( بر�أ�ص 
عى عليها  تنوره وفرع رقم )19( ب�سفوى وفرع رقم )9( باخلرب، وقد مت توقيع خمال�سة مع �ملُدَّ
و�لتي  عليها  عى  �ملُدَّ من  �ملالية  �مل�ستحقات  كامل  با�ستالم  �إقر�ري  تت�سمن  2007/4/9م  بتاريخ 
هذه  �أن  �إل  �ملذكورة،  �خلم�سة  �لفروع  �إيّل يف  �لعائدة  �ملخابز  ت�سغيل  لعقود  �إبر�منا  ترتبت جر�ء 
�ملخال�سة �لأخرية بيننا مل تتطرق �إىل �أمرين مهمني وهما مد�ر �لنز�ع و�خلالف؛ �لأمر �لأول يتعلق 
بقيمة فروق �ملبيعات �لتي كانت تبيعها خمابزنا �إذ وقع خلل يف �أجهزة �ملحا�سبة )�لكا�سري( لدى 
عى عليها ومل يتم �حت�ساب حقوقنا ون�سبتنا من هذه �لب�سائع �ملباعة ونقدرها باأربعمائة �ألف  �ملُدَّ
رياٍل )400.000( وذلك من �لفرتة 2006/5/1م وحتى 2007/2/11م، و�لأمر �لثاين �أننا كذلك 
نطلب �لتعوي�ص �لعادل عن �إنهاء عقودنا قبل �نتهاء مدتها وذلك يف �لفروع �لثالثة �لتالية: �لفرع 
رقم )8( حيث �إنه من �ملقرر �أن ينتهي �لعقد يف 2007/8/2م، و�لفرع رقم )9( حيث ينتهي �لعقد 
يف 2008/4/7م، و�لفرع رقم )16( حيث ينتهي �لعقد يف 2007/10/23م، و�أما بالن�سبة للفرعني 
عى عليها يف عام 2006م،  رقم )18( و)19( فلي�سا حمل خالف �إذ مت �لتفاق على �إخالئهما مع �ملُدَّ
عى عليها يف 2007/4/9م مل تتطرق �أو ت�سمل هذين  لذ� وحيث �إن �ملخال�سة �لنهائية �ملربمة مع �ملُدَّ
عى عليها باأن تدفع يل قيمة فروق �ملبيعات �لبالغة �أربعمائة  �لأمرين لذ� �أطلب �حلكم باإلز�م �ملُدَّ
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عى  �ألف رياٍل وذلك من �لفرتة من 2006/5/1م وحتى 2007/2/11م كما �أطلب �حلكم باإلز�م �ملُدَّ
عليها باأن تدفع يل تعوي�سًا عن �إنهاء �لعقود �لتع�سفي من قبلها للثالث �ملحالت �ملذكورة يف دعو�ي، 
وبعر�ص  دعو�ي.  هذه  رياٍل،   )311.000( رياٍل  �ألف  ع�سر  و�أحد  بثالثمائة  �لتعوي�ص  هذ�  و�أقدر 
ِعي يف هذ� �لدعوى جملًة وتف�سياًل، بل  عى عليها قال: ل �سحة ملا يذكره �ملُدَّ ذلك على وكيل �ملُدَّ
�ساملة  �لتي حررت معه على مطبوعاته وب�سيغته وذلك يف 2007/4/9م  �ملخال�سة  �أن  �ل�سحيح 
جلميع ��ستحقاقاته عند موكلته، ولي�ص له بعد هذه �ملخال�سة �أي حق مايل عندنا، ثم �أ�ساف: �أنه 
ِعي وهي قوله: "وعليه نخلى طرفكم من �أي  بتاأمل �لعبارة �لو�ردة يف هذه �ملخال�سة على ل�سان �ملُدَّ
�لتز�م مايل جتاهنا"، فهذ� يفيد باأنه لي�ص للمدعى �أي حق مايل يدعى به بعد ذلك، ولي�ص له �سبيل 
عى عليها �أن �أ�سل هذه �ملخال�سة مبنية على تقومي �سابق  يف مطالبته ملوكلتي، كما �أ�ساف وكيل �ملُدَّ
�سابقة طويلة،  ملفاهمات  تتويجًا  و�لديكور�ت فهي جاءت  �ملعد�ت  وقيمة  ِعي  �ملُدَّ و�سامل حل�سابات 
ِعي �أن يذكر ما يدعيه �لآن ويزعمه يف تلك �ملفاهمات و�ملفاو�سات �ل�سابقة على  وكان باإمكان �ملُدَّ
ِعي من �لإكر�ه فهذ� غري �سحيح وعليه �لبنية لإثبات ذلك ثم  توقيع �ملخال�سة، و�أما ما يذكره �ملُدَّ
�حتج  �إذ�  �أنه  عليها  عى  �ملُدَّ وكيل  و�أ�ساف  موكلتي،  مع  �لت�سغيلية  �لعقود  ف�سخ  طلب  �لذي  هو  �إنه 
ِعي باأن ف�سخ �لعقود مل يذكر �سر�حة يف ن�ص �ملخال�سة �لأخرية فهذ� �إغفال منه لذلك، حيث  �ملُدَّ
ِعي قد قام بالتنازل عن �لعمالة ملوكلتي وذلك مل  �إنه هو �لذي حرر هذه �ملخال�سة، وكذلك فاإن �ملُدَّ
يذكر �سر�حة يف ن�ص �ملخال�سة مما يدل على �أن هناك مفاهمات ملزمة للطرفني و�إن مل تذكر 
�لو�قع، كذلك قيامه  �أر�ص  �أو �كتفاًء مبا مت على  ن�سيانًا  �أو  �إغفاًل  �إما  �سر�حة يف ن�ص �ملخال�سة 
�ملربمة  �لعقود  لتلك  بر�ساه  ف�سخه  دليل على  ملوكلتي  و�لديكور�ت �خلا�سة مبحالته  �ملعد�ت  ببيع 
مع موكلتي، وعليه فاإنني �أمت�سك بجميع ما ورد يف هذه �ملخال�سة ولزومها بني �لطرفني و�أطلب رد 
ِعي قال: �إين غري مقتنع متام �لقتناع مبا جاء يف هذه �ملخال�سة  �لدعوى، وبعر�ص ذلك على �ملُدَّ
ِعي  ولكني ��سطررت لكتابتها حتى تعود �إىل حقوقي وو�هلل �أنني مكره على ذلك، هذ� وقد �أ�سار �ملُدَّ
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عى عليها �ملدعو ).....( بعد تاريخ هذه  �إىل �ملخاطبات �لتي متت بينه وبني �ملدير �لعام لدى �ملُدَّ
عى عليها قال: لقد ��ستلم  �ملخال�سة حول فروق �ملبيعات �لتي يدعيها، وبعر�ص ذلك على وكيل �ملُدَّ
ِعي  �ملُدَّ يذكرها  �لتي  �ملكاتبات  وهذه  �لطرفني  بني  �ملربمة  �ملخال�سة  مبوجب  كاماًل  حقه  ِعي  �ملُدَّ
�لآن مبخال�سة ر�سمية من  �لذي يطالبنا  ِعي هو  �ملُدَّ باأن  بها علمًا  �ملطالبة  لها ول ت�سح  ل معنى 
قبلنا لإبر�ء ذمته كما جاء على ل�سانه ن�سًا يف �ملخال�سة �ملذكورة عند قوله: "ر�جيًا منكم تزويدنا 
بخطاب خمال�سة من طرفكم لنا"، وحيث �كتفى كل طرف مبا قدمه فقد مت رفع �جلل�سة للمد�ولة 

ثم �إ�سد�ر �حلكم.

يح�سر  ِعي  �ملُدَّ �إن  وحيث  وم�ستند�تها،  �لق�سية  �أور�ق  على  و�لطالع  و�لإجابة  �لدعوى  �سماع  بعد 
عى عليها وذلك  دعو�ه يف مطالبته للمدعى عليها بقيمة فروق �ملبيعات �لتي كانت تباع يف �أ�سو�ق �ملُدَّ
رياٍل،   )400.000( �ألف  باأربعمائة  و�ملقدرة  2007/2/11م  وحتى  2006/5/1م  من  �لفرتة  يف 
عى عليها قبل �نتهاء مدتها  ِعي كذلك بتعوي�سه عن �إنهاء �لعقود �لت�سغيلية من قبل �ملُدَّ ومطالبة �ملُدَّ
يف �لفروع �لثالثة )8- 9- 16( وقدرها بثالثمائة و�أحد ع�سر �ألف )311.000( رياٍل، وحيث �إن هذه 
�لدعوى تتعلق مبنازعة بني تاجرين، ويف عمل ذي طبيعة جتارية فاإن ديو�ن �ملظامل يخت�ص ولئيًا 
بو�سفه هيئة ق�ساء جتاري بالف�سل فيها بناًء على �ملادتني )2 و433( من نظام �ملحكمة �لتجارية 
�ل�سادر بالأمر �ل�سامي رقم )32( بتاريخ 15 حمرم 1350هـ وبناًء على قر�ري جمل�ص �لوزر�ء رقم 
)241( يف 1407/10/26هـ، ورقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ ، كما �أن هذه �لد�ئرة تخت�ص 
مكانيًا ونوعيًا بنظرها بناًء على قر�ر�ت وتعليمات معايل رئي�ص �لديو�ن �ملنظمة للدو�ئر �لق�سائية 
فاإنها  ونظرها  لتقدميها  �ملطلوبة  �لإجر�ء�ت  ��ستوفت  قد  �لدعوى  �إن هذه  و�خت�سا�ساتها، وحيث 
للد�ئرة  عى عليها قد قدم  �ملُدَّ �إن وكيل  �لدعوى وحيث  �سكاًل. وفيما يخ�ص مو�سوع  تكون مقبولة 
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بتوقيعه  بتاريخ 2007/9/4م وعلى مطبوعات �سركته وممهورة  ِعي  �ملُدَّ خمال�سة حمررة من قبل 
عى عليها، و�إخالء طرفها جتاهه من  ِعي لكافة م�ستحقاته �ملالية من �ملُدَّ وختمه تبني ��ستالم �ملُدَّ
ب�سحة  �لد�ئرة  �أمام  �أقر  قد  ِعي  �ملُدَّ �إن  وحيث  �لدعوى مبوجبها،  رد  �أخرى وطلب  م�ستحقات  �أية 
قطعية يف  �سحيحًا حجة  �سدر  �إذ�  �لإقر�ر  �إن  وحيث  عليها،  للمدعى  قبله  من  �ملحررة  �ملخال�سة 
من  �ملخال�سة  ب�سدور  ِعي  �ملُدَّ �إقر�ر  �إن  وحيث  �لق�ساء،  �أمام  �لنز�ع  يف  حا�سم  وفي�سل  �لإثبات، 
قبله و�سالمة ما �حتوت عليه من معلومات قد �سدر وفق �لأ�سول �ملعتربة �سرعًا با�ستكمال �أركانه 
و��ستيفاء �سروطه و�نتفاء مو�نعه، فاإنه يرتب �أثره باإظهار �حلق �ملعرتف به و�رتفاع مناط �خلالف 
ِعي من وقوعه  �ملُدَّ به  ينال من ذلك ما دفع  به و�حلكم مبوجبه، ول  �أقر  و�إلز�م �ملقر مبا  ب�سدده 
حتت طائلة �لإكر�ه حالة حتريره لهذه �ملخال�سة لكي يتح�سل على حقه بهذه �لو�سيلة، �إذ مل يقدم 
�أنه كان مكرهًا مل يقبل  �أقر بحق ثم �دعى  "من  للد�ئرة �لبينة على دفعه ذلك، وقد قال �لفقهاء 
ِعي عن  منه دعوى �لإكر�ه، لأن �لأ�سل عدمه �إل ببينة" )ك�ساف �لقناع 3342/5( وحيث عجز �ملُدَّ
�إثبات حالة �لإكر�ه �لتي دفع بها �سالمة �ملخال�سة �ملحررة منه للمدعى عليها وكان جمرى حديثه 
يف هذ� �ل�سياق مر�ساًل، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل رف�ص هذ� �لدفع و�إثبات �سحة �ملخال�سة، وحيث �إن 
ِعي قد دفع حيال هذه �ملخال�سة باأنها مل ت�ستمل على قيمة فروق �ملبيعات و�ملقدرة باأربعمائة �ألف  �ملُدَّ
عى عليها �لعقود �لت�سغيلية  )400.000( رياٍل، وعدم ��ستمالها كذلك على تعوي�سه عن �إنهاء �ملُدَّ
ِعي مطالبته ب�ساأنها يف �لفروع )8- 9- 16( و�ملقدرة قيمتها بثالثمائة و�أحد  معه، و�لتي ح�سر �ملُدَّ
ِعي تبني للد�ئرة �أن هذه  ع�سر �ألف )311.000( رياٍل، وبالطالع على �ملخال�سة �لتي حررها �ملُدَّ
ِعي وم�سمونها يثبت ذلك، �إذ جاء يف ن�سها ما يلي: "نفيدكم  �ملخال�سة م�ستوفية لكافة حقوق �ملُدَّ
�أي  نخلي طرفكم من  "وعليه  �أي�سًا:  فيها  �ملالية" وجاء  م�ستحقاتنا  كامل  ��ستلمنا منكم  قد  باأننا 
عى عليها، مما ي�ستبني معه للد�ئرة �أن  ِعي مع �ملُدَّ �لتز�م مايل �جتاهنا"، وهي �آخر وثيقة وقعها �ملُدَّ
ِعي  عى عليها، كما جاء مذياًل يف �ملخال�سة طلب �ملُدَّ عية قد ��ستوفت كامل حقوقها �جتاه �ملُدَّ �ملدَّ
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عى عليها تزويده بخطاب خمال�سة له من طرفها، مما ت�ستبني منه �لد�ئرة �نتهاء �لتعامل  من �ملُدَّ
ِعي بتعوي�سه عن ف�سخ �لعقود مع  بني طريف �لدعوى، وبالتايل فال ترى �لد�ئرة وجاهة ملا طلبه �ملُدَّ

عى عليها، �لأمر �لذي تنتهي معه �لد�ئرة ملا �سبق �إىل رف�ص �لدعوى.    �ملُدَّ
عية/ �ضركة ).....( �ضد ).....( )اأ�ضواق  لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى املقامة من املدَّ

املزرعة(، وذلك ملا هو مو�ضح باأ�ضباب احلكم.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/5740/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 83/د/جت/30 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 41/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/12هـ

اإفال�س – ت�ضوية واقية من االإفال�س. 

ِعي �حلكم بالت�سوية �لو�قية من �لإفال�ص، و�إعطائه �لفر�سة ملدة خم�ص �سنو�ت لرتتيب  مطالبة �ملُدَّ
�أو�ساعه – �لن�ص يف نظام �لت�سوية �لو�قية من �لإفال�ص على وجوب مو�فقة �أغلبية �لد�ئنني �حلائزة 
�سرط  حتقق  عدم  – ثبوت  �لإفال�ص  من  �لو�قية  �لت�سوية  لنفاذ  عليها  �ملتنازع  غري  �لديون  لثلثي 

مو�فقة �لد�ئنني باإف�ساح وكالئهم عن عدم �ملو�فقة على �إجر�ء �لت�سوية – �أثره: رف�ص �لدعوى.

بتاريخ  )م/16(  رقم  �مللكي  �ملر�سوم  مبوجب  �ل�سادر  �لإفال�ص  من  �لو�قية  �لت�سوية  نظام 
1416/9/14هـ.

�لالئحة �لتنفيذية لنظام �لت�سوية �لو�قية من �لإفال�ص �ل�سادرة و�ملعتمدة من معايل وزير �لتجارة 
و�ل�سناعة بالنيابة برقم )12( بتاريخ 1425/7/14هـ.

ِعي ).....( و�ملت�سمنة �أن ترتب على موكله  مة من وكيل �ملُدَّ �طلعت �لد�ئرة على لئحة �لدعوى �ملقدَّ
�لتجاري رقم ).....( يف 1410/3/19هـ  �ل�سجل  �ملكاتب ذ�ت  �ساحب موؤ�س�سة ).....( ومهمات 

�سادر من مكة �ملكرمة.
وحيث ترتب على موكله خ�سائر كبرية يف جتارته، و�أ�سبح مدينًا لعدد من �لبنوك �لأهلية وبع�ص 



1262

�أ�سحاب �ملوؤ�س�سات �لتجارية بلغت ديونه يف جمملها )14.633.132( �أربعة ع�سر مليونًا و�ستمائة 
وثالثة وثالثون �ألفًا ومائة و�ثنان وثالثون رياًل، وعجز عن �سد�د هذه �لديون �ملرت�كمة عليه، وكان 
�ل�سبب �لأول يف ح�سول هذه �لديون يرجع �إىل �لبنوك �لتي �أرهقت كاهل موكلي بالفو�ئد �لربوية 
�ملرتفعة، و�إن كانت �سورتها يف �سور �أخرى، و�أ�سبح كل ما يدفعه موكلي لها هو �سد�د لتلك �لفو�ئد، 

مع �أنه لو مت �إلغاء هذه �لفو�ئد لوجدت �لبنوك ر�أ�ص مالها قد �سدد �إليها كاماًل.
و�ل�سبب �لثاين: �أن موكلي كان يعمل يف ن�ساط بيع و�سر�ء �أجهزة �حلا�سب �لآيل وملحقاتها، نتيجة 
د موكلي خ�سائر كبرية  للمناف�سة �ل�سديدة غري �ل�سليمة يف �ل�سوق وما �ساحبها من غ�ص وتدلي�ص كبَّ
فاقت �لتوقعات نتيجة لهذ� �لبيع باخل�سارة وتقلبات وظروف �ل�سوق، ونتيجة لهذه �لظروف وغريها 
م�ساعدته  �لد�ئنون  ر�أى  �إذ�  �لإفال�ص  من  و�قية  بت�سوية  يقوم  �أن  على  له  �ملو�فقة  موكلي  يطلب 
و�إعطاءه �لفر�سة ملدة خم�ص �سنو�ت على �لأقل، وعدم مالحقته باملطالبة خاللها، وحتى ي�ستطيع 
ترتيب �أو�ساعه وم�ساعدة د�ئنيه �لذين ياأمل منهم �لتجاوب ملطلبه، �أما �إذ� مت �لرف�ص منهم فلي�ص 

�أمام موكلي �إل �ملطالبة باإعالن �إفال�سه وو�سع كل ما تبقى معه حتت ت�سرف �لديو�ن.
و�أكد  �ل�سبط،  يف  ووكالته  هويته  و�ملثبت   ).....( �لت�سوية  طالب  وكيل  ح�سر  �لأوىل  �جلل�سة  ويف 
بلغت  و�ملنقولة  �لثابتة  موكله  لأمو�ل  �لدفرتية  �لقيمة  �أن  وم�سيفًا  �لدعوى،  ورد يف لئحة  ما  على 
)7.466.100( رياٍل، وذكر �أنه ��ستكمل جميع �لطلبات �لتي ن�ص عليها نظام �لت�سوية �لو�قية من 

م بيانًا باأ�سماء �لد�ئنني وعناوينهم، و�ملدينني وعناوينهم. �لإفال�ص، وقدَّ
�لت�سوية  نظام  ��سرتطها  �لتي  �ملو�فقة  لنظر  �لد�ئنني؛  خماطبة  �لد�ئرة  قررت  �أخرى  جل�سة  ويف 
�لو�قية من �لإفال�ص �ل�سادر مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم )م/16( يف 1416/9/4هـ، حيث ن�ست 
�ملادة )�ل�سابعة( منه باأنه ل تنعقد �لت�سوية �لو�قية �إل مبو�فقة �أغلبية �لد�ئنني ب�سرط �أن تكون هذه 

�لأغلبية حائزة لثلثي �لديو�ن غري �ملتنازع فيها.
 ).....( �لبنك  عن  وكياًل  ب�سفته   ).....( ح�سر  1428/5/9هـ  �ملو�فق  �ل�سبت  يوم  جل�سة  ويف 
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و�ملثبت   ).....( �لبنك  عن  وكياًل  ب�سفته   ).....( كما ح�سر  �ل�سبط،  ووكالته يف  هويته  و�ملثبت 
هويته ووكالته يف �ل�سبط، وح�سر ).....( ب�سفته وكياًل عن بنك ).....( و�ملثبت هويته ووكالته 
ِعي �إجر�ء �لت�سوية  م �حلا�سرون �إفاد�تهم �ملت�سمنة عدم مو�فقتهم على طلب �ملُدَّ يف �ل�سبط، وقدَّ
لها �لد�ئنون  �لو�قية من �لإفال�ص، و�طلعت �لد�ئرة على جمموع �لديون �مل�ستحقة للجهات �لتي ميثِّ
�حلا�سرون، و�لتي بلغ جمموعها )6860658( �ستة ماليني وثمامنائة و�ستني �ألفًا و�ستمائة وثمانية 
ين �لعام  وخم�سني رياًل، وبذلك تزيد ديون �لد�ئنني غري �ملو�فقني على �لت�سوية عن ثلث كامل �لدَّ
ومائة  رياًل  وثالثون  وثالثة  و�ستمائة  مليونًا  �أربعة ع�سر  و�لبالغ )14.633.132(  عليه،  �مل�ستحق 

و�ثنان وثالثون رياًل �سعوديًا.

وبناًء على �لوقائع �ل�سالف ذكرها، و�طالع �لد�ئرة على نظام �لت�سوية �لو�قية من �لإفال�ص �ل�سادر 
باملر�سوم �مللكي �لكرمي رقم )م/16( يف 1426/9/4هـ، وعلى لئحته �لتنفيذية �ل�سادرة و�ملعتمدة 
�ملادة  و�لذي ن�ست  بالنيابة برقم )12( يف 1425/7/14هـ،  و�ل�سناعة  �لتجارة  وزير  من معايل 
)�ل�سابعة( منه باأل تنفذ �لت�سوية �لو�قية �إل مبو�فقة �أغلبية �لد�ئنني، ب�سرط �أن تكون هذه �لأغلبية 
حائزة لثلثي �لديون غري �ملتنازع فيها، وحيث �إن �لد�ئنني �حلا�سر وكالوؤهم قد �أف�سحو� عن عدم 
ِعي،  ين �لعام على �ملُدَّ مو�فقة موكليهم على �إجر�ء �لت�سوية، وقد بلغت ديونهم مبا يزيد عن ثلث �لدَّ
مما يعني عدم �إمكانية حتقق �ل�سرط �لو�رد يف �ملادة �مل�سار �إليها؛ مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل عدم 

قبول طلب �لت�سوية وكيل طالب �لت�سوية �لو�قية من �لإفال�ص �إل بتخلف �سرطها وبذلك حتكم. 
لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/7028/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 218/د/جت/6 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 51/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/1/29هـ

تدقيق –�ضروط قبوله – القناعة باحلكم. 

عي به  ثبوت �سدور حكم �لد�ئرة بعدم �خت�سا�ص ديو�ن �ملظامل ولئيًا بنظر �لدعوى – قناعة �ملُدَّ
و�أخذ �لد�ئرة �إم�ساءه عليه – �أثره: عدم قبول �عرت��سه – موؤدى ذلك: عدم قبول تدقيق �حلكم.

 نظام �ملحكمة �لتجارية، �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )32(، بتاريخ 1350/1/15هـ.

حيث �إن وقائع هذه �لق�سية قد �أوردها �حلكم حمل �لتدقيق، فاإن �ملحكمة حتيل �إليه منعًا للتكر�ر، 
�سد  دعوى  بالئحة   ).....( �أ�سالة  ِعي  �ملُدَّ بالريا�ص  �لإد�رية  للمحكمة  م  تقدَّ �أنه  يف  وتتلخ�ص 
– ).....( �جلن�سية   ).....( �ملقيم  ).....( وميثلها  موؤ�س�سة  مع  ع عقدً�  وقَّ �أنه  ت�سمنت   ).....(
رياٍل  �ألف  و�أربعون  وو�حد  مائتني  قدره  مبلغًا  له  و�سلم  عي،  باملدَّ �سكنية خا�سة  فيال  بناء  – على 
َعى عليه مل يكمل بناء �لفيال، وتهرب من ذلك، ونظرً� حلاجته لل�سكن فيها  )241.000( �إل �أن �ملُدَّ
فقد ��سطر لالقرت��ص؛ لإكمال �لبناء؛ لذ� فهو يطالب باإعادة �ملبلغ، وقد ُقيِّدت �لالئحة ومرفقاتها 
على  نظرها  فبا�سرت  �ل�ساد�سة،  �لتجارية  �لد�ئرة  �إىل  و�أحيلت  �أعاله،  �إليه  �مل�سار  بالرقم  ق�سية 
ِعي عن  �لنحو �ملثبت مبح�سر �ل�سبط، ففي �جلل�سة �ملنعقدة يف 1429/10/19هـ �ساألت �لد�ئرة �ملُدَّ
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دعو�ه، فقرر �أنها وفق ما جاء بالئحة �لدعوى.
ِعي  ويف ذ�ت �جلل�سة، وبعد �أن ��ستكملت �لد�ئرة ما ر�أته لزمًا لنظر �لدعوى �أ�سدرت بح�سور �ملُدَّ
فقط حكمها رقم )218( لعام 1429هـ �لقا�سي: بعدم �خت�سا�ص ديو�ن �ملظامل ولئيًا بنظر هذه 
ِعي باعرت��سه يف 1429/10/26هـ،  ِعي قناعته به، وقد تقدم �ملُدَّ �لق�سية، وباإعالن �حلكم قرر �ملُدَّ
ثم �أحيلت �أور�ق �لدعوى �إىل �إد�رة �لدعاوى و�لأحكام يف 1429/11/20هـ، ثم �أحيلت �لق�سية �إىل 
هذه �ملحكمة وفقًا للقر�ر رقم )27( لعام 1429هـ، فقامت بدر��سة �أور�ق �لدعوى و�حلكم �ل�سادر 
ِعي �أ�سالة قد قرر يف جل�سة �لنطق باحلكم يف 1429/10/19هـ قناعته باحلكم  فيها فتبني لها �أن �ملُدَّ
م باعرت��ص على �حلكم وفق  �ل�سادر يف �لدعوى بعدم �لخت�سا�ص �لولئي للديو�ن �إل �أنه عاد وتقدَّ

�لإي�ساح �آنف �لذكر رغم تقريره بد�ءًة �لقناعة باحلكم.
وحيث �إن �ملادة )513( من �لنظام �لتجاري قد ن�ست على �أنه: )�إذ� �قتنع �ملحكوم عليه باحلكم 
�ل�سادر عليه وجاهًا يوؤخذ �إم�ساوؤه يف �سبط �ملحاكمة، ثم �إذ� �أر�د �أن يعرت�ص عليه بطريق �لتمييز 

ل يقبل �عرت��سه، و�أما �إذ� مل يقتنع فله حق متييزه(.
عليه  �لد�ئرة  و�أخذت  �لقناعة،  قرر  و�أن  �سبق  ِعي  �ملُدَّ فاإن  �ل�سابق،  �لعر�ص  على  بناًء  �إنه  وحيث 

�إم�ساوؤه، ومن ثم فاإن تقدميه لالعرت��ص بعد ذلك ل يتفق مع �لنظام.
وتنتهي �ملحكمة: �إىل عدم قبول تدقيق �حلكم، ورفع كافة �أور�ق �لدعوى �إىل معايل رئي�ص �لديو�ن؛ 
�ل�ساأن،  �لالزم يف هذ�  �لنظامي  �لإجر�ء  �لديو�ن؛ لتخاذ  �ملخت�ص يف  �لق�سم  �إىل  �لأور�ق  لإحالة 

وذلك باإعطائه �سفة �لنهائية و�لنفاذ ومهره باخلتم �ملعد لذلك.
يف  ال�ضادر  1429هـ  لعام  )218/د/جت/6(  رقم  احلكم  تدقيق  قبول  بعدم  الدائرة  حكمت  لذلك 

الديوان؛  اإىل معايل رئي�س  اأوراق الدعوى  الق�ضية رقم )1/7028/ق( لعام 1429هـ ورفع كافة 

الإحالتها اإىل الق�ضم املخت�س يف الديوان؛ الإعمال االإجراء النظامي الالزم؛ ملا هو مو�ضح باأ�ضباب 

هذا احلكم.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بعدم قبول تدقيق احلكم . 
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رقم الق�ضية: 3/353/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 135/د/اإ/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 188/اإ�س/6 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/14هـ

تدقيق - حاالته.

�لأحكام �ل�سادرة من �لدو�ئر �لبتد�ئية يف �لديو�ن يف غري حالت �لتدقيق �لوجوبي تكون نهائية 
وو�جبة �لنفاذ بفو�ت �مليعاد �لنظامي لالعرت��ص عليها – �إحالة �لق�سية و�حلكم �ل�سادر فيها �إىل 
هيئة �لتدقيق رغم �أنه لي�ص حمل �عرت��ص من �أٍي من �أطر�فه، �أو وز�رة �ملالية و�لقت�ساد �لوطني 

وديو�ن �ملر�قبة �لعامة – �أثره: عدم جو�ز تدقيق �حلكم.

حيث �إن وقائع هذه �لق�سية قد �أوردها �حلكم حمل �لتدقيق، فاإن �ملحكمة حتيل �إليه منعًا للتكر�ر، 
ِعي تنفيذ �حلكم �ل�سادر له من جلنة ت�سوية �خلالفات �لعمالية ... وتتلخ�ص يف طلب �ملُدَّ

وباإحالتها للد�ئرة �لإد�رية �خلام�سة ع�سرة نظرتها، ثم �أ�سدرت فيها �حلكم حمل �لنظر، ويق�سي 
بعدم �خت�سا�ص �لديو�ن ولئيًا بنظرها لالأ�سباب �لتي �ساقها.

وحيث �إنه وباإحالة �لق�سية لهذه �ملحكمة �طلعت على �أور�قها و�حلكم �ل�سادر فيها، فا�ستبان لها �أنه 
لي�ص حمل �عرت��ص من �أٍي من �أطر�فه، �لأمر �لذي تعني معه وفقًا ملا هو مقرر يف هذ� �خل�سو�ص 

�لق�ساء بعدم جو�ز تدقيقه.
يف  ال�ضادر  1429هـ  لعام  )135/د/اأ/15(  رقم  احلكم  تدقيق  جواز  بعدم  الدائرة  حكمت  لذلك 

الق�ضية رقم )3/353/ق( لعام 1429هـ؛ ملا هو مبني باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بعدم جواز تدقيق احلكم .
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رقم الق�ضية: 1/4511/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 297/د/جت/27 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 89/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/21هـ

ِعي وحده، ويف  تدقيق – اعرتا�س – التنازل عنه – نهائية احلكم  -تقدمي االعرتا�س من املُدَّ

امليعاد املحدد نظاماً، ثم اإبداء القناعة باحلكم املعرت�س عليه، وطلب وكيله الذي تخوله الوكالة 

�ضحب االعرتا�س – اأثر ذلك: اعتبار احلكم قطعياً بقناعة الطرفني به – موؤدى ذلك: اإعادة 

الق�ضية اإىل الق�ضم املخت�س يف الديوان؛ ال�ضتكمال اإجراءات احلكم النهائية.

حيث �إن وقائع هذه �لق�سية قد �أوردها �حلكم حمل �لتدقيق، فاإن �ملحكمة حتيل �إليه منعًا للتكر�ر، 
َعى عليه  م بالئحة دعوى ذكر فيها �أن موكله �تفق مع �ملُدَّ ِعية تقدَّ وتتلخ�ص يف �أن وكيل �ساحب �ملُدَّ
َعى عليه ب�سد�د جزء من �ملبلغ، وبقي يف ذمته مبلغ ثمانية و�ستون  على توريد مو�د بناء، وقام �ملُدَّ
َعى عليه ب�سد�دها، وبالإ�سافة  �ألفًا و�سبعمائة وخم�سة وع�سرون رياًل )68.725( طالب باإلز�م �ملُدَّ

لأتعاب �ملحاماة وقدرها ع�سرون �ألف رياٍل )20.000(.
�لتجارية  للد�ئرة  �أحيلت  �حلكم  هذ�  ب�سدر  �لو�رد  بالرقم  ق�سية  ومرفقاتها  �لالئحة  قيد  وبعد 
�ل�سابعة و�لع�سرين، فنظرتها على �لنحو �ملبني مبحا�سر �ل�سبط، وبعد �أن ��ستكملت �لد�ئرة ما ر�أته 
َعى  لزمًا لنظر �لدعوى �أ�سدرت يف جل�سة 1429/6/10هـ حكمها حمل �لتدقيق �لقا�سي: باإلز�م �ملُدَّ
عية موؤ�س�سة ).....( ل�ساحبها ).....(  للمدَّ باأن تدفع  عليها موؤ�س�سة ).....( ل�ساحبها ).....( 
مبلغًا قدره ثمانية و�ستون �ألفًا و�سبعمائة وخم�سة وع�سرون رياًل )68.725( ورف�ص ما عد� ذلك من 
ِعي عدم �لقناعة به، فحددت  َعى عليه �لقناعة باحلكم، وقرر وكيل �ملُدَّ طلبات، وباإعالن قرر �ملُدَّ



1273

م  م �عرت��سه، ثم ح�سر وتقدَّ له �لد�ئرة 1429/6/28هـ موعدً� لت�سليمه ن�سخة �إعالم �حلكم؛ ليقدِّ
باعرت��سه يف 1429/7/9هـ.

وباإحالة �لق�سية �إىل هذه �ملحكمة قامت بدر��سة �أور�ق �لدعوى وم�ستند�تها، و�حلكم �ل�سادر فيها، 
ِعية، وما بني عليه من �أ�سباب، فظهر لها �أن �لعرت��ص قد  م عليه من وكيل �ملُدَّ و�لعرت��ص �ملقدَّ
م  م خالل �لأجل �ملحدد نظامًا؛ مما يتعني معه قبوله �سكاًل، �إل �أنه بتاريخ 1430/1/24هـ تقدَّ ُقدِّ
من  �ل�سادر  باحلكم  قناعته  فيه  قرر  �لديو�ن  رئي�ص  معايل  �إىل  با�ستدعاء   ).....( ِعي  �ملُدَّ وكيل 

�لد�ئرة.
�إىل  �لدعوى  مر�فعتها يف  �سبق  �لذي  ِعي  �ملُدَّ وكيل  �ملو�فق 1430/2/21هـ ح�سر  �لثنني  يوم  ويف 
م  هذه �ملحكمة )حمكمة �ل�ستئناف( – �لد�ئرة �لثالثة -؛ لتاأكيد رغبته يف �سحب �لعرت��ص �ملقدَّ
على هذ� �حلكم وقناعته به، وحيث �إن طلب �سحب �لعرت��ص �أمر يعود �إىل �ملعرت�ص ذ�ته، وبناًء 
�لذي  وهو  وحده،  �ملعرت�ص  هو  ولكونه  �حلق؛  هذ�  له  تخوِّ �لوكالة  ولكون  ِعي،  �ملُدَّ وكيل  طلب  على 
فاإن �حلكم  ثم  ومن  �لد�ئرة،  �أمام  باحلكم  قناعتها  قررت  عليها  َعى  �ملُدَّ ولكون  �لعرت��ص،  م  قدَّ
يعترب قطعيًا بقناعة �لطرفني، وتنتهي �ملحكمة �إىل �إعادة �لق�سية �إىل �لق�سم �ملخت�ص يف �لديو�ن؛ 

ل�ستكمال �إجر�ء�ت �حلكم �لنهائية.
لذلك حكمت الدائرة باإعادة اأوراق الدعوى اإىل الق�ضم املخت�س يف الديوان؛ ال�ضتكمال اإجراءات 

احلكم النهائية.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة باإعادة الق�ضية اإىل الق�ضم املخت�س يف الديوان ال�ضتكمال اإجراءات احلكم النهائية.
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رقم الق�ضية: 2/2467/ق لعام 1426هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 141/د/جت/10 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 96/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/30هـ

التما�س اإعادة نظر – حاالت قبوله 

َعى عليه يف �حلكم  ِعي وعدم �سحة ميينه – ثبوت �أن �ملُدَّ �إقامة �للتما�ص على �سند من كذب �ملُدَّ
باحلكم  عليه  َعى  �ملُدَّ وكيل  – قناعة  باحلكم  �لقناعة  تقرير  حق  وكيله  ل  خوَّ قد  �للتما�ص  حمل 
�أٍي من  – عدم �نطباق ما �ساقه �مللتم�ص على  �إم�ساءه على قناعته  �ل�سادر �سده، و�أخذ �لد�ئرة 
– موؤدى ذلك:  حالت �للتما�ص �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة )192( من نظام �ملر�فعات �ل�سرعية 

رف�ص �للتما�ص.

 نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.
 نظام �ملر�فعات �ل�سرعية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )21( بتاريخ 1421/5/20هـ.

حيث �إن وقائع هذه �لق�سية قد �أوردها �حلكم حمل �لتدقيق، فاإن �ملحكمة حتيل �إليه منعًا للتكر�ر، 
�ملكرمة لئحة دعوى  �ملظامل مبحافظة جدة مبنطقة مكة  ديو�ن  فرع  �إىل  وردت  �أنه  وتتلخ�ص يف 
َعى عليه مببلغ قدره مائة �ألف و�سبعة ع�سر  ِعي وكالة ).....( تت�سمن مطالبة �ملُدَّ مة من �ملُدَّ مقدَّ
�ألفًا ومئتان و�ستة وثمانون دولرً� و�سبع و�سبعون �سنتًا �أمريكيًا )117.286.77( قيمة ب�ساعة عبارة 
ِعية مل ي�سدد قيمتها حتى  َعى عليه با�ستري�دها من �ملُدَّ عن كميات من �لرخام و�لبالط، قام �ملُدَّ
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�إقامة هذه �لدعوى.
وبعد قيد �لالئحة ومرفقاتها ق�سية بالرقم �ملدون يف �سدر هذ� �حلكم، �أحيلت للد�ئرة �لتجارية 
�سالفًا،  ورد  ما  وكالة  ِعي  �ملُدَّ �أعاد  حيث  �ل�سبط،  مبحا�سر  �ملبني  �لنحو  على  فنظرتها  �لعا�سرة 
ِعية �أر�سلت �لب�ساعة �إىل موكله دون طلب منه، فاأعلمها  َعى عليه يف �أن �ملُدَّ وتلخ�ست �إجابة وكيل �ملُدَّ
�إىل  بعد  فيما  �أن حت�سر  على  وتخلي�سًا(  )تنزياًل  ��ستالمها حل�سابها  ِعية  �ملُدَّ منه  فطلبت  بذلك 
ت�سليم  �أنه يف 2004/9/4م مت  �أ�ساف  ثم  ت�ستطع ذلك،  ت�سويقها، فح�سرت ومل  �أجل  �ململكة من 

ِعية. �لب�ساعة �إىل موؤ�س�سة ).....( بح�سور وكيل عن �ملُدَّ
�ألف دولر  و�أربعون  ِعية دعو�ها باملطالبة مببلغ قدره ثالثة  �ملُدَّ ويف جل�سة 1429/9/7هـ ح�سرت 
�لد�ئرة يف  �أ�سدرت  �لدعوى  لنظر  ر�أته لزمًا  ما  �لد�ئرة  ��ستكملت  �أن  وبعد  �أمريكي )43.000( 
عية �سركة  َعى عليه ).....( باأن يدفع للمدَّ ذ�ت �جلل�سة حكمها حمل �للتما�ص �لقا�سي: باإلز�م �ملُدَّ
َعى عليه  ).....( مبلغًا قدره ثالثة و�أربعون �ألف دولر �أمريكي )43.000( بناًء على �أن وكيل �ملُدَّ
�ليمني على  و�أدى  ِعية،  �ملُدَّ �إنكاره ما دفع به فح�سر ممثل  ِعية على  �ملُدَّ �ل�سركة  طلب ميني ممثل 
َعى عليه، وباإعالنه قرر �لطرفان �لقناعة به، ومن ثم �أحيلت �لأور�ق �إىل  �لنحو �لذي طلبه وكيل �ملُدَّ
�إد�رة �لدعاوى و�لأحكام؛ لتخاذ �لإجر�ء �لنظامي �لالزم، حيث مت مهر �حلكم باخلتم �خلا�ص 
�ملُعد لذلك، وهو �أن �حلكم قد �أ�سبح نهائيًا وو�جب �لنفاذ بالقناعة، ومن ثم �أحيلت �لأور�ق للحفظ 
َعى عليه ).....( وهو غري �لوكيل �ل�سابق �لذي تر�فع يف �لدعوى ).....(  كاملتبع، ثم �إن وكيل �ملُدَّ
م بالتما�سه �ملوؤرخ يف 2009/1/24م على �حلكم �ل�سادر من �لد�ئرة ومفاده �أن حكم �لد�ئرة  تقدَّ
ِعي وعدم  ِعي �أ�سالة، و�أنه قد ظهر ملوكله ما يثبت كذب �ملُدَّ قد قام بناًء على ميني كاذبة من �ملُدَّ
�سحة ميينه بناًء على م�ستند�ت، وقد �أ�سار �إىل تفا�سيل هذه �مل�ستند�ت، و�أن �لد�ئرة قد �أغفلت ما 
مة يف جل�سة  ت�سمنته �ملذكرة �ملوؤرخة يف 1429/9/13هـ، و�عتبار �لد�ئرة ما ورد يف �ملذكرة �ملقدَّ
1426/1/26هـ تكر�ر ملا ورد يف �ملذكرة �لتي قبلها مع عدم �سحة ذلك، كما �أن هناك دلئل وقر�ئن 
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تنزيل  �أجور  باأن  ِعية  �ملُدَّ �إقر�ر  وكذلك  �خلا�ص،  حل�سابها  �لب�ساعة  �أر�سلت  قد  ِعية  �ملُدَّ �أن  تثبت 
َعى عليها،  �لب�ساعة عليها، مما يدل على �أن �لب�ساعة تخ�سها، وذلك عند ت�سفية ح�سابها مع �ملُدَّ
ِعية،  �ملُدَّ بني  ق�سائية  دعوى  وجود  ثم   ،).....( مبوؤ�س�سة  عالقتها  ِعية  �ملُدَّ و�أنكرت  جتاهلت  كما 

وموؤ�س�سة ).....( لدى �لد�ئرة �لتي نظرت �لدعوى، و�أ�سدرت �حلكم حمل �للتما�ص.
وت�سري �ملحكمة: �إىل �أن �مللتم�ص قد ذكر يف بد�ية �لتما�سه �إىل �أنه لعدم قناعة موكله باحلكم �ل�سادر 
من �لد�ئرة، وما قرره �لوكيل �ل�سابق من قناعته باحلكم وعدم �عرت��سه عليه، فاإنه يطلب �لعدل 

و�إن�سافه بناًء على �ملربر�ت �لتي �أوردها يف �لتما�سه.
وحيث �إن هذه �ملحكمة قد قامت بدر��سة �أور�ق �لدعوى وم�ستند�تها و�حلكم �ل�سادر فيها وحما�سر 
�ل�سادر يف هذه  �لنظر يف �حلكم  �إعادة  به  م جديدً� يربر  يقدِّ �مللتم�ص مل  �أن  لها  فتبني  �سبطها، 
ذلك  وبعد  باحلكم،  �لقناعة  قررت  قد   ).....( وكيلها  يف  ممثلة  عليها  َعى  �ملُدَّ �إن  ثم  �لدعوى، 
�أحيلت �لأور�ق كاملتبع �إىل �إد�رة �لدعاوى و�لأحكام بفرع �لديو�ن مبحافظة جدة، فاتخذت �لإجر�ء 

�لنظامي �لالزم، وذلك مبهره باخلتم �ملعد لذلك.
َعى عليه لوكيله �ملذكور رقم )4701(  وحيث �إنه باطالع هذه �ملحكمة على �لوكالة �ملمنوحة من �ملُدَّ
َعى عليه قد  يف 1427/1/27هـ �ل�سادر من كتابة �لعدل �لثانية مبنطقة مكة �ملكرمة يت�سح �أن �ملُدَّ
َعى عليه  ل �لوكيل عدة �أمور، ومنها: حق تقرير �لقناعة باحلكم، ومن ثم فاإن طلب �لتما�ص �ملُدَّ خوَّ
بو��سطة وكيله �جلديد باإعادة �لنظر يف �حلكم لي�ص له ما ي�سنده، ول ينطبق عليه �أٌي من �حلالت 
�لو�ردة يف �ملادة )192( من نظام �ملر�فعات �ل�سرعية، وقد �تخذت �لد�ئرة �لإجر�ء �لنظامي يف 
مهره  ومت  و�لنفاذ،  �لنهائية  �سفة  لإ�سفاء  �ملخت�ص؛  �لق�سم  �إىل  �لأور�ق  باإحالة  �حلالة  هذه  مثل 
�ملادة )513( من نظام �ملحكمة  �أن  و�لعمل، كما  �لتنظيم  �ملعد لذلك وفقًا ملا جرى عليه  باخلتم 
�لتجارية قد ن�ست على �أنه: )�إذ� �قتنع �ملحكوم عليه باحلكم �ل�سادر عليه وجاهًا يوؤخذ �إم�ساوؤه يف 
�سبط �ملحاكمة، ثم �إذ� �أر�د �أن يعرت�ص عليه بطريق �لتمييز ل يقبل �عرت��سه، و�أما �إذ� مل يقتنع 
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فله حق متييزه( ومفهوم �لن�ص �ل�سابق و��سح و�سريح يف عدم جو�ز �لرجوع بعد تقرير �لقناعة 
�كت�سبت  �لتي  �لقطعية  �لأحكام  من  �لكثري  حجية  بذلك  لأهدر  �لرجوع  بجو�ز  قيل  ولو  باحلكم، 

حجيتها بالقناعة، وهي من �أهم �لطرق �إن مل تكن �أهمها.
و�لذي  ذلك،  على  �لوكيل  �إم�ساء  �لد�ئرة  و�أخذت  باحلكم  �لقناعة  عليه  َعى  �ملُدَّ وكيل  قرر  وحيث 
ثم فال  ومن  �لذكر،  �سالفة  �أ�سالة  عليه  َعى  �ملُدَّ له من  �ملمنوحة  �لوكالة  ميلك هذ� �حلق مبوجب 
�للتما�ص على �حلكم  �إىل رف�ص  �ملحكمة  تنتهي معه  �لذي  �لأمر  �لنظر يف �حلكم،  لإعادة  جمال 

�ل�سادر يف هذه �لدعوى لكونه منتهيًا بقناعة �لطرفني وفقًا ملا �سبق �إي�ساحه.
م من ).....( بالوكالة عن ).....( �ضاحب موؤ�ض�ضة  لذلك حكمت الدائرة برف�س االلتما�س املقدَّ

).....( على احلكم ال�ضادر من الدائرة التجارية العا�ضرة برقم )141/د/جت/10( لعام 1429هـ يف 

الق�ضية رقم )2/2467/ق( لعام 1426هـ؛ ملا هو مبني باأ�ضباب هذا القرار.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة برف�س االلتما�س املقدم من ).....( عن احلكم ال�ضادر من الدائرة يف الق�ضية ملا 

هو مبني يف اال�ضباب.
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رقم الق�ضية: 1/1821/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 131/د/جت/6 لعام 1428هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 217/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/6/16هـ

تدقيق – �ضروط قبوله – االإبالغ احلكمي بن�ضخة اإعالم احلكم – فوات ميعاد االعرتا�س – 

عدم قبول التدقيق. 

عى عليه،  ثبوت �أن �إد�رة �لدعاوى و�لأحكام قد خاطبت �ل�سرطة؛ لت�سليم ن�سخة �إعالم �حلكم للمدَّ
َعى عليه ورف�ص �لعاملون لديه ��ستالم ن�سخة �إعالم  ِعي �إىل مقر �ملُدَّ ومت �لنتقال بالفعل رفق �ملُدَّ
متبلغ  عليه  َعى  �ملُدَّ �عتبار  – �أثره:  �لنتقال ذلك  و�أثبت حم�سر  عليه،  َعى  �ملُدَّ يوجد  �حلكم، ومل 
َعى  حكمًا – فو�ت مدة �لعرت��ص على �حلكم ويوما �لتبليغ و�لتقدمي دون ورود �عرت��ص من �ملُدَّ
عليه – موؤدى ذلك: عدم قبول تدقيق �حلكم، ورفع �أور�ق �لق�سية �إىل معايل رئي�ص �لديو�ن؛ لتخاذ 

�لإجر�ء �لالزم نحو نهائية �حلكم.

حيث �إن وقائع هذه �لق�سية قد �أوردها �حلكم حمل �لتدقيق، فاإن �ملحكمة حتيل �إليه منعًا للتكر�ر، 
َعى عليه يف تخلي�ص  م للديو�ن بالئحة دعوى جاء فيها �أنه تعاقد مع �ملُدَّ ِعي تقدَّ وتتلخ�ص يف �أن �ملُدَّ
معامالت خا�سة مبوؤ�س�سته وحمالت جتارية تخ�سه، ونتج عن هذ� �لتعامل مطالبته مببلغ ثالثني 

�ألف رياٍل )30.000( وخل�ص �إىل طلب �إلز�مه بدفع هذ� �ملبلغ.
�لتجارية  للد�ئرة  �أحيلت  ن يف �سدر هذ� �حلكم  بالرقم �ملدوَّ وبعد قيد �لالئحة ومرفقاتها ق�سية 
ح�سر  1428/7/30هـ  جل�سة  ويف  �ل�سبط،  مبحا�سر  �ملبني  �لنحو  على  �لنظر  فبا�سرت  �ل�ساد�سة 
َعى عليه، وورد للد�ئرة خطاب مدير �سرطة �لعزيزية رقم  ِعي يف حني مل يح�سر من ميثل �ملُدَّ �ملُدَّ
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َعى  )6/4112( بتاريخ 1428/77/14هـ، حيث ذكر فيه �أنه مت تكليف �لعمدة بال�سخو�ص �إىل مقر �ملُدَّ
َعى عليه  َعى عليه ��ستالم �لأور�ق بناًء على تعليمات �ملُدَّ عليه، وقد رف�ص �ملوظفون �لعاملون لدى �ملُدَّ
ِعي �لنظر يف �لدعوى غيابيًا فا�ستمعت �لد�ئرة  للموظفني بعدم ��ستالم �لأور�ق، هذ� وقد طلب �ملُدَّ
م  قدَّ �لتعامل  لهذ�  �لبينة  وب�سوؤ�له عن  �لالئحة،  قيَّده يف  عما  م�سمونها  تخرج يف  فلم  دعو�ه  �إىل 
ِعي باإنهاء �ملعامالت  َعى عليه وهو خمتوم بختم موؤ�س�سته باأنه مت تفوي�ص �ملُدَّ عًا من �ملُدَّ تفوي�سًا موقَّ
�خلا�سة بنقل �لكفالت، وجتديد �لتهامات، و�خلروج و�لعودة، و�خلروج �لنهائي، و�إ�سد�ر �لربنت 

و�لإ�سافات، وبذ� ختم �أقو�له.
1428/7/30هـ  جل�سة  بذ�ت  �أ�سدرت  �لدعوى  لنظر  لزمًا  ر�أته  ما  �لد�ئرة  ��ستكملت  �أن  وبعد 
عي ).....( مبلغ ثالثني �ألف رياٍل  حكمها �ملعني بالتدقيق �لقا�سي: باإلز�م ).....( باأن يدفع للمدَّ
�أحيلت  وقد  باحلكم،  قناعته  قرر  ِعي  �ملُدَّ على  وباإعالنه  باحلكم،  �لو�ردة  لالأ�سباب   )30.000(
�لأور�ق �إىل �إد�رة �لدعاوى و�لأحكام يف 1428/8/19هـ فتمت �لكتابة �إىل �سرطة �لعزيزية مبنطقة 
َعى عليه ن�سخة �إعالم �حلكم  �لريا�ص باخلطاب رقم )10350( يف 1428/8/30هـ بطلب ت�سليم �ملُدَّ
على �سوء �لتعليمات �مل�سار �إليها يف �خلطاب، وقد وردت �لإجابة باخلطاب رقم )6/49078( يف 
ِعي �إىل مقر �ملذكور، ورف�ص �لعمال �لتابعون  1428/9/12هـ �ملت�سمن �أنه قد مت �لنتقال برفق �ملُدَّ

َعى عليه، وذلك ح�سب حم�سر �لنتقال �ملرفق بهذ� �خلطاب. له �ل�ستالم، ومل يوجد �ملُدَّ
وبناًء عليه فقد �أحيلت �لأور�ق �إىل هيئة �لتدقيق �ل�سابعة )حمكمة �ل�ستئناف – �لد�ئرة �ل�سابعة 
ويف  �ل�سرعية،  �ملر�فعات  نظام  من   )5/176( �ملادة  على  بناًء  1428/11/9هـ  يف  حاليًا(   –
�خت�سا�سها  بعدم  �لقا�سي:  1430هـ  لعام  )126/�إ�ص/7(  رقم  حكمها  �أ�سدرت  1430/4/19هـ 
بتدقيق �حلكم رقم )131/د/جت/6( لعام 1428هـ �ل�سادر يف �لق�سية رقم )1/1821/ق( لعام 
عى  �أن هذه �لدعوى تتعلق مبطالبة مالية مقابل تخلي�ص معامالت خا�سة باملدَّ 1428هـ بناًء على 

عليه، ولي�ص متعلقة بدعوى متفرعة عن تطبيق نظام �ل�سركات.
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�أن  لها  فتحقق  �لدعوى  �أور�ق  بدر��سة  فقامت  �ملحكمة  هذه  �إىل  �لدعوى  �أور�ق  �أحيلت  ثم  ومن 
 )1035( رقم  باخلطاب  �لريا�ص  مبنطقة  �لعزيزية  ل�سرطة  كتبت  قد  و�لأحكام  �لدعاوى  �إد�رة 
مت  قد  �أنه  1428/9/12هـ  يف   )6/49078( رقم  بخطابها  �ل�سرطة  و�أجابت  1428/8/30هـ،  يف 
ن�سخة  ��ستالم  لديه  �لعاملون  َعى عليه(، وقد رف�ص  �ملذكور )�ملُدَّ �إىل مقر  ِعي  �ملُدَّ برفق  �لنتقال 
َعى عليه – وذلك ح�سب حم�سر �لنتقال �ملرفق باخلطاب، ومن  �إعالم �حلكم ومل يوجد – �أي �ملُدَّ

َعى عليه متبلغ حكمها بناًء على �ملح�سر �ملُعدِّ بح�سور �لعمدة ).....(. ثم فاإن �ملُدَّ
وحيث �إن �ملح�سر قد �أُعد بتاريخ 1428/9/12هـ وقد م�ست �ملدة �ملقررة نظامًا لالعرت��ص على 
َعى  �ملُدَّ �أن يرد �عرت��ص من  �لتبليغ و�لتقدمي دون  �إىل يومي  �حلكم، وهي ثالثون يومًا بالإ�سافة 
م عليها  عليه، حيث خلت �أور�ق �لدعوى من ذلك؛ ولأن دور هذه �ملحكمة يف تدقيق �حلكم عندما يقدَّ
�عرت��ص من �ساحب �ل�ساأن، �أو من ينوب عنه بوكالة معتربة خالل �ملدة �ملحددة نظامًا، وعلى �سوء 

ما �سلف فاإنه ميتنع على هذه �ملحكمة تدقيق �حلكم �ملاثل.
�لديو�ن؛  رئي�ص  ملعايل  �لدعوى  �أور�ق  كافة  رفع  تدقيق �حلكم مع  قبول  �إىل عدم  �ملحكمة  وتنتهي 
�لنظامي  �لإجر�ء  لتخاذ  و�لأحكام(؛  �لدعاوى  )�إد�رة  �لديو�ن  يف  �ملخت�ص  �لق�سم  �إىل  لإحالتها 

�لالزم باإ�سفاء �سفة �لنهائية و�لنفاذ على �حلكم �ملذكور مبهره باخلتم �ملعد لذلك. 
يف  ال�ضادر  1428هـ  لعام  )131/د/جت/6(  رقم  احلكم  تدقيق  قبول  بعدم  الدائرة  حكمت  لذلك 

الق�ضية رقم )1/1821/ق( لعام 1428هـ ورفع كافة اأوراق الق�ضية ملعايل رئي�س الديوان؛ التخاذ 

االإجراء الالزم نحو نهائية احلكم؛ ملا هو مبني باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بعدم قبول تدقيق احلكم ال�ضادر يف الق�ضية ورفع كافة اأوراق الق�ضية اإىل معايل 

رئي�س الديوان التخاذ االإجراء الالزم نحو نهائية احلكم ما هو مبني باالأ�ضباب .
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رقم الق�ضية: 1/432/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي: 211/د/جت/6 لعام 1427هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 287/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/6هـ

التما�س اإعادة نظر –حاالته – �ضلح – تنفيذ ال�ضلح. 

مطالبة �مللتم�ص �إلغاء ما يخ�سه من �تفاق �ل�سلح �ملربم بينه وبني �مللتم�ص �سدهما ب�سبب مماطلتهما 
وعدم تنفيذ �لتفاق – ثبوت �أن �حلكم �مللتم�ص فيه �سدر بقناعة �لطرفني باإثبات �ل�سلح بينهما 
و�إمنا  �لدعوى،  مو�سوع  يف  يق�ص  مل  فيه  �مللتم�ص  – �حلكم  �لت�سالح  باتفاقية  �لو�رد  �لنحو  على 
�أحد  تنفيذ  عدم  – �دعاء  فيه  عليه  �تفقو�  مبا  �أطر�فه  و�إلز�م  �ل�سلح،  �إثبات  على  دوره  �قت�سر 
�لأطر�ف ملا مت �لت�سالح عليه يجيز للطرف �لآخر �إقامة دعوى ب�ساأنه، ولي�ص �لتما�ص �إعادة نظر يف 

�حلكم �ل�سادر باإثبات �لت�سالح – موؤدى ذلك: رف�ص �للتما�ص.

م من ).....(،  تتلخ�ص �لوقائع  يف �أنه بتاريخ 1430/4/9هـ �أحيل �إىل هذه �ملحكمة �للتما�ص �ملقدَّ
و�ملت�سمن �أنه �سدر حكم من �لد�ئرة �ل�ساد�سة باإثبات �ل�سلح يف �لق�سية �ملقامة بني كٍل من ).....( 
و).....( ورغبة مني يف �إنهاء �لنز�ع، فقد و�فقت يف ذلك �ل�سلح على �أن �أتنازل عن )5%( من �أ�سهم 
�سركة ).....( للمدعو ).....( مقابل �إرجاع ).....( �أر�ص يل قد بعته ن�سفها، و�متثلت لل�سلح، 
وذهبت لوكيل ).....( لتنفيذ ما يخ�سني من �ل�سلح، و�لتزمت خطيًا بت�سجيله �إل �أنه مل يتجاوب، 
ومل �أ�ستطع مقابلته؛ لت�سجيل �لأ�سهم �خلا�سة به �إىل �أن �نتهت مدة �ل�ستة �أ�سهر �ملن�سو�ص عليها 
يف �تفاقية �ل�سلح، و�ختتم �لتما�سه بطلب �إلغاء ما يخ�سه من �ل�سلح، و�إبر�ء ذمته وم�سوؤوليته عما 

�لتزم به يف �ل�سلح �لذي مل ينفذ بني �لأطر�ف ب�سبب مماطلة ).....( و).....(.
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وحيث �إنه بالرجوع �إىل �حلكم رقم )211/د/جت/6( لعام 1427هـ �ت�سح �أنه حكم نهائي بقناعة 
َعى عليه ).....(  �لطرفني �سدر باإثبات �ل�سلح بني طريف �لدعوى �ملنتهي �إىل �لتز�م كٍل من �ملُدَّ
�ل�سركة  �أ�سهم  باملائة من  �لبالغ قدرها خم�سة  ِعي ).....(  �ملُدَّ بت�سجيل ح�سة  و�مل�سرتي ).....( 
�إعادة قيمة تلك  بالت�سامن  يلتزمان  فاإنهما  و�إل  تاريخه،  �أ�سهر من  �ستة  �ل�سعودية ).....( خالل 
عي بعد م�سي هذه �ملدة دون ت�سجيل  �حل�سة �لبالغ قدرها مليون ومئتان وخم�سون �ألف رياٍل للمدَّ

ِعي، و�ألزمت �لد�ئرة طرفا �لدعوى و�مل�سرتي لهذ� �ل�سلح، و�إجر�ء م�سمونه. �حل�سة با�سم �ملُدَّ
�لطرفني  و�إلز�م  �ل�سلح  �إثبات  هو  دورها  وكان  �لدعوى،  مو�سوع  يف  حتكم  مل  �لد�ئرة  �إن  وحيث 
و�مل�سرتي به ح�سبما طلب منها، و�ل�سلح من عمل �لأطر�ف، وهو عقد بينهم، وهو بطبيعته يرفع 
�لنز�ع وينهيه وقد يرتك �أحد �لأطر�ف جزءً� من حقوقه؛ لقطع �لنز�ع، وما ذكره �مللتم�ص هو ما 
�أعقب تلك �لتفاقية و�حلكم من كون ).....( هو �ملت�سبب يف عدم  �أما ما  �لتزم به يف �لتفاقية، 
ت�سجيل �حل�سة، فهي دعوى لحقة يحق للمت�سرر ب�سببها رفع دعوى ب�ساأنها، مما تنتهي معه هذه 

�ملحكمة �إىل رف�ص طلب �للتما�ص.
يف  النظر  اإعادة  فيه  يلتم�س  الذي   ).....( من  م  املقدَّ االلتما�س  برف�س  الدائرة  حكمت  لذلك 

احلكم رقم )211/د/جت/6( لعام 1427هـ ال�ضادر من الدائرة التجارية ال�ضاد�ضة يف الق�ضية رقم 

)1/432/ق( لعام 1427هـ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/1899/ق لعام 1422هـ
رقم احلكم االبتدائي: 23/د/جت2/ لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 637/اإ�س/7 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/11هـ

حكم- تف�ضري- �ضفة- جهالة- �ضهادة- حكم ت�ضالح. 

عى عليه  ِعي بتف�سري �ملادة �ل�ساد�سة من عقد �لبيع �لقطعي �ملربم بينه وبني �أخيه �ملُدَّ مطالبة �ملُدَّ
و�لذي جرى �إثباته كجزء من �ل�سلح �ل�سادر فيه حكم:

1- �لنز�ع ينح�سر يف تو�سيح ما ورد باملادة �ل�ساد�سة من �إيهام وغمو�ص عبارتني: �لأول عبارة "من 
ِعي( ��ستيفاء ثلث كل ما يتم حت�سيله من �لق�سيتني �أوًل باأول" هل �ملق�سود  حق �لطرف �لثاين )�ملُدَّ
عى عليه �أم �ملق�سود بتح�سيلها هو �سدورها من رئا�سة �لطري�ن  �أنه لبد من حت�سيل �ملبالغ من �ملُدَّ
�ملدين؟ وهل �ملبالغ ت�سمل �مل�ستخل�سات �أم �أنها مق�سورة على �لتعوي�سات؟ - �لثانية عبارة: "بعد 
يدخل  ما  بالنفقات  �ملر�د  هل  وغريها  �أتعاب  من  )�لق�سيتني(  عليهما  �مل�سروفة  �لنفقات  ح�سم 
�سمن حقوق �لغري، �أم �ملق�سود منها �لنفقات �مل�سروفة على �لدعاوى من �أتعاب �ملحاماة ونحوها- 
ِعي لكامل ح�سته من �سركة ).....( للمدعى عليه مبا لها �إل ما ��ستثني من ق�سيتي  ثبوت بيع �ملُدَّ

�لطري�ن �ملدين و�لعقار�ت و�لديون، ومبا لها من �لتز�مات بنكية وغري بنكية.
ِعي  2- عدم �سحة دفع �ملدعى عليه بعدم قبول �لدعوى لإقامتها على غري ذي �سفة بحجة �أن �ملُدَّ
ِعي تنح�سر يف طلب  يطالبه مببالغ مالية ميتلكها �سخ�ص ثالث- عدم �سحة �لدفع لأن مطالبة �ملُدَّ
�لو�رد �سمن �ل�سلح �ملربم بني �لطرفني ولأن �لأمو�ل ملك �ل�سركة  �لبيع  تف�سري بع�ص بنود عقد 

عى عليه ل ي�سح �إل يف ماله وما مت توكيله عليه. وت�سرف �ملُدَّ
به  �ل�سلح، لأن ما �سيحكم  �تفاقية  بنود  �لعلم( يف بع�ص  �لدفع )باجلهالة وعدم  3- عدم �سحة 

�لق�ساء ماآله �لعلم، فبعد �حلكم تنتفي �جلهالة.
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عى عليهما عما وكل فيه وهو مانع لقبول  4- عدم قبول �سهادة �ل�ساهد لأنها �سهادة وكيل �أحد �ملُدَّ
ما  على  عنه  وكيل  من  �أو  منه  مو�فقة  و�سدور  لالجتماع  ِعي  �ملُدَّ ح�سور  عدم  عن  ف�ساًل  �ل�سهادة 
�أبد�ه �ملجتمعون كما �أن ن�ص �لتفاقية قاطع باأن للمدعى ثلث كل ما يتم حت�سيله من وز�رة �لدفاع 
�ملادة  من  �ملق�سود  �أن  ذلك:  �أثر  به-  �مل�ست�سهد  لالجتماع  لحقة  �تفاقية  يف  ن�ص  وهو  و�لطري�ن 
�ملحكوم  �ملبالغ  بها جميع  �لق�ساء يق�سد  بها  �لتي �سيحكم  �ملبالغ  �أن  �ل�ساد�سة حمل �خلالف هو 
�أو تعوي�سات ويتم �سرفها من وز�رة �لدفاع، و�أن  فيها من �لق�ساء �سو�ء كانت قيمة م�ستخل�سات 
�أتعاب وغريها" هو �لنفقات �مل�سروفة  "بعد ح�سم �لنفقات �مل�سروفة عليها من  �ملق�سود بعبارة 

على �لدعاوى من �أتعاب �ملحاماة وما يف نحوها.

ِعي بخطاب �إىل ف�سيلة رئي�ص  تتح�سل وقائع هذه �لق�سية يف �أنه بتاريخ 1426/3/21هـ تقدم �ملُدَّ
فرع �لديو�ن ذكر فيه �أن �سبق للد�ئرة �لتجارية �لثانية بالديو�ن �أن نظرت هذه �لق�سية �لتي كانت 
لعام  )3/د/جت/2(  رقم  حكمها  فيها  و�أ�سدرت   ).....( �سركة  يف  �ل�سابقني  �ل�سركاء  بني  قائمة 
و�مل�ستمل  و).....(   ).....( �سقيقه  وبني  بينه  �جلاري  �ل�سلح  تثبيت  �إىل  �نتهي  �لذي  1424هـ 
1424/1/12هـ  يف  موؤرخة  وكلها  وخمتلفة  متعددة  مبو��سيع  �إقر�ر�ت  وخم�سة  �ثنني  عقدين  على 
ومبوجبها متت ت�سوية نقاط �خلالف �لتي كانت قائمة بني �ل�سركاء يف ذلك �لتاريخ �إل �أن �لد�ئرة مل 
تن�ص عند �إ�سد�رها للحكم �ملذكور على �إلز�م �أطر�ف �لق�سية بهذ� �ل�سلح و�أثناء ت�سفية �حلقوق 
�ملتبادلة بيننا على �أ�سا�ص هذ� �ل�سلح ظهرت نقاط خالف جديدة مل تكن حمل خالف بيننا �أ�ساًل 

�أثناء نظر تلك �لق�سية ومل يتناولها �ل�سلح �مل�سار �إليه وفيما يلي بيان نقاط �خلالف.
�أوًل: فيما يتعلق بالق�سايا �لتي كانت قائمة بني �سركة ).....( و).....(: ن�ست �ملادة رقم )6( من 
عقد �لبيع �لقطعي �ملربم بيني وبني �سقيقي ).....( بتاريخ 1424/1/12هـ �ملو�فق 2003/3/15م 
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و�لذي ت�سمنه حكم �ل�سلح على ما يلي: )من �ملتفق عليه بني �لطرفني �أن �ملبالغ �لتي �سيحكم بها 
�لق�ساء �ملخت�ص يف �لدعاوى �ملرفوعة �سد ).....( و�ملتعلقة بعقد �ملطار�ت �لد�خلية )�ملجموعة 
�لثالثة( وكذلك �ملتعلقة مبطار ).....( و�ملنظورة حاليًا من قبل ديو�ن �ملظامل ل تدخالن يف هذ� 
باأول بعد ح�سم  �أوًل  ثلث كل ما يتم حت�سيله منهما  ��ستيفاء  �لثاين  �لعقد ويبقي من حق �لطرف 
�لنفقات �مل�سروفة عليهما من �أتعاب وغريها( وقد �ختلفت مع �لأخ ).....( فيما يخ�ص هذه �ملادة 

على �أمرين: �أحدهما ين�سب على �أ�سل �ل�ستحقاق و�لآخر يتعلق باأتعاب �ملحاماة.
رقم  �لأوىل  �لق�سية  �نتهت  �أن  بعد  ظهر  فقد  �ل�ستحقاق  �أ�سل  على  ين�سب  �لذي  �خلالف  �أما 
)1/221/ق( لعام 1423هـ باحلكم رقم )17/د/�إ/9( لعام 1424هـ �ل�سادر عن �لد�ئرة �لإد�رية 
�لتا�سعة بجدة و�ملوؤيد من هيئة �لتدقيق �لأوىل بحكمها رقم )218/ت/1( لعام 1424هـ �لقا�سي 
وفقًا  رياًل   )20.892.150.85( قدره  مبلغًا   ).....( ل�سركة  تدفع  باأن   ).....( رئا�سة  باإلز�م 
مل�سمون خطاب معايل رئي�ص ديو�ن �ملظامل رقم )10857( بتاريخ 1424/11/5هـ �ملوجه �إىل رئا�سة 

�لطري�ن �ملدين.
ويتلخ�ص هذ� �خلالف يف �أنني تقدمت �إىل ديو�ن �ملظامل بعد مدة من تاريخ خطاب معايل �لرئي�ص 
بطلب �إبالغ ).....( بحقي يف ثلث هذ� �ملبلغ �ملحكوم به وفعاًل وجه معايل �لرئي�ص خطابه �لإحلاقي 
رقم )216( بتاريخ 1425/1/4هـ على �لطري�ن �ملدين لإبالغها باأنه �سبق للد�ئرة �لتجارية �لثانية 
�ل�سلح  بتثبيت  �لقا�سي  1425هـ  لعام  )3/د/جت/2(  رقم  حكمها  �أ�سدرت  �أن  �ملظامل  ديو�ن  يف 
�جلاري بني �لإخوة �أبناء ).....( �ل�سركاء �ل�سابقني يف �سركة ).....( و�أن من �أحكام هذ� �ل�سلح 
تنازيل عن ح�ستي يف �سركة ).....( لأخي ).....( مع ��سرت�ط بقاء �لدعاوى �لتي كانت مقامة 
لثلث  ��ستحقاقي  وبالتايل  �لتنازل  �أمام ديو�ن �ملظامل خارج هذ�  من �سركة ).....( �سد ).....( 
�ملبالغ �لتي ميكن �أن يحكم بها �لق�ساء �ملخت�ص يف تلك �لدعاوى وطلب معايل رئي�ص �لديو�ن من 
�لق�سائي  للحكم  تنفيذً�  رياٍل  وقدره )6.943.050.28(  به  �ملحكوم  �ملبلغ  ثلث  ت�سليمي   ).....(
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بتثبيت �ل�سلح �مل�سار �إليه.
وملا علم �أخي ).....( مبطالبتي هذه دفعها ب�سبق �إقد�م �سركة ).....( على �إبر�م �تفاقية مع �لبنك 
).....( تنازلت مبوجبها عن م�ستخل�سات �مل�سروع �لذي كان حماًل لهذه �لق�سية وبالتايل �أنكر على 

حقي يف ��ستيفاء ثلث �ملبلغ �ملحكوم به
ول يخفى �أن مثل هذه �لتفاقية ل تعني �أن �لبنك ).....( �سياأخذ هذ� �ملبلغ هكذ� دون �أي مقابل 
ول يعني �أن هذ� �ملبلغ لن يرجع �إىل �سركة ).....( لأن �لغر�ص من �إبر�م مثل هذه �لتفاقيات لي�ص 
�إل �حل�سول على ت�سهيالت بنكية تتعلق مبطالبات تنفيذ هذ� �مل�سروع مع عدم �مل�سا�ص باأي حق من 

حقوق �ل�سركة �لناجمة عن هذ� �مل�سروع.
ولكن �لأخ ).....( متكن من �إقناع ).....( بعدم تنفيذ م�سمون خطاب معايل رئي�ص ديو�ن �ملظامل 
وبالتايل عرقلة ح�سويل على هذ� �ملبلغ وهو ما ز�ل حتى �لآن ينكر ��ستحقاقي له �أ�ساًل �لأمر �لذي 

�أطلب معه �إ�سد�ر �حلكم باإلز�مه بت�سديد هذ� �ملبلغ يل.
�أي�سًا و�سدر  �نتهى  �لتي كانت قائمة بني �سركة ).....( و).....( قد  �لثانية  �لق�سية  �أن  و�أ�ساف 
�حلكم فيها باإلز�م ).....( باأن ت�سدد ل�سركة ).....( مبلغًا قدره )14.027.634.63( رياٍل وقد 
علمت �أن �لأخ ).....( ينكر على حقي يف ��ستيفاء ثلث هذ� �ملبلغ �أي�سًا وقدره )4.675.578.21( 
رياٍل وهو ما يحملني من حيث �لنتيجة. وفيما يتعلق بهاتني �لق�سيتني معًا على طلب �إثبات حقي يف 
ثلث هذين �ملبلغني معًا وهو ما ي�ساوي )11.618.928.49( رياٍل و�إلز�م �لأخ �سالح بت�سديده يل 

فورً�.
�أما �خلالف �ملتعلق باأتعاب �ملحاماة فيتخل�ص يف �أن �لأخ ).....( يدعي �أن �لأتعاب �ملتفق عليها مع 
�ملحامي �لوكيل يف ق�سية �ملطار�ت �لد�خلية هي )10%( من �ملبالغ �لتي �سيحكم �لق�ساء لنا بها 
يف هذه �لق�سية ويدعى �أن �ل�سركة و�فقت �سابقًا على حتديد �أتعاب �ملحامي بهذه �لن�سبة مع �أنني 
�سخ�سيًا مل �أو�فق على هذه �لن�سبة �أبدً� وقر�ر �لأخ ).....( لوحده وكذلك قر�ره هو و�لأخ ).....( 
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معًا ل يكفيان ح�سب نظام �ل�سركة لرتتيب �أي �لتز�م من هذ� �لنوع على �ل�سركة �أو على �ل�سركاء 
خا�سة و�أن لدى �سركة ).....( من �مل�ست�سارين �لقانونيني و�ملعقبني ما يغنيها عن �ل�ستعانة باأي 
حمام �أو وكيل لي�ص من من�سوبيها وهو ما حدث فعاًل يف �لق�سية �لثانية �ملتعلقة مبطار ).....( وبناًء 

عليه فاأنا �أعار�ص �إلز�مي بهذه �لأتعاب �أو باأي م�ساريف �أو نفقات �أخرى جملة وتف�سياًل.
ثانيًا: فيما يتعلق بالديون �لتي كانت لل�سركاء على �لغري: كانت �ملادة رقم )7( من عقد �لبيع �لقطعي 
2003/3/15م  �ملو�فق  1424/1/12هـ  يف  و�ملوؤرخ   ).....( �لأخ  وبني  بيني  و�ملربم  �سابقًا  �ملذكور 
�لأخ ).....(  بالتن�سيق مع  يلي: )�تفق �لطرفان على تكليف �سخ�ص يرت�سيانه  قد ن�ست على ما 
لتح�سيل �لديون �مل�ستحقة ل�سركات ).....( على �لغري على �أن يتم �قت�سام كل ما يتم حت�سيله منها 
�أوًل باأول وبالت�ساوي( ولكن �لأخ ).....( ممتنع حتى �لآن عن �إعد�ده �لقائمة  بني �لإخوة �لثالثة 
�لتي حتدد هذه �لديون و�ملدينني بها وممتنع عن �لقيام باأي �إجر�ء ميكنني من ��ستيفاء حقي بهذه 

�لديون.
وبناًء عليه فاأنا �أطلب من �لد�ئرة �إحالة هذ� �لأمر �إىل حما�سب قانوين يتوىل ح�سر هذه �لديون من 
و�قع ح�سابات �ل�سركة ومن ثم �إلز�م �لأخ �سالح بت�سديد ثلثها يل فورً� وترك �أمر حت�سيلها �أو عدم 

حت�سيلها بعد ذلك لإد�رته وم�سيئته �خلا�سة.
ثالثًا: فيما يتعلق مبخ�س�ساتي ك�سريك من تذ�كر �لطري�ن: متتلك �سركة ).....( عدة فروع لها 
متار�ص ن�ساط �ل�سياحة و�ل�سفر وقد جرى �لتفاق بيننا �سابقًا على حتديد خم�س�سات معينة من 
�لتذ�كر �ل�سنوية، يتم �سرفها لكل و�حد من �ل�سركاء جمانًا بحيث يتمكن كل �سريك من �ل�ستفادة 
�ململكة  د�خل  �أحب  �إن  �لغري  �أو  �أ�سرته  و�أفر�د  �أهله  من  ي�ساء  ومن  هو  �سفر  يف  �لتذ�كر  هذه  من 

وخارجها.
وعندما قمت ببيع ح�ستي يف �ل�سركة لالأخ ).....( وكان ذلك بتاريخ 1424/1/12هـ مل �أكن قد 
��ستوفيت خم�س�ساتي من هذه �لتذ�كر عن �سنة 2002م ومل يدر بخلدي �أن هذه �لنقطة �ستكون 
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حمل خالف بيني وبني �لأخ ).....( �أ�ساًل ولذلك مل يرد لها �أي ذكر يف ذلك �ل�سلح. و�لذي حدث 
بعد ذلك �أين طالبت �ملوظفني �مل�سوؤولني باإ�سد�ر �لتذ�كر �مل�سار �إليها وت�سليمي �إياها �إل �أنني فوجئت 
بهم يقولون �أنهم تلقو� تعليمات �لأخ �سالح بعدم �سرف هذه �لتذ�كر يل. وحدث �أن حاولت �أكرث من 
مرة وباأكرث من خطاب �أن �أثني �لأخ ).....( عن موقفه هذ� ولكن دون جدوى بل �إنني و�سطت يف 
هذ� �لأمر �أحد �لإخوة �لأكارم من �أ�سدقائي و�أ�سدقاء �لأخ ).....( ومع ذلك فقد بقي �لأخ ).....( 
ينكر �إىل �ليوم حقي يف هذه �لتذ�كر �لتي تقدر قيمتها مببلغ )300.000( رياٍل. وبناًء عليه فاأنا 

�أطلب �إثبات حقي يف هذه �لتذ�كر و�إلز�م �لأخ ).....( ب�سرفها �أو بت�سديد قيمتها يل فورً�.
لهذه �لأ�سباب �أتقدم بالطلبات �لآتية: 1- �إلز�م كافة �أطر�ف �لق�سية �ل�سابقة رقم )1/1899/ق( 
�إثباته  بال�سلح �جلاري   ).....( �سركة  �ل�سابقني يف  �ل�سركاء  بني  قائمة  كانت  �لتي  لعام 1422هـ 

بحكمها رقم )3/د/جت/2( لعام 1424هـ و�ملوؤرخ يف 1424/1/12هـ
2- ثبوت حقي بثلث �ملبالغ �ملحكوم بها يف ق�سيتي �سركة ).....( �سد ).....( وهو ما ي�ساوي مبلغ 

)11.618.928.49( رياٍل و�إلز�م �لأخ ).....( بت�سديده يل فورً�.
تتعلق بدعاوى  �أخرى  �أو م�ساريف  نفقات  �أي  �أو  �أتعاب حماماة  �أي  بتحميلي  �أي طلب  �إ�سقاط   -3

�سركة ).....(.
4- تكليف حما�سب قانوين يتوىل ح�سر �لديون �لتي لل�سركاء من و�قع ح�سابات �ل�سركة ومن ثم 

�إلز�م �لأخ )...( بت�سديد ثلثها يل فورً�.
5- ثبوت حقي يف خم�س�ساتي من تذ�كر �ل�سفر ل�سنة 2002م و�إلز�م �لأخ )...(  ب�سرفها يل �أو 

بت�سديد قيمتها �لبالغ )300.000( رياٍل فورً�.
وبتاريخ 1426/3/4هـ وجه ف�سيلة رئي�ص �لفرع �خلطاب لهذه �لد�ئرة لالطالع و�إبد�ء �لر�أي وقد 
�لنز�ع  �أخويه يف  مع  ِعي  �ملُدَّ �سمن خالف  د�خلة  �أمورً�  ت�سمن  �خلطاب  باأن  ر�أيها  �لد�ئرة  �أبدت 
�ل�سابق كما ت�سمن طلبات ميكن �عتبارها تف�سريً� للحكم �لذي �سدر من �لد�ئر وقد وجه ف�سيلته 
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�ملوؤرخ يف  ِعي بخطابه  �ملُدَّ �ملوؤرخ يف 1426/4/6هـ ثم تقدم  باإكمال �لالزم ح�سب �سرحه  �لد�ئرة 
1426/4/7هـ م�سيفًا �إىل طلباته �ل�سابقة طلبًا عاجاًل بتوجيه خطاب �أو برقية �إىل كل من وز�رة 
�ملالية و�لطري�ن �ملدين لإيقاف �سرف �ملبلغ �ملحكوم به يف �لق�سية �لأخرية ل�سالح �سركة ).....( 
�سد ).....( و�مل�سمول بال�سلح �ل�سادر من هذه �لد�ئرة على �سند من �لقول باأن �أخيه ).....( �أنكر 
��ستحقاقه للمبلغني �ملحكوم بهما ل�سالح �سركة ).....( �سد ).....( و�أنه ��ستلم كامل �ملبلغ �لذي 
حكم به �لق�سية �لأوىل وقدره )140.276.346.5( رياٍل ومل ي�سلم له ن�سيبه من هذ� �ملبلغ و�لذي 
ي�سكل �لثلث كما �أنه ي�ستعد �لآن ل�ستالم �ملبلغ �ملحكوم به يف �لق�سية �لأخرى ل�سالح �سركة ).....( 
�سد ).....( وقدره )20.829.150.84( رياٍل فعقدت �لد�ئرة جل�سة يف 1426/4/8هـ ح�سرها 
ِعي �لذي �أكد على جميع طلباته �ل�سابقة كما طلب �لكتابة �إىل وز�رة �ملالية ومديرية �لطري�ن  �ملُدَّ
 ).....( لدى   ).....( ل�سركة  و�ملحجوزة  �ل�سلح  تناولها  �لتي  م�ستحقاته  من  ثلثه  بجلي  �ملدين 
ِعي ذلك �لثلث مببلغ )116.189.284.9( رياٍل  نتيجة �لدعاوى �لتي مت �لف�سل فيها وحدد �ملُدَّ
و��ستدعاء  �ملر�فعة  بفتح  1426هـ  لعام  رقم )116/د/جت/2(  �لق�سائي  �أمرها  �لد�ئرة  فاأ�سدرت 
�أطر�ف �لدعوى مع �لو�سيط ).....( ل�سماع ما لديهم و�لكتابة �إىل رئا�سة �لطري�ن �ملدين لتزويد 
ديو�ن �ملظامل ب�سيك م�سريف مببلغ )116.189.284.9( رياٍل با�سم �سركة ).....( مناولة ديو�ن 

�ملظامل.
ِعي  �ملُدَّ عن  وكياًل   ).....( ح�سر  كما   ).....( ِعي  �ملُدَّ وكيل  ح�سر  1426/8/16هـ  جل�سة  ويف 
ِعي  و).....( وكياًل عن ).....( وقدم مذكرة جاء فيها باأن ما ورد بالئحة �لدعوى �ملقدمة من �ملُدَّ
يخرج عن مفهوم �لتف�سري و�إي�ساح �حلكم و�إمنا هي �دعاء�ت جديدة تخرج عن مو�سوع �لق�سية 
�ل�سابقة �ملنتهية بحكم �لد�ئرة بال�سلح و�أن �لد�ئرة قررت فتح �لق�سية وقامت ببع�ص �لإجر�ء�ت 
عى عليه من �أقو�ل �أو م�ستند�ت، وبخ�سو�ص �لطلبات �لو�ردة يف لئحة  دون �أن ت�سمع ما لدى �ملُدَّ
�ل�سركة على ).....( لدى ديو�ن �ملظامل فاإن هذه �حلقوق قد مت  �لدعوى و�لق�سايا �ملرفوعة من 
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�لتنازل عنها ل�سالح �لبنوك مقابل ت�سهيالت مالية ح�سلت عليها �ل�سركة كما �أن �ملادة �لثالثة من 
�تفاقية �ل�سلح �أعطت م�سرتي �ل�سركة كافة �حلقوق �لتي لها �أو عليها كما �أن �لتفاق �لذي مت بني 
�سو�ًء كانت  �لغري كامل�ستخل�سات  لل�سركة لدى  �لتي  باأن كافة �حلقوق  �لبيع  �لثالثة حني  �ل�سركاء 
م�سروفة �أو �سوف ت�سرف �أو عليها مالحظات ومل يتم �سرفها فاإن هذه من حقوق �مل�سرتي، و�أما 
�سيحت�سب  باأنه  �ل�سركة  ت�سغلها  �لتي  �لعقار�ت  �ل�ساد�سة  �ملادة  عاجلت  فقد  �لإيجار�ت  يخ�ص  ما 
معينة  تقدير�ت  وفق  1424/1/12هـ  يف  �ملوؤرخة  �لبيع  �تفاقية  توقيع  من  �عتبارً�  �إيجار�ت  عليها 
يحددها �لوكيل مر�عيًا يف ذلك �لظروف �لتي مر بها �ل�سركاء وياأخذ كل منهم ح�سته من �لإيجار 
ِعي باملطالبة  بالت�ساوي، وبخ�سو�ص �لديون �لتي لل�سركة على �لغري فاإن موكله يو�فق على توكيل �ملُدَّ
وبخ�سو�ص  قب�سها،  بالت�ساوي حال  �لثالثة  �ل�سركاء  بني  �لديون  �ملح�سلة من هذه  �ملبالغ  وتوزيع 
ِعي تقدمي ما يثبت �أن هناك �تفاق �سابق على حتديد خم�س�سات معينة  تذ�كر �لطري�ن فعلي �ملُدَّ
يوؤكد  ِعي خطاب  �ملُدَّ �ل�سركاء جمانًا بل وجد من  �ل�سنوية يتم �سرفها لكل و�حد من  �لتذ�كر  من 
�سو�ًء  نفقات  �أو  �أتعاب  �أي  بعدم حتمله  ِعي  �ملُدَّ �دعاء  و�أما  بالتذ�كر،  �تفاق خا�ص  �أي  وجود  عدم 
كانت للمحامني �أو غريهم فاإن ملحق عقد تعديل �ل�سركة �ملوؤرخ يف 1410/7/4هـ و�لذي مبوجبه مت 
تعديل �ملادة )11( من عقد �ل�سركة بحيث �أ�سبح لكل �ل�سركاء �لثالثة �سالحيات مت�ساوية منفردة 
ومن �سمن �ل�سالحيات تعيني �لوكالء وعزلهم وحتديد حقوقهم...�لخ وبقي هذ� �لن�ص حتى متت 
خمارجه �ل�سركاء من �ل�سركة هذ� من جهة ومن جهة �أخرى فاإن �ملادة )6( من �تفاقية �ل�سلح 

تق�سي بح�سم �لنفقات و�لأتعاب و�مل�ساريف.
ِعي مطالبته يف هذه �لق�سية بحقوقه من �ملبالغ �ملحكوم بها  ويف جل�سة 1427/2/14هـ ح�سر �ملُدَّ
يف ق�سيتي ).....( �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة )6( من عقد �لبيع �لقطعي وقد �ساألت �لد�ئرة وكيل 
ِعي �ملبلغ �ملحجوز قيمته لدى �لد�ئرة �أو �سيئًا منه فاأجاب باأنه ل  عى عليه )...( هل ي�ستحق �ملُدَّ �ملُدَّ
ي�ستحق هذ� �ملبلغ و�سوف �أر�جع موكلي �إن كان ي�ستحق �سيئًا من ذلك. �إن ما مت �لتفاق عليه عند 
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بيع ح�س�ص �ل�سركاء فيما بينهم باأن كل م�ستخل�ص لل�سركة �سو�ًء كان م�سروفًا �أو �سوف ي�سرف 
�مل�ستخل�سات يخت�ص  فاإن هذه  �لق�سائية  �أو لدى �جلهات  �إد�رية  �أي جهة  �أو عليه مالحظات من 
م�سرتي �ل�سركة بها وفقًا للمادة )3( من عقد بيع �حل�س�ص يف �سركة ).....(، و�أن �لتعوي�سات 
�ملطالب بها �أمام ديو�ن �ملظامل �لتي لدى ).....( فهي م�ستملة على تعوي�سات وم�ستخل�سات و�أن 
تخ�ص  فهي  �لق�سايا  هذه  �سمن  كانت  ولو  �مل�ستخل�سات  �أما  بال�سركاء،  خا�سة  فقط  �لتعوي�سات 
عى عليه وكالة باأنه غري �سحيح حيث �إنني  ِعي قائاًل عن ما ذكره �ملُدَّ م�سرتي �ل�سركة. ثم عقب �ملُدَّ
��ستحق ثلث كامل �ملبلغ يف ق�سية �ملطار�ت �لد�خلية و�أ�ستحق ن�سف �ملبلغ فيما حكم منه يف ق�سية 
مطار ).....( وفقًا لن�ص �ملادة �ل�ساد�سة من عقد بيع ح�ستي من �ل�سركة حيث ورد �لن�ص عليهما 
يف �ملادة �ل�ساد�سة دون �أي متييز على �لتعوي�سات �أو �مل�ستخل�سات و�أ�سيف �إىل ما �سبق طلب �سماع 
�سهادة ).....( حيث كان حا�سرً� يف جمل�ص �ملفاو�سات و�تفاقية �ل�سلح بل هو �لذي حررها. ثم 
ِعي �أنكر ما مت �لتفاق عليه فاإنني �أطلب �سماع �سهادة  عى عليه وكالة قائاًل ما د�م �أن �ملُدَّ عقب �ملُدَّ
ِعي  كل من ).....( و).....( كما �أن لدى حتفظ على �سهادة ).....( يف حال �أدىل بها. ثم عقب �ملُدَّ
قائاًل �أحتفظ على �سهادة �ل�ساهدين على نحو ما ذكرت �سابقًا يف طلبي رد �سهادتهما. وقد طلبت 
�لد�ئرة من �ل�ساهد ).....( �أد�ء �سهادته فاأبدى ��ستعد�ده لأد�ئها وقال: �أ�سهد باهلل �لعظيم �أنني 
�تفقت �أنا ب�سفتي وكياًل عن ).....( و).....( ب�سفته مفو�سًا عن ).....( وو�سيط �ل�سلح ).....( 
على �أن �ملبالغ �لناجتة عن �ملطالبة بالتعوي�سات على �لطري�ن �ملدين تخ�ص �ل�سركاء �لثالثة و�أما 
�مل�ستخل�سات �ملحكوم بها يف هذه �لق�سايا فهي تخ�ص م�سرتي �ل�سركة فقط و�سو�ًء كانت منظورة 
�أمام �لق�ساء �أو �أي جهة �أخرى �أو غري منظورة و�أن ).....( و�سيط �ل�سلح �أخربين مبو�فقة ).....( 
ِعي �ل�ساهد هل كان ).....( موجودً� �أثناء هذ� �لتفاق فاأجاب  على ذلك هذ� ما لدى. ثم �ساأل �ملُدَّ
باأنه مل يكون موجودً� �أثناء �لتقا�سي �أما عند �لتفاق فال �أتذكر وجوده من عدمه لكنه ح�سر لطباعة 
�سوف  باأنه   ).....( وكالة  عليه  عى  �ملُدَّ ذكر  ثم  عليه،  فطبعه  حممول  حا�سب  جهاز  على  �لتفاق 
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بهذ�   ).....( �إبالغ  مت  هل   ).....( �ل�ساهد  �سوؤ�ل  ِعي  �ملُدَّ طلب  ثم  �سهادته  لأد�ء   ).....( يطلب 
بهذ�   ).....( �أبلغ  غريه  �أو  هو  �أنه  يتذكر  ل  باأنه  فاأجاب  له  �ل�سوؤ�ل  توجيه  فتم  لطباعته  �لتفاق 
ِعي �سماع �سهادة ).....( عما مت �لتفاق عليه ب�سفته ممثاًل له يف  �لتفاق لطباعته ثم طلب �ملُدَّ
�أ�سهد  وقال:  لأد�ئهما  ��ستعد�ده  فاأبدى  �سهادته  �أد�ء  �لد�ئرة  منه  فطلبت  و�لتفاو�ص  �لتفاق  هذ� 
باهلل �لعظيم �أنني �أنا ).....( مل �أ�سمع من �حلا�سرين يف جل�سة �لتفاو�ص يف جمل�ص �ل�سلح �لذي 
مت يف مكتب ).....( �أي كلمة عن �لتمييز بني م�ستخل�سات �أو تعوي�سات �أو �أي م�ستحقات �أخرى فيما 
يخ�ص ق�سيتي ).....( �للتني مت �لن�ص عليهما عند حترير عقد �لبيع �لقطعي يف �ملادة �ل�ساد�سة 
منه ومل �أ�سمع باأي �تفاق خالف ما ن�ص عليه يف �لعقد ل قبل توقيع �لعقد ول بعده �إل بعد �إقامة 
هذه �لدعوى و�إنني ب�سفتي مفو�سًا عن ).....( يف �ملفاو�سات حول هذ� �لعقد كنت على �ت�سال 
م�ستمر به ملناق�سته يف �أي �سغرية �أو كبرية تتعلق يف كل م�ستند�ت ووثائق �ل�سلح �لتي مت �لتفاق 
عليها يف ذلك �لوقت و�لتي مت توقيعها �أمام �لد�ئرة يف ذ�ت �ليوم �لذي مت �لتفاق فيه على عقد 
عى عليه ).....( رد �سهادة �ل�ساهد ).....( لأنه يعمل حتت  �لبيع هذ� ما لدى. ثم طلب وكيل �ملُدَّ
ِعي وموؤ�س�سة ).....( ويقع حتت تاأثري كفيله بالعمل يف �ململكة و�أنه مل يكن حا�سرً�  كفالة موؤ�س�سة �ملُدَّ
�أو  تف�سري  �أو  تو�سيح  يتم طلب  ما  كل  �إنه  ).....( حيث  �لأ�سا�سي  �ملفاو�ص  لأن  �ملفاو�سات  جل�سة 
ِعي ).....( كما �أن ).....( دوره ينح�سر  ��ستثناء يرجع فيه ).....( فينقل وجهة نظرنا �إىل �ملُدَّ
معه  مفاو�سات  �أي  يتم  ومل  �لد�ئرة  �أمام  توقيعها  مت  �لتي  فقط  �لبيع  �تفاقية  م�سروع  طباعة  يف 
و�أن �ملفاو�سات و�لنقا�ص كان يتم يف مكتب ).....( و�أن ).....( كان يف غرفة د�خل �ملكتب يتوىل 
و�أر�جع  �أوًل  �أمامه عدة م�سود�ت مل�سروع �لتفاقية وكان يطبع  طباعة م�سروع �لتفاقية حيث كان 
بعده ولذلك ملا جاء ن�ص �ملادة �ل�ساد�سة من �تفاقية �لبيع حيث وردت ب�سيغة �لعموم ومت مناق�سة 
�أن �مل�ستخل�سات تخ�ص م�سرتي  ).....( عنها فات�سل بـ).....( و�أفادين باأن مفهوم ).....( هو 
�ل�سركة و�أن �ملق�سود بالق�سايا �ملنظورة �أمام �لديو�ن �سد ).....( ما ينتج عنها من تعوي�ص فاإنه 
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مت  هل  قائاًل   ).....( وكالة  عليه  للمدعى  �سوؤ�ل  توجيه  ِعي  �ملُدَّ طلب  ثم  جميعًا،  بال�سركاء  خا�ص 
�لتفاق عليه بني �ل�سركاء �لثالثة بالن�سبة للمادة �ل�ساد�سة يف عقد �لبيع هو �أن ما يخ�ص �ل�سركاء 
منها فقط هو مبالغ �لتعوي�ص فقط، فتم توجيه �ل�سوؤ�ل له فاأجاب باأن ما مت �لتفاق عليه حال �لبيع 
باأن جميع �مل�ستخل�سات تخ�ص م�سرتي �ل�سركة وباأي يد كانت �سو�ًء كانت لدى �جلهات �لق�سائية 
من  �ملقامة  �لدعاوى  عن  �لناجتة  �لتعوي�سات  �أما  لل�سركة،  �مل�سرتي  حقوق  من  فهذه  �لإد�رية  �أو 
�لتعوي�سات  تخ�ص  فهي  �ل�ساد�سة  باملادة  ذكرها  �لو�رد   ).....( �سد  �ملظامل  ديو�ن  لدى  �ل�سركة 
عن �لأ�سر�ر �لتي تدعيها �ل�سركة وهي تتجاوز مبلغ مائتي مليون رياٍل و�أما �مل�ستخل�سات �لد�خلة 
عى عليه وكالة  ِعي باأن ما ذكره �ملُدَّ بها �سمن �لدعوى فهي خا�سة مب�سرتي �ل�سركة، ثم عقب �ملُدَّ
غري �سحيح بدليل �أن �ملادتني �لثالثة و�ل�ساد�سة من عقد �لبيع حمل �لنز�ع مل يكن ).....( طرفًا 
عى عليه  يف هذ� �لعقد �أ�ساًل ولذلك فاإن �لقول باأن �ل�سركاء �لثالثة �تفقو� على ما ذكره وكيل �ملُدَّ
�ساأل موكله  عى عليه ).....( هل  �ملُدَّ �لد�ئرة وكيل  �ساألت  ).....( غري �سحيح على �لإطالق. ثم 
ي�ساأل موكله ولكن ل  باأنه مل  �لد�ئرة؟ فاأجاب  �ملبلغ �ملحجوز لدى  ِعي �سيئًا من  �ملُدَّ ��ستحقاق  عن 
ي�ستحق �سيئًا من ذلك لالأ�سباب �لآتية: �أوًل/ �أن هذه �حلقوق متنازل عنها للبنوك وموكلي ل ميلك 
حق �لتنازل عن حقوق �لغري. ثانيًا/ �أن �لتفاق �لذي جرى عند �لبيع باأن كافة �حلقوق �لتي تخ�ص 
�ل�سركة من م�ستخل�سات وغريها تكون للم�سرتي و�أن �لق�سايا �مل�ستثناة يف �ملادة �ل�ساد�سة خا�سة 
بالتعوي�سات حيث �إن �ل�سركة تقدمت بدعاوى تعوي�سات عن هذه �لعقود مببالغ تتجاوز مائتي مليون 
رياٍل بناًء على هذ� ��ستثنيت �لق�سايا و�أي�سًا حيث �إعد�د �تفاقية �لبيع جرى مناق�سة هذ� �ملو�سوع 
مع �لو�سيط ).....( و�أفاد باأنه مت �لت�سال باملدعى ).....( وناق�ص معه هذ� �ملو�سوع و�أجابه باأن 
كافة �مل�ستخل�سات تكون من حق م�سرتي �ل�سركة يف �أي جهة كانت. وطلب �إدخال �لبنك �ل�سعودي 
�لفرن�سي و�لبنك �ل�سعودي �لأمريكي �سابقًا وحاليًا جمموعة �سامبا يف �لق�سية لأن مبالغ �لعقدين 
يف �لق�سيتني �ملحكوم بهما �سد ).....( �سبق لل�سركة �أن تنازلت عن كافة مبالغهما لهذين �لبنكني 
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بها  تطالب  �لتي  بالتعوي�سات  خا�سة  �لبيع  �تفاقية  من  �ل�ساد�سة  باملادة  ورد  ما  على  �لتفاق  و�أن 
�ل�سركة ).....( لدى ديو�ن �ملظامل و�أنه قد مت �لتنازل عن مبالغ هذين �لعقدين وما ينتج عنهما 
للبنوك وبالتايل ورد هذ� �لن�ص يف �تفاقية �لبيع فقد ورد على حقوق متنازل عنها للغري ول منلك 
عى عليه ).....( و�سركة ).....( هل  حق �لتنازل عن ملك �لغري للغري. ثم �ساألت �لد�ئرة وكيل �ملُدَّ
متلك �ل�سركة �سيئًا من هذه �ملبالغ، حمل �لدعوى. فاأجاب باأن �سركة ).....( ت�ستحق �أي مبلغ ناجت 
عن هذه �لعقود بعد ��ستيفاء �لبنك حقوقه �ملرتتبة على �ل�سركة مبوجب �تفاقيات �لتنازل �ملربمة 
ِعي قائاًل �أن غاية  بني �ل�سركة و�لبنوك �ملقدم للد�ئرة �سورة منها باللغة �لإنليزية. ثم عقب �ملُدَّ
عى عليها متمثلة بالأخ ).....( �إثباته �أن مو�فقة ).....( على �لتنازل عن ثلث �ملبالغ �لتي  ما ترد �ملُدَّ
�سيحكم بها �لق�ساء يف �لق�سيتني �ملن�سو�ص عليهما يف �ملادة �ل�ساد�سة من عقد �لبيع �لقطعي قد 
وردت على حقوق متنازل عنها للغري. �أي �لبنوك. وهو ل ميلك حق �لتنازل عن �أمالك �لغري للغري 
وعلى فر�ص ثبوت ذلك فهذ� يعني �أن ).....( �لذي �آلت �إليه �ل�سركة بعقد �لبيع هذ� هو �لذي جتاوز 
على حقوق �لبنوك وو�فق على �لتنازل عنها ولذلك فيجب �أن يتحمل نتيجة هذ� �لتجاوز لأنه كان 
على علم تام باتفاقيات �لتنازل للبنوك قبل �لتوقيع على عقد �لبيع �لقطعي ولذلك �أطلب �سرف 
وكذلك  و�لبنوك  �ل�سركة  بني  �لعقدين  ت�سفية هذين  وعن  �لتنازل  ترجمة عقود  �لنظر عن طلب 
�سرف �لنظر عن �إدخال �لبنوك يف هذه �لق�سية ومن ثم �إلز�م �سالح بحكم �ملادة �ل�ساد�سة من عقد 
�لبيع �لقطعي باعتباره م�سرت ح�ستي من �ل�سركة وباعتباره رئي�سًا ملجل�ص �سركة ).....( وللبنوك 
�إذ� كانت تت�سرر من هذ� �حلكم �أن ترجع على ).....( للمطالبة بحقوقها �إن كان لها حقوقًا لأنه هو 
�لذي و�فق على �لتنازل يل عن ثلث هذه �ملبالغ و�أن ما ي�سعى �إليه وكيل ).....( و�ل�سركة هو نق�ص 
حكم �ملادة �ل�ساد�سة كليًا �أو جزئيًا وهذ� �أمر غري مقبول لأن �لفقهاء يقولون من �سعي يف نق�ص ما مت 
على يديه ف�سعيه مردود عليه، كما يالحظ �أن �أجوبة وكيل ).....( و�ل�سركة جتاوزت حديد مو�سوع 
�لدعوى �لذي هو يف �لأ�سل تف�سري �ملادة �ل�ساد�سة من عقد �لبيع �لقطعي و�إلز�م �أطر�ف �ل�سلح 
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�ل�سابق مب�سمونه
به  �ملدعى  �حلق  باأن  فيها  جاء  مذكرة   ).....( عليه  عى  �ملُدَّ وكيل  قدم  1427/4/3هـ  جل�سة  ويف 
يخ�ص �لبنوك �ملتنازل لها وبالتايل تكون �لدعوى مقامة على غري ذي �سفة و�لدعوى بهذه �ل�سفة 
ِعي لي�ص له �سفة يف �إقامة �لدعوى على موكله ثم ذكر �أن �ملادة �ل�ساد�سة من  تكون باطلة �إذ �إن �ملُدَّ
�تفاقية �ل�سلح تتعار�ص مع �أحكام �ل�سريعة وقو�عدها وبالتايل يعترب ما ورد بها �سرط فا�سد بذ�ته 
�إذ �إنه ورد بتلك �ملادة )ما �سوف يحكم به �لق�ساء( وعند �إبر�م �لتفاقية ل يعرف ما �سوف يحكم به 
�لق�ساء مما يف�سي �إىل �جلهالة و�لغرر وعدم �لعلم، كما �أن ما ورد يف �ملادة �ل�ساد�سة ميثل �سرطًا 
مل يرد يف �لكتاب �أو �سنة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �إذ �إنه وقع على �أمر منهي عنه �سرعًا. ثم 

�إن ما ورد يف تلك �ملادة وحمتو�ها خمالف لل�سلح �ل�سرعي حيث ورد بهذه �ملادة جهالة وغرر.
ِعي مذكرة جو�بية جاء فيها �أن حق �لبنوك يف حال ثبوتها  ويف جل�سة 1427/5/3هـ قدم وكيل �ملُدَّ
عى عليه ومبوجب عقد �لبيع �لقطعي  هي حقوق على �ل�سركة و�ل�سركة ملزمة بوفائها، كما �أن �ملُدَّ
��سرتى ح�سة موكله يف �ل�سركة بكل ما لها من حقوق وما عليها من �لتز�مات �إل ما يتم ��ستثناوؤه من 
هذ� �لبيع بن�ص �سريح ومعلوم �أن �ل�ستثناء قد وقع يف عقد �لبيع على بع�ص �حلقوق وهي ق�سيتي 
).....( و).....( با�سم �ل�سركة و�لديون �لتي على �لغري ومل يقع �أي ��ستثناء على �للتز�مات، ثم 
�مل�سار  للبنكني  �لتنازل  �تفاقيتي  بوجود  �لقطعي  �لبيع  عقد  توقيع  عند  يعلم  كان  عليه  عى  �ملُدَّ �إن 
ِعي ي�ستحق ثلث  �إليهما بعد ��ستيفاء �لبنكني حقهما و�إمنا �قت�سر �لن�ص يف هذه �ملادة على �أن �ملُدَّ
�أن  يعني  مما  فقط  وغريها  �أتعاب  من  �لق�سيتني  على  �مل�سروفة  �لنفقات  ح�سم  بعد  �ملبالغ  هذه 
عى عليه كان قد �أخذ على عاتقه وعلى عاتق �ل�سركة �سد�د حقوق هذين �لبنكني �إن كانت قد  �ملُدَّ
ِعي حتت  عى عليه من �أن �ملال �لذي يطالب به �ملُدَّ بقيت لهما حقوق فعاًل. و�أما ما ذكره وكيل �ملُدَّ
يد �لبنك و�أن �لديو�ن غري خمت�ص بنظر دعوى �أحد �أطر�فها بنك فغري �سحيح لأن دعوى موكله 
عى عليه و�ل�سركة وميكن  لي�ست دعوى عينية و�إمنا هي دعوى �سخ�سية على مبلغ حمدد يف ذمة �ملُدَّ
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وكالة من �جلهالة يف هذه  عليه  عى  �ملُدَّ يدعيه  ما  وبخ�سو�ص  لهما.  نقدي  مبلغ  �أي  ��ستيفاوؤه من 
�لدعوى فاإن قيمة كل و�حدة من �لدعويني معروفة بدقة عند �لتعاقد وغري جمهولة لأن رفعهما من 
عى عليه كانا على علم تام  ِعي و�ملُدَّ �ل�سركة �سد ).....( كان قبل عقد �لبيع �لقطعي، كما �أن �ملُدَّ
باملبالغ �لتي تطالب بها �سركة ).....( يف �لق�سيتني، كما �أنهما كانا على علم تام باأن �لق�ساء لن 
يحكم ل�سركة ).....( باأكرث مما تطالب به لكنهما ل يعلمان بال�سبط كم هي �ملبالغ �لتي �سيحكم 
بها �لق�ساء �إذ� مل ي�ستجب لكل طلبات �ل�سركة و�رت�سيا �أن يقت�سما هذه �ملبالغ بن�سبة �لثلث ملوكله 
و�لباقي للمدعى عليه و�لثلث معلوم مقد�ره من �أي مبلغ، و�لدفع باجلهالة. ما �سيحكم به �لق�ساء. 
عى عليه  ِعي و�ملُدَّ غري �سحيح ول ي�ستند �إىل دليل �سرعي لأن هذه �جلهالة غري حقيقية لتفاق �ملُدَّ
عى عليه يف هذه �لق�سية لي�ص  على �إز�لتها من خالل �أ�س�ص حمددة وو��سحة. و�أ�ساف �أن نز�ع �ملُدَّ
�أ�سل  على  و�إمنا   ).....( �سد   ).....( �سركة  ق�سيتي  �لق�ساء يف  به يف  ما حكم  ثلث  مقد�ر  على 
��ستحقاق موكله لهذ� �لثلث من �أ�سا�سه ف�سبب �لنز�ع �حلايل خمتلف متامًا عن مو�سوع �جلهالة، 
عى عليه يف �لدعوى غري و�ردة لأن �ملبلغ �ملدعى به ميكن �لتو�سل �إليه بتطبيق  كما �أن �جلهالة يف �ملُدَّ
عى عليها باأن �ل�ستثناء �لو�رد يف �ملادة  معايري �ملحا�سبة �لتجارية �ملعروفة. و�أما ما يتعلق بدفع �ملُدَّ
�ل�ساد�سة غري معلوم فاإن �ملبالغ �لتي �سيحكم بها �لق�ساء هي حمل �ملطالبة يف �لدعويني �ملذكورتني 
�آنفًا وهما معلومتان وهما حمل �ل�ستثناء يف �لو�قع �لفعلي، كما �أن �ملبالغ �ملطلوبة معلومة للطرفني 
ل  معلوم  �لقطعي  �لبيع  عقد  من  �ل�ساد�سة  �ملادة  يف  �حلا�سل  �ل�ستثناء  فاإن  ولذلك  �لتعاقد  على 

جمهول وهو ما يجعل �لعقد �سحيحًا ونافذً�.
ِعي مذكرة �سمنها طلب موكله �لإفر�ج عن �ل�سيك �ملحجوز  ويف جل�سة 1427/7/8هـ قدم وكيل �ملُدَّ
لدى �لد�ئرة وت�سليمه ملوكله و�لتز�مه بتقدمي �سمان بنكي بكامل �ملبلغ لأمر �لد�ئرة متى ر�أت يف 
ذلك �أو يف حال �سدور �لقر�ر �لتف�سريي بعد �أحقيه لهذ� �ملبلغ كله �أو جزء منه وذلك ��ستنادً� �إىل ما 
ِعي ).....( وبني �أخيه ).....( فاأ�سدرت  ورد يف �ملادة �لثالثة من عقد �لبيع �لقطعي �ملربم بني �ملُدَّ
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�لد�ئرة قر�رها رقم )272( لعام 1427هـ مبا يلي:
رياٍل   )11.618.928.49( مببلغ  1426/5/8هـ  بتاريخ   )5132971( رقم  �ل�سيك  ت�سليم  �أوًل: 
�ملحرر لأمر �سركة ).....( مناولة ديو�ن �ملظامل �إىل ).....( مقابل �سمان بنكي غري م�سروط لأمر 

�لد�ئرة ومببلغ ي�ساوي قيمة هذ� �ل�سيك.
ثانيًا: �لأمر على موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي ب�سرف قيمة هذ� �ل�سيك لـ).....(.

ثم تو�لت �جلل�سات وتبادل طرفا �لدعوى مذكر�ت مل تخرج يف م�سمونها عما ورد يف مذكر�تهم 
�ل�سابقة وقد جرى �سمها مللف �لدعوى.

�أ�سدرت �حلكم  �لتي  �أن يتم نظر �لق�سية من قبل �لد�ئرة  ويف جل�سة 1428/1/3هـ ر�أت �لد�ئرة 
وفتح  �ل�سلح  بنود  بع�ص  لتف�سري  طلبًا  كونه  عن  يخرج  ل  �لق�سية  تلك  يف  قدم  ما  �إن  �إذ  بال�سلح 
�ملر�فعة يف �لق�سية �لأمر �لق�سائي رقم )116( لعام 1426هـ هو �جتهاد حم�ص ل يغري من و�قع 
ح�سر  مت  �نه  �إل  �لتف�سري  طلب  غري  ِعي  �ملُدَّ من  طلبات  لوجود  يربره  ما  له  كان  وقد  �سيء  �لأمر 
�لطلب بتف�سري بنود �ل�سلح وذلك يف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1427/2/14هـ ومنطوق حكم �لد�ئرة 
رقم )3( لعام 1424هـ باإثبات �ل�سلح عائد لبنود �ل�سلح �لو�ردة باأ�سباب �حلكم فيما يعرتيها من 
غمو�ص ولي�ص د�خل يف تف�سري منطوق �حلكم �إذ �إن �ملر�د �ل�سلح �ملربم بينهم وهو ما ورد باأ�سباب 
بنود  ترد  مل  فحيث  �ل�سلح.  �تفاقية  جمملها  يف  كونت  �لتي  للطرفني  و�لتز�مات  بنود  من  �حلكم 
�ل�سلح يف منطوق �حلكم فال مينع ذلك من تطبيق ن�ص �ملادة )170( من نظام �ملر�فعات �ل�سرعية 
عليها لالإحالة �إليها يف �ملنطوق وقد ن�ست �ملادة )2/170( من �لالئحة �لتنفيذية لنظام �ملر�فعات 
�ل�سرعية على )يف�سر �حلكم حاكم �لق�سية ما د�م على ر�أ�ص �لعمل �سو�ًء كان يف �ملحكمة نف�سها �أو 

يف غريها( وهو ن�ص �سريح على �أن �لتف�سري يتم ممن �أ�سدر �حلكم �ملر�د تف�سريه
وبتاريخ 1428/4/21هـ وجه معايل �لرئي�ص �لد�ئرة بنظر طلب �لتف�سري بت�سكيلها �حلايل فعاودت 
ِعي مذكرة  �لد�ئرة نظر �لق�سية وعقدت لها عدة جل�سات ففي جل�سة 1428/4/25هـ قدم وكيل �ملُدَّ
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�أكد فيها على مطالبة موكله بطلب تف�سري �ملادة رقم )6( من عقد �لبيع �لقطعي �ملربم بينه وبني 
عى عليه ).....(. ثم تو�لت �جلل�سات قدم فيها طرفا �لدعوى مذكر�ت كرر� فيها م�سمون ما  �ملُدَّ
�أن قدماه  �ليوم قرر �لطرفان �كتفاءهما مبا �سبق  �ل�سابقة. ويف جل�سة هذ�  �أورد�ه يف مذكر�تهما 

و�أفاد� به فاأ�سدرت �لد�ئرة قر�رها بذ�ت �جلل�سة.

ِعي ح�سر مطالبته بطلب تف�سري �ملادة �ل�ساد�سة من عقد �لبيع �لقطعي �ملربم بينه وبني  حيث �إن �ملُدَّ
�أخيه ).....( و�لذي جري �إثباته كجزء من �ل�سلح �ل�سادر فيه حكم �لد�ئرة رقم )3/د/جت/2( 
لعام 1424هـ وذلك يف �جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1427/2/14هـ و�أكد على ذلك مبذكرته �ملقدمة يف 

�جلل�سة �ملنعقدة بتاريخ 1428/4/25هـ.
وحيث �إن نز�ع �لطرفني ين�سب على تف�سري �ملادة �ل�ساد�سة من عقد �لبيع �لقطعي و�لتي تن�ص على: 
�أن �ملبالغ �لتي �سيحكم بها �لق�ساء �ملخت�ص يف �لدعاوى �ملرفوعة  "من �ملتفق عليه بني �لطرفني 
�مللك  �ملتعلقة مبطار  �لثالثة( وكذلك  �لد�خلية )�ملجموعة  �ملطار�ت  بعقد  و�ملتعلقة  �سد ).....(، 
).....(، و�ملنظورة حاليًا من قبل ديو�ن �ملظامل ل تدخالن يف هذ� �لعقد ويبقي من حق �لطرف 
�لثاين ��ستيفاء ثلث كل ما يتم حت�سيله منهما �أوًل باأول بعد ح�سم �لنفقات �مل�سروفة عليهما من 

�أتعاب وغريها".
ِعي متم�سك بن�ص �ملادة ويرى �أنها تعطيه �حلق يف ثلث �ملبالغ �لتي ي�سدر بها- �سو�ًء  وحيث �إن �ملُدَّ
كانت قيمة م�ستخل�سات �أو تعوي�سات. �أحكام من �لديو�ن بخ�سو�ص تلك �لق�سايا و�أن ما كان من 
ديون �سابقة على �ل�سركة فال يحمل على ما مت �حلكم به �إذ تلك �لديون مف�سول فيها بن�ص �ملادة 
�أو غري  �لتز�مات عقدية  �ل�سركة من  عى عليه كل ما على  �ملُدَّ و�لتي حتمل  �لعقد  �لثالثة من ذ�ت 
عقدية، بنكية �أو غري بنكية يف مو�جهة �جلهات �حلكومية �أو �لبنوك �أو �ل�سركات �أو �لأفر�د. بينما 
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عى عليه على ما �أو�سحه يف مذكرته �ملوؤرخة يف 1428/4/14هـ �أن �ملادة �ل�ساد�سة و�ردة  يرى �ملُدَّ
على حقوق �سبق �لتنازل عنها قبل �إبر�م �لتفاقية ويرى �أن �ملادة �ملذكورة باطلة ول يعمل بها لأن فيها 
ِعي لثلث ما يتم حت�سيله  جهالة هذ� من جهة، ومن جهة �أخرى فاإن �ملادة ن�ست على ��ستحقاق �ملُدَّ
عى عليه ف�ساًل عن �أن �ملادة �ملذكورة ��ستثنت  من �لق�سيتني و�ملبالغ مل يتم حت�سيلها من قبل �ملُدَّ
من �ملبالغ �لتي �سوف يحكم بها �لق�ساء كافة �لنفقات �مل�سروفة عليها وغريها و�أن �ملق�سود من 
ِعي ثلث �ملبالغ �ملحكوم به بعد ت�سفيته من كافة �لأعباء و�لنفقات ومنها حقوق  ذلك �أن يعطي �ملُدَّ

�لغري )�لبنوك(.
وحيث �إن مد�ر �لنز�ع ينح�سر يف تو�سيح ما ورد باملادة �ل�ساد�سة من �إبهام وغمو�ص يف عبارتني:

�لأوىل: فيما يتعلق بعبارة "من حق �لطرف �لثاين ��ستيفاء ثلث كل ما يتم حت�سيله منهما �أوًل باأول" 
عى عليه �أم �ملق�سود بتح�سيلها هو �سدروها من  وهل �ملق�سود �أنه ل بد من حت�سيل �ملبالغ من �ملُدَّ

رئا�سة ).....(؟ وهل �ملبالغ ت�سمل �مل�ستخل�سات �أو �أنها مق�سورة على �لتعوي�سات؟
�لثانية: ما ورد بعبارة "بعد ح�سم �لنفقات �مل�سروفة عليهما من �أتعاب وغريها هل �ملر�د بالنفقات 
�مل�سروفة عليهما كافة �لأعباء و�لنفقات ومنها حقوق �لغري، �أم �ملق�سود �لنفقات �مل�سروفة على 

�لدعاوى من �أتعاب �ملحاماة ونحوها:
��ستثناء هذه �ملادة  �ل�ساد�سة  �لبيع تبني لها من ن�ص �ملادة  �لد�ئرة على عقد  �إنه وباطالع  وحيث 
لق�سيتي ).....( من عقد �لبيع، وما يحكم بهما ل�سالح �ل�سركة �سو�ًء كان قيمة م�ستخل�سات �أو 
ِعي  ِعي ثلثه بعد �سرفها من وز�رة �لدفاع و�لطري�ن، ول يتوقف ��ستحقاق �ملُدَّ تعوي�سات ي�ستحق �ملُدَّ

عى عليها. للثلث على حت�سيل �ملبالغ من قبل �ملُدَّ
ِعي كامل ح�سته من �سركة ).....(  كما �أنه وباطالع �لد�ئرة على ن�ص �ملادة �لثالثة تبني لها بيع �ملُدَّ
عى عليه ).....( مبا لها �إل ما ��ستثني من ذلك من ق�سيتني ).....( و�لعقار�ت و�لديون  على �ملُدَّ
ومبا لها من �لتز�مات بنكية وغري بنكية. �لأمر �لذي تقرر معه �لد�ئرة بان ما ورد يف �ملادة �ل�ساد�سة 
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من عقد �لبيع �لقطعي �لو�رد �سمن بنود �ل�سلح �ملربم بني �لطرفني و�ملثبت بحكم هذه �لد�ئرة 
رقم )3( لعام 1424هـ �أن �ملبالغ �لتي �سيحكم بها �لق�ساء يق�سد به جميع �ملبالغ �ملحكوم فيها من 
�لق�ساء �سو�ًء كانت قيمة م�ستخل�سات �أو تعوي�سات ويتم �سرفها من وز�رة �لدفاع، و�أن �ملق�سود مبا 
ورد يف نف�ص �ملادة من �لعقد �سالف �لذكر من عبارة )بعد ح�سم �لنفقات �مل�سروفة عليها من �أتعاب 

وغريها( هو �لنفقات �مل�سروفة على �لدعاوى من �أتعاب �ملحاماة وما يف نحوها.
عى عليه من �أن �لدعوى غري مقبولة لإقامتها على غري ذي  ول ينال من ذلك ما دفع به وكيل �ملُدَّ
ِعي  �ملُدَّ �إن مطالبة  �إذ  ثالث  مالية ميتلكها �سخ�ص  عى عليه مببالغ  �ملُدَّ يطالب  ِعي  �ملُدَّ لكون  �سفة 
تنح�سر يف طلب تف�سري و�إز�لة �لغمو�ص عن بع�ص �لبنود يف عقد �لبيع �لقطعي �لو�رد �سمن بنود 
عى عليه ل ي�سح �إل يف ماله  �ل�سلح �ملربم بني �لطرفني كما �أن �لأمو�ل ملك لل�سركة وت�سرف �ملُدَّ
عى عليه كافة �لديون مبعزل عما يحكم  وما مت توكيله عليه كما �أن �لعقد ن�ص على �أن يتحمل �ملُدَّ

ل�سالح �ل�سركة.
بني  �ملربمة  �ل�سلح  �تفاقية  �أن  من  عليه  عى  �ملُدَّ وكيل  به  دفع  ما  �لد�ئرة  قررته  ينال مما  ل  كما 
�لطرفني قد ت�سمنت يف بع�ص بنودها ما يتعار�ص مع �أحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية وقو�عدها كاجلهالة 
وعدم �لعلم وت�سمنها �سروطًا لي�ست يف كتاب �هلل �إذ �إن ما يدعيه من وجود �جلهالة وعدم �لعلم 
يف �لعقد �ملربم بني �لطرفني غري �سحيح ول ت�سلم به �لد�ئرة فما �سيحكم به �لق�ساء هو يف حقيقة 
�لأمر ماآله للعلم ول جمال لورود �جلهالة فيه فبعد �حلكم تنتفي �جلهالة ويلتزم �أطر�ف �لدعوى مبا 

يجب عليهم تنفيذه على وجه �لتحديد و�إل �سارت �لأحكام �لق�سائية لغو� ل قيمة لها.
عى عليهما عما وكل فيه وهو مانع  �أما ما ورد ب�سهادة �ل�ساهد فف�ساًل عن �أنها �سهادة وكيل �أحدد �ملُدَّ
ِعي لالجتماع �أو من يوكله و�سدور �ملو�فقة منه على ما �أبد�ه  لقبول �ل�سهادة فاإنها تثبت ح�سور �ملُدَّ
�ملجتمعون وغاية ما فيها �أنها �سهادة على �سهادة ومعلوم �أنه ي�سرتط لقبولها �سرعًا ��ستدعاء �ساهد 
�لأ�سل ل�ساهد �لفرع وهو ما مل يحدث. كما �أن ن�ص �لتفاقية جاء قاطعًا يف ذلك �إذ ن�ص على �أن 
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للمدعى ثلث كل ما يتم حت�سيله من وز�رة �لدفاع وهو لحق لالجتماع �ملذكور.   
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

بني  املربم  ال�ضلح  بنود  �ضمن  الوارد  القطعي  البيع  عقد  من  ال�ضاد�ضة  باملادة  ورد  ما  اأن  اأواًل: 

الطرفني واملثبت بحكم الدائرة رقم )3/د/جت/2( لعام 1424هـ والتي تن�س على "من املتفق عليه 

 ...).....( املرفوعة �ضد  بالدعاوى  املخت�س  الق�ضاء  بها  �ضيحكم  التي  املبالغ  اأن  الطرفني  بني 

ويبقى من حق الطرف الثاين ا�ضتيفاء ثلث كل ما يتم حت�ضيله منها اأواًل باأول" يق�ضد به جميع 

املبالغ املحكوم فيها من الق�ضاء ويتم �ضرفها من ).....( و).....(.

الوارد �ضمن بنود ال�ضلح  البيع القطعي  ال�ضاد�ضة من عقد  املادة  اأن املق�ضود مبا ورد يف  ثانياً: 

امل�ضار اإليه اإعالن من عبارة "بعد ح�ضم النفقات امل�ضروفة عليها من اأتعاب وغريها" هو النفقات 

امل�ضروفة على الدعاوى واأتعاب املحاماة وما يف نحوها.  

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 7/337/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 65/د/جت/33 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 793/اإ�س/7 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/12/22هـ

التما�س اإعادة النظر – حاالت قبوله – وكالة يف املرافعة – قبول احلكم. 

�أنه مل يطلب من وكيله �لرت�فع �أمام  ِعي �لتما�سه باإعادة �لنظر يف �حلكم تاأ�سي�سًا على  �إقامة �ملُدَّ
له �لرت�فع �أمام �لديو�ن، و�أن  �لديو�ن، و�أنه لي�ص من حقه طلب �ليمني – ثبوت �أن وكالة �لوكيل تخوِّ
له قبول �حلكم وقد ِقبل به – ثبوت �أن توجيه �ليمني كان بناًء على طلب �لد�ئرة ناظرة �لنز�ع، ومل 
يكن بطلب �لوكيل – ما ذكره �مللتم�ص من �أ�سباب ومربر�ت لي�ست مما ن�ست عليه �ملادة )192( 

مر�فعات �سرعية – موؤدى ذلك: رف�ص �للتما�ص.

 نظام �ملر�فعات �ل�سرعية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/21( بتاريخ 1421/5/20هـ.

تتلخ�ص �لوقائع يف �أنه �أحيل �إىل هذه �ملحكمة �للتما�ص �ملذكور �أعاله ).....(، وبعد �طالع �أع�ساء 
�ملحكمة على �للتما�ص حمل �لنظر تبنيَّ �أن مربر�ت �للتما�ص هي: �أنه مل يطلب من وكيله �لرت�فع 
�أمام �لديو�ن، و�أنه لي�ص من حقه طلب �ليمني، وباطالع هذه �ملحكمة على �لأور�ق وجدت �أن وكالة 
له �لرت�فع �أمام �لديو�ن، و�أن له قبول �حلكم، وهو قد قِبل به، كما مل يكن توجيه �ليمني  وكيله تخوِّ

بطلب �لوكيل، و�إمنا بتوجيه �لد�ئرة ناظرة �لنز�ع كاإجر�ء من لو�زم نظر �ملو�سوع.
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وحيث �إمنا ذكره �مللتم�ص من مربر�ت ل تعترب مربر�ت مقبولة وفقًا ملا ن�ست عليها �ملادة )192( 
من نظام �ملر�فعات �ل�سرعية.

م من ).....( على احلكم رقم )65/د/جت/33( لعام  لذلك حكمت الدائرة برف�س االلتما�س املقدَّ

1429هـ ال�ضادر من الدائرة التجارية الثالثة والثالثني يف الق�ضية رقم )7/337/ق( لعام 1429هـ

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة برف�س االلتما�س املقدم من ).....( على الح65/د/جت/33 لعام 1429هـ كم  رقم 

ال�ضادر يف الق�ضية ...فيما انتهى اإليه من ق�ضاء .



1305





املو�ضوعاملجلد
رقم ال�ضفحة

اإىلمن

الأول

170�خت�سا�ص

71140دعوى

141168حتكيم

169198�سم�سرة

199352مقاولة

353402نقل

403888�ضركةالثاين

الثالث

8891064بيع

10651090تاأجري

10911160توريد

11611168حو�لة

11691258وكالة جتارية

12591264�إفال�ص

12651304متفرقات



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

346/د/جت/1 لعام 1/354/ق لعام 1426هـ
�خت�سا�ص- �خت�سا�ص 179/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

3دويل

2/5448/ق لعام 
1428هـ

61/د/جت/9 لعام 
�خت�سا�ص- �أتعاب وكالة 49/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

9عن مفِل�ص

78/د/جت /5 لعام 1/358/ق لعام 1428هـ
13�خت�سا�ص- �سفة �لتاجر68/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1428هـ

2/5973/ق لعام 
1427هـ

100/د/جت/30 لعام 
�خت�سا�ص- وكالة يف 79/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

16�إي�سال �ملال

2/5695/ق لعام 
1429هـ

36/د/جت/14 لعام 
�خت�سا�ص- عقد وكالة 502/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

21بت�سليم �ملال

86/د/جت/15 لعام 3/949/ق لعام 1430هـ
27�خت�سا�ص- عقار209/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ

2/2883/ق لعام 
1430هـ

176/د/جت/10 لعام 
�خت�سا�ص- �سر�كة يف 318/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ

30عقار

1/2598/ق لعام 
1430هـ

153/د/جت/4 لعام 
32�خت�سا�ص- عقار330/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

4/1998/ق لعام 
1429هـ

90/د/جت/18 لعام 
�خت�سا�ص- ن�سب 503/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

35و�حتيال

1/1844/ق لعام 
1430هـ

178/د/جت/2 لعام 
�خت�سا�ص- �إثبات ملكية 303/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ

38فكرة م�سروع

2/5037/ق لعام 
1429هـ

328/د/جت/11 لعام 
�خت�سا�ص- �سم�سرة يف 314/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

48غري �لبيع

6/197/ق لعام 1427هـ 
، 6/38/ق/ لعام 

1428هـ

7/د/جت/24 لعام 
�خت�سا�ص- تركة، تخارج 517/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

51وت�سفية

168/د/جت/ 18 لعام 4/68/ق لعام 1429هـ
�خت�سا�ص- م�ساربة 696/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

59فا�سدة



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

1/5053/ق لعام 
1429هـ

337/د/جت/27 لعام 
63�خت�سا�ص- عقد �إيجار50/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/1799/ق لعام 
1430هـ

111/د/جت/4 لعام 
�خت�سا�ص- �إيقاف 285/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ

67ت�سجيل عالمة جتارية

1/2772/ق لعام 
1429هـ

25/د/جت/5 لعام 
284/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

دعوى-��ستمال عري�سة 
�لدعوى على حمل �إقامة 

�ملدعى عليه
73

268/د/جت/16 لعام 3/602/ق لعام 1427هـ
76دعوى- �سروط قبولها 401/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/3136/ق لعام 
1425هـ

30/د/جت/10 لعام 
دعوى-حق �ل�سريك يف 445/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

79�لطالع

1/4937/ق لعام 
1428هـ

166/د/جت/4 لعام 
دعوى-�إقامة �لدعوى 154/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

83�أمام جهة ق�سائية �أخرى

86/د/جت/8 لعام 2/490/ق لعام 1429هـ
دعوى-�سبق �لف�سل يف 47/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

86�لدعوى

137/د/جت/21 لعام 5/526/ق لعام 1426هـ
90دعوى-�سرط �ل�سفة563/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/5471/ق لعام 
1428هـ

206/د/جت/2 لعام 
96دعوى- م�سوؤولية �ملدير43/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

194/د/جت/2 لعام 1/678/ق لعام 1426هـ
104دعوى-عقد توريد94/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/3413/ق لعام 
1428هـ

130/د/جت/5 لعام 
112دعوى-متثيل �ل�سركة178/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/2504/ق لعام 
1426هـ

175/د/جت/5 لعام 
115دعوى-�سرط �ل�سفة296/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/3128/ق لعام 
1428هـ

3/د/جت/11 لعام 
دعوى-طلب �إلغاء حكم 555/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

124�لت�سفية

1/4584/ق لعام 
1427هـ

18/د/جت/27 لعام 
127دعوى-�لأعمال �مل�سرفية399/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1428هـ

30/د/جت/6 لعام 1/558/ق لعام 1430هـ
134دعوى-بنوك181/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

1/2313/ق لعام 
1425هـ

21/د/جت/3 لعام 
137دعوى-عدم وجود منازعة599/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

1/1748/ق لعام 
1426هـ

206/د/جت/5 لعام 
143حتكيم-�سرط �لتحكيم207/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/2005/ق لعام 
1428هـ

3/15/د/جت/3 لعام 
حتكيم -تف�سري �سرط 595/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

158�لتحكيم

101/د/جت/15 لعام 3/637/ق لعام 1428هـ
163حتكيم -�سرط �لتحكيم739/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

55/د/جت/15 لعام 3/878/ق لعام 1426هـ
�سم�سرة- ��ستحقاق �أجرة 214/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

171�ل�سم�سرة

2/3861/ق لعام 
1428هـ

117/د/جت/10 لعام 
193�سم�سرة- عمولة �سعي372/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/638/ ق لعام 
1428هـ

198/د/جت/27 لعام 
201مقاولة- م�سادقة �لتابع20/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/3513/ق لعام 
1424هـ

239/د/جت/1 لعام 
مقاولة- �إعفاء من 90/�إ�ص/3 لعام1430هـ1428هـ

205�لغر�مة

2/5935/ق لعام 
1427هـ

165/د/جت/30 لعام 
مقاولة- �لتنفيذ على 208/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

222�حل�ساب

5/1034/ق لعام 
1428هـ

129/د/جت/21 لعام 
236مقاولة- �أعمال حفر وردم212/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

133/د/جت/11 لعام 2/614/ق لعام 1427هـ
مقاولة- م�سي مدة طويلة 359/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

242دون �كت�ساف عيوب

1/3094/ق لعام 
1426هـ

182/د/جت/ لعام 
ت�سدير- تعوي�ص عن 375/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

252عدم �لتنفيذ

158/د/جت/15 لعام 3/112/ق لعام 1419هـ
265مقاولة- غر�مة تاأخري392/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/2537/ق لعام 
1428هـ

188/د/جت/14 لعام 
مقاولة- ��ستحقاق �ملقاول 397/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

312لالأجرة

203/د/جت/6 لعام 1/469/ق لعام 1428هـ
408/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

مقاولة- �ملنازعة حول 
قيمة �لغر�مة �لتي فر�سها 

مالك �مل�سروع
316



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

1/1976/ق لعام 
1423هـ

185/د/جت/4 لعام 
عقود ت�سنيع - ت�سنيع 315/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

325كابالت

1/5567/ق لعام 
1428هـ

120/د/جت/7 لعام 
342عقد- حكم غيابي380/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/5864/ق لعام 
1429هـ

451/د/جت/3 لعام 
عقد ت�سنيع- تعوي�ص عن 133/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

345فرتة �لتعطيل

2/2963/ق لعام 
1426هـ

42/د/جت/11 لعام 
189/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ

نقل- تعوي�ص عن هالك 
�لب�ساعة �مل�سحونة يف 

�لبحر
355

1/4986/ق لعام 
1427هـ

208/د/جت/5 لعام 
نقل -م�سوؤولة �لناقل عن 272/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

362ت�سرفات تابعيه

143/د/جت/15 لعام 3/248/ق لعام 1428هـ
نقل -تعوي�ص عن فارق 337/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

370�ل�سعر

2/3093/ق لعام 
1426هـ

142/د/جت/11 لعام 
384نقل- �سروط عقد �لنقل352/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/3721/ق لعام 
1426هـ

56/د/جت/5 لعام 
391نقل -م�سوؤولية �ل�ساحن355/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/1255/ق لعام 
1428هـ

42/د/جت/27 لعام 
405�سركة- طلب تخارج149/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/د/جت/13 لعام 2/64/ق لعام 1426هـ
�سركة- عدم �سالحية 264/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

411�لقر�ص كح�سة

135/د/جت/15 لعام 3/906/ق لعام 1426هـ
�سركة- تعديل عقد 299/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

417�ل�سركة

2/1622/ق لعام 
1429هـ

307/د/جت/12 لعام 
431�سركة- �إدخال �سريك645/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

197/د/جت/2 لعام 1/702/ق لعام 1422هـ
�سركة- �لت�سرف 432/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

434�لف�سويل

28/د/جت/15 لعام 3/858/ق لعام 1426هـ
448�سركة- �سلح 347/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

2/2818/ق لعام 
1427هـ

58/د/جت/8 لعام 
454�سركة- بيع �لأ�سهم406/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

37/د/جت/15 لعام 3/111/ق لعام 1428هـ
460�سركة- بيع ملك �لغري216/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

61/د/جت/15 لعام 3/585/ق لعام 1428هـ
597/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

�سركة-  قر�ر �ل�سركاء 
بتحديد �سالحيات مدير 

�ل�سركة
482

1/3206/ق لعام 
1426هـ

474/د/جت/4 لعام 
489�سركة- �كتتاب400/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/2792/ق لعام 
1428هـ

96/د/جت/4 لعام 
501�سركة- �ن�سحاب �ل�سريك21/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

1/1899/ق لعام 
1426هـ

138/د/جت/2 لعام 
�سركة-  توثيق عقد 151/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

513�ل�سركة

107/د/جت/21 لعام 5/523/ق لعام 1428هـ
�سركة- عدم وجود �سرر 173/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

525من �لف�سخ

2/1205/ق لعام 
1428هـ

8/د/جت/14 لعام 
�سركة- حق �ل�سريك يف 265/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

530�لطالع

170/د/جت/10 لعام 2/554/ق لعام 1426هـ
�سركة- �كت�ساب �ل�سركة 388/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

534�ل�سخ�سية �ملعنوية

2/6125/ق لعام 
1428هـ

94/د/جت/30 لعام 
548�سركة- �إثبات �سر�كة596/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

2/1289/ق لعام 
1429هـ

67/د/جت/8 لعام 
�سركة-  �سلطة �لد�ئرة يف 632/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

552توجيه �ليمني

16/د/جت/3 لعام 1/473/ق لعام 1429هـ
557�سركة-  بيع ح�سة513/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

1/2449/ق لعام 
1426هـ

398/د/جت/3 لعام 
562�سركة-  ��سرتد�د ح�س�ص562/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

2/1327/ق لعام 
1428هـ

394/د/جت/30 لعام 
578�سركة- جتزئة �حل�سة621/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

62/د/جت/30 لعام 2/544/ق لعام 1428هـ
�سركة- عر�ص �سر�ء 592/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

589ح�سة

1/3509/ق لعام 
1428هـ

93/د/جت/27 لعام 
593�سركة- عدم وجود �سركة525/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

31/د/جت/33 لعام 7/249/ق لعام 1429هـ
�سركة- بيع �ملعجوز عن 622/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

595ت�سليمه

176/د/جت/16 لعام 3/69/ق لعام 1423هـ
599�سركة- �ملدير �لفعلي60/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

128/د/جت/2 لعام 1/711/ق لعام 1417هـ
610�سركة- �ملبا�سرة و�لت�سبب153/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/2102/ق لعام 
1420هـ

214/د/جت/10 لعام 
621�سركة- �ملدير �لفعلي283/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

1/2266/ق لعام 
1427هـ

124/د/جت/2 لعام 
638�سركة- عزل �ملدير163/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/1669/ق لعام 
1425هـ

177/د/جت/2 لعام 
�سركة-  �ل�سفة يف دعوى 303/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

652�لت�سفية

102/د/جت/2 لعام 1/760/ق لعام 1428هـ
669�سركة-  م�سوؤولية �ملدير609/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1430هـ

90/د/جت/15 لعام 3/929/ق لعام 1426هـ
687�سركة- م�سوؤولية �ملدير627/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

1/2858/ق لعام 
1424هـ

189/د/جت/4 لعام 
694�سركة- ت�سرفات �ملدير362/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/1235/ق لعام 
1428هـ

281/د/جت/8 لعام 
�سركة- طلب �إبطال 91/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

705ت�سفية

111/د/جت/22 لعام 5/852/ق لعام 1428هـ
712�سركة-  ت�سفية159/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

3/93/ق لعام 1426هـ 
3/686/ق لعام 1426هـ 

3/1139/ق لعام 
1426هـ

76/د/جت/15 لعام 
716�سركة- �سريك �أجنبي300/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/1783/ق لعام 
1421هـ

57/د/جت/9 لعام 
�سركة- عدم تقدمي 598/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

736�ل�سريك ح�سته

85/د/جت/17 لعام 3/942/ق لعام 1428هـ
762�سركة- ف�سخ �لعقد591/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

24/د/جت/15 لعام 3/16/ق لعام 1426هـ
�سركة-  �سرط عدم 600/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

770�ملناف�سة

184/د/جت/30 لعام 2/980/ق لعام 1428هـ
785�سركة- ��ستثمار90/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

121/د/جت/21 لعام 5/363/ق لعام 1428هـ
�سركة- ت�سغيل مو�قع 154/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

789�إعالنية

72/د/جت/13 لعام 2/112/ق لعام 1427هـ
796�سركة- حكم غيابي402/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/4068/ق لعام 
1427هـ

255/د/جت/8 لعام 
�سركة- نفي �لعلم 20/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

799بالو�ساطة

1/1060/ق لعام 
1428هـ

91/د/جت/5 لعام 
803�سركة- �تفاقية �سد�د78/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/5758/ق لعام 
1427هـ

119/د/جت/5 لعام 
806�سركة- �تفاقية �سد�د118/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1428هـ

2/2705/ق لعام 
1425هـ

117/د/جت/13 لعام 
810�سركة- تفريط128/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/2210/ق لعام 
1428هـ

72/د/جت/27 لعام 
815�سركة- �لرجوع عن �لعقد148/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

347/د/جت/30 لعام 2/984/ق لعام 1428هـ
818�سركة-  تنازل عن �أرباح150/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/2911/ق لعام 
1425هـ

38/د/جت/13 لعام 
822�سركة- �أ�سهم خمتلطة164/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

13/د/جت/21 لعام 5/180/ق لعام 1427هـ
�سركة- �لنيابة يف �إبر�م 251/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

830�لعقد

1/1229/ق لعام 
1428هـ

452/د/جت/4 لعام 
840�سركة- �دعاء �خل�سارة354/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

110/د/جت/18 لعام 4/268/ق لعام 1427هـ
846�سركة-  تف�سري �لعقد328/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1/4099/ق لعام 
1428هـ

12/د/جت/2 لعام 
851�سركة- رجوع عن �لإقر�ر351/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

2/2989/ق لعام 
1427هـ

272/د/جت/11 لعام 
854�سركة- تكييف �لعقد386/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/3940/ق لعام 
1427هـ

121/د/جت/13 لعام 
1428هـ

401/�إ�ص/ 7/ لعام 
1430هـ

�سركة- طلب �إعادة 
859�لأ�سهم عينًا

1/5544/ق لعام 
1427هـ

57/د/جت/5 لعام 
863�سركة-  خمال�سة594/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

205/د/جت/14 لعام 2/437/ق لعام 1428هـ
�سركة-  ت�سليم مال 797/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

871�مل�ساربة لآخر

2/2131/ق لعام 
1427هـ

267/د/جت/12 لعام 
875�سركة-  وفاة �مل�سارب666/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

2/2267/ق لعام 
1425هـ

69/د/جت/13 لعام 
�سركة- طلب ح�سم 671/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

880�لأرباح من ر�أ�ص �ملال

1/1391/ق لعام 
1429هـ

201/د/جت/7 لعام 
885�سركة - ف�ص �سر�كة 282/�إ�ص/1430/7هـ1429

2/3339/ق لعام 
1430هـ

318/د/جت/13 لعام 
891بيع- �سقوط �خليار332/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ

1/3745/ق لعام 
1428هـ

111/د/جت/27 لعام 
121/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

بيع- �ملماطلة عن دفع 
�حلقوق ل ت�سكل �إكر�هًا 

لقبول �ل�سلح
895

249/د/جت/1 لعام 1/99/ق لعام 1425هـ
900بيع- عيب �ملبيع199/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

5/1153/ق لعام 
1428هـ

90/د/جت/21 لعام 
921بيع- ميني224/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/5226/ق لعام 
1428هـ

69/د/جت/6 لعام 
926بيع- ت�سليم �ملبيع228/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1430هـ

1/6642/ق لعام 
1429هـ

368/د/جت/27 لعام 
940بيع- ربح حمقق233/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/2470/ق لعام 
1424هـ

212/د/جت/2 لعام 
2470بيع- �لدفع بال�سورية454/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

150/د/جت/16 لعام 3/405/ق لعام 1428هـ
962بيع- ك�سف ح�ساب287/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

1/3245/ق لعام 
1425هـ

93/د/جت/18 لعام 
966�سر�ء- تفوي�ص �لعامل320/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/1082/ق لعام 
1428هـ

127/د/جت/9 لعام 
970بيع- م�سادقة321/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/2030/ق لعام 
1427هـ

178/د/جت/8 لعام 
بيع- بيع وكالت وحقوق 564/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

976�متياز

1/4960/ق لعام 
1428هـ

159/د/جت/5 لعام 
995بيع- بيع معلق على �سرط343/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

176/د/جت/7 لعام 1/96/ق لعام 1429هـ
1004بيع- �دعاء �ل�سد�د344/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

265/د/جت/لعام 3/489/ق لعام 1427هـ
1007بيع- ربا �لن�سيئة361/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

74/د/جت/33 لعام 7/615/ق لعام 1429هـ
1015بيع- م�سادقة360/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

306/د/جت/27 لعام 1/504/ق لعام 1428هـ
1018بيع- �لدفع بالكفالة373/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

191/د/جت/15 لعام 3/687/ق لعام 1426هـ
بيع- �لأ�سل يف �ملعامالت 388/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1023و�لعقود �ل�سحة

2/5604/ق 
لعام 1427هـ 

و1428/2/677هـ

146/د/جت/30 لعام 
1032بيع- عقد مقاي�سة387/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/1558/ق لعام 
1427هـ

148/د/جت/11 لعام 
1047بيع- �لدفع بالإكر�ه398/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

78/د/جت/15 لعام 3/989/ق لعام 1427هـ
1050بيع- بيع بالتق�سيط111/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/3572/ق لعام 
1428هـ

8/د/جت/8 لعام 
1053بيع- عقد متلك بالتاأجري159/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

3/1087/ق لعام 
1427هـ

63/د/جت/15 لعام 
1429هـ

126/ �إ�ص/3 لعام 
1430هـ

تاأجري- م�سوؤولية �ملتبوع 
1067عن �أعمال �لتابع

1/3648/ق لعام 
1427هـ

122/د/جت/7 لعام 
تنازل - �حللول حمل 289/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1074�مل�ستاأجر



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

269/د/جت/16 لعام 3/881/ق لعام 1427هـ
1083تاأجري- تاأجيل �لدين340/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

3/1680/ق لعام 
1427هـ

99/د/جت/15 لعام 
توريد- �لأ�سل يف �لأمور 148/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1093�لعار�سة �لعدم

3/1417/ق لعام 
1427هـ

123/د/جت/15 لعام 
1098توريد- مناف�سة276/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

5/1275/ق لعام 
1428هـ

109/د/جت/21 لعام 
1109توريد- م�سوؤولية �لتابع295/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/1599/ق لعام 
1427هـ

119/د/جت/7 لعام 
1117توريد- خربة حما�سبية298/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/4147/ق لعام 
1426هـ

229/د/جت/5 لعام 
1128توريد- حتمل �لتبعة311/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1/2217/ق لعام 
1429هـ

186/د/جت/4 لعام 
عقد تركيب- طلب 348/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1148��سرتد�د �لدفعة �ملقدمة

177/د/جت/16 لعام 3/883/ق لعام 1426هـ
1151توريد- دفع بال�سد�د353/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

128/د/جت/21 لعام 5/8/ق لعام 1429هـ
1157توريد- تفوي�ص370/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/1281/ق لعام 
1427هـ

248/د/جت/12 لعام 
299/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

حو�لة- رجوع �ملحال �إليه 
على �ملحيل ب�سبب �لعقد 

�ملن�سئ لاللتز�م
1163

1/619/ق/ لعام 
1426هـ

235/د/جت/2 لعام 
وكالة جتارية- ن�سبية �آثار 25/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1171عقد �لوكالة

2/4350/ق لعام 
1428هـ

247/د/جت/12 لعام 
وكالة توزيع- ت�سويق 143/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1199وتوزيع

1/301/ق لعام 1423هـ 
1/385/ق لعام 1424هـ 

1/1752/ق لعام 
1424هـ

271/د/جت/15 لعام 
وكالة توزيع- �لعرف 409/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1204�لتجاري



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

2/5193/ق لعام 
1428هـ

64/د/جت/8 لعام 
وكالة جتارية- ��ستخر�ج 80/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

1231تر�خي�ص

85/د/جت/21 لعام 5/504/ق لعام 1428هـ
وكالة توزيع- �ل�سرط 163/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1237�ملخالف للنظام

1/4900/ق لعام 
1425هـ

204/د/جت/2 لعام 
بنوك- عقد حت�سيل ديون 395/�إ�ص/1430/3هـ1430هـ

1243للبنك

3/1974/ق لعام 
1428هـ

33/د/جت/17 لعام 
1252ت�سغيل- فروق مبيعات134/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/5740/ق لعام 
1427هـ

83/د/جت/30 لعام 
�إفال�ص - ت�سوية و�قية من 41/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1428هـ

1261�لإفال�ص

1/7028/ق لعام 
1429هـ

218/د/جت/6 لعام 
1267تدقيق- �سروط قبوله51/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

135/د/�إ/15 لعام 3/353/ق لعام 1429هـ
1270تدقيق- حالته188/�إ�ص/6 لعام 1430هـ1429هـ

1/4511/ق لعام 
1428هـ

297/د/جت/27 لعام 
1272تدقيق- نهائية �حلكم89/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

2/2467/ق لعام 
1426هـ

141/د/جت/10 لعام 
�لتما�ص �إعادة نظر-96/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1429هـ

1274حالته

1/1821/ق لعام 
1428هـ

131/د/جت/6 لعام 
تدقيق- فو�ت ميعاد 217/�إ�ص/3 لعام 1430هـ1428هـ

1278�لعرت��ص

211/د/جت/6 لعام 1/432/ق لعام 1427هـ
1282�لتما�ص �إعادة نظر- �سلح287/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1427هـ

1/1899/ق لعام 
1422هـ

23/د/جت2/ لعام 
1284حكم ت�سالح637/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

65/د/جت/33 لعام 7/337/ق لعام 1429هـ
�لتما�ص �إعادة نظر-وكالة 793/�إ�ص/7 لعام 1430هـ1429هـ

1303يف �ملر�فعة



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع

1278�لإبالغ �حلكمي بن�سخة �إعالم �حلكم 

205�أتعاب �لإ�سر�ف 

638 ،1117،1243�أتعاب خربة

1117،265 ،370�أتعاب حماماة

9�أتعاب وكالة عن مفِل�ص

806 ،803�تفاقية �سد�د

1171�إثبات �لوكالة �لتجارية

525 ،501 ،548 ،854 ،552 ،534 ،513�إثبات �سر�كة 

875�إثبات �سركة �مل�ساربة

411�إثبات �سركة ت�سامن

38�إثبات ملكية فكرة م�سروع

513�أثر توثيق عقد �ل�سركة

875�أثر وفاة �مل�سارب

482�أجر �أتعاب حماماة 

391�أجرة �لنقل 

242�خت�سا�ص

1243�خت�سا�ص

3�خت�سا�ص دويل

417�إد�رة �ل�سركة

482�إد�رة �ل�سركة



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع

431�إدخال �سريك

712 ،1103،1252،895�دعاء �لإكر�ه 

840�دعاء �خل�سارة

1004�دعاء �ل�سد�د

705 ،193�دعاء �لغنب

840�دعاء رد ر�أ�ص �ملال 

851�أرباح

411�أركان �سركة �لت�سامن

716 ،716 ،716�أ�سباب �لت�سفية 

785��ستثمار

171��ستحقاق �أجرة �ل�سم�سرة 

312��ستحقاق �ملقاول لالأجرة
��ستخد�م �أحد �ملتعاقدين حقه �لعقدي يف 

242�إنهاء �لعقد

1231��ستخر�ج تر�خي�ص 

562��سرتد�د ح�س�ص

796�إ�سقاط عري�سة �لعرت��ص

822�أ�سهم خمتلطة

345��سرت�ط �لت�سنيع يف م�سنع معني 
��ستمال عري�سة �لدعوى على �لبيانات 

76�لنظامية 

��ستمال عري�سة �لدعوى على حمل �إقامة 
73�ملدعى عليه

1093�لأ�سل يف �لأمور �لعار�سة �لعدم



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع

1023�لأ�سل يف �ملعامالت و�لعقود �ل�سحة

1231�عتبار �حلكم وجاهيًا

1272�عرت��ص

252�عتماد م�ستندي

205�إعفاء من �لغر�مة

316�أعمال �إ�سافية

127�لأعمال �مل�سرفية

236�أعمال حفر وردم 

1261�إفال�ص

171�لإقالة

83�إقامة �لدعوى �أمام جهة ق�سائية �أخرى

810�قرت��ص �مل�سارب 

880 ،822�قرت��ص �مل�سارب 

557 ،552 ،921 ،891 ،1004 ،976 ،1018 ،1083،1151،1117 ، 1252 ،806 �إقر�ر
803،

460�إقر�ر �سمني

1204 ،1204 ،1204�إقر�ر �سمني  

489 ،454�كتتاب

534�كت�ساب �ل�سركة �ل�سخ�سية �ملعنوية

976�إكر�ه

501�ن�سحاب �ل�سريك 

265�إن�ساء �سرط جديد 



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع

137�نق�ساء �لدعوى
�إهمال طريف �لعقد يف بع�ص �سروطه �سر�حة 

265�أو �سمنًا

513�لإيجاب و�لقبول 

926�إيد�ع بنكي 

67�إيقاف ت�سجيل عالمة جتارية 

460 ، 1007بطالن �لبيع 

134بنوك

76بيانات �لدعوى

454 ، 593بيع �لأ�سهم

595بيع �ملعجوز عن ت�سليمه 

163 ،460 ،557 ،562بيع ح�سة

1007بيع ذهب 

995بيع م�سنع 

995بيع معلق على �سرط

460بيع ملك �لغري 

976بيع وكالت وحقوق �متياز

1083تاأجيل �لدين

578جتزئة �حل�سة 

79حتديد �لطلبات 

1128حتمل �لتبعة

621تخارج



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع

51تخارج وت�سفية

1270 ،1272تدقيق

51تركة

1148تركيب برنامج حما�سبي 

578ت�سجيل ح�سة

312ت�سليم �لأجرة

926ت�سليم �ملبيع 

137�لت�سليم بالطلبات 

846 ،818 ،799 ،871ت�سليم مال �مل�ساربة  لآخر 

1261ت�سوية و�قية من �لإفال�ص

1231ت�سويق 

1237ت�سويق لوحة �إعالنية 

1199ت�سويق وتوزيع 

789ت�سغيل مو�قع �إعالنية

434�لت�سرف �لف�سويل

694 ،736ت�سرفات �ملدير

712 ،610 ،589 ،736 ،716،599 ،705ت�سفية

405ت�سفية �ل�سركة

115ت�سفية �سركة 

325ت�سنيع كابالت 



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع
�لتعاقد �ملربم بني �ملوزع �لفرعي وبني �ملوزع 
�لعام ل ين�سئ عالقة تعاقدية �أو �لتز�مات 

ِعي و�ل�سركة �ملنتجة متبادلة بني �ملُدَّ
1171

854تعدي

871 ،880 ،846 ،799 ،370 ،362تعدي وتفريط

345تعديل �حلكم

193تعديل �لعقد

417تعديل عقد �ل�سركة

171تعريف �ل�سم�سار

830تعوي�ص 

1103تعوي�ص عن �لتاأخر يف �سد�د �ملديونية

252تعوي�ص عن عدم �لتنفيذ

370تعوي�ص عن فارق �ل�سعر 

345تعوي�ص عن فرتة �لتعطيل
تعوي�ص عن هالك �لب�ساعة �مل�سحونة يف 

355�لبحر

810تفريط

1284تف�سري

158تف�سري �ل�سرط 

846تف�سري �لعقد 

1157 ،789 ،1204تفوي�ص

966تفوي�ص �لعامل 

815تفوي�ص يف �لإد�رة

1243�لتقادم ل ي�سقط �حلقوق 



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع

589تقييم �حل�سة

448تكييف �ل�سلح

67تكييف �لطلبات

854 ،1023 ،1199تكييف �لعقد 

1282 ،1274 ،1303�لتما�ص �إعادة نظر 

112متثيل �ل�سركة

900�لتنازع يف وقت حدوث �لعيب 

818تنازل عن �أرباح

1272�لتنازل عن �لعرت��ص 

1074تنازل عن ترخي�ص

448تنفيذ �ل�سلح 

1282تنفيذ �ل�سلح

222�لتنفيذ على �حل�ساب 

316تنفيذ لوحات �إر�سادية 

513توثيق عقد �ل�سركة 

1204توزيع ح�سري

431 ،417تو�سية ب�سيطة 

1032 ، 1284جهالة

193حالت �دعاء �لغنب

1270حالت �لتدقيق

1282 ، 1274 ،1303حالت �لتما�ص �إعادة نظر

460حجية �لإقر�ر



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع

712 ،1128حجية �حلكم

621حجية �حلكم باإثبات �لتخارج 

236ح�سم من �مل�ستخل�ص �لنهائي

79 ، 530حق �ل�سريك يف �لطالع

434حقوق �ل�سريك �ملحا�ص 

1284حكم ت�سالح

796 ، 342 ، 885حكم غيابي 

1074�حللول حمل �مل�ستاأجر 

1163حو�لة

669 ،638 ،610 ،900 ،265 ،1204، 1243خربة

1117خربة حما�سبية 

995دفع

1047�لدفع بالإكر�ه 

1204�لدفع بالتزوير 

1151دفع بال�سد�د

944�لدفع بال�سورية 

1018�لدفع بالكفالة
�لدفع بعدم جو�ز نظر �لدعوى؛ ل�سابقة �لف�سل 

900فيها

362�لدفع بنظر �لدعوى يف حمكمة �أخرى

694�لذمة �ملالية لل�سركة 

1007ربا �لن�سيئة



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع

940ربح حمقق
رجوع �ملحال �إليه على �ملحيل ب�سبب �لعقد 

1163�ملن�سئ لاللتز�م

851رجوع عن �لإقر�ر 

815�لرجوع عن �لعقد 

51رفع �لدعوى قبل �أو�نها

1053�لرهن �لتجاري

434زيادة �لأعباء �ملالية 

86 ،90 ،599�سبق �لف�سل يف �لدعوى

900�سبق ح�سم مو�سوع �لنز�ع 

1103�سد�د �ملديونية بالعملة �لو�ردة يف �سندها 

891�سقوط �خليار

1083�سلطة �لد�ئرة �لتقديرية يف عر�ص �ل�سلح 

1204�سلطة �لد�ئرة يف تقدير تقرير �خلبري 

552�سلطة �لد�ئرة يف توجيه �ليمني

810 ،880�سلطة �ملحكمة يف تعيني �خلبري 

589�سلطة �ملحكمة يف عر�ص �ل�سلح 

669�سلطة تقديرية للد�ئرة

48�سم�سرة يف غري �لبيع

30�سر�كة يف عقار

810 ،851 ،871�سرط �إعادة ر�أ�ص �ملال

163 ،143،158�سرط �لتحكيم 



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع

112 ،96 ، 124 ، 115 ،90 ،143�سرط �ل�سفة

1237�ل�سرط �ملخالف للنظام

1053�سرط �مللكية 

252�سرط جز�ئي 

770�سرط عدم �ملناف�سة

1047�سرط قبول �لدفع بالإكر�ه

589�سرط قبول طلب �إدخال خ�سم

79�سركة

482 ،460 ،716�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة 

163�سركة حما�سة 

434�سركة حما�سة

454�سركة م�ساهمة 

448�سركة م�ساهمة

810 ،851 ،871 ،875 ،880 ،815 ،846 ،818 ،822 ،863 ،859 ،799 ،840�سركة م�ساربة  

489�سروط �لكتتاب

1163�سروط �حلو�لة

405�سروط �ل�سركة 

448�سروط �ل�سلح

1237�سروط �لعقد

59�سروط �سحة �مل�ساربة

1032�سروط �سحة عقد �ملقاي�سة

384�سروط عقد �لنقل 



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع

1278 ،1267�سروط قبول �لتدقيق

79�سروط قبول �لدعوى 

143�سروط قبول �ل�سفة

83�سروط نظر �لدعوى

716�سريك �أجنبي 

417�سريك مت�سامن 

501 ،863 ،926 ،995 ،944 ،900 ،222 ،789 ،830 ،1032 ، 1284�سهادة

610 ،652 ،1109 ،370 ،391 ،355 ،1032 ، 1284�سفة

13�سفة �لتاجر

652�ل�سفة يف دعوى �لت�سفية

770 ،705 ،222 ،448 ،895 ،1282�سلح

460�سورية �لبيع 

610�سم �لدعوى لالرتباط

370 ،362�سمان

705طلب �إبطال ت�سفية 

589طلب �إدخال خ�سم

1148طلب ��سرتد�د �لدفعة �ملقدمة

859طلب �إعادة �لأ�سهم عينًا

534 ،880 ،822طلب �إعادة ر�أ�ص �ملال

124طلب �إلغاء حكم �لت�سفية

405طلب تخارج 

880طلب ح�سم �لأرباح من ر�أ�ص �ملال 



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع
عدم �خت�سا�ص ديو�ن �ملظامل ولئيًا بنظر 

�لدعاوى �لتي يكون موطن �ملدعى عليه فيها 
خارج �ململكة

3

355عدم �خت�سا�ص مكاين

252عدم �لقدرة على تنفيذ �لعقد ملانع نظامي

525عدم بدء �لعمل

815عدم بدء �لعمل 

736عدم تقدمي �ل�سريك ح�سته 

1074عدم ثبوت �خلطاأ �ملدعى به

1074عدم �سد�د �لأق�ساط

411عدم �سالحية �لقر�ص كح�سة

1278عدم قبول �لتدقيق

736عدم قيام �ل�سركة وت�سفيتها 

593عدم وجود �سركة

525عدم وجود �سرر من �لف�سخ

137عدم وجود منازعة

940 ،1231عربون

589عر�ص �سر�ء ح�سة 

1128 ،391عرف

1204�لعرف �لتجاري

1128عرف �ملهنة 

638عزل �ملدير 

27 ، 30 ، 32عقار



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع

325عقد ��ست�سناع 

63عقد �إيجار

1083 ،1067عقد �إيجار 

921 ،1015 ،970 ،926 ،1007 ،891 ،940 ،1004 ،962 ،995 ،976 ،944 ،900 عقد بيع 
1032، 1023، 1018،

595عقد بيع �أ�سهم 

1050 ،1053عقد بيع بالتق�سيط 

1243عقد حت�سيل ديون للبنك

1252عقد ت�سغيل 

252عقد ت�سدير 

345عقد ت�سنيع 

1053عقد متلك بالتاأجري

104عقد توريد

1093 ،1151 ،1157 ،1109 ،1103 ،1098 ،1117 ،1128عقد توريد 

1204عقد توزيع

193 ،171عقد �سم�سرة 

171عقد �سفوي

342عقد طباعة 

201 ،265 ،236 ، 242 ،312 ،222 ،205عقد مقاولة 

143 ،201 ،265 ،236 ،222 ،205عقد مقاولة من �لباطن

1032عقد مقاي�سة

370 ،362 ،391 ،384عقد نقل 



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع

355عقد نقل بحري

16 ، 21عقد وكالة بت�سليم �ملال

830�لعلم ب�سفة �ملتعاقد 

1243عمولة

193عمولة �سعي 

1093عيب

900عيب �ملبيع 

345عيوب �لت�سنيع 

265 ،205 ،325 ،316غر�مة تاأخري 

1252فروق مبيعات

762 ،595 ،222 ،171 ،830ف�سخ �لعقد 

885ف�ص �سر�كة

1278فو�ت ميعاد �لعرت��ص 

1098 ،1117فو�تري

1303قبول �حلكم
قر�ر �ل�سركاء بتحديد �سالحيات مدير 

482�ل�سركة 

405قر�ر�ت �ل�سركاء 

417قر�ر�ت �ل�سركاء

1117قر�ئن

1093قرينة �ل�سالمة

242قرينة قبول �لأعمال



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع

1103�لق�ساء باأكرث من �ملديونية

1067�لق�ساء بالقر�ئن

1267�لقناعة باحلكم

962 ،1050 ،1098ك�سف ح�ساب 

127 ،134جلنة ت�سوية �ملنازعات �مل�سرفية 

1243ما يدخل يف �خت�سا�ص �لديو�ن 

610�ملبا�سرة و�لت�سبب 

530حما�سبة

1004حمل جتاري 

863 ،712 ،1252خمال�سة

621�ملدير �لفعلي

599�ملدير �لفعلي

362م�سوؤولة �لناقل عن ت�سرفات تابعيه 

1109م�سوؤولية �لتابع

391 ،384م�سوؤولية �ل�ساحن 

1067م�سوؤولية �ملتبوع عن �أعمال �لتابع 

96 ،158 ،417 ،621 ،687 ،610 ،652 ،599م�سوؤولية �ملدير

384 ،355م�سوؤولية �لناقل

355م�سوؤولية عقدية 

716�مل�سوؤولية عن �خل�سارة

830م�ساركة

789م�ساركة يف م�سروع 



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع

1015 ،970 ،1047 ،962 ،1050 ،966 ،1157 ،201م�سادقة

201م�سادقة �لتابع

1157م�سادقة �ملحا�سب

854 ،806 ،803م�ساربة

859م�ساربة بالأ�سهم 

59م�ساربة فا�سدة 

242م�سي مدة طويلة دون �كت�ساف عيوب 

242مقابل �أعمال 

460�ملقا�سة
�ملماطلة عن دفع �حلقوق ل ت�سكل �إكر�هًا 

895لقبول �ل�سلح

من �سروط �لدفع بعدم �لخت�سا�ص �ملكاين، 
355�إبد�وؤه قبل �أي طلب �أو دفاع يف �ملو�سوع

من �سروط �سحة �لدفع بعدم جو�ز نظر 
900�لدعوى؛ ل�سابقة �لف�سل فيها

�ملنازعة حول قيمة �لغر�مة �لتي فر�سها مالك 
316�مل�سروع

1098مناف�سة

1171ن�سبية �آثار عقد �لوكالة 

489ن�سرة �لكتتاب 

35ن�سب و�حتيال

1128نطاق حجية �لأحكام

818 ،799 ،785نفي �لعلم بالو�ساطة 

736نكول عن �أد�ء �ليمني

1272نهائية �حلكم



رقم �ل�سفحة�ملو�سوع

830�لنيابة يف �إبر�م �لعقد 

1053وحدة حمل �لعقدين

875وفاة �مل�سارب 

1243وكالة

1117وكالة بالإقر�ر 

1171وكالة جتارية

222وكالة يف �إبر�م �لعقد 

1303وكالة يف �ملر�فعة 

370 ،362يد �لناقل  

762 ،799 ،921 ،926 ،962 ،995 ،944 ،900 ،966 ،222 ،1032، 1032ميني

818  ،785ميني �ل�ستظهار 



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )32( بتاريخ 
1350/1/15هـ

 962، 1007، 610، 770، 73، 76، 27، 13، 9، 32، 48
 1151، 10671093، 1083، 966، 1050، 1018، 900،
 1204، 171، 1252، 370 ، 205، 265، 1117، 1098،

885، 1274، 1267 ، 1023، 342،

نظام �ل�سركات �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/6( بتاريخ 
1385/3/22هـ

 513، 762، 578، 562، 557، 434، 417، 163، 557
448، 599، 716، 610، 454، 530،

نظام �لتحكيم �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/46( بتاريخ 
1430/7/12هـ ولئحته �لتنفيذية، �ل�سادرة بقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم 

)2021/7/م( بتاريخ 1405/9/8هـ
163

نظام �لت�سوية �لو�قية من �لإفال�ص �ل�سادر مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم 
1261)م/16( بتاريخ 1416/9/14هـ

نظام �ملر�فعات �ل�سرعية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )21( بتاريخ 
63 ،638 ،1274 ،1421/5/201303هـ

نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية، �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/39( 
35بتاريخ 1422/7/28هـ

نظام �ملحاماة �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/38( وتاريخ 
1422/7/28482هـ

نظام �لرهن �لتجاري �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/ 75( بتاريخ 
1424/11/211053هـ

�لأمر �ل�سامي رقم )8/729( بتاريخ 1407/7/10هـ وم�سمونه: "�أن 
127 ،134�لدعاوى على �لبنوك تقام لدى جلنة �ملنازعات �مل�سرفية" .



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

�ملر�سوم �مللكي رقم )م/63( بتاريخ 1407/11/26هـ وم�سمونه:"�إلغاء 
�ملاّدة )232( من نظام �ل�سرّكات �ل�سادر باملر�سوم �مللّكي رقم )م/6( 

وتاريخ 1385/3/22هـ"
599، 762

قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )12002( بتاريخ 1395/5/4ه، و�ملت�سمن 
يف فقرته �لأوىل: ".... �أن �لدعوى تدخل يف ولية �لقا�سي بعر�سها 

عليه، ول ميلك �أحد �سحبها منه، ولو كانت خارجة عن �خت�سا�سه �إل 
بعد �حلكم فيها و�إ�سد�ر قر�ر بعدم �خت�سا�سه بالنظر فيها، و�إحالتها 

للجهة �ملخت�سة"

83

قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ  وم�سمونه: 
عليها  �ملن�سو�ص  �لتجارية  �ملنازعات  ح�سم  هيئات  �خت�سا�سات  "نقل 

يف �لنظم و�لقر�ر�ت مبا فيها �ملنازعات �ملتفرعة عن تطبيق نظام 
�ل�سركات �إىل ديو�ن �ملظامل"

 599، 716، 770، 687، 460، 482، 417، 163، 27
 1151، 1093، 1067، 1083، 1050، 900، 962، 1007،

448، 1023، 171، 1252، 370، 205، 265، 1098،

قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�سمونه: 
"تويل ديو�ن �ملظامل �لنظر يف �لق�سايا �لنا�سئة عن �لأعمال �لتجارية 

بالتبعية �إىل حني �إن�ساء �ملحاكم �لتجارية"

 1067، 1083، 1050، 962، 1007، 770، 27، 589 ، 21
 171،1204،345، 1252،  370، 1098، 1151، 1093،

1023،
قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )50( بتاريخ 1426/2/25هـ وم�سمونه: 
رقم  �ل�سامي  بالأمر  �مل�سكلة  �للجنة  مع  �ملظامل  ديو�ن  "م�ساركة 
)1239( وتاريخ 1426/1/23هـ، ب�ساأن تقومي نتائج تطبيق لئحة 

حماية �ملعلومات �لتجارية �ل�سريةو�قرت�ح ما تر�ه يف �ساأنها، مبا يف 
ذلك حتديد عقوبات ملن يخالفها"

38

�لالئحة �لتنفيذية لنظام �ملر�فعات �ل�سرعية �ل�سادر بقر�ر وزير 
638�لعدل رقم )4569( بتاريخ 1423/6/3هـ

�لالئحة �لتنفيذية لنظام �لت�سوية �لو�قية من �لإفال�ص �ل�سادرة 
و�ملعتمدة من معايل وزير �لتجارة و�ل�سناعة بالنيابة برقم )12( 

بتاريخ 1425/7/14هـ
1261

لئحة حماية �ملعلومات �لتجارية �ل�سرية �ل�سادرة مبوجب قر�ر وزير 
38�لتجارة رقم )3318( بتاريخ 1426/3/25هـ




