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رقم الق�ضية 2/4239/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 21/د/جت/10 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1080/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/6/10هـ

ال�ضريك باالطالع -حترير  �ضركة حما�ضة- طلب تعيني حما�ضب قانوين - حق 

الطلبات.

الن�ص يف نظام ال�سركات على حق جميع ال�سركاء يف االطالع على جميع ال�سجالت 

واحل�سابات اخلا�سة بال�سركة واأن يتحقق بنف�سه من و�سع ال�سركة وما له فيها من 

حقوق وما عليه من خ�سائر ومدى �سالمة اأعمال املدراء - وجوب التحقق من وجود 

حق م�سلوب قبل اإقامة الدعوى وتدخل الق�ساء حتى تكون الدعوى وا�سحة ال جهالة 

فيها - اأثر ذلك: اأن تعيني حما�سب من قبل الق�ساء ال يكون اإال عندما يكون هناك 

نزاع يتعلق بتقدير مال اأو ربح - موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى. 

بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )24( املادة 

1385/3/22هـ .
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تتح�سل وقائع هذه الدعوى يف اأن املدعي ).....( تقدم اإىل املحكمة االإدارية مبنطقة 

مكة املكرمة بالئحة دعوى اخت�سم فيها املدعى عليه ).....( وذكر فيها: اأنه يطلب 

اإجراء املحا�سبة فيما بينهما يف �سركة املحا�سة االأم موؤ�س�سة ).....( وما تفرع عنها من 

�سراكات؛ حيث اإن هذه ال�سركة - اأي �سركة املحا�سة - بها �سركاء اآخرون، ولهذا فاإن 

االأمر يتطلب اإجراء حما�سبة لتحديد موقف كل �سريك وبيان ما له وما عليه؛ ذلك الأن 

ال�سريك ).....( ي�سر على املطالبة بن�سيبه من االأرباح يف ال�سركات الرابحة فقط 

والتن�سل من بع�ص ال�سراكات اخلا�سرة وذلك ا�ستنادًا اإىل احلكم رقم )91( لعام 

1421هـ والقا�سي مبا يلي اأواًل: ثبوت �سراكة املدعي ).....( للمدعى عليه ).....( يف 

ال�سركات واملوؤ�س�سات التالية: 1- موؤ�س�سة ).....( بن�سبة )10%( من املوؤ�س�سة ككل. 

راأ�ص  البالغة )65%( من  املدعى عليه  بن�سبة )10%( من ح�سة  2- �سركة ).....( 

مال ال�سركة ككل. 3- �سركة ).....( بن�سبة ثمان ح�س�ص من �سبعة واأربعني ح�سة 

من ح�س�ص املدعى عليه. 4- �سركة ).....( بن�سبة )10%( من ح�سة املدعى عليه. 

وحيث اإن احلكم املذكور يدل على اأنه �سريك حما�ص ولكن عدم تو�سيح اأنه �سريك 

عليه(،  )املدعى   ).....( املحا�ص  ال�سريك  من  بالغًا  �سررًا  للمدعي  �سبب  حما�ص 

حيث قام برفع دعاوى كثرية على املدعي رغم اأن لدى املدعي االعرتافات واالإقرارات 

بخط يد املدعى عليه باأنه �سريك حما�ص، وحيث �سبق للمدعي اأن قام برفع دعوى 



491

حما�سبة مت قبولها لدى الديوان اإال اأنه قد مت طلب اإيقاف ال�سري فيها ب�سبب قيامه 

عليه  املدعى  وبني  بينه  املحا�سبة  الإجراء  لعام 1424هـ  رقم )2572(  الدعوى  برفع 

).....( ب�سركة املحا�سة. لذا فاإنه يطلب اإعادة ال�سري يف ق�سية املحا�سبة، لكون طلبه 

يجد �سنده يف االأحكام ال�سادرة يف ق�سايا ال�سراكة التي رفعها املدعى عليه ).....( 

اأنه يجب  ومنها ما جاء بال�سفحة االأخرية من احلكم رقم )91( لعام 1410هـ من 

املطالبة بن�سيبه �سمن حقوقه يف �سركة املحا�سة امل�سماة موؤ�س�سة ).....(، وقد تاأكد 

هذا احلكم باحلكم رقم )53( لعام 1426هـ، وكذلك ما جاء باحلكم التمهيدي رقم 

)192( لعام 1411هـ يف الق�سية رقم )580( لعام 1410هـ، حيث حكم بندب خرباء 

حما�سبني لالطالع على امل�ستندات لفح�ص ح�سابات موؤ�س�سات ).....( واإخوانه )...( 

و)...(و)...(، واأي�سًا جاء يف احلكم اأن ال�سركات بينه وبني ال�سريك املحا�ص وباقي 

الناجتة  االأرباح  بع�سها من  مت�سعبة يف م�سروعات عديدة متول  املحا�سني  ال�سركاء 

عن االأخرى وال ميكن الف�سل يف مو�سوع النزاع دون اإجراء حما�سبة �ساملة خا�سة 

اأن ح�س�ص ال�سركاء يحددها ما �سدد من اأرباحهم يف امل�سروعات القائمة. وطلب يف 

ختام دعواه قبول دعوى املحا�سبة وال�سري فيها ملا فيه �سالح اجلميع وحتى ال ي�سار 

ال�سركاء املحا�سون االآخرون وحتى يح�سل كل ذي حق على حقه. 

وقد قيدت هذه الدعوى يف �سجالت الق�سايا يف الديوان بالرقم املذكور يف �سدر هذا 

احلكم واأحيلت لهذه الدائرة فبا�سرت نظرها على النحو املثبت مبحا�سر ال�سبط. 

املدين  بال�سجل  اجلن�سية  �سعودي   ).....( املدعي  ح�سر  1427/9/9هـ  جل�سة  ففي 
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بال�سجل  اجلن�سية  �سعودي   ).....( عليه  املدعى  حل�سوره  ح�سر  كما   ،).....( رقم 

املدين رقم ).....(، وا�ستلم املدعى عليه ن�سخة من الئحة الدعوى وطلب مهلة للرد. 

ويف جل�سة 1428/2/2هـ ح�سر املدعي ال�سابق تعريفه، كما ح�سر املدعى عليه وكالة 

)...( املثبت هويته ووكالته مبح�سر ال�سبط، وقرر املدعى عليه وكالة اأنه مل يتمكن 

من تقدمي رده يف هذه اجلل�سة نظرًا ل�سفر والده خارج اململكة. 

ويف جل�سة 1428/11/3هـ ح�سر املدعي واملدعى عليه ال�سابق تعريفهما، وقدم املدعى 

اإجراء  بطلب  يتعلق  ما  اأنه  فيها:  جاء  ما  حا�سل  �سفحتني  من  جوابية  مذكرة  عليه 

يظهر  كما  املذكورة  املوؤ�س�سة  فاإن   ).....( موؤ�س�سة  بخ�سو�ص  بينهما  فيما  املحا�سبة 

امل�سوؤول  املدير  وهو  )املدعي(  الظاهر  ال�سريك  با�سم  م�سجلة  التجاري  �سجلها  من 

عن اإدارتها، كما اأن كافة االأوراق وامل�ستندات موجود بحوزته، كما اأنه هو امل�سوؤول عن 

قانوين،  حما�سب  بوا�سطة  لها  والنظامية  ال�سحيحة  امليزانيات  وا�ستخراج  ن�ساطها 

وبالتايل فاإن اإجراء املحا�سبة هي من م�سوؤوليته دون غريه، مما ي�ستوجب معه رد طلب 

املدعي فيما يخ�ص اإجراء املحا�سبة. وب�سوؤال املدعي للجواب عن هذه املذكرة طلب 

مهلة للرد. 

ثم بعد ذلك مت نظر الق�سية يف عدة جل�سات ومت خاللها تبادل املذكرات اجلوابية 

اإىل اأن مت حتديد جل�سة هذا اليوم 1430/2/7هـ؛ حيث ح�سر فيها املدعي واملدعى 

املدعى عليه  اإلزام  اأنه يح�سر دعواه يف طلب  املدعي  وقرر  تعريفهما،  ال�سابق  عليه 

بدفع مبلغ وقدره )30 .7.542.758( ريال، فرد املدعى عليه اأنه يوؤكد على ما �سبق 
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ذكره من املدعى عليه مل يقدم ما يثبت ا�ستحقاقه لهذا املبلغ ويطلب منه تقدمي ما 

يثبت ذلك، فعقب املدعي اأنه مبا اأن املدعى عليه قد اأنكر ثبوت هذا املبلغ بذمته فاإنه 

يطلب اإجراء املحا�سبة فيما بينهما بخ�سو�ص مو�سوع هذه الق�سية ويح�سر دعواه يف 

هذا الطلب، فرد املدعى عليه باأنه ال وجه لطلب اإجراء املحا�سبة حيث اإنه ال ميلك اأية 

م�ستندات اأو ميزانيات تخ�ص موؤ�س�سة ).....( لكون املوؤ�س�سة با�سم املدعي، ثم قرر 

الطرفان اكتفاءهما مبا �سبق تقدميه. 

وحيث اإن املدعي قد ح�سر دعواه يف طلب اأ�سا�ص يتمثل يف اأن تقوم الدائرة بتعيني 

ل�سركة  واإعداد مراكز مالية  بينه وبني املدعى عليه  يتوىل املحا�سبة  خبري حما�سبي 

خالل  من  عليه  املدعى  جتاوزات  ).....(،وبيان  موؤ�س�سة  يف  بينهما  فيما  املحا�سة 

اطالعه على امل�ستندات وامليزانيات، وحيث اإن املدعى عليه وكالة قد طلب رد الدعوى 

على النحو املبني اأعاله. 

وحيث اإنه بالنظر اإىل الطلب املذكور فاإن الدائرة ال جتد له �سندًا يف ال�سرع اأو النظام 

اإذ ال ي�سح اأن يكون عمل الق�ساء البحث عن احلقوق نيابة عن اأ�سحابها فذلك اأمر 

يخرجه عنه احليدة املقررة �سرعًا يف عمل الق�ساء، وقد كان الواجب على من يدعي اأن 

له حقًا اأن يبحث عنه ويتاأكد من �سحته ثم يرفع به الدعوى حمررة وا�سحة ال جهالة 

فيها ليكون النظر يف نزاع معلوم على اأمر معلوم، ويف �سبيل ذلك فقد اأعطى النظام 
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احلق لل�سركاء يف االطالع على امل�ستندات مبقر ال�سركة كما جاء يف املادة )24( من 

اإدارة ال�سركة  اأن يتدخل يف  نظام ال�سركات ما ن�سه: )ال يجوز لل�سريك غري املدير 

ولكن يجوز اأن يطلع بنف�سه يف مركز ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�ص دفاترها 

وم�ستنداتها واأن يوجه الن�سح ملديرها وكل اتفاق على خالف ذلك يعد باطاًل(، وذلك 

الذي فر�سه النظام كحق لل�سريك الغر�ص منه اأن يتحقق ال�سريك بنف�سه من و�سع 

ال�سركة وما له فيها من حقوق وما عليه من خ�سائر ومدى �سالمة اأعمال املدراء، وحني 

يقيم  اأن  له  ُحق  املدراء  قبل  اإ�ساءة من  اأو  يتحقق من وجود حق م�سلوب من حقوقه 

بذلك االأمر الدعوى بقدر ما اأُخذ منه اأو ُفوت عليه من حقوق، اأما اأن يهمل ال�سريك 

ذلك الأي �سبب من االأ�سباب ويلجاأ مبا�سرة اإىل الق�ساء ودون اأن يتحقق مما هو له 

كما قرره املدعي يف هذه الدعوى املاثلة من اأنه ال يعلم ما له يف �سركة املحا�سة ويطلب 

التدخل من الق�ساء باإجراء املحا�سبة بينهما ومراجعة امليزانيات �سواًء كان بذاته اأم 

بخبري يعينه فذلك خارج املهمة املوكلة اإليه. 

�سحيح  �سند  على  قائمًا  يكون  ال  فاإنه  ال�سيغة  بتلك  املاثل  املدعي  طلب  جاء  وحيث 

ويتعني رف�سه. 

لذلك حكمت الدائرة برف�س هذه الدعوى. 

وباهلل التوفيق، 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 2/3765/ق لعام 1425هـ
رقم احلكم االبتدائي 118/د/جت/9 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1236/اإ�س/7 لعام1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/6/15هـ

�ضركة حما�ضة- اإثبات ال�ضراكة-تخارج -اإقرار- �ضهادة - ميني.

مطالبة املدعية احلكم باإثبات �سراكة مورثها يف املوؤ�س�سة املدعى عليها بن�سبة اخلم�ص 

املدعى  املوؤ�س�سة  �سريك يف  باأنه  والد مورثها  اإقرار �سادر من  اإىل  املدعية  ت�ستند   -

عليها بن�سبة اخلم�ص - قرر املدعى عليه اأن مورث املدعية تخارج من املوؤ�س�سة مبوجب 

قرار الت�سفية بني ال�سركاء وكان مقابل التخارج هو ملكيته ملوؤ�س�سة ).....( - ثبوت 

اأن عقد تاأ�سي�ص املدعى عليها بعد اأن حتولت اإىل �سركة خاٍل من �سراكة مورث املدعية، 

ف�ساًل عن اأنه حمرر بتاريخ الحق على االإقرار الذي ت�ستند اإليه املدعية املوقع من والد 

العمومة وال يوجد  ال�ساهدين وهما قريبان لطريف الدعوى بقرابة  مورثها - �سهادة 

م�سلحة ظاهرة لهما من ال�سهادة التي �سهد بها على تخارج مورث املدعية قبل وفاته 

املدعى  قيام  ثبوت  �سركة -  اإىل  املوؤ�س�سة قبل حتويلها  ا�ستلم كامل حقوقه من  واأنه 

عليه ب�سطب �سجالت فروع موؤ�س�سته - عدم �سحة ما ذكرته املدعية من اأن مورثها 

ميلك موؤ�س�سة ).....( عن طريق ال�سراء ولي�ص مقابل التخارج؛ الأن املدعى عليه ثبت 

اأنه �سفى حقوق ال�سركاء املحا�سني عن طريق منح كل واحد منهم فرعًا من فروع 

مقابل  ال�سركاء  كباقي  تخارجه  على  يدل  مما  املدعية  مورث  ابنه  ومنهم  موؤ�س�سته 
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متلكه ملوؤ�س�سة ).....( مثلهم - موؤدى ذلك: عدم ثبوت ال�سراكة ورف�ص الدعوى. 

لديوان  اأنه ورد  الالزم الإ�سدار هذا احلكم يف  وبالقدر  الدعوى  تتلخ�ص وقائع هذه 

املظامل مبنطقة مكة املكرمة الئحة الدعوى املقيدة بوارد الديوان برقم )2/3765/ق( 

 ).....( املوؤ�س�سة  �سد   )...( املدعية  وكيل  من  واملقدمة  1425/12/26هـ  بتاريخ 

وباالطالع عليها تبني اأنها ت�سمنت اأن مورث املدعية وبناتها املدعو )...( ميلك خم�ص 

رواتب وغريها  وله م�ستحقات من  املوؤ�س�سة  اأنه كان هو مدير  املوؤ�س�سة ).....( كما 

وجاء يف نهايتها طلب احلكم على املوؤ�س�سة بح�سة مورث املدعية وبناتها يف املوؤ�س�سة 

مع باقي اأرباحه وم�ستحقاته يف املوؤ�س�سة املدعى عليها وبعد اأن مت قيد االأوراق ب�سجالت 

الديوان ق�سية بالرقم امل�سار اإليه اأعاله مت اإحالتها اإىل هذه الدائرة فبا�سرت نظرها 

املوافق  ال�سبت  يوم  جل�سة  يف  ح�سر  حيث  ال�سبط  حما�سر  يف  املثبت  النحو  على 

ويف   ).....( اأ�سالة  عليه  املدعى  ح�سر  كما   )...( املدعية  وكيل  1426/4/27هـ 

الدعوى  الئحة  يف  جاء  ملا  وفقًا  اأنها  ذكر  دعواه  عن  وكالة  املدعي  وب�سوؤال  اجلل�سة 

وتتلخ�ص يف اأن موكليه كانوا �سركاء يف املوؤ�س�سة ).....( بن�سبة اخلم�ص لذلك فهم 

وب�سوؤال  1415هـ،  عام  من  وذلك  املوؤ�س�سة  من  ن�سيبهم  وفرز  باأرباحهم  يطالبون 

املدعى عليه اجلواب قدم مذكرة مكونة من ورقة واحدة ت�سمنت اأن املوؤ�س�سة ).....( 

كانت م�سجلة با�سم والده ).....( ومت �سطب �سجالتها التجارية وحتويلها اإىل �سركة 
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وذلك مبوجب �سجالت ال�سطب املرفقة بهذه املذكرة وقد زود املدعي وكالة ب�سورة 

قررت  عليه  وبناًء  والرد  لالطالع  مهلة  طلب  اجلواب  وبطلب  املقدمة  املذكرة  من 

الدائرة تاأجيل نظر الق�سية جلل�سة يوم االثنني املوافق 1426/8/8هـ وبالنداء على 

االأطراف ح�سر وكيل املدعية )...( كما ح�سر املدعى عليه ).....( ويف اجلل�سة قدم 

وكيل  قرر  ثم  م�ستندين  �سورة  بها  مرفقًا  مكونة من �سفحتني  املدعية مذكرة  وكيل 

باإثبات  ويطالب  املوؤ�س�سة  بدل   ).....( ال�سركة  على  لتكون  دعواه  يعدل  اأنه  املدعية 

باأنه هو مدير ال�سركة  ال�سركة مبقدار اخلم�ص واالأرباح فعقب املدعى عليه ).....( 

املدعية يف هذه  وكيل  من  املقدمة  املذكرة  على  مهلة لالطالع  ويطلب  عليها  املدعى 

اجلل�سة والرد عليها وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية جلل�سة يوم االأحد 

املوافق 1426/11/16هـ وبالنداء على االأطراف ح�سر وكيل املدعية )...( كما ح�سر 

املدعى عليه ).....( ويف اجلل�سة قدم املدعى عليه مذكرة مكونة من �سفحتني مرفقًا 

مهلة  عليها طلب  وباطالعه  منها  ب�سورة  وكالة  املدعي  زود  م�ستندات  بها جمموعة 

املوافق  االأحد  يوم  جلل�سة  الق�سية  نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت  عليه  وبناًء  للرد 

1427/4/9هـ وبالنداء على االأطراف ح�سر وكيل املدعية )...( كما ح�سر املدعى 

عليه ).....( ويف اجلل�سة قدم املدعى عليه مذكرة جوابية مكونة من �سفحتني اأرفق 

بها م�ستندين �سلم وكيل املدعية �سورة منها وباطالعه عليها طلب مهلة للرد وبناًء 

املوافق 1427/6/21هـ  االثنني  يوم  الق�سية جلل�سة  تاأجيل نظر  الدائرة  عليه قررت 

وبالنداء على االأطراف ح�سر وكيل املدعية )...( كما ح�سر املدعى عليه ).....( ويف 
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اجلل�سة عر�ست الدائرة على الطرفني ال�سلح فطلبا مهلة ملحاولة حل النزاع �سلحًا 

واأفهمت الدائرة املدعي وكالة باأن عليه اإح�سار موكلته ).....( يف اجلل�سة القادمة 

اإذا مل يتو�سلوا اإىل اتفاق �سلح فا�ستعد بذلك وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر 

وكيل  ح�سر  االأطراف  على  وبالنداء  1427/8/25هـ  االثنني  يوم  جلل�سة  الق�سية 

املدعية )...( كما ح�سر ).....( املدعى عليه ويف اجلل�سة طلب الطرفان مهلة اأخرى 

نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت  ولذلك  اأ�سالة،  املدعية  اإح�سار  اأو  ال�سلح  على  لالإتفاق 

الدعوى اإىل يوم االأحد 1427/11/5هـ وبالنداء على االأطراف ح�سر املدعي وكالة 

)...( كما ح�سرت املدعية اأ�سالة ).....( معها اأخيها )...( كما ح�سر املدعى عليه 

تطلب  اأنها  قررت  اأ�سالة  املدعية  على  ال�سلح  وبعر�ص  اجلل�سة  ويف   ).....( اأ�سالة 

حقها ون�سيبها يف ال�سركة وبعر�ص ذلك على املدعى عليه قرر باأنه ينكر هذا احلق 

املدعى به والذي بينه يف مذكرات �سابقة واكتفى الطرفان مبا �سبق وبناًء عليه قررت 

الدائرة تاأجيل نظر الق�سية للتاأمل والدرا�سة جلل�سة يوم االأحد املوافق 1428/1/2هـ 

اأ�سالة  عليه  املدعى  ح�سر  كما   )...( وكالة  املدعي  ح�سر  االأطراف  على  وبالنداء 

).....( ويف اجلل�سة ذكر املدعى عليه اأنه مل يت�سلم �سورة من املذكرة االأخرية التي 

قدمها املدعي بتاريخ 1427/6/13هـ اإىل تاريخ هذا اليوم ف�سلمه املدعي �سورة منها 

وباطالع املدعى عليه عليها طلب مهلة لالطالع والرد وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل 

نظر الدعوى جلل�سة يوم االأحد املوافق 1428/2/7هـ وبالنداء على االأطراف ح�سر 

)...( واأبرز تفوي�سًا من وكيل املدعني فاأفهمته الدائرة باأن عليه اإح�سار وكالة �سرعية 
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فا�ستعد بذلك كما ح�سر املدعى عليه اأ�سالة ).....( ويف اجلل�سة قدم املدعى عليه 

املدعني  وكيل  مندوب  زود  واحد  م�ستند  �سورة  بها  اأرفق  ورقتني  من  مكونة  مذكرة 

ب�سورة مما قدم وباطالعه عليها طلب مهلة للرد وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل 

نظر الق�سية جلل�سة يوم االأحد املوافق 1428/4/12هـ وبالنداء على االأطراف ح�سر 

وكيل املدعية )...( كما ح�سر ).....( وكيل املدعى عليها ويف هذه اجلل�سة ذكر وكيل 

املدعية اأنه باطالعه على املذكرة املقدمة من املدعى عليه يف اجلل�سة املا�سية مل يجد 

ال�سابقة  مبذكرته  يكتفي  فهو  ولذلك  �سابقًا  عليه  االإجابة  يتم  مل  جديدًا  �سيئًا  فيها 

اإ�سافة اإىل اأن املدعى عليه حتى تاريخه مل يتمكن من االإجابة على ما ورد باإقرار والد 

اأنه  عليه  املدعى  وكيل  فعقب  ال�سركة  من  اخلم�ص  موكلته  ملورث  باأن  عليه  املدعى 

مبراجعة اأوراق مورثه وجد من �سمنها عقد �سركة حما�سة موؤرخة يف 1421/4/15هـ 

اأنا النائب عن ولدي  املوافق 2000/7/17م بني والده ).....( وولده ).....( وكنت 

لكونه يف هيو�سنت للدرا�سة وهذا العقد يالحظ اأنه بعد تاريخ العقد الذي ي�ستدل به 

املدعون مما يدل على اأن والده مل يكن يف ذهنه ويف اإقراره عقد �سركة حما�سة اآخر 

واإال كان اأ�سار اإليه يف هذا العقد وقد ن�ص يف العقد على اأن حمل العقد هو املوؤ�س�سة 

املادة اخلام�سة  العقد يف  والق�سيم واخلرب كما ن�ص  الريا�ص  وفروعها يف   ).....(

على اأن الطرف االأول وهو ).....( له ن�سبة )15.23%( وللطرف الثاين وهو ).....( 

الن�سبة الباقية وهي )84.78%( وهذا يدل على اأنه لي�ص هناك �سريك اآخر يف املوؤ�س�سة 

من  ابتداء  هجرية  �سنوات  ع�سرة  ال�سركة  هذه  مدة  باأن  العقد  ن�ص  كما  املذكورة 
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1421/4/15هـ وتنتهي يف 1431/4/15هـ وقد وقع العقد من ).....( و).....( وكياًل 

عن ابنه ).....( كما �سهد على العقد ).....( ومل ي�سادق عليه من اأية جهة معتمدة 

وقد اطلعت الدائرة على اأ�سل العقد املذكور واأ�ساف املدعى عليه اأنه بعد وفاة والده 

قام ب�سراء ح�سته من ورثته ح�سب حم�سر ح�سر الورثة املرفق باالأوراق فعقب وكيل 

املدعية باأنه �سيجيب كتابيًا باجلل�سة القادمة ثم طلبت منهما الدائرة اإح�سار كٍل من 

).....( ال�ساهد على عقد �سركة املحا�سة املوؤرخ يف 1421/2/15هـ واإح�سار كل من 

).....( و).....( و).....( الواردة اأ�سماوؤهم يف العقد الذي ي�ستدل به املدعون ل�سماع 

�سهادتهم فيما يتعلق بهذه الق�سية فا�ستعدا بذلك وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل 

نظر الق�سية جلل�سة يوم االأحد املوافق 1428/5/24هـ وبالنداء على االأطراف ح�سر 

وكيل املدعية )...( وتبني عدم ح�سور املدعى عليه اأو من ميثله �سرعًا وح�سر كل من 

).....( كما ح�سر ).....( ويف اجلل�سة طلب املدعي وكالة �سماع اأقوال احلا�سرين يف 

الق�سية وب�سوؤال ).....( عما لديه ذكر باأن اأخاه ).....( كان �سريكًا معهم يف املوؤ�س�سة 

املوافق  1415/5/17هـ  يف  املوؤرخ   ).....( والدهم  اإقرار  مبوجب   ).....(

1994/10/22م وقد مت ت�سفية هذه ال�سراكة وخرج منها و�سفيت حقوقه كاملة من 

االإدارة مقابل ح�سوله على  ك�سريك وحقوقه يف  فيها ح�سته  املذكورة مبا  املوؤ�س�سة 

موؤ�س�سة ).....( وح�سوله عليها با�سمها التجاري وعقودها وكافة اأن�سطتها ومبوجب 

املوؤرخ يف  امل�ستند  اأن  باملوؤ�س�سة ).....( كما  انتهت عالقته  والت�سفية  ذلك اخلروج 

1420/3/1هـ املوافق 1999/6/15م يثبت خروج ).....( واأنه مل يعد �سريكًا معهم 
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زوجة  وخلف  تويف  قد   - اهلل  رحمه   -  ).....( اأن  اإىل  اإ�سافة  املذكورة  املوؤ�س�سة  يف 

يف  ح�سته  عن   - اهلل  رحمه   - والدنا  تنازل  وقد   ).....( والده  وورثه  بنات  وثالث 

موؤ�س�سة ).....( وفرعيها بح�سته ال�سرعية مل�سلحة بنت ).....( مبوجب ال�سك رقم 

)...( بتاريخ 1423/4/15هـ ال�سادر من حمكمة جدة وبهذا التنازل انتهت عالقة  

)...( وورثته من بعده يف املوؤ�س�سة ).....( ثم ا�ستو�سحت الدائرة من ).....( فاأجاب 

االإجابة بنف�ص االإجابة ال�سابقة وقررا اأن هذه هي احلقيقة ومل يعد للمدعية وبناتها 

مهلة   يطلب  باأنه  وكالة  املدعي  فعقب  بعد ذلك.  اأخرى جتاههم  اأية حقوق  ومورثهم 

اإ�سافية للجل�سة القادمة يرد فيها على ما ذكر يف هذه اجلل�سة ويح�سر فيها طلباته 

اخلتامية ثم ا�ستو�سحت الدائرة من احلا�سر ).....( عن عقد �سركة املحا�سة املوؤرخ 

واأن  توقيعه �سحيح  باأن  فقرر  ك�ساهد  عليه  الظاهر  توقيعه  وعن  يف 1421/4/15هـ 

العقد �سحيح ولعدم ح�سور املدعى عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية جلل�سة 

االأطراف ح�سر وكيل املدعية )...(  وبالنداء على  املوافق 1428/7/1هـ  االأحد  يوم 

كما ح�سر ).....( و).....( ويف اجلل�سة قدم وكيل املدعية مذكرة مكونة من �سفحة 

واحدة طعن فيها يف ال�سهود الذين �سهدوا باجلل�سة املا�سية الأنهم اأ�سحاب م�سلحة 

بال�سراكة واأما فيما يتعلق مبوؤ�س�سة ).....( فذكر اأن ملكيتها انتقلت ملورث موكلته بيعًا 

مما  الباقني  ال�سركاء  ت�سليم  ومقابل  نقدًا  باملوؤ�س�سة  ح�سته   ).....( ت�سليم  مقابل 

يعادل ح�س�سهم من موجودات املوؤ�س�سة يف �سورة ب�ساعة للموؤ�س�سة ال�سعودية العاملية 

املوافق  1418/5/12هـ  يف  املوؤرخ  االنف�سال  اإقرار  �سورة  من  وا�سح  هو  كما 
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1997/9/13م وهو اإقرار الت�سفية املوؤرخ يف 1418/11/16هـ املوافق 1998/3/14م 

واأ�ساف اأنه يتم�سك مبا جاء بالعقد املوقع بني ال�سركاء يف 1415/5/22هـ امل�سادق 

ما  عليه خالف  املدعى  يقدم  والذي مل  بجدة  ال�سناعية  التجارية  الغرفة  من  عليه 

يثبت ذلك اأو ما يثبت خروجه من ال�سراكة وطلب احلكم باإثبات �سراكة موكلته وبناتها 

بال�سركة املدعى عليها وقد ت�سلم ممثل املدعى عليها �سورة من املذكرة ومرفقاتها 

نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت  عليه  وبناًء  والرد  لالطالع  مهلة  طلب  عليها  وباطالعه 

الق�سية جلل�سة يوم االأحد 1428/8/20هـ وبالنداء على االأطراف ح�سر وكيل املدعية 

)...( وتبني عدم ح�سور املدعى عليها اأو من ميثلها �سرعًا ويف اجلل�سة طلب املدعي 

وكالة احلا�سر حتديد جل�سة اأخرى لعدم ح�سور املدعى عليه اأو من ميثله �سرعًا وبناًء 

1428/11/1هـ  املوافق  االأحد  يوم  جلل�سة  الق�سية  نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت  عليه 

وبالنداء على االأطراف ح�سر وكيل املدعية )...( كما ح�سر املدعى عليه ).....( ويف 

اجلل�سة قدم املدعى عليه مذكرة مكونة من �سفحتني زود وكيل املدعية ب�سورة منها 

نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت  عليه  وبناًء  والرد  لالطالع  مهلة  طلب  عليها  وباطالعه 

وكيل  االأطراف ح�سر  وبالنداء على  االثنني 1429/1/19هـ  يوم  اإىل جل�سة  الق�سية 

املدعية )...( كما ح�سر املدعى عليه ).....( ويف اجلل�سة ذكر الطرفان اأنه ال جديد 

لديهما ويطلبا احلكم يف الق�سية فاأفهمتهما الدائرة باأن عليهم اإح�سار االأ�سالء من 

املدعني يف اجلل�سة القادمة وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية جلل�سة يوم 

االثنني املوافق 1429/2/24هـ وبالنداء على االأطراف ح�سر املدعي وكالة )...( كما 
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عن  وكالة  املدعي  من  الدائرة  ا�ستو�سحت  اجلل�سة  ويف   ).....( عليه  املدعى  ح�سر 

طلباته اخلتامية فذكر اأنه يطلب اإثبات �سراكة ).....( وبناتها من زوجها ).....( كل 

من  )...( و )...( و )...( يف املوؤ�س�سة ).....(مبقدار اخلم�ص اأو احل�سة التي كان 

املوؤ�س�سة  يف  املالية  وم�ستحقاته  اأرباحه  بيان  اإىل  اإ�سافة   ).....( مورثهن  ميلكها 

 ).....( ال�سركة  اإىل  مورث موكالتي  وفاة  بعد  �سركة  اإىل  التي مت حتويلها  املذكورة 

وب�سوؤال مدير ال�سركة املدعى عليها ).....( عن اإجابته ذكر اأن مورث املدعية وبناتها 

قد خرج من املوؤ�س�سة قبل حتويلها اإىل �سركة وقد كان خروجه من املوؤ�س�سة املذكورة 

التي اأ�سبحت �سركة بعد خروجه مقابل تنازل والده وباقي ال�سركاء ملورث املدعني عن 

موجودات موؤ�س�سة ).....( وقد قبل  )...( مورث املذكورات بالتخارج وخرج من ذلك 

الوقت واأ�سبحت موؤ�س�سة ).....( خا�سة به مقابل خروجه من املوؤ�س�سة ).....( التي 

مت حتويلها اإىل �سركة بعد خروجه ووفاته مبوجب عقد تاأ�سي�ص ال�سركة 1422/10/21هـ 

وقد ا�ستلم مورث املذكورات  موؤ�س�سة ).....( ومت ت�سفية حقوقه يف املوؤ�س�سة ).....( 

املوافق  1418/11/16هـ  يف  املوؤرخ  الت�سفية  قرار  مبوجب  �سركة  اإىل  حتولت  التي 

1998/3/14م ومن الت�سفية املذكورة يتبني اأن  )...( قد اطلع على امليزانيات وقرر 

يف  املوؤرخ  امل�ستند  وبعر�ص  ذمة  اإبراء  يعترب  اخلطاب  باأن  اهلل  رحمه  املذكور 

باأنه خا�ص مبوؤ�س�سة ).....( وال يلزم منه  1418/11/16هـ على وكيل املدعني ذكر 

ا�ستو�سحت  ثم  ال�سراكة  حمل  املوؤ�س�سة  يف  املدعيات  مورث   ).....( حقوق  ت�سفية 

من  اأخيه  تخارج  تثبت  التي  االأخرى  بيناته  عن   ).....( عليه  املدعى  من  الدائرة 
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املوؤ�س�سة ).....( فذكر اأنه ال بينة له �سوى امل�ستند املذكور املوؤرخ يف 1418/11/16هـ 

تاريخ ت�سفية  املدعى عليه عن  الدائرة من  ا�ستو�سحت  ثم  بذلك  يعلمن  واملدعيات 

املوؤ�س�سة ).....( فاأجاب باأن املوؤ�س�سة اأ�ساًل با�سم والده ).....( وقد كان  )...( و 

)...( و )...( يعملون معه يف موؤ�س�سته ومقابل عملهم وجهدهم واإدارتهم للموؤ�س�سة 

خرج  )...( مبوؤ�س�سة ).....( وخرج  )...( بفرع املوؤ�س�سة يف �سوق اجلنوبية الذي 

حوله  )...( بعد ذلك موؤ�س�سة فردية با�سمه وخرج  )...( مببلغ مايل وهو املتمثل يف 

اإ�سافة اإىل مكافاأة نهاية اخلدمة التي  اآالف ريال  راتبه ال�سهري املقدر مببلغ �سبعة 

�سجلها  و�سطب  حينها  يف  املوؤ�س�سة  انتهت  وبذلك  ريال  اآالف  ع�سرة  مببلغ  قدرت 

اأما بالن�سبة لدعواهم على ال�سركة  التابعة لها يف 1424/1/29هـ  و�سجالت الفروع 

فاإن ال�سركة قد مت اإن�سائها بعد وفاة مورثهم  )...( كما هو وا�سح يف عقد التاأ�سي�ص 

املوؤرخ يف 1422/10/21هـ ثم ا�ستو�سحت الدائرة من املدعى عليه عن العقد املوؤرخ 

يف 1421/4/15هـ فذكر املدعى عليه ).....( باأن هذا العقد عقد �سركة حما�سة بني 

بالن�سبة  واأما   ).....( املوؤ�س�سة  �ساحب  ب�سفته   ).....( والده  وبني   ).....( ابنه 

لل�سركة فال�سركة قد قامت بعد وفاة  )...( وفيها �سركاء ولي�ص لها عالقة باملوؤ�س�سة 

وعقدها يثبت اأنه لي�ص للمدعني وال ملورثهم اأية �سراكة فيها وقبل قفل املح�سر ح�سر 

بني  العالقة  حقيقة  يعلمان  اأنهما  ذكرا  لديهما  عما  وب�سوؤالهما  و).....(   ).....(

اإبراء  واأنهم  املدعيات  مورث   ).....( واأخيهما   ).....( ووالدهم   ).....( اأخيهما 

للذمة يرغبون يف اإثبات �سهادتهم لوجه اهلل ثم �سهدا قائلني ن�سهد هلل باأن �سقيقنا  
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)...( قبل وفاته قد �سفى كامل حقوقه يف املوؤ�س�سة ).....( واأنه خرج منها باأخذه 

موؤ�س�سة ).....( واأن قرار الت�سفية املوؤرخ يف 1418/11/16هـ قد اأبراأ ذمة  )...( 

وذمة والدنا مما الأخينا  )...( يف املوؤ�س�سة كما �سهدا هلل باأنه لي�ص ل�سقيقهما  )...( 

يف ال�سركة ).....( اأية �سراكة ال ظاهرة وال م�سترتة واأن  )...( قد ا�ستلم كامل حقوقه 

يف املوؤ�س�سة قبل وفاته واأنه لي�ص لزوجته وال بناته على  )...( اأو اأوالده يف ال�سركة اأية 

حقوق ح�سب علمنا مبوجب قرابتنا هكذا �سهدوا وبعر�ص ذلك على املدعي وكالة طلب 

مهلة للرجوع اإىل موكليه واالإجابة على ما دار يف هذه اجلل�سة وبناًء عليه قررت الدائرة 

االأطراف  على  وبالنداء  1429/3/22هـ  االأحد  يوم  جل�سة  اإىل  الق�سية  نظر  تاأجيل 

ح�سر املدعي وكالة )...( كما ح�سر املدعى عليه اأ�سالة ).....( ويف اجلل�سة قدم 

املدعي وكالة مذكرة ذكر فيها اأن ال�سهود �سركاء وي�سهدون الأنف�سهم و�سهادتهم غري 

اأنف�سهم �سررًا وقد زود املدعي ب�سورة من املذكرة وباطالعه  مقبولة ويدفعون عن 

قررت  عليه  وبناًء  فيها  جاء  ما  على  الرد  يف  ال�سابقة  باأقواله  يكتفي  اأنه  قرر  عليها 

الدائرة تاأجيل الق�سية للدرا�سة والتاأمل يف جل�سة هذا اليوم وبالنداء على االأطراف 

عما  املدعية  من  الدائرة  ا�ستو�سحت  اجلل�سة  ويف   ).....( اأ�سالة  املدعية  ح�سرت 

مورث  قبل  من  بيعها  واأن   ).....( للموؤ�س�سة  امتداد  هي   ).....( ال�سركة  اأن  يثبت 

املدعى عليه على املدعى عليه واأبنائه هو بيع �سوري ولي�ص حقيقي وبالتايل فاإن موكلته 

وبناتها لهن حقوق يف املوؤ�س�سة ).....( التي هي يف احلقيقة ال�سركة ).....(، فاأنكر 

املدعى عليه دعوى ال�سورية واأكد اأن مورث املدعية وبناتها قد تويف قبل والده وبالتايل 
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فاإنه ال يرث يف ال�سركة ).....( فعقبت املدعية باأنها هي وبناتها �سريكات يف املوؤ�س�سة 

).....( مبوجب االإقرار املوؤرخ يف 1415/5/17هـ وهذا االإقرار �سريح بح�ستنا يف 

املوؤ�س�سة بن�سبة اخلم�ص وبالتايل فاإن بيع والد مورثنا للموؤ�س�سة على املدعى عليه يدل 

على ا�ستمرار ح�سة مورثنا يف ال�سركة التي اأن�ساأها بعد ا�ستالمه للموؤ�س�سة حمل البيع 

مورث   )...( باأن  عليه  املدعى  فعقب  احل�سة  هذه  عن  يحا�سبنا  مل  عليه  واملدعى 

موؤ�س�سة  خروجه  مقابل  اأخذ  وقد  وفاته  قبل  ال�سركة  من  خرج  قد  وبناتها  املدعية 

).....( مبوجب االإقرار املوؤرخ يف 1418/11/16هـ فعقبت املدعية باأن االإقرار املوؤرخ 

وال   ).....( موؤ�س�سة  ال�سركاء يف  مورثنا حل�س�ص  �سراء  يثبت  يف 1418/11/16هـ 

يثبت التخارج من املوؤ�س�سة ).....( التي بيعت �سوريًا على املدعى عليها وحولها اإىل 

االأطراف  وبعد ح�سور  للمداولة  رفعت اجلل�سة  ثم  االكتفاء  الطرفان  قرر  ثم  �سركة 

�سركة يف  اإىل  املوؤ�س�سة ).....(  تعديل عقد  املدعية هل مت  الدائرة من  ا�ستو�سحت 

حياة مورثهم  )...( ووالده  )...( فقررت باأنها قد حتولت اإىل �سركة بني االأب )...( 

واأوالد املدعى عليه من دون اأن يعلم )...( ثم بعد ذلك باع ورثة االأب )...( ح�ستهم 

على  )...( وكررت نفيها تخارج مورثها )...( من املوؤ�س�سة التي زوجها �سريك فيها 

من االأ�سا�ص مبوؤ�س�سة ).....( فاأفهمت الدائرة املدعية باأن لها ولبناتها ميني املدعى 

عليه على ت�سفية حقوق مورثهم )...( حال حياته من املوؤ�س�سة ).....( واأنه قد خرج 

حقوق  اأية  املذكورة  املوؤ�س�سة  يف  لهم  يبقى  مل  واأنه  ح�سته  مقابل   ).....( مبوؤ�س�سة 

وبعر�ص ذلك عليها قررت ب�سفتها اأ�سالة ووكيلة عن بناتها عدم قبول ميني املدعى 

عليه ثم رفعت اجلل�سة للمداولة. 
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وحيث اإن املدعية تطالب باإثبات �سراكة مورثها يف املوؤ�س�سة ).....( بن�سبة اخلم�ص 

1415/5/22هـ  يف  املوؤرخ  مورثها  والد  من  ال�سادر  االإقرار  اإىل  ذلك  يف  م�ستندة 

واملن�سو�ص فيه على اأن ال�سيد )...( �سريك بن�سبة اخلم�ص وهو مدير عام املوؤ�س�سة يف 

جدة، وحيث اإنه باطالع املدعى عليه على العقد ال�سالف ذكره مل ينكره اإال اأنه ذكر اأن 

ال�سراكة قد مت ت�سفيتها مبوجب قرار الت�سفية بني ال�سركاء املوؤرخ يف 1418/11/16هـ 

واملقدم للدائرة مقابل اأن يتخارج مورث املدعية مبوؤ�س�سة ).....( واأن ال يكون هناك 

اأية مطالبات ملوؤ�س�سة ).....( على املوؤ�س�سة ).....(، وحيث اإنه باطالع الدائرة على 

عقد تاأ�سي�ص ال�سركة ).....( املوؤرخ يف 1422/10/21هـ التي تطالب املدعية باإثبات 

�سراكة مورثها فيها مل يتبني لها ما يثبت �سراكة مورث املدعية يف ال�سركة كما تبني 

اأن عقد تاأ�سي�ص ال�سركة الحق لالإقرار املوقع من والد مورث املدعية كما اأنه قد ن�ص 

يف عقد تاأ�سي�ص ال�سركة ).....( على اأن حمل العقد هي املوؤ�س�سة ).....( االأمر الذي 

الدائرة يف جل�سة  اأمام  اإنه قد ح�سر  وفاته، وحيث  قبل  املدعية  يوؤكد تخارج مورث 

يوم االأحد املوافق 1428/5/24هـ وجل�سة يوم االثنني املوافق 1429/2/24هـ كل من 

).....( و).....( و�سهدا اأمام الدائرة قائلني: اإنه اإبراء للذمة ن�سهد هلل باأن �سقيقنا 

)...( قبل وفاته قد �سفى كامل حقوقه يف املوؤ�س�سة ).....( واأنه خرج منها باأخذه 

اأبراأ ذمة )...(  املوؤرخ يف 1418/11/16هـ قد  الت�سفية  واأن قرار  موؤ�س�سة ).....( 
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وذمة والدنا مما الأخينا )...( يف املوؤ�س�سة كما �سهدا هلل باأنه لي�ص ل�سقيقهم )...( يف 

ال�سركة ).....( اأية �سراكة ال ظاهرة وال م�سترتة واأن )...( قد ا�ستلم كامل حقوقه 

يف املوؤ�س�سة قبل وفاته واأنه لي�ص له اأو لزوجته وال بناته على )...( اأو اأوالده يف ال�سركة 

اأية حقوق ح�سب علمنا مبوجب قرابتنا هكذا ن�سهد، وملا كانت هذه �سهادة مو�سلة، 

ومل يكن لل�ساهدين اأية م�سلحة ظاهرة منها، وحيث اإنهما لي�سا �سريكني يف ال�سركة 

�سركة  عقد  اأحدهما  ح�سر  املذكورين  ال�ساهدين  اإن  وحيث   ،).....( عليها  املدعى 

املحا�سة املدعى عليها واأحدهما �سهد على عقد حتويل املوؤ�س�سة اإىل �سركة يف حال 

حياة والده كما اأنهما يقربان لطريف الدعوى، فهما يقربان بقرابة العمومة لـ).....( 

املدعى عليه وبالقرابة نف�سها للبنات املدعيات مما ينفي عن �سهادتهما اأية �سبهة كما 

اأنه ال يظهر اأن لهما م�سلحة ظاهرة من ال�سهادة. 

وحيث اإن املدعيات مل يطعّن يف عدالتهما، ومل يقبلن بيمني املدعى عليه، كما يظهر 

من خالل التاأمل يف االأوراق اأن ).....( �ساحب املوؤ�س�سة املدعى عليها قد قام ب�سطب 

ال�سطب  �سهادة  مبوجب  وذلك  �سركة  اإىل  لتحويلها  متهيدًا  موؤ�س�سته  فروع  �سجالت 

الريا�ص،  يف  املوؤ�س�سة  بفرع  اخلا�ص  1424/1/29هـ  بتاريخ  )254/ف/ج(  رقم 

بفرع  بتاريخ 1424/1/29هـ اخلا�سة  رقم )255/ف/ج(  ال�سطب  �سهادة  ومبوجب 

املوؤ�س�سة بال�سوق اجلنوبي بجدة، ومبوجب �سهادة ال�سطب رقم )257/ف/ج( بتاريخ 

1424/1/29هـ اخلا�سة بفرع املوؤ�س�سة بربيدة وقد ن�ص يف �سهادات ال�سطب املذكورة 

اأعاله اأن �سبب ال�سطب هو حتويل املوؤ�س�سة اإىل �سركة وقد مت ختم ال�سهادات املذكورة 
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اأعاله بخامت فرع وزارة التجارة بجدة كما اأن عقد حتويل املوؤ�س�سة املدعى عليها اإىل 

واأما  بتاريخ 1423/2/14هـ،  التجارة  وزارة  قبل  امل�سادقة عليه من  �سركة قد متت 

ما ذكرته املدعية من اأن متلك مورثها ملوؤ�س�سة ).....( اإمنا كان عن طريق ال�سراء 

ولي�ص تخارجًا من �سركة املحا�سة فاإن هذا الدفع ال وجه له اإذ اإنه بالتاأمل يف االأوراق 

يالحظ اأن مالك املوؤ�س�سة ).....( قد �سفى حقوق �سركائه املحا�سني عن طريق منح 

كل واحد منهم فرعًا من فروع املوؤ�س�سة مقابل ح�سته يف �سركة املحا�سة، حيث اأعطى 

ابنه  )...( مورث املدعيات موؤ�س�سة ).....( مقابل ح�سته. واأعطى ابنه  )...( فرع 

ون�ص  بتاريخ 2000/7/1م  بجدة  باحمرز  اجلنوبية مبركز  ب�سوق   ).....( املوؤ�س�سة 

يف العقد على اأن ملكية هذا الفرع قد انتقلت اإىل ).....( مقابل ح�سته يف املوؤ�س�سة 

).....(، واأما ال�سريك الثالث ).....( فقد بقيت ح�سته يف �سركة املحا�سة وظهرت 

يف ال�سركة اجلديدة املوؤ�س�سة بتاريخ 1422/10/21هـ املوافق 2002/1/5م، مما يدل 

على اأن مورث املدعيات قد تخارج من �سركة املحا�سة بتملكه ملوؤ�س�سة ).....( اإقرار 

اأ�سماء  فيه  و�سح  والذي  1999/6/15م  املوافق  1420/3/1هـ  يف  املوؤرخ  ال�سركاء  

ال�سركاء يف املوؤ�س�سة ال�سعودية العاملية للتوكيالت والتجارة ون�سيب كل �سريك والذي 

ظهر فيه باأن ال�سركاء يف املوؤ�س�سة املدعى عليها هم اأربعة فقط: ).....(، و).....(، 

و).....(، و).....(، ومل يرد ملورث املدعيات اأي ذكر يف هذا االإقرار وهو موقع من 

ال�سركاء االأربعة واملحا�سب ).....(. 

واإذا كان االأمر كذلك وكانت بينة املدعيات غري مو�سلة، فاإن الدائرة تنتهي اإىل اأنه 
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يتعني عليها رف�ص الدعوى لعدم ثبوتها �سرعًا اأو نظامًا. 

لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، 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 5/640/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 203/د/جت/21 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1290/اإ�س/7 لعام1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/6/19هـ

مال  راأ�س  �ضمان   - احل�ضة  ا�ضرتداد   - املال  راأ�س  اإعادة  طلب  حما�ضة-  �ضركة 

ال�ضركة- تخارج.

مطالبة املدعي احلكم با�ستعادة راأ�ص ماله من ال�سركة التي اأقامها مع املدعى عليه 

الطلب  هذا  خمالفة   - ال�سراكة  يف  ماله  راأ�ص  ا�ستعادة  يف  طلباته  املدعي  ح�سر   -

للقاعدة املجمع عليها يف اأحكام ال�سركة من اأنه ال يجوز فيها �سمان راأ�ص املال الأي 

اإال بطريق  ا�سرتداد ح�سته فيها  ال�سركة  ال�سركاء يف  اأطرافها - ال يجوز الأحد  من 

ذلك:  موؤدى   - معهم  الت�سفية حال اخلالف  اأو  ال�سركاء  مع  التوافق  حال  التخارج 

رف�ص الدعوى. 

تتح�سل وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة االإدارية مبنطقة املدينة املنورة 

املدعي بالئحة ادعاء يخت�سم فيها املدعى عليه قيدت ق�سية بالرقم امل�سار اإليه اأعاله، 

واأحيلت اإىل هذه الدائرة ومت حتديد جل�سة يوم االأحد 1430/6/14هـ موعدًا لنظرها 

وبالنداء على االأطراف ح�سر املدعي اأ�سالة ).....( وح�سر املدعى عليه اأ�سالة )..( 
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ت�ساركت مع املدعى عليه و�سريكًا  اأين  الدائرة املدعي عن دعواه فقال  �ساألت  وفيها 

اآخر على اإن�ساء �سركة با�سم )...( واأن�ساأنا �سركة حما�سة بذلك وا�ستاأجرنا ق�سمًا من 

مركز )...( وا�ستمرت الدرا�سة ملدة ن�سف �سنة وكان ربح هذه الفرتة خم�سة اآالف 

ريال ثم بعد دخول العطلة ال�سيفية قام املدعى عليه ببيع املدر�سة وحمتوياتها على 

�سخ�ص يدعى )...( ومل يخربين املدعى عليه بهذا البيع وخالف بذلك املادة الرابعة 

من العقد املربم بيننا واأطلب اإلزام املدعى عليه باإعادة راأ�ص مايل يف هذه ال�سراكة 

وقدره )400000( اأربعمائة األف ريال علمًا اأن ال�سريك الثالث قد خرج من ال�سراكة 

قبل عملية البيع التي قام بها املدعى عليه وب�سوؤال املدعى عليه اجلواب قدم مذكرة 

باأن ما ذكره املدعي من  اأرفق معها �سبع م�ستندات انتهى فيها  مكونة من �سفحتني 

ال�سراكة �سحيح وقال: احلقيقة اأنه بعد اإبرام عقد ال�سراكة قمنا با�ستئجار مبنى يف 

االإ�سكان ملدة خم�ص �سنوات ثم قام �ساحب هذا املبنى بو�سع جهاز ا�ستقبال اجلوال 

اآبائهم عليهم من  على هذا املبنى االأمر الذي �سبب ان�سحاب بع�ص الطالب خلوف 

تاأثري برج اجلوال ثم قمنا با�ستئجار ق�سم يف مركز االأمري �سلطان االجتماعي لف�سل 

درا�سي واحد مببلغ مقطوع قدره خم�سة اآالف ريال مبوافقة ال�سركاء على هذا ال�سرط 

االإيجار  ودفع  املكان  اإخالء  اإدارة اجلمعية  منا  الدرا�سي طلبت  الف�سل  انتهاء  وبعد 

تاريخ  اأنه حتى  بتاريخ 1429/5/19هـ حمتواها  توقيع ورقة  ال�سركاء ومت  ثم اجتمع 

1429/5/25هـ اإذا مل يتقدم اأحد ال�سركاء بطلب ل�سراء االأثاث فاإن ال�سريك ).....( 

�سيقوم ببيع االأثاث بنف�سه واملدعي هو الذي قام باالت�سال على مدير اجلمعية )...( 
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وعر�ص عليه بيع االأثاث واأما ما ذكره املدعي من عدم علمه بالبيع فهو غري �سحيح 

الثالثة  الفقرة  يحكم خالفنا  الذي  واإمنا  �سحيح  الرابعة غري  الفقرة  اإىل  وا�ستناده 

بحل  قرار  اتخاذ  مت  فقد  وت�سفيتها  ال�سركة  بانق�ساء  اخلا�سة  ال�سركة  لعقد  ع�سر 

لها  تعر�ست  التي  اخل�سارة  مع  ميكن  ال  ماله  راأ�ص  اإعادة  وطلبه  وت�سفيتها  ال�سركة 

ال�سراكة مت ت�سليم املدعي ن�سخة من هذه املذكرة ومرفقاتها وب�سوؤاله الرد ما ت�سمنته 

طلب مهلة لذلك. 

ويف جل�سة يوم االأحد 1430/7/19هـ قدم املدعي مذكرة مكونة من خم�ص �سفحات 

اأرفق معها عدد من امل�ستندات وا�ستعد بت�سليم املدعى عليه ن�سخة منها. 

ويف جل�سة هذا اليوم قدم املدعى عليه مذكرة مكونة من �سفحتني ت�سلم املدعي ن�سخة 

منها وب�سوؤاله الرد عليها قال: ال جديد فيها ي�ستحق الرد، ثم �ساألته الدائرة ح�سر 

طلباته يف الدعوى فقرر اأنه يح�سرها يف طلبه ا�ستعادة راأ�ص ماله ثم �ساألت الدائرة 

املدعي عما ذكره من اأن امل�سروع ربح خم�سة اآالف ريال فقرر اأنه ح�سبت عن طريق 

خ�سم امل�ساريف من االإيرادات ملدة ف�سل درا�سي واحد وقرر الطرفان اكتفاءهما 

مبا �سبق اأن قدماه ولي�ص لديهما ما يودان اإ�سافته، وبناًء عليه قررت الدائرة احلكم 

يف الق�سية ملا يلي من االأ�سباب. 

ملا كان املدعي يهدف من دعواه اإىل ا�ستعادة راأ�ص ماله من ال�سركة التي اأقامها مع 
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املدعى عليه وهو ما ح�سر به دعواه يف جل�سة النطق باحلكم، وملا كان طلب ا�ستعادة 

ال  اأنه  ال�سركة من  اأحكام  عليها يف  املجمع  القاعدة  يخالف  ال�سراكة  املال من  راأ�ص 

يجوز فيها �سمان راأ�ص املال الأي من اأطرافها، فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�ص دعوى 

املدعي. 

وت�سري الدائرة اإىل اأنه لل�سريك اإذا رغب يف ا�سرتداد ح�سته من ال�سركة التخارج مع 

�سريكه يف حال التوافق اأو الت�سفية يف حال اخلالف. 

رقم  مدين  �ضجل   ).....( من  املقامة  الدعوى  برف�س  الدائرة  حكمت  لذلك 

)...................( �ضد ).....( �ضجل مدين رقم )...............(؛ ملا هو مو�ضح 

يف االأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، 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 1/456/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 144/د/جت/6 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1297/اإ�س/7 لعام1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/6/22هـ

�ضركة حما�ضة - الذمة املالية لل�ضركة - تف�ضري العقد - ال�ضريك الظاهر -مناف�ضة 

غري م�ضروعة.

مطالبة املدعي احلكم باأن جميع الت�سرفات التي قام بها املدعى عليه داخلة يف نطاق 

ال�سراكة بينهما �سواء متت با�سم املدعى عليه ال�سخ�سي اأو با�سم اإحدى ال�سركات اأو 

املوؤ�س�سات امل�سجلة با�سمه اأو با�سم مكتب ).....( حمل ال�سراكة بينهما اأو اأي اأعمال 

جتارية اأخرى- االأ�سل يف ال�سركات اأنه ال يدخل يف ذمتها املالية �سوى االأن�سطة التي 

اأو با�سم �ساحب �سجلها ب�سرط ثبوت متويلها من اأموالها - الن�ص يف  متت با�سمها 

عقد ال�سراكة بني طريف النزاع على حتديد راأ�ص مال ال�سركة بينهما مببلغ حمدد - 

اأثره: ا�ستقالل اأموال ال�سريكني عن اأموال ال�سركة فال حتت�سب �سمن هذه ال�سراكة اإال 

اأن كانت تلك الت�سرفات بتمويل من ال�سركة اأو م�سرة بها - الن�ص يف عقد ال�سراكة 

على اأن يكون املكتب وجميع الت�سرفات با�سم املدعى عليه يحقق و�سف نوع ال�سراكة 

باأنها حما�سة واأن املدعى عليه هو ال�سريك الظاهر فيها واملدعي هو ال�سريك اخلفي، 

وال يعني ذلك الن�ص اأن جميع االأن�سطة التي قام بها املدعى عليه ولو من ماله اخلا�ص 

تعود اإىل ال�سراكة لتناق�ص ذلك مع ما ت�سمنه العقد من حتديد راأ�ص مال ال�سراكة 

وبالتايل ا�ستقالله عن اأموال ال�سركاء - موؤدى ذلك: رد الدعوى. 
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املادتان )23، 24( من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 

1385/3/22هـ.

تتلخ�ص وقائع هذه الق�سية بالقدر الالزم الإ�سدار هذا احلكم يف تقدم وكيل املدعي 

اإىل ديوان املظامل بالئحة دعوى جاء فيها: �سبق اأن قام موكلي بتكوين �سركة حما�سة 

منا�سفًة بينه وبني املدعى عليه �سميت مبكتب )...( التجاري، وقد ن�ص البند )ثانيًا( 

من العقد املربم يف 1409/10/10هـ على اأن يكون املكتب وجميع الت�سرفات با�سم 

املدعى عليه، كما ن�ص البند )رابعًا( على اأن اأهداف ال�سركة جتارية واأن منها تداول 

االأ�سهم والوكاالت التجارية واال�سترياد والت�سدير واملقاوالت واالأعمال العقارية واأية 

اأعمال جتارية اأخرى، وقد ا�ستمر املدعى عليه منذ ذلك احلني يدير اأعمال ال�سركة 

ال�سخ�سي  با�سمه  واأحيانًا  التجاري   )...( مكتب  با�سم  اأحيانًا  وي�سارك  ويت�سرف 

وت�ساعفت  ال�سراكة  منت  حتى  با�سمه،  امل�سجلة  املوؤ�س�سات  اإحدى  با�سم  واأحيانًا 

�سدر  ثم  معه،  موكلي  �سراكة  ا�ستمرار  اأنكر  ذلك  بعد  عليه  املدعى  اأن  اإال  اأرباحها، 

و�سريان  ثبوت  مت�سمنًا  بالريا�ص  املظامل  بديوان  اخلام�سة  التجارية  الدائرة  حكم 

جعل  لل�سراكة  اإنكار  من  عليه  املدعى  من  بدر  ما  اإن  وحيث  الطرفني،  بني  ال�سراكة 
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التعاون والتفاهم بني ال�سريكني م�ستحياًل، لذا فاإن موكلي يطلب حل ال�سركة وتعيني 

اأجراها املدعى  من يقوم بت�سفيتها وتوجيه امل�سفي بح�سر جميع الت�سرفات التي 

عليه �سواًء با�سم مكتب )...( التجاري اأو با�سمه ال�سخ�سي اأو با�سم اإحدى املوؤ�س�سات 

اأية  اأو  العقارية  باالأعمال  اأو  باالأ�سهم  الت�سرفات  هذه  تعلقت  �سواًء  با�سمه  امل�سجلة 

اأعمال جتارية اأخرى. هذا حا�سل الئحة الدعوى. 

مدون يف حما�سر  هو  ما  وفق  النظر  با�سرت  الدائرة  هذه  اإىل  الق�سية  اإحالة  وبعد 

خال�ستها  مرافعات  خاللها  الطرفان  تبادل  للنظر  جل�سات  عدة  وحددت  ال�سبط 

كاالآتي: 

دعوى املدعي:  

بناًء على املادة )2( و)4( و)9( من عقد ال�سراكة واملادة )23( من نظام ال�سركات 

اأطلب ت�سفية ال�سراكة بح�سر جميع االأعمال التي قام بها املدعي مما هو مدرج يف 

املادة )4( �سواًء قام بها با�سم املكتب اأو با�سمه �سخ�سيًا اأو با�سم اإحدى موؤ�س�ساته. 

جواب املدعى عليه )1427/11/11هـ(: 

* ال�سركة هي �سركة حما�سة براأ�ص مال قدره مليون ريال. 
اأو  �سجالت  اأي  فلي�ص هناك  املدعي،  الن�ساط مبعرفة  اأوقفت  فقد  للخ�سائر  نظرًا   *
م�ستندات اأو ح�سابات لفوات املدة النظامية لالحتفاظ بها وهي )10( �سنوات مبوجب 

املادة )8( من نظام ال�سركات. 

* بخ�سو�ص االأن�سطة الواردة يف املادة )4( من عقد ال�سراكة فاإن ال�سركة مل متار�ص 
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اأيًا من تلك االأن�سطة �سوى ن�ساط تداول االأ�سهم بالعمولة حل�ساب ال�سركاء والغري. 

)مادة  االعتبارية  بال�سخ�سية  تتمتع  ال  الأنها  للت�سفية  تخ�سع  ال  املحا�سة  �سركة   *
)40( من نظام ال�سركات "... ال تخ�سع الإجراءات ال�سهر"(. 

غري  طلب  موؤ�س�ساتي  اإحدى  با�سم  اأو  با�سمي  اأجريتها  التي  الت�سرفات  ح�سر   *
اأن  والقاعدة  التجارية،  اأن�سطتي  �سحيح؛ الأن مكتب )...( كيان جتاري م�ستقل عن 

"االأمر بالت�سرف يف ملك الغري باطل".
* ال�سركة لها راأ�ص مال مق�سم كح�س�ص، وح�س�ص راأ�ص املال التي يديرها ال�سريك 

املدير تكون م�ستقلة عن اأمواله اخلا�سة وال تختلط مع عنا�سر ذمته االأخرى. 

* اتفق الطرفان اأن يكون امل�سمى التجاري لل�سركة هو )مكتب )...( التجاري( فال 
اأكون م�سوؤواًل اإال يف حدود االأعمال التي مار�ستها با�سم املكتب حمل ال�سراكة. 

التي  الت�سرفات  على ح�سر جميع  دليل  فيها  لي�ص  ال�سراكة  عقد  من   )9( املادة   *
اأجريتها �سواًء با�سم املكتب اأو با�سمي. 

ومنقولة  ثابتة  واأ�سواًل  نقدية  اأموااًل  ميلكان  والطرفان  ال�سراكة  تاأ�سي�ص  قبل  من   *
ت�سل اإىل مئات املاليني من الرياالت، وراأ�ص مال ال�سراكة جمرد مليون ريال، اأي اأن 

الطرفني جعال اأموالهما اخلا�سة م�ستقلة عن ال�سراكة. 

رد املدعي )1428/3/14هـ(: 

* ادعى املدعى عليه اأنه مبوجب العقد فاإن على �سركة املحا�سة اأن متار�ص ن�ساطها 
با�سم موكله وعن طريق مكتب )...( التجاري، وجوابنا باأن ال�سق االأول من ادعائه 
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الت�سرفات  جميع  اأن  على  ن�ص  العقد  من  الثاين  فالبند  فال،  الثاين  واأما  �سحيح 

التي  الت�سرفات  بع�ص  اأن  مبا  ولكن   ،).....( تكون  اأن  يجب  الغري  مع  واملعامالت 

يجريها املدعى عليه با�سمه قد ال تدخل �سمن ن�ساط ال�سركة كان البد من و�سع ا�سم 

اأو �سعار لتعنون به امليزانيات واحل�سابات اخلا�سة بال�سركة، ومت االإتفاق على اأن يكون 

هذا اال�سم اأو العنوان هو مكتب )...( التجاري، اإال اأن التعامل مع الغري يجب اأن يبقى 

با�سم املدعى عليه �سخ�سيًا مت�سيًا مع العقد وحتى ال تفقد �سركة املحا�سة �سفتها، 

عنوانًا  ال�سركاء  لها  اتخذ  اإذا  ت�سامن  اإىل  تنقلب  املحا�سة  �سركات  اأن  يخفى  ال  اإذ 

ال�سرط  بهذا  يتقيد  عليه مل  املدعى  فاإن  ومع ذلك  العنوان،  بهذا  الغري  مع  وتعاملوا 

واإمنا اعترب جميع موؤ�س�ساته و�سركاته ال�سورية ا�سمًا له وبداأ مبمار�سة اأن�سطة ال�سركة 

اأحيانًا با�سمه ال�سخ�سي واأحيانًا با�سم اإحدى موؤ�س�ساته و�سركاته، فمثاًل عندما قام 

ب�سراء اأ�سهم من اأ�سهم بنك اجلزيرة ومن الفنادق ومن املوا�سي ومن �سركة الراجحي 

 )...( مكتب  ح�ساب  من  قيمتها  �سحب  ال�سخ�سي  با�سمه  ذلك  وكان  امل�سرفية 

التجاري، املرفقات من )2( اإىل )12(، وعندما ا�ستاأجر مقر مركز اأ�سواق الربوة من 

االأمانة ملدة )15( عامًا با�سم مكتب )...( التجاري، مرفق )13(، بداأ يوؤجر املحالت 

با�سم ال�سركة ال�سورية امل�سماة )�سركة )...( العقارية(، مرفق )14( وعندما قام 

بتجديد ا�سرتاك مكتب )...( التجاري يف الغرفة التجارية دفع املبلغ من ح�ساب تلك 

ال�سركة، مرفق )15(، وعندما فتح ح�سابًا با�سم هذه ال�سركة لدى البنك املتحد طلب 

من البنك حتويل الت�سهيالت املمنوحة للمكتب حل�سابها، مرفق )16(، وكذلك طلب 
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من مدير بنك الريا�ص تغطية العجز يف ح�سابها من ح�سابه ال�سخ�سي، مرفق )17(، 

بح�سابه  اأودعه   ،)18( مرفق  التجاري،   )...( مكتب  با�سم  �سيكًا  ا�ستلم  وعندما 

الت�سوية  اأجرى  العمال  بع�ص  ح�ساب  بت�سوية  قام  وعندما   ،)19( مرفق  ال�سخ�سي، 

على ح�ساب �سركة )...( العقارية، مرفق )20( و)21(، وعندما اعرت�سا على هذه 

الت�سوية وا�ستكيا على اللجنة العمالية خا�سمهما با�سم مكتب )...( التجاري، مرفق 

)22(، بل اإنه عندما اأ�سدر �سيكًا مببلغ )38( مليون  ريال الأمر مكتب )...( التجاري 

قام باإيداعه يف ح�سابه ال�سخ�سي ببنك الريا�ص )حي غبريا(، مرفق )23(، وعندما 

اأ�سدر وكالة لفهد الدري�ص يف عام 1421هـ اأعطاه اخليار يف قب�ص الديون واالإيجارات 

عليه  املدعى  مار�ص  وقد   ،)24( مرفق  التجاري،   )...( مكتب  ا�سم  اأو  با�سمه  اإما 

هذا االأ�سلوب لكي يتمكن من فرز االأن�سطة والت�سرفات على هواه، فاإن كانت ربحية 

الت�سرف عالية وم�سمونة احتفظ بها لنف�سه واأخفاها، واأما اإن كانت ربحية الن�ساط 

متدنية اأو م�سكوك فيها اأو نتج عن الن�ساط خ�سارة اعتربه حل�ساب ال�سركة. 

فقد  املحا�سة  ب�سركة  حلقت  التي  الكبرية  للخ�سائر  نظرًا  اأنه  عليه  املدعى  ادعى   *
اأوقف موكله ن�ساطها بعلم ومعرفة واطالع موكلي، وجوابنا باأن هذا غري �سحيح ولو 

كانت خا�سرة ملا تهرب من املحا�سبة، ثم اإن ادعاءه هذا ادعاء غري حمرر. 

* ذكر املدعى عليه اأنني مل اأثر نزاعًا اإال بعد م�سي )13( �سنة من تاأ�سي�ص ال�سركة، 
وال�سبب يف ذلك؛ الأن املدعى عليه مل ينكر ال�سراكة اإال موؤخرًا، خ�سو�سًا بعد اإقامة 

دعواه �سد م�سرف الراجحي اأمام اللجنة امل�سرفية. 
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* كيف للمدعى عليه اأن يتم�سك باأن ال�سركة قد انتهت منذ )15( عامًا رغم �سدور 
حكم الدائرة التجارية اخلام�سة با�ستمرار ال�سراكة. 

* اأما عن قوله باأنه بعد م�سي املدة النظامية من انتهاء ال�سركة فاإنه مل يعد يحتفظ 
باأي �سجالت اأو م�ستندات اأو ح�سابات تخ�ص ال�سركة، فاجلواب: من قال اإن ال�سركة 

قائمة  زالت  ال  اأنها  مت�سمنًا  اخلام�سة  التجارية  الدائرة  حكم  �سدر  وقد  انتهت  قد 

وم�ستمرة، وكيف ي�سح له احت�ساب املدة من واقعة ثبت �سرعًا عدم �سحتها، ثم كيف 

التجارة  لوزارة  باالأم�ص  وقد قدم  اأو ح�سابات  م�ستندات  اأي  لديه  يعد  باأنه مل  يزعم 

بح�سابات  تتعلق  عديدة  م�ستندات  اخلام�سة  التجارية  وللدائرة  امل�سرفية  وللجنة 

موكلي  تقدم  اأن  بعد  اإنه  بل   ،)28( اإىل   )26( من  املرفقات  وم�ستحقاتها،  ال�سركة 

م�ستندات  واأ�سول  ب�سور  وزوده  ال�سلح  عليه  عر�ص  املظامل  لديوان  االأوىل  بدعواه 

موكلي  ال�سلح فرتك  باأنه جاد يف  انطباعًا  موكلي  لدى  وخلق  تعامالته  بع�ص  ت�سمل 

اإقناع موكلي ليكون اإىل جانبه يف الدعوى  اأن هدفه  اأن تبني  الدعوى و�سطبت، وبعد 

التي اأقامها �سد م�سرف الراجحي اأوقف موكلي التفاو�ص معه وا�ستاأنف الدعوى من 

جديد. 

* ادعى املدعى عليه باأن ال�سركة مل تزاول منذ تاأ�سي�سها وحتى التوقف املزعوم لن�ساطها 
�سوى تداول االأ�سهم بالعمولة، وجوابنا: اأن املدعى عليه قام ب�سراء كميات كبرية من 

االأ�سهم املختلفة اأحيانًا با�سمه ال�سخ�سي كما ين�ص عليه العقد ومن ذلك املرفقات 

من )2( اإىل )12(، واأحيانًا با�سم املكتب، ومن ذلك املرفقات من )32( اإىل )103(، 
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وقام بتاريخ 1411/2/27هـ با�ستئجار اأر�ص اأ�سواق الربوة ملدة )15( عامًا من اأمانة 

مدينة الريا�ص با�سم مكتب )...( التجاري، مرفق )13(، ثم قام بتاأجري املعار�ص 

م�ستخدمًا ا�سم �سركة )...( العقارية كموؤجر، مرفق )14(، وبعد اأن اأو�سكت مدة هذا 

العقد على االنتهاء قام بتاريخ 1424/11/18هـ بطلب جتديد العقد ملدة )15( عامًا، 

ال�سمو امللكي االأمرية )...( با�سم  اأر�سًا من �ساحبة  ا�ستاأجر  مرفق )30(، وكذلك 

م�ستخدمًا  الوزير  اأ�سواق  مركز  عليها  واأقام   ،)104( مرفق  العقارية،   )...( �سركة 

ا�سم مكتب )...( التجاري، مرفق )29(، وقام بامل�ساهمة مع والده يف االأر�ص الواقعة 

جنوب جامعة االإمام مببلغ اثني ع�سر مليون ريال و�سدد القيمة مبوجب �سيكني من 

بتنفيذ م�سروع فلل  اإىل )110(، وقام  املرفقات من )105(  التجاري،  مكتب )...( 

 ،)113( اإىل   )111( من  املرفقات   ،)...( مكتب  ح�ساب  على  التكلفة  وقيد  الربوة 

مرفق   ،)...( مكتب  ح�ساب  على  التكلفة  وقيد  العليا  عمارة  م�سروع  بتنفيذ  وقام 

وباالكتتاب  ثليم، مرفق )116(،  اأر�ص  بامل�ساهمة يف  )114( و)115(، وكذلك قام 

ب�سركة الت�سنيع الوطنية، مرفق )117( و)118(، وال�سركة الوطنية ل�سناعة ودباغة 

و�سركة مربد، مرفق )124( و)125(،  اإىل )123(،  املرفقات من )119(  اجللود، 

وكذلك قام بن�ساط ا�سترياد �سيارات مر�سيد�ص، املرفقات من )126( اإىل )129(، 

وغري ذلك كثري وكثري، واإذا كان املدعى عليه قد اأنكر مزاولته لالأن�سطة اأعاله مع اأنه 

�سبق اأن �سجلها حل�ساب املكتب وقيد القيمة عليه فما بالكم باالأن�سطة العديدة االأخرى 

التي مار�سها املدعى عليه ومل ي�سجلها حل�ساب املكتب واإمنا اأخفاها اأو �سجلها باأ�سماء 
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الأي طرف من  اأنه )ال يحق  والتي ن�ست على  العقد  املادة )9( من  اأخرى، خمالفًا 

الطرفني ممار�سة اأية اأعمال مماثلة لتلك التي متار�سها ال�سركة اإال بعد احل�سول على 

موافقة كتابية من الطرف االآخر(، وخمالفًا املادة )23( من نظام ال�سركات والتي 

ن�ست على اأنه )ال يجوز لل�سريك، دون موافقة باقي ال�سركاء اأن ميار�ص حل�سابه اأو 

حل�ساب الغري ن�ساطًا من نوع ن�ساط ال�سركة وال اأن يكون �سريكًا يف �سركة تناف�سها اإذا 

م�سوؤولية  �سركة ذات  اأو  تو�سية  �سركة  اأو  ت�سامن  �سركة  االأخرى  ال�سركة  كانت هذه 

حمدودة. واإذا اأخل اأحد ال�سركاء بهذا االلتزام كان لل�سركة اأن تطالبه بالتعوي�ص اأو 

اأن تعترب العمليات التي قام بها حل�سابه اخلا�ص قد متت حل�ساب ال�سركة(، ولهذا فاإن 

اأن�سطة  ما يطالب به موكلي االآن هو ح�سر العمليات والت�سرفات التي تدخل �سمن 

ال�سركة واأغرا�سها والتي قام بها املدعى عليه �سواء با�سمه ال�سخ�سي اأو باأي ا�سم اآخر 

تابع له اأو �سريك فيه وحتديد ح�سة كل �سريك يف هذه العمليات من ربح اأو خ�سارة 

اأو متويل. 

* ذكر املدعى عليه اأن �سركات املحا�سة ال تخ�سع للت�سفية، وهذا �سحيح؛ الأن �سركات 
املحا�سة �سركات م�سترتة ولي�ص لها ذمة مالية اأو �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة، ولهذا 

جاء طلبنا املتعلق بالت�سفية مو�سحًا باأن الق�سد هو ح�سر الت�سرفات التي اأجراها 

املدعى عليه، فالهدف من ت�سوية احل�سابات ومعرفة ما يخ�ص كل �سريك من ربح اأو 

اأو متويل، وهذا حق تكفله جميع ال�سرائع واالأنظمة بال ا�ستثناء، وهل يزعم  خ�سارة 

املدعى عليه اأن عالقات وحقوق ال�سركاء يف �سركات املحا�سة ال ت�سفى بل تبقى معلقة 
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اإىل االأبد؟ 

باأن  ريال، وجوابنا  املحا�سة حمدد مبليون  �سركة  راأ�ص مال  اأن  املدعى عليه  * زعم 
التزام الطرفني بتمويل راأ�ص  الرابعة من العقد ن�ست على  هذه مغالطة؛ الأن املادة 

املال ون�ساط ال�سركة باملنا�سفة عند تو�سع اأعمالها، ولهذا فاإن اأي ن�ساط من اأن�سطة 

التمويل االإ�سايف ح�سب  ال�سركة مار�سه املدعى عليه فاإن موكلي ملتزم بح�سته من 

العقد، واملرفقات )112( و)113( و)115( و)121( و)125(، تدل على اأنه كان يقيد 

على موكلي ح�سة من التمويل االإ�سايف قبل اإن ينكر ال�سراكة، كما اأن املرفقات من 

)130( اإىل )141( تدل على اأن موكلي قد �ساهم بع�سرات املاليني. 

* واإذا كان املدعى عليه يزعم اأن ال�سركة خا�سرة واأنه قد توقف ن�ساطها منذ ذلك 
التاريخ فلماذا هذه املحاوالت امل�ستميتة من اأجل التهرب من املحا�سبة بل اإن املدعى 

عليه قد ارتكب يف �سبيل ذلك اأمورًا كثرية مت ب�سطها يف املذكرة. 

جواب املدعى عليه )1428/7/8هـ(: 

وذلك  �سحيح،  غري  فهذا  املكتب،  ح�ساب  من  با�سمي  اأ�سهم  �سرائي  بخ�سو�ص   *
الأنني اأمتتع ب�سفتني: االأوىل: �سفة مالك املكتب )ال�سريك املدير(. والثانية: عميل 

للمكتب؛ الأن املادة )4( ن�ست على اأن من اأغرا�ص ال�سركة تداول االأ�سهم بالعمولة 

من  ل�ساحلي  االأ�سهم  ا�سرتى  قد  املكتب  فاإن  لذا  الطرفني،  الأحد  اأو  لل�سركة  �سواًء 

ح�سابي يف املكتب كعميل ولي�ص من ح�ساب املكتب، بدليل اأن اإجمايل ال�سيكات التي 

اأرفقها املدعي جتاوزت )26( مليون ريال رغم اأن ميزانية ال�سنة التي �سدرت فيها 
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تلك ال�سيكات )1993م( ميزانية خا�سرة مببلغ جتاوز )3( مليون ريال، اإ�سافة اإىل 

اأن راأ�ص مال املكتب مليون ريال، فكيف اأمكن املكتب �سراء هذه االأ�سهم من ح�سابه؟ 

غري  وهذا  حمرر،  غري  ادعاء  هو  ال�سراكة  خ�سائر  من  ذكرته  ما  اأن  املدعي  ذكر   *
القانوين  املحا�سب  قبل  من  املعدة  العمومية  امليزانية  مبوجب  ثابتة  هي  بل  �سحيح، 

لل�سركة، والتي تظهر خ�سائر عام 1410هـ املوافق 1993م تفوق )10( مليون ريال، 

وقد قدم املدعي هذه امليزانية اأمام الدائرة التجارية اخلام�سة. 

* اإن القيام بح�سر جميع الت�سرفات التي قمت بها �سواء با�سم املكتب اأو با�سمي لي�ص 
له م�ستند يف املادة )9( من عقد ال�سراكة حيث خلت من اأي جزاء اأو التزام يرتتب 

على خمالفتها. 

* االحتجاج باملادة )23( من نظام ال�سركات غري �سحيح فاإنها قد ن�ست على )اإذا 
اأخل اأحد ال�سركاء بهذا االلتزام فاإن لل�سركة اأن تطالبه بالتعوي�ص اأو اأن تعترب العمليات 

التي قام بها حل�سابه اخلا�ص قد متت حل�ساب ال�سركة(، اأي اأن املطالبة بالتعوي�ص 

اأو اعتبار الت�سرفات قد متت حل�ساب ال�سركة هو اأمر من حق ال�سركة ولي�ص من حق 

التاأ�سي�ص واإال فال�سركاء يف  اأنه ال بد من حتديد ذلك اجلزاء يف عقد  اأي  ال�سركاء، 

حل؛ الأن ال�سركة تعني عقد ال�سراكة وذلك مبوجب املادة )10( من نظام ال�سركات. 

* اإن املدعي مل يقدم اأي معار�سة على اأي من الن�ساطات العقارية اأو التجارية التي 
تلك  تاأ�سي�ص  اإ�سهار  رغم  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  با�سم  اأو  با�سمي  بها  قمت 

الن�ساطات ح�سب النظام وا�ستهارها منذ )20( عامًا. 
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رد املدعي )1428/10/16هـ(: 

الغري  واملعامالت مع  الت�سرفات  اأن جميع  العقد ن�ص على  باأن  اأو�سحنا  اأن  �سبق   *
يجب اأن تكون با�سم املدعى عليه �سخ�سيًا، وجاء جوابه باأن ما قلناه جمرد مغالطة 

 )...( مكتب  التجاري  م�سماها  جتارية  �سركة  تكوين  على  ن�ست  العقد  مقدمة  واأن 

البند  وجوابنا:من  التناق�ص،  من  يخلو  ال  اخل�سو�ص  بهذا  قلناه  ما  واأن  التجاري، 

الثاين من العقد ن�ص بكل و�سوح على اأن جميع الت�سرفات واملعامالت مع الغري يجب 

اأن تكون با�سم )...(، فمن الذي يغالط ومن الذي يتعار�ص قوله مع �سريح العقد؟ 

* �سبق اأن اأو�سحنا اأنه نظرًا لكون بع�ص الت�سرفات التي يجريها املدعى عليه با�سمه 
قد ال تدخل �سمن ن�ساط ال�سركة كان البد من و�سع ا�سم مكتب )...( التجاري لتعنون 

يبقى  اأن  الغري يجب  التعامل مع  اأن  اإال  بال�سركة  امليزانيات واحل�سابات اخلا�سة  به 

با�سم املدعى عليه �سخ�سيًا مت�سيًا مع العقد وحتى ال تفقد �سركة املحا�سة �سفتها؛ 

ال�سركاء عنوانًا وتعاملوا مع  لها  اإذا اتخذ  اإىل ت�سامن  الأن �سركات املحا�سة تنقلب 

الغري بهذا العنوان، واأو�سحنا اأن املدعى عليه مل يتقيد بهذا ال�سرط واإمنا اعترب جميع 

با�سمه  اأحيانًا  ال�سركة  اأن�سطة  وبداأ مبمار�سة  له  ا�سمًا  ال�سورية  و�سركاته  موؤ�س�ساته 

ال�سخ�سي واأحيانًا با�سم اإحدى موؤ�س�ساته و�سركاته، ودللنا على ذلك باملرفقات من 

الت�سرفات  بع�ص  على  مذكرته  يف  عليه  املدعى  وكيل  اأجاب  وقد   ،)24( اإىل   )2(

القدمية املو�سحة يف املرفقات من )2( اإىل )12(، وجتاهل االإجابة على الت�سرفات 

الالحقة واجلديدة املو�سحة يف املرفقات من )13( اإىل)24(، وقد ا�ستملت اإجابته 
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على التناق�سات واملغالطات التالية: 

1- زعم اأن تلك املرفقات ال تفيد الق�سية يف �سيء مل�سي اأكرث من ع�سر �سنوات عليها، 

وحيث كرر هذه احلجة يف مو�سع اآخر من مذكرته فاإننا �سنجيب عليها يف فقرة الحقة 

منعًا للتكرار. 

2- زعم اأن قيام املكتب ب�سراء االأ�سهم ل�سالح موكله يعترب ت�سرفًا اأقره العقد بني 

هذه  )اأهداف  اأن  على  ن�ست  والتي  العقد(  من  )رابعًا  باملادة  م�ست�سهدًا  الطرفني 

اأو  ال�سركة جتاريًا طبقًا التفاق الطرفني، منها تداول االأ�سهم �سواء ل�سالح ال�سركة 

ل�سالح اأحد الطرفني اأو للغري مقابل عمولة متفق عليها والوكاالت التجارية واال�سترياد 

على  وجوابنا  اأخرى(،  جتارية  اأعمال  واأية  العقارية  واالأعمال  واملقاوالت  والت�سدير 

هذه املغالطة هو اأنه اإذا كان من اأهداف ال�سركة تداول االأ�سهم ل�سالح اأحد الطرفني 

البند  ن�ص  فقد  االآخر،  الطرف  من  كتابية  موافقة  على  باحل�سول  مقيد  ذلك  فاإن 

تا�سعًا من العقد باأنه )ال يحق الأي طرف من الطرفني ممار�سة اأية اأعمال مماثلة لتلك 

التي متار�سها هذه ال�سركة اإال بعد احل�سول على موافقة كتابية من الطرف االآخر(، 

واالأحكام امل�ستقرة تقول )ال اجتهاد يف مورد الن�ص(، و)امل�سلمون على �سروطهم(. 

3-  زعم املدعى عليه اأين اأعلم يقينًا باأن ن�ساط ال�سركة الرئي�ص هو تداول االأ�سهم 

حل�ساب الغري، واجلواب اأن املرفقات امل�سار اإليها يف مذكرتنا ال�سابقة تثبت اأن ال�سركة 

زاولت �سراء وبيع االأ�سهم ل�ساحلها ومار�ست اأعمال عقارية وجتارية متنوعة ومبئات 

التي نطالب بها �ستثبت هذه احلقيقة كذلك، لذا  ال�ساملة  اإن املحا�سبة  املاليني، بل 
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فاإننا نكتفي مبا قدمناه، ومع ذلك فاإنه البد من التنويه اإىل اأن يف قوله هنا تراجعًا 

�سوى  تاأ�سي�سها  منذ  ال�سركة مل متار�ص  اأن  وهو  ال�سابق  ويردده يف  يزعمه  كان  عما 

تداول االأ�سهم بالعمولة، وال يخفى اأن هذا الرتاجع مل يح�سل منه اإال بعد مواجهته 

بامل�ستندات الدامغة. 

ح�سابه  من  ل�ساحله  االأ�سهم  ب�سراء  قام  التجاري  املكتب  اأن  عليه  املدعى  زعم   -4

لدى املكتب ولي�ص من ح�ساب املكتب بدليل اأن اإجمايل مبالغ ال�سيكات امل�سحوبة قد 

جتاوز )26( مليون واأن ال�سركة مل يكن مبقدورها تدبري هذا املبلغ، وجوابنا على ذلك 

كالتايل: 

- اإن ال�سيكات التي ي�سدرها املكتب اإمنا ت�سحب من ح�ساب املكتب ومل�سلحته، وهذا 

قد  عليه  املدعى  وكيل  باأن  علمًا  مثله،  بيقني  اإال  يرتفع  ال  بيقني  ثبت  وما  اليقني  هو 

اعرتف يف م�ستهل اإجابته باأن امل�سحوبات قد متت من ح�ساب املكتب. 

- اإن املحا�سبة التي نطالب بها هي التي �ستك�سف مقدرة ال�سركة وم�سادر متويلها، 

وهذا هو ما يف�سر ا�ستماتة املدعى عليه للتهرب منها. 

باأن املادة )الرابعة( من العقد ن�ست على التزام الطرفني  اأو�سحنا  اأن  اإنه �سبق   -

بتمويل راأ�ص املال ون�ساط ال�سركة باملنا�سفة عند تو�سع اأعمالها، واأكدنا اأن اأي ن�ساط 

االإ�سايف  التمويل  ملتزم بح�ستي من  فاإين  عليه  املدعى  مار�سه  ال�سركة  اأن�سطة  من 

الدالة  املرفقات )112( و)113( و)115( و)121( و)125(  العقد، وقدمنا  ح�سب 

باإنكار  قيامه  االإ�سايف قبل  التمويل  يقيد عليَّ ح�ستي من  املدعى عليه كان  اأن  على 
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دفعت  قد  اأين  على  الدالة   )141( اإىل   )130( من  املرفقات  قدمنا  كما  ال�سراكة، 

واالأدلة  املرفقات  هذه  كل  اإجابته  يف  عليه  املدعى  جتاهل  فلماذا  املاليني،  ع�سرات 

الدامغة. 

اأجاب املدعى عليه يف مذكرته على ما قدمناه من مرفقات مبا يلي: 

املرفقات )5(  باأن  وجوابنا  و1993م(،  الفرتة )1990م  �سادرة خالل  اإنها  قال   -1

و)15( و)16( و)17( و)20( و)21( و)22( و)24( و)25( و)26( و)27( و)28( 

التاريخ  بعد  اإىل )157( كلها �سادرة  و)29( و)30( و)31( واملرفقات من )142( 

الذي ذكر. 

2- قال اإنه مب�سي فرتة طويلة على �سدور امل�ستندات اأعاله فاإنه ال يعلم مدى �سحتها، 

وجوابنا باأنه طاملا مل ينفها فاإن ذلك اإقرار منه ب�سحتها كما هو امل�ستقر فقهًا وق�ساًء. 

3-  قال اإن قيامنا باإرفاق م�ستندات قدمية يعترب حجة علينا ودلياًل على اأن ال�سركة 

اخلام�سة  التجارية  الدائرة  حكم  قدمنا  باأننا  واجلواب  التاريخ،  ذلك  منذ  توقفت 

واإمنا هي  تتوقف منذ عام 1993م كما زعم  ال�سركة مل  اأن  تثبت  وم�ستندات حديثة 

م�ستمرة لغاية االآن ومن ذلك املرفقات )5( و)15( و)16( و)17( و)20( و)21( 

و)22( و)24( و)25( و)26( و)27( و)29( و)30( و)31( واملرفقات من )142( 

اإىل )157( فلماذا جتاهل هذه امل�ستندات كلها؟ 

4- قال اإن ما قدمناه من وثائق ال ميكن اأن يعرب عن موقف ال�سركة املايل وال ميكن 

النظر اإليها ب�سورة فردية واأنها جزء من كل وحلقة من حلقات دورة مالية حما�سبية 



531

كاملة، وجوابنا باأننا مل نطالب باإجراء حما�سبة على �سوئها فقط واإمنا نطالب باإجراء 

حما�سبة �ساملة لكل الت�سرفات. 

5- قال اإن امل�ستندات املقدمة قد انتهت مدة االحتفاظ بها واأ�سبحت عدمية اجلدوى 

الن�سو�ص  هذه  باأن  وجوابنا  التجارية،  الدفاتر  نظام  بن�سو�ص  م�ست�سهدًا  للتقادم، 

باأن  تقل  ولكنها مل  يحتفظ مب�ستنداته  اأن  التاجر  على  يجب  التي  املدة  تتحدث عن 

حجية اأو �سالحية هذه امل�ستندات تنتهي بعد مرور هذه املدة، ومن جهة اأخرى فاإن 

مدة الع�سر �سنوات تبداأ من تاريخ ت�سفية ال�سركة وال�سركة كما اأثبتنا مل ُت�سف حتى 

اإهمالها ادعاء يكذبه  اأو  ال�سركة  باإتالف م�ستندات  اإن ادعاء املدعى عليه  االآن، ثم 

العقل اإذ ال ُيعقل اأبدًا اأن يقوم تاجر حمرتف مثله باإتالف اأو اإهمال م�ستندات تتعلق 

ب�سركة بينه وبني �سخ�ص اآخر قبل اأن يقوم بت�سفيتها معه، واأخريًا كيف ي�سح للمدعى 

انتهت �سالحيته  قد  ما قدمناه  واأن  بامل�ستندات  يعد يحتفظ  باأنه مل  يزعم  اأن  عليه 

وحجيته بالتقادم مع اأننا قدمنا �سمن املرفقات )26( و)27( و)28( الدالة على اأنه 

التجارية اخلام�سة  وللدائرة  امل�سرفية  وللجنة  التجارة  لوزارة  القريب  باالأم�ص  قدم 

م�ستندات عديدة معظمها اأقدم مما قدمناه وكلها تتعلق بال�سركة حمل النزاع، بل اإنه 

ا�ست�سهد �سمن يف جوابه اأعاله مبيزانية مزعومة موؤرخة يف 1993/12/31م. واالأهم 

من كل ما تقدم هل هو يزعم املدعى عليه اأنه من عام 1993م وحتى االآن مل يزاول 

با�سمه ال�سخ�سي اأو با�سم اإحدى موؤ�س�ساته اأو �سركاته اأي ن�ساط من اأن�سطة ال�سركة 

االأ�سهم  و�سراء  ببيع  تتعلق  دفاتر  اأو  ح�سابات  اأي  التاريخ  ذلك  منذ  لديه  لي�ص  واأنه 
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والعقارات وغريها من االأمور التجارية املن�سو�ص عليها يف عقد ال�سركة؟ 

بلغت  1993م  عام  يف  ال�سركة  خ�سائر  اأن  مذكرته  يف  عليه  املدعى  زعم   *
)10.040.101/51( ريال واأرفق �سورة من ميزانية هذا العام وادعى اأننا نحن من 

قدم هذه امليزانية اأمام الدائرة التجارية اخلام�سة، وجوابنا يتلخ�ص فيما يلي: 

1- اأنه �سبق اأن زعم يف البند �ساد�سًا من مذكرته املقدمة للدائرة التجارية اخلام�سة 

لل�سركة  ميزانية  اإعداد  على  ين�ص  مل  ال�سركة  عقد  باأن  1424/9/2هـ  يف  املوؤرخة 

وبالتايل لي�ص لدى موكله ميزانيات. 

2- اأن �سورة امليزانية التي قدمناها للدائرة املذكورة لي�ست ميزانية عام 1993م التي 

اأرفقها واإمنا هي ميزانية عام 1990م حيث وجدنا �سورتها �سمن ال�سور التي �سلمها 

اأنكر املدعى عليه  يل املدعى عليه عندما عر�ص علّي ال�سلح يف بداية الدعوى، وملا 

وجود اأي ميزانيات قدمناها واأو�سحنا عند تقدميها اأن املدعى عليه حاول تخفي�سها 

لغر�ص يف نف�سه. 

باأن امل�ستندات  اإن ا�ست�سهاده بامليزانية املرفقة �سمن مذكرته يتعار�ص مع قوله   -3

القدمية تنتهي حجيتها بالتقادم. 

4- اإن �سورة امليزانية التي اأرفقها عن العام 1993م تظهر على فر�ص �سحتها اأن راأ�ص 

مال ال�سركة مليونان ولي�ص كما ذكر مليون ريال. 

5- اأن اأقواله قد ت�ساربت يف مقدار خ�سارة ال�سركة عام 1993م ففي ال�سفحة )3( 

قال اإنها )3.651.478/08( ريال ويف ال�سفحة )7( قال اإنها )10.040.101/51( 
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ريال. 

6- اإنه اإذا كانت هناك خ�سارة بهذا احلجم فلماذا مل يطالبني بدفع ح�ستي منها، 

واإذا كنت ال زال مدينًا له بهذه اخل�سارة فلماذا زعم يف الدعوى ال�سابقة لدى التجارية 

اخلام�سة اأنه دفع يل ح�ستي كاملة من قيمة ال�سركة بعد بيعها املزعوم )...(، اأولي�ص 

االأحرى به لو كان �سادقًا يف احلالني اأن يعمل مقا�سة بني ما له وما عليه. 

7- اأنه على افرتا�ص حتقق خ�سائر فاإن ذلك ال يعني اأن ال�سركة ال متلك �سيئًا فقد 

على  اأنه  ثم  باملليارات،  وحقوق  موجودات  لديها  ويبقى  مليون  مائة  ال�سركة  تخ�سر 

يعني وجود خ�سائر يف  ال  فاإن ذلك  �سنتني  اأو  �سنة  افرتا�ص �سحة وجود خ�سائر يف 

االأعوام ال�سابقة اأو الالحقة. 

يتهرب  فلماذا  حقوق  اأو  موجودات  اأي  متلك  وال  خا�سرة  ال�سركة  كانت  اإذا  اأنه   -8

التي  املخالفات  ذلك  �سبيل  يف  ارتكب  وملاذا  والت�سفية؟  املحا�سبة  من  عليه  املدعى 

اأو�سحناها يف مذكرتنا ال�سابقة؟ فهل يق�سد عندما تهرب من املحا�سبة عدم حتميلي 

االأرباح  اال�ستحواذ على ح�ستي من  يق�سد  اأنه  اأم  بي؟  ح�سته من اخل�سائر رحمة 

واملوجودات واحلقوق التي تقدر باملليارات. 

* طلبنا يف مذكرتنا ال�سابقة من الدائرة املوقرة ح�سر جميع املعلومات والت�سرفات 
عليه  املدعى  بها  قام  والتي  ال�سركة  واأغرا�ص  اأن�سطة  �سمن  تدخل  التي  واملعامالت 

فيها،  �سريك  هو  �سركة  با�سم  اأو  له  تابع  اآخر  ا�سم  باأي  اأو  ال�سخ�سي  با�سمه  �سواء 

وحتديد ح�سة كل �سريك يف هذه العمليات من ربح اأو خ�سارة اأو متويل، وجاء جوابه 
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يف مذكرته على النحو التايل: 

1- زعم اأنه واإن كانت املادة التا�سعة من عقد ال�سركة قد ن�ست على اأنه )ال يحق الأي 

طرف من الطرفني ممار�سة اأية اأعمال مماثلة لتلك التي متار�سها هذه ال�سركة، اإال 

اأو  اأنها خلت من اأي جزاء  اإال  بعد احل�سول على موافقة كتابية من الطرف االآخر( 

التزام يرتتب على ال�سريك الذي يخالف العقد وميار�ص اأعمااًل مماثلة، وجوابنا باأن 

ممار�سة املدعى عليه الأن�سطة ال�سركة با�سمه ال�سخ�سي لي�ص فيه خمالفة واإمنا هو 

واجب ميليه عليه العقد وكل ما يطلبه موكلي هو اإلزامه باملحا�سبة عن جميع االأن�سطة 

مار�سها  التي  االأن�سطة  لبع�ص  بالن�سبة  اأما  منها،  ح�سته  ودفع  با�سمه  مار�سها  التي 

املدعى عليه با�سم اإحدى موؤ�س�ساته اأو �سركاته فاإننا قدمنا املرفقات الدالة على اأن 

املدعى عليه كان يعترب تلك املوؤ�س�سات وال�سركات ومكتب )...(وا�سمه ال�سخ�سي �سيئًا 

اأدلة دامغة غري كاف الإثبات هذه احلقيقة  واحدًا، وعلى افرتا�ص اأن ما قدمناه من 

واأ�سر املدعى عليه على اعتبار بع�ص الن�ساطات الرابحة خا�سة مبوؤ�س�ساته اأو �سركاته 

فاإن موكلي يطالب باعتبارها متت حل�ساب ال�سركة وفقًا لن�ص املادة )23( من نظام 

ال�سركات والتي جاء فيها اأنه اإذا اأخل اأحد ال�سركاء بالتزامه كان لل�سركة اأن تطالبه 

بالتعوي�ص اأو تعترب العمليات التي قام بها حل�سابه اخلا�ص متت حل�ساب ال�سركة. 

2- زعم اأنه وفقًا لن�ص املادة التا�سعة يجوز الأي من الطرفني ممار�سة االأعمال التي 

اأثبتنا  اأننا  واجلواب  اأغرا�سها،  �سمن  داخلة  كانت  واإن  حتى  ال�سركة  متار�سها  مل 

مبوجب املرفقات املو�سحة يف ال�سفحة اخلام�سة من مذكرتنا ال�سابقة باأن ال�سركة 
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تف�سريه  اإن  ثم  والعقارات وغريها،  االأ�سهم  و�سراء  بيع  اأغرا�سها من  مار�ست جميع 

لن�ص املادة ال ي�ستقيم مع االأحكام االآمرة لنظام ال�سركات فقد ن�ست املادة )23( 

من نظام ال�سركات على اأنه )ال يجوز لل�سريك دون موافقة باقي ال�سركاء اأن ميار�ص 

حل�سابه اأو حل�ساب الغري ن�ساطًا من نوع ن�ساط ال�سركة، وال اأن يكون �سريكًا يف �سركة 

اأو ذات م�سوؤولية  اأو تو�سية  اإذا كانت هذه ال�سركة االأخرى �سركة ت�سامن  تناف�سها، 

حمدودة. واإذا اأخل اأحد ال�سركاء بهذا االلتزام كان لل�سركة اأن تطالبه بالتعوي�ص اأو 

اأن تعترب العمليات التي قام بها حل�سابه اخلا�ص قد متت حل�ساب ال�سركة(، بل اإن 

تف�سريه يتعار�ص مع الغاية التي منع النظام من اأجلها مزاولة االأعمال املماثلة لن�ساط 

ال�سركاء قادرين على مناف�ستها مبجرد  اأغلبية  بتف�سريه الأ�سبح  اأخذنا  ولو  ال�سركة، 

وقف اأو تعطيل البدء مبمار�سة بع�ص اأو كل اأن�سطتها وهو اأمر ال يقول به قائل. 

3- زعم اأن املادة )23( من نظام ال�سركات ن�ست على اأن احلق يف املطالبة اإمنا هو 

لل�سركة ولي�ص لل�سركاء، وجوابنا باأن هذه مغالطة، فاإذا كانت ال�سركة مملوكة الثنني 

الذي  املدعى عليه فمن  املخالف كما هو حال  اأحدهما هو  وكان  كما هو احلال هنا 

مبقدوره املطالبة بحقوق ال�سركة �سواي، علمًا باأن ما اأطالب به هو اعتبار العمليات 

التي قام بها املدعى عليه قد متت حل�ساب ال�سركة نف�سها. 

4- زعم اأن اجلزاء اأو التخيري الوارد يف ن�ص املادة )23( ال يطبق اإال اإذا ن�ص عليه يف 

عقد ال�سركة، وقال اإن حقيقة معنى املادة هو )واإذا اأخل اأحد ال�سركاء بهذا االلتزام، 

جاز الن�ص يف عقد ال�سركة على مطالبته بالتعوي�ص اأو اعتبار العمليات التي قام بها 
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حل�سابه اخلا�ص، قد متت حل�ساب ال�سركة(، وجوابنا باأننا ال ندري كيف نعلق على 

هذا التاأويل الغريب، فهو يقول اأن املادة ال تنطبق اإال على املخالفات ال�سابقة للتعاقد 

وب�سرط اأن ين�ص عليها عند اإبرام العقد، فهل من املت�سور عقاًل ومنطقًا اأن يو�سف 

اأحد ال�سركاء باأنه قد خالف عقد ال�سركة اأو اأخل بالتزامه جتاهها قبل اإبرام عقدها 

وقبل تاأ�سي�سها؟ 

5- زعم اأن ما اأطالب به ما هو اإال تعديل لعقد ال�سركة واأنه ت�سرف ال يتم اإال باتفاقهما 

معًا، وجوابنا باأن دفعه اأعاله هو الذي يعترب حماولة لتعديل عقد ال�سركة بل حماولة 

العقد  عليه  ن�ص  مبا  اإال  اأطالب  ال  فاأنا  اإي�ساحه،  �سبق  كما  النظام  اأحكام  لتعديل 

اإال باتفاق ال�سريكني فاإنه  والنظام، وعن قوله باأن مطالبتي له تعترب ت�سرف ال يتم 

قول ظاهر الف�ساد اإذ كيف يطلب املدعى عليه اأخذ موافقته على اإقامة هذه الدعوى 

وهو املدعى عليه فيها؟ 

با�سمه  اأخرى  جتارية  اأو  عقارية  ن�ساطات  ممار�سة  يف  اأعار�سه  مل  اأنني  زعم   -6

ال�سخ�سي اأو با�سم �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة رغم اإ�سهار تاأ�سي�ص تلك الن�ساطات، 

وجوابنا اأن ممار�سة املدعى عليه للن�ساطات العقارية والتجارية با�سمه ال�سخ�سي اإمنا 

هو واجب ميليه عليه عقد ال�سركة فلماذا اأعرت�ص عليه، اأما بالن�سبة لقيامه بتاأ�سي�ص 

�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة فاإن حقوقي حمفوظة مبوجب املادة التا�سعة من العقد 

اإليهما اأعاله، علمًا باأين لو علمت  ومبوجب املادة )23( من نظام ال�سركات وامل�سار 

باأي خمالفة للعقد العرت�ست يف حينه. 



537

جواب املدعى عليه )1429/2/9هـ(: 

با�سمي  تتم  اأن  يجب  الغري  مع  واملعامالت  الت�سرفات  اأن  من  املدعي  ذكره  ما   *
�سخ�سيًا غري �سحيح، فعقد ال�سراكة قد خال من ادعاءات املدعي املبنية على فهم 

خاطئ للمادة الثانية، اإذ اإن الن�ص وا�سح ال لب�ص فيه ق�سد منه الطرفان اأن جميع 

املعامالت والت�سرفات املتعلقة بال�سراكة تتم با�سم املكتب التجاري و�سجله التجاري 

امل�سجل با�سم املدعى عليه، ولي�ست با�سم املدعى عليه �سخ�سيًا. 

* ما ذكره املدعي من اأن ن�ساط تداول االأ�سهم ل�سالح اأحد الطرفني مقيد باحل�سول 
على موافقة كتابية من الطرف االآخر م�ستداًل بن�ص املادة التا�سعة من العقد )ال يحق 

اإال  ال�سركة  هذه  متار�سها  التي  لتلك  مماثلة  اأعمال  اأية  ممار�سة  الطرفني  من  الأي 

مبوافقة كتابية من الطرف االآخر(، اأمر مردود وذلك لالآتي: حقيقة هذا الن�ص هي 

اأن �سرط املوافقة الكتابية يكون الأعمال ال�سراكة التي تتم ممار�ستها من قبل الطرفني 

متار�سها  التي  االأعمال  يحكم  الذي  اأما  اخلا�ص،  وحل�سابهما  ال�سخ�سية  ب�سفتهما 

ال�سراكة للغري - مبا يف ذلك طرفيها - فهو ن�ص املادة الرابعة التي ذكرت من �سمن 

اأو  الطرفني  اأحد  ل�سالح  اأو  ال�سركة  ل�سالح  �سواًء  االأ�سهم  )تداول  ال�سراكة  اأن�سطة 

املكتب  قيام  فاإن  لذا  التداول.  لهذا  �سروط  اأو  قيود  اأي  ت�سع  اأن  دون  وذلك  للغري(، 

البنوك وال�سركات ل�ساحلي دون احلاجة الأخذ موافقة  االأ�سهم يف  التجاري بتداول 

املدعي يعترب ت�سرفًا �سرعيًا ونظاميًا اأقره العقد بني الطرفني. 

* ذكر املدعي اأننا جتاهلنا بع�ص امل�ستندات والوثائق التي �سبق اأن اأرفقها، ونقول اإننا 
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مل جند فيها ما ي�ستلزم الرد واالإجابة لذا اكتفينا بالتعليق العام عليها، اإال اأننا حتت 

اإ�سراره نعلق عليها ب�سكل خمت�سر كاالآتي: 

لعاملني  ح�سابات  ت�سوية  تخ�ص  م�ستندات  عن  عبارة   )22  ،21  ،20( املرفقات   -

ب�سركة )...( العقارية، فهي ال تخ�ص الدعوى التي نحن ب�سددها من قريب اأو بعيد. 

- املرفق )24( �سورة وكالة �سادرة عني ب�سفتي ال�سخ�سية وب�سفتي �ساحب مكتب 

)...( التجاري، وذكر املدعي اأين اأ�سدرتها الأمتكن من فرز االأن�سطة والت�سرفات، 

اإن كانت رابحة احتفظ بها لنف�سي، واإن كانت خا�سرة اعتربها حل�ساب ال�سركة. وهذه 

جمرد مزاعم وادعاءات ال �سحة لها وال دليل عليها. 

3-  مرفق )26( عبارة عن مذكرة تبليغ للمدعي مبوعد جل�سة مقامة مني �سده اأمام 

مكتب الف�سل يف منازعات االأوراق التجارية، ذكر املدعي اأنني اأقمتها �سده ملطالبة 

املكتب التجاري له ب�سيك قيمته )6( ماليني ريال، وهذا مردود عليه باأن هذا االأمر 

يعترب حجة على املدعي ودلياًل على عدم وجود ال�سراكة، اإذ لو كانت ال�سراكة موجودة 

حينها لتم ح�سم قيمة ال�سيك املدعى به من م�ستحقات املدعي املزعومة لدى املكتب 

وملا احتجت اللجوء للجهات الق�سائية لتح�سيل قيمته. 

4-  باالطالع على املرفق رقم )157( جند اأنه اإقرار �سادر عن املدعو )...(، ال يلزم 

موكلي يف �سيء اإذ اإن االإقرار حجة قا�سرة على املقر. 

بالدفاتر  باالحتفاظ  اخلا�سة  �سنوات  الع�سر  مدة  ب�ساأن  املدعي  مذكرة  يف  جاء   *
باأن  عليه  وهذا مردود  ت�سف.  وال�سركة مل  الت�سفية،  تاريخ  تبداأ من  اأنها  التجارية 
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مدة االحتفاظ بالدفاتر وامل�ستندات والوثائق املالية تبداأ بالن�سبة للدفاتر من تاريخ 

تاريخ  فمن  امل�ستندات  واأما  ا�ستالمها  اأو  اإر�سالها  تاريخ  من  وللمرا�سالت  اإقفالها 

اإعدادها. )انظر النظام التجاري ال�سعودي - د. �سفوت بهن�ساوي �ص)70((. 

* اأما مطالبة املدعي بح�سر جميع الت�سرفات التي قمت بها �سواًء با�سم املكتب اأو 
ال�سراكة، فاإن هذا  للمادة )9( من عقد  اآخر تابع يل، ا�ستنادًا  باأي ا�سم  اأو  با�سمي 

االأمر �سينطبق على املدعي اأي�سًا، �سيما اأنه ميار�ص اأعمال ال�سراكة حل�سابه اخلا�ص 

على اأو�سع نطاق، ومع هذا يطالب بح�سر جميع اأعمايل و�سمها للمكتب، متغافاًل اأن 

ا�سرتاط احل�سول على موافقة كتابية ملمار�سة اأعمال ال�سراكة يكون للطرفني على حد 

�سواء لو كان مفعاًل، اإال اأن واقع احلال يف�سح جليًا اأن اإرادة الطرفني اجتهت الإغفال 

هذا القيد حيث ا�ستقر علم الطرفني ومعرفة كل منهما بن�ساط االآخر دون اأن يكون 

الأي منهما اأي اعرتا�ص اأو حتفظ اأو املطالبة باملوافقة الكتابية، وال�سواهد على ذلك 

كثرية منها: 

1- اأن املدعي �سبق اأن قام بتعريفي اأمام وزارة التجارة عند ت�سجيل �سركة )...( وقد 

ورد يف منوذج التعريف املرفق اأين اأمار�ص ن�ساط )بيع و�سراء وتاأجري العقارات(، دون 

اأن يكون له اأي اعرتا�ص اأو حتفظ. 

امل�سمى  اخلا�ص  التجاري  مكتبه  خالل  من  ال�سراكة  الأن�سطة  املدعي  ممار�سة   -2

)مكتب )...((، ومن اأمثلة ذلك: 

اأ- م�ساهمة املدعي يف اأر�ص حي ال�ساطئ بجدة، ودفع قيمة امل�ساهمة )...( والبالغ 
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قيمتها ثالثة ماليني ريال، مبوجب �سيك م�سدق �سادر عن �سركة الراجحي امل�سرفية 

بتاريخ 1412/2/25هـ

ب- تفوي�ص املدعي لـ)...(بتاريخ 1413/1/11هـ ببيع اأ�سهم امل�ساهمة املذكورة يف 

البند )اأ( اأعاله، والتوقيع نيابة عنه على جميع امل�ستندات الالزمة. 

لـ)...(بتاريخ 1414/1/8هـ  الر�سمية املوجهة  اأوراق مكتبه  ج- خطاب املدعي على 

بطلب حتويل �سند امل�ساهمة العقارية رقم )2259( بتاريخ 1413/2/26هـ اإىل اأ�سهم. 

مكتبه  اأوراق  على   - العقارية  واإخوانه   )...( �سركة  اإىل  املوجه  املدعي  خطاب  د- 

التجاري اخلا�ص - بتاريخ 1414/4/16هـ الذي اأقر مبوجبه باأنه اأحد امل�ساهمني يف 

قيمة االأر�ص والبناء ملوقع اأجياد مبكة املكرمة مببلغ �ستة ماليني ريال مبوجب �سند 

امل�ساهمة رقم )10207( بتاريخ 1413/9/16هـ واأنه قد تنازل عن امل�ساهمة لـ)...(. 

اأر�ص الكورني�ص بجدة من )...( والذي ميلكه يف االأر�ص  هـ- �سراء املدعي لن�سف 

دفعها  ريال   )6.713.000( مببلغ  وذلك  و�سركاه،   )...( مع  باملنا�سفة  املذكورة 

البيع  اتفاقية  بتاريخ 1414/4/2هـ ح�سب  ال�سيك رقم )87(  للبائع مبوجب  املدعي 

املوقعة بني االأطراف يف 1414/4/9هـ

مع  م�ساهمته  قيمة  عن  عبارة  لـ)...(  ريال   )4.380.000( مبلغ  املدعي  دفع  و-  

رقم  ال�سيك  مبوجب  وذلك  البيع،  بعد  اأرباحه  اإليها  م�سافًا  العليا  اأر�ص  يف  املدعي 

)377( بتاريخ 1412/8/14هـ امل�سحوب على �سركة الراجحي امل�سرفية لال�ستثمار. 

ز- قام املدعي بدفع مبلغ �ستة ماليني ريال لـ)...( مبوجب �سيك م�سدق �سادر عن 



541

�سركة الراجحي امل�سرفية لال�ستثمار بتاريخ 1412/2/23هـ وذلك مقابل م�ساهمة 

و�سند  ال�سيك  �سبب  يف  جاء  كما  بالريا�ص،  العليا  بحي  الواقعة  االأر�ص  يف  املدعي 

القب�ص املحرر من قبل املذكور. 

ال�سخ�سي  با�سمه  االأ�سهم  تداول  يف  املتمثل  ال�سراكة  ن�ساط  املدعي  مار�ص  كما   -3

وحل�سابه اخلا�ص، ومن اأمثلة ذلك: 

اأ- �سراء املدعي لعدد )3000( �سهم من اأ�سهم �سركة الراجحي امل�سرفية من )...(، 

1411/4/12هـ  بتاريخ   )147684( رقم  االأ�سهم  ملكية  �سهادة  مبوجب  له  اململوكة 

الوكيل  قبل  من  لل�سركة  املوجه  للمدعي  االأ�سهم  ملكية  عن  التنازل  ح�سب  وذلك 

ال�سرعي للمالك. 

ب- قام املدعي ب�سراء )6000( �سهم من اأ�سهم �سركة الراجحي امل�سرفية من )...(، 

بتاريخ 1411/11/8هـ  االأ�سهم رقم )180(  للمذكور مبوجب �سهادة ملكية  اململوكة 

ح�سب املبايعة املوقعة بني الطرفني. 

ج- ب�سراء املدعي لعدد )5000( �سهم من اأ�سهم �سركة الراجحي امل�سرفية من )...( 

اململوكة له مبوجب �سهادة ملكية االأ�سهم رقم )77948( بتاريخ 1413/5/17هـ وذلك 

ح�سب املبايعة املوقعة من الطرفني. 

د- �سراء املدعي لعدد )7000( �سهم من اأ�سهم )...( يف �سركة الراجحي امل�سرفية، 

رقم  باالأ�سهم  �سهادة  واإ�سدار  با�سمه  االأ�سهم  ملكية  بنقل  ال�سركة  قامت  حيث 

)80737( بتاريخ 1413/11/19هـ
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يزعم املدعي اأن املكتب مو�سع ال�سراكة قد جنى مئات املاليني اأرباحًا، ولكن   *
باالطالع على ميزانيات 1990م - 1993م يتبني حجم اخل�سارة التي حلقت باملكتب، 

كما يتبني منها اأن الطرفني ح�سرا �سراكتهما يف املكتب التجاري وما يتعلق من اأعمال، 

دون اأن ي�سمل اأعمالهما اخلا�سة. 

هذا حا�سل اجلواب. 

رد املدعي )1429/3/22هـ(: 

امل�ستندات  من  وعدد  �سفحات  خم�ص  من  مكونة  مذكرة  للدائرة  املدعي  وكيل  قدم 

اأمرًا جديدًا متعلقًا بتحديد نطاق  اأنها مل تت�سمن  وبعد االطالع عليها ظهر للدائرة 

تفاديًا  املدعي  وكيل  اإىل  املذكرة  هذه  الدائرة  اأعادت  ولذا  الطرفني  بني  املحا�سبة 

الإطالة اأمد النظر دون جدوى، واكتفت الدائرة بتوجيه ال�سوؤال التايل لوكيل املدعي: 

املدعي  بها  قام  التي  الت�سرفات  من  لعدد  �سرد  ال�سابق  عليه  املدعى  ورد يف جواب 

اأن  جليًا  يف�سح  احلال  واقع  )اأن  وذكر  ال�سراكة  اأن�سطة  �سمن  تندرج  والتي  با�سمه 

اإرادة الطرفني اجتهت الإغفال هذا القيد حيث ا�ستقر علم الطرفني ومعرفة كل منهما 

باملوافقة  املطالبة  اأو  اأو حتفظ  اعرتا�ص  اأي  منهما  الأي  يكون  اأن  دون  االآخر  بن�ساط 

الكتابية( فهل متت تلك الت�سرفات با�سم املدعي فعاًل؟ وهل كانت تلك الت�سرفات 

من املدعي ر�سًى باإغفال القيد الوارد يف املادة التا�سعة من عقد ال�سراكة؟ 

فطلب وكيل املدعي مهلًة لتقدمي اإجابته على ا�ستف�سار الدائرة. 

ويف جل�سة يوم االأحد 1429/4/28هـ قدم وكيل املدعي مذكرة مكونة من �سفحتني 



543

كاإجابة على ا�ستف�سار الدائرة املوجه يف اجلل�سة ال�سابقة وقد ت�سمنت هذه املذكرة 

يف  املوؤرخة  عليه  املدعى  وكيل  مبذكرة  املرفقة  امل�ستندات  من  عدد  اإىل  االإ�سارة 

1429/2/9هـ وحا�سل مذكرة وكيل املدعي: 

هذه  اأن  وبيان  عليه  املدعى  وكيل  بها  احتج  التي  املدعي  لت�سرفات  ا�ستعرا�ص   -1

الت�سرفات كانت با�سم املدعي �سوريًا واأن لدى املدعي البينة على ذلك. 

2- اأنه على فر�ص اأن الت�سرفات املحدودة التي ا�ست�سهد بها وكيل املدعى عليه تخ�ص 

املدعي فاإن من حق املدعى عليه تقدميها للمحا�سب وفقًا الأحكام العقد واأحكام نظام 

ال�سركات املواد )23( و)31( و)32(. 

3- اأن املدعي يوؤكد باأنه مل يق�سد من اأي ت�سرف يف اأي وقت من االأوقات اإغفال القيد 

الوارد يف املادة التا�سعة من عقد ال�سركة وال يخفى اأنه ال ي�سح تعديل الن�ص اأو اإغفاله 

بناًء على ا�ستنتاج اأو قرينة ظنية واإمنا يحتاج تعديله اأو اإغفاله اإىل موافقة كتابية كما 

هو ن�ص املادة نف�سها. 

هذا حا�سل ما جاء يف مذكرة وكيل املدعي وقد زود وكيل املدعى عليه ب�سورٍة منها، 

فطلب مهلًة لتقدمي ما يثبت اإرادة املدعي اإغفال القيد الوارد يف املادة )9( من عقد 

ال�سراكة. 

ويف جل�سة يوم االأحد 1429/5/13هـ قدم وكيل املدعى عليه مذكرة ت�سمنت ما يراه 

مثبتًا الإرادة املدعي اإغفال القيد الوارد يف املادة )9( من عقد ال�سراكة وهي مذكرة 

مكونة من )6( �سفحات وعدد من املرفقات وخال�سة ما ورد يف املذكرة: 
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اإثبات ال�سراكة وخالل تلك الدعوى ح�سر  اأن املدعي منذ تقدمي دعواه لطلب  اأواًل: 

مطالبته يف اإثبات ال�سراكة يف مكتب )...( واملحا�سبة يف �سوء ذلك وقد ظهر هذا 

يف عدد من مذكراته يف تلك الدعوى كما اأن منطوق احلكم الفا�سل يف تلك الدعوى 

 )...( املدعي  بني  1409/10/10هـ  يف  املربمة  ال�سراكة  و�سريان  )ثبوت  على  ن�ص 

واملدعى عليه )...( يف مكتب )...( التجاري(، اأي اأن تلك الدعوى مبا �سدر فيها من 

اإثبات ال�سراكة يف حدود املكتب دون ان�سحابه على االأن�سطة  حكم كان من�سبًا على 

واال�ستثمارات التي انفرد بها اأي من الطرفني. 

ثانيًا: اأن االأن�سطة التي انفرد بها كل طرف كانت ظاهرة ومعلومة للطرف االآخر اإال 

اأنهما اختارا ال�سكوت عنها ومما يدل على ذلك ما �سبق تقدميه من اإقرار التعريف 

ت�سجيل  اإجراءات  كاإجراء من  املدعي وغريه  عليه  و�سادق  عليه  املدعى  الذي حرره 

موكلي ل�سركة عقارية. 

ثالثًا: اأن وكيل املدعي برر ما �سبق اأن اأوردناه من اأمثلة على انفردا املدعي باأن�سطة 

جتارية من �سمن االأن�سطة الواردة يف العقد حمل الدعوى باأن ت�سجيل تلك االأن�سطة 

با�سم املدعي كان �سوريًا اإال اأن هذا التربير يعد قواًل مر�ساًل يخالف الظاهر. 

رابعًا: اإن وكيل املدعي ذكر اأن اأعمال ال�سراكة التي مار�سها املدعي منفردًا عن موكلي 

ال تتجاوز �ستة ت�سرفات اإال اأن ما اأوردنا من االأمثلة هو غي�ص من في�ص وهناك الكثري 

يف  مل�ساهمته  العقاري  ال�سراكة  لن�ساط  املدعي  ممار�سة  منها  االأخرى  االأمثلة  من 

م�سروع علياء مبدينة طنجة يف اململكة املغربية مبا يعادل )75%( من قيمة امل�سروع 
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لوالده  ببيعها  قام  حيث  اأمريكي  دوالر   )16.457.476( مببلغ  الن�سبة  هذه  وتقدر 

ح�سب اإقراره بتاريخ 1414/11/8هـ واملرفق بهذه املذكرة. 

هذا خال�سة ما ورد يف مذكرة وكيل املدعى عليه، وقد زود وكيل املدعي ب�سورة منها 

وبعد اطالعه عليها قدم مذكرة من �سفحة واحدة حمررة بخط اليد حا�سل ما جاء 

فيها: 

اأواًل: بخ�سو�ص الدعوى ال�سابقة املقامة الإثبات ال�سراكة وت�سفيتها فقد ن�ص موكلي 

بجميع مذكراته على طلب ثبوت وت�سفية �سركة املحا�سة وفقًا لعقدها وقد �سدر حكم 

الدائرة التجارية اخلام�سة بثبوتها و�سريانها، وعقد ال�سراكة الذي اأثبته حكم الدائرة 

ين�ص على اأن جميع الت�سرفات تتم با�سم املدعى عليه. 

ثانيًا: بخ�سو�ص اإقرار التعريف الذي ا�ست�سهد به املدعى عليه فاإنه دليل ملوكلي حيث 

اأن�سطة ال�سراكة وما يطالب به  اأن�سطة جتارية من  اأن املدعى عليه كان يزاول  يوؤكد 

موكلي االآن هو ح�سته من هذه الت�سرفات ح�سب العقد. 

ن�سبتها  اأن  بينا  اأن  �سبق  فقد  موكلي  با�سم  اأجريت  التي  للت�سرفات  بالن�سبة  ثالثًا: 

ملوكلي ن�سبة �سورية ولدينا البينة على ذلك، وعلى فر�ص اأن هذه الت�سرفات تخ�ص 

موكلي فاإن من حق املدعى عليه تقدميها للمحا�سبة وفقًا الأحكام العقد واأحكام نظام 

ال�سركات، واأو�سحنا اأنه ال ي�سح تعديل العقد اأو اإغفاله بناًء على ا�ستنتاج اأو قرينة 

ظنية واإمنا يحتاج اإىل موافقة كتابية كما هو ن�ص العقد. 

هذا حا�سل ما ورد يف مذكرة وكيل املدعي، وبعد تقدمي وكيل املدعي لهذه املذكرة 
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ذكر للدائرة اأنه يحتاج اإىل مهلة الإعادة النظر يف مذكرته ومذكرة وكيل املدعى عليه 

فرف�ست الدائرة طلبه، واأفهمته باأن عليه تقدمي كل ما لديه يف هذه اجلل�سة فاكتفى 

حاليًا مبذكرته، وقد زود وكيل املدعى عليه ب�سورة منها وبعد اطالعه اأجاب قائاًل: 

اإنني اأطلب مهلة اأ�سبوع لتقدمي جواب موكلي على مذكرة وكيل املدعي. 

اإعطاء  الدائرة رف�سها  و�سببت  برف�سها طلبه،  املدعى عليها  وكيل  الدائرة  فاأفهمت 

مهلة اأخرى باأنه نتيجة لطول اأمد الرتافع وما الحظته الدائرة من تكرار لعموم احلجج 

التي تبادلها الطرفان خالل عدد من اجلل�سات ال�سابقة. 

عند ذلك عقب وكيل املدعى عليه قائاًل: اإن حا�سل اإجابتي على مذكرة وكيل املدعي 

هي: 

ال�سراكة  تلك  قيام  قبل  ال�سراكة  اأن�سطة  من  اأن�سطة  ميار�ص  كان  الطرفني  كال  اأن 

وا�ستمرت ممار�ستهما بعد اإبرام ال�سراكة ومل يعرت�ص اأي منهما عليها اأو يطلب �سمها 

لل�سراكة اأو معاجلتها يف عقد ال�سراكة. هذا ما لدي حاليًا. 

وقد ورد وكيل املدعي قائاًل: بخ�سو�ص االأن�سطة التي مار�سها املدعى عليه قبل تاريخ 

اأن�سطة  من  عليه  املدعى  مار�سه  ما  اأما  ب�ساأنها،  مطالبة  ملوكلي  فلي�ص  ال�سراكة  عقد 

اأن�سطة  ال�سراكة بعد اإبرام عقدها فهو ما يطالب به موكلي، واأما �سكوت موكلي عن 

اأن  ال�سبب  فاإن  ال�سراكة  عقد  اإبرام  بعد  با�سمه  عليه  املدعى  مار�سها  التي  ال�سراكة 

ال�سراكة عبارة عن حما�سة واالأ�سل اأن تكون االأن�سطة با�سم املدعى عليه ح�سب ن�ص 

العقد. هذا ما لدى وكيل املدعي. 
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فعقب وكيل املدعى عليه قائاًل: اإن عقد املحا�سة وا�سح و�سريح باأن االأن�سطة متار�ص 

من خالل مكتب )...( التجاري والذي هو با�سم موكلي املدعى عليه ولي�ص من خالل 

اأي اأن�سطة اأو موؤ�س�سات اأو �سركات اأخرى ميلكها اأو ي�سارك فيها موكلي. هذا ما لدى 

وكيل املدعى عليه. 

ويف جل�سة هذا اليوم وحيث اإن نطاق ال�سراكة بني الطرفني يف مكتب )...( التجاري 

هو حمل نزاع بينهما، وحيث اإن هذه امل�ساألة تعد م�ساألة اأولية يجب الف�سل فيها ابتداء 

قبل النظر يف طلب الت�سفية، الأن حتديد نطاق ال�سراكة وما يدخل حتتها لي�ص من 

اأعمال الت�سفية وال ي�سح ال�سروع يف الت�سفية ما دام نطاق ال�سراكة مل يتحدد باتفاق 

الطرفني اأو بحكم ق�سائي نهائي. 

وبعر�ص ذلك على وكيل املدعي حدد طلب موكله يف هذه الدعوى باأنه: طلب احلكم 

باأن جميع الت�سرفات التي قام بها املدعى عليها �سواًء با�سم مكتب )...( التجاري اأو 

با�سمه ال�سخ�سي اأو با�سم اإحدى ال�سركات اأو املوؤ�س�سات امل�سجلة با�سمه و�سواًء كانت 

هذه الت�سرفات تتعلق باالأ�سهم اأو باالأعمال العقارية اأو اأية اأعمال جتارية اأخرى داخلة 

ال�سراكة ح�سب العقد املربم يف 1409/10/10هـ هكذا حدد وكيل املدعي  يف نطاق 

طلب موكله بخ�سو�ص هذه الدعوى. 

وقرر الطرفان ختم اأقوالهما يف هذا ال�ساأن.
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املدعى  بها  التي قام  الت�سرفات  باأن جميع  املدعي من دعواه احلكم  اإن غاية  حيث 

عليه �سواًء با�سم مكتب )...( التجاري اأو با�سمه ال�سخ�سي اأو با�سم اإحدى ال�سركات 

اأو املوؤ�س�سات امل�سجلة با�سمه و�سواًء كانت هذه الت�سرفات تتعلق باالأ�سهم اأو باالأعمال 

العقارية اأو اأية اأعمال جتارية اأخرى داخلة يف نطاق ال�سراكة ح�سب العقد املربم يف 

1409/10/10هـ.

وحيث اإن عقد ال�سراكة يف مكتب )...( التجاري ن�ص على راأ�ص مال حمدد لل�سراكة، 

فاإن هذا الن�ص يقت�سي الف�سل بني مال ال�سركة من جهة واأموال ال�سريكني من جهة 

اأخرى. لذا فاإن االأ�سل اأن ال ينطوي حتت املكتب حمل ال�سراكة �سوى االأن�سطة التجارية 

التي متت با�سم املكتب اأو با�سم املدعى عليه ب�سفته �ساحب �سجل املكتب، متى متت 

من  التجاري   )...( ملكتب  ُين�سب  ال  فاإنه  وبالتايل  املكتب،  من  بتمويل  االأن�سطة  تلك 

االأن�سطة والت�سرفات �سوى ما مت با�سم املكتب اأو �ساحب �سجل املكتب ب�سرط اأن يكون 

متويلها من اأموال املكتب حمل ال�سراكة. 

فمتى قام املدعى عليه باأن�سطة جتارية با�سمه ال�سخ�سي ولي�ص ب�سفته �ساحب �سجل 

مكتب )...( التجاري حمل ال�سراكة وكانت تلك اأن�سطة من االأن�سطة املدرجة يف عقد 
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ال�سراكة فاإن االأمر ال يخلو من حالني: 

االأول: اأن يكون متويل تلك االأن�سطة من اأموال ال�سراكة، وحينئذ تكون تلك االأن�سطة 

حم�سوبة �سمن ال�سراكة. 

الثاين: اأن ال يكون متويل تلك االأن�سطة من اأموال ال�سراكة، وحينئذ ال تكون حم�سوبة 

ال�سراكة  حلق  الذي  ال�سرر  اإثبات  املدعي  على  يكون  ولكن  ابتداًء،  ال�سراكة  �سمن 

جراء ا�ستثمارات املدعى عليه ال�سخ�سية، ومتى اأثبت ال�سرر )بتوافر اأركان امل�سوؤولية 

اأمرين:  اأحد  التق�سريية: اخلطاأ وال�سرر وعالقة ال�سببية بينهما( كان له احلق يف 

اإما طلب تعوي�ص ال�سركة عن ذلك ال�سرر، واإما طلب احت�ساب تلك االأن�سطة �سمن 

ذات  فاإن  با�سمه  �سخ�سية  جتارية  باأن�سطة  املدعي  قيام  حال  يف  اأنه  كما  ال�سراكة. 

االأحكام تنطبق عليه باملقابل. وقد ا�ستقرت االأحكام بخ�سو�ص املادة )23( من نظام 

ال�سركات على اأنه لي�ص كل متاثل يف الن�ساط يعد مناف�سة م�سببة لل�سرر، ولذا فقد 

اإثبات مدى ال�سرر من الن�ساط املناف�ص لتربير  ا�ستقر النظر الق�سائي على وجوب 

التفعيل الكامل للمادة )23( من نظام ال�سركات. 

وحيث اإن املدعي ا�ست�سهد ببع�ص الت�سرفات التي قام بها املدعى عليها با�سم مكتب 

)...( التجاري تارًة وبغري ا�سم مكتب )...( التجاري تارًة اأخرى، والتي يطلب املدعي 

�سمها ومثيالتها لل�سراكة، كما ا�ست�سهد املدعى عليه ببع�ص الت�سرفات التي قام بها 

املدعي با�سمه، فاإن هذه الت�سرفات كلها تخ�سع للقواعد املذكورة اأعاله. 

لل�سراكة فاإن ذلك ي�ستلزم  اأنه يف حال االإتفاق على راأ�ص مال حمدد  وبذلك ا�ستقر 
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ا�ستقالل اأموال ال�سريكني عن اأموال ال�سراكة، كما ا�ستقر االأ�سل اأن الت�سرفات التي 

يقوم بها اأي من ال�سريكني بغري ا�سم ال�سراكة ال حتت�سب �سمن هذه ال�سراكة اإال اإن 

كانت تلك الت�سرفات متت بتمويل ال�سراكة اأو م�سرة به. 

اأما احتجاج املدعي باأن املادة الثانية من عقد ال�سراكة ت�سمنت اأن يكون املكتب وجميع 

بها  التي قام  الت�سرفات  اأن جميع  واأن مفهوم ذلك  با�سم املدعى عليه،  الت�سرفات 

املدعى عليها با�سمه ال�سخ�سي �سواًء كانت بتمويل من املكتب اأو بتمويله اخلا�ص تعد 

�سمن ال�سراكة، فاإن هذا االحتجاج ال يغري من االأمر �سيئًا، وذلك لالآتي: 

�سركة حما�سة، وذلك  بينهما  ال�سراكة  ينازعان يف كون  كليهما ال  ال�سريكني  اأن   -1

ت�سمنته  ما  فاإن  وبالتايل  املدعي،  هو  و�سريك خفي  عليه  املدعى  هو  ظاهر  ب�سريك 

يكون  اأن  وهو  املذكور  املحا�سة  لو�سف  حتقيقًا  يعد  ال�سراكة  عقد  من  الثانية  املادة 

 )...( مكتب  �سجل  �ساحب  ب�سفته  الغري  اأمام  الظاهر  ال�سريك  هو  عليه  املدعى 

وجميع  ال�سراكة(  املكتب )حمل  اأن  الثانية  املادة  ت�سمنته  ما  غاية  اأن  اأي  التجاري، 

الت�سرفات )املرتبطة بال�سراكة( تكون با�سم املدعى عليه )ب�سفته �ساحب املكتب(. 

عليه  املدعى  اأن�سطة  اأن جميع  تقت�سي  باأنها  الثانية  املادة  تف�سري  ي�ستقيم حينئذ  وال 

ال�سخ�سية التي قام بها باأمواله اخلا�سة يجب اإدخالها يف ال�سراكة؛ الأن هذا يتناق�ص 

مع ما ت�سمنه العقد ذاته من اأن راأ�ص مال ال�سراكة حمدد، وبالتايل م�ستقل عن اأموال 

ال�سركاء. 

اأعمال جتارية"،  "اأية  ال�سراكة حتى �سملت  اأغرا�ص  الرابعة قد و�سعت  املادة  اأن   -2



551

النتيجة  ف�ستكون  الثانية  للمادة  املدعي  مفهوم  وبني  الرابعة  املادة  بني  جمعنا  فاإذا 

دخول املدعي �سريكًا يف جميع مكا�سب واأرباح املدعى عليه من اأي ن�ساط كان �سواًء 

كانت االأرباح متولدة عن راأ�ص مال املكتب اأو متولدة عن اأموال املدعى عليه اخلا�سة، 

وكذلك دخول املدعى عليه �سريكًا يف جميع مكا�سب واأرباح املدعي من اأي ن�ساط كان 

�سواًء كانت االأرباح متولدة عن راأ�ص مال املكتب اأو متولدة عن اأموال املدعي اخلا�سة، 

االأبدان،  �سركات  قبيل  من   - الو�سف  هذا  - ح�سب  بينهما  ال�سراكة  ت�سبح  وبذلك 

بحيث يكون كل منهما �سريكًا لالآخر يف كل ما يك�سبه من اأي وجه جتاري كان. اإال اأن 

هذه النتيجة تتناق�ص مع كون ال�سريكني قد اتفقا على ت�سمني عقد ال�سراكة راأ�ص مال 

منف�سل عن اأموالهما اخلا�سة. 

التي  الت�سرفات  اأنه يجب يف جميع  الثانية وهو  للمادة  املدعي  تف�سري  اأعملنا  لو   -3

اأو  ال�سراكة  �سواًء كانت مبال  با�سم املدعى عليه �سخ�سيًا  اأن تكون  لل�سراكة  حُت�سب 

تتم  مل  التي  الت�سرفات  جميع  اأن  املخالفة  مبفهوم  يلزم  فاإنه  اخلا�ص،  مباله  كانت 

با�سم املدعى عليه ال�سخ�سي تكون غري حم�سوبة لل�سراكة، مبا يف ذلك الت�سرفات 

التي متت با�سم املكتب ذاته، وكذلك الت�سرفات التي قام بها املدعي، حتى لو كانت 

للمبادئ  واملخالفة  ال�سحيحة،  غري  اللوازم  من  هذا  اأن  �سك  وال  ال�سراكة.  باأموال 

ثبوت  اأنه يف حال  املدعي يف دعواه من  اأورده  ملا  اأنه مناق�ص  كما  لل�سركات،  العامة 

قيامه باأن�سطة جتارية با�سمه ال�سخ�سي فاإنها حتت�سب �سمن ال�سراكة. 

4- اإن مفهوم املدعي يف احت�ساب جميع ت�سرفات املدعى عليه وجميع ت�سرفاته هو 
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وت�سرفات جتارية حم�سوبة على  باأن�سطة  قام  قد  املدعي  اأن  موؤداه  ال�سراكة،  �سمن 

ال�سراكة واأن هذه الت�سرفات قد قام بها با�سمه ال�سخ�سي ظاهرًا اأمام الغري، وغني 

عن القول اأن هذا ال ين�سجم مع اأحكام �سركة املحا�سة، كما اأنه يخالف املادة )24( 

من نظام ال�سركات التي ال جتيز لل�سريك غري املدير اإدارة اأن�سطة ال�سراكة. 

يف  تختلف  عليه(  املدعى  با�سم  تكون  الت�سرفات  وجميع  املكتب  )اإن  عبارة:  اإن   -5

بني  والفرق  للمكتب(.  تكون  عليه  املدعى  ت�سرفات  جميع  )اإن  عبارة  عن  مدلولها 

مدلول  الإثبات  االأول  التعبري  بن�ص  يحتج  املدعي  اأن  اإال  وا�سح،  التعبريين  مقت�سى 

التعبري الثاين، االأمر الذي ال تقبله قواعد مدلوالت االألفاظ والتعابري. 

واأما قول املدعي اأنه )نظرًا لكون بع�ص الت�سرفات التي يجريها املدعى عليه با�سمه 

قد ال تدخل �سمن ن�ساط ال�سركة كان البد من و�سع ا�سم مكتب )...( التجاري لتعنون 

يبقى  اأن  يجب  الغري  مع  التعامل  اأن  اإال  بال�سركة  واحل�سابات اخلا�سة  امليزانيات  به 

با�سم املدعى عليه �سخ�سيًا مت�سيًا مع العقد(. 

فاإنه لي�ص من امل�سلم اأن التعامالت يجب اأن تكون با�سم املدعى عليه ب�سفته ال�سخ�سية، 

وذلك لالآتي: 

ال�سجل  �ساحب  ب�سفته  ال�سراكة  باأن�سطة  يقوم  اأن  عليه  املدعى  يف  االأ�سل  اأن   -1

ال�سجل  هذا  اإن  حيث  ال�سخ�سية،  ب�سفته  ولي�ص  التجاري   )...( ملكتب  التجاري 

التجاري هو االإذن النظامي للمدعى عليه للقيام باأن�سطة املكتب التجارية اململوكة له 

ظاهرًا، واملح�سوبة ل�سالح �سراكة املحا�سة بني الطرفني باطنًا. 
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2- اإن تعامالت املدعى عليه التجارية املتعلقة باملكتب ت�ستند يف نظاميتها اإىل ال�سجل 

التجاري الذي اأ�سدرته اجلهة املخت�سة، ولي�ست وظيفة ال�سجل جمرد وظيفة �سكلية 

لعنونة امليزانيات واحل�سابات لل�سراكة، االأمر الذي يوؤكد اأن ما قام به املدعى عليه 

من اأن�سطة ال�سراكة يعد ب�سفته �ساحب �سجل املكتب ولي�ص مبجرد �سفته ال�سخ�سي 

مبعزل عن املكتب و�سجله التجاري. 

�سراكة  نطاق  يف  تدخل  التي  والت�سرفات  االأن�سطة  اأن  اإىل  الدائرة  انتهت  وحيث 

الطرفني يف مكتب )...( التجاري هي جميع ما قام به الطرفان من االأن�سطة اإما: 

* بتمويل من ال�سراكة. 
* اأو بغري متويل من ال�سراكة وثبت ت�سرر ال�سراكة بها. 

لذلك حكمت الدائرة برد دعوى املدعي ).....( املقامة �ضد املدعى عليه ).....(. 

وباهلل التوفيق، 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 2/5305/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 55/د/جت/12لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1726/اإ�س/7 لعام1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/11/11هـ

�ضركة حما�ضة - حتويل ال�ضركة- ح�ضة يف �ضركة- تقدمي املال الغائب اأو املحجوز 

اأو املجمد كح�ض�س لل�ضركة- ح�ضة غري مقدور على ت�ضليمها-تفريط - خلط مال 

ال�ضركة - ميزانية ال�ضركة.

عدد  ب�ساأن  اأقواله  يف  عليه  املدعى  تناق�ص  ثبوت   - املال  راأ�ص  باقي  باإعادة  مطالبة 

امل�ساهمني ب�سركته واملن�سحبني منها وامل�ستمرين فيها وحقوق كل منهم وحتايله وكذبه 

على اجلهات الر�سمية والق�سائية واأن بداية ن�ساط املدعى عليه كان جمع االأموال من 

اأموال امل�ساهمني بدعوى ت�سغيلها يف بطاقات �سوا  دون ترخي�ص ر�سمي وا�ستقطاب 

على  ثبوت احلجز   - با�سمه  ب�سيطة  تو�سية  اإىل  �سركة حما�سة  �سركته من  وحتويل 

ح�سابات املدعى عليه بالبنوك مبوجب تعميم موؤ�س�سة النقد - اأثر ذلك: عدم �سحة 

ال�سروط  ملخالفة  ب�سيطة  تو�سية  اإىل  املحا�سة  �سركة  بتحويل  عليه  املدعى  ت�سرف 

الواجب توفرها يف عقد ال�سركة، فال ي�سح عقدها على مال غائب فح�س�ص ال�سركاء 

التي قامت على اأ�سا�سها ال�سركة حمجوزة وجممدة ومل تكن بحوزة املدعى عليه عند 

عقد  بح�سب  ال�ستثمارها  لل�سركة  ت�سليمها  على  مقدور  غري  فهي  وبالتايل  تاأ�سي�سها 

التاأ�سي�ص - التفاف املدعى عليه بعد قيام ال�سلطات املخت�سة باحلجز عليه واإيهامه 
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ب�سيطة  تو�سية  �سركة  اإىل  املحا�سة  �سركة  م�ساهمتهم يف  باإمكان حتويل  امل�ساهمني 

اأموال  على  اال�ستيالء  له  يبيح  نظامي  مبظهر  للظهور  وكاالت  على  منهم  وح�سوله 

امل�ساهمني الب�سطاء - عدم ممار�سة ن�ساط حقيقي لل�سركة وت�سارب اأغرا�سها التي 

تفريط  ثبوت  اأثر ذلك:   - التاأ�سي�ص  بعقد  الواردة  االأن�سطة  مع  عليه  املدعى  يدعيها 

املدعى عليه وخمالفته ملا مت االإتفاق عليه بعقد تاأ�سي�ص ال�سركة مبا يتحقق معه عدم 

اإي�سال اأموال امل�ساهمني لل�سركة - موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي 

مبلغًا مقداره ..... )املتبقي من راأ�ص ماله(. 

باأنه  فيها  احلكم  هذا  الإ�سدار  الالزم  بالقدر  تتح�سل  الق�سية  هذه  وقائع  اإن  حيث 

تقدم اإىل ديوان املظامل املدعي بدعواه �سد املدعى عليه، قيدت ق�سية بالرقم املدون 

اأعاله، ومت اإحالة الق�سية اإىل الدائرة، فبا�سرت نظرها على النحو املثبت يف حم�سر 

ال�سبط. حيث ذكر املدعي بجل�سة االأحد 1429/1/18هـ باأنه �سلم املدعى عليه مبلغًا 

وقدره ع�سرون األف ريال ال�ستثمارها يف �سركة املحا�سة مبوجب العقد رقم )3464( 

بتاريخ 2005/1/3م والنتهاء �سركة املحا�سة مت ت�سجيل ماله مبوجب الوكالة املمنوحة 

له من قبل �سديقه )...( للدخول مباله نيابة عنه يف �سركة التو�سية الب�سيطة وورد 

ا�سمه �سمن عقد التاأ�سي�ص برقم )60( ومت ت�سليمه مبلغًا وقدره �ستة اآالف ريال عبارة 

عن اأرباح قبل انتهاء �سركة املحا�سة وقبل ت�سليمه الوكالة وطلب اإلزام املدعى عليه 



556

باإعادة راأ�ص ماله كاماًل وب�سوؤال املدعى عليه وكالة اجلواب ذكر باأن املدعي �سريك 

يف عقد تاأ�سي�ص �سركة التو�سية الب�سيطة براأ�ص ماله واإن اأراد االن�سحاب فله ذلك بعد 

اإجراء املحا�سبة و�سدور امليزانية نهاية هذا العام كما اأنه مت اإيقاف �سركة املحا�سة 

الب�سيطة ومت احلجز على  التو�سية  اإىل �سركة  الر�سمية وحتويلها  باأمر من اجلهات 

االأموال اأثر ذلك كما هو مبني باملذكرة املقدمة للدائرة بتاريخ 1428/5/16هـ وهناك 

معاملة وردت للدائرة من �سرطة ال�سالمة مبني فيها جميع االإجراءات واأ�ساف باأن 

هناك ق�سية ت�سوية واقية من االإفال�ص مقيدة يف الديوان برقم )4758( لعام 1428هـ 

الت�سوية يف  اأ�سحاب  املدعي من �سمن  اإدخال  لنظرها وطلب  الدائرة  لهذه  وحمالة 

هذه الق�سية ثم قررا االكتفاء، فاأ�سدرت الدائرة يف اجلل�سة ذاتها حكمها رقم )69( 

لعام 1429هـ القا�سي اأواًل: اإبطال عقد تاأ�سي�ص �سركة التو�سية الب�سيطة �سجل جتاري 

رقم )...( �سادر من جدة بتاريخ 1426/8/2هـ ثانيًا: باإلزام املدعى عليه ).....( 

باأن يدفع للمدعي ).....( مبلغًا وقدره ع�سرون األف ريال، وبعر�ص ذلك على طريف 

النزاع قرر املدعي قناعته وقرر املدعى عليه عدم القناعة باحلكم وتقدم باعرتا�سه 

عليه خالل املدة النظامية ومت رفع كامل اأوراق الق�سية اإىل حمكمة اال�ستئناف والتي 

بعد اطالعها على اأوراق الق�سية واحلكم ال�سادر فيها اأ�سدرت حكمها رقم )426/

اإ�ص/7( لعام 1430هـ بنق�ص حكم الدائرة واإعادة الق�سية للدائرة ملعاودة نظرها، 

وباإعادة الق�سية للدائرة مت نظرها وفق ما اأبانت حمكمة اال�ستئناف يف حكمها حيث 

الدائرة  ت�سري  وفيها  1431/3/17هـ  االأربعاء  اليوم  جل�سة  لنظرها  الدائرة  عقدت 
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اإىل ورود الق�سية من حمكمة اال�ستئناف - الدائرة ال�سابعة - باحلكم رقم )426/

لعام  )69/د/جت/12(  رقم  الدائرة  حكم  نق�ص  املت�سمن  1430هـ  لعام  اإ�ص/7( 

1429هـ واإعادتها للدائرة ومعاودة بحث نظرها وفق ما اأ�سري بحكم اال�ستئناف من 

مالحظات حيث ذكر املدعي باأنه يخت�سم املدعى عليه ).....( ولي�ص ال�سركة وي�ستند 

يف مطالبته اإىل عقد املحا�سة رقم )3464( بتاريخ 2005/1/3م مببلغ ع�سرين األف 

ريال وما ا�ستلمه يف ذلك العقد من اأرباح قدرها �ستة اآالف ريال فال مانع من خ�سمها 

من راأ�ص املال وطلب احلكم باإلزام املدعى عليه باإعادة املتبقي من راأ�ص املال وقدره 

اأربعة ع�سر األف ريال فعقب املدعى عليه وكالة باأنه بالفعل اأن العالقة التعاقدية ن�ساأت 

ل�سركة  املال  راأ�ص  وانتقال  املحا�سة  عقد  ت�سفية  ب�ساأن  واأما  املحا�سة  عقد  مبوجب 

التو�سية فاإنه يحيل اإىل ما �سبق ذكره اأمام الدائرة ولي�ص لديه �سوى ما ذكره �سابقًا 

ثم قرر الطرفان االكتفاء. 

وتاأ�سياًل على ما تقدم، وحيث املدعي يح�سر دعواه يف املطالبة باإلزام املدعى عليه 

باإعادة باقي راأ�ص ماله وقدره اأربعة ع�سر األف ريال، وملا كان الثابت اأن العالقة التي 

تربط طريف الدعوى يحكمها من حيث التاأ�سيل عقد تاأ�سي�ص �سركة التو�سية الب�سيطة 

تاأ�سي�ص  ال�سركاء املوؤرخ يف 1426/7/15هـ واملدعي مت ت�سجيل ماله يف عقد  باتفاق 

املمثلة  ريال  األف  ع�سرين  مقدارها  بح�سة   )60( برقم  الب�سيطة  التو�سية  �سركة 
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املدعى  مع  تعاقد  اأن  �سبق  املدعي  اأن  تبني  والذي  عليه،  للمدعى  امل�سلم  ماله  لراأ�ص 

عليه ال�ستثمار راأ�ص ماله مبلغ ع�سرون األف ريال ال�ستثماره يف �سركة املحا�سة مبوجب 

عقد املحا�سة رقم )3464( بتاريخ 2005/1/3م من اأرباح قدرها اأربعة اآالف ريال 

وبعد انتهاء �سركة املحا�سة مت حتويله اإىل �سركة التو�سية الب�سيطة بطلب من املدعى 

عليه ومت ت�سجيل ماله فيها بالرقم )60( الوارد يف عقد التاأ�سي�ص وقد ت�سلم يف ذلك 

عليه  املدعى  باإلزام  ويطالب  اأرباح  عن  عبارة  ريال  اآالف  اأربعة  وقدره  مبلغ  العقد 

األف ريال، ومع ذلك فاإن الدائرة وهي يف معر�ص  اأربعة ع�سر  باإعادة املتبقي وقدره 

درا�ستها للق�سية وما اأبانته حمكمة اال�ستئناف ب�ساأنها وما قدمه كل طرف من بينات 

ودفوع،وتنزيل ذلك على االأ�س�ص العامة للتعاقد مع التاأكيد على ما جاء يف اأ�سباب حكم 

اأورده املدعى عليه بجل�سة  النظر والتدقيق فيما  اأنه يتعني معه  ال�سابق، من  الدائرة 

الثالثاء 1428/3/8هـ يف الق�سية رقم )2/2136/ق( لعام 1427هـ مبا ن�سه: "اأن 

حتى  1425هـ  عام  نهاية  من  البنوك  لدى  جممدة  حما�سة(  )�سركة  ال�سركة  اأموال 

�سهر جمادى الثاين 1427هـ ومل يكن لل�سركة اأعمال يف تلك الفرتة ولي�ص لدي �سيء 

يتعلق ب�سركة املحا�سة، وال يوجد بها قوائم مالية وهي �سركة منتهية... وراأ�ص املال 

انتقل اإىل �سركة التو�سية الب�سيطة ملن اأراد اال�ستمرار ومت اإرجاع راأ�ص املال ملن اأراد 

االن�سحاب ولي�ص هناك ت�سفية لل�سركة وانتقال راأ�ص املال انتقال يف الذمة" وهي ما 

اأ�سدرت  والذي  1428/5/16هـ  بتاريخ  للدائرة  املقدمة  مبذكرته  عليه  املدعى  اأكده 

الدائرة حكمها رقم )86/د/جت/12( لعام 1428هـ وجاء يف م�سمون اأ�سبابه وحيث 
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ال�سركة  عقد  يف  توفرها  الواجب  ال�سروط  من  اأن  وق�ساًء  فقهًا  امل�ستقر  الثابت  اإن 

مال يف  على  وال  غائب  مال  على  ت�سح  فال  ال�سركة،  مق�سود  لتتحقق  املال،  ح�سور 

الذمة؛ الأنه ال ميكن الت�سرف فيه باأي حال". انظر ك�ساف القناع )479/8(، والثابت 

اإليها  امل�سار  مبذكرته  اأكده  والذي  الذكر  ال�سالف  باإقراره  عليه  املدعى  اأورده  مما 

اأعاله باأن راأ�ص مال �سركة املحا�سة ل�سركة التو�سية الب�سيطة يف الذمة حلجر ويل 

االأمر على مال ال�سركة وجتميده لدى البنوك، وحيث ت�سري الدائرة للمعاملة الواردة 

للديوان  واملحالة  1428/6/2هـ  بتاريخ   )18/5/5250( برقم  ال�سالمة  �سرطة  من 

بكامل ملف التحقيق اخلا�ص باملدعى عليه واملت�سمنة اإقرار املدعى عليه لدى �سرطة 

اجلن�سية  �سعودي   ).....( املدعو  اأنا  "اأقر  باالآتي  1426/12/4هـ  بتاريخ  ال�سالمة 

معي  امل�ساهمني  عدد  باأن  1407/6/23هـ  يف  جدة  م�سدرها   )...( رقم  بالهوية 

والذين قرروا ان�سحابهم من امل�ساهمة يبلغ عددهم �ستمائة و�سبعة م�ساهمني تقدر 

ح�سب  ريال  ومائتي  األف  وخم�سني  وت�سعمائة  مليون  وع�سرين  خم�سة  مببلغ  اأموالهم 

ما هو مو�سح ببيان االأ�سخا�ص املن�سحبني ومبلغ كل واحد منهم اأمام ا�سمه واأقر باأن 

هذه االأ�سماء واملبالغ �سحيحة واأحتمل جميع ما يرتتب على ذلك واأنني م�ستعد بتحمل 

تبعات ذلك  يف حال ظهور م�ساهمني جدد يريدون املطالبة بحقوقهم كما اأقر ب�سحة 

�ستمائة  وعددهم  ال�سركة  يف  اال�ستمرار  يريدون  الذين  االأ�سخا�ص  واأ�سماء  بيانات 

وت�سعة ع�سر م�ساهمًا ومبالغهم تقدر ب�ستة وخم�سني مليونًا وخم�سة اآالف ريال واأقر 

باأن هذه االأ�سماء واملبالغ �سحيحة وم�ستعد بتحمل كامل امل�سوؤولية يف حال ورود خالف 
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ذلك". ومع ذلك فقد تبني للدائرة تناق�ص هذا االإقرار من املدعى عليه مع ما اأورده يف 

مذكرته امل�سار اإليها اأعاله واملقدمة للدائرة بتاريخ 1428/5/16هـ والذي جاء حتت 

بند عدد ال�سركاء ما يلي: "ينق�سم عدد ال�سركاء اإىل ثالثة اأق�سام: 

ال�سركاء  بلغ عدد  راأ�ص مالهم كاماًل:  ا�ستلموا  والذين  املف�سوخ عقدهم  ال�سركاء  اأ- 

وقدره  مال  راأ�ص  باإجمايل  �سريك   )1422( مالهم  راأ�ص  ا�ستلموا  والذين  املن�سحبني 

)72.989.000( ريال. 

مال  راأ�ص  باإجمايل  �سريك   )2232( ال�سركة  يف  امل�ستمرين  ال�سركاء  عدد  بلغ  ب- 

)1350599000( ريال وامل�سجل منهم يف وزارة التجارة �ستمائة وت�سعة ع�سر �سريكًا 

والباقي جاري العمل على ت�سجيلهم خالل ال�سهر القادم باإذن اهلل. 

يطلبون  والذين  ال�سركاء  عدد  بلغ  ال�سركة:  من  باالن�سحاب  املطالبني  ال�سركاء  ج- 

اإجمايل )36.979.000( ريال و�سوف تقوم  االن�سحاب من ال�سركة )788( ومببلغ 

ال�سركة بت�سفية حقوقهم بعد املحا�سبة يف 2007/12/31م علمًا باأنهم قد ا�ستلموا 

مبلغ )6.429.300( ريال والباقي ي�سفى بعد املحا�سبة، ويعترب هوؤالء ال�سركاء من 

�سمن ال�سركة؛ الأنهم وافقوا على اال�ستمرارية يف ال�سركة �سواء باإح�سار وكالة �سرعية 

واالإقرار لدى ال�سركة باملوافقة اأو باالإقرار لدى �سرطة ال�سالمة بجدة باملوافقة على 

املرفق  الك�سف  بذلك ح�سب  اإقرار  وقعوا  الذين  بلغ عدد  وقد  ال�سركة  اال�ستمرار يف 

)1737( �سريك". مما يعد معه هذا التناق�ص حتايل وكذب على اجلهات الر�سمية 

والق�سائية وخمادعة منه لها. كما ت�سري الدائرة الأمر اأمري منطقة مكة املكرمة رقم 
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)92638/د( يف 1426/7/26هـ ب�ساأن ق�سية املدعى عليه بت�سكيل جلنة من مندوب 

�سرطة حمافظة  وعن  بجدة  وال�سناعة  التجارة  وزارة  فرع  وعن  النقد  موؤ�س�سة  عن 

جدة وانتهت اإىل النتائج التالية: اأواًل: اأن بداية ن�ساط املذكور جمع االأموال من دون 

ترخي�ص ر�سمي حيث كان ي�ستقطب اأموال امل�ساهمني قبل احل�سول على اأي ت�سريح 

يف  جتاري  �سجل  على  باحل�سول  قيامه  ثانيًا:  �سوا.  بطاقات  ي�سمى  فيما  وت�سغيلها 

1426/8/2هـ وحتويل �سركته من �سركة حما�سة اإىل �سركة تو�سية ب�سيطة با�سمه. 

ثالثًا: اأن جمموع اأر�سدته املحجوزة لدى البنوك ت�سعة واأربعون مليونًا ومائة وت�سعون 

األفًا و�ستمائة واثنان وع�سرون ريااًل وخم�سة و�ستون هللة. رابعًا: اأن جمموع املبالغ التي 

يف ذمته ل�سالح امل�ساهمني الذين يريدون االن�سحاب خم�سة وع�سرون مليونًا وت�سعمائة 

�سرعًا  عليها  امل�سادق  املذكور  من  املقدمة  البيانات  وفق  وذلك  ريال  األف  وخم�سون 

وعددهم �ستمائة وت�سعة اأ�سخا�ص. خام�سًا: قدم املذكور عقد تاأ�سي�ص ال�سركة وال�سجل 

وهو  ال�سركة  ن�ساط  به  واملو�سح  بجدة  التجارة  وزارة  فرع  من  ال�سادر  التجاري 

اال�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري ومت امل�سادقة على عقد تاأ�سي�ص ال�سركة من قبل 

وزارة التجارة. �ساد�سًا: ح�سر ال�سركاء الذين يرغبون يف اال�ستمرار يف امل�ساهمة مع 

املذكور ملركز �سرطة ال�سالمة بجدة وقرروا رغبتهم يف ا�ستمرار امل�ساركة معه. �سابعًا: 

يف  يرغبون  الذين  للم�ساهمني  م�سرفية  �سيكات  اإ�سدار  بطلب  للجنة  املذكور  تقدم 

ال�سعودي  والبنك  التجاري  االأهلي  البنك  لدى  ح�ساباته  من  باخل�سم  االن�سحاب 

الهولندي. وارتاأت اللجنة ما يلي: اأواًل: اأن يوجه خطاب ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
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بتكليف البنك االأهلي التجاري والبنك ال�سعودي الهولندي باإ�سدار �سيكات م�سرفية 

باأ�سماء ومبالغ امل�ساهمني الذين يريدون االن�سحاب ح�سب بياناتهم ورفع احلجز عما 

تبقى من اأر�سدته. ثانيًا: تزويد مركز �سرطة ال�سالمة بال�سيكات امل�سرفية التي �سيتم 

الأ�سحابها  ت�سليمها  ليتم  االن�سحاب  يرغبون يف  الذين  االأ�سخا�ص  باأ�سماء  اإ�سدارها 

يف  يرغبون  الذين  للم�ساهمني  بالن�سبة  ثالثًا:  اإليه.  امل�سار  املركز  لدى  الق�سية  كون 

اال�ستمرار مع املذكور يف ال�سركة فاإنه يف حال ن�سوء اأي خالف بينهم فيطبق ما ورد 

بعقد تاأ�سي�ص ال�سركة. رابعًا: اأن ن�ساط ال�سركة ح�سب الت�سريح املمنوح له من هيئة 

والت�سويق  والت�سدير  اال�سترياد  خدمات  على  يقت�سر  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت 

املالية  اإىل برقية وزير  الدائرة  ت�سري  له. وكما  املمنوح  التجاري  ال�سجل  للغري ح�سب 

رقم )1035/1( تاريخ 1427/2/1هـ املت�سمنة اأن املدعى عليه تقدم بطلب ملوؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 1427/1/9هـ مت�سمنًا اأنه ال يوجد لديه مانع من حجز 

اإ�سدار �سمان  املتعلقة بق�سيته مع االأمري )...( عو�سًا عن  ال�ستة ع�سر مليونًا  مبلغ 

بنكي باملبلغ، وت�سري الدائرة كذلك اإىل خطاب حمافظ موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

رقم )1948/م ظ/م اأ ت( بتاريخ 1427/9/26هـ املت�سمن طلب املدعى عليه اإ�سدار 

لعدد خم�سة م�ساهمني وذلك خ�سمًا من ح�سابه رقم )...( لدى  �سيكات م�سرفية 

البنك ال�سعودي الربيطاين وما اأفادت به املوؤ�س�سة من اأن قيام املذكور بطلب �سرف 

الربيطاين رغم  ال�سعودي  البنك  لدى  ال�سيكات خ�سمًا من ح�سابه رقم )...(  تلك 

علمه باأن ر�سيد ذلك احل�ساب حمجوز عليه ل�سالح االأمري )...( حلني انتهاء الق�سية 
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بتاريخ  م/59429(  )اأ  رقم  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  بربقية  ورد  ملا  خمالفًا  يعد 

رقم  املالية  وزير  خطاب  على  الدائرة  باطالع  الثابت  اإن  وحيث  1427/4/2هـ، 

رقم  النقد  موؤ�س�سة  املبني على خطاب حمافظ  بتاريخ 1428/8/24هـ   )7655/1(

)1833/م ظ/م اأ ت( بتاريخ 1428/8/20هـ املت�سمن باأن املوؤ�س�سة �سبق اأن قامت 

اأ  )م  رقم  املوؤ�س�سة  تعميم  مبوجب  عليه(  )املدعى  املذكور  ح�سابات  على  باحلجز 

الوقت  ذلك  عليه يف  املحجوز  املبلغ  اإجمايل  بلغ  وقد  بتاريخ 1426/1/6هـ  ت/10( 

مبلغ وقدره )49.190.622/65( ريال كما اأنه مت اإ�سدار �سيكات م�سرفية باأ�سماء 

�سيكًا م�سرفيًا  لعدد )376(  وذلك  املذكور  مع  امل�ساهمة  املن�سحبني من  امل�ساهمني 

التجاري،  االأهلي  البنك  على  م�سحوبة  ريال   )18.807.000( قدره  اإجمايل  مببلغ 

م�سحوبة  ريال   )8.756.100( اإجمايل  مببلغ  م�سرفيًا  �سيكًا   )198( عدد  وكذلك 

 )10.000.000( وقدره  مبلغ  على  احلجز  مت  كما  الهولندي  ال�سعودي  البنك  على 

ع�سرة ماليني ريال يف ح�سابه رقم )...( لدى البنك ال�سعودي الربيطاين باالإ�سافة 

البنك  اإىل حجز مبلغ )6.000.000( �ستة مليون ريال يف ح�سابه رقم )...( لدى 

العربي الوطني. االأمر الذي يعد معه ت�سرف املدعى عليه خمالفًا لل�سروط الواجب 

توفرها يف عقد ال�سركة اإذ ال ي�سح عقدها على مال غائب وقد قرر املدعى عليه اأن 

عقدها كان يف الوقت الذي كان فيه راأ�ص املال جممدًا من قبل البنوك وحيث ي�سرتط 

ل�سحة عقد ال�سركة تقدمي ح�س�ص ال�سركاء وت�سليمها يف الوقت املحدد وبالطريقة 

ال�سركة  اأ�سا�سها  على  قامت  التي  املبالغ  اأن  فالثابت  العقد،  اأو  النظام  يعينها  التي 
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حمجوزة ال ميكن الت�سرف بها بل اإن ح�س�ص ال�سركاء املمثلة لراأ�ص مال ال�سركة من 

حيث الواقع معدومة ال وجود لها وال اأدل على ذلك مبا جاء مب�سمون خطاب موؤ�س�سة 

النقد من خ�سم مبالغ املن�سحبني واملبلغ املحجوز ل�سمو االأمري )...( والر�سيد املتبقي 

اإ�سافة لعجزه عن الوفاء ملجموعة من امل�ساهمني رغم طلبه �سرف �سيكات م�سرفية 

لهم ح�سبما جاء يف خطاب موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم )1948/م ظ/م اأ ت( 

بتاريخ 1427/9/26هـ امل�سار اإليه اأعاله، وبذلك ت�ستبني الدائرة اأن جمموع اأر�سدة 

املدعى عليه املحجوزة لدى البنوك ت�سعة واأربعون مليونًا ومئة وت�سعون األفًا و�ستمائة 

ل�سالح  ذمته  يف  التي  املبالغ  وجمموع  هللة  و�ستون  وخم�سة  ريااًل  وع�سرون  واثنان 

امل�ساهمني الذين يريدون االن�سحاب �ستة وع�سرون مليونًا وخم�ص مئة وثالثة و�ستون 

األفًا ومئة ريال، ومبلغ �ستة ع�سر مليون ريال حمجوزة لتعلقها بق�سيته مع االأمري )...( 

ح�سب برقية وزير املالية امل�سار اإليها، كما اأقر ب�سحة بيانات واأ�سماء االأ�سخا�ص الذين 

يريدون اال�ستمرار يف ال�سركة وعددهم �ستمائة وت�سعة ع�سر م�ساهمًا ومبالغهم تقدر 

�سحيحة  واملبالغ  االأ�سماء  هذه  باأن  واأقر  ريال،  اآالف  وخم�سة  مليون  وخم�سني  ب�ستة 

واأ�ستعد بتحمل كامل امل�سوؤولية يف حال ورود خالف ذلك، وما ا�ستبان يف هذه احلال 

من عجزه عن الوفاء باحلقوق امل�ستحقة لبع�ص املن�سحبني وت�سارب اأقواله وتناق�سها 

ب�ساأن عدد ال�سركاء وح�س�سهم، وملا �سبق بيانه فاإن البني من ظاهر االأوراق اأن راأ�ص 

املال الوارد بعقد التاأ�سي�ص مبلغ مئة وخم�سني مليون ريال مل يكن بحوزة املدعى عليه 

ال�ستثمارها  لل�سركة  ت�سليمها  على  مقدور  غري  املبالغ  فهذه  وبالتايل  تاأ�سي�سها،  عند 
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بح�سب العقد ويجعله قائمًا على مال غري مقدور عليه. وحيث اإن م�ساهمات املدعى 

عليه التي قام بجمعها من امل�ساهمني قد اأوقفت مع غريها من امل�ساهمات باعتبار اأن 

الغر�ص منها ا�ستقطاب اأموال امل�ساهمني وجمعها يف م�ساهمات وهمية اإذ تعامل يف 

اأول االأمر يف بطاقات االت�سال م�سبوقة الدفع �سوا من اأجل التغرير بالنا�ص وخداعهم 

اأن اأموالهم تتم املتاجرة بها يف بطاقات االت�سال �سوا ولكن املدعى عليه  واإيهامهم 

باإيهامهم  امل�ساهمني  على  التف  املخت�سة  ال�سلطات  قبل  من  عليه  احلجز  مت  حني 

باإمكان حتويل م�ساهماتهم اإىل �سركة تو�سية ب�سيطة وح�سل منهم على وكاالت يف 

الوقت الذي مل يكن هوؤالء يعلمون مبا ي�سمره املدعى عليه من حماوالت االلتفاف على 

القرار ال�سادر �سده بوقف تلك االأموال واحلجز عليها للظهور مبظهر نظامي يتيح له 

اال�ستيالء على اأموال امل�ساهمني الذين كانوا يف اأغلبهم من الب�سطاء ومل يكن لديهم 

القدرة على املعرفة. وملا كانت امل�ساهمات قد جمعت لغر�ص غري �سحيح اإذ اإن ما مت 

االإعالن عنه ابتداء هو مل�ساهمات �سواء التي تثبت عدم �سحتها واأنها وهمية وما هرب 

التي  االأموال  اأن  وتوقيع عقدها على  ب�سيطة  تو�سية  تاأ�سي�ص �سركة  اإىل  املدعى عليه 

يكون  اأن  يعدو  ال  اأراده  ما  اأن  على  دليل  اإال  م�سروعة  تكن  بطريقة مل  �سابقًا  جمعها 

اإمعانًا يف اال�ستيالء على االأموال بالطريق ذاته مع تغليفه بال�سيغة النظامية ومن ثم 

يتيح له التهرب من رد االأموال الأهلها بدعوى اخل�سارة وخالفه وقد حدث ذلك حني 

القوائم  "بيان حول  عليه  املدعى  له  ما عنون  بح�سب  قد خ�سرت  ال�سراكة  اأن  ادعى 

املالية لل�سركة" الذي �سبق اأن قدمه للدائرة بجل�سة 1428/4/11هـ يف الق�سية رقم 
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)2/209/ق( لعام 1427هـ املقامة من )...( �سد/�سركة ).....( حيث اإنها مل تعمل 

بعد وطلب من امل�ساهمني املوافقة على اخل�سارة وامل�سادقة عليها من اأجل ا�ستعادة 

املتبقي لهم ومل يرد االأموال رغم اأن امل�ساهمني قد وقعوا على ما طلب منهم. وحيث 

اإنه يتعني النظر والتدقيق بخطاب املدعى عليه املوؤرخ يف 1428/3/20هـ - واملقدم يف 

ال�سركة ون�ساطها واملت�سمن  معر�ص جوابه لطلبات الدائرة تزويدها مبعلومات عن 

االآتي: ت�سنيع اأول هاتف نقال، التجارة االلكرتونية واإن�ساء اأول موقع �سعودي، م�سروع 

تو�سيل مياه زمزم، م�سروع امل�سح الدميوغرايف لدى وزارة الداخلية، م�سروع ال�سحن 

االلكرتوين )و�سال(، م�سروع ال�سركة الطبي - الذي تبني ا�ستماله على خمالفات يف 

اأن �سركة  الثابت  اإذ  اأول هاتف نقال �سعودي )جدايلو(  ال�سركة من ت�سنيع  اأن�سطة 

التو�سية الب�سيطة �سريك يف �سركة م�سنع التليفزيون ال�سعودي مبوجب قرار ال�سركاء 

اإليه،  امل�سار  باخلطاب  واملرفق  1427/5/24هـ  يف  املوؤرخ  تاأ�سي�سها  عقد  بتعديل 

وم�سروع تو�سيل مياه زمزم الثابت اأنه لي�ص من اأغرا�ص ال�سركة كما مل يقدم املدعى 

عليه الرتاخي�ص الالزم لهذا امل�سروع وما يتبع ذلك من موافقة اجلهات الر�سمية، 

وما يتعلق مبا ذكره املدعى عليه من م�سروع ال�سحن االلكرتوين )و�سال( وما جرى 

بني  مت  اأنه  تبني  اإليه  امل�سار  العقد  على  الدائرة  باطالع  فاإنه  للعقد  ف�سخ  من  عليه 

موؤ�س�سة ).....( و�سركة و�سال وال عالقة لل�سركة فيه باأي حال من االأحوال وبالتايل 

فاإن هذا العقد املف�سوخ واقع على غري �سركة التو�سية الب�سيطة. 

اأعمال  بخ�سو�ص  عليه  املدعى  قدمه  ما  على  الدائرة  باطالع  الثابت  اإن  وحيث 
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وعودًا  كونه  يعدو  ال  عليه  املدعى  قدمه  ما  وجميع  ن�ساطها  متار�ص  مل  اأنها  ال�سركة 

واآمااًل وتوقعات لبداأ العمل الذي هو يف حقيقته خارج عن ن�ساطها الرئي�ص، كما يظهر 

جليًا انعدام املالءمة ومراعاة االن�سجام والتجان�ص بني اأغرا�ص ال�سركة الواردة بعقد 

التاأ�سي�ص واالأغرا�ص التي ت�سطلع بها ال�سركة ح�سبما ورد بخطابه امل�سار اإليه اأعاله، 

وحيث اإنه ال يجوز للمدعى عليه خمالفة االأغرا�ص املن�سو�ص عليها يف عقد تاأ�سي�ص 

ال�سركة؛ الأنه مت�سرف باالإذن فال يت�سرف يف غري ما اأُذن له فيه كالوكيل، ولي�ص له 

اأن ي�سارك مبال ال�سركة وال يدفعه م�ساربة؛ الأن ذلك يثبت يف املال حقوقًا، وي�ستحق 

مال غريه؛  وال  ال�سركة مباله،  مال  يخلط  اأن  له  ولي�ص  له،  ذلك  ولي�ص  لغريه،  ربحه 

الأنه يت�سمن اإيجاب حقوق يف املال، ولي�ص هو من التجارة املاأذون فيها وهو ما اتفق 

عليه جمهور الفقهاء )املغني )37/14(، الكايف )276/2(( وحيث اإن الثابت باإقرار 

املدعى عليه الوارد مبذكرته املوؤرخة يف 1428/5/16هـ عدم �سدور ميزانية معتمدة 

لل�سركة طيلة هذه الفرتة، بدعوى وجود ظروف خارجة عن اإرادة ال�سركة االأمر الذي 

املدعى  ميار�سها  التي  التالعب  طرق  من  وطريقة  و�سيلة  هو  اإذ  به  القبول  ميكن  ال 

عليه على الب�سطاء واملتعاملني معه، فكيف بكيان ين�ساأ براأ�ص مال مزعوم مقداره مئة 

وخم�سون مليون ريال ثم تنعدم ميزانية لل�سركة وتنعدم اأعمال لها، بل تبني عدم وجود 

راأ�ص املال بالكلية. 

يتحقق معه عدم  االإتفاق عليه مما  ملا مت  عليه  املدعى  تبني خمالفة  بيانه  �سبق  وملا 

اإي�سال اأموال امل�ساهمني لل�سركة حمل امل�ساهمة وثبوت عدم حتقق راأ�ص املال امل�سجل 
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نظامًا مما يعترب معه واحلال ما ذكر اإخالاًل من قبل املدعى عليه وتق�سريًا من جهته 

اإىل  الدائرة  تنتهي معه  الذي  االأمر  توؤديه(،  اأخذت حتى  ما  اليد  والقاعدة)اأن على 

اإلزام املدعى عليه باإعادة املتبقي من راأ�ص مال املدعي وبه تق�سي،، 

لذلك حكمت الدائرة باإلزام املدعى عليه ).....( باأن يدفع للمدعي ).....( مبلغاً 

وقدره اأربعة ع�ضر األف ريال. 

وباهلل التوفيق، 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 2/5615/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 24/د/ ف/جت/ 18لعام 1431هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1710/اإ�س/7 لعام1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/11/11هـ

�ضركة حما�ضة- حتويل ال�ضركة- اإقرار- تفريط.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليه بدفع راأ�ص ماله الذي �سلمه له يف ا�ستثماره 

مت  ملا  وفقًا  ال�ستثماره  به  املدعى  املبلغ  بت�سلم  عليه  املدعى  اإقرار   - حما�سة  �سركة 

االإتفاق عليه - دفع املدعى عليه بانتهاء �سركة املحا�سة ودخول املدعي معه يف �سركة 

تو�سية ب�سيطة - اإجراء املدعي وكالة تخول املدعى عليه يف �سركة التو�سية الب�سيطة 

- خلو عقد تاأ�سي�ص �سركة التو�سية الب�سيطة من ا�سم املدعي �سمن املوؤ�س�سني - اأثره: 

ثبوت تفريط املدعى عليه واإخالله بالتزاماته؛ الأن على اليد ما اأخذت حتى توؤديه- 

موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي املبلغ مو�سوع الدعوى. 

حيث اإن وقائع هذه الق�سية تتح�سل بالقدر الالزم الإ�سدار هذا احلكم فيها باأنه تقدم 

اإىل املحكمة االإدارية مبحافظة جدة املدعي بالئحة دعوى �سد املدعى عليه، قيدت 

ق�سية بالرقم املدون اأعاله وباإحالتها للدائرة با�سرت نظرها على النحو املثبت بدفرت 

ال�سبط. ويف جل�سة يوم االأحد املوافق 1431/1/24هـ ذكر املدعي باأنه �سلم املدعى 
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عليه مبلغًا وقدره اأربعون األف ريال ال�ستثماره يف �سركة املحا�سة مبوجب �سند القب�ص 

رقم )3158( بتاريخ 2004/12/30م والنتهاء �سركة املحا�سة طلب منه املدعى عليه 

باإجراء وكالة للمدعى عليه  الب�سيطة والت�سجيل فيها فقام  التو�سية  االنتقال ل�سركة 

با�سم )...( نيابة عنه للدخول مباله يف �سركة التو�سية الب�سيطة اإال اأن املدعى عليه 

مل يِف مبا التزم به من ت�سجيل ا�سمه �سمن ال�سركاء امل�سجلني بعقد تاأ�سي�ص ال�سركة 

ومل يعد له راأ�ص املال وطلب اإلزام املدعى عليه باإعادة راأ�ص ماله، وب�سوؤال وكيل املدعى 

عليه اجلواب طلب رد الدائرة، وكذلك طلب اأجاًل لتقدمي م�سببات هذا الطلب وموكله 

يتم  الأ�سباب  ب�سيطة  تو�سية  �سركة  تاأ�سي�ص  عقد  يف  املدعي  ت�سجيل  من  يتمكن  مل 

تو�سيحها الحقًا، ويطلب ت�سفية ال�سركة وقد �سبق له اإقامة دعوى اإ�سهار اإفال�ص لدى 

الدائرة التجارية الثانية ع�سرة وما ينتهي اإليه تقرير امل�سفي ياأخذ املدعي ن�سيبه ثم 

قرر الطرفان االكتفاء. 

اإليه املدعي  اإن غاية ما يهدف  وتاأ�سياًل على ما تقدم من الدعوى واالإجابة. وحيث 

من دعواه املطالبة باإلزام املدعى عليه باإعادة املتبقي من راأ�ص ماله املدعى به امل�سلم 

باإقرار  الثابت  اإن  وحيث  اأعاله  املذكور  بينهما  املربم  التعاقد  مبوجب  به  للم�ساهمة 

الطرفني ومبوجب ما قدمه املدعي من ت�سلم املدعى عليه املبلغ املدعى به ال�ستثماره 

وفق ما مت االإتفاق عليه، وحيث اإن املدعى عليه مع اإقراره با�ستالم املبلغ املدعى به اإال 
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اأنه يدفع باإدخال املدعي �سريكًا معه يف �سركة التو�سية الب�سيطة، وحيث تبني باطالع 

الدائرة على عقد التاأ�سي�ص ل�سركة التو�سية الب�سيطة عدم ورود ا�سم املدعي �سمن 

اأ�سماء ال�سركاء املوؤ�س�سني الواردة اأ�سماوؤهم وح�س�سهم يف عقد التاأ�سي�ص، ومبا اأن 

تاأ�سي�ص  بعقد  وت�سجيله  املدعي  باإدخال  عليه  املرتتب  بالتزامه  يِف  مل  عليه  املدعى 

�سركة التو�سية الب�سيطة، مما يعترب معه واحلال ما ذكر اإخالل من قبل املدعى عليه 

وتق�سري من جهته، فكان لزامًا عليه ت�سليم املدعي لراأ�ص ماله؛ الأن القاعدة )اأن على 

اليد ما اأخذت حتى توؤديه( ويجعل من امتناع املدعى عليه من رد راأ�ص مال املدعي بعد 

اأن طلب رد راأ�ص ماله وحتقق عدم اإدراجه وت�سجيله يف ال�سركة امتناعًا غري م�سروع 

وت�سجيله  املدعي  اإدراج  عدم  الثابت  اأن  ومبا  حق  وجه  دون  من  املدعي  ملال  وحب�سًا 

اإليه، مما يعترب معه املدعى عليه م�سوؤواًل عن مال املدعي  امل�سار  التاأ�سي�ص  يف عقد 

اإلزام املدعى  اإىل  تنتهي  الدائرة  فاإن  االأمر ما ذكر  له ومتعلقًا بذمته وحيث  امل�سلم 

عليه باإعادة راأ�ص مال املدعي املدعى به. 

لذلك حكمت الدائرة باإلزام املدعى عليه ).....( �ضجل مدين رقم )1024884262( 

باأن يدفع للمدعي ).....( مبلغاً وقدره اأربعون األف ريال. 

وباهلل التوفيق، 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 2/4429/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 30/د/جت/8 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 987/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/4/22هـ

�ضركة م�ضاهمة - اكتتاب - عدم �ضداد قيمة االأ�ضهم - �ضروط بيع االأ�ضهم - تعوي�س 

االأ�ضهم- حكم غيابي- م�ضادقة  االأ�ضهم - جتزئة  االأ�ضهم - تعذر ت�ضليم  عن بيع 

على احلكم الغيابي.

لقيامها من  عليها  املدعى  ال�سركة  التي تخ�سه يف  االأ�سهم  بت�سليمه  املدعي  مطالبة 

ال�سركة  بيع  اأن  ثبوت   - ق�سط  ت�سديده  لعدم  العلني  املزاد  يف  ببيعها  حق  وجه  دون 

امل�ساهمني  �سجل  يف  له  عنوان  وجود  عدم  بحجة  كان  املدعي  الأ�سهم  عليها  املدعى 

على  ال�سركات  نظام  يف  الن�ص   - الثاين  الق�سط  �سداد  عن  لتخلفه  ببيعها  الإنذاره 

اإنذار امل�ساهم املتخلف عن الوفاء يف ميعاد اال�ستحقاق بخطاب م�سجل قبل  وجوب 

بيع ال�سهم يف مزاد علني - ثبوت وجود عنوان للمدعي وا�سٍح على ال�سور الكربونية 

لالكتتاب - جتزئة االأ�سهم التي كانت للمدعي اإىل خم�سة اأجزاء مما يعني اأحقيته 

يف �سرب عدد االأ�سهم التي كانت له يف خم�سة واإلزام املدعى عليها بها لتعذر ت�سليمه 

اأ�سهمه عينها النتقالها اإىل اأفراد اآخرين - عدم اإجابة املدعى عليها على امل�ستندات 

بخطاب  اأنذرته  قد  باأنها  تدفع  ومل  له  عنوان  وجود  تثبت  التي  املدعي  من  املقدمة 

م�سجل على عنوانه ب�ساأن بيع اأ�سهمه حال امتناعه عن �سداد الق�سط الثاين - موؤدى 
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ذلك: امل�سادقة على احلكم الغيابي باإلزام ال�سركة املدعى عليها باأن تدفع للمدعي 

خم�سني �سهمًا بعد التجزئة. 

املادة )533( من نظام املحكمة التجارية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )32( بتاريخ 

1350/1/15هـ.

بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )110( املادة 

1385/3/22هـ.

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل فرع ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة 

التي  االأ�سهم  باإعادة  عليها  املدعى  مطالبة  ت�سمنت  دعوى  بالئحة  املدعي  بجدة 

و�سرف  عليها  املدعى  ال�سركة  يف  االكتتاب  مبوجب  اأ�سهم  ع�سرة  وعددها  ميتلكها 

اأربعة ع�سر �سنة واأن املدعى عليها ت�سرفت  االأرباح الناجتة عن تلك امل�ساهمة ملدة 

بالرقم  ق�سية  الديوان  ب�سجالت  قيدها  اأن مت  وبعد  تخ�سه.  التي  االأ�سهم  تلك  ببيع 

اإليه اأعاله واأحيلت اإىل هذه الدائرة با�سرت نظرها على النحو املثبت بدفرت  امل�سار 

)320/د/جت/8(  رقم  حكمها  الدائرة  اأ�سدرت  فيها  املرافعة  انتهاء  وبعد  ال�سبط. 

لعام 1427هـ ثم اأعيدت للدائرة ملعاودة نظرها بناًء على حكم هيئة التدقيق ال�سابعة 
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لنظرها جل�سة 1429/1/12هـ  الدائرة  لعام 1428هـ فحددت  رقم )1081/ت/7( 

واأفاد  عليها  املدعى  ميثل  من  ح�سور  عدم  وتبني  املذكور  املدعي  فيها  ح�سر  التي 

احلا�سر اأنه مت اإبالغ املدعى عليها وقدم للدائرة اإ�سعار االإبالغ واطلعت الدائرة على 

لعدم  ونظرًا  املدعي  عنوان  فيه  املو�سح  باملدعي  اخلا�ص  االكتتاب  طلب  من  ن�سخة 

اإىل جل�سة 1429/1/19هـ  تاأجيل نظر الق�سية  ح�سور من ميثل املدعى عليها تقرر 

�سرعًا  عليها  املدعى  ميثل  من  ح�سور  عدم  وتبني  املذكور  املدعي  فيها  ح�سر  التي 

واطلعت الدائرة على اخلطاب املقدم من ال�سركة املدعى عليها رقم )60/�ص/ب/ج( 

يف 1429/1/17هـ املت�سمن اعتذارها عن احل�سور يف هذه اجلل�سة وطلب احلا�سر 

حتديد موعد اآخر واإبالغ املدعى عليها به. ويف جل�سة 1429/2/30هـ ح�سر املدعي 

املذكور وتبني عدم ح�سور من ميثل املدعى عليها �سرعًا وطلب احلا�سر حتديد موعد 

اآخر واإبالغ املدعى عليها عن طريق الدائرة. ويف جل�سة اليوم ح�سر املدعي املذكور 

وتبني عدم ح�سور من ميثل املدعى عليها �سرعًا رغم اإبالغها مبوعد اجلل�سة بخطاب 

الديوان رقم )2/2496( يف 1429/3/1هـ وقد اطلعت الدائرة يف هذه اجلل�سة على 

خطاب رئي�ص جمل�ص ال�سركة املدعى عليها املوؤرخ يف 1429/3/9هـ الذي يتعذر فيه 

عن احل�سور يف هذه اجلل�سة وتنوه الدائرة اإىل اأن هذا االعتذار هو االعتذار الرابع 

الذي مل يح�سر فيه رغم اإبالغه مبواعيد اجلل�سات ال�سابقة فطلب احلا�سر ال�سري يف 

الدعوى واحلكم غيابيًا �سد املدعى عليها باإعادة االأ�سهم التي ت�سرفت فيها ال�سركة 

بالبيع والتي جمموعها )10( اأ�سهم من اأ�سهم ال�سركة املدعى عليها والتي اأ�سبحت 
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بعد التجزئة )50( �سهمًا وذكر اأن ال�سركة ت�سرفت ببيع هذه االأ�سهم وب�سوؤاله البينة 

على ما يدعيه اأجابه اأن البينة �سهادة االكتتاب رقم )32762( وقد متت مطابقتها على 

لعام 1429هـ  الغيابي رقم )73/دجت/8(  الدائرة حكمها  واأعيدت فاأ�سدرت  االأ�سل 

القا�سي باإلزام املدعى عليها �سركة ).....( باأن تدفع للمدعي ).....( )50( خم�سني 

يف  احلكم  بهذا  عليها  املدعى  تبليغ  وجرى  عليها.  املدعى  ال�سركة  اأ�سهم  من  �سهمًا 

وقدم  بلجر�سي،  �سرطة حمافظة  )...( عن طريق  مندوبها  بوا�سطة  1429/5/7هـ 

وكيل املدعى عليها الئحة اعرتا�سية على حكم الدائرة يف 1429/5/21هـ خالل املهلة 

النظامية فقررت الدائرة قبول الالئحة االعرتا�سية �سكاًل وجرى فتح باب املرافعة. 

وبجل�سة 1429/7/16هـ زودت الدائرة املدعي ب�سورة من الالئحة االعرتا�سية التي 

الأن  وال�سرع؛  والنظام  الواقع  لعدم م�سادفتها �سحيح  الدعوى  رف�ص  ت�سمنت طلب 

اأ�سهمه يف ال�سركة دون علمه،  املدعي ا�ستند يف دعواه على قيام املدعى عليها ببيع 

اأ�سابه وقدم  الذي  ال�سرر  وتعوي�سه عن  االأ�سهم  باإرجاع  املدعى عليها  اإلزام  وطلب 

اأنها تثبت  للدائرة �سهادة ملكية لالأ�سهم ال�سادرة من ال�سركة املدعى عليها بحجة 

وجود عنوان له لدى ال�سركة، وهو االأمر الذي اعتمدته الدائرة دلياًل على وجود عنوان 

�سحيح  ي�سادف  مل  احلكم  وهذا  حكمها  مبوجبه  واأ�سدرت  ال�سركة  لدى  للمدعي 

الواقع اأو النظام اأو ال�سرع ملا يلي: 1- عدم م�سادفة احلكم ل�سحيح النظام: ن�ست 

املادة )110( من نظام ال�سركات على اأنه "اإذا تخلف امل�ساهم عن الوفاء يف ميعاد 

اال�ستحقاق جاز ملجل�ص االإدارة بعد اإنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل ببيع االأ�سهم يف مزاد 
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علني" وحيث جاءت هذه املادة ملزمة باالإنذار بخطاب م�سجل، فاإن املادة )9( من 

النظام االأ�سا�ص لل�سركة املدعى عليها قد خ�س�ست - واخلا�ص يقيد العام - بتوجيه 

اأنه  على  ن�ست  اإذ  امل�ساهمني،  ب�سجل  املثبت  امل�ساهم  عنوان  على  امل�سجل  اخلطاب 

"اإذا تخلف امل�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعينة لذلك جاز ملجل�ص االإدارة 
اإنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل على عنوانه املثبت ب�سجل امل�ساهمني بيع ال�سهم  بعد 

يف مزاد علني" وبا�ستقراء املادتني معًا، يت�سح اأن وجود اتخاذ اإجراء االإنذار بتوجيه 

امل�ساهمني.  ب�سجل  املثبت  امل�ساهم  باأن يكون على عنوان  امل�سجل م�سروطًا  اخلطاب 

اإذا مل يتوفر عنوان امل�ساهم ب�سجل امل�ساهمني فاإن االإنذار مبوجب خطاب  ومن ثم 

وكانت  امل�ساهمني،  ب�سجل  له  عنوان  ال  املدعي  كان  وملا  واجب.  غري  ي�سحى  م�سجل 

�سهادة ملكية االأ�سهم لديه، فقد قامت املدعى عليها باالإح�سار بوجوب الت�سديد بطرق 

عدة، ومن ثم يتبقى لدى املدعى عليها �سرورة اإثبات قيامها باإخطار املدعي بت�سديد 

الق�سط الثاين املتبقي يف ذمته قبل بيع اأ�سهمه يف املزاد العلني لت�سديد الق�سط الثاين. 

وحيث اإن املدعى عليها ت�سرفت باالأ�سهم املذكورة يف الئحة الدعوى بالبيع يف املزاد 

العلني بعد اأن اتخذت كافة االإجراءات النظامية يف املطالبة ب�سداد الق�سط الثاين من 

قيمة ال�سهم اال�سمية، بعد عدة �سنوات حتديدًا يف عام 1426هـ اإال اأن  املدعي رف�ص 

واالإجراءات  القنوات  بذلك من خالل  عليها  املدعى  بال�سداد رغم مطالبة  يقوم  اأن 

الر�سمية وباإعالن لدى الغرفة التجارية واإ�سعار البنوك وو�سائل االإعالم ب�سفة عامة 

كما اأن املدعى عليها طلبت من وزارة التجارة متديد فرتة الت�سديد عدة مرات لل�سماح 
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للم�ساهمني بالت�سديد وحتى ال تقوم بالبيع يف املزاد العلني. ثم مت منح من مل ي�سددوا 

فر�سة اأخرى لل�سداد قبل قيام ال�سركة حتت اإ�سراف وزارة التجارة ببيع االأ�سهم يف 

مزاد بالغرفة التجارية بجدة عام 1429هـويت�سح من ذلك اأن املدعى عليها قامت ملدة 

)30( �سنوات من بداية طلب الت�سديد باالإخطار واالإعالن على الوجه املبني عاليه. 

وعلى ذلك فاإن احلكم ال�سادر واملوؤ�س�ص على عدم االإخطار مبوجب خطاب م�سجل ال 

ي�سادف �سحيح النظام النتفاء وجود عنوان للمدعي ب�سجل امل�ساهمني ولقيام املدعى 

عليها بكافة طرق االإعالم باإخطار م�ساهميها ومنهم املدعني بال�سداد، اإال اأنهم اأبوا 

الت�سديد. يت�سح من ذلك عدم م�سادفة الدعوى املاثلة ل�سحيح النظام مما يجعلها 

اإن  املدعي:  نية  ل�سوء  الواقع  ل�سحيح  الدعوى  م�سادفة  عدم   -2 بالرف�ص.  جديرة 

�سحيح الواقع يثبت �سوء نية املدعي يف اإقامته دعواه، اإذ اإن من غري املقبول عقاًل اأن 

ي�سرتي اأ�سهمًا ويظل ل�سنوات عديدة مل ي�سدد الق�سط الثاين ! اأما اأ�سباب عدم قيامه 

بت�سديد الق�سط املطلوبة، فهي اأن قيمة الق�سط كانت حينذاك اأعلى من اأ�سعار االأ�سهم 

يف ال�سوق املالية، فبينما قيمة الق�سط تبلغ )50( ريال جند اأن االأ�سعار يف ال�سوق املالية 

كانت ترتاوح ما بني )9 : 11( ريال لل�سهم، ومن ثم فاإن املدعي يجد خيارًا اأف�سل من 

دفع الق�سط الثاين وهو ال�سراء من ال�سوق املالية وعلى ذلك رف�ص اأن ي�سدد الق�سط 

الثاين مف�ساًل قيام املدعى عليها ببيع االأ�سهم باملزاد العلني فتخ�سر املدعى عليها وال 

ت�سيبهم خ�سارة. وعلى ذلك قامت املدعى عليها ببيع االأ�سهم يف املزاد  واأ�سابها من 

اخل�سائر الفادحة ما اأ�سابها نتيجة تقاع�ص املدعي وغريه عن �سداد الق�سط الثاين. 
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وحني حدثت طفرة بارتفاع اأ�سعار االأ�سهم يف ال�سوق املالية، مل ي�سع املدعي وغريه من 

امل�ساهمني اإال القيام ب�سوء نية باإقامة الدعوى املاثلة وغريها من الدعاوى للمطالبة 

باالأ�سهم بعد اأن ارتفعت االأ�سعار، وب�سدور احلكم �سد املدعى عليها ب�سراء االأ�سهم 

واإعادتها للمدعي ت�سحى ال�سركة املدعى عليها خا�سرة مرتني، االأوىل حني اأجربت 

القيمة اال�سمية  باأقل من  للق�سط  العلني لعدم �سداد امل�ساهمني  ببيع االأ�سهم باملزاد 

ب�سرائها  فتقوم  للمدعي  االأ�سهم  باإعادة  والثانية حني يحكم - ال قدر اهلل -  لل�سهم 

ال  املاثلة  الدعوى  اأن  ذلك  من  يت�سح  اال�سمية.  القيمة  من  باأعلى  املالية  ال�سوق  من 

ت�سادف �سحيح الواقع ل�سوء نية املدعي من اإقامة دعواه والتي هي جديرة بالرف�ص. 

3- عدم م�سادفة الدعوى ل�سحيح ال�سرع: ن�ست املادة )1504( من جملة االأحكام 

احلاكم  باع  اأمهر  فاإن  عزر  عليه  ما  دفع  املو�سر  املدين  اأبى  "اإذا  اأنه  على  ال�سرعية 

رغم  الثاين  للق�سط  �سداده  بعدم  املدعي  كان  وملا  ثمنه"  من  عليه  ما  وق�سى  ماله 

اإخطارهم بكافة و�سائل االإعالم املمكنة لعدم وجود عنوان لهم يف �سجل امل�ساهمني، 

يعدوا مدينون بقيمة ذلك الق�سط للمدعى عليها، وحيث اإن املدعي مو�ِسرًا، وي�ست�سف 

ي�سارهم من قيامهم بالبيع وال�سراء لالأ�سهم وباإعمال هذه املادة على احلالة املاثلة، 

فاإن املدعي يعد مدينًا بقيمة الق�سط الثاين ومو�ِسرًا ومت اخطاره وفقًا ملا اأوردناه اآنفًا 

واأبوا اأن ي�سددوا قيمة ما عليهم )الق�سط الثاين( لذلك فاإنه يجوز �سرعًا ووفقًا لهذه 

املادة بيع ما لهم )االأ�سهم( واقت�ساء املدعى عليها ما لها من ثمنها، وهو ما قامت 

الدعوى  م�سادفة  عدم  يوؤكد  مما  ال�سرع،  �سحيح  ي�سادف  والذي  عليها  املدعى  به 
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املاثلة ل�سحيح ال�سرع وت�سحى معه جديرة برف�سها وال ينال من �سحة ذلك مقولة اأن 

امل�سوغ ال�سرعي للت�سرف هو امللك اأو الوالية و الوكالة، اإذ اإن املادة )110( من نظام 

ال�سركات واملادة )9( من النظام االأ�سا�ص لل�سركة واملادة )1504( من جملة االأحكام 

ال�سرعية جميعها توؤكد �سحة قيام املدعى عليها ببيع االأ�سهم لعدم قيام املدعي ب�سداد 

قيامه  وعدم  اأعوام  الثالثة  على  يزيد  ملا  اإخطارهم  حماوالت  رغم  الثاين  الق�سط 

بال�سداد، مما يوؤكد جدارة الدعوى املاثلة برف�سها. لهذه االأ�سباب.. تلتم�ص املدعى 

عليها احلكم برف�ص الدعوى املاثلة مع احتفاظها بكافة حقوقها االأخرى لدى املدعي. 

وباطالع املدعي على الالئحة االعرتا�سية ذكر اأنه ال جديد فيها واأن عنوانه مو�سح 

يف ق�سيمة االكتتاب املدون فيها "وزارة املوا�سالت اإدارة الطرق منطقة مكة املكرمة 

- جدة" والرمز الربيدي )21178(. ثم �ساألت الدائرة وكيل املدعى عليها عما لديه 

حول ا�ستمارة االكتتاب املو�سح فيها عنوان املدعى عليها فاأجاب اأن هذه اال�ستمارة 

املفرت�ص اأن يكون اأ�سلها لدى ال�سركة املدعى عليها وا�ستمهل للرجوع ال�سركة املدعى 

عليها وتقدمي رد مف�سل يف اجلل�سة القادمة. وبجل�سة 1429/8/17هـ وب�سوؤال وكيل 

املدعى عليها عن رده ب�ساأن اال�ستمارة املقدمة من املدعي فاأجاب باأنه بالرجوع اإىل 

ال�سركة ات�سح اأن عنوانه غري موجود لدى ال�سركة وغري م�سجل يف دفاترها كما اأن 

ا�ستمارة االكتتاب التي قدمها للدائرة ال يظهر فيها عنوان املدعي ب�سكل وا�سح وقدم 

للدائرة �سورة خطابني �سادرين من وزارة التجارة وموجهني ل�سركة ).....( وت�سمن 

موافقة الوزارة على ن�سر اإعالن بيع االأ�سهم واالكتفاء بهذا االإجراء للتبليغ و�سدرت 
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االإعالنات يف ال�سحف اليومية خالل اأكرث من �سهرين ب�سكل متوا�سل وبعر�ص ذلك 

على املدعي اأكد باأن العنوان وا�سح يف الن�سخة الكربونية ال�ستمارة االكتتاب اخلا�سة 

به و�ساألت الدائرة املدعي هل �سمع اأو علم ب�ساأن االإعالن امل�سجل يف ال�سحف ببيع 

اأ�سهم املتخلفني عن ال�سداد قبل بيعها يف املزاد فاأجاب باأنه مل يعلم باالإعالن املذكور 

قبل بيع االأ�سهم يف املزاد املذكور وقرر الطرفان االكتفاء مبا قدم و�سبط يف حما�سر 

اجلل�سات وطلبا الف�سل يف الق�سية بحالتها الراهنة ومت قفل باب املرافعة يف الق�سية. 

وبجل�سة هذا اليوم ح�سر املدعي اأ�سالة واملدعى عليه وكالة )...( وذكر الطرفان اأنه 

ال جديد لديهما وطلبا احلكم يف الدعوى بحالتها الراهنة. 

وحيث اإن املدعي يهدف من دعواه اإىل ت�سليمه االأ�سهم التي تخ�سه يف ال�سركة املدعى 

الق�سط  لت�سديد  العلني  ال�سركة من دون وجه حق ببيعها يف املزاد  عليها لقيام تلك 

الثاين املتبقي يف ذمته دون علم منه. وحيث اإن املدعي قدم للدائرة ما يثبت وجود 

عنوان له لدى ال�سركة املدعى عليها واملثبت يف الن�سخة الكربونية من �سهادة االكتتاب 

بعدد )15( �سهم �سهادة ملكيته لعدد تلك االأ�سهم ال�سادرة من ال�سركة املدعى عليها 

برقم )61145( واملو�سح فيها اأن عنوانه وزارة املوا�سالت اإدارة الطرق مبنطقة مكة 

 )10( عدد  االكتتاب  بعد  له  واملخ�س�ص   )21178( الربيدي  الرمز  املكرمة/جدة 

ر من ال�سركة املدعى عليها، ومن حيث  اأ�سهم باالإقرار املرفق باأوراق الق�سية امل�سدَّ
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امل�ساهم عن  "اإذا تخلف  اأنه:  ال�سركات تن�ص على  املادة رقم )110( من نظام  اإن 

الوفاء يف ميعاد اال�ستحقاق جاز ملجل�ص االإدارة بعد اإنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل بيع 

االأ�سهم يف مزاد علني" وكذلك املادة رقم )9( من النظام االأ�سا�ص لل�سركة املدعى 

عليها التي تن�ص على اأنه: "اإذا تخلف امل�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعنية 

لذلك جاز ملجل�ص االإدارة بعد اإنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل على عنوانه املثبت ب�سجل 

امل�ساهمني، بيع ال�سهم يف مزاد علني". ومبا اأن ال�سهم ميثل ح�سة امل�ساهم ال�سريك 

الربح ويف موجودات  ل�ساحبها احلق يف  تعطي  وانتهاًء واحل�سة  ابتداًء  ال�سركة  يف 

ال�سركة واأموالها واأن للم�ساهم احلق يف اأمر بقائه يف ال�سركة فال يجرب على اخلروج 

منها �سرعًا، ومبا اأن اإعادة االأ�سهم التي كان ميلكها املدعي بعينها اأمر متعذر النتقالها 

املدعي  بتمليك  عليها  املدعى  ال�سركة  اإلزام  من  مينع  ال  هذا  اأن  اإال  كرث  اأفراد  اإىل 

العربية  باململكة  املالية  االأوراق  �سوق  من  �سرائها  طريق  عن  تخ�سه  التي  االأ�سهم 

اأن  ومبا  و�سراًء  بيعًا  بتداولها  امل�سموح  ال�سركات  اأ�سهم  فيها  يتداول  التي  ال�سعودية 

القاعدة يف هذا ال�ساأن اأن )ال�سرر يزال(، ورفع ال�سرر الواقع على املدعي ال يتحقق 

اإال بالتعوي�ص العادل عنه. وحيث قد مت جتزئة االأ�سهم يف �سوق االأ�سهم ال�سعودية اإىل 

خم�سة اأجزاء مما يعني �سرب عدد االأ�سهم التي ميتلكها املدعي يف )5( واحلا�سل 

امل�ستندات  على  عليها  املدعى  جتب  مل  وحيث  ي�ستحقها،  التي  االأ�سهم  عدد  يكون 

املقدمة من املدعي والتي تثبت وجود عنوان له ومل تدفع املدعى عليها باأنها قد اأنذرته 

اأ�سهمه يف املزاد العلني يف حال امتناعه عن  بخطاب م�سجل على عنوانه ب�ساأن بيع 
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الدائرة  معه  تنتهي  الذي  االأمر  اأ�سهمه،  من  �سهم  لكل  بذمته  املتبقي  الق�سط  �سداد 

اإىل امل�سادقة على احلكم الغيابي رقم )73/د جت/8( لعام 1429هـ والقا�سي باإلزام 

من  �سهمًا  خم�سني   )50(  ).....( للمدعي  تدفع  باأن   ).....( �سركة  عليها  املدعى 

اأ�سهم ال�سركة املدعى عليها لالأ�سباب املذكورة ووفقًا لن�ص املادة )533( من نظام 

املحكمة التجارية القا�سي باأن املحكمة بعد قبول االعرتا�ص �سكاًل "حتكم مبا يظهر 

لديها اإما بت�سديق �سك احلكم الغيابي اأو نقده اأو اإ�سالحه". 

لذلك حكمت الدائرة بامل�ضادقة على احلكم الغيابي رقم )73/د جت/8( لعام 1429هـ 

باأن تدفع للمدعي ).....( )50( �ضهماً من  املدعى عليها ).....(  باإلزام  والقا�ضي 

اأ�ضهم ال�ضركة املدعى عليها.

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

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



583

رقم الق�ضية 7/617/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 121/د/جت/33 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1704/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/11/11هـ

االأ�ضهم  بيع  االأ�ضهم-  بيع   - االأ�ضهم  قيمة  �ضداد  عدم   - اكتتاب  م�ضاهمة-  �ضركة 

باملزاد.

بيع  عدم  عن  الناجت  الفرق  قيمة  بدفع  عليها  املدعى  ال�سركة  اإلزام  املدعي  مطالبة 

�سداد  عن  تخلف  املدعي  اأن  ثبوت   - العلني  باملزاد  وبيعها  تداول  ب�سا�سة  اأ�سهمه 

الأ�سهمه  بيعها  واأن  عليها  املدعى  لل�سركة  االأ�سهم  ثمن  من  عليه  امل�ستحقة  االأق�ساط 

لعدم وجود عنوان له لديها - موافقة وزارة التجارة على بيع االأ�سهم باملزاد العلني بعد 

االإعالن للم�ساهمني الذين مل ي�سددوا االأق�ساط امل�ستحقة عليهم - موافقة هيئة �سوق 

املال املوجهة للمدعى عليها على دعوة مالك االأ�سهم ب�سداد االأق�ساط باإطار جدول 

زمني حمدد - اإعالن ال�سركة املدعى عليها يف ال�سحف ببيع اأ�سهم امل�ساهمني الذين 

مل ي�سددوا االأق�ساط باملزاد العلني - اإقرار املدعي باأنه ال يطعن يف اأ�سل البيع ولكن 

يف القيمة التي بيعت بها االأ�سهم - ثبوت نظامية بيع اأ�سهم املدعي باملزاد لتخلفه عن 

�سداد االأق�ساط وفقًا لنظام ال�سركات - موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى. 
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بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )110( املادة 

1385/3/22هـ.

ديوان  لفرع  تقدم  اأنه  احلكم يف  هذا  الإ�سدار  الالزم  بالقدر  الدعوى  وقائع  تخل�ص 

رقم  املدين  ال�سجل  حامل   - اجلن�سية  �سعودي   -  ).....( الريا�ص  مبنطقة  املظامل 

)...(، بالئحة دعوى ت�سمنت مطالبة �سركة ).....( حيث قامت ببيع اأ�سهمه البالغة 

�ستمائة وواحد وثمانون �سهمًا )681( باملزاد العلني، كما اأفادوا يف الوقت الذي قامت 

�سهمًا،  �سهم  كل  عن  باإعطائهم  وذلك  للم�ساهمني،  االأ�سهم  مب�ساعفة  ال�سركة  فيه 

ومل يحولوا له �سوى خم�سة وثمانني األفًا وثمامنائة و�ستة رياالت )85.806(، يف وقت 

بلغ �سعر ال�سهم مائة وثمانني ريااًل )180(، مبعنى اأنه بعد م�ساعفة االأ�سهم وبيعها 

ب�سعر مائة وثمانني ريااًل )180( ت�سبح قيمة اإجمايل االأ�سهم مائتان وخم�سة واأربعون 

األفًا ومائة و�ستون ريااًل )245.160(، وبعد ح�سم ما ت�سلمه يقدر ما تبقى له مببلغ 

اإجمايل قدره مائة وت�سعة وثمانون األفًا وثالثمائة واأربعة وخم�سون ريااًل )189.354(؛ 

وهذا املبلغ خ�سارة حلقت به، وطلب اإلزام ال�سركة بدفع الفرق له. وباإحالة الق�سية 

ال�سابعة بتاريخ 1427/12/17هـ با�سرت نظرها وفقًا ملا جاء  التجارية  اإىل الدائرة 
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االأحد 1428/12/27هـ  جل�سة  ويف  جل�سات،  لها عدة  وعقدت  ال�سبط.  يف حما�سر 

اأ�سدرت الدائرة حكمها رقم )184/د/جت/لعام 1428هـ( القا�سي بعدم اخت�سا�سها 

مكانيًا بنظر هذه الدعوى. وباإحالتها اإىل فرع ديوان املظامل مبنطقة الق�سيم، قيدت 

ق�سية بالرقم امل�سار اإليه اأعاله، وباإحالتها لهذه الدائرة حددت لنظرها جل�سة االثنني 

1429/9/1هـ وفيها �ساألت الدائرة وكيل املدعي )...(- �سعودي اجلن�سية - حامل 

1429/5/13هـ  بتاريخ   )30483( رقم  الوكالة  مبوجب   )...( رقم  املدين  ال�سجل 

ال�سادرة من كتابة عدل املدينة املنورة الثانية، عن دعواه، فقرر اأنها وفقًا ملا جاء يف 

الئحة الدعوى املت�سمنة اأن املدعى عليها باعت اأ�سهمه البالغ قدرها �ستمائة وواحد 

وثمانون �سهمًا )681( من اأ�سهم �سركة ).....( باملزاد العلني، من دون اإبالغ موكله 

بالبيع، وطلب اإبطال البيع واإلزام املدعى عليها باإعادة اأ�سهمه اإليه، اأو دفع املتبقي له 

من قيمة البيع البالغ خم�سة وثمانون األفًا وثمامنائة و�ستة رياالت )85.806( ليكون 

املتبقي مائة وت�سعة وثمانون األفًا وثالثة مائة واأربعة وخم�سون ريااًل )189.354(، بناًء 

على اأن �سعر ال�سهر مبائة وثمانني ريااًل )180(. وب�سوؤال وكيل املدعى عليها )...(- 

�سعودي اجلن�سية - حامل ال�سجل املدين رقم )...( مبوجب الوكالة رقم )13556( 

بتاريخ 1428/3/26هـ ال�سادرة من كتابة عدل بريدة الثانية اجلواب، اأجاب باأنه �سبق 

واأن اأجابت موكلته على الدعوى مبوجب املذكرة املوؤرخة 1428/7/1هـ؛ واملت�سمنة اأن 

موكلته مل تبلغ املدعي على عنوانه لكونها لي�ص لديها عنوان للمدعي، وقد ا�ستندت 

املدعي،  البحث عن  بذلت اجلهد يف  اأن  بعد  ال�سركات  املادة )110( من نظام  اإىل 



586

للرجوع  بال�سحف بذلك. وبعر�ص ذلك على املدعي وكالة طلب مهلة  االإعالن  وبعد 

اإىل موكله. ويف جل�سة ال�سبت 1429/11/3هـ �ساألت الدائرة املدعي وكالة عن ح�سر 

دعواه يف هذه الق�سية، فذكر اأن موكله يح�سر دعواه يف مطالبة املدعى عليها بقيمة 

اأن  يثبت  للدائرة ما  اأن قدم  والتي �سبق  العلني  املزاد  اأ�سهمه احلقيقية، واملباعة يف 

�سعر ال�سهم ل�سركة ).....( يف يوم املزاد العلني يف �سا�سة االأ�سهم و�سل مائة وثمانون 

 ،)89( ريااًل  وثمانني  بت�سعة  اأ�سهمه  ال�سركة  وباعت  الواحد،  لل�سهم   )180( ريااًل 

اإلزام  األفًا وثمامنائة و�ستة رياالت )85.806(؛ وطلب  و�سلمته مبلغ خم�سة وثمانون 

املدعى عليها باملتبقي من فرق ال�سعر؛ واملتمثل يف مبلغ قدره مائة وت�سعة وثمانون األفًا 

وثالثمائة واأربعة وخم�سون ريااًل )189.354(. وب�سوؤال وكيل املدعى عليها، اأجاب باأن 

موكلته باعت االأ�سهم يف املزاد العلني يف الغرفة التجارية يف الريا�ص حتت اإ�سراف 

ح�سب  املزاد  هذا  مثل  يف  تدخل  ال  تداول  لكون  ال�سا�سة؛  على  ولي�ص  التجارة  وزارة 

نظامها. فعقب املدعي وكالة باأن ال�سركة مل ترجع اإىل موكله ب�ساأن بيع االأ�سهم باأقل 

يرجع  ال  املزاد  باأن  عليها  املدعى  وكيل  فاأجاب  )تداول(؛  ال�سا�سة  عليه يف  مما هي 

فيه اإىل �ساحب ال�سهم؛ لكونه علنيًا حتت اإ�سراف وزارة التجارة. فطلبت الدائرة ما 

يثبت اإ�سراف وزارة التجارة عليها، فا�ستعد وكيل املدعى عليها بتقدمي ما يثبت ذلك. 

ويف جل�سة هذا اليوم �ساألت الدائرة املدعي وكالة عن البيع باملزاد العلني، فذكر اأن 

موكله ال يعرت�ص على اأ�سل البيع واإمنا اعرتا�سه على قيام ال�سركة ببيع االأ�سهم يف 

االأ�سهم  قيمة  ا�ستلم  موكله  باأن  قرر  كما  تداول.  �سا�سة  على  ولي�ص  التجارية  الغرفة 
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على  البيع  �سعر  اإىل  املزاد  ي�سل  ومل  التجارية.  الغرفة  يف  العلني  املزاد  يف  املباعة 

اإلزام  ب�سعرها احلقيقي؛ وطلب  ال�سركة لالأ�سهم  بيع  يعني عدم  �سا�سة تداول؛ مما 

املدعى عليه باملتبقي من قيمة االأ�سهم احلقيقية والتي بيعت يف �سا�سة تداول يف يوم 

املزاد العلني بالغرفة التجارية، واأ�ساف باأنه يخا�سم يف القيمة ولي�ص يف اأ�سل البيع. 

وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها قدم �سورة خطاب وزارة التجارة رقم )6441( 

العلني  باملزاد  االأ�سهم  بيع  التجارة على  املت�سمن موافقة وزارة  يف 1425/4/13هـ؛ 

بعد االإعالن للم�ساهمني الذين مل ي�سددوا االأق�ساط املرتتبة عليهم، وكذا قدم خطاب 

رئي�ص هيئة ال�سوق املالية للمدعى عليها رقم )94/ر هـ( يف 1425/9/2هـ؛ املت�سمن 

موافقة الهيئة على دعوة مالك االأ�سهم ب�سداد االأق�ساط باإطار جدول زمني، كما اأرفق 

اأن تداول ال ت�سمح ببيع  اإعالن ال�سركة للم�ساهمني ببيع االأ�سهم واأ�ساف  �سورة من 

االأ�سهم يف املزاد العلني يف �سا�ساتها حتى االآن. ثم اكتفى الطرفان وطلبا الف�سل يف 

الق�سية بحالتها الراهنة. 

وحيث اإن املدعي وكالة يهدف من دعواه اإىل اإلزام املدعى عليها بدفع فرق قيمة اأ�سهم 

موكله الناجت عن عدم البيع لالأ�سهم على �سا�سة تداول، وحيث اإن ما قامت به ال�سركة 

املدعى عليها من بيع اأ�سهم املدعي باملزاد العلني موافقًا للمادة رقم )110( من نظام 
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ال�سركات الذي ين�ص على اأنه: )اإذا تخلف امل�ساهم عن الوفاء يف ميعاد اال�ستحقاق 

جاز ملجل�ص االإدارة بعد اإنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل بيع االأ�سهم يف مزاد علني(، 

وكذلك املادة رقم )8( من النظام االأ�سا�ص لل�سركة الن�سخة املعدلة حاملة الرقم )2( 

التي تت�سمن اأنه اإذا تخلف امل�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم يف ميعاد اال�ستحقاق جاز 

ملجل�ص االإدارة بيع ال�سهم يف مزاد ما مل يتم ت�سديده قبل املزايدة، وحيث اإن ت�سرف 

املدعى عليها ببيع االأ�سهم باملزاد العلني كان بعد اخلطاب ال�سادر من وزارة التجارة 

االأ�سهم  بيع  التجارة على  وزارة  املت�سمن موافقة  رقم )6441( يف 1425/4/13هـ؛ 

عليهم.  املرتتبة  االأق�ساط  ي�سددوا  مل  الذين  للم�ساهمني  االإعالن  بعد  العلني  باملزاد 

وخطاب رئي�ص هيئة ال�سوق املالية للمدعى عليها رقم )94/ر هـ( يف 1425/9/2هـ؛ 

املت�سمن موافقة الهيئة على دعوة مالك االأ�سهم ب�سداد االأق�ساط باإطار جدول زمني، 

وحيث اإن ال�سركة املدعى عليها قامت باإعالن للم�ساهمني ببيع االأ�سهم يف ال�سحف. 

لذا فاإن الدائرة ترى نظامية ت�سرف ال�سركة املدعى عليها؛ وتنتهي يف حكمها اإىل 

رف�ص دعوى املدعي وكالة بدفع فرق قيمة اأ�سهم موكله لعدم ثبوت دفع املدعي بعدم 

نظامية املزاد العلني، وال يوؤثر على ذلك ما يثار من اأن املدعى عليها مل تبلغ املدعي؛ 

لكون املدعي ال يطعن يف اأ�سل البيع؛ واإمنا يخا�سم يف القيمة التي بيعت بها االأ�سهم. 

لذلك حكمت الدائرة برف�س هذه الدعوى املقامة من املدعي ).....(، �ضد/�ضركة 

.).....(

وباهلل التوفيق، 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 2/1709/ق لعام 1426هـ
رقم احلكم االبتدائي 160/د/جت/10لعام 1426هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 742/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/4/21هـ

�ضركة - حق ال�ضركاء باالطالع - م�ضوؤولية املدير - اإقرار ال�ضركاء.

بن�سخة من  بتزويدهما  املدير  ال�سريك  املدعى عليه ب�سفته  اإلزام  املدعيني  مطالبة 

م�ستندات ال�سركة منذ تاريخ تاأ�سي�سها لتعمده اإق�ساءهما - الن�ص يف نظام ال�سركات 

على اأن يعد املديرون عن كل �سنة مالية ميزانية ال�سركة ومركزها املايل واقرتاحاتهم 

كل  واإىل  لل�سركات  العامة  االإدارة  اإىل  منها  �سورة  ير�سلوا  واأن  االأرباح  توزيع  ب�ساأن 

ميزانيتها  املدير  اإعداد  على  ال�سركة  تاأ�سي�ص  عقد  يف  الن�ص   - بال�سركة  �سريك 

العمومية وح�ساب االأرباح واخل�سائر وتقرير عن ن�ساطها وعليه اأن ير�سل ن�سخة منه 

اإىل كل �سريك - ثبوت اأن املدعى عليه هو مدير ال�سركة وقد رف�ص تزويد ال�سركاء 

ب�سورة من امل�ستندات التي اأوجب عليه النظام تزويدهم ب�سورة منها - عدم �سحة 

ادعاء املدعى عليه بعدم انعقاد ال�سراكة لعدم التزام املدعى عليهما ب�سداد ح�ستهما 

اأنه  ال�سركاء  اإقرار  من  ال�سركة  بعقد  ورد  ملا  ادعائه  ملخالفة  ال�سركة  مال  راأ�ص  من 

مت الوفاء بقيمة احل�س�ص كاملة - �سداد املدعى عليه ح�سة املدعيني يف راأ�ص مال 

اإلزام  ذلك:  موؤدى   - ال�سراكة  انعقاد  عدم  على  ذلك  يدل  ال  عنهما  نيابة  ال�سركة 

تاأ�سي�سها  تاريخ  �سركة..... من  بن�سخة من م�ستندات  املدعيني  بتزويد  املدعى عليه 

حتى نهاية عام 1429هـ.
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بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )175( املادة 

1385/3/22هـ.

ومن حيث اإن وقائع هذه الدعوى تتح�سل - ح�سبما يبني من مطالعة اأوراقها املرفقة 

اإىل ديوان  املدعي وكالة/)...(  اأنه تقدم  الالزم الإ�سدار هذا احلكم - يف  وبالقدر 

1424/8/10هـ  بتاريخ  اأنه  فيها:  جاء  دعوى  بعري�سة  املكرمة  مكة  مبنطقة  املظامل 

مت تاأ�سي�ص �سركة )...( املحدودة، مبوجب عقد تاأ�سي�ص ال�سركة، ومت تعيني ال�سريك 

املدعى عليه كمدير لل�سركة، علمًا باأن ن�ساط ال�سركة يتمثل يف ممار�سة ن�ساط خدمات 

حجاج الداخل واخلدمات العامة، ومنذ بداية ن�ساط ال�سركة وهو التاريخ الذي توىل 

كما  عليه  املدعى  ال�سريك  يت�سرف  بداأ  لل�سركة  التنفيذية  االإدارة  عليه  املدعى  فيه 

اأن يخفي  لو كانت ال�سركة ملكًا له وحده وذلك باإق�ساء ال�سريكني املدعيني متعمدًا 

عنهما كافة الت�سرفات التي اأجرتها وجتريها ال�سركة وفقًا لالأغرا�ص التي تاأ�س�ست 

من اأجلها، كما اأنه مل يلتزم بتقدمي اأية بيانات ح�سابية اأو تقارير تف�سيلية عن �سري 

كذلك  ذلك،  بتقدمي  له  املتكررة  املدعيني  ال�سريكني  مطالبات  رغم  بال�سركة  العمل 

املدعيني  ال�سريكني  من  الأي  لل�سركة  ال�سنوية  امليزانية  من  ن�سخة  بتقدمي  يلتزم  مل 
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حتى ي�ستطيعا تقدمي مالحظاتهما عليها اأو حتى للموافقة عليها وذلك منذ تاأ�سي�ص 

حققتها  التي  االأرباح  عن  ال�سريكني  باإخبار  يقم  مل  اأنه  كما  تاريخه،  وحتى  ال�سركة 

ال�سركة خالل مو�سمي احلج ال�سابقني اأي منذ تاأ�سي�ص ال�سركة، م�سيفًا اأنه لي�ص لدى 

تاأ�سي�سها  منذ  ال�سركة  بها  تدار  التي  الكيفية  معلومات حول  اأية  املدعيني  ال�سريكني 

اأعمالها  لتطوير  املنا�سبة  القرارات  اإ�سدار  ال�سركة ومن ثم  اأعمال  تقييم  تتيح لهما 

حتقيقًا لالأغرا�ص التي اأن�سئت من اأجلها، حتى اأن ال�سريكني املدعيني ال يعلمان عن 

اإن ال�سريك املدعى عليه يخفي ذلك عن ال�سركاء، وقد  موقع ال�سركة احلايل حيث 

حاول ال�سريكان املدعيان االت�سال بال�سريك املدعى عليه مرات عديدة لعقد اجتماع 

�سركاء ومناق�سة اأحوال ال�سركة دون جدوى مما يدل على وجود خلل كبري يف اإدارة 

ال�سركة وينبئ عن عدم اهتمام مب�سالح بقية ال�سركاء يف ال�سركة باملخالفة لن�سو�ص 

ن�سو�ص  خالف  عليه  املدعى  اإن  وحيث  ال�سركات،  لنظام  وباملخالفة  التاأ�سي�ص  عقد 

عقد تاأ�سي�ص ال�سركة وخالف نظام ال�سركات ال�سعودي لي�ص بانفراده باإدارة ال�سركة 

عن  لل�سركة  ميزانيات  باإعداد  التزامه  ولعدم  اأرباحها،  على  واال�ستيالء  بل  فح�سب 

طريق مكتب حما�سب قانوين معتمد، ولعدم التزامه بالتفاهم مع بقية ال�سركاء بهدف 

ت�سيري  ما ذكر  واحلال  ي�ستحيل  اإنه  اأغرا�سها وحيث  لتحقيق  ال�سركة  اأعمال  تطوير 

اأعمال ال�سركة وفقًا لعقد ال�سركة القائم بني اأطرافها وحتقيق االأهداف التي اأن�سئت 

من اأجلها فاإننا نطلب من الدائرة احلكم مبا يلي: 

بالتفاهم  التزامه  وعدم  ال�سركة  اإدارة  �سوء  عن  عليه  املدعى  مب�سوؤولية  احلكم   -1
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مع بقية ال�سركاء يف ال�سركة واالأمر بف�سله من ال�سركة خلروجه عن مبداأ ال�سراكة 

وخروجه على اأحكام نظام ال�سركات وعقد تاأ�سي�ص ال�سركة. 

2- االأمر بندب خبري حما�سبي على نفقة املدعى عليه تكون مهمته االطالع على كافة 

العادية  وغري  منها  العادية  وبيان  وتقييمها  امل�سروفات  وح�سر  ال�سركة  م�ستندات 

تاأ�سي�ص  منذ  االأرباح  يف  املدعيني  ال�سريكني  ن�سيب  وبيان  املهنية  االأ�سول  ح�سب 

ال�سركة على وجه الدقة. 

3- اإلزام املدعى عليه بكافة ما تكبده املدعيان من م�سروفات واأتعاب حماماة والبالغ 

قدرها )150.000( فقط مائة وخم�سون األف ريال. 

وقد قيدت هذه الالئحة ومرفقاتها ب�سجالت الديوان ق�سية بالرقم املذكور يف مقدمة 

املثبت مبحا�سر  النحو  على  نظرها  فبا�سرت  الدائرة  هذه  اإىل  واأحيلت  احلكم  هذا 

ال�سبط. 

بال�سجل  اجلن�سية  �سعودي  املدعيني/)...(  وكيل  ح�سر  1426/8/15هـ  جل�سة  ففي 

املدين رقم ).....( ومبوجب �سكي الوكالة رقم )...( بتاريخ 1425/10/23هـ �سادرة 

عن كتابة عدل �سرق الريا�ص ورقم )129027( بتاريخ 1425/9/10هـ �سادرة عن 

كتابة عدل الريا�ص الثانية، كما ح�سر املدعى عليه اأ�سالة ).....( �سعودي اجلن�سية 

بال�سجل املدين رقم )...(، وب�سوؤال وكيل املدعيني عن دعواه اأكد على طلباته الواردة 

برده  مذكرة  قدم  اجلواب  عليه  املدعى  وب�سوؤال  اأعاله،  املر�سودة  دعواه  الئحة  يف 

مكونة من ثالث �سفحات حا�سلها: اأن ما ذكره وكيل املدعيني يف الئحة دعواه عار عن 
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ال�سحة؛ حيث اإن اأ�سا�ص املعاملة املحالة للوزارة كانت �سراكة اندماج يف الت�ساريح 

املمنوحة لهم من قبل وزارة احلج مبوجب خطاب وزارة احلج املوجه لوزارة التجارة، 

وبعد التوقيع على م�سودة عقد التاأ�سي�ص قام كل من املدعيني باإعطائه وكالة �سرعية 

الإنهاء عقد التاأ�سي�ص، ومن ذلك الوقت طلب منهما دفع ما وجب عليهما فلم يلتزما 

املقدمة  بال�سمانات  وال  التاأ�سي�ص  بعقد  املثبتة  املالية  املبالغ  من  عليهما  ما  بدفع 

للوزارة، م�سيفًا اأنه يف 1424/9/18هـ وقبل عقد التاأ�سي�ص - الذي مت االنتهاء منه 

اأحقيتهما  عدم  تثبت  املدعيني  مع  ترا�سي  اتفاقية  اإبرام  مت   - 1424/11/14هـ  يف 

لعدم  وذلك  مقطوع،  مبلغ  على  معهما  االإتفاق  تت�سمن  اإنها  به؛ حيث  يطالبان  فيما 

قدرتهما املالية على دفع ما وجب عليهما من راأ�ص املال وال�سمانات واأجور اخليام، 

وبهذا يتبني اأنهما مل يلتزما بعقد تاأ�سي�ص ال�سركة كما مل يلتزما مبا ن�ص عليه نظام 

ال�سركات ونظام وزارة احلج بهذا اخل�سو�ص، واختتم مذكرته بقوله: اإن املدعيني اإن 

كانا يريدان العمل معه يف ال�سركة فاأطلب احلكم باإلزامهم بدفع ما عليهما من راأ�ص 

املال اأواًل ودفع قيمة ال�سمانات البنكية ومبالغ اإيجار اخليام والنقل وكافة امل�سروفات 

املطلوبة �سنويًا، ويف حال عدم دفعهما لهذه املبالغ املطلوبة �سنويًا فاإنه ال يحق لهما 

التاأ�سي�ص  عقد  ملخالفتهما  ال�سركة  عن  بف�سلهما  احلكم  ويطلب  �سيء  باأي  املطالبة 

ونظام ال�سركات ونظام وزارة احلج، كما طلب احلكم له باإثبات اأي اأ�سرار تقع عليه 

اأو على ال�سركة نتيجة عدم التزام املدعيني بعقد ال�سركة و�سوء ت�سرفهما يف ال�سركة. 

اإليها يف مذكرته،  اأنها م�سار  اأرفق بهذه املذكرة �سور عدد من امل�ستندات ذكر  وقد 
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ت�سلم وكيل املدعيني �سورة منها وباطالعه عليها طلب اأجاًل للرد. 

جوابية  مذكرة   - تعريفه  ال�سابق   - املدعيني  وكيل  قدم  1427/1/14هـ  جل�سة  ويف 

من �سبع �سفحات قرر فيها: اأن ما ذكره املدعى عليه يف مذكرته املقدمة يف اجلل�سة 

الت�ساريح  اندماج يف  �سراكة  للوزارة كانت  املحالة  املعاملة  "اأ�سا�ص  اأن  ال�سابقة من 

املمنوحة لنا من قبل وزارة احلج..." يوؤكد على اأن ال�سركاء ومنذ البداية كانت لديهم 

املوؤ�س�سات  حتويل  طريق  عن  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  بتاأ�سي�ص  امل�ساركة  نية 

الفردية التي ميلكونها والتنازل عن تراخي�ص احلج ال�سادرة لتلك املوؤ�س�سات الفردية 

تاأ�سي�سها،  املزمع  ال�سركة  با�سم  جميعًا  لهم  م�سرتك  واحد  ترخي�ص  ي�سدر  بحيث 

املوؤرخة  الرتا�سي  باتفاقية  يتعلق  ما  اأما  ال�سركة،  تاأ�سي�ص  عند  بالفعل  مت  ما  وهذا 

بعد احل�سول على  املدعى عليه  يقوم  باأن  فاإن م�سمونها يق�سي  يف 1424/9/18هـ 

التجارة  وزارة  يف  ال�سركة  تاأ�سي�ص  اإجراءات  تكملة  اإىل  بال�سعي  امل�سرتك  الت�سريح 

بناًء على  ال�سركة  ا�ستمرت  �سنة 1424هـ  انتهاء مو�سم حج  قبل  فاإذا جنح يف ذلك 

الو�سع اجلديد - اأي بناًء على ن�سو�ص عقد تاأ�سي�ص ال�سركة؛ الأن موؤ�س�سات ال�سركاء 

وتراخي�ص احلج املمنوحة لهم جميعًا �ستكون عندئذ الغية عمليًا ولن يكون لها وجود؛ 

الذي  الرتخي�ص  هو  واحد  ترخي�ص  لها  وي�سبح  ال�سركة  يف  جميعًا  �ستندمج  الأنها 

قبل  ال�سركة  تاأ�سي�ص  وف�سل يف  م�سعاه  ينجح يف  اإذا مل  اأما  ال�سركة،  با�سم  �سي�سدر 

انتهاء املو�سم فقد كان االإتفاق اأن تنتهي ال�سراكة وي�ستاأنف كل من ال�سركاء ن�ساطه 

م�سمون  بذات  كانت  فقد  االإتفاق  ذلك  يف  اإليها  امل�سار  املبالغ  وبخ�سو�ص  منفردًا، 
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ال�سركة  تاأ�سي�ص  مت  اإذا  االأرباح  يف  موكليه  ن�سيب  من  جزءًا  تعترب  بحيث  االإتفاق 

ال�سركة  تاأ�سي�ص  يف  عليه  املدعى  ف�سل  اإذا  قب�سه  مت  ما  �سوى  لهما  يكون  ال  وبحيث 

كافة  وحتمل  الوزارة  من  املقررة  ال�سمانات  بدفع  عليه  املدعى  التزام  مقابل  وذلك 

اأن  اآنذاك وهو مو�سم 1424هـ، م�سيفًا  امل�ساريف املتعلقة بالن�سبة للمو�سم اجلاري 

ال�سركة اأ�سبحت حقيقة ماثلة وقائمة وفقًا لنظام ال�سركات ومبوجب عقد موقع عليه 

من جميع ال�سركاء؛ ومن ثم فاإن ما دفعه املدعى عليه ملوكليه من مبالغ يعترب دفعة 

1424هـ  حج  مو�سم  بداية  قبل  مت  قد  ال�سركة  تاأ�سي�ص  الأن  اأرباحهما؛  ح�ساب  حتت 

على  ذلك  يف  واعتمد  املو�سم  بداية  قبل  ال�سركة  تاأ�سي�ص  يف  جنح  عليه  املدعى  واأن 

الرتخي�ص امل�سرتك الذي �سدر يف 1424/8/18هـ، واأما ما اأ�سار اإليه املدعى عليه من 

اأن موكليه مل يلتزما بدفع راأ�ص مال ال�سركة واأنه دفع راأ�ص املال من ح�سابه اخلا�ص 

مبوجب �سهادة م�سرفية من �سركة الراجحي تفيد باأنه قام بتحويل مبلغ )501400( 

من ح�سابه اإىل ح�ساب �سركة )...( فاإن االإتفاق منذ البداية اأن يقوم املدعى عليه اإذا 

جنح يف م�سعاه لتاأ�سي�ص ال�سركة باإيداع راأ�ص املال املتفق عليه كراأ�سمال لل�سركة لدى 

اأحد البنوك لعدة اأيام ريثما يح�سل على �سهادة االإيداع من البنك بغر�ص ا�ستخراج 

ال�سجل التجاري وذلك ك�سبًا للوقت ثم يقوم ب�سحب املبلغ فورًا ب�سفته مديرًا لل�سركة 

مبوجب ال�سجل التجاري وفيما بعد يقوم باإيداع راأ�ص املال حل�ساب ال�سركة اأو اإدخاله 

يف ذمتها باالقتطاع من اأرباح موكليه املتحققة يف مو�سم 1424هـ بح�سب ن�سيب كل 

منهم يف الربح اإن كانت االأرباح كافية لتغطية ن�سيبها يف راأ�ص املال واإذا مل تكن كافية 
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ولكن  االإتفاق عليه  بت�سديد ن�سيبه من ح�سابه اخلا�ص، هذا ما مت  يقوم كل منهما 

الذي حدث اأن املدعى عليه تكتم على قيمة االأرباح املتحققة يف ذلك املو�سم ومل جتد 

مطالبات موكليه له بهذا اخل�سو�ص، واأما ما ذكره من اأنه قد خاطب موكليه املدعيني 

يف املو�سم الثاين لل�سركة لعام 1425هـ مطالبًا اإياهما مببالغ تتعلق ب�سمانات بنكية؛ 

فاإن ذلك يعني اعرتافًا منه بقيام ال�سراكة بني اأطرافها، وانتهى يف هذه املذكرة اإىل 

ن�سخة منها وطلب  عليه  املدعى  ت�سلم  الواردة يف الئحة دعواه،  التاأكيد على طلباته 

مهلة لالطالع والرد. 

ويف جل�سة 1427/5/15هـ قدم املدعى عليه مذكرة جوابية مكونة من �سبع �سفحات 

اأرفق بها ثمانية م�ستندات ذكر باأنها تت�سمن االإجابة عن املذكرة املقدمة من وكيل 

املدعيني يف اجلل�سة ال�سابقة، وطلب فيها اإلزام املدعيني بدفع ح�ستهما النقدية يف 

ال�سركة فعليًا، ت�سلم وكيل املدعيني ن�سخة منها  اإن رغبا يف قيام  ال�سركة  راأ�ص مال 

مبذكراته  اكتفاءه  وقرر  الرد،  ي�ستوجب  جديدًا  حتوي  ال  اأنها  قرر  عليها  وباطالعه 

املدعى  قرر  كما  دعواه،  بالئحة  املقدمة  وطلباته  دعواه  الإثبات  ومرفقاتها  ال�سابقة 

عليه اكتفاءه مبا ورد يف مذكرته املقدمة منه يف هذه اجلل�سة وما �سبقها لالإجابة عن 

هذه الدعوى، وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية للدرا�سة والتاأمل. 

ويف جل�سة 1427/8/12هـ عر�ست الدائرة على طريف الق�سية اختيار خبري حما�سبي 

وما  له  وما  �سريك  كل  حقوق  وبيان  ال�سركة  يف  االأطراف  بني  احل�ساب  بنظر  يقوم 

عليه واإعداد مركز مايل لل�سركة منذ بداية تاأ�سي�سها حتى تاريخ هذه اجلل�سة فقرر 
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الطرفان اأنهما يفو�سان الدائرة يف اختيار اخلبري املحا�سبي الذي يقوم بهذه املهمة، 

للقيام بنظر احل�ساب بني  املحا�سبي/)...(  الدائرة ندب اخلبري  وبناًء عليه قررت 

مايل  مركز  واإعداد  عليه  وما  له  وما  �سريك  كل  حقوق  وبيان  ال�سركة  يف  االأطراف 

اأتعاب اخلربة  تكون  اأن  وعلى  تاريخ هذه اجلل�سة  تاأ�سي�سها حتى  بداية  منذ  لل�سركة 

املحا�سبية على ال�سركة وعليه االطالع على اأوراق ال�سركة و�سجالتها وعلى اأن يقدم 

تقرير للدائرة خالل )90( يومًا من تاريخ تبلغه به. 

ويف جل�سة 1429/3/2هـ اأ�سارت الدائرة اإىل اأنه قد ورد اإليها التقرير املحا�سبي رقم 

)428/668( املعد من قبل املحا�سب القانوين )...( بخ�سو�ص هذه الق�سية واملقيد 

الدائرة  بتاريخ 1428/8/14هـ، كما ت�سري  العام رقم )2/2/6562(  الديوان  بوارد 

اإليها املذكرة املقدمة من املدعى عليه بخ�سو�ص بيان موقفه من  اأنه قد وردت  اإىل 

بتاريخ  رقم )2/2/7677(  العام  الوارد  بقيد  املذكرة  قيدت هذه  وقد  التقرير  هذا 

1428/10/17هـ وحا�سل ما جاء يف هذه املذكرة: اأنه يوافق على النتيجة التي انتهى 

اإليها التقرير املحا�سبي يف تقريره وذلك على النحو الوارد تف�سيله يف التقرير، وقدم 

وكيل املدعيني مذكرة مكونة من �سفحتني تت�سمن جملة من املالحظات على التقرير 

من  املوقعة  االإتفاقية  من  موقفهم  عن  الق�سية  طريف  الدائرة  �ساألت  ثم  املحا�سبي، 

اأطراف الق�سية يف 1424/9/18هـ وهل مت اإعمال هذه االإتفاقية؟ فقرر وكيل املدعيني 

اأنه مل يتم العمل بهذه االإتفاقية واأنها اأ�سبحت الغية ب�سدور عقد تاأ�سي�ص �سركة )...( 

عليه  املدعى  قام  قد  االإتفاقية  لهذه  اإنفاذًا  ا�ستلمها موكاله  التي  املبالغ  باأن  م�سيفًا 
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باإيداعها يف ح�سابهما بحجة اأن االإتفاقية �سارية املفعول بينما الثابت اأن هذه االإتفاقية 

غري �سحيحة؛ الأنها اأ�سبحت الغية ب�سدور عقد تاأ�سي�ص )...(، فعقب املدعى عليه 

باأن االإتفاقية امل�سوؤول عنها من قبل الدائرة �سحيحة وقد جرى العمل بها ومل يطراأ 

عليها ما يلغيها، اأما بخ�سو�ص تاأ�سي�ص �سركة )...( فاإنه قد اأقام هذه ال�سركة لنف�سه 

ومب�ساركة املدعو/)...( واأما ذكر اأ�سماء املدعيني يف عقد التاأ�سي�ص فهو �سوري ومما 

يوؤكد ذلك اأنهما مل يلتزما بتنفيذ هذا العقد كما اأنهما مل يقدما راأ�ص مالهما اخلا�ص 

بهذه ال�سركة ويطلب اإخراج اأ�سماء املدعيني من ال�سركة وت�سفية احل�ساب بينه وبني 

باأنه  املدعيني على �سوء االإتفاقية املوؤرخة يف 1424/9/18هـ، فعقب وكيل املدعيني 

يوؤكد على ما ذكره من اأن االإتفاقية املوؤرخة يف 1424/9/18هـ اأ�سبحت الغية ب�سدور 

الق�سية على  اأطراف  قانونية بني  اإجراء حما�سبة  �سركة )...( وطلب  تاأ�سي�ص  عقد 

�سوء عقد تاأ�سي�ص �سركة )...(، وبناًء عليه قررت الدائرة تزويد املحا�سب القانوين 

)...( ب�سورة من املذكرات املقدمة من طريف الق�سية يف هذه اجلل�سة لبيان مرئياته 

حيال ذلك مع تاأجيل نظر الق�سية حلني ورود الرد من املحا�سب القانوين. 

رقم  القانوين/)...(  املحا�سب  خطاب  الدائرة  اإىل  ورد  1429/4/3هـ  وبتاريخ 

)429/305( بتاريخ 1429/4/2هـ يفيد فيه باأنه قد قام بالكتابة اإىل املدعى عليه 

لتزويده بكافة امل�ستندات املتعلقة بالق�سية والتي مت ت�سليمها له بعد انتهائه من اإعداد 

خطاب  على  بناًء  منها  ب�سورة  املدعي  تزويد  من  يتمكن  حتى  املحا�سبي  التقرير 

اأن  اإال  بتاريخ 1429/3/2هـ  للدائرة  املبني على طلب وكيل املدعيني املقدم  الدائرة 
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املدعى عليه ولالأ�سف مل يتجاوب معه واأفاد باأنه لن يزوده بامل�ستندات اإال بعد قيامه 

اأن هذا ال  اإفهامه  ال�سركة، وقد مت  راأ�ص مال  ب�سداد ح�ستهما يف  املدعيني  مبطالبة 

يدخل يف نطاق عمله وهو من اخت�سا�ص الدائرة. 

اإليه  امل�سار  القانوين  املحا�سب  اإىل خطاب  الدائرة  اأ�سارت  ويف جل�سة 1429/6/6هـ 

واإلزام  اأنه يوؤكد على �سرورة البت يف مو�سوع املحا�سبة  اأعاله، وقرر وكيل املدعيني 

املدعى عليه بتقدمي كافة اأ�سول م�ستندات ال�سركة، وقدم املدعى عليه مذكرة مكونة 

ال�سابقة  التاأكيد على ما �سبق ذكره يف اجلل�سة  اأنها تت�سمن  من )6( �سفحات ذكر 

بتاريخ 1429/3/2هـ ويف مذكراته ال�سابقة من اأنه مل تنعقد �سراكة بينه وبني املدعيني 

واأرفق بهذه املذكرة جمموعة �سور م�ستندات، ت�سلم وكيل املدعيني ن�سخة منها وب�سوؤال 

حيال ما ت�سلم قرر اأنها ال حتوي جديدًا ي�ستوجب الرد واأنه يكتفي مبا �سبق ذكره وبناء 

عليه قررت الدائرة تاأجري نظر الق�سية للدرا�سة والتاأمل. 

يريدان  ما  لديهما  كان  اإن  الطرفني  وب�سوؤال  اليوم 1429/10/21هـ  هذا  جل�سة  ويف 

بتزويد  عليه  املدعى  اإلزام  طلب  يف  دعواه  يح�سر  باأنه  املدعيني  وكيل  قرر  اإ�سافته 

عام  نهاية  وحتى  تاأ�سي�سها  تاريخ  منذ  وذلك  ال�سركة  م�ستندات  من  بن�سخة  موكليه 

يف  ذكره  �سبق  ملا  الطلب  هذا  يرف�ص  موكله  باأن  وكالة  عليه  املدعى  فرد  1429هـ، 

تقدميهما  لعدم  املدعيني  وبني  بينه  يتم  مل  ال�سراكة  عقد  اأن  من  ال�سابقة  مذكراته 

لراأ�ص املال واأكد على طلباته الواردة يف مذكرته املقدمة يف جل�سة 1429/6/6هـ وما 

مت �سبطه يف جل�سة 1429/3/2هـ.
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اإلزام املدعى عليه بتزويد موكليه  اإن املدعي وكالة قد ح�سر دعواه يف طلب  وحيث 

نهاية عام 1429هـ؛  وحتى  تاأ�سي�سها  تاريخ  منذ   )...( �سركة  م�ستندات  بن�سخة من 

مربرًا ذلك باأنه ومنذ بداية ن�ساط ال�سركة وهو التاريخ الذي توىل فيه املدعى عليه 

االإدارة التنفيذية لل�سركة بداأ يت�سرف ال�سريك املدعى عليه كما لو كانت ال�سركة ملكًا 

له وحده وذلك باإق�ساء ال�سريكني املدعيني متعمدًا اأن يخفي عنهما كافة الت�سرفات 

اأنه مل  كما  اأجلها،  تاأ�س�ست من  التي  لالأغرا�ص  وفقًا  ال�سركة  اأجرتها وجتريها  التي 

بال�سركة رغم  العمل  اأو تقارير تف�سيلية عن �سري  اأية بيانات ح�سابية  يلتزم بتقدمي 

مطالبات ال�سريكني املدعيني املتكررة له بتقدمي ذلك، كما اأنه مل يلتزم بتقدمي ن�سخة 

تقدمي  ي�ستطيعان  حتى  املدعيني  ال�سريكني  من  الأي  لل�سركة  ال�سنوية  امليزانية  من 

مالحظاتهما عليها اأو حتى للموافقة عليها وذلك منذ تاأ�سي�ص ال�سركة وحتى تاريخه. 

وحيث اإن املدعى عليه يرف�ص هذا الطلب بحجة عدم انعقاد ال�سراكة بني الطرفني؛ 

لعدم التزام املدعى عليهما ب�سداد راأ�ص مالهما يف ال�سركة، وعدم التزامهما كذلك 

بدفع امل�سروفات املتعلقة بال�سركة مبا يف ذلك ال�سمانات البنكية واأجرة اخليام. 

وحيث اإنه من املتعني على الدائرة - واحلال هذه - حتديد نوع العالقة بني اأطراف 

الدعوى، ال�سيما واأن النظر يف طلب املدعيني يتوقف على حتديد نوع هذه العالقة. 

يف  الدعوى  اأطراف  بني  املربم  ال�سراكة  عقد  على  الدائرة  باطالع  اإنه  وحيث 
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تاأ�سي�ص  بـ)عقد  بتاريخ 1424/11/14هـ - واملعنون  1424/8/10هـ وامل�سادق عليه 

�سركة )...( خلدمة حجاج الداخل املحدودة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( - تبني 

لها اأن ال�سراكة منعقدة وقائمة بني اأطراف الدعوى مبوجب هذا العقد؛ حيث اإنه قد 

جاء م�ستوفيًا الأركانه ال�سكلية واملو�سوعية، مما يتعني اإعماله واإنفاذ م�سمونه واإلزام 

اأطراف الدعوى مبا ورد فيه. 

وال ينال من ذلك دفع املدعى عليه ب�سورية عقد تاأ�سي�ص ال�سركة بحجة اأن املدعيني مل 

يقوما بدفع راأ�ص مالهما اخلا�ص بهذه ال�سركة وال امل�سروفات املتعلقة بها، حيث اإنه 

ورد يف متهيد عقد تاأ�سي�ص ال�سركة ما ن�سه: "اتفق ال�سركاء على اأن يكون راأ�ص املال 

نقدي وفقًا ملا �سريد يف مادة راأ�ص املال من هذا العقد ويعترب توقيع جميع االأطراف 

ذات  من  ال�سابعة  املادة  ن�ست  كما  بذلك"،  منهم  خمال�سة  مبثابة  العقد  هذا  على 

الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�ص  توزيع  مت  قد  باأنه  ال�سركاء  "يقر  اأنه:  على  العقد 

املعتمدة لذلك مبوجب  البنوك  اأحد  النقدية لدى  واأودعت احل�س�ص  بقيمتها كاملة 

يدل  املواد  هذه  مقت�سى  اإن  وحيث  بهذا اخل�سو�ص"،  البنك  من  ال�سادرة  ال�سهادة 

على اأن راأ�ص مال ال�سركاء - مبا فيهم املدعيني - قد مت دفعه بالكامل، وال يغري من 

ذلك قيام املدعى عليه بدفع راأ�ص مالها نيابة عنهما؛ فاإن ذلك ال يدل على عدم انعقاد 

�سراكة املدعيني مع املدعى عليه يف ال�سركة؛ حيث اإن للمدعى عليه احلق يف مطالبة 

املدعيني مبا قام بدفعه نيابة عنهم ال اأن يتم�سك ببطالن �سراكتهما بعد ثبوت قيامهما 

بدفع راأ�ص مالهما مبوجب العقد؛ اإذ العربة مبا ورد يف العقد وال عربة بالت�سرفات 
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واملمار�سات التي تتم خارج نطاق العقد. 

الق�سية يف  اأطراف  املوقعة من  باالإتفاقية  عليه يف مت�سكه  للمدعى  اأنه ال حجة  كما 

1424/9/18هـ بدعوى اأنها هي املعمول عليها بخ�سو�ص العالقة بني اأطراف الدعوى؛ 

اأن  الثابت  اإذ  ال�سركة؛  تاأ�سي�ص  تاريخ عقد  �سابق على  االإتفاقية  تاريخ هذه  اإن  حيث 

اأن  حني  يف  1424/11/14هـ  يف  مت  قد  ال�سركة  تاأ�سي�ص  عقد  على  امل�سادقة  تاريخ 

االإتفاقية قد مت اإبرامها يف 1424/9/18هـ، وال ميكن اأن يكون ال�سابق نا�سخًا لالحق 

والنظامية  ال�سرعية  اكت�سب حجيته  ال�سركة قد  تاأ�سي�ص  اأن عقد  له، كما  وال مبطاًل 

بامل�سادقة عليه من قبل من وزارة التجارة ومن كاتب العدل، ومن ثم ال ي�سح اإعمال 

االإتفاقية واإهمال عقد تاأ�سي�ص ال�سركة. 

وحيث ثبت اأن ال�سراكة منعقدة وقائمة بني اأطراف الدعوى وفقًا للعقد املربم بينهم، 

وحيث اإن وكيل املدعيني قد ح�سر دعواه يف هذه اجلل�سة يف طلب اإلزام املدعى عليه 

تاأ�سي�سها وحتى نهاية  بتزويد موكليه بن�سخة من م�ستندات �سركة )...( منذ تاريخ 

من   )175( للمادة  وفقًا  بذلك  املطالبة  ال�سركاء  حق  من  اإن  وحيث  1429هـ،  عام 

نظام ال�سركات التي تن�ص على اأنه: "يعد املديرون عن كل �سنة مالية ميزانية ال�سركة 

وح�ساب االأرباح واخل�سائر وتقرير عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل واقرتاحاتهم 

اأن  املديرين  وعلى  املالية  ال�سنة  نهاية  من  اأ�سهر  اأربعة  خالل  االأرباح  توزيع  ب�ساأن 

ير�سلوا �سورة من هذه الوثائق و�سورة من تقرير جمل�ص الرقابة و�سورة من تقرير 

مراقب احل�سابات اإىل االإدارة العامة لل�سركات واإىل كل �سريك وذلك خالل �سهرين 
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من تاريخ اإعداد الوثائق املذكورة ولكل �سريك يف ال�سركات التي ال توجد بها جمعية 

عامة اأن يطلب من املديرين دعوة ال�سركاء اإىل االجتماع للمداولة يف تلك الوثائق". 

وحيث الثابت اأن املدعى عليه هو مدير ال�سركة وفقًا للمادة )11( من عقد تاأ�سي�ص 

ال�سركة، وحيث ن�ست املادة )15( الفقرة )ب( من ذات العقد على اأنه: "يعد مدير 

ال�سركة خالل اأربعة اأ�سهر من انتهاء ال�سنة املالية لل�سركة ميزانية عمومية وح�ساب 

االأرباح واخل�سائر وتقريرًا عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل واقرتاحاته ب�ساأن توزيع 

االأرباح وعليه اأن ير�سل اإىل كل �سريك واإىل االإدارة العامة لل�سركات بوزارة التجارة 

بن�سخة من تلك الوثائق مع �سورة من تقرير احل�سابات وذلك خالل �سهرين من تاريخ 

اإعدادها". 

فاإن  ال�سركة،  م�ستندات  من  ب�سورة  ال�سركاء  تزويد  رف�ص  عليه  املدعى  اإن  وحيث 

الدائرة وبناًء على ما تقدم تنتهي اإىل اإلزام املدعى عليه بتزويد املدعيني بن�سخة من 

م�ستندات �سركة )...( منذ تاريخ تاأ�سي�سها وحتى نهاية عام 1429هـ

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليه ).....( ال�ضريك واملدير يف �ضركة )...( 

املحدودة باأن يقوم بتزويد املدعيني ).....( و).....( بن�ضخة من م�ضتندات �ضركة 

)...( املحدودة وذلك منذ بداية تاأ�ضي�ضها وحتى نهاية عام 1429هـ

وباهلل التوفيق، 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 3/535/ق لعام 1426هـ
رقم احلكم االبتدائي 159/د/جت/15لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 835/اإ�س/7لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/4/22هـ

1- حرا�ضة ق�ضائية - �ضروطها.

الإدارتها  عليها  املدعى  ال�سركة  على  ق�سائي  حار�ص  بتعيني  احلكم  املدعية  مطالبة 

واإلزامها بت�سليم ن�سخ من امليزانية واملركز املايل وتعوي�سها - ثبوت اأن ح�سة املدعية 

متثل )8.75%( من ح�س�ص املدعى عليها - عدم ثبوت تنازل ال�سريك املتوفى عن 

احل�س�ص التي تدعيها - عدم وجود خطر عاجل اأو ثبوت تالعب يخ�سى معه من بقاء 

املال حتت يد املدعى عليه - داللة ظاهر االأوراق يف �سري ال�سركة وحتقيقها الأهدافها.

2- �ضركة - حق ال�ضريك باالإطالع.

عدم متكني املدعية من االطالع على ميزانيات ال�سركة واأوراقها ال يربر احلكم بفر�ص 

احلرا�سة عليها بل اأحقيتها يف مراجعة قيود ال�سركة واالطالع على دفاترها.

بت�سليم  واإلزامها  عليها  املدعى  ال�سركة  رف�ص طلب فر�ص احلرا�سة على  اأثر ذلك: 

دفاتر  على  االطالع  من  ومتكينها  املايل  ومركزها  ميزانياتها  من  ن�سخة  املدعية 

ال�سركة وقيودها ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات املدعية. 
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بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )175( ملادة   

1385/3/22هـ.

ال�سرعية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/21(  املادة )239( من نظام املرافعات 

بتاريخ 1421/5/20هـ .

تتح�سل وقائع هذه الق�سية بالقدر الالزم الإ�سدار احلكم يف اأن وكيل املدعية/)...( 

تقدم بالئحة دعوى جاء فيها اأن زوج موكلته ومورثها/)...(ميلك ثالثمائة وخم�سني 

ح�سة من اأ�سل خم�سمائة ح�سة يف �سركة ).....( يف حني ميلك املدعى عليه العدد 

املتبقي وقدره مائة وخم�سون ح�سة واأنه بتاريخ 1424/4/5هـ املوافق 2003/5/6م، 

تنازل )...( لزوجته املدعية عن مائة و�ست ع�سرة ح�سة من ح�س�سه التي ميلكها 

 )...( تويف  1425/1/1هـ  وبتاريخ  منه،  ن�سخة  اأرفق  الذي  التنازل  عقد  مبوجب 

واأ�سبحت املدعية من اأحد ورثته مع متلكها لعدد )116( ح�سة التي تنازل عنها قبل 

وفاته، واأ�سبح املدعى عليه هو املهيمن على اإدارة ال�سركة واملت�سرف ب�سوؤونها واأمورها 

املالية وطلبت املدعية من املدعى عليه تزويدها بن�سخة عن ميزانية ال�سركة واملركز 

املايل لها منذ تاريخ وفاة املورث، اإال اأن املدعى عليه رف�ص اال�ستجابة لذلك املطلب 
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متجاهاًل  املالية،  الوثائق  هذه  بن�سخ عن  املدعية  تزويد  ومازال مياطل يف  امل�سروع، 

حقوقها االأ�سلية واالإرثية يف ال�سركة، وحيث اإن املدعى عليه يت�سرف لوحده يف اأمور 

ب�سبب  ال�سركة  يف  واالإرثية  االأ�سلية  حقوقها  هالك  من  املدعية  وتخ�سى  ال�سركة، 

ممار�سات املدعى عليه وت�سرفاته املنفردة بال�سركة والتي يرف�ص تو�سيحها للمدعية، 

الق�سائية  احلرا�سة  وو�سعها حتت  ال�سركة  اإدارة  من  يده  نزع  ي�ستوجب  الذي  االأمر 

موؤقتًا اإىل حني االإتفاق على طريقة ر�سائية اأو ق�سائية تكفل حقوق املدعية بال�سركة 

يف  ال�سركاء  اأحد  باعتبارها  للمدعية  يحق  اأنه  ومبا  وال�سياع،  الهدر  من  وحتميها 

ال�سركة االطالع على ميزانيات ال�سركة ومركزها املايل ومراجعة قيودها ودفاترها 

وفقًا الأحكام نظام ال�سركات وال يجوز للمدعى عليه حب�ص هذه احلقوق امل�سروعة عن 

املدعية والت�سرف ب�سكل مطلق باإدارة ال�سركة ومقدراتها فيطلب اإ�سدار قرار بو�سع 

لهم  امل�سهود  القانونيني  املحا�سبني  اأحد  وتعيني  الق�سائية  احلرا�سة  حتت  ال�سركة 

اأعمالها حلني  وت�سيري  ال�سركة  اإدارة  على  التام  باالإ�سراف  ليقوم  والنزاهة  بالعدالة 

البت بالنزاعات القائمة مع املدعى عليه واحلكم باإلزام املدعى عليه بتزويد املدعية 

املدعية  حق  وتر�سيخ  تاريخه،  حتى  املايل  ومركزها  ال�سركة  ميزانيات  عن  بن�سخ 

عليه  املدعى  على  احلكم  مع  املالية  دفاترها  على  واالطالع  ال�سركة  قيود  مبراجعة 

بالتعوي�ص املنا�سب الذي �ستقدره املدعية اإ�سافة اإىل احلكم مببلغ ثالثمائة األف ريال 

مقابل اأتعاب املحاماة واأرفق بالئحته ما راآه �سندًا لها. ويف �سبيل نظر الدعوى حددت 

الدائرة عدة جل�سات، ففي جل�سة 1426/8/7هـ ح�سر )...( وكياًل عن املدعية كما 
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على  اأحال  الدعوى  املدعية عن  وكيل  وب�سوؤال  عليه،  املدعى  وكياًل عن   )...( ح�سر 

التف�سيل الوارد بالئحة الدعوى وبطلب االإجابة من وكيل املدعى عليه اأفاد باأنه يطلب 

املدعية متتلك  اأن  اإىل  ت�ستند  الدعوى  هذه  الأن  نظرًا  الدعوى؛  نظر  ال�سري يف  وقف 

)30%( من ح�س�ص مورث املدعى عليه باالإ�سافة اإىل ح�ستها ال�سرعية واأن هناك 

حكمًا �سادرًا من الدائرة التجارية ال�ساد�سة ع�سرة برقم )23/د/ت/ج/16( لعام 

دعوى  رد  اإىل  واملنتهي  اأخرى  ق�سية  يف  منه  ن�سخة  للدائرة  قدم  واأن  �سبق  1426هـ 

املدعية فيما يخ�ص هذا املطلب وب�سوؤال وكيل املدعية اأفاد باأن احلكم املذكور حكم 

اإعداد  عليه  املدعى  وكيل  من  الدائرة  فطلبت  القطعية  ال�سفة  يكت�سب  ومل  ابتدائي 

اإجابة على الدعوى فا�ستمهل لذلك، ويف جل�سة 1426/10/12هـ ح�سر طرفا الدعوى 

وقدم وكيل املدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها رد الدعوى باعتبارها دعوى كيدية 

النعدام �سفة املدعية؛ الأنها مل تثبت لها �سفة ال�سريك يف ال�سركة واإمنا جمرد وارثة 

 )...( ال�سريك  وفاة  بعد  اأنه  مو�سحًا  الورثة  فقط ح�سب �سك ح�سر  الُثمن  بن�سبة 

اأعد موكل املدعى عليه ب�سفته  ال�سركة، فقد  تاأ�سي�ص  ال�سركات وعقد  ووفقًا لنظام 

مديرًا ل�سركة ).....( القرار الالزم لتعديل عقد تاأ�سي�ص ال�سركة الإثبات �سفة ورثة 

ورثة  جميع  القرار  هذا  على  بالتوقيع  قام  وقد  فيها  )...(ك�سركاء  املتوفى  ال�سريك 

ال�سريك )...( با�ستثناء زوجته )املدعية( والتي ينح�سر ن�سيبها ال�سرعي يف الثمن 

فقط، هذا على الرغم من تكرار اإخطارها ب�سرورة احل�سور للتوقيع �سواًء فيما يتعلق 

باجتماع ال�سركاء، اأم اأمام وزارة التجارة اأو كاتب العدل حيث رف�ست التوقيع اأمام 
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بال�سركة  االإ�سرار  بق�سد  املدعية  قبل  من  املوقف  هذا  وملواجهة  املخت�سة  اجلهات 

ومبوكليه وهم اأغلبية الورثة فيها، فقد ا�ستعمل موكلوه حقهم ال�سرعي والنظامي يف 

االلتجاء للق�ساء فاأقاموا �سد املدعية الق�سية رقم )3/864/ق( لعام 1425هـ التي 

اأ�سدرت  ال�ساد�سة ع�سرة بديوان املظامل بالدمام ومن ثم  نظرتها الدائرة التجارية 

الذي ق�سى ب�سحة تعديل عقد  لعام 1426هـ  فيها احلكم رقم )23/د/ت/ج/16( 

رقم  التجاري  ال�سجل  ذات  املحدودة  ال�سناعية  واخلدمات  التجارة  �سركة 

اأ�س�ست هذه الدعوى املنظورة  )2050001809( بتاريخ 1395/5/27هـ واأن املدعية 

 ،).....( �سركة  يف  ح�س�سه  من  ح�سة   )116( عدد  عن  لها  تنازل  قد   )...( باأن 

وعجزت عن تقدمي دليل �سرعي واحد يوؤكد زعمها، ومن ثم فقد اكتفت املدعية باأن 

اأرفقت بالئحة دعواها �سورة �سوئية مل�سروع قرار غري موقع عليه من موكل ال�سريك 

بال�سركة ).....( واأن املدعية �سبق واأن اأقامت دعوى �سد موكليه باملطالبة باإلزامهم 

بنقل عدد )116( ح�سة من ح�س�ص �سركة ).....( اإىل ا�سمها ا�ستنادًا اإىل مزاعمها 

اأمام هذه  املنظور  الغري موقع  القرار  مل�سروع  ال�سوئية  ال�سورة  املوؤ�س�سة على جمرد 

اإ�سرارها على  يك�سف عن  ال�سركة  املدعية فر�ص احلرا�سة على  واأن طلب  الدائرة، 

االإ�سرار با�سم وب�سمعة ال�سركة، ومب�سالح موكليه وهم اأغلبية ورثة ال�سريك ).....( 

ويوؤكد على م�سداقية ذلك ما هو مقرر نظامًا من عدم جواز طلب فر�ص احلرا�سة 

الق�سائية على املنقول اأو العقار اإال الأ�سباب معقولة يخ�سى معها خطرًا عاجاًل من بقاء 

املرافعات  نظام  من   )239( املادة  ن�ست  ال�سدد  هذا  ويف  حائزه،  يد  حتت  املال 
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ال�سرعية على اأن: "للقا�سي اأن ياأمر باحلرا�سة اإذا كان �ساحب امل�سلحة يف املنقول اأو 

العقار قد قدم من االأ�سباب املعقولة ما يخ�سى معه خطرًا عاجاًل من بقاء املال حتت 

يد حائزه"، وحيث اإن ال�سركة تبا�سر اأعمالها وحتقق اأهدافها بنجاح ينفي اأية �سبهة 

�ساحب  هو  موكله  واأن  عليها  الق�سائية  احلرا�سة  فر�ص  يربر  عاجل  خطر  لوجود 

ال�سركة، وذلك على  اإدارة هذه  امل�سلحة احلقيقية واالأكيدة يف احلفاظ على جناح 

ال�سركة، ف�ساًل عن كونه  الذي ميلك ن�سيبًا كبريًا يف ح�س�ص  ال�سريك  اأنه  اعتبار 

وريثًا لعمه ال�سريك �سالح عبد اهلل الف�سل واأن الوارثة ).....( )املدعية( مل تقدم 

�سببًا نظاميًا واحدًا يعزز مطالبتها بفر�ص احلرا�سة على ال�سركة، وعليه فيطلب رد 

الدعوى املقامة �سد موكله؛ الأنها دعوى كيدية ينح�سر الهدف منها يف االإ�سرار با�سم 

و�سمعة ال�سركة، واالإ�سرار مب�سالح موكله ب�سفته �سريكًا بال�سركة ومديرًا لها، ف�ساًل 

عن االإ�سرار مب�سالح �سائر موكليه اأغلبية ورثة ال�سريك �سالح عبد اهلل الف�سل واأرفق 

االإجابة  من  ن�سخة  املدعية  وكيل  وبت�سليم  املذكور،  الورثة  ح�سر  �سك  من  ن�سخة 

ا�ستمهل للرد عليها. ويف جل�سة 1426/12/30هـ قدم وكيل املدعية مذكرة جاء فيها 

اأن موكلته �ساحبة حق ثابت �سرعًا ونظامًا وهي �سريكة بال�سركة والزعم باأن دعواها 

كيدية هو من قبيل تهرب املدعى عليه من هذه الدعوى والتن�سل من م�سوؤولياته التي 

توجب عليه تزويد املدعية بالوثائق املالية لل�سركة، واملدعى عليه هو من لب�ص لبا�ص 

زوجها،  وفاة  حلظة  من  و�سرعًا  حكمًا  بال�سركة  �سريكة  واملدعية  الكيدية  الدعاوى 

ف�ساًل عن اأنها �سريكة قبل وفاته عندما تنازل لها عن عدد )116( ح�سة من ح�س�سه 
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يف ال�سركة مبوجب عقد التنازل ال�سابق اإرفاقه بالئحة الدعوى، واأن خطر بقاء اأموال 

وثابت  فعاًل  قائم  خطر  فيها  و�سريكًا  مديرًا  بو�سفه  عليه  املدعى  يد  حتت  ال�سركة 

ال�سماح  وامتناعه عن  نية  و�سوء  املدعية عن ق�سد  وتعنته بحجب حقوق  بت�سرفاته 

للمدعية باالطالع على �سري االأعمال وفح�ص دفاترها وم�ستنداتها، وكذلك امتناعه 

عن تزويد املدعية مبيزانيات ال�سركة ووثائقها املالية وفقًا ملا ن�ست عليه املادة )175( 

من نظام ال�سركات، وكان ال بد للمدعية من اللجوء اإىل هذه الدعوى وطلب احلرا�سة 

الق�سائية موؤقتًا ل�سمان حقها الذي كفله نظام ال�سركات، ومن ثم اإلزام املدعى عليه 

بحفظ حقوق املدعية واإلزامه بتطبيق اأحكام نظام ال�سركات، وبت�سليم وكيل املدعى 

عليه ن�سخة منها ا�ستمهل للرد، ويف جل�سة 1427/2/27هـ ح�سر طرفا الدعوى واأفاد 

قدمه من  ويكتفي مبا  تت�سمن جديدا  ال  املدعية  وكيل  اأن مذكرة  عليه  املدعى  وكيل 

للدرا�سة  اجلل�سة  رفعت  وعليه  دعوى  من  قدمه  مبا  املدعية  وكيل  اكتفى  كما  اإجابة 

والتاأمل، ويف جل�سة 1427/4/17هـ ح�سر طرفا الدعوى، واأ�سدرت الدائرة حكمها 

 ).....( عليه  املدعى  اإلزام  اإىل:  واملنتهي  1427هـ  لعام  )109/د/ت/ج/15(  رقم 

بت�سليم املدعية ).....( ن�سخة من ميزانيات �سركة ).....( ومركزها املايل ومتكينها 

املدعية  طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ص  وقيودها  ال�سركة  دفاتر  على  االطالع  من 

ال�سركة  على  ق�سائي  حار�ص  تعيني  من  املدعية  وكيل  به  يطالب  ما  اأن  على  تاأ�سي�سًا 

البالغة  مورثها  ح�سة  من  فقط  الثمن  بن�سبة  وارثة  املدعية  اأن  االأوراق  من  فالثابت 

)70%( من راأ�ص مال ال�سركة اأي ما يقل عن )10%( من راأ�ص مال ال�سركة واأما باقي 
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عن  املتوفى  تنازل  يثبت  ومل  عليه  املدعى  ومنهم  اآخرين  لورثة  فمملوكة  احل�س�ص 

احل�س�ص التي تدعيها ومبوجب ذلك فاإنه ال حمل ملا تطالب به من فر�ص احلرا�سة 

على ال�سركة مع متلكها لهذه الن�سبة القليلة من راأ�سمالها، ومل تقدم املدعية مربرًا 

يخ�ص  فيما  اإنه  وحيث  رف�سه،  اإىل  تذهب  الدائرة  فاإن  وعليه  املطلب  لهذا  مقبواًل 

ال�سركة  ميزانيات  من  بن�سخ  املدعية  بتزويد  عليه  املدعى  املدعية  وكيل  مطالبة 

ومركزها املايل وتر�سيخ حق املدعية مبراجعة قيود ال�سركة واالطالع على دفاترها 

املالية فاإن هذا املطلب يعد حقًا من حقوق اأي �سريك يف اأي �سركة بغ�ص النظر عن 

ن�سبته فيها وفق ما تن�ص عليه املادة )175( من نظام ال�سركات، واملدعى عليه ال ينكر 

متلك املدعية ن�سبة يف ال�سركة ح�سب ن�سيبها من االإرث ال�سرعي لل�سريك املتوفى، 

من  منعها  عليه  للمدعى  يخول  ال  ال�سركة  عقد  تعديل  قرار  على  للتوقيع  ورف�سها 

االطالع على ميزانيات ال�سركة ومركزها املايل ودفاترها وقيودها ال�سيما واأن هناك 

للح�س�ص  متلكها  اإثبات  طلب   - اخل�سو�ص  بهذا  املدعية  اأقامتها  م�ستقلة  دعوى 

عليه  املدعى  اإلزام  اإىل  الدائرة  ذهبت  فقد  وعليه   ،- الدعوى  ح�سب  عنها  املتنازل 

املايل ومتكينها من االطالع  ال�سركة ومركزها  ن�سخًا من ميزانيات  املدعية  بت�سليم 

باإلزام  املدعية  وكيل  مطالبة  يخ�ص  فيما  اإنه  وحيث  وقيودها،  ال�سركة  دفاتر  على 

املدعى عليه بتعوي�ص موكلته فاإنه مل يقدم ما يثبت ال�سرر املدعى به املوجب للتعوي�ص. 

وقد قرر الطرفان عدم قناعتهما باحلكم، ويف تاريخ 1427/7/4هـ قدم وكيل املدعى 

اأن دعوى املدعية  الدائرة، وقد ت�سمنت الئحته  عليه الئحته االعرتا�سية على حكم 
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ولقد   ،).....( �سركة  وب�سمعة  عليه  املدعى  موكله  مب�سالح  االإ�سرار  بهدف  كيدية 

زوجها  بتنازل  يتعلق  الدائرة  لدى  بطالنه  ثبت  زعٍم  على  دعواها  املدعية  اأ�س�ست 

ال�سريك املتوفى/)...( لها عن عدد مائة و�ستة ع�سر ح�سة من ح�س�سه التي ميلكها 

يف ال�سركة، حيث يتبني اأنها وارثة بن�سبة الثمن، حيث اإنها حتى تاريخه مل يتم تعديل 

عقد ال�سركة، نتيجة لرف�ص املدعية التوقيع على قرار تعديل عقد ال�سركة الإدخالها هي 

وبقية الورثة ك�سركاء يف ال�سركة، ومع ذلك فقد ق�سى منطوق احلكم باإلزام املدعى 

عليه ).....( بت�سليم املدعية ).....( ن�سخة من ميزانيات �سركة التجارة واخلدمات 

ال�سناعية املحدودة ومركزها املايل ومتكينها من االطالع على دفاتر ال�سركة وقيودها 

اأن  اأ�سبابه  يف  اأثبت  قد  احلكم  اإن  وحيث  املدعية.  طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ص 

املدعية وارثة بن�سبة الثمن فقط من ح�سة مورثها، وحيث اإن احلكم اأي�سًا اأثبت يف 

اأ�سبابه اأنه فيما يخ�ص مطالبة وكيل املدعية بطلب اإلزام املدعى عليه بتزويد املدعية 

قيود  مبراجعة  املدعية  حق  وتر�سيخ  املايل  ومركزها  ال�سركة  ميزانيات  من  بن�سخ 

ال�سركة واالطالع على دفاترها املالية فاإن هذا املطلب يعد حقًا من حقوق اأي �سريك 

يف اأي �سركة بغ�ص النظر عن ن�سبته فيها وفق ما تن�ص عليه املادة )175( من نظام 

ال�سركات. واملادة املذكورة تخول ذلك احلق لل�سريك وحكم الدائرة اأثبت اأن املدعية 

ميزانية  من  ن�سخ  على  احل�سول  يف  احلق  ربط  الدائرة  وحكم  الثمن،  بن�سبة  وارثة 

�سفة  وتوافر  الوريث،  ب�سفة  ولي�ص  ال�سريك  �سفة  بتوافر  املايل  ومركزها  ال�سركة 

ال�سريك م�ساألة نظامية ولي�ست اجتهادية وقد ن�ست عليها املادة العا�سرة من نظام 
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من  عليه  يطراأ  ما  وكذلك  ال�سركة  عقد  يثبت  املحا�سة  �سركة  )با�ستثناء  ال�سركات 

تعديل بالكتابة اأمام كاتب عدل واإال كان العقد اأو التعديل غري نافذ يف مواجهة الغري، 

وال يجوز لل�سركاء االحتجاج على الغري بعدم نفاذ العقد اأو التعديل الذي مل يثبت على 

النحو املتقدم واإمنا يجوز للغري اأن يحتج به يف مواجهتهم، وي�ساأل مديرو ال�سركة اأو 

اأع�ساء جمل�ص اإدارتها بالت�سامن عن تعوي�ص ال�سرر الذي ي�سيب ال�سركة اأو ال�سركاء 

اأو الغري ب�سبب عدم كتابة عقدها اأو ما يطراأ عليه من تعديل( وهذا الن�ص االآمر عام، 

على  حري�ص  وموكله  خمالفته،  يجوز  وال  غريه،  اأو  وارث  مل�سلحة  عليه  ا�ستثناء  وال 

تطبيق الن�سو�ص النظامية االآمرة وعدم خمالفتها، واملدعية ال تزال ترف�ص وحتول 

دون تعديل عقد ال�سركة، ووكيله يلتزم بتنفيذ ن�ص املادة )175( من نظام ال�سركات 

يف مواجهة كافة الورثة مبجرد توافر �سفة ال�سريك النظامية لهم بتعديل عقد ال�سركة 

واإ�سهار ذلك، والتم�ص وكيل املدعى عليه يف نهاية الئحته قبول االعرتا�ص �سكاًل ؛ الأنه 

الدائرة  حكم  يف  الوارد  عليه  املعرت�ص  اجلزء  واإلغاء  النظامي،  اأجله  يف  به  تقدم 

املت�سمن اإلزام موكلنا بت�سليم املدعية ن�سخة من ميزانيات �سركة التجارة واخلدمات 

ال�سركة  دفاتر  على  االطالع  من  ومتكينها  املايل  ومركزها  املحدودة  ال�سناعية 

وقيودها، وتاأييد احلكم فيما ق�سى به من رف�ص باقي طلبات املدعية. ومل تر الدائرة 

يف الالئحة االعرتا�سية ما يدعو للعدول عن حكمها، وبغ�ص النظر عن ثبوت �سفة 

ال�سريك من عدمها يف املدعية فاإن لها ن�سبة يف راأ�ص مال ال�سركة، وهذه الن�سبة تخول 

حق االطالع على دفاترها وميزانياتها، واأما اإثبات ال�سراكة فهو اإجراء نظامي حلفظ 
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اإثبات  اأنه كاٍف يف  ال�سركة ترى الدائرة  حقوقها فقط، ومتلكها ن�سبة من راأ�ص مال 

وكيل  قدم  1427/7/8هـ  وبتاريخ  ال�سركة،  وميزانيات  اأوراق  على  االطالع  يف  حقها 

طلب  برف�ص  الدائرة  حكم  اأن  ت�سمنت  احلكم،  على  االعرتا�سية  الئحته  املدعية 

احلرا�سة الق�سائية بحجة اأن الن�سبة التي متلكها يف راأ�ص مال ال�سركة قليلة وال توؤهلها 

لطلب فر�ص احلرا�سة عليها، جاء خمالفًا للواقع والنظام؛ الأن ال�سركة املطلوب تعيني 

ما  غالبًا  ال�سركاء  من  عدد  من  تتكون  باحل�س�ص  �سركة  هي  عليها  ق�سائي  حار�ص 

يعرفون بع�سهم البع�ص وتربط بينهم رابطة القربى اأو املهنة اأو ال�سداقة، كما اأنها 

�سركة مغلقة على ال�سركاء فيها كقاعدة عامة وال تنق�سي بوفاة اأحد ال�سركاء فيها، 

واإمنا تنتقل ح�سة ال�سريك املتوفى حكمًا بقوة النظام اإىل ورثته، وعليه فاإن �سخ�سية 

ال�سريك وثقة ال�سركاء ببع�سهم هي حمل االعتبار يف ا�ستمرار هذه ال�سركة، وال يغري 

من هذا االعتبار الن�سبة التي ميلكها ال�سريك يف راأ�ص مال ال�سركة؛ الأن هذه ال�سركة 

واإن كانت متو�سطة يف �سفاتها بني �سركات االأموال التي تقوم على االعتبار املايل وبني 

�سركات االأ�سخا�ص التي تقوم على االعتبار ال�سخ�سي اإال اأن الغلبة فيها وفقًا للراأي 

اأن  االأ�سخا�ص وهذا يعني  الفقهاء هو ل�سفاتها باعتبارها من �سركات  الراجح عند 

تاأثري ال�سريك يف ال�سركة ال يرتبط مبقدار الن�سبة التي ميلكها يف راأ�ص مالها واإمنا 

يرتبط مبدى ا�ستمرار الثقة بينه وبني باقي ال�سركاء فاإذا انعدمت الثقة كان لل�سركاء 

اللجوء للق�ساء حلفظ حقوقهم باتخاذ الالزم حتى لو كان بطلب ف�سخها وت�سفيتها 

ولي�ص فقط بتعيني حار�ص ق�سائي، واحلكم بعدم تعيني حار�ص ق�سائي حري بالنق�ص 
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خ�سو�سًا مع ثبوت تع�سف املدعى عليه يف اإدارة ال�سركة واإ�سراره على عدم االمتثال 

دفاتر  على  باالطالع  لها  ال�سماح  وعدم  بامليزانيات  املدعية  تزويد  ورف�سه  للنظام 

ال�سركة وقيودها، ثم اإنه بالرجوع اإىل الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�سرعية يف 

اإذا  باحلرا�سة  ياأمر  اأن  �سالحية  خالله  من  للقا�سي  يعطي  فاإنه   )2/239( مادته 

ح�سل نزاع يف ثابت اأو منقول اأو فيهما �سواء كان هذا النزاع يف امللكية اأو على وا�سع 

اليد اأو على احليازة اأو متعلقًا باإدارة املال وا�ستغالله كالنزاع الذي يح�سل بني الورثة 

اأو بع�سهم يف ال�سركة اأو بني ال�سركاء حول اإدارة امل�ساع وكيفية ا�ستغالله، واأ�سافت 

اأن  ال�ساأن  الأ�سحاب  اأنه يحق  يتمثل يف  ن�سًا  التنفيذية  اللوائح  املادة )4/239( من 

يطلبوا من املحكمة اإقامة حار�ص على املال املتنازع عليه وعلى املحكمة اأن ت�ستجيب 

م�سلحة  �ساحبة  املدعية  اأن  ومبا  وعليه  عاجل.  خطر  هناك  يكن  مل  واإن  لطلبهم 

و�سريكة يف هذه ال�سركة والنزاع قائم بينها وبني املدعى عليه الذي تفرد لوحده باإدارة 

ال�سركة منذ وفاة زوجها )...( بتاريخ 1425/1/1هـ بطريقة تدل على عدم قيامه 

باملقت�سى الالزم ح�سب نظام ال�سركات مما يدل على �سوء نية وت�سرف خا�ص مبناأى 

مديرًا  ب�سفته  عليه  املدعى  يعقدها  التي  الت�سرفات  اأن  ومبا  ال�سركاء،  بقية  عن 

اأي ب�سفته وكياًل عاديًا عنها فال  با�سمها وحل�سابها  يعقدها  اإمنا  الغري  لل�سركة مع 

اأن  ومبا  الغري،  مع  املتعاقد  املبا�سر  الطرف  هي  ال�سركة  واإمنا  فيها  طرفًا  هو  يكون 

التزاماته املفرو�سة عليه جتاه املدعية املعرت�سة ح�سب  بتنفيذ  املدعى عليه مل يقم 

اأحكام نظام ال�سركات ومبا يحقق الغر�ص الذي ن�ساأت ال�سركة من اأجله، فاإنه بناء 
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اإىل  اإجابتها  ال�سرورة  ويكون من  ال�سركة  اإدارة  اال�ستمرار يف  له  على ذلك ال يجوز 

طلبها بتعيني حار�ص ق�سائي على ال�سركة ب�سورة موؤقتة حفاظًا على حقوق املدعية 

من ال�سياع والهدر ريثما يتم حل النزاعات العالقة بينها وبني املدعى عليه. ثم اإنه من 

الثابت نظامًا اأن املدعية متلك ن�سبة كبرية من راأ�ص مال ال�سركة غري ن�سبة الثمن التي 

ورثتها من زوجها )...(، فقد تنازل زوجها لها قبل وفاته وبتاريخ 1424/4/5هـ عن 

ح�س�سها  جمموع  تبلغ  التي   ).....( �سركة  يف  ح�س�سه  من  ح�سة(   116( عدد 

)500( ح�سة، وهذا التنازل ثابت يف �سند عادي وموقع عليه باإم�ساء املتنازل )...( 

واملتنازل لها املدعية ).....( ح�سب االأ�سول والنظام، فقد ن�ست املادة )138( من 

نظام املرافعات ال�سرعية على اأن )الكتابة التي يكون بها االإثبات اإما اأن تدون يف ورقة 

ر�سمية اأو ورقة عادية.. اأما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة باإم�ساء من �سدرت 

منه اأو ختمه اأو ب�سمته( ون�ست املادة )147( من ذات النظام على اأنه )يجوز ملن 

كان  ولو  بها  ليقر  عليه  حقًا  الورقة  هذه  تت�سمن  من  يخا�سم  اأن  عادية  ورقة  بيده 

االلتزام الوارد فيها غري م�ستحق االأداء وقت االخت�سام ويكون ذلك بدعوى تتبع فيها 

االإجراءات املعتادة(، وبناء عليه تكون املدعية قد قدمت الدليل الكايف الإثبات ملكيتها 

لهذه احل�س�ص وباأنها �سريكة بن�سبة كبرية يف راأ�ص مال ال�سركة مع املدعى عليه من 

قبل وفاة زوجها )...(، االأمر الذي كان ي�ستلزم احلكم بجميع طلبات املدعية مبا اأنها 

قدمت االأدلة الكافية الإثبات �سحة وقائع دعواها، ثم اإن الدائرة مل تراِع عند حكمها 

م�سوؤوليته  الأن  �سببها؛  التي  االأ�سرار  عن  املدعية  بتعوي�ص  عليه  املدعى  اإلزام  بعدم 
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الفعل  عن  التق�سريية  امل�سوؤولية  الأحكام  تبعًا  تتقرر  ال�سركة  جتاه  لل�سركة  كمدير 

نف�سها  ال�سركة  مع  اإال  تعاقدية  برابطة  يرتبط  ال  الذي  ال�سركة  مدير  والأن  ال�سار؛ 

عن  وكيل  هو  لها  املكونني  ال�سركاء  اأ�سخا�ص  عن  م�ستقاًل  قانونيًا  �سخ�سًا  ب�سفتها 

ال�سركة ال عن ال�سركاء، ومبا اأن املدعى عليه كمدير لل�سركة مل يقم بااللتزامات التي 

فر�سها نظام ال�سركات عليه فاإنه يكون م�سوؤواًل م�سوؤولية تق�سريية عن كل االأ�سرار 

التي حدثت للمدعية ب�سفتها �سريكة يف ال�سركة و�ساحبة م�سلحة فيها، خا�سة واأنه 

املدعية  تزويد  ورف�سه  للنظام  امتثاله  وعدم  اإدارته  يف  عليه  املدعى  تع�سف  ثبت 

وكيل  والتم�ص  وقيودها،  ال�سركة  باالطالع على دفاتر  لها  ال�سماح  بامليزانيات وعدم 

و�سع  من  ومو�سوعًا  �سكاًل،  االعرتا�ص  قبول  االعرتا�سية  الئحته  نهاية  يف  املدعية 

ال�سركة حتت احلرا�سة الق�سائية، واحلكم على املدعى عليه بالتعوي�ص املنا�سب عن 

ريال  األف  ثالثمائة  مبلغ  ت�سمينه  اإىل  اإ�سافة  باملدعية،  حلقت  التي  االأ�سرار 

)300.000( ريال مقابل اأتعاب املحاماة. ومل تر الدائرة يف الالئحة االعرتا�سية ما 

يدعو للعدول عن حكمها اأو ملناق�سة ما فيها، لذا فاإن الدائرة ت�سر على ما جاء يف 

اأ�سدرت حكمها رقم )814/ت/7(  التدقيق  اإىل هيئة  االأوراق  وبرفع كامل  حكمها، 

الدائرة م�سدرة  اإىل  الق�سية  واإعادة  الدائرة  اإىل نق�ص حكم  املنتهي  لعام 1428هـ 

اأن املدعى  احلكم ملعاودة نظرها يف �سوء ما جاء يف احلكم، وقد بنت نق�سها على 

عليه قد دفع باأن املدعية قد رف�ست التوقيع على تعديل عقد ال�سركة بعد وفاة زوجها، 

واإذا كان االأمر كذلك فاإنها ال تعترب �سريكة يف ال�سركة ولي�ص من حقها طلب امليزانيات 
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اإىل تاريخه، واإمنا يكون من حقها طلب ن�سيبها كوارثة ويكون ذلك وفقًا الأول ميزانية 

بعد وفاة؛ الأنها ال تنطبق عليها املادة )175( من نظام ال�سركات؛ الأن عدم توقيعها 

من  بن�سيبها  ال�سركة  يف  الدخول  قبولها  عدم  معناه  ال�سركة  عقد  تعديل  قرار  على 

فُيبحث  ال�سركاء  باقي  �سنتني مع  اأكرث من  وفاق منذ  لي�ست على  اأنها  االإرث، وطاملا 

مو�سوع تخارجها من ال�سركة وفقًا الأول ميزانية بعد وفاة زوجها، على اعتبار الغنم 

بالغرم؛ الأن ال�سركة االأوىل انتهت بوفاة املورث وانتقلت ح�س�سه باالإرث اإىل ورثته، 

فمن رغب من الورثة يف اال�ستمرار يف ال�سركة فعليه اأن يوقع على قرار التعديل، ومن 

ال يرغب فيبقى له حق املطالبة بن�سيبه يف ال�سركة، وملا قام بع�ص الورثة مع ال�سريك 

فاإن  الر�سمية  اأو  الق�سائية  اجلهات  قبل  من  واعتمدت  ال�سركة  عقد  بتعديل  االأول 

تكون  اأن  املدعية  اأرادت  واإذا  تعديلها،  قرار  يف  املذكورون  هم  ال�سركة  يف  ال�سركاء 

�سريكة لهم بن�سيبها من االإرث فاإن االأمر يتطلب تعدياًل اآخر باإ�سدار قرار باإدخالها 

يف ال�سركة كاأي �سريك جديد، وعلى هذا فاإن املدعية بعد اأول ميزانية من وفاة زوجها 

التدقيق.  الق�سية من هيئة  ورود  وبعد  ال�سركة.  اأي ت�سرف يح�سل يف  ت�ساأل عن  ال 

حددت الدائرة عدة جل�سات، ففي جل�سة 1429/3/1هـ ح�سر طرفا الدعوى، وبعر�ص 

ما جاء يف حكم هيئة التدقيق على الطرفني اأفادا باأنه �سدر حكم من الدائرة التجارية 

فاإن  وبهذا  القطعية،  احلكم  واكت�سب  ال�سركة  يف  �سراكتها  بثبوت  ع�سرة  ال�ساد�سة 

موكلته  مبطالب  متم�سكًا  الزال  باأنه  املدعية  وكيل  واأفاد  ثابت،  �سراكتها  مو�سوع 

املو�سحة �سلفًا، واأفاد وكيل املدعى عليه باأنه مت ت�سليم وكيل اآخر للمدعية ن�سخًا من 
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ميزانيات ال�سركة ومراكزها املالية ال�سابقة، واأفاد باأن هناك جهودًا لبحث الت�سوية 

ال�سركاء، ويف جل�سة 1429/5/8هـ ح�سر وكيل املدعية كما ح�سر وكيل  الودية بني 

املدعى عليه )...(، واأفادت الدائرة الطرفني باأنه �سبق واأن ورد للدائرة اإفادة وكيل 

ح�سبما  لل�سركة  املالية  والقوائم  امليزانيات  من  ن�سخًا  ت�ستلم  موكلته مل  باأن  املدعية 

عليه  املدعى  وكيل  توجيه  ويطلب  ال�سابقة  اجلل�سة  يف  عليه  املدعى  وكيل  اأو�سحه 

بت�سليمه ن�سخًا منها من عام 2002م وحتى نهاية عام 2007م، وقد قدم وكيل املدعية 

بهذه اجلل�سة ن�سخة من قرار ال�سركاء باإدخال موكلته �سريكة يف ال�سركة واملوؤرخ يف 

واأفاد وكيل املدعى  الت�سوية �سلحًا،  تتم  باأنه مل  اأفاد الطرفان  1425/3/14هـ، كما 

عليه �سحة القرار املقدم ن�سخته من وكيل املدعية باإدخال موكلته �سريكة يف ال�سركة، 

ميزانيات  ت�سليمها  عليه  املدعى  رف�ص  موكلته مت�سررة من  باأن  املدعية  وكيل  واأفاد 

ال�سركة، ويطلب �سرعة الف�سل يف الق�سية اأو الكتابة للمحا�سب القانوين مكتب )...( 

اأو )...( بتعميده بت�سليمها امليزانيات، واأنه ال ميكن الت�سوية �سلحًا اأو تخارج موكلته 

من ال�سركة اإال بذلك، وعليه راأت الدائرة حتديد موعد اأخري يتم فيه بحث ال�سلح اأو 

الف�سل فيها بحالتها الراهنة، ويف جل�سة 1429/5/27هـ ح�سر طرفا الدعوى وقدم 

وكيل املدعى عليه اإفادة با�ستالم املحامي ال�سوي�سري للقوائم املالية لكل من: �سركة 

).....( و�سركة ).....(، لل�سنوات املالية 2003م، و2004م، و2005م، و2006م، ومت 

باأن  اأفاد  االإفادة  هذه  على  املدعية  وكيل  وباطالع  الق�سية،  منه مبلف  �سورة  اإرفاق 

موكلته مل ت�ستلم هذه القوائم، كما اأن املحامي ال�سوي�سري قد مت عزله من قبل موكلته، 
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هذه  موكلته  ا�ستالم  عدم  يثبت  ما  اإح�سار  املدعية  وكيل  من  الدائرة  طلبت  وعليه 

امليزانيات، ويف جل�سة هذا اليوم ح�سر طرفا الدعوى، واأفاد وكيل املدعية باأن موكلته 

وغري  االإجنليزية  باللغة  2006م  للعام  تقريرًا  ا�ستلمت  واإمنا  امليزانيات  ت�ستلم  مل 

اجلل�سة  رفعت  وعليه  ال�سابقة،  موكلته  طلبات  على  وُي�سر  معتمد،  بختم  خمتوم 

للمداولة. 

وم�ستنداتها وحيث  الق�سية،  اأوراق  وبعد االطالع على  واالإجابة  الدعوى  �سماع  وبعد 

ال�سركة  على  ق�سائي  حار�ص  تعيني  بطلب  موكلته  دعوى  ح�سر  املدعية  وكيل  اإن 

ومركزها  ال�سركة  ميزانيات  ن�سخًا من  موكلته  بت�سليم  عليه  املدعى  واإلزام  الإدارتها 

املايل وتعوي�ص موكلته تعوي�سًا منا�سبًا مع دفع اأتعاب املحاماة وقدرها ثالثمائة األف 

ريال، وحيث اإن مطالب املدعي وكالة تتعلق بتطبيق نظام ال�سركات فاإن ديوان املظامل 

يخت�ص بنظر هذا النزاع والف�سل فيه وفق ما ين�ص عليه املر�سوم امللكي رقم )م/63( 

والف�سل  الدعوى  بنظر  الدائرة  هذه  تخت�ص  كما  بتاريخ1407/11/26هـ  ال�سادر 

فيها ح�سبما تن�ص عليه تعاميم وقرارات معايل رئي�ص الديوان املنظمة لالخت�سا�ص 

النوعي واملكاين للدوائر التجارية. 

تعيني  املدعية  وكيل  الدعوى مو�سوعًا وحيث طلب  نظر هذه  فيما يخ�ص  اإنه  وحيث 

حار�ص ق�سائي على ال�سركة فاإن الثابت من االأوراق ومن قرار ال�سركاء بتعديل بع�ص 
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بنود عقد تاأ�سي�ص �سركة ).....( بتاريخ 1425/3/14هـ اأن ح�سة املدعية يف ال�سركة 

تبلغ اأربعة اآالف وثالثمائة وخم�ص و�سبعني ح�سة )4.375( ح�سة من اأ�سل خم�سني 

األف ح�سة )50.000( ح�سة هي حجم ح�س�ص ال�سركة، وحجم ح�سة املدعية يف 

ال�سركة متثل ن�سبة )8.75%(، ومل يثبت تنازل املتوفى عن احل�س�ص التي تدعيها 

والتي تبلغ )116( ح�سة ومبوجب ذلك فاإنه ال حمل ملا تطالب به من فر�ص احلرا�سة 

على ال�سركة مع متلكها لهذه الن�سبة القليلة من راأ�سمالها وعدم وجود املربر الإقامة 

املائتني  بعد  والثالثني  التا�سعة  ال�سرعية ن�ص يف مادته  املرافعات  احلرا�سة، ونظام 

)م239(: "ترفع دعوى طلب احلرا�سة للمحكمة املخت�سة بنظر املو�سوع يف املنقول 

ياأمر  اأن  وللقا�سي  ثابت،  غري  فيه  احلق  ويكون  نزاع  �ساأنه  يف  يقوم  الذي  العقار  اأو 

باحلرا�سة اإذا كان �ساحب امل�سلحة يف املنقول اأو العقار قد قدم من االأ�سباب املعقولة 

ما يخ�سى معه خطرًا عاجاًل من بقاء املال حتت يد حائزه، ويتكفل احلار�ص بحفظ 

يف  وبالنظر  فيه"،  احلق  له  يثبت  من  اإىل  املقبو�سة  غلته  مع  ويرده  وباإدارته،  املال 

هذه الق�سية املنظورة مل تر الدائرة ما يربر فر�ص احلرا�سة الق�سائية لعدم اكتمال 

ال�سريك  وفاة  بعد  ثابت  ال�سركة  هذه  يف  احلق  اأن  ذلك  احلرا�سة،  فر�ص  موجبات 

�سالح الف�سل وم�سري ن�سيبه اإىل الورثة ال�سرعيني ومن بينهم املدعية، وقد مت اإثبات 

بناء  الدعوى؛  ال�سركة حمل  تاأ�سي�ص  بنود عقد  بتعديل بع�ص  ال�سركاء  ذلك يف قرار 

برقم  ع�سرة  ال�ساد�سة  الدائرة  من  ال�سادر  احلكم  ومبوجب  ال�سركاء،  توقيع  على 

)23/د/ت/ج/16( لعام 1426هـ واملنتهي اإىل اإثبات تعديل عقد ال�سركة حمل احلكم؛ 
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ومل يقدم وكيل املدعية للدائرة ما يثبت تالعب املدعى عليه اأو ما يبني اخلطر العاجل 

من بقاء املال حتت يد املدعى عليه خ�سو�سًا والظاهر من اأوراق الدعوى انتظام �سري 

ال�سركة وحتقيقها الأهدافها، �سوى امتناع املدعى عليه من ت�سليم املدعية للميزانيات 

الق�سائية على  يعد مربرًا لفر�ص احلرا�سة  الت�سليم ال  املايل، واالمتناع عن  واملركز 

ال�سركة  مليزانيات  ال�سريك  بت�سليم  املمتنع  على  للحكم  �سبب  هو  ما  بقدر  ال�سركة 

املذكورة  للمادة  التنفيذية  الالئحة  من  الثاين  البند  وبخ�سو�ص  املايل،  ومركزها 

ياأمر  اأن  "للقا�سي  اأن  على  تن�ص  والتي  ال�سرعية  املرافعات  نظام  من   )2/239(

باحلرا�سة اإذا ح�سل نزاع يف ثابت اأو منقول اأو فيهما �سواء اأكان هذا النزاع يف امللكية 

اأم على وا�سع اليد اأم على احليازة اأم متعلقًا باإدارة املال وا�ستغالله، كالنزاع الذي 

يح�سل بني الورثة اأو بع�سهم يف الرتكة، اأو بني ال�سركاء حول اإدارة املال امل�ساع وكيفية 

لقا�سي  االجتهادي  للتقدير  حتديده  يف  راجع  احلرا�سة  قرار  اإن  فحيث  ا�ستغالله" 

املو�سوع فاإن الدائرة ترى اأن قرار ال�سركاء بتعديل بع�ص بنود التاأ�سي�ص يقطع النزاع 

�سالح  املتوفى  ال�سريك  ن�سيب  تق�سيم  حدد  باأن  الورثة،  واختالف  امللكية  جانب  يف 

ال�سرعي  حلقها  امل�ستحقني  الورثة  من  واملدعية  ال�سرعي،  التوريث  بح�سب  الف�سل 

التاأ�سي�ص  بنود  بع�ص  بتعديل  ال�سركاء  اأعطاها قرار  باأن  املتوفى  ال�سريك  من ح�سة 

اأربعة اآالف وثالثمائة وخم�ص  ن�سيبها ال�سرعي وهو ثمن ن�سيب املتوفى، والذي بلغ 

و�سبعني ح�سة )4.375( ح�سة من اأ�سل خم�سني األف ح�سة )50.000( ح�سة هي 

حجم ح�س�ص ال�سركة، ويف جانب كيفية اإدارة ال�سركة باأن اأبان يف بنده الرابع باأن 
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الرابع  البند  ال�سركة منوطة بال�سريك ).....( - املدعى عليه -، وبخ�سو�ص  اإدارة 

من الالئحة التنفيذية للمادة املذكورة )4/239( من نظام املرافعات ال�سرعية والتي 

تن�ص على اأن "الأ�سحاب ال�ساأن اأن يطلبوا من املحكمة اإقامة حار�ص وعلى املحكمة اأن 

ت�ستجيب لطلبهم واإن مل يكن هناك خطر عاجل" فرتى الدائرة اأن قبول الطلب مع 

عدم اخلطر العاجل متعلق مبا ذكره النظام يف مادته من �سرط يف اإقامة احلرا�سة 

وهو كون احلق غري ثابت مع تقدمي االأ�سباب املعقولة، ومل تقدم املدعية ذلك، وعليه 

فاإن الدائرة تذهب اإىل رف�ص هذا الطلب. 

بتزويد  عليه  املدعى  اإلزام  بطلب  املدعية  وكيل  مطالبة  يخ�ص  فيما  اإنه  وحيث 

املايل وتر�سيخ حق املدعية مبراجعة  ال�سركة ومركزها  بن�سخ من ميزانيات  املدعية 

قيود ال�سركة واالطالع على دفاترها املالية فاإن هذا املطلب يعد حقًا من حقوق اأي 

�سريك يف اأي �سركة بغ�ص النظر عن ن�سبته فيها وفق ما تن�ص عليه املادة )175( من 

كالتايل:  ون�سها  املحدودة،  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركة  الأحكام  واملبينة  ال�سركات  نظام 

"يعد املديرون عن كل �سنة مالية ميزانية ال�سركة وح�ساب االأرباح واخل�سائر خالل 
اأربعة اأ�سهر من نهاية ال�سنة املالية. وعلى املديرين اأن ير�سلوا �سورة من هذه الوثائق 

االإدارة  اإىل  الرقابة و�سورة من تقرير مراقب احل�سابات  و�سورة من تقرير جمل�ص 

املذكورة  الوثائق  اإعداد  تاريخ  من  �سهرين  خالل  �سريك  كل  واإىل  لل�سركات  العامة 

ولكل �سريك يف ال�سركات التي ال توجد بها جمعية عامة اأن يطلب من املديرين دعوة 

ال�سركاء اإىل االجتماع للمداولة يف تلك الوثائق"، وحيث اإن املدعى عليه ال ُينكر متلك 
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املدعية ن�سبة يف ال�سركة ح�سب ن�سيبها من االإرث ال�سرعي لل�سريك املتوفى، وهذا 

ثابت من قرار ال�سركاء واملوقع عليه من ِقبل املدعى عليه، وعليه فاإن الدائرة تذهب 

اإىل اإلزام املدعى عليه بت�سليم املدعية ن�سخًا من ميزانيات ال�سركة ومركزها املايل 

ومتكينها من االطالع على دفاتر ال�سركة وقيودها. 

وحيث اإنه فيما يخ�ص مطالبة وكيل املدعية اإلزام املدعى عليه بتعوي�ص موكلته فاإنه 

مل يقدم ما يثبت ال�سرر املدعى به املوجب للتعوي�ص، وعليه فاإن الدائرة تذهب اإىل 

رف�ص هذا الطلب. 

واأما بخ�سو�ص مبلغ املطالبة باأتعاب املحاماة فاإنه ال حمل لها اأي�سًا، بحكم اأن املدعية 

هي من ت�سبب يف كثري من االإجراءات النظامية التي عطلت اإثبات حقوقها ف�ساًل عن 

رف�ص الدائرة لل�سق االأكرب من هذه الدعوى، وعليه فاإن الدائرة تذهب اإىل رف�ص هذا 

الطلب. 

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليه ).....(، بت�ضليم املدعية ).....( ن�ضخة 

و2004م،  و2003م،  2002م،  لالأعوام  املايل  ومركزها   ).....( �ضركة  ميزانيات  من 

وقيودها  ال�ضركة  دفاتر  على  االطالع  من  ومتكينها  و2007م،  و2006م،  و2005م، 

ورف�س ما عدا ذلك من طلبات املدعية ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، 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 3/2028/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 274/د/جت/16 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 927/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/4/22هـ

 - نقدية  - مطالبة بح�ضة  �ضريك   �ضراء ح�ضة   - ذات م�ضوؤولية حمدودة  �ضركة 

اإقرار - اإقرار وكيل.

مطالبة املدعي اإلزام املدعى عليها الوفاء بح�ستها النقدية املذكورة بعقد التاأ�سي�ص - 

اإقرار ال�سركاء يف عقد تاأ�سي�ص ال�سركة باأنه قد مت الوفاء بقيمة احل�س�ص كاملة واأنها 

املعتمدة - ثبوت �سراء وكيل املدعي حل�سة املدعى عليها  البنوك  اأحد  اأودعت لدى 

احل�سة  امتلكت  قد  عليها  املدعى  واأن  و�سروطه،  اأركانه  اكتملت  البيع  اأن  على  يدل 

واأوفت بقيمتها - طول املدة الزمنية على انتقال ح�سة املدعى عليها اإىل ابن املدعي 

وهو وكيله يف ذات الوقت ومل يذكر خاللها عدم �سداد ثمن احل�سة - عدم �سحة دفع 

اآخر لعدم تقدمي ما  ا�ستلمها من املدعية تخ�ص عقد عريف  التي  املبالغ  باأن  املدعي 

يثبته - موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى. 

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

"نقل  وم�سمونه:  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 
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اخت�سا�سات هيئات ح�سم املنازعات التجارية املن�سو�ص عليها يف النظم والقرارات 

مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�سركات اإىل ديوان املظامل".

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى ح�سبما يتبني من االطالع على اأوراقها باأن وكيل املدعي 

تقدم بالئحة دعوى اإىل املحكمة االإدارية باملنطقة ال�سرقية ت�سمنت اأن املدعي اتفق 

مع املدعى عليها على تاأ�سي�ص �سركة )...( املحدودة بتاريخ 1424/4/12هـ ومت توثيق 

العقد بكتابة العدل ومرت مدة طويلة ومل تقم املدعى عليها بالوفاء باحل�سة النقدة 

كاملة وفق نظام ال�سركات وكلما ُطلب منها ال�سداد تدعي اأنها باعت ح�ستها للمدعو 

)...(- وكيل املدعي احلا�سر - وعليه ح�سر طلبات موكله يف التايل: اأواًل: اإلزامها 

األف  وخم�سون  مائتان  وقدرها  التاأ�سي�ص  املذكورة يف عقد  النقدية  باحل�سة  بالوفاء 

اأتعاب  ثالثًا:  التزاماتها  يف  لتاأخرها  ال�سركة  تعوي�ص  ثانيًا:   .)250.000( ريال 

املحاماة. وحال ورود الق�سية للدائرة حددت لها جل�سة يوم الثالثاء 1429/2/26هـ 

موكله  دعوى  عن  املدعي  وكيل  الدائرة  و�ساألت  الدعوى  اأطراف  فيها  ح�سر  حيث 

فاأجاب باأن هناك عقد متفق عليه بني الطرفني حيث قام والده - املدعي - بتوكيل 

هو  املحامي  هذا  اأن  وات�سح  العقود  هذه  ا�ستكمال  يف  عنه  باالإنابة   )...( املحامي 

حمامي املدعى عليها وقام بتغيري بع�ص البيانات ال�سحيحة اإىل بيانات خاطئة لي�ص 

مليون  وقدره  مبلغ  ال�سراكة  هذه  يف  ح�سته  موكله  دفع  وقد  الواقع  من  اأ�سا�ص  لها 
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واأن املدعى عليها اتفقت مع  اأ�سول  األف ريال )1.050.000( عبارة عن  وخم�سون 

اأن  اإال  األف ريال )1.050.000(  والده - املدعي - باأن تدفع نقدًا مليون وخم�سون 

نيابة عن  وبناء على ذلك طلب  املتفق عليه  املبلغ  يبلغ  املدعى عليها مل  الذي دفعته 

موكله باإكمال هذا املبلغ ودفع تعوي�ص عن عدم اإكمالها لهذا املبلغ يف الفرتة ال�سابقة، 

و�سيقدم تف�سياًل لالأ�سرار التي حلقت موكله متى طلبت الدائرة ذلك، و�سوف اأقدم 

االأ�سرار وتقييمها يف وقتها هذه دعوى موكلي وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى  هذه 

عليها اأجاب بقوله باأن مو�سوع الدعوى �سبق واأن ف�سل فيه يف املحكمة العامة باخلرب 

اأود  بتاريخ 1424/11/8هـ وقد مت متييز هذا احلكم، كما  بال�سك رقم )7/185( 

االإ�سارة باأن املدعي وكالة �سبق واأن اأقام دعوى بنف�ص هذا املو�سوع، لدى هذه الدائرة 

وانتهى بخطاب الدائرة رقم )د/ت/ج/2/2964/16( يف تاريخ 1426/11/4هـ باأن 

هذه الدعوى �سبق واأن نظر فيها لدى املحكمة واأنها اأحيلت اإىل املحكمة، واأكد وكيل 

يكون  بحيث  الدعوى  نف�ص هذه  املحكمة هي  املنظورة يف  الدعوى  باأن  عليها  املدعى 

�سوريًا اأن االأب ).....( - املدعي - و�سريك ملوكلته - املدعى عليها -، اأما واقعيًا فاإن 

تاريخ  ال�سادر منه يف  املدعي  اإقرار وكيل  بناء على  ابنه )...(، وذلك  ال�سريك هو 

واالإقرار  احلكم  من  �سورة  لديه  هل  املدعي  وكيل  الدائرة  و�ساألت  1424/9/13هـ، 

وخطاب الدائرة، فاأجاب: باأن لديه �سورة من هذا احلكم، و�سورة من االإقرار التي 

اأ�سار لهما وكيل املدعى عليها، كما اأنه على علم مبو�سوع اخلطاب ال�سادر من هذه 

وكيل  ذكره  ما  على  للرد  مهلة  وطلب  عليها  املدعى  وكيل  اإليه  اأ�سار  والذي  الدائرة 
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املدعى عليها. ويف جل�سة يوم الثالثاء 1429/7/5هـ مل يح�سر املدعي وال من ميثله 

االثنني  يوم  جل�سة  ويف  الدعوى.  �سطب  مت  ذلك  على  وبناًء  مبعذرة  يبعث  ومل 

1429/9/1هـ وحيث �سبق واأن �سطبت الدعوى تقدم وكيل املدعي بطلب اإعادة نظرها 

وقدم معذرة لتخلفه وبناء على ذلك فقد مت حتديد جل�سة اليوم لنظر هذه الدعوى 

باإلزام  باأنه يح�سر طلبات موكله  فاأجاب  الدائرة ح�سر طلبات موكله  فطلبت منه 

يف  واملوؤرخ  موكله  مع  ال�سراكة  بعقد  الواردة  بح�ستها  بالوفاء  عليها  املدعى 

األف  وخم�سون  مائتان  والبالغة  1424/7/24هـ  يف  عليه  وامل�سادق  1424/4/12هـ 

ريال )250.000( ذلك باأنه بالنظر اإىل عقد تاأ�سي�ص ال�سركة امل�سماة �سركة برالنت 

مبوجب  املعتمدة  البنوك  اإحدى  لدى  واأودعت  بقيمتها،  الوفاء  مت  قد  احل�سة  اأن 

اأو  ال�سهادة  تلك  بتقدمي  تقوم  اأن  عليها  املدعى  فعلى  البنك،  ال�سادرة من  ال�سهادة 

يتم  اأنه مل  وذكر  ريال )250.000(،  األف  البالغة مائتني وخم�سني  الوفاء بح�ستها 

ال�سهادة هذه دعوى موكله،  ب�سبب عدم وجود هذه  لل�سركة  ا�ستخراج �سجل جتاري 

وب�سوؤال وكيل املدعى عليها عن اجلواب ذكر اأن وكيل املدعي هو املدعي حقيقة واأن 

هذه الدعوى هي ذات الدعوى التي تقدم بها للدائرة ومت الف�سل فيها بعدم قبولها 

ل�سابقة الف�سل فيها من جهة املحكمة كما اأن وكيل املدعي قد اأقر يف خطابه املوؤرخ يف 

باأن املدعي والده لي�ص �سريكًا بال�سركة حمل الدعوى حيث ذكر يف  1424/9/13هـ 

اإقراره باأنه: )يف كامل اأهليته املعتربة �سرعًا ومن دون اأي اإكراه مادي اأو معنوي باأن 

ح�ستي بامل�ساركة مع ال�سيدة ).....( هي خم�سون باملائة )50%( من �سركة )...( 
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حتت التاأ�سي�ص بينها وبني والدي وهي ح�ستي(. وذكر كذلك يف االإقرار قوله: )واأننا 

اتفقنا على ف�سخ هذه ال�سركة وهي حتت التاأ�سي�ص واأقر با�ستالم املبلغ، وقد قدمت 

�سيكات تثبت ت�سلمي لهذه املبالغ با�سم ال�سيدة ).....((، ثم اإن وكيل املدعي احلا�سر 

ا�سرتى ح�سة موكلته التي يطالب بالوفاء بها يف هذه الدعوى، وتقدم وكيل احلا�سر 

اأثبته  اإليه وهو ما  العامة باخلرب الإثبات هذه املبايعة وانتقلت ح�سة موكلته  للحكمة 

قا�سي املحكمة يف حكمه الذي �سبق واأن زودت الدائرة به، واملوؤيد من حمكمة التمييز 

باإثبات البيع و�سحته، وعليه ذكر اأن ذمة موكلته قد براأت من تلك احل�سة وما يتعلق 

املنطقة  داخل  جهات  عدة  واأمام  دعاوى  بعدة  تقدم  قد  املدعي  وكيل  اأن  واأكد  بها، 

وخارجها مما رتب اأ�سرارًا على موكلته ومن ذلك حتملها اأتعاب املحاماة، ومنها هذه 

الدعوى، وب�سوؤال وكيل املدعي عن اجلواب ذكر اأن هذه االإقرار الذي اأ�سار اإليه وكيل 

املدعى عليها قد �سدر منه، ولكن هذا االإقرار غري مكتمل، حيث اإن هناك �سروط مل 

تتوفر يف اأركان االإقرار فيما يخ�ص املقر به وهي احل�سة حمل الدعوى، وذلك اأن هذه 

احل�سة التي اأقر بها ال ميلكها، واإمنا هي لوالده املدعي، كما اأن املدعى عليه واملقر لها 

نفت �سحة هذا االإقرار من خالل اأداء اليمني واأنها ال زالت �سريكة لوالدي املدعي يف 

ال�سركة، واأكد على اأن ما ذكره يف االإقرار غري �سحيح واأنه مت بح�سن نية منه فطلبت 

منه الدائرة اإح�سار كاًل من ال�ساهدين )...(و)...( الذين �سهدا على االإقرار ل�سماع 

 )...( الأن  اإح�سارهما؛  ي�ستطيع  ال  باأنه  فاأجاب:  االإقرار،  بخ�سو�ص هذا  لديهما  ما 

وكيل املدعى عليها وزوج ابنتها، واالآخر )...( فهو وكيل املدعى عليها وهو من اأملى 
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عليه االإقرار مل�سلحة املدعى عليها كما اأن والده اأقام دعوى �سد )...( يف املحكمة 

العامة بالدمام، و�ساألت الدائرة وكيل املدعي هل �سبق اأن �سددت املدعى عليها مبالغ 

بخ�سو�ص ال�سراكة فاأجاب باأن املدعى عليها قد �سددت مبالغ ال يتذكرها وهي تخ�ص 

عقد عريف مت توقيعه يف ذات اليوم الذي وقع فيه على عقد التاأ�سي�ص حمل الدعوى بني 

والده - موكله - واملدعى عليها وكان �سدادها خالل ثالثة اأو اأربعة اأ�سهر من تاريخ 

اإبرام العقد يف 1424/4/12هـ وحتى توثيق العقد يف كتابة العدل برم�سان وهو ما 

اأنه غري متاأكد من  األف ريال، وذكر  األف اإىل �ستمائة وثمانني  يقارب من خم�سمائة 

ذلك واأ�ساف اأن االإقرار ال�سادر فيه مل يكتمل به اأي�سًا �سرط ثالث، وهو كون ال�سيغة 

اأتعاب  واأما  م�ستقبلي،  اأمر  وهذا  االجتماع  على  االإقرار  بتعليق  وذلك  منجزة  غري 

حماماة وكيل املدعى عليها فهي منظورة مبحكمة اخلرب العامة التي اأقامتها املدعى 

اإقامة دعوى على املدعى  اأن والده املدعي مل ي�سبق له  عليها عليه دون والده، وذكر 

عليها واأكد اأن هذه الدعوى تختلف عن الدعوى التي نظرت يف الدائرة. ويف جل�سة يوم 

ال�سك  اأن  املدعي  وكيل  واأكد  الدعوى  الطرفان  الثالثاء 1429/9/2هـ حيث ح�سر 

ال�سادر من املحكمة وكذلك حكم الدائرة يف ق�سية �سابقة تختلف عن هذه الدعوى 

تلك  بها  �سدر  التي  الدعاوى  مو�سوع  اأن  كما  فيهما  طرفًا  لي�ص  موكلي  لكون  وذلك 

االأحكام هي بيع �سراء بينه وبني املدعى عليها اأما هذه الدعوى فهي التزام بني موكله 

واملدعى عليها ب�سفتهم �سركاء، وذكر وكيل املدعي اأن وكيل املدعى عليها لي�ص لديه 

عنه  اأجبت  قد  والذي  االإقرار،  م�ستند  �سوى  الدعوى  هذه  على  لالإجابة  م�ستند  اأي 
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باجلل�سة ال�سابقة، واأ�ساف باأن بيع املدعى عليها ح�ستها له ال ينفي م�سوؤوليتها عن 

تقدمي ال�سهادة البنكية التي تدل على وفائها مع موكله امل�سار اإليها يف عقد ال�سركة 

لالأ�سباب التالية: اأواًل: كون عقد التاأ�سي�ص حمل الدعوى �سابق لبيع ح�ستها له وكذلك 

بالوفاء  التزامه  له  بيعها  اتفاقية  ثانيًا: مل يرد يف  ت�ستند عليه.  الذي  �سابق لالإقرار 

باحل�سة حمل البيع التي مل تلتزم بالوفاء بها. ثالثًا: كما اأن الفقرة اخلام�سة من عقد 

ال�سراكة حمل الدعوى ن�ص ب�سيغة املا�سي. واأكد اأن املبالغ التي ذكرها يف اجلل�سة 

املا�سية اأن املدعى عليها قد دفعتها اأن هذه االأموال قد ا�ستلمها املدير املايل )...( 

دفعتها  التي  املبالغ  هذه  واأن  عليها  املدعى  دفعتها  التي  املبالغ  حجم  يعلم  من  وهو 

املدعى عليها تخ�ص العقد العريف وال عالقة لها بالعقد حمل الدعوى الذي مت توثيقه 

اأمام كتابة العدل وطلب اإلزام املدعى عليها بتقدمي ال�سهادة البنكية التي وردت بالعقد 

ورد يف  باأن ما  واأ�ساف  بال�سركة،  ب�سداد ح�ستها  التزامها  يثبت  الدعوى، مبا  حمل 

اإقراره بف�سخ ال�سركة وما ا�ستنتجه وكيل املدعى عليها من اأن ذلك دليل على انتهاء 

ال�سك  مبوجب  له  حل�ستها  عليها  املدعى  بيع  بدليل  �سحيح  غري  هذا  اأن  ال�سركة 

على  مبا�سرة  يجب  مل  عليها  املدعى  وكيل  واأن  باخلرب  العامة  املحكمة  من  ال�سادر 

دعوى موكلي ومل يثبت ومل ينف ت�سليم ال�سهادة البنكية حمل املطالبة، وطلب من وكيل 

املدعى عليها االإجابة على ذلك واكتفى بذلك وب�سوؤال وكيل املدعى عليها عن اجلواب 

ذكر اأن ال�سركة حمل الدعوى كانت حتت التاأ�سي�ص ومل تقم وفق ما ورد يف اإقرار وكيل 

املدعي، وموكلته قد دفعت قيمة احل�سة من خالل اإقرار وكيل املدعي اأمام الدائرة 
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بت�سليمها عدة مبالغ كما اأن قيام وكيل املدعي ب�سراء ح�ستها واإثباتها اأمام املحكمة 

مبوجب ال�سك امل�سار اإليه دليل اآخر لقيام وكيل املدعي بتعوي�ص موكلته عن املبالغ 

التي قامت بدفعها لتاأ�سي�ص ال�سركة، وذكر اأن وكيل املدعي ال يزال يحاول اأن يوهم 

الدائرة باأن هناك طرفني يف الدعوى تارة يقيم دعوى عن والده وتارة اأخرى دعوى 

با�سمه واحلقيقة اأن وكيل املدعي هو املدعي حقيقة مبوجب اإقراره امل�سار اإليه والدليل 

على ذلك اأن ال�سك ال�سادر من املحكمة كان يف عام 1424هـ ومل يقم هذه الدعوى 

با�سم والده اإال بعد تلك ال�سنوات ومما يوؤكد ذلك قيامه بالتوقيع عن والده واحل�سور 

عنه اأمام الق�ساء واأكد اأن وكيل املدعي قد اأ�سار يف اإقراره امل�سار اإليه مرتني قوله: 

)ح�ستي( دون االإ�سارة اإىل والده واكتفى بذلك ورفعت الق�سية للمداولة. 

بعد �سماع الدعوى واالإجابة وبعد االطالع على اأوراق الق�سية وم�ستنداتها، وحيث اإن 

هذه الدعوى التي تقدم بها املدعي ).....( تنح�سر يف مطالبته باإلزام املدعى عليها 

واملوؤرخ   )...( ل�سركة  التاأ�سي�ص  املذكورة يف عقد  النقدية  باحل�سة  بالوفاء   ).....(

يف 1424/4/12هـ وامل�سادق عليه يف 1424/7/24هـ والبالغة مائتان وخم�سون األف 

ريال )250.000(. وحيث اإن هذه الدعوى تتعلق مبنازعة متفرعة عن نظام ال�سركات 

ديوان  فاإن  وتعديالته  1385/3/2هـ  بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر 

املظامل يخت�ص والئيًا بالف�سل فيها بناًء على قرار جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 



636

1427/10/26هـ كما تخت�ص هذه الدائرة بنظر هذه الدعوى بناًء على قرارات معايل 

رئي�ص الديوان املنظمة الخت�سا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين. اأما ما يخ�ص 

1424/4/12هـ  يف  واملوؤرخ  الدعوى  حمل  ال�سركة  عقد  اإن  وحيث  مو�سوعًا  الدعوى 

ين�ص يف البند اخلام�ص منه على اأن ال�سركاء قد اأقروا باأنه مت الوفاء بقيمة احل�س�ص 

كاملة واأنها اأودعت لدى اأحد البنوك املعتمدة، وحيث اإن وكيل املدعي يف هذه الدعوى 

ال�سادر  ال�سك  يف  مثبت  هو  كما  ال�سركة  هذه  يف  عليها  املدعى  ح�سة  ا�سرتى  قد 

بتاريخ 1424/11/8هـ وامل�سادق عليه  الكربى باخلرب رقم )7/185(  من املحكمة 

من حمكمة التمييز بالريا�ص برقم )541( يف 1426/9/2هـ مما يدل على اأن البيع 

قد اكتملت اأركانه و�سروطه واأن املدعى عليها قد امتلكت تلك احل�سة حمل الدعوى 

وقامت بالوفاء بقيمتها واإال ملا اأثبتها قا�سي املحكمة. وحيث اإنه قد م�سى عدة �سنوات 

على انتقال تلك احل�سة اإىل وكيل املدعي وهو ابن املدعي، ومل يذكر خاللها املدعي 

اأن املدعى عليها مل ت�سدد ح�ستها، مع اأن احل�سة قد انتقلت اإىل ابنه مما يدل على 

�سالمة ح�سة املدعى عليها، وعلم املدعي بانتقال ح�ستها البنه - الوكيل احلا�سر - 

كما اأن اإقرار الوكيل احلا�سر )...( املوؤرخ يف 1424/9/13هـ وفيه اأنه ت�سلم �سبعمائة 

األف ريال نظري ح�ستها بال�سركة، واأقر با�ستالم املبلغ مبوجب ال�سيكات التي ذكرها 

واأن �سددت املدعى عليها ما يقارب  اأنه �سبق  الدائرة  اأمام  اأكده  اإقراره، وهو ما  يف 

به  دفع  وما  العقد،  توقيع  يوم  نف�ص  األفًا يف  وثمانني  �ستمائة  اإىل  األف  من خم�سمائة 

وكيل املدعي من اأن هذه املبالغ تخ�ص عقد عريف اآخر مل يقدم ما يثبته، وما قدمه 
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من عقد ال عالقة له بالعقد حمل الدعوى حيث ن�ص على �سراكة اأخرى بينهما دون 

اأن ين�ص على ا�سم ال�سركة حمل الدعوى �سركة برالنت املحدودة، ثم اإن هذا العقد 

العريف الذي دفع به املدعي اأُبرم يف ذات التاريخ الذي اأُبرم فيه العقد حمل الدعوى، 

وقام وكيل املدعي احلا�سر بالتوقيع عليه نيابة عن املدعي، دون اأن ي�سادق عليه من 

اأنه مل  اأورده وكيل املدعي من  اأما باقي ما  اجلهات املخت�سة ومن ثم فال عربة به، 

ي�ستطع موكله اإكمال باقي اإجراءات ال�سركة ب�سبب عدم تقدمي املدعى عليها لل�سهادة 

البنكية التي تدل على وفائها بح�ستها وغري ذلك مما اأورده يف وقائع الدعوى، فكل 

ذلك كالم مر�سل ال �سند له وال اإثبات. 

هو  ملا   ،).....( �ضد   ).....( من  املقامة  الدعوى  برف�س  الدائرة:  حكمت  لذلك 

مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، 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 3/1129/ق لعام 1426هـ
رقم احلكم االبتدائي 130/د/جت/15لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 838/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/4/22هـ

 - التقديرية  الدائرة  �ضلطة   - املدير  م�ضوؤولية   - حمدودة  م�ضوؤولية  ذات  �ضركة 

خربة - اأتعاب خربة.

مطالبة املدعية تعيني خربة حما�سبية لدرا�سة التجاوزات املالية واالإدارية يف ال�سركة 

وتعيني حما�سب قانوين الإدارتها و�سبط اأموالها - ثبوت اأن جممل مالحظات اخلبري 

ال�سركة  مبديري  اخلا�سة  والبدالت  باملرتبات  تتعلق  الدائرة  ندبته  الذي  املحا�سبي 

ثبوت   - الديون  بع�ص  واإعدام  ال�سناديق  بع�ص  يف  باال�ستثمار  املتعلقة  والقرارات 

اأعمال وخدمات وجهد  اأن املرتبات والبدالت اخلا�سة باملديرين مت تقا�سيها مقابل 

عدم  يف  بال�سركة  العاملني  ال�سركاء  اأحقية   - ال�سركة  ل�سالح  قبلهم  من  مبذول 

م�ساواتهم بال�سركاء غري العاملني، فيجب اعتبار ما يتقا�سونه من رواتب اأجورًا على 

ما يقومون به من اأعمال - تقدمي املدعى عليه اإثبات اأن اال�ستثمارات يف ال�سناديق 

املحلية حققت اأرباحًا ومل توؤِد اإىل خ�سائر ف�ساًل عن م�سروعيتها واأن قرار اال�ستثمار 

يف هذه ال�سناديق يكفي التخاذه اأغلبية ال�سركاء ولي�ص جميعهم بح�سب عقد تاأ�سي�ص 

ق�ساًء  بها  املطالبة  مع  ال�سركة  ميزانيات  من  الديون  بع�ص  ح�سم  ثبوت   - ال�سركة 

واإعدام بع�ص الديون االأخرى لواجب ديني واجتماعي يقت�سي اإعدام الدين مل�ساعدة 
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ورثة اأخ ال�سركاء يف اإ�سقاط الدين عنهم لعدم قدرتهم على �سداده - االأ�سل هو �سحة 

ذلك:  موؤدى   - التفريط  اأو  التعدي  على  دليل  تقدمي  عدم   - و�سالمتها  الت�سرفات 

رف�ص الدعوى واإلزام املدعية باأتعاب اخلبري املحا�سبي. 

بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )167( املادة 

1385/3/22هـ.

تتح�سل وقائع هذه الق�سية يف اأن وكيل املدعني)...( تقدم بالئحة دعوى ذكر فيها اأنه 

ب�سفته وكياًل �سرعيًا عن بع�ص ورثة املتوفى ).....( وهم اأرملته ).....( واأوالده منها 

تويف مورث موكليه  يلي: 1- يف 1424/3/1هـ  يفيد مبا  و).....(  و).....(   ).....(

).....( ومن تركته م�سنع ).....( امل�سجل وفق نظام ال�سركات ال�سعودي با�سم )�سركة 

).....( - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( براأ�سمال مدفوع قدره )16.500.000( 

اإفريقية  اأخرى  وبلدان  اململكة  مدن  داخل  متعددة  فروعًا  املتوفى  فيه  وميتلك  ريال 

ميتلك  الذي   ).....( و�سقيقه  املتوفى  بوا�سطة  امل�سنع  هذا  يدار  كان   -2 واآ�سيوية. 

اإدارة هذه  االن�سباط يف  ملوكليه عدم  ات�سح  امل�سنع. 3-  اأ�سهم  الثاين من  الن�سف 

ال�سركة وخ�سو�سًا اإدارتها املالية - وعدم وقوفهم على احل�سابات اخلتامية لل�سنوات 
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الفائتة والوقوف على الو�سع املايل احلقيقي. 4- ات�سح ملوكليه اأن بع�ص ورثة املتوفى 

يتقا�سون اأجورًا �سهرية دون اأي عمل يوؤدونه فعليًا بال�سركة - كما اأن �سريك الورثة 

على  وحفاظًا   ،)50.000( ريال  األف  خم�سون  قدره  �سهريًا  اأجرًا  يتقا�سى  بامل�سنع 

اأموال هذه الرتكة و�سبطها فاإن موكليه يطالبون بتعيني حما�سب قانوين يتوىل اإدارة 

و�سبط اأموال الرتكة والورثة بامل�سنع امل�سار اإليه وذلك وفق النظم املحا�سبية املعمول 

بها وال�سرع خ�سو�سًا واأن امل�سنع م�سجل ك�سركة خا�سة ذات م�سوؤولية حمدودة ميكن 

للمديرين فيها اأن يت�سرفوا ت�سرفات قد ت�سر مب�سالح بقية الورثة. ويف �سبيل نظر 

الدعوى حددت الدائرة عدة جل�سات، ففي جل�سة 1427/2/12هـ ح�سر وكيل وكيل 

املدعني)...( ووكيل املدعى عليه)...( وب�سوؤال وكيل املدعني عن دعوى موكليه اأحال 

املدعية  بالوكالة فقط عن  اأنه يدعي  الدعوى مو�سحًا  الوارد بالئحة  التف�سيل  على 

).....( وبطلب االإجابة من وكيل املدعى عليه ا�ستمهل لذلك نظرًا؛ الأن الئحة الدعوى 

مل ترده، ويف جل�سة 1427/8/17هـ اأفاد وكيل املدعى عليه باأنه بخ�سو�ص رده على 

الدعوى يحيل على اال�ستدعاء الذي قدمه لرئي�ص املحكمة واملقيد بوارد  املحكمة برقم 

)3/2338( يف 1427/6/26هـ واملت�سمن اأن بقية الورثة ميلكون ما ن�سبته )%80.80( 

من ح�س�ص ال�سركة واأن املدعية تفتعل امل�ساكل لعدم ثقتها مبجل�ص املديرين وعدم 

يف  عقار  بيع  من  التمكن  وعدم  ال�سركة  م�سالح  عرقلة  يف  ت�سبب  مما  له  احرتامها 

جمهورية م�سر العربية لعدم موافقتها ثم موافقتها الحقًا بعد فوات الفر�سة وتوكيلها 

وبطاأ يف  للعمل  اإرباكًا  �سبب  ال�سالحيات مما  ناق�ستي  بوكالتني  الوكالء  الثنني من 
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اتخاذ القرارات الالزمة ل�سري عمل ال�سركة واختتم ا�ستدعاءه بطلب تقييم احل�س�ص 

على  ذلك  وبعر�ص  ح�ستها  �سراء  اأو  لها  ال�سركاء  ح�س�ص  بيع  يتم  اأن  اأ�سا�ص  على 

وكيل املدعية طلب تعيني املحا�سب القانوين )...( لبيان املركز املايل لل�سركة وقيمة 

ح�س�ص ال�سركاء وبعر�سه على وكيل املدعى عليه ا�ستمهل ملراجعة موكله، ويف جل�سة 

1427/8/20هـ اأفاد وكيل املدعية )...( باأنه يطلب انتداب املحا�سب القانوين )...( 

اأجل  من  هو  ذلك  من  موكلته  وغر�ص  املالية  وقوائمها  ال�سركة  ميزانيات  لدرا�سة 

اطمئنانها على �سحة و�سالمة �سري عمل ال�سركة وم�سروفاتها واإيراداتها واأفاد وكيل 

املدعى عليهم باأن حما�سب ال�سركة وهو )...( مكلف منذ ما يقارب خم�ص �سنوات 

اأي قبل وفاة املورث بحدود �سنتني باإعداد املراكز املالية لل�سركة وح�ساباته �سحيحة 

القانوين  املحا�سب  املدعية  اختارت  وحيث  بها،  للت�سكيك  مربرًا  يجد  وال  و�سليمة 

املذكور ملراجعة ح�سابات ال�سركة من اأجل توثقها من اأعمال ال�سركة فقد راأت الدائرة 

ما مينع من تعميد املحا�سب املذكور مبراجعة دفاتر ال�سركة ومراكزها املالية ومتى ما 

تبني له بع�ص املالحظات فيقدمها للدائرة مل�ساءلة اإدارة ال�سركة وحما�سبها القانوين 

لالإجابة عن هذه املالحظات وكذا درا�ستها من قبل الدائرة ومتى راأت الدائرة اأنها 

بحاجة لتكليف حما�سب مرجع ف�ستقوم باختياره الأخذ راأيه يف امل�سائل حمل اخلالف 

وطلب وكيل املدعية اأن تكون درا�سة املحا�سب القانوين تبداأ من 1424/1/1هـ م�سريًا 

بتاريخ 1424/3/1هـ ويف اجلل�سة نف�سها مت�سك وكيل املدعى  اأن وفاة املورث كانت 

اجلل�سة  بنف�ص  الدائرة  وقررت  ال�سركة  من  املدعية  تخارج  وهو  ال�سابق  بطلبه  عليه 
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وقوائمها  وميزانياتها   ).....( �سركة  دفاتر  ملراجعة   )...( القانوين  املحا�سب  ندب 

اأن يقدم تقريره خالل  تاريخه على  اإىل  املالية اعتباًر من 1424/1/1هـ  ومراكزها 

�سهرين من تاريخه وبخ�سو�ص مو�سوع االأتعاب التي قدرها املحا�سب مبائة وخم�سني 

األف ريال فقد راأت الدائرة اإذا تبني اأن ما اأدىل به ال�سريك املدعى عليه �سحيحًا من 

كون القوائم واملراكز املالية املعدة من املحا�سب القانوين )...( �سحيحة و�سليمة وال 

يوجد هناك مالحظات موؤثرة فاإن اأتعاب املحا�سب القانوين املنتدب �ستقوم بدفعها 

املدعية واإن تبني للدائرة عك�ص ذلك فيتحمل اأتعاب املحا�سب القانوين ذات ال�سركة 

وقرر طرفا الدعوى موافقتهم على ذلك، ثم عقدت الدائرة عدة جل�سات تبني فيها 

عدم متكن املحا�سب من اإعداد التقرير، ويف جل�سة 1428/8/1هـ قدم وكيل املحا�سب 

على  املالحظات  اأن  فيه  اأو�سح  والذي  االبتدائي  املحا�سب  تقرير   )...( القانوين 

ح�سابات ال�سركة وتعامالتها املالية وقراراتها اال�ستثمارية هي ما يلي: "اأواًل: مرتبات 

التي  والبدالت  املرتبات  بلغت  باملديرين:  اخلا�سة  والبدالت  املرتبات   -1 ال�سركاء: 

يتقا�ساها ال�سركاء اأع�ساء جمل�ص املديرين )592.000( ريال �سنويًا وهم كما يلي: 

 )300.000( رواتب ال�سيد ).....(  

)50.000( بدل �سكن ال�سيد ).....(  

 )192.000( رواتب ال�سيد ).....(  

 )48.000( بدل �سكن ال�سيد ).....(  

)590.000( االإجمايل    
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يقوم  تنفيذي  مدير  وجود  من  الرغم  على  االإدارة  باأعمال  القيام  مقابل  وذلك 

باالإدارة الفعلية للم�سنع وهو ال�سيد )...( مما يوؤدي اإىل حتميل امل�سنع اأعباء ميكن 

املدعية  فيهم  مبا  بامل�سنع  �سريك  كل  اأرباح  ن�سيب  زيادة  وبالتايل  عنها  اال�ستغناء 

).....(.2- املرتبات والبدالت التي يتقا�سها ال�سركاء: بلغ اإجمايل الرواتب والبدالت 

التي يتقا�سها بع�ص ال�سركاء �سنويًا مبلغ )120.000( ريال وذلك مقابل توليه عماًل 

تنفيذيًا بامل�سنع بيانها كما يلي: 

 )96.000( راتب ال�سيد ).....(    

 )24.000( بدل �سكن ال�سيد ).....(    

)120.000( االإجمايل      

ثانيًا: قرارات ا�ستثمارية: 1- قرارات ا�ستثمارية يف �سناديق ا�ستثمارية ببع�ص البنوك 

املحلية: قامت اإدارة ال�سركة با�ستثمار مبلغ )4.500.000( مليون ريال يف �سناديق 

ا�ستثمارية بالبنوك املحلية وتعد القرارات اال�ستثمارية يف غري ن�ساط ال�سركة الرئي�ص 

من القرارات املهمة التي يجب اأخذ موافقة جميع ال�سركاء عليها حتى واإن كان يوجد 

على  االأثر  عظيم  له  كان  القرار  هذا  اأن  كما  االإدارة  ملجل�ص  ال�سركاء  من  توكيالت 

القوائم املالية لعام 2006م حيث نتج عنه خ�سائر بلغت )2.531.286( مليون ريال 

وعلى الرغم من كون هذه اخل�سائر خ�سائر تقييم لقيمة االأ�سهم اإال اأنها اأثرت على 

اأرباح ال�سركة وبالتايل توزيعات االأرباح ومن ثم ن�سيب كل �سريك مبا فيهم املدعية 

وجود  تبني  ال�سعودية:  االت�ساالت  �سركة  اأ�سهم  يف  ا�ستثمارية  قرارات   -2  .).....(
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مبالغ م�سحوبة من ح�سابات ال�سركة مببلغ )950.000( ريال ل�سالح كل من ال�سركاء 

االت�ساالت  �سركة  اأ�سهم  يف  لالكتتاب  وذلك  و).....(  و).....(  و).....(   ).....(

مت  اأن  بعد  بالبنوك  ال�سركة  حل�سابات  ريال   )942.000( مبلغ  رد  ومت  ال�سعودية 

تخ�سي�ص �ستة و�سبعني �سهمًا بقيمة )3800( ريال با�سم ال�سركاء املو�سح اأ�سماوؤهم 

بعاليه، وال�سوؤال هنا؟ ملاذا مل يتم بيع تلك االأ�سهم بعد اأن مت تداولها وارتفاع قيمتها 

بال�سوق ورد قيمتها اإىل ال�سركة مرة اأخرى، وملاذا مل يتم معاملة باقي ال�سركاء باملثل 

واإعطاوؤهم مبالغ لالكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة. ثالثًا: قرارات باإعدام اأر�سدة ذمم 

مدينة وحتويلها اإىل ديون معدومة: 1- مت اأخذ قرار من قبل االإدارة احلالية للم�سنع 

باإعدام مبلغ )2.155.156( ريال من الر�سيد املدين اخلا�ص باملدعو عطية العربي 

للمذكور  امل�سنع  اأر�سلها  ب�سائع  عن  عبارة  الدين  وقيمة   - اجلن�سية  م�سري   -

بجمهورية م�سر العربية على الرغم من وجود نزاع قائم مل يتم البت فيه من قبل 

�سده  مرفوعة  دعاوى  هناك  اإن  حيث  التقرير  اإعداد  تاريخ  حتى  امل�سري  الق�ساء 

با�سرتداد تلك املبالغ، ومبا اأن هناك نزاعًا قائمًا فلماذا مت حتويل الر�سيد بالكامل 

لديون معدومة وبالتايل اأثرت على االأرباح ومن ثم توزيعات االأرباح ون�سيب كل �سريك 

مببلغ   ).....( �سركة  على  مديونية  توجد  كما   -2  .).....( املدعية  فيهم  مبا 

باأن  االإفادة  املديونية متت  تلك  وبال�سوؤال عن طبيعة  �سعودي  ريال   )3.611.678(

�سركة ).....( ما هي اإال فرع ل�سركة ).....( مت فتحه يف جمهورية م�سر العربية واأن 

هذا املبلغ ما هو اإال خ�سائر الفرع ومل نتمكن من التاأكد من كون �سركة ).....( عمياًل 
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اأم فرع ل�سركة ).....( وقد مت اإعدام مبلغ )2.611.678( ريال من اأ�سل قيمة الدين 

البالغ )3.611.678( مما اأثر على القوائم املالية لعام 2005م وبالتايل اأرباح باقي 

ال�سركاء مبا فيهم املدعية ).....(. 3- تبني وجود مديونية على ال�سيد ).....( مببلغ 

)1.160.577.5( ريال مليون وهذه املديونية قائمة من حياة ال�سيد).....( "رحمه 

اهلل" ومتت اإفادة مكتب املحا�سب القانوين )...( مبوجب خطاب �سادر من ال�سركة 

موقع عليه من كل من ال�سيد ).....( وال�سيد ).....( ب�سداد قيمة املديونية املو�سحة 

بعاليه يف حالة عدم ا�ستطاعة ال�سيد ).....( �سداد قيمة املديونية التي عليه، وبعد 

اأن  االأوىل  من  وكان  الدين  ر�سيد  باإعدام  ال�سركة  اإدارة  قامت   ).....( ال�سيد  وفاة 

تقوم اإدارة ال�سركة باأخذ موافقة من كافة ال�سركاء حتى واإن كانوا مفو�سني من قبل 

ال�سركاء حيث اإن ذلك القرار كان له تاأثري مبا�سر على القوائم املالية لعام 2003م 

كما مل يتبني لنا ما هي االإجراءات التي اتبعها جمل�ص املديرين حيال حت�سيل ذلك 

اإي�ساحها  ال�سابق  املالحظات  �سوء  يف  التقرير:  خال�سة  رابعًا:  اإعدامه.  قبل  املبلغ 

اأرباح  زيادة  وبالتايل  وقفها  ميكن  م�سروفات  امل�سنع  يتحمل   -1 االآتي:  لنا  يتبني 

�سنويًا  ال�سركاء  بع�ص  يتقا�ساها  التي  والبدالت  املرتبات  اإجمايل  بلغ  حيث  امل�سنع 

مببلغ )710.000( ريال وتعد هذه املبالغ توزيعًا من الربح وفقًا لتعميم وزارة املالية 

مرة  الربح  �سايف  اإىل  املبالغ  هذه  وترد  1394/7/29هـ  بتاريخ   )94/4503( رقم 

اأخرى عند احت�ساب الزكاة ال�سرعية وال�سريبة وبالفعل قام مكتب املحا�سب القانوين 

)...( برد هذه املبالغ كما هو مثبت بامليزانيات املقدمة من ال�سركة مما يو�سح اأن 
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اإدارة  الرغم من ذلك مل تقم  الربح وعلى  اإال ح�سة ون�سيبًا يف  املبالغ ما هي  هذه 

امل�سنع بخ�سم تلك املبالغ من ال�سركاء املتح�سلني عليها عند قيامها بتوزيع جزء من 

االأرباح �سنويًا مما اأدى اإىل وجود ميزة اإ�سافية اإىل بع�ص ال�سركاء على �سركاء اآخرين 

رواتب  هيئة  يف  اإ�سافية  اأرباح  على  ح�سولهم  يف  تتمثل   ).....( املدعية  فيهم  مبا 

وبدالت. 2- قيام امل�سنع باتخاذ قرارات مهمة تتطلب موافقة كافة ال�سركاء اأنف�سهم 

ومثال ذلك القرارات اال�ستثمارية واإعدام الديون كما هو مو�سح بالفقرة ثانيًا وثالثًا 

باأنه  املدعية  وكيل  اأفاد  منه  ن�سخًا  النزاع  طريف  ت�سليم  الفح�ص"،وبعد  مبالحظات 

يقرر عدم اعرتا�سه على ما جاء يف التقرير بينما طلب وكيل ال�سريك املدعى عليه 

مذكرة   )...( عليه  املدعى  وكيل  قدم  جل�سة 1428/11/23هـ  ويف  عليه،  للرد  مهلة 

وقد  االعرتا�ص  ت�سند  اأنها  راأى  التي  املرفقات  من  عدد  مع  التقرير  على  اعرتا�ص 

 ).....( ال�سركاء  فاإن  ال�سركاء  مرتبات  بخ�سو�ص  اأنه  اعرتا�سه  مذكرة  ت�سمنت 

و).....( هم موظفون ب�سركة م�سنع ).....( قبل وفاة ).....( مبوجب عقود توظيف 

اأما بالن�سبة لل�سريك ).....( فاإن ما يتقا�ساه من رواتب ومزايا من ال�سركة اأي�سًا كان 

متفقًا عليه من املتوفى ).....( حيث يتقا�سى كٌل منهما رواتب ومزايا وا�ستمر هذا 

قبل  من  موقع  كتابي  حم�سر  مبوجب   ).....( لل�سريك  بالن�سبة  الوفاة  بعد  احلال 

).....( نيابة عن �سركاء ورثة ).....( مبوجب الوكاالت ال�سادرة له من جميع الورثة، 

وبالن�سبة للقرارات اال�ستثمارية: فاإنه ب�ساأن القرارات اال�ستثمارية ببع�ص ال�سناديق 

اال�ستثمارية لدى البنوك املحلية فقد كانت هناك مبالغ نقدية فائ�سة لدى ال�سركة 
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وراأت اإدارة ال�سركة يف حينه ا�ستثمار بع�ص هذه املبالغ الفائ�سة ب�سناديق ا�ستثمارية 

اأماًل منها بتحقيق بع�ص املكا�سب الثانوية لل�سركة حيث اإن معظم ال�سركات يف ذلك 

وهذه اخل�سائر  القطاع  لديها يف هذا  الفائ�سة  النقدية  املبالغ  ت�ستثمر  كانت  الوقت 

امليزانية  يف  ذلك  اإظهار  ومت  حمققة  خ�سائر  هي  ريال   )2.531.286( بلغت  التي 

اإعادة تقييم  اإن املعايري املح�سابية تتطلب  الإظهار عدالة املركز املايل لل�سركة حيث 

هذه  واأن  لل�سركة  املايل  العام  نهاية  يف  ال�سوق  �سعر  ح�سب  اال�ستثمارية  ال�سناديق 

باأن  تاأثر بها جميع ال�سركاء من دون ا�ستثناء علمًا  اخل�سارة التقييمية غري حقيقية 

املال  راأ�ص  يف  ح�ستها  ن�سبة  اإن  حيث  تاأثرًا  ال�سركاء  اأقل  من  هي   ).....( ال�سريك 

)3.2%( فقط ويف حالة بيع ال�سناديق اال�ستثمارية ب�سعر اأعلى من �سعر تقييمها يف 

اأي وقت فاإنه �سيتم اإ�سافة القيمة الزائدة من عملية البيع لكل �سريك ح�سب ح�سته 

يف راأ�ص مال ال�سركة، ولقد مت اإقرار اال�ستثمار مبوجب حم�سر خطي بني ال�سريكني 

املمثلني لل�سركة وهما ).....( و).....( وال يوجد يف الوكاالت ال�سادرة لـ).....( من 

القرارات  ب�ساأن  واأما  اال�ستثمارية.  بال�سناديق  اال�ستثمار  من  مينع  ما  الورثة 

العربي  البنك  مع  االإتفاق  مت  فقد  االت�ساالت  احتاد  �سركة  اأ�سهم  يف  اال�ستثمارية 

قدره  مببلغ  ال�سركة  ب�سمان  ال�سركاء  بتمويل  بالقيام  2004/10م  �سهر  يف  الوطني 

اأ�سهم يف �سركة احتاد  األف ريال ومن دون عموالت بنكية ل�سراء  ت�سعمائة وخم�سون 

مينع  االأ�سهم  �سراء  نظام  الأن  ال�سركاء؛  با�سم  االأ�سهم  �سراء  مت  ولقد  االت�ساالت 

يف  اأ�سماوؤهم  املدرجة  ال�سركاء  باأ�سماء  االكتتاب  ومت  االأ�سهم  �سراء  من  ال�سركات 
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مت  ريال   )4200( عدا  ما  ال�سركة  حل�ساب  الفائ�ص  رد  ومت   )...( املحا�سب  تقرير 

باحل�سابات  االأ�سهم  هذه  قيمة  اإظهار  ومت   ).....( ال�سريك  ح�ساب  على  ت�سجيلها 

اخلتامية لل�سركة وا�ستفاد منها جميع ال�سركاء يف ال�سركة حيث اإن قيمتها ال�سوقية 

وابنتها   ).....( وابنها   ).....( ال�سريك  باأن  علمًا  ال�سرائية  قيمتها  اأ�سعاف  �سبعة 

االآخرين  ال�سركاء  مع  عليهم  امل�ساركة  عر�ص  مت  ال�سركة  يف  �سركاء  وهم   ).....(

ب�سراء اأ�سهم يف احتاد االت�ساالت اإال اأنهم رف�سوا حمبذين �سراء االأ�سهم باأ�سمائهم 

اأر�سدة  اإعدام  قرارات  وب�ساأن  ذلك.  من  ال�سركة  ت�ستفيد  اأن  دون  فقط  ل�ساحلهم 

من   )2.155.156( مبلغ  اإعدام  قرار  فاأما  معدومة:  ديون  اإىل  وحتويلها  مدينة 

الر�سيد اخلا�ص باملدعو )...(- يف جمهورية م�سر العربية فاإن هذا الدين ن�ساأ منذ 

عام 1999م اأي يف حياة املتوفى ).....( وحتى تاريخه مل يتم حت�سيل اأية مبالغ منه 

وهناك دعاوى قائمة يف املحاكم امل�سرية ومت اإعدام هذه الديون يف دفاتر ال�سركة 

نظرًا لقدم املديونية اأواًل وثانيًا الإظهار عدالة املركز املايل لل�سركة حيث اإن املعايري 

يف  لل�سركة  القانوين  املحا�سب  تقرير  يف  وا�سحًا  هذا  وكان  ذلك  تتطلب  املحا�سبية 

ميزانية عام 2003م حيث كان تقرير املحا�سب القانوين لل�سركة متحفظ على البند 

اخلا�ص بالذمم املدينة نظرًا لقدم جزء كبري منها وهو الدين اخلا�ص باملدعو )...( 

والذي مت ت�سنيفه يف امليزانية حتت ا�سم مدفوعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى اإي�ساح 

رقم )6( وهذه اخل�سارة التي ن�ساأت من اإعدام هذا الدين هي على جميع ال�سركاء 

من دون ا�ستثناء وال�سريك ).....( هي اأقل املتاأثرين بهذه اخل�سارة لقلة ح�ستها يف 
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راأ�ص املال كما �سلف علمًا باأنه يف حالة حت�سيل اأية مبالغ يف امل�ستقبل من هذه الديون 

كل  ن�سيب  ح�سب  ال�سركة  يف  ال�سركاء  جميع  منها  ي�ستفيد  اإيرادات  ت�سجل  ف�سوف 

منهما يف راأ�ص مال ال�سركة، ولقد مت اإعدام هذه الديون بعد اأن تاأكد الإدارة ال�سركة 

ب�سبه ا�ستحالة حت�سيل اأية مبالغ منها مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من حمامي ال�سركة 

امل�سرية،  املحاكم  لدى  الديون  ق�سايا  متابعة  بدوره يف  يقوم  الذي   )...( يف م�سر 

واأرفق �سورة من خطاب املحامي. واأما مديونية �سركة ).....( مببلغ )3.611.678( 

تاريخ وفاة  العام 2000م وحتى  الدين عبارة عن خ�سارة فرع م�سر من  ريال فهذا 

الفرع بعد ذلك وهذه املديونية �سجلت على �سركة  اإقفال  ال�سريك ).....( حيث مت 

).....( نظرًا؛ الأن الفواتري كانت ت�سدر اإىل فرع م�سر با�سم هذه ال�سركة حيث اإن 

االأنظمة يف جمهورية م�سر ال ت�سمح لل�سركات ال�سعودية بت�سدير الب�سائع اإىل م�سر 

اإال بوا�سطة �سركة م�سرية لديها رخ�سة ا�سترياد، وكما اأنه مت اإعدام الدين مبا يتفق 

مع املعايري املحا�سبية والإظهار عدالة املركز املايل لل�سركة كما اأن هذه اخل�سارة تاأثر 

بها جميع ال�سركاء، واأما مديونية )...( البالغة )1.160.577.5( ريال فهذا الدين 

قد ن�ساأ على املذكور عام 2001م اأي يف حياة املتوفى ).....( وهناك خطاب موقع من 

 )...( القانوين  املحا�سب  اإىل  موجه   ).....( وال�سريك   ).....( ال�سريك  من  كل 

و�سركاه مبا يفيد باأنهم يتحملون هذا املبلغ و�سداده عنه يف حالة تعرثه عن ال�سداد 

وهذا مذكور بو�سوح يف تقرير املحا�سب القانوين )...( كما اأنه مت مطالبة ).....( 

�سفهيًا عدة مرات ب�سداد املبلغ رغم علمهم بحالته املادية حيث اإنه عاطل عن العمل 
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وال توجد له اأي وظيفة اأو اأية اأمالك خا�سة ميكن اأن يت�سرف بها ل�سداد املبلغ ووجدوا 

اأنه من غري املنطق اأن يقوموا ب�سكوى �سده لدى املحاكم حيث اإنه من غري املعقول اأن 

ومت  ال�سيئة  املادية  باأحواله  كاملة  معرفة  لديه  كانت  اإذا  وخا�سة  اأخاه  االأخ  ي�ستكي 

املايل  املركز  عدالة  الإظهار  وكذلك  املحا�سبية  املعايري  مع  يتفق  مبا  الدين  اإعدام 

لل�سركة واأن هذه اخل�سارة تاأثر بها جميع ال�سركاء دون ا�ستثناء علمًا باأن ).....( يقوم 

باإعالة زوجتني واأربعة ع�سر من االأبناء ثمانية منهم ق�سر وكان املذكور يتلقى م�ساعدة 

مالية �سخ�سية من قبل اأخيه ).....( يف حياته حيث توفى املذكور يف 2007/3/1م 

مالية  خم�س�سات  ب�سرف  املدعية  با�ستثناء   ).....( ب�سركة  االآن  ال�سركاء  ويقوم 

لعائلتيه ملواجهة م�ساريف معي�ستهم حيث اإنه مل يرتك لهم والدهم اأية اأمالك خا�سة 

اأو اأية اأر�سدة لدى البنوك ت�ساعدهم يف حتمل م�ساريف معي�ستهم. واختتم مذكرته 

باأن جميع القرارات التي مت اتخاذها من قبل االإدارة كان الغر�ص منها عدالة املركز 

االأثر  له  كان  والذي  عليها  املتعارف  املحا�سبية  املعايري  مع  يتفق  ومبا  لل�سركة  املايل 

البنوك املحلية  ال�سركة حيث زادت ثقة املوردين واملوظفني وكذلك  الكبري يف جناح 

والدولية بال�سركة والذي كان وا�سحًا على املركز املايل لل�سركة حيث زادت مبيعات 

ال�سركة خالل الفرتة من بداية عام 2003م اإىل نهاية عام 2006م اأي بعد وفاة مورث 

املدعية مببلغ قدره )52.594.069( ريال وبن�سبة )91%( زيادة حيث و�سلت املبيعات 

العام 2002م )58.095.973(  نهاية  بينما كانت يف  اإىل )110.690.042( ريال 

2002م  عام  نهاية  يف  االأرباح  كانت  حيث  ال�سركة  اأرباح  تطورت  عليه  وبناء  ريال، 
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اأي  )4.800.530( ريال بينما بلغت )14.716.829( ريال يف نهاية عام 2006م 

بزيادة وقدرها )9.916.299( ريال وبن�سبة زيادة باالأرباح )200%( على الرغم من 

حقوق  جمموع  زاد  وكذلك  التقرير،  اإليها  اأ�سار  التي  الديون  اإعدام  قرارات  وجود 

ال�سركاء التي كانت يف نهاية عام 2002م )26.515.129( ريال اإىل )44.998.932( 

ريال اأي بزيادة قدرها )18.483.803( ريال وبن�سبة زيادة قدرها )70%( وكل ذلك 

بتوفيق اهلل ثم بوجود اإدارة ناجحة لل�سركة وهذا كان له انعكا�سه على القوائم املالية 

2006م  العام  اإىل  2002م  العام  من  ال�سركة  ميزانية  من  �سورة  واأرفق  لل�سركة، 

وبت�سليم املحا�سب ن�سخة منها ا�ستمهل للنظر فيها كما مت ت�سليم وكيل املدعية ن�سخة 

منها، واأفاد املحا�سب اأنه مل ي�ستلم اأتعابه بخ�سو�ص درا�سة هذا التعامل وقدرها مائة 

وخم�سون األف ريال، ويطلب اإلزام الطرفني اأو اأحدهما بدفع اأتعابه وعليه راأت الدائرة 

قدم  1428/11/30هـ  جل�سة  ويف  القادمة،  للجل�سة  االأمر  هذا  يف  الف�سل  تاأجيل 

املحا�سب القانوين رده على بع�ص النقاط التي اأثارها املدعى عليه على تقرير املحا�سب 

وقد جاء فيه ما يلي: "اأواًل: املرتبات والبدالت اخلا�سة باملديرين: مل ت�سف ال�سركة 

اأي جديد بخ�سو�ص املرتبات والبدالت فقد مت االإ�سارة من قبل باأنها تعترب يف حقيقتها 

توزيع للربح ولي�ست من التكاليف واجبة اخل�سم فاإذا كان هذا الو�سع قائمًا يف حياة 

ال  �سركاء  اأ�سبحوا  فقد  االآن  اأما  بال�سركة  موظفني  لكونهم  فذلك   ).....( ال�سريك 

اأو عينية على ح�ساب بقية ال�سركاء. ثانيًا: القرارات  اأية مزايا مادية  يجوز منحهم 

يف  ال�سركة  اأ�سارت  املحلية:  البنوك  ببع�ص  اال�ستثمارية  ال�سناديق  يف  اال�ستثمارية 
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ردها بالن�سبة للقرارات اال�ستثمارية اأن خ�سائر تقييم االأ�سهم املدرجة بامليزانية هي 

خ�سائر غري حقيقية واأنها وهمية بغر�ص اإعداد القوائم املالية وهذا غري �سحيح حيث 

اإن املبادئ املحا�سبية ن�ست على اأنه عند تقييم االأ�سهم وقت اإعداد القوائم املالية يتم 

تقييمها وفقًا ل�سعر ال�سوق اأو التكلفة اأيهما اأقل وبناًء عليه قامت ال�سركة بتقييم هذه 

الفعلية عن  قيمتها  انخفا�ص  يعني  التاريخ مما  ال�سوق يف ذلك  ل�سعر  االأ�سهم طبقًا 

التكلفة وقت �سراءها مما يوؤكد وجود خ�سائر، كما اأن اال�ستثمار يف غري ن�ساط ال�سركة 

الرئي�ص ي�ستدعي اأخذ موافقة كافة ال�سركاء كتابيًا. ثالثًا: قرارات اإعدام اأر�سدة ذمم 

مدينة وحتويلها اإىل ديون معدومة: 1- اأ�سارت ال�سركة اأنه مت اإعدام دين ال�سيد )...( 

خطاب  على  بناًء  وذلك  2003/12/15م  بتاريخ  ريال   )2.155.156( قدره  البالغ 

املحامي )...( الذي يفيد با�ستحالة حت�سيل الدين املذكور نظرًا للطريقة القانونية 

بتاريخ  املذكور  املحامي  نف�ص  اأن خطاب  الدعوى من  اإقامة  اتبعت يف  التي  اخلاطئة 

2005/3/11م املوجه للمحا�سب القانوين )...( يفيد باإمكانية حت�سيل الدين وذلك 

املحكمة  بخزينة  األف جنيه مودعة  مالية قدرها )850(  بقيمة  مادية  اأ�سول  لوجود 

جار  واأنه  ومنزل  �سكنية  �سقق  ثالث  يف  تتمثل  اأخرى  اأ�سول  وجود  وكذلك  بالقاهرة 

التحري عن بع�ص ال�سيارات اململوكة له وبناًء على ذلك ال يجوز اإعدام كامل الدين 

رغم اأن هناك اإمكانية لتح�سيله - واأرفق �سورة من اخلطاب االأخري للمحامي املذكور. 

البالغ )1.160.577.5(   )...( املدعو  دين  اإعدام  اأنه مت  اإىل  ال�سركة  اأ�سارت   -2

املحا�سب  مكتب  اإىل  املوجه  ال�سابق  بالتقرير  اإليه  امل�سار  اخلطاب  على  وبناًء  ريال 
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املبلغ  القانوين )...( الذي يفيد حتمل املدعو ).....(، واملدعو ).....( �سداد هذا 

نيابة عنه  يف حالة تعرثه عن ال�سداد ويو�سح اأن ذلك يعد التزامًا من املذكورين جتاه 

من  املبلغ  هذا  حت�سيل  االأوىل  من  وكان   ).....( املدعو  و�سمان  بكفالة  ال�سركة 

ال�سريكني كاًل ح�سب ن�سيبه واإيداعه يف ح�سابات ال�سركة بداًل من اإعدامه". وبت�سليم 

طريف الدعوى ن�سخة من االإجابة ا�ستمهل وكيل املدعى عليه لالإجابة عليها، ويف جل�سة 

1429/1/17هـ ح�سر وكيل وكيل املدعية )...( وال�سريك املدعى عليه ).....( ووكيله 

)...( وال�سريك املدعى عليه ).....( ووكيله )...( واملحا�سب القانوين وقدم وكيل 

اأنه بخ�سو�ص مرتبات  املحا�سبي ت�سمنت  التقرير  املدعى عليه مذكرة جوابية على 

ال�سركاء فاإن الرواتب واملزايا لل�سركاء العاملني يف ال�سركة يتقا�سونها مقابل االأعمال 

واخلدمات والوقت امل�سروف من قبلهم ل�سالح ال�سركة وذلك بناء على املادة )167( 

من نظام ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة حيث ن�ست املادة على اأنه: "يدير ال�سركة 

مدير اأو اأكرث من ال�سركاء اأو من غريهم ويعني ال�سركاء املديرين يف عقد ال�سركة اأو 

عقد م�ستقل ملدة معينة اأو غري معينة مبقابل اأو غري مقابل" وهذا ما مت فعليًا بالن�سبة 

املوؤرخ يف 2004/1/3م  التاأ�سي�ص  لل�سريك ).....( و).....( حيث ن�ص ملحق عقد 

على ذلك باملادة اخلام�سة منه الفقرة )اأ(، وكما يف حم�سر رواتب ومزايا ال�سركاء 

املوقع من ال�سركاء املمثلني لل�سركاء يف ال�سركة، وفيما يخ�ص ال�سريك ).....( فهو 

وفاة  اأي قبل  ت�سويق  ال�سركة منذ 2002/6/1م بوظيفة مدير  بعقد عمل لدى  يعمل 

وعليه  والواجبات،  بااللتزامات  بال�سركة  اآخر  كاأي موظف  ويعامل   ).....( ال�سريك 
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اعتبارها  واأن  للربح  توزيعًا  ولي�ص  امل�ساريف  من  جزء  واملزايا  الرواتب  هذه  تعترب 

توزيعًا للربح من قبل م�سلحة الزكاة والدخل اأمر غري ذي �سلة مبعاجلة تلك الرواتب 

الزكاة  احت�ساب  لغر�ص  ت�سنفها  الزكاة  م�سلحة  واأن  لل�سركة  �سجالت  يف  واملزايا 

على  التزام  تعترب  الزكاة  واأن  بال�سركة  العاملني  لل�سركاء  دخل  تعترب  الأنها  عليها؛ 

ال�سركاء ولي�ص على ال�سركة، واأما بالن�سبة للقرارات اال�ستثمارية فاإنه ب�ساأن اال�ستثمار 

�سناديق  خ�سائر  باأن  فيوؤكد  املحلية  البنوك  لدى  اال�ستثمارية  ال�سناديق  ببع�ص 

ال�سناديق  هذه  الأن  دفرتية غري حقيقية؛  املحلية هي خ�سائر  االأ�سهم  اال�ستثمار يف 

بقيت قائمة يف �سجالت ال�سركة بتاريخ نهاية العام املايل لل�سركة ومل يتم ت�سفيتها اأي 

بيعها وال تعترب خ�سائر هذه ال�سناديق حقيقية اإال اإذا مت ت�سفيتها اأي بيعها كما اأن 

تقييم ال�سناديق اال�ستثمارية يف نهاية العام املال يتم ح�سب �سعر ال�سوق ولي�ص ح�سب 

�سعر ال�سوق اأو التكلفة اأيهما اأقل كما ورد يف تقرير املحا�سب القانوين )...( حيث اإن 

القيمة ال�سوقية لهذه الوحدات اال�ستثمارية يتم حتديدها من قبل البنك يف نهاية كل 

�سنة مالية لل�سركة مبوجب خطاب ر�سمي �سادر من البنك موجه اإىل ال�سركة وكذلك 

اإىل املحا�سب القانوين لل�سركة حيث يتم اإظهار هذه القيمة �سواء بالزيادة اأو النق�ص 

قرار  اأن  كما  مايل،  عام  كل  نهاية  يف  ال�سركة  وميزانية  املحا�سبية  ال�سجالت  يف 

اال�ستثمار يف ال�سناديق اال�ستثمارية مت مبوافقة جميع ال�سركاء دون ا�ستثناء مبا يف 

ما  الإدارة   ).....( اإىل  منها  ال�سادرة  الوكالة  مبوجب  وذلك  الدعوى  �ساحبة  ذلك 

ال  القرارات  النوع من  اأن هذا  علمًا   ).....( �سركة م�سنع  يخ�سها من ح�ستها يف 
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تاأ�سي�ص  وا�سح يف ملحق عقد  باالأغلبية وهذا  بل  ال�سركاء  اإىل موافقة جميع  يحتاج 

قد  2007م  املايل  العام  نهاية  يف  ال�سناديق  لهذه  ال�سوقية  القيمة  اأن  كما  ال�سركة 

2006م،  للعام  املايل  العام  نهاية  بتاريخ  املقيمة  قيمتها  من   )%33( بن�سبة  ارتفعت 

العام  نهاية  يف  عنها  2007م  عام  نهاية  يف  ال�سوقية  القيمة  تغري  يبني  ك�سفًا  واأرفق 

فاأما  ديون معدومة:  اإىل  اأر�سدة مدينة وحتويلها  باإعدام  القرارات  وب�ساأن  2006م، 

بخ�سو�ص قرار اإعدام مبلغ )2.155.156( من الر�سيد اخلا�ص باملدعو )...( - يف 

حمامي   )...( املحامي  من  ال�سادرين  اخلطابني  بني  االختالف  �سبب  فاإن  م�سر 

ال�سركة يف م�سر واملوؤرخني يف 2003/12/15م بتاريخ 2005/3/11م يعود اإىل ظهور 

الق�سايا  طبيعة  من  وهذه  ال�سركة  حمامي  لدى  واأخرى  فرتة  بني  خمتلفة  معطيات 

منها  مبالغ  اأي  يتم حت�سيل  �سنوات مل  الق�سية )9(  على هذه  املعقدة حيث م�سى 

املكلف  ال�سركة  حمامي  فاإن  2005/3/15م  يف  املوؤرخ  املحامي  خلطاب  وبالن�سبة 

بالق�سية مل يتمكن من حت�سيل املبلغ النقدي الوارد يف خطابه والبالغ )850.000( 

جنيه م�سري ومل يتم اأي�سًا ت�سفية اأي من املمتلكات اخلا�سة باملدعى عليه الواردة 

يف اخلطاب واأن اخلطاب املوجه اإىل ال�سادة )...( اإجراء روتيني حيث اإن مراجعي 

مبراجعتها  يقومون  التي  ال�سركات  حمامي  من  تثبيت  خطابات  يطلبون  احل�سابات 

اأي التزامات على ال�سركة بالدرجة االأوىل حيث يتم عك�ص هذه  �سنويًا للوقوف على 

االلتزامات اإن وجدت يف القوائم املالية لل�سركة وكذلك الوقوف على اأي ق�سايا ل�سالح 

يف  وامل�سجلة  الغري  على  امل�ستحقة  املبالغ  حت�سيل  قابلية  ومدى  الغري  �سد  ال�سركة 
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واأما  اخلا�سة،  املحامي  خطابات  من  �سورة  واأرفق  لل�سركة،  املحا�سبية  ال�سجالت 

اخلا�ص  الدين  اإعدام  فاإن  ريال  البالغة )1.160.577.5(    )...( املدعو  مديونية 

و).....( مبوجب   ).....( املتوفى  اأخيه  قائمًا على  كان  التزام  فهو    )...( باملتوفى 

اخلطاب املوقع من كل منهما واملوجه اإىل املحا�سب القانوين )...(، ولقد انتقل هذا 

االلتزام اإىل ورثة ).....( بعد وفاته، و�سواء مت اإعدام الدين وحتميله على امل�ساريف 

الذي يوؤدي اإىل نق�ص اأرباح كل �سريك لدى ال�سركة مبقدار ح�سته من هذا الدين اأو 

فاإن  املال  راأ�ص  يف  ح�سته  ح�سب  لل�سركة  الدين  هذا  من  ن�سيبه  �سريك  كل  �سدد 

التي مت  القرارات  باأن جميع  اإجابته  النتيجة، واختتم  النهائية تعطي نف�ص  املح�سلة 

ال�سركة والإظهار عدالة املركز  اإال لغر�ص م�سلحة  اتخاذها من قبل االإدارة مل تكن 

على  ذلك  وانعك�ص  عليها  املتعارف  املحا�سبية  املعايري  مع  يتفق  مبا  لل�سركة  املايل 

اأفاد  والذي  و�سركاه   )...( لل�سركة  القانوين  املحا�سب  من  ال�سادرة  امليزانيات 

املحا�سب القانوين )...( عند �سوؤاله من قبل الدائرة باأنها �سليمة وال يوجد عليها اأي 

اعرتا�ص من قبله كما اأن التقرير ال�سادر من املحا�سب القانوين )...( مل يكن ذي 

�سلة بفحوى الدعوى املقامة من قبل املدعية وخا�سة يف البند رقم )3( من االدعاء 

خالل  ملوكلته  ات�سح  قد  باأنه   )3( رقم  البند  ادعائه  يف  املدعية  حمامي  ذكر  حيث 

وخ�سو�سًا  ال�سركة  هذه  اإدارة  يف  االن�سباط  عدم  تاريخه  وحتى  وفاته  من  الفرتة 

اإدارتها املالية اإىل اآخر البند وهذا يعني اأن هناك جتاوزات مالية وعدم وجود نظام 

القانوين  املحا�سب  تقرير  يف  هذا  فاأين  ال�سركة  اإدارة  قبل  من  لل�سركة  مايل  رقابي 
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)...(؟ فالتقرير ال�سادر من املحا�سب القانوين املعني من الدائرة مل يت�سمن �سوى 

املحا�سب  اأجازها  والتي  االإدارة  قبل  من  االإدارية  القرارات  بع�ص  على  اعرتا�سه 

القانوين لل�سركة حيث اإنه مل يعرت�ص اأو يتحفظ عليها، وجرى ت�سليم املحا�سب ووكيل 

وكيل املدعية ن�سخًا منها وبخ�سو�ص اأتعاب املحا�سب فقد اأبلغت الدائرة ووكيل وكيل 

مناق�سة  تتم  مل  وحيث  املدعي،  الطرف  من  االأ�سا�ص  يف  تدفع  االأتعاب  اأن  املدعية 

مو�سوع االأتعاب يف جل�سة ندب اخلربة العتبار اأن املدعية هي من طلبت ذلك وهي 

تتحمل التكاليف مقدمًا اإىل اأن يتم الف�سل يف الدعوى ويتحمل الطرف اخلا�سر يف 

جميع االأحوال هذه االأتعاب ال�سيما وقد اأو�سح املدعى عليه اأن ر�سيد احل�ساب اجلاري 

للمدعية يف ال�سركة بال�سالب، فا�ستمهل وكيل وكيل املدعية ملراجعة موكلته، ويف جل�سة 

ب�ساأن  تف�سيل  زيادة  موكلته  لدى  لي�ص  اأن  املدعية  وكيل  وكيل  اأفاد  1429/2/23هـ 

مو�سوع الق�سية واأما االأتعاب فاإنه توجد م�ستحقات ملوكلته يف ال�سركة وباإمكان املدعى 

عليه خ�سم هذه االأتعاب منها ودفعها للمحا�سب اإىل حني الف�سل يف الق�سية واكتفى 

الطرفان مبا قدماه وعليه رفعت اجلل�سة للدرا�سة، ويف جل�سة هذا اليوم طلبت الدائرة 

من وكيل وكيل املدعية ح�سر دعوى موكلته بعد اأن مت ا�ستيفاء طلب ندب املحا�سبة 

واإلزام املدعى  املحا�سبية  اإليه اخلربة  انتهت  باأنه يح�سر دعوى موكلته مبا  فاأجاب 

األف ريال وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى  باأتعاب اخلربة وهي مائة وخم�سون  عليه 

عليه اأفاد باأن موكله يح�سر اإجابته بطلب رف�ص الدعوى ورف�ص املالحظات الواردة 

يف التقرير املحا�سبي واإلزام املدعية باأتعاب املحا�سب، واأما ب�ساأن طلب التخارج من 
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ال�سركة ف�سيتقدم بدعوى م�ستقلة بهذا ال�ساأن واكتفى الطرفان مبا قدماه وعليه رفعت 

اجلل�سة للمداولة. 

وبعد �سماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�سية وم�ستنداتها، وحيث اإن 

دعوى املدعي وكالة تنح�سر يف املطالبة مبحا�سبة ال�سريك املدعى عليه عن جتاوزاته 

يف اإدارة ال�سركة - �سركة ).....( - وطلب تعيني حما�سب قانوين يتوىل اإدارة و�سبط 

نظام  تطبيق  عن  متفرعة  مبنازعة  تتعلق  الدعوى  هذه  اإن  وحيث  ال�سركة،  اأموال 

ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته فاإن 

)م/63(  رقم  امللكي  املر�سوم  على  بناء  فيها  بالف�سل  والئيًا  يخت�ص  املظامل  ديوان 

بتاريخ 1407/11/26هـ، كما تخت�ص هذه الدائرة بنظر الدعوى والف�سل فيها بناء 

النوعي  التجارية  الدوائر  الخت�سا�ص  املنظمة  الديوان  رئي�ص  معايل  قرارات  على 

واملكاين. 

دعوى  وكالة  املدعي  ح�سر  ملا  فاإنه  مو�سوعًا  الدعوى  نظر  يخ�ص  فيما  اإنه  وحيث 

موكلته بطلب تعيني خربة حما�سبية لدرا�سة التجاوزات املالية واالإدارية يف ال�سركة 

وتعيني حما�سب قانوين يتوىل اإدارة و�سبط اأموال ال�سركة. 

ال�سركة  اإدارة  يف  جتاوزات  هناك  كان  اإذا  ما  ملعرفة  الو�سول  �سبيل  يف  اإنه  وحيث 

اأن�سطة  لدرا�سة  املحا�سبية  باخلربة  اال�ستعانة  الدائرة  راأت  فقد  املالية  و�سيا�ستها 
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ال�سركة والوقوف على ح�ساباتها اخلتامية ومراكزها املالية والو�سع املايل احلقيقي 

اعتبارًا من تاريخ 1424/1/1هـ وندبت الدائرة املحا�سب القانوين )...( للقيام بهذه 

املهمة وانتهى اإىل املالحظات املو�سحة �سلفًا يف وقائع هذا احلكم. 

تعلقت  املنتدب  القانوين  املحا�سب  عندها  وقف  التي  املالحظات  جممل  اإن  وحيث 

با�ستثمار  املتعلقة  القرارات  وكذا  ال�سركة  مبديري  اخلا�سة  والبدالت  باملرتبات 

ال�سركة يف بع�ص ال�سناديق اال�ستثمارية ال�سعودية وح�سم بع�ص اأر�سدة الذمم املدينة 

لل�سركة. 

وحيث كانت اإجابة املدعى عليه وكالة على هذه املالحظات معقولة ومقبولة يف نظر 

تو�سف  اأو  ال�سريك  توؤثر يف م�سداقية  املالحظات  تلك  اأن  الدائرة  ترى  وال  الدائرة 

باأنها اإ�ساءة الإدارة ال�سركة اأو تالعب باأموالها اأو اأن ال�سركة حتتاج ملن يتوىل �سبط 

اإدارتها واأموالها، ذلك اأنه بخ�سو�ص املرتبات والبدالت اخلا�سة باملديرين فقد كانت 

اإجابة املدعى عليه ب�ساأنها اأن العاملني بال�سركة يتقا�سونها مقابل االأعمال واخلدمات 

والوقت امل�سروف من قبلهم ل�سالح ال�سركة وهو يتوافق مع املادة )167( من نظام 

الدائرة  ترى  وال  2004/1/3م،  يف  املوؤرخ  ال�سركة  تاأ�سي�ص  عقد  وملحق  ال�سركات 

بحكم  تخ�سهم  التي  االأرباح  من  بال�سركة  العاملون  ال�سركاء  يتقا�ساه  ما  احت�ساب 

اأنه يجب عدم م�ساواتهم بال�سركاء الذين ال يعملون بال�سركة، ولذا يجب اعتبار هذه 

الرواتب اأجورًا على ما يقومون به من اأعمال تخ�ص م�سالح ال�سركة. 

املدعى  اأثبت  فقد  املحلية  اال�ستثمارية  ال�سناديق  ببع�ص  اال�ستثمار  بخ�سو�ص  واأما 
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بل  اإىل خ�سائر حقيقية  يوؤد  امل�سروعة ومل  اال�ستثمارات  اال�ستثمار من  اأن هذا  عليه 

ت�سمن اأرباحًا الحقة، كما دفع ال�سريك املدعى عليه باأن مثل هذه القرارات ال يحتاج 

اإىل موافقة جميع ال�سركاء ويكفي يف اتخاذه قرار اأغلبية ال�سركاء ح�سب ملحق عقد 

تاأ�سي�ص ال�سركة. 

اأما بخ�سو�ص ح�سم بع�ص االأر�سدة املدينة وحتويلها اإىل ديون معدومة فيحمل على 

االإجراءات ال�سابقة التي ت�سدر باأغلبية ال�سركاء ح�سب ملحق عقد تاأ�سي�ص ال�سركة، 

اإذ اأو�سح املدعى عليه اأن الر�سيد املدين على ح�ساب املدعو )...( م�سى على فرتة 

املطالبة له به ت�سع �سنوات ومل يتم حت�سيل املبلغ ومل تتم ت�سفية ممتلكات املدعى 

عليه يف جمهورية م�سر ح�سب دفع املدعى عليه التي مل يتم اإنكارها من قبل املدعي 

وكالة وحيث تبني اأن هذا احل�سم لهذا الدين اإمنا هو على اأوراق وميزانيات ال�سركة 

وال تزال املطالبة قائمة لدى املحاكم امل�سرية فاإن الدائرة ترى قبول هذا الدفع من 

املدعى عليه. 

واأما بخ�سو�ص ح�سم الدين املثبت على اأخ ال�سريك املورث واأخ املدعى عليه املدعو 

)...( فاإنه ملا كان مربر املدعى عليه باأن هذا االلتزام كان قائمًا يف حياة ال�سريك 

املورث ).....( واأن اإعدام هذا الدين بعد وفاة املدين ترتيبًا لواجبات دينية واجتماعية 

تقت�سي م�ساعدة ورثة اأخ ال�سركاء يف اإ�سقاط هذا الدين عنهم ولعدم قدرتهم على 

ال�سداد وعدم اإنكار املدعية لهذا االأمر، وكما اأو�سح املدعى عليه وكالة يف جممل رده 

باأنه �سواء مت اإعدام هذا الدين وحتميله على امل�ساريف الذي يوؤدي اإىل نق�ص اأرباح 
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كل �سريك لدى ال�سركة مبقدار ح�سته من هذا الدين اأم �سدد كل �سريك ن�سيبه من 

هذا الدين لل�سركة ح�سب ح�سته يف راأ�ص املال فاإن املح�سلة النهائية تعطي النتيجة 

نف�سها، وعليه فاإن الدائرة تذهب اإىل قبول هذا الدفع من املدعى عليه. 

يخ�ص  فيما  عنه  امل�ساءلة  تنبغي  ملحظًا  ترى  ال  الدائرة  فاإن  االأحوال  جميع  ويف 

اإجراءات اإعدام الدينني املذكورين، اأو اأنه يوؤثر يف ح�سن اإدارة ال�سركة واإدارتها املالية 

ال�سيما مع تطور اأن�سطة ال�سركة وارتفاع ن�سبة اأرباحها يف اإدارتها اجلديدة، كما اأنها 

اإجراءات ظاهرة ومو�سحة لل�سركاء يف البيانات املحا�سبية والقوائم املالية وباإمكان 

املعرت�ص من ال�سركاء على قرار االأغلبية اأن يتحفظ على ما يراه حقًا ماليًا له ويطالب 

به اأمام الق�ساء ب�سفة م�ستقلة ومن ثبت له حق ف�سيتم احلكم له به. 

وحيث اإن القاعدة ال�سرعية تق�سي باأن عبء االإثبات منوط باملدعي، ولذا قال النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم "لو يعطى النا�ص بدعواهم الدعى اأقوام دماء اأقوام واأموالهم 

ولكن البينة على املدعي"، وحيث اأجاب وكيل املدعى عليه على �سائر املالحظات التي 

اأ�سار اإليها املدعي وكالة، وحيث اإن االأ�سل براءة الذمة عن احلقوق وااللتزامات وال 

الت�سرفات  �سحة  االأ�سل  اأن  املقرر  من  اإن  وحيث  بدليل،  اإال  االأ�سل  هذا  عن  يعدل 

ال�سركة  الأن  اأمانة؛  يد  واإدارتها  ال�سركة  على  عليه  املدعى  يد  اإن  وحيث  و�سالمتها، 

اأ�سبحت حتت يده باإذن ال�سركاء مالكيها - مبوجب ملحق عقد تاأ�سي�سها -، وحيث 

مل يتبني من ت�سرفات املدعى عليه وجود تعد اأو تفريط اأثر اأو يوؤثر على ن�ساطها فاإن 

الدائرة تذهب اإىل رف�ص هذه الدعوى. 
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ي�ستلم  املحا�سب مل  اإن  وحيث  املدعية،  على طلب  بناء  املحا�سبة  ندب  اإنه مت  وحيث 

اأنه  بحكم  االأتعاب  هذه  دفع  عليه  املدعى  رف�ص  وحيث  بها،  يطالب  يزال  وال  اأتعابه 

الطرف  املدعية يف حكم  اإن  وحيث  للمدعية،  م�ستحقات  الوقت احلايل  يوجد يف  ال 

اخلا�سر لهذه الدعوى فاإن الدائرة تذهب اإىل اإلزامها بدفع هذه االأتعاب وقدرها مائة 

وخم�سون األف ريال للمحا�سب القانوين/اأحمد �سعيد الدو�سري. 

 ).....( املدعية  من  املقامة  الدعوى  رف�س  اأواًل:  يلي:  مبا  الدائرة  حكمت  لذلك 

 ).....( �ضركة م�ضنع  ال�ضريك يف  �ضد   ).....( املتوفى  اجلن�ضية/وريثة  نيبالية   -

املحا�ضبية وقدرها مائة  اأتعاب اخلربة  بدفع   ).....( املدعية  اإلزام  ثانياً:   .).....(

وخم�ضون األف ريال )150.000( للمحا�ضب القانوين )...( ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، 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 3/1519/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 80/د/جت/15لعام 1427هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1179/اإ�س/7 لعام1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/6/12هـ

�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة- اإثبات ال�ضراكة - عقد ال�ضركة - و�ضية - �ضهادة - 

الدفع بال�ضورية - ت�ضرفات املري�س.

مطالبة املدعني باإثبات �سراكة مورثهم مع مورث املدعى عليهم وحقوقهم املالية منذ 

تاأ�سي�ص ال�سركة و�سحة عقدها -  الن�ص يف عقد ال�سراكة على اأن املدعني �سركاء يف 

ملكية االأر�ص املقام عليها امل�سنع حمل ال�سراكة مع مورث املدعى عليهم - الن�ص يف 

العقد على حتويل امل�سنع ليكون �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة بني ال�سركاء - �سهادة 

لقوله  ب�سهادة رجلني  وق�ساًء  فقهًا  املالية  ثبوت احلقوق   - العقد  ال�ساهدين ب�سحة 

َجاِلُكْم( ، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )�ساهداك  تعاىل )َوا�ْسَت�ْسِهُدوْا �َسِهيَدْيِن من رِّ

اأو ميينه( واإجماع اأهل العلم على ذلك - اأثر ذلك: ثبوت �سحة العقد والو�سية ورف�ص 

الأن  املر�ص؛  تاأثري  مورثهم حتت  موقعني من  واأنهما  ب�سورتيهما  عليهم  املدعى  دفع 

اإىل  باالإ�سافة  املر�ص  ولي�ص  ال�سحة  االإن�سان  يف  واالأ�سل  ال�سحة  العقود  يف  االأ�سل 

ت�سمن التقرير الطبي ملورث املدعى عليهم اأنه كبري يف ال�سن واٍع ويقظ ولي�ست حالته 

حرجة. 

 - امل�سنع  تاأ�سي�ص  منذ  ال�سراكة  يف  املالية  حقوقهم  مقدار  اإثبات  املدعني  مطالبة 
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يحق للمدعني التقدم بدعوى م�ستقلة ب�ساأنها، حال اكت�ساب احلكم يف هذه الدعوى 

للقطعية؛ الأن هذا الطلب متفرع من احلكم ب�سحة عقد ال�سراكة - موؤدى ذلك: اإثبات 

�سراكة املدعني يف م�سنع... ملا هو مو�سح باالأ�سباب.

 نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم)م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.

تتح�سل وقائع هذه الق�سية يف اأن وكيل املدعني )...( تقدم بالئحة دعوى ذكر فيها 

وورثة  وفاته  قبل  عليهم  املدعى  مورث  اأخيه  مع  اتفق   - اأ�سالة  املدعي   - والده  اأن 

).....( وورثة ).....( على حتويل م�سنع ).....( من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات 

يف  املوؤرخ  )العقد(  املح�سر  مبوجب  ذلك  على  االإتفاق  وجرى  حمدودة  م�سوؤولية 

1423/4/23هـ وجرى التوقيع على ذلك بجميع بنوده، ثم اأراد ال�سركاء اإثبات ذلك 

 ).....( عليهم  املدعى  مورث  وهو  ال�سركاء  اأحد  تويف  ولكن  املخت�سة  اجلهات  لدى 

باإثبات تلك ال�سراكة لدى اجلهات املخت�سة، واإثبات حقوق موكله املالية منذ تاأ�سي�ص 

للم�سنع  وامل�سروفات  االإيرادات  يو�سح  قانوين  حما�سب  طريق  عن  وذلك  ال�سركة 

وبيان ن�سيب موكله من ذلك، ومنع ).....( وبقية ورثة ).....( من اأية ق�سمة اأو بيع 

اأو �سراء اأو نقل ملكية اأو �سياع اأو تلف ال �سمح اهلل اأو اأي �سيء اآخر اإال بعد احل�سر 
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ن�سخته،  اأرفق  الذي  العقد  املخت�سة ح�سب  اجلهات  لدى  وت�سجيلها  احلقوق  واإثبات 

و�سحب �سالحيات ).....( االإدارية واملالية وتكليف حار�ص ق�سائي على امل�سنع اإىل 

يوم  جل�سة  الدائرة  حددت  الدعوى  نظر  �سبيل  ويف  الق�سية،  يف  الف�سل  حني 

وكيل  وب�سوؤال   )...( عليهم  املدعى  ووكيل  املدعي  وكيل  ح�سرها  1428/1/24هـ 

املدعي عن دعوى موكله اأحال على التف�سيل الوارد بالئحة الدعوى وبطلب االإجابة 

املدعى  وكيل  قدم  1428/3/6هـ  جل�سة  ويف  للرد،  ا�ستمهل  عليهم  املدعى  وكيل  من 

الدعوى  بنظر  الديوان  اخت�سا�ص  بعدم  يدفع  انه  فيها  اأو�سح  مذكرة   )...( عليهم 

نوعيًا؛ الأن الدعوى لي�ست جتارية وذلك لالأ�سباب التالية: اأواًل: اأن م�سنع مياه ال�سفاء 

ال�سحية من�ساأة فردية با�سم والد املدعى عليهم ).....( ومقيدة بال�سجل التجاري 

الذي  العقد  اأن  ثانيًا:  تاريخه.  وحتى  بتاريخ 1400/8/25هـ  رقم )2252004565( 

قام به مالك امل�سنع مع اإخوانه لتحويله من من�ساأة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية 

حمدودة مل يكتب له النور؛ الأنه ت�سرف �سوري قام به املالك وهو على فرا�ص املوت 

غري واع اأو مدرك لت�سرفاته، ومل يتخذ يف هذا العقد اأي اإجراء نظامي لتفعيله �سواًء 

بالتاأ�سي�ص اأم الت�سجيل لذا ال يدخل �سمن االخت�سا�ص النوعي لديوان املظامل؛ الأنه 

لي�ص عقدًا جتاريًا وال ي�سري عليه النظام التجاري واختتم مذكرته بطلب احلكم بعدم 

االخت�سا�ص واأرفق بها ما راآه �سندًا لها، وبت�سليم وكيل املدعي ن�سخة منها ا�ستمهل 

للرد عليها، كما قدم وكيل املدعي يف اجلل�سة ذاتها مذكرة تو�سيحية للدعوى اأكد فيها 

يف  ال�سركاء  بني  املوقع  العقد  اأن  اأو�سح  كما  الدعوى،  بنظر  الدائرة  اخت�سا�ص 
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وزارة  فرع  لدى   ).....( بتقدميه  قام  قد  النظر  حمل  هو  والذي  1423/4/23هـ 

1423/5/5هـ،  بتاريخ   )7386( برقم  ال�سركات  بق�سم  ال�سرقية  باملنطقة  التجارة 

الإمتام اإجراءات حتويل امل�سنع من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

واأن مدير امل�سنع ).....( قام ب�سراء ح�س�ص بع�ص الورثة وحجب ال�سركاء االآخرين 

عن حقهم الإكراههم بالبيع وموكله ال يقبل بذلك ويف الوقت نف�سه ال يعلم ما ملوكله وما 

عليه، ومن هذا املنطلق يطلب تعيني حار�ص ق�سائي يتوىل �سوؤون امل�سنع من الناحية 

املحا�سبية واملالية والرقابة االإدارية اإىل انتهاء الق�سية والبت فيها ويت�ساءل هل يقر 

املدعى عليه ب�سحة العقد وح�سة املدعي املذكورة فيه واأحقية املدعي يف ال�سركة اأم 

يقر  مل  واإن  الق�سية،  وح�سم  وتثبيته  اإقراره  فيطلب  العقد  ب�سحة  يقر  كان  فاإن  ال؟ 

فيطلب ا�ستدعاء ال�ساهدين املوقعني على هذا العقد الإمتام احلجة ورفع ال�سبهة، وردًا 

على اأنه ملاذا مت توقيع العقد بني ال�سركاء بتاريخ 1423/4/23هـ اأي جاء بعد ثالثة 

وع�سرين �سنة؟ وملاذا مت ال�سكوت طيلة هذه املدة؟ وللجواب عن هذا يو�سح ما يلي: 

يف  تاأ�سي�سه  ومنذ  االأ�سل  يف  اأنه  اإال  ر�سميًا   ).....( ميلكه  كان  واإن  امل�سنع  اأن   -1

1400/8/25هـ ب�سجل جتاري رقم )2252004565( مملوك ب�سكل �سركة حما�سة 

امل�سنع  ت�سجيل  يعني  فال  وبالتايل  اإ�سهارها،  يلزم  ال  ولذا  ال�سركات،  نظام  ح�سب 

لالأ�سباب  بالكامل. 2-  اأنه ميلكه  له  اأو حيازتهم  املدعى عليهم  با�سم مورث  ر�سميًا 

ال�سرعية فقد رغب مورث  للحقوق  ال�سركة وحفظًا  تاأ�سي�ص  املذكورة يف متهيد عقد 

املدعى عليهم ).....( يف حتويل املوؤ�س�سة وفروعها مبا لها من حقوق واأموال منقولة 
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بينه  اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة فيما  التزامات  وثابتة وعمالة وما عليها من 

وبني اأخيه ).....( )املدعي( وبني ورثة اأخويه ).....( وذلك نظرًا لوفاتهما ومع ابنه 

).....(، وبخ�سو�ص رهن املزرعة واالأرا�سي املقام عليها امل�سنع لدى �سندوق التنمية 

ال�سناعي وبنك الريا�ص للح�سول على قرو�ص طويلة االأجل، وهل قيمة الرهن تكفي 

التنمية  �سندوق  اأن   -1 يلي:  ما  ذلك  ب�ساأن  فيو�سح  لل�سركة،  احلقيقية  للتغطية 

على  ريال  األف  وع�سرون  وثالثة  و�ستمائة  ماليني  ثالثة  قدره  مبلغًا  دفع  ال�سناعي 

مرحلتني برهن املزرعة اململوكة لـ).....( كما هو مو�سح بال�سك الذي اأرفق ن�سخته، 

وبهذا يكون كل طرف من هوؤالء املذكورين دفع ربع املال امل�ستح�سل عن طريق هذا 

بنك  قدم  امل�سنع  وتطوير  ولتجديد  1419/9/22هـ  تاريخ  يف   -2 لل�سركة.  الرهن 

الريا�ص قر�سًا للم�سنع قدره �ستة ع�سر مليونًا واأربعمائة واثنان وع�سرون األف ريال، 

برهن ال�سكوك رقم )212( و)1374( و)870( واململوكة لالإخوان االأربعة املذكورين، 

واأرفق �سورًا لل�سكوك وهو ما يراه دلياًل قطعيًا على اأن رهن املزرعة واالأر�ص املقام 

عليها امل�سنع له الدور الرئي�ص والفعال يف اإن�ساء وتاأ�سي�ص ال�سركة ).....(، وميكن 

الرجوع اإىل الدفاتر املحا�سبية من بداية تاأ�سي�ص امل�سنع اإىل االآن حتى تت�سح اأهمية 

هذه القرو�ص. 3- اأنه اإذا دفع املدعى عليه ).....( باأنه كفل والده كفالة غرم واأداء، 

اإن�ساء امل�سنع يف بداية حياته العملية، واإذا كان قول  فكيف يكون له ذلك وهو عند 

املدعى عليه �سحيحًا فليو�سح: متى كفله؟ وما مقدار الكفالة؟ وما هي اجلهة التي 

�سمحت بكفالته لوالده؟ ثم اأ�ساف املدعي وكالة اأنه يف حال دفع املدعى عليهم باأن 
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املدعني لي�سوا �سركاء يف املادة االأ�سا�سية يف امل�سنع وهي املياه امل�ستخرجة من اأرا�سي 

ت�سعة  االإيجارية  ومدته  1401/1/1هـ  يف  املوؤرخ  االإيجار  عقد  بحجة  وذلك  املزرعة 

االأمر  هذا  فاإن  ريال،  األف  وثالثمائة  مليونان  قدرها  اإيجارية  وبقيمة  عامًا  واأربعون 

اأنه مت اختيار �سركة املحا�سة لكي يظهر ا�سم �سريك دون  مردود عليه بالتايل: 1- 

ال�سركاء  التوقيع من  اأجل ت�سهيل االإجراءات الر�سمية الإن�ساء امل�سنع ثم  البقية من 

).....( على ورقة اإيجار بي�ساء بالتاريخ املذكور ملورث املدعى عليهم ).....(، ودون 

املدعي مل  اأن   -2 لل�سداد.  كيفية  وال  معينة  وال مدة  مبلغ  اأي  توقيعها  يحدد عند  اأن 

وباقي  عليهم  املدعى  �سريك مع مورث  الأنه  املزعوم؛  االإيجار  مبلغ مقابل  اأي  ي�ستلم 

ال�سركاء يف امل�سنع. 3- اأن مورث املدعى عليهم/املالك ).....( ا�سرتى اأرا�ٍص حول 

اإيرادات امل�سنع وق�سمها  واأرفق ن�سخًا منها - من بع�ص  امل�سنع ح�سب ال�سكوك - 

بن�سبة ح�سة كل �سريك يف امل�سنع كما هو مو�سح يف ال�سكوك، وهذا دليل كاف باأن 

متلك ال�سركاء مبا فيهم املدعي ح�سة من هذه االأرا�سي وبح�ستهم املوثقة نف�سها يف 

العقد املوؤرخ يف 1423/4/23هـ باأحقية املدعي يف ال�سركة وح�سته املقررة له فيها مع 

باقي ال�سركاء، وبعمل املالك هذا يقر باأن املدعي وباقي ال�سركاء �سركاوؤه يف ال�سركة 

ولي�سوا موؤجرين. 4- اأن العني التي ي�ستخرج منها املياه كانت يف البداية على اأر�ص 

املزرعة اململوكة للمدعي ومورث - املدعى عليهم - كما يف ال�سك - الذي اأرفق ن�سخته 

- ولكن بعد ذلك ُحفرت عني اأخرى على اأر�ص لي�ست تابعة للم�سنع ومملوكة لـ).....( 

وباالأرباع وبحق م�ساع كما يف ال�سك الذي اأرفق ن�سخته علمًا باأن هذه االأر�ص قد ملكها 
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املدعي وباقي ال�سركاء ومورث املدعى عليهم يف تاريخ 1423/11/18هـ اأي بعد عقد 

االإيجار املزعوم واإجازتهم لت�سرف املالك فيها قائمة على ال�سراكة التي بينهم، وهذا 

يناق�ص االإيجار. 5- بالرجوع اإىل الفقرة الرابعة من عقد االإيجار يالحظ اأنه ال يحق 

العقار  هذا  رهن  قد  املالك  اأن  ويجد  املوؤجر  مبوافقة  اإال  العقار  تاأجري  للم�ستاأجر 

وعر�سه للخطر فكيف يكون ذلك اإال اإذا كان املدعي وباقي ال�سركاء قد وافقوا على 

اإىل  بالرجوع   -6 االإيجار.  هذا  و�سورية  بينهم  القائمة  ال�سراكة  ب�سبب  هذا  عمله 

امل�ستاأجر  تكليف  يف  احلق  للموؤجر  باأن  يالحظ  االإيجار  عقد  من  ال�ساد�سة  الفقرة 

مل  اأ�ساًل  االآن  اإىل  واملدعي  االإيجار،  دفع  عن  تاأخري  منه  ح�سل  اإذا  العقار  باإخالء 

ي�ستلم اأي مبلغ عن هذا االإيجار ومل يطلب من املالك اإخالء العقار وذلك بناًء على 

ال�سراكة القائمة بينهما وبقية ال�سركاء. 7- عدم وجود �سندات االإيجار اإىل تاريخه 

كما يف الفقرة ال�سابعة من عقد االإيجار يعد دلياًل على اأن هذا العقد �سوري، واإذا 

وجدت بع�ص ال�سندات فهي �سورية اأي لالإجراءات الر�سمية كما كان يقنعهم بذلك 

- مورث املدعى عليهم -؛ والأن ال�سركة حما�سة بالباطن. 8- بالرجوع اإىل الدفاتر 

املحا�سبية للم�سنع يظهر اأن االأرباح التي وزعت على املدعي وباقي ال�سركاء ومورث 

على  دليل  وهذا  االإيجار،  هذا  قيمة  من  اأكرب  املا�سية  الفرتة  خالل  عليهم  املدعى 

�سورية االإيجار. 9- يرفق اإقرارًا يناق�ص عقد االإيجار اإذ فيه اأن املدعي وباقي ال�سركاء 

وافقوا على اإيجار االأر�ص املقام عليها امل�سنع ويبداأ �سريان االإيجار من عام 1984، 

فاإذا كان عقد االإيجار االأول �سحيح ملاذا ُيحرر هذا االإقرار؟، وبالتايل يت�سح اأنه ال 
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يوجد اإيجار حقيقي وقع بني مورث املدعى عليهم وال�سركاء االآخرين مبا فيهم املدعي. 

10- اأحد االإقرارات املرفقة با�ستالم االإيجار حمرر على �سيك لبنك الريا�ص، فلماذا 

مل ُيرفق �سورة بتاريخ ال�سيك ليت�سح االأمر؟ كما اأ�ساف املدعي وكالة يف مذكرته اأنه 

توجد ورقة اأقر واعرتف فيها مورث املدعى عليهم ).....( بح�سة كل �سريك كما هي 

تنازله عن هذه احل�س�ص  اأن  واأقر فيها  املوؤرخ يف 1423/4/23هـ،  العقد  موثقة يف 

الأخوته ).....( كان بناًء على منافع االأر�ص املقام عليها امل�سنع ويعني بذلك التايل: 

1- الرهن الذي ا�ستح�سل عن طريق املالك املال الالزم من �سندوق التنمية ال�سناعي 

وبنك الريا�ص للح�سول على قرو�ص طويلة االأجل الإن�ساء امل�سنع. 2- اأن هذه االأرا�سي 

اأ�ساًل اأقيم عليها امل�سنع دون اأي مقابل مايل وذلك لالإتفاق الذي جرى بينهم وبني 

منها  املياه  ا�ستخراج   -3 ال�سركة.  وبالتايل  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  اإجراءات  الإمتام  املالك 

والتي هي امل�سدر االأ�سا�ص الإن�ساء امل�سنع. 4- كذلك جهود املدعي وال�سركاء واأعمالهم 

املبذولة يف تاأ�سي�ص امل�سنع، اأي هو تنازل مبني على العو�ص وهذا دليل على ال�سراكة 

احلقيقية واأن امل�سنع كان �سركة بالباطن كما تقدم. 5- واأما ابنه ).....( فقد تنازل 

املورث  من  هبة  بل  مايل  دون عو�ص  اأي  امل�سنع  واأتعابه يف  مقابل جهوده  املورث  له 

 ).....( عليه  املدعى  فيهم  مبا  االأطراف  جميع  من  الورقة  هذه  وقعت  وقد  البنه. 

يف  الورقة  هذه  وحررت   ،).....( عليه  املدعى  اأخ  ومنهم  ال�سهود  وب�سهادة 

كتبت  باأنها  ذكر  1423/1/30هـ  يف  حمرر  مل�ستند  �سورة  اأرفق  1419/3/23هـكما 

احل�س�ص فيها بخط املالك ).....( وبتوقيعه وب�سهادة ال�سهود، و�سورة بيان لطريقة 
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توزيع اأرباح ال�سركاء يف 2001/12/31م، وبن�سبة ح�سة كل �سريك يف امل�سنع، وقد 

عليه  املدعى  بتوقيع  �سيكات حمررة  ال�سنوات عن طريق  بع�ص  اأرباح  املدعي  ا�ستلم 

واأرفق �سورها. م�سريًا باأنه اإذا مل يكن املدعي �سريكًا فكيف يت�سلم اأرباحًا من م�سنع 

لي�ص له فيه اأي عالقة، كما ذكر اأنه بعد تقدمي عقد ال�سراكة لق�سم ال�سركات لدى فرع 

وزارة التجارة باملنطقة ال�سرقية برقم )7386( بتاريخ1423/5/5هـ، فو�ص ).....( 

)...( )الوكيل ال�سرعي للمدعي( باإكمال اإجراءات العقد املوقع مع الوزارة، وقد متت 

كل هذه االإجراءات - واأرفق �سورة من العقد املوافق عليه من وزارة التجارة، و�سورة 

اإ�سافة مادة  التجارية ولكن اعرت�ص ).....( على  الغرفة  املعتمد من  التفوي�ص  من 

جمل�ص الرقابة يف العقد وهي مادة واجبة اإ�سافتها كما تن�ص عليه املادة )170( من 

نظام ال�سركات - والتي تن�ص على اأنه اإذا زاد عدد ال�سركاء عن )20( �سريكًا وجب 

واأراد  االأقل،  �سركاء على  رقابة من )3(  تعيني جمل�ص  ال�سركة على  الن�ص يف عقد 

اإقناع الوزارة بحذفها دون فائدة، واأدت هذه امل�ساألة اإىل تاأخري ت�سجيل ال�سركة حتى 

مر�ص املورث مر�سه االأخري بعد العا�سر من �سهر حمرم 1426هـ ومن ثم وفاته يف 

1426/6/4هـ، واأرفق �سورة من العقد اجلديد، ثم باع اأحد ورثة ).....( ح�سته يف 

امل�سنع وهو ).....(، ومتت املبايعة بني البائع ).....( واملالك ر�سميًا ).....(، وقد 

وقع امل�سرتي عقد املبايعة باالأ�سالة عن نف�سه ونيابة عن باقي ال�سركاء ولذا ا�ستقطع 

قيمة هذه احل�سة من اأرباحهم يف �سنة ال�سراء كاًل ح�سب ن�سبته - واأرفق �سور بع�ص 

ال�سيكات لقيمة ال�سراء -، وموافقة ).....( على هذه املبايعة وبح�سة الوريث امل�سرتاة 
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يف  املوؤرخ  النظر  حمل  العقد  هذا  على  املوقعني  ال�سركاء  باقي  اأحقية  على  يدل 

بح�س�ص   ).....( وهو  عليهم  املدعى  اأخ  اإقرار  ذلك  اإىل  ي�ساف  1423/4/23هـ، 

ال�سركاء يف امل�سنع وموقع هذا االإقرار على �سورة من �سور العقد املوقع بني ال�سركاء 

اإقرار  وكذا  منه،  �سورة  واأرفق   - اأبيه  وفاة  بعد  اإقراره هذا  ومت  يف 1423/4/23هـ 

العامة  باملحكمة  القا�سي   )...( ال�سيخ  ف�سيلة  لدى   )...(   ).....( املورث  زوجة 

بالدمام بوا�سطة وكيلها )...( يف اجلل�سة املوؤرخة يف 1427/3/12هـ، بحق ون�سيب 

املدعي ).....(، وبح�سة مقدارها )15( ح�سة من جمموع احل�س�ص )املائة(، كما 

بجميع  العقد  وب�سحة  1423/4/23هـ  يف  ال�سركاء  بني  املوقع  العقد  يف  موثقة  هي 

بنوده، وهو دليل على �سحة دعوى املدعي، كما اأنه بالرجوع اإىل و�سية املالك ).....( 

واملحررة يف 1422/5/3هـ يجد اأن املالك اأقر بح�س�ص ال�سركاء كما هي ذات العقد 

املوؤرخ يف 1423/4/23هـ، واأرفق �سورة من الو�سية، واختتم مذكرته بطلب احلكم 

هذه  يف   ).....( املدعي  واأحقية  1423/4/23هـ،  يف  املوؤرخ  ال�سركة  عقد  ب�سحة 

ال�سركة، واإثبات ح�سته فيها، واإثبات حقوقه املالية منذ تاأ�سي�ص ال�سركة عن طريق 

حما�سب قانوين وتعيني حار�ص ق�سائي ملراقبة واإدارة امل�سنع حتى انتهاء الق�سية، 

واأرفق عددًا من امل�ستندات التي راأى اأنها ت�سند الدعوى، وبت�سليم وكيل املدعى عليهم 

ن�سخة منها ا�ستمهل للرد، ويف جل�سة 1428/6/4هـ قدم وكيل املدعى عليهم )...( 

مذكرة جوابية اأو�سح فيها رف�ص موكليه فر�ص احلرا�سة الق�سائية على امل�سنع وذلك 

يف  �سريك  موكله  باأن  املدعي  وكيل  زعم  �سحة  بعد  يثبت  مل   -1 التالية:  لالأ�سباب 
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امل�سنع وبالتايل فلي�ص له اأحقية ويكون طلبه بفر�ص احلرا�سة الق�سائية ممن لي�ص له 

 ).....( املرحوم  مالكه  با�سم  فردية  من�ساأة  امل�سنع  زال  ما   -2 فيه.  نظامية  �سفة 

مورث املدعى عليهم. 3- اإن الذي قام باإن�ساء امل�سنع وتطويره وجلب املنافع له مورث 

املدعى عليهم، وابنه ).....( كان مفو�سًا من قبل والده يف اإدارة امل�سنع منذ ن�ساأته 

ال�سرعيني  الورثة  اليوم وما زال يقوم بالدور نف�سهبناًء على وكاالت ر�سمية من  اإىل 

ملالك امل�سنع واأرفق �سورة من �سجل امل�سنع و�سورة من �سك ح�سر الورثة و�سورة 

يثبت �سد املدعى عليه  باإدارة امل�سنع. 4- مل  للمدعى عليه ).....(  الورثة  وكاالت 

على  ق�سائية  حرا�سة  فر�ص  ي�ستوجب  مما  للم�سنع  اإدارته  يف  جتاوز  اأي   ).....(

امل�سنع. 5- اإن �سبب طلب احلرا�سة الق�سائية على امل�سنع هو وقف اأعمال امل�سنع 

والنيل من �سمعته التجارية. واأما فيما يخ�ص الرد على مذكرة املدعي وكالة فاإن ما 

اأقوااًل مر�سلة وافرتا�سات  اأدلة ثبوتية قاطعة ولي�ص  ورد بها ال �سحة له ويحتاج اإىل 

باأنه ال �سحة لعقد ال�سركة  باأن موكله مدير امل�سنع ).....( يوؤكد  ظنية ويوجز رده 

م�سنع  اأن�ساأ   ).....( املورث  الأن  2002/7/4م؛  املوافق  1423/4/23هـ  يف  املحرر 

رقم  التجاري  ال�سجل  مبوجب  معه  �سريك  اأي  دون  فقط   ).....( وابنه  هو   ).....(

)2252004565( بتاريخ 1400/8/25هـ وذلك لالأ�سباب التالية: 1- مت حترير عقد 

ال�سركة املزعوم قبل وفاة املورث باأكرث من خم�ص �سنوات تقريبًا وعلى هذا فهل من 

املعقول اأنه اإذا كانت اإرادته احلقيقية هي تعديل امل�سنع من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة 

ذات م�سوؤولية حمدودة اأن ي�ستغرق هذا االأمر كل هذا الوقت اللهم اإال اإذا كان العقد 
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اإىل  �سوريًا وغري حقيقي؛ الن املورث كان �سديد العطف والرب باإخوانه وكان يهدف 

رفع �ساأنهم بت�سغيلهم �سوريًا هم واأبنائهم بامل�سنع واإ�سعارهم باأن املال مالهم ف�ساًل 

عن اأنه كان واقعًا حتت تاأثري املر�ص الذي جعل ت�سرفاته غري واعية حتى وقع على 

عقد ال�سركة املزعوم باالأ�سالة عن نف�سه ونيابًة عن ولده ).....( دون اأن يعلم االأخري 

عن هذا العقد �سيئًا على الرغم من اأن والده اأ�ساد بدوره يف اإن�ساء امل�سنع وتطويره، 

بعد  املذكور جاء  ال�سركة  تاريخ عقد  اأن   -2 االأمور.  لتغريت  ما حدث  يعلم  كان  ولو 

اإن�ساء امل�سنع بثالثة وع�سرين عامًا - فهل من املنطقي اأن ي�سكت ال�سركاء طيلة هذه 

املدة دون اإثبات �سراكتهم باأية و�سيلة؟! اإنه اأمر ي�سكك وينفي وجود �سراكتهم اأ�ساًل؛ 

الأنها بال مقابل اأو عو�ص، وقد اأقر وكيل املدعي اأن امل�سنع مملوكًا ر�سميًا ملورث املدعى 

عليهم املرحوم ).....( من )27( �سبعة وع�سرين عامًا واأن �سجله التجاري حتت رقم 

)2252004565( ومفاد ذلك اأن ملكيته للم�سنع كانت م�ستقرة ويت�سرف فيه كيف 

ما �ساء دون تدخل اأو نزاعات من اأحد، مما يفيد عدم وجود �سركاء معه. كما اأرجع 

وكيل املدعي اأ�سل العالقة بني مالك امل�سنع واإخوانه اإىل وجود عقد �سركة حما�سة 

�سركة  اإ�سهار  يلزم  ال  باململكة  املعتمد  ال�سركات  لنظام  اأنه طبقًا  ويرى  وبينهم  بينه 

اأنه مملوك له بالكامل  املحا�سة، وبالتايل فاإن ت�سجيل امل�سنع با�سم املالك ال يعني 

ويرد على هذا باأنه قول مر�سل ال دليل عليه؛ الأنه لو افرت�سنا جداًل وجود عقد حما�سة 

فاأين هو؟ وملاذا مل يربزه وكيل املدعي؟ اأو حتى يقدم الدليل املقنع على وجوده؟، واأما 

ومتناق�سة  واهية  اأ�سباب  فهي  ال�سركة  تاأ�سي�ص  عقد  متهيد  يف  املذكورة  االأ�سباب 
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اختلقها اإخوان �ساحب امل�سنع الإقحام اأنف�سهم يف العقد دون اأن يكون لهم اأي �سفة اأو 

اأحقية فيه - ودليل ذلك اأن ح�س�سهم ال تكفي باأي حال من االأحوال لتكوين �سركات 

عدم  واأن  ريال  مليون  ع�سرون   )20.000.000( راأ�سمالها  حمدودة  م�سوؤولية  ذات 

اإمتام اإجراءات �سهرها يعد تعبريًا �سريحًا من املالك على ف�سها والرجوع فيها دون 

رقم  اخلطاب  اأن   -1 يلي:  ما  ذلك  على  والدليل  فيها  الإخوانه  اأحقية  اأدنى 

وزارة  عام  مدير  اإىل  املالك  من  املرفوع  2002/7/8م  بتاريخ  )2002/2/84م( 

ال�سناعة باملنطقة ال�سرقية ذاكرًا فيه رغبته يف تو�سعة املوؤ�س�سة وزيادة اأعمالها وهذا 

ال يكون اإال بزيادة راأ�سمالها الذي من املفرت�ص اأن يح�سل عليه من ال�سركاء - ولكن 

مل يحدث ذلك ومل يذكر يف عقد التاأ�سي�ص اأنهم اأدخلوا عليه ثمة اأموال �سوى ح�س�سهم 

املزعومة املذكورة من ذي قبل وامل�سكوك يف �سحتها - واأرفق ن�سخة منه - 2- ورد يف 

ديباجة عقد تاأ�سي�ص ال�سركة املزعومة ما يناق�ص ما ورد يف اخلطاب ال�سابق حيث 

الواقعة بجوار امل�سنع  اأنهم رهنوا املزرعة  اإىل  ال�سركاء ترجع  اأن�سبة  اأن  ُذكر فيها 

الريا�ص للح�سول على قرو�ص طويلة االأجل،  التنمية ال�سناعي وبنك  لدى �سندوق 

وهذا �سوف يرد عليه الحقًا ولكنه ينوه عنه ليبني مدى التناق�ص الوا�سح بني ما ورد 

باخلطاب وما ورد بعقد التاأ�سي�ص، االأمر الذي يفيد �سورية العقد وعدم �سحته. واأما 

املزرعة  اأر�ص  قيمة  فاإن  امل�سنع  عليها  قام  التي  واالأرا�سي  املزرعة  رهن  بخ�سو�ص 

الكائنة باالأح�ساء واململوكة ملالك امل�سنع واإخوانه، وكذلك االأر�ص املقام عليها امل�سنع 

اأن يكونا رهنًا  اأربعة ماليني ريال - فكيف ميكن  ال تتجاوز قيمتها )4.000.000( 
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للمبالغ التي يذكرها وكيل املدعي علمًا باأن املبلغ الذي ذكره وكيل املدعي هو احلد 

للرهن فهو - )7.165.000( �سبعة ماليني  الفعلي  املبلغ  اأما  للرهن -  به  امل�سموح 

ومائة وخم�سة و�ستون األف ريال؟ وكيف ميكن اعتبار ذلك ح�سة لكل �سريك بن�سبة 

)25%( من امل�سنع؟ واأنه مع العلم اأن التغطية احلقيقية ملبلغ الرهن كان يعتمد اأ�سا�سًا 

على االآتي: 1- كفالة املدعى عليها ).....( لوالده كفالة غرم واأداء ببنك الريا�ص؛ 

الأنه كان ميلك موؤ�س�سة جتارية اآنذاك با�سم موؤ�س�سة ).....(، واأرفق �سورة من الكفالة 

و�سورة من �سجل موؤ�س�سة ).....(. 2- بولي�سة تاأمني امل�سنع - واأرفق ن�سختها -. 

3- املباين واملعدات القائمة واملوجودة بامل�سنع. 4- �سمعة امل�سنع وا�سمه التجاري - 

امل�سنع  ملالك  فقط  اململوكة  الدمام  مزرعة  �سك   -5 امل�سنع.  بعمالء  بيانًا  واأرفق 

والواقعة على طريق اأبو حدرية - واأرفق ن�سخته. 

6-ن�سيب الربع اململوك ل�ساحب امل�سنع يف �سك املزرعة التي ت�سم اإخوانه باالأح�ساء، 

وقد اأفاد البنك يف خطاب حرره للمحكمة ب�سبب دعوى رفعت من هوؤالء �سده - ب�سحب 

ال�سك كان مرهونًا على ح�سة ون�سيب مالك  باأن  بالفعل -  ال�سك وقد مت �سحبه 

امل�سنع ).....( التي تقدر بالربع م�ساعًا، ونظرًا ال�ستمرار حالة ال�سيوع واالأر�ص غري 

مق�سمة اأودع ال�سك لدى البنك كاماًل دون اأن يكون الإخوان املالك ثمة دور يف هذا 

الرهن، وميكن للدائرة طلب ما يفيد ذلك من البنك، االأمر الذي يثبت يف النهاية اأن 

اإخوان املالك لي�ص لهم اأي دور يف اإن�ساء امل�سنع نهائيًا اأو تطويره - واأرفق �سورة طلب 

لت�سهيل  اأنه  من  املدعي  وكيل  ذكره  ما  وبخ�سو�ص   - امل�سنع  �سك  بتق�سيم  البنك 
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ورقة  على   ).....( اأبناء   ).....( ال�سركاء  وقع  امل�سنع  الإن�ساء  الر�سمية  االإجراءات 

اأي  توقيعها  اأن يحدد عند  دون   ).....( للمالك  بتاريخ 1401/1/1هـ  بي�ساء  اإيجار 

االإيراد باطل تنفيه احلقيقة وينكره  ال�سداد فاإن هذا  مبلغ وال مدة معينة وال كيفية 

عقد  امل�سنع مبوجب  الإقامة  املزرعة  اإخوانه  من  ا�ستاأجر  امل�سنع  مالك  الأن  الواقع؛ 

باالأح�ساء وموقع ومب�سوم  و�سركائه  با�سم ).....(  اإيجار مطبوع من مكتب عقاري 

عليه من جميع االأطراف، وعليه �سهود وم�سدق ومعتمد بتوقيع وختم �ساحب املكتب 

وجميع بنوده وا�سحة و�سريحة ال غمو�ص فيها وحمدد فيه مدة االإيجار بت�سعة واأربعني 

ُيدفع )%25(  ريال  اآالف  وثالثة  وثالثمائة  مليونني  لالإيجار  االإجمالية  والقيمة  �سنة 

منها وقدره خم�سمائة وخم�سة وثالثون األف ريال يف اأول حمرم �سنة 1401هـ كدفعة 

اأوىل ومبلغ مائتني وت�سعة وخم�سني األف و�سبعة وثمانني ون�سف ريااًل بعد �سنة واملبلغ 

املتبقي يوزع على باقي ال�سنني بواقع ت�سعة وع�سرين األف واثنني و�ستني ريال وخم�سني 

بعد  اأنه  تن�ص على  توجد عبارة  العقد يف - املالحظات -  نهاية  �سنة ويف  لكل  هللة 

م�سي املدة املذكورة يف العقد يرجع امل�سنع امل�ستاأجر وتقدر جميع املباين املقامة على 

االأر�ص للموؤجرين ومن �سمنهم امل�ستاأجر، واأرفق �سورة من عقد االإيجار مما يت�سح 

عدم �سحة ما ذكره وكيل املدعي، واأما ما ذكره من اأن موكله مل يت�سلم اأي مبلغ مقابل 

االإيجار؛ الأنه �سريك مع املالك - مورث املدعى عليهم - وباقي ال�سركاء يف امل�سنع 

فغري �سحيح ملا يلي: 1- االإقرار املوقع من موكل املدعي واإخوانه بتاريخ 1401/1/1هـ 

من  ريال  األف  وثالثون  خم�سمائة  قدره  مبلغًا   ).....( اأخيهم  من  ا�ستلموا  قد  اأنهم 
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اإيجار حقهم يف املزرعة مبوجب العقد املحرر بينهم ويلحظ فيه توقيع موكل املدعي 

اأنه الذي يقراأ ويكتب فيهم وعامل مبا  فقط وب�سمة االأخوين االآخرين وهو ما يعني 

ينفي اجلهالة عنه يف جميع ت�سرفاته - واأرفق ن�سخته. 2- االإقرار ال�سادر من موكل 

املدعي واإخوانه بتاريخ 1402/5/25هـ باأنهم ا�ستلموا من ).....( مبلغ مائتني وت�سعة 

الثانية من  الدفعة  وهي  هللة  وخم�سني  ريااًل  وثالثني  و�سبعة  وثمامنائة  األف  وت�سعني 

اإيجار االأر�ص والبئر مبوجب �سيك على بنك الريا�ص مع التوقيع والب�سمة نف�سيهما 

- اأرفق ن�سخته. 3- االإقرار ال�سادر من موكل املدعي واإخوانه بتاريخ 1984/12/21م 

باأنهم ا�ستلموا من ).....( مبلغ )29.962.50( ت�سعة وع�سرين األفًا وت�سعمائة واثنني 

و�ستني ريااًل وخم�سني هللة، وذلك قيمة اإيجار االأر�ص املقام عليها م�سنع ).....( عن 

�سنة 1984م مع توقيع موكل املدعي وب�سمة االأخوين االآخرين - واأرفق ن�سخته. 4- 

مبلغ   ).....( من  ا�ستلموا  باأنهم  واإخوانهم  املدعي  موكل  من  ال�سادر  االإقرار 

هللة،  وخم�سني  ريااًل  و�ستني  واثنني  وت�سعمائة  األفًا  وع�سرين  ت�سعة   )29.962.50(

توقيع  مع  1985م  �سنة  عن   ).....( م�سنع  عليها  املقام  االأر�ص  اإيجار  قيمة  وذلك 

املوكل املدعي وب�سمة االأخوين االآخرين - واأرفق ن�سخته-. واأما ما ذكره وكيل املدعي 

عليهم  وق�سمها  امل�سنع  اإيرادات  من  اإخوانه  اأرا�سي  ا�سرتى   ).....( املالك  اأن  من 

بن�سبة ح�سة كل منهم يف امل�سنع واأن هذا دليل على متلك ال�سركاء فيه، فريد عليه 

 -1 اأمرين:  لتحقيق  اإخوانه  با�سم  االأرا�سي  بع�ص  ي�سرتي  كان   ).....( املالك  باأن 

امل�سنع.  يخدم  االأرا�سي مبا  ن�سبة من  اأكرب  لي�سم  اآنذاك  االأر�ص  بيوع  حتاياًل على 
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2- عطفًا وبرًا باإخوانه لتغيري حالتهم املادية وو�سعهم االجتماعي؛ الأنهم كانوا والعدم 

يومًا  �سياأتي  اأنه  يدري  اأن  دون  لهم  منه  ال�سخ�سية  امل�ساعدات  بتلك  قام  وقد  �سواء 

يقفون فيه لورثته اأمام املحاكم دون وجه حق، واأما بالن�سبة للبئر الثانية للمياه التي 

حفرت يف اأر�ص مملوكة ملالك امل�سنع واإخوانه وهي من االأرا�سي التي ا�سرتاها املالك 

خدمة للم�سنع بنظرته الثاقبة البعيدة فهذا ال يعني وجود حق الإخوانه يف امل�سنع؛ الأن 

واأما  وملك اجلميع،  ولي�ست يف حق  ال�سائعة  ملكه ويف ح�سته  البئر حفرت يف  هذه 

يف  جاء  ما  وفق  �سريك  كل  بح�سة   ).....( املالك  فيها  يقر  التي  الورقة  بخ�سو�ص 

العقد املوؤرخ 1423/4/23هـ فاإن موكله ).....( ال يقر هذه الورقة؛ الأنها مزورة وال 

اأ�سل لها ووكيل املدعي يعلم ذلك واإذا مت�سك بها عليه اأن يربزها؛ الأن موكله �سيطعن 

عليها بالتزوير، واأما بخ�سو�ص امل�ستندين االآخرين وهما الورقة التح�سريية و�سورة 

بيان طريقة توزيع االأرباح على ال�سركاء فمردود عليهما باأن ت�سرفات املالك يف هذا 

ال�ساأن ترجع اإىل �سورة العالقة بينهما املخالفة للحقيقة فلي�ص الإخوانه اأي ح�س�ص اأو 

ملكية بامل�سنع ومل يقدموا اأية اأموال نقدية كانت اأو عينية يف اإن�سائه وتطويره، واأما 

بالن�سبة العرتا�ص مورث املدعى عليهم على جمل�ص الرقابة فهو يفيد اإ�سرار املالك 

على تراجعه من عقد ال�سركة ال�سوري ب�سبب تعيني جمل�ص رقابة لل�سركة على غري 

رغبته الأنه يرف�ص وجود جمل�ص رقابة اأ�ساًل ليقينه التام من اأن اإخوانه لي�ص لهم اأية 

اأحقية يف امل�سنع وبالتايل لي�ص لهم اأية اأحقية يف رقابته، باالإ�سافة اإىل اأن ت�سرفاته 

قبل وفاته غري واعية ب�سبب املر�ص الع�سال الذي اأ�سابه، واأكرب دليل على ذلك اأنه 
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فو�ص وكيل املدعي يف اتخاذ هذه االإجراءات على الرغم من وجود ولده املدعى عليه 

).....( الذي اأن�ساأ امل�سنع وتطور على اأكتافه وال زال مديرًا له منذ ن�ساأته حتى اليوم، 

وهذا يبني اإىل اأي مدى كان املالك يت�سرف على غري رغبة اأبنائه ودون علمهم، واأما 

بالن�سبة الإقرار اأحد اأبناء املورث - ).....( - بال�سركة فمردود عليها باأنه - مل يقر 

بذلك - ولو افرت�سنا هذا جداًل فهو ال ميلك احلق يف هذا االإقرار وال يوجد لديه ثمة 

دليل واحد على �سحة �سركتهم بامل�سنع، وعلى وكيل املدعي اإثبات ذلك، كما اأن اإقرار 

زوجة املورث - )...( - مردود عليها باأن اإقرار وكيل زوجة املرحوم ).....( باأن موكل 

املدعي له ن�سيب قدره خم�ص ع�سرة ح�سة من جمموع مائة ح�سة، فهذا اإقرار مبني 

على خالفات �سخ�سية بني زوجة املالك وبقية ورثته باعتبارها زوجة اأب ولها م�سلحة 

�سخ�سية فيما تزعمه هي ووكيلها االأمر الذي يجعلنا ال نعول على اأقوالها اأو اإقرارها، 

واأما بالن�سبة لو�سية املورث فمردود عليها بال�سورية والبطالن ب�سبب عيوب االإرادة 

عقد  �سحة  عدم  اإثبات  بطلب  مذكرته  واختتم  اأيامه،  اآخر  يف  باملالك  حلقت  التي 

واأنه �سوري ورف�ص الدعوى، وبت�سليم وكيل املدعي ن�سخة منها  ال�سركة حمل النظر 

قدم يف اجلل�سة ذاتها مذكرة اأخرى اأو�سح فيها اأن م�سنع ).....( واإن كان م�سجاًل 

با�سم ).....( ر�سميًا كمن�ساأة فردية اإال اأنه يف االأ�سل ومنذ تاأ�سي�سه يف 1400/8/25هـ 

بال�سجل التجاري رقم )2252004565( عبارة عن �سركة حما�سة )�سركة بالباطن( 

ح�سب نظام ال�سركات املعتمد يف وزارة التجارة باململكة العربية ال�سعودية، لذلك ال 

يلزم اإ�سهارها، وبالتايل فال يعني ت�سجيل امل�سنع املذكور ر�سميًا با�سم املالك - مورث 
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املدعى عليهم - وحيازته له اأنه ميلكه بالكامل خا�سة مع وجود قرائن ت�سرف هذا 

للحقوق  وحفظًا  ال�سركة  تاأ�سي�ص  عقد  متهيد  يف  املذكورة  االأ�سباب  ومبوجب  االأمر، 

حقوق  من  لها  مبا  وفروعها  املوؤ�س�سة  حتويل  يف   ).....( املالك  رغب  فقد  ال�سرعية 

واأموال منقولة وثابتة وعمالة وما عليها من خ�سوم والتزامات اإىل �سركة ذات م�سوؤولية 

حمدودة فيما بينه وبني اأخيه ).....( )املدعي( وبني ورثة اأخوته ).....( وذلك نظرًا 

لوفاتهما ومع ابنه ).....( وبالتايل اإ�سهار ال�سركة من تاريخ هذا العقد 1423/4/23هـ 

املوافق 2002/7/4م واإن كانت ال�سركة قائمة اأ�ساًل قبل هذا العقد اأي منذ تاأ�سي�ص 

الذي حرر يف 1423/4/23هـ ووقع عليه مورث  والعقد  امل�سنع يف 1400/8/25هـ، 

املدعى عليهم وبقية ال�سركاء مبن فيهم املدعي وكذلك ال�سهود فيه داللة كافية على 

ما يدعي وفيه اعرتاف �سمني من طرف املدعى عليه ).....( ولذا ا�سطر اأن ين�سب 

)عدم الوعي واالإدراك( اإىل املالك، ولذا يطالب باأخذ هذا االعرتاف ال�سمني وترتيب 

االأثر عليه واإذا مل يكن هناك اعرتاف �سمني من املدعى عليه فلماذا ين�سب للمالك 

باأن ما ن�سبه  واأنه قام بالعقد وهو على فرا�ص املوت(، علمًا  الوعي واالإدراك  )عدم 

املرفقة يف مذكرته  الطبية  بالتقارير  وارد  للمالك غري �سحيح كما هو  املدعى عليه 

وب�سهادة ال�سهود والبيانات االأخرى التي اأرفقها، وقد ذكر املدعى عليه يف دفاعه اأن 

العقد الذي قام به مالك امل�سنع مع اإخوته لتحويله من من�ساأة فردية اإىل �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة قام به املالك وهو على فرا�ص املوت وهو غري واع ومدرك لت�سرفاته، 

وردًا على ذلك يجيب مبا يلي: 1- اأن ال�سركة القائمة بني ال�سركاء يف م�سنع ).....( 
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لي�ست هي وليدة العقد االأخري واإمنا هذا العقد املوقع بني ال�سركاء يف 1423/4/23هـ 

توثيق لالإتفاق الذي كان بينهم منذ تاأ�سي�ص ال�سركة يف 1400/8/25هـ وهي �سركة 

حما�سة ولذا اأراد املالك مع بقية ال�سركاء اإ�سهار هذه ال�سركة منعًا من �سياع احلقوق. 

اأن العقد الذي قام بتوقيعه املالك ).....( كان باختياره ووعيه واإرادته وبكامل   -2

واأخذ  ال�سهود  ا�ستدعاء  الدائرة  وميكن  ال�سهود  وب�سهادة  �سرعًا  املعتربة  االأهلية 

�سهاداتهم يف ذلك، بل يطلب اأخذ هذه ال�سهادة لرفع هذه ال�سبهة. 3- ومع ذلك فقد 

املالك  وفاة  وكانت  2002/7/4م  املوافق  1423/4/23هـ  يف  ال�سراكة  عقد  حترر 

).....( يف 1426/6/4هـ املوافق 2005/7/10م اأي اأن املدة التي بني حترير العقد 

ووفاته تتجاوز )3( �سنوات، واملدعى عليه يذكر اأن املالك وقعه وهو على فرا�ص املوت 

قام  العقد  توقيع  بعد  اأي  الثالث  ال�سنوات  هذه  خالل  واملالك  ذلك،  يكون  فكيف 

بت�سرفات كثرية �سواء ما يخ�ص امل�سنع اأو ما يخ�ص حياته ال�سخ�سية ومل يعرت�ص 

عليها املدعى عليه وعلى �سبيل املثال ال احل�سر اأن املالك وقع اتفاق �سراء ح�سة وريث 

).....( يف امل�سنع وهو ).....( باالأ�سالة عنه ونيابة عن ال�سركاء، وحررت �سيكات 

للبائع موقعة بيد املدعى عليه - واأرفق بع�ص �سورها - وهذا دليل على تاأييد املدعى 

عليه بت�سرف املالك وباأن القرار النهائي بيد املالك وهذا االأمر مت بعد توقيع عقد 

قام  املالك  باأن  عليه  املدعى  مذكرة  يف  جاء  ما  يناق�ص  وهذا  زمنية  بفرتة  ال�سركة 

بالعقد وهو غري واع ومدرك لت�سرفاته. 4- قيام املالك ).....( �سخ�سيًا بتوريد هذا 

بتاريخ   )8386( برقم  ال�سرقية  باملنطقة  التجارة  وزارة  فرع  يف  املوقع  العقد 
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بتفوي�ص م�سدق عليه  1423/5/5هـ، وقد فو�ص ).....( و).....( )وكيل املدعي( 

من الغرفة التجارية وال�سناعية بالدمام وذلك الإمتام اإجراءات حتويل امل�سنع من 

موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، وهذا مت بعد توقيع العقد فهل تقبل 

هذه الدوائر احلكومية اإجراءات من رجل فاقد االأهلية، اأو هل و�سل املالك اإىل هذه 

الدوائر وهو على فرا�ص املوت ليقوم باالإجراءات الالزمة؟ 5- اإن اأقرب تقرير طبي 

من التقارير الطبية املرفقة مبذكرة املدعى عليه بعد العقد املوقع يف 1423/4/23هـ 

املوافق 2002/7/4م هو يف 2003/1/26م اأي بعد �ستة اأ�سهر من توقيع عقد ال�سركة 

و�سادر من مركز الظهران ال�سحي ويذكر يف تقرير اخلروج بتاريخ 2003/2/1م ويف 

فقرة الفحو�سات الظاهرية: اأن املري�ص رجل كبري يف ال�سن، واع ويقظ ومدرك ولي�ص 

اإن  حالته هي تلك احلرجة، وكذلك يف فقرة التو�سيات ي�سري التقرير باالآتي: حيث 

نكمل  ف�سوف  جيدة  عامة  حالة  ويف  احلقيقي  �سنه  من  اأكرث  يبدو  �ساٌب  املري�ص 

الفحو�سات..اإلخ وهذا دليل على اأن املالك قام بالعقد ووقعه هو بكامل قواه العقلية 

كلها  عليهم  املدعى  وكيل  من  املقدمة  الطبية  التقارير   -6 �سرعًا.  املعتربة  واالأهلية 

تقارير ع�سوية لي�ص لها اأية عالقة بالعقل والوعي واالإدراك، واملالك يت�سرف بوعي 

واإدراك ويقظة كما هو وارد بالتقارير الطبية، ولي�ص يف التقارير الطبية املرفقة اأي 

تقرير طبي نف�سي الأي ا�ست�ساري نف�سي يقيم حالة املالك النف�سية والعقلية وال�سحية، 

واإذا كانت حالة املالك ال�سحية كما ذكر املدعى عليه فلماذا مل يقم باحلجر والوالية، 

وبت�سليم  ال�سابقة،  بطلباته  واختتمها  لها  �سندًا  راآه  ما  املدعي مبذكرته  وكيل  واأرفق 
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االآخرين  ال�سركاء  للرد عليها، وبخ�سو�ص  ا�ستمهل  ن�سخة منها  املدعى عليهم  وكيل 

املوقعني على عقد ال�سركة اأفاد وكيل املدعي باأن ورثة ).....( قد باعوا ح�ستهم يف 

ال�سركة على املدعى عليهم وقدم ما يراه م�ستندًا لذلك وال يعلم اأية من الورثة الذي 

ال�سركة  يف  بح�ستهم  يطالبون  ممن  فهم   ).....( ورثة  واأما  ح�س�سهم  ا�سرتى 

و�سيح�سر وكيلهم يف اجلل�سة القادمة ليو�سح وجهة نظره للدائرة، واأما �سهود العقد 

الذين يطلب من الدائرة �سماع �سهادتهم فهم كل من ال�سيد )...( وال�سيد )...(، كما 

اأنه يطلب �سماع �سهادة ثالث ح�سر جمل�ص العقد ومل يوقع واإمنا وقع على اأوراق اأخرى 

العامة  املحكمة  قا�سي  ا�ستخالف  يتم  اأن  ويرغب   )...( ال�سيخ  وهو  ال�سركة  تخ�ص 

بالهفوف ل�سماع �سهادتهم على �سحة العقد وعدم �سوريته وعليه متت الكتابة لف�سيلة 

يف  )د/ت/ج/248/15(  رقم  باخلطاب  االأح�ساء  مبحافظة  العامة  املحكمة  رئي�ص 

1428/6/5هـ ال�ستخالف من يراه ل�سماع �سهادة ال�سيد )...( وال�سيد )...(وال�سيد 

رقم  ف�سيلته  خطاب  للدائرة  فورد  �سوريته،  اأو  العقد  �سحة  بخ�سو�ص   )...(

)1/2995( يف 1428/6/24هـ املت�سمن اأنه مت ا�ستخالف ف�سيلة ال�سيخ )...( ل�سماع 

�سبط  من  م�سدقة  ون�سخة  القا�سي  ف�سيلة  خطاب  به  ومرفق  املذكورين  �سهادة 

ال�سهادة والتي تبني منها �سماع �سهادة )...( والذي �سهد ب�سحة العقد وعدم �سوريته 

ووقع على اأوراق تخ�ص العقد، و�سهادة )...( ب�سحة العقد وعدم �سوريته واأنه من 

�سهوده ومل تتم اإثبات �سهادة ال�ساهد الثالث لظروف �سفره، وبعر�ص ذلك على وكيل 

املدعى عليهم اأفاد باأن �سهادة ال�ساهدين اإمنا هي على ورقة تتعلق بتق�سيم ح�س�ص 
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ال�سركة ولي�ص على العقد االأ�سا�ص كما اأن املورث �سبق واأن اأق�سم اأمام ال�سهود اأنف�سهم 

ويف املجل�ص نف�سه باأن هذه احل�س�ص التي قدمها الإخوانه اإمنا هي هبة منه الإخوانه 

ولي�ست حقًا لهم كما اأنه يطلب �سماع �سهادة الثالث وهو ال�سيد )...( وبعر�ص ذلك 

على وكيل املدعي اأفاد باأن ال�ساهد الثالث يوجد خارج اململكة وال يعلم متى يح�سر، 

وقدم وكيل املدعي يف اجلل�سة مذكرة جوابية كرر فيها كثريًا من اأقواله ال�سابقة ومما 

اأن املدعى عليه يعرتف بتواقيع والده على عقد ال�سركة املحرر يف  اأو�سح فيها  فيها 

1423/4/23هـ، ولكن ال يعرتف ب�سحة العقد بحجة اأن املالك قام بذلك وهو غري واع 

وغري مدرك لت�سرفاته، وينفي �سحة هذا الدفع التقرير الطبي الذي احتج به املدعى 

العقد  يكون  لذا  ال�سهود،  �سهادة  وكذا  ال�سحي  الظهران  مركز  من  ال�سادر  عليه 

�سحيحًا وال حجة للمدعى عليه يف ذلك، كما قد ذكر املدعى عليه اأنه ال يوجد عقد 

حما�سة بني ال�سركاء، ويرد عليه باأنه املادة )45( من نظام ال�سركات تن�ص على اأنه 

يجوز اإثبات �سركة املحا�سة بجميع الطرق مبا يف ذلك البينة، واملدعي وبقية اإخوانه 

قد و�سعوا ثقتهم الكاملة باأخيهم ).....( وكانوا يعتربونه ع�سدًا لهم واأنه ال ميكنه اأن 

اأو�سح  يخدعهم وبالفعل ح�سل ذلك وكتب لهم يف نهاية االأمر العقد احلايل، ومن 

الدالئل على ذلك اأن من بداية ال�سركة وعندما ق�سمت احل�س�ص جعلوا لكل ح�سة 

مبلغًامعينًا مت�ساويًا وهذا دليل على ال�سراكة - واأرفق �سورًا من ال�سيكات ب�ساأن ذلك 

واأن ال�سركاء كانوا ي�ستلمون االأرباح - واأرفق �سورًا من ال�سيكات -، واأن هناك بع�ص 

املقدمات ال�سابقة على العقد مثل ورقة ال�سراكة املحررة يف 1419/3/23هـ والورقة 
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التمهيدية وو�سيته وهي �سابقة على هذا العقد وكلها �سبق واأن اأرفقها، واأما ما ذكره 

املدعى عليه وكالة من اأن قيمة اأر�ص املزرعة ال تتجاوز )4.000.000( اأربعة ماليني 

ريال، فاإنه اإذا كان االأمر كذلك فلماذا منحه �سندوق التنمية ال�سناعي قر�سًا بقيمة 

بالن�سبة  واأما  ريال،  األف  وع�سرين  وثالثة  و�ستمائة  ماليني  ثمانية   )8.623.000(

لكفالة املدعى عليه لوالده فلو مت النظر يف هذه الكفالة لتبني اأنها كانت قبل توقيع عقد 

ال�سركة املحرر يف 1423/4/23هـ بثالثة اأيام فقط فكيف يطعن املدعى عليه باأهلية 

والده ويكفله باملبلغ املذكور علمًا باأن هذه الكفالة ال قيمة لها ب�سراكة ال�سركاء على 

االإطالق، وهي جاءت بعد اإن�ساء امل�سنع بثالث وع�سرين �سنة، واأما ما ذكره املدعى 

عليه وكالة من اأن الرهونات جاءت عن طريق ن�سيب الربع اململوك ل�ساحب امل�سنع 

يف �سك املزرعة التي ت�سم اإخوته باالإيجار فاإن يف هذا االأمر تناق�سًا عجيبًاحيث اإن 

االأر�ص امل�ساعة ال ميكن رهنها اإال مبوافقة اجلميع، والدليل على ذلك توقيع اأ�سحاب 

االأر�ص لرهنها لدى بنك الريا�ص بتاريخ 1428/6/4هـ واإذا �سلم جداًل اأن البنك رهن 

الربع ن�سيب ).....( وربعه مليون ريال ح�سب قول املدعى عليه فكيف يكون البنك قد 

ريال  األف  وع�سرون  واثنان  واأربعمائة  مليونًا  ع�سرة  �ستة   )16.422.000( منح 

لـ).....(، واأما بخ�سو�ص االإيجار ال�سوري فقد رد عليه يف مذكرة �سابقة، والدليل 

اأن ال�سركة حما�سة بالباطن اأن جمموع االأرباح امل�ستلمة من قبل املدعي وبقية  على 

ال�سركاء اأكرث من قيمة هذا االإيجار املزعوم، واأما ما ذكره املدعى عليه وكالة من اأن 

مورثه ق�سم االأرا�سي امل�سرتاة من اإيرادات امل�سنع على اإخوانه عطفًا وبرًا بهم لتغيري 
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حالتهم املادية فريد عليه بالتايل: 1- اإذا كان هذا �سحيحًا فلماذا قام املورث بتق�سيم 

هذه االأرا�سي ح�سب احل�س�ص املوجودة يف عقد ال�سركة املحرر يف 1423/4/23هـ، 

اأي ملاذا مل مينح كل واحد منهم اأر�سًا حتى ال تقع اأية م�سكلة؟. 2- اأن ال�سركاء مل 

ي�ستفيدوا منها اإىل االآن، فاملورث ).....( ق�سمها بهذه ال�سورة؛ الأنها ا�سرتيت من 

اإيرادات امل�سنع وبالتايل يجب اأن ميلك كل �سريك من هذه االأرا�سي بح�سته املذكورة 

نف�سها يف عقد ال�سركة وهذه االأرا�سي دليل على ال�سراكة القائمة بني ).....( واملدعي 

يف  عليه  للمدعى  احل�سة  اأن  على  دليل  االأرا�سي  توزيع  طريقة   -3 ال�سركاء.  وبقية 

ال�سركة هبة، حيث اإن املالك مل مينح من هذه االأرا�سي اأي �سيء للمدعى عليه وجعل 

وكالة  عليه  املدعى  ذكره  ملا  بالن�سبة  واأما  للورثة.  ال�سرعي  التق�سيم  ح�سب  ح�سته 

بخ�سو�ص البئر الثانية واأن مورثه حفرها يف ح�سته ال�سائعة فريد عليه باأنه هل يجوز 

اأن يحفر فرد يف قطعة م�ساعة دون ر�سا االآخرين اأو الت�سالح معهم اأو فرز ن�سيب كل 

واحد منهم؟ ولكن لت�سالح ال�سركاء با�ستخدام هذه االأر�ص حلفر البئر واإنتاجا ملياه 

املالك  باأن  عليه  املدعى  يذكر  كما  ولي�ص  ذلك،  على  وافقوا  �سراكتهم  بحكم  منها 

ا�ستخدم ح�سته ال�سائعة وهي مل تفرز، علمًا باأن املدعي اأ�سالة هو الذي قام باإجراءات 

ترخي�ص حفر هذا البئر، واأما ما ذكره املدعى عليه وكالة من اأنه يجحد ورقة ال�سراكة 

من  وموقعة  ال�سركاء  بح�س�ص  املالك  فيها  اأقر  والتي  1419/3/23هـ  يف  املحررة 

املدعى عليه ).....( وب�سهادة اأخيه ).....(، واأنها مزورة فهذه الورقة �سبق اأن اأرفقها 

اإح�سارها متى طلبت  مبذكرة �سابقة ون�سختها االأ�سلية موجودة لدى موكله وميكنه 
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اأبيه  اأنه ب�ساأن ).....( فاإنه قد باع ح�سته من امل�سنع من مرياث  الدائرة، م�سيفًا 

البالغة )40%( اأربعني ح�سة كما هي واردة يف العقد املحرر يف 1423/4/23هـ على 

ولي�ص فقط على  البيع على كامل امل�سنع؟،  يتم  يت�ساءل ملاذا مل  املدعى عليه، وهنا 

ح�سة ).....( التي ميلكها يف امل�سنع ومقدارها اأربعون ح�سة، وهذا دليل قاطع على 

يف  املحرر  العقد  يف  مذكور  هو  كما  ال�سركاء  وبقية  املالك  بني  القائمة  ال�سراكة 

1423/4/23هـ، وب�ساأن جمل�ص الرقابة فقد ذكر املدعى عليه اأن وكيل املدعي قدم ما 

رقابة  جمل�ص  وجود  يرف�ص  ال�سركة؛الأنه  عقد  عن  تراجعه  على  املالك  اإ�سرار  يفيد 

اأ�ساًل ليقينه التام من اأن اإخوانه لي�ص لهم اأية اأحقية يف امل�سنع والدليل على ذلك اأن 

املورث كان يحيط ال�سركاء بالقوائم املحا�سبية ال�سادرة من مكتب )...( للمحا�سبة 

القانونية، علمًا باأن هذا املجل�ص اإلزامي كما هو وارد يف ن�ص املادة )170( من نظام 

 ).....( وهو   ).....( وريث  بيع  ق�سية  على  وكالة  عليه  املدعى  يرد  ومل  ال�سركات، 

ح�سته من امل�سنع ويف حياة ).....(، علمًا اأن �سيكات املبايعة ُحررت بتوقيع املدعى 

عليه، وقد �سبق واأن اأرفق بع�ص �سور ال�سيكات، واأما ما ذكره من اأن اأخاه ).....( مل 

باأن ).....(  يقر بح�س�ص ال�سركاء كما هو وارد يف �سورة عقد ال�سركة فريد عليه 

موظف يف �سركة اأرامكو ال�سعودية وال ميكن ت�سجيل ا�سمه، واأما ما ذكره من اأن اإقرار 

زوجة ).....()...( للمدعي نابع عن خالفات �سخ�سية بني زوجة املالك وبقية ورثته 

االإقرار  خريية  املالك  زوجة  م�سلحة  من  لي�ص  اأنه  عليه  فريد  اأب،  زوجة  باعتبارها 

للمدعي بح�سته حتى يزيد ن�سيبها يف املرياث واإال يكون عملها �سفاهة، ولكن اإقرارها 
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نابع عن اطالعها ومعرفتها بكل تفا�سيل اأمور امل�سنع بحكم قربها من زوجها ).....( 

اهلل  اأمام  ذمتها  تربئ  اأن  اأرادت  املنطق  هذا  ومن  بذلك،  اأمامها  زوجها  واعرتاف 

�سبحانه وتعاىل، ولي�ص الأجل اخلالفات ال�سخ�سية كما يزعم املدعى عليه، واأما ما 

التي حلقت  االإرادة  ب�سبب عيوب  املالك ).....( �سورية وباطلة  اأن و�سية  ذكره من 

اأربع �سنوات من وفاة  ُكتبت قبل  باأن هذه الو�سية  اأيامه، فريد عليه  اآخر  باملالك يف 

).....( فكيف تكون �سورية؟، واختتمها بتاأكيد طلباته ال�سابقة واأرفق بها ما راآه �سندًا 

لها وجرى ت�سليم ن�سختها لوكيل املدعى عليهم فا�ستمهل لالطالع عليها والرد على ما 

ما  مبثل  باملطالبة   ).....( ورثة  من  توكيله  �سك  املدعي  وكيل  قدم  كما  للرد  يدعو 

يطالب به من اإثبات احل�س�ص واحلقوق املرتتبة عليها وح�سر اجلل�سة وكيل اإحدى 

زوجات مورث املدعى عليهم املدعوة )...( الوكيل )...( وقدم للدائرة اإفادة ت�سمنت 

اأن موكلته/زوجة مورث املدعى عليهم تقر وت�سهد بح�سة املدعي ).....( يف امل�سنع 

املتمثلة )15%( كما تقر وت�سهد بح�سة ورثة ).....( واملتمثلة يف ن�سبة )13%( كما 

تقر ب�سحة عقد ال�سراكة يف جميع بنوده وجرى اإرفاق ن�سخة االإفادة مبلف الق�سية، 

واأكد وكيل املدعني طلب فر�ص احلرا�سة الق�سائية على امل�سنع مبوجب ما اأح�سره 

باإثبات  ومطالبني  مدعني  ب�سفتهم  االآخرين  ال�سركاء  عن  التوكيل  �سكوك  من 

ح�س�سهم يف ال�سركة وعليه راأت الدائرة الف�سل يف هذا الطلب يف اجلل�سة القادمة، 

ويف جل�سة 1428/10/25هـ اأبلغت الدائرة الطرفني اأنه بعد درا�سة طلب وكيل املدعني 

فر�ص احلرا�سة الق�سائية على �سركة م�سنع مياه ال�سفاء ال�سحية املحدودة ومربراته 
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راأت الدائرة منا�سبة اإجابة هذا الطلب وطلبت من طريف الدعوى االإتفاق على حما�سب 

ال�سخ�ص  باختيار  الدائرة  ففو�سا  امل�سنع  على  ق�سائيًا  حار�سًا  تعيينه  يتم  قانوين 

املنا�سب من املحا�سبني وقدم وكيل املدعني ن�سخة من خطاب مدير عام االإدارة العامة 

لل�سركات املوجه ملدير عام فرع وزارة التجارة باملنطقة ال�سرقية مبوافقة الوزير على 

حتويل املوؤ�س�سة اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وا�ستدرك وكيل املدعى عليه اأنه مبا 

اأن الدائرة راأت اتخاذ هذا االإجراء العاجل فاإن موكله هو الذي يقوم باإدارة امل�سنع 

هي  احلار�ص  مهمة  باأن  الدائرة  فاأبلغته  االإدارة  على  يوؤثر  قد  احلار�ص  تكليف  واأن 

املالية  املراقبة  يف  �ستنح�سر  والتي  تعميده  قرار  يف  حتديدها  �سيتم  التي  االأعمال 

رقابته  حتت  املحا�سبية  االإجراءات  جميع  تكون  واأن  امل�سنع  و�سادرات  لواردات 

باالإ�سافة اإىل االإ�سراف على االأعمال االإدارية، واأفاد وكيل املدعني باأن ال�ساهد الثالث 

اأدلة،  ال�ساهدين الذين مت ا�ستخالفهما مع ما قدمه من  لن يح�سر مكتفيًا ب�سهادة 

و  و )...(  و )...(  القانونيني )...(  املحا�سبني  لكل من  الكتابة  الدائرة  راأت  وعليه 

اأتعاب  باأن  الطرفني  اإفهام  جرى  وقد  اأتعابهم  وتقدير  عليهم  املهمة  لعر�ص   )...(

الق�سية وخالل  النهاية من يخ�سر  الق�سائية يف جميع االأحوال يدفعها يف  احلرا�سة 

فرتة احلرا�سة ي�ستلم احلار�ص اأتعابه من موارد امل�سنع، ويف جل�سة 1428/11/15هـ 

قدم وكيل املدعى عليه مذكرة جوابية اأكد فيها دفوعه ال�سابقة واأنه ال مربر لفر�ص 

واأرفق بها  ال�سهود  ا�ستجواب  واإعادة  النظر فيه  اإعادة  احلرا�سة على امل�سنع وطلب 

عددًا من امل�ستندات، وجرى ت�سليم وكيل املدعني ن�سخة منها وحيث متت الكتابة اإىل 
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املكاتب املحا�سبية االأربعة لتقدمي عرو�سها ب�ساأن ندبها للحرا�سة الق�سائية اجلزئية 

على امل�سنع فقد ورد للدائرة ثالثة عرو�ص حيث قدم مكتب )...( عر�سًا ُيقدر فيه 

اأتعابه ال�سهرية بخم�سة وثالثني األف ريال وقدر مكتب )...( اأتعابه بثمانية وثالثني 

األف ريال وقدر مكتب املحا�سب )...( اأتعابه بثالثني األف ريال �سهريًا، وحيث تبني اأن 

العر�ص الذي تقدم به املحا�سب القانوين )...( هو اأقل التكاليف فقد مت ا�ستدعاوؤه 

امل�سنع  على  اجلزئية  احلرا�سة  وهو  باملطلوب  اإفهامه  وجرى  ذاتها  اجلل�سة  وح�سر 

وم�سمونها االإ�سراف العام فقط على النواحي االإدارية والت�سغيلية وال�سيطرة التامة 

من  ال�سهرية  اأتعابه  ي�ستلم  باأن  اإبالغه  جرى  كما  بذلك  فا�ستعد  املالية  االأمور  على 

موارد امل�سنع اإىل حني احلكم يف الق�سية على ما �سبق تف�سيله، وعليه رفعت اجلل�سة 

للمداولة، واأ�سدرت الدائرة قرارها رقم )173/د/ت/ج/15( لعام 1428هـ املنتهي 

اإىل تعيني مكتب الدكتور )...( حار�سًا ق�سائيًا على م�سنع ).....( فيما يتعلق باالأمور 

املالية واملحا�سبية وم�سرفًا عامًا على امل�سنع فيما يتعلق بالنواحي االإدارية والت�سغيلية 

اأنه  تاأ�سي�سًا على  اإدارة امل�سنع بالدمام،  يف كل من/مقر امل�سنع باالأح�ساء، ومكتب 

وحيث ن�ست املادة التا�سعة والثالثون بعد املائتني من نظام املرافعات ال�سرعية على 

اأن: "ترفع دعوى طلب احلرا�سة للمحكمة املخت�سة بنظر املو�سوع يف املنقول اأو العقار 

الذي يقوم يف �ساأنه نزاع ويكون احلق فيه غري ثابت، وللقا�سي اأن ياأمر باحلرا�سة اإذا 

كان �ساحب امل�سلحة يف املنقول اأو العقار قد قدم من االأ�سباب املعقولة ما يخ�سى معه 

خطرًا عاجاًل من بقاء املال حتت يد حائزه، ويتكفل احلار�ص بحفظ املال وباإدارته، 
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ويرده مع غلته املقبو�سة اإىل من يثبت له احلق فيه". وحيث ن�ست املادة )2/239( 

اإذا ح�سل نزاع يف  ياأمر  اأن  "للقا�سي  اأنه:  التنفيذية للنظام ذاته على  من الالئحة 

على  اليد  وا�سع  على  اأم  امللكية  النزاع يف  اأكان هذا  �سواء  فيهما  اأو  منقول  اأو  ثابت 

احليازة اأم متعلقًا باإدارة املال وا�ستغالله، كالنزاع الذي يح�سل بني الورثة اأو بع�سهم 

يف الرتكة، اأو بني ال�سركاء حول اإدارة اأموال امل�ساع وكيفية ا�ستغالله. وحيث ن�ست 

"يلتزم احلار�ص باملحافظة على  اأنه:  املادة احلادية واالأربعون بعد املائتني منه على 

االأموال املعهود اإليه حرا�ستها، وباإدارة ما يحتاج اإىل اإدارة من هذه االأموال، ويبذل يف 

ذلك عناية الرجل املعتاد، وال يجوز له بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر اأن يحل حمله يف 

اأداء مهمته كلها اأو بع�سها اأحد ذوي ال�ساأن دون ر�سا االآخرين". وحيث اإن الدائرة 

بعني  فيه  تنظر  اإمنا  وموجوداته  امل�سنع  على  احلرا�سة  فر�ص  طلب  يف  تنظر  وهي 

احلري�ص على ثبات املراكز النظامية لطريف الدعوى وبقية ال�سركاء، وخ�سية خ�سارة 

اأو  اأي منهم ملوقعه يف املنازعة نتيجة ت�سرفات الطرف االآخر مما ال ميكن �سمانه 

احليلولة دون وقوعه، اأو تدارك ما ينتج عنه من اآثار م�ستقبلية. ولذا فاإنها تقرر فر�ص 

احلرا�سة اجلزئية على امل�سنع واملتمثلة يف االإ�سراف العام فقط على النواحي االإدارية 

كل  يف  وذلك  واملحا�سبية،  املالية  االأمور  على  التامة  وال�سيطرة  والرقابة  والت�سغيلية 

من/مقر امل�سنع باالأح�ساء، ومكتب اإدارة امل�سنع بالدمام، ويف جل�سة 1429/1/24هـ 

ح�سر طرفا الدعوى، كما ح�سر املحا�سب القانوين ويف اجلل�سة قدم وكيل املدعني 

مذكرة جوابية اأفاد فيها باأن م�سنع ).....( قائم على ال�سراكة احلقيقية منذ البداية 
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ولي�ص هبة كما يزعم املدعى عليه وعلى فر�ص �سحة ذلك فيكون املدعون ملكوا يف 

هذا امل�سنع قطعًا، ومبا اأنه اتفق مع اأخوته ).....( على اإن�ساء امل�سنع منذ البداية يف 

تاريخ 1400/8/25هـ وهم �سركاء موؤ�س�سني فيه، كما هو متفق عليه يف العقد املوقع 

يف 1423/4/23هـ، ويدل على ما ذكر اأن ).....( قد اأعد عقدًا بينه وبني ال�سركاء 

و).....(   ).....( اأن   -1 �سمنها:  ومن  ال�سركة  اأ�سا�ص  متهيده  يف  اأو�سح  االآخرين 

امل�سنع  عليها  املقام  االأرا�سي  ملكية  يف  �سركاء   ).....( اأبناء  و).....(  و).....( 

املوؤ�س�سني  من  وهم  ال�سكوك،  مبوجب  امل�سنع  وجنوبي  غربي  املوجودة  واالأرا�سي 

لالأخوة  اململوكة  املزرعة  ن�سيبهم من  رهنوا  اأنهم  امل�سنع. 2-  اإن�ساء  االأ�سا�سني يف 

االأربعة الواقعة بجنب امل�سنع لدى �سندوق التنمية ال�سناعي وبنك الريا�ص للح�سول 

على قرو�ص طويلة االأجل. 3- باالإ�سافة اإىل كونهم �سركاء يف املادة االأ�سا�سية للم�سنع 

عليها  املقام  واالأرا�سي  الذكر  ال�سالفة  املزرعة  را�سي  من  امل�ستخرجة  املادة  وهي 

امل�سنع حاليًا والتي تعترب امل�سدر والغر�ص االأ�سا�ص لقيام امل�سنع وا�ستمراره وللدور 

لذا  اإن�ساء امل�سنع وتطويره،  ابنه ).....( يف  به  الذي قام  الفعال واملجهود  الرئي�ص 

وافق ).....( اأن يكون اإخوته املذكورين اأعاله مع ابنه ).....( �سركاءه منذ تاأ�سي�ص 

ال�سركة يف 1400/8/25هـ كل ح�سب ح�سته املذكورة يف العقد، وقد �سهد على هذا 

العقد بعد توقيعه من االأطراف كل من: ال�سيد )...( ، وال�سيد )...( وبح�سور )...(، 

ي�ساف اإىل ذلك اأنه توجد ورقة اأقر واعرتف فيها ).....( بح�سة كل �سريك كما هي 

 ).....( الإخوته  احل�س�ص  فيها  واأقر  1423/4/23هـ  يف  املوؤرخ  العقد  يف  موثقة 
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امل�سنع  عليها  املقام  االأر�ص  منافع  على  بناًء  كان   ).....( اأبناء  و).....(  و).....( 

ويعني بذلك: 1- الرهن الذي ا�ستح�سل عن طريق املال الالزم من �سندوق التنمية 

ال�سناعي وبنك الريا�ص للح�سول على قرو�ص طويلة االأجل الإن�ساء امل�سنع. 2- اإن 

هذه االأرا�سي اأ�ساًل اأقيم عليها امل�سنع من دون اأي مقابل مايل، وذلك لالإتفاق الذي 

املاء   -3 ال�سركة.  وبالتايل  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  اإجراءات  الإمتام  ال�سركاء  بني  جرى 

امل�ستخرج من هذه االأرا�سي والتي هي االأ�سا�ص لالإنتاج. 4- وباالإ�سافة اإىل عملهم يف 

فيهم  مبا  االأطراف  جميع  من  الورقة  هذه  ُوقعت  وقد  هذا  امل�سنع،  وتاأ�سي�ص  اإن�ساء 

قيام  اإىل  باالإ�سافة  وب�سهادة ).....( و).....( وُحررت يف 1419/3/23هـ   ).....(

على  والعمل  املخت�سة  اجلهات  لدى  ال�سراكة  باإجراءات  بالبدء  وفاته  قبل   ).....(

حتويل امل�سنع من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وت�سجيلها لدى 

اعتماد  ذلك  على  والدليل  موجودة،  ذلك  على  الثبوتية  واالأوراق  املخت�سة،  اجلهات 

ذات  �سركة  اإىل  فردية  موؤ�س�سة  من   ).....( م�سنع  بتحويل  التجارة  وزير  معايل 

م�سوؤولية حمدودة كما هو وارد بخطاب مدير عام االإدارة العامة لل�سركات بالوزارة 

عام  مدير  �سعادة  اإىل  املوجه  1423/6/23هـ  بتاريخ   ،)2374/9/528/222( رقم 

بتاريخ   )12615( برقم  الدمام  فرع  لدى  واملقيد  ال�سرقية  باملنطقة  الوزارة  فرع 

1423/7/3هـ وهذا دليل قاطع على �سحة العقد ولي�ص كما يذكر املدعى عليه، ي�ساف 

جميع  على  امل�سنع  يف  ح�سته  ببيع   ).....( وهو   ).....( ورثة  اأحد  قيام  ذلك  اإىل 

الأن  االأمر؛  بهذا  االأخري  وافق  وقد   ).....( وبني  بينه  املبايعة  هذه  ومتت  ال�سركاء 
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).....( �سريك حقيقي يف امل�سنع، والبائع اأحد ورثته، وبالفعل قد اأخذ ).....( من 

ال�سركاء ما يقابل ح�ستهم من مبالغ لهذه الن�سبة امل�سرتاة، باالإ�سافة اإىل اأنه ا�سرتى 

).....( اأرا�سي حول امل�سنع من بع�ص اإيرادات امل�سنع وق�سمها بن�سبة كل �سريك يف 

لهذه  ال�سركاء  متلك  باأن  كايف  دليل  وهذا  ال�سكوك،  يف  مو�سحة  هي  كما  امل�سنع 

االأرا�سي وباحل�س�ص املذكورة نف�سها يف العقد املوؤرخ يف 1423/4/23هـ والتي تعترب 

اأ�ساًل من االأ�سول الثابتة باأنهم �سركاء لـ).....( يف هذا امل�سنع، وال ميكن اأن يقال 

اأن هذه من االإيرادات املوزعة، ولكن يف الوقت نف�سه ال يجوز له الت�سرف بهذه االأموال 

م�سبق ح�سب  اتفاق  بينهم  كان  اإذا  اإال  يرت�سونها  ال  اأمور  �ساحبها يف  علم  دون  من 

ال�سراكة القائمة. باالإ�سافة اإىل اعرتاف ).....( بح�س�ص ال�سركاء كما هو مكتوب 

على اأحد �سور العقد، وو�سية ).....(، كذلك ن�ص على حقوق ال�سركاء )اإخوانه( يف 

1423/4/23هـ،  يف  املوؤرخ  العقد  يف  نف�سها  املذكورة  وباحل�س�ص   ).....( ال�سركة 

يف  ال�سركاء  بني  القائمة  وال�سراكة  ال�سركاء  بحق   ).....( زوجة   )...( واعرتاف 

اأنها  امل�سنع، وعلى فر�ص كانت هناك خالفات كما يذكر املدعى عليه هذا ال يعني 

ت�سر وتبخ�ص نف�سها ب�سبب هذا اخلالف فتكون غري ر�سيدة بذلك واإمنا فعلت هذا 

واحلكم  عليه،  املدعى  دفاع  قبول  عدم  بطلبه  مذكرته  وختم  ذمتها،  الإبراء  االأمر 

ب�سحة عقد ال�سركة املوؤرخ يف 1423/4/23هـ املوافق 2002/7/4م، واإثبات ال�سراكة 

ال�سركة  يف  املدعني  ون�سيب  ح�سة  وتثبيت  ال�سراكة،  هذه  يف  واأحقيتهم  للمدعني 

�سرعًا، واإثبات حقوق املدعني املالية منذ تاأ�سي�ص ال�سركة عن طريق حما�سب قانوين، 
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جل�سة  ويف  للرد،  ا�ستمهل  املذكرة  هذه  من  لن�سخة  عليهم  املدعى  وكيل  وبت�سليم 

1429/4/14هـ ح�سر وكيل املدعني، كما ح�سر وكيل املدعى عليهم )...(، كما ح�سر 

).....( و�سهد االأخري باهلل العظيم على �سحة مطالبة املدعني ح�سب ما جاء يف العقد 

الن�سب املذكورة، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى  الق�سية وعلى �سحة  املرفق مبلف 

تزويده  وجرى  منه  ب�سورة  تزويده  فجرى  العقد،  من  ن�سخة  اإعطائه  طلب  عليهم 

ب�سورة من االإقرار من ).....(، ويف اجلل�سة قدم املحا�سب القانوين املكلف تقريره 

اأفاد  1429/5/26هـ  جل�سة  ويف  2008/3/31م،  اإىل  2008/1/1م  من  الفرتة  عن 

وكيل املدعى عليهم باأن موكليه يردون �سهادة املدعو ).....( بحكم اأن هذا ال�ساهد 

قد ا�ستلم ن�سبته من االإرث وبينه وبني موكليه خالف عائلي، وبخ�سو�ص عقد ال�سركة 

حمل النظر فاإن لديه ما يثبت بطالنه وي�ستمهل الإح�سار م�ستنداته، واأو�سح املدعي 

وكالة باأنه يقيم دعواه على جميع ورثة ).....( با�ستثناء زوجته )...( وابنه ).....(، 

ويف جل�سة 1429/7/16هـ قدم وكيل املدعى عليهم مذكرة جوابية اأفاد فيها باأنه يدفع 

ببطالن عقد ال�سراكة املحرر يف 1423/4/23هـ املوافق 2002/7/4م بطالنًا مطلقًا 

نظرًا؛ الأن هذا العقد يتعار�ص مع اأحكام نظام ال�سركات ال�سعودي من ثم يعد باطاًل 

حيث ن�ست املادة رقم )234( من هذا النظام على ما يلي )تلغى جميع االأحكام التي 

تتعار�ص مع اأحكام هذا النظام( وحيث اإن العقد املزعوم حترر قبل خم�ص �سنوات من 

اإجراء من االإجراءات النظامية ل�سهره ونفاذه  اأي  وفاة مورث موكله ومل يتم اتخاذ 

ورقة  هو  املزعوم  العقد  واأن  النظام،  ن�سو�ص  ملخالفة  العقد  يوؤكد بطالن هذا  مما 
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ر�سمية م�سجلة نظامًا ومكت�سبة  اأوراقًا  اأن جتحد  للنظام وال ميكنها  عرفية خمالفة 

لقوة ال�سند الر�سمي وهو ال�سجل التجاري للم�سنع الثابت فيه اأنه من�ساأة فردية با�سم 

مورث موكله ).....( منذ )27( �سبعة وع�سرون عامًا وامل�سجل رقم )2252004565(، 

ال�سجل  وهو  الر�سمي  ال�سند  على  امل�سجل  العريف غري  العقد  بحجية  القول  اإن  حيث 

توقيع مورث  والأن  الظاهر؛  االأ�سل  الأنه يخالف  ونظامًا؛  �سرعًا  التجاري غري مقبول 

موكليه على العقد املزعوم كان يف اأثناء مر�ص املوت ومن ثم فاإنه ال يعتد بتوقيع مورث 

موكله على هذا العقد كونه �سدر منه وهو يف حالة �سحية �سيئة وفقًا للتقارير الطبية 

ال�سادر ب�ساأنه يف تلك الفرتة ومن ثم فاإن اإرادته مل تكن اإرادة حرة �سليمة، واأن العقد 

يف م�سمونه النظامي هو عقد �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وهذا العقد ال يكون نافذًا 

يف مواجهة ال�سركاء اإال بتنفيذ ال�سروط املن�سو�ص عليها نظامًا واأهمها اأن يقوم كل 

�سريك باإيداع ح�سته من راأ�ص املال يف اأحد البنوك وذلك وفقًا ملا هو وارد بن�ص املادة 

)162( من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/6( يف 1385/3/22هـ، 

وعدم وجود �سواهد على تنفيذ عقد ال�سركة املزعوم بني مورث موكله واملدعي حيث 

اأي �سند يثبت نفاذ هذا العقد يف مواجهة مورث موكله  اإن االأخري مل يقدم للدائرة 

حيث اإنه لو �سح ما يدعيه من �سحة العقد ونفاذه فاأين توزيع ن�سيبه من اأرباح امل�سنع 

طوال الفرتة املا�سية؟ واأين �سجل ح�س�ص ال�سركاء يف هذه ال�سركة؟ واأ�ساف باأنه 

يدفع ببطالن �سهادة ال�ساهد ).....( كونها �سهادة جمروحة لوجود خالفات عائلية 

بينه وبني موكله وخمالفة ملا اأقر به ال�ساهد �سمنًا من اأن امل�سنع هو ملك خا�ص ملورث 



698

موكله حيث اإنه قد تخال�ص مع موكله وباقي الورثة وا�ستلم ن�سيبه على هذا االأ�سا�ص 

ومن ثم فاإن �سهادته تخالف ما اأقر به ومت التخال�ص عليه مع موكله وباقي الورثة، كما 

اإنه من ورثة ).....(، وطلب يف ختام  اأن املذكور ال يجوز اال�ستدالل ب�سهادته حيث 

مذكرته اإدخال املدعو ).....( خ�سمًا مت�سامنًا مع موكله لي�سدر احلكم يف مواجهته 

جاء  ما  رد  واأطلب  مرياث،  من  ا�ستلمه  ما  حدود  يف  موكله  به  يلتزم  مبا  وليلتزم 

مبذكرات املدعي وكالة وااللتفات عنها واحلكم برد الدعوى لعدم االأ�سا�ص النظامي 

لها. وبا�ستالم وكيل املدعني ن�سخة من هذه املذكرة اأفاد باأنه �سبق اأن قام بالرد على 

ما جاء فيها من مذكرات، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليهم اكتفى مبا قدمه، 

كما اكتفى وكيل املدعني مبا قدمه وعليه رفعت اجلل�سة للدرا�سة، ويف جل�سة هذا اليوم 

ح�سر طرفا الدعوى، ويف م�ستهل اجلل�سة �ساألت الدائرة طريف الدعوى اإن كان لديهما 

ما يودان اإ�سافته فاأفاد وكيل املدعى عليهم باأن ال�سركة ال تقوم اإال على راأ�ص املال ومل 

يثبت تقدمي املدعني راأ�ص املال، واكتفى الطرفان بذلك وعليه رفعت اجلل�سة للمداولة. 

وبعد �سماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�سية وم�ستنداتها، وحيث 

يف  املوؤرخ  ال�سركة  عقد  ب�سحة  احلكم  طلبه  يف  تنح�سر  وكالة  املدعي  دعوى  اإن 
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يف  ح�ستهم  وتثبيت  موكليه  �سراكة  واإثبات  2002/7/4م،  املوافق  1423/4/23هـ 

ال�سركة �سرعًا، واإثبات حقوق املدعني املالية منذ تاأ�سي�ص ال�سركة عن طريق حما�سب 

قانوين. 

واحلكم  موكليه،  �سراكة  تثبيت  اإىل  الدعوى  يهدف من هذه  املدعي  وكيل  اإن  وحيث 

ب�سحة عقد ال�سركة املوؤرخ يف 1423/4/23هـ املوافق 2002/7/4م فاإن هذا النزاع 

يكون متفرعًا عن تطبيق نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 

1385/3/22هـ وتعديالته وعليه فاإن ديوان املظامل يخت�ص والئيًا بنظرها والف�سل 

فيها بناء على املر�سوم امللكي رقم )م/63( بتاريخ 1407/11/26هـ كما تخت�ص هذه 

الدائرة بنظر الدعوى والف�سل فيها وفق ما تق�سي به قرارات وتعاميم معايل رئي�ص 

الديوان املنظمة الخت�سا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين. 

فاإنه ملا كان املدعي وكالة يطلب  اإنه فيما يخ�ص نظر هذه الدعوى مو�سوعًا  وحيث 

احلكم باإثبات �سراكة موكليه يف م�سنع ).....( وبيان ح�س�سهم فيه. 

وحيث اإنه باالطالع على العقد املوؤرخ يف 1423/4/23هـ تبني الن�ص يف متهيده على 

اأن مورث املدعى عليهم ).....( يرغب يف حتويل املوؤ�س�سة اإىل �سركة ذات م�سوؤولية 

اأبناء  و).....(  و).....(   ).....(( اأ�سماوؤهم  التالية  االأطراف  اإن  وحيث  حمدودة، 

عليها  املقام  االأر�ص  ملكية  يف   -  ).....(  - االأول   الطرف  �سركاء  هم   )).....(

امل�سنع، واالأرا�سي التي غربي وجنوب امل�سنع مبوجب ال�سكوك وهم من املوؤ�س�سني 

لالأخوة  اململوكة  املزرعة  ن�سيبهم من  ُرهن  اأنهم  امل�سنع، ومبا  اإن�ساء  االأ�سا�سني يف 
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الريا�ص  وبنك  ال�سناعي  التنمية  �سندوق  لدى  امل�سنع  بجانب  والواقعة  االأربعة 

للح�سول على قرو�ص طويلة االأجل للم�ساعدة على تاأ�سي�ص امل�سنع اأعاله، وباالإ�سافة 

اإىل كونهم �سركاء الطرف االأول يف املادة االأ�سا�سية للم�سنع وهي املياه امل�ستخرجة 

من اأرا�سي املزرعة ال�سالفة الذكر واالأرا�سي املقام  عليها امل�سنع حاليًا والتي تعترب 

امل�سدر والغر�ص االأ�سا�ص لقيام امل�سنع وا�ستمراره... وقد اتفق ال�سركاء وهم بكامل 

االأهلية املعتربة �سرعًا وبعد االطالع على اآخر ميزانية معتمدة للم�سنع لدى املحا�سب 

جميع  �سحة  على  املوافقة  ومتت  ال�سرقية  باملنطقة  التجارة  وزارة  وفرع  القانوين 

ح�سابات امل�سنع حتى تاريخه ومتت املوافقة على حتويل م�سنع ).....( ليكون �سركة 

ذات م�سوؤولية حمدودة فيما بينهم وفقًا لنظام ال�سركات. 

وحيث �سهد على �سحة هذا العقد وعدم �سوريته كل من )...( و )...(. وحيث اإنه من 

املتقرر فقهًا وق�ساًء ثبوت احلقوق املالية ب�سهادة رجلني لقوله تعاىل: )َوا�ْسَت�ْسِهُدوْا 

َجاِلُكْم(، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )�ساهداك اأو ميينه( واإجماع اأهل  �َسِهيَدْيِن من رِّ

العلم على ذلك املغني )130/14(. 

وحيث مل ينكر وكيل املدعى عليهم �سحة عقد ال�سراكة املذكور واإمنا دفع ب�سوريته 

واأن مورث موكليه قد وقع حتت تاأثري املر�ص الذي جعل ت�سرفاته غري واعية. 

باأن  ال�سهود  اأمام ذات  اأق�سم  قد  باأن مورث موكليه  املدعى عليهم  وكيل  اأفاد  وحيث 

احل�س�ص التي قدمها الإخوانه هبة منه. 

باأن ).....( قد باع ح�سته يف امل�سنع ومتت املبايعة بينه  اأفاد املدعي وكالة  وحيث 
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وبني مورث املدعى عليهم ).....( الذي وقع عقد املبايعة باالأ�سالة عن نف�سه وبالنيابة 

عن باقي ال�سركاء ولذا ا�ستقطع قيمة هذه احل�سة من اأرباحهم يف �سنة ال�سراء كاًل 

ح�سب ن�سبته - واأرفق �سورًا ل�سيكات املبايعة - واأن ح�سة الوريث امل�سرتاة تدل على 

اأحقية باقي ال�سركاء، وحيث مل ينكر وكيل املدعى عليهم �سحة هذه املبايعة. 

العظيم  باهلل  و�سهد  الدائرة  اأمام   ).....( عليهم  املدعى  مورث  ابن  ح�سر  وحيث 

على �سحة مطالبة املدعني ح�سب ما جاء يف العقد املرفق مبلف الدعوى وعلى �سحة 

الن�سب املذكورة. 

وحيث ح�سر اأمام الدائرة )...( وكياًل عن زوجة مورث املدعى عليهم )...( وقدم 

اإفادة ت�سمنت اأن موكلته تقر وت�سهد بح�سة املدعي ).....( يف امل�سنع املتمثلة بن�سبة 

)15%( كما تقر وت�سهد بح�سة ورثة ).....( واملتمثلة بن�سبة )13%( كما تقر وت�سهد 

ب�سحة عقد ال�سراكة يف جميع بنوده. 

وحيث اإنه باالطالع على و�سية مورث املدعى عليهم ).....( فقد ت�سمنت تنازل مورث 

املدعى عليهم عن خم�سة ع�سر �سهمًا )15( للمدعي ).....(، وتنازله عن ثالثة ع�سر 

�سهمًا للمدعني وورثة ).....(. 

وحيث مل ينكر وكيل املدعى عليهم �سحة هذه الو�سية واإمنا دفع ب�سوريتها. 

وحيث قدم املدعي وكالة �سيكات حمررة ملوكله ).....( متثل اأرباح بع�ص ال�سنوات يف 

م�سنع املياه. 

يف  املوؤرخ  ال�سراكة  عقد  �سحة  اإىل  تذهب  الدائرة  فاإن  ذكر  ما  االأمر  اإن  وحيث 
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ذات  �سركة   -  ).....( م�سنع  يف  �سركاء  املدعني  اأن  اأو�سح  الذي  1423/4/23هـ 

م�سوؤولية حمدودة - واأن ن�سيب املدعي ).....( )15( ح�سة، وقيمة احل�سة الواحدة 

)200.000( واإجمايل قيمة احل�س�ص )3.000.000( والن�سبة املئوية هي )%15( 

واأو�سح اأي�سًا اأن ن�سيب املدعني/ ورثة ).....( )13( ح�سة، وقيمة احل�سة الواحدة 

)200.000( واإجمايل قيمة احل�س�ص )2.800.000( والن�سبة املئوية هي )%13(. 

وفيما يتعلق بطلب املدعي وكالة اإثبات حقوق موكليه املالية منذ تاأ�سي�ص امل�سنع عن 

طريق حما�سب قانوين فاإن هذا املطلب متفرع عن احلكم ب�سحة عقد ال�سراكة وثبوت 

احلكم  هذا  اكت�ساب  حال  م�ستقلة  بدعوى  ب�ساأنه  التقدم  وللمدعية  املدعية  �سراكة 

القطعية. 

وال ينال مما ذهبت اإليه الدائرة ما ذكره وكيل املدعى عليهم باأن عقد ال�سراكة �سوري 

وغري حقيقي؛ الأن املورث كان �سديد العطف والرب باإخوانه وكان يهدف اإىل رفع �ساأنهم 

�سوريًا بت�سغيلهم �سوريًا. فاإن االأ�سل �سحة العقود و�سالمتها واأنها حقيقية فاأما كونها 

�سورية فاإنها دعوى جمردة من الدليل كيف وقد �سهد على �سحة العقد وعدم �سوريته 

اثنان. 

ومبثل ذلك يجاب على دعوى �سورية و�سية مورث املدعى عليهم. 

وبخ�سو�ص ما ذكره وكيل املدعى عليهم باأن مورث موكله قد قام بالتوقيع على عقد 

يف  االأ�سل  فاإن  واعية  غري  ت�سرفاته  جعل  الذي  املر�ص  تاأثري  حتت  وهو  ال�سراكة 

بتاريخ  كان  ال�سراكة  عقد  باأن  وكالة  املدعي  اأو�سح  وقد  وال�سالمة  ال�سحة  االإن�سان 
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بتاريخ  عليهم  املدعى  مورث  وفاة  وكانت  2002/7/4م  املوافق  1423/4/23هـ 

عليهم  املدعى  مورث  قام  وقد  �سنوات   )3( تتجاوز  بينهما  واملدة  1426/6/4هـ 

ح�سة  �سراء  اتفاق  بتوقيع  خاللها   - ال�سركاء  باقي  عن  ونيابة  نف�سه  عن  اأ�سالة   -

).....(، كما اأو�سح التقرير الطبي ملورث املدعى عليهم ال�سادر من مركز الظهران 

ال�سحي واملوؤرخ يف 2003/2/1م باأن املري�ص رجل كبري يف ال�سن واع ويقظ ومدرك 

ولي�ست حالته هي تلك احلرجة. 

لذلك حكمت الدائرة باإثبات �ضراكة املدعني ).....( وورثة ).....( يف م�ضنع ).....( 

ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، 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 2/3974/ق لعام 1426هـ
رقم احلكم االبتدائي 162/د/جت/14لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 861/اإ�س/7 لعام1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/6/12هـ

�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة - ت�ضفية - اأ�ضباب الت�ضفية - بلوغ اخل�ضائر )%50( 

من راأ�س املال - ا�ضتحكام اخلالف بني ال�ضريكني- تعيني م�ضف.

ال�سركة - الن�ص يف نظام  ال�سراكة مع املدعى عليها وحل  مطالبة املدعية بت�سفية 

ال�سركات على اأنه اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة )50%( من راأ�ص 

االأجل  قبل  حلها  اأو  ا�ستمرارها  يف  للنظر  ال�سركاء  دعوة  املديرين  على  وجب  مالها 

بلغت  اخل�سائر  اأن  ال�سركة  ومدير  ال�سريك  عليه  املدعى  اإقرار   - عقدها  يف  املعني 

خالف  وجود  ثبوت   - ال�سراكة  حل  املدعية  من  وطلبه  مالها  راأ�ص  من   )%76.76(

اإدارة  على  نزاع  ووجود  م�ستحياًل  بينهما  التعاون  يجعل  ال�سريكني  بني  م�ستحكم 

ال�سركة بينهما - موؤدى ذلك: احلكم بحل ال�سركة وتعيني ).....( م�سفيًا لها للقيام 

باإجراءات الت�سفية وفقًا للنظام. 

بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )180( املادة 

1385/3/22هـ.
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املثبتة هويته ووكالته بدفرت  اأعاله  باأن وكيل املدعية  اإن وقائع هذه الق�سية تتلخ�ص 

ال�سبط تقدم لديوان املظامل بعري�سة ا�ستدعاء �سجلت ق�سية بالرقم املدون اأعاله ذكر 

فيها اأن موكلته �سركة ).....( متتلك )50%( من راأ�ص مال �سركة ).....( م�ساركة مع 

املدعو ).....( واأو�سح اأن هذا ال�سريك قد خاطب املدعية طالبًا حل ال�سراكة واإقفال 

امل�سنع، وقد وافقت موكلته عليه لكن ذلك مل يتم، وطلب وكيل املدعية اإقفال امل�سنع، 

وكف يد جميع ال�سركاء عن امل�سنع اإىل حني ف�ص ال�سراكة. 

وعقدت  الدائرة  هذه  اإىل  اأحيلت  ق�سية  الديوان  ب�سجالت  الدعوى  قيدت  اأن  وبعد 

1427/3/13هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  يف  ثم  جل�سات،  عدة  لنظرها  الدائرة 

ح�سر وكيل املدعية وح�سر حل�سوره وكيل مدير ال�سركة املدعى عليها وال�سريك فيها 

).....( وب�سوؤال وكيل املدعية عن دعوى موكله ذكر اأنها وفقًا ملا جاء بالئحة دعواه 

املقدمة وملخ�سها اأن موكلته متتلك )50%( من راأ�ص مال �سركة ).....( م�ساركة مع 

املدعى عليه ).....( وقد ت�سلم موكله منه خطابًا يطلب فيه حل امل�سنع واإقفاله وقد 

ال�سراكة  اإيقاف امل�سنع حمل  تنفيذ قرار  ح�سرت ذلك بحكم متثيلي ملوكلي ملتابعة 

اإال اأنني وجدت اأن العمل م�ستمر وامل�سنع ميار�ص ن�ساطه حتت اإدارة ال�سريك املدعى 

عليه، وخ�سية من ا�ستغالل موارد ال�سركة للم�سالح اخلا�سة ملوؤ�س�سة ال�سريك املدعى 

عليه الفردية، والتي متار�ص نف�ص الن�ساط باالإ�سافة اإىل تخوفه من ا�ستغالل االأر�سدة 
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البنكية واملديونية لدى العمالء يف ال�سوق اإىل جانب اعتبارات اأخرى اأوردها يف الئحة 

دعواه لذا فاإنه يطلب ت�سفية ال�سراكة وب�سوؤال وكيل املدعى عليه اجلواب على ما جاء 

يف الدعوى طلب مهلة لتقدمي جواب مكتوب بعد الرجوع اإىل موكله.

وكيل  حل�سوره  وح�سر  املدعية  وكيل  ح�سر  1428/3/28هـ  االأربعاء  يوم  جل�سة  ويف 

مدير ال�سركة وال�سريك فيها ف�ساألته الدائرة عن جوابه فاأجاب باأن موكله وافق على 

تخارج املدعية ويطلب االإمهال لتعيني حما�سب قانوين لعمل ميزانية مراجعة ومدققة 

ليقوم   )...( الدكتور  تعيني  واقرتح  املتخارج،  ال�سريك  لتقييم ح�سة  وذلك  لل�سركة 

بهذه املهمة، فعقب وكيل املدعية باأنه يطلب ت�سفية ال�سركة وتعيني م�سف لها وير�سح 

الت�سفية بعد الرجوع ملوكله  باأنه ال ميانع من  مكتب )...( فذكر وكيل املدعى عليه 

وكذلك فيما يتعلق برت�سيح مكتب )...(. 

ثم يف جل�سة يوم االأربعاء 1427/4/12هـ ح�سر وكيل املدعية وح�سر حل�سوره وكيل 

املدعى عليه والذي قدم مذكرة مكونة من �سفحة واحدة ذكر فيها اأن موكله ميلك 

فرع موؤ�س�سة با�سم ).....( وقد اأدخل املدعية �سركة ).....( �سريكًا له لي�سبح اال�سم 

اأبدت املدعية ال�سريكة رغبتها يف ت�سفية ال�سراكة فاإن موكله  التجاري ).....( وملا 

حما�سب  تكليف  على  الطرفان  وافق  قد  اأنه  واأو�سح  �سريكه  ح�سة  �سراء  يف  يرغب 

قانوين الإعداد املركز املايل لل�سركة وتقييم ح�سة ال�سريك املتخارج ومت�سك مبوافقة 

موكله على �سراء ح�سة ال�سريك ح�سب تقييم املحا�سب القانوين حل�س�ص ال�سركاء 

القانوين د. )...( الإعداد املركز املايل وباطالع وكيل املدعية على  ور�سح املحا�سب 
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املذكرة املقدمة يف هذه اجلل�سة ذكر اأنه ال يوافق على تخارج موكله من هذه ال�سركة 

وذلك ببيع ح�س�سه للمدعى عليه واإمنا يتم�سك بطلبه الوارد بالئحة الدعوى بت�سفية 

ال�سركة وير�سح مكتب )...( ليكون م�سفيًا لل�سركة ف�ساألت الدائرة وكيل املدعي عن 

اإن وكيل املدعية  ال�سركة، ثم  التي جتعله يتم�سك بطلبه ت�سفية  املربرات واالأ�سباب 

ذكر اأنه ال ميانع من تخارج موكله وطلب اأن يكلف مكتب )...( حما�سبون قانونيون 

للقيام باإعداد املركز املايل حيث اإنه ال يوافق على املحا�سب املر�سح من قبل املدعى 

عليه وكالة ثم طلب الطرفان من الدائرة تعيني حما�سب قانوين للقيام بهذه املهمة. 

عليها  املدعى  ووكيل  املدعية  وكيل  االأربعاء 1427/5/11هـ ح�سر  يوم  جل�سة  ثم يف 

وذكر وكيل املدعية اأنه رجع ملوكلته واأنه متم�سك بطلبه ال�سابق وهو ت�سفية ال�سركة 

وقدم مذكرة من �سفحتني مرفق بها �سور اأربع م�ستندات مكونة من ثمان �سفحات 

ت�سلم وكيل املدعى عليها ن�سخة كاملة منها. 

وقد اأو�سح وكيل املدعية يف مذكرته اأن طلبه الت�سفية يعود لعدة اعتبارات منها اأن 

و�ستمائة  مليونني  وذلك مببلغ  الريا�ص  بنك  هو   ).....( ل�سركة  الدائنني  اأكرب  اأحد 

وثالثة وت�سعني األف ريال واأن البنك قد اأبدى لهم �سفهيًا عدم موافقته على التخارج؛ 

حمل  امل�سنع  ب�سمان  ولي�ص  للمدعية  املالية  املالءة  على  بناء  منحه  مت  القر�ص  الأن 

ال�سراكة، كما اأو�سح اأن من اأ�سباب طلبه الت�سفية وجود خالف بني ال�سريكني على 

االإدارة حيث اإن املدعية قد رغبت يف تعيني املهند�ص )...( مديرًا عاما للم�سنع وهو 

االأمر الذي رف�سه ال�سريك ).....(. 
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كما اأن خ�سائر ال�سركة قد بلغت )76.76%( من راأ�ص مالها وفقًا خلطاب ال�سريك 

عليها  امل�ستحق  دينها  �سداد  ال�سركة عن  اإىل عجز  اإ�سافة  بالدعوى  املرفق   ).....(

التنمية  ل�سندوق  عليها  امل�ستحق  دينها  �سداد  عن  عجزها  وكذلك  الريا�ص  لبنك 

ال�سناعية ال�سعودي. 

كما اأن ال�سريك ).....( قد منع ممثل املدعية من دخول امل�سنع ومنعها من االطالع 

على م�ستندات ال�سركة. 

ثم اإن وكيل ال�سريك ).....( طلب مهلة ملراجعة موكله وتقدمي تعقيبه على ما جاء يف 

مذكرة املدعي. 

ثم يف جل�سة يوم االأربعاء 1429/8/20هـ ح�سر وكيل املدعية وح�سر حل�سوره وكيل 

ال�سريك ).....(، والذي قدم مذكرة مكونة من ثالث �سفحات ذكر فيها اأن موكله 

مل يقبل بتعيني املدعو )...( مديرًا لل�سركة؛ الأن ال�سركة املدعية لي�ص لها احلق يف اأن 

تنفرد باختيار مدير ال�سركة، وذكر اأن موكله بالفعل اأر�سل خطابًا اإىل املدعية ذكر 

�سورة  اإىل  مذكرته  يف  واأحال  باملائة   )%76.76( بلغت  قد  ال�سركة  خ�سائر  اأن  فيه 

اخلطاب املرفقة بها. وباطالع الدائرة على اخلطاب ات�سح لها اأنه قد ت�سمن اإقرار 

مدير ال�سركة وال�سريك فيها ).....( باأن خ�سائر ال�سركة قد بلغت )76.76%( من 

ن�سيب  بدفع  والتزامه  وديًا  ال�سركة  ت�سمن اخلطاب طلبه حل  قد  كما  مالها،  راأ�ص 

املدعية وفق تقدير تقرير املركز املايل املقدم من مكتب املحا�سب القانوين يف ال�سركة. 

ثم عقدت الدائرة لنظر هذه الق�سية عدة جل�سات جرى فيها عدة مرافعات عر�ست 
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اإىل  التو�سل  ال�سريكني، ومل ي�ستطع الطرفان  النزاع وديًا بني  اإنهاء  الدائرة  خاللها 

ال�سلح. 

اجلل�سات  يف  ذكر  عما  جممله  يف  يخرج  مل  ذلك  بعد  مرافعات  من  ورد  ما  اأن  كما 

ال�سابقة. 

ال�سركة  مدير  وكيل  حل�سوره  وح�سر  املدعية  وكيل  ح�سر  اليوم  هذا  جل�سة  يف  ثم 

عليها  املدعى  وكيل  به  تقدم  خطاب  على  الدائرة  واطلعت   ،).....( فيها  وال�سريك 

الذي  الدين  حقيقة  على  للوقوف  ال�سناعية  التنمية  �سندوق  خماطبة  فيه  يطلب 

لل�سندوق على ال�سركة. 

بلغت  اإذا  اأنه  على  ن�ست  قد  ال�سعودي  ال�سركات  نظام  املادة )180( من  كانت  وملا 

خ�سائر ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة )50%( من راأ�ص مالها وجب على املديرين 

دعوة ال�سركاء لالجتماع للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو يف حلها قبل االأجل املعني يف 

عقدها. 

وحيث اإن مدير ال�سركة وال�سريك فيها ).....( قد قرر اأن خ�سائر ال�سركة قد بلغت 

)76.76%( من راأ�ص مالها، كما اأنه قد طلب من �سريكته املدعية يف هذه الق�سية حل 

ال�سركة. 

وحيث اإنه قد تقرر ق�ساء اأن من االأ�سباب امل�سروعة التي تربر حل ال�سراكة وجود �سوء 
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تفاهم م�ستحكم بني ال�سركاء يجعل التعاون بينهم م�ستحياًل. 

وحيث اإن الظاهر من مرافعة ال�سريكني يف ال�سركة املدعى عليها وجود نزاع بينهما 

على اإدارة ال�سركة، ورغبة كل من الطرفني يف اإنهاء ال�سراكة بينهما. 

لنظام  وفقًا  وت�سفيتها  ال�سركة  بحل  احلكم  اإىل  الدائرة  معه  تتجه  الذي  االأمر 

ال�سركات ال�سعودي. 

لذلك حكمت الدائرة: بحل �ضركة ).....( وتعيني املحا�ضب القانوين )...( م�ضفياً 

لها وذلك للقيام باإجراءات الت�ضفية وفقاً للنظام. 

وباهلل التوفيق، 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 3/1429/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 174/د/جت/15لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1252/اإ�س/7 لعام1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/6/17هـ

 - ال�ضركاء  الت�ضفية - خالف  اأ�ضباب    - ذات م�ضوؤولية حمدودة- ت�ضفية  �ضركة   

انق�ضاء مدة ال�ضركة - تعيني م�ضف.

مطالبة املدعي حل وت�سفية ال�سراكة مع املدعى عليه ورد املبلغ الذي حوله املدعى 

عليه من ح�ساب ال�سركة حل�سابه اخلا�ص .

ال�سركة  رغبته يف جتديد عقد  بعدم  �سريكه  عليه  للمدعى  املدعي  اإخطار  ثبوت   -1

مدة  النتهاء  عليه  املدعى  اإنكار  عدم   - ال�سراكة  ا�ستمرار  يف  رغبته  عدم  وبالتايل 

ال�سراكة - اتفاق طريف الدعوى على تعيني م�سٍف للقيام باأعمال الت�سفية وموافقة 

الدائرة على امل�سفي ومنحه كافة ال�سالحيات - اأثره: احلكم بحل وت�سفية �سركة 

ال�سالحيات  كافة  ومنحه  لها  م�سفيًا   ).....( مكتب  وتعيني  املحدودة   ).....(

املمنوحة له مبوجب الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات. 

2- مديوينة على ال�سريك - اإقرار.

ت�سفية  اإجراءات  �سمن  املدعي  من  به  املطالب  املبلغ  رد  على  عليه  املدعى  موافقة 

ال�سراكة - اأثر ذلك: اإقراره �سراحة باملديونية - �سدور االإقرار وفق االأ�سول املعتربة 

�سرعًا وانتفاء موانعه - اأثره: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي املبلغ املطالب به. 
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املادة )15(، والباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 

)م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.

قرار جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ .

تتح�سل وقائع هذه الدعوى باأن وكيل املدعي )...( تقدم بالئحة دعوى ذكر فيها اأن 

م�سوؤولية حمدودة  �سركة ذات  باجلبيل وهي   ).....( �سركة  �سريك يف  عليه  املدعى 

ميتلك موكله )50%( من ح�س�سها وميتلك املدعى عليه ذات احل�سة، وقد حدثت 

خالفات بني ال�سريكني حيث درج املدعى عليه على خمالفة القرارات والقواعد املتفق 

اأن  اإىل  اإ�سافة  االإمارات،  اإقامة موكله يف دولة  ال�سركة م�ستغاًل  اأعمال  عليها الإدارة 

املدعى عليه قام بتحويل مبلغ قدره ثالثة ماليني ريال )3.000.000( من ح�ساب 

اأدنى م�سوغ، ونظرًا ملا �سبق فاإنه يطلب ما يلي:  ال�سركة اإىل م�سلحته اخلا�سة دون 

الفقرة )7( من نظام  املادة )15(  ال�سركة مبوجب  اأمر بحل وت�سفية  اإ�سدار  اأواًل: 

ال�سركات. ثانيًا: اأمر املدعى عليه برد املبلغ الذي حوله من ح�ساب ال�سركة مل�سلحته 

وقدره ثالثة ماليني ريال �سعودي )3.000.000( ثالثًا: اأتعاب املحاماة وقدرها مائة 

األف دوالر اأمريكي )100.000( واأرفق مع الالئحة ما راآه �سندًا لها، ويف �سبيل نظر 
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الدعوى حددت الدائرة جل�سة 1428/11/23هـ وفيها ح�سر وكيل املدعي كما ح�سر 

املدعى عليه اأ�سالة ).....( واأفاد باأنه مل ي�ستلم ن�سخة من الئحة الدعوى وقدم وكيل 

مرتجمة  ن�سخًا  وكذا  ال�سركة  ا�ستمرار  يف  الرغبة  بعدم  اإخطار  من  �سورة  املدعي 

قدم  1429/1/25هـ  جل�سة  ويف  اأ�سالة،  عليه  واملدعى  موكله  بني  جرت  ملخاطبات 

املدعى عليه مذكرة اأو�سح فيها موافقته على ما ذكره املدعي بوجود قرارات وقواعد 

والقواعد  للقرارات  خمالفة  بوجود  ذكره  فيما  ويخالفه  ال�سركة  الإدارة  عليها  متفق 

املتفق عليها ذلك اأن املدعي وكالة مل يقدم ح�سرًا لها والبينة عليها، كما اأ�ساف عدم 

�سحة ا�ستغالل تواجد املدعي يف دولة االإمارات بل كان موجودًا بال�سركة يف ال�سعودية 

 )...( للمدعو  اأوكل  حيث  واأن�سطتها  ال�سركة  اأعمال  اإدارة  بوكيليه  يبا�سر  يزال  وال 

والقواعد  للقرارات  طبقًا  وذلك   )...( االآخر  ممثله  ومعه  ال�سركة  اإدارة  يف  مهامه 

املتفق عليها بني طريف الدعوى مما ينفي زعم اال�ستغالل كما اأقر بقيامه بتحويل مبلغ 

ثالثة ماليني ريال من ح�ساب ال�سركة وذلك ب�سبب خوفه من اأن يتم اختطاف املبلغ 

من قبل املدعي على غرار ما حدث من املدعي عن طريق وكيليه وممثليه اللذين قاما 

باختطاف ال�سركة مبا فيها من عمالة وم�ستندات ووثائق وت�سهيالت متنوعة واأعمال 

اأو  اأو بعد تنفيذها؛ والأن لكل من طريف الدعوى احلق يف �سحب كامل  جار تنفيذها 

بع�ص ر�سيد ال�سركة لدى البنك منفردًا فلم يتوانى عن �سحبه، وهو على اأمت اال�ستعداد 

الإعادة ذلك املبلغ اإىل ح�ساب ال�سركة حال العثور عليها اأو يتم احلكم به، وفيما يتعلق 

بطلبات املدعي فاإنه يوافق على االأول والثاين ب�سرط ا�ستعادة ال�سركة املختطفة ثم 
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اإليه و�سع ال�سركة واملحا�سبة عن االأعمال املنفذة من قبل خاطفي  اآل  التق�سي عما 

ال�سركة واأما الطلب الثالث فهو مرفو�ص لعدم جواز ا�ستفادة املدعي من تبعات اأو�ساع 

ت�سبب يف اإيجادها باأخطائه عالوة على املبالغة يف املبلغ املطالب به كاأتعاب وبعر�ص 

املدعي  وكيل  قدم  1429/3/8هـ  جل�سة  ويف  للرد،  ا�ستمهل  املدعي  وكيل  على  ذلك 

مذكرة ذكر فيها ا�ستحكام اخلالف بني الطرفني بدليل اأن املدعى عليه اأقر بتحويله 

مبلغ ثالثة ماليني ريال خوفًا من اأن ي�سبقه �سريكه بذلك اإ�سافة اإىل اأن املدعى عليه 

وخالفًا للمادة )13( من عقد تاأ�سي�ص �سركة ).....( مل يقم باإعداد امليزانية العمومية 

2006م  العام  ميزانية  منذ  ال�سركة  ن�ساط  عن  وتقرير  واخل�سائر  االأرباح  وح�ساب 

ولذلك فاإن موكله مل ي�ستلم اأية اأرباح وال يعلم عن الو�سع املايل لل�سركة، واأكد على 

اتفقا  حيث  املدعي،  �سريكه  وبني  بينه  عليها  املتفق  القرارات  عليه  املدعى  خمالفة 

بتاريخ  التفاهم  مبذكرة  واملوؤيدة  2003/6/21م  بتاريخ  املوؤرخة  التفاهم  مبذكرة 

2004/6/21م والتي متت املوافقة عليها من الطرفني بتاريخ 2004/11/29م على 

اأن ملوكله حق اإدارة العمل التجاري بال�سركة وحتقيقًا لهذا االإتفاق قام موكله باإر�سال 

خالف  عليه  املدعى  اأن  اإال  اإ�سرافه،  حتت  التجاري  العمل  لت�سيري  قبله  من  اثنني 

االإتفاقات الواردة مبذكرة التفاهم املذكورة، وقد اأقر مبخالفته ملا هو متفق عليه من 

قرارات يف خطابه للمدعي بتاريخ 2005/10/8م، حيث برر عدم التزامه بالقرارات 

املتفق عليها ب�سبب اأنها قرارات جانبية وال تعلو على عقد التاأ�سي�ص م�سيفًا باأن املدعى 

عليه مل يعرت�ص على الطلب اجلوهري لقيام هذه الدعوى اأال وهو طلب ت�سفية �سركة 
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).....( وذكر اأ�سياء هي يف االأ�سل من �سميم اخت�سا�ص امل�سفي الر�سمي الذي يتم 

تعيينه يف حال �سدور اأمر الت�سفية واأ�سار اإىل ا�ستحقاق موكله تكاليف هذه الدعوى 

اإذ اإن املدعي يطالب بحل هذا النزاع وديًا منذ حوايل عام وباءت كل حماوالته بالف�سل 

مما ا�سطره للجوء للجهة املخت�سة، وبالتايل فاإن املدعى عليه هو ال�سبب يف اإقامة 

جل�سة  ويف  للرد،  ا�ستمهل  عليه  املدعى  على  ذلك  وبعر�ص  اأ�ساًل،  الدعوى  هذه 

اإليه عن طريق  و�سلت  قد  باأنه  فيها  ذكر  عليه مذكرة  املدعى  قدم  1429/5/27هـ 

اخلطاأ ر�سالة الكرتونية مر�سلة اإىل �سركة ).....( �سادرة من املدعو )...( - وهو 

توؤكد اختطاف  ال�سخ�سني املعنيني من قبل املدعي الإدارة �سركة ).....( وهي  اأحد 

الر�سالة  وتثبت   )...( واملدعو   )...( املدعو  وكالة  ال�سركة  قبل مديري  ال�سركة من 

ن�سوء عالقة غري م�سروعة مع اآخرين لتحقيق ذلك الغر�ص حيث قاما باال�ستفادة من 

ت�سهيالت ومرافق ال�سركة للق�ساء عليها بتحويل اأعمالها واأن�سطتها اإىل �سركة مناف�سة 

ال�سرع  وقواعد  ال�سركات  لنظام  خمالفة  ي�سكل  ذلك  وكل  خا�سة  م�سالح  فيها  لهم 

احلنيف وكذلك الرتتيبات املتفق عليها بني ال�سريكني االأمر الذي ي�ستوجب م�سائلتهما 

نظام  من   )168( للمادة  طبقًا  مدنيًا  م�سائلتهما  واأي�سًا  املخالفات  تلك  عن  جنائيًا 

يف  �سريكًا  ب�سفته  تعوي�سه  عن  بالت�سامن   ).....( و�سركة  وي�ساأالن  كما  ال�سركات. 

وذمة  اعتبارية  �سخ�سية  ذات  ب�سفتها  ال�سركة  لتعوي�ص  اإ�سافة  املت�سررة  ال�سركة 

وبال�سركة من  به  الذي حلق  ال�سرر  وذلك عن  فيها  ال�سريكني  م�ستقلتني عن  مالية 

جراء تلك املخالفات وطلب اإدخال كل من املدعو )...( واملدعو )...( مديرًا لل�سركة 
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بالوكالة بغر�ص خما�سمتهما وبعر�ص ذلك على وكيل املدعي ا�ستمهل للرد ويف جل�سة 

عن  �سيئًا  يعلم  ال  موكله  اأن  فيها  اأو�سح  مذكرة  املدعي  وكيل  قدم  1429/7/18هـ 

اأرفقها املدعى عليه وال يقر بها وهي ال تعدو كونها �سورة  الر�سالة االلكرتونية التي 

اإىل مو�سوع الدعوى ب�سلة،  اأنها ال متت  لكالم غري معروف امل�سدر وال اجلهة كما 

التجاري،  ال�سجل  يف  قيدها  تاريخ  من  تبداأ  �سنوات  خم�سة  ال�سركة  مدة  اإن  وحيث 

تتجدد تلقائيًا ملدة اأو مدد مماثلة ما مل يخطر اأي من ال�سركاء ال�سريك االآخر بعدم 

على  اأ�سهر  ب�ستة  املمدودة  اأو  االأ�سلية  مدتها  انتهاء  قبل  ال�سركة  ا�ستمرار  رغبته يف 

االأقل كما هو وارد يف البند )5( من عقد تاأ�سي�ص ال�سركة واأنه قد مت قيد ال�سركة يف 

اأخطر  وحيث  1429/9/13هـ  يف  وتنتهي  1424/9/14هـ  بتاريخ  التجاري  ال�سجل 

موكله املدعى عليه بعدم رغبته يف متديد ال�سركة طبقًا للبند )5( من عقد تاأ�سي�ص 

لل�سركة  م�سف  تعيني  عاجاًل  يطلب  فاإنه  عليه  املدعى  باإقرار  ذلك  وثابت  ال�سركة 

تخت�ص  �ساهدان  لديه  باأنه  واأفاد  للرد،  ا�ستمهل  عليه  املدعى  على  ذلك  وبعر�ص 

�سهادتهما مبو�سوع الدعوى حيث ح�سر ال�ساهد االأول املدعو )...( واأفاد قائاًل اأنه 

قبل �سنتني ون�سف كان مع املدعى عليه يعمل م�ست�سارًا ويعلم اأن املدعو )...( و)...( 

يعمالن مديرين لل�سركة وكان تعاملهما قا�سرًا مع ال�سريك ).....( ومل يكونوا يفيدوه 

مبا يجب اأن يفيد به املدير ال�سركاء و�سمع اأنهما كانا يعمالن حل�ساب �سركات اأخرى 

وُيعزز كالمه افتعال املديرين للم�ساكل داخل ال�سركة كما ح�سر ال�ساهد الثاين املدعو 

)...( واأفاد قائاًل يف �سهادته اأنه رئي�ص �سركة ).....( وُطلب منه اأن يكون ع�سوًا يف 
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جمل�ص االإدارة يف ال�سركة حمل الدعوى وعليه طلب منهم ملفات تو�سح اأعمال ال�سركة 

املالية واالإدارية والقانونية وات�سح له بعد اطالعه عليها وبعد لقائه مبدراء ال�سركة 

ال�سركة  يف  �سريك  وهو   ).....( االأخ  باأن  ذلك  النواحي  جميع  من  فيها  خلل  وجود 

ورئي�ص جمل�ص االإدارة مل يكن على اطالع كامل على جمريات ال�سركة واأعمالها وهذا 

خلل كبري يف نظام ال�سركة ذلك اأن املفرت�ص فيه اأن يكون على علم واطالع عليها كما 

 )...( وهما  لل�سركة  التنفيذيني  املدراء  اأن  ذلك  ال�سركة  اإدارة  يف  خلاًل  هناك  اأن 

و)...( اأجانب وغري مقيمني يف ال�سعودية حيث كان يذهبان ويعودان مما ي�سبب ثقة 

يعودان  وال  ال�سعودية  خارج  اإىل  يذهبا  اأن  �سيء  اأي  حدوث  عند  ميكن  بحيث  فيهم 

اأعمال  اإدارية دقيقة عن  تقارير  اأنه ال توجد  اأخطائهما كما  االإدارة  ويتحمل جمل�ص 

ال�سركة وطريقة �سريها وتعاملها كما اأن هناك خلاًل يف طريق ت�سعرية املواد اإذ ت�سعر 

للفواتري  ممرًا  تكون  ال�سركة  اإن  بحيث  ال�سركة  خارج  العائد  الربح  يكون  بطريقة 

واأ�ساف املدعى عليه تاأكيده على ما طلبه يف اجلل�سة املا�سية كما اأفاد بعدم موافقته 

على ت�سفية ال�سركة وطلب ا�ستمرار ال�سركة و�سري اأعمالها وطلب �سم االأعمال التي 

نفذت من قبل املدراء التنفيذيني واأطراف اأخرى اإىل اأعمال ال�سركة وبطلب االإجابة 

جل�سة  ويف  ال�سهود،  �سهادة  حول  ملوكله  للرجوع  ي�ستمهل  اأنه  اأفاد  املدعي  وكيل  من 

1429/10/28هـ قدم وكيل املدعي مذكرة ذكر فيها ما يلي: اأواًل: بخ�سو�ص �سهادة 

ال�سيد )...(: فلم يعني ال�سيدان )...( و)...( اإطالقًا مديرين ل�سركة ).....( �سواًء 

ر�سميًا اأو غري ر�سميًا وال ي�ستلمان رواتب اأو تعوي�ص من ال�سركة مو�سوع الدعوى، واإمنا 
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كانا يعاونان املدعى عليه تقنيًا ويف الت�سويق وتدريب موظفي ال�سركة نيابة عن املدعي 

وحتت توجيهات واإ�سراف املدعى عليه، كما اأن �سهادته �سماعية ال روؤية عيان. ثانيًا: 

بخ�سو�ص �سهادة ال�سيد )...( فقد ذكر ال�ساهد باأنه قد ُدعي ليكون ع�سوًا يف جمل�ص 

وال  عليه،  املدعى  جانب  من  فهو  بنف�سه  عليه  املدعى  هو  دعاه  ومن  ال�سركة،  اإدارة 

عالقة للمدعي به وال بدعوته ليكون ع�سوًا يف جمل�ص اإدارة ال�سركة كما اأنه وح�سب 

�سهادته مل يتفق مع املدعى عليه ليدخل يف جمل�ص االإدارة، فهذا ال�ساهد اأجنبي عن 

ال�سركة وال عالقة له بها وبالتايل لي�ص يف موقع يخوله اإبداء الراأي عن اأو�ساع ال�سركة 

باأن املدعى عليه ).....( هو  اإداري فيها علمًا  اأي خلل  اأو عن وجود  اإدارتها  وكيفية 

يدير  من  وهو  واأمورها  ال�سركة  اأعمال  بكافة  تام  علم  وعلى  لل�سركة  الفعلي  املدير 

ال�سركة  الوحيد على ح�سابات  التوقيع  البنكية و�ساحب  ال�سركة وعملياتها  ح�سابات 

وكل م�ستندات واأوراق ال�سركة النظامية بيده وحده كما اأن املدعى عليه مل يعرت�ص 

على التقارير املالية لالأعوام من 2004م اإىل 2005م والتي اأجريت بوا�سطة مراجع 

خارجي ووقع عليها املدعى عليه دون اأي تعليق اأو اعرتا�ص منه كما اأن املدعى عليه 

يحتفظ بالتقارير املالية لعام 2006م وما بعده ومل يطلع موكله عليها حتى يكون على 

علم باملوقف املايل لل�سركة. وبخ�سو�ص طلب املدعى عليه �سم )...( و)...( يف هذه 

الدعوى فاإنه يرد على ذلك باأنهما لي�سا ب�سركاء يف هذه ال�سركة القائمة بني املدعي 

املدعى عليه  وبعر�ص ذلك على  الطلب  بهذا  املدعي  ملوكله  وال عالقة  واملدعى عليه 

ا�ستمهل للرد، ويف جل�سة 1430/2/7هـ قدم املدعى عليه مذكرة ذكر فيها اأنه يقر 
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بقيام ال�سراكة بينه وبني املدعي بالكيفية التي وردت يف الئحة الدعوى ويقر بحدوث 

تلك  طبيعة  ب�ساأن  املدعي  مع  يختلف  اأنه  اإال  املدعي،  وبني  بينه  م�ستحكمة  خالفات 

اخلالفات واجلهة امل�سوؤولة عن ن�سوؤها وحتمل تبعاتها ال�سرعية والنظامية وبالتحفظ 

على مبلغ ثالثة ماليني ريال �سعودي لكي ال يختطف هذا املبلغ مثلما اختطفت ال�سركة 

من قبل عالوة على تاأمني دفع ما يلزم من م�ساريف ت�سغيلية مثل اإيجار مقر ال�سركة 

ورواتب املوظفني.. اإلخ. ويوافق على حل وت�سفية ال�سركة ب�سبب اخلالفات امل�ستحكمة 

بني الطرفني كما يوافق على طلب املدعي احلكم بحل وت�سفية ال�سركة مبوجب املادة 

اإطار  يف  �سعودي  ريال  ماليني  ثالثة  مبلغ  رد  على  يوافق  باأنه  العلم  مع   )7(  )15(

على  توزيعها  ميكن  مالية  فوائ�ص  توفرت  اإذا  الت�سفية  اإجراءات  �سمن  مقا�سة 

باأي  للوفاء  املبلغ  امل�سفي ذلك  بت�سليم  املدعى عليه  يلتزم  ال�سريكني وبخالف ذلك 

التزامات اأو مديونيات على ال�سركة جتاه الغري ال يتوفر ما يكفي للوفاء بها واأ�سار باأن 

ل�سركة  اإدارته  خالل  من  املدعي  درج  اأواًل:  يلي:  ما  هي  الرئي�سة  اخلالف  اأ�سباب 

غري  جديدة  فواتري  اإ�سدار  طريق  عن  حل�سابه  االأرباح  معظم  حتويل  على   ).....(

املدعي  قيام  اكت�سف  ثانيًا:   .).....( ل�سركة  مبالغ زهيدة  االأ�سلية وحتويل  الفواتري 

عرب وكيليه يف اإدارة ال�سركة بال�سروع يف حتويل اأعمال ال�سركة ليتم تنفيذها من دون 

علم اأو موافقة حل�ساب �سركة ).....( وكذلك �سركة ).....( التي مت اإن�ساوؤها موؤخرًا. 

ثالثًا: ا�ستغل املدعي عرب وكيليه قنوات ات�سال �سركة ).....( وعالقاتها مع عمالئها 

�سركة  ت�سويق  لغر�ص  وذلك  ال�سركة  وموردي  اجلهات  هذه  بني  اجتماعات  لرتتيب 
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).....( املناف�سة الإحاللها حمل �سركة ).....( واحتكار امل�سلحة له فقط عرب هذه 

العمالء  وبني  بينه  اأعمال  لتنفيذ  ال�سركة  مرافق  ا�ستغالل  رابعًا:  البديلة.  القنوات 

مبا�سرة ومق�سورة على م�سلحتهم فقط. وفيما يتعلق باإنكار املدعي ملا جاء يف �سهادة 

اإدارة ال�سركة مناطة باملدعو )...( واملدعو )...( نيابة عن املدعي فلم  )...( باأن 

ي�سند هذا االإنكار دليل يناق�ص ما �سبق واأن اأقر به يف مذكرته املوؤرخة يف 1429/3/8هـ، 

اأما فيما يتعلق ب�سهادة )...( فقد ادعى املدعي اأن ال�ساهد ُدعي من قبل املدعى عليه 

ليكون ع�سوًا يف جمل�ص اإدارة ال�سركة، وهذا القول غري �سحيح البتة، فلقد مت االإتفاق 

عليه من قبل املدعي واملدعى عليه باعتبار اأن ال�سيد )...( هو اأحد الكفاءات الوطنية 

عن  اأجنبيًا  يعترب  ال�ساهد  هذا  اأن  ذكر  املدعي  اأن  كما  ال�سركات،  اإدارة  جمال  يف 

ال�سركة وغري مطلع على اأمورها، واحلقيقة اأن ال�ساهد قد ُدعي لع�سوية جمل�ص اإدارة 

 )...( �سركة  ملديري  وخماطبته  اجتماعه  عند  عملها  جمريات  على  واطلع  ال�سركة 

بهذا  تدار  �سركة  اإدارة  قبوله ع�سوية جمل�ص  اأبدى عدم  وقد  املدعي  وكيلي  و)...( 

ال�سوء، واأرفق املدعى عليه امل�ستندات التالية: اأواًل: ر�سالة بوا�سطة الربيد االإلكرتوين 

بعثها )...(- اأرامكو بتاريخ 2008/5/17 اإىل )...( - الكم ال�سعودية، وقد رد عليها 

)...( الكرتونيًا يف نف�ص الر�سالة االأ�سلية ذاتها بتاريخ 2008/5/19م وهذه الر�سالة 

االإلكرتونية تثبت اأن املدعي مار�ص عن طريق وكيليه نف�ص اأعمال �سركة الكم مل�سلحته 

ومل�سلحة �سركة مناف�سة وهي �سركة ).....()...(. ثانيًا: خطاب من ال�سركة العربية 

االلكرتوين  الربيد  خطاب  �سحة  يثبت  نت(  )اأول  واالت�ساالت  االنرتنت  خلدمات 
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ثالثًا: ي�ستمل على ثالث وثائق: 1-  اأنكره املدعي.  اأن  اأعاله والذي �سبق  اإليه  امل�سار 

�سهادة تثبت اأن �سركة ).....( هي املوزع الوحيد املعتمد منتجات �سركة ).....( يف 

ال�سعودية، وهي اأكرب م�سنع ومورد الأجهزة الرادارات. 2- خطاب من )...( بتاريخ 

2005/5/11م مر�سل اإىل )...( )مدير �سركة )...( امل�سار اإليها يف ال�سهادة اأعاله( 

وذلك لعمل الرتتيبات الالزمة لالجتماع مع نائب مدير ).....( و�سمو االأمري )...( 

قائد املنطقة ال�سرقية ورئي�ص القوات البحرية، و)...( و)...( رئي�ص جمموعة )...( 

وذلك من اأجل نقل حق التوزيع من �سركة ).....(. 3- وثيقة مرفقة باخلطاب اأعاله 

لت�سويق �سركة )...( لدى �سركة )...( كي حتل حمل ).....( يف عالقتها التجارية مع 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإىل  موجهة   ).....( املدعي  من  مقدمة  فاتورة  رابعا:   .)...(

عليه  املدعى  وراء ظهر  من  ال�سعودية  اأعمال يف  املدعي مبمار�سة  قيام  تثبت   )...(

ل�سالح املدعي من دبي مبا�سرة عندما كانوا يديرون ).....( ال�سعودية. وطلب ت�سهيل 

اإمكانية احل�سول على البينة املطلوبة ب�ساأن االأعمال التي اأجنزت اأو جاري تنفيذها 

بوا�سطة �سركة )...( البحرية اأو �سركة )...( اأو �سركة ).....( دبي يف جمال اأعمال 

وااللكرتوميكانيكية  االإلكرتونية  االأجهزة  وتركيب  و�سيانة  توريد  يف  املتمثلة  ال�سركة 

واالأمن وال�سالمة واأجهزة االإنذار املبكر البحرية، وذلك مبخاطبة عدد من اجلهات 

املعنية وفيما لو تعذر ذلك، فاإنه يلتم�ص ا�ستدعاء مكتب )...( حما�سبون قانونيون، 

ب�سفته املراجع القانوين لل�سركة لعامي 2004-2005، وذلك لل�سهادة وتقدمي البينة 

كخبري يف �ساأن كيفية اإدارة ال�سركة وما يتعلق باإيراداتها وم�سروفاتها، وبعر�ص ذلك 
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على وكيل املدعي اأفاد باأنه يكتفي مبا قدمه واأكد املدعى عليه على طلبه املذكور اآنفًا 

واكتفى الطرفان مبا قدماه وعليه رفعت اجلل�سة للدرا�سة، ويف جل�سة 1430/4/18هـ 

بالتنازل عن  االأطراف  اأحد  باأن يقوم  ال�سلح وذلك  الطرفني  الدائرة على  عر�ست 

ن�سيبه يف ال�سركة مقابل مبلغ يتم االإتفاق عليه �سواء الأحدهما اأو لطرف ثالث فاأجاب 

وكيل املدعي باأن موكله يرغب يف الت�سفية وذكر املدعى عليه باأنه ال ميانع بيع ن�سيبه 

اأفهمت  لل�سركة وعليه  باالأ�سرار الالحقة  املت�سببني  وال امل�سي لكن يطالب مب�ساءلة 

بها من قبل  املدعى  االأ�سرار  البت يف  تعني  الت�سفية ال  باأن  الدعوى  الدائرة طريف 

جل�سة  ويف  م�ستقلة،  بدعوى  ب�ساأنها  يتقدم  اأن  االأ�سرار  مدعي  وعلى  عليه  املدعى 

1430/6/30هـ اأفاد الطرفان موافقتهما على قيام مكتب )...( حما�سبون ومراجعون 

ريال  األف  وع�سرون  خم�سة  قدره  مبلغ  مقابل  الت�سفية  باأعمال  للقيام  قانونيون 

طريف  الدائرة  �ساألت  1430/7/19هـ  املوافق  اليوم  هذا  جل�سة  ويف   )25.000(

اجلل�سة  رفعت  وعليه  �سبق  مبا  يكتفيان  باأنهما  فاأفادا  اإ�سافته  يودان  عما  الدعوى 

للمداولة. 

وبعد �سماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�سية وم�ستنداتها، وحيث اإن 

دعوى وكيل املدعي تنح�سر يف طلبه حل وت�سفية �سركة ).....( اململوكة بني طريف 

الدعوى منا�سفة واأمر املدعى عليه برد املبلغ الذي حوله من ح�ساب ال�سركة مل�سلحته 
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وقدرها  املحاماة  باأتعاب  واإلزامه  �سعودي )3000.000(  ريال  ثالثة ماليني  وقدره 

مائة األف دوالر اأمريكي )100.000(. 

ال�سركات  نظام  تطبيق  عن  متفرعة  مبنازعة  متعلقة  الدعوى  هذه  اإن  وحيث 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته، فاإن ديوان 

بتاريخ  رقم )م/63(  امللكي  املر�سوم  بناًء على  فيها  بالف�سل  والئيًا  املظامل يخت�ص 

بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار  على  باملوافقة  ال�سادر  1407/11/26هـ 

على  بناًء  ومكانيًا  نوعيًا  بنظرها  الدائرة  اخت�سا�ص  ينعقد  كما  1407/10/26هـ، 

قرارات وتعاميم معايل رئي�ص ديوان املظامل املنظمة لذلك. 

وحيث اإنه فيما يخ�ص نظر الدعوى مو�سوعًا، فاإنه ملا كان املدعي وكالة يطلب  حل 

وت�سفية �سركة ).....( ا�ستنادًا اإىل اأن موكله �سيك يف ال�سركة املذكورة بن�سبة )%50( 

مع  بتاريخ 1429/9/13هـ  ال�سركة  وانق�ساء مدة  الطرفني  وا�ستحكام اخلالف بني 

اإخطار املدعى عليه بعدم رغبة املدعي متديد ال�سركة طبقًا للبند اخلام�ص من عقد 

تاأ�سي�ص ال�سركة. 

الواردة يف الئحة  بالكيفية  املدعي  وبني  بينه  ال�سركة  بقيام  عليه  املدعى  اأقر  وحيث 

الدعوى. وحيث اأقر بحدوث خالفات م�ستحكمة بينه وبني املدعي واأنه بناء على ذلك 

يوافق على حل وت�سفية ال�سركة. 

اأ�سباب  اأنه مع مراعاة  ال�سركات على  املادة اخلام�سة ع�سر من نظام  وحيث ن�ست 

اأنواع ال�سركات، تنق�سي كل �سركة باإحدى االأ�سباب  االنق�ساء اخلا�سة بكل نوع من 
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التالية: 1- انق�ساء املدة املحددة لل�سركة... 7- �سدور قرار بحل ال�سركة من هيئة 

ال�ساأن، وب�سرط وجود  اأحد ذوي  بناء على طلب  التجارية  ال�سركات  ح�سم منازعات 

اأ�سباب خطرية تربر ذلك. 

وحيث ن�ست املادة اخلام�سة من عقد تاأ�سي�ص ال�سركة حمل الدعوى باأن مدتها )5( 

�سنوات تبداأ من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري وتتجدد تلقائيًا ملدة اأو مدد مماثلة 

املحددة  اأو  االأ�سلية  انتهاء مدتها  االآخر قبل  ال�سريك  ال�سركاء  اأي من  ما مل يخطر 

ب�ستة �سهور على االأقل. 

/23 املوافق  11/�سوال/1428هـ  يف  املوؤرخ  بخطابه  وكالة  املدعي  تقدم  وحيث 

االآخر يف  ال�سريك  موكله  رغبة  بعدم  ال�سريك  عليه  املدعى  الإخطار  اأكتوبر/2007م 

جتديد عقد تاأ�سي�ص ال�سركة وبالتايل عدم رغبته يف ا�ستمرار ال�سركة. 

بتاريخ  ال�سركة  انتهاء مدة  التجاري  ال�سركة  ل�سجل  للدائرة وفقًا  الوا�سح  اإن  وحيث 

1429/9/10هـ وهو االأمر الذي مل ينكره املدعى عليه. 

وحيث تقدم وكيل املدعي نيابة عن موكله بطلب حل وت�سفية ال�سركة ا�ستنادًا النق�ساء 

مدة ال�سركة وللخالفات امل�ستحكمة بني الطرفني ووافق على ذلك املدعى عليه فاإن 

ال�سركة تكون منق�سية بقوة النظام، وعليه فاإن الدائرة تذهب اإىل حل وت�سفية �سركة 

 .).....(

ومراجعون  )...( حما�سبون  مكتب  تعيني  على  الدعوى  االإتفاق بني طريف  وحيث مت 

فاإن  ريال  األف  وع�سرون  قدره خم�سة  مبلغ  مقابل  الت�سفية  باأعمال  للقيام  قانونيون 
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الدائرة تذهب اإىل تعيينه وله كافة ال�سالحيات الواردة يف الباب احلادي ع�سر من 

نظام ال�سركات. 

وبخ�سو�ص طلب املدعي وكالة اإلزام املدعى عليه باإعادة املبلغ الذي حوله من ح�ساب 

ال�سركة مل�سلحته وقدره ثالثة ماليني ريال )3000.000(. 

وحيث اأقر املدعى عليه بقيامه بتحويل مبلغ ثالثة ماليني من ح�ساب ال�سركة وذلك 

ب�سبب خوفه من اأن يتم اختطاف املبلغ من قبل املدعي. 

�سمن  مقا�سة  اإطار  يف  املذكور  املبلغ  رد  على  موافقته  عليه  املدعى  اأو�سح  وحيث 

اإجراءات الت�سفية اإذا توفرت فوائ�ص مالية ميكن توزيعها على ال�سريكني وبخالف 

ذلك يلتزم بت�سليم امل�سفي ذلك املبلغ للوفاء باأي التزامات اأو مديونيات على ال�سركة 

جتاه الغري ال يتوفر ما يكتفي للوفاء بها. 

اإذا �سدر �سحيحًا يكون حجة قطعية يف االإثبات وفي�ساًل حا�سمًا  اإن االإقرار  وحيث 

يف النزاع اأمام القا�سي، وحيث اإن اإقرار املدعى عليه قد �سدر وفق االأ�سول املعتربة 

باإظهار  اأثره  يرتب  فاإنه  موانعه  وانتفاء  �سروطه  وا�ستيفاء  اأركانه  با�ستكمال  �سرعًا 

واحلكم  به  اأقر  مبا  املقر  واإلزام  ب�سدده  اخلالف  مناط  وارتفاع  به  املعرتف  احلق 

مبوجبه االأمر الذي ثبت معه ان�سغال ذمة املدعى عليه واحلكم باإلزامه ب�سداد املبلغ 

املذكور لل�سركة. 

فقد  بال�سركة  الالحقة  باالأ�سرار  املت�سببني  م�ساءلة  عليه  املدعى  طلب  وبخ�سو�ص 

اأفهمته الدائرة باأن له اأن يتقدم ب�ساأن ذلك بدعوى م�ستقلة �سد من يراه �سببًا الإحلاق 
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ال�سرر بال�سركة. 

املدعى عليه ).....( بدفع مبلغ قدره  اإلزام  اأواًل:  الدائرة مبا يلي:  لذلك حكمت 

وت�ضفية  حل  ثانياً:   .).....( ل�ضركة   )3000.000( �ضعودي  ريال  ماليني  ثالثة 

�ضركة ).....(. ثالثاً: تعيني مكتب املحا�ضب )...( حما�ضبون ومراجعون قانونيني 

م�ضفياً ل�ضركة ).....( وله كافة ال�ضالحيات املمنوحة له مبوجب الباب احلادي 

ع�ضر من نظام ال�ضركات، وذلك ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، 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 2/2840/ق لعام 1424هـ
رقم احلكم االبتدائي 54/د/جت/10 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1756/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/12/28هـ

�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة - مدير - تعوي�س عن عزل مدير - اأ�ضباب التعوي�س 

عن العزل.

مطالبة املدعي اإلزام ال�سركة املدعى عليها بدفع تعوي�ص له مقابل ال�سرر احلا�سل 

جراء قرار عزله عن اإدارة ال�سركة وتوقف مرتبه ال�سهري ومكافاآته ال�سنوية - احلكم 

بالتعوي�ص ي�ستلزم وقوع خطاأ و�سرر وعالقة �سببية بينهما - الن�ص يف نظام ال�سركات 

على جواز عزل املديرين املعينني يف عقد ال�سركة اأو قرار م�ستقل دون اإخالل بحقهم 

اأحقية  يعني  الئق،  غري  وقت  يف  اأو  مقبول  مربر  بغري  العزل  وقع  اإذا  التعوي�ص  يف 

ال�سرعي  اأن اجلواز  فقهًا  املقرر   - العزل  ا�ستخدام حقهم اجلوازي يف  ال�سركاء يف 

يعد �سررًا يف  ال  ال�سنوية  املدعي  ومكافاآت  ال�سهري  الراتب  توقف   - ال�سمان  ينايف 

حقيقته؛ الأن املدعي كان يتقا�ساه مقابل اإدارته لل�سركة، اأما وقد وقع عزله دون خطاأ 

ومل يوؤد عماًل بعد العزل ي�ستحق عليه راتب اأو مكافاأة - موؤدى ذلك - رف�ص الدعوى. 

بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )168( املادة   

1385/3/22هـ املعدلة مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/22( بتاريخ 1412/7/30هـ .
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اإىل  تقدم  اأنه  يف  فيها  احلكم  الإ�سدار  الكايف  بالقدر  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�سل 

املحكمة االإدارية مبنطقة مكة املكرمة - حمافظة جدة املدعي وكالة/)...( بالئحة 

�سركة ذات  �سركة ).....(  املديرين يف  اأن موكله ُعني ع�سو جمل�ص  ت�سمنت  دعوى 

املوافق  1424/2/14هـ  يف  املوؤرخ  ال�سركاء  قرار  مبوجب  وذلك  حمدودة،  م�سوؤولية 

املديرين )...( قرر عزله  برئي�ص جمل�ص  تتعلق  والأ�سباب �سخ�سية  2003/4/16م، 

من جمل�ص املديرين، واأن هذا القرار يخالف ن�ص املادة )168( من نظام ال�سركات 

اأو يف عقد  "ال يجوز عزل املديرين املعينني يف عقد ال�سركة  التي تن�ص على التايل: 

لنظام  خمالف  ت�سرف  باأي  يقم  مل  املدعي  اإن  وحيث  �سرعي"،  مب�سوغ  اإال  م�ستقل 

يف  وطلب  لعزله،  �سرعي  م�سوغ  يوجد  ال  فاإنه   )168( املادة  لن�ص  وتطبيقًا  ال�سركة 

وطالب  �سرعي،  م�سوغ  وجود  لعدم  ال�سركة  اإدارة  من  عزله  قرار  اإلغاء  دعواه  ختام 

باالحتفاظ بحقه يف املطالبة بالتعوي�ص عن ال�سرر. 

وقد قيدت هذه الدعوى ق�سية بالرقم املذكور يف مقدمة هذا احلكم، ثم اأُحيلت اإىل 

هذه الدائرة فبا�سرت نظرها؛ حيث اإنه يف جل�سة 1425/1/17هـ ح�سر وكيال الطرفني 

املثبتة هويتهما ووكالتهما مبح�سر ال�سبط، وب�سوؤال املدعي وكالة عن دعواه قرر اأنها 

على وفق ما جاء بالئحة الدعوى املر�سودة اأعاله، وب�سوؤال املدعى عليه وكالة اجلواب 

قدم مذكرة طلب يف ختامها تكليف املدعي بتقدمي �سورة من قرار تعيينه وقرار عزله 
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اللذين اأ�سار اإليهما يف دعواه، وكذلك تو�سيح وحتديد ماهية االأ�سباب ال�سخ�سية التي 

يزعم اأنها وراء قرار عزله. ت�سلم املدعي وكالة ن�سخة من هذه املذكرة، وطلب مهلة 

للرد. 

ل�سركة  معدل  تاأ�سي�ص  عقد  من  ن�سخة  وكالة  املدعي  قدم  1425/4/5هـ  جل�سة  ويف 

املباين ذكر اأنه هو الذي يثبت اأن موكله كان مديرًا لل�سركة حمل الدعوى، اأما ما يتعلق 

بقرار عزله فموكله مل ُيزود بن�سخة من قرار عزله ولكن اأُر�سل اإليه عدة خطابات تفيد 

وقف م�ستحقاته املالية كمدير لل�سركة، واملدعى عليه ال ينكر قرار عزل ملوكله. ت�سلم 

املدعى عليه وكالة ن�سخة من هذا امل�ستند، وقرر اأنه قد مت عزل املدعي من قبل موكله، 

وطلب مهلة ليقدم مذكرة يبني فيها تاريخ العزل واأ�سبابه. 

ويف جل�سة 1425/10/14هـ ح�سر الطرفان، وقدم املدعى عليه وكالة مذكرة جوابية 

مرفق بها �سورة مرفقني ذكر فيها: اأن قرار ال�سركاء املوؤرخ يف 1424/2/14هـ والذي 

ي�سجل  ومل  العدل  كاتب  من  يوثق  مل  مبدئيًا  قرارًا  كونه  يعدو  ال  املدعي  به  يتم�سك 

بتعديل عقد  واأ�سدروا قرارًا  تراجعوا عنه  ال�سركاء قد  واأن  التجارية،  ال�سجالت  يف 

هذا  �سمل  ولقد  1424/8/22هـ  بتاريخ  عدل  كاتب  قبل  من  موثقًا  ال�سركة  تاأ�سي�ص 

القرار تعدياًل لبند االإدارة ومل يذكر فيه املدعي؛ الأن ال�سركاء راأوا اأنه ال ي�سلح لهذا 

املن�سب خا�سة واأنه نا�سب العداء لل�سركاء باإقامة دعوى �سد موكله، كما اأن املدعي 

قد ا�ستند يف دعواه اإىل ن�ص املادة )168( من نظام ال�سركات واملوؤ�س�سات والتي األغيت 

ومت تعديلها مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/22( يف 1412/7/30هـ واأ�سبح 
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ن�سها على ال�سكل التايل: "يجوز لل�سركاء عزل املديرين املعينني يف عقد ال�سركة اأو 

قرار م�ستقل دون اإخالل بحقهم يف التعوي�ص اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو يف 

وقت غري الئق"، ومن هنا فيكون ال�سركاء قد مار�سوا حقهم النظامي يف العزل متى 

�ساءوا وفقًا لن�ص املادة )168( من نظام ال�سركات املعدلة االآنف ذكرها التي اأعطت 

ال�سركاء حق عزل املديرين املعينني متى �ساءوا. وطلب يف ختام مذكرته �سرف النظر 

عن دعوى املدعي لعدم جواز اإلغاء القرار الذي اأ�سدره ال�سركاء. 

�ستة  �سور  بها  مرفق  برده  مذكرة  وكالة  املدعي  قدم  1425/10/23هـ  جل�سة  ويف 

لالطالع  اأجاًل  فطلب  ومرفقاتها  منها  ن�سخة  وكالة  عليها  املدعى  ت�سلم  م�ستندات 

املذكرة  ا�ستملت هذه  وقد  امل�ستندات عليها،  ملوكلته وعر�ص هذه  الرجوع  بعد  والرد 

على ما يلي: اأن كون قرار تعيني موكله كان مبدئيًا غري �سحيح، بل اإنه مار�ص مهام 

عمله وانعك�ص ذلك على نتائج ال�سركة وحققت اأرباحًا طائلة بخالف ال�سنني ال�سابقة، 

 )%2.5( ن�سبة  له  �سرفت  وقد  2001م  ال�سابق  للعام  ال�سركة  ميزانية  ذلك  ويثبت 

واملكافاآت  الرواتب  واأن �سرف  املرفق رقم )1، 2، 3(،  االإدارة - ح�سب  اأرباحًا عن 

طوال مدة اإدارته يو�سح اأن قرار التعيني مل يكن مبدئيًا، كما اأنه ال �سحة اأنه نا�سب 

العداء لل�سركاء؛ الأن قرار عزله كان يف 1424/8/10هـ - كما يف امل�ستندات املرفقة 

-، وطلب يف ختامها مذكرته اإلزام املدعى عليه ت�سليمه الرواتب والن�سبة ال�سنوية عن 

�سنتني كاملتني منذ عزله تعوي�سًا عن ال�سرر الذي حلق به، ومقدار هذا التعوي�ص 

الن�سبة  عن  ريااًل   )8.936.548( ومبلغ  �سنتني  رواتب  عن  ريال   )4.800.000(
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ال�سنوية ملدة �سنتني. 

املباين ممثلة يف  اأنه يخت�سم �سركة  املدعي وكالة  ويف جل�سة 1427/10/21هـ قرر 

بهذه  واإبالغها  لل�سركة  الكتابة  الدائرة  من  وكالة  املدعي  وطلب  كانت،  اأيًا  اإدارتها 

الق�سية ال�ستكمال الرتافع فيها. 

ويف جل�سة 1428/5/11هـ ح�سر املدعي وكالة، كما ح�سر وكيل املدعى عليه وقدم 

مذكرة مرفق بها �سورة �سهادة ت�سجيل �سركة املباين وجاء فيها: اأن اإلغاء قرار ف�سل 

اللجان  بها  تخت�ص  بالتعوي�ص  واملطالبة  له  وامل�ستحقات  الرواتب  و�سرف  املدعي 

العمالية وال تقع �سمن االخت�سا�ص التجاري لديوان املظامل، اإ�سافة اإىل اأن املدعي 

اأية  عن  م�سوؤولة  لي�ست  ال�سركة  فاإن  وبالتايل  �سخ�سية  الأ�سباب  كان  عزله  اأن  ذكر 

اأ�سرار حلقت به، وعليه اإثباتها، واإثبات م�سوؤولية من ت�سبب بها، ومطالبته بالتعوي�ص 

اإن كان له مقت�سى، وطلب يف ختامها احلكم ب�سرف النظر عن الدعوى. ت�سلم املدعي 

اأنه يكتفي مبا �سبق تقدميه، فطلبت منه الدائرة تقدمي ما  وكالة ن�سخة منها فقرر 

يثبت اأن حلوق ال�سرر مبوكله كان نتيجة لقرار عزله، وتقدمي ما يثبت ذلك، وتقدمي 

امل�ستندات املثبتة لقيمة ال�سرر، فطلب مهلة لذلك. 

ويف جل�سة هذا اليوم 1430/4/1هـ طلبت الدائرة من املدعي وكالة اأن يح�سر طلباته 

وقدره  بدفع مبلغ  املدعى عليه  اإلزام  ينح�سر يف  باأن طلبه  فاأجاب  الدعوى  يف هذه 

ترتب على موكله جراء عزله عن  الذي  ال�سرر  ريااًل وذلك مقابل   )8.736.548(

اإدارة ال�سركة، ثم طلبت منه الدائرة اأن يح�سر ال�سرر املرتتب على موكله واملقابل 
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للمبلغ حمل الدعوى فاأجاب باأن ال�سرر ينح�سر يف توقف املرتبات ال�سهرية واملكافاآت 

ال�سنوية ملوكله بعد عزله التي كان يتقا�ساها مقابل اإدارته لل�سركة دون م�سوغ �سرعي، 

ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �سبق تقدميه، وطلبا الف�سل يف الق�سية. 

مببلغ  تعوي�ص  بدفع  عليها  املدعى  مطالبة  يف  دعواه  ح�سر  قد  املدعي  اإن  وحيث 

اإدارة  عن  عزله  جراء  ح�سوله  يدعي  الذي  ال�سرر  مقابل  ريااًل   )8.736.548(

ال�سركة من غري م�سوغ، واملتمثل يف توقف املرتبات ال�سهرية واملكافاآت ال�سنوية التي 

كان يتقا�سها مقابل اإدارته لل�سركة. 

اإن  وحيث  الدعوى،  حمل  للمبلغ  املدعي  ا�ستحقاق  تنكر  عليها  املدعى  اإن  وحيث 

املتمثلة يف: اخلطاأ وال�سرر والعالقة  اأركانه  اإال بتحقق  به  التعوي�ص ال ميكن احلكم 

ال�سببية بينهما. 

وحيث اإن اخلطاأ مل يقع من املدعى عليها؛ وذلك اأنه بعزلها للمدعي اإمنا ا�ستعلمت 

حقًا جائزًا لها مبوجب نظام ال�سركات يف مادته رقم )168( املعدلة مبوجب املر�سوم 

لل�سركاء  )يجوز  اأنه  على  تن�ص  والتي  بتاريخ 1412/7/30هـ،  رقم )م/22(  امللكي 

عزل املديرين املعينني يف عقد ال�سركة اأو قرار م�ستقل دون اإخالل بحقهم يف التعوي�ص 

اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو يف وقت غري الئق(، فهذه املادة وا�سحة يف جواز 

العزل، ومن املقرر فقهًا اأن اجلواز ال�سرعي ينايف ال�سمان. 
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يدعي ح�سوله يف  الذي  ال�سرر  قد ح�سر  املدعي  اأن  فبما  ال�سرر،  بخ�سو�ص  واأما 

توقف املرتبات ال�سهرية واملكافاآت ال�سنوية، وعدم �سرفها له بعد عزله، والتي كان 

اأن  لل�سركة، فاإن ما يدعيه يف احلقيقة ال يعد �سررًا؛ وذلك  اإدارته  يتقا�سها مقابل 

الرواتب واملكافاآت التي كان يتقا�ساها املدعي من املدعى عليه مقابل اإدارته لل�سركة 

اإمنا هي يف حقيقتها اأجرة عما يقوم به من االإدارة، فهو يف احلقيقة اأجري لدى املدعى 

عليه، وهذه االأجرة اإمنا ت�ستحق مقابل العمل، وحيث اإن املدعي مل يقم بعد عزله باأي 

الذي  االأمر  فيها،  التي ح�سر مطالبته  واملكافاآت  الرواتب  تلك  ي�ستحق مقابله  عمل 

تنتهي معه الدائرة اإىل رف�ص الدعوى. 

املظامل  ديوان  اخت�سا�ص  وكالة من عدم  املدعى عليه  به  دفع  ما  ينال من ذلك  وال 

الدوائر  به  تخت�ص  مما  الطرفني  بني  النزاع  اأن  وذلك  الدعوى؛  هذه  بنظر  والئيًا 

التجارية بديوان املظامل؛ اإذ هو متعلق باملادة رقم )168( من نظام ال�سركات امل�سار 

اإليها اأعاله. 

لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى.  

وباهلل التوفيق، 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 1/34/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 349/د/جت/27 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 205/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/3/16هـ

1- �ضركة - �ضفة -متثيل ال�ضركة - رئي�س جمل�س االإدارة.

2- �ضركة - طلب �ضرف اأرباح - تكييف الدعوى - اإثبات �ضركة - الدفع بال�ضورية 

التهمة يف   - القا�ضرة  االإقرار  اإقرار - حجية   - ال�ضد - ميني  �ضروطه - ورقة   -

االإقرار - خمال�ضة �ضورية - ح�ضة يف �ضركة - قب�س احل�ضة.

مطالبة املدعية باأرباحها من ال�سركة - حقيقة اخلالف بني الطرفني هو النزاع يف 

اأ�سل عقد ال�سركة هل هو حقيقي اأو �سوري -  العقد ال�سوري عقد يظهره الطرفان 

العقد  الإثبات  ي�سرتط    - الأحدهما  اأو  لهما  اآخر  ت�سرف  اأو  غر�ص  حقيقة  الإخفاء 

ال�سوري تو�سيح الغر�ص منه والبينة على ال�سورية وتقدمي من يدفع بال�سورية ورقة 

ال�سد التي ن�ساأت عرفًا يف غالب املعامالت احلديثة الإثبات �سورية العقد اأو الت�سرف 

االآخر - عدم تقدمي املدعى عليه بينة على دفعه ب�سورية عقد ال�سراكة مع املدعية 

- اأثره: بقاء العقد �سحيحًا؛ الأن االأ�سل هو �سحة العقود - عدم �سحة ا�ستناده اإىل 

اأن املدعية مل تقدم اأية ح�سة يف ال�سركة؛ الأنه ال ي�سرتط اأن تكون احل�سة مدفوعة 

بل قد تكون هبة انعقدت ملكيتها للمدعية بعد قبولها وقب�سها - اال�ستناد اإىل ورقة 

رح الإقرار الطرفني ب�سوريتها.  املخال�سة مطَّ
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3- تنازل عن ح�ضة - ت�ضرف وكيل - دعوى منظورة.

من  به  قاما  فيما  عليه  املدعى  ابني  ت�سرف  باإبطال  ق�سائية  دعوى  املدعية  اإقامة   

التنازل عن احل�س�ص ل�سالح زوجة املدعى عليه الثانية و�سدور احلكم بعدم قبول 

تنازل عن  ملن  منعقدة  ال�سفة  اأن  على  تاأ�سي�سًا  �سفة  على غري ذي  لرفعها  الدعوى 

االأ�سهم، وهما وكيال املدعية واالعرتا�ص عليه اأمام هيئة التدقيق -موؤدى ذلك: ثبوت 

ح�سة املدعية يف ال�سركة املدعى عليها منذ تاريخ اإن�سائها اإىل حني هذا التنازل اأما 

بعد تاريخ التنازل فهو حمل نزاع منظور اأمام دائرة اأخرى فيرتك اأمره لواليتها يف 

الف�سل فيه. 

بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )232( املادة 

1385/3/22هـ .

"نقل  وم�سمونه:  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

اخت�سا�سات هيئات ح�سم املنازعات التجارية املن�سو�ص عليها يف النظم والقرارات 

مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�سركات اإىل ديوان املظامل" .

تقدم وكيل املدعية بعري�سة دعوى ذكر فيها اأنه يطالب املدعى عليه بن�سيب موكلته 
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من اأرباح ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 2006/12/31م. 

�سورية  املدعية  �سركة  باأن  عليه  املدعى  وكيل  اأجاب  1429/5/8هـ  يوم  جل�سة  ويف 

ولي�ست حقيقية واأن هناك �سهادة خمال�سة واإبراء ذمة موقعة يف 2007/8/5م تربئ 

فيها املدعية رئي�ص واأع�ساء جمل�ص االإدارة براءة تامة واأ�ساف اأن هناك اإقرارًا من 

)...( عن نف�سه وعن بقية ال�سركاء اأن ال�سركة مملوكة بالكامل للمدعى عليه. وقد 

دليل  ال  ال�سورية  اأن دعوى  املدعية يف جل�سة 1429/7/5هـ مبا حا�سله  وكيل  عقب 

اأن يتم ت�سليم املدعية  اأنه من املعتاد  عليها واأن ورقة املخال�سة املوقعة كانت ب�سبب 

ح�ستها من االأرباح عن طريق �سيك ال ي�سلم اإليها بل يودع يف ح�سابها بعد توقيعها 

مقدمًا على اإبراء ذمة ال�سركة من تلك االأرباح وهذا ما جرى. 

هذه  حجز  الدائرة  وراأت  قدماه  مبا  اكتفاءهما  الطرفان  قرر  اليوم  هذا  جل�سة  ويف 

الق�سية واإ�سدار حكمها فيها. 

للتجارة   ).....( �سركة  اأرباح  من  موكلته  بن�سيب  يطالب  املدعية  وكيل  اإن  وحيث 

وال�سناعة للعام املايل املنتهي يف 2006/12/31م. 

وحيث اإن النزاع النا�سئ عن تطبيق نظام ال�سركات تخت�ص الدوائر التجارية بنظر 

الدعاوى فيه مبوجب املادة رقم )232( من نظام ال�سركات، وقرار جمل�ص الوزراء 

رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ
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وحيث اإن املدعى عليه يف هذه الق�سية هو رئي�ص جمل�ص االإدارة واملمثل النظامي لها 

فاإن ال�سفة يف الدعوى منعقدة للطرفني. 

املتقرر  اإنه من  العقد، وحيث  الدعوى ب�سورية  اإن وكيل املدعى عليه قد دفع  وحيث 

لغر�ص يح�سل  ما  اإخفاء حقيقة  به  ويراد  الطرفان  ال�سوري عقد يظهره  العقد  اأن 

كبيع  اأي  ")وكذا(  البيع:  �سروط  يف  القناع  ك�ساف  يف  قال  اأحدهما،  اأو  للمتعاقدين 

التلجئة )بيع الهازل( فهو باطل الأنه مل ترد حقيقته )وتقبل منه( اأي من البائع: اأن 

البيع وقع تلجئة اأو هزاًل )بقرينة( دالة على ذلك )مع ميينه( الحتمال كذبه، فاإن مل 

توجد قرينة مل تقبل دعواه اإال ببينة". وي�سرتط الإثبات �سورية العقد: تو�سيح الغر�ص 

اأن  البينة على ال�سورية، والغالب يف املعامالت املحدثة  من العقد ال�سوري وتقدمي 

الظاهر  العقد  اأن  فيها  يثبت  ال�سد  ورقة  ت�سمى  بورقة  بال�سورية  يدفع  من  يحتفظ 

على  بينة  اأي  يقدم  مل  عليه  املدعى  اإن  وحيث  االأمر.  حقيقة  فيه  ويبني  مرادًا  لي�ص 

بطريقة  العقد  هذا  يف  منها  واملراد  ال�سورية  من  الغر�ص  اأو�سح  وال  العقد  �سورية 

مقنعة، واالأ�سل �سحة العقد وعدم ال�سورية ما مل يقم دليل ينقل عن هذا االأ�سل. 

بل الثابت لدى الدائرة خالف ذلك فاإن املدعية قد �سرف لها اأرباح عن العام املايل 

العقد  يدل على �سحة  وهذا  الراجحي  بنك  امل�سروف على  ال�سيك  2005م مبوجب 

وعدم ال�سورية.

حقيقة  اأن  اإال  املذكورة،  املالية  ال�سنة  اأرباح  �سرف  يف  كانت  واإن  الدعوى  اإن  وحيث 

�سوري،  اأم  حقيقي  هو  هل  ال�سركة  عقد  اأ�سل  يف  النزاع  هو  الطرفني  بني  اخلالف 
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والت�سل�سل املنطقي الق�سائي يقت�سي الف�سل يف هذه اجلزئية قبل الف�سل يف مو�سوع 

�سرف االأرباح.

عليه يف حال  املدعى  اأخذ ميني  تقت�سي  الدعاوى  ك�سائر  ال�سورية  دعوى  اإن  وحيث 

عجز عن اإثبات ال�سورية، فقد اأفهمت الدائرة وكيل املدعية اأن له ميني خ�سمه فذكر 

اأنه ال ير�ساها. وعليه، فاإن الدائرة تنتهي اإىل ثبوت �سراكة املدعية على النحو املثبت 

يف عقد ال�سركة.

وال يوؤثر يف ذلك ما دفع به وكيل املدعى عليه من اأن املدعية مل تقدم اأي ح�سة يف 

ال�سركة، فاإنه ال ي�سرتط اأن تكون احل�سة مدفوعة بل قد تكون هبة انعقدت ملكيتها 

للمدعية بقب�سها.

وال يوؤثر يف ذلك ما دفع به وكيل املدعى عليه من ورقة املخال�سة واإبراء الذمة املدفوعة 

من املدعية فاإنه مبواجهة الطرفني بها ذكرا جميعا باأنها خمال�سة �سورية، فاملدعية 

وقعت  اأنها  هو  وماح�سل  االأرباح،  ت�ستلم  لكي  املخال�سة  على  توقع  كانت  اأنها  تذكر 

على املخال�سة دون ا�ستالم االأرباح، وذكر وكيل املدعى عليه حينما طلب من موكله 

اليمني على عدم �سورية املخال�سة، باأن هذه املخال�سة والعقد وجميع االأوراق �سورية. 

وبالتايل فلي�ص اأمام الدائرة بعد اإقرار الطرفني ب�سورتيها اإال اأن تطرحها. وال يوؤثر يف 

ذلك االإقرار املن�سوب اإىل )...( باأن ال�سركة مملوكة بالكامل لوالده اإذ اإن ذلك اإقرار، 

واالإقرار حجة قا�سرة ال ت�سري على الغري. كما اأن )...( متهم يف هذا االإقرار لكونه 

ابنًا للمدعى عليه من غري املدعية.
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واأما حكم الدائرة التجارية الثانية يف الق�سية املرفوعة من املدعية �سد املدعى عليه 

 )...( وكيلها  ت�سرف  باإبطال  املدعية  فيه  تطالب  والذي    )...( اجلديدة  وزوجته 

اأبناء املدعى عليه من غري املدعية - فيما قاما به من  و)...( ابني املدعى عليه - 

الدعوى لرفعها  التنازل عن احل�س�ص ل�سالح )...( وقد ق�سى احلكم بعدم قبول 

واأن ال�سفة منعقدة ملن تنازل عن االأ�سهم وهما وكيالها وقد �سدر  على غري �سفة 

هذا احلكم يف 1429/5/22هـ وهو حتت التدقيق، فاإن الدائرة تنتهي اإىل ثبوت ح�سة 

املدعية يف ال�سركة منذ تاريخ اإن�سائها اإىل حني هذا التنازل ويثبت لها جميع حقوق 

لدى  منظورة  اأخرى  ق�سية  هذه  فاإن  التنازل  تاريخ  بعد  واأما  والتزاماتها،  ال�سركة 

الدائرة التجارية الثانية مرتوكة ملا تنتهي اإليه تلك الق�سية وال والية للدائرة عليها. 

للتجارة   ).....( �ضركة  يف   ).....( املدعية  �ضراكة  بثبوت  الدائرة:  حكمت  لذلك 

والزراعة وفق عقد تاأ�ضي�س ال�ضركة املوؤرخ يف 1418/8/1هـ ملا هو مبني يف االأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، 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 3/1111/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 171/د/جت/15لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 209/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/3/16هـ

�ضركة- �ضراكة موؤقتة - تاأقيت العقد- �ضراكة معلقة على �ضرط - ميني - مكافاأة 

اأع�ضاء جمل�س االإدارة.

�سريكًا  واإدخاله  تاأ�سي�سها  عقد  بتعديل  عليها  املدعى  ال�سركة  اإلزام  املدعي  مطالبة 

فيها واإجراء حما�سبة �ساملة عن م�ساريعها وحتديد اأرباحه ال�سنوية، واإثبات ح�سته 

تاأقيت   - االإدارة  جمل�ص  ع�سوية  مكافاأته عن  واحت�ساب  االأرباح  من   )%11( بن�سبة 

العقد وانتهائه - اأثره: عدم ثبوت ال�سراكة واالأحقية يف االأرباح وعدم اأحقية املدعي يف 

تعديل عقد تاأ�سي�ص ال�سركة واإدخاله �سريكًا فيها - الن�ص يف العقد املربم بني الطرفني 

واأن  م�ستقباًل،  م�ستدمية  �سراكة  لتكوين  توطئًة  والت�سامن  االحتاد  رغبتهما يف  على 

مدة العقد �سنتان وال جتدد ملدة اأخرى وعند انتهائها يراعى تقييم امل�ساريع وتقييم 

تكون  واأن  ال�سركات،  نظام  ح�سب  ر�سمية  �سراكة  لتكوين  منفردين  الطرفني  اأعمال 

املدعى  اإدارة  جمل�ص  ا�سرتاط   - التقييم  �سوء  وعلى  االإتفاق  ح�سب  امل�ساركة  ن�سبة 

عليها لعملية الدمج النهائي ملكتب املدعي تقدمي املدعي اال�سم والرتخي�ص الهند�سي 

وحل م�ساكل حت�سيل م�ستحقاته عن امل�ساريع التي قام بها - ثبوت اأن املدعي موظف 

اليمني  املدعي توجيه  ال�سبب - رف�ص  لهذا  يتم جتديد ترخي�سه  قطاع حكومي ومل 
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احلا�سمة للمدعى عليهم على دخوله يف اأ�سل ال�سراكة معهم وعلى ا�ستحقاقه ن�سبة 

)11%( من االأرباح - اأثر ذلك: عدم ثبوت ال�سراكة واالأرباح 

- ح�سور االجتماعات ملناق�سة عقد التاأ�سي�ص واالأو�ساع املالية ال يعني ثبوت ع�سوية 

جمل�ص االإدارة وا�ستحقاق مكافاآته - ح�سور املدعي الجتماعات جمل�ص اإدارة ال�سركة 

املدعى عليها دون تعيينه ر�سميًا ع�سوًا فيها، واإدراج ا�سمه خطئًا يف حم�سر االجتماع 

ملناق�سة  اإدارة  لتحديد موعد عقد جمل�ص  املدعي طلبًا  اإر�سال   - املجل�ص  باأنه ع�سو 

وعدم  االإدارة  مبجل�ص  ع�سويته  ثبوت  عدم  اأثره:   - املالية  واالأو�ساع  �سريكًا  دخوله 

ا�ستحقاق مكافاأة له عن تلك الع�سوية - موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى.  

 نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ .

اأنه  باأن وكيل املدعي/ )...( تقدم بالئحة دعوى ذكر فيها  الدعوى  تتح�سل وقائع 

بتاريخ 1425/1/10هـ املوافق 2004/3/1م مت اإبرام عقد مدته �سنتان، للت�سامن يف 

تنفيذ م�ساريع اال�ست�سارات الهند�سية واإدارة امل�ساريع بني موكله واملدعى عليها وذلك 

لتوحيد تنفيذ واإدارة م�ساريع تدخل يف جمالهما الهند�سي والرغبة يف اإقامة �سراكة 

م�ستدمية فيما بعد. وقد حدد العقد املذكور يف مادته الثالثة ن�سب امل�ساركة يف  تنفيذ 
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ن�ست  كما   ،)%10( وملوكله   )%90( ن�سبة  عليها  للمدعى  تكون  باأن  امل�ساريع  تلك 

االإتفاقية يف املادة الرابعة على اأن تكون املدعى عليها هي التي متثل جميع العمالء يف 

العمل امل�سرتك وخالل �سريان مدة العقد، وافقت املدعى عليها على رفع ن�سبة م�ساركة 

موكله لت�سبح )11%( بداًل من )10%( ال�سابقة، وقد ا�ستوفى موكله اأرباحه املتاأخرة 

عن امل�ساريع املنفذة للعام 2004م على �سوء الن�سبة القدمية وذلك مبوجب قرار من 

جمل�ص االإدارة املنعقد يف 4 اأبريل 2006م م�سيفًا اأن ملوكله مقعدًا خم�س�سًا كع�سو 

مبجل�ص اإدارة ).....( وكان من املقرر اأن يتقا�سى مكافاأة �سهرية اأ�سوة بباقي االأع�ساء 

ولكنه مل ي�ستلم �سيئًا منها طيلة هذه املدة، ويت�سمن حم�سر االجتماع املذكور قرارًا 

بدمج عمليات الطرفني واتخاذ االإجراءات الالزمة الإنهاء الدمج ب�سفة ر�سمية، ولكن 

املدعى عليها اأخلت بهذا االلتزام، كما تاأخرت املدعى عليها يف مراجعة االأداء املايل 

لل�سركة للعامني 2005م و2006م رغم مطالبة موكله مرارًا لعقد جل�سة ملناق�سة االأمر 

املدعى عليها،  ا�ستجابة من  ولكن دون  االأرباح  املتاأخرة من  توزيع ح�سته  والبت يف 

مبثابة  وهو  1428/5/23هـ  يف  املوؤرخ  بخطابها  موكله  عليها  املدعى  فاجاأت  واأخريًا 

اإنذار مدته ثالثون يومًا ا�سرتط خاللها اإنهاء ما �سمتها باملتعلقات ومن بينها �سرف 

قيمة فواتري �سادرة منها ملوكله عن م�ستخل�سات مل�ساريع نفذت حال اإبرام العقد ومت 

عليها،  يعرت�ص  مل  موكله  اأن  عليها  املدعى  وتزعم  موكله،  حل�ساب  اآنذاك  توريدها 

وحيث �سبق ملوكله اأن اعرت�ص على تلك الفواتري ب�سبب اأن املدعى عليها ال متلك حق 

اإعادة تقييم اأو ت�سعري امل�ساريع ال�سابقة لالندماج، فاإن خطاب االإنذار املذكور يعترب 



743

اإخالاًل من املدعى عليها باتفاقية الت�سامن وحماولة للتهرب من �سداد االأرباح، وطلب 

اإلزام املدعى عليها بتعديل عقد تاأ�سي�سها باإدخال موكله �سريكًا فيها واإجراء تقييم 

لالأرباح املحققة عن العمل املت�سامن لعامي 2005م و2006م بوا�سطة مكتب حما�سب 

عقد  من   )8( املادة  تن�ص  كما  اإ�سرافهما  وحتت  الطرفني  قبل  من  معتمد  قانوين 

الت�سامن و�سداد ح�سة موكله من تلك االأرباح بن�سبة )11%( املتفق عليها واحت�ساب 

مكافاأة موكله عن ع�سوية جمل�ص االإدارة عن كل املدة املا�سية واأرفق بالالئحة ما راآه 

�سندًا لها ويف �سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدت جل�سات ففي جل�سة 1428/9/4هـ 

املدعي عن  وكيل  وب�سوؤال  املدعى عليها/)...(  وكيل  املدعي كما ح�سر  وكيل  ح�سر 

االإجابة من وكيل املدعى  الدعوى وبطلب  الوارد بالئحة  التف�سيل  اأحال على  دعواه 

عليها قدم مذكرة ذكر فيها اأن املدعي اأ�س�ص دعواه بطلب اإلزام املدعى عليها بتعديل 

عقد تاأ�سي�سها ودخول املدعي �سركًا باالندماج �سمن املدعى عليها وا�ستند يف ذلك 

اإىل عقد الت�سامن املربم بني املدعي واملدعى عليها وكذلك ا�ستند اإىل ما جاء مبح�سر 

اجتماع جمل�ص اإدارة املدعى عليها وعقد الت�سامن ورد به اأن الطرفان �سوف يقومان 

باإدخال  التزامًا من املدعى عليها  ي�سكل  بتكوين �سراكة م�ستدمية وهذا ال  م�ستقباًل 

املدعي �سريكًا بها اإذ اإنه مل حتدد ن�سبة م�ساركة لكل من الطرفني يف ال�سركة املزمع 

اإقامتها طبقًا للمادتني )6، 7( واإمنا تركت لالإتفاق بينهما م�ستقباًل وطاملا اأن عقد 

الت�سامن يعترب متهيدًا لعقد ال�سراكة امل�ستدمية ومل يحدد به امل�سائل اجلوهرية التي 

اخت�سا�ص  حتديد  ومنها  ال�سعودي  املهنية  وال�سركات  ال�سركات  نظامي  ي�سرتطها 
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و�سلطات ال�سركاء ون�سيب كل �سريك يف راأ�ص املال فاإنه ال ميكن اعتبار هذا العقد 

عقد �سركة مهنية، اإ�سافة اإىل اأن عقد الت�سامن قد ن�ص على اأن ن�سبة م�ساركة املدعي 

بال�سراكة املزمع اإقامتها يتم حتديده على �سوء تقييم امل�ساريع التي يتم تنفيذها، فاإن 

اإلزام  معه عدم  يلزم  االإيجاب، مما  درجة  اإىل  لت�سل  وجازمة  باتة  تكن  االإرادة مل 

املدعى عليها باإدخال املدعي �سريكًا مبوجب عقد الت�سامن؛ الأن اإرادتهما مل تكن باتة 

واإمنا م�سروطة بالتقييم الذي على �سوءه �سيتقرر اال�ستمرار يف االإيجاب اأو الرجوع 

عنه، واإذا كان عقد ال�سراكة عقد جائز غري الزم فاإن العقد االبتدائي الذي ترد به 

رغبة يف اإبرام عقد �سركة م�ستقباًل يكون غري الزم اأي�سًا ف�ساًل عن اأن عقد الت�سامن 

املعنية مو�سع تفاو�ص  ال�سراكة  اأن تكون �سروط عقد  الدعوى قد ن�ص على  مو�سوع 

م�ستقباًل ومن املعلوم اأن التفاو�ص ال يرتب اأثرًا قانونيًا، ون�ص عقد الت�سامن على اأن 

اأعمال الطرفني ولذا ال ميكن اال�ستناد عليه باعتباره  تكوين ال�سركة يتم بعد تقييم 

تاأ�سي�ص املدعى عليها الأنه مل يحدد ح�سة كل طرف فيها بل �سكت عن  معداًل لعقد 

حتديد ذلك، والقاعدة ال�سرعية االأ�سولية تق�سي باأن ال ين�سب ل�ساكت قول، ولذلك 

فاإن االدعاء باأنه ن�ص على قيام ال�سركة اأو تكوينها غري �سحيح؛ الأنها لن تكون اإال اإذا 

اتفق الطرفان على تفا�سيلها بعد تقييم االأعمال التي اتفق على تنفيذها معًا ولذلك 

ال�سركة  التعاقد على  اإىل  توؤدي  اأو ال  توؤدي  العقد ميثل مرحلة متهيدية قد  فاإن هذا 

املزمع تكوينها، وا�ستناد املدعي يف دعواه على حم�سر اجتماع جمل�ص اإدارة املدعى 

عليها غري �سحيح؛ الأن حما�سر اجتماعات جمل�ص اإدارة املدعى عليها تخ�سها وحدها 
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ومل يبلغ بها املدعي ر�سميًا، ومل ت�ستوفى بها كافة �سروط االإتفاق على مبداأ امل�ساركة، 

ومن جهة اأخرى اأن قرار الدمج نظامًا م�سروط باأن يقدم املدعي الرتخي�ص الهند�سي 

�ساريًا  ترخي�سه  كان  اإذا  اإال  �سريكًا  املدعي  اإدخال  نظامًا  وال ميكن  املهنة،  مبزاولة 

حيث اإن نظام ال�سركات املهنية ال�سعودية ن�ص يف املادة االأوىل منه على اأن ال�سركة 

املهنية يتم تكوينها من املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة، وترخي�ص املدعي مل يجدد خالل 

االأجل املحدد لتكوين ال�سراكة طبقًا لعقد الت�سامن، حيث اإنه يعمل يف قطاع حكومي 

وحمظور عليه اأن يجمع بني عمل حكومي وعمل اآخر خا�ص واإذا انتهى ترخي�ص املدعي 

بعد تكوين ال�سركة على فر�ص ذلك لرتتب عليه ا�ستبعاده من ال�سركة طبقًا ملا ن�ست 

اإدارة  اأن جمل�ص  ال�سعودية ف�ساًل عن  املهنية  ال�سركات  املادة )23( من نظام  عليه 

للمادة )173( من  اإنه طبقًا  اإذ  ال�سركة  ال�سركة لي�ص اجلهة املناط بها تعديل عقد 

نظام ال�سركات فاإن ال�سركاء هم من يقرروا ذلك، ولذلك فاإن قرار جمل�ص االإدارة ال 

يلزم ال�سركاء بتعديل عقد ال�سركة وال يجوز اال�ستناد عليه لتعديل عقد ال�سركة، وما 

ذكره املدعي باأن له مقعدًا خم�س�سًا مبجل�ص اإدارة املدعى عليها واأنه كان من املقرر 

اأن يتقا�سى مكافاأة �سهرية اأ�سوة بباقي االأع�ساء غري �سحيح، اإذ اإن املدعي مل يعني 

ع�سوًا يف جمل�ص االإدارة وح�سوره اأو من ينوب عنه الجتماع واحد اأو اأكرث من اجتماعات 

هذا  اأن  ب�سبب  كان  واإمنا  ع�سو،  اأنه  ب�سبب  يكن  مل  ا�ستثنائي  ب�سكل  االإدارة  جمل�ص 

االجتماع  اأو االجتماعات ناق�ست اأجندة تتعلق باأعمال عقد الت�سامن ولو كان املدعي 

ومكافاأته  و�سلطاته  �سالحياته  حتديد  ولتم  ر�سميًا  تعيينه  لتم  باملجل�ص  فعاًل  ع�سوًا 
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باإجراء تقييم لالأرباح املحققة عن  بالتعيني وهذا مل يتم، وبالن�سبة ملطالبة املدعي 

العمل املت�سامن لعام 2005م و2006م بن�سبة )11%( فال�سحيح اأن ن�سبة املدعي يف 

م�ساريع عقد الت�سامن هي )10%(، ومن جهة اأخرى فاإن املدعى عليها ال متانع يف 

تقييم االأرباح اأو اخل�سائر املحققة عن اأعمال م�ساريع الت�سامن لعام 2005م وجزء 

من 2006م ح�سب عقد الت�سامن اإال اأن املدعي هو الذي ت�سبب يف ذلك التاأخري لعدم 

واأكملت  الت�سامن  عقد  قبل  عليها  تعاقد  التي  امل�ساريع  عن  ح�ساباته  بتقدمي  قيامه 

ونفذت من خالل الت�سامن ووردت عائداتها للمدعي ودخلت يف ح�ساباته، فلم يقم 

بتقدميها اأو حتى تو�سيحها حتى يتم ت�سفية االأعمال املنجزة من الطرفني من جراء 

يف  �سريكًا  املدعي  باإدخال  يتعلق  فيما  املدعي  دعوى  رف�ص  وطلب  الت�سامن،  عقد 

املدعى عليها و�سرف النظر عن مطالبته مبكافاأة عن ع�سوية جمل�ص االإدارة لعدم 

اال�ستحقاق، وفيما يتعلق بح�سابات امل�ساريع التي اأجنزت بوا�سطة الطرفني فيلتم�ص 

اإلزام املدعي باأن يقدم ما لديه من ح�سابات عن امل�ساريع التي تعاقد عليها املدعي 

قيمتها  املدعي  وا�ستلم  الطرفني  بوا�سطة  ونفذت  الت�سامن  اإبرام عقد  قبل  وبا�سمه 

منفردًا حتى يتم ت�سفية نتائج اأعمال عقد الت�سامن بني الطرفني، وبعر�ص ذلك على 

حيث  املدعي  وكيل  مذكرة  وردت  1428/11/24هـ  ويف  للرد،  ا�ستمهل  املدعي  وكيل 

اأنه عقد مكون من عقدين فالعقد االأول: هو  اأن تكييف العقد يف الدعوى  ذكر فيها 

عقد الت�سامن الذي يقره وكيل املدعى عليها وقد طالب املدعي وكالة يف الئحة دعواه 

باإجراء املحا�سبة لالأرباح املحققة للعامني 2005-2006م ح�سب املتفق عليه يف عقد 
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الت�سامن، وي�سيف لهذا الطلب اإدراج عام 2007م يف االأرباح الأنه �سارف على االنتهاء 

االإتفاق  الثاين: هو  اأنه �سينق�سي قبل الف�سل يف هذه الدعوى، والعقد  ومن املرجح 

على اإقامة �سركة م�ستدمية فيما بعد. وقول وكيل املدعى عليها اأن عقد الت�سامن قد 

�سكت عن حتديد ن�سبة امل�ساركة لتحديدها م�ستقباًل بعد تقييم اأعمال الطرفني واأن 

عقد ال�سركة ي�ستلزم حتديد ح�سة كل �سريك يف ال�سركة واأن ما ورد مبح�سر االجتماع 

وحم�سر  الت�سامن  عقد  على  ي�ستند  اأنه  منه  يظهر  وحدها،  عليها  املدعى  يخ�ص 

االجتماع بينما اعتمد املدعي وكالة يف طلبه تعديل عقد التاأ�سي�ص على واقع املمار�سة 

العملية التي نفذها الطرفان منذ ال�سهور االأوىل من عقد الت�سامن حيث ح�سل الدمج 

الفعلي باأن قام موكله بتقدمي ح�سته كاملة يف �سكل عمالة بخربات مرتاكمة وحتويل 

عمالء اأ�سحاب عقود كبرية مو�سحًا باأنه قد انح�سرت نقطة النزاع بني طريف هذه 

الدعوى يف اأن املدعي يوؤكد ح�سول االندماج كواقع ملمو�ص وكذلك ح�سول املوافقة 

على الن�سبة اجلديدة ويطلب اإلزام املدعى عليها باتخاذ االإجراءات ال�سكلية الالزمة 

الإ�سفاء ال�سفة الر�سمية على دمج عمليات موكله �سمن ).....( وذلك بتعديل عقد 

تاأ�سي�سها باإدخال موكله �سريكًا يف ).....( ح�سب اعتماد جمل�ص االإدارة، وفيما يتعلق 

بتقدمي موكله ح�سته والتنازل عن عمالئه فقد قام موكله بعد توقيع عقد الت�سامن يف 

عليها  املدعى  ال�سركة  اإىل  عمالئه  مع  عقوده  بتحويل  قليلة  ب�سهور  1425/1/10هـ 

وباأن   ).....( �سركة  مع  دجمه  مت  قد   ).....( باأن  العمالء  اأولئك  خماطبة  ومتت 

اخلربات املرتاكمة ملكتب ).....( وجميع موظفيه قد اأ�سبحوا جزءًا رئي�سًا من خربات 
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ال�سركة اجلديدة، واأن ).....( �ستقوم بتنفيذ العقود على اأمت وجه، وبعد ذلك كانت 

ال�سركة  اإىل  ال�سادر  عليها  املدعى  خطاب  واأرفق  مبا�سرة  العمالء  هوؤالء  تخاطب 

عقدًا  يخ�ص  وخطابًا  الثاين/1425هـ،  7/ربيع  يف  الو�سطى  املنطقة  فرع   ).....(

ل�سركة الكهرباء فرع املنطقة ال�سرقية يف 1425/4/25هـ وخطابًا ثالثًا لوزارة الدفاع 

اأما  الدمج،  ح�سول  على  �سريحًا  اإقرارًا  ت�سكل  اخلطابات  فهذه  1425/5/5هـ،  يف 

فيما يتعلق برفع ن�سبة امل�ساركة فطالب موكله برفعها اإىل ن�سبة )20%( واتفق ال�سركاء 

ال�سركة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  اإىل  بخطاب  موافقته  موكله  واأر�سل  ن�سبة )%11(  على 

منه  �سابق  خطاب  اإىل  موكله  فيه  وي�سري  2007/4/3م  بتاريخ   ).....( اجلديدة 

اإنكار ال�سركاء ح�سول املوافقة فاإنه يطلب  باملوافقة على الن�سبة اجلديدة ويف حال 

اإح�سارهم وتوجيه اليمني عليهم لنفي املوافقة على الن�سبة املذكورة، واأما اإنكار وكيل 

املدعى عليها ع�سوية موكله املدعي مبجل�ص اإدارة ).....( فقد اأقر بح�سوره اجتماعًا 

اأو اأكرث من اجتماعات جمل�ص االإدارة واأن ح�سوره كان ب�سبب مناق�سة اأجندة تتعلق 

/4 بتاريخ   ).....( �سركة  اإدارة  جمل�ص  اجتماع  اأن  كما  الت�سامن  عقد  باأعمال 

اأبريل/2006م اأو�سح اأن )...( الذي كان من بني ح�سور هذا االجتماع ح�سره ب�سفته 

ع�سو جمل�ص اإدارة وهو من املوقعني على ذلك املح�سر بال�سفة املذكورة، ويف جل�سة 

1428/12/28هـ طلب وكيل املدعي اأداء ميني كاًل من ).....( و).....( على اأن ن�سبة 

�سراكة موكله )11%( وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها قدم مذكرة اأو�سح فيها 

ن�سبة  على  موافقتهما  اأمر  ينكرا  فلم  و).....(   ).....( موكليه  اإىل  الرجوع  مت  اأنه 
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)11%( لدخول املدعي �سريكًا �سمن املدعى عليها ولكنها موافقة م�سروطة باأن يتم 

�سداد املدعي لكامل حقوق املدعى عليها من قيمة امل�ساريع التي اأجنزت من الت�سامن 

واأدخلت اأقيامها لدى املدعي منفردًا، واأن يتم �سداد اأجور وحقوق عمالته التي نقلت 

كفالتهم للمدعى عليها تنفيذًا لعقد الت�سامن حيث كانوا يتذمرون بعملهم لفقدانهم 

ابني  مع  بالتن�سيق  ذلك  وكان  العمل  �سري  على  واأثروا  ال�سابقة  واأجورهم  حقوقهم 

يوافقا على  ولكنهما مل  اأ�سبوعني،  ال�سرطني خالل  تنفيذ  وافقا على  اللذين  املدعي 

اأي  على  يوقعها  اأن  ورف�سا  الن�سبة  ب�ساأن  والدهما  مبراجعة  وطالبا   )%11( ن�سبة 

حم�سر اجتماع بهذا ال�ساأن حلني مراجعتهما لوالدهما ومل يتم مناق�سة اأية تفا�سيل 

اأو التزامات ترتتب على دخول املدعي �سريكًا �سمن املدعى عليها وقد انق�ست مدة 

االأ�سبوعني وم�ست بعدها عدة اأ�سهر ومل ينفذ اأيًا من ال�سرطني، وبعد اأن علم ال�سركاء 

واأبناوؤه يطالبون ب�سراكة  بانتهاء ترخي�ص املدعي املهني عاد املدعي  باملدعى عليها 

املدعي بن�سبة )11%( ومت تزويد املدعي باإخطار نهائي جديد وبعر�ص جديد لقبول 

ال�سابقني ذكرهما وم�ساف  ال�سرطني  الن�سبة معلق على  امل�ساركة دون حتديد  مبداأ 

املنتهي وحدد زمن  املهني  املدعي  ثالث وهو �سرورة جتديد ترخي�ص  عليهما �سرط 

اأنق�ست  حتى  منها  �سرط  اأي  املدعي  ينفذ  ومل  يومًا   )30( مبدة  ال�سروط  لتنفيذ 

الثالثون يومًا و�سقط العر�ص االأخري لقبول ال�سراكة، ويوؤكد اأن موكاله على ا�ستعداد 

يو�سح مطلبه من ح�سة  املدعي مل  وكيل  اأن  الواقعة م�سيفًا  اليمني على هذه  الأداء 

الـ)11%(، فهل هي من اأعمال ت�سامن اأو يف �سراكة �سمن املدعى عليها؟؟ الأن دمج 



750

العمليات ال يعني دمج الكيانني يف اأ�سولهما والتزاماتهما ودمج الكيانني ال يعني دخول 

املدعي �سريكًا �سمن �سركاء املدعى عليها، فما اإذا كان مطلبه �سراكة لتوجب عليه 

اإقامة دعواه �سد ال�سركاء باملدعى عليها ولي�ست �سد املدعى عليها، وقد كّيف املدعي 

عقد الت�سامن باأنه عقدين يف عقد، ورغمًا عن عدم �سحة التكييف الأنه لي�ص �سوى 

عقد واحد يتعلق مبو�سوع واحد فاإن العقد الذي يجمع بني عقدين يف عقد واحد غري 

جائز �سرعًا؛ الأنه غري م�ستقر على اأحدهما والأنهما خمتلفان يف احلكم متنافيان فيما 

مدة  انتهاء  حالة  اأنه يف  على  منه   )9( املادة  ن�ص يف  العقد  اأن  عن  ف�ساًل  بينهما، 

التعاقد وعدم رغبة اأي طرف يف تكون ال�سراكة الر�سمية املزمع اإقامتها لعدم االإتفاق 

انف�سال  تاريخ  2006/2/28م  تاريخ  ويعترب  امل�ساريع،  فت�ستمر  التقييم  نتيجة  على 

الطرفني، مما يعني اأن هذا العقد مل يحدد ب�سكل قاطع دخول الطرفني يف ال�سراكة 

املعنية، كما كيف املدعي العقد باأنه عقد اتفاق على اإقامة �سراكة م�ستدمية فيما بعد، 

بعد  ينعقد  ال�سراكة مل  اأن عقد  اأي  امل�ستقبل  فيها يف  ينظر  ال�سراكة  اأن  يعني  وهذا 

و�سيتم االإتفاق عليه م�ستقباًل، وبالتايل فاإن عقد ال�سراكة مل يتم االإتفاق عليه، وي�ستند 

املدعي يف طلب تعديل عقد تاأ�سي�ص املدعى عليها اإىل ما �سماه واقع املمار�سة العملية 

فهو مل ي�ستند اإىل اتفاق بل اإىل ممار�سة عملية وهذه املمار�سة ال تعدل عقد �سركة؛ 

الأن عقد ال�سركة املهنية عقد ر�سمي طبقًا لنظام يجب اأن يثبت كل ما يطراأ عليه من 

تعديل اأمام كاتب عدل واأن ي�سهر التعديل كما مل يرد بعقد الت�سامن اأية اإ�سارة اإىل 

تعديل املدعى عليها عقد تاأ�سي�سها، ويرجع ال�سبب يف ذلك اأن االإتفاق بني الطرفني 
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اأنه حدث الدمج  كان مبدئيًا على �سراكة مهنية ولي�ص �سركة، وما ذكره املدعي من 

الفعلي بتقدمي ح�سته كاملة يف �سكل عمالة وعمالء فمع عدم وجود اتفاق فاإن هذا 

االأمر ال ي�سكل ح�سة يف راأ�ص املال والعمالة طبقًا لنظام ال�سركات ال تدخل يف تكوين 

راأ�ص املال، اإ�سافة اإىل اأن العقد منح طرفيه احلرية يف دخول ال�سراكة اأو عدم دخولها 

عند انتهاء مدته، اأما االندماج فيتم بني �سركتني واملدعي لي�ص ب�سركة، وترخي�سه مل 

يعد �ساريًا، وبالتايل ال يجوز له الدخول يف �سراكة اأو �سركة مهنية، وانتهاء الرتخي�ص 

يوؤدي اإىل ا�ستبعاده من ال�سركة اإن كان �سريكًا يف �سركة مهنية قائمة، وي�ستند املدعي 

يف طلبه الإدخاله �سريكًا اإىل اأن جمل�ص اإدارة املدعى عليها اعتمد ذلك، فاإن ال�سروط 

املطلوبة غري متوفرة، اإذ مل يعد مرخ�سًا له مبزاولة املهنة ومل يحدد راأ�ص املال ومل 

اأو  ال�سريك  لدخول  النظام  حددها  التي  ال�سروط  حتدد  ومل  الطرفني  ذمم  تقيم 

االندماج، ويقر املدعي بخلو عقد الت�سامن من حتديد ح�سة كل طرف يف ال�سراكة 

املزمع اإقامتها، وحتديد احل�س�ص اأمر جوهري لتكوينها وغياب هذا التحديد يعني 

عدم االإتفاق على الكيان نف�سه، واإن تنازل املدعي عن عمالئه جاء تنفيذًا للمادة )4( 

من عقد الت�سامن ومل يكن لتقدميه ح�سة يف راأ�ص املال، كما اأن خماطبة نائب مدير 

املدعى عليها وو�سفه للعالقة فهذا الو�سف ال ي�ساأل عنه ال�سركاء الأنه ميثل املدعى 

عليها وهي �سخ�سية اعتبارية منف�سلة عن ال�سركاء، ولذلك فما ورد من نائب املدير، 

وبغ�ص النظر عن كونه ال حق له باالإقرار عن املدعى عليها، فهذا االأمر ال ي�سكل بينة 

اإدارة ال�سركة ولالندماج  على االندماج الأن قرار االندماج يكون من ال�سركاء ولي�ص 
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اإدارة  مبجل�ص  ع�سويته  اإىل  ادعائه  يف  املدعي  وا�ستناد  حتقيقها،  من  بد  ال  اأركان 

 )...( فيه  وقع  4/اأبريل/2006م،  باجتماع  اخلا�ص  املح�سر  اأن  على  عليها  املدعى 

ب�سفته ع�سو جمل�ص اإدارة فاإن و�سفه باأنه ع�سو جمل�ص اإدارة يف هذا املح�سر خطاأ 

من قبل من اأعد املح�سر، اإذ اإن تعيني ع�سو جمل�ص اإدارة ال يتم من جمل�ص االإدارة بل 

من ال�سركاء اأنف�سهم مبوجب عقد ال�سراكة اأو يف عقد م�ستقل طبقًا للمادة )167( من 

نظام ال�سركات، واإذا كان املدعي يطالب بتعديل عقد التاأ�سي�ص، فاإن معنى ذلك اأن 

عقد ال�سركة مل يتم االإتفاق عليه، فكيف يكون جمل�ص االإدارة قد تكون والعقد الذي 

يبني �سروط تعيينه و�سلطاته ومكافاأته مل يتم االإتفاق عليه اأو توقيعه اأو تعديله، وبعد  

تاريخ 1429/2/5هـ  ويف  للدرا�سة،  اجلل�سة  رفع  الدائرة  راأت  الطرفني  من  مناق�سة 

وردت مذكرة من وكيل املدعي ذكر فيها اأنه رغم االإقرار بن�سبة )11%( اإال اأن وكيل 

املدعى عليهم زعم اأن موافقتهم تلك كانت م�سروطة وهذا االدعاء اجلديد من قبله 

بانتهاء  عليهم  املدعى  وكيل  ويتم�سك  بالبينة،  اإثباته  ويطلب  �سحيح  وغري  مرفو�ص 

ح�سر  موكله  مندوب  طارق  ولكن  2006/2/28م  يف  مدته  بانتهاء  الت�سامن  عقد 

اجتماع جمل�ص االإدارة املنعقد يف 2006/4/4م وا�سرتك يف مناق�سة البيانات املالية 

والتدفقات النقدية لعام 2006م وامل�ساريع امل�ستقبلية يوؤكد ا�ستمرار ال�سركة حتى بعد 

انتهاء مدة عقد الت�سامن، ويف جل�سة 1429/2/10هـ ح�سر طرفا الدعوى واأفادت 

الدائرة باأنه تبني لها بعد درا�سة هذه الق�سية اأن دخول املدعي لي�ص يف اأ�سل ال�سراكة 

واإمنا يف م�سروعات معينة اأية �سراكة حمدودة وحم�سورة يف م�سروعات معينة يجري 
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تنفيذها وهذا الدمج احلا�سل واملقر به من قبل الطرفني هو على هذه ال�سفة فعقد 

وبعد  معينة  باأعمال  موؤقت وحمدد  دمج  وهو  ذلك  على  ن�ص  قد  واالحتاد  الت�سامن 

الفرتة املحددة يف العقد املذكور ينظر ال�سركاء املدعى عليهم باالإ�سافة اإىل املدعي 

يف مو�سوع اإدخال املدعي �سريكًا دائمًا من عدمه والذي يبدو حاليًا اأن املدعى عليهم 

ال يرغبون يف اإدخال ال�سريك املدعي لالأ�سباب التي ذكروها والظاهر من االأوراق اأنه 

تقييم  وبخ�سو�ص  �سريكًا  الإدخاله  التاأ�سي�ص  بتعديل عقد  ال�سركاء  يلزم  ما  يوجد  ال 

الهند�سية  اأو  املحا�سبية  اخلربة  ندب  الدائرة  فرتى  امل�سرتكة  امل�سروعات  اأعمال 

لتقييمها والنظر يف االأعمال التي مل تنته اإذا كانت متعلقة بامل�سروعات امل�سرتكة ذاتها 

انتهائها حال عدم  اإىل حني  م�سرتكة  تبقى  الفرز حيث  اأو  االنق�سام  تقبل  ال  وكانت 

يظهر  فلم  املدعي  ذكرها  التي   )%11( اإىل  الن�سبة  زيادة  واأما  لالنف�سال  قابليتها 

جل�سة  ح�سور  بدل  وبخ�سو�ص  ب�ساأنها،  ال�سركاء  ميني  وللمدعي  لها  اإثبات  للدائرة 

الدائرة  واأبلغت  لها  املدعي  مندوب  ا�ستحقاق  ترى  ال  الدائرة  فاإن  االإدارة  جمل�ص 

وفق  لهما  الدائرة  اأو�سحته  ح�سبما  اخلربة  ندب  على  االإتفاق  لهما  باأن  االأطراف 

اجتهادها اأو اأن يتقدم املدعي بح�سر دعواه لكي ت�سدر الدائرة حكمًا مبا �سرحت به 

اأمامهما، ويف جل�سة 1429/3/21هـ ح�سر طرفا الدعوى وقدم وكيل املدعي مذكرة 

اأو�سح فيها اأن الدائرة قد اكتفت بدرا�سة عقد الت�سامن ليكون الفي�سل لها يف هذه 

تعترب  والتي  الت�سامن  لعقد  الالحقة  االإجراءات  على  ترتكز  اأو  تعتمد  ومل  الدعوى 

م�سروعات  ال�سراكة يف  اأ�سل  اأن  الدائرة  اأ�سافت  كما  ن�سو�سه،  له ح�سب  ا�ستكمااًل 
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معينة وحم�سورة بينما اأن عقد الت�سامن ن�ص على اأن الطرفني يت�سامنان ويتحدان 

يف تنفيذ م�ساريع خمتلفة وت�سكيل تكامل بينهما بداللة ا�ستيفاء موكله الأرباح 2004م 

اأن الدمج  اأو حمددة م�سيفًا  اأرباح م�ساريع معينة  اأعمال ).....( ولي�ص عن  عن كل 

الفعلي بنقل كفاالت العمالة وا�ستحواذ ).....( لعمالء موكله من اأ�سحاب امل�ساريع 

الكبرية وقرار جمل�ص االإدارة باملوافقة على الدمج النهائي وا�ستيفاء موكله الأرباح عام 

2004م عن كل اأعمال ).....( وما ي�سكله كل ذلك من اندماج فعلي دائم خارج اإطار 

ي�سري  اآخر  ترتكز عليه، ومن جانب  الدائرة مل  فاإن  املتفق عليه،  والت�سامن  التعاون 

حم�سر االجتماع يف الفقرة اخلام�سة منه اإىل �سرورة اإ�سفاء ال�سفة ال�سرعية على 

التاأ�سي�ص  ال�سكلي فقط بتعديل عقد  اأن املطلوب هو تكملة اجلانب  الدمج مما يفيد 

واختيار ا�سم ال�سريك وما اإىل ذلك باعتبار اأن اجلانب املو�سوعي وهو اأ�سل الدمج 

اأمر مفروغ منه حل�سوله على اأر�ص الواقع ويتم ممار�سته ب�سكل فعلي كما ي�سيف اأنه 

اأن  القرارات  من  الرابعة  بالفقرة  املح�سر  هذا  يف  املجل�ص  قرارات  �سمن  من  جاء 

املجل�ص اعتمد عملية الدمج النهائية لزيدان مع ).....( دون اأي �سروط، م�سيفًا اأن 

الدائرة اأقرت مبداأ اإجراء املحا�سبة ولكن لي�ص على االأ�س�ص التي طالب بها ولذلك فاإن 

موكله يتم�سك باإجراء حما�سبة �ساملة لكل م�ساريع ).....( دون ف�سل اأو فرز لتحديد 

االأرباح ال�سنوية حتى تاريخ اإجراء املحا�سبة اأ�سوة باأرباح عام 2004م التي �سملت كل 

م�ساريع ).....(، اأما عن زيادة الن�سبة اإىل )11%( ترى الدائرة اأنه مل يظهر لها بينة 

يف هذا ال�سدد واأنه للمدعي ميني ال�سركاء ب�ساأنها وقد اأقروا بذلك ولكنهم زعموا اأن 
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ذلك االإقرار كان م�سروطًا ب�سروط وطلبنا منهم البينة على ا�سرتاطهم تلك ال�سروط، 

للمدعى  احلا�سمة  اليمني  توجيه  يف  موكله  حق  من  الدائرة  تراه  ما  بخ�سو�ص  اأما 

عليهم يف مو�سوع ح�سول االندماج الفعلي، فاإن هذه اليمني توؤدى حل�سم ال�سك الذي 

يعرتي جانب دعوى من يقوم باأدائها، والبينات املتوفرة ل�سالح موكله بينات قوية على 

عدم  وبخ�سو�ص  تدعيم،  اإىل  البينات  هذه  حتتاج  وال  ثابتة  وبن�سبة  ال�سراكة  قيام 

الراأي  هذا  جاء  فقد  االإدارة  جمل�ص  جل�سات  ح�سور  لبدل  موكله  مندوب  ا�ستحقاق 

خاليًا من اأي ت�سبيب علمًا باأنه مل يكن متربعًا بح�سور تلك اجلل�سات ويجب اأن يعامل 

مثل غريه من اأع�ساء ذلك املجل�ص باعتبارهم ميثلون كل ال�سركاء، وبعر�ص ذلك على 

وكيل املدعى عليها ا�ستمهل للرد، ويف جل�سة 1429/4/20هـ قدم وكيل املدعى عليها 

االأطراف من  ملراكز  الدائرة حتديد وح�سر  بت�سريح  ما جاء  اأن  فيها  مذكرة ذكر 

خالفات حول موا�سيع الدمج وال�سراكة والن�سبة ومدى اإمكانية اإدخال املدعي �سريكًا 

مبا  حكمًا  لت�سدر  دعواه  بح�سر  للمدعي  ومطالبة  عدمه،  من  ال�سراكة  يف  دائمًا 

�سرحت به اأو لتعيني حما�سبًا قانونيًا الإمتام املحا�سبة عن فرتة ال�سمان، واأن الت�سريح 

الذي �سدر يف اأثناء �سري الدعوى بتاريخ 1429/2/10هـ ال يجوز االعرتا�ص عليه اإال 

بعد �سدور احلكم به وفقًا ملا هو من�سو�ص عليه يف املادة )175( من نظام الق�ساء، 

رفع  الدائرة  راأت  وعليه  قدمه  اأن  �سبق  مبا  اكتفى  املدعي  وكيل  على  ذلك  وبعر�ص 

الق�سية للدرا�سة، ويف جل�سة هذا اليوم ح�سر الطرفان وب�سوؤالهما عما يودان اإ�سافته 

اأفادا باأنهما يكتفيان مبا �سبق اأن قدماه وعليه رفعت اجلل�سة للمداولة. 
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وم�ستنداتها، وحيث  الق�سية  اأوراق  وبعد االطالع على  واالإجابة  الدعوى  �سماع  وبعد 

تاأ�سي�سها باإدخال  اإلزام املدعى عليها بتعديل عقد  ح�سر وكيل املدعي دعواه بطلب 

موكله �سريكًا فيها واإجراء حما�سبة �ساملة لكل م�ساريع املدعى عليها وحتديد االأرباح 

ال�سنوية حتى تاريخ اإجراء املحا�سبة، واإثبات �سداد ح�سة موكله بن�سبة )11%( من 

االأرباح، واحت�ساب مكافاأته عن ع�سوية جمل�ص االإدارة، وحيث اإن هذه الدعوى تتعلق 

رقم )م/6(  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  تطبيق  متفرعة عن  مبنازعة 

بتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته فاإن ديوان املظامل يخت�ص والئيًا بالف�سل فيها بناًء 

على املر�سوم امللكي رقم )م/63( بتاريخ 1407/11/26هـ كما تخت�ص هذه الدائرة 

بنظر هذه الدعوى بناًء على قرارات معايل رئي�ص الديوان املنظمة الخت�سا�ص الدوائر 

التجارية النوعي واملكاين. 

وحيث اإنه فيما يخ�ص نظر هذه الدعوى مو�سوعًا، فاإنه ملا كان طلب املدعي وكالة تعديل 

عقد تاأ�سي�ص املدعى عليها، وحيث اإن عقد الت�سامن يف تنفيذ م�ساريع اال�ست�سارات 

املوافق  1425/1/10هـ  بتاريخ  الدعوى  طريف  بني  املوقع  امل�ساريع  واإدارة  الهند�سية 

2004/3/1م قد ن�ص يف التمهيد - الذي يعترب جزءًا من العقد - على اأنه: )حيث 

توطئة  االآن  بينهما  تكامل  وت�سكيل  بينهما  فيما  والت�سامن  االحتاد  الطرفان  رغب 

لتكوين �سراكة م�ستدمية مزمع اإقامتها م�ستقباًل(. 
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�سنتان  العقد  هذا  )مدة  اأن:  على  املذكور  العقد  من  ال�ساد�سة  املادة  ن�ست  وحيث 

اأخرى  مدة  الأي  جتدد  وال  2006/2/28م  وحتى  2004/3/1م  من  تبداأ  ميالدية 

اأعمال  لتقييم  وذلك  انتهائه  اأو عند  العقد  امل�ساريع خالل فرتة هذا  تقييم  ويراعى 

الطرفني منفردين ليتم بعد ذلك تكوين �سراكة ر�سمية ح�سب نظام ال�سركات املهنية 

االإتفاق الذي �سوف يربم بني الطرفني  امل�ساركة ح�سب  ن�سبة  بينها وتكون  ال�سعودي 

على �سوء هذا التقييم(. 

وحيث ن�ست املادة التا�سعة من ذات العقد على اأنه: )يف حالة انتهاء مدة التعاقد وعدم 

رغبة اأي طرف تكوين ال�سراكة الر�سمية املزمع اإقامتها... يراعى ا�ستمرار امل�ساريع 

املتعاقدين عليها با�سم الطرف االأول - املدعى عليها - ويعترب تاريخ 2006/2/28م 

وهذا تاريخ انف�سال الطرفني عن بع�سهما(. 

وحيث اإن اجتماع جمل�ص اإدارة املدعى عليها املنعقد يف 4 اأبريل 2006م ناق�ص امل�ساكل 

امل�ستحقة عن م�ساريع زيدان  الدفعات  املدعى عليها بخ�سو�ص  ال�سركة  تواجه  التي 

اال�ست�سارية - املدعي - وقد تعهد ابنا املدعي/ عمرو وطارق بتوفري املوارد الالزمة 

للعمل ب�سكل وثيق مع االإدارة املالية بال�سركة الإيجاد حل لهذه امل�ساألة. 

وحيث مت االإتفاق يف اجتماع جمل�ص االإدارة امل�سار اإليه على اإ�سفاء ال�سفة الر�سمية 

على دمج عمليات ).....( �سمن ).....( - املدعى عليها - واأن هذه امل�ساألة تتطلب 

تعديل النظام االأ�سا�ص ل�سركة ).....( الإدخال ).....( ك�سريك يف ال�سركة. 

وحيث اأثارت ).....( يف ذات االجتماع م�ساألة تقييم اأ�سهمها يف ال�سركة املدعى عليها 
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و�سوف يقوم ال�سركاء بالرجوع اإىل ).....( يف هذا املو�سوع ويف غ�سون ذلك يتوجب 

على ).....( تقدمي اال�سم والرتخي�ص الهند�سي الذي �سوف ي�ساهمون به يف ال�سراكة 

يف ال�سركة. 

ال�سراكة  اأ�سل  يف  لي�ص  �سريكًا  املدعي  دخول  اأن  ذكره  �سبق  مما  الظاهر  اإن  وحيث 

واإمنا هي �سراكة موؤقتة وحمددة مبدة معينة كما اأنها توطئة لتكوين �سراكة م�ستدمية 

حت�سيل  ب�سبب  م�ساكل  تواجه  عليها  املدعى  ال�سركة  واأن  م�ستقباًل،  اإقامتها  مزمع 

الدفعات امل�ستحقة عن م�ساريع زيدان اال�ست�سارية وقد تعهد ابنا املدعي باإيجاد حل 

لهذه امل�ساألة. 

وحيث اإن اعتماد جمل�ص اإدارة ال�سركة املدعى عليها لعملية الدمج النهائية لـ).....( 

مع ).....( - املدعى عليها - مرتبط مبا �سبقت االإ�سارة اإليه من تقدمي املدعي اال�سم 

والرتخي�ص الهند�سي الذي �سوف ي�ساهم به، اإ�سافة اإىل حل امل�ساكل امل�سار اإليها. 

وحيث اأ�سار وكيل املدعى عليها اإىل اأن ترخي�ص املدعي مل يجدد خالل االأجل املحدد 

لتكوين ال�سراكة طبقًا لعقد الت�سامن؛ الأنه يعمل يف قطاع حكومي وهو االأمر الذي مل 

ينكره وكيل املدعي ومل يقدم ما يثبت عدم �سحته ف�ساًل عن اأن اخلطاب ال�سادر من 

ابن املدعي/عمرو اإىل رئي�ص جمل�ص اإدارة ).....( - املدعى عليها - فيه اإ�سارة اإىل 

عمل والده املدعي يف القطاع احلكومي. 

واأفهمته  مو�سلة  ال�سراكة غري  اأ�سل  موكله يف  اأن دخول  على  املدعي  بينة  اإن  وحيث 

الدائرة باأن له ميني ال�سركاء احلا�سمة ورف�ص املدعي وكالة توجيه اليمني لل�سركاء 
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بخ�سو�ص هذا املطلب فاإن الدائرة تذهب اإىل رف�ص طلبه تعديل عقد تاأ�سي�ص ال�سركة 

املدعى عليها. 

وبخ�سو�ص طلب وكيل املدعي �سداد ح�سة موكله من االأرباح بن�سبة )11%( فقد ن�ص 

عقد الت�سامن املوقع عليه من الطرفني يف املادة الثالثة على اأن: )تكون ن�سبة امل�ساركة 

يف تنفيذ امل�ساريع كاالآتي: الطرف االأول - املدعى عليها - )90%( والطرف الثاين - 

املدعي )%10((. 

ميني  وطلب   )%11( ن�سبة  موكله  ا�ستحقاق  على  بينة  املدعي  وكيل  يقدم  مل  وحيث 

ال�سركاء لنفي واقعة املوافقة على الن�سبة املذكورة. 

اأن  على  اليمني  اأداء  ا�ستعدادهما  و).....(   ).....( ال�سريكني  وكيل  بني  وحيث 

موافقتهما لدخول املدعي �سريكًا يف املدعى عليها بالن�سبة املذكورة ب�سرطني اأحدهما: 

اأن يتم �سداد املدعي لكامل حقوق املدعى عليها من قيمة امل�ساريع التي اأجنزت من 

اأجور حقوق  يتم �سداد  اأن  والثاين:  اأقيامها لدى املدعي منفردًا.  واأدخلت  الت�سامن 

عمالة املدعي التي نقلت كفالتهم للمدعى عليها تنفيذًا لعقد الت�سامن. 

وحيث اأ�سار حم�سر االجتماع املنعقد بتاريخ 14 اأبريل 2006م اإىل امل�ساكل التي تواجه 

املدعى عليها بخ�سو�ص حت�سيل الدفعات امل�ستحقة عن م�ساريع ).....( وتعهد ابنا 

املدعي بتوفري املوارد الالزمة والعمل على اإيجاد حل لهذه امل�سكلة. 

باأن تلك املوافقة  وحيث رف�ص وكيل املدعي ميني ال�سركاء يف ال�سركة املدعى عليها 

كانت م�سروطة فاإن الدائرة تذهب اإىل رف�ص طلبه. 
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االإدارة  جمل�ص  ع�سوية  عن  موكله  مكافاأة  احت�ساب  املدعي  وكيل  طلب  وبخ�سو�ص 

ا�ستنادًا اإىل حم�سر االجتماع امل�سار فيه اإىل ع�سوية املدعي فقد اأجاب وكيل املدعى 

مناق�سة  ب�سبب  كان  ح�سوره  واأن  االإدارة  مبجل�ص  ع�سوًا  يعني  مل  املدعي  باأن  عليها 

اأجندة تتعلق بعقد الت�سامن ولو كان ع�سوًا مبجل�ص االإدارة لتم تعيينه ب�سفة ر�سمية، 

واأن و�سف املدعي باأنه ع�سو يف جمل�ص االإدارة يف حم�سر االجتماع خطاأ من قبل معد 

املح�سر. 

وحيث اإن الظاهر اأن ح�سور املدعي اأو من ميثله االجتماع اإمنا كان ملناق�سة الق�سايا 

ال�سركة املدعى عليها بدليل اخلطاب ال�سادر املوقع من  املتعلقة بدخوله �سريكًا يف 

الهاتفية بني املدعي  اإىل املحادثة  باأنه باالإ�سارة  اأبريل 2007م  ابن املدعي بتاريخ 3 

اأ�سالة ورئي�ص جمل�ص اإدارة املدعى عليها بخ�سو�ص طلب حتديد موعد لعقد جل�سة 

ملجل�ص االإدارة الإنهاء االأمور املتعلقة بتعديل عقد تاأ�سي�ص املدعى عليها بدخول املدعي 

�سريكًا فيها ومراجعة اأداء ال�سركة ماليًا وتوزيع ح�سته من االأرباح عن ال�سنة املالية 

2005م. كما متت االإ�سارة يف اخلطاب باأنه منا اإىل علم ابن املدعي انعقاد املجل�ص 

عدة مرات دون اإفادته بذلك. 

ولكل ما �سبقت االإ�سارة اإليه فاإن الدائرة تذهب اإىل رف�ص الدعوى. 

لذلك حكمت الدائرة: برف�س الدعوى املقامة من املدعي ).....( �ضد املدعى عليها 

).....( ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، 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 2/6458/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 7/د/جت/13لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1309/اإ�س/7 لعام1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/6/22هـ

�ضركة - اإثبات ال�ضركة - عقد ال�ضركة - �ضند القب�س- ميني - رد اليمني.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليه برد قيمة ن�سبته من ال�سراكة واإعادة راأ�ص 

ماله واالأرباح - تقدمي املدعي بينة تتمثل يف العقد املربم بينه وبني املدعى عليه املذيل 

بختم موؤ�س�سته وعلى مطبوعاتها مت�سمنًا ا�ستالم املدعى عليه املبلغ املدعى به نظري 

املدعى  االأ�سماك اخلا�ص مبوؤ�س�سة  م�سروع  اأ�سهم  املائة من  ون�سف يف  �سبعة  �سراء 

عليه، و�سند القب�ص املوقع من املدير العام للموؤ�س�سة وهو على كفالة املدعى عليه - 

طلب املدعي ميني املدعى عليه على نفي ال�سراكة - رد املدعى عليه اليمني على املدعي 

باأنه ا�سرتك معه يف موؤ�س�سته - اأداء املدعي اليمني اأمام الدائرة - موؤدى ذلك: ثبوت 

ال�سراكة بني الطرفني. 

الالزم  وبالقدر  اأوراقها  مطالعة  من  يتبني  ح�سبما  الق�سية  هذه  وقائع  تتلخ�ص 

اخت�سم  دعوى  بعري�سة   ).....( املدعي  للديوان  تقدم  اأنه  يف  احلكم  هذا  الإ�سدار 

ثمانون  وقدره  ملطالبته مببلغ   ).....( ل�ساحبها   ).....( موؤ�س�سة  عليه  املدعى  فيها 
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األف ريال اإ�سافة اإىل مبلغ وقدره خم�سمائة واأربعة وثمانون األف ريال ذكر اأنها متثل 

ون�سف  �سبعة  بن�سبة  �سراكته  متثل  والذي  عليه  للمدعى  املقدم  واأرباحه  املال  راأ�ص 

يف املائة مب�سروع االأ�سماك واللحوم املجمدة والعائدة ملوؤ�س�سة املدعى عليه املذكورة 

اأعاله وقد قيدت االأوراق  اإليه  باإلزام املدعى عليه بذات املبلغ امل�سار  ويطلب احلكم 

هذه  اإىل  اأحيلت  ثم  احلكم  هذا  م�ستهل  يف  الوارد  بالرقم  ق�سية  الديوان  ب�سجالت 

الدائرة فبا�سرت نظرها حيث ح�سر اأمامها وكيل املدعي �سادي قا�سم ال�ساو�ص كما 

ح�سر اأمامها وكيل املدعى عليه وب�سوؤال وكيل املدعي عن دعواه اأجاب مبا ال يخرج يف 

م�سمونه عما جاء بالئحة دعواه وقدم للدائرة ببينته املتمثلة بالعقد املربم واملوقع بني 

الطرفني بتاريخ 1421/7/21هـ واملذيل بختم موؤ�س�سة ).....( وطلب املدعي اإلزام 

املدعى عليه باإعادة راأ�ص املال املقدم لل�سراكة مع ما حتقق من اأرباح. 

عن  اإجابته  وحترير  موكله  اإىل  للرجوع  ا�ستمهل  االإجابة  عليه  املدعى  وكيل  وب�سوؤال 

الدعوى وبجل�سة ال�سبت 1430/1/27هـ ح�سر وكيل املدعي وتبني عدم ح�سور املدعى 

عليه اأو من ميثله وطلب احلا�سر ال�سري يف الدعوى واحلكم غيابيًا ملوكله مببلغ ثمانني 

وقدم  اجلل�سة  مبوعد  علمه  رغم  احل�سور  عن  عليه  املدعى  لتخلف  نظرًا  ريال  األف 

للدائرة ببينته املتمثلة باأ�سل العقد املوقع واملربم بني الطرفني واملذيل بختم موؤ�س�سة 

).....( يت�سمن ا�ستالم املدعى عليه للمبلغ املدعى به نظري �سراء ن�سبة �سبعة ون�سف 

يف املائة من اأ�سهم م�سروع االأ�سماك مذياًل بختم وتوقيع مدير موؤ�س�سة املدعى عليه 

وبناًء عليه اأ�سدرت الدائرة حكمها الغيابي رقم )16/دجت13( لعام 1430هـ والقا�سي 
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باإلزام املدعى عليه ).....( �ساحب موؤ�س�سة ).....( باأن يدفع للمدعي ).....( مبلغًا 

وقدره ثمانون األف ريال، ثم تقدم وكيل املدعى عليه باعرتا�ص على احلكم الغيابي 

املذكور خالل املدة املحددة نظامًا فقيد اعرتا�سه رقمًا بال�سجل الوارد واأحيل اإىل هذه 

وكيل  الدائرة  �ساألت  1430/8/12هـ  االثنني  وبجل�سة  1430/5/1هـ  بتاريخ  الدائرة 

التوقيع  وكذا  املوؤرخ يف 2000/10/18م  القب�ص  �سند  الوارد يف  التوقيع  املدعي عن 

املوقع  ال�سخ�ص  اأن  املدعي  فقرر  اإليه  امل�سار  الطرفني  بني  املربم  العقد  يف  الوارد 

هو املدير العام ملوؤ�س�سة ).....( خالد املدر�ص وهو على كفالة املدعى عليه �ساحب 

با�ستالم  لي�ص خمواًل  املدر�ص   )...( باأن  عليه  املدعى  وكيل  فعقب   ).....( املوؤ�س�سة 

مبالغ اأو اإدخال �سركاء يف املوؤ�س�سة وهذا العقد ال عالقة ملوكله به ثم �ساألت الدائرة 

�سوى ما قدم  بينة  لديه  لي�ص  باأنه  فاأجاب  بينة على ما قدم  املدعي عن مزيد  وكيل 

املدعى عليه ).....( �ساحب موؤ�س�سة ).....( على نفي �سراكة موكله  ويطلب ميني 

يف موؤ�س�سة ).....( فاأفهمت الدائرة وكيل املدعى عليه باأن على موكله احل�سور الأداء 

اليمني التي طلبها املدعي. 

ميني  اإال  ملوكله  لي�ص  باأن  املدعي  وكيل  الدائرة  اأفهمت  1430/10/14هـ  وبجل�سة 

املدعى عليه على نفي دعوى ال�سراكة ونفي �سحة العقد املوقع واملختوم من موؤ�س�سة 

املدعى  اأنه يطلب ميني  املدعي  وكيل  للمدعى عليه احلا�سر فقرر  والعائدة   ).....(

اليمني على  يرد  باأنه  املدعى عليه احلا�سر  ال�سراكة فعقب  نفي  عليه احلا�سر على 

األف  ا�ستلمت منه مبلغ ثمانني  واأنني  باأنه ا�سرتاك معي يف موؤ�س�سة ).....(  املدعي 
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ريال لت�سغيلها يف م�سروع من م�ساريع املوؤ�س�سة فطلب وكيل املدعي اأجاًل للرجوع اإىل 

موكله. 

اأداء اليمني التي طلبها منه املدعى  اأ�سالة  وبجل�سة اليوم طلبت الدائرة من املدعي 

للمدعى  �سريك  باأنني  العظيم  باهلل  )اأق�سم  قائاًل  فاأداها  اليمني  رد  باب  من  عليه 

واللحوم  االأ�سماك  وبيع  ا�سترياد  م�سروع  يف   ).....( موؤ�س�سة  �ساحب   ).....( عليه 

تقدميه  �سبق  مبا  اكتفاءهما  الطرفان  قرر  ثم  املذكورة(  للموؤ�س�سة  التابعة  املجمدة 

وطلبا الف�سل يف الدعوى.

وحيث اإن املدعي قدم بينته املتمثلة بالعقد املربم واملوقع بني الطرفني واملذيل بختم 

موؤ�س�سة املدعى عليه املوؤرخ يف 1421/7/21هـ وعلى مطبوعات موؤ�س�سة املدعى عليه 

كما قدم �سند القب�ص املماثل ملا �سبق و�سفًا واملوؤرخ يف 2000/10/18م. 

اأن  ومبا  عليه  اليمني  ورد  بينة  من  املدعي  قدمه  ما  اأنكر  قد  عليه  املدعى  اأن  ومبا 

ق�ساًء  تقرر  عليه عماًل مبا  املدعى  موؤ�س�سة  �سراكته يف  اليمني على  اأدى  قد  املدعي 

للمدعى عليه مب�سروع  املدعي  �سراكة  ثبوت  اإىل  تنتهي  الدائرة واحلال ما ذكر  فاإن 

االأ�سماك واللحوم املجمدة التابع ملوؤ�س�سة املدعى عليه وبه تق�سي.

لذلك حكمت الدائرة: بثبوت �ضراكة املدعي ).....( للمدعى عليه ).....( �ضاحب 

موؤ�ض�ضة ).....( يف م�ضروع االأ�ضماك واللحوم املجمدة التابع ملوؤ�ض�ضة املدعى عليه 



766

ح�ضب العقد املربم بينهما .

وباهلل التوفيق، 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 1/4065/ق لعام 1426هـ، و 3/947/ق لعام 1427هـ، 
و 3/1298/ق لعام 1427هـ

رقم احلكم االبتدائي 66/د/جت/15لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1705/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/11/11هـ

 - العقد  �ضيغة   - العقد  ان�ضاء   - ال�ضراكة  اإثبات    - �ضراكة  ت�ضفية   - �ضركة   -1

االإجراءات التمهيدية للعقد - ميني. 

مطالبة املدعية احلكم بت�سفية ال�سراكة بني مورثها وبني موؤ�س�سة املدعى عليه واإلزامه 

بدفع ن�سيب مورثها من اأرباح ال�سركة منذ تاأ�سي�سها وتعيني حار�ص ق�سائي - ثبوت 

اأن اتفاقية ال�سراكة بني الطرفني كانت ب�سيغة امل�سارع حيث ن�ست املادة االأوىل منها 

على اأنه "يتم تقييم موؤ�س�سة ).....( وحت�سر املوجودات واملطلوبات، وتقوم املوؤ�س�سة 

يف تاريخ التوقيع على هذه االإتفاقية - �سيغة امل�سارع ال تن�سئ عقودًا بل البد من النية 

اجلازمة يف التعاقد - ال�سياغة بهذا ال�سكل تعترب متهيداً  الإجراءات الحقة لتقييم 

املوؤ�س�سة وعر�ص قيمة التقييم على الطرفني الأخذ املوافقة من عدمها - عدم التوقيع 

على ملحق تقييم املوؤ�س�سة وعدم وجود عقد تاأ�سي�ص اأو تغيري يف ال�سجل التجاري اأو 

اإىل املدعى عليه  ثبوت اقت�سام يف االأرباح - �سدور خطاب من مورث املدعى عليها 

ب�سفته مديرًا للموؤ�س�سة يتعهد فيه ب�سداد قيمة امل�سروعات التي نفذها ل�ساحله - 

للقاعدة  طبقًا  عليها  االإثبات  عبء  اأن  رغم  ال�سراكة  على  بينة  املدعية  تقدمي  عدم 

اليمني  اأداء   - ال�سراكة  نفي  على  عليه  املدعى  املدعية ميني  وكيل  - طلب  ال�سرعية 
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بنفيها وعدم قب�ص قيمتها - اأثر ذلك: عدم ثبوت ال�سراكة بني الطرفني - موؤدى ذلك: 

رف�ص الدعوى.

2- طلب عاجل - حرا�سة ق�سائية - �سروطها.

 عدم تقدمي املدعية م�ستندات واأ�سبابا ً كافية لفر�ص احلرا�سة الق�سائية على موؤ�س�سة 

املدعى عليه - طلب املدعية ت�سفية ال�سراكة يتطلب على فر�ص ثبوتها عمل حما�سبي 

وفني ومتى ظهرت منه امل�سوؤولية التق�سريية فاإنه ميكن للمدعية املطالبة مبا يرتتب 

الوقت - موؤدى ذلك:  اأو فوات  املال  اأثره: عدم توافر اخل�سية من زوال  على ذلك - 

رف�ص الطلب العاجل. 

نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ .

املر�سوم امللكي رقم )م/63( بتاريخ 1407/11/26هـ .

املادتان )233( و)239( من نظام املرافعات ال�سرعية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 

)م/21( بتاريخ 1421/5/20هـ .

تتح�سل وقائع هذه الق�سية بالقدر الالزم الإ�سدار هذا احلكم بتقدم وكيل املدعية)...( 

مت  1402/8/15هـ  بتاريخ  اأنه  فيها  ذكر  عليه  املدعى  فيها  يخت�سم  دعوى  بالئحة 
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االإتفاق بني مورث موكلته واملدعى عليه ).....( على امل�ساركة يف موؤ�س�سة ).....(، 

وقد ن�ص عقد امل�ساركة على متلك مورث موكلته )75%( من راأ�ص املال واالأرباح يف 

موؤ�س�سة ).....( امل�سجلة يف مدية جدة وفرعها الكائن يف مدينة الريا�ص بناء على 

العقد املربم بني الطرفني املوؤرخ يف 1402/8/15هـ وحيث ن�ص البند ال�ساد�ص من 

العقد على: "اأنه يف حالة وفاة الطرف االأول - مورث موكلته - تربز هذه االإتفاقية من 

الورثة وي�سري عليها ما ي�سري على البند اخلام�ص" وهو احلق يف الت�سفية وا�سرتداد 

كافة احلقوق، وبناء عليه طلب نيابة عن موكلته ت�سفية املوؤ�س�سة و�سداد راأ�ص املال مع 

االأرباح منذ تاأ�سي�سها حتى تاريخ الت�سفية، وتقدمي كافة امل�ستندات ملوؤ�س�سة ).....( 

موكلته يف 1422/5/4هـ  مورث  وفاة  تاريخ  تاريخ 1402/8/15هـ حتى  من  اعتبارًا 

ويف  لدعواه،  �سندًا  راآه  ما  الئحته  مع  واأرفق  املوؤ�س�سة،  على  ق�سائي  حار�ص  وتعيني 

ح�سر  1428/1/2هـ  جل�سة  ففي  جل�سات،  عدة  الدائرة  عقدت  الدعوى  نظر  �سبيل 

عن  املدعية  وكيل  وب�سوؤال  عليه)...(.  املدعى  وكيل  وكيل  ح�سر  كما  املدعية،  وكيل 

دعوى موكلته اأحال على ما ورد بالئحة الدعوى، وبطلب االإجابة من وكيل املدعى عليه 

اأفاد باأنه مل ي�ستلم ن�سخة من الئحة الدعوى ويطلب ت�سليمه ن�سخة منها ومرفقاتها، 

وعليه جرى تزويد وكيل وكيل املدعى عليه بن�سخة منها فا�ستمهل لالإجابة عنها، ويف 

جل�سة 1428/1/29هـ ح�سر وكيل املدعية، كما ح�سر وكيل املدعى عليه )...( ويف 

باتفاقية  يتعلق  فيما  باأنه  فيها  اأفاد  جوابية  مذكرة  عليه  املدعى  وكيل  قدم  اجلل�سة 

ال�سراكة املوؤرخة بتاريخ 1402/8/15هـ فاإن موكله ال ينكر توقيعه مع مورث املدعية 
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االأمري ).....( )رحمه اهلل( واأما فيما يتعلق بوجود �سركة قامت بالفعل بني مورث 

املدعية واملدعى عليه فهذا ما ينكره موكله، نظرًا الأن هذه االإتفاقية ما هي اإال جمرد 

به على  اإىل عقد م�ساركة حقيقية يعرتف  يتم �سريانها وال ترقى  اتفاقية مبدئية مل 

اأر�ص الواقع، وذلك اأنه قد ربط مورث املدعية م�ساركته الفعلية للمدعى عليه ب�سراء 

)75%( من قيمة املوؤ�س�سة حمل التعاقد ليدخل �سموه بهذه الن�سبة �سريكًا يف املوؤ�س�سة 

والتي كانت قائمة بالفعل وقت اإبرام العقد ومملوكة بالكامل للمدعى عليه، واأ�ساف 

اأنه مل يكن ثمن احل�سة املراد �سراوؤها وامل�ساركة بها من جانب مورث املدعية معلومًا 

وقت اإبرام االإتفاقية، ومما يدل على ذلك ما ن�ص عليه البند االأول من االإتفاقية من 

�سرورة عمل تقييم للموؤ�س�سة يف كل من جدة والريا�ص وح�سر املوجودات واملطلوبات، 

ي�ساف اإىل ذلك اأنه ال يوجد بند يف االإتفاقية ي�سري �سراحة اإىل راأ�ص مال ال�سركة ومن 

ثم قيمة احل�سة التي تعادل ن�سبة كل �سريك، واأ�ساف اأن هذه االإتفاقية يف بدايتها 

مرتبطة ب�سراء مورث املدعية لن�سبة من موؤ�س�سة املدعى عليه من اأجل اإمتام ال�سراكة 

فيثبت عليها جميع اأحكام البيع و�سروطه والتي من دونها ال يكون البيع �سحيحًا ومن 

يوافق على  املدعية مل  باأن مورث  اأ�ساف  كما  الثمن معلومًا،  يكون  اأن  ال�سروط  هذه 

اأن �سارت قيمة احل�سة معلومة  فبعد  التقييم،  يوقع على ملحق  املوؤ�س�سة ومل  تقييم 

ملورث املدعية مل تلق قبواًل منه مما يرتتب عليه عدم تالقي االإيجاب والقبول، وبالتايل 

ملوكله،  خا�سًا  ملكًا  حالها  على  موكله  موؤ�س�سة  وظلت  تكن،  مل  كاأن  االإتفاقية  اعتبار 

قد  االإتفاقية  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار  �سركة،  اإىل  حتويلها  يتم  ومل  هي  كما  ا�سمها  وظل 
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ظلت معلقة اإىل اأن اأبلغ مورث املدعية موكله �سفاهًة بقراره النهائي بعدم رغبته يف 

اإمتام هذه االإتفاقية عند تعيينه كنائب الأمري املنطقة ال�سرقية، ومما يدل على ذلك 

اأن مورث املدعية مل يطلب ت�سفية املوؤ�س�سة حمل الدعوى بل ظلت املوؤ�س�سة كما هي 

اأن مورث املدعية كان على قيد احلياة  اإىل ذلك  للمدعى عليه، ي�ساف  ملكًا خا�سًا 

مدة خم�ص ع�سرة �سنة منذ تاريخ اإلغائه لالإتفاق حمل الدعوى ومل يطالب خالل تلك 

بتاريخ  املدعية  مورث  خطاب  اأن  ذلك  اإىل  ي�ساف  بال�سراكة،  متعلق  حق  باأي  املدة 

ب�ساأن  الدعوى  حمل  للموؤ�س�سة  مالكًا  ب�سفته  عليه  للمدعى  املوجه  1417/6/22هـ 

مقابل  وتعهده  املدعية  مورث  وق�سر  مبزرعة  اخلا�سة  للم�سروعات  املوؤ�س�سة  تنفيذ 

ذلك بدفع القيمة املتفق عليه يدل على عدم م�ساهمة مورث املدعية يف املوؤ�س�سة حمل 

الدعوى، وختم مذكرته بطلبه رد الدعوى، وقد �سلمت ن�سخة من املذكرة اإىل وكيل 

املدعية فا�ستمهل لالإجابة عنها، وحيث ورد للدائرة الق�سية رقم )1/4065/ق( لعام 

1426هـ املقامة من املدعية �سد املدعى عليه واملقيدة بوارد ديوان املظامل بالريا�ص 

الرابعة مو�سوع  التجارية  الدائرة  اإىل  رقم )2/5586( يف 1426/11/4هـ واملحالة 

االخت�سا�ص  بعدم  املذكور  الدائرة  حكم  ب�ساأنها  �سدر  والتي  نف�سها  الدعوى  هذه 

الديوان  فرع  اإىل  املظامل  ديوان  رئي�ص  معايل  اإىل  اإحالتها  متت  ثم  ومن  املكاين، 

 )3/4421( برقم  الفرع  بوارد  واملقيدة  1427/9/18هـ  بتاريخ  ال�سرقية  باملنطقة 

يف 1424/10/7هـ ومن ثم جرى قيدها ق�سية مرة ثالثة برقم )3/1298/ق( لعام 

1427هـ وحيث ت�سمنت هاتني الق�سيتني املذكورتني ذات مو�سوع الدعوى الذي يجري 



772

نظره يف هذه الدائرة، ولوحدة املو�سوع واالأطراف فقد قررت الدائرة �سم الق�سيتني 

اإىل هذه الق�سية املنظورة اأمام الدائرة برقم )3/947/ق( لعام 1427هـ ويف جل�سة 

اأقر  باأن املدعى عليه قد  اأفاد فيها  1428/3/5هـ قدم وكيل املدعية مذكرة جوابية 

غري  الأ�سباب  فعليًا  ال�سركة  قيام  اأنكر  اأنه  اإال  ال�سراكة،  اتفاقية  على  توقيعه  ب�سحة 

عقود  �سركة  كانت  عليه  واملدعى  موكلته  مورث  بني  العالقة  اأن  واأ�ساف  �سحيحة، 

حيث  الطرفني،  بني  املتبادلة  الثقة  على  تاأ�س�ست  وقد  املحا�سة  �سركة  �سكل  اتخذت 

اأن  واأ�ساف  اأو عقود،  اتفاقيات  اأية  الغري يف  اأمام  الظهور  موكلته عدم  مورث  رغب 

قيمة ح�سة مورث موكلته كانت معلومة على وجه اليقني وقت اإبرام االإتفاقية ومل تكن 

االإيجارات  املوؤ�س�سة وح�ساب  اأ�سول  تقييم  عليه، فقد مت  املدعى  يدعي  كما  جمهولة 

والرواتب وامل�ساريف النقدية املطلوبة لها يف تاريخ االإتفاقية نف�سها واأ�سبحت قيمة 

ح�سة مورث موكلته مبلغًا قدره �ستمائة وخم�سة وت�سعون األفًا ومائتان وخم�سون ريااًل 

لقيمة م�ساركة  ا�ستالمه  االإتفاقية دليل على  وتوقيع املدعى عليه على   )695.250(

مورث موكلته، واإال لكان ا�سرتط عدم نفاذ االإتفاقية اإال بعد �سداد احل�سة، واأ�ساف 

اأن افرتا�ص وكيل املدعى عليه اأن عدم توقيع مورث موكلته على ملحق التقييم املرفق 

تاريخ  الأن  وذلك  له  �سند  يوجد  وال  عليه غري �سحيح  موافقته  يعني عدم  باالإتفاقية 

التقييم هو نف�ص تاريخ االإتفاقية، واأ�سار اإىل اأن ا�ستناد وكيل املدعى عليه لعدم �سريان 

هذه االإتفاقية باأن املوؤ�س�سة ظلت با�سم املدعى عليه ومل يتم حتويلها اإىل �سركة وظل 

�سجلها التجاري دون تغيري هو ا�ستناد ال يتفق مع �سحيح النظام، واأ�ساف باأن ادعاء 
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وكيل املدعى عليه باأن االإتفاقية ظلت معلقة من عام 1402هـ اإىل عام 1406هـ حتى 

اأبلغ مورث موكلته املدعى عليه �سفاهًة بقراره النهائي بعدم رغبته يف اإمتام االإتفاقية 

هو ادعاء مر�سل ال ي�سنده دليل، وباطالع وكيل املدعى عليه على ما جاء فيها ا�ستمهل 

اأن  فيها  اأكد  عليه مذكرة جوابية  املدعى  وكيل  للرد، ويف جل�سة 1428/5/3هـ قدم 

املبلغ الذي يعادل قيمة امل�ساركة مل ي�سدد من قبل مورث املدعية؛ الأن ال�سراكة مل تقم 

على اأر�ص الواقع، وبالتايل فكيف يتم التطرق اإىل احلديث عن نوع ال�سركة دون ثبوت 

قيام ال�سراكة، وعلى وكيل املدعية اإثبات �سداد مورث ٍموكلته لقيمة احل�سة وبعدها 

يتم احلديث عن نوع ال�سركة، واأ�ساف اأنه كيف يتم املطالبة باأرباح �سركة مل تقدم 

البينة على قيامها يف اأر�ص الواقع، وطلب يف ختام مذكرته رد الدعوى، وباطالع وكيل 

من  ن�سخة  املدعية  وكيل  قدم  اجلل�سة  ويف  للرد،  ا�ستمهل  فيها  جاء  ما  على  املدعية 

ا�ستدعائه املرفوع لف�سيلة رئي�ص الفرع بطلب فر�ص احلرا�سة الق�سائية على املوؤ�س�سة 

حمل الدعوى، ويف جل�سة 1428/7/30هـ �ساألت الدائرة وكيل املدعية عن رده على 

مذكرة وكيل املدعى عليه املقدمة يف اجلل�سة املا�سية فاأفاد باأنه يكتفي مبا �سبق اأن 

العاجل  قدمه، كما اكتفى وكيل املدعى عليه مبا قدم وبناء على طلب وكيل املدعية 

فر�ص احلرا�سة الق�سائية على املوؤ�س�سة حمل الدعوى مت رفع اجلل�سة للمداولة، ثم 

اأ�سدرت الدائرة قرارها رقم )132/د/ت/ج/15( لعام 1428هـ واملنتهي اإىل رف�ص 

الطلب العاجل املقدم من �سمو االأمرية ).....( وبالوكالة عن اأبنائها اأ�سحاب ال�سمو 

امللكي االأمراء ).....( و).....( و).....( اأبناء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري ).....( 
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الق�سائية على  - رحمه اهلل - وبالوالية عن �سمو االأمرية ).....( بفر�ص احلرا�سة 

موؤ�س�سة ).....( تاأ�سي�سًا على اأن ما قدمه وكيل املدعية من م�ستندات واأ�سباب لفر�ص 

احلرا�سة مل تره الدائرة من االأ�سباب التي يخ�سى معه زوال املال من حتت يد حائزه 

اأو فوات الوقت ح�سب ما ن�ست عليه املادة )233( واملادة )239( امل�سار اإليها يف نظام 

املرافعات ال�سرعية والتي اأعطت احلق للقا�سي اتخاذ ما يراه من اإجراء. 

اأ�سل  اإنه على فر�ص ثبوت هذه ال�سراكة فاإن وكيل املدعية طلب الت�سفية يف  وحيث 

التق�سريية  امل�سوؤولية  تتطلب عمل حما�سبي وفني ومتى ما ظهرت  والت�سفية  دعواه 

من التفريط اأو االإهمال فاإنه ميكن املطالبة مبا يرتتب على ذلك مما ينتفي معه فوات 

احلق، وباإعالن القرار على طريف الدعوى قرر وكيل املدعية عدم القناعة، وقرر وكيل 

املدعى عليه القناعة، وبعد ت�سليم القرار لطريف الدعوى قدم وكيل املدعية اعرتا�سه 

للعدول عن  الدائرة ما يدعو  فيه  تر  ملا جاء يف االعرتا�ص مل  الدائرة  وبتاأمل  عليه، 

اإىل هيئة  القرار  مع  الق�سية  رفع  فيه، ومت  ما جاء  ت�سر على  وبالتايل فهي  قرارها 

التدقيق والتي اأ�سدرت حكمها رقم )209/ا�ص/7( لعام 1430هـ بتاأييد قرار الدائرة، 

وفور ورود الق�سية للدائرة حددت لها جل�سة 1430/8/25هـ وفيها ح�سر وكيل املدعية، 

كما ح�سر وكيل املدعى عليه، ويف اجلل�سة �ساألت الدائرة طريف الدعوى عما يودان 

اإ�سافته بعد اإعالمهما بتاأييد قرار الدائرة فاأفاد وكيل املدعية باأنه ي�ستمهل للبحث 

عن مزيد من بينة، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليه اأفاد باأن املدعية مل ت�ستطع 

بالرف�ص، ويف جل�سة 1430/11/15هـ  فدعواها حرية  وبالتايل  به  تطالب  ما  اإثبات 
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اأفاد وكيل املدعية باأنه مل يح�سل على مزيد بينة وبالتايل فاإنه يكتفي مبا �سبق واأن 

ويف  للدرا�سة،  الق�سية  رفع  مت  وعليه  قدم  مبا  عليه  املدعى  وكيل  اكتفى  كما  قدمه، 

للق�سية  الدائرة  درا�سة  بعد  اإنه  وحيث  الدعوى،  طرفا  ح�سر  1431/3/1هـ  جل�سة 

اأفادت الدائرة وكيل املدعية باأن بينته غري مو�سلة، ولي�ص له اإال ميني املدعى عليه، 

فاأفاد باأنه يطلب ميني املدعى عليه، وعليه طلبت الدائرة من وكيل املدعى عليه اإبالغ 

1431/4/12هـ  املوافق  اليوم  هذا  جل�سة  ويف  القادمة،  اجلل�سة  يف  احل�سور  موكله 

ح�سر طرفا الدعوى، كما ح�سر املدعى عليه اأ�سالة، وحيث �سبق اأن اأفهمت الدائرة 

وكيل املدعية باأن بينته على دعواه غري مو�سلة ولي�ص له اإال ميني املدعى عليه، وحيث 

ح�سر املدعى عليه هذه اجلل�سة الأداء اليمني واأفاد باأنه م�ستعد الأدائها، وحيث قدم 

وكيل املدعية �سيغة مقرتحة لليمني فراأت الدائرة منا�سبتها واأدى املدعى عليه اأ�سالة 

اليمني قائاًل "اأق�سم باهلل العظيم املحيي املميت ال�سار النافع باأن االأمري ).....( مل 

يكن �سريكًا يل يف موؤ�س�سة ).....( باأية حال من االأحوال وال ميلك ن�سبة )75%( من 

املوقعة  ال�سراكة  باتفاقية  املبينة  م�ساركته  قيمة  اأقب�ص  واإنني مل  املوؤ�س�سة  مال  راأ�ص 

وخم�سة  �ستمائة  قدره  مببلغ  املوؤ�س�سة  تقييم  وملحق  1402/8/15هـ  بتاريخ  بيننا 

اأم  اأم ب�سيك  اأم عينًا  األفًا ومائتان وخم�سون ريااًل )695.250( �سواء نقدًا  وت�سعون 

حتويل بنكي اأم باأية طريقة كانت، واأن اتفاقية ال�سراكة مل تفعل يف الواقع، وقام �سموه 

باإبالغي �سفاهة بعدم رغبته يف اإمتامها قبل �سداد ح�سته اإىل اأن تويف ويق�سم باهلل 

العظيم على ذلك"، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعية اكتفى بذلك، كما اكتفى وكيل 

املدعى عليه بذلك، وعليه مت رفع اجلل�سة للمداولة.
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وبعد �سماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�سية وم�ستنداتها، وحيث اإن 

وكيل املدعية يهدف من هذه الدعوى اإىل احلكم بت�سفية ال�سراكة بني مورث موكلته 

وبني املدعى عليه يف موؤ�س�سة ).....(، واإلزام املدعى عليه دفع ن�سيب املدعية من 

اأنه دفعها ملورث املدعية  اأو تقدمي ما يثبت  اأرباح ال�سراكة منذ تاأ�سي�سها وحتى االآن 

من  عليه  املدعى  يد  حتت  التي  امل�ستندات  كافة  وتقدمي  املال،  راأ�ص  اإىل  باالإ�سافة 

حمل  للموؤ�س�سة  واالأر�سدة  البنكية  احل�سابات  واأرقام  ح�سابات  وك�سوف  ميزانيات 

الدعوى من تاريخ 1402/8/15هـ وحتى تاريخ وفاة مورث موكلته يف 1422/5/4هـ، 

وتعيني حار�ص ق�سائي على املوؤ�س�سة حمل الدعوى. 

وحيث اإن هذه الدعوى تتعلق مبنازعة متفرعة عن نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم 

يخت�ص  املظامل  ديوان  فاإن  وتعديالته  1385/3/22هـ  بتاريخ   )م/6(  رقم  امللكي 

والئيًا بالف�سل فيها بناء على املر�سوم امللكي رقم )م/63( بتاريخ 1407/11/26هـ 

كما تخت�ص هذه الدائرة بنظر هذه الدعوى بناًء على قرارات وتعليمات معايل رئي�ص 

الديوان. 

وحيث اإنه فيما يخ�ص نظر الدعوى مو�سوعًا فاإنه ملا كان وكيل املدعية يطلب ما ذكر 

بعاليه. 

وحيث اإنه بتاأمل الدائرة التفاقية ال�سراكة املوقعة من الطرفني بتاريخ 1402/8/15هـ 
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تبني للدائرة اأنها كانت ب�سيغة امل�سارع حيث ن�ست املادة االأوىل من االإتفاقية على 

املوجودات  وحت�سر  والريا�ص  جدة  من  كل  يف   ).....( موؤ�س�سة  تقييم  "يتم  يلي  ما 

واملطلوبات، وتقوم املوؤ�س�سة يف تاريخ التوقيع على هذه االإتفاقية" ومعلوم باأن �سيغة 

نية قاطعة جازمة كما هو مقرر فقهيًا  للتعاقد من  اإذ البد  تن�سئ عقودًا  امل�سارع ال 

وق�ساًء. 

املوؤ�س�سة،  تقييم  من  الحقة  الإجراءات  متهيد  اأنها  االإتفاقية  بتاأمل  يظهر  اإنه  وحيث 

وعر�ص قيمة التقييم على الطرفني الأخذ املوافقة من عدمها، مما يتبني معه اأن هذه 

االإتفاقية مل تفعل ومل يدخل االأمري ).....( )رحمه اهلل( مع املدعى عليه يف املوؤ�س�سة 

املوؤ�س�سة مما  تقييم  التوقيع على ملحق  يتم  اأنه مل  اإىل ذلك  ي�ساف  الدعوى،  حمل 

يجعل قيمة امل�ساركة يف املوؤ�س�سة جمهواًل يف حالة ثبوتها. 

تاأ�سي�ص  عقد  من  الطرفني  بني  لل�سراكة  الحقة  اإجراءات  اأية  وجود  يتبني  مل  وحيث 

لل�سركة، وتغيري ال�سجل التجاري للموؤ�س�سة، و�سدور ميزانيات، واقت�سام االأرباح منذ 

التوقيع على االإتفاقية، باالإ�سافة اإىل �سدور خطاب من االأمري ).....( )رحمه اهلل( 

بتاريخ 1417/6/22هـ اإىل املدعى عليه ب�سفته مديرًا للموؤ�س�سة حمل الدعوى يتعهد 

فيه ب�سداد قيمة امل�سروعات التي نفذتها املوؤ�س�سة ل�ساحله مما يتبني معه اأن االأمري 

مل يكن �سريكًا يف املوؤ�س�سة، مما تذهب الدائرة معه اإىل عدم ثبوت قيام ال�سراكة بني 

الطرفني. 

وحيث اإن عبء االإثبات منوط باملدعية طبقًا للقاعدة ال�سرعية يف ذلك، وحيث اأفهمت 
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الدائرة وكيل املدعية باأن بينته على دعواه غري مو�سلة، ولي�ص له اإال ميني املدعى عليه 

على عدم �سحة الدعوى. 

وحيث طلب وكيل املدعية ميني املدعى عليه، وحيث ح�سر املدعى عليه واأدى اليمني 

االأمري  باأن  النافع  ال�سار  املميت  املحيي  العظيم  باهلل  "اأق�سم  قائاًل  الدائرة  اأمام 

).....( مل يكن �سريكًا يل يف موؤ�س�سة ).....( باأية حال من االأحوال وال ميلك ن�سبة 

)75%( من راأ�ص مال املوؤ�س�سة واإنني مل اأقب�ص قيمة م�ساركته املبينة باتفاقية ال�سراكة 

املوقعة بيننا بتاريخ 1402/8/15هـ وملحق تقييم املوؤ�س�سة مببلغ قدره �ستمائة وخم�سة 

اأم  اأم ب�سيك  اأم عينًا  األفًا ومائتان وخم�سون ريااًل )695.250( �سواء نقدًا  وت�سعون 

حتويل بنكي اأم باأية طريقة كانت، واأن اتفاقية ال�سراكة مل تفعل يف الواقع، وقام �سموه 

باإبالغي �سفاهة بعدم رغبته يف اإمتامها قبل �سداد ح�سته اإىل اأن تويف ويق�سم باهلل 

العظيم على ذلك"، وعليه فاإن الدائرة تذهب اإىل رف�ص الدعوى. 

لذلك حكمت الدائرة: برف�س الدعوى املقامة من املدعية ).....( �ضد املدعى عليه 

).....( ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، 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 7/1477/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 340/د/جت/33 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1843/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/12/28هـ

�ضركة - �ضراكة يف ح�ضة  -اإثبات ال�ضركة.

مطالبة املدعي باإثبات �سراكته يف �سركتي ).....( بن�سبة )50%( من ح�سة املدعى 

واإقرار املدعى عليه  ال�سراكة  العقد املربم بينهما - تقدمي املدعي عقد  عليه ح�سب 

عليه  املدعى  ح�سة  من   %50 لن�سبة  املدعي  ملكية  على  العقد  يف  الن�ص   - ب�سحته 

وتفوي�ص املدعي للمدعى عليه يف اإدارة ح�سته والت�سرف فيها - تعهد املدعى عليه يف 

العقد باملحافظة على ح�سة املدعي وت�سليمه اأرباحها - عدم �سحة ما دفع به املدعى 

عليه اأن املدعي مل ي�سدد ثمن كامل ح�سته واأنه اأخطره بذلك؛ الأن عقد ال�سراكة حدد 

طريقة االإخطارات والتبليغات باأن تكون باملناولة باليد مع اأخذ التوقيع باال�ستالم اأو 

بالربيد امل�سجل، ومل يقدم املدعى عليه اأية ا�ستالمات موقعة من املدعي اأو خطابات 

م�سجلة تفيد اإخطاره له با�ستكمال باقي ثمن ح�سته - تقدمي املدعي ما يفيد �سداد 

مال  راأ�ص  ربع  ميثل  �سورته  مرفق  وحتويل  �سيك  مبوجب  ال�سركة  يف  ح�سته  كامل 

ال�سركة واإقرار املدعى عليه بحدوثه - االإفادة املكتوبة املقدمة من اأحد ال�سركاء تثبت 

�سداد املدعي ملبلغ )100.000( األف ريال للتعاقد مع اإحدى ال�سركات املتخ�س�سة 

لو�سع الدرا�سات اخلا�سة بامل�سروع - اأثر ذلك - ثبوت ال�سراكة. 



780

تتلخ�ص وقائع هذه الق�سية يف اأن املدعي ).....( حامل ال�سجل املدين رقم ).....( 

تقدم لديوان املظامل مبنطقة الق�سيم بالئحة دعوى بتاريخ 1429/12/30هـ تت�سمن 

اأن املدعي قد اتفق مع املدعى عليه ).....( حامل ال�سجل املدين رقم ).....( على 

الدخول يف �سراكة بن�سبة )50%( من احل�سة امل�سجلة با�سم املدعى عليه يف �سركة 

 )...( و�سركة   )1.000.000( ريال  مليون  مالها  راأ�ص  والبالغ  املحدودة   )...(

عن  والناجتة  امل�ستقبلية  امل�ساريع  لكافة  متتد  امللكية  وهذه  والغاز  النفط  خلدمات 

اأعمال ال�سركتني ال�سابقتني، اإ�سافة اإىل اأن املدعى عليه ملتزم باملحافظة على كامل 

حقوق املدعي، اإال اأنه مل يلتزم باالإتفاق املربم بينهما بتاريخ 1427/11/14هـ حيث 

من  اأي  بت�سديد  يقم  ومل  االإتفاق،  ببنود  يِف  ومل  ال�سركتني،  يف  ح�ستي  باإنكار  قام 

وطالب  عني،  املعلومات  كامل  باإخفاء  قام  وكذلك  ال�سركتني،  من  والعوائد  االأرباح 

املدعي يف نهاية دعواه باإثبات ح�سته يف �سركة )...( والبالغة )50%( من احل�سة 

اإىل  اإ�سافة  ال�سركاء،  ح�س�ص  من   )%50( تبلغ  والتي  عليه  املدعى  با�سم  امل�سجلة 

�سركة  يف  ح�سته  واإثبات  عليه،  باملدعى  اخلا�سة  العوائد  كافة  من   )%50( ت�سليمه 

ال�سركة.  عليه يف  املدعى  والبالغة )50%( من ح�سة  والغاز  النفط  )...( خلدمات 

بتاريخ 1430/2/6هـ  االأحد  نظرها يف جل�سة  با�سرت  الدائرة  اإىل  الق�سية  وباإحالة 

الوكالة  مبوجب   )...( رقم  املدين  ال�سجل  حامل   )...( املدعي/  وكيل  ح�سر  وفيها 
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بتاريخ 1427/5/28هـ ومل  الثانية برقم )21306(  ال�سادرة من كتابة عدل بريدة 

يتبني ح�سور املدعى عليه وال من ميثله. وبتاريخ 1430/3/7هـ ح�سر وكيل املدعي/

بتاريخ   )...( رقم  الوكالة  )...( ومبوجب �سك  رقم  املدين  ال�سجل  )...( - حامل 

1429/7/11هـ وح�سر حل�سوره وكيل املدعى عليه/ )...( حامل ال�سجل املدين رقم 

)...( مبوجب الوكالة ال�سادرة من كتابة عدل بريدة الثانية برقم )11318( بتاريخ 

1430/3/6هـ، وفيها �ساألت الدائرة املدعي وكالًة عن دعواه فذكر اأنها وفقًا ملا جاء 

يف الئحة الدعوى املت�سمنة طلبه اإثبات �سراكة موكله يف �سركة )...( بح�سة قدرها 

بت�سليمه  عليه  املدعى  اإلزام  طلب  كما  ال�سركة  يف  عليه  املدعى  ح�سة  من   )%50(

له يف ن�سف  ال�سركتني ب�سفته �سريكًا  والعينية يف  املالية  )50%( من كافة احلقوق 

ويدفع  الدعوى  ينكر  موكله  باأن  اأجاب:  عليه  املدعى  وب�سوؤال  ال�سركتني،  ن�سيبه من 

املنطقة  يف  ي�سكن  موكله  لكون  الق�سية  هذه  بنظر  مكانيًا  الدائرة  اخت�سا�ص  بعدم 

اإيجار موؤرخ يف 1429/11/3هـ  لذلك عقد  اإثباتًا  ال�سرقية من مدينة اخلرب، وقدم 

با�سم موكله يف مدينة اخلرب. وبعر�ص ذلك على وكيل املدعي طلب مهلة للرجوع ملوكله 

بذلك. ويف جل�سة االأحد بتاريخ 1430/3/25هـ قرر املدعى عليه اأنه ال مانع لديه من 

نظر الق�سية اأمام الدائرة ويتنازل عن دفعه بعدم اخت�سا�ص الدائرة مكانيًا بنظر 

هذه الدعوى، وبعد تالوة الدعوى على املدعى عليه و�سوؤاله اأجاب: باأنه يطلب الئحة 

ال�سبت  جل�سة  ويف  بالتف�سيل.  القادمة  اجلل�سة  يف  عليها  لريد  ومرفقاتها  الدعوى 

ال�سراكة  عقد  اأن  ت�سمن  الدعوى  على  ردًا  وكالة  عليه  املدعى  قدم  1430/4/1هـ 
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الثانية  املادتني  يف  ورد  ما  وخا�سة  ال�سراكة  ببنود  يلتزم  مل  املدعي  ولكن  �سحيح 

واخلام�سة حيث جاء فيها اأن يتحمل املدعي االلتزامات املالية ح�سب ح�سته، وذكر 

املدعى عليه اأنه طالب املدعي مرارًا وتكرارًا ت�سديد ما يخ�سه من م�ساريف التاأ�سي�ص 

ولكن دون جدوى، اإ�سافة اإىل اأن املدعى عليه قد اتفق مع املدعي مقابل توقيع العقد 

معه على اأن يقوم بت�سويق ربع اأ�سهم �سركة )...( ويقدر هذا الربع بثالثني مليون �سهم 

اآخر عالقة للمدعي هي توقيعه  واأن  )30.000.000(، ولكنه مل يقم بهذا االلتزام 

للعقد وعلى هذا اأطلب رد الدعوى واإبطال عقد ال�سراكة، وقد ف�سل املدعى عليه يف 

ريال  مليون  مالها  راأ�ص  احلا�سنة   )...( �سركة  اأن  ذكر  حيث  املدعي  مع  عالقته 

املدعى  من  و)%50(   )%25( و)...(   )%25(  )...( من  م�ساهمة   )1.000.000(

عليه وقد اختار املدعى عليه املدعي من �سمن امل�ساهمني فتم التعاقد بينهما بالعقد 

املدعى  املدعي )50%( من ح�سة  ن�سيب  يكون  اأن  على  املوؤرخ يف 1427/11/14هـ 

عليه اأي يكون ن�سيبه )25%( من �سركة )...( و�سركة )...(، وباطالع املدعي وكالة 

طلب مهلة للرد. ويف جل�سة ال�سبت 1430/4/22هـ قدم املدعي وكالة مذكرة من اأربع 

اأقر  عليه  املدعى  اأن  املذكرة  هذه  وت�سمنت  عليه  املدعى  مذكرة  على  ردًا  �سفحات 

بال�سراكة لذلك فاالأ�سل االآن ثبوتها اإىل حني ثبوت العك�ص، اأما ما ذكر املدعى عليه 

من اأن املدعي مل يلتزم ببنود عقد ال�سراكة كما يف املادة الثانية واملادة اخلام�سة فهذا 

ادعاء عار من ال�سحة؛ الأن موكلي هو الذي التزم ببنود العقد فقد �سدد كامل ح�سته 

ريال  األف  وخم�سون  مائتان  قدره  مببلغ  موكله/)...(  طريق  عن   )...( �سركة  من 
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بتاريخ   )44( رقم  بال�سيك  وذلك  ال�سركة  يف  ن�سيبه  متثل  وهي   )250.000(

2007/2/25م على ح�ساب �سركة )...( يف البنك االأهلي على احل�ساب رقم )...(، 

ال�سخ�ص  اإىل �سهادة مكتوبة من  اإ�سافة  التحويل  املدعي وكالة �سورة من  وقد قدم 

الدرا�سة  بتمويل  قام  قد  موكله  اأن  املدعي  موكل  ذكر  كما  املبلغ/)...(،  حول  الذي 

1428/3/28هـ  بتاريخ   )224( رقم  بال�سيك  وذلك   )...( ب�سركة  اخلا�سة  االأوىل 

وقد  والغاز  النفط  خلدمات   )...( ل�سركة  االقت�سادية  اجلدوى  درا�سة  قيمة  وذلك 

اأرفق �سورة ال�سيك، واأما ما ذكر املدعى عليه من اأنه طالب موكلي عدة مرات بال�سداد 

ونحو ذلك ومل ي�ستجب فهذا غري �سحيح الأن املادة الثانية ع�سرة من العقد اخلا�سة 

باالإخطارات والتبليغات تن�ص على اأن تكون عن طريق املناولة باليد بعد اأخذ التوقيع 

تبلغ  ويكون ذلك مبثابة  املو�سحة،  امل�سجل على عناوينهم  بالربيد  اأو  اال�ستالم  على 

اأما عن  النوع،  �سيء من هذا  اأي  اإىل موكلي  ير�سل  اإليه مب�سمونها وهو مل  للمر�سل 

�سوؤال املدعى عليه اأنه اتفق مع موكلي مقابل توقيع هذا العقد اأن يقوم بت�سويق ربع 

هذا  من  �سيء  على  ين�ص  مل  فالعقد  �سحيح  غري  كذلك  فهذا   )...( �سركة  اأ�سهم 

القبيل، وقول املدعى عليه باأن موكلي ال يعرف �سيئًا عن ال�سركة ومل يح�سر �سيئًا من 

اأول اجتماع من اأجل تاأ�سي�ص �سركة  االجتماعات بتاتًا فهذا كذلك غري �سحيح؛ الأن 

)...( كان يف منزل موكلي وذلك بح�سور/ )...(، وبعد عدة اأ�سهر مت االجتماع يف 

مكتب مبدينة الريا�ص وغريها من االجتماعات يف مكتب الدكتور/ )...(، واأكد وكيل 

املدعي يف نهاية مذكرته طلباته يف الئحة الدعوى، وباطالع املدعى عليه على املذكرة 
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طلب مهلة للرد. ويف جل�سة ال�سبت 1430/5/14هـ قدم املدعى عليه مذكرة ت�سمنت 

اأن مبلغ املائتني وخم�سني األف ريال )250.000( الذي دفعه املدعي قد مت اإرجاعه 

ال�سابق  ال�سيك  اأما  يومًا،  ع�سر  خم�سة  بعد  لل�سركة  البنكية  ال�سهادة  ا�ستخراج  بعد 

املدعي  طريق  عن  فيها  توكلت  حماماة  اأتعاب  عن  عبارة  فهو   )224( برقم  ذكره 

ذكره  ما  واأما   ،)...( ل�سركة  االقت�سادية  اجلدوى  درا�سة  اأنها  يزعم  كما  ولي�ست 

املدعي وتعلل به من اأين اأخفي عنه املعلومات فعلى املدعي اأن يعلم اأن ال�سركة البد اأن 

يعمل اجلميع فيها الأنها م�ساركة بالعمل واملال فعليه اأن يح�سر اإىل مقر ال�سركة يف 

على  وبعر�سها  ال�سركة،  اأخبار  يعلم  حتى  معنا  ويعمل  ال�سرقية  املنطقة  اأو  الريا�ص 

وكيل املدعي ذكر اأن املذكرة مل تاأت بجديد ي�ستوجب الرد �سوى ما يتعلق ب�سداد مبلغ 

مائتني وخم�سون األف ريال )250.000( ب�سركة )...(حيث اإن ما ذكره املدعى عليه 

يف هذا اخل�سو�ص غري �سحيح فلم يتم ا�سرتجاع هذا املبلغ للمدعي كما اأن ما ذكره 

بخ�سو�ص ال�سيك رقم )224( من اأنه مقابل اأتعاب عن مراجعات للجهات الق�سائية 

يف ق�سايا اأخرى خارجة عن نطاق ال�سركة حمل الدعوى فهذا غري �سحيح ولدينا ما 

يثبت ما ذكرناه من اأن هذا املبلغ هو قيمة درا�سة اجلدوى االقت�سادية ل�سركة )...(. 

وب�سوؤال املدعى عليه عن التزامه باملادة الثانية ع�سرة من العقد فيما يتعلق باالإخطارات 

والتبليغات ذكر اأن ال�سركاء كانوا يخاطبونه ب�سكل مبا�سر عند احلاجة الأي اإجراء من 

اأنف�سهم عن ذلك. ويف  ال�سركاء  �سوؤال  للدائرة  اأنه ميكن  وذكر  ال�سركة،  اإجراءات  

اجلل�سة  عنه يف  ال�سوؤال  ما مت  اأن  املدعي  وكيل  ذكر  االأربعاء 1430/6/17هـ  جل�سة 
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ال�سابقة بخ�سو�ص مبلغ املائتني وخم�سني األف ريال )250.000( فقد تبني يل اأنه مت 

ا�سرتجاعه حل�ساب/ )...( الوكيل ال�سرعي عن موكلي وذلك بعد ا�ستخراج ال�سجل 

التجاري ل�سركة )...(، وهذا ال ينفي �سراكة موكلي؛ الأن دفع املبلغ كان لغر�ص دفع 

راأى  التجاري  ال�سجل  ا�ستخراج  ملا مت  اأنه  اإال  للعقد  وفقًا  ال�سراكة  ن�سيب موكلي يف 

ال�سركاء اإرجاع املبلغ على اأن يطلب عند احلاجة وهذا مثبت باإفادة ال�سريك/)...( 

وقدم  هذا  للدائرة،  منها  �سورة  اأقدم  والتي  1430/6/16هـ  يف  واملوؤرخة  املحررة 

املدعى عليه مذكرة ت�سمنت ردًا على دعوى املدعي بخ�سو�ص اأن ال�سيك رقم )224( 

اإن املدعى عليه  بتاريخ 1428/3/28هـ كان قيمة درا�سة اجلدوى االقت�سادية حيث 

)...( ل�سركة  �سددت  قد  االقت�سادية  اجلدوى  قيمة  الأن  �سحيح؛  غري  هذا  اأن  ذكر 

لال�ست�سارات قبل تاريخ �سدور �سيك املدعي ومرفق امل�ستندات الدالة على ذلك وكلها 

تبني اأن تاريخ الدرا�سة و�سدادها قبل �سدور ال�سيك، اإ�سافة اإىل اأن املدعي قد اأ�سدر 

ال�سيك رقم )22( بتاريخ 1430/3/28هـ من دون ر�سيد وهذا يدل على اأن املدعي مل 

بعد  اإال  ال�سيك  هذا  يدفع  اأنه مل  وكذلك  يخ�سه من م�ساريف،  ما  ي�سلم  ومل  يدفع 

اإحلاحي عليه وهذا يدل على اأنني قد طالبته وات�سلت به وبذا يدفع ما ذكره املدعي 

من اأين مل اأت�سل به ومل اأطالبه، وقد اأرفق املدعى عليه �سورة من وكالة املدعي له 

واأن  له،  اأين كنت حماميًا  توؤكد  والتي  بتاريخ 1427/4/18هـ  برقم )14853(  وهي 

ال�سيك ال�سادر منه مقابل اأتعاب حماماة، حيث اإين توكلت عنه يف مبالغ كبرية مرفق 

�سور لوائح الدعاوى، وقد �سلم للمدعي وكالة �سورة منه وباطالعه طلب مهلة للرد 
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�سحبها  التي  بال�سيكات  يتعلق  ما  على  رده  مذكرته  ت�سمني  الدائرة  منه  طلبت  كما 

موكله �سواًء ل�سركة مكامن اأو للمدعى عليه �سخ�سيًا بخ�سو�ص هذه الدعوى. كما قدم 

ثالثة  ح�سل  اأنه  وت�سمنت  1430/6/16هـ  بتاريخ  من/)...(  اإفادة  املدعي  وكيل 

اجتماعات قد ح�سر فيها )املدعي( االأخ ).....(، اأما الدفعات فقد مت االإتفاق على اأن 

تاأ�سي�ص  لبدء  اأوىل  دفعة  وهو  ريال )100.000(  األف  مائة  مبلغ   ).....( االأخ  يدفع 

امل�سروع وقد اأخربين االأخ الدكتور )...( واالأخ/)...( باأن االأخ ).....( قد دفع املبلغ 

داعمًا  ُيح�سر  اأن   ).....( االأخ  من  ُطلب  ثم  بامل�سروع،  اخلا�سة  الدرا�سات  لو�سع 

ريال  األف  مائتا  قدره  مبلغًا  االأخ/)...(  واأودع   )...( االأخ/  فاأح�سر  للم�سروع 

)200.000( ومرفق يف اأوراق الق�سية اإفادة )...(، اأما بالن�سبة للح�س�ص قد اأودعنا 

جميعًا احل�س�ص ثم بعد تاأ�سي�ص ال�سراكة راأينا اأن ال�سركة لي�ست يف حاجة هذه املبالغ 

فردت احل�س�ص كٌل يف ح�سابه. ويف جل�سة االأربعاء 1430/7/8هـ تبني عدم ح�سور 

املدعى عليه اأو من ميثله �سرعًا وقدم املدعي وكالًة ما طلب منه وهو مذكرة ت�سمنت 

اأن موكله قد حول حل�ساب ال�سركة مبلغًا قدره مائتان وخم�سون األف ريال )250.000( 

رقم  بال�سيك   )150.000( ريال  األف  وخم�سني  مائة  اإىل  اإ�سافًة  ذكره،  �سبق  كما 

اأما عن ال�سيك  )224( بتاريخ 1430/3/28هـ وذلك لدرا�سة اجلدوى االقت�سادية، 

من دون ر�سيد فاإن موكلي بنف�ص تاريخ ال�سيك ال�سابق كتب �سيكًا بقيمة مائة األف ريال 

)100.000( لكن املدعي األح عليه اإال اأن يكون مائة وخم�سون األف ريال )150.000( 

الذي فيه  وال�سيك  األف ريال )150.000(  ال�سيك مببلغ قدره مائة وخم�سون  فكتب 
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وقد  ر�سيد  بال  يكون  وكيف  فيه،  ثقًة  معه  تركه   )100.000( ريال  األف  مائة  مبلغ 

�سحب مبلغ مائة وخم�سني األف ريال )150.000( يف اليوم نف�سه، واإن كان بال ر�سيد 

فاأين ورقة االعرتا�ص على ال�سيك التي تبني عدم كفاية الر�سيد، وكذلك فقد حول 

وهي  1427/9/9هـ  بتاريخ   )...( ح�ساب/  يف   )100.000( ريال  األف  مائة  موكلي 

االثنني  جل�سة  ويف  اإفادة/)...(.  يف  ذلك  جاء  كما  االقت�سادية  اجلدوى  م�ساريف 

ظروف  ب�سبب  ال�سابقة  اجلل�سة  يف  تغيب  قد  اأنه  عليه  املدعى  ذكر  1430/8/12هـ 

وقدم  اجلل�سة،  لتاأجيل  اإر�سال طلب  اأو  الدائرة  معها من خماطبة  يتمكن  طارئة مل 

اعتذاره عن ذلك، كما ذكر اأنه قد ا�ستلم املذكرة املقدمة من وكيل املدعي يف اجلل�سة 

ال�سابقة بعد اأن ح�سر اإىل الدائرة وتبلغ مبوعد هذه اجلل�سة، وقد قدم رده على تلك 

املذكرة يف �سبع �سفحات ختمها بطلب ح�سور ال�سهود وهم كاًل من/)...( و/)...( 

مدير عام ال�سركة الإي�ساح موقف املدعي من ال�سراكة، وكذلك طلب ندب خربة يف 

تاأ�سي�ص ال�سركات امل�ساهمة ملعرفة ا�ستحقاق املدعي ما يدعيه، وبعر�ص تلك املذكرة 

على وكيل املدعي وخ�سو�سًا ما ذكره ب�ساأن ن�ص املادة االأوىل من نظام ال�سركات وهو 

عمل،  اأو  مال  من  ح�سة  بتقدمي  واأكرث  �سخ�سان  مبقت�ساه  يلتزم  عقد  ال�سركة  اأن 

فاأجاب عن هذا باأن التعاقد بني موكله املدعى عليه كان يت�سمن اأن يكون املدعى عليه 

هو الظاهر وين�سب عمله ل�سالح املدعي ويقوم مقامه كما هو مبني يف العقد، كما 

هذه  يف  عليه  املدعى  قدمه  ما  على  التف�سيلي  الرد  متثل  مذكرة  �سيقدم  اأنه  ذكر 

اجلل�سة، وختم بطلب اإثبات �سراكة موكله يف ال�سركة بناء على ما قدمه من اأدلة. ويف 
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اأنه  اليوم مت �سوؤال املدعي وكالة عما وعد بتقدميه يف هذه اجلل�سة قرر  جل�سة هذا 

يكتفي مبا �سبق واأن قدمه فيما م�سى من جل�سات، واأكد طلبه اإثبات �سراكة موكله يف 

ال�سركة بناًء على ما قدم، وب�سوؤال املدعى عليه عما يود تو�سيحه يف هذه اجلل�سة ذكر 

قرر  ثم  فيها  وطلباته  املوؤرخة يف 1430/8/12هـ  مذكرته  اأورده يف  يتم�سك مبا  اأنه 

الطرفان اكتفاءهما مبا قدماه. 

حيث اإن وكيل املدعي يطالب باإثبات �سراكة موكله يف �سركة )...( و)...( خلدمات 

النفط والغاز والبالغة )50%( من ح�سة املدعى عليه حيث تبلغ ح�سة املدعى عليه 

وحيث  1427/11/14هـ،  املوؤرخ  االإتفاق  عقد  ح�سب  وذلك  ال�سركتني  من   )%50(

اأقر املدعى عليه باأن عقد ال�سراكة �سحيح، وحيث ادعى املدعى عليه اأن املدعي مل 

يلتزم ببنود عقد ال�سراكة يف املادتني الثانية واخلام�سة، وحيث اإن املدعي وكالة اأثبت 

يف  مو�سح  هو  كما  ال�سراكة  من  ن�سيبه  بتحويل  وذلك  ال�سركة  ببنود  موكله  التزام 

ال�سيك رقم )44( بتاريخ 2007/2/25م على ح�ساب �سركة )...( امل�ساريع يف البنك 

األف  اإ�سافة اإىل حتويله مبلغًا قدره مائة وخم�سون  االأهلي على احل�ساب رقم )...( 

ريال )150.000( قيمة درا�سة اجلدوى االقت�سادية، حيث قدم املدعي وكالة اإفادة 

ال�سريك/)...( فن�ص على ))اأن املدعي قد قام ب�سداد مائة األف ريال )100.000( 

كما اأعلم واأخربين بذلك االأخذ/)...( واالأخ ).....( )املدعى عليه ( باأن ).....( 
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)املدعي( قد دفع مائة األف ريال ).....( ليتم التعاقد مع اأحدى ال�سركات املتخ�س�سة 

بتاريخ   )224( رقم  بال�سيك  هذا  وكان  بامل�سروع((  اخلا�سة  الدرا�سات  لو�سع 

1428/3/28هـ، وحيث ادعى املدعى عليه اأنه طالب املدعي عدة مرات ب�سداد املبالغ 

التي ت�ستلزمها ال�سراكة ومل ي�ستجب لذلك فالفي�سل يف ذلك املادة الثانية ع�سرة من 

العقد التي تن�ص على "اأن تتم االإخطارات والتبليغات واملرا�سالت بني االأطراف عن 

طريق املناولة باليد مع اأخذ التوقيع على اال�ستالم اأو بالربيد امل�سجل على عناوينهم 

املو�سحة يف �سدر هذه املذكرة ويكون ذلك مبثابة تبلغ للمر�سل اإليه مب�سمونها" وحيث 

مل ُيثبت املدعى عليه تبلغ املدعي باأي اإخطار اأو تبليغ وذلك الأن املدعى عليه ذكر يف 

مذكرة بتاريخ 1430/8/12هـ اأن �سبب عدم التبليغ واالإخطار اأن عنوان املدعي ناق�ص 

لعدم وجود �سندوق الربيد - وهذا اإقرار من املدعى عليه -، واأما ما ادعاه املدعى 

ين�ص  مل  العقد  فاإن   )...( �سركة  اأ�سهم  ربع  بت�سويق  يلتزم  مل  املدعي  اأن  من  عليه 

1427/11/14هـ  يف  املوؤرخ  االإتفاق  اأن  على  الثامنة  املادة  ن�ست  وحيث  ذلك،  على 

خا�ص بطرفيه وال يجوز اإظهاره اإال ل�سرورة حفظ حق تعر�ص لل�سياع، وحيث ن�ست 

ح�سته  اإدارة  يف  مطلقًا  تفوي�سًا  عليه  للمدعى  املدعي  تفوي�ص  على  ال�ساد�سة  املادة 

والت�سرف بجميع اأنواع الت�سرفات واعتبار اأنها �سادرة من الطرف االأول )املدعي( 

مما يعني اأن جميع ت�سرفات املدعى عليه الالزمة لل�سراكة تن�سرف للمدعي، االأمر 

الذي تنتهي معه الدائرة اإىل اإثبات ال�سراكة واإعطاء املدعي كافة حقوقه النا�سئة عن 

ح�سته يف ال�سركتني �سركة )...( و�سركة )...( خلدمات النفط والغاز. 
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لذلك حكمت الدائرة: باإثبات �ضراكة املدعي ).....( بن�ضبة )50%( من ح�ضة املدعى 

عليه ).....( يف �ضركة )...( و)...( خلدمات النفط والغاز. 

وباهلل التوفيق، 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 3/226/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 153/د/جت/15لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 997/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/4/22هـ

�ضركة - بيع ح�ضة يف �ضركة - بيع معلق على �ضرط - انعقاد البيع.

باإعادة  ال�سركة على املدعى عليه واحلكم  بيع ن�سيبه يف  اإلغاء عقد  مطالبة املدعي 

ال�سراكة بينهما مع ا�ستعداده رد الثمن الذي قب�سه من املدعى عليه - الن�ص يف عقد 

البيع بني الطرفني على اأن الثمن جزءان، االأول مبلغ نقدي حمدد، والثاين هو اإ�سدار 

يعترب الغيًا يف حالة عدم  اأنه  على  العقد  الن�ص يف  ـ  للمدعي  اأ�سنان  ترخي�ص طب 

ا�ستالم املدعي املبلغ والرتاخي�ص ـ ثبوت اأن  املدعى عليه مل يتقدم بطلب ترخي�ص 

للمدعى واإمنا تقدم ل�ساحله فقط ـ تعليق البيع يف التعاقد على �سرطني ومل يتحقق 

من  قب�سه  الذي  الثمن  برد  املدعي  واإلزام  البيع  انعقاد  عدم  ذلك:  اأثر  ـ  اأحداهما 

املدعى عليه .

 نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.

"نقل  وم�سمونه:  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

اخت�سا�سات هيئات ح�سم املنازعات التجارية املن�سو�ص عليها يف النظم والقرارات 
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مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�سركات اإىل ديوان املظامل".

من  يتبني  وح�سبما  احلكم  هذا  الإ�سدار  الالزم  بالقدر  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�سل 

اأفاد  عليه  املدعى  فيها  يخت�سم  دعوى  بالئحة   )...( املدعي  وكيل  بتقدم  اأوراقها 

فيها اأن موكله واملدعى عليه �سركاء يف �سركة عالج االأ�سنان للخدمات الطبية ولكل 

منهما ما ن�سبته 48% من ح�س�ص ال�سركة ون�سبة 4% املتبقية لل�سريك الثالث، وبتاريخ 

وذلك  البيع  عليه مبوجب عقد  للمدعى  ال�سركة  موكله ح�سته يف  باع  2007/9/9م 

من  ريال  األف  ثالثمائة  مبلغ  موكله  ا�ستلم   )600.000( ريال  األف  �ستمائة  مقابل 

الثمن باالإ�سافة اإىل �سيارة قيمتها ثمانون األف ريال )80.000( وعلق هذا البيع على 

1428/11/15هـ  يتجاوز  ال  ا�ستحقاق  تاريخ  يف  الثمن  بقيمة  دفع   : اأولهما  �سرطني 

والثاين : اأن يقوم املدعى عليه باإ�سدار ترخي�ص طلب اأ�سنان ملوكله واإال اأ�سبح هذا 

البيع الغيًا كما ن�ص عليه يف العقد ، اإال اأن املدعى عليه مل يقم ب�سداد باقي قيمة البيع 

والبالغ قدره مائة و�سبعة وثمانون األفًا ومائتان و�ستة وع�سرون ريااًل )187.226( يف 

تاريخ اال�ستحقاق املذكور وعند مطالبته بال�سداد اأخذ بالتذرع باحلجج وادعى اأخريًا 

عن  وزاد  الثمن  بقية  ا�ستغرق  قد  الديون  يف  موكله  ن�سيب  واأن  مدينة  ال�سركة  باأن 

ذلك واأنه يطالب موكله بهذه الزيادة ، كما اأن املدعى عليه مل يقم باإ�سدار ترخي�ص 

عليه  واملدعى  التاريخ  ال�سركة وحتى هذا  قيام  ومنذ  ـ  املدعي  ـ  ملوكله  االأ�سنان  طلب 
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ويرف�ص اطالعهم عن  ال�سركاء  اإخفاء عملها عن  ويعمد على  ال�سركة  يدير  هو من 

موقف ال�سركة املايل ، وبعد ن�سوب اخلالف بينهما �سرع املدعى عليه يف تعديل الو�سع 

القانوين لل�سركة، االأمر الذي ي�سري اإىل نية املدعى عليه حتويل ال�سركة كاملة اأ�سولها 

وو�سع الفته  ال�سركة  مل�سمى  تعديله  بعد  ال�سخ�سية وذلك  واملنقولة مل�سلحته  الثابتة 

 ، عليه  واملدعى  موكله  بني  املوقع  البيع  عقد  اإلغاء  يطلب  فهو  وعليه  جديد،  مب�سمى 

الذي  الثمن  جزء  اإعادة  على  موكله  ا�ستعداد  مع  بينهما  ال�سراكة  باإعادة  واحلكم 

ا�ستلمه، واأرفق بالئحته ما راآه �سندًا لدعواه، ويف �سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة 

عدة جل�سات ، ففي جل�سة 1429/5/19هـ ح�سر وكيل املدعي كما ح�سر املدعى عليه 

بالئحة  الوارد  التف�سيل  على  اأحال  دعواه  عن  املدعي  وكيل  وب�سوؤال   ،)...( اأ�سالة 

الدعوى، وبطلب االإجابة من املدعى عليه اأ�سالة قدم مذكرة جوابية اأو�سح فيها اأنه 

لكل   وكان  الطبية  للخدمات   )...( �سركة  يف  املدعي  وبني  بينه  �سراكة  توجد  كانت 

اإىل  الثالث  لل�سريك  الباقية %4  منهما ما قيمته 48% من ح�س�ص ال�سركة والن�سبة 

كامل  املدعي  له  يبيع  مبوجبه  بيع  عقد  اإبرام  على  املدعي  وبني  بينه  االإتفاق  مت  اأن 

ح�سته بال�سركة مقابل )600.000 ريال �سعودي ( وقد حدث ذلك بالفعل، ويف تاريخ 

2007/9/9م مت توقيع عقد بالبيع وقام ب�سراء ح�سة املدعي ب�سركة )...( للخدمات 

وقد  �سعودي(  ريال   600.000( مببلغ  وذلك   %48 بن�سبة  �سهم   2400 وهي  الطبية 

�سدد منها فوريًا مبلغًا قدره )412.774( اأربعمائة واثنا ع�سر الفًا و�سبعمائة واأربعة 

و�سبعون ريااًل، وكانت مق�سمة على النحو التايل ذكره:
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بتاريخ   498101/ رقم  بال�سيك  �سعودي  ريال  األف  ثالثمائة   )300.000( 1ـ 

2007/9/10م م�سحوب على البنك الربيطاين )...(.

2ـ )80.000( ثمانون األف ريال �سعودي مقابل �سيارة من نوع �سوبربان جي اأم �سي،  

رقم لوحتها )...( �سلمت اإىل املدعي.

3ـ )32.774( اثنان وثالثون األف و�سبعمائة واأربعة و�سبعون ريااًل �سعوديًا م�سحوبات 

نقدية �سخ�سية.

وبعد احت�ساب كامل الدفعات ال�سابقة ي�سبح املتبقي للمدعي مبلغ قدره )187.226( 

مائة و�سبعة وثمانون األفًا ومائتان و�ستة وع�سرون ريااًل، ووفقًا للبند الرابع من عقد 

البيع مت حترير �سيك قيمة املتبقي من املديونية ل�سالح املدعي يكون قاباًل لال�ستحقاق 

يف يوم 1428/11/15هـ وذلك بعد ت�سفية االلتزامات املالية. وبذلك يكون الطرف 

الثاين ملتزمًا التزامًا كاماًل بجميع ماله وما عليه وما يرتتب على هذه املبايعة من 

يوم  يف  نافذة  املبايعة  هذه  تكون  باأن  التزامهما  على  الطرفان  اأكد  وقد  نتائج، 

2007/9/1م وفق ما هو مدون بها على اأن يقوم ـ املدعى عليه ـ باإ�سدار ترخي�ص طب 

اأ�سنان للطرف الثاين يف منطقة ع�سري )جمانًا( ما عدا ر�سوم الدولة ثم مت االإتفاق 

ا�ستحقاقه  وقت  املبلغ  ا�ستالم  عدم  حالة  الغيًا يف  يكون  العقد  هذا  باأن  املدعي  مع 

ا�ستحقاق  وقبل  املدعي  مع  االإتفاق  هذا  اإبرام  وبعد  البيع،  ومت  الرتخي�ص  واإ�سدار 

ال�سيك باأربعة اأيام تبني له اأن جميع املديونيات التي على ال�سركة  يف الفرتة املا�سية 

اإىل تاريخ 2007/9/1م كانت مببلغ قدره )438.419( اأربعمائة وثمانية وثالثون األفًا 
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واأربعمائة وت�سعة ع�سر ريااًل وموثق ذلك بخطاب املحا�سب القانوين وهو مكتبا لدار 

تدقيق احل�سابات واأن ن�سيب املدعي من هذه املديونية باعتباره كان �سريكًا ل�سركة 

)...( للخدمات الطبية وم�سوؤواًل عنها وقت حدوثها مببلغ قدره )219.030(مائتان 

األفًا وثالثون ريااًل طبقًا لتقرير املحا�سب القانوين. وهذا ما ا�ستدعاه  وت�سعة ع�سرا 

اإىل املدعي يف تاريخ 2007/11/24م برقم /ط �ص 2007/0088م  الإر�سال خطاب 

تلك  من  ون�سيبه  املعتمد  القانوين  املحا�سب  تقرير  وفق  ال�سركة  مبديونية  يفيده 

املديونية وطبقًا للعقد املربم بينهما ووفقًا للبند الرابع منه فاإنه اأوقف �سرف ال�سيك 

ملتزمًا  املدعي  ي�سبح  عليه  وبناء  م�ستحقًا �سرفه يف 1428/11/15هـ.  كان  والذي 

بدفع مبلغ قدره )31.804 ريال( واحد وثالثون األفًا وثمامنائة واأربع رياالت وذلك 

بعد طرح ما هو م�ستحق له من ن�سيبه مما هو ملتزم به جتاه ن�سيبه من مديونية 

ملا  بكون مطابقًا  اإجراء  به من  قام  ما  فاإن  وعليه  تاريخ 2007/9/1م  ال�سركة حتى 

االأرباح  ال�سركاء  يتقا�سم جميع  اأن  ال�سركات على  املادة )7( من نظام  ن�ست عليه 

واخل�سائر فاإذا اتفق على حرمان اأحد ال�سركاء من الربح اأو على اإعفائه من اخل�سارة 

كان هذا ال�سرط باطاًل وتطبق اأحكام املادة )9( التي تن�ص على )اإذا مل يعني عقد 

ال�سركة ن�سيب ال�سريك يف االأرباح اأو يف اخل�سائر كان ن�سيبه منها بن�سبة ح�سته يف 

راأ�ص املال. واإذا  اقت�سر العقد على تعيني ن�سيب ال�سريك يف الربح كان ن�سيبه يف 

اخل�سارة معاداًل لن�سيبه يف الربح. وكذلك احلال اإذا اقت�سر العقد على تعيني ن�سيب 

ال�سريك يف اخل�سارة(، وبخ�سو�ص عدم قناعة املدعي  مبديونية ال�سركة فاإن ال�سريك 
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م�سوؤول م�سوؤولية كاملة عن كافة ديون ال�سركة م�سوؤولية ت�سامنية طاملا كان ع�سوًا بها 

م�سوؤولية  ال�سركة  ديون  كافة  اتخاذ  املدعي  وكان على  املديونيات،  وقت حدوث هذه 

ت�سامنية طاملا كان ع�سوًا بها وقت حدوث هذه املديونيات، وكان على املدعي اتخاذ 

كافة االإجراءات النظامية الإثبات عدم قناعته بهذا الدين واإذا مل ن�ستطع اأن يثبت ما 

هو قائم فعليه اأن يتحمل تبعات عدم قناعته وهو اإقراره مبا هو قائم وبالتايل تغيري 

كان  الذي  ال�سيك  مبوجب  الثمن  باقي  ت�سديد  عدم  اأن  ادعائه  وبخ�سو�ص  قناعته، 

م�ستحقًا يف 1428/11/15هـ والذي تبلغ قيمته مائة و�سبعة وثمانون األفًا ومئتان و�ستة 

اأن البيع يعترب الغيًا؛ الأن اإجناز البيع كان معلقًا  وع�سرون ريااًل )187.226( يعني 

على �سرط الوفاء بباقي الثمن وقت ا�ستحقاقه، فاإن ما مت كان مقا�سة؛ الأن الطرفني 

كانا يف حلظة واحدة دائنني ومدينني ذلك اأنه ملا اأبرم العقد وباع له املدعي ح�سته 

البالغة 48% مقابل )600.000( �ستمائة األف ريال وح�سل فورًا على )412.774( 

اأربعمائة واثني ع�سر األفًا و�سبعمائة واأربعة و�سبعون ريااًل، ثم اأ�سري بالبند الرابع من 

عقد البيع اأنه مت حترير �سيك بقيمة املتبقى من املديونية ل�سالح املدعي يكون قاباًل 

وقبل  املالية  االلتزامات  ت�سفية  بعد  وذلك  1428/11/15هـ  يوم  يف  لال�ستحقاق 

اأيام تبني اأن جميع املديونيات التي على ال�سركة يف الفرتة  ا�ستحقاق ال�سيك باأربعة 

وثمانية  اأربعمائة   )438.419( قدره  مببلغ  كانت  2007/9/1م  تاريخ  اإىل  املا�سية 

القانوين  املحا�سب  بخطاب  ذلك  وموثق  ريااًل  ع�سر  وت�سعة  واأربعمائة  األفًا  وثالثون 

املديونية  هذه  من  املدعي  ن�سيب  واأن  احل�سابات  لتدقيق   )...( مكتب  وهو  املرفق 
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باعتباره كان �سريكًا ب�سركة )...( للخدمات الطبية م�سوؤواًل عنه وقت حدوثها يبلغ 

الرابع �سيغته وا�سحة  والبند  األفًا وثالثون ريااًل  )219.030( مائتان وت�سعة ع�سرا 

ويعني اأن اال�ستحقاق لن يكون اإال بعد ت�سفية االلتزامات املالية واملق�سود بهذه العبارة 

هي حتديد مركز ال�سركة املايل )دائن/ مدين( وهذا يعني اأن املتعاقدان كانا يجهالن 

مركز ال�سركة املايل وقت اإبرام العقد فا�سطرا اإىل اإبرام العقد وا�ستقيا ا�ستحقاق 

املبلغ الذي �سرب له اأجل حتى يعلما املركز املايل االأخري لل�سركة. ولكن رغم ذلك فاإن 

املايل  املركز  حتديد  بعد  اأي  االلتزامات  ت�سفية  بعد  يكون  باأن  �سرطًا  اال�ستحقاق 

اأن  اأجل اال�ستحقاق  الذي تبني قبل  لورود احتمال تغري مركز املدعي املايل  لل�سركة 

ال�سركة مدينة باإجمايل املبلغ املذكور، ومع رف�ص املدعي وعدم قناعته بذلك فهذا 

يعني اأن باقي ال�سركاء �سيتحملون ن�سيب املدعي يف املديونية وبالتايل �سيكون دائنًا 

االأداء  م�ستحق  مبلغًا  له  والأن  ال�سركة؛  ديون  ن�سيبه يف  له من  دفع  ما  قدر  للمدعي 

م�سروط باأن يكون بعد ت�سفية االلتزامات املالية وملا متت الت�سفية ظهرت الديون فما 

كان منه ـ املدعى عليه ـ اإال عمل املقا�سة. وبخ�سو�ص ادعاء وكيل املدعي اأنه مل يقم 

باإ�سدار ترخي�ص طب االأ�سنان ملوكله فاإنه مت تقدمي معاملة للمدعي بال�سئون ال�سحية 

بدرا�سة الطلب ومتت املوافقة عليه ب�سرط تغيري املذكور موقع البناية التي مت اختيارها 

ملزاولة  الالزمة  ال�سروط  بها  تتوافر  ومل  طبيًا  مركزًا  تكون  اأن  تنا�سب  ال  اإنها  حيث 

الن�ساط ومع ذلك وا�سل املدعي متابعته لتقدمي بناية ثانية مبدنية خمي�ص م�سيط حتى 

يت�سنى له املوافقة عليه من قبل ال�سئون ال�سحية ، وبخ�سو�ص ادعاء املدعي باأنه يعمد 
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اإدارة ال�سركة يف اخلفاء عن اأعني باقي ال�سركاء راف�سًا اطالعهم على موقف ال�سركة 

التجاري  النظام  اأن  خا�سة  االدعاء  بهذا  املدعي  جاء  اأين  من  يدري  ال  فهو  املايل، 

اأعطاه واأعطى اأي �سريك من الو�سائل التي جتعله قادرًا دون عناء من معرفة ما يحدث 

يف اإدارة ال�سركة فقد ن�ست املادة )24( من نظام ال�سركات )ال يجوز لل�سريك غري 

مركز  يف  بنف�سه  يطلع  اأن  لل�سريك  يجوز  ولكن  ال�سركة  اإدارة  يف  يتدخل  اأن  املدير 

ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�ص دفاترها وم�ستنداتها واأن ي�ستخرج بنف�سه بيانًا 

الن�سح  يوجه  واأن  وم�ستنداتها  دفاترها  واقع  من  املالية  ال�سركة  حالة  عن  موجزًا 

اأن  بعد  باأنه  املدعي  ادعاء  واأما  باطاًل(  يعترب  اتفاق على خالف ذلك  وكل  ملديرها 

ن�سب اخلالف بني املدعي واملدعى عليه �سرع املدعى عليه يف تعديل الو�سع القانوين 

لل�سركة وتعديل م�سمى ال�سركة فكيف يدعي املدعي ذلك وحق االإدارة كان ميار�سه 

وكذلك حق التوقيع. فكيف يتم تغيري م�سمى ال�سركة دون علمه فما ادعاه املدعي عار 

متامًا من ال�سحة؛ الأن احلقيقة اأن م�سمى ال�سركة يف بدايتها كان با�سم �سركة )...( 

للخدمات الطبية ملا كان هناك ت�سابه بني ا�سم ال�سركة مع �سركة اأخرى اأُن�سئت قبل، 

اأدى اإىل مطالبته تغيري اال�سم وبالفعل قام بتغيريه وباإقرار املدعي باعتباره �سريكًا 

باالإدارة وافق على اال�سم اجلديد وقامت ال�سركة باتخاذ االإجراءات النظامية الإمتام 

للخدمات   )...( �سركة  وهو  لل�سركة  اجلديد  باال�سم  القدمي  اال�سم  تغيري  ومت  ذلك 

الطبية مبوافقة جميع ال�سركاء وذلك يف 1427/1/18هـ املوافق ليوم 2006/2/18م 

اأي قبل تاريخ البيع بحوايل عام ون�سف العام فكيف يعرت�ص االآن وقد مر قرار التعديل 
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دون اعرتا�ص وطلب احلكم بتثبيت عقد املبايعة واإلزام املدعي بدفع املبلغ امل�ستحق 

واأربع  وثمامنائة  األف  وثالثون  )31.804(واحد  قدره  مبلغ  وهو  املديونية  من  عليه 

لت�سديق عقد قرار  التجارية   بالغرفة  العدل  واإلزامه باحل�سور لدى كاتب  رياالت، 

ال�سركاء ويطلب كذلك احلكم باأن يدفع املدعي تعوي�سًا ملا �سببه له من اأ�سرار مادية 

ريال جربًا  األف  ثالثمائة  بـ )300.000(  وتقدر  به  اأ�سر  والذي  له  بت�سهريه  واأدبية 

لهذه االأ�سرار، وباإطالع وكيل املدعي ا�ستمهل لالإجابة ، ويف ذات اجلل�سة قدم وكيل 

املدعي مذكرة ت�سمنت طلب فر�ص وباإطالع وكيل املدعي ا�ستمهل لالإجابة، ويف ذات 

اجلل�سة قدم وكيل املدعي مذكرة ت�سمن طلب فر�ص احلرا�سة الق�سائية على ال�سركة 

حمل الدعوى لقيام املدعى عليه باالإجراءات النظامية لنقل ملكية ال�سركة اإىل ا�سمه 

وذلك توطئة للت�سرف يف اأ�سول ال�سركة اإ�سافة اإىل تغيريه ا�سم ال�سركة املوجود يف 

اللوحة اإىل ا�سم جديد كما طلب وكيل املدعي يف مذكرته اإلزام املدعى عليه بتقدمي 

احل�سابات اخلتامية لل�سنوات املا�سية من قبل حما�سب قانوين معتمد لتو�سيح موقف 

ال�سركة املايل، ويف جل�سة  1429/8/23هـ ح�سر طرفا الدعوى وقدم وكيل املدعي 

مذكرة اأو�سح فيها اأن زعم املدعى عليه اأن هناك ديونًا على ال�سركة واأنه قام بح�ساب 

ن�سبة موكله من هذه الديون ووجد اأن دين موكله ي�ستغرق باقي الثمن بل يزيد عليه 

فريد عليه باأن املدعى عليه قدم خطابًا �سادرًا من مكتب )...( لتدقيق احل�سابات 

يفيد باأن ما قدمه له املدعى عليه من ك�سف املديونية مطابق ملا هو موجود يف ك�سوف 

ح�سابات ال�سركة، وا�ستند املدعى عليه على هذا اخلطاب كم�ستند ميكن به النفاذ من 
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خالل ما ورد يف العقد باأن يتم الدفع بعد ت�سفية االلتزامات املالية، وكما هو معلوم 

باأن ك�سف الذمم الدائنة ال يو�سح حقيقة املركز املايل لل�سركة بل يفيد فقط يف معرفة 

مبلغ الدين على ال�سركة اأما كون اأن ال�سركة رابحة اأم خا�سرة فذلك يتم التو�سل اإليه 

من خالل عمل قائمة املركز املالية اخلتامية والتي تتم فيها مراجعة كافة ح�سابات 

ال�سركة  مدخوالت  وكافة  ومدينة  دائنة  ح�سابات  من  املعنية  املالية  لل�سنة  ال�سركة 

وم�سروفاتها ثم تو�سح احلا�سبات اخلتامية كون ال�سركة خا�سرة اأم رابحة، اأما كون 

اأن يقدم املدعى عليه ك�سفًا بالذمم الدائنة ويدعي اأن هذا ما ا�ستند عليه يف عدم دفع 

لالأعوام  لل�سركة  املايل  املركز  قائمة  يقدم  اأن  عليه  وكان  �سحيح  غري  فهذا  الثمن 

ال�سابقة معدة من قبل مكتب حما�سب قانوين معتمد ويو�سح اأن ال�سركة خا�سرة واأنها 

مدينة مببلغ كذا كما اأن املدعى عليه مل يقدم من امل�ستندات التي تفيد بقيامه بت�سفية 

هذه الديون وقت الواقعة اأي قبل حوايل العام يف وقت ا�ستحقاق ال�سيك بباقي الثمن 

يكون  اأن  املزعومة  املقا�سة  اإجراء  له  يحق  كي  اإنه  حيث  2007/9/1م  بتاريخ  وهو 

املدعى عليه قد قام بت�سديد هذه الديون قبل اإجراء املقا�سة ولكنه ال يقدم امل�ستندات 

اأنه  الدالة على ال�سداد وبخ�سو�ص ما ذكره املدعى عليه ب�ساأن الرتخي�ص فقد ذكر 

تقدم باملعاملة للمدعي بال�سوؤون ال�سحية مبنطقة ع�سري، ثم ذكر اأن ال�سئون ال�سحية 

واأن  البناية  موقع  املذكور  تغيري  ب�سرط  عليه  املوافقة  ومتت  الطلب  بدرا�سة  قامت 

املدعي وا�سل متابعته لتقدمي بناية ثانية مبدينة خمي�ص م�سيط حتى يت�سنى له املوافقة 

ا�ستخراج  تقدم مبعاملة  قد  باأنه  يفيد  واملدعى عليه  ال�سحية  ال�سئون  قبل  عليه من 
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الرتخي�ص ملوكله واأن هنالك ا�سرتاط من قبل اجلهة املخت�سة ي�سعى موكله للوفاء به 

للح�سول على الرتخي�ص وهذا يناق�ص متامًا االإفادة التي اأر�سلها املدعى عليه ملوكله 

اإليه بهذا اخل�سو�ص حيث ذكر ما يلي ن�سه: )فاإنه  املدعي ردًا على خطاب موكله 

بالفعل قد اأتى اإىل منطقة ع�سري اأحد االأ�سخا�ص املعنيني بهذا املو�سوع واملر�سل من 

طرفنا اإليه وذلك قبل ثالثة اأ�سابيع من تاريخه وتوجه مع موكلكم اإىل مديرية ال�سئون 

ومن  بذلك  اخلا�سة  واملتطلبات  االإجراءات  جميع  واأنهى  ع�سري  مبنطقة  ال�سحية 

بعدها باأيام قليلة اأقدم موكلكم على �سحب املعاملة ( اإن املدعى عليه يذكر للمحكمة 

اأن املعاملة توقفت ل�سرط عدم مالءمة موقع املبنى واأن موكله ـ املدعي ـ �ساٍع الإيجاد 

ـ قد �سحب املعاملة وهذا فيه  ـ املدعي  باأن موكله  اأفاده  اأنه من قبل  اإال  موقع مالئم 

تناق�ص، وبخ�سو�ص اإدارة ال�سركة فاإن عقد التاأ�سي�ص ين�ص على اأنه يدير ال�سركة كاًل 

من موكله واملدعى عليه واأما الواقع العملي فاإن موقع ال�سركة يف الدمام وموكله مقيم 

والتي ظل  االإدارة  القيام مبهام  من  موكله  يعني عدم متكن  م�سيط مما  يف خمي�ص 

املدعى عليه يديرها عمليًا منذ اإن�سائها، كما اأن بيع موكله حل�سته يف ال�سركة للمدعى 

عليه علق على �سرطني هما دفع باقي الثمن بتاريخ ا�ستحقاق معني ذكر يف عقد البيع 

باالإ�سافة اإىل ا�ستخراج ترخي�ص طب االأ�سنان وعدم الوفاء باأي من هذه ال�سرطني 

يعني باأن هذا البيع قد األغي ورجع كل طرف من املتبايعني اإىل حالته قبل البيع وباإطالع 

املدعى عليه على مذكرة املدعي وكالة ا�ستمهل لالإجابة، ويف ذات اجلل�سة قدم املدعى 

عليه مذكرة من ورقتني ب�ساأن الرد على طلب فر�ص احلرا�سة الق�سائية باأنه و�سع يف 
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ال�سركة من ماله اخلا�ص مبلغًا قدره )1.826.231( وال ميكن القبول بطلب فر�ص 

احلرا�سة الق�سائية على املمتلكات اخلا�سة وطلب اإلزام املدعي باحل�سور اأمام كاتب 

العدل للتوقيع على قرار ال�سركاء بانتقال احل�س�ص وباإطالع املدعي وكالة عليها اأفاد 

باأن موكله مل ي�سدر له ترخي�ص موؤ�س�سة طبية ويطلب من املدعى عليه تزويده بن�سخة 

من الرتخي�ص الذي اأ�سار اإليه وبعر�ص ذلك على املدعى عليه اأفاد باأنه ال ميلك ن�سخة 

منه؛ الأنه ال �سلة له به ويطلب من الدائرة خماطبة مدير عام ال�سوؤون ال�سحية مبنطقة 

�ساألت  وقد  اإ�سداره  طلب  تقدمي  تاريخ  وعن  الرتخي�ص  اإ�سدار  عن  لالإفادة  ع�سري 

الدائرة املدعى عليه باأنه ورد يف عقد املبايعة قيامه باإ�سدار ترخي�ص طلب اأ�سنان ـ 

للمدعى ـ يف منطقة ع�سري فهل لديه ما يثبت ذلك فاأفاد باأنه تقدم مع املدعي الإ�سدار 

الرتخي�ص ل�سالح املدعي وقد مت االعرتا�ص يف بداية االأمر على املبنى وقد قام املدعي 

بتغيريه وقد طلب اإحالة امللف اإىل االإدارة القانونية حلفظه من الفقدان علمًا باأن ما 

ورد يف عقد املبايعة باأن يقوم الطرف الثاين باإ�سدار ترخي�ص طلب اأ�سنان للطرف 

الثاين هو خطاأ اإمالئي و�سوابه للطرف االأول واأفاد وكيل املدعي باأن ال�سريك الثالث 

طبيب  هو  الثالث  ال�سريك  باأن  عليه  املدعى  فاأجاب  البيع  عقد  يف  راأيه  اأخذ  يتم  مل 

اأ�سنان واإمنا كان �سريكًا حتقيقًا ال�سرتاطات وزارة ال�سحة، ويف جل�سة 1429/11/25هـ 

اأبلغت الدائرة طريف الدعوى مبا ت�سمنته اإفادة اإدارة ال�سئون ال�سحية مبنطقة ع�سري 

اجلوابي رقم 50/36/61668 وتاريخ 1429/9/17هـ واملت�سمن )باأن املدعى عليه قد 

املدعي  ل�سالح  ترخي�ص  بطلب  يتقدم  ومل  �سخ�سيًا  ل�ساحله  ترخي�ص  بطلب  تقدم 
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)...( نهائيًا باأن املدعى عليه / )...( قد تقدم بطلب الإ�سدار ترخي�ص ومت خماطبته 

باأن الطلب املقدم من قبله الٍغٍ لعدم ا�ستكماله ومل يردهم اأي طلبات باإ�سدار الرتخي�ص 

من املدعى عليه )...( ل�سالح املدعي )...( نهائيًا(. كما ورد للدائرة خطاب اإدارة 

ال�سئون ال�سحية ذاتها رقم 50/36/66067 وتاريخ 1429/10/21هـ واملت�سمن )اأن 

لعام 1428هـ   رم�سان  �سهر  اأ�سنان يف  بفتح جممع عيادات  يتقدم  )...( مل  املدعي 

واإمنا تقدم بطلب فتح جممع عام يف حمافظة خمي�ص م�سيط طريق املدينة الع�سكرية 

بتاريخ 1428/11/15هـ ومت رف�ص طلبه الكتفاء املكان كما تقدم املدعي بفتح جممع 

اأ�سنان بطريق الريا�ص بتاريخ 1429/4/7هـ ومتت املوافقة له وهو ال يزال يف طور 

اإ�سدار  بطلب  تقدم  فقد  عليه  املدعى  يخ�ص  فيما  اأما  النهائي،  الرتخي�ص  اإ�سدار 

ترخي�ص جممع عيادات اأ�سنان يف حمافظة خمي�ص م�سيط خمطط هيف �سارع االأمري 

�سلطان بن عبدالعزيز حتت م�سمى مركز )...( لطب وتقومي وزارعة االأ�سنان وكان 

ميثل هذه ال�سركة الدكتور )...( والدكتور )...( وقد بلغ بعدم قبول طلبه وطلب منه 

اإح�سار طبيب م�سارك علمًا باأنه مل يردهم اأي طلبات الإ�سدار الرتخي�ص من املدعى 

عليه )...( ل�سالح املدعي )...( نهائيًا( ويف ذات اجلل�سة قدم املدعى عليه مذكرة 

ا�ستحقاق  قبل  كانت  اأجريت  التي  املقا�سة  باأن  وكالة  املدعي  ادعاء  اأن  فيها  اأو�سح 

تاريخ   هو  ال�سالف  التاريخ  اأن  يو�سح  فاإنه  2007/9/1م  تاريخ  يف  وذلك  ال�سيك 

1428/11/15هـ اأي بعد �سهرين ون�سف من تاريخ عقد املبايعة وذلك بعد ت�سفية 

املديونيات وااللتزامات املالية لل�سركة ح�سبما ن�ص عليه العقد والذي مت ربط �سرف 
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ال�سركة ، وبخ�سو�ص ا�ستخراج ترخي�ص طب  التي على  ال�سيك بت�سديد االلتزامات 

ال�ستخراج  عنه  ينوب  من  تقدم  قد  فاإنه  م�سيط  خمي�ص  مدينة  يف  للمدعي  اأ�سنان 

يعيقه من  املدعي مما  با�سم  االآن مقدم  والطلب  �سخ�سيًا  با�سمه  للمدعي  ترخي�ص 

متابعة املعاملة املقدمة لدى ال�سوؤون ال�سحية مبنطقة ع�سري حيث اإن ال�سئون ال�سحية 

ملتابعة  ينوب عنه  اأو من  ـ  للمدعى عليه  ـ  له  املدعي  توكيل من   ا�سرتطت عليه عمل 

املعاملة وهو ما مل يح�سل وقد اأفاده املدعي ب�سحبه للمعا ملة  من ال�سوؤون ال�سحية ، 

وباإطالع وكيل املدعي على املذكرة اأفاد  باأنها مل تت�سمن جديًد وعليه رفعت اجلل�سة 

للدرا�سة ، ويف جل�سة 1430/4/17هـ ح�سر وكيال املدعي / )...( و)...(، كما ح�سر 

املدعى عليه اأ�سالة، واأفادت الدائرة طريف الدعوى باأنها قامت مبخاطبة �سركة )...( 

لتدقيق احل�سابات بتاريخ 1430/4/2هـ ووردها اإفادة ال�سركة بتاريخ 1430/4/15هـ 

والتي تت�سمن اأنه فيما يتعلق بالدائنية التي اأفاد بها املدعى عليه والبالغة )438.419( 

به  يتم  بتاريخ 2007/9/1م  ال�سركة  �سجالت  مع  الر�سيد  هذا  قاموا مبطابقة  فقد 

ح�سر اأ�سول وخ�سوم وحقوق امللكية ونتائج اأعمال ال�سركة بذلك التاريخ. ويف ذات 

اجلل�سة �ساألت الدائرة وكيل املدعي عن قرار ال�سركاء بتعديل عقد التاأ�سي�ص ل�سركة  

)...( للخدمات الطبية والذي اأرخ �سدوره بتاريخ 1428/8/19هـ املوافق 2007/9/1م 

حيث جاء فيه اأن موكله رغب يف التنازل عن ح�س�سه للطرف الثاين وهو املدعى عليه 

فوافق باقي ال�سركاء على ذلك واأنه قد ا�ستوفى جميع االأطراف حقوقهم قبل بع�سهم 

البع�ص ويعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة ونهائية فيما بينهم كما 
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الذي مت بني  املبايعة  باأن رغبة موكله مبينة على عقد  القرار، فاأجاب  جاء يف ذلك 

موكله وبني املدعى عليه ، و�ساألته الدائرة عن تاريخ توقيع موكله على قرار ال�سركاء 

فاأجاب باأنه كان بتاريخ 2007/9/1م ثم ا�ستدرك قائاًل باأنه يف تاريخ 2007/9/9م 

املدعي  اأنه طلب من  عليه  املدعى  اأفاد  اإ�سافته  يريدان  الدعوى عما  وب�سوؤال طريف 

اأ�سالة اإح�سار وكالة تخول له تقدمي ملف اإىل ال�سئون ال�سحية مبنطقة ع�سري اإال اأنه 

رف�ص ذلك وقد مت تقدمي امللف بالفعل با�سم )...( اإىل ال�سئون ال�سحية يف ع�سري، 

وطلب كذلك اأال يقوم وكيل املدعي بتقدمي �سكايات وتظلمات اإىل اجلهات احلكومية 

ومنها ال�سئون ال�سحية  ب�ساأن هذه الق�سية حتى يتم االنتهاء منها يف ديوان املظامل، 

بتاريخ  مذكرته  الواردة يف  باأنها  فاأجاب  النهائية  طلباته  عليه عن  املدعى  وب�سوؤال  

فاإن  الوكالة  بخ�سو�ص  باأنه  اأفاد  املدعي  وكيل  على  ذلك  وبعر�ص  1429/5/19هـ، 

ملف  تقدمي  بطلب  يتقدم  مل  عليه  املدعى  باأن  الدائرة  اأفادت  قد  ال�سحية  ال�سئون 

ل�سالح موكله املدعي، واإمنا طلب اإ�سدار ترخي�ص جممع عام فقط، كما اأ�سار اإىل اأنه 

بخ�سو�ص املبلغ  املتبقي فلم يقم املدعى عليه بت�سليمه يف وقته املتفق عليه يف عقد 

املبايعة، وطلب احلكم له بطلباته الواردة بالئحة الدعوى، وبعر�ص ذلك على املدعى 

عليه اأفاد باأن املبلغ املتبقي م�سروط بت�سفية مديونيات ال�سركة والتزاماتها املالية، 

بت�سفية مديونيات  م�سروط  املتبقي  املبلغ  باأن  اأفاد  املدعي  وكيل  على  وبعر�ص ذلك 

ال�سركة والتزاماتها املالية، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعي اأفاد باأن املبايعة موجودة 

واأن  لزومها  على  دليل  والوقت  املبلغ  حتديد  اأن  كما  املذكور  الكالم  فيها  يوجد  وال 
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وعليه  قدماه،  مبا  الطرفان  واكتفى  حااًل،  يكون  املبلغ  فاإن  وعليه  متت  قد  الت�سفية 

رفعت اجلل�سة للدرا�سة، ويف جل�سة هذا اليوم ح�سر طرفا الدعوى و�ساألتهما الدائرة 

عما يودان اإ�سافته فاكتفيا مبا قدماه وعليه رفعت اجلل�سة للمداولة .

وبعد �سما ع  الدعوى واالإجابة ، وبعد االطالع على اأوارق الق�سية وم�ستنداتها، وحيث 

عن دعوى وكيل املدعي تنح�سر يف مطالبة املدعى عليه باإلغاء عقد البيع بني موكله 

واملدعى عليه، واحلكم باإعادة  ال�سراكة بينهما مع ا�ستعداد موكله على اإعادة جزء 

الثمن الذي ا�ستلمه.

وحيث اإن هذه الدعوى متعلقة مبنازعة متفرعة عن تطبيق نظام ال�سركات ال�سادر 

ديوان  فاإن  وتعديالته،  1385/3/22هـ  وتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم 

وتاريخ  امللكي رقم )م/63(  املر�سوم  بناًء على  فيها  بالف�سل  املظامل يخت�ص والئيًا 

وتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار  على  باملوافقة  ال�سادر  1407/11/26هـ 

على  بناء  ومكانيًا  نوعيًا  بنظرها  الدائرة  اخت�سا�ص  ينعقد  كما  1407/10/26هـ 

قرارات وتعاميم معايل رئي�ص ديوان املظامل املنظمة لذلك .

وحيث اإنه فيما يخ�ص نظر الدعوى مو�سوعًا،  فاإنه ملا كان املدعي وكالة يطلب اإلغاء 

اإن عقد املبايعة الذي  ال�سركة على املدعى عليه، وحيث  عقد بيع موكله لن�سيبه يف 

مت  بني الطرفني ن�ص فيه على اأن ثمن بيع احل�سة كان عبارة عن جزاأين، االأول وهو 
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مبلغ قدره �ستمائة األف ريال )600.000(، والثاين هو )اإ�سدار ترخي�ص طب اأ�سنان 

ملدعي يف منطقة ع�سري جمانًا ما عدا ر�سوم الدولة(، وحيث اأكد العقد يف اآخره على 

اأنه )يعترب هذا العقد الغيًا يف حالة عدم ا�ستالم املبلغ والرتخي�ص(.

وحيث اإن اجلزء الثاين من ثمن البيع مل يتحقق، وهو ا�ستخراج الرتخي�ص، ذلك اأن 

اإدارة ال�سئون ال�سحية مبنطقة ع�سري اأفادت الدائرة بخطابها رقم 50/36/61668 

وتاريخ 1429/9/17هـ )باأن املدعى عليه قدم تقدم بطلب ترخي�ص ل�ساحله �سخ�سيًا 

ومل يتقدم بطلب ترخي�ص ل�سالح املدعي )...( نهائيًا( واأكدت على اأنه ) مل يردهم 

اأي طلبات باإ�سدار الرتخي�ص من املدعى عليه )...( ل�سالح املدعي )...( نهائيًا( 

 50/36/66067 رقم  االآخر  بخطابها  ذاتها  ال�سحية  ال�سئون  اإدارة  اأفادت  وحيث 

املدعى  الرتخي�ص من  الإ�سدار  اأي طلبات  يردهم  )اأنه مل  وتاريخ 1429/10/21هـ 

عليه )...( ل�سالح املدعي )...( نهائيًا(.

وحيث اإنه مل يثبت قيام املدعى عليه با�ستخراج الرتخي�ص للمدعي، وحيث اإن العقد 

املبلغ والرتخي�ص(، وحيث مل  ن�ص على اعتبار )العقد الغيًا يف حالة عدم ا�ستالم 

يتحقق هذا االخر، وحيث مت تعليق هذا البيع على �سرطني  ومل يتحقق الوفاء بهما فاإن 

الدائرة تذهب على عدم انعقاد بيع املدعي لن�سيبه على املدعى عليه.

وال ينال من ذلك قيام املدعي بت�سليم جزء الثمن النقدي املتفق عليه بني االأطراف ـ 

على فر�ص �سحته ـ ذلك اأن العقد قد ن�ص فيه على اأمرين الإمتام البيع، االأول ا�ستالم 

ـ ال يعني  ـ على فر�سه  اأحدهما  الثمن النقدي، الثاين ا�ستخراج الرتخي�ص، وحتقق 
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االإبراء من اجلزء الثاين. 

وحيث اإن الدائرة ذهبت اإىل اإلغاء عقد البيع املربم بني الطرفني، فاإنها ترى منا�سبة 

اإعادة الثمن الذي مت دفعه من قبل املدعى عليه، وحيث اإن املدعى عليه دفع للمدعى 

مبلغًا قدره ثالثمائة األف ريال نقدًا، وحيث اإنه دفع اإليه �سيارة قدرت قيمتها بثمانني 

وثمانون  بدفع مبلغ قدره ثالثمائة  املدعي  اإلزام  اإىل  الدائرة تذهب  فاإن  ريال،  اآلف 

األف ريال.

فلهذه االأ�ضباب وبعد املداولة حكمت الدائرة مبا يلي : اأواًل: عدم انعقاد بيع املدعي/ 

)...(  ن�ضيبه يف �ضركة )...( للخدمات الطبية املحدودة للمدعى عليه/ )...( ثانياً 

اإلزام املدعي/ )...( اأن يدفع للمدعى عليه/ )...( مبلغاً  قدره ثالثمائة وثمانون 

األف ريا ل )380.000( وذلك 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 1/1105/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 50/د/جت/7لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1330/اإ�س/7لعام1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/6/22هـ

1- �ضركة - بيع ح�ضة - اإقرار-ا�ضتقالل الذمة املالية.

مطالبة املدعي باإلزام املدعى عليه بدفع باقي قيمة ح�س�سه املباعة عليه باالإ�سافة 

اإىل اأتعاب املحاماة - اإقرار املدعى عليه ب�سحة البيع و�سحة ما ادعاه املدعي بتبقي 

مديرًا  كان  اأن  وقت  مالية  مبالغ  عليه  م�ستحق  املدعي  باأن  دفعه   - الثمن  من  جزء 

تعترب  ال�سركة  الأن  الدفع؛  �سحة  عدم  اأثره:   - به  املطالب  املبلغ  على  تزيد  لل�سركة 

املدعى  وي�ستطيع  ال�سركاء  ذمم  عن  م�ستقلة  مالية  ذمة  له  خا�سًا  اعتباريًا  �سخ�سًا 

عليه مطالبة املدعي باملديونية وقتما �ساء - موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع 

للمدعي قيمة املتبقي من ثمن احل�س�ص التي باعها له. 

2- اأتعاب حماماة - مناط ا�ضتحقاقها - تقدير اأتعاب املحاماة.

 مماطلة املدعى عليه يف �سداد امل�ستحق للمدعي رغم اإقراره ب�سحة البيع والثمن - 

من مطل �ساحب احلق حقه حتى اأحوجه اإىل ال�سكاية فما غرمه ب�سبب ذلك فهو على 

الظامل املبطل - منا�سبة تقدير املدعي الأتعاب املحاماة بن�سبة 5% من املبلغ املطالب 

به - اأثر ذلك: اإلزام املدعى عليه باأتعاب املحاماة. 
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 نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.

تتلخ�ص وقائع هذه الق�سية ح�سبما يبني من اأوراقها اأنه بتاريخ 1429/2/13هـ تقدم 

 ،)...( �سركة  �سد  االإدارية  املحكمة  رئي�ص  اإىل  دعوى  بالئحة   )...( املدعي  وكيل 

1429/2/16هـ  بتاريخ  الدائرة  هذه  اإىل  واأحيلت  اأعاله  اإليه  امل�سار  بالرقم  فقيدت 

اإليه  امل�سار  املوافق 1429/4/1هـ حيث ح�سر وكيل املدعي  وحدد لها جل�سة االثنني 

اأعاله كما ح�سر وكيل املدعى عليها )...(، وب�سوؤال الدائرة وكيل املدعي عن دعوى 

كامل  ببيع  )املدعي(  موكلي  قام  1428/11/21هـ  بتاريخ  اإنه  قائاًل:  اأجاب  موكله؟ 

احل�س�ص اململوكة له ب�سركة )...( ذات ال�سجل التجاري رقم )...( وعددها )97( 

ح�سة ل�سركة )...( ذات ال�سجل التجاري رقم )...( وذلك نظري مبلغ اإجمايل قدره 

ومن  الطرفني  بني  املحرر  البيع  ريال مبوجب عقد  مليون  ثالثون   )30.000.000(

ثم قامت ال�سركة املدعى عليها ب�سداد مبلغ وقدره )29.000.000( ت�سعة وع�سرون 

مليون ريال من قيمة عقد البيع وتبقى يف ذمتها مبلغ وقدره )1.000.000( مليون 

ريال مل تقم ب�سداده حتى تاريخه. وختم دعواه بطلب احلكم له باإلزام �سركة )...( 

)املدعى عليها( باأن تدفع ملوكله التايل: 
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1- مبلغ وقدره )1.000.000( مليون ريال املتبقية من قيمة بيع احل�س�ص. 

2- ح�سة موكله بواقع )9.7%( من اأرباح ال�سركة املدعى عليها عن الن�سف االأخري 

من العام 2007م وذلك من واقع امليزانية املعدة من قبل املحا�سب القانوين لل�سركة 

حيث اإن املدعى عليها مل تقم ب�سداد كامل حقوقه حتى االآن ومازالت ذمتها م�سغولة 

بهذا احلق وفقًا لن�ص املادة )6( من عقد البيع مبلغ )3.000.000( ريال تقريبًا. 

3- اأتعاب املحاماة وقدرها )50.000(. وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها طلب 

اإمهاله اإىل جل�سة قادمة ثم ح�سر الطرفان وقدم وكيل املدعى عليها مذكرة باإجابته 

قائاًل: 

وقيام  ريال  مليون   )30( مببلغ  موكلتي  على  ح�سته  بيع  من  املدعي  ذكره  ما  اأواًل: 

موكلتي ب�سداد مبلغ )29.000.000( ت�سعة وع�سرون مليون ريال �سحيح. 

ثانيًا: مطالبة املدعي ب�سداد املبلغ املتبقي وقدره )1.000.000( مليون ريال فرند 

باأن ذمة املدعي م�سغولة ملوكلتي مببالغ مالية تفوق املبلغ املتبقي من قيمة احل�س�ص 

التي باعها على موكلتي حيث كان املدعي مديرًا ل�سركة تخ�ص امل�ساريع التي متلكها 

ال�سركة دون  اأموال تخ�ص  ال�سركة يف  اإدارته لتلك  موكلتي وقد ت�سرف خالل فرتة 

وجه نظامي وبعد تركه العمل يف ال�سركة املذكورة جرت مراجعة احل�سابات وات�سح 

حتى االآن اأن املدعي قد ت�سرف يف املبالغ التالية: 

1- مبلغ )983.281( ت�سعمائة وثالثة وثمانون األف ومائتان وواحد وثمانون ريال مت 

حتويله من ح�ساب �سركة تخ�س�ص امل�ساريع للمدعو/)...( باأمر من املدعي. 
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2- مبلغ )1.508.545( مليون وخم�سمائة وثمانية اآالف وخم�سمائة وخم�سة واأربعون 

ريال �سرفها املدعي من ح�ساب �سركة )...( التي كان املدعي مديرها دون موافقة 

موكلتي ب�سفتها مالك لهذا مت حجز املبلغ املتبقي وقد اأ�سعر املدعي بذلك بخطاب 

ر�سمي. 

 )2.491.826( اإجمايل  مببلغ  االآن  حتى  ملوكلتي  مطالب   )...( املدعي  يكون  عليه 

على  وبناًء  ريااًل.  وع�سرون  و�ستة  وثمامنائة  األفًا  وت�سعون  وواحد  واأربعمائة  مليونان 

ما تقدم فاإننا نطلب اإجراء املقا�سة بني ما يطالب به املدعي وما تطالب به موكلتي 

واحلكم بالفرق ملوكلتي، �سلمت �سورتها لوكيل املدعي الذي طلب اإمهاله. 

ويف جل�سة االثنني املوافق 1429/10/26هـ ح�سر الطرفان وقدم وكيل املدعي مذكرة 

قيمة  من  ملوكلتي  باملتبقي  عليها  املدعى  ال�سركة  وكيل  اأقر  لقد  فيها:  قائاًل  باإجابته 

احل�س�ص املباعة على موكلته وقدرها )1.000.000( ريال واأما ما زعمه بخ�سو�ص 

هذه  بني  رابطة  اأية  قيام  بعدم  ندفع  فاإننا   )...( ل�سركة  كمدير  موكلي  عمل  فرتة 

غري  لكونها  املذكورة  ال�سركة  بخ�سو�ص  عليها  املدعى  وكيل  اأثاره  ما  وبني  الدعوى 

ال�سركة املدعى عليها بهذه الدعوى وباإمكان موكلته الرجوع على موكلي مبا تراه يف 

اأن  اأود  اإذا رغبت ذلك الإثبات ما تدعيه �سده، كما  هذا اخل�سو�ص بدعوى م�ستقلة 

اأفيد باأن موكلي ويف �سبيل رغبته ب�سرعة البت يف الدعوى فقد اكتفى مبطلبه االأول من 

الئحة الدعوى واملتمثل يف مبلغ املليون ريال ومطلبه الثالث املتمثل يف اأتعاب املحاماة 

وقدرها خم�سون األف ريال مع تنازله عن مطلبه الثاين املتمثل يف ح�سته من اأرباح 
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ال�سركة املدعى عليها عن الن�سف االأخري من العام 2007م وقد �سلمت �سورتها لوكيل 

املدعي فطلب اإمهاله. 

ويف يوم االثنني املوافق 1430/1/8هـ ح�سر الطرفان وقدم وكيل املدعى عليها مذكرة 

وبني  الدعوى  هذه  بني  رابطة  اأي  قيام  بعدم  املدعي  وكيل  دفع  فيها:  قائاًل  باإجابته 

�سركة )...( املحدودة وهذا غري �سحيح فالذمة املالية للمدعي واحدة و�سركة )...( 

املحدودة مملوكة ملجموعة )...( وبالتايل يحق ملوكلتي مطالبته باملقا�سة بني ما له 

باإجراء املقا�سة  لدى جمموعة )...( وما عليه لدى �سركة )...(. لذا فاإننا نطالب 

وبخ�سم مبلغ املليون ريال التي يطالب بها من املبالغ امل�ستحقة يف ذمته ل�سركة )...( 

لوكيل  �سورتها  �سلمت  ذمته،  يف  املتبقية  باملبالغ  املطالبة  يف  موكلتنا  بحق  ونحتفظ 

املدعي فعقب عليها قائاًل: باأن املدعى عليها لها ذمة م�ستقلة عن ذمة �سركة )...( 

اأن  اإىل  اإ�سافة  م�ستقل  جتاري  �سجل  منها  واحدة  لكل  اأن  بحجة  املحدودة  امل�ساريع 

املبالغ التي تطالب بها املدعى عليها من اخت�سا�ص اللجنة العمالية بحجة اأنها تتعلق 

برواتب ومكافاآت على عمل ولها اأن تقيم دعواها اأمام جهة االخت�سا�ص وختم تعقيبه 

بطلب احلكم ملوكله مببلغ )1.000.000( مليون ريال، ومببلغ )50.000( خم�سني 

األف ريال اأتعاب املحاماة. 

عليها  املدعى  وكيل  وقدم  الطرفان  ح�سر  1430/3/5هـ  املوافق  االثنني  جل�سة  ويف 

اأن  مذكرة مكونة من لفتني عقب فيها بقوله: ذكر وكيل املدعي يف اجلل�سة املا�سية 

ذمة املدعى عليها م�ستقلة عن ذمة �سركة )...( وهذا غري �سحيح ونو�سحه كما يلي: 
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1- عقد تاأ�سي�ص �سركة )...( مبوجب العقد املوؤرخ 1423/7/1هـ ال�سركاء فيها هما 

)...( و)...(. 

تعديل  مت  2004/4/20م  املوافق  1425/3/1هـ  املوؤرخ  ال�سركاء  قرار  مبوجب   -2

مقدمة العقد لي�سبح ال�سركاء هما: �سركة )...( و�سركة )...( واأ�سبح ا�سم ال�سركة 

هو �سركة )...( ذات م�سوؤولية حمدودة. 

3- ومبوجب قرار ال�سركاء املوؤرخ 1427/1/18هـ املوافق 2007/2/6م مت تعديل عقد 

تاأ�سي�ص �سركة )...( املحدودة لي�سبح ال�سركاء هما: 

اأ- �سركة )...(. 

ب- �سركة )...(. 

4- عقد تاأ�سي�ص �سركة )...( )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( ال�سركاء فيها: 

- �سركة )...(. 

- �سركة )...(. 

اأو  وتعلم �سركة )...( �سريكة يف �سركة )...( و�سريكة بن�سبة قد ت�سل اإىل )%98( 

)99%( وبالتايل فاإن الذمة املالية لي�ست م�ستقلة ح�سب ما ذكر وكيل املدعي ونتم�سك 

باملقا�سة بني ما له وما عليه، وقد زود وكيل املدعية ب�سورة منها فعقب باأن ال جديد 

فيها ويكتفي مبا قدمه يف اجلل�سات املا�سية، ثم ختم الطرفان اأقوالهما. 
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حيث اإن املدعي يطالب يف دعواه املاثلة باإلزام املدعى عليها باأن تدفع له مبلغ قدره 

)1.000.000( مليون ريال عن املتبقي من قيمة ح�س�سه املباعة يف �سركة )...(، 

باالإ�سافة اإىل اأتعاب املحاماة التي قدرها مببلغ )50.000( خم�سني األف ريال، ح�سب 

مذكرته املقدمة بتاريخ 1429/10/26هـ.

ومبا اأن النزاع املاثل متفرع عن تطبيق نظام ال�سركات ال�سادر بتاريخ 1385/3/22هـ 

لذا فاإن الديوان يخت�ص بنظره ب�سفته اجلهة املخت�سة بنظر املنازعات التجارية. 

وحيث اإن وكيل املدعى عليها قد اأقر يف مذكرة اإجابته املقدمة بتاريخ 1429/7/18هـ 

ب�سحة ما ادعاه املدعي ون�سه: )ما ذكره املدعي من بيع ح�سته على موكلتي مببلغ 

مبلغ )29.000.000(  ب�سداد  موكلتي  وقيام  ريال  مليون  )30.000.000( ثالثني 

مما  موكلته،  على  حجة  اإقراره  فاإن  لذا  اأ.هـ،  �سحيح(  ريال  مليون  وع�سرين  ت�سعة 

تنتهي معه الدائرة اإىل اإلزام املدعى عليها باملبلغ املدعى به. 

املدعي مدين  اأن  من  عليها  املدعى  وكيل  اأثاره  ما  الدائرة  اإليه  انتهت  ينال مما  وال 

املبلغ الذي يطالب به موكلته...اإلخ  ل�سركة مملوكة للمدعى عليها مببالغ تزيد على 

ذلك اأنه على فر�ص �سحته فاإن ال�سركة تعترب �سخ�ص اعتباري خا�ص له ذمة مالية 

م�ستقلة عن ذمم ال�سركاء فيه وبالتايل ال ارتباط بني الدعوى املاثلة وبني ما ذكره 

وكيل املدعى عليها وميكن لل�سركة الدائنة للمدعي -اإذا رغبت ذلك- اإقامة دعواها 
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عليه يف اأي وقت ت�ساء. 

وحيث اإنه بالن�سبة ملطالبة املدعي باأتعاب املحاماة املقدرة مببلغ )50.000( خم�سني 

الق�سية  اأوراق  الثابت من  فاإن  املبلغ املدعى به،  ن�سبة )5%( من  األف ريال، وتعادل 

متعلقة  بادعاءات  وادعائها  به  املطالب  باملبلغ  االإقرار  بدليل  عليها  املدعى  مماطلة 

االإ�سالم يف االختيارات ما ن�سه )ومن مطل  �سيخ  اأخرى، وقد ذكر  مبو�سوع �سركة 

�ساحب احلق حقه حتى اأحوجه اإىل ال�سكاية فما غرمه ب�سبب ذلك فهو على الظامل 

املبطل اإذا كان غرمه على الوجه املعتاد( اأ.هـ وقال املرداوي يف كتاب االإن�ساف يف 

باب احلجر )ولو مطل غرميه حتى اأحوجه اإىل ال�سكاية فما غرمه ب�سبب ذلك يلزم 

املماطل( اأ.هـ.

وحيث ترى الدائرة اأن اأتعاب املحاماة التي قدرها املدعي مببلغ )50.000( خم�سني 

األف ريال يتنا�سب مع حجم املبلغ املطالب به. 

لذلك حكمت الدائرة:  باإلزام املدعى عليها �ضركة )...( باأن تدفع للمدعي )...( 

مبلغاً قدره )1.050.000( مليون وخم�ضون األف ريال، ملا هو مبني باالأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، 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 1/8280/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 24/د/جت/4 لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1632/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/8/21هـ

�ضركة - بيع اأ�ضهم - دعوى غنب - خيار الغنب - حكم غيابي - م�ضادقة على حكم 

غيابي.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليه باأنه يدفع له قيمة االأ�سهم التي باعها عليه 

- خيار الغنب يثبت للمتعاقد يف ثالث �سور: االأوىل تلقي الركبان، والثانية امل�سرت�سل 

وهو من جهل قيمة املبيع وال يح�سن املماك�سة، والثالثة النج�ص - ادعاء املدعى عليه 

باأنه حدث له غنب فادح بانخفا�ص �سعر االأ�سهم املبيعة نتيجة االأزمة املالية العاملية 

التي اأدت اإىل تراجع كبري يف �سوق االأ�سهم املالية ال يندرج حتت اأي �سورة من �سور 

خيار الغنب - اأ�سا�ص ذلك: اأن انخفا�ص �سعر االأ�سهم اأو زيادتها اأمر طبيعي يف �سوق 

االأوراق املالية ف�ساًل عن اأن املدعى عليه حال كونه رئي�سًا ملجل�ص اإدارة �سركة تعمل يف 

االأوراق املالية واأحد املوؤ�س�سني فيها، يبعد عنه اجلهل بقيمة االأ�سهم التي ا�سرتاها من 

املدعي اأو اجلهل باأنها تزيد وتنق�ص بعد البيع - موؤدى ذلك: امل�سادقة على احلكم 

الغيابي القا�سي باإلزام املدعى عليه ب�سداد ثمن االأ�سهم للمدعي. 



818

 املادة )553( من نظام املحكمة التجارية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )32( بتاريخ 

1350/1/15هـ.

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى يف اأن املدعي وكالة/)...( تقدم بالئحة دعوى ذكر فيها 

اأنه بتاريخ 1429/7/5هـ املوافق 2008/7/8م تقدم املدعى عليه بعر�سه ل�سراء كامل 

ح�سة موكله يف �سركة ).....( - �سركة م�ساهمة مقفلة - البالغة ثمامنائة وخم�سة 

وثالثون األفًا وثالثمائة واأربعون �سهمًا، ب�سعر اأربعة ع�سر ريااًل لل�سهم الواحد، وبقيمة 

اإجمالية قدرها اأحد ع�سر مليونًا و�ستمائة واأربعة وت�سعون األفًا و�سبعمائة و�ستون ريااًل، 

برقم  عليه  للمدعى  املر�سل  خطابه  مبوجب  العر�ص  هذا  على  وافق  موكله  اأن  وذكر 

توقف  التاريخ  هذا  من  اعتبارًا  اأنه  وذكر  2008/7/12م،  بتاريخ  )7/685/ز/08( 

موافقة  �سدرت  وقد  املباعة،  باالأ�سهم  اخلا�سة  احلقوق  كافة  ا�ستعمال  على  موكله 

جمل�ص هيئة ال�سوق املالية على هذا البيع، وختم الئحة دعواه بطلب اإلزام املدعى عليه 

باأن يدفع ملوكله مبلغًا قدره اأحد ع�سر مليونًا و�ستمائة واأربعة وت�سعون األفًا و�سبعمائة 

اأتعاب  بدفع  املدعى عليه  اإلزام  ا�سرتاها، كما طلب  التي  االأ�سهم  قيمة  ريااًل  و�ستون 

املحاماة وقدرها مائة األف ريال. 
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هو  ما  وفق  نظرها  با�سرت  والع�سرين  ال�سابعة  التجارية  للدائرة  الق�سية  وباإحالة 

مو�سح مبح�سر ال�سبط. 

وبجل�سة يوم االثنني 1430/3/12هـ ذكر املدعي وكالة اأن دعواه هي الواردة بالئحة 

الدعوى، وبعر�ص ذلك على املدعى عليه وكالة قدم مذكرة برده قرر فيها عدم �سحة 

ما ذكره املدعي وكالة؛ وذلك اأنه ا�ستند يف دعواه على فر�سية اإمتام �سراء موكله من 

اأن  ذكر  حيث  �سحيح،  غري  االدعاء  وذلك   ).....( �سركة  يف  لكامل ح�سته  املدعي 

عر�ص موكله �سراء كامل ح�سة املدعي يف �سركة ).....( عر�ص معلق غري منجز حيث 

ذكر اأن موكله قد اأبدى رغبته يف �سراء كامل ح�سة املدعي، وعلق هذا ال�سراء على 

موافقة اجلهات املخت�سة مبا يف ذلك هيئة ال�سوق املالية واالأطراف ذات العالقة كما 

قد جاء وا�سحًا يف اخلطاب الذي اأر�سله موكله، ون�ص املق�سود منه )واأود اإبالغكم 

العر�ص  واأن هذا  البالغة عدد )835.340( �سهمًا  برغبتي يف �سراء كامل ح�ستكم 

واالأطراف  املالية  ال�سوق  هيئة  املخت�سة مبا يف ذلك  موافقة اجلهات  ب�سرط  �ساري 

ذات العالقة( وقد جاء رد املدعي على خطاب املدعى عليه باملوافقة، ون�ص املق�سود 

من خطابه )ورغبتكم يف �سراء كامل ح�ستنا البالغة عدد )835.340( �سهمًا نفيدكم 

باملوافقة على ذلك بعد موافقة اجلهات املخت�سة( فتبني من ذلك اأن عر�ص املدعى 

عليه �سراء كامل ح�سة املدعي معلق على موافقة اجلهات املخت�سة مبا يف ذلك هيئة 

ال�سوق املالية واالأطراف ذات العالقة، كما ذكر اأنه تبني يف الفقرة اأعاله اأن عر�ص 

العالقة،  ذات  االأطراف  موافقة  على  معلق  املدعي  ح�سة  كامل  �سراء  عليه  املدعى 
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املدعى  ا�سرتط  الذين  العالقة  االأطراف ذات  اأهم  وال�سركاء يف �سركة ).....( هم 

عليه موافقتهم على �سرائه لكامل ح�سة املدعي، وحيث مل يوافق ال�سركاء على �سراء 

املدعى عليه لكامل ح�سة املدعي، فاإن �سراء املدعى عليه لكامل ح�سة املدعي مل يتم ؛ 

وذلك لعدم حتقق ما علق ال�سراء عليه، وطلب يف ختام رده احلكم برد دعوى املدعي، 

واحلكم على املدعي بدفع اأتعاب املحاماة، وقدرها مائتا األف ريال �سعودي. 

وبجل�سة يوم االأحد 1430/4/9هـ قدم املدعي وكالة مذكرة برده - اأرفق بها �سورة 

اخلطاب املوؤرخ يف 1429/10/26هـ - وذكر فيها اأن عر�ص املدعى عليه �سراء كامل 

ح�سة املدعي يف �سركة ).....( هو عر�ص غري منجز غري معلق على اأية �سروط ملا 

يلي: 

وقد  البيع،  على  املالية"  ال�سوق  هيئة  "جمل�ص  املخت�سة  اجلهة  موافقة  �سدور   -1

اأخطر املدعى عليه املدعي مبوجب خطابه املوؤرخ يف 1429/10/26هـ مبوافقة جمل�ص 

بتاريخ   ).....( ل�سركة  امل�سلم  القرار  مبوجب  االأ�سهم  بيع  على  املالية  ال�سوق  هيئة 

1429/9/17هـ املوافق 2008/9/17م، وكذلك موافقة جمل�ص اإدارة �سركة وطن على 

البيع. 

2- اإقرار املدعى عليه باملديونية يف خطابه امل�سار اإليه اأعاله، وطلبه من موكله اإعطاءه 

مهلة لل�سداد، كان اآخرها نهاية �سهر مار�ص عام 2009م ومن اأقر ب�سيء لزمه. 

3- توقف املدعي عن ا�ستعمال كافة احلقوق اخلا�سة باالأ�سهم طوال الفرتة من تاريخ 

موافقته على البيع وحتى تاريخه، وعلم املدعى عليه بذلك، واأن موافقة هيئة ال�سوق 
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املالية، وجمل�ص اإدارة �سركة )...( على بيع االأ�سهم توؤكد اأن البيع منجز، كما ذكر اأن 

�سرط عر�ص احل�س�ص على باقي املوؤ�س�سني ال �سند له يف النظام، واإن �سح ا�سرتاط 

جمل�ص اإدارة ال�سركة على املدعى عليه بعر�ص احل�س�ص على باقي املوؤ�س�سني، فاإمنا 

هو مبثابة موافقة منه على بيع احل�س�ص للمدعى عليه، واالأخري هو الذي ق�سر يف 

عر�ص احل�س�ص على املوؤ�س�سني، وهو من يتحمل تبعة تق�سريه، وال عالقة ملوكله بذلك 

على االإطالق، مع العلم باأن املوؤ�س�سني ال ميلكون احلق يف اإيقاف البيع اأو االعرتا�ص 

عليه؛ الأنه من موؤ�س�ص الآخر، ولي�ص للغري. 

وبجل�سة يوم االثنني 1430/4/23هـ تبني عدم ح�سور املدعى عليه اأو من ميثله رغم 

تبلغ وكيله مبوجب حم�سر اجلل�سة ال�سابقة، وطلب احلا�سر احلكم غيابيًا على املدعى 

عليه باملبلغ املدعى به. 

وبجل�سة يوم االثنني 1430/5/16هـ تبني عدم ح�سور املدعى عليه اأو من ميثله اأي�سًا، 

وقدم احلا�سر خطاب التبليغ باجلل�سة والذي ذكر باأنه موقع من وكيل املدعى عليه، 

وطلب احلا�سر احلكم غيابيًا على املدعى عليه. 

ل�سركة  موؤ�س�سون  �سركاء  عليه  واملدعى  موكله  اأن  وكالة  املدعي  ذكر  اليوم  وبجل�سة 

).....( وال يوجد ما مينع نقل ملكية اأ�سهم موكله للمدعى عليه عن طريق البيع يف 

باملبلغ  ملوكله  واحلكم  الدعوى غيابيًا،  ال�سري يف  التاأ�سي�ص وطلب  اأو يف عقد  النظام 

املدعى به الذي ميثل قيمة االأ�سهم. 

لعام  )118/د/جت/27(  رقم  الغيابي  حكمها  الدائرة  اأ�سدرت  اجلل�سة  هذه  ويف 
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1430هـ القا�سي باإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره اأحد ع�سر مليونًا 

و�ستمائة واأربعة وت�سعون األفًا و�سبعمائة و�ستون ريااًل: وذلك بناء على اأ�سباب حا�سلها 

اأن املدعي طلب احلكم غيابيًا على املدعى عليه مببلغ قدره اأحد ع�سر مليونًا و�ستمائة 

واأربعة وت�سعون األفًا و�سبعمائة و�ستون ريااًل، والذي يذكر اأنه ميثل قيمة �سراء املدعى 

ثمامنائة  البالغة   - مقفلة  م�ساهمة  �سركة   -  ).....( �سركة  يف  ح�سته  كامل  عليه 

وخم�سة وثالثون األفًا وثالثمائة واأربعون �سهمًا، ب�سعر اأربعة ع�سر ريااًل لل�سهم الواحد، 

واأن تخلف املدعى عليه عن ح�سور جل�سة يوم االثنني 1430/4/23هـ رغم تبلغ وكيله 

مبوعدها - وفق ما ذكر اأعاله - وتخلفه عن ح�سور جل�سة يوم االثنني 1430/5/16هـ 

املدعى  وكيل  باأنه موقع من  الذي ذكر  التبليغ  وكالة خطاب  املدعي  فيها  والتي قدم 

للدعوى  الدائرة و�سماعه  اأمام  واأن تخلف املدعى عليه كان بعد ح�سور وكيله  عليه، 

وجوابه عليها، واأن املادة )527( من نظام املحكمة التجارية ن�ست على اأنه )اإذا كان 

الدعوى  روؤية  املحكمة  تقرر  اأن  املدعي  املدعى عليه فيطلب  املمتنع عن احل�سور هو 

غيابيًا وبعد الثبوت حتكم املحكمة مبقت�سى ذلك حكمًا معلقًا على نكول املدعى عليه 

عند وقوع االعرتا�ص( والثابت اأن املدعى عليه قدم عر�سه ل�سراء احل�سة املذكورة 

مبوجب خطابه املوؤرخ يف 1429/7/5هـ والذي ورد فيه )اأ�سري اإىل رغبتكم بيع احل�سة 

العائدة لكم يف �سركة ).....( واأود اإبالغكم برغبتي يف �سراء كامل ح�ستكم البالغة 

)835.340( ثمامنائة وخم�سة وثالثون األفًا وثالثمائة واأربعون �سهمًا، وب�سعر �سراء 

)14( اأربعة ع�سر ريااًل لل�سهم الواحد وباإجمايل مبلغ يعادل )11.694.760( اأحد 
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العر�ص  هذا  واأن  ريااًل  و�ستون  و�سبعمائة  األفًا  وت�سعون  واأربعة  و�ستمائة  مليونًا  ع�سر 

�ساري ب�سرط موافقة اجلهات املخت�سة مبا يف ذلك هيئة �سوق املال املالية واالأطراف 

ذات العالقة(، واأن املدعي وافق على ذلك مبوجب خطابه املوؤرخ يف 2008/7/12م، 

بيع  املذكور  البيع  اأن  على  دفاعه  اقت�سر  بل  االإتفاق  هذا  ينكر  مل  عليه  املدعى  واأن 

اأن ال�سركاء يف  معلق على موافقة اجلهات املخت�سة واالأطراف ذات العالقة ويذكر 

�سرطة ).....( هم اأهم االأطراف ذات العالقة الذين ا�سرتط املدعى عليه موافقتهم 

لكامل  عليه  املدعى  �سراء  واأن  يوافقوا  مل  واأنهم  املدعي،  ح�سة  لكامل  �سرائه  على 

ح�سة املدعي مل يتم، واأن الدائرة اطلعت على �سورة اخلطاب املن�سوب للمدعى عليه 

واملوؤرخ يف 1429/10/26هـ املوجه للمدعي والذي ذكر فيه )املو�سوع: ت�سديد قيمة 

ح�ستكم يف �سركة ).....(( وجاء يف اخلطاب املذكور ما ن�سه )اأ�سري اإىل املو�سوع 

اأن اأبني ل�سعادتكم باأنه �سدر قرار جمل�ص هيئة ال�سوق املالية بخ�سو�ص  اأعاله واأود 

املوافقة على بيع االأ�سهم و�سلم القرار ل�سركة ).....( يف يوم 1429/9/17هـ املوافق 

2008/9/17م وباالإ�سارة اإىل ما دار بيننا من حديث حول هذا االأمر قبل نحو اأ�سبوعني 

وحثكم اإياي �سرعة ال�سداد مبا ال يتجاوز �سهر نوفمرب القادم فاأود اأن اأبني ل�سعادتكم 

حركة  و�سعف  ال�سعودية  االأ�سهم  قيمة  يف  الكبري  والرتاجع  املالية  االأ�سواق  و�سع  اأن 

البيع وال�سراء يف بقية االأ�سواق مبا فيها �سوق العقار وتقتري البنوك يف تقدمي القرو�ص 

فاإن ذلك بالفعل ي�سطرين لطلب فرتة اأطول لل�سداد واإال حلق بي �سرر كبري وفادح 

ال يخفى عليكم وكما هو وا�سح فاإن موافقة الهيئة بلغت لل�سركة موؤخرًا يف منت�سف 
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�سهر رم�سان وكانت االأ�سواق يف حالة تراجع كما اأن جمل�ص اإدارة ال�سركة يف وقتها 

اأعر�ص ح�ستكم على بقية املوؤ�س�سني الإتاحة الفر�سة ملن يرغب وهذا  اأن  طلب مني 

الوقت لي�ص منا�سبًا لطرح احل�سة حيث �ستكون هناك خ�سارة موؤكدة علي، ولعل من 

املنا�سب بيان اأن الهيئة ا�سرتطت موافقة جمل�ص االإدارة على ال�سفة وقد وافق جمل�ص 

االإدارة حينها ب�سرط عر�ص احل�سة على بقية املوؤ�س�سني وهذا ما �سيكون باإذن اهلل، 

اأقرتح عليكم  اإن �ساء اهلل فاإين  اإننا دخلنا �سويًا يف هذه ال�سفقة بح�سن نية  وحيث 

منحي فر�سة اأو�سع لتدبري املبلغ لكم عندما تهداأ االأ�سواق متاأماًل اأن يكون ذلك مع 

نهاية ال�سهر الثالث من العام 2009م واأنا حري�ص باإذن اهلل اأن اأ�سدد يف اأقرب فر�سة 

ممكنة قبل ذلك التاريخ اإن متكنت من ذلك ولي�ص الق�سد هنا التمل�ص اأو املماطلة 

معاذ اهلل ولكن الظروف القهرية الناجتة عن �سوء الو�سع املايل ال�سائد وا�سح وقد 

لف العامل باأ�سره واأنت من املتابعني العارفني كما اأنك حري�ص ح�سب معرفتي بك كاأخ 

كرمي اأال تزج بي يف �سعوبة مالية بالغة...(، واخلطاب املذكور يوؤكد موافقة هيئة �سوق 

االإدارة  جمل�ص  وافق  )وقد  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  موافقة  بخ�سو�ص  فيه  وجاء  املال 

حينها ب�سرط عر�ص احل�سة على بقية املوؤ�س�سني(، واأن ما ذكره املدعى عليه من اأن 

ب�سرط  االإدارة  اإىل موافقة جمل�ص  اأ�سار  املذكور قد  الن�ص  فاإن  يوافقوا  ال�سركاء مل 

عر�ص احل�سة على بقية املوؤ�س�سني ومل ي�سر اإىل عر�سها عليهم الأخذ موافقتهم وهو 

اإدارة ال�سركة يف وقتها طلب مني  ما يوؤكده ما ورد يف اخلطاب املذكور )اأن جمل�ص 

اأن اأعر�ص ح�ستكم على بقية املوؤ�س�سني الإتاحة الفر�سة ملن يرغب وهذا الوقت لي�ص 
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اأن  يت�سمن  وهذا  علي(  موؤكدة  خ�سارة  هناك  �ستكون  حيث  احل�سة  لطرح  منا�سبًا 

املدعى عليه مل يقم بعر�ص احل�سة املذكورة على املوؤ�س�سني، واأنه من ناحية اأخرى 

املبلغ يف ذمة املدعى عليه من مثل  ثبوت  املذكور ت�سمن ما يدل على  فاإن اخلطاب 

عبارة )فاإن ذلك بالفعل ي�سطرين لطلب فرتة اأطول لل�سداد( وعبارة )فاإين اأقرتح 

يكون  اأن  متاأماًل  االأ�سواق  تهداأ  عندما  لكم  املبلغ  لتدبري  اأو�سع  فر�سة  منحي  عليكم 

اأ�سدد يف  اأن  باإذن اهلل  واأنا حري�ص  العام 2009م  الثالث من  ال�سهر  نهاية  ذلك مع 

اأقرب فر�سة ممكنة قبل ذلك التاريخ اإن متكنت من ذلك ولي�ص الق�سد هنا التمل�ص 

اأو املماطلة(، اإذ من املعلوم اأنه ال يتاأتى طلب املهلة لل�سداد يف البيوع املعلقة التي ملا 

تثبت بعد. 

وكالة/ عليه  املدعى  قدم  الغيابي  احلكم  على  لالعرتا�ص  نظامًا  املحددة  املدة  ويف 

)...( الئحة اعرتا�سية ذكر فيها: 

ج/27(  )118/د/ت  رقم  الغيابي  حكمها  اإ�سدار  يف  املوقرة  الدائرة  ا�ستندت  اأواًل: 

اأ�سا�سية على اخلطاب املن�سوب للمدعى عليه واملوجه للمدعي  لعام 1430هـ بدرجة 

بتاريخ 1429/10/26هـ، حيث ا�ستنتجت من قراءة ن�سو�سه االفرتا�سات التالية: 

1- اإن اخلطاب ت�سمن ما يدل على ثبوت املبلغ يف ذمة املدعى عليه من مثل عبارة 

)فاإن ذلك بالفعل ي�سطرين لطلب فرتة اأطول لل�سداد( وعبارة )فاإين اأقرتح عليكم 

منحي فر�سة اأو�سع لتدبري املبلغ لكم عندما تهداأ االأ�سواق متاأماًل اأن يكون ذلك مع 

نهاية ال�سهر الثالث من العام 2009م واأين حري�ص باإذن اهلل اأن اأ�سدد يف اأقرب فر�سة 
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ممكنة قبل ذلك التاريخ اإن متكنت من ذلك ولي�ص الق�سد هنا التمل�ص اأو املماطلة(. 

اإذ اإن املعلوم اأنه ال يتاأتى طلب املهلة لل�سداد يف البيوع املعلقة التي ملا تثبت بعد. 

2- اإن اخلطاب ت�سمن ما يفيد موافقة هيئة ال�سوق املالية على البيع. 

الأخذ  املوؤ�س�سني  على  احل�سة  عر�ص  عدم  يف  ت�سبب  من  هو  عليه  املدعى  اإن   -3

ال�سركة يف  اإدارة  )اأن جمل�ص  املذكور  ورد يف اخلطاب  ما  يوؤكده  ما  وهو  موافقتهم، 

وقتها طلب مني اأن اأعر�ص ح�ستكم على بقية املوؤ�س�سني(. 

والتعويل على هذه االفرتا�سات مع جتاهل اأهم جزئية يف اخلطاب والتي اأ�سارت اإىل 

اأ�سواق املال  الغنب الفادح يف �سعر البيع الناجت عن القوة القاهرة املتمثلة يف تدهور 

عليه  املوافقة  �سدور  وقت  البيع  عر�ص  بعد  وقعت  التي  العاملية  املالية  االأزمة  نتيجة 

من هيئة ال�سوق املالية قد اأثر �سلبًا على حكم الدائرة املوقرة، والإثبات هذه اجلزئية 

حتديدًا فاإنه ي�سار اإىل عبارات املدعى عليه الواردة يف اخلطاب: 

قيمة  يف  الكبري  والرتاجع  املالية  االأ�سواق  و�سع  اأن  ل�سعادتك  اأبني  اأن  )فاأود  مثل   *
االأ�سهم ال�سعودية، و�سعف حركة البيع وال�سراء يف بقية االأ�سواق مبا فيها �سوق العقار، 

وتقتري البنوك يف تقدمي القرو�ص(. 

* وكذلك )واإال حلق بي �سرر كبري وفادح ال يخفى عليكم(. 
* وكذلك )وكما هو وا�سح فاإن موافقة الهيئة بلغت لل�سركة موؤخرًا يف منت�سف �سهر 

رم�سان وكانت االأ�سواق يف حالة تراجع(. 

* وكذلك )وهذا الوقت لي�ص منا�سبًا لطرح احل�سة حيث �ستكون هناك خ�سارة موؤكدة 
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علي(. 

وكل هذه العبارات توؤكد باأن املدعى عليه اأ�سار بلغته غري املتخ�س�سة يف فقه البيوع 

التي وقعت يف  القاهرة  القوة  البيع نتيجة  الفادح يف �سعر  اإمكانية حدوث الغنب  اإىل 

الفرتة ما بني عر�ص البيع و�سدور املوافقة عليه من هيئة ال�سوق املالية، ومتثلت تلك 

القوة يف االأزمة املالية العاملية التي اأدت اإىل تدهور ال�سوق املالية وتراجع كبري يف قيمة 

االأ�سهم ال�سعودية و�سعف حركة البيع وال�سراء كل ذلك متت االإ�سارة اإليه يف اخلطاب 

وال�سبب  البيع  اإم�ساء  الفادحة يف حال  اإمكانية حدوث اخل�سارة  بينت  وا�سحة  بلغة 

الذي من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل تلك اخل�سارة، بل ذهب املدعى عليه اإىل اأكرث من ذلك 

ال�سهر  وهو  العام 2009م،  من  الثالث  ال�سهر  اإىل  االنتظار  املدعي  من  عندما طلب 

املفرت�ص بح�سب تقديرات املتخ�س�سني يف جمال االقت�ساد، اأن تنتهي فيه اآثار االأزمة 

املالية العاملية ومن املتوقع فيه اأن تعود اأ�سواق املال اإىل �سريتها االأوىل، ويف فقه البيوع 

يف ال�سريعة االإ�سالمية، للغنب اأثره يف اإعطاء املتعاقد املغبون حق خيار ف�سخ العقد، 

ِذيَن اآَمُنوْا اَل َتاأُْكُلوْا  واال�ستدالل على هذا الراأي من الكتاب يف قوله تعاىل: )َيا اأَيَُّها الَّ

نُكْم َواَل َتْقُتُلوْا اأَنُف�َسُكْم اإِنَّ اهلّلَ  اَرًة َعن َتَرا�ٍص مِّ اأَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل اإِالَّ اأَن َتُكوَن جِتَ

َكاَن ِبُكْم َرِحيمًا(. ويخاطب البيان االإلهي يف هذه االآية املوؤمنني موجهًا اإياهم باأن ال 

ياأكلوا اأموال بع�سهم البع�ص بالباطل، وال �سك باأن الغنب هو اأحد اأوجه هذا الباطل 

اأي�سًا من ال�سنة، عن جعفر بن حممد عن  اأكله على املوؤمنني، وي�ستدل عليه  املحرم 

اأبيه عن علي مرفوعًا: )غنب امل�سرت�سل ربا(. وعن عبادة بن ال�سامت اأن ر�سول اهلل 
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�سلى اهلل عليه و�سلم ق�سى: )اأن ال �سرر وال �سرار( وال جرم اأن الغنب نوع من اأنواع 

ال�سرر الذي يجب اإزالته اإذا وقع بكل اأ�سكاله ودرجاته، وعن اأبي اأمامه اأن ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم قال: )من اقتطع حق امرئ م�سلم ميينه، حرم اهلل عليه اجلنة، 

واأوجب له النار. قالوا: واإن كان �سيئًا ي�سريًا يا ر�سول اهلل؟ قال: واإن كان ق�سيبًا من 

اأراك، واإن كان ق�سيبًا من اأراك. قالها ثالث مرات( ووجه اال�ستدالل بهذا احلديث اأن 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بني اأن من اقتطع حق امرئ م�سلم مهما كانت قيمتها 

واإن كان ق�سيبًا من اأراك فاإن ن�سيبه النار، وال جرم اأن الغنب من �سمن اأحكام هذا 

احلديث، ويوؤدي الغنب اإىل منح املتعاقد املغبون احلق يف ف�سخ العقد اأو رد قيمة الغنب، 

وي�ستدل على هذا االأثر من االآتي: 

* روى ابن حزم عن ابن �سريين: )اأن رجاًل قدم املدينة بجواري فنزل على ابن عمر 
فذكر احلديث، وفيه اأنه باع جارية من ابن جعفر، ثم جاء الرجل اإىل ابن عمر، فقال: 

اإىل عبد اهلل بن جعفر،  ابن عمر  فاأتى  ب�سبعمائة درهم،  اأبا عبد الرحمن غبنت  يا 

فقال: اأنه غنب ب�سبعمائة درهم فاإما اأن تعطيها اإياه واإما اأن ترد عليه بيعه، فقال ابن 

جعفر، بل نعطيها اإياه(. ووجه داللة هذا االأثر اأن عبد اهلل بن جعفر وابن عمر راأيا رد 

هذا البيع ب�سبب اإ�سابته بالغنب املجرد الذي مل ي�سوبه التغرير اأي�سًا. 

* وعن اأبي بن كعب، )اأن عمر بن اخلطاب، والعبا�ص بن عبد املطلب حتاكما اإليه يف 
دار كانت للعبا�ص اإىل جانب امل�سجد اأراد عمر اأخذها ليزيدها يف امل�سجد واأبي العبا�ص، 

فقال اأبي ابن كعب لهما: ملا اأمر �سليمان بناء بيت املقد�ص كانت اأر�سه لرجل فا�سرتاها 
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�سليمان منه فلما ا�سرتاها قال له الرجل: الذي اأخذت مني اأم الذي اأعطيتني؟ قال 

�ساأله؟  ثم  فزاده،  فرده،  البيع  اأجيز  ال  فاإين  قال:  منك،  اأخذت  الذي  بل  �سليمان: 

فاأخربه فاأبى اأن يجيزه(. ووجه اال�ستدالل بهذا االأثر اأن الغنب املجرد موجب لف�سخ 

العقد على الرغم من عدم اقرتافه باأي تغرير، وبناء على ما تقدم، فاإنه باإعادة قراءة 

خطاب املدعى عليه بعني فاح�سة ومتخ�س�سة ف�ستقود اإىل اال�ستنتاجات احلقيقية 

التي ت�سمنتها معانيه وهي: 

* اأن املدعى عليه قد اأ�سار بو�سوح يف خطابه اإىل اإمكانية حدوث غنب يف �سعر البيع 
حال اإم�ساء البيع يف اأثناء �سريان الظرف القاهر املتمثل يف تراجع اأ�سواق املال ب�سبب 

االأزمة املالية التي �سربت اأ�سواق العامل، واالإ�سارة اإىل ذلك يف عبارات املدعى عليه 

)واإال حلق بي �سرر كبري وفادح ال يخفى عليكم( و)وهذا الوقت لي�ص منا�سبًا لطرح 

احل�سة حيث �ستكون هناك خ�سارة موؤكدة علي(. 

عر�ص  واقعة  بعد  بالفعل  حدث  قد  اإليه  االإ�سارة  وردت  الذي  القاهر  الظرف  اأما   *
البيع وقبل �سدور املوافقة عليه من هيئة ال�سوق املالية، واالإ�سارة اإىل ذلك يف عبارات 

لل�سركة موؤخرًا يف منت�سف  ُبلغت  الهيئة  فاإن موافقة  املدعى عليه )وكما هو وا�سح 

�سهر رم�سان وكانت االأ�سواق يف حالة تراجع(. 

* اإن م�ساألة طلب املهلة يف ال�سداد اإىل وقت حمدد كان الغر�ص منها اإرجاء االلتزام 
بالبيع نف�سه اإىل ما بعد زوال الظرف القاهر، وي�ستدل على ذلك من خطاب املدعي يف 

قوله )وحيث اإننا دخلنا �سويًا يف هذه ال�سفة بح�سن نية - اإن �ساء اهلل - فاإين اأقرتح 
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عليكم منحي فر�سة اأو�سع لتدبري املبلغ عندما تهداأ االأ�سواق متاأماًل اأن يكون ذلك مع 

نهاية ال�سهر الثالث من العام 2009م(. وربط التزام ال�سداد بهدوء االأ�سواق بنهاية 

ال�سهر الثالث من عام 2009م، وهو الوقت الذي توقعه املخت�سون يف جمال االقت�ساد 

لزوال اآثار االأزمة املالية العاملية، فيه اإ�سارة ال تخطئها العني الفاح�سة واملتخ�س�سة 

اأثناء �سريان الظرف القاهر، ومن الناحية الثانية،  اإىل جعل البيع نف�سه موقوفًا يف 

فاإن اإ�سرار املدعي على التنفيذ العيني للبيع فيه اإ�سارة وا�سحة اإىل رغبته يف التخل�ص 

العاملية وذلك  املالية  االأزمة  والناجتة عن  البيع  االأ�سهم حمل  من اخل�سارة يف قيمة 

ب�سعيه اإىل حتويل تلك اخل�سارة اإىل املدعى عليه حتت حجة اأن البيع كان منجزًا ولي�ص 

معلقًا، يف حني اأن البيع معلقًا على �سرط واأن تنفيذ ال�سرط تطلب م�سي مدة زمنية 

وقع خاللها الظرف القاهر الذي �سيوؤدي ال حمالة اإىل الغنب املحرم �سرعًا يف حال 

اإلزام املدعى عليه باإم�ساء البيع.

ثانيًا: اإن عر�ص املدعي بيع ح�سته يف ال�سركة كان نتيجة لرف�ص هيئة ال�سوق املالية 

لطلب ت�سجيله لديها حتت الئحة االأ�سخا�ص املرخ�ص لهم باعتبار اأن وظيفته تتطلب 

الت�سجيل، واأن اإذاعة هذا الرف�ص من �ساأنه االإ�سرار ب�سمعة املدعي، االأمر الذي اأدى 

اإىل تعاطف املدعى عليه مع موقف املدعي ومن ثم العر�ص عليه ببيع ح�سته كاملة 

لبقية املوؤ�س�سني متهيدًا لتخارجه من ال�سركة، وهو االأمر الذي حدث بالفعل، واالإثبات 

على ذلك يف االآتي: 

* اإن عر�ص البيع قد جاء معلقًا على موافقة االأطراف ذات العالقة وهم املوؤ�س�سون 
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الذين اتفق املدعي مع املدعى عليه على عر�ص احل�سة عليهم ل�سرائها، ومن املعروف 

ق�ساًء اأن املوؤ�س�سون هم اأ�سحاب حق يف �سراء ح�سة املدعي بح�سب ن�سبة ملكيتهم يف 

راأ�سمال ال�سركة، اإال اأن الظرف القاهر املتمثل يف االأزمة املالية التي �سربت اأ�سواق 

العامل هو الذي حال دون عر�ص احل�سة على املوؤ�س�سني ل�سرائها، واالإ�سارة اإىل ذلك 

وردت يف خطاب املدعى عليه )وهذا الوقت لي�ص منا�سبًا لطرح احل�سة حيث �ستكون 

هناك خ�سارة موؤكدة علي(. 

* والتاأكيد على ما تقدم اأن ال�سفقة نف�سها متت بح�سن نية، مما يعني اأن الغر�ص 
االأ�سا�ص منها لي�ص البيع يف حد ذاته بقدر ما هو م�ساندة املدعي يف موقفه الناجت عن 

رف�ص هيئة ال�سوق املالية طلب ت�سجيله لديها حتت الئحة االأ�سخا�ص املرخ�ص لهم، 

واالإ�سارة اإىل م�ساألة ح�سن النية وردت يف خطاب املدعى عليه )وحيث اإننا دخلنا �سويًا 

اأو�سع  اأقرتح عليكم منحي فر�سة  اإن �ساء اهلل - فاإين  يف هذه ال�سفة بح�سن نية - 

لتدبري املبلغ عندما تهداأ االأ�سواق متاأماًل اأن يكون ذلك مع نهاية ال�سهر الثالث من 

العام 2009م( وطلب يف ختام اعرتا�سه رد الدعوى. 

الالئحة  ا�ستالمه  بعد   - وكالة  املدعي  ذكر  1430/10/11هـ  االثنني  يوم  وبجل�سة 

االعرتا�سية املقدمة من املدعى عليه - اأنه ال يوجد فيها ما ي�ستوجب الرد ويكتفي مبا 

�سبق واأن قدمه. 

وباإحالة الق�سية لهذه الدائرة بناء على قرار معايل رئي�ص ديوان املظامل ورئي�ص جمل�ص 

الق�ساء االإداري امل�سار اإليه اأعاله با�سرت نظرها وفق ما هو مو�سح مبح�سر ال�سبط 
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وبجل�سة هذا اليوم ح�سر طرفا الدعوى وقررا اأنهما يكتفيان مبا �سبق واأن قدماه. 

له  يدفع  باأن  املدعى عليه  باإلزام  املدعي يطالب  اإن  بيانه، وحيث  �سبق  ما  بناًء على 

والذي  ريااًل،  و�ستني  و�سبعمائة  األفًا  وت�سعني  واأربعة  و�ستمائة  مليونًا  ع�سر  اأحد  مبلغ 

ميثل قيمة �سراء املدعى عليه لكامل اأ�سهم املدعي يف �سركة ).....(، وحيث اإن الثابت 

وفق ما ذكر يف اأ�سباب احلكم الغيابي - امل�سار اإليه اأعاله - انعقاد بيع املدعي لكامل 

اأ�سهمه يف �سركة ).....( للمدعى عليه، واإن هذا البيع ناجز ولي�ص معلقًا، اإ�سافة اإىل 

ثبوت قيمة هذه االأ�سهم املدعى بها يف ذمة املدعى عليه. 

وال ينال من ذلك ما دفع به املدعى عليه يف اعرتا�سه على هذا احلكم الغيابي من اأنه 

حدث له غنب فادح يف �سعر البيع ب�سبب القوة القاهرة التي وقعت يف الفرتة ما بني 

عر�ص البيع و�سدور املوافقة من هيئة ال�سوق املالية واملتمثلة يف االأزمة املالية العاملية 

التي اأدت اإىل تدهور ال�سوق املالية، وتراجع كبري يف قيمة االأ�سهم ال�سعودية، و�سعف 

املتعاقد  يعطي  اإذ  االإ�سالمية  ال�سريعة  يف  اأثره  له  الغنب  واأن  وال�سراء،  البيع  حركة 

للمدعى  اأتاحت  قد  الدائرة  اإن  اإذ  الغنب؛  قيمة  رد  اأو  العقد  ف�سخ  خيار  حق  املغبون 

املدعى  يدفع  ومل  الغيابي  احلكم  اإ�سدار  قبل  الدعوى  هذه  يف  دفوعه  تقدمي  عليه 

عليه اإال باأن البيع معلق ولي�ص منجزًا؛ اإذ هو معلق على موافقة ال�سركاء ومل حت�سل 

اإليه  اأثبتت الدائرة يف حكمها الغيابي - امل�سار  هذه املوافقة، ومل يدفع بالغنب، وقد 
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اأعاله - اأن البيع ناجز ولي�ص معلقًا، كما اأن خيار الغنب يثبت للمتعاقد يف ثالث �سور 

االأوىل: تلقى الركبان، الثانية: امل�سرت�سل وهو من جهل قيمة املبيع وال يح�سن املماك�سة 

اأو يندرج �سمن  اأن ما ذكره املدعى عليه ينطبق  الدائرة  النج�ص، وال ترى  والثالثة: 

اإرادة الطرفني وتوافق  التقت  اأن  اأنه بعد  واحدة من هذه ال�سور، غاية ما يف االأمر 

االإيجاب والقبول ومت البيع على اأ�سا�ص اأربعة ع�سر ريااًل لل�سهم الواحد انخف�ست قيمة 

هذه االأ�سهم بعد ذلك، وهذا اأمر طبيعي خ�سو�سًا يف االأ�سهم اإذ هي قيمية قد تزيد 

البيع غبنًا  البيع، وعليه فال ميكن اعتبار نق�ص القيمة بعد  قيمتها وقد تنق�ص بعد 

يعطي املتعاقد حق اخليار يف اإم�ساء البيع من عدمه، واملدعى عليه اأحد املوؤ�س�سني يف 

�سركة ).....(، ورئي�ص جمل�ص اإدارتها مبوجب عقد تاأ�سي�ص ال�سركة املدقق من قبل 

اإدارة ال�سركات يف وزارة التجارة، ويبعد من هذه حالة اأن يجهل قيمة هذه االأ�سهم اأو 

يجهل اأنها قيمية قد تزيد قيمتها اأو تنق�ص بعد البيع. 

وباطالع الدائرة على بقية دفوع املدعى عليه يف الئحة اعرتا�سه تبني لها اأنها دفوع 

يريد املدعى عليه منها اإثبات اأن البيع معلق ولي�ص ناجزًا، واأنه مل ينعقد وهذا �سبق 

واأن اأجابت عليه الدائرة يف حكمها الغيابي - امل�سار اإليه اأعاله - اإ�سافة اإىل اأن دفع 

الدفع  من  الفائدة  ما  واإال  معلقًا  ولي�ص  ناجز  البيع  اأن  يت�سمن  بالغنب  عليه  املدعى 

املحكمة  نظام  من   )533( املادة  ن�ست  وحيث  منجز،  ولي�ص  معلق  بيع  يف  بالغنب 

التجارية على اأنه اإذا قدم املحكوم عليه غيابيًا اعرتا�سه اإىل املحكمة وكان تقدميه 

القانونية تقرر املحكمة قبول االعرتا�ص ثم جتري املحاكمة على ح�سب  املدة  داخل 
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اأو  الغيابي  بت�سديق �سك احلكم  اإما  لديها  ثم حتكم مبا يظهر  الوجاهية  املحاكمة 

نق�سه اأو اإ�سالحه...( وحيث مل يظهر للدائرة ما يوجب نق�ص احلكم الغيابي امل�سار 

اإليه اأعاله اأو اإ�سالحه فاإنها تنتهي اإىل ت�سديقه. 

لذلك حكمت الدائرة: بامل�ضادقة على احلكم الغيابي )118/د/جت/27( لعام 1430هـ 

اأحد  قدره  مبلغاً   ).....( للمدعي  يدفع  باأن   ).....( عليه  املدعى  باإلزام  القا�ضي 

ع�ضر مليوناً و�ضتمائة واأربعة وت�ضعون األفاً و�ضبعمائة و�ضتون ريااًل. 

وباهلل التوفيق، 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 1/3773/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 104/د/جت/6 لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1688/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/11/11هـ

�ضركة - بيع اأ�ضهم - ا�ضرتجاع احل�ضة املبيعة - �ضلف وبيع - جهالة - بطالن العقد.

مطالبة املدعي احلكم برد ح�سته من االأ�سهم التي باعها للمدعى عليه - الن�ص يف 

توفري  املدعى عليه  املدعي على  ا�سرتاط  الطرفني على  املربم بني  االأ�سهم  بيع  عقد 

ال�سمانات والت�سهيالت امل�سرفية الالزمة والدعم املايل ح�سب احتياجات الت�سغيل 

لل�سركة املباعة فيها االأ�سهم، واأنه يف حالة عدم توفري ذلك خالل �سبعة اأيام يحق له 

ا�سرتجاع ح�سته من ال�سركة ويعيد للمدعى عليه الثمن - ثبوت اأن العقد بهذه املثابة 

االآخر  عن  م�ستقاًل  اأحدهما  به  يقوم  ال  وجه  على  البيع  مع  ال�سلف  ا�سرتاط  ت�سمن 

ف�ساًل عن اجلهالة التي ت�سمنها �سرط توفري ال�سمانات والت�سهيالت امل�سرفية من 

اأثر ذلك:   - عليه  للم�سروط  الو�سول  النزاع  بحيث ميكن عند  واالأجل  املقدار  حيث 

وبيع( ف�ساًل عن  �سلف  و�سلم: )ال يحل  الر�سول �سلى اهلل عليه  لقول  العقد  بطالن 

اجلهالة التي توجب ف�ساد العقد واإعادة االأمر اإىل ما كان عليه قبل اإبرامه - موؤدى 

ذلك: بطالن االإتفاقية مو�سوع الدعوى واإلزام املدعى عليها باإعادة جميع احل�س�ص 

اإىل ملكية املدعي. 
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تتح�سل وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة االإدارية مبنطقة الريا�ص وكيل 

اإليه  امل�سار  بالرقم  ق�سية  قيدت  عليه  املدعى  فيها  يخت�سم  ادعاء  بالئحة  املدعية 

اأعاله، واأحيلت اإىل هذه الدائرة، وحدد لها جل�سة يوم االثنني 1430/11/28هـ وفيها 

املدعى عليها/  وكيل  ال�سبط هويته وح�سر  املثبت يف  اأ�سالة ).....(  املدعي  ح�سر 

)...( املثبت يف ال�سبط هويته و�سفته، ويف هذه اجلل�سة �ساألت الدائرة املدعي عن 

معي  �سريكة  لتدخل  اآخرين  �سركاء  مع  عليها  املدعى  مع  تعاقدت  اإين  فقال  دعواه 

ريال  اأربعة ماليني  مقابل  لها عن )30%( من ح�ستي  واأتنازل   ).....( ال�سركة  يف 

تلتزم  اأن  1429/9/20هـ  يف  املوؤرخ  االإتفاق  �سمن  من  وكان  املال  راأ�ص  على  زيادة 

املدعى عليها بتوفري ال�سمانات والت�سهيالت امل�سرفية الالزمة والدعم املايل ح�سب 

اأ�ستعيد  اأيام  �سبعة  توفري ذلك خالل  لل�سركة ويف حالة عدم  الت�سغيلية  االحتياجات 

ح�ستي من ال�سركة واأرجع لها ما دفعت وقدره اأربعة ماليني وقد قامت املدعى عليها 

بتنفيذ هذا االلتزام بالن�سبة مل�سروع فح�ص ال�سيارات باالأ�سعة ال�سينية ثم اأر�سي على 

املدعى  اأن  اإال  ال�سينية  باالأ�سعة  ال�ساحنات  اآخر وهو م�سروع فح�ص  ال�سركة م�سروع 

عليها مل تِف بااللتزام ورف�ست توفري ال�سمانات البنكية واأطلب ا�سرتجاع ح�ستي من 

اأ�سهم ال�سركة واأدفع لهم مقابل ذلك اأربعة ماليني ريال وبعر�ص دعوى املدعي على 

وكيل املدعى عليه طلب مهلة للرد. 



837

ويف جل�سة يوم الثالثاء 1431/2/25هـ قدم وكيل املدعى عليها مذكرة مكونة من اأربع 

�سفحات ردًا على دعوى املدعي ت�سمنت ردودًا �سكلية واأخرى مو�سوعية منها االإيفاء 

االإتفاقية  واأن  الثاين  للم�سروع  التقنية  لالأعمال  املتحدة  ال�سركة  بالتزاماتها ومتويل 

ن�ست على درا�سة التقدمي الأية م�ساريع جديدة وهو ما مل يتم وب�سوؤال وكيل املدعى 

عليها هل مت متويل امل�سروع الثاين خالل �سبعة اأيام؟ فاأجاب: فقرر باأنه ال يعلم ولكن 

امل�سروع  مول   )...( ال�سريك  اإن  قال:  املدعي  على  ذلك  وبعر�ص  امل�سروع  متويل  مت 

اأكرث  عن طريق البنك ب�سمان جميع ال�سركاء ومنهم املدعى عليها ولكن بعد مرور 

من �سبعة اأيام وقد ا�ستلمته ال�سركة ومولت منه امل�سروع الثاين ثم قدم املدعي اأربعة 

ما  وهو  ثالثًا  م�سروعًا  متويل  فيها  يطلب  عليها  املدعى  وبني  بينه  متبادلة  خطابات 

باأن  ذكر  عليها  املدعى  وكيل  على  وبعر�ص ذلك  عليها يف خطاباتها  املدعى  رف�سته 

جمل�ص  اجتماع  يف  لل�سركة  التنفيذي  املدير  قبل  من  عليه  اعرت�ص  الثالث  امل�سروع 

املديرين وبعر�ص ذلك على املدعي قرر عدم �سحة ذلك وقرر اكتفاءه مبا قدمه ثم 

طلب وكيل املدعى عليها مهلة الإح�سار بينته على اعرتا�ص املدير التنفيذي لل�سركة 

اأ�سالة  املدعي  ح�سر  1431/3/23هـ  الثالثاء  يوم  جل�سة  ويف  الثالث  امل�سروع  على 

ال�سبط هويته و�سفته  املثبت يف  املدعى عليها/)...(  ال�سابق ح�سوره وح�سر وكيل 

وكيل  ت�سلم  م�ستند  معها  اأرفق  واحدة  �سفحة  من  مكونة  مذكرة  املدعي  قدم  وفيها 

املدعى عليها ن�سخة منها ثم قدم وكيل املدعى عليها مذكرة مكون من ثالث �سفحات 

ت�سلم املدعي ن�سخة منها، وب�سوؤال الطرفني عن ما ت�سلماه قرر املدعي اأنه ال جديد يف 
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مذكرة املدعى عليها ويكتفي مبا �سبق تقدميه وقرر وكيل املدعى عليها اأنه يطلب مهلة 

للرد، وب�سوؤال املدعي عن م�سري االأربعة ماليني ريال التي دفعتها املدعى عليها فقرر 

باأنها ذهبت اإىل راأ�ص مال ال�سركة. 

ويف جل�سة يوم الثالثاء 1431/5/6هـ �ساألت الدائرة املدعي اأ�سالة عن البند )1-3( 

عن طبيعة الدعم املايل الذي تقدمه املدعى عليها فقرر باأنه اإذا قدمت دعمًا ماليًا 

يعترب دين على �سركة ).....(، وعليه فاإين تنازلت عن جزء من ح�ستي للمدعى عليها 

اأن تقر�ص املدعى  اأربعة ماليني ريال ب�سرط  راأ�ص املال مببلغ قدره  مقابل زيادة يف 

عليها ال�سركة ).....( متى احتاجت وتقدم �سمانات بنكية با�سم املتحدة بطريقتها 

اخلا�سة اأو ترتب لذلك ب�سمعتها اأمام البنك اأو تغطي املدعى عليها ال�سمانات عند 

احلاجة لذلك. 

ال�سوؤال  ويف جل�سة يوم ال�سبت 1431/6/1هـ �ساألت الدائرة وكيل املدعى عليها عن 

الذي �ساألته للمدعي واملتعلق بطبيعة الدعم املايل الذي تقدمه املدعى عليها وامل�سار 

اإليه يف البند )1/3( فقرر باأنه ال يعلم ما املق�سود بذلك واأن العقد غري وا�سح يف 

اأموال  اأي  عليها  املدعى  قدمت  هل  النزاع  طريف  الدائرة  �ساألت  ثم  اجلزئية،  هذه 

املال،  راأ�ص  يف  زيادة  ماليني  االأربعة  �سوى  مبالغ  اأية  تقدم  مل  باأنها  فقررا  لل�سركة 

ال�سركاء  عليها  يوقع  ال�سركة  ت�سدر من  التي  ال�سمانات  اأن  اأ�سالة  املدعي  واأ�ساف 

مبوجب ح�س�سهم بال�سركة ومل تقم املدعى عليها بتقدمي اأي تغطية لتلك ال�سمانات 

مبوجب العقد، وعقب املدعى عليه وكالة اأن موكلته مل تقم بتغطية اأي �سمانات ولكن 
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مت اال�ستفادة من �سمعتها التجارية يف ا�ستخراج هذه ال�سمانات وعند تخلف ال�سركة 

ملوكلتي ب�سفتها  ال�سركة وال عالقة  التبعة ترجع على ذات  فاإن  ال�سداد  املتحدة عن 

�سركة ).....( بهذه ال�سمانات اإال مبوجب �سراكتها بال�سركة ف�ساألت الدائرة املدعى 

عليه وكالة هل ن�ساأ اأي التزام مايل مبوجب عقد اتفاقية امل�ساركة والتمويل فاأجاب: 

باأنه مل ين�ساأ اأي التزام مايل �سوى مبلغ االأربعة ماليني التي مت دفعها ثم قرر الطرفان 

اكتفاءهما مبا �سبق وال جديد لديهما ي�سيفانه وبناًء عليه قررت الدائرة احلكم يف 

الق�سية ملا يلي من االأ�سباب. 

مبا اأن املدعي يهدف من هذه الدعوى اإىل طلب ا�سرتجاع ح�سته من اأ�سهم ال�سركة 

)...( التي �سجلت با�سم املدعى عليها ويدفع لها اأربعة ماليني ريال وهو ما دفعته لقاء 

تنازله عن ح�سته لها م�ستندًا يف دعواه على االإتفاق املوؤرخ يف 1429/9/20هـ البند 

)3-2( وفيه اأن تلتزم املدعى عليها بتوفري ال�سمانات والت�سهيالت امل�سرفية الالزمة 

والدعم املايل ح�سب االحتياجات الت�سغيلية لل�سركة ويف حالة عدم توفري ذلك خالل 

�سبعة اأيام يحق له ا�سرتجاع ح�سته من ال�سركة ويرجع للمدعى عليها ما دفعت وقدره 

اأربعة ماليني ريال. 

ا�سرتاط  املت�سمن  العقد  اإىل بطالن   - اهلل  - رحمهم  الفقهاء  وحيث ذهب جمهور 

ذلك  يقبل  وال  االآخر،  عن  م�ستقاًل  اأحدهما  به  يقوم  ال  وجه  على  البيع  مع  ال�سلف 
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النبي �سلى  اإىل قول  ا�ستنادًا  املف�سد  ال�سرط  امل�سرتط  ولو ترك  الت�سحيح  البطالن 

به  وقع  ما  بزوال  ي�سح  ال  الفا�سد  العقد  اإذًا  وبيع(  �سلف  يحل  )ال  و�سلم:  عليه  اهلل 

فا�سدًا خالفًا لل�سحيح املقرتن به �سرط فا�سد. 

اأن تلتزم  اأربعة ماليني وعلى  اإن العقد ت�سمن تقدمي ح�سة مقابل ثمن قدره  وحيث 

املدعى عليها بتقدمي الدعم املايل من حني الآخر ح�سب احتياجات ال�سركة مما يجعل 

هذه ال�سورة داخلة يف املنهي عنه من احلديث. 

كما اأن ال�سرط املت�سمن اإلزام املدعى عليه بتوفري ال�سمانات والت�سهيالت امل�سرفية 

الالزمة والدعم املايل ح�سب االحتياجات الت�سغيلية لل�سركة ي�ستمل على اجلهالة التي 

ال توؤول اإىل العلم بحال من حيث القدر واالأجل، فال قدر حمدد وال اأجل معني ي�سدق 

اإىل  مف�سية  وهذه جهالة  اإليه،  الو�سول  عليه  للم�سروط  بال�سرط ميكن  الوفاء  عليه 

النزاع امل�سكل توجب ف�ساد العقد، وعقود املعاو�سة واجب تنزيهها عن اجلهالة. 

ويعزز هذه اجلهالة اأن الطرفني مل يتفقا على ماهية الدعم املايل، فاملدعي كّيَفُه على 

اأنه قر�ص يف ذمة ال�سركة وذكر وكيل املدعى عليها باأنه ال يعلم ما املق�سود بذلك واأن 

العقد غري وا�سح يف هذه اجلزئية. 

ولوجود ال�سرط الذي �سمن البيع وال�سلف يف العقد واملجهول القدر واالأجل، والذي 

ال ميكن ت�سحيح العقد بوجوده كونه من مق�سودات العقد بداللة تعليق الف�سخ على 

االإخالل به، فاإن الدائرة تنتهي بطالن هذا العقد تاأ�سي�سًا على ما تقدم بيانه. 

وحيث اإن العقد اإذا تبني ف�ساده بطل ما بني عليه، حيث اإن املدعى عليها مل تقدم اإىل 
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ال�سركة �سوى االأربعني مليون ومل ين�ساأ اأي التزام مايل على املدعى عليها نتيجة اتفاقية 

التمويل وامل�ساركة فاإن الدائرة حتكم باإعادة االأمر اإىل ما كان عليه قبل االإتفاقية. 

والتمويل  امل�ضاركة  اتفاقية  بطالن  ثبوت  اأواًل:  يلي:  مبا  الدائرة  حكمت  لذلك 

املربمة بني الطرفني بتاريخ 1429/9/20هـ.

اأربعة  مبلغ  باإعادة   )......................( رقم  مدين  �ضجل   ).....( اإلزام  ثانياً: 

ماليني ل�ضركة ).....( ذات ال�ضجل التجاري رقم )................(. 

ال�ضركة  من  با�ضمها  امل�ضجلة  احل�ض�س  جميع  باإعادة   ).....( �ضركة  اإلزام  ثالثاً: 

).....( اإىل ملكية املدعي. 

وباهلل التوفيق، 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 2/148/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 5/د/جت/9 لعام 1431هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1773/اإ�س/7 لعام1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/12/28هـ

�ضركة  - بيع ح�ضة - دعوى غنب. 

التي  احل�س�ص  ثمن  باقي  له  يدفع  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  املدعي  مطالبة 

ا�سرتاها منه للغنب يف قيمتها ل�سجنه وقت البيع وا�سطراره له - �سبق �سدور حكم 

واملطالبات  للدعاوى  املدعي  اإ�سقاط  على  عليه  واملدعى  املدعي  بني  االإتفاق  باإثبات 

املقامة منه على املدعى عليه - ثبوت اأن املدعي حمام وتاجر و�سريك �سابق مع املدعى 

عليه ويعلم بقيمة احل�س�ص التي ا�سرتاها وقت البيع والتخارج - اأثر ذلك: اأن دعوى 

و�سراء  وبيع  وال�سراكة  التجارة  باأحوال  لعلمه  يغنب  ال  مثله  الأن  منه؛  تقبل  ال  الغنب 

املدعى  مع  البيع  اتفاق  يف  املطالبات  جميع  اإ�سقاط  ومت  بر�ساه  باع  وقد  احل�س�ص 

عليه وال�ساقط �سرعًا ال يعود ومن �سعى يف نق�ص ما مت على يديه ف�سعيه مردود عليه 

- موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى. 

تتلخ�ص وقائع هذه الق�سية يف اأنه ورد للمحكمة االإدارية مبحافظة جدة الئحة الدعوى 

اأنه قام باإعادة بيع  املقدمة من املدعي ).....( �سد املدعى عليه ).....( املت�سمنة 
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التليفزيون  �سركة م�سنع  ريال يف  مليوين  املدعى عليه مببلغ  امل�سرتاة من  ح�س�سه 

على  الدعاوى  من  عدد  منهما  كل  اأقام  اأن  بعد  عليه  املدعى  اإىل  ال�سعودي  العربي 

بع�سهم البع�ص اأمام هذه الدائرة، وقد غنب يف بيعها على املذكور؛ الأنه ا�سرتاها منه 

مببلغ �ستة ماليني وخم�سمائة األف ريال وباعها عليه مببلغ مليوين ريال اأي بفرق قدره 

األف ريال بن�سبة الثلث اإىل الثلثني، وهذا الفرق الكبري يف  اأربعة ماليني وخم�سمائة 

ب�سجون  �سجينًا  االإتفاق كان  الأنه عند  لو�سعه؛  وا�ستغالاًل  يعترب غبنًا �سريحًا  الثمن 

جدة على ذمة مبالغ مالية ويف حاجة اإىل املال وهذا ما دفعه اإىل القبول بهذا الثمن 

البخ�ص، واأ�ساف اأن هذا الغنب الذي وقع عليه حمرمًا �سرعًا؛ الأنه من بخ�ص االأثمان 

والغنب قد اأمر ال�سارع برفعه وتعوي�ص املغبون بار�سه وختم دعواه بطلب اإلزام املدعى 

عليه باإعادة مبلغ فرق القيمة ال�سالف ذكره وب�سوؤال وكيل املدعى عليه اجلواب قدم 

مذكرة مكونة من �سفحة واحدة برقم )16/خ/1431هـ( يف 1431/1/12هـ ت�سمنت 

كيدية  دعوى  هي   ).....( قبل  من  املقامة  الدعوى  اإن  وحا�سلها:  الدعوى  على  رده 

الدعوى  النهائي يف  باحلكم  الدعوى  الف�سل يف مو�سوع  واأن مت  �سبق  وا�سحة حيث 

بالرقم )568/د/ت ج/9( لعام 1430هـ واملت�سمن االإتفاق على بيع احل�س�ص مببلغ 

وقدره )2.000.000( مليوين ريال �سعودي نقدًا مع حتمل مبلغ )...( وهذا االإتفاق 

التي  الطرفني  بني  االأخرى  واالأحكام  والق�سايا  الدعاوى  كافة  باإنهاء  م�سروطًا  كان 

كانت منظورة اأمام هذه الدائرة منذ عدة �سنوات وقد مت بيع احل�س�ص باملبلغ املذكور 

مع حتمل مبلغ ال�سريك )...( مببلغ ت�سعمائة األف ريال واالإتفاقية التي مت اإبرامها بني 
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الطرفني كانت بر�سا واختيار ومبوافقة البائع وهو بكامل اإرادته واأهليته املعتربة �سرعًا  

اإ�سقاط م�ساألة الغنب  اأن الفقرة )ب( من املادة االأوىل يف العقد قد ن�ست على  كما 

ودعوى اجلهالة يف حمل البيع، ف�ساًل عن كون املدعي عندما وقع االإتفاق كان ب�سفته 

ال�سخ�سية وب�سفته املدير العام ل�سركة ).....( واملذكور يعترب من اأ�سحاب اخلربة 

واالخت�سا�ص يف هذا املجال نف�سه مما ينفي واقعة الغنب واجلهالة عليه، وا�ستنادًا اإىل 

القاعدة ال�سرعية )من �سعى يف نق�ص ما مت من جهته ف�سعيه مردود عليه( واالإتفاقية 

عليها  فاإن  املطالبة   ).....( �سركة  رغبة  حال  يف  اأنه  على  االإتفاق  ن�ص  وقد  ملزمة 

ما ن�ست  اإىل  ا�ستنادًا  لل�سركة  القانوين  املمثل  الأنه هو  ).....(؛  ال�سيد  اإىل  الرجوع 

عليه املادة )5( من العقد، والتي اأو�سحت م�سوؤولية ).....( عن اأية مطالبة تقام من 

اإحالة  ال�سركة على موكلي وختم رده بطلب عدم قبول الدعوى �سكاًل كما طلب  قبل 

ملف الدعوى اإىل املحكمة اجلزئية ملجازاته وتقرير التعوي�ص عن اإقامة هذه الدعوى 

الكيدية وقد ا�ستلم املدعي ن�سخة منها وباطالعه عليها اأجاب باأن دعواه منح�سرة 

الأن  ال�سركة؛  اإىل  اإعادته  اإعادة احل�س�ص وال  البيع وال  الغنب وهو ال يطلب ف�سخ  يف 

البيع كان يف وقته �سحيحًا و�سدر به قرار الدائرة ال�سالف ذكره وقد ا�ستمل ال�سلح 

على عدة ق�سايا ومن �سمنها هذا البيع ودعواه منح�سرة يف اأنه كان م�سطرًا للبيع؛ 

تتجاوز  مل  البيع  بها  مت  التي  والقيمة  كبرية  مالية  مببالغ  ومطالبًا  �سجينًا  كان  الأنه 

البيع  الإجراء  وكان م�سطرًا  فاح�سًا  قد غنب غبنًا  اأنه  على  يدل  املال مما  راأ�ص  ثلث 

�سراحه  والإطالق  عليه  التي  املطالبات  الإنهاء  مالية؛  مبالغ  على  للح�سول  والتخارج 
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من ال�سجن وبالتايل فاإنه يطلب حتقيق العدالة واإعطاءه راأ�ص ماله واحلكم له باملبلغ 

باأن  املدعى عليه  اأربعة ماليني وخم�سمائة فعقب  البالغ قدره  املال  راأ�ص  الباقي من 

االإتفاق  تخارج مبوجب  وقد  والتخارج  بالبيع  قبل  وقد  وتاجر  املدعي ).....( حمام 

املثبت بالقرار رقم )568/د جت 9( لعام 1430هـ و).....( مقر ب�سحة البيع ومتم�سك 

باالإتفاق وال يرغب يف ف�سخ البيع ورجوعه �سريكًا يف ال�سركة اإ�سافة اإىل اأن االإتفاق 

املوقع مع ).....( املثبت بالقرار املذكور يوؤخذ جملة واحدة وهو يتعلق بعدد من ق�سايا 

نقدًا  دفع  االإتفاق  ومبوجب  يتجزاأ  ال  االإقرار  الأن  االإتفاق؛  جتزئة  ي�سح  وال  احلقوق 

لل�سريك معهما يف  األف ريال دفعها عن ).....(  اإىل مبلغ ت�سعمائة  اإ�سافة  املليونني 

امل�سنع )...( مبوافقة ).....( وهذا املبلغ ثابت لـ).....( على ).....( واالإتفاق �سلح 

ثابت بحكم ق�سائي وملزم وال يجوز ف�سخه اأو الرجوع عنه ثم ا�ستو�سحت الدائرة من 

).....( هل هو متم�سك باتفاق ال�سلح املثبت بالقرار ال�سالف ذكره فاأجاب باأنه ال 

يطلب ف�سخ االإتفاق وهو متم�سك به وال يرغب رجوعه �سريكًا يف ال�سركة اإال اأنه يطعن 

باأن الغنب الذي ح�سل عليه يوجب له �سرعًا مبلغ الفرق واأكد اأنه قد غنب غبنًا فاح�سًا 

يف القيمة وهذه الدعوى لي�ست طعنًا يف ال�سلح وال رجوع عن اإقراره واإمنا هي دعوى 

جديدة بوقوع الغنب الفاح�ص وهذا الغنب يوجب �سرعًا دفع فرق القيمة العادلة لقول 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )امل�سلمون على �سروطهم اإال �سرطًا اأحل حرامًا اأو حرم 

حالاًل( والغنب حرام �سرعًا ويطلب اإلزام املدعى عليه ).....( بفرق القيمة ثم قرر 

االأطراف االكتفاء وطلبوا الف�سل يف الدعوى. 
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وحيث قرر املدعي اأنه ال يطلب ف�سخ االإتفاق واأنه متم�سك بال�سلح واأنه ال يرغب رجوعه 

�سريكًا يف ال�سركة. وحيث قرر املدعي كذلك اأن دعواه منح�سرة يف دعوى الغنب واأنه 

من  له  الباقي  بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  يطلب  واأنه  القيمة  يف  فاح�سًا  غبنًا  غنب  قد 

راأ�سماله الذي دفعه قيمة لهذه احل�س�ص حمل البيع وحيث اإنه بالرجوع اإىل احلكم 

و�سراء ح�س�ص  بيع  على  كان  االإتفاق  اأن  تبني  لعام 1430هـ  رقم )568/د/جت/9( 

وتخارج �سامل ملبلغ ال�سريك دروي�ص كيال واأنه كان بيعًا لثمان ح�س�ص من ح�س�سه 

يف ال�سركة واأن االإتفاق كان عبارة عن التزامات متقابلة يف عدة ق�سايا واأن )...( قد 

قبل باالإتفاق جملة واحدة واأنه مبوجبه قد قب�ص القيمة واأحال باجلزء االآخر وقبل 

التزام املدعى عليه ).....( بت�سديد املبلغ لل�سريك االآخر )...(. 

وحيث قد ثبت للدائرة اأن االإتفاق املثبت باحلكم �سالف ذكره قد ت�سمن اإقرار ).....( 

و�سريك يف  تاجر  املدعي  اإن  وحيث  عليه  املدعى  على  ومطالباته  لدعاويه  واإ�سقاطه 

دعوى  اإن  وحيث  والتخارج  البيع  وقت  ا�سرتاها  التي  ح�س�سه  بقيمة  ويعلم  ال�سركة 

الغنب من مثله غري مقبولة؛ الأنه تاجر و�ساحب �سركة و�سريك يف عدة �سركات وحمام 

ومثله ال يغنب لعلمه باأحوال التجارة واملتاجرة وامل�ساركة وبيع و�سراء احل�س�ص وحيث 

قد ن�ص فقهاء ال�سريعة االإ�سالمية اأن الغنب لي�ص له حد �سرعًا وملا كان املذكور لي�ص 

من الركبان وال من امل�سرت�سلني وال ممن ال يح�سن املما�سكة بيعًا و�سراًء بل اإن الواقع 
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اأن املذكور يعلم بالقيمة بيعًا و�سراًء ويعلم اأن احل�س�ص واالأ�سهم يف ال�سركات قابلة 

للزيادة والنق�سان وقد ا�سرتى وباع احل�س�ص بر�ساه واختياره اإ�سافة اإىل ذلك فاإن 

اتفاقهم يف احلكم باإ�سقاط كل منهم جميع مطالباته ودعواه قبل االآخر فيما يتعلق 

بهذه احل�س�ص وبهذه ال�سراكة عمومًا يوجب رد دعواه ورف�سها؛ الأن ال�ساقط �سرعًا 

ال يعود ومن �سعى اإىل نق�ص ما �سدر عنه ف�سعيه مردود عليه. 

وملا كان االأمر كذلك فاإن الدائرة تنتهي اإىل عدم ثبوت دعوى الغنب املدعى بها ويتعني 

عليها احلكم برف�سها. 

لذلك حكمت الدائرة: برف�س الدعوى ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، 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 2/756/ق لعام 1425هـ
رقم احلكم االبتدائي 47/د/جت/10لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1195/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/6/12هـ

1- �ضركة -  م�ضوؤولية ال�ضريك - م�ضتحقات ال�ضركاء - ورثة ال�ضريك -  اإقرار - 

خربة - جتاوز اخلبري مهام عمله - �ضلطة املحكمة يف تقدير تقرير اخلبري.

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

اخلم�ص  ال�سيارات  قيمة  ن�سف  بدفع  عليهم  املدعى  باإلزام  احلكم  املدعي  مطالبة 

التي قام �سريكه مورثهم ببيعها واإلزامهم بق�سمة التيادر ال�ستة ع�سر منا�سفًة ودفع 

ن�سف  ميثل  اأنه  القانوين  املحا�سب  اإليه  تو�سل  الذي  املبلغ  بدفع  واإلزامهم  اأجرتها 

اأرباح ال�سراكة منذ تاأ�سي�سها حتى ف�سها: 

1- مطالبة املدعي بن�سف قيمة ال�سيارات اخلم�ص املباعة من مورث املدعى عليهم 

الذي  املبلغ  املدعى عليهم بدفع قيمة  ال�سراكة - قبول  الن�سف يف  ن�سبة  له من  مبا 

ذكره املدعي كقيمة ن�سف ال�سيارات رغبة منهم يف اإبراء ذمة مورثهم ولي�ص اإقرارًا 

مبديونية مورثهم للمدعي - اأثره: احلكم باإلزامهم بدفع ذلك املبلغ للمدعي. 

التيادر  بق�سمة  عليهم  املدعى  اإلزام  العامة  املحكمة  اأمام  املدعي  مطالبة  �سبق   -2

ال�ستة ع�سر منا�سفًة ودفع اأجرتها - �سدور حكم املحكمة العامة ب�سرف النظر عن 

دعوى املدعي باملطالبة باأجرة تلك التيادر بعدم ثبوت ملكيته لها واقتناع املدعي بذلك 
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احلكم - اأثره: عدم جواز نظر هذا الطلب ل�سابقة الف�سل فيه. 

3- مطالبة املدعي اإلزام املدعى عليهم بدفع املبلغ الذي تو�سل اإليه املحا�سب القانوين 

اخلبري  اأن  ثبوت   - ف�سها  حتى  تاأ�سي�سها  منذ  ال�سراكة  اأرباح  ن�سف  ميثل  اأنه  على 

املحا�سبي خرج عن املهمة املحا�سبية املنوطة به اإىل اأمور مل تكلفه بها الدائرة وقرر 

تعوي�سات للمدعي وا�ستنتج تقديرات لدخل املوؤ�س�سة حمل ال�سراكة دون اال�ستناد اإىل 

اأوراق ثبوتية بل اعتمد على اإفادات �سادرة عن املدعي و�سركات اأخرى - اأثر ذلك: 

عدم االعتداد مبا ورد بالتقرير املحا�سبي. 

اإىل  تقدم  اأنه  يف  فيها  احلكم  الإ�سدار  الكايف  بالقدر  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�سل 

بالئحة   )...( وكالة  املدعي  جدة  حمافظة  املكرمة.  مكة  مبنطقة  االإدارية  املحكمة 

دعوى ت�سمنت اأن موكله اأن�ساأ با�سمه موؤ�س�سة لنقل الب�سائع داخل اململكة ثم �ساركه 

�سقيقه  طالب  ثم  املوؤ�س�سة،  يف  والت�سرف  االإدارة  اأمر  وتوىل  فيها   ).....( �سقيقه 

بتقدمي احل�سابات والدفاتر اخلا�سة باملوؤ�س�سة لبيان ن�سيب كل �سريك اإال اأن املدعى 

عليه ماطل ومل ي�سلمه اإياها، وطلب يف ختام دعواه اإلزام املدعى عليه بتقدمي ك�سوف 

ح�سابات وا�ستمارات ال�سيارات، و�سداد حقوق العمال وال�سائقني، وما على املوؤ�س�سة 

وب�سفة م�ستعجلة  واإعطاءه حقوقه،  وال�سراكة  من حقوق، وطلب ت�سفية احل�سابات 

وقف العمل باملوؤ�س�سة وبيع ال�سيارات اخلا�سة باملوؤ�س�سة ووقف ت�سغيلها من قبل املدعى 
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عليه. 

اأحيلت  ثم  احلكم،  هذا  مقدمة  يف  املذكور  بالرقم  ق�سية  الدعوى  هذه  قيدت  وقد 

اإنه  حيث  ال�سبط،  حما�سر  يف  املبني  النحو  على  نظرها  فبا�سرت  الدائرة  هذه  اإىل 

يف جل�سة 1425/6/1هـ ح�سر املدعي ).....( �سعودي اجلن�سية برقم ال�سجل املدين 

).....(، كما ح�سر املدعى عليه وكالة )...( �سعودي اجلن�سية برقم ال�سجل املدين 

)...(  مبوجب الوكالة رقم )...( بتاريخ 1425/5/29هـ �سادرة عن كتابة عدل جدة، 

وب�سوؤال املدعي عن دعواه ذكر اأنها على وفق ما جاء بالئحة الدعوى املر�سودة اأعاله، 

لل�سلح  م�ساعي  هناك  باأن  اأجاب  الدعوى  عن  اجلواب  وكالة  عليه  املدعى  وب�سوؤال 

ويطلب مهلة لذلك، فرد املدعي باأنه يطلب اإ�سدار قرار م�ستعجل مبنع املدعى عليه من 

الت�سرف يف ال�سيارات اململوكة للموؤ�س�سة من بيع اأو ت�سغيل حتى تنتهي الق�سية، وعدد 

ال�سيارات )17( �سيارة وهي عبارة عن �ساحنات قدم ك�سفًا باأرقامها واأنواعها، فعقب 

التي حتت  ال�سيارات  الت�سرف يف جميع  باأن موكله م�ستعد بعدم  املدعى عليه وكالة 

اإذا ح�سل �سيء من ذلك. فقررت  يده حمل ال�سراكة، واأنها �ستكون حتت م�سوؤوليته 

الدائرة رف�ص طلب املدعي باإ�سدار القرار امل�ستعجل؛ حيث اإن املدعى عليه وكالة قرر 

اأن موكله لن يت�سرف يف ال�سيارات حمل الدعوى، واأنه �سيتحمل امل�سوؤولية الكاملة اإذا 

خالف ذلك. 

ويف جل�سة 1425/9/17هـ ح�سر الطرفان ال�سابق تعريفهما، كما ح�سر املدعى عليه 

اأ�سالة ).....( �سعودي اجلن�سية برقم ال�سجل املدين ).....(، وقرر الطرفان اأنهما مل 
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يتو�سال اإىل حل هذا النزاع وديًا، واأن م�ساعي ال�سلح م�ستمرة، ثم قام املدعى عليه 

اأن عدد  اأ�سل )17( �سيارة، وذكر  بت�سليم املدعي ا�ستمارات عدد )12( �سيارة من 

)4( �سيارات اأخرى هي لدى املدعي با�ستماراتها، فاأكد املدعي ذلك، وذكر اأنه بقي 

لدى املدعى عليه �سيارة واحدة، كما اأن املدعى عليه ت�سرف يف عدد )5( �سيارات 

اأخرى غري ال�سبع ع�سرة �سيارة ال�سابق ذكرها، فرد املدعى عليه باأن اخلم�ص �سيارات 

التي ذكرها املدعي قد بيعت يف عام 1407هـ تقريبًا، ثم �ساألت الدائرة املدعي عن 

حمل ال�سراكة، وما هي ن�سبة كل �سريك؟ فقرر اأن حمل ال�سراكة هي املوؤ�س�سة امل�سماة 

ال�ساحنات يقدر عددها  النقليات، ومتلك جمموعة من  واأنها متخ�س�سة يف  با�سمه 

بـ)24( �ساحنة مع عدد )24( تيدر، واأما الق�سم الثاين من حمل ال�سراكة فهو العقار، 

ذكره  ما  عليه  املدعى  اأكد  ثم  واحد،  لكل  الن�سف  هي  �سريك  كل  ن�سبة  اأن  م�سيفًا 

املدعي من اأن ن�سبة كل �سريك هي الن�سف. 

ويف جل�سة 1426/2/12هـ قدم املدعى عليه مذكرة جوابية جاء فيها اأنه وحده كان 

يدير ال�سركة منذ بدايتها، واأن اأخاه )املدعي( قد قام بفتح فرع ا�سترياد ال�سيارات 

ال�سغرية والكبرية من اخلارج وهو �سريك له فيه ومل يذكر ذلك يف دعواه، ويف ختام 

اإىل  ال�سيارات  بق�سمة  وذلك  ال�سراكة  هذه  اإنهاء  من  لديه  مانع  ال  اأنه  بني  مذكرته 

ياأخذ ن�سيبه. ت�سلم املدعي ن�سخة من هذه املذكرة وبعد اطالعه عليها  ق�سمني كل 

القانوين/)...(   الدائرة ندب املحا�سب  اأنه ي�سر على طلبه املحا�سبة. فقررت  قرر 

بخ�سو�ص  الطرفني  بني  املحا�سبة  الإجراء  قانونيون  وحما�سبون  مراجعون  و)...( 
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�سراكتهما يف ال�سيارات التي لدى املدعي واملدعى عليه، وبيان حقوق كل طرف ابتداًء 

من عام 1398هـ حتى تاريخ هذه اجلل�سة على اأن تكون اأتعاب املحا�سبة منا�سفة بني 

الطرفني. 

ويف جل�سة 1426/6/21هـ ح�سر املدعي وكالة )...( �سعودي اجلن�سية املثبتة هويته 

ووكالة بدفرت ال�سبط، كما ح�سر )...( و)...( ابنا املدعى عليه ب�سفتهما اأحد ورثة 

و�سك  والوكالتني  الورثة  ح�سر  �سك  مبوجب  ورثته  بقية  عن  ووكيالن  عليه  املدعى 

يح�سر  اأنه  وكالة  املدعي  وقرر  ال�سبط،  دفرت  يف  وتواريخها  اأرقامها  املثبتة  الوالية 

امل�سار  الورثة  والوارد ح�سرهم يف �سك ح�سر  املتوفى  دعواه �سد ورثة املدعى عليه 

اإليه اأعاله، واملت�سمنة مطالبته باإلزامهم بت�سليم امل�ستندات املحا�سبية للموؤ�س�سة حمل 

ال�سراكة التي كان مورثهم يديرها اإىل املحا�سب القانوين، وكذا اإلزامهم بت�سليمه عدد 

)15( تيدرًا اخلا�سة بال�سيارات امل�سلمة له من قبل مورثهم، فرد املدعى عليهما اأ�سالة 

ووكالة باأنه ال يوجد لديهما اأي م�ستند من م�ستندات املوؤ�س�سة، واأن مورثهما اأخربهما 

قبل وفاته باأنه لي�ص لديه م�ستندات تخ�ص املوؤ�س�سة، حيث اإن املوؤ�س�سة كانت قائمة على 

واأما ما يتعلق  الثقة بني االأخوين )ال�سريكني( وال يوجد بينهما م�ستندات حما�سبية، 

بالتيادر فاإن مورثهما قام بت�سليمهما مع ال�سيارات للمدعي - ح�سب علمهما -، وطلبا 

وكالة مهلة  املدعي  واإعطاء كل ذي حق حقه، فطلب  الطرفني،  ت�سفية احل�ساب بني 

تقدمي  ثم  ومن  ووكالة  اأ�سالة  عليهما  املدعى  اإجابة  عليه  ليعر�ص  موكله  اإىل  للرجوع 

االإجابة يف اجلل�سة القادمة. 
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القانوين  اإليها تقرير املحا�سب  اأنه ورد  اإىل  الدائرة  اأ�سارت  ويف جل�سة 1426/11/4هـ 

اأن  فيه  وقد جاء  بتاريخ 1426/9/6هـ  رقم )2/2/4372(  العام  الديوان  بوارد  املقيد 

اأي م�ستندات تخ�ص املوؤ�س�سة على االإطالق،  اأفادوه باأنه ال يوجد لديهم  املدعى عليهم 

واأنه بناًء على ذلك اعتمد يف تقريره على ما اأفاده به املدعي من غري م�ستندات تثبت ما 

ذكره، وخل�ص اإىل عدة نتائج افرتا�سية يف حالة ما اإذا قدم املدعي امل�ستندات التي تثبت 

ما ذكره، وكذلك نتائج يف حالة عدم تقدميه لها، ثم اأو�سح اأن �سايف دخل املوؤ�س�سة حمل 

والقيا�ص  املدعي  اإفادات  بناًء على  اإن�سائها وحتى عام 1425هـ -  املتوقع منذ  ال�سراكة 

املحا�سب من  ثم طلب  ريال،  اأخرى - هو مبلغ قدره )47.940.000(  موؤ�س�سات  على 

الدائرة تزويده بعدة اأمور ذكرها يف تقريره بالتف�سيل، وقد ح�سر املدعي، وتبني عدم 

ح�سور املدعى عليهم اأو اأي اأحد من طرفهم، وقرر املدعي اأن اأغلب م�ستندات املوؤ�س�سة 

بينه وبني �سريكه - مورث املدعى عليهم - عند �سريكه يف حياته  تثبت احل�ساب  التي 

وانتقلت اإىل ورثته بعد وفاته، واأنه اإن اأنكر الورثة ذلك فاإنه يطلب ميينهم على عدم وجود 

امل�ستندات لديهم وعدم علمهم بها. 

ويف جل�سة 1427/1/16هـ املنعقدة للنظر يف طلب املدعي املتعلق ب�سرف مبالغ مالية له 

لقاء حرا�سته و�سيانته لل�سيارات امل�سلمة له من قبل مورث املدعى عليهم، وذلك مبوجب 

ح�سر  حيث  1426/12/17هـ؛  بتاريخ   )2/2/5870( رقم  الديوان  بوارد  املقيد  طلبه 

املدعي، كما ح�سر املدعى عليهما اأ�سالة ووكالة، وبعد اطالع املدعى عليهما على طلب 

اإنه ا�ستلم ال�سيارات  اأنهما ال يوافقان على �سرف اأي مبلغ للمدعي؛ حيث  املدعي قررا 
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اأفهمت  ثم  ت�سغيلها فقط،  اأعطالها هو عدم  و�سبب  بحالة جيدة،  من مورثهما وهي 

الدائرة املدعى عليهما اأ�سالة ووكالة مبا طلبه املدعي يف اجلل�سة ال�سابقة بخ�سو�ص 

حتليف املدعى عليهم اليمني حال اإنكارهم وجود امل�ستندات التي كانت بحوزة مورثهم 

لديهم، واأنهم ال يعلمون �سيئًا عن هذه امل�ستندات، فرد املدعى عليهما باأنهما �سيبحثان 

�سيعر�سان طلب  فاإنهما  للدائرة، ويف حالة عدم وجودهما  لتقدميها  امل�ستندات  عن 

ال�سيارات  يتقا�سما  اأن  الطرفني  على  الدائرة  عر�ست  ثم  الورثة،  بقية  على  املدعي 

التي بحوزة املدعي منا�سفة، فقررا موافقتهما على ذلك، وبينا اأن عدد ال�سيارات هو 

)17( �سيارة، منها واحدة غري �ساحلة لال�ستعمال، ثم طلبا اأجاًل لق�سمة ال�سيارات 

بالرتا�سي؛ الأن ال�سيارات غري مت�ساوية يف موا�سفاتها وجودتها وموديالتها. 

ويف جل�سة 1427/1/26هـ قرر طريف الدعوى اأنهما اتفقا على توزيع ال�سيارات ال�سبعة 

�سيارات  ثمانية  عليهم  املدعى  اأخذ  بحيث  تيدرًا؛  ع�سر  خم�سة  اإىل  باالإ�سافة  ع�سر، 

وثمانية تيادر، واأخذ املدعي �سبعة �سيارات و�سبعة تيادر باالإ�سافة على فر�سة �سا�ص، 

نقل  ميكن  ال  باأنه  املدعي  واأ�ساف  الطبيعة،  على  يخ�سه  ما  طرف  كل  ا�ستلم  وقد 

ملكية ال�سيارات با�سم الورثة اإال بعد قيامهم بفح�ص ال�سيارات التي تخ�سهم، فرد 

ال�سيارات ونقل ملكيتها خالل �سهر  باأنه م�ستعد بفح�ص  اأ�سالة ووكالة  املدعى عليه 

من تاريخه، ثم قرر الطرفان اأنه بالن�سبة لل�سيارة الغري �ساحلة لال�ستعمال باالإ�سافة 

اإىل تيدر واحد تكون من ن�سيب املدعي مقابل امل�ساريف التي تكبدها يف اأثناء بقاء 

ن�سيب  فتكون من   - �سيارة  اآخر   - الكر�سيدا  لل�سيارة  بالن�سبة  اأما  لديه،  ال�سيارات 
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الورثة. 

حمل  ال�سركة  يف  ال�سيارات  اقت�سما  اأنهما  الطرفان  قرر  1427/6/14هـ  جل�سة  ويف 

ووكالة  اأ�سالة  عليهما  املدعى  وقرر  منها،  ن�سيبه  منهما  واحد  كل  واأخذ  الدعوى، 

اأنه لي�ص للمدعى عليهم حق حاليًا يف موؤ�س�سة املدعي - حمل ال�سراكة -، كما اأنهما 

يتنازالن عن حقهما يف العمالة املوجودة يف املوؤ�س�سة التي هي على كفالة املدعي، ثم 

�ساألتهما الدائرة عما ا�ستعدا به يف اجلل�سة قبل ال�سابقة من البحث عن امل�ستندات 

املحا�سبية اخلا�سة باملوؤ�س�سة، واأنه يف حال عدم العثور عليها فاإنهما �سيعر�سان على 

بقية الورثة ما طلبه املدعي من اليمني، فقررا اأنهما مل يجدا امل�ستندات بعد البحث 

عنها، واأنهما عر�سا اليمني على بقية الورثة فامتنعوا عنها، ف�ساألت الدائرة املدعي 

وكالة عن موقفه من امتناع املدعى عليهم عن اليمني فطلب مهلة للرجوع اإىل موكله. 

ويف جل�سة 1427/6/23هـ �ساألت الدائرة املدعي اأ�سالة عن موقفه من امتناع املدعى 

تقريره،  يف  القانوين  املحا�سب  اإليه  انتهى  مبا  يكتفي  اأنه  قرر  اليمني،  عن  عليهم 

مو�سحًا اأن هذا التقرير قد بني على امل�ستندات املقدمة من قبله عن بع�ص �سنوات 

للمحا�سب  لديه  ما  بت�سليم جميع  قام  قد  واأنه  ال�سنوات،  ولي�ص عن جميع  ال�سراكة، 

القانوين، ف�ساألته الدائرة عن قيام موؤ�س�سته خالل فرتة ال�سراكة عن دفعها للزكاة 

مل�سلحة الزكاة والدخل، فقرر باأنه كان يقوم بذلك ولديه امل�ستندات الدالة على ذلك، 

اإي�ساح جميع  ووعد بتقدميها، فاأفهمته الدائرة باأن عليه تقدمي مذكرة ت�ستمل على 

امل�ستندات التي بحوزته عن جميع �سنوات ال�سراكة حمل الدعوى وبيان تف�سيلي بها، 
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فا�ستعد بذلك، ثم قرر املدعى عليه اأ�سالة ووكالة باأنه يحتفظ بحقه يف االإجابة عما 

ذكره املدعي حلني تقدميه امل�ستندات للدائرة واالطالع عليها. 

ويف جل�سة 1427/10/29هـ اأ�سارت الدائرة اإىل اأنه ورد اإليها تقرير املحا�سب القانوين 

العام رقم )2/2/5766( بتاريخ 1427/9/10هـ  التف�سيلي وقد قيد بوارد الديوان 

يعد  والذي  ريااًل   )12.955.777( ملبلغ  املدعي  ا�ستحقاق  اإىل  فيه  تو�سل  والذي 

 )5( لعدد  كذلك  وا�ستحقاقه   - املدعي  �سريك  ورثة   - عليهم  املدعى  على  مديونية 

�سيارات من اإجمايل عدد ال�سيارات املوجودة حاليًا التابعة للموؤ�س�سة والبالغ عددها 

ال�سيارات  تلك  ببيع  الدائرة  اأمام  اأقر  عليهم  املدعى  مورث  اإن  حيث  �سيارة،   )17(

كان  نتائج  اإليه من  تو�سل  ما  اأن  املحا�سب  واأ�سار  للموؤ�س�سة  اإدارته  اأثناء  اخلم�ص يف 

بناًء على ما قدمه املدعي من م�ستندات واأن املدعي هو امل�سوؤول عن �سحة ما ورد فيها 

من بيانات. ويف هذه اجلل�سة قرر املدعي اأنه مل يتمكن من اإح�سار امل�ستندات املثبتة 

لقيامه بدفع الزكاة مل�سلحة الزكاة والدخل، ووعد بتقدميها خالل اأ�سبوع من تاريخ 

هذه اجلل�سة، ثم قامت الدائرة بتزويد املدعى عليه اأ�سالة ووكالة بن�سخة من التقرير 

املحا�سبي ليقدم رده عليه يف اجلل�سة القادمة، فا�ستعد بذلك. 

املقيد  املدعي  خطاب  اإليها  ورد  اأنه  اإىل  الدائرة  اأ�سارت  1428/2/28هـ  جل�سة  ويف 

يف  منه  طلب  ما  ب�ساأن  1427/11/7هـ  بتاريخ   )2/2/6925( رقم  الديوان  بوارد 

اجلل�سة املا�سية مرفق به �سور امل�ستندات املتعلقة بزكاة املوؤ�س�سة، وقد جاء يف خطابه 

املتوفى كان  �سريكة  اإن  بل  البنك،  تودع يف  املوؤ�س�سة ال  التي حت�سل عليها  املبالغ  اأن 
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بحوزته كامل الدخل، وعليه فاإن ما ُيدفع مل�سلحة الزكاة والدخل لي�ص تف�سريًا حقيقيًا 

دون  باأول  اأواًل  املوؤ�س�سة  يف  ت�سغل  كانت  االأموال  اأن  وذلك  للموؤ�س�سة،  الفعلي  للدخل 

ي�ستلمه من املدعى عليهم  الزكاة على ما  واأنه ال ميانع من دفع  البنك،  اإيداعها يف 

مبوجب تقرير املحا�سب، ثم قدم املدعى عليهما اأ�سالة ووكالة مذكرة بردهما على 

اأو  للمحا�سبة  ق�سم  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  منذ  يوجد  ال  اأنه  فيها:  جاء  املحا�سبي  التقرير 

�سنوي  جرد  عمل  ي�سبق  ومل  مالية  دفاتر  اأو  حما�سبية  �سجالت  اأو  اأمناء  اأو  �سندوق 

ذلك،  على  موافق  املدعي  واأن  للموؤ�س�سة،  وامل�سروفات  االإيرادات  لتتبني  للموؤ�س�سة 

ومل يعرت�ص عليه طوال مدة ال�سراكة، كما اأن ما ذكره املحا�سب القانوين مبني على 

الق�سية،  واأوراق تخ�ص هذه  ودفاتر  �سندات  لديه من  ما  دون طلب  املدعي  اإفادات 

مثل ما ذكره يف ال�سفحة االأوىل من التقرير يف البند رقم )1( من كون املدعي مل 

اأن  ذكر  عندما   )2( رقم  البند  يف  الثانية  ال�سفحة  ويف  ا�ستحقاقاته،  على  يح�سل 

املدعي اأكد له يف خطابه من اأن تاريخ بداية ا�ستخدام كل �سيارة يف الن�ساط هو نف�ص 

املحا�سب  اأن  يثبت ذلك، م�سيفًا  ما  املدعي  املحا�سب من  يطلب  ومل  ال�سنع،  تاريخ 

كلف املدعي باإح�سار �سهادات من اأهل اخلربة لكي يبني عليها تقريره، واأن التقرير 

اعتمد على تقديرات من قبل موؤ�س�سات قام باإح�سارها املدعي، كما اأن املحا�سب قام 

باحت�ساب مبلغ )12.955.777( ريااًل كاأرباح اعتمادًا على ما ذكره املدعي، وطلب 

املدعى عليهما اأ�سالة ووكالة يف ختام اعرتا�سهما رد هذا التقرير؛ الأنه مل ينب على 

اإثباتات من قبل املدعي. 
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الدائرة  واطلعت  تعريفهم،  ال�سابق  االأطراف  ح�سر  1428/5/18هـ  جل�سة  ويف 

رقم  الديوان  بوارد  املقيد  عليهم  املدعى  اعرتا�ص  على  القانوين  املحا�سب  رد  على 

)2/2/3346( بتاريخ 1428/4/14هـ، وجاء فيه: اأن ما ذكره املدعى عليهم من اأن 

�سجالت حما�سبية غري  اأو  اأو حما�سبني  نظام حما�سبي  اأي  لديها  يوجد  ال  املوؤ�س�سة 

�سحيح؛ حيث اإن املدعي قدم لنا بع�ص دفاتر الفواتري ودفاتر حركة ال�سيارات خالل 

ال�سنوات االأوىل، كما اأن عدم وجود دفاتر و�سجالت للموؤ�س�سة - كما يدعيه املدعى 

وفقًا  املوؤ�س�سة  اإدارة  امل�سوؤول عن  الأنه  املتوفى؛  يعد من م�سوؤوليات مورثهم  عليهم - 

عليهم  املدعى  ما ذكره  واأما   ،- �سورته  املرفق   - املوؤرخ يف 1425/4/13هـ  الإقراره 

من اأن ما ذكر يف التقرير املحا�سبي مبني على اإفادات املدعي ولي�ص على امل�ستندات، 

اإن  حيث  �سحيح؛  فغري  اإفاداته  يثبت  ما  تقدمي  املدعي  من  يطلب  مل  املحا�سب  واأن 

اإدارة  امل�سوؤول عن  هو  مورثهم  الأن  امل�ستندات؛  بتقدمي  املطالبون  عليهم هم  املدعى 

التقرير كان معتمدًا على ما قدمه املدعي من م�ستندات من  فاإن  املوؤ�س�سة، وكذلك 

املدعي،  من  اإفادات  جمرد  على  ولي�ص  وغريها،  الداخلية  كوزارة  حمايدة  جهات 

وال�سبب يف االعتماد على ما قدمه املدعي هو اأن املدعى عليهم اأفادوا باأنه ال يوجد 

لديهم اأي م�ستندات اأو دفاتر و�سجالت حما�سبية للموؤ�س�سة، ثم ا�ستف�سرنا عن كيفية 

مزاولة املوؤ�س�سة لن�ساطها من دون وجود اأي م�ستندات اأو �سجالت مع اأن املدعي قدم 

عينة من م�ستندات املوؤ�س�سة فاأفادوا باأنه ال يعلم ذلك اإال مورثهم، ثم اأفادونا باأنهم 

حما�سبية  اأعمال  اأي  اإجراء  يف  يرغبون  وال  بها،  يقوم  التي  االأعمال  كافة  يرف�سون 
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باأنه ال توجد لديهم  واأفادوا  يتم تقدميها من قبل املدعي،  التي  امل�ستندات  يف �سوء 

نقوم  �سوف  التي  امل�ستندات  اأو  ال�سهادات  من  اأي  بتوفري  يقوموا  ولن  م�ستندات  اأي 

بطلبها من قبلهم، واأما ما ذكره املدعى عليهم من اأننا اعتمدنا على تقديرات من قبل 

موؤ�س�سات قام باإح�سارها املدعي، فاإننا اعتمدنا على �سهادات اأهل اخلربة، والقرار 

اإمنا هو للدائرة. ثم قدم املدعي مذكرة برده على اعرتا�ص املدعى عليهم  النهائي 

على التقرير املحا�سبي جاء فيها: اأن ما ذكره املدعى عليهم ال اأ�سا�ص له من ال�سحة، 

واأنه يوجد لدى املوؤ�س�سة �سندات قب�ص و�سرف ونظام حما�سبة، ولكن املدعى عليهم 

اأخفوا تلك الدفاتر؛ الأنها كانت حتت اأيديهم، واأنهم يطعنون يف تقرير املحا�سب بغري 

دليل، وطالبهم بتقدمي �سندات القب�ص وال�سرف املوجودة لديهم للمحا�سب، وب�سوؤال 

املحا�سبية  امل�ستندات  الدفاتر  تقدمي  عدم  �سبب  عن  ووكالة  اأ�سالة  عليهما  املدعى 

للمحا�سب قررا اأنه ال يوجد لديهما اأي م�ستندات اأو اأوراق دفرتية للموؤ�س�سة، ف�ساألتهما 

الدائرة اإن كان يقران باأي ح�سابات اأو مبالغ للمدعي فاأجابا باأنهما ال يقران للمدعي 

القادمة مذكرة  باأنه �سيقدم يف اجلل�سة  باأي حقوق يف ذمة مورثهما، فعقب املدعي 

بالرد على ما ذكره املدعى عليهما، ثم اأفهمت الدائرة املدعى عليهما اأ�سالة ووكالة 

باأن عليهما مراجعة املحا�سب ال�ستالم ن�سخة من مذكرته امل�سار اإليها اأعاله لتقدمي 

ردهما عليها يف اجلل�سة القادمة، فا�ستعدا بذلك. 

اأنها  ذكرا  مذكرة  ووكالة  اأ�سالة  عليهما  املدعى  قدم  1428/12/21هـ  جل�سة  ويف 

املالحظات  املت�سمنة  مذكرتهما  على  القانوين  املحا�سب  تعقيب  على  الرد  تت�سمن 
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واالعرتا�سات على تقريره وقد جاء فيها: اأن املحا�سب ذكر باأنه اعتمد يف تقريره على 

م�ستندات ر�سمية فلماذا مل يقم باإرفاقها بتقريره، اإال اإذا كان مكتفيًا ب�سورة ال�سجل 

التجاري فهذا ال يعتد به يف كتابة التقارير، �سوى اإثبات امللكية من عدمها، وقد ثبتت 

اأنهما مل يطلعا على ما اعتمد  اإقراراته ال�سابقة، كما  �سراكة مورثهما مع املدعي يف 

عليه املحا�سب القانوين من الفواتري والدفاتر حلركة ال�سيارات خالل ال�سنوات االأوىل 

من عمر املوؤ�س�سة والتي قدمها املدعي، وهل هي موقعة من قبل مورثهما اأم ال، واأنهما 

املحا�سب من عدم  ما ذكره  واأما  املحا�سب،  التي ذكرها  الدفاتر  نفي وجود  يوؤكدان 

تعاونهما معه فغري �سحيح؛ الأنهما قاما مبراجعته بناًء على طلب الدائرة واأبلغاه باأنه ال 

يوجد لديهما اأي م�ستندات اأو دفاتر حما�سبية، وطلبوا يف ختام مذكرتهما رد التقرير. 

ت�سلم املدعي ن�سخة من هذه املذكرة فطلب مهلة لالطالع والرد. 

املحا�سب  خطاب  اإليها  ورد  قد  اأنه  اإىل  الدائرة  اأ�سارت  1429/6/27هـ  جل�سة  ويف 

بتاريخ   )2/2/3450( رقم  العام  الديوان  بوارد  املقيد  و)...(   )...( القانوين 

اأ�سالة ووكالة ال يت�سمن  اأن ما ورد مبذكرة املدعى عليهما  1429/4/7هـ واملت�سمن 

اأي معلومات مالية اأو حما�سبية لها تاأثري على ما ذكره يف تقريره املحا�سبي، ثم طلبت 

اأنه يح�سر دعواه يف طلب  الدائرة من املدعي حتديد طلباته يف هذه الدعوى فقرر 

املدعى  اإلزام  وكذلك  تقريره،  القانوين يف  املحا�سب  اإليه  انتهى  الذي  باملبلغ  احلكم 

عليهم باإعادة اخلم�ص �سيارات اأو قيمتها، وكذلك اإلزام املدعى عليهم بق�سمة ال�ستة 

ع�سر تيدرًا - املو�سحة بالتف�سيل يف التقرير املحا�سبي - منا�سفة، ودفع اأجرتها من 
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تاريخ 1428/9/20هـ حتى تاريخه، مو�سحًا اأن ما ذكره يعد تعدياًل لطلباته الواردة 

امل�ستندات  يف  تتمثل  اأعاله  املذكورة  طلباته  على  بينته  اأن  م�سيفًا  دعواه،  الئحة  يف 

لي�ص  واأنه  املحا�سبي،  تقريره  اأ�سدر  �سوئها  على  والتي  القانوين  للمحا�سب  املقدمة 

لديه خالف امل�ستندات املقدمة للمحا�سب القانوين، وقرر اكتفاءه مبا �سبق تقدميه، 

القانوين  املحا�سب  خطاب  من  بن�سخة  تزويده  ووكالة  اأ�سالة  عليه  املدعى  طلب  ثم 

امل�سار اإليه اأعاله فقامت الدائرة بتزويده ب�سورة منه، فطلب مهلة لالطالع والرد. 

املحا�سب  خطاب  اأن  ووكالة  اأ�سالة  عليه  املدعى  قرر  1429/11/12هـ  جل�سة  ويف 

ملالحظاته  ا�ستيفاء  اأو  رد  اأي  يت�سمن  مل  ال�سابقة  اجلل�سة  يف  اإليه  امل�سار  القانوين 

قرر  ثم  مذكرات،  من  �سبقها  وما  1428/12/21هـ  يف  املوؤرخة  املذكرة  يف  الواردة 

الدائرة  فقررت  الق�سية،  يف  الف�سل  وطلبا  تقدميه،  �سبق  مبا  اكتفاءهما  الطرفان 

تاأجيل نظر الق�سية للدرا�سة والتاأمل. 

ويف جل�سة 1430/2/23هـ وبعد درا�سة الدائرة للق�سية والتاأمل فيها �ساألت املدعي 

عن اخلم�ص �سيارات التي يطالب بقيمتها �سمن طلباته هل بيعت بتيادرها اأم بيعت 

الروؤو�ص فقط فقرر اأنه ال يعلم هل بيعت بتيادرها اأم ال، ثم �ساألته هل هذه ال�سيارات 

اخلم�ص تخ�سه اأم اأنها م�سرتكة بينه وبني مورث املدعى عليهم، فقرر اأنها م�سرتكة 

بينهما، واأنه يعدل طلبه بحيث يكون املطالبة بقيمة ن�سف تلك ال�سيارات، ثم �ساألته 

الدائرة عن املبلغ الذي بيعت به تلك ال�سيارات فقرر اأنه ال يعلم ذلك، واأنه م�ستعد 

بتاريخ  ال�سيارات  تلك  موديالت  اإثبات  بعد  اخلربة  اأهل  من  لقيمتها  تقدير  بتقدمي 
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بيعها، وب�سوؤال املدعى عليه اأ�سالة ووكالة عن ال�سيارات اخلم�ص املباعة هل قام مورثه 

بت�سليم املدعي ما يخ�سه من قيمتها، فقرر اأن مورثه ا�ستلم مبلغ ال�سيارات واأنه مل ي�سلم 

املدعي منها �سيئًا اإال اأن مورثه قام باإعادة مبلغ ال�سيارات للموؤ�س�سة لتطويرها وزيادة 

عدد �سياراتها حتى بلغ عددها )17( �سيارة، فعقب املدعي باأن ذلك غري �سحيح واأن 

جميع �سيارات املوؤ�س�سة كانت موجودة قبل تواريخ بيع تلك ال�سيارات اخلم�ص مما يدل 

على اأن قيمة ال�سيارات اخلم�ص مل يتم تطوير املوؤ�س�سة بها بحيث ا�سرتى بها �سيارات 

جديدة، واأنه م�ستعد بتقدمي ما يثبت تواريخ بيع ال�سيارات اخلم�ص، واأنه مل يتم بعدها 

�سراء �سيارات جديدة للموؤ�س�سة، فعقب املدعى عليه اأ�سالة ووكالة باأنه م�ستعد باإح�سار 

ما يثبت �سراء �سيارات اأخرى با�سم املوؤ�س�سة بعد تواريخ بيع ال�سيارات اخلم�ص يف حال 

قدم املدعي ما يثبت تواريخ بيعها، ثم �ساألت الدائرة املدعي عن التيادر ال�ستة ع�سر 

التي يطالب بق�سمتها منا�سفة ودفع اأجرتها من تاريخ 1428/9/20هـ حتى تاريخه هل 

هي من �سمن التيادر التي متت ق�سمتها بالرتا�سي بني الطرفني، فقرر اأنها غري تلك 

التي متت ق�سمتها واأنها م�ستقلة عنها واإمنا هي االآن يف حوزة املدعى عليهم، فعقب 

املدعى عليه اأ�سالة ووكالة باأن التيادر التي يذكرها املدعي ال تخ�ص املوؤ�س�سة واإمنا 

بجدة  العامة  املحكمة  لدى  بخ�سو�سها  دعوى  املدعي  اأقام  اأن  و�سبق  مورثه،  تخ�ص 

و�سدر بها حكم �سرعي ب�سرف النظر وقرر املدعي قناعته به - مرفق �سورته -، واأن 

جميع ما يخ�ص املوؤ�س�سة قد مت توزيعه منا�سفة بالرتا�سي، واأن املدعي مل تكن دعواه 

يف بدايتها اإال على )17( �سيارة بتيادرها على اأنها هي ما متلكه املوؤ�س�سة فقط مما 
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يدل على اأن ال�ستة ع�سر تيدرًا التي ذكرها املدعي ال تخ�سه واإمنا تخ�ص مورثي، ويدل 

التيادر كان الحقًا على  تلك  العامة بخ�سو�ص  الدعوى لدى املحكمة  اأن تقدمي  عليه 

هذه الدعوى؛ حيث كان بتاريخ 1427/5/3هـ وهذه الدعوى بتاريخ 1425/3/28هـ 

فعقب املدعي باأن احلكم ال�سادر من املحكمة العامة الذي ذكره املدعى عليه اأ�سالة 

ووكالة �سحيح اأنه يخ�ص ال�ستة ع�سر تيدرًا التي يطالب بن�سف قيمتها، ولكنه اإمنا 

باأن احلكم  اأ�سالة ووكالة  يتعلق باأجرتها فقط وال يتعلق مبلكيتها، فرد املدعى عليه 

امل�سار اإليه يتعلق مبلكية التيادر واأجرتها معًا، وال يخ�ص االأجرة فقط واأن اليمني التي 

�سدر احلكم مبوجبها كانت على نفي ملكية املدعي لتلك التيادر. ثم �ساألت الدائرة 

املدعي عن بينته على املبلغ الذي يطالب به وقدره )12.955.777( ريااًل، فقرر اأنه 

ال بينة له على هذا املبلغ �سوى ما �سبق تقدميه للمحا�سب من م�ستندات والتي بنى 

تقريره عليها، فاأفهمته الدائرة باأنه لي�ص له اإال ميني املدعى عليهم على نفي علمهم 

باأن للمدعي يف ذمة مورثهم اأي مبلغ، فرف�ص قبول ميينهم. 

بخ�سو�ص  اأنه  اجلل�سة  هذه  يف  املدعي  قرر  1430/3/19هـ  اليوم  هذا  جل�سة  ويف 

تقدير اأقيام ال�سيارات اخلم�ص التي مت بيعها من قبل مورث املدعى عليهم هي على 

النحو التايل: �سيارتان بقيمة )200.000( ريال، وال�سيارة الثالثة بقيمة )95.000(

ريال، والرابعة بقيمة )45.000( ريال، واخلام�سة بقيمة )37.000( ريال، بحيث 

يكون جمموع اأقيامها مبلغ وقدره )377.000( ريال، واأن ما يخ�سه من اأقيام هذه 

عليهم  املدعى  وطالب  ريال  قدره )188.500(  والبالغ  قيمتها  ن�سف  ال�سيارات هو 
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ب�سداد هذا املبلغ فعقب املدعى عليه اأ�سالة ووكالة باأنه ال يعلم عن �سحة اأقيام تلك 

ال�سيارات التي ذكرها املدعي يف هذه اجلل�سة اإال اأنه رغبة منه يف تربئة ذمة مورثه 

فاإنه م�ستعد بدفع هذا املبلغ للمدعي، وال يعني هذا االإقرار منه باأن هذا املبلغ ثابت يف 

ذمة مورثه، ثم �ساألت الدائرة الطرفان عما اإذا كان لديهما ما يريدان اإ�سافته يف هذه 

اجلل�سة خالف ما �سبق ذكره يف اجلل�سات ال�سابقة، فاأجاب املدعي باأنه يوؤكد على ما 

قرره املحا�سب القانوين يف تقريره من تقدير الربح اخلا�ص بال�سيارات اخلم�ص امل�سار 

اإليها بعد تاريخ بيعها؛ الأنه مل ي�ستفد من تلك ال�سيارات بعد بيعها، ثم قرر اكتفاءه مبا 

�سبق تقدميه، كما قرر املدعى عليه اأ�سالة ووكالة اكتفاءه مبا �سبق تقدميه. 

قيمة  ن�سف  بدفع  عليهم  املدعى  اإلزام  طلب  يف  دعواه  ح�سر  قد  املدعي  اأن  ومبا 

قام مورثهم )�سريك  التي  ال�سراكة -  للموؤ�س�سة حمل  اململوكة  ال�سيارات اخلم�ص - 

املدعي( ببيعها، واإلزامهم بق�سمة ال�ستة ع�سر تيدرًا منا�سفة، ودفع اأجرتها من تاريخ 

1428/9/20هـ وحتى تاريخه، واإلزامهم بدفع املبلغ الذي ا�ستنتجه املحا�سب القانوين 

اأنه ي�سمل قيمة ن�سف االأرباح  يف تقريره وقدره )12.955.777( ريااًل والذي ذكر 

التي ُيتوقع اأن �سيارات املوؤ�س�سة جنتها منذ تاريخ تاأ�سي�سها عام 1398هـ وحتى تاريخ 

ف�ص ال�سراكة عام 1425هـ - ح�سب التف�سيل الوارد يف تقرير املحا�سب القانوين. 
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اأما بخ�سو�ص مطالبة املدعي بن�سف قيمة ال�سيارات اخلم�ص املباعة من قبل مورث 

املدعى عليهم مبا له من ن�سبة الن�سف يف املوؤ�س�سة حمل ال�سراكة، فبما اأن املدعي 

مببلغ  يقدر  ي�ستحقه  الذي  ال�سيارات  تلك  قيمة  ن�سف  اأن  اليوم  هذا  جل�سة  يف  قرر 

رغبة  املبلغ  هذا  بدفع  قبل  ووكالة  اأ�سالة  عليه  املدعى  اأن  ومبا  ريال،   )188.500(

منه يف اإبراء ذمة مورثه، ولي�ص اإقرارًا منه باأن مورثه مدين للمدعي بهذا املبلغ، فاإن 

الدائرة تنتهي اإىل اإلزام املدعى عليهم بدفع املبلغ اآنف الذكر للمدعي. 

ودفع  منا�سفة،  بق�سمتها  املدعي  يطالب  التي  ع�سر  ال�ستة  التيادر  بخ�سو�ص  واأما 

اأجرتها فاإن املدعي �سبق واأن رفع دعوى بخ�سو�ص اأجرتها لدى املحكمة العامة بجدة 

اإح�سار  الق�سية  ناظر  ف�سيلة  منه  فطلب   ،).....( املدعو  عليهم  املدعى  اأحد  �سد 

البينة على ملكيته لتلك التيادر فاأح�سر بينة غري مو�سلة، فاأفهمه ف�سيلته اأنه لي�ص 

العامة  املحكمة  حكم  ف�سدر  اليمني،  فاأدى  بذلك،  فقبل  عليه،  املدعى  ميني  اإال  له 

بجدة رقم )5/722/95( بتاريخ 1428/11/15هـ القا�سي ب�سرف النظر عن دعوى 

املدعي باملطالبة باأجرة تلك التيادر بناًء على عدم ثبوت ملكيته لها على النحو املبني 

باحلكم امل�سار اإليه - املرفق �سورته -، وقد اأبدى املدعي قناعته بهذا احلكم، االأمر 

هذه  بخ�سو�ص  املدعي  طلب  نظر  جواز  بعدم  احلكم  اإىل  الدائرة  معه  تنتهي  الذي 

اجلزئية؛ ل�سابقة الف�سل فيها. 

واأما بخ�سو�ص طلب املدعي اإلزام املدعى عليهم بدفع مبلغ )12.955.777( ريااًل 

قيمة ن�سف االأرباح التي ُيتوقع اأن املوؤ�س�سة حمل ال�سراكة جنتها منذ تاأ�سي�سها عام 
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املحا�سب  تقرير  على  بناًء  وذلك  1425هـ،  عام  ال�سراكة  ف�ص  تاريخ  وحتى  1398هـ 

القانوين، فبما اأن املدعي قد ح�سر بينته على هذا املبلغ يف امل�ستندات التي قدمها 

للمحا�سب القانوين والتي بنى عليها تقريره املحا�سبي، ومبا اأنه وباطالع الدائرة على 

تقرير املحا�سب القانوين راأت اأنه قد خرج عن املهمة املحا�سبية البحتة املنوطة به، 

حمل  باملوؤ�س�سة  اخلا�سة  الثبوتية  امل�ستندات  فح�ص  من   - الدائرة  بها  كلفته  والتي 

اأمور خارجة عن نطاق اخت�سا�سه من  ال�سراكة وبيان ما لكل طرف من حق - اإىل 

املوؤ�س�سة من  لدخل  متوقعة  تقديرات  وا�ستنتاج  للمدعي،  تعوي�سات  تقدير  النظر يف 

اأو �سادرة من املدين، بل االعتماد  اأوراق ثبوتية خا�سة باملوؤ�س�سة  غري اال�ستناد على 

�سهادات  على  واالعتماد  ال�سحيحة،  امل�ستندات  عن  جمردة  املدعي  اإفادات  على 

قد خرج  القانوين  املحا�سب  اأن  ومبا  وعليه  اأخرى،  وموؤ�س�سات  �سركات  واإفادات من 

عن نطاق اخت�سا�سه املحا�سبي البحت، ومبا اأن املبالغ التي ا�ستنتجها - التي يطالب 

بها املدعي - مل ت�ستند اإىل وثائق �سحيحة، فاإن الدائرة تقرر اإطراحه وعدم االعتداد 

به، وعدم االأخذ مبا تو�سل اإليه من ا�ستنتاجات، وعليه فاإنه ال حجة للمدعي على ما 

املدعي  اأن  ومبا  تقريره،  يف  القانوين  املحا�سب  ا�ستنتجه  الذي  املبلغ  من  به  يطالب 

اأنه ال بينة له على هذا املبلغ �سوى التقرير املحا�سبي املبني على امل�ستندات  قد قرر 

املقدمة منه فاإن الدائرة اأفهمته باأنه لي�ص له اإال ميني املدعى عليهم على نفي علمهم 

باأن له يف ذمة مورثهم اأي مبلغ، فرف�ص قبول ميينهم، االأمر الذي تنتهي معه الدائرة 

اإىل رف�ص مطالبة املدعي باملبلغ اآنف الذكر لعدم ثبوتها. 
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لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: 

اأواًل: اإلزام املدعى عليهم/ ورثة ).....( باأن يدفعوا للمدعي ).....( مبلغاً وقدره 

مائة وثمانية وثمانني األفاً وخم�ضمائة ريال. 

ل�ضابقة الف�ضل  ثانياً: عدم جواز نظر طلب املدعي فيما يتعلق بعدد )16( تيدراً 

فيها على النحو املبني يف �ضلب هذا احلكم. 

ثالثاً: رف�س ما عدا ذلك من طلبات. 

وباهلل التوفيق، 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 2/5237/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 264/د/جت/10لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1695/اإ�س/7 لعام1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/11/11هـ

�ضركة - تعوي�س - الربح الفائت.

ال�سراكة  باتفاق  اإخالله  عن  بالتعوي�ص  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  املدعي  مطالبة 

املربم بينهما - اأن اتفاق ال�سراكة بني طريف اخل�سومة يتعلق مب�سروع اإ�سدار بطاقة 

اأماكن  يف  وحملية  دولية  ح�سومات  على  مبوجبها  يح�سل  ال�سعودي  للطالب  دولية 

جتارية - مطالبة املدعي بالتعوي�ص نتيجة ما وعد به املدعى عليه من ربح ناجت عن 

البيع املبا�سر للبطاقة والتعوي�ص عن حرمانه من املنفعة املتوقعة من موافقة مدار�ص 

).....( على ت�سويق تلك البطاقة - ت�سمني املدعي باالأرباح املفرت�سة قول خمالف 

ملا عليه عامة اأهل العلم - اأثره: ال�سرر املطالب بالتعوي�ص عنه احتمايل وغري حمقق 

الوقوع ومن ثم رف�ص الدعوى. 

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى ح�سبما يتبني من مطالعة اأوراقها وبالقدر الالزم للف�سل 

فيها يف اأنه تقدم اإىل املحكمة االإدارية مبحافظة جدة املدعي ).....( بالئحة دعوى 

ومفادها اأنه قد ت�سارك مع املدعى عليه يف عمل جتاري يتمثل يف اإ�سدار بطاقة دولية 
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اأماكن  يف  وحملية  دولية  ح�سومات  على  مبوجبها  حاملها  يح�سل  ال�سعودي  للطالب 

هذا  مثل  يف  امل�ساركة  جدوى  وبيان  بحثه  عليه  املدعى  قام  وقد  وخدماتية  جتارية 

1428/1/24هـ  تاريخ  يف  الطرفني  بني  عقد  كتابة  مت  عليه  وبناء  التجاري  امل�سروع 

خم�سمائة  مقداره  مال  براأ�ص  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  تاأ�سي�ص  على  واالإتفاق 

األف ريال ويكون ن�سيبي يف راأ�ص مال ال�سركة )60%( على النحو الوارد تف�سيله يف 

العقد واملرفق �سورته مبلف الق�سية. وح�سب املتفق عليه قمت بالواجبات املنوطة بي 

ح�سب ما ورد يف العقد ودفعت مبلغ وقدره اأربعمائة األف ريال اإال اأن املدعى عليه مل 

يقم بالوفاء مبا طلب منه ومت حتديده يف العقد رغم خماطباته له يف اأكرث من مرة 

ح�سب ما هو مف�سل يف الئحة الدعوى وانتهى يف ختام دعواه اإىل طلب اإلزام املدعى 

مبلغ   -1 التايل:  النحو  على  وذلك  ريال   )3.100.000( وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه 

)1.350.000( ريال ميثل )60%( من ما وعد به املدعى عليه من ربح نتيجة البيع 

املبا�سر. 2- مبلغ )1.255.500( ريال ميثل )60%( من حرمان املنفعة املتوقعة من 

موافقة مدار�ص )...( على ت�سويق هذه البطاقة. 3- مبلغ )294.500( ريال متثل ما 

حققه املدعى عليه من اأرباح جراء ا�ستخدام راأ�ص املال امل�سلم له يف جتارته اخلا�سة. 

4- مبلغ )200.000( ريال متثل اأتعاب املحاماة. 

ثم  املذكور يف �سدر هذا احلكم  بالرقم  املحكمة  ب�سجالت  الدعوى  قيدت هذه  وقد 

من  وال�سادر  1429هـ  لعام   )49( رقم  القرار  على  بناًء  الدائرة  هذه  اإىل  اأحيلت 

الدائرة التجارية الثامنة والقا�سي باإحالة هذه الق�سية اإىل الدائرة التجارية العا�سرة 
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فبا�سرت نظرها عدة جل�سات ح�سبما هو مبني يف حما�سر ال�سبط. 

بال�سجل  اجلن�سية  �سعودي  وكالة/)...(  املدعي  ح�سر  1429/6/13هـ  جل�سة  ففي 

وال�سادرة  1428/11/22هـ  بتاريخ   )...( رقم  الوكالة  ومبوجب   )...( رقم  املدين 

 )...( وكالة/  عليه  املدعى  حل�سوره  ح�سر  كما  الثانية  جدة  �سمال  عدل  كتابة  عن 

بتاريخ   )...( رقم  الوكالة  ومبوجب   )...( رقم  املدين  بال�سجل  اجلن�سية  �سعودي 

1428/11/28هـ وال�سادرة عن كتابة العدل الثانية ب�سمال جدة وب�سوؤال املدعي وكالة 

عن دعواه قرر اأنها حمررة بالئحة الدعوى املودعة مبلف الق�سية واملت�سمنة مطالبة 

املدعى  اإخالل  عن  ملوكله  كتعوي�ص  ريال   )3.100.000( وقدره  مببلغ  عليه  املدعى 

عليه باتفاق ال�سراكة املربم بينهما وا�ستخدام مال ال�سراكة يف اأغرا�سه ال�سخ�سية 

وتنمية جتارته اخلا�سة وذلك على التف�سيل الوارد بالئحة دعواه وبطلب اجلواب من 

املدعى عليه وكالة على هذه الدعوى اأجاب بقوله باأن البند العا�سر من العقد املربم 

بني الطرفني يت�سمن اأنه اإذا حدث اأي نزاع اأو خالف ال �سمح اهلل بني الطرفني فاإنه 

اأن موكله يتم�سك  يحل عن طريق التحكيم مبوجب نظام التحكيم ال�سعودي م�سيفًا 

ب�سرط التحكيم وفقًا لهذا البند ومن ثم اأنه ال يجوز للدائرة نظر هذه الدعوى لوجود 

�سرط التحكيم بني الطرفني فعقب املدعي وكالة باأنه يطلب مهلة للرد على ما ذكره 

املدعى عليه وكالة بخ�سو�ص مت�سكه ب�سرط التحكيم املذكور اأعاله. 

عما  املدعي  وب�سوؤال  تعريفهما  ال�سابق  الطرفان  ح�سر  1429/10/28هـ  جل�سة  ويف 

طلب االإمهال الأجله يف اجلل�سة ال�سابقة قرر اأنه ال يحق للمدعى عليه التم�سك ب�سرط 
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التحكيم يف هذه الق�سية؛ الأنه قد �سبق واأن اأجاب عن اأ�سل هذه الدعوى يف الق�سية 

رقم )3299( لعام 1428هـ وال�سادر فيها حكم هذه الدائرة )160( لعام 1428هـ فرد 

املدعى عليه وكالة اأنه ب�سدور احلكم املذكور تكون العالقة التجارية بني الطرفني قد 

انتهت وبالتايل فاإنه يدفع بعدم االخت�سا�ص والئيًا بنظر هذه الدعوى النتهاء العالقة 

خمت�سة  اأنها  الدائرة  راأت  حال  ويف  املذكور  احلكم  مبوجب  الطرفني  بني  التجارية 

الدعوى  هذه  يف  املطالبة  حمل  باملبلغ  املدعي  اأحقية  ينكر  فاإنه  الدعوى  هذه  بنظر 

ويطلب منه تقدمي بينته على دعواه فقرر املدعي اأن م�ستنداته املثبتة لدعواه مرفقة 

باأوراق الدعوى ولي�ص لديه خالف هذه امل�ستندات وطلب املدعى عليه وكالة تزويده 

املدعي  وا�ستعد  القادمة  اجلل�سة  يف  عليها  الرد  من  ليتمكن  امل�ستندات  من  بن�سخة 

بتزويده بن�سخة منها خالل يوم من تاريخ هذه اجلل�سة. 

ويف جل�سة 1430/5/9هـ ح�سر الطرفان ال�سابق تعريفهما وب�سوؤال املدعى عليه وكالة 

عما طلب االإمهال الأجله يف اجلل�سة ال�سابقة قرر اأنه باطالعه على امل�ستندات املقدمة 

من املدعي تبني اأنه مل يقدم ما يثبت دعواه وبالتايل فاإنه يطلب احلكم برف�ص هذه 

الدعوى فعقب املدعي وكالة باأنه يطلب مهلة للرجوع اإىل موكله و�سوؤاله اإن كان لديه 

م�ستندات اإ�سافية خالف ما مت تقدميه. 

ويف جل�سة 1430/12/19هـ وبعد درا�سة الدائرة للق�سية والتاأمل فيها �ساألت الدائرة 

املال  با�ستخدام  قام  قد  عليه  املدعى  كون  من  الدعوى  الئحة  يف  ذكره  عما  املدعي 

امل�سلم له كراأ�ص مال يف حتقيق اأرباح يف جتارته اخلا�سة وما بينته على ذلك فقرر 
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اأن بينته على ذلك هي جمموعة االإعالنات التي قام بها املدعى عليه واملرفق �سورتها 

الذي ذكره يف الئحة  املبلغ  اأن  بينة غري ذلك م�سيفًا  لديه  لي�ص  واأنه  الق�سية  مبلف 

الدعوى بخ�سو�ص هذا الغر�ص اإمنا كان اأرباح مفرت�سة ومتوقعة ثم �ساألت الدائرة 

الطرفان اإن كان لديهما ما يريدان اإ�سافته يف هذه اجلل�سة فقرر الطرفان اكتفاءهما 

مبا �سبق تقدميه وطلبا الف�سل يف الق�سية بحالتها الراهنة. 

ويف جل�سة هذا اليوم 1430/12/22هـ ح�سر الطرفان ال�سابق تعريفهما وبعد درا�سة 

الدائرة للق�سية والتاأمل فيها �ساألت الطرفان اإن كان لديهما ما يريدان اإ�سافته يف 

هذه اجلل�سة فقررا اكتفاءهما مبا �سبق تقدميه ثم رفعت اجلل�سة للمداولة. 

وملا كان الثابت اأن املدعي يطالب املدعى عليه باأن يدفع له مبلغ وقدره )3.100.000( 

ا�ستحقاقه  الدالة على  بينته  واأن  الدعوى  تف�سيله يف الئحة  الوارد  النحو  ريال على 

اأرباح ال�سراكة التي متت بني الطرفني تنح�سر يف االأوراق وامل�ستندات  ملا ذكره من 

املرفقة مبلف الق�سية والتي تتمثل يف اخلطاب ال�سادر من قبل مدير اإدارة الثقافة 

تفيد  اخلطاب  منها  ال�سادر  اجلهة  باأن  فيه  جاء  والذي  امل�سلحة  بالقوات  والتعليم 

اآخر ما جاء فيه، وكذلك  باأن رغبة ا�سرتاك الطالب بهذه الربامج وارده ..... اإىل 

اخلطابات املوجهة من قبل �سركة ).....( لكل من وزير التعليم العايل ووزير الرتبية 

ت�سويق  من  ال�سركة  متكني  وطلب  امل�سروع  لفكرة  موجز  عر�ص  واملت�سمنة  والتعليم 
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منتجها على من�سوبيها من الطالب والطالبات، وكذلك بع�ص االإعالنات التجارية يف 

بع�ص ال�سحف املحلية، وبالنظر اإىل هذه امل�ستندات تبني اأنها اأمور احتمالية ال ينبني 

عليها اجلزم بوقوع الربح اأو اخل�سارة. 

واأرباح غري حمققة  وملا كان حقيقة ما يطالب به املدعي هو عبارة عن ك�سب فائت 

الوقوع وهي اأمٌر م�سكوك فيه اإذ قد يتحقق وقد ال يتحقق على النحو الذي يذكره؛ فاإنه 

واحلال كذلك ال يجوز احلكم باأمر غري متيقن اإذ االأ�سل براءة ذمة املدعى عليه حيث 

يثبت ما يرفع هذا االأ�سل، كما اأن ما قدمه املدعي من بينات ال تقوى اإىل اإثبات ما 

يطالب به، كما اأن القول بت�سمني املدعي باالأرباح املفرت�سة قول خمالف ملا عليه عامة 

اأهل العلم وهذا ما ذهب اإليه جممع الفقه االإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي 

يف قراره رقم )109( )12/3( حيث جاء فيه: "خام�سًا/ ال�سرر الذي يجوز التعوي�ص 

عنه ي�سمل ال�سرر املايل الفعلي، وما حلق امل�سرور من خ�سارة حقيقية، وما فاته من 

ك�سب موؤكد...". 

اأوراق  وملا مل يظهر ال�سرر الفعلي واخل�سارة املحققة الوقوع فيما قدمه املدعي من 

على النحو الذي يطالب به ويدعيه فاإن الدائرة ترى اأن هذه الدعوى غري حمقة وهي 

جديرة بالرف�ص. 

لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى. 

وباهلل التوفيق، 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 2/1161/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 56/د/جت/8 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1708/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/11/11هـ

�ضركة - خ�ضارة - م�ضوؤولية عن اخل�ضارة - اإقرار- اقرتا�س ال�ضريك.

حمل  امل�سروع  يف  اخل�سارة  من  ح�ستها  بدفع  عليه  املدعى  باإلزام  املدعية  مطالبة 

ال�سراكة بينهما - اإقرار طريف الدعوى باأنه ال يوجد عقد مكتوب يو�سح بنود التعاقد 

وكيفية امل�ساركة بينهما - اإنكار املدعى عليها االإتفاق مع املدعية باأن االأرباح منا�سفة 

- اإقرار املدعية بعدم اأخذ موافقة املدعى عليها على االقرتا�ص من البنك - اأثر ذلك: 

اأن ت�سرف املدعية باالقرتا�ص واإدخال القر�ص كح�سة يف ال�سراكة مع املدعى عليها 

غري ماأذون لها فيه - موؤدى ذلك: م�سوؤولية املدعية عن اخل�سارة ورف�ص دعواها. 

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى يف اأن املدعية تقدمت لديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة 

بجدة بعري�سة دعوى ت�سمنت مطالبة املدعى عليها بن�سف تكاليف تاأ�سي�ص م�سروع 

وثالثة  ومائة  ريال  األف  وت�سعون  مائتان   )290.143( قيمتها  بلغت  التي  امل�سغل 

اإليه اأعاله  واأربعون ريااًل. وبعد اأن مت قيدها ب�سجالت الديوان ق�سية بالرقم امل�سار 

واأحيلت اإىل هذه الدائرة با�سرت نظرها على النحو املثبت بدفرت ال�سبط. ويف جل�سة 
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1429/7/9هـ ح�سرت املدعية واملدعى عليها املثبت بياناتها مبح�سر ال�سبط و�ساألت 

الدائرة املدعية عن دعواها فذكرت اأنها تطلب اإلزام املدعى عليها باأن تدفع ح�ستها 

يف اخل�سارة التي حلقت امل�سغل امل�سمى م�سغل ).....( والبالغة مائة وخم�سة واأربعون 

األفًا وواحد و�سبعون ريااًل وذلك ح�سب امل�ستندات املقدمة �سمن اأوراق الدعوى ال�سابقة 

فيها  الف�سل  والتي مت  املذكور  بامل�سغل  واخلا�سة  1427هـ  لعام  رقم )2/4852/ق( 

من قبل هذه الدائرة واأرفقت �سورة من احلكم رقم )324/د/جت/8( لعام 1428هـ 

ال�سادر يف الق�سية املذكورة وذكرت اأن هذه اخل�سارة تتمثل يف التاأثيث وما مت �سرفه 

على امل�سغل خالل مدة �سراكة املدعى عليها وهي ثمانية اأ�سهر فقط وب�سوؤال املدعى 

عليها.  للرد  وت�ستمهل  الدعوى  الئحة  من  �سورة  تطلب  اأنها  اأجابت:  اجلواب  عليها 

ويف جل�سة 1430/2/29هـ ح�سر الطرفان وفيها زودت الدائرة املدعية ب�سورة من 

املذكرة اجلوابية عن الدعوى املقدمة من املدعى عليها وباطالعها عليها ا�ستمهلت 

املدعية عن دعواها  الدائرة من  ا�ستو�سحت  ثم  القادمة  والرد يف اجلل�سة  لالطالع 

م�سغل  حمل  يف  �سراكة  يف  معها  الدخول  على  عليها  املدعى  مع  اتفقت  اأنها  فذكرت 

ن�سائي ومت �سراء امل�سغل مببلغ خم�سة وثالثني األف ريال تقريبًا مبوافقة املدعى عليها 

واالإتفاق معها على ذلك ودفعت املدعية مبلغًا وقدره مائتان و�ستة وثمانون األف ريال 

عليها  املدعى  ودفعت  امل�سغل  تاأ�سي�ص  يف  للم�ساركة  الراجحي  بنك  من  اقرتا�سه  مت 

مبلغًا وقدره اأربعة واأربعون األف ريال من اأجل امل�ساركة يف تاأ�سي�ص امل�سغل كبداية يف 

ن�ساط امل�سروع وبعد مدة ثمانية اأ�سهر ان�سحبت املدعى عليها من امل�سروع بعد ح�سول 
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اخل�سارة يف امل�سروع حيث مت اإيقاف امل�سروع لوجود اإيجار وفواتري وتكاليف االإن�ساء 

ورواتب العامالت وعدم ا�ستطاعتي اال�ستمرار لوجود خ�سائر اإ�سافية واأن اخل�سارة 

وبعد ما  املدعى عليها  املدفوع من قبلها ومن قبل  املبلغ  امل�سروع متت على كامل  يف 

تقريبًا  �سنة  منذ  ريال  األف  وع�سرين  مائة  مبلغ  دفعت  م�ستثمرة  امل�سغل على  بيع  مت 

اإلزام  تقريبًا وطلبت يف دعواها  �سهر  امل�سغل منذ  قيمة  دفعة من  اآخر  ا�ستيفاء  ومت 

املدعى عليها بدفع ح�ستها من خ�سارة امل�سروع الذي ميثل ن�سف قيمة اخل�سارة مائة 

وخم�سة واأربعون األف ريال ثم �ساألت الدائرة املدعية عن عقد مكتوب بال�سراكة بني 

باأن  �سفهيًا  االإتفاق كان  واأن  يوجد عقد مكتوب  باأنه ال  فاأجابت  الطرفني من عدمه 

يتحمل كل واحد منهما ن�سف التكاليف وبالن�سبة للربح كذلك و�ساألت الدائرة املدعى 

عليها اجلواب عن الدعوى فاأجابت باأنها دفعت للمدعية من اأجل اال�ستثمار بامل�سغل 

امل�سمى ).....( مبلغًا وقدره اأربعة واأربعون األف ريال واملدعية هي التي تدير امل�سغل 

ودوري هو امل�ساهمة مع املدعى عليها باملبلغ املذكور واأنه ال يوجد عقد �سراكة مكتوب 

ومل اأتفق معها على مو�سوع ح�ستها من االأرباح واخل�سائر وملا ات�سح يل اأن املدعية 

متاطلني يف حتديد ن�سبة اأرباحها مقابل ما دفعته كما اأنها قد طالبت املدعية بكتابة 

وبعد م�سي مدة  العقد  اأخذت متاطل يف  املدعية  اأن  اإال  الطرفني  ال�سراكة بني  عقد 

ثمانية اأ�سهر تقريبًا طلبت منها اإعادة مبلغي الذي دفعته اإليها اإال اأنها رف�ست بحجة 

اأنه لي�ص لديها املبلغ و�ساألتها الدائرة عن االإتفاق حيال ح�ستها من الربح واخل�سارة 

فذكرت اأنه مل يح�سل اأي اتفاق من قبلها على هذا املو�سوع واأما ب�ساأن ما تطالب به 



878

املدعية من حتميلي ن�سف اخل�سارة التي تدعيها فهي دعوى كيدية نتيجة مطالبتي 

 ).....( املدعية  ح�سرت  اليوم  هذا  وبجل�سة  تدعيه.  ما  �سحيح  وغري  لها  ال�سابقة 

وح�سرت حل�سورها املدعى عليها ).....( وفيها زودت الدائرة املدعى عليها ب�سورة 

من املذكرة املقدمة من املدعية وب�سوؤال املدعية عن القر�ص الذي ح�سلت عليه من 

�سركة )...( مببلغ وقدره مائتان و�ستة وثمانون األف ريال هل اأخذت موافقة املدعى 

عليها على احل�سول على هذا القر�ص واعتباره ح�سة يف �سراكة املدعية فقررت اأنها 

�سبيل  على  عليها  املدعى  اأخربت  اأنها  اإال  ذلك  على  عليها  املدعى  موافقة  تاأخذ  مل 

اأنها �سوف تتحمل تكاليف امل�سروع وبعر�ص ذلك على املدعى عليها ذكرت  االإطالق 

اأنها دفعت ح�ستها يف امل�ساهمة كا�ستثمار يف امل�سغل حمل الدعوى مبلغ وقدره اأربعة 

واأربعون األف ريال واأما ب�ساأن ما ذكرته املدعية من اأنها �سوف تتحمل تكاليف امل�سروع 

فهذا غري �سحيح ومل تخربين بذلك واأ�سافت املدعية اأن اإدارة امل�سغل م�سرتك بني 

الطرفني. 

مائة   )145.071( وقدره  مبلغ  بدفع  عليها  املدعى  اإلزام  تطلب  املدعية  اإن  حيث 

املدعى  ح�سة  ميثل  اأنه  املدعية  وذكرت  ريااًل  و�سبعون  وواحد  األفًا  واأربعون  وخم�سة 

عليها يف خ�سارة م�سروع م�سغل ).....( حمل ال�سراكة بني الطرفني ح�سب ما جاء يف 

اأنها دفعت  اإن املدعى عليها نفت �سحة دعوى املدعية وذكرت  دعوى املدعية وحيث 
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للمدعية مبلغ وقدره )44.000( اأربعة واأربعون األف ريال من اأجل ا�ستثماره يف امل�سغل 

ال�سراكة  اأنه ال يوجد عقد مكتوب بينهما يو�سح كيفية  املذكور وحيث قرر الطرفان 

وحيث ذكرت املدعية اأنها اتفقت �سفهيًا مع املدعى عليها على اأن الربح منا�سفة بني 

الطرفني وحيث انكرت املدعى عليها االإتفاق ب�ساأن االأرباح وحيث اأقرت املدعية باأنها 

مل تاأخذ موافقة املدعى عليها على االقرتا�ص من البنك االأمر الذي يجعل من ت�سرف 

لها  ماأذون  غري  عليها  املدعى  مع  �سراكتها  يف  كح�سة  واإدخاله  باالقرتا�ص  املدعية 

فيه من قبل املدعى عليها وبالتايل تكون م�سوؤولة عنه لوحدها االأمر الذي تنتهي معه 

الدائرة واحلال ما ذكر اإىل رف�ص دعوى املدعية وبه تق�سي. 

لذلك حكمت الدائرة: برف�س دعوى املدعية. 

وباهلل التوفيق، 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 1/1076/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 12/د/جت/27لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1352/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/6/22هـ

1- دعوى - �ضفة - حتول املوؤ�ض�ضة اإىل �ضركة.

2- �ضركة - ت�ضفية �ضركة - �ضمان ع�ضري.

اإفراج عن ال�ضمان - ميني - رد  انتهاء مدة ال�ضمان -  3-  خطاب �ضمان بنكي- 

اليمني - نكول.

4- اأتعاب املحاماة - �ضروط ا�ضتحقاقها.

ثبوت اأن مورث املدعني كان �سريك مبوؤ�س�سة )...( قبل حتولها فيما بعد اإىل ال�سركة 

املدعى عليها ومت �سطب �سجل هذه املوؤ�س�سة وحتويلها اإىل �سركة - توجيه الدعوى اإىل 

ال�سركة املطالبة ال�سركاء بح�سة مورثهم - ثبوت ال�سفة يف املدعى عليها.

�سركة مقاوالت - ثبوت �سدور قرار ال�سركاء باحتجاز املبلغ الذي يطالب به املدعون 

حتى انتهاء ال�سمان الع�سري حت�سبًا اللتزامات قد ترتتب على اأعمال ال�سركة وعقود 

املوؤ�س�سة قبل الت�سفية - ثبوت انتهاء مدة ال�سمان - اأثر ذلك - ا�ستحقاق املدعني 

لذلك املبلغ.

ثبوت اأن ال�سمان الذي يطالب املدعون بن�سب مورثهم فيه كان خطابًا بنكيًا ومل يكن 

مبلغًا من املال - رف�ص طريف الدعوى حلف اليمني على اأحقية اأو عدم اأحقية املدعني 
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يف ال�سمان املفرج عنه يف جمموعة )...( لدخوله يف ت�سفية املوؤ�س�سة قبل حتويلها 

اإىل �سركة - اأثره - رف�ص هذه الطلب.

املادة )232 ، 443/اأ( من نظام املحكمة التجاري ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )32( 

وتاريخ 1350/1/15هـ .

"نقل  وم�سمونه:  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

اخت�سا�سات هيئات ح�سم املنازعات التجارية املن�سو�ص عليها يف النظم والقرارات 

مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�سركات اإىل ديوان املظامل" .

تقدم وكيل املدعية بعري�سة دعوى ذكر فيها اأن مورث املدعني كان �سريكًا يف موؤ�س�سة 

يف  املنتهية  1398/6/13هـ  يف  املوؤرخ  ال�سراكة  عقد  مبوجب   )%25( بن�سبة   )...(

وطلب  ت�سرف  مل  ريال  ماليني  خم�سة  املدعني  مورث  حقوق  من  بقي  وقد  1417هـ 

يوم  جل�سة  ويف  املحاماة.  اأتعاب  اإىل  اإ�سافة  املبلغ  هذا  �سرف  عليها  املدعى  اإلزام 

1428/10/25هـ ذكر املدعي وكالة اأنه يح�سر دعواه يف املطالبة مبا يلي:

)5،015،811( وقدره  ال�سركاء  اتفاق  مبوجب  واملحتجز  ملوكليه  الثابت  املبلغ  اأواًل: 

خم�سة ماليني وخم�سة ع�سر األف وثمامنائة واحد ع�سر ريااًل.
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ثانيًا: ن�سيب مورث املدعيني من ال�سمان املحتجز لدى وزارة الزراعة واملياه ون�سيب 

مورثهم منها خم�سة ماليني.

 ثالثًا: اأتعاب املحاماة.

وقد اأجاب وكيل املدعى عليها مبا جاء حا�سله اأنه من جهة ال�سفة فاإن الدعوى مقامة 

على غري ذي �سفة؛ الأن �سركة )...( مل تتعاقد مع مورث املدعيني، ومن جهة املو�سوع 

فاإن املطالبة االأوىل �سحيحة اإال اأن العقد املربم بني االأطراف ين�ص على احتجاز هذا 

املبلغ حتى اإنهاء ال�سمان الع�سري وهو مل ينته بعد وبالن�سبة للمطالبة الثانية فاإنها 

غري �سحيحة فال�سمان هو عبارة عن خطاب تعهد ولي�ص مبلغًا ماليًا حمتجزًا اأفرج 

عنه. هذا حا�سل ما ذكر الطرفان وملخ�ص ما ورد يف مذكرات الطرفني وحما�سر 

الق�سية.

ويف هذا اليوم ختمت الدائرة اأقوال الطرفني ورفعت اجلل�سة الإ�سدار احلكم.

وحيث اإن مو�سوع هذه الدعوى هو اخلالف بني ال�سركاء فلذا فهي داخلة يف اخت�سا�ص 

الدوائر التجارية بديوان املظامل مبوجب ن�ص املادة )232( من نظام ال�سركات قرار 

جمل�ص الوزراء رقم )241( وتاريخ 1407/10/26هـ ون�ص املادة )443/اأ( من نظام 

املحكمة التجارية.

وحيث اإن �سفة املدعى عليها منعقدة يف هذه اخل�سومة اإذ اإن موؤ�س�سة )...( قد مت 
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وقد متت  �سركة  اإىل  املوؤ�س�سة وحتويلها  �سجل  �سطب  ومت   )...( �سركة  اإىل  حتويلها 

خماطبة مالك امل�سروع عن طريق �سركة )...(.

وحيث اإنه بالن�سبة للمطالبة االأوىل مببلغ )5،015،811( ريال فاإن الثابت اأن ال�سركاء 

قد وقعوا عقدًا ن�ص فيه على احتجاز هذا املبلغ حتى انتهاء ال�سمان الع�سري املقرر يف 

1430/1/16هـ حت�سبًا لاللتزامات املرتتبة على اأعمال وعقود املوؤ�س�سة قبل الت�سفية 

ال�ستمرار  مربر  اأي  هنالك  يعد  ومل  مدته  انتهت  وقد  املحتجز  املبلغ  هذا  اأن  ومبا 

احتجازه فاإن الدائرة ترى اإلزام املدعى عليها بدفع هذا املبلغ للمدعني.

وبالن�سبة للمطالبة الثانية: بن�سيب مورث املدعيني من ال�سمان املحتجز لدى وزارة 

رقم  بخطابها  الوزارة  وافادت  الوزارة  مبخاطبة  قامت  الدائرة  فاإن  واملياه  الزراعة 

)...( يف 1429/3/2هـ باأنه قد مت االإفراج عن ال�سمانات النهائية البنكية واأرفقت 

فاأفادت  النقد  موؤ�س�سة  اإىل  بالكتابة  اال�ستيثاق  من  ملزيد  الدائرة  قامت  ثم  �سورها 

موؤ�س�سة النقد باأنها قامت مبخاطبة البنك ال�سعودي الهولندي وجموعة �سامبا املالية 

فاأفادت االأوىل باأن ال�سمان املقدر لها مل يكن تاأمينًا نقديًا، واأفادت الثانية باأنه �سدر 

خطاب ال�سمان ومت خ�سم )1694/817/65( كتاأمني نقدي ميثل 5% وقد مت اإعادته 

اإىل �سركة )...(.

ومبا اأنه ثبت لدى الدائرة من كتابة ملالكة امل�سروع وموؤ�س�سة النقد اأن ال�سمان املقدم 

مل يكن نقدًا بل كان خطاب �سمان بنكي فبالتايل فاإنه ال حمل لهذه املطالبة با�ستثناء 

فقد ذكر  مبلغ )1694/817/65(  اأفرج عن  قد  اأنه  �سامبا من  ما ذكرته جمموعة 
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وكيل املدعي عليها اأنه قد اخل يف الت�سفية ونفى ذلك وكيل املدعيني وقد طلب وكيل 

املدعي عليها رد اليمني على اليمني فرف�ص موكله احللف ونكل عن اليمني والتايل فاإن 

الدائرة تنتهي اإىل رد هذه املطالبة اأي�سًا.

فلما تقدم من اأ�ضباب حكمت الدائرة :

)...()5.015.811(خم�ضة  لورثة  تدفع  )...(بان  �ضركه   / عليها  املدعى  باإلزام 

ذلك من  ما عدا  ورف�س  ريااًل  ع�ضر  واحد  وثمامنائة  األف  ع�ضر  ماليني وخم�ضة 

مطالبات ملا هو مبني يف االأ�ضباب .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 3/900/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 5/د/جت/17لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1457/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/6/25هـ

�ضركة - تخارج-اإقرار.

مطالبة املدعيني احلكم باإثبات التخارج بينهما وبني املدعى عليه يف ال�سركة واإلزامه 

الدعوى وطلبه  املدعى عليه ب�سحة  اإقرار   - بينهما  املتفق عليه  التخارج  بدفع مبلغ 

تق�سيط مبلغ التخارج - عدم �سحة دفع املدعى عليه بعدم متام البيع لعدم اتخاذ اأي 

طرف اإجراءات اإيجابية ب�ساأنه؛ الأن العربة يف لزوم عقد البيع هي بحدوث االإيجاب 

والقبول من طرفيه ولي�ص يف االإجراءات النظامية التي يوثق بها العقد الحقًا - موؤدى 

ذلك: ثبوت التخارج بني طريف الدعوى واإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ التخارج املتفق 

عليه. 

 نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ .

املر�سوم امللكي رقم )م/63( بتاريخ 1407/11/26هـ .

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة االإدارية باملنطقة ال�سرقية وكيل 
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املدعيني/)...( بالئحة ادعاء يخت�سم فيها املدعى عليه قيدت ق�سية بالرقم امل�سار 

اإليه اأعاله، واأحيلت اإىل هذه الدائرة وحددت جل�سة يوم االثنني املوافق 1429/07/04هـ 

ووكالته  هويته  واملثبت  اآنفًا  اإليه  امل�سار  املدعيني  وكيل  ح�سر  وفيها  لنظرها،  موعدًا 

ب�سبط الق�سية ومل يح�سر املدعى عليه اأو من ميثله، ويف جل�سة يوم االثنني املوافق 

1429/10/20هـ ح�سر وكيل املدعيني ال�سابق ح�سوره كما ح�سر املدعى عليه ).....( 

املثبت هويته ب�سبط الق�سية ونظرًا الإفادة املدعى عليه اأ�سالة احلا�سر بعدم ا�ستالمه 

الئحة الدعوى ومرفقاتها ونظرًا كذلك حلاجة الدائرة اإىل مثول املدعيني اأ�سالة وهما 

اأكرث عن حقيقة هذه  لال�ستي�ساح  الدائرة  اأمام  �سخ�سيًا  و).....(   ).....( كل من 

الدعوى رجاء ال�سلح بني االأطراف فقد قررت الدائرة تاأجيل موا�سلة النظر يف هذه 

1430/01/03هـ  املوافق  االأربعاء  اليوم  هذا  جل�سة  ويف  قادمة.  جل�سة  اإىل  الق�سية 

كما  الق�سية،  ب�سبط  هويته  املثبت  اجلن�سية  �سعودي   ).....( اأ�سالة  املدعي  ح�سر 

وكيل  حل�سورهما  وح�سر  املا�سية  اجلل�سة  يف  ح�سوره  ال�سابق  املدعيني  وكيل  ح�سر 

املدعى عليه/ )...( املثبت هويته ووكالته ب�سبط الق�سية، وب�سوؤال املدعي اأ�سالة عن 

على  املدعو/)...(  وبني  اأ�سالة  عليه  املدعى  وبني  بيني  االإتفاق  مت  لقد  قال:  دعواه 

الدخول يف عقد �سراكة يف �سركة �سناعة وخدمات العزل املحدودة وذلك يف تاريخ 

1428/01/29هـ املوافق 2007/02/27م على اأن تكون ن�سبتي )30%( ثالثني باملائة 

ون�سبة )...( )20%( ع�سرون باملائة ون�سبة املدعى عليه )50( خم�سون باملائة، وحيث 

االآخر )...(  ال�سريك  اأ�سالة حول رغبته ورغبة  املدعى عليه  بعد مفاهمات من  اإنه 
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والبالغة  الدعوى  حمل  ال�سركة  يف  ح�س�سنا  وبيع  ال�سراكة  هذه  من  التخارج  على 

مليونان   )2.290.000( وقدره  مبلغ  مقابل  وذلك   )%50( باملائة  خم�سون  اإجمااًل 

بح�سب  االآخر/)...(  ولل�سريك  عليه يل  املدعى  يدفعها  ريال  األف  وت�سعون  ومائتان 

الن�سبة اململوكة يل وله يف هذه ال�سراكة، وحيث وافق املدعى عليه على هذا التخارج 

بهذه القيمة كما يظهر من توقيعه على اإقراره باالإتفاق على التخارج على هذا املبلغ 

وذلك على وثيقة اتفاقية االأتعاب ال�سادرة من املحامي )...(، ف�ساألته الدائرة عن 

اخلرب  عدل  كتابة  من  ال�سادرة  الوكالة  فاأبرز  املدعو/)...(  عن  الرتافع  يف  �سفته 

طلب  ثم  والتنازل  ال�سلح  حق  له  واملخولة  1429/03/07هـ  يف   )...( برقم  الثانية 

املدعي اأ�سالة احلكم باإثبات التخارج بينه وبني موكله واملدعى عليه بح�سب الن�سبة 

التي ميلكانها واحلكم كذلك باإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ التخارج املتفق عليه وقدره 

)2.290.000( مليونان ومائتان وت�سعون األف ريال هذه دعواه. وبعر�ص ذلك على 

وكيل املدعى عليه �سادق عليه ما ذكره املدعي اأ�سالة من حدوث االإتفاق بني املدعيني 

باأن موكله مير بظروف مالية  ولكنه دفع  املذكور  باملبلغ  التخارج  واملدعى عليه على 

حرجة ويطلب تق�سيط هذا املبلغ على عدة اأق�ساط منا�سبة، هذا وت�سري الدائرة اإىل 

اأنه باطالعها على املذكرة املقدمة يف هذه اجلل�سة من وكيل املدعى عليه وعليها توقيع 

املدعى عليه اأ�سالة ُوجد ما ن�سه على ل�سان املدعى عليه اأ�سالة )اأن االإتفاق القائم 

فيما بني املدعى عليه - ).....( - وبني املدعيني على بيع كامل ح�س�سهم بال�سركة 

اإىل �سركة )...( للمدعى عليه، واأن االإجراءات التي اأعقبت هذا االإتفاق ما هي اإال 
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اأية اإجراءات اإيجابية  اإجراءات �سكلية فقط الإمتام البيع املتفق عليه ومل يتم اتخاذ 

من قبل اأي طرف...( وجاء يف الفقرة )ثانيًا( من ال�سفحة الثانية طلب املدعى عليه 

اأ�سالة من الدائرة حتديد مهلة منا�سبة ل�سداد كامل احل�س�ص اململوكة للمدعية اأو 

اأو �سنوية حتى يتمكن من �سداد قيمة  اأق�ساط م�ستحقة ن�سف �سنوية  �سدادهم على 

احل�س�ص، ف�ساألت الدائرة وكيل املدعى عليه عن �سفة موكله يف االإقرار املذكور يف 

 ).....( امل�سرتي  وكيل  امل�سرتي  ا�سم  حتت  ُكتب  حيث  اإليها  امل�سار  االأتعاب  اتفاقية 

فاأجاب وكيل املدعى عليه: باأن موكله ).....( عقد هذا التخارج واالإتفاق اأ�سالة عن 

نف�سه ونيابة عن بقية ال�سركاء يف �سركة )...( اململوكة بن�سبة )50%( خم�سني باملائة 

حيث اإنه هو رئي�ص جمل�ص االإدارة و�ساحب القرار فيها فطلبت منه الدائرة تزويدها 

قد  اأنها  اإىل  الدائرة  وت�سري  بذلك.  فوعد  ال�سركة  لهذه  التاأ�سي�ص  عقد  من  ب�سورة 

عر�ست على املدعي اأ�سالة ووكالة طلب املدعى عليه تق�سيط املبلغ املدعى به فرف�ص 

ذلك وطلب حقها ناجزًا، وعليه مت رفع اجلل�سة للمداولة ثم اإ�سدار احلكم. 

وحيث  وم�ستنداتها  الق�سية  اأوراق  على  االطالع  وبعد  واالإجابة  الدعوى  �سماع  بعد 

اإن املدعيني يهدفان من اإقامة دعواهما اإىل اإثبات التخارج بينهما واملدعى عليه يف 

ال�سركة حمل الدعوى، وكذلك اإلزامه بدفع مبلغ التخارج املتفق عليه بني الطرفني، 

وحيث اإن هذه الدعوى تتعلق مبنازعة بني �سركاء؛ فاإن هذا النزاع يعد من النزاعات 
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يخت�ص  املظامل  ديوان  فاإن  وعليه  وتعديالته،  ال�سركات  نظام  تطبيق  عن  املتفرعة 

بتاريخ  )م/63(  رقم  امللكي  املر�سوم  على  بناًء  فيها  والف�سل  الدعوى  بنظر  والئيًا 

على  بناًء  ومكانيًا  نوعيًا  بنظرها  الدائرة  اخت�سا�ص  ينعقد  كما  1407/11/26هـ، 

قرارات وتعاميم معايل رئي�ص الديوان املنظمة الخت�سا�ساتها. وحيث اإنه فيما يخ�ص 

وكذلك  الدعوى  هذه  ب�سحة  عليه  املدعى  وكيل  اأقر  ملا  فاإنه  مو�سوعًا  الدعوى  نظر 

ذلك  ورف�ص  للدائرة،  املوجه  بخطابه  عليه  التخارج  مبلغ  تق�سيم  طلب  الذي  موكله 

املدعي اأ�سالة ووكالة، وال ينال من ذلك ما  دفع به املدعى عليه اأ�سالة يف مذكرته من 

اأن هذا البيع مل يتم ب�سبب اأن االإجراءات التي اأعقبت هذا االإتفاق ما هي اإال اإجراءات 

�سكلية فقط الإمتام البيع املتفق عليه ومل يتم اتخاذ اأية اإجراءات اإيجابية من قبل اأي 

طرف؛ فاإن العربة يف لزوم عقد البيع بحدوث القبول واالإيجاب من الطرفني ولي�ص 

يف االإجراءات ال�سكلية النظامية التي يوثق بها هذا العقد الحقًا، وملا كان االإقرار �سيد 

اإنهاء  يف  الفي�سل  وهو  اإقراره  مبقت�سى  املقر  ُتلزم  االإثبات  يف  كاملة  وحجة  االأدلة، 

ملن  عذر  وال  باإقراره  موؤاخذًا  املرء  كان  وملا  الق�ساء،  اأمام  اخل�سومة  وقطع  النزاع 

اأقر؛ فاإن الدائرة تنتهي اإىل ثبوت التخارج بني املتداعيني واملدعى عليه من ح�ستهما 

واإلزام  املحدودة  العزل  وخدمات  �سناعة  �سركة  يف  باملائة  خم�سون   )%50( البالغة 

املدعى عليه بدفع مبلغ التخارج املتفق عليه. 

لذلك حكمت الدائرة: اأواًل/ بثبوت تخارج ال�ضريكني ).....( و).....( من ح�ضتهما 

اإلزام املدعى عليه  البالغة )50%( خم�ضني باملائة يف �ضركة )...( املحدودة. ثانياً/ 



890

باأن يدفع للمدعيني ).....( و).....( مبلغاً وقدره )2.290.000( مليونان ومائتان 

وت�ضعون األف ريال بح�ضب ن�ضبتهما يف ال�ضراكة حمل الدعوى بهذا حكمنا. 

وباهلل التوفيق، 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 3/751/ق لعام 1426هـ
رقم احلكم االبتدائي 239/د/جت/15لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1444/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/6/25هـ

�ضركة- ت�ضفية - حكم ت�ضفية - انعدام موجودات ال�ضركة - ت�ضفية فعلية.

مطالبة املدعي احلكم بت�سفية ال�سركة التي بينه وبني املدعى عليه وتعيني م�سٍف لها 

بعد ح�سر موجوداتها واأ�سولها واالأرباح:

1- �سبق �سدور حكم بحل وت�سفية ال�سراكة بني طريف النزاع - اإقامة الدعوى الراهنة 

اأنه  اإىل  انتهاء امل�سفي  الدائرة م�سٍف لذلك -  اأجل تنفيذ ذلك احلكم وتعيني  من 

�سبق واأن اأعد تقريرًا بخ�سو�ص اخلالف بني ال�سريكني انتهى فيه اإىل اأنه ال يجد اأن 

هناك اأعمااًل ت�ستدعي ندبه للقيام باأعمال الت�سفية - عدم تقدمي املدعي بينة على 

وجود موجودات لل�سركة ت�ستدعي الت�سفية - �سبق �سدور حكم الدائرة برف�ص دعوى 

املدعي احلجز على ممتلكات املدعى عليه لعدم تقدميه ما يثبت ملكية املدعى عليه 

للمدعي  اأية ممتلكات  املدعى عليه وجود  اإنكار   - املطلوب احلجز عليها  للممتلكات 

بحوزته - اأثر ذلك: اأن ال�سركة منتهية حقيقة وم�سفاة فعليًا.

2- اأرباح - احت�ضاب الربح واخل�ضارة يف ال�ضركة. 

مطالبة املدعي باالأرباح امل�ستحقة له من ال�سركة - عدم تقدمي املدعي ما يفيد وجود 

اأرباح لل�سركة - ثبوت خ�سارتها وعدم ت�سمن التقرير املحا�سبي يف الدعوى ال�سابقة 
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اأرباح لها، ومن ثم فاإن اخل�سارة تكون على راأ�ص املال الذي قدمه كل  بينهما وجود 

�سريك يف ال�سركة - اأثر ذلك: رف�ص املطالبة باالأرباح. 

بطالن   - العقد  يف  ال�ضروط   - التجاري  ال�ضجل  ا�ضم  حتويل   - جتاري  �ضجل   -3

ال�ضرط.

التجاري  ال�سجل  ا�سم  بتحويل  العقد  من  الثاين  البند  بتنفيذ  عليه  املدعى  مطالبة   

ال�سراكة  عقد  �سحة  باإثبات  الدعوى  طريف  بني  نهائي  حكم  �سدور   - اإليه  لل�سركة 

بينهما واإبطال �سرط ملكية املوؤ�س�سة للمدعى عليه تاأ�سي�سًا على اأن هذا ال�سرط ينايف 

با�سم  التجاري  ال�سجل  بقاء  ذلك:  اأثر   - ال�سراكة  يف  الطرفني  ونية  العقد  مقت�سى 

املدعي ورف�ص طلب املدعى عليه حتويل ا�سم ال�سجل التجاري اإليه - انتهت الدائرة 

اإىل رف�ص الدعوى. 

نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.

"نقل  وم�سمونه:  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

اخت�سا�سات هيئات ح�سم املنازعات التجارية املن�سو�ص عليها يف النظم والقرارات 

مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�سركات اإىل ديوان املظامل".

"تويل ديوان   قرار جمل�ص الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�سمونه: 

اإن�ساء  حني  اإىل  بالتبعية  التجارية  االأعمال  عن  النا�سئة  الق�سايا  يف  النظر  املظامل 

املحاكم التجارية".
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تتح�سل وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم الإ�سدار هذا احلكم، بتقدم املدعي اأ�سالة 

كان  عليه  املدعى  اأن  فيها  اأو�سح  عليه  املدعى  فيها  يخت�سم  ).....( بالئحة دعوى 

يعمل لدى املدعي كمدير ملوؤ�س�سة ).....( وهي فرع ملوؤ�س�سة املدعي، ثم قام املدعى 

عليه برفع دعوى �سد املدعي لدى ديوان املظامل بالدمام مدعيًا اأنه �سريك يف موؤ�س�سة 

).....( التي كان يديرها م�ستندًا يف دعواه اإىل اتفاقية �سراكة م�سطنعة وقد �سدر 

حكم الدائرة التجارية اخلام�سة ع�سرة رقم )37/د/ت/ج/15( لعام 1426هـ بتاريخ 

1426/3/18هـ بثبوت ال�سراكة بني املدعي واملدعى عليه ا�ستنادًا اإىل هذه االإتفاقية، 

اإليه قد  وقد ن�ص احلكم بت�سفية ال�سركة املحكوم بها وملا كان حكم الدائرة امل�سار 

ن�ص على الت�سفية واملحا�سبة بني الطرفني فاإنه يتقدم بهذه الدعوى الإجراء الالزم 

حددت  الدعوى  نظر  �سبيل  ويف  الغر�ص،  لهذا  م�سٍف  وتعيني  بها  املحكوم  للت�سفية 

اأ�سالة  الدائرة التجارية ال�ساد�سة ع�سرة جل�سة يف 1426/8/16هـ ح�سرها املدعي 

الوارد  التف�سيل  على  اأحال  دعواه  عن  املدعي  وب�سوؤال  عليه،  املدعى  يح�سرها  ومل 

رقم  قرارها  ع�سرة  ال�ساد�سة  التجارية  الدائرة  اأ�سدرت  وعليه  الدعوى،  بالئحة 

)3/571/ق(  رقم  الدعوى  اإحالة  اإىل  املنتهي  1426هـ  لعام  )260/د/ت/ج/16( 

لعام 1426هـ املقامة من ).....( �سد ).....( اإىل الدائرة التجارية اخلام�سة ع�سرة 

بفرع ديوان املظامل باملنطقة ال�سرقية، وبعد اإحالتها اإىل الدائرة التجارية اخلام�سة 
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ع�سرة ب�سرح ف�سيلة رئي�ص الفرع بتاريخ 1426/9/22هـ حددت الدائرة لنظرها عدة 

جل�سات، ففي جل�سة 1427/3/24هـ ح�سر املدعي اأ�سالة كما ح�سر وكيل املدعى عليه 

رقم  النهائي  الدائرة  حكم  اأن  ذكر  دعواه  عن  للمدعي  الدائرة  وب�سوؤال   ،)...(

)37/د/ت/ج/15( لعام 1426هـ انتهى اإىل ثبوت ال�سراكة بينهما واأن الفقرة الثانية 

منه ت�سمنت حل وت�سفية ال�سركة، اإال اأن حكم الدائرة مل يت�سمن تعيني م�سٍف ليقوم 

باأعمال ت�سفية ال�سركة، ويطلب حتديد م�سٍف ليقوم بذلك، وبعر�ص ذلك على وكيل 

حتتاج  ال  ال�سركة  الأن  م�سٍف؛  لتكليف  مربرًا  يرى  ال  موكله  باأن  اأجاب  عليه  املدعى 

لذلك، حيث اإنها �سركة غري نظامية ومل يتم �سهرها وقد �سبق واأن مت تكليف حما�سب 

ال�سريكني،  بني  ح�سابية  كت�سوية  فيه  ورد  ما  وكفاية  تقريره  اعتماد  ويطلب  قانوين 

وبعر�ص ذلك على املدعي اأجاب باأنه توجد اأ�سياء واأ�سول تخ�ص ال�سركة ويطلب تعيني 

م�سف ليقوم بت�سفيتها وحتديد ما لكل من ال�سريكني جتاه االآخر؛ نظرًا الأنه �سبق واأن 

ومكاتب  �سيارات  لل�سركة  توجد  واأنه  ال�سركة  باأموال  �سريكه  وت�سرف  ال�سجن  اأودع 

وح�سابات بنكية ووثائق و�سهادات مغادرة تخ�ص العمال توجد بحوزة �سريكه باالإ�سافة 

بع�ص االآالت املكتبية اأي�سًا ومبوجب ذلك يرى تعيني م�سف ليقوم بهذه االأعمال واأما 

املحا�سب الذي يذكره وكيل املدعى عليه فهو املحا�سب القانوين )...( فقد اأعد تقريرًا 

ال�سراكة وجميع فرتتها ولذلك يطلب عدم اعتماده  اأموال  حما�سبيًا مل ي�سمل جميع 

راأت  وعليه  كثرية  ثغرات  تقريره  ت�سمن  وقد  ال�سيما  الطرفني  بني  نهائية  كت�سوية 

الأنه  نظرًا  املدعي؛  تكاليفه مقدمًا  ويدفع  الطرفان  عليه  يتفق  تعيني م�سف  الدائرة 
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يذكر باأنه توجد اأ�سول لل�سركة يطلب ت�سفيتها ومتى ما اأثبت امل�سفي وجود اأ�سول 

لل�سركة فيدفع الطرفان تكاليفه منا�سفة وعليه عر�ص املدعي مكتب )...( ومكتب 

اأفاد  موكله، ويف جل�سة 1427/4/11هـ  ملراجعة  عليه  املدعى  وكيل  فا�ستمهل   )...(

وكيل املدعى عليه باأن موكله يعرت�ص على ندب املكاتب املذكورة واقرتح ندب مكاتب 

الطرفان  تناق�ص  1427/7/12هـ  جل�سة  ويف  منها،  للتوثق  املدعي  فا�ستمهل  اأخرى، 

حول تعيني م�سٍف ليقوم باأعمال الت�سفية واملحا�سبة اإال اأنهما مل يتفقا على حما�سب، 

وعليه راأت الدائرة خماطبة بع�ص املكاتب املعروفة لديها، ويف هذه اجلل�سة اعرت�ص 

املدعي على وكالة احلا�سر عن املدعى عليه لقيام املدعى عليه بف�سخ وكالة الوكيل 

اإح�سار ما يفيد توكيله من  االأول، وعليه طلبت الدائرة من وكيل وكيل املدعى عليه 

وكيل  املدعي )...(، كما قدم  وكيل  املدعى عليه، ويف جل�سة 1427/8/23هـ ح�سر 

املدعى عليه وكالة جديدة من املدعى عليه، ويف اجلل�سة ذاتها اأفادت الدائرة الطرفني 

ومكتب   ،)...( مكتب  من:  كل  وهي  حما�سبية  مكاتب  الأربعة  بالكتابة  قامت  باأنها 

با�ستعداده   )...( مكتب  من  عر�ص  ورد  وقد   ،)...( ومكتب   ،)...( ومكتب   ،)...(

باإجراءات الت�سفية باأتعاب مقطوعة قدرها خم�سة وع�سرون األف ريال )250.000( 

وورد عر�ص اآخر من مكتب )...( مببلغ قدره اأربعون األف ريال )40.000( ملدة ثالثة 

اأ�سهر وبعدها تكون االأتعاب خم�سة اآالف ريال كل �سهر اإىل نهاية الت�سفية، وبعر�ص 

ذلك على الطرفني اأفاد وكيل املدعي باأنه ي�ستمهل ملراجعة موكله يف حتديد اأي من 

املكتبني يتم اختياره، ويف جل�سة 1427/11/4هـ اأفاد طرفا الدعوى اأنهما يتفقان على 
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بينهما،  ال�سراكة  ت�سفية  باأعمال  يقوم  لكي   )...( القانوين  املحا�سب  مكتب  اختيار 

وقدم وكيل املدعي مذكرة ت�سمنت اأن عمارة )...( والتي فيها مكتبهم قد تعر�ست 

حمرم  �سهر  لنهاية  وي�ستمهل  احلريق  اإخماد  جراء  من  مكتبهم  ت�سرر  وقد  حلريق 

جل�سة  ويف  القانوين،  املحا�سب  مع  واالإتفاق  مكتبهم  اأو�ساع  لرتتيب  1428هـ 

1427/11/28هـ ح�سر طرفا الدعوى كما ح�سر املحا�سب القانوين )...(، و�ساألت 

الدائرة املحا�سب القانوين عن جدوى اأعمال ت�سفية ال�سركة ال�سيما اأنه �سبق واأن اأعد 

تقريرًا حما�سبيًا بخ�سو�ص اخلالف بني ال�سريكني وفق ما ت�سمنه حكم هذه الدائرة 

رقم )37/د/ت/ج/15( لعام 1426هـ فاأجاب باأنه بح�سب خلفيته عن التقرير املعد 

الت�سفية،  باأعمال  للقيام  ندبه  ت�ستدعي  اأعمااًل  اأن هناك  فاإنه ال يجد  الطرفني  بني 

ولذلك فقد طلبت الدائرة من املدعي اإي�ساحًا باالأعمال واالأن�سطة التي يطلب ندب 

املحا�سب القانوين ليقوم بت�سفيتها، فاأجاب باأنه �سيبحث ذلك م�سريًا اإىل اأن �سريكه 

اآخر  اإنه ا�ستلم مكتب ال�سركة يف  املدعى عليه هو من كانت ال�سركة حتت يده حيث 

االأمر وكانت حتت يده دفاتر ال�سركة و�سجالتها واملكاتب واالأجهزة وامل�ستخل�سات، 

مذكرة  املدعي  قدم  1428/3/6هـ  جل�سة  ويف  ذلك،  توؤيد  م�ستندات  عن  و�سيبحث 

اأو�سح فيها اجلهات التي كانت تتعامل معها موؤ�س�سته حينما كان يديرها املدعى عليه 

ويطلب خماطبتها للح�سول على كل الدفعات التي دفعت ملوؤ�س�سته منها، كما ذكر اأن 

م�ستقاًل  موؤ�س�سته  با�سم  اأو  با�سمه  عليه  املدعى  حولها  للموؤ�س�سة  ثابتة  اأ�سواًل  هناك 

بالوكالة التي حررها له املدعي واأ�سار اإىل اأنها عدد من ال�سيارات واملكائن وجوازات 
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وكيل  وباطالع  املوؤ�س�سة،  واأختام  م�ستندات  لكامل  الأخذه  اإ�سافة  وغريها،  العاملني 

املدعى عليه على املذكرة ا�ستمهل لالإجابة عليها، ويف اجلل�سة ذاتها قدم وكيل املدعى 

بتقرير  االكتفاء  يطلب  اأنه  فيها  اأو�سح  امل�ستندات  من  عددًا  بها  اأرفق  مذكرة  عليه 

املحا�سب القانوين وامل�سمن يف احلكم ال�سابق رقم )37/د/ت/ج/15( لعام 1426هـ 

ومبا اأن التقرير ملزم للطرفني بح�سب ما اتفقا عليه يف احلكم اآنف الذكر ومبا اأنه ال 

توجد اأ�سول اأو مطلوبات اأو موجودات الأطراف ثالثة فهو يطلب اعتماد التقرير اإ�سافة 

لتنفيذ بنود عقد ال�سراكة بني الطرفني وذلك اأن البند الثالث من عقد امل�ساركة ين�ص 

على اأنه )يتعهد الطرف االأول املدعي ومن دون احلاجة الأي تدخل من اأي جهة ومن 

موؤ�س�سة  ملكية  عن  عليه"  "املدعى  الثاين  للطرف  بالتنازل  �سرط  اأو  قيد  اأي  دون 

العاملني  بالكامل بكافة ما حتتويه وما متلكه وعن كفالة كافة امل�ستخدمني   ).....(

اأو حتت �سقفها بغ�ص النظر عن ا�سم الكفيل الذي يحمله جواز �سفر  لدى املوؤ�س�سة 

ال�سجل  عن  امل�سروط  وغري  الكامل  بالتنازل  االأول  الطرف  يتعهد  كما  امل�ستخدم، 

يرغب  مل  اإذا  مقابل،  دون  من  الثاين  للطرف   ).....( التجاري  واال�سم  التجاري 

الطرف الثاين يف جتديد العقد اأو يف حالة االختالف بني الطرفني(، اإال اأن املدعي 

ا�ستوىل على كافة العاملني يف املوؤ�س�سة وجوازات �سفرهم واإقاماتهم منذ عام 1422هـ، 

كما اأن البند الثاين من عقد ال�سراكة ين�ص على اأنه يقر الطرف االأول - املدعي - باأن 

املتطلبات  كافة  و�سدد  بالكامل  املال  راأ�ص  دفع  قد   - عليه  املدعى   - الثاين  الطرف 

حكومية  ر�سوم  من  ذلك  يف  )مبا  للعمل  املوؤ�س�سة  واإعداد  لتجهيز  املطلوبة  املالية 
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وكافة  واالإقامات  التاأ�سريات  ر�سوم  ودفع  للعمالة  وم�ساكن  مكاتب  وتاأثيث  وا�ستئجار 

الت�ساريح الالزمة و�سراء املعدات واملركبات وال�سيارات واالأدوات وغريها(، فالعقد 

ين�ص على اأن جميع موجودات واأ�سول ال�سراكة مو�سوع الدعوى )اإن وجدت( هي ملك 

خال�ص ملوكله، واأنه ح�سب عقد ال�سراكة يتقا�سى املدعي عائدًا �سنويًا مقداره )%10( 

من �سايف االأرباح التي تتحقق من خالل االأعمال التي ُتزاول با�سم موؤ�س�سة ).....( 

للمقاوالت للعام الذي يبداأ يف 2000/7/1م، مبوجب البند )5( من عقد ال�سراكة، 

توجد  وال  متحققة،  خ�سارة  وجود  اإىل  اأ�سار  قد  القانوين  املحا�سب  تقرير  اإن  وحيث 

ي�ستحقها  اأرباح  اأو  عوائد  توجد  فال  للت�سغيل  املوؤ�س�سة  تاأ�سي�ص  فرتة  اأثناء  يف  اأرباح 

املدعي، وطلب اإلزامه باإعادة العمال االأربعة والع�سرين وجوازات �سفرهم واإقاماتهم 

ل�سالح   ).....( موؤ�س�سة  ملكية  عن  بالتنازل  املدعي  واإلزام  كفالتهم  عن  والتنازل 

موكله واإلزام املدعي بدفع مبلغ قدره مليون ومائة وثالثة واأربعون األفًا وثمانية وع�سرون 

ريااًل )1.143.028( وهذا املبلغ يتمثل يف اخل�سائر التي تكبدها موكله وما ي�ستحقه 

نظري اإدارته للموؤ�س�سة وذلك كما جاء يف تقرير املحا�سب القانوين، وكذلك ا�ستيالوؤه 

ومن دون وجه حق على �سكن العمال الذي بناه موكله والعمال وال�سيارات التي اأخذها 

عليه  املدعى  وكيل  فاإن  م�سف  تعيني  بخ�سو�ص  واأما  واالأختام،  الوثائق  اإىل  اإ�سافة 

يرى �سرورة ح�سر  فاإن موكله  واإن مت ذلك  االأوىل،  ي�سر على ما ذكره يف اجلل�سة 

املوجودات من قبل املدعي ما يريد ت�سفيته حتى ال يتم اختالق �سيء اآخر واأ�سار اإىل 

املمتلكات  بحجز  املدعي  من  املقدم  الطلب  برف�ص  حكمًا  اأ�سدرت  قد  الدائرة  اأن 
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العائدة ملوؤ�س�سة ).....( برقم )50/د/ت/ج/15( لعام 1426هـ واأ�سار اإىل اأنه يطلب 

االأ�سواق  يف  والتلفظ  له  باالإ�ساءة  ملوكله  التعر�ص  عن  املدعي  اإيقاف  الدائرة  من 

ويف  لالإجابة،  ا�ستمهل  عليه  املدعى  وكيل  مذكرة  على  املدعي  وباطالع  والطرقات، 

يقر  املدعى عليه  اأن  فيها  اأو�سح  املدعي مذكرة جوابية  جل�سة 1428/6/29هـ قدم 

بوجود اأ�سول لل�سركة وهي مقر العمل والعمال وال�سيارات، وهذه ال�سيارات مت ت�سليمها 

للمدعى عليه عند ا�ستالمه للموؤ�س�سة بكامل موجوداتها ويطلب املدعي ت�سليمه هذه 

ال�سيارات اإ�سافة اإىل اأجرة هذه ال�سيارات مدة بقائها عنده، اإ�سافة لوجود موجودات 

للموؤ�س�سة عند املدعى عليه، كما اأن هناك اإيرادات للموؤ�س�سة �سجلت با�سمها وهناك 

مبالغ مت ت�سجيلها با�سمه ال�سخ�سي اأو با�سم موؤ�س�سة املدعى عليه االأخرى خ�سو�سًا 

واأنه مل تكن هناك م�سروفات للموؤ�س�سة حمل ال�سراكة اإذ اإن غالب عملها كان تاأجري 

العمالة مما يجعل امل�سروفات لي�ست موؤثرة على االإيرادات، واأما ب�ساأن االأرباح فاإن 

املدعى عليه مل يقدم له اأية اأرباح طوال عمل املوؤ�س�سة حمل ال�سراكة وهي عام ون�سف 

وقد ا�ستخدمها املدعي ملنفعته ال�سخ�سية وُيقدر املدعي هذه االأرباح مبائتني وخم�سني 

ماليني  اأربعة  هو  ون�سف  �سنة  خالل  وجمموعها  �سهريًا   )250.000( ريال  األف 

باالأرباح  عليه  املدعى  على  احلكم  ويطلب   )4.500.000( ريال  األف  وخم�سمائة 

امل�ستحقة وت�سليم ما يف يد املدعى عليه من اأ�سول وموجودات، ويف اجلل�سة ذاتها قدم 

وكيل املدعى عليه مذكرة جوابية اأو�سح فيها اأن اأ�سا�ص هذه الدعوى كانت يجب اأن 

اأن  اإال  1426هـ  لعام  )37/د/ت/ج/15(  رقم  احلكم  تنفيذ  لطلب  موكله  من  تقام 
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املدعي اأقامها اإ�سرارًا مبوكله وتعطياًل لتنفيذ احلكم، واأما ب�ساأن االأرباح التي يدعيها 

فقد قدم طلبه هذا وامل�ستندات التي يراها يف الق�سية ال�سابقة لهذه الق�سية، اإ�سافة 

اإىل اأن املحا�سب القانوين الذي مت ندبه يف الق�سية ال�سابقة قد ن�ص تقريره على اأن 

التي  امل�ستندات  ومنها  ال�سراكة  فرتة  �سمل  قد  التقرير  الإ�سدار  املراجعة  اإجراءات 

مع  تطابقها  تبني  فقد  امل�ستندات  ومبراجعة  الفرتة،  تلك  وت�سمل  املدعي  قدمها 

معه  يجب  مما  موكله،  من  اإخفاوؤها  مت  اإيرادات  اأو  فواتري  توجد  ال  واأنه  الفواتري، 

االلتزام بنتيجة التقرير املحا�سبي، كما اأ�سار وكيل املدعى عليه يف هذه املذكرة اإىل 

احلكم ال�سادر بطلب احلجز التحفظي على ممتلكات املوؤ�س�سة حمل ال�سراكة حلني 

ُبني  وقد  العاجل،  الطلب  رف�ص  اإىل  احلكم  وانتهى  الق�سية،  يف  نهائي  حكم  �سدور 

احلكم رقم )50/د/ت/ج/15( لعام 1426هـ على اأ�سباب جاء فيها اأن )مقدم الطلب 

مل يقدم ما يثبت اأن املمتلكات التي يطلب اإيقاع احلجز عليها مملوكة له، بل اإنه مل 

بينه  النزاع  ملوؤ�س�سة)...( - حمل  التي يدعيها مملوكة  املمتلكات  اأن  يثبت  يقدم ما 

حيث  من  دليل  ي�سندها  ال  مر�سلة  اأقوااًل  يعدو  ال  طلبه  يف  ورد  فما   -  ).....( وبني 

دعاوى  عدا  املمتلكات  تلك  مثل  وجود  يثبت  ما  يقدم  مل  بل   ،)...( ملوؤ�س�سة  تبعيتها 

مبنية على ما قدمه وكيل ).....( من م�ستندات يظهر منها ملكيتها للمدعو ).....( 

ملا  متلكه  عدم  ثبوت  على  يدل  مما  النزاع(  حمل  املوؤ�س�سة  اأو  الطلب  ملقدم  ولي�ست 

الق�سية  الإنهاء  موكله  اأمام  العراقيل  و�سع  هو  لذلك  املدعي  طلب  واإعادة  يدعيه 

واالإ�سرار به، كما اأن التقرير املحا�سبي مل يت�سمن يف قوائمه املالية اإ�سارة لوجود مثل 
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هذه املوجودات �سمن موجودات املوؤ�س�سة، مما يدل على كيدية دعوى املدعي، واأما 

مت  ذلك  بعد  ثم  العمالة  تاأجري  كان  الفعلي  ن�ساطها  فاإن  املوؤ�س�سة  اأ�سول  بخ�سو�ص 

ا�ستئجار بع�ص املعدات للقيام باأعمال دهانات خطوط ال�سوارع، ثم اإن البند الثاين 

من العقد ي�سري اإىل اأن موكله قد دفع راأ�ص املال بالكامل واأن املوؤ�س�سة مملوكة بالكامل 

للمدعى عليه، واأ�سار وكيل املدعى عليه اإىل اأن حق املدعي ينح�سر فيما جاء يف البند 

اخلام�ص من العقد والذي جاء فيها اأن الطرف الثاين - املدعى عليه - يدفع عائدًا 

تزاول  التي  االأعمال  خالل  من  تتحقق  التي  االأرباح  �سايف  من   )%10( قدره  �سنويًا 

با�سم موؤ�س�سة ).....( اإ�سافة لتاأكيد املدعي بنف�سه لهذا العقد بح�سب خطاب اأرفقه 

 ).....( ملوؤ�س�سة  فاإنها مملوكة  للموؤ�س�سة  موجودات  وجود  افرتا�ص  وعلى  مبذكرته، 

فهي ومبوجب العقد مملوكة ملوكله بح�سب البند الثاين من العقد، وبخ�سو�ص مطالبة 

املدعي باالأوراق واالأختام اخلا�سة باملوؤ�س�سة فقد �سلم موكله للمدعي كل �سيء بتاريخ 

1422/8/19هـ اأمام اإدارة الوافدين واأرفق يف ذلك اإقرارًا من املدعي، ومبا اأن احلكم 

وت�سفية  وحل  ال�سراكة  باإثبات  �سدر  قد  1426هـ  لعام  )37/د/ت/ج/15(  رقم 

اأفاد يف جل�سة  اأن املحا�سب  فاإنه غري مقبول، ومبا  الت�سفية  ال�سركة فاأي طلب عدا 

اإلزام  يطلب  موكله  فاإن  ال�سراكة  تخ�ص  للت�سفية  قابلة  اأ�سول  توجد  ال  اأنه  �سابقة 

املدعى عليه بحقوقه وهي اإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره مليون ومائة واأربعة ع�سر 

اأربعة وع�سرين  ونقل كفالة  ريااًل )1.114.328(،  وثمانية وع�سرون  األفًا وثالثمائة 

ا�سم  اإىل   )...( رقم  التجاري  ال�سجل  ونقل  العقد،  من  الثالثة  املادة  ح�سب  عاماًل 
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اطالع  وبعد  املدعي،  طلبات  ورف�ص  العقد،  من  الثالثة  املادة  بح�سب  عليه  املدعى 

الطرفني على ما قدمه كل طرف ا�ستمهال لالإجابة عليها، ويف جل�سة 1428/11/28هـ 

اأن ما ورد مبذكرة املدعى عليه من �سرد ملالب�سات  اأو�سح فيها  قدم املدعي مذكرة 

الدعوى  االأوىل فهو غري منتج يف  الدعوى  �سبق تقدميه يف مراحل  فاإنه قد  الق�سية 

املنظورة وقد �سدر يف الق�سية االأوىل احلكم النهائي رقم )37/د/ت/ج/15( لعام 

الت�سفية  لطلب  برفعها  قام  الدعوى  واأن هذه  اأخرى،  مرة  اإثارته  وال جتوز  1426هـ 

واملحا�سبة بح�سب ن�ص احلكم ال�سابق، والت�سفية التي ن�ص عليها احلكم تلزم املدعى 

عليه بتقدمي كل ما بيده من ممتلكات ومعدات للموؤ�س�سة وكذلك امل�ستندات واالأموال 

التي اأقر بها �سابقًا كاإيرادات باالإ�سافة ملا اأخفاه من اإيرادات، ثم اأكد يف ختام مذكرته 

على طلبه مبخاطبة اجلهات التي كانت تتعامل مع موؤ�س�سته ملعرفة اإيراداتها احلقيقية 

كما اأنه يجب على املدعى عليه ت�سليم ما حتت يده؛ الأن املوؤ�س�سة تخت�ص باملقاوالت وال 

بد فيها من معدات واإمكانات ملمار�سة ن�ساطها، وبعد ذلك تتم اإجراءات الت�سفية، 

ويف اجلل�سة ذاتها قدم املدعى عليه وكالة مذكرتني مل تخرجا عما قدمه �سابقًا من 

مذكرات، ويف جل�سة 1429/2/10هـ قدم املدعي مذكرة مل تخرج كذلك عما اأورده 

م�سبقًا، وباطالع وكيل املدعى عليها اأفاد اأنها مل تت�سمن جديدًا واأنه يكتفي مبا قدمه، 

كما قرر املدعي اكتفاءه مبا �سبق واأن قدمه، وعليه راأت الدائرة رفع الق�سية للدرا�سة، 

املدعي ).....( عن  الدائرة  �ساألت  الق�سية  وبعد درا�سة  ويف جل�سة 1429/5/22هـ 

احلكم ال�سادر من هذه الدائرة برقم )50/د/ت/ج/15( لعام 1426هـ فاأجاب باأنه 
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االأموال  تثبت  اأ�سياًء  اأو  اأوراقًا  يقدم  مل  اأنه  من  الدائرة  اأبلغته  ملا  عليه  يعرت�ص  مل 

واالأمالك التي يطلب احلجز التحفظي عليها، ويف جل�سة 1429/8/16هـ قدم املدعي 

مذكرة مل تخرج عما اأورده �سابقًا وبعر�سها على وكيل املدعى عليه اكتفى مبا �سبق 

واأن قدمه، واكتفى الطرفان مبا قدماه، وعليه رفعت الق�سية للدرا�سة، ويف جل�سة هذا 

اليوم �ساألت الدائرة وكيل املدعى عليه عما ذكره يف ال�سفحة الثامنة من حكم الدائرة 

رقم )37/د/ت/ج/15( لعام 1426هـ من اأن م�ساركة املدعي يف هذه الق�سية ملوكله 

يخ�ص  فيما  اأنه  فاأجاب  وال�سيارات  والعمال  واملبنى  للموؤ�س�سة  التجاري  ال�سجل  يف 

ال�سجل التجاري فقد ا�ستخرج موكله بعد اإنهاء ال�سراكة �سجاًل جتاريًا خا�سًا به؛ الأنه 

م�سموح ملواطني جمل�ص التعاون اخلليجي تاأ�سي�ص موؤ�س�سات فردية ومل يعد ي�ستخدم 

�سجل املدعي بعد اإنهاء ال�سراكة وبعر�ص ذلك على املدعي اأفاد باأن اأ�سل ال�سجل لديه 

جرى  باأنه  عليه  املدعى  وكيل  فاأفاد  املبنى  واأما  ي�ستغله،  عليه  املدعى  يزال  ال  ولكن 

و�سلم  م�ستاأجر  عمال  �سكن  باأنه  اأفاد  املدعي  على  ذلك  وبعر�سه  للمدعي  ت�سليمه 

ل�ساحب املبنى، واأما العمال فقد جرى ت�سليمهم للمدعي عن طريق اجلوازات وبعر�ص 

مل  بنجالدي�سي  واالآخر  فلبيني  اأحدهما  عاملني  هناك  باأن  اأفاد  املدعي  على  ذلك 

ي�ستلمهما من املدعى عليه واأما ال�سيارات فذكر وكيل املدعى عليه باأنه جرى اإعادتهما 

اأ�سدرت الدائرة ذاتها حكمها رقم )50( لعام  للمدعي وبعد �سدور احلكم املذكور 

لعدم  اأموال موؤ�س�سته ).....(  التحفظي على  املدعي باحلجز  1426هـ برف�ص طلب 

اإعادتها  متت  قد  املذكورة  ال�سيارات  اأن  يوؤكد  مما  املمتلكات  تلك  يثبت  ما  تقدميه 
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للمدعي، وبعر�ص ذلك على املدعي اأفاد باأن العامل الفلبيني قد هرب من املدعى عليه 

من اأجل بيان احلقيقة كما اأن املدعى عليه ا�ستخرج �سجاًل جتاريًا جديدًا خالل وقت 

ا�ستغالله ل�سجل املوؤ�س�سة، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليه اأكد اأنه ال يوجد لدى 

موكله اأي عامل على كفالة املدعي يف هذه الق�سية، واأما ا�ستخراج موكله لل�سجل فهو 

يدعي  ما  على  بينة  مزيد  لديه  هل  املدعي  الدائرة  �ساألت  وعليه  النزاع،  ن�سوء  بعد 

اأي  نفي  بخ�سو�ص  عليه  املدعى  ويرف�ص ميني  قدم  ما  �سوى  لديه  لي�ص  باأنه  فاأجاب 

مطلب من مطالبه، وعليه رفعت اجلل�سة للمداولة. 

وبعد �سماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�سية وم�ستنداتها، وحيث 

اإن هذه الدعوى التي تقدم بها املدعي تنح�سر يف مطالبته بت�سفية ال�سركة وتعيني 

تتعلق مبنازعة  الدعوى  هذه  اإن  وحيث  واأ�سولها،  موجوداتها  بعد ح�سر  لها  م�سف 

بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  تطبيق  عن  متفرعة 

1385/3/22هـ وتعديالته؛ فاإن ديوان املظامل يخت�ص والئيًا بالف�سل فيها بناًء على 

بتاريخ   )261( ورقم  1407/10/26هـ،  وتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قراري 

على  بناء  ومكانيًا  نوعيًا  بنظرها  الدائرة  اخت�سا�ص  ينعقد  كما  1423/11/17هـ، 

قرارات وتعاميم معايل رئي�ص ديوان املظامل املنظمة لذلك. 

وفيما يخ�ص النظر املو�سوعي للدعوى، وحيث اإن هذه الدعوى تت�سمن طلب ت�سفية 
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وحل ال�سركة الثابتة بينهما باحلكم النهائي رقم )37/د/ت/ج/15( لعام 1426هـ 

عليه  واملدعى   ).....( املدعي  من  كل  بني  ال�سركة  قيام  ثبوت  )اأواًل:  اإىل:  واملنتهي 

).....( يف موؤ�س�سة ).....( ذات ال�سجل التجاري رقم )...( بتاريخ 1406/9/20هـ 

وذلك مبوجب العقد املربم بينهما بتاريخ 1420/3/1هـ ثانيًا: حل وت�سفية ال�سركة 

بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  لنظام  وفقًا  املذكورة 

من  ذلك  عدا  ما  ورف�ص  ال�سريكني،  بني  املربم  والعقد  وتعديالته  1385/3/22هـ 

طلبات(. 

ذلك اأن اأ�سباب احلكم اآنف الذكر اأ�سار اإىل اأن الدائرة اأجلت تعيني م�سف لل�سركة 

حلني ثبوت ال�سركة وت�سفيتها بحكم نهائي، ومن ثم فاإن الأي منهما التقدم للق�ساء 

الطعن  مواعيد  بفوات  نهائيًا  اأ�سبح  اإليه  امل�سار  احلكم  فاإن  وعليه  الت�سفية،  لطلب 

عليه. 

وحيث اإن هذه الدعوى اإمنا اأقيمت لغر�ص تنفيذ احلكم النهائي امل�سار اإليه والثابت 

م�سف  تعيني  الدائرة  راأت  فقد  1420/3/1هـ  بتاريخ  الطرفني  بني  املربم  بالعقد 

لذلك، وقد اتفق الطرفان على تعيني املحا�سب القانوين )...(، وعند ح�سور املحا�سب 

القانوين يف موعد اجلل�سة �ساألته الدائرة عن جدوى اأعمال ت�سفية ال�سركة - وفق ما 

�سلف اإي�ساحه - ال�سيما اأنه �سبق واأن اأعد تقريرًا حما�سبيًا بخ�سو�ص اخلالف بني 

ال�سريكني وفق ما ت�سمنه حكم هذه الدائرة رقم )37/د/ت/ج/15( لعام 1426هـ 

هناك  اأن  يجد  ال  فاإنه  الطرفني  بني  املعد  التقرير  عن  خلفيته  بح�سب  باأنه  فاأجاب 
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اأعمااًل ت�ستدعي ندبه للقيام باأعمال الت�سفية، وحيث اإن املدعي مل يثبت وجود اأ�سول 

املوجودات  بع�ص  اإن  الت�سفية، وحيث  ت�ستدعي  ال�سراكة  للموؤ�س�سة حمل  وموجودات 

التي ذكرها يف مذكراته كانت ادعاًء مر�ساًل بال بينة، وحيث اإن الدائرة قد اأ�سدرت 

طلب  )رف�ص  اإىل:  املنتهي  1426هـ  لعام  )50/د/ت/ج/15(  رقم  ال�سابق  حكمها 

).....( احلجز على ممتلكات موؤ�س�سة ).....( التي يدعي اأنها بيد ).....((، وحيث 

اإن احلكم امل�سار اإليه رف�ص طلب املدعي موؤ�س�سًا ذلك على اأن )مقدم الطلب مل يقدم 

ما يثبت اأن املمتلكات التي يطلب اإيقاع احلجز عليها مملوكة له، بل اإنه مل يقدم ما 

وبني  بينه  النزاع  حمل   -  ).....( ملوؤ�س�سة  مملوكة  يدعيها  التي  املمتلكات  اأن  يثبت 

).....( - فما ورد يف طلبه ال يعدو اأقوااًل مر�سلة ال ي�سندها دليل من حيث تبعيتها 

ملوؤ�س�سة ).....(، بل مل يقدم ما يثبت وجود مثل تلك املمتلكات عدا دعاوى مبنية على 

ما قدمه وكيل ).....( من م�ستندات يظهر منها ملكيتها للمدعو ).....( ولي�ست ملقدم 

الطلب اأو املوؤ�س�سة حمل النزاع(، وحيث اإن املدعي يف هذه الدعوى مل يقدم ما يفيد 

باأنه بخ�سو�ص  اأفاد املدعي  وجود ممتلكات متبقية لل�سركة حتتاج للت�سفية، وحيث 

الذين  العمالة  واأما بخ�سو�ص  املبنى،  �ُسلِّم ل�ساحب  واأنه  فاإنه كان م�ستاأجرًا  املبنى 

كان يعملون يف املوؤ�س�سة فحيث اأثبت املدعي اأنه مل يبق منهم �سوى اثنني مل ي�ستلمهما 

من املدعى عليه، وحيث انكر املدعى عليه وجود عمالة اأو �سيارات اأو ممتلكات للمدعي 

اأو�سحت الدائرة له  اإن بينة املدعي على ما يطلبه غري مو�سلة فقد  بحوزته، وحيث 

ذلك واأن له ميني املدعى عليه، وحيث اإن املدعي رف�ص ميني املدعى عليه بخ�سو�ص 
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لعام  )50/د/ت/ج/15(  رقم  اإليه  امل�سار  احلكم  اإن  وحيث  مطالبه،  نفي  اإثبات 

1426هـ اأُ�س�ص على عدم ثبوت وجود تلك املمتلكات التي يدعيها املدعي، وعليه فاإنه 

مل يثبت للدائرة وجود ممتلكات لل�سركة ت�ستدعي الت�سفية، فال�سركة منتهية حقيقًة، 

وم�سفاٌة فعليًا، ومبوجبه تق�سي برف�ص الدعوى. 

واأما ب�ساأن مطالبة املدعي باالأرباح امل�ستحقة له من ال�سركة بناًء على البند اخلام�ص 

تقرير  اأن  االأرباح، ف�ساًل عن  يثبت وجود هذه  ما  يقدم  فاإنه مل  امل�ساركة،  من عقد 

ال�سراكة،  حمل  للموؤ�س�سة  حمققة  اأرباح  وجود  اإىل  فيه  ُي�سر  مل  القانوين  املحا�سب 

اأن  فقهًا  املقرر  اأن  ي�سنده، ذلك  ما  لعدم وجود  تلتفت عن طلبه  الدائرة  فاإن  وعليه 

راأ�ص  على  تكون  واخل�سارة  والو�سيعة  ال�سركاء،  عليه  يتفق  ما  بح�سب  تكون  االأرباح 

اأو�سح احل�س�ص املقدمة من الطرفني  ال�سراكة بني الطرفني  اإن عقد  املال، وحيث 

وحيث اإن احلكم رقم )37/د/ت/ج/15( لعام 1426هـ �سحح العقد، واأبطل �سرطًا 

فيه، وحيث اإن التقرير املحا�سبي مل يت�سمن وجود اأرباح لدى املوؤ�س�سة حمل ال�سراكة، 

باإثبات وجود االأرباح، وحيث ثبتت خ�سارة ال�سركة  ومل يقم املدعي يف هذه الق�سية 

فاإن اخل�سارة تكون على راأ�ص املال وهو ما قدمه كل �سريك يف ال�سركة من احل�س�ص. 

فاإن  الثالث،  العقد وكذلك  الثاين من  البند  بتنفيذ  املدعى عليه  ب�ساأن مطالبة  واأما 

ال�سراكة  عقد  �سحة  اأثبت  1426هـ  لعام  )37/د/ت/ج/15(  رقم  النهائي  احلكم 

اأ�سباب  يف  جاء  حيث  الق�سية،  هذه  يف  عليه  للمدعى  املوؤ�س�سة  ملكية  �سرط  واأبطل 

عقد  )اأي  مبوجبه  بينهما  ال�سركة  قيام  العقد  طريف  )ق�سد  اأن  اإليه  امل�سار  احلكم 
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ال�سراكة(، وال يوؤثر يف ذلك ما ت�سمنه العقد من �سرط ينايف مقت�ساه وهو ما ورد يف 

اإقرار املدعى عليه باأن موؤ�س�سة ).....( مملوكة بالكامل  الفقرة )2( من العقد من 

�سحة  للدائرة  ثبت  فقد  ولذا  طرفيه  ونية  العقد  مق�سود  ينايف  �سرط  فاإنه  للمدعي 

ال�سرط  وبطالن  مبوجبه  الطرفني  بني  ال�سركة  وقيام  الدعوى  مو�سوع  ال�سركة  عقد 

امل�سار اإليه(، وعليه فاإن ال�سجل التجاري يبقى با�سم املدعي يف هذه الدعوى، وحيث 

اإن ال�سجل التجاري بحوزة املدعي كما اأفاد بذلك، فاإن الدائرة ترف�ص طلب املدعى 

عليه بتحويل ا�سم ال�سجل التجاري اإليه. 

لذلك حكمت الدائرة: برف�س الدعوى املقامة من املدعي ).....(، �ضد املدعى عليه 

).....(، ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.. 

وباهلل التوفيق، 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 2/3480/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 194/د/جت/11لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1604/اإ�س/7 لعام1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/8/5هـ

�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة - ت�ضفية - م�ضوؤولية امل�ضفي - نطاقها الزمني - 

ت�ضامن امل�ضفني. 

مطالبة ال�سركة املدعية احلكم على املدعى عليه بالتعوي�ص جربًا لل�سرر الذي حلق 

بها نتيجة بيعه الأ�سولها وموجوداتها - ثبوت اأن امل�سفي ال�سابق هو الذي قام بت�سفية 

املوجودات بال�سركة واأن املدعى عليه مل يبداأ دوره يف الت�سفية اإال ب�سدور قرار تعيينه 

بعد اعتزال امل�سفي ال�سابق - املقرر �سرعًا اأنه ال تزر وازرة وزر اأخرى - عدم �سحة 

ا�ستناد املدعية اإىل الت�سامن بني امل�سفني الوارد بنظام ال�سركات؛ الأن املق�سود منه 

هو حالة ما اإذا تعدد امل�سفون يف وقت واحد- موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى. 

اأنه  املرفقة - يف  اأوراقها  يبني من  تتح�سل - ح�سبما  الق�سية  واقعة هذه  اإن  وحيث 

بعري�سة دعوى �سد  ال�سرعي )...(  وكيلها  بوا�سطة  للديوان �سركة ).....(  تقدمت 

)حتت  للمقاوالت   )...( لل�سركة  الق�سائي  امل�سفي  ب�سفته   ).....( عليه  املدعى 

)...()ذات  ال�سركة  تاأ�سي�ص  مت  1976/8/17م  بتاريخ  اأنه  بها  ادعت  الت�سفية( 
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م�سوؤولية حمدودة( بني )...( وبني �سركة ).....(. واأنه لظروف قهرية اتفق ال�سريكان 

على اإعالن ت�سفية ال�سركة و�سدر قرار هيئة ح�سم املنازعات التجارية رقم )134( 

بتاريخ 1408/4/17هـ بهذا ال�ساأن. كما �سدر بتاريخ 1411/6/9هـ قرار هيئة ح�سم 

املنازعات التجارية مبدينة جدة بتعيني املدعى عليه م�سفيًا لل�سركة و�سميت مهامه 

على وجه التحديد كما هو مو�سح بالقرار وقد تقدم املدعى عليه بتقرير يوؤكد فيه على 

اأن بيان اإجمايل ما لل�سركة من حقوق  وما عليها من التزامات يو�سح مقدرة الت�سفية 

على ت�سوية اأو�ساعها مع الدائنني اإال اأنه ومن خالل امل�ستندات تبني لل�سركة املدعية 

بيعها  واأرا�سي مت  واالآالت  املعدات  امل�ستملة على  ال�سركة  اأ�سول  الت�سرف يف  اأنه مت 

بخ�سارة فادحة ترتب على ذلك خ�سارة مالية تقدر ب�ستة ماليني وخم�سمائة وخم�سة 

بجرب  عليه  املدعى  على  احلكم  وطلبت  ريااًل  وع�سرين  وثمانية  ومائتني  األفًا  و�ستني 

ال�سرر الذي حلق بها مبا ي�ساوي املبلغ املذكور، واأي طلبات اأخرى قد ت�ستجد. وقد 

اأحيلت الق�سية لهذه الدائرة فبا�سرت نظرها على النحو املو�سح بدفاتر ال�سبط حيث 

ح�سر عن املدعى عليه وكيله ال�سرعي )...( كما ح�سر املدعى عليه )...(. وكرر وكيل 

املدعية م�سمون ما ورد بعري�سة دعواه �سالفة الذكر وقد اأجاب املدعى عليه مبذكرة 

نفى فيها �سحة الدعوى وذكر اأن املوجودات مت بيعها قبل ت�سلمه الت�سفية بعدة �سنوات 

اإذ مت االإعالن عنها بتاريخ 1408/10/11هـ وبيعها من قبل امل�سفي ال�سابق ولي�ص له 

دخل يف ذلك واملدعية تعلم ذلك وقد حتفظت يف حني البيع على الطريقة التي مت بها 

ولذلك فهو يطلب رد الدعوى. وقد اأجابت املدعية مبذكرة ذكرت بها اأنها اأ�سارت اإىل 
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اأن الذي قام بالبيع هو امل�سفي ال�سابق واأ�سافت القول اأن امل�سوؤولية عن االأ�سرار التي 

حتققت تنعقد على عاتق املت�سبب �سواء باإحداثها اأو بعدم اتخاذ االإجراءات الالزمة 

ال�سركات  نظام  من   )219( املادة  اإىل  مذكرتها  يف  واأ�سارت  االأ�سباب.  من  للعديد 

عن  الناجمة  ال�سرر  عن  التعوي�ص  عن  امل�سوؤولية  اأن  يت�سح  با�ستقرائها  اأنه  وذكرت 

اأعمال امل�سفي ب�ساأن الت�سفية تقع على عاتق امل�سفي حتى ولو مل يتزامن اأداوؤه مع 

اأداء امل�سفي ال�سابق؛ الأنه منوط به اال�ستالم اجلدي واملو�سوعي. كما اأن ما مت من 

حتفظ ال يعفيه من امل�سوؤولية عن االأ�سرار. كما اأنه مل يقدم امل�سفي اجلرد املن�سو�ص 

عليه يف املادة )223( من النظام وتاأخر يف اال�ستالم من امل�سفي ال�سابق ومل يعرت�ص 

اأو يتخذ اأي اإجراءات حيال ما مت من بيع موجودات ال�سركة اأو اأ�سولها مثل املعدات اأو 

اأر�ص املفرزات وغري ذلك مما كبد الت�سفية وال�سركاء خ�سائر ج�سيمة ال قبل لل�سركة 

ب�سخ�سه  ولي�ص  ب�سفته  هي  امل�سفي  على  الدعوى  رفع  اأن  ذكر  كما  بها.  ملوكلته  اأو 

يف  الواردة  بطلباتهم  واحلكم  �سحتها  لعدم  امل�سفي  لطلبات  االلتفات  عدم  وطلب 

الئحة الدعوى. وقد اأجاب املدعى عليه باأن االأفعال املطالب بالتعوي�ص عنها متت من 

قبل امل�سفي ال�سابق وقد عني هو خلفًا له مبوجب حكم هيئة ح�سم املنازعات التجارية 

وقد ا�ستلم الت�سفية دون اأن يكون يف ال�سركة اأي موجودات اأو مبالغ نقدية وقد اأ�سارت 

هيئة ح�سم املنازعات التجارية اإىل هذا الو�سع ال�سيئ واأناطت به طلب اإعالن اإفال�ص 

ال�سركة اإذا ارتاأى ذلك كما اأنه لي�ص مت�سامنًا مع امل�سفي ال�سابق. ف�ساألت الدائرة 

املدعي عن م�ستنده يف مطالبة املدعى عليه فاأجاب باأن �سبب مطالبته يتمثل يف اأن 
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املدعى عليه ذكر اأنه يتحفظ على عملية البيع التي متت مبعرفة امل�سفي ال�سابق ومل 

اجلديد.  امل�سفي  وتعيني  ال�سابق  امل�سفي  عمل  اإنهاء  بني  زمني  فا�سل  هناك  يكن 

ومادام امل�سفي قد حتفظ على ت�سرف امل�سفي ال�سابق فاإنه كان يجب عليه اأن يتخذ 

االإجراء الالزم للنظر يف كيفية بيع االأ�سول، اإذ كان عليه اأن يبني االأ�سياء التي ت�سلمها 

من امل�سفي ال�سابق وميزانية الت�سفية كما ذكر اأنه يطلب اإدخال امل�سفي ال�سابق يف 

هذه الدعوى. وقدم للدائرة �سورة خطاب من موكلته بعر�ص نية �سراء املعدات بزيادة 

باأن هذا امل�ستند يثبت  البيع. فرد املدعى عليه  قدرها خم�سة ع�سر باملائة من قيمة 

عدم �سحة الدعوى وعلم املدعية ببيع املعدات وكان لها اأن تقيم دعاها على امل�سفي 

ال�سابق. ثم اكتفى الطرفان مبا �سبق لها من اأقوال. 

وحيث تبني للدائرة من اأقوال الطرفني اأن الذي قام بالت�سرف يف موجودات ال�سركة 

هو امل�سفي ال�سابق واأن املدعى عليه مل يبداأ دوره يف الت�سفية اإال بعد ذلك حني اعتزل 

عن  مل�ساءلته  مربرًا  جتد  ال  بذلك  والدائرة  بتعيينه.  قرار  ف�سدر  ال�سابق  امل�سفي 

ت�سرفات مل يتخذها هو ومتت ومل يكن قد ُعني للت�سفية بعد. وملا كان املقرر �سرعًا 

بالرف�ص.  ولذلك هو جدير  املدعية  فاإنه ال مربر لطلب  اأخرى  وزر  وازرة  تزر  اأنه ال 

الت�سامن  اأن  اإليه املدعية من نفي املادة )219( فال وجه له، ذلك  ا�ستندت  اأما ما 

املق�سود هو يف حال ما اإذا تعدد امل�سفون يف وقت واحد وهو ما مل يكن يف هذه الواقعة 
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اإذ مل ُيعني املدعى عليه اإال بعد خروج امل�سفي ال�سابق فكان ت�سرف كل منهم يف وقت 

واليته حتت م�سوؤوليته وحده ال �ساأن لالآخر به. كما ال يربر ذلك الطلب عدم اإعداد 

اجلرد اأو تراخي ت�سلم املدعى عليه من امل�سفي ال�سابق اإذ اإن ما يتم املطالبة به مت 

قبل الوقت املفرت�ص للت�سليم بل وقبل تعيني املدعى عليه م�سفيًا وقبل الوقت املحدد 

�سرعيًا  يقوم م�ستندًا  املدعية من مربرات ال  �ساقته  ما  وبالتايل فكل  الإعداد اجلرد 

يربر احلكم مبا طلبته. 

لذلك حكمت الدائرة: برف�س الدعوى. 

وباهلل التوفيق، 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 2/5630/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 128/د/جت/30 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1647/اإ�س/7 لعام1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/8/18هـ

1- �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة - قرار ال�ضركاء بالت�ضفية - طلب احلكم باعتماد 

قرار الت�ضفية - �ضروط الدعوى - �ضرط اخل�ضومة.

 مطالبة ال�سركاء )وهم اأنف�سهم املدعون( احلكم باعتماد قرارهم بت�سفية ال�سركة 

- ال�سركاء املدعون متثل ح�س�سهم ما يزيد على )84%( من راأ�ص مال ال�سركة - 

له  يجد  ال  دون وجود خ�سومة  الق�ساء  الت�سفية من  قرار  اعتماد  ال�سركاء  مطالبة 

�سندًا من نظام ال�سركات - اأثر ذلك: عدم نظامية طلب الت�سفية. 

جتاوز   - املال  راأ�س  اأرباع  ثالثة  اخل�ضائر  بلوغ   - الت�ضفية  اأ�ضباب   - ت�ضفية   -2

ال�ضركاء التوقيت النظامي التخاذ قرار الت�ضفية - اإفال�س.

 اأوجب النظام على ال�سركاء اتخاذ قرار الت�سفية اإذا بلغت اخل�سائر ثالثة اأرباع راأ�ص 

املال مع االلتزام ب�سداد ديونها حلفظ حقوق جميع االأطراف - ثبوت امتناع مراقب 

ح�سابات ال�سركة عن اإبداء راأيه يف قوائمها املالية لعدم تقدمي ال�سركاء للم�ستندات 

املثبتة خل�سارتها البالغة اأربعة اأ�سعاف راأ�ص املال - جتاوز ال�سركاء التوقيت النظامي 

اأحكام  حتت  يدخلها  املال  راأ�ص  اأ�سعاف  اخل�سائر  بلوغ  حتى  الت�سفية  قرار  التخاذ 

االإفال�ص - اأثره: �سدور قرار الت�سفية خمالفًا للنظام وترتتب امل�سوؤولية النظامية عن 

ديون ال�سركة - موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى. 
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بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )180( املادة 

1385/3/22هـ.

الئحة  املكرمة  مكة  مبنطقة  املظامل  ديوان  اإىل  وردت  اأنه  الدعوى  وقائع  تتح�سل 

 ).....( �سركة  ومن   ).....( وميثلها   ).....( �سركة  من  كل  من  املقدمة  الدعوى 

وميثلها ).....( بطلب ت�سفية وحل ال�سركة امل�سماة �سركة ).....( �سجل جتاري رقم 

)...( بتاريخ 1426/6/24هـ من مدينة جدة ب�سفتهم �سركاء يف ال�سركة ح�سب عقد 

اأعمالها وجتاوزت خ�سائرها )75%( من راأ�ص املال البالغ  تاأ�سي�سها حيث تعرثت يف 

اأقروا باالإجماع ت�سفية ال�سركة،  )5.000.000( خم�سة ماليني ريال واأن ال�سركاء 

الدعوى  فقيدت  ال�سركة،  الأعمال  م�سفيًا   )...( القانوين  املحا�سب  مكتب  وتعيني 

ق�سية بالرقم املبني مب�ستهل احلكم، واأحيلت اإىل هذه الدائرة فبا�سرت نظرها على 

النحو املبني بال�سبط. 

التنفيذي  املدير  االثنني 1429/2/3هـ ح�سر كل من )1( ).....( ب�سفته  وبجل�سة 

لل�سركة واأحد ال�سركاء، و)2( )...( عن ).....( كما ح�سر )3( )...( بوكالته عن 

ال�سريك ).....( كما ح�سر )4( )...( بوكالته عن ال�سريكة ).....( كما ح�سر )5( 
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)...( بوكالته عن ال�سريك ).....(. 

وفقًا  ال�سركة  ووكالة ت�سفية  اأ�سالة  االأوائل  االأربعة  وبهذه اجلل�سة طلب احلا�سرون 

ملا جاء يف حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية لل�سركاء بتاريخ 1428/6/1هـ املت�سمن 

ال�سركة  حلقت  التي  اخل�سارة  ب�سبب  اختياريًا  ال�سركة  ت�سفية  يف  ال�سركاء  رغبة 

وجتاوزت ن�سبة )%75(. 

وبجل�سة 1429/2/23هـ ح�سر )...( عن �سركة ).....( وح�سر )...( ال�سابق ذكره 

وح�سر )...( بوكالته عن ال�سريكني يف ال�سركة ).....(، واأكد احلا�سرون على طلب 

ت�سفية ال�سركة واعتماد ميزانيتها وح�ساباتها من املحا�سب القانوين )...( واأ�سافوا 

بجل�سة 1429/3/21هـ وبح�سور )...( بوكالته عن ال�سريكة ).....( وبح�سور )...( 

اعتماد  احلا�سرون  وطلب   ).....( ابنتي  و).....(   ).....( ال�سريكتني  عن  بوكالته 

ال�سركاء  قرار  على  بناء  مهمته  يف  للبدء  امل�سفي  وتوجيه  اختياريًا  ال�سركة  ت�سفية 

املوؤرخ يف 1428/6/1هـ

لل�سركة  التنفيذي  واملدير  ال�سريك  بوكالته عن   )...( وبجل�سة 1429/5/22هـ قدم 

تقرير  ون�سخة من م�سودة  القانوين )...(  املحا�سب  ).....( قدم خطابًا من مكتب 

التي  االإجراءات  تقدمي  الدائرة  فطلبت  الدعوى،  مبلف  اإيداعهما  وطلب  احل�سابات 

اتخذها جمل�ص اإدارة ال�سركة حيال ح�سول اخل�سارة وبيانها. 

 )...( معهم  ح�سر  كما  تعريفهم  ال�سابق  الوكالء  ح�سر  1429/5/30هـ  وبجل�سة 

عن  وكياًل  وب�سفته  ال�سابقة  ب�سفته   )...( وقدم   ).....( ال�سريكة  عن  بوكالته 
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ال�سريكة ).....( قابل �سورة من تقرير مراقب احل�سابات يف ال�سركة ذكر اأنه يو�سح 

اأربعة اأ�سعاف راأ�ص مالها وذلك يف ال�سنة االأوىل من عمر  اأن خ�سارة ال�سركة بلغت 

ال�سركة حيث جتاوزت خ�سارة ال�سركة مبلغ الع�سرين مليون ريال وذكر اأن املتقدمني 

يف هذه الدعوى بطلب ت�سفية ال�سركاء عددهم )9( من ال�سركاء البالغ جمموعهم 

)13( �سريكًا وتبلغ ح�سة ال�سركاء للذين اأقاموا هذه الدعوى ما ن�سبته )%84.04( 

من راأ�ص مال ال�سركة واأكد احلا�سرين على طلب وكيل املدير التنفيذي لل�سركة وطلبوا 

الف�سل يف الدعوى. 

وحيث الثابت اأن ال�سركاء املدعني يف هذه ال�سركة قد اقت�سر طلبهم يف هذه الدعوى 

على طلب اعتماد قرار ال�سركاء ال�سادر بتاريخ 1428/6/1هـ املوافق 2007/6/16م 

بت�سفية �سركة ).....( �سجل رقم )...( بتاريخ 1426/6/24هـ �سركة ذات م�سوؤولية 

حمدودة ومقرها مبدينة جدة. 

وحيث الثابت اأن الدائرة وهي ب�سدد الف�سل يف طلب املدعني يف هذه الدعوى وبعد 

الثانية من نتائج  ال�سركاء بت�سفية ال�سركة واملت�سمن يف الفقرة  االطالع على قرار 

الت�سويت الواردة به اأن ال�سركاء مل يوافقوا باالإجماع على ت�سفية ال�سركة اختياريًا. 

وحيث الثابت من عقد تاأ�سي�ص ال�سركة املودع �سورته مبلف الدعوى اأن راأ�ص مال ال�سركة 

)5.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإىل )100.000( ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة 
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وقيمة كل ح�سة )50( ريااًل مت توزيعها على ال�سركاء على النحو االآتي: 

الن�ضبة املئويةاالإجمايلقيمة احل�ضةعدد احل�ض�ساال�ضمم
)38.28()1914050( ريال)50( ريال)38281(�ضركة ).....(1
)6.1()306250( ريال)50( ريال)6125().....(2
)6.56()328100( ريال)50( ريال )6562().....(3
)4.38()218750( ريال)50( ريال)4375().....(4
)2.19()109400( ريال)50( ريال)2188().....(5
)1.75()87500( ريال)50( ريال)1750().....(6
)10.94()546900( ريال)50( ريال)10938().....(7
)3.83()191400( ريال)50( ريال)3828().....(8
)7.66()382800( ريال)50( ريال)7656().....(9

)12.50()625000( ريال)50( ريال)12500().....(10
)3.83()191400( ريال)50( ريال)3828().....(11
)1.97()98450( ريال)50( ريال)1969().....(12

)100%()5.000.000( ريال-----)100000(املجموع

وحيث الثابت اأن ال�سركاء يف هذه الدعوى املطالبون بت�سفية ال�سركة متثل ح�س�سهم 

ال�سركة  اأربعة من مدراء  ال�سركة ومن �سمنهم  راأ�ص مال  ما يزيد على )84%( من 

املو�سحة اأ�سماوؤهم يف �سجل ال�سركة وهم كل من ).....( و).....( و).....( و).....( 

من غري اأن يظهر اأمام الدائرة يف هذه الدعوى منازعة اأحد ال�سركاء يف قرار ال�سركاء 

ال�سركاء  االأمر الذي يجعل من تقدم  ال�سركاء  اأغلبية  املبني على اختيار  اإليه  امل�سار 

امل�سار اإليهم باعتماد قرار الت�سفية من قبل الق�ساء دون وجود خ�سومة طلبًا ال يجد 

له �سندًا من نظام ال�سركات، ون�ص املادة )180( من نظام ال�سركات اأجازت لكل ذي 

اإذا ا�ستمرت ال�سركة يف مزاولة ن�ساطها دون �سدور  اأن يطلب حل ال�سركة  م�سلحة 

قرار با�ستمرارها مع التزام ال�سركاء ب�سداد ديونها اأو حلها االأمر الذي يجعل من طلب 
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ال�سركاء يف هذه الدعوى ال ي�ستند اإىل النظام. 

الفرتة من  ال�سركة عن  تقرير مراقب ح�سابات  ومن ذلك  الدعوى  اأوراق  اإن  وحيث 

1429/5/30هـ  بجل�سة  ن�سخته  املقدم  2006م  دي�سمرب   31 وحتى  2005م  يوليو   31

لعدم  لل�سركة  املالية  القوائم  يف  راأيه  اإبداء  من  احل�سابات  مراقب  امتناع  املت�سمن 

من  من)8-1(  الفقرات  يف  واملو�سحة  خل�سارتها  املثبتة  للم�ستندات  ال�سركة  تقدمي 

 )20.189607( بلغ  اخل�سارة  �سايف  يف  اأي�سًا  واملت�سمن  احل�سابات  مراقب  تقرير 

ريااًل كما اأو�سح وكيل املدير التنفيذي لل�سركة باجلل�سة ذاتها اأن اخل�سارة بلغت اأربعة 

اأ�سعاف راأ�ص مال ال�سركة فالثابت اأن قرار ال�سركاء بت�سفية ال�سركة يف هذا الوقت 

قد جاء خمالفًا لنظام ال�سركات الذي اأوجب على ال�سركاء اتخاذ القرار يف حال بلغت 

ديون ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�ص املال باال�ستمرار يف ال�سركة مع االلتزام ب�سداد ديونها 

اأو حلها مما يظهر اأن القرار جاء متاأخرًا وخمالفًا للن�ص النظامي ويرتب امل�سوؤولية 

النظامية على امل�سوؤول عن ذلك وعن �سداد جميع ديون ال�سركة، ويجب على مديري 

ال�سركة  و�سع  حيال  النظام  يف  عليها  املن�سو�ص  االإجراءات  جميع  اتخاذ  ال�سركة 

الأن  �سحيحًا؛  بت�سفيتها  فيها  ال�سركة  قرار  كون  الدعوى  اأوراق  من  يظهر  ال  والتي 

اأحكام الت�سفية الواردة يف النظام تتناول اإجراءات ت�سفية ال�سركة ذات امل�سوؤولية 

اأرباع راأ�ص املال مما يجعل من ت�سفية ال�سركة  املحدودة يف حال بلوغ ديونها ثالثة 

حتقق غاية مق�سودة �سرعًا ونظامًا حلفظ حقوق االأطراف جميعهم، اأما احلال يف 

هذه ال�سركة فاإن ال�سركاء مل يتخذوا القرار يف وقته النظامي وجتاوزت ديون ال�سركة 
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احلد النظامي باأ�سعاف م�ساعفة مما يجعل ال�سركة تندرج حتت اأحكام االإفال�ص. 

لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى.

وباهلل التوفيق، 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 2/5759/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 510/د/جت/9 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1672/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/11/11هـ

�ضركة- ف�ضخ العقد - اإقرار - خطاأ عقدي- تعوي�س - ميني.

التي  باإلزام املدعى عليه بالتعوي�ص نتيجة ال�سرر واخل�سائر  مطالبة املدعي احلكم 

حلت مب�سنعه نتيجة اإن�ساء م�سنع اجلواالت داخل م�سنع �سركته وم�ساريف العمالة 

املن�سو�ص  �سراء احل�س�ص  بنود عقد  تنفيذ  دون  املربم معه  ال�سراكة  لف�سخه عقد 

عليها فيه بهدف التعامل مع ال�سركة االأجنبية منفردًا دون املدعي - ثبوت اأن ال�سركة 

لها مبديًا  بذلك يف خطابه  واأقر  للمدعي  يرجع  ب�سبب  العقد  بف�سخ  قامت  االأجنبية 

الأ�سباب  يرجع  التاأخري  واأن  املادية  لظروفه  التعاقد  تنفيذ  يف  التاأخري  عن  اعتذاره 

تخرج عن نطاق اإمكانات �سركته - ثبوت اأن ال�سركة االأجنبية خاطبت املدعي بف�سخ 

عليه  املدعى  باأن  االدعاء  ثبوت  عدم   - �سروطه  بتنفيذ  التزامه  عدم  ب�سبب  العقد 

ب�سرائه ح�سة كبرية يف ال�سركة االأجنبية و�سراكته فيها قام بتوجيهها لف�سخ التعاقد 

املدعى  �سركة  م�ستقلة عن  اعتبارية  �سخ�سية  لها  االأجنبية  ال�سركة  الأن  املدعي؛  مع 

تاأثريه على قرارها يف ف�سخ  اأ�سهمها ال يعني  عليه، وجمرد �سراء االأخري ح�سة من 

العقد مع املدعي �سيما مع عدم تقدمي املدعي بينة على ذلك ورف�سه ميني املدعى عليه 

على نفي اأن الف�سخ كان ب�سببه - موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى. 
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الدعوى  الئحة  بجدة  االإدارية  املحكمة  اإىل  ورد  اأنه  يف  الق�سية  هذه  وقائع  تتلخ�ص 

�سريكه  اأن  واملت�سمنة   ،)...( م�سنع  �سركة  عام  مدير   ).....( املدعي  من  املقدمة 

)...(واأقام  ب�سركة م�سنع  املعلومات اخلا�سة  على  قد ح�سل   ).....( عليه  املدعى 

عالقة جتارية مع �سركة )...( ب�سراء اأ�سهم وح�س�ص يف ال�سركة املاليزية مباليني 

اإلغاء االإتفاقية املوقعة بني )...( و�سركة )...( الدوالرات وقد كان هدفه من ذلك 

يف  املاليزية  وال�سركة  بجدة  اخلا�سة  �سركته  بني  املبا�سر  بالتعامل  لينفرد  املاليزية 

الن�ساط ذاته وتاأكيدًا لرت�سده )مب�سنع )...(( قدم مذكرته رقم )77/م/7( تاريخ 

التا�سعة  التجارية  الدائرة  واأع�ساء  رئي�ص  الف�سيلة  اأ�سحاب  اإىل  1428/11/8هـ 

بتاريخ   )3657( رقم  املنظورة  للق�سية  �سمها  فيها  طلب  بجدة  املظامل  ديوان  يف 

1429/1/26هـ وف�سخ عقد �سراكته يف �سركة م�سنع )...(دون تنفيذ بنود عقد �سراء 

احل�س�ص املن�سو�ص عليها يف املادة )هـ( ليتمكن من تنفيذ خمططه يف التعامل مع 

ال�سركة املاليزية منفردًا مع �سركته اخلا�سة باململكة وبعيدًا عن م�سنع )...(. 

وبعد �سراء املذكور للح�س�ص يف �سركة )...( املاليزية - وهي ال�سركة االأم ل�سركة 

)...( قامت ال�سركة املاليزية مبوجب خطابهم املوؤرخ يف 24/اأكتوبر/2007م باإلغاء 

ذلك  �سكل  وقد   .)...( مع م�سنع  ال�سريفني  اأمام خادم احلرمني  املوقعة  االإتفاقية 

الف�سخ خ�سارة كبرية لل�سناعة االإلكرتونية باململكة العربية ال�سعودية وتكبدت ال�سركة 
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خ�سائر ب�سبب اإن�ساء مبنى لت�سنيع اجلوال واإيجارات وتعيني عماله وم�ساريف اإعداد 

الدرا�سات الفنية والت�سويقية لت�سنيع وت�سويق اجلوال باالإ�سافة لهام�ص الربح الذي 

كان متوقعًا وقد بلغت خ�سائر ال�سركة اأكرث من اأربعني مليون ريال تقريبًا. علمًا باأن 

االإتفاقية املوقعة بني ال�سركاء ال�سعوديني واالأجانب متنع اأي �سريك من عمل مماثل 

الأعمال ال�سركة. وطلب تعوي�ص امل�سنع )...(  مببلغ اأربعني مليون ريال لل�سرر الذي 

ح�سل ب�سبب ت�سرفات ال�سريك ).....( املو�سحة اأعاله وكذلك منعه - من مزاولة 

اأو �سركاته من االأعمال التي تقوم بها �سركة م�سنع )...(  اأو لفروعه  اأعمال له  اأية 

ح�سب االإتفاقيات املوقعة بني ال�سركاء ال�سعوديني واالأجانب التي اطلع عليها املدعى 

اإىل هذه  اإحالتها  اإليه مت  امل�سار  بالرقم  الديوان ق�سية  ب�سجالت  قيدها  وبعد  عليه. 

ال�سبط حيث ح�سر  املو�سح يف حما�سر دفرت  النحو  فبا�سرت نظرها على  الدائرة 

اأمامها املدعي مدير امل�سنع ).....( ووكيل املدعى عليه/)...( وب�سوؤال املدعي عن 

دعواه كرر م�سمون الئحة دعواه ال�سالف ذكرها وطلب احلكم بالطلبات الواردة فيها، 

وب�سوؤال وكيل املدعى عليه اجلواب قدم مذكرة حا�سلها اأن الدعوى لي�ص لها اأية اأ�س�ص 

�سرعية اأو نظامية واأن الهدف منها االإ�سرار مبوكلنا بعد رفعه دعوى ف�سخ عقد البيع 

بعد  التا�سعة،  التجارية  الدائرة  اأمام  واملنظورة  ال�سركة  امل�سرتاة يف هذه  للح�س�ص 

اكت�سافه حقيقة تالعب االإدارة بامليزانيات ليتم ا�ستدراج رجال االأعمال للم�ساهمة يف 

هذه ال�سركة التي هي يف الواقع لي�ص لها ن�ساط فعلي اأو حقيقي. 

اأنها توؤيد دعواها فهي م�ستندات  اأرفقتها ال�سركة املدعية على  واأما امل�ستندات التي 
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م�سطنعة من قبلها وهي غري مقبولة وال ت�ستحق الرد عليها. وطلب يف ختام مذكرته: 

رد الدعوى لعدم �سحتها ومعاقبة املدعي وكالة على دعواه الكيدية واإلزام املدعي بدفع 

مبلغ وقدره )200.000( مائتا األف ريال اأتعاب املحاماة ويف جل�سة الحقة طلبت الدائرة 

من املدعي ما يثبت دعواه فقدم املدعي بجل�سة يوم االثنني املوافق 1429/4/1هـ مذكرة 

اإنه اإجابة لطلب الدائرة بيان ما يثبت اأن املدعى عليه ).....( قد ت�سبب  ذكر فيها 

بدخوله �سريكًا يف �سركة )...( املاليزية وهي ال�سركة االأم لـ)...(، يف ف�سخ االإتفاقية 

بني �سركة م�سنع )...( و�سركة )...(، بعد دخول املدعى عليه �سريكًا معهم و�سداد 

قيمة �سراء املذكور لالأ�سهم من ح�سابه اخلا�ص يف مدينة زيورخ يف �سوي�سرا فذكر اأن 

/4 بتاريخ  اأو�سح  املاليزية  التكنولوجية  لل�سناعات   )...( ل�سركة  الر�سمي  التقرير 

مايو/2007م اأن ).....( - هو ال�سريك رقم )9( يف قائمة حاملي االأ�سهم يف �سركة 

)...( لل�سناعات التكنولوجية املاليزية وميتلك عدد )3.662.200( �سهم واملغطى 

قيمتها من ح�سابه اخلا�ص يف زيورخ بدولة �سوي�سرا. وقد متت ترجمته للغة العربية 

وم�سادق عليه من جهات االخت�سا�ص كما اأو�سح اأن خمطط الهيكل التنظيمي ل�سركة 

�سركة  ن�سبة )30%( يف  اأنها متتلك  يو�سح  والذي   - التكنولوجية  لل�سناعات   )...(

)...( ومتتلك اأي�سًا �سركة �سناعة اجلوال بن�سبة )100%( وهي ال�سركة التي وقعت 

مع �سركة م�سنع )...( اتفاقية �سناعة اجلوال يف اململكة اإ�سافة اإىل اأن خطاب �سركة 

اأمام  املوقعة  االإتفاقية  اإلغاء  طلبهم  واملت�سمن  24/اأكتوبر/2007م  يف  املوؤرخ   )...(

خادم احلرمني ال�سريفني - امللك عبد اهلل - بتاريخ 31/يناير/2006م. الذي يثبت 
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املذكور - ميلك )10%( من  ال�سريك  الأن  االإلغاء يف 24/اأكتوبر/2007م؛  تاريخ  اأن 

ح�س�ص �سركة م�سنع )...(، واملادة )4( فقرة )اأ( يف عقد �سرائه للح�س�ص، توؤكد 

اطالعه وقبوله على االإتفاقية املوقعة بني ال�سركة وال�سركاء االأجانب وال اعرتا�ص منها 

عليها، وقد م�سى على �سراكته يف ال�سركة و�سرائه للح�س�ص يف �سركة م�سنع )...( 

اأكرث من عامني - ومل يعرت�ص على اأي بند من بنود ال�سركة. واأن املادة رقم )38( يف 

اتفاقية ال�سركاء االأجانب يف فقرة )عهود القيود التجارية(متنع اأي طرف وال فروعه 

القيام باأية اأعمال تكون مت�سابهة اأو مرتبطة مع االأعمال التي تقوم بها ال�سركة واأن 

املادة )3( متنع اأية �سريك من الدخول يف اأية ترتيبات مع اأي �سركة تناف�ص مبا�سرة 

اأو غري مبا�سرة مع اأعمال ال�سركة ال�سعودية واملذكور قد خالف العقد واالإتفاق وقام 

التي  نف�سها  ال�سركة  وهي  املاليزية،   )...( �سركة  يف  �سهم   )3.662.200( ب�سراء 

وقعت معنا اتفاقية نقل التكنولوجيا وت�سنيع اجلوال يف ال�سعودية واأن هدف �سريكنا 

).....( - من الدخول يف �سراكة مع ال�سركة املاليزية، هو اأن يتمكن من العمل معهم 

لها عالقة مع �سركة م�سنع  لي�ص  باعتبارها �سركة  ا�سم �سركته اخلا�سة  م�ستخدمًا 

)...(؛ والأنه بعد اأن اطلع على جميع تكنولوجيا �سناعة التليفزيون واجلوال ال�سعودي. 

معهم  املوقعة  االإتفاقية  الإلغاء  املاليزية  ال�سركة  على  ال�سغط  من   -  ).....( متكن 

الفاعلني يف �سركة  ال�سركاء  اأحد  اأن ).....( - هو  مع �سركة م�سنع )...( باعتبار 

)...( لل�سناعة التكنولوجية وهو يف قائمة اأعلى )30( م�ساهمًا من حاملي االأ�سهم 

املاليزية  لل�سركة   ).....( توجيهات  على  بناء  االإلغاء  كان  وقد  املاليزية  ال�سركة  يف 
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فاألغت ال�سركة االإتفاقية املوقعة بينهم وبني م�سنع التليفزيون وذلك مبوجب خطابهم 

املوؤرخ يف 24/اأكتوبر/2007م لينفرد بالعمل معهم خارج اإطار �سركة م�سنع )...(، 

والتي هو اأحد ال�سركاء فيها وهذه الت�سرفات من ال�سريك )...(- �سكلت للم�سنع 

خ�سارة كبرية ل�سركتنا ونطالبه بتعوي�ص �سركتنا مببلغ وقدره )40.000.000( ريال 

)اأربعون مليون ريال( مقابل اإن�ساء م�سنع اجلوال ال�سعودي يف داخل م�سنع ال�سركة 

وخطوط االإنتاج وقيمة الدرا�سات الفنية والدرا�سات الت�سويقية وقيمة اإيجار م�سنع 

اجلوال لل�سريك املاليزي وم�ساريف تعيني العمالة ومرتباتهم ملدة �سنتني مع تعطيل 

العمل يف ال�سركة. ثم طلب احلكم له بطلباته الواردة يف الئحة دعواه. 

اأقوال  املوافق 1429/5/1هـ، قدم وكيل املدعى عليه ردًا على  الثالثاء  وبجل�سة يوم 

املدعي ت�سمنت اأن املدعى عليه فعاًل قام ب�سراء اأ�سهم من �سركة )...( ال�سناعية 

اأمريكي( من �سوق االأ�سهم  األف دوالر  التكنولوجية تقدر قيمتها حاليًا بـ)خم�سمائة 

ال�سركة وهي  اأو مدير يف  ولي�ص ك�سريك موؤ�س�سة  ال�سوق  املاليزية كم�سارب يف هذا 

التقنية  وخدمات  ال�سيارات  �سناعات  منها  ومتنوعة  متعددة  ن�ساطات  ذات  �سركة 

والربامج املحا�سبية وغريها وذلك وفق ما ورد يف مذكرة املدعي. وال�سركة املوقعة 

مع املدعية اتفاقية ت�سنيع الهاتف اجلوال هي �سركة )...( وهي �سركة لها �سخ�سية 

اعتبارية م�ستقلة متامًا عن �سركة )...( لل�سناعات التكنولوجية. واملدعى عليه حتى 

تاريخه مل يقم باالإتفاق مع اأية �سركة لت�سنيع الهاتف اجلوال �سواء داخل اململكة اأم 

ومنها  اأ�سهم عاملية  اأ�سواق  املدعى عليه م�سارب يف عدة  اأن  يلزم من  وال  خارجها. 
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 )...( �سركة  منها  �سركات  عدة  يف  اأ�سهم  عدة  ميلك  اأنه  اأو  املاليزية  االأ�سهم  �سوق 

وبنك )...( اأن له عالقة باإدارة ال�سركات امل�ساربني با�سمها اأو حتى اأنه ميلك فر�ص 

راأيه عليهم. واملدعي يحاول اأن يدل�ص على الدائرة املوقرة باالدعاءات التالية الباطلة 

على النحو التايل: 

يف  ح�س�سًا  ا�سرتى  موكلي  اأن  ردها  ومذكرة  ادعائها  الئحة  يف  املدعية  ذكرت   -1

والهدف من هذا اخللط  اال�سم  بهذا  �سركة  يوجد  ال  باأنه  علمًا   )...( �سركة  اأ�سهم 

هو اإيهام الدائرة باأن ل�سركة )...( ال�سناعية التكنولوجية )...( هي نف�سها �سركة 

)...( وهذا �سلوك يعاقب عليه ممثل املدعية �سرعًا ونظامًا. 

2- قدم املدعي �سورة �سوئية مبهمة وغري مفهومة و�سماها اتفاقية ال�سركاء االأجانب 

ومل يو�سح ما عالقة موكلنا بها مما يوؤكد اأن الهدف من هذه الق�سية ما اأ�سرنا اإليه 

يف مقدمة هذه املذكرة. 

3- اإلقاءه التهم جزافًا ملوكلنا بتوجيه �سركة )...( باإلغاء االإتفاقية مع املدعية دون 

تقدمي بينة واحدة �سرعية مقبولة تثبت ذلك وتغا�سى متامًا عن االأ�سباب الواردة يف 

امل�ستند رقم )3( يف مذكرته  االإتفاقية والتي قدمها ممثل املدعية يف  اإلغاء  خطاب 

حمل الرد والتي اأكدت فيها �سركة )...( اأن اإلغاء االإتفاقية ب�سبب عدم تنفيذ املدعية 

التزاماتها ولتاأكيد هذه احلقيقة التي ي�ساأل عنها مدير ال�سركة وحده نقدم امل�ستند 

املر�سل من قبل املدعية اإىل �سركة )...( والذي يربر فيها عدم تنفيذ التزاماته بعدم 

قيام احلكومة ال�سعودية مبنحه مبالغ مالية للبدء يف الت�سنيع. 



928

4- اإن املدعية يف الئحة دعواها ذكرت اأن موكلنا ا�سرتى يف ال�سركة املاليزية اأ�سهمًا 

وح�س�سًا مباليني الدوالرات يف �سركة )...( )...( املاليزية وال�سركة املذكورة التي 

لي�ص لها وجود واملدعية حتاول اخللط يف اأ�سماء ال�سركات الإيهام الدائرة باأن موكلنا 

ا�ستحال  ما  وهذا  املدعية  مع  املوقعة  ال�سركة  وهي   )...( �سركة  يف  ح�س�سًا  متلك 

�سركة  يف  اأ�سهمًا  متلك  موكلنا  اأن  االأمر  وحقيقة  �سحته  لعدم  اإثباته  املدعية  على 

خم�سمائة   )500.000( وقدره  مببلغ  قيمتها  تقدر  للتكنولوجيا  ال�سناعية   )...(

اأمريكي فقط ال غري وال يوجد مقارنة بني عبارة ماليني الدوالرات التي  األف دوالر 

الدائرة  بالتدلي�ص على مقام  اأ�سلوب املدعية  يوؤكد  الواقع مما  ذكرتها املدعية وبني 

�سورة  عليه  املدعى  اأرفق  وقد  ال�سابقة  املذكرة  يف  الواردة  الطلبات  بكافة  ونتم�سك 

م�ستند مع ترجمته وهو خطاب مر�سل من الرئي�ص التنفيذي ل�سركة م�سنع )...( اإىل 

)...( رئي�ص �سركة م�سنع الهاتف اجلوال )...( وقد مت تزويد املدعي ب�سورة من 

املذكرة وامل�ستند املذكور مع ترجمته من مكتب معتمد ويف جل�سة يوم االأحد املوافق 

1429/6/11هـ قدم املدعي رد على املدعى عليه اأو رد فيه: 

اأن املدعى عليه يخلط يف الق�سايا ويقحم ق�سية مطالبة ال�سريك/)...( له ب�سداد 

باقي قيمة احل�س�ص املباعة له يف الق�سية رقم )3657( ليقحمها �سمن ق�سيتنا هذه 

واأما ادعاء وكيل املدعى عليه ).....( اأن موكله مل يقم باالإتفاق مع اأية �سركة لت�سنع 

اإن  الهاتف اجلوال داخل اململكة وخارجها فهو ادعاء باطل خمالف للحقيقة، حيث 

�سركة )...( التي ا�سرتى فيها املدعى عليه اأ�سهمًا من مهام اأعمالها ت�سنيع اجلوال 
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ثابت يوؤكد ذلك م�ستندات وخمطط �سركة )...( التكنولوجية املحدودة با�سم/�سركة 

)...( املحدودة ل�سناعة اجلواالت ))...(للجواالت( والتي ت�سنف نف�سها اأنها اأول 

�سركة حملية يف ماليزيا مملوكة ل�سناعة الهاتف اجلوال. وهذا دليل يثبت التدليل 

من املدعى عليه ).....( وما جاء يف مذكرته وما ذكرناه يثبت �سدق دعوانا �سدهم، 

على  تامة  اإدانة  دليل  وهذا  للحقائق  خمالفتهم  من  مذكرتهم  يف  جاء  ملا  �سحة  وال 

اإن حقيقة الدعوى هي �سراء املدعى  املدعى عليه بقيامهم بتقدمي معلومات كاذبة. 

جمال  يف  تعمل  )التي   )...( �سركة  يف  �سهم   )3.662.200( عدد   ).....( عليه 

هو  الن�ساط  وهذا  للجوال،   )...( �سركة  من   )%30( متلك  والتي  اجلوال(  �سناعة 

كاأحد  معهم  عليه  املدعى  ودخول  ال�سعودية.  يف  �سركتنا  به  تقوم  الذي  نف�سه  العمل 

مالك االأ�سهم وب�سفته يف االإدارة العليا ل�سركة )...( التي متتلك �سركة )...( التي 

وقعت مع م�سنع التليفزيون اتفاقية ت�سنيع اجلوال يف اململكة بح�سور خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبد اهلل، ورئي�ص الوزراء املاليزي ومتكن ).....( من ال�سغط على 

ال�سركة املاليزية وتاأثريه وت�سببه يف اإلغاء االإتفاقية املوقعة معهم و�سركة م�سنع )...(، 

باعتبار اأن ).....( هو اأحد ال�سركاء الفاعلني واملديرين يف �سركة )...( لل�سناعات 

يف  للمديرين  االأ�سهم  حاملي  من  م�ساهمًا   )30( اأعلى  قائمة  يف  وهو  التكنولوجية، 

اإلغاء االإتفاق كان بناء على توجيهات ).....( وبتاأثريه املبا�سر  اأن  ال�سركة املاليزية 

األغت ال�سركة املاليزية )...( االإتفاقية املوقعة بينهم وبني م�سنع )...( يثبت ذلك 

اإطار  اأكتوبر 2007م حتى ينفرد املذكور بالعمل معهم خارج  املوؤرخ يف 24  خطابهم 
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�سركة م�سنع )...(، والتي هو اأحد ال�سركاء فيها. ويالحظ اأن تاريخ االإلغاء يف 24 

اأكتوبر 2007م جاء بعد تاريخ دخول ).....(معهم بتاريخ 4/مايو/2007م وبعد تاريخ 

حتويل قيمة احل�س�ص من ح�سابه يف بنكه ب�سوي�سرا وكرر طلبه باحلكم له بطلباته 

الواردة يف الئحة الدعوى. ثم قرر طرفا الدعوى اأنه ال جديد لديهما غري ما قدماه 

باأن   ).....( املدعي  الدائرة  فاأفهمت  الدعوى  وطلبا احلكم يف  اأقوال  من  به  واأدليا 

بيناتهم غري كافية الإثبات الدعوى واأن له ميني املدعى عليه ).....( على نفي ت�سببه 

يف ف�سخ االإتفاقية املوقعة اأمام خادم احلرمني ال�سريفني فقرر باأنه يكتفي مب�ستنداته 

ويوؤكد اأنها كافية يف اإثبات الدعوى وقرر اأنه ال يطلب ميني املدعى عليه وال يقبل بها يف 

الوقت احلايل وطلب احلكم يف الدعوى بحالتها. 

وحيث اإن املدعي يطلب يف دعواه احلكم على املدعى عليه باإلزامه باأن يدفع ل�سركة 

- م�سنع)...(- تعوي�سًا مببلغ وقدره )اأربعون مليون ريال( مقابل ال�سرر واخل�سائر 

التي حلت ب�سركة م�سنع )...( من ت�سرفات ال�سريك املدعى عليه ).....( مقابل 

قيمة: اإن�ساء م�سنع اجلوال ال�سعودي يف داخل م�سنع ال�سركة وقيمة الدرا�سات الفنية 

والدرا�سات الت�سويقية وقيمة اإيجار م�سنع اجلوال لل�سركة املاليزية لت�سنيع اجلوال 

وم�ساريف تعيني العمالة ومرتباتهم ملدة �سنتني مع تعطيل العمل يف ال�سركة. اإ�سافة 
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اإىل منعه من مزاولة اأية اأعمال له اأو لفروعه اأو �سركاته من االأعمال التي تقوم بها 

�سركة م�سنع )...( وذلك ح�سب االإتفاقية املوقعة بني ال�سركاء ال�سعوديني واالأجانب 

والتي اطلع عليها املدعى عليه عند دخوله ك�سريك يف ال�سركة. 

وحيث اإنه با�ستقراء الدائرة الأوراق الق�سية وم�ستنداتها املرفقة مل يتبني لها ما يوؤيد 

دعوى املدعي بل اإنه قد ا�ستبان لها اأن �سبب ف�سخ االإتفاقية املذكورة ناجت ب�سبب املدعي 

ويوؤكد ذلك اخلطاب ال�سادر باللغة االإجنليزية من ال�سركة املدعية واملوجه اإىل �سركة 

)...( للرتجمة واملرتجم من مكتب معتمد املوؤرخ يف 2006/12/18م وقد جاء فيه: 

ت�سلمنا بتاريخ 2006/2/15م عقد �سناعة التقنية للهاتف )...( واملربمة بني �سركة 

بتاريخ  توقيعها  مت  والتي  املاليزي   )...( م�سنع  و�سركة  ال�سعودي   )...( م�سنع 

وزراء  ورئي�ص  ال�سريفني  اأمام خادم احلرمني  املوافق 2006/1/30م  1427/1/1هـ 

ظروف  نتيجة  تق�سري  من  جانبنا  من  حدث  عما  اعتذارنا  ونبدي  وناأ�سف  ماليزيا 

تاأخري  اإىل  اأدى  لل�سركة بجدة مما  املالية من احلكومة  اأملتها علينا مطالبنا  مادية 

تنفيذ العقد. ولرغبتنا يف تعجيل وت�سجيل االإيفاء ب�سروط العقد املربم فقد تقدمنا 

ال�سريفني ملنحنا مبلغًا وقدره ثالثون  بتاريخ 2006/5/23م بطلب خلادم احلرمني 

مع  بالتعاون  باململكة   )...( الهاتف  اتفاقية  تنفيذ  من  لنتمكن  �سعودي  ريال  مليون 

�سركة )...(. 

بغري  حدث  الذي  التاأخري  عن  وال�سديد  اخلا�ص  اعتذارنا  نقدم  اإننا  فيه:  ورد  كما 

اإرادتنا واخلارج عن نطاق اإمكاناتنا ويف الوقت ذاته نوؤكد رغبتنا يف موا�سلة جهودنا 
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لتنفيذ بنود و�سروط العقد املوقع بني ال�سركتني: لذا فاإننا نعترب هذا اخلطاب لكم من 

قبلنا مبثابة م�ستند ر�سمي ميكن اعتباره قانونيًا من جانب ال�سلطات ال�سعودية. وقد 

ذيل اخلطاب توقيع الرئي�ص التنفيذي ل�سركة م�سنع )...( ال�سعودي. كما اأن �سركة 

)...( قد وجهت خطابًا اإىل �سركة م�سنع )...( ال�سعودي موؤرخ يف 24 اأكتوبر 2007م 

طلبت فيه اإنهاء االإتفاقية املربمة بني ال�سركتني املوقعة يف 1427/1/1هـ وذلك ب�سبب 

عدم التزام �سركة م�سنع )...( ال�سعودي بتنفيذ املواد وال�سروط املن�سو�ص عليها يف 

االإتفاقية وقد مت تذييل اخلطاب املذكور بتوقيع رئي�ص �سركة )...(. وحيث تبني من 

خالل ما �سبق بيانه اأن ف�سخ االإتفاقية كان ب�سبب املدعي ذاته وتق�سريه يف تنفيذ بنود 

و�سروط االإتفاقية وبالتايل فاإن امل�سوؤول عن عدم تنفيذ تلك البنود هو مدير �سركة 

م�سنع )...( ال�سعودي وال يتعدى خطاأه لغريه وال ينال من ذلك ما ذكره املدعي من 

اأن املدعى عليه �سريك يف �سركة )...( واأنه قام بتوجيه �سركة )...( الإلغاء االإتفاقية 

اإذ اإن ال�سركة املوقعة مع املدعي االإتفاقية هي �سركة )...( وهي �سركة ذات �سخ�سية 

اإدارة  اعتبارية م�ستقلة عن �سركة )...( وبالتايل فاإن املدعى عليه ال �سلطان له يف 

�سركة )...(، اإ�سافة اإىل اأنه مل يقدم بينة �سريحة وا�سحة تثبت اأن املدعى عليه هو 

املت�سبب يف ف�سخ االإتفاقية ونقي�ص ما هو وارد يف اخلطاب ال�سادر من �سركة م�سنع 

)...( ال�سعودي اإىل �سركة )...( املاليزية امل�سار اإليه �سابقًا، والذي اأقر املدعي فيه 

باأن �سبب االإخالل ببنود العقد هو عدم قيام احلكومة ال�سعودية مبنحه املبالغ املالية 

التي طلبها. وحيث نفى املدعى عليه وكالة الدعوى وقرر اأنه ال �سحة لها مطلقًا واأنه مل 



933

يت�سبب يف ف�سخ االإتفاق واأنه ال يلزم من �سرائه لبع�ص اأ�سهم ال�سركة املاليزية ت�سببه 

يف ف�سخ االإتفاق مع املدعية بل اإن الثابت اأن الف�سخ كان ب�سبب اأن اإدارة امل�سنع مل تِف 

بالتزاماتها وحيث طلبت الدائرة من املدعي اإثبات دعواه وتقدمي ما يدل على اأن املدعى 

عليه ت�سبب يف ف�سخ العقد حقيقة وحيث ذكر وكيل املدعى عليه اأن موكله املدعى عليه 

قد قام ب�سراء االأ�سهم من �سركة )...( ال�سناعية التكنولوجية )...( كم�سارب يف 

ال�سوق املاليزية ولي�ص ك�سريك اأو مدير وال يعني يف احلقيقة اأن امل�ساربني يف البور�سة 

لي�ص لهم عالقة باإدارة ال�سركات امل�ساربني باأ�سهمها اأو التاأ�سري على قراراتها؛ الأن 

لها ذمتها املالية امل�ستقلة عن ذمم ال�سركاء فيها ولها اأنظمة وعقود حتكمها وملا كانت 

ال�سركة التي ا�سرتى فيها املدعى عليه ذات ن�ساطات متعددة ومتنوعة ولي�ست ح�سرًا 

على �سناعة اجلوال و�سناعة التليفزيون. وحيث اإن ما ذكره املدعي من بينات على 

دعواه اأقوال مر�سلة ال ترقى اإىل درجات االإثبات ومل جتد فيها الدائرة ما يدل على 

بيناته غري مو�سلة وغري كافية يف  باأن  املدعي  الدائرة  اأفهمت  الدعوى وحيث  ثبوت 

اإثبات دعواه واأنه لي�ص له اإال ميني املدعى عليه على نفي ب�سببه يف ف�سخ العقد وحيث 

قرر املدعى عليه باأنه ال يقبل بيمني املدعى عليه ويكتفي ببيناته وملا كان االأمر كذلك 

فاإنه يتعني احلكم برف�ص الدعوى لعدم ثبوتها. 

لذلك حكمت الدائرة: برف�س الدعوى ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

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



934

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية 4/459/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 95/د/جت/18لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 200/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/3/16هـ

�ضركة م�ضاربة - يد امل�ضارب - ثبوت اخل�ضارة - اإقرار بنكي- ميني.

بني  العقد   - امل�ساربة  مال  راأ�ص  كامل  باإعادة  عليه  املدعى  اإلزام  املدعي  مطالبة 

الطرفني عقد �سركة م�ساربة دفع فيها املدعي ماله كونه رب املال اإىل املدعى عليه 

كونه م�ساربًا، وامل�ساربة بطبيعتها حتتمل الربح واخل�سارة وعلى ذلك اتفقا - االأ�سل 

خ�سارته  عليه  املدعى  اإثبات   - يتعدى  اأو  يفرط  مل  ما  ي�سمن  وال  اأمني  امل�سارب  اأن 

وتقدميه اإقرارًا من البنك مبديونيته له مببلغ مليون و�ستمائة األف رياٍل وحلفه اليمني 

بخ�سارته بناًء على طلب املدعي - موؤدى ذلك: ا�ستحقاق املدعي ما تبقى من راأ�ص 

ماله فقط. 

وتتلخ�ص وقائع الدعوى يف الئحة دعوى قدمها املدعي ).....(، مفادها اأنه �سلم املدعى 

عليه ).....( مبلغًا من املال وقدره مائتا األف ريال، ليقوم املدعى عليه با�ستثمارها 

يف االأ�سهم ال�سعودية - اجلائزة �سرعًا-، ويذكر اأنه طالب املدعى عليه باإعادة املبلغ 

املبلغ حمل  برد  املدعى عليه  باإلزام  املدعي دعواه  ولكنه رف�ص ذلك، وختم  املذكور 
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الدعوى. وب�سوؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي اأفاد باأن ما يدعيه املدعي �سحيح، 

حيث اإنه �ساهم معه باملبلغ املذكور �سالفًا، واأنه مت ت�سغيل املبلغ يف حمفظته، واأفاد باأنه 

�سلم املدعي اأرباحًا تقدر مببلغ )48700( ثمانية واأربعني األفًا و�سبعمائة ريال، ولكن 

جرى  ال�سوق  انهيار  وبعد  باملائة،  ت�سعني   )%90( بن�سبة  ذلك  بعد  خ�سرت  املحفظة 

ت�سفية املحفظة من قبل البنك؛ الأن عليه قر�ص متويل مببلغ اأربعة ع�سر مليون ريال، 

وبالتايل اأ�سبح مدينًا للبنك مببلغ مليون و�ستمائة األف ريال. ثم �سئل املدعى عليه عن 

الن�سبة املتبقية بعد اخل�سارة وقبل ت�سفية املحفظة، فاأجاب بقوله: اأن الن�سبة املتبقية 

كانت )10%( ع�سرة يف املائة. 

وبعد �سماع املدعي لذلك طلب ميني املدعى عليه باخل�سارة، فاأق�سم باهلل العظيم باأنه 

مل يتبَق من راأ�ص مال املدعي �سوى )10%( ع�سرة يف املائة وهو ما يعادل )20000( 

ع�سرون األف ريال، ثم قرر املدعي القناعة بذلك. 

بناًء على ما تقدم من دعوى املدعي وحيث اإن امل�ستقر ق�ساًء اأن حتديد االخت�سا�ص 

بعدم  الدائرة  اأمام  يدفع  مل  ولو  للمو�سوع  التعر�ص  قبل  بحثها  يجب  اأولية  م�ساألة 

من  االخت�سا�ص  اأن  اإىل  ذلك  ومرد  عليها،  املطروحة  املنازعة  بنظر  اخت�سا�سها 

من  طلب  على  لها  الدائرة  ت�سدي  يتوقف  ال  الذي  العام  بالنظام  املتعلقة  امل�سائل 

اخل�سوم، وحيث اإن الدائرة التجارية خمت�سة بنظر املنازعات املتعلقة بال�سركات، 
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و�سركة امل�ساربة من ال�سركات املن�سو�ص عليها يف الفقه االإ�سالمي؛ لذا فاإن الدائرة 

تكون خمت�سة بنظر هذه الدعوى. 

ويف املو�سوع فاإن الثابت من الدعوى اأن املدعي دفع ماله - كونه رب املال - اإىل املدعى 

اتفقا،  ذلك  وعلى  واخل�سارة  الربح  حتتمل  امل�ساربة  وهذه   - م�ساربًا  كونه   - عليه 

للبنك  مبديونيته  البنك  من  اإقرار  مبوجب  خ�سارته  اأثبت  عليه  املدعى  اأن  والثابت 

وقدرها مليون و�ستمائة األف ريال وحيث اإن الفقهاء قد ن�سوا على اأن امل�سارب اأمني 

وال ي�سمن ما مل يفرط اأو يتعَدّ عليه فقد راأت الدائرة اأخذ ميني املدعى عليه على ما 

يدعيه من اخل�سارة بناًء على طلب املدعي، وبناًء عليه انتهت الدائرة اإىل ا�ستحقاق 

املدعي ملا تبقى من راأ�ص ماله وهو )10%( من راأ�ص املال اأي ما يعادل ع�سرين األف 

ريال. 

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليه ).....( باأن يدفع للمدعي ).....( مبلغاً 

وقدره )20.000( ع�ضرون األف ريال؛ وذلك ملا هو مبني باأ�ضباب هذا احلكم. 

وباهلل التوفيق، 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 1/2423/ق لعام 1424هـ
رقم احلكم االبتدائي 223/د/جت/2/لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 292/اإ�س/7/لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/3/29هـ

ال�ضروط يف   - ا�ضم جتاري  تنازل عن   - تنازل عن عالمة جتارية   - �ضركة  �ضراء 

العقد - جهالة - بطالن ال�ضرط - تعوي�س - اأركان التعوي�س. 

الت�سرف  من  بتمكينها  امل�سفي  مواجهة  يف  عليها  املدعى  الزام  املدعية  مطالبة 

باال�سم التجاري والعالمة التجارية وتعوي�سها عما حلقها من اأ�سرار - ثبوت �سراء 

املدعية لل�سركة املدعى عليها حتت الت�سفية وا�سمها وعالمتها التجارية - ا�سرتاط 

العقد بقاء اال�سم والعالمة التجارية حتت يد املدعى عليها حلني انتهاء الت�سفية - 

اإطالق ال�سرط دون حتديد مدة معقولة وعدم تنازل املدعى عليها عن اال�سم والعالمة 

التجارية للمدعية طوال اأكرث من خم�سة ع�سر عامًا بحجة عدم انتهاء الت�سفية يعترب 

خمالفًا لالأعراف التجارية لت�سمنه مدة جمهولة وفيه �سرر كبري باملدعية وال�سرر 

اإ�سقاط ال�سرط واإلزام م�سفي املدعى عليها بالتنازل عن اال�سم  اأثر ذلك:  يزال - 

ت�سجيلهما  من  املدعية  ومتكني  املخت�سة  اجلهات  اأمام  التجارية  والعالمة  التجاري 

وقوعه  حقيقة  ناحية  من  ال�سرر  لثبوت  مو�سلة  بينة  املدعية  تقدمي  عدم   - با�سمها 

عدم  يعني  التجارية  والعالمة  اال�سم  ا�ستعمال  من  امل�سفي  حرمان   - مقداره  اأو 

ا�ستطاعته ا�ستكمال اأعمال الت�سفية - اأثر ذلك: بقاء اأحقية م�سفي ال�سركة املدعى 
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الت�سفية  اأعمال  انتهاء  حتى  التجارية  والعالمة  التجاري  اال�سم  با�ستعمال  عليها 

ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات الطرفني. 

بتاريخ  اأنه  يف  اأوراقها  على  االطالع  من  يبني  ح�سبما  الدعوى  وقائع  تتح�سل 

1424/8/17هـ تقدم )...( بالوكالة عن ال�سركة ).....( بدعوى �سد املدعى عليها، 

واأحيلت  اأعاله،  اإليه  امل�سار  بالرقم  ق�سية  الديوان  �سجالت  يف  الدعوى  قيدت  وقد 

اإىل هذه الدائرة يف 1424/8/22هـ لنظرها، وقد كان  ب�سرح معايل رئي�ص الديوان 

حا�سل ما جاء فيها: اأن املدعية تعاقدت مع املدعى عليها حتت الت�سفية ل�سراء م�سنع 

�سركة ).....( بالريا�ص واملجمع ال�سكني التابع له وفقًا ل�سروط البيع والتنازل املربم 

يف 1413/7/18هـ ومت ت�سليمه للمدعية وفق حم�سر الت�سليم املعقود بني الطرفني يف 

1413/7/25هـ، وقد ت�سمنت االإتفاقية املربمة بني الطرفني يف 1413/7/18هـ يف 

التجارية  وال�سمة  التجاري  اال�سم  با�ستعمال   )...( للمدعية  ال�سماح  الثانية  فقرتها 

وقد  للمدعية،  التنازل عنهما  �سيتم  بالت�سفية  ال�سركة  انتهاء  ل�سركة ).....( وعند 

�سرعت املدعية اآنذاك يف طلب ت�سجيل العالمة واال�سم التجاري والن�سر يف اجلريدة 

العالمة  تلك  ت�سجيل  على  اعرت�ص  عليها  للمدعى  ال�سابق  امل�سفي  اأن  اإال  الر�سمية، 

وال�سمة التجارية بحجة اأن الت�سفية مل تنف�ص بعد، وقد انتظرت املدعية طوياًل اإال اأن 

الت�سفية مل تنته بعد، واأفاد م�سفي ال�سركة احلايل اأن الت�سفية م�ستمرة و�ست�ستغرق 
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وقتًا طوياًل وغري حمدد، وذكر املدعي اأن املدعية عند التعاقد مل تكن تت�سور اأن تطول 

مدة الت�سفية حوايل خم�سة ع�سر عامًا ثم ال تنتهي الت�سفية، ومل يكن مت�سورًا لها 

اأن يعطل حقوق ال�سركة امل�سرتية واملالكة االآن للم�سنع بحجة اأن الت�سفية مل تنته، اأو 

اأن يرتك اال�سم التجاري وال�سمة التجارية عر�سة لالعتداء عليهما طيلة هذه ال�سنني 

اأن يكون  اأو حتى امل�سفي، ودون  من قبل ال�سركات املناف�سة، دون معار�سة من اأحد 

للم�سرتي القدرة على االعرتا�ص ب�سبب عدم الت�سفية وعدم احل�سول على التنازل، 

وطلب املدعي وكالة يف ختام دعواه احلكم باإلزام املدعى عليها يف مواجهة امل�سفي 

وذلك  التجارية  وال�سمة  التجاري  باال�سم  الت�سرف  يف  حقها  من  املدعية  بتمكني 

بالتنازل عنهما وال متانع املدعية يف ا�ستعمال املدعى عليها لهما طاملا اأن الت�سفية مل 

تنته، وتعوي�ص املدعية عن االأ�سرار املتحققة وامل�ستمرة طيلة هذه ال�سنني جراء امتناع 

التجاري  واال�سم  التجارية  العالمة  بت�سجيل  ال�سماح  عن  املربر  غري  عليهما  املدعى 

للم�سنع اململوك بال�سراء لل�سركة املدعية، وقدمت املدعية عددًا من �سور م�ستندات. 

وقد اأجاب املدعى عليه وكالة عن الدعوى وم�سفي املدعى عليها احلايل: اأنهما يريدان 

اإدخال امل�سفي ال�سابق )...( طرفًا مدعى عليه يف الدعوى باعتبار اأن لديه م�ستندات 

واأوراق تخ�ص ال�سركة حتت الت�سفية تظهر وجه احلق يف املطالبات التي توجه �سد 

املدعى عليها، واأن امل�سفي احلايل قد طلب تلك االأوراق من امل�سفي ال�سابق )...( 

ومل ي�ستجب، وقرر امل�سفي اأنه بعد ا�ستالمه لهذه االأوراق �سوف يجيب على الدعوى. 

وقد عقب املدعي وكالة: اأنه يطلب اإجراًء عاجاًل لرفع ال�سرر عن املدعية والذي يقع 
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التجارية  والعالمة  التجاري  اال�سم  حتت  وبيعه  ملنتجها  االآخرين  تقليد  جراء  عليها 

مو�سوع الدعوى، كما اأن امل�سفي ال�سابق قد انتهت �سفته ولن يفيد اإدخاله يف الدعوى. 

وبعد اأن با�سرت الدائرة نظر الدعوى يف عدة جل�سات ح�سرها املدعي وكالة )...(، 

وعن املدعى عليها وكالة )...( وم�سفي املدعى عليها )...(، حيث ترافع الطرفان 

وتبادال املذكرات وقدم املدعي وكالة عددًا من امل�ستندات التي يدلل بها على اأقواله 

اأمام الدائرة، واأو�سح كل منهما وجهة نظره يف الدعوى، ثم مت�سك كل منهما بطلباته. 

وبتاريخ 1425/2/23هـ �سدر حكم هذه الدائرة رقم )27/د/جت/2( لعام 1425هـ 

التجاري  والعالمة  التجاري  اال�سم  ت�سجيل  يف   ).....( ال�سركة  باأحقية  ق�سى  الذي 

).....( با�سمها، ورد ما عدا ذلك من طلبات للطرفني، وقد اعرت�ست املدعى عليها 

على احلكم فرفعت االأوراق اإىل هيئة التدقيق التي اأ�سدرت حكمها رقم )475/ت/3( 

اإىل  الق�سية  واإعادة  البيان،  �سالف  الدائرة  نق�ص حكم هذه  املت�سمن  لعام 1426هـ 

الدائرة ملعاودة نظرها. 

يف  اأولها  كان  جل�سات  عدة  يف  جمددًا  الدعوى  نظر  الدائرة  با�سرت  اأن  وبعد 

اأ�سباب نق�ص حكمها ال�سابق، و�ساألت  1426/4/21هـ اأطلعت خاللها الطرفني على 

الدائرة وكيل امل�سفي عما اإذا كانت ال�سركة حتت الت�سفية ال تزال ت�ستخدم اال�سم 

يف  يتم  ذلك  فهل  ت�ستعملهما  كانت  واإذا  ال؟  اأم  املنازعة  حمل  التجاريني  والعالمة 

اجلديدة  االأعمال  وهل  جديدة؟  اأعمال  يف  اأم  الت�سفية  قبل  ن�ساأت  التي  االأعمال 

اأعمال جديدة ال عالقة لها با�ستكمال  اأم هي  اأعمال الت�سفية؟  من لوازم ا�ستكمال 
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اأعمال الت�سفية؟ مع تقدمي امل�ستندات املثبتة لكل جواب على حدة، حيث قدم بجل�سة 

1426/11/9هـ مذكرة بجوابه على اأ�سئلة الدائرة جاء فيها: 

اأمام كافة  بتمثيلها  ال�سركة  الت�سفية يقوم م�سفي  العامة الأحكام  للقواعد  اأنه وفقًا 

اجلهات احلكومية واالأهلية والق�سائية بجميع اأنواعها ودرجاتها واأمام الغري ب�سفة 

عامة، وللم�سفي �سلطات وا�سعة للقيام باالأعمال التي من �ساأنها الو�سول اإىل ت�سفية 

ال�سركة ت�سفية عادلة وت�سوية حقوق جميع من لهم عالقة بال�سركة، ويقت�سي قيام 

امل�سفي مبهمته خماطبة كافة اجلهات املعنية املخت�سة ومنها االإدارة العامة لل�سركات 

التي تلزم امل�سفني باأن يكون تخاطبهم معًا على مطبوعات ال�سركة م�سافًا اإىل اال�سم 

املدعى  مطبوعات  على  ثابتة  التجارية  العالمة  كانت  وملا  الت�سفية(،  )حتت  عبارة 

عليها كما هو مبني مبذكراتها والئحة اعرتا�سها املودعة ملف الدعوى، االأمر الذي 

يوؤكد ا�ستمرار امل�سفي يف ا�ستخدام العالمة التجارية مو�سوع النزاع. 

حيث اإن الت�سفية وفقًا لن�ص املادة )223( من نظام ال�سركات ال تنتهي اإال بت�سديق 

النتهاء  امل�سفني  و�سهر  الت�سفية  ختامي  ح�ساب  على  العامة  اجلمعية  اأو  ال�سركاء 

املوؤرخ 1413/7/18هـ املطالبة  االإتفاق  لبنود  نفاذًا  للمدعية  فاإنه ال يحق  الت�سفية، 

بنقل ملكية العالمة التجارية لل�سركة املدعى عليها اإال بعد �سهر انتهاء ت�سفيتها. 

واأ�ساف اأن نية الطرفني اجتهت اإىل اإرجاء نقل ملكية العالمة التجارية حتى انتهاء 

الت�سفية، و�سرح ذلك بقوله: اإن املادة )34( من نظام العالمة التجارية اأرجعت نقل 

ملكية العالمة و�سروطه اإىل اتفاق الطرفني حيث ن�ست املادة على اأنه: )اإذا انتقلت 
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ملكية املحل التجاري اأو م�سروع اال�ستغالل الذي ت�ستخدم العالمة يف متييز منتجاته 

اأو خدماته دون اأن تنتقل ملكية العالمة ذاتها فاإنه يجوز ملن ظلت العالمة التجارية 

يف ملكيته اال�ستمرار يف ا�ستعمال هذه العالمة بالن�سبة للمنتجات اأو اخلدمات التي 

من  الثاين  البند  ن�ص  كان  ملا  واأنه  ذلك(،  غري  على  يتفق  مل  ما  اأجلها  من  �سجلت 

)ال�سركة  للم�سرتي  "ال�سماح  االآتي:  على  ين�ص  1413/7/18هـ  يف  املوؤرخ  االإتفاق 

انتهاء  وعند   ).....( ل�سركة  التجارية  وال�سمة  التجاري  اال�سم  با�ستعمال  املدعية( 

ال�سركة بالت�سفية �سيتم التنازل عنهما للم�سرتي"، كما ن�ص البند الثالث من االإتفاق 

على النحو التايل: "ينح�سر البيع يف م�سنع ال�سركة بالريا�ص وموجوداته املدونة يف 

بيان االأ�سول التي زود امل�سرتي بن�سخة منها والتي ت�ستمل املباين ومعدات الت�سنيع 

واملكاتب واملفرو�سات وقوالب الت�سنيع"، ويت�سح من ظاهر الن�سني �سالفي الذكر اأن 

بالريا�ص كجزء من ممتلكات  ال�سركة  بيع م�سنع  ين�ص فقط على  االإتفاق  مو�سوع 

املدعى عليها مبوجوداته املادية الواردة يف بيان االأ�سول التي ا�ستلمت املدعية ن�سخة 

وقوالب  واملفرو�سات  واملكاتب  الت�سنيع  ومعدات  املباين  يف  تنح�سر  والتي  منه، 

اأو حماًل جتاريًا  الت�سنيع ومل يقع االإتفاق على بيع ال�سركة بكاملها كمن�ساأة جتارية 

مبقوماته املادية واملعنوية، ويوؤكد ذلك التف�سري الظاهر من �سياغة االإتفاق اأن املدعى 

عليها اإبان اإبرام االإتفاق امل�سار اإليه كانت متتلك م�سنعني اأحدهما مبدينة الريا�ص 

وهو الذي ان�سب عليه االإتفاق واالآخر مبدينة الدمام ومل ي�سمله االإتفاق ومن ثم فال 

يرتبطان  اإمنا  الدعوى  مو�سوع  التجارية  والعالمة  التجاري  اال�سم  باأن  القول  ميكن 
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مب�سنع الريا�ص دون م�سنع الدمام. 

اأن اال�سم  وباالإ�سافة ملا تقدم فاإن اأحكام االأنظمة واالأعراف التجارية جتريان على 

اللذان  وهما  التجارية  للمحال  اجلوهرية  املعنوية  املقومات  من  التجارية  والعالمة 

اإمنا  التجارية  والعالمة  التجاري  واال�سم  التجارية،  املحال  مييزانها عن غريها من 

مينحان للمن�ساآت واملحال املكت�سبة لل�سخ�سية املعنوية باعتبارهما من حقوق امللكية 

ذاته  املعنوي  بال�سخ�ص  ويرتبطان  عنا�سرها  من  وعن�سرين  وال�سناعية  التجارية 

فيهما  الت�سرف  يجوز  فال  ذلك  وعلى  العام  كيانه  من  بجزء  ولي�ص  وعدمًا  وجودًا 

اإال مبنا�سبة الت�سرف يف املحل التجاري ذاته، فاإذا ُفر�ص وكان ل�سركة )...( مثاًل 

عدة م�سانع ومن بينهما م�سنعني اأحدهما يف مدينة جدة واالآخر يف مدينة الريا�ص 

تنازلت عند  باأنها  القول  ي�ست�ساغ  ببيع م�سنعها يف مدينة جدة فال  ال�سركة  وقامت 

بيع م�سنعها املذكور عن ا�سم )...( وعالمتها التجارية ذلك اأن هذا اال�سم يرتبط 

يكت�سب  ال  امل�سنع  واأن  خا�سة  فقط  مب�سنعها  ال  املعنوية  ال�سخ�سية  ذات  بال�سركة 

�سخ�سية معنوية م�ستقلة عن �سخ�سية ال�سركة املالكة له متنحه ال�سالحية لك�سب 

احلقوق  المتالك  القابلية  هي  املعنوية  فال�سخ�سية  بالواجبات  وااللتزام  احلقوق 

وحتمل الواجبات، وملا كانت املدعية واملدعى عليها يعلمان فحوى تلك االأحكام جيدًا 

فلم يكن اأمامهما �سوى االإتفاق على الوعد بتنازل املدعى عليها عن اال�سم التجاري 

والعالمة التجارية لها عند انتهاء ال�سركة بالت�سفية ذلك اأن الوقت الذي تنتهي فيه 

ال�سركة بالت�سفية يعا�سر انق�ساء ال�سخ�سية املعنوية لل�سركة وي�سبح عندها من حق 
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ال�سركة التنازل عن اال�سم الذي كان مييزها عن غريها، وهذا هو املق�سد احلقيقي 

للطرفني الذي يظهر جليًا من �سياغة بنود العقد. 

على  "املوؤمنني  باأن  تق�سي  ال�سرعية  القاعدة  اأن  على  خالف  ال  اأنه  امل�سفي:  وقال 

�سروطهم" وال خالف اأي�سًا على اأن االإتفاق عقد ملزم للجانبني يلزم طرفيه مبا ورد 

فيه من �سروط واأحكام اإال ما كان منها قد اأحل حرامًا اأو حرم حالاًل، وتطبيقًا لذلك 

وباأعمال تلك القاعدة على واقعات الدعوى فاإنه يتعني على كل الطرفني االمتثال اإىل 

ما ورد ببنود االإتفاق املوؤرخ 1413/7/18هـ وااللتزام بها بعد اأن ارت�سياه باإرادتهما 

احلرة املعتربة �سرعًا واللتني اجتهتا وقت اإبرام االإتفاق اإىل ذلك االلتزام، واإذا كان 

ذلك وكان البند الثاين من االإتفاق قد جرى على ال�سماح للمدعية با�ستعمال اال�سم 

التجاري وال�سمة التجارية للمدعى عليها فقط وتاأجيل التنازل عنهما اإىل الوقت الذي 

تنتهي فيه ال�سركة بالت�سفية، فاإنه ال يجوز اإلزام املدعى عليها بالتنازل عن ا�سمها 

وعالمتها التجارية اإال عند حتقق ال�سرط بحلول هذا االأجل فقط، وال ينال من ذلك 

الت�سفية  االنتهاء من  التنازل حلني  تاأجيل  قد ق�سدت من  باأنها  املدعية  زعمته  ما 

يف  ت�سع  اأن  عليها  كان  اإنه  اإذ  ثالثة  اأو  عامني  تتعدى  ال  فرتة  بعد  االنتهاء  يكون  اأن 

اعتبارها احتمال اإطالة اأمد الت�سفية حيث اإنه من الطبيعي اأن تعرت�ص العديد من 

الت�سفيات كثريًا من ال�سعوبات وامل�سكالت التي قد تطيل اأمد الت�سفية خا�سة واأن 

النظام مل ي�سع حدودًا ق�سوى الإنهاء الت�سفية واإمنا حث امل�سفني فقط على العمل 

على اإنهاء الت�سفية يف اأق�سر وقت ممكن وا�سعًا يف اعتباره الظروف اخلا�سة بكل 
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�سركة، فاإذا كانت املدعية قد ارت�ست ووافقت على تاأجيل التنازل اإىل الوقت الذي 

االحتماالت  اعتبارها  و�سعت يف  قد  تكون  فاإنها  بالت�سفية  عليها  املدعى  فيه  تنتهي 

املذكورة ويوؤكد ذلك ما عر�سته اأمام الدائرة بعد اأن ن�سبت من نف�سها دون وجه حق 

مالكة للعالمة من موافقتها على ا�ستعمال املدعى عليها لال�سم والعالمة التجارية اإىل 

اأن تنتهي من الت�سفية ودون اأن ت�سع مدة حمددة لذلك. 

وختم امل�سفي مذكرته بقوله اأن دعوى املدعية قد اأقيمت قبل االأوان وطالب الق�ساء 

برد الدعوى. وقد اأ�سدرت الدائرة حكمها رقم )95/د/جت/2( لعام 1427هـ والقا�سي 

باإلزام م�سفي �سركة ).....( )حتت الت�سفية( بالتنازل اأمام اجلهات املخت�سة عن 

ما عدا ذلك من  ورد   ،).....( لل�سركة   ).....( التجارية  والعالمة  التجاري  اال�سم 

طلبات للطرفني، وذلك ملا هو مبني باالأ�سباب وقد قرر وكيل املدعى عليه عدم قناعته 

الثالثة  الدائرة  التدقيق  اأ�سدرت هيئة  التدقيق. ثم  وجرى رفعه مع اعرتا�سه لهيئة 

قرارها رقم )165/اإ�ص/3( لعام 1430هـ القا�سي باإعادة اأوراق الق�سية اإىل الدائرة 

التجارية الثانية معدة احلكم ال�ستكمال ما ذكرته املحكمة يف هذا احلكم. 

الدائرة  و�ساألتهما  وامل�سفي )...(  املدعية )...(  اليوم ح�سر وكيل  ويف جل�سة هذا 

عما اإذا كان لديهما ما يودان اإ�سافته فذكرا اأنهما يكتفيان مبا �سبق واأن ما قدماه يف 

جل�سات املرافعة وبذات اجلل�سة �سدر هذا احلكم. 
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التجارية  والعالمة  التجاري  باال�سم  الت�سرف  من  بتمكينها  املدعية  تطالب  حيث 

وتعوي�سها عما حلقها من اأ�سرار. 

اإال  جديد  ن�ساط  اأي  ممار�سة  من  ممنوعة  الت�سفية  حتت  عليها  املدعى  اإن  وحيث 

بالقدر الالزم الإنهاء اأعمال الت�سفية، وحيث اإن ا�ستعمال العالمة واال�سم التجاريني 

للمدعية لي�ص من بني هذه االأعمال باعتبار طول فرتة الت�سفية ولزوم اأن االأعمال التي 

ت�ستخدم فيها العالمة واال�سم التجاري قد انتهت منذ زمن طويل، فاإن القول ببقاء 

العالمة واال�سم حتت يد املدعى عليها اإىل حني انتهاء اأعمال الت�سفية على االإطالق 

ملك  الدعوى  حمل  والعالمة  اال�سم  واأن  خا�سة  والعدل  احلق  وقواعد  يتفق  ال  قول 

للمدعية وال ي�سح اأن يحال بينهما وبني ا�ستعمالها، كما اأن اال�سم والعالمة التجارية 

ال ميكن ا�ستعمالها جمددًا يف اأية عقود جديدة تربمها املدعى عليها باعتبار منع ذلك 

بن�ص النظام. 

اأن  للق�ساء  باأن  ق�سى  لعام 1426هـ  رقم )3/454/ت(  التدقيق  هيئة  اأن حكم  كما 

يتدخل الإعادة االأمور اإىل ن�سابها ال�سحيح وتعديل ال�سروط مبا يحقق العدل ويحقق 

اأهداف الطرفني من التعاقد. 

وحيث اإن املدعية عند تعاقدها مع م�سفي املدعى عليها ال�سابق قد ق�سدت من تاأجيل 

التنازل عن اال�سم التجاري وال�سمة التجارية حلني االنتهاء من الت�سفية وما هو من 
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لوازم انتهائها كباقي االأعمال والعقود التي تقوم املدعى عليها باإجنازها، واأن يكون 

االنتهاء من تنفيذ هذه االأعمال والعقود بعد فرتة منا�سبة ال تتعدى عامني اأو ثالثة ومل 

يدر يف خلدها اأن التنازل �سريتبط بانتهاء عملية الت�سفية التي �ستمتد اإىل اأكرث من 

)21( عامًا؛ الأن من حق املدعية �سرعًا اال�ستفادة من اال�سم والعالمة التي ا�سرتتهما 

والت�سرف فيهما وقد راعت املدعية الظروف التي متر بها املدعى عليها ووافقت على 

تاأجيل التنازل عن اال�سم التجاري والعالمة التجارية لالرتباطات ال�سابقة للمدعى 

عليها مع االآخرين قبل الت�سفية لي�ص اإال، وحيث اإن املدعية قد ا�سرتت امل�سنع وا�سمه 

اال�سم  عن  عليها  املدعى  تنازل  عدم  فاإن  جميعًا  ثمنها  ودفعت  التجاريني  وعالمته 

التجاري والعالمة التجارية للمدعية طوال هذه الفرتة بحجة عدم انتهاء الت�سفية 

مدة  على  بني  اال�ستثناء  اأو  ال�سرط  ذلك  الأن  التجارية؛  لالأعراف  خمالفًا  يعترب 

يكون قد حلق  واأن  بد  اأنه ال  ال�سرط كما  اإ�سقاط ذلك  ويتعني  جمهولة غري حمددة 

باملدعية �سرر كبري �سواء يف عدم االنتفاع االأمثل باال�سم التجاري والعالمة التجارية 

اأم املدافعة عنهما من ا�ستغالل االآخرين. 

املرتبطة  والعقود  االأعمال  والعالمة على  املدعى عليها لال�سم  ا�ستعمال  اأن  وال ريب 

بالعالمة بعد قرار ت�سفيتها اأمر يف غاية االأهمية لها اإال اأنه وبعد انتهاء هذه االأعمال 

والعقود فاإنه ال ينبغي لها االمتناع عن نقلهما اإىل املدعية وقد ا�سرتتهما ودفعت ثمنها. 

وحيث اإن القاعدة ال�سرعية تق�سي باأن "ال�سرر يزال" واأنه "ال �سرر وال �سرار" فاإنه 

يتعني على الدائرة الق�ساء باإلزام م�سفي املدعى عليها بالتنازل عن اال�سم التجاري 
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والعالمة التجارية ).....( اأمام اجلهات املخت�سة ومتكينها من ت�سجيلهما با�سمها. 

اأما عن طلب م�سفي املدعى عليها احلايل اإدخال امل�سفي ال�سابق )...( طرفًا مدعى 

عليه يف هذه الدعوى باعتبار اأن لديه م�ستندات واأوراقًا تخ�ص ال�سركة حتت الت�سفية 

والعالمة  اال�سم  عن  للمدعية  عيها  املدعى  تنازل  للدائرة  الثابت  من  كان  ملا  فاإنه 

على  اجلواب  واإيقاف  الدعوى  يف  ال�سابق  امل�سفي  باإدخال  التم�سك  فاإن  التجاريني 

وجوده وت�سليم ما لديه من اأوراق، فف�ساًل عن اأن ذلك اأمر غري جمد ويرتب زيادة 

�سرر باملدعية خا�سة واأن املدعى عليها مل تنازع يف �سحة ذلك البيع واأن اإعمال هذا 

عليها  املدعى  يجوز مل�سفي  ال  اإنه  بل  عليها  املدعى  فائدة على  باأية  يعود  ال  ال�سرط 

التم�سك به ف�ساًل عن اأن تعتمده الدائرة �سببًا يف تاأجيل نظر الدعوى اأو احليلولة بني 

املدعية وحقها يف الت�سرف مبمتلكاتها. 

بينة  اأية  تقدم  مل  فاإنها  بها  حلقت  التي  االأ�سرار  عن  تعوي�سها  املدعية  طلب  وعن 

مو�سلة لثبوت هذه االأ�سرار �سواء من ناحية حقيقة وقوعها اأم مقدارها االأمر الذي 

يتعني معه الق�ساء برد هذا الطلب. 

اأمام اجلهات  بالتنازل  الت�سفية -  باإلزام م�سفي ).....( - حتت  القول  اإن  وحيث 

اإبقاء  دون   )...( للمدعية   ).....( التجارية  والعامة  التجاري  اال�سم  عن  املخت�سة 

الت�سفية  انتهاء  حتى  التجارية  والعالمة  التجاري  اال�سم  با�ستعمال  امل�سفي  اأحقية 

ُي�سحب  اأن  بعد  ال�سركة  اإجراءات ت�سفية  ا�ستكمال  ي�ستطيع  امل�سفي قد ال  اأن  يعني 

منه اال�سم التجاري والعالمة التجارية؛ الأن من م�ستلزمات الت�سفية ا�ستعمال اال�سم 
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م�سفي  حق  بقاء  �سرورة  يعني  مما  امل�سفاة  لل�سركة  التجارية  والعالمة  التجاري 

ال�سركة املدعى عليها يف ا�ستعمال اال�سم التجاري والعالمة التجارية ما دامت اأعمال 

الت�سفية قائمة حلني انتهائها. 

لذلك حكمت الدائرة باحلكم االآتي:  

اأواًل: اإلزام م�ضفي �ضركة ).....( )حتت الت�ضفية( بالتنازل اأمام اجلهات املخت�ضة 

عن اال�ضم التجاري والعالمة التجارية ).....( لل�ضركة ).....(. 

والعالمة  التجاري  اال�ضم  با�ضتعمال   ).....( �ضركة  م�ضفي  اأحقية  بقاء  ثانياً: 

التجارية حتى انتهاء اأعمال الت�ضفية ورف�س ما عدا ذلك من طلبات الطرفني. 

وذلك ملا هو مبني باالأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، 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 1/939/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 397/د/جت/3 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1013/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/4/22هـ

�ضركة م�ضاربة - اإقرار - ادعاء اخل�ضارة - حاالت قبول قول امل�ضارب- ت�ضليم املال 

الآخر - تفريط.

للم�ساربة  له  دفعه  الذي  ماله  راأ�ص  باملتبقي من  املدعى عليه  اإلزام  املدعي  مطالبة 

املبلغ لطرف  اأعطى هذا  واأنه  به  املدعى  باملبلغ  املدعى عليه  اإقرار   - االأ�سهم  به يف 

ثالث الذي ذكر له اأن امل�ساهمة خا�سرة وقوله اأن املدعي ال ي�ستحق �سيئًا للخ�سارة - 

اإذا ا�سرتك  اأنه  اأن )االأ�سل يف ال�سفات العار�سة العدم(  قرر الفقهاء حتت قاعدة 

�سخ�سان يف جتارة اأحدهما بالعمل واالآخر براأ�ص املال فادعى العامل اأن التجارة مل 

تربح فاإن القول قوله، وعلى رب املال اإذا ادعى الربح اأن يقيم الدليل على ح�سوله، 

اأما اإذا ادعى العامل اخل�سارة فاإنه ال يقبل قوله حتى ياأتي ببينة على ح�سولها؛ الأن 

االأ�سل يف ال�سفات العار�سة كالربح واخل�سارة العدم؛ والأن قاعدة اأن امل�سارب موؤمتن 

فيقبل قوله بيمينه تكون يف حال تعذر االإثبات، فلما كانت امل�ساربة بني الطرفني يف 

لو حدثت فعاًل - عدم تقدمي  البنك ممكن  اإثبات اخل�سارة عن طريق  فاإن  االأ�سهم 

املدعى عليه ما يثبت اخل�سارة رغم اإعطائه مهلة كافية لذلك - ثبوت تفريطه باإقراره 

بت�سليم املال الآخر دون اإذن املدعي - موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي 

املبلغ مو�سوع الدعوى. 
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نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ.

"نقل  وم�سمونه:  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

اخت�سا�سات هيئات ح�سم املنازعات التجارية املن�سو�ص عليها يف النظم والقرارات 

مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�سركات اإىل ديوان املظامل" .

تتح�سل وقائع هذه الدعوى يف اأن املدعي تقدم بالئحة دعوى اإىل ديوان املظامل ذكر 

فيها اأنه حول عن طريق البنك مبلغ مائتي األف ريال للمدعى عليه للم�ساربة بها يف 

املتبقي  له  باأن يدفع  اإلزام املدعى عليه  املبلغ وطلب  له كامل  يعد  اأنه مل  اإال  االأ�سهم 

وقدره )50000( خم�سون األف ريال. 

هذا وقد قيدت الدعوى ق�سية بالرقم امل�سار اإليه اأعاله وباإحالتها لهذه الدائرة حددت 

لها جل�سة يوم ال�سبت املوافق 1429/3/14هـ وفيها ح�سر املدعي ).....( كما ح�سر 

املدعى عليه ).....( وب�سوؤال املدعي عن دعواه، ذكر اأنه �ساهم مع املدعى عليه مببلغ 

مائتي األف ريال وذلك للم�ساربة يف االأ�سهم ال�سعودية وكان ذلك عن طريق و�سيط 

بينه وبني املدعى عليه وهو املدعو )...( واأنه قد حول املبلغ من ح�سابه مبا�سرة اإىل 

باأنه  واأ�ساف   )...( الو�سيط  بتوقيع  كان  العقد  ولكن  مبا�سرة  عليه  املدعى  ح�ساب 
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فوجئ عند الت�سفية اأن راأ�ص ماله احت�سب على اأ�سا�ص مائة وخم�سني األف ريال، علمًا 

اأن الك�سوف واحل�سابات تر�سل له على اأ�سا�ص اأن راأ�ص ماله مائتي األف ريال، وانتهى 

اإىل طلبه اإلزام املدعى عليه باإرجاع مبلغ خم�سني األف ريال فقط، وبعر�ص ذلك على 

املدعى عليه اأ�سالة اأجاب بقوله اأن املدعي مل اأره اإال يف هذه اجلل�سة ومل ي�سبق يل اأن 

تعاملت معه وكنت اأتعامل مع الو�سيط )...( وهو الذي بيني وبني املدعي وقد ا�ستلمت 

املبلغ من املدعي وهو مبلغ مائتا األف ريال على اأ�سا�ص الدخول بها يف �سوق االأ�سهم 

للم�ساربة عن طريق )...( وقد كان و�سيط املدعي يعلم ذلك، وهو الذي طلب الدخول 

معي يف حمفظة )...( وا�ستمريت مع )...( بعد دخول املدعي قرابة �سنة ثم خرجت 

من عند )...( اإىل م�سارب اآخر على اأ�سا�ص اإبقاء املبلغ يف حمفظتي وامل�سارب االآخر 

كانت مهمته اإدارة حمفظتي فقط ثم انهار ال�سوق ف�سفيت املبالغ التي لدي ودفعت 

اأن من يريد اخلروج  لكل م�ساهم مبلغه واأخربتهم باخل�سارة التي وقعت واأخربتهم 

واملدعي قد طلب مني  ويخرج،  مبلغه  له من  املتبقي  اأ�سا�ص  له خمال�سة على  نعمل 

اخلروج من املحفظة فطلبت منه اأن ير�سل يل خمال�سة وحولت له املبلغ الباقي وقدره 

خم�سة و�سبعون األفًا و�سبعمائة و�سبعة وع�سرون ريااًل ثم فوجئت باأن املدعي اأقام علي 

هذه الدعوى ثم عقب املدعي بقوله: اإن املدعى عليه كان يحا�سبني بعد اخلروج من 

)...( على اأ�سا�ص اأن راأ�ص املال مائتا األف ريال، فاأجاب املدعى عليه باأنه كان يحا�سبه 

اأن يدفع )...( املبلغ  األف ريال تربعًا من عنده بانتظار  اأن مبلغه مائتا  اأ�سا�ص  على 

املتبقي ولكن اأفاده )...( باأنه تعر�ص خل�سارة ولن ي�ستطيع دفع اأكرث مما دفع، كما اأن 
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الو�سيط بينه وبني املدعي كان على علم بذلك ورا�سيًا بذلك، ثم عقب املدعي بقوله 

اأن مبلغ اخلم�سني  اإن كان ما قاله املدعى عليه �سحيحًا من  اإنه ير�سى بقول )...( 

 )...( اإح�سار  عليه  املدعى  من  الدائرة  طلبت  ثم   )...( عند  ذهبت  قد  ريال  األف 

ال�سبت املوافق 1429/3/21هـ وفيها ح�سر  القادمة والتي حدد لها يوم  يف اجلل�سة 

اأطراف الدعوى ال�سابقني والو�سيط )...( ف�ساألته الدائرة هل كان و�سيطًا بني املدعي 

واملدعى عليه؟ وهل كان يعلم اأن املدعى عليه قد دخل مع امل�سارب )...(؟ وهل يعلم 

بقوله:  فاأجاب  ريال؟  األف  وقدره خم�سون  لدى )...(  كان  للمدعي  املتبقي  املبلغ  اأن 

اأن املدعى عليه قد دخل مع )...( واأن املدعى عليه كان مفو�سًا من قبلنا  اأنه يعلم 

باإدارة امل�ساهمة يف ما يراه �ساحلًا ومل ن�سرتط عليه عدم الدخول مع اأحد بامل�ساربة 

باالأ�سهم كما اأنه ال يعلم اأن اخلم�سني األفًا املتبقية للمدعي كانت من �سمن املبالغ التي 

بقيت لدى )...(، ثم عقب املدعي بقوله: اإنه ال يعلم عما ذكره )...( �سيئًا واأنه ير�سى 

بيمني املدعى عليه باأن مبلغ اخلم�سني األفًا لي�ست لدى املدعى عليه واأنها لدى )...( 

ثم طلب املدعى عليه مهلة فاأجيب لطلبه كما طلبت الدائرة من املدعي اإح�سار العقد 

ال�سبت 1429/4/20هـ  يوم  اإىل جل�سة  الق�سية  نظر  تاأجيل  الطرفني ومت  املوقع بني 

وفيها ح�سر طرفا الدعوى ال�سابقني ف�ساألت الدائرة املدعى عليه هل لديه ما يثبت 

اأن حما�سبة املدعي والتي كانت تتم على اأ�سا�ص اأن مبلغه مائتي األف ريال كانت تتم 

على �سبيل التربع؟ فاأجاب بقوله اأنه دخل يف م�ساربة مع )...( واأنه خرج من )...( 

بخ�سارة حوايل خم�سة وع�سرين باملائة تقريبًا واأنه م�ستعد الإح�سار ما يثبت ذلك يف 
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املدعى عليه يل خالف ذلك  ما ذكره  اإن  بقوله:  املدعي  ثم عقب  القادمة،  اجلل�سة 

حيث ذكر اأن مبلغ اخلم�سني األفًا موجود لدى )...( ومل يقل يل قبل ذلك اأنها كانت 

فاأنا دخلت مع  بامل�سارب )...(  لي�ص يل عالقة  اإنه  بقوله  خ�سارة، ثم عقب املدعي 

املدعى عليه من اأجل اأن يقوم هو بامل�ساربة ولي�ص )...( ، )...( اأ�سمع به ولو اأردناه 

لذهبنا له، ثم عقب املدعى عليه بقوله اإنه لي�ص هناك عالقة بينه وبني املدعي واإن 

عالقته كانت مع و�سيط )...( وهو كان يعلم وموافقًا على دخوله مع )...(، ثم عقب 

املدعي بقوله: اإن )...(مل يكن مفو�سًا من قبلي باملوافقة بالدخول مع م�سارب اآخر 

وكان تفوي�سي لـ)...( يف ا�ستالم االأرباح فقط والتعامل مع املدعى عليه، ولذا اأطلب 

اإدخال )...( طرفًا يف هذه الدعوى، فتم تاأجيل نظر الق�سية اإىل جل�سة يوم ال�سبت 

املوافق 1429/5/12هـ وفيها ح�سر املدعى عليه ومل يح�سر املدعي فاأ�سدرت الدائرة 

قرارها ب�سطب الق�سية للمرة االأوىل ويف يوم االأربعاء املوافق 1429/5/16هـ ح�سر 

املدعي وطلب اإعادة فتح املرافعة وحتديد موعد للف�سل يف الق�سية فحددت الدائرة 

يوم االأحد املوافق 1429/6/18هـ وفيه ح�سر طرفا الدعوى ال�سابقان ف�ساألت الدائرة 

املدعي هل كان - الو�سيط - )...( الذي وقع االإتفاقية بينه وبني املدعى عليه مفو�سًا 

الإبرام ما يراه منا�سبًا تفوي�سًا عامًا اأم خا�سًا؟ فاأفاد باأنه قد فو�ص )...( على التوقيع 

على االإتفاقية وا�ستالم االأموال والتقارير التي تخ�ص امل�ساهمة واأنه ير�سى مبا يذكره 

الكتابة  الدائرة  قررت  اجلزئية  هذه  )...( يف  من  لل�سماع  الدائرة  )...(. وحلاجة 

لـ)...( حل�سور اجلل�سة القادمة والتي حدد لها يوم االأربعاء املوافق 1429/6/28هـ 
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وفيها ح�سر طرفا الدعوى ال�سابقان والو�سيط )...( ف�ساألت الدائرة املدعو )...( 

هل كان تفوي�سه من قبل املدعي عامًا بالت�سرف بهذا املبلغ امل�سارب به اأو كان خا�سًا 

التقارير  يقت�سر على متابعة  باأن دوره  فاأجاب  للمدعى عليه فقط؟  املبلغ  باأن يدفع 

وا�ستالم االأرباح وحتويلها للمدعي، واأما راأ�ص املال فلم ي�ستلمه وقد كان ب�سيك من 

قبل املدعي حوالة للمدعى عليه وب�سوؤاله هل املدعي يعرف املدعى عليه قبل حتويل 

املبلغ؟ اأجاب مبعرفته له، وب�سوؤاله ما فائدة تفوي�سه اإذا كان املدعي يعرف املدعى 

عليه فلماذا مل يدفع له املبلغ مبا�سرًة اأجاب باأنه قد دفع املبلغ مبا�سرة للمدعى عليه 

وقد زودته برقم ح�ساب املدعى عليه واإمنا طلب مني فقط اأن اأتابع مع املدعى عليه 

وب�سوؤاله  بالق�سيم،  موجود  واملدعي  بالريا�ص  عليه  املدعى  اإقامة  مقر  يف  لوجودي 

من الذي قام بتوقيع العقد بني الطرفني؟ اأجاب باأين قد وقعت عن املدعي بناًء على 

وب�سوؤال  بنعم،  اأجاب  عنه؟  بالتوقيع   )...( املدعو  وكل  هل  املدعي  وب�سوؤال  طلبه، 

)...( هل اأخرب املدعي مبا اأخربه به املدعى عليه من اأنه قد دفع املبلغ للطرف الثالث 

اأن حمفظة املدعى عليه تدار من  اأجاب باأنني كنت اأعرف  ))...(( للم�ساربة به؟ 

قبل )...( ولي�ص يل عالقة حتى يخربين، الأنني ل�ست بوكيل وب�سوؤال املدعي هل يعرف 

اأن حمفظة املدعى عليه تدار من قبل )...(؟ اأجاب باأنه ال يعلم عن ذلك، وب�سوؤال 

املدعى عليه هل لديه ما يثبت اخل�سارة باملبلغ املدعى به وهو )خم�سون األف ريال( 

والذي يذكر اأنه خ�سر بناًء على كالم )...(؟ اأجاب بطلب مهلة الإثباتها يف اجلل�سة 

القادمة فاأجيب لطلبه ومت تاأجيل الف�سل يف الق�سية اإىل جل�سة يوم ال�سبت املوافق 
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1429/8/15هـ وفيها ح�سر املدعى عليه اأ�سالة، وبعد اإقفال املح�سر ح�سر املدعي 

متاأخرًا واعتذر عن التاأخر فاأبلغ مبوعد اجلل�سة القادمة والتي حدد لها يوم الثالثاء 

املوافق 1429/10/28هـ وفيها ح�سر طرفا الدعوى ال�سابقان، وب�سوؤال املدعى عليه 

عن اإثبات اخل�سارة التي يدعيها؟ اأجاب باأن االإثبات لديه ولكنه مل يح�سره يف هذه 

تاأجيل نظر الق�سية  اإح�ساره غدًا فا�ستعد بذلك ومت  اجلل�سة، وب�سوؤاله هل ي�ستطيع 

اإىل جل�سة اليوم وفيها ح�سر طرفا الدعوى ال�سابقان، وب�سوؤال املدعى عليه عن اإثبات 

اخل�سارة التي يدعيها والتي وعد باإح�سارها؟ عر�ص على نظر الدائرة خطابًا موجهًا 

واأنه يكتفي  اأنه ال مزيد لديه  اأن اخل�سارة هي )32%( وذكر  اإليه من )...( ت�سمن 

بذلك وختم الطرفان اأقوالهما فخلت الدائرة للمداولة واإ�سدار احلكم.  

وبعد �سماع الدعوى واالطالع على اأوراق الق�سية وم�ستنداتها، تبني اأن املدعي يهدف 

اإلزام املدعى عليه باإعادة متبقي راأ�ص املال الذي دفعه  اإقامة هذه الدعوى اإىل  من 

 )50000( ريال  األف  خم�سون  وقدره  ال�سعودية  االأ�سهم  يف  به  امل�ساربة  اأجل  من  له 

وحيث اإن اأ�سا�ص هذه الدعوى �سراكة جتارية، فاإنها تعد متفرعة عن نظام ال�سركات 

بتاريخ 1385/3/22هـ ويخت�ص  امللكي رقم )م/6م(  باملر�سوم  ال�سادر  وتعديالته، 

ديوان املظامل والئيًا بالف�سل فيها بناًء على قرار جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 

رئي�ص  معايل  قرارات  ح�سب  الدائرة  هذه  بنظرها  تخت�ص  كما  1407/10/26هـ 
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الديوان املنظمة الخت�سا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين. 

اأما بخ�سو�ص املو�سوع فحيث اإن القدر الثابت لدى الدائرة من خالل االإتفاقية املوقعة 

بني طريف الدعوى ومن خالل ما دار يف اأثناء املرافعة اأن املدعي قد دفع للمدعى عليه 

مبلغ مائتي األف ريال للم�ساربة بها يف االأ�سهم ال�سعودية على اأن ي�ستحق املدعى عليه 

)35%( من االأرباح و)65%( للمدعي. 

وحيث اأقر املدعي باأن املدعى عليه دفع له بع�ص املبالغ واأن املتبقي يف ذمة املدعى 

عليه مبلغ خم�سني األف ريال. 

راأ�ص  من  له  تدفع  مل  ريال  األف  خم�سني  مبلغ  للمدعي  باأن  عليه  املدعى  اأقر  وحيث 

املال؛ الأنه يدعي اأن قد دفع املبلغ كاماًل لطرف ثالث واأن الطرف الثالث ذكر له اأن 

امل�ساهمة خا�سرة وبالتايل فال ي�ستحق املدعي �سيئًا. 

وحيث طلبت الدائرة من املدعى عليه ما يثبت اخل�سارة واأعطته مهلة كافية اإال اأنه مل 

يقدم ما يثبت ذلك. 

وحيث قرر الفقهاء حتت قاعدة )االأ�سل يف ال�سفات العار�سة العدم( باأنه اإذا ا�سرتك 

�سخ�سان يف جتارة اأحدهما بالعمل واالآخر براأ�ص املال فادعى العامل اأن التجارة مل 

تربح، فاإن القول قوله، وعلى رب املال اإذا ادعى الربح اأن يقيم الدليل على ح�سوله. 

اأما اإذا ادعى العامل اأن التجارة قد خ�سرت - كما هو احلال يف الدعوى املاثلة - فاإنه 

مل يقبل قوله حتى ياأتي ببينة على ح�سول اخل�سارة؛ الأن االأ�سل يف ال�سفات العار�سة 

كالربح واخل�سارة العدم. 
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فمن ادعى ح�سول �سيء منها فعليه اأن ياأتي بالدليل الذي يثبته عالوة على اأن املدعى 

عليه مل يخرب املدعي فيما زعمه من اأنه دفع املال امل�سارب به للطرف الثالث فاإن هذا 

يعترب تفريطًا منه واملفرط يجب عليه ال�سمان. 

االإتفاقية  اإذ  باملدعي  عالقة  له  لي�ص  اأنه  عليه  املدعى  دعوى  االأمر  من  يغري  ال  كما 

املوقعة بني الطرفني تثبت اأن العالقة العقدية هي بينه وبني املدعي، كما اأن احلوالة 

تن�ص على  االإتفاقية  اأن  كما  املدعى عليه  املدعي حل�ساب  كانت من ح�ساب  البنكية 

اأن املدعو/)...( و�سيطًا بني الطرفني ولي�ص وكياًل، وبالتايل فال تنطبق عليه اأحكام 

الوكالة - باجلملة - كما ال يغري من االأمر ما يرد على ذلك من القول باأن امل�سارب 

موؤمتن فيقبل قوله بيمينه اإذ اإن ذلك مع تعذر اإمكانية االإثبات وحيث اإن امل�ساربة يف 

االأ�سهم ومن املمكن للخا�سر اإثبات خ�سارة - لو كانت هناك خ�سارة فعاًل - عن طريق 

البنك. 

وحيث مل يقدم املدعى عليه ما يثبت هذا االدعاء اإ�سافة اإىل تناق�ساته يف اإفادته يف 

اأثناء املرافعة، فمرة يذكر اأن امل�ساهمة خا�سرة، ومرة يذكر اأنها لدى )...( وال عالقة 

له بها، واأحيانًا يذكر اأنه يحا�سب املدعي على اأ�سا�ص اأن راأ�ص املال مائتان من باب 

التربع ومل يثبت ذلك. 

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليه ).....(، اأن يدفع للمدعي ).....( مبلغاً 

قدره )50000( خم�ضون األف ريال، وذلك ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، 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 2/3399/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 76/د/جت/13 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 832/اإ�س/ 7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/4/22هـ

�ضركة م�ضاربة - اقرتا�س امل�ضارب - تفريط - �ضمان امل�ضارب - �ضلطة املحكمة 

يف تعيني خبري.

تفوي�ص  عدم   - ال�ستثماره  عليه  للمدعى  دفعاه  الذي  املبلغ  بكامل  املدعيني  مطالبة 

املدعيني للمدعى عليه يف عقد امل�ساربة باالقرتا�ص من البنوك ب�سمان قيمة امل�ساهمة 

املقدمة منهما وقيام البنك املقر�ص ببيع االأ�سهم النخفا�ص قيمتها ال�سوقية ال�ستيفاء 

راأ�ص  با�ستعادة  املدعيني  - مت�سك  عليه  املدعى  عليها  التي ح�سل  الت�سهيالت  قيمة 

للخ�سارة  عليه  املدعى  اأثر ذلك: حتمل   - عليه  املدعى  تفريط  وثبوت  كاماًل  مالهما 

ابتداًء  للمدعيني  �سلمها  قد  الأنه  املال؛  راأ�ص  �سمن  االأرباح  احت�ساب  طلبه  ورف�ص 

على اأنها اأرباح، ورف�ص طلبه تعيني خبري حما�سبي ليحدد حق كل طرف من الربح 

واخل�سارة؛ الأن ذلك يكون يف حالة احلكم با�سرتاك ال�سريكني يف اخل�سارة وقد قررت 

يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  ذلك:  موؤدى   - وحده  عليه  للمدعي  حتميلها  املحكمة 

للمدعني املبالغ مو�سوع الدعوى.
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عن  اأ�سالة  للديوان  تقدمت   )...( املدعية  اأن  يف  الق�سية  هذه  وقائع  تتلخ�ص  حيث 

نف�سها وبوكالتها عن املدعي )...( بالئحة دعوى اخت�سمت فيها املدعى عليه، وقد 

�سجلت الدعوى ق�سية ب�سجالت الديوان بالرقم املذكور يف م�ستهل احلكم، واأحيلت 

الق�سية. حيث ح�سرت  املثبت يف �سبط  النحو  فبا�سرت نظرها على  الدائرة،  لهذا 

املدعية اأ�سالة ووكالة/ )...( كما ح�سر وكيل املدعى عليه/ )...( وب�سوؤال املدعية 

اأودعت لدى  اأنها  املرفقة وخال�ستها  وفقًا لالئحة دعواها  باأنها  اأجابت  عن دعواها 

املدعى عليه جمموعة من اأ�سهم �سركة )...( مبوجب العقد رقم )287( وذلك ليقوم 

عليه  املدعى  اأن  اإال  عنها  اأرباحًا  واإعطائها  االأ�سهم  هذه  يف  باملتاجرة  عليه  املدعى 

توقف عن �سرف االأرباح كما مل ُيِعد االأ�سهم وهي تطلب احلكم لها بالقيمة النقدية 

اأنها تطلب احلكم ملوكلها )...(  لالأ�سهم وقت توقف املدعى عليه عن امل�سارب كما 

مببلغ األفني وخم�سمائة وخم�سة وع�سرين ريال حيث اأن موكلها اأودع لدى املدعى عليه 

جمموعة من اأ�سهم �سركة الكهرباء وقد قدرت هذه االأ�سهم مببلغ ثمانية وع�سرين األفًا 

الدائرة للمطالبة ملوكلها )...(  اأمام هذه  اأقامت دعوى  وخم�سة وع�سرين ريال وقد 

مببلغ ثمانية وع�سرين األفًا وخم�سة وع�سرين ريااًل ف�سدر ملوكلها حكم من هذه الدائرة 

برقم )76( لعام 1428هـ مببلغ خم�سة وع�سرين األفًا وخم�سمائة ريال لذا فهي تطلب 

احلكم ملوكلها يف هذه الق�سية باملتبقي له من راأ�ص ماله وذلك مببلغ األفني وخم�سمائة 
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وخم�سة وع�سرين ريااًل وب�سوؤال باأن املدعى عليه وكالة عن اإجابته قدم مذكرة مكونة 

من ورقة واحدة �سمنها القول باأن اإجمايل املبلغ املتبقي للمدعية هو مبلغ وقدره مائة 

وت�سعة و�سبعون األفًا وت�سعمائة وواحد وت�سعون ريااًل وقد ا�ستلمت املدعية اأرباحًا مببلغ 

له  فاإن  فيما يخ�ص )...(  اأما  ريااًل  و�سبعة وع�سرين  واأربعمائة  األفًا  اأربعة وخم�سني 

مبلغ وقدره األفان وخم�سمائة وع�سرون ريااًل وبعد نظر الق�سية يف عدة جل�سات طلبت 

األفا  و�سبعني  وت�سعة  مائة  مببلغ  وذلك  لالأ�سهم  النقدية  بالقيمة  لها  احلكم  املدعية 

وت�سعمائة وواحد وت�سعني رياال كما طلبت احلكم ملوكلها )...( مببلغ األفني وخم�سمائة 

وخم�سة وع�سرين ريااًل وهو املبلغ املتبقي من راأ�ص ماله فعقب وكيل املدعى عليه باأنه 

فيما يتعلق باملبلغ الذي تطالب به املدعية لها وملوكلها هو �سحيح اإال اأنه يطلب خ�سم 

االأرباح التي ا�ستلمتها املدعية والناجتة من راأ�ص املال والتي هي مببلغ اأربعة وخم�سني 

األفان واأربعمائة و�سبعة وع�سرين ريااًل كما اأن موكله قد تعر�ص للخ�سارة يف جتارته 

لعام   )998 رقم)  الق�سية  يف  19و1425/8/26هـ  بجل�ستي  ذكرها  التي  لالأ�سباب 

1425هـ ويطلب تعني مدقق ح�سابات لبيان ما حلق املدعية من خ�سارة فعقبت املدعية 

باأنها ال تقبل بخ�سم االأرباح كما اأنها ال �ساأن لها باخل�سارة التي تعر�ص لها املدعى 

عليه وهي تطلب احلكم لها وملوكلها باملبلغ حمل املطالبة ثم اكتفى الطرفان مبا �سبق 

لها من اأقوال.
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الق�سية،  هذه  واقعة  على  العقد  وبتطبيق  ذكره،  �سلف  ما  اإىل  بالنظر  اأنه  وحيث 

رقم  الق�سية  بجل�ستي 19و1425/8/26هـ يف  قرر  قد  عليه  املدعى  اأن  الدائرة  جتد 

باأ�سباب  يتعلق  فيما  الق�سية  نظر هذه  اإليها عند  اأحال  والتي  2/1998/ق/1425هـ 

اخل�سارة التي ادعاها، حيث ذكر اأنه كان يتلقى اأ�سهما واأمواال من امل�ساهمني، ويقوم 

بجمعها واال�ستثمار فيها �سويا، وكان يعطي االأرباح بن�سبة م�ساهمة كل م�ستثمر اإىل 

راأ�ص املال املتوفرة، اإذ يعطيه البنك ت�سهيالت لتداول االأ�سهم ت�سل اإىل ع�سرة اأ�سعاف 

راأ�ص املال، فتتم املتاجرة فيها، فكان ال�سمان املقابل لتلك الت�سهيالت، هي االأ�سهم 

املبالغ،  اأودع  اأنه  حدث  والذي  للم�ساهمني،  وكالهما  البنك،  لدى  املودعة  املبالغ  اأو 

واالأ�سهم املذكورة، وح�سل على الت�سهيالت، وجرى البيع وال�سراء واملتاجرة، اإال اأنه 

البنك بالت�سرف فيها لتعوي�ص اخل�سارة  ال�سوق، فقام  اأ�سعار االأ�سهم يف  انخف�ست 

التي حلقت باالأ�سهم جراء نزول قيمتها ال�سوقية، وذلك ما ي�سمى يف العرف امل�سريف 

دون  البنك  من  عليها  ح�سل  التي  الت�سهيالت  قيمة  ا�ستيفاء  الأجل  االإلزامي  بالبيع 

نق�ص، الذي حدث يف قيمة االأ�سهم التي ح�سل عليها هو بالت�سهيالت البنكية، والتي 

امل�ساهمات عقارات  ببع�ص  ي�سرتي  كان  اأنه  اإىل  اإ�سافة  ماله،  راأ�ص  اأ�سعاف  ت�ساوي 

رغبة يف زيادة قيمتها اإال اأنه يقوم برهنها لدى البنوك مقابل ت�سهيالت يح�سل عليها 

يف جتارته لالأ�سهم، كما اأ�ساف اأن البنوك اأخطاأت يف االإ�ستيالء على االأ�سهم، واأن 
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ذلك الت�سرف هو الذي اأدى اإىل خ�سارته ولواله ملا خ�سر.

وملا كانت املدعية اأ�سالة ووكالة قد اأ�سرت على طلب احلكم لها وملوكلها بكامل راأ�ص 

املال، واإذ اأنه بالنظر اإىل ما اأورده املدعى عليه من اأ�سباب اخل�سارة ومن ت�سرفاته، 

مل  املدعية  اأن  اإذ  نتائجها،  املدعية  لتحمل  م�سروعة  اأ�سبابًا  جتدها  ال  الدائرة  فاإن 

تفو�ص املدعى عليه مبوجب العقد يف الت�سرف على النحو الذي اأقر بفعله، وما ذكره 

يعد تفريطًا منه يف اأموال املدعية وذلك بتعري�سها للتلف وال�سادرة من قبل البنك، 

كما اأنه مل يكن للمدعي عليه احلق يف التعامل واملتاجرة يف اأكرث من راأ�ص املال، بل 

اإن ما توفر له من اأموال بالزيادة على راأ�ص املال املودع لديه اإمنا يخ�سه لوحده عند 

املتاجرة فيه له ربحه وعليه خ�سارته، ولذلك فما حدث حتى ولو مل يكن بتعمد من 

املدعى عليه فقد ت�سبب فيه وال �ساأن للمدعية وموكلها به، فكان عليه �سمانه.

وملا كانت املدعية وموكلها قد مت�سكا بحقهما  يف ا�ستعادة راأ�ص املال، فاإنه ومبقت�سى 

لطلب  مربرًا  جتد  ال  الدائرة  فاإن  ولذلك  بذلك،  لهما  احلكم  يتعني  ال�سرعي  الوجه 

املدعى عليه تعيني خبري حما�سبي للقيام بح�ساب ما حلق املدعي من خ�سارة، اإذاأنه 

اخل�سارة  يف  با�سرتاكهما  �سيق�سى  ال�سريكان  كان  لو  ما  حال  يف  ذلك  يلزم  اإمنا 

باعتبارها حدثت دون تفريط من املدعى عليه، اأما وقد وقع التفريط وثبت على النحو 

�سالف الذكر فال مربر الإجابة هذا الطب، كما ال جتد الدائرة مربر لطلب املدعى عليه 

احت�ساب االأرباح �سمن راأ�ص املال، ولزوم ح�سمها منه، بحجة اأن املدعية ال ت�ستحق 

على  وموكلها  للمدعية  �سلمها  قد  اأنه  اإذ  امل�ساربة،  االإنتهاء من عقد  بعد  اإال  اأرباحًا 
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اأنها اأرباح قد حتققت يف ذلك الوقت، فكان اإقرارًا منه با�ستحقاق املدعية وموكلها 

لذلك الربح وملا كانت املدعية وموكلها مل يقبال مبا طلبه املدعى عليه فاإنه يتعني عدم 

االعتداد بهذا الطب. 

لذلك وبعد املداولة حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليه/)...( باأن يدفع للمدعية/

وواحد  وت�ضعمائة  األفاً  و�ضبعون  وت�ضعة  مائة  قدره  مبلغاً  االأول-  -املدعي   )...(

األفان  قدره  مبلغاً  الثاين-  -املدعي   )...( للمدعي  يدفع  وباأن  ريااًل  وت�ضعون 

وخم�ضمائة وخم�ضة وع�ضرون ريااًل. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على �ضيدنا حممد وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية 2/4263/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 169/د/جت/13لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 958/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/4/22هـ

اإقرتا�س   - اإقرار   - املال  راأ�س  اإعادة  طلب  اأ�ضهم-  يف  م�ضاربة  م�ضاربة-   �ضركة 

امل�ضارب - تعدي وتفريط - طلب احت�ضاب االأرباح من راأ�س املال - �ضلطة املحكمة 

يف تعيني اخلبري.

مطالبة املدعية بكامل راأ�ص مالها يف ال�سركة - عدم تفوي�ص املدعية للمدعى عليه 

يف عقد امل�ساربة باالإقرتا�ص من البنوك ب�سمان قيمة امل�ساهمة املقدمة منها وقيام 

البنك املقر�ص ببيع االأ�سهم النخفا�ص قيمتها ال�سوقية ال�ستيفاء قيمة الت�سهيالت التي 

اخل�سارة  عليه وحتمله  املدعى  تفريط  ثبوت  ذلك:  اأثر   - عليه  املدعى  عليها  ح�سل 

وحده ورف�ص طلبه تعيني مدقق ح�سابات ليحدد حق كل طرف من الربح واخل�سارة؛ 

الأن ذلك يكون يف حالة احلكم با�سرتاك ال�سريكني يف اخل�سارة وقد قررت املحكمة 

حتميلها للمدعى عليه وحده - رف�ص طلب املدعى عليه احت�ساب االأرباح �سمن راأ�ص 

املال وطلب لزوم ح�سمها منه؛ الأنه �سلمها املدعية على اأنها اأرباح قد حتققت يف ذلك 

الوقت فكان اإقرارًا منه با�ستحقاق املدعية لها - موؤدى ذلك: احلكم باإلزام املدعى 

عليه ).....( باأن يدفع للمدعية ).....( مبلغ ).....(. 
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وحيث اإن واقعة هذه الق�سية تتلخ�ص ح�سبما يتبني من مطالعة اأوراقها املرفقة وبالقدر 

الالزم الإ�سدار هذا احلكم يف اأنه تقدم للديوان الوكيل ال�سرعي عن املدعية بعري�سة 

دعوى �سد ).....( ملطالبته مببالغ مالية وقد قيدت االأوراق ب�سجالت الديوان ق�سية 

نظرها  فبا�سرت  الدائرة  هذه  اإىل  اأُحيلت  ثم  احلكم  هذا  م�ستهل  يف  الوارد  بالرقم 

على النحو الوارد مبحا�سر ال�سبط حيث ح�سر عن املدعية وكيلها ال�سرعي)...( كما 

ح�سر حل�سوره وكيل املدعى عليه )...( ولدى �سوؤال وكيل املدعية عن دعوى موكلته 

اأجاب باأنها وفقًا لالئحة دعواه املرفقة باالأوراق وخال�ستها اأن موكلته ).....( اأودعت 

واأربعون  وخم�سة  واأربعمائة  واألفان  األف  مائة  قدره  مبلغًا   ).....( عليه  املدعى  لدى 

اأن  االأ�سهم على  وا�ستثمارها يف جمال  بها  باملتاجرة  ليقوم املدعى عليه  ريااًل وذلك 

يعطيها اأرباحًا عن ذلك اإال اأن املدعى عليه توقف عن �سرف االأرباح كما مل يعد راأ�ص 

املال وهو يطلب اإلزام املدعى عليه باإعادة راأ�ص املال امل�سار اإليه وب�سوؤال وكيل املدعى 

العالقة  باأن  فيها  واحدة ذكر  ورقة  اإجابته قدم مذكرة جوابية مكونة من  عليه عن 

املوؤرخ   )601( رقم  العقد  مبوجب  م�ساربة  �سركة  عالقة  كانت  واملدعية  موكله  بني 

واألفان  األف  مائة  قدرها  بلغ  نقدية  ب�سيولة  املدعية  �ساهمت  وقد  2003/3/29م  يف 

واأربعمائة وخم�سة واأربعون ريااًل وهو ذات املبلغ املدعى به كما اأ�ساف باأن موكله تعر�ص 

جل�ستي  يف  الدائرة  هذه  اأمام  موكله  اإليها  اأ�سار  التي  لالأ�سباب  جتارته  يف  خل�سارة 
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19 و1425/8/26هـ يف الق�سية رقم )1998( لعام 1425هـ وانتهى يف مذكرته اإىل 

طلب تعيني مدقق ح�سابات لبيان ما حلق املدعية من خ�سارة كما اأ�ساف باأن املدعية 

ا�ستلمت اأرباحًا مببلغ �سبعة وع�سرين األفًا وت�سعمائة وخم�سة واأربعني ريااًل وهو يطلب 

باأنه يطلب  اأجاب  املال وبعر�ص ذلك على وكيل املدعية احلا�سر  راأ�ص  خ�سمها من 

احلكم ملوكلته باملبلغ الذي اأقر به املدعى عليه كراأ�ص مال لل�سراكة وقدره مائة األف 

واألفان واأربعمائة وخم�سة واأربعون ريااًل واأما ب�ساأن اخل�سارة التي يدعيها فاإن موكلته 

ال �ساأن لها بذلك كما اأن موكلته ال تقبل باإحالة النزاع اإىل مدقق ح�سابات وال بخ�سم 

االأرباح من راأ�ص املال اإذ اإنها ا�ستلمت االأرباح يف ذلك الوقت على هذا االأ�سا�ص وهو 

يتم�سك بطلب احلكم ملوكلته مبا ا�ستقر لها من راأ�ص املال ثم قرر الطرفان اكتفاءهما 

مبا �سبق لهما من اأقوال واأ�سرا عليها وطلبا الف�سل بالدعوى. 

وحيث اإنه يتبني من اأقوال الطرفني اأنهما وقعا عقدًا �سلمت مبوجبه املدعية للمدعى 

عليه راأ�ص املال املذكور يف الدعوى وذلك ليقوم املدعى عليه باملتاجرة فيه و�سرف 

اأن�ساأ بني الطرفني عقد  اأنه  اإليه جتد  للعقد امل�سار  اإنه مبطالعة الدائرة  واإذ  االأرباح 

يت�سمن  امل�ساربة  عقد  اأن  ال�سرعية  لالأحكام  طبقًا  معلوم  هو  وكما  م�ساربة  �سركة 

�سراكة بني الطرفني يتوىل مبوجبها اأحد ال�سريكني دفع راأ�ص املال ويتوىل االآخر العمل 

باملال وتنميته وت�سغيله واأن تكون االأرباح بني الطرفني على ما ي�سرتطانه اأو ما يقت�سيه 
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العرف اأو منا�سفة بح�سب االأحوال واأن تكون اخل�سارة على �ساحب املال ما مل يتعد 

كل طرف من  فيه ح�سة  يبني  العقد مل  اأن  ذلك  يغري من  وال  يفرط  اأو  فيه  العامل 

االأرباح فذلك اإمنا يقت�سي تقديرها عند االختالف. كما ال يغري من �سفة العقد كونه 

�سرطًا فيه اإعادة راأ�ص املال كاماًل ل�ساحبه فذلك اأنه اإمنا كان على افرتا�ص الطرفني 

اأن العقد �سريبح ومل يفرت�ص عند التعاقد اأنه رمبا يخ�سر. 

الق�سية جتد  واقعة هذه  العقد على  وبتطبيق  �سلف ذكره  ما  اإىل  بالنظر  اإنه  وحيث 

رقم  الق�سية  يف  و1425/8/26هـ   19 بجل�ستي  قرر  قد  عليه  املدعى  اأن  الدائرة 

)2/1998/ق/1425هـ( والتي اأحال اإليها عند نظر هذه الق�سية فيما يتعلق باأ�سباب 

اخل�سارة التي ادعاها حيث ذكر اأنه كان يتلقى اأ�سهمًا واأموااًل من امل�ساهمني ويقوم 

اإىل  بن�سبة م�ساهمة كل م�ستثمر  االأرباح  �سويًا وكان يعطي  بجمعها واال�ستثمار فيها 

اأثناء تعامله مع البنوك كان يتعامل باأ�سعاف راأ�ص املال  اأنه يف  راأ�ص املال كما ذكر 

راأ�ص  اأ�سعاف  ع�سرة  اإىل  ت�سل  االأ�سهم  لتداول  ت�سهيالت  البنك  يعطيه  اإذ  املتوفر 

املال فتتم املتاجرة فيها فكان ال�سمان املقابل لتلك الت�سهيالت هي االأ�سهم اأو املبالغ 

املودعة لدى البنك وكالهما للم�ساهمني والذي حدث اأنه اأودع املبالغ واالأ�سهم املذكورة 

اأ�سعار  انخف�ست  اأنه  اإال  واملتاجرة  وال�سراء  البيع  وجرى  الت�سهيالت  على  وح�سل 

االأ�سهم يف ال�سوق فقام البنك بالت�سرف فيها لتعوي�ص اخل�سارة التي حلقت باالأ�سهم 

جراء نزول قيمتها ال�سوقية وذلك ما ي�سمى يف العرف امل�سريف بالبيع االإلزامي الأجل 

الت�سهيالت التي ح�سل عليها من البنك دون نق�ص وهذا هو ال�سبب  ا�ستيفاء قيمة 
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الذي اأدى خل�سارته اإذ ا�ستولت البنوك على راأ�ص املال مقابل النق�ص الذي حدث يف 

قيمة االأ�سهم التي ح�سل عليها هو بالت�سهيالت البنكية والتي ت�ساوي اأ�سعاف راأ�ص 

ماله اإ�سافة اإىل اأنه كان ي�سرتي ببع�ص امل�ساهمات عقارات رغبة يف زيادة قيمتها اإال 

اأنه يقوم برهنها لدى البنوك مقابل ت�سهيالت يح�سل عليها يف جتارته لالأ�سهم. كما 

اأ�ساف اأن البنوك اأخطاأت يف االإ�ستيالء على االأ�سهم واأن ذلك الت�سرف هو الذي اأدى 

اإىل خ�سارته ولواله ملا خ�سر. 

وملا كانت املدعية قد اأ�سرت على طلب احلكم لها براأ�ص مالها واإذ اإنه بالنظر اإىل ما 

اأورده املدعى عليه من اأ�سباب اخل�سارة ومن ت�سرفاته فاإن الدائرة ال جتدها اأ�سبابًا 

م�سروعة لتحميل املدعية نتائجها اإذ اإن املدعية مل تفو�ص املدعى عليه مبوجب العقد 

يف الت�سرف على النحو الذي اأقر بفعله وما ذكره يعد تفريًطا منه يف اأموال املدعية 

وذلك بتعري�سها للتلف وامل�سادرة من قبل البنك كما اأنه مل يكن للمدعى عليه احلق 

يف التعامل واملتاجرة يف اأكرث من راأ�ص املال بل اإن ما توفر له من اأموال بالزيادة على 

راأ�ص املال املودع لديه اإمنا يخ�سه لوحده عند املتاجرة فيه له ربحه وعليه خ�سارته 

�ساأن  فيه وال  ت�سبب  املدعى عليه فقد  بتعمد من  ولو مل يكن  ولذلك فما حدث حتى 

للمدعية به فكان عليه �سمانه. 

الوجه  ومبقت�سى  فاإنه  املال  راأ�ص  ا�ستعادة  يف  بحقها  مت�سكت  قد  املدعية  كانت  وملا 

املدعى  لطلب  مربرًا  جتد  ال  الدائرة  فاإن  ولذلك  بذلك.  لها  احلكم  يتعني  ال�سرعي 

اإمنا  اإنه  اإذ  املدعية من خ�سارة  ما حلق  بح�ساب  للقيام  تعيني خبري حما�سبي  عليه 
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يلزم ذلك يف حال ما لو كان ال�سريكان �سيق�سي با�سرتاكهما يف اخل�سارة باعتبارها 

حدثت دون تفريط من املدعى عليه اأما وقد وقع التفريط وثبت على النحو ال�سالف 

الذكر فال مربر الإجابة هذا الطلب. كما ال جتد الدائرة مربرًا لطلب وكيل املدعى 

عليه احت�ساب االأرباح من راأ�ص املال ولزوم خ�سمها منه بحجة اأنها �سلمت دون اأن 

تكون اأرباحًا حقيقة اإذ اإنه قد �سلمها يف ذلك الوقت على هذا االأ�سا�ص فكان اإقرارًا 

منه بتحقق ذلك الربح وملا كان وكيل املدعية مل يقبل مبا طلبه املدعى عليه فاإنه يتعني 

كذلك عدم االإعتداد بهذا الدفع. على اأن يكون للمدعى عليه واالأمر ما ذكر الرجوع 

باملطالبة على اجلهة التي ت�سببت له يف اخل�سارة امل�سار اإليها وحيث اإن حق املدعية 

وفق ما ثبت لدى الدائرة هو مبلغ مائة األف واألفني واأربعمائة وخم�سة واأربعني ريااًل 

كما هو ثابت باإقرار املدعى عليه الوارد يف مذكرته املقدمة بتاريخ 1429/11/5هـ 

فاإنه يتعني اإلزام املدعى عليه به. 

األف  باأن يدفع للمدعية ).....( مبلغ مائة  باإلزام ).....(  الدائرة:  لذلك حكمت 

واألفني واأربعمائة وخم�ضة واأربعني ريااًل . 

وباهلل التوفيق، 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 1/2290/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 293/د/جت/27 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 415/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/4/22هـ

�ضركة م�ضاربة - م�ضاربة يف اأ�ضهم - �ضيك  - �ضمان - �ضهادة.

مطالبة املدعي باحلكم باإثبات اأن ال�سيك املقدم للمدعى عليه ال�سادر ب�ساأنه قرار 

من مكتب الف�سل يف منازعات االأوراق التجارية باإلزام املدعي بدفع قيمته، اأنه غري 

م�ستحق واأنه مقدم له على �سبيل ال�سمان ال اال�ستحقاق- ثبوت اأن املدعى عليه دفع 

عدة مرات للمدعي مبالغ مالية للم�ساربة يف االأ�سهم واأنه يف كل مرة اأخذ منه �سيكًا 

بقيمة املبلغ املدفوع ك�سمان- النزاع بني الطرفني ينح�سر يف اإثبات اأن ال�سيك املدفوع 

دفع على �سبيل ال�سمان ك�سابقيه- عدم تقدمي املدعى عليه �سببًا �ساحلًا الإ�ستحقاق 

بيع املحفظة  اإنكاره  ال�سيك مع  با�ستحقاق قيمة  ال�سيك- مطالبة املدعى عليه  قيمة 

املالية يتعار�سان؛ الأنه ال ي�سح اأن تكون املحفظة املالية مل تبع ويطالب يف الوقت نف�سه 

بثمنها املتمثل يف ال�سيك- نفى طريف النزاع اأن يكون ال�سيك ثمنًا لبيع االأ�سهم- عدم 

ذكر املدعى عليه �سببًا �ساحلًا ال�ستحقاقه- موؤدى ذلك: احلكم باإثبات اأن ال�سيك قد 

دفع للمدعى عليه على �سبيل ال�سمان واأنه لي�ص لت�سفية ال�سركة بينهما.
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تتلخ�ص وقائع هذه الق�سية يف اأنه بتاريخ 1428/5/2هـ تقدم اإىل فرع ديوان املظامل 

بيني  االإتفاق  مت  يلي  ما  فيها  ذكر  دعوى  بعري�سة  املدعي  وكيل  الريا�ص  مبنطقة 

بتاريخ  اأن ي�ستثمر يل )م�ساربة( مبلغ مليوين ريال  وبني املدعى عليه ).....( على 

1424/7/16هـ يف االأ�سهم ال�سعودية على اأن يكون تق�سيم الربح واخل�سارة على ثالثة 

ثالثة ماليني  مبلغ  عليه  املدعى  اأ�ساف  ثم  الثلث،  الثلثان ويل  عليه  للمدعى  اأق�سام 

مني  طلب  1427/9/7هـ  يوم  ويف  نف�سه  ال�سابق  باالإتفاق  1424/11/28هـ  بتاريخ 

اإغالق  �سعر  اليوم  ذلك  ت�ساوي يف  اأنها  فاأبلغته  اأ�سهمه  بقيمة  اأبلغه  اأن  عليه  املدعى 

اأكتب له بها �سيكًا  اأن  األف ومائة ريال فطلب مني  ال�سوق ت�سعة ماليني واأربعة ع�سر 

يف تلك اللحظة واأبيعها يف اليوم التايل فكتبت له �سيكًا بقيمتها يف ذلك اليوم على اأن 

اأ�سارب  التي  االأ�سهم  ومنه  باجلملة  ال�سوق  لكن  التايل مبا�سرة.  اليوم  البيع يف  يتم 

فيها انهارت ومل ترجع اإىل تلك االأ�سعار حتى االآن )كما هو مرفق يف الر�سم البياين 

ال�سيك عن طريق  ذلك  ب�سرف  يطالب  عليه  باملدعى  تفاجاأت  ثم  ال�سوق(.  املوؤ�سر 

جلنة الف�سل يف منازعات االأوراق املالية بالريا�ص.

وعليه اأطلب اإثبات دعواي باأنني قد اأبلغت املدعى عليه اأن قيمة ال�سيك لي�ست �سيولة 

بل كانت ال تزال اأ�سهم وقت كتابة ال�سيك.

ويف جل�سة يوم 1428/5/12هـ اأجاب املدعى عليه باأن ما ذكره املدعي غري �سحيح 
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واأن ال�سيك امل�سار اإليه ال ميثل كامل حقي واإمنا هو جزء منه، وذكر املدعي اأن لديه 

 -)...( ال�ساهد  فح�سر  فقط  �سمانًا  قدم  الدعوى  حمل  ال�سيك  باأن  ي�سهد  �ساهدًا 

م�سري اجلن�سية يعمل على كفالة موؤ�س�سة )...( ف�سهد اأنه يف بداية �سهر رم�سان من 

عام 1427هـ طلب )...( ت�سفية ح�ساباته يف املحفظة اال�ستثمارية التي لدى )...(. 

ويف يوم االأربعاء اأنهى )...( احل�سابات وتبني اأن لـ)...( ت�سعة ماليني واأربعة ع�سر 

األفًا ومائة ريال، واجتهت مع )...( اإىل مكتب )...( يوم اجلمعة و�سلم )...()...( 

ال�سيك وقال له ال تدخل ال�سيك يف ح�سابك اإال بعد ت�سفية املحفظة ومن الغد طلب 

مني العودة مكاملة )...( ب�ساأن �سرف ال�سيك فذكر يل )...( اأن االأ�سهم قد نزلت 

قيمتها وبالتايل تغري ن�سيب )...( وال يعلم ما ح�سل بعد ذلك وبعر�ص هذه ال�سهادة 

اأرباح املحفظة وهو من  على املدعى عليه قال هذا غري �سحيح وال�ساهد �سريك يف 

يوم 1428/7/15هـ قدم  املجال، ويف جل�سة  املدعي يف هذا  بالدخول مع  اأ�سار علي 

وكيل املدعي مذكرة جاء فيها: )اأواًل: اأن املدعى عليه/)....( كان ياأخذ من موكلي 

�سيكات بعد اتفاقه معه على امل�ساربة اإما �سمانًا ملا يدفعه ملوكلي من مال لي�سارب فيه 

اأو ملا بلغت اأ�سهمه من قيمة وما يتبعها من اأرباح وبيان ذلك فيما يلي: 

1- بعد اتفاق املدعى عليه وموكلي على امل�ساربة باالأ�سهم قام املدعى عليه بتحرير 

نف�سه  باملبلغ  �سيك  حترير  منه  طلب  ملوكلي  ت�سليمه  وقبل   )...( �سركة  على  �سيك 

�سمانًا ملا يدفعه له وقام موكلي بتحرير �سيك على البنك )...( مببلغ مليوين ريال 

ورقم ال�سيك )133208( بتاريخه 1424/7/16هـ و�سلم له هذا ال�سيك بعد ا�ستالم 
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�سيك املدعى عليه وقد �سلم املدعى عليه ملوكلي اأ�سل هذا ال�سيك.

2- ويف 1424/11/26هـ زاد املدعى عليه قيمة مبلغ امل�ساربة يف االأ�سهم مببلغ ثالثة 

1424/11/26هـ  بتاريخ   )303( رقم  ال�سيك  مبوجب   )3000000( ريال  ماليني 

وطلب عند ت�سليمه ملوكلي �سيكًا باملبلغ نف�سه، وقام موكلي بتحرير �سيك مببلغ ثالثة 

ماليني على البنك )...( بتاريخ ال�سيك 1424/11/28هـ وال يزال اأ�سل هذا ال�سيك 

عند املدعى عليه ويدعي فقده.

3- بعد م�سي فرتة من قيام موكلي بامل�ساربة يف االأ�سهم حل�ساب املدعى عليه �ساأل 

املدعى عليه موكلي كم تبلغ قيمة االأ�سهم مع اأرباحها فاأبلغه باأنها ت�ساوي �سبعة ماليني 

وقام  املبلغ  بهذا  �سيك  حترير  موكلي  من  عليه  املدعى  فطلب  ريال  اآالف  واأربعمائة 

موكلي بتحرير �سيك للمدعى عليه مببلغ �سبعة ماليني واأربعمائة األف ريال على )...(

وال يزال ال�سيك اأي�سًا عند املدعى عليه.

4- ويف 1427/9/7هـ طلب املدعى عليه من موكلي اأن يبلغه بقيمة اأ�سهمه مع اأرباحها 

فاأبلغه باأن قيمتها يف ذلك اليوم بناًء على اإغالق ال�سوق ت�ساوي ت�سعة ماليني واأربعة 

الوقت  ذلك  يف  �سيكًا  له  فحرر  �سيك  بتحرير  �سبق  كما  منه  فطلب  ريال  األف  ع�سر 

اأن االأ�سهم بداأت يف االنهيار يف  اإال  اأن يبيعها يف اليوم التايل،  و�سلمه له وطلب منه 

املدعى عليه  اأ�سهم  انخفا�ص  االأ�سهم فيه مما ترتب عليه  ببيع  املوعود  التايل  اليوم 

مع اأرباحها مما يوجب اإلغاء ال�سيك الذي مع املدعى عليه الإنخفا�ص االأ�سهم وح�سل 

بني موكلي واملدعى عليه ات�سال ب�ساأن اإنخفا�ص االأ�سهم ثم ح�سر موكلي اإىل املكتب 
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موكلي  بني  وح�سل  االأ�سهم  الإنخفا�ص  البيع  ي�ستطع  مل  باأنه  واأخربه  عليه  املدعى 

عليه  املدعى  وطلب  موكلي  ح�سر  ثم  االأ�سهم  اإنخفا�ص  ب�ساأن  ات�سال  عليه  واملدعى 

عدم بيعها حتى ترتفع االأ�سعار وبعد انهيار االأ�سهم قدم املدعى عليه ال�سيك لوزارة 

التجارة و�سدر قرار بدفع قيمته.

ثانيًا: لدى موكلي البينة على اأنه عند حترير ال�سيك االأخري كانت قيمته ال�سيك اأ�سهمًا 

ولي�ست �سيولة مالية والبينة هي:

1- ال�ساهد الذي �سبق واأن اأح�سره موكلي لكم ودونتم �سهادته وهو/)...( وقد ن�ص 

يف �سهادته: ال تدخل ال�سيك يف ح�سابك اإال بعد ت�سفية املحفظة من الغد. وهذا دليل 

وا�سح على اأن قيمة ال�سيك اأ�سهم، اأما ما ذكره املدعى عليه عن ال�ساهد املذكور من 

اأنه �سريك يل يف املحفظة فهذا غري �سحيح ف�سهادته ال جتر له نفعًا وال تدفع عنه 

�سرًا.

2- لدى موكلي �ساهد يعمل لدى املدعى عليه كمدير ملكتبه وطلب منه موكلي احل�سور 

باملدعى  اإح�سار خطاب من ف�سيلتكم بحكم عالقته  بعد  ا�ستعداده  فاأبدى  لل�سهادة 

عليه فهو كفيله.

3- اأنه با�ستعرا�ص تاريخ ال�سيك و�سجل املحفظة يتبني من ذلك اأن املحفظة يف وقت 

حترير ال�سيك ال زالت اأ�سهمًا.

ثالثًا: اأنه بعد حترير موكلي لل�سيك االأخري انهار ال�سوق وبداأ يف النزول ويت�سح ذلك 

كان  عليه  املدعى  اأن  على  كاف  دليل  وهذا  املرفق  ال�سوق  ملوؤ�سر  البياين  الر�سم  من 
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عدم  على  موافقته  على  اآخر  دليل  فيه  واأي�سًا  ال�سوق،  لتح�سني  الرتيث  على  موافقًا 

البيع يف ذلك الوقت اأنه مل يقدم ال�سيك لوزارة التجارة اإال بعد تدين اأ�سعار االأ�سهم 

الف�سل  مكتب  لدى  ال�سيك  الدعوى يف  لقبول  النظامية  املدة  نهاية  وقبل  وانهيارها 

اأ�سهر من تاريخ حترير ال�سيك، وعلى هذا  يف منازعات االأوراق التجارية وهي �ستة 

اأ�سعار االأ�سهم؛ الأن البينة  اأنه طلب مني بيعها بعد انخفا�ص  يطالب املدعي بالبينة 

على املدعي وهو مدع يف هذه اجلزئية، فمن املتعارف عليه عند املتعاملني باالأ�سهم 

اإذا انخف�ست  اأنه  وامل�ساربني فيها مثل جتار االأ�سهم و�سناديق البنوك اال�ستثمارية 

اأ�سعار االأ�سهم عن �سرائهم ينتظروا مدة اأماًل يف ارتفاعها. ومن القواعد املقررة عند 

الفقهاء:

2- التعني بالعرف كالتعني بالن�ص. 1- اأن املعروف عرفًا كامل�سروط �سرطًا. 

العمل  يجب  حجة  النا�ص  ا�ستعمال   -4 3- املعروف بني التجار كامل�سروط بينهم. 

بها.

فاآمل من ف�سيلتكم الرجوع اإىل اأهل االخت�سا�ص يف هذا االأمر ليبينوا لكم املتعارف 

عليه يف مثل هذه االأمور.

رابعًا: ت�سمنت االإتفاقية �سرطًا فا�سدًا هو اأن موكلي يتحمل جزءًا من اخل�سارة ومعلوم 

اأن امل�سارب ال يتحمل خ�سارة مالية فقد جاء يف املغني )176/7( ما  لدى الفقهاء 

والو�سعية  بينهما  الربح  اأن  على  وامل�سارب  املال  رب  اتفق  )واإذا  قال  م�ساألة  ن�سه: 

عليهما، كان الربح بينهما والو�سعية على املال( وجملته اأنه من �سرط على امل�سارب 
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�سمان املال اأو �سهمًا من الو�سعية، فال�سرط باطل، ال نعلم فيه خالفًا والعقد �سحيح، 

ن�ص عليه اأحمد وهو قول اأبي حنيفة ومالك وروي عن اأحمد اأن العقد يف�سد به وحكي 

ذلك عن ال�سافعي؛ الأنه �سرط فا�سد فاأف�سد امل�ساربة كما لو �سرط الأحدهما ف�سل 

درهم..

عليه  املدعى  من  ويطلب  اأ�سهمًا  يزال  ال  موكلي  لدى  عليه  املدعى  مال  اأن  خام�سًا: 

ا�ستالمه وقد ن�ص الفقهاء على اأن امل�ساربة اإذا انف�سخت واملال قب�ص �ساحب املال 

ماله اإذا مل يظهر يف املال ربح واإمنا يباع العر�ص اإذا كان فيه ربح كما ن�ص على ذلك 

الفقهاء كما يف املغني )172/7- 173(: واإن انف�سخت واملال عر�ص فاتفقا على بيعه 

اأو ق�سمة جاز.. واإن طلب العامل البيع واأبى رب املال وقد ظهر يف املال ربح اأجرب رب 

املال على البيع...

فاإن موكلي يطلب منكم  اأطرافه  النزاع من جميع  اأجل حل  تقدم ومن  ما  بناًء على 

اأ�سحاب الف�سيلة ما يلي:

اإثبات قيمة ال�سيك رقم )35( بتاريخ 1427/9/7هـ مببلغ ت�سعة ماليني واأربعة   -1

األفًا ومائة ريال عند ت�سليمه للمدعى عليه كانت قيمته اأ�سهمًا للمال امل�سارب  ع�سر 

فيه.

2- اإفهام املدعى عليه باأن العقد الذي بينه وبني موكلي عقد م�ساربة وبناًء عليه فاإن 

ال�سرط الذي ا�سرتطه املدعى عليه على موكلي بتحمل جزء من اخل�سارة �سرط باطل 

كما ن�ص على ذلك الفقهاء وح�سل االإجماع عليه.
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3- اإثبات اأن املدعى عليه مل يطلب من موكلي بيع االأ�سهم بعد انهيار ال�سوق.

4- اإفهام املدعى عليه با�ستالم اأ�سهمه التي لدى موكلي ويف حمفظته؛ الأن امل�سارب 

اأمني يف مال امل�ساربة فهو مت�سرف يف مال غريه باإذنه.

ويف جل�سة يوم 1428/8/12هـ طلب وكيل املدعي �سماع �سهادة �ساهد اآخر يف املو�سوع 

حم�سر ال�ساهد )...( م�سري اجلن�سية يعمل يف مكتب املدعى عليه وهو على كفالة 

اأخ املدعى عليه )...( وب�سوؤال ال�ساهد عن �سهادته اأجاب باأنه كان جال�سًا يف املكتب 

قبل املغرب يوم اأربعاء اأو خمي�ص حم�سر اأحد امل�سريني يدعى )...( ومعه �سخ�ص ال 

اأعرفه تبني اأنه )...( وقام هذا بتحرير �سيك وت�سليمه لـ)...( وطلب منه اأن ي�سرف 

ال�سيك يوم ال�سبت اأو االأحد واأنه ال يعلم �سبب ال�سيك ومقدار ما دون فيه وبعر�ص هذه 

ال�سهادة على املدعى عليه اأجاب باأنه ال تعليق لديه على هذه ال�سهادة. ويف جل�سة يوم 

1429/1/3هـ ذكر وكيل املدعي اأن املدعى عليه دفع للمدعي مليوين ريال للم�ساربات 

املدعى عليه  ما دفعه  ليكون جمموع  ريال  اإليها ثالثة ماليني  اأ�ساف  ثم  االأ�سهم  يف 

خم�سة ماليني ريال وذكر اأن املدعى عليه كان ياأخذ �سيكات ك�سمان بقيمة االأ�سهم 

فقد دفع له املدعي �سيكًا مبليوين ريال ك�سمان عندما دفع له املدعى عليه مليوين ريال، 

ودفع له �سيكًا اآخر ك�سمان مببلغ ثالثة ماليني ريال عندما دفع له املدعى عليه ثالثة 

ماليني وملا بلغت قيمة االأ�سهم ت�سعة ماليني ومائة األف طلب منه املدعى عليه اأي�سًا 

حترير �سيكًا بالقيمة التي و�سلت اإليها االأ�سهم فدفع املدعي ال�سيك حمل الدعوى على 

�سبيل ال�سمان ومت االإتفاق على بيع االأ�سهم يف االأ�سبوع الذي يليه وبانتهاء تداول يوم 



981

ال�سبت ح�سل هبوط يف ال�سوق منذ بداية التداول وبالتايل انخف�ست قيمة االأ�سهم 

له  يبيع  اأن  طلب  ح�سل  مبا  عليه  املدعى  اإبالغ  وبعد  ال�سيك،  يف  املحرر  املبلغ  عند 

االأ�سهم اإذا رجعت اإىل قيمتها االأوىل فلم ترجع االأ�سهم للقيمة االأوىل لظروف ال�سوق 

وذكر اأنه بعد تداول اخل�سائر قام موكله ببيع املحفظة بثالثة ماليني ومائة وخم�سون 

األف ريال، وب�سوؤاله عن املق�سود بعبارة )نهاية احل�ساب( املذكورة يف ال�سيك حمل 

املو�سح...  النحو  على  الطرفني  بني  التعامل  نهاية  هو  املق�سود  اأن  اأجاب  الدعوى؟ 

وبعر�ص ذلك على املدعى عليه اأجاب باأن ما ذكره باالأ�سهم، وب�سوؤاله عن ال�سيكات 

يعلم  ال  باأنه  فاأجاب  املدعي؟  كما ذكر  ي�ستلمها ك�سمان  كان  ي�ستلمها هل  كان  التي 

وب�سوؤاله هل مت بيع املحفظة؟ فاأجاب باأنه ال يعلم عن املحفظة �سيئًا وذكر اأنه يطالب 

باملحفظة حمل الدعوى واأن ال�سيك الذي ا�ستلمه كدفعة على احل�ساب من راأ�سمال 

واأرباح هذه امل�ساربة.

ويف جل�سة يوم 1428/1/14هـ تخلف املدعى عليه دون اإبداء عذر وطلب وكيل املدعي 

الف�سل يف هذه الق�سية غيابيًا فاأ�سدرت الدائرة حكمها رقم )8/د/جت/27( لعام 

1429هـ غيابيًا باإلزام املدعى عليه باإعادة ال�سيك رقم )35( بتاريخ 1427/9/7هـ 

االأ�سباب  على  بناًء  املدعي  اإىل   )9.014.100( مببلغ  �سركة)...(  على  امل�سحوب 

التالية:

حيث اإن املدعي يطالب باإثبات اأن ال�سيك رقم )35( بتاريخ 1427/9/7هـ امل�سحوب 

على �سركة )...( الذي دفعه اإىل املدعى عليه و�سدر به قرار من مكتب الف�سل يف 
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االأوراق التجارية للغر�ص ذاته بدفعه، واأنه غري م�ستحق واأنه دفع على �سبيل ال�سمان 

ال اال�ستحقاق.

وحيث اإن الثابت اأن املدعى عليه دفع اإىل املدعي مليوين ريال للم�ساربة يف االأ�سهم 

ثم دفع ثالثة ماليني ريال لذات الغر�ص واأن املدعى عليه اأخذ يف مقابل املليونني التي 

ماليني  ثالثة  ماليني  الثالثة  مقابل  يف  اأخذ  ثم  ال�سمان  �سبيل  على  مليونني  دفعها 

يف  عليه  املدعى  اأخذ  ماليني  �سبعة  االأ�سهم  قيمة  بلغت  ملا  ثم  ال�سمان،  �سبيل  على 

مقابلها �سبعة ماليني على �سبيل ال�سمان، وهذا باإقرار الطرفني وبتوقيعهما على هذه 

االإتفاقية التي تن�ص يف كل مرة على ما يلي )اأنا )...( ا�ستلمت من ال�سيخ )...( مبلغ 

)........( وكتب له بها �سيك على )...( باملبلغ املذكور وقد اتفقنا على ا�ستثمار هذا 

املبلغ يف االأ�سهم ........(.

األفًا ومائة ريال )9.014.100(  وملا بلغت قيمة االأ�سهم ت�سعة ماليني واأربعة ع�سر 

دفع املدعي للمدعى عليه �سيكًا بهذا املبلغ.

ال�سمان-  �سبيل  على  دفع  هل  ال�سيك  هذا  يف  الطرفني  بني  النزاع  انح�سر  وحيث 

ك�سابقة- اأو على �سبيل اال�ستحقاق والدائرة قد تثبت لديها بالبينة اأن ال�سيك �سمانًا 

ال ا�ستحقاقًا وذلك من �سهادة ال�ساهدين التي تقدم اإيراد ن�ص �سهادتهما يف الوقائع، 

املدعي  يدفعها  كان  التي  ال�سيكات  فاإن  الطرفني  بني  التعامل  طريقة  من  وكذلك 

�ساحلًا  �سببًا  يذكر  مل  عليه  املدعى  اأن  اإىل  اإ�سافة  باإقرارهما،  �سمانًا  يدفعها  كان 

ال�ستحقاق هذا املبلغ اإذ اإنه ينكر بيع املحفظة ويطلب ا�سرتدادها واأما ما زعمه باأن 
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هذا املبلغ هو اأرباح املحفظة فهذه غري مت�سور اإذ الربح يكون بارتفاع قيمة االأ�سهم اأو 

زيادة عددها وال ميكن اأن ت�سيل اإىل مال اإال بالبيع وهو ينكر البيع.

�سبيل  على  دفع  قد  الدعوى  حمل  ال�سيك  اإثبات  يف  دعواه  ح�سر  املدعي  اإن  وحيث 

ال�سمان واأنه غري م�ستحق يف ذمته فاإن الدائرة تقت�سر على البت يف هذه املطالبة، 

وللمدعى عليه احلق يف اإقامة رفع بدعوى على املدعي ال�سرتداد املحفظة وما يتبعها 

من ت�سرفات املدعي.

وحيث اإن املدعى عليه قد تخلف عن ح�سور اجلل�سة رغم تبلغه بها يف حم�سر اجلل�سة 

وطلب وكيل املدعي الف�سل يف هذه الدعوى غيابيًا بناًء على املادة )527( من نظام 

املحكمة التجارية.

وقد قدم وكيل املدعى عليه الئحته االإعرتا�سية على احلكم الغيابي ذكر فيها اأن �سبب 

عدم ح�سور موكله يف اجلل�ستني االأخريتني هو مر�سه، واأن ال�ساهد االأول يف الق�سية 

له م�سلحة؛ الأنه هو الذي عرف املدعي باملدعى عليه وهو �سريك غري ظاهر لـ)...(، 

واأن ال�ساهد الثاين مل تت�سمن �سهادته اأن ال�سيك قدم �سمانًا وباطالع وكيل املدعي 

على الئحة وكيل املدعى عليه ذكر اأنه ال جديد فيه وقرر اكتفاءه مبا قدمه يف جل�سات 

املرافعة ثم رفعت اجلل�سة الإ�سدار احلكم.
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وحيث اإن املدعي يطالب باإثبات اأن ال�سيك رقم )35( بتاريخ 1427/9/7هـ امل�سحوب 

على �سركة )...( الذي دفعه اإىل املدعى عليه و�سدر به قرار من مكتب الف�سل يف 

االأوراق التجارية باإلزام املدعي بدفعه، واأنه غري م�ستحق واأنه دفع على �سبيل ال�سمان 

ال اال�ستحقاق.

وحيث اإن الثابت اأن املدعى عليه دفع اإىل املدعي مليوين ريال للم�ساربة يف االأ�سهم ثم 

دفع ثالثة مالين ريال للغر�ص ذاته واأن املدعى عليه اأخذ يف مقابل املليونني التي دفعه 

مليونني على �سبيل ال�سمان ثم اأخذ يف مقابل الثالثة ماليني ثالثة ماليني على �سبيل 

ال�سمان، ثم ملا بلغت قيمة االأ�سهم �سبعة ماليني اأخذ املدعى عليه يف مقابلها �سبعة 

ماليني على �سبيل ال�سمان، وهذا باإقرار الطرفني وبتوقيعهما على هذه االإتفاقية التي 

تن�ص يف كل مرة على ما يلي )اأنا )...( ا�ستلمت من ال�سيخ )...( مبلغ )..........( 

وكتب له بها �سيك على )...( باملبلغ املذكور وقد اتفقنا على ا�ستثمار هذا املبلغ يف 

االأ�سهم .........( وملا بلغت قيمة االأ�سهم ت�سعة ماليني واأربعة ع�سر األفًا ومائة ريال 

)9.014.100( دفع املدعي للمدعى عليه �سيكًا بهذا املبلغ.

ال�سمان-  �سبيل  على  دفع  هل  ال�سيك  هذا  يف  الطرفني  بني  النزاع  انح�سر  وحيث 

قدم  ال�سيك  اأن  بالبينة  لديها  ثبت  قد  والدائرة  اال�ستحقاق  �سبيل  على  اأو  ك�سابقة- 

�سهادتهما  ن�ص  اإيراد  تقدم  التي  ال�ساهدين  �سهادة  من  وذلك  ا�ستحقاقًا  ال  �سمانًا 
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يف الوقائع، وكذلك من طريقة التعامل بني الطرفني فاإن ال�سيكات التي كان يدفعها 

�سببًا  يذكر  مل  عليه  املدعى  اأن  اإىل  اإ�سافة  باإقرارهما،  �سمانًا  يدفعها  كان  املدعي 

ما  واأما  ا�سرتدادها  ويطلب  املحفظة  بيع  ينكر  اإنه  اإذ  املبلغ  هذا  الإ�ستحقاق  �ساحلًا 

زعمه باأن هذا املبلغ هو اأرباح املحفظة فهذا غري مت�سور اإذ اأن الربح يكون بارتفاع 

قيمة االأ�سهم اأو زيادة عددها وال ميكن اأن ت�سيل اإىل مال اإال بالبيع وهو ينكر البيع.

االأول �ساحب م�سلحة  ال�ساهد  اأن  يوؤثر يف ذلك ما ذكره وكيل املدعى عليه من  وال 

باعتباره �سريكًا اإذ مل يقدم ما يثبت ذلك وال يوؤثر فيه اأي�سًا ما ذكره من اأن ال�ساهد 

الدائرة  لدى  املفهوم  هو  اإنه  اإذ  �سمانًا  قدم  ال�سيك  اأن  �سهادته  تت�سمن  مل  الثاين 

�سمانًا هذا ف�ساًل عن اأن بقية االأ�سباب املو�سحة يف احلكم كافية للو�سول اإىل احلكم 

من دون االأخذ ب�سهادة ال�سهود اأ�ساًل وذلك اأن املدعى عليه نفى اأن تكون املحفظة قد 

اأن تكون  اأنه يطالب بها وعليه فاإنه مكذب لدعواه فال ي�سح وال يجتمع  باعها وذكر 

نفى كال  ال�سيك. وحيث  املتمثل يف  بثمنها  نف�سه  الوقت  ويطالب يف  تبع  املحفظة مل 

�سببًا �ساحلًا  املدعى عليه  يذكر  االأ�سهم ومل  بيع  ثمن  ال�سيك هو  يكون  اأن  الطرفني 

اأن يكون قدم �سمانًا وال يحتمل االأمر غري ذلك  ال�ستحقاقاته فاإن املفهوم من ذلك 

واأمام ما ذكره من اأن هذا ال�سيك هو عن اأرباح املحفظة فهذا اأمر غري مت�سور اإذ 

الربح يكون بارتفاع قيمة االأ�سهم اأو زيادة عددها وال ميكن اأن ي�سيل اإىل مال نا�ص اإال 

بالبيع وهو ينكر البيع.

وحيث ح�سر املدعي دعواه يف اإثبات ال�سيك حمل الدعوى قد وقع على �سبيل ال�سمان 
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ال اال�ستحقاق فاإن الدائرة تقت�سر على ما طلب اأمامها وللمدعى عليه احلق يف اإقامة 

رفع دعوى م�ستقلة فيما يتعلق با�سرتداد املحفظة وما يتبعها من ت�سرفات املدعي اإذ 

اإن املدعى عليه مل يطلب ذلك يف هذه الدعوى وعليه فاإن الدائرة تقت�سر يف احلكم 

املطالبة التي قدمت اإليها.

حيث ن�ست املادة )534( من نظام املحكمة التجارية على ما يلي: )اإذا قدم املحكوم 

عليه غيابيًا اعرتا�سه اإىل املحكمة وكان تقدميه داخل املدة القانونية تقرر املحكمة 

قبول االعرتا�ص ثم جتري املحكمة على ح�سب املحاكمة.... ثم حتكم مبا يظهر لديها 

اإما بت�سديق احلكم الغيابي اأو نقد اأو اإ�سالحه(.

حيث راأت الدائرة تعديل منطوق احلكم مبا يتنا�سب مع الدعوى واأ�سباب احلكم لذا 

وبعد الدرا�سة والتاأمل.

على  امل�ضحوب  1427/9/7هـ  بتاريخ   )35( رقم  ال�ضيك  اأن  باإثبات  املحكمة:  حكمت 

�ضبيل  على   ).....( عليه  للمدعى  دفع  قد  ريال   )9.014.100( مببلغ   )...( �ضركة 

ال�ضمان واأنه لي�س لت�ضفية ال�ضركة بينهما ملا هو مبني يف االأ�ضباب.

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

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية 2/1750/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 145/د/جت/9 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1302/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/6/22هـ 

�ضركة م�ضاربة - م�ضاربة يف اأ�ضهم - ادعاء اخل�ضارة - من يقبل قوله فيها - ميني.

مطالبة املدعي احلكم با�سرتجاع راأ�ص ماله امل�سلم للمدعى عليه ال�ستثماره يف االأ�سهم 

- ثبوت اأن العقد اأن�ساأ �سركة م�ساربة يتوىل فيها اأحد ال�سريكني دفع راأ�ص املال ويتوىل 

االآخر العمل باملال وتنميته وتكون االأرباح بني الطرفني على ما ي�سرتطانه واأن تكون 

اخل�سارة على �ساحب املال ما مل يتعد العامل اأو يفرط - دفع املدعى عليه باخل�سارة 

يف حمفظته اال�ستثمارية وفيها مبلغ املدعي واآخرين - االأ�سل يف �سركة امل�ساربة اأن 

القول قول العامل امل�سارب فيما يدعيه من خ�سارة ما مل يثبت تعديه اأو تفريطه؛ الأنه 

اأمني ويقبل قوله فيما يدعيه من هالك اأو خ�سران - عدم تقدمي املدعي ما يثبت عدم 

وقوع اخل�سارة ورف�سه قبول ميني املدعى عليه - موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى. 

لديوان  اأنه ورد  الالزم الإ�سدار هذا احلكم يف  وبالقدر  الدعوى  تتلخ�ص وقائع هذه 

املظامل مبنطقة مكة املكرمة الئحة الدعوى املقيدة بوارد الديوان برقم )2/1750/ق( 
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بتاريخ 1428/3/22هـ واملقدمة من وكيل املدعي/)...( �سد ).....( وباالطالع عليها 

ريال )30000(  األف  وقدره ثالثون  عليه مببلغ  املدعى  ت�سمنها مطالبة  اأنها  تبينت 

ا�ستلمها املدعى عليه من املدعي لغر�ص امل�ساهمة اإال اأن املدعى عليه مل يقم باإرجاعها، 

وبعد اأن مت قيد االأوراق ب�سجالت الديوان ق�سية بالرقم امل�سار اإليه اأعاله متت اإحالتها 

اإىل هذه الدائرة فبا�سرت نظرها على النحو املثبت يف حما�سر ال�سبط حيث ح�سر 

يف جل�سة يوم الثالثاء املوافق 1428/4/21هـ وكيل املدعي/)...( وتبني عدم ح�سور 

ذكر  دعواه  وكالة عن  املدعي  وب�سوؤال  اجلل�سة  ويف  �سرعًا  اأو من ميثله  عليه  املدعى 

وقدره  مبلغًا   ).....( عليه  املدعى  �سلم  قد  واأنه  املقدمة  الدعوى  لالئحة  وفقًا  اأنها 

ثالثون األف ريال للمتاجرة بها يف االأ�سهم وقدم للدائرة عقد اتفاق بينه وبني املدعى 

يعطه  التاريخ مل  العقد وحتى هذا  كتابة  تاريخ  ومنذ  عليه  املدعى  اأن  واأ�ساف  عليه 

اإلزام املدعى عليه برد راأ�ص  اأرباحًا ومل يعد له راأ�ص املال بل تهرب وماطل ويطلب 

املدعى  وميثله  االأول  الطرف  اأن  واملت�سمن   )353( رقم  املرفق  العقد  مبوجب  املال 

عليه يقوم با�ستثمار املال املدفوع يف جماالت اال�ستثمار ال�سريع العوائد املتوافق مع 

اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية على اأن يعطي الطرف الثاين ربحًا �سهريًا قدره خم�سون 

واخل�سارة... الربح  ح�سب  والزيادة  للنق�ص  قابلة  اال�ستثمارات  اأرباح  من  املائة  يف 

اإىل اآخر ما ت�سمنه العقد وقدم للدائرة خطاب التبليغ املوقع واملختوم من عمدة حي 

اال�ستالم  رف�ص  عليه  املدعى  اأن  واملت�سمن  الطائف  ال�سمالية يف حمافظة  ال�سهداء 

واأظهر عدم التجاوب كما قدم اأ�سل العقد رقم )353( و�سند القب�ص رقم )553( 



989

الدائرة  اأ�سدرت  ذاتها  اجلل�سة  ويف  دعواه  �سحة  الإثبات  1426/5/6هـ  يف  املوؤرخ 

باأن   ).....( اإلزام  املت�سمن  1428هـ  لعام  )142/د/جت/9(  رقم  الغيابي  حكمها 

يدفع للمدعي ).....( مبلغًا وقدره ثالثون األف ريال وللمحكوم عليه حق االإعرتا�ص 

على هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ تبلغه به، وقد قدم املدعى عليه 

الدائرة  النظامية فاأعادت  ال�سالف ذكره خالل املدة  الغيابي  اعرتا�سه على احلكم 

ح�سر  1428/7/30هـ  املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  يف  ح�سر  حيث  املرافعة  باب  فتح 

اإىل  الدائرة  تنوه  املدعي وكالة/)...( كما ح�سر املدعى عليه ).....( ويف اجلل�سة 

اأنه وردتها الالئحة االإعرتا�سية املقدمة من املدعى عليه على احلكم الغيابي ال�سالف 

اأي تبليغ مبواعيد  اأن املدعى عليه مل ي�سله  ذكره وقد ت�سمنت الالئحة ما ملخ�سه 

اجلل�سات واأن العمدة مل ميكنه من االإطالع على اأوراق التبليغ وهذا ما جعله ميتنع عن 

التوقيع وذكر فيها اأن العمدة قام بتهديده واأ�ساف يف الالئحة االإعرتا�سية اأنه اأدخل 

املدعي معه يف �سراكة م�ساربة وذكر اأنه خ�سر يف م�ساربته ولديه ما يثبت خ�سارته ثم 

ذكر يف نهاية الئحته اأن املدعي ت�سلم اأرباحًا عن �سراكته بلغت ثالثة اآالف ريال عن 

كل �سهم �ساهم فيه واأن لديه �سهودًا على اأن املدعي ا�ستلمها نقدًا بيده وهم كل من 

)...( و)...( وبعر�ص ذلك على وكيل املدعي احلا�سر ذكر باأن املدعى عليه امتنع 

عن ا�ستالم التبليغ ورف�ص التجاوب مع العمدة واأ�ساف اأنه ال يعرف عن اخل�سارة اأي 

�سيء بل اإنه ذكر له اأنه يف حال اخل�سارة فاإن راأ�ص املال �سريجع له واأما االأرباح فاإنه 

مل ي�ستلم اأي مبلغ يذكر ثم اأفهمت الدائرة املدعي اأن يد امل�سارب يف �سركة امل�ساربة 
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يد اأمانة ال ي�سمن اإال اإذا ثبت التفريط من قبله ثم طلبت الدائرة من املدعى عليه 

اإح�سار ال�سهود على ا�ستالم املدعي لالأرباح فا�ستعد بذلك ثم ذكر وكيل املدعي اأن 

موكله ا�ستلم من االأرباح مبلغًا وقدره ت�سعة اآالف ريال واأقر اأمام الدائرة بذلك، ثم 

قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية جلل�سة يوم االثنني املوافق 1428/10/17هـ حيث 

ح�سر وكيل املدعي/)...( كما ح�سر املدعى عليه ).....( ويف اجلل�سة قدم املدعى 

ووعد  خ�سارته  يثبت  ما  هي  اأنها  وذكر  املحفظة  ك�سوفات  �سور  املدعي  لوكيل  عليه 

بت�سليم �سورة منها للدائرة وباطالع وكيل املدعى عليها طلب مهلة للرجوع ملوكله ثم 

اإح�سار موكله يف اجلل�سة القادمة وبناًء عليه  اأن عليه  اأفهمت الدائرة وكيل املدعي 

املوافق 1428/12/28هـ  االثنني  يوم  اإىل جل�سة  الق�سية  تاأجيل نظر  الدائرة  قررت 

ذكر  اجلل�سة  ويف   ).....( عليه  املدعى  ح�سر  كما   )...( املدعي  وكيل  ح�سر  حيث 

وكيل املدعي اأنه قد اطلع على �سور امل�ستندات املقدمة له من املدعى عليه واملت�سمنة 

اأن املدعى عليه قد خ�سر راأ�ص املال واالأرباح يف البور�سة ومل يبقى للمدعي يف ذمته 

املدعي  معه  اأح�سر  ثم  املذكورة  امل�ستندات  �سور  يف  ورد  مبا  مقتنع  غري  واأنه  �سيء 

املبلغ  البور�سة كامل  اأنه قد خ�سر يف  اأ�سالة ).....( وبعر�ص دفع املدعى عليه من 

ذكر اأن دعوى اخل�سارة غري �سحيحة؛ الأن املدعى عليه ا�ستلم املبلغ وبعد ثالثة اأيام 

ذكر له اأنه خ�سر وهذا الوقت غري كاٍف للخ�سارة فعقب املدعى عليه باأنه ا�ستلم املبلغ 

نقدًا واأودعه يف املحفظة وخ�سر وهو م�ستعد باأداء اليمني على اأنه مل يغ�ص املدعي واأنه 

اأي �سيء فعقب املدعي  �سارب باملبلغ يف البور�سة واأنه خ�سر حقيقة واأنه مل يبق له 
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باأنه قد �سلمه ثالثون األف ريال نقدًا عن طريق )...( فاأقر املدعى عليه با�ستالم املبلغ 

وكرر دفعه باأنه قد �سارب به وخ�سر يف البور�سة فعقب املدعي اأ�سالة باأنه ال يعلم عن 

حقيقة دفع املدعى عليه اإن كان ربح اأو خ�سر وهو غري مقتنع بامل�ستندات التي �سلمت 

الدائرة على  ثم عر�ست  عليه  املدعى  التي ذكرها  باخل�سارة  يقبل  وال  �سابقًا  ملوكله 

املدعي اأ�سالة ميني املدعى عليه فقرر باأنه ال يقبل بيمينه وطلب مهلة للجل�سة القادمة 

الق�سية جلل�سة يوم  تاأجيل نظر  الدائرة  البينات وبناًء عليه قررت  لبحث مزيد من 

االثنني املوافق 1429/3/16هـ حيث ح�سر وكيل املدعي )...( كما ح�سر املدعى عليه 

).....( ويف اجلل�سة طلب املدعى عليه مهلة للجل�سة القادمة الإح�سار امل�ستندات التي 

تدل على خ�سارته وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية اإىل جل�سة هذا اليوم 

قدم  ).....( ويف اجلل�سة  عليه  املدعى  كما ح�سر  املدعي/)...(  وكيل  حيث ح�سر 

املدعى عليه ظرفًا به جمموعة من �سور الك�سوفات حلركة ح�ساب املحفظة وذكر اأنها 

تبني مقدار االأرباح واخل�سائر التي تتعلق باملدعي ).....( وزمالئه االآخرين واأ�ساف  

اأنه قد ا�ستلم من ).....( مبلغًا وقدره ثالثون األف ريال واأدخلها يف املحفظة و�سارب 

بها يف البور�سة العاملية مبوجب العقد رقم )353( املوؤرخ يف 1426/5/6هـ واأنه مل 

ي�سرف له مبلغ وقدره ت�سعة اآالف ريال وبعر�ص ذلك على املدعي وكالة ذكر اأن موكله 

األف ريال للمدعى عليه وقد ا�ستلم منها مبلغ ت�سعة اآالف ريال  قد دفع فعاًل ثالثني 

كاأرباح كما اأنه مل ي�ستلم اأي مبلغ من راأ�ص املال وقد اأعطاها للمدعى عليه ليتاجر بها 

يف االأ�سهم العقارية واأما دعواه اخل�سارة فعليه اإثباتها ثم رفعت اجلل�سة للمداولة ثم 
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ح�سر الطرفان فاأفهمت الدائرة املدعي باأن له ميني املدعى عليه على نفي االأرباح 

واأنه �سارب بها وخ�سرت وبعر�سها عليه رف�ص قبول ميينه فطلبت الدائرة من املدعى 

هو  اإال  اإله  ال  الذي  العظيم  باهلل  اأق�سم  قائاًل  عليه  املدعى  فحلف  اليمني  اأداء  عليه 

احلي القيوم باأنني قد اتفقت مع املدعي ).....( على املتاجرة باالأ�سهم يف البور�سة 

واأنني ا�ستلمت منه ثالثني األف ريال واأدخلتها يف حمفظتي واأنني يف اأثناء امل�ساربة 

بها قد خ�سرت كامل مبالغي ومبالغ املدعي وغريه واأنني مل اأتعد ومل اأفرط ومل اأغ�ص 

ومل اأخفي ومل اأدل�ص على املدعي كما اأنني مل اآخذ اأية ت�سهيالت ائتمانية من اأي بنك 

للمحفظة واهلل العظيم واهلل العظيم واهلل العظيم، ثم رفعت اجلل�سة للمداولة. 

وحيث اإن املدعي يطالب املدعى عليه با�سرتجاع راأ�ص ماله امل�سلم اإليه وقدره ثالثون 

األف ريال للمتاجرة بها وا�ستثمارها يف االأ�سهم مبوجب العقد رقم )353( املوؤرخ يف 

1426/5/6هـ وحيث تبني من اأقوال الطرفني اأنهما وقعا العقد املذكور و�سلم مبوجبه 

باملتاجرة  عليه  املدعى  ليقوم  الدعوى  يف  املذكور  املال  راأ�ص  عليه  للمدعى  املدعي 

اأن�ساأ بني  اأنه  اإليه ات�سح  اإنه باالطالع على العقد امل�سار  فيه و�سرف االأرباح، وحيث 

الطرفني  بني  �سراكة  يت�سمن  امل�ساربة  �سركة  وعقد  م�ساربة  �سركة  عقد  الطرفني 

يتوىل مبوجبها اأحد ال�سريكني دفع راأ�ص املال ويتوىل االآخر العمل باملال وتنميته وتكون 

االأرباح بني الطرفني على ما ي�سرتطانه واأن تكون اخل�سارة على �ساحب املال ما مل 
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يتعد العامل اأو يفرط، وحيث اأقر املدعى عليه باأنه قد ا�ستلم املبلغ املذكور يف الدعوى 

اإال اأنه دفع باخل�سارة وحيث ذكر املدعى عليه اأن لديه حمفظة ا�ستثمارية فيها مبلغ 

اإنه يتعذر من خاللها بيان ما يخ�ص كل م�ساهم على حدة  املدعي واآخرين، وحيث 

املدعي  الدائرة  اأفهمت  وحيث  وقوع اخل�سارة  يثبت عدم  ما  املدعي  يقدم  وحيث مل 

اأن له ميني املدعى عليه على نفي دعواه وحيث رف�ص قبول ميني املدعى عليه، وطبقًا 

امل�سارب فيما يدعيه من  العامل  القول قول  اأن  االأ�سل  فاإن  امل�ساربة  الأحكام �سركة 

اأو تفريطه؛ الأنه اأمني، جاء يف الرو�ص املربع  خ�سارة ما مل يثبت العك�ص وهو تعديه 

�ص)404( )ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هالك وخ�سران... الأنه اأمني( وحيث 

مل يتبني للدائرة اأن املدعى عليه قد تعدى يف املال اأو فرط فيه وحيث قد حلف املدعى 

عليه ميني اال�ستظهار على اأنه قد خ�سر يف امل�ساربة واأنه مل يتعد ومل يفرط على نحو 

ما �سبق فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�ص الدعوى وبه تق�سي. 

الغيابي  يف حكمها  �ضابقاً  الدائرة  به  بالعدول عما حكمت  الدائرة:  لذلك حكمت 

ملا هو مو�ضح  الدعوى  برف�س  لعام 1428هـ واحلكم جمدداً  رقم )142/د/جت/9( 

باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، 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 4/1467/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 175/د/جت/18لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1568/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/7/9هـ

�ضركة م�ضاربة -  م�ضاربة يف اأ�ضهم - ت�ضليم مال امل�ضاربة الآخر- تعدي وتفريط 

- احت�ضاب االأرباح من راأ�س املال.

املدعي  اإنكار   - املال  راأ�ص  باإعادة كامل  املدعى عليه  باإلزام  املدعي احلكم  مطالبة 

املدعي  ميني  الدائرة  واأخذ  اآخر،  اإىل  ماله  ت�سليم  يف  عليه  املدعى  بو�ساطة  علمه 

العقد  الأن  اأقوى؛  وجانبه  يده،  من  ماله  خرج  كيف  ويعلم  املال  رب  الأنه  ذلك؛  على 

يوؤيده - قرر جانب من الفقه اأن ق�سمة الربح ال ت�سح اإذا هلك املال يف يد امل�سارب 

بعد الق�سمة فيكون ما قب�سه رب املال من اأرباح هي جزء من راأ�ص ماله وما قب�سه 

امل�سارب يرده لرب املال حتى ي�ستويف راأ�ص ماله وهذا يف حال عدم التفريط، فاإعمال 

احلكم يف التفريط يكون اأوىل - ثبوت تفريط املدعى عليه يف راأ�ص املال بت�سليمه اإىل 

اآخر للم�ساربة به دون علم املدعي - اأثره: �سمانه للمال؛ الأن يد امل�سارب يد اأمانة - 

اإقرار املدعي ا�ستالمه اأرباحًا ومل يخالفه املدعى عليه يف مقدارها - اأثر ذلك: اعتبار 

ما قب�سه املدعي جزءًا من راأ�ص ماله واحلكم مبا تبقى له منه. 
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وتتلخ�ص يف الئحة دعوى قدمها وكيل املدعي/)...( يذكر فيها اأن موكله قام بت�سليم 

املدعو ).....( مبلغًا وقدره )100.000( مائة األف ريال بغر�ص ا�ستثمارها يف االأ�سهم 

واأبرم معه عقدًا بذلك على اأن ي�سغلها بنف�سه ويف حمفظته اخلا�سة اإال اأن املدعى عليه 

فرط يف ذلك، وختم الئحته باملطالبة باإلزام املدعى عليه باإعادة راأ�ص ماله واإلزامه 

بدفع مبلغ خم�سة ع�سر األفًا كاأتعاب حماماة. 

االأحد  يوم  جل�سة  وحددت  لنظرها  الزم  هو  ما  اأجرت  الدائرة  اإىل  الق�سية  وباإحالة 

املوافق 1429/12/23هـ موعدًا لنظر الدعوى اإال اأن املدعى عليه تخلف عن اجلل�سة 

نظر  ملوا�سلة  موعدًا  1430/1/27هـ  املوافق  ال�سبت  يوم  جل�سة  الدائرة  فحددت 

الدعوى. 

ويف املوعد املحدد ح�سر وكيل املدعى عليه/)...( واملثبت يف ال�سبط رقم بتاريخ هويته 

ووكالته، كما ح�سر املدعى عليه ).....(، واملثبت يف ال�سبط رقم بتاريخ هويته، ويف 

اجلل�سة �ُسئل املدعى عليه عن جوابه على الدعوى فاأجاب بقوله: لقد اأبرمت عقدًا مع 

املدعي على اأن اأقوم من خالله با�ستثمار ماله املودع لدي واتفقنا على �سروط ت�سغيله 

و�سلمته اأرباحًا اإال اأن ال�سوق خ�سر ورغبت يف تعوي�ص اخل�سارة وعر�ست ما تبقى من 

راأ�ص املال على املدعي ومقداره ثمانون يف املائة )80%( اإال اأنني عر�ست عليه تعوي�ص 

اخل�سارة من خالل ا�ستثمار املال يف �سوق العمالت ومتت املوافقة على ذلك من قبل 
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و�سلمت املال للمدعو/)...( على اأن ي�سغله ل�سهر واحد لتعوي�ص اخل�سارة اإال اأنه مل 

يعد راأ�ص املال فطالبته به فعر�ص علّي خم�سة وثالثني يف املائة )35%( فرف�ست ذلك، 

ف�ساألته الدائرة هل اأبرم عقدًا مع املدعي بذلك فاأجاب بقوله: لقد اأعطاين ال�سوء 

موكله يف اجلل�سة  اإح�سار  املدعي  وكيل  الدائرة من  وطلبت  �سفهيًا،  ووافق  االأخ�سر 

القادمة والتي حتددت بتاريخ يوم ال�سبت املوافق 1430/2/26هـ

ويف املوعد املحدد ح�سر وكيل املدعي كما ح�سر املدعي ).....( واملثبت يف ال�سبط 

رقم بتاريخ هويته، فيما تبني عدم ح�سور املدعى عليه رغم تبلغه باملوعد يف اجلل�سة 

املدعي  �ُسئل  اجلل�سة  ويف  اجلل�سة،  ح�سور  عن  اعتذارًا  للدائرة  بعث  وقد  ال�سابقة 

اأ�سالة هل اتفق مع املدعى عليه على ت�سغيل املال لدى املدعو/)...( يف �سوق العمالت 

اإال لي�سغله بنف�سه، ثم �ُسئل  اأدفع له مايل  اأتفق معه على ذلك ومل  فاأجاب بقوله: مل 

ويف  ريال،  األف  وع�سرون  �سبعة  ا�ستلمت  لقد  بقوله:  فاأجاب  االأرباح  من  ا�ستلم  كم 

اأنه مل يفو�ص املدعى عليه بنقل ماله  اجلل�سة طلبت الدائرة من املدعي ميينه على 

اإىل الغري ومل يوافقه على ذلك واأنه مل ي�ستلم من االأرباح �سوى �سبعة وع�سرين األفًا 

للتاأمل وجرى حتديد جل�سة  الق�سية  فقط فاأق�سم باهلل العظيم على ذلك ثم رفعت 

هذا اليوم ال�ستكمال نظر الدعوى ويف اجلل�سة ح�سر وكيل املدعي كما ح�سر املدعى 

عليه، ويف اجلل�سة �ُسئل املدعى عليه عن ن�سبة الربح املحدد لكل منهما فاأجاب باأنه 

يتقا�سى )30%( من ن�سبة الربح والباقي هو �سبعني يف املائة )70%( للمدعي وبعد 

ذلك رفعت الق�سية للتاأمل. 
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بعد �سماع الدعوى واالإجابة عليها وبعد االطالع على اأوراق الق�سية وم�ستنداتها، وملا 

كان النزاع احلا�سل بني املدعي واملدعى عليه نا�سئ عن عقد امل�ساربة القائم بينهما 

واملتمثل يف ت�سليم املدعي مبلغ مائة األف ريال للمدعى عليه ليقوم بامل�ساربة به بنف�سه 

املتعلقة  املنازعات  بنظر  تخت�ص  التجارية  الدوائر  اإن  وحيث  ال�سعودية،  االأ�سهم  يف 

بال�سركات، و�سركة امل�ساربة من ال�سركات املن�سو�ص عليها يف الفقه االإ�سالمي، لذا 

فاإن االخت�سا�ص الوالئي بنظر هذه الق�سية ينعقد للدائرة تبعًا لذلك. 

اإقرار  عليه، ومبوجب  واملدعى  املدعي  املربم بني  العقد  للدائرة مبوجب  ثبت  وحيث 

املدعى عليه، ت�سلم املدعى عليه من املدعي مبلغًا وقدره )100.000( مائة األف ريال 

ليقوم بت�سغيلها يف بيع و�سراء االأ�سهم. 

وحيث اإن املدعي يطالب املدعى عليه باإعادة راأ�ص املال، وحيث اإن املدعى عليه قد اأقر 

باأنه قام بت�سليم املال اإىل �سخ�ص اآخر لي�سارب به يف البور�سة يدعى/)...( وحيث 

اإن املدعي ال يعلم بكون املدعى عليه و�سيطًا لدى الغري فقد اأخذت الدائرة ميينه على 

عدم علمه بذلك؛ الأنه رب املال وهو اأعلم كيف خرج املال من يده كما اأن جانبه اأقوى؛ 

الأن العقد يوؤيده، وحيث اإن يد امل�سارب يد اأمانة كما ن�ص على ذلك الفقهاء رحمهم 

اهلل تعاىل فاإنه ال ي�سمن ما مل يتعد اأو يفرط فاإن تعدى اأو فرط �سمن وحيث ثبت هنا 

تفريط املدعى عليه يف راأ�ص املال حيث قام بت�سليمه اإىل �سخ�ص اآخر للم�ساربة به 
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دون علم املدعي، لذلك فاإنه يكون �سامنًا له وذلك؛ الأن رب املال اإمنا دفع اإليه املال 

لي�سارب به وبدفعه اإىل غريه م�ساربًة يخرجه عن كونه م�ساربًا به، كما اأن ت�سرفه 

قال  اإذنه،  بغري  اإن�سان  مال  اإيجاب حق يف  يجوز  وال  لغريه  املال حقًا  يوجب يف  هذا 

وال  وال�سافعي  اأبو حنيفة  قال  املغني: )وبهذا  كتابه  قدامة رحمه اهلل يف  ابن  االإمام 

اأعرف عن غريهم خالفه(، وذكر الدكتور وهبة الزحيلي يف كتابه )الفقه االإ�سالمي 

واأدلته( ما ن�سه: )واخلال�سة: اأن املذاهب االأربعة متفقة على اأن ال�سمان مب�ساربة 

العامل غريه ي�ستقر على االأول( اأي على امل�سارب االأول. 

وحيث اإن املدعي ذكر اأنه ا�ستلم من االأرباح مبلغًا وقدره )27.000( �سبعة وع�سرون 

األف ريال ومل يخالفه املدعى عليه واأخذت الدائرة ميينه على ذلك، وحيث اإن املدعى 

عليه قد فرط ودفع املال اإىل غريه دون اإذن رب املال وقد ذكر بع�ص الفقهاء اأنه يف 

امل�سارب  اإىل  املال  املال من حني دفع  راأ�ص  االأول  امل�سارب  مثل هذه احلالة ي�سمن 

الثاين ويكون املال املدفوع للم�سارب الثاين ملكًا للم�سارب االأول والربح الناجت عنه 

�سيء  املال  لرب  يكون  وال  ا�سرتطاه  ما  على  الثاين  وامل�سارب  االأول  للم�سارب  يكون 

منه، واأما من ذكر من الفقهاء اأن الربح يكون لرب املال فالذي يظهر واهلل اأعلم اأنهم 

يرون ذلك يف حال كان راأ�ص املال باق بخالف ما اإذا تلف راأ�ص املال فاإن رب املال 

حينئذ ال ي�ستحق غري راأ�ص ماله؛ الأن الربح ف�سل وزيادة على راأ�ص املال وراأ�ص املال 

مل ي�سلم حتى ي�سلم الربح، كما قد ذكر الدكتور وهبة الزحيلي اأنه لو دفع رجل اإىل 

اآخر األف درهم للم�ساربة به فربحا واقت�سما الربح ثم هلك املال يف يد امل�سارب بعد 
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الق�سمة فاإن الق�سمة ال ت�سح ويكون ما قب�سه رب املال جزءًا من راأ�ص ماله وما قب�سه 

امل�سارب يرده لرب املال حتى ي�ستويف راأ�ص ماله، واإذا كان ما قب�سه رب املال جزءًا 

من راأ�ص ماله وامل�سارب مل يفرط ففي حال التفريط من باب اأوىل، اإذ كيف يكون ما 

قب�سه رب املال وامل�ساربة �سحيحة جزء من راأ�ص املال بناًء على ما ذكره الفقهاء من 

اأن الربح �سمان راأ�ص املال وال يكون كذلك يف حال التفريط وعدم وجود راأ�ص املال. 

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليه ).....( باأن يدفع للمدعي ).....( مبلغاً 

وقدره )73.000( ثالثة و�ضبعون األف ريال وهو ما تبقى له من راأ�س ماله. 

وباهلل التوفيق، 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 2/5926/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 17/د/جت/14لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1574/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/7/19هـ

�ضركة م�ضاربة - م�ضاربة يف اأ�ضهم - ت�ضليم مال امل�ضاربة الآخر - تفريط.

مطالبة املدعي برد راأ�ص ماله الذي �سلمه للمدعى عليه - دفع املدعى عليه باأنه �سلم 

املال اإىل اآخر لي�سلمه اإىل من ي�سارب به مبوجب العقد - عدم تفوي�ص املدعي للمدعى 

عليه يف عقد امل�ساربة بت�سليم املال اإىل اآخر - تفريط املدعى عليه بتغيري الن�ساط 

يقوم  عليه  املدعى  اأن  على  العقد  متهيد  يف  الن�ص   - امل�ساربة  عقد  يف  عليه  املتفق 

باال�ستثمار يف �سوق العمالت العاملية واملعادن النفي�سة بالتعاون مع اإحدى ال�سركات 

العاملية ال يفهم منه اأنه و�سيط لهذه ال�سركات - الن�ص يف العقد على اأن املدعى عليه 

هو الذي يتوىل ت�سغيل املبلغ واالإدارة ويتقا�سى مقابل ذلك ثلث االأرباح يدل على اأنه 

�سريك م�سارب يتوىل االجتار بنف�سه مقابل ن�سبة من االأرباح - اأثره - نفي االدعاء 

بالو�ساطة - يد امل�سارب يد اأمانة فاإن تعدى وفعل ما لي�ص له اأو خالف �سرط �ساحب 

املال فيكون �سامنًا للمال لت�سرفه دون اإذن �ساحبه - علة ذلك: قول الر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم "امل�سلمون على �سروطهم ...." موؤدى ذلك: ثبوت تفريط املدعى عليه 

يف مال املدعي واإلزامه ب�سداد املبلغ املطالب به. 
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بعري�سة  املظامل  ديوان  اإىل  تقدم  اأعاله  املدعي  اأن  يف  الق�سية  هذه  وقائع  تتلخ�ص 

موؤ�س�سة )...(  اأعاله، ت�سمنت م�ساهمته مع  املدون  بالرقم  ا�ستدعاء �سجلت ق�سية 

التجارية مببلغ قدره مليون وخم�سون األف ريال مبوجب عقدي اال�ستثمار املوقع بينهما 

املعامالت  املبلغ يف �سوق  للم�ساربة بهذا  يف 2005/3/1م ويف 1426/4/1هـ وذلك 

العاملية واملعادن النفي�سة ومنذ ذلك التاريخ مل ي�سلمه املدعى عليه �سيئًا من راأ�ص املال 

وال من االأرباح وطلب احلكم باإلزام املدعى عليه باإعادة راأ�ص املال واالأرباح الناجتة 

عنه. 

وبعد اأن اأحيلت الق�سية اإىل هذه الدائرة نظرتها على النحو املو�سح بدفرت ال�سبط 

حيث ح�سر بجل�سة يوم االثنني املوافق 1429/12/3هـ املدعي اأ�سالة ).....( واملدعى 

باأن  ذكر  عليه  املدعى  وكيل  بح�سور  دعواه  عن  املدعي  وب�سوؤال   )...( وكالة  عليه 

دعواه اأنه مبوجب عقد ا�ستثمار بتاريخ 2005/3/1م اتفق مع املدعى عليه بوا�سطة 

الو�سيط )...( وقد مت توقيع عقد حيث رغب اال�ستثمار مع الطرف االأول يف اال�ستثمار 

وامل�ساربة يف �سوق العمالت العاملية وقد دفع له مبلغًا وقدره مليون وخم�سون األف ريال 

اإال اأن املدعى عليه مل يلتزم لذا فاإنه يطلب احلكم باإلزام املدعى عليه باملبلغ املدعى 

اأن يقدم املدعي �سورة  به وب�سوؤال وكيل املدعى عليه طلب مهلة لالطالع والرد بعد 

االإيداعات والعقود فا�ستعد املدعي بذلك ويف جل�سة هذا اليوم قدم وكيل املدعى عليه 
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مذكرة جوابية بدفاع موكله على ما جاء يف دعوى املدعي مكونة من �سفحة واحدة 

مرفق بها �سور عقد مكون من )4( �سفحات و�سورة كمبياالت ت�سلم املدعي ن�سخة 

منها وبعد اطالعه عليها ذكر اأنه ال عالقة له ب�سركة )...( واإمنا العالقة التعاقدية 

مع املدعى عليه فرد وكيل املدعى عليه باأن املبلغ املدعى به واملودع يف ح�ساب موكله مل 

يبق لدى موكله واإمنا اأدخله يف ح�ساب �سركة )...( على اعتبار اأنها هي امل�سغل فهو 

مل يفرط ومل يحتفظ باملال لنف�سه واإمنا اأحالها اإىل اجلهة التي ت�ستثمره فذكر املدعي 

اأنه ال يعرف وال يعلم عن �سركة )...( اإال بعد اأن توقف املدعى عليه من دفع االأموال 

واملدعي  املوقع بني موكله  اال�ستثمار  املدعى عليه عن ما جاء يف عقد  وب�سوؤال وكيل 

بتاريخ 1426/4/1هـ حيث ت�سمن اأن موكله يتوىل ت�سغيل املبلغ واالإدارة فذكر اأنه كان 

يفهم من �سيغة العقد اأن موكله هو امل�سغل فاإن االأوراق ومنها العقود واالإيداعات توؤكد 

باأنه غري م�سغل واأن االأموال التي ا�ستلمها من املدعي قد ا�ستقرت لدى �سركة )...(

باعتبار اأنها هي امل�سغل الفعلي فرد املدعي باأنه يتم�سك مبا جاء يف العقد باأن املدعى 

بغياب  وال عالقة  له ذنب  لي�ص  موكله  باأن  عليه  املدعى  وكيل  فعقب  امل�سغل  عليه هو 

املال ثم اإن املدعي قد ق�سر دعواه على طلب احلكم باملبلغ الذي دفعه وقدره مليون 

وخم�سون األف ريال ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا قدمت ورفعت اجلل�سة املداولة. 



1004

وحيث اإن املدعي يطالب املدعى عليه مببلغ وقدره مليون وخم�سون األف ريال هي راأ�ص 

النفي�سة  العاملية واملعادن  ماله املدفوع للمدعى عليه للم�ساربة به يف �سوق العمالت 

وملا كان من امل�ستقر اأن يد امل�سارب على راأ�ص املال يد اأمانة فال ي�سمن املال اإال اإذا 

تعدى اأو فرط، وقد قال �سلى اهلل عليه و�سلم "امل�سلمون على �سروطهم اإال �سرطًا اأحل 

حرامًا اأو حرم حالاًل" فاإذا ُخ�ص امل�سارب بعمل معني وجب عليه اأن يتقيد به، فاإن 

تعدى وفعل ما لي�ص فعله اأو خالف �سرط �ساحب املال فيكون حينئذ �سامنًا للمال؛ الأنه 

مت�سرف يف مال غريه بغري اإذنه. 

وملا كان العقد املربم بني املدعي واملدعى عليه املوؤرخ يف 1426/4/3هـ عقد م�ساربة 

ال�سريك  اأن  العقد  ظاهر  ح�سب  االأ�سل  ويكون  املال  �ساحب  مبوجبه  املدعي  يكون 

امل�سارب )املدعى عليه( هو الذي ي�سارب بنف�سه اإال اإذا ر�سي �ساحب املال )املدعي( 

�سراحة اأو �سمنًا بدفع املال ملن يتجر به. 

وحيث قرر املدعى عليه اأنه �سلم مال املدعي اإىل �سخ�ص اآخر ليقوم بتو�سيله اإىل من 

ي�ستثمره وهو ما خالف ظاهر العقد ومل يقره املدعي بل اأنكر علمه به يف اأثناء العقد، 

اآخر  اإىل �سخ�ص  املال  بت�سليمه  فيكون  يثبت خالف ذلك  ما  املدعى عليه  يقدم  ومل 

اإ�سافة  يتجر به مفرطًا ويعد فعله تعديًا منه يوجب ال�سمان ملخالفته ظاهر العقد. 

اإىل اأن العقد كان على اأ�سا�ص اأن تكون املتاجرة يف ن�ساط العمالت واملعادن النفي�سة، 
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ا�ستلم  الذي  املدعى عليه واملربم بني �سركة )...( و)...(  اأرفقه  الذي  العقد  بينما 

هو  العقد  من  الغر�ص  اأن  على  الثاين  بنده  يف  ين�ص  عليه،  املدعى  من  املدعي  مال 

اأبرمه مع  الذي  لالإتفاق  املدعى عليه  يعد خمالفة من  االأ�سهم، وهو ما  املتاجرة يف 

املدعي، فاجتمعت خمالفة املدعى عليه للعقد من جهة من يتوىل املتاجرة ومن جهة 

تغيري الن�ساط املتفق على املتاجرة فيه، مما تعد معه هذه املخالفة تفريطًا من املدعى 

عليه يف مال املدعي وهو ما يجعله �سامنًا لهذا املال وملزمًا باإعادته يف حال مطالبة 

املدعي. 

وال ينال من ذلك االإحتجاج مبا ورد يف متهيد العقد باأن املدعى عليه يقوم با�ستثمار 

مال املدعي بالتعاون مع اإحدى ال�سركات العاملية وما قد يتوهم منه باأن املدعى عليه 

جمرد و�سيط، اإذ اإن هذا لي�ص دااًل على اأن تلك ال�سركات هي امل�ستثمرة للمال كما ال 

يدل على اأن املدعى عليه و�سيط بني املدعي وتلك ال�سركات، والبند ال�ساد�ص من العقد 

يدفع هذا االإحتجاج حيث ن�ص على اأن املدعى عليه )وهو الطرف االأول يف العقد( هو 

الذي يتوىل ت�سغيل املبلغ واالإدارة ويتقا�سى مقابل ذلك ثلث االأرباح، ويف هذا داللة 

�سريحة على اأنه �سريك م�سارب يتوىل االإجتار مبال املدعي ويتح�سل على ن�سبة من 

االأرباح، وبالتايل فال حجة يف اأن املدعى عليه و�سيط ا�ستنادًا اإىل متهيد العقد. وحيث 

ح�سر املدعي دعواه باملطالبة براأ�ص ماله االأمر الذي تنتهي معه الدائرة جلميع ما 

�سبق اإىل اإلزام املدعى عليه مبطالبة املدعي وبه تق�سي. 

يدفع  باأن   ).....( مدين  ).....(�ضجل  عليه  املدعى  باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 
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للمدعي ).....( مبلغاً قدره مليون وخم�ضون األف ريال. 

وباهلل التوفيق، 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 2/3241/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 152/د/جت/11لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 995/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/4/22هـ

1- �ضركة م�ضاربة  - ت�ضليم مال امل�ضاربة الآخر-تعدي وتفريط - ميني.

مطالبة املدعي اإلزام املدعى عليه بدفع راأ�ص ماله الذي �سلمه له للم�ساركة يف عقد 

توريد اأجهزة ا�ستقبال واإر�سال، وتعوي�سه عن االأ�سرار التي حلقت به من جراء حب�ص 

املدعى عليه ملاله دون وجه حق - ا�ستناد املدعي على اأن �سراكته املدعى عليه على 

وجه امل�ساربة واإىل بنود العقد التي تن�ص على اأن املدعى عليه هو امل�سوؤول مبا�سرًة عن 

عملية التنفيذ والتوريد والرتكيب - عدم تقدمي املدعى عليه ما يثبت الو�ساطة، واأداء 

املدعي اليمني بنفي علمه بو�ساطة املدعى عليه يف اإي�سال املال الآخر، وقبول املدعى 

املدعى عليه  اأثر ذلك: عدم �سحة دفع  بالو�ساطة -  يعلم  باأنه ال  املدعي  عليه ميني 

باقت�سار دوره على الو�ساطة يف اإي�سال مال املدعي - اأثر ذلك: اأن ت�سليم املدعى عليه 

املال اإىل اآخر يعد تعديًا منه الإنعقاد ال�سراكة بينه وبني املدعي على توليه امل�ساربة 

بنف�سه من غري اأن ميلك دفعه ل�سخ�ص اآخر بال اإذن من املدعي - موؤدى ذلك: اإلزام 

املدعى عليه باملبلغ مو�سوع الدعوى.

2- تعوي�س - تعوي�س عن حب�س املال - �ضروط قبول الدعوى. 

مطالبة املدعي بالتعوي�ص حلب�ص راأ�ص ماله دون وجه حق - عدم حتديد املدعي مقدار 
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هذا التعوي�ص ونوعه - ا�سرتاط الفقهاء اأن تكون الدعوى وا�سحة - اأثر ذلك: عدم 

قبول طلب التعوي�ص. 

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى ح�سبما يتبني من مطالعة اأوراقها املرفقة وبالقدر الالزم 

للف�سل فيها يف اأنه تقدم اإىل ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة/جدة املدعي ).....( 

بالئحة دعوى �سد املدعى عليه اأعاله. ذكر فيها باأنه قد وقع عقد �سراكة بينه وبني 

املدعى عليه يف تاريخ 1422/8/4هـ وكان من ن�سو�ص العقد قيام املدعي بدفع مبلغ 

وقدره خم�سمائة األف ريال ليدخلها املدعى عليه بعد ذلك عن طريقه وعرب موؤ�س�سة 

جتارية يف عقد توريد اأجهزة ا�ستقبال واإر�سال لالأطباء مب�ست�سفى )...(بالطائف على 

اأن تتم هذه العملية خالل اثني ع�سر �سهرًا على اأن يح�سل على )40%( من االأرباح 

والباقي للمدعى عليه وبعد مرور �سهرين من العقد طلب منه املدعى عليه مبلغًا اآخر 

قدره مائة وخم�سة وع�سرون األف ريال بحجة ا�ستكمال حقوق ال�سركة املوردة لالأجهزة 

وقد ا�ستلم هذا املبلغ منه كما يذكر ووعد باأن هذا املبلغ االأخري �سوف يتم ت�سديده 

مل  عليه  املدعى  اأن  تبني  �سنوات  عدة  مرور  وبعد  يفعل  ومل  تاريخه  من  �سهر  خالل 

يف  وانتهى  له  امل�سغلة  وال�سركة  امل�ست�سفى  اإفادة  ح�سب  امل�ست�سفى  مع  بالتوقيع  يقم 

األف ريال  راأ�ص ماله والبالغ قدره �ستمائة وخم�سة وع�سرون  اإعادة  اإىل طلب  الئحته 

مع تعوي�سه عن االأ�سرار التي حلقت به من جراء قيام املدعى عليه بحجز ماله خالل 
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هذه املدة الطويلة من دون وجه حق وقد قيدت االأوراق ب�سجالت الديوان ق�سية برقم 

)2/3241/ق( لعام 1428هـ ثم اأحيلت اإىل هذه الدائرة حيث با�سرت نظرها ح�سبما 

اجلن�سية  �سعودي   ).....( املدعي  ح�سر  حيث  الق�سية.  �سبط  مبح�سر  مو�سح  هو 

�سعودي اجلن�سية مبوجب   )...( ال�سرعي  ووكيله   )...( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب 

ال�سجل املدين رقم )...( و�سك الوكالة رقم )...( بتاريخ 1425/11/29هـ واجللد 

)..( وال�سادرة من كتابة العدل الثانية مبحافظة الطائف وح�سر حل�سوره عن املدعى 

رقم:  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي   )...( ال�سرعي  وكيله   ).....( عليه 

)...( و�سك الوكالة رقم )...( بتاريخ 1427/2/15هـ واجللد: )...( وال�سادرة من 

كتابة العدل الثانية بجنوب جدة وب�سوؤال وكيل املدعي عن دعوى موكله اأجاب على وفق 

ما ورد يف الئحة دعواه، وبطلب اجلواب من وكيل املدعى عليه اأجاب بقوله: اأن موكله 

كان و�سيطًا للمدعي ح�سب االإتفاق املربم بينهما وح�سب ما ن�ص عليه املدعي يف الئحة 

االدعاء وقدم �سورة من عقد اأبرمه موكله مع املوؤ�س�سة املوردة لـ)...(، املتعاقدة مع 

)...( ، ف�ساألته الدائرة هل كان االإتفاق بني موكله واملدعي قائمًا على اأن ي�ستثمر موكله 

با�سمه وعلى ح�سابه فاأجاب باأن موكله يقوم با�ستثمار املال، ل�سالح املدعي ب�سفته 

و�سيطًا لدى موؤ�س�سة )...(، وبعر�ص ذلك على املدعي اأجاب: باأن العقد قد ن�ص يف 

والرتكيب  التوريد  عملية  مبا�سرًة عن  امل�سوؤول  هو  عليه  املدعى  اأن  على  الثاين  بنده 

بالكامل من غري اأن يكون هناك عالقة لهما بطرف ثالث، كما اأن البند الرابع قد ن�ص 

على اأن ملوكله احلق يف االطالع على العقود التي يربمها املدعى عليه مع امل�ست�سفى اأو 
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املوردين للتحقق من �سحة تنفيذ العقد وو�سوح التعامل، ف�ساألت الدائرة وكيل املدعى 

لعقد  املنفذة  وال�سركة  املدعي  بني  و�سيطًا  اإال  لي�ص  موكله  كون  على  بينته  عن  عليه 

التوريد فاأجاب باأن البند االأول والثالث يبني ذلك ويجيب عنه، ف�ساألته الدائرة هل له 

بينة على خالف ذلك تثبت جوابه عن هذه الدعوى فاأجاب باأن الئحة الدعوى تن�ص 

على اأن املبلغ امل�ستلم من قبل موكله �سيتم اإدخاله عرب موؤ�س�سة جتارية لتوريد عقد 

اأجهزة ا�ستقبال واإر�سال لالأطباء مب�ست�سفى )...( وفق ما ن�ص عليه املدعي يف الئحة 

دعواه، فعقب املدعي باأن تعاقد موكله كان مع املدعى عليه مبا�سرة وفق العقد املربم 

بينهما ويطلب احلكم باإعادة املبلغ واالأرباح ملدة �سبع �سنوات. علمًا باأن امل�سروع الذي 

اأن�ساأ من اأجله التعاقد مل يتحقق. فرد املدعى عليه باأن املدعي ت�سلم مبلغ مائة األف 

ريال، من راأ�ص املال، فرد املدعي باأن املبلغ لي�ص من راأ�ص املال واإمنا كان من مبلغ 

ت�سلمه املدعى عليه كقر�ص يرد خالل �سهرين، وكان قيمة القر�ص مبلغ مائة وخم�سة 

وع�سرين األف وال دخل لهذا املبلغ يف راأ�ص مال ال�سراكة. فذكر املدعى عليه وكالة باأن 

املدعي كان على علم )...( و�سراكته عند التعاقد. واأ�ساف باأن املبلغ املذكور اأ�سيف 

اإىل راأ�ص املال وا�ستعاد منه املدعي مبلغ مائة األف ريال، فاأ�سر املدعي على اأن راأ�ص 

ثم   ،  )...( مع  تعاقد  باأي  علمه  نفى  كما  فقط،  ريال  األف  مبلغ خم�سمائة  هو  املال 

اكتفى الطرفان مبا �سبق لهما من اأقوال. فاأفهمت الدائرة املدعى عليه باأن له طلب 

ميني املدعي على نفي الو�ساطة واأن العالقة كانت على اأ�سا�ص ال�سراكة. فقرر طلبه 

لها، فا�ستعد املدعي باأداء اليمني املطلوبة منه وحلف قائاًل: واهلل العظيم اإن العالقة 
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كانت بيني وبني املدعى عليه يف هذه الق�سية على وجه ال�سراكة ومل تكن على وجه 

الدائرة  ف�ساألت  بها.  قبوله  عليه  املدعى  فقرر  �سهيد.  اأقول  ما  واهلل على  الو�ساطة. 

املدعى عليه وكالة عما مت ب�ساأن راأ�ص املال املذكور فذكر باأن موكله ا�ستلم راأ�ص املال 

من املدعي ثم �سلمه لـ)...(، وفق ما ذكر. 

ويف هذه اجلل�سة، ح�سر املدعي وتبني عدم ح�سور املدعى عليه اأو من ميثله رغم علمه 

باملوعد، وكان الطرفان قد اكتفيا مبا �سبق لهما من اأقوال، وطلب احلكم غيابيًا مببلغ 

خم�سمائة األف ريال، املمثل لراأ�ص املال املدعى به، مع تعوي�سه عن ال�سنوات ال�سابقة 

مع  اتفق  ولكنه  ربح،  من  ال�سركة  على  حدث  الذي  ما  يعلم  ال  اأنه  وذكر  اأرباح،  من 

املدعى عليه على ربح اأربعني باملائة �سنويًا، كما ذكر اأنه ال عالقة له مبن ادعى املدعى 

عليه ت�سليمها له وهو )...(، ومل ياأذن للمدعى عليه بذلك. 

وحيث كان املدعي يدعي �سراكته مع املدعى عليه على وجه امل�ساربة وا�ستند اإىل بنود 

العقد التي تن�ص على اأن املدعى عليه هو امل�سوؤول مبا�سرًة عن عملية التنفيذ والتوريد 

والرتكيب وملا كان وكيل املدعى عليه قد نفى اأن تكون العالقة بني موكله وبني املدعي 

عالقة �سراكة وادعى اأنها و�ساطة ومل يقدم بينة تثبت خالف ما جاء يف العقد املوقع 

بني الطرفني فقد كان له ميني املدعي باأنه كان �سريكًا ملوكله ومل تكن العالقة بينهما 

على وجه الو�ساطة ولذا فقد �ساألته الدائرة هل يقبل ميني املدعي على نفي الو�ساطة 
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واأن العالقة كانت على اأ�سا�ص ال�سراكة فقرر قبولها فحلف املدعي على النحو املذكور، 

وبعر�ص ميينه على وكيل املدعى عليه قرر قناعته بها. 

وملا كان املدعي قد ح�سر دعواه باإلزام املدعى عليه باإعادة راأ�ص ماله والبالغ قدره 

خم�سمائة األف ريال وتعوي�سه عن االأ�سرار التي حلقت به من جراء حب�ص ماله من 

دون وجه حق. 

وملا كان املدعى عليه وكالة اأقر بت�سلم موكله ملال املدعي وعدم قيامه بامل�ساربة فيه 

بنف�سه واإمنا قام بت�سليمه اإىل غريه م�ساربة من دون اإذن املدعي فيكون قد تعدى يف 

مال املدعي مما يتوجب عليه �سمانه حيث اإن قيامه بت�سليمه اإىل �سخ�ص اآخر دون 

التي بينهما انعقدت على  ال�سراكة  اإذن رب املال يعد تعديًا منه؛ الأن  احل�سول على 

تويل املدعى عليه امل�ساربة فيه من غري اأن ميلك دفعه ل�سخ�ص اآخر بال اإذن. 

وحيث اإنه فيما يتعلق بطلب املدعي املتمثل يف طلب التعوي�ص عن االأ�سرار التي حلقت 

به من جراء حب�ص املال من قبل املدعى عليه من دون وجه حق كما يذكر فاإنه بالنظر 

اإىل هذا الطلب فاإن املدعي مل يحدد مقدار هذا التعوي�ص ونوعه والفقهاء قد ن�سوا 

الدعوى بخالف  كانت  ومتى  ووا�سحة  تكون حمررة  اأن  الدعوى  �سروط  اأن من  على 

ذلك فاإنها تكون غري مقبولة مما يتعني على الدائرة �سرف النظر عن هذا الطلب. 

وحيث اإن املدعى عليه مل يح�سر هذه اجلل�سة رغم تبلغه بها وطلب املدعي ال�سري يف 

الدعوى واحلكم غيابيًا على املدعى عليه بطلباته نظرًا لتخلفه عن احل�سور يف هذه 

اجلل�سة وملا كان الطرفان قد قررا اكتفاءهما يف اجلل�سة ال�سابقة وطالبا الف�سل يف 
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الق�سية فاإن الدائرة تنتهي اإىل احلكم غيابيًا على املدعى عليه مببلغ املطالبة حكمًا 

معلقًا على نكوله وله حق االإعرتا�ص عليه خالل املدة النظامية. 

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليه ).....( اأن يدفع للمدعي ).....( مبلغاً 

وقدره خم�ضمائة األف ريال.

وباهلل التوفيق، 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 1/5531/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 376/د/جت/27 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 989/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/4/22هـ

�ضركة م�ضاربة- ادعاء اخل�ضارة - تفريط - �ضمان امل�ضارب.

مطالبة املدعية باإلزام املدعى عليه باأن يعيد لها راأ�ص املال الذي دفعته له ال�ستثماره 

يف �سناعة البخور والعطور - عدم تقدمي املدعى عليه ما يربر خ�سارته جميع راأ�ص 

املال - اإقراره ب�سعف جهده للمر�ص واأن العمل اأ�سبح بطيئًا وعدم متابعته للعمالء - 

عدم �سحة دفعه باأن اخل�سارة نتجت عن �سرف مبالغ على العطور والزجاج وكرتون 

العطور؛ الأن تلك امل�سروفات من متممات العمل املتفق عليه - عدم اإثبات املدعى عليه 

اأن املدعية مل تف بالتزاماتها بزيادة متويل امل�سروع - اأثره: ثبوت تفريطه - متى فرط 

العامل يف املال اأو اعتدى عليه فعليه �سمانه - موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليه باملبلغ 

مو�سوع الدعوى. 

�سلمت  موكلته  اأن  فيها  ذكر  وكالة/)...(  املدعي  قدمها  دعوى  الئحة  يف  تتلخ�ص 

األف ريال ال�ستثمارها يف �سناعة العود  املدعى عليه مبلغ ثالثمائة وخم�سة و�سبعون 

واملخلطات والبخور، وذلك مبوجب عقد ال�سراكة املوؤرخ يف 1427/4/11هـ واملوقع من 
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قبل الطرفني اإال اأن املدعى عليه مل يلتزم مبا مت االإتفاق عليه ومل ي�ستلم موكلته اأي مبلغ 

�سواء من االأرباح اأم راأ�ص املال وختم الئحة دعواه بطلب اإبطال عقد امل�ساركة، واإلزام 

املدعى عليه باإعادة راأ�ص املال ملوكلته وتعوي�سها عن كافة االأ�سرار التي تعر�ست لها. 

وباإحالة الق�سية للدائرة با�سرت نظرها وفق ما هو مو�سح مبح�سر ال�سبط، وحددت 

ح�سرها  كما  وكالة  املدعي  ح�سرها  والتي  1429/8/18هـ  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها 

املدعى عليه، وب�سوؤال املدعي وكالة عن دعواه اأجاب مبا ال يخرج عما ورد يف الئحة 

الدعوى، وبطلب اجلواب من املدعى عليه اأجاب باأنه ا�ستلم املبلغ، ومت االإتفاق مبوجب 

العقد، وقد قام با�ستثمار املبلغ امل�سلم له، ومازال ي�ستثمره اإىل االآن ومل ي�سلم املدعية 

اأي مبلغ �سواء من راأ�ص املال اأم االأرباح وذلك ب�سبب الدعوى املقامة من املدعية. ويف 

هذه اجلل�سة طلبت الدائرة منه اإح�سار مذكرة تف�سيلية باملبلغ الذي ا�ستثمره وماذا 

جرى عليه، واإرفاق امل�ستندات فا�ستعد بذلك يف اجلل�سة القادمة، وبعر�ص ذلك على 

املدعي وكالة ذكر اأنه يطلب منع املدعى عليه من ال�سفر. 

�ساألت  اجلل�سة  هذه  ويف  الطرفان،  ح�سر  1429/10/28هـ  الثالثاء  يوم  وبجل�سة 

الدائرة املدعى عليه عن راأ�ص املال املدفوع له؟ فاأجاب باأن قد تعر�ص خل�سارة كاملة 

ومل يبق منه �سيء، واأ�ساف باأنه يعمل بهذه التجارة منذ ثمايِن ع�سر �سنة، وب�سوؤاله 

عن �سبب اخل�سارة؟ اأجاب باأنه يف بداية العمل مت �سرف مبالغ كرتون وعطور وزجاج، 

واأنه كان يقوم بتعبئتها اإال اأن املدعية مل تف بتمويل باقي امل�سروع ح�سب االإتفاق، واأنه 

وكذلك  بطيئًا،  العمل  واأ�سبح  �سابقًا  كان  كما  جهده  يعد  ومل  ال�سكر  مبر�ص  اأ�سيب 
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عدم متابعة العمالء كما يجب، واأنه مل يبق لديه اأي �سيء من املبلغ الذي ا�ستلمه من 

املال  راأ�ص  يطالب  اأنه  ذكر  وكالة  املدعي  على  ذلك  وبعر�ص  بذلك،  واكتفى  املدعية 

امل�سلم للمدعى عليه ويق�سر دعواه على ذلك واكتفى بذلك. 

وحيث اإن املدعية ق�سرت دعواها على املطالبة باإلزام املدعى عليه باأن يعيد لها راأ�ص 

مالها املقدر بثالثمائة وخم�سة و�سبعني األف ريال، والذي تذكر اأنها �سلمته للمدعى عليه 

لي�ستثمره يف �سناعة البخور والعطورات واملخلطات، وحيث اأقر املدعى عليه ب�سحة 

عقد ال�سراكة املربم مع املدعية، وا�ستالم املبلغ املقدر بثالثمائة وخم�سة و�سبعني األف 

عليه  املدعى  اأقر  وحيث  واملخلطات،  والعطورات  البخور  �سناعة  يف  ال�ستثماره  ريال 

باأنه مل ي�سلم املدعية اأي مبلغ �سواء كان من االأرباح اأم راأ�ص املال، وحيث ادعى املدعى 

عليه بخ�سارته لكامل راأ�ص املال امل�سلم له، وحيث اإن ما ادعاه املدعى عليه من اأ�سباب 

مت  واأنه  االإتفاق،  ح�سب  امل�سروع  باقي  بتمويل  تِف  مل  املدعية  اأن  حا�سلها  خل�سارته 

�سرف مبالغ عطور وزجاج وكرتون، اإ�سافة اإىل �سعف جهده ب�سبب مر�ص ال�سكر، واأن 

العمل اأ�سبح بطيئًا، وعدم متابعة العمالء كما يجب، وهذه ال ميكن اعتبارها اأ�سبابًا 

واقعية ميكن االعتماد عليها يف تربير خ�سارته، ونفي م�سوؤولية ال�سمان املبنية على 

التعدي والتفريط عنه؛ اإذ مل يقدم املدعى عليه ما يثبت اأن املدعية مل تِف بالتزاماتها 

اأنه طلب منها زيادة متويل امل�سروع، كما اأن �سرف مبالغ على العطورات وزجاج  اأو 
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وكرتون للعطور ال ميكن اعتباره �سببًا للخ�سارة، اإذ هو من �سمن العمل املتفق عليه 

اأن عدم متابعة العمالء كما يجب والبطء  بني الطرفني ومن متممات امل�سروع، كما 

يف العمل و�سعف اجلهد ال تعدو اأن تكون تفريطًا وا�سحًا من املدعى عليه ت�سبب يف 

خ�سارته لراأ�ص املال ال�سيما واأنه �سريك للمدعية بعمله ولديه خربة ثمانية ع�سر �سنة 

يف جتارة العطورات - كما ذكر - فلم يبني �سببًا معقواًل خل�سارة جميع راأ�ص املال يف 

جتارة رائجة له فيها خربة ثماِن ع�سرة �سنة ومعرفة بال�سوق، فال يعقل اأن يخ�سر مثله 

جميع راأ�ص املال - واحلالة هذه - مبثل هذه االأ�سباب التي ذكر، واأما ما ذكره املدعى 

اأ�سباب للخ�سارة فال يرقى اإىل درجة القناعة بح�سول خ�سارة ف�ساًل عن  عليه من 

واأنه مناف  الدفع  الدائرة عدم جدية هذا  معه  ترى  املال، مما  راأ�ص  خ�سارة جميع 

حما�سبته  الأمكن  اخل�سارة  بع�ص  بح�سول  يدعي  كان  ولو  باالإهدار،  وجدير  للح�ص 

فاإن هذا  معقول  �سبب  دون  املال من  راأ�ص  يدعي خ�سارة جميع  وهو  اأما  ومناق�سته، 

الدفع يكذبه العقل ويتنافى مع املنطق، ومن املعلوم اأن من �سروط �سحة الدعوى اأن 

يكون دفعها باأمر ممكن عقاًل واإال كان مطرحًا، وحيث اإنه ملا كان االأمر كذلك، وكانت 

يد امل�سارب - املدعى عليه - يد اأمانة وال ي�سمن اإال اإذا تعدى اأو فرط وال�سمان منوط 

بالتعدي والتفريط وقد قال �سيخ االإ�سالم ابن تيمية - رحمه اهلل - يف فتاواه: )اأنه 

متى فرط العامل يف املال اأو اعتدى عليه فعليه �سمانه( وحيث ثبت للدائرة مما �سبق 

بيانه تفريط املدعى عليه يف املال امل�سلم له من املدعية والذي ادعى اإىل خ�سارته فاإن 

الدائرة تنتهي اإىل احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يعيد للمدعية راأ�ص مالها امل�سلم له 
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واملقدر بثالثمائة وخم�سة و�سبعني األف ريال. 

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليه ).....( باأن يدفع للمدعية ).....( مبلغاً 

قدره ثالثمائة وخم�ضة و�ضبعون األف ريال. 

وباهلل التوفيق، 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 3/308/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 271/د/جت/16لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1292/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/6/12هـ

�ضركة م�ضاربة - اإثبات ال�ضراكة - ميني. 

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يدفع لها راأ�ص مالها - اإقرار املدعية 

بعدم وجود عقد مع املدعى عليه وال اإثبات يفيد ت�سليم املال له مبا�سرة ورف�سها توجيه 

اليمني له - عدم كفاية اإقرار املدعى عليه بدخول مال املدعية يف ح�سابه؛ الأن املال 

ال�سراكة كانت مع ال�سخ�ص الذي  واأن نية  اآخر غري املدعية  اإليه من �سخ�ص  مقدم 

اأودع املال يف ح�سابه ولي�ست املدعية وقد كتب معه العقد و�سلمه �سند القب�ص با�سمه 

- جمرد ثبوت وجود مال املدعية لدى املدعى عليه ال يكفي الإثبات ال�سراكة الحتمال 

اأن تكون �سلمته للمودع كقر�ص فاأودعه يف ح�ساب املدعى عليه - الدليل اإذا تطرق اإليه 

االحتمال �سقط اال�ستدالل - موؤدى ذلك: عدم ثبوت ال�سراكة ورف�ص الدعوى. 

بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )2( املادة 

1385/3/22هـ وتعديالته.

"نقل  وم�سمونه:  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 
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اخت�سا�سات هيئات ح�سم املنازعات التجارية املن�سو�ص عليها يف النظم والقرارات 

مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�سركات اإىل ديوان املظامل" .

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى ح�سبما تبني من االطالع على اأوراقها باأن وكيل املدعية 

تقدم بالئحة دعوى اإىل املحكمة االإدارية باملنطقة ال�سرقية وحال ورود الق�سية للدائرة 

حددت لها عدة جل�سات حيث ح�سر طرفا الدعوى وب�سوؤال وكيل املدعية عن دعواه 

ذكر اأن موكلته قامت بامل�ساركة مع املدعى عليه يف م�ساهمة ا�ستثمارية مببلغ مائتي 

امل�سحوب على )...(  ال�سيك  بتاريخ 1423/7/1هـ مبوجب  ريال  األف )200.000( 

وحتى تاريخه مل يقم املدعى عليه باإعادة اأ�سل مبلغ امل�ساهمة ومل يتم �سرف اأي مبلغ 

من االأرباح، عليه طلب وكيل املدعية اإلزام املدعى عليه باإعادة اأ�سل مبلغ اال�ستثمار 

والبالغ قدره مائتا األف )200.000( ريال مع االأرباح عن فرتة ال�ستة اأ�سهر التي متكن 

املدعى عليه من ا�ستثمار املبلغ يف اأثناءها قبل اإيقافه، كما طلب اأجرة حماماة ترك 

تقديرها للدائرة وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليه اأقر ب�سحة ال�سيك امل�سحوب 

على )...( واأنه مت اإيداعه يف ح�ساب موكله اإال اأن ال�سيك قدمه ملوكله املدعو/)...( 

 )...( مع  امل�ساهمة  عقد  اإبرام  ومت  موكله  مع  م�ساهم  واأنه  ال�سيك  �ساحب  ب�سفته 

بذلك واأ�ساف قائاًل اأنه ال توجد اأية عقود وال �سند قب�ص تربط موكلي مع املدعية حيث 

�سبق اأن �سدر �سك من املحكمة العامة باحلكم للمدعية باإلزام )...( بدفع املبلغ حمل 
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يتعلق مبو�سوع مطالبة  التجارة  القرار رقم )1420/416( من وزارة  النزاع و�سدر 

اأطلب  وبناًء على ذلك  الدعوى  املبلغ حمل  باإلزام )...( بدفع  والذي ق�سى  املدعية 

اأطراف  من  اأحد  يح�سر  مل  1428/2/27هـ  ال�سبت  يوم  جل�سة  ويف  الدعوى،  رف�ص 

الدعوى وبناء على ذلك مت �سطب الدعوى، ويف جل�سة يوم الثالثاء 1428/5/12هـ 

اأن مت �سطبها يف اجلل�سة ال�سابقة  اأطراف الدعوى وجرى فتح اجلل�سات بعد  ح�سر 

باإلزام  ال�سابقة حيث اقت�سرت مطالبته  الدعوى  بتعديل الئحة  ورغب وكيل املدعية 

وتاأجيل  ريال )200.000(  األف  مائتا  اإليه ومقداره  امل�سلم  املبلغ  بدفع  املدعى عليه 

اأطراف  ح�سر  1428/10/17هـ  االثنني  يوم  جل�سة  ويف  الطلبات،  باقي  يف  الف�سل 

اأن  الدعوى قرر  به وكيل املدعى عليه عن  اأجاب  الدعوى وب�سوؤال وكيل املدعية عما 

وبعر�سه  بالبينة  ذلك  باإثبات  يطالب  واأنه  �سحيح  غري  عليه  املدعى  وكيل  ذكره  ما 

قب�ص  �سند  وال  موكلي  مع  عقدًا  متلك  ال  املدعية  باأن  اأجاب  عليه  املدعى  وكيل  على 

واأن ما اأ�سار اإليه يف ق�سية ال�سيك قد مت الف�سل فيه يف املحكمة العامة وطلب وكيل 

املدعى عليه اإح�سار )...(. ويف جل�سة يوم ال�سبت 1429/1/3هـ قدم وكيل املدعية 

مذكرة من �سفحة واحدة زود وكيل املدعى عليه بن�سخة منها وب�سوؤال وكيل املدعى 

عليه اجلواب ذكر باأنها مل تت�سمن جديدًا كما اأنه يكتفي مبا قدم وطلب اإثبات �سهادة 

)...( ف�ساألت الدائرة ال�ساهد )...( عن �سهادته فاأجاب بقوله باأن ال�سيكني املقدمني 

يف هذه الدعوى والتي هي برقم )853522( ورقم )853523( ال�سادرة من البنك 

تقدم  التي  ال�سيكني  الدعوى هي ذات  املدعية يف هذه  باأحدهما  تدعي  والتي   )...(
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بها اأخ املدعية يف ق�سية اأخرى منظورة يف حمكمة الدمام انتهت باإلزامي بدفع قيمة 

الدمام  ال�سادر من حمكمة  املدعية وهو )...( مبوجب احلكم  الأخ  ال�سيكني  هذين 

وبهذا �سهد. وقد التزم وكيل املدعى عليه باإح�سار �سورة من هذا ال�سك الذي ذكره 

ال�ساهد  على  وعن طعنه  ال�ساهد  ذكره  املدعية عما  وكيل  الدائرة  و�ساألت  ال�ساهد. 

فاأجاب بقوله باأن ما ذكره ال�ساهد غري �سحيح واأما بالن�سبة لل�ساهد فذكر اأنه غري 

الق�سية  بتوكيلي يف هذه  قام  الذي  املدعية  لوكيل  لكونه خ�سمًا  لدى موكلته  مقبول 

كما اأنه قريب للمدعى عليه يف هذه الدعوى واكتفى اأطراف الدعوى مبا قدماه عدا 

ما �سيقدمه وكيل املدعى عليه من �سورة ال�سك يف اجلل�سة القادمة. ويف جل�سة يوم 

ال�سادر من موكلته  ال�سيك  املدعية عن  الدائرة وكيل  �ساألت  االأحد 1429/4/14هـ 

هو  من  الدعوى  هذه  به يف  يطالب  والذي  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  من  امل�سروف 

ح�سب  على  عليه  املدعى  مع  ال�ستثماره  ال�سيك  هذا  موكلته  �سلمته  الذي  ال�سخ�ص 

دعوى موكلته. فقرر وكيل املدعية باأن موكلته ذهبت اإىل موؤ�س�سة املدعى عليه و�سلمت 

املدعية  وكيل  الدائرة من  ال�سيك، فطلبت  عليه هذا  املدعى  ملوؤ�س�سة  التابع  املوظف 

اإح�سار موكلته يف اجلل�سة القادمة واإح�سار بينتها على اأنها �سلمت موؤ�س�سة املدعى 

)...( يف  اإح�سار  املدعية  وكيل  الدائرة من  كما طلبت  الدعوى،  ال�سيك حمل  عليه 

اجلل�سة القادمة، فقرر وكيل املدعية باأنه ال يوجد لديه من بينات اأخرى بخ�سو�ص 

وا�ستعد  املا�سية  ما قدمه يف اجلل�سات  �سوى  دار يف هذه اجلل�سة  وما  الدعوى  هذه 

باإح�سار موكلته مع اأخيها )...(. كما قدم وكيل املدعية �سورة ال�سك ال�سادر من 
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وكيل  زود  وقد  1424/10/26هـ  بتاريخ   )7/152( برقم  بالدمام  الكربى  املحكمة 

ال�سلح  �سك  م�سمون  عن  املدعية  وكيل  الدائرة  و�ساألت  منه،  بن�سخة  عليه  املدعى 

يف  املذكور  املبلغ  ا�ستلم   )...( اأن  هل  للدائرة  تزويده  ال�سابق  التجارة  وزارة  وقرار 

ال�سلح فاأجاب باأن اأخا املدعية ا�ستلم الدفعات االأوىل وال زال ي�ستمر با�ستالم باقي 

الدفعات وفق ما جاء يف �سك ال�سلح واكتفت اأطراف الدعوى بذلك. ويف جل�سة يوم 

اأخيها )...(  املدعية عن موكلته وعن  الدائرة وكيل  �ساألت  الثالثاء 1429/4/23هـ 

فاأجاب باأنه مل ي�ستطع اإح�سار موكلته اأما )...( فقد ح�سر يف هذه اجلل�سة ف�ساألت 

الدائرة اأخ املدعية عن ال�سيكني ال�سادرين من البنك )...( برقم )3/853553( يف 

1427/7/1هـ وال�سيك برقم )853522( يف 1423/6/29هـ هل قام ب�سرفه اأو قام 

باإي�ساله اإىل ).....( اأو اأحد موظفيه فاأجاب باأن هذا غري �سحيح ولي�ص يل اأية عالقة 

االأحد  يوم  املدعية. ويف جل�سة  �سادرًا من  بو�سفه  نقدًا  مبلغهما  اأو  ال�سيكني  بهذين 

1429/5/6هـ �ساألت الدائرة وكيل املدعية للمرة الثانية هل لديه ما يثبت من قيام 

موكلته بت�سليم املبلغ للمدعى عليه اأو اأحد موظفيه مبا�سرة دون اأن يكون اأخوها )...( 

و�سيطًا يف ذلك فاأجاب: باأنه ال يوجد لديه �سوى ما قدمه وذكره �سابقًا وهو اأن موكلته 

ذهبت بنف�سها اإىل مقر موؤ�س�سة املدعى عليه و�سلمت اأحد موظفي املدعى عليه داخل 

مقر موؤ�س�سة املدعى عليه وذلك للم�ساهمة معه يف عقد م�ساربة واأن موكلته عندما 

�سلمت املدعى عليه �سيكًا اأخربها اأحد املوظفني اأن اإبرام العقد يتطلب وقتًا ولكونك 

امراأة بني جمموعة رجال فيمكنك اأن تراجعي املوؤ�س�سة يف وقت اآخر لكي تاأخذي العقد 



1024

مع �سند القب�ص واكتفى بذلك. ويف جل�سة يوم االأحد 1429/6/25هـ ح�سر اأطراف 

الدعوى و�ساألت الدائرة وكيل املدعية عن بينته يف ثبوت �سراكة املدعية مع املدعى 

عليه فاأكد اأن بينته هي اإقرار املدعى عليه بوجود املبلغ لديه ف�ساألته هل تريد توجيه 

اأودعت هذا املبلغ من اأجل  اليمني اإىل املدعى عليه على �سحة الدعوى واأن املدعية 

ال�سراكة اأم ال؟ فاأجاب: باأنه ال يريد توجيه هذه اليمني ويكتفي باإقرار املدعى عليه 

بوجود املبلغ لديه. ويف جل�سة 1429/7/18هـ ح�سر اأطراف الدعوى وقرر الطرفان 

اكتفاءهما مبا �سبق وبناء عليه حجزت الق�سية وحدد لها جل�سة يوم 1429/8/23هـ 

و يف جل�سة هذا اليوم 1429/8/23هـ ح�سر وكيل املدعية واأكد اكتفاءه مبا �سبق وبناء 

عليه رفعت الق�سية للمداولة. 

وحيث  وم�ستنداتها،  الق�سية  اأوراق  على  االطالع  وبعد  واالإجابة  الدعوى  �سماع  بعد 

اإن هذه الدعوى التي تقدمت بها املدعية ).....( تنح�سر يف مطالبتها املدعى عليه 

).....( باإعادة راأ�ص مالها الذي دفعته اإليه لي�سارب به وحيث اإن املدعية دفعت مالها 

للمدعى عليه ليتاجر لها فيه على اأن ما ح�سل من الربح بينهما ح�سبما ما �سرطاه، 

ال�سركات  بنظام  امل�سمولة  ال�سركات  تعترب من  التي  امل�ساربة  ب�سركة  يعرف  ما  وهو 

بتاريخ  رقم )م/6(  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  للمادة )2( من  وفقًا 

1385/3/22هـ، وتعديالته، وقرار جمل�ص الوزراء رقم )241( يف 1407/10/26هـ 
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ومن ثم فاإن ديوان املظامل يخت�ص والئيًا بالف�سل فيها بناًء على املر�سوم امللكي رقم 

)2/5036ب(  رقم  امللكي  االأمر  اإىل  باالإ�سافة  1407/11/26هـ،  بتاريخ  )م/63( 

اإىل  اخلا�ص  باحلق  املتعلقة  عليه  املدعى  اأوراق  اإحالة  املت�سمن  1426/4/13هـ  يف 

الدائرة املخت�سة بديوان املظامل، كما تخت�ص هذه الدائرة نوعيًا ومكانيًا بنظر هذه 

الدعوى بناًء على قرارات معايل رئي�ص الديوان املنظمة الخت�سا�ص الدوائر التجارية 

اإىل  دعواها  من  تهدف  املدعية  كانت  ملا  فاإنه  املو�سوع  حيث  ومن  واملكاين.  النوعي 

عن  عجزت  قد  املدعية  فاإن  مالها  راأ�ص  لها  يدفع  باأن   ).....( عليه  املدعى  اإلزام 

اإثبات ال�سراكة مع املدعى عليه، وكذلك اإقرارها بعدم وجود عقد مربم بينهما ح�سب 

املذكرة املقدمة من وكيل املدعية يف 1428/5/12هـ، وكذلك عجز املدعية عن اإثبات 

ت�سليم املال للمدعى عليه مبا�سرة، واإقرارها بعدم وجود �سند قب�ص با�سمها، وحيث 

اإثبات دعواها  للمدعى عليه، مما يفقد املدعية  اليمني  رف�ست املدعية طلب توجيه 

امل�سحوب  املال  بوجود  املدعى عليه  اإقرار  ينال من ذلك  ببينة مو�سلة �سحيحة. وال 

من البنك الفرن�سي يف ح�ساباته وذلك لعدة اأمور: اأن هذا االإقرار مو�سوف باأن املال 

بينه  ال�سراكة  نية  واأن  املدعية  اآخر غري  �سخ�ص  باعتباره مقدمًا من  دخل يف ذمته 

وبني هذا ال�سخ�ص وهو لقمان اجلمعة وبناًء عليه كتب معه العقد و�سلمه �سند القب�ص 

وطاملا اأن هذا االإقرار مو�سوف مبا ذكره املدعى عليه فال يجوز هذا االإقرار، وكذلك 

فاإن هذا االإقرار غري كاف الإثبات دعوى املدعية من وجود ال�سراكة وت�سليم املال؛ الأن 

اآخر  ل�سخ�ص  �سلمته قر�سًا  املدعية  اأن  املدعى عليه يحتمل  لدى  املدعية  وجود مال 
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وهذا ال�سخ�ص �سلمه قر�سًا ا�ستثماريًا للمدعى عليه وهذا االحتمال يبطل كون االإقرار 

كافيًا الإثبات ال�سراكة وا�ستالم املدعى عليه املال من املدعية والقاعدة االأ�سولية تقول 

)اإن الدليل اإذا تطرق اإليه االحتمال بطل به اال�ستدالل( كيف وقد وجد ما يقوي هذا 

االحتمال وهو ال�سك االبتدائي ال�سادر من املحكمة الكربى بالدمام رقم )7/152( 

بتاريخ 1424/10/26هـ حيث �سدر احلكم االبتدائي يف الدعوى املقامة من لقمان 

�سيكًا )...( م�سحوب على  اأ�سدر  اأن )...(  ت�سمنت  املدعية  اأخ  اجلمعة �سد )...( 

البنك )...( مقابل �سمان )...( عن ال�سيكني امل�سحوبني من البنك )...( اأحد هذين 

ال�سيكني هو ذات ال�سيك التي تطالب به املدعية يف هذه الدعوى والذي قدمهما )...( 

باأن  علمًا  لـ)...(،  ملكًا  ال�سيكني  هذين  اأن  باعتبار   ).....( مع  للم�ساهمة  لـ)...( 

هذين ال�سيكني �سيكان م�سدقان من البنك مل يدون عليهما ا�سم �ساحب احل�ساب 

امل�سحوب منه. وقدم )...( �ساهدًا وميينًا الإثبات دعواه فحكم بناًء على ذلك ناظر 

الق�سية بعدم ا�ستحقاق )...( قيمة ال�سيك امل�سحوب على البنك )...( ولكن احلكم 

انتهى �سلحًا بني )...( و)...( على اأن ي�سدد )...( املبلغ اأق�ساط لـ)...(. االأمر الذي 

يوؤكد معه للدائرة عدم وجود بينة ثابتة للمدعية توؤيد دعواها كما اأنها رف�ست توجيه 

اليمني للمدعى عليه. 

لذلك حكمت الدائرة: برف�س الدعوى املقامة من املدعية ).....( �ضد املدعى عليه 

).....( ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، 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.



1028

رقم الق�ضية 2/2595/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 1021/د/جت/12لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1456/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/6/25هـ

مال  ت�ضليم   - الو�ضاطة  ادعاء   - اإقرار   - املال  راأ�س  اإعادة  طلب   - م�ضاربة  �ضركة 

امل�ضاربة الآخر - تفريط.

مطالبة املدعي باإلزام املدعى عليه بدفع املتبقي من راأ�ص ماله الذي �سلمه له للمتاجرة 

وامل�ساربة به يف بطاقات ال�سحن - تقدمي املدعي اأ�سل االإقرار املوقع من املدعى عليه 

املتاجرة  لغر�ص  املال  ا�ستالم  املت�سمن  االإقرار  �سراحة   - ب�سحته  االأخري  واإقرار 

املدعي  املدعى عليه حقه يف طلب ميني  واإ�سقاط  الو�ساطة،  يثبت  ما  تقدمي  - عدم 

على  دوره  باقت�سار  عليه  املدعى  دفع  �سحة  عدم  ذلك:  اأثر   - بالو�ساطة  يعلم  باأنه 

الو�ساطة يف اإي�سال املدعي اإىل امل�ستثمر؛ الأن االأ�سل اأن العالقة ثنائية بني الطرفني 

املبا�سرين، ووجود طرف اآخر غريهما يكون على خالف االأ�سل في�ستلزم اإثبات التقاء 

اإرادة الطرفني عليه ممن يدعيه وهو املدعى عليه؛ والأن االإقرار لي�ص فيه ما ي�سري اإىل 

الو�ساطة - اأثر ذلك: اأن غاية املتعاقدين عند التعاقد مل تكن الو�ساطة، فيكون بذلك 

ت�سليم املدعى عليه املال اإىل اآخر اإخالاًل باالإتفاق مع املدعي يوجب �سمانه راأ�ص املال؛ 

الأن على اليد ما اأخذت حتى توؤديه - موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليه باملبلغ مو�سوع 

الدعوى. 
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حيث اإن وقائع هذه الق�سية تتح�سل بالقدر الالزم الإ�سدار هذا احلكم فيها يف اأنه 

تقدم اإىل ديوان املظامل املدعي بالئحة دعواه �سد املدعى عليه، قيدت ق�سية بالرقم 

املدون اأعاله، ذكر فيها اأنه قد دخل مع املدعى عليه يف متاجرة �سرعية ل�سراء وبيع 

البطاقات امل�سبقة الدفع )...( مبوجب االإتفاق املربم معه حيث �سلم له مبلغ ثمانية 

وثالثون األف ريال وقد ن�ص االإتفاق املربم بينهما على توزيع الربح العائد من عملية 

املرفق  لالإتفاق  وفقًا  عليه  للمدعى  و)%37.5(  له   )%62.5( بواقع  والبيع  ال�سراء 

بت�سفية  املدعى عليه  التزام  االإتفاق على  وقد ن�ص  بينهما يف 1426/5/1هـ  املربم 

م�ستحقاته خالل 48 �ساعة عند طلبه من دون مماطلة اأو تاأخري اإال اأن املدعى عليه 

باالإتفاق املربم رغم مطالبته مرارًا وتكرارًا وظل مياطل ومل يقم  بالتزامه  مل يوِف 

باإعادة راأ�ص املال امل�سلم له، وانتهى املدعي يف دعواه اإىل طلبه احلكم باإلزام املدعى 

الدائرة، قامت بنظرها على  اإىل هذه  الق�سية  وباإحالة  راأ�ص ماله فقط.  عليه بدفع 

النحو املثبت يف حم�سر ال�سبط. 

املدعى عليه  �سلم  اأنه  املدعي عن دعواه ذكر  وب�سوؤال  االأحد 1429/6/4هـ  فبجل�سة 

مبلغًا وقدره ثمانية وثالثون األف ريال ليقوم باملتاجرة به وا�ستثماره له يف جتارة بيع 

و�سراء بطاقات )...( مقابل اأرباح بينهما بن�سبة )37.5%( للمدعى عليه و)%62.5( 

له من اأرباح البطاقة الواحدة يف عملية ال�سراء والبيع وفق االإتفاق املربم معه بتاريخ 
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يعد  االأرباح ومل  املدعى عليه بع�ص  �سلمه  الطرفني وقد  املوقع من  1426/11/15هـ 

له راأ�ص املال ويطلب احلكم باإلزام املدعى عليه باإعادة راأ�ص املال امل�سلم له، وب�سوؤال 

املدعى عليه اجلواب ذكر اأن تعاقده واتفاقه مع املدعى عليه وا�ستالمه للمبلغ املدعى 

به �سحيح اإال اأن حقيقة العالقة اأنه و�سيط يف اإي�سال مبلغ املدعي اإىل من ي�ستثمره 

يف بطاقات �سوا وهو املدعو )...( واأن دوره جمرد و�سيط ولي�ص م�سغل للمال واملدعي 

املبالغ  الإثبات  �سوري  اتفاق  هو  حقيقته  يف  اإليه  امل�سار  االإتفاق  واأن  بذلك  علم  على 

ولكن حقيقة العالقة هي الو�ساطة، فعقب املدعي باأن ال �سحة ملا ذكره املدعى عليه 

واأن العالقة بينهما هي ال�سراكة ومل يكن يعلم بو�ساطة املدعى عليه وال يقبل بقوله 

اأنه و�سيط ويتم�سك باتفاقه معه املوؤرخ يف 1426/11/15هـ وب�سوؤال املدعى عليه عما 

ولي�ص  ماله  الإي�سال  يدعيها  التي  الو�ساطة  وعالقة  املدعي  مع  تعاقده  �سورية  يثبت 

لت�سغيله ذكر اأنه يطلب اإمهاله الإح�سار بينته على ذلك يف اجلل�سة القادمة. 

طلب  التي  بينته  عن  عليه  املدعى  �سوؤال  جرى  1429/7/12هـ  الثالثاء  وبجل�سة 

اإح�سارها  من  يتمكن  مل  اأنه  فذكر  املا�سية  اجلل�سة  يف  اإح�سارها  اأجل  من  االإمهال 

الدائرة  القادمة فاأفهمته  اإمهاله الإح�سارها يف اجلل�سة  ب�سبب ظروف عمله ويطلب 

باإح�سارها يف اجلل�سة القادمة واإال يعترب ذلك منه مماطلة الإجراءات التقا�سي وال 

يقبل منه فا�ستعد باإح�سار البينة يف اجلل�سة القادمة. 

وبجل�سة االأحد 1429/9/14هـ تبني عدم ح�سور املدعى عليه اأو من ميثله. 

وبجل�سة اليوم االأحد 1429/10/19هـ جرى �سوؤال املدعى عليه عن بينته التي ا�ستعد 



1031

باإح�سارها املثبتة لدفعه ب�سورية تعاقده مع املدعي وكونه و�سيطًا الإي�سال املال ولي�ص 

م�سغاًل له فاأجاب باأن لي�ص له بينة اإال اأن املدعي يعلم باأنه و�سيط ويطلب �سوؤال املدعي 

اأنه  املال فذكر  اإي�سال  بو�ساطة املدعى عليه يف  وب�سوؤال املدعي عن علمه  عن ذلك 

ال يعلم بو�ساطته يف اأثناء التعاقد واأن التعاقد مت معه على كونه م�سغاًل للمال بنف�سه 

ويتم�سك باالإقرار املوؤرخ يف 1426/11/15هـ املقدم اأ�سله املثبت التفاقه مع املدعى 

عليه على ت�سغيل املال فعقب املدعى عليه باأنه يف احلقيقة و�سيط يف اإي�سال املال اإىل 

امل�سغل )...( الذي تويف وقد اأقام �سد ورثته دعوى باالأموال التي اأو�سلها ملورثهم ومن 

�سمنها مال املدعي وهي منظورة اأمام هذه الدائرة التجارية الثانية ع�سرة اإ�سافة اإىل 

اأنه قد اأو�سل للمدعي مبالغ تقدر بخم�سة اآالف وثالثمائة واثنني وثالثني ريال امل�سلمة 

له من امل�سغل يطلب اإثباتها على املدعي با�ستالمه لها فقرر املدعي باأنه فعاًل ا�ستلم 

من املدعى عليه املبلغ املذكور على اعتبار اأنه اأرباح وال مانع لديه من خ�سمه من مبلغ 

املطالبة ويطلب احلكم على املدعى عليه باملتبقي وقدره اثنان وثالثون األفًا و�ستمائة 

وثمانية و�ستون ريااًل فاأفهمت الدائرة املدعى عليه باأن له ميني املدعي على عدم علمه 

بو�ساطته يف اإي�سال املال اإىل امل�سغل له )...( واأن االإتفاق املربم بينهما هو يف حقيقته 

�سوريًا فذكر املدعى عليه اأنه ال يطلب ميني املدعي، ثم قرر الطرفان االكتفاء. 

وتاأ�سياًل على ما تقدم؛ وحيث اإن املدعي ح�سر دعواه يف مطالبة املدعى عليه مببلغ 
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وقدره اثنان وثالثون األفًا و�ستمائة وثمانية و�ستون األف ريال والذي ميثل املتبقي من 

راأ�ص ماله الذي ت�سلمه املدعى عليه منه وذلك ليقوم املدعى عليه باملتاجرة وامل�ساربة 

به يف بطاقات �سحن اجلوال �سوا وطلب اإلزام املدعى عليه باإعادة هذا املبلغ، وحيث 

اإقرار املدعى عليه املوؤرخ يف 1426/11/15هـ  اأ�سل م�ستنده بذلك وهو  قدم املدعي 

املوقع عليه من الطرفني املمثل التفاق امل�ساربة املربم معه املوؤيد لدعواه واملثبت فيه 

اتفاقه مع املدعى عليه وا�ستالمه من املدعي لراأ�ص املال وذلك للمتاجرة وامل�ساربة به 

يف �سراء بيع بطاقات ال�سحن �سوا وهي حمل امل�ساربة املتفق عليها واملو�سحة يف هذا 

املدعي  لراأ�ص مال  املدعى عليه  ا�ستالم  الن�ص �سراحة على  فيه  ورد  والذي  االإقرار 

املدعى به ون�ص على كون حمل متاجرته به هو يف �سراء وبيع بطاقات ال�سحن �سوا 

ون�ص على كون االإتفاق بينهما لتق�سيم االأرباح هو ما ن�سبته )37.5( للمدعى عليه 

املبلغ  ال�سراء والبيع ح�سب  الواحدة يف عملية  البطاقة  اأرباح  و)62.5( للمدعي من 

املو�سح يف االإقرار والذي هو موقع من قبل املدعى عليه على اأ�سله على هذا االإتفاق 

للقيام بامل�ساربة باملبلغ املدعى به، وحيث اإن املدعى عليه يقر �سراحة با�ستالمه من 

املدعي لهذا املبلغ املدعى به وفق اتفاق امل�ساربة املربم بينهما يف اإقراره امل�سار اإليه 

احلقيقة  يف  دوره  باأن  يدعي  اأنه  اإال  منه  وب�سدوره  املقدم  االإقرار  ب�سحة  يقر  حيث 

اقت�سر على الو�ساطة يف اإي�سال مبلغ املدعي اإىل �سخ�ص اآخر ال�ستثماره وهو املدعو 

)...( بعلم املدعي ولي�ص امل�ساربة - مما يكون معه مدعيًا ل�سورية االإقرار ال�سادر 

منه وعلم املدعي بذلك - وحيث اإنه مبواجهة املدعي بذلك مل يقره وذكر اأن املدعى 
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عليه ت�سلم منه راأ�ص ماله لت�سغيله بنف�سه وفق االإتفاق الذي مت بينهما املتمثل يف اإقراره 

ولي�ص  للمال  امل�سغل  امل�سارب  هو  كونه  على  �سراحة  ن�ص  والذي  منهما  عليه  املوقع 

و�سيطًا يف اإي�ساله ومل يخربه املدعى عليه اآنذاك باأنه يقوم باإي�ساله اإىل اآخر ويتم�سك 

مب�ستند اإقرار املدعى عليه الذي يقر فيه بت�سغيله املال بنف�سه وهو ما مت االإتفاق عليه 

املبالغ من املدعي وب�سحة  با�ستالمه  اإقراره �سراحة  اأن املدعى عليه مع  معه، ومبا 

االإقرار ال�سادر منه اإال اأنه يدعي اأن دوره اقت�سر على الو�ساطة يف اإي�سال املبلغ الآخر 

وهذا ادعاء منه بخالف االأ�سل اإذ االأ�سل اأن العالقة ثنائية بني الطرفني املبا�سرين 

ووجود طرف اآخر على خالف االأ�سل وي�ستلزم اإثبات التقاء اإرادة الطرفني عليه ممن 

يدعيه وهو املدعى عليه، وقد اأكد هذا االأ�سل االإقرار ال�سادر منه واملت�سمن اإقراره 

با�ستالم مبالغ املدعي واأنها لغر�ص املتاجرة كما اأن هذا هو ظاهر حال التعاقد بينهما 

اإ�سافًة اإىل اأنه من املقرر اأن اليقني وهو املثبت يف م�ستند االإقرار ال يزول بال�سك مما 

ادعاه املدعى عليه والذي لي�ص له م�ستند يوؤيده حتى ميكن اعتباره ومل يقره املدعي 

اأو يقبل بت�سرفه مباله على النحو الذي ذكره وهو خالف ما مت االإتفاق عليه ومن ثم 

فهو امل�سوؤول جتاه املدعي، فلذا ُطلبت من املدعى عليه البينة التي تع�سد دفعه وتثبت 

ما ادعاه اإذ العربة يف ذلك بحال التعاقد اإال اأنه مل يقدم البينة املثبتة لذلك بل قرر 

بعدم وجود بينة لديه تثبت ما ادعاه من �سورية االإقرار بكونه و�سيطًا وعلم املدعي 

بذلك، ومبا اأن املدعى عليه مل يقدم ما يثبت ادعاءه للو�ساطة املخالف لالأ�سل كونه 

يدعي وجود طرف اآخر واالأ�سل ثنائية العالقة بني الطرفني املبا�سرين ومبا اأن هذا 
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االأ�سل موؤيد مبا ت�سمنه االإقرار ال�سادر من املدعى عليه من عبارة �سريحة بقوله: 

"... وذلك للمتاجرة ال�سرعية يف جتارة �سراء وبيع بطاقات �سحن �سوا... علمًا باأن 
اإقراره عما ميت للو�ساطة  هذا امل�سروع قابل للربح واخل�سارة..."، ومن املتبني خلو 

التي يدعيها ب�سلة وبالتايل فالظاهر �سحة االإقرار وثبوته واعتباره حجة على املقر 

طاملا توافرت �سروطه واأركانه وانتفت مدافعه، حيث مل يقدم املدعى عليه ما يثبت ما 

ادعاه من الو�ساطة وعلم املدعي بها الدالة على �سورية هذا االإقرار، ومبا اأن املدعى 

عليه لي�ص لديه ما يثبت ادعاءه اأفهمته الدائرة باأن له حق طلب ميني املدعي على عدم 

العلم باأنه و�سيط يف اإي�سال املال واأنه دفع املال له لت�سغيله بنف�سه وفق االإتفاق املربم 

اأ�سقط حقه يف ميني املدعي حيث مل يطلبها،  اأنه  اإال  بينهما والذي مل يكن �سوريًا، 

فيتعني معه البقاء على االأ�سل واعتبار حجية االإقرار حيث اإن جانب املدعي هو االأقوى 

ملوافقته االأ�سل ومت�سكه باحلالة االأ�سلية وموافقة الظاهر امل�سطر �سراحة يف االإقرار. 

وفق  له  امل�سلم  املدعي  امل�ساربة مبال  عملية  يقم مبمار�سة  عليه مل  املدعى  اأن  ومبا 

ما مت االإتفاق عليه والذي مل يثبت ما ينق�سه مما يتاأكد معه م�سوؤولية املدعى عليه 

عن راأ�ص مال املدعي وبالتايل يقت�سي معه ا�ستحقاق املدعي لراأ�ص ماله املدعى به 

ا�ستقر  ما  وهو  توؤديه(.  حتى  اأخذت  ما  اليد  فـ)على  له  اإعادته  عليه  املدعى  ويلزم 

عليه ق�ساء الديوان مبوجب اأحكام هيئة التدقيق يف هذا ال�ساأن املقررة لذلك ومنها: 

رقم  الدائرة  حلكم  املوؤيد  1428هـ  لعام  )1603/ت/7(  رقم  التدقيق  هيئة  )حكم 

املوؤيد  التدقيق رقم )1636/ت/7( لعام 1428هـ  )32( لعام 1428هـ، وحكم هيئة 
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رقم )1585/ت/7(  التدقيق  هيئة  وحكم  لعام 1428هـ،  رقم )33(  الدائرة  حلكم 

لعام 1428هـ املوؤيد حلكم الدائرة رقم )34( لعام 1428هـ(. وحيث كان االأمر كذلك 

وبناًء على كل ما تقدم فاإن الدائرة تنتهي معه اإىل ا�ستحقاق املدعي لراأ�ص ماله الذي 

يدعي به واإلزام املدعى عليه بدفعه له وبه تق�سي. 

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليه ).....( باأن يدفع للمدعي ).....( مبلغًا 

وقدره اثنان وثالثون األفًا و�ستمائة وثمانية و�ستون رياالً . 

وباهلل التوفيق، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

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



1036

رقم الق�ضية 7/1314/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 160/د/جت/33 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1556/اإ�س/7 لعام1431هـ
تاريخ اجلل�ضة  1431/6/26هـ

اعرتا�س-  - حكم غيابي-  اإقرار �ضمني  املال-  راأ�س  اإعادة  �ضركة م�ضاربة- طلب 

�ضقوط االعرتا�س.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليه باإعادة راأ�ص ماله الذي دفعه له للم�ساربة 

ا�ستتاره  اأو  تعذر ح�سوره  ما  اإذا  الغائب  الفقهاء جواز احلكم على  قرر جمهور  به- 

اأو متنعه ملا يف ذلك من حفظ الأموال النا�ص كما ن�ص نظام املحكمة التجارية على 

ذلك- تخلف املدعى عليه اأو من ميثله عن احل�سور باجلل�سة املحددة من غري عذر 

�سرعي رغم اإبالغه بها ُيعد امتناعًا عن احل�سور ونكواًل عن االإجابة فيكون مبنزلة 

عليه  املدعى  على  غيابيًا  احلكم  املدعي  طلب  الدعوى-  مب�سمون  ال�سمني  االإقرار 

وقدم اإفادة من البنك  تفيد �سرف املدعى عليه �سيكًا مببلغ املطالبة حمل الدعوى 

باإلزام املدعى  اأثر ذلك: احلكم غيابيًا  مما ي�سند مطالبته ويدعم وجود ال�سراكة- 

عليه باملبلغ مو�سوع الدعوى- تقدمي اعرتا�ص على احلكم من املدعى عليه ثم غيابه 

اأو من ميثله عن احل�سور رغم تبلغه مبوعد اجلل�سة املحددة لنظر االعرتا�ص- موؤدى 

ذلك: اإ�سقاط عري�سة االعرتا�ص واالإبقاء على احلكم الغيابي القا�سي باإلزام املدعى 

عليه باأن يدفع للمدعي املبلغ مو�سوع الدعوى.
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املادتان )527، 534( من نظام املحكمة التجارية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )32( 

بتاريخ 1350/1/15هـ .

اأنه تقدم لديوان  تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم الإ�سدار هذا احلكم يف 

املظامل مبنطقة الق�سيم املدعي وكالة بالئحة دعوى ت�سمنت اأن موكله اتفق مع املدعى 

عليه على تكوين �سركة م�ساربة، على موكله راأ�ص املال وعلى املدعى عليه )العمل( 

وملوكله )80%( من االأرباح و20% للمدعى عليه، واأن موكله �سلم املدعى عليه راأ�ص مال 

ال�سركة البالغ مليون ريال )1.000.000(. وبداأت ال�سراكة بتاريخ 1429/4/11هـ، 

على اأن تنح�سر ن�ساطات ال�سركة يف بيع و�سراء ال�سيارات وفتح ح�ساب خا�ص لها، 

وتكون املحا�سبة بعد كل �سهرين، اإال اأن املدعى عليه بعد ما �سرف مبلغ ال�سراكة مل 

يلتزم بال�سروط املتفق عليها، ومل يزود موكله بك�سوف احل�سابات، ومل يقم بت�سفية 

ال�سراكة كما هو متفق عليه يف العقد املوقع بينهما، واأن املدعى عليه رف�ص ت�سليم راأ�ص 

املال واالأرباح، وطلب اإلزام املدعى عليه بت�سفية ال�سراكة ا�ستنادًا للبند اخلام�ص من 

العقد، وت�سليم راأ�ص املال، وت�سليم االأرباح التي كان يبلغ بها موكله �سفهيًا، وحتميله 

لنظرها  حددت  الدائرة  اإىل  الق�سية  وباإحالة  املحاماة.  واأتعاب  الدعوى  م�ساريف 
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و�سراء  بيع  الطرفني يف جتارة  بني  امل�ساركة  املت�سمن  االأحد 1429/11/11هـ،  يوم 

ال�سيارات، والتي قدم موكله راأ�ص املال البالغ مليون ريال )1.000.000( وفقًا لعقد 

االإتفاق بني الطرفني، اإال اأن املدعى عليه خالف بع�ص �سروط االإتفاق، وانتهى اإىل طلب 

ت�سفية ال�سراكة بينهما واإلزام املدعى عليه بت�سليم راأ�ص املال مع االأرباح التي اأقر بها 

املدعى عليه �سفهيًا، اإ�سافة اإىل اإلزامه مب�ساريف الدعوى واأتعاب املحاماة املقدرة 

مبائة األف )100.000(  ريال. وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليه)...(- �سعودي 

اجلن�سية- مبوجب ال�سجل املدين رقم )...( ومبوجب �سك الوكالة رقم )...( بتاريخ 

1429/11/11هـ، ال�سادرة من كتابة عدل بريدة الثانية، اأجاب: اأنه لي�ص لديه خلفية 

عن مو�سوع الدعوى، وطلب مهلة للرجوع اإىل موكله واإبالغه باحل�سور. ويف اجلل�سة 

التالية تبني عدم ح�سور املدعى عليه اأو من ميثله �سرعًا، واأفاد احلا�سر باأن املدعى 

دعواه  عن  الدائرة  ف�ساألته  عليه،  املدعى  �سد  الغيابي  احلكم  ويطلب  مماطل  عليه 

فذكر اأنه يح�سر دعواه مبطالبة املدعى عليه بف�سخ العقد املوؤرخ يف 1429/4/11هـ، 

واملربم بني الطرفني واإعادة راأ�ص مال موكله البالغ مليون )1.000.000( ريال، واأنه 

يحتفظ بحق موكله باملطالبة باالأرباح الناجتة عن عقد امل�ساربة، وكذلك م�ساريف 

الدعوى واأتعاب املحاماة بدعوى م�ستقلة. ثم �ساألته الدائرة عما يثبت دعواه، فقدم 

ا�ستالم  و�سورة  الطرفني  من  املوقع  1429/4/11هـ،  يف  املوؤرخ  االإتفاق  عقد  �سورة 

مليون  مببلغ  1429/4/10هـ،  يف  املوؤرخ   )1/34395( رقم  امل�سدق  ال�سيك  اأ�سل 

)1.000.000( ريال وامل�سحوب على البنك ال�سعودي الفرن�سي. ثم �ساألته الدائرة 
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عما يثبت ا�ستالم املدعى عليه للمبلغ حمل الدعوى فقدم اأ�سل عقد ال�سراكة املوؤرخ يف 

1429/4/11هـ، ومتت مطابقتها واإعادتها من قبل الدائرة، كما قدم اإفادة من البنك 

)...( تفيد باأن ال�سيك امل�سدق رقم )1/34395( املوؤرخ يف 1429/4/10هـ، مببلغ 

2008/4/19م،  بتاريخ  للم�ستفيد)...(  �سرفه  مت  اأنه  ريال   )1.000.000( مليون 

ال�سركة  راأ�ص مال  بت�سليم  وكرر املدعي وكالة طلبه احلكم غيابيًا �سد املدعى عليه 

البالغ مليون )1.000.000( ريال. ثم اأ�سدرت الدائرة حكمها الغيابي رقم )2/د/

للمدعي ).....(  يدفع  املدعى عليه ).....(باأن  باإلزام  القا�سي  جت/1430/33هـ(، 

عليه  املدعى  تبلغ  1430/2/13هـ،  ويف  ريال.   )1.000.000( مليون  قدره  مبلغًا 

رقم  ال�سمايل  بريدة  �سرطة  مدير  من  اجلوابي  اخلطاب  على  بناًء  الغيابي  باحلكم 

وكيل  تقدم  1430/2/28هـ،  وبتاريخ  1430/2/19هـ  بتاريخ   .)14/1113/31(

املدعى عليه)...( حامل ال�سجل املدين رقم )...(- مبوجب الوكالة رقم )...( بتاريخ 

خالل  وذلك  اأعاله  الغيابي  الدائرة  حكم  على  اعرتا�ص  بالئحة  1430/1/15هـ، 

لتاريخ  التايل  اليوم  يومًا من  ع�سر  وهي خم�سة  االعرتا�ص  لتقدمي  النظامية  الفرتة 

تبلغه باحلكم. ويف جل�سة يوم االثنني 1430/3/19هـ، ح�سر املدعي وكالًة)...( ووكيل 

املدعى عليه )...(، وذكر املدعي وكالة اأنه ا�ستلم �سورة من الئحة االعرتا�ص املقدمة 

من وكيل املدعى عليه وقدم مذكرة ت�سمنت رده على جواب املدعى عليه وزود وكيل 

اأنه �سريد عليها مبذكرة مف�سلة يف  املدعى عليه ب�سورة منه وباطالعه عليها ذكر 

اجلل�سة القادمة، كما قدم وكيل املدعى عليه عقد اتفاق بيع ال�سيارات حمل ال�سراكة 
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بني الطرفني باالآجل حتل بعد اأربعة اأ�سهر، واأن موكله ت�سرف بهذا البيع لوجود م�سكلة 

يف نقل ملكية ال�سيارات، واأن هذا من ال�سالحيات املخول بها موكله بناًء على االإتفاق 

بني الطرفني، وقد زودت الدائرة املدعي وكالة ب�سورة من هذا االإتفاق فذكر اأن موكله 

مل يطلع على هذا االإتفاق، ومل يوافق عليه وال يقبله لكون االإتفاق على اأن ي�سلمه اأرباح 

كل عملية خالل �سهرين. ويف جل�سة هذا اليوم تبني عدم ح�سور املدعى عليه اأو من 

ميثله �سرعًا رغم تبلغ وكيله مبوجب حم�سر اجلل�سة ال�سابقة ومل يقدم عذرًا للدائرة 

عن ذلك، فقررت الدائرة رفع اجلل�سة للمداولة.

حيث اإن املدعي وكالة يهدف من دعواه اإىل احلكم له مببلغ قدره مليون )1.000.000( 

ريال ميثل راأ�ص ماله يف عقد امل�ساربة الذي مت اإبرامه مع املدعى عليه،  وحيث تخلف 

املدعى عليه اأو من ميثله على الرغم من اإبالغه مبوعد اجلل�سة، ما ُيعد امتناعًا عن 

احل�سور ونكواًل عن االإجابة، فهو مبنزلة االإقرار ال�سمني مب�سمون هذه الدعوى، وملا 

كان املدعى عليه قد تخلف عن احل�سور رغم تبلغه مبوعد اجلل�سة، ومل يراجع الدائرة 

ممثاًل عنه حتى تاريخها؛ ما يدل على املماطلة، وملا كان جمهور الفقهاء قد ن�سوا 

ذلك  يف  ملا  متنعه،  اأو  ال�ستتاره  ح�سوره  تعذر  ما  اإذا  الغائب  على  احلكم  جواز  على 

للهروب من وجه  و�سيلة  الغيبات  تتخذ  النا�ص وحقوقهم، وحتى ال  الأموال  من حفظ 

الق�ساء، و�سار املنظم على هذا النهج؛ كما ورد يف املادة )527( من نظام املحكمة 
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التجارية، واإذ طلب املدعي احلكم على املدعى عليه غيابيًا، وقدم ما ي�سند مطالبته 

بعقد ال�سراكة بني الطرفني املوؤرخ يف 1429/4/11هـ، واإفادة للبنك )...(تفيد باأن 

ال�سيك امل�سدق رقم )...( بتاريخ 2008/4/16م، مببلغ مليون )1.000.000( ريال 

اأنه مت �سرفه للم�ستفيد)...( بتاريخ 2008/4/19م. وحيث اأ�سدرت الدائرة حكمها 

الغيابي رقم )2/د/جت/33 لعام 1430هـ(. واإذ قدم وكيل املدعي عليه الئحة اعرتا�ص 

على احلكم الغيابي امل�سار اإليه خالل فرتة االعرتا�ص، وحيث قبلت الدائرة الالئحة 

�سكاًل وحددت لها جل�سة هذا اليوم للنظر فيها، ومل يح�سر من ميثل املدعى عليه يف 

هذه اجلل�سة رغم تبلغ وكيله مبوعدها، وحيث ن�ص نظام املحكمة التجارية يف مادته 

رقم )534( على اأن املدعى عليه اإذ قدم عري�سة االعرتا�ص على احلكم الغيابي وُقبل 

�سكاًل فيحدد جل�سة للنظر يف االعرتا�ص، فاإن مل يح�سر املدعى عليه ت�سقط عري�سة 

االعرتا�ص. ما تنتهي معه الدائرة اإىل اإ�سقاط عري�سة االعرتا�ص املقدمة من وكيل 

املدعى عليه، واالإبقاء على حكمها الغيابي رقم )2/د/جت/33 لعام 1430هـ(.

لذلك حكمت الدائرة باإ�ضقاط عري�ضة االعرتا�س املقدمة من املدعى عليه)...( 

واالإبقاء على حكم الدائرة الغيابي رقم )2/د/جت/33 لعام 1430هـ(، القا�ضي باإلزام 

قدره مليون )1.000.000(  ).....( مبلغاً  للمدعي  باأن يدفع   ).....( املدعى عليه 

ريال.

واهلل املوفق، و�ضلَّى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه. 
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية 5/1397/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 187/د/جت/21 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1485/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/6/26هـ

�ضركة م�ضاربة - اإقرار - خمال�ضة - خ�ضارة - احت�ضاب االأرباح من راأ�س املال.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليه برد ما تبقى له من راأ�ص املال بعد اخل�سارة 

التي حلقت بال�سراكة التي بينهما - اإقرار املدعى عليه ل�سحة دعوى املدعي - مت�سكه 

باأنه �سلم املدعي مبلغًا من االأرباح حال حتققها قبل ح�سول اخل�سارة - اأثره: عدم 

�سحة ح�سمه من املبلغ املتفق عليه بينهما؛ الأن االإتفاق الآثار املعامالت ال�سابقة بينهما 

وم�ستاأنف بالتزام جديد - موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليه باملبلغ مو�سوع الدعوى. 

تتح�سل وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة االإدارية مبنطقة املدينة املنورة 

امل�سار  بالرقم  ق�سية  قيدت  عليه  املدعى  فيها  يخت�سم  ادعاء  بالئحة  املدعي  وكيل 

1430/1/8هـ  االثنني  يوم  جل�سة  حتديد  ومت  الدائرة  هذه  اإىل  واأحيلت  اأعاله،  اإليه 

موعدًا لنظرها وبالنداء على االأطراف ح�سر وكيل املدعي/)...( املثبت يف ال�سبط 

هويته و�سفته وتبني تخلف املدعى عليه رغم تبلغه مبوعد اجلل�سة وبعد عدة جل�سات 

ويف جل�سة هذا اليوم ح�سر وكيل املدعي ال�سابق ح�سوره وح�سر املدعى عليه اأ�سالة 
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اتفق  موكلي  اإن  فقال  موكله  دعوى  عن  املدعي  وكيل  الدائرة  �ساألت  وفيها   ).....(

مع املدعى عليه على اأن ي�سلمه مبلغًا وقدره )1.255.000( مليونًا ومائتان وخم�سة 

الربح  اقت�سام  على  معه  واتفق  جتارية  اأعمال  يف  بها  لي�سارب  ريال  األف  وخم�سون 

اأنه  عليه  املدعى  ادعى  �سنوات  اأربع  بعد م�سي  ثم  لكل طرف  بواقع )%50(  بينهما 

خ�سر واأن املتبقي من راأ�ص مال موكلي هو �ستمائة وخم�سون األف ريال ثم قام ب�سداد 

موكلي مبلغًا وقدره )210000( مائتان وع�سرة اآالف ريال من راأ�ص املال املتبقي وتبقى 

ملوكله مبلغًا وقدره )440000( اأربعمائة واأربعون األف ريال اأطلب اإلزامه ب�سداد هذا 

املبلغ وب�سوؤال املدعى عليه اجلواب قال ما ذكره وكيل املدعي �سحيح اإال اأين دفعت 

اإعادة راأ�ص املال مبلغًا وقدره )132000( مائة واثنان وثالثون  له قبل االإتفاق على 

األف ريال من االأرباح يف حال حتققها قبل ح�سول اخل�سارة ومل اأحت�سبها على املدعي 

وبعر�ص ذلك على وكيل املدعي قال اإن هذا املبلغ على فر�ص �سحة دفعه فاإنه دفع قبل 

املخال�سة املربمة مع املدعى عليه واأنا اأمت�سك باملخال�سة ثم قرر الطرفان اكتفاءهما 

اأنه يطلب  مبا �سبق واأن ذكراه ولي�ص لديهما ما يودان اإ�سافته ثم ذكر املدعى عليه 

واأن  �سبق  الذي  املبلغ  و�سوؤاله عن  ال�سداد  على  معه  لالإتفاق  املدعي  ملراجعة  فر�سة 

دفعه، وبناًء عليه قررت الدائرة احلكم يف الق�سية ملا يلي من االأ�سباب. 

وقدره  مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  اإىل  دعواه  من  يهدف  وكالة  املدعي  كان  ملا 
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وبني  بينه  �سراكة  من  ملوكله  تبقى  ما  وهو  ريال  األف  واأربعون  اأربعمائة   )440000(

املدعى عليه. وملا كان املدعى عليه اأقر ب�سحة دعوى املدعي، فاإن الدائرة تنتهي على 

ثبوت مبلغ املطالبة يف ذمته. 

وال ينال من ذلك ما ذكره املدعى عليه من اأنه �سلم املدعي قبل االإتفاق مبلغًا وقدره 

ال�سابقة  املعامالت  الآثار  االإتفاق  اإن  اإذ  ريال  األف  وثالثون  واثنان  مائة   )132000(

بينهما وم�ستاأنف بالتزام جديد. 

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام ).....( �ضجل مدين رقم ).....( باأن يدفع لـ).....( 

�ضجل مدين رقم ).....( مبلغاً وقدره )440000( اأربعمائة واأربعون األف ريال، ملا هو 

مو�ضح يف االأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، 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 7/730/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 338/د/جت/33 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1576/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/7/19هـ

�ضركة م�ضاربة - خ�ضارة -اإعادة راأ�س املال - اإقرار.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليه ب�سداد املتبقي لديه من راأ�ص املال - ثبوت 

اأن م�ساهمة املدعي مع املدعى عليه ح�سل عليها خ�سارة - ثبوت اأن املدعى عليه حرر 

للمدعي �سيكًا باملبلغ املتبقي من راأ�ص ماله وقام االأخري ب�سرفه - تقدمي املدعى عليه 

اإقرارًا من املدعي ت�سمن ا�ستالمه جلميع م�ستحقاته واأن املتبقي لدى املدعى عليه هو 

�ستون األف ريال - موؤدى ذلك: اأن املدعي ا�ستلم جميع م�ستحقاته لدى املدعى عليه، 

وهو ما ينفي ادعاء املدعي بتفريط املدعى عليه - اأثر ذلك: رف�ص الدعوى. 

تتلخ�ص وقائع هذه الق�سية ح�سبما يتبني من مطالعة اأوراقها بالقدر الالزم الإ�سدار 

هذا احلكم فيها يف اأن املدعي وكالًة تقدم لديوان املظامل مبنطقة الق�سيم بالئحة 

دعوى طالب فيها باإلزام املدعى عليها باأن تدفع ملوكلته مبلغًا قدره �ستون األف ريال 

التي دخل بها مع املدعى  )60.000( ميثل ما تبقى من ن�سيبه يف �سركة امل�ساربة 

حما�سر  يف  املثبت  النحو  على  نظرها  با�سرت  الدائرة  اإىل  الق�سية  وباإحالة  عليه. 
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ال�سبط. وحددت لها جل�سة االأحد 1430/7/26هـ وفيها جرى �سوؤال وكيل املدعي عن 

دعوى موكله فاأجاب قائاًل: اإن موكلي �سارب مع املدعى عليه ).....( مببلغ قدره مائة 

األف ريال )10.000( وقد �سدد املدعى عليه بع�ص قيمة املبلغ وتبقى مبلغ قدره �ستون 

املبلغ  هذا  ب�سداد  عليه  املدعى  باإلزام  املدعي  وكيل  ويطالب   )60.000( ريال  األف 

اأن امل�ساهمة قدمية ويطلب مهلة  املتبقي لديه. وبعر�ص ذلك على املدعى عليه ذكر 

اإىل امل�ستندات للرد على الدعوى. ويف جل�سة يوم الثالثاء 1430/10/17هـ  للرجوع 

الق�سية  اأوراق  �سمن  من  اأن  فذكر  الدعوى  على  رده  عن  عليه  املدعى  �سوؤال  جرى 

�ستون  مبلغ قدره  لدي هو  املتبقي  باأن  يفيد  الذي  املدعي  ومن  ال�سادر مني  االإقرار 

اأنني  ح�سل  والذي  2005/7/1م  بتاريخ  ا�ستحقاقها  ويبداأ   )60.000( ريال  األف 

قمت ب�سداد هذا املبلغ بعد هذا التاريخ، حيث �سددت له ما يقارب مبلغ �ستة و�ستون 

األف ريال )66.000( مبوجب �سيك على )...(، والإثبات ذلك فقد طلبت من البنك 

تزويدي بال�سيك املذكور اإال اأنه مل يتم ذلك حتى تاريخه، وقد ذكر البنك اأنه ب�سدد 

طلب ال�سيك من الريا�ص واأنه �سوف يتم ت�سليمه يل يوم غد االأربعاء 1430/10/18هـ 

ولذا فاإين اأطلب اإمهايل لتقدمي هذا ال�سيك للدائرة الإثبات �سداد املبلغ حمل املطالبة 

للمدعي، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعي ذكر اأنه ال يعلم عن �سداد املبلغ حمل املطالبة 

�سيئًا والعربة يف ذلك ما يتم اإثباته. ويف جل�سة اليوم الثالثاء 1430/10/24هـ قدم 

�سحبه  الذي  2005/10/24م  بتاريخ   )323( رقم  ال�سيك  من  �سورة  عليه  املدعى 

ريال  و�سبعون  ومائتان  األفًا  و�ستون  �ستة  قدره  مببلغ   )...( �سركة  على  املدعي  الأمر 
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من  ال�سيك  هذا  �سحب  يو�سح  الذي  احل�ساب  ك�سف  اأ�سل  قدم  كما   ،)66.270(

مبلغ  منها  وتبقى  خ�سارة  عليها  ح�سل  امل�ساهمة  اأن  عليه  املدعى  ذكر  وقد  ح�سابه 

قدره �ستون األف ريال )60.000( ثم جرى كتابة االإقرار بهذا املبلغ الذي يبداأ بتاريخ 

2005/7/1م املرفق باأوراق الق�سية وبعد ثالثة اأ�سهر تقريبًا ح�سل ربح ب�سيط ومت 

�سرفه له مبوجب ال�سيك املذكور علمًا باأنه �سبق واأن �سلمت للمدعي مبلغًا قدره اأربعة 

ع�سر األف ريال )14.000( متثل اأرباحًا عن م�ساهمته املذكورة. وقد �سلم للمدعي 

وكالة �سورة مما �سلم للدائرة وباطالعه عليها اأجاب قائاًل: اإنه اإن كان هناك خ�سارة 

فاإن موكلي ال يتحملها؛ الأن هذه اخل�سارة نتجت عن تفريط املدعى عليه الذي قام 

بت�سليم مبلغ موكلي اإىل )...( بعد اأن اهتزت الثقة به. هذا وقد عقب املدعى عليه 

باأنه يوؤكد اأن االإقرار املرفق باأوراق الق�سية واملوقع من قبله ومن قبل املدعي يعترب 

خمال�سة للم�ساهمة ال�سابقة ودخواًل يف م�ساهمة جديدة مببلغ قدره �ستون األف ريال 

)60.000( وبذلك ال يكون له اأي حق يف التم�سك مبا ذكره وكيله من التفريط امل�سار 

اإليه. وبذا ختم طرفا الدعوى اأقوالهما فيها. 

األف ريال  باإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره �ستون  اإن املدعي وكالة يطالب  حيث 

)60.000(، ميثل باقي مبلغ م�ساهمة بني الطرفني، وحيث قدم املدعى عليه ما يثبت 

�سداد املبلغ وهو �سورة ال�سيك رقم )323( بتاريخ 2005/10/24م، امل�سحوب الأمر 
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األفًا ومائتان و�سبعون ريال )66.270(،  املدعي على )...( مببلغ قدره �ستة و�ستون 

قبل  من  ح�سابه  من  ال�سيك  هذا  �سحب  يو�سح  الذي  احل�ساب  ك�سف  قدم  وحيث 

املدعي، وحيث اإنه بناء على ما تقدم فاإن الدائرة تنتهي اإىل رد الدعوى على اعتبار 

اأن املدعي قد ا�ستلم جميع م�ستحقاته لدى املدعى عليه ا�ستنادًا اإىل االإقرار املرفق 

باأوراق الق�سية واملوقع من قبل طريف الدعوى والذي ت�سمن اأن املتبقي لدى املدعى 

عليه مبلغ قدره �ستون األف ريال )60.000(. وال يغري من هذا ما دفع به املدعي من 

اأن اخل�سارة التي حلقت باأ�سل املبلغ املدون بالعقد املوؤرخ يف 2005/4/9م وهو مائة 

األف ريال )100.000( كانت نتيجة لتفريط املدعى عليه؛ الأن هذا مردود باالإقرار 

امل�سار اإليه اأعاله حيث اإن فحوى االإقرار اأن املدعى عليه قد بداأ يف م�ساهمة اأخرى 

غري امل�ساهمة ال�سابقة، االأمر الذي يت�سح معه للدائرة اأن املبلغ املدعى به قد �ُسدد 

للمدعي اأ�سالة مبوجب البينات الواردة. وبذلك تنتهي الدائرة اإىل رد الدعوى. 

1430هـ  لعام  )7/730/ق(  برقم  املقيدة  الدعوى  هذه  برد  الدائرة:  لذلك حكمت 

املقامة من املدعي ).....( �ضد ).....(، ملا هو مبني باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، 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 2/1693/ق لعام 1426هـ
رقم احلكم االبتدائي 559/د/جت/9 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1627/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/8/21هـ

�ضركة م�ضاربة - انتهاء مدتها - خ�ضارة - ت�ضفية ال�ضراكة - ميني اال�ضتظهار.  

مطالبة املدعيني باإلزام املدعى عليها باإعادة مبلغ ال�سراكة واالأرباح - الن�ص يف عقد 

ال�سركة على اأن مدتها �سنة واحدة غري قابلة للتجديد اإال باإذن كتابي من املدعيني - 

التالية  ال�سنوات  تت�سمن مقدارها يف  اأو خطابات  اأرباحًا  عليها  املدعى  تقدمي  عدم 

عليها  املدعى  ادعاء  �سحة  عدم  اأثره:   - �سريانه  خالل  فعلت  كما  العقد  النتهاء 

با�ستمرار ال�سراكة بعد نهاية مدة العقد؛ الأن االأ�سل عدم اال�ستمرارية ل�سراحة العقد 

واالأرباح  املال  راأ�ص  ثبوت  اإىل  ال�سركة  انتهاء م�سفي  االأ�سل -  يثبت عك�ص هذا  ومل 

اأن العقود وامل�ستندات ت�سري اإىل  اإليه امل�سفي من  للمدعيني - عدم �سحة ما انتهى 

ا�ستمرارية ال�سراكة؛ الأنه ال يعترب بينة مو�سلة وال دلياًل عليه - اأثره: طلب الدائرة ميني 

اال�ستظهار من املدعيني على دعواهما - ح�سور املدعيني واأداوؤهما اليمني على عدم 

موافقتهما �سفاهية وال كتابيًا على ا�ستمرار ال�سراكة واأن ما اأثبته امل�سفي يف تقريره 

هو مبلغ ثابت لهما يف ذمة املدعى عليها - موؤدى ذلك: ثبوت مديونية املدعى عليها 

�سجالت  املبلغني يف  اإثبات  امل�سفي  وعلى  امل�سفي،  بتقرير  الوارد  باملبلغ   للمدعيني 

ال�سركة املدعى عليها وت�سجيله يف �سجل الدائنني وت�سديده من ح�سيلة الت�سفية. 
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ال�سرعي  الوكيل  اأنه تقدم لفرع ديوان املظامل بجدة  الق�سية يف  تتلخ�ص وقائع هذه 

للمدعيني املدعو/)...( بالئحة دعوى �سد املدعى عليها املو�سحة بعاليه ت�سمنت: 

عقود  م�ساربة مبوجب  �سراكة  اإن�ساء  على  عليها  املدعى  مع  االإتفاق  للمدعيني  �سبق 

�سراكة وقد ت�سمنت باأن مدة ال�سراكة �سنة واحدة وقد كانت عام 1417هـ ويف نهاية 

العام املتفق عليه اأفادت املدعى عليها اأن ال�سراكة قد حققت اأرباحًا بن�سبة )9%( من 

اإجمايل املبالغ امل�سغلة اإال اأن املدعى عليها من تاريخ انتهاء ال�سراكة مل تعد راأ�ص املال 

البالغ قدره مليوين ريال وطلب يف ختام الئحة دعواه احلكم على ممثل ال�سركة املدعى 

عليها يف عقد ال�سراكة ومديرها )...( باأن يدفع راأ�ص املال من االأرباح املثبتة وبعد 

اأن مت قيد االأوراق ب�سجالت الديوان ق�سية بالرقم امل�سار اإليه اأعاله اإحيلت اإىل هذه 

الدائرة فبا�سرت نظرها على النحو املثبت يف �سبط اجلل�سات حيث ح�سر يف جل�سة 

يوم االأربعاء املوافق 1426/7/5هـ )...( وكياًل عن املدعيني كما ح�سر املدعى عليه 

اأنها وفقًا لالئحة  الدائرة املدعي عن دعواه فذكر  �ساألت  وكالة  )...( ويف اجلل�سة 

الدعوى املرفقة وتتلخ�ص يف مطالبة املدعى عليه مببلغ وقدره مليونا ومائة وثمانون 

األف ريال. مليونا ريال متثل راأ�ص مال �سركة م�ساربة دفعها املدعيان للمدعى عليه 

للمتاجرة بها، واملائة والثمانون األف ريال متثل االأرباح الناجتة عن امل�ساركة. وبطلب 

اجلواب من املدعى عليه وكالة ذكر اأنه مل ي�ستلم م�ستندات الدعوى للرد عليها وطلب 



1052

ن�سخة منها للرد على الدعوى. 

ويف جل�سة يوم االثنني املوافق 1427/1/21هـ تبني عدم ح�سور اأي من طريف الدعوى 

وعليه مت قفل املح�سر حلني مراجعة املدعي. 

ويف جل�سة يوم االثنني املوافق 1427/6/14هـ ح�سر وكيل املدعيني )...( كما ح�سر 

)...( وكياًل عن املدعى عليها ويف اجلل�سة قدم املدعى عليه وكالة مذكرة مكونة من 

�سفحة واحدة طلب فيها اإحالة النزاع اإىل جلنة حتكيم وفقًا لنظام التحكيم ال�سعودي 

الطرفني،  بني  املربم  امل�ساربة  عقد  من  العا�سرة  املادة  ن�ص  اإىل  طلبه  يف  م�ستندًا 

فطلبت  التحكيم  اإىل جلنة  النزاع  اإحالة  من  لديه  مانع  ال  باأنه  وكالة  املدعي  فعقب 

الدائرة من الطرفني اإعداد وثيقة التحكيم وتوقيعها من املحكمني وا�ستكمالها وفق 

االإجراءات املن�سو�ص عليها يف نظام التحكيم. 

ويف جل�سة تالية ذكر االأطراف اأنهم مل ينتهوا من اختيار املحكمني واملحكم املرجح 

ومن اإعداد وثيقة التحكيم وا�ستمهلوا لذلك عدة جل�سات. 

ح�سر  كما   ).....( املدعي  ح�سر  1427/11/15هـ  املوافق  االأربعاء  يوم  جل�سة  ويف 

املدعي وكالة )...( كما ح�سر املدعى عليه وكالة )...( ويف اجلل�سة ذكر املدعيان 

اأنهما قد اختاروا )...( حمكمًا من قبلهما وذكر املدعى عليه وكالة اأنه قد اختار )...( 

حمكمًا من قبله وا�ستعد االأطراف باالجتماع لدى الدائرة الإعداد وثيقة التحكيم.

ويف جل�سة يوم االأربعاء املوافق 1427/11/22هـ ذكر وكيل املدعى عليها اأن ال�سركة 

تعاين من �سعوبات مالية وهي االآن تعترب حتت الت�سفية وقد تقدم ال�سركاء بدعوى 
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ال  وموكلته  ال�سركة  بت�سفية  التجارية احلادية ع�سرة  الدائرة  لدى  للديوان منظورة 

ترغب يف التحكيم لعدم قدرة املدعى عليها على دفع تكاليف اأتعاب املحكمني وطلب 

التنازل عن �سرط التحكيم واال�ستمرار يف نظر الق�سية لدى الدائرة، ثم قرر الطرفان 

تنازلهم عن �سرط التحكيم وطلبوا من الدائرة اال�ستمرار يف نظر الق�سية والف�سل 

فيها ثم كرر املدعي دعواه الواردة يف الئحة دعواه املوؤرخة يف 1426/4/7هـ وطلب 

احلكم على املدعى عليها مببلغ مليوين ريال وت�سفية ح�ساب امل�ساربة على �سوء عقد 

�ست�سفى  ال�سركة  باأن  عليه  املدعى  فعقب  االأرباح،  ن�سبة  تو�سيح  وخطاب  امل�ساربة 

و�سُيعني لها م�سف ق�سائي من الدائرة احلادية ع�سرة. 

ويف جل�سة يوم االأحد املوافق 1428/1/30هـ ذكر وكيل املدعى عليها اأنه �سدر قرار 

من الدائرة التجارية احلادية ع�سرة بت�سفية ال�سركة املدعى عليها ومت تعيني املحامي 

)...( م�سفيًا لها وله كافة ال�سالحيات ح�سب نظام ال�سركات و�سيح�سر القرار. 

ويف جل�سة يوم االأحد املوافق 1428/4/5هـ ح�سر )...( وكياًل عن املدعي ).....( 

ويف  ال�سركة  م�سفي   )...( ح�سر  كما   ).....( املدعي  عن  وكياًل  ح�سر)...(  كما 

بامليزانيات عن  بيانًا  املدعيان مذكرة مكونة من �سفحتني طلبوا فيها  اجلل�سة قدم 

ن�ساط امل�ساربة وحتميل ال�سركاء يف �سركة ).....( �سمان راأ�ص املال اإذا تبني اأنهما 

اأخال بالعقد وقد مت تزويد امل�سفي ب�سورة مما قدم. 

ال�سركة مذكرة مكونة من  ويف جل�سة يوم االأحد املوافق 1428/6/2هـ قدم م�سفي 

احلكم  مبوجب  الت�سفية  طور  يف  ال�سركة  الأن  نظرًا؛  اأنه  فيها  ذكر  واحدة  �سفحة 
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ال�سادر من الدائرة التجارية احلادية ع�سرة رقم )285/د/جت/11( لعام 1427هـ 

حيث اإنه ب�سدد ا�ستالم جميع م�ستندات ال�سركة املحا�سبية فاإنه مل يتمكن من اإعداد 

الرد على مذكرة املدعيني ويطلب اأجاًل لذلك. 

مل  باأنه   )...( وكالة  عليه  املدعى  ذكر  1428/8/6هـ  املوافق  االأحد  يوم  جل�سة  ويف 

يتمكن من اإعداد التقرير االأول للت�سفية وفق نظام ال�سركات لعدم اكتمال امل�ستندات. 

ويف جل�سة يوم االأحد املوافق 1428/10/23هـ ح�سر املدعي وكالة )...( كما ح�سر 

وكيل امل�سفي )...( ويف اجلل�سة طلب وكيل امل�سفي مهلة اإ�سافية لعر�ص دفاتر ال�سركة 

وم�ستنداتها على حما�سب قانوين للتحقق من ح�سابات املدعيني وما اإذا كانت ربحت 

اأو خ�سرت فعقب املدعي وكالة باأنه يطلب ندب حما�سب قانوين حمايد لالطالع على 

املحا�سب  الدائرة  املدعيني، فعر�ست  بيان حقوق  ثم  ال�سركة و�سجالتها ومن  دفاتر 

ودفع  امل�ستندات  بتقدمي  والتزما  وندبه  تعيينه  على  الطرفان  فوافق   )...( القانوين 

 )...( القانوين  املحا�سب  تكليف  ذاتها  الدائرة يف اجلل�سة  قررت  فقد  وعليه  اأتعابه 

الإجراء املحا�سبة بني الطرفني واإعداد تقرير حما�سبي وفق االأ�سول املحا�سبية. 

ويف جل�سات متتالية مت تاأجيل نظر الق�سية لعدم ورود التقرير املحا�سبي من املحا�سب 

املكلف يف هذه الق�سية، ويف جل�سة يوم ال�سبت املوافق 1429/8/1هـ ورد اإىل الدائرة 

املحكمة  بوارد  واملقيد  1429/3/14هـ  يف  املوؤرخ  املبدئي  القانوين  املحا�سب  تقرير 

برقم )2/2/5197( يف 1429/5/23هـ والذي خل�ص يف نتيجته اإىل اأن امل�ستحق على 

ال�سركة املدعى عليها للمدعي االأول ).....( مبلغًا وقدره مليون وت�سعون األف ريال، 
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كما اأن امل�ستحق على املدعى عليها للمدعي الثاين ).....( مبلغًا وقدره مليون وت�سعون 

األف ريال. 

املدعيني  وكيال  و)...(   )...( قدم  1429/8/29هـ  املوافق  ال�سبت  يوم  جل�سة  ويف 

مذكرة مكونة من �سفحة واحدة ذكرا فيها اأنهما مقتنعان مبا ورد يف تقرير املحا�سب 

وع�سرة  القانوين  املحا�سب  اأجرة  بدفع  عليها  املدعى  اإلزام  كذلك  وطالبا  القانوين 

يف املائة كاأتعاب حماماة وقد ت�سلم وكيل امل�سفي )...( �سورة من املذكرة املذكورة 

وطلب الرجوع اإىل موكله فاأفهمته الدائرة باأن عليه اإح�سار موكله يف اجلل�سة القادمة. 

ويف جل�سة يوم ال�سبت املوافق 1429/12/1هـ قدم وكيل امل�سفي مذكرة مكونة من 

ذات  وهي  الت�سفية  حتت  ال�سركة  واأن  خ�سرت  قد  امل�ساربة  اأن  فيها  ذكر  ورقتني 

ة رقم )285(  التجارية احلادية ع�سر  الدائرة  م�سوؤولية حمدودة مبوجب حكم من 

واالأرباح فال  املديونية  بالن�سبة الأ�سل  واأما  املوؤرخ يف 1427/11/27هـ  لعام 1427هـ 

خالف عليها؛ الأنها ثابتة لهم مبوجب اخلطاب املوؤرخ يف 1418/12/10هـ ال�سادر 

من ال�سركة والذي يو�سح حتقيق )9%( كاأرباح وقد ت�سمن اخلطاب كذلك اال�ستمرار 

وهو  عليه  خالف  ال  واالأرباح  املال  راأ�ص  باأن   )...( وكالة  املدعي  فعقب  ال�سركة  يف 

الذي  العام  بانتهاء  وينتهي  ب�سنة  املدة  امل�ساربة حمدد  ال�سركة وعقد  ثابت يف ذمة 

ا�ستلم فيه املبلغ وقد ن�ست الفقرة ال�ساد�سة من العقد على اأن مدته �سنة وال يجدد 

اإال مبوافقة كتابية وبالتايل فاإنه يطلب احلكم على ال�سركة باملبلغ املدعى به الثابت 

املحا�سب  اإليه  انتهى  ما  بدفع  ال�سركة  واإلزام  و).....(   ).....( ملوكليه  التقرير  يف 



1056

واالأرباح  امل�ساربة  اإثبات مبلغ  لديه من  باأنه ال مانع  امل�سفي  تقريره فعقب وكيل  يف 

واأ�ساف اأن عدم مطالبة املدعني يدل على ر�ساهما باال�ستمرار يف امل�ساربة ثم خ�سرت 

ال�سركة بعد ذلك ومت ت�سفيتها باحلكم ال�سالف ذكره واأما ت�سديد املبلغ فاإنه متوقف 

على االنتهاء من اأعمال الت�سفية فعقب املدعي وكالة باأنه يتم�سك باملذكرة املقدمة 

يف 1428/5/4هـ واملادة ال�ساد�سة من العقد واأن امل�ساربة انتهت بنهاية العقد واأما 

اال�ستمرار فال دليل عليه واأما املطالبة فاإنها م�ستمرة من ذلك الوقت وقد وعد مدير 

ال�سركة )...( بدفع راأ�ص املال واالأرباح على اأق�ساط اإال اأنه مل يِف بذلك ولدينا بينة 

�سهود �سنح�سرهم يف اجلل�سة القادمة وقد ا�ستمهل املدعي وكالة الإح�سار �سهوده على 

اأنه مت اإنهاء امل�ساربة بعد نهايتها املحددة يف العقد يف البند ال�ساد�ص وقبل ت�سفيتها. 

ويف جل�سة يوم الثالثاء املوافق 1430/6/23هـ ح�سر املدعي وكالة )...( كما ح�سر 

)...( وكياًل عن املدعى عليه م�سفي ال�سركة ويف هذه اجلل�سة �ساألت الدائرة وكيل 

ا�ستمرار  على  املدعيني  موافقة  على  بينة  لديهم  هل  عليها  املدعى  ال�سركة  م�سفي 

فعقب  املطالبة،  عن  �سكوتهما  اإال  بينة  لديهما  لي�ص  باأنه  فاأجاب  امل�ساربة  �سركة 

املدعى عليه باأن موكليه مل ي�سكتا عن املطالبة وذكر اأنه مل يتمكن من اإح�سار �سهوده، 

فاأفهمته الدائرة باأن عليه اإح�سار موكليه الأداء اليمني النافية على اأنهم مل يوافقا على 

ا�ستمرار ال�سراكة بعد نهاية ال�سنة االأوىل فا�ستعد بذلك. 

ح�سر  كما  و).....(   ).....( من  كل  اأ�سالة  املدعيان  ح�سر  اليوم  هذا  جل�سة  ويف 

وكيلهما )...( كما ح�سر وكيل امل�سفي )...( ويف اجلل�سة ا�ستو�سحت الدائرة من 
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وكيل امل�سفي عن امل�ستندين املوؤرخني يف 1418/12/10هـ فقرر اأن هذين امل�ستندين 

باأن  فقرر  العقد  عن  الدائرة  منه  ا�ستو�سحت  كما  ال�سركة  م�ستندات  �سمن  من 

اأنه واإن كان العقد  هذا العقد هو من م�ستندات ال�سركة وجميعها �سحيحة واأ�ساف 

�سحيحًا وامل�ستندين �سحيحني اإال اأن املذكورين قد وافقا على ا�ستمرار ال�سراكة وقد 

خ�سرت ال�سراكة يف العام الثاين ويطلب تطبيق اأحكام �سركة امل�ساربة فعقب املدعيان 

العقد �سريح يف  ال�سراكة غري �سحيحة؛ الأن  ا�ستمرار  باأن دعوى  ال�سرعي  ووكيلهما 

اأنها ال جتدد اإال مبوافقة خطية ومل يثبت امل�سفي وكالة وال اأ�سحاب ال�سركة اأنا قد 

وافقنا خطيًا وكتابيًا اأو التزمنا �سفهيًا با�ستمرارها، ثم ا�ستو�سحت الدائرة من وكيل 

امل�سفي هل يقبل بيمني املدعيني على اأنهما مل يوافقا على ا�ستمرار ال�سراكة �سفهًيا 

ال�سركة  لهما يف ذمة  ثابت  تقريره هو حق  القانوين يف  املحا�سب  اأثبته  ما  اأن  وعلى 

ثم  وامل�ستندات،  ويكتفي مبذكراته  بيمينهما  يقبل  ال  باأنه  فقرر  اأرباح  اأو  مال  كراأ�ص 

رفعت اجلل�سة وبعد املداولة قررت الدائرة اأخذ ميني ا�ستظهار من املدعيني وبعر�ص 

ذلك على املدعيني ا�ستعدا باأداء اليمني وذكرا اأنه لو كان دفع املدعى عليه �سحيحًا 

فا�ستعدا  اأن دفعه غري �سحيح  اإال  يليه  الذي  العام  باخل�سائر يف  لهم خطابًا  الأر�سل 

اإال هو احلي  اإله  اأق�سم باهلل العظيم الذي ال  باأداء اليمني ثم حلف كل منهما قائاًل 

القيوم اأننا مل نوافق على ا�ستمرار ال�سراكة مع املدعى عليها �سركة ).....( ال �سفهيًا 

وال كتابيًا واأن ما اأثبته املحا�سب يف تقريره هو مبلغ ثابت لنا يف ذمة ال�سركة املدعى 

عليها باإقرارها يف امل�ستندين املوؤرخني يف 1418/12/10هـ واهلل العظيم واهلل العظيم 

واهلل العظيم، ثم رفعت اجلل�سة للمداولة. 
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وملا كان املدعيان يهدفان من اإقامة دعواهما اإىل اإلزام ال�سركة املدعى عليها باإعادة 

مبلغ ال�سراكة البالغ قدره مليونا ريال مع ما نتج عنه من اأرباح البالغ قدرها )%9( 

وذلك مبوجب عقد امل�ساربة ال�سرعية املربم مع املدعي االأول ).....( وعقد امل�ساربة 

ال�سرعية املربم مع املدعي الثاين ).....( املوؤرخة يف 1417هـ ومبوجب اخلطاب املوجه 

للمدعي االأول ).....( املوؤرخ يف 1481/12/10هـ املوافق 1997/12/10م واخلطاب 

1997/12/10م  املوافق  1481/12/10هـ  يف  املوؤرخ   ).....( الثاين  للمدعي  املوجه 

والتي اأثبتت اأن ن�سبة االأرباح ال�سافية بلغت )9%( من اإجمايل املبالغ التي ا�ستعملت 

يف املتاجرة. 

وحيث اإنه مبطالعة الدائرة لعقود ال�سراكة جتد اأنها اأن�ساأت بني اأطراف النزاع �سراكة 

باملال  العمل  االآخر  ويتوىل  املال  راأ�ص  دفع  ال�سريكني  اأحد  مبوجبها  يتوىل  م�ساربة 

لتنميته وت�سغيله واالأرباح بني الطرفني على ما ي�سرتطاه. 

امل�ساربة  عقود  تنكر  ومل  املدعيني  �سراكة  تنكر  مل  عليها  املدعى  ال�سركة  اإن  وحيث 

املربمة معها ومل تنكر امل�ستندات املثبتة لالأرباح اإال اأنها دفعت باأن ال�سراكة ا�ستمرت 

تاريخ  يوؤكد ذلك �سكوت املدعيني وعدم مطالبتهما من  العقد  املدة املحددة يف  بعد 

انتهاء العقود ثم بعد ذلك خ�سرت ال�سركة ف�سدر بناًء على ذلك حكم من الدائرة 

اأحكام �سركة  التجارية احلادية ع�سرة يق�سي بت�سفيتها وبالتايل فاإنه يجب تطبيق 
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امل�ساربة عند اخل�سارة. 

�سراكة  عقود  بنود  بتطبيق  فاإنه  املتعاقدين  �سريعة  وهي  ملزمة  العقود  كانت  وملا 

امل�ساربة ال�سالف ذكرها على هذه الواقعة تبني اأنه قد مت اإنهاء ال�سراكة بني اأطراف 

النزاع بعد نهاية املدة املحددة عقدًا ب�سنة واحدة وقبل ت�سفية ال�سركة املدعى عليها 

اإذ اإنه قد ن�ص �سراحة يف البند ال�ساد�ص من العقود امل�سار اإليها على اأن مدة العقد 

�سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد  وقد كانت يف عام 1417هـ وغري قابلة للتجديد 

اأن ال�سراكة  اإال باإذن كتابي من قبل املدعي وهذا يرد ما تدفع به املدعى عليها من 

اأم �سمنية  اإثبات اال�ستمرارية �سواًء �سراحة  ا�ستمرت بعد نهاية العقود ومل ت�ستطع 

اأو اأن تثبت قرائن تدل على اال�ستمرارية مكتفية فقط باالعتماد على �سكوت املدعيني 

ال�سادرة من  لعقود امل�ساربة واخلطابات  اإنكار املدعى عليها  عن املطالبة مع عدم 

مدير ال�سركة املدعى عليها املثبتة لالأرباح فاالأ�سل عدم اال�ستمرارية ل�سراحة العقد 

نهاية  بعد  املدعى عليها م�ستمرة  ال�سراكة مع  كانت  لو  اأنه  العك�ص، كما  يثبت  ما مل 

املدة املحددة عقدًا ال�ستمرت ال�سركة املدعى عليها بتقدمي ن�سبة االأرباح للمدعيني يف 

ال�سنوات التالية ل�سنة ال�سراكة على غرار اخلطابات ال�سادرة من مدير املدعى عليها 

الأرباح �سنة ال�سراكة. 

املوؤرخ يف  تقريره  فقدم   )...( القانوين  املحا�سب  اإىل  النزاع  اإحالة  اإنه متت  وحيث 

1429/3/14هـ وكانت نتيجته على النحو التايل: اأنه من خالل االطالع على امل�ستندات 

املقدمة من طريف النزاع فاإنه يظهر اأحقية املدعيني يف املبالغ التالية: 
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لكل  ريال  مليون  والذي هو  ال�سرعية  امل�ساربة  ا�ستثماره يف  الذي مت  املبلغ  اأ�سل   -1

مدعي. 

على   )%9( بلغت  والتي  عليها  املدعى  ال�سركة  اأقرتها  التي  االأرباح  يف  ن�سيبهم   -2

املبالغ التي ا�ستثمرت يف املتاجرة. 

وبذلك يكون م�ستحق لكل من:  

* املدعي ).....( مبلغ مليون وت�سعون األف ريال. 
* املدعي ).....( مليون وت�سعون األف ريال.

وحيث اإنه باطالع الدائرة على ما قدمه املحا�سب القانوين من تقارير اطماأنت اإىل 

�سحة النتيجة التي انتهى اإليها واأنه وفق االأ�سول واملعايري املحا�سبية. 

وحيث اإن م�سفي ال�سركة املدعى عليها مل ميانع من اإثبات مبلغ راأ�ص املال للمدعيني 

العقد على  اإنه قد ن�ص يف  لل�سركة، وحيث  املالية  القوائم  اإعداد  االنتهاء من  حلني 

املدعي وهو ما مل  اإال مبوافقة كتابية من قبل  �سنة واحدة ال جتدد  ال�سركة  اأن مدة 

يثبت حتققه، وحيث اإن م�سفي ال�سركة قد دفع باأن عقود ال�سراكة وامل�ستندات املثبتة 

ا�ستمرارية  اإىل  اإ�سارة  فيها  اأن  اإال  واالأرباح  املال  راأ�ص  اأثبتت  قد  كانت  واإن  لالأرباح 

دلياًل  وال  مو�سلة  بينة  يعترب  ال  اإليه  اأ�سار  ما  اأن  ترى  الدائرة  اإن  وحيث  ال�سراكة، 

عليه وعليه فاإنها ترى اأخذ ميني ا�ستظهار من املدعيني على دعواهما، وحيث ح�سر 

املدعيان لدى الدائرة واأديا ميني اال�ستظهار على النحو الوارد يف وقائع هذا احلكم، 

فاإن الدائرة تنتهي اإىل اأنه يتعني عليها اإثبات مديونية املدعى عليها للمدعيني براأ�ص 
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املال مع ما ثبت من االأرباح التي اأقرت بها املدعى عليها. 

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: 

اأواًل/ ثبوت مديونية املدعى عليها �ضركة ).....( "حتت الت�ضفية" للمدعي ).....( 

مببلغ وقدره )1.090.000( مليون وت�ضعون األف ريال. 

ثانياً/ ثبوت مديونية املدعى عليها �ضركة ).....( "حتت الت�ضفية" للمدعي ).....( 

مببلغ وقدره )1.090.000( مليون وت�ضعون األف ريال.

واعتماده  ال�ضركة  �ضجالت  يف  للمذكورين  املبلغني  اإثبات  امل�ضفي  على  ثالثاً/ 

وت�ضجيله يف �ضجل الدائنني وت�ضديده من ح�ضيلة الت�ضفية ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، 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 7/456/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 317/د/جت/33 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1703/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/11/11هـ

�ضركة م�ضاربة - خ�ضارة - قبول قول امل�ضارب يف اخل�ضارة - ميني.  

مطالبة املدعي اإلزام املدعى عليه برد راأ�ص ماله الذي �سلمه للمدعى عليه للم�ساربة 

به مقابل ربح ع�سرين باملائة للم�سارب واإلزامه بدفع االأرباح حتى تاريخ احلكم يف 

يد  اأن  فقهًا  املقرر   - يربح  قد خ�سر ومل  املال  راأ�ص  اأن  عليه  املدعى  دفع   - الدعوى 

امل�سارب يد اأمانة اإال اإذا تعدى اأو فرط والقول قوله يف اخل�سارة اأو التلف مع ميينه 

- عدم ثبوت تفريط املدعى عليه يف مال امل�ساربة وحلف اليمني بخ�سارتها واأنه مل 

عدم   - للذمة  واإبراًء  احتياطًا  منه  اأكرث  �سلمه  واأنه  جزء   اإال  املدعي  مال  من  يتبق 

�سحة ما ذكره املدعي اأن امل�ساهمة �ساملة جلميع اأعمال املدعى عليه التجارية؛ الأن 

عقد امل�ساربة ن�ص على حق املدعى عليه يف ا�ستثمار راأ�ص املال يف اأعماله التجارية 

بالطريقة التي يراها منا�سبة مما يعني اأن و�سع املال يف ن�ساط الكماليات داخل يف 

ذلك - اأثر ذلك: رد الدعوى. 

تتلخ�ص وقائع هذه الق�سية ح�سبما يتبني من مطالعة اأوراقها بالقدر الالزم الإ�سدار 
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هذا احلكم فيها باأن املدعي وكالة/)...( ، �سعودي اجلن�سية، مبوجب ال�سجل رقم 

)...( وكياًل عن املدعي مبوجب الوكالة رقم )...( بتاريخ 1430/3/14هـ ال�سادرة 

من كتابة عدل بريدة الثانية. تقدم لديوان املظامل مبنطقة الق�سيم بالئحة دعوى 

 )100.000( ريال  األف  مائة  قدره  مبلغًا  عليه  املدعى  �سلم  قد  موكله  اأن  ت�سمنت 

لكي ي�ستثمره يف التجارة باملوؤ�س�سة اخلا�سة به وي�ستحق امل�سارب ن�سبة )20%( من 

االأرباح، وذكر اأن املدعى عليه قد حقق يف ال�سنة االأوىل اأرباحًا، ولكن موكله ال يعلم 

مقدارها، وملا طلب موكله املبلغ كاماًل راأ�ص املال مع االأرباح رف�ص املدعى عليه ذلك؛ 

األف ريال )100.000(  بت�سليم راأ�ص املال وقدره مائة  اإلزام املدعى عليه  لذا طلب 

وقدره  املحاماة  اأتعاب  مببلغ  اإلزامه  مع  احلكم،  تاريخ  حتى  االأرباح  اإىل  باالإ�سافة 

 )...( ح�سر  1430/5/7هـ  االأحد  يوم  جل�سة  ويف   .)30.000( ريال  األف  ثالثون 

رقم  الوكالة  مبوجب  عليه  املدعى  عن  وكياًل  �سعودي،   )...( رقم  ال�سجل  �ساحب 

)...( بتاريخ 1429/6/20هـ �سادرة من كتابة عدل بريدة الثانية، فجرى �سوؤال وكيل 

املدعي عن دعواه فذكر اأنها ال تخرج عما ت�سمنته الئحة الدعوى اأعاله املوؤرخة يف 

1430/4/3هـ، كما قدم املدعي وكالة قوائم تو�سح فروع املوؤ�س�سة املدعى عليها يف 

مدينة بريدة وهي خم�سة فروع. وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها ذكر اأن موكله 

املركز  يعلم عن  ال  اأنه  اإال  املدعي،  ريال )100.000( من  األف  مائة  با�ستالمه  يقر 

املايل ملوكله، وقد �سلم لوكيل املدعى عليه �سورة من الئحة الدعوى، وباطالعه عليها 

طلب اإمهاله للرد، كما طلب تزويده ب�سورة من العقد املربم بني الطرفني. ويف جل�سة 
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�سمنها  واحدة  �سفحة  من  مذكرة  عليه  املدعى  وكيل  قدم  1430/7/27هـ  االثنني 

املال من املدعي على �سبيل  اأخذ  اأن املدعى عليه  الدعوى وحا�سلها  رد موكلته على 

امل�ساربة، وكان قد اأعاد له مبلغًا قدره �ستة وثالثون األف ريال )36.000( متثل ما 

ح�سل عليه خالل الفرتة االأوىل من دخل املحفظة، ثم ح�سل تاآكل لراأ�ص املال حتى 

تال�سى، وانتهى يف مذكرته اإىل طلب رد الدعوى. وقد �سلم للمدعي وكالًة �سورة مما 

اإىل موكله يف ذلك. ويف  والرجوع  للرد  اإمهاله  وباطالعه عليها طلب  للدائرة،  �سلم 

جل�سة يوم االأحد 1430/8/4هـ ح�سر املدعى عليه اأ�سالة وذكر وكيل املدعي اأنه رجع 

اإىل موكله فاأفاده باأنه عندما ا�ستلم مبلغ ال�ستة والثالثني األف ريال )36.000( اأخربه 

املدعى عليه باأن امل�ساربة قد ربحت ومل يذكر �سيئًا بخ�سو�ص مبلغ ال�ستة والثالثني 

األف ريال )36.000( امل�سار اإليه. وبعر�ص ذلك على املدعى عليه ذكر اأنه �سلم املبلغ 

اأنه ت�سفية نهائية؛ نظرًا حل�سول خ�سارة نتج عنها ا�ستحقاق  املذكور للمدعي على 

املدعي ملبلغ قدره �سبعة وع�سرون األف ريال )27.000(، ومع ذلك �سلمته مبلغًا قدره 

�ستة وثالثون األف ريال )36.000( احتياطًا واإبراًء للذمة. وقد عقب املدعي وكالًة 

قائاًل: اإن للمدعى عليه عددًا من املحالت التجارية واأطلب اإثبات �سراكة موكلي فيها 

على اعتبار اأن العقد ن�ص على اأن تكون ال�سراكة يف االأعمال التجارية للمدعى عيه 

بالطريقة التي يراها، وقد �سدر العقد با�سم موؤ�س�سة ).....( التي متلك عددًا من 

املحالت التجارية يف الكماليات ومواد البناء. وبعر�ص ذلك على املدعى عليه اأجاب 

اأن رقم  اإن �سراكة املدعي مقت�سرة على ما يتعلق بن�ساط الكماليات؛ بداللة  قائاًل: 
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باالإ�سافة  الكماليات،  يخ�ص  العقد  على  املثبت  اخلتم  يف  امل�سجل  التجاري  ال�سجل 

اإىل اأن العقد ن�ص على اأن تكون ال�سراكة بالطريقة التي اأراها اأنا، وقد عقب املدعي 

وكالًة باأنه يتم�سك مبا ورد بالعقد من كون امل�ساهمة �ساملة جلميع االأعمال التجارية 

اإ�سافته؟ قررا  يودان  ما  لديهما  الطرفني: هل  وب�سوؤال  املدعى عليه.  بها  يقوم  التي 

املرافعة. هذا  الدائرة. وبذا مت ختم  اأمام  به  واأدليا  واأن قدماه  اكتفاءهما مبا �سبق 

وقد اأفادت الدائرة املدعي وكالة باأن له احلق يف طلب اليمني من املدعى عليه على 

اأنه قد ح�سلت يل خ�سارة تزيد  ما دفع به فحلف باهلل قائاًل: )اأق�سم باهلل العظيم 

ريال  األف  مائة  قدره  مببلغ  املدعي  به  �ساهم  الذي  امل�ساربة  مبلغ  من   )%70( على 

)100.000( من غري تعٍد مني وال تفريط ومل يتبق له اإال مبلغ قدره �سبعة وع�سرون 

األف ريال )27.000( ومع ذلك �سلمته مبلغًا قدره �ستة وثالثون األف ريال )36.000( 

احتياطًا وبراءة للذمة ومل يح�سل اأية اأرباح لهذه امل�ساهمة(. هكذا حلف. 

حيث اإن املدعي وكالًة يهدف من اإقامة دعواه اإىل اإلزام املدعى عليه برد راأ�ص ماله 

البالغ قدره مائة األف ريال )100.000( وامل�سلم لدى املدعى عليه، وذلك وفقًا لعقد 

االإتفاق املكتوب بني الطرفني بامل�ساربة براأ�ص املال مدة �سنة ميالدية تتجدد تلقائيًا، 

مقابل ربح حمدد بن�سبة ع�سرين باملائة للم�سارب، وكذلك اإلزامه بدفع االأرباح الناجتة 

عنها حتى تاريخ احلكم، مع اأتعاب املحاماة املقدرة بثالثني األف ريال )30.000(، 
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وحيث مل ي�سلم املدعى عليه للمدعي اأرباحًا، واإذ اأقر املدعى عليه باأن االإتفاق �سحيح، 

واأنه ا�ستلم املبلغ املدعى به ال�ستثماره يف الن�ساطات التي يراها، وحيث ذكر املدعى 

عليه اأن راأ�ص املال قد خ�سر ومل يربح، واأنه �سبق واأن اأعطى املدعي مبلغًا قدره �ستة 

وثالثني األف ريال )36.000( على اأنه ت�سفية نهائية بعد ح�سول اخل�سارة التي مل 

ُتبِق من راأ�ص املال اإال �سبعة وع�سرين األف ريال )27.000(، وقد �سلمه مبلغًا قدره 

األف ريال )36.000( احتياطًا واإبراًء للذمة، وملا كان من املقرر عند  �ستة وثالثون 

الفقهاء اأن يد امل�سارب يد اأمانة اإال اإذا تعدى اأو فرط، واإذ مل يثبت للدائرة تفريط 

اأو تعدي  اأو تعدي املدعى عليه يف مال امل�ساربة، ومل يقدم املدعي بينة على تفريط 

مع ميينه،  امل�سارب  قول  القول يف اخل�سارة  اأن  كما  امل�ساربة،  مال  عليه يف  املدعى 

اإذ هو اأمني. قال ابن قدامة يف "املغنى" )192/5(: "والعامل اأمني يف امل�ساربة...، 

وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف املال اأو خ�سارة فيه، وما ُيدعى عليه من خيانة 

قال: خ�سرت  ثم  األفًا،  ربحت  قال  "واإن  اآخر )194/5(:  مو�سع  وقال يف  وتفريط"، 

ذلك، ُقبل قوله؛ الأنه اأمني ُيقبل قوله يف التلف، فُقبل قوله يف اخل�سارة" ا.هـ واإعمااًل 

اأمام  عليه  املدعى  قوي جانبه مع ميينه"، وحيث حلف  قول من  القول  "اأن  لقاعدة: 

الدائرة بخ�سارة مال امل�ساربة وعدم ربحها، واأنه مل يتبقَّ للمدعي من مال ال�سراكة 

بعد اخل�سارة اإال مبلغ �سبعة وع�سرين األف ريال )27.000(، وقد �سلم املدعى عليه 

مبلغ قدره �ستة وثالثون األف ريال )36.000( للمدعي احتياطًا واإبراًء للذمة �سيء، 

اأن امل�ساهمة �ساملة جلميع  ومل يتبق غريها، وال ينال من ذلك ما ذكره املدعي من 
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االأعمال التجارية التي يقوم بها املدعى عليه؛ الأن العقد قد ن�ص يف البند الثاين منه 

التي  بالطريقة  التجارية  اأعماله  يف  املال  راأ�ص  با�ستثمار  عليه  املدعى  يقوم  اأن  على 

مما  ذلك،  يف  داخل  الكماليات  ن�ساط  يف  املال  عليه  املدعى  وو�سع  منا�سبة،  يراها 

تنتهي معه الدائرة اإىل رف�ص هذه الدعوى. 

لذلك حكمت الدائرة: برد هذه الدعوى املقامة من ).....(، �ضد موؤ�ض�ضة ).....(؛ 

ل�ضاحبها: ).....(؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، 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 2/5008/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 169/د/جت/11لعام 1431هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1831/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/12/28هـ

�ضركة م�ضاربة - خمال�ضة - اإقرار - دفع بال�ضورية . 

مطالبة املدعي اإلزام املدعى عليه باإعادة راأ�ص ماله الذي �سلمه له للمتاجرة به على 

عليه  املدعى  من  املوقعة  واملخال�سة  ال�سراكة  عقد  املدعي  تقدمي   - امل�ساربة  �سبيل 

امللتزم مبوجبها باإنهاء ال�سراكة برد املبالغ التي ا�ستلمها من املدعي خالل اأجل حمدد 

فيها - ادعاء املدعى عليه �سورية املخال�سة على خالف االأ�سل - توقيع على االإتفاقية 

دون حتفظ يعد اإقرارًا منه ب�سحتها واالإقرار بالكتابة كاالإقرار بالل�سان - عدم تقدمي 

املدعى عليه دليل ال�سورية ورف�سه ميني املدعى عليه �سوريتها - موؤدى ذلك: اإلزام 

املدعى عليه باأن يدفع للمدعي املبلغ مو�سوع الدعوى. 

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى ح�سبما يتبني من مطالعة اأوراقها وبالقدر الالزم للف�سل 

�سد  دعوى  بالئحة   ).....( املدعي  بجدة  االإدارية  املحكمة  اإىل  تقدم  اأنه  يف  فيها 

املدعى عليه، حا�سلها اأن موكله �سلم للمدعى عليه مبلغًا قدره مائة األف وخم�سة اآالف 

ريال على دفعتني الدفعة االأوىل مببلغ مائة األف ريال مبوجب ال�سيك رقم )000014( 
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بتاريخ 2008/7/13م وامل�سحوب من بنك )...( والدفعة الثانية مببلغ خم�سة اآالف 

ريال �سلمت نقدًا، وذلك بغر�ص املتاجرة فيها على �سبيل امل�ساربة يف م�سروع �سفرات 

احلالقة، مبوجب عقد ال�سراكة املوقع بني الطرفني واملوؤرخ يف 1429/6/8هـ املوافق 

اأ�سهر من توقيع  اأنه بعد �سبعة  2008/6/21م واملرفق �سورته مبلف الق�سية، وذكر 

العقد وا�ستالم املدعى عليه للمبلغ قرر الطرفان اإنهاء عقد ال�سراكة، وحرر املدعى 

عليه للمدعي خمال�سة نهائية بتاريخ 1430/2/2هـ املوافق 2009/1/30م - واملرفق 

واأن  املدعي،  ا�ستلمها من  التي  املبالغ  برد  التزم مبوجبها   - الق�سية  �سورتها مبلف 

يتم �سداد هذه املبالغ يف موعد اأق�ساه 1430/3/1هـ وفق ما جاء يف البند الثاين من 

املخال�سة امل�سار اإليها، اإال اأن املدعى عليه مل يِف مبا التزم به، وامتنع عن ال�سداد من 

دون اأي �سبب مقنع، وختم الئحته بطلب احلكم باإلزام املدعى عليه باإعادة راأ�ص ماله 

والبالغ قدره مائة وخم�سة اآالف ريال، وقد قيدت االأوراق يف �سجالت الديوان ق�سية 

نظرها  با�سرت  حيث  الدائرة  هذه  اإىل  واأحيلت  1430هـ  لعام  )5008/ق(  بالرقم 

ح�سبما هو مو�سح مبحا�سر ال�سبط. 

اأنها  ذكر  موكله  دعوى  عن  املدعي  وكيل  وب�سوؤال  1430/9/15هـ  ال�سبت  وبجل�سة 

مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  واملت�سمنة طلب  الدعوى،  الئحة  ورد يف  ما  وفق  على 

حالقة  مكائن  م�سروع  بتمويل  اإليه  امل�سلمة  ريال،  اآالف  وخم�سة  مائة   )105.000(

بناء على براءة اخرتاع ميتلكها املدعى عليه، حيث مت ف�ص االإتفاق واملخال�سة بتاريخ 

1430/2/3هـ، على اأن يعيد املدعى عليه املبلغ اإال اأنه مل يلتزم بذلك، فطلب املدعى 
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عليه اإمهاله مهلة ق�سرية للجواب عن الدعوى. 

اجلواب،  اإعداد  ي�ستطع  مل  اأنه  عليه  املدعى  ذكر  1430/9/18هـ  الثالثاء  وبجل�سة 

على  بعده  مت  الذي  واالإتفاق  الدعوى،  هذه  مو�سوع  العقد  عن  له  الدائرة  وب�سوؤال 

ف�سخه، واإعادة راأ�ص مال املدعي، وذكر اأن العقد مل يلتزم به املدعي واأنه �سيبني ذلك 

يف اجلل�سة املقبلة، اأما االإتفاق على املخال�سة فلم يكن قد فهمه على الوجه ال�سحيح 

حيث اإنه فهم اأن هذه املخال�سة ملجرد حفظ احلق اخلا�ص باملدعي اإىل حني العثور 

على ممول اآخر غري املدعي، فعقب املدعي باأن املخال�سة �سريحة، وطلب من املدعى 

عليه تقدمي البينة على دفعه، فاأفهمت الدائرة املدعى عليه باأنه يف حال عدم احل�سور 

يف اجلل�سة املقبلة ف�سيعد ناكاًل، و�سيتم الف�سل يف الدعوى بحالتها ففهم ذلك. 

�سورة  بها  اأرفق  عليه مذكرة جوابية  املدعى  قدم  ال�سبت 1430/10/21هـ  وبجل�سة 

امل�سروع  بتمويل  يلتزم  مل  عليه  املدعى  اأن  حا�سلها  اأن  وذكر  �سيك،  و�سورة  العقد 

ب�ساأنها �سيكًا  االأوىل حيث حرر  الدفعة  بالعقد من بداية  االإتفاق عليه  بح�سب ما مت 

ي�سلمه  ومل  دفعتني،  على  ريال،  اآالف  وخم�سة  مائة  مبلغ  �سلمه  ثم  ر�سيد،  دون  من 

اأن يقوم املدعي بدفع  اأن العقد املوقع ين�ص يف البند الرابع على  بعدها �سيئًا، رغم 

مبلغ مائتني وخم�سني األف ريال، وذكر اأنه بعد ا�ستالمه للمبلغ املدعى به قام بتحويله 

اإىل الهند لعمل قوالب، و�سراء املواد اخلام، وم�ستلزمات الت�سنيع، واأنه بعد مدة من 

�سراء هذه املواد ح�سل �سوء تفاهم بينه وبني املدعي، ن�سحه اأحد االأ�سخا�ص املقربني 

من املدعي بف�ص ال�سراكة وباإعادة جميع املبالغ التي ا�ستلمها من املدعي حيث ذكر 
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باأنه  املدعي  املخال�سة وهو �سديق  كاتب  ووعده  واإخوانه  املدعي  يقدر على  اأن ال  له 

�سيح�سر له ممواًل اآخر اإن وقع على املخال�سة، وبالفعل وقع عليها على اأمل احل�سول 

على ممول اآخر اإال اأنه مل يف بوعده، وختم مذكرته بطلب احلكم برف�ص الدعوى؛ الأن 

املخال�سة التي وقع عليها غرر به فيها، ولكونه قد تعر�ص خل�سائر مالية ب�سبب عدم 

التزام املدعي ب�سداد املبالغ ح�سب ما هو مو�سح بالعقد. 

ال�سبب  اأن  فيها  ذكر  مذكرة  املدعي  وكيل  قدم  1431/1/19هـ  الثالثاء  وبجل�سة 

امل�سوؤول  هو  كان  حيث  عليه  املدعى  هو  امل�سروع  متام  وعدم  االإنتاج  لتاأخري  الرئي�ص 

رخ�سة  ا�ستخراج  ب�سرورة  املدعي  اأمره  وعندما  امل�سروع،  تنفيذ  عن  واالأخري  االأول 

اأنه �سيقوم با�ستخراج رخ�سة  ا�ستثمارية لكي تاأخذ ال�سركة �سكلها ال�سحيح، وعده 

ا�ستثمار يف اأقرب فر�سة ممكنة، وقد مر على اتفاقية ال�سراكة ما يزيد عن العام دون 

اأن ي�ستخرج تلك الرخ�سة، كما ذكر اأن املدعى عليه وعده باأنه �سوف يقوم بت�سنيع 

وا�سترياد قالب ل�سب ال�سفرات من دولة الهند، وذكر اأن ذلك لن ي�ستغرق اأكرث من 

ثمانية اأ�سابيع من تاريخ توقيع اتفاقية ال�سراكة، اإال اأن القالب ذاته مل ي�سل حتى تاريخ 

توقيع املخال�سة النهائية، واأما بخ�سو�ص دعوى املدعى عليه باأن موكله قد ت�سبب يف 

اإحلاق خ�سارة ج�سيمة به، فاإن هذه الدعوى يكذبها اإقرار املدعى عليه يف املخال�سة 

النهائية بوجود اأرباح للم�سروع، وقد عر�ص املدعى عليه على املدعي اأخذ ن�سيبه منها 

اإال اأن املدعي تنازل عنها يف �سبيل التزام املدعى عليه ب�سداد املبلغ املدعى به، وختم 

املرفقة  امل�ستندات  عليه مبوجب  املدعى  ذمة  ثابت يف  به  املدعى  املبلغ  باأن  مذكرته 
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�سورتها مبلف الق�سية واملتمثلة يف اتفاقية ال�سراكة، و�سند ا�ستالم املبلغ املدعى به، 

وال�سيك امل�سريف امل�سحوب من بنك )...( رقم )000014( بتاريخ 2008/7/13م، 

واملخال�سة النهائية املوؤرخة يف 1430/2/2هـ كما اأن املدعى عليه قد وقع على كافة 

امل�ستندات باإرادته احلرة دون اإكراه، اأو غ�ص، اأو تدلي�ص. 

وبجل�سة ال�سبت 1431/5/3هـ قدم وكيل املدعى عليه مذكرة اأرفق بها عدة م�ستندات 

اأعاد ما ذكره �سابقًا من اأن ال�سراكة تعر�ست خل�سارة ب�سبب تدخل املدعي ال�سلبي يف 

امل�سروع، وتاأخره يف متويل املدعى عليه يف املواعيد املحددة يف العقد، اأما املخال�سة 

باأنه يتم�سك  اإدخال �سريك بديل عن املدعي، فعقب وكيل املدعي  فقد كانت غايتها 

ملوكله حق طلب ميني  باأن  عليه  املدعى  وكيل  الدائرة  فاأفهمت  النهائية،  باملخال�سة 

اإمهاله للرجوع اإىل موكله بهذا ال�ساأن،  املدعي على نفي جواب املدعى عليه، فطلب 

كما طلب وكيل املدعي اإمهاله الإح�سار اأ�سل املخال�سة باجلل�سة املقبلة وبجل�سة ال�سبت 

1431/9/11هـ ذكر املدعى عليه باأنه رف�ص ميني املدعي وال يقبل بها، واأن املخال�سة 

التي وقع عليها غرر بها فيها؛ حيث وعده كاتب املخال�سة باأنه �سيح�سر له ممواًل اآخر 

واأن هذه املخال�سة اإمنا هي �سورية وطلب رف�ص الدعوى، ثم قدم وكيل املدعي اأ�سل 

املخال�سة املذكورة، وطلب احلكم مبوكله مببلغ الدعوى. 
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وحيث اإن وكيل املدعي قد طلب احلكم باإلزام املدعى عليه باإعادة راأ�ص مال املدعي 

والبالغ قدره )105.000( مائة وخم�سة اآالف ريال مبوجب بيناته واملتمثلة يف اإقرار 

املدعى  التزم  التي  واملخال�سة  ال�سراكة،  وعقد  املال،  لراأ�ص  با�ستالمه  عليه  املدعى 

اأق�ساه 1430/3/1هـ  موعد  املدعي يف  من  ا�ستلمها  التي  املبالغ  برد  عليه مبوجبها 

بينما طلب املدعى عليه احلكم رف�ص الدعوى، بدعوى اأن ال�سراكة تعر�ست خل�سارة 

مالية ب�سبب التدخل ال�سلبي للمدعي يف اإدارة امل�سروع، وتاأخره يف التمويل يف املواعيد 

اإدخال  وغايتها  �سورية  املدعي  اإليها  ي�ستند  التي  املخال�سة  واأن  العقد،  يف  املحددة 

�سريك بديل عن املدعي حيث وعده كاتب املخال�سة وهو �سديق املدعي باأنه �سيح�سر 

له ممواًل اآخر. 

وحيث اإنه من املتقرر فقهًا وق�ساًء اأنه متى كانت عبارة العقد وا�سحة يف اإفادة املعنى 

املق�سود فاإنها تكون حا�سمة يف داللتها عليه باعتباره هو مق�سود العاقدين، كما اأنه 

اإقراره  اأن االإقرار حجة على املقر، واأن املرء يتحمل نتيجة  من املتقرر فقهًا وق�ساًء 

ويوؤاخذ به، اإذا كان كامل االأهلية؛ الأن املفرو�ص اأنه اأعلم من غريه مبا فعل من اأ�سباب 

االلتزام، ومبا عليه من حقوق، وله والية على نف�سه باإن�ساء العقود وف�سخها. 

وحيث اإنه بالنظر يف هذه املطالبة فاإنه ملا كان الثابت من خالل االطالع على ن�سو�ص 

على  اتفقا  الطرفني  اأن  املوافق 2009/1/30م  املوؤرخة يف 1430/2/3هـ  املخال�سة 
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�سرعًا  املعتربة  االأهلية  بكامل  وهما  1429/6/8هـ  يف  املوؤرخ  ال�سراكة  عقد  اإنهاء 

ونظامًا، واأن املدعى عليه التزم للمدعي مبوجب البند الثاين من املخال�سة باإعادة 

راأ�ص ماله والبالغ قدره مائة وخم�سة اآالف ريال يف موعد اأق�ساه 1430/3/1هـ واأنه 

يف حال عدم التزام املدعى عليه ب�سداد املبلغ يف املوعد املحدد امل�سار اإليه يكون من 

حق املدعي اللجوء اإىل اجلهات الق�سائية لتح�سيل املبلغ واملطالبة به، وبالتايل فكل 

من يدعي �سورية هذه املخال�سة عليه اأن يقيم البينة واإال فاإنه لي�ص له اإال اليمني. 

اإن توقيع املدعى عليه على املخال�سة دون حتفظ مبثابة االإقرار على ما جاء  وحيث 

املدعي  عن  بديل  �سريك  اإدخال  وغايتها  �سورية  باأنها  قوله  من  ويجعل  بنودها،  يف 

قواًل مناق�سًا ملا جاء يف االإقرار املوقع منه، و�سعيًا يف نق�ص ما مت من قبله، والقاعدة 

ال�سرعية تن�ص على اأن من �سعى يف نق�ص ما مت من قبله ف�سعيه مردود عليه، وقد ن�ص 

الفقهاء كذلك على اأن االإقرار بالكتابة كاالإقرار بالل�سان، واأن )الكتاب كاخلطاب(، 

واأن االإقرار بالكتابة يخرج خمرج االإقرار بالل�سان يف ما يتعلق بحقوق االآدميني، وملا 

كانت دعوى املدعي ب�سورية املخال�سة خالف االأ�سل، فقد كان له �سرعًا ميني املدعى 

عليه عماًل بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم البينة على املدعي واليمني على من اأنكر. 

وحيث اإن الدائرة قد اأفهمت وكيل املدعى عليه بجل�سة 1431/5/3هـ باأن ملوكله حق 

ح�سر  اأ�سالة  عليه  املدعى  اأن  اإال  عليه،  املدعى  جواب  نفي  على  املدعي  ميني  طلب 

بجل�سة 1431/9/11هـ وقرر باأنه ال يرغب يف ميني املدعي وعليه فيكون قوله فاقدًا 

للدليل، ومعار�سًا مبا مت الن�ص عليه يف املخال�سة، ويتبني بذلك �سحة الدعوى، وثبوت 
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املخال�سة، وا�ستحقاق املدعي للمبلغ املدعى به، ويتعني احلكم وفقًا لذلك. 

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليه ).....( - فل�ضطيني اجلن�ضية مبوجب 

اجلن�ضية  �ضعودي   -  ).....( للمدعي  يدفع  باأن   -  ).................( رقم  اإقامة 

األف  مائة   )105.000( وقدره  مبلغاً   -  )............( رقم  املدين  ال�ضجل  مبوجب 

وخم�ضة اآالف ريال. 

وباهلل التوفيق، 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 2/3196/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 47/د/ف/جت/18لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1314/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/6/22هـ

�ضركة م�ضاربة - ت�ضغيل مال امل�ضاربة لدى اآخرين - خ�ضارة - تعدي وتفريط - 

ميني. 

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليه برد املبلغ الذي �سلمته له للمتاجرة به - 

ثبوت ت�سغيل املدعى عليه مال امل�ساربة لدى اآخرين باملخالفة لعقد امل�ساربة ومن دون 

اإذن املدعية - اإقرار املدعي اأن خربته فقط يف املجال الع�سكري والعقاري وان�سغاله عن 

االجتار مبال املدعية وفق االأ�سول املعتربة - اإقراره بعدم خربته يف التجارة وامل�ساربة 

يف االأن�سطة التي �سغل فيها مال املدعية - نهى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن اإ�ساعة 

املال - اأثر ذلك: اعتبار املتاجرة دون علم اأو دراية باأ�سول ال�سنعة واالإقدام على ذلك 

دون حتٍر نوع من العبث واإ�سافة العمل يثبت به التفريط والتعدي من املدعى عليه يف 

مال املدعية - اأداء املدعى عليه اليمني بعد طلبها من املدعية باأنه مل ي�ستلم منها اإال 

ما ورد يف العقد - موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعية املبلغ الذي ورد 

بعقد امل�ساربة املربم بينهما. 
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حيث اإن وقائع هذه الق�سية تتح�سل بالقدر الالزم الإ�سدار هذا احلكم فيها يف اأنه 

تقدم اإىل ديوان املظامل املدعية بالئحة دعوى �سد املدعى عليه، قيدت ق�سية بالرقم 

املدون اأعاله وباإحالتها اإىل الدائرة با�سرت نظرها على النحو املثبت بدفرت ال�سبط. 

ويف جل�سة يوم االأحد 1430/3/4هـ وب�سوؤال املدعية عن دعواها اأجابت باأنها �سلمت 

للمدعى عليه مبلغ وقدره ثالثة وثمانون األف ريال وذلك ليقوم املدعى عليه باملتاجرة 

به وعلى اأن يرد لها فيما بعد راأ�ص مالها مع ما حتقق من اأرباح وب�سوؤال املدعى عليه 

اإىل  اإمهاله  فطلب  بها  تزويده  فتم  الدعوى  الئحة  ي�ستلم  مل  باأنه  اأجاب  اإجابته  عن 

اجلل�سة القادمة. 

على  ع�سرة  الثالثة  التجارية  الدائرة  اطلعت  1430/5/16هـ  االثنني  يوم  جل�سة  ويف 

الئحة الدعوى فتبني لها اأن املدعي م�ساهم لدى املدعى عليه مببلغ مايل ويطلب رد 

مبلغ امل�ساهمة. واأ�سدرت الدائرة حكمها بعدم اخت�سا�سها نوعيًا بنظر هذه الق�سية. 

ويف جل�سة اليوم االثنني 1430/7/27هـ وب�سوؤال املدعى عليه اجلواب اأجاب باأنه قام 

بت�سغيل مال املدعية يف عدة جماالت ويف جميعها تعر�ص للخ�سارة كما اأنه اأدخل جزءًا 

من مال املدعية مع �سركاء اآخرين وال يعلم مقداره وقد تعر�ص جميعه للخ�سارة وكل 

ذلك بعلم املدعية ور�ساها وبعر�ص ذلك على املدعية اأو�سحت اأنها مل تاأذن للمدعى 

عليه باإدخال مالها مع �سركاء اآخرين ومل تعلم بذلك كما اأو�سحت اأنها �سلمت املدعى 
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عليه مبلغًا وقدره ثالثة وثمانون األف ريال املبلغ املدعى به فعقب املدعى عليه باأنه مقر 

با�ستالم املبلغ املذكور بالعقد وقدره ثمانية و�ستون األف ريال ومنكر ملا زاد على ذلك 

وب�سوؤال املدعية البينة على املبلغ الزائد عن مبلغ العقد وقدره خم�سة ع�سر األف ريال 

فاأجاب باأنها لي�ست لديها بينة على ت�سليم املدعى عليه وتطلب ميينه وبعر�سها عليه 

اأق�سم باهلل العظيم عامل الغيب وال�سهادة احلي القيوم  باأدائها وحلف قائاًل  ا�ستعد 

اأ�ستلم من املدعية مبلغ ثالثة وثمانون األف ريال واإمنا ا�ستلمت مبلغ وقدره  اأنني مل 

تقبل  ال  باأنها  املدعية  فعقبت  ال�سراكة  بعقد  املوجود  املبلغ  ريال  األف  و�ستون  ثمانية 

�سجله  عليه  املدعى  من  الدائرة  فطلبت  عليه  املدعى  اأوردها  التي  اخل�سارة  بدعوى 

التجاري واالأن�سطة التي �سغل اأموال املدعية فيها ودفرته التجاري والفواتري وال�سندات 

وعدد العمالة وغري ذلك فاأو�سح اأنه ال يوجد لديه �سجل جتاري ومل يكن لديه عمالة 

وال دفاتر جتارية وال اأية م�ستندات البتة وقد عمل بعدة ن�ساطات عن طريق بيع و�سراء 

اخل�سار والفواكه واالأغنام واأدخل مال املدعية مع �سركاء اآخرين يف ن�ساط االأعالف 

باأنه  فاأجاب  اخل�سارة  على  بينة  عن  الدائرة  �ساألته  ثم  املال  اأنه خ�سر جميع  ويوؤكد 

لي�ص لديه بينة كما اأنه لي�ست لديه خلفية تاأهله ممار�سة التجارة وامل�ساربة يف �سوق 

الع�سكري  القطاع  وكون خربته يف  ال�سنعة  باأ�سول  معرفته  لعدم  واالأغنام  اخل�سار 

ما مل  وهو  وقته  بها جل  واالهتمام  الوقوف عليها  التجارة حتتاج  والعقار وممار�سة 

يح�سل ويعتقد اأن اخل�سارة ح�سلت ب�سبب اأن مال املدعية مال ناجت عن قر�ص ربوي 

اإلزام املدعى عليه باملبلغ  حينما كانت املدعية زوجة له فعقبت املدعية باأنها تطلب 
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الوارد بالعقد وقدره ثمانية و�ستون األف ريال ثم قرر الطرفان االكتفاء وطلبا الف�سل 

يف الق�سية بحالتها الراهنة. 

اإليه املدعية  وتاأ�سياًل على ما تقدم من الدعوى واالإجابة، وملا كانت غاية ما تهدف 

املطالبة باإلزام املدعى عليه باملبلغ امل�سلم له وقدره ثالثة وثمانون األف ريال للمتاجرة 

به. 

1423/9/11هـ  يف  واملوؤرخ  بينهما  املربم  العقد  يحكمها  الطرفني  عالقة  كانت  وملا 

درا�سة  معر�ص  ويف  وحقوق  التزامات  من  يرتبه  وما  العالقة  طبيعة  عن  واملف�سح 

الق�سية وما قدمه االأطراف من بينات ودفوع  وتنزيل ذلك على اأ�س�ص التعاقد وما دفع 

به املدعى عليه من ا�ستالم املبلغ الوارد بعقد ال�سراكة وقدره ثمانية و�ستون األف ريال 

وب�سوؤال املدعية البينة على املبلغ الزائد عما ورد بالعقد اأبانت االأبينة لديها فطلبت 

ميينه فاأداها على الوجه ال�سرعي املعترب. 

وبالنظر والتاأمل يف ما اأبداه املدعى عليه من ت�سغيل مال املدعية م�ساربة لدى اآخرين 

تعد  ويعد  الفقهاء  لدى  املعتربة  اأ�سولها  وفق  امل�ساربة  لعقد  �سريحة  خمالفة  يف 

وتفريط يف مال املدعية التي مل تاأذن بامل�ساربة به لدى الغري؛ الأنه مت�سرف باالأذن 

فال يت�سرف يف غري ما اأذن له فيه كالوكيل، ولي�ص له اأن ي�سارك مبال امل�ساربة وال 

يدفعه م�ساربة؛ الأن ذلك يثبت يف املال حقوقًا ي�ستح�سن ربحه لغريه ولي�ص ذلك له، 
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اإيجاب حقوق يف  اأن يخلط مال ال�سراكة مباله وال مال غريه؛ الأنه يت�سمن  ولي�ص له 

املال، ولي�ص هو من التجارة املاأذون فيها وهو ما اتفق عليه جمهور الفقهاء )املغني 

)37/14(، الكايف )276/2(( وحيث ادعى املدعى عليه اخل�سارة ومل يقدم ما يثبت 

�سجل  وال  ذكرها  التي  االأن�سطة  يف  املدعية  مال  لت�سغيل  عمالة  لديه  يكن  ومل  ذلك 

اأنه لي�ص لديه خربة توؤهله  اأو م�ستندات والثابت اإقرار املدعى عليه  اأو دفاتر  جتاري 

معرفته  لعدم  فيها  املدعية  مال  �سغل  التي  االأن�سطة  يف  وامل�ساربة  التجارة  ملمار�سة 

باأ�سول ال�سنعة وانح�سار خربته يف القطاع الع�سكري والعقار، وان�سغاله عن االجتار 

مبال  املدعية وفق االأ�سول املعتربة وما تعارف عليه التجار يف العرف والعادة. 

وملا كانت ال�سريعة االإ�سالمية قد جاءت باملحافظة على االأموال وحمايتها ومنع التعر�ص 

لها باأي وجه من الوجوه ناهيك عن قيام ال�سراكة وامل�ساربة على اأ�سا�ص ما جرت على 

والتعامالت  التجارة  باأ�سول ممار�سة  وعلم  دراية  امل�ساربة من  العاملني مبال  عادة 

لتحقيق الربح؛ والأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم نهى اإ�ساعة املال، فاالإجتار به دون 

علم ودراية باأ�سول ال�سنعة واالإقدام على ذلك دون حتٍر نوع من العبث واإ�ساعة للمال 

وتعد وتفريط ال يقبله ال�سرع والعقل ال�سليم. 

والأن املدعية فو�ست اإليه العمل مبا تقت�سيه ال�سراكة فجاز له كل ما هو من التجارة 

والعمل فيه اأما االأن�سطة واالأعمال التي ال يح�سن العمل واالجتار فيها فاإنها ال تعد من 

التجارة التي ي�سح الركون اإليها وقبول قوله فيها بل هو نوع عبث وغ�ص وتعد وتفريط 

يف مال املدعية. 
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االأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل احلكم على املدعى عليه واإلزامه مببلغ الثمانية 

و�ستني األف ريال. 

باأن   ).....( رقم  مدين  �ضجل   ).....( عليه  املدعى  باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 

يدفع للمدعية ).....( مبلغاً وقدره ثمانية و�ضتون األف ريال. 

وباهلل التوفيق، 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 3/769/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 18/د/جت/15لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1707/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/11/11هـ

�ضركة م�ضاربة - ادعاء اخل�ضارة - تفريط امل�ضارب - تاأقيت امل�ضاربة.

مطالبة املدعيني باإلزام املدعى عليه باإعادة راأ�ص املال الذي دفعاه له ال�ستثماره مع 

االحتفاظ بحقهما يف املطالبة باالأرباح - ثبوت الن�ص يف اتفاق التعاقد على امل�ساربة 

وال�سكوك  االأ�سهم  ومداولة  والتاأجري  والبيع  بال�سراء  والعقار  ال�سركات  يف  باملال 

التكييف  اأن  اأثره:   - االأرباح منا�سفة  تكون  اأن  البالد وخارجها على  داخل  العقارية 

بالعمل  عليه  املدعى  فيها  يقوم  م�ساربة  �سركة  هو  الطرفني  بني  للعالقة  ال�سحيح 

عليه  املدعى  تقدمي  على  االإتفاقية  يف  الن�ص   - بينهما  الربح  ويكون  املدعيني  مبال 

املدعى  خمالفة  ثبوت   - بذلك  الفر�سة  �سنحت  كلما  دورية  وتقارير  �سنوي  لتقرير 

عليه لالإتفاقية بعدم تقدميه اأي تقرير �سنوي اأو دوري - اأثره: ثبوت تفريطه - تاأقيت 

االإتفاقية بعامني وانتهاوؤها وعدم جتديدها - ا�ستعداد املدعى عليه لدفع راأ�ص املال 

فقط مقابل تنازل املدعيني عن االأرباح - عدم تقدميه ما يثبت خ�سارته - موؤدى ذلك: 

اإلزام املدعى عليه باإعادة راأ�ص مال املدعيني. 
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 املادة )3( من نظام املحكمة التجارية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )32( بتاريخ 

14350/1/15هـ .

1385/3/22هـ  بتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام   

وتعديالته. 

1407/11/26هـ  بتاريخ  ال�سادر  1407هـ  لعام  )م/63(  رقم  امللكي  املر�سوم   

وم�سمونه: " اإلغاء املادة رقم)232( يف نظام ال�سركات" .

"تويل ديوان   قرار جمل�ص الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�سمونه: 

اإن�ساء  حني  اإىل  بالتبعية  التجارية  االأعمال  عن  النا�سئة  الق�سايا  يف  النظر  املظامل 

املحاكم التجارية".

وكيل  بتقدم  يف  احلكم  هذا  الإ�سدار  الالزم  بالقدر  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�سل 

املدعيني/)...( بالئحة دعوى يخت�سم فيها املدعى عليه اأفاد فيها باأن املدعى عليه 

ا�ستلم من موكلييه بتاريخ 1423/6/3هـ ومبوجب االإتفاقية املرفقة مبلغًا قدره ثمانية 

بها  للم�ساربة  عليه  املدعى  بح�ساب  اأودعت   )38.000.000( ريال  مليون  وثالثون 

وا�ستثمارها يف �سراء العقارات وبيعها وتاأجريها يف االأ�سهم وال�سكوك العقارية واأية 
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بينهما منا�سفة، وطلب يف  االأرباح  توزع  اأن  ا�ستثمارية ذات مردود عاٍل على  فر�ص 

ختام الئحته اإلزام املدعى عليه باإعادة املبالغ امل�سلمة له مع كامل اأرباحها عن كامل 

لدعواه،  �سندًا  يراه  ما  مع الئحته  واأرفق  ت�سفيتها،  ت�سليمها حتى  تاريخ  من  الفرتة 

وحيث اإنه بعد قيد الق�سية يف الديوان ومرور اأكرث من ثالثة اأ�سهر دون اأن يراجع اأحد 

ب�ساأنها فقد مت اإلغاء العري�سة بجل�سة 1427/8/25هـ، ويف جل�سة 1429/5/1هـ مت 

فتح املرافعة يف هذه الق�سية بعد اال�ستدعاء الذي قدمه وكيل املدعيني، ويف اجلل�سة 

ح�سر وكيل املدعيني، كما ح�سر وكيل املدعى عليه/)...(، وب�سوؤال وكيل املدعيني عن 

دعوى موكلييه اأحال على التف�سيل الوارد بالئحة الدعوى، وح�سر طلب موكلييه يف 

املطالبة براأ�ص املال املدفوع للمدعى عليه مع حتفظ موكلييه اإن اأرادا بالطلب املعدول 

عنه وهو املطالبة باالأرباح، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليه اأفاد ب�سحة ا�ستالم 

املدعيني وقدره  ا�ستلمه من  الذي  بدفع  املطالبة، وموكله م�ستعد  للمبلغ حمل  موكله 

ثمانية وثالثون مليون ريال )38.000.000( دون غريه ويرف�ص موكله دفع اأية مبالغ 

تزيد عن هذا املبلغ، وا�ستمهال لبحث اإنهاء الدعوى وديًا، ويف جل�سة 1429/5/8هـ 

ح�سر طرفا الدعوى، وبعد مناق�سة بينهما ا�سرتط وكيل املدعى عليه باأن يكون موكله 

يف حل وترباأ ذمته بعد دفع راأ�ص املال للمدعيني وتنتهي بذلك عالقته باملدعيني بحيث 

ي�سبح ذلك منهيًا لالإتفاقية املوقعة بني الطرفني يف 1423/6/3هـ، وبعر�ص ذلك على 

وكيل املدعيني اأفاد باأنه ال يوافق على هذا اال�سرتاط وذلك؛ الأن دعواه هي املطالبة 

براأ�ص املال واأما االأرباح فهو يحتفظ ملوكله بحق املطالبة بها، واإذا اأ�سر وكيل املدعى 
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عليه على هذا ال�سرط، فيطلب امل�سي يف نظر الدعوى ق�ساًء، واكتفى الطرفان بذلك، 

وعليه رفعت اجلل�سة للمداولة، واأ�سدرت الدائرة حكمها رقم )112/د/ت/ج/15( 

لعام 1429هـ واملنتهي اإىل عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئيًا بنظر الدعوى املقامة 

اأن  من املدعيني ).....( و�سريكه ).....(، �سد املدعى عليه ).....(، تاأ�سي�سًا على 

هذه الدعوى من دعاوى العقار، اإذ اإن الدعوى تتعلق مبنازعة بني املدعيني واملدعى 

اأجل  عليه من  للمدعى  املطالبة  مبلغ  دفعا  املدعيني  اإن  اإذ  عليه يف م�ساربة عقارية 

ا�ستثماره يف العقار، وحيث اإن الدعاوى املتعلقة بالعقار واإيجاراته ال تعد من االأعمال 

ال�سامي  باالأمر  ال�سادر  التجارية  املحكمة  نظام  من  الثالثة  للمادة  طبقًا  التجارية 

رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ التي ن�ست على اأن )دعاوى العقارات واإيجاراتها 

املنازعات  عليها مفهوم  ينطبق  ال  الدعوى  فاإن هذه  التجارية(،  االأعمال  تعد من  ال 

للمر�سوم  وفقًا  فيها  والف�سل  بنظرها  والئيًا  املظامل  ديوان  يخت�ص  التي  التجارية 

 )261( رقم  الوزراء  جمل�ص  وقرار  1407/11/26هـ  بتاريخ  )م/63(  رقم  امللكي 

بتاريخ 1423/11/17هـ، وبالتايل فاإن الدائرة تنتهي اإىل انح�سار والية الديوان عن 

على  وبعر�ص احلكم  العامة،  للمحاكم  نظرها  االخت�سا�ص يف  وينعقد  الدعوى  هذه 

القناعة،  عليه  املدعى  وكيل  قرر  فيما  القناعة،  عدم  املدعيني  وكيل  قرر  الطرفني 

وبعد ت�سليم احلكم للطرفني قدم وكيل املدعيني اعرتا�سه عليه، وبعد درا�سة الدائرة 

التدقيق  لهيئة  الق�سية  رفع  للعدول عن حكمها، ومت  يدعو  ما  فيه  ير  لالعرتا�ص مل 

اإىل نق�ص حكم  اأ�سدرت حكمها رقم )1378/اإ�ص/7( لعام 1429هـ واملنتهي  والتي 
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الدائرة تاأ�سي�سًا على اأن االإتفاقية املربمة بني الطرفني مل تكن مق�سورة على العقار، 

وينبغي التاأكد مما اإذا كان املدعى عليه قد مار�ص امل�ساربة اأم ال، ويف حال ممار�سته 

امل�ساربة فينبغي التاأكد يف اأي جمال مار�سها وهل العقار هو الغالب يف م�ساربته اأم 

ال، وفور ورود الق�سية للدائرة حددت لها جل�سة 1430/1/13هـ وفيها ح�سر طرفا 

الدعوى، و�ساألت الدائرة وكيل املدعى عليه هل مار�ص موكله امل�ساربة اأم ال؟ ويف اأي 

ن�ساط مار�ص امل�ساربة؟ فا�ستمهل لالإجابة عن ذلك، وحثت الدائرة طريف الدعوى 

على بحث اإنهاء الدعوى وديًا، ويف جل�سة 1430/3/25هـ �ساألت الدائرة وكيل املدعى 

عليه عما طلب منه يف اجلل�سة املا�سية فاأفاد باأن مقر موكله يف الكويت وبالتوا�سل 

معه مل يت�سح وجوده يف الكويت ومل يتمكن من احلديث معه، وعليه اأكدت الدائرة على 

وكيل املدعى عليه �سرورة اجلواب عما �ساألته الدائرة، ويف جل�سة 1430/6/13هـ اأفاد 

وكيل املدعى عليه باأن موكله قد مار�ص امل�ساربة يف بور�سة االأ�سهم الكويتية واالأ�سهم 

العاملية وفق العقد املربم بني موكله وبني املدعيني، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعيني 

اخت�سا�ص  من  الق�سية  اإخراج  اأجل  من  جاءت  عليه  املدعى  وكيل  اإجابة  باأن  اأفاد 

ديوان املظامل، كما اأن االإتفاقية التي حتكم الطرفني توؤكد على اأن امل�ساربة يف اإدارة 

اال�ستثمار وما ميلكه �سخ�سيًا من �سركات وعقار بال�سراء والبيع والتاأجري، ومداولة 

االأ�سهم وال�سكوك العقارية خارج البالد وداخلها، واأ�ساف وكيل املدعيني باأن املدعى 

عليه قد خالف االإتفاقية بعدم توزيع االأرباح وعدم تقدمي تقرير �سنوي، واأ�ساف باأن 

موكلييه يح�سران طلبهما يف هذه الدعوى بدفع راأ�ص املال مع احتفاظ موكليه باملطالبة 
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باحلقوق واالأرباح االأخرى، وقدم وكيل املدعيني خطابًا �سادرًا من وكيل املدعى عليه 

وموجهًا اإىل اأمري املنطقة ال�سرقية يفيد فيه اأن راأ�ص املال موجود وجاهز للت�سليم واأن 

وبعر�ص ذلك  بينهما،  املوقعة  االإتفاقية  املخال�سة على �سوء  املدعى عليه يرغب يف 

على وكيل املدعى عليه اأفاد باأنه يطلب الرجوع ملوكله ملراجعته ب�ساأن االأوراق املقدمة، 

و�ساألت الدائرة وكيل املدعى عليه هل قام موكله بتقدمي تقرير �سنوي وتقارير دورية 

بح�سب ما هو موجود يف االإتفاقية؟ كما �ساألت الدائرة وكيل املدعى عليه عن م�سري 

راأ�ص املال الذي متت امل�ساربة به، وماذا عمل موكله بعد انتهاء فرتة امل�ساربة؟ حيث 

اإن عقد امل�ساربة ين�ص على اأن �سالحية التوكيل �سنتني، فا�ستمهل لذلك، ويف جل�سة 

1430/8/20هـ ح�سر وكيل املدعيني ومل يح�سر من ميثل املدعى عليه، وطلب وكيل 

عليه  املدعى  وكيل  قدم  1430/11/7هـ  جل�سة  ويف  غيابيًا،  الدعوى  نظر  املدعيني 

املبالغ  لبع�ص  موكلته  خ�سارة  ت�سمنت  امل�ستندات  من  كبريًا  وعددًا  جوابية  مذكرة 

يف تداوالت االأ�سهم، باالإ�سافة اإىل ت�سمن االأوراق حركة م�ساهمة موكله يف االأ�سهم 

الكويتية والعاملية، وبعر�ص ما �سبق واأن اأفاد به وكيل املدعى عليه يف جل�سة ما�سية 

وهو ا�ستعداد موكله دفع راأ�ص املال للمدعيني فاأفاد باأن هذا العر�ص كان يف مرحلة 

�سابقة واأن موكله قد خ�سر، وب�سوؤال الدائرة له، هل موكله يف�سل اأمواله اخلا�سة عن 

اأموال املدعيني؟ فاأفاد باأنه مل يتم ف�سل اأموال املدعيني عن اأمواله اخلا�سة، وب�سوؤاله 

عن بينته على ذلك اأفاد باأنها امل�ستندات املقدمة يف اجلل�سة وباالإمكان عر�سها على 

احلكم  طلبه  ويوؤكد  يطلب  باأنه  اأفاد  املدعيني  وكيل  على  ذلك  وبعر�ص  املخت�سني، 
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ملوكليه براأ�ص املال مع احتفاظ موكلييه باالأرباح واحلقوق االأخرى، وبعر�ص ذلك على 

�سابقة، ويف  املال كان يف فرتة  راأ�ص  ت�سليم  اأن عر�ص موكله  اأكد  املدعى عليه  وكيل 

مقابل الت�سوية، اأما االآن فاإن االأو�ساع قد تبدلت وموكله قد خ�سر، ويف اجلل�سة قدم 

وكيل املدعيني بع�ص امل�ستندات والتي ت�سمنت اتفاقية الت�سوية واملخال�سة النهائية، 

وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليه اأفاد باأن هذه االإتفاقية هي يف الواقع م�سروع وقد 

عدلت من قبله، وب�سوؤال وكيل املدعى عليه عن �سبب عدم توزيع اأرباح خالل ال�سنتني 

وهي مدة العقد بينهما وما بعده، فاأفاد باأنه ب�سبب عدم وجود ات�سال مع املدعيني، 

وب�سوؤال الدائرة له اإن كان يوجد اأرباح يف امل�ساربة فاأفاد باأنه ال يعلم، واأ�ساف باأنه 

يجوز اأن يكون هناك اأرباح، وب�سوؤال الدائرة له عن �سبب عدم اإ�سدار موكله تقارير 

بالتقارير،  لتزويدهم  املدعيني  مع  ات�سال  اأي  يوجد  باأنه مل  فاأفاد  امل�ساربة  بحركة 

وباجلواب ذاته �سبب عدم ت�سليم راأ�ص املال بعد انتهاء امل�ساربة، وبعر�ص ذلك على 

وكيل املدعيني اأكد طلبه احلكم ملوكلييه براأ�ص املال، واكتفى الطرفان بذلك، وعليه مت 

رفع الق�سية للدرا�سة، ويف جل�سة هذا اليوم ح�سر وكيل املدعيني، ومل يح�سر املدعى 

اإن كان هناك ما يرد  الدائرة وكيل املدعيني  �ساألت  اأو من ميثله، ويف اجلل�سة  عليه 

مببلغ  عليه  املدعى  على  احلكم  ويطلب  تقدميه  �سبق  مبا  يكتفي  باأنه  فاأفاد  اإ�سافته 

املطالبة، واكتفى بذلك وعليه مت رفع اجلل�سة للمداولة. 
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وبعد �سماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�سية وم�ستنداتها، وحيث 

اإن دعوى وكيل املدعيني تنح�سر يف مطالبة املدعى عليه باأن يدفع ملوكلييه راأ�ص املال 

الذي دفعاه له وقدره ثمانية وثالثون مليون ريال )38.000.000( مبوجب االإتفاقية 

املوقعة بني الطرفني يف 1423/6/3هـ مع احتفاظه ملوكليه بحق املطالبة باالأرباح. 

عن  متفرعًا  يكون  النزاع  فاإن  �سركاء  بني  مبنازعة  تتعلق  الدعوى  هذه  اإن  وحيث 

تطبيق نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ 

وتعديالته، فاإن ديوان املظامل يخت�ص والئيًا بنظرها والف�سل فيها بناء على املر�سوم 

امللكي رقم )م/63( بتاريخ 1407/11/26هـ كما تخت�ص هذه الدائرة بنظر الدعوى 

املنظمة  الديوان  رئي�ص  معايل  وتعاميم  قرارات  به  تق�سي  ما  وفق  فيها  والف�سل 

الخت�سا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين. 

وحيث اإنه فيما يخ�ص نظر الدعوى مو�سوعًا فاإنه ملا كان وكيل املدعيني يطلب احلكم 

ملوكلييه باإعادة راأ�ص املال املدفوع من قبلهما للمدعى عليه من اأجل امل�ساربة به. 

بتاريخ  الطرفني  املوقعة بني  االإتفاقية  الطرفني هي  العالقة بني  اإن ما يحكم  وحيث 

1423/6/3هـ والتي مبوجبها دفع املدعي للمدعى عليه مبلغ املطالبة لي�سارب به يف 

ال�سركات والعقار بال�سراء والبيع والتاأجري ومداولة االأ�سهم وال�سكوك العقارية داخل 

البالد وخارجها، على اأن تكون االأرباح بينهما منا�سفة، كما ن�ست االإتفاقية باأنه على 
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املدعى عليه تقدمي تقرير �سنوي وتقارير دورية كلما �سنحت الفر�سة بذلك، ون�ست 

على اأن �سالحيتها �سنتان قابلة للتجديد. 

وحيث اإن الدائرة قد كيفت التعامل بينهما على اأنه �سركة م�ساربة، يقوم فيه املدعى 

عليه بالعمل مبال املدعي والربح بينهما. 

اأي  يقدم  مل  حيث  بينهما،  املوقعة  االإتفاقية  ن�ص  خالف  قد  عليه  املدعى  اإن  وحيث 

اأن  حني  يف  املدعي،  مع  التوا�سل  بعدم  ذلك  معلاًل  دورية،  تقارير  اأو  �سنوي،  تقرير 

االإتفاقية قد كلفته بتقدمي ما ذكر. 

بتفريطه، وحيث  اإال  بيمنه، وال ي�سمن  قوله  ويقبل  اأمانة،  يد  امل�سارب  يد  اإن  وحيث 

التقارير  تقدمي  عدم  يف  فرط  قد  عليه  املدعى  اأن  يجد  العالقة  واقع  يف  املتاأمل  اإن 

املو�سحة حلركة امل�ساربة مع طول املدة، باالإ�سافة اإىل عدم تقدمي ما يثبت خ�سارته، 

وا�ستعداده لدفع راأ�ص املال دون اأن يتم مطالبته باالأرباح، وعليه فاإن الدائرة تذهب 

اإىل اإلزام املدعى عليه دفع راأ�ص املال للمدعي. 

اأن  يعني  مما  للتجديد،  قابلة  ب�سنتني  موؤقتة  جاءت  االإتفاقية  اأن  ذلك  اإىل  ي�ساف 

االإتفاقية منتهية ومل ياأت ما يجددها. 

وي�ساف اإىل ذلك اأن املدعى عليه اأبدى ا�ستعداده دفع راأ�ص املال للمدعي ب�سرط عدم 

مطالبته باالأرباح. 

يدفع  باأن  اجلن�ضية(  )كويتي   ).....( عليه  املدعى  باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 

ريال  مليون  وثالثون  ثمانية  قدره  مبلغاً   ).....( و�ضريكه   ).....( للمدعيني 



1091

)38.000.000(، ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، 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 2/2185/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 116/د/جت/12لعام 1431هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1742/اإ�س/7 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/12/23هـ

�ضركة م�ضاربة - وفاة امل�ضارب -اإقرار - مديوينة يف تركة.

مطالبة املدعي باإثبات مديونية مورث املدعى عليهم له مبوجب اإقراراته الثالثة التي 

تو�سح جمموع ا�ستالمه للمبالغ املو�سحة بها وذلك للمتاجرة يف بيع و�سراء بطاقات 

ال�سحن �سوا - اإقرار الورثة ب�سالمة و�سحة اإقرارات مورثهم - حجية االإقرار لتوافر 

بوفاة  اخل�سارة  بتحقق  الورثة  تذرع  �سحة  عدم   - موانعه  وانتفاء  و�سروطه  اأركانه 

امل�سارب وعدم العلم مبا اآلت اإليه امل�ساربة وعدم وجود م�سوؤول عنها - اأ�سا�ص ذلك: 

 - تركته  دين يف  و�سريورته  الرتكة  بجملة  واختالطه  امليت  يد  املال يف  بقاء  االأ�سل 

واإلزام  به  املطالب  باملبلغ  للمدعي  عليهم  املدعى  مورث  مديونية  ثبوت  ذلك:  موؤدى 

املدعى عليهم برده للمدعي. 

حيث اإن وقائع هذه الق�سية تتح�سل بالقدر الالزم الإ�سدار هذا احلكم فيها يف اأنه 

تقدم اإىل ديوان املظامل املدعي بالئحة دعواه �سد املدعى عليهم ورثة ).....(، قيدت 

املدعى  مع مورث  بامل�ساهمة  قام  اأنه  املدعي  فيها  اأعاله، ذكر  املدون  بالرقم  ق�سية 
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عليهم و�سلم له مبلغًا وقدره خم�سمائة وخم�سة و�سبعون األفًا و�سبعمائة واأربعة وت�سعون 

اأن  اإال  االإتفاق املرفق �سورته  وبيع بطاقات �سوا مبوجب  للمتاجرة به يف �سراء  ريااًل 

مورث املدعى عليهم قد تويف ومل يعد له راأ�ص املال، ويطلب احلكم عليهم باإعادة املبلغ 

النحو  على  نظرها  با�سرت  الدائرة،  اإىل  الق�سية  وباإحالة  مورثهم  امل�ستحق يف ذمة 

املثبت مبح�سر ال�سبط. 

فبجل�سة ال�سبت 1431/6/1هـ وب�سوؤال املدعي وكالة عن دعواه ذكر باأن موكله �سلم 

واأربعة  األفًا و�سبعمائة  مورث املدعى عليهم مبلغًا وقدره خم�سمائة وخم�سة و�سبعون 

وت�سعون ريااًل للمتاجرة به يف �سراء وبيع بطاقات �سحن اجلوال �سوا مبوجب االإتفاق 

اأ�سا�ص  مببلغ  1426/4/1هـ  يف  موؤرخ  االأول  االإقرارات  مبوجب  مورثهم  مع  املربم 

مائة وثمانية وثالثني األفًا وثمامنائة واأربعة و�سبعني ريااًل واملبالغ امل�سافة على املبلغ 

االأ�سا�ص مبلغ مائة و�ستة و�سبعني األفًا وت�سعمائة وع�سرين ريااًل واالإقرار الثاين املوؤرخ 

يف 1426/5/1هـ مببلغ ثمانني األف ريال واالإقرار الثالث املوؤرخ يف 1426/9/1هـ مببلغ 

اإبهامه  األف ريال املوقع عليها من مورث املدعى عليهم وعليها ب�سمة  مائة وثمانني 

وتوقيعه واملثبتة للمبالغ املدعى به ويطلب احلكم باإثباته على مورثهم واإلزامهم بدفعه 

من تركته وب�سوؤال املدعى عليه اأ�سالة ووكالة ذكر اأن �سراكة املدعي مع مورثهم يف 

م�ساهمات �سوا قد تعر�ست للخ�سارة بوفاة مورثهم وال علم لهم مب�سريها وال يوجد 

اأ�سول االإقرارات التي ي�ستند  اأحد من الورثة م�سوؤول عنها وطلب من املدعي تقدمي 

اإليها يف دعواه فقدم املدعي اأ�سول االإقرارات امل�سار اإليها وباطالع املدعى عليه اأ�سالة 
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ووكالة ذكر اأن ظاهر االإقرار والتوقيع والب�سمة التي على االإقرارات تعود ملورثهم ثم 

قرر الطرفان االكتفاء. 

باإثبات مديونية  املطالبة  املدعي ح�سر دعواه يف  اإن  وتاأ�سياًل على ما تقدم، وحيث 

مورث املدعى عليهم املتوفى واإلزام ورثته باإعادة راأ�ص ماله مبلغ خم�سمائة وخم�سة 

به يف جمال  وامل�ساربة  للمتاجرة  ملورثهم  امل�سلم  ريااًل  وت�سعون  واأربعة  األفًا  و�سبعون 

وفاة  لثبوت  للورثة  توجهت  املاثلة  املدعي  اإن دعوى  �سوا، وحيث  بطاقات  وبيع  �سراء 

الورثة  عليهم يف �سك ح�سر  املن�سو�ص  ورثته  وهم  فيهم  تركته  وانح�سار  مورثهم 

اإن  العامة، وحيث  ال�سادر من حمكمة جدة  بتاريخ 1427/2/21هـ  رقم )11/60( 

1426/7/6هـ  يف  املوؤرخ  عليهم  املدعى  مورث  االإقرار  اإىل  دعواه  يف  ي�ستند  املدعي 

من  عليهم  املدعى  مورث  وا�ستالم  معه  االإتفاق  فيه  واملثبت  للدائرة  اأ�سله  املقدم 

املدعي للمبلغ املدعى به وذلك للمتاجرة وامل�ساربة به يف �سراء وبيع بطاقات ال�سحن 

�سوا وهي حمل امل�ساربة املتفق عليها واملو�سحة يف هذا االإقرار والذي ورد فيه الن�ص 

�سراحة على ا�ستالم مورث املدعى عليهم لراأ�ص مال املدعي املدعى به ون�ص على 

كون حمل متاجرته به هو يف �سراء وبيع بطاقات ال�سحن �سوا ون�ص على كون االإتفاق 

بينهما لتق�سيم االأرباح هو ما ن�سبته )37.5( ملورث املدعى عليهم و)62.5( للمدعي 

من اأرباح البطاقة الواحدة يف عملية ال�سراء والبيع ح�سب املبالغ املو�سحة يف االإقرار 
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وعليه  بها  املدعى  باملبالغ  اأ�سله  على  عليهم  املدعى  مورث  قبل  موقع من  هو  والذي 

ب�سمة اإبهامه. 

وحيث اإن الورثة املدعى عليهم مقرون با�ستالم مورثهم لهذا املبلغ املدعى به ومقرون 

مع  مورثهم  وب�سراكة  به  املدعى  املبلغ  يف  االإقرار  على  مورثهم  توقيع  ب�سحة  كذلك 

كاملة  االإقرار حجة  اأن  مورثهم؛ ومبا  اإقرار  ت�سمنه ظاهر  الذي  النحو  املدعي على 

يعول عليه ق�ساًء اإذا اجتمعت اأركانه و�سروطه وانتفت موانعه وبالتايل يتعني اعتباره 

واالأخذ به مما يقت�سي احلكم مبوجبه يف مواجهة الورثة من تركة مورثهم. 

وعدم  مورثهم  بوفاة  اخل�سارة  عليهم من حتقق  املدعى  ذكره  ما  ذلك  ينال من  وال 

علمهم مبا اآلت اإليه هذه امل�ساربة؛ الأنه اإذا تويف امل�سارب ومل يعرف مال امل�ساربة 

لعدم تعيني العامل له وجهل بقائه فاإن االأ�سل بقاء املال يف يد امليت واختالطه بجملة 

الرتكة فهو دين يف تركته )ك�ساف القناع(. 

عليهم  املدعى  مورث  مديونية  ثبوت  اإىل  تنتهي  الدائرة  فاإن  ذكر  ما  احلال  وحيث 

للمدعي باملبلغ املدعى به واإلزام املدعى عليهم ورثة املتوفى بدفعه من تركته. 

لذلك حكمت الدائرة: بثبوت مديونية مورث املدعى عليهم املتوفى ).....( للمدعي 

).....( مببلغ وقدره خم�ضمائة وخم�ضة و�ضبعون األفاً و�ضبعمائة واأربعون وت�ضعون 

ريااًل واإلزام الورثة بدفعه من تركة مورثهم. 

وباهلل التوفيق، 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 2/3214/ق لعام 1427هـ، و 2/5047/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 308/د/جت/9 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1350/اإ�س/7 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/6/22هـ 

1- �ضركة عنان - خ�ضارة - متاجرة باأكرث من راأ�س املال - تفريط.

مطالبة املدعي احلكم على املدعى عليه باأن يتحمل معه ن�سف خ�سارة ال�سراكة التي 

بينهما كونه �سريكًا يف املال والعمل اأي اأن �سراكتهما كانت �سركة عنان واأن ال�سراكة 

خ�سرت - �سركة العنان هي اأن ي�سرتك اثنان يف مال لهما على اأن يتجرا فيه والربح 

اأن  الربح، ويجوز  الت�سرف وال يف  املال وال يف  امل�ساواة يف  بينهما، وال ي�سرتط فيها 

يكون اأحدهما م�سوؤواًل دون �سريكه، فاإذا كان ثمة خ�سارة فتكون بن�سبة راأ�ص املال - 

عدم �سحة ادعاء املدعي اخل�سارة فيما جاوز راأ�ص املال وطلبه اإلزام املدعى عليه باأن 

يتحمل ن�سيبه من اخل�سارة فيه؛ الأن املدعي غري ماأذون له يف التجارة والبيع وال�سراء 

باأكرث من راأ�ص املال - اأثره: اعتباره مفرطًا ورف�ص هذا الطلب. 

2- �ضركة م�ضاربة - ادعاء اخل�ضارة - �ضهادة - �ضهادة �ضريك - م�ضاربة لدى الغري 

- خربة - ميني.

مطالبة املدعى عليه احلكم باإلزام املدعي بتقدمي ك�سف يبني حركة ال�سراكة ومال 

ال�سراكة  مال  راأ�ص  يف  باخل�سارة  االإقرار  عليه  املدعى  رف�ص   - واالأرباح  املال  راأ�ص 

راأ�ص  ت�سلم  قد  املدعي  واأن  العمل  االأكرب من  باجلزء  يقوم  كان  املدعي  اأن  واإ�سراره 
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االآخرين - دفع املدعي باخل�سارة وعدم تقدمي  ال�سركاء  املال كاماًل منه ومن بقية 

عليه؛  املدعى  �سهود  �سهادة  �سحة  عدم   - بالربح  لدعواه  مو�سلة  بينة  عليه  املدعى 

املدعى عليه  اإقرار  اأن  كما  لهم،  نفعًا  الربح جتر  و�سهادتهم بح�سول  �سركاء  الأنهم 

بوجود ربح يف بع�ص مراحل ال�سراكة ال يكفي دلياًل على اأن ال�سراكة مل تنته باخل�سارة 

- عدم �سحة ادعاء املدعى عليه باأن املدعي تاجر مع الغري مبال ال�سراكة لعدم ثبوتها 

بالبينة؛ والأن الفقهاء قرروا اأن امل�سارب اإذا ادعى اأنه قام بعملية م�ساربة منف�سلة 

عن راأ�ص مال امل�ساربة فاإنه ي�سدق يف ذلك بيمينه واأن له ذلك اإال اإذا ن�ص العقد على 

املنع منه - عدم وجود عقد �سراكة مكتوب يحدد االلتزامات املتبادلة بني الطرفني 

وعدم وجود دفاتر منتظمة وادعاء كل طرف اأن امل�ستندات بحوزة االآخر - عدم تو�سل 

خبري الدعوى اإىل نتيجة قاطعة ربحًا اأو خ�سارة لعدم وجود م�ستندات كافية - رف�ص 

طريف الدعوى وتهربهما من اأداء اليمني اأن ال�سراكة التي كان يعمالن فيها خا�سرة 

ومل تربح ومل يبق من راأ�سمالها �سيء واأن كل منهما مل يغ�ص االآخر - اأثر ذلك: رف�ص 

دعوى كل منهما يف مواجهة االآخر. 

ديوان  لفرع  تقدم  اأنه  يف  فيها  للف�سل  الالزم  بالقدر  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخ�ص 

اأن  ت�سمنت  دعوى  بالئحة   ).....( عن  وكياًل   )...( املكرمة  مكة  مبنطقة  املظامل 

موكله بتاريخ 1425/8/1هـ اتفق مع املدعى عليه ).....( على عقد �سراكة يف ن�ساط 
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املتاجرة باالأغنام امل�ستوردة من ال�سودان وذلك عن طريق ال�سجل التجاري ملوؤ�س�سة 

مال  براأ�ص  ال�سراكة  بداأت  وقد  التاريخ،  ذلك  قبل  ا�ستخرجه  الذي   ).....( موكله 

وقدره )1.260.000( مليون ومائتان و�ستون األف ريال تف�سيله كالتايل: 
بيانهاملبلغ

ح�ضة مدفوعة من املدعي ).....()65.000(
ح�ضة مدفوعة من املدعى عليه ).....()75.000(

ح�ضة مدفوعة من اأحد امل�ضاهمني وا�ضمه/)...()170.000(
ح�ضة مدفوعة من اأحد امل�ضاهمني وا�ضمه/)...()950.000(
)1.260.000( ريال املجموع 

واأ�ساف باأن جميع هذه االأموال قد ا�ستلمها املدعى عليه ).....( واأودعها يف ح�ساباته 

البنكية، واقت�سر دور موكله ).....( على ا�ستقبال ال�سحنات عن طريقه من ال�سودان 

التي  املوؤ�س�سة  كون  االأول  امل�سوؤول  اجلميع  اأمام  اأنني  كما  االإ�سالمي،  جدة  ميناء  يف 

يتم با�سمها اال�سترياد هي موؤ�س�ستي، بينما الذي ميار�ص الن�ساط والعمل واال�سترياد 

املدعى  هو  اأثمانها  وا�ستالم  للتجار  ذلك  بعد  وبيعها  االأحوا�ص  يف  االأغنام  وتوريد 

اخلا�سة،  البنكية  ح�ساباته  يف  املبالغ  باإيداع  كذلك  يقوم  الذي  وهو   ).....( عليه 

راأ�ص  وا�ستالم  الت�سفية   )...( وهو/  امل�ساهمني  اأحد  وبتاريخ 1426/1/27هـ طلب 

ومائة  مليون   )1.185.000( كاماًل  ن�سيبه  اأن  على  االإتفاق  ومت  االأرباح  مع  ماله 

اأربعمائة وخم�سة  ت�سليمه مبلغًا وقدره )445.000(  األف ريال، مت  وثمانون  وخم�سة 

واأربعون األف ريال وتبقى له مبلغ )740.000( ريال، وقد حرر املدعى عليه ).....( 

اإقرارًا بذات التاريخ باأن هذا املبلغ م�ستقر يف ذمته وم�ستعد بدفعه يف موعد اأق�ساه 

1426/4/29هـ كون تلك املبالغ حتت ا�ستالمه وقد كفلته بذلك كفالة غرمية. 
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واأ�ساف اأن املدعى عليه كان منذ بداية ال�سراكة وما زال حتى تاريخه يزاول الن�ساط 

واإيداع يف  للثمن  التجار وبيع وا�ستالم  بكافة جوانبه من ا�سترياد وتوريد وتعامل مع 

احل�سابات اخلا�سة به م�ستندًا يف ذلك اإىل الوكالة املحررة مني والتي تخوله العمل 

وامل�سوؤول  امل�ساهمني  كافة  اأمام  املبا�سر  امل�سوؤول  اإنني  وحيث   )...( املوؤ�س�سة  واإدارة 

كذلك عن الكفالة الغرمية الناجتة عن ت�سفية حقوق امل�ساهم ).....(، وقد اأف�ست 

االإف�ساح  �سلبية مفادها رف�سه  نتيجة  اإىل  املذكور  ال�سلح مع  جميع جهود وم�ساعي 

والك�سف عن اأعماله وم�سارباته يف االأموال بل ادعاء خ�سارتها وذهابها، مع اأنه ما زال 

حتى تاريخه ميار�ص البيع وال�سراء يف هذه التجارة حتت دعم وم�ساعدة من/)...( 

الذي قام مبعاونته يف اإيواء ال�سحنة االأخرية من االأغنام يف االأحوا�ص اململوكة له حتت 

�ستار موؤ�س�سته اخلا�سة بينما هي يف احلقيقة م�ستوردة من اأموال ال�سركة. 

لذا فاإنني اأطلب احلكم على املدعى عليه ).....( بالك�سف عن اأعماله ونتاج امل�ساربة 

لالأموال امل�سلمة له وقدرها )1.260.000( ريال، واحلكم عليه مبا يرتتب يف ذمته 

من ذلك من اأرباح وراأ�ص مال؛ حيث اإن املذكور يرف�ص ذلك ويدعي اخل�سارة ف�ساًل 

عن رف�سه كذلك ت�سليم ما يف يده من م�ستندات واأوراق بخ�سو�ص التجارة مع العلم 

باأن جمموع ما ا�ستورده با�سم موؤ�س�ستي من مال ال�سركة يتجاوز )20.000( راأ�سًا من 

الغنم. 

الدائرة  لهذه  واأحيلت  لعام 1427هـ  برقم )2/3214/ق(  ق�سية  االأوراق  قيدت  وقد 

بتاريخ 1427/6/15هـ فبا�سرت نظرها وفق ما هو مدون مبحا�سر ال�سبط حيث ح�سر 
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املوافق 1427/7/28هـ )...( وكياًل عن املدعي ).....( وتبني  الثالثاء  بجل�سة يوم 

عدم ح�سور املدعى عليه ).....( اأو من ميثله �سرعًا وقد كرر وكيل املدعي ).....( ما 

جاء يف الئحة دعواه وقدم للدائرة طلب احل�سور لهذه اجلل�سة مهم�سًا عليه من قبل 

عمدة حي الفي�سلية واملت�سمن اأن الطلب قد �سلم للمدعى عليه �سخ�سيًا، وبناء عليه 

قررت الدائرة اإعادة اإبالغ املدعى عليه بجل�سة يوم االثنني املوافق 1427/10/15هـ 

املدعى  وكياًل عن   )...( كما ح�سر   ،).....( املدعي  وكياًل عن   )...( وفيها ح�سر 

ال�سراكة �سحيح  اأن دعوى  عليه ).....( وقدم مذكرة مكونة من �سفحتني ت�سمنت 

اإال اأن املدعي ).....( مل يدفع اإال ثمانية ع�سر األف ريال دفعها كاأجور �سحن مبيناء 

جدة االإ�سالمي كما اأنه كان يقوم هو واملدعي ).....( با�ستالم االأموال والبيع وال�سراء 

فيما  واأما  االأحوا�ص،  وا�ستئجار  منهما  كل  ح�ساب  يف  االأثمان  واإيداع  واالآجل  بالنقد 

يتعلق بت�سفية ح�سة مقبل ال�سالحي فال�سحيح اأن راأ�ص ماله هو )912.000( ريااًل 

ا�ستلم منها )445.000( والباقي )740.000( ريال �سدر فيها حكم هذه الدائرة 

الغيابي رقم )48/د/جت/9( لعام 1427هـ وقد �سدده موكلي يف �سهر رم�سان من العام 

املا�سي، واأما فيما يتعلق بال�سحنة التي اأتت عن طريق )...( فاإن موكلي قام با�سترياد 

)572( راأ�سًا من الغنم مع ال�سحنة اخلا�سة بـ)...( ومل يعد موكلي ميار�ص اأي ن�ساط 

بعد ذلك، واأما فيما يتعلق بالك�سف عن مقدار االأغنام امل�ستوردة وما يتم بيعه منها 

وعن مقدار الربح واخل�سارة؛ فاإن ذلك يحتاج اإىل حما�سب قانوين يطلع على كافة 

االأوراق وعلى احل�سابات البنكية وبيان املبيعات وامل�سروفات ومن ثم اإ�سدار تقرير 
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حما�سبي بذلك، وقد �سلم ن�سخة من مذكرته لوكيل املدعي الذي طلب مهلة لالطالع 

عليها والرد فقررت الدائرة تاأجيل نظر الدعوى اأ�سبوعًا واحدًا اإىل جل�سة يوم االثنني 

املوافق 1427/10/22هـ وفيها ح�سر طرفا الدعوى وكالة املذكوران بعاليه حيث قدم 

يف  ورد  ما  فيها  اأكد  �سفحات  اأربع  من  مكونة  جوابية  مذكرة   ).....( املدعي  وكيل 

فاإنه  وبالتايل   ،)...( مع  لنف�سه  تاجر  باأنه  اأقر  عليه  املدعى  اأن  وذكر  دعواه  الئحة 

يجب حما�سبته عن هذه التجارة التي قام بها باأموال املوؤ�س�سة )ال�سراكة(! ومت�سك 

يف نهايتها بطلباته، وبعد اأن زود وكيل املدعى عليه ب�سورة منها طلب مهلة لالطالع 

االثنني  يوم  جل�سة  اإىل  الق�سية  نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت  عليه  وبناء  الرد  واإعداد 

املوافق 1427/11/13هـ.

ثم تقدم ).....( بالئحة دعوى �سد ).....( ت�سمنت مطالبته املدعى عليه ).....( 

ن�سف  عن  عبارة  ريال  األف  و�سبعون  وخم�سة  �سبعمائة   )775.000( وقدره  مببلغ 

اأو  عليه،  املدعى  موؤ�س�سة  با�سم  االأغنام  جتارة  يف  بينهما  القائمة  ال�سراكة  خ�سارة 

اإلزام املدعى عليه مبواجهة الدائنني ب�سفته �ساحب املوؤ�س�سة و�سريكًا فيها. 

وقد قيدت االأوراق ق�سية برقم )2/5047/ق( لعام 1427هـ واأحيلت اإىل هذه الدائرة 

ال�سبط حيث  وفق ما هو مدون مبحا�سر  فبا�سرت نظرها  بتاريخ 1427/10/16هـ 

ح�سر بجل�سة يوم االثنني املوافق 1427/11/13هـ )...( وكياًل عن املدعي ).....( 

كما ح�سر )...( وكياًل عن املدعى عليه ).....(؛ حيث اأقر يف اجلل�سة كل من طريف 

الدعوى وكالة اأن الق�سيتني مرتبطتان ببع�سهما اأطرافًا ومو�سوعًا فاأ�سدرت الدائرة 
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اإىل  الق�سيتني  ب�سم  1427هـ  لعام  )402/د/جت/9(  رقم  قرارها  ذاتها  باجلل�سة 

بع�سهما البع�ص لوحدة املو�سوع واالأطراف، ثم ت�سلم وكيل ).....( �سورة من الئحة 

الدعوى املقدمة من وكيل ).....( و�سورة من املذكرة اجلوابية على مذكرته املقدمة 

يف اجلل�سة ال�سابقة وطلب مهلة لالطالع والرد وبناء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر 

الق�سية اإىل جل�سة يوم االثنني املوافق 1428/1/3هـ وفيها ح�سر وكيال طريف الدعوى 

اأوراق  لدرا�سة  حما�سبي  خبري  ندب  على  الطرفان  اتفق  حيث  بعاليه  املذكوران 

وم�ستندات �سركة املحا�سة يف موؤ�س�سة ).....( وبيان اإن كان هناك اأرباحًا اأو خ�سائر 

تر�سيح  على  اتفقا  ثم  بينهما  فيما  منا�سفة  القانوين  املحا�سب  اأتعاب  تكون  اأن  على 

املذكور  املحا�سب  ندب  الدائرة  قررت  عليه  وبناء   ،)...( القانوين  املحا�سب  مكتب 

ال�سركة  يف  �سريك  كل  ن�سيب  وبيان  واخل�سائر  االأرباح  وح�ساب  املحا�سبة  الإجراء 

وتاأجيل نظر الق�سية اإىل جل�سة يوم االثنني املوافق 1428/2/22هـ وفيها ح�سر طرفا 

الدعوى وكالة املذكوران بعاليه وورد للدائرة خطاب من املحا�سب املذكور يطلب فيه 

من الدائرة حث االأطراف على التعاون معه وتقدمي ما بحوزتهما للمحا�سب املذكور 

 ).....( وكالة  اأ�سل   ).....( وكيل  قدم   ).....( وكيل  طلب  على  وبناء  اجلل�سة  ويف 

الدائرة  وحثت  الق�سية  الأوراق  �سمها  ومت  1425/1/23هـ  يف   )...( رقم  لـ).....( 

االأطراف على التعاون مع املحا�سب املذكور فذكر وكيل ).....( اأن امل�ستندات اخلا�سة 

بال�سراكة لدى ).....( كونه هو الذي كان يدير املوؤ�س�سة ويبيع وي�سرتي وقد اأعطاه 

م�ستندات  من  لديه  ما  كل  �سلم  قد  موكله  باأن   ).....( وكيل  فعقب  بذلك،  وكالة 
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للمحا�سب املذكور و�سيبحث عن اأية م�ستندات اأخرى اإن وجدت ويقدمها للمحا�سب 

املذكور وطلب مهلة لذلك وبناء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية اإىل جل�سة 

كما   ،).....( عن  وكياًل  ح�سر/)...(  وفيها  1428/4/27هـ  املوافق  االثنني  يوم 

لعام   )355( رقم  القانوين  املحا�سب  خطاب  للدائرة  وورد  اأ�سياًل،   ).....( ح�سر 

م�ستندات  من  لديهما  ما  كل  تقدمي  على  الدعوى  طريف  حث  فيه  يطلب  1428هـ 

وال�سيما كميات االأغنام امل�ستوردة واملبالغ املحولة اإىل ال�سودان ح�سب االأو�ساف التي 

ما  تقدمي  ب�سرورة  اأ�سالة  عليه  املدعى  الدائرة  فاأفهمت  اجلمركي،  بالبيان  وردت 

اأفهمت املدعي وكالة بتقدمي جميع ما  طلبه املحا�سب القانوين فا�ستعد بذلك، كما 

نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت  عليه  وبناء  بذلك،  فا�ستعد  م�ستندات  من  موكله  لدى 

من  اآخر  خطاب  ورد  ثم  1428/6/10هـ  املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  اإىل  الق�سية 

املحا�سب القانوين ي�سري فيه اإىل اأن كل طرف من اأطراف الدعوى يدعي اأن امل�ستندات 

وب�سوؤال  معه  التعاون  على  الطرفني  حث  الدائرة  من  ويطلب  االآخر  الطرف  لدى 

هو  الكميات  وي�ستلم  املوؤ�س�سة  يدير  كان  الذي  باأن  اأجاب   ).....( املوؤ�س�سة  �ساحب 

).....( وبناء عليه فاإن امل�ستندات بحوزته وهو الذي يعرف مقدار الكميات واالأرباح 

واخل�سائر، وب�سوؤال املدعى عليه ).....( اأجاب باأنه ينكر ا�ستالم الكميات الواردة يف 

الوقت  ذلك  يف  كان  واأنه  كمية  اأية  املخل�ص  من  ا�ستلم  اأنه  وينكر  اجلمركي  البيان 

با�ستالمها   ).....( ويقوم  ال�سحنات  ير�سل  كان  حيث  ال�سودان  يف  اململكة  خارج 

ب�سفته �ساحب املوؤ�س�سة، واأ�ساف اأنه قد ت�سلم بع�ص ال�سحنات ولكنه ال يعلم عددها، 
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و�ساحب املوؤ�س�سة هو الذي ا�ستلم م�ستندات اال�ستالم والت�سليم من املخل�ص اجلمركي 

)...(، وعليه اأن يقدم ما يثبت اال�ستالم وعدد الكميات التي مت ت�سليمها يل، فعقب 

املدعي اأ�سالة باأن الذي ي�ستطيع بيان من ا�ستلم ال�سحنات وحتديد امل�سوؤول عنها هو 

املخل�ص اجلمركي/)...(، فطلبت منه الدائرة اإح�سار املخل�ص املذكور يف اجلل�سة 

القادمة فا�ستعد بذلك وبناء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية اإىل جل�سة يوم 

االثنني املوافق 1428/11/2هـ وفيها ح�سر املدعي اأ�سالة ).....(، كما ح�سر )...( 

موكله  اإنكار  عليه  املدعى  وكيل  كرر  اجلل�سة  ويف   ،).....( عليه  املدعى  عن  وكياًل 

ا�ستالم اأية كمية من االأغنام الواردة من ال�سودان والتي اأ�سار اإليها املحا�سب القانوين 

على  الدائرة  عر�ست  ثم  1428/8/20هـ  يف  املوؤرخ   )1428/687( رقم  تقريره  يف 

طريف الدعوى تقريري املحا�سب القانوين املذكور واملت�سمن اأن كمية االأغنام امل�ستوردة 

اجلمركية  البيانات  مبوجب  1428/12/28هـ  اإىل  1425/6/1هـ  من  الفرتة  خالل 

النحو  الغنم على  راأ�سًا من  و�ستون  األفًا ومائة وخم�سة  بلغت كمية مقدارها ع�سرون 

لالأرباح  نتيجة قطعية  اإىل  التو�سل  ي�ستطيع  اأنه ال  املحا�سب  واأكد  بالتقرير،  املو�سح 

احلقيقية التي حتققت خالل فرتة ال�سراكة يف ظل ق�سور بنود امل�سروفات واالأ�سعار 

املحا�سب  اأثبته  وما  �سحيحة  الكمية  باأن  احلا�سر  ووكيله  املدعي  فعقب  احلقيقية، 

�سحيح؛ الأنه وفق البيانات اجلمركية، ثم عقب املدعي وكالة باأن موكله مل ي�ستلم تلك 

بال�سودان وجواز �سفره يثبت الدخول واخلروج، و).....(  الكميات؛ الأنه كان مقيمًا 

وكيل املدعي احلا�سر قد اأقر يف جل�سة 8/7 باأنه ا�ستلم الكمية الواردة من ال�سودان 
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وفق  كاملة  �سلمها  قد  اأنه  يثبت  اأن  وعليه  امل�سوؤول عنها  فاإنه هو  وبالتايل  امليناء  يف 

الت�سليم  يثبت  ما  تقدمي  الدائرة  منه  فطلبت   ،).....( ملوكله  اجلمركية  البيانات 

فطلب مهلة للجل�سة القادمة ملراجعة امللخ�ص اجلمركي واحل�سول على �سورة من 

اأذونات الت�سليم التي ا�ستلم بها املدعى عليه كمية االأغنام وحماولة اإح�سار املخل�ص 

اأمكن ذلك يف اجلل�سة القادمة وبناء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر  اإن  اجلمركي 

طريف  وكيال  ح�سر  وفيها  1429/1/19هـ  املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  اإىل  الق�سية 

�سور  بها  اأرفق  واحدة  �سفحة  من  مذكرة   )...( وكالة  املدعي  قدم  حيث  الدعوى 

التي  لالأغنام   ).....( عليه  املدعى  ا�ستالم  تثبت  اأنها  يذكر  التي  الت�سليم  اأذونات 

)12654(ورقم  ورقم   )11855( رقم  الت�سليم  اأذون  وهي  موؤ�س�سته  با�سم  ا�ستلمها 

)10745( ورقم )11391( ورقم )11094( ورقم )12009( ورقم )12134( ورقم 

)12973( وقد مت ت�سليم �سورة منها لوكيل املدعى عليه وباطالعه طلب اإمهاله وبناء 

عليه قررت الدائرة ا�ستدعاء املحا�سب القانوين )...( للح�سور يف اجلل�سة القادمة 

ملناق�سته عن بع�ص ما ورد يف تقريره كما اأفهمت الدائرة احلا�سرين الوكالء باإح�سار 

االأ�سالء وبناء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية اإىل جل�سة يوم االأحد املوافق 

1429/2/3هـ ويف اجلل�سة اأح�سر الوكالء احلا�سرون االأ�سالء وهم كل من املدعي 

التجارية ذات  املوؤ�س�سة  ال�سجل املدين رقم ).....( ب�سفته �ساحب  ).....( حامل 

ال�سجل التجاري رقم )...( بتاريخ 1420/12/27هـ كما ح�سر املدعى عليه اأ�سالة 

1409/2/9هـ  بتاريخ  �سقراء  من  ال�سادرة   )......( رقم  البطاقة  حامل   ).....(



1107

وب�سوؤال االأ�سالء املذكورين عن املخل�ص اجلمركي )...( ذكر املدعي ووكيله اأنهم ال 

وبني   ).....( عليه  املدعى  بني  التعامل  كان  واإمنا  يعرفونه  وال  عنوانه  عن  يعلمون 

ومل  يعرفونه  ال  اأنهم  واأكدوا  اليمنيني  من  جمموعة  وهم  املذكور  مكتب  يف  العاملني 

يتعاملون معه واأن الذي يعرفه وتعامل معه هو املدعى عليه اأ�سالة هو ).....( ثم عقب 

املدعى عليه ).....( باأن املخل�ص معروف وله مكتب يف امليناء �سابقًا وقد قام املدعي 

بتفوي�سه لتخلي�ص الب�ساعة ثم ا�ستو�سحت الدائرة من م�ساعد املذكور عن ال�سخ�ص 

الذي �سلمه الب�ساعة فذكر اأن املخل�ص املذكور هو الذي �سلمه جزءًا من الب�ساعة يف 

حدود خم�سة اآالف راأ�ص فقط والباقي يطلب اإح�سار املخل�ص ليبني ال�سخ�ص الذي 

ا�ستلم الكميات الباقية ثم ا�ستو�سحت الدائرة من املدعى عليه ).....( املذكور عن 

توقيعه املثبت على اأذون الت�سليمات امل�سار اإليها يف �سبط اجلل�سة املا�سية فاأجاب باأنه 

يقر ب�سحة التوقيع يف اإذن الت�سليم رقم )12973( ورقم )12134( ورقم )12654( 

واأما الباقي فاإنه ينكر �سحة توقيعه وا�ستالمه للكميات الوارد فيها واأ�ساف اأنه يطلب 

�سوؤال املدعي عن اأنه هل يعلم عن موؤ�س�سته وهل ا�ستلم منها �سيئًا اأو باع اأو ا�سرتى اأو 

�سلم اأو ا�ستلم مبوجب موؤ�س�سته وبا�سمها �سيئًا من الكميات حمل الدعوى اأم ال فاأجاب 

اأنه وكل املدعى عليه ).....( على  اإال  يعلم عن موؤ�س�سته  باأنه  اأ�سالة ووكيله  املدعي 

املوؤ�س�سة املذكورة وكذلك على ا�ستالم الكميات املذكورة والبيع وال�سراء ومل اأ�ستلم من 

تلك الكميات اأي �سيء ومل اأ�سرتي اأو اأبع �سيئًا منها ومل اأ�ستلم ال اأرباح وال راأ�ص مال 

واأن امل�سوؤول هو املدعى عليه ).....( يف ا�سترياد وا�ستالم وبيع وقب�ص القيمة يف تلك 
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الكميات فعقب املدعى عليه ).....( باأن املدعي قد تناق�ص يف اأقواله يف هذه اجلل�سة 

حيث ذكر يف هذه اجلل�سة اأنه ينكر اال�ستالم بينما اأقر يف الئحة دعواه املقدمة للدائرة 

بجل�سة 1428/8/7هـ باأنه قد ا�ستقبل ال�سحنات املر�سلة من ال�سودان اإىل جدة، اأنه 

هو امل�سوؤول اأمام اجلميع؛ الأن املوؤ�س�سة هي التي ا�ستوردت؛ الأنها با�سمه وهذا التناق�ص 

يثبت اأنه هو امل�سوؤول عن ا�ستقبال ال�سحنات وبذلك قد اأحلق ال�سرر بي وهو توقيفي 

باأن  املدعي  ال�سوق فعقب  �سمعتي يف  واإ�ساءة  املوا�سي  وتوقيف جتارتي يف  العمل  عن 

املوؤ�س�سة هي التي ت�ستلم و).....( هو امل�سوؤول عن املوؤ�س�سة مبوجب الوكالة ال�سرعية 

وي�ستلم االأغنام وي�سعها يف اأحوا�سه اخلا�سة به وقد باعها كاملة عن طريقه ومعرفته 

وعليه بيان راأ�ص املال واالأرباح وا�ستالم املذكور ثابت باالأذونات املقدمة يف اجلل�سة 

املا�سية وباإدارته للموؤ�س�سة ويف هذه اجلل�سة ح�سر مندوب املحا�سب القانوين )...( 

علي مندوبًا عن مكتب املحا�سب القانوين )...( وذكر اأن املحا�سب )...( يعتذر عن 

ح�سور هذه اجلل�سة اإال اأن لديه معلومات عن الق�سية وهي اأنه مل ي�ستطع الو�سول اإىل 

باع  الذي  هو  االآخر  اأن  يدعي  منهما  كل  الأن  البيع؛  الإيرادات  للم�ستلم  دقيق  حتديد 

الكميات وا�ستلم ثمنها وهي اأقوال مر�سلة ال يوجد عليها اأي م�ستند ميكن التعويل عليه 

حما�سبيًا واإذا كان لدى االأطراف اأية م�ستندات كما اأنه مل ي�ستطع حتديد امل�ستلم عن 

طريق املخل�ص اجلمركي؛ الأن املخل�ص اجلمركي مهمته تنح�سر يف ف�سح الب�ساعة 

با�سم املوؤ�س�سة امل�ستوردة فقط وال ي�ستطيع اأن يحدد ال�سخ�ص الذي ا�ستلم �سواء كان 

اأم املدعى عليه ثم ا�ستو�سحت الدائرة من املدعى عليه ).....( عن مقدار  املدعي 
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الكميات  هذه  بقيمة  موله  الذي  ومن  ال�سودان  من  الكميات  بها  ا�سرتى  التي  املبالغ 

فاأجاب اأنه دفع من ح�سابه ثالثمائة األف ريال وال�سريك )...( دفع ت�سعمائة وخم�سون 

األف ريال وال�سريك )...( دفع مائتان و�ستة وع�سرون األف ريال ومل يدفع املدعي اأي 

للمخل�ص  دفع  اأن  بعد  الب�ساعة  ا�ستلم  با�سمه  والأنها  با�سمه؛  املوؤ�س�سة  اأن  اإال  مبلغ 

ا�ستلم  وقد  املال  راأ�ص  هو  وهذا  التخلي�ص  مقابل  ريال  األف  ع�سر  ثمانية  اجلمركي 

املدعي كامل الكميات التي ينكرها االآن والتي ينكر االآن ا�ستالمه لها وينكر بيعه لها 

وينكر قب�ص الثمن واالأرباح واأ�ساف باأنه اإبراء للذمة فقد ا�ستلم خم�سة اآالف راأ�ص من 

الغنم تقريبًا ومن �سمنها الكميات التي اأقر على �سحة توقيعه عليها يف هذه اجلل�سة 

علمًا اأن ال�سركاء املمولني كانوا من طرفه واأ�ساف باأنه يطلب الكتابة للجمارك و�سركة 

امل�سروعات التجارية وباعبود للمالحة والفا�سل للمالحة واملخل�ص )...( الإح�سار ما 

يثبت ورد الب�ساعة وت�سليمها وكذلك بيان ال�سخ�ص امل�ستلم كما طلب اإح�سار ال�ساحن 

)...( واإح�سار ال�سركاء املذكورين حتى تكتمل م�ستندات الق�سية وتتم املحا�سبة وفق 

امل�ستندات احلقيقية وال�سحيحة واأ�ساف باأن قد راجع �سركة )...( واأفادته باأن عدد 

اأذونات الت�سليم ت�سعة اأذونات واملدعي قدم �سور ثمانية اأذونات واأخفى التا�سع وطلب 

الكتابة للجهات املذكورة لتزويد املحا�سب بكافة م�ستندات التوريد وال�سحن والت�سليم 

واال�ستالم وا�ستعد مبتابعة ذلك وبناء عليه قررت الدائرة الكتابة للجهات املذكورة 

اإىل  الق�سية  وتاأجيل نظر  باملتابعة  واأفهمت املدعي واملدعى عليه ومندوب املحا�سب 

جل�سة يوم االأحد املوافق 1429/3/14هـ ويف اجلل�سة ح�سر الوكالء املذكورون اأعاله 
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كما ح�سر املدعى عليه اأ�سالة ).....( ويف اجلل�سة نوهت الدائرة اإىل اأنه �سبق واأن 

كتبت ل�سعادة مدير جمرك )...( خطابها رقم )...( يف 1429/2/13هـ فورد خطاب 

مدير جمرك )...( رقم )...( املوؤرخ يف 1429/3/14هـ كما اأر�سلت الدائرة خطابها 

اأذونات  من  �سور  بطلب   )...( جمرك  ملدير  1429/3/15هـ  يف   )2/2997( رقم 

التجاري رقم )...(  ال�سجل  ملوؤ�س�سة ).....( ذات  املوردة  باالأغنام  املتعلقة  الت�سليم 

1429/3/14هـ  يف  املوؤرخ   )...( �سركة  خطابي  اإليها  ورد  اأنه  اإىل  الدائرة  تنوه  كما 

واملوؤرخ يف 1429/3/28هـ اإجابة على خطاب الدائرة املوؤرخ يف 1429/2/11هـ جرى 

اإرفاقها مبلف الدعوى ويف هذه اجلل�سة ذكر املدعى عليه اأنه قد راجع ميناء )...( 

واأنهم قد وعدوه باإر�سال االإجابة قبل موعد هذه اجلل�سة ووعد مبتابعتهم ومراجعتهم 

الإح�سار االإجابة املطلوبة من الديوان كما ذكر ).....( احلا�سر اأنه قد اأح�سر معه 

مندوب مكتب )...( للتخلي�ص اجلمركي )...( وهو مدير املكتب ويطلب �سماع اأقواله 

من  ويطلب  �ساهدين  و)...(   )...( من  كل  كذلك  معه  اأح�سر  كما  النزاع  هذا  يف 

الدائرة �سماع �سهادتهم ثم ح�سر املذكورون اأمام الدائرة واأبرز )...( مدير التخلي�ص 

اجلمركي واأبرز �سورة التفوي�ص امل�سدق من الغرفة التجارية املوؤرخ يف 1428/2/24هـ 

 )...( مكتب  يف  يعمل  اأنه  ذكر  لديه  عما   )...( وب�سوؤال  و)...(   )...( ح�سر  كما 

للتخلي�ص اجلمركي واأنه من عام 1426هـ وهو يقوم بالتخلي�ص للمدعي واملدعى عليه 

بع�ص  ويف  امليناء  اإىل  �سويًا  يح�سران  املذكوران  كان  وقد  و).....(   ).....( من  كل 

املرات يح�سر كل منهما لوحده وي�ستلم منهما اأو من كل منهما الف�سوحات ثم بعد ذلك 
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يتوىل تخلي�سها من امليناء ومهمتهم منح�سرة يف التخلي�ص فقط واأما اال�ستالم فهذا 

من مهماتهم وهم كانوا ي�ستلمون ب�ساعتهم ويف الغالب اأن من �سلم لهم االأوراق ي�ستلم 

االأغنام  تلك  ا�ستلم كل منهما من  يعلم كم  االأغنام وهو ال  وي�ستلم  التخلي�ص  منهم 

هكذا �سهد كما �سهد )...( قائاًل: اأ�سهد هلل اأن ).....( قد اجتمع بي يف منزله وذكر 

يل اأنه ي�ستورد االأغنام من ال�سودان با�سم موؤ�س�سة ).....( واأنني قد دفعت له عدة 

املبلغ  ا�ستلم  ثم  �سيك  مبوجب  ريال  األف  وخم�سني  مائة  مببلغ  كانت  االأوىل  دفعات 

وذهب لل�سودان ثم ات�سل بي من ال�سودان وطلب مني زيادة املبلغ فحولت له مبالغ 

و�سلت ثالثمائة وخم�سة و�ستون األفًا ثم بعدها ب�سهرين تقريبًا رجع من ال�سودان وذكر 

الغنم وقد �ساهدتها يف  اآالف راأ�ص من  واأنها يف حدود ثالثة  اأح�سر االأغنام  اأنه  يل 

�سبوكها يف مكة ثم طلبت منه مقابلة ).....( فجاءين ).....( و).....( يف منزيل 

واأمامي ذكر ).....( باأن ت�سريح ا�سترياد االأغنام لدى ).....( واأنه لي�ص لديه اأي 

مبلغ وبعد ثالثة اأيام اأو اأربعة ذكر يل ).....( اأنه �سيذهب على ال�سودان و�سي�ستورد 

اأربعمائة  اأخرى مببلغ  اأغنام  اأخرى ب�سيكات ال�سترياد  اأخرى فاأعطيته مبالغ  اأغنامًا 

األف ريال غري املبلغ االأول وبعد اأ�سبوع عاد من ال�سودان وذكر اأنه ا�ستورد اأغنامًا من 

دارفور بال�سودان واأنها حتتاج اإىل ع�سرين يومًا حتى ت�سل ويتم �سحنها اإىل جدة ويف 

االأغنام  اأن  يل  وذكر  اأ�سبوع  بعد  عاد  ثم  كالمه  ح�سب  ال�سودان  اإىل  ذهب  رم�سان 

�ست�سل جدة مع العيد وبعد العيد �ساألت ).....( عن االأغنام فذكر يل اأنها مل ترد كما 

ذكر يل اأنه قد باع االأغنام التي ا�ستوردها �سابقًا والبالغة حوايل ثالثة اآالف راأ�ص واأنه 
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مل يبق منها لديه اإال حوايل )20%( واأن )80%( من تلك االأغنام قد باعها وبعد العيد 

قابلته وذكر يل اأن االأغنام االأخرى مل ترد من ال�سودان واأنه �سريجع اإىل ال�سودان واأنه 

يحتاج اإىل مبالغ اأخرى فاأعطيته مائة و�ستون األف ريال مبوجب �سيك فا�ستلمه وذهب 

اإىل ال�سودان ومن ال�سودان ات�سل بي وذكر يل اأنه �سري�سل تيو�ص ماعز واأن االأغنام 

�سرتد وذكر اأنه �سري�سل دفعة من املاعز ثم و�سلت الدفعة يف نهاية �سهر ع�سرة وقد 

 ).....( وكان  ال�سبوك  يف  بنف�سي  و�ساهدتها  تيو�ص  املاعز  من  األف  حدود  يف  كانت 

موجودًا وقد ات�سلنا بـ).....( وذكر لنا اأن قيمة تكلفة كل راأ�ص ت�ساوي مائة وخم�سة 

وع�سرين اأو مائة وخم�سة وثالثني تقريبًا وال يذكر بدقة اأيًا من الرقمني وبعد اأن علمنا 

بالتكلفة باعها ).....( على �سخ�ص �سوداين مببلغ مائة وت�سعني ريااًل لكل راأ�ص وا�ستلم 

ا�سرتاها  التي  الكمية  وهذه  بح�سوري  ال�سوداين  من  التيو�ص  هذه  قيمة   ).....(

ال�سوداين يف حدود ت�سعمائة راأ�ص من التيو�ص املذكورة والباقي بقي يف ال�سبوك لدى 

اأيام تقريبًا ورد  ).....( وكان معه ثالثة �سودانيون عمالة لديه ثم بعد ذلك بع�سرة 

).....( من ال�سودان تيو�ص عددها تقريبًا األف راأ�ص ا�ستلمها ).....(، و).....( كان 

دفعت  ثم  ال�سبوك  يف  عندها  كان  و).....(  ال�سبوك  يف  �ساهدتها  وقد  ال�سودان  يف 

واأنه  و�سلته  قد  املبالغ  اأن  يل  وذكر  بـ).....(  وات�سلت  ريال  األف  خم�سني  لـ).....( 

دفعة   ).....( ورد  ثم  ال�سوداين  على  املباعة  التيو�ص  قيمة  األف  واخلم�سني  ا�ستلمها 

ثالثة من التيو�ص يف حدود األف راأ�ص و�ساهدتها يف ال�سبوك وكانت لدى ).....( وعند 

التيو�ص  اأنه باع كل راأ�ص من  اأ�سبوع تقريبًا ذكر يل ).....(  ال�سودانيني وبعد  عماله 
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باع جزءًا منها كذلك مببلغ مائة وخم�سة  واأنه  ريااًل  مببلغ مائتني وخم�سة وع�سرين 

وع�سرين ريال للراأ�ص الواحد على �سخ�ص يف الطائف؛ الأنها هزيلة ثم ذكر اأنه ات�سل 

به وبـ).....( ).....( من ال�سودان وذكر له اأنه قد ا�سرتى األف راأ�ص من التيو�ص واأنه 

واأنه  ريال  األف  وع�سرين  مك�سب خم�سة  ال�سودان  �سعودي يف  �سخ�ص  من  اأعطي  قد 

باعها بذلك املك�سب وبعدها اأر�سل األف وخم�سمائة راأ�ص من اخلرفان وو�سلت امليناء 

و�ساهدتها يف �سبوك امليناء بو�سف من ).....( وكان معي �سخ�ص )...( يرغب يف 

�سرائها ومت نقلها اإىل مكة وقد �ساهدها )...( يف �سبوك مكة بعد اأن قابله ).....( 

باعها  بعد ذلك  ثم  ال�سودان  الوقت يف  ).....( يف ذلك  وكان  عليها،  واأوقف )...( 

).....( من ثالثمائة وواحد وثالثني ريااًل ا�ستلم ).....( مبلغ مائة واأربعني األف ريال 

اأنه حولها على ).....( وات�سل بي ).....( من  مبوجب �سيك وقد ذكر يل ).....( 

 ).....( اأر�سل  ثم   ).....( ريال من  األف  واالأربعني  املائة  ا�ستلم  اأنه  وذكر  ال�سودان 

دفعة من ال�سودان ذكر اأنها يف حدود األف وخم�سمائة راأ�ص من ال�سواكني وقد و�سل 

اأعلم من ا�ستلم هذه الدفعة هل هو  اإن ت�سل االأغنام وال  ).....( من ال�سودان قبل 

لل�سهادة )...( و�سهد  اأ�سهد"، ثم ح�سر  اأم ).....( هذا ما لدي وما عليه   ).....(

قائاًل: "اأ�سهد باهلل العظيم اأنني �سمعت من اأخيه )...( اأن ).....( يتاجر يف االأغنام 

وي�ستوردها من ال�سودان فات�سلت عليه و�ساألته عن العمل فاأجاب اأنه ي�ستورد اأغنامًا 

من ال�سودان وقلت له اأنني �ساأحول لك مبلغًا وقدره �ستة وخم�سون األف ريال فحولت له 

املبلغ وا�ستلمه ).....( وذهب ).....( لل�سودان وبقي يف ال�سودان ملدة �سهرين تقريبًا 
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وات�سل علي ).....( من ال�سودان ووردت االأغنام يف رم�سان وقد كان عددها تقريبًا 

ثالثة اآالف راأ�ص من االأغنام وقد �ساهدتها يف ال�سبوك وقد كان يذهب مع ).....( 

و).....( على االأغنام يف ال�سبوك وقد ات�سلت بـ).....( وقلت له اإن عندي مبلغ مائة 

على  اأحولها  اأن  مني  فطلب  االأغنام  يف  يل  بها  ليتاجر  ريال  األف  و�سبعني  وخم�سة 

).....( فات�سلت على ).....( فحولت له املبلغ ثم ات�سلت على ).....( يف ال�سودان 

وذكر يل اأن املبلغ و�سله يف ال�سودان ويف �سهر ع�سرة قبل احلج ورد ).....( دفعة من 

التيو�ص تقريبًا األف راأ�ص وكان ).....( يف ال�سودان و�ساهدتها يف ال�سبوك واأعطاين 

منها ).....( مائتي راأ�ص وا�ستملتها من ال�سودانيني بعد اأن ات�سل بهم ).....( وقد 

كان  واإذا  هناك  وت�سريفها  ببيعها  واأقوم  الق�سيم  على  اأغنامًا  ير�سل   ).....( كان 

).....( يف ال�سودان فكان ).....( هو الذي ير�سل االأغنام واأقوم ببيعها وقد حولت 

كامل املبالغ لـ).....( وقد �سرفت تقريبًا األف راأ�ص من ال�ساأن ومن املاعز هذا ما 

اأ�سهد" وبعر�ص �سهادة احلا�سرين على املدعي وكالة احلا�سر طلب  لدي وما عليه 

�سوؤال ال�ساهد )...( عن الت�سرف يف املوؤ�س�سة بالبيع وال�سراء ف�ساألت الدائرة ال�ساهد 

كان  اإذا  اأم  املت�سرف  هو  فاإنه  وموجودًا  حا�سرًا   ).....( كان  اإذا  اأنه  فذكر   )...(

من  ت�سرف  الأي  بالن�سبة  واأما  املت�سرف  هو   ).....( فاإن  موجود  غري   ).....(

بعد  كان  فاإنه  و�سراء مت عن طريقه هو �سخ�سيًا  وبيع  و).....(  املذكورين ).....( 

االت�سال بـ).....( واأخذ موافقته، ثم طلب املدعي وكالة مهلة اإىل اجلل�سة القادمة 

اإىل  الق�سية  نظر  تاأجيل  الدائرة  عليه قررت  وبناء  ال�ساهدين  �سهادة  للتعقيب على 
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عدم  وتبني  املدعي  عن  وكياًل  ح�سر/)...(  وفيها  1429/6/4هـ  االأحد  يوم  جل�سة 

ح�سور املدعى عليه اأو من ميثله �سرعًا وطلب وكيل املدعي اإبالغ املدعى عليه باجلل�سة 

القادمة عن طريق ال�سرطة، وبناء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية اإىل جل�سة 

يوم ال�سبت املوافق 1429/8/1هـ وفيها ح�سر/)...( وكياًل عن املدعي، كما ح�سر 

)...( وكياًل عن املدعى عليه حيث قدم وكيل املدعي ).....( مذكرة مكونة من �سفحة 

ب�سبب  الغرمية  احل�سورية  بالكفالة   ).....( عليه  املدعى  ربط  فيها  طلب  واحدة 

�سور  ).....( جمموعة  عليه  املدعى  وكيل  قدم  كما  اجلل�سات  وغيابه عن  مماطلته 

م�سودات مكتوبة بخط اليد وذكر اأنه �سبق واأن قدمها للمحا�سب القانوين وحيث �سبق 

واأن ذكر املحا�سب القانوين املكلف من قبل الدائرة باأنه تنق�سه بع�ص امل�ستندات واأن 

طريف الدعوى كل منهما ينكر حيازته لها فقد اأفهمت الدائرة وكيلي اأطراف الدعوى 

نفي  على  اأميانهما  الأخذ  القادمة  اجلل�سة  يف  اأ�سالة  موكليهما  اإح�سار  عليهما  باأن 

اإخفائهما الأية م�ستندات تخ�ص هذه الدعوى واأن تخلف اأي منهما عن احل�سور �سيعد 

نكواًل ومن ثم �سيحكم عليه ح�سب املقت�سى ال�سرعي فا�ستعدا بذلك وبناء عليه قررت 

الدائرة تاأجيل نظر الق�سية اإىل جل�سة يوم االأحد 1429/9/14هـ وفيها ح�سر اأطراف 

الدعوى اأ�سالة ووكالة حيث حلف ).....( قائاًل: "اأق�سم باهلل العظيم الذي ال اإله اإال 

هو احلي القيوم اأنني مل اأخف عن خ�سمي و�سريكي ومل اأغيب عن املحا�سب القانوين 

خ�سمي  مع  �سراكتي  بدعوى  تتعلق  �سورة  وال  اأ�سلي  ال  م�ستند  اأي  الدائرة  عن  وال 

املدعي  على  اليمني  وبتوجيه  العظيم"،  واهلل  العظيم،  واهلل  العظيم،  واهلل   ،).....(
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).....( قدم للدائرة بيانًا مكونًا من ثالث ورقات ذكر اأنه يت�سمن ح�سابات املوؤ�س�سة 

واأرفق به دفرت فواتري من رقم )51( اإىل رقم )100( ما عدا رقم )52( ورقم )64( 

اأي�سًا  كما قدم فاتورة رقم )207( ورقم )206( و)203( و)204( و)201( وقدم 

ح�سابات املوؤ�س�سة مكتوبة بخط اليد مكونة من ثالث ورقات لعام 1427هـ وقدم اأي�سًا 

دفرت  قدم  كما  ال�سغري  احلجم  من  واآخرين  املتو�سط  احلجم  من  �سلك  دفرتين 

مالحظات به بع�ص البيانات بخط اليد وذكر اأنه لي�ص لديه غري هذه امل�ستندات ثم 

اأخف عن  اأنني مل  القيوم  اإال هو احلي  اإله  ال  الذي  العظيم  باهلل  اأق�سم  قائاًل  حلف 

خ�سمي و�سريكي ومل اأغيب عن املحا�سب القانوين وال عن الدائرة اأي م�ستند ال اأ�سلي 

وال �سورة تتعلق بدعوى �سراكتي مع خ�سمي ).....( بعد ما قدمته يف هذه اجلل�سة 

واهلل العظيم واهلل العظيم واهلل العظيم ثم قامت الدائرة بتحريز امل�ستندات املقدمة 

ثم  النهائي  تقريره  بعدها  ليقدم  القانوين  املحا�سب  اإىل  الإر�سالها  اجلل�سة  هذه  يف 

وفيها  1429/11/25هـ  االأحد  يوم  جل�سة  اإىل  الق�سية  نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت 

اأو من ميثله �سرعًا  ح�سر/)...( وكياًل عن املدعي وتبني عدم ح�سور املدعى عليه 

وتبني عدم ورود التقرير املحا�سبي، وبناء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية اإىل 

املدعي  عن  )...(/وكياًل  ح�سر  وفيها  1430/1/27هـ  املوافق  ال�سبت  يوم  جل�سة 

).....(، كما ح�سر املدعى عليه اأ�سالة ).....( وت�سري الدائرة اإىل اأنه وردها خطاب 

املت�سمن  بتاريخ 1430/1/23هـ  )...(رقم )130/163(  �سركة  القانوين  املحا�سب 

اأنه مت االطالع على ما مت تزويده به من قبل الدائرة وتبني اأن تلك البيانات ي�سعب 
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فرتة  خالل  حتققت  التي  احلقيقة  لالأرباح  قطعية  نتيجة  اإىل  التو�سل  خاللها  من 

احلقيقية  البيع  اأ�سعار  وكذلك  امل�سروفات  بنود  كافة  يف  الق�سور  ظل  يف  ال�سراكة 

الدرا�سة  من  ملزيد  التاأجيل  الدائرة  قررت  والدرا�سة  االطالع  وبعد  التوجيه  ويطلب 

االثنني  يوم  اإىل جل�سة  ثم  املوافق 1430/02/23هـ  االأربعاء  يوم  اإىل جل�سة  والتاأمل 

طرف  كل  مت�سك  حيث  اأ�سالة  الدعوى  طرفا  ح�سر  وفيها  1430/3/12هـ  املوافق 

بطلباته ومذكراته واأ�سر كل منهما على ما ورد يف الئحة دعواه فاأفهمت الدائرة طريف 

الدعوى باأنه لي�ص لكل منهما اإال ميني الطرف االآخر على نفي دعوى خ�سمه، فعقب 

).....( اأنه ال يقبل بيمني ).....( لوجود اأدلة لديه هي امل�ستندات املقدمة و�سهادة 

مقدار  على  مو�سلة  بينة  الإح�سار  اأخرية  مهلة  يطلب  باأنه   ).....( فعقب  ال�سهود، 

الكميات التي ا�ستلمها )...( وبكم باعها وكم ربح فيها واأن ال�سركة انتهت بربح كذا 

ثم رفعت اجلل�سة للمداولة وبعد املداولة قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية اإىل جل�سة 

اأ�سالة، كما ح�سر )...(  املوافق 1430/3/20هـ وفيها ح�سر ).....(  الثالثاء  يوم 

وكياًل عن ).....( حيث ذكر وكيل املدعي ).....( باأنه يطلب اأجاًل نهائيًا الإح�سار 

هذه  ح�سور  ي�ستطيع  وال  مري�ص  موكله  اأن  كذلك  واأ�ساف  دعواه  على  مو�سلة  بينة 

يف  بجدة  النف�سية  ال�سحة  مب�ست�سفى  مواعيد  ق�سا�ستي  وقدم   اجلل�سات  

يف  موكله  اإح�سار  عليه  باأن  الدائرة  فاأفهمته  1430/3/25هـ  ويف  1430/3/13هـ 

اجلل�سة القادمة الأداء اليمني واإال ف�ستعده ناكاًل ثم �ساألت طريف الدعوى اأ�سالة ووكالة 

هل يطلب كل منهما ميني الطرف االآخر فاأجابا باأنه اإذا كانت م�ستنداتهما ال تكفي 
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فاإن كل منهما يطلب ميني الطرف االآخر اأ�سالة، فاأفهمت ).....( باأن عليه ح�سور 

اجلل�سة القادمة وهي باإذن اهلل تعاىل نهائية الأداء اليمني واإال عد ناكاًل حال تخلفه، 

كما اأكدت على وكيل ).....( بلزوم ح�سور موكله الأداء اليمني واإال عد ناكاًل فا�ستعدا 

الثالثاء  يوم  جل�سة  اإىل  الق�سية  نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت  عليه  وبناء  بذلك 

 ).....( اأن   ).....( ذكر  حيث  اأ�سالة  الدعوى  طرفا  ح�سر  وفيها  1430/3/27هـ 

�سريك معه بالعمل واملال حيث دفع جزء من راأ�ص املال وقام بالعمل بيعًا و�سراًء ثم 

ا�سرتجع بعد �سهرين راأ�ص ماله مع االأرباح، وذكر ).....( اأن ).....( اأي�سًا �سريك 

معه باملال والعمل اإال اأن ).....( كان يقوم مبعظم العمل بيعًا و�سراًء، وقمت اأنا ببع�ص 

اأعمال اال�ستالم والبيع واالإ�سراف لكنها قليلة مقارنة مبا قام به ).....( يف التجارة 

قام  اأنه  كما  وباعها،  راأ�ص  خم�سمائة  من  اأكرث  ا�ستلم   ).....( اأن  واأ�ساف  املذكورة 

بت�سلم حوايل مائتي األف ريال مبالغ عند بع�ص غرماء ال�سركة وال ندري عنها �سيئًا، 

راأ�سًا من  و�سبعني  وب�سعة  با�ستالم خم�سمائة  قام  فعاًل  باأنه  اأجاب   ).....( وب�سوؤال 

مو�سع  للموؤ�س�سة  الغري  لدى  ديون  ريال  األف  وت�سعني  مائة  حوايل  وا�ستح�سل  الغنم 

ال�سراكة اإال اأنه �سرف هذا املال كله يف �سداد الديون التي للغري ب�سبب هذه ال�سراكة، 

ف�ساألته الدائرة عما يثبت اأنه �سرفها يف �سداد مديونيات لل�سركة فذكر اأنه قد قدم 

خمال�سات للمحا�سب القانوين وبع�ص املبالغ �سددها للغري كا�ص وطلب مهلة الإح�سار 

ما يثبت ذلك مع بيان بباقي مديونيات ال�سراكة للغري، ب�سبب هذه ال�سراكة؛ الأنه كان 

الدعوى �سرورة ح�سور كل  الدائرة على طريف  فاأكدت  اأي�سًا،  العمل  �سريكًا معه يف 
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منهما اجلل�سة القادمة واأن من مل يح�سر ف�سيعد ناكاًل عن اليمني و�سيحكم عليه بناء 

اإىل  الق�سية  تاأجيل نظر  الدائرة  وبناء عليه قررت  النكول فا�ستعدا باحل�سور،  على 

جل�سة هذا اليوم وفيها ح�سر طرفا الدعوى اأ�سالة حيث اأفهمت الدائرة الطرفني باأن 

لكل منهما ميني االآخر على اأن ال�سراكة التي كان يعمالن فيها بينهم يف جتارة االأغنام 

خا�سرة ومل تربح ومل يبق باأيديهما منها اأي مبلغ ال من راأ�ص املال وال من االأرباح واأن 

كل منهما مل يغ�ص ومل يدل�ص ومل يخف على �سريكه اأي �سيء ال من االأعيان وال من 

االأرباح وال من راأ�ص املال واأنه مل يبق يف ذمة اأي منهما لالآخر اأي مبلغ مايل مما يتعلق 

بهذه ال�سراكة واأن كاًل منهما ال يعلم عن خ�سارة االآخر ثم عر�ست عليهما الدائرة اأن 

يربئ كل منهما االآخر ويحلله ويبيحه هلل تعاىل وطلبًا ملر�ساته كما بينت لهما مغبة 

اليمني وحذرتهما من عاقبة اليمني الكاذبة يف الدنيا واالآخرة فاأ�سر كل منهما على 

طلب ميني االآخر ثم كررت الدائرة اليمني املطلوبة على الطرفني فرف�سا كل منهما 

ا�ستدعتهم  ثم  مهلة  الدائرة  فاأعطتهم  قبله  االآخر  حتليف  منهما  كل  وطلب  احللف 

للمرة  اليمني  اأداء  عليهم  فكررت  منهما  اأي  يحلف  فلم  اليمني  اأداء  عليهما  وكررت 

الثالثة فاأ�سر كل منهما على اأن يبداأ االآخر، فرفعت اجلل�سة للمداولة. 

وحيث اإن ).....( رفع دعواه على ).....( ذاكرًا اأن ال�سراكة التي كانت قائمة بينهما 

قد اآلت اإىل اخل�سارة ومطالبًا اإياه اأن يتحمل معه ن�سف خ�سارة ال�سراكة كونه كان 
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�سريكًا معه يف املال والعمل اأي اأن �سراكتهما كانت �سركة عنان، وملا كان املدعى عليه 

العمل  من  االأكرب  باجلزء  قام  قد   ).....( اأن  على  وي�سر  ال�سراكة  بخ�سارة  يقر  ال 

بتقدمي   ).....( ويطالب  االآخرين  ال�سركاء  بقية  ومن  منه  كاماًل  املال  راأ�ص  وت�سلم 

ك�سف يبني حركة ال�سراكة ومال راأ�ص املال واأرباحه، وحيث اإنه بالنظر اإىل ال�سراكة 

جند اأن حملها اال�ستغال با�سترياد وبيع االأغنام حتت م�سمى موؤ�س�سة ).....(، وجند 

اأن اأطراف ال�سراكة على ق�سمني/االأول: �سركة عنان طرفاها هم ).....( و).....( 

باإقرار طريف الدعوى وب�سهادة ال�سهود واملخل�ص اجلمركي، والثاين �سركة م�ساربة 

واإذا  ال�سركاء )...(،  بقية  الثاين هم  االأول هم ).....( و).....(، وطرفها  طرفها 

تبني هذا فاإن ال�سريك امل�سارب يف حال خ�سارة ال�سراكة يخ�سر العامل عمله، ويخ�سر 

يثبت هنا،  تعدى وهو ما مل  اأو  العامل قد فرط  اأن  يثبت  راأ�ص ماله ما مل  امل�سارب 

لي�ص  الأنه  يتحملها؛  فاإنه  املال  راأ�ص  تتجاوز  خ�سارة  العامل  ادعى  اإذا  فاإنه  وبالتايل 

ماأذونًا له يف التجارة والبيع وال�سراء باأكرث من راأ�ص املال وال يحق له مطالبة ال�سريك 

االآخر باأن يتحمل معه جزءًا من اخل�سارة؛ الأنه مفرط يف جتاوز راأ�ص املال ومل يوؤذن 

اأن يطالب ).....( بتحمل ن�سف اخل�سارة كونه كان هو  اأنه ال يحق له  له فيه، كما 

امل�ستلم لراأ�ص املال من امل�ساربني االآخرين، كما اأنه مل يثبت اأنه كان مفو�سًا بالبيع 

وال�سراء باأكرث من راأ�ص املال. 

وحيث اإن غاية ما يدعيه ).....( على ).....( هو اأن ال�سراكة حققت ربحًا ويطلب من 

املدعى عليه ).....( اأن يبني مال راأ�ص املال واأرباحه، وحيث دفع ).....( باخل�سارة 
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الذين  ال�سهود  اأن  كما  دعواه،  اإثبات   ).....( ي�ستطع  مل  وحيث  ذلك،  على  واأ�سر 

اأح�سرهم مل تكن �سهادتهم مو�سلة كونها تتحدث عن حال ال�سراكة يف مرحلة من 

باملال وبع�سهم ال زال فهو متهم  اأن بع�سهم كان �سريكًا  مراحلها ال يف نهايتها كما 

بل اإن �سهادتهم اأثبتت اأن كاًل من ).....( و).....( كان يت�سلم االأموال ويقوم بالبيع 

واال�سترياد، وبالتايل فاإنه ال تقبل �سهادة هوؤالء على اأي من طريف الدعوى لكون كل 

منهما يجر اإىل نف�سه نفعًا، كما اأن اإقرار املدعى عليه ).....( �سمنًا باأرباح لل�سريك 

اأن  على  دلياًل  يكفي  ال  املال  راأ�ص  عن  زائدة  له  �سددها  التي  املبالغ  مبوجب   )...(

ال�سراكة بني طريف الدعوى مل يكن ماآلها يف النهاية اإىل اخل�سارة، اإذ العربة بال�سراكة 

هو نهايتها بغ�ص النظر عما حتققه من اأرباح اأو خ�سائر يف بع�ص مراحلها، كما اأن 

فاإنها دعوى مل  املوؤ�س�سة )ال�سركاء(  باأموال  تاجر مع )...(  باأنه  دعواه على )...( 

ا�ستورد كمية  املدعى عليه قد  اأن  اإثباته هو  القاطعة، وغاية ما ميكن  بالبينة  يثبتها 

من االأغنام عن طريق موؤ�س�سة )...( وقد ن�ص الفقهاء على اأن امل�سارب اإذا ادعى 

اأنه قام بعملية م�ساربة منف�سلة عن راأ�ص مال امل�سارب فاإنه ي�سدق يف ذلك بيمينه، 

واأن له ذلك اإال اإذا ن�ص يف العقد على املنع منه، وهو ما ال ميكن اجلزم به هنا يف 

ظل غياب عقد مكتوب يت�سمن التزامات كل طرف، كما اأن ال�سراكة مل تكن موثقة 

اأن امل�ستندات لدى الطرف  ب�سجالت ودفاتر منتظمة وكل من طريف الدعوى يدعي 

االآخر، وقد حلف كل منهما اأنه مل يخف اأي م�ستند يتعلق بال�سراكة، وحيث اإنه باإحالة 

طريف الدعوى اإىل جهة خربة اأعلن اخلبري اأنه ال ميكن باأية حال الو�سول اإىل نتيجة 



1122

الكافية، وملا كان االأمر  ال�سركة ربحًا وخ�سارة لعدم وجود امل�ستندات  قاطعة يف مال 

كذلك فاإنه مل يبق ل�ساحب راأ�ص املال اإال اأن ياأخذ ميني العامل على اأن ال�سراكة قد 

اآلت اإىل اخل�سارة وبالتايل يخ�سر امل�سارب راأ�ص ماله ويخ�سر العامل عمله، وحيث تبني 

ذلك فقد اأفهمت الدائرة اأنه لي�ص الأي من طريف الدعوى اإال ميني الطرف االآخر على 

اأن ال�سراكة التي كان يعمالن فيها يف جتارة االأغنام خا�سرة ومل تربح ومل يبق باأيديهما 

منها اأي مبلغ ال من راأ�ص املال وال من االأرباح واأن كل منهما مل يغ�ص ومل يدل�ص ومل 

يخف على �سريكه اأي �سيء ال من االأعيان وال من االأرباح وال من راأ�ص املال واأنه مل يبق 

يف ذمة اأي منهما لالآخر اأي مبلغ مايل مما يتعلق بهذه ال�سراكة واأن كاًل منهما ال يعلم 

عن خ�سارة االآخر اإال اأنهما رف�سا اأداء اليمني وتهربا منها، وحيث كان االأمر كذلك؛ 

فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�ص دعوى كل منهما على االآخر لعدم ثبوتها. 

يف  االآخر  �ضد  و).....(   ).....( من  كل  دعوى  برف�س  الدائرة:  حكمت  لذلك 

ملا هو  لعام 1427هـ  لعام 1427هـ ورقم )2/5047/ق(  رقم )2/3214/ق(  الدعويني 

مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، 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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52/د/جت/15لعام 
وكالة جتارية - 167/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

389وكالة ح�ضرية

1/645/ق لعام 
1425هـ

103/د/جت/1لعام 
وكالة جتارية - 293/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

401ف�ضخ الوكالة

2/3487/ق لعام 
1424هـ

231/د/جت/9 لعام 
349/اإ�س/3 لعام 1431هـ1429هـ

عقد وكالة 
بالعمولة 

-ا�ضتحقاق العمولة
420

2/1981/ق لعام 
1428هـ

345/د/جت/13 لعام 
عقد امتياز - تنازل 394/اإ�س/3 لعام 1431هـ1430هـ

440عن امتياز

2/1431/ق لعام 
1426هـ

239/د/جت/10لعام 
874/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

وكالة جتارية- 
تعوي�س عن ف�ضخ 

الوكالة
449

1/2221/ق لعام 
1429هـ

110/د/جت/7 لعام 
705/اإ�س/3 لعام1431هـ1431هـ

وكالة جتارية 
-تعوي�س عن ف�ضخ 

الوكالة
458

2/3297/ق لعام 
1427هـ

45/د/جت/10لعام 
330/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

وكالة  توزيع - 
تعوي�س عن ف�ضخ 

العقد
470

3/1905/ق لعام 
1428هـ

15/د/جت/15لعام 
عقد ت�ضغيل - 188/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

480جتديد العقد



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة

2/4239/ق لعام 
1427هـ

21/د/جت/10لعام 
1080/اإ�س/7لعام1431هـ1430هـ

�ضركة-حق 
ال�ضريك باالطالع 

على ح�ضابات 
ال�ضركة

491

2/3765/ق لعام 
1425هـ

118/د/جت/9 لعام 
�ضركة حما�ضة- 1236/اإ�س/7 لعام1431هـ1429هـ

498اإثبات �ضراكة

5/640/ق لعام 
1430هـ

203/د/جت/21 لعام 
1290/اإ�س/7 لعام1431هـ1430هـ

�ضركة حما�ضة- 
طلب اإعادة راأ�س 

املال
514

1/456/ق لعام 
1427هـ

144/د/جت/6 لعام 
1297/اإ�س/7 لعام1431هـ1429هـ

�ضركة حما�ضة 
- الذمة املالية 

ال�ضركة
518

2/5305/ق لعام 
1428هـ

55/د/جت/12لعام 
�ضركة حما�ضة - 1726/اإ�س/7 لعام1431هـ1431هـ

556حتويل ال�ضركة

2/5615/ق لعام 
1430هـ

24/د/ ف/جت/ 
�ضركة حما�ضة - 1710/اإ�س/7 لعام1431هـ18لعام 1431هـ

571حتويل ال�ضركة

2/4429/ق لعام 
1427هـ

30/د/جت/8لعام 
�ضركة م�ضاهمة - 987/اإ�س/7لعام 1431هـ1430هـ

574اكتتاب

7/617/ق لعام 
1429هـ

121/د/جت/33 لعام 
�ضركة م�ضاهمة - 1704/اإ�س/7 لعام 1431هـ1429هـ

585اكتتاب

2/1709/ق لعام 
1426هـ

160/د/جت/10لعام 
742/اإ�س/7 لعام 1431هـ1426هـ

�ضركة - حق 
ال�ضركاء باالطالع 

على م�ضتندات 
ال�ضركة

592

3/535/ق لعام 
1426هـ

159/د/جت/15لعام 
835/اإ�س/7لعام 1431هـ1429هـ

1- �ضركة - حق 
ال�ضريك باالطالع 

على ميزانية 
ال�ضركة 2- حرا�ضة 

ق�ضائية

608



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة

3/2028/ق لعام 
1429هـ

274/د/جت/16 لعام 
927/اإ�س/7 لعام 1431هـ1429هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية حمدودة 

- �ضراء ح�ضة 
�ضريك

630

3/1129/ق لعام 
1426هـ

130/د/جت/15لعام 
838/اإ�س/7 لعام 1431هـ1429هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية حمدودة 
- م�ضوؤولية املدير

640

3/1519/ق لعام 
1427هـ

80/د/جت/15لعام 
1179/اإ�س/7 لعام1431هـ1427هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

حمدودة- اإثبات 
�ضراكة

665

2/3974/ق لعام 
1426هـ

162/د/جت/14لعام 
861/اإ�س/7 لعام1431هـ1429هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية حمدودة 

- ت�ضفية
706

3/1429/ق لعام 
1428هـ

174/د/جت/15لعام 
1252/اإ�س/7 لعام1431هـ1430هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية حمدودة 

- ت�ضفية
713

2/2840/ق لعام 
1424هـ

54/د/جت/10 لعام 
1756/اإ�س/7 لعام 1431هـ1430هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية حمدودة 
- تعوي�س عن عزل 

مدير

729

1/34/ق لعام 
1429هـ

349/د/جت/27 لعام 
205/اإ�س/7 لعام 1431هـ1429هـ

1ــ �ضركة - متثيل 
ال�ضركة - 2ــ طلب 
�ضرف اأرباح - 3ــ 
تنازل عن ح�ضة 
�ضريك - دعوى 

منظورة

736

3/1111/ق لعام 
1428هـ

171/د/جت/15لعام 
�ضركة- �ضراكة 209/اإ�س/7 لعام 1431هـ1429هـ

742موؤقتة

2/6458/ق لعام 
1428هـ

7/د/جت/13لعام 
�ضركة - اإثبات 1309/اإ�س/7 لعام1431هـ1431هـ

764ال�ضركة



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة
1/4065/ق 
لعام1426هـ، 

3/947/ق لعام 
1427هـ،3/1298/ق 

لعام 1427هـ

66/د/جت/15لعام 
1705/اإ�س/7 لعام 1431هـ1431هـ

1ــ �ضركة - اإثبات و 
ت�ضفية �ضراكة 2ــ 
حرا�ضة ق�ضائية - 

�ضروطها

769

7/1477/ق لعام 
1429هـ

340/د/جت/33 لعام 
�ضركة - اإثبات 1843/اإ�س/7 لعام 1431هـ1430هـ

781�ضراكة يف ح�ضة

3/226/ق لعام 
1429هـ

153/د/جت/15لعام 
�ضركة - بيع ح�ضة 997/اإ�س/7 لعام 1431هـ1430هـ

793يف �ضركة

1/1105/ق لعام 
1429هـ

50/د/جت/7لعام 
1330/اإ�س/7لعام1431هـ1430هـ

1ــ �ضركة - بيع 
ح�ضة 2ــ اأتعاب 

حماماة -مناط 
ا�ضتحقاقها

811

1/8280/ق لعام 
1429هـ

24/د/جت/4لعام 
�ضركة - ادعاء غنب 1632/اإ�س/7لعام 1431هـ1431هـ

819يف بيع اأ�ضهم

1/3773/ق لعام 
1430هـ

104/د/جت/6 لعام 
837�ضركة - بيع اأ�ضهم1688/اإ�س/7 لعام 1431هـ1431هـ

2/148/ق لعام 
1431هـ

5/د/جت/9لعام 
�ضركة  - ادعاء غنب 1773/اإ�س/7لعام1431هـ1431هـ

844يف بيع

2/756/ق لعام 
1425هـ

47/د/جت/10لعام 
1195/اإ�س/7 لعام 1431هـ1430هـ

1ـ �ضركة -  
م�ضوؤولية ال�ضريك 

2ـ دعوى - �ضبق 
الف�ضل بالدعوى

850

2/5237/ق لعام 
1428هـ

264/د/جت/10لعام 
�ضركة - تعوي�س 1695/اإ�س/7 لعام1431هـ1430هـ

870عن ربح فائت

2/1161/ق لعام 
1429هـ

56/د/جت/8 لعام 
�ضركة - امل�ضوؤولية 1708/اإ�س/7 لعام 1431هـ1430هـ

877عن اخل�ضارة



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة

1/1076/ق لعام 
1428هـ

12/د/جت/27لعام 
1352/اإ�س/7 لعام 1431هـ1430هـ

1ـ دعوى - �ضرط 
ال�ضفة 2ـ �ضركة 

-ت�ضفية 3ــ 
خطاب �ضمان 

بنكي- انتهاء املدة 
4ــ اأتعاب حماماة - 
�ضروط ا�ضتحقاقها

882

3/900/ق لعام 
1429هـ

5/د/جت/17لعام 
887�ضركة - تخارج1457/اإ�س/7 لعام 1431هـ1430هـ

3/751/ق لعام 
1426هـ

239/د/جت/15لعام 
893�ضركة- ت�ضفية1444/اإ�س/7 لعام 1431هـ1429هـ

2/3480/ق لعام 
1428هـ

194/د/جت/11لعام 
1604/اإ�س/7 لعام1431هـ1429هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية حمدودة 

- ت�ضفية
911

2/5630/ق لعام 
1428هـ

128/د/جت/30 لعام 
1647/اإ�س/7 لعام1431هـ1429هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية حمدودة 

- ت�ضفية
916

2/5759/ق لعام 
1428هـ

510/د/جت/9 لعام 
923�ضركة- ف�ضخ عقد1672/اإ�س/7 لعام 1431هـ1429هـ

4/459/ق لعام 
1429هـ

95/د/جت/18لعام 
�ضركة م�ضاربة - 200/اإ�س/7 لعام 1431هـ1429هـ

937يد امل�ضارب

1/2423/ق لعام 
1424هـ

223/د/جت/2/لعام 
�ضركة - تنازل عن 292/اإ�س/7/لعام1431هـ1430هـ

940عالمة جتارية

1/939/ق لعام 
1429هـ

397/د/جت/3 لعام 
�ضركة م�ضاربة - 1013/اإ�س/7 لعام 1431هـ1429هـ

953ادعاء اخل�ضارة

2/3399/ق لعام 
1429هـ

76/د/جت/13 لعام 
�ضركة م�ضاربة - 832/اإ�س/ 7 لعام 1431هـ1430هـ

963اقرتا�س امل�ضارب

2/4263/ق لعام 
1429هـ

169/د/جت/13لعام 
�ضركة م�ضاربة-  958/اإ�س/7 لعام 1431هـ1429هـ

969م�ضاربة يف اأ�ضهم

1/2290/ق لعام 
1428هـ

293/د/جت/27 لعام 
�ضركة م�ضاربة-  415/اإ�س/7 لعام1431هـ1429هـ

975م�ضاربة يف اأ�ضهم-



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة
2/1750/ق لعام 

1428هـ
145/د/جت/9 لعام 

�ضركة م�ضاربة - 1302/اإ�س/7 لعام 1431هـ1429هـ
989م�ضاربة يف اأ�ضهم

4/1467/ق لعام 
1429هـ

175/د/جت/18لعام 
�ضركة م�ضاربة - 1568/اإ�س/7 لعام 1431هـ1430هـ

997م�ضاربة يف اأ�ضهم

2/5926/ق لعام 
1429هـ

17/د/جت/14لعام 
�ضركة م�ضاربة - 1574/اإ�س/7 لعام 1431هـ1430هـ

1003م�ضاربة يف اأ�ضهم

2/3241/ق لعام 
1428هـ

152/د/جت/11لعام 
995/اإ�س/7لعام 1431هـ1429هـ

1ــ �ضركة م�ضاربة  
- ت�ضليم مال 

امل�ضاربة الآخر 2ــ 
تعوي�س - �ضروط 

قبول الدعوى.

1009

1/5531/ق لعام 
1429هـ

376/د/جت/27 لعام 
�ضركة م�ضاربة- 989/اإ�س/7 لعام 1431هـ1429هـ

1016ادعاء اخل�ضارة

3/308/ق لعام 
1427هـ

271/د/جت/16لعام 
�ضركة م�ضاربة - 1292/اإ�س/7 لعام 1431هـ1429هـ

1021اإثبات �ضراكة

2/2595/ق لعام 
1429هـ

1021/د/
1456/اإ�س/7 لعام 1431هـجت/12لعام 1429هـ

�ضركة م�ضاربة - 
طلب اإعادة راأ�س 

املال
1030

7/1314/ق لعام 
1429هـ

160/د/جت/33 لعام 
1556/اإ�س/7لعام1431هـ1430هـ

�ضركة م�ضاربة - 
طلب اإعادة راأ�س 

املال
1038

5/1397/ق لعام 
1429هـ

187/د/جت/21 لعام 
�ضركة م�ضاربة- 1485/اإ�س/7 لعام1431هـ1430هـ

1045خمال�ضة

7/730/ق لعام 
1430هـ

338/د/جت/33 لعام 
1576/اإ�س/7 لعام 1431هـ1430هـ

�ضركة م�ضاربة - 
طلب اإعادة راأ�س 

املال
1048

2/1693/ق لعام 
1426هـ

559/د/جت/9 لعام 
�ضركة م�ضاربة - 1627/اإ�س/7 لعام 1431هـ1430هـ

1052انتهاء املدة

7/456/ق لعام 
1430هـ

317/د/جت/33 لعام 
�ضركة م�ضاربة - 1703/اإ�س/7 لعام 1431هـ1430هـ

1064خ�ضارة



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة
2/5008/ق لعام 

1430هـ
169/د/جت/11لعام 

�ضركة م�ضاربة - 1831/اإ�س/7 لعام 1431هـ1431هـ
1070خمال�ضة

2/3196/ق لعام 
1429هـ

47/د/ف/
1314/اإ�س/7 لعام 1431هـجت/18لعام 1430هـ

�ضركة م�ضاربة 
- ت�ضغيل مال 
امل�ضاربة لدى 

اآخرين

1078

3/769/ق لعام 
1427هـ

18/د/جت/15لعام 
�ضركة م�ضاربة - 1707/اإ�س/7 لعام 1431هـ1431هـ

1084ادعاء اخل�ضارة

2/2185/ق لعام 
1430هـ

116/د/جت/12لعام 
�ضركة م�ضاربة - 1742/اإ�س/7 لعام 1431هـ1431هـ

1094وفاة امل�ضارب

2/3214/ق لعام 
1427هـ 2/5047/ق 

لعام 1427هـ

308/د/جت/9 لعام 
1350/اإ�س/7 لعام 1431هـ1430هـ

�ضركة عنان 
وم�ضاربة - ادعاء 

اخل�ضارة
1099

1/4301/ق لعام 
1425هـ

600/د/جت/2لعام 
عقد بيع �ضيارات - 15/اإ�س/3 لعام 1431هـ1429هـ

1129ف�ضخ العقد

5/121/ق لعام 
1429هـ

201/د/جت/21لعام 
1146عقد بيع - اإقرار70/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

3/169/ق لعام 
1428هـ

250/د/جت/15لعام 
عقد بيع - االإيجاب 342/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1150والقبول

2/5472/ق لعام 
1428هـ

298/د/جت/8 لعام 
91/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

عقد بيع - 
م�ضادقة على 

الر�ضيد
1162

3/364/ق لعام 
1427هـ

28/د/جت/15لعام 
عقد بيع - بيع 130/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1170التق�ضيط

1/2714/ق لعام 
1429هـ

74/د/جت/7 لعام 
عقد بيع - ك�ضف 139/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1183ح�ضاب

1/5006/ق لعام 
1428هـ

83/د/جت/6 لعام 
عقد بيع - 202/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1189م�ضادقة

2/4943/ق لعام 
1430هـ

106/د/جت/19لعام 
1194عقد بيع - حوالة97/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة
2/826/ق لعام 

1428هـ
23/د/جت/30 لعام 

عقد بيع - �ضرط 174/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ
1203الت�ضريف.

2/911/ق لعام 
1429هـ

66/د/جت/30 لعام 
عقد بيع - بيع 219/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1211معلق على �ضرط

2/3390/ق لعام 
1424هـ

431/د/جت/9 لعام 
عقد بيع - تفوي�س 275/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1222العمل

3/976/ق لعام 
1429هـ

25/د/جت/15لعام 
عقد بيع - ربا 695/اإ�س/3 لعام1431هـ1431هـ

1244الن�ضيئة

5/1048/ق لعام 
1430هـ

212/د/جت/21 لعام 
1254عقد بيع - تدلي�س285/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

2/3339/ق لعام 
1430هـ

318/د/جت/13لعام 
عقد بيع - اخللف 332/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1258يف ال�ضفة

1/28/ق لعام 
1429هـ

4/د/جت/27 لعام 
عقد بيع - خيار 479/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1263العيب

2/1230/ق لعام 
1430هـ

126/د/جت/13لعام 
عقد بيع - خيار 840/اإ�س/3 لعام1431هـ1431هـ

1278العيب

1/4146/ق لعام 
1426هـ

267/د/جت/4 لعام 
عقد بيع - ت�ضليم 392/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1284املبيع

2/6587/ق لعام 
1428هـ

235/د/جت/30 لعام 
433/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1ــ عقد بيع - بيع 
بالتق�ضيط 2ــ 

اخت�ضا�س- عقار
1291

2/2451/ق لعام 
1428هـ

227/د/جت/14لعام 
عقد بيع - 439/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1300ال�ضروط يف البيع

1/7851/ق لعام 
1429هـ

158/د/جت/7 لعام 
481/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1ــ عقد بيع - لزوم 
العقد 2ــ طلبات 
مقابلة- �ضلطة 

الدائرة التقديرية

1308

2/1982/ق لعام 
1425هـ

76/د/جت/11لعام 
عقد بيع - بيع 516/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1315باالأجل

1/1623/ق لعام 
1429هـ

321/د/جت/27لعام 
عقد توريد  - 49/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1323توريد من الباطن



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة
2/4851/ق لعام 

1428هـ
112/د/جت/9لعام 

عقد توريد - 434/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ
1334م�ضوؤولية املورد

1/3215/ق لعام 
1429هـ

409/د/جت/3 لعام 
عقد توريد - 26/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1346تعوي�س

1/93/ق لعام 
1428هـ

301/د/جت/27لعام 
عقد توريد - اإقرار 74/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1353�ضمني

6/379/ق لعام 
1429هـ

4/د/جت/24لعام 
170/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

عقد توريد 
-م�ضادقة على 

الر�ضيد
1366

1/4241/ق لعام 
1429هـ

105/د/جت/5لعام 
عقد توريد - ك�ضف 208/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1376ح�ضاب

1/1269/ق لعام 
1430هـ

98/د/جت/5/لعام 
عقد توريد - ك�ضف 247/اإ�س/3/لعام1431هـ1430هـ

1386ح�ضاب

3/505/ق لعام 
1429هـ

91/د/جت/17لعام 
عقد توريد - 279/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1390اإيجاب وقبول

1/799/ق لعام 
1428هـ

105/د/جت/7لعام 
636/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

عقد توريد 
-  حم�ضر تقييم 

وت�ضليم
1396

1/943/ق لعام 
1429هـ

223/د/جت/6لعام 
1406عقد توريد- اإقرار344/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1/2720/ق لعام 
1427هـ

392/د/جت/1لعام 
عقد توريد - 405/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1411ال�ضروط يف العقد

1/1162/ق لعام 
1428هـ

13/د/جت/27لعام 
عقد توريد - 543/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1423تكييف العقد

2/1987/ق لعام 
1429هـ

347/د/جت/13لعام 
794/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1ــ عقد توريد 
- تكييف العقد 

2ــ �ضرط جزائي - 
�ضروط ا�ضتحقاقه

1439



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة

2/4948/ق لعام 
1426هـ

43 د/جت/10لعام 
149/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1ــ عقد توريد - 
اإقرار كتابي 2ــ 

اخت�ضا�س والئي- 
�ضفة التاجر 3ــ 

اخت�ضا�س مكاين 
- توقيت الدفع به

1447

1/4193/ق لعام 
1428هـ

99/د/جت/7لعام 
218/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1ــ عقد توريد - 
توريد من الباطن 
2ــ اأتعاب املحاماة- 
�ضروط ا�ضتحقاقها

1455

1/772/ق لعام 
1430هـ

136/د/جت/5لعام 
1462عقد توريد - اإقرار306/اإ�س/3 لعام1431هـ1430 هـ

1/4930/ق لعام 
1427هـ

91/د/جت/4لعام 
عقد توريد - اإقرار 211/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1467الوكيل

3/636/ق لعام 
1428هـ

245/د/جت/15لعام 
1472عقد توريد - اإقرار447/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

2/268/ق لعام 
1428هـ

467/د/جت/9لعام 
578/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

عقد توريد - 
م�ضادقة على 

الر�ضيد
1483

3/1377/ق لعام 
1430هـ

80/د/جت/15لعام 
1496عقد توريد - اإقرار678/اإ�س/3 لعام1431هـ1431هـ

2/3328/ق لعام 
1426هـ

18/د/جت/10لعام 
114/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

عقد توريد - اإقرار 
و�ضهادة امل�ضرف 

على امل�ضروع
1503

3/1057/ق لعام 
1427هـ

21/د/جت/15لعام 
عقد توريد - 657/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1523اأعمال غري منفذة

1/4599/ق لعام 
1428هـ

41/د/جت/27لعام 
1537�ضم�ضرة - اإقرار230/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

3/1629/ق لعام 
1427هـ

161/د/جت/15لعام 
�ضم�ضرة - و�ضاطة 721/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1541يف �ضراء عقد

رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة



3/514/ق لعام 
1428هـ

78/د/جت/16لعام 
�ضم�ضرة - �ضروط 797/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1553ا�ضتحقاق العمولة

1/4508/ق 
لعام1426هـ، 

1/1783/ق لعام 
1428هـ

219/د/جت/2 لعام 
357/اإ�س/3 لعام 1431هـ1430هـ

1ــ عقد ترخي�س 
با�ضتخدام عالمة 

جتارية - ف�ضخ 
العقد 2ــ تعوي�س 

- تعوي�س عن 
ت�ضهري

1567

3/158/ق لعام 
1428هـ

249/د/جت/15لعام 
73/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

عقد مقاولة - 
التاأخر يف تنفيذ 

العقد
1591

2/3847/ق لعام  
1426هـ

219/د/جت/10لعام 
عقد مقاولة - 145/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1598اإقرار

2/6473/ق لعام 
1429هـ

67/د/جت/8 لعام 
عقد مقاولة - 191/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1611م�ضادقة

3/1354/ق لعام 
1428هـ

128/د/جت/15لعام 
254/اإ�س/3 لعام 1431هـ1430هـ

1ــ عقد مقاولة 
-  مقاولة من 

الباطن 2ــ �ضمان 
بنكي - �ضروط 

ا�ضرتداده

1618

2/1316/ق لعام 
1430هـ

253/د/جت/13لعام 
عقد مقاولة - 274/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1631مقاولة من الباطن

1/1516/ق لعام 
1426هـ

331/د/جت/1لعام 
عقد مقاولة - 264/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1635مقاولة من الباطن

1/2548/ق لعام 
1428هـ

187/د/جت/5 لعام 
عقد مقاولة - 403/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1645مقاولة من الباطن

1/2049/ق لعام 
1424هـ

1197/د/جت/2لعام 
411/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1ــ عقد مقاولة- 
مقاولة من الباطن 

2ــ �ضمان بنكي 
-رفع الدعوى قبل 
االأوان 3ــ دعوى- 
الطلبات اخلتامية

1657

رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة



1/162/ق لعام 
1423هـ

241/د/جت/4 لعام 
عقد مقاولة - 413/اإ�س/3 لعام 1431هـ1428هـ

1701مقاولة من الباطن

1/1531/ق لعام 
1427هـ

255/د/جت/4 لعام 
عقد مقاولة - 427/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1709مقاولة من الباطن

1/1152/ق لعام 
1419هـ

469/د/جت/3 لعام 
عقد مقاولة - 463/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1719مقاولة من الباطن

2/3825/ق لعام 
1425هـ

76/د/جت/9 لعام 
عقد مقاولة - 509/اإ�س/3 لعام 1431هـ1430هـ

1738ف�ضخ العقد

1/2221/ق لعام 
1425هـ

120/د/جت/2لعام 
553/اإ�س/3 لعام1431هـ1428هـ

1ــ عقد- مقاولة 
من الباطن 2ــ 
دعوى - �ضفة

1749

3/2026/ق لعام 
1428هـ

134/د/جت/17لعام 
598/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1ــ عقد مقاولة - 
مقاولة من الباطن 

2ــ تعوي�س - 
تعوي�س عن ف�ضخ 

العقد 3ــ اأتعاب 
املحاماة - �ضروط 

ا�ضتحقاقها

1788

1/264/ق لعام 
1425هـ، 1/5297/ق 

لعام 1425هـ

112/د/جت/4 لعام 
عقد مقاولة - 780/ا�س/3 لعام1431هـ1430هـ

1804مقاولة من الباطن

1/4530/ق لعام 
1425هـ

1172/د/جت/2 لعام 
عقد �ضيانة - 838/اإ�س/3 لعام 1431هـ1429هـ

1850اإقرار وم�ضادقة

2/د/جت/16لعام 3/4/ق لعام 1429هـ
عقد مقاولة - 893/ا�س/3 لعام1431هـ1431هـ

1864مقاولة من الباطن

1/5467/ق لعام 
1427هـ

369/د/جت/27لعام 
عقد نقل - 52/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1879م�ضوؤولية الناقل

1/493/ق لعام 
1426هـ

299/د/جت/1لعام 
عقد نقل - نقل 117/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1894بري

1/4987/ق لعام 
1427هـ

207/د/جت/5لعام 
عقد نقل - نقل 355/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1913بري

رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة



1/4396/ق لعام 
1427هـ

1137/د/جت/2لعام 
عقد نقل - 391/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1922م�ضوؤولية الناقل

2/5161/ق لعام 
1426هـ

165/د/جت/11لعام 
جتارة بحرية - 7/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1937نقل بحري

2/505/ق لعام 
1428هـ

368/د/جت/9لعام 
عقد نقل - نقل 124/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1945بحري

3/688/ق لعام 
1424هـ

183/د/جت/15لعام 
عقد نقل - نقل 221/اإ�س/3 لعام1431هـ1429هـ

1957بحري

2/4250/ق لعام 
1426هـ

77/د/جت/11لعام 
عقد نقل - نقل 290/اإ�س/3لعام1431هـ1430هـ

1992بحري

1/1074/ق لعام 
1430هـ

41/د/جت/4 لعام 
477/اإ�س/3 لعام1431هـ1431هـ

عقد بيع بحري 
- �ضمول العقد 

لل�ضحن
1998

1/1297/ق لعام 
1430هـ

133/د/جت/ف/6 
752/اإ�س/3 لعام 1431هـلعام 1431هـ

عقد اإنتاج عمل 
تليفزيوين - عقد  

من الباطن
2007

2/3396/ق لعام 
1426هـ

79/د/جت/11 لعام 
508/اإ�س/3 لعام 1431هـ1430هـ

عقد تاأجري موقع 
اإعالين - �ضروط 

العقد
2012

1/2550/ق لعام 
1425هـ

130/د/جت/4 لعام 
654/اإ�س/3 لعام 1431هـ1430هـ

عقد دعاية واإعالن 
- العقد املت�ضمن 

للمحرم
2022

1/3400/ق لعام 
1426هـ

99/د/جت/6لعام 
مكاتب جتارية - 717/اإ�س/3 لعام1431هـ1431هـ

2039تخلي�س جمركي

2/652/ق لعام 
1428هـ

35/د/جت/9/لعام 
1254/اإ�س/7/لعام1431هـ1431هـ

التما�س اإعادة 
النظر- �ضروط 

االلتما�س -
2049

2/1097/ق لعام 
1431هـ

125/د/جت/13لعام 
648/اإ�س/3لعام1431هـ1431هـ

التما�س اإعادة 
النظر - �ضروط 

االلتما�س
2060

رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة



2/4939/ق 
لعام1426هـ

66/د/
823/اإ�س/3 لعام1431هـجت/14لعام1431هـ

التما�س اإعادة 
النظر - فوات 

ميعاد االعرتا�س
2063

1/2437/ق لعام 
1428هـ

333/د/جت/2لعام 
التما�س اإعادة 878/اإ�س/3 لعام1431هـ1430هـ

2070النظر- �ضلح

2/3564/ق لعام 
1428هـ

203/د/جت/14لعام 
352/اإ�س/3لعام1431هـ1429هـ

تعوي�س - 
م�ضروفات 

الدعوى
2077



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
420 ، 640اأتعاب خربة

اأتعاب حماماة
 1645 ، 1618 ، 1496 ، 1455 ، 1284 ، 882 ، 811 ، 7

1804 ، 1788 ،
179اأتعاب حمكمني

498 ، 665 ، 764 ، 769 ، 781 ، 1021اإثبات �ضراكة
449اإثبات وكالة

1045احت�ضاب الربح من راأ�س املال
480االإخطار بعدم جتديد العقد

41اإدارة حمفظة اأ�ضهم.
953 ، 989 ، 1016 ، 1084 ، 1099ادعاء خ�ضارة
1462ادعاء عيب

1030ادعاء و�ضاطة
736 ، 893 ، 969 ، 997 ، 1045اأرباح

اأركان التعوي�س
 ، 1523 ، 1423 ، 1346 ، 1150 ، 940 ، 449 ، 389

1804
706 ، 713 ، 916اأ�ضباب الت�ضفية

811ا�ضتقالل الذمة املالية لل�ضركة
1598ا�ضتقالل الذمم املالية

1038اإ�ضقاط عري�ضة االعرتا�س



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

اأ�ضهم
 997 ، 989 ، 975 ، 969 ، 837 ، 819 ، 585 ، 302 ، 41

1003 ،
ا�ضتمال عري�ضة الدعوى على حمل اإقامة 

139 ، 142املدعى عليه

953االأ�ضل يف ال�ضفات العار�ضة العدم
179 ، 217 ، 302 ، 310 ، 331اعرتا�س على حكم حتكيم

1323اعتماد م�ضتندي
2012 ، 2022اإعالنات

3اأعمال مهنية
916اإفال�س

877اقرتا�س ال�ضريك
963 ، 969اقرتا�س امل�ضارب

اإقرار

 ، 877 ، 850 ، 811 ، 736 ، 713 ، 630 ، 592 ، 440
 ، 1048 ، 1045 ، 1030 ، 969 ، 953 ، 937 ، 923 ، 887
 ، 1203 ، 1194 ، 1189 ، 1170 ، 1146 ، 1094 ، 1070
 ، 1406 ، 1376 ، 1366 ، 1334 ، 1258 ، 1254 ، 1244
 ، 1503 ، 1496 ، 1472 ، 1467 ، 1462 ، 1447 ، 1447

2070 ، 1850 ، 1804 ، 1631 ، 1598 ، 1537
1038 ، 1353اإقرار �ضمني
1447اإقرار كتابي

574 ، 585اكتتاب
1749امتناع عن �ضداد

179اأمر بتنفيذ حكم حتكيم
1945انتفاء �ضقوط احلق بالتقادم



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
713 ، 1052انق�ضاء مدة ال�ضركة

66اأوراق جتارية
1150 ، 1390االإيجاب والقبول

1244بطالن البيع
160بنوك

585 ، 837بيع اأ�ضهم
1957بيع املو�ضوف

1203بيع ب�ضرط الت�ضريف
793 ، 811 ، 844بيع ح�ضة يف �ضركة

1222 ، 1244بيع ذهب
793 ، 1211بيع معلق على �ضرط

1244 ، 1315بيع ن�ضيئة
1150 ، 1894تاأمني

1937جتارة بحرية
574جتزئة االأ�ضهم

491حترير الطلبات
571حتويل ال�ضركة

498 ، 514 ، 887تخارج
2039تخلي�س جمركي

1254تدلي�س
1998التزامات البائع
389التزامات الوكيل



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
997 ، 1003 ، 1030ت�ضليم مال امل�ضاربة الآخر

1284 ، 1406ت�ضليم مبيع
665ت�ضرفات املري�س
86 ، 736ت�ضرفات الوكيل

706 ، 713 ، 769 ، 882 ، 893 ، 911 ، 916 ، 1052ت�ضفية
893ت�ضفية فعلية

911ت�ضامن امل�ضفني
969 ، 997 ، 1009 ، 1078 ، 1913تعدي وتفريط

217تعديل حكم حتكيم
870تعوي�س عن  ربح فائت

تعوي�س عن اأ�ضرار
 ، 1738 ، 1523 ، 1346 ، 1150 ، 940 ، 923 ، 217

2077 ، 1804
574تعوي�س عن بيع االأ�ضهم

1567تعوي�س عن ت�ضهري
1009تعوي�س عن حب�س مال

1992تعوي�س عن �ضحب م�ضروع
1618تعوي�س عن عدم التزام بالعقد

1423تعوي�س عن عزل مدير
729تعوي�س عن ف�ضخ عقد

108 ، 217 ، 470 ، 1788تعوي�س عن ف�ضخ وكالة جتارية
389 ، 401 ، 449 ، 458تفريط

556 ، 571 ، 963 ، 1016 ، 1084 ، 1284 ، 1541تف�ضري العقد
518تفوي�س العامل



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
1467تفوي�س العمل

1222تقادم
1957تقدير اأتعاب املحاماة

تكييف التعامل بعد اإنهاء الوكالة 
811التجارية

458تكييف الدعوى
736 ، 1129تكييف ال�ضلح
1635تكييف العقد

تكييف العالقة بني املقاول من الباطن 
1423 ، 1439ومالك امل�ضروع

1864التما�س اإعادة نظر
2049 ، 2060 ، 2063 ، 2070متثيل ال�ضركة

736تنازل عن امتياز
440تنازل عن ح�ضة

736تنازل عن عالمة جتارية
940تنفيذ احلكم

131التنفيذ على احل�ضاب
1864توقيت العقد

742توقيت امل�ضاربة
1084جهالة

837 ، 940اجلهالة يف حتديد ن�ضبة الربح
62حاالت التما�س اإعادة نظر
2049 ، 2060 ، 2063حاالت قبول قول امل�ضارب

953حجية اأ�ضباب احلكم



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
131حجية االإقرار القا�ضرة

736حجية احلكم ال�ضادر بال�ضلح
121 ، 127حجية احلكم الق�ضائي

108 ، 131 ، 1709حرا�ضة ق�ضائية
608 ، 769حق ال�ضريك يف االطالع

491 ، 592 ، 608حكم ت�ضفية
893حكم غيابي

حوالة
 ، 1467 ، 1411 ، 1284 ، 1170 ، 1038 ، 819 ، 574

1850 ، 1523 ، 1503
1194حيازة املبيع

1390خربة

خطاأ
 1346 ، 1263 ، 1222 ، 1099 ، 850 ، 640 ، 420 ، 331

2022 ، 1738 ، 1657 ، 1567 ،
1738 ، 2039خلط مال ال�ضركة
556اخللف يف ال�ضفة

1258خيار ال�ضرط
1211 ، 1406 ، 1411خيار العيب
1263 ، 1278دعوى غنب

819 ، 844الدفع بال�ضداد
1611الدفع بال�ضورية

665 ، 736 ، 1070 ، 1503الذمة املالية لل�ضركة
518ربا الن�ضيئة

1244رجوع عن االإقرار



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
1631رد اليمني

764 ، 882رفع الدعوى قبل اأوانها
1657رقابة املحكمة على حكم التحكيم

217 ، 331ركن ال�ضرر
1567�ضبق الف�ضل يف الدعوى

108 ، 121 ، 850�ضجل جتاري
893�ضقوط االعرتا�س يف احلكم الغيابي

1038�ضقوط خيار العيب
1462�ضلطة الدائرة يف توجيه اليمني

470�ضلطة املحكمة التقديرية
640 ، 963 ، 1308�ضلطة املحكمة يف تعيني اخلبري

470 ، 969�ضلطة املحكمة يف تقدير اأتعاب املحاماة
811 ، 1788�ضلطة املحكمة يف تقدير تقرير اخلبري

850�ضلف وبيع
837�ضند الأمر

1129�ضراكة يف ح�ضة
781�ضراكة موؤقتة

742�ضرط اإعادة راأ�س املال
514 ، 969 ، 1030 ، 1038�ضرط التحكيم

167 ، 175 ، 217�ضرط التحكيم االأجنبي
20�ضرط ال�ضفة
79 ، 86 ، 90 ، 94 ، 102�ضرط جزائي



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
331 ، 1439�ضرط حلول االأق�ضاط

1291�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
630 ، 640 ، 665 ، 706 ، 729 ، 911 ، 916�ضركة عنان

1099�ضركة حما�ضة
179 ، 491 ، 498 ، 514 ، 518 ، 556 ، 571�ضركة م�ضاهمة
574 ، 585�ضركة م�ضاربة

�ضروط ا�ضتحقاق اأتعاب املحاماة
 ، 1021 ، 1009 ، 997 ، 989 ، 975 ، 963 ، 953 ، 937
 ، 1078 ، 1070 ، 1064 ، 1052 ، 1048 ، 1045 ، 1030

1749 ، 1099 ، 1094 ، 1084
1788�ضروط ا�ضتحقاق عمولة �ضم�ضرة
1553�ضروط ا�ضرتداد ال�ضمان البنكي

1618�ضروط احلرا�ضة الق�ضائية
608 ، 769�ضروط الدعوى
916�ضروط ال�ضهادة

1483�ضروط �ضماع الدعوى �ضد البنوك
160�ضروط �ضحة �ضركة امل�ضاربة

50 ، 62�ضروط عقد احلوالة
1194�ضروط عقد ال�ضلم
1423 ، 1439ال�ضروط يف العقد

893 ، 940 ، 1300 ، 1406 ، 1411 ، 1879 ، 2012�ضروط قبول الدعوى
142 ، 850 ، 1009�ضروط قبول حاالت التما�س اإعادة النظر

2049 ، 2060ال�ضريك الظاهر
518�ضهادة



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

�ضفة التاجر
 ، 1258 ، 1211 ، 1129 ، 1099 ، 975 ، 665 ، 498

1804 ، 1719 ، 1503 ، 1483 ، 1353 ، 1315
71 ، 1447�ضلح

121 ، 127 ، 310 ، 1635 ، 2070�ضمان
975 ، 1376 ، 1541 ، 1879�ضمان االأجري امل�ضرتك

1922�ضمان التنفيذ
1701�ضمان العيب
102�ضمان املبيع
1263�ضمان املثلي

1323�ضمان امل�ضارب
963 ، 1016�ضمان بنكي

331 ، 882 ، 1618 ، 1657 ، 1709�ضمان راأ�س مال ال�ضركة
514�ضمان ع�ضري
882طلب عاجل

769عجز الطريق
عدم جواز الق�ضاء باأكرث مما طلبه 

1937 ، 1945اخل�ضوم

1567عدم �ضداد قيمة االأ�ضهم
574 ، 585عدول عن حكم

1222عربون
1150 ، 1406عرف

420 ، 1150 ، 1390 ، 1945عرف بحري
1937 ، 1945 ، 1957عرف جتاري



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
102 ، 389 ، 1146 ، 1334 ، 1804 ، 2039عرف جتاري دويل
1957عزل مدير �ضركة

729عقار
33 ، 37 ، 1291العقد املت�ضمن للمحرم

2022عقد امتياز
440عقد اإنتاج عمل تليفزيوين

2007عقد بيع
 ، 1194 ، 1189 ، 1183 ، 1162 ، 1150 ، 1146 ، 1129
 ، 1263 ، 1258 ، 1254 ، 1244 ، 1222 ، 1211 ، 1203

1315 ، 1308 ، 1300 ، 1284 ، 1278
1170 ، 1291عقد بيع بالتق�ضيط

1998عقد بيع بحري
480عقد ت�ضغيل

عقد توريد

 ، 1386 ، 1376 ، 1366 ، 1353 ، 1346 ، 1334 ، 1323
 1447 ، 1439 ، 1423 ، 1411 ، 1406 ، 1396 ، 1390

 1503 ، 1496 ، 1483 ، 1472 ، 1467 ، 1462 ، 1455 ،
1523 ،

1323 ، 1455عقد توريد من الباطن
108عقد توزيع
1423 ، 1439عقد �ضلم

1537 ، 1541 ، 1553عقد �ضم�ضرة
1850عقد �ضيانة

94عقد م�ضاركة



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
217 ، 1591 ، 1598 ، 1611 ، 1618 ، 1738عقد مقاولة

عقد مقاولة من الباطن
 ، 1657 ، 1645 ، 1635 ، 1631 ، 1618 ، 331 ، 179
1864 ، 1804 ، 1788 ، 1749 ، 1719 ، 1709 ، 1701

1879 ، 1922 ، 1945عقد نقل
1992عقد نقل بحري
1894 ، 1913عقد نقل بري

420عقد وكالة بالعمولة
420عمولة وكالة

127 ، 1254 ، 1455عيب
102عيب م�ضنعي

1719عيب ي�ضري
331 ، 1523 ، 1645 ، 1701 ، 1738غرامة تاأخري

1894غرامة جمركية
1788الف�ضخ الر�ضائي

ف�ضخ عقد
 ، 1406 ، 1308 ، 1300 ، 1278 ، 1129 ، 923 ، 108

1788 ، 1738 ، 1567 ، 1439 ، 1411
401 ، 458 ، 470ف�ضخ وكالة

2063فوات ميعاد االعرتا�س
1146فواتري نقدية

916قرار ال�ضركاء بالت�ضفية
1129 ، 1353 ، 1396 ، 1467 ، 2022قرائن

1804قرينة التناق�س يف اجلواب
1804قرينة ال�ضكوت



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
2060القناعة باحلكم
2012القوة القاهرة
1183 ، 1376 ، 1386 ، 2022ك�ضف ح�ضاب

2012لزومية عقد االإجارة
1308لزومية عقد البيع

1045 ، 1070خمال�ضة
736خمال�ضة �ضورية

1254م�ضقطات خيار العيب
102م�ضوؤولية البائع

877م�ضوؤولية اخل�ضارة
1957 ، 1992م�ضوؤولية ال�ضاحن
850م�ضوؤولية ال�ضريك

1222 ، 1913م�ضوؤولية املتبوع عن اأعمال التابع
592 ، 640م�ضوؤولية املدير

911م�ضوؤولية امل�ضفي
1334م�ضوؤولية املورد
1879 ، 1913 ، 1922 ، 1937 ، 1945 ، 1957 ، 1992م�ضوؤولية الناقل

1541م�ضوؤولية الو�ضيط
1472م�ضوؤولية اإي�ضال املبيع
1804امل�ضوؤولية عن التاأخري

1937امل�ضوؤولية عن نق�س الب�ضاعة
37 ، 94م�ضاركة



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
179م�ضاركة ت�ضامنية

م�ضادقة
 ، 1396 ، 1386 ، 1376 ، 1366 ، 1189 ، 1183 ، 1162

2022 ، 1850 ، 1631 ، 1611 ، 1483
1396م�ضادقة التابع

217 ، 302 ، 331م�ضادقة على حكم حتكيم
574 ، 819 ، 1284 ، 1411 ، 1467 ، 1503 ، 1850م�ضادقة على حكم غيابي

1411 ، 2077م�ضروفات الدعوى
969 ، 975 ، 989 ، 997 ، 1003م�ضاربة باالأ�ضهم
1483م�ضاهاة التوقيع

630مطالبة بح�ضة نقدية
2039مكاتب جتارية

518مناف�ضة غري م�ضروعة
1315موانع ال�ضهادة

1162 ، 1170نكول
71 ، 90 ، 1030 ، 1541و�ضاطة
665و�ضية

1376و�ضع اجلوائح
1094وفاة امل�ضارب

145 ، 154وقف ال�ضري يف الدعوى
41 ، 86 ، 2070وكالة

470وكالة  توزيع
389 ، 401 ، 449 ، 458وكالة جتارية
389وكالة ح�ضرية



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
2070وكالة �ضلح
937 ، 1003 ، 1064يد امل�ضارب

ميني

 ، 1009 ، 989 ، 937 ، 923 ، 882 ، 764 ، 742 ، 498
 ، 1162 ، 1146 ، 1129 ، 1099 ، 1078 ، 1064 ، 1021
 ، 1611 ، 1537 ، 1353 ، 1334 ، 1254 ، 1189 ، 1170

2049 ، 2039 ، 1879
1052 ، 1129 ، 1211 ، 1334 ، 1353ميني اال�ضتظهار



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

النظام االأ�ضا�ضي للحكم ال�ضادر باالأمر امللكي رقم )اأ/90( 
2078بتاريخ 1412/8/27هـ

نظام التحكيم ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/46( بتاريخ 
175 ، 304 ، 1403/7/12311هـ

نظام ال�ضركات ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 
1385/3/22هـ

 ، 593 ، 586 ، 575 ، 519 ، 491 ، 180
 ، 729 ، 714 ، 706 ، 666 ، 641 ، 609
 ، 887 ، 812 ، 793 ، 770 ، 743 ، 737

1085 ، 1021 ، 954 ، 917 ، 894

نظام املحكمة التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )32( 
بتاريخ 1350/1/15هـ

 121 ، 108 ، 71 ، 66 ، 37 ، 33 ، 7 ، 3
 390 ، 218 ، 180 ، 166 ، 142 ، 139 ،
 820 ، 630 ، 575 ، 481 ، 458 ، 401 ،
 ، 1171 ، 1151 ، 1085 ، 1039 ، 883 ،
 ، 1390 ، 1367 ، 1308 ، 1244 ، 1183
 ، 1542 ، 1524 ، 1496 ، 1473 ، 1411
 ، 1719 ، 1636 ، 1619 ، 1591 ، 1554
 ، 1880 ، 1865 ، 1851 ، 1789 ، 1751

2078 ، 1960 ، 1946

نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم 
)م/21( بتاريخ 1421/5/20هـ

 2049 ، 1739 ، 770 ، 609 ، 142 ، 132
2063 ،

نظام الوكاالت التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )11( 
402بتاريخ 1382/2/20هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

االأمر ال�ضامي رقم )8/729( بتاريخ 
1407/7/10هـوم�ضمونه: "اأن الدعاوى على البنوك تقام 

لدى جلنة ت�ضوية املنازعات امل�ضرفية"
160

االأمر ال�ضامي رقم )8/732( بتاريخ 
1407/7/10هـوم�ضمونه: "بعدم �ضماع الدعاوى التي تقام 

�ضد البنوك اأو من قبلها اإال مبوافقتنا"
160

املر�ضوم امللكي رقم )م/32( بتاريخ 1400/8/10هـ، ون�ضه: 
"ي�ضري حكم املادة الثانية من البند ثانياً من هذا املر�ضوم 

على امل�ضتوردين ولو مل يكونوا وكالء اأو موزعني وعلى 
كل من اتخذ من عملية البيع مبا�ضرة اأو بالو�ضاطة حرفة 

له بق�ضد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه املادة 
العقوبات التي توقع على الوكالء واملوزعني"

450

املر�ضوم امللكي رقم )م/63( بتاريخ 1407/11/26هـ 
وم�ضمونه:"اإلغاء املادة )232( من نظام ال�ضركات ال�ضادر 
باملر�ضوم امللكي رقم )م/6( وتاريخ 1385/3/22ه املتعلقة 

باإن�ضاء هيئة ح�ضم منازعات ال�ضركات التجارية"

1085 ، 887 ، 770

قرار جمل�س الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ 
وم�ضمونه: "نقل اخت�ضا�ضات هيئات ح�ضم املنازعات 

التجارية املن�ضو�س عليها يف النظم والقرارات مبا فيها 
املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�ضركات اإىل ديوان 

املظامل"

 218 ، 166 ، 121 ، 71 ، 37 ، 33 ، 8 ، 3
 ، 737 ، 714 ، 630 ، 481 ، 402 ، 390 ،
 1151 ، 1021 ، 954 ، 894 ، 883 ، 793
 ، 1412 ، 1367 ، 1346 ، 1245 ، 1171 ،
 ، 1554 ، 1542 ، 1524 ، 1497 ، 1473

1960 ، 1865 ، 1789 ، 1620 ، 1591

قرار جمل�س الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ 
وم�ضمونه: "تويل ديوان املظامل النظر يف الق�ضايا 

النا�ضئة عن االأعمال التجارية بالتبعية اإىل حني اإن�ضاء 
املحاكم التجارية"

 ، 167 ، 122 ، 72 ، 67 ، 37 ، 34 ، 8 ، 4
 1151 ، 1085 ، 894 ، 481 ، 390 ، 218
 ، 1473 ، 1412 ، 1367 ، 1245 ، 1171 ،
 ، 1620 ، 1592 ، 1554 ، 1524 ، 1497

1960 ، 1865 ، 1790
قواعد املرافعات واالإجراءات اأمام ديوان املظامل ال�ضادرة 
2063بقرار جمل�س الوزراء رقم )190( بتاريخ 1409/11/16هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم ال�ضادر باملر�ضوم امللكي 
180رقم )م/46( بتاريخ 1403/7/12هـ

الالئحة التنفيذية لنظام الوكاالت التجارية ال�ضادر 
450بالقرار الوزاري رقم )1897( بتاريخ 1401/5/24هـ

الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة ال�ضادر باملر�ضوم امللكي 
8رقم )38( بتاريخ 1422/7/28هـ

اتفاقية االأمم املتحدة للنقل البحري للب�ضائع "قواعد 
هامبورغ".

1960

معاهدة بروك�ضل ل�ضندات ال�ضحن اتفاقية هاقو فيزي 
املعدلة التفاقية بروك�ضل وم�ضمونها: "تنظيم حقوق 

والتزامات ال�ضاحنني والناقلني واملر�ضل اإليهم"
1960






