
1

*-,+



2

ديوان المظالم ، ١٤٣٦ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر























3



4



1



2



3

رقم الق�ضية االبتدائية 2/3740/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 20/د/ جت/22 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 1866/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 287/ اإ�س/8 لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/5/21هـ

املظامل–�ضركة م�ضاربة  الوالئي لديوان  اخت�ضا�س - ما يخرج عن االخت�ضا�س 

-  ا�ضرتاط ربح معني يف عقد امل�ضاربة – ف�ضاد عقد امل�ضاربة–اإجارة مدنية .

ليقوم  له على دفعات  الذي دفعه  ماله  راأ�س  برد  املدعى عليه  اإلزام  املدعي  مطالبة 

املدعى عليه بت�شغيله، واإلزامه ب�شرف الأرباح ح�شب العقد املربم بينهما - ا�شرتط 

من  �شائعة  العاقدين ح�شة  من  كل  ن�شيب  يكون  اأن  امل�شاربة  عقد  ل�شحة  الفقهاء 

الربح - ثبوت اتفاق الطرفني على اأن يكون الربح للمدعي حمددًا - العقد بهذه املثابة 

ُيَكيُف على اأنه من عقود الإجارة املدنية، ويخرج تبعًا لذلك عن الخت�شا�س الولئي 

لديوان املظامل - موؤدى ذلك - عدم اخت�شا�س ديوان املظامل ولئيًا بنظر الدعوى.

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

ديوان  "تويل  وم�شمونه:  بتاريخ 1423/11/17هـ  رقم )261(  الوزراء  قرار جمل�س 

اإن�شاء  حني  اإىل  بالتبعية  التجارية  الأعمال  عن  النا�شئة  الق�شايا  يف  النظر  املظامل 

املحاكم التجارية" .
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 تتح�شل وقائع هذه الدعوى اأنه تقدم لديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة بجدة املدعي 

بعري�شة دعوى ت�شمنت اأنه قام بت�شليم/ )...( مبلغًا وقدره )990.000( )ت�شعمائة 

وت�شعون األف( ريال على �شكل دفعات ليقوم املدعى عليه ).....( بت�شغيلها ثم توقفت 

امل�شاهمة وتبني اأن بع�س املبالغ مل تودع عند املدعى عليه واأن امل�شاهمة غري م�شرحة 

ق�شية  املحكمة  ب�شجالت  قيدها  مت  اأن  وبعد  املذكور،  على  احلكم  نهايتها  يف  وطلب 

بالرقم امل�شار اإليه اأعاله اأحيلت اإىل هذه الدائرة وبا�شرت نظرها على النحو املثبت 

املدعى  وح�شر حل�شوره   )...( املدعي  اليوم ح�شر  هذا  وبجل�شة  ال�شبط  مبحا�شر 

عليه الذي اأح�شر من ال�شجن برفقة اخلفري )...( وا�شتو�شحت الدائرة من املدعي 

عن حقيقة دعواه فذكر باأن دعواه ح�شب ما ورد يف عري�شة دعواه وتتلخ�س يف مطالبة 

املدعى عليه بت�شليمه راأ�س املال وقدره )ت�شعمائة وت�شعون األف( ريال وب�شرف الأرباح 

امل�شتحقة له ح�شب العقود املربمة بني الطرفني على اأن قيمة ال�شهم الواحد )ع�شرة 

اآلف( ريال، والربح الذي له حمدد مببلغ )اأربعة اآلف( ريال عن كل �شهم وب�شوؤال 

املدعى عليه اجلواب عن الدعوى اأجاب باأن العقود �شحيحة وباأنه ا�شتلم املبالغ عن 

طريق رئي�س املجموعة )...(  وباأن طبيعة التفاق على الربح بح�شب ما ذكر املدعي 

وقرر املدعي �شحة ما ذكر املدعى عليه.
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التجاري هو يف املنازعات  الولئي لديوان املظامل بهيئة ق�شائه  ملا كان الخت�شا�س 

الواقعة بني التجار اإذا كانت تلك املنازعات نا�شئة عن اأعمال جتارية اأ�شلية اأو تبعية 

طبقًا لنظام املحكمة التجارية وقرار جمل�س الوزراء رقم )261( يف 1423/11/17هـ 

اإ�شافة اإىل عدد من الخت�شا�شات التي اأ�شندت اإىل الدوائر التجارية بديوان املظامل 

ويجب الف�شل فيه قبل نظر مو�شوع النزاع لتعلقها بالولية عن نظر الدعوى التي هي 

اأن يكون  اأن دعوى املدعي تت�شمن التفاق على  العام. وحيث تبني  النظام  اأمور  من 

الربح الذي له حمددًا مببلغ )اأربعة اآلف( ريال عن كل �شهم بقيمة )ع�شرة اآلف( 

الفقهاء  لتفاق  ويبطلها  ال�شراكة  عقد  يف�شد  ال�شفة  بهذه  والتفاق  �شهر،  كل  ريال 

على ا�شرتاط اأن يكون ن�شيب كل من العاقدين من الربح ح�شة �شائعة ل�شحة عقد 

امل�شاربة؛ لأن املعقود عليه هو الربح وا�شرتاط مقدار من الربح للعاقدين اأو اأحدهما 

يربح  ل  اأن  الربح؛ جلواز  ال�شراكة يف  يوجب قطع  �شرط  لأنه  امل�شاربة؛  يف�شد عقد 

امل�شارب اإل هذا القدر املذكور فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر  فال تتحقق ال�شراكة، 

وُتكيَّف �شورة العقد على اأنه عقد اإجارة مدين بني طرفني غري تاجرين، وديوان املظامل 

املخت�شة  واجلهة  املدنية،  الإجارة  دعاوى  بنظر  التجاري غري خمت�س  ق�شاء  بهيئة 

بنظر هذه الدعوى هي املحاكم العامة، ول ينال من النتيجة التي انتهت اإليها الدائرة 

1426/3/13هـ  بتاريخ  الطرفني  بني  املربمني  العقدين  من  الرابع  البند  يف  ورد  ما 
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و1426/2/1هـ الذي ين�س على اأن للطرف الثاين ما ن�شبته )40%(  من �شايف الأرباح 

وهو ما يقارب )4000( قابلة للنق�س والزيادة ح�شب الربح واخل�شارة توزع يف نهاية 

كل �شهر، حيث اإن الن�شبة املذكورة لي�شت من الأرباح واإمنا من راأ�س املال بدليل اأن 

العبارة التي تليها اأو�شحت املق�شود بتلك الن�شبة وهو مبلغ )اأربعة اآلف( ريال قابلة 

للنق�س والزيادة اأي عن كل �شهم بقيمة )ع�شرة اآلف( ريال ووفقًا ملا قرره الطرفان 

لدى الدائرة، كما اأن العبارة التالية لها توؤكد ذلك اأي�شًا حيث اأفاد املدعى عليه باأن 

اآلف ريال عن كل �شهم فهو له بالغًا ما بلغ ، ويوؤكد  ما زاد من الربح عن )اأربعة( 

ذلك العقد املوؤرخ يف 1426/1/3هـ الذي ين�س البند الثالث منه على ما يلي: يعطى 

الطرف الأول للطرف الثاين ربحًا �شهريًا مقداره )40%( وهو ما يعادل )اأربعة اآلف( 

ريال عن كل �شهم اإ�شافة اإىل اأن ن�شيب املدعى عليه من اأرباح امل�شاهمة مل يحدد.

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

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية االبتدائية 1/1822/ ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 95/د/جت/ 1 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5747/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 88/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/2/7هـ

املظامل–قر�س– �ضمان  لديوان  الوالئي  االخت�ضا�س  يخرج عن  ما  اخت�ضا�س- 

قر�س.

مطالبة املدعية اإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ )...( دولر قيمة �شمان املدعى عليه 

لن�شبة )10%( من عقد قر�س مل يتم �شداده - ثبوت اأن من�شاأ املطالبة هو عقد قر�س، 

والقرو�س وما ين�شاأ عنها لي�شت من الأعمال التجارية– موؤدى ذلك - اأن النزاع بهذه 

املثابة يخرج عن الخت�شا�س الولئي لديوان املظامل.

املدعية  عن  وكياًل  –ب�شفته  دعوى  بالئحة  )...(؛  بتقدم/  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

مبوجب الوكالة ال�شادرة من الوليات املتحدة الأمريكية، امل�شادق عليها من اجلهات 

بتاريخ  اأبرمت  اأن موكلته  اأورد فيها:  الدعوى  املخت�شة واملرفقة �شورة منها بالئحة 

�شورية  �شركة  وهي  للمنظفات-  )...(واأبنائه  �شركة  مع  اتفاقًا  24/يونيو/2002م 

اأن  م�شيفًا  عامة،  م�شاهمة  �شركة  وهي  )...(لل�شناعة،  �شركة  با�شم  الآن  معروفة 

هذا التفاق �شمي بـ)اتفاقية القر�س( واأنها قامت مبوجبه باإقرا�س ال�شركة ال�شورية 
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املايل  الدعم  )اتفاقية  اأ�شمتها  ال�شركة  نف�س  مع  اتفاقية  وقعت  ثم  املال،  من  مبلغًا 

وال�شمان والحتفاظ بالأ�شهم( موؤرخة بـ24/ يونيو/ 2002م، وقد �شمن املدعى عليه 

ال�شتحقاق  عند  بال�شداد  ال�شمان  اتفاقية  من   )1  -6( املادة  ال�شركة مبوجب  تلك 

من   )11  -6( املادة  مبوجب  وذلك  ال�شمان،  حمل  اللتزامات  من   )%10( بحدود 

قدره  مبلغًا  موكلته  ا�شتحقت  2009م  يونيو/   /15 تاريخ  ال�شمان.ويف  اتفاقية 

)21278519.75( )واحد وع�شرون مليونًا ومائتان وثمانية و�شبعون األفًا وخم�شمائة 

وت�شعة ع�شر دولرًا اأمريكيًا وخم�شة و�شبعون �شنتًا(، وحيث مل يقم املقرت�س ب�شداد 

هذا املبلغ امل�شتحق؛ ولأن املدعى عليه �شامن بحدود )10%(، فاإن املبلغ امل�شتحق يف 

ذمة املدعى عليه يكون قدره )2127851.98( )مليونان ومائة و�شبعة وع�شرون األفًا 

وثمامنائة وواحد وخم�شون دولرًا اأمريكيًا وثمانية وت�شعون �شنتًا(، وعليه فاإنه يطلب 

املحاماة  اأتعاب  بدفع  لإلزامه  اإ�شافة  ملوكلته،  املبلغ  هذا  ب�شداد  عليه  املدعى  اإلزام 

وم�شاريف التقا�شي. وقد اأرفق ما يراه �شندًا لدعواه.وبعد قيد الدعوى ق�شية وبعد 

اإحالتها للدائرة بالرقم والتاريخ امل�شار اإليهما اأعاله، ويف هذا اليوم راجع الدائرة/ 

)...(، وهو اأحد وكالء املدعية املذكورين يف الوكالة املرفقة باأوراق الدعوى، فعقدت 

هذه اجلل�شة التي اأعاد فيها ذكر دعواه على النحو الوارد بالئحة الدعوى، ومن ثم 

راأت الدائرة رفع اجلل�شة للتاأمل واملداولة.
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وحيث  ودرا�شتها،  الق�شية  اأوراق  على  الطالع  وبعد  الدعوى  �شماع  وبعد   

اأن يدفع ملوكلته  اإن هذه الدعوى تتمثل يف مطالبة وكيل املدعية باإلزام املدعى عليه 

مبلغًا قدره )2127851.98( )مليونان ومائة و�شبعة وع�شرون األفًا وثمامنائة وواحد 

وخم�شون دولرًا اأمريكيًا وثمانية وت�شعون �شنتًا(، لكونه �شامنًا ل�شركة )...(لل�شناعة 

–ال�شورية- وذلك ح�شبما ذكر يف الوقائع اأعاله. وحيث اإن الخت�شا�س م�شاألة اأولية 

املتعلق  الخت�شا�س  توزيع  اإن  وحيث  الدعوى،  مو�شوع  الدخول يف  قبل  بحثها  يتعني 

اخت�شا�س  بحث  فاإن  العام،  بالنظام  يتعلق  الق�شاء  جهات  بني  الق�شائية  بالولية 

بحكم  �شابقة  تكون  التي  الأولية  امل�شائل  من  يعد  الدعوى  هذه  بنظر  ولئيًا  الديوان 

الدائرة  على  ويتعني  مو�شوعها،  يف  الدخول  اأو  الدعوى  �شكل  يف  النظر  قبل  اللزوم 

الدعوى  مو�شوع  خروج  لها  تبني  فاإذا  بنظرها،  الديوان  اخت�شا�س  مدى  تتبني  اأن 

بنظر  اخت�شا�شها  بعدم  نف�شها  تلقاء  للديوان؛ حكمت من  الولئي  عن الخت�شا�س 

الدعوى، اإذ اإن م�شاألة الخت�شا�س الولئي تعد قائمة يف اخل�شومة ومطروحة على 

بالنظام  لتعلقها  الدعوى  اأطراف  من  بذلك  دفع  ثمت  يكن  مل  ولو  املو�شوع  حمكمة 

العام. وحيث اإن من�شاأ هذه الدعوى قر�س والقرو�س وما ين�شاأ عنها لي�شت من الأعمال 

التجارية التي يخت�س ديوان املظامل بنظرها، ولذا فاإن الدائرة تذهب اإىل عدم وجود 

ولية للديوان يف نظر هذه الدعوى.
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هذه  بنظر  والئياً  املظامل  ديوان  اخت�ضا�س  بعدم  الدائرة:  لذلك حكمت   

الدعوى املقامة من/ �ضركة )...( ، �ضد/ )...(، 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 االبتدائية 2730/ 1/ ق لعام 1432هـ
رقم احلكم االبتدائي 109/ د/ جت/30 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2876/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 510/ اإ�س/ 7 لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 5/ 6/ 1432هـ

اخت�ضا�س - ما يخرج عن االخت�ضا�س الوالئي لديوان املظامل–خدمة ات�ضاالت  

- نزاع بني مقدمي اخلدمة.

الواردة  الدولية  املكاملات  اإنهاء  خدمة  باإتاحة  عليها  املدعى  اإلزام  املدعية  مطالبة 

لالأرقام  عليها  املدعى  من  ال�شادرة  املكاملات  واإتاحة  التكلفة،  على  مبني  ب�شعر  لها 

املجانية )800( ب�شعر التكلفة املعمول به يف دول العامل- ثبوت اأن النزاع املاثل يتعلق 

على  النظام  يف  الن�س  الت�شالت-  خدمات  تقدمي  جمال  يف  تعمالن  �شركتني  بني 

حق كل م�شغل التفاو�س مع م�شغلني اآخرين لربطه ب�شبكة الت�شالت، ويف حالة عدم 

التو�شل اإىل اتفاق تكون اجلهة املخت�شة بنظر اخلالف بينهما هي هيئة الت�شالت 

وتقنية املعلومات- موؤدى ذلك- عدم اخت�شا�س ديوان املظامل ولئيًا بنظر الدعوى.

)م/12(  رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  نظام  من   )30  ،29( املادتان   

بتاريخ 1423/3/12هـ .
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املادتان )44، 1/46( من الالئحة التنفيذية لنظام الت�شالت ال�شادرة بقرار معايل 

وزير الربق والربيد والهاتف بالنيابة رقم )11( بتاريخ 1423/5/17هـ .

 )...( بالريا�س  الإدارية  املحكمة  اإىل  تقدم  اأنه  يف  الق�شية  هذه  وقائع  تتلخ�س 

املدعى  فيها  اخت�شم  دعوى  بالئحة  لالت�شالت   )...( �شركة  املدعية  عن  بوكالته 

عليها �شركة الت�شالت )...( �شمنها القول اإنه بتاريخ 1430/4/5هـ منحت الدولة 

موكلتي ترخي�شًا لتقدمي خدمات الت�شالت الثابتة حمدودة احلركة، وت�شمن نطاق 

ترخي�س موكلتي تقدمي خدمات الت�شالت الثابتة املرخ�س بها على امل�شتوى املحلي 

بحرمان  اململكة  يف  امل�شيطر  امل�شغل  عليها  املدعى  قامت  وقد  والدويل،  والداخلي 

موكلتي من ال�شتفادة من عدد من اخلدمات ب�شكل مبا�شر الأمر الذي اأحلق مبوكلتي 

اأ�شد الأ�شرار املادية املتمثلة فيما يلي:اأوًل: املدعى عليها ترف�س اإتاحة تقدمي خدمة 

عليها  املدعى  �شركة  وعرب  موكلتي  �شبكة  خالل  من  الواردة  الدولية  احلركة  اإنهاء 

وهذا الت�شرف مناٍف لنظام الت�شالت ولئحته التنفيذية واإر�شادات الربط البيني 

ال�شادرة من هيئة الت�شالت البند )1-2- 4( والتي ن�شها )التزام اأي مقدم خدمة 

النتهائي  التو�شيل  خدمات  يقدم  اأن  �شبكته  على  مبا�شرة  امل�شتخدمني  بربط  يقوم 

للمكاملات جلميع مقدمي اخلدمة الآخرين(.وقد منا اإىل علمنا اأن هيئة الت�شالت 

وتقنية املعلومات قد اأ�شدرت قرارها رقم )8064( لعام 1432هـ ل�شالح موكلتي و�شد 
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املدعى عليها حول هذه اجلزئية من املطالبة.ثانيًا: وافقت املدعى عليها على تقدمي 

موكلتي خلدمة البطاقات م�شبقة الدفع )800( ب�شكل غري عادل حيث حددت املدعى 

عليها لنف�شها ح�شة ثابتة مقدارها )12.5( هللة للدقيقة وهي ح�شة لي�شت مبنية 

على التكلفة.وب�شبب ت�شرفات امل�شغل امل�شيطر –املدعى عليها- ُحرمت موكلتي من 

التقدم  قبل  موكلتي  جلاأت  وقد  ترخي�شها،  نطاق  يف  لها  املمنوحة  اخلدمات  تقدمي 

ورفع  التدخل  بطلب  املعلومات  وتقنية  الت�شالت  هيئة  خماطبة  اإىل  الدعوى  بهذه 

وا�شتخدام  للمناف�شة  املجالت  فتح  من  موكلتي  بتمكني  عليها  املدعى  واإلزام  الظلم 

�شالحياتهم النظامية اإل اأن �شيئًا مل يح�شل. لذلك وبناًء على ما �شبق فاإننا نطلب 

ما يلي:اأوًل: اإلزام املدعى عليها باإتاحة خدمة اإنهاء املكاملات الدولية الواردة للمدعى 

عليها ب�شعر مبني على التكلفة وهو )6( هلالت للهاتف الثابت و)18( هللة للهاتف 

املتنقل.ثانيًا: اإلزام املدعى عليها باإتاحة املكاملات ال�شادرة من املدعى عليها لالأرقام 

و�شعر  العامل  دول  كل  يف  به  املعمول  التكلفة  ب�شعر  ملوكلتي  التابعة   )800( املجانية 

املحكمة،  ب�شجالت  ق�شية  الأوراق  �شجلت  هلالت.وقد   )6( هو  اململكة  يف  التكلفة 

حيث  ال�شبط،  حم�شر  يف  الوارد  النحو  على  نظرها  فتم  الدائرة  هذه  اإىل  واأحيلت 

ح�شر املدعي وكالة )...( وب�شوؤاله عن دعواه اأجاب باأنها وفقًا لالئحة دعواه املرفقة، 

ويطلب احلكم بطلباته الواردة فيها.
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ال�شروع يف مو�شوع الدعوى يتعني البحث يف اخت�شا�س ديوان املظامل  اأنه وقبل  مبا 

اأن الدوائر التجارية بالديوان  باعتباره جهة ق�شاء جتاري بنظر هذه الق�شية، ومبا 

وفقًا  تبعية  اأو  اأ�شلية  جتارية  اأعمال  عن  النا�شئة  التجارية  املنازعات  بنظر  تخت�س 

للمادة )443( من نظام املحكمة التجارية وقرار جمل�س الوزراء رقم )261( بتاريخ 

النزاع  اأن  ومبا  ال�شركات،  نظام  تطبيق  عن  النا�شئة  واملنازعات  1423/11/17هـ، 

اأن  ومبا  الت�شالت  خدمات  تقدمي  جمال  يف  تعمالن  �شركتني  بني  الق�شية  هذه  يف 

نظام الت�شالت ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/12( يف 3/12/ 1422هـ قد نظم 

املعلومات  وتقنية  الت�شالت  هيئة  واألزم  الت�شالت  خدمات  مقدمي  بني  العالقة 

املادة )29( من نظام الت�شالت  بحل اخلالفات بني مقدمي اخلدمة حيث ن�شت 

ب�شبكة  ربطه  على  لالتفاق  اآخرين  م�شغلني  مع  التفاو�س  م�شغل  لكل  )يحق  اأنه  على 

على  النظام  ذات  املادة )30( من  ن�شت  كما  التي ميلكونها(  الت�شالت  وخدمات 

اأنه )يحق لالأطراف املعنية يف حالة عدم التو�شل اإىل اتفاق ربط فيما بينهم ح�شب 

املادة )التا�شعة والع�شرين( تقدمي طلب للهيئة للبت يف اخلالف ويكون قرار الهيئة 

ملزمًا جلميع الأطراف( كما ورد يف الالئحة التنفيذية لنظام الت�شالت يف الف�شل 

ال�شاد�س اخلا�س باخلالفات بني مقدمي اخلدمات يف املادة )44( )يجب على الهيئة 

من خالل اجلهة املخت�شة لديها اأن ت�شعى حلل اخلالفات بني مقدمي اخلدمة التي 
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حتال لها وذلك باتباع طريقة اأو اأكرث من الطرق املو�شحة يف هذا الف�شل( كما ن�شت 

املادة )1/46( من الالئحة على اأنه )يف حال ن�شوء خالف بني مقدمي اخلدمة وعدم 

اتفاقهم على حله بالرتا�شي يجوز لأحد اأطراف اخلالف تقدمي طلب اإىل الهيئة حلل 

الت�شالت  هيئة  األزم  قد  املنظم  اأن  ومبا   )..... املادة  لهذه  وفقًا  اإلزاميًا  اخلالف 

وتقنية املعلومات بحل اخلالفات بني مقدمي خدمات الت�شالت اإذا طلب منها اأحد 

اأطراف اخلالف ذلك، فاإن هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات تكون بذلك هي اجلهة 

املخت�شة بنظر اخلالفات بني مقدمي خدمات الت�شالت، اإذ اإن اإلزام املنظم جلهة 

معينة بنظر نزاع معني هو منح الخت�شا�س بنظر ذلك النزاع لتلك اجلهة وح�شره 

عليها؛ لأنه ل ميكن اأن تخت�س اأكرث من جهة بنظر نوع معني من النزاع. مما تنتهي 

معه الدائرة اإىل عدم اخت�شا�س الديوان ولئيًا ب�شفته جهة ق�شاء جتاري بنظر هذه 

الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اخت�ضا�س ديوان املظامل والئياً بنظر الدعوى املقامة 

من �ضركة )...( لالت�ضاالت �ضد �ضركة االت�ضاالت )...( .

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 االبتدائية 162/ 8/ق لعام 1432هـ
رقم احلكم االبتدائي 218/د/ جت/4 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 4321/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 734/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/8/3هـ

اخت�ضا�س - ما يخرج عن االخت�ضا�س الوالئي لديوان املظامل - االأعمال املهنية - 

الطعن يف قرارات الهيئة االبتدائية لت�ضوية اخلالفات العمالية.

املدعية  عمل  ـ  عليها  املدعى  املوؤ�ش�شة  لدى  للعمل  باإعادتها  احلكم  املدعية  مطالبة 

)فني ب�شريات( يعد من الأعمال املهنية بح�شبان تقدميها نوعًا من اأنواع اخلدمات 

الطبية توؤديها ل�شالح املدعى عليها ـ طعن املدعية على قرار الهيئة البتدائية لت�شوية 

ـ  اأمام اللجنة العليا بذات اجلهة  اأن يكون  اخلالفات العمالية املنهي بال�شلح ينبغي 

النزاع بهذه املثابة يخرج عن الخت�شا�س الولئي لديوان املظامل ـ موؤدى ذلك: عدم 

اخت�شا�س ديوان املظامل ولئيًا بنظر الدعوى.

نظام العمل والعمال ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/51( بتاريخ 1426/8/23هـ .

ديوان  "تويل  وم�شمونه:  بتاريخ 1423/11/17هـ  رقم )261(  الوزراء  قرار جمل�س 

اإن�شاء  حني  اإىل  بالتبعية  التجارية  الأعمال  عن  النا�شئة  الق�شايا  يف  النظر  املظامل 

املحاكم التجارية" .
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تتلخ�س وقائع هذه الدعوى يف اأن املدعية تقدمت اإىل املحكمة الإدارية بحائل بالئحة 

دعوى مو�شحة فيها باأنها تعمل لدى املوؤ�ش�شة املدعى عليها )فنية ب�شريات( واأنهم 

اأنهو ا العقد معها من دون �شابق اإنذار وتطلب اإعادتها للعمل كما اأنها تطعن �شد قرار 

وباإحالة  الطرفني  بني  بال�شلح  املنتهي  العمالية  اخلالفات  لت�شوية  البتدائية  الهيئة 

الق�شية للدائرة با�شرت النظر فيها على نحو ما جاء يف حما�شر ال�شبط وحددت لها 

جل�شة يوم الأربعاء 1432/2/22هـ، وفيها ح�شرت املدعية ووكيل املدعى عليها ومل 

يح�شر مع املدعية معرف بها وذكرت اأنه ل يوجد عندها معرف �شوى جريانها فطلبت 

الدائرة اإح�شار من يعرف بها يف اجلل�شة القادمة وعليه مت تاأجيل اجلل�شة اإىل جل�شة 

وزوجته  املدعو)...(  وح�شر  عليها  املدعى  ووكيل  املدعية  ح�شرت  وفيها  اليوم  هذا 

لئحة  يف  جاء  ما  على  اأحالت  دعواها  عن  املدعية  وب�شوؤال  باملدعية  )...(للتعريف 

الدعوى وطلبت الدائرة من املدعية ح�شر دعواها فاأفادت باأنها تعمل لدى املوؤ�ش�شة 

املدعى عليها )فنية ب�شريات( واأنهم اأنهوا العقد معها من دون �شابق اإنذار وتطلب 

اإعادتها للعمل كما اأنها تطعن �شد قرار الهيئة البتدائية لت�شوية اخلالفات العمالية 

املنتهي بال�شلح بني الطرفني وعليه راأت الدائرة رفع اجلل�شة للمداولة.
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م�شتندات  من  بها  اأرفق  وما  الق�شية  اأوراق  على  الطالع  وبعد  الدعوى  �شماع  وبعد 

وحيث اإن املدعية تهدف من اإقامة هذه الدعوى اإعادتها للعمل لدى املوؤ�ش�شة املدعى 

عليها كما اأنها تطعن �شد قرار الهيئة البتدائية لت�شوية اخلالفات العمالية املنتهي 

بال�شلح بني الطرفني، وحيث اإن النظر يف م�شاألة الخت�شا�س من امل�شائل اجلوهرية 

التي يتعني بحثها قبل النظر يف مو�شوع الدعوى وملا كان الخت�شا�س الولئي لديوان 

اإذا كانت تلك املنازعات  املظامل كجهة ق�شاء جتاري خمت�شة باملنازعات التجارية 

نا�شئة عن اأعمال جتارية اأ�شلية اأو تبعية طبقًا لنظام املحكمة التجارية وقرار جمل�س 

الوزراء رقم )261( يف 1423/11/17هـ

وحيث اإن مو�شوع هذه الدعوى من الأعمال املهنية؛ لأن املدعية تقوم ح�شب اخت�شا�شها 

ومهنتها على تقدمي اخلدمات الطبية، وحيث اإن ما تقوم به املدعية يعد عماًل مهنيًا 

يتعلق  وفيما  املظامل  ديوان  اخت�شا�س  دائرة  عن  يخرج  مما  عليها  املدعى  ل�شالح 

بال�شلح  املنتهي  العمالية  اخلالفات  لت�شوية  البتدائية  الهيئة  بقرار  املدعية  بطعن 

فقد ن�س على اأن القرار نهائي واأي�شًا ت�شمن نظام العمل والعمال رفع الدعاوى اأمام 

اأو يف دائرة اخت�شا�شها وت�شدر  العمل يف مقرها  التي يقع مكان  اللجنة البتدائية 

اأحد طريف  واإذا رغب  اإليها  امل�شار  اللجنة حكمها يف خالل املدة وطبقًا لالإجراءات 

النزاع ا�شتئناف القرار ال�شادر من اللجنة البتدائية فعليه اأن يقدم طلب ال�شتئناف 
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اإىل اللجنة العليا خالل )ثالثني( يومًا من تبليغه �شورة القرار الراغب يف ا�شتئنافه.

لذلك حكمت الدائرة: اأواًل: بعدم اخت�ضا�س ديوان املظامل والئياً بنظر الدعوى 

املقامة من املدعية/)...(�ضد املدعى عليها/ موؤ�ض�ضة)...(التجارية.

املدعية/  من  املقامة  الدعوى  بنظر  والئياً  املظامل  ديوان  اخت�ضا�س  عدم  ثانياً: 

هو  ملا   ، العمالية  اخلالفات  لت�ضوية  االبتدائية  الهيئة  عليها  املدعى  �ضد   )...(

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 االبتدائية 3/464/ ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 584/د/ جت/10 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 881/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 902/اإ�س/12لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/11/18هـ

غري  كفالة   – املظامل  لديوان  الوالئي  االخت�ضا�س  عن  يخرج  ما   - اخت�ضا�س 

جتارية – عقد اإرفاق وتربع.

عليه  املدعى  كفلها  التي  الكفالة  مقابل  بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  املدعي  مطالبة 

للمدعو)...( ل�شالح املدعي - الأ�شل يف الكفالة اأنها عقد تربع وعلى مدعي العك�س 

عليه  املدعى  بقيام  الطرفني  بني  ن�شاأت  النزاع  العالقة حمل  اأن  ثبوت  اإثبات ذلك- 

بكفالة الطرف املت�شالح مع املدعي يف احلكم رقم )...( - عدم تقدمي املدعي ما 

يدل على اأن الكفالة جتارية، واإف�شاح املدعى عليه اأنها كانت من اأجل عالقة مودة 

بينه وبني املكفول- جمرد توثيق الكفالة يف الغرفة التجارية ل يف�شح عن نوعها، لأنه 

لي�س من مهام الغرفة التجارية اأن تتحقق من نوع الكفالة- النزاع بهذه املثابة يخرج 

عن الخت�شا�س الولئي لديوان املظامل- موؤدى ذلك- عدم اخت�شا�س ديوان املظامل 

ولئيًا بنظر الدعوى.

 )32( رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  املحكمة  نظام  من  )443/د(  املادة 

وتاريخ 1350/1/15هـ .



21

"نقل  وم�شمونه:  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار 

اخت�شا�شات هيئات ح�شم املنازعات التجارية املن�شو�س عليها يف النظم والقرارات 

مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�شركات اإىل ديوان املظامل" .

املر�شوم امللكي رقم )م/63( بتاريخ 1407/11/26 هـ وم�شمونه: " اإلغاء املادة )232( 

من نظام ال�شركات ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/2هـ.

"تويل ديوان   قرار جمل�س الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�شمونه: 

اإن�شاء  حني  اإىل  بالتبعية  التجارية  الأعمال  عن  النا�شئة  الق�شايا  يف  النظر  املظامل 

املحاكم التجارية" .

اإىل  تقدم  حيث  احلكم،  هذا  لإ�شدار  الالزم  بالقدر  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�شل 

املحكمة الإدارية بالدمام وكيل املدعي امل�شار اإليه بعاليه بالئحة دعوى يخت�شم فيها 

كفالة   ،  )...( املدعو/  كفل  قد   ،)....( عليه  املدعى  باأن  فيها  جاء  عليه،  املدعى 

غرم واأداء يف �شداد الدين الثابت يف ذمة/ )...( ، مبوجب اتفاقية ال�شلح املوؤرخة 

هذه  من  ال�شادر  ال�شرعي  احلكم  ب�شك  واملثبتة  الأوىل/1427هـ  28/جمادي  يف 

لعام  الق�شية رقم )3/320/ق(  لعام 1427هـ يف  برقم )130/د/جت 16(  الدائرة 

1427هـ، ويف حالة تاأخر املكفول عن �شداد اأي ق�شط من الأق�شاط فاإن )...( يلتزم 

ب�شداد كامل املبلغ حمل املطالبة وقدره �شتة ماليني )6.000.000(. ويوجد خطاب 
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ال�شناعية  التجارية  الغرفة  من  عليه  وم�شادق   )...( عليه  املدعى  قبل  من  موقع 

اأنه  كما  واأداء،  كفالة غرم  يكفله   ، لـ/)...(  غارم  كفيل  ب�شفته  ال�شرقية  باملنطقة 

يوجد خطاب من املدعى عليه )...(، موجه اإىل ف�شيلة رئي�س ديوان املظامل بتاريخ 

26/ ذي القعدة/1427هـ يقر فيه بكفالته ال�شابقة املدونة لدى هذه الدائرة تاأكيدًا 

على اخلطاب اآنف الذكر املقدم من مكفوله للدائرة، وقد مت تثبيته وتدوينه ب�شك 

هذه  من  ال�شادر  1427هـ  لعام   )16 جت  )139/د/  رقم  �شلفًا  اإليه  امل�شار  احلكم 

)اأربعة  مبلغ قدره  وبقي  املديونية  �شداد جزء من  وبناًء على ذلك فقد مت  الدائرة. 

الدعوى  به يف هذه  املطالب  املبلغ  وهو  ريال  )4.100.000(  األف(  ومائة  ماليني 

الذي يلتزم فيه املدعى عليه )...( ب�شداده بو�شفه كفياًل غارمًا عن املدعو/ )...( 

اإن املدعى عليه )...( وجه خطابًا م�شادقًا عليه من الغرفة التجارية اإىل  ، وحيث 

املدعي يف هذه الدعوى مفاده التزامه ب�شداد مبلغ قدره )اأربعة ماليني ومائة األف( 

ريال )4.100.000( يف تاريخ 2007/7/15م بدل �شيكني من )...( برقم )120( 

بتاريخ2006/11/28م مببلغ )مائة األف( ريال )100.000( وبرقم )121( بتاريخ 

هذان  م�شحوب   )4.000.000( ريال  ماليني  اأربعة  قدره  مببلغ  2006/12/28م 

ال�شيكان على البنك الأهلي، كونه ملتزم باتفاقية ال�شلح بو�شفه كفياًل غارمًا ح�شب 

ال�شك رقم )139/د/ جت 16( لعام 1427هـ ال�شادر من هذه الدائرة، وطلب يف نهاية 

لئحته اإلزام املدعى عليه ب�شداد املبلغ حمل املطالبة، ويف �شبيل نظر هذه الدعوى 

حددت الدائرة فيها عدة جل�شات ح�شر فيها وكيل املدعي، فيما مل يح�شر املدعى 

قدره  مببلغ  عليه  للمدعى  موكله  مطالبة  املدعي  وكيل  وح�شر  عنه،  وكياًل  ول  عليه 
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)اأربعة ماليني ومائة األف( ريال )4.100.000(، فاأ�شدرت الدائرة حكمها الغيابي 

رقم )133/د/ت/ج/ 16( لعام 1428هـ بتاريخ 5/ رم�شان/1428هـ بـ)اإلزام ...... 

�شاحب موؤ�ش�شة )...( للمقاولت باأن يدفع )لـ...( مبلغًا قدره )اأربعة ماليني ومائة 

األف( ريال )4.100.000( ملا هو مو�شح بالأ�شباب( وبتاريخ 3/ حمرم/ 1429هـ 

ح�شر وكيل املدعى عليه وقدم اعرتا�شه على احلكم الغيابي، فحددت الدائرة موعدًا 

حل�شور اأطراف الدعوى ل�شماع جواب املدعي على الالئحة العرتا�شية املقدمة من 

ح�شر  وفيها  الآخر/1429هـ  7/ربيع  املوافق  الأحد  يوم  وذلك  عليه  املدعى  وكيل 

طرفاها وطلبا مهلة لإنهاء الدعوى وديًا واأكد وكيل املدعي باأنه يف حالة عدم التو�شل 

اإىل ال�شلح فاإنه �شيجيب على الالئحة العرتا�شية املقدمة من وكيل املدعى عليه، 

ويف جل�شة 13/رجب/1430هـ ح�شر/ )...( ب�شفته وكياًل عن املدعي كما ح�شر/ 

)...( ب�شفته وكياًل عن املدعى عليه، وذكر وكيل املدعي باأن م�شاعي ال�شلح التي 

ما  على  موكلي  بر�شا  تنته  مل  الدعوى  هذه  يف  عليه  املدعى  وبني  موكلي  بني  متت 

التحقق  بعد  باأمور  عليه وعد موكلي  املدعى  اإن  باأنه �شلح،حيث  عليه  املدعى  يزعم 

ات�شح باأنها خالف الواقع، وحيث اإن لدي �شاهد على اأن ال�شلح الذي فهمه موكلي 

وكيل  وبعر�شه على  املدعى عليه،  الذي فهمه  ال�شلح  ال�شحيح وهو يختلف عن  هو 

املدعى عليه طلب مهلة للرد، ويف جل�شة هذا اليوم ح�شر اأطراف الدعوى وفيها اأ�شر 

وكيل املدعى عليه باأن الفهم ال�شحيح لل�شلح هو ما كان عليه موكله ولي�س كما يذكر 

املدعي، كما قرر وكيل املدعى عليه باأن موكله قام بكفالة املدعو/ )...( باملبلغ حمل 

كان  والذي  املا�شية  له يف اجلل�شة  امل�شار  لل�شلح  بالن�شبة  اأما  الدعوى،  املطالبة يف 
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بني املدعي/ )...(واملدعى عليه )...( فقد قرر الطرفان باأن هذا ال�شلح كان بعد 

تاريخ حكم الدائرة الغيابي ال�شابق املوؤرخ يف 5/رم�شان/1428هـ حيث اإن ال�شلح 

املختلف فيه كان بتاريخ 1/ربيع الآخر/1429هـ ويف نهاية اجلل�شة اأ�شر وكيل املدعى 

عليه  املدعى  باإلزام  موكله  طلب  فح�شر  املدعي  وكيل  اأما  بال�شلح  باملطالبة  عليه 

ب�شداد مبلغ قدره )اأربعة ماليني ومائة األف( ريال )4.100.000( وبناًء على ذلك 

رفعت اجلل�شة للمداولة، فاأ�شدرت الدائرة حكمها رقم )75/د/ ت/ ج/ 16( لعام 

1430هـ، فاعرت�س عليه املدعى عليه، وبرفع كامل الأوراق اإىل حمكمة ال�شتئناف 

اأ�شدرت حكمها رقم )791/اإ�س/3 ( لعام 1431هـ بنق�س احلكم ال�شادر يف هذه 

الق�شية، وباإعادة الق�شية اإىل هذه الدائرة ل�شتكمال ملحوظات ال�شتئناف حددت 

لنظرها جل�شة 1432/7/17هـ وفيها ح�شر طرفا الدعوى، و�شاألت الدائرة املدعى 

عليه عن �شبب كفالته )...(  ، فاأجاب باأنَّ يل معرفة و�شداقة باملدعي و)...( ، وقد 

ح�شر لدّي/)...( ، وطلب مني اأن اأكفل )...( ب�شاأن املطالبة املالية التي عليه من 

قبل/ )...( ، وقد كفلت )...( اإح�شانًا وتربعًا مني لوجود العالقة القدمية وللثقة 

اإ�شافة  الكفالة  نوع  ُيثبت  ما  لإح�شار  اإمهاله  املدعي  وكيل  وطلب  بيننا،  كانت  التي 

الدعوى،  1432/8/2هـ ح�شر طرفا  جل�شة  ويف  ال�شلح،  ب�شاأن  موكله  مراجعة  اإىل 

ذلك،  ب�شاأن  �شيء  اإىل  يتو�شال  مل  باأنهما  اأفاد  ال�شلح  ب�شاأن  مت  عما  وب�شوؤالهما 

�شلمت  ورقتني  من  مذكرة  قدم  الكفالة  نوع  ب�شاأن  جوابه  عن  املدعي  وكيل  وب�شوؤال 

ن�شختها للمدعى عليه، وقد ت�شمنت مذكرته اأن كفالة املدعى عليه )...( هي كفالة 

باأن  املوؤرخة يف 1427/5/28هـ  اتفاقية ال�شلح  اأن موكله ا�شرتط يف  جتارية، ذلك 
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ُيح�شر املدين كفياًل مليئًا غارمًا، وعليه اأح�شر املدعى عليه هذه الكفالة، وقد ن�س 

يف ورقة كفالته على ما يلي: ))مبوجب هذا نقر نحن موؤ�ش�شة )...(  للمقاولت....

ما  التجارية  والغرفة  التجارية،  الغرفة  من  الكفالة  هذه  على  الت�شديق  ومت  اإلخ(( 

تنطبق  واأنه  تاجر  الكفيل  باأن  علمها  لول  الكفالة  على  بالت�شديق  تقوم  اأن  لها  كان 

وجه  ذلك  بعد  ثم  املدينني،  مع  تتعامل  ل  التجارية  والغرف  التجارة،  �شروط  عليه 

الكفيل خطابًا لرئي�س املحكمة الإدارية بالدمام بتاريخ 1427/11/26هـ يلتزم فيه 

ب�شداد مبلغ املطالبة ومربئًا ذمة )...( ، ومل يعرت�س املدعى عليه على هذه ال�شفة، 

وباطالع املدعى عليه على هذه املذكرة قال: الدعوى منتهية بال�شلح، ف�شاًل عن اأن 

الدائرة  راأت  بناًء على طلبه، وعليه  ، وكفلُت )...(  الكفالة كانت بطلب من )...( 

رفع اجلل�شة للمداولة.

بعد �شماع الدعوى والإجابة، وبعد الطالع على اأوراق الق�شية وم�شتنداتها، وحيث اإن 

املدعي/ )...( يهدف من دعواه اإىل اإلزام املدعى عليه )...( �شاحب موؤ�ش�شة )...(  

للمقاولت اأن يدفع له مبلغًا قدره )اأربعة ماليني ومائة األف( رياًل )4.100.000( 

مقابل كفالة املدعى عليه )لـ...( مبوجب ال�شلح املثبت يف احلكم رقم )139/ت/ 

د/ 16( لعام 1427هـ، وحيث اإن الخت�شا�س الولئي م�شاألة اأولية يتعني بحثها قبل 

اإن توزيع الخت�شا�س املتعلق بالولية الق�شائية  الدخول يف مو�شوع الدعوى، وحيث 
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بني جهات الق�شاء يتعلق بالنظام العام، فاإنه يتعني على الدائرة اأن تتبني من مدى 

اخت�شا�س الديوان بنظرها، فاإذا تبني لها خروج مو�شوع الدعوى عن الخت�شا�س 

الولئي للديوان حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اخت�شا�شها بنظر الدعوى، اإذ اإن م�شاألة 

الخت�شا�س الولئي تعد قائمة يف اخل�شومة ومطروحة على حمكمة املو�شوع ولو مل 

يكن ثمة دفع بذلك من اأطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبني للدائرة اأن 

العالقة القائمة بني املدعي واملدعى عليه هي عالقة غري جتارية، اإذ ن�شاأت العالقة بني 

الطرفني عندما قام املدعى عليه بكفالة )...( ب�شاأن ال�شلح املربم بني املدعي وبني 

اأن هذه الكفالة  )...( يف احلكم رقم )139/ت/د/16( لعام 1427هـ، وحيث تبني 

لي�شت من الكفالة التجارية املن�شو�س عليها يف املادة )443/د( من نظام املحكمة 

العك�س  مّدعي  وعلى  وتربع  اإرفاق  عقد  اأنها  الكفالة  يف  الأ�شل  اإن  وحيث  التجارية، 

الكفالة هو الغر�س املادي وهو ما  اأن ق�شد املدعى عليه من  اإثبات ذلك، ومل يثبت 

اأف�شح عنه املدعى عليه من اأنها كانت اإح�شانًا لوجود العالقة الودية بينه وبني )...( 

، ومل يقدم املدعي للدائرة ما يدل على اأن الغر�س من الكفالة هو الغر�س التجاري، 

ومن اأجل تعامل جتاري معني، وعليه فاإن العالقة بني الطرفني املتداعيني تبقى على 

اأن ورقة  اأ�شلها مدنية ولي�شت جتارية، ول ينال من ذلك ما ذكره املدعي وكالة من 

اأن  اإن الغرفة التجارية لي�س من مهامها  اإذ  الكفالة مت توثيقها يف الغرفة التجارية، 

تتحقق من نوع الكفالة، اإذ اإن هذه مناطة باجلهات العدلية والق�شائية، كما اأن فعل 

الغرفة التجارية ل يعدو اأن يكون حتققًا من اأن املوقع على الورقة هو نف�شه �شاحب 
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ال�شجل التجاري امل�شجل عندها، كما اأنه ل ينال من ذلك تقدمي املدعى عليه خطاب 

الكفالة للمحكمة، اإذ اإن هذا ل يعدو اأن يكون اإبالغًا بالكفالة، ولي�س فيه حتقيق ل�شرط 

الكفالة التجارية، وبناًء على ذلك فاإن  هذه الدعوى ل ينطبق عليها مفهوم املنازعات 

التجارية التي يخت�س ديوان املظامل ولئيًا بنظرها والف�شل فيها وفقًا للمر�شوم امللكي 

رقم )م/63( بتاريخ 1407/11/26هـ، وقراري جمل�س الوزراء رقم )241( بتاريخ 

1407/10/26هـ ورقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ، ومبوجبه فاإن الدائرة تنتهي 

اإىل انح�شار ولية الديوان عن نظر هذه الدعوى والف�شل فيها.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اخت�ضا�س ديوان املظامل والئياً بنظر الدعوى املقامة 

من املدعي/ )...(، �ضد املدعى عليه )...( �ضاحب موؤ�ض�ضة )...( للمقاوالت، 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 االبتدائية 1/1839/ ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 133/ د/ جت/ 32 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2323/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 919/ اإ�س/12 لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/11/27هـ

اخت�ضا�س - ما يخرج عن االخت�ضا�س الوالئي لديوان املظامل –�ضم�ضرة– امتهان 

ال�ضم�ضرة.

من  �شراء عدد  �شفقة  قيمة عمولتها عن  بدفع  عليها  املدعى  اإلزام  املدعية  مطالبة 

يف  الن�س  �شهم-  كل  عن  ريالت  خم�شة  بواقع  التاأ�شي�س  حتت    )...( �شركة  اأ�شهم 

نظام املحكمة التجارية على اأن التاجر هو من ا�شتغل باملعامالت التجارية واتخذها 

مهنة- ي�شرتط لعتبار ال�شم�شرة عماًل جتاريًا المتهان لها- ثبوت اأن املدعي ل ميلك 

�شجاًل جتاريًا، ف�شاًل عن اأن اأغرا�س ال�شركة املدعية لي�س من بينها ال�شم�شرة ح�شبما 

تبني من عقد تاأ�شي�شها - النزاع بهذه املثابة يخرج عن الخت�شا�س الولئي لديوان 

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

 املادتان )1، 2/ج( من نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( 

بتاريخ 1350/1/15هـ .
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تتح�شل وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة الإدارية بالريا�س وكيل املدعية 

بالئحة ادعاء يخت�شم فيها املدعى عليه جاء فيها اأن موكلته وقعت اتفاقية مع املدعى 

عليه ب�شاأن �شراء عدد من اأ�شهم �شركة )...(  للتطوير العقاري وال�شياحي )�شركة 

م�شاهمة حتت التاأ�شي�س( وقد ورد يف البند �شاد�شًا من التفاقية املربمة بني الطرفني 

ما ن�شه: "اتفق الطرفان على اأن ل تت�شمن ال�شفقة اأعاله الأ�شهم التي �شيتم بيعها اإىل 

جمموعة )...( والتي هي بحدود )2.200.000( �شهم، حيث �شيتم دفع مبلغ مقطوع 

من قبل الطرف الأول اإىل الطرف الثاين وقدره )5( ريالت لكل �شهم حال ا�شتالم 

الطرف الأول لقيمة الأ�شهم" وملا كانت جمموعة )...( قد ا�شرتت )2.500.000( 

تنفيذ  ورف�شت  كاماًل  املبلغ  عليها  املدعى  وا�شتلمت   )...( �شركة  اأ�شهم  من  �شهم 

التفاقية التي بينها وبني موكلته بت�شليمها مبلغ مقطوع قدره )5( ريالت عن كل �شهم 

من دون �شبب �شرعي، وخل�س وكيل املدعية اإىل طلب اإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ 

بينهما  املربم  العقد  مبوجب  ملوكلته  امل�شتحقة  املبالغ  متثل  ريال   )12.500.000(

بالإ�شافة اإىل اأتعاب املحاماة التي تكبدتها موكلته ب�شبب تعنت املدعى عليها وعدم 

اإجمايل قيمة ما تطالب به.  البالغ قدرها )20%( من  قيامها بالتزاماتها الوا�شحة 

قيدت ق�شية بالرقم امل�شار اإليه اأعاله، واأحيلت اإىل هذه الدائرة فحددت لها جل�شة 

1427/11/7هـ موعدًا لنظرها، وبالنداء على الأطراف ح�شر وكيال الطرفني املثبت 
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يف ال�شبط هويتهما و�شفتهما، وقدم وكيل املدعية �شرحًا لدعوى موكلته مل يخرج عن 

نطاق ما ورد يف لئحة الدعوى وبعر�س الدعوى على وكيل املدعى عليها قدم مذكرة 

اأي دور يف الو�شاطة بني موكلته  اأن املدعية مل يكن لها  للرد على الدعوى جاء فيها 

وجمموعة )...( ل�شراء هذه الأ�شهم، وحقيقة الأمر اأن موكلته قدمت عر�شًا ملجموعة 

)...( ل�شراء اأ�شهم �شركة )...( بقيمة )120( ريال لل�شهم الواحد قبل توقيع العقد 

مع املدعية، بدليل الإ�شارة اإىل هذا العر�س يف العقد وكان املق�شود من ذلك البند 

اإقناع املدعية ملجموعة )...( بال�شراء بقيمة )120( ريال لل�شهم حتى ت�شتحق املدعية 

بال�شراء  تقنع جمموعة )...(  املدعية مل  فاإن  )5( ريالت عن كل �شهم، ومع ذلك 

بتلك القيمة،بل اإنها مل تقنعها ب�شراء اأ�شهم �شركة )...( باأي قيمة ومل تتوا�شل مع 

جمموعة )...(  باأي نوع من املفاهمة حول هذا العقد واأن موكلته دخلت مبا�شرة يف 

اإىل  اأو و�شاطة للمدعية، وتو�شلت موكلته  اأي دور  التفاو�س مع جمموعة )...( دون 

بيع عدد من الأ�شهم على املجموعة بقيمة اأقل من العر�س الذي قدمته لها، ولو كان 

للمدعية دور يف اإقناع جمموعة )...( لكان �شعر ال�شهم قريبًا من العر�س املقدم من 

موكلته )...( اأي اأعلى من )100( ريال، كما ورد يف البند ثانيًا من العقد املوقع مع 

املدعية املت�شمن ا�شتحقاق املدعية ملا يزيد عن )100( ريال من قيمة الأ�شهم التي 

تبيعها للغري، عالوة على اأن املدعية عجزت عن بيع الأ�شهم التي ا�شرتتها من موكلته 

وعددها )اأربعة ماليني( �شهم مما يدل على تق�شريها يف تنفيذ العقد. وخل�س وكيل 

املدعى عليها اإىل طلب رد الدعوى واإلزام املدعية بدفع اأتعاب املحاماة البالغ  قدرها 
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)150.000( ريال. ويف جل�شة 1427/12/2هـ قدم وكيل املدعية مذكرة اإحلاقية جاء 

واإمنا  كميتها  ول  الأ�شهم  �شعر  مبعرفة  يرتبط  ل  للعمولة  موكلته  ا�شتحقاق  اأن  فيها 

تفا�شيل  الدخول يف  هو  الو�شيط  دور  ولي�س  ال�شفقة  واإمتام  امل�شتثمر  بجلب  يرتبط 

مبلغ  بدفع  عليها  املدعى  باإلزام  احلكم  طلب  اإىل  املدعية  وكيل  وخل�س  ال�شفقة. 

املحاماة يف  باأتعاب  املطالبة  الحتفاظ بحق موكلته يف  ريال، مع   )12.500.000(

ذكر  حيث  لها  �شرحًا  الدعوى  طرفا  قدم  1427/1/26هـ  جل�شة  ويف  لحقة.  دعوى 

وكيل املدعية اأن موكلته اأبرمت عقدًا مع املدعى عليها ل�شراء اأ�شهم �شركة )...( بواقع 

ت�شمنت  وقد  عليها  واملدعى  موكلته  بني  اتفاقية  بهذا  وحرر  �شهم   )4.000.000(

هذه التفاقية يف البند �شاد�شًا ما ن�شه: اتفق الطرفان على اأن ل تت�شمن ال�شفقة 

اأعاله الأ�شهم التي �شيتم بيعها اإىل جمموعة )...( والتي هي بحدود )2.200.000( 

�شهم حيث �شيتم دفع مبلغ مقطوع من قبل الطرف الأول )املدعى عليها( اإىل الطرف 

الثاين )املدعية( وقدره )خم�شة( ريالت لكل �شهم حال ا�شتالم الطرف الأول لقيمة 

حال  البند  لهذا  طبقًا  املقررة  العمولة  ت�شتحق  موكلته  اأن  على  يدل  وهذا  الأ�شهم. 

ا�شتالم قيمة الأ�شهم من جمموعة )...( ومل يرد �شرط اآخر يف هذه التفاقية، مما 

يعني وجود التزام املدعى عليها بهذه التفاقية وحتديدًا تنح�شر دعوى موكلته فيما 

يتعلق ببيع الأ�شهم على جمموعة )...( واأن لها )خم�شة( ريالت عن كل �شهم تبيعه 

على هذه املجموعة دون اأي ا�شرتاط اآخر. وبعر�س هذا على وكيل املدعى عليها اأجاب: 

اأن ما يتحدث عنه وكيل املدعية فيما يتعلق بـ)اخلم�شة( ريالت لكل �شهم يباع على 



32

جمموعة )...( اأن ملوكلته حق فيها )خم�شة ريالت لكل �شهم( اإذا كان فعاًل قد قام 

بدور الو�شاطة بني موكلته وجمموعة )...( دون اأي و�شاطة من املدعية وي�شهد على 

هذا خماطبة )...(  للدائرة باخلطاب رقم )47/1096/د( بتاريخ 1427/10/10هـ 

والذي ذكر فيه انتفاء و�شاطة املدعية فيما تدعيه. وبعر�س هذا على وكيل املدعية ذكر 

باأن ن�س البند ال�شاد�س يوؤكد على اأن موكله هي من عر�س على املدعى عليها جمموعة 

بالتفاو�س،  ربطها  دون  امل�شتحقة  بالعمولة  عليها  املدعى  التزمت  عليه  وبناًء   )...(

هذا  يتطرق  مل  حيث   )...( �شركة  من  املذكور  اخلطاب  يف  عليه  ن�س  ما  هو  وهذا 

اخلطاب اإىل مو�شوع عر�س موكلته للمدعى عليها �شراء جمموعة )...( الأ�شهم حمل 

املدعى  وكيل  وبعر�س هذا على  به.  املطالب  لإثبات احلق  كاٍف  وما مت ذكره  النزاع 

عليها ذكر اأن ما يذكره وكيل املدعية اأن خطاب )...( ينفي التفاو�س فقط ومل ي�شر 

الأ�شهم  املدعية عر�شت  اأن  اإىل )...( فغري �شحيح  املقدم من موكلته  العر�س  اإىل 

اأطراف  ت�شتحق مقابلة ما تدعي به. ثم ختم  اأي جهد  للمدعية  لي�س  اإذ  على )...( 

الدعوى اأقوالهم فيها. فاأ�شدرت الدائرة حكمها رقم )42/د/جت/6( لعام 1428هـ، 

لل�شركة املدعية مبلغًا قدره )11.000.000( ريال،  باأن تدفع  باإلزام املدعى عليها 

فاأعادت  التدقيق،  بهيئة  الثالثة  الدائرة  من  احلكم  نق�س  عليها  املدعى  وباعرتا�س 

 )...( اإدخال  الدائرة  قررت  1430/1/24هـ  وبجل�شة  بالدعوى  املرافعة  الدائرة 

مدع ثان يف هذه الق�شية، وبعد عدة جل�شات اأ�شدرت حكمها رقم )176/د/جت/6( 

لعام 1430هـ، بعدم اخت�شا�شها نوعيًا بنظر الدعوى، فاأحيلت اإىل الدائرة الفرعية 
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اأعيدت  ثم  بعدم اخت�شا�شها،  اأ�شدرت حكمها  وبعد عدة جل�شات  الثانية،  التجارية 

الق�شية لهذه الدائرة، فبا�شرت نظرها كما هو مثبت مبحا�شر ال�شبط، وعقد لها عدة 

جل�شات، وبجل�شة 1432/6/19هـ، وب�شوؤال وكيل املدعي )...( هل لدى موكله �شجل 

جتاري اأو اأنه ميتهن مهنة ال�شم�شرة قال باأنه �شيعود ملوكله بذلك، كما طلبت الدائرة 

من وكيل �شركة )...( عقد تاأ�شي�س ال�شركة يف اجلل�شة القادمة، وفيها وب�شوؤال وكيل 

املدعي الثاين هل لدى موكله �شجل جتاري واأنه ميتهن مهنة ال�شم�شرة اأجاب اأن ملوكلي 

مكتب عقاري �شريكًا مع اأخيه والرتخي�س با�شم اأخيه مبمار�شة ال�شم�شرة ول ميلك 

املدعي ترخي�شًا با�شمه و�شبق له اأن قب�س عدة مرات �شعيًا و�شم�شرة يف �شفقات بيع 

اأ�شهم، كما قدم وكيل �شركة )...( �شورة من عقد تاأ�شي�س �شركة )...( لال�شتثمار، 

وبجل�شة هذا اليوم ح�شر الأطراف، وقررت الدائرة احلكم يف الق�شية، ملا يلي من 

الأ�شباب.

مبا اأن النظر يف الخت�شا�س الولئي لناظر الدعوى �شابق على اخلو�س يف مو�شوعها، 

ول يحتاج للت�شدي له اإثارة اخل�شوم، وحيث اإن ديوان املظامل بهيئة ق�شائه التجاري 

عن  نا�شئة  املنازعات  تلك  كانت  اإذا  التجار  بني  القائمة  املنازعات  بنظر  يخت�س 

املادتني )2(  التجارية، كما يف  املحكمة  لنظام  تبعية طبقًا  اأو  اأ�شلية  اأعمال جتارية 

اإىل  اإ�شافة  1423/11/17هـ،  بتاريخ   )261( رقم  الوزراء  جمل�س  وقرار  و)443(، 
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النزاعات اخلا�شعة لنظام ال�شركات.وحيث اإن الفقرة )ج( من املادة )الثانية( من 

نظام املحكمة التجارية، ن�شت على اأن من الأعمال التجارية: )كل ما يتعلق ب�شندات 

احلوالة باأنواعها اأو بال�شرافة والدللة )ال�شم�شرة(، اإل اأنه ل ي�شح الأخذ بها مبعزل 

عن املادة الأوىل من ذات النظام والتي ن�شت على: )التاجر هو من ا�شتغل باملعامالت 

اإل  جتاريًا  عماًل  تعد  ل  ال�شم�شرة  اأعمال  كانت  وملا  له(،  مهنة  واتخذها  التجارية 

بالمتهان، وهو ما ا�شتقر عليه ق�شاء الديوان، وحيث اإن ال�شم�شرة لي�شت من اأغرا�س 

ال�شركة املدعية كما هو بني من الطالع على عقد تاأ�شي�شها، وكذلك احلال بالن�شبة 

اأن  اإىل  تنتهي  الدائرة  فاإن  اأخيه،  با�شم  ال�شجل  واإمنا  �شجاًل  ميلك  ل  فهو  للمدعي، 

الدعوى خارجة عن الخت�شا�س الولئي لديوان املظامل.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اخت�ضا�س ديوان املظامل والئياً بنظر الدعوى املقامة 

من �ضركة )...( لال�ضتثمار والتطوير العقاري و)...( �ضد �ضركة )...( املحدودة، 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 االبتدائية 1/1870/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 134/ د/ جت/ 32 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6284/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 875/ اإ�س/ 12 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/11/5هـ

دعوى - وقف ال�ضري يف الدعوى– خربة  - �ضلطة الدائرة يف ندب اخلربة– اأتعاب 

اخلربة – امتناع اخل�ضوم عن دفعها.

يف  املنفذة  الأعمال  قيمة  من  املتبقي  ب�شداد  عليها  املدعى  اإلزام  املدعية  مطالبة 

بوجوب ندب  املدعى عليها  – اإجابة  التي حلقتها  الأ�شرار  والتعوي�س عن  امل�شروع  

اكتفت  الأخرية  واأن  للمدعية،  يقابلها  وما  املنفذة  الأعمال  حل�شر  هند�شية  خربة 

اإىل  الق�شية  اإحالة  يف  الدائرة  �شلطة   - عليها  الباقي  وقيا�س  واحدة  عمارة  بتمتري 

خربة لتقييم الأعمال املنفذة على اأر�س الواقع ح�شب العقود بني الطرفني - رف�س 

املدعية اإحالة الق�شية اإىل خربة، ورف�س املدعى عليها حتمل اأتعاب اخلربة - رف�س 

الدائرة طلب املدعية بحلف املدعى عليها اليمني لأن الأخرية غري منكرة حتى توجه 

اإليها اليمني، واإمنا غايتها ح�شر الأعمال املنفذة ، وهو ما يتطلب جهة خربة – موؤدى 

ذلك- وقف ال�شري يف الدعوى.

ال�شرعية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/21(  املادة )125( من نظام املرافعات 

بتاريخ 1421/5/20هـ.



38

وكالة  املدعي  بالريا�س  الإدارية  للمحكمة  تقدم  اأنه  يف  الق�شية  هذه  وقائع  تتلخ�س 

تقوم  اأن  على  بالباطن  عليها  املدعى  مع  التعاقد  �شبق  اأنه  فيها:  بالئحة دعوى ذكر 

م�شروع  موقع  يف  عليها  املدعى  لدى  الدهانات  اأعمال  جميع  وتنفيذ  بتوريد  �شركتنا 

)...( حي الندى من �شركة )...( للعمارةA  1 وA2 وA4 وتركيب البالط مبقا�شات 

وتنفيذ  توريد  اأعمال  مببا�شرة  �شفهيًا  تعميدًا  ذلك  وحلق   ،A3 العمارة  يف  خمتلفة 

الدهان مع الوعد بتوقيع ملحق عقد يف العمائرA5 وA6 وA7 وتنفيذ اأعمال البالط 

اإ�شافية لدى املدعى عليها  اأخرى  اأعمال  اإىل  وال�شرياميك يف عمارة A1 بالإ�شافة 

يف موقع م�شروع )...( املي�شر حي الندى. وكذلك التعاقد مع املدعى عليها بالباطن 

لتنفيذ اأعمال ال�شرياميك والبالط )تركيب فقط(، واأعمال البوية توريد وتنفيذ من 

�شركة )...( لدى م�شروع )...( بحي الزدهار مبدار�س )...( ، واأعمال البوية مل�شروع 

اأنه  امل�شجد. م�شيفًا  البالط يف  �شفهي لرتكيب  تعميد  ، وحلقها  م�شجد بحي )...( 

فيما يتعلق مب�شروع )...( بحي الندى فقد با�شرت �شركتنا العمل حتى توقف العمل 

مت  بحيث  عليها(،  )املدعى  للت�شطيبات  الرئي�شي  واملقاول  املالك  بني  خالف  ب�شبب 

اإجناز )95%( من اأعمال الدهان يف العمارة A1 و)90%( يف العمارة A2 و)%70( 

يف العمارة A4 وفيما يتعلق باأعمال البالط وال�شرياميك فقد مت اإجناز )98%( من 

اإىل  العمارة A3 بالإ�شافة  ال�شرياميك والبالط يف عمارة A1 و)50%( يف  اأعمال 
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اإ�شافية عبارة عن  واأعمال   A2و A1 اأخرى عبارة عن ترميمات يف عمائر اأعمال 

والبالط يف عمارة  للدهان  عليها  املدعى  املوا�شفات من طرف  لتغيري  العمل  اإعادة 

توريد  على  عليها  املدعى  ت�شويق  مدير  مع  ال�شفهي  التفاق  ذلك مت  A1. يف خالل 

وتنفيذ اأعمال الدهان يف العمائر A5 وA6 وA7 ومت مبا�شرة العمل يف جزء من تلك 

الأعمال والتوريد والتنفيذ حتى اأوقف امل�شروع. علمًا باأن العمائر ذات منوذج موحد 

وجرى التمتري من قبل مكتب هند�شي مرخ�س على عمارة واحدة فقط. وفيما يتعلق 

مب�شروعي النادي ال�شحي وامل�شجد بحي الزدهار )...( فقد قامت �شركتنا بتنفيذ 

اأعمال ال�شرياميك، والبوية على اأكمل وجه ولكن مل يتم دفع امل�شتحقات لأكرث من ثالثة 

اأ�شهر دون اأي مربر. وعليه يكون قيمة كافة الأعمال املنجزة يف امل�شروعني مع املدعى 

ريال  وواحد  و�شتمائة  األفًا  وت�شعون  واثنان  )خم�شمائة   )592601.84( هي:  عليها 

واأربعة وثمانون هللة(، ومت ا�شتالم مبلغ وقدره )315000( )ثالثمائة وخم�شة ع�شرة 

األف ريال( وتبقى يف ذمة املدعى عليها )277601.84( )مائتان و�شبعة و�شبعون األفًا 

و�شتمائة وواحد ريال واأربعة وثمانون هللة(. وانتهى يف دعواه اإىل طلب اإلزام املدعى 

عليها بدفع باقي قيمة املبالغ امل�شتحقة يف ذمتها عن الأعمال املنجزة اأعاله، بالإ�شافة 

اإىل تعوي�س ال�شركة عما حلقها من اأ�شرار وتكاليف نتيجة مماطلة املدعى عليها يف 

اأعاله،  اإليه  امل�شار  بالرقم  الالئحة ق�شية  وقد قيدت  املتبقية يف ذمتها.  املبالغ  دفع 

واأحيلت اإىل هذه الدائرة، فحددت الدائرة عدة جل�شات مل حت�شرها املدعى عليها، 

ويف جل�شة يوم الثنني 1431/4/6هـ ح�شر طرفا الدعوى وكالة، واأكد املدعي وكالة 
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على دعواه، وقدم املدعى عليه وكالة مذكرة من �شفحة واحدة طلب فيها من املدعي 

وكالة حترير دعواه وبيان على وجه التف�شيل قيمة كل عمل تدعي املدعية تنفيذه وما 

ا�شتلمت من قيمته وما تبقى لها وتقدمي ما يفيد ا�شتالم ال�شت�شاري لالأعمال حتى 

تثبت تنفيذها لذلك العمل وا�شتحقاقها لقيمته. فا�شتعد املدعي وكالة بتقدمي ذلك يف 

اجلل�شة القادمة وتزويد املدعى عليه وكالة بن�شخة منه قبل موعد اجلل�شة. ويف جل�شة 

يوم الثنني 1431/6/3هـ وب�شوؤال املدعي وكالة عما طلب الإمهال لأجله يف اجلل�شة 

ال�شابقة قدم مذكرة من )ع�شر( �شفحات ت�شمنت تف�شياًل للدعوى، وذكر اأنه قام 

بتزويد املدعى عليه وكالة بن�شخة منها قبل اجلل�شة. وب�شوؤال املدعى عليه وكالة الرد 

حيال ما ورد فيها قدم مذكرة جوابية من �شفحتني ومرفق واحد ومما جاء فيها: اأن 

اأن املدعية مل تقدم ح�شرًا من واقع  للنزاع بني الطرفني هو  الرئي�شة  الأ�شباب  من 

الأعمال املنفذة للكميات وبالتايل ل ت�شتطيع موكلته دفع مبالغ الأعمال غري حم�شورة 

على اأر�س الواقع، ومما يدل على اأن املدعية مل تقدم ح�شرًا دقيقًا حتى تاريخه اأن 

اأنه:  املدعية  واإمنا ذكر وكيل  الأعمال  ما قدمته يف مذكرتها مل يكن ح�شرًا جلميع 

ون�شبة  و�شعها  ح�شب  الأخريات  على  والقيا�س  واحدة  لعمارة  بالتمتري  الكتفاء  )مت 

التوريد والتنفيذ جلميع الأعمال...( وهذا يوؤكد �شحة ما ذكرته موكلته. ومت تزويد 

للرد. ويف جل�شة  وباطالعه عليها طلب مهلة  املذكرة  بن�شخة من هذه  وكالة  املدعي 

ذكر  �شفحات  )خم�س(  من  مذكرة  وكالة  املدعي  قدم  1431/7/30هـ  الثنني  يوم 

ال�شابقة  اجلل�شة  يف  وكالة  عليه  املدعى  من  املقدمة  املذكرة  على  الرد  تت�شمن  اأنها 
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بال�شتعانة  موكلته  قيام  اأن  فيها:  جاء  ومما  م�شتندات  من  عدد  �شور  معها  واأرفق 

مبكتب هند�شي لتمتري الأعمال املنفذة يف م�شروع )...( وقيامها مبراجعة التمتري مع 

مهند�س امل�شروع للمدعى عليه مل�شروع )...( يدح�س الطعن يف متتري موكلته ويثبت 

احلقائق بحيادية تامة. ت�شلم املدعى عليه وكالة ن�شخة منها وباطالعه عليها طلب 

مهلة للرد. ثم مت اإفهام املدعي وكالة باأن عليه ف�شل كل م�شروع يف دعوى م�شتقلة، 

فقرر اأنه يح�شر دعواه يف هذه الق�شية يف املطالبة باملبالغ اخلا�شة مب�شروع )...( 

 .)...( مب�شروع  اخلا�شة  باملبالغ  للمطالبة  م�شتقلة  دعوى  رفع  يف  بحقه  ويحتفظ   ،

ويف جل�شة يوم الثنني 1431/10/11هـ قرر الطرفان اأن هناك م�شاع حلل املو�شوع 

�شلحًا، وطلبا تاأجيل نظر الق�شية اإىل موعد اآخر للتفاهم حول ذلك. ويف جل�شة يوم 

الثنني 1431/12/30هـ قرر الطرفان اأنهما مل يتفقا على حل املو�شوع �شلحًا وطلبا 

ال�شتمرار يف نظر الدعوى، وب�شوؤال املدعى عليه وكالة عما طلب الإمهال لأجله يف 

جل�شة 1431/7/30هـ قدم مذكرة جوابية من �شفحتني مرفق بها �شور )6( م�شتندات 

انتهى فيها اإىل اأن موكلته ل تزال ترى اأن املدعية مل ت�شتكمل دعواها بال�شكل الذي 

يجعل احلقوق فيها وا�شحة لكال الطرفني، فهي تتهرب من ت�شليم الأعمال ومل تقم 

بح�شر الأعمال بال�شكل الفني ال�شحيح، كما مل تقم بتحديد املبالغ التي ا�شتلمتها 

واملبالغ التي مل ت�شتلمها على �شوء احل�شر الفني ال�شحيح. وباإطالع املدعي وكالة 

قرر  كما  تقدميه،  �شبق  مبا  ويكتفي  الرد  ي�شتوجب  جديدًا  حتوي  ل  اأنها  قرر  عليها 

الق�شية  يف  الف�شل  الطرفان  وطلب  تقدميه،  �شبق  مبا  اكتفاءه  وكالة  عليه  املدعى 
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املدعي  الدائرة من  الثنني 1432/2/27هـ طلبت  يوم  الراهنة. ويف جل�شة  بحالتها 

الدائرة  القادمة فا�شتعد بذلك، كما طلبت  ال�شركة يف اجلل�شة  اإح�شار ممثل  وكالة 

القادمة  اجلل�شة  يف  عليها  املدعى  املوؤ�ش�شة  �شاحب  اإح�شار  وكالة  عليه  املدعى  من 

فا�شتعد بذلك. ويف جل�شة يوم الثنني 1432/4/2هـ ح�شر طرفا الدعوى وكالة كما 

ح�شر ممثل ال�شركة وح�شر حل�شوره �شاحب املوؤ�ش�شة املدعى عليها، وذلك لتقريب 

وجهات النظر حول ال�شلح، اإل اأنهم مل يتفقوا على حل املو�شوع �شلحًا، وطلبوا من 

الدائرة ال�شري يف نظر الدعوى، ثم قدم املدعي وكالة مذكرة تو�شيحية  من )اأربع( 

�شفحات مرفق بها جمموعة �شور م�شتندات ذكر فيها اأن ت�شمنت اإيراد جمموعة من 

القرائن تثبت حق موكلته مع اإيراد ما يقابلها يف بع�س الدعاءات التي ذكرتها املدعى 

عليها، وانتهى يف مذكرته اإىل القول اأنه ونظرًا ل�شتمرار مماطلة املدعى عليها وعدم 

اإقرارها اأو اإنكارها للمبلغ املتبقي يف ذمتها رغم ما قدمته موكلته يف دعواها وح�شمًا 

كامل م�شتحقات موكلته، ويف حال عدم  بدفع  املدعى عليها  اإلزام  نطلب  للخ�شومة 

قناعة الدائرة بكفاية الأدلة والقرائن املذكورة يف هذه املذكرة ناأمل تكليف �شاحب 

وبالتايل  ناكاًل  يعترب  امتناعه  حال  ويف  اليمني  بحلف   )...( عليها  املدعى  املوؤ�ش�شة 

احلكم ملوكلته باملبالغ املطالبة بها، ت�شلم املدعى عليه وكالة ن�شخة املذكرة وباطالعه 

عليه  املدعى  وب�شوؤال  الثنني 1432/5/28هـ  يوم  للرد. ويف جل�شة  مهلة  عليها طلب 

وكالة عما طلب الإمهال لأجله يف اجلل�شة ال�شابقة قرر اأن املذكرة املقدمة من املدعي 

تقدميه،  �شبق  مبا  ويكتفي  الرد  ي�شتوجب  فيها  جديد  ل  ال�شابقة  اجلل�شة  يف  وكالة 
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يرف�س  باأنه  وكالة  املدعي  فعقب  خربة،  جهة  اإىل  الق�شية  اإحالة  طلب  على  ويوؤكد 

اإحالة الق�شية اإىل جهة خربة ويتم�شك مبا �شبق تقدميه، ثم طلب الطرفان الف�شل 

يف الق�شية بحالتها الراهنة. ويف جل�شة هذا اليوم الثنني 1432/8/3هـ اأكد املدعي 

وكالة رف�شه ندب جهة خربة يف هذه الق�شية، كما ذكر املدعى عليه وكالة باأن موكله 

ل يقبل اأن يتحمل اأتعاب جهة اخلربة، ثم قررت الدائرة رفع اجلل�شة.

باأن تدفع لها مبلغًا  اإلزام املدعى عليها  اإن املدعية ح�شرت دعواها يف طلب  وحيث 

قدره )6450536.06( ريال، ميثل املتبقي يف ذمة املدعى عليها عن الأعمال املنفذة 

يف م�شروع )...( ، اإ�شافة اإىل التعوي�س عن الأ�شرار والتكاليف الالحقة. وحيث اإن 

حا�شل اإجابة املدعى عليها تتمثل يف اأن ا�شتحقاق املدعية للمبالغ عن الأعمال املنفذة 

املدعية مل  اإن  الواقع، وحيث  اأر�س  املنفذة على  متوقف على تقدمي ح�شر لالأعمال 

الأخريات  على  والقيا�س  واحدة  لعمارة  بالتمتري  اكتفت  واإمنا  دقيقًا  ح�شرًا  تقدم 

ح�شب و�شعها ون�شبة التوريد والتنفيذ جلميع الأعمال، لذا فاإنها تتطلب الإحالة اإىل 

اإن  وحيث  املدعية.  ترف�شه  الذي  الأمر  املنفذة،  الأعمال  بح�شر  لتقوم  خربة  جهة 

الدائرة ترى اأن الف�شل يف الق�شية يتوقف على اإحالتها اإىل جهة خربة للوقوف على 

امل�شروع ومن ثم ح�شر الأعمال املنفذة وتقييمها ح�شب العقود املربمة بني الطرفني، 

وحيث اإنه يف ظل رف�س املدعية اإحالة الق�شية اإىل جهة خربة ورف�س املدعى عليها 
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وذلك  الدعوى،  يف  ال�شري  وقف  ذكر  ما  واحلال  يتعني  فاإنه  اخلربة؛  اأتعاب  حتمل 

اإعماًل للمادة )125( من نظام املرافعات ال�شرعية التي تن�س على اأنه: )اإذا مل يودع 

اخل�شم املبلغ املكلف باإيداعه يف الأجل الذي عينته املحكمة جاز للخ�شم الآخر اأن 

يقوم باإيداع هذا املبلغ دون اإخالل بحقه اإذا حكم له يف الرجوع على خ�شمه واإذا مل 

يودع املبلغ اأي اخل�شمني وكان الف�شل يف الق�شية يتوقف على قرار اخلربة فللمحكمة 

اأن تقرر اإيقاف الدعوى حتى اإيداع املبلغ(. واإذا كان هذا يف حال عدم اإيداع اأتعاب 

ذكره  ما  ذلك  من  ينال  ول  للخربة.  الإحالة  رف�س  حال  يف  اأوىل  باب  فمن  اخلربة 

املدعي وكالة من اأنه يف حال عدم قناعة الدائرة بكفاية الأدلة والقرائن فاإنه يطلب 

لي�شت  عليها  املدعى  اأن  ذلك  اليمني،  بحلف  عليها  املدعى  املوؤ�ش�شة  �شاحب  تكليف 

اأن الأمر يتطلب ح�شرًا لالأعمال  اإليها اليمني، واإمنا غاية دفعها  منكرة حتى توجه 

املنفذة وهو ما ي�شتدعي – يف ظل عدم تقدمي املدعية لذلك - ال�شتعانة بجهة خربة، 

وهو ما يتفق مع ما انتهت اإليه الدائرة من اأن الف�شل يف الق�شية يتوقف على اإحالتها 

اإىل جهة خربة وذلك على النحو ال�شالف ذكره.

لذلك حكمت الدائرة: بوقف ال�ضري يف الدعوى املقامة من �ضركة )...( للتجارة 

واملقاوالت �ضد موؤ�ض�ضة )...(؛ ملا هو مبني 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 االبتدائية3482/ 1/ ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي 12/د/ جت/2 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2879/ ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 101/ اإ�س/7لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/2/8هـ

ندب  يف  املحكمة  �ضلطة    - الباطن– خربة  من  مقاولة   - مقاولة  عقد   - دعوى 

اخلربة – اأتعاب اخلربة – امتناع عن دفع اأتعاب اخلربة – حكم غيابي – عدول 

عن احلكم الغيابي.

املوقع  العقد  اإكمال  عن  امتناعها  عن  بتعوي�شه  عليها  املدعى  اإلزام  املدعي  مطالبة 

معها لتنفيذ م�شروع مزرعة دواجن مقاولة من الباطن– ال�شلطة التقديرية للدائرة 

يف ندب خبري هند�شي لالطالع على العقود وحما�شر ال�شتالم والت�شليم و التاأكد من 

مطالبات وادعاءات الطرفني – اإقرار املدعي باأنه لن يتمكن من دفع اأتعاب اخلربة 

– توقف  م�شتقلة  دعوى  بها  يقيم  �شوف  املقابلة  طلباته  باأن  عليه  املدعى  – اإقرار 

– اعرتا�س  النزاع  اأمور جوهرية يف  الف�شل يف الدعوى على ندب خبري ل�شتجالء 

– موؤدى ذلك  النظامية  املدعى عليه على احلكم ال�شادر بحقه غيابيًا داخل املدة 

–اأوًل: العدول عن احلكم الغيابي القا�شي باإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي ... 

رياًل. ثانيًا: عدم قبول الدعوى املقامة من املدعية �شد املدعى عليها.
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املادة )533( من نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 

1350/1/15هـ.

امللكي رقم  باملر�شوم  ال�شادرة  ال�شرعية  املرافعات  املادتان )124، 125( من نظام 

)م/ 21( بتاريخ 1421/5/20هـ .

بقرار  ال�شادرة  ال�شرعية  املرافعات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  املادة )2/125( من 

وزير العدل رقم )4569( بتاريخ 1423/6/3هـ.

 2 جت  د/   /  916 رقم  الدائرة  حكم  يف  اإيرادها  �شبق  الق�شية  هذه  وقائع  اإن  حيث 

اأن املدعية تقدمت بالئحة دعوى اإىل ف�شيلة رئي�س  لعام 1429هـ والتي تتح�شل يف 

املحكمة الإدارية بالريا�س ذكرت فيها باأنه قد ر�ّشت على املدعى عليها موؤ�ش�شة )...( 

للمقاولت العامة مقاولة لتنفيذ م�شروع مزرعة دواجن بطريق اخلرج حر�س والتي 

للتجارة   )...( �شركة   – املالك  حل�شاب  الريا�س  مدينة  عن  135كم  م�شافة  تبعد 

وال�شتثمار املحدودة – وكان هذا امل�شروع ي�شتمل على اإن�شاء هناكر للدواجن واأ�شوار 

تعاقدت  2004/10/18م  املوافق  1425/9/4هـ  وبتاريخ  طويل.  كم   )20( مل�شافة 

 )...( موؤ�ش�شة  املدعية  املوكلة  مع  للم�شروع  الرئي�شي  املقاول  ب�شفتها  عليها  املدعى 
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على  املذكور  ال�شور  اأعمال  بتنفيذ  املوكلة  قيام  على  الباطن  من  كمقاول  للمقاولت 

يف  الواردة  واملخططات  وال�شروط  للموا�شفات  ووفقًا  الفنية  الأ�شول  ح�شب  العظم 

العقد املربم بني املدعى عليها واملالك، واتفقت املوكلة مع املدعى عليها يف هذا العقد 

على اأن يكون �شعر املرت الطويل �شاماًل املواد والعمل )270( ريال، واأن يتم ال�شتالم 

العقد على  اتفقوا يف  اأنهم  كما ذكر  امل�شروع  مالك  املعتمد من  ال�شت�شاري  قبل  من 

املوقع  املوكلة  ا�شتلمت  1425/9/15هـ  من  وتبداأ  اأ�شهر  اأربعة  التنفيذ  مدة  تكون  اأن 

بتاريخ 1426/2/1هـ، واأجنزت كافة الرتتيبات والتح�شريات الالزمة للعمل مبا يف 

من  الالزمة  الحتياجات  كافة  لهم  وهياأت  والعمالة  والإدارية  الفنية  العنا�شر  ذلك 

واخلفيفة  الثقيلة  املعدات  وا�شرتت  ذلك  وغري  نقل  وو�شائل  ومعدات  واأدوات  �شكن 

وال�شيارات والعدد واأجهزة امل�شاحة وا�شرتت ما يلزمها من اخل�شب واحلديد ومواد 

وجهزت  خر�شانة  معمل  ب�شراء  ا  اأي�شً وقامت  امل�شروع،  لكامل  للعمل  الالزمة  البناء 

املخططات واقرت�شت من البنوك مبالغ كبرية لدعم متويلها للم�شروع، وكانت غايتها 

وال�شروط  وباملوا�شفات  املحددة  العقد  مدة  �شمن  املطلوب  العمل  اإجناز  ذلك  من 

على  لإجنازه  جهدها  ق�شارى  وبذلت  امل�شروع  يف  العمل  املوكلة  وبا�شرت  املطلوبة، 

امل�شاق  بالرغم من  املطلوبة  واملوا�شفات  وال�شروط  العقد  لبنود  وفقًا  الأكمل؛  الوجه 

الكبرية التي عانتها وخا�شة ُبعد امل�شروع عن مدينة الريا�س مل�شافة تزيد عن )135( 

كم وحر�شت على تنظيم عملها بتق�شم العمال اإىل فرق وفق مراحل العمل، فقد كانت 

طبيعة العمل تتطلب الجناز وفق مراحل متتالية متعددة تبداأ من جتهيز حفر مربعة 
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من  بطبقة  وفر�شها  وعر�س )1.80(  وطول )1.80م(  �شم  بعمق )1.50(  ال�شكل 

والتي  باحلديد  امل�شلح  ال�شمنت  من  القواعد  تثبت  ثم  ومن  نظافة  طبقة  ال�شمنت 

�شطح  حتت  تتم  الأعمال  هذه  وكل   )1.20( بارتفاع  الأعمدة  رقاب  عليها  ترتكز 

الأر�س ليتم بعد ذلك ردمها بالرتاب ودكها بالر�شا�شات ولتظهر منها رقبة القاعدة 

حيث ياأتي بعد ذلك �شب امليدة الأفقية ال�شمنتية امل�شلحة باحلديد فوق �شطح الأر�س 

�شمن قوالب خ�شبية لرتبط رقاب الأعمدة ببع�شها ولت�شكل اأر�شية متما�شكة لالأعمدة 

فياأتي  الأخرية  املرحلة  اأما يف  للجدار،  املكونة  البلك  ولرتتكز عليها قطع  الإ�شمنتية 

دور �شبة الإ�شمنت امل�شلح الكرني�س يف اأعلى ال�شور ليكون مرتابطًا ومتما�شكًا وقويًا 

ل يتاأثر بالعوامل الطبيعية، وقد خ�ش�شت املوكلة لكل مرحلة من هذه املراحل فريقًا 

من العمل وكل فريق يبداأ يف عمله ابتداًء من اأول ال�شور فور انتهاء الفريق ال�شابق من 

اإجناز جزء  املوكلة  واأمتت  له،  املفرت�شة  النهاية  ينتهي يف  باجتاه  وهكذا  فيه  العمل 

من ال�شور ب�شكل كامل مل�شافة 6000 مرت طويل وقامت باإمتام اأعمال �شبة النظافة 

والقواعد ورقاب الأعمدة والردم وامليدات والأعمدة لكامل ال�شور اأي مل�شافة 20.000 

املدعى  تباطوؤ  اأن  اإل  والكرني�س،  البلك  اأعمال  من  كبريًا  ق�شمًا  واأجنزت  مرت طويل 

عليها يف اإمتام اإجناز اأعمال اإي�شالت كابالت الكهرباء داخل �شبة الكرني�س والبلك 

يف اجلزء الأخري من ال�شور ومل�شافة طويلة والتي هي من �شمن اأعمال املدعى عليها 

وم�شوؤولياتها اأدى اإىل بطء �شري عمل املوكلة يف امل�شروع واأعاق اأعمالها واأرغمها على 

التوقف عن العمل يف انتظار اإمتام اأعمال الكهرباء املذكورة وهذا الت�شرف من قبل 



50

املوكلة من طرفها  والتزمت  لها بخ�شائر كبرية،  وت�شبب  باملوكلة  اأ�شر  املدعى عليها 

بجميع بنود العقد وقامت ا�شتنادًا على ن�س املادة 10 منه بتنظيم م�شتخل�شات �شهرية 

عن الأعمال املنجزة من قبلها حيث كان من الواجب اأن تقوم املدعى عليها ب�شرف 

قيمة هذه امل�شتخل�شات بعد خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ تقدميها اإليها، وقد قدمت 

املوكلة للمدعى عليها عددًا من هذه امل�شتخل�شات وطالبتها ب�شرف قيمتها لتتمكن 

من تغطية م�شاريفها وت�شديد ما عليها من التزامات جتاه املوردين والعمالء والعمال 

اإل اأن املدعى عليها رف�شت �شرف قيمة امل�شتخل�شات وجتاهلت طلبات املوكلة لأ�شهر 

باإبالغ  املوكلة  وقامت  بتاريخ 1426/6/1هــ  العمل  توقفها عن  اإىل  اأدى  عديدة مما 

املدير العام للمدعى عليها بهذا الواقع واأجرت معه ومع غريه من امل�شوؤولية العديد من 

املحادثات الهاتفية للتذكري بالتزامات املدعى عليها العقدية وب�شرورة ت�شديد قيمة 

امل�شتخل�شات املتاأخرة واأكد على املدعى عليها باأنه يف حال عدم ال�شتجابة ورف�س 

للمطالبة بكامل  الق�شاء املخت�س  اآ�شفة ملراجعة  فاإنها �شت�شطر  ت�شديد م�شتحقاتها 

حقوقها مع التعوي�س ولكن كل ذلك كان من دون جدوى ومتجاهلة ما اأ�شاب املوكلة من 

خ�شائر فادحة من جراء توقف عمالها وتعطل اأعمالها وازدياد م�شروفاتها الإدارية 

واأجهزتها  ومعداتها  اآلياتها  واهتالك  وفنيني  ومهند�شني  واإداريني  عمال  اأجور  من 

والتي ظلت قابعة يف موقع امل�شروع ملدة اأربعة اأ�شهر تنتظر خاللها وفاء املدعى عليها 

فقط  وعودًا  بقي  ذلك  كل  ولكن  العمل  ا�شتئناف  اإىل  العودة  يف  املتكررة  بوعودها 

وامل�شروع مازال متوقفًا حتى الآن، ومبا اأن املوكلة مل تق�شر يف تنفيذ العقد ومبا اأن 
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واأمرتها  فيه  عليها  املتعاقد  الأعمال  اإمتام  وبني  بينها  التي حالت  عليها هي  املدعى 

املدعى  وتتحمل  بالكامل،  العقد  نفذ  من  بحكم  تعد  املوكلة  فاإن  العمل  عن  بالتوقف 

عليها امل�شوؤولية الكاملة مبقدار قيمة العقد؛ لأن املت�شبب يف ال�شيء كفاعله، ومبا اأن 

هذا الو�شع اأ�شر باملوكلة واأ�شاع عليها الوقت واملال الذي كان من املفرت�س اأن ت�شتغله 

يف اإجناز م�شاريع اأخرى فقد نتج عن هذا الو�شع ما يلي: 1( مل تلتزم املدعى عليها 

مبا ورد يف املادة 10 من العقد املربم بني الطرفني والتي اأكدت على اأن تكون طريقة 

دفع املدعى عليها مل�شتحقات املوكلة مب�شتخل�شات �شهرية ت�شرف بعد تقدميها بـ 15 

يومًا حيث اأخذت تتهرب ومتاطل يف تنفيذ التزامها وامتنعت عن ت�شديد م�شتحقات 

املوكلة، وهذا ما اأدى اإىل اإحلاق ال�شرر واخل�شائر باملوكلة والإ�شاءة اإىل �شمعتها لدى 

ال�شوق. 2( ا�شرتت املوكلة كمية من اخل�شب اخلام مببلغ )404،000(  عمالئها يف 

لل�شور  الالزمة  والقوالب  الأطوال  مع  يتنا�شب  مبا  وت�شنيعه  بتقطيعه  وقامت  ريال، 

ومع الأ�شول الفنية للعمل بامل�شروع، اإل اأنها نتيجة لتوقفها عن العمل من قبل املدعى 

عليها وعدم ح�شولها على م�شتحقات ا�شطرت املوكلة اإىل بيع كمية اخل�شب املذكورة 

لت�شديد ما عليها من التزامات جتاه بع�س عمالئها وعمالها مببلغ )91،000( ريال، 

اأي بخ�شارة بلغت )313،000( ريال. 3( ا�شرتت املوكلة كمية من احلديد ب�شعر الطن 

الواحد )2.040( ريال ا�شتخدمت جزءًا كبريًا منه يف اإجناز الأعمال املطلوبة ولكن 

بعد توقيفها عن العمل من قبل املدعى عليها وعدم ح�شولها على م�شتحقاتها ا�شطرت 

اإىل بيع الكمية التي مل ت�شتخدمها لت�شديد ما عليها من التزامات جتاه عمالئها وهي 
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56 طنًا ب�شعر )1،100( ريال للطن الواحد اأي بخ�شارة )940( ريال يف كل طن فكانت 

البعد  ب�شبب  × 940 = )52640( ريال.  4(  املوكلة يف احلديد 56  جممل خ�شارة 

الكبري للم�شروع عن معامل اخلر�شانة فقد جلاأت املوكلة اإىل تزويد موقع العمل مبعمل 

للخر�شانة اجلاهزة قامت بت�شنيعه خ�شي�شًا لتلبية احتياجات هذا امل�شروع وتوفريًا 

ال�شتفادة  املوكلة  ت�شتطع  ريال، مل  املعمل )460،000(  تكلفة هذا  بلغت  وقد  للوقت 

منه بعد توقيفها عن العمل وبقي معر�شًا لالهتالك والعوامل الطبيعية. 5( ازدادت 

التكاليف الناجمة عن رواتب وم�شروفات عمالة املوكلة يف امل�شروع والتي بقيت بوعود 

من املدعى عليها تنتظر العودة اإىل ا�شتئناف العمل يف امل�شروع ملدة )45( يومًا بعد 

توقيفها عن العمل يف 1426/6/1هـ وقد بلغت رواتب عمالها خالل الفرتة املذكورة 

وموا�شالت  وعالج  وطعام  �شكن  من  العمال  م�شاريف  بلغت  كما  ريال،   )93،000(

للموكلة  التابعة  والآليات  املعدات  حجز  ريال.6(   )12،000( املذكورة  الفرتة  خالل 

ا�شتخدامها يف  املوكلة من  بتلفها وهالكها وحرمان  ت�شبب  امل�شروع وهذا ما  ل�شالح 

املدعية  توقيف  فرتة  تلت  ا�شهر  لأربعة  منها  وال�شتفادة  تاأجريها  اأو  اأخرى  م�شاريع 

عن العمل بامل�شروع بتاريخ 1426/6/1هـ وفيما يلي بيان بالأجور ال�شهرية للمعدات 

تاأجريها  اأو  منها  ال�شتفادة  املمكن  من  كان  والتي  املذكورة  الفرتة  خالل  والآليات 

وخ�شرتها املوكلة من جراء ذلك:
االأجرة ال�ضهريةالعدداالآلية اأو اجلهاز

3،000 × 3 = 39،000ر�ضا�ضة
113،000�ضيول
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17،000�ضيارة ديينا قالب
19،000وايت مياه

12،500�ضيارة غمارتني ايجل 
2،000 × 2 = 24،000�ضيارة غمارة دير 

12.500�ضيارة غمارتني م�ضتوبي�ضي
16،000با�س اأمريكي 50 راكب

13،000جيب ربع تويوتا 
1،200 × 2 = 22،400جهاز م�ضاحة

58،400االإجمايل/ ريال �ضهرياً

× 4 = )233،600( ريال مقابل  اإجمايل املبلغ عن الأ�شهر الأربعة 58،400  ليكون 

تعطيل عمل املعدات والآليات وال�شيارات والأجهزة خالل املدة املذكورة.اإ�شافة اإىل 

ربع  �شوزوكي  نوع  خا�شة  و�شيارة  حار�شًا  تقيم  الآن  حتى  املوكلة  زالت  ما  ذلك  كل 

حلرا�شة الأعمال املنجزة وتتكلف م�شاريفًا زائدة على ذلك تبلغ )2،500( ريال. 7( 

اأنفقت املوكلة فوق ذلك مبلغ )598،750( ريال، فارق متويل امل�شروع، �شددتها للبنوك 

نتيجة اقرتا�شها من البنوك لتمويل امل�شروع.  8( �شددت املوكلة مبلغ )700،000( 

ريال، �شعي لقاء ح�شوله على امل�شروع من الباطن لال�شتفادة منه على الوجه املتفق 

عليه يف العقد املربم مع املدعى عليها اإل اأن املدعى عليها اأخلت بالتزاماتها واأ�شاعت 

على املوكلة الفائدة املرجوة من امل�شروع ب�شبب عدم وفائها مبا التزمت به الأمر الذي 

عاد عليها بخ�شارة هذا املبلغ ف�شاًل عن الأ�شرار الكبرية الأخرى. ول يخفى اأن امتناع 

املدعى عليها عن ت�شديد م�شتحقات املوكلة وتوقيفها عن العمل وفقًا ملا هو مبني اأعاله 

قد اأدى اإىل اإحلاق ال�شرر الكبري بها واأن هذا ال�شرر من النوع الوا�شح الذي ل يفتقر 

اإىل دليل يدل عليه فمجرد المتناع عن �شرف امل�شتحقات والتوقيف عن العمل نف�شه 
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يعترب �شررًا بينًا وا�شحًا قائمًا بذاته.وعلى هذا فاإن التعوي�س عن هذا ال�شرر ي�شبح 

نطالب  ل  اأننا  هنا  بالهتمام  اجلدير  ومن  عليها،  املدعى  على  للموكلة  ثابتًا  حقًا 

بالتعوي�س هكذا دون اأ�شا�س �شرعي اأو من دون وجه حق، فاأ�شا�س املطالبة بالتعوي�س 

هو ال�شرع و�شرطه توفر الأركان الثالثة له وهي اخلطاأ وال�شرر وعالقة ال�شببية وعلى 

عليها  املدعى  خطاأ  وهي  الدعوى  هذه  يف  ثابتة  للم�شوؤولية  الأركان  ومادامت  هذا 

وال�شرر الذي حلق باملوكلة والعالقة ال�شببية بني ذلك اخلطاأ وهذا ال�شرر فاإن احلكم 

لها بالتعوي�س يغدو اأمرًا واجبًا �شرعًا ونظامًا.ويوؤكد ذلك قول الر�شول �شلى اهلل عليه 

ا )يل الواجد ظلم يحل عر�شه وعقوبته( وقوله  و�شلم: )مطل الغني ظلم( وقوله اأي�شً

ا )لي�س لعرق ظامل حق( وكل هذه الأحاديث النبوية ال�شريفة تقطع باأن املنفعة  اأي�شً

التي حققتها املدعى عليها من حجز اأموال املوكلة وكذلك الأ�شرار التي اأ�شابتها من 

املدعى  باإلزام  احلكم  اإ�شدار  بحقها.وطلب  اإجحافًا  كانت  اإمنا  العمل  عن  توقيفها 

العقد  قيمة  كامل  ريال،   )5،400،000( مبلغ  للموكلة  ت�شدد  اأن   )1 يلي:   عليها مبا 

ب�شروط  اأخلت  التي  املدعى عليها هي  اأن  اعتبار  املنفذة على  اأعماله بحكم  واعتبار 

العقد وهي التي حالت بني املوكلة وبني اإمتامها لهذه الأعمال.  2( اأن ت�شدد للموكلة 

التي �شرفتها على عمالها من رواتب و�شكن وطعام وغريه خالل مدة ال 45  املبالغ 

يومًا وهي املدة التي توقفت فيه عمالة املوكلة عن العمل يف امل�شروع مبلغًا اإجماليًا قدره 

بواقع )2.500(  وال�شيارة  اأجور احلار�س  للموكلة  ت�شدد  اأن   )3 ريال.   )105،000(

�شتة  ملدة  1426/6/1هـ  يف  العمل  عن  املوكلة  توقيف  تاريخ  من  ابتداًء  �شهريًا  ريال 
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ريال   )700،000( مببلغ  املوكلة  تعو�س  اأن   )4 ريال.   )15،000( وجمموعها  اأ�شهر 

مقابل ال�شعي الذي خ�شرته املوكلة وفوات الغاية املرجوة من العقد املربم بينهما. 5( 

اأن ت�شدد للموكلة مبلغ )598،750( ريال فارق متويل امل�شروع �شددتها املوكلة للبنوك. 

6( اأن ت�شدد للموكلة مبلغ )313،000( ريال وهو ما خ�شرته املوكلة من قيمة اخل�شب 

الذي باعته بعد توقيفها عن العمل. 7( اأن ت�شدد للموكلة مبلغ )52،640( ريال وهو ما 

ت�شدد  اأن  العمل. 8(  توقيفها عن  بعد  باعته  الذي  قيمة احلديد  املوكلة من  خ�شرته 

للموكلة مبلغ )460،000( ريال، قيمة معمل اخلر�شانة الذي تلف وهلك بعد توقيفها 

عن العمل.  9( اأن ت�شدد للموكلة قيمة اإيجار معداتها واآلياتها و�شياراتها واأجهزتها 

مبلغًا  1426/6/1هـ  يف  العمل  عن  املوكلة  توقيف  تاريخ  من  اأ�شهر  اأربعة  مدة  عن 

اإجماليًا قدره )233،600( ريال. 10( التعوي�س للموكلة عما اأ�شابها من خ�شارة عما 

فاتها من ربح ناجت عن احتجاز اأموالها بغري حق وتوقيفها عن العمل يف امل�شروع مببلغ 

اإجمايل  اأتعاب املحاماة مببلغ ي�شاوي )25%( من  ترك تقديره للدائرة. 11( حتمل 

املبلغ املحكوم بها.وقد مت قيد الدعوى ق�شية بالرقم امل�شار اإليه اآنفًا وباإحالة الق�شية 

اإىل هذه الدائرة حددت لنظرها جل�شة 1427/6/3هـ التي تخلفت فيها املدعية عن 

احل�شور فقررت الدائرة �شطب الدعوى ثم تقدم وكيل املدعية بتاريخ 1427/9/15هـ 

جل�شة  لذلك  وحددت  طلبه  اإىل  فاأجيب  الق�شية  يف  املرافعة  باب  فتح  اإعادة  بطلب 

1428/2/7هـ والتي ح�شرها وكيل املدعية فيما مل يح�شر من ميثل املدعى عليها ثم 

جرى حتديد عدة جل�شات مل يح�شر فيها من ميثل املدعى عليها رغم الكتابة ل�شرطة 
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فورد  1429/4/15هـ،  بتاريخ  املحددة  اجلل�شة  مبوعد  عليها  املدعى  لإبالغ  الدمل 

امل�شوؤول  اأن  اإل  باملوعد  وتبليغها  عليها  املدعى  مقر  اإىل  الذهاب  يفيد  مبا  خطابها 

باملوؤ�ش�شة رف�س ا�شتالم املوعد، ويف اجلل�شة املنعقدة بذلك التاريخ طلب وكيل املدعية 

الف�شل يف الدعوى غيابيًا ف�شاألته الدائرة عن دعواه فاأحال اإىل لئحة الدعوى املقدمة 

منه وب�شوؤاله عن امل�شتندات التي تثبت ما يدعيه طلب مهلة لذلك، ويف جل�شة اليوم 

التابع  ال�شت�شاري  ال�شادرة من  امل�شتخل�شات  ترجمة  �شورة من  املدعية  وكيل  قدم 

للمدعى عليها واملقدمة ملالك امل�شروع، وقد �شاألت الدائرة وكيل املدعية هل ا�شتلمت 

واأنه يطلب  اأي مبالغ  ت�شتلم  باأن موكلته مل  العقد فاأجاب  اأي مبالغ من قيمة  موكلته 

بتاريخ  منه  املقدمة  الدعوى  لئحة  يف  والواردة  بطلباته  عليها  املدعى  اإلزام 

لعام   2 جت/  د/   /916 رقم  الغيابي  حكمها  الدائرة  اأ�شدرت  ثم  1427/7/14هـ، 

  )...( ملوؤ�ش�شة  تدفع  باأن  العامة  للمقاولت   )...( موؤ�ش�شة  باإلزام  القا�شي  1429هـ 

للمقاولت مبلغًا قدره )خم�شة ماليني واأربعمائة األف( ريال، لالأ�شباب التي اأوردتها 

الدائرة يف احلكم املذكور، وبعد اأن ت�شلمت املدعى عليها ن�شخة من احلكم الغيابي 

من  الدعوى  يف  ورد  ما  جميع  اأن  يف  تتح�شل  والتي  العرتا�شية  بالئحتها  تقدمت 

مطالبات ووقائع غري �شحيحة، وذكر اأن املدعى عليها مل تلتزم بتنفيذ العقد املربم 

معها واأخلت به ومل تنفذ �شوى ما يقارب من اأربعة كيلو مرت ون�شف من ال�شور دون 

اإكماله ح�شب املوا�شفات املتفق عليها واأورد تف�شيل ذلك، كما ذكر اأن املدعى عليها 

خالفت ن�س البند ال�شاد�س من العقد الذي يلزمها بتوفري العمالة والفنيني واملعدات 
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على نفقتها اخلا�شة، كما ذكر اأن موكلته ا�شتاأجرت معدات اأورد تف�شيلها، كما ذكر 

اأنه بخ�شو�س امل�شتخل�س الذي قدمته املدعية كم�شتند لدعواها مببلغ )2132739،12( 

قيمة  عن  امل�شروع  مالكة  للجهة  موكلته  من  اأ�شا�شًا  مرفوع  امل�شتخل�س  فهذا  ريال، 

الأعمال ايل مت اإجنازها يف باقي امل�شروع ول عالقة للمدعية به، كما ذكر اأنه ل �شحة 

العمل  خلدمة  خا�شة  للخر�شانة  معمل  باإن�شاء  قامت  اأنها  من  املدعية  ذكرته  ملا 

بامل�شروع، كما ذكر اأن املدعية مل تبق يف امل�شروع �شوى ما يقارب من ثالثني يومًا، كما 

ذكر اأن موكلته مل تاأمر املدعية بالتوقف عن العمل بل هي التي توقفت وتركت العمل 

دون اأن تخطر موكلته ودون اإبداء اأ�شباب ، كما ذكر اأن جميع اأوجه ال�شرف وامل�شرتيات 

ل  بها من خالل دعواها  وتطالب  ب�شرفها  قامت  اأنها  وادعت  املدعية  التي عددتها 

اأ�شا�س لها من ال�شحة ول وجود لها يف الطبيعة ومل تقدم اأي م�شتند اأو مرفق اأو فواتري 

مبلغ  بدفع  قامت  اأنها  من  املدعية  ذكرته  ما  اأن  ذكر  كما  امل�شروفات،  هذه  توؤيد 

)700000( ريال، ك�شعي نظري ح�شولها على امل�شروع من الباطن ل �شاأن ملوكلته فيه 

ول عالقة لها مبا دفعته والذي يحكم عالقتهما هو عقد املقاولة، كما ذكر اأن املدعية 

مل تتقدم موكلته باأية م�شتخل�شات للمطالبة بقيمة الأعمال التي تدعيها، كما اأنه ل 

قامت  موكلته  اأن  ذكر  كما  اإليها،  امل�شندة  الأعمال  األغيت  اأنها  من  ذكرته  ملا  �شحة 

الأعمال  اإجناز  لها يف  كم�شاعدة  املدعية  ريال، يف ح�شاب  مبلغ )200000(  باإيداع 

اإلغاء احلكم املعرت�س  اإليها، وطلبت قبول اعرتا�شها واحلكم مبا يلي:  1-  امل�شندة 

انتداب مكتب خربة هند�شية لالنتقال ملوقع  عليه واحلكم جمددًا برد الدعوى. 2- 
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امل�شروع واملعاينة على الطبيعة وحتديد اإجمايل ما مت تنفيذه من اأعمال.  3- اإلزام 

املدعية ب�شداد مبلغ )557200( ريال، قيمة اإيجار املعدات واملواد الأخرى، التي قامت 

اأن  موكلته با�شتئجارها ل�شالح املدعية والتي كان من املفرت�س ح�شب عقد املقاولة 

تقوم بتوفريها. 4- اإلزام املدعية ب�شداد مبلغ )676678( رياًل، قيمة اإيجار املعدات 

مالها  من  با�شتئجارها  موكلته  قامت  التي  الأخرى  واملواد  والقالبيات  وال�شيولت 

اخلا�س ل�شالح املدعية، والتي كان من املفرت�س اأن تلتزم بها املدعى عليها. 5- اإلزام 

العقد  تنفيذ  عدم  عن  رياًل،   )12000000( قدره  تعوي�شًا  ملوكلته  تدفع  اأن  املدعية 

واأدبية.وبعد  اأ�شرار مادية  تكبدته موكلته من خ�شائر وما حلقها من  وامل�شروع ومبا 

ذلك جرى فتح باب املرافعة للنظر يف اعرتا�س املدعى عليها ح�شب النظام، وجرى 

الالئحة  على  برده  مذكرة  وكالة  املدعي  قدم  حيث  جل�شات،  عدة  يف  الق�شية  نظر 

بها ما  واأرفق  بالالئحة العرتا�شية  بالتف�شيل على ما ورد  اأجاب فيها  العرتا�شية 

يراه �شندًا، ثم تبادل الطرفان عدة مذكرات مت�شك فيها كل منهما بطلباته ودفوعه، 

وبجل�شة 1430/7/28هـ اأفهمت الدائرة الطرفني اأنه يتعني للف�شل يف الدعوى تعيني 

خبري هند�شي لالطالع على العقود ومالحقها وحما�شر ال�شتالم والت�شليم والتاأكد 

من ادعاءات الطرفني، ثم طلبت الدائرة من الطرفني ت�شمية خبري هند�شي يتفقان 

عليه اأو اأن يح�شر كل منهما اأ�شماء ثالثة مكاتب هند�شية فا�شتعدوا بذلك، ثم طلب 

قدم  1430/11/22هـ  وبجل�شة  1430/10/17هـ،  بجل�شة  اإ�شافية  مهلة  الطرفان 

املدعى وكالة مذكرة من �شفحة واحدة ت�شمنت ح�شر دعواه يف امل�شتخل�س الثاين 
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هذه  اأن  وذكر  واعتمادها،  با�شتالمها  اأقرت  عليها  املدعى  اأن  يذكر  الذي  والثالث 

عما  الدعوى  اأطراف  الدائرة  �شاألت  ثم  خربة،  لأية  حتتاج  ول  يقينًا  ثابتة  الأعمال 

طلبته منهما حول اإح�شار اأ�شماء املكاتب الهند�شية وطلبوا مهلة اأي�شًا واأكدت الدائرة 

عليهما اأن هذه مهلة اأخرية، وبجل�شة اليوم ذكر املدعى وكالة اأن موكلته ل ت�شتطيع 

اأن موكلته ل ميكنها  اأتعاب اخلبري، وبعر�س ذلك على املدعى عليه وكالة ذكر  دفع 

حتمل اأتعاب اخلربة كاملة واأما طلبات موكلته بخ�شو�س هذه الق�شية فاإنه �شريفع بها 

دعوى م�شتقلة، وقرر اأن املذكرة املقدمة من وكيل املدعية يف اجلل�شة املا�شية مل تاأت 

مبا ي�شتوجب الرد، ويكتفي مبا �شبق اأن قدمه.

حيث اإن املدعية تهدف من دعواها اإىل اإلزام املدعى عليها بتعوي�شها عن امتناعها 

مقاولة  اخلرج  بطريق  دواجن  مزرعة  م�شروع  لتنفيذ  معها  املوقع  العقد  اإكمال  عن 

من الباطن وهي املطالبات الواردة تف�شيلها اأعاله، وحيث اإن الدائرة بعد اطالعها 

على اأوراق الق�شية والتي تتعلق بعقد مقاولة يف اأ�شا�شها والتي تفرعت عنه مطالبات 

الطرفني، ا�شتبان لها بعد اطالعها على ما قدمه الطرفان اأنه يتعني للف�شل يف الدعوى 

والت�شليم  ال�شتالم  وحما�شر  ومالحقها  العقود  على  لالطالع  هند�شي  خبري  تعيني 

والتاأكد من ادعاءات الطرفني ول �شيما من وجود خالف بني الطرفني حولها، ومن 

املنا�شبة،  الفنية لأي نزاع يكون عن طريق اخلربة  اأن نظر اجلوانب  امل�شتقر ق�شاًء 
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تلك  اإىل  النزاع يحتاج  الف�شل يف  اأن  راأى  الق�شية متى  لناظر  �شلطة تقديرية  وهي 

البينة على املدعي، وعبء  اإن  النزاع املاثل، وحيث  اخلربة وهو ما ظهر للدائرة يف 

اإثباتها عليه حتى يثبت تق�شري املدعى عليه فيتحمل تلك املوؤونة. وحيث جاء يف املادة 

الرابعة والع�شرين بعد املائة من نظام املرافعات ما ن�شه )للمحكمة عند القت�شاء 

تقريره  لإيداع  واأجاًل  اخلبري  مهمة  قرارها  يف  وحتدد  اأكرث  اأو  خبري  ندب  تقرر  اأن 

واأجاًل جلل�شة املرافعة املبينة على التقرير كما حتدد فيه عند القت�شاء ال�شلفة التي 

تودع حل�شاب م�شروفات اخلبري واأتعابه واخل�شم املكلف باإيداعها(.كما ورد يف ذات 

النظام يف مادته اخلام�شة والع�شرين بعد املائة ما ن�شه )اإذا مل يودع اخل�شم املبلغ 

باإيداع  يقوم  اأن  الآخر  للخ�شم  املحكمة جاز  عينته  الذي  الأجل  باإيداعه يف  املكلف 

هذا املبلغ دون اإخالل بحقه اإذا حكم له يف الرجوع على خ�شمه واإذا مل يودع املبلغ 

اأي اخل�شمني وكان الف�شل يف الق�شية يتوقف على قرار اخلربة فللمحكمة اأن تقرر 

اإيقاف الدعوى حتى اإيداع املبلغ(.وجاء يف الالئحة التنفيذية للنظام املذكور يف املادة 

اإيداع املبلغ من طريف الدعوى  اإيقاف الدعوى عند عدم  )2/125( ما ن�شه )قرار 

ي�شدره القا�شي بقرار م�شبب ويخ�شع لتعليمات التمييز وفق املادة )175(( وحيث 

اإن املدعي قرر اأن موكله لن يتمكن من دفع اأتعاب اخلربة، وحيث اإن ندب اخلبري اأمر 

جوهري يتوقف الف�شل يف الدعوى عليه، وحيث امتنع ذلك ب�شبب من املدعية فتكون 

دعوى املدعية غري مقبولة وهو ما تق�شي به الدائرة، وبخ�شو�س طلبات املدعى عليها 

املقابلة فقد قرر وكيلها اأنه �شيقيم بها دعوى م�شتقلة، وحيث �شبق اأن اأ�شدرت الدائرة 
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احلكم الغيابي رقم 916/ د/ جت/ 2 لعام 1429هـ، وحيث ن�شت املادة 533 من نظام 

املحكمة التجارية على اأنه )اإذا قدم املحكوم عليه غيابًيا اعرتا�شه اإىل املحكمة وكان 

تقدميه داخل املدة القانونية تقرر املحكمة قبول العرتا�س ثم جترى املحاكمة على 

ح�شب املحاكمة الواجهية ثم حتكم مبا يظهر لديها اإما بت�شديق �شك احلكم الغيابي 

اأو نقده اأو اإ�شالحه...( وحيث تقرر للدائرة عدم قبول دعوى املدعية ملا ذكر اأعاله، 

فاإن الدائرة تنتهي اإىل العدول عن احلكم املذكور.وبناء عليه وبعد الدرا�شة والتاأمل 

واملداولة.

حكمت الدائرة مبا يلي: 

العدول عن احلكم الغيابي رقم 916/ د/ جت/ 2 لعام 1429هـ والقا�ضي باإلزام موؤ�ض�ضة 

)...( للمقاوالت العامة باأن تدفع ملوؤ�ض�ضة )...(  للمقاوالت مبلغا ً قدره )خم�ضة 

ماليني واأربعمائة األف( ريال. ثانياً: عدم قبول الدعوى املقامة من موؤ�ض�ضة )...( 

للمقاوالت �ضد موؤ�ض�ضة )...(للمقاوالت العامة.

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�ضيةاالبتدائية 1/556/ق لعام 1432هـ 
رقم احلكم االبتدائي 148/د/جت/31 لعام 1432هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 7339/ق لعام 1432هـ 
رقم حكم اال�ضتئناف 951/اإ�س/12 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/12/26هـ 

خربة  حما�ضبة–   - الق�ضائي  الف�ضخ   – العقد  ف�ضخ   – ت�ضغيل  عقد   - دعوى 

حما�ضبية – �ضلطة املحكمة لتعيني خربة - رف�س اإحالة النزاع خلبري حما�ضبي. 

عمالوؤها  ت�شلمها  التي  الأدوية  قيمة  تدفع  باأن  عليها  املدعى  اإلزام  املدعية  مطالبة 

حكم  �شدور   – بينهما  للعقد  طبقًا  والعمال  ال�شيادلة  واأجور  ال�شيدليات  وت�شغيل 

نهائي بني طريف الدعوى بثبوت ف�شخ املدعى عليها لعقد ت�شغيل ال�شيدليات املربم مع 

املدعية، واإلزام املدعية يف هذه الدعوى بت�شليم ال�شيدليات للمدعى عليها – الن�س 

طريف  – اختالف  اإنهائه  عند  املحا�شبة  اإجراء  على  الطرفني  بني  املربم  العقد  يف 

النزاع على احل�شابات ومقدارها – ندب خربة حما�شبية لطبيعة النزاع بني الطرفني 

– موافقة املدعى عليها على ندب خبري حما�شبي، ورف�س املدعية لإحالة النزاع اإىل 

اخلبري على �شند من اكتفائها باملخال�شة النهائية املوقعة من املدعى عليها – ثبوت 

اأن مطالبة املدعية تتعلق بفرتة لحقة على تاريخ حترير املخال�شة – اأثر ذلك: عدم 

قبول الدعوى. 
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ال�شرعية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/21(  املادة )124( من نظام املرافعات 

وتاريخ 1421/5/20هـ. 

تتح�شل الوقائع الالزمة لإ�شدار هذا احلكم باأن وكيل املدعية/)....( تقدم بالئحة 

بتاريخ  الدائرة  هذه  اإىل  واأحيلت  اأعاله  اإليه  امل�شار  بالرقم  ق�شية  قيدها  مت  دعوى 

وفيها  1432/4/2هـ  جل�شة  الدائرة  حددت  الدعوى  نظر  �شبيل  ويف  1432/2/5هـ 

ح�شر وكيل املدعية/)....( ومدير املدعى عليها/)....( وب�شوؤال وكيل املدعية عن 

املدعى  مع  اتفقت  موكلته  اأن  فيها  ذكر  واحدة  ورقة  من  مذكرة  قدم  موكلته  دعوى 

املدعى عليها من  ت�شحب  اأن  بتاريخ 2004/2/22م على  املوقع  العقد  عليها مبوجب 

ال�شداد �شهريًا  يتم  اأن  اأدوية عن طريق عمالء املدعى عليها على  �شيدليات موكلته 

اأن املدعى عليها  وقد بقي بذمة املدعى عليها مبلغ قدره )2.413.453( ريال كما 

ا�شتلمت الق�شط الثاين لعام 2011م وقيمته )400.000( ريال اإل اأنها اأحجمت عن 

التعامل مع موكلته من اأول ثالثة اأ�شهر لعام 2011م وبناء عليه فاإنها ل ت�شتحق قيمة 

الت�شغيل التي ت�شلمتها عن تلك الفرتة والبالغة )200.000( ريال، كما تكون ملزمة 

بدفع رواتب العاملني بتلك ال�شيدليات البالغة )180.000( ريال، وانتهى اإىل طلبه 
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ت�شلمها  التي  الأدوية  قيمة  ميثل  ريال   )2.413.453( مببلغ  عليها  املدعى  اإلزام 

عمالء املدعى عليها بالإ�شافة اإىل مبلغ )200.000( ريال ميثل قيمة ت�شغيل ثالثة 

ريال ميثل  مبلغ )180.000(  اإىل  بالإ�شافة  بغري حق  عليها  املدعى  ت�شلمتها  اأ�شهر 

قيمة اأجور العاملني عن تلك املدة، وبعر�س ذلك على مدير املدعى عليها قدم مذكرة 

لعام 1431هـ  الدائرة رقم )159(  من ورقة واحدة مرفق بها ن�شخة من حكم هذه 

من  مقامة  دعوى  هناك  اإن  حيث  �شحيح  غري  الدعوى  هذه  يف  جاء  ما  اأن  ت�شمنت 

�شركة جمموعة )...( الطبية �شد �شركة )...( الطبية وقد �شدر فيها احلكم املرفق 

�شورته واملت�شمن ثبوت ف�شخ عقد الت�شغيل املربم مع �شركة )...( واإلزامها بت�شليم 

رجعي  باأثر  على حما�شبتها  التفافًا  الدعوى  بهذه  املدعية  تقدمت  وقد  ال�شيدليات. 

وا�شتعادة ما ت�شلمته من مبالغ لنتهاء عالقتها الت�شغيلية بال�شيدليات حكمًا منذ �شهر 

يوليو )7( لعام 2009م وفقًا ملنطوق احلكم امل�شار اإليه. واأ�شاف اأنه ل ميكن ال�شري 

يف الدعوى اإل بعد تدقيق احلكم امل�شار اإليه كون الطلبات الواردة يف الدعوى مبنية 

على �شريان عقد الت�شغيل وتاأييد احلكم امل�شار اإليه بثبوت ف�شخ العقد ورفع يد �شركة 

)...( عن ال�شيدليات، يرتب رد دعوى املدعية واحلكم له مبا ت�شفر عنه املحا�شبة 

يف حينه، وطلب وقف ال�شري يف الدعوى حلني تدقيق احلكم امل�شار اإليه اأعاله واحلكم 

برد دعوى املدعية لعدم �شحتها، واإلزام املدعية بت�شليمه ما ت�شفر عنه املحا�شبة يف 

حينه، وبتزويد وكيل املدعية بن�شخة منها وباطالعه عليها ذكر باأنه ل عالقة بني هذه 

اأن احلكم  اأ�شدرت هذه الدائرة حكمها ب�شاأنه ذلك  الدعوى والدعوى ال�شابقة التي 
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ال�شابق تناول مو�شوع عقد الت�شغيل املربم بني الطرفني اأما هذه الدعوى فاإنها تتناول 

بعد  اإنه  وحيث  موكلته  قبل  من  با�شتالمها  عليها  املدعى  عمالء  قام  اأدوية  مو�شوع 

الطالع على لئحة الدعوى املقدمة من وكيل املدعية يف هذه اجلل�شة وبعد الطالع 

اإجابة مو�شوعية  تقدمي  الدائرة  املدعى عليها طلبت منه  ال�شركة  على جواب مدير 

على دعوى املدعية فيما يتعلق بالأدوية التي ا�شتلمها عمالء املدعى عليها من املدعية. 

ويف جل�شة 1432/6/6هـ اأفاد وكيل املدعى عليها )....( باأن احلكم ال�شادر من هذه 

ن�شخة من  وقدم  تاأييده  اأن مت  بعد  نهائيًا  اأ�شبح  لعام 1431هـ  رقم )159(  الدائرة 

احلكم املذكور جرى اإرفاقه مبلف الدعوى وتزويد وكيل املدعية بن�شخة منه، ويف ذات 

اجلل�شة قدم وكيل املدعى عليها مذكرة ذكر فيها اأن ما طالبت به املدعية يف دعواها 

غري �شحيح بل اإن دعواها هذه الدعوى مقلوبة تقدمت بها بعد اأن �شدر بحقها حكم 

الدائرة بف�شخ عقد ت�شغيل ال�شيدليات العائدة ملوكلته لاللتفاف على حقوق موكلته 

اأن موكلته هي من تداين املدعية مببالغ كبرية  املرتتبة على ذلك الف�شخ وال�شحيح 

دفعتها موكلته للمدعية قبل اأن يكت�شب احلكم القطعية حفاظًا على ا�شتمرارية عمل 

ال�شيدليات  ت�شليم  املدعية عن  لدى عمالئها يف ظل ممانعة  و�شمعتها  ال�شيدليات 

دعواها  يف  الواردة  مطالبتها  بنت  املدعية  اأن  ذلك  ويوؤكد  احلكم،  على  واعرتا�شها 

بينهما  املربم  الت�شغيل  عقد  ملوكلته مبوجب  العائدة  لل�شيدليات  امل�شغلة  اأنها  بحجة 

تاريخ  من  العقد  ف�شخ  الدائرة  هذه  من  وال�شادر  �شورته  املرفق  احلكم  باأن  علمًا 

1430/7/20هـ مما يعني اأن مطالبة املدعية مببالغ مالية كم�شغلة لل�شيدليات بعد 
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ذلك التاريخ لي�س له ما يربره �شرعًا كون عقد الت�شغيل مف�شوخًا بينهما ومبوجب ذلك 

مل تعد املدعية م�شغاًل لل�شيدليات مما ي�شتوجب اإجراء املحا�شبة بني موكلته واملدعية 

ب�شفة املدعية موردًا لالأدوية ل م�شغاًل لل�شيدليات واحت�شاب كافة امل�شروفات التي 

تكبدها الطرفني من تاريخ الف�شخ واحلكم مبا ت�شفر عنه النتيجة النهائية للمحا�شبة 

بعد اإجراء املقا�شة فيما بينهما وفقًا لذلك مع الأخذ يف العتبار احت�شاب الغرامة 

عن  موكلته  ل�شالح  بينهما  املربم  الت�شغيل  عقد  الدعوى يف  بني طريف  عليها  املتفق 

الأ�شرار التي ت�شببت فيها املدعية والتي اأف�شت اإىل ف�شخ العقد بينهما والبالغ قدرها 

�شتمائة األف ريال مو�شحًا باأن احلكم املذكور �شدر بثبوت ف�شخ موكلته لعقد الت�شغيل 

مت  ما  فاإن  عليه  وبناء  1430/7/20هـ  تاريخ  من  اعتبارًا  املدعية  وبني  بينها  املربم 

بيعه قبل هذا التاريخ فاإن املدعية ت�شتحق قيمة الأدوية كم�شغل لل�شيدليات وما بعد 

هذا التاريخ فاإن املدعية ت�شتحق املحا�شبة على قيمة الأدوية كمورد لها، وفيما يتعلق 

بطلب وكيل املدعية الأوىل وهو قيمة الأدوية التي ت�شلمها عمالء املدعى عليها فاإنه 

يذكر باأن موكلته املدعى عليها هي من ي�شتحق مبالغ يف ذمة املدعية ولي�س للمدعية 

الثاين  بالطلب  يتعلق  وفيما  باإظهار ذلك،  واملحا�شبة كفيلة  اأي مبلغ يف ذمة موكلته 

والطلب الثالث فاإنه يجري عليهما ما �شبق ذكره يف الطلب الأول، وبعر�س ذلك على 

وكيل املدعية ذكر باأن املدعى عليها مل تنازع يف مو�شوع ا�شتالم الأدوية ول �شحة ملا 

وما  وقيمتها كمورد  لل�شيدليات  الأدوية كم�شغل  قيمة  التفريق بني  وكيلها من  ذكره 

دام اأن املدعى عليها ا�شتلمت هذه الأدوية فاإن عليها اأن تقوم بدفع قيمتها وبهذا يرد 
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عليها  املدعى  اإنكار  وبخ�شو�س  اجلل�شة،  هذه  يف  عليها  املدعى  وكيل  قدمه  ما  على 

قيمة الأدوية فهو اإنكار جمرد وبناء عليه فاإن هذا الإنكار ل اأثر له، وبعر�س ذلك على 

وكيل املدعى عليها ذكر باأن موكلته تاأخذ الأدوية من ال�شيدليات ولي�س من املدعية 

وقد مت ف�شخ عقد الت�شغيل بتاريخ 1430/7/20هـ ويطلب اإجراء املحا�شبة بني موكلته 

واملدعية وفقًا لذلك، وبعر�س ذلك على وكيل املدعية ذكر باأن موكلته ترف�س اإجراء 

وذكر  ال�شيدليات  من  الأدوية  با�شتالم  عليها  املدعى  وكيل  لإقرار  وذلك  املحا�شبة 

وعليه  ملوكلته  ملك  اعتبارًا من 1430/7/20هـ  ال�شيدليات  باأن  عليها  املدعى  وكيل 

به  دفع  ملا  وفقًا  ال�شيدليات  من  امل�شحوب  الدواء  بقيمة  املطالبة  للمدعية  يحق  فال 

وكيل املدعية مع مت�شكه باإجراء املحا�شبة، وب�شوؤال الطرفني اإن كان لديهما ما يودان 

يف اإ�شافته اأو تقدميه ذكرا اأنهما يكتفيان مبا �شبق، ويف جل�شة 1432/9/15هـ اأفهمت 

الدائرة طريف الدعوى باأن النزاع املاثل قد يقت�شي اإحالته اإىل خربة حما�شبية، فذكر 

وكيل املدعية باأن موكلته تقرر عدم موافقتها على اإحالة النزاع املاثل يف هذه الدعوى 

اإىل خربة حما�شبية؛ لعدم حاجة الدعوى اإىل ذلك، اأما وكيل املدعى عليها فذكر باأن 

موكلته توافق على اإحالة النزاع املاثل يف هذه الدعوى اإىل خربة حما�شبية، وب�شوؤال 

الطرفني اإن كان لديهما ما يرغبان باإ�شافته اأو تقدميه فقدم وكيل املدعية خمال�شة 

نهائية للدفعة الأوىل من عقد ت�شغيل �شيدليات )...( للفرتة من 2010/4/15م حتى 

2010/10/14م وذكر باأن هذه املخال�شة متت من قبل املدعى عليها يف هذه الدعوى 

التي بني موكلته وبني املدعى عليها حتى 2010/10/14م منتهية حما�شبيًا  فالأمور 
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بينهما، واإذا كان الأمر كذلك فال داعي لإجراء املحا�شبة يف هذه الدعوى، وبعر�س 

ذلك على وكيل املدعى عليها ذكر باأن ما قدمه وكيل املدعية ل ميثل خمال�شة واإمنا 

فر�شه الأمر الواقع كون دعوى موكلته �شد املدعية بف�شخ عقد الت�شغيل كانت ل زالت 

منظورة اأمام الق�شاء يف ذلك احلني مما ا�شطر موكلته اإىل ال�شتمرار يف التعامل 

مع املدعية حفاظًا على العمالء والعقود املربمة اأما وقد �شدر احلكم من هذه الدائرة 

حما�شبة  ذلك  واحلال  يتوجب  فاإنه  1430/7/20هـ  تاريخ  من  الت�شغيل  عقد  بف�شخ 

املدعية ب�شفتها موردة لالأدوية من ذلك التاريخ ولي�س ب�شفتها م�شغلة، فعقب وكيل 

املدعية باأن ما ذكره وكيل املدعى عليها فيما يتعلق بالظروف التي تزامنت مع توقيع 

املدعى عليها على املخال�شة اإمنا هو كالم مر�شل ول تقره موكلته اإ�شافة اإىل اأنه لي�س 

املدعى  اأقامتها  التي  ال�شابقة  الدعوى  وبني  الدعوى  بني هذه  رابطة  ول  �شلة  هناك 

عليها �شد موكلته، عندها اأفهمت الدائرة اأطراف الدعوى باأن النزاع املاثل يف هذه 

الدعوى يقت�شي اإحالته اإىل خربة حما�شبية، فقرر وكيل املدعية عدم موافقة موكلته، 

اأما وكيل املدعى عليها فقرر موافقة موكلته، على ذلك عندها �شاألت الدائرة اأطراف 

الدعوى اإن كان لديهما ما يرغبان باإ�شافته اأو تقدميه فقرر كل واحد منهما الكتفاء، 

وبناء عليه قررت الدائرة رفع اجلل�شة للمداولة. 

وحيث اإنه بعد �شماع الدعوى والإجابة، وبعد الطالع على اأوراق الق�شية وم�شتنداتها، 
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وحيث ح�شر وكيل املدعية دعواه بطلب اإلزام املدعى عليها مبا يلي: اأوًل: مبلغ قدره 

)2.413.453( ريال ميثل قيمة الأدوية التي ت�شلمها عمالء املدعى عليها ومل ت�شدده. 

ثانيًا: مبلغ قدره )200.000( ريال ميثل قيمة ت�شغيل �شيدليات املدعية الثالث التي 

التعامل مع املدعية مدة ثالثة  ت�شلمتها املدعى عليها بدون وجه حق لإحجامها عن 

اأ�شهر لعام 2011م. ثالثًا: مبلغ قدره )180.000( ريال ميثل قيمة اأجور ال�شيادلة 

والعمال عن ذات املدة التي ت�شببت فيها املدعى عليها بتعطيل ال�شيدليات. 

بني  العالقة  اإن  وحيث  الدعوى.  هذه  �شحة  عليها  املدعى  ووكيل  مدير  اأنكر  وحيث 

يف  املوؤرخان  وملحقه  بينهما  املربم  ال�شيدليات  ت�شغيل  عقد  على  مبينة  الطرفني 

2004/2/22م. وحيث �شبق واأن �شدر حكم هذه الدائرة رقم )159/د/جت/5 لعام 

1431هـ( يف الق�شية رقم )1/4506/ق لعام 1430هـ( املقامة من/�شركة جمموعة 

ثبوت  )اأوًل:  يلي:  مبا  القا�شي  املحدودة  الطبية   )...( �شد/�شركة  الطبية   )...(

ف�شخ املدعية/�شركة جمموعة )...( الطبية لعقد الت�شغيل املربم بينهما وبني املدعى 

عليها/�شركة )...( الطبية املحدودة وذلك اعتبارًا من تاريخ 1430/7/20هـ املوافق 

بت�شليم  املحدودة  الطبية   )...( عليها/�شركة  املدعى  اإلزام  ثانيًا:  2009/7/13م. 

�شيدلية )...( الأوىل و�شيدلية )...( الثانية و�شيدلية )...( الثالثة للمدعية/�شركة 

جمموعة )...( الطبية(. وحيث تاأيد هذا احلكم من حمكمة ال�شتئناف – الدائرة 

ال�شابعة – بحكمها رقم )318( وتاريخ 1432/4/9هـ واأ�شبح نهائيًا واجب النفاذ. 

وحيث ن�س البند الثاين ع�شر من ملحق عقد ت�شغيل ال�شيدليات املربم بني الطرفني 
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على اأنه: )عند انتهاء مدة العقد اأو انتهائه تتم املحا�شبة بني الطرفني وفقًا ملا ت�شمنته 

العقود املوقعة بني الطرفني بخ�شو�س ال�شيدليات من حقوق والتزامات بدون التزام 

الطرف الأول – �شركة جمموعة )...( –بالب�شاعة )الأدوية والكماليات( املوجودة 

يف ال�شيدليات املوؤمنة على ح�شاب الطرف الثاين(. وحيث اإن البني لدى هذه الدائرة 

اإنهاء هذا العقد وعدم اتفاق طريف الدعوى على احل�شاب فيما بينهما، ففي حني تطالب 

اأ�شهر  ثالثة  مدة  ال�شيدليات  ت�شغيل  وقيمة  الأدوية  بقيمة  الدعوى  هذه  يف  املدعية 

واأجرة ال�شيادلة والعمال عن ذات املدة، يدفع وكيل املدعى عليها باأن موكلته هي من 

تطالب املدعية مببالغ كبرية، واأن ثمة م�شروفات تكبدها الطرفان يطلب احت�شابها 

من تاريخ الف�شخ مما ي�شتدعي اإجراء املحا�شبة بني موكلته واملدعية. وحيث اإن طبيعة 

النزاع املاثل يف هذه الدعوى يقت�شي اإحالته اإىل جهة خربة حما�شبية، وحيث ن�شت 

املادة الرابعة والع�شرون بعد املائة من نظام املرافعات ال�شرعية على اأن: )للمحكمة 

عند القت�شاء اأن تقرر ندب خبري اأو اأكرث....(. وحيث اأفهمت الدائرة طريف الدعوى 

بذلك، فقرر وكيل املدعية عدم موافقة موكلته، اأما وكيل املدعى عليها فقرر موافقة 

حما�شبية  خربة  ندب  ي�شتلزم  الق�شية  هذه  يف  البت  باأن  الدائرة  قناعة  مع  موكلته 

اإ�شافة اإىل اأن املحا�شبة بني الطرفني عند انتهاء مدة العقد اأو اإنهائه هو اتفاق من 

الطرفني كما �شلف، مما تنتهي معه الدائرة بناء على ذلك اإىل عدم قبول الدعوى. 

ول ينال مما ذهبت اإليه الدائرة تقدمي وكيل املدعية خمال�شة نهائية للدفعة الأوىل 

للفرتة من 2010/4/15م وحتى 2010/10/14م  ت�شغيل �شيدليات )...(  من عقد 
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واأن هذه املخال�شة متت من قبل املدعى عليها يف هذه الدعوى، فاإنه وبغ�س النظر 

عن �شحة و�شالمة الحتجاج بهذه املخال�شة فاإن مطالبة املدعية هي عن فرتة لحقة 

لهذه املخال�شة، وبناء عليه ل منا�س من اإجراء املحا�شبة بني الطرفني. 

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى املقامة من املدعية/�ضركة )...( 

هو  ملا  وذلك  الطبية   )...( جمموعة  عليها/�ضركة  املدعى  �ضد  املحدودة  الطبية 

اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  و�ضلم  اهلل  و�ضلى  التوفيق،  وباهلل  باالأ�ضباب.  مبني 

و�ضحبه اأجمعني. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية االبتدائية 2/6855/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 119/د/ جت/ 11 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5578/ق لعام 1431 هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 265/ اإ�س/ 8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/5/20هـ

–االأ�ضباب  النزاع  طرف  ووكيل  املحكم  بني  –�ضراكة  املحكم  رد  حتكيم–طلب 

املوجبة للرد.

مطالبة املدعي رد املحكم املختار من قبل املدعى عليها لوجود عالقة مهنية و�شراكة 

قائمة بني املحكم املختار من املدعى عليها وبني وكيل املدعى عليها واأن يف ذلك قيام 

املدعى  من  املختار  املحكم  رد  توجب  وجود عالقة  ثبوت  للرد  -عدم  موجبة  �شبهة 

عليها- جمرد وجود عالقة مهنية و�شراكة بني وكيل املدعى عليها وحمكمها املختار 

منها ل يعد بذاته �شببًا كافيًا يخول املدعية طلب رد املحكم املختار من املدعى عليها؛ 

ولأن الأخرية طرٌف اأ�شيٌل يف النزاع ولها حق اختيار حمكمها ولها توكيل وكيل اآخر 

عنها اإن ا�شتدعى الأمر ذلك – موؤدى ذلك: رف�س طلب املدعية رد املحكم املختار.

اإىل املحكمة الإدارية مبحافظة جدة وكيل  اأنه تقدم  تتلخ�س وقائع هذه الدعوى يف 

املدعية/)...( بالئحة دعوى �شد املدعى عليها واملت�شمنة اأن موكلته اأبرمت مع املدعى 

بتاريخ 1424/11/30هـ مبقت�شاها باعت املدعى عليه كافة الأ�شول  عليها م�شاركة 
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والأن�شطة التجارية التابع لها يف مملكة البحرين لتكون ح�ش�شًا عينية من راأ�س مال 

�شركة  با�شم  ت�شميتها  ومتت  عليها  واملدعى  املدعية  بني  امل�شرتكة  اجلديدة  ال�شركة 

)...( الدولية للنقل املحدود، ويف تاريخ 1428/9/6هـ انتهت ال�شراكة بني الطرفني 

اأحكام  بذلك  خمالفة   )...( �شركة  يف  ح�ش�شها  كامل  عن  عليها  املدعى  وتنازلت 

البند العا�شر من اتفاقية امل�شاركة واأحكام الفقرتني ال�شاد�شة ع�شرة وال�شابعة ع�شرة 

من البند �شاد�شًا رغم مطالبة املدعية لتنفيذ اأحكام التفاقيتني بالطرق الودية مما 

ت�شبب يف حلوق اأ�شرار باملدعية تقدر )15.000.000( رياًل نتجت من عدم التزام 

املدعى عليها بتنفيذ التفاقية وقد ن�شت اتفاقية اإنهاء امل�شاركة يف البند عا�شرًا على 

فاإنه  تعذر ذلك  الودية ويف حال  بالطرق  الطرفني  ين�شاأ بني  نزاع  اأي  ت�شوية  يتم  اأن 

يحال اإىل التحكيم وفقًا لنظام التحكيم ال�شعودي، وانتهى اإىل طلب اإحالة النزاع اإىل 

التحكيم واإلزام املدعى عليها بالتوقيع مع املدعية على وثيقة التحكيم واإ�شدار قرار 

الديوان باعتماد وثيقة التحكيم.وقد قيدت هذه الأوراق ومرفقاتها ب�شجالت املحكمة 

بالرقم املذكور يف مقدمة هذا احلكم، ثم اأحيلت اإىل هذه الدائرة، فبا�شرت نظرها 

عدة جل�شات ح�شبما هو مبني يف حما�شر ال�شبط.ففي جل�شة 1430/3/3هـ ح�شر 

وكيل املدعية/ )...( كما ح�شر حل�شوره وكيل املدعى عليها/ )...(،  وب�شوؤال املدعي 

عن دعوى موكلته اأجاب باأنها على وفق ما ورد بالئحة دعواه املرفقة مبلف الق�شية 

من  مكونة  مذكرة  قدم  عليها  املدعى  وكيل  من  اجلواب  وبطلب  اأعاله،  واملذكورة 

ثالث �شفحات مت�شك فيها بطلب رد الدعوى لكونه مل ين�شاأ نزاع ي�شتوجب احلماية 
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الق�شائية كما اأنه ل يوجد نزاع حول اإجراء التحكيم، ت�شلم وكيل املدعية ن�شخة منها، 

وب�شوؤاله حيال ما ت�شلم طلب اأجاًل لذلك.ويف جل�شة 1430/5/29هـ ذكر املدعى عليه 

وكالة باأنه يرى باأنه لي�س من حق املدعية التقدم اأمام الديوان قبل اأن تعر�س النزاع 

على موكلته لإمكانية حله وديًا، واأنه يف حال اإ�شرار املدعية على حل النزاع عن طريق 

التحكيم، فاإن موكلته متتنع عن اختيار املحكم وال�شري يف اإجراءات التحكيم، فعقب 

املدعي وكالة باأن موكلته م�شرة على حل النزاع عن طريق التحكيم فاأفهمت الدائرة 

املدعى عليه وكالة باختيار املحكم اخلا�س مبوكلته واإعداد وثيقة التحكيم املقرتحة 

منها م�شتملة على طلباتها، فذكر اأنه يتم�شك مبا جاء يف جوابه باأنه مل ين�شاأ للمدعية 

احلق يف احلماية الق�شائية، ولي�س لدى موكلتي مانع من التحكيم يف حال اأ�شقطت 

املدعية دعواها. وب�شوؤال الدائرة له هل هو حمامي اأجاب باأنه لي�س مبحاٍم واأنه متدرب 

عليه  املدعى  اأو  باحل�شور  الآخر  الوكيل  باإبالغ  الدائرة  فاأفهمته   ،  )...( مكتب  يف 

اأ�شالة خالل اأ�شبوع من تاريخه، ثم تراجع عن قوله وذكر اأنه لي�س مبتدرب يف مكتب 

املحامي )...( واإمنا يعمل لدى مدير املكتب من 15 عامًا.ويف جل�شة 1430/6/6هـ 

ح�شر املحامي )...( ، بوكالته عن املدعى عليها واطلع على �شبط اجلل�شة ال�شابقة، 

وذكر اأن احلا�شر عنه يف اجلل�شة ال�شابقة يعمل مديرًا اإداريًا مبكتبه، وقدم مذكرة 

بن�شخة منها،  وكالة  املدعي  وثيقة حتكيم، زود  بها م�شروع  اأرفق  واحدة  من �شفحة 

وذكر اأنه اقرتح عن موكلته املحامي )...( ، حمكمًا عن املدعى عليه، وطلب املدعي 

التحكيم طلبات  اليوم وت�شمني وثيقة  اإمهاله ملراجعة ما مت تقدميه يف جل�شة  وكالة 
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�شلم  1430/10/24هـ  جل�شة  املرجح.ويف  واملحكم  املحكمني  من  وتوقعيها  الطرفني 

املدعي وكالة املدعى عليه وكالة ن�شخة من وثيقة التحكيم م�شتملة على طلباته، وطلب 

املدعى عليه وكالة اإمهاله ملراجعة الن�شخة، وذكر الطرفان اأنهما �شبق اأن قاما بت�شمية 

ثم  للمحكمني.  م�شنده  املرجح  املحكم  اختيار  مهمة  واأن  منهما  املختارين  املحكمني 

اأفهمت الدائرة الطرفني مبراجعتها حال تو�شلها لل�شيغة النهائية للوثيقة قبل موعد 

اجلل�شة املقبلة اخت�شارًا للوقت.ويف جل�شة 1431/1/25هـ قدم املدعى عليه مذكرة 

املدعية مع  املقدمة من  التحكيم  وثيقة  من �شفحتني �شمنها بع�س املالحظات على 

حتديد طلباته التي يرغب اإدراجها يف وثيقة التحكيم، ت�شلم املدعي �شورة منها. ثم 

عليه،  املدعى  قبل  من  املقدمة  املالحظات  ملناق�شة  الجتماع  عليهما  الدائرة  اأكدت 

فطلب مهلة لذلك. على اأن يتم اجتماعهما مبكتب املدعى عليه يوم الأربعاء القادم 

ال�شاعة الواحدة ظهرًا.ويف جل�شة 1431/5/7هـ ذكر املدعي وكالة اأن موكلته تعرت�س 

 ،  )...( املحامي  مع  �شريكًا  كان  لكونه    )...( املحامي  عليها  املدعى  حمكم  على 

والذي هو وكيل املدعى عليه يف هذه الدعوى وكانت ال�شراكة يف مكتب املحاماة التابع 

باأنه  فاأجاب  عليه،  باملدعى  له عالقة  املحكم  الدائرة هل  ف�شاألته   ،  )...( للمحامي 

املدعى  وكيل  مع  الطعن على مو�شوع عالقته  واإمنا  عليه  املدعى  مع  توجد عالقة  ل 

عليه، كما عقب وكيل املدعى عليه باأن ال�شراكة املذكورة ل عالقة للمدعى عليه بها، 

تقريبًا،  �شنوات   6 قبل  انتهت  قد  ال�شراكة  املحامي )...( وهذه  وكيله  واإمنا هي مع 

كما اأن املدعي يعلم بهذه ال�شراكة قبل التوقيع على وثيقة التحكيم لأن وكيل املدعية 
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ولكونه رئي�س جلنة املحامني يف  للمحامني  يعلم بذلك بحكم زمالته  املحامي )...( 

الغرفة التجارية، فعقب املدعي وكالة باأن ما ذكره املدعى عليه وكالة غري �شحيح، ومل 

تعلم املدعية بال�شراكة اإل موؤخرًا واعرت�شت مبا�شرة على اختياره، وطلب الطرفان 

اإعمال املادة )12( من نظام التحكيم، فطلبت الدائرة من املدعي وكالة تقدمي ما 

يثبت التزام موكلته باأحكام املادة )12( امل�شار اإليها، وطلبت الدائرة من املدعى عليه 

اإىل اجلل�شة املقبلة للنظر يف طلب الرد.ويف جل�شة  وكالة دعوة املحكم املطلوب رده 

حمكم  رد  فيها  طلب  واحدة  �شفحة  من  مذكرة  وكالة  املدعي  قدم  1431/7/10هـ 

بوكيل  تربطه  التي كانت  املهنية  ال�شراكة  املحامي )...(ب�شبب عالقة  املدعى عليها 

املدعى عليها املحامي )...( ، وفقًا ملا �شبق ذكره بجل�شة 1431/5/7هـ اإ�شافة اإىل 

كرب �شنه لعتبارات �شحية لإ�شابته مبر�س ال�شكر، فعقب وكيل املدعى عليها املحامي 

)...( احلا�شر بجل�شة اليوم باأن املدعية �شبق اإعالنها باختيار املحكم املطلوب رده 

اأ�شهر، يف  بعد )9(  اإل  املدعية على ذلك  تعرت�س  بجل�شة 1430/6/6هـ ومل   )...(

حني اأن املادة )12( من نظام التحكيم قررت اأن يكون العرتا�س خالل خم�شة اأيام 

بيني وبني املحكم منتهية  ال�شراكة  اأن عالقة  باختيار املحكم، كما  تاريخ علمها  من 

منذ )6( �شنوات واملحامي )...( وكيل املدعية كان يعلم بهذه ال�شراكة وقد �شبق بعث 

مذكرة على اأوراق ال�شراكة ال�شابقة التي كانت بيني وبني املحكم اإىل املحامي )...( 

واملقدم ن�شخة منها بجل�شة اليوم وزود وكيل املدعية بن�شخة منها، فعقب املحكم )...( 

عليها  املدعى  وكيل  املحامي )...(  �شراكته مع  واأن  باملدعى عليها  له  باأنه ل عالقة 
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�شراكة مهنية يف مهنة املحاماة انتهت قبل )6( �شنوات تقريبًا ووكيل املدعية )...( 

جميعها،  واأ�شرته  �شخ�شيًا  ومعه  والده  وبني  بيني  الوثيقة  العالقة  بحكم  ذلك  يعلم 

باأ�شباب  اأيام من تاريخ العلم  باأن املادة )12( حددت اخلم�شة  فعقب املدعي وكالة 

الرد ومل يعلم املدعي بال�شراكة اإل من تاريخ تقدمي طلب رد املحكم املختار من قبل 

بجل�شة   )...( املحامي  من  املقدم  اخلطاب  اأما  ال�شابقة،  اجلل�شة  يف  عليه  املدعى 

اليوم فال يثبت انتهاء ال�شراكة واإمنا يثبت قيام ال�شراكة فقط، ف�شاألت الدائرة هل 

لدى املدعي �شبب اآخر لرد املحكم، فذكر اأنه ل يوجد �شببًا اآخر، ف�شاألته هل هناك 

عالقة بني املحكم املطلوب رده واملدعى عليه فذكر اأنه لي�س هناك عالقة توجب الرد، 

فاأفهمته الدائرة برف�س طلبه رد املحكم )...( لعدم وجود عالقة بينه وبني املدعى 

عليه متنع اختياره حمكمًا يف النزاع، واأما عالقته بوكيل املدعى عليه فلي�شت �شببًا 

وتقرير  املحكم  رد  لطلبه  الدائرة  رف�س  ب�شاأن  موكله  ملراجعة  اإمهاله  فطلب  للرد، 

جل�شة  تدقيقه.ويف  وطلب  الدائرة  قرار  على  العرتا�س  اأو  باملحكم  بالقبول  موقفه 

املهنية  ال�شراكة  �شطب  �شهادة  من  �شورة  وكالة  عليه  املدعى  قدم  1431/7/11هـ 

لل�شركة امل�شماة مبكتب )...( و)...( لال�شت�شارات القانونية املقيدة ب�شجل ال�شركات 

املهنية رقم )17/12/323( وبتاريخ 1406/2/20هـ مو�شحًا بها اأن �شبب ال�شطب 

طلب ال�شركاء وال�شهادة حمررة وموقعة من مدير عام الإدارة العامة لل�شركات برقم 

)3649/12/323( بتاريخ 1423/9/22هـ، وزود وكيل املدعية بن�شخة منها، فعقب 

وكيل املدعية باأن موكلته ت�شر على رد املحكم )...( وترغب يف عر�س اعرتا�شها على 
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رف�س الدائرة لطلب املدعية برد املحكم املذكور على حمكمة ال�شتئناف.

وملا طلبت املدعية رد املحكم املختار  من قبل املدعى عليها م�شتندة يف ذلك على ما 

جاء على ل�شان وكيلها من اأن هناك عالقة مهنية و�شراكة قائمة بني املحكم املختار 

ووكيل املدعى عليها والطعن يف ذلك لقيام ال�شبهة املوجبة للرد، وملا قرر وكيل املدعية 

باأنه ل توجد اأي عالقة قائمة توجب الرد بني املدعى عليها وبني حمكمها املختار من 

قبلها، وملا مل يثبت لدى الدائرة ما يوجب رد املحكم املختار من قبل املدعى عليها، 

وانتفاء ما مت�شكت به املدعية اإذ اإن على فر�س �شحة قيام ال�شراكة بني وكيل املدعى 

عليها واملحكم املختار من قبلها فاإن للمدعية احلق يف طلب عدم قبول متثيل الوكيل 

احلا�شر يف هذه الدعوى عن املدعى عليها خالل جل�شات التحكيم، ول يعد هذا الأمر 

اأ�شيل يف هذه  اإنها طرف  املدعى عليها،اإذ  قبل  املختار من  املحكم  لرد  �شببًا  بذاته 

الدعوى ولها احلق يف اختيار حمكمها ول عالقة لوكيلها بهذا الختيار،اإذ اإنه ميكن 

قيامه بتوكيل وكيل اآخر اإن ا�شتدعى الأمر ذلك، مما تنتهي معه الدائرة اإىل رف�س 

طلب املدعية رد املحكم )...( واملختار من قبل املدعى عليها لعدم قيام طلبها على 

�شند �شحيح.

لذلك حكمت الدائرة: برف�س طلب املدعية �ضركة )...( القاب�ضة رد املحكم )...(  

املختار من املدعى عليها.

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 االبتدائية 2/71/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 186/ د/ جت/ 11 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 1542/ ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 626/ اإ�س/ 7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/29هـ

حتكيم–عقد بيع –مرابحة لالآمر بال�ضراء– حكم حتكيم – اعرتا�س على حكم 

التحكيم – اأتعاب التحكيم.

ذمتها  يف  املتبقى  بدفع  اليها  املدعى  اإلزام  التحكيم(  هيئة  )اأمام  املدعية  مطالبة 

واإحالة طلب تعزير املدعى عليها  للعقد املربًا بينهما،  البيع باملرابها طبقًا  من ثمن 

اإىل اجلهة الق�شائية املخت�شة - اعرت�س املدعى عليه على احلكم واأحيل اعرتا�شه 

بتنفيذ احلكم - مل  الأمر  املدعية  الدائرة يف العرتا�س ويف طلب  للدائرة - نظرة 

يظهر للدائرة يف العرتا�س ما يحول دون تنفيذ احلكم - موؤدى ذلك: قبول العرتا�س 

�شكاًل ورف�شه مو�شوعًا والأمر بتنفيذ حكم املحكمني.

التي  امل�شاريف  عليه جميع  املحكوم  النظام على حتمل  الن�س يف  املحاماة-  اأتعاب 

تكبدها املحكوم له واملتعلقة باملحاكمة –اأثر ذلك- اإلزام املدعى عليها مب�شروفات 

اأتعاب املحاماة اأمام هيئة التحكيم مببلغ )...( ريال.

م�شروفات التحكيم- الن�س يف وثيقة التحكيم باأن يتحمل كل طرف اأتعاب حمكمه 

ون�شف اأتعاب املحكم املرجح- اأثر ذلك- رف�س هذا الطلب.
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املادتان )5، 561( من نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( 

بتاريخ 1350/1/15هـ .

نظام التحكيم ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/46( بتاريخ 1403/7/12هـ .

وحيث اإن واقعة هذه الق�شية تتح�شل ح�شبما يبني من اأوراقها املرفقة يف اأنه تقدم 

للديوان وكيل ال�شركة )...( بالئحة دعوى �شد �شركة )...( لالأغذية ذكر فيها اأنه 

بناًء على احلكم ال�شادر من هذه الدائرة برقم )94( لعام 1426هـ واملوؤيد من هيئة 

التدقيق برقم )625( بتاريخ 1426/9/16هـ، القا�شي باإلزام املدعى عليها بالتحكيم 

مطالبة  ب�شاأن  عليها  واملدعى  موكلته  بني  التنفيذية  ولئحته  التحكيم  لنظام  وفقًا 

املدعية باإلزام ال�شركة املدعى عليها باأداء مبلغ وقدره )مليون ومائة وثمانية وثمانون 

العقود  مبوجب  امل�شتحقة  �شنتًا(  وت�شعون  وثمانية  دولرًا  وثمانون  وخم�شمائة  األفًا 

النظامية  الإجراءات  اتخاذ  طلب  اإىل  لئحته  يف  وانتهى  عليها  املدعى  مع  املربمة 

لعتماد وثيقة التحكيم بعد التوقيع عليها وتقدمي طلباتها واختيار املحكم.وقد اأحيلت 

حيث  ال�شبط،  مبحا�شر  املثبت  النحو  على  نظرها  فبا�شرت  الدائرة  لهذه  الق�شية 

وكيلها  عليها  املدعى  عن  ح�شر  كما   ،  )...( ال�شرعي/  وكيلها   املدعية  عن  ح�شر 
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ال�شرعي )...(. وقدما للدائرة وثيقة حتكيم موقعة منهما ت�شمن اتفاقهما على اإحالة 

النزاع بينهما اإىل التحكيم. واختيار املدعية )...( حمكمًا عنها واختيار املدعى عليها 

)...(  حمكمًا عنها واختيار املحكمني الأ�شتاذ )...( حمكمًا مرجحًا، كما ذكر بها اأن 

 /17 يف  الأول  مرابحة  بيع  عقود  ثالثة  توقيعهما  عن  نا�شئة  الطرفني  بني  العالقة 

فرباير/ 2001م والثاين يف 28/ يوليو/ 2001م والثالث يف 30/ �شبتمرب/ 2001م 

مبوجبها قامت املدعية بتمويل �شراء مواد غذائية وبودرة و�شابون ومواد معقمة وبلغت 

اأثمان املبيع م�شافًا اإليها �شعر املرابحة مبلغًا وقدره )مليون ومائتني واأربعة وخم�شون 

مطالبة  هو  النزاع  مو�شوع  اأن  ت�شمنت  كما  اأمريكية(  دولرات  وع�شرة  ومائة  األفًا 

املدعية مببلغ )مليون ومائة وثمانية وثمانني األفًا وخم�شمائة وثمانني دولرًا وثمانية 

عليها  املدعى  مطالبة  واأما  املحاماة،  باأتعاب  عليها  املدعى  واإلزام  �شنتًا(،  وت�شعون 

اآلف  وت�شعة  ومائة  )مليون  هو  املبلغ  �شحة  يكون  واأن  املرابحة  عقود  بطالن  فهي 

فقد  النظامي  الإجراء  ا�شتكمال  مت  اأن  وبعد  اأمريكيًا(،  دولرًا  و�شبعني  وت�شعمائة 

اأ�شدرت الدائرة احلكم رقم )291/د/ جت/ 11( لعام 1427هـ يق�شي باعتماد وثيقة 

التحكيم  هيئة  با�شرت  وقد  به.  قناعتهما  الطرفان  قرر  احلكم  وباإعالن  التحكيم، 

نظرها يف املو�شوع وقد اأ�شدرت الهيئة بجل�شة 1428/6/8هـ حكمها يف النزاع ت�شمن 

بعد اأن �شردت فيه ن�شو�س وثيقة التحكيم ووقائع الق�شية والتي خل�شتها الهيئة يف 

اأنه تتلخ�س هذه الق�شية ح�شبما يتبني من مطالعة املذكرات وامل�شتندات املقدمة من 

الطرفني يف اأن ال�شركة املدعية )ال�شركة...للتجارة( ذكرت يف لئحة دعواها املقدمة 
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اإىل هيئة التحكيم باأنها اأبرمت مع املدعى عليها عقود مرابحة ل�شراء مواد غذائية 

وبودرة �شابون لالآمرة بال�شراء )املدعى عليها( وبعد اأن مت متلكها من املدعية بثمن 

معلوم مت بيعها للمدعى عليها وذلك على النحو التايل:-العقد املوؤرخ يف 17/ فرباير/ 

2001م ل�شراء )1000( طن بودرة معقمة حيث قامت املدعية ب�شراء البودرة لالآمرة 

بال�شراء وهي املدعى عليها، مببلغ )500.000( دولر اأمريكي )خم�شمائة األف دولر 

اأمريكي(، ومت البيع للمدعى عليها مع املرابحة بثمن قدره )542.100(  )خم�شمائة 

واثنان واأربعون األف دولر ومائة دولر اأمريكي( وقد ا�شتلمت املدعى عليها املبيع وفقًا 

لل�شروط املتفق عليها، وقد �شددت ال�شركة من الثمن مبلغًا وقدره )65.530/32( 

ذمتها  لزالت  اأمريكي  دولر   )476.570  /67( قدره  مبلغًا  وتبقى  اأمريكي  دولر 

ب�شمتي  اأرز  طن   )700( ل�شراء  يوليو/2001م   /28 يف  املوؤرخ  به.العقد  من�شغلة 

باك�شتاين، حيث قامت املدعية ب�شراء الأرز، لالآمرة بال�شراء وهي املدعى عليها مببلغ 

دولر  وخم�شمائة  األفًا  وثالثون  وواحد  )ثالثمائة  فقط  دولر   )331.500( قدره 

اأمريكي( وقد ا�شتلمت املدعى عليها الب�شاعة وفقًا لل�شروط املتفق عليها يف العقد، 

ومل ت�شدد ال�شارية الثمن للموكلة حتى تاريخه.العقد املوؤرخ يف 30/ �شبتمرب/2001م 

)م�شتند رقم 3( ل�شراء )700( طن مرتي بودرة ماركة )...( حيث قامت املدعية 

ب�شراء البودرة لالآمرة بال�شراء وهي املدعى عليها مببلغ )350.000( دولر اأمريكي، 

ومت البيع للمدعى عليها مع املرابحة ثمن قدره )380.100( )ثالثمائة وثمانون األفًا 

ومائة دولر اأمريكي(، وقد ا�شتلمت املدعى عليها الب�شاعة وفقًا لل�شروط املتفق عليها 
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يف العقد، ومل ت�شدد ال�شارية الثمن للموكلة حتى تاريخه.وحيث اإن املبالغ امل�شار اإليها 

اأعاله وجمموعها )1.188.580/66( )مليون ومائة وثمانية وثمانون األفًا وخم�شمائة 

وثمانون دولًر اأمريكيًا و�شتة و�شتون �شنتًا(، هي املتبقي من ثمن الب�شاعة واملباعة من 

املدعية تطلب  فاإن  الآن.لذا  بها حتى  للمدعى عليها ولزالت ذمتها من�شغلة  املدعية 

احلكم بالآتي:اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية املتبقي من ثمن املبيعات امل�شتلمة 

األفًا  من املدعي والبالغ قدرها )1.188.580/98( )مليون ومائة وثمانية وثمانون 

باأتعاب  اأمريكي وثمان وت�شعون �شنتًا(.اإلزام املدعى عليه  وخم�شمائة وثمانون دولر 

مذكرة  عليها  للمدعى  ال�شركة  قدمت  1428/1/30هـ  وبتاريخ  واملحاماة.  التحكيم 

جوابية ردًا على لئحة دعوى املدعية جاء فيها اأن املدعى عليها وقعت على عقود البيع 

اأن املدعية ال�شركة )...(  باملرابحة الثالث املربمة بينها وبني املدعية تاأ�شي�شًا على 

للتجارة تتعامل مع العمالء وفقًا لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، اإل اأن املدعية اتخذت 

عنوانًا للعقود لإيهام العمالء باأنها تتعامل وفقًا لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية حيث اإن 

البيع باملرابحة وفقًا لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية يجب اأن يتوافر فيه ثالثة �شروط:-  

1- اأن ميلك البائع املبيع. 2- اأن يعلم امل�شرتي بثمن �شراء البائع للمبيع. 3- الربح.

واإذا فقد العقد اأحد ال�شروط الثالث ل يعد بيع باملرابحة فاملدعى عليها اأبرمت مع 

البائع )املدعية( عقود البيع باملرابحة اإل اأن املدعية مل تكن مالكة للمبيع وانح�شر 

دورها يف متويل عملية �شراء املدعى عليها للب�شائع. قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم: )من ابتاع طعامًا فال يبيعه حتى ي�شتوفيه(.ويف حديث اآخر قال �شلى اهلل عليه 
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و�شلم: )من ابتاع طعامًا فال يبعه حتى يقب�شه(.وعن نافع بن عمر قال:- كنا يف زمان 

بانتقاله من  ياأمرنا  نبتاع الطعام فيبعث علينا من  ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

املكان الذي ابتعناه فيه اإىل مكان �شواه قبل اأن نبيعه.فلقد كان ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم حري�شًا على حيازة امل�شرتي للمبيع قبل اإعادة بيعه.والقرائن التالية تدل 

بفائدة.  والتفاق قر�س  العقد  واأن  البيع  وقت  للمبيع  مالكة  تكن  املدعية مل  اأن  على 

ل�شراء  كوكيله  امل�شرتي  �شيعني  اأنه  البائع  )ت(.وافق  فقرة  العقود  مبقدمة  جاز   -1

الب�شاعة. 2- جاء بالبند )1-1( من العقود الثالث )يف حالة �شراء الب�شاعة )....( 

يقوم البائع ببيع وامل�شرتي ب�شراء الب�شاعة(. 3- جاء بالبند )1- 2( )ملكية الب�شاعة 

تنقل اإىل امل�شرتي مبا�شرة عند انتقالها اإىل البائع من وهذه القرائن توؤكد اأن ال�شركة 

تلب�س زي  اإل عقود مكتبية  ما هو  وما مت  البيع  وقت  للب�شائع  مالكة  تكن  املدعية مل 

ال�شريعة الإ�شالمية ت�شرت خلفها عقود ربوية، واأ�شافت املدعى عليها باأن �شحة املبلغ 

الذي بذمة املدعى عليها للمدعية )1.109.969( دولر اأمريكي وذلك على اأ�شا�س 

ما يلي:قيمة العقد الأول )500.000( دولر اأمريكي.وقيمة العقد الثاين )325500( 

دولر اأمريكي.وقيمة العقد الثالث )350000( دولر اأمريكي.اإجمايل العقود الثالثة 

اأمريكي. دولر   )65530.32( منها  امل�شدد  اأمريكي.واملبلغ  دولر   )1.175.500(

اأمريكي فقط )مليون ومائة وت�شعة  املتبقي )1.109.969.68( دولر  املبلغ  فيكون 

اآلف وت�شعمائة وت�شعة و�شتون دولر اأمريكي وثمانية و�شتون �شنتًا(.واأ�شافت املدعى 

عليها قائلة باأن ال�شركة املدعية مل تكن مالكة للمبيع وقت البيع وحيث اإن ملكية املبيع 
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ركن اأ�شا�شي يف البيع باملرابحة واأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: )امل�شلمون 

عند �شروطهم اإل �شرطًا اأحل حرامًا اأو حرم حالًل( وحيث اإن العقود الثالثة ت�شمنت 

اأرباحًا فاإننا نكون اأمام عقود ربوية بعيدة كل البعد عن املرابحة الإ�شالمية وانتهت 

الثالثة  العقود  ببطالن  باحلكم  املطالبة  اإىل  مذكرتها  يف  عليها  املدعى  ال�شركة 

وت�شعمائة  اآلف  وت�شعة  ومائة  )مليون  وقدره  بذمتها  املتبقي  للمبلغ  �شند  واعتبارها 

قدمت  1428/2/10هـ  �شنتًا(.وبتاريخ  و�شتون  وثمانية  اأمريكي  دولر  و�شتون  وت�شعة 

بتاريخ  املقدمة  عليها  املدعى  مذكرة  على  ردًا  جوابية  مذكرة  املدعية  ال�شركة 

اأقرت �شراحة يف  عليها  فاملدعى  اأقر،  ملن  يلي:ل عذر  ما  فيها  1428/1/30هـ جاء 

مذكرتها مبديونيتها للمدعية، لكن املبلغ ال�شحيح امل�شتحق يف ذمتها هو كما جاء يف 

دعوانا وقدره )1.188.580/98( دولر اأمريكي، ولي�س )1.109.969.68( دولر 

اأمريكي، كما زعمت املدعى عليها ذلك اأن الفرق بني املبلغني هو هام�س الربح املتفق 

عليه يف عقد املرابحة، وهناك فرق بني الربح والفائدة، فالربح ينتج عن البيع املباح، 

مباحة  البيوع  هذه  اأن  والثابت  �شرعًا،  املحرمة  القرو�س  عن  ناجتة  الفائدة  بينما 

املدعى عليها  اأقرت  وقد  �شرعًا،  اأرباح مباح  ينتج عنها من  فاإن ما  وبالتايل  �شرعًا، 

با�شتحقاق املدعية لكامل املبلغ املدعى به وذلك يف خطابها املوؤرخ يف 1425/12/22هـ 

الذي اأقرت فيه با�شتعدادها ل�شداد الدين امل�شتحق يف ذمتها لل�شركة املدعية وقدره 

األفًا وخم�شمائة  )98/ 1.188.580( دولر اأمريكي )مليون ومائة وثمانية وثمانون 

وثمانون دولرًا اأمريكيًا وت�شعون �شنتًا( وهو ذات املبلغ املدعى به.دفعت املدعى عليها 
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ببطالن عقود املرابحة زاعمة باأن املدعية مل تكن مالكة للمبيع، واأن ملكية املبيع هي 

تلك  بنود  من  بع�شًا  اأوردت  ثم  الإ�شالمية،  ال�شريعة  يف  املرابحة  عقود  �شروط  من 

العقود متوهمة باأنها �شندًا لها فيما دفعت به، ويف حقيقة الأمر فاإن ما ا�شتندت اإليه 

حجة عليها ولي�شت لها لالأ�شباب التالية:اأن املدعية هي املالكة لل�شلع املباعة، واملدعى 

اأرفقنا للهيئة  اإبرام عقد ال�شراء من املورد، وقد  عليها كانت الوكيل عن املدعية يف 

املوقرة مع لئحة الدعوى �شورة من التوكيل مرتجمًا اإىل العربية وهو �شريح يف معناه 

ل�شراء  وكياًل  يكون  اأن  هو  الوكيل  تعيني  من  الغر�س  اأن  الوكالة  ن�شت  فقد  ومبناه، 

توكيل  بني  فا�شاًل  حدًا  ي�شع  وهذا  املرابحة،  لتفاقية  وفقًا  لها  بيعها  قبل  الب�شائع 

لل�شلعة  الوكيل  ف�شراء  ثانيًا،  الب�شائع  لهذه  وكم�شرٍت  ال�شلعة  �شراء  عند  اأوًل  الوكيل 

وا�شتالمها وفقًا ل�شروط الوكالة يجعل املدعية هي امل�شتلم لل�شلعة.مل يرد ن�شًا يحرم 

اأو مينع توكيل الآمر بال�شراء، فقد جاءت جميع الفتاوى املعا�شرة بجواز هذه البيوع 

على هذا النحو، ذلك اأن جميع امل�شارف الإ�شالمية تلجاأ اإىل هذا النوع من البيوع 

وهو املرابحة، حيث يقوم امل�شرف ب�شراء ال�شلعة بح�شب الأو�شاف املرغوبة ويت�شلمها 

اإما بقب�س حقيقي اأو حكمي بنف�شه عن طريق الوكيل ولي�س يف هذه املعاملة �شبهة ربا 

اهلل،  رحمه  ال�شافعي  الإمام  ال�شورة  هذه  اأجاز  من  واأول  عليها،  املدعى  تزعم  كما 

حيث قال يف كتابه الأم اجلزء )3( �شفحة )33( )اإذا راأى الرجل ال�شلعة فقال: اأ�شرت 

الفقه  جممع  اأقر  وقد  جائز(،  فال�شراء  الرجل،  فا�شرتاها  كذا،  فيها  واأربحك  هذه 

الإ�شالمي هذه املعاملة يف قراره رقم )40041( )5/2( )5/3( )الدورة اخلام�شة 
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املنعقدة يف الكويت يف 1409/6/1هـ، كما اأقرت الهيئات ال�شرعية لكثري من امل�شارف 

الإ�شالمية مبا يف ذلك جممع الفقه الإ�شالمي يف قراره يف الدورة الثالثة باأن توكيل 

الأمر بال�شراء لإبرام عقد البيع مع البائع مقبول �شرعًا، خا�شة اإذا كان هذا البيع قد 

انعقد منف�شاًل عن اتفاقية املرابحة، وهو ما اأظهرته العقود والوكالت، الأمر الذي 

افتقر دفع املدعى عليها من اأي �شند �شرعي، واأ�شافت املدعية قائلة اأنه يتبني مما 

تقدم اأن حجة املدعى عليها واهية يعوزها الدليل، واملراد مما دفعت به هو اإطالة اأمد 

منذ  عليها  املدعى  عليه  داأبت  ما  وهو  املدعية  م�شتحقات  اأداء  يف  واملماطلة  النزاع 

اخت�شا�س  بعدم  اأوًل  املظامل يف عام 1425هـ، فدفعت  ديوان  لدى  الدعوى  حتريك 

ديوان املظامل، ثم دفعت بعدم اخت�شا�س اململكة العربية ال�شعودية بنظر هذا النزاع 

ثم وافقت على التحكيم ولكن وفقًا لنظام بريطانيا، ثم عدلت واأعادت الدفع بعدم 

الخت�شا�س، ثم ح�شم الق�شاء هذا النزاع فاأ�شدرت الدائرة التجارية احلادية ع�شرة 

باإحالة  وحكمت  النزاع،  هذا  نظر  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  باخت�شا�س  حكمها 

بينهما  املربمة  العقود  يف  النزاع  طريف  اتفاق  اإىل  ا�شتنادًا  التحكيم  اإىل  النزاع 

فاعرت�شت املدعى عليها على هذا احلكم، و�شدر قرار هيئة التدقيق بتاأييده وا�شتمرت 

ببطالن  الدفع  اإىل  هنا  القول  بها  ا�شتقر  حتى  مماطلتها  يف  عليها  املدعى  ال�شركة 

ب�شحة  اأقرت  عليها  املدعى  اإن  وحيث  �شرعيتها  تقدم  فيما  اأثبتنا  والذي  العقود 

ا�شتحقاق املدعية يف ذمتها لكامل املبلغ املدعى به وقدره )1.188.580/98( دولر 

اأمريكي، وحيث اإن ا�شتمرار املدعى عليها يف املماطلة اأدى اإىل تكبد موكلتي للكثري من 
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وقدره  مببلغ  املوكلة  تقدرها  والتي  والتحكيم  املحاماة   اأتعاب  ومنها  امل�شاريف 

)500.000( ريال، وقد انتهت ال�شركة املدعية يف مذكرتها �شالفة الذكر اإىل املطالبة 

باحلكم مبا يلي:اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية كامل املبلغ امل�شتحق يف ذمة 

املحاماة  اأمريكي.اأتعاب  دولر   )1.188.580/98( وقدره  عليها  املدعى  ال�شركة 

قدمت  1428/2/16هـ  �شعودي.وبتاريخ  ريال   )500.000( وقدره  مبلغًا  والتحكيم 

ال�شركة املدعى عليها مذكرة جوابية ردًا على مذكرة املدعية املوؤرخة يف 1428/2/10هـ 

يف  املوؤرخ  الإقرار  اأن  واأ�شافت  الثالث  العقود  ببطالن  بالدفع  فيها  مت�شكت 

1425/12/22هـ مت بناًء على طلب وكيل ال�شركة املدعية حيث متثل طلبه ال�شفوي يف 

اأن نكتب املبلغ املدعى به دون خ�شم على اأن ي�شعى لدى موكلته لتق�شيط املبلغ على 

دفعات ربع �شنوية واأن هذا املبلغ كان م�شافًا اإليه مبلغًا اآخر حيث كنا ن�شمن اإحدى 

املوؤ�ش�شات ال�شورية يف �شداده، اإل اأنه عاد وطلب �شمانًا بنكيًا واحتفظ لنف�شه باأ�شل 

اأنه  كما  بت�شليمها،  املطالبة  رغم  عليها  املدعى  �شد  وقت  اأي  يف  لي�شتخدمه  كتابنا 

مبجرد قراءة اأحد العقود يتبني اأن حلظة متلك املدعية للمبيع هي ذات اللحظة التي 

تنتقل فيها ملكية املبيع للمدعى عليها وبالتايل من ي�شاهد هذه الواقعة اأو يتخيلها ل 

ي�شتطيع اأن يفرق بني وقت متلك املدعية للمبيع ووقت متلك املدعى عليها للمبيع حيث 

اإىل  تنتقل  الب�شاعة  ملكية   )2-1( الفقرة  ففي  ذلك،  توؤكد  كلها  الألفاظ  جاءت 

امل�شرتي مبجرد انتقالها من املورد، الفقرة )1-3( تنتقل امل�شئولية )املخاطرة( من 

واإذا �شدقت  اإىل امل�شرتي،  الب�شاعة  انتقال ملكية  اإىل امل�شرتي مبا�شرة عند  البائع 
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املدعية فتكون اأمام �شبهة يجب جتنبها، اإذ لي�س هناك ما مينع اأن يكون لدى املدعية 

م�شتودعات تنقل اإليها الب�شاعة ثم تعيد بيعها وكل هذا يوؤكد اأن دور املدعية متويل 

املدعى عليها باملبلغ املطلوب ثم اإعداد اأوراق مكتبية وحماولة تزينها بالزي الإ�شالمي 

واأ�شافت املدعى عليها اإن عقد البيع لالآمر بال�شراء الذي اأقره جممع الفقه الإ�شالمي 

مت تنظيمه بحيث يبتعد كل البعد عن �شبهة الربا، وو�شع �شوابط كي ل ي�شتغل الدين 

ا�شتغالًل �شيئًا ومن بني ذلك عدم اإعمال هذا العقد يف اأغذية الإن�شان منعًا لالحتكار 

واأن العقد املوؤرخ 28/ يوليو/ 2001م عبارة عن متويل �شراء اأرز من �شركة تعمل يف 

�شرورية  ك�شلعة  الأرز  اأن  عن  ف�شاًل  الكيميائية  املنتجات  وجتارة  �شناعة  جمال 

لالإن�شان يخرج عن نطاق تطبيق عقد البيع لالآمر بال�شراء الذي اأقره جممع الفقه 

اأرز ب�شمتي من �شركة  اأننا ولأول مرة يف تاريخ الب�شرية نرى ا�شترياد  اإل  الإ�شالمي 

اإىل القول  ل�شناعة وجتارة املنتجات الكيميائية، وانتهت املدعى عليها يف مذكرتها 

وهذا  بفائدة  قر�س  اإل  هي  ما  وموكلي  املدعية  ال�شركة  بني  متت  التي  املعاملة  باأن 

دفوع وطلبات.وردًا  ال�شابقة من  تتم�شك مبا جاء يف مذكراتها  واإنها  �شرعًا،  حمرم 

على مذكرة املدعى عليها املوؤرخة يف 1428/2/16هـ قدمت ال�شركة املدعية مذكرة 

يف  املوؤرخ  الإقرار  باأن  �شراحة  اأقرت  قد  عليها  املدعى  اإن  فيها  قالت  جوابية 

1425/12/22هـ، قد �شدر منها واأن دفعها ببطالن العقود لي�س له �شند �شرعي ول 

نظامي، ذلك اأن متلك املوكلة للمبيع ونقل امللكية للمدعى عليها من امل�شائل التي مت 

التفاق عليها وحتكمها عقود املرابحة من بدء �شدور الأمر بال�شراء من املدعى عليها، 
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ومت عقد الوكالة الذي ينظم �شراء املدعية لل�شلعة من املورد ثم قيام املدعية ب�شداد 

الثمن وانتقال امللكية اإليها ثم اإىل املدعى عليها ولي�س فيما حوته هذه العقود ما هو 

خمالف للقواعد ال�شرعية واأن ادعاء املدعى عليها باأن دور املدعية هو التمويل فقط 

من  حتدر  عجب  قول  هو  الإ�شالمي  بالزي  تزيينها  وحماولة  مكتبية  اأوراق  واإعداد 

منتدبًا  وع�شوًا  م�شرفًا  عليها،  املدعى  ال�شركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  كان  فقد  عجب، 

لل�شركة املدعية يف تاريخ اإبرام تلك العقود، فكيف كان يراها �شحيحة عندما وافق 

على اإبرام هذه العقود ويراها الآن كما يقول...! واأ�شافت املدعية اإن املدعى عليها يف 

العقود الثالثة هي الآمرة بال�شراء وهي من اأح�شرت ال�شركات املوردة ومنها �شركة 

)...( واأولده وهي �شركة متخ�ش�شة يف اإنتاج وت�شدير الأرز من باك�شتان، فقد حدث 

خطاأ غري مق�شود من مكتب الرتجمة عندما قام برتجمة اجلدول رقم )1( املرفق 

بالعقد املوؤرخ يف 28/ يوليو/ 2001م باأن املورد هم ال�شادة موؤ�ش�شة )...( ل�شناعة 

 )...( ال�شادة/�شركة  هم  املورد  باأن  ال�شحيح  بينما  الكيميائية  املنتجات  وجتارة 

واأولده ويوؤكد ذلك امل�شتند الذي متت الرتجمة عنه وهو باللغة الإجنليزية حيث ورد 

�شراحة ا�شم �شركة )...( واأولده –كرات�شي- باك�شتان، باأنها املوردة لالأرز وقد جاء 

العقود  املورد يف  باأن  اعتقد  الرتجمة حيث  التب�س على مكتب  ما  ب�شبب  هذا اخلطاأ 

الثالثة هم ال�شادة/ موؤ�ش�شة )...( ل�شناعة وجتارة املنتجات الكيميائية لأن اثنان 

فاإن هذه  الأمر  )...( ويف حقيقة  موؤ�ش�شة  فيها هم/  املورد  كان  الثالثة  العقود  من 

املغالطات من املدعى عليها تقطع باأن ما ترومه هو املماطلة والت�شويف فهي الآمرة 
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بال�شراء وتعلم باأن املورد هم/ �شركة )...( واأولده ولي�س غريها فاحلق ل يكاد يخفى 

على اأحد ومن �شارع احلق �شرعه، وما تريده ال�شركة هو الت�شليل باملغالطات والأقوال 

اأو قرار من جممع  اأنه مل يرد ن�س  ي�شتلزم ردعها ثم ذكرت املدعية  املوهومة مما 

الفقه الإ�شالمي يف الدورة التي انعقدت يف الكويت يف 1409/6/1هـ ملناق�شة عقود 

منعًا  الإن�شان  اأغذية  املرابحة يف  اأعمال عقود  بعدم  يقول  بال�شراء:  لالأمر  املرابحة 

لالحتكار فقد كان يتوجب على من قام باإعداد دفاع املدعى عليها اأن يتحرى الدقة يف 

مغالطات  فاإن  عواتقها.وعليه  على  تلقى  ل  الأمور  هذه  ومثل  امل�شدر،  وبيان  النقل 

ودفوع املدعى عليها تفتقر اإىل ال�شند ال�شحيح، الأمر الذي يع�شد �شحة القول باأن 

اأوجب  اأمر  وهو  والت�شويف  املغالطة  هو  به،  دفعت  ما  كل  من  عليها  املدعى  مزاعم 

ال�شرع باأن يعاقب مرتكبيه بعقوبة تعزيرية فقد جاء يف احلديث قوله �شلى اهلل عليه 

و�شلم: )مطل الغني ظلم( واإنه لذلك ي�شتبني للهيئة املوقرة ال�شرر الذي حاق باملدعية 

جتاوزت  مدة  الأجل  حلول  عند  بالدين  بالوفاء  قيامه  وعدم  املدين  مماطلة  ب�شبب 

اخلم�س �شنوات واملدعية ل تطالب تعوي�شها بزيادة الدين ولكن تطالب ب�شرعة البت 

يف الدعوى وعدم متكني املدعى عليها من اإطالة اأمد النزاع الذي هو مرامها والنظر 

يف  املدعية  ال�شركة  وانتهت  املخت�شة  الق�شائية  اجلهة  اإىل  التعزير  طلب  اإحالة  يف 

الدعوى. لئحة  يف  هي  كما  املدعية  بطلبات  يلي:احلكم  مبا  املطالبة  اإىل  مذكرتها 

�شرعة البت يف هذه الدعوى لإيقاف املزيد من الأ�شرار التي حلقت باملدعية والتي قد 

اإىل اجلهة  املدعى عليها  تعزير  �شريعًا.اإحالة طلب  فيها  البت  يتم  اإذا مل  بها  تلحق 
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الق�شائية املخت�شة ملا تقدم من اأ�شباب.وبتاريخ 1428/3/6هـ قدمت ال�شركة املدعى 

عليها مذكرة جوابية ردًا على مذكرة ال�شركة املدعية الأخرية اأ�شارت فيها اإىل اأقوالها 

الواردة يف مذكرتها ال�شابقة ب�شاأن �شروط �شحة البيع باملرابحة واأ�شافت قائلة: باأنه 

ل  باأنه  بال�شراء  لالأمر  املرابحة  يف  اهلل(  )رحمه  باز  ابن  العالمة  فتاوى  جاءت  قد 

لعموم  بائعه  ملك  اإليه من  وحازه  الإ�شالمي  البنك  ملك  املبيع يف  ا�شتقر  اإذا  حراج 

الأدله ال�شرعية، ولقد قرر جممع الفقه الإ�شالمي يف دورة موؤمتره اخلام�س املنعقد يف 

الأول  كانون   15 اإىل   10 املوافق  1409هـ  الأوىل  جمادي   6 اإىل   1 من  الكويت  دولة 

1988م:اأوًل: اإن بيع املرابحة لالآمر بال�شراء اإذا وقع على �شلعة بعد دخولها يف ملك 

املاأمور وح�شول القب�س املطلوب �شرعًا هو بيع جائز طاملا كانت على املاأمور م�شوؤولية 

التلف قبل الت�شليم وتبعه الرد بالعيب اخلفي ونحوه من موجبات الرد بعد الت�شليم 

وتوافرت �شروط البيع وانتفت موانعه.ملا كان ذلك وكان العقود الثالث �شند الدعوى 

ت�شري اإىل اأن ال�شركة املدعية مل تقب�س املبيع ومل يدخل يف حيازتها، فاإننا نكون اأمام 

عقد اآخر لي�س من عقود املرابحة لالآمر بال�شراء ملخالفته لعموم الأدلة ال�شرعية التي 

ذكرناها باملذكرة اجلوابية الأوىل املقدمة منا ردًا على لئحة دعوى املدعى به اأمام 

قر�س بفائدة اأو زيادة.ثانيًا: جاء مبذكرتنا الأوىل التي قدمناها ردًا على لئحة دعوى 

ال�شركة املدعية اأن مبلغ الدين الذي بذمتنا للمدعية هو )1.109.969/68( دولر 

اأمريكي،حيث اإن القيمة احلقيقية للعقود الثالث هي )1.175.500( دولر اأمريكي 

امل�شدد منها )65530.32( دولر اأمريكي فيكون املتبقي بذمتنا هو )1.109.969/67( 
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املوؤمتر  منظمة  عن  املنبثق  الإ�شالمي  الفقه  جممع  جمل�س  اإن  اأمريكي.وحيث  دولر 

الإ�شالمي يف دورة انعقاده موؤمتره الثاين بجدة من 10: 16 ربيع الثاين 1406هـ 22: 

28 دي�شمرب 1985م بعد اأن عر�شت عليه بحوث خمتلفة يف التعامل امل�شريف املعا�شر.

وبعد التاأمل فيما قدم ومناق�شة مركزة اأبرزت الآثار ال�شيئة لهذا التعامل على النظام 

فيما  التاأمل  وبعد  الثالث،  العامل  ا�شتقراره خا�شة يف دول  العاملي وعلى  القت�شادي 

جره هذا النظام من خراب نتيجة اعرتا�شه عما جاء يف كتاب اهلل من حترمي الربا 

ا�شتعادة  على  القت�شار  واإىل  منه،  التوبة  اإىل  بدعوته  وا�شحًا  حترميًا  وكليًا  جزئيًا 

روؤو�س اأموال القرو�س دون زيادة ول نق�شان قل اأو كرث... قرر: اأوًل: اأن كل زيادة اأو 

فائدة على الدين الذي حل اأجله وعجز املدين على الوفاء به مقابل تاأجيله وكذلك 

الزيادة اأو الفائدة على القر�س منذ بداية العقد هاتان ال�شورتان ربا حمرم �شرعًا 

وبناًء عليه ل يكون للمدعية اإل ا�شتعادة راأ�س املال.كما اأن الق�شاء يف اململكة ل يلتفت 

قانون حمرر  اإىل  الرجوع  واجبنا  فلي�س من  لذا  الأجنبية  باللغة  املحرر  امل�شتند  اإىل 

كانت  وما  العربية  اللغة  اإىل  املرتجمة  بالفاتورة  الأخذ  علينا  بل  الإجنليزية  باللغة 

اإ�شارتنا اإىل الفاتورة اخلا�شة بالأرز اإل للتاأكيد على مكتبية العمل.اإن املدعى عليها ل 

حتاول املماطلة والت�شويف بل كانت وا�شحة يف دفاعها حيث اأثبتت اأن ال�شركة املدعية 

مل تقم بالقب�س اأو احليازة وبهذا يخرج تكييف العقد عن كونه مرابحة وكون رئي�س 

جمل�س اإدارة املدعى عليها كان الع�شو املنتدب للمدعية وقت توقيع التفاقيات، فهذا 

ل يوؤثر على اإدارة ال�شركة املدعية ول عن طريق اأدائها يف الأ�شواق ول يغري من منط 
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واإدارتها  مديرها  ولها  عقودها  واأعدت  �شيا�شتها  لها  اإن  حيث  الغري  مع  التعامل 

عبداخلالق  عبدالرحمن  ال�شيخ  مبقال  عليها  املدعى  ال�شركة  ا�شتندت  القانونية.ثم 

حول �شرعية املعامالت التي تقوم بها البنوك الإ�شالمية املعا�شرة حتت عنوان: القول 

الف�شل يف بيع املرابحة، ت�شمن من وجهة نظره عدم �شحة املعاملة التي ي�شمونها يف 

اإىل  يلجاأ  الذي  وامل�شرتي  ال�شلعة  البنك ل ميلك  لأن  بيع مرابحة  الإ�شالمية  البنوك 

البنك ل يق�شد البنك يف اأن ي�شرتي له واإمنا يلجاأ البنك من اأجل املال لأنه لي�س لديه 

مال حا�شر. واأوجه حترمي هذه املعاملة )اأ( ق�شد الربا. )ب( بيع ما ل ميلك.وانتهت 

ال�شركة املدعى عليها يف مذكرتها �شالفة الذكر اإىل املطالبة باحلكم باأن املدعية ل 

جل�شة  عليها.ويف  املدعى  �شددته  الذي  املبلغ  منه  مطروحًا  مالها  اأ�شل  اإل  ت�شتحق 

اإىل  التحكيم ي�شري فيه  اإىل هيئة  ال�شركة املدعية خطابًا  1428/3/22هـ قدم وكيل 

واأنه  متكررة  دفوع  على  حوت  فوجدها  الأخرية  عليها  املدعى  مذكرة  على  اطالعه 

لذلك يكتفي مبا �شبق تقدميه ويطلب من هيئة التحكيم احلكم يف طلبات املدعية وفقًا 

ملا جاءت به لئحة الدعوى ووثيقة التحكيم ورد طلبات املدعى عليها لفتقارها لل�شند 

ال�شرعي. و�شاألت هيئة التحكيم وكيل ال�شركة املدعى عليها يف اجلل�شة املذكورة اآنفًا 

مذكرات  من  قدمه  يكتفي مبا  باأنه  فاأجاب  اأخرى  اأقوال  اأو  اإجابة  اأي  لديه  كان  اإذا 

وم�شتندات ويلتم�س الف�شل يف الدعوى يف حالتها الراهنة، وقررت هيئة التحكيم على 

ال�شبت  يوم  التحكيم  هيئة  حددت  وقد  والدرا�شة  للتاأمل  الق�شية  تاأجيل  ذلك  اإثر 

1428/6/8هـ موعدًا لإ�شدار احلكم يف الق�شية ومت اإخطار طريف الدعوى به، حيث 



99

اأ�شباب  على  حكمها  الهيئة  بنت  باحلكم.وقد  النطق  جل�شة  الطرفني  وكيال  ح�شر 

حا�شلها اأنه بعد الطالع على اأوراق الق�شية وما قدم فيها من مذكرات ودفوع و�شماع 

اأنه ل خالف بني الطرفني حول وقوع  املرافعات واملداولة فقد ات�شح لهيئة التحكيم 

 /17 يف  املوؤرخ  العقد  وهي:  بينهما  املربمة  الثالثة  للعقود  طبقًا  الطرفني  بني  البيع 

يوليو/   /28 يف  املوؤرخ  اأمريكي،العقد  دولر   )542.100( مببلغ  2001م  فرباير/ 

2001م  �شبتمرب/   /30 يف  املوؤرخ  اأمريكي،العقد  دولر   )331.500( مببلغ  2001م 

مببلغ )380.100( دولر اأمريكي،واإجماليها )1.254.110( دولر اأمريكي،�شددت 

العقود  قيمة  من  املتبقي  اأمريكي.فيكون  دولر  مبلغ )65.530(  منها  عليها  املدعى 

الثالثة هو مبلغ )1.188.170( دولر اأمريكي.كذلك ل خالف بينهما حول مطابقة 

الب�شاعة للموا�شفات وال�شروط املتفق عليها واأنه اأي�شًا ل خالف بينهما حول ا�شتالم 

بينهما  واأن اخلالف  الثالث  املرابحة  للب�شاعة مو�شوع عقود  املدعى عليها  ال�شركة 

ينح�شر يف املقدار املتبقي من ثمن الب�شاعة املبيعة، وحيث اإن حا�شل طلبات ال�شركة 

املتبقي من  للمدعية  تدفع  باأن  املدعى عليها  باإلزام  يق�شي  ا�شت�شدار حكم  املدعية 

ثمن املبيعات امل�شتلمة من املدعية والبالغ قدرها )1.188.580.98( دولر )مليون 

ومائة وثمانية وثمانون األفًا وخم�شمائة وثمانون دولر اأمريكي وثمانية وت�شعون �شنتًا( 

مببلغ  قدرتها  والتي  واملحاماة  التحكيم  اأتعاب  تدفع  باأن  اأي�شًا  عليها  املدعى  واإلزام 

)خم�شمائة األف ريال( وقد اأجابت ال�شركة املدعى عليها على هذه الطلبات بتم�شكها 

ببطالن العقود الثالث �شند الدعوى لأن الربح املحدد للمدعية يف هذه العقود تعترب 
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ذمتها  يف  واملرتتب  ب�شحته  تقر  الذي  املبلغ  واأن  الربا  قبيل  من  نظرها  وجهة  من 

للمدعية هو )1.109.969.68( )مليون ومائة وت�شعة اآلف وت�شعمائة وت�شعة و�شتون 

دولر اأمريكي وثمانية و�شتون �شنتًا(.وحيث اإنه بالرجوع اإىل التفاقيات الثالث املربمة 

الب�شاعة  نوع  ماعدا  والأحكام  ال�شروط  جميع  يف  تتطابق  اأنها  يتبني  الطرفني  بني 

اجلاري  بال�شراء  لالآمر  املرابحة  بيع  عقود  قبيل  من  اأنها  يت�شح  كما  الثمن  ومقدار 

اإذ مبوجب هذه  الإ�شالمية وعمالئها،  املالية  واملوؤ�ش�شات  امل�شارف  بها بني  التعامل 

العقود حمل الدعوى حددت ال�شركة املدعى عليها للمدعية الب�شاعة املطلوب �شراوؤها 

على اأ�شا�س املرابحة كما حددت موا�شفاتها واجلهة التي يتم ا�شترياد الب�شاعة منها 

الذي  املورد  املطلوبة من  الب�شاعة  �شراء  املدعية على  ال�شركة  ووافقت  املورد(  )اأي 

حددته املدعى عليها ووعدت ال�شركة املدعى عليها باأن ت�شرتي الب�شاعة من املدعية 

بعد قيام الأخرية ب�شرائها مببلغ مت التفاق عليه يف جدول خا�س حتت م�شمى )�شعر 

املرابحة(، كما مت التفاق اأي�شًا باأن تقوم املدعية بتوكيل املدعى عليها ب�شراء الب�شاعة 

املادة  بنود  وحددت  الوكالة،  اتفاقية  يف  عليها  املتفق  بال�شروط  املورد  من  املطلوبة 

�شراء  التايل:البيع:-يف حالة  النحو  البيع على  اإجراءات  التفاقيات  الأوىل من هذه 

الب�شاعة من قبل البائع، وحيث اإن امل�شرتي وافق على دفع �شعر املرابحة للبائع طبقًا 

ل�شروط التفاقية يقوم البائع بالبيع وامل�شرتي ب�شراء الب�شاعة.ملكية الب�شاعة تنتقل 

ملكية  بنقل  البائع  ويقوم  املورد،  من  البائع  اإىل  انتقالها  عند  مبا�شرة  امل�شرتي  اإىل 

امل�شوؤولية )املخاطرة(  املورد.تنتقل  اإليه من  انتقالها  امل�شرتي مبجرد  اإىل  الب�شاعة 
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امل�شرتي.وحددت  اإىل  الب�شاعة  ملكية  انتقال  عند  مبا�شرة  امل�شرتي  اإىل  البائع  من 

اأوجبت  حيث  املورد  من  الب�شاعة  �شراء  لثمن  املدعية  �شداد  كيفية  )الثالثة(  املادة 

للمورد عن طريق  الب�شاعة  ال�شركة املدعية ب�شداد قيمة  باأن تقوم  الفقرة )3- 1( 

ا�شت�شدار خطاب اعتماد معزز من بنك �شامل بالبحرين كما ن�شت الفقرة )2-3( 

باأنه )عند حتميل الب�شاعة لل�شحن تنتقل ملكية الب�شاعة اإىل البائع( اأي اإىل ال�شركة 

املدعية.ومما �شبق يت�شح اأن املدعية مل تقدم للمدعى عليها ماًل على �شبيل القر�س 

بفائدة واأن التفاق بينهما قام يف الأ�شل على اأ�شا�س الوعد بال�شراء والبيع واأن بيع 

املدعية للمدعى عليها لن يتم اإل بعد �شراء الب�شاعة وا�شتالمها من املورد واأن املدعى 

عليها هي التي ا�شتلمت الب�شاعة من املورد بالوكالة عن املدعية فا�شتالمها بالوكالة 

مل يدخل خماطر ال�شلعة يف �شمان املدعى عليها بل كانت املدعية هي املتحملة ملخاطر 

ال�شلعة حتى اإمتام البيع بني املدعية واملدعى عليها )امل�شرتي(، وحيث اإن بيع املرابحة 

يف �شورته احلديثة امل�شماة )بيع املرابحة لالآمر بال�شراء( قد اأجازه املجامع والهيئات 

الفقهية الإ�شالمية واأكرثية العلماء املعا�شرين ومنها جمل�س جممع الفقه الإ�شالمي 

الدويل الذي اأجاز هذا البيع يف قراره رقم )40- 41( املتخذ يف دورة موؤمتره اخلام�س 

)دي�شمرب(  الأول  كانون   15  -10 املوافق  1409هـ  الأوىل  1-6 جمادي  من  بالكويت 

ال�شابق  العام  املفتي  اهلل  يرحمه  باز  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  اإجازة  وكذلك  1988م، 

للمملكة العربية ال�شعودية حيث اأجاب �شماحته يرحمه اهلل على ال�شوؤال التايل:-)اإذا 

رغب عميل البنك الإ�شالمي �شراء ب�شاعة ما تكلفتها األف ريال �شعودي واأراها البنك 
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الإ�شالمي اأو و�شفها له ووعده ب�شرائها منه مرابحة بالأجل ملدة �شنة بربح قدره مائة 

ي�شرتيها  اأن  بعد  وذلك  �شعودي  ريال  ومائة  األف  الكلية  القيمة  لتكون  �شعودي  ريال 

البنك من مالكها من دون اإلزام العميل بتنفيذ وعده املذكور اأو املكتوب. فما راأيكم يف 

هذه املعاملة، وجزاكم اهلل خريًا( فاأجاب �شماحته يرحمه اهلل مبا يلي:-)اإذ الواقع 

البنك  ملك  يف  املبيع  ا�شتقر  اإذا  املذكورة  املعاملة  يف  حرج  فال  ال�شوؤال  يف  ذكر  ما 

ملا  اجلميع  اهلل  وفق  ال�شرعية،  الأدلة  لعموم  بائعه،  ملك  من  اإليه  وحازه  الإ�شالمي 

ير�شيه( )املرجع كتاب بيع املرابحة لالآمر بال�شراء كما جتريه امل�شارف الإ�شالمية 

عليه  املدعى  دفع  اأن  ترى  التحكيم  هيئة  فاإن  ولذلك  القر�شاوي(،  يو�شف  للدكتور 

هذه  �شرعية  يف  يقدح  ول  �شرعي  اأ�شا�س  على  ينه�س  ل  الثالث  التفاقيات  ببطالن 

التفاقيات اأن املدعية وكلت املدعى عليها يف �شراء الب�شاعة املطلوبة من املورد لأن 

العميل  بال�شراء(  )املاأمور  املالية  املوؤ�ش�شة  اأو  امل�شرف  يوكل  اأن  �شرعًا  اجلائز  من 

)الآمر بال�شراء( ب�شراء ال�شلعة وقب�شها نيابة عنها لي�شلمها للماأمور اإذ الأمر ل يعدو 

ال�شركة  بني  البيع  انعقاد  لوقت  بالن�شبة  �شرعًا.اأما  جائزة  وهي  جمردة  وكالة  كونه 

املدعية وال�شركة املدعى عليها فاإن الظاهر من املادة )2- 3( من هذه العقود اأنه كان 

يرغب ا�شتالم املدعى عليها الب�شاعة من املورد كوكيل عن املدعية وحفظها لديها، 

فاملادة )1- 2( قد ن�شت باأن )ملكية الب�شاعة تنتقل اإىل امل�شرتي عند انتقالها اإىل 

البائع من املورد ويقوم البائع بنقل ملكية الب�شاعة اإىل امل�شرتي مبجرد انتقالها اإليه 

املدعية  من  للب�شاعة  كم�شرتي  عليها  املدعى  ا�شتالم  كيفية  ب�شاأن  اأما  املورد(،  من 
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كبائع فقد ن�شت املادة )2- 3( باأنه )عند اإمتام ال�شراء من قبل البائع والبيع املبا�شر 

عليه  املتفق  النحو  على  تاأكيد  باإر�شال  امل�شرتي  يقوم  امل�شرتي  اإىل  البائع  قبل  من 

باجلدول رقم )5( امللحق عنها( وبالرجوع اإىل اجلدول رقم )5( جند اأنه يت�شمن 

ثالث اإقرارات، الأول/ اإقرار املدعى عليها با�شتالم الب�شاعة من املورد واأنها يف حالة 

مر�شية جدًا عند الت�شليم، والإقرار الثاين/ اإقرار املدعى عليها بتمام ا�شتالم املدعى 

عليه للب�شاعة بحالة موافقة جدًا لها، والإقرار الثالث/ اإقرار املدعى عليها با�شتالم 

اأن  يت�شح  تقدم  ومما  النواحي.  جميع  من  مقبولة  واأنها  الب�شاعة  ملكية  م�شتندات 

قب�س وا�شتالم املدعى عليها للب�شاعة من املدعية كان من قبيل القب�س احلكمي اأي 

جمل�س  اأجاز  وقد  عليها،  للمدعى  ملكيتها  وم�شتندات  الب�شاعة  عن  املدعية  بتخلي 

الفقه الإ�شالمي الدويل يف قراره رقم )53( ال�شادر يف دورة موؤمتره ال�شاد�س التي 

انعقدت يف جدة من 17- 23 �شعبان 1410هـ املوافق 14 )20 اآذار )مار�س( 1990م، 

القب�س احلكمي حيث ن�س البند )اأوًل( من هذا القرار على ما يلي:-)قب�س الأموال 

كما يكون ح�شيًا يف حالة الأخذ باليد، اأو الكيل اأو الوزن يف الطعام، اأو النقل والتحويل 

اإىل حوزة القاب�س يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخيلة مع التمكني من الت�شرف ولو مل 

يوجد القب�س ح�شًا وتختلف كيفية قب�س الأ�شياء بح�شب حالتها واختالف الأعراف 

فيما يكون قب�شها لها(.ولذلك وطاملا اأن البيع بني الطرفني قد مت تنفيذه وا�شتلمت 

اأن دخلت يف �شمان املدعية  ال�شركة املدعى عليها الب�شاعة املبيعة من املدعية بعد 

عقب ا�شتالمها من املورد، فاإن هيئة التحكيم ترى اأنه لي�س م�شت�شاغًا اأن تدعي املدعى 



104

عليها باأن تلك العقود هي عقود ربوية وادعاوؤها يف هذا ال�شدد ل يعدو اأن يكون ذريعة 

للتن�شل من دفع الربح املتفق عليه للب�شاعة املبيعة، واأن هذه الذريعة مردود عليها 

بالقاعدة ال�شرعية )من �شعى يف نق�س ما مت من جهته ف�شعيه مردود عليه( كما اأن 

نظام  من  اخلام�شة  املادة  يف  عنها  املنهي  الت�شرفات  �شمن  تندرج  الذريعة  هذه 

املحكمة التجارية حيث ن�شت على ما يلي:)يجب على كل تاجر اأن ي�شلك يف اأعماله 

التجارية بدين و�شرف فال يرتكب غ�شًا ول تدلي�شًا ول احتياًل ول غبنًا ول غررًا ول 

ا�شتحق  واإذا فعل ذلك  الوجوه  بوجه من  وال�شرف  الدين  �شيئًا مما يخالف  ول  نكثًا 

طلب  ب�شاأن  النظام(.اأما  هذا  يف  املندرج  العقوبات  قانون  مبقت�شى  الرادع  اجلزاء 

املادة  اإىل  بالرجوع  فاإنه  حماماة  اأتعاب  لها  تدفع  باأن  عليها  املدعى  اإلزام  املدعية 

اأن هذا  الأول )املدعية( جند  التحكيم واخلا�شة بطلبات الطرف  وثيقة  الثالثة من 

الطلب مدرج �شمن طلبات املدعية ولذلك فاإن هيئة التحكيم ملزمة بالنظر يف مدى 

�شحة هذه املطالبة، وحيث اإنه قد تبني مما �شبق عدم �شحة دفع املدعى عليها ببطالن 

عقود املرابحة الثالث املربمة بني الطرفني وحيث اإن امتناع املدعى عليها عن �شداد 

كبدها  مما  دعواها  رفع  اإىل  املدعية  ا�شطرار  عليه  ترتب  املدعية  م�شتحقات  باقي 

م�شاريف حماماة وحيث اإن القاعدة ال�شرعية تق�شي باأنه )ل �شرر ول �شرار( وحيث 

املحكوم عليه جميع  يتحمل  اأن  توجب  التجارية  املحكمة  املادة )561( من نظام  اإن 

امل�شاريف التي تكبدها املحكوم له واملتعلقة باملحاكمة، ولذلك فاإن هيئة التحكيم ترى 

اأن املدعية ت�شتحق اأن تعو�شها املدعى عليها م�شاريف املحاماة التي تكبدتها، وبناًء 
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على ذلك فاإن هيئة التحكيم تقدر م�شاريف املحاماة مببلغ مائة األف ريال مراعية يف 

ذلك ما يجري به العرف يف مثل هذه احلالة. اأما ب�شاأن مطالبة املدعية باإلزام املدعى 

عليها باأن تدفع لها م�شاريف التحكيم التي تكبدتها فاإن الهيئة ترى اأن هذا الطلب 

غري مقبول لأنه يندرج �شمن طلبات املدعية الواردة يف وثيقة التحكيم والتي ن�شت 

باأن )يتحمل كل طرف اأتعاب املحكم املعني من قبله، ويتحمل الطرفان اأتعاب املحكم 

التحكيم  هيئة  حكمت  فقد  تقدم  ما  جميع  على  بينهما...(.وبناًء  منا�شفة  املرجح 

لل�شركة  تدفع  باأن  عليها(  )املدعى  لالأغذية   )...( �شركة  يلي:اإلزام  مبا  بالإجماع 

املتفق  املبيعات  ثمن  من  املتبقي  املبلغ  املدعية(  )ال�شركة  بالبحرين  للتجارة   )...(

األفًا  عليها بني الطرفني وقدره )1.188.580/98( )مليون ومائة وثمانية وثمانون 

 )...( �شركة  �شنتًا(.اإلزام  وت�شعون  وثمانية  اأمريكيًا  دولرًا  وثمانون  وخم�شمائة 

لالأغذية )املدعى عليها( باأن تدفع لل�شركة )...( للتجارة بالبحرين )املدعية( مبلغ 

)مائة األف ريال( جربًا مل�شاريف املحاماة التي تكبدتها املدعية.وقد ورد احلكم يف 

مت  حيث  التحكيم  لهيئة  املقدمة  الأوراق  كامل  به  مرفقًا  اأعاله  اإليه  امل�شار  املو�شوع 

رئي�س  ب�شرح ف�شيلة  للدائرة  واأحيل  قيدها برقم )2/2/5068( يف 1428/6/12هـ 

الفرع املوؤرخ يف 1428/6/15هـ، كما تلقت الدائرة لئحة اعرتا�س مقدمة من وكيل 

الدائرة  لهذه  واأحيلت  بتاريخ 1428/6/23هـ  الديوان  املدعى عليها ومت قيدها لدى 

واأن  ال�شابقة  الدفوع  م�شمون  تت�شمن  اأنها  وجدت  عليها  وبالطالع  التاريخ  بذات 

اخلالف بني الطرفني ينح�شر يف )ثمانية و�شبعني األفًا و�شتمائة وع�شرة دولرًا وت�شعة 
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وثمانني باملائة من الدولر( الذي تعتربه املدعية هام�س الربح من عملية البيع الناجتة 

عن عقد املرابحة وتعتربه املدعى عليها فوائد قر�س ربوي يجب اأن ل تلتزم به �شرعًا 

ال�شرعية،  املرابحة  ل�شروط  املدعية ملخالفته  قبل  به من  املطالبة  اأحقية  وترى عدم 

ال�شرعية يتعني معرفة ما مت تنفيذه فعاًل  اأنه لإ�شفاء ال�شفة  واأ�شاف يف اعرتا�شه 

من  الب�شاعة  با�شتالم  عليها  املدعى  قامت  هل  هي:  اأ�شئلة  على  الإجابة  من  ولبد 

املدعية فعاًل كما جاء يف البند )1-2( يف التفاقية املربمة بينهما؟ الثابت اأن ال�شركة 

املدعى عليها هي التي ا�شتلمت الب�شاعة من املنتج األ يعني ذلك اأن البائع هو املنتج 

)امل�شدر( ولي�س ال�شركة املدعية؟جاء يف البند )1- 3( تنتقل امل�شوؤولية )املخاطرة( 

من البائع اإىل امل�شرتي...( ومبا اأن الب�شاعة مل تدخل اأ�شاًل يف حيازة ال�شركة املدعية 

اأن  الفقرة )3- 1( من التفاقية  املنتج نف�شه؟جاء يف  بالبائع هو  اأمل يكن املق�شود 

ال�شركة املدعية تقوم با�شت�شدار اعتماد معزز ب�شداد قيمة الب�شاعة األ يعني ذلك اأن 

دور ال�شركة املدعية هنا ينح�شر يف ا�شت�شدار العتماد فقط اأي التمويل؟اأن التفاقية 

حتملت  التي  وهي  عليها  املدعى  ال�شركة  هي  الب�شاعة  با�شتالم  يقوم  من  اأن  تقرر 

خماطرها فهل ي�شح الجتهاد مع و�شوح الن�س لتق�شي باأن ا�شتالم الب�شاعة بالوكالة 

ل يدخل خماطر ال�شلعة يف �شمان املدعى عليها؟بالنظر اإىل عملية البيع مل يتم اإثبات 

وقت انعقادها هل هي متت قبل ا�شتالم ال�شركة املدعى عليها اأم بعد اأن كانت قد متت 

اأ�شاًل فهل يحق لهيئة التحكيم حتديد وقتها بناًء على الظن والتخمني اأم اتباع و�شائل 

الإثبات ال�شرعية وقرائن الأحوال؟واأ�شاف باأنه مما �شبق يت�شح اأن التفاقية املربمة 
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بني طريف النزاع تنطبق مع �شروط التمويل والقرو�س اأكرث منها مع �شروط املرابحة 

املحدد  الوقت  لإيداعه يف  �شكاًل  العرتا�س  قبول  وطلب يف ختام لئحته  ال�شرعية، 

واإلغاء القرار ال�شادر بناًء على الأ�شباب التي اأبداها والأ�شباب التي تراها الدائرة، 

اأن  �شبق  مبا  يكتفي  باأنه  ذكر  اإليها  امل�شار  الالئحة  على  وكالة  املدعي  اطالع  ولدى 

اأجاب به عن هذه العرتا�شات التي تقدمت بها املدعى عليها اأمام هيئة التحكيم يف 

مذكرته املوؤرخة يف 1428/2/1هـ ومذكرته املوؤرخة يف 1428/2/27هـ كما طلب من 

الدائرة احلكم بالأمر بتنفيذ احلكم امل�شار اإليه اأعاله بال�شيغة التنفيذية التي ن�شت 

عليها املادة )4( من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم.ويف جل�شة 1429/7/24هـ 

قبول  بعدم  القا�شي  لعام 1429هـ  الدائرة حكمها رقم )291/د/جت/11(  اأ�شدرت 

العرتا�س وتاأييد حكم هيئة التحكيم، وقد اعرت�س املدعى عليه وكالة على احلكم 

ال�شتئناف.ويف جل�شة 1431/10/17هـ  اإىل حمكمة  اأوراقها  بكامل  الق�شية  ورفعت 

ال�شتئناف رقم  وبرفقها حكم حمكمة  الق�شية  اأوراق  اأنه وردتها  اإىل  الدائرة  ت�شري 

)437/اإ�س/3( لعام 1431هـ املت�شمن نق�س حكم الدائرة رقم )291( لعام 1429هـ 

واإعادته اإليها على �شوء ما ورد يف حيثيات حكم ال�شتئناف املذكور، وباطالع الدائرة 

على حيثيات حكم ال�شتئناف ظهر لها اأن ملحوظات املحكمة متعلقة باأخطاء مادية 

يف احلكم، وباخلطاأ يف منطوق حكم الدائرة، وحيث ح�شر الأطراف املعنيون بالق�شية 

وذكروا اأنه ل جديد لديهم غري ما �شبق لهم تقدميه.
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اأن  وجدت  العرتا�شية  والالئحة  التحكيم  حكم  على  الدائرة  باطالع  اإنه  وحيث 

اأما يف املو�شوع  العرتا�س قدم يف الوقت املحدد نظامًا ومن ثم فهو مقبول �شكاًل. 

فاإنه بالنظر اإىل ما اأثاره املعرت�س يف الالئحة العرتا�شية مل جتده اإل تكرارًا لذات 

ما مت ذكره اأمام هيئة التحكيم وقد تكفلت اأ�شباب احلكم بالرد على تلك العرتا�شات 

الدائرة هو  بني عليها ما جتده  التي  والأ�شباب  نتيجته  الهيئة يف  وافق حكم  واإذ قد 

ال�شواب ومما تنتهي معه الدائرة اإىل اأنه يتعني الأمر بتنفيذ احلكم واإحلاقه بال�شيغة 

التنفيذية.

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

اأواًل: قبول االعرتا�س �ضكاًل ورف�ضه مو�ضوعاً. 

املوافق  1428/6/8هـ  بتاريخ  ال�ضادر  املحكمني  حكم  بتنفيذ  االأمر  ثانياً: 

2007/6/23هم فيما ق�ضى به من:

املبلغ  بالبحرين  للتجارة   )...( لل�ضركة  تدفع  باأن  لالأغذية   )...( �ضركة  اإلزام  اأ- 

 )1.188.580.98( وقدره  الطرفني  بني  عليها  املتفق  املبيعات  ثمن  من  املتبقي 

)مليون ومائة وثمانية وثمانون األفاً وخم�ضمائة وثمانون دوالراً وثمانية وت�ضعون 

�ضنتاً اأمريكياً.

ب- اإلزام �ضركة )...( لالأغذية باأن تدفع لل�ضركة )...( للتجارة بالبحرين مبلغاً 
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وقدره )مائة األف ريال( جرباً مل�ضاريف املحاماة التي تكبدتها 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 االبتدائية 1/3050/ ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 84/د/جت/30 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3288/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 702/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/7/20هـ

حتكيم- �ضرط التحكيم الدويل– اتفاق على حتكيم خارجي بني طرفني �ضعوديني 

التحكيم. اتفاق  �ضرط  وبقاء  ال�ضرط  – بطالن 

مطالبة املدعية اإلزام املدعى عليها باإعداد وثيقة حتكيم وت�شمية حمكمها- ثبوت اأن 

�شرط التحكيم ت�شمن اأن يكون وفقًا لقوانني غرفة التجارة الدولية واأن يكون التحكيم 

يف اأوروبا واأمريكا- طلب املدعى عليه تطبيق جميع ما ورد يف �شرط التحكيم – ثبوت 

اأن طريف النزاع �شعوديان - اأثره – اأن الق�شاء ال�شعودي هو �شاحب الولية يف نظر 

النزاع؛لأن التفاق على التحكيم اخلارجي من طرفني �شعوديني فيه �شلب لخت�شا�س 

الق�شاء ال�شعودي ويتعار�س مع النظام العام يف اململكة مما ي�شتلزم بطالن ال�شرط 

مع بقاء التفاق على التحكيم قائمًا – موؤدى ذلك – اإلزام املدعى عليها باإعداد وثيقة 

التحكيم يف هذه الق�شية.

بالريا�س  الإدارية  املحكمة  اإىل  تقدم  اأنه  يف  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخ�س   

عليها  املدعى  فيها  اخت�شم  دعوى  بالئحة   )...( �شركة  املدعية  عن  بوكالته   )...(



111

اأقامت دعوى �شد املدعى عليها قيدت  اأن موكلته  �شركة )...(  واإخوانه وذكر فيها 

برقم )1/1937/ق( لعام 1428هـ واأحيلت اإىل الدائرة التجارية ال�شابعة والع�شرين 

نظر  جواز  بعدم  1430هـ  لعام   )27 جت/  )35/د/  رقم  حكمها  الدائرة  فاأ�شدرت 

الدعوى لوجود �شرط التحكيم، وقد اأُيد هذا احلكم من حمكمة ال�شتئناف بحكمها 

بتعيني حمكم من طرفها  قامت موكلتي  على ذلك  وبناءً  لعام 1430هـ  رقم )255( 

اإل اأن املدعى عليها امتنعت عن اختيار حمكمها للبدء يف اإجراءات التحكيم، وطلب 

اإلزام املدعى عليها بتعيني حمكمها والتوقيع على وثيقة التحكيم.وقد �شجلت لئحة 

الدعوى ق�شية ب�شجالت املحكمة واأحيلت لهذه الدائرة فتم نظرها على النحو الوارد 

يف ال�شبط، حيث ح�شر املدعي وكالة )...(  كما ح�شر املدعى عليه وكالة )...( ، 

وب�شوؤال املدعي وكالة عن دعوى موكله اأجاب باأنها وفقًا لالئحة دعواه املرفقة ويطلب 

اإجابته قدم مذكرة ذكر  وكالة عن  املدعى عليه  وب�شوؤال  فيها،  الوارد  احلكم بطلبه 

فيها اأن املادة )15/ب( من العقد املربم بني الطرفني قد ن�شت على اأن )اأي نزاع 

ل ميكن حله وديًا بني الطرفني يتم عر�شه للتحكيم اأمام حمكم يرد مبوجب اأحكام 

التوفيق والتحكيم بالغرفة الدولية للتجارة ولغة التحكيم هي اللغة الإجنليزية ويعقد 

وقد  الطرفني(  بني  بامل�شاورة  اختياره  يتم  ح�شبما  اأمريكا  يف  اأو  اأوروبا  يف  التحكيم 

زودتنا املدعية بوثيقة حتكيم خالفت فيها �شراحة الن�س �شالف الذكر من النواحي 

الآتية:- 1- اأحالت التحكيم اإىل نظام التحكيم ال�شعودي رغم اأن ال�شرط الوارد يف 

العقد يحيل اإىل الغرفة الدولية للتجارة. 2- تعيني ثالثة حمكمني مع اأن التفاق كان 
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يكون يف  اأن  املتفق عليه  اأن  الريا�س مع  التحكيم  على حمكم فرد. 3- جعلت مكان 

املقدمة  الوثيقة  باأن  واإفادتها  املدعية  مبخاطبة  موكلتي  قامت  اأمريكا.وقد  اأو  اأوربا 

منها تخالف امل�شائل التي ت�شمنها �شرط التحكيم الوارد يف العقد وطلبنا منها تعديل 

الوثيقة اإل اأننا مل نتلق �شيئًا حتى الآن، فعقب املدعي وكالة مبذكرة ذكر فيها اأنه ورد 

ب�شاأن  التفاقية  )ت�شري على هذه  الطرفني  بني  املربم  العقد  املادة )15/اأ( من  يف 

اإن�شائها وتطبيقها وتنفيذها اأنظمة اململكة العربية ال�شعودية فيما عدا اأحكام تنازع 

القوانني املتعلقة باتفاقية التجارة الدولية( ومن ثم فاإن ن�س املادة )15/ب( الذي 

اأ�شار اإليه املدعى عليه وكالة ل يقيد هذا الن�س العام؛ لأن التحكيم اخلارجي ل يدخل 

يف اأحكام تنازع القوانني، كما اأن املدعى عليها قبلت ابتداًء باخت�شا�س الديوان اإىل 

رف�س  نظامًا  لها  يجوز  التحكيم فال  اإىل  النزاع  باإحالة  الدائرة حكمها  اأ�شدرت  اأن 

املخت�شة  اجلهة  هو  ال�شعودية  العربية  اململكة  ق�شاء  اأن  ذلك.كما  بعد  الخت�شا�س 

اأ�شاًل بنظر النزاع يف التحكيم، ولي�س هناك ما يلزم املدعية بالحتكام اإىل التحكيم 

اخلارجي.

حمكمها  وت�شمية  التحكيم  وثيقة  باإعداد  عليها  املدعى  اإلزام  تطلب  املدعية  اأن  مبا 

ت�شمن  الطرفني  املتفق عليه بني  التحكيم  �شرط  باأن  وكالة  املدعى عليه  دفع  وحيث 

اأن التحكيم يكون وفقًا لقوانني غرفة التجارة الدولية ويكون مقر التحكيم يف اأوروبا 
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اأو اأمريكا وطلب املدعى عليه وكالة تطبيق جميع ما ورد يف �شرط التحكيم، ومبا اأن 

النزاع يف هذه الق�شية بني طرفني �شعوديني فاإن الق�شاء ال�شعودي هو �شاحب الولية 

يف نظر هذه الدعوى والتفاق بني طرفني �شعوديني على اللجوء اإىل التحكيم خارج 

اململكة هو مبثابة التفاق على �شلب الق�شاء ال�شعودي ولية النظر يف النزاع الداخل 

اللجوء  اململكة مما يجعل �شرط  العام يف  النظام  يتعار�س مع  يف اخت�شا�شه وذلك 

اإىل التحكيم اخلارجي بني طرفني �شعوديني باطاًل، ويبقى التفاق على مبداأ التحكيم 

قائمًا، ومبا اأن املدعي يطلب اإلزام املدعى عليه باإعداد وثيقة التحكيم؛ فاإن الدائرة 

تنتهي اإىل اإلزام املدعى عليها باإعداد وثيقة التحكيم يف هذه الق�شية.

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليها �ضركة)...( باإعداد وثيقة التحكيم يف 

هذه الق�ضية 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 االبتدائية 2/506/ق لعام 1421هـ،1846/ 2/ ق لعام 1422هـ
رقم احلكم االبتدائي 211/د/ جت/ 11 لعام 1431هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 686/ اإ�س/ 8 لعام 1432هـ
تاريخ اجلل�ضة 24/ 9 /1432هـ 

حتكيم - اعرتا�س على حكم التحكيم– اأ�ضباب ت�ضدي الدائرة للف�ضل يف النزاع – 

االإخالل باإجراءات املرافعة – عدم كفاية ت�ضبيب احلكم-عدم اإهدار حق الدفاع. 

اأمامها  دفاعه  يف  تنظر  مل  الهيئة  باأن  التحكيم  هيئة  حكم  على  املحتكم  اعرتا�س 

واعرتا�شه على الإجراءات والقيودات املحا�شبية التي قام بها اخلبري املحا�شبي، ومل 

تعر�س الهيئة مالحظاته على اخلبري، واعرتا�شه باأنها اأجازت الت�شرفات العقارية 

التي اأبرمها املحتكم �شده ومنا�شبة ذلك لأقرانها يف وقت الت�شرف ومل جتبه الهيئة-

ثبوت اأن هيئة التحكيم �شببت حكمها يف الرد على طلب املحتكم فيما يتعلق بتقييم 

العقارات التي باعها وا�شتاأجرها املحتكم �شده اأن ذلك الطلب �شبق الف�شل فيه بحكم 

خالفًا  املذكور  حكمها  يف  املحكمة  اأن  حني  يف  املخت�شة،  املحكمة  من  �شادر  قطعي 

اأ�شاًل ومل تتناوله يف حكمها-  ملا ذكرته هيئة التحكيم مل يعر�س عليها هذا الطلب 

ثبوت اأن لأقيام العقارات واإيجاراتها بالغ الأثر يف ميزانية ال�شراكة بني الطرفني واأن 

اعتباره خلاًل  –اأثر ذلك-  فيها  والنظر  بحثها  املحتكم  رف�شت طلب  التحكيم  هيئة 

اإجازة ت�شرفات املحتكم  لها ومنها  التي تو�شل  والنتائج  التحكيم  وق�شورًا يف حكم 

حكم  �شدور  ودون  الق�شائية  الأ�شول  وفق  �شالمتها  بحث  دون  العقارات  يف  �شده 
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ملحق  الن�س يف  للواقع-  باملخالفة  �شبق �شدور حكم  الذي  ال�شتناد  رغم  باإجازتها 

تعديل عقد ال�شراكة بني الطرفني على وجوب اأن تكون الت�شرفات يف البيع وال�شراء 

منا�شبة وحتقق م�شلحة جميع الأطراف – اأثر ذلك- وجوب النظر يف كل طعن مقدم 

ب�شاأن تلك الت�شرفات وكونها حتقق امل�شلحة امل�شرتكة للطرفني ال�شريكني من عدمه 

– توجيه الدائرة نظر هيئة التحكيم لبحث �شحة الت�شرفات العقارية امل�شار اإليها، 

وتذرع الهيئة اأن ذلك يحتاج اإىل اأتعاب مالية اإ�شافية – اعرت�س طريف النزاع على 

دفع اأتعاب حتكيم اإ�شافية ودخول ذلك �شمن املهمة الأ�شا�شية لهيئة التحكيم – اأثر 

ذلك – قبول العرتا�س، وت�شدي الدائرة للف�شل يف مو�شوع النزاع.

وتاريخ  )م/46(  رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  التحكيم  نظام  من   )19( املادة 

1403/7/12هـ .

من  املقدمة  الدعوى  لئحة  على  اطلعت  الدائرة  اأن  يف  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخ�س 

)...( ذات الرقم )2/506/ ق( لعام 1421هـ �شد )...( املت�شمنة باأن طريف الدعوى 

ذكرها  التاأ�شي�س  لعقد  مبخالفات  عليه  املدعى  الت�شامنية،وقام  ال�شركة  يف  �شركاء 

مف�شلة يف لئحة دعواه وطلب من الدائرة اإعمال �شرط التحكيم، كما اطلعت الدائرة 
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على لئحة الدعوى املقدمة من )...(�شد )...( يف الدعوى ذات الرقم )2/1846/ق( 

لعام 1422هـ واملقدمة لدى الدائرة التجارية احلادية ع�شرة املت�شمنة اأن املدعى عليه 

اأ�شر بال�شركة العائدة ملكيتها لهما باإلغاء الوكالت املمنوحة له من �شريكه املدعى 

باإدخال  القا�شي  1412/6/26هـ  يف  املوؤرخ  ال�شركاء  قرار  تنفيذ  عن  وامتنع  عليه 

�شركاء جدد يف ال�شركة، اإ�شافة اإىل اأنه ا�شتغل ال�شالحيات املمنوحة له وجتاوز حدود 

ال�شحب املتفق عليها بتحويله عمدًا مبلغ )20.249.746( ريال، من اأموال ال�شركة 

على ح�شابه ال�شخ�شي وا�شتغلها ملدة ثالث �شنوات، واأنه مل يلتزم ب�شداد املديونيات 

وقام برهن بع�س العقارات العائدة لل�شركة مبدينة جدة خمالفًا بذلك عقد تاأ�شي�س 

ال�شركة ون�س املادة )30-3( من نظام ال�شركات ورف�س تقدمي امليزانيات والبيانات 

املطلوبة منه وطلب يف اآخر دعواه اإلزام )...( بعدم الإ�شرار بال�شركة وم�شاحلها اأو 

الإ�شاءة ل�شمعتها واإبطال قراره املت�شمن اإلغاء الوكالت املمنوحة منه للمدعي )...( 

لإدارة ال�شركة، واإلزام املدعى عليه باإكمال اإجراءات اإدخال �شركاء جدد وفقًا لقرار 

مبلغ  ال�شركة  وعاء  اإىل  يرد  باأن  اأي�شًا  واإلزامه  1412/6/26هـ،  يف  املوؤرخ  ال�شركاء 

يف  ال�شري  وقف   )...( طلب  1421/11/4هـ  جل�شة  ويف  ريال،   )20.249.746(

الدعوى املقامة منه لوجود م�شاٍع لل�شلح فاأ�شدرت الدائرة التجارية العا�شرة قرارها 

ثم طلب  الدعوى،  ال�شري يف  بوقف  يق�شي  1421هـ،  لعام   )10 رقم )101/د/ جت/ 

املذكور ال�شري يف دعواه لف�شل م�شاع ال�شلح بني الطرفني ففتحت الدائرة باب املرافعة 

يف الدعوى.ويف جل�شة 3/30/ 1423هـ طلب وكيل املدعي )...( اإحالة هذه الق�شية 
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من  واملقامة  لديها  املنظورة  بالق�شية  ل�شمها  ع�شرة  احلادية  التجارية  الدائرة  اإىل 

املدعي )...( فاأ�شدرت الدائرة التجارية العا�شرة حكمها رقم )51 / د/ جت/ 10( 

لعام  ق(   /2  /1846( رقم  الق�شية  اإىل   )...( دعوى  ب�شم  القا�شي  1423هـ  لعام 

1422هـ والق�شية رقم )2/506/ ق( عام 1421هـ القا�شي باعتماد وثيقة التحكيم 

املقيدة برقم )2/حتكيم( بتاريخ 1424/1/14هـ ون�شها الآتي: اأبرمت هذه الوثيقة 

ال�شريكني يف  كل من  ما بني  املوافق 1423/9/13هـ  اليوم 2002/11/18م  يف هذا 

اجلن�شية-  �شعودي   -  )...(  -1 التحكيم:  اأطراف  الت�شامنية:    )...()...( �شركة 

�شجل مدين رقم )...(، طرف اأول �شريك. 2-)...(–�شعودي اجلن�شية- �شجل مدين 

رقم )...(، طرف ثاين �شريك.وملا كان الطرفان �شبق اأن اأ�ش�شا فيما بينهما �شركة 

)...( )�شركة ت�شامنية( وفقًا لنظام ال�شركات وذلك بال�شجل التجاري رقم ).../

برقم  املكرمة  كاتب عدل مكة  لدى  املثبت  الأ�شا�شي  التاأ�شي�س  وعقد  املكرمة(   مكة 

اأقام دعوى �شد  )...( بتاريخ 1396/7/9هـ ومالحق تعديله.وملا كان كل طرف قد 

اإنه قد �شدر قرار الديوان يف جل�شة  الطرف الآخر لدى ديوان املظامل بجدة.وحيث 

الثالثاء 3/6/ 1423هـ باإحالة ق�شية ال�شيد/ )...( املقامة �شد ال�شيد/ )...( لدى 

التحكيم. اإىل  1423هـ  لعام  )2/1846/ق(  برقم  ع�شر  احلادية  التجارية  الدائرة 

وحيث اإنه قد �شدر قرار الديوان يف جل�شة 1423/4/7هـ ب�شم ق�شية ال�شيد )...( 

لعام  العا�شرة برقم )506/ق(  التجارية  الدائرة  ، لدى  ال�شيد/ )...(  املقامة �شد 

للتحكيم، ورغبة كل من الطرفني يف  �شلفًا  ال�شيد )...( املحالة  اإىل ق�شية  1421هـ 
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ح�شم النزاع القائم بينهما طبقًا لنظام التحكيم ال�شادر باملر�شوم امللكي الكرمي رقم 

)م/46( بتاريخ 1403/7/12هـ ولئحته التنفيذية وبعد اأن اأقر الطرفان باأهليتهما 

ال�شرعية للت�شرف اتفقًا ر�شائيًا على ما يلي:مادة )1( يعترب التمهيد اأعاله جزًءا ل 

يتجزاأ من هذه الوثيقة.مادة )2( وافق الطرفان على ح�شم النزاع مو�شوع الدعاوى 

املتعلقة بالنزاعات الناجتة عن عقد ال�شركة وذلك عن طريق التحكيم وفقًا لنظام 

ولئحته  1403/7/12هـ  بتاريخ  )م/46(  رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  التحكيم 

هيئة  اأع�شاء   )3( ال�شاأن.مادة  هذا  يف  ال�شادر  الديوان  لقرار  وطبقًا  التنفيذية 

على  وذلك  حمكمني  ثالثة  من  حتكيم  هيئة  تعيني  على  الطرفان  التحكيم:ترا�شى 

النحو التايل:)...( / ع�شوًا معينًا من ال�شيد/ )...(.ال�شيد )...( / ع�شوًا معينًا من 

ال�شيد/ )...(.ال�شيد/د/ )...( رئي�شًا خمتارًا من الع�شوين املعينني بوا�شطة طريف 

النزاع هذا ويقر املحكمني بقبولهم نظر النزاع طبقًا لهذه التفاقية واأحكام النظام.

التجارية  الغرفة  بق�شر  جل�شاتها  التحكيم  هيئة  التحكيم:تعقد  مكان   )4( مادة 

ال�شناعية مبحافظة جدة ويجوز للطرفني التفاق على مكان اآخر.مادة )5( مو�شوع 

النزاع:حددت طلبات طريف النزاع على النحو التايل:طلبات )...(: 1- اإلزام )...( 

القرار  تنفيذ  ذلك  يف  )مبا  ال�شركاء  وقرارات  ال�شركة  تاأ�شي�س  عقد  بنود  باحرتام 

اأو  ال�شركة  مب�شالح  الإ�شرار  من  ومنعه  لل�شراكة(  جدد  �شركاء  باإ�شافة  اخلا�س 

1419/9/19هـ  يف  املوؤرخ  قراره  واإبطال  البنوك  لدى  �شمعتها  اإىل  الإ�شاءة 

و1419/10/9هـ، باإلغاء الوكالت املمنوحة منه للطرف الأول واإلزامه بتعوي�س )...( 
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عن الأ�شرار التي جنمت عن ذلك. 2- اإلزام )...( باأن يرد اإىل وعاء ال�شركة )ح�شاب 

باملخالفة  بوا�شطة  امل�شحوب  ريال   )20.249.746( مبلغ  لل�شركة(  الرئي�شي  املقر 

لقرارات ال�شركاء ف�شاًل عن اإلزامه بدفع مبلغ وقدره )5.000.000( ريال )خم�شة 

ماليني( ريال اإنفاذًا لل�شرط اجلزائي املن�شو�س عليه يف البند )احلادي ع�شر( من 

بني  املحا�شبة  اإجراء   -1   :)...( طلبات  1418/3/16هـ  يف  املوؤرخ  ال�شركاء  اتفاق 

الطرفني لبيان حقوق كل منهما ا�شتنادًا على امليزانية املوحدة ل�شركة )...( ومرفقاتها 

معتمدة  ميزانية  اآخر  لكونها  ال�شريكني  من  املعتمدة  1994/12/23هـ  يف  املنتهية 

يف  املتعددة  ال�شركة  ن�شاطات  لكافة  وال�شحيح  احلقيقي  الواقع  ت�شكل  والتي  منهما 

تاريخها والتي يجب اأن تتم كافة اإجراءات املحا�شبة على اأ�شا�شها عن طريق اإعداد 

ميزانيات اإفرادية جلميع ن�شاطات ال�شركة اعتبارًا من تاريخ 1995/1/1م متخذين 

�شنة  كل  نهاية  واجلديدة يف  امل�شتمرة  الن�شاطات  لكافة  املوحدة  امليزانية  اأرقام  من 

مالية من 1995/1/1م، حتى نهاية 2002/12/31م اأو اأي تاريخ تراه هيئة التحكيم 

اإعداد  عند  واملتداولة  الثابتة  ال�شركة  موجودات  كافة  تقييم  اإعادة   -1 منا�شبًا. 

امليزانيات املوحدة النهائية. وذلك لت�شمل القيمة احلقيقية ال�شوقية لكافة املوجودات 

الثابتة بدًل عن القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة واملتداولة الواردة يف امليزانيات. 

للن�شاطات التي تقع  اإدارته  2- التحقق من كافة الت�شرفات التي قام بها )...( يف 

حتت م�شوؤوليته للتاأكد من مدى �شحة اإجراءات بيع العقارات وتنا�شب اأقيام البيع مع 

الأ�شعار ال�شائدة وقت البيع، ثم التاأكد من توريد اأقيامها والتاأكد من مبالغ اإيجارات 
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العقارات وعائداتها وم�شاريفها وتعادلها مع اأمثالها وقت حدوثها. وكذا التاأكد من 

حني  مبثيالتها  مقارنة  با�شتئجارها  قام  التي  للعقارات  الإيجارية  القيمة  �شحة 

البنكية،  املعامالت  كافة  من  اأي�شًا  والتاأكد  لها  ال�شركة  احتياج  ومدى  ا�شتئجارها 

ال�شركة واحلكم  ومع م�شالح  املحا�شبية  الأ�شول  كانت متما�شية مع  اإذا  ما  لإي�شاح 

عن  املت�شبب  باعتباره  م�شوؤوليته  وحتديد  عدمها،  من  الت�شرفات  تلك  باإجازة 

الت�شرفات غري املجازة واإلزامه بتنفيذ مقت�شى ن�س البندين ثالثًا ورابعًا من اتفاقية 

ملحق تعديل التكميلي رقم )416- 95( بتاريخ 1416/2/12هـ واحلكم عليه مبا تراه 

هيئة التحكيم منا�شبًا ب�شاأن الت�شرفات املخالفة لالتفاقيات والإقرارات املوقعة بني 

يف  عليه  املن�شو�س  اجلزائي  وذلك  ال�شرط  بتطبيق  الإخالل  دون  وذلك  الطرفني، 

البند )11( من اتفاق ال�شركاء املوؤرخ 1418/3/16هـ مادة )6(: من املتفق عليه بني 

الطرفني اأن الطلبات املقدمة من كل طرف مبوجب هذه الوثيقة ل تعني باأي حال من 

الأحوال اإقرار اأي طرف لالآخر بطلباته اأو موافقته عليها اإل بعد �شدور حكم نهائي 

)ديوان  النزاع  بنظر  اأ�شاًل  املخت�شة  اجلهة  من  عليه  م�شادقًا  التحكيم  هيئة  من 

حم�شر  مبوجب  املحكمني  اأتعاب  حتديد  على  الطرفان  اتفق   )7( املظامل(.مادة 

م�شتقل يتم اإرفاقه بهذه الوثيقة ويعترب جزًءا ل يتجزاأ منها، على اأن يت�شمن املح�شر 

املذكور تعيني املحكمني املعنيني للمحكم املرجح ومقدار الأتعاب امل�شتحقة لكل حمكم 

�شدادها  املحكمني وطريقة  املذكور من جميع  املح�شر  توقيع  ويتم  �شدادها  وطريقة 

ويتم توقيع املح�شر املذكور من جميع املحكمني ومن املحتكمني مع مراعاة ما جاء يف 
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التحكيم  نظام  التحكيم  هيئة  تطبيق   :)8( التحكيم.مادة  نظام  من   )22( املادة 

ولئحته  1403/7/12هـ  بتاريخ  )م/46(  رقم  الكرمي  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر 

التنفيذي على كل ما مل يرد به ن�س �شريح يف هذه التفاقية مع مراعاة ما ورد يف 

الوثيقة  التحكيم.مادة )9(: حررت هذه  التنفيذية لنظام  املادة )39( من الالئحة 

اأ�شوًل من املحتكمني ومن هيئة التحكيم ومرفقًا بها �شور من  من عدة ن�شخ موقعة 

بجدة  املظامل  ديوان  بوا�شطة  اعتمادها  يتم  اأن  على  بالنزاع  اخلا�شة  امل�شتندات 

باعتباره اجلهة املخت�شة اأ�شاًل بنظر النزاع.وقد ذيلت الوثيقة بتوقيع املدعي واملدعى 

عليه وكذا توقيع املحكمني.وحيث مت قيد هذه الوثيقة لدى �شكرتارية التحكيم بديوان 

وبعثت  1424/1/14هـ  بتاريخ  )م/حتكيم(  برقم  ت�شجيلها  فتم  بالريا�س  املظامل 

ديوان  فرع  رئي�س  خطاب  �شفع  التحكيم  �شر  اأمانة  اإىل  اإليه  امل�شار  قرارها  الدائرة 

املظامل مبنطقة مكة املكرمة رقم )2/2294( بتاريخ 9/ 3/ 1424هـ لنظر النزاع من 

قبل هيئة التحكيم الوارد بالوثيقة ومت متديد نظر النزاع مبوافقة الدائرة عدة مرات، 

ويف 1428/9/13هـ ورد اإىل الدائرة خطاب اأمانة �شر التحكيم رقم )1300/5066( 

املوافق  الثالثاء  يوم  يف  املوؤرخ  الأغلبي  التحكيم  هيئة  حكم  اأ�شل  به  م�شفوعًا 

1428/9/6هـ وانتهى اإىل احلكم بالأكرثية بالآتي:اأوًل: ا�شتمرارية ال�شركة الت�شامنية 

تاأ�شي�شها  عقد  وبنود  النظام  لأحكام  طبقًا  وت�شفيتها  حلها  ال�شريكان  يقرر  مل  ما 

كل  والتي متكن  اإلغاوؤها  مت  التي  الوكالت  باإعادة  الطرفني  واإلزام  تعديله،  ومالحق 

طرف من ممار�شة �شالحيات الإدارة املمنوحة له �شلفًا، واإلزام )...( بتنفيذ عقد 
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ال�شركة وملحقاته )تعديالته( والتفاقيات امللحقة به والقرارات املوقعة من الطرفني 

الت�شرفات  اإجازة  واإدخال �شركاء جدد.ثانيًا: 1-  ال�شركة  اإدارة  وبالذات ما يخ�س 

العقارية التي اأبرمها/ )...( مبوجب البند اخلام�س/2 من ملحق التعديل التكميلي 

لتفاقية ال�شراكة واملربم ر�شائيًا بني الطرفني بتاريخ 1426/2/12هـ ول�شبق الف�شل 

بتاريخ   )6/36/124( رقم  �شرعي  حكم  مبوجب  ق�شائيًا  املو�شوع  هذا  يف 

اإلزام/  النفاذ.ثالثًا:  واجب  واأ�شبح  القطعية  واكت�شب  متييزه  جرى  1421/7/25هـ 

)...( مبا يلي:- 1- باأن ي�شدد حل�شاب املقر الرئي�شي لل�شركة مبلغ )20.249.746( 

)ع�شرون مليون ومائتان وت�شعة واأربعون األف و�شبعمائة و�شتة واأربعون( ريال امل�شحوب 

بوا�شطته خالل عام 1997م بالزيادة على حدود ال�شحب املتفق عليها مبوجب البند 

ل�شريكه/  باأن يدفع  املوؤرخة يف 1418/3/16هـ 2-  ال�شركاء  اتفاقية  رابعًا )5( من 

)...( الغرامة املتفق عليها وقدرها )5.000.000( )خم�شة مليون( ريال طبقًا للبند 

املتفق  ال�شحب  حدود  لتجاوزه  1418/3/16هـ  يف  املوؤرخ  ال�شركاء  اتفاق  من   )11(

عليها مبوجب البند رابعًا )5( من اتفاقية ال�شركاء املوؤرخة يف 1418/3/16هـ رابعًا: 

اعتماد البيانات املالية املجمعة ل�شركة/)...(  و)...( الت�شامنية املرفقة بهذا القرار 

واملعدة بناًء على تكليف هذه الهيئة بوا�شطة املحا�شب القانوين/ )...( للفرتة حتى 

2002/12/31م واملودعة �شلفًا مبوجب اإجراءات التحكيم كاأ�شا�س للعالقة املالية ما 

بني الطرفني ويف مواجهة الغري واأ�شا�شًا لأي تقومي اأو ت�شفية اأو حما�شبة تتم م�شتقباًل.

خام�شًا: �شرف النظر عن اأي طلبات اأخرى مقدمة من الطرفني.و�شلم حكم املحكمني 
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لوكيل )...(  يف 1428/9/12هـ فقدم اعرتا�شه عليه يف 1428/10/8هـ ويف جل�شة 

املعرت�س/ من  املقدمة  العرتا�شية  الالئحة  على  الدائرة  اطلعت  1429/2/11هـ 

اأنها  اأخرى ذكر  اأي�شًا مذكرة  التحكيم، كما قدم املعرت�س  )...( ، على حكم هيئة 

اإحلاقية لالئحة العرتا�س وهي تتكون من �شبع ورقات مرفق بها �شور عدة م�شتندات.

الالئحة  على  جوابية  مذكرة  وكالة  املدعي  وكيل  قدم  1429/5/5هـ  وبجل�شة 

العرتا�شية املقدمة من املدعى عليه على حكم املحكمني انتهى فيها اإىل طلب رف�س 

جل�شة  التحكيمي.ويف  احلكم  باعتماد  والأمر  باعرتا�شه  عليه  املدعى  تظلم 

التي قدمها يف  املدعى عليه  املدعي مذكرة جوابية على مذكرة  1431/8/1هـ قدم 

اجلل�شة املا�شية مكونة من عدة �شفحات، وب�شوؤاله حيال ما ت�شلم ذكر باأنها ل حتتوي 

على جديد واأنه يكتفي مبا �شبق اأن قدم، ويطلب الف�شل يف الق�شية. ثم قرر الطرفان 

1431/3/10هـ  الدعوى.وبجل�شة  يف  الف�شل  وطلبا  قدما  اأن  �شبق  مبا  اكتفاءهما 

اطلعت الدائرة على حكم هيئة التحكيم ال�شادر بتاريخ 1428/9/6هـ وعلى اعرتا�س 

التحكيم وطلبات الأطراف فيها وعلى احلكم  املدعى عليه على احلكم وعلى وثيقة 

ال�شادر من املحكمة العامة مبكة رقم )6/36/124( بتاريخ 1421/7/25هـ الذي 

املحكمة مل  اإن حكم  ثانيًا من حكمها. وحيث  الفقرة  التحكيم يف  اإليه هيئة  اأ�شارت 

يف�شل يف الت�شرفات العقارية ال�شادرة عن املدعي بالبيع والإيجار بالن�شبة لعقارات 

القيود  ب�شاأن  عليه  املدعى  اأثاره  ما  يناق�س  التحكيم مل  هيئة  اأن حكم  كما  ال�شركة، 

اإبداء  اأن هيئة التحكيم طلبت من اخلبري  املحا�شبية التي اعرت�س عليها ومل يظهر 
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راأيه ب�شاأن تلك العرتا�شات، كما اأن هيئة التحكيم مل تبني اأ�شبابها التي بنت عليها 

القا�شي بفر�س غرامة قدرها )خم�شة ماليني(  ال�شرط اجلزائي  باإعمال  ق�شاءها 

ريال، على املحتكم )...( ، وحيث اإن م�شروعية اإعمال هذا ال�شرط تكون يف حال ثبوت 

املثل  ب�شعر  والإيجار  بالبيع  ال�شركة  عقارات  يف   )...( املحتكم  ت�شرفات  �شالمة 

للف�شل يف طلب  التحكيم  هيئة  اإىل  الكتابة  الدائرة  قررت  ذلك  على  وبناًء  العادل، 

من  والتحقيق  ال�شركة  لعقارات   )...( املحتكم  واإيجار  ببيع  املتعلق   )...( املحتكم 

�شالمة الت�شرفات ومراعاتها مل�شلحة ال�شركة وندب جلنة ثالثية خبرية يف العقار 

اأكدت  املكرمة.ويف جل�شة 1431/4/22هـ  العقار يف مكة  �شيخ طائفة دليل  برئا�شة 

الدائرة على ما ورد يف اجلل�شة املا�شية والكتابة اإىل هيئة التحكيم على نحو ما ورد يف 

اجلل�شة املا�شية، فاأ�شدرت الدائرة قرارها رقم )8( لعام 1431هـ مب�شمون ما ورد 

يف جل�شة 10/ 3/ 1431هـ، فبعثت رئا�شة هذه املحكمة �شفع خطابها رقم )2/6360( 

ورد فيه.ويف  لتنفيذ ما  املرجع  املحكم  اإىل  املذكور  الدائرة  يف 1431/5/17هـ قرار 

موعد  باأي  التحكيم  هيئة  يتبلغ من  باأنه مل   )...( وكيل  ذكر  جل�شة 1431/6/29هـ 

ال�شريك  ذكر  فيما  1430هـ،  لعام   )8( رقم  الدائرة  قرار  يف  للنظر  جل�شة  لتحديد 

1431/5/28هـ  بتاريخ   )1( رقم  مبح�شرها  اإليه  بعثت  التحكيم  هيئة  باأن   )...(

مت  اأن  �شبق  التي  الأتعاب  بنف�س  التحكيم  �شر  واأمانة  الهيئة  اأتعاب  حتديد  املت�شمن 

كل  يتحمل  اأن  على  للهيئة  وت�شميته  عقاري  خبري  تعيني  طلب  اإىل  اإ�شافة  �شدادها، 

طرف اأتعابه واأن يتحمل ن�شف اأتعاب رئي�س اللجنة العقارية، وذكر ال�شريك )...( 
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هذه  نظر  يف  ا�شتمرارها  ويرف�س  اأتعابها  جتديد  التحكيم  هيئة  طلب  يرف�س  اأنه 

الدعوى، وطلب من الدائرة اأن تنظر يف مو�شوع الدعوى، فطلب وكيل ال�شريك )...( 

اإىل  ورد  اجلل�شة.ثم  بهذه  مت  ما  على  للجواب  موكله  اإىل  للرجوع  اأجاًل  يطلب  باأنه 

الدائرة خطاب املحكم املرجع املوؤرخ يف 1431/8/1هـ واملقيد يف وارد املحكمة برقم 

)2/2/6994( يف 1431/8/13هـ واملت�شمن طلب الهيئة حتديد اأتعاب اإ�شافية لأنها 

1431/7/15هـ  جل�شة  ال�شابقة.ويف  الأعمال  عن  خارجة  اإ�شافية  باأعمال  �شتقوم 

اطلعت الدائرة على مذكرة املدعي )...( املوؤرخة يف 1431/7/1هـ واملت�شمنة طلب 

اإعادة النظر يف قرار الدائرة رقم )8/د / جت/11( لعام 1431هـ كما قدم بجل�شة 

اليوم مذكرة من �شفحة واحدة ذكر اأن حا�شلها اأن الأتعاب التي طلبتها هيئة التحكيم 

راأت  اإذا  للدائرة  الأتعاب  واأنه يرتك تقدير تلك  املهمة املطلوبة منها  تتنا�شب مع  ل 

رف�س  املت�شمن  موقفه  باأنه على  اأ�شالة  عليه  املدعى  كما عقب  لها.  الدائرة موجبًا 

وبعد  الدعوى،  نظر  يف  التحكيم  هيئة  ت�شتمر  اأن  ويرف�س  بل  التحكيم  هيئة  اأتعاب 

بتاريخ 1431/5/28هـ  رقم )1(  التحكيم  الدائرة على �شورة حم�شر هيئة  اطالع 

مل  اأنه  ظهر  والذي  1431/6/29هـ،  بجل�شة  املقدمة  عليه  املدعى  مبذكرة  املرفق 

يت�شمن الأخذ بجميع املالحظات التي وردت بقرار الدائرة رقم )8/د جت/11( لعام 

1431هـ وبناًء عليه قررت الدائرة الكتابة اإىل هيئة التحكيم للف�شل يف طلب املحتكم 

�شالمة  من  والتحقق  ال�شركة  لعقارات   )...( املحتكم  واإيجار  ببيع  املتعلقة    )...(

الت�شرفات ومراعاتها مل�شلحة ال�شركة والف�شل يف اعرتا�شات )...( على التقرير 
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املحا�شبي بعد عر�شها على اخلبري املحا�شبي املنتدب من هيئة التحكيم وبيان اأ�شبابها 

والأ�شرار التي حتققت اأمام هيئة التحكيم والتي بنت عليها ق�شائها باإعمال ال�شرط 

اجلزائي بفر�س الغرامة على املحتكم )...( ووفقًا ملا ورد يف قرار الدائرة رقم )8/ 

د جت/11( لعام 1431هـ، اأما بالن�شبة لأتعاب التي طلبتها هيئة التحكيم لنف�شها ولكون 

طرفا الدعوى رف�شا القبول بها ولأن مالحظات الدائرة على حكم هيئة التحكيم تعد 

من �شميم مهمة هيئة التحكيم فاإنه ل وجه لطلب مزيد من الأتعاب يف هذا ال�شاأن، 

فيتم حت�شيلها من طريف  القانوين  واملحا�شب  العقارية  لأتعاب اخلربة  بالن�شبة  اأما 

الدائرة  واأن  لعام 1431هـ   الدائرة قرارها الإحلاقي رقم )11(  الدعوى.فاأ�شدرت 

واملت�شمنة طلب  املوؤرخة يف 1431/7/1هـ    )...( املدعي  وكيل  اطلعت على مذكرة 

بجل�شة  قدم  كما  1431هـ،  لعام  جت/11(  )8/د  رقم  الدائرة  قرار  يف  النظر  اإعادة 

اليوم مذكرة من �شفحة واحدة ذكر اأن حا�شلها اأن الأتعاب التي طلبتها هيئة التحكيم 

راأت  اإذا  للدائرة  الأتعاب  تلك  تقدير  واأنه يرتك  املطلوبة منها  املهمة  تتنا�شب مع  ل 

موجبًا لها، وبعد اطالع الدائرة على �شورة حم�شر هيئة التحكيم رقم )1( بتاريخ 

1431/5/28هـ املرفق مبذكرة املدعى عليه املقدمة بجل�شة 1431/6/29هـ، والذي 

ظهر اأنه مل يت�شمن الأخذ بجميع املالحظات التي وردت بقرار الدائرة رقم )8/ د 

جت/ 11( لعام 1431هـ، وبناًء عليه قررت الدائرة الكتابة اإىل هيئة التحكيم للف�شل 

يف طلب املحتكم )...( املتعلق ببيع واإيجار املحتكم )...( لعقارات ال�شركة والتحقق 

من �شالمة الت�شرفات ومراعاتها مل�شلحة ال�شركة والف�شل يف اعرتا�شات )...( على 
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التحكيم،  هيئة  من  املنتدب  املحا�شبي  اخلبري  على  عر�شها  بعد  املحا�شبي  التقرير 

اأ�شبابها والأ�شرار التي حتققت اأمام هيئة التحكيم والتي بنت عليها ق�شائها  وبيان 

قرار  ورد يف  ملا  وفقًا   )...( املحتكم  على  الغرامة  بفر�س  اجلزائي  ال�شرط  باإعمال 

التي طلبتها هيئة  لالأتعاب  بالن�شبة  اأما  لعام 1431هـ،  رقم )8/د جت/11(  الدائرة 

التحكيم لنف�شها ولكون طرفا الدعوى رف�شا القبول بها ولأن مالحظات الدائرة على 

حكم هيئة التحكيم تعد من �شميم مهمة هيئة التحكيم فاإنه ل وجه لطلب مزيد من 

الأتعاب يف هذا ال�شاأن، اأما بالن�شبة لأتعاب اخلربة العقارية واملحا�شب القانوين فيتم 

حت�شيلها من طريف الدعوى. وبناًء عليه قررت الدائرة الكتابة اإىل هيئة التحكيم مبا 

جاء يف قرارها هذا.ويف جل�شة 1431/11/9هـ اطلعت الدائرة على قرارها ال�شادر 

كما  1431هـ  لعام   )11( برقم  التحكيم،  هيئة  اإىل  واملبلغ  1431/7/15هـ  بجل�شة 

غري  من  اأنه  املت�شمن  1431/8/1هـ  يف  املوؤرخ  املرجح  املحكم  خطاب  على  اطلعت 

الوارد لهيئة التحكيم القيام باأعمال اإ�شافية من دون مقابل، فعقب املدعي وكالة باأن 

اأتعاب هيئة التحكيم مرتفعة وطلبها مزيدًا من الأتعاب مل يوافق عليه موكلي )...( 

من ال�شابق، كما عقب املدعى عليه باأنه يرف�س اأي زيادة يف الأتعاب بل اإنه يطلب عدم 

ا�شتكمال هيئة التحكيم النظر يف النزاع واأن تنظر الدائرة وتف�شل فيه.

حيث اعرت�س املحتكم )...( على حكم هيئة التحكيم باعرتا�س وكيله املحامي )...(  



128

وكيل  اعرتا�س  يف  تنظر  مل  الهيئة  اأن  على  اعرتا�شه  املت�شمن  1428/10/8هـ،  يف 

ومل  املحا�شبي،  اخلبري  بها  قام  التي  املحا�شبية  والقيودات  الإجراءات  على   )...(

يتم عر�س املالحظات على اخلبري وترى الدائرة اأنه كان من الواجب على الهيئة اأن 

تقوم بعر�س اعرتا�س املعرت�س على ما قدمه املحا�شب ملراجعته والرد عليه اأو قبوله 

ح�شبما ما هو متعارف عليه يف اإجراءات التقا�شي، وهو ما مل تقم به الهيئة وداخل 

�شمن م�شئوليتها، مما يجعل قرارها ناق�شًا يف نتائجه وت�شمن العرتا�س اأي�شًا على 

اإجازة الهيئة للت�شرفات العقارية التي اأبرمها )...( ، واأنها متناق�شة وبعد اأن اطلعت 

الدائرة على ت�شبيب الهيئة حلكمها فيما يتعلق بت�شرفات )...( بالعقارات حيث ورد 

فيه قول الهيئة اإن املحكمة ال�شرعية –ال�شيخ )...( - اأ�شدر حكمه برد طلب )...( 

اأجاز  املحكمة  حكم  اأن  اأي�شًا  واأف�شحوا  القطعية  اكت�شب  قد  بالعقارات  يتعلق  فيما 

ت�شرفات )...(  فيما يتعلق بالعقار وباطالع الدائرة على �شورة حكم املحكمة امل�شار 

اإليه وال�شادر من ف�شيلة ال�شيخ )...( برقم )6/36/124( يف 1421/7/25هـ وفيه 

اأف�شح ف�شيلته عن طلبات املدعي –)...( - يف دعواه املنظورة اأمامه ملخ�شًا طلبات 

املدعي – يف رد ف�شيلته على اأع�شاء هيئة التمييز- حيث ذكر اأن الدعوى تتعلق بثالثة 

اأمور:-)1( توثيق الإقرار مب�شاركة املدعي للمدعى عليه يف �شكوك العقارات.

)2( اإلزام املدعى عليه بعدم الت�شرف يف تلك العقارات.)3( تكليفه باإعادة اأ�شول 

�شكوك الوكالت ال�شرعية التي بيده، ومل تكن هذه الطلبات هي الطلبات املثارة من 

اإثارته  ي�شبق  بالعقار مل  يتعلق  فيما  الثالث  اإن طلبه  التحكيم حيث  وثيقة  )...(  يف 
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ورد  ما  ومنها  التحكيم  وثيقة  يف   )...( طلبات  على  وبالإطالع   ،)...( ال�شيخ  اأمام 

العقارات  ببيع  املتعلقة  �شريكه  ت�شرفات  كافة  من  بالتحقق  املتعلق  الثالث  طلبه  يف 

الإيجارات،  والتاأكد من مبالغ  البيع،  ال�شائدة وقت  الأ�شعار  البيع مع  اأقيام  وتنا�شب 

لهذا ظهر للدائرة اأنه مل ي�شبق اأن تناوله ال�شيخ )...( يف حكمه ف�شاًل على اأنه اأحال 

فاإن  وبذلك  املظامل،  ديوان  يف  املتمثلة  الخت�شا�س  جهة  اإىل  لديه  املنظور  النزاع 

يتم  مل  وحيث  بالقبول،  حري  اجلانب  هذا  يف  املحكمني  حكم  على   )...( اعرتا�س 

الف�شل فيه من هيئة التحكيم ول من املحكمة وحيث اإن لأقيام العقارات واإيجاراتها 

بالغ الأثر يف ميزانية ال�شركة واأن الهيئة رف�شت النظر فيه وبحثه مما يعد معه ذلك 

اإجازة ت�شرفات  اإليها فيه ومنها  املتو�شل  والنتائج  التحكيم  خلاًل وق�شورًا يف حكم 

)...( يف العقارات دون اأن تبحث عن �شالمة هذه الت�شرفات وفق الأ�شول الق�شائية، 

اإ�شافة اإىل ذلك فاإن ت�شديق الهيئة على ت�شرفات )...( يف العقارات بالت�شحيح، 

مبثابة احلكم فيها حيث اإن الهيئة بنت حكمها باإجازة ت�شرفات ال�شريك على كونها 

ر�شائية من الطرفني وعلى كونها �شبق الف�شل فيها بحكم نهائي �شدر عن حمكمة 

مكة الكربى بالرقم امل�شار اإليه يف الوقائع وباطالع الدائرة على اعرتا�س )...(  على 

هذا اجلانب وعلى احلكم الذي بنت عليه الهيئة نتيجتها ظهر لها اأن احلكم ال�شادر 

عن املحكمة الكربى انتهى اإىل اإحالة النظر يف النزاع اإىل ديوان املظامل، ومل يتناول 

فح�س ت�شرفات )...( يف العقارات واملثارة من )...( يف وثيقة التحكيم مما يجعل 

من النتيجة التي خل�شت اإليها الهيئة متعار�شة مع ما جاء يف احلكم ويجعل من طلب 
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املدعي املتعلق بفح�س ت�شرفات ال�شريك ومدى التزامه بالوكالة املعطاة )...( باأن 

يكون البيع ملا فيه م�شلحة ال�شركة، وهو ما اأكده الطرفان يف اتفاقيتهما مبلحق تعديل 

عقد التاأ�شي�س املوؤرخة يف 1426/6/12هـ وهو موافق ملا ذكره الفقهاء يف ت�شرفات 

املوكل لوكيله، اإ�شافة اإىل ذلك فاإنه يجب على اجلهة الق�شائية متمثلة بهيئة التحكيم 

اأن تبحث ت�شرفات الوكيل املفو�س عند الطعن يف ت�شرفاته ول يعني ذلك اأن الوكيل 

اأن يتم التحقق من �شالمة تلك  يت�شرف ت�شرفات جمردة ومقبولة عن موكله دون 

البيع  يف  الت�شرفات  تكون  اأن  على  اتفاقهما  يف  ال�شريكان  اأكده  ما  وهو  الت�شرفات 

وال�شراء مبا ينا�شب ويحقق م�شلحة جميع الأطراف وذلك بن�س املادة )2/5( من 

ملحق التعديل رقم )95/416( يف 1412/6/26هـ ولذلك يجب ق�شاًء عند طعن املوكل 

يف ت�شرفات وكيله اأن يبحث هذا الطعن املتعلق ب�شرط امل�شلحة ومنا�شبة الت�شرفات 

مل�شلحة ال�شريكني وهو ما مل تقم به الهيئة يف وقائع حكمها، وحيث اأ�شدرت الدائرة 

الهيئة  على حكم  املالحظتني  هاتني  لعام 1431هـ يف  رقم )11/د جت/11(  قرارها 

 )...( ت�شرفات  من  للتحقق  الهيئة  اإىل  التحكيم  هيئة  حكم  اإعادة  القرار  وت�شمن 

املتعلقة ببيع العقارات واإيجاراتها لكونها داخلة �شمن طلبات )...( وثيقة التحكيم، 

بتاريخ  رقم )1(  الهيئة  ب�شورة حم�شر  الوارد  التحكيم  هيئة  وحيث جاء يف جواب 

اإليها الدائرة يف  اأ�شارت  التي  باأن املهمة  1431/5/8هـ املرفق مبذكرة املدعى عليه 

طريف  على  اأخرى  اأتعاب  فر�س  تتطلب  1431هـ  لعام  جت/11(  د   /8( رقم  قرارها 

الدعوى، وحيث راأت الدائرة اأن هذه املهمة داخلة �شمن طلبات املدعي )...( اإ�شافة 
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حمكمة  ق�ضاء.واأ�ضافت  من  اإليه  انتهى  فيما  احلكم  بتاأييد  املحكمة  حكمت 

اأمامها بعد نظر اعرتا�س  اأن هيئة التحكيم اأخلت باإجراءات املرافعة  اال�ضتئناف، 

املحتكم على االجراءات والقيود املحا�ضبية التي اأجراها اخلبري املحا�ضبي وعر�ضها 

�ضده  املحتكم  اأبرمها  التي  العقارية  الت�ضرفات  �ضحة  نظر  عن  وامتناعها  عليه، 

اإىل ذلك فاإن طريف الدعوى غري موافقني على الأتعاب املطلوب اإ�شافتها من الهيئة 

ح�شبما ورد يف جل�شة 1431/11/9هـ وف�شاًل عن ذلك فاإن اعرتا�س )...( اأ�شار اإىل 

اأن من املمكن اأن تكون ت�شرفات )...( يف العقارات جاءت بعد �شدور حكم ف�شيلة 

قا�شي املحكمة العامةفال وجاهة من عدم فح�س ت�شرفات الوكيل يف العقارات بحجة 

�شابقة الف�شل فيها ومنها ما هو بعد �شدور حكم املحكمة العامة، ويظهر من ذلك اأن 

اعرتا�س ال�شريك )...(  على حكم التحكيم �شحيح، وي�شتند اإىل ما يربره ومل تف�شل 

الهيئة يف هذين اجلانبني من الدعوى على نحو �شحيح.وحيث ن�شت املادة )19( من 

نظام التحكيم ال�شعودي باأنه يف حال قبول اعرتا�س اأحد املحتكمني فاإنه ي�شدر حكمًا 

من الدائرة ناظرة النزاع اأ�شاًل بقبول العرتا�س والف�شل فيه.

هيئة  حكم  على   )...( من  املقدم  االعرتا�س  قبول  الدائرة:اأواًل:  حكمت  لذلك 

التحكيم.ثانياً: تت�ضدى الدائرة للف�ضل يف مو�ضوع النزاع.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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رغم طلب املحتكم نظر �ضحتها، واأن من �ضاأن نظرها التاأثري على النتيجة التي 

انتهت اإليها.
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رقم الق�ضية االبتدائية 1/4248/ ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 106/د/جت/ 32 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6096/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 855/اإ�س/ 12لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/10/23هـ

حتكيم–عقد اإجارة – حكم حتكيم – اعرتا�س على حكم التحكيم – رقابة الدائرة 

على حكم التحكيم–خمالفة حكم التحكيم لالإجماع –انعدم العني املوؤجرة- اإلغاء 

حكم التحكيم– ت�ضدي الدائرة لنظر النزاع.

اإيجار اللوحة  اإلزام املدعى عليه بالأجرة امل�شتحقة �شهريًا عن عقد  مطالبة املدعي 

الإعالنية املربم مع املدعى عليه من بداية العقد حتى نهايته - �شدور حكم التحكيم 

باإلزام املدعى عليها مببلغ ).....( رياًل، امل�شتحق عليها للمدعي تاأ�شي�شًا على قرينتني 

مبالغ  �شداد   - لآخر  الإيجار  وعقد  اللوحة  عن  عليها  املدعى  تنازل  ثبوت  مفادهما 

اأن املدعى عليها ا�شتوفت  اأجرتها على دفعات للمدعي، ورتبت على ذلك  كبرية من 

اللوحة  اأن  الدائرة  اأمام  النزاع  اإقرار طريف  املبالغ-  مقابل هذه  اللوحة  منافع هذه 

املخالف  التحكيم  هيئة  ع�شو  ووقوف  تركب،  ومل  موجودة  غري  الإيجار  عقد  حمل 

على املوقع بنف�شه وتاأكده من عدم وجود اللوحة حمل عقد الإجارة- اإجماع الفقهاء 

با�شرتاط وجود العني املوؤجرة والقدرة على ت�شليمها ومتكني امل�شتاأجر من النتفاع بها 

املوؤجرة وعدم  العني  انعدام  اإىل  الدائرة  تو�شل  لالأجرة-  املوؤجر  ك�شرط ل�شتحقاق 

النزاع ومن ثم  باإقرار طريف  الواقع مل يكن حمل بحث منها بل  اأر�س  وجودها على 
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ي�شح ت�شليط رقابتها على حكم هيئة التحكيم يف �شوء الإقرار ال�شريح بعدم وجود 

للعني  بالأجرة  احلكم  جواز  عدم  من  الفقهاء  لإجماع  ذلك  ملخالفة  املوؤجرة  اللوحة 

املعطل منافعها، وتكون العني املعدومة من باب اأوىل- اأثره اأن حكم التحكيم باإيجاب 

الأجرة على عني معدومة خمالف لإجماع العلماء- موؤدى ذلك- اأوًل- قبول العرتا�س 

املقدم من املدعى عليها على حكم التحكيم، ثانيًا: اإلغاء حكم التحكيم ورف�س الدعوى 

املقامة من املدعي �شد املدعى عليها.

تتلخ�س وقائع هذه الق�شية ح�شبما يتبني من الطالع على اأوراقها يف اأنه تقدم وكيل 

املدعى  اتفقت مع  اأن موكلته  فيها:  الديوان بالئحة دعوى جاء  اإىل  املدعية/ )...( 

عليها على تاأجري لوحة اإعالنية للمدعى عليها مقابل مبلغ قدره )70.000( )�شبعون 

عليها  واملدعى  موكلته  بني  التحكيم  �شرط  لوجود  ونظرًا  �شهريًا،  تدفع  ريال  األف( 

طلب  اإىل  ينتهي  فاإنه  بينهما،  املوقعة  التفاقية  من  التا�شع  البند  يف  ورد  ما  ح�شب 

الإلزام به، وبعد اإحالتها اإىل الدائرة با�شرت النظر فيها على النحو املبني يف حما�شر 

�شبطها، ويف جل�شة يوم الأحد املوافق 1429/7/18هـ ح�شر وكيل املدعية/ )...( كما 

ا�شتملت  التي  التحكيم  النزاع وثيقة  ، وقدم طرفا  ح�شر وكيل املدعى عليها/)...( 

املحكم من  فيها  واعتمد  النزاع  قبل طريف  اعتمدت من  مادة  )اإحدى ع�شرة(  على 

طرف املدعية وهو الدكتور/)...( واملحكم من طرف املدعى عليها/ )...( واملرجح 
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اأقوالهما.فاأ�شدرت الدائرة حكمها  النزاع  ، وبذا ختم طرفا  بينهما الدكتور/)...( 

رقم )184/د/جت/6( لعام 1429هـ القا�شي باعتماد وثيقة التحكيم املتفق عليها بني 

كل من املدعية/)...(  واملدعى عليها/ �شركة )...( للدعاية والإعالن وباهلل التوفيق.

ويف جل�شة يوم الأحد 1431/5/22هـ ح�شر وكيل املدعى عليها/)...( وفيها اأ�شارت 

اأنه وردها حكم هيئة التحكيم القا�شي مبا يلي:اأوًل:  الدائرة يف �شبط الق�شية اإىل 

اإلزام املدعى عليها �شركة )...( للدعاية والإعالن بدفع الأجرة املتاأخرة امل�شتحقة 

للمدعي )...( وقدرها )1750000( )مليون و�شبعمائة وخم�شني األف( ريال، وذلك 

)خم�س  جمموعه  ما  2009/4/30م  نهاية  حتى  2007/3/30م  من  الفرتة  عن 

وع�شرون �شهرًا( بواقع )�شبعني األف ريال( عن كل �شهر.ثانيًا: ف�شخ العقد املربم بني 

الطرفني، وقد جاء حكم هيئة التحكيم م�شببًا مبا يلي: )حيث اإن املدعي قد ح�شر 

دعواه بطلب اإلزام املدعى عليه باأن يدفع له قيمة الإيجار من تاريخ 2007/7/30م 

اإىل تاريخ �شدور احلكم.وحيث اإن العقد املربم يف 1425/10/8هـ بني )...( واملدعى 

عليها واملدعي، قد ت�شمن اأنه �شبق اأن اأجر الطرف الأول )...( على الطرف الثاين 

)املدعى عليها( لوحة اإعالنية تليفزيونية الكرتونية م�شاحتها )8.448م x 5.984م 

طول( بك�شل )22( مبوجب عقد الإيجار رقم )424/1195( بتاريخ 1424/10/27هـ 

اأ�شحى  الثالث )املدعي( وبذلك  للطرف  اللوحة  الأول عن هذه  الطرف  تنازل  فقد 

مالكًا لها، كما تنازل عن عقد الإيجار رقم )424/1195( بتاريخ 1424/10/27هـ 

بكل �شروطه وبنوده ومبا له من حقوق وما عليه من التزامات، واتفق الأطراف الثالثة 
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–بعد هذا التفاق- هما املدعي واملدعى عليه  على ذلك، وبذلك يكون طرفا العقد 

وحمل العقد هو اإيجار اللوحة الإعالنية.وقد ت�شمن العقد امل�شار اإىل رقمه بتاريخه يف 

للوحة  الكاملة  الإيجارية  القيمة  واأن  �شنوات،  �شت  الإيجار  مدة  اأن  ثانيًا  البند 

على  يتم  الإيجارية  القيمة  �شداد  اأن  رابعًا:  البند  يف  ت�شمن  كما   )5.040.000(

اأق�شاط �شهرية مقدار كل ق�شط )70.000( ريال تدفع عند نهاية كل �شهر وهذه اأجرة 

لطرفيه  ملزمًا  العقد  هذا  ت�شمنه  ما  يكون  وبذلك  �شائبة،  اأدنى  ي�شوبها  ل  معلومة 

املدعي واملدعى عليه.وما ذكره املدعى عليه من اأن العقد باطل لتخلف ركن من اأركانه 

وجهني:  من  الزعم  هذا  ي�شقط  الثابت  فاإن  عليها  املتعاقد  اللوحة  توريد  عدم  وهو 

الأول: موافقة املدعى عليها على تنازل )...( عن اللوحة وعن كامل عقد الإيجار، فلو 

مل يكن ثمة لوحة ينتفع منها املدعى عليها فما وجه دخوله يف هذا العقد؟ كما اأنه يف 

البند خام�شًا من عقد التنازل اأعلن التزامه الكامل بتنفيذ �شروط العقد ومل ي�شر اأن 

اللوحة.الوجه  لهذه  ا�شتالمه  ثبوت  اإىل  الهيئة  معه  تنتهي  مما  ي�شتلمها  مل  اللوحة 

ريال  بلغت )2.240.000(  الأجرة  اأجزاء من  �شددت  قد  عليها  املدعى  اأن  الثاين: 

مما يدل ب�شكل قاطع على اأنه ا�شتويف منافع هذه اللوحة مقابل هذه املبالغ واإل كيف 

اأن هذه  الهيئة تطمئن  للمدعي؟ مما يجعل  املال وعلى دفعات  القدر من  يدفع هذا 

املبالغ مقابل اأجرة اللوحة.وما ذكره يف مذكرته املوؤرخة يف 1430/1/22هـ اأن هذا 

ال�شداد كان التزامًا اأدبيًا ولي�س اأجرًا للوحة فكالم غري مقبول نظرًا ل�شخامة املبلغ، 

رقم  ال�شيك  مبوجب  ق�شط  اآخر  وكان  منجمًا  كان  بل  واحدة  دفعة  �شداده  يكن  ومل 
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)1279( امل�شحوب على بنك الأهلي ومببلغ )70.000( ريال، وهو الق�شط ال�شهري 

اأدبيًا كما  املتفق على دفعه مما يدل على اأنها يف مقابل اأجرة اللوحة ولي�س التزامًا 

ملا ذكر  مالية  مبالغ  للمدعي من  دفعه  ما  با�شرتداد  وجه ملطالبته  اأنه ل  يزعم.كما 

التفاق  من  عليه  املدعى  ذكره  ما  التحكيم.اأما  وثيقة  يف  الطلب  هذا  �شمول  ولعدم 

اللوحة  تكون  اأن  املت�شمن  1425/10/19هـ  يف  واملوؤرخ    )...( وبني  بينه  احلا�شل 

الكائنة يف �شارع العليا العام مع �شارع مو�شى بن ن�شري واململوكة للمدعى عليها اأن 

رقمه  اإىل  امل�شار  العقد  يف  عليها  املتفق  اللوحة  و�شول  حتى  املدعي  اإىل  بها  يتنازل 

بتاريخه اآنفًا فقد اأقر املدعى عليه يف مذكرته يف 1430/1/22هـ اأنه لي�س له عالقة 

بعقد الإيجار لأنه من�شب على عقد البيع، كما اأنه اتفاق مبهم لي�س فيه ما يدل على 

عدم ا�شتالم املدعى عليه اللوحة حمل الدعوى مما يتعني اللتفات عنه وعدم اعتباره.

وهذان الوجهان ت�شقط احلجة الثانية: اأن العقد معلق على �شرط توريد اللوحة واأنه 

�شفقة  يف  �شفقتني  ت�شمن  قد  العقد  باأن  عليه  املدعى  ذكره  يتحقق.وما  مل  �شرط 

فينق�شه ما جاء يف مذكرته املوجهة اإىل هيئة التحكيم يف 1430/2/19هـ حيث اأكد 

غريه  يف  واخلو�س  الدعوى  اأ�شا�س  هو  الذي  الإيجار  عقد  يف  تنح�شر  الق�شية  اأن 

مرفو�س كما يقول.كما اأن العقد املربم بني الأطراف الثالثة يتعلق بتنازل )...( عن 

العقد بكامل حقوقه والتزاماته اإىل املدعي وقبول املدعى عليها ذلك، ول يوجد يف 

يوم  يف  اإنه  ردها.وحيث  يتعني  مما  املدعي  دعوى  ت�شند  ثانية  �شفقة  العقد 

1430/1/22هـ اأدىل املدعي ب�شاهدين هما:الأول: )...( املدونة بياناته يف حم�شر 



138

اأنه قبل حوايل �شنة ذهب اإىل )...( املدير التنفيذي لل�شركة  �شبط الق�شية و�شهد 

املدعى عليها ودار نقا�س معه حول هذا املو�شوع وقال –اأي )...(  اإننا م�شتعدون بدفع 

النقاط  على  وي�شمل  امل�شتقبلي  الإيجار  لو�شع  حلول  اإيجاد  ب�شرط  املتاأخرة  املبالغ 

الآتية: 1- بيع اللوحة. 2- ت�شليم )...( اللوحة واإلغاء العقد. 3- تخفي�س الإيجار، 

وم�شى ال�شاهد يقول اإنه بعر�س ذلك على وكيل املدعي قال: اإنه لبد من دفع املبالغ 

�شبط  حم�شر  يف  بياناته  املدونة   )...( احللول.الثاين:  هذه  مناق�شة  ثم  الإيجارية 

الق�شية، و�شهد اأنه وقبل �شتة �شهور تقريبًا ح�شر مع )...( باإيعاز من وكيل املدعى 

عليه )...( يف مقر ال�شركة )...( وقابلنا )...(  املدير التنفيذي لل�شركة ويف اأثناء 

النقا�س طلب تق�شيط املبلغ على خم�س دفعات، وب�شوؤال املدعى عليه عن ال�شاهدين 

و�شهادتهما قال: ل اأعرف هذين ال�شاهدين، ول اأقول �شيئًا يف �شهادتهما.كما جرى 

التنفيذي  املدير   )...( ت�شرفات  مدى  عن  التحكيم  هيئة  اأمام  املاثل   )...( �شوؤال 

لل�شركة فاأجاب بقوله: اإنها نافذة وملزمة لل�شركة.وحيث اإن املدعى عليه طلب ف�شخ 

العقد كما هو مثبت يف وثيقة التحكيم وقد وافق املدعي على ذلك كما جاء يف البند 

)2( من خطابه املوجه اإىل هيئة التحكيم(.ويف ذات اجلل�شة –اأي جل�شة يوم الأحد 

22/ 1431/5هـ- طلب وكيل املدعى عليه تقدمي اعرتا�شه على حكم هيئة التحكيم 

ملقام الدائرة اإل اأن الدائرة اأجلت نظر الدعوى.ويف جل�شة يوم الثالثاء 1430/7/28هـ 

ح�شر وكيل املدعي/)...( ، وح�شر وكيل املدعى عليها/ )...( ، املثبت يف ال�شبط 

املوؤرخة  العرتا�شية  مذكرته  عليها  املدعى  وكيل  قدم  وفيها  و�شفتهما،  هويتهما 
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الثالثاء  يوم  جل�شة  اجلل�شة.ويف  هذه  بتاريخ  اإحلاقية  ومذكرة  1431/5/22هـ 

 ، عليها/)...(  املدعى  وكيل  وح�شر  املدعي/)...(  وكيل  ح�شر  1430/12/28هـ 

املثبت يف ال�شبط هويتهما و�شفتهما، وفيها �شاألت الدائرة طريف النزاع هل اللوحة 

حمل العقد موجودة اأو �شبق تركيبها؟ فقررا: باأنها غري موجودة ومل تركب، ثم عقب 

وكيل املدعي باأن املدعى عليها تنازلت عن هذه اللوحة مقابل اللوحة الكائنة يف �شارع 

العليا العام تقاطع مو�شى بن ن�شري واململوكة للمدعى عليها، ثم عقب وكيل املدعى 

عليها باأن موكلته كانت تدفع اأجرتني: اأجرة للمدعي مقابل لوحة تقاطع العروبة مع 

التخ�ش�شي، واأجرة ثانية مقابل لوحة تقاطع العليا مع مو�شى بن ن�شري، واأن الأخرية 

لها عقد م�شتقل، ولدى موكلته ما يثبت �شدادها.ويف جل�شة يوم الثالثاء 1431/5/6هـ 

�شارع  العام مع  العليا  �شارع  التي يف تقاطع  اللوحة  النزاع عن  الدائرة طريف  �شاألت 

مو�شى بن ن�شري واململوكة للطرف الثاين، هل كانت موجودة قبل عقد لوحة تقاطع 

�شارع التخ�ش�شي مع �شارع العروبة؟ قررا بقولهما: نعم واأنه مع تعذر توريد وتركيب 

اأن  على  الطرفان  اتفق  العروبة  �شارع  مع  التخ�ش�شي  �شارع  تقاطع  يف  التي  اللوحة 

يتنازل املدعى عليه للمدعي عنها –اأي عن اللوحة التي يف تقاطع �شارع العليا العام 

مع �شارع مو�شى بن ن�شري- اإىل حني توريد وتركيب اللوحة يف تقاطع �شارع التخ�ش�شي 

لل�شركة  وموقعها مملوك  للمدعى عليه  اللوحة مملوكة  باأن  العروبة، علمًا  �شارع  مع 

باأن  فقرر  للمدعي  موكلته  دفعته  عليه عما  املدعى  وكيل  الدائرة  �شاألت  ثم   ،  )...(

موكلته دفعت للمدعي اأجرة مقدمة للوحة التي يف تقاطع �شارع التخ�ش�شي مع �شارع 
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العروبة، ومل تدفع اأية مبالغ عن لوحة تقاطع �شارع العليا العام مع �شارع مو�شى بن 

ن�شري، ثم �شاألته الدائرة عن الإعالنات التي تعلن يف لوحة تقاطع �شارع العليا العام 

مع �شارع مو�شى بن ن�شري ملن تذهب اأجرتها فاأجاب باأنها تذهب ل�شالح موكلته، ثم 

قدم للدائرة وكيل املدعي مذكرة مكونة من ثالث �شفحات ت�شلم وكيل املدعى عليها 

الرد.ويف جل�شة هذا  ي�شتوجب  فيها  باأنه ل جديد  قرر  عليها  وباطالعه  منها  ن�شخة 

رقم  الإيجار  عقد  من  امل�شتحقة  بالأجرة  موكله  دعوى  املدعي  وكيل  ح�شر  اليوم 

اإىل  2007/3/30م  من  ابتداًء  �شهر  لكل  ريال   )70000( وقدرها   )424/1195(

ما  لديهما  ولي�س  قدماه،  واأن  �شبق  مبا  اكتفاءهما  الطرفان  قرر  ثم  2009/4/3م، 

يودان اإ�شافته وطلبا الف�شل يف الق�شية.ويف جل�شة يوم الثالثاء املوافق 1431/8/1هـ 

فاأ�شدرت  الق�شية  يف  الف�شل  وطلبا  قدماه  واأن  �شبق  مبا  اكتفاءهما  الطرفان  قرر 

قبول  يلي:اأوًل:  مبا  والقا�شي  1431هـ  لعام  )130/د/جت/6  رقم  حكمها  الدائرة 

العرتا�س املقدم من قبل املدعى عليها الوارد على حكم هيئة التحكيم ال�شادر يف 

للدعاية   )...( �شركة  �شد/  من/)...(  املقامة  الدعوى  رف�س  ثانيًا:  الق�شية.  هذه 

وباإعالنه قرر املدعي وكالة اعرتا�شه على احلكم، ويرفع ملف  والإعالن املحدودة، 

در�شت  والتي  ال�شابعة  –الدائرة  بالريا�س  الإدارية  ال�شتئناف  اإىل حمكمة  الق�شية 

اأوراق الق�شية واأ�شدرت حكمها رقم )7/322( لعام 1432هـ واملت�شمن نق�س حكم 

حكم  على  ال�شتئناف  ودائرة  الدائرة  )رقابة  اأن:  اإىل  حكمها  يف  واأ�شارت  الدائرة، 

املحكمني تكون يف حالني:الأول: مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق الإجراءات املقررة 
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يف نظام التحكيم ولئحته التنفيذية.الثاين: عدم ت�شمن حكم هيئة التحكيم خمالفة 

لل�شريعة  العامة  املبادئ  اأو  الإجماع  اأو  ال�شنة  اأو  الكتاب  من  قطعي  بن�س  ال�شريعة 

الإ�شالمية وروحها اأو الآداب العامة اأو النظام العام(.وباإحالة الق�شية لهذه الدائرة 

قامت بدار�شتها، وبناًء عليه قررت الدائرة احلكم يف الق�شية ملا يلي من الأ�شباب.

مبا اأن املدعي وكالة يهدف من هذه الدعوى اإىل اإلزام املدعى عليها بالأجرة امل�شتحقة 

من عقد الإيجار رقم )424/1195( وقدرها )70000( ريال، لكل �شهر ابتداًء من 

التحكيم  النزاع �شدر فيه حكم هيئة  اأن  اإىل 2009/4/30م، ومبا  2007/3/30م/ 

بدفع  والإعالن  للدعاية   )...( �شركة  عليها  املدعى  اإلزام  يلي:اأوًل:  مبا  القا�شي 

للمدعي )...( وقدرها )1750000( )مليون و�شبعمائة  وامل�شتحقة  املتاأخرة  الأجرة 

وخم�شون األف( ريال وذلك عن الفرتة من 2007/3/30م حتى نهاية 2009/4/30م 

ف�شخ  �شهر.ثانيًا:  كل  عن  ريال  األف  �شبعني  بواقع  وع�شرون(  )خم�شة  جمموعه  ما 

الأحد  يوم  جل�شة  يف  طلب  عليها  املدعى  وكيل  اإن  الطرفني.وحيث  بني  املربم  العقد 

1431/5/22هـ تقدمي اعرتا�شه على حكم هيئة التحكيم ملقام الدائرة اإل اأن الدائرة 

م�شفوعًا  1430/7/28هـ  الثالثاء  يوم  جل�شة  يف  منه  وا�شتلمته  الدعوى،  نظر  اأجلت 

به مذكرة اإحلاقية بتاريخ اجلل�شة ما راأت معه الدائرة قبول العرتا�س �شكاًل.واأما 

كون  على  اأُ�ش�س  للمدعي  بالأجرة  التحكيم  هيئة  اإن حكم  وحيث  املو�شوع،  من حيث 
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اللوحة املدعى باأجرتها موجودة على اأر�س الواقع بوجهني:الأول: موافقة املدعى عليها 

ينتفع  لوحة  ثمة  يكن  فلو مل  الإيجار،  كامل عقد  اللوحة وعن  )...( عن  تنازل  على 

منها املدعى عليها فما وجه دخوله يف هذا العقد؟ كما اأنه يف البند خام�شًا من عقد 

التنازل اأعلن التزامه الكامل بتنفيذ �شروط العقد ومل ي�شر اأن اللوحة مل ي�شتلمها مما 

تنتهي معه الهيئة اإىل ثبوت ا�شتالمه لهذه اللوحة.الوجه الثاين: اأن املدعى عليها قد 

�شددت اأجزاء من الأجرة بلغت )2.240.000( ريال مما يدل ب�شكل قاطع على اأنه 

ا�شتويف منافع هذه اللوحة مقابل هذه املبالغ واإل كيف يدفع هذا القدر من املال وعلى 

دفعات للمدعي؟ مما يجعل الهيئة تطمئن اأن هذه املبالغ مقابل اأجرة اللوحة.ومبا اأن 

الطرفني اأقرا اأمام الدائرة يف جل�شة يوم الثالثاء 1430/12/28هـ باأن اللوحة غري 

موجودة ومل تركب؛ ما يجعل النتيجة املعتمدة على هاتني القرينتني �شاقطة، وهو ما 

ذهب اإليه الع�شو املخالف والذي وقف على املوقع بنف�شه، ويوؤكد ذلك احلكم ال�شادر 

من الدائرة التجارية الرابعة برقم )30/د/جت/4( لعام 1431هـ والذي �شدر ل�شالح 

املدعي �شد/موؤ�ش�شة )...( ل�شاحبها )...( باأن يعيد له املدعي قيمة اللوحة )وهي 

مل  عليه  املدعى  لكون  الق�شية(  هذه  يف  املدعي  باأجرتها  يطالب  التي  اللوحة  ذات 

يورد اللوحة.فاإذا تقرر عدم وجود اللوحة الإعالنية حمل عقد الإجارة، فاإن احلكم 

بالأجرة على امل�شتاأجر للموؤجر –واحلالة هذه- خالف لن�شو�س ال�شرع واإجماعات 

الفقهاء امل�شرتطة لوجود العني املوؤجرة والقدرة على ت�شليمها ومتكني امل�شتاأجر من 

النتفاع بها ل�شتحقاق املوؤجر لالأجرة.كما اأن هيئة التحكيم اتكاأت على ا�شتنباطاتها 
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يف اإ�شقاط حجة املدعى عليها: )اأن العقد معلق على �شرط توريد اللوحة واأنه �شرط مل 

يتحقق(، رغم ن�س البند الثاين من عقد الإيجار بابتداء العقد بعد �شهرين من ت�شليم 

اللوحة وت�شغيلها.وعليه ومبا اأن حكم هيئة التحكيم خالف يف بنده الأول من منطوق 

احلكم الواقع يف القول بوجود العني املوؤجرة، وخالف الإجماع باحلكم باأجرة املعدوم، 

وخالف الن�س العقدي ال�شريح املتعلق بابتداء العقد بعد �شهرين من الت�شليم اأخذًا 

بقرائن تعار�شها البينات ما يجعل العرتا�س على حكمها جديرًا بالقبول.اأما بالن�شبة 

الإيجار  عقد  من  امل�شتحقة  بالأجرة  باملطالبة  دعواه  به  ح�شر  الذي  املدعي  لطلب 

2007/3/30م  من  ابتداًء  �شهر  لكل  ريال،   )70000( وقدرها   )424/1195( رقم 

بتاريخ   )424/1195( رقم  اللوحة  اإجارة  عقد  كان  ملا  فاإنه  2009/4/30م،  اإىل 

�شهرين  بعد  تبداأ  �شنوات   6 الإيجار  )مدة  اأن  ثانيًا  البند  يف  ن�س  1424/10/19هـ 

اأن  فقهًا  املتقرر  من  كان  وملا  وت�شغيلها..(  للوحة  الثاين  الطرف  ا�شتالم  تاريخ  من 

الأجر ي�شتقر يف ذمة امل�شتاأجر وي�شتحق للموؤجر بالتمكني من ا�شتيفاء منفعة العني 

املوؤجرة، وملا كان املدعي مل يقم بت�شليم اللوحة باإقرار وكيله فال جتب الأجرة على 

املدعى عليها ول ت�شتحق للمدعي، مما تنتهي معه الدائرة اإىل رف�س دعوى املدعي.ول 

ينال من ذلك ما ذكره وكيل املدعي من وجود عقد تنازل للوحة التي يف تقاطع �شارع 

املوؤرخ يف 1425/10/19هـ،اإذ  الطرفني  �شارع مو�شى بن ن�شري بني  العام مع  العليا 

اإنه باطالع الدائرة على هذا التنازل تبني لها ح�شب من�شو�شه اأنه متعلق بالعقد رقم 

الدائرة  حكم  بها  �شدر  التي  الق�شية  يف  الدعوى  مو�شوع  كان  والذي   )425/893(
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الدعوى.اأما  هذه  حمل  الإجارة  بالعقد  التنازل  لهذا  عالقة  ول  الرابعة  التجارية 

بالن�شبة ملا اأ�شارت اإليه الدائرة ال�شابعة مبحكمة ال�شتئناف الإدارية بالريا�س، من 

اأن رقابة الدائرة على حكم املحكمني يكون يف حالني.. وذكرتهما، وعلى اأن الدائرة 

اأو�شحت بجالء اأن راأيها يندرج يف احلالة الأخرية عند قولها يف الأ�شباب: )فاإذا تقرر 

عدم وجود اللوحة الإعالنية حمل عقد الإجارة، فاإن احلكم بالأجرة على امل�شتاأجر 

املوؤجرة،  العني  لوجود  امل�شرتطة  الفقهاء  واإجماع  ال�شرع  لن�شو�س  خالف  للموؤجر 

والقدرة على ت�شليمها، ومتكني امل�شتاأجر من النتفاع بها ل�شتحقاق املوؤجر لالأجرة(.

وقولها: )وعليه ومبا اأن حكم هيئة التحكيم خالف يف بنده الأول من منطوق احلكم 

الواقع يف القول بوجود العني املوؤجرة، وخالف الإجماع باحلكم باأجرة املعدوم، وخالف 

الن�س العقدي ال�شريح املتعلق بابتداء العقد بعد �شهرين من الت�شليم اأخذًا بقرائن 

تعار�شها البينات،... ما يجعل العرتا�س على حكمها جديرًا بالقبول(.اإل اأن الدائرة 

ت�شيف بيانًا ملوقفها باأن ما تو�شلت اإليه مبني على مقدمتني:الأوىل: اأن العني املوؤجرة 

معدومة ومل توجد اإىل حني انتهاء مدة العقد، وهذه النتيجة مل تكن حمل بحث من 

اللوحة  ي�شلم  مل  موكله  باأن  املدعي  وكيل  اأقر  كما  الطرفني،  باإقرار  هي  بل  الدائرة 

حمل عقد الإجارة، وبنى على ذلك حكم الدائرة التجارية الرابعة برقم )30/د/جت/ 

4( لعام 1431هـ، وهو ما اأ�شار اإليه ع�شو هيئة التحكيم املخالف بناًء على �شخو�شه 

الأجرة على عني  اإيجاب  فاإن  املوؤجرة  العني  انعدام  تقرر  اإذا  بنف�شه.الثانية:  للموقع 

الإجارة من  وبيان ذلك:اأن عقد  املذاهب  �شتى  الفقهاء من  لإجماع  معدومة خالف 
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اأنه ل  اإل  العقود الزمنية التي يقابل فيها الثمن املنفعة، -ومع جواز تعجيل الثمن- 

با�شتيفاء  اأو  منفعتها،  ا�شتيفاء  من  والتمكني  العني  ببذل  اأمرين:  باأحد  اإل  ي�شتحق 

املنفعة –على اختالف بني الفقهاء-، ومل يقل اأحد منهم بوجوب الأجرة وا�شتقرارها 

يف ذمة امل�شتاأجر دون بذل العني، والعني املعدومة –كما هذه الق�شية- ل تبذل.كما 

اتفق الفقهاء على اأن تعذر ا�شتيفاء املنفعة من املعقود عليه اأحد اأ�شباب انف�شاخ العقد، 

فكيف ي�شح اإم�شاوؤه مع انعدام العني املعقود على منفعتها كما يف هذه احلالة التي 

انق�شت فيها مدة العقد ومل تركب اللوحة حمل العقد.ونقل الإجماع �شيخ الإ�شالم ابن 

تيمية –رحمه اهلل- على عدم لزوم العقد فيمن ا�شتاأجر اأر�شًا فغرقت ب�شبب انك�شار 

نهر ُعجز عن رده، وقال: )ومن حكم بلزوم العقد وجميع الأجرة فقد حكم بخالف 

الإجماع، ول ينفذ حكمه( هذا يف العني املوجودة التي تعطلت منافعها، ومعدومة العني 

واملعدوم  البدلني،  تقابل  املعاو�شات تختم  ال�شريعة يف  قواعد  اأن  اأوىل.كما  باب  من 

الذي مل يوجد ولن يوجد ل يلزم فيه بدله، كما يف عقدي ال�شلم وال�شت�شناع فيعود 

�شاحب الثمن احلال على �شاحب البدل املوؤجل يف حال انعدامه بانتهاء مدة العقد، 

وهذا حمل اإتقان.فاملعقود عليه يف هذه ال�شورة هو منفعة مو�شوفة، وانق�شت مدة 

ن امل�شتاأجر من ا�شتيفائها، ومل تطلع الدائرة على قول فقيه  العقد ومل توجد، ومل مُيكَّ

يوجب الأجرة يف مثل هذه احلالة ملخالفته الإجماع وقواعد ال�شريعة كما �شبق بيانه.

ول ينال من ذلك القول: باأنه لي�س من �شاأن الدائرة البحث يف م�شائل مو�شوعية تقوم 

يخ�س عدم  فيما  الطرفني  اإقرار  على  ُبني  الدائرة  اإليه  تو�شلت  الجتهاد.فما  على 
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وجود العني املوؤجرة، وعليه فاإن اإيجاب الأجرة على معدومة كامل مدة العقد خمالف 

لالإجماع كما تقدم، ول ميكن جتاهل هذين الأمرين اتكاء على اجتهاد هيئة التحكيم.

 لذلك حكمت الدائرة:باإ�ضرارها على حكمها رقم )130/د/ جت/ 6( لعام 1431هـ 

والقا�ضي مبا يلي:اأواًل : قبول االعرتا�س املقدم من قبل املدعى عليها الوارد على 

من/  املقامة  الدعوى  رف�س  الق�ضية.ثانياً:  هذه  يف  ال�ضادر  التحكيم  هيئة  حكم 

)...(�ضد/�ضركة )...( للدعاية واالإعالن املحدودة، 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 االبتدائية 3/825/ ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 192/د/ جت/ 15 لعام 1429هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6900/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 190/اإ�س/ 7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/2/29هـ

عقد �ضم�ضرة- اإثباته – و�ضاطة يف اإبرام عقد – �ضروط ا�ضتحقاق االأجرة .

باإدخال  بالتو�شط  لقيامه  الو�شاطة  اأجرة  بدفع  عليها  املدعى  اإلزام  املدعي  مطالبة 

....... كموؤ�ش�س يف �شركة.... مبوجب اتفاق مع املدعى عليها وعدم وجود عقد مكتوب 

�شحة  بعدم  عليها  املدعى  اإجابة  منهما-  كل  والتزامات  حقوق  يحدد  الطرفني  بني 

دعوى املدعي وباأن دخول ....... يف ال�شركة مل يكن نتيجة و�شاطة املدعي واإمنا جاء 

التي  واأن املدعي مل تفلح جهوده ومل يح�شر املفاو�شات  متاأخرًا عنها ولي�س ب�شببها 

متت - عدم اإنكار املدعي باأنه مل يح�شر الجتماع الذي مت بني ..... واملدعى عليها 

ومل ينكر عدم ح�شوره توقيع التعاقد بينهما – املقرر يف القواعد ال�شرعية اأن اأجرة 

ال�شم�شرة هي مقابل التو�شط يف اإبرام العقد واإمتامه وت�شتحق بعد ا�شتيفاء ذلك– 

الن�س يف النظام على تعريف الو�شيط باأنه من يتو�شط بني البائع وامل�شرتي لإمتام 

البيع باأجر – ثبوت اأن اجلهود التي بذلها املدعي مل تكن هي ال�شبب يف اإبرام العقد 

بني املدعى عليها و.....–موؤدى ذلك- رف�س الدعوى.
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املادة )30( من نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 

1350/1/15هـ.

من  يتبني  وح�شبما  احلكم  هذا  لإ�شدار  الالزم  بالقدر  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�شل 

اأ�شالة بالئحة دعوى اإىل حمكمة اجلبيل ال�شناعية يخت�شم  اأوراقها بتقدم املدعي 

فيها املدعى عليها اأفاد فيها باأن ال�شركة املدعى عليها ممثلة يف رئي�شها املدعو/ طلبت 

ال�شركة  تقوم  للبرتوكيماويات  م�شروع  كموؤ�ش�س يف  للدخول  م�شتثمر  البحث عن  منه 

املدعى عليها بتطويره يف مدينة اجلبيل ال�شناعية والذي اأ�شبح يعرف الآن ب�شركة 

بذل  وقد  الوجهاء،  من  امل�شتثمر  يكون  باأن  عليها  املدعى  طلب  انح�شر  وقد   ،)...(

ريال(  مليون  )مائتي  مبلغ  ودفع  امل�شروع  يف  موؤ�ش�شًا  واأدخل  ذلك  يف  و�شعه 

ت�شليمه  عليها  املدعى  عر�شت  وقد  ال�شركة،  يف  ح�شته  متثل   )200.000.0000(

ن�شف ن�شبة وواحد يف املائة من اإجمايل ما دفعه الأمري، اإل اأنه رف�س هذا العر�س، 

اإجمايل ما  اإلزام املدعى عليها بت�شليمه اثنني ون�شف يف املائة )2.5%( من  وطلب 

وقد  ريال( )5.000.000(،  مبلغ )خم�شة ماليني  وهو  عليها  للمدعى  الأمري  دفعه 

رئي�س  ف�شيلة  خطاب  مبوجب  ال�شرقية  باملنطقة  املظامل  ديوان  اإىل  الق�شية  اأحيلت 
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املحكمة العامة باجلبيل ذي الرقم )2608( بتاريخ1427/6/6هـ وجرى قيدها، ويف 

الدائرة عدة جل�شات، ففي جل�شة 1427/7/14هـ ح�شر  �شبيل نظر الدعوى عقدت 

املدعي اأ�شالة، كما ح�شر وكيل املدعى عليها ، وب�شوؤال املدعي عن دعواه اأحال على 

التف�شيل الوارد بالئحة الدعوى وح�شر طلبه باإلزام املدعى عليها باأن تدفع له مبلغًا 

وقدره )خم�شة ماليني ريال( )5.000.000(  والذي ميثل )2.5%( من اإجمايل ما 

دفعه للمدعى عليها وهو مبلغ )مائتي مليون ريال( )200.000.000( وبطلب الإجابة 

من وكيل املدعى عليها اأفاد باأن دعوى املدعي غري �شحيحة ويطلب ما ي�شند دعواه، 

وبينته على عقد الو�شاطة الذي يذكره، وبعر�س ذلك على املدعي ا�شتمهل لذلك. ويف 

جل�شة 1427/11/25هـ ح�شر املدعي اأ�شالة، ومل يح�شر من ميثل املدعى عليها وورد 

اعتذار وكيلها عن احل�شور، وح�شر مبعية املدعي �شاهدان وهما كل من )...( و)...(، 

وراأت الدائرة �شبط �شهادتهما لوحدها على وكيل املدعى عليها يف جل�شة قادمة، حيث 

اأفاد ال�شاهد الأول باأن املدعي اأتى اإليه وعر�س عليه الدخول يف �شركة )...( كاأحد 

كان  �شواء  ال�شعودية  برتوغاز  ل�شركة  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ب�شفته  املوؤ�ش�شني 

الإدارة  جمل�س  رئي�س  دخل  وقد  منفردين،  ال�شركاء  با�شم  اأو  ال�شركة  با�شم  دخوله 

ل�شركة برتوغاز ال�شعودية )...( م�شاهمًا يف �شركة )...( مببلغ )مائتني مليون ريال( 

)200.000.000( وذلك بعد مفاو�شات ح�شرها املدعي يف البداية وبح�شور كل من 

)...( و )...( الذين ميثلون �شركة )...( وبح�شوره هو عن �شركة برتوغاز ال�شعودية 

اأن ال�شعي يكون للمدعي على �شركة )...(، وقد وافق  اأو�شح بح�شور الأطراف  وقد 
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على ذلك )...( و )...( و�شهد باهلل العظيم على ذلك، كما ذكر ال�شاهد الثاين باأنه 

ذهب مع املدعي ملقر املدعى عليها واجتمع مع )...( و )...( و�شمع يف الجتماع منهما 

الإقرار بحق املدعي بال�شعي اإل اأنهما عر�شا عليه –اأي املدعي- ن�شبة مل يوافق عليها 

وهي اأربعة من الألف اأي ما ي�شاوي اأقل من ن�شف باملائة، وقد انق�شى الجتماع دون 

التفاق على �شيء و�شهد باهلل العظيم على ذلك. ويف جل�شة 1428/1/8هـ ح�شر طرفا 

الدعوى، وبتالوة ال�شهادتني املثبتتني �شلفًا يف اجلل�شة املا�شية على وكيل املدعى عليها 

ا�شتمهل للرد. ويف جل�شة 1428/2/20هـ قدم وكيل املدعى عليها مذكرة اأ�شار فيها اإىل 

اأنه ل �شفة ملوكلته يف هذه الدعوى حيث اإن بينة املدعي وهم ال�شهود ذكروا باأن الذي 

فاإن  الدعوى  ثبوت  فعلى فر�س  تطوير،  �شركة  ولي�س   )...( �شركة  بال�شعي هو  يلتزم 

�شهود املدعي قد ت�شافروا على الإقرار باأن اللتزام بال�شعي اإمنا يثبت يف ذمة �شركة 

)...( ولي�س �شركة تطوير، وعليه فال �شفة ملوكلته يف هذه الدعوى، وطلب يف ختام 

مل  باأنها  اأفاد  فيها  جاء  ما  على  املدعي  وباطالع  ال�شفة،  لعدم  الدعوى  رد  مذكرته 

تت�شمن جديدًا ومت�شك ب�شفة املدعى عليها يف الدعوى لأنها هي التي اأن�شاأت وطورت 

جل�شة  ويف  للدرا�شة،  الق�شية  رفع  مت  وعليه   ،)...( �شركة  تاأ�شي�س  على  واأ�شرفت 

1428/6/10هـ ح�شر املدعي اأ�شالة كما ح�شر وكيل املدعى عليها )...( وحيث اإنه 

بعد درا�شة الق�شية طلبت الدائرة من املدعي تو�شيح وقائع واإجراءات العمل الذي قام 

الت�شال  مت  وكيف  م�شتثمر،  عن  البحث  بخ�شو�س  عليها  املدعى  عن  للم�شوؤولني  به 

بالأمري،  ومتى قابله، ويف اأي مكان، وهل كان معه �شما�شرة اآخرين، وهل ح�شر التفاق 
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هناك  وهل  عليها،  واملدعى  املدعي  بني  الأويل  التفاق  م�شمون  هو  وما  الأمري،  مع 

الدائرة من وكيل املدعى عليها تو�شيح  حتديد م�شبق حلقوق كل طرف، كما طلبت 

حقيقة م�شاركة الأمري يف �شركة )...(، وما هو املبلغ الذي �شاهم به كع�شو موؤ�ش�س يف 

ال�شركة، واإح�شار )...( و )...( ل�شماع اإجابتهما بخ�شو�س الدعوى، كما راأت الدائرة 

قدم  1428/6/29هـ  جل�شة  ويف  املو�شوع.  بخ�شو�س  اإفادته  ل�شماع  الأمري  خماطبة 

املدعي مذكرة اأ�شار فيها اإىل اأن �شلته باملدعى عليها قد بداأت عندما منا اإىل علمه 

اأنها تبحث عن موؤ�ش�شني مل�شروع برتوكيماويات �شوف ين�شاأ يف مدينة اجلبيل ال�شناعية 

فبادر بالذهاب ملقر ال�شركة واجتمع مع رئي�شها )...( و )...( و�شاألهم عن مدى �شحة 

اأنهم يبحثون عن موؤ�ش�شني يف م�شروع للبرتوكيماويات وكانت الإجابة بالإيجاب وقد مت 

اإعطاوؤه موجزًا عن امل�شروع املقرتح واأنهم وجدوا بع�س املوؤ�ش�شني ويحتاجون لإكمال 

القدرة  اإىل موؤ�ش�شني ميلكون  املوؤ�ش�شني وهم يف حاجة ما�شة  النظامي من  الن�شاب 

املالية للم�شاهمة يف امل�شروع املقرتح، واأن يكون للمر�شح وجاهة اجتماعية وين�شجم مع 

بقية املوؤ�ش�شني، حينها وعدهم ببذل كل جهد لتلبية هذا الطلب، وحني �شوؤالهم عن 

العمولة )ال�شعي( يف حالة حتقيق الطلب اأجابوا باأنهم �شيتحملون ذلك بالكامل، وبعد 

التي  باملوا�شفات  موؤ�ش�س  م�شتثمر  على  للح�شول  ات�شالت  عدة  باإجراء  بداأ  ذلك 

ُحددت وقد ا�شتقر راأيه على اأن �شركة برتوغاز ال�شعودية هي املر�شح الأف�شل للدخول 

كم�شاهم يف امل�شروع املقرتح لأنها تعمل يف جمال ذو عالقة مبا هو مقرتح، وقد زار 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س �شركة برتوغاز ال�شعودية  )...( وعر�س عليه فكرة 
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امل�شروع املقرتح واأبدى موافقته من حيث املبداأ واقرتح اإما اأن تدخل �شركة برتوغاز 

منه  وطلب   ،)...( الإدارة  جمل�س  رئي�س  اأو  منفردين  ال�شركاء  من  اأي  اأو  ال�شعودية 

عر�س الأمر على امل�شوؤولني يف ال�شركة املدعى عليها، وبعد عر�شه عليهم وافقوا على 

رئي�س  نائب  مع  اجتمع  وبعدها  ميثله،  من  اأو   )...( مع   الجتماع  منه  وطلبوا  ذلك 

جمل�س الإدارة ورئي�س �شركة برتوغاز ال�شعودية )...( واأبلغه باأن امل�شوؤولني يرغبون يف 

دخول الأمري كموؤ�ش�س يف امل�شروع فطلب منه اإمهاله ملناق�شة امل�شروع مع الأمري، وبعد 

فرتة ات�شل به واأخربه باأن الأمري قد اأبدى موافقته املبدئية على امل�شاهمة، وبعد ذلك 

مت عقد اجتماعني يف مقر �شركة برتوغاز بالظهران ح�شره  )...( و)...( و)...( 

بالإ�شافة اإليه قدم خاللها م�شوؤولوا املدعى عليها عر�شًا مف�شاًل عن امل�شروع املقرتح 

و�شلموا احلا�شرين املوجز التنفيذي عن امل�شروع، بعد ذلك عر�س ال�شيد/)...(  كل 

ذلك على )...( الذي وافق على الدخول موؤ�ش�شًا يف امل�شروع املقرتح، واأ�شاف باأنه ل 

التفاق مع   قبله، وبخ�شو�س ح�شور  واإمنا مت ذلك من  اآخرين معه  �شما�شرة  يوجد 

)...( فاإن مهمته هي البحث عن م�شتثمر موؤ�ش�س يف امل�شروع والتوفيق بني امل�شتثمر 

اإل  بعد ذلك  يبق  فلم  بها  كلف  التي  باملهمة  قام  اإنه  وحيث  عليها،  املدعى  وال�شركة 

التفاق بينهما على ال�شروط وهذا ل يدخل �شمن عمل الو�شاطة، واأ�شاف باأن املدعى 

عليها مل تكن لتت�شل مع  )...( اأو من ميثله لول ح�شوره، واأ�شار اإىل اأن )...( و)...( 

اأنهما  اإل  قد التزما باأن عمولته لدى املدعى عليها كاملة ثم كررا ذلك يف الجتماع 

عر�شا عليه ن�شبة اأقل مما هو متعارف عليه مما يعني اأن املدعى عليها ل متانع يف دفع 
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العمولة ولكنها ترغب يف دفع مبلغ اأقل، وبت�شليم وكيل املدعى عليها ن�شخة منها ا�شتمهل 

للرد عليها وقدم مذكرة اأ�شار فيها اإىل اأن )...( قد �شارك يف تاأ�شي�س �شركة )...( 

مببلغ )ت�شعني مليون ريال( )90.000.000( وقدم ن�شخة �شهادة ملكية الأ�شهم التي 

باأن التفاق ال�شابق بني الأمري  اأفاد  اأنها تثبت ذلك، وبعر�س ذلك على املدعي  راأى 

)...( وال�شركة ت�شمن م�شاهمة )...( بـ)مائتي مليون ريال( وهو يطالب �شعيه بناًء 

على هذا الأ�شا�س بغ�س النظر عما خ�ش�س له. ويف جل�شة 1428/10/16هـ ح�شر 

طرفا الدعوى كما ح�شر/ )...( وب�شوؤال املدعي عما يطلب �شماع �شهادته من )...( 

اأفاد باأنه اجتمع معه ما يقارب الأربع اجتماعات اثنتني منها يف �شركة تطوير واإدارة 

وكان   )...( بح�شور  بالظهران  برتوغاز  �شركة  مقر  يف  والآخرين  باجلبيل  امل�شاريع 

النقا�س يف جميع هذه الجتماعات يدور حول �شعيه وتو�شطه يف البحث عن م�شتثمر، 

ومنذ الجتماع الثاين يف اجلبيل والنقا�س يدور حول دخول الأمري كم�شتثمر وموؤ�ش�س 

يف �شركة )...( وقد ح�شر املدعو/ )...( جميع هذه الجتماعات ويعلم متام العلم 

عن جهوده وتو�شطه لإدخال )...( ومل يتم حتديد مبلغ معني اأو ن�شبة معينة للجهود 

التي بذلها واإمنا اأكد له يف حديث خا�س مع )...( وبح�شور )...( باأن حقه حمفوظ، 

واأ�شار اإىل اأنه يف الجتماع الثالث حتدث املدعو/ )...( اإىل )...( اأن لن يدفع الأمري 

اأتعاب واأن اأتعاب )...( لن يدفعها الأمري فاأجاب/ )...(  وبح�شور )...( باأن اأتعاب 

بخ�شو�س  باأنه  اأفاد  عليها  املدعى  وكيل  على  ذلك  وبعر�س  نحن،  �شندفعها   )...(

اللقاءات التي يذكرها املدعي فال يتذكرها نظرًا لكرثة من يتم مقابلته من املراجعني، 



156

تن�شيق مع �شخ�س يدعى )...( غري  فاإنه هناك  الظهران  واأما بخ�شو�س اجتماعي 

كانت  حيث  من�شبه  بالتحديد  يتذكر  ول  برتوغاز  �شركة  اإدارة  على  ي�شرف  �شعودي 

هناك رغبة من �شركة برتوغاز ال�شعودية للدخول كع�شو موؤ�ش�س يف امل�شروع وح�شل 

هناك اجتماعان يذكر اأن املدعي ح�شر اأحدهما اإل اأنه ل يعلم �شفته فيه وكان احلديث 

والنقا�س مع املدعو/ )...( عن مو�شوع دخول �شركة برتوغاز يف امل�شروع ثم تبني لحقًا 

اأنه يتحدث عن دخول كع�شو موؤ�ش�س ثم ح�شل التن�شيق مع )...( بالريا�س عن طريق 

الأمري  جدية  يتبني  مل  امل�شروع  موا�شفات  وعر�س   )...( مع  الجتماع  وبعد   ،)...(

)...( يف دعم امل�شروع ثم انتهى النقا�س حول هذا املو�شوع، وبعد فرتة وبعد حتديد 

الأع�شاء املوؤ�ش�شني يرغبون يف دخول الأمري كع�شو موؤ�ش�س يف ال�شركة وحيث اإنه قد مت 

توزيع احل�ش�س وحتت �شغط من بع�س ال�شركاء املوؤ�ش�شني وتلبية لرغبة الأمري )...( 

فقد جرى ا�شتقطاع جزء من ح�شة �شركة تطوير لالأمري بخ�شم )ت�شعني مليون ريال( 

ال�شركة  ح�شة  لت�شبح  ال�شركة،  يف  تاأ�شي�شية  ح�شة  واحت�شابها   )90.000.000(

املدعى عليها من )ثالثمائة وع�شرين مليون( ريال )320.000.000( اإىل )مائتني 

وثالثني مليون( ريال )230.000.000( ول يرى ا�شتحقاق املدعي ملا يطالب به لأنه 

الأمر  اآخر  تو�شطوا يف  الذين  املوؤ�ش�شني  الأع�شاء  لكان  الأتعاب  ي�شتحق  اأحدًا  لو كان 

لإدخال الأمري خا�شة ال�شريك املوؤ�ش�س )...(، وبعر�س ذلك على املدعي طلب حتديد 

واأربعني  )خم�شة  الأمري  دفعه  ما  باأن  املدعو/)...(  فاأفاد  الأمري  دفعه  الذي  املبلغ 

وبعر�س ذلك  بالباقي،  قدم �شمانات  اأنه  يتذكر  ول  ريال )45.000.000(  مليون( 
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على املدعي اأفاد باأن ما ذكره املدعو/ )...( غري �شحيح، وال�شحيح ما ذكر، كما اأفاد 

اخل�شم  مبثابة  هو  برتوغاز  �شركة  رئي�س  نائب   )...( ال�شاهد  باأن   )...( املدعو/ 

لل�شركة اإذ �شبق اأن اأفاد عليها دعوى الأمري ونظرت اأمام الدائرة وبخ�شو�س ما ذكره 

بح�شور   )...( مديرها/  ومقابلة  اجلبيل  عليها يف  املدعى  ملقر  املدعي من ح�شوره 

متثل  والتي   )800.000( ريال  األف(  )ثمامنائة  عليه  وعر�س   )...( واأن   )...(

)0.004%( )اأربعة من الألف( غري �شحيح، ومل يح�شل اأن قابل املدعي اأو تفاو�س 

معه ب�شاأن اأتعابه قبل تاأ�شي�س ال�شركة، وال�شحيح اأن املدعي ح�شر بعد تاأ�شي�س ال�شركة 

واإعالن اأ�شماء املوؤ�ش�شني بفرتة طويلة وح�شل هناك نقا�س حول اأتعاب املدعي ومل يتم 

التفاق على �شيء. ويف جل�شة 1428/11/28هـ ح�شر طرفا الدعوى كما ح�شر )...( 

ب�شفته رئي�س ال�شركة املدعى عليها وبطلب اإفادته حول هذه الدعوى اأفاد باأنه عند 

البدء يف درا�شة م�شروع �شركة )...( ح�شر لديهم عدة اأ�شخا�س لإح�شار م�شاهمني 

كبار يقدمون الدعم للم�شروع ومن �شمنهم املدعي حيث ح�شر اإليه واأبلغه ببذل جهده 

لإدخال الأمري كع�شو موؤ�ش�س يف امل�شروع وقد بداأت املفاو�شات بينه وبني ممثل الأمري 

)...( وم�شت�شار اأجنبي بح�شور املدعي يف مقر �شركة برتوغاز بالظهران، واأ�شار اإليه 

باأن املدعو/ )...( كان يفاو�س با�شم �شركة برتوغاز ولي�س با�شم الأمري )...(، ثم 

ح�شل اجتماع ثاين وثالث بالريا�س مع الأمري )...( مل يح�شره املدعي، ومل تثمر هذه 

الجتماعات عن عقد اأو دخول الأمري )...( كم�شتثمر يف ال�شركة اإل يف وقت متاأخر، 

بل بعد تق�شيم وتوزيع الأ�شهم طلب الأمري دخوله كع�شو موؤ�ش�س ومت رف�س طلبه يف 
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بداية الأمر، ولكن بعد و�شاطة اأحد ال�شركاء وهو/ )...( مت القبول مب�شاهمته وذلك 

ن�شبة من  احت�شاب  اإىل  عليها  املدعى  ال�شركة  معه  وا�شطرت  الأن�شبة،  تق�شيم  بعد 

اأ�شهم ال�شركة لالأمري، واأ�شاف باأن املدعي قد راجعهم يف �شهر �شوال من عام 1425هـ 

للمطالبة باأتعابه اإل اأن الأمري مل يتم اعتماده ك�شريك موؤ�ش�س اإل يف ال�شهر ال�شاد�س 

من عام 1426هـ ذلك اأنه يف املرحلة الأوىل التي كان يجرى فيها التفاو�س مع الأمري 

اإقفال امللف بالكامل ومل يدخل  اأي �شيء وجرى  مل يتم فيها التفاق مع الأمري على 

الأمري كموؤ�ش�س اإل بعد التفاق الثاين وبو�شاطة اأحد ال�شركاء وهو/ )...(، وبخ�شو�س 

ما اأثاره املدعي من قيامه بعر�س ن�شبة )اأربعة يف الألف( )0.004%( كاأتعاب له اأفاد 

باأن هذا العر�س كان م�شروطًا على اأن يدخل  الأمري ويدفع ح�شته قبل 1425/12/1هـ 

مقابل اأن يعطيه ربع يف املائة اإل اأن املدعي ذكر باأن لديه �شركاء اآخرين ول ي�شتطيع 

�شيء،  على  التفاق  دون  الجتماع  وانق�شى  ذلك  على  موافقته من عدمها  يبدي  اأن 

مل  عليه  املدعى  اإن  بل  ال�شرط  هذا  يتذكر  ل  باأنه  اأفاد  املدعي  على  ذلك  وبعر�س 

ي�شرتطه، وبعر�س ذلك على رئي�س ال�شركة املدعى عليها اأفاد باأنه م�شتعد لأداء اليمني 

على اأنه ذكر هذا ال�شرط وبعر�س ذلك على املدعي اأفاد باأنه رف�س ذلك العر�س وهو 

)اأربعة يف الألف( يف ذلك املجل�س واأنه يطالب بالأتعاب كاملة وهي )اثنان ون�شف يف 

املائة(، وقدم وكيل املدعى عليها مذكرة اأ�شار فيها اإىل بطالن زعم املدعي بتفوي�س 

�شهادة  مع  يتناق�س  يدعيه  وما  الو�شاطة،  بعمولة  والتزامها  بالتو�شط  له  موكلته 

ال�شاهد/ )...( الذي ذكر اأن �شركة )...( هي امللتزمة بالعمولة، بالإ�شافة اإىل اأن 
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املدعي قد اأقر باأن التفاق مع الأمري مل يتم على يديه، فقد اأقر باأنه مل يح�شر التفاق 

الو�شاطة  ا�شتحقاق املدعي لأجرة  املفاو�شات، وينبني على ذلك عدم  ومل يدخل يف 

ذلك اأن من �شروط ا�شتحقاقها اأن يتم العقد على يدي الو�شيط، وباطالع املدعي على 

املدعى  ووكيل  املدعي  ويف جل�شة 1429/4/21هـ ح�شر  للرد.  ا�شتمهل  فيها  ما جاء 

اإىل  ذهب  املدعي  اأن  ت�شمنت  التي  الأمري   اإفادة  للدائرة  ورد  وحيث   )...( عليها/ 

و )...(   )...( وكل من  الأمري )...(  اجتماعًا بني  رتب  بدوره  الذي   )...( املدعو/ 

بخ�شو�س مو�شوع �شركة )...( وبعد فرتة من درا�شته للم�شروع دخل فيه كموؤ�ش�س، 

م�شيفًا باأن دخوله كموؤ�ش�س عن طريق املدعو/ )...( غري �شحيح، لأنه بعد درا�شة 

فيه،  وللثقة  موؤ�ش�س  لكونه  براأيه  لال�شتئنا�س   )...( باملدعو/  الت�شال  مت  املو�شوع 

وبعر�س ما ورد يف اإفادة الأمري على الطرفني اكتفيا مبا �شبق واأن قدماه، وعليه رفعت 

اجلل�شة للدرا�شة. ويف جل�شة هذا اليوم ح�شر طرفا الدعوى واكتفيا مبا قدماه، وعليه 

رفعت اجلل�شة للمداولة.

وبعد �شماع الدعوى والإجابة وبعد الطالع على اأوراق الق�شية وم�شتنداتها، وحيث ح�شر 

املدعي اأ�شالة دعواه بطلب اإلزام املدعى عليها باأن تدفع له اأجرة الو�شاطة املقدرة مببلغ 

 )...( الأمري  لإدخال  بالتو�شط  قيامه  لقاء   )5.000.000( ريال(  ماليني  )خم�شة 

 )200.000.000( ريال(  مليون  )مائتي  مببلغ  ال�شعودية   )...( �شركة  يف  كموؤ�ش�س 

مبوجب اتفاق �شابق مع املدعى عليها.
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الأ�شلية  التجارية  الأعمال  من  تعد  التي  ال�شم�شرة  اأعمال  من  الو�شاطة  اإن  وحيث 

املن�شو�س عليها يف املادة )الثانية( من نظام املحكمة التجارية والتي تخت�س الدوائر 

التجارية بديوان املظامل بنظر املنازعات النا�شئة عنها والف�شل فيها مبوجب ن�س املادة 

لعام 1407هـ  الوزراء رقم )241(  التجارية وقرار جمل�س  )443( من نظام املحكمة 

كما تخت�س هذه الدائرة بنظر النزاع والف�شل فيه ح�شبما تن�س عليه قرارات وتعاميم 

معايل رئي�س الديوان املنظمة لخت�شا�س الدوائر التجارية النوعي واملكاين. وحيث اإنه 

فيما يخ�س نظر هذه الدعوى مو�شوعًا، فاإنه ملا كان املدعي اأ�شالة يطلب اإلزام املدعى 

عليها بدفع مبلغ )خم�شة ماليني( ريال )5000.000( نظري قيامه بالتو�شط يف دخول 

ريال  مليون(  )مائتي  ال�شعودية مببلغ   )...( �شركة  موؤ�ش�س يف  ك�شريك   )...( الأمري 

)200.000.000( مبوجب اتفاق �شابق مع املدعى عليها. وحيث كانت اإجابة املدعى 

عليها بعدم �شحة الدعوى وعدم �شحة دخول الأمري )...( ع�شوًا موؤ�ش�شًا يف ال�شركة –

�شركة )...( ال�شعودية- عن طريق و�شاطة املدعي، واأن الأمري )...( دخل �شريكًا متاأخرًا 

عن طريق اآخرين، واأنه على فر�س �شحة تو�شطه ابتداء يف دخول الأمري )...( اإل اأن 

جهوده مل تفلح واأن املدعي اأقر باأنه مل يح�شر الجتماع الذي مت مع الأمري )...( ومل 

يتدخل يف تلك املفاو�شات وطلبت رد الدعوى. وحيث خال تعامل الطرفني من عقد مكتوب 

يحفظ حقوق كل طرف ويبني التزامات كل منهما جتاه الآخر، كما خال من اتفاقهما على 

الكيفية التي يتم بها ا�شتحقاق املدعي اأجرة الو�شاطة ون�شبتها على افرتا�س �شحة تعميد 

املدعى عليها للمدعي بالبحث عن �شريك وح�شور املدعي املفاو�شات املبدئية يف �شبيل 

دخول الأمري )...( ع�شوًا موؤ�ش�شًا يف ال�شركة املذكورة. وحيث مل ينكر املدعي اأنه مل 
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يح�شر العقد املوقع بدخول الأمري )...( �شريكًا موؤ�ش�شًا يف �شركة )...(، كما مل ينكر ما 

ذكرته املدعى عليها من اأن دخول الأمري )...( كان متاأخرًا وبعد توزيع احل�ش�س على 

ال�شركاء املوؤ�ش�شني واأن املدعى عليها ا�شطرت اإىل احت�شاب ن�شبة من اأ�شهم ال�شركة 

املدعى عليها يف �شركة )...( لالأمري. وحيث اإن املقرر يف القواعد ال�شرعية اأن اأجرة 

ال�شم�شرة هي مقابل التو�شط يف اإبرام العقد واإمتامه، وت�شتحق بعد ا�شتيفاء ذلك، وكون 

املدعي قد بذل جهدًا من اأجل التو�شط يف اإبرام العقد بني املدعى عليها والأمري )...( 

فال يعني ا�شتحقاقه لأجرة ال�شم�شرة بعد اأن مت اإبرام العقد عن غري طريقه، وقد ن�س 

الفقهاء على عدم ا�شتحقاق الدلل اأجرته اإذا انعقد العقد من غري طريقه، ويف هذا 

يقول البعلي يف �شرحه على الأ�شباه والنظائر: )والدلل وال�شم�شار اإذا عمل ومل يبع ل 

�شيء له(. وقال ال�شروجي: )اإذا قال لدلل: اعر�س �شيعتي وبعها على اأن لك من الأجر 

كذا، ومل يقدر فهو على متام الأجر، فباعها دلل اآخر فلي�س لالأول �شيء(. اأدب القا�شي، 

�س 182. وقال يف الختيارات الفقهية: )اإذا دفع اإىل دلٍل ثوبًا ودارًا وقال له: بع هذا، 

فم�شى وعر�س ذلك على جماعة م�شرتين وعرف ذلك �شاحب املبيع فامتنع من البيع 

واأخذ ال�شلعة ثم باعها هو من ذلك امل�شرتي اأو من غريه مل تلزمه اأجرة الدلل للمبيع؛ لأن 

الأجرة اإمنا جعلها يف مقابلة العقد، ومل يح�شل له به ذلك( الختيارات )228- 229(. 

كما حتدث الفقهاء عن م�شاألة: ما لو اأعطى �شخ�س ما له لدلل فلم يبعه، فاأخذه دلٌل 

اآخر، اأو اأخذه مالكه فباعه، فهل ي�شتحق الدلل اأجرًا اأو ل؟ قال يف الفتاوى اخلانية: )... 

ل اأجر له، لأن الدلل يف العادة ل ياأخذ الأجر من دون البيع( )327/2(، ومثلها يف جملة 

الأحكام العدلية )مادة 577(.
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التجارية يقرر هذه  اأن نظام املحكمة  النافذة جند  النظم  اأنه بعر�س ذلك على  كما 

القاعدة التي تاأخذ بها الدائرة حيث ن�شت املادة )30( من ذات النظام على تعريف 

الو�شيط –ال�شم�شار- باأنه )من يتو�شط بني البائع وامل�شرتي لإمتام البيع باأجر( وعليه 

باإبرام العقد عن  اأثر جهده  اإل بثبوت  ال�شم�شرة  فاإن املدعي ل يكون م�شتحقًا لأجرة 

طريقه. وحيث اإن �شهادة ال�شهود التي احتج بها املدعي مل تقدم نتيجة موؤثرة يف مو�شوع 

الدعوى، كما اأن اإفادة الأمري)...( لي�س فيها اأن دخوله �شريكًا موؤ�ش�شًا يف �شركة)...( 

كان بو�شاطة املدعي واإمنا اأ�شار اإىل اأن املدعي عّرف )...( بامل�شروع ومبوجبه مت ترتيب 

اأن هذا  املعلوم  الأمري، ومن  بال�شركة املدعى عليها مل يح�شره  امل�شوؤولني  اجتماع مع 

الجتماع مل يتوج باأي اتفاق، وعليه فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�س الدعوى. وت�شري الدائرة 

اإىل اأن قيام املدعى عليها بعر�س ن�شبة معينة للمدعي من جممل م�شاركة الأمري وهي 

)الأربعة يف الألف( ل تعني ا�شتحقاق املدعي ملا يطالب به �شرعًا �شواء قلت هذه الن�شبة 

اأو كرثت، كما اأن هذا ل مينع ت�شوية النزاع وديًا بني الطرفني على اأي ن�شبة اأو �شورة 

يرتا�شيان عليها.

لذلك حكمت الدائرة: برف�س الدعوى املقامة من املدعي/ �ضد املدعى عليها/ ملا هو 

مو�ضح باالأ�ضباب، وباإعالنه على طريف الدعوى قرر املدعي عدم القناعة، وقرر وكيل 

املدعى عليه القناعة.

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 االبتدائية 2/2914/ ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 188/د/جت/ف/4 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6157/ ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 215/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/3/11هـ

 – ال�ضفقة  اإمتام   – عقد  يف  �ضم�ضرة  العمولة-  ا�ضتحقاق  �ضرط  �ضم�ضرة-  عقد 

انتفاء بينة .

مطالبة املدعي اإلزام املدعى عليه بدفع عمولة له نتيجة  �شفقة بيع طائرتني- ثبوت 

اأن املدعى عليه قام بدفع )10%( من قيمة بيع الطائرتني ومل ي�شدد باقي الثمن يف 

املوعد املحدد مما ترتب عليه اإلغاء التفاق- �شرط ا�شتحقاق عمولة ال�شم�شرة   باإمتام 

با�شتحقاقه  تثبت دعواه  التي  البينة  التي تو�شط فيها- عدم تقدمي املدعي  ال�شفقة 

العمولة –موؤدى ذلك- رف�س الدعوى.

باأنه  فيها  احلكم  هذا  لإ�شدار  الالزم  بالقدر  تتح�شل  الق�شية  هذه  وقائع  اإن  حيث 

تقدم اإىل ديوان املظامل املدعي وكالة بالئحة دعوى �شد املدعى عليه، قيدت ق�شية 

با�شرت نظرها على  الثالثة ع�شرة  التجارية  للدائرة  وباإحالتها  اأعاله  املدون  بالرقم 

ح�شر  1430/7/7هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  ويف  ال�شبط.  بدفرت  املثبت  النحو 

وكيل املدعي وتبني عدم ح�شور املدعى عليهما اأو من ميثلهما وطلب احلا�شر حتديد 
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موعد اآخر ل�شتكمال نظر الق�شية ومعاودة اإبالغ املدعى عليهما فا�شتعد بذلك. ويف 

جل�شة يوم الثنني املوافق 1430/8/19هـ ح�شر املدعي كما ح�شر وكيل املدعى عليه 

).....( وتبني عدم ح�شور املدعى عليه الثاين وب�شوؤال املدعي وكالة عن دعوى موكله 

اأجاب باأنها وفقًا لالئحة دعواه املرفقة وخال�شتها  اأن موكله قام بدور الو�شيط بني 

املدعى عليه ).....(  وبني اخلطوط اجلوية ال�شعودية لإمتام �شفقة بيع عدد طائرتني 

ل�شالح املدعى عليه ).....( على اأن يكون للمدعي يف حال اإمتام ال�شفقة بني املدعى 

�شايف  من  املائة(  يف  )خم�شني  ال�شعودية  العربية  اجلوية  واخلطوط   ).....( عليه 

اأرباح ال�شفقة وقد متت ال�شفقة بني الطرفني ثم قام املدعي باإح�شار م�شرتي لهاتني 

الطائرتني وذلك مببلغ )خم�شة وع�شرين مليون دولر اأمريكي( وبالتايل �شار ن�شيب 

موكله من هذه ال�شفقة مبلغ وقدره )اثنا ع�شر مليونًا وخم�شمائة األف دولر اأمريكي( 

دولر  األف  وخم�شمائة  مليونًا  ع�شر  )اثني  مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  يطلب  وهو 

املدعى عليه ).....(  التي متت بني  ال�شفقة  اأمريكي( وهو ميثل ن�شيب موكله من 

واخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية، وب�شوؤال وكيل املدعى عليه ).....( عن اإجابته 

اأجاب باأنه يطلب مهلة لتقدمي رده يف اجلل�شة القادمة. وبعد اطالع الدائرة التجارية 

يدخل  و�شم�شرة وهي مما  دللة  املو�شوع  اأن  تبني  الدعوى  الثالثة ع�شرة على لئحة 

بتاريخ  رقم )30(  القرار  التي حددها  الفرعية  للدوائر  النوعي  الخت�شا�س  �شمن 

1430/2/9هـ واأ�شدرت حكمها بعدم اخت�شا�شها نوعيًا بنظر هذه الق�شية. وباإحالتها 

للدائرة با�شرت نظرها على النحو املثبت بدفرت ال�شبط. ويف جل�شة يوم الأحد املوافق 
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املدعي  وكيل  واأفاد   ).....( الثاين  عليه  املدعى  تبني عدم ح�شور  1430/11/20هـ 

باأنه مل يبلغه مبوعد هذه اجلل�شة، ثم �شاألت الدائرة املدعى عليه الأول عن جوابه عن 

الدعوى فقدم مذكرة انتهى فيها اأن عملية �شراء الطائرتني من اخلطوط ال�شعودية 

مل تكتمل بعد فكيف يطالب املدعي بعمولة الو�شاطة بالبيع ، ت�شلم وكيل املدعي �شورة 

موافقة  توؤكد  الدعوى  بالئحة  املرفقة  امل�شتندات  باأن  اأجاب  عليها  وباطالعه  منها، 

اخلطوط ال�شعودية على قبول عر�س ال�شراء املقدم من املدعى عليه مبوجب اخلطاب 

رقم )130/839/ب ط/08/503( بتاريخ 1429/8/30هـ كما يوؤكد ذلك اتفاق عقد 

ا�شتحقاق موكله لعمولته  اإىل  اأ�شار يف متهيده  ، والذي  املوقع بني الطرفني  ال�شراكة 

بعد البيع من �شايف الأرباح والتي حدده البند اخلام�س بخم�شني يف املائة من �شايف 

الأرباح، وب�شوؤال املدعى عليه اجلواب اأجاب باأن اخلطاب �شحيح ولكنه عر�س �شراء 

ل يفيد ح�شول البيع واأما البند اخلام�س امل�شار اإليه فالتفاق �شحيح يف حالة اإمتام 

البيع، ثم �شاألت الدائرة وكيل املدعي عن تقدمي ما يفيد �شراء املدعى عليه للطائرتني 

من اخلطوط ال�شعودية فطلب من الدائرة خماطبة اخلطوط ال�شعودية بوقوع البيع 

من عدمه ويف حالة وقوعه هل دفع عربون وهل هي حمجوزة با�شم املدعى عليه اأم ل؟ 

فجرى الكتابة للخطوط ال�شعودية وال�شتف�شار عن مدى اإمتام البيع من عدمه. ويف 

جل�شة يوم الثنني املوافق 1431/1/18هـ تبني عدم ح�شور املدعى عليه اأو من ميثله 

ويف  عليهما.  املدعى  باإبالغ  وا�شتعد  الق�شية  نظر  تاأجيل  املدعي  وكيل  وطلب  �شرعًا 

جل�شة يوم الثنني املوافق 1431/2/24هـ تبني عدم ح�شور املدعى عليه اأو من ميثله 
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�شرعًا وت�شري الدائرة اإىل اأنه مل يردها ردًا على خطابها واأو�شح وكيل املدعي باأنه مل 

باإبالغ املدعى عليه  اآخر وا�شتعد  اإبالغ املدعى عليه وطلب حتديد موعد  يتمكن من 

عن طريق العمدة. ويف جل�شة يوم الثنني املوافق 1431/3/22هـ تبني عدم ح�شور 

الأطراف فقررت الدائرة �شطب الق�شية للمرة الأوىل. ويف جل�شة يوم الأحد املوافق 

1431/5/25هـ تبني عدم ح�شور املدعى عليه اأو من ميثله �شرعًا، وذكر احلا�شر اأنه 

اأر�شل لإدارة اخلطوط ال�شعودية مل  مل يتم اإبالغ املدعى عليهما واأن اخلطاب الذي 

ي�شل اإليها ومبراجعة ال�شادر اأفاد اأن اخلطاب مل ي�شلهم حتى تاريخه. ويف جل�شة 

يوم  وجل�شة  1431/7/9هـ  املوافق  الثنني  يوم  وجل�شة  1431/6/24هـ  الثنني  يوم 

الثنني املوافق 1431/7/16هـ تبني عدم ح�شور املدعى عليه الأول اأو من ميثله �شرعًا 

وت�شري الدائرة اإىل اأنه مل يردها ردًا على خطابها واأو�شح وكيل املدعي باأنه مل يتمكن 

املدعى عليه.  باإبالغ  وا�شتعد  اآخر  الأول وطلب حتديد موعد  املدعى عليه  اإبالغ  من 

مدير  خطاب  على  الدائرة  اطلعت  1431/8/20هـ  املوافق  الأحد  اليوم  جل�شة  ويف 

عام اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية اجلوابي املت�شمن الرد على خطاب الدائرة 

رقم )2/6726( بتاريخ 1431/5/25هـ بخ�شو�س مطالبة املدعي بعمولة الو�شاطة 

)ال�شم�شرة( لقاء اإمتام �شفقة بيع الطائرتني اخلا�شة باخلطوط ال�شعودية للمدعى 

عليه الأول ).....( والذي يفيد باأن اخلطوط ال�شعودية اتفقت مع جمموعة وميثلها 

)ثالثة   )3.4000.000( اإجمايل  مببلغ  طائرتني  بيع  على  اإدارتها  جمل�س  رئي�س 

)ثالثمائة   )340.000( مبلغ  املجموعة  قدمت  وقد  دولر(  األف  واأربعمائة  ماليني 
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واأربعون األف دولر( ما يعادل )10%( من اإجمايل املبلغ املتفق عليه اإل اأنها مل تلتزم 

بال�شداد فقد  التزام املجموعة  لعدم  لها ونظرًا  املوعد املحدد  املبلغ يف  باقي  ب�شداد 

مت اإلغاء التفاق الذي مت معها وبعد عر�س ذلك على الأطراف قررا الكتفاء وطلبا 

الف�شل يف الق�شية بحالتها الراهنة.

اإليه املدعي  اإن غاية ما يهدف  وتاأ�شي�شًا على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث 

من دعواه اإلزام املدعى عليهما بقيمة دللة و�شم�شرة لقاء اإمتام �شفقة بيع الطائرتني 

بني  العالقة  كانت  وملا   ،).....( الأول  عليه  للمدعى  ال�شعودية  باخلطوط  اخلا�شة 

1429/12/29هـ،  بتاريخ   بينهما  املربم  العقد  الأ�شل  حيث  من  يحكمها  الطرفني 

ال�شعودية  اجلوية  عام اخلطوط  مدير  على خطاب  الدائرة  باطالع  الثابت  كان  وملا 

املت�شمن الرد على خطاب الدائرة رقم )2/6726( بتاريخ 1431/5/25هـ بخ�شو�س 

الطائرتني  بيع  �شفقة  اإمتام  لقاء  )ال�شم�شرة(  الو�شاطة  بعمولة  املدعي  مطالبة 

اخلا�شة باخلطوط ال�شعودية للمدعى عليه الأول ).....( والذي يفيد باأن اخلطوط 

ال�شعودية اتفقت مع جمموعة وميثلها رئي�س جمل�س اإدارتها على بيع طائرتني مببلغ 

اإجمايل )3.400.000( )ثالثة ماليني واأربعمائة األف دولر( وقد قدمت املجموعة 

مبلغ )340.000( )ثالثمائة واأربعني األف دولر( ما يعادل )10%( من اإجمايل املبلغ 

املتفق عليه اإل اأنها مل تلتزم ب�شداد باقي املبلغ يف املوعد املحدد لها ونظرًا لعدم التزام 
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.

املجموعة بال�شداد فقد مت اإلغاء التفاق الذي مت معها، وملا اأن املدعي مل يقدم ما يثبت 

دعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل رف�س الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برف�س الدعوى، وباإعالنه قرر املدعي وكالة عدم القناعة 

وقرر املدعى عليه وكالة القناعة به.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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رقم الق�ضية االبتدائية 3/16/ ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 147/د/جت/ 10 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6155/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 892/اإ�س/12 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/11/13هـ

عقد �ضم�ضرة- جعالة – و�ضاطة – تكييف العقد – اإعمال الكالم اأوىل من اإهماله 

– عمولة  – جتزئة  اجلعالة  عقد  يف  – ال�ضروط  االأجرة  ا�ضتحقاق  – �ضروط 

الو�ضاطة – ميني .

مطالبة املدعي اإلزام املدعى عليه بدفع  املتبقي من قيمة و�شاطته بني املدعى عليه و 

بني �شركة مقاولت يف م�شروع اإن�شاء مدر�شة و اإن�شاء ثكنات ع�شكرية .

1- دفع املدعى عليه باأن العقد �شراكة ولي�س و�شاطة- ثبوت الن�س يف العقد املربم 

بني طريف الدعوى على قيام املدعي بالو�شاطة وا�شتحقاقه ملبلغ ال�شم�شرة على �شكل 

دفعات من امل�شتخل�شات التي ي�شتلمها املدعى عليه من املقاول الرئي�س –اأثره- عدم 

�شحة الدفع و ثبوت اأن العقد و�شاطة ولي�س �شراكة .

–ثبوت عدم  العقد  املتبقية يف  املبالغ  املدعي  ا�شتحقاق  بعدم  عليه  املدعى  دفع   -2

تنفيذ املدعى عليه اإل جلزء فقط من امل�شروع وب�شبب �شدور قرار من اجلهة مالكة 

الو�شاطة  عقد  يف  الن�س  الباطن-  من  كمقاول  عليه  املدعى  اعتماد  بعدم  امل�شروع 

التي  امل�شتخل�شات  من  عمولته  على  املدعي  ح�شول  على  الدعوى  طريف  بني  املربم 

�شلمها له املدعى عليه .
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3- اأجرة ال�شم�شرة لها حكم اجلعالة فال ت�شتحق اإل باإمتام العمل دون اإبرامه فقط، 

ون�س الفقهاء على اأنه عند ف�شخ البيع فاإن ما ترتب عليه من اأجرة �شم�شرة ونحوها 

فاإنها ترد لنف�شاخ العقد، كما ن�س النظام على اأن الدلل هو من يتو�شط بني البائع 

الذي  املبلغ  �شوى  املدعي  ا�شتحقاق  عدم  ذلك-  اأثر  باأجرة-  البيع  لإمتام  وامل�شرتي 

ا�شتلمه من املدعى عليه بعد تنفيذه اجلزء الأول من امل�شروع وعدم اأحقيته يف باقي 

العمولة لعدم ح�شول املدعى عليه على اأي م�شتخل�شات اأخرى نتيجة عدم اعتماده 

كمقاول من الباطن.

مطالبة املدعي بعمولة الو�شاطة عن عقد امل�شروع الثاين الذي نفذه املدعى عليه من 

الباطن- ي�شرتط ل�شتحقاق الو�شيط لأجرته اأن يتم العمل حمل الو�شاطة عن طريقه 

املقاول  اإفادة  فقط-  اإبرامه  دون  وتنفيذه  العمل  متام  ي�شرتط  كما  ل�شعيه،  ونتيجة 

الرئي�س باأن التعاقد مع املدعى عليه يف م�شروع ).....( مت من دون و�شطاء واأن التعاقد 

كان مبا�شرة مع املدعى عليه كمقاول من الباطن- اإفادة اجلهة مالكة امل�شروع باأنه 

مل يتم ال�شتالم النهائي ومازال امل�شروع حتت التنفيذ- عدم تقدمي املدعي ما يثبت 

و�شاطته يف تعاقد املدعى عليه من الباطن لتنفيذ هذا امل�شروع  ورف�شه ميني املدعى 

عليه – موؤدى ذلك- رف�س الدعوى.

املادة )30( من نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 

1350/1/15هـ.
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تتح�شل وقائع هذه الدعوى ح�شبما تف�شح الأوراق بالقدر الالزم لإ�شدار هذا احلكم 

يف اأنه تقدم للمحكمة الإدارية بالدمام املدعي اأ�شالة )...( بالئحة ادعاء يخت�شم 

فيها املدعى عليه، قيدت ق�شية بالرقم امل�شار غليه اأعاله، ومت عقد عدة جل�شات، ففي 

جل�شة يوم الثالثاء املوافق 1427/10/16هـ ح�شر وكيل املدعي )...( واملدعى عليه 

اأ�شالة )...(، وب�شوؤال وكيل املدعي عن دعوى موكله اأجاب بقوله باأن موكلي �شاحب 

مكتب )...( للخدمات التجارية يقوم بالدللة والتو�شط لرت�شية م�شاريع على العمالء 

ومن بينهم املدعى عليه حيث مت التو�شط بينه وبني �شركة )...( للمقاولت يف م�شروع 

املدر�شة الواقعة بحي النخيل بالدمام ليقوم املدعى عليه بتنفيذ اأعمال من الباطن 

ريال   )642.600( و�شتمائة(  األفًا  واأربعني  واثنني  )�شتمائة  مبلغ  ملوكلي  وا�شتحق 

بالإ�شافة اإىل مبلغ )خم�شني األف( )50.000( ريال ك�شلفة للمدعى عليه يف اأعمال 

امل�شروع، كما مت التو�شط بني املذكورين لرت�شية م�شروع اآخر هو م�شروع اإن�شاء ثكنات 

ع�شكرية مبيناء راأ�س الغار الع�شكري مبحافظة اجلبيل وا�شتحق ملوكلي مبلغ )اأربعمائة 

وع�شرة  )مائة  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعى  وقام  ريال   )420.000( األف(  وع�شرين 

اآلف( )110.000( ريال وبقي ملوكلي مبلغ )ثالثمائة وع�شرة اآلف( )310.000( 

�شاحب   )...( عليه  املدعى  باإلزام  موكلي  عن  نيابة  اأطلب  ذلك  على  وبناًء  ريال، 

و�شتمائة(  واألفني  )مليون  مبلغ  ملوكلي  يدفع  باأن  للمقاولت   )...( موؤ�ش�شة 
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)1.002.600( ريال هذه دعوى موكلي، وب�شوؤال املدعى عليه عن اجلواب قال: فيما 

 )...( �شركة  وبني  بيني  تو�شط  فاملدعي  باملدر�شة  اخلا�س  الأول  امل�شروع  يخ�س 

للمقاولت ومن ثم دخل املدعي ك�شريك وفق العقد الذي اأرفقه وكيل املدعي املوؤرخ يف 

1425/4/17هـ وبناًء عليه قام املدعي بدفع مبلغ )خم�شني األف( )50.000( ريال 

 )...( �شركة  مع  الباطن  من  باأعمال  للقيام  الهدم  باأعمال  وقمت  بها  يدعي  التي 

وثالث  رياًل  ع�شر  واإحدى  ومائة  األفًا  واأربعون  واأربعة  )مائة  قدرها  دفعة  وا�شتلمت 

ريال،   )100.000( األف(  )مائة  منها  املدعي  وي�شتحق   )144.111.3( هلالت 

واأتبعتها )ع�شرة اآلف( )10.000( ريال وهو املبلغ الذي اأ�شار اإليه املدعي اأنه ا�شتلم 

منه من امل�شروع الثاين م�شروع اإن�شاء الثكنات الع�شكرية مبيناء راأ�س الغار باجلبيل، 

للمقاول  الباطن بالأعمال املوكلة  البنات رف�شت قيام مقاول من  اإدارة تعليم  اأن  اإل 

الرئي�س �شركة )...( للمقاولت املحدودة، وبذلت كل جهد مع املدعي واملقاول الرئي�س 

اإل اأن تلك اجلهود باءت بالف�شل حتى هذا التاريخ، اأما امل�شروع الثاين فلم يكن للمدعي 

اأي دور يف تر�شيه علّي وقد طلب املدعي باأن يدخل معي �شريكًا اإل اأنه مل يربم اأي اتفاق 

ب�شاأن م�شروع الثكنات الع�شكرية يف اجلبيل طلب رد الدعوى وقدم مذكرة من ثالث 

�شفحات اأعطى وكيل املدعي ن�شخة منها، طلب مهلة للرد وبجل�شة يوم الأحد املوافق 

املدعي  وكيل  اأعطى  �شفحات  ثالث  من  مذكرة  املدعي  وكيل  قدم  1428/2/21هـ 

ن�شخة منها، طلب مهلة للرد. وبجل�شة يوم الأحد املوافق 1428/2/21هـ قدم وكيل 

�شحيح،  غري  عليه  املدعى  ذكره  ما  اأن  ت�شمنت  �شفحات  ثالث  من  مذكرة  املدعي 
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فامل�شروع الأول م�شروع وزارة الرتبية والتعليم توقف املدعى عليه عن العمل ملدة ثالثة 

اأ�شهر نظرًا لوجود مياه جوفية ظهرت يف اأثناء احلفر وبال�شغط على املقاول الرئي�س 

بعد  املدعى عليه  املياه من جانب  ب�شحب  تكليف �شركة متخ�ش�شة  �شركة )...( مت 

موافقة املقاول الرئي�س مرفق ما يدل على ذلك، ثم اإن املدعى عليه ا�شتمر يف عمل 

امل�شروع، ومل يتم �شحبه منه، ومل ي�شتلم موكلي ن�شيبه من عملية �شفط املياه واإزالة 

اآلف(  وع�شرة  )مائة  مبلغ  عليه  املدعى  من  ا�شتلم  قد  موكله  اأن  واأكد  املباين، 

)110.000( ريال كدفعة من م�شتحقاته، كما اأكد اأن التعاقد مع املدعى عليه هو عقد 

بني  عقد  فيوجد  الع�شكرية  الثكنات  م�شروع  اأما  �شراكة.  عقد  ولي�س  ومتويل  ت�شويق 

موكلي واملدعى عليه بتاريخ 1426/1/3هـ وموكلي هو من قام بت�شليم املدعى عليه 

جدول الكميات للم�شروع وهو من تفاو�س مع �شركة )...( املقاول الرئي�س وهو من قام 

مبراجعة اإدارة ال�شتخبارات بالقوات امل�شلحة بالريا�س لإخراج الت�شاريح للمدعى 

من  موقعني  عقدين  واأرفق  �شحيحة  الدعوى  حمل  العقود  اأن  واأكد  وعمالته،  عليه 

املدعى عليه اأحدهما على مطبوعاته وختمه. وبجل�شة يوم الأحد املوافق 1428/5/3هـ 

قدم املدعى عليه مذكرة من ثالث �شفحات ت�شمنت اأوًل: فيما يخ�س مطالبة املدعي 

ت�شويق ومتويل  بالدمام فقد مت توقيع عقد  النخيل  بعمولته عن م�شروع مدر�شة حي 

بيني وبني املدعي يلتزم مبوجبه املدعي على تر�شية بع�س امل�شاريع لتنفيذها من قبلي 

كمقاول رئي�س اأو مقاول من الباطن مع التزامه كذلك بتمويل امل�شروع مببلغ )خم�شني 

األف( )50.000( ريال يتم �شدادها من الدفعة الأخرية للم�شروع على اأن يتم توقيع 
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ملحق العقد خا�س بكل م�شروع على حدة يو�شح فيه حجم امل�شروع وم�شاحته و�شعر 

وذلك  للعقد  ملحق  توقيع  مت  فقد  وبالفعل  طرف،  كل  ن�شيب  حتديد  ثم  ومن  املرت 

 )...( �شركة  من  الباطن  من  مقاوًل  ب�شفتي  بالدمام  النخيل  حي  مدر�شة  لإن�شاء 

بو�شفها املقاول الرئي�س للم�شروع على اأ�شا�س �شعر املرت )ت�شعمائة وثمانني( )980( 

ريال للمرت مت تق�شيمها بيني وبني املدعي على اأ�شا�س )ثمامنائة( )800( ريال للمرت 

يل اأنا كمقاول من الباطن و)مائة وثمانني( )180( ريال للمدعي عن كل مرت مربع يف 

املدعي  فاإن  مربعًا  مرتًا   )3570( هي  الإجمالية  امل�شروع  م�شاحة  اأن  ومبا  امل�شروع، 

ي�شتحق عنها مبلغًا وقدره )�شتمائة واثنان واأربعون األفًا و�شتمائة )642.600( ريال. 

)وهذا املبلغ كما ل يخفى على ف�شيلتكم هو حا�شل �شرب مائة وثمانني ريال للمرت 

ن�شبة املدعي يف عدد 3570 مرتًا هي امل�شاحة الإجمالية للم�شروع وهو عينه املبلغ الذي 

اأن ما ي�شتحقه املدعي  يطالبني املدعي ب�شداده نظري ما ي�شميه عمولة و�شاطة( اأي 

حم�شوب على اأ�شا�س �شعر املرت املربع وقد ن�س يف التفاق يف امللحق امل�شار اإليه اأن 

املدعي ي�شتحق )مائة األف( )100.000( ريال فقط فور ا�شتحقاقي للدفعة الأوىل 

من املقاول الرئي�س على اأن ت�شدد بقية م�شتحقاته على دفعات متنا�شبة وبعد ا�شتالمي 

لقيمة كل م�شتخل�س، وقد قمت بت�شليم املدعي مبلغًا وقدره )مائة األف( )100.000( 

ريال وهي ن�شيبه ح�شب التفاق كدفعة اأوىل واتبعته بدفعة ثانية بلغت قيمتها )ع�شرة 

اآلف( )10.000(  ريال، بعد ذلك توقف العمل بامل�شروع لأكرث من ثالثة اأ�شهر بطلب 

من وزارة الرتبية والتعليم مالكة امل�شروع اإىل اأن مت �شحب امل�شروع مني نهائيًا حيث اإن 
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املقاول  واألزموا  الباطن  من  مقاولني  بوا�شطة  امل�شروع  تنفيذ  على  توافق  مل  الوزارة 

الرئي�س للم�شروع –�شركة )...( - بتنفيذ امل�شروع بنف�شه وعند توقف امل�شروع كنا قد 

)مائة  وقدره  مبلغًا  مبوجبها  ت�شلمت  امل�شروع  من   )%12( فقط  العمل  من  اأجنزنا 

رياًل وثالث هلالت( )144.111.3( وعليه  واأحد ع�شر  األفًا ومائة  واأربعون  واأربعة 

فاإن مطالبة املدعي مبا يطلق عليه )عمولته عن التو�شط بيني وبني �شركة )...( يف 

تر�شية م�شروع املدر�شة بحيل النخيل بالدمام( ل اأ�شا�س لها من ال�شحة ودون وجه 

حق لتوقف امل�شروع كما اأو�شحت ول�شبب خارج عن اإرادتي ول يد يل فيه حيث اإنني 

لي�شت مبلغًا  اأن )عمولة املدعي(  الرئي�س ومبا  املقاول  الباطن مع  مرتبط بعقد من 

م�شتحقة  عمولته  واإمنا  الرئي�س  املقاول  مع  العقد  توقيع  مبجرد  ي�شتحقه  مقطوعًا 

مبوجب ما اأجنز من اأعمال لأنها حم�شوبة وفقًا للمرت املربع املنفذ فعليًا من قبلي فهو 

وبعد  اأعمال  من  بالفعل  اإجنازه  مت  ما  بقدر  اإل  �شيئًا  عمولته  من  ي�شتحق  ل  بالتايل 

ملحق  يف  ورد  اأنه  كما  اآنفًا.  ذلك  اأو�شحت  ح�شبما  امل�شتخل�شات  لقيمة  ا�شتالمي 

التفاق اخلا�س بتنفيذ م�شروع مدر�شة حي النخيل بالدمام امل�شار اإليه �شابقًا عبارة: 

اأن العالقة  )وتوزع احل�ش�س على ال�شركاء كالتايل...( ومن هنا يت�شح لف�شيلتكم 

كيفية  على  الن�س  اأن  بدليل  ومتويل  ت�شويق  عالقة  تكون  اأن  قبل  �شراكة  عالقة  هي 

�شريك  اأي  على  يجري  ما  اأن  تعني  ال�شراكة  عالقة  فاإن  وبالتايل  احل�ش�س  تق�شيم 

منهما ين�شحب بال�شرورة على ال�شريك الآخر ومطالبة ال�شريك بن�شيبه كاماًل من 

امل�شروع الذي توقف وان�شحب منه ال�شريك الآخر ت�شبح غري منطقية ول �شند لها من 
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األف(  اأما مطالبة املدعي مببلغ وقدره )خم�شون  ثانيًا:  اأو نظام ويتعني ردها.  �شرع 

)50.000( ريال: فقد مت التفاق بيني وبني املدعي يف العقد املربم بيننا وكذلك يف 

ملحق العقد اأن يقوم هو بدفع مبلغ وقدره )خم�شون األف( )50.000( ريال كم�شاهمة 

وجتهيز  احلفر  عمليات  لإجناز  للم�شروع  ت�شلمنا  فور  تدفع  امل�شروع  متويل  يف  منه 

من  الأخرية  الدفعة  من  املبلغ  ذلك  �شداد  يتم  اأن  املقابل  يف  ال�شرط  وكان  الأر�س 

امل�شروع اأي بعد ت�شليم امل�شروع الت�شليم النهائي وبعبارة اأخرى اأن �شداد ذلك املبلغ 

موقوف على �شرط وهو قيامي بت�شليم امل�شروع وا�شتالم الدفعة الأخرية منه، ومبا اأن 

امل�شروع قد توقف ومت �شحبه مني ب�شبب خارج عن اإرادتي ول يد يل فيه فبالتايل مل 

يعد هنالك ت�شليم نهائي ول دفعة اأخرية فلم يتحقق ال�شرط وبالتايل ت�شقط املطالبة 

حالًل(  حرم  اأو  حرامًا  اأحل  ما  اإل  �شروطهم  على  )وامل�شلمون  �شرطها  توافر  لعدم 

و�شداد املبلغ يرتبط بالدفعة الأخرية وجودًا وعدمًا فاإن وجدت �شحت املطالبة ووجب 

الدفع واإن مل توجد مل جتز املطالبة بها، كما اأنه مل ين�س يف التفاق على اأن هذا املبلغ 

هو مبثابة الدين الذي يجب علي �شداده عند طلب املدعي له وبالتايل ومبا اأن املدعي 

يعترب �شريكًا يف امل�شروع، ومبا اأن امل�شروع توقف فال وجه للمطالبة بذلك لأنني قد 

الأ�شيل  واللتزام  مالكته  قبل  �شحبه من  املبلغ جراء  اأ�شعاف هذا  اأ�شعاف  خ�شرت 

الذي يقع على املدعي مبوجب العقد هو )تر�شية امل�شروع علّي كمقاول رئي�س اأو مقاول 

من الباطن ح�شبما توؤهلني خرباتي العملية وتوافق عليها تلك اجلهات( طبقًا للفقرة 

تنفيذ  ال�شروع يف  اتفاق واحد مت مبوجبه  اإل  اأنه ل يوجد  واأكد  العقد.  )1- 1( من 
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م�شروع مدر�شة النخيل وتوقف امل�شروع وبعد اأن ا�شتلم املدعي عنه مبلغًا وقدره )مائة 

وع�شر اآلف( )110.000( ريال مع العلم وكما اأو�شحت �شابقًا اأنني مل اأت�شلم نظري 

ما قمت به من اأعمال يف ذلك امل�شروع �شوى مبلغ وقدره )مائة واأربعة واأربعون األفًا 

ومائة واأحد ع�شر رياًل وثالث هلالت( )144.111.3(. اأما ما ي�شميه املدعي اتفاقًا 

ب�شاأن م�شروع الثكنات الع�شكرية باجلبيل، فهذا غري �شحيح حيث اإنه ل يعتد به كونه 

الطرفني  من  لكل  التجارية  الغرف  من  م�شادقته  تتم  ومل  خمتوم  وغري  موقع  غري 

�شحيحًا حيث جرى  يدعيه  ما  كان  اإن  التفاق  ذلك  اأ�شل  اإبراز  املدعي  من  واأطلب 

العرف يف العقود باأن يتم حترير كل عقد من ن�شختني اأ�شليتني بيد كل طرف ن�شخة 

اأ�شلية فاإن كان املدعي يعتقد اأن لديه حقًا مبوجب اأي اتفاق بيننا فعليه اإبراز اأ�شل 

ذلك التفاق موقعًا وخمتومًا من كال الطرفني وم�شادقًا عليه من الغرفة التجارية 

املوافق  الثنني  يوم  وبجل�شة  الدعوى.  رد  وطلب  الأول،  التفاق  يف  احلال  هو  كما 

1429/7/25هـ قرر اأطراف الدعوى اأنه بالن�شبة مل�شروع الثكنات الع�شكرية اأن )...( 

)...(هذه  وا�شتلم   )...( اإىل  الع�شكرية  الثكنات  م�شروع  م�شتندات  جميع  اأر�شل 

امل�شتندات هذا ما اأقر به الطرفان كما قرر وكيل )...( باأن موكله وقع العقد واأمته مع 

�شركة )...( يف مو�شوع الثكنات الع�شكرية التي قدمها له )...( واأ�شاف عن )...( 

باأن العقد املبدئي مع )...( مل يتم التفاق عليه واأن التفاقية الأ�شا�شية املوقعة من 

الطرفني هي املوؤرخة يف 1425/4/17هـ وقد ن�شت يف البند الثاين الفقرة اخلام�شة 

اأن يتم حترير ملحق عقد لكل م�شروع �شيتقدم به )...( وحيث اإن م�شروع  اآلية  اإىل 
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الثكنات ل يوجد له ملحق مت التوقيع عليه مع )...( ب�شبب اخلالف مع )...( بقيمة 

الأمتار مع )...( دّلنا على امل�شروع وتقدميه امل�شتندات وقيام موكلي بالتوقيع واإمتام 

العمل مع �شركة )...(، وبعر�شه على )...( املدعي قرر �شحة اأ�شل التفاقية ال�شم�شرة 

املوؤرخة يف 2004/8/4م املوؤرخة يف بدايتها يف 1425/4/17هـ املوافق 2004/6/5م 

وذكر باأن ما دفع به وكيل املدعى عليه ل يوجد له ملحق خا�س بالثكنات الع�شكرية 

موقع من )...(، واأبرز �شورة من العقد املوؤرخ يف 2005/4/6م وبعر�س هذا امللحق 

على  التوقيع  �شحة   )...( وكيل  قرر  2005/4/6م  يف  املوؤرخ   )...( من  عليه  املوقع 

الإ�شارة عليه وبعر�شه  التي مت عليها  اإليه ولكن م�شروطًا باملالحظات  امللحق امل�شار 

املعدلة  املالحظات  فيه  مبا   )...( من  املوقع  امللحق  على  موافقته  قرر   )...( على 

انتهاء  اإثبات  الدعوى  اأطراف  من  الدائرة  طلبت  اجلل�شة  هذه  نهاية  ويف  للملحق، 

موؤ�ش�شة  )...( من اأعمالها يف الثكنات الع�شكرية مع �شركة )...( وبجل�شة يوم الثنني 

وافية عن  باإجابة  الدائرة  بتزويد  املدعى عليه  وكيل  التزم  املوافق 1429/11/19هـ 

م�شاألة انتهاء م�شروع الثكنات الع�شكرية الواقع يف راأ�س الغار علمًا باأن هذا اللتزام 

يعترب من وكيل املدعى عليه للمرة الثانية كما قرر املدعي اأنه ل ي�شتطيع معرفة هل 

امل�شروع انتهى اأو ل، كما قرر اأطراف الدعوى باأن التفاق على امللحق كان يف جممله 

متفق عليه قبل اأن يبداأ املدعى عليه بامل�شروع �شوى بع�س التعديالت التي قام املدعي 

التعديالت  هذه  على  يرد  مل  عليه  املدعى  اأن  اإل  بها  عليه  املدعى  وتزويد  بتعديلها 

وا�شتمر بعدم الرد حتى بداأ امل�شروع، وبقي املدعى عليه على موقفه يف عدم الرد حتى 
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على  وافق  باأنه  املدعي  ذكر  كما  الدعوى،  اأطراف  قرره  ما  اجلل�شة هذا  تاريخ هذه 

وبعر�س  امل�شروع  بدء  قبل  بذلك  عليه  املدعى  واأبلغ  التعديالت  دون هذه  امللحق من 

ذلك على وكيل املدعى عليه ذكر باأن هذا الكالم غري �شحيح ف�شاألت الدائرة املدعي 

هل لديه بينة على جملته الأخرية فاأجاب باأنه ل يوجد لديه بينة لكون املوافقة حدثت 

هاتفيًا وطلب ميني املدعى عليه يف حالة اإنكاره ذلك، واأكدت الدائرة على وكيل املدعى 

عليه بالإجابة عما التزم به للمرة الثانية و�شوؤال موكله والتاأكد مما ذكره املدعي، كما 

طلب املدعي تزويده بخطاب موجه اإىل القوات البحرية يف اجلبيل وطلب مهلة للتاأكد 

من ا�شم اجلهة التي يريد خماطبته لالإفادة عن انتهاء امل�شروع ومالب�شاته، ويف جل�شة 

يوم الأحد املوافق 1430/3/4هـ اأطلعت الدائرة اأطراف الدعوى على ما وردها من 

بتاريخ   )73/14/5( رقم  البحرية  القوات  ومرافق  من�شاآت  و�شيانة  ت�شغيل  اإدارة 

م�شادقتهما  قررا  اخلطاب  هذا  على  الدعوى  اأطراف  اإطالع  وبعد  1430/1/8هـ 

و�شحة ما جاء فيه من اأن امل�شروع مل ينتهى وبقي من قيمته )10%( كما اأ�شاف وكيل 

املدعى عليه باأنه بالن�شبة مل�شمون التفاقية التي يدعي فيها املدعي جميعها قد نفذت 

ما عدا امل�شجد الواقع يف راأ�س الغار كما ا�شتلمنا كامل قيمة العقد ما عدا قيمة م�شروع 

امل�شجد والذي ميثل ما يقارب من )10%( من اإجمايل م�شروع العقد، كما اأن موكلي 

على ا�شتعداد للح�شور اأمام الدائرة لأداء اليمني على اأن موكلي مل يوافق على العقد 

اأن  اإثبات  على  القادمة  باجلل�شة  األتزم  اأنني  كما  الدعوى  هذه  املدعي يف  مع  املربم 

العالقة التي بني موكلي وبني املدعي على فر�س ثبوتها هي عالقة �شراكة وبعد اإثبات 
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هذه العالقة التي بني موكلي وبني املدعي على فر�س ثبوتها هي عالقة �شراكة وبعد 

اإثبات هذه العالقة �شاأقدم تقريرًا حما�شبيًا يثبت خ�شارة موكلي على هذا امل�شروع كما 

التزم وكيل املدعي بتقدمي مذكرة ختامية يف اجلل�شة القادمة يح�شر فيها طلباته. 

املدعي مذكرة من �شفحتني  وكيل  قدم  املوافق 1430/4/5هـ  الأربعاء  يوم  وبجل�شة 

�شاحبها  يف  ممثلة  للمقاولت   )...( موؤ�ش�شة  مع  التعاقد  ملوكلي  �شبق  اأنه  ت�شمنت 

يف  املوؤرخ  وملحقه  1425/4/17هـ  يف  املوؤرخ  ومتويل  ت�شويق  عقد  مبوجب   ،)...(

2004/10/28م بعد التو�شط بينه وبني �شركة )...( للمقاولت على اأن يقوم املدعى 

ماليني  )ثالثة  قدرها  اإجمالية  بقيمة  بالدمام  النخيل  حي  يف  مدر�شة  باإن�شاء  عليه 

واأربعمائة وثمانية وت�شعون األفًا و�شتمائة( ريال )3.498.600(  يدفع منها املدعى 

عليه للمدعي مبلغ وقدره )�شتمائة واثنان واأربعون األفًا و�شتمائة( ريال )642.600( 

األف( )50.000( ريال  اإن املدعي/ قام بدفع مبلغ )خم�شون  اأتعاب تو�شط، وحيث 

للمدعى عليه كتمويل مبوجب �شند قب�س رقم )209( بتاريخ 2004/10/28م على اأن 

يعاد هذا املبلغ عند ا�شتالم الدفعة الأخرية من قيمة امل�شروع لي�شبح اإجمايل املبلغ 

و�شتمائة(  األفًا  وت�شعون  واثنان  )�شتمائة  التجارية  للخدمات   )...( ملكتب  امل�شتحق 

 )...( و�شركة  اأعاله  املذكورين  بني  موكلي  تو�شط  ثم  ريال،   )692.600( ريال 

للمقاولت على اأن تقوم موؤ�ش�شة )...( باإن�شاء ثكنات ع�شكرية وم�شجد مبيناء راأ�س 

الغار الع�شكري مبحافظة اجلبيل بقيمة اإجمالية للمدعى عليها موؤ�ش�شة )...( مببلغ 

رياًلُ  رياًل )10.004.717(  و�شبعة ع�شر(  و�شبعمائة  اآلف  واأربعة  )ع�شرة ماليني 
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ا�شتحق للمدعي منها مبلغ )اأربعمائة وع�شرون األف( )420.000( ريال �شدد منها 

للمدعي  ويتبقى  ريال   )110.000( اآلف(  وع�شرة  )مائة  مبلغ   )...( عليه  املدعى 

مبلغ )ثالثمائة وع�شرة اآلف( )310.000( رياًل وحيث اإن املدعى عليه مل ي�شدد اأي 

جلميع  موكله  با�شتالم  اأقر  عليه  املدعى  وكيل  اإن  وحيث  عليه  امل�شتحقة  املبالغ  من 

املبالغ امل�شتحقة له من �شركة )...(مقابل تنفيذ امل�شاريع املتفق عليها معهم ما عدا 

ن�شبته )10%( عن قيمة عملية اإن�شاء امل�شجد ح�شب ما ذكره وكيل املدعى عليه. اأطلب 

التجارية  للخدمات   )...( مكتب  �شاحب  ملوكلي  امل�شتحقة  املبالغ  باإجمايل  احلكم 

وقدرها )مليون واألفان و�شتمائة( )1.002.600( ريال بالإ�شافة لن�شبة )20%( من 

يف  موكلي  بحق  الحتفاظ  مع  الدعوى  متابعة  وم�شاريف  اأتعاب  به  املحكوم  املبلغ 

الرجوع على املدعى عليه يف اأي حقوق اأخرى مبوجب العقود املوقعة معهم وملحقاتها. 

كما قدم وكيل املدعى عليه مذكرة من �شفحتني ت�شمنت: اأوًل: اإن طبيعة العالقة بني 

موكلتي واملدعي هي عالقة �شراكة ولي�شت ت�شويقًا اأو و�شاطة كما يزعم املدعي وكما 

متت الإ�شارة اإىل ذلك يف م�شمى العقد، حيث اإن القاعدة الفقهية تقول: )العربة يف 

تتمثل  الطرفني  بني  ال�شراكة  وهذه  واملباين(  لالألفاظ  ل  واملعاين،  للمقا�شد  العقود 

ح�شته يف ال�شراكة بينما تقوم موكلتي باإجناز العمل مبا متلكه من اإمكانيات مادية 

بني  امل�شاريع  هذه  من  العائد  اقت�شام  يتم  اأن  على  املجال  هذا  يف  وخربات  وب�شرية 

الطرفني بالن�شب التي حتدد بينهما يف ملحق العقد وذلك ح�شب العدد الكلي لالأمتار 

العقد  هذا  من  واملرجوة  املق�شودة  الأطراف  نية  ظهرت  وقد  م�شروع،  لكل  املربعة 
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وا�شحة وجلية من خالل ملحق العقد اخلا�س مب�شروع مدر�شة حي النخيل بالدمام 

والتي اأو�شحت اأن الق�شد من العقد هو ال�شراكة ولي�س )الت�شويق والتمويل( حيث جاء 

الن�س على ما يلي: )... وتوزع احل�ش�س على ال�شركاء كالتايل...( ومن هنا يت�شح 

متقابلة  التزامات  على  تقوم  الطرفني  بني  �شراكة  العالقة هي عالقة  اأن  لف�شيلتكم 

وجمددة مبوجب العقد وتكمل مبلحق له يوقع عليه الطرفان. ثانيًا: حتى هذه العالقة 

القائمة على ال�شراكة مل تثبت فيما يخ�س م�شروع الثكنات الع�شكرية باجلبيل. ثم اإن 

ال�شروط  العقد امل�شمى )عقد ت�شويق ومتويل( املوقع بني موكلتي واملدعي ن�س على 

والأحكام املنظمة للتعامل فيما بينهما، �شاأنه يف ذلك �شاأن كافة العقود والتفاقيات 

اإبرام تلك  التي جتيء مت�شمنة كافة ما يتفقان عليه وتكون معربة عن رغبتهما من 

العقود فقد ن�س البند )2-2( من العقد امل�شار اإليه على ما يلي: )يقوم مكتب )...( 

للخدمات التجارية بدفع مبلغ وقدره )خم�شون األف( )50.000( ريال للطرف الثاين 

التاأ�شي�س  لتغطية م�شاريف  م�شروع  كل  بداية  كتمويل من  للمقاولت   )...( موؤ�ش�شة 

املقاول  من  املطلوبة  املوا�شفات  ح�شب  احلفر  اأعمال  يف  البدء  والتجهيز  والت�شغيل 

الرئي�شي( كذلك ن�س البند )5-2( من ذات العقد على ما يلي: )اتفق الطرفان باأن 

يتم حترير ملحق من هذا العقد لكل م�شروع يتم فيه تو�شيح م�شاحات امل�شروع وقيمة 

املرت املربع املوافق عليه يف عر�س الأ�شعار للمقاول الرئي�س وح�شة كل طرف بالأرقام 

لكل م�شروع(. كذلك ين�س البند )6-2( من العقد امل�شار اإليه على ما يلي: )ي�شري 

هذا العقد وجميع �شروطه على كل م�شروع متفق عليه بني الطرفني �شواء كانت مدر�شة 
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الثاين من الطرف الأول(. قد مت  اأو خالفه مت ت�شويقها ومتويلها وت�شليمها للطرف 

بالدمام  النخيل  حي  مدر�شة  باإن�شاء  واخلا�س  الأول  العقد  ملحق  على  ذلك  تطبيق 

حيث متت الإ�شارة يف �شدر ملحق العقد اإىل اأن هذا امللحق مت حتريره ح�شب ما ن�س 

عى ذلك البند )6-2( واملق�شود منه البند )5-2( واخلا�س بتحرير ملحق عقد لكل 

م�شروع كما قام املدعي بدفع مبلغ وقدره )خم�شون األف( )50.000( ريال كتمويل 

للم�شروع اإنفاذًا للبند )3-2( من العقد امل�شار اإليه وجرى حتديد ح�شة املدعي مببلغ 

وقدره )642.600( ريال بواقع )180( ريال عن املرت املربع مقابل )2.856.000( 

اأن مت التفاق مع املقاول الرئي�س  متثل ح�شة موكلتي بواقع )800( ريال للمرت بعد 

على اأ�شا�س املرت املربع هو )980( ريال، وهذا عينه ما اأوجبه البند )5-2( من العقد. 

)عقد  امل�شمى  للعقد  اأثرًا  جند  مل  فاإننا  باجلبيل  الع�شكرية  الثكنات  م�شروع  يف  اأما 

ت�شويق متويل( وذلك لعدة اأ�شباب نوجزها فيما يلي: 1- مل يتم حترير ملحق العقد 

لتت�شح امل�شاحات والكميات للم�شروع وحتديد الن�شب وح�شة كل �شريك و�شعر املرت 

املربع. 2- مل يقم املدعي بدفع مبلغ التمويل املتفق عليه عند بداية كل م�شروع واملحدد 

بــ)خم�شني األف( )50.000( ريال والتي متثل ح�شته من ال�شراكة. 3- عدم توقيع 

املدعي على ملحق العقد يعني عدم موافقته على امل�شروع ويك�شف بجالء عدم رغبته 

يف الدخول فيه حيث كان اإقراره لدى الدائرة املوقع باأن التفاق مل يوقع بني الطرفني 

لأن موكلتي املدعى عليها مل توافق على التعديالت التي اقرتحها املدعي على م�شودة 

العقد املر�شلة بالفاك�س، والعر�س املر�شل من موكلتي يعترب اإيجابًا يجب اأن يقرتن به 
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تعديالت على ذلك  باإجراء  املدعي  قيام  اأما  ال�شحيح  باملعنى  يكون عقدًا  قبول كي 

الإيجاب فهذا يعني رف�شه من قبله وبالتايل ي�شقط هذا الإيجاب الذي مل ي�شادف 

قبوًل وتعترب هذه التعديالت مبثابة اإيجاب جديد لبد اأن يقرتن به قبوًل من موكلتي 

يف جمل�س العقد حتى ي�شبح العقد منتجًا لآثاره النظامية لكن ذلك مل يحدث وبالتايل 

فالتفاق مل يتم وهو ما يعني عدم ترتيب اأية اآثار اأو التزامات على موكلتي بناًء عليه 

واأطلب رد دعوى املدعي وب�شوؤال طريف الدعوى عن ح�شر طلباتهم، اأفاد وكيل املدعي 

واألفان  )مليون  قدره  مببلغ  الدعوى  بالئحة  جاء  فيما  طلبه  يح�شر  اأنه   /)...(

و�شتمائة( )1.002.600( ريال اأما وكيل املدعى عليه / )...( فيح�شر طلبه يف رد 

اأجاب مبذكرة  الدعوى، وب�شوؤال وكيل املدعى عليه عن �شحب م�شروع عقد املدر�شة 

مكونة من ورقتني بها ثالث مرفقات مل تخرج عما �شبق واأن اأفاد به، وبعر�س ذلك 

على وكيل املدعية قال: لي�س يف مذكرة املدعى عليها ما يثبت �شحب امل�شروع بل هي 

ورقة  من  مذكرة  املدعية  وكيل  قدم  ثم  عليها،  املدعى  من  �شادرة  عامة  خماطبات 

واحدة تت�شمن اإجمايل املبالغ التي حت�شل عليها املدعى عليه من م�شروع عقد املدر�شة 

وقد اأرفق مبذكرته هذه امل�شتندات، والتي تثبت ا�شتالم املدعى عليه للمبالغ املو�شحة 

باملذكرة، وهذه امل�شتندات �شادرة من �شركة )...( التي تعاقدت معها املدعى عليه، 

موكله،  ملراجعة  ا�شتمهل  عليه  املدعى  وكيل  على  ومرفقاتها  املذكرة  هذه  وبعر�س 

وب�شوؤال وكيل املدعية عن طلبه ميني املدعى عليه ب�شاأن عقد الثكنات الع�شكرية والتي 

طلبها بتاريخ 1429/11/19هـ قال: ل اأرغب بيمني املدعى عليه بهذا العقد، وعليه مت 
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تاأجيل نظر الدعوى لإح�شار اإجابة املدعى عليه وكذا حل�شور الأ�شالء. وبجل�شة يوم 

�شفحات  اأربع  من  مذكرة  عليه  املدعى  وكيل  قدم  1431/11/3هـ  املوافق  الثنني 

الباطن، ومت  اإدارة الرتبية والتعليم رف�شت اعتماد موكلي كمقاول من  اأن  ت�شمنت: 

اإلغاء العقد املوقع بني موكلي و�شركة )...( وا�شتبدل بعقد جديد يف 1426/2/20هـ 

املوافق 2005/3/30م تقوم فيه موكلي باأعمال م�شنعية العظم فقط مقابل )160( 

الطرفني  من  عليها  موقعًا  العقد  ذلك  من  �شورة  )اأرفق  باملواد  املربع  للمرت  ريال 

وم�شادقًا عليها من التجارية يف كل من الريا�س واملنطقة ال�شرقية( وبرفقه خطاب 

للقيام  موكلتي  على  املوافقة  فيه  يطلبون  بال�شرقية  التعليم  اإدارة  اإىل   )...( �شركة 

باأعمال م�شنعية العظم كاملة للم�شروع( اأي اأنه وحتى تاريخ هذا اخلطاب واملوؤرخ يف 

1426/3/4هـ مل يتم اعتماد موكلي كمقاول من الباطن. ثم اإنه مل تتم كذلك املوافقة 

على موكلتي كمقاول من الباطن. ثم اإنه مل تتم كذلك املوافقة على موكلي كمقاول من 

الباطن لتنفيذ اأعمال العظم فقط وقدم موكلي خطابًا ل�شركة )...( بذلك وتعلن فيه 

اإزالة  اأن موكلي مل ينفذ من هذا امل�شروع �شوى  ان�شحابها عن امل�شروع وعليه يت�شح 

املباين القدمية )وهذا البند خارج العقد( وبدء عمليات احلفر ومت اإيقافه عن العمل 

رياًل  وت�شعون  و�شتة  ت�شعمائة  و  األفًا  وت�شعون  )�شتة  وقدره  مبلغًا  ذلك  عن  وا�شتحق 

واثنان واأربعون هللة( )96.996.42( ا�شتلمه مبوجب ال�شيك رقم )5475( امل�شحوب 

على البنك الأهلي التجاري، ومل ي�شتلم موكلي بعد هذا املبلغ رياًل واحدًا من �شركة 

)...( ول من اإدارة التعليم بال�شرقية ل�شبب ب�شيط وهو اأنه مت �شحب امل�شروع منه ومل 
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يعد له عالقة به، اأما الرد على ما قدمه املدعي بالن�شبة للم�شتند ال�شادر عن �شركة 

)...( للمقاولت عبارة عن مذكرة داخلية وهو جمرد تفوي�س لق�شم املالية بال�شركة 

بالدفع ول يفيد الدفع الفعلي اأو متامه لأن الدفع ل يتم اإل نقدًا اأو ب�شيك من خالل 

الإيداع املبا�شر يف احل�شاب وجميع املرفقات التي تكبد املدعي عناء جمعها واإرفاقها ل 

به  اأقرت  ما  واأما  ريال   )96.996.42( وقيمته  اإليه  امل�شار  ال�شيك  �شوى  ذلك  تفيد 

�شركة )...( على نف�شها ومبوجب خطابها املوؤرخ يف 2010/7/13م باأنه مل يتم اعتماد 

موكلتي كمقاول من الباطن من قبل اإدارة امل�شاريع وال�شيانة )اإدارة الرتبية والتعليم 

ن�س  على  ا�شتنادًا  املدعي  ادعاءات  يدح�س  اخلطاب  هذا  فاإن  وبالتايل  بال�شرقية( 

القاعدة الفقهية "ل عربة بالدللة يف مقابلة الت�شريح" اأما امل�شتندات اأو امل�شتخل�شات 

ال�شادرة عن اإدارة الرتبية والتعليم فهي ل تعني املدعى عليه يف �شيء لأنها مطالبات 

مرفوعة من قبل املقاول �شركة )...( ول حتمل ا�شم املدعى عليه اأو توقيعًا منه اأو من 

اإثباتها غري متعلقة بالدعوى ولي�شت منتجة فيها وبالتايل  الواقعة املراد  ميثله وهذه 

فهي غري مقبولة، حيث ن�شت املادة )97( من نظام املرافعات ال�شرعية على ما يلي: 

اأثناء املرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها  اإثباتها يف  اأن تكون الوقائع املراد  )يجب 

جائزًا قبولها �شرعًا( وما قدمه املدعي غري ذلك لأن فيه اإثبات باأن هذه امل�شتخل�شات 

فيما  اأما  موكلتي.  بوا�شطة  ولي�س   )...( �شركة  بوا�شطة  مبالغها  وا�شتالم  دفعها  مت 

فحري  الع�شكرية  اجلبيل  ثكنات  م�شروع  عن  مب�شتحقاته  املدعي  مطالبة  يخ�س 

ميني  رف�س  قد  اأنه  كما  لها  ا�شتحقاقه  يثبت  ملا  املدعي  تقدمي  لعدم  عنها  باللتفات 
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املدعى عليه وكان ذلك يف اجلل�شة املنعقدة بتاريخ 1431/7/25هـ لذا نلتم�س رد دعوى 

املدعي. وبجل�شة يوم الأربعاء 1431/11/26هـ تلت الدائرة على املدعي املح�شر املوؤرخ 

بتاريخ 1431/7/25هـ ب�شاأن عر�س طلب اليمني على وكيل املدعي من املدعى عليه 

واأفاد موكله بعدم رغبته بيمني املدعى عليه فوافق املدعي اأ�شالة على ما اأفاد به وكيله 

من  الدائرة  وطلبت  الع�شكرية،  الثكنات  عقد  ب�شاأن  عليه  املدعى  بيمني  رغبته  بعدم 

املدعى عليه اأ�شل اخلطاب ال�شادر من �شركة )...( للمقاولت املوؤرخ يف 2010/7/13م 

)اإدارة  وال�شيانة  امل�شاريع  اإدارة  قبل  من  عليها  املدعى  اعتماد  بعدم  مفاده  والذي 

الرتبية والتعليم بال�شرقية( يف م�شروع مدر�شة حي النخيل بالدمام فقدم املدعى عليه 

اأ�شل هذا اخلطاب و�شودق على �شورته مبلف الدعوى واأعيد اإليه وطلبت الدائرة من 

بني  الذي  العقد  باأن  املدعي  وكيل  اأفاد  الدعوى  اإ�شافته يف هذه  يودون  ما  الأطراف 

موكلي واملدعى عليه بخ�شو�س م�شروع مدر�شة النخيل بالدمام ل ين�س على اأن يعتمد 

املدعى عليه من اإدارة التعليم اأو عدمه واملبالغ التي ا�شتلمها من �شركة )...( تزيد على 

يل  عالقة  ول  عليه  املدعى  وبني  بيني  هي  والو�شاطة   )2.000.000( ريال  مليونني 

باإدارة التعليم، وبعر�س ذلك على املدعى عليه اأجاب وكيله اإذا مل يتم اعتماد موكلي 

اإدارة الرتبية والتعليم فعليه ل ي�شتطيع العمل بامل�شروع واأما املبالغ التي ذكرها  من 

هذه  باأن  وكيله  اأجاب  عليه  املدعى  على  ذلك  وبعر�س  �شحيحة،  غري  املدعي  وكيل 

الأوراق املقدمة من املدعي ل حتمل اأي توقيع من موكلي اأو ختم له اأو �شندات تثبت 

ا�شتالمه لهذه املبالغ، واكتفى الأطراف مبا اأفادوا به وحلاجة الدائرة اإىل مزيد من 
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ال�شتي�شاح ب�شاأن هذه الدعوى قررت الكتابة لإدارة الرتبية والتعليم مبدينة الدمام 

ول�شركة )...( بخ�شو�س تعاقدها مع املدعى عليها وتف�شيل ذلك. وبجل�شة يوم الأحد 

1432/2/26هـ ح�شر الطرفان، وت�شري الدائرة باأنه قد وردها خطاب من مدير عام 

بتاريخ  )3/32257939هـ/ي(  برقم  ال�شرقية  باملنطقة  للبنات  والتعليم  الرتبية 

قبل  من  تعتمد  مل   )...( موؤ�ش�شة  عليها  املدعى  املوؤ�ش�شة  اأن  مفاده  1432/2/11هـ 

الإدارة كمقاول من الباطن مع �شركة )...( وت�شري الدائرة باأنه قد وردها خطاب من 

�شركة )...( م�شادق على توقعيه من الغرفة التجارية ال�شناعية بالريا�س مفاده باأنه 

مل يتم اعتماد موؤ�ش�شة )...( للمقاولة كمقاول من الباطن للقيام بتنفيذ الأعمال يف 

م�شروع مدر�شة النخيل من قبل اإدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية، كما وردها 

خطاب من مدير عام الرتبية والتعليم للبنني باملنطقة ال�شرقية برقم )32325946( 

املوؤ�ش�شة  اأو   )...( �شركة  من  اأعمال  اأي  تنفيذ  بعدم  مفاده  1432/2/22هـ  بتاريخ 

املدعى عليها يف املدر�شة الواقعة يف حي النخيل عام 2005 م وبعر�س ذلك على طريف 

الدعوى اأفاد وكيل املدعية باأن هناك تناق�س وا�شح يف خطابات �شركة )...( واأمت�شك 

باخلطاب املوجه للدائرة من قبل �شركة )...( واملذكور يف اجلل�شة املا�شية، واأما وكيل 

اليوم  هذا  جل�شة  يف  املذكور  اخلطاب  بهذا  يتم�شك  موكلي  باأن  فقال  عليه  املدعى 

واملذكور فيها اأن موكلته مل تعتمد من قبل اإدارة الرتبية والتعليم �شواًء اخلطاب ال�شادر 

من �شركة )...( اأو اخلطاب ال�شادر من اإدارة الرتبية والتعليم وي�شتحيل يف حالة عدم 

اعتماد موكلي من قبل اإدارة الرتبية والتعليم القيام باأي م�شروع خا�س بها اأو امل�شاركة 
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على  خطاب  اأي  يردها  مل  باأنه  الدائرة  وت�شري  الدعوى  برد  احلكم  طلب  وعليه  فيه 

تقرر  الدائرة  فاإن  وعليه   )...( ل�شركة  واملوجه  1432/2/15هـ  يف  املوؤرخ  خطابها 

معاودة الكتابة لل�شركة املذكورة مرة اأخرى. وبجل�شة يوم الثنني 1432/4/16هـ �شاألت 

الدائرة وكيل �شركة )...( للمقاولت )...( اأنه قد ورد للدائرة خطابني من موكلته 

موكله  �شادر عن  اأيهما  بتاريخ 1432/2/14هـ  والثاين  بتاريخ 1432/1/9هـ  الأوىل 

وهل ما ت�شمنه اخلطابان �شحيح؟ فاأجاب بعد اأن اأطلعته الدائرة على هذين اخلطابني 

الثاين  اأن ال�شحيح منهما هو اخلطاب  اإل  باأن كليهما قد �شدر عن موكلتي  فاأجاب 

املوؤرخ يف 1432/2/14هـ وامل�شادق عليه من الغرفة التجارية ال�شناعية بالريا�س اأما 

اخلطاب الأول فقد �شدر بطريق اخلطاأ وذلك اأن املدعى عليه له م�شاريع �شابقة يف 

غري ما يخ�س مدار�س البنات فتم حتريره بطريق اخلطاأ وموكلتي توؤكد على ما ورد يف 

من  كمقاول  للمقاولت   )...( موؤ�ش�شة  اعتماد  يتم  مل  اأنه  املت�شمن  الثاين  اخلطاب 

الباطن لتنفيذ م�شروع مدر�شة حي النخيل باإدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية، 

ذكره  وما  �شبق،  ما  على  اأوؤكد  فقال:  اإ�شافته  يود  ما  لديه  هل  املدعي  وكيل  وب�شوؤال 

احلا�شر عن �شركة )...( غري �شحيح واخلطاب الأول املوؤرخ يف 1432/1/9هـ موقع 

من ذات ال�شخ�س امل�شوؤول وذات التاأ�شرية وعليه ختم ال�شركة واأح�شر طلبات موكلي 

يف اإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره )مليون واألفان و�شتمائة( )1.002.600( ريال 

واأكتفي بذلك، اأما املدعى عليه فاأجاب باأن اإفادة احلا�شر وما ورد من اإدارة التعليم 

توؤكد عدم �شحة دعوى املدعي، واأحيل اإىل ما �شبق واكتفى بذلك، وعليه رفعت اجلل�شة 



191

املدعي  كان  وملا  وم�شتنداتها،  الق�شية  اأوراق  ودرا�شة  والإجابة  الدعوى  �شماع  بعد 

و�شتمائة(  واألفان  )مليون  وقدره  مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  يف  دعواه  يح�شر 

ريال )1.002.600( املتبقي من قيمة و�شاطته بني املدعى عليه وبني �شركة )...( 

ثكنات  اإن�شاء  وم�شروع  بالدمام  النخيل  بحي  الواقعة  املدر�شة  م�شروع  للمقاولت يف 

ع�شكرية مبيناء راأ�س الغار الع�شكري مبحافظة اجلبيل على التف�شيل الوارد بالئحة 

الدعوى، وحيث اإن اأ�شا�س هذه املطالبة هوتعامل جتاري بني الطرفني فاإنه يعد من 

الأعمال التجارية املن�شو�س عليها يف الفقرة )ج( من املادة الثانية من نظام املحكمة 

النا�شئة  املنازعات  بنظر  املظامل  بديوان  التجارية  الدوائر  تخت�س  والتي  التجارية 

قراري  ووفق  التجارية  املحكمة  نظام  من   )443( املادة  ح�شب  فيها  والف�شل  عنها 

جمل�س الوزراء رقم )241( لعام 1407هـ ورقم )261( لعام 1423هـ وقرارات معايل 

رئي�س الديوان املنظمة لخت�شا�س الدوائر التجارية النوعي واملكاين، وحيث اإن هذه 

الدعوى قد ا�شتوفت الإجراءات املطلوبة لتقدميها ونظرها فاإنها تكون مقبولة �شكاًل، 

وحيث اإنه فيما يخ�س نظر هذه الدعوى مو�شوعًا، وبالنظر اإىل امل�شروع الأول م�شروع 

املدر�شة الواقعة بحي النخيل بالدمام، وحيث مل ينكر املدعى عليه العقد الذي اأبرمه 

مع املدعي املوؤرخ يف 1425/4/17هـ وملحقه، واإمنا دفع باأمرين الأول اأن العقد عقد 

للدار�شة واإ�شدار احلكم. وبجل�شة هذا اليوم �شدر هذا احلكم.
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العمل فقط  واأجنز من  امل�شروع عليه،  تر�شية  اأنه مت  والثاين  و�شاطة  ولي�شت  �شراكة 

)13%( ت�شلم مبوجبها مبلغًا وقدره )مائة و اأربعة واأربعون األفًا ومائة واأحد ع�شر رياًل 

اأن املدعي  اإليه  امل�شار  وثالث هلالت( )144.111.3( وقد ن�س التفاق يف امللحق 

من  الأوىل  للدفعة  ا�شتحقاقه  فور  فقط  ريال   )100.000( األف(  )مائة  ي�شتحق 

املقاول الرئي�شي على اأن ت�شدد م�شتحقاته على دفعات متنا�شبة وبعد ا�شتالمه لقيمة 

كل م�شتخل�س، وقد قام بت�شليم املدعي مبلغًا وقدره )مائة األف( )100.000( ريال 

وهي ن�شيبه ح�شب التفاق كدفعة اأوىل واأتبعه بدفعة ثانية بلغت قيمتها )ع�شرة اآلف( 

)10.000( ريال ومن ثم فاإن وزارة الرتبية والتعليم مالكة امل�شروع �شحبت امل�شروع 

منه نهائيًا واألزموا املقاول الرئي�شي للم�شروع - �شركة )...( - باإكمال امل�شروع، وحيث 

اإن دفع املدعى عليه باأن العقد حمل الدعوى عقد �شراكة فهذا الدفع غري �شحيح من 

خالل ما عنون به العقد وما ت�شمنه من مواد والتي ن�شت على قيام املدعي بالو�شاطة 

على  الن�س  من  فيها  لبد  وال�شراكة  دفعات،  �شكل  على  ال�شم�شرة  ملبلغ  وا�شتحقاقه 

ال�شراكة ومقدار راأ�س املال واحل�ش�س وا�شتحقاق الأرباح، وحتمل اخل�شائر وهو ما 

مل ين�س عليه يف العقد وملحقه بل جاء يف املادة )1-7( من العقد )حيث اإن م�شوؤولية 

الطرف الأول )املدعي( هي م�شوؤولية ت�شويقية ومتويل فقط....( كما جاء يف املادة 

مبلغ )مائة  الأول )املدعي(  للطرف  الثاين )املدعى عليه(  الطرف  )3-2( )يدفع 

اإن  وحيث  والتمويل...(  الت�شويق  اأتعاب  من  اأوىل  كدفعة  ريال   )100.000( األف( 

القاعدة الفقهية تن�س على اأن اإعمال الكالم اأوىل من اإهماله، ول م�شاغ لالجتهاد مع 
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وجود الن�س، والألفاظ ال�شريحة مقدم على ذات الدللة، ومن ثم فاإن العالقة هي 

عالقة خدمات من دللة وت�شويق وخالفه، اأما دفع املدعى عليه بعدم ا�شتحقاق املدعي 

املبالغ املتبقية يف العقد وقدرها )�شتمائة واثنان واأربعون األفًا و�شتمائة( )642.600( 

ريال فاإن هذا الدفع �شحيح، من خالل ما ورد للدائرة من مدير عام الرتبية والتعليم 

ال�شرقية بخطابه رقم )32325946( بتاريخ 1432/2/22هـ مفاده  للبنني باملنطقة 

بعدم تنفيذ اأي اأعمال من �شركة )...( اأو املوؤ�ش�شة املدعى عليها يف املدر�شة الواقعة 

يف حي النخيل عام 2005م وكذلك خطاب املقاول الرئي�شي للم�شروع –�شركة )...( 

بالريا�س  ال�شناعية  التجارية  الغرفة  وامل�شادق عليه من  املوؤرخ يف 1432/2/14هـ 

من  كمقاول  عليها  املدعى  للمقاولت   )...( موؤ�ش�شة  اعتماد  يتم  مل  اأنه  املت�شمن 

الباطن لتنفيذ م�شروع مدر�شة حي النخيل باإدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية، 

واأكد وكيل �شركة )...( اأمام الدائرة �شحة هذا اخلطاب، واأن اخلطاب ال�شادر من 

اأن املدعى عليه له م�شاريع  موكلته بتاريخ 1432/1/9هـ �شدر بطريق اخلطاأ وذلك 

�شابقة يف غري ما يخ�س مدار�س البنات، وعليه فاإنه لي�س للمدعي اإل ما اأقر به املدعى 

عليه، من �شحة العقد وملحقه، وتنفيذه جلزء من امل�شروع، وعدم متكنه من اإمتام 

ي�شتحق  ل  املدعي  فاإن  الدعوى  حمل  وملحقه  العقد  تطبيق  عند  وبالتايل  امل�شروع، 

اإل ما ا�شتلمه من املدعى عليه وهو مبلغ )مائة وع�شرة اآلف( ريال، )110.000(، 

لأن العقد قد ا�شرتط �شروطًا ل�شتحقاق املدعي ملا يطالب به، بح�شول املدعى عليه 

على م�شتخل�س لكل دفعة مت الن�س عليها يف العقد، وهو ما مل يح�شل عليه املدعى 
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عليه. اأما مطالبة املدعي مببلغ )ثالثمائة وع�شرة اآلف( )310.000( ريال اخلا�س 

بامل�شروع الثاين م�شروع اإن�شاء ثكنات ع�شكرية مبيناء راأ�س الغار الع�شكري مبحافظة 

اجلبيل مبوجب العقد املوؤرخ يف 1426/1/3هـ والعقد املوؤرخ يف 2005/4/6م واملوقعة 

من املدعى عليه فقط دون املدعي، والتي مل يقدم املدعي اأ�شلها للدائرة، وحيث اإن 

املدعى عليه، ينكر هذين العقدين، واأنه ل يعتد به كونه غري موقع من الطرفني، ومل 

تتم م�شادقته من الغرف التجارية، ومل يربز املدعي اأ�شلهما، كما دفع املدعى عليه 

اأنه  اإن املدعي ذكر  امل�شروع عليه، ثم  اأي دور يف تر�شية هذا  له  باأن املدعي مل يكن 

عمل تعديالت ومالحظات على العقد املوؤرخ يف 2005/4/6م، وزود املدعى عليه، ومل 

اإن املدعي وافق على كتابة ملحق للعقد دون التعديالت  يرد عليها املدعى عليه، ثم 

واأبلغ املدعى عليه قبل بدء امل�شروع فوافق على ذلك، وحيث اإن عبء الإثبات منوط 

باملدعي، وحيث �شاألته الدائرة عن بينته على ذلك فاأجاب باأنه لي�س لديه بينة، وحيث 

–�شركة )...( - بخطابه املوؤرخ يف 1429/7/25هـ  اأفاد املقاول الرئي�شي للم�شروع 

اأي و�شطاء،  التعاقد مع املدعى عليه على تنفيذ امل�شروع حمل املطالبة دون  باأنه مت 

وكان التعامل مبا�شرًا مع املدعى عليه، كما اأن خطاب اإدارة ت�شغيل و�شيانة من�شاآت 

باأن  فقط  يفيد  1430/1/8هـ  بتاريخ   )73/14/5( رقم  البحرية  القوات  ومرافق 

–�شركة )...(  امل�شروع ل يزال حتت التنفيذ، ومل يتم ا�شتالمه نهائيًا، واأن املقاول 

قيام  للدائرة  يثبت  وبالتايل مل  العقد،  قيمة  من  يقارب )%10(  ما  اإل  له  يتبقى  مل 

املدعي بالتو�شط يف هذا امل�شروع، وما قدمه املدعي من م�شتندات هي فقط تثبت قيام 
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امل�شروع، دون اأن تثبت قيامه بالتو�شط، ومن ثم لي�س للمدعي اإل ميني املدعى عليه، 

الأربعاء  يوم  بجل�شة  مثبت  هو  كما  عليه  الدائرة  عر�س  عند  املدعي  رف�شه  ما  وهو 

املوافق 1431/11/26هـ، وحيث اإن اأجرة ال�شم�شرة لها ُحكم اجلعالة اإذ ال�شم�شرة 

يف هذا العقد مقدرة على العمل بناًء على عقد الو�شاطة املوقع بني املدعي واملدعى 

عليه، وحيث اإن الثابت يف يقني الدائرة اأن العقد حمل الو�شاطة مل يتم، وبالتايل فاإن 

املتو�شط ل ي�شتحق �شيئًا على اأمر مل ينجزه، ذلك اأن اأجرة ال�شم�شرة ل تتوجب اإل 

بتمام العمل، ول يجب يف ذمة املدعى عليه اأجرة �شم�شرة مل تتم من قبيل املدعي، 

ومن املقرر فقهًا وق�شاًء اأن جعالة ال�شم�شرة ل ت�شتحق اإل باإمتام العمل دون اإبرامه 

فقط، ولذلك ن�س الفقهاء على اأنه عند ف�شخ عقد البيع فاإن ما ترتب عليه من اأجرة 

 )88/5( الذخرية  يف  جاء  حيث  العقد،  لنف�شاخ  اأي�شًا  ُترد  فاإنها  ونحوها  �شم�شرة 

اأثاره  )يرد ال�شم�شار اجلعل يف الرد لعدم ح�شول املق�شود(. ول ينال من ذلك ما 

اأن  الو�شاطة، ذلك  اإم�شاء هذه  املدعى عليه على  بينه وبني  العقد  املدعي من قيام 

غاية هذا العقد وجمرد توقيعه بني املدعي واملدعى عليه جللب لهذه امل�شاريع حل�شاب 

اإذ  العمل عن طريقه،  يتم  الو�شاطة ما مل  ا�شتحقاق املدعي لأجرة  الأخري، ل يعني 

تفرتق اأحكام اجلعالة وال�شم�شرة عن اأحكام الإجارة، فقد ذكر ابن جزي عند حديثه 

الفقهية  القوانني  العمل(  بتمام  اإل  �شيئًا  باجُلعل  له  يح�شل  )ول  اجلعل:  حكم  عن 

)2، 3( وجاء يف حا�شية اجلمل: )وُيفرق بينه –اجلعل- وبني الإجارة، باأنه ثم ملكه 

بالعقد، وهنا ل ميلكه بالعقد( )623/3(، وذكر ابن عابدين )والأجر مقابل بالبيع 
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دون مقدماته كال�شعي( العقود الدرية )123/2(، وهو ما جاء متوائمًا معه يف نظام 

وامل�شرتي  البائع  يتو�شط بني  الثالثني: )الدلل هو من  التجارية يف مادتها  املحكمة 

لإمتام البيع باأجرة( مما تنتهي معه الدائرة من واقع ما تقدم اإىل رد دعوى املدعي، 

وعليه فاإن املدعي ل ي�شتحق ما يطالب به.

مكتب  �ضاحب   )...( املدعي  من  املقامة  الدعوى  برف�س  الدائرة  حكمت  لذلك 

موؤ�ض�ضة  �ضاحب   )....( عليه  املدعى  �ضد  والت�ضويق  التجارية  للخدمات   )...(

)...( للمقاوالت، ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب وبعر�ضه على الطرفني قرر وكيل املدعى 

عليه القناعة به اأما وكيل املدعي قرر عدم القناعة.

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 االبتدائية  2/6351/ ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 107/د/جت/ف/18 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 4049/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 37/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/1/15هـ

عقد مقاولة– ا�ضتالم االأعمال – م�ضتخل�س نهائي – عرف – قرينة ال�ضكوت. 

باإلزام املدعى عليها بدفع املتبقي من قيمة الأعمال املنفذة  مطالبة املدعية احلكم 

بالعقد - امتناع  للعقد املربم بينهما - ثبوت قيام املدعية بالأعمال املو�شحة  طبقًا 

املدعى عليها عن �شداد املتبقي من قيمة العقد بادعاء اإخالل املدعية بالعمل مما اأدى 

اإىل اإيقافها لوجود عيوب فيه و�شراء مواد بدل التالفة وتاأجري معدات وفر�س غرامة 

ت�شر  املدعى عليها مل  باأن  ودفعها  قبلها  الإخالل من  املدعية ح�شول  اإنكار  تاأخري- 

له يف اأثناء فرتة التعاقد ول بعد انتهاء امل�شروع - ثبوت ا�شتالم املدعية للم�شتخل�س 

النهائي دون اأي اإ�شارة ملا تدعيه املدعى عليها من اإخالل املدعية بالعمل - عدم �شحة 

وعلى  ال�شائد  العرف  خالف  على  لأنه  بالعمل؛  اإخالل  بوجود  عليها  املدعى  ادعاء 

خالف قاعدة املعروف عرفًا كامل�شروط �شرطًا؛ ولأن املدعى عليها �شكتت عن الإخالل 

الذي تدعيه حتى اأقيمت عليها الدعوى، والقاعدة اأن ال�شكوت يف معر�س احلاجة اإىل 

الإخالل  بعد  عليها  املتفق  املبالغ  املدعية جزًء من  ت�شليمها  بيان، ف�شاًل عن  البيان 

املدعى به دون الإ�شارة اإليه - موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية املبلغ 

مو�شوع الدعوى.
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اإىل  باأنه تقدم  تتح�شل وقائع هذه الق�شية بالقدر الالزم لإ�شدار هذا احلكم فيها 

املحكمة الإدارية املدعي وكالة بالئحة دعوى �شد املدعى عليها، قيدت الق�شية بالرقم 

املدون اأعاله. ويف جل�شة يوم الثنني 1430/11/21هـ تبني عدم ح�شور املدعى عليها 

اأو من ميثلها �شرعًا واطلعت الدائرة على خطاب التبليغ والذي اأفاد فيه املوظف لدى 

املوؤ�ش�شة املدعى عليها باإبالغ وكيلها ال�شرعي للح�شور، وباطالع الدائرة على وكالة 

فاأفهمته  املدعية  املوؤ�ش�شة  �شاحب  �شفة  اإىل  فيها  ت�شر  مل  اأنها  ات�شح  املدعية  وكيل 

الدائرة ب�شرورة تعديل وكالته والت�شريح فيها با�شم موؤ�ش�شة املدعي فا�شتعد بذلك. 

اأو من  املدعى عليها  املوافق 1431/1/4هـ تبني عدم ح�شور  يوم الثنني  ويف جل�شة 

ميثلها �شرعًا وقدم وكيل املدعية اإ�شعار الإبالغ مذياًل بختم وتوقيع العمدة املت�شمن 

وكيل  وب�شوؤال  عليها  املدعى  باملوؤ�ش�شة  املوظفني  �شئون  ملدير  الإبالغ  خطاب  ت�شليم 

املدعية عن دعوى موكلته اأو�شح باأنها وفقًا ملا جاء بالئحة الدعوى وتتلخ�س باملطالبة 

بقيمة املتبقي من الأعمال املنفذة وقدرها )خم�شون األف( ريال وطلب احلكم الغيابي 

فا�شتعد  املقدمة  م�شتنداته  واأ�شول  دعواه  يثبت  ما  تقدمي  الدائرة  فطلبت  بذلك 

بتقدميها يف اجلل�شة القادمة. ويف جل�شة يوم الثنني املوافق 1431/2/10هـ تبني عدم 

ح�شور املدعى عليها اأو من ميثلها �شرعًا وقدم وكيل املدعية اإ�شعار الإبالغ مذياًل بختم 

وتوقيع العمدة املت�شمن ت�شليم خطاب الإبالغ ملدير �شئون املوظفني باملوؤ�ش�شة املدعى 
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عليها وب�شوؤال وكيل املدعية عن اأ�شول م�شتنداته التي ا�شتعد بتقدميها يف هذه اجلل�شة 

اأو�شح باأنه زميله مل يبلغه بطلب الدائرة اإح�شار اأ�شول امل�شتندات والبينات املوؤيدة 

عليها  املدعى  وكيل  املح�شر ح�شر  قفل  وبعد  الأخرية.  للمرة  اإمهاله  ويطلب  لدعواه 

واعتذر عن التاأخر وقدم مذكرة جوابية بعد اطالعه على دعوى املدعية اأو�شح فيها 

اأن املدعية مل تقم بعمل ما مت التفاق عليه من تنفيذ اأعمال احلفر و�شب اخلر�شانة 

على  بجدة  فهد  امللك  كوبري  مع  فل�شطني  �شارع  تقاطع  مب�شروع  اخلا�شة  للخوازيق 

نتيجة عدم  واأ�شرار  موكلته خ�شائر  كبد  عليه مما  التفاق  الذي مت  املطلوب  الوجه 

هذا  تكرر  وقد  اخلر�شانة  وطفح  ان�شداده  اإىل  واأدى  ا�شتخدامه  قبل  القمع  تنظيف 

اإيقاف العمل و�شراء حديد جديد بدل احلديد  العمل يف عدة خوازيق مما اأدى اإىل 

الهالك وكذلك خر�شانة جديدة واإيجار ون�س وم�شخة وغرامة تاأخري بقيمة اإجمالية 

املدعي  دعوى  رد  نهايتها  يف  طلب  رياًل(  وخم�شني  و�شبعمائة  األفًا  وت�شعني  )خم�شة 

واإلزامه ب�شداد املبلغ املتبقي وقدره )خم�شة واأربعون األفًا و�شبعمائة وخم�شون رياًل( 

املدعي  ت�شلم  الدائرة،  تراه  ح�شبما  الأ�شرار  عن  بالتعوي�س  ملوكلته  احلكم  وكذلك 

وكالة  املدعي  املوافق 1431/3/14هـ قدم  الأحد  يوم  ن�شخة منها. ويف جل�شة  وكالة 

مذكرة اأو�شح فيها اأن املدعى عليها بعد النتهاء من الأعمال مل تخاطب موكلته عن 

اأي مالحظات اأو خمالفات تربر لها المتناع عن �شرف املتبقي من الأعمال امل�شتحقة 

ال�شابقة جمردة عن الدليل والربهان ومر�شلة  اأقوالها يف مذكرتها  اأن  للمدعية كما 

عما ي�شندها كما اأن املدعى عليها مقرة باملبلغ املتبقي للمدعية وتبتغي خ�شمه ح�شبما 
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ن�شخة  املدعى عليها  وكيل  ت�شلم  الأ�شرار  تكاليف  البند اخلام�س من موجز  ورد يف 

منها وباطالعه عليها طلب اأجاًل لالطالع والرد فاأفهمته الدائرة بتقدمي م�شتنداته 

املوؤيدة لت�شبب املدعية ح�شول الأ�شرار املدعى بها ومقدارها. ويف جل�شة يوم الثنني 

ال�شت�شاري  تقرير  به  مرفقًا  خطابًا  عليها  املدعى  وكيل  قدم  1431/4/6هـ  املوافق 

مكونًا من �شفحة واحدة باللغة الإجنليزية اأفهمته الدائرة ب�شرورة ترجمته وتقدميه 

باجلل�شة القادمة ت�شلم وكيل املدعية ن�شخة مما قدم وبالطالع عليها اأو�شح اأنه واإن 

كان ال�شت�شاري غري موجود مبحافظة جدة منذ اأكرث من �شنة والذي اأبان يف تقريره 

الذي هو من �شمن  القمع  ب�شبب  الأول  الذي ح�شل عن �شب اخلازوق  الإ�شكال  اأن 

اأعمالنا اإل اأن احلقيقة التي يجب بيانها اأن الإ�شكال الذي ح�شل عند �شب اخلازوق 

املدعى عليها وطلب مهلة  اأعمال  �شوء اخلر�شانة، وهي من �شمن  ب�شبب  كان  الأول 

للرجوع ملوكله واإعداد جوابه. ويف جل�شة يوم الثنني املوافق 1431/4/27هـ قدم وكيل 

املدعى عليها ترجمة خلطاب ال�شت�شاري كما قدم وكيل املدعية مذكرة اأظهر فيها 

اأن املدعى عليها مل تقم بتقدمي اأي مالحظات بعد عملية ال�شب الأوىل التي يفرت�س 

تقدميها بعد كل انتهاء عملية �شب اأو حتى بعد انتهاء امل�شروع وكذلك مل ترد اأو تبدي 

اأن موكلته  اإليها، كما  اأر�شلته موكلته  اأي مالحظات على امل�شتخل�س النهائي عندما 

ا�شتلمت جزءًا من املبلغ يف اأثناء تنفيذ العقد واملدعى عليها تعمدت تقدمي املالحظات 

بعد مطالبة موكلته للمبلغ امل�شتحق اأمام الق�شاء ثم ت�شلم وكيل املدعى عليها �شورة 

منها وبالطالع عليها اأو�شح باأنه ل جديد فيها وطلب الطرفان الف�شل يف الق�شية 

بحالتها الراهنة.
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وتاأ�شياًل على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وملا كانت غاية ما تهدف اإليه املدعية من 

دعواها اإلزام املدعى عليها املتبقي من قيمة الأعمال املنفذة مبلغًا وقدره )خم�شون 

األف( ريال، وملا كان الثابت اأن العالقة التي تربط طريف الدعوى يحكمها العقد املربم 

بينهما يف 1428/1/3هـ والتقت اإرادتهما على �شروطه والتزامات كل طرف قبل الآخر 

فيه. والثابت قيام املدعية باأعمال حفر و�شب خوازيق مل�شروع تقاطع �شارع فل�شطني 

األف ريال( و�شداد املدعى عليها جزء من املبلغ  مع كوبري امللك فهد مببلغ )مائتي 

املتفق عليه وقدره )مائة وخم�شون األف ريال(، ويف معر�س درا�شة الق�شية وما قدمه 

الطرفان من بينات ودفوع وتنزيل ذلك على الأ�ش�س العامة للتعاقد، فاإنه يتعني النظر 

اإليه  امل�شار  العقد  قيمة  املتبقي من  املبلغ  �شداد  عليها عن  املدعى  بامتناع  والتدقيق 

األف ريال( بدعوى اإخالل املدعية عند ابتداء �شب اخلازوق الأول  وقدره )خم�شون 

ان�شداده وطفح اخلر�شانة منه  اإىل  فاأدى  ا�شتخدامه  القمع قبل  نتيجة عدم تنظيف 

وقد تكرر هذا الإخالل يف عدة خوازيق اأدى معه اإىل اإيقاف العمل و�شراء حديد بدل 

بقيمة  تاأخري  ون�س وم�شخة وغرامة  واإيجار  اأخرى  وكذلك خر�شانة  الهالك  احلديد 

اإجمالية قدرها )خم�شة وت�شعون األفًا و�شبعمائة وخم�شون رياًل( اإل اأن املدعية تنكر 

وتبتغي  به  املدعى  باملبلغ  مقرة  عليها  املدعى  باأن  وتدفع  قبلها  من  الإخالل  ح�شول 

خ�شمه ح�شبما ورد يف البند اخلام�س من موجز تكاليف الأ�شرار مبذكرتها املقدمة 
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فرتة  اأثناء  يف  الإخالل  لهذا  ت�شر  ومل  1431/2/10هـ  الثنني  يوم  بجل�شة  للدائرة 

التعاقد، ول بعد انتهاء اأعمال امل�شروع، والثابت ا�شتالمها للم�شتخل�س النهائي دون 

قول  ي�شوغ  ول  ي�شح  ل  فاإنه  وعليه  اأية مالحظات،  عليه  تبدي  اأو  تدعيه  ملا  الإ�شارة 

املدعى عليها كونه على خالف العرف التجاري وعلى خالف قاعدة )املعروف عرفًا 

اأقيمت عليها  يتبع ذلك من �شكوتها عن هذا الدعاء حتى  كامل�شروط �شرطًا(، وما 

هذه الدعوى والقاعدة جاءت باأن ال�شكوت يف معر�س احلاجة اإىل البيان بيان، بل كل 

هذه احليثيات قرينة ظاهرة على عدم �شحة قول املدعى عليها، ف�شاًل اأنها �شلمت 

املدعية جزًء من املبالغ املتفق عليها بعد الإخالل املدعى به دون الإ�شارة اأو التنبيه 

عليه. ول ينال من ذلك ا�شتناد املدعى عليها خلطاب ال�شت�شاري الذي غادر البالد 

منذ اأكرث من �شنة، ول ميكن ح�شوره لدى الدائرة و�شماع ما لديه مما يعد معه قرينة 

�شعيفة ل يعتد بها ول يلتفت اإليها حتقيقًا ل�شتقرار التعامالت، واإعماًل ملا جرى عليه 

العرف الغالب بني التجار الأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإلزام املدعى عليها باملبلغ 

املدعى به. 

لذلك حكمت الدائرة:باإلزام املدعى عليها موؤ�ض�ضة )...( للتجارة واملقاوالت �ضجل 

جتاري )...............( باأن تدفع للمدعية موؤ�ض�ضة )...( للمقاوالت مبلغاً وقدره 

)خم�ضون األف ريال(. 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 االبتدائية 2401/ 1/ ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 66/ د/ جت/5 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 4432/ ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 161/ اإ�س/7 لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/2/25هـ

عقد مقاولة – توريد وتركيب – حم�ضر ح�ضر اأعمال – تنفيذ على احل�ضاب – 

التزامات عقدية. 

)احلاوية(  املتحرك  امل�شتودع  اإيجار  قيمة  بدفع  عليها  املدعى  اإلزام  املدعية  طلب 

– الن�س يف العقد املربم بني الطرفني على اأن اإيجار امل�شتودع املتحرك )احلاوية( 

يكون منا�شفة بني الطرفني ملدة ثالثة اأ�شهر وبعد تلك املدة يكون الإيجار على املدعى 

عليها- توجيه املدعى عليها خطابًا للمدعية باأنها �شوف تدفع اإيجار احلاوية منا�شفة 

اأ�شهر بح�شب التفاق ما زاد عن ذلك �شوف تدفعه املدعية-  مع املدعية ملدة ثالثة 

املدعى  اإلزام  اأثر ذلك  اعتبارًا من 2008/1/16م-  العمل  املدعية عن  توقف  ثبوت 

عليها باأن تدفع للمدعية قيمة اإيجار احلاوية كاماًل عن املدة التي تلي الثالثة اأ�شهر 

الأوىل لبداية عقد الإيجار حتى تاريخ توقف املدعية عن العمل.

طلب املدعى عليها اإلزام املدعية بدفع املبالغ املتبقية واملرتتبة على ما �شيتم تنفيذه 

لباقي امل�شروع عن طريق مقاولني اآخرين- الدعوى هي دعوى املدعية، وللمدعى عليها 

اأن تقيم دعوى م�شتقلة على املدعية اإذا كان لها طلبات عليها – موؤدى ذلك- اإلزام 

املدعى عليها باأن تدفع للمدعية )...( ورف�س ما عدا ذلك من طلبات للمدعية.
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ثبوت اأن املدعية توقفت عن العمل يف امل�شروع حمل النزاع و�شحبت عمالها- توجيه 

املدعى عليها عدة خطابات واإنذارات للمدعية لتاأخرها يف العمل واإنذارها ب�شرورة 

الإ�شراع يف اإكمال الأعمال- عدم ا�شتجابة املدعية وتوجيه املدعى عليها عدة خطابات 

اأخرى لها ب�شرورة ح�شر جميع الأعمال املنجزة من قبلها، والتنبيه عليها باأن عدم 

احل�شور يعني قبولها باحل�شر الذي جتريه املدعى عليها واأنها �شوف ت�شتكمل العمل 

بينهما- ح�شر املدعى  للعقد املربم  اآخر على ح�شاب املدعية طبقًا  بوا�شطة مقاول 

اإ�شراف  قيمتها حتت  املدعية وحتديد  قبل  املنفذة من  املنفذة وغري  لالأعمال  عليها 

مع  عليها  املدعى  تعاقد  بذلك-  على حم�شر  وتوقيعها  امل�شروع  على  امل�شرفة  اجلهة 

مقاول اآخر للقيام باإكمال الأعمال غري املنفذة- الن�س يف العقد املربم بني الطرفني 

عليها  للمدعى  يحق  املطلوبة  الأعمال  تنفيذ  يف  املدعية  تق�شري  حالة  يف  اأنه  على 

تنفيذها بوا�شطة مقاولني اآخرين وح�شم قيمتها من م�شتحقات املدعية –اأثر ذلك: 

عدم اأحقية املدعية يف هذا الطلب ورف�شه.

تتح�شل وقائع هذه الدعوى ح�شبما يتبني من اأوراقها وبالقدر الالزم للف�شل فيها يف 

للتجارة  الريا�س )...( �شاحب موؤ�ش�شة )...(  الإدارية مبنطقة  للمحكمة  اأنه تقدم 

بالئحة دعوى �شد املدعى عليها �شركة )...(  التجارية ذكر فيها باأنه �شبق له واأن 

وتركيب  توريد  ب�شاأن  2006م   /11/16 بتاريخ  الأول  عليها  املدعى  مع  عقدين  اأبرم 
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نظام اإنذار احلريق والعقد الثاين بتاريخ 2007/1/15م ب�شاأن توريد وتركيب نظام 

ومكافحة  املبكر  الإنذار  نظام  وتركيب  توريد  م�شروع  بخ�شو�س  احلريق  مكافحة 

احلريق يف جميع مباين كلية الطب وم�شت�شفى امللك خالد اجلامعي واأنه مت اإجناز ما 

يعادل )96%( من امل�شروع تقريبًا ويف اأثناء تنفيذ امل�شروع مت تاأخري �شرف م�شتحقاته 

فيها �شرف م�شتحقاته عن  اأر�شل عدة خطابات يطلب  ولقد  املدعى عليها  قبل  من 

الأعمال املنتهية ولكن دون جدوى، كما اأنه قام باإر�شال خطاب لإدارة ال�شركة يت�شمن 

باأنه يف حال عدم �شرف الدفعات امل�شتحقة فاإنه �شيتوقف عن العمل، ولقد مت جتاهل 

هذا القرار من قبل املدعى عليها مما ا�شطره اإىل �شحب العمال من املوقع ويف اأثناء 

�شرف  �شيتم  باأنه  املوقع  مهند�س  من  وعود  على  كان  العمل،  عن  توقفه  فرتة 

امل�شتخل�شات حني النتهاء من اأعمال احل�شر الذي اأكد اأنه يقوم بها من اأجل �شرف 

الدفعات امل�شتحقة له وبعد طول انتظار يقارب ال�شهرين ويف اأثناء مرور اأحد مهند�شيه 

مبرا�شلة  با�شر  وقد  بامل�شروع  يعملون  اآخر  ملقاول  عمال  بوجود  فوجئ  العمل  مبوقع 

اأفادت  اإدارة ال�شركة املدعى عليها ملعرفة �شبب وجود عمال اآخرين يف املوقع والتي 

باأنه مت تعميد مقاول اآخر ل�شتكمال امل�شروع على ح�شابه ا�شتنادًا اإىل البند رقم )8( 

من عقد م�شروع الإنذار دون اإبالغه بذلك اأو ح�شر الكميات اأو ا�شتالم املوقع ا�شتالمًا 

ر�شميًا لإخالء م�شئولية الطرفني علمًا باأنه مل يخل باأي بند من بنود العقد وكذلك مل 

يكن هنالك تق�شري منه يف امل�شروع اإ�شافة اإىل اأنه هو الذي توقف عن العمل ب�شبب 

تاأخر �شرف م�شتحقاته عن امل�شروع ومل يتم اإيقافه من قبل املدعى عليها واأ�شاف باأن 
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مدة تنفيذ امل�شروع يف العقد هي )45( يوم فقط وب�شبب ظروف موقع العمل ا�شتهلك 

العمل بامل�شروع �شنة كاملة واأنه مت تاأخري توريد الأجهزة يف بداية العمل بامل�شروع من 

اأنه مل ي�شله اأي خطاب  قبل املدعى عليها مما �شبب يف تاأخري تنفيذ امل�شروع، كما 

يفيد باإيقافه عن العمل واأن توقفه عن العمل كان ب�شبب تاأخر �شرف م�شتحقاته املالية 

عن امل�شروع بهدف ا�شتكمال العمل بعد �شرف الدفعات وانتهى اإىل اأن املتبقي له من 

قيمة الأعمال املنفذة عن نظام الإنذار والإطفاء هو )146.094( ريال كما ذكر باأنه 

وعدد  مواد  حلفظ  متحرك  م�شتودع  اإيجار  تاأمني  على  عليها  املدعى  مع  التفاق  مت 

امل�شروع مببلغ قدره )6000( ريال �شهريًا ومبلغ )4000( ريال، اأجور نقل على اأن يتم 

اأ�شهر وما زاد على ذلك ح�شب ظرف امل�شروع فاإن  دفع الإيجار منا�شفة ملدة ثالثة 

املدعى عليها �شوف تتحمل الإيجار كاماًل ولكن مل ي�شتلم منها اإل مبلغ )11.000( 

ريال اأي قيمة الثالثة اأ�شهر منا�شفة فقط واأن املتبقي على املدعى عليها ح�شب التفاق 

هو )72.000( ريال لي�شبح اإجمايل امل�شتحق له عن امل�شروعني )218.094( ريال 

يطلب اإلزام املدعى عليها بدفعه. وقد قيدت هذه الدعوى ق�شية برقم )1/2401/ق( 

الدائرة  فبا�شرت  1429/3/29هـ  بتاريخ  الدائرة  هذه  اإىل  واأحيلت  1429هـ  لعام 

الثالثاء  يوم  جل�شة  لذلك  ال�شبط حيث حددت  املثبت مبحا�شر  النحو  على  نظرها 

1429/6/20هـ وفيها ح�شر وكيل املدعية )...( وح�شر حل�شوره وكيل املدعى عليها 

الدائرة  �شاألت  اجلل�شة  هذه  ويف  ال�شبط  مبح�شر  و�شفتهما  هويتهما  املثبت   )...(

وكيل املدعية عن دعوى موكلته فذكر باأنها على النحو الوارد بالئحة الدعوى ال�شالف 
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الثالثاء  يوم  بجل�شة  قدم  عليها  املدعى  وكيل  من  اجلواب  وبطلب  ذكرها، 

1429/11/20هـ مذكرة جوابية مكونة من خم�س �شفحات مرفقًا بها �شور عدد من 

امل�شتندات ذكر فيها باأنه مت توقيع عقدين مع املدعية الأول بتاريخ 1427/10/25هـ 

وبقيمة  2007/8/1م  بتاريخ  اإ�شافية  اأعمال  وتبعه  ريال   )370.000( بقيمة 

)50.000( ريال لي�شبح اإجمايل قيمة العقد الأول )420.000( ريال والعقد الثاين 

بتاريخ  اإ�شافية  اأعمال  وتبعه  ريال   )155.000( وبقيمة  1427/12/25هـ  بتاريخ 

الثاين  للعقد  الإجمالية  القيمة  لت�شبح  ريال   )35.000( وبقيمة  2007/2/2م 

املتبقية  الدفعات  اأما  ريال   )610.000( العقدين  قيمة  ولتكون  ريال   )190.000(

واملتبقي  الأول  العقد  قيمة  من  ريال   )337.336/20( مبلغ  �شرف  مت  فلقد 

الثاين  العقد  قيمة  من  ريال   )139.950( مبلغ  �شرف  ومت  ريال   )82.663/80(

العقدين  قيمة  من  امل�شروف  اإجمايل  لي�شبح  ريال   )50.050( واملتبقي 

)477.286/20( ريال واملتبقي من قيمة العقدين )132.713/80( ريال وبالرجوع 

اإىل طرق الدفع املو�شحة يف كال العقدين. فاإنه يحق للطرف الأول –املدعى عليها- 

عدم �شرف ما ن�شبته )15%( من قيمة العقدين حلني ا�شتالم الأعمال املنفذة من 

قبل الطرف الثاين –املدعية- والتي مل تتم حتى اللحظة حيث اإن هذه الن�شبة ت�شكل 

ما قيمته )91.500( ريال، من قيمة العقدين اأما بالن�شبة حل�شر الأعمال املتبقية 

فلقد مت خماطبة املدعية بعدة خطابات لعمل ح�شر للكميات والأعمال املتبقية عليها 

املواعيد  بهذه  تف  مل  ولكنها  املوقع  اإىل  للح�شور  مواعيد  عدة  وحتديد  امل�شروع  يف 
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اإىل املوقع بتاريخ 1429/3/19هـ املوافق 2008/3/27م وحتت  واأخريًا مت احل�شور 

اإ�شراف الإدارة الهند�شية مت التوقيع على خمال�شة مالية موقعة من الطرف الأول –

 – الثاين  الطرف  ورف�س  امل�شروع  يف  الهند�شية  الإدارة  عن  وممثل  عليها-  املدعى 

املدعية- التوقيع، كما ذكر اأنه بالن�شبة لن�شبة الإجناز فلقد اأوردت املدعية يف مذكرة 

ادعائها اأنه مت اإجناز ما يعادل )96%( من امل�شروع تقريبًا وهذا الدعاء مناٍف ملا ثبت 

الطرفني  كال  وبح�شور  باملوقع  املتبقية  لالأعمال  ح�شر  عمل  مت  اإنه  حيث  املوقع  يف 

وبح�شور اجلهة امل�شرفة على امل�شروع من قبل اجلامعة مت حترير خمال�شة مالية مت 

التوقيع عليها من قبل موكلته ومن قبل الإدارة الهند�شية التابعة للم�شت�شفى وامل�شرفة 

فاإنه  العمل  عن  اأما  يعلمها  ل  لأ�شباب  التوقيع  املدعية  ورف�شت  امل�شروع  تنفيذ  على 

خالل فرتة تنفيذ امل�شروع مت اإر�شال اإنذار اأول للمدعية بتاريخ 1428/6/12هـ املوافق 

بتاريخ  ثاٍن  اإنذار  اإر�شال  مت  كما  التنفيذ  يف  تاأخرهم  ب�شبب  2007/6/27م 

1428/6/17هـ املوافق 2007/7/2م كذلك ب�شبب تاأخرها يف الإجناز وعدم التزامها 

بتاريخ  للموؤ�ش�شة  نهائيًا  اإنذارًا  اإر�شال خطاب ميثل  ومت  قبلها  من  املقدمة  باملواعيد 

التزامها  عدم  منها  اأ�شباب  لعدة  وذلك  2007/11/6م  املوافق  1428/10/25هـ 

باحل�شور يف املوقع والتاأخر يف التنفيذ ومت اإبالغها يف هذا اخلطاب باأنه يف حال عدم 

التزامها ف�شتقوم موكلته بتعميد مقاول اآخر وتنفيذ جميع الأعمال على ح�شابها وهذا 

يدح�س ما ادعته املدعية من اأنه مل ي�شلها اأي خطاب يفيدها بوقفها عن العمل. كما 

املوافق  1429/2/20هـ  بتاريخ  ر�شميًا  العمل  عن  املدعية  املوؤ�ش�شة  اإيقاف  مت 



212

2008/2/27م مبوجب خطاب ر�شمي موجه من موكلته اإىل املدعية يفيدها ر�شميًا 

الهند�شية  الإدارة  مدير  اإىل  التاريخ  نف�س  يف  اأر�شل  كما  العمل  عن  وقفها  بقرار 

للمبلغ  بالن�شبة  اأما  ذلك.  يفيد  بخطاب  بالريا�س  اجلامعي  خالد  امللك  مب�شت�شفى 

هو  لها  املتبقي  باأن  العلم  مع  مبالغ  عدة  دعواها  يف  املدعية  اأوردت  فلقد  املطلوب 

)132.713/80( ريال، ومل يتم تعميدها باأعمال اأخرى وهذا املبلغ املتبقي من قيمة 

امل�شروع  املتبقية يف  الأعمال  اإكمال  ب�شبب عدم  بعد ذلك  ي�شتحق دفعه  العقدين مل 

و�شوف يتم ت�شفيته معها بعد اإجناز باقي الأعمال عن طريق مقاولني اآخرين طبقًا 

لإيجار  بالن�شبة  اأنه  عليها  املدعى  وكيل  ذكر  كما  معها  املوقعني  العقدين  لأحكام 

بقيمة  متنقل  م�شتودع  ا�شتئجار  على  املدعية  مع  �شفهيًا  التفاق  مت  فقد  امل�شتودع 

)2000( ريال، �شهريًا على اأن تدفع منا�شفة بني الطرفني وبعد فرتة قامت املوؤ�ش�شة 

املدعية باإر�شال مطالبات مالية خيالية تذكر فيها اأن اإيجار امل�شتودع )6000( ريال 

�شعر  فوجدت  املحلية  ال�شوق  من  امل�شتودعات  هذه  بت�شعري  موكلته  فقامت  �شهريًا 

امل�شتودع اجلديد باأعلى املوا�شفات ل يتجاوز )2000( ريال، مع العلم باأن امل�شتودع 

اأح�شرته املدعية قدمي جدًا و�شعره ل يتجاوز )1000( ريال ومت التفاق على  الذي 

دفع مبلغ )11.000( ريال عن كامل ح�شة موكلته يف اإيجار امل�شتودع ومتت املوافقة 

على ذلك من املدعية و�شرف لها املبلغ املذكور بعد اإر�شالها مطالبة بالقيمة املتفق 

اآخرين على ح�شاب املدعية  اأما بالن�شبة لإكمال امل�شروع عن طريق مقاولني  عليها. 

الأعمال  اإمتام  اأو عدم قدرتها على  العمل  الثاين( يف حالة تق�شريها يف  )الطرف 
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وهذا ما ح�شل فعاًل، وعليه فاإن القيمة املتبقية من العقدين وهي )132.713/80( 

ريال، ل تكفي لإمتام الأعمال يف امل�شروع و�شتقوم موكلته مبطالبة املدعية بدفع باقي 

املبلغ ح�شب �شروط العقدين املوقعني مع املدعية وانتهى وكيل املدعى عليها اإىل طلب 

احلكم مبا يلي:- 1- رد دعوى املدعية. 2- اإلزام املدعية بت�شديد جميع املبالغ املالية 

�شيتم  وما  عليها  املدعى  على  م�شتحقاتها  بني  فرقًا  تعترب  والتي  ذمتها  يف  املتبقية 

اإلزام املدعية بت�شديد مبلغ  اآخرين. 3-  تنفيذها لباقي الأعمال عن طريق مقاولني 

)50.000( )خم�شني األف ريال( مقابل اأتعاب املحاماة مع احتفاظ موكلته بالرجوع 

على املدعية باأي اأ�شرار قد ت�شيبها نتيجة اإخاللها بالعقدين املوقعني مو�شوع هذه 

برده  مذكرة  اأ�شالة  املدعي  قدم  1430/5/10هـ،  الثالثاء  يوم  جل�شة  ويف  الدعوى. 

مكونة من اأربع �شفحات مرفق بها �شور عدد من امل�شتندات ذكر فيها باأنه بالن�شبة 

للم�شتودع فاإن ما ذكرته املدعى عليها باأنه مت التفاق معها على اإيجار امل�شتودع ملدة 

يف  املوؤرخة  اخلطية  موافقتها  يف  ذكر  ملا  متامًا  ومناٍف  �شحيح  غري  اأ�شهر  ثالثة 

1428/3/22هـ، حيث مت اإبالغ املدعى عليها باأنه مت اإيجار حاوية ح�شب طلبها وذكر 

�شعر الإيجار ال�شهري )6000( )�شتة اآلف( ريال ومل تعرت�س املدعى عليها حيث ورد 

خطابها املذكور اأعاله رقم   )55L -J051107FFA(  والذي ين�س على موافقتها 

لقيمة  بالن�شبة  اأما  قبلها  الإيجار منا�شفة، وهذه موافقة خطية من  دفع  �شيتم  باأنه 

العقدين فاإن ما ذكره يف رد املدعى عليها بخ�شو�س قيمة العقدين واأنها )610.000( 

ريال فهو �شحيح منها مبلغ )11.000( ريال قيمة اإيجار احلاوية منا�شفة ملدة ثالثة 
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اأ�شهر + )2000( ريال اأجور التحميل والتنزيل متبقي منها )72.000( ريال ومنها 

)45000( ريال، قيمة اأعمال تركيب كامريات وهنالك بنود اإ�شافية مت التفاق عليها 

 )5.250( مببلغ  دخان  كا�شف   )150( عدد  وتركيب  فك  لإعادة  امل�شروع  مدير  مع 

ريال، علمًا باأن قيمة العقد حت�شب على كمية الأعمال املنجزة وهي قابلة للزيادة اأو 

باأنه مت �شرف مبلغ )20/  املدعى عليها  املتبقية فقد ذكرت  الدفعات  اأما  النق�س، 

هو  املتبقي  املبلغ  باأن  عليها  املدعى  وذكرت  �شحيح  وهذا  ريال،   )477.286

هو  العقدين  عن  املتبقي  املبلغ  اإن  حيث  �شحيح  غري  وهذا  ريال   )132.713/80(

)80/ 164.063( ريال اإ�شافة اإىل اإيجار امل�شتودع املتنقل وهو مبلغ )72.000( ريال 

حل�شر  بالن�شبة  اأما  ريال،   )236.063/80( مبلغ  هو  املطلوب  اإجمايل  لي�شبح 

جميع  بح�شر  العمل  عن  توقف  حني  عليها  املدعى  من  طلب  فقد  املتبقية  الأعمال 

عليها  املدعى  مهند�س  بداأ  لالأ�شف  ولكن  الطبيعة  على  املوقع  يف  املنفذة  الأعمال 

بالتحايل على املو�شوع واإر�شال عدة خطابات له بالفاك�س باأنه مل يتم احل�شور وهذا 

يقدم احل�شر  باأنه  وذكر  امل�شروع  الإجناز فهي )95%( من  ن�شبة  اأما  غري �شحيح. 

ال�شحيح الذي رف�شت املدعى عليها التوقيع عليه كما اأن املدعى عليها مل ت�شرف اأي 

م�شتخل�س يف وقته املحدد، واإمنا يتم تاأخري �شرف امل�شتخل�شات واملماطلة يف كل مرة 

ولقد مت التنويه لذلك اأكرث من مرة، اأما بالن�شبة ملا اأوردته املدعى عليها من اأنه مت 

اإيقاف املدعية عن العمل من قبلها غري �شحيح،حيث اإنه هو الذي توقف عن العمل يف 

امل�شروع بتاريخ 2008/1/16م ب�شبب تاأخر �شرف م�شتحقاته املالية و�شبق توقفه عن 
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العمل اإبالغ املدعى عليها باخلطاب املوؤرخ يف 2008/1/10م وكذلك مت اإبالغ مدير 

امل�شروع م/)...(من قبله واإبالغ مدير الفرع. اأما بالن�شبة للمبلغ املطلوب فاإنه عن 

عقد نظام الإنذار هو )456.550( ريال وعن عقد نظام الإطفاء )184.800( ريال 

لت�شبح قيمة العقدين )641.350( ريال مدفوع منها )477.286/20( ريال واملتبقي 

)�شتة   )6000( كالتايل:  امل�شتودع  اإيجار  قيمة  وعن  ريال   )164.063/80( منها 

اآلف( �شهريًا، و)4000( ريال اأجور نقل امل�شتودع لي�شبح اإجمايل املبالغ امل�شتحقة 

عن امل�شتودع )6000( ريال x 15 �شهر= 90.000 ريال + 400 ريال= 94.000ريال( 

مت دفع مبلغ )22.000( ريال منا�شفة بني الطرفني ح�شب التفاق ليتبقى )72.000( 

ريال م�شتحقة الدفع على املدعى عليها. ويف جل�شة يوم الثالثاء 1430/7/7هـ، قدم 

بها �شور عدد من  برده مكونة من �شت �شفحات مرفقًا  املدعى عليها مذكرة  وكيل 

بتاريخ 2006/11/16م  املدعية  الأول مع  العقد  توقيع  بعد  اأنه  فيها  امل�شتندات ذكر 

امل�شروع  مواد  حلفظ  م�شتودع  ا�شتئجار  يتم  اأن  على  موكلته  قبل  من  املوافقة  متت 

بداخله على اأن تدفع تكلفة اإيجار امل�شتودع منا�شفة بينهما دون اإر�شال عر�س �شعر 

اتفاقًا �شفهيًا بحيث  اأنه كان  اأي  اأو �شدور تعميد من املدعى عليها  املدعية  من قبل 

اإيجار امل�شتودع )2000( ريال �شهريًا بالإ�شافة اإىل حتمل اأجور نقل امل�شتودع  يكون 

منا�شفة، كما جتدر الإ�شارة اإىل اأن مدة تنفيذ الأعمال كما هو مو�شح يف العقد املربم 

تاأخر تنفيذ الأعمال ب�شبب ظروف  بتاريخ 2006/12/30م وعند  مع املدعية تنتهي 

باإ�شعار  املدعية  تقم  املدعية مل  قبل  التنفيذ من  التاأخر يف  وب�شبب  بامل�شروع  خا�شة 
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موكلته باأي �شكل من الأ�شكال عن اأن مدة انتهاء الأعمال قد تطول ب�شكل كبري ويجب 

اتخاذ موقف معني من مو�شوع امل�شتودع حيث كان من املنطق اأن تقوم املدعية ب�شراء 

هذا امل�شتودع بدًل من ا�شتئجاره واأنه عند تقدمي املدعية مبطالبات مالية غري منطقية 

لإيجار امل�شتودع طلبت موكلته من املدعية ما يفيد با�شتئجار امل�شتودع فعاًل، فقامت 

اأو  عناوين  لها  يوجد  ل  وهمية  ل�شركة  ووهمية  فواتري مفربكة غري �شحيحة  بتقدمي 

اأرقام ات�شال ثم طلبت موكلته من املدعية اأن ترتب لها اجتماعًا مع ال�شركة املوؤجرة 

حتى تتم املفاهمة معها، ولكن مل ت�شتجب املدعية لهذا الطلب مما يدل على اأن هذا 

امل�شتودع مل يتم ا�شتئجاره واإمنا مت �شراوؤه من قبل املدعية م�شبقًا، وبعد فرتة قامت 

املدعية باإر�شال مطالبات مالية خيالية يذكرون فيها اأن اإيجار امل�شتودع )6000( ريال 

اأن �شعر  ال�شوق املحلية فوجدت  امل�شتودعات من  بت�شعري هذه  �شهريًا فقامت موكلته 

امل�شتودع اجلديد باأعلى املوا�شفات ل يتجاوز )20.000( ريال مع العلم باأن امل�شتودع 

الذي اأح�شرته املدعية قدمي و�شعره ل يتجاوز )10.000( ريال لذا مت التفاق معها 

على دفع مبلغ )11.000( ريال عن اإيجار امل�شتودع ومتت املوافقة على ذلك من قبلها 

قبل  اأنه  كما  عليها  املتفق  بالقيمة  مطالبة  اإر�شالهم  بعد  املذكور  املبلغ  لها  و�شرف 

التفاق على هذا املبلغ قامت املدعية باإر�شال خطاب بالفاك�س بتاريخ 2007/11/11م 

يف  املدعية  ذكرت  حيث  امل�شتودع  اإيجار  �شمنها  ومن  املتبقية  الأعمال  اتفاقية  ميثل 

امل�شتودع ح�شب  اإيجار  الأول ن�شف قيمة  الطرف  يتحمل  البند رقم )4( منه �شوف 

الفواتري وقامت موكلته بالرد عليها باإر�شال خطاب بتاريخ 2007/11/12م واأو�شحت 
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موكلته لها ب�شريح العبارة باأنها ملتزمة بدفع تكاليف اإيجار امل�شتودع منا�شفة معها 

بتاريخ  بالفاك�س  فاأر�شلت  قبلها  من  فاتورة  اإر�شال  طلب  ومت  فقط  اأ�شهر  ثالثة  ملدة 

2007/12/3م مببلغ )11.000( ريال ومتت املوافقة عليها من قبل موكلته و�شرف 

التي مت تنفيذها ل�شتكمال  اأما بالن�شبة لتنفيذ الأعمال املتبقية فاإن الأعمال  املبلغ. 

امل�شروع قد زادت تكلفة تنفيذها على حقوق املدعية يف حالة اإمتامها للعمل يف امل�شروع 

واأرفق �شورة من العقد املربم بني املدعى عليها وبني موؤ�ش�شة )...( للمقاولت )املقاول 

الذي توىل تنفيذ الأعمال املتبقية يف امل�شروع( والذي جاءت تكلفة تنفيذ باقي اأعمال 

امل�شروع مو�شوع هذه الدعوى مببلغ )218.238( ريال. وحيث ا�شتلمت املدعية من 

قيمة العقدين مبلغ )477.286/20( ريال واملتبقي لها مبلغ )132.713/80( ريال 

تنفيذ  عليها  للمدعى  يحق  العقدين  من  العامة  ال�شروط  بند  يف  ورد  ما  على  وبناًء 

الأعمال التي مل تكملها املدعية يف امل�شروع عن طريق مقاول اأو مقاولني اآخرين على 

ح�شاب املدعية، ومبا اأن تكلفة اإجناز الأعمال املتبقية يف امل�شروع مو�شوع هذه الدعوى 

تبلغ )218.238( ريال، لذا فاإن موكلته تطالب املدعية بت�شديد مبلغ )85.524/20( 

ريال، وهو الفرق بني ما تبقى من تنفيذ امل�شروع وما مت تنفيذه  من اأعمال متبقية عن 

طريق مقاول اآخر فعليًا ويف ذلك دليل قاطع على اأن املدعية ح�شلت اأعلى بكثري من 

ن�شبة ما اأجنزته يف امل�شروع كما ذكر وكيل املدعى عليها باأنه ورد يف العقدين املتعلقني 

بامل�شروع مو�شوع هذه الدعوى اأنه يف حالة تاأخر املدعية يف تنفيذ الأعمال يطبق يف 

�شتة  اأق�شى  وبحد  تاأخري  اأ�شبوع  كل  ريال، عن  قدرها )3000(  مالية  غرامة  حقها 
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اأ�شابيع وذلك كما ورد يف بند مدة العقد من كال العقدين وحيث اإن املدعية مل تنفيذ 

امل�شروع يف وقته املحدد وقد تاأخرت كثريًا يف التنفيذ ومل ت�شتكمل امل�شروع لنهايته فاإن 

مببلغ  العقدين  يف  يقدر  والذي  العقدين  من  الغرامة  مبلغ  ت�شتحق  عليها  املدعى 

)36.000( ريال، وانتهى وكيل املدعى عليها اإىل طلب احلكم مبا يلي: 1- رد دعوى 

املدعية. 2- اإلزام املدعية بت�شديد مبلغ قدره )85.524/20( ريال املتبقي يف ذمتها 

والذي يعترب الفرق بني م�شتحقاتها على املدعى عليها وما مت تنفيذ باقي الأعمال عن 

طريق مقاول اآخر. 3- اإلزام املدعية بت�شديد مبلغ )36.000( ريال كغرامة تاأخري يف 

العقدين. 4- اإلزام املدعية بت�شديد مبلغ )50.000( ريال مقابل اأتعاب حماماة. ويف 

من  مكونة  برده  مذكرة  اأ�شالة  املدعي  قدم  1430/11/18هـ  الثالثاء  يوم  جل�شة 

�شفحتني مل تخرج يف جمملها عما �شبق تقدميه. ويف جل�شة يوم الثالثاء 1431/1/26هـ 

العقدين  يف  عليها  املن�شو�س  امل�شتحقات  دفع  كيفية  عن  الطرفني  الدائرة  �شاألت 

خا�شة فيما يتعلق بن�شبة )70%( وهل هذه الن�شبة تدفع كاملة بناًء على ما يتم تقدميه 

من تقارير بعد املوافقة من قبل املدعى عليها، فذكر كل واحد من الطرفني باأنه يطلب 

املدعى  الدائرة وكيل  �شاألت  الدائرة بذلك كما  اإفادة  ثم  والتاأكد ومن  للرجوع  مهلة 

عليها عما ذكره يف مذكرته املقدمة بجل�شة 1429/11/19هـ فيما يتعلق بالبند الثاين 

املت�شمن للدفعات املتبقية وعن املق�شود بها فذكر باأن املق�شود من الدفعات املتبقية 

قيمته  الأول  العقد  اأن  ذلك  املنفذة  الأعمال  قيمة  من  ولي�س  عقد  كل  قيمة  من  هي 

الإجمالية هي )430.000( ريال والعقد الثاين قيمته الإجمالية  )190.000( ريال 
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لها  تدفع  باأن  عليها  املدعى  باإلزام  وذلك  لها  احلكم  تطلب  املدعية  اإن  وحيث 

واأن املبلغ املتبقي من قيمة العقدين وهو )132.713( ريال عبارة عن نواق�س واأعمال 

ت�شتحقها املدعية عن  اأي مبالغ  ولي�س هناك  للعقدين معًا  بتنفيذها  مل تقم املدعية 

اأعمال منفذة.ويف جل�شة يوم الثالثاء 1431/3/16هـ ذكر املدعي اأ�شالة باأنه بالن�شبة 

ل�شتف�شار الدائرة عن كيفية دفع امل�شتحقات املن�شو�س عليها يف العقدين فيما يتعلق 

بن�شبة )70%( وهل هذه الن�شبة تدفع كاملة بناًء على ما يتم تقدميه من تقارير بعد 

املوافقة من قبل املدعى عليها فاإن احلا�شل يف هذا ال�شاأن هو اأنه يقوم برفع م�شتخل�س 

عن الأعمال املنفذة اإما اأ�شبوعيًا اأو �شهريًا ح�شب املنجز من الأعمال يف املوقع ومن ثم 

تقوم املدعى عليها اإما ب�شرف امل�شتخل�س كاماًل اأو تخ�شعه للتقييم وقد يكون �شرفها 

للم�شتخل�س باأقل من ن�شبة )70%( من الأعمال املنجزة املتعلقة بامل�شتخل�س املرفوع 

مبلغ  وهو  مذكرته  يف  ذكره  الذي  العقدين  عن  املتبقي  باملبلغ  املق�شود  اأن  كما 

)164.063( ريال فاإن املق�شود هو عن اأعمال قام بتنفيذها وقدم مذكرة مكونة من 

�شفحة واحدة تتعلق ببيان ما �شلف ذكره، كما قدم وكيل املدعى عليها مذكرة مكونة 

وب�شوؤال  العقدين،  ب�شاأن  الدفعات  يخ�س  ما  تت�شمن  اأنها  ذكر  واحدة  �شفحة  من 

منهما  واحد  كل  فقرر  تقدميه،  اأو  اإ�شافته  يف  يرغبان  ما  لديهما  كان  اإن  الطرفني 

الكتفاء.
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(رياًل،  وت�شعون  واأربعة  األفًا  واأربعون  و�شتة  )مائة   )146.094( وقدره  مبلغًا 

يف  املوؤرخ  احلريق  اإنذار  نظام  وتركيب  توريد  عقد  عن  املنفذة  الأعمال  قيمة  باقي 

1427/10/25هـ املوافق 2006/11/16م وعقد توريد وتركيب نظام مكافحة احلريق 

املوؤرخ يف 1427/12/25هـ املوافق 2007/1/15م بالإ�شافة اإىل اإلزام املدعى عليها 

باأن تدفع لها مبلغًا وقدره )72.000( )اثنان و�شبعون األف( ريال، ميثل قيمة اإيجار 

اإن  وحيث  امل�شروع.  وعدد  مواد  حلفظ  املخ�ش�س  )احلاوية(  املتحرك  امل�شتودع 

لعدم  رف�شها  ذلك  على  بناًء  وتطلب  املدعية  دعوى  بعدم �شحة  تدفع  عليها  املدعى 

واملرتتبة  املتبقية  املبالغ  جميع  بت�شديد  املدعية  واإلزام  �شليم  اأ�شا�س  على  قيامها 

اإنه  وحيث  اآخرين.  مقاولني  طريق  عن  امل�شروع  اأعمال  لباقي  تنفيذه  �شيتم  ما  على 

بالن�شبة لطلب املدعية الأول واملتعلق بطلب اإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ )146.94( 

بتوجيه عدد  واأن قامت  �شبق  املدعى عليها  اأن  الق�شية  اأوراق  الثابت من  فاإن  ريال، 

من اخلطابات والإنذارات للمدعية بخ�شو�س التاأخري يف تنفيذ الأعمال، ومن ذلك 

املوؤرخ  الثاين  والإنذار  املوافق 200/6/27م  املوؤرخ يف 1428/6/12هـ  الأول  الإنذار 

يف 1428/6/17هـ املوافق 2007/7/2م وكذلك اخلطاب املوؤرخ يف 1428/10/25هـ 

اإنذارًا  يعترب  باأنه  للمدعية  عليها  املدعى  فيه  تذكر  والذي  2007/11/16م  املوافق 

نهائيًا ب�شرورة الإ�شراع يف اإكمال الأعمال. ومبا اأن املدعية هي التي قامت بالتوقف 

عن العمل يف امل�شروع للعقدين حمل النزاع يف هذه الدعوى، و�شحب عمالتها من املوقع 

بالدعوى.  املرفقة  ومذكراتها  يت�شح ذلك من خطاباتها  كما  بتاريخ 2008/1/16م 
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اأر�شلت عددًا من اخلطابات للمدعية بخ�شو�س ح�شر جميع  اأن املدعى عليها  ومبا 

املوافق  1429/2/26هـ،  يف  املوؤرخ  اخلطاب  ذلك  ومن  قبلها  من  املنجزة  الأعمال 

2008/3/4م واملت�شمن يف الفقرة )2( ما ن�شه )ح�شب العقد املوقع معكم فاإنه يحق 

لنا اإكمال الأعمال املتبقية عن طريق مقاول اآخر ويتم خ�شم املبالغ من ح�شابكم( 

كما اأن الفقرة )4( ت�شمنت ما ن�شه: )....... ونطلب منكم التواجد يف املوقع خالل 

)48( �شاعة من تاريخ هذا اخلطاب ليتم ح�شر جميع ما مت اإجنازه من اأعمال من 

طرفكم(. وكذلك اخلطاب املوؤرخ يف 1429/3/4هـ املوافق 2008/3/12م واملت�شمن 

ما ن�شه: )طلب منكم التواجد يف املوقع خالل )48( �شاعة من تاريخ 2008/3/4م 

وقمنا بالذهاب اإىل املوقع بتاريخ 2008/3/9م اأي بعد مرور خم�شة اأيام وعندما و�شلنا 

اإىل املوقع تبني عدم جاهزيتكم حل�شر جميع ما مت اإجنازه من اأعمال من طرفكم، 

وقد طلبتم تفا�شيل لالأعمال املتبقية عليكم وقمنا باإر�شالها لكم يف نف�س اليوم بتاريخ 

2008/3/9م على اأن ن�شتاأنف احل�شر يف اليوم التايل مبا�شرة، وحتى الآن مل ي�شلنا 

من طرفكم موعد حمدد ل�شتكمال احل�شر. وعليه فاإن اآخر موعد ل�شتكمال احل�شر 

هو قبل نهاية دوام هذا اليوم ويف حال عدم ح�شوركم اإىل املوقع يعترب جميع ما جاء 

موافق  موؤ�ش�شتكم  على  املتبقية  بالأعمال  املرفقة  واجلداول  ال�شابقة  خطاباتنا  يف 

يف  واملوؤرخ  للمدعية  عليها  املدعى  من  ال�شادر  اخلطاب  اأن  قبلكم(.كما  من  عليها 

الغد  اإىل �شباح  اأي�شًا )..... ومنهلكم  املوافق 2008/3/12م ت�شمن  1429/3/4هـ 

املوقع  اإىل  للح�شور  �شباحًا   )9.00( ال�شاعة  2008/3/13م  املوافق  اخلمي�س  يوم 
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ح�شر  لإنهاء  للعمل  الالزمة  والو�شائل  الأدوات  جميع  باإح�شار  التزامكم  وجوب  مع 

يعترب جميع ما جاء يف  املوعد  بهذا  التزامكم  املتبقية ويف حال عدم  الأعمال  جميع 

املتبقية على موؤ�ش�شتكم موافق عليها  بالأعمال  ال�شابقة واجلداول املرفقة  خطاباتنا 

من قبلكم وغري قابلة للنقا�س بتاتًا(. كما ت�شمن خطاب املدعى عليه املوجه للمدعية 

رقم  اإىل خطابنا  )اإ�شارة  ن�شه  ما  املوافق 2008/3/13م  واملوؤرخ يف 1429/3/5هـ 

باملوقع  تواجدكم  بخ�شو�س  2008/3/12م  بتاريخ   92L=J051107FF/FA

�شباح اليوم اخلمي�س املوافق 2008/3/13م ال�شاعة )9.00( �شباحًا للح�شور اإىل 

املوقع  اإىل  ذهبنا  فقد  موؤ�ش�شتكم،  على  املتبقية  الأعمال  جميع  ح�شر  لإنهاء  املوقع 

ال�شاعة  حتى  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  منذ  هناك  متواجدين  وكنا  اليوم  �شباح 

يف  جاء  ما  يعترب  وعليه  املوقع.  يف  لكم  تواجد  اأي  نلحظ  ومل  �شباحًا  ع�شر  احلادية 

خطابنا رقم 87L-J051107FF/FA  واجلدول املرفق واملت�شمن الأعمال املتبقية 

عدم  ب�شبب  للنقا�س  قابل  وغري  طرفكم  من  عليه  وموافق  نهائي  موؤ�ش�شتكم  على 

التزامكم باحل�شور اإىل املوقع، مع العلم اأنه مت اإر�شال خطابات كثرية لتحديد مواعيد 

اإىل  اإىل املوقع ولكن دون جتاوب من طرفكم، و�شيتم حتويل ملف امل�شروع  احل�شور 

ال�شئون املالية والإدارية بال�شركة لتخاذ الإجراء الالزم. كذلك �شيتم تعميد مقاول 

العقد املربم معكم، على  املوقع على ح�شابكم وح�شب  املتبقية يف  الأعمال  ل�شتكمال 

اأن يبداأ املقاول اجلديد يوم ال�شبت بتاريخ 2008/3/15م(. وحيث اإن املدعية ورغم 

اإىل  وحت�شر  تتجاوب  مل  ذكرها  وال�شالف  عليها  املدعى  من  لها  املوجهة  اخلطابات 
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التي  هي  اأنها  رغم  قبلها  من  املنفذة  الأعمال  جميع  بح�شر  للقيام  امل�شروع  موقع 

توقفت عن العمل بامل�شروع و�شحبت عمالتها منه. ومبا اأن الثابت اأنه مت ح�شر الأعمال 

املنفذة من قبل املدعية بعد اإبالغ املدعية بذلك لأكرث من مرة وذلك بح�شور املدعى 

خالد  امللك  مب�شت�شفى  الهند�شية  الإدارة  وهي  امل�شرفة  اجلهة  اإ�شراف  وحتت  عليها 

بتاريخ  واملعد  الدعوى  باأوراق  املرفق �شورته  املح�شر  يت�شح ذلك من  كما  اجلامعي 

التي  لالأعمال  الكلي  املجموع  باأن  واملت�شمن  2008/3/27م  املوافق  1429/3/19هـ 

مل يتم تنفيذها اأو جاري العمل فيها عن طريق مقاول اآخر يبلغ قدرها )146.770( 

بتوقيع  الذي ذيل  باملح�شر  �شيتم خ�شمه ح�شبما هو مو�شح  الذي  املبلغ  وهو  ريال، 

ب�شفتها  اجلامعي  خالد  امللك  مب�شت�شفى  الهند�شية  الإدارة  وتوقيع  عليها  املدعى 

اجلهة امل�شرفة. ومبا اإن املدعى عليها كما هو ثابت اأي�شًا من اأوراق الدعوى  قامت 

بتوقيع عقد بتاريخ 2008/2/24م مع موؤ�ش�شة )...( للمقاولت للقيام بتكملة الأعمال 

املتعلقة مب�شروع توريد وتركيب نظام اإنذار ومكافحة احلريق لكلية الطب مب�شت�شفى 

امللك خالد اجلامعي وقد ت�شمن باأن القيمة الإجمالية للعقد هي )218.238( ريال. 

ومبا اأن البند )11( من العقد املربم بني الطرفني يف 1427/10/25هـ والبند )7( 

حالة  )يف  ن�شه  ما  ت�شمنا  قد  1427/12/25هـ  يف  الطرفني  بني  املربم  العقد  من 

تق�شري الطرف الثاين –املدعية- يف تنفيذ الأعمال املطلوبة فيحق للطرف الأول –

املدعى عليها- تنفيذ الأعمال املتبقية بوا�شطة مقاولني اآخرين وي�شتوفى من الطرف 

الثاين تكاليف العمل املذكورة، على اأن يح�شمها من املبالغ امل�شتحقة الدفع اأو التي قد 
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ت�شبح م�شتحقة الدفع فيما بعد مع ما يرتتب على ذلك من اأ�شرار معنوية اأو مادية 

قد تلحق بالطرف الأول( الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بناًء على ما �شبق اإىل عدم 

اأحقية املدعية يف طلبها الأول جتاه املدعى عليها ويتوجب بالتايل رف�شه. وحيث اإنه 

بالن�شبة للطلب الثاين من طلبات املدعية واملت�شمن طلب اإلزام املدعى عليها باأن تدفع 

اإيجار امل�شتودع  األف( ريال ميثل قيمة  لها مبلغًا وقدره )72.000( )اثنان و�شبعون 

املدعية  اأن  الثابت  فاإن  امل�شروع،  وعدد  مواد  املخ�ش�س حلفظ  )احلاوية(  املتحرك 

تطالب بذلك بناًء على اأن املدة هي من 2006/11/20م اإىل 2008/3/20م اأي خم�شة 

ع�شر �شهرًا وذلك بواقع )6000( )�شتة اآلف( ريال �شهريًا واأن الأ�شهر الثالثة الأوىل 

فقط تكون منا�شفة بني الطرفني، واأن املدعى عليها قامت بدفع ما عليها عن الأ�شهر 

الثالثة الأوىل ومل تقم بدفع القيمة الإيجارية البالغ قدرها )72.000( ريال، وذلك 

�شهرًا.وحيث  ع�شر  اثنا  وهي  املتبقية  املدة  الواحد عن  لل�شهر  ريال،  بواقع )6000( 

1428/3/22هـ  يف  واملوؤرخ  للمدعية  املوجه  خطابها  يف  عليها  املدعى  اأن  الثابت  اإن 

املوافق 2007/4/10م قد ت�شمن يف الفقرة )6( منه ما ن�شه: - )بخ�شو�س اإيجار 

احلاوية فهي ح�شب ما اتفق عليه معكم �شيتم دفع الإيجار منا�شفة ملدة ثالثة اأ�شهر 

وما زاد على ثالثة اأ�شهر ف�شوف ندفعه لكم كاماًل( الأمر الذي تخل�س معه الدائرة 

بناًء على ذلك اإىل حتمل املدعى عليها للقيمة الإيجارية للم�شتودع املتحرك فيما زاد 

عن الثالثة اأ�شهر. وحيث اإن الدائرة وهي يف �شبيل حتديد املبلغ الذي تتحمله املدعى 

عليها بهذا اخل�شو�س فاإن الثابت اأن املدعى عليها ل تنازع يف بداية املدة الإيجارية 
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يوم  بجل�شة  املقدمة  مذكرتها  من  ذلك  يت�شح  كما  2006/12/20م  من  تبداأ  واأنها 

الثالثاء 1430/7/7هـ ومبا اأن الثابت اأن املدعية قامت بالتوقف عن العمل و�شحبت 

العمالة من امل�شروع للعقدين يف 2008/1/16م مما يتبني معه اأن املدة الفعلية فيما 

يتعلق باإيجار امل�شتودع بعد حذف الأ�شهر الثالثة الأوىل هي من 2007/3/20م اإىل 

2008/1/16م وهي املدة التي يجب على املدعى عليها دفع اإيجارها للمدعية والتي 

تبلغ قيمتها )59.000( )ت�شعة وخم�شون األف( ريال الأمر الذي تخل�س معه الدائرة 

بناًء على ذلك اإىل اإلزام املدعى عليها بدفع هذا املبلغ للمدعية. ول ينال من ذلك ما 

ذكره وكيل املدعى عليها من اأن موكلته ل تتحمل اإل مدة ثالثة اأ�شهر فقط منا�شفة مع 

املدعية ذلك اأن املدعى عليها يف خطابها املوجه للمدعية واملوؤرخ يف 1428/3/22هـ 

احلاوية  اإيجار  )بخ�شو�س  ن�شه  ما   )6( الفقرة  يف  ذكرت  2007/4/10م  املوافق 

فهي ح�شب ما اتفق عليه معكم �شيتم دفع الإيجار منا�شفة ملدة ثالثة اأ�شهر وما زاد 

املدعى  طلبته  ملا  بالن�شبة  اإنه  وحيث  كاماًل(.  لكم  ندفعه  ف�شوف  اأ�شهر  ثالثة  على 

تنفيذه  �شيتم  ما  على  واملرتتبة  املتبقية  املبالغ  بدفع  املدعية  اإلزام  بخ�شو�س  عليها 

واإذا كان  الدعوى هي دعوى املدعية  فاإن  اآخرين  امل�شروع عن طريق مقاولني  لباقي 

للمدعى عليها اأي طلبات فلها اأن تقيم بذلك دعوى م�شتقلة متى رغبت يف ذلك. الأمر 

الذي تخل�س معه الدائرة بناًء على ذلك اإىل اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية 

مبلغًا وقدره )59.000( )ت�شعة وخم�شون األف ريال( ورف�س ما عدا ذلك من طلبات 

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

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:اأواًل/ اإلزام املدعى عليها �ضركة )...( التجارية باأن 

 )59.000( وقدره  مبلغاً   )...( ل�ضاحبها  للتجارة   )...( موؤ�ض�ضة  للمدعية  تدفع 

)ت�ضعة وخم�ضون األف ريال(. ثانياً/ رف�س ما عدا ذلك من طلبات للمدعية، ملا هو 

مبني باالأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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رقم الق�ضية االبتدائية 1481/ 1/ ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 195/ د/ جت/ 3 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 934/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 325/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/4/10هـ 

عقد مقاولة - مقاولة من الباطن– م�ضادقة على الر�ضيد– ا�ضتالم امل�ضتحقات 

غيابي. – حكم  – تفوي�س 

مطالبة املدعي باإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ قيمة اأعمال املقاولة من الباطن طبقًا 

للعقد املربم بينهما - تقدمي املدعي خطاب امل�شادقة على الر�شيد من املدعى عليها 

– ثبوت اأن ال�شيك املحرر من املدعى عليها و امل�شتلم من اأحد موظفي املدعي موؤرخ 

بتاريخ �شابق على تاريخ امل�شادقة على الر�شيد – عدم تقدمي املدعى عليها ما يثبت 

ب�شداد  الدفع  �شحة  عدم  اأثره:   – ال�شيك  با�شتالم  املوظف  لذلك  املدعي  تفوي�س 

جزء من املطالبة بال�شيك املذكور وثبوت مبلغ املطالبة الوارد بخطاب امل�شادقة على 

الر�شيد يف ذمة املدعى عليها - عدم ح�شور املدعى عليها اأو من ميثلها رغم تبلغها 

الر�شيد  امل�شادقة على  وتقدميه  الدعوى غيابيًا  نظر  املدعي  مبوعد اجلل�شة وطلب 

تدفع  باأن  املدعى عليها  باإلزام  –احلكم غيابيًا  – موؤدى ذلك  املدعى عليها  بخامت 

للمدعية املبلغ حمل املطالبة .
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بالئحة  املظامل  ديوان  اأمام  املدعية  املوؤ�ش�شة  �شاحب  تقدم  1431/3/10هـ  بتاريخ 

ريال،   )202.765( قدره  مبلغًا  عليها  املدعى  تطالب  موؤ�ش�شته  اأن  فيها  ذكر  دعوى 

قيمة اأعمال توريد وتركيب متديد جماري هواء التكييف التي قامت بتنفيذها املوؤ�ش�شة 

املدعية من الباطن يف عدة م�شاريع مع املدعى عليها وختم مطالبته باإلزام املدعى 

الدعوى  واأرفق مايراه �شندًا لدعواه.ويف �شبيل نظر  املبلغ حمل املطالبة  عليها بدفع 

كما   )...( املدعية/  املوؤ�ش�شة  �شاحب  ح�شر  وفيها  لنظرها  جل�شة  الدائرة  حددت 

ح�شر حل�شوره وكيل املدعى عليها/ )...( وطلبت الدائرة من املدعي تقدمي ن�شخة 

املدعى  الأعمال كما طلبت من  لتنفيذ  املدعى عليها  ال�شركة  املربمة مع  العقود  من 

عليه وكالة اإي�شاح عالقة موكلته بتلك امل�شاريع وهل هي مالكة لها اأو مقاول رئي�شي 

لتنفيذها. ويف جل�شة 1431/6/5هـ اأفاد وكيل املدعى عليها باأن ال�شركة مطورة لتلك 

امل�شاريع حمل الدعوى وذلك ثابت يف العقد املربم بني موكلته واملوؤ�ش�شة املدعية برقم 

077/ 08/ د�س ر / اإر اأف بتاريخ 2008/5/31م. ويف جل�شة 1431/8/13هـ ح�شر 

جوابية  مذكرة  وقدم   )...( عليها/  املدعى  وكيل  ح�شر  كما   )...(  / املدعي  وكيل 

مفادها اأن املدعي اأحد املقاولني من الباطن للمدعى عليها وتعمل يف عدة مواقع عمل 

وتركيب ومتديد  بتوريد  القيام  يت�شمن  اإطاري  املدعي عقد  مع  اأبرمت  وقد  خمتلفة 

اأعمال جماري تكييف الهواء يف مواقع عمل تتحدد وفقًا لأوامر الأعمال واأن املدعي مل 
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يقدم حما�شر ا�شتالم الأعمال البتدائية اأو النهائية لتنفيذ تلك العمال واأن املدعي 

املبلغ حمل املطالبة مبلغًا قدره )72،775( ريال، مبوجب �شيك  اإجمايل  ا�شتلم من 

م�شدق با�شمه برقم 12502 بتاريخ 2008/8/11م، م�شحوب على جمموعة �شامبا 

اإنهاء  الطرفان  اأبدى  اجلل�شة  هذه  ويف  2008/8/14م،  بتاريخ  املبلغ  و�شحب  املالية 

يتو�شال  مل  باأنهما  واأفادا  الطرفان  ح�شر  1431/8/27هـ  جل�شة  �شلحًا.ويف  النزاع 

الدعوى وبعر�س ذلك على وكيل  اكتفائه مبا ورد يف لئحة  املدعي  ت�شوية وقرر  اإىل 

املدعى عليها اأفاد باأن املبلغ الذي تقرر فيه موكلته هو مبلغ قدره )129،000( ريال، 

بتقدمي  وا�شتعد  للمدعو/ )...(   وذلك لوجود مبلغ وقدره )72،775( ريال، م�شدد 

اأ�شل التفوي�س وطلب �شاحب املوؤ�ش�شة املدعية عر�س اأ�شل التفوي�س للغرفة التجارية 

ال�شناعية بالريا�س للتاأكد من �شحة التوقيع واخلتم، وذكر املدعي باأن اأ�شل امل�شادقة 

لي�س موجودًا لديه لكونه �شلم للمدعى عليها بعد توقيعها وختمها ب�شحة املبلغ وبعر�س 

ذلك على وكيل املدعى عليها طلب مهلة للتاأكد من ذلك.ويف جل�شة اليوم مل يح�شر 

من ميثل املدعى عليها رغم تبلغه مبوعد اجلل�شة وفق املح�شر ال�شابق، وطلب املدعي 

من  �شادر  خمتوم  املطالبة  مببلغ  ر�شيد  مطابقة  �شورة  وقدم  غيابيًا،  الدعوى  روؤية 

املدعى عليها وعليه ختمها ومفاده طلب التاأكيد مبا�شرة اإىل مراجعي ال�شركة املدعى 

عليها وهم )...( و)...( و�شركاه باأن ر�شيد ح�شاب املدعي لدى ال�شركة املدعى عليها 

هو مبلغ قدره )202،765( ريال اعتبارًا من 2009/3/31م، وح�شر املدعي مطالبته 

يف اإلزام املدعى عليها بدفع املبلغ الوارد يف خطاب املطابقة ال�شادر من املدعى عليها 
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وعليه قررت الدائرة روؤية الدعوى غيابيًا.

مبا اأن الدعوى املاثلة مطالبة مببلغ )202،765( ريال، قيمة اأعمال مقاولة من الباطن، 

التجاري  ق�شائه  بهيئة  املظامل  ديوان  بنظره  يخت�س  جتاريًا  عماًل  يعترب  ذلك  فاإن 

ا�شتنادًا اإىل املواد )1، 2، 443( من النظام التجاري ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 

32 بتاريخ 1350/1/15هـ ومبا اأن املدعي قدم خطاب طلب امل�شادقة على الر�شيد 

ال�شادر من ال�شركة املدعى عليها اإىل املدعي وذلك مببلغ قدره )202،765( ريال، 

اعتبارًا من 2009/3/31م فاإن الدائرة تنتهي اإىل الق�شاء باملبلغ املدعى به. واأما ما 

اأ�شارت اإليه املدعى عليها من اأنها �شددت جزًءا من ذلك اإىل املدعو )...( وبتفوي�س 

من املدعي فاإنه يت�شح اأن ال�شيك امل�شحوب با�شم املذكور تاريخه 2008/8/11م وهو 

�شابق لتاريخ خطاب طلب امل�شادقة على �شحة الر�شيد وفق ما �شبق، وبالتايل فاإن 

اخلطاب ل عالقة له بذلك ال�شيك، ف�شاًل عن اأن املدعى عليه مل تقدم اأ�شل التفوي�س 

)...(با�شتالم ال�شيك.ومبا اأن النظام التجاري قرر روؤية الدعوى غيابيًا عند امتناع 

املدعى عليه من احل�شور، فاإن الدائرة تنتهي اإىل ذلك. لهذه الأ�شباب وبعد املداولة.

للمدعية  تدفع  باأن   )...( �ضركة  عليها  املدعى  باإلزام   - غيابياً:  الدائرة  حكمت 

موؤ�ض�ضة )...(  الأعمال االأملنيوم واحلدادة ل�ضاحبها )...(مبلغاً قدره )مائتان واألفا 

ريال و�ضبعمائة وخم�ضة و�ضتون( ريااًل )202،765( ريال.
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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 االبتدائية 1134/ 4/ ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 16/ د/ جت/ 9 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2071/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 399/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/5/2هـ

عقد مقاولة – توقف عن التنفيذ – م�ضوؤولية عقدية – ح�ضر االأعمال – غرامة 

تاأخري – �ضمان بنكي. 

مطالبة املدعية اإلزام املدعى عليها بدفع قيمة الأعمال التي نفذتها طبقًا لعقد الباطن 

املربم بينهما – ثبوت ا�شتالم املدعى عليها ل�شيكني من اجلهة املالكة للم�شروع من 

م�شتخل�شني مت تنفيذ اأعمالها – عدم ثبوت تقدمي املدعى عليها لأٍي من املبالغ التي 

ما مت  ن�شبة  اأن  الأعمال  – اإثبات جلنة ح�شر  ذلك  على  العقد  ن�س  رغم  ت�شلمتها 

الن�شبة  تلك  على  عليها  املدعى  اعرتا�س  وعدم  العقد  قيمة  من   )%60( بلغ  تنفيذه 

اأو تقدمي ما يخالفها – ا�شتالم املقاول الرئي�س للم�شتخل�شات وعدم �شرفها ملقاول 

الباطن – اأثره – حتمل املقاول الرئي�س تبعات ذلك - ثبوت توقف املدعية عن تنفيذ 

باقي الأعمال لعدم قيام املدعى عليها ب�شرف امل�شتخل�شات التي ا�شتلمتها من مالكة 

التوقف عن  اأحقية املدعية يف  – الن�س يف العقد املربم بني الطرفني على  امل�شروع 

ت�شليمه  يف  والتاأخر  امل�شتخل�شات  من  مبلغ  لأي  عليها  املدعى  ا�شتالم  حال  العمل 

التاأخري وما ترتب على �شحب  – اأثر ذلك - حتمل املدعى عليها غرامات  للمدعية 

العمل، وقيمة ال�شمان البنكي الذي �شددته املدعية للجهة وقامت الأخرية مب�شادرته؛ 
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– موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليها بدفع  لأن املدعى عليها هي من ت�شببت يف ذلك 

ن�شبة الأعمال املنفذة ومقدارها )60%( من قيمة العقد ودفع قيمة ال�شمان البنكي 

للمدعية.

تتلخ�س دعوى املدعية يف لئحة تقدم بها وكيله/ )...( مفادها: اأن موكله اأبرم عقدًا 

مع املوؤ�ش�شة املدعى عليها على عمل ترميم جزئي لعدد خم�س مدار�س بقطاع بلل�شمر 

وا�شتالم  امل�شتحقات  تقدمي  على  وكالة  بعمل  عليها  املدعى  تقوم  اأن  وعلى  وبللحمر 

وقدره  الأول  للم�شتخل�س  املتمثل  ال�شيك  ا�شتلمت  عليها  املدعى  اأن  اإل  ال�شيكات 

)ثالثمائة وثالث ع�شر األف وثمامنائة و�شبعة( ريالت )313807( ويف اأثناء مطالبته 

رف�س. رغم اأنه نفذ من امل�شروع ما يقارب 70% وهناك م�شتخل�س ثاٍن مبوجب ح�شر 

نهائي لالأعمال املنفذة وطلب اإلزامه بدفع املبلغ الذي ا�شتلمه بالإ�شافة اإىل املبالغ التي 

جرى اعتمادها من اإدارة الرتبية والتعليم.ويف �شبيل نظر الدعوى جرى حتديد جل�شة 

عليها،  املدعى  ووكيل  املدعي  وكيل  ح�شر  اجلل�شة  ويف  1429/11/11هـ  بتاريخ  لها 

اأما وكيل املدعى  اأجاب مبا جاء يف لئحة الدعوى  وب�شوؤال وكيل املدعي عن دعواه؟ 

عليها فطلب اإمهاله للرد على الدعوى يف جل�شة اأخرى.ويف جل�شة 1430/3/6هـ ح�شر 

اإل اأنه بعث مبذكرة رد على الدعوى  املدعي وكالة يف حني اعتذر وكيل املدعى عليه 

التنفيذ وطلبت الدائرة من وكيل  التاأخر يف  و�شورة من الإنذار املوجه ملوكله ب�شبب 
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املدعي تقدمي اأ�شل العقد بينهما والعقد املربم بينه وبني املدعى عليها ووزارة الرتبية 

و�شورة من اإجناز العمل وفق امل�شتخل�شات وم�شتندات كيان املوؤ�ش�شة وطلبت الدائرة 

الرد على ما قدمه وكيل املدعى عليها اأما رد املدعى عليه فاإنه يتلخ�س يف اأن املدعي 

يحاول التن�شل من تبعات ما مت اإبرامه يف العقد باملخالفة ال�شريحة حيث عك�شت 

امل�شاريع  يف  ال�شوداء  القائمة  يف  و�شعه  ومت  �شمعته  يف  فادحة  خ�شائر  موكله  على 

العقد مبدة  احلكومية و�شحب منه امل�شروع وا�شتكمل امل�شروع على ح�شابه وقد جاء 

اإجناز الأعمال املوكلة له من قبل موكله مبدة اأق�شاها مائة يوم ومل يِف بهذه املدة 

مع اأنه �شرط جوهري يف العقد وقد راأى اأن من امل�شلحة العامة ف�شخ العقد مبجرد 

يف  وطلب  1428/10/15هـ  يف   )94627( رقم  الرتبية  اإدارة  قبل  من  اإنذار  اإر�شال 

1430/4/12هـ  جل�شة  موكله.ويف  على  وقع  ال�شرر  كون  عنها  النظر  �شرف  لئحته 

ح�شر الطرفان وقدم وكيل املدعي مذكرة �شلمت لوكيل املدعى عليها ومبطالعتها ذكر 

اأن اأغلب ما جاء فيها خارج عن �شميم الدعوى، وقد طلبت الدائرة من وكيل املدعية 

تقدمي حم�شر ت�شليم املوقع.كما �شاألته الدائرة عما اإذا كان قد ا�شتلم �شيًئا من قيمة 

هذه العملية؟ فاأجاب: باأن موكله مل يت�شلم �شيًئا، وقد ا�شتعد وكيل املدعى عليه بالرد 

على ما جاء فيها. ومبطالعة مذكرة وكيل املدعي جاء فيها: اإن موكله مل يتلق اإنذارًا 

اأما ما ذكرته  نفذ على ح�شابه؟  ثم  امل�شروع  املدعى عليه فكيف �شحب  بالف�شخ من 

القائمة  اإىل  موؤ�ش�شته  واإ�شافة  امل�شروع  �شحب  �شبب يف  موكله  اأن  من  عليها  املدعى 

ال�شوداء ثم قام با�شتالم امل�شتخل�س الأول بق�شد ا�شتكمال امل�شروع.وللرد على هذا 
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اأهاًل للتنفيذ ملا �شلمت تنفيذه اإىل الغري اإمنا هي جمرد  فاإن املدعى عليها لو كانت 

ال�شاد�شة من  املادة  موؤ�ش�شة وهمية ل متلك �شوى املطبوعات والأختام، وقد ورد يف 

التفاقية بينهما اأنه يف حال ا�شتالم الطرف الثاين لأي مبلغ من امل�شتحقات وتاأخر يف 

ت�شليمها للطرف الأول فله حق وقف العمل دون اأدنى م�شئولية، وطلب يف ختام لئحته 

�شرف كامل م�شتحقات موكله وتعوي�شه. ويف جل�شة 1431/7/13هـ ح�شر الطرفان 

مع  العقد  بنود  ملخالفة  عليها  املدعى  من  �شحب  قد  امل�شروع  اأن  املدعية  وكيل  وذكر 

موكله، وقد قام موكله بت�شليم ال�شمان الفعلي الذي �شودر بعد �شحب امل�شروع، كما 

ع�شر  وثالثة  )ثالثمائة  وقدره  الأول  امل�شتخل�س  ا�شتلمت  قد  عليها  املدعى  اأن  ذكر 

األف وثمامنائة و�شبعة( ريال )313807(.ويف جل�شة 1431/3/7هـ �ُشئل وكيل املدعية 

عن اأ�شباب �شحب امل�شروع من املدعى عليها وعن املخالفات التي ارتكبتها؟ فاأجاب: 

باأن املدعى عليها مل تقم بت�شليم موكله حقوقه مما ت�شبب يف تاأخري التنفيذ خمالفة 

بذلك بنود العقد، وبعد مطالعة العقد بني الطرفني تبني اأنه مل ي�شتمل على �شروط 

وموا�شفات حمددة، ف�شاألته الدائرة عن ذلك، فاأجاب : باأن ال�شروط وفق ما مت اإبرامه 

بتاريخ  التنفيذ  مدة  عن  الدائرة  ف�شاألته  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  عليه  املدعى  بني 

ا�شتالم املوقع؟ فاأجاب باأن مدته 115 يومًا ومت ا�شتالم املوقع يف 1428/4/2هـ وقد 

طلبت الدائرة من وكيل املدعى عليها الرد على ما دون بال�شبط وجرى حتديد موعد 

اطالعهما  ومت  الطرفان  ح�شر  1431/6/18هـ  جل�شة  ويف  1431/6/18هـ  بتاريخ 

على امل�شتخل�شني التي �شبق اأن طلبتهما الدائرة من وزارة الرتبية التي ا�شتملت على 
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مبالغ جمموعها )ثمامنائة و�شبعة و�شبعون األفًا وثالثمائة واثنان وت�شعون( رياًل.وقد 

�ُشئل وكيل املدعى عليها متى ا�شتلم موكله امل�شتخل�س الثاين املتمثل ملبلغ )خم�شمائة 

واثنني و�شتني األفًا وخم�شة وثمانني( ريال )562085( ريال؟ فاأجاب: باأنه يرغب مهلة 

ملراجعة موكله ثم �ُشئل عما اإذا كان قد نفذ امل�شروع على ح�شاب موكله اأم ل فاأجاب: 

ح�شر  1431/12/3هـ  جل�شة  ويف  1431/12/3هـ،  جل�شة  اإىل  فاأمهل  يعلم،  ل  باأنه 

الطرفان وقد تبني اأن وكيل املدعى عليها مل يقدم �شيًئا مما طلب منه يف اجلل�شات 

ال�شابقة، ثم �ُشئل وكيل املدعية عن طلباته يف الدعوى؟ فاأجاب بقوله: اإن موكلته قد 

نفذت اأكرث من الن�شبة التي حددتها اللجنة ولكنه رغبة يف اإنهاء الق�شية فاإن موكلته 

توافق على الن�شبة التي حددتها وقدرها 60% من امل�شروع مع اإعادة ال�شمان البنكي 

ومقداره ت�شعة وخم�شون األفًا قام موكله بدفعها للوزارة، ومت م�شادرته ب�شبب تق�شري 

املدعى عليها يف تنفيذ التزاماتها العقدية ثم رفعت الق�شية للدرا�شة، متهيدًا للف�شل 

فيها.

بعد مطالعة اأوراق الق�شية ودرا�شة اأوراقها تبني اأن هناك عقدًا بني املدعية واملدعى 

عليها ين�شب على قيام املدعية بتنفيذ م�شروع من الباطن، وقد قدم كل منهما ما يدل 

على �شفته التجارية، وبالتايل فاإن نظر هذه الدعوى ينعقد للدوائر التجارية وفق ما 

ن�شت عليه املادة الأوىل من نظام املحكمة التجارية والفقرة )ب( من املادة الثانية 



237

من ذات النظام.وحيث اطلعت الدائرة على العقد املربم بني الطرفني وات�شح منه 

اأن ن�س املادة ال�شاد�شة قد اأعطت املدعية احلق يف ا�شتالم تفوي�س م�شدق ملراجعة 

الإدارة �شاحبة امل�شروع لتقدمي امل�شتخل�شات وا�شتالم ال�شيكات عن طريق املدعية، 

املقدمة  امل�شتخل�شات  من  مبلغ  لأي  عليها(  )املدعى  الثاين  الطرف  ا�شتالم  وحال 

اأدنى م�شوؤولية. اإيقاف العمل دون  وتاأخر يف ت�شليمها،يحق للطرف الأول )املدعية( 

ا�شتلم مبلغًا وقدره )ثالثمائة وخم�شة  اإن املدعى عليها ممثلة ب�شاحبها قد  وحيث 

ع�شر األف وثمامنائة و�شبعة( رياًل )315807( بتاريخ 1428/7/30هـ، وا�شتلم كذلك 

األفًا  و�شتون  واثنان  )خم�شمائة  ومقداره  1430/4/26هـ  بتاريخ  ثانيًا  م�شتخل�شًا 

ا�شتلمته املدعى عليها  وخم�شة وثمانون رياًل( )562085( رياًل لي�شبح جمموع ما 

مبلغًا وقدره )ثمامنائة و�شبعة و�شبعون األفًا وثالثمائة واثنان وت�شعون( رياًل واثنان 

وع�شرون هللة(. )877392.22( ريال ومل يثبت اأن املدعى عليها قد قامت بت�شليم 

املدعية اأي �شيء من هذه املبالغ التي ا�شتلمتها رغم اأن العقد قد ن�س على ذلك، وتبني 

املدعية  بها  التي قامت  التنفيذ  ن�شبة  اأن  امل�شروع  املنفذ من  من خالل جلنة ح�شر 

بلغت )60%( حيث وافقت عليها اأمام الدائرة ثم توقفت عن التنفيذ، اإذ الثابت اأن 

املدعى عليها هي من ت�شبب يف تاأخري التنفيذ وذلك با�شتالمها مبالغ امل�شتخل�شات 

لنف�شها ومل تقم بت�شليمها للمدعية حتى تتمكن من موا�شلة تنفيذ امل�شروع، وملا كان 

ذلك وكانت املدعى عليها قد خالفت ن�شو�س العقد فاإنها تتحمل التبعات املرتتبة على 

امل�شروع  قيمة  اإن  العملية.وحيث  و�شحب  والغرامات  التنفيذ  التاأخري يف  ومنها  ذلك 
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املتعاقد عليه بني املدعى عليها وبني وزارة الرتبية والتعليم هي مبلغ )مليون ومائة 

وواحد و�شبعني األف وخم�شمائة و�شبعني( رياًل )1171570( ريال واأن ن�شبة مانفذته 

ن�شبة  على  يعرت�س  مل  عليها  املدعى  وكيل  اإن  وحيث  امل�شروع،  من   )%60( املدعية 

التنفيذ ومل يقدم �شيئًا يدفع به الدعوى عن موكلته ومل يقدم اأي �شيء مما �شبق اأن 

املدعى  اإلزام  اإىل  تنتهي  الدائرة  فاإن  املرافعة،  اأثناء جل�شات  الدائرة يف  طلبته من 

بلغت )�شبعمائة  والتي  العقد  قيمة  الن�شبة من  تلك  للمدعية مقدار  تدفع  باأن  عليها 

ن�شبة  باحت�شاب  وذلك  ريال   )702942( رياًل  واأربعني(  واثنني  وت�شعمائة  واألفني 

التنفيذ من قيمة العقد = 1171570 × 60% ÷ 100 = )702942( رياًل، وحيث اإن 

املدعية هي من قامت بت�شديد ال�شمان البنكي وقدره )ت�شعة وخم�شون األف( مبوجب 

ال�شمان  مب�شادرة  قامت  قد  امل�شروع  �شاحبة  الوزارة  واأن  منها،  املقدمة  ال�شندات 

واأن تلك امل�شادرة متت بناًء علىما ت�شببت به املدعى عليها من عدم ت�شليم املدعية 

م�شتحقاتها يف وقتها حتى تتمكن من موا�شلة تنفيذ امل�شروع وفق �شروط العقد املربم 

بينهما فاإن الدائرة تنتهي اإىل اإلزامها باإعادته لها. 

لذلك حكمت الدائرة:  

وقدره  )...( مبلغاً  للمدعي/  تدفع  باأن   )...( موؤ�ض�ضة  املدعى عليها/  اإلزام  اأواًل: 

)�ضبعمائة واألفان وت�ضعمائة واثنان واأربعون( ريااًل. 

اإلزام املدعى عليها/ موؤ�ض�ضة )...( باأن تدفع للمدعي/ )...( مبلغاً وقدره  ثانياً: 

)ت�ضعة وخم�ضون األف( ريال ؛وذلك ملا هو مبني باأ�ضباب هذا احلكم.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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رقم الق�ضية االبتدائية 1/2569/ ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 170/ د/ جت/6 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 939/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 497/ اإ�س/7 لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/4هـ

عقد مقاولة - مقاولة من الباطن– اأعمال اإ�ضافية – خربة – تعوي�س – خطاأ 

 – االأ�ضعار  – فروق  – ميني  التعوي�س  – تقدير  امل�ضروع  – اإطالة مدة  عقدي 

تعوي�س عن الفر�ضة املحتملة – تعوي�س عن حب�س املال – اأتعاب املحاماة.

مطالبة املدعية اإلزام املدعى عليها باأن تدفع لها املبالغ املتبقية لها عن الأعمال املتفق 

عليها وقيمة الأعمال الإ�شافية – اإنكار املدعى عليها ا�شتحقاق املدعية ما تدعى به 

– اإحالة النزاع اإىل جهة خربة، وانتهاء اخلبري اإىل ا�شتحقاق املدعية ملبلغني حمددين 

عن الأعمال التي نفذتها بعد ح�شم املبالغ عن الأعمال غري املنفذة، واأما بقية الأعمال 

الدائرة �شالمة تقرير اخلبري يف  – تقدير  الأدلة  تعوي�شاً  لعدم كفاية  ت�شتحق  فال 

هاتني املطالبتني – اأثر ذلك- ا�شتحقاق املدعية للمبلغني املحددين بتقرير اخلربة 

عن الأعمال التي قامت بها - مطالبة املدعية برواتب العاملني واإيجار املعدات والآليات 

خالل املدة الزائدة عن العقد لإطالة مدة تنفيذ امل�شروع ب�شبب املدعى عليها – انتهاء 

راأي اخلبري اإىل اأن املدعى عليها ت�شببت يف ا�شتطالة مدة امل�شروع بن�شبة )%72( - 

تقدير اخلبري لل�شرر عن ذلك اخلطاأ مببلغ حمدد واأداء املدعية اليمني عليه وقبول 

الدائرة لقولها الذي ل يعلم غريه اإل من جهتها مما يع�شده ظاهر احلال كما تقت�شي 
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من   )%72( بن�شبة  خطئها  اأ�شرار  عليها  املدعى  حتميل  ذلك:  – اأثر  الفقه  قواعد 

املبلغ الذي حدده خبري الدعوى كتعوي�س عن ال�شرر ل�شتطالة مدة امل�شروع، وهو ما 

ميثل )72%( من رواتب العاملني وقيمة اإيجار املعدات والآليات خالل املدة الزائدة 

عن العقد - مطالبة املدعية بفروق اأ�شعار اخلر�شانة – عدم تقدمي املدعية بينة على 

اأن يكون التوريد لها ب�شعر حمدد – رف�شها ليمني املدعى عليها – اأثره- رف�س هذه 

املطالبة - مطالبة املدعية التعوي�س عن فوات الفر�س حلرمانها من ت�شغيل عمالتها 

مب�شاريع اأخرى خالل املدة الزائدة عن العقد – الفر�س املحتملة ل يعو�س عنها لعدم 

لها لدى املدعى عليها  التعوي�س عن حب�س ما  املدعية  ال�شرر - مطالبة  ثبوت وقوع 

اأداء النقد هو عني  – ل يجوز التعوي�س عن ا�شتحقاق املال؛ لأن العو�س عن تاأخري 

الربا - مطالبة املدعية باأتعاب املحاماة – عدم ثبوت اأن املدعى عليها اأجلاأت املدعية 

اإىل التقا�شي اأو ماطلتها لأداء حقها – اأثره: رف�س هذه املطالبة - موؤدى ذلك: اإلزام 

املدعى عليها باأن تدفع للمدعية مبلغاً  حمدداً  .

تتح�شل وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة الإدارية بالريا�س وكيل املدعية 

اأعاله،  اإليه  امل�شار  بالرقم  ق�شية  قيدت  عليها،  املدعى  فيها  يخت�شم  ادعاء  بالئحة 

واأحيلت اإىل هذه الدائرة والتي حددت لها جل�شة يوم الثنني 1427/9/16هـ موعًدا 

لنظرها وفيها ويف جل�شة تليها تخلفت املدعى عليها رغم تبلغها، ويف جل�شة يوم ال�شبت 
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1427/12/2ه ح�شر وكيل املدعي/ )...( املثبت يف ال�شبط هويته و�شفته، وح�شر/ 

)...( ، وباطالع الدائرة على الوكالة املقدمة من الأخريتبني اأنها �شادرة من )...( 

ب�شفته ال�شخ�شية ولي�شت �شادرة من ال�شركة املدعى عليها.ويف جل�شة يوم الأربعاء 

1427/1/12هـ ح�شر وكيل املدعي/ )...(  وح�شر وكيل املدعى عليها/ )...( املثبت 

يف ال�شبط هويتهما و�شفتهما، ويف اجلل�شة ويف اجلل�شات التي تليها قدم وكيل املدعى 

بتاريخ 2002/5/1م،  اأنه  املدعي  واملتمثلة يف دعوى  الردود  الطرفان  وتبادل  دعواه 

تعاقدت املدعى عليها ب�شفتها املقاول الرئي�شي، مع املدعية كمقاول من الباطن، على 

اإن�شاء عدد من الفيالت وغرف احلرا�شة وم�شاكن للحرا�س، يف اأربعة مواقع بنظام 

"ت�شليم مفتاح" وفقًا للموا�شفات وال�شروط املخططات الواردة يف العقد املربم بني 

بناء  الرئي�شي:  املوقع  اأ-  التالية:  بالأعمال  واملتمثلة  الزراعة،  ووزارة  عليها  املدعى 

مبوقع  ال�شكني  احلي  يف  للحرا�س  م�شاكن  وثالثة  حرا�شة  غرف  وثالث  فيال   )50(

حرا�شة  وغرف  فلل   )3( بناء   :)1( رقم  املوقع  ب-  احلني.  مبنطقة  الآبار  حمطة 

و�شكن حار�س يف حمطة ال�شخ الأوىل الواقعة يف منطقة خري�س. ج- املوقع رقم )2(: 

بناء )3( فلل وغرفة حرا�شة و�شكن حار�س يف حمطة ال�شخ الثانية الواقعة يف منطقة 

الو�شيع. د- املوقع رقم )2(: بناء )3( فلل وغرفة حرا�شة و�شكن حار�س يف حمطة 

املربع  املرت  �شعر  يكون  اأن  على  الطرفان  واتفق  الو�شيع.  الواقعة غرب  الثالثة  ال�شخ 

وال�شتالم على  املقاي�شة  تتم  واأن  الأعمال،  ريال حمماًل عليه جميع  الواحد )850( 

الطبيعة، واأن تكون مدة التنفيذ )14( �شهًرا من تاريخ توقيع العقد، مع التزام املدعى 
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عليها باحل�شول على موافقة ال�شت�شاري على املواد والعينات املطلوبة وفًقا لل�شروط 

واملوا�شفات. وتعاقد املدعى عليها مع م�شنع خا�س للخر�شانة على نقل م�شنعه اإىل 

اأن حت�شل املدعية على كميات  للم�شروع، واتفقا على  الرئي�شي  للموقع  موقع جماور 

اخلر�شانة من م�شنع اخلر�شان القريب من املوقع الرئي�شي ب�شعر )142( ريال للمرت 

املكعب من اخلر�شانة عيار )250( وب�شعر )169( ريال للمرت املكعب من اخلر�شانة 

عيار )350(. على اأن تقوم املدعية بطلب اخلر�شان من هذا امل�شنع مبوجب طلبات 

هي  وتوقع  اخلر�شانة  م�شنع  �شاحب  يحررها  فواتري  مبوجب  وت�شلمها  عنها  ت�شدر 

عليها، ويقوم �شاحب امل�شنع مبطالبة املدعى عليها بقيمتها فت�شددها له ثم تخ�شمها 

بت�شليم  عليها  املدعى  قامت  2002/5/1م  وبتاريخ  تباعًا.  املدعية  م�شتحقات  من 

املدعية املوقع الرئي�شي من احلي ال�شكني دون املواقع الأخرى، وبا�شرت املدعية العمل 

اأعمال احلفر والردم واخلر�شانة، واأنهت كل  يف املوقع الرئي�شي للم�شروع، واأجنزت 

الت�شطيبات  اأعمال  اإل  اأمامها  يتبق  ومل  اخلر�شاين،  الهيكل  منها يف  املطلوب  العمل 

فقط. اإذ اأمنت املدعية عينات بع�س املواد يف موقع امل�شروع قبل تاريخ 2002/7/28م. 

2002/7/28م  بتاريخ  املوقع  بزيارة  "ال�شت�شاري"  الكهرباء  مهند�س  قام  وعندما 

عر�شت املدعية العينات عليه ومت اعتماد ليات الكهرباء. وتابعت املدعية تاأمني عينات 

مواد البلك وقطاع الأبواب مع احللوق وقطاع �شبابيك الأملونيوم وطبلونات الكهرباء 

العينات  وباقي  العزل  ومواد  وال�شرياميك  ال�شحية  والأطقم  الدهانات  وكتلوجات 

الأخرى واأودعتها يف موقع امل�شروع يف نهاية �شنة 2002م. وبتاريخ 2003/1/5م زار 
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فيما ظل  الكهرباء  فاعتمد طبلونات  امل�شروع  "ال�شت�شاري" موقع  الكهرباء  مهند�س 

الو�شع على ما هو عليه بالن�شبة للعينات الأخرى التي اأجّل اعتمادها يف انتظار زيارة 

توقف  ب�شاأن  عليها  املدعى  املدعية  وبتاريخ 2003/1/12م خاطبت  الوزارة.  مندوب 

اأنها  اإل  للموقع رقم )1(  م�شنع اخلر�شانة اجلاهزة عن توريد اخلر�شانة اجلاهزة 

قامت برفع �شعر املرت املكعب من اخلر�شانة عيار )350( من )169( ريال اإىل )198( 

بزيارة  الوزارة  مندوب  قام  وبتاريخ 2003/1/22م  للخ�شارة.  املدعية  ريال معر�شة 

موقع امل�شروع وبعد معاينته لعينات املواد املوجودة يف املوقع اعتمد معظمها مبوجب 

حم�شر اجتماع، بعد ذلك طلب مدير امل�شروع من املدعية، ت�شطيب فيال منوذج "ب 

ب" ب�شكل كامل ل�شتقبال وكيل الوزارة، فقامت املدعية بت�شطيب الفيال كاملة بكل 

2003/1/22م،  يف  املوؤرخ  الجتماع  حم�شر  يت�شمنها  التي  باملواد  وحتى  حمتوياتها 

الفيال  الوزارة مبعاينة  وبتاريخ 2003/3/16م قام مندوب  العقد،  ح�شب موا�شفات 

الفلل كلها طبًقا  بت�شطيب  للمدعية  امل�شروع  واأوعز مدير  "ب ب" فاأعجبته  النموذج 

للنموذج املذكور. فقامت املدعية بالتنفيذ فوًرا، لكن ال�شت�شاري اأوقفها عن العمل يف 

املوؤرخ يف 2003/3/25م  بخطابه  عليها  املدعى  من  وطلب  اأيام،  ت�شعة  بعد  امل�شروع 

امل�شارعة اإىل اعتماد كل املواد املذكورة يف حم�شر الجتماع ب�شكل ر�شمي من الوزارة. 

وبتاريخ 2003/3/9م وجهت املدعية خطاًبا للمدعى عليها بينت فيه اأنها ت�شررت من 

قيام ال�شت�شاري باإيقافها عن العمل ب�شبب عدم اعتماد العينات من الوزارة، اإل اأن 

مدير امل�شاريع طلب منها متابعة العمل لكن ال�شت�شاري اأوقف املدعية مرة ثانية لل�شبب 
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فيه  اأو�شحت  عليها  للمدعى  خطابًا  املدعية  اأر�شلت  2003/5/17م  وبتاريخ  نف�شه. 

من  امل�شروع  ومدير  املدعية  مهند�س  ومبنع  العمل  عن  باإيقافها  ال�شت�شاري  تع�شف 

الدخول اإىل املوقع، اإ�شافة اإىل امتناع املدعى عليها عن تقدمي عينات املواد للوزارة، 

ورغم ذلك مل تتجاوب، مما حدا باملدعية اإىل القيام بنقل كافة العينات التي كانت يف 

وت�شليمها  2003/6/10م  بتاريخ  بالريا�س  عليها  املدعى  مكتب  اإىل  امل�شروع  موقع 

ر�شمًيا للمدعى عليها مبوجب اخلطابني املوؤرخني يف 2003/6/10م، و 2003/6/22م، 

حلفظ حقها، وهذا الإجراء دفع املدعى عليها ملخاطبة الوزارة بطلب اعتماد العينات 

بتاريخ 2003/6/14م، ثم عادت بعدها املدعى عليها اإىل املماطلة يف متابعة اعتماد 

عينات املواد. وحفاظًا على حقها طلبت املدعية وقف �شريان مدة العقد حلني اعتماد 

املدعية من ظروف  واجهته  العقد، ف�شاًل عما  اإىل  التوقف  واإ�شافة فرتات  العينات 

– ب�شكل دائم تقريًبا - من  �شعبة يف تنفيذها لالأعمال املتعاقد عليها، خللو املوقع 

والكهرباء  العمارة  املخت�شني يف  ال�شت�شاري  مهند�شي  ومن  عليها  املدعى  مهند�شي 

وامليكانيكا اأما ال�شت�شاري نف�شه فكان غائبًا متامًا اإل من زيارات متباعدة. ملا و�شلت 

املدعية اإىل اأعمال الدهان اخلارجي ويف تاريخ 2003/12/30م، طلبت املدعى عليها 

املوقع  يف  والردميات  احلفريات  اأعمال  انتهاء  حتى  وذلك  العمل  عن  التوقف  منها 

العام، علمًا باأن هذه الأعمال خا�شة باملدعى عليها ول عالقة للمدعية بها، علمًا باأن 

اأعمال البنية التحتية واملوقع العام متت يف العام 2005م. وبعد عدة خطابات وبتاريخ 

2004/3/15م نظم حم�شر باجتماع متخ�س عنه اعتماد ال�شت�شاري جلزء من املواد 
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املقدمة من املدعية وتعليق املوافقة على اجلزء الأكرب من العينات يف انتظار عر�شها 

على الوزارة من قبل املدعى عليها وفوجئت املدعية يومها باأن كل العينات �شبق واأن 

قامت برتكيبها وا�شتخدامها يف الفلة )ب ب( النموذج قبل اأكرث من �شنة. علمًا باأن 

الإدارة  ال�شابق ملباين  التي اعرت�شت عليها يف  املواد  نف�س  ا�شتخدمت  املدعى عليها 

التي نفذتها بنف�شها مما يوؤكد على حر�س املدعى عليها على اإطالة اأمد التنفيذ ملدة 

ثالث �شنوات وهي مدة تنفيذ العقد املربم بني املدعى عليها والوزارة �شاحبة امل�شروع 

حتى يتاح لها ت�شليم امل�شروع بنف�س التاريخ الذي ت�شتلم فيه الفلل من املدعية وذلك 

البتدائي  الت�شليم  تاريخ  لغاية  م�شتمرة  اأعمالها  عن  املدعية  م�شوؤولية  جعل  بغر�س 

بتاريخ  ثم  النهائي  الت�شليم  تاريخ  حتى  ال�شمان  �شنة  مدة  اإليها  م�شافًا  للوزارة 

مبلغ  بدفع  الأخرية  تقوم  اأن  على  عليها  املدعى  مع  املدعية  اتفقت  2004/6/28م، 

اأولهما  ق�شطني  اإىل  مق�شمة  احل�شاب  حتت  كدفعة  للمدعية  ريال   )600.000(

)300.000( ريال فورًا عند التفاق وثانيهما مبلغ )300.000( ريال قيام املدعية 

وجهت  2004/8/2م  وبتاريخ  امل�شروع.  يف  اجلاهزة  الأوىل  فيال   )25( الـ  بت�شليم 

املدعية للمدعى عليها خطاًبا تعلمها فيه بانتهاء العمل يف )25( فيال، وتطلب منه 

حتديد موعد ال�شتالم البتدائي لكن املدعى عليها مل ترد على خطاب املدعية، واإمنا 

مت  ملا  قبولها  على  يدل  مما  ريال   )300.0000( مببلغ  الثاين  الق�شط  بدفع  اكتفت 

تنفيذه من اأعمال ويعد هذا اإ�شافة ملا �شبق التخاطب حوله مبثابة الت�شليم البتدائي. 

حتى قامت الوزارة يف الفرتة 2004/11م بال�شغط على املدعى عليها لإنهاء وت�شليم 



247

امل�شروع، والتي على املدعية للتهرب من التزاماتها حيث اإن املدعية اأمتت كامل اأعمال 

تاأخريها  عليها  املدعى  تعمدت  التي  الب�شيطة جًدا  الأعمال  بع�س  با�شتثناء  امل�شروع 

لتقوم هي بتنفيذها وعلى �شبيل املثال )الدهانات والأبواب والإنارة وغريها(، فاأوقفت 

املدعى عليها �شرف امل�شتخل�شات ودفعت بعمالتها داخل املوقع حماولة طرد عمالة 

املدعية اإىل خارج امل�شروع وبعد ال�شتعانة بال�شرطة مت التفاق على قيام املدعى عليها 

بتاأمني املواد الالزمة بفواتري تعتمدها املدعية اأوًل ثم تخ�شم قيمتها من ا�شتحقاقات 

املدعية النهائية. وامللفت للنظر وهو اأن املواد التي كانت املدعى عليها توردها للم�شروع 

بعد التفاق املذكور مطابقة متامًا لعينات املواد التي كانت قد ركبتها املدعية يف الفيال 

النموذج )ب ب ( وهذا يدح�س كل مزاعم املدعى عليها باأن املواد املركبة من قبل 

املدعية كانت رديئة وغري مطابقة للموا�شفات.اأما بالن�شبة للمواقع الأخرى فبتاريخ 

فاأجنزت  املوقع رقم )1( فقط  املدعية  بت�شليم  املدعى عليها  2002/11/6م قامت 

املدعية فيه اأعمال احلفر للفلل الثالث. وبتاريخ 2003/1/12م وجهت املدعية خطابًا 

اإىل املدعى عليها نبهتها فيه اإىل اأنها مل تقم بت�شليم املوقعني )2( و )3( من امل�شروع 

رغم اأكرث من ثمانية اأ�شهر ون�شف على املبا�شرة بالعمل وتطلب فيه ت�شليمها املوقعني 

املذكورين. وبتاريخ 2003/10/13م – بعد نهاية العقد بثالثة اأ�شهر – طلبت املدعى 

عليها من املدعية املبا�شرة بالعمل يف املوقع رقم )2( وبعد مبا�شرتها باأعمال احلفر 

وقيامها بعملية الردم اأوعزت الوزارة اإىل املدعى عليها باإلغاء الفيالت يف هذا املوقع، 

فقامت املدعى عليها ب�شحب املوقع رقم )2( من املدعية، وقد مت فيما بعد اعتبار هذه 
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الأعمال من �شمن الأعمال الإ�شافية ايل قامت بها املدعية. وتلخ�س املدعية اأخطاء 

وخمالفات املدعى عليها مبا يلي: 1- تاأخرت املدعى عليها يف ت�شليمها املواقع ذوات 

الأرقام )1( و )2( و )3( من دون عذر. 2- مل تنته املدعى عليها من تنفيذ التزامها 

باعتماد العينات من الوزارة اإل بعد 2004/3/15م، اأي بعد تاريخ العقد ب�شنة وثالثة 

اأ�شهر وخم�شة ع�شر يومًا. 3- بلغت مدة تنفيذ العقد )38( �شهًرا بدًل من )14( �شهًرا 

ب�شبب تباطوؤ املدعى عليها يف تنفيذ معظم التزاماتها العقدية. 4- ت�شاعفت التكاليف 

و�شفر وموا�شالت  و�شكن وطعام وعالج  رواتب  امل�شروع من  العمالة يف  الناجمة عن 

وتكاليف الإقامة عدة مرات وُحرمت من ت�شغيل عمالها يف م�شاريع اأخرى خالل املدة 

الزائدة على العقد حتى بلغ اإجمايل م�شروفات رواتب العمال خالل املدة الزائدة على 

املتعمد مبلغ )2،410،062( رياًل.  تاأخري املدعى عليها  العقد والتي خ�شرتها ب�شبب 

والعدد  والتجهيزات  املعدات  وتعطيل  ا�شتخدام  عن  الناجمة  خ�شائرها  ازدادت   -5

والآليات التابعة لها يف مواقع العمل خالل املدة الزائدة على العقد حتى و�شلت اإىل 

ارتفاع  جراء  كبرية  اأ�شرار  اإىل  التنفيذ  مدة  اإطالة  اأدت   -6 ريال.   )1،020،000(

اأ�شعار احلديد من )1،200( ريال للطن الواحد اإىل )2،000( ريال للطن مما زاد من 

الأعمال  ببع�س  املدعية  قامت   -7 ريال.   )144،000( بلغت  التي  املدعية  خ�شائر 

اأ-  اأنفقت عليها مبالغ و�شلت اإىل )182،3000( ريال وتف�شيلها كالتايل:  الإ�شافة، 

اإزالة اجلبل يف موقع فلتني )fc( بتكلفة )17،000( ريال. ب- اأعمال احلفر والردم 

ور�س املياه يف املحطة امللغاة رقم )2( بتكلفة )87،000( ريال. ج- اأعمال الكهرباء 
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الأولية  التمديدات  اأعمال  ه-  ريال.   )57،300( بتكلفة  الفلل،  حممل  يف  الإ�شافية 

كهربائية  اأجهزة  اإ�شافة  ريال.ر-   )8،500( بتكلفة  ا�شبلت(  ومكيفات  )�شحية، 

)مراوح �شفط و�شخانات مياه( والتي مل تكن من �شمن الأعمال الأ�شا�شية واملخططات 

بتكلفة )9،000( ريال. 8- ن�س التفاق بني الطرفني على طريقة دفع املدعى عليها 

لديها  وحجزت  التزامها  نفيذ  يف  مماطلة  كانت  عليها  املدعى  اأن  اإل  مل�شتحقاتها 

م�شتحقاتها من دون وجه حق، مما اأدى اإىل اإحلاق ال�شر بها والإ�شاءة اإىل �شمعتها 

لدى عمالئها يف ال�شوق. وتطلب املدعية احلكم على املدعى عليها مبا يلي: 
1،210،635املبالغ املتبقية وامل�ضتحقة بذمتها لها عن االأعمال املتفق عليها

212،000قيمة االأعمال االإ�ضافية.
رواتب العاملني واإيجار معداتها واالآليات خالل املدة الزائدة 

34340062عن العقد

فروقات اأ�ضعار احلديد الناجتة عن ارتفاع االأ�ضعار خالل املدة 
46،000الزائدة عن العقد.

5،042،697االإجمايل:

ت�شغيل  من  حرمانها  جراء  من  فاتت  التي  الفر�س  عن  بالتعوي�س  املدعية  وطالبت 

عمالتها مب�شاريع اأخرى والتعوي�س عما اأ�شابها من خ�شارة وما فاتها من ربح ناجت عن 

احتجاز اأموالها بغري حق. واأتعاب املحاماة قدرها )20%( من املبالغ ايل �شي�شدر بها 

احلكم. وبعر�س هذه الدعوى على املدعى عليها اأجابت مبا يلي: اأبرمت املدعى عليها 

يلتزم  يلي:  بتاريخ 2002/5/1م وجاء فيها ما  الباطن  اتفاقية مع املدعية عقد من 

الآبار  ال�شكنية مبجمع حقل  املباين  بتنفيذ  التزاًما كاماًل  الثاين )املدعية(  الطرف 

بها(  العمل  الأول  الطرف  با�شر  التي  املباين  الثالثة )عدا  ال�شغط  قوية  ومبحطات 
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واملياه،  الزراعة  وزارة  مع  الأول  الطرف  ملوا�شفات عقد  وفًقا  مفتاح،  ت�شليم  بنظام 

وكذلك املخططات املعتمدة والتي اطلع عليها الطرف الثاين اطالعًا كاماًل، بالإ�شافة 

اإىل اتباع تعليمات وتوجيهات جهاز الإ�شراف... الخ(.ويلتزم باإزالة اأية مواد مرفو�شة، 

مع مراعاة ا�شتخدام املنتجات الوطنية. واتفق الطرفان على �شعر املرت ت�شليم مفتاح 

بالأعمال  املحا�شبة  وتتم  الأعمال  جميع  عليه  حممل  ريال   )850( مبلغ  املبنى  من 

املنفذة فعلًيا واملقاي�شة تتم على الطبيعة. وعلى الطرف الثاين تعيني مهند�س للم�شروع 

ح�شور  يف  الالزمة  ال�شالحيات  كافة  له  ويكون  الأعمال  لتنفيذ  كافية  خربة  لديه 

تنفيذ  على  واتفقا  الأعمال.  لإجناز  مطلوبة  م�شتندات  اأية  على  والتوقيع  املناق�شات 

اأو  الأول  الطرف  مهند�شي  من  �شادرة  توجيهات  اأية  واتباع  بالتف�شيل  املخططات 

الأعمال  جميع  بت�شليم  الثاين  الطرف  يلتزم  اأن  على  واتفقا  ال�شت�شاري.  اأو  الوزارة 

منتهية متامًا من دون اأي مالحظات خالل اأربعة ع�شرة �شهرًا من تاريخ توقيع العقد.. 

اإلخ، وعليه تكون بداية العقد يف 2002/5/1م وتنتهي يف 2003/6/30م. اإل اأنه حتى 

تاريخه مل يتم عمل حم�شر ا�شتالم ابتدائي مع املدعية.اأما جمموع ا�شتحقاق املدعية 

ح�شب الأمتار على الطبيعة فهو )12.297.552( رياًل واإجمايل ما مت �شرفه للمدعية 

مبلغ  عليها  املدعى  مبعرفة  �شرفه  مت  وما  ريال   )11،079،749/10( مبلغ 

)1،625،121/10( ريال. وعليه تكون املدعية مديونة مببلغ )407،121/10( ريال 

هذا دون غرامة التاأخري بواقع )10%( من قيمة العقد ح�شب ن�س املادة )14( من 

العقد املوقع. واأجابت على ما جاء يف دعوى املدعية مبا يلي: 1( بالن�شبة للخر�شانة 
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فاإن امل�شنع الذي ذكرته املدعية موجود يف املوقع قبل توقيع العقد، ومل يفر�س على 

املدعية توريد اخلر�شانات منه. ومل يتم ذكر اأي فقرة يف العقد املوقع معها بخ�شو�س 

تاأمني اخلر�شانة، كما اأن امل�شنع لي�س تابعًا للمدعى عليها.  2( اأما من حيث مبا�شرة 

العمل فقد مت ت�شليم عدد )50( فيال باملوقع ومل تتم مبا�شرة العمل على جميع الفلل 

املوقع  اإىل  والهياكل اخلر�شانية  اأعمال احلفر  الرئي�شي من  باملوقع  ال�شكني  باملجمع 

ل  العمالة  عدد  ا  واأي�شً الأخرى  املواقع  ا�شتالم  يف  تاأخريها  اإىل  اأدى  مما  الرئي�شي 

ي�شمح لها بفتح اأعمال اأخرى. 3( اأما اعتماد العينات وما ذكرته من اأن املدعى عليها 

مل تقم باعتماد العينات. فقد مت اعتماد العينات بوا�شطة حم�شر اجتماع مت باملوقع 

بتاريخ 2003/1/22م، بعد مرور �شتة اأ�شهر من ا�شتالم املوقع، حيث اإن املواد التي مت 

توريدها خمالفة لن�شو�س العقد واملوا�شفات، مما اأدى اإىل رف�س ا�شت�شاري امل�شروع 

لها مما يدل على اأنها مل تلتزم مبا جاء يف حم�شر الجتماع والعقد فقرة )3( وخطاب 

ال�شت�شاري بتاريخ 2003/5/27م. 4( ذكرت اأن املدعى عليها مل تقم باعتماد البنود 

العينة املقدمة  ال�شطح: مت اعتماد  يلي:اأ- عزل  املو�شحة بدعواها، وعليه نو�شح ما 

منها ملواد عزل ال�شطح بتاريخ 2003/1/21م، اإل اأنها قامت بتبديل املواد املعتمدة 

والتي مت رف�شها من ال�شت�شاري ومت اإيقافها حلني توريد العينة املعتمدة. ب- الأبواب 

اخل�شبية: مت اعتماد الأبواب يف حم�شر اجتماع بتاريخ 2003/1/22م مع مالحظة 

فوا�شل الرباويز و�شلف الأبواب، ومل تكن كما ورد يف املح�شر، مل تقدم اأي عينة من 

حلوق  مقا�شات  بتغيري  قامت  كما  لالعتماد  لالأبواب  الأقفال  اأو  الك�ش�شوارات 
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الأبواب.ج- اأعمال البلوك والليا�شة: مت اعتماد البلوك، وقامت باإغالق بع�س الفلل، 

ولعدم وجود �شيولة لديها ل�شراء البلوك توقف العمل.د- اأعمال الدهانات: ذكرت اأن 

الدهانات  توقف  مت  باأنه  وتو�شح  العمل  عن  توقفت  قد  اخلارجية  الدهانات  اأعمال 

اخلارجية نتيجة لأن الأعمال اخلارجية مل تنتهي عالوة على عدم اكتمال الدهانات 

مت  ال�شرياميك:  هـ-  اخلارج؟  يف  الدهانات  اأعمال  تبداأ  فكيف  للمباين،  الداخلية 

بالط  اإىل  تراتزو  بالط  من  للغرف  الداخلي  البالط  بتغيري  منها  املقدم  العتماد 

�شرياميك لالأر�شيات مقا�س 30 × 30 اإل اأنها مل تقدم عينات لالعتماد، اأي بعد مرور 

ثالثة ع�شر �شهرًا من توقيعها ملح�شر الجتماع بتاريخ 2002/1/22م واخلطاب اأعاله 

اأن  عليها  املدعى  ذكرت   )5 2003/6/15م.  بتاريخ  للوزارة  عليها  املدعى  وخطاب 

اأكرث من ثمانية مهند�شني  اأنه املوقع كان به  املوقع خايل من املهند�شني. لذا نو�شح 

وكذلك  وامليكانيكا،  الكهرباء  ومهند�شي  املوقع  مدير  مع  باملوقع  ي�شكنون  )مدين( 

مهند�شي ال�شت�شاري. 6( ذكرت اأنه يف تاريخ 2003/3/16م ح�شر مندوب الوزارة 

وزار الفلة النموذجية املقرتحة لإكمالها. ونفيد اأنه مت ت�شطيب هذا النموذج من اأنواع 

الفلل للم�شروع ووافق اجلميع على اإكمال هذا النموذج فقط لعدد خم�شة فلل للموقع 

امل�شابه لهذا النموذج مع بع�س املالحظات عليها تتعلق بنوعية ال�شرياميك، واأعمال 

طلب  اإىل  اأدى  مما  الأبواب،  واإك�ش�شوارات  والنوافذ،  الأبواب،  وحلوق  الدهانات، 

تقم  اأنها مل  اإل  وقت ممكن،  اأ�شرع  لالعتماد يف  بديلة  عينات  تقدم  اأن  ال�شت�شاري 

من  ا�شتبعادها  طلب  اإىل  ال�شت�شاري  دفع  مما  الالزم  الزمن  يف  العينات  بتقدمي 
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امل�شروع. 7( حم�شر الجتماع بتاريخ 2004/3/15م: ذكرت باأنها دعت املدعى عليها 

اإىل اجتماع، فتم عقد الجتماع ومت فيه اعتماد مواد للم�شروع، لكن املدعية تعهدت يف 

توقيعها  من  اأ�شبوع  بعد  واحلمامات  املغا�شل  بتوريد جميع  تقوم  �شوف  باأنه  املح�شر 

للمح�شر ومل يتم ذلك. 8( مبا�شرة العمل يف املحطة رقم )2(: ذكرت اأنها با�شرت 

العمل يف هذا املوقع من اأعمال حفر. ونو�شح اأن املدعية مل تقم باأعمال حفر وكانت 

و )3(:  املوقعني )2(  ت�شليم   )9 عليها.  املدعى  بوا�شطة  اإزالة ومتت  اأعمال  هنالك 

تاريخ 2003/1/12م،  اإليف  املوقعني  بت�شليم هذين  تقم  املدعى عليها مل  اأن  ذكرت 

وعليه نو�شح اأنها مل تقم بتقدمي اأي خطاب قبل ذلك بخ�شو�س هذين املوقعني لعدم 

اإلغاوؤه من قبل املالك  اإمكانيتها لإنهاء هذين املوقعني، علمًا باأن املوقع رقم )2( مت 

)وزارة املياه والكهرباء( اأما املوقع رقم )3( فقد مت ت�شليمها اإياه ومت اإكماله بوا�شطة 

املدعى عليها على ح�شابها لعدم وجود العمالة لديها. 10( الدفعات وامل�شتخل�شات: 

ذكرت اأنه يف تاريخ 2004/5/27م طلبت اإعادة جدولة امل�شتحقات حتى تتمكن من 

اإنهاء امل�شروع يف 2004/7/15م. فقد مت دفع جميع امل�شتخل�شات امل�شتحقة لها حتى 

م�شتخل�س رقم )26( كاماًل مع وجود بع�س البنود غري املنتهية بامل�شتخل�س وذلك 

مل�شاعدتها يف �شرعة تنفيذ الأعمال املنفذة ح�شب العقد. 11( طلب �شلفة مقدارها 

وعند  فله   )25( عدد  لإكمال   )%50( عليها  املدعى  تدفع  اأن  على  ريال،  األف   600

ال�شتالم يتم اأخذ الباقي من الفلل، ومت ا�شتالم الفلل مع وجود الكثري من املالحظات، 

ب�شيك  عليه  املتفق  املبلغ  دفع  ومت  الباقية،  املباين  مع  املالحظات  باإكمال  وتعهدت 
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م�شحوب على البنك ال�شعودي لال�شتثمار بتاريخ 2004/6/29م، وبتاريخ 2004/8/7م 

واأر�شلت خطابًا بطلب الدفعة الثانية من ال�شلفة لإكمال بقية املباين، ومت دفع املبلغ 

املتفق عليه ب�شيك رقم )3345( م�شحوب على البنك الأهلي، وبرغم ذلك مل ت�شتطع 

اإنهاء  من  اإمكانيتها  عدم  على  يدل  مما  حددته،  الذي  الزمن  يف  الأعمال  اإكمال 

التزامها  عدم  حالة  يف  باأنه  لها  2004/4/9م  بتاريخ  خطاب  اإر�شال  ومت  الأعمال، 

باإنهاء الأعمال يف فرتة خم�شة واأربعون يومًا ف�شوف تقوم املدعى عليها باإنهاء الأعمال 

جميع  من  تنتِه  مل  اأنها  املنتهية  غري  الأعمال  حم�شر  يو�شح  ا  واأي�شً ح�شابها،  على 

الأعمال بتاريخ 2004/11/22م كما اأنها اأر�شلت خطابًا بتاريخ 2005/2/15م يفيد 

والر�شة  الدهانات  تنفيذ  عليها  املدعى  من  وتطلب  الكافية  العمالة  لديها  لي�س  اأنه 

بتكملة  عليها  املدعى  تقوم  اأن  مانع  ل  التزامها  حالة عدم  ويف  مل�شتحقاتها،  و�شمها 

العمل خ�شمًا من م�شتحقاتها، كما يوؤكد اأي�شًا خطابها بدفع مبلغ مائة وخم�شون األف 

فيما  امل�شروع. 12(  لإكمال  الالزمة  والعمالة  ال�شيولة  لديها  لي�س  باأن  الرواتب  ريال 

يف  املوؤرخ  الجتماع  حم�شر  يف  مت  العينات  اعتماد  العينات:اأ-  باعتماد  يتعلق 

2003/1/22م. من قبل الوزارة وال�شت�شاري مع تقدمي بع�س العينات التي مل تذكر 

عليها  املدعى  اأن  املدعية  ذكرت  املدعية.ب-  طرف  من  ذلك  يتم  ومل  املح�شر،  يف 

ا�شتندت اإىل حم�شر الجتماع املوؤرخ يف 2003/1/22م لإثبات العينات، مع اأن جمرد 

ت�شمية امل�شنع اأو ال�شركة املوردة ل يعد اعتمادًا للعينات، واأنه لبد من قيامها بت�شليم 

كافة العينات للوزارة لتتوىل الوزارة مطابقتها لل�شروط واملوا�شفات، ومن ثم التوقيع 
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على كل عينة على حدة، ومن ثم ت�شليمها لال�شت�شاري، وعندها فقد تعترب العينات 

معتمدة ر�شميًا وعليه نفيد باأنه مت عمل الفلة النموذجية )ب ب ( حيث تكون اعتمادًا 

بنود  جلميع  خمالًفا  الفلة  عمل  مت  ولالأ�شف  باملح�شر،  ذكرت  التي  للعينات  للواقع 

املح�شر من حيث مواد العزل والدهانات وال�شبابيك التي مل تكن حمكمة الغلق وطلبت 

املدعى عليها منها جلب عينات خالًفا ملا هو منفذ يف الفلة )ب ب(، مما يدل على 

�شوء النية من طرفها للتنفيذ وعدم اإح�شارها جلميع املواد لالعتماد يف ذلك الوقت. 

عليها  للمدعى  2003/4/15م  بتاريخ   185/78/3 رقم  خطاب  ال�شت�شاري  واأر�شل 

من  التاأكيد  مت  اخل�شو�س،حيث  بهذا  خماطبتها  ومت  لالعتماد،  العينات  لت�شليم 

مت  القليل  ماعدا  الجتماع  حم�شر  يف  اعتمادها  مت  البنود  معظم  باأن  ال�شت�شاري 

ت�شليم  يتعلق بطلب ال�شت�شاري منها  بتاريخ 2004/3/2م.د- فيما  للعينات  تقدميه 

العينات ب�شكل ر�شمي لأخذ املوافقة عليها واعتمادها من الوزارة، نفيد باأنه مت ت�شليم 

العينات من طرفها يف تاريخ 2003/6/11م مما يدل على اأنها مل تقم بتقدمي العينات 

لعدم مطابقة  رف�شها  ومت  ب�شهرين.  ال�شت�شاري  بعد خطاب  اأي  التاريخ  اإل يف هذا 

املوا�شفات، ومت تقدمي اآخر منها للعينات بتاريخ 2004/3/2م، اأي بعد انتهاء العقد 

بت�شعة اأ�شهر 2003/2/29م مما يدل على اأن تاأخري اعتماد العينات كان من طرفها.

وتو�شح املدعى عليها باأن تكاليف اإكمال الأعمال التي متت بو�شطتها كالآتي:

1- تعوي�س عن الأعمال والأ�شرار التي حلقت باأعمالها اخلا�شة والعامة 2،000،000

600،000 2- رواتب عمالة مت توريدها للعمل بامل�شروع بعد توقف املدعية  
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1،625،024 3- م�شرتوات للعمل موقعة من املدعية    

)1،229،755( 4- غرامة تاأخري )10%( ح�شب العقد    

)1،090،954( 5- اأتعاب املحاماة )20%( من املبلغ املدفوع   

)6،545،733( املجموع        

وبعد ا�شتمهالت كثرية من الطرفني تخللها التفاو�س ب�شاأن ال�شلح بينهما. ويف جل�شة 

ال�شبط  يف  املثبت   )...( عليها/  املدعى  وكيل  ح�شر  1429/6/27هـ  الثالثاء  يوم 

هويته و�شفته وتبني تخلف املدعية وبناء عليه قررت الدائرة �شطب الق�شية.وبطلب 

الأحد  يوم  جل�شة  ويف  فيها  املرافعة  باب  فتح  الدائرة  اأعادت  الق�شية  نظر  املدعية 

1429/9/14هـ ح�شر وكيل املدعية/ )...(  وح�شر وكيل املدعى عليها/ )...( املثبت 

يف ال�شبط هويتهم و�شفتهم وح�شر/ )...(  مثاًل عن الهيئة ال�شعودية للمهند�شني 

وفيها ذكر طرفا النزاع باأنه مت التفاق مع الهيئة ال�شعودية للمهند�شني باإقامة خبري 

فني من قبل الهيئة وقدرت الهيئة اأتعابها مببلغ 60،000 ريال تدفع منا�شفة بني طريف 

الدعوى ويتحمل اخلا�شر كامل املبلغ.ويف يوم ال�شبت 1429/10/18هـ ح�شر/ )...( 

اإليه الدكتور )...( وهوخبري  اأنه �شين�شم  ع�شو الهيئة ال�شعودية للمهند�شني، وذكر 

يوم  ويف  مايل.  وخبري  فني  خبري  قبل  من  معه  �شيقدم  الذي  التقرير  ليكون  مايل 

1430/5/15هـ و�شل للمحكمة الإدارية بالريا�س التقرير الفني مرفقًا بن�شخ للطرفني 

والذي انتهى يف نتيجته اإىل اأنه وبدرا�شة وحتليل اخلبري الفنية ملا ورديف لئحة الدعاء 

بينهما،  املربم  العقد  ودرا�شة  واملحا�شبية،  الفنية  الناحية  من  عليها  املدعى  ودفاع 
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توفر  ما  وكافة  بها  الفني  اخلبري  تزويد  مت  التي  الجتماعات  وحما�شر  واملكاتبات 

نتيجة  على  خل�س  طرفيها،  من  الق�شية  حول  وم�شتندات  اأوراق  من  الفني  للخبري 

حا�شلها:اأوًل: ل يوجد ا�شتالم ابتدائي للم�شروع، اإل اأنه مت ح�شر جميع الأعمال التي 

عليها  واملدعى  املدعية  بني  املوقع  املح�شر  وفق  والنواق�س  بتنفيذها  املدعية  قامت 

الإجمالية  القيمة  امل�شروع.اأ(  على  امل�شروفات  2004/11/22م.ثانيًا:  بتاريخ 

للم�شروع:ا�شتنادًا على بيانات امل�شتخل�س رقم )26(، فاإن القيمة الإجمالية للم�شروع 

هي مبلغ )12،297،552( ريال.ب( املبالغ املدفوعة للمدعية:بلغت املبالغ الإجمالية 

التي دفعها املدعى عليها للمدعية اإىل امل�شتخل�س رقم )26( قدرها )10219324،60( 

و�شلفة وفقًا خلطاب املدعية بتاريخ 2004/6/28م قدرها )600000،00( وجمموع 

اأن املبالغ املتبقية التي مل يتم �شرفها  ذلك )10810324،60( ريال، وبذلك يت�شح 

– 1478227،40 ريال، وتتمثل فيما   10819324.60 – للم�شروع هي. 12297552 

 )1229755.20( ومقدارها:  م�شتخل�س  كل  من  املخ�شومة   )%10( مبلغ   - يلي:  

ريال. - املبالغ املح�شومة عن الأعمال الغري منفذة ومقدرها: )248472.30( ريال. 

بتاريخ  ال�شت�شاري  مذكرة  يف  ورد  الباطن:  من  كمقاول  املدعية  اعتماد  ثالثًا: 

للمنطقة  الباطن  من  املقاول  يعتمد  مل  باأنه  عليها  للمدعى  املوجهة  2002/8/13م 

تعليمات  ح�شب  واأنه  اأ�شبوع،  خالل  الوزارة  موافقة  على  احل�شول  ويطلب  ال�شكنية، 

مهند�س الوزارة �شوف يتوقف العمل ولن يكون هناك فح�س لعمل اآخر. ومل يت�شح من 

م�شتندات الق�شية املقدمة من طرفيها باأن املدعى عليها قد قامت باعتماد املدعية 
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كمقاول من الباطن، لذا قامت الهيئة بال�شتف�شار من وزارة املياه والكهرباء باخلطاب 

ما  منها  ال�شتف�شارات  من  جمموعة  عن  1429/10/8هـ  بتاريخ  6003/ع/29  رقم 

ادعته املدعية من اأن املدعى عليها مل تتقدم ملقاول الوزارة بطلب اعتمادها كمقاول 

من الباطن الأمر الذي ت�شبب يف اإيقاف ا�شت�شاري امل�شروع لها عدة مرات ومنعها من 

غرامة  تطبيق  مت  وهل  امل�شروع،  يف  وتاأخرها  اأدائها  على  �شلبًا  انعك�س  مما  العمل 

رقم  بالإفادة بخطابها  اكتفت  الوزارة  اأن  اإل  الرئي�شي )...(؟  املقاول  التاأخري على 

2/23216 بتاريخ 1429/10/26ه مبا يلي: "نفيدكم باأن هذه الوزارة لي�س لديها اأي 

املحدودة  للمقاولت  �شركة )...(  اأن تقدمت  ي�شبق  املوؤ�ش�شة ومل  معلومات عن هذه 

املوافقة على  بطلب  الريا�س  اإىل مدينة  املياه من احلني  نقل  مل�شروع  املنفذ  املقاول 

اإ�شناد اأي اأعمال من الباطن لها بامل�شروع املذكور. اأما بخ�شو�س التاأخري فقد كان 

هناك تاأخري بامل�شروع من قبل املقاول املنفذ �شركة )...( وقد مت التمديد له ت�شعة 

من  )التعاقد  العامة  الأ�شغال  عقد  من   )4( رقم  املادة  اإن  اإ�شافية".وحيث  اأ�شهر 

الباطن( تن�س على: "ل يحق للمقاول اأن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال 

ا اأن يتعاقد  حمل العقد وما مل ين�س العقد على خالف ذلك فاإنه ل يحق للمقاول اأي�شً

من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال من دون احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من 

من  كمقاول  املدعية  تعتمد  مل  عليها  املدعى  اأن  يت�شح  وبذلك  العمل...".  �شاحب 

الباطن من مالك امل�شروع وفق ما هو متعارف عليه يف مثل هذه امل�شاريع مما اأدى اىل  

اإيقاف ال�شت�شاري للمدعية عدة مرات وت�شبب ذلك يف تاأخري امل�شروع.رابعًا: ا�شتطالة 
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خالل  من  امل�شروع  تنفيذ  جمريات  درا�شة  التاأخري:من  وم�شوؤولية  امل�شروع  اأمد 

وامل�شتخل�شات  املخططات  و  الطرفني  بني  املتبادلة  املو�شوعة  واملكاتبات  امل�شتندات 

والجتماع مع مندوبي اأطراف الق�شية ل�شتي�شاح بع�س الأمور وزيادة موقع امل�شروع، 

بتاريخ  العقد  ح�شب  وتنتهي  2002/5/1م  بتاريخ  العقد  بداية  اأن  للخبري  ات�شح 

2003/6/30م )14 �شهر(. اإل اأن مدة العقد امتدت اإىل تاريخ 2004/11/22م وهو 

التاريخ الذي مت فيه عمل حم�شر ح�شر جلميع الأعمال املنفذة، وعادة تعد مثل هذه 

املحا�شر بعد نهاية امل�شروع وعند ال�شتالم البتدائي، لذا فقد اعترب اخلبري الفني 

�شهر و3  الفعلية )30  امل�شروع  اأ�شبحت مدة  امل�شروع. وبذلك  نهاية  التاريخ هو  هذا 

اأ�شابيع( اأي بزيادة العقد الأ�شلية بـ )16 �شهر و 3 اأ�شابيع(. وبالبحث عن اأ�شباب هذا 

التاأخري وامل�شوؤولية فيها، ات�شح اأن امل�شروع مل يخطط له التخطيط اجليد ومل يو�شع 

له برنامج زمني يبني جميع الأعمال الهند�شية وتواريخ تنفيذها، وذلك من قبل طريف 

اأن  معه  يت�شح  مدته، مما  �شعف  من  اأكرث  اإىل  امل�شروع  تاأخر  ذلك  ونتج عن  العقد 

باملدعى  لها عالقة  اأ�شباب  يلي:اأوًل:  ملا  وفقًا  الطرفني  يتحملها كال  التاأخري  اأ�شباب 

عليها: 1- عدم اعتماد املدعية كمقاول من الباطن لدى مالك امل�شروع رغم حتذير 

ال�شت�شاري لها يف بداية امل�شروع. 2- عدم وجود برنامج زمني يبني �شري الأعمال يف 

البناء. 3- عدم متابعة  الفنية وفرتات اعتماد مواد  امل�شروع ويو�شح جميع الأعمال 

وجود  عدم  من  ذلك  ويت�شح  الأعمال  توثيق  وعدم  باأول،  اأوًل  اأعمالها  يف  املدعية 

حما�شر اأو تقارير يومية تو�شح �شري العمل وتبني عدد العمالة وعدد الآليات التي تعمل 
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باملوقع �شواءًا من قبلها اأو من قبل ال�شت�شاري. 4- عدم اعتماد عينات مواد البناء يف 

باأن املح�شر املتخذ بني املدعى  اأو رفعها للمالك بوقت كاف لعتمادها، علمًا  وقتها 

عليها وال�شت�شاري واملالك بتاريخ 2003/1/22م والذي اعتمد فيه جمموعة كبرية 

من مواد الت�شطيب النهائي للفلل، مل يو�شح به ما اإذا كانت هذه املواد للفلة النموذج 

اأم جلميع الفلل. 5- عدم تعاونها يف حل امل�شاكل التي ن�شاأت مع ا�شت�شاري امل�شروع، 

حيث اإنها يف النهاية م�شوؤولة م�شوؤولية مبا�شرة عن الأعمال التي تنفذه املدعية اأمام 

املالك. 6- التاأخري يف ت�شليم مواقع الفلل اخلا�شة مبحطات التقوية اإىل وقت متاأخر 

يف نهاية العقد للمحطة الأوىل، وبعد انتهاء العقد بفرتة طويلة للمحطة الثالثة.ثانيًا: 

اأ�شباب لها عالقة باملدعية: 1- عدم عمل خمططات تنفيذية واعتمادها من املدعى 

عليها. 2- العتماد على التوجيهات واملوافقات ال�شفوية مثل التعاقد لتوريد اخلر�شانة 

اجلاهزة باأ�شعار حمددة عن طريق املدعى عليها. 3- عدم توثيق املطالبات اخلا�شة 

مدة  يف  امل�شروع  با�شتكمال  الوعد   -4 التنفيذ.  اأثناء  يف  ر�شميًا  الإ�شافية  بالأعمال 

حمددة )2004/7/15م( وعدم اللتزام بهذا الوعد.  5- تباطوؤها يف ا�شتكمال بع�س 

الفلل  بالت�شطيبات يف  لها عالقة  لي�س  التي  الأعمال  بع�س  اإجناز  عدم  الأعمال.6- 

 -1 يلي:  ما  الفني  اخلبري  ا�شتنتج  �شبق  مما   .)FB، BB، FA، GH، ) (

 -2  .)%72( ن�شبة  ومتثل  �شهر   12 ملدة  امل�شروع  تاأخري  يف  عليها  املدعى  م�شوؤولية 

الذي  التاأخري  اأن   -3 ن�شبة )%28(.  والتي متثل  املتبقية  املدة  املدعية عن  م�شوؤولية 

بيانًا  التقرير  �شرد  العقد.ثم  واقت�شاديات  موازين  على  اأثر  قد  امل�شروع  يف  ح�شل 
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واأربعون م�شتنًدا. بلغت خم�شة  والتي  النتيجة  ارتكن عليها يف هذه  التي  للم�شتندات 

خام�شًا: مل يت�شح للخبري الفني وجود اأي عالقة بني مورد اخلر�شانة اجلاهزة واملدعية 

اأو اأي اتفاق مكتوب بني املدعية واملدعى عليها حول تاأمني اخلر�شانة باأ�شعار حمددة.

املدعية  النحو اليل:اأوًل: طلبات  الطرفني على  اإىل طلبات  تقرير اخلربة  انتهى  ثم 

املتفق  الأعمال  وامل�شتحقة عن  املتبقية  باملبالغ  املطالبة  فيها:اأ-  الفني  وراأي اخلبري 

عليها ومقدارها 1،210،635( ريال. وبعد �شرد امل�شندات املتعلقة بهذه املطالبة انتهى 

قدرها   )26( رقم  امل�شتخل�س  اإىل  دفعها  مت  التي  املبالغ  اأن  اإىل  التقرير 

قدرها  2004/6/28م  بتاريخ  املدعية  خلطاب  وفًقا  و�شلفة   ،)10219324.60(

)600000،00( وجمموع ذلك )10819324.60( ريال وعليه فاملبالغ املتبقية التي مل 

يتم �شرفها للم�شروع هي: )12297552( – )10819324،60( – )1478227،40( 

ريال، وتتمثل فيما يلي: - مبلغ )10%( املخ�شومة من كل م�شتخل�س ومقدارها: 

)1229755.20( ريال - املبالغ املح�شومة عن الأعمال الغري منفذة ومقدارها:  

ح�شم  عما  التعوي�س  املدعية  ا�شتحقاق  اإىل  التقرير  وانتهى  ريال.   )248472.20(

ا�شتكمال  يتم  اأن  على  ريال،   )1229775،20( ومقدارها  امل�شتخل�شات  من  عليها 

النواق�س املحددة يف حم�شر الأعمال املنفذة. ب- املطالبة بالأعمال الإ�شافية مببلغ 

املخططات  اأو  امل�شتندات  من  يت�شح  اأنه مل  اإىل  التقرير  وانتهى  ريال.   )212،000(

املقدمة من طريف الق�شية ما يفيد بتعميد املدعى عليها للمدعية باأعمال اإ�شافية، كما 

قام  ولقد  اإ�شافية.  باأعمال  العقد  تنفيذ  اأثناء  يف  باملطالبة  املدعية  قيام  يت�شح  مل 
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اخلبري الفني بزيارة موقع املحطة وات�شح اأن هناك اأعماًل قد نفذت باملوقع. وانتهى 

التقرير ا�شتحقاق املدعية مبلغ )87000.00( ريال عن الأعمال التي نفذتها باملوقع 

رقم )2(، اأما بقية الأعمال فال ت�شتحق التعوي�س عنها لعدم كفاية الأدلة.ج- املطالبة 

وقيمة  ريال   )2.410،062( مببلغ  العقد  عن  الزائدة  املدة  خالل  العاملني  برواتب 

اإيجار املعدات والآليات خالل املدة الزائدة عن العقد مببلغ )1.020.000( ريال.

وانتهى التقرير ا�شتناًدا على ما تقدم من م�شوؤولية املدعى عليها يف تاأخري امل�شروع 

متثل ن�شبة )72%(. واأن م�شوؤولية املدعية عن املدة املتبقية والتي متثل ن�شبة )%28(. 

واأن التاأخري الذي ح�شل يف امل�شروع قد اأثر على موازين واقت�شاديات العقد. كما اأن 

املدعى عليها مل توثق اأعمال امل�شروع ومل يكن هناك بيانات يومية اأو اأ�شبوعية تو�شح 

لهم. الفعلية  التكلفة  ح�شاب  ي�شهل  بحيث  املوقع  يف  املتوفرة  واملعدات  العمالة  عدد 

تاريخ  من  بامل�شروع  عملت  التي  واملعدات  بالعمالة  بيانات  قدمت  املدعية  اإن  وحيث 

2003/1/1م اإىل 2005/4/10م، فقد بنى اخلبري الفني تقديراته حل�شاب رواتب 

مت  التي  وللمدة  �شحتها  افرتا�س  على  البيانات  هذه  على  املعدات  واإيجار  العمالة 

وبلغت  2004/11/22م  اإىل  2003/6/30م  يف  العقد  نهاية  من  حتديدها 

)1089645.40( ريال وهو ما ت�شتحقه املدعية.د- املطالبة بفروقات ارتفاع اأ�شعار 

احلديد خالل املدة الزائدة عن العقد مببلغ )144،000( ريال.وانتهى التقرير اإىل اأن 

نهاية  قبل  انتهت  قد  احلديد  من  كبرية  كميات  تتطلب  التي  املدنية  الأعمال  معظم 

العقد، ومل يبقى اإل ن�شبة قليلة من املباين التي اأن�شئت بعد نهاية العقد، وعليه فاإن 
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املدعية ل ت�شتحق التعوي�س عن فروقات ارتفاع اأ�شعار احلديد خالل املدةالزائدة عن 

مببلغ  امل�شتحقات  من  خ�شمها  مت  التي  اخلر�شانة  بفروقات  املطالبة  العقد.هـ- 

)46،000( ريال. وانتهى التقرير اإىل اأنه مل يت�شح وجود اأي عالقة بني مورد اخلر�شانة 

اجلاهزة واملدعية اأو اأي اتفاق مكتوب بني املدعية واملدعى عليها حول تاأمني اخلر�شانة 

باأ�شعار حمددة. وعليه فاإن املدعية ل ت�شتحق التعوي�س عن قيمة فروقات اخلر�شانة 

التي خ�شمت منها. اأما املطالبات املتعلقة بالتعوي�س عن الفر�س التي فاتت من جراء 

حرمانها من ت�شغيل عمالتها مب�شاريع اأخرى والتعوي�س عما اأ�شابها من خ�شائر وما 

فاتها من ربح ناجت عن احتجاز اأموالها بغري حق. واأتعاب املحاماة. فانتهى التقرير 

اإىل كون الراأي فيها ق�شائي غري فني.اأما مطالبات املدعى عليها: فانتهى التقرير اإىل 

اأنه مل يت�شح من خالل درا�شة وحتليل امل�شتندات ال�شابقة والنتائج التي تو�شل اإليها 

اخلبري الفني وقف العمل و�شحب امل�شروع من املدعية، واإمنا جميع الأعمال املنفذة 

مبح�شر م�شرتك بينهما. لذا يرى اخلبري الفني اإ�شقاط هذه املطالبات.وختم اخلبري 

ما خ�شم  قيمة  للمدعية  عليها  املدعى  تدفع  اأن   )1 التالية:  بالنتيجة  تقريره  الفني 

عليها من امل�شتخل�شات وقدرة )1229755.20( ريال، وقيمة الأعمال املنفذة باملوقع 

رقم )2( )87000.00( ريال، واأجور العمالة واملعدات عن فرتات ا�شتطالة امل�شروع 

ومائة  مليونان  ريال )فقط  ريال، وجمموع ذلك )2101299.60(   )784544.40(

واألف ومائتان وت�شعة وت�شعني ريال و�شتون هللة(. 2( اإ�شقاط مطالبة املدعى عليها.

ويف جل�شة يوم الثنني 1430/7/6هـ ح�شر وكيل املدعية/ )...( وح�شر وكيل املدعى 
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عليها/ )...( ال�شابق ح�شورهما وت�شلم كل منهما ن�شخة من تقرير اخلربة. وبوعد 

للمهند�شني  ال�شعودية  الهيئة  الدائرة  زودت  التقرير  على  لعرتا�شاتهما  تقدميهما 

بن�شخة منها والتي انتهت بخطابها الوارد للديوان بتاريخ 1430/9/15هـ باأنه ل جديد 

الثنني  يوم  جل�شة  التقرير.ويف  يف  ورد  عما  العدول  ي�شتدعى  الطرفان  قدمه  فيما 

1431/11/17هـ ح�شر وكيال الطرفني ال�شابق ح�شورهما ف�شاألتهما الدائرة اإن كان 

لديهما م�شتندات مل تقدم للخبري فطلب الطرفان مهلة للرد على ما ا�شتلماه، وللتاأكيد 

من ا�شتيفائهما لبيناتهما.ويف يوم الثنني 1431/1/25هـ ح�شر وكيل املدعى عليها/ 

)...( وذكر باأنه لن يتمكن من احل�شور يف جل�شة الغد لظرّف �شحي طراأ ل�شقيقته 

وطلب تاأجيل اجلل�شة، وقدم مذكرة مكونة من �شفحتني ذكر اأنها متثل رد موكلته على 

رد الهيئة ال�شعودية للمهند�شني، وقدم ن�شخًة خل�شمة اأودعت مبلف الق�شية ثم قرر 

ح�شر  1431/1/26هـ  الثالثاء  يوم  جل�شة  بالق�شية.ويف  قدمه  اأن  �شبق  مبا  اكتفاءه 

وكيل  بطلب  الدائرة  واأفهمته  املدعية  وكيل  اليوم ح�شر  )...(ويف هذا  املدعي  وكيل 

املدعى عليها بتاأجيل اجلل�شة، و�شلمته ن�شخة من مذكرة املدعى عليها ف�شاألته اإن كان 

لديه ما يود اإ�شافته فقرر بقوله: اإن تعميم رئي�س ديوان املظامل، وخطاب معايل نائب 

الرئي�س، اللذين اأرفقتهما املدعى عليها مبذكرتها املوؤرخة يف 1429/11/25هـ يتعّلقان 

امل�شتندين  اأما  فيها.  طرفًا  الدولة  تكون  التي  التعوي�س  ودعاوى  الإدارية،  بالدعاوى 

الآخرين، املوؤّرخ اأولهما يف 1425/7/12هـ وثانيهما يف 2005/2/5م، فاإننا مل جند 

فيهما ما يف�ّشر تقدميهما من املدعى عليها، التي مل تو�شح دللتهما على �شئ معنّي. 
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ومع مت�ّشكنا بالأ�شئلة التي �شبق اأن طلبنا توجيهها اإىل اللجنة الهند�شية، والتي مل ترد 

امل�شروفات  احت�شاب  �شرورة  على  نوؤّكد  نا  فاإنَّ الآن!  حتى  والتحليل  باملناق�شة  عليها 

الإ�شافية اخلا�شة بالعمالة واملعدات حتى تاريخ خروج املدعية من املوقع، والتي تركت 

اللجنة الهند�شّية اأمر البت فيها للدائرة لأّن العقبات التي واجهت املوّكلة قبل تاريخ 

اإىل ما بعد هذا التاريخ ب�شبب املدعى عليها؛ ولأن التقرير  2004/11/22م امتدت 

مع  وتتفق  الفنية،  الناحية  من  مقبولة  ووجدها  واملعدات،  العمالة  م�شاريف  اعتمد 

اأعراف املهنة، ولأّن املّدعى عليها اأقرت بها �شمنًا بعدم اعرتا�شها عليها يف اأي مرحلة 

من مراحل الدعوى حتى الآن. مع مالحظة اأنه يف حال عدم اكتفاء الدائرة مبا �شبق 

بيانه، وعدم اعتدادها بالإقرار ال�شمني من املّدعى عليها، فاإننا على اأمت ال�شتعداد 

الثالثاء  يوم  جل�شة  امل�شروفات.ويف  لهذه  املثبتة  والوثائق  امل�شتندات  كاّفة  لتقدمي 

1431/4/7هـ ح�شر وكيال الطرفني ال�شابق ح�شورهما، وفيها �شاألت الدائرة وكيل 

يكون  اأن  على  عليها  املدعى  مع  بالتفاق  دعواه  يخ�س  فيما  موكله  بينة  عن  املدعي 

توريد اخلر�شانة ب�شعر )142( ريال للمرت من اخلر�شانة عيار )250( و )169( ريال 

للمرت من اخلر�شانة عيار 350 فقرر باأنه ل بينة لدى موكله �شوى اأن بداية التعامل كان 

هذا  نفي  على  عليها  املدعى  موكلك ميني  يطلب  هل  الدائرة  ف�شاألته  الأ�شعار،  بهذه 

التفاق؟ فقرر باأنه ل يطلب ميني املدعى عليها. ثم قرر اكتفاءهما مبا �شبق تقدميها 

الثالثاء  يوم  جل�شة  ويف  والدرا�شة.  للتاأمل  الدعوى  نظر  تاأجيل  مت  عليه  وبناًء 

 )...( عليها/  املدعى  وكيل  وح�شر   )...( املدعية/  وكيل  ح�شر  1431/5/22هـ 
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مبا اأن املدعي يهدف من هذه الدعوى اإىل اإلزام املدعى عليها باأن تدفع مبلغًا وقدره 

)5،042.697( ريال، عبارة عن مبالغ متبقية لها عن الأعمال املتفق عليها، وقيمة 

الأعمال الإ�شافية، وم�شروفات رواتب العاملني، واإيجار معدات واآليات خالل املدة 

عليها،  املدعى  ب�شبب  امل�شروع  تنفيذ  مدة  اإطالة  عن  والناجتة  العقد  عن  الزائدة 

وفروقات اأ�شعار احلديد الناجتة عن ارتفاع الأ�شعار خالل املدة الزائدة على تنفيذ 

العقد، وفروقات اخلر�شانة التي مت خ�شمها من امل�شتخل�شات، اإ�شافة اإىل التعوي�س 

لدى  مالها  والتعوي�س عن حب�س  العقد،  عن  الزائدة  املدة  الفر�س خالل  فوات  عن 

ال�شابق ح�شورهما وفيها اأ�شارت الدائرة يف �شبط الق�شية على اأنها ات�شلت باخلبري 

يح�شر.ويف  مل  اأنه  اإل  الدائرة  ا�شتف�شارات  عن  والإجابة  اجلل�شة  هذه  ح�شور  لأجل 

جل�شة يوم الثالثاء 1431/11/22هـ ح�شر وكيال الطرفني ال�شابق ح�شورهما وح�شر 

املدعي اأ�شالة / )...( وفيها �شاألت الدائرة املدعي اأ�شالة عن ا�شتعداده لأداء اليمني 

عما يطالب به من اأجر للعمالة واملعدات فا�شتعد بذلك ثم حلف باهلل قائاًل )اأق�شم 

باهلل العظيم اأين دفعت يف فرتة ا�شتطالة امل�شروع مبلغًا وقدره )1،089،645( ريال 

اأجر للعمالة واملعدات يف م�شروع احلني( ثم اأكد وكيل املدعى عليها اأن التاأخري كان 

ب�شبب املدعية، ثم اكتفى الأطراف مبا تقدم وطلب الف�شل يف الدعوى. وبناًء عليه 

قررت الدائرة احلكم يف الق�شية، ملا يلي من الأ�شباب.
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بها  �شي�شدر  التي  املبالغ  من   )%20( وقدرها  املحاماة  اأتعاب  وكذا  عليها  املدعى 

احلكم.وملا كانت املدعى عليها تنكر ا�شتحقاق املدعية ملا تدعى به، وحيث اإن الدائرة 

من  عليها  املدعى  ودفوع  املدعية  دعوى  يف  للنظر  خربة  جهة  اإىل  الطرفني  اأحالت 

التي مل  املتبقية  املبالغ  اأن  اإىل  انتهت اخلربة  الهند�شية واملحا�شبية، وحيث  الناحية 

يتم �شرفها للم�شروع هي: )147227،40( ريال، وبعد ح�شم املبالغ عن الأعمال غري 

التي  الأعمال  عن  للمدعية  امل�شتحق  يكون  ريال،   )248472،20( ومقدارها  املنفذة 

نفذها )1229755.20( ريال، كما انتهى تقرير اخلربة فيما يتعلق باملطالبة الثابتة 

اإىل ا�شتحقاق املدعية مبلغ )87000.00( ريال عن الأعمال التي نفذتها باملوقع رقم 

التعوي�س عنها لعدم كفاية الأدلة؛ وبعد اطالع  اأما بقية الأعمال فال ت�شتحق   ،)2(

تو�شل  اإىلما  اطماأنت  عليه  الأطراف  واعرتا�شات  ومرفقاته  التقرير  على  الدائرة 

اإليه التقرير، وبالن�شبة لعرتا�شات الأطراف فلم تر اأنها تت�شمن ما يقدح يف نتيجة 

التقرير، مما تنتهي معه الدائرة اإىل ا�شتحقاق املدعية ملا انتهى اإليه تقرير اخلربة 

املعدات  اإيجار  وقيمة  العاملني  برواتب  املدعية  مطالبة  اأما  املطالبتني،  هاتني  يف 

ت�شبب  اخلربة  براأي  الثابت  من  كان  فلما  العقد،  عن  الزائدة  املدة  خالل  والآليات 

املدعى عليها يف ا�شتطالة مدة امل�شروع بن�شبة )72%( فاإن الدائرة تنتهي اإىل حتملها 

تعوي�س املدعية اأ�شرار خطاأها، وملا كانت املدعى عليها تنفي اخلطاأ من قبلها جملة، 

واملدعية تقرر �شررًا مببلغ )34340062( ريال، وما قدمته للخبري من بيانات يبلغ 

قدرها )1،089،645( ريال، وهو ما اأدى املدعي اليمني عليه؛ فاإن الدائرة تقبل قوله 
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الذي ل يعلم اإل من جهته مما يع�شده ظاهر احلال، كما تق�شي بذلك قواعد الفقه، 

الدائرة  فاإن  ن�شبة من اخلطاأ قدرها )%28(،  املدعية  الفني حمل  التقرير  وملا كان 

تنتهي اإىل ا�شتحقاق املدعية )784،544.40( ريال. وهو ما ميثل )72%( من رواتب 

فروقات  العقد.اأما  الزائدة عن  املدة  والآليات خالل  املعدات  اإيجار  وقيمة  العاملني 

اأ�شعار اخلر�شانة، فاإن املدعية مل تقدم بينة على اتفاقها مع املدعى عليها على �شعر 

الدائرة  معه  تنتهي  ما  التفاق؛  هذا  نفي  على  عليها  املدعى  ميني  ورف�شت  حمدد، 

اإىل رف�س هذه املطالبة.اأما بالن�شبة ملطالبة املدعية التعوي�س عن فوات الفر�س التي 

فاتتها من جراء حرمانها من ت�شغيل عمالتها مب�شاريع اأخرى خالل املدة الزائدة عن 

العقد، فهي من قبيل الفر�س املحتملة التي ل ت�شتحق التعوي�س عنها لختالل التحقق 

والوقوع يف ركن ال�شرر، واأما التعوي�س عن حب�س مالها لدى املدعىعليها فاإنه ل يجوز 

التعوي�س عن تاأخري ا�شتحقاق املال؛ اإذ العو�س عن تاأخري اأداء النقد هو عني الربا، 

وبه فتاوى املجامع الفقهية املعا�شرة، واأما اأتعاب املحاماة التي تطالب بها املدعية، 

فاإن الدائرة ترى املدعى عليها مل ُتْلجئ املدعية للق�شاء مع جالء حقها بدافع املطل، 

بل اإن املدعية �شاهمت يف ا�شتطالة اأمد امل�شروع، وت�شمنت مطالبتها مال ت�شتحقه؛ لذا 

فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�س طلب املدعية.وملا كان الطرفان تقا�شما اأتعاب اخلربة 

على اأن يتحملها الطرف اخلا�شر منهما، وحيث اإن املدعية طالبت املدعى عليها مببلغ 

)5.042.587( ريال، وانتهت الدائرة اإىل ا�شتحقاقها )2101299.60( ريال؛ لذا 

فاإن الدائرة تنتهي اإىل حتمل كل طرف ما دفعه.



269

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

لذلك حكمت الدائرة: 

للمدعية  تدفع  باأن  الطبية  واخلدمات  للمقاوالت  املحدودة   )...( �ضركة  باإلزام 

وت�ضعة  ومائتان  واألف  ومائة  )مليونان  وقدره  مبلغاً  للمقاوالت    )...( موؤ�ض�ضة 

وت�ضعون رياال ً و�ضتون هللة( )2101299.60( ملا هومبني يف االأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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رقم الق�ضية االبتدائية 1614/ 2/ ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 200/ د/ جت/11 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 954/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 586/ اإ�س/7 لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 26/ 6/ 1432هـ

عقد مقاولة– مقاولة من الباطن– حم�ضر معاينة – حم�ضر ا�ضتالم نهائي – 

م�ضادقة على احلكم الغيابي.

مطالبة املدعي اإلزام املدعى عليه بدفع املتبقي من قيمة الأعمال املنفذة مبوجب عقد 

الباطن املربم بينهما-تقدمي املدعي حم�شر ال�شتالم النهائي للم�شروع ال�شادر عن 

املدعى عليها موقعًا منها ومت�شمنًا اأن املدعي قام بجميع الأعمال ح�شب املوا�شفات 

وعلى الوجه الأكمل ويعد هذا ا�شتالمًا نهائيًا للم�شروع – ثبوت اأن حم�شر ال�شتالم 

النهائي حمرر يف تاريخ لحق ملح�شر املعاينة الذي تتذرع به املدعى عليها اأنه ت�شمن 

مبح�شر  عليها  املدعى  دفوع  قبول  عدم  – اأثره:  امل�شروع  مالكة  اأوردتها  ملحوظات 

املدعي  ا�شتحقاق  وثبوت  عنها،  ال�شادر  النهائي  ال�شتالم  م�شهد  ملناق�شته  املعاينة 

للمبلغ املتبقي من قيمة الأعمال – اعرتا�س املدعى عليها على احلكم الغيابي ال�شادر 

�شدها دون اأن تقدم جديدًا يف املو�شوع – موؤدى ذلك: امل�شادقة على احلكم الغيابي 

القا�شي باإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية املبلغ مو�شوع الدعوى.
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املادة )533(من نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 

1350/1/15هـ.

الدعوى  لئحة  بجدة،  الإدارية  املحكمة  اإىل  وردت  اأنه  الدعوى  هذه  وقائع  حا�شل 

املقدمة من املدعي بطلب اإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ قدره )مائة وت�شعة وثالثون 

األفًا و�شتمائة واأربعة وع�شرون( رياًل، ميثل امل�شتحق بذمتها عن الأعمال التي ذكر اأنه 

نفذتها موؤ�ش�شة املدعي ل�شالح املدعى عليها، تتمثل يف كباري وج�شور مبكة املكرمة، 

به  املطالب  املبلغ  وبقي  املرتتبة عليها،  املبالغ  ب�شداد جزء من  املدعى عليها  وقامت 

اإىل  واأحيلت  احلكم،  مب�شتهل  املبني  بالرقم  ق�شية  الدعوى  فقيدت  الدعوى  هذه  يف 

الثالثاء  اجلل�شات.وبجل�شة  ب�شبط  املبني  النحو  على  نظرها  فبا�شرت  الدائرة  هذه 

من  ح�شور  عدم  وتبني  بال�شبط  هويته  املثبتة  اأ�شالة  املدعي  ح�شر  1429/5/8هـ 

ميثل املدعى عليها، ومل تتحقق الدائرة من �شحة الإبالغ فتم تاأجيل نظر الق�شية اإىل 

جل�شة الثالثاء 1429/7/19هـ وتبني فيها عدم ح�شور من ميثل املدعى عليها، وقدم 

املدعي خطاب الإبالغ مذياًل بختم عمدة حي  ال�شالمة  اجلنوبي، واأو�شح املدعي اأن 

قيمة  ريال، ميثل  بدفع مبلغ )139،624(  املدعى عليها  اإلزام  تتمثل يف طلب  دعواه 
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اأعمال املقاولة بالباطن التي مت تنفيذها ل�شالح ال�شركة املدعى عليها مبوجب العقد  

املدعى  واملوقع مع ممثل  املوؤرخ يف 1426/2/26هـ،  الدعوى  املرفق �شورته بالئحة 

عليها املهند�س )...(،  وذكر اأن مدير ال�شركة املدعى عليها )...(رف�س العرتاف 

مبوجب  م�شتحقاتي  من  جمموعة  �شرفت  اأن  �شبق  ال�شركة  اأن  من  بالرغم  بالعقد 

�شيكات ر�شمية عن الأعمال املتفق عليها، كما اأن مدير ال�شركة )...(�شخ�شيًا �شبق 

اأن حرر عدًدا من ال�شيكات با�شمه ال�شخ�شي عن الأعمال املتعاقد عليها، وذكر اأنه 

اأن عقده ي�شتمل على توريد املواد املبينة  اإمهاله لتقدمي ما يثبت ذلك، وذكر  يطلب 

الثالثاء  وبجل�شة   وملحقاتها،  واخلر�شانية  الإن�شائية  الأعمال  بتنفيذ  واملتعلقة  فيه، 

وكالة   املدعي  وطلب  عليها،  املدعى  ميثل  من  ح�شور  عدم  تبني  1429/10/28هـ 

اأ�شول  اإح�شار  احلا�شر احلكم للمدعية غيابيًا مببلغ املطالبة، فطلبت منه الدائرة 

ويف  القادمة،  اجلل�شة  يف  باإح�شارها  فا�شتعد  دعواه،  �شحة  تثبت  التي  امل�شتندات 

يوم الأربعاء 1429/10/29هـ، ورد اإىل الدائرة خطاب مدير مركز �شرطة ال�شالم 

رقم 18/20/6670 مت�شمنًا اإبالغ اأحد موظفي املدعى عليها باحل�شور جلل�شة يوم 

ال�شابق  املدعي  ح�شر  1430/1/16هـ  الثالثاء  وبجل�شة  1429/10/28هـ  الثالثاء 

تعريفه،  وتبني عدم ح�شور من ميثل املدعى عليها، ومل يرد للدائرة ما يفيد اعتذار 

املدعى عليها عن احل�شور، وبهذه اجلل�شة اأكد املدعي طلبه اإلزام املدعى عليها بدفع 

مبلغ )139624( ريال، ميثل املتبقي من قيمة الأعمال املنفذة مبوجب عقد الباطن 

وملحقاتها  اخلر�شانية  الإن�شائية  الأعمال  لتنفيذ  1426/2/26هـ  يف  معها  املربم 
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الأكمل  الوجه  الأعمال على  ت�شليم  العقد، كما مت  توريد مواردها ح�شبما يظهره  مع 

بالئحة   �شورته  املرفق  النهائي  ال�شتالم  حم�شر  مبوجب  وملحقاته  للعقد  بالن�شبة 

املدعى  على  غيابيًا  احلكم  وطلب  للمطابقة  اليوم  بجل�شة  اأ�شله  واملقدم  الدعوى، 

عليها باملبلغ الوارد يف لئحة الدعوى، كما ورد اإىل الدائرة خطاب مدير مركز �شركة 

بال�شركة  املوظف  اإبالغ  املت�شمن  1430/1/13هـ  بتاريخ   18/2/374 رقم  ال�شالمة 

ال�شركة املدعى عليها للطلب. وطلب  ا�شتجابة  املدعى عليها )...(باملراجعة، وعدم 

الدائرة  فاأ�شدرت  احل�شور،  عن  لتخلفه  املدعىعليها  على  غيابيًا  احلكم  املدعي 

حكمها الغيابي رقم 9/ 3/ دجت 30 لعام 1430هـ القا�شي غيابيًا باإلزام املدعى عليها 

�شركة ال�شيانة والأعمال امل�شاندة اأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره )مائة وت�شعة وثالثون 

األفًا و�شتمائة واأربعة وع�شرون( رياًل. فقدم وكيل املدعى عليها اعرتا�شه على احلكم 

وفتح باب املرافعة مرة اأخرى.ويف جل�شة 1430/4/18هـ اطلعت الدائرة على  احلكم 

الغيابي ال�شادر يف الدعوى وعلى  الالئحة العرتا�شية واأفهمت احلا�شر باأن الدعوى 

التجارية )احلادية ع�شرة(. ويف جل�شة 1430/6/16هـ طلب  الدائرة  اأمام  �شتنظر 

وكيل املدعى عليها مزيدا من الأجل ل�شتكمال رده على احلكم الغيابي وبحث ال�شلح 

اأنه  مع املدعي.ويف جل�شة 1430/7/20هـ قدم املدعى عليه وكالة مذكرة جاء فيها 

يت�شمن  1427/1/15هـ  بتاريخ  معاينة  حم�شر  املقد�شة  العا�شمة  اأمانة  عن   �شدر 

اأن املقاول مل يكمل ج�شر حي الهجرة واأن الأعمال املنفذة ل ي�شتفاد منها واأما ج�شر 

عمل  يتم  و�شوف  الكعكية  حي  اإىل  نقله  مت  فقد  باز  ابن  م�شجد  اأمام  العزيزية  حي 
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حم�شر ا�شتالم اأعمال يف وقت لحق، وطلب اأي�شًا �شم هذه الدعوى واإحالتها للدائرة 

اأمانة العا�شمة  الق�شائية الإدارية العا�شرة بالديوان واملقامة من املدعى عليها �شد 

املقد�شة.ويف جل�شة 1430/8/3هـ قدم املدعي وكالة مذكرة مكونة من �شفحة واحدة 

بالدعوىاملقامة  الدعوى  وهذه  ملوكلته  باأنه ل عالقة  فيها  امل�شتندات جاء  خالية من 

موكلته  بها  قامت  التي  الأعمال  واأن  املقد�شة  العا�شمة  اأمانة  �شد  عليها  املدعى  من 

مقبولة ح�شبماورد ب�شهادة  ال�شتالم النهائي املوؤرخة بتاريخ 2006/4/19م املوافق 

1427/3/21هـ وذلك بعد تاريخ حم�شر الأمانة  امل�شت�شهد به من قبل املدعى عليها 

ذلك  على  وترتب  العقد  ملحق  اإلغاء  باأنه مت  الطرفان  واأ�شاف  ال�شابقة،  اجلل�شة  يف 

الثاين  القو�س  باإلغاء عمل  الأمانة  اأن قامت  الواردة به وذلك بعد  اإلغاء اخل�شومات 

جل�شر امل�شاة الواقع بحي الهجرة، وذكر املدعي اأ�شالة يف اأثناء ح�شوره هذه اجلل�شة 

باأن مطالبته تنح�شر باأعمال قام بتنفيذها للج�شر والتي كان املتبقي من قيمتها مبلغًا 

2006/12/15م،  يف  املوؤرخ  عليها  املدعى  خطاب  ح�شب  ريال،   )85،124( وقدرها 

اإ�شافة اإىل مبلغ )50،000( ريال، ميثل اخل�شومات التي كانت مقررة يف ملحق العقد 

والذي مت اإلغاوؤه من طريف الدعوى.ويف جل�شة 1430/8/10هـ قرر املدعى عليه وكالة 

وهو ميلك حق الإقرار باأن حم�شر ال�شتالم النهائي املوؤرخ يف 2006/4/19م حم�شر 

مت  اأنه  من  املا�شية  اجلل�شة  يف  املدعي  ذكره  ما  اأن  كما  موكلته،  عن  �شادر  �شحيح 

اإلغاء ملحق العقد �شحيح اأي�شًا اإل اأنه مل يتم ت�شفية ما ي�شتحقه املدعي ح�شابيًا عن 

جل�شة  اخل�شومات.ويف  مبلغ  لتحديد  اإمهاله  طلب  كما  بتنفيذها،  قام  التي  الأعمال 
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1430/12/21هـ قدم املدعى عليه وكالة مذكرة حاول فيها اإثبات عالقة هذه الدعوى 

التجارية بالدعوى الإدارية  املنظورة اأمام الدائرة الإدارية العا�شرة واكتفى اأطراف 

الدعوى مبا �شبق لهما تقدميه، ومت قفل باب املرافعة.ويف جل�شة 1431/3/7هـ قررت 

الدائرة فتح باب املرافعة يف الدعوى، وطلبت من املدعي بينته على ا�شتحقاقه ملبلغ 

للمدعى عليها  ت�شتحق  اأنه كان مقابل خ�شومات  الذي ذكر  ريال  األف(  )اخلم�شني 

الدائرة  كما طلبت  العقد،  باإلغاء ملحق  اإلغاوؤها  واأنه مت  العقد  اإم�شاء ملحق  مقابل 

منه بيان موقف موكلته من مقدار اخل�شم امل�شتحق ح�شب امللحق وعن خطاب ك�شف 

احل�شاب ال�شادر من موكلته وامل�شار فيه اإىل الجتماع املوؤرخ يف 2006/12/5م، وذلك 

ما طلب من وكيل املدعي بجل�شة 1430/8/10هـ، ببيان ارتباط الأعمال غري امل�شتفادة 

وعن  املدعي،  اأعمال  ب�شبب  كان  ال�شتفادة  عدم  اأن  يثبت  وما  املدعي  باأعمال  منها 

�شبب م�شادقة املدعى عليها على ال�شتالم النهائي لالأعمال بتاريخ لحق على تاريخ 

املحا�شر التي تدعي موكلته اأنها تثبت وجود مالحظات على اأعمال املدعية.ويف جل�شة 

1431/5/25هـ قدم املدعي م�شتندات ثالثة ذكر اأن حا�شلها يثبت اأن املبلغ املذكور 

يف اجلل�شة ال�شابقة وقدره )خم�شون األف( ريال، مقابل  خ�شومات للمدعى عليها يف 

حال اإم�شاء العقد ويف حال اإلغاء العقد فاإن املدعى عليها ل ت�شتحق اخل�شم، فعقب 

وكيل املدعى عليها باأن اخل�شومات امل�شتحقة بلغت )109،000( ريال )مائة وت�شعة 

اآلف( ريال، وبخ�شو�س امل�شادقة على ا�شتالم الأعمال فاإن من املعتاد اأنه حتى بعد 

يف  الباطن  مقاول  على  يعود  اأن  الرئي�شي  فللمقاول  الأعمال  ا�شتالم  على  امل�شادقة 
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حال وجدت مالحظات من قبل اجلهة الإدارية عليه، وطلب مهلة لبيان وجود ارتباط 

بني الأعمال غري امل�شتفادة منها باأعمال املدعي وبيان اأن عدم ال�شتفادة كان ب�شبب 

املدعي فعقب املدعي باأن ما ذكره املدعى عليه وكالة بخ�شو�س املالحظات مل يرد 

ذكرها يف ك�شف احل�شاب النهائي امل�شار اإليه يف الجتماع املوؤرخ يف 2006/12/5م. 

ويف جل�شة 1431/8/8هـ قدم املدعى عليه وكالة مذكرة من �شفحة واحدة خالية من 

امل�شتندات، وزود املدعي وكالة بن�شخة منها وذكر اأن حا�شلها، التاأكيد علىما �شبق 

اجلواب به باأن الأعمال التي نفذت من قبل املدعية كانت يف ج�شر حي الهجرة فقط 

بعد اإلغاء اجل�شر الثاين اخلا�س بحي العزيزية واأن الأعمال التي نفذتها يف ج�شر حي 

الهجرة مل يتم ال�شتفادة منها مبوجب حم�شر  املعاينة املوؤرخة يف 1427/1/15هـ، 

واأنه يكتفي بذلك ويطلب رف�س الدعوى، كما قرر املدعي وكالة اكتفاءه اأي�شًا مبا �شبق 

له تقدميه واأكد على طلباته يف الدعوى واأن ملحق العقد املت�شمن وجود خ�شومات 

يف قيمة العقد مل تعد �شارية لأن تلك اخل�شومات م�شروطة بتنفيذ اجل�شر الثاين وقد 

األغت املدعى عليها اجل�شر الثاين يف حي العزيزية وبالتايل تكون قيمة  العقد الأ�شلية 

م�شتحقة بالكامل يف ذمة املدعى عليها، وطلب الطرفان الف�شل يف الق�شية بحالتها 

الراهنة مكتفني مبا �شبق لهما تقدميه.ويف جل�شة 1431/10/26هـ مت�شك الطرفان 

بطلباتهما ودفوعهما وطلبا الف�شل يف الق�شية، ف�شاألت الدائرة املدعي جمددًا عن 

األفًا  وثالثون  وت�شعة  )مائة  وقدره  مببلغ  يطالب  باأنه  فذكر  به  يطالب  الذي  املبلغ 

و�شتمائة واأربعة وع�شرون( رياًل، هو ما تبقى له من قيمة العقد بعد اإلغاء اخل�شم، 
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وعقب املدعى عليه باأن يطلب احلكم برف�س الدعوى ملا ذكره �شابقًا من دفوع واأ�شاف 

مت  الذي  العقد  مبلحق  مرتبطة  املطالبة  كامل  من  األفًا  وخم�شني  الثنني  مبلغ  باأن 

اإلغاوؤه، واأما مبلغ )اخلم�شة والثمانني األفًا(  املتبقية فال ي�شتحقها املدعي نظرًا لعدم 

ال�شتفادة من ج�شر حي الهجرة كما ورد يف حم�شر الأمانة بتاريخ 1427/1/15هـ ثم 

طلب الطرفان احلكم والف�شل يف الق�شية.

اأ�ش�س دعواه على العقد وملحقه املربمني بني طريف الدعوى، وقد  اإن املدعي  وحيث 

العزيزية  بحي  املكرمة  للم�شاة مبكة  باإن�شاء ج�شرين  املدعي  يقوم  اأن  العقد  ت�شمن 

اأنه يف  وعلى الدائري الثالث بثمن قدره )1،097،820( ريال، وت�شمن ملحق العقد 

حال اإلغاء عمل اجل�شر الثاين فاإنه يلغي اخل�شم املتفق عليه يف ملحق العقد والذي 

تنفيذه  على  املطالبة  ملبلغ  ا�شتحقاقه  املدعي  اأ�ش�س  وحيث  ريال،   )109،000( يبلغ 

مبلف  �شورته  املرفق  النهائي  ال�شتالم  حم�شر  على  بناًء  عليها  املتفق  لالأعمال 

الدعوى واملوؤرخ يف 2006/4/19م املوافق 1427/3/21هـ، واأقر به املدعى عليه وكالة 

ومبوجب ملحق العقد وذلك يف جل�شة 1431/5/25هـ، املتمثل بخطاب املدعى عليه 

الدعوى  فاإن  وبذلك  رياًل،   )85،124( هو  املتبقي  الإجمايل  املبلغ  باأن  اإقراره  وفيه 

الدعوى  املدعي يف هذه  ما قدمه  واأن  تقدم  ملا  فيها  للحكم  تكون �شحيحة و�شاحلة 

العقد  وملحق  النهائي  ال�شتالم  وحم�شر  الأطراف  بني  عليه  املتفق  بالعقد  واملتمثل 
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وجميعها حمل م�شادقة واإقرار من املدعى عليه وكالة ومل ينكر فيها �شيء ليوؤكد على 

ا�شتحقاق املدعي ملا يدعيه وي�شحح مطالبته. ول ينال من اأدلة املدعي وبياناته ما دفع 

به وكيل املدعى عليها يف مذكراته وجل�شات الدعوى من اأن حم�شر املعاينة ال�شادر 

من جلنة م�شكلة من بع�س اأق�شام اأمانة العا�شمة املقد�شة وا�شت�شاري امل�شروع ومندوب 

اأن الأعمال املنفذة باملوقع ل  املدعى عليه واملوؤرخ يف 1427/1/15هـ، قد ن�س على 

ي�شتفاد منها حيث مل يتم العرتا�س على الأعمال املنفذة من املدعية بل بني املح�شر 

املذكور اأن اجل�شر ل ي�شتفاد منه نظرًا لأن هناك اأعماًل اأخرى له كالدرابزينات – 

حواجز للم�شاة – وتنظيم املداخل واملخارج مل يتم تنفيذها وهذا ول �شك خارج عن 

الأعمال املتفق عليها مع املدعية حيث اإن اأعمال املدعي تتعلق ببع�س اأعمال امل�شروع 

تاريخ  بعد  نهائيًا  ا�شتالمًا  امل�شروع  با�شتالم  عليه  املدعى  قام  وقد  اخلر�شانة،  وهي 

املح�شر الذي يدفع به املدعى عليه علمًا باأن تاريخ حم�شر الأمانة يف 1427/1/15هـ، 

وحم�شر ال�شتالم النهائي ال�شادر عن املدعى عليها بتاريخ 1427/3/21هـ، املوافق 

اللجنة  عن  ال�شادر  باملح�شر  عليها  املدعى  ا�شتدلل  فاإن  وبذلك  2006/3/19م 

عنها  ال�شادر  ال�شتالم  ملح�شر  ومبناق�شته  الرف�س  اأ�شباب  يف  ورد  ملا  عليه  مردود 

املدعي  باأن  ن�شًا  فيه  عليها  املدعى  وذكرت  �شهرين،  بحوايل  املح�شر  تاريخ  وبعد  

قام بجميع الأعمال وح�شب املوا�شفات وعلى الوجه الأكمل ويعد هذا ا�شتالمًا نهائيًا 

مل�شهد  ملناق�شتها  دفوع  من  اأورده  ما  عليه  املدعى  من  يقبل  فال  وبذلك  للم�شروع 

ال�شتالم النهائي ال�شادر عنها، وحيث �شبق للدائرة اأن اأ�شدرت يف الدعوى حكمها 
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الغيابي رقم 9/د/ جت/ 30 لعام 1430هـ املت�شمن اإلزام املدعى عليها �شركة )...(

اأن تدفع للمدعية موؤ�ش�شة )...(للتجارة واملقاولت مبلغًا وقدره )139،624( )مائة 

الأ�شباب،  يف  مو�شح  هو  ملا  رياًل  وع�شرون(  واأربعة   و�شتمائة  األفًا  وثالثون  ت�شعة  و 

وقد اأ�شدرت الدائرة حكمها تاأ�شي�شًا علىتخلف املدعى عليها عن ح�شور جل�شة يوم 

الثالثاء املوافق 1430/1/16هـ، وعلى ما ورد فيه  من اأ�شباب، وحيث تقدمت املدعى 

عليها باعرتا�شها على احلكم املذكور خالل الأجل املحدد نظامًا مما يجعله مقبوًل 

املرافعة  باب  فتح  واأعادت  العرتا�س  الدائرة  قبلت  فقد  املو�شوع  عن  واأما  �شكاًل، 

دعوى  اأن  للدائرة  تبني  وحيث  اأعاله  ال�شبط  بوقائع  املو�شح  النحو  على  الق�شية  يف 

النحو  على  املدعية  يدفع دعوى  وجيه  دفع  عليه  للمدعى  لي�س  واأنه  املدعي �شحيحة 

املو�شح اأعاله مما تنتهي معه الدائرة اإىل امل�شادقة على حكمها الغيابي املذكور طبقًا 

املدعى  بطلب  يتعلق  ما  واأما  التجارية  املحكمة  نظام  من   )523( رقم  املادة  لن�س 

عليها وكالة ب�شم هذه الدعوى للدعوى الإدارية املرفوعة من املدعى عليه �شد اأمانة  

العا�شمة املقد�شة ذات الرقم 79/ 9/ 1/ 10 لعام 1430هـ واملنظورة اأمام الدائرة 

واملو�شوع  الأطراف  بالرف�س لختالف وحدة   العا�شرة فغري مقبول وحري  الإدارية 

والخت�شا�س الق�شائي بني الدعويني.

لذلك حكمت الدائرة: 

بامل�ضادقة على حكمها الغيابي رقم 9/د/ جت/ 30 لعام 1430هـ فيما ق�ضى من اإلزام 

املدعى عليها �ضركة )...(اأن تدفع للمدعية موؤ�ض�ضة )...(للتجارة واملقاوالت مبلغاً 
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وقدره )139،624( )مائة وت�ضعة وثالثون األفا و�ضتمائة واأربعة وع�ضرون( ريااًل 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 االبتدائية  306/ 5/ ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 132/ د/ جت/21 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 7156/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 820/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 23/ 1432/9هـ

عقد مقاولة - مقاولة من الباطن– �ضهادة – تقدير ال�ضهادة – ميني – تعوي�س 

�ضببية. – عالقة 

من  املنفذة  الأعمال  تكلفة  من  املتبقي  بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  املدعي  مطالبة   

الباطن – تقدمي املدعي فواتري مو�شحًا بكل منها تكلفة الأعمال – �شهادة ال�شاهدين 

يقوم  وهو  املدعي  �شاهدا  اأنهما  موؤقت  ب�شكل  عليه  املدعى  لدى  يعمالن  كانا  اللذين 

باأعمال احلفر ومتديد الكابالت ل�شالح املدعى عليه وتوقيع اأحدهما على واحد من 

ال�شاهدين من عمال موؤ�ش�شة املدعى  – ثبوت  املوقع  امل�شتخل�شات ب�شفته مهند�س 

عليه وعدم الطعن يف عدالتهما – �شحة ال�شهادة وفقًا لتقدير املحكمة، وملا ورد عن 

عمر بن اخلطاب اأنه قال: )امل�شلمون عدول بع�شهم على بع�س اإل جملودًا يف حد اأو 

جمربًا يف �شهادة زور ...( – ت�شارب جواب املدعى عليه على الدعوى وعدم �شحة 

دفعه باأن الفواتري مل تعتمد من ال�شت�شاري وغري مدعمة ب�شهادة وقت طبقًا للعقد، 

حني  الفواتري  على  اعرتا�شه  يبد  مل  عليه  واملدعى  للعمل  تنفيذه  اأثبت  املدعي  لأن 

املدعى عليه  اإنكار  امل�شتخل�شني -   بقيمة  املدعى عليه  اإلزام  – اأثر ذلك:  ا�شتلمها 

�شحة اأحد امل�شتخل�شني  واإنكاره تنفيذ املدعي لالأعمال املو�شحة فيه – عدم تقدمي 
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املدعي زيادة بينة، واإفهام الدائرة اأن له ميني املدعى عليه فطلبها واأدى املدعى عليه 

اليمني نافيًا تنفيذ املدعى للعمل املو�شح بالفاتورة املوؤرخة– اأثر ذلك : رف�س دعوى 

املدعي فيما يخ�س امل�شتخل�س الأول .

تعوي�س – ثبوت حدوث اإتالف بع�س الأنابيب يف موقع امل�شروع بناًء على نكول املدعي 

عن اأداء اليمني ل يعني بال�شرورة اأن يكون املدعى عليه هو من قام باإ�شالحها ودفع 

اأن  – عدم ثبوت  اإ�شعار بقيمة التلف فقط  قيمة التلف فعليًا؛ لأن غاية ما قدمه هو 

التلف وال�شرر كان ب�شبب املدعي وعدم اإثبات اأن املدعى عليه هو من حتمل دفع مبالغ 

عليه-موؤدى  املدعى  من  الطلب  هذا  رف�س  – اأثره:  التلف  ذلك  عن  امل�شروع  ملالكة 

ذلك: اإ�شرار الدائرة على حكمها باإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي مبلغاً  معيناً  

تتلخ�س وقائع هذا الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة الإدارية مبنطقة املدينة املنورة 

املدعي بالئحة ادعاء يخت�شم فيها املدعى عليه قيدت ق�شية بالرقم امل�شار اإليه اأعاله 

الأطراف  وبالنداء على  الدائرة ومت حتديد جل�شة 1430/5/2هـ،  اإىل هذه  واحيلت 

ح�شر وكيل املدعي )...( كما ح�شر وكيل وكيل املدعى عليه )...( املثبت يف ال�شبط 

موكلي  اإن  فقال:  دعواه  املدعي عن  وكيل  الدائرة  �شاألت  اجلل�شة  هويتهما، ويف هذه 

تعاقد مع املدعى عليه على تنفيذ اأعمال حفر وردم يف م�شروع )...( كونه يعمل مقاوًل 

ومت  العقد  يف  عليها  املتفق  الأعمال  موكلي  اأجنز  وقد  ال�شركة،  هذه  مع  الباطن  من 
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ا�شتالمها من قبل املهند�س امل�شرف وقام املدعى عليه بدفع جزٍء من قيمة الأعمال 

وتبقى يف ذمته مبلغًا وقدره )126524( )مائة و�شتة وع�شرون األفا وخم�شمائة واأربعة 

وع�شرون( رياًل اأطلب اإلزامه ب�شداد هذا املبلغ اإ�شافة اإىل دفع اأتعاب املحاماة بواقع 

)مائة  بواقع  له  امل�شتحق  �شداد  التاأخر يف  موكلي عن  وتعوي�س  ريال  األف(  )اأربعني 

األف( ريال، وب�شوؤال وكيل وكيل املدعى عليه اجلواب قدم مذكرة مكونة من �شفحة 

واحدة ذكر فيها اأن املذكرة املتعلقة بدعوى املدعي والتي ا�شتلمها موكلة غري وا�شحة 

وطلب  الدعوى  لئحة  مرفقات  ي�شتلم  مل  اأنه  كما  عليها  رده  اإعداد  من  يتمكن  ومل 

ت�شليمه �شورة وا�شحة من لئحة الدعوى ومرفقاتها وبعر�س ذلك على وكيل املدعي 

ا�شتعد بت�شليمه ن�شخة وا�شحة من لئحة الدعوى ومرفقاتها وبناء عليه قررت الدائرة 

مذكرة  عليه  املدعى  وكيل  وكيل  قدم  1431/6/16هـ  وبجل�شة  الدعوى.  نظر  تاأجيل 

مكونة من خم�س �شفحات اأرفق معها خم�شة م�شتندات ذكر اأنها متثل رد موكله على 

دعوى املدعي انتهى فيها اإىل عدم �شحة ما يدعيه املدعي واأن املدعي مل ينفذ العمل 

املتفق عليه واأن الفواتري التي قدمها املدعي مل ت�شتمل على اآلية ت�شليم الفواتري ح�شب 

العقد املربم بني الطرفني يف املادة اخلام�شة منه والتي تن�س على اأن تكون الفواتري 

مدعمة ب�شهادات وقت وموقعة ومعتمدة من موكلي ومن ال�شت�شاري يف امل�شروع املدعو 

)...( الذي ميثل موكلي يف امل�شروع مت ت�شليم وكيل املدعي ن�شخة من هذه املذكرة 

ومرفقاتها وب�شوؤاله الرد على ما ت�شمنته طلب مهلة لذلك وبناء عليه قررت الدائرة 

تاأجيل نظر الدعوى، وبجل�شة 1430/7/21هـ ذكر وكيل املدعي اأن لديه �شهودًا يرغب 
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يف �شماع �شهادتهم وح�شر )...( رخ�شة اإقامة رقم )2141394938( وب�شوؤاله عما 

لديه من �شهادة قال كنت اأعمل لدى املدعى عليه ب�شكل موؤقت وكنت مدير امل�شروع 

وقامت موؤ�ش�شة املدعي باأعمال حفر، وبعد متديد الكيبالت من قبل �شاحب امل�شروع 

تقوم بدفن ودك احلفرية وقد وقعت على امل�شتخل�س املوؤرخ يف 2008/6/15م وقد 

تبقى اأعمال ل علم يل اإن كانت نفذت اأم مل تنفذ هذا ما لدي من �شهادة كما ح�شر 

)...( رخ�شة اإقامة رقم )...( وب�شوؤاله عما لديه من �شهادة عن طريق املرتجم / 

)...( لدى الدائرة قال كنت اأعمل لدى املدعى عليه ابتداًء  بتاريخ 2008/6/4م وقد 

وهي  طويل  مرت   )614( دفن  ثم  حفر  باأعمال  قامت  املدعي  موؤ�ش�شة  باأن  �شهدت 

ال�شاهد )...( كما قامت بحفر ما يقارب )مائتي( مرت مع دفن )خم�شة  اعتمدها 

يف  املوؤرخ  امل�شتخل�س  على  املوقع  مهند�س  ب�شفتي  وقعت  وقد  فقط  �شم  ع�شر( 

العمل  كان  وقد  عليه  املدعى  لدى  العمل  تركت  2008/9/23م،  ويف  2008/6/30م 

املطلوب من املدعي اأجنز بالكامل ل�شالح املدعى عليه هذا ما لدي من �شهادة وبعر�س 

هاتني ال�شهادتني على وكيل وكيل املدعى عليه طلب مهلة لأعداد رده عليها وبناء عليه 

املدعي  وكيل  قدم  1430/10/22هـ  وبجل�شة  الدعوى.  نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت 

دينا  با�شتئجار  قام  قد  موكله  اأن  يو�شح  الإجنليزية  باللغة  مكتوب  خلطاب  ترجمة 

اأن  �شبق  كما  به  اأطالب  الإيجار  ومبلغ  العمل  اإنهاء  بغر�س  امل�شروع  نف�س  يف  وقالب 

قدمت يف لئحة دعواي ثم قدم �شورتني مع الأ�شل لبطاقات للعمال الذين �شبق واأن 

اأدلوا ب�شهاداتهم اأمام الدائرة ووقعوا على امل�شتخل�شات وقد منحت هذه البطاقات 
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ال�شابقة  من قبل املدعى عليه وهذا يدح�س ما ذكره وكيل املدعى عليه يف مذكرته 

وت�شري الدائرة اإىل اأنها وردها خطابًا من وكيل املدعى عليه ميثل ما طلبته الدائرة من 

وكيل وكيل املدعى عليه يف اجلل�شة ال�شابقة مو�شحا فيه ا�شم ال�شت�شاري امل�شرف على 

امل�شروع اإل اأن هذا اخلطاب خال من ذكر عنوان املهند�س ال�شت�شاري فطلبت الدائرة 

من وكيل وكيل املدعى عليه اإح�شار عنوان وا�شح للمهند�س ال�شت�شاري امل�شرف على 

امل�شروع حتى يت�شنى لها خماطبته فا�شتعد بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تاأجيل 

نظر الدعوى، وبجل�شة 1431/2/22هـ ت�شري الدائرة اإىل اأنه وردها خطاب ال�شت�شاري 

امل�شرف على امل�شروع واملر�شل عن طريق الفاك�س والذي يحمل التاريخ 1431/2/12هـ 

موقعًا من مدير املوارد الب�شرية والذي يو�شح الأعمال املنفذة يف امل�شروع وطبيعة عمل 

ال�شاهد يف هذه الق�شية/ )...( يف امل�شروع اطلعت الدائرة طريف الق�شية عليه فعقب 

وكيل وكيل املدعى عليه باأن يطلب الرجوع ملوكله ل�شوؤاله عما ت�شمنه اخلطاب وبناء 

عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الدعوى. وبجل�شة 1431/4/28هـ �شاألت الدائرة وكيل 

وكيل املدعى عليه عما طلب املهلة لأجله فقدم مذكرة وب�شوؤال وكيل املدعى اجلواب 

على ما ت�شمنته طلب مهلة لذلك ثم اأفهمته الدائرة باأن عليه اإح�شار موكله يف اجلل�شة 

بيان  تقدمي  عليه  املدعى  وكيل  وكيل  من  الدائرة  طلبت  كما  بذلك  فا�شتعد  القادمة 

تف�شيلي يو�شح فيه ما اأجنزه املدعي حتديدًا دقيقًا وكم ي�شتحق عليه وكم مدة بقاء 

عن  الدائرة  �شاألته  ثم  عليه،  املتفق  العقد  تنفيذ  لأجل  امل�شروع  موقع  يف  املدعي 

لها  املعنون  امل�شتندات  املوؤرخة يف 1431/6/16هـ وهي  املرفقة مبذكرته  امل�شتندات 
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هذين  اإن  حيث  املذكرة  من  الثالثة  ال�شفحة  يف  اإليها  اأ�شار  والتي   5 رقم  مب�شتند 

املرفق يف   1 رقم  امل�شتند  يو�شحه  كما  وذلك  موؤرخني يف 2008/5/15م  امل�شتندين 

هذين  عن  جواب  وتقدمي  ذلك  عن  موكله  ل�شوؤال  مهلة  فطلب  اإليها  امل�شار  املذكرة 

الأمرين، وبجل�شة 1431/6/25هـ �شاألت الدائرة وكيل املدعي عن جواب موكله عن 

املذكرة التي ت�شلمها يف اجلل�شة ال�شابقة فاأجاب باأنه لي�س فيها جديد ي�شتحق الرد 

وكل ما ت�شمنته �شبق الكالم عليه يف الدعوى، ثم �شاألت الدائرة وكيل وكيل املدعى 

عليه اجلواب على ما طلب منه يف اجلل�شة ال�شابقة فقدم املذكرة امل�شار اإىل بياناتها 

اأعاله وفيها اأن م�شتنده خطاب ال�شركة مالكة امل�شروع ملوؤ�ش�شة )...( بخ�شو�س حادث 

التلفيات والحتجاج على م�شوؤولية املدعي باأن املوقع ل يت�شع �شوى ملعدة واحدة وقد 

كان املدعي يذكر اأنه متواجد تلك الأيام يف املوقع لتنفيذ الأعمال وا�شتنتج من ذلك 

اأن املعدة التابعة للمدعي هي �شبب التلف وب�شوؤال وكيل املدعي اجلواب على ما ت�شمنته 

ذكر اأن ما ت�شمنته غري �شحيح وذلك اأن املدعى عليه كان يتواجد يف املوقع مل�شوؤوليته 

عن مد املوا�شري واأ�شاف اأن ما ذكره املدعى عليه يف هذا اخلطاب يثبت اأن موكلي كان 

يعمل يف املوقع واأن تاريخ هذه احلادثة كما يذكر هي بعد قرابة �شهر من تاريخ توقيع 

العقد وهو ما ميثل ن�شف مدة تنفيذ العقد فكيف يذكر اأننا مل نقم بالتنفيذ وب�شوؤال 

وكيل وكيل املدعى عليه عن ذلك طلب املهلة لتقدمي اجلواب ثم اأفهمت الدائرة وكيل 

وكيل املدعى عليه باأن ما قدمه ل يكفي لإثبات ما طلبته منه الدائرة واأن عليه تقدمي 

ما يثبت اإجراء عملية احل�شم فعاًل وما يثبت م�شوؤولية املدعي عن التلفيات واأن اجلل�شة 
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الوكيلني  الدائرة  اأفهمت  ثم  ذلك  عن  اجلواب  لتقدمي  الأخرية  املهلة  القادمةهي 

عدم  حال  يف  واأنه  القادمة  اجلل�شة  يف  موكليهما  اإح�شار  عليهما  اأن  احلا�شرين 

ح�شورهما ف�شوف ت�شطر الدائرة لإجراء الوجه ال�شرعي والنظامي يف ذلك. وبجل�شة 

1431/7/29هـ �شاألت الدائرة وكيل املدعى عليه عما �شاألته عنه الدائرة يف اجلل�شة 

ال�شابقة من ح�شول حادثة التلف بعد �شهر من بداية التعاقد مع املدعي بينما تذكر 

يف مذكراتك اأن املدعي مل يعمل اإل عماًل ي�شريًا يف امل�شروع ل ي�شتحق عنه �شوى)ثالثة 

اآلف( ريال فكيف ترد على ذلك، فقرر اأنه رمبا يكون املدعي تواجد يف املوقع لأكرث 

من �شهر اإل اأنه مل ينجز العمل كما اأن ادعائنا يف ت�شبب املدعي بالتلف كان ا�شتنتاجًا 

من موكلي باعتبار اأن املدعي كان هو املتواجد يف املوقع ول يوجد لدى موكلي ما يثبت 

ح�شم مبلغ التلف �شوى امل�شتند الذي قدمه يف اجلل�شة ال�شابقة. وبجل�شة 1431/8/5هـ 

�شاألت الدائرة املدعى عليه عن الفاتورة املوؤرخة يف 2008/7/27م املقدمة من املدعي 

والتي يذكر اأنها تثبت قيامه بجزء من العمل وبعد اطالعه عليها اأنكر �شحتها واأنكر 

اإمتام وتنفيذ الأعمال املو�شحة فيها من قبل املدعي وب�شوؤال املدعي هل لديك زيادة 

بينة عن تنفيذ العمل املو�شح يف هذه الفاتورة فقرر اأنه ل بينة له فاأفهمته الدائرة اأن 

له ميني املدعى عليه على نفي تنفيذه العمل فهل تطلبها فقرر اأنه يطلب ميينه ثم حلف 

قائاًل "اأق�شم باهلل العظيم الذي ل اإله اإل هو اأن موؤ�ش�شة املدعي )...( مل تقم بتنفيذ 

2008/7/27م  يف  املوؤرخة  الفاتورة  يف  اإليه  امل�شار   )...( م�شروع  يف  العمل 

رياًل وع�شرة هلالت(  وثالثون  وت�شعة  وثمامنائة  األف  )15839.10( )خم�شة ع�شر 



288

عليه  املدعى  الدائرة من  ثم طلبت  بها  قبوله  قرر  املدعي  على  اليمني  وبعر�س هذا 

اإي�شاح ا�شم ا�شت�شاري امل�شروع فقرر اأنها �شركة )...( وميكن للدائرة معرفة عنوانها 

عن طريق مالك امل�شروع )...(. وبجل�شة 1431/8/21هـ �شاألت الدائرة املدعي عن 

اأي موؤ�ش�شة  اأثناء عمله يف امل�شروع  بداية عمله يف امل�شروع ونهايته وهل كان معه يف 

اأخرى تعمل يف نف�س املوقع، فقرر اأنه ابتداأ بتاريخ 2008/5/18م وا�شتمر عمله قرابة 

ثم  املوقع  اأخرى يف  موؤ�ش�شة  اأية  التاريخ  معه يف هذا  يعمل  ومل  تقريبًا  يومًا  خم�شني 

�شاألته الدائرة عن امل�شتند املقدم رفق مذكرة املدعى عليه املوؤرخ يف 1431/6/25هـ 

امل�شتند رقم )2( والذي يو�شح حدوث تلف يف الأنابيب وكان ذلك يف اأثناء املدة التي 

تواجدت فيها معدات موؤ�ش�شتك يف املوقع فما تقول يف ذلك وبعد اطالعه على هذا 

اخلطاب وعر�شه على مدير موؤ�ش�شته الذي ح�شر معه يف هذه اجلل�شة قال اإن العمل 

موؤ�ش�شة  باإح�شار  عليه  املدعى  قام  ثم  بالرمل  وردم  اإيل هو عبارة عن حفر  امل�شند 

موؤ�ش�شتي  قامت  التمديد  من  انتهائه  وبعد  الكيابل  مبد  املوؤ�ش�شة  هذه  وقامت   )...(

اإتالفها والعمل الذي  اأنابيب مت  اأخرى وهذا امل�شتند يتحدث عن  باإعادة الردم مرة 

قمت باحلفر والردم لأجله لي�س فيه اأنابيب واإمنا هو عبارة عن كيابل كهرباء وبعر�س 

ذلك على وكيل وكيل املدعى عليه و�شوؤاله اجلواب قال اأرجع ملوكلي واأ�شاأله اجلواب. 

بياناتها  اإىل  امل�شار  املذكرة  عليه  املدعى  وكيل  وكيل  قدم  1431/10/10هـ  وبجل�شة 

اأعاله وذكر اأنها متثل رد موكل موكله على ال�شتف�شار املوجه له يف اجلل�شة ال�شابقة 

انتهى فيه اإىل اأن الأنابيب التالفة كانت بالقرب من منطقة احلفر والردم واأن املدعي 
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تلف  اإىل  اأدى  �شليمة مما  املوقع مل يدخلها بطريقة  اإىل  باإدخال معداته  عندما قام 

ملا  املدعي عن جوابه على هذا اخلطاب فقال ل �شحة  الدائرة  �شاألت  ثم  الأنابيب، 

اإمنا  ذكروه  وما  اأنابيب  اأية  فيه  لي�س  املوقع  اإن  حيث  عليه  املدعى  وكيل  وكيل  ذكره 

الهدف منه اإ�شاعة حقي عن العمل الذي قمت به ثم �شاألت الدائرة وكيل وكيل املدعى 

عليه هل لدى موكلك زيادة بينة على اأن من اأحدث التلف يف الأنابيب هو املدعى عليه 

فقرر اأنه ل بينة له �شوى ما قدم، فاأفهمته الدائرة اأن ملوكلك ميني املدعي على نفي اأن 

اأنه يطلبها وب�شوؤال املدعي هل لديك ا�شتعداد  يكون التلف ب�شببه فهل تطلبها فقرر 

لأداء اليمني ثم رفعت اجلل�شة لأداء ال�شالة وبعد اأداء ال�شالة افتتحت اجلل�شة وقرر 

املدعي اأنه لي�س لديه ا�شتعداد لأداء هذه اليمني ثم �شاألت الدائرة وكيل وكيل املدعى 

عليه عما يثبت قيام موكل موكله بدفع املبالغ املرتتبة على التلف الذي يدعي به فطلب 

مهلة لذلك، وبجل�شة 1431/10/16هـ �شاألت الدائرة املدعى عليه عن بينته التي وعد 

على  املرتتبة  املبالغ  بدفع  قيامه  تثبت  والتي  ال�شابقة  اجلل�شة  يف  وكيله  يقدمها  باأن 

التلف الذي يدعي به والذي يذكر اأن الذي ت�شبب به هو املدعي يف اأثناء تواجده يف 

باأنه ل بينة له �شوى امل�شتند الذي قدمه رفق  اأثناء التنفيذ، فقرر  اأر�س امل�شروع يف 

قبل  من  له  موجه  اإ�شعار  عن  عبارة  هو  والذي  1431/6/25هـ  يف  املوؤرخة  مذكرته 

املالك للم�شروع ثم �شاألت الدائرة طريف النزاع عن طلباتهما اخلتامية فقرر املدعي 

اأنه يح�شر دعواه يف املطالبة باملبلغ املتبقي له عن الأعمال التي نفذها فقط وقدره 

)126524( )مائة و�شتة وع�شرون األفا وخم�شمائة واأربعة وع�شرون( رياًل اأما املدعى 
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عليه فقرر اأنه يح�شر طلباته يف الطلبات التي اأو�شحها وكيله يف مذكرته املقدمة يف 

واأن  �شبق  مبا  اكتفاءهما  الطرفان  وقرر  1431/10/10هـ  املوافق  الأحد  يوم  جل�شة 

قدماه ولي�س لديهما ما يودان اإ�شافته وبعر�س حكم الدائرة على حمكمة ال�شتئناف 

اأ�شدرت حكمها رقم 408/ 7 لعام 1432هـ بنق�س احلكم، وباإحالته اإىل هذه الدائرة 

حددت لها جل�شة هذا اليوم وفيها ح�شر املدعي )...( كما ح�شر وكيل املدعى عليه 

)...( ، ثم �شاألت الدائرة وكيل وكيل املدعى عليه عن �شهادة ال�شهود التي �شبق واأن 

مت �شبطها يف جل�شة يوم الثالثاء املوافق 1430/7/21هـ وهل تطعن يف عدالة هوؤلء 

للدائرة يف  املقدمة  مذكرته  ال�شهود يف  �شهادة  على  يقدم جوابه  باأن  فقرر  ال�شهود 

املدعو  �شهادة  اأن  اإىل  فيها  انتهى  والتي  املوافق 1430/8/20هـ  الثالثاء  يوم  جل�شة 

)...(  ل اأ�شا�س لها من ال�شحة لأنه لي�س با�شت�شاري فني ميكن الأخذ ب�شهادته يف 

م�شائل فنية ول تربطه عالقة تعاقدية مع موكلتي واأما �شهادة املدعو )...( ل اأ�شا�س 

لها من ال�شحة لأن املدعي مل يثبت عالقته التعاقدية مع موكلتي، واأنه ل يعلم عن 

هوؤلء ال�شهود ول يطعن يف عدالتهم وبناًء عليه وبعد التاأمل واملداولة، حكمت الدائرة 

يف الق�شية، ملا يلي من الأ�شباب.

ملا كان املدعي يهدف من دعواه اإىل اإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره )126524( 

)مائة و�شتة وع�شرين األف وخم�شمائة واأربعة وع�شرين( رياًل، الباقي من اأجرة تكليفة  
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ثالث  قدم  دعواه  اإثبات  ب�شدد  وهو  املدعي  اإن  الباطن.وحيث  من  املنفذة  الأعمال 

فواتري الأوىل بتاريخ 2008/6/15م بقيمة )71290.60( )واحد و�شبعون األف ومئتان 

 )69394.50( بقيمة  2008/6/30م  بتاريخ  والثانية  هللة(،  و�شتون  ريال  وت�شعون 

األف وثالثمائة واأربعة وت�شعون ريال وخم�شون هللة(، والثالثة بتاريخ  )ت�شعة و�شتون 

األف وثمامنائة وت�شعون وثالثون  2008/7/27م بقيمة )15839،10( )خم�شة ع�شر 

ريال وع�شرة هلالت(، وحيث دفع املدعى عليه باأنه ل يقبل بهذه الفواتري، لأنها مل 

 )45( خالل  الدفع  )يتم  اأن  على  منه   )5( املادة  يف  ن�شت  والتي  العقد  وفق  تكن 

ب�شهادات  الثاين )املدعي( مدعمة  الطرف  فاتورة  ا�شتالم  يومًا من  واأربعني  خم�س 

وقت موقعة ومعتمدة من الطرف الأول وال�شت�شاري(، وحيث اإن الدائرة وهي ب�شدد 

ا�شتجالء الأمر ووزن ما قدمه املدعي من بّينات �شمعت �شهادة كاًل من املدعو )...( 

اأعمل لدى املدعى عليه  اأفاد قائاًل )كنت  املو�شح بياناته يف حم�شر ال�شبط والذي 

ب�شكل موؤقت، وكنت مدير امل�شروع وقامت موؤ�ش�شة املدعي باأعمال حفر وبعد متديد 

الكيبالت من قبل �شاحب امل�شروع تقوم بدفن ودك احلفرية وقد وقعت امل�شتخل�س 

املوؤرخ يف 2008/6/15م، و�شهادة )...( املو�شح بياناته يف حم�شر ال�شبط وب�شوؤاله 

عما لديه من �شهادة قال )كنت اأعمل لدى املدعى عليه ابتداًء من تاريخ 2008/6/4م 

وقد �شاهدت موؤ�ش�شة املدعي قامت باأعمال حفر ثم دفن 614 مرت طويل واعتمدها 

ال�شاهد )...( كما قامت بحفر ما يقارب مائتي مرت مع دفن خم�شة ع�شر �شانتي فقط 

وقد وقعت ب�شفتي مهند�س املوقع على امل�شتخل�س املوؤرخ يف 2008/6/30م(، وحيث 
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اإنه من الثابت ح�شب اأوراق الق�شية من اأن ال�شاهدين من عّمال موؤ�ش�شة املدعى عليه 

فاإن الدائرة تطمئن ل�شاهدتهما وتاأخذ بها وحتكم ل�شالح املدعي بقيمة امل�شتخل�شني 

األف  و�شبعون  )واحد   )71290،60( قيمته  والبالغ  2008/6/15م  يف  املوؤرخني 

ومائتان وت�شعون رياًل و�شتون هللة(، ويف 2008/6/30م والبالغ قيمة )68394،50( 

)ت�شعة و�شتون األف واأربعة وت�شعون ريال وخم�شون هللة( بعد ح�شم مبلغ )30000( 

)ثالثون األف( ريال املدفوع عند اإبرام العقد ح�شب اإقراره يف لئحة الدعوى ليتبقى 

)110685( )مائة وع�شرة اآلف و�شتمائة وخم�شة وثمانون( رياًل، وهي ما حتكم به 

الدائرة للمدعي. ول ينال من ذلك دفع املدعى عليه باأن هذه الفواتري مل تعتمد من 

ال�شت�شاري ومدعمة ب�شهادة وقت ذلك اأن املدعي قد اأثبت اأنه نفذ العمل واأن املدعى 

عليه قد ا�شتلم الفواتري اخلا�شة بهذا العمل ومل يبد اعرتا�شه عليه، اإ�شافة اإىل اأن 

املدعى عليه قد ا�شطرب يف معر�س جوابه على دعوى املدعي فمرة يقول اأنه مل ينفذ 

اإل جزًءا ي�شريًا من العمل ومرة يقول اإنه مل يعمل لديه يف امل�شروع اإل قرابة اأ�شبوع 

واحد ومرة يقول اإنه اأحدث ال�شرر يف املوقع بعد �شهر من ا�شتالمه للعمل مما تنتهي 

الدائرة اإىل اللتفات عن مثل هذه الدفوع غري املنتجة يف الدعوى، واأما بخ�شو�س 

امل�شتخل�س املوؤرخ يف 2008/7/27م والبالغ قيمته )15839،10( )خم�شة ع�شر األف 

وثمامنائة وت�شع وثالثون ريال وع�شرة هللالت(، وحيث اأنكر املدعى عليه �شحته واأنكر 

اإمتام وتنفيذ الأعمال املو�شحة فيها من قبل املدعي، ومل يقدم املدعي زيادة بينة على 

تنفيذ العمل املو�شح يف هذه الفاتورة فاأفهمته الدائرة اأن له ميني املدعى عليه على 
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نفي تنفيذه العمل فطلبها ثم حلف املدعى عليه قائاًل "اأق�شم باهلل العظيم الذي ل اإله 

اإل هو اأن موؤ�ش�شة املدعي )...( مل تقم بتنفيذ العمل يف م�شروع م�شنع )...(  امل�شار 

)خم�شة   )15839،10( قيمتها  والبالغ  2008/7/27م  يف  املوؤرخة  الفاتورة  يف  اإليه 

تنتهي معه  الذي  "الأمر  رياًل وع�شرة هلالت(  وت�شعة وثالثون  األف وثمامنائة  ع�شر 

الدائرة اإىل رف�س دعوى املدعي بخ�شو�س قيمة امل�شتخل�س املوؤرخ يف 2008/7/27م 

البالغ قيمته )15839،10( )خم�شة ع�شر األف وثمامنائة وت�شعة وثالثون رياًل وع�شرة 

هلالت(، ول ينال من ذلك ما دفع به املدعى عليه من ت�شبب املدعي باإتالف اأنابيب 

يف موقع امل�شروع، ذلك اأنه واإن ثبت حدوث الإتالف بناء على نكول املدعي عن اليمني 

املتوجهة عليه اإل اأن املدعى عليه مل يثبت قيامه بدفع قيمة التلف فعليًا وغاية ما قدمه 

لها احلكم  الدائرة ل ميكن  فاإن  وبالتايل  التلف فقط  بقيمة  اإ�شعار  لإثبات ذلك هو 

ب�شبب  غرم  اأنه  عليه  املدعى  يثبت  مل  ما  ال�شرر  هذا  عن  بالتعوي�س  عليه  للمدعى 

هذا التلف واأن التلف كان ب�شبب املدعي واأنه دفع مبالغ لل�شركة مالكة امل�شروع، مما 

اإىل  الدائرة  ت�شري  كما  املدعى عليه،  الطلب من  اإىل رف�س هذا  الدائرة  تنتهي معه 

يطعن  عليه مل  املدعى  اأن  املدعي وخ�شو�شًا  بها  تقدم  التي  البينة  اإىل  تطمئن  اأنها 

يف عدالتها كما اأن تزكية ال�شهود اأمر حمل خالف بني اأهل العلم فقد ورد عن عمر 

عنه  اهلل  ر�شي  الأ�شعري  مو�شى  لأبي  ال�شهري  كتابه  عنه يف  اهلل  ر�شي  بن اخلطاب 

اأو جمربًا يف �شهادة زور،  اإل جملودًا يف حد،  )امل�شلمون عدول بع�شهم على بع�س، 

اأو ظنينًا يف ولء، اأو قرابة...( كما اأن نظام املرافعات ال�شرعية مل يتكلم عن تزكية 
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ال�شهود وجعل ذلك راجعًاُ اإىل تقدير قا�شي املو�شوع، والدائرة وهي ب�شدد ا�شتجالء 

املدعى  موؤ�ش�شة  واملوقعتني من  ال�شادرتني  الفاتورتني  ا�شتندت على  الدعوى  حقيقة 

اأن ما  اإىل  الدائرة  الفاتورتني كما ت�شري  ال�شهادة على �شحة هاتني  عليه واقت�شرت 

ذكره ال�شاهد )...(اأن هنالك اأعمال ًاأخرى ل يعلم عنها فف�شاًل عن اأن حكم الدائرة 

مل يتعد اإىل اأبعد مما هو مثبت يف الفاتورتني ومل يطالب املدعي باأكرث مما ورد فيهما 

ومل تكن تلك الأعمال حمل اأخذ ورد من الطرفني.

لذلك حكمت الدائرة:

باإ�ضرارها على حكمها رقم 199/ د/ جت/ 21 لعام 1431هـ القا�ضي باإلزام )...( رخ�ضة 

اإقامة رقم )...............( باأن يدفع لـ )...(�ضجل مدين رقم )....................( 

مبلغاً وقدره )110685( )مائة وع�ضرة اآالف و�ضتمائة وخم�ضة وثمانون ريااًل(،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 االبتدائية 2/6585/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 57/د/ جت/ 13 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3042/ ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 31/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/1/15هـ

عقد مقاولة– �ضمان – �ضمان العيوب – �ضقوط احلق يف ال�ضمان - ميني. 

مطالبة املدعية اإلزام املدعى عليها بقيمة اإ�شالح العيوب الفنية يف اأثناء فرتة ال�شمان 

بها  قامت  التي  الدهانات  املدعى عليها وجود عيوب يف  اإنكار  بينهما-  املربم  للعقد 

املدعية واأنها نفذتها طبقًا للعقد- ثبوت تعاقد املدعية مع اآخر لإ�شالح العيوب التي 

ادعت اأن املدعى عليها ت�شببت فيها لوجود عيوب بالدهانات- اأثر ذلك: �شقوط احلق 

يف ال�شمان باإ�شقاط املدعية حقها فيه باإعادة الدهانات حمل العقد وال�شمان وانتهاء 

العالقة العقدية بني الطرفني.

اإليه  املر�شل  وعنوان  ا�شم  تو�شيح  ال�شمان-  لتفعيل  عيب  بوجود  الإخطار  �شوابط 

- عدم  ال�شمان  العيب حمل  على  والوقوف  للمعاينة  منا�شبة  مدة  ومنحه  بالإخطار 

�شحة ا�شتناد املدعية اأنها اأخطرت املدعى عليها لإ�شالح عيوب الدهان خالف فرتة 

الربيد  اإي�شال  لأن  اإليها؛  الإخطار  ذلك  و�شول  اأنكرت  عليها  املدعى  لأن  ال�شمان؛ 

املقدم من املدعية قيد فيه اأن املر�شل اإليه هو �شركة الدهانات فقط دون ا�شم وعنوان 

يو�شحان يف دللتهما ال�شتدلل على املدعى عليها، وعلى فر�س ت�شلمها ذلك الإخطار 

فاإن املدة الزمنية املقدرة بثالثة اأيام من التاريخ املدون على و�شل الربيد اإىل تاريخ 
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التعاقد مع موؤ�ش�شة اأخرى لإ�شالح العيوب التي تدعيها املدعية ل تكفي لوقوف املدعى 

عليها على تلك العيوب ومعاينتها والبحث يف اأ�شبابها هل هي من ت�شرب املياه التي 

ل ي�شملها ال�شمان اأم نتيجة عيب يجب اأن ت�شمنه- رف�س وكيل املدعية ميني ممثل 

املدعى عليها على نفي دعواه- البينة على املدعى واليمني على من اأنكر- موؤدى ذلك- 

رف�س الدعوى.

بعد الطالع على الأوراق و�شماع اأقوال الطرفني وبعد املداولة:

وبالقدر  اأوراقها  مطالعة  من  يتبني  ح�شبما  تتلخ�س  الدعوى  هذه  وقائع  اإن  وحيث 

اأنه تقدم وكيل املدعية بعري�شة دعوى اخت�شم فيها  الالزم لإ�شدار هذا احلكم يف 

املدعى عليها لإلزامها مببلغ وقدره )مائة وثمان وثالثون األف ريال( ذكر اأنها متثل 

قيمة لتكاليف اإ�شالح العيوب التي ظهرت يف اأعمال املدعى عليها املتعلقة بعقد مقاولة 

املربم  بالعقد  عليها  املدعى  اأخلت  حيث  ملوكلته  العائد  الفلل  ملجمع  دهانات  وتنفيذ 

بني الطرفني واملت�شمن �شمان العمل حمل العقد ملدة خم�س �شنوات من تاريخ ت�شليم 

وقدره  مبلغ  اإىل  اإ�شافة  اأعاله  املذكور  باملبلغ  عليها  املدعى  اإلزام  يطلب  لذا  العمل 

)ع�شرون األف ريال( قيمة لأتعاب املحاماة يف هذه الق�شية وقد �شجلت اأوراق الدعوى 

ب�شجالت الديوان ق�شية بالرقم الوارد يف م�شتهل هذا احلكم ثم اأحيلت اإىل الدائرة 

وبجل�شة  ال�شبط  فبا�شرت نظرها ح�شبما ما هو مبني يف حما�شر  الثامنة  التجارية 
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الثالثاء 1429/3/24هـ وب�شوؤال وكيل املدعية عن دعواه ذكر اأنها وفقًا ملا ورد بالئحة 

األف  وثالثني  وثمانية  )مائة  مبلغ  بدفع  عليها  املدعى  اإلزام  املت�شمنة طلب  الدعوى 

للمدعية  عليها  املدعى  وردتها  التي  الدهانات  عيوب  اإ�شالح  لتكاليف  قيمة  ريال( 

ونفذتها يف م�شروع فلل حي احلمراء واأ�شدرت �شهادة �شمان لتغطية اأي عيوب فنية 

فيها ملدة خم�س �شنوات اعتبارًا من اأكتوبر 2003م وبعد م�شي �شنتني ون�شف ظهرت 

عيوب هذه الدهانات فطلبت موكلته من املدعى عليها اإ�شالح هذه العيوب حيث اإنها 

اأن املدعى عليها رف�شت ذلك وب�شوؤال وكيل املدعى عليها  اإل  ل تزال حتت ال�شمان 

اإ�شعار  اأو  اأي ر�شالة  اأن موكلته مل يردها من املدعية  اجلواب قدم مذكرة ذكر فيها 

باأي و�شيلة من و�شائل الت�شال املعروفة تت�شمن مطالبة موكلته باإ�شالح العيوب التي 

ظهرت يف الدهانات كما اأن املدعية مل حتدد حجم العيوب ونوعها واأماكنها واأ�شبابها 

ي�شملها  ل  التي  الأ�شباب  وهذا من  املياه  ت�شرب  ب�شبب  اإن وجدت  العيوب  تكون  وقد 

ال�شمان اأما بالن�شبة ملا قدمته املدعية اخلا�س بالعقد املوقع بني املدعية �شركة )...( 

وموؤ�ش�شة )...( وذلك لتنفيذ اأعمال الدهانات املزعومة فقد كان �شاماًل لإعادة تنفيذ 

الدهانات الداخلية واخلارجية مببلغ وقدره )مائة وثمان وثالثون األف ريال( والذي 

يطالب به وكيل املدعية والعقد الذي بني املدعية وموكلتي ين�س على تنفيذ الأعمال 

م�شتند  على  تنَب  ومل  باطلة  املدعية  دعوى  اأن  معه  يظهر  مما  اخلارجية  للدهانات 

�شرعي اأو قانوين حيث مل يقدم ما يثبت وجود تلفيات يف الدهانات اأو تقدمي ما يثبت 

اإ�شعار موكلتي بوجود مالحظات وم�شتندة فقط على عقد عمل اإعادة الدهانات مع 
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موؤ�ش�شة )...( والذي اأراده اأن يكون حجة له فظهر اأنه حجة عليه ثم ا�شتمهل وكيل 

املدعية للرد. وبجل�شة الأحد 1429/4/28هـ قدم وكيل املدعية مذكرة جاء فيها اأن 

ما ذكره وكيل املدعى عليها من اأنها مل تتلقى اأي ر�شالة اأو اإ�شعار باأي و�شيلة يجانبه 

ال�شواب وال�شحيح  اأن موكلتي اأخربت املدعى عليها بالعيوب وطلبت منها اإ�شالحها 

وتفاو�شت معها �شخ�شيًا وتو�شلت اإىل اتفاق مع مندوب املدعى عليها ال�شيد )...( 

كما اأنها اأر�شلت خطاب بتاريخ 1427/6/2هـ اإىل املدعى عليها ملطالبتها بتنفيذ ما مت 

التفاق عليه مع مندوبها املذكور اأعاله اإل اأنها مل ترد على موكلتي واأ�شاف باأن موكلته 

الدهانات  نوعية  رداءة  توؤكد  التي  واأ�شبابها  واأماكنها  ونوعها  العيوب  حجم  حددت 

�شورة  املقدم  الهند�شي  التقرير  خالل  من  ذلك  يظهر  كما  عليها  باملدعى  اخلا�شة 

الدهانات اخلارجية فقط  نفذت  اأنها  عليها من  املدعى  وما ذكرته  للدائرة،  منهما 

واأن عقد موكلتي مع موؤ�ش�شة )...( ي�شتمل على اأعمال الدهانات اخلا�شة باجلدران 

هو  فقط  الداخلية  اجلدران  كلمة  لأن  �شحيح؛  غري  فهذا  معًا  واخلارجية  الداخلية 

ا�شتمهل  ثم  اخلارجية  عن  بدًل  الداخلية  كلمة  كتابة  متت  حيث  مادي  خطاأ  جمرد 

عليها  املدعى  وكيل  قدم  1429/6/3هـ  ال�شبت  وبجل�شة  للرد.  عليها  املدعى  وكيل 

مذكرة جاء فيها اأن ما ذكرته املدعية فيه تناق�س حيث ذكر يف مذكرته املقدمة يف 

الآخر  ويف اخلطاب  موكلتي  عليها  املدعى  مندوب   )...( ال�شيد  اأن  1429/4/28هـ 

املوؤرخ يف 1427/6/2هـ ذكر اأنه �شبق لنا اأن عر�شنا على مندوبهم املهند�س )...( 

ملوكلتي  مندوب   )...( ال�شيد  باأن  يدعون  فمرة  تناق�س  هذا  ويف  تعوي�شنا  اإمكانية 
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يتم  مل  1428/6/2هـ  يف  املوؤرخ  اخلطاب  اأن  كما  لهم،  مندوب  باأنه  يدعون  وتارة 

ا�شتالمه من قبل موكلتي نهائيًا علمًا باأن �شند ت�شليم اخلطاب للوكالة الربيدية كان 

بتاريخ  كان   )...( وموؤ�ش�شة  املدعية  بني  املوقع  املقاولة  وعقد  1427/6/5هـ  بتاريخ 

باأنها  املدعية  تدعي  الذي  اخلطاب  بني  مدة  هناك  يكن  مل  اأنه  اأي  1427/6/8هـ  

اأر�شلته اإىل موكلتي والعقد املوقع مع موؤ�ش�شة )...( �شوى يومني وهذه املدة غري كافية 

بدًل من  للواجهات  بعمل حجر  تقوم  �شوف  باأنها  املدعية ذكرت يف خطابها  اأن  كما 

الدهانات وهذا دليل كاٍف لبطالن دعوى املدعية. وبجل�شة الثنني 1429/8/3هـ ذكر 

باأعمال  خال�شة  كانت  عليها  املدعى  مع  عليها  املتعاقد  الدهانات  باأن  املدعية  وكيل 

الدهانات اخلارجية فقط ووافق وكيل املدعى عليها على ذلك كما اأن حجم العيوب 

الفنية يبلغ )خم�شة وت�شعون يف املائة( من حجم الأعمال املنفذة وقدم وكيل املدعية 

عدد ثالثة م�شاهد من كل من )...( و)...( و)...( واأفاد باأن املذكورين الأخريين هما 

من تعاقدت معهما موكلته لأعمال الدهانات اخلارجية واأما املذكور الأول فهو مقاول 

خارجي مل تتعاقد معه املدعية ثم �شاألت الدائرة وكيل املدعية هل لديه مزيد بينات 

وا�شتمهل وكيل املدعى  بينات �شوى ما قدمه  لي�س لديه من  اأنه  على ما قدمه فذكر 

عليها للرد على امل�شاهد املقدمة يف هذه اجلل�شة. وبجل�شة الثنني 1429/10/13هـ 

قدم وكيل املدعية مذكرة انتهى فيها اإىل طلب اإلزام املدعى عليه مببلغ وقدره )مائة 

وثمانية وثالثون األف ريال( ذكر اأنها متثل قيمة لتكاليف اإ�شالح العيوب التي ظهرت 

و�شبعمائة  اآلف  م�شاحتها )ع�شرة  البالغ  عليها  املدعى  قبل  من  املنفذة  الأعمال  يف 
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اإ�شافة  2003/10/1م  يف  املوؤرخ  اخلتامي  للم�شتخل�س  وفقًا  مرتًا  واأربعني(  وثمانية 

اإىل مبلغ )ع�شرين األف ريال( كمقابل لأتعاب املحاماة، كما قدم وكيل املدعى عليها 

مذكرة جاء فيها اأن هوؤلء ال�شهود ممن ترد �شهادتهم وذلك لأن لهم منفعة مبا�شرة 

باأن قاموا بتقدير تكلفة اإعادة الدهانات وهذا قد يكون حافزًا لهم يف املبالغة بو�شف 

قولهم  الدهانات على حد  بعمل  قاموا  الدهانات وهم من  اإعادة  بعقد  للفوز  العيوب 

اإ�شافة اإىل اأن �شهادتهم مل تكن حمددة ووا�شحة فيما يخ�س العيوب. وبجل�شة الأحد 

1429/11/11هـ قدم وكيل املدعية مذكرة مل يخرج فيها عما �شبق له تقدميه وتقريره 

1430/4/19هـ  الأربعاء  وبجل�شة  لل�شلح.  م�شاع  لوجود  مهلة  الطرفان  طلب  ثم 

على  عليها  املدعى  اإل ميني من ميثل  ملوكلته  لي�س  باأنه  املدعي  وكيل  الدائرة  اأفهمت 

اإىل موكلته. وبجل�شة الثنني 1430/8/5هـ ذكر وكيل  للرجوع  نفي دعوها فا�شتمهل 

املدعية باأن موكلته ل تطلب ميني من ميثل املدعى عليها ول تقبل بها. وبجل�شة الأحد 

1430/10/29هـ �شاألت الدائرة وكيل املدعية عن املباين حمل الدعوى هل هي عائدة 

ملوكلته اأم ل؟ فذكر اأن هذه الفلل مملوكة للمدعو )...( ولي�شت لل�شركة املدعية علمًا 

باأن )...( هو مدير ال�شركة املدعية و�شريك فيها ولكن الفلل عائدة مللكيته ال�شخ�شية 

ولي�شت مللكية ال�شركة املدعية وا�شتمهل وكيل املدعية لتقدمي ما يثبت ذلك ثم عقب 

وكيل املدعية باأن دعوى موكلته تقوم على اأ�شا�س مطالبة املدعى عليها بالتعوي�س عن 

قيمة العيوب الواقعة على الدهانات يف اأثناء فرتة ال�شمان حيث متت مطالبة املدعى 

عليها باإ�شالح تلك العيوب عدة مرات اإل اأن املدعى عليها مل ت�شتجب لذلك فقامت 



301

املدعية  وكيل  قدم  الثالثاء 1431/1/5هـ  وبجل�شة  على ح�شابها  باإ�شالحها  موكلتي 

�شور لع�شرة �شكوك ذكر اأنها تثبت اأن مالك الفلل حمل الدعوى هو )...( واأن )...( 

من  الدهانات  �شركة  عليها  املدعى  مع  اتفقت   )...( و�شركة   )...( �شركة  مع  اتفق 

الباطن علمًا باأن العقد عقد توريد ومقاولة من الباطن ثم قرر الطرفان اكتفائهما 

مبا �شبق لهما تقدميه وتقريره وطلبا الف�شل يف الدعوى بحالتها الراهنة. وبجل�شة 

اليوم ذكر وكيل املدعية اأنه ل يقبل بيمني املمثل النظامي للمدعى عليها على اأن العقد 

مت تنفيذه ح�شب املوا�شفات املتفق عليها بني الطرفني اإذ اإنه مت التنفيذ ح�شب بنود 

العقد املتفق عليها بني الطرفني اإل اأنه ظهر عيوب فنية يف اأثناء فرتة ال�شمان وكان 

من املفرت�س اإ�شالحها من قبل املدعى عليها ثم �شاألت الدائرة وكيل املدعية هل مت 

خماطبة املدعى عليها لإ�شالح العيوب التي ظهرت يف اأثناء فرتة ال�شمان وماذا كان 

رد املدعى عليها فذكر وكيل املدعية اأنه مت خماطبة املدعى عليها مبوجب اخلطاب 

اأن  ذكر  عليها  املدعى  وكيل  على  اخلطاب  �شورة  وبعر�س  1427/6/2هـ  يف  املوؤرخ 

موكلته مل ت�شتلم هذا اخلطاب اإطالقًا فعقب وكيل املدعية اأن اخلطاب اأر�شل وا�شتلم 

من قبل املدعى عليها عن طريق الربيد املمتاز فعقب وكيل املدعى عليها اأنه ما بني 

اخلطاب املذكور والعقد املربم بني املدعية واملوؤ�ش�شة التي قامت باإ�شالح العيوب اإل 

اأربعة اأيام فقط وهذه غري كافية للوقوف على الطبيعة ومعاينة العيوب وال�شبب فيها 

واإ�شالحها فيما لو �شح و�شول اخلطاب لل�شركة املدعى عليها.
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وحيث اإن وكيل املدعية يطلب احلكم ملوكلته باإلزام املدعى عليها مببلغ وقدره )مائة 

وثمانية وثالثون األف ريال( قيمة لإ�شالح العيوب الفنية يف اأثناء فرتة ال�شمان للعقد 

حمل الدعوى. ومبا اأن وكيل املدعية ذكر اأن املدعى عليها قامت بتنفيذ العقد حمل 

اأن  اأن وكيل املدعية قرر  الدعوى ح�شب املوا�شفات املتفق عليها بني الطرفني، ومبا 

التي ادعى ت�شبب املدعى  العيوب  بالتعاقد مع موؤ�ش�شة )...( لإ�شالح  موكلته قامت 

عليها بها وقدم لذلك �شورة من العقد املوؤرخ بني الطرفني يف 1427/6/8هـ الأمر 

ال�شمان  يف  حلقها  املدعية  باإ�شقاط  بال�شمان  عليها  املدعى  التزام  به  ينتهي  الذي 

بقيامها باإعادة الدهانات حمل العقد وال�شمان وبذلك تنتهي العالقة بني الطرفني 

بالدهانات  خا�شًا  كان  الدعوى  حمل  العقد  اأن  كما  لها  املدعية  واإ�شقاط  باإنهاء 

اخلارجية فقط خالفًا للعقد املذكور ول ينال من ذلك ما ذكره وكيل املدعية من اأن 

اإنه مل  اإذ  موكلته قامت باإر�شال اخلطاب املوؤرخ يف 1427/6/2هـ اإىل املدعى عليها 

يثبت ا�شتالم املدعى عليها لذلك اخلطاب واأما و�شل �شند الربيد املقدم �شورة منه 

للدائرة فقد قيد فيه اأن املر�شل اإليه �شركة الدهانات فقط دون ا�شم وعنوان بينني يف 

دللتهما على املدعى عليها، وعلى فر�س الت�شليم ب�شحة ت�شلم املدعى عليها للخطاب 

املذكور فاإن املدة الزمنية بني و�شل الربيد املوؤرخ يف 1427/6/5هـ وبني العقد الذي 

قامت املدعية باإبرامه مع موؤ�ش�شة )...( املوؤرخ يف 1427/6/8هـ ل يكفي لقيام املدعى 
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عليها بالوقوف على الطبيعة ومعاينة العيوب والبحث يف اأ�شبابها والقيام باإ�شالحها 

خا�شة مع �شخامة حجم الأعمال املنفذة، ومبا اأن من املتقرر فقهًا وق�شاًء اأن البينة 

على املدعي واليمني على من اأنكر فقد اأفهمت الدائرة وكيل املدعية اأنه لي�س ملوكلته 

اإل ميني من ميثل املدعى عليها على نفي دعواه، ومبا اأن وكيل املدعية قرر اأنه ل يقبل 

واإعماًل  ما ذكر  واحلال  الدائرة  فاإن  دعواه  نفي  عليها على  املدعى  بيمني من ميثل 

لالأ�شول الق�شائية تنتهي اإىل رف�س دعوى املدعية وبذلك تق�شي.

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 االبتدائية 4884/ 2/ ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 23/د/ جت/ 8 لعام 1430هـ
رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2/2841 / ق لعام 1431هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 36/ اإ�س/7 لعام 1432هـ
تاريخ اجلل�ضة 1432/1/15هـ

عقد مقاولة- ت�ضامن يف تنفيذ م�ضروعات – تعوي�س – اأركان التعوي�س– �ضهادة 

ت�ضنيف مقاول.

مطالبة املدعي اإلزام املدعى عليه بدفع تعوي�س ميثل الأ�شرار التي يدعي اأنها حلقت 

به والأرباح التي فاتته ا�شتنادًا اإىل اأن �شهادة الت�شنيف املن�شوبة ملوؤ�ش�شة املدعى عليه 

اأبرم عقد  ت�شامن مع املدعى عليه مبوجبه يقوم  اأنه  اإىل  مزورة -  ا�شتناد املدعي 

– ا�شتناد  قيمتها  ن�شبة )10%( من  عليه مقابل  املدعى  بتنفيذ م�شروعات حل�شاب 

املدعي اإىل اأن �شهادة الت�شنيف اخلا�شة مبوؤ�ش�شة املدعى عليه مزورة – اإنكار املدعى 

عليه �شلته ب�شهادة الت�شنيف – عدم تقدمي املدعي ما يثبت عالقة املدعى عليه بتلك 

عليها  املدعى  ت�شنيف  اإىل  الإ�شارة  من  الطرفني  بني  املربم  العقد  – خلو  ال�شهادة 

- اإقرار املدعي يف عري�شة دعواه اأنه ا�شتعاد جميع ال�شمانات البنكية  التي قدمها 

وال�شرر  التعدي  التعوي�س وهي  اأركان  توافر  – عدم  اأ�شرار حلقته  يثبت وجود  ومل 

باملبا�شرة اأو الت�شبب – موؤدى ذلك – رف�س الدعوى. 
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اأنه تقدم لديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة بجدة  تتلخ�س وقائع هذه الدعوى يف 

العاملية   )...( موؤ�ش�شة  مع  اتفاقية  بتوقيع  قام  اأنه  ت�شمنت  دعوى  بعري�شة  املدعي 

مناف�شات  بدخول  )...(العاملية  موؤ�ش�شة  ت�شنيف  من  ال�شتفادة  على  للتطوير 

ومناق�شات حكومية مقابل )10%( من �شايف اأرباح امل�شروعات �شنويا كما ن�س العقد 

على "اأن تزودنا موؤ�ش�شة )...( العاملية بكامل امل�شتندات وعلى م�شئولية موؤ�ش�شة )...( 

من  عليها  يرتتب  ما  وت�شديد  مواعيدها  يف  وجتديدها  اأوراقها  �شحة  عن  العاملية 

الر�شوم احلكومية "وبناء على ذلك تقدم للم�شاريع احلكومية بعقود من الباطن مع 

موؤ�ش�شة اأخرى وقد ر�شت عليه منها )خم�شة( م�شاريع وعند فح�س العر�س من قبل 

ت�شنيف  �شهادة  اأن  ات�شح  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  موؤ�ش�شة  اجلهة احلكومية 

موؤ�ش�شة املدعى عليها من الدرجة الثانية )مزورة( ح�شب اإفادة موؤ�ش�شة التعليم الفني 

بالإ�شافة  البنكية  ال�شمانات  املوؤ�ش�شة مب�شادرة  قامت  وعلى ذلك  املهني  والتدريب 

اإىل م�شاريع مع جهات حكومية اأخرى ولكن مت اإعادتها للمدعي بعد تاأكد تلك اجلهة 

بعدم علمه بعدم �شحة تلك امل�شتندات،حيث اإن املدعى عليه قدم اأوراق وم�شتندات 

)مزورة( واأوهمه ب�شحتها واأحلق ال�شرر مبوؤ�ش�شة املدعي ماديًا ومعنويًا كما حلقه 

�شرر يف الآونة الأخرية لرتاجع عدد عمالئه وتكبده خ�شائر مادية بامل�شاريع الأخرى 

وقدره  مبلغ  بخ�شم  الباطن  من  معها  تعاقد  التي  املوؤ�ش�شات  اإحدى  قامت  اإذ 
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)1،096،4712( )مليون و�شتة وت�شعون األفًا واأربعمائة واأثنان و�شبعون رياًل، من جراء 

باأرباح  مل�شاريع  مادية  منفعة  عليه  اأ�شاع  كما  عليه  املدعى  موؤ�ش�شة  مع  �شابقة  عقود 

وخم�شمائة  األفا   وخم�شون  وواحد  مليون  ع�شر  )�شتة   )16.051،570( وقدرها 

و�شبعون( رياًل. كما تكبد خ�شائر ما يقارب )60،000( )�شتمائة األف( ريال، ل�شراء 

وزارة  ومطالبة  ومراجعة  احلكومية  العطاءات  وتقدمي  امل�شاريع  ودرا�شة  املناق�شات 

املالية ل�شتعادة ال�شمانات. وطلب يف ختام عري�شة دعواه اإلزام املدعى عليه بدفع ما 

جراء  من  واملعنوية  املادية  الأ�شرار  عن  كتعوي�س  منفعة  و�شياع  خ�شائر  من  تكبده 

موؤ�ش�شته  ب�شمعة  اأ�شر  املحلية، مما  ال�شحف  والإعالن يف  املزورة  ال�شهادات  تقدمي 

هذه  اإىل  واأحيلت  اأعاله  اإليه  امل�شار  بالرقم  ق�شية  الدعوى  فقيدت  العمالء.  اأمام 

الدائرة فبا�شرت نظرها يف عدة جل�شات وفقا ملا هو مدون ب�شبط الدعوى. ففي جل�شة 

 )...( عليه/  املدعى  وكيل  حل�شوره  وح�شر   )...(  / املدعي  ح�شر  1429/8/4هـ، 

وب�شوؤال املدعي عن دعواه ذكر باأنه وفقًا ملا ورد بالئحة  الدعوى، وتتلخ�س يف مطالبة 

املدعى عليه مببالغ مالية وقدرها )�شبعة ع�شر مليون و�شبعمائة وثمانية واأربعون األف 

واثنان واأربعون( رياًل متثل تعوي�شًا عن الأ�شرار واخل�شائر التي تكبدها وفوات منافع 

تت�شمن  الدعوى، قدم مذكرة جوابية  املدعى عليه اجلواب على  وكيل  وب�شوؤال  عليه 

يدعيها  التي  الأ�شرار  وتو�شيح  للدعوى  املوؤيدة  امل�شتندات  من  ب�شور  تزويده  طلب 

وامل�شاريع التي مل تر�س على املدعي فطلبت الدائرة من املدعي تقدمي لئحة تف�شيلية 

بدعوى مو�شح فيها والأ�شرار التي �شاحبته والعقود وامل�شتندات التي بنى عليها دعواه 
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وتقدمي �شورة من ال�شجل التجاري فا�شتعد بذلك. ويف جل�شة 1429/8/25هـ ح�شر 

الطرفان وفيها اأفاد وكيل املدعى عليه اأنه ا�شتلم عدد )84( لفة �شور م�شتندات من 

جل�شة  ويف  القادمة.  اجلل�شة  يف  عليها  الرد  لإعداد  وي�شتمهل  وكالة  املدعي 

1429/11/7هـ ح�شر الطرفان وفيها قدم وكيل املدعى عليه مذكرة جوابية وا�شتلم 

املدعي اأ�شالة ن�شخة منها وا�شتمهل للرد عليها يف اجلل�شة  القادمة. وقد جاء فيها ما 

يلي: �شورة رقم 25 من امل�شتندات هي عقد التفاقية املوؤرخ يف 1428/3/20هـ يت�شمن 

يف البند رقم 2 اأن موكلي يفو�س الطرف الثاين بالعمل مبوؤ�ش�شته ويكون هو عني له 

اأما �شورة رقم )24(  املوؤ�ش�شة.  تر�شي على  التي  امل�شاريع  لبيع  �شم�شارًا  لي�س  وعون 

البند  رقم 7 فهي طريقة دفع م�شتحقات الطرف الأول وهي عبارة عن )10%( من 

موؤ�ش�شة  بني  ت�شل�شل )26( فهي خمال�شة  امل�شتند  اأما �شورة  امل�شروع.  اأرباح  �شايف 

)...( وبني موؤ�ش�شة )...( و)...(  فنجد باأن املخال�شة متت بعد �شرف ال�شيك حيث 

�شورة  جند  1429/6/25هـ  يف  ال�شيك  و�شرف  1429/7/3هـ  هو  املخال�شة  تاريخ 

ت�شل�شل امل�شتند رقم 27 و 28 ملوؤ�ش�شة )...( فما دخل موؤ�ش�شة  )...( يف الق�شية. اأما 

امل�شتند رقم 29 فهو عمل عقد بني موؤ�ش�شة )...( وبني موؤ�ش�شة )...(و)...(  نف�س 

ولي�س  �شم�شرة  تعترب موؤ�ش�شة  املوؤ�ش�شة  باأن هذه  ويت�شح  الطريقة مع موؤ�ش�شة )...( 

على دراية باأي من امل�شاريع احلكومية. اأما �شور امل�شتندات من رقم )31( وحتى رقم 

)33( فهي تذاكر مراجعة لوزارة املالية لالإفراج عن ال�شمانات كما يزعم وهذا هو 

تلك  كل  لعمل  الأخريات  املوؤ�ش�شات  با�شتدراج  قام  من  هو  لأنه  عمله  �شميم  من 
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ال�شمانات من حقهم اخلا�شة وقام اأي�شًا با�شتدراج موكلي على التوقيع على العقود 

بينه وبني املوؤ�ش�شات الأخرى، لأن موكلي كان يثق فيه ثقة عمياء، حيث قال له باأن هذه 

املوؤ�ش�شات �شوف تقوم باأعمال ل تتجاوز الن�شبة املقررة يف نظام امل�شرتيات احلكومية. 

اأما �شورة امل�شتند رقم )34( فهو يعترب اإلغاء للعقد مع تلك املوؤ�ش�شة لعدم مت�شكهم 

ب العقد املربم وخوفًا من اأي اأ�شياء اأخرى تظهر خالف ما مت التعاقد عليه. اأما من 

�شفحة )39( اإىل �شفحة )84( فهي كلها عن العقود التي متت بني موكلي والأطراف 

التي جلبتها له موؤ�ش�شة  )...( فحني معرفة موكلي باأن العمل املوكل على موؤ�ش�شته من 

قبل اجلهات احلكومية لن يقوم به هو اأو من ت�شامن معه بق�شد )موؤ�ش�شة ...( بل اإنه 

امل�شاريع  �شم�شاًرا على  يكون  باأن  موؤ�ش�شته   اأو  لنف�شه  فلم ير�س  ا�شمًا فقط  �شيكون 

احلكومية وهي  اأمانة اأوًل واآخرًا فنجد اأن جميع العقود قد كتبت يف نف�س املدة تقريبًا 

وكما اأو�شحت اآنفًا باأن موؤ�ش�شة )...( اأوهمت موكلي باأن جميع هذه العقود هي الن�شبة 

املقررة يف نظام امل�شرتيات احلكومية وحينما اكت�شفت موكلي األآعيب موؤ�ش�شة  )...( 

قام بف�شخ الوكالة واإلغاء ال�شراكة بينهما حفاظًا على �شمعته و�شمعة موؤ�ش�شته طيلة 

)ثالثني( عامًا من الإجنازات ال�شغرية والكبرية. وبعدها عرف موكلي باأن ت�شنيف 

املقاولني كان مزورًا اأي�شًا ولي�س له اأي اأ�شا�س من ال�شحة فقام بالت�شال بـ )...( 

هاتفيًا واأبلغه باأمر الت�شنيف واأبلغ اجلهات املخت�شة حيال من قام باإجراء الت�شنيف 

ومت القب�س عليه واأحيل اإىل هيئة التحقيق والدعاء العام واأخذ جزائه ومت اإبعاده من 

البالد. علمًا باأن موؤ�ش�شة )...( قد قامت بالت�شال على موكلي عدة مرات كي يقنعه 
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باأن يكمل امل�شوار معه على جامعة جنران اإل اأنه رف�س ذلك. وطلب يف نهايتها تعوي�س 

ح�شر  1429/12/18هـ  جل�شة  ويف  موؤ�ش�شته.  و�شمعة  �شمعته  ت�شويه  حيال  موكله 

الطرفان وزودت الدائرة وكيل املدعى عليه ب�شورة من املذكرة املقدمة من املدعي 

للدائرة وباطالعه عليها ا�شتمهل للرد يف اجلل�شة القادمة. وجاء يف تلك املذكرة ما 

يلي: ردًا على ما ذكر عن �شورة املت�شند رقم )25( كما ذكر املدعى عليه بالبند رقم 

)2( م�شئوًل عن الأعمال التي مت التعاقد عليها احلمد هلل قمنا بواجبنا اأمام اهلل ثم 

موؤ�ش�شة املدعى عليه وبن�س البند رقم )2( يف اآخره اأنه )له احلق تنفيذها اأو اإ�شنادها 

اأن  رقم )26(  ما ذكره عن �شورة  ردًا على  موؤ�ش�شة )...(.  واملق�شود نحن  للغري( 

�شهادة  تقدمي  وهي  للدعوى  ت�شلياًل  الق�شية  اأ�شل  من  اخلروج  يحاول  عليه  املدعى 

باأي   )...( موؤ�ش�شة  خمال�شة  عن  عبارة  فهي  املخال�شة  عن  اأما  مزورة.  ت�شنيف 

تعوي�س اأو اأي خالف ذلك اأيًا كان وذلك بعد اأن يتم خ�شم )1%( على موؤ�ش�شة )...( 

مقابل ذلك عندما اأجربنا على اخل�شم طلبنا منهم خمال�شة عن جميع الأعمال التي 

قدمناها لهم بحيث ل يتم املطالبة باأي تعوي�س اأو اأي مطالبة اأيًا كانت على موؤ�ش�شتنا 

اأوًل ثم ا�شتالمه خمال�شة منهم جتاهنا مقابل  وهذا �شيء طبيعي اأن يقدم ال�شيك 

اإننا قبلنا اخل�شم بـ )1%( من قيمة امل�شروع الذي اأجنزناه معهم عو�شًا عن امل�شاريع 

عليه  املدعى  ت�شنيف  �شهادة   وا�شتخدام  امل�شاريع  يف  معنا  دخولهم  جراء  ال�شابقة 

املزورة حمل خالفنا والق�شية التي رفعناها على املدعى عليه. ردًا على ما ذكر عن 

ن�س  على  عليه  املدعى  اأطلع  لو   )...( ملوؤ�ش�شة   )28( و   )27( رقم  امل�شتند  �شورة 
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خمال�شة )...( و)...(  والتي دخلت بعدد خم�س م�شاريع مع موؤ�ش�شة )...( جتدون 

امل�شروع رقم )6( كان مع موؤ�ش�شة )...( وهو الذي مت خ�شم م�شتحقاتنا فيه بواقع 

)1%( بدًل عن الن�شبة املتفق عليها وهي )2%( وذلك ب�شبب امل�شاريع التي دخلت بها 

موؤ�ش�شة )...( و)...(  مع موؤ�ش�شة )...( وات�شح تزوير �شهادة الت�شنيف وعلى ذلك 

ال�شابقة  العري�شة  على  الرد  يف  �شرحها  مت  والتي  منا  امل�شاريع  جميع  �شحبت 

ل�شتف�شارات املدعى عليه. اأما بالن�شبة للم�شتند رقم )29( فهو عبارة عن اإدارة عقد 

واإدارة العقد ل تنتهي اإل بعد اإجناز امل�شروع واأغلب امل�شاريع ل يقل اإجنازها عن مدة 

مل�شاريع  عقود  فهي   )48( حتى   )39( ال�شحيفة  من  امل�شتندات  بقية   اأما  �شنتني. 

من  املدعي  علم  وعندما  عليها   )...( موؤ�ش�شة  مع  التعاقد  مت  والتي  الذكر  �شابقة 

املوؤ�ش�شة العامة للتعليم الفني باأن امل�شاريع التي ر�شت ل�شاحله وطلبوا منه اإح�شار 

اأنها  اأ�شبوعني بحجة  لأكرث من  عليه  املدعى  والتي ماطل  للمطابقة  الأ�شل  ال�شهادة 

موؤ�ش�شة  طلبت  النهاية  يف  ثم  الن�شاطات  لبع�س  الت�شنيف  درجة  لرتفيع  بالوزارة 

التعليم الفني من وكالة الت�شنيف املقاولني الإفادة عن �شحة �شهادة الت�شنيف وكان 

موؤ�ش�شة  التاأكد من  باإمكانكم  نهائيًا  ملوؤ�ش�شة )...(  بعدم وجود ت�شنيف  الوكالة  رد 

لأن  امل�شاريع  األغيت  ورد  ما  على  وبناء  ذلك،  �شحة  عن  وال�شتف�شار  الفني  التعليم 

ال�شهادة مزورة ولي�س كما قال يف رده على دعوى  املدعي. اأما ما ذكره بتتابع امل�شاريع 

يف فرتة زمنية متقاربة فال اأجد خالفًا يف اأن تكون العقود يف فرتة زمنية متقاربة فمن 

يعر�س امل�شاريع هي اجلهة  احلكومية ولي�س له اإل اأن يختار ما ينا�شبه منها. اأما عن 
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ما ذكر باأنه اأوهم املدعى عليه فجميع العقود قد رفعت اإىل املدعى عليه ح�شب ما ذكر 

يف العقد بالبند رقم )8( وبالن�س على الآتي: "جميع امل�شاريع التي يتم التعاقد عليها 

 )...( موؤ�ش�شة  الأول  الطرف  تعر�س على   )...( موؤ�ش�شة  الثاين  الطرف  عن طريق 

لتخيريه يف تنفيذها اأو اإ�شنادها ملن يراه منا�شبًا لها" وهنا جميع العقود مت توقيعها 

املزورة من  الت�شنيف  ب�شهادة  املدعي  علم  وعندما  املدعي،  ولي�س  عليه  املدعى  من 

ل�شرتداد  امل�شروع  �شاحب  احلكومية  الدوائر  مبراجعة  قام  الفني  التعليم  موؤ�ش�شة 

ال�شمانات ولي�س كما ذكر باأنه هو من رف�شها والدليل على ذلك ولرغبته يف ال�شتمرار 

بال�شتمرار  رغبة  ال�شمانات  بتمديد  امل�شاريع  �شاحبة  للجهات  خطابات  برفع  قام 

يو�شح  املهني  والتدريب  الفني  للتعليم  العامة  املوؤ�ش�شة   اإىل  موجه  خطاب  ويوجد 

�شريان  مدة  متديد  على  "مبوافقتهم  فيه  وذكر  بامل�شروع  بتم�شكهم  القاطع  بالدليل 

تكملة  يف  ذكر  كما  يوم"   )90( ملدة  للم�شروع  البتدائي  ال�شمان  وكذلك  العر�س 

اخلطاب "باأنه مت اإلغاء جميع التفاوي�س والتوكيالت ول يتم التعامل با�شم املوؤ�ش�شة اإل 

رغبتهم  يوؤكد  دلياًل  وهذا   )...( ال�شت�شاري/  املهند�س  العام  مديرها  خالل  من 

بامل�شروع ومل يقف عند هذا احلد بل عر�س عليه التنازل عن العقود على اأن يدفع له 

قيمة ال�شمانات التي دفعناها، ولكنه مل يلتزم بعر�شه عندما علم باأن امل�شاريع �شحبت 

واأن �شهادة  الت�شنيف انك�شف اأمرها مع موؤ�ش�شة  التعليم الفني وا�شتمر يتفاو�س على 

م�شروع جامعة جنران بل واأر�شل خطاب متديد ال�شمان جلامعة جنران وعندما مل 

يجد اأي تعاون من املدعي لرغبته ب�شحب ال�شمان البنكي ال�شادر من ح�شابه موؤ�ش�شة 



312

)...( – مقاول من الباطن – ومل يقف بل وا�شل ووكل وكياًل مبراجعة اجلامعة ليتابع 

امل�شروع ل�شاحله هو – موؤ�ش�شة )...( – اأما ما يخ�س الت�شنيف وما ورد يف عري�شة 

املدعى عليه فغري �شحيح بل نحن من بلغناه باأن الت�شنيف غري �شحيح وا�شتمر يف 

اإيهامنا باأن الت�شنيف موجود و�شوف يقدم لنا �شهادة اأ�شلية بدًل عن ال�شابقة كما 

�شحبت لنا بيانات ورقم الطلب املقدم لوكالة  ت�شنيف املقاولني عن طريق ال�شبكة 

العنكبوتية النرتنت يف املوقع احلكومي التابع لوزارة  ال�شئون البلدية والقروية وكالة 

ت�شنيف املقاولني والذي يعترب م�شدرًا ر�شميًا حكوميًا وعندما بحثنا عنه وجدنا اأنه 

ملف تقدمي جديد )حتت الإجراء( ومل ي�شل اإىل درجة الت�شنيف ال�شابقة التي �شبق 

واأن زودنا ب�شورة منها، بل ومل يح�شل على اأي ت�شنيف حتى وقتنا هذا كما اأن رقم 

القدمية  الت�شنيف  �شهادة  ب�شورة  املوجود  امللف  رقم  عن  خمتلف  اجلديد  امللف 

يف  اأو�شحه  ما  بتقدمي  عليه  املدعى  من  اأطلب  فاإين  وهنا  اخلالف  حمل  )املزورة( 

�شحيفته من اأن املقبو�س عليه اأحيل لهيئة التحقيق والدعاء العام لأثبت عدم �شحة 

ما يذكره وقد ترون التاأكد من اجلهة املقبو�س عليه فيها للتاأكد من تاريخ الق�شية 

)مع العلم اإن تعاقدنا كان مع موؤ�ش�شة )...( وميثلها �شاحب املوؤ�ش�شة )...( ولي�س 

املقبو�س عليه( اأما ما ذكره املدعى عليه باأننا فاو�شناه يف م�شروع اجلامعة لإ�شقاط 

باإعادة  م�شغولني  لأننا  عليه  املدعى  على  الق�شية  نرفع  فلم  �شحيح،  غري  الق�شية 

ال�شمان اخلا�س بامل�شروع وحتى ل يحجز حلني النظر بالق�شية. وبجل�شة هذا اليوم 

ح�شر املدعي/ )...( وح�شر حل�شوره وكيل املدعى عليه/ )...( وفيها زودت الدائرة 
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املدعي اأ�شالة ب�شورة مما قدم يف هذه اجلل�شة وباطالعه عليه اأجاب اأنه ل جديد 

فيها واأنه يكتفي مبا �شبق تقدميه، وطلب احلكم له بطلباته، و�شاألته الدائرة هل لديه 

زيادة بينات �شوى ما قدمه على ما يدعيه، فقرر اإنه لي�س لديه �شوى ما قدمه، وقرر 

وكيل املدعى عليه اأنه يكتفي اأي�شًا مبا �شبق تقدميه، وطلب احلكم برد الدعوى.

ومن حيث اإن املدعى يهدف من دعواه اإىل املطالبة باإلزام املدعى عليه بدفع تعوي�س 

األفًا  واأربعون  وثمانية  و�شبعمائة  مليون  ع�شر  )�شبعة   )17.748،042( قدره  مايل 

واثنان واأربعون( رياًل، ميثل الأ�شرار التي يدعي اأنها حلقت به والأرباح التي فوتها 

عليه املدعى عليه، وحيث نفى املدعى عليه ا�شتحقاق املدعي ملا يدعيه من التعوي�س 

الت�شنيف  �شهادة  كون  اإىل  املدعي  ا�شتند  وحيث  الدعوى،  هذه  عن  تعوي�شه  وطلب 

من  عدد  اإلغاء  اإىل  اأدى  مما  املدعي  ذكره  ما  ح�شب  مزورة  عليه  للمدعى  املن�شوبة 

امل�شاريع التي ر�شت على موؤ�ش�شة املدعى عليه من قبل اجلهات احلكومية، ومن حيث 

املدعى  اأنكر  امل�شاريع وحيث  تلك  تنفيذ  املدعى عليه على  بعقد ت�شامن مع  اإنه قام 

عليه �شلته ب�شهادة الت�شنيف  املذكورة، ومن حيث اإن املدعي مل يقدم ما يثبت عالقة 

املدعى عليه بتلك ال�شهادة، ومن حيث اإن النظر يف دعوى التعوي�س ي�شتوجب التحقق 

اأن دعوى التعوي�س عن  من ح�شول اخلطاأ و التق�شري من جانب املدعى عليه، كما 

ال�شرر ي�شرتط فيه توافر اأركانه، وهي التعدي وال�شرر باملبا�شرة اأو الت�شبب، وملا كان 
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املدعي ميثل املدعى عليه يف اإدارة موؤ�ش�شة املدعى عليه والتعاقد نيابة عنها ح�شبما 

العالقة  اأو�شح  الذي  1428/3/20هـ،  يف  املوؤرخ  الطرفني  بني  املربم  العقد  يف  ورد 

التعاقدية بينهما على اأن يقدم املدعي باإدارة فرع املقاولت مبوؤ�ش�شة  املدعى عليه، 

كما ت�شمن البند الثاين منه على م�شئولية املدعي عن الأعمال التي يتم التعاقد عليها 

ومن حيث اإنه ل يوجد يف العقد  املذكور ما ي�شري اإىل ت�شنيف موؤ�ش�شة املدعى عليه، 

ومن حيث اإن املت�شرر هو من يتحمل عبء اإثبات ال�شرر وحيث اإن املدعي مل يقدم 

ما يثبت وجود اأ�شرار فعلية حلقته فيما يدعيه، كما اأنه قد اأو�شح يف عري�شة دعواه 

الذي يجعل طلب املدعي قائمًا على غري  الأمر  البنكية،  ال�شمانات  ا�شتعادته جميع 

�شند �شحيح من الفقه والنظام وتنتهي معه الدائرة اإىل رف�س دعوى املدعي.

لذلك حكمت الدائرة: برف�س دعوى 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 االبتدائية 3/1319/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 83/د/ جت/ 16لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5333/ ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 137/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/2/19هـ

عقد مقاولة– تعوي�س – اأركان التعوي�س – ا�ضتحقاق مقابل االأعمال – انتهاء 

مدة العقد.

التي حلقت  الأ�شرار  نتيجة  بالتعوي�س  عليها  املدعى  باإلزام  املدعية احلكم  مطالبة 

بها، واإلزامها باإعادتها للعمل - ثبوت اأن العقد املربم بني الطرفني هو عقد مقاولة 

مبوجبه تقوم املدعية باأعمال ال�شيانة التي تطلبها املدعى عليها مبا ل يجاوز �شقفاً  

مالياً  حمدداً  يف العقد- ثبوت اأن الأعمال التي قامت املدعية بها كانت نتيجة اأوامر 

عمل طلبتها املدعى عليها منها يف حدود التعاقد وا�شتلمت املدعية م�شتحقاتها مقابل 

املدعية  اإجناز  بعد  اإل  للعقد  املايل  ا�شتحقاق كامل املخ�ش�س  الأعمال - عدم  تلك 

الأعمال التي توازيه؛ لأن العقد لي�س فيه حتديد لكمية الأعمال، واإمنا حمدد فيه نوعية 

و�شروط العمل و�شقفه املايل، ويكون حتديد العمل واأجرته باأوامر عمل ت�شدر لحقًا 

اأعماًل غري التي  اإ�شناد املدعى عليها للمدعية  بعد الطلب من املدعى عليها - عدم 

عمدتها بها ل يعترب خطاأ اأو اإخالًل بالعقد، كما اأن الن�س يف العقد على التزام املدعية 

مقت�شيات  من  يعترب  لتنفيذه  الالزمة  والتجهيزات  والعدد  والأدوات  املعدات  بتوفري 

تنفيذ العقد ول يعو�س عنه - اأثر ذلك: انتفاء اأركان التعوي�س اخلطاأ وال�شرر وعالقة 
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ال�شببية بينهما - رف�س طلب التعوي�س.

طلب املدعية اإعادتها للعمل - الن�س يف العقد على حتديده مبدة �شنة ميالدية - ثبوت 

انتهاء مدة العقد - اأثر ذلك: رف�س طلب املدعية اإعادتها للعمل- موؤدى ذلك: رف�س 

الدعوى.

تتح�شل وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم لإ�شدار هذا احلكم بتقدم وكيل املدعية/ 

املدعى  فيها  يخت�شم  ادعاء  بالئحة  ال�شرقية  باملنطقة  الإدارية  املحكمة  اإىل   )...(

عليها، مرفقًا بها عقد موكلته مع املدعى عليها، وعددًا من امل�شتندات التي توؤيد دعوى 

جل�شة  ففي  جل�شات،  عدة  لنظرها  الدائرة  حددت  الدعوى  نظر  �شبيل  ويف  موكلته، 

اإليه بعاليه، وح�شر حل�شوره وكيل املدعى  1428/3/7هـ ح�شر وكيل املدعية امل�شار 

عليها/ )...( ، وب�شوؤال وكيل املدعية عن دعوى موكلته، قال: هي الواردة يف لئحة 

�شيانة  اأعمال  تنفيذ  على  موكلتي  مع  تعاقدت  عليها  املدعى  اإن  وملخ�شها  الدعوى، 

لكبائن الت�شالت اخلارجية واأبرمت موكلتي عقدين مع املدعى عليها ومت النتهاء من 

اأعمال العقد الأول على اأكمل وجه، وا�شتلمت موكلتي كامل حقوقها اأما يف العقد الثاين 

فالحظت موكلتي اإدخال اأ�شعار يف الفواتري تفوق الأ�شعار احلقيقية فعلى �شبيل املثال 

فاإن فتح واإغالق و�شلة حلام �شبكة ثانوية يتم اإدخاله يف الفواتري ب�شعر )272( ريال 

يف حني اأن ال�شعر املعتمد يف قائمة الأ�شعار هو )105( ريال ثم قامت موكلتي بالتنبيه 
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على هذا الأمر فكان الرد �شلبيًا واأن هذا لي�س من �شاأنكم ثم بعد ذلك بداأ ال�شغط 

على موكلتي وقامت املدعى عليها بتعطيل نظام الكمبيوتر الذي مبوجبه تقوم موكلتي 

مبعرفة واإجناز عملها من خالل اإدخال الرقم ال�شري اخلا�س مبوكلتي ومن ثم يخرج 

هذا  بتعطيل  عليها  املدعى  فقامت  مبوكلتي  املناطة  الأعمال  الكمبيوتر  �شا�شة  على 

النظام وترتب على ذلك اأ�شرار وخ�شائر على موكلتي وقد قمنا مبخاطبة �شركة )...(  

املظامل  ديوان  لدى  الدعوى  نرفع  جعلنا  مما  �شلبيًا،  الرد  وكان  والريا�س  بالدمام 

التي  بامل�شاريف  ك�شفًا  وقدم  مبوكلتي،  حلقت  التي  الأ�شرار  عن  التعوي�س  واأطلب 

ترتبت على اإيقاف العمل وقدرها )896.100( )ثمامنائة و�شتة وت�شعون األفًا ومائة 

ريال(، كما طلب اإرجاع موكلته للعمل وب�شوؤال وكيل املدعى عليها عن اجلواب اأفاد باأن 

عدة  مع  عقودًا  تربم  موكلتي  اأن  هو  ال�شحيح  واأن  �شحيح  غري  وكالة  املدعي  كالم 

مقاولني ملدة �شنة وجتدد بعد ذلك متى راأت جدية املتعاقد معه واإتقانه واإجنازه للعمل 

اأن  م�شمونها  مذكرة  وقدم  العمل  يف  اأخطاًء  وارتكبت  بعملها  اأخلت  املدعية  اأن  اإل 

ال�شتغناء عن خدمات املوؤ�ش�شة املدعية ونقل خم�ش�شها اإىل مقاول اآخر كان ب�شبب 

خمالفتها لبنود و�شروط العقد، مما اأحلق ال�شرر بال�شركة واأهدافها وتنفيذ م�شاريعها 

  )...( �شركة  على  مالية  خ�شائر  اإحلاق  على  اأثره  ينعك�س  الذي  عمالئها  وخدمة 

وتف�شيل ذلك على النحو التايل: اأوًل: تعريف للعقد املربم مع املدعية: جرى التعاقد 

و�شيانة  لتحديث  مقاولة  بعقد  التعميد(  خطاب  )تاريخ  2005/6/25م  تاريخ  يف 

ما  ح�شب  هو  واإمنا  الأعمال  حمدد  لي�س  العقد  وهذا  اخلارجية،  ال�شبكة  واإ�شالح 
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حتتاجه �شركة )...( من املوؤ�ش�س من اأعمال يف حدود مبلغ �شنوي، وذلك بناًء على 

اأوامر عمل ت�شدرها ال�شركة للمقاول من حني لآخر وفق احتياجاتها واأولوياتها حمددًا 

العقد  من   )2( املادة  عليه  ن�شت  كما  وكمياتها،  وموا�شفاتها  املطلوبة  الأعمال  بها 

لآخر  حني  من   )...( �شركة  )تقوم  وهي  بالعقد  اخلا�شة  ال�شروط  من   )7( واملادة 

برنامج  ح�شب  تنفيذها  املراد  بالأعمال  اأوامر  املقاول  بت�شليم  احتياجاتها  وبح�شب 

التنفيذ اخلا�س باملنطقة، وللمنطقة احلق يف تعديل اأو تغيري اأو اإلغاء كل اأو جزء من 

هذه الأعمال املقرتحة(. ثانيًا: خمالفات املدعي ملواد العقد وال�شروط املتفق عليها: 

نود هنا تو�شيح اأمر مهم وهو اأن نقل خم�ش�س املوؤ�ش�شة املدعية ملقاولني اآخرين مل 

يكن مفاجئًا بل حدث ذلك بعد تدرج املوؤ�ش�شة املدعية يف ارتكاب الكثري من املخالفات 

والأخطاء التي تخالف العقد املربم معه وتخالف ال�شروط املتفق عليها، ومن ذلك اأنه 

بالعمل  البدء  قيامه مبخالفة وهي  للمدعي وذلك  اأول  اإنذار  يف 2005/5/30م وجه 

على كبائن مل يتم تعميدهم عليها ر�شميًا حيث اإن العقد ين�س على كما جاء يف مقدمته 

على اأنه )جرى اإ�شعاره بالتعاقد معه مبوجب خطاب التعميد رقم )1860/ �س اأ/ 1( 

بتاريخ 2005/6/25م( واملدعي قد خالف ذلك ببدئه بالعمل قبل تاريخ التعاقد. ويف 

عدم  وهي:  اأعماله  على  مالحظات  ب�شاأن  املدعي  مع  اجتماع  عقد  2005/8/14م 

جاهزية فرقة ال�شيانة التابعة له وعدم كفاءة اأدواتهم من )ال�شيارة، العمالة، العدد( 

وعدم وجود فني خمت�س وهذا يوؤثر �شلبًا على اأداء الفرقة وبدوره مل يتم اإ�شناد اأي اأمر 

اتفق عليه يف  ملا  توفر وهذا خمالف  �شفط مياه ومل  �شيارة  للمقاول، ومت طلب  عمل 
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العقد وعدم ا�شتخدام املعدات املتخ�ش�شة يف حتديد الكوابل بحجة عدم اإملام الفني 

بهذه املعدات. ولكن اأعطي املدعي مهلة )اأ�شبوعني( من تاريخه لاللتزام مبا جاء يف 

اأن  اإل  العقد،  يف  عليها  املن�شو�س  اجلزاءات  لتطبيق  عر�شة  �شيكون  واإل  الجتماع 

املدعي رف�س توفري �شيارة �شفط املياه بحجة تدين خم�ش�شه املايل ومل يقم باإ�شالح 

و�شعه. ويف 2005/9/7م اأر�شل خطاب للمدعي برقم )163/ت �س( ب�شاأن حم�شر 

خمالفة اتخذ �شد املدعي وهي اإثبات حالة تالعب يف اأوراق ر�شمية من قبل من�شوبي 

عدة  املدعي  على  فر�شت  2005/11/30م  ويف  بذلك،  واعرتافهم  املدعية  املوؤ�ش�شة 

غرامات بناًء على التقارير الفنية باأوامر العمل املحررة لأ�شباب تعود اإىل املقاول. ويف 

2005/12/28م وجه اإنذار للمدعي باأنه �شوف يطبق عليه ما ورد يف لئحة الغرامات 

دون  العمل  عن  لتوقفه  وذلك  الوقائية،  ال�شيانة  عقد  عليها  ين�س  التي  واجلزاءات 

اإ�شعار م�شبق و�شحب فرق العمل من املوقع بتاريخ 2005/12/11م وحتى تاريخه، اإل 

اأنه مل ينفذ الأعمال ومل ي�شحح و�شعه خالل )15( يومًا من تاريخ اخلطاب وهذا 

ال�شبب ي�شتلزم ف�شخ العقد ا�شتنادًا للمادة )10( من العقد املربم مع املدعي والتي 

ن�شت على اأنه )لل�شركة احلق يف �شحب العمل من املقاول وتنفيذ باقي الأعمال على 

اأو جزئيًا دون عذر  اأو اأوقفه كليًا  اأو تف�شخ العقد،.... اإذا ان�شحب من العمل  ح�شابه 

م�شروع اأو تباطاأ يف تنفيذه على نحو ل ميكنه من اإجناز العمل يف الوقت املحدد له...(. 

ويف 2006/1/21م وجه خطاب للموؤ�ش�شة املدعية ب�شرعة ت�شحيح و�شعهم قبل اللجوء 

واإهمالهم  اأعمالهم،  على  كثرية  مالحظات  لوجود  وذلك  النظامية،  اخليارات  اإىل 
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وتق�شريهم يف متابعة الأعمال حيث اإن اأداءهم كان غري مر�ٍس والذي اأثر �شلبًا يف 

حتقيق الأهداف. ويف 2006/3/13م اأجرى تقرير فني معد من اأع�شاء اللجنة الفنية 

ب�شاأن طلب اإنهاء العقد مع املوؤ�ش�شة املدعية وبنقل ما تبقى من خم�ش�شه اإىل مقاول 

اآخر، ا�شتنادًا لنقطاعه عن العمل مع وجود اأوامر عمل، هذا ي�شتلزم ف�شخ العقد بناًء 

على املادة )20( وكذا لنق�س العمالة وعدم اللتزام يف ا�شتبعاد العمالة غري املوؤهلة، 

العمل  اأوامر  تعميد  مبدة  اللتزام  وعدم  الأعمال  اإجناز  يف  والتاأخر  الأداء،  وتدين 

وعدم توفريه للمعدات الالزمة مع �شعف الإ�شراف امليداين وعدم ا�شتعداده للقيام 

اأوامر عمل  اأعمال مل ي�شدر فيها  بالأعمال املن�شو�س عليها يف العقد وقيامه بعمل 

وغري ذلك مما هو يف املح�شر والذي خل�س اإىل عدم منا�شبة املدعي لال�شتمرار يف 

العمل. ثالثًا: الرد على ما جاء يف مذكرة املدعي مبا يلي: 1- ذكر املدعي يف مقدمة 

مذكرته باأنه اكت�شف وجود بع�س الأخطاء يف اأ�شعار بع�س البنود، وهذا غري �شحيح 

باإعادة  قامت  وقد  بالدمام،  املالية  الإدارة  هي  اخلطاأ  هذا  اكت�شف  من  اإن  حيث 

امل�شتخل�شات التي احتوت على تلك البنود اإىل �شعبة ال�شيانة الوقائية ومت ت�شحيح 

اأحد املقاولني. 2- ادعى املدعي بحجز وجتميد م�شتحقات  البنود ومل يعرت�س  تلك 

اأعماله ال�شهرية املنجزة لأربعة اأ�شهر متتالية دون �شبب  وهذا الدعاء غري �شحيح، 

الرتكيب  اإدارة  خماطبة  حتتم  البنود  بع�س  اأ�شعار  يف  اأخطاء  لوجود  نظرًا  فاإنه 

والإ�شالح باملركز الرئي�شي بالريا�س لتعديل اأ�شعار تلك البنود يف الربنامج احلايل، 

كما ن�شري هنا اإىل اأن ال�شركة املدعية هي التي تاأخرت يف رفع م�شتخل�س اأ�شهر يوليو، 
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اأغ�شط�س، �شبتمرب بعد النتهاء من معاجلة وت�شحيح الأخطاء املدخلة يف الربنامج 

الت�شالت  �شركة  وقامت  بالعقد،  املو�شحة  الأ�شعار  اأ�شل  مع  ومطابقتها  املايل 

يف  �س(  )582/م  برقم  املدعية  لل�شركة  اإحلاقي  خطاب  بتوجيه  ال�شعودية 

2005/10/1م يحثهم على �شرعة رفع امل�شتخل�شات ال�شالفة الذكر اإىل ق�شم العقود 

لتجهيزها ورفها اإىل الإدارة املالية. 3- واأما بالن�شبة لدعاء املدعي بتالعب موظفي 

ال�شركة بتواريخ الأعمال وذلك بهدف تطبيق غرامة تاأخري عليها مببلغ )8000( ريال 

فهو ادعاء عاٍر من ال�شحة، فاإن النظام والآلية يف ت�شجيل واعتماد تواريخ ا�شتالم 

الأعمال من املقاولني ل يتم اإل بعد الفح�س النهائي من قبل املوظف املخت�س والتاأكد 

من اكتمال العمل ومطابقة البنود والكميات مع الواقع وخلو العمل من املالحظات ومن 

ثم يتم كتابة تاريخ يوم ا�شتالم الأعمال بعد ت�شحيح الأخطاء واملالحظات من قبل 

املقاول، واأما اإذا مل تكن هناك ثمة مالحظات واأخطاء فاإن التاريخ الذي ي�شعه املقاول 

هو املعتمد، ولذلك فاإنه من غري املنطقي اأن يتم كتابة واعتماد تاريخ ا�شتالم لأعمال 

يتعلق  فيما   -4 اأوًل.  املقاول  من  ت�شحيحها  الأمر  يتطلب  واأخطاء  عليها مالحظات 

بغرامات التاأخري املطبقة بحق ال�شركة املدعية كانت بناًء على الآلية التي ن�شت عليها 

�شروط العقد يف املادة )21(. 5- اأما تقرير الغرامات الذي مت اإعداده بعد ثالثة اأ�شهر 

ولي�س  ريال   )4000( التقرير  بذلك  الغرامات  مقدار  كان  فقد  العمل،  اإمتام  من 

الأ�شباب  تلك  نف�س  هي  التاأخري  اأ�شباب  اأن  كما  املقاول،  يدعي  كما  ريال   )7000(

املذكورة يف الفقرة )2( اآنفة الذكر، واأما بالن�شبة لدعائه باأن هذه التقارير اأعدت من 
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موظفني كانوا يف اإجازات ر�شمية فال اأ�شا�س له من ال�شحة وعلى املدعي اأن يثبت ما 

يدعيه. 6- واأما ادعاوؤهم عدم ح�شولهم على اأي اأعمال ملدة ثمانية اأ�شهر، فهذا الأمر 

يوليو 2005م  ب�شهر  العقد  بداية  اأوامر عمل من  اإ�شنادهم  غري �شحيح، حيث جرى 

وحتى �شهر دي�شمرب والذي انقطع فيه املقاول عن العمل مع وجود جمموعة من اأوامر 

العمل مل يقم بتنفيذها حتى تاريخ ف�شخ العقد. 7- وبالن�شبة لدعاء املوؤ�ش�شة املذكورة 

لي�س  الدعاء  ، فهذا  ب�شيطة يف منطقة )...(  اأعمال  لهم  اأ�شندت  �شركة )...(  باأن 

منطقيًا ب�شبب اأن لل�شركة احلق يف اإ�شدار اأوامر عمل للمقاول بالأعمال املراد تنفيذها 

ح�شب برنامج التنفيذ اخلا�س باملنطقة كما جاء باملادة )7( من �شروط العقد. 8- 

وفيما يخ�س مو�شوع عدم الن�س على توريد اأ�شباغ همبل فن�شري اإىل اأن املادة )13( 

من �شروط العقد تن�س على )يجب اأن تكون املواد امل�شتخدمة �شواء املحلية اأو امل�شتوردة 

لتنفيذ العقد مطابقة للموا�شفات القيا�شية املعتمدة من قبل الهيئة العربية ال�شعودية 

للموا�شفات واملقايي�س....( ولذلك ال�شركة املدعية وقعت على خطاب تعميد موا�شفات 

الدهان، مع الإ�شارة اإىل اأن �شعر الأ�شباغ التي طلبتها ال�شركة من املوؤ�ش�شة املدعية اأقل 

بكثري من ال�شعر املن�شو�س عليه يف العقد، وهذا بال �شك من م�شلحة املقاول فاإنه مل 

يلحقه اأي �شرر من ذلك. 9- ادعاء املوؤ�ش�شة ب�شدور اأوامر عمل لهم جمهولة املواقع 

وغري معروفة على الطبيعة وغري حمددة الكميات والأ�شعار مع اإرفاقه للمرفق رقم )8 

ب( وهو عبارة عن مناذج خطر، وعليه نفيد ف�شيلتكم باأن منوذج اخلطر هو عبارة 

عن بالغات من العمالء عن وجود اأعطال يتم مبوجبها خروج فني )...( على املواقع 
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والت�شال بالعميل للوقوف على احلالة املبلغ عنها، وبعد تاأكد الفني من احلالة يقوم 

بتوثيق الإجراء على اجلدول اخلا�س بنماذج اخلطر وتو�شيح املواقع ومن ثم ت�شند 

ر�شميًا للمقاول ويفتح فيه اأمر عمل ي�شادق عليه املقاول. 10- واأما بالن�شبة لجتماع 

�شاحب املوؤ�ش�شة مع من�شوبي ال�شركة، ففي تاريخ 2006/5/6م مت عقد الجتماع مع 

اإدارة  القانونية،  الإدارة  املالية،  )الإدارة  املعنية  الإدارة  بح�شور  املوؤ�ش�شة  �شاحب 

الرتكيب والإ�شالح( والذي نتج عنه اعتذار �شاحب املوؤ�ش�شة/ )...( لعدم قدرته على 

موا�شلة امل�شروع بعد ما تبني له الإخفاقات وتفنيد ال�شكوى الواردة منه، ووعد بتزويد 

ال�شركة بخطاب اعتذار منه عن عدم موا�شلة العقد. وعلى اإثر ذلك مت الرفع للمركز 

الرئي�شي بعدم التمديد للمقاول للفرتة الالحقة ومناقلة املبلغ املتبقي من خم�ش�شه 

بهذا  املحرر  الفني  التقرير  على  بناًء  اإليه  امل�شندة  الأعمال  على  قادر  مقاول  اإىل 

لعدم  املدعية وذلك  املوؤ�ش�شة  اأعاله نطلب رد دعوى  وبناًء على ما ذكر  اخل�شو�س. 

اإليها على  التزامها ببنود و�شروط العقد ولعدم قدرتها على القيام بالأعمال املوكلة 

اإي�شاحه  �شبق  كما  واملخالفات  الأخطاء  من  الكثري  ولرتكابها  ال�شحيح  الوجه 

بالتف�شيل اأعاله. وبت�شليم وكيل املدعية ن�شخة من مذكرة وكيل املدعى عليها طلب 

لقد  فيها:  قائاًل  مذكرة  املدعية  وكيل  قدم  1428/5/17هـ  جل�شة  ويف  للرد.  اأجاًل 

مببلغ   )1 اأ/  �س   /1865( رقم  التفاقية  مبوجب  موكلتي  مع  عليها  املدعى  تعاقدت 

وقدره )513.540( رياًل، تبداأ اأعماله يف 2005/6/25م وتنتهي يف 2006/6/24م 

وقد اأجنزنا من خم�ش�شات هذا العقد مبلغ )214.720( رياًل خالل اأول �شهرين 
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من العقد، اأي بن�شبة )43%( من اإجمايل مبلغ التفاقية البالغ )513.540( رياًل. 

وبعد اكت�شافنا لأخطاء مالية كان يتم اإدخالها بالزيادة ل�شالح املقاولني يف النظام 

املايل التابع للمدعى عليها اأو�شحنا  لهم هذا اخللل املايل وعليه قاموا ب�شحب كافة 

امل�شتخل�شات من الإدارة املالية ومل يكن اكت�شاف هذا اخلطاأ من الإدارة املالية، وبعد 

ذلك بدوؤا با�شتخدام الأ�شاليب التع�شفية مع موكلتي، وبخ�شو�س مذكرة املدعى عليها 

فاإن رد موكلتي عليها كالتايل: اأوًل: الرد على ما جاء يف مقدمة املذكرة: 1- مل يتم 

ال�شتغناء عّنا حيث اإنهم ل ميلكون اأية وثيقة اأو خطاب يفيد يف ف�شخ العقد اأو اإنهاء 

اخلدمات. 2- قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال طبقًا لبنود العقد وباملوا�شفات املطلوبة، 

وعليه تقدمي ما يثبت اأن موكلتي اأحلقت ال�شرر بهم. 4- وبخ�شو�س توجيه الإنذار 

اأن معلومات هذا  اأ�شا�س لهذا الإنذار يف الوجود كما  ملوكلتي يف 2005/5/30م فال 

تقارير،  ثالثة  فهي  الفنية،  التقارير  بخ�شو�س  اأما   -5 ومت�شاربة.  مغلوطة  الإنذار 

ول   ، و)...(   )...( و�شركة   )...( �شركة  وهما  اآخرين  مقاولني  تخ�س  منها  اثنان 

عالقة ملوكلتي بهذه التقارير واأما التقرير الثالث فقد مت اإعداده ظلمًا ومت التوقيع عليه 

زورًا، لأن من وقع عليه اأ�شخا�س غري م�شرفني على تلك الأعمال كما اأن التقرير مت 

اإعداده بعد اإكمال تنفيذ الأعمال بثالثة �شهور، كما اأن الذين اأعدوا التقرير كانوا يف 

اإجازة ر�شمية يف اأثناء تنفيذ العمل ونطلب من الدائرة خماطبة اإدارة املوارد الب�شرية 

وال�شروط  العقد  ملواد  خمالفتنا  ادعاوؤه  ثانيًا:  ذلك.  من  للتحقق   )...( �شركة  يف 

اأو  خمالفات  اأي  ترتكب  مل  فموكلتي  �شحيح  غري  الدعاء  هذا  يف  جاء  ما  اخلا�شة: 
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اأخطاء، وعليه ح�شرها وتقدمي ما يثبت ذلك وبكل تاأكيد ل يوجد لها وقد قام بنقل 

املتبقي من خم�ش�س موكلتي املايل ملقاول اآخر دون وجه حق ودون اإ�شعار، والإنذار 

الذي يدعي توجيهه ملوكلتي، مل نت�شلمه بتاتًا �شواء عن طريق الربيد امل�شجل اأو عن 

وجتدر  الإنذار.  هذا  ت�شليمنا  يثبت  ما  بتقدمي  ونطالبه  الأ�شل،  على  التوقيع  طريق 

الإ�شارة اأي�شًا اإىل اأن هذا الإنذار ل يحمل رقم �شادر، كما اأنه غري مكتوب على اأوراق 

يخوله  ول  )مراقب(  الإداري  م�شتواه  الإنذار  وجه  الذي  ال�شخ�س  اأن  كما  ر�شمية، 

ال�شيانة  مدير  طريق  عن  خماطبتهم  تتم  املقاولني  اإن  حيث  املقاولني،  مبخاطبة 

الوقائية اأو مدير مكتب الرتكيب والإ�شالح، وعالوة على ذلك فاإن املعلومات الواردة 

بالإنذار غري �شحيحة، حيث اإن الكبائن التي يتحدث عنها يف الإنذار تدخل يف نطاق 

اتفاقية التعميد رقم )6735/ �س/ اأ/1( بتاريخ 1425/12/8هـ وتخ�س العقد رقم 

)224025(، اأما خطاب التعميد رقم )3/1860 �س اأ/1( بتاريخ 2005/6/25م، فهو 

يخ�س العقد رقم )219818(، ويغطي الأعمال ما بعد 2005/6/25م، ومبوجبه مت 

بتاريخ 2005/6/25م، مبوجب  اأول كبينة )الكبينة رقم 128(  تعميدنا ر�شميًا على 

حم�شر ا�شتالم موقع اأول عمل يف امل�شروع. ويف مرفق املدعى عليها رقم )4( يدعي 

اأعماله:  على  مالحظات  ب�شاأن  املقاول  مع  اجتماع  عقد  2005/8/14م،  بتاريخ  اأنه 

ونرجو منه تقدمي ما يثبت ما يدعيه حيث كانت موكلتي على الدوام جاهزة ولديها 

وُنفذ  اأكمل وجه،  الأعمال على  لتنفيذ كافة  والإمكانيات  وال�شيارات  واملعدات  الفرق 

خالل اأول �شهر من العقد ما يزيد على )43%( كما اأن املح�شر املذكور موقع عليه من 
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طرفهم فقط ويخلو من توقيع من�شوبينا لعدم �شحة ما جاء به. ويف مرفقه رقم )5( 

ب�شاأن  �س(  )163/ت  برقم  للمقاول  خطاب  اأر�شل  اأنه  2005/9/7م  يف  اأنه  يدعي 

مت  اأنه  هو  وال�شحيح  ر�شمية،  اأوراق  يف  تالعب  حالة  اإثبات  يدعي  خمالفة  حم�شر 

مناق�شة الأمر واإجالء احلقائق ومت اإغالق املو�شوع متامًا يف حينه بعد اأن مت الرد عليه 

اأي�شًا خطيًا بخطابنا رقم )120( بتاريخ 2005/9/10م، وعليه قاموا ب�شرف مبلغ 

اأمر العمل ومل يتم اإيقاف العمالة املدرجة يف اخلطاب كما اأن اخلطابات التي يدعيها 

ب�شاأن ذلك غري �شحيحة ونطالب باأن يثبتها اأمام الدائرة، ثم اإن املدعى عليها بعد 

رف�س موكلتي ل�شتخدام دهانات همبل املتفق على اأ�شعارها قاموا با�شتدراج عاملني 

من عمالنا اإىل مكتب مدير ال�شيانة الوقائية بالنيابة بتاريخ 2005/8/31م وطلب 

التوقيع على حم�شر  العربية ورف�شوا  باللغة  التوقيع على حم�شر معد م�شبقًا  منهم 

ملن�شوبينا  توقيع  اأي  وجود  لعدم  فيه  مطعون  فاملح�شر  اإليه،  ي�شري  الذي  املخالفة 

باملح�شر لعدم �شحة املعلومات املدونة به والهدف من هذا كله افتعال ق�شية تالعب 

وهمية والإ�شاءة لنا بعد رف�شنا ل�شتخدام دهان همبل الدامنركية. ويف مرفق املدعى 

عليها رقم )7( يدعي اأنه قام بتوجيه اإنذار ملوكلتي بتاريخ 2005/112/28م، وذلك 

نتيجة توقف موكلتي و�شحب فرق العمل واأنه �شيتم تطبيق الغرامات واجلزاءات التي 

ين�س عليها العقد، وعليه فاإنني اأوؤكد اأنه مل يتم توقف العمل ومل يتم �شحب اأي فرقة 

ال�شروط اخلا�شة  بنود  بند من  اأي  انتهاك  لنا  ي�شبق  املوقع ومل  العمل من  من فرق 

بالعقد التي قام باإرفاقها، ول يوجد لديه دليل واحد يثبت اأنه قام بتطبيق اأي غرامة 
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اأو جزاء لنا بعد هذا التاريخ لأنهم مل ي�شدروا لنا اأي عمل منذ تاريخ 2005/12/10م 

حيث قاموا بت�شفري كمبيوتر ت�شليم الأعمال لنا ول ميكن الدخول اإليه، وقد مت الرد 

عليهم يف حينه على خطابهم املذكور بخطابنا رقم )220( بتاريخ 2005/12/30م، 

وخطابنا الإحلاقي رقم )225( بتاريخ 2006/1/18م مفاده اأن كل ما ورد يف خطابهم 

املدعى عليها رقم )8(  املغالطات. ويف مرفق  الكثري من  ويحتوي على  غري �شحيح 

قبل  و�شعه  ت�شحيح  ب�شرعة  للمقاول  خطاب  وجه  2006/6/21م  بتاريخ  اأنه  يدعي 

اللجوء للخيارات النظامية، ولقد مت الرد على خطابه املذكور )001/م �س و( بتاريخ 

2006/6/21م يف حينه بخطابنا رقم )240( بتاريخ 2006/1/22م، وخطابنا رقم 

)242( بتاريخ 2006/1/28م وخطابنا الإحلاقي رقم )252( بتاريخ 2006/2/28م 

بتدين  ادعائه  وبخ�شو�س  خطابهم.  احتواها  التي  املغالطات  كافة  تو�شيح  مت  حيث 

الإنتاجية فهذا مردود عليه باأن موكلتي نفذت )43%( من العقد خالل اأول �شهرين 

وادعاوؤه يف التقرير الفني املزعوم يف البنود رقم )4، 5، 6( فهو يحتوي على ادعاءات 

عليها  والتوقيع  بتدقيقها  موكلتي  قامت  التي  الك�شوفات  اأ�شل  تقدمي  وعليه  باطلة 

وت�شليمها يف الوقت واملكان املحدد، وبخ�شو�س ما ذكره وكيل املدعى عليها يف مذكرته 

املدعية  املوؤ�ش�شة  اأن �شاحب  ال�شحيح  لأن  زائف  ادعاء   فهو  ثالثًا(  )البند 11-  يف 

اجتمع مع مدير عام املنطقة بتاريخ 2006/5/6م بح�شور عدد من الأطراف ملناق�شة 

�شكوى موكلتي برقم )280( بتاريخ 2006/4/8م، ومل يتم مناق�شة اأي بند من بنود 

التقرير ومل يعتذر فيه موكلي، ثم اإن املدعى عليها قامت برفع التقرير الفني بتاريخ 
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2006/6/13م، والجتماع مع �شاحب املوؤ�ش�شة كان يف 2006/5/6م، اأي قبل الجتماع 

ب�شهرين، ومل يقدم وكيل املدعى عليها يف مذكرته ومرفقاته ما يثبت ادعاءاته باإخالل 

موكلتي بال�شروط. ثالثًا: رده على ما جاء يف مذكرة موكلتي. كل ما جاء يف رده غري 

العراقيل  و�شعوا  وعليه  لديهم،  املايل  اكت�شفت اخلطاأ  من  موكلتي هي  لأن  �شحيح، 

ملوكلتي، كما اأنهم قاموا بحجز م�شتحقات موكلتي ملدة اأربعة اأ�شهر دون مربر، كما اأن 

على املدعى عليها اأن تثبت اأن موكلتي مل تقم بتنفيذ اأعمال، اأو اأنها ت�شلمت اأعماًل بعد 

املقاول ملزم بدهان معني، فاملادة )13(  اأن  ادعاءه  اإن  ثم  تاريخ 2005/12/10م، 

وا�شحة يف اأن املقاول غري ملزم بدهان معني، فال يحق للمدعى عليها اأن ُتلزم موكلتي 

مبا هو غري لزم يف العقد، كما اأن موكلتي قامت با�شتالم الكثري من الأعمال جمهولة 

املواقع وغري حمددة الكميات دون اإ�شدار اأوامر عمل ر�شمية خمالفني بذلك ن�شو�س 

العقد. وبناًء عليه فاإن موكلتي تطلب اإلزام املدعى عليها تعوي�شنا عن اخل�شائر التي 

مت اإحلاقها مبوكلتي من تاريخ 2005/7/1م وحتى 2006/8/1م والبالغة )ت�شعمائة 

األف ريال( )900.000(. وبت�شليم وكيل املدعى عليها ن�شخة من مذكرة وكيل املدعي 

طلب اأجاًل للرد، ويف جل�شة 1428/11/14هـ قدم وكيل املدعى عليها مذكرة ت�شمنت 

ال�شابقة،  املدعي يف مذكرتنا  الواردة يف مذكرة  النقاط  على جميع  الرد  �شبق  باأنه 

ونوؤكد باأن الإدارة املالية يف ال�شركة مهمتها مراجعة وتدقيق امل�شتحقات مبا يف ذلك 

اأ�شعار بنود العقد، ولي�شت مهمتها تنفيذية كما يدعي وكيل املدعية، ولذلك هي من 

اكت�شف الأخطاء و�شححتها كما هو مو�شح تف�شياًل بامل�شتندات يف مذكرتنا ال�شابقة. 
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واأما ادعاء املدعي باأن اخلطاأ باأ�شعار بنود العقد هو ال�شبب يف اإق�شائه، فهنا نت�شاءل 

ملاذا مل يكن هذا اخلطاأ �شببًا يف اإق�شاء باقي املقاولني حيث اإن اخلطاأ كان يف احلا�شب 

ون�شري  املقاولني.  وجميع  اململكة  مناطق  جميع  و�شمل  ال�شركة  م�شتوى  على  الآيل 

الذي  امل�شاريع(  واملقاول ممثاًل )باملالك ومدير  �شركة )...(  الأخري بني  لالجتماع 

اأبدى فيه املالك �شخ�شيًا بعد اإي�شاح اإخفاقات من�شوبيه املتتالية وقرر قناعته بعدم 

موا�شلة العقد. ون�شري اإىل اأنه مت رفع تقرير فني عن و�شع املدعي اأعد من قبل جلنة 

اأثبتت بامل�شتندات والأوراق وحما�شر الجتماعات اأن املدعي غري كفء وغري قادر على 

موا�شلة العمل مما مت رفع الأوراق للمركز الرئي�شي بالريا�س ومن ثم مت نقل خم�ش�س 

التاأكيد على املدعي  باأنه مت  العمل، علمًا  اآخر قادر على موا�شلة  اإىل مقاول  املدعي 

بخطاب مدير عام ال�شئون القانونية رقم )1466 �س اأ 3( يف 1427/7/26هـ باإنهاء 

النظامية  الإجراءات  بعد  وذلك  العقدية  بالتزاماته  لإخالله  معه  التعاقدية  العالقة 

الالزمة حيال ذلك، واأما بخ�شو�س التقارير الفنية التي ذكر املدعي باأنها ل تخ�شه 

واإمنا تخ�س �شركة )...(  و)...( و�شركة )...( ، عليه نرفق للدائرة جميع التقارير 

الفنية اخلا�شة باملدعي والتي تثبت عدم �شالحيته وا�شتعداده لتنفيذ م�شاريع �شركة 

)...(. ويف جل�شة 1429/1/17هـ قدم وكيل املدعية مذكرة ت�شمنت ما ذكره �شابقًا 

املدعى  واأن  2006/6/30م،  اإىل  2005/7/1م  من  �شنة  مدته  العقد  اأن  اأو�شح  كما 

عليها األزمت موكلتي ب�شراء املعدات وزيادة العمالة اإل اأن املدعى عليها مل تقم باإ�شناد 

وكيل  قدم  1429/4/22هـ  جل�شة  ويف  2005/12/10م،  تاريخ  بعد  ملوكلتي  عمل  اأي 
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حم�شر  من  �شورة  املدعي  وكيل  طلب  بخ�شو�س  اأنه  ت�شمنت  مذكرة  عليها  املدعى 

الجتماع الذي عقد بني مالك موؤ�ش�شة )...( و�شركة )...( فالجتماع امل�شار اإليه مل 

يكن معدًا م�شبقًا كما هي عادة الجتماعات املحررة مبحا�شر، واإمنا جرى عقده بناًء 

الإدارات  مبدراء  الت�شال  جرى  ثم  ومن   )...( ل�شركة  املوؤ�ش�شة  مالك  ح�شور  على 

بال�شركة للح�شور وعندما مت الجتماع والنقا�س مع املالك واطلع على كل الإخفاقات 

باإر�شال  ووعد  العقد  موا�شلة  بعدم  قناعته  قرر  الكفاءة،  وعدم  والإهمال  والأخطاء 

خطاب ر�شمي بذلك فورًا، هذا ما جرى ودار يف الجتماع امل�شار اإليه اأعاله. وناأمل من 

ما جرى  ملعرفة حقيقة  الدائرة  لدى  املوؤ�ش�شة  مالك  الف�شيلة طلب ح�شور  اأ�شحاب 

بالجتماع. ويف جل�شة 1429/11/25هـ قدم وكيل املدعية مذكرة ت�شمنت اأن املدعى 

عليها مل تتمكن من اإثبات اأي من ادعاءاتها حول ف�شخ العقد اأو اإنهاء اخلدمات، كما 

يف  موا�شلته  عدم  2006/5/6م  اجتماع  يف  قرر  موكلي  اأن  يثبت  ما  تقدمي  عليه  اأن 

العقود ل تف�شخ  اأن  العمل، وعليه تقدمي حم�شر الجتماع مذياًل بتوقيع موكلي، كما 

�شورًا خلطابات  املدعية  وكيل  اأرفق  ثم  وم�شتندات،  وثائق  بل مبوجب  �شفوية  بكلمة 

املدعى  اأن  اإل  بنتائج الجتماع  تواريخ خمتلفة تطالبها  املدعى عليها يف  اإىل  موكلته 

التي حلقت  موكلته عن اخل�شائر  تعوي�س  املدعية  وكيل  وطلب  عليها مل جتب عنها، 

مبوكلته جراء ال�شرف على العمالة وتاأجري و�شراء املعدات اخلا�شة بامل�شروع. وُقدم 

املذكرة  ت�شمنته  عما  املدعية  وكيل  وب�شوؤال  املذكرة  من  ن�شخة  عليها  املدعى  لوكيل 

فذكر اأنه يطالب املدعى عليها بن�شخة من املح�شر الذي مت عقده يف �شركة الت�شالت 
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والذي فيه اإقرار موكلي بامتناعه عن العمل، ويطلب اجلواب من وكيل املدعى عليها 

ذكر اأنه ل يوجد حم�شر واإمنا هو اجتماع ح�شل برغبة من املدعي، ويف اجلل�شة قدم 

اأثناء  يف  عليها  املدعى  قبل  من  كان  الف�شخ  اأن  جمملها  مذكرة  عليها  املدعى  وكيل 

الجتماع، واأ�شاف وكيل املدعى عليها اأن الف�شخ كان بطلب �شفوي من املدعي وكذلك 

فاإنه يحق ملوكلتي بناًء على املادة رقم )10( والتي تن�س يف جمملها على اأن لل�شركة 

حق الف�شخ يف حالة اإخالل املدعي بالعمل وقد �شبق اأن قدمنا ما يثبت اإخالله بالأعمال 

التي بني عليها الف�شخ وذلك اأن الف�شخ كان من الطرفني اإذ �شدر اأمر املدعي ال�شفوي 

بعدم قدرته على الإكمال فقمنا بف�شخ العقد، وبطلب اجلواب من وكيل املدعي ذكر اأن 

املعترب يف الف�شخ يف اأنظمة ال�شركات ما كان باأوراق وخطابات ر�شمية واأما اخلطابات 

ال�شفوية فال يعتمد عليها، ف�شاألته الدائرة هل �شدر من موكلك �شفويًا عدم قدرته على 

تاريخ  يف  الجتماع  اأن  ذلك  ودليل  اإطالقًا،  ي�شدر  مل  باأنه  فاأجاب  العقد،  اإكمال 

2006/5/6م وقد �شدر من موكلي خطاب ل�شركة )...(  يف 2006/5/8م بالرد على 

تاريخ  اأخرى يف كل من  واأحلقناه بخطابات  التي ح�شلت يف الجتماع  ال�شكوى  بنود 

2006/6/5م بتاريخ 2006/5/21م واملرفقة يف مذكرة 1429/11/25هـ وهذا فيه 

دللة على اأنه مل ي�شدر ف�شخ من موكلي ومل يقم بالرد على ذلك، علمًا اأن موكلي قام 

مذكرة  يف  مثبتة  وتواريخ  باأرقام   )...( �شركة  يف  الواردة  اخلطابات  هذه  بت�شليم 

يف  الأ�شيل  ح�شور  طلب  عليها  املدعى  وكيل  على  ذلك  وبعر�س  1429/11/25هـ، 

ال�شركة املدعية كما ا�شتعد باإح�شار من كانوا يف الجتماع، ويف جل�شة 1430/1/22هـ 
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طلب وكيل املدعى عليها �شماع �شهادة ال�شاهد )...( فح�شر )...( ، و�شهد مبا ن�شه: 

ح�شرنا الجتماع بتاريخ 2006/5/6م، يوم ال�شبت ال�شاعة الواحدة اإل ربع، يف غرفة 

الجتماعات مبقر �شركة )...(  الواقعة يف )...(  بالدمام وكان احل�شور مدير املنطقة 

)...( ، و)...( مدير الرتكيب والإ�شالح و)...( مدير ال�شيانة الوقائية و)...( واأنا 

و)...( كما ح�شر )...( و)...( مدير امل�شروع )لـ...( ، وحتت مناق�شة الإخفاقات 

املن�شوبة اأو التي ت�شبب بها مقاول )...( وقبل نهاية الجتماع اعتذر )...( عن هذه 

الإخفاقات ووعد بتقدمي خطاب يعتذر فيه عن موا�شلة امل�شروع حيث قال )...( �شوف 

اأقدم خطابًا اأعتذر فيه عن موا�شلة امل�شروع وقد اأكدت على )...( اأن يقدم خطاب 

العتذار باأ�شرع وقت. هذا ما اأ�شهد به واهلل على ما اأقول �شهيد، كما ح�شر ال�شاهد 

)...( و�شهد باأنه ح�شل اجتماع يف 2006م، بعد �شالة الظهر يف مقر �شركة )...(  

وكان احل�شور من �شمنهم مدير املنطقة و)...( واأنا و)...( و�شخ�س اأجنبي ا�شمه 

)...( مع )...( ويف اأثناء الجتماع مت مناق�شة الإخفاقات التي �شببها )...( وانتهى 

الجتماع بالتفاق على اإنهاء العقد حيث قال مدير املنطقة )...( بناًء على ما �شبق 

خطابًا  لكم  اأوجه  و�شوف  العمل  نوقف  خال�س   )...( قال  كما  العمل  اإيقاف  حبذا 

بالعتذار عن اإكمال العقد وانتهى الجتماع. واهلل على ما اأقول �شهيد، وبعر�س ذلك 

بهم  اأجتمع  مل  اأنا  وقال  ال�شهود،  ل�شان  على  جاء  ما  جميع  اأنكر  اأ�شالة  املدعي  على 

عليها  املدعى  وكيل  من  الدائرة  وطلبت  اجلل�شة،  هذه  يف  اأراهم  مرة  واأول  اإطالقًا 

اإح�شار مزكني، ويف هذه اجلل�شة اأجاب املدعي باأنه مل ي�شدر من املدعى عليها اأي 
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توجيه �شواء مكتوب اأو �شفاهة اأو عن طريق مندوب يطلب فيه اإنهاء العقد وكذلك اأنا 

مل ي�شدر مني �شيئًا على اإنهاء العقد، ويف هذه اجلل�شة قدم وكيل املدعية مذكرة مل 

الإجابة  وبطلب  منها  ب�شورة  عليها  املدعى  وكيل  تزويد  �شابقًا، مت  اأبداه  تخرج عما 

اأن ال�شهود يعملون لدى املدعى عليها  عليها طلب مهلة للرد، كما ذكر وكيل املدعية 

املدعى عليها  وكيل  �شهادتهم، ويف جل�شة 1430/2/22هـ قدم  نقبل  وعليه فنحن ل 

مهلة  طلب  عليها  املدعى  وكيل  على  وبعر�شها  �شابقًا،  اأبداه  عما  تخرج  مل  مذكرة 

للجواب. وذكر وكيل املدعى عليها اأن لديه �شاهدين اآخرين قد ح�شرا الجتماع حمل 

اخلالف وهما ال�شاهد )...( و)...( وقد ح�شر )...( و�شاألته الدائرة عن عمله فذكر 

اأنه يعمل يف �شركة )...(  واأنه مدير اإ�شالح الكوابل يف هذه ال�شركة ثم �شاألته الدائرة 

عما ي�شهد، فقال: اأ�شهد باهلل العظيم ال�شار النافع الواهب املانع اأنه قد ح�شل اجتماع 

غري معد له بح�شور املدعي وح�شوري اأنا ول اأذكر اليوم الذي مت فيه الجتماع وقد 

كان من �شمن احلا�شرين )...( و)...( و)...( و)...(  وكذلك )...( و)...( من 

طرف )...(  ومت يف هذا الجتماع ا�شتعرا�س نقاط الإخفاقات التي وقع فيها املدعي 

من  به  وقعنا  ما  عرفنا  "يكفي  له  وقال  املدعي  قاطعه  ذلك  عن  حديثه  اأثناء  ويف 

امل�شكالت و�شوف ننهي الأمر" ف�شاأله مدير عام املنطقة كيف ننهي الأمر فقال املدعي 

اأثناء  يف  وقعت  التي  للم�شاكل  العقد  اإكمال  عن  فيه  يعتذر  خطاب  ير�شل  �شوف  اأنه 

التعاقد هذا ما اأ�شهد واهلل على ما اأقول �شهيد، ثم ح�شر ال�شاهد الثاين )...(ف�شاألته 

اأنه يعمل يف �شركة الت�شالت حتت م�شمى مدير ال�شيانة  الدائرة عن عمله فذكر 
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الوقائية بالنيابة ثم �شاألته عن �شهادته وما يريد اأن يديل به، فقال: اأ�شهد باهلل العظيم 

ال�شار النافع الواهب املانع اأين قد ح�شرت اجتماع يف قاعة الجتماعات عند مكتب 

املدير وبالن�شبة لليوم فال اأذكره والذي ح�شر الجتماع هم )...( و)...( و)...( و 

)...( و)...( واملقاول )...( و)...( واأنا، واأن هذا الجتماع قد ح�شل ول يعلم عن 

اإعداده �شيئًا وكان الهدف من هذا الجتماع هو النقا�س يف املالحظات التي جاءت 

على املقاول )...( وهي كثرية ومت مناق�شة جميع النقاط، وذلك لأن املدعي )...( قد 

باأنه  ووعد  عليه  متفق  هو  موؤ�ش�شته مبا  اإخالل  مدى  له  وبني  املالحظات  هذه  قاطع 

ما كان يف  العمل هذا جممل  اعتذاره عن موا�شلة  فيه  يبني  اعتذار  �شيقدم خطاب 

تلك  وبعر�س  �شهيد،  اأقول  ما  على  واهلل  اأ�شهد  وبهذا  �شمعت  ما  وهذا  الجتماع. 

لنا  خ�شوم  لكونهم  ال�شهادات  نرف�س  باأننا  اأجاب  املدعي  وكيل  على  ال�شهادات 

والجتماع اإمنا ح�شل لإي�شال �شكوانا للمدير العام، ويف جل�شة 1430/4/25هـ قدم 

وكيل املدعية مذكرة مفادها اأن املدعى عليه وكالة متناق�س حيث اإنه يذكر اأن �شركة 

اإقرار موكلي بعدم رغبته يف ال�شتمرار  اآخرين بعد  اأ�شندت الأعمال ملقاولني   )...(

بعد اجتماع 2006/5/6م، بينما يقر يف مذكراته اأن اإ�شناد موكلته اأعمال املقاولة اإىل 

�شركة )...(  و)...(  كان بتاريخ 3/13/ 2006م، اأي قبل حدوث الجتماع ب�شهرين، 

وبالن�شبة ملن اأح�شرهم وكيل املدعى عليه يف جل�شة 1430/2/22هـ فهما من �شمن 

غري  تقارير  واإعداد  والتالعب  الغرامات  فر�س  حيث  من  اخل�شارة  يف  املت�شببني 

اأنهما اأجريان لدى املدعى عليها  اإىل  اإ�شافة  اأر�س الواقع،  �شحيحة ومل يروها على 
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وهذا من موانع ال�شهادة. وبتزويد وكيل املدعى عليه بن�شخة منها طلب مهلة للرد، ثم 

اأح�شر وكيل املدعى عليها مزكيني لل�شهود الذين ح�شروا يف اجلل�شة املا�شية فح�شر 

)...( وقال اإنني اأزكي )...(  والذي يعمل ب�شركة )...( بالإدارة القانونية كما اأزكي 

)...( ويعمل مدير ال�شيانة و)...( والذي يعمل يف ق�شم ال�شيانة واأزكي )...( مدير 

الإدارة املالية والذي ح�شر لإدلء ال�شهادة وي�شكن يف حي املزروعية وجميعهم يعملون 

ب�شركة )...(  وهم زمالء يف العمل والدرا�شة واأزكيهم باأنهم ل يقولون اإل ال�شدق 

واحلق فيما ي�شهدون، كما ح�شر )...( وقال اأين اأزكي الأ�شماء التي ذكرت يف هذه 

اإل احلق يف ال�شدق فيما  اإنهم زمالء يل يف العمل واأ�شهد ما يقولون  اجلل�شة حيث 

ي�شهدون يف هذه الق�شية. ف�شاألت الدائرة املزكيني هل تعملون يف �شركة )...( فاأجابوا 

باأن ذلك �شحيح، وبعر�شه على وكيل املدعى عليه قال، اأطعن يف ال�شهود ويف املزكني 

لكونهم يعملون ول يزالون لدى املدعية، وبعر�شه على وكيل املدعية طلب مهلة للرد 

وكيل  قدم  1430/6/3هـ  وبجل�شة  عليها،  املدعى  وكيل  ذكره  ما  وعلى  املذكرة  على 

املدعى عليها مذكرة اأو�شح فيها اأنه يحيل ملذكراته ال�شابقة ويوؤكد على اأمرين: الأول: 

اأن تاريخ 2006/3/13م الذي ذكره املدعي يف مذكرته هو عبارة عن تاريخ تقرير فني 

معد من جلنة فنية يو�شي فقط بنقل ما تبقى من خم�ش�س املدعي اإىل مقاول اآخر، 

ثم بعد ح�شور املدعي اأ�شالة لل�شركة يف 2006/5/6م وتلفظه �شراحة بعدم مقدرته 

على موا�شلة العقد، جرى يف 2006/5/27م نقل خم�ش�شه اإىل املقاول )...(  و)...( 

اأبدًا بني ما ذكرناه �شابقًا ح�شب ادعاء املدعي يف مذكرته الأخرية.  اإذ ل تناق�س   ،
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وبعد �شماع الدعوى والإجابة، وحيث اإن دعوى وكيل املدعية تنح�شر يف طلبه احلكم 

باإلزام املدعى عليها بتعوي�س موكلته مبلغًا وقدره )ت�شعمائة األف ريال( )900.000( 

باإعادة موكلته  املدعى عليها  اإلزام  وكذا يطلب  التي حلقت موكلته،  الأ�شرار  نتيجة 

للعمل. وحيث اإن اأ�شا�س هذه املطالبة هو عقد مقاولة بني الطرفني فاإن هذا التعامل 

املحكمة  نظام  من  الثانية  املادة  يف  عليها  املن�شو�س  التجارية  الأعمال  من  يعترب 

النا�شئة  املنازعات  بنظر  املظامل  بديوان  التجارية  الدوائر  تخت�س  والتي  التجارية، 

وقراري  التجارية  املحكمة  نظام  من   )443( املادة  ن�س  ح�شب  فيها  والف�شل  عنها 

الوزراء رقم )241( لعام 1407هـ ورقم )261( لعام 1423هـ، كما تخت�س  جمل�س 

الثاين: نوؤكد كذلك على �شعوبة تواطئ اأربعة �شهود عدول من اإدارات خمتلفة بال�شركة 

واتفاقهم جميعًا على اأن العقد كان من قبل املدعي وتلفظه بذلك بح�شورهم جميعًا، 

ال�شركة، نظرًا لكرب حجم  �شهود من خارج  ا�شتحالة احل�شول على  اإىل  الإ�شارة  مع 

ال�شركة وكرثة اأعمالها وم�شاريعها املتكررة ب�شكل يومي بالإ�شافة اإىل اأن طبيعة اأعمالها 

اأمرًا  اجتماعاتها  كل  يف  خارجها  من  ب�شهود  ال�شتعانة  يجعل  مما  ال�شرية  تقت�شي 

الطرفان  قدم  1430/8/13هـ  جل�شة  ويف  الدعوى.  رد  وطلب  للغاية،  جدًا  م�شتحياًل 

الثالثاء  املوافق  اليوم  هذا  جل�شة  ويف  �شابقًا،  اأبدوه  عما  تخرج  مل  ختامية  مذكرة 

1431/5/27هـ �شاألت الدائرة طريف الدعوى عما يودان اإ�شافته فاكتفيا مبا �شبق واأن 

قدماه، وعليه رفعت اجلل�شة للمداولة واإ�شدار احلكم.
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هذه الدائرة بنظر الدعوى والف�شل فيها وفق ما تق�شي به قرارات وتعاميم معايل 

رئي�س الديوان املنظمة لخت�شا�س الدوائر التجارية النوعي واملكاين. وحيث اإنه فيما 

املدعى  اإلزام  يطلب  املدعية  وكيل  كان  ملا  فاإنه  مو�شوعًا،  الدعوى  هذه  نظر  يخ�س 

األف  بـ)ت�شعمائة  يقدرها  والتي  مبوكلته  حلقت  التي  الأ�شرار  عن  بتعوي�شها  عليها 

ريال( )900.000(، وحيث اإنه بالنظر اإىل اأركان التعوي�س الثالثة، مل يكتمل لدى 

الدائرة قيام ركن اخلطاأ من قبل املدعى عليها، ذلك اأنه بالنظر اإىل العقد املربم بني 

الطرفني تبني اأنه عقد مقاولة، اتفق فيه الأطراف على قيام املدعية بالأعمال التي 

تطلبها املدعى عليها، يف حدود اأعمال العقد املتفق عليها ومبا ل يتجاوز املخ�ش�س 

قامت  التي  الأعمال  اإن  وحيث  رياًل،   )513.540( قدره  عليه،والبالغ  املتفق  املايل 

اأعمال  اأوامر عمل قدمتها املدعى عليها للمدعية يف حدود  بها املدعية كانت نتيجة 

العقد، ومل تكن هناك اأعمال قامت بها املدعية ومل ُت�شلم لها ا�شتحقاقاتها، وحيث اإن 

املخ�ش�س املايل للعقد وقدره )513.540( رياًل، ل يعترب مبلغًا م�شتحقًا للمدعية اإل 

بعد اأن ُتنجز الأعمال التي توازي هذه القيمة، فالعقد املربم عقد لي�س فيه حتديد لكمية 

الأعمال، بل هو عقد حمدد فيه نوعية العمل و�شروطه و�شقفه املايل، ويكون حتديد 

العمل واأجرته باأوامر عمل ت�شدر لحقًا بعد الطلب من قبل املدعى عليها، كما جاء يف 

املادة )4( من العقد، ولذلك فاملدعية تذكر اأنها اأجنزت من هذا املخ�ش�س ما قدره 

)43%( خالل اأول �شهرين من العقد وعليه فلم تطالب املدعية بقيمة هذه الأعمال، 

 – بل الدعوى ان�شبت يف اإطار دعوى التعوي�س ودعوى اإعادتها للعمل. ولي�س لزمًا 
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اإ�شناد  فعدم  تقابله،  باأعمال  للمبلغ  املدعية  ا�شتيفاء  وجوب   - العقد  من  يظهر  كما 

املدعى عليها للمدعية اأعماًل، ل يعترب خطاأً اأو اإخالًل من املدعى عليها بالعقد، فحيث 

مل يثبت قيام املدعى عليها بالطلب من املدعية اأن تقوم باأعمال خارج نطاق العقد، 

ومل تقدم املدعية ما ُي�شند ادعاءاتها ب�شاأن ذلك، وحيث مل تثبت م�شاّرة املدعى عليها 

للمدعية �شواء بنوعية الأعمال و حب�س الأجرة، وحيث مل تقدم املدعية ما يثبت وقوع 

ال�شرر عليها ب�شبب املدعى عليها، ول ينال من ذلك قيام املدعية با�شتئجار املعدات 

اأن يربم  اإذ ل ميكن  العقود،  اأمثال هذه  الأمر من مقت�شيات  فهذا  العمالة،  وتوفري 

املقاول عقدًا وهو ل ميلك الآلية لتنفيذه، اإ�شافة اإىل اأن العقد قد ن�س يف مادته رقم 

)3( على اأن املقاول يلتزم )بتوفري الأدوات واملعدات والعدد الالزمة لأعمال احلفر 

وال�شيانة والإ�شالح..( كما ن�س يف ذات املادة على وجوب اأن يلتزم املقاول )بتوفري 

قامت  فما  امل�شروع(،  هذا  يف  العامل  جلهازه  امل�شاندة  واخلدمات  التجهيزات  كافة 

املدعية  قامت  الذي  العقد  بن�س  الواجبة  لاللتزامات  نتيجة  كانت  بتوفريه  املدعية 

باإبرامه مع املدعى عليها، وعليه فاإن الدائرة تذهب اإىل رف�س طلب املدعية التعوي�س. 

وحيث اإنه فيما يخ�س طلب املدعية اإعادتها للعمل مع املدعى عليها فالعقد من حيث 

الأ�شا�س قد ن�س يف مادته ال�شاد�شة على اأن العقد مدته �شنة ميالدية واحدة، وحيث 

انتهت  القبول، وحيث  العقود مبنية على الرتا�شي وعلى الإيجاب وما يقابله من  اإن 

مدة العقد، فال حق للمدعية اأن تطلب عودتها للعقد، وطلبها حينئذ حريُّ بالرف�س.

لذلك حكمت الدائرة:برف�س الدعوى املقامة من املدعية/ موؤ�ض�ضة )...( التجارية 
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.

�ضد املدعى عليها/ �ضركة )...( ، 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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رقم الق�ضية االبتدائية 1818/ 1/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 168/ د/ جت/6 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية  اال�ضتئناف 336/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 217/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 3/11/ 1432هـ

عقد مقاولة– مقاولة من الباطن – �ضرط جزائي – الوعد بالتعاقد.

يف  الوارد  اجلزائي  ال�شرط  قيمة  له  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  املدعي  مطالبة 

اتفاقية  العمل من الباطن املربمة بينهما- الن�س يف التفاقية  املربمة بني الطرفني 

على  موافقة املدعى عليه فور توقيعه العقد مع ال�شركة  على اللتزام بتعميد املدعي 

لتنفيذ ن�شف حجم امل�شروع  -  التفاق بهذه املثابة من قبيل  املواعدة على التعاقد 

والتعميد ملحل غري موجود حني الوعد – املواعدة ل يتعلق بها اللزوم ق�شاء )على راأي 

جمهور الفقهاء( ما مل ُتدخل املوعود له يف كلفة اأو التزام ب�شبب الوعد؛ لأن اإلزامية 

الوعد تلحقه بحقيقة العقد وهو ل ي�شاويه – ثبوت اأن املدعي مل يقم بعمل اأي �شيء 

بانتظار تعميد املدعى عليه – اأثر ذلك: رف�س الدعوى.

تتح�شل وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة الإدارية بالريا�س وكيل املدعي 

بالئحة ادعاء يخت�شم فيها املدعى عليه، والتي تتلخ�س يف اأن املدعي اأبرم مع املدعى 

عليه بتاريخ 1429/6/19هـ اتفاقية عمل من الباطن اخلا�س مب�شروع )...( التابع 
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ل�شركة )...( والذي ت�شمن التزام املدعى عليه ... بعد اأن يتم تر�شيه هذا امل�شروع 

عليه وتوقيع العقد مع )...( – بتعميد املدعي بتنفيذ ن�شف امل�شروع من حيث احلجم 

والقيمة وعدد املباين وكافة احلقوق املرتتبة عليه، وت�شمن العقد �شرطًا جزائيًا حال 

اإن   ثم  ريال،   )350000( قدره  مبلغًا  املدعي  بتعوي�س  بالتفاق  عليه  املدعى  اإخالل 

املدعى عليه وقع عقده يف دار الأركان ومل يقم بتعميد املدعي، وطلب احلكم املدعي 

باإلزام املدعى عليه مببلغ قدره )350000( ريال تطبيقًا لل�شرط اجلزائي والتعوي�س 

عن الأ�شرار الناجتة عن الإخالل بالتفاق، فقيدت الدعوى ق�شية بالرقم امل�شار اإليه 

1430/6/21هـ  الأحد  يوم  جل�شة  لها  حددت  الدائرةوالتي  هذه  اإىل  اأعاله،واأحيلت 

موعدًا لنظرها وفيها ح�شر وكيل املدعي/ )...( وح�شر وكيل املدعى عليه/ )...( 

املثبت يف ال�شبط هويتهما و�شفتهما، وفيها قدم وكيل املدعي �شرحًا لدعواه على وفق 

ما جاء يف لئحة دعوى موكله، وبعر�س الدعوى على وكيل املدعى عليه طلب مهلة للرد. 

ويف جل�شة يوم الأحد 1430/7/12هـ ح�شر وكيال طريف الق�شية ال�شابق ح�شورهما، 

باللغة  اأن بها م�شتندات  وفيها قدم وكيل املدعى عليه مذكرة وبالطالع عليها وجد 

اإىل  يحتاج  ما  ترجمة  اإىل  يحتاج  ما  وترجمة  لرتتيبها  اإليه  فاأعيدت  الإجنليزية، 

ال�شابق  الق�شية  طريف  وكيال  ح�شر  1430/8/18هـ  الأحد  يوم  جل�شة  يف  ترجمة. 

ح�شورهما، وفيها قدم وكيل املدعى عليه مذكرة مكونة من �شفحتني ت�شمنت: دفعه 

ببطالن العقد لنعدام املعقود عليه حني العقد واجلهالة التي تكتنفه، وت�شمنت اأي�شًا 

بامل�شروع  البدء  مبوعد  املدعي  خاطب  2008/7/29م  بتاريخ  اأنه  عليه:  املدعى  دفع 
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واأنه بتاريخ 2008/8/16م ولكن موؤ�ش�شة املدعي مل تكن جاهزة كما ذكرت يف العقد 

باأنها متتلك القدرة  الفنية والعمالة املوؤهلة. ويف جل�شة يوم الثالثاء 1430/10/17هـ 

ح�شر وكيل املدعي ال�شابق ح�شوره وح�شر وكيل املدعى عليه / )...( املثبت يف �شبط 

هويتهما و�شفتهما، وفيها قدم املدعي وكالة مذكرة ت�شمنت جوابه على بطالن العقد 

باجلهالة: اأن املدعي واملدعى عليه كالهما تقدما بعرو�شهما مل�شروع )...( فهما على 

علم مبوا�شفاته، كما اأن العقد ن�س على نطاقه يف املادة الثانية منه: "ن�شف حجم 

امل�شروع من حيث القيمة وعدد املباين وكافة احلقوق النظامية"، واأجاب عن خطاب 

اإعالم، زود املدعى  باأن العقد ين�س على خطاب تعميد ولي�س خطاب  املدعى عليه: 

الدائرة  ف�شاألت   للرد،  وباطالعه عليها طلب مهلة   املذكرة  وكالة ب�شورة من  عليه 

اتفاقية  توقيع عقد  بعد  موكله  بها  قام  التي  واللتزامات   الأعمال  املدعي عن  وكيل 

عمل من الباطن املوؤرخة يف يوم الثنني 1429/6/19هـ فقرر: باأن موكله مل يقم بعمل 

اأي �شيء بانتظار تعميد املدعى عليه. ويف جل�شة يوم الثالثاء 1430/12/21هـ ح�شر 

وفيها  ال�شابق ح�شورهما،   )...( عليه/  املدعى  وكيل  )...( وح�شر   / املدعي  وكيل 

قدم املدعى عليه وكالة مذكرة جوابية مكونة من اأربع �شفحات مرفق بها جمموعة 

م�شتندات ت�شمنت اتفاقية لحقة بتاريخ 2008/6/25م معّدلة لالتفاقية املوؤرخة يف 

اأن تبني عدم قدرة املدعي الفنية وعدم امتالكه للعمالة  1429/6/19عـ وذلك بعد 

العقد  توقيع  اأخّرت   )...( م�شروع  مالكة  واأن  الكوابل،  �شحب  اأعمال  لتنفيذ  املدربة 

حلني تقدمي �شور اإقامات العمالة فقام املدعى عليه مبخاطبة  املدعي بعدة خطابات 
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وطالبهم فيها باإر�شال �شور اإقامات العمالة ولكن املدعي مل ي�شتجب ما حدا باملدعى 

عليه للتعاقد من موؤ�ش�شة اأخرى، زود  املدعي وكالة ب�شورة من مذكرة املدعى عليه 

وباطالعه عليها طلب مهلة للرد. ويف جل�شة يوم الثالثاء 1431/6/4هـ ح�شر وكيال 

طريف الق�شية ال�شابق ح�شورهما، وفيها قدم وكيل املدعي مذكرة مكونة من ثالث 

ل  باأنها  2008/6/25م:  يف  املوؤرخة  املعدلة  التفاقية  على  رده  ت�شمنت  �شفحات 

اأي  التنازل عن  األزم املدعي بعدم  الذي  ال�شاد�س   البند  �شيئًا جديدًا �شوى  تت�شمن 

عليه  املدعى  وكيل  ت�شلم  عليه،  املدعى  املوافقة اخلطية من  بعد  اإل  العمل  جزء من 

ن�شخة من مذكرة املدعي وبعد اطالعه عليها قدم مذكرة مكونة من ثالث �شفحات 

ت�شمنت: اأن من �شروط العقد مع مالكة م�شروع الق�شر اأنه ل يجوز للمقاول الأ�شلي 

اأر�شل  ولذلك  امل�شروع  مالك  من  خطية  موافقة  اأخذ  دون  من  طرف  لأي  التنازل 

مل  ولكنه  العمالة  اإقامات  �شور  باإر�شال  فيها  طالب  خطابات  للمدعي  عليه  املدعى 

يفعل، ت�شلم وكيل املدعي ن�شخة من مذكرة املدعى عليه وطلب مهلة للرد، ثم �شاألت 

الدائرة وكيل املدعى عليه عن تاريخ تعاقد موكله مع دار الأركان فا�شتعد بالإجابة يف 

اجلل�شة القادمة. ويف جل�شة يوم الثالثاء 1431/8/22هـ ح�شر وكيال طريف الق�شية 

ال�شابق ح�شورهماوفيها ذكر وكيل املدعي باأنه ل يوجد جديد يف مذكرة املدعى عليه 

الرد، ثم قدم وكيل املدعى عليه ترجمة لوثيقة موقعة بني )...( واملدعى  ي�شتوجب 

عليه ت�شمنت اأن خطاب الرت�شية كان بتاريخ 2008/6/15م ت�شلم وكيل املدعية ن�شخة 

منها. ويف جل�شة يوم ال�شبت 1431/10/23هـ ح�شر وكيل املدعي / )...(  املثبت يف 
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ال�شبط هويته و�شفته وح�شر وكيل املدعى عليه/ )...( ال�شابق ح�شوره وفيها قرر 

الطرفان اكتفاءهما مبا �شبق تقدميه وطلب الف�شل يف الق�شية بحالتها الراهنة. ويف 

جل�شة هذا اليوم ح�شر وكيل املدعي/ )...( املثبت يف ال�شبط هويته و�شفته وح�شر 

وكيل املدعى عليه/ )...( ال�شابق ح�شوره، وفيها اأكد الطرفان اكتفاءهما مبا �شبق 

تقدميه وطلب الف�شل يف الق�شية، وبناًء عليه قررت الدائرة احلكم يف الق�شية ملا يلي 

من الأ�شباب.

مبا اأن املدعي يهدف من هذه الدعوى اإىل اإلزام املدعى عليه باأن يدفع ملوكله مبلغًا 

الباطن  من  عمل  باتفاقية  الوارد  اجلزائي  لل�شرط  تطبيقًا  ريال،   )350000( قدره 

اخلا�س مب�شروع )...( التابع ل�شركة )...( املوؤرخة 1429/6/19هـ والتي ن�شت يف 

البند الثاين منها على: موافقة الطرف الأول )املدعى عليه( "فور توقيع العقد امل�شار 

ن�شف  لتنفيذ  )املدعي(  الثاين  الطرف  بتعميد  اللتزام  على   )...( �شركة  مع  اإليه 

يف  جاء  مبا  التفاقية  هذه  كانت  املدعي.وملا  به  يقم  مل  وهوما  امل�شروع.."  حجم 

ن�شفها هي من قبيل املواعدة على التعاقد والتعميد ملحل غري موجود حني الوعد، وملا 

كانت املواعيد ل يتعلق بها اللزوم ق�شاء – على راأي جمهور الفقهاء – ما مل ُتدخل 

املوعود يف كلفة اأو التزام ب�شبب العقد، وبه قال عدد من جمامع الجتهاد اجلماعي 

الوعد  اإلزامية  ولن  امل�شندة،  والآثار  الأحاديث  من  جملة  على  ا�شتنادًا  املعا�شرة 
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تلحقه بحقيقة العقد.وملا كانت الدائرة �شاألت وكيل املدعي عن الأعمال واللتزامات 

التي قام بها موكله بعد توقيع عقد اتفاقية عمل من الباطن املوؤرخة يف يوم الثنني 

1429/6/19هـ فقرر باأن موكله مل يقم بعمل اأي �شيء بانتظار تعميد املدعى عليه، 

مما تنتهي معه الدائرة اإىل رف�س دعوى  املدعي. 

لذلك كله حكمت الدائرة مبا يلي: 

التكنولوجيا �ضد/ موؤ�ض�ضة  برف�س الدعوى املقامة من / موؤ�ض�ضة )...(  لدمج  

)...(  للمقاوالت؛ 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 االبتدائية 3/41/ ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 134/د/ جت/ 15لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 726/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 444/ اإ�س/ 7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 22/ 5/ 1432هـ

عقد مقاولة وتوريد- �ضرط جزائي -  اأ�ضباب ا�ضتحقاقه– اال�ضرتاك باخلطاأ – 

قرائن – ميني.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها بدفع قيمة ال�شرط اجلزائي عن تاأخريها 

يف تنفيذ التفاقية املربمة بينهما وباقي الدفعة املقدمة حتت احل�شاب - اإنكار املدعى 

عليها �شحة املطالبة- عدم تقدمي املدعية ما يثبت اأن تخلف املدعى عليها يف ت�شليم 

الأعمال )24( اأ�شبوعًا، وعدم تقدميها بينة على ا�شتحقاقها باقي ما مت دفعه حتت 

�شركة  اإفادة  املخططات-  قدم  اأن كالهما  الطرفان  زعم  عليها-  للمدعى  احل�شاب 

).....( املقدمة بناًء على طلب الدائرة املنفذة لأعمال املدعى عليها من الباطن اأن 

الدعوى  لها من طريف  بناًء على خمططات مقدمة  يكن  اأعمال مل  به من  قامت  ما 

لعدم تقدمي اأي خمططات لها، مما يعني وجود قدر متيقن بتق�شري كال الطرفني- 

عدم تقدمي املدعية بينة جازمة على حتديد مدة التاأخري مبدة حم�شورة وعلى تفرد 

املدعى عليها بالتق�شري- الأ�شل براءة الذمة من احلقوق اإل بدليل- رف�س املدعية 

ميني املدعى عليها- موؤدى ذلك- رف�س الدعوى.
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تتح�شل وقائع الدعوى بالقدر الالزم لإ�شدار هذا احلكم وح�شبما يتبني من اأوراقها 

باأن  فيها  جاء  عليها  املدعى  فيها  يخت�شم  دعوى  لئحة   )...( املدعية  وكيل  تتقدم 

موكلته اتفقت مع املدعى عليها على توريد وتركيب هناجر وكامريا علوية يف مركز 

الدفاع املدين الأول بال�شناعية الأوىل بالدمام وثاين يف املربز بالإح�شاء مببلغ  قدره 

)مائة األف ريال( )100.000( للهناجر ومبلغ )خم�شة اآلف ريال( )5.000( عن 

كل اأ�شبوع تاأخري ح�شب ال�شرط اجلزائي الوارد بالتفاقية املربمة بني طرفا الدعوى، 

اأ�شبوعًا )24( من  اأربعة وع�شرين  التنفيذ مدرة  تاأخرت يف  اإن املدعى عليها  وحيث 

تاريخ 2007/2/27م اإىل تاريخ 2007/8/30م، فطلب اإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ 

قدره )مائة وع�شرون األف ريال( )120.000( ح�شب ال�شرط اجلزائي لتاأخري املدعى 

عليها يف تنفيذ التفاقية املربمة بينها وبني موكلته، واأرفق بالئحته ما راآه �شندًا لها، 

1429/4/22هـ  جل�شة  ففي  جل�شات،  عدة  الدائرة  عقدت  الدعوى  نظر  �شبيل  ويف 

دعوى  عن  املدعية  وكيل  وب�شوؤال   ،)...( عليها  املدعى  ووكيل  املدعية،  وكيل  ح�شر 

عليها  املدعى  مطالبة  مفيدًا  الدعوى  بالئحة  الواردة  التفا�شيل  على  اأحال  موكلته، 

مببلغ قدره )مائة وع�شرين األف ريال( )120.00( وبعر�س ذلك على وكيل املدعى 

عليها اأفاد: باأنه مل يتمكن من اإعداد الإجابة وا�شتمهل لذلك، ويف جل�شة 1429/7/11هـ 

مدة  باأن  فيها  جاء  جوابية  مذكرة  عليها  املدعى  وكيل  وقدم  الدعوى،  طرفا  ح�شر 
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الأربعني يومًا الواردة بالتفاقية وردت حتت بند التوريد ولي�س هناك اإ�شارة اإىل اأنها 

العمل، فعليه تكون حمتملة هل هي مدة  �شيتبعه  التوريد  اأن  املعلوم  العمل ومن  مدة 

التوريد فقد اأم للتوريد والعمل، كما اأن العقد وملحقه مل يت�شمنا تاريخًا وا�شحًا يحدد 

التوريد  مدة  هل  للت�شاوؤل  يدعو  مما  توريد  كمدة  املذكورة  عمل  يوم  الأربعني  بداية 

املحددة باأربعني يوم عمل تبداأ من تاريخ توقيع التفاقية اأم من تاريخ اعتماد الطرف 

الأول للمخططات وت�شليمها فعاًل للطرف الثاين، واملنطق يوجب بداية مدة التوريد 

من تاريخ اعتماد الطرف الأول للمخططات، كما اأن املدعية مماطلة من عدة وجوه 

يف  العقد  ن�شختي  رفعت  عليها  املدعى  اإن  حيث  الأعمال  عقد  توقيع  يف  بتاأخريها 

املوافق  1429/4/22هـ  بتاريخ  اإل  توقعها  ومل  للمدعية  و�شلمتها  2007/1/17م 

تاأخرت  كما  �شفهيًا،  العمل  تبداأ  باأن  عليها  املدعى  اأنها عمدت  علمًا  2008/4/28م 

املدعية يف اعتماد املخططات والر�شومات التي ا�شتلمتها من املدعى عليها واإعادتها 

لها حتى تتمكن املدعى عليها من ال�شروع يف التوريد والرتكيب، كما اأن العمل انتهى 

خالل �شهر وخاطبت املدعى عليها املدعية عدة مرات ل�شتالم الأعمال، واأن اإمتام 

عمل امليزانني ي�شتوجب ر�شومات هند�شية تف�شيلية وطلبت املدعية من املدعى عليها 

فنيًا غري مطابق  باأن طلبها  عليها  املدعى  واأفادتها  الإ�شافية  الأعمال  بع�س  �شفهيًا 

لالأعراف الهند�شية، ويف �شبيل اإمتام اأعمال امليزانني طلبت املدعى عليها ر�شومات 

فرف�شت  املوا�شفات  بع�س   )...( �شركة  احلديد  مبنى  مورد  من  تف�شيلية  هند�شية 

ذلك ب�شبب اأن املدعية مل تتفق معها على تكاليف الر�شومات الهند�شية للميزانني، وقد 
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 )...( �شركة  اإىل  الحتكام  ومت  ذلك  املدعية  ورف�شت  وتركيبها  الكمرات  توريد  مت 

للحديد ال�شناعي لإمتام باقي الرتكيبات ومت ذلك على ح�شاب املدعى عليها، كما اأنه 

ومت  الرتكيب  املدعية  رف�شت  الأوىل  ال�شناعية  ال�شيارات يف  مظلة  تركيب  اأثناء  يف 

ا�شتالم  تاريخ  من  �شهرين  من  اأكرث  وبعد  الأعمال،  واأنهت   )...( ل�شركة  الحتكام 

املوقع من �شركة )...( اأبلغت املدعية املدعى عليها بوجود مالحظات قامت املدعى 

ومت   ،)...( �شركة  مدير  بح�شور  للمدعية  اإ�شايف  خ�شم  ومت  الأعمال  بتمثيل  عليها 

التفاق على اإنهاء املو�شوع كما اأن املدعية مل ي�شبق لها اأن طالبت املدعى عليها باأي 

غرامات تاأخري، وطلب وكيل املدعى عليها يف ختام املذكرة رد الدعوى، ومت اطالع 

طرفا  ح�شر  1429/8/22هـ  جل�شة  ويف  للرد،  فا�شتمهل  املذكرة  على  املدعية  وكيل 

الدعوى وقدم وكيل املدعية مذكرة جاء فيها ح�شر الأعمال املطلوبة من املدعى عليها 

ح�شب عقد العمل املوؤرخ يف 2007/1/17م واملتمثلة يف توريد وتركيب اأعمال حدادة 

مببلغ قدره )مائة وثالثون رياًل( )130( للمرت املربع يف بع�س مراكز الدفاع املدين 

باملنطقة ال�شرقية وتف�شيل املطلوب باأن تعمل املدعى عليها ميزانني يف مبنى ور�شة 

املدين  الدفاع  مبركز  وهنكر  بالدمام،  الفي�شلية  بحي  املطورة  املركزية  ال�شيانة 

باملنطقة ال�شناعية الأوىل بالدمام، وهنكر مبركز الدفاع املدين باملربز بالأح�شاء. 

وكامريا علوية يف مبنى ور�شة ال�شيانة املطورة بحي الفي�شلية بالدمام ومدة التوريد 

حتت   )100.000( ريال(  األف  )مائة  املدعية  �شلمت  وقد  يومًا،  اأربعني  والرتكيب 

هنكر  اإل  عليها  املدعى  تنفذ  ومل  العقد،  بتاريخ  والنق�شان  للزيادة  قابلة  احل�شاب 
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املنطقة ال�شناعية الأوىل بالدمام وهنكر املربز بالإح�شاء، واأما امليزانني والكامريا 

العلوية فقد مت اإيقاف تنفيذهما من اإدارة الدفاع املدين نتيجة العيوب يف املواد و�شوء 

التنفيذ، وحيث قيمة الأعمال املنفذة �شتون األفًا وثالثمائة وثالثون رياًل( )60.330( 

)ت�شعة  ذمتها  يف  فيبقى   )100.000( ريال(  األف  )مائة  عليها  املدعى  ت�شليم  ومت 

وثالثون األفًا و�شتمائة و�شبعون رياًل( )39.670( تطالب بها املدعية كطلب عار�س، 

كما اأن املدعى عليها اأقرت يف دفعها بواقعة التاأخري فعليه الدعوى تكون ثابتة بذلك، 

واإن تاريخ �شريان التفاقية يف حالة عدم ورود تاريخ بذلك يكون من تاريخ توقيعها، 

توقيع التفاقية ح�شب  تاريخ  للمدعى عليها من  اأن املخططات معتمدة وم�شلمة  كما 

الثاين من التفاقية والذي جاء فيه: )ح�شب املخططات املقدمة من الطرف  البند 

الثاين(، كما توؤكد املدعية على اأن توقيع العقد كان يف 2007/1/17م، كما اأنه املدعى 

عليها مل تبني متى كان انتهاوؤها من العمل بعد �شهر اأو بعد م�شي �شتة اأ�شهر اأم  غري 

ذلك، علمًا اأنها اأقرت ق�شاء بواقعة التاأخري، واأن دفع املدعى عليها باحتياج متام عمل 

املعتمدة ح�شب  اإىل ر�شومات هند�شية غري �شحيح؛ ل�شتالمها املخططات  امليزانني 

والرتكيب  بالتوريد  امللتزمة  عليها هي  املدعى  اأن  ف�شاًل  التفاقية،  من  الثاين  البند 

فيقع عليها عبء العمل حتى اإجنازه، واأما طلب املدعى عليها بع�س املوا�شفات من 

رف�س  واأما  تاأخريها،  لتربير  ت�شرفات  وهي  بذلك  عالقة  لها  فلي�س   )...( �شركة 

املدعية تركيب الكامريا ومظلة ال�شيارات ب�شبب عدم ثقتها باملدعى عليها لتاأخرها 

بالتوريد والعيوب يف املواد الأمر الذي دفع مهند�س الدفاع املدين اأن ي�شدر تقريره 
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الوجه  على  العمل  تنفيذ  بعدم  عليها  املدعى  اإقرار من  وهذا  الهنكر  اإزالة  املت�شمن 

ال�شحيح، كما اأن العقد �شريعة املتعاقدين ما مل يخالف ال�شرع واملدعى عليها اأ�شاءت 

للمدعية بالتاأخر مما اأ�شاء ل�شمعة املدعية واإعمال ال�شرط اجلزائي الوارد بالتفاقية 

هو اأقل ما ميكن به جرب ال�شرر الناجت عن عدم تنفيذ التفاقية، وطلب وكيل املدعية 

يف ختام مذكرته رد دفوع املدعى عليها واحلكم بطلبات موكلته بالإ�شافة اإىل الطلب 

العار�س وهو اإعادة مبلغ قدره )ت�شعة وثالثون األفًا و�شتمائة و�شبعون رياًل( )39.670( 

واحلكم مببلغ قدره )خم�شة وع�شرون األف ريال( )25.000( متثل اأتعاب حماماة، 

جل�شة  ويف  للرد،  فا�شتمهل  عليها  املدعى  لوكيل  املذكرة  من  ن�شخة  و�شلمت 

1429/11/6هـ ح�شر طرفا الدعوى، واكتفيا مبا �شبق اأن قدماه وعليه مت رفع الق�شية 

للدرا�شة، ويف جل�شة 1430/4/8هـ ح�شر طرفا الدعوى وحيث اإنه بعد درا�شة الق�شية 

�شاألت الدائرة وكيل املدعية عما ذكره من بينة على حتديد تاريخ ا�شتالم امل�شروع، 

واأن املدعى عليها مل تقم باأعمال امليزانني، كما �شاألت الدائرة وكيل املدعى عليها عن 

ماهية التفاق الذي مت بني الأطراف لإنهاء الدعوى، وتقدمي ما يدل عليه، ومت �شوؤال 

وكيل املدعى عليها عما ذكرته موكلته باأن املدعية قد تاأخرت بت�شليم املخططات فمتى 

يف  الإ�شارة  مت  اأنه  من  عليها  املدعى  �شوؤال  الدائرة  راأت  كما  م�شتنده،  وما  ذلك  مت 

املخططات  املدعية  من  طلبت  واأن  �شبق  باأنها  2007/3/8م  يف  املوؤرخ  اخلطاب 

الإي�شاحية للميزانني فمتى مت ذلك بالتحديد وطلبت الدائرة تقدمي الإجابة من وكيل 

املدعى عليها مع الإجابة عن مذكرة وكيل املدعية الأخرية، ويف جل�شة 1430/5/21هـ 
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ح�شر طرفا الدعوى وقدم وكيل املدعى عليها مذكرة جاء فيها باأنه مت التفاق بني 

بح�شور   )...( �شركة  مقر  يف   ،)...( عليها  املدعى  ومدير   )...( موكلته  مدير 

تقوم  اأن  على  املربز  م�شروع  بعمل  موكلته  تقوم  باأن  الدعوى  لإنهاء  املهند�س)...(، 

�شركة )...( باإمتام مالحظات اأعمال م�شروع الدمام ومت اإجناز ذلك، هذا ومل تقم 

املدعية بت�شليم موكلته املخططات املعتمدة واملطلوبة من �شركة )...( من توقيع العقد 

بتاريخ  وخاطبتها  كثريًا  بها  املدعية  طالبت  عليها  املدعى  واأن  الأعمال،  انتهاء  اإىل 

2007/3/8م ومل ت�شتجب لذلك، وقامت املدعى عليها مبراجعة �شركة )...( فاأفادها 

املهند�س )...( من ال�شركة باأنه ل عالقة بني املدعية و�شركتهم ول يوجد اتفاق بينهما 

واأر�شلتها  الهند�شية  املخططات  باإعداد  عليها  املدعى  فقامت  خمططات،  بت�شليم 

اأ�شا�س هذه املخططات نظرًا لعدم  للمدعية بتاريخ 2007/3/10م ومت التنفيذ على 

جتاوب املدعية، وحتى ل تقع املدعى عليها يف الغرامات، واأنه مت طلب املدعى عليها 

من املدعية املخططات الإ�شافية لكمريات امليزانني من تاريخ العقد، وقد مت ت�شمني 

املخططات  اأن  عليها  املدعى  لعتقاد  للعقد   ))...( �شركة  )خمططات  املخططات 

موكلته  باأن  املدعية  وكيل  ما ذكره  اأن  كما  لت�شليمها،  املدعية وجاهزة  لدى  موجودة 

بتاريخ  ذلك  وكان  �شحيح   )100.000( ريال(  األف  )مائة  عليها  املدعى  �شلمت 

وبعد  2007/1/17م،  بتاريخ  العقد  توقيع  وبعد  العقد،  توقيع  قبل  2006/12/20م، 

ح�شاب الكميات والتكلفة اأعادت املدعية )خم�شة وع�شرون األف ريال( )25.000(، 

طريق  عن  اأو  طريقها  عن  �شواء  و�شلمته  منها  املطلوب  نفذت  عليها  املدعى  اأن  كما 
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�شركة )...(؛لأن ما ذكره وكيل املدعية باأن املدعى عليها مل تنفذ كامريات امليزانني 

لي�س ب�شحيح؛ لأن املدعى عليها نفذت ما عليها عن طريق مقاولها بالباطن �شركة 

)...(، ولو �شح ذلك ل�شمنه وكيل املدعية بالئحة الدعوى؛ لأن لئحته التي يطالب 

فيها بغرامات التاأخري اأثبتت قيام املدعى عليها باإجناز واإمتام جميع الأعمال، واأن ما 

ذكره وكيل املدعية باأن املخططات �شلمت للمدعى عليها بتاريخ توقيع التفاقية ح�شب 

الثاين(  الطرف  املقدمة من  املخططات  فيه )ح�شب  والذي جاء  منها  الثاين  البند 

فلي�س ب�شحيح؛ لأن املخططات املطلوبة لإمتام العمل كانت خمططات �شركة )...( 

والتي تطالب بها املدعى عليها من تاريخ توقيع العقد اإىل النتهاء منه وعلى املدعية 

اإثبات عك�س ذلك، وطلب وكيل املدعى عليها يف ختام املذكرة رد الدعوى، ومت تزويد 

ا�شتف�شارات  على  والإجابة  عليها  للرد  فا�شتمهل  املذكرة  من  بن�شخة  املدعية  وكيل 

الدائرة ال�شابقة، ويف جل�شة 1430/7/20هـ ح�شر طرفا الدعوى وقدم وكيل املدعية 

مذكرة جاء فيها، باأن مذكرة وكيل املدعى عليها بخ�شو�س الجتماع بني مدير املدعية 

واملدعى عليها �شحيح ولكن مل يكن بخ�شو�س املقاولة، وكان ذلك من اأجل ال�شلح 

ب�شاأن اخلالف ال�شخ�شي بني ممثل موؤ�ش�شة )...( وممثل موؤ�ش�شة )...( دون اأدنى 

عالقة بالنواحي الفنية اأو املقاولة وي�شهد بذلك املهند�س )...( من �شركة )...(، ومل 

يتم اإجناز العمل ح�شب ما مت التفاق عليه وهو من قبيل الكالم املر�شل، كما اأنه لي�س 

ب�شحيح ما ذكره وكيل املدعى عليها باأن مطالبتهم باملخططات من توقيع العقد حتى 

اإنهاء العمل فذلك مردود مبوجب الفقرة الثانية من التفاقية، والعقد مدته )خم�شة 
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وما  2007/3/2م،  اإىل  2007/1/17م  العقد  توقيع  تاريخ  من  تبداأ  يومًا  واأربعون( 

يف  املوؤرخ  خطابها  مبوجب  املخططات  طلبها  على  دليل  من  عليها  املدعى  �شاقته 

تاريخ  بعد  موؤرخ  اأنه  خا�شة  بنف�شها،  دليلها  ت�شنع  لأنها  مقبول؛  غري  2007/3/8م 

انتهاء العمل، واأما مراجعة املدعى عليها ل�شركة )...(للح�شول على املخططات فال 

�شاأن للمدعية يف ذلك؛ حيث اإن املخططات �شلمت للمدعى عليها مع توقيع العقد، واأما 

للمدعية  اأر�شلت  اأعدت خمططات هند�شية  باأن موكلته  ما ذكره وكيل املدعى عليها 

فغري �شحيح، واأما ال�شوؤال الذي وجه للمدعى عليها اأنه مت الإ�شارة يف خطاب املدعى 

عليها املوؤرخ يف 2007/3/8م باأن موؤ�ش�شة )...( طلبت من موؤ�ش�شة )...( املخططات 

الإ�شافية لكامريات امليزانني فمتى مت ذلك بالتحديد وكان اجلواب من املدعى عليها 

واأن  للرد  كاٍف  ذكره  �شبق  وما  �شحيح  غري  فهذا  العقد،  توقيع  تاريخ  من  ذلك  باأن 

املدعية  وتقر  هذا  ادعاءها،  �شدق  يثبت  دليل  اأي  تقدمي  عن  عجزت  عليها  املدعى 

 )25.000( ريال  األف(  وع�شرون  )خم�شة  عليها  املدعى  من  ا�شتلمت  اأنها  ب�شحة 

وعليه تطلب املدعية احلكم برد ما بقي بعد اخل�شم وهو مبلغ قدره )اأربعة ع�شر األفًا 

موكلته  اأن  عليها  املدعى  وكيل  ذكره  ما  واأما   ،)14.670( رياًل(  و�شبعون  و�شتمائة 

نفذت الأعمال ونفذت امليزانني بدليل عدم ت�شمن وكيل املدعية ذلك بالئحة الدعوى 

فغري �شحيح؛ لأنه ل يكون ذلك ح�شب العرف اإل مبح�شر ت�شليم فاأين املح�شر، كما 

عليها  املدعى  بخالف  باإثباتها  املدعية  وقامت  و�شريحة  وا�شحة  الدعوى  لئحة  اأن 

وال�شرط اجلزائي هو اأقل ما يجرب به ال�شرر، واإن ما ذكره وكيل املدعى عليها من 
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قوله )غري �شحيح؛ لأن املخططات املطلوبة لإمتام العمل كانت املخططات املعتمدة 

والعقد  دليل عليه  العك�س( كالم مر�شل ل  اإثبات  املدعية  �شركة )...(... وعلى  من 

�شريعة املتعاقدين وهو مربم بني املدعية واملدعى عليها ولي�س �شركة )...( كي تطالب 

ا�شتالم  حتديد  على  البينة  ما  وهو  الدائرة   �شوؤال  على  اجلواب  واأما  باملخططات، 

امل�شروع فاجلواب هو الكتفاء بالتفاقية كدليل على ا�شتالم املدعى عليها للم�شروع، 

اأن املدعى عليها مل تقم بتنفيذ امليزانني فاجلواب باأن  واأما ال�شوؤال الثاين ما يثبت 

املدعية تطلب ح�شور النقيب املهند�س )...( من الدفاع املدين، واملهند�س )...( من 

�شركة )...( لل�شهادة لإثبات اأن املدعى عليها مل تقم بتنفيذ امليزانني، وطلب وكيل 

املدعية يف ختام مذكرته باحلكم مبا ورد يف لئحة الدعوى واحلكم باإعادة مبلغ وقدره 

)اأربعة ع�شر األفًا و�شتمائة و�شبعون رياًل( )14.670(، واحلكم بــ)خم�شة وع�شرين 

األف رياًل( )25.000( اأتعاب حماماة، وباطالع وكيل املدعى عليها على املذكرة اأفاد 

و�شاألت  الدعوى  طرفا  ح�شر  1431/5/17هـ  جل�شة  ويف  جديدًا،  تت�شمن  مل  باأنها 

للحديد   )...( �شركة  من  الإفادة  طلب  خطاب  اإعطائه  عن  املدعية  وكيل  الدائرة 

عليهم  التاأكيد  منه  الدائرة  طلبت  وعليه  لل�شركة  �شلمها  قد  باأنه  فاأفاد:  ال�شناعي 

باحل�شور يف اجلل�شة القادمة اأو اإح�شار عنوانهم ليت�شنى للدائرة خماطبتهم فا�شتعد 

بذلك، ويف جل�شة 1431/8/13هـ ح�شر طرفا الدعوى وحيث ورد للدائرة اإفادة �شركة 

)...( للحديد ال�شناعي التي جاءت بناًء على طلب الدائرة اأخذ اإفادتهم حول مو�شوع 

 )...( �شركة  من  تقدميه  مت  مما  بن�شخة  الطرفني  الدائرة  زودت  وقد  النزاع 
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وباطالعهما على ما قدم اأفاد الطرفان باأن ذلك مل يت�شمن �شيئًا جديدًا، ويف جل�شة 

1431/8/15هـ ح�شر طرفا الدعوى وحيث اإنه بعد درا�شة هذه الق�شية اأفادت الدائرة 

وكيل املدعية باأن بينته على دعواه غري مو�شلة ولي�س له اإل ميني املدعى عليها فاأفاد 

اجلل�شة  رفع  مت  فقد  �شبق  مبا  الطرفان  اكتفى  وحيث  بها،  يقبل  ول  يطلبها  ل  باأنه 

للمداولة.

وبعد �شماع الدعوى والإجابة، وبعد الطالع على اأوراق الق�شية وم�شتنداتها، وحيث اإن 

دعوى وكيل املدعية تنح�شر يف طلبه اإلزام املدعى عليها باأن تدفع مبلغًا وقدره )مائة 

وع�شرون األف ريال( )120.000( ميثل قيمة �شرط جزائي عن تاأخري املدعى عليها 

يف تنفيذ التفاقية املربمة بني الطرفني، واإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ قدره )اأربعة 

ع�شر األفًا و�شتمائة و�شبعون رياًل( )14.670( باقي ما مت دفعه كدفعة حتت احل�شاب 

 )25.000( ريال(  األف  وع�شرين  بـ)خم�شة  واحلكم  عليها،  للمدعى  املدعية  من 

فاإن  الطرفني  بني  تعامل جتاري  هو  املطالبة  هذه  اأ�شا�س  اإن  وحيث  اأتعاب حماماة. 

هذا التعامل يعترب من الأعمال التجارية املن�شو�س عليها يف املادة الثانية من نظام 

املنازعات  بنظر  املظامل  بديوان  التجارية  الدوائر  تخت�س  والتي  التجارية،  املحكمة 

التجارية  املحكمة  نظام  من   )443( املادة  ن�س  ح�شب  فيها  والف�شل  عنها  النا�شئة 

بتاريخ   )261( ورقم  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�س  وقراري 
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1423/11/17هـ لعام 1423هـ، كما تخت�س هذه الدائرة بنظر الدعوى والف�شل فيها 

وفق ما تق�شي به قرارات وتعاميم معايل رئي�س الديوان املنظمة لخت�شا�س الدوائر 

التجارية النوعي واملكاين. وحيث اإنه فيما يخ�س نظر هذه الدعوى مو�شوعًا فاإنه ملا 

كان وكيل املدعية قد طلب ما اأ�شري اإليه بعاليه، وحيث اإن وكيل املدعى عليها قد اأقر 

املدعى عليها  يثبت تخلف  ما  يقدم  املدعية مل  وكيل  اإن  املطالبة، وحيث  �شحة هذه 

يف ت�شليم الأعمال )اأربعة وع�شرين اأ�شبوعًا( )24(، كمح�شر ا�شتالم وت�شليم ونحوه 

ا�شتحقاقها  ي�شند دعواها يف  اأن املدعية مل تقدم ما  التاأخر، كما  مما يدعم دعوى 

األفًا و�شتمائة و�شبعون رياًل( )14.670( باقي ما مت دفع كدفعة  ملبلغ )اأربعة ع�شر 

حتت احل�شاب من املدعية للمدعى عليها. وحيث اإنه باطالع الدائرة على اإفادة �شركة 

)...( وجدت اأن ال�شركة املذكورة تذكر باأن ما قامت به من اأعمال مل يكن بناًء على 

يعني  مما  لها،  خمططات  اأي  تقدمي  لعدم  وذلك  الطرفني،  من  مقدمة  خمططات 

كقدر متيقن وجود التق�شري من الطرفني، وحيث اأفاد وكيل املدعية باأن املخططات 

املخططات  �شمم  من  هم  باأنهم  عليها  املدعى  وكيل  واأفاد  عليها،  للمدعى  �شلمت 

للتنفيذ،  ل�شركة )...(  لهما تقدمي املخططات  الزعمني ميكن  الهند�شية، فعلى كال 

اإذ اإن ح�شورهم لل�شركة املذكورة كان بعد ن�شوب اخلالف بينهما، فيكون مما تقدم 

الطرفني  ل  حتمُّ معه  يتعني  مما  الأطراف،  جميع  من  التق�شري  وجود  على  قرينة 

املدعى  من  التق�شري  وجود  من  املدعية  وكيل  به  دفع  ما  على  يرد  وهذا  للم�شئولية، 

عليها فح�شب، هذا ومع ثبوت التاأخر يف ت�شليم الأعمال، فلي�س هناك بينة جازمة على 
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بينة  املدعية  وكيل  يقدم  مل  وحيث   ،)24( اأ�شبوعًا  وع�شرين  باأربعة  التاأخري  حتديد 

�شحيحة على حتديد مدة التاأخري مبدة حم�شورة على تفرد املدعى عليها بالتق�شري، 

وحيث اإنه جاء يف احلديث ال�شريف باأن: )البينة على املدعي واليمني على من اأنكر(. 

وحيث اإن الأ�شل كما هو مقرر فقهًا وق�شاًء براءة الذمة من احلقوق اإل بدليل، وحيث 

اإنه مت اإفهام وكيل املدعية باأنه بعد درا�شة الق�شية راأت الدائرة اأن بينته على دعواه 

غري مو�شلة، ولي�س لهم اإل ميني املدعى عليها، فقرر عدم طلب ميينها، وعليه تذهب 

الدائرة اإىل رف�س الدعوى املقامة من املدعية.

)...( موؤ�ض�ضة  املدعية/  من  املقامة  الدعوى  برف�س  الدائرة:  حكمت  لذلك 

مو�ضح  هو  ملا  )...(التجارية،  موؤ�ض�ضة  عليها/  املدعى  �ضد  العامة  للمقاوالت 

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 االبتدائية 2/5499/ ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 2/ د/ جت/11لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5343/ ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 330/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/4/11هـ

عقد مقاولة – تف�ضري العقد – �ضلطة املحكمة يف تعيني اخلبري – القبول ال�ضمني 

لالأعمال - تنازل – تعوي�س.

ت�شريح  وا�شتخراج  معها،  املربم  العقد  بتنفيذ  عليها  املدعى  اإلزام  املدعية  مطالبة 

يف  الأخطاء  وت�شحيح  امل�شروع،  توقف  عن  والتعوي�س  البيئة  وحماية  الأر�شاد  هيئة 

تنفيذ الأعمال - ادعاء املدعية بتق�شري املدعى عليها يف ا�شتخراج بع�س الت�شاريح 

التزام  الطرفني على  العقد املربم بني  الن�س يف  العقد -  الغري من�شو�س عليها يف 

املدعى عليها مب�شاعدة املدعية يف ا�شتخراج ت�شاريح مكتب التن�شيق بالبلدية وت�شريح 

و�شائل ال�شالمة واملرور وحر�س احلدود- عدم وجود بينة على اأن تلك الت�شاريح كانت 

على �شبيل املثال ل احل�شر - ثبوت اأن الت�شاريح التي تطالب املدعية املدعى عليها 

با�شتخراجها تقع على عاتق املدعية ب�شفتها مالكة امل�شروع وتدخل يف حدود نطاق 

عملها - �شداد املدعية ما يزيد عن )90%( من قيمة العقد للمدعى عليها وخماطبة 

البنك لل�شرف لها واأنها نفذت امل�شروع ب�شكل جيد - دفع املدعى عليها باأنها تعمل 

يف جزء حمدد من امل�شروع ل يزيد عن توريد وتركيب ما�شورتني واأن ت�شريح هيئة 

الأر�شاد الذي تطالب به املدعية يخ�س كامل امل�شروع - اأثر ذلك: رف�س طلب املدعية 
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عليها  املن�شو�س  الت�شاريح  باأن  ادعائها  �شحة  وعدم  الأعمال  لفح�س  خبري  ندب 

الدفعات  للبنك ب�شرف  اإذن املدعية  املثال ل احل�شر -  العقد كانت على �شبيل  يف 

اإفادته باأنه مت تنفيذ العمل ب�شكل جيد ح�شب املوا�شفات املقبولة  للمدعى عليها مع 

– اأثره: تنازل املدعية عن املوا�شفات امل�شروطة يف العقد وثبوت قبولها للموا�شفات 

التي نفذتها املدعى عليها - بقي مبلٌغ من قيمة العقد مل ت�شتلمه املدعى عليها - طلب 

املدعية مطالبته على  وكيل  فيه - ق�شر  اأحقيته  يثبت  ما  تقدمي  وكيلها  الدائرة من 

رف�س الدعوى - موؤدى ذلك: رف�س الدعوى.

لئحة  جدة  مبحافظة  الإدارية  املحكمة  اإىل  وردت  اأنه  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�شل 

املوافق  1427/2/18هـ  بتاريخ  اأنه  واملت�شمنة  املدعية  وكيل  من  املقدمة  الدعوى 

2006/3/18م مت التفاق بني موكلتي واملدعى عليها بحكم خربتها ودرايتها ال�شابقة 

يف هذه امل�شاريع اأن تقوم بعمل عدد )2( ما�شورتني قطر كل منهما )1000ملم( من 

اإجمايل قدره )450000( ريال  –م�شروع )...( مببلغ  لوؤلوؤة جدة اإىل البحر  بحرية 

األف ريال( مدة تنفيذ العقد �شهر ون�شف من تاريخ ا�شتخراج  )اأربعمائة وخم�شون 

جميع الرتاخي�س ومت التفاق مع املدعى عليها على اأن تقوم با�شتخراج الت�شاريح من 

جميع اجلهات الر�شمية الالزمة لتنفيذ بنود العقد وقد وافقت موكلتي على م�شاعدتها 

ل�شتخراج اأي ت�شاريح لزمة بهذا اخل�شو�س وقامت موكلتي بتنفيذ اجلزء اخلا�س 
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ودفعت الأتعاب املتفق عليها وجتاوبت مع املدعى عليها يف جميع طلباتها ولكن املدعى 

عليها مل تلتزم ببنود العقد وقامت بالبدء يف تنفيذ العقد دون احل�شول على ترخي�س 

وزارة الدفاع والطريان وهيئة الأر�شاد وحماية البيئة، وطلب املدعي وكالة يف اآخرها 

الآتي: 1-اإلزام املدعى عليها بتنفيذ العقد وا�شتخراج ت�شريح هيئة الأر�شاد وحماية 

امل�شروع  توقف  نتيجة  الأ�شرار  عن  موكلتي  بتعوي�س  عليها  املدعى  اإلزام  البيئة.2- 

اإلزام املدعى  تاأخري. 3-  األف ريال( عن كل يوم  مبلغًا وقدره )30.000( )ثالثون 

عليها يف ت�شحيح الأخطاء يف تنفيذ الأعمال التي قامت بها. 4- اإلزام املدعى عليها 

جل�شة  ويف  ريال(.  األف  )ثمانون   )80.000( وقدره  مبلغًا  املحاماة  اأتعاب  بدفع 

1429/1/27هـ ذكر احلا�شر عن املدعى عليها باأن موكلته مل ت�شتطع اإ�شدار وكالة له 

ال�شفة يف  ا�شتيفاء  �شيتم  واأنه  اململكة  ال�شركاء خارج  اأحد  لكون  ال�شابقة  الفرتة  يف 

التجارية  الغرفة  عليه من  عليها م�شادقًا  املدعى  تفوي�شًا من  وقدم  املقبلة  اجلل�شة 

مب�شمون ذلك، كما �شلم املدعي وكالة احلا�شر عن املدعى عليها ن�شخة من لئحة 

الدعوى وذكر اأنه �شي�شلمه م�شتنداتها على الفاك�س. ويف جل�شة 1429/3/23هـ وبعد 

يف  �شركاء  عن  اأنها  فيها  واملن�شو�س  عليها  باملدعى  اخلا�شة  الوكالة  على  الطالع 

ال�شركة املدعى عليها مل تطمئن الدائرة اإىل اأن الوكالة عن جميع ال�شركاء، وطلبت 

من احلا�شر تقدمي اأ�شل و�شورة عقد تاأ�شي�س ال�شركة واآخر التعديالت عليه اإن وجد 

فا�شتعد بذلك وقدم مذكرة جوابية على الدعوى واأرفق بها �شورة جمموعة امل�شتندات 

وزود املدعي وكالة ب�شورة منها وجاء فيها اأن املدعى عليها اأبرمت وال�شركة املدعية 
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بتاريخ 1427/2/18هـ عقد مقاولة يت�شمن اأن تقوم موكلتي بتنفيذ جزء من اأعمال 

م�شروع )...( واملتمثلة يف تركيب ما�شورتني خرا�شانيتني، وقد ن�شت الفقرة )د( من 

العقد املربم بني موكلتي واملدعية على اأن: يبداأ الطرف الثاين املدعى عليها، بامل�شاعدة 

مع الطرف الأول بعمل الت�شاريح الالزمة من مكتب التن�شيق بالبلدية وت�شريح و�شائل 

التزام  اأن حدود  الن�س  ويت�شح من هذا  املرور وكذلك حر�س احلدود  ال�شالمة من 

موكلتي املدعى عليها هو م�شاعدة املدعية يف ا�شتخراج الت�شاريح من اجلهات التالية 

العامة  الإدارة  من  ال�شالمة  و�شائل  وت�شريح  بالبلدية  التن�شيق  مكتب  ت�شريح  وهي 

الت�شاريح  ا�شتخراج  يف  امل�شئولية  اأن  اإىل  اإ�شافة  احلدود،  حر�س  وت�شريح  للمرور 

امل�شروع يف حدود نطاق عمل  املدعية ب�شفتها مالكة  تقع على كاهل  اأعاله  املحددة 

املدعية. واأن الفقرة )5( من العقد ن�شت اأن مادة تنفيذ العقد هي �شهر ون�شف من 

العمل  لإجناز  الالزمة  الت�شاريح  اأن  على  يوؤكد  وهذا  الالزمة  الت�شاريح  اإنهاء  بعد 

قيام  واأن  امل�شروع،  بكامل  الالزمة  بالت�شاريح  املق�شود  ولي�س  العقد  املتفق عليه يف 

املدعى عليها بتنفيذ غالبية الأعمال وقيام املدعية ب�شداد اأغلب الدفعات امل�شتحقة 

عليها يوؤكد على اأن املدعى عليها قامت بواجبها، واأ�شاف اأن املدعية اأ�ش�شت دعواها 

بزعم اأن املدعى عليها قامت بالبدء يف تنفيذ العقد دون احل�شول على ت�شاريح وزارة 

اأن  الآتية:  لالأ�شباب  �شحيح  غري  زعم  وهو  البيئة  وحماية  الأر�شاد  وهيئة  الدفاع 

ا�شتخراج ت�شاريح وزارة الدفاع والطريان وحماية البيئة ل يندرج �شمن املهام املتفق 

عليها فيما بني موكلتي واملدعية واإن موكلتي غري م�شئولة عن ذلك ح�شب ن�س الفقرة 
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للمدعية يف  امل�شاعدة  تقدمي  عليها يف  املدعى  والتي ح�شرت حدود  العقد  من  )د( 

و�شائل  بالبلدية،  التن�شيق  مكتب  وهي:  فقط  جهات  ثالث  من  الت�شاريح  ا�شتخراج 

ال�شالمة من الإدارة العامة للمرور، وحر�س احلدود مع التم�شك بعدم م�شئولية موكلتي 

عن ا�شتخراج هذه الت�شاريح فلو افرت�شنا جدًل اأن موكلتي م�شئولة عن ا�شتخراج هذه 

توكيلها  اأو  موكلتي  بتفوي�س  قيامها  يثبت  ما  املدعية  لقدمت  بها  املدعى  الت�شاريح 

اأن  على  الدليل  واأن  عنها  بالنيابة  الت�شاريح  ل�شتخراج  اجلهات  تلك  اأمام  لتمثيلها 

ومراجعة  مبخاطبة  املدعية  قيام  املدعية  م�شئولية  من  كانت  الت�شاريح  ا�شتخراج 

يف  عليه  املدعى  واأ�شاف  الت�شاريح،  هذه  على  احل�شول  �شبيل  يف  املعنية  اجلهات 

املذكرة اإن ما اأورده وكيل املدعية من زعم اأن اإيقاف امل�شروع كان نتيجة خلطاأ موكلتي 

اأو خمالفتها لبنود العقد غري �شحيح، وال�شحيح اأن اإيقاف العمل مت بناء على تو�شية 

التي  البيئة  وحماية  لالأر�شاد  العامة  للرئا�شة  التابعة  التفتي�س  فريق  واأع�شاء  رئي�س 

ت�شمنت اأن على مالك امل�شروع )املدعية( الإ�شراع بتقدمي درا�شة لتقييم الأثر البيئي 

املنا�شب لعملية متديد الأنابيب من البحرية اإىل البحر بالطرق البيئية ال�شليمة التي 

تراعي تبادل التيارات بني البحرية والبحر واإيقاف الأعمال حتى يتم تقدمي الدرا�شة 

اأنه كان من املتوجب على املدعية لكونها مالكة  الرئا�شة ومن ذلك يت�شح  ومراجعة 

البيئي بال�شتعانة باملكاتب املعتمدة واملوؤهلة من  اأن تعد درا�شة تقييم الأثر  امل�شروع 

الرئا�شة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة وتقدم تلك الدار�شة بعد اإعدادها اإىل الرئا�شة 

العامة لالأر�شاد وحماية البيئة للموافقة عليها قبل اإبرام العقد مع موكلتي واأكد على 
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هذا اللتزام خطاب الرئي�س العام لالأر�شاد وحماية البيئة رقم )1347/7/17/8( 

بتاريخ 1427/4/17هـ  حيث ات�شح ملوكلتي اأن املدعية اأخطاأت يف عدم قيامها باإعداد 

جليًا  ذلك  وظهر  عليها(  )املدعى  موكلتي  مع  التعاقد  قبل  البيئية  الدرا�شة  وتقدمي 

بتاريخ   )948/7/17/8( رقم  والبيئة  لالأر�شاد  الوطني  املركز  عام  مدير  بخطاب 

تقدمي  يتطلب  العامة  الرئا�شة  موافقة  على  احل�شول  اأن  واملت�شمن  1427/3/20هـ 

تقرير عن الو�شع البيئي للمنطقة البحرية املراد تنفيذ عمل فتحات بها وتقدمي حتليل 

ملياه البحرية، ومما تقدم يظهر جليًا اأن العقد املربم بني موكلتي وبني املدعية يتعلق 

بتنفيذ لأعمال مقاولة ول ي�شمل درا�شة بيئية للبحرية اأو لآثار امل�شروع ول ميكن باأي 

حال من الأحوال اأن ي�شمل ذلك، ذلك اأن عقود املقاولت تختلف اختالفًا جوهريًا عن 

عقود ال�شت�شارات البيئية، واأ�شاف اأن بينته الدامغة على اأن املدعية هي امل�شئولة عن 

اإعداد الدرا�شة البيئية الالزمة ل�شتخراج الت�شاريح قيامها باإبرام عقد اإعداد درا�شة 

بيئية مع مكتب املهند�س/ )...( بتاريخ 1427/5/23هـ، اأي قبل تاريخ اإيقاف امل�شروع 

املدعية حول م�شئولية  بها وكيل  اأي مزاعم تقدم  ت�شقط  من اجلهة املخت�شة وعليه 

موكلتي املدعى عليها عن اأي خ�شائر اأو اأ�شرار زعمت املدعية حلوقها بها نتيجة لوقف 

امل�شروع وذلك اأن وقف امل�شروع كان بناًء على تقدمي درا�شة بيئية واأن م�شئولية اإعداد 

تلك الدرا�شة هي من التزامات املدعية وم�شئوليتها واأن املدعى عليها مل ترتكب اأي 

خطاأ اأو اإهمال يف هذا املو�شوع، بل اإن تق�شري املدعية هو ال�شبب يف اإيقاف امل�شروع 

والقاعدة تن�س على اأن املق�شر اأوىل باخل�شارة، وذيل مذكرته اجلوابية على الدعوى 
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بطلبه رد الدعوى لعدم قيامها على م�شوغ م�شروع واإلزام املدعية ب�شداد باقي املبلغ 

امل�شتحق عليها ل�شالح املدعى عليها ومقداره )40.000( ريال )اأربعون األف ريال( 

واإلزام املدعية بدفع اأتعاب املحاماة البالغة )120.000( )مائة وع�شرين األف ريال( 

و�شلم املدعي وكالة �شورة من هذه املذكرة فطلب الإمهال للرد ويف جل�شة 1429/6/5هـ 

قدم املدعى عليه وكالة �شورة من عقد تاأ�شي�س ال�شركة املدعى عليها و�شورة من قرار 

ال�شركاء وتعديل ال�شركة ذكر اأنه يظهر اأن الوكالة املقدمة يف هذه الدعوى عن جميع 

ال�شركاء يف ال�شركة املدعى عليها، وبهذه اجلل�شة قدم املدعي وكالة مذكرة من ثالث 

وزود  اإليها يف مذكرته  اأ�شار  اأنه  ذكر  امل�شتندات،  �شور عدد من  بها  اأرفق  �شفحات 

املدعى عليه وكالة ب�شورة منها وذكر اأن حا�شلها يت�شمن اأن ا�شتخراج الت�شاريح هو 

من م�شئولية املدعى عليها اإ�شافة اإىل اأن املدعى عليها مل تلتزم عند تنفيذها العمل 

على  احل�شول  دون  من  الأعمال  بتغطية  وقامت  عليها  املتفق  املوا�شفات  بح�شب 

الت�شاريح من اجلهات املخت�شة ومن دون موافقة ال�شت�شاري على ما مت تنفيذه وفقًا 

للتف�شيل املبني بالئحة الدعوى واأن الأعمال ظهر فيما بعد اأنها معيبة وفقًا للتف�شيل 

املبني بالئحة الدعوى وجاء يف مذكرته اأي�شًا اأن املدعى عليها غالطت يف تف�شري املادة 

)د( من العقد حيث ن�شت املادة باأنه يبداأ الطرف الثاين )املدعى عليها( بامل�شاعدة 

بالبلدية  التن�شيق  مكتب  من  الالزمة  الت�شاريح  بعمل  )املدعية(  الأول  الطرف  مع 

اإخراج  اأن  وا�شتنتج  احلدود  حر�س  وكذلك  املرور  من  ال�شالمة  و�شائل  وت�شريح 

الت�شاريح من م�شئولية املدعى عليها ومب�شاعدة املدعية واأي�شًا فاإن اجلهات احلكومية 
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املن�شو�س عليها يف هذه الفقرة مت ذكرها على �شبيل املثال ولي�س احل�شر، واأ�شاف 

يف رده على مذكرة املدعى عليها باأن املدعى عليها �شركة لها باع كبري يف تنفيذ مثل 

هذه امل�شاريع وكانت تعلم باأن هناك تراخي�س اأخرى يجب ا�شتخراجها من اجلهات 

احلكومية ولكنها مل تراع ذلك �شاربة بعر�س احلائط الأ�شرار التي �شوف يتعر�س لها 

م�شروع املدعية وبادرت يف تنفيذ املقاولة قبل احل�شول على كامل الت�شاريح، وميكن 

العامة  والرئا�شة  الدفاع  وزارة  من  املر�شلة  اخلطابات  اإىل  الرجوع  املوقرة  للدائرة 

على  واحل�شول  العمل  وقف  تطالبها  عليها  املدعى  اإىل  البيئة  وحماية  لالأر�شاد 

الأر�شاد  هيئة  خماطبة  �شورة  واأرفق  بامل�شروع،  العمل  بتوقيف  الالزمة  الرتاخي�س 

للمقاول بذلك، وجاء يف الالئحة املقدمة من املدعى عليها فقرة )4( اأن اإيقاف العمل 

العامة لالأر�شاد  للرئا�شة  التابعة  التفتي�س  مت بناًء على تو�شية رئي�س واأع�شاء فريق 

درا�شة  بتقدمي  الإ�شراع  )املدعية(  امل�شروع  مالك  على  ت�شمنت  التي  البيئة  وحماية 

تعد  اأن  املدعية  على  املتوجب  من  كان  باأن  وا�شتطردت  البيئي...اإلخ،  الأثر  لتقييم 

درا�شة تقييم الأثر البيئي بال�شتعانة باملكاتب املعتمدة وتقدميها اإىل الرئا�شة العامة 

املدعى  م�شائلة  باأنه لبد من  واأ�شاف  عليها،  املدعى  مع  العقد  اإبرام  قبل  لالأر�شاد 

عليها كيف قامت بالبدء بتنفيذ العقد قبل احل�شول على الدرا�شة امل�شار اإليها اأعاله؟ 

األي�س ذلك خمالفة للبند )5( من العقد الذي ن�س على اإن مدة تنفيذ العمل هو �شهر 

1427/4/17هـ  بتاريخ  اأنه  واأ�شاف  الالزمة،  الت�شاريح  اإنهاء  بعد  يبداأ  ون�شف 

خاطبت وزارة الدفاع الرئا�شة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة املدعى عليها: )حتر�س 
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اأي م�شاريع حيوية  تنفيذ  البيئة على  العامة لالأر�شاد وحماية  الرئا�شة  الدفاع  وزارة 

وح�شا�شة لها عالقة مبا�شرة بالبيئة على ا�شتدامة تلك امل�شاريع وعدم تعر�شها مل�شاكل 

بيئية م�شتقبلية غري متوقعة وقد ي�شعب حلها اأو ت�شحيحها، الأمر الذي قد يوؤدي اإىل 

التاأثري �شلبًا على امل�شروع ب�شفة عامة وعليه ترى الرئا�شة العامة اأن يتم تقدمي درا�شة 

املدعية  اإىل  بالإيعاز  عليها  املدعى  فقامت  واملوؤهلة،  املعتمدة  املكاتب  اأحد  من  بيئية 

وباإ�شرار ب�شرورة التعاقد مع مكتب )...( ومت توقيع عقد اإعداد درا�شة بيئية بتاريخ 

1427/5/23هـ بل قامت املدعى عليها بدفع )50%( من قيمة العقد اإىل مكتب )...( 

، وميكن للدائرة املوقرة ا�شتدعاء ال�شيد/ )...( لل�شهادة، فلماذا قامت املدعى عليها 

بذلك؟ ورغم ذلك ا�شتمرت املدعى عليها بتنفيذ العقد على الرغم من عدم النتهاء 

العامة لالأر�شاد  الرئا�شة  الدفاع  البيئية؟ ومت توجيه خطاب من وزارة  الدرا�شة  من 

باأن  واأرفق �شورته بهذه املذكرة، م�شيفًا  ال�شدد  للمدعى عليها بهذا  البيئة  وحماية 

املدعى عليها خالفت البند )اأ( من العقد حيث مل تلتزم باملوا�شفات التي ينبغي التقيد 

الت�شميمي  املن�شوب  ح�شب  مرت   )5( بعمق  البحرية  من  قطع  بتنفيذ  تقم  فلم  بها 

من  واملرا�شالت  املخاطبات  جميع  واأن  طويل(  )120م  وبطول  مرت   )6( وبعر�س 

غرامات  فهناك  املدعية  ولي�س  عليها  املدعى  تخاطب  واحلكومية  الر�شمية  اجلهات 

فر�شت على املدعى عليها واأن اأمانة بلدية جدة خاطبت املدعى عليها قبل البدء يف 

ويف  قبل  الأر�شاد  هيئة  فيها  الدوائر احلكومية مبا  مع جميع  بالتن�شيق  العقد  تنفيذ 

اأثناء العمل. ويف جل�شة 1429/8/11هـ قدم املدعى عليه وكالة مذكرة رد فيها على ما 
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اجلهات  اأن  فيها  وجاء  ال�شابقة  اجلل�شة  يف  املقدمة  وكالة  املدعي  مذكرة  يف  ورد 

املذكورة يف العقد فقرة )د( مل تكن على �شبيل املثال واأن ظاهر الن�س يدح�س هذا 

الدعاء، واأ�شاف اأن ما يوؤكد اأن املدعية هي امل�شئولة عن اإخراج ت�شريح هيئة الأر�شاد 

الالزم  الت�شريح  منها  مبوجبه  وتطلب  للهيئة  املوجه  املدعية  خطاب  البيئة  وحماية 

للعمل واأن هذا اخلطاب موؤرخ يف 2006/6/29م املوافق 1427/4/1هـ اأي بعد توقيع 

عقد التفاق بني املتداعيني، ويف ذلك دللة قاطعة اأن املدعية هي امل�شئولة عن اإخراج 

ت�شريح هيئة الأر�شاد، واأ�شاف اأن علم موكلتي املدعى عليها ب�شرورة اإخراج ت�شريح 

هيئة الأر�شاد وحماية البيئة ل يجعلها ملزمة باإخراج هذا الت�شريح مع التاأكيد اأن 

وكيل  اإليه  اأ�شار  ما  اأن  وذكر  الت�شريح  هذا  اإخراج  ب�شرورة  تعلم  ل  عليها  املدعى 

هيئة  ت�شريح  اإخراج  ب�شرورة  املدعية  باإبالغ  عليها  املدعى  قيام  عدم  من  املدعية 

الأر�شاد قبل تنفيذ الأعمال غري �شحيح ويناق�شه علم املدعية اأ�شاًل ب�شرورة اإخراج 

هذا الت�شريح بدليل خطابها ال�شادر يف 1427/4/1هـ املوجه لهيئة الأر�شاد وحماية 

البيئة وتطلب مبوجبه اإ�شدار الت�شريح، واأ�شاف اأي�شًا اأن م�شتند املدعية رقم )1( 

املرفق مبذكرتها املوؤرخة يف 1429/6/5هـ والذي تدعي فيه اإخفاء املدعى عليها العلم 

بيئي هو خطاب من �شنعها و�شادر عنها ول  تقرير  اإعداد  امل�شروع �شرورة  باإيقاف 

ي�شح اأن يكون م�شتندًا حتتج به على موكلتي املدعى عليها، واأما ت�شاوؤل املدعي وكالة 

كيف اأن املدعى عليها عملت قبل احل�شول على درا�شة الأثر البيئي، فاإن املدعى عليها 

عملت بناًء على الت�شاريح املمنوحة من قبل املديرية العامة بحر�س احلدود وترخي�س 
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اأمانة جدة، واأ�شاف وكيل املدعى عليها يف مذكرته اأن مما يدل على اأنها مل تخالف اأي 

بند من بنود العقد قيام املدعية ب�شداد )92%( من قيمة امل�شروع املتفق عليه ودفع 

اأن  على  يدل  مما  باأن  فيه  ذكر  والذي  وكالة  املدعي  ادعاء  على  وكالة  عليه  املدعى 

عليها  املدعى  اأن  البيئة  وحماية  الأر�شاد  هيئة  ت�شريح  اإخراج  عن  م�شئولة  موكلتي 

دفعت )50%( من اأتعاب مكتب )...( ، فذكر باأن �شبب دفع املدعى عليها )50%( من 

الأتعاب امل�شار اإليها ب�شبب اأن املدعى عليها �شوف تاأخذ هذا املبلغ من املدعية ويدل 

على ذلك برقية املدعية رقم )0607030088273( والتي ورد فيها اأن مبلغ الدرا�شة 

املدعى  اإخراج  يف  الثاين  ال�شبب  واأن  املدعية  على  التزام  هو   )...( مبكتب  اخلا�س 

اأن  واأ�شاف  الت�شريح،  باإ�شدار  ومماطلتها  املدعية  تعنت  هو  الت�شريح  لهذا  عليها 

املرفق رقم )4( مبذكرة املدعية وكالة املوؤرخة يف 1429/6/5هـ هو بينة عليها لن�شه 

يلزم  الطبيعة ومل  البيئي على  الأثر  درا�شة  لتقدمي  امل�شروع  قيام مالك  على �شرورة 

املدعى عليها بذلك، واأما توجيه وزارة الدفاع وهيئة حماية البيئة خطاباتها للمدعى 

عليها فالأنها املتواجدة يف موقع مل�شروع، واأما دعوى املدعية اأن املدعى عليها خالفت 

البند رقم )اأ( من العقد وهو اأنها مل تنفيذ احلفر للما�شورة بالأطوال والعمق املتفق 

عليها فهي دعوى غري �شحيحة ويكذبها اأن املدعية �شددت )92%( من قيمة امل�شروع 

اأنها ا�شتلمت ور�شيت بالعمل،  و�شاهدته احلفر والدفن وقامت بال�شداد ويوؤكد ذلك 

واأ�شاف باأن فر�س املخالفة مت يف مواجهة املدعى عليها لأنها من با�شر العمل باملوقع، 

البيئي  الأثر  امل�شروع تقدمي درا�شة  باأن على مالك  املخالفة  باأنه ورد يف �شبط  علمًا 
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املنا�شب لتمديد املوا�شري وطلب اإ�شافة على طلباته ال�شابقة اإلزام املدعية بدفع مبلغ 

)17000( ريال مقابل ما دفعته املدعى عليها ملكتب )...( لدرا�شة الأثر البيئي حيث 

بدفع  املدعية  اإلزام  واأي�شًا  التفاق،  ح�شب  املدعية  عاتق  على  الدرا�شة  اأتعاب  تقع 

الغرامة املفرو�شة على امل�شروع بواقع )ع�شرين األف ريال( واأ�شاف املدعى عليه وكالة 

جل�شة  ويف  القائم.  امل�شروع  من  جزء  هو  املدعية  مع  عليه  املتفق  موكلتي  عمل  باأن 

1429/11/20هـ قدم املدعي وكالة مذكرة رد فيها على ما اأورده املدعى عليه وكالة 

يف مذكرته املقدمة يف اجلل�شة ال�شابقة واأهم ما جاء فيها اأنه ورد يف ت�شريح مكتب 

تن�شيق تنفيذ امل�شاريع باأمانة جدة واملوجه للمدعى عليها �شرورة التن�شيق مع جمموعة 

من الدوائر احلكومية، ومنها التن�شيق مع هيئة الأر�شاد وحماية البيئة قبل ويف اأثناء 

العمل واأنه �شيطبق يف حق املدعى عليها الغرامات يف حال املخالفة، واأنه رغم ذلك 

من  اآخر  خطاب  �شدر  اأنه  كما  املدعية  عن  اخلطاب  هذا  اأخفت  عليها  املدعى  فاإن 

يف   )26912( برقم  امل�شاريع  تن�شيق  اإدارة  من  والقروية  البلدية  ال�شئون  وزارة 

العمل، ثم  وا�شتمرت يف  واأخفت هذا اخلطاب  الأول  يوؤكد اخلطاب  1427/5/25هـ 

العامة  الرئا�شة  اأي�شًا خطاب  اأن �شدر  اإىل  عليها  املدعى  �شدر �شبط خمالفة على 

لالأر�شاد رقم )2111/22/8( يف 1427/7/13هـ بت�شمن خمالفة بيئية مت فر�شها 

على املقاول )املدعى عليها(، وذكر يف اآخر مذكرته باأن جلميع ما ذكر فاإنه يت�شح 

باأن املدعى عليها عملت من دون اكتمال الت�شاريح الالزمة، وطلب اإ�شافة اإىل طلباته 

ال�شابقة اإلزام املدعى عليها بتعوي�س املدعية عن الأ�شرار نتيجة توقف امل�شروع مببلغ 
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بينتها على  الدائرة من املدعية تقدمي  تاأخري وطلبت  )30.000( ريال عن كل يوم 

جل�شة  ويف  الإمهال.  فطلب  معها  املربم  العقد  ملوا�شفات  عليها  املدعى  خمالفة 

1430/2/14هـ ذكر وكيل املدعى عليها باأنه لي�س لديه ما يرد به على مذكرة املدعية 

املقدمة يف اجلل�شة ال�شابقة ويكتفي مبا �شبق له تقدميه، وقدم املدعي وكالة مذكرة 

باأن  اأرفق بها تقرير مكتب )...( الهند�شي وفيه تو�شيح للمخالفات، علمًا  اأنه  ذكر 

املكتب الهند�شي املذكور هو امل�شرف الفني على امل�شروع وقد جاء يف تقريره خمت�شرًا 

الآتي: 1- مل تلتزم املدعى عليها بالبند رقم )اأ( من العقد الذي ين�س على اأن يكون 

بداأ من  قد  كان احلفر  واإن  البحر من )4- 5( مرت،  اإىل  البحرية  عمق احلفر من 

البحرية على من�شوب عمق )4( مرت من الطريق وكان يفرت�س اأن ي�شتمر احلفر مع 

امليول حتى ي�شل اإىل املياه الغزيرة وعلى عمق )5( مرت اإل اأن هذا مل يحدث. 2- مل 

تلتزم املدعى عليها اأي�شًا مبا ن�س عليه يف نف�س البند )اأ( من العقد باأن تكون عر�س 

به املدعى عليها حفرة بعر�س )3( مرت مما  الذي قامت  بينما  اأمتار  احلفرة )6( 

ترتب عليه عدم انتظام العمل يف اأفقية وراأ�شية و�شع املوا�شري داخل احلفرية اإذ كان 

من املفرت�س اأن يتم ترك م�شافة واحد مرت من كل جهة من املا�شورة بحيث حتتاج 

حيز من احلفر قدره )3(مرت. 3- مل تلتزم املدعى عليها يف البند )ب( من العقد 

حيث مل يتم عمل غطاء خارجي من اجل�س ح�شب ما هو من�شو�س عليه يف البند. 

متديد  وهو   )1( رقم  بالبند  املحددة  الطولية  بالأمتار  عليها  املدعى  تلتزم  مل   -4

موا�شري بطول )120( مرت طويل واكتفت بتمديد موا�شري بطول )95( مرت فقط وهذا 
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مياه  لتجديد  كافيًا  الطول  هذا  يعد  مل  وبالتايل  الطبيعة  على  املوجود  املقا�س  هو 

البحرية من البحر الغزير وحماية التوازن البيئي باملنطقة. ويف جل�شة 1430/4/18هـ 

قدم املدعى عليه وكالة مذكرة جاء فيها باأن ما ت�شميه املدعية امل�شرف على امل�شروع 

تعلم عنه  الدعوى ول  العقد املربم بني طريف  ال�شفة يف  له هذه  لي�س  تقريره  وقدم 

املدعى عليها �شيئًا، واأي�شًا غري خمت�س لالإ�شراف على مثل هذه امل�شاريع، اإ�شافة اإىل 

اأن �شداد املدعية ملا يزيد على )90%( من قيمة امل�شروع يوؤكد على اأنها مطلعة على كل 

مرحلة، واأما بالن�شبة اإىل ما اأثاره وكيل املدعية بعدم التزام املدعى عليها بالبند )اأ( 

من العقد اخلا�س بعمق احلفر من )4( اإىل )5( اأمتار فاإن املق�شود بهذا العمق هو 

عمق بداية املا�شورة من عند البحرية ولي�س من ناحية البحر فالعمق من ناحية البحر 

يعتمد على املن�شوب الت�شميمي، وعمق �شطح املياه على ال�شاطئ وظروف املد واجلزر 

واأنه عند بداية امل�شروع كان عمق �شطح املياه عند ال�شاطئ هو )1.5( فقط ولو قامت 

املدعى عليها باحلفر بعمق )4- 5( اأمتار لأدى ذلك اإىل اأن يكون عمق خمرج املا�شورة 

حتت القاع ويف الرمل وهذا غري منطقي، واأما عن عر�س احلفرة فاإن العر�س املذكور 

يق�شد به اأق�شى عر�س، واإن ال�شركة املدعية علمت ووافقت على هذا العر�س بدليل 

باأن  فيه  اأو�شحت  والذي  1427/4/1هـ  بتاريخ  الأر�شاد  هيئة  اإىل  املر�شل  خطابها 

عر�س حدود تك�شري احلائط اخلر�شاين عند املخرج هو )3( اأمتار واأن مقدار البح�س 

اأنه  واأ�شاف  احلفر،  باإعادة  اإل  يت�شح  ول  قطرها  ن�شف  اإىل  ي�شل  املا�شورة  حول 

بالن�شبة اإىل طول املوا�شري فهو تقديري ويعتمد على ظروف املوقع وعلى بعد البحر 
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وحدود �شطح البحر، علمًا باأن �شعر العقد لي�س باملرت الطويل وهذا وا�شح من مقدمة 

العقد واأن املدعية خاطبت هيئة الأر�شاد بخطابها رقم )3/1/160( واملرفق باملذكرة 

اإىل   )50( من  �شيكون  املا�شورة  عمق  باأن  للهيئة  اإعالمها  وفيه  واحد  رقم  كم�شتند 

)70( �شنتيمرت واأنه �شيتم و�شع طرمبة غطا�شة )4( بو�شة ل�شخ املاء، واأن املدعية 

خولت )...( و)...( يف التوقيع على ف�شخ العتماد البنكي و�شرف الدفعات ما يوؤكد 

قدم  1430/6/16هـ  جل�شة  ويف  عليها.  املتفق  ال�شروط  وفق  الأعمال  ا�شتلمت  اأنها 

املدعى عليه مذكرة مكونة من ثالث �شفحات اأرفق بها �شور عدد من امل�شتندات جاء 

يثبت  ل  ريال  األف  ع�شرين  مببلغ  غرامة  عليها  املدعى  موكلتي  دفع  حم�شر  اأن  فيها 

تق�شريها فيما مت التعاقد عليه ول يثبت اأنها هي امل�شئولة عن اإخراج ت�شاريح هيئة 

الأر�شاد ول ملزمة باإعداد درا�شة تقييم الأثر البيئي، واأن م�شلحة الأر�شاد ل تغري من 

باأن  ذكر  كما  عليها،  واملدعى  املدعية  بني  العقد  يف  الواردة  وال�شروط  اللتزامات 

املدعية تخاطب اجلهات احلكومية وتطلب الت�شريح للمدعى عليها بالعمل يف املوقع، 

وكانت اجلهات احلكومية بناًء على ذلك تقوم مبخاطبة املدعى عليها والت�شريح لها 

اأن املدعية خاطبت هيئة الأر�شاد بخطابها رقم )3/160( ملنح  بالعمل ومثال ذلك 

اخلطاب  ون�شبت  عليها  املدعى  مبخاطبة  الهيئة  وقامت  عليها  للمدعى  الت�شريح 

املذكور لها مع اأنه �شادر عن املدعية وذلك بخطاب الهيئة رقم )1347/7/17/8( يف 

هي  احلكومية  اجلهات  وتخاطب  ت�شرع  التي  اجلهة  اأن  يثبت  وهذا  1427/4/17هـ 

مالكة امل�شروع، وكرر دفعه باأن هيئة الأر�شاد كتبت حم�شر املخالفة باأن على املدعية 



374

مالكة امل�شروع اإعداد درا�شة الأثر البيئي، واأ�شاف باأن ال�شريعة الإ�شالمية ذكرت باأن 

على  �شراحة  ين�س  مل  ما  بامل�شئولية  �شخ�س  حتميل  ميكن  ول  الذمة  براءة  الأ�شل 

عن  الدائرة  ا�شتف�شارات  عن  وكالة  عليه  املدعى  واأجاب  امل�شئولية،  بتحمل  التزامه 

تاريخ اإيقافه عن العمل بتاريخ العقد، فذكر باأن تاريخ العقد هو يف 1427/2/18هـ 

وطلبت  التفتي�شية  بجولتها  لالأر�شاد  العامة  الرئا�شة  وقامت  2006/3/18م  املوافق 

يقوم  املوافق 2006/6/28م حتى  العمل يف 1427/6/2هـ  اإيقاف  املدعى عليها  من 

الأعمال كان يف املراحل  اأن وقف  الدرا�شة، ومن ذلك يت�شح  باإعداد  امل�شروع  مالك 

2006/6/21م  بتاريخ  املدعية  خاطبت  عليها  املدعى  باأن  علمًا  للم�شروع،  النهائية 

هذه  �شرف  ومت  الرابعة  الدفعة  من  وجزٍء  الثالثة  الدفعة  ب�شرف  البنك  بتعميد 

حفرت  قد  كانت  لأنها  ذلك  الأعمال  توقف  مل  عليها  املدعى  اأن  واأ�شاف  الدفعات، 

ال�شارع مبوجب ترخي�س من حمافظة جدة مدته )15( يومًا وملزمة باإعادة ال�شارع 

اأن  على  واأكد  كبرية،  غرامات  �شتتحمل  املدعية  فاإن  واإل  املدة  نهاية  قبل  كان  كما 

املدعية كانت تخاطب الدوائر احلكومية لإعطاء املدعى عليها ت�شاريح العمل، واأرفق 

بهذه املذكرة م�شتدًل على ذلك امل�شتند رقم )5(، واأ�شاف باأن علم املدعية ب�شرورة 

هند�شي  مكتب  مع  بالتفاق  وقيامها  2006/5/30م  تاريخ  قبل  البيئة  درا�شة  اإعادة 

بتاريخ 2006/6/18م وعدم ح�شولها على املوافقة اإىل اأن جاءت اجلولة التفتي�شية 

بتاريخ 2006/6/28م مما اأدى اإىل فر�س غرامة مالية على املدعى عليها. ويف جل�شة 

1430/7/20هـ قدم املدعي وكالة مذكرة مكونة من �شبع �شفحات ورد فيها اأن قول 
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املدعى عليه وكالة باأن طول املوا�شري غري حمدد واأنه يعتمد على ظروف املوقع وهذا 

يخالف العقد حيث ورد فيه بالفقرة )اأ( اأن يتم متديد موا�شري بطول )120م طويل( 

واملدعى عليها مل تنفذ �شوى )95( مرت طويل فقط واأن املدعى عليها اعرتفت اأي�شًا 

عن  اإيقافها  رغم  امل�شروع  يف  عملت  باأنها  1430/6/16هـ  يف  املقدمة  مذكرتها  يف 

العمل. ويف جل�شة 1430/10/21هـ قدم املدعى عليه وكالة مذكرة جوابية جاء فيها 

اإيقاف العمل وطلب اإعداد التقرير  اأن املدعية تدعي على اأن موكلتي اأخفت خطاب 

العمل  للمدعية مهند�شني متواجدين طوال فرتة  اإن  البيئي وهذا غري �شحيح حيث 

باملوقع لأن املدعى عليها مل تتعاقد مع املدعية اإل على جزء ب�شيط من كامل امل�شروع 

املخت�شة  للجهة  تقدميه  البيئي مطلوب  التقرير  اأن  تعلم  املدعية  واأن  كما  ال�شياحي 

بتاريخ  البيئي  التقرير  بخ�شو�س  الأر�شاد  هيئة  خاطبت  اأنها  ذلك  على  والدليل 

هذه  ويف  2006/6/28م،  تاريخ  يف  العمل  اإيقاف  خطاب  ورد  بينما  2006/4/29م 

اجلل�شة ذكر املدعي اأ�شالة ووكالة باأنه مل يتح�شل بعد على التقرير البيئي الذي مت 

غري  املدعية  اأن  وذكر   )...( مكتب  على  العثور  ي�شتطع  ومل   )...( مكتب  من  طلبه 

م�شئولة عن اإح�شار هذا التقرير واملدعى عليها هي امل�شئولة عنه، فعقب املدعى عليه 

لأنها هي من  التقرير من مكتب )...(  اإح�شار  امل�شئولة عن  املدعية هي  باأن  وكالة 

تعاقدت معه ويوؤكد ذلك الربقية املقدمة كم�شتند رقم )4( �شفع مذكرة املدعى عليها 

وكان يف جل�شة 1429/8/11هـ، واأ�شاف وكيل املدعى عليها باأن امل�شتند الذي قدمه 

اأذنت  اإن �شريكنا �شركة )...( قد  اليوم املت�شمن قوله  املدعي وكالة يف جل�شة هذا 
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ب�شرف قيمة الأعمال التي نفذتها املدعية واأنه مت ا�شتالمها يف حالة جيدة واأن املدعي 

وكالة ذكر باأن احلقيقة باأن الأعمال غري م�شتلمة وهي بحالة غري جيدة واأن العبارة 

التي وردت كان الهدف منها ال�شتجابة لطلب املدعى عليها با�شتالم دفعاته املالية 

الدائرة من املدعى  املنفذة من املدعية، فطلبت  الأعمال  وطلب ندب خبري لفح�س 

ل�شروط  العقد ومدى مطابقتها  املتبقية من  للمبالغ  ا�شتحقاقه  يثبت  عليه تقدمي ما 

العقد، فذكر باأن موكلته تقت�شر على طلب رف�س الدعوى دون اأي مطالبات اأخرى، 

فاأفهمت الدائرة الأطراف بقفل باب املرافعة وحجزها للدرا�شة للنطق باحلكم.

املدعى  مع  تعاقدت  اأنها  اأ�شا�س  على  دعواها  اأ�ش�شت  قد  بالوكالة  املدعية  اإن  وحيث 

عليها على مقاولة تركيب ما�شورتني لتو�شيل مياه البحر اإىل م�شروعها وفق موا�شفات 

مو�شحة يف العقد، وقدمت لإثبات دعواها جمموعة من الأدلة منها ما يتعلق بادعائها 

اإخراج بع�س الت�شاريح الالزمة الغري من�شو�س عليها  يف تق�شري املدعى عليها يف 

يف العقد بدعوى اأن ما مت ذكره يف العقد من اأنواع الت�شاريح كان على �شبيل املثال 

ل احل�شر واأن املدعى عليها ق�شرت يف اإخراج هذه الت�شاريح مما ت�شبب يف توقف 

اإن�شاء امل�شروع فرتتب عليه الإ�شرار باملدعية وا�شتدل املدعي وكالة على ذلك بالفقرة 

)د( من العقد واأما ال�شق الثاين من الدعوى فيتعلق بادعائه اأن املدعى عليه ق�شر يف 

تنفيذ موا�شفات العقد واأنه نفذ امل�شروع مبا هو اأدنى من املوا�شفات املطلوبة من حيث 
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عر�س احلفر وعمقه وا�شتدل على ذلك ب�شروط العقد التي اأو�شحت موا�شفات الإن�شاء، 

فاأما ما تدعيه املدعية بتق�شري املدعى عليها باإخراج ت�شاريح غري من�شو�س عليها يف 

العقد وبالأخ�س بالفقرة )د( من العقد فاإن الدائرة ل ترى �شحة ما ذهبت اإليه وكيل 

املدعية من اأن ما مت ذكره من اجلهات املرتبطة ت�شاريحها بهذا امل�شروع على �شبيل 

املثال ل احل�شر، اإذ ل يوجد ولو قرينة تدل على �شحة ادعاء املدعية يف هذا اجلانب، 

بل واإن املدعية قد �شرحت يف برقيتها املر�شلة للمدعى عليها بتاريخ 1426/1/6هـ 

املوؤرخة يف 1429/8/11هـ كم�شتند رقم  املرفقة �شورتها �شفع مذكرة املدعى عليه 

�شرعت يف  واأنها  بل  التزاماتها،  يقع حتت  باأنه  املدعية  فيه  والذي �شرحت   )1/4(

اإخراج هذا الت�شريح وخاطبت هيئة الأر�شاد وحماية البيئة بتاريخ 2006/4/29م 

تو�شح لها املوا�شفات املقدمة لعمل املا�شورتني وتطلب اإعطائها ت�شريحًا بذلك وهذا 

كله يوؤيد �شحة دفع املدعى عليها يف هذا اجلانب، اإ�شافة اإىل اأن املدعية قد �شلمت 

املدعى عليها ما يزيد على )90%( من كامل قيمة العقد واأنها اأعطت اإ�شعارًا للبنك 

تفيد فيه اأن املدعى عليها نفذت امل�شروع ب�شكل جيد، ولو كانت جميع الت�شاريح من 

م�شئولية املدعى عليها اأو اأنها مل تنفذ الأعمال ح�شب العقد ملا ا�شتلمت من املدعية 

هذه الن�شبة الكبرية من قيمة امل�شروع، ل�شيما وقد تعاقدت املدعية مع مكتب املهند�س 

)...( على عمل درا�شة الآثار البيئية املوؤرخ يف 1427/5/23هـ واملرفق �شورته �شفع 

مذكرة املدعية املوؤرخة يف  عر�س احلفرة وعمقها يف العقد، اإل اأنه وبعد �شري العمل 

فاإنه من الوا�شح اأن املدعية قبلت املوا�شفات التي نفذتها املدعى عليها، ويدل على 
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ذلك اأن املدعية وكالة وبالتحديد يف اجلل�شة ما قبل الأخرية اأقر وكيلها باأن �شريك 

موكلته املفو�س اأذنت ب�شرف الدفعات وزودت البنك بخطاب تفيد فيه اأنه مت تنفيذ 

الأعمال ب�شكل جيد واأذنت للبنك بت�شليم الدفعات للمدعى عليها وهذا وا�شح بخطاب 

�شريك املدعية جمموعة )...( املوجه للبنك العربي ل�شرف الدفعات حيث مت التنفيذ 

ح�شب املوا�شفات املقبولة منها وهو امل�شتند رقم )2( �شفع مذكرة املدعى عليها وكالة 

املوؤرخة يف 1430/10/21هـ ويوؤكد ذلك ما ذكرته املدعية يف خطابها املوجه لهيئة 

الأر�شاد برقم )3/1/160( واملوؤرخ يف 2006/4/29م �شورته مقدمة كم�شتند رقم 

)4( �شفع مذكرة املدعى عليها املوؤرخة يف 1430/10/21هـ، وهذا يوؤكد اأن املدعية 

تنازلت عن املوا�شفات امل�شروطة يف العقد وقبلت بالأعمال املنفذة من املدعية، واأن 

ما دفعت به املدعى عليها يعد دفعًا �شحيحًا عندما ذكر وكيلها باأن املدعى عليها كانت 

تعمل يف جزء من امل�شروع ل يزيد عن عمل توريد وتركيب هذه املوا�شري، واأن ت�شريح 

هيئة الأر�شاد يخ�س كامل امل�شروع ولي�س فقط م�شروع املوا�شري، وبذلك فاإنه ل يكون 

لطلب املدعية ندب خبري لفح�س الأعمال ما يجعله مقبوًل. وحيث اإن املدعية عجزت 

عن اإثبات �شحة دعواها ومل ي�شل ما قدمته طوال مراحل املرافعة اإىل اأن يكون بينة 

�شحيحة توؤيد مطالبتها يف مواجهة املدعى عليها، وحيث اإن املدعى عليها تبقى لها 

مبلغ من اإجمايل قيمة امل�شروع ومل ت�شتلمه، فطلبت الدائرة من وكيلها تقدمي ما يثبت 

اأحقيتها يف ا�شتالم املبلغ املتبقي من عقد املقاولة، فاقت�شر وكيلها يف مطالبته على 

طلبه برف�س الدعوى.
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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 االبتدائية 1/1668/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 117/د/جت/4لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 7824/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 347/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة  1432/4/17هـ

–اإ�ضقاط عري�ضة  الغيابي  احلكم  على  – اعرتا�س  غيابي  – حكم  مقاولة  عقد 

االعرتا�س.  

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليه بدفع قيمة تكلفة الأعمال ح�شب العقد املربم 

بينهما- عدم ح�شور املدعى عليه اأو من ميثله رغم ثبوت تبليغه مبوعد اجلل�شة- طلب 

بدفع  عليه  املدعى  باإلزام  الدائرة  حكم  �شدور   - غيابيًا  الدعوى  يف  ال�شري  املدعي 

القيمة  للمدعي- اعرتا�س املدعى عليه على احلكم يف املدة النظامية وعدم ح�شوره 

اإىل املحكمة يف اليوم املحدد لنظر اعرتا�شه ومل يثبت اأن تاأخره لعذر �شرعي- موؤدى 

ذلك: اإ�شقاط عري�شة العرتا�س والإبقاء على احلكم الغيابي.

املادة )534( من نظام املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )32( بتاريخ 

1350/1/15هـ .
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تتلخ�س وقائع هذه الق�شية يف اأنه بتاريخ 1430/6/1هـ تقدم املدعي )...( بالئحة 

ل�شالح  برج  باإن�شاء  قامت  وقد  بالباطن،  مقاول  هي  موؤ�ش�شته  اأن  فيها  ذكر  دعوى 

موؤ�ش�شة )...( ح�شب العقد املوقع بينهم واملوؤرخ يف 2008/12/14م، وموؤ�ش�شة )...(

مقاول بالباطن ل�شركة )...( - املقاول الرئي�شي ل�شركة الت�شالت ال�شعودية- ومل 

يتم عمل عقد بني )...( وبني �شركة )...( ، واإمنا على وعد بالدفع عند ا�شتالم املبلغ 

من �شركة الت�شالت، واأن موؤ�ش�شته هي التي دفعت مبالغ التكلفة لبناء الربج ح�شب 

اإ�شافة اإىل خم�شة  األف ريال،  العقد وح�شب الفواتري الأ�شلية والبالغة مائة و�شبعني 

لئحة  وختم  مرفقة-.  فاتورة-  مبوجب  العقد  خارج  الربج  �شالمل  قيمة  ريال  اآلف 

دعواه بطلب احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يدفع املبلغ املدعى به واملقدر مبائة وخم�شة 

و�شبعني األف ريال.وباإحالة الق�شية للدائرة با�شرت نظرها وفق ما هو مو�شح مبح�شر 

ال�شبط وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 1430/11/1هـ والتي ح�شرها املدعي اأ�شالة 

فيما تخلف املدعى عليه اأو من ميثله عن احل�شور رغم الكتابة له عن طريق الديوان 

اإبالغ  احلا�شر  وطلب  عدمه،  من  عليه  املدعى  تبلغ  يفيد  ما  للدائرة  يرد  مل  اأنه  اإل 

املدعى عليه عن طريقه مناولة.وبجل�شة يوم الثالثاء 1430/11/9هـ ح�شرها املدعي 

اأ�شالة فيما تخلف املدعى عليه اأو من ميثله عن احل�شور وقدم احلا�شر خطاب التبليغ 

مبوعد اجلل�شة موقعًا عليه من قبل �شاهدين بتبليغ من ميثل املدعى عليه مبوعد هذه 
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اجلل�شة، وطلب املدعي ال�شري يف هذه الدعوى غيابيًا، وذكر اأن القيمة الإجمالية للعمل 

قيمة  ريال متثل  اآلف  اإىل خم�شة  اإ�شافة  ريال  األف  و�شبعون  مائة  الدعوى هو  حمل 

اأ�شدرت  اجلل�شة  هذه  ويف  مرفقة،  فاتورة  مبوجب  العقد  خارج  وردت  الربج  �شالمل 

الدائرة حكمها الغيابي رقم )275/د/جت/4 لعام 1430هـ( القا�شي باإلزام املدعى 

عليه باأن يدفع للمدعي مبلغ مائة وخم�شة و�شبعني األف ريال، وذلك بناء على اأ�شباب 

حا�شلها اأن املدعي يطالب باإلزام املدعى عليه باأن يدفع مبلغ مائة وخم�شة و�شبعني 

األف ريال، والذي ذكر اأنه تكلفة بناء برج ات�شالت ح�شب العقد املوقع بينهم، واأنه مل 

يح�شر املدعى عليه اأو من ميثله – وفق ما تقدم بيانه- واأن املادة )527( من نظام 

املحكمة التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )23( بتاريخ 1430/1/15هـ تن�س 

على اأنه )اإذا كان املمتنع عن احل�شور هو املدعى عليه فيطلب املدعي اأن تقرر املحكمة 

روؤية الدعوى غيابيًا، وبعد الثبوت حتكم املحكمة مبقت�شى ذلك حكمًا معلقًا على نكول 

املدعى عليه عند وقوع العرتا�س( واأن املدعي طلب ال�شري يف الدعوى غيابيًا واحلكم 

له مببلغ مائة وخم�شة و�شبعني األف ريال، والتي متثل قيمة اإن�شاء وتنفيذ برج ات�شالت 

ال�شالمل  وفاتورة  عليه  املدعى  مع  املوقع  التفاق  عقد  مبوجب  وذلك  عليه،  للمدعى 

وا�شتالم �شركة الت�شالت للربج- حمل الدعوى- واأن هذا العقد وهذه الفاتورة تعد 

لإثبات  اأو من ميثله  عليه  املدعى  واإن عدم ح�شور  املدعي  دعوى  لإثبات  كافية  بينة 

واإقرارًا �شمنيًا  نكوًل عن اجلواب  يعد  اأي دفع  اإبداء  اأو  اللتزام  التخال�س من هذا 

مب�شمون هذه الدعوى ب�شند ما قدم يف اإثباتها.ويف املدة املحددة نظامًا قدم املدعى 
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عليه لئحة اعرتا�شية على احلكم الغيابي- امل�شار اإليه اأعاله- فجرى حتديد جل�شات 

للنظر يف اعرتا�شه. وبجل�شة هذا اليوم ال�شبت 1431/8/12هـ ح�شر املدعي اأ�شالة 

اأو من ميثله رغم تبلغ وكيله ال�شرعي مبوعد  يف حني تبني عدم ح�شور املدعى عليه 

هذه اجلل�شة وتوقيعه على ذلك.

األف  و�شبعني  مائة وخم�شة  املدعي يطالب مببلغ  اإن  بيانه، وحيث  �شبق  ما  بناًء على 

تبلغه  رغم  ميثله  من  اأو  عليه  املدعى  يح�شر  مل  وحيث  بيانه-  تقدم  ما  وفق  ريال- 

مبوعد اجلل�شة املحددة- وفق ما تقدم- وحيث ن�شت املادة )534( من نظام املحكمة 

التجارية على اأنه )اإذا قدم املحكوم عليه اعرتا�شه داخل املدة القانونية ومل يح�شر 

نا�شئًا عن عذر �شرعي حتكم املحكمة  تاأخره  املعني، ومل يكن  اليوم  اإىل املحكمة يف 

باإ�شقاط عري�شة اعرتا�شه ول يقبل له اعرتا�س مرة ثانية بل يبقى له حق التميز(، 

فاإن الدائرة تنتهي اإىل احلكم باإ�شقاط عري�شة اعرتا�س املدعى عليه والإبقاء على 

احلكم الغيابي.

لذلك حكمت الدائرة:باإ�ضقاط عري�ضة اعرتا�س املدعى عليه، واالإبقاء على احلكم 

الغيابي رقم )275/د/جت4 لعام 1430هـ( القا�ضي باإلزام املدعى عليه )...( �ضاحب 

و�ضبعني  مائة وخم�ضة  مبلغ   )...( للمدعي  يدفع  باأن  للمقاوالت-   )...( موؤ�ض�ضة 

األف ريال ويبقى للمدعى عليه حق التمييز. 

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 االبتدائية 470/ 7/ ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 4/د/ جت/7 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 1890/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 514/ اإ�س/7 لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/6هـ

عقد مقاولة - مقاولة من الباطن– �ضورة عقد – طعن بالتزوير – عرف – اإقرار 

التابع – �ضلطة املحكمة يف تقدير امل�ضتند.

قام  التي  الإ�شافية  الأعمال  تنفيذ  مقابل  بدفع  عليها  املدعى  اإلزام  املدعي  مطالبة 

والطعن  املدعي  املقدم من  للعقد  املدعى عليه  اإنكار  بينهما.  املربم  للعقد  بها طبقًا 

بتزويره – اطالع الدائرة على �شورة العقد املقدم من املدعي وظهور عدم �شالمته من 

الإ�شافة والزيادة باإ�شافة عبارتني مرتفعتني عن ال�شطر مما يظهر معه التباين بني 

ما اأ�شيف وما هو مدون حقيقة – اإ�شافة مبالغ يف �شلب العقد غري ما هو حمدد فيه 

تخالف العرف ال�شائد يف العقود التجارية اجلاري بح�شرها مببلغ حمدد – اعتذار 

اأ�شله لإحالته لالأدلة اجلنائية لفح�س  املدعي بفقد العقد بعد طلب الدائرة تقدمي 

التزوير – رجحان اإفادة املدعى عليه باأن العقدين املوقعني من مهند�س م�شروعات 

املدعية املقدم اأ�شلهما للدائرة هما اللذان يحكمان العالقة بينه وبني املدعي– اإقرار 

مهند�س املدعية ب�شحة توقيعه على العقدين، وعدم �شحة دفعه باأنهما جمرد متهيد 

للتعاقد؛ لأن العادة مل جتر بذلك، ول �شيما اأنهما ت�شمنا التزامات متبادلة – ثبوت 

ا�شتالم مهند�س املدعية نيابة عنها عددًا من امل�شتندات واأذونات ال�شرف وال�شيكات 
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اخلا�شة بامل�شروع بني الطرفني يظهر معه عدم �شحة ادعاء املدعية باأن املهند�س مل 

يكن مفو�شًا منها بالتوقيع على العقدين، مما يدل ظاهرًا على ر�شا املدعية واإذنها 

له بالتوقيع – عدم تقدمي املدعية بينة �شاملة من الطعن ورف�شها ميني املدعى عليها 

– قول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم للكندي )األك بينة؟( قال ل قال: )فلك ميينه( 

فقال يا ر�شول اهلل الرجل فاجر ل يبايل ما حلف ولي�س يتورع من �شيء، فقال )لي�س 

– رف�س الدعوى، والتو�شية بالتحقيق مع املدعي  – موؤدى ذلك  اإل ذلك(  لك منه 

واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لتقدميه �شورة عقد مزور مطابق على اأ�شله من 

قبل الدائرة.

تتلخ�س وقائع هذه الق�شية ح�شبما يتبني من مطالعة اأوراقها بالقدر الالزم لإ�شدار 

هذا احلكم فيها باأن املدعية تقدمت لهذه املحكمة بالئحة دعوى تطالب فيها باإلزام 

باأن تدفع لها مبلغًا قدره )مليون و�شتمائة  املدعى عليها / موؤ�ش�شة )...(للمقاولت 

م�شروع  يف  باملواد  عظم  مباين  ثمانية  اأعمال  تنفيذ  مقابل  1،600.000ريال  األف( 

جل�شة  يف  نظرها  با�شرت  الدائرة  اإىل  الق�شية  وباإحالة  بربيدة.  الوطني  احلر�س 

 )...( املدين  ال�شجل  حامل   )...( املدعي/  ح�شر  وفيها  1430/5/10هـ  الثالثاء 

اأ�شالة عن نف�شه ووكالة عن بقية ال�شركاء مبوجب الوكالة ال�شادرة من كتابة عدل 

بريدة الثانية رقم )41222( بتاريخ 1427/7/23هـ، وتبني عدم ح�شور املدعى عليها 
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اأو من ميثلها �شرعًا رغم تبليغها باخلطاب امل�شلم مناولة عن طريق املدعي، وقد قدم 

املدعي منوذج اإثبات التبليغ املوؤرخ يف 5/3/ 1430هـ، املثبت فيه توقيع )...( والذي 

اأ�شري فيه اإىل اأنه مدير ال�شركة ومل يت�شمن هذا التبليغ اأي �شهود وقد راأت الدائرة 

اإعادة اإبالغ املدعى عليها عن طريق ال�شرطة، ويف جل�شة الأحد 1430/6/21هـ ح�شر 

املدعي اأ�شالة ووكالة )...( كما ح�شر حل�شوره وكيل املدعى عليها/ )...( مبوجب 

الوكالة ال�شادرة من كتابة عدل بريدة الثانية رقم )25055( بتاريخ 1430/5/29هـ، 

وجرى �شوؤال املدعي عن دعواه فذكر اأنها ل تخرج عما ورد يف لئحة الدعوى املقدمة 

 )...( موؤ�ش�شة  عليها/  املدعى  باإلزام  فيها  اأطالب  والتي  اجلل�شة  هذه  يف  للدائرة 

للمقاولت باأن تدفع لنا مبلغًا قدره )مليون و�شتمائة األف( ريال )1،600.000( ريال 

مقابل تنفيذ اأعمال ثمانية مباين عظم باملواد يف موقع احلر�س الوطني بربيدة. وقد 

�شلمت �شورة من لئحة الدعوى لوكيل املدعى عليها الذي رغب بتزويده بالعقد الذي 

ن�شاأت عنه هذه الق�شية. هذا وقد طلبت الدائرة من املدعي اأ�شالة ووكالة تقدمي اأ�شل 

املدعى عليها  بينهم وبني  والعقد املربم  ال�شركة  تاأ�شي�س  اإىل عقد  بالإ�شافة  الوكالة 

فا�شتعد بذلك. ويف جل�شة ال�شبت 1430/6/27هـ تبني عدم ح�شور املدعى عليها اأو 

من ميثلها �شرعًا رغم توقيع وكيلها يف حم�شر اجلل�شة ال�شابقة على العلم مبوعد هذه 

اإليها يف اجلل�شة ال�شابقة،  اأ�شل الوكالة امل�شار  اأ�شالة ووكالة  اجلل�شة، وقدم املدعي 

كما قدم �شورة من تعديل عقد تاأ�شي�س ال�شركة املدعية والذي تبني من خالله اأن من 

الدعوى، كما  الق�شاء هو مديرها/ )...( وهو احلا�شر يف هذه  اأمام  ال�شركة  ميثل 
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قدم �شورة من العقد املربم بني طريف الدعوى واملوؤرخ يف 1428/11/10هـ وقد طلب 

لكونه  ال�شفر  من  عليه  املدعى  قرار مينع  اإ�شدار  الدائرة  من  ووكالة  اأ�شالة  املدعي 

الثالثاء  جل�شة  ويف  لذلك.  الالزمة  الكفالة  بتقدمي  وا�شتعد  اأجنبيًا  م�شتثمرًا 

1430/7/28هـ جرى ت�شليم وكيل املدعى عليها �شورة من العقد املربم بني الطرفني 

بناًء  الدعوى  على  رده  يقدم  باأن  الدائرة  واأفهمته  1428/11/10هـ  بتاريخ  واملوؤرخ 

علىما مت تقدميه من املدعية يف هذه اجلل�شة ويف اجلل�شة ال�شابقة على اأن يكون رده 

الثالثاء 1430/8/20هـ، تبني عدم ح�شور املدعى  وا�شحًا فوعد بذلك. ويف جل�شة 

عليه اأو من ميثله �شرعًا رغم توقيع وكيله يف حم�شر اجلل�شة ال�شابقة على العلم مبوعد 

هذه اجلل�شة وتعهده بالرد على دعوى املدعي. ويف جل�شة الأربعاء 1430/9/5هـ اأكد 

املدعي اأنه يطالب املدعى عليها مببلغ قدره )مليون و�شتمائة األف( ريال )1،600،000( 

العقد  اأعمال  من  تبقى  ما  اإىل  بالإ�شافة  الإ�شافية  الأعمال  تنفيذ  قيمة  ميثل  ريال 

قيمة  فيها  اأو�شح  �شفحتني  من  مذكرة  عليها  املدعى  وكيل  قدم  وقد  هذا  الأ�شلي، 

املبالغ امل�شلمة للمدعية واأنه مل يتبق لدى موكلته �شوى مبلغ )ت�شعة و�شتني األفًا ومائة 

يف  عليها  رده  لإعداد  منه  �شورة  للمدعي  �شلم  وقد  ريال   )69.109( ريال  وت�شعة( 

اجلل�شة القادمة. ويف جل�شة الأحد 1430/10/29هـ ذكر املدعي اأنه قبل اإثارة اأي دفع 

وقبول اأي مذكرة لبد اأن تبني املدعى عليها موقفها من الدعوى وكذلك اأن تقر بالعقود 

املربمة بني الطرفني التي تت�شمن تنفيذ الأعمال الإ�شافية، واأما م�شاألة ال�شدادات اأو 

املبالغ املتبقية فياأتي بحثها بعد ذلك، وبعر�س ذلك على املدعى عليه وكالة ذكر اأن 
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لأجل  واحدة  ن�شخة  ومن  ب�شكل �شوري  كتب  قد  واأنه يف احلقيقة  العقد غري �شحيح 

تقدميه من قبل املدعية للجهات احلكومية للح�شول على ت�شنيف املقاولني كما ذكر 

ذلك املهند�س )...( الذي يعمل لدى املدعية وكان هو الذي ميثلها يف التعاقد معنا يف 

اأ�شالة  عليه  املدعى  اأفاد  وقد  والت�شليم،  وال�شتالم  الإ�شراف  على  والعمل  امل�شروع 

العقد  هذا  ب�شياغة  قام  من  هو  اأنه   ).................( رقم  الإقامة  حامل   )...(

ح�شب طلب املهند�س/ )...( الذي اأفاده اأن املدعي قد طلب جمع العقود يف عقد واحد 

بنف�س الأ�شعار وبنف�س ال�شيغ لتقدميه اإىل الت�شنيف، وذكر اأنه قام ب�شياغته ومتت 

الكتابة على الأ�شل من قبل املهند�س/ )...( اأنه مت العقد لتقدميه اإىل الت�شنيف وهو 

ممهور بتوقيعه كما هو وا�شح للدائرة من خالل ال�شورة املقدمة اإليها، كما اأكد اأن 

الأعمال التي اأ�شري اإليها يف هذا العقد الذي يقول ب�شوريته اأنها م�شافة على العقد 

الأ�شلي الذي مت توقيعي عليه وهو يدل على اأنه قد تعر�س للتزوير، لذا اأطالب باإحالته 

اإىل اجلهات املخت�شة، فعقب املدعي اأنه يوؤكد على ثبوت العقد واأنه هو من يحتاج اإىل 

اإثباته من قبل الق�شاء بعد ذلك يتم النظر يف اجلوانب الأخرى من غرامات تاأخري اأو 

�شرورة  على  وكالة  عليه  املدعى  اأكد  كما  غريه،  اأو  اأعمال  تكملة  اأو  العمل  يف  عيوب 

ح�شور املهند�س/ )...( ل�شوؤاله عن بنود العقد لأنه هو الذي كان يواجههم يف العمل 

وميثل املدعية، وقد عقب املدعي باأن العقد �شحيح لأنه �شادر على مطبوعاته وموقع 

منه، وخمتوم بختم املوؤ�ش�شة، ولأنه هو الذي قام ب�شم امل�شروع كاماًل حيث اإن العقود 

التي بحوزته تت�شمن تنفيذ خم�شة مباٍن بينما الذي مت التعاقد عليه هو ثمانية مباٍن 
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اأما بالن�شبة ملا ذكره املدعى عليه  ح�شب العقد املقدم منا للدائرة مو�شع اخلالف، 

هو  واإمنا  �شحيح  غري  فاإنه  ميثلنا  الذي  هو  واأنه   )...( املهند�س  بخ�شو�س  اأ�شالة 

عليه  املدعى  كان  اإن  املدعي  ن�شاأل  ثم  العمل،  على  بالإ�شراف  يقوم  مهند�س  جمرد 

اأ�شالة يقول باأن العقد املقدم �شوري ويزيد على ذلك باأنه تعر�س للتزوير فاأين العقود 

ال�شحيحة اإذًا؟ لأن العقود التي قدمها املدعى عليه ويدعي اأنها هي ال�شحيحة فيها 

مالحظتان: 1- اأنها ل ت�شمل اإل جزءًا من املباين وهي خم�شة مباٍن بينما جمموعها 

ثمانية، 2- اأنها بتوقيع املهند�س/ )...(  وهو غري مفو�س بالتوقيع على العقود، فعقب 

وهذه  مباين  بخم�شة  فقط  عقدان  هما  ال�شحيحة  العقود  باأن  اأ�شالة  عليه  املدعى 

تنفيذ  تت�شمن   )...( بتوقيع  الطرفني  من  وخمتومة  موقعة  للدائرة  اأقدمها  �شورة 

خم�شة مباٍن اأما الثالثة مباين الأخرى فقد مت اإ�شافتها بعد البدء يف العمل قريبًا من 

انتهائه، اأما بخ�شو�س توقيع املهند�س )...( وادعاء املدعي باأنه غري مفو�س، وحيث 

اأنه مزور. ويف جل�شة  يدل على  الذي  الأمر  ال�شركة  قبل  توقيعه وختمه من  فعاًل  مت 

الطرفني  من  املوقع  العقد  اأ�شل  املدعي  من  الدائرة  طلبت  1430/12/26هـ  الأحد 

بتاريخ 1428/11/10هـ املوافق 2007/11/20م وامل�شار فيه اإىل ال�شعر الإ�شايف وهو 

اأ�شبوع من تاريخ هذه  )ثمانون( ريال )80(ريال لكل مرت مربع. ويكون ذلك خالل 

اجلل�شة. ويف جل�شة الأحد 1431/2/0هـ �شاألت الدائرة املدعي عن اأ�شل العقد املوقع 

من الطرفني بتاريخ 1428/11/10هـ املوافق 2007/11/20م وامل�شار فيه اإىل اإ�شافة 

�شعر )ثمانني( ريال )80( ريال لكل مرت مربع لعملية حفر وتر�شي�س املوقع، ومعاجلة 



391

النمل الأبي�س مع ال�شركة املعتمدة من احلر�س الوطني والذي ا�شتعد باإح�شاره خالل 

اأ�شبوع من تاريخ نهاية اجلل�شة ال�شابقة، فذكر اأنه يطلب مزيد اأجل للبحث عن اأ�شل 

العقد فوجهته الدائرة اإىل �شرعة اإح�شاره وذلك لعر�شه على اجلهة املخت�شة لأنه هو 

املدعى  تبني عدم ح�شور  الثنني 1431/2/24هـ  الدعوى. ويف جل�شة  بينته يف هذه 

عليه ول من ميثله اإل اأن املدعي وكالة / )...( حامل ال�شجل املدين رقم )............( 

تاريخ  و   )8964( رقم  الثانية  بريدة  عدل  كتابة  من  ال�شادرة  الوكالة  مبوجب 

1431/2/23هـ ذكر اأن وكيل املدعى عليها قد ح�شر ولكنه غادر ب�شبب تاأخري عقد 

العقد  اأ�شل  على  العثور  يتم  مل  اأنه  اأ�شلها  مذكرة  املدعي  وكيل  وقدم  هذا  اجلل�شة، 

والذي �شبق اأن طلبته الدائرة من موكله. ويف جل�شة الثالثاء 1431/3/30هـ تبني عدم 

وذلك  )...( مبوعد هذه اجلل�شة  وكيلها/  علم  عليها رغم  املدعى  ح�شور من ميثل 

ت�شليمه  بتاريخ 1431/2/23هـ حيث جرى  رقم 46/ب  الإبالغ  على منوذج  بتوقيعه 

وكيل  الدائرة  �شاألت  وقد  ال�شابقة،  اجلل�شة  يف  املقدم  املدعية  وكيل  رد  من  �شورة 

املدعية/ )...( حامل ال�شجل املدين رقم )..............( مبوجب الوكالة ال�شادرة 

من كتابة عدل بريدة الثانية رقم )15617( بتاريخ 1431/3/29هـ عن البينات التي 

يقدمها  �شوف  الذي  اأن  فذكر  ال�شابقة،  اجلل�شة  يف  املقدمة  مذكرته  يف  اإليها  اأ�شار 

للدائرة هو املدعي اأ�شالة وهو م�شافر حاليًا خارج اململكة و�شوف يقدمها يف اجلل�شة 

�شفحة  من  مذكرة  عليه  املدعى  قدم  1431/5/20هـ  الثالثاء  جل�شة  ويف  القادمة. 

واحدة اأو�شح فيها اأن العقد من ن�شخة واحدة فقط حيث اإن املدعي طلب هذا العقد 
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للت�شنيف، ثم اأقدم على تزويره وتقدميه اإىل الدائرة علمًا اأنه ل توجد ن�شخة ثانية 

وطلب ح�شور املهند�س )...( ل�شماع �شهادته حول الزيادات التي اأجريت على العقد، 

ال�شجل املدين رقم )...............( مبوجب  كما قدم وكيل املدعية/ )...( حامل 

الوكالة ال�شادرة من كتابة عدل بريدة الثانية رقم )2849( بتاريخ 1431/1/18هـ 

العقد تثبت �شحة دعواه وهي  اأن لديه بينات غري  اأو�شح فيها  مذكرة من �شفحتني 

اإقرار املدعى عليها باأ�شل التعاقد كما اأنه لي�س لدى املدعى عليها عقد اآخر غري هذا 

العقد امل�شتمل على الزيادات، ثم اإن املدعى عليها طعنت يف العقد لي�س من جهة ما 

تدعيه من الإ�شافة واإمنا على اأنه عقد �شوري واإذا كان �شوريًا فاأين العقد الأ�شلي 

ال�شحيح؟ هذا وقد طلبت الدائرة من املدعى عليه تقدمي اأ�شول العقود التي يذكر 

اأنها حتكم العالقة بني الطرفني. ويف جل�شة الأحد 1431/5/25هـ قدم املدعى عليه 

اأ�شلي العقدين املوؤرخني يف 1428/11/10هـ املوافق 2007/11/20م واللذين ت�شمن 

الأول منها تنفيذ مبنيني وت�شمن الثاين تنفيذ عدد ثالثة مباٍن وقد ذكر املدعى عليه 

اأن هذين العقدين هما اللذان يحكمان العالقة بينهما ولي�س هناك اأي عقد غريهما، 

واأما فيما يتعلق ببقية املباين الثمانية وهي ثالثة مباٍن فقد جرى التعاقد عليها �شفويًا 

على اأن يكون املتبع يف التنفيذ هو ما ن�س عليه العقدان امل�شار اإليهما اأعاله واأما العقد 

الذي تدعي به املدعية املت�شمن تنفيذ ثمانية مباٍن فقد جرى توقيعه من قبلنا ومن 

قبل  للت�شنيف من  لتقدميه  للمباين  �شاماًل  يكون عقدًا  اأن  اأ�شا�س  املدعية على  قبل 

املدعية واأقدم للدائرة م�شروع هذا العقد وعليه توقيع اأ�شلي ملهند�س املدعية/ )...( 
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وقد اأو�شح اإزاء هذا التوقيع اأنه مت عمل هذا العقد لتقدميه اإىل الت�شنيف وبناًء عليه 

جرى ت�شليمه ن�شخة موقعة من هذا العقد لتقدميها اإىل الت�شنيف، علمًا اأنها مل تكن 

م�شتملة علىالزيادات التي تدعي بها املدعية، كما اأن امل�شتخل�شات التي مت �شرفها 

للدائرة  وقدم  املدعية  بها  تدعي  التي  الزيادات  على  م�شتماًل  يكن  العقد مل  توؤكداأن 

املقاولني يف  العرف اجلاري بني  يوؤكد ذلك  كما  امل�شتخل�شات،  اأحد هذه  �شورة من 

اأ�شعار مثل هذه الأعمال التي ت�شمنها العقد، وجرى مطابقة هذه الأ�شول على �شورها 

واأعيدت الأ�شول اإىل املدعى عليها. كما قدم املدعى عليه مذكرة من �شفحة واحدة 

ي�شلم من  املدعية مل  املقدم من  العقد  اأن  اإليه من  اأ�شار  واأن  �شبق  اأكد فيها على ما 

التحريف والتزوير. وقد �شلم لوكيل املدعية �شورة منها وباطالعه عليها طلب اإمهاله 

يف الرد. هذا وقد طلبت الدائرة من وكيل املدعية اإبالغ املهند�س )...( باحل�شور يف 

جل�شة  ويف  ال�شاأن.  بهذا  لل�شركة  خطاب  توجيه  وطلب  بذلك  فوعد  القادمة  اجلل�شة 

اأن  اأو�شح فيها  الثنني 1431/7/2هـ قدم املدعي وكالة مذكرة مكونة من �شفحتني 

املهند�س/ )...( مل يكن مفو�شًا بالتوقيع اأو ال�شتالم اأو الت�شليم نيابة عن ال�شركة، 

كما اأن العقود املقدمة من املدعى عليها والتي تفيد اأنها هي العقود ال�شحيحة مطعون 

وقد  املباين، هذا  كل  على  م�شتملة  ال�شركة وغري  توقيع �شاحب  ل حتمل  كونها  فيها 

�شلمت �شورة منها لوكيل املدعى عليه الذي طلب اأجاًل للرد. كما اأو�شح وكيل املدعى 

عليه اأن قيمة الأعمال الإ�شافية والتي يطالب بها املدعي مل ت�شّمن يف اأي دفعة من 

الدفعات ال�شابقة واملو�شحة يف العقد ومل تذكر يف اأي م�شتخل�س مرفوع من قبلهم لنا 
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اأو العك�س. كما اأكد املدعى عليه اأن ال�شركة املدعية كانت تتح�شل على مبالغ بوا�شطة 

)...( كما اأن �شاحب املوؤ�ش�شة املدعية اأقر يف اجلل�شات ال�شابقة با�شتالمه لكميات 

كبرية من احلديد واخلر�شانة واخل�شب والبلك والعزل والكثري من املواد املن�شو�س 

عليها يف العقد مما يدل على ر�شاه يف العقد املوقع من قبل مدير امل�شاريع/ )...(. 

ويف جل�شة الثنني 1431/9/6هـ ح�شر املهند�س/ )...( حامل رخ�شة الإقامة رقم 

)...( وقدم املدعى عليه مذكرة من �شفحتني �شمنها رده على ما قدمته املدعية يف 

اجلل�شة ال�شابقة اإذ اأو�شح اأن املهند�س )...( احلا�شر يف هذه اجلل�شة الذي كان يعمل 

ا�شتلم  الذي  الوحيد  ال�شخ�س  هو  بها  اخلا�شة  للم�شاريع  عامًا  مديرًا  املدعية  لدى 

جميع املبالغ اخلا�شة بالعمل كما ا�شتلم كل الدفعات ب�شيكات لل�شركة املدعية كما اأنه 

اأن  ميكن  ول  العمل  مبوقع  ال�شرف  واأذون  امل�شتندات  كل  على  بالتوقيع  قام  من  هو 

يح�شل هذا اإل من مت تفوي�شه من ال�شركة بال�شتالم وقد اأرفق مبذكرته �شورًا من 

العقود واخلطابات وامل�شتخل�شات. وقد �شلم للمدعي وكالة �شورة مما �شلم للدائرة، 

وباطالعه عليها طلب اإمهاله يف الرد. هذا وقد جرى �شوؤال املهند�س/ )...( املثبتة 

هويته يف حم�شر ال�شبط عن العقد املوؤرخ يف 1428/11/10هـ والذي يت�شمن ثمانية 

اأنه ا�شتلم اأ�شل هذا العقد من املدعى عليه على  مباٍن، وباطالعه على �شورته ذكر 

الت�شنيف ح�شبما هو  بغر�س  وكان ذلك  موؤ�ش�شة )...(  ورق  ولي�س على  اأبي�س  ورق 

العقد الذي تتم�شك به  التي اطلعت عليها، وباطالعه على �شورة  مثبت يف ال�شورة 

اأي�شًا  واملت�شمن  مباٍن  ثمانية  واملت�شمن   )...( موؤ�ش�شة  اأوراق  على  واملطبوع  املدعية 
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عبارة "ب�شعر اإ�شايف )80( رياًل لكل م2" و "ب�شعر اإ�شايف )200( ريال لكل م2" و 

هذا  عن  يعلم  ل  اأنه  "ذكر  مبنى  لكل  ريال،   )2000( الغرامة  تتعدى  ل  "بحيث 

العقد �شيئًا. وب�شوؤاله عن العقود التي عمل الطرفان مبوجبها ذكر اأنه ل يعلم عنها 

عقود  اأنها  فيه  اأثبت  والتي  عليه  املدعى  قبل  من  املقدمة  العقود  عن  وب�شوؤاله  �شيئًا 

حتكم خم�شة مباٍن وموؤرخة يف 1428/11/10هـ اأجاب باأنه هو من قام بالتوقيع على 

هذه العقود وكذلك ختمها بختم ال�شركة اإل اأنها كانت جمرد متهيد لإجراء التفاق 

النهائي مع �شاحب ال�شاأن/ )...( ، ول اأعلم بعد ذلك عن العقود التي اأبرمت بني 

الطرفني. ويف جل�شة الثنني 1431/11/3هـ تبني عدم ح�شور من ميثل املدعية رغم 

والن�شف  الثانية ع�شر  ال�شاعة  ال�شابقة ويف متام  وكيله على حم�شر اجلل�شة  توقيع 

ظهرًا ح�شر وكيل املدعية/ )...(  بعد �شالة الظهر فيما مت اإبالغه باحل�شور للجل�شة 

القادمة. ويف جل�شة الأحد 1431/11/9هـ تبني عدم ح�شور من ميثل املدعى عليها 

وقد ذكر وكيل املدعي اأنه حاول اإبالغ املدعى عليها بخطاب التبليغ اإل اأنه مل يتمكن 

املدعى  اإبالغ  اإعادة  الدائرة  لذا قررت  اأحد يف موقعها.  العثور على  لعدم  من ذلك 

الثالثاء  جل�شة  ويف  مطبوعاتها.  يف  املثبت  الربيدي  عنوانها  طريق  عن  عليها 

1431/11/18هـ جرى �شوؤال الطرفني هل لديهما ما يودان اإ�شافته فقرر كل منهما 

امل�شندة  الأعمال  اأكمل  اأنه  ذكر  اأن  عليه  للمدعى  �شبق  وقد  قدمه. هذا  اكتفاءه مبا 

غرامات  اإىل  بالإ�شافة  ريال،   )60،000( ريال  األف(  )�شتون  قدره  مببلغ  للمدعية 

التاأخري وقدرها )مائة وخم�شة وت�شعون األف( )195،000( ريال وبذلك ي�شبح املبلغ 
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مبلغ  للمدعية  كان  وملا  ريال،   )255،000( ريال  األف(  وخم�شني  وخم�شة  )مائتني 

قدرة  مبلغ  لنا  فاملتبقي  ريالت   )69،109( ريال  وت�شعة(  ومائة  األفًا  و�شتني  )ت�شعة 

رياًل،   )185،891( ريال  وت�شعون(  وواحد  وثمامنائة  األفًا  وثمانون  وخم�شة  )مائة 

القادمة. ويف جل�شة  يقدم ذلك يف اجلل�شة  �شوف  اأنه  يثبت ذلك ذكر  وب�شوؤاله عما 

فقررا  اإ�شافته  يودان  ما  لديهما  هل  الطرفني  �شوؤال  جرى  1432/1/15هـ  الأربعاء 

اأن املدعى عليه ح�شر مطالبته برف�س الدعوى،  اإل  اأن قدماه،  اكتفاءهما مبا �شبق 

عن  بالتعوي�س  يتعلق  فيما  ذلك  رغب  متى  م�شتقلة  دعوى  اإقامة  يف  بحقه  واحتفظ 

الأ�شرار التي حلقت به من دعوى املدعية، هذا وقد اأفهمت الدائرة وكيل املدعي اأن 

له طلب ميني املدعى عليه على نفي �شحة العقد الذي ت�شتند اإليه املدعية يف دعواها 

واملت�شمن يف البند رقم )1( من ال�شفحة الأوىل عبارة "املخطط ب�شعر اإ�شايف )80( 

ريال لكل م2" ويف البند رقم )2( من ال�شفحة الأوىل "ب�شعر اإ�شايف )200( ريال 

الغرامة  تتعدى  ل  "بحيث  عبارة  الثانية  ال�شفحة  من  الثانية  الفقرة  م2" ويف  لكل 

)2000( ريال لكل مبنى". اإل اأنه اأو�شح عدم رغبته بذلك واأنه ل يقبل بيمني املدعى 

عليه نظرًا لإقراره ب�شحة العقد اأمام الدائرة.

ملا كان املدعي يهدف من اإقامة دعواه اإىل اإلزام املدعى عليها باأن تدفع له مبلغًا قدره 

اأعمال عبارة عن ثمانية  األف( )1،600،000( ريال، مقابل تنفيذ  )مليون و�شتمائة 
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مباين عظم باملواد يف م�شروع احلر�س الوطني بربيدة، وملا كان من امل�شلم به فقهًا 

وق�شاًء لزوم ا�شتناد الدعوى حال مبا�شرتها اأمام الق�شاء على و�شائل اإثبات �شحيحة 

ليحكم مب�شمونها واإل وجب ردها والإعرا�س عنها لفتقارها لالأدلة ال�شرورية التي 

توؤيدها. وملا كان املدعي يف هذه الدعوى قد عجز عن تقدمي ما ي�شند دعواه غري �شورة 

العقد املطعون بتزويره من قبل املدعى عليه والذي ات�شح للدائرة حال اطالعها عليه 

تزويره وعدم �شالمته من الإ�شافة والزيادة، ذلك باأن زيد فيه عبارة )ب�شعر اإ�شايف 

)80( ريال لكل م2( يف ال�شطر )19( من ال�شفحة الأوىل، كما زيد فيه اأي�شًا عبارة 

)ب�شعر اإ�شايف )200( ريال لكل م2( يف ال�شطر )20( من ال�شفحة نف�شها. والدائرة 

وهي تقرر ذلك ت�شتمد حقها به من نظام املرافعات ال�شرعية والذي ن�س يف مادته 

اأي  اأن حتكم با�شتبعاد  اأمامها بالتزوير  اأنه: يجوز للمحكمة ولو مل يدع  )153( على 

ورقة اإذا ظهر لها من حالتها اأو من ظروف الدعوى اأنها مزورة اأو م�شتبه فيها، كما 

اأن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي ت�شتبه يف �شحتها ويف هذه الأحوال يجب على 

املحكمة اأن تبني يف حكمها الظروف والقرائن التي ا�شتبانت منها ذلك". وتعزوه اإىل 

عدة اأ�شباب اأوًل: ارتفاع تلك العبارتني عن ال�شطر ارتفاعًا يظهر من خالله التباين 

بني ما اأ�شيف وبني ما هو مدون حقيقة. ثانيًا: اأن قيمة مبلغ العقد كما هو مدون يف 

اأعاله ح�شرت مبا قدره )2،894،517،20(ريال،ومل ت�شمن قيمة الأ�شعار الإ�شافية 

اأي ما يزيد  األف( )1،600،000( ريال،  اأن قيمتها )مليون و�شتمائة  اإن علم  خا�شة 

اأ�ش�شت عليها املدعية دعواها  اأن ماهية الأعمال التي  على ن�شف مبلغ العقد. ثالثًا: 
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الأبي�س وعمل �شبة  للنمل  للموقع ومعاجلة  اأعمال حفر ودفن وتر�شي�س  عبارة عن 

م�شلحة لالأر�شية)وتلك الأعمال يتم عملها من قبل املقاولني كما هو معلوم يف ال�شوق 

العقود  عر�س  خالف  على  جاٍر  اأنه  ثالثا:  امل�شاف(  املبلغ  قيمة  ع�شر  يتجاوز  مبا 

التجارية من لزوم ح�شرها مببلغ حمدد وعدم اإ�شافة مبالغ اإ�شافية يف �شلب العقد. 

رابعًا: اأنه وبتاأمل ما قدمه املدعى عليه من �شورة العقد حمل النزاع واملدون يف اآخره 

اأقر  والذي   )...( املدعية/  مهند�س  قبل  من  عليه  وموقع  للت�شنيف(  تقدميه  )مت 

اأنه وبعد طلب الدائرة  با�شتالمه ات�شح عدم ت�شمنه لتلك املبالغ امل�شافة. خام�شًا: 

اعتذر  التزوير  لفح�س  اجلنائية  لالأدلة  لإحالته  املدعي  من  العقد  على  ذلك  اأ�شل 

بفقده مع كونه قد �شبق واأن قدمه وطابقت الدائرة على ال�شورة املوجودة يف ملف 

الق�شية. �شاد�شًا: اأن قيمة الأعمال الإ�شافية والتي يطالب بها املدعي مل ت�شمن يف 

اأي دفعة من الدفعات ال�شابقة واملو�شحة يف العقد ومل تذكر يف اأي م�شتخل�س مرفوع 

من قبلهم للمدعى عليه اأو العك�س، واأما ما اأثاره املدعي من اأنه اإن مل ي�شلم املدعى 

فاإن  �شحيح  عقد  وجود  دون  من  مباين  عدة  تنفيذه  يتم  فكيف  املزور  بالعقد  عليه 

ت�شتظهر احلقيقة وجتلي معاملها من خالل  اأمامها  الدعوى  اأثناء طرح  الدائرة ويف 

الدائرة  فاإن  كذلك  الأمر  كان  ولئن  واأ�شانيد،  حجج  من  اخل�شوم  يقدمه  ملا  تاأملها 

يظهر لها رجحان اإفادة املدعى عليه من اأن العقدين املوؤرخني يف 1428/11/10هـ 

املوافق 2007/11/20م واملقدم للدائرة اأ�شالهما هما اللذان يحكمان العالقة بني 

الطرفني، خا�شة اإذا علم اأن مهند�س م�شاريع املدعية قد اأقر بالتوقيع على هذه العقود 
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وكذلك ختمها بختم ال�شركة، اإل اأنه اأو�شح اأنها كانت جمرد متهيد لإجراء التفاق 

النهائي و�شياغته بعقد مع �شاحب ال�شاأن/ )...( وهو مما تلتفت عنه الدائرة لعدم 

جريان العادة به فكيف ي�شاغ عقد يت�شمن عدة التزامات عقدية بني طرفيه وموقع 

مفو�شًا  يكن  )...( مل  املهند�س/  كون  واأما  اإنه جمرد متهيد!!.  يقال  ثم  ومن  عليه 

الدائرة وبا�شتعرا�شها ملا قدمته املدعى عليها  بالتوقيع عنها، فاإن  ال�شركة  من قبل 

من �شور لعدد من امل�شتندات واأذونات ال�شرف وال�شيكات اخلا�شة بامل�شروع ات�شح 

لها اأنها م�شتلمة نيابة عن املدعية من قبله وهذا يدل دللة ظاهرة على اإذن املدعية 

بذلك ور�شاها. وحيث اإن املدعية مل ُتقم بينة �شاملة من الطعن على دعواها واأ�شقطت 

حقها بطلب توجيه اليمني للمدعى عليه بنفي ما تدعيه بعد اإفهامها باأن لها ذلك، 

وملا �شبق وعماًل مبا رواه الإمام م�شلم يف �شحيحه من حديث وائل بن حجر: اأن النبي 

– �شلى اهلل عليه و�شلم – قال للكندي : )األك بينة؟( قال: ل. قال: )فلك ميينه( 

فقال: يا ر�شول اهلل، الرجل فاجر ل يبايل على ما حلف، ولي�س يتورع عن �شيء، فقال: 

املدعية، مع  اإىل احلكم برف�س دعوى  تنتهي  الدائرة  فاإن  اإل ذلك(  )لي�س لك منه 

الإبقاء حلق املدعى عليه يف اإقامة دعوى م�شتقلة بالأ�شرار التي حلقته ب�شبب هذه 

الدعوى متى ما رغب ذلك، وتو�شي بالتحقيق مع املدعي / )...(حامل ال�شجل املدين 

اأ�شله من  واملطابق على  املزور  العقد  بتقدمي �شورة  اإثر قيامه  رقم ).............( 

قبل الدائرة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ا�شتناًدا للمادة الثانية والع�شرون من 

قواعد املرافعات والإجراءات اأمام ديوان املظامل التي ن�شت على اأنه ": اإذا ت�شمن 
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احلكم ال�شادر من ديوان املظامل ما ي�شري اإىل حدوث فعل ي�شكل جرمية جنائية اأو 

تاأديبية تبلغ جهة التحقيق املخت�شة ب�شورة من احلكم لتخاذ ما يلزم نظامًا". 

فلهذه االأ�ضباب وبعد املداولة:

العمراين  للتطوير   )...( �ضركة  من/  املقامة  الدعوى  برف�س  الدائرة:  حكمت 

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

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 االبتدائية 4568/ 1/ ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 146/د/ جت/ 3 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية  اال�ضتئناف 6559/ ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 634/ اإ�س/ 7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/29هـ

عقد مقاولة– مقاولة من الباطن – تعوي�س عن ف�ضخ العقد -  �ضحب العمل– 

التنفيذ على احل�ضاب – حم�ضر ح�ضر االأعمال – اإقرار.

مطالبة املدعية اإلزام املدعى عليها الأول بالتعوي�س عن ف�شخ العقد – ثبوت الن�س 

املدعية  توقف  حال  يف  عليها  للمدعى  يحق  اأنه  على  الطرفني  بني  املربم  العقد  يف 

عن التنفيذ اأو التباطوؤ اأو عدم اللتزام بالربنامج الزمني �شحب الأعمال وتنفيذها 

عليها  املدعى  توجيه  – ثبوت  املدعية  ح�شاب  وعلى  منا�شبة  تراها  التي  بالطريقة  

اإنذارات للمدعية لتاأخرها يف تنفيذ العمل – تقدمي املدعى عليها م�شتندات �شادرة 

من اجلهة مالكة امل�شروع تفيد تاأخري املدعية عن تنفيذ العمل – ثبوت اإخالل املدعية 

مب�شوؤوليتها العقدية – اأثر ذلك : اأحقية املدعى عليها يف �شحب امل�شروع طبقًا للعقد 

ورف�س دعوى املدعية  التعوي�س عن �شرر �شحب امل�شروع– عدم اإثبات املدعية تواطوؤ 

املدعى عليهما مع بع�شهما البع�س على الإ�شرار بها على فر�س وجوده – عدم ثبوت 

الت�شامن بني املدعى عليهما يف العالقة العقدية مع املدعية – اأثر ذلك: رف�س الدعوى 

يف حق املدعى عليها الثانية. طلب الدائرة من املدعية حم�شر ح�شر الأعمال الذي 

ُيَبنّيُ متبقي ا�شتحقاقاتها عن الأعمال املنفذة – عدم تقدمي املدعية لأي اإثبات يعّول 
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عليه – اإقرار املدعى عليها باأن متبقي م�شتحقات املدعية عن الأعمال التي نفذتها 

مبلغ )213559( ريال – عدم جواز احتجاز املدعى عليها هذا املبلغ لحتمال ظهور 

– اأثر ذلك: احلكم  بها  للمطالبة  م�شتقلة  دعوى  اإقامة  لها  فحينئٍذ ميكن  غرامات 

باإلزام املدعى عليها اأن تدفع للمدعية هذا املبلغ، ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.

الإدارية  املحكمة  اإىل  دعوى  بالئحة  املدعية  وكيل  تقدم  1429/6/10هـ  بتاريخ 

بالريا�س �شد املدعى عليهما ذكر فيه اأن موكلته تعاقدت من الباطن مع املدعى عليها 

حفر  حدريه  اأبو  طريق  تنفيذ  على  النقل  وزارة   مع  الرئي�شي  املقاول   )...( الأوىل 

الباطن – رفحا – عرعر – فيما يخ�س اجلزئني الثالث والرابع ح�شب عقد املقاولة 

مع املدعى عليها الأوىل، ثم اتفقت موكلته مع املدعى عليها الثانية على تنفيذ جزٍء من 

الأعمال مبوجب عقد املقاولة، اإل اأن املدعى عليها الأوىل �شحبت الأعمال من موكلته 

بحجة التاأخر يف الإجناز واأ�شندتها جميعًا للمدعى عليها الثانية )موؤ�ش�شة ...( وانتهى 

املدعي وكالة اإىل طلبه التعوي�س عن اأ�شرار ف�شخ العقد من قبل املدعى عليه الأوىل، 

باأن تدفع  لتواطوؤهما مع بع�شهما  والثانية مت�شامنتني  الأوىل  واإلزام املدعى عليهما 

ملوكلته ما يلي:  1- التعوي�س عن الأ�شرار ب�شبب ف�شخ العقد مببلغ قدره )2،702،848( 

ريال.  2- التعوي�س عن �شرر �شمعته وفقدان التاأهيل لدى موؤ�ش�شة النقل )مل يحدده(.  

نظر  �شبيل  )50،000(ريال.ويف  قدره  مببلغ  التقا�شي  م�شاريف  بتحمل  الإلزام   -3
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املدعي  ح�شر  وفيها  1429/7/17هـ  الأحد  يوم  جل�شة  لها  الدائرة  حددت  الدعوى 

وكالة يف حني مل يح�شر من ميثل املدعى عليها الأوىل والثانية فتم تاأجيل نظر الق�شية 

اإىل جل�شة يوم الثالثاء 1429/8/25هـ وفيها ح�شر املدعي وكالة وطلب اإبالغ املدعى 

عليهما عن طريق ال�شرطة فكتبت الدائرة لل�شرطة لإبالغ املدعى عليهما باحل�شور يف 

اجلل�شة القادمة املحددة بيوم الثالثاء 1429/11/6هـ وفيها ح�شر املدعي وكالة كما 

ح�شر وكيل املدعى عليها الأوىل )...( ف�شاألت الدائرة وكيل املدعي عن دعوى موكلته 

فذكر باأن موكلته تعاقدت مع املدعى عليها موؤ�ش�شة )...(– والتي هي املقاول الرئي�س 

اأبو  امل�شار احلايل لطريق  اإ�شالح  النقل على تنفيذ جزء من امل�شروع وهو  مع وزارة 

الثالث والرابع واأن املدعى عليها الأوىل  حدرية، حفر الباطن، رفحا، عرعر اجلزء 

)موؤ�ش�شة ...( قد �شحبت ذلك امل�شروع الذي تعاقدت موكلتي معها على تنفيذه بحجة 

التباطوؤ يف التنفيذ و�شلمته للمدعى عليها الأخرى وهي موؤ�ش�شة )...( والتي تعاقدت 

موكلتي معها على تنفيذه وانتهى بطلبه اإىل اإلزام املدعى عليها بتعوي�س موكلته عن 

الأ�شرار التي حلقت بها، وب�شوؤاله عن الأ�شرار التي ح�شلت ملوكلته ذكر اأنها تتمثل يف 

)مبليونني  قدرها  والتي  امل�شروع  تنفيذ  وم�شاريف  موكلته،  من  الرتخي�س  �شحب  

و�شبعمائة واألفني وثمامنائة واأربعة وثمانني رياًل(، وبعر�س الدعوى على وكيل موؤ�ش�شة 

تنفيذ  يف  تباطاأت  اأنها  اإل  املدعية  مع  التعاقد  مت  قد  فعاًل  اإنه  قائال:  اأجاب    )...(

امل�شروع مما جعل موكلتي تقوم ب�شحب امل�شروع والتعاقد مع مقاول اآخر، وب�شوؤاله هل 

مت التعاقد مع املدعى عليه الآخر وهي موؤ�ش�شة )...( الذي ذكر املدعي اأن موكلته قد 
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تعاقدت معها اأجاب باإفادة الدائرة عن ذلك يف اجلل�شة القادمة، وب�شوؤاله هل هناك 

مكونة من  قدم مذكرة جوابية  امل�شروع  تنفيذ  املدعية يف  قبل  التاأخري من  يثبت  ما 

امل�شروع  اإجناز  يف  املدعية  تاأخر  اإىل  فيها  انتهى  م�شتندًا  ع�شر  واثنا  ورقات  خم�شه 

ما  �شوى  تنفذ  مل  حيث  1429/4/1هـ  التعاقد  تاريخ  من  �شهرًا  ع�شر  خم�شة  خالل 

ن�شبته )4.84%( من الأعمال مع انق�شاء ن�شبة )68%( من املدة وبعر�شها على وكيل 

املدعية طلب مهلة لالطالع والرد عليها، وب�شوؤال وكيل املدعية ما هي الأعمال التي 

تعاقد موكلته مع  يثبت  ما  لديه  �شحبه؟ وهل  قبل  العقد  تنفيذ  بها موكلته يف  قامت 

فتم  القادمة  اجلل�شة  يف  لالإجابة  مهلة  طلب  الثاين(  عليه  )املدعى   )...( موؤ�ش�شة 

تاأجيل نظر الق�شية اإىل جل�شة يوم الثالثاء 1429/12/25هـ وفيها ح�شر الطرفان 

ال�شابقان وقدم وكيل املدعية مذكرة تعقيبية على اإجابة املدعى عليها الأوىل موؤ�ش�شة 

)...( انتهى فيها اإىل اأن �شبب التاأخري واقع من املوؤ�ش�شة املدعى عليها الأوىل )موؤ�ش�شة 

بتاأخر  تفيد  والتي  الأوىل  التي قدمتها املدعى عليها  النقل  واأن خطابات وزارة   )...

امل�شروع كان بع�شها موجهًا للمدعى عليها قبل تعاقدها مع املدعية وت�شلم امل�شروع، 

وبع�شها بعد التعاقد باأ�شبوع، وبع�شها بعد ثالثة اأ�شهر، وبع�شها بعد �شبعةاأ�شهر، كما 

انتهى وكيل املدعية اإىل اأن املدعى عليها تاأخرت يف �شرف بع�س امل�شتخل�شات خالفًا 

للعقد اأكرث من ثالثة اأ�شهر، وطلبت التعوي�س عن ال�شرر الذي حلق موكلته نتيجة فقد 

التاأهيل لدى وزارة النقل مببلغ )خم�شة ماليني(، كما طلب اإلزام املدعى عليهما بدفع 

مقابل ما نفذته موكلته من اأعمال مببلغ قدره )432،593،30( قبل ف�شخ التعاقد من 
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قدره  مبلغ  بدفع  مت�شامنني  عليهما  املدعى  واإلزام  الأوىل  عليها  املدعى  قبل 

)2،702،848( مقابل ف�شخ العقد. وبعر�س املذكرة املقدمة على وكيل املدعى عليها 

الأوىل )موؤ�ش�شة ...( طلب مهلة لالإجابة عنها يف اجلل�شة القادمة فتم تاأجيل نظر 

الق�شية اإىل جل�شة يوم الثالثاء 1430/2/8هـ وفيها ح�شر اأطراف الدعوى ال�شابقني 

لئحة  من  ن�شخة  طلب  الذي   )... )موؤ�ش�شة  الثانية  عليها  املدعى  وكيل  ح�شر  كما 

الدعوى لالإجابة عنها يف اجلل�شة القادمة، ثم قدم وكيل املدعى عليها الأوىل )موؤ�ش�شة 

...( مذكرة تعقيبية على مذكرة  املدعي وكالة املقدمة يف اجلل�شة املا�شية جاءت على  

الجتهاد  املذكرة  هذه  خالل  من  حاولت  املدعية  اأن  للدائرة  التايل:نوؤكد  النحو 

املتعار�س مع البينة يف حماولة منها لالإيهام باأن ما اتخذته موكلتي من قرار بف�شخ 

العقد كان اإجراء غري م�شروع، رغم قيام هذا القرار على اأ�شباب �شحيحة �شنوردها 

باإيجاز وببينة قاطعة نعر�س لها من خالل الرد على  مذكرتها وفقا ملا يلي:اأوًل: ما ورد 

اأورده يف  اأحال فيها اإىل ما  – ب�شاأن الوقائع والتي   اأوًل  – البند  يف مذكرة املدعية 

واحلقيقة  للواقع  وفقًا  الوقائع  عر�س  مت  قد  باأنه:  عليها  مردود  الدعاء،  لئحة 

وامل�شتندات الثبوتية يف مذكرتنا املوؤرخة يف 1429/11/6هـ ردًا على لئحة الدعاء. 

ثانيًا: الرد على ما ورد يف البند ثانيًا: 1- ما ورد يف البند )2/1( ب�شاأن التعاقد بني 

الطرفني على اجلزئني الثالث والرابع املخ�ش�شني للمدعى عليها واأن امل�شتند املقدم 

خطاب  وهو  1429/11/6هـ  يف  املوؤرخة  مذكرتنا  طي   )5( برقم  اإليه  وامل�شار  منها 

عن  التاأخر  عدم  يوؤكد  والذي  1428/12/19هـ  بتاريخ   16413/5 رقم  النقل  وزارة 



406

هذين اجلزئني – حيث اأ�شري اإليهما يف خطاب وزارة النقل املذكور مردود عليه مبا 

يلي: 1- ل خالف على ما ورد بالعقد باأن املدعية تنفذ بع�س امل�شروع وهو اجلزئني 

من  اأي  ككل  للم�شروع  املدة(  كامل  اإىل  حتتاج  )ل  اأنها  يعني  وهذا  والرابع  الثالث 

اجلزاأين  يف  العمل  حجم  مع  يتنا�شب  الذي  الزمني  الإطار  لها  يحدد  اأن  الطبيعي 

املخ�ش�شني لها وقد وافقت على هذا املدى الزمني ومن الطبيعي اأن يتم حما�شبتها 

وفقًا لن�شبة  الإجناز مقارنة باملدة امل�شتنفذة وفقًا لعقدها مع املدعى عليها الأوىل، ول 

ينال من ذلك اأن ترد خطابات الوزارة عن التاأخري يف التنفيذ عن امل�شروع ككل طاملا 

ورديف  مبا  بالتم�شك  باإقرارها  ثبت  ما  وهذا  يخ�شها  ما  تنفيذ  يف  املدعية  تاأخرت 

على  تاأخريها  يوؤكد  والذي  1428/12/19هـ  16412/5بتاريخ  رقم  الوزارة  خطاب 

عك�س ما ف�شرته. 2- اأقرت املدعية بالتم�شك باخلطاب اأعاله ونتم�شك بهذا الإقرار 

وم�شمونه ال�شحيح وفقًا ملا يلي:اأ- ما ورد يف اخلطاب يخ�س اجلزئني املناط باملدعية 

اإخالل  يوؤكد  ما  ورد يف اخلطاب  ذلك.ب-  على  الطرفني  بني  ول خالف  تنفيذهما 

املدعية بالتزامها العقدي وفقًا للتايل:توقف املدعية فرتة من الزمن عن العمل )وهو 

ما يوؤكد تاأخرها يف التنفيذ لحقا( اأن العمل واإن كان ي�شري ب�شكل جيد )وكان ذلك 

لفرتة وجيزة( فاإنه غري كاف لإنهاء امل�شروع يف مدته  املحددة.هذا اخلطاب يحث 

اأن هذا اخلطاب لي�س  اأي  على تاليف )املالحظات املتعلقة بالإجناز وفقًا مل�شمونه( 

�شهادة تقدير كما حتاول املدعية اأن ت�شبغ عليه هذا الو�شف ولو ب�شكل �شمني.ج- ل 

ي�شتقيم جتزئة  امل�شتند عند تف�شريه )فال يجوز التم�شك بعبارة العمل ي�شري ب�شكل 
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جيد( دون النظر للعبارات املعطوفة عليها. ج- ما ذكرته املدعية اأي�شًا يف هذه الفقرة 

الأ�شهل وعائده  املتبقي وهو  الأ�شعب وعائده قليل مقارنة باجلزء  اأنها نفذت اجلزء 

اأعلى وهو ما اأدى اإىل تواطاأ املدعى عليهما.فمردود عليه باأنه:لكل مرحلة م�شتخل�شاتها 

على  يدل  ل  حيث  املقبول  غري  )التواطوؤ(  لفظ  �شطب  ونلتم�س  املر�شودة  ومبالغها 

حقيقة، حيث اإن املدعى عليها الأوىل تعاقدت مع موؤ�ش�شة )...( لوجود معداتها باملوقع 

و�شيق الوقت للبحث عن موؤ�ش�شة اأخرى، ولأهمية ال�شباق مع الزمن لإجناز امل�شروع، 

علمًا باأنه مت اإ�شناد بع�س الأعمال لها ولي�س كامل املتبقي من  اجلزئني الثالث والرابع.  

2- ما ورد يف البند 2/2 من مذكرة املدعى عليها وح�شب ترتيب الفقرات يتم الرد 

عليها تباعًا:اأ- ما ورد يف الفقرة )اأ( ب�شاأن امل�شتند رقم )7( املقدم طي مذكرة املدعى 

عليها املوؤرخة يف 1429/11/6ه حيث ذكرت املدعية يف هذه الفقرة اأن خطاب وزارة 

النقل رقم 12171/1 بتاريخ 1429/2/23هـ والتي تعول عليه املدعية باأن هذا اخلطاب 

اأ�شار اإىل عدة خطابات ت�شبق التعاقد بني طريف الدعوى اأو بعدها بقليل.مردود عليه 

باأنه:بع�س هذه اخلطابات تدخل يف الفرتة الالحقة للتعاقد ولي�س من املعقول اأن جتزاأ 

املدعى عليها امل�شتند عند تقدميه لعدالة املحكمة الإدارية من ناحية ومن ناحية اأخرى 

فالثابت وفقا للم�شتندات املكملة اأن املدعية مل تنجز اأعمالها يف الوقت املطلوب وهو 

ورد يف  ما  نف�شها. ب-  املدعية  واإقرارات  بالأرقام،  املذكرة  له يف هذه  �شنعر�س  ما 

الفقرة ب – )ب�شاأن امل�شتند رقم 1( وامل�شتند رقم )2( اأي خطابي وزارة النقل بتاريخ 

1428/7/2هـ و 1428/9/5هـ حيث ذكرت املدعية باأنهما ل يتعلقان بها.مردود عليه 
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مبا يلي:اخلطابان جاءا للم�شروع ككل ولي�س كل جزء. اإن ن�شبة الإجناز املحققة من 

قبل املدعية حتى تاريخ 1428/8/26هـ فقط )1%( رغم مرور )33%( من املدة وهذا 

ثابت بامل�شتخل�شات وما مت �شرفه من مقابل املدعية وفقًا ملا هو مو�شح يف امل�شتند 

هذه  على  الن�شب  هذه  بنيت  حيث  1429/11/6هـ  املوؤرخة  مذكرتنا  طي   )9( رقم 

تقدمي  فيمكن  ذلك  اأنكرت  ما  واإذا  امل�شتند  هذا  املدعية  تنكر  ول  امل�شتخل�شات 

تاأخري  حددا  وقد  ذلك،  توؤكد  التي  وال�شيكات(  )امل�شتخل�شات  العديدة  امل�شتندات 

املدعية يف التنفيذ اإىل مناق�شة  املدعى عليها لها بتاريخ 1428/9/10هـ وفقا ملا هو 

وارد يف امل�شتند رقم )10( طي مذكرتنا امل�شار اإليها اإىل �شرعة الإجناز وهو ما يعني 

ثبوت تاأخر املدعية.اإن ت�شريح العمل املوؤرخ 1428/4/20هـ الذي اأ�شارت اإليه املدعية 

ل يعني الإجناز فهو يت�شمن �شروط العمل لي�س اإل.ت، ث، ج – ما ورد يف الفقرات 

الفقرة  هذه  باأنه:تعد  عليه  الإجناز.مردود  ب�شاأن  املدعية  مذكرة  من  ج(  ث،  )ت، 

تكرار ملا �شبق مت الرد عليها �شمن ما ورد اأعاله وقد ثبت اأن املدعية قد توقفت عن 

العمل وفقًا ملدلول خطاب وزارة  النقل املوؤرخ 1428/9/5هـ، كما اأنه من الثابت اأن 

املدعية طوال فرتة وجودها بامل�شروع مل تنجز اإل ن�شبة �شئيلة مقارنة باملدة وفقا ملا 

�شريد يف البند ثالثًا من هذه املذكرة. 3- ما ورد يف مذكرة  املدعية البند )2-3( 

ب�شاأن تنفيذ للجزئني الأول والثاين والتمديد الذي مت للم�شروع وغريها.مردود عليه 

باأنه:املدعية تتعامل مع  املدعى عليها مبوجب عقد حمدد فيه الواجبات واللتزامات 

بينهما واملدة الزمنية للتنفيذ ومواقع العمل ول �شاأن للمدعية واحلال كذلك بالعقد 
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تزعمه  وما  والثاين،  الأول  باجلزئني  يتعلق  فيما  والوزارة  عليها  املدعى  بني  املربم 

املدعية من وجود �شعوبات ممثلة فيما يلي: - تاأخر �شرف امل�شتخل�شات وعدم الوفاء 

بقيمتها كاملة مردود عليه باأنه )نلتم�س توجيه املدعية لتقدمي حالت حمددة( فالقول 

ب�شحب  عليه  املدعى  قيام   - القانونية.  الدفوع  يف  �شندا  يكون  اأن  ي�شح  ل  املر�شل 

الأعمال مردود عليه باأن الف�شخ كان له �شند يف العقد ويتفق مع اأحكامه وما اجتهت 

اإليه اإرادة املتعاقدين )التفاهم حول تاريخ التمديد مقارنة بتاريخ الف�شخ(. - وفاة 

باأن ذلك خارج عن مو�شوع الدعوى. -  �شاحب املوؤ�ش�شة املدعى عليها مردود عليه 

متديد فرتة اأخرى للم�شروع على اأ�شا�س اأنه مت ا�شتحداث اأعمال اأخرى اإ�شافية وكذلك 

من  بتكليف  وذلك  العقد  قيمة  من   )%10( بواقع  تنفيذها  املطلوب  امل�شافات  زيادة 

وزارة النقل )مرفق �شورتي التمديد( اأي اأن التمديد لي�س جائزة لتاأخر املدعية يف 

التنفيذ. - تاأخر القيام باأعمال الختبار واحل�شول على نتائجها مردود عليه باأن ذلك 

يعد قوًل مر�شاًل اأي�شًا ويخلو من حالت حمددة مع تقدمي البينة عليها. 4- ما ورد يف 

الفقرة قبل الأخرية من مذكرة  املدعية ب�شاأن ح�شر الأعمال وتوقيع مندوب املوؤ�ش�شة 

عليها الثانية – على ح�شر الأعمال – كاأنه مندوب عن املوؤ�ش�شة املدعية.مردود عليه 

من  ال�شابعة  املادة  من   )5( الفقرة  يخالف  اأمر  الباطن  من  املدعية  يلي:تعاقد  مبا 

العقد والتي تن�س على اأنه )ل يحق للمقاول الثانوي التنازل لأي مقاول اآخر عن اأي 

جزء من اأعمال هذه املقاولة( وحيث مل تقم املدعية باأخذ موافقة املدعى عليها يف 

تعاقدها مع موؤ�ش�شة )...( وحيث اآثرت املدعية عدم احل�شور حل�شر الأعمال خ�شية 
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توثيق ذلك عليها، وحيث اإنه ممن كان يف املوقع يعد بالن�شبة للمدعى عليها املقاول 

الثانوي بطبيعة احلال، هذا يثبت من جهة اأخرى عدم وجود املدعية مبوقع العمل فاإنه 

ل ي�شتقيم اأن يدعي مبا ذكرت يف هذا اخل�شو�س.ثالثًا: اإثبات م�شروعية الف�شخ:لقد 

نفذت املدعية ما قيمته )مليون ومائتان و�شتة وخم�شون األفا وثمامنائة و�شبعة و�شبعون 

ريال( )1،256،877( يف خالل مدة اأربعة ع�شر �شهرًا اأي ن�شبة الإجناز تعد )%4.65( 

تاريخ  اأن املدعية مل تقم برتكيب ك�شارة حتى  املدة، كما  رغم مرور )66.7%( من 

خالطة  برتكيب  تقم  ومل  الأقل،  على  اأ�شهر  ثالثة  تركيبها  ويحتاج  امل�شروع  �شحب 

لها  الرتخي�س  لأخذ  اأ�شهر  ثالثة  عن  اأي�شًا  تقل  ل  فرتة  اإىل  حتتاج  وهي  لالإ�شفلت 

وتركيبها وحيث كانت املدة املتبقية مع اآلية �شري العمل كان ي�شتحيل معه اإكمال التنفيذ 

اأنه يحق للمدعى عليها يف حال توقف املدعية عن  وحيث ورد بالعقد )املادة 3/7( 

اأو عدم اللتزام بالربنامج الزمني �شحب هذه الأعمال وتنفيذها  اأو تباطوؤه  التنفيذ 

بالطريقة التي تراها منا�شبة وعلى ح�شاب املدعية( لذا فاإنه ل ترثيب على املدعى 

عليها اأن ا�شتخدمت حقها يف ف�شخ العقد.وحيث انعقدت اأركان امل�شئولية العقدية على 

املدعية من خطاأ، و�شرر، وعالقة ال�شببية بينهما، وحيث اإنه من املقرر اأنه ل يجوز اأن 

ي�شتفيد املخطئ من خطئه فاإن املدعى عليها تتحفظ على حفظ حقوقها يف مطالبة 

يتعلق  بالتزاماتها.رابعًا: فيما  اإخالل املدعية  الواقعة عليها جراء  بالأ�شرار  املدعية 

مبا ا�شتلمه من مبالغ فجار ر�شد ما ا�شتلمته، وفيما يتعلق بقيمة الأعمال التي نفذتها 

فما ذكرته غري �شحيح، وال�شحيح ما ذكرناه يف البند ثالثًا وانتهى وكيل املدعى عليها 
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الأوىل اإىل طلبه رد الدعوى.وبعر�س هذه املذكرة على وكيل املدعية، طلب مهلة للرد، 

فتم تاأجيل نظر الق�شية اإىل جل�شة يوم 1430/3/6هـ وفيها ح�شر اأطراف الدعوى 

ال�شابقون وقدم وكيل املدعية مذكرة مل تخرج  عن ما �شبق ذكره واأكد فيها على تاأخر 

املدعى عليها يف �شرف امل�شتخل�شات حيث تاأخر �شرف امل�شتخل�س رقم )1(مببلغ 

)32891( اأكرث من �شهرين وتاأخر امل�شتخل�س رقم )2( مببلغ قدره )124،109( اأكرث 

من �شهر وتاأخر امل�شتخل�س رقم )3( مببلغ قدره )14،324( اأكرث من خم�شة اأ�شهر، 

اأ�شهر،  اأربعة  من  اأكرث  ريال   )15،136( قدره  مببلغ   )4( رقم  امل�شتخل�س  وتاأخر 

املدعى  ووكيل   )... )موؤ�ش�شة  الأوىل  عليها  املدعى  وكيل  على  املذكرة  تلك  وبعر�س 

عليها الثاين )موؤ�ش�شة ...( طلبوا مهلة لالطالع والرد، ثم قدم وكيل موؤ�ش�شة)...( 

مذكرة جوابية على لئحة الدعوى التي ا�شتلم ن�شخة منها يف اجلل�شة املا�شية، خل�س 

اإلزام املدعي بدفع جميع  اإنكار دعوى التواطئ التي زعمها املدعي، وطلب  فيها اإىل 

عن  والتعوي�س  نفذه،  الذي  امل�شروع  على  �شرفها  التي  وامل�شاريف  املعدات  اأجور 

الأ�شرارومل يحدد مبالغ مالية، وبعر�شها على احلا�شرين املدعي وكالة واملدعى عليه 

يوم  جل�شة  اإىل  الق�شية  نظر  تاأجيل  فتم  والرد،  لالطالع  مهلة  طلبا  وكالة  الأول 

مذكرة  املدعية  وكيل  وقدم  ال�شابقني  الدعوى  اأطراف  ح�شر  وفيها  1430/4/11هـ 

تعقيبية على مذكرة املدعى عليها الثانية انتهى فيها اإىل اأن املدعى عليهما قد اأقرا 

بقيام املوؤ�ش�شة  املدعى عليها الأوىل بعد �شحب امل�شروع من املوؤ�ش�شة املدعية باإ�شناد 

الأعمال اإىل املوؤ�ش�شة املدعى عليها الثانية ويطلب التعوي�س عن هذا اخلطاأ الذي كان 
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 )...( موؤ�ش�شة  الأول  عليها  املدعى  وكيل  قدم  ثم  مت�شامنتني،  عليهما  املدعى  من 

ب�شاأن  املدعية  ما ذكرته  واأكد على  ال�شابقة  الردود  تخرج عن  للمقاولت مذكرة مل 

�شاآلة  رغم   )32،981( وقيمته   )1( رقم  امل�شتخل�س  باأن  امل�شتخل�شات  يف  التاأخري 

مبلغه وعدم تاأثري ذلك على �شري العمل اأنه كان حمل تباحث بني طريف الدعوى ومل 

حيث  طرف  كل  م�شتحقات  حقيقة  عن  تعرب  امل�شتخل�شات  هذه  مبالغ  اإجمايل  يكن 

اأن قيمة هذه  للمدعية، وغريها، بدليل  توجد معدات موؤجرة من قبل املدعى عليها 

اإليه  ا�شتندت  الذي  وال�شيك   )153،569( وقدرها  مبلغ   )4-1( من  امل�شتخل�شات 

 )1( رقم  امل�شتخل�س  قيمة   )32،981( لي�س  اأي   )110،000( قيمته  عليها  املدعى 

اأن مت  بعد  اأخرى  وم�شتخل�شات  رقم )1(  امل�شتخل�س  ي�شمل  ال�شيك  اأن هذا  مبعنى 

اإجراء املحا�شبة بال�شكل ال�شحيح بني الطرفني. كما قدم وكيل املدعى عليها الثاين 

املذكرات  تبودلت  ثم  ال�شابقة،  مذكراته  مب�شمون  وكانت  مذكرة   )... )موؤ�ش�شة 

الق�شية،  �شبط  مبحا�شر  مبني  هو  ما  نحو  على  الدعوى  اأطراف  بني  والدفوعات 

عليها  املدعى  املوؤ�ش�شة  �شاحب  طلب  1430/8/19هـ  املوافق  الثنني  يوم  وبجل�شة 

)الأوىل موؤ�ش�شة ...( تاأجيل نظر الق�شية لثالثة اأ�شهر ليت�شح و�شع امل�شروع هل �شيتم 

�شحبه من قبل وزارة النقل؟ وهل يوقع غرامة على التاأخري؟ فقد يكون على امل�شروع 

غرامة اأخرية يرجع بها املدعى عليه الأول على املدعي، لأنه املت�شبب، فاأجيب لطلبه 

ومت تاأجيل نظر الق�شية اإىل يوم الثالثاء 1430/11/29هـ اإل اأن املدعى عليها الأوىل 

املوافق  الأحد  يوم  اإىل  الدعوى  يف  الف�شل  تاأجيل  فتم  ميثلها،  من  يح�شر  مل 



413

1431/2/30هـ اإل اأنه مل يح�شر ممثل املدعى عليها الأوىل فتم تاأجيل نظر الق�شية 

اإىل جل�شة يوم الأحد املوافق 1431/4/19هـ فلم يح�شر من ميثل املدعى عليها الأوىل 

اأي�شًا فكتبت الدائرة لل�شرطة لإبالغ املدعى عليها باحل�شور يف اجلل�شة القادمة واإل 

الأحد  اليوم   جل�شة  اإىل  الق�شية  نظر  تاأجيل  ومت  غيابيًا  الدعوى  يف  الف�شل  �شيتم 

الأوىل )...(  املدعى عليها  وكيل  املدعية/ )...( كما ح�شر  ووكيل  1431/6/16هـ 

اجلديد  بت�شكيلها  الدائرة  )...(فا�شتمعت  الثانية/  عليها  املدعى  وكيل  ح�شر  كما 

ثم  الق�شية  يف  املقدمة  ال�شابقة  املذكرات  يف  ورد  عما  تخرج  ومل  والإجابة  للدعوى 

باأنه  فاأجاب   )...( موؤ�ش�شة  جتاه  دعواه  ح�شر  عن  املدعية  وكيل  الدائرة  �شاألت 

يح�شرها باملطالبة بالتعوي�س عن اأ�شرار ف�شخ العقد ب�شبب التواطئ بني موؤ�ش�شة)...( 

وموؤ�ش�شة )...( ف�شاألت الدائرة املدعى عليها الثانيةموؤ�ش�شة )...( عن امل�شتحقات 

التي تطالب بها املدعية فاأجاب باأنها عبارة عن  اأجور معدات،  و�شكن واأجرة عمال 

يف تنفيذ امل�شروع وقدرها ثالثة ماليني ون�شف مليون تقريبًا، واأ�شاف باأن دعواه التي 

ف�شلت فيها الدائرة التجارية ال�شاد�شة هي نف�س دعواه اأمام هذه الدائرة، وب�شوؤال 

اأجاب  املدعي  ا�شتلمها  التي  املبالغ  مقدار  )...(  عن  موؤ�ش�شة  الأوىل  عليها  املدعى 

على  �شلحًا  الق�شية  اإنهاء  الدائرة  عر�شت  ثم  القادمة  اجلل�شة  يف  الدائرة  باإفادة 

للمقاولت  اأن تدفع املدعى عليها موؤ�ش�شة )...(  الطرفني فوافق وكيل املدعية على 

مبلغًا قدره )مائة وخم�شون األف( ريال واإنهاء الق�شية مبوجبه ومت تاأجيل نظر الق�شية 

اإىل جل�شة يوم الثنني 1431/6/24هـ وفيها ح�شر املدعى اأ�شالة/ )...(كما ح�شر 
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وكيل املدعى عليها الأوىل/ )...( ووكيل املدعى عليها الثانية/ )...( ف�شاألت الدائرة 

وكيل موؤ�ش�شة )...( للمقاولت )املدعى عليها الأوىل(  عن ال�شلح الذي مت طرحه يف 

وزارة  قبل  من  ت�شلمه  يتم  مل  الدعوى  حمل  امل�شروع  باأن  فاأجاب  املا�شية  اجلل�شات 

النقل واأن املدعي كان متاأخرًا يف التنفيذ ويف حالة �شدور غرامة تاأخري من قبل وزارة 

النقل فاإن املدعي هو امل�شئول عن ذلك ويكون  مدينًا ملوكلتي، ويتوقع اأن يتم الت�شليم 

خالل الأ�شهر القادمة ويتبني هل هناك غرامات تاأخري على امل�شروع اأو تعفوا الوزارة 

م�شتعدة  موكلتي  فاإن  امل�شروع  على  تاأخري  اإيقاع غرامة  الغرامة، ويف حال عدم  عن 

املدعي  من  الدائرة  طلبت  ثم  ريال،   )213،559( وقدرها  املدعية  م�شتحقات  بدفع 

اأ�شالة اأ�شل حم�شر ح�شر الأعمال املوؤرخ يف 1429/4/1هـ  والذي يثبت اأن للمدعية 

مبلغًا قدره )270 األف( ريال، فذكر اأن اأ�شله لدى املدعى عليها الأوىل وب�شوؤال وكيل 

املدعى عليها الأوىل عن ذلك ا�شتعد باإح�شاره يف اجلل�شة القادمة فتم تاأجيل نظر 

الق�شية اإىل جل�شة يوم الثنني 1431/8/28هـ وفيها ح�شر املدعي وكالة كما ح�شر 

وكيل املدعى عليها الثانية )موؤ�ش�شة ...( يف حني مل يح�شر من ميثل املدعى عليها 

الأوىل )موؤ�ش�شة ...( رغم توقيعه وتبلغه باجلل�شة ثم �شاألت الدائرة املدعي وكالة هل 

لديه اأ�شل حم�شر ح�شر الأعمال املوؤرخ يف 1428/4/1هـ فذكر اأن اأ�شل املح�شر لدى 

ثم  به  واأقرت  مذكرتها  يف  �شورته  قدمت  التي   )... )موؤ�ش�شة  الأوىل  عليها  املدعى 

�شاألت الدائرة الطرفني هل لديهما ما ي�شيفانه فقررا اكتفاءهما مبا �شبق، وطلبوا 

حجز الق�شية واإ�شدار احلكم فراأت الدائرة تاأجيل نظر الق�شية ملزيد من درا�شتها 
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والثانية ف�شاألت  اليوم وفيها ح�شر وكيل املدعية ووكيل املدعى عليها الأوىل  جلل�شة 

الدائرة وكيل املوؤ�ش�شة املدعى عليها الأوىل هل اأح�شر ح�شر الأعمال التي يتبني منها 

ح�شر  يتم  مل  باأنه  فاأجاب  بتنفيذها،  قام  التي  الأعمال  مقابل  املدعية  ا�شتحقاق 

مبلغًا  احل�شميات  بعد   ت�شتحق  عليها  املدعى  واأن  احل�شور  املدعية  لرف�س  الأعمال 

ي�شيفونه،  ما  لديهم  هل  احلا�شرين  جميع  الدائرة  �شاألت  ثم   )213،559( قدرها 

واإ�شدار  للمداولة  الدائرة  فخلت  اأقوالهم،  وختموا  قدموه،  مبا  اكتفاءهم  فقرروا 

احلكم.

حيث اإن مو�شع هذه الدعوى هو اخلالف احلا�شل بني املقاول الأ�شلي واملقاول من 

الباطن لذا فاإن الخت�شا�س بنظر هذه الدعوى منعقد للدوائر التجارية بديوان املظامل 

مبوجب ن�س املادة )2( من نظام املحكمة التجارية. ومبا اأن املدعية ح�شرت دعواها 

يف احلكم لها بالتعوي�س عن الأ�شرار التي حلقتها ب�شبب ف�شخ عقد املقاولة.وحيث 

ن�شت املادة )3/7( من العقد املربم بني املدعية واملدعى عليها الأوىل )موؤ�ش�شة...( 

باأنه )يف حالة توقف املقاول  الثانوي عن التنفيذ اأو تباطوؤه اأو عدم اللتزام بربناجمه 

يراها  التي  بالطريقة  وتنفيذها  الأعمال  الرئي�شي �شحب هذه  للمقاول  الزمني يحق 

منا�شبة وعلى حا�شب املقاول الثانوي وذلك بعد اإخطاره كتابيًا مبدة ل تقل عن 20 

يومًا من تاريخ القرار(.وحيث اإن الثابت اأن املدعى عليها الأوىل املتعاقدة مع املدعية 
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قامت باإنذارها اأكرث من مرة ح�شب اخلطابات – املرفقة بالق�شية. وحيث اإن الثابت 

– حمل  من امل�شتندات ال�شادرة من وزارة  النقل تاأخري املدعية يف تنفيذ الطريق 

الدعوى- وحيث ثبت الإخالل بامل�شوؤولية العقدية من قبل املدعية فاإنه ل ترثيب على 

املدعى عليها يف �شحبها امل�شروع ح�شب العقد، لذا فاإن دعواها التعوي�س عن ال�شرر 

جديرة بالرف�س، ول يغري من الأمر دعوى التاأخري يف �شرف امل�شتخل�شات من قبل 

يكن  مل  وبع�شه  اأ�شهر  ثالثة  يتجاوز  ل  ي�شري  التاأخري  اأن  الثابت  اإذ  عليها،  املدعى 

تبني متبقي  التي  الأعمال  الدائرة حم�شر ح�شر  املدعى عليها.وحيث طلبت  ب�شبب 

اأنه مل يقدم  اإل  التي نفذتها  الأعمال  ا�شتحقاقات املدعية لدى املدعى عليها مقابل 

اأن وكيل املدعى عليها الأوىل قد اأقر باأن متبقي  اإثبات ميكن التعويل عليه، ومبا  اأي 

الدائرة  فاإن   )213،559( مبلغ  هي  نفذتها  التي  الأعمال  مقابل  املدعية  م�شتحقات 

حتكم بهذا املبلغ للمدعية، ول يغري من الأمر دعوى املدعى عليها باحتمالية ظهور 

غرامات تاأخري على املدعية تفوق هذا املبلغ اإذ هذا الأمر جمرد احتمال ل ميكن تعليق 

الق�شية عليه اأكرث من ذلك، اإ�شافة اإىل اأنه باإمكان املدعى عليها اإقامة دعوى م�شتقلة 

الثانية  عليها  املدعى  جتاه  للدعوى  بالن�شبة  اإنه  به.وحيث  تدعي  ما  ظهور  حالة  يف 

فحيث مل تثبت املدعية تواطوؤ املدعى عليها الأوىل والثانية مع بع�شهما البع�س على 

الإ�شرار بها – على الفر�س بوجوده – وحيث مل تقدم ما يثبت ت�شامن املدعى عليها 

الأوىل والثانية يف العالقة العقدية مع املدعية، فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�س دعواها، 

اإقامة  باإمكانها  فاإنه  املدعية  الثانية من مطالبات جتاه  املدعية عليها  اأثارته  ما  اأما 
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اأواًل/  الدائرة مبا يلي:   املداولة حكمت  االأ�ضباب وبعد  فلهذه  بها.  دعوى م�شتقلة 

اإلزام املدعى عليها االأوىل موؤ�ض�ضة )...( للمقاوالت باأن تدفع للمدعية/ موؤ�ض�ضة 

)...( للمقاوالت مبلغاً قدره )213،559(. ثانياً/ رد دعوى  املدعية موؤ�ض�ضة )...( 

وباهلل  باالأ�ضباب.  مبني  هو  ملا  وذلك  للمقاوالت،   )...( موؤ�ض�ضة  �ضد/  للمقاوالت 

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

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



418

رقم الق�ضية االبتدائية 4189/ 1/ ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 59/د/ جت/31 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5025/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 848/ اإ�س /7 لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/10/20هـ

عقد مقاولة– مقاولة من الباطن– معاينة العمل – �ضعوبة التنفيذ – م�ضتخل�س 

. �ضرفه  ا�ضتحقاق  –�ضروط  التنفيذ  ح�ضن  – �ضمان  – ميني 

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها بدفع عدة مطالبات نا�شئة عن تنفيذ عقد 

املقاولة من الباطن املربم بينهما:

-املطالبة الأوىل/ قيمة قطع ال�شخور التي تعر�شت لها املدعية يف اأثناء تنفيذ العقد: 

الن�س يف العقد على اإقرار املدعية باأنها قبل تقدمي اأ�شعارها قد اطلعت على مواقع 

العمل وفح�شتها وعاينتها وعلمت مبا فيها العلم النايف للجهالة واأنها على علم تام 

توؤثر  التي  التقريبية الأخرى  الفنية وكمياته  واأ�شوله  العمل  الأتربة وبظروف  بنوعية 

على اأ�شعاره، واأن املقاول يتحمل وحده م�شوؤولية اأخطائه يف كل ما يتعلق بالعمل وبهذه 

النقاط – اأثر ذلك: رف�س طلب املدعية دفع قيمة قطع ال�شخور.

-املطالبة الثانية والثالثة والرابعة/ دفع قيمة الردميات التي و�شعتها مكان القطعيات 

وجود  عدم  املدعية  اجلزيرة-اإقرار  وردميات  والرخوة  الرملية  والأماكن  ال�شخرية 

املدعية  قيام  املدعى عليها  العقد وملحقيه– اإنكار  ورد يف  ما  اتفاق م�شتقل خالف 

اأن  – ثبوت  م�شتخل�شات  ب�شاأنه  �شدر  نفذته  ما  واأن  ذكرتها،  التي  الأعمال  بتنفيذ 
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امل�شتخل�س الأخري املوقع من طريف الدعوى ا�شتمل على املبلغ الإجمايل وال�شايف بعد 

اخل�شم واإجمايل امل�شتخل�شات ال�شابقة – ثبوت اأن الأعمال املنفذة ي�شدر ب�شاأنها 

توجد  ل  واأنه  املنفذة،  لالأعمال  بينة  مبثابة  وهي  الطرفني  من  توقع  م�شتخل�شات 

م�شتخل�شات لأعمال الردم التي تدعي املدعية القيام بها – رف�س الدائرة طلب وكيل 

املدعية ميني مدير ال�شركة املدعى عليها على عدم تنفيذ املدعية لتلك الأعمال؛ لأنه 

ل ميني مع البينة – اأثر ذلك: رف�س دفع قيمة الردميات املذكورة.

-املطالبة اخلام�شة/ مقابل متبقي الأعمال املنفذة: ثبوت اأن ما مت خ�شمه من املدعية 

الت�شليم  بعد  �شرفها  على  العقد  يف  والن�س  التنفيذ،  ح�شن  �شمان   %10 ن�شبة  هو 

البتدائي للم�شروع، وبعد خ�شم الغرامات امل�شتحقة الدفع – ثبوت ا�شتالم امل�شروع 

تكون  التنفيذ  ح�شن  �شمان  مقابل   %10 الـ  ن�شبة  اأن  ذلك:  اأثر  ابتدائيًا–  ا�شتالمًا 

الر�شمية  اأقرت به من ح�شومات والر�شوم  للمدعية بعد ح�شم ما  م�شتحقة ال�شرف 

قد  اأ�شرار  اأي  بتحمل  العقدية  مل�شوؤوليتها  طبقًا  الكيبل  اإ�شالح  وتكاليف  للتاأ�شريات 

ت�شببها لطرف اآخر.

الدعوى  الأعمال -  لتكملة  التي تكبدها  باملبالغ  املدعية  اإلزام  مطالبة املدعى عليها 

املاثلة هي دعوى املدعية وللمدعى عليها اإقامة دعوى م�شتقلة ب�شاأنها.

اإىل  تقدم   )...( اأ�شالة/  املدعي  باأن  لإ�شدار هذا احلكم  الالزمة  الوقائع  تتح�شل 
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املحكمة الإدارية بالريا�س بالئحة دعوى اأرفق بها ما يراه �شندًا لدعواه وقد مت قيد 

الق�شية بالرقم امل�شار اإليه اأعاله، واأحيلت اإىل هذه الدائرة بتاريخ 1427/9/4هـ ويف 

�شبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جل�شتي 1428/2/8هـ و 27/ 1427/4هـ ح�شرها 

جل�شة  ويف  مديريها،  ول  عليها  املدعى  عن  وكيل  يح�شر  ومل   )...( املدعية/  وكيل 

)...(وب�شوؤال  عليها/  املدعى  وكيل  ح�شر  كما  املدعية  وكيل  ح�شر  1428/4/28هـ 

وكيل املدعية عن دعواه اأجاب باأنها ل تخرج عما ورد بالئحة دعواه املقدمة اإىل هذه 

املحكمة واملت�شمنة اأن موكلته �شبق واأن اأخذت عمل ردميات طرف يف �شركة )...( من 

خط ال�شمال بطول )32( كيلو مرت تبداأ من املحطة 000 + 85 اإىل املحطة 000 + 117 

كما اأحلقت بذلك اأي�شًا زيادة بطول )38( كيلو مرت وثمانية من الع�شرة من الكيلو مرت 

من نف�س الطريق، وبعد اأن با�شرت موكلته العمل واإجناز بع�س ال�شيء تبني اأن اأ�شعارها 

هابطة واأنها قد غبنت يف هذا العمل غبنًا فاح�شًا فطلبت من �شركة )...( اإعادة النظر 

اأما  اأنها امتنعت عن ذلك،  اإل  يف الأ�شعار وتعديلها لتتمكن من ال�شتمرار يف العمل 

اأ�شباب الغنب يف هذا العمل فاإنها تتلخ�س فيما يلي:  1- اأ- عدم اخلربة واملعرفة فاأول 

عمل تقوم به املدعية يف جمال الطرق هو هذا امل�شروع فلذا مل ت�شتطع تقدمي العمل على 

الوجهة ال�شحيحة. ب- املهند�س الذي اعتمد عليه يف درا�شة هذا امل�شروع وتقديره 

وحتديد اأ�شعاره تبني اأنه عامل عادي واأن �شهادته مزورة فهو اإذا غري موؤهل لتقدير 

هذا العمل.ج- ثقة موكلته يف �شركة )...( حيث اإنها �شركة كبرية ومل تعلم اأنها تغرر 

بهم. 2- تبينت النية م�شبًقا من �شركة )...( للتغرير وغنب مقاويل الردميات الذين 
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ياأخذون عقود الباطن. 3- قيام �شركة )...( باإعطاء موكلته يف بداية العمل مبالغ 

اأكرث من قيمة الأعمال التي اأجنزت لإيهامها بالك�شب. 4- اأ- حر�شت �شركة )...( 

على اإعطاء موكلة املرحلة الثانية من الطريق بالرغم من اأنها مل تنجز اإل �شيئًا ي�شريًا 

من املرحلة الأوىل.ب- لقد اأقدمت �شركة )...( على اإعطاء موكلته هذه الكمية من 

الطريق خمالفة بذلك اأنظمة و�شروط الوزارة التي متنع اإعطائها اأكرث من ع�شرين يف 

املائة من كمية العقد. 5- لقد تعمدت �شركة )...( عمل عقد للقطعية والردمية مليء 

باملغالطات واملتناق�شات وال�شروط التع�شفية والتعجيزية التي ل ميكن تطبيقها على 

اأر�س الواقع ول ميكن اأن يعرفها اأو يلم بها مقاويل الردميات من الباطن.  6- لقد 

تعر�شت املدعية يف اأثناء القطع اإىل مواد �شخرية من النوع القا�شي ال�شديد والتفاق 

كان على الرتبية فقط كما ن�س على ذلك يف العقد وامللحق.  7- وبعد اأن تبني خ�شارة 

موكلته والتغرير بها توقفت عن العمل واأخرب الطرف الأول باأنها ل ت�شتطيع ال�شتمرار 

– ب�شحب  – املدعى عليها  فيه بهذه الأ�شعار وال�شروط. 8- لقد قام الطرف الأول 

ما تبقى من اأعمال مل تنجز من قبل موكلته و�شرع يف اإمتامها بنف�شه ول مانع لدى 

موكلته من ذلك ب�شرط اأن يتمها على ح�شابه ولي�س على ح�شابها. وانتهى اإىل طلب 

رياًل )10،007،650(  و�شتمائة وخم�شون(  اآلف  و�شبعة  مبلغ قدره )ع�شرة ماليني 

قطع  اأثناء  يف  موكلته  لها  تعر�شت  التي  ال�شخور  قطع  قيمة  يلي:اأ-  كما  وتف�شيلها 

األف مرت مكعب ب�شعر )خم�شة ع�شر( ريال للمرت  الرتبة وقد بلغت كميتها �شبعمائة 

املكعب وهو ال�شعر ال�شائد للقطعيات ال�شخرية وقيمتها )ع�شرة ماليني وخم�شمائة 
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وقدرها  مبالغ  من  دفعه  مت  ما  منه  ح�شم  واإذا  ريال   )10.500.000( ريال  األف( 

و�شبعمائة  ماليني  )�شبعة  وقدره  مبلغ  الباقي  يكون  ريال  األف(  وثمامنائة  )مليونان 

األف( ريال )7،700،000( ريال.ب- قيمة اأعمال ردميات اجلزيرة وكميتها مائة األف 

مرت مكعب ب�شعر )خم�شة ون�شف( ريال وجمموع القيمة )خم�شمائة وخم�شون األف( 

التي  ال�شخرية  الأماكن  مكان  يف  متت  التي  الردميات  ريال.ج-   )550،000( ريال 

قيمتها  ريال وجمموع  ون�شف(  ب�شعر )خم�شة  األف مرت مكعب  كميتها ثالثون  بلغت 

املتبقية  امل�شتخل�شات  د-  ريال.   )165،000( ريال  األفًا(  و�شتون  وخم�شة  )مائة 

وقدرها )�شتمائة وواحد وثمانون األفًا و�شبعمائة وخم�شون( رياًل )681،750( ريال.

هـ- ما ح�شم من م�شتحقات موكلته با�شم التاأمني وقدره )ت�شعمائة وت�شعة و�شبعون 

قدم  عليها  املدعى  وكيل  على  ذلك  وبعر�س   .)979،500( ريال  وخم�شمائة(  األفًا 

اأنها غبنت ومل تقدم  اأن املدعية �شطرت يف �شحيفة دعواها  مذكرة برده ذكر فيها 

�شندًا اأو بينة بل جمرد اأقوال مر�شلة وقد ذكرت املدعية يف م�شتهل �شحيفة دعواها 

عدم وجود اخلربة واملعرفة بهذه الأعمال بينما يف العقد املوقع ذكرت يف مقدمته اأنها 

باللتزام  امل�شروع وتعهدت  املوا�شفات واملخططات وبعد معاينتها ملوقع  اطلعت على 

لديها  باأن  واأفادت  والب�شرية  املادية  واإمكانياتها  والفنية  الإدارية  بقدرتها  واأقرت 

املعدات الالزمة والكافية لتنفيذ الأعمال كما اأقرت املدعية باأن املهند�س الذي اعتمد 

ولي�س مهند�شًا  اأ�شعاره كان عاماًل  وتقديره وحتديد  امل�شروع  لدرا�شة هذا  قبلها  من 

واأن �شهادته مزورة وهذا دليل باأن املدعية هي امل�شئولة عن تق�شريها يف حق نف�شها 
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ومل تكن املدعى عليها هي التي قامت بتعيني هذا املهند�س للمدعية. وطلب اأن تقوم 

اأ�شا�س  ل  لأنه  الدعوى  هذه  رد  طلب  كما  الدعوى  هذه  على  بينتها  بتقدمي  املدعية 

تكبدتها  التي  املبالغ  قيمة  �شداد  وطلب  امل�شتندات  لها يف  �شند  ول  ال�شحة  من  لها 

ريال،   )4.060،595( مببلغ  تقدر  والتي  تاريخه  حتى  العقد  اأعمال  لتكملة  موكلته 

على  ذلك  وبعر�س  املدعية  ح�شاب  على  تنفيذها  يتم  اأعمال  باقي  من  ي�شتجد  وما 

مذكرة  اأ�شالة  املدعي  قدم  1428/8/7هـ  جل�شة  ويف  للرد،  ا�شتمهل  املدعية  وكيل 

اأوًل: البينة على وجود الغنب اعرتاف املدعى  اأن بينته على دعواه ما يلي:  بني فيها 

بقولها  وذلك  الأعمال  تلك  قيمة  يف  الفاح�س  الغنب  بوجود  الوا�شح  ال�شريح  عليها 

اأنها ت�شتحق )4،060،595( ريال وذلك عن الأعمال التي قامت بها بعد تركها للعمل 

وكذلك ما ورد يف اخلطابات التي بعثت بها اإليه والتي كان اآخرها اخلطاب املوؤرخ يف 

اأنها قد ح�شمت من م�شتحقاته لديها مبلغ وقدره  1428/5/26هـ والذي ن�س على 

)4،319،859( ريال. ثانيًا: اإ�شرار املدعى عليها على تنفيذ ما تبقى من اأعمال على 

ح�شابه وح�شم ذلك من م�شتحقاته لديها كما ورد يف دعواها ويف خطاباتها بالرغم 

من علمها مبا تكبده من خ�شائر وما حلقه من اأ�شرار. ثالثًا: تبينت النية م�شبقًا من 

ال�شركة املدعى عليها بالتغرير والتدلي�س على مقاول القطعيات والردميات وا�شتغالل 

اإىل  عطاءاتها  عليها  املدعى  تقدمي  عند  وذلك  خربتهم  وعدم  وب�شاطتهم  غفلتهم 

وزارة النقل حيث و�شعت اأ�شعار متدنية للقطعيات والردميات وهي التي عادة تعطي 

ملقاويل الباطن ورفعت اأ�شعار الأعمال التي تقوم بها ال�شركة املدعى عليها كالأزفلت 
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من  تعطي  ول  الأعمال  بجميع  تقوم  اأنها  عليها  املدعى  ذكرت  رابعًا:  كر�شي.  وبي�س 

الباطن اإل القليل ولو كان الأمر كذلك ملا اأ�شرت على اإلزامه مبا تبقى من عمل وملا 

ح�شمت من م�شتحقاته لديها مبالغ طائلة بحجة اإكمال العمل. خام�شًا: ا�شرتاطها يف 

العقد عدم ا�شتخدامه يف ا�شتقدام عمالة للعمل يف هذا امل�شروع حيث حرم من اأكرب 

عن�شر لإجناز العمل. �شاد�شًا: احتجازها مبالغ طائلة من ا�شتحقاقاته لديها حيث 

بلغ جمموع ماله لديهم )10.007.650( ريال. �شابعًا: ا�شتمال العقد على جهالت 

وذلك اأنه ن�س يف العقد ويف ملحقه اأن القطعيات ترابية ويف اأثناء العمل تبني اأن جزءًا 

كبريًا منها �شخور قا�شية تختلف اأ�شعارها عن اأ�شعار القطعية الرتابية بكثري. وبعر�س 

ذلك على وكيل املدعى عليها ا�شتمهل للرد، وطلبت منه الدائرة اأن يبني الأعمال ايل 

نفذتها املدعية قبل ان�شحابها من امل�شروع وقيمتها وبيان الأعمال املتبقية وقيمتها وما 

�شنده بهذا اخل�شو�س، ويف جل�شة 1428/11/30هـ قدم احلا�شر عن املدعى عليها 

مذكرة اأو�شح فيها اأن من املتعارف عليه لنعقاد عقد املقاولة تطابق الإيجاب والقبول 

على عنا�شر العقد وهذا ما مت حتديده من قبل املدعية واملدعى عليها وحرر العقد 

بتاريخ 1424/9/12هـ وقامت املدعية بتنفيذ الأعمال كما �شبق ح�شرها بل قامت 

املدعية بتحرير ملحق للعقد ونفذت منه اأي�شًا بع�س الأعمال بتاريخ 1425/12/14هـ 

اأ�شهر وبعد  اأي قرابة �شنتني وثمانية  وا�شتمرت تعمل بامل�شروع حتى 1427/6/13هـ 

مرور هذه املدة تقدمت املدعية برفع الدعوى. ومل تقدم املدعية اأي بينة ملا تذكر، اأما 

بالن�شبة ملا طلبته الدائرة من ح�شر لالأعمال املنفذة من قبل املدعية والأعمال التي 
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مل تنفذها حتى تاريخ 1427/6/13هـ فهي كالتايل: اأعمال متبقية من كميات العقد 

وامللحق مل يقم املقاول بتنفيذها. 

كمية البند
العقد

الكمية املنفذة 
باملرت املكعب 
حتى نهاية 
عمل يوم 

1427/6/13هـ

الكمية املتبقية 
باملرت املكعب التي 
تركها املقاول عند 

نهاية عمل يوم 
1427/6/13هـ

�ضعر املرت 
املكعب 
بالريال

اإجمايل 
املبلغ 

بالريال

650،000650.000040احلفر بالعقد
احلفر مبلحق 

588.705397.372191.3334765.332العقد

1،000،00775،000225،0005،00112،500الردم بالعقد
الردم مبلحق 

105،161830.000222،1615.751،277،426العقد

طبقة القاعدة 
251.0880251.0886.751،694.844مبلحق العقد

قيمة االأعمال املتبقية 5.845.834 ريال

وعند ان�شحاب املقاول بتاريخ 1427/6/13هـ كان املن�شرف له مبوجب م�شتخل�شات 

الأعمال  تاأمني  من  كدفعة  �شرفه  مت  ما  اإىل  اإ�شافة  العقد  ل�شروط  وفقًا  الأعمال 

قيمتها  تبلغ  التي  املنفذة  اأعماله  حجم  من  ريال   )11،146،284( مبلغ  املحجوزة 

1427/5/30هـ  بتاريخ   )31( رقم  للم�شتخل�س  طبقًا  وذلك  ريال   )12،807،500(

ويوجد اأعمال حمملة على بنود العقد يجب اأن تخ�شم من م�شتخل�شات املقاول حيث 

مل يقم املقاول باإنهائها وهي عبارة عن ردم حفر ال�شتعارة لتاأمني املنطقة ونقل ناجت 

احلفر اإىل خارج حرم الطريق ور�س وت�شليم امليول اجلانبية ح�شب موا�شفات وزارة 

النقل و�شروط العقد مع املقاول تبلغ تكاليف تنفيذها )635،330( ريال وبعر�س ذلك 
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على املدعي اأ�شالة ا�شتمهل للرد، ويف جل�شة 1429/3/23هـ قدم املدعي مذكرةبرده 

منه  وطلبت  اإليه  اإعادتها  فتم  عليه  املدعى  به  دفعت  ملا  مالقية  تكن  مل  اأنها  تبني 

الدائرة تقدمي اإجابة مالقية ملا دفعت به املدعى عليها، ويف جل�شة 1429/6/5هـ قدم 

العمل  ان�شحاب موكلته من  اأ�شباب  اأن  فيها  برده ذكر  املدعية/ )...( مذكرة  وكيل 

املادة 8-6 من  والتغاوؤه مبوجب  عليها  املدعى  مع  املربم  العقد  يلي:  1- بطالن  ما 

العقد التي ن�شت على بطالن العقد والتغائه يف حال عدم موافقة وزارة النقل على 

اعتماد الطرف الثاين يف ذلك العقد )املقاول من الباطن يف هذا امل�شروع( وحيث 

وقد  ريال   )7.133،688( قدره  مببلغ  اإل  بذلك  موافقة  النقل  وزارة  من  ي�شدر  مل 

اأكرث من هذا املبلغ. 2- اختالف �شفة العمل فالقطعيات املتفق  اأعمال  قام باإجناز 

عليها كانت قطعيات ترابية ح�شب ما ن�س عليه يف العقد وكذلك يف ملحقه وال�شعر 

القطعيات  اإن  وحيث  للرتابيات  متدنيًا  �شعرًا  يعترب  وملحقه  العقد  يف  لها  املحدد 

وملحقه  العقد  يف  عليها  ين�س  مل  �شخرية  قطعيات  اإل  يبق  ومل  انتهت  قد  الرتابية 

و�شعرها يختلف كثريًا عن القطعيات الرتابية. 3- امتناع املدعى عليها عن احت�شاب 

خم�شة  بني  ما  عادة  تكون  والتي  ال�شخرية  القطعيات  مكان  تو�شع  التي  الردميات 

وع�شرين اإىل ع�شرين �شنتيمرت وهي كميات جيدة وحتتاج اإىل عمل كثري. 4- امتناع 

والرخوة  الرملية  الأماكن  تو�شع يف  الردمية  من  كميات  احت�شاب  من  عليها  املدعى 

مبوجب  اخلارج  من  العمل  لهذا  عمالة  ا�شتقدام  من  موكلته  منع   -5 الطريق.   من 

املادة رقم 8-4 والعمل كثري ووا�شع ويحتاج اإىل عمالة كثرية ومدربة. 6- غ�س املدعى 
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عليها حيث اأخفت مبالغ �شرفت ملوكلته من وزارة النقل مقابل )85،000(م3 ردميه 

املذكورة يف  الكميات  به وعليه فتكون  تقوم  التي  لأنها هي  التمييز  اأخفتها من  حيث 

لئحتها غري �شحيحة واإمنا ال�شحيح هو اأن ما اأجنزته موكلته من ردميات من العقد 

)844،250م3( ومن ملحقه )909،500م3(.  7- احتجاز املدعى عليها مبالغ طائلة 

العقد  اأن   -8 ريال.   )10.028.625( حقوقها  بلغت  حيث  موكلته  ا�شتحقاقات  من 

يف حد ذاته عقد ت�شنيع باملرت املكعب وعقود الت�شنيع عقود جائزة غري ملزمة.9- 

اأعمال  من  اأجنز  ما  مقابل  مبالغ  موكلته من  ت�شتحقه  ما  اأن  عليها  املدعى  قول  اأما 

ت�شتحق  اأن موكلته  وال�شحيح  قول غري �شحيح،  فهذا  ريال،  باأنه )12.870.500( 

مبلغًا قدره )21.164.909( ريال، و�شل منها مبلغ قدره )10.28.625(10- اأما 

مطالبةاملدعى عليها بح�شم مبلغ قدره )635،330( مقابل اأعمال مل تنفذ بزعمها وهي 

ردم احلفر ونقل ناجت احلفر وت�شليم امليول فهذه كلها اأقوال غري �شحيحة وال�شحيح 

قبلها  التي  تنته  ت�شلم طبقة مل  ي�شلم على طبقات ول ميكن  ور�شه  امليول  ت�شليم  اأن 

موكلته  فقدو�شعتها  احلفر  خملفات  واأما  يدعون  كما  حفر  هناك  فلي�س  احلفر  اأما 

ح�شب طلبها وحتت اإ�شرافها وتعليماتها وانتهى اإىل طلب اإلزام املدعى عليها دفع مبلغ 

ا�شتمهل  قدره )10،028،625( ريال، وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليه/ )...( 

املادة  باأن  فيها  اأ�شاف  مذكرة  املدعية  وكيل  قدم  1429/7/11هـ  جل�شة  ويف  للرد. 

)1( من العقد املربم مع املدعية بتاريخ 1424/9/12هـ اعتربت وثائق العقد جزءًا ل 

يتجزاأ منه واأنها عاينت املوقع على الطبيعة وملا كان الواجب يف التاأجري اأن يكون على 
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حيطة وحذر وعلمه التام املنايف للجهالة بالأعمال ايل يتعاقد عليها فكيف تدعي باأنها 

اأعمال غري متفق عليها علمًا باأن الأعمال املتعاقد عليها هي كما يف البند الثالث من 

العقد حفريات الطرق وردميات الطرق طبقة القاعدة.بل ذكرت املادة التا�شعة من 

العقد باأن املدعية اأقرت قبل تقدمي اأ�شعارها باأنها اطلعت على مواقع العمل وفح�شتها 

وعاينتها وعلمت مبا فيها العلم املنايف للجهالة واأنها تاأكدت من �شكل املواقع وظروفها 

وانتهى  الفنية  واأ�شوله  العمل  وبظروف  الرتبة  بنوعية  تام  علم  على  واأنها  وطبيعتها 

اإىل طلب رد الدعوى واإلزام املدعية ب�شداد قيمة تكملة الأعمال بالإ�شافة اإىل مبلغ 

)26.210( ريال قيمة اإتالف الكابل وبعر�س ذلك على وكيل املدعية ا�شتمهل للرد، 

املدعى  احتجاج  اأن  فيها  ذكر  مذكرة  املدعية  وكيل  قدم  جل�شة 1429/7/16هـ  ويف 

موكلته،  ال�شخور على  اأن قطعية  الدعوى من  العقد مو�شوع  باملادة )1( من  عليها 

العقد  ن�س  واإمنا  ذلك  على  فيما  ين�س  ل  العقد  مواد  من  وغريها  املادة  هذه  فاإن 

ترابية بل هو �شعر متدٍن  لها �شعر  وال�شعر املحدد  ترابية  القطعيات  وملحقه علىاأن 

اأما مطالبة املدعى عليها مببلغ )26.210( ريال مقابل اإ�شالح كيبل هاتف فاإن هذه 

التكلفة تلزم املدعى عليها لأنها هي ال�شبب يف ذلك، وذلك لوجود مكتب التن�شيق مع 

لها مكانه مع  الكيبل ومل يحدد  تعلم موكلته بوجود هذا  الأخرى لديها ومل  اجلهات 

علم املدعى عليها بذلك اأو مطالبة املبا�شر لقطع هذا الكيبل وهو العامل الذي قطعه، 

وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليها ا�شتمهل للرد. ويف جل�شة 1429/11/27هـ قدم 

وكيل املدعى عليها/ )...( مذكرة اأ�شاف فيها اأن املدعية قامت بتوقيع العقد بتاريخ 
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1425/9/12هـ وا�شتلمت املوقع وقامت بتنفيذ بع�س الأعمال ويف اأثناء عملها قامت 

بتوقيع ملحق للعقد يف 1425/12/14هـ اأي بعد �شنة وثالثة اأ�شهر مت خاللها �شرف 

امل�شتخل�شات وبتزويد وكيل املدعية بن�شخة منها اأجاب باأنه يكتفي مبا قدمه وكذلك 

قرر وكيل املدعى عليها. ويف جل�شة 1430/4/10هـ، طلبت الدائرة من وكيل املدعية 

من  موكلته  ان�شحاب  قبل  وكمياتها  بتنفيذها  موكلته  قامت  التي  الأعمال  يحدد  اأن 

العمل، وقيمة هذه الأعمال بندًا بندًا مع تقدمي ما ي�شند ذلك ثم طلبت الدائرة من 

وكيل املدعية تبيني موقف موكلته فيما يتعلق بكمية الأعمال املنفذة والأعمال املتبقية 

املبينة يف املذكرة املقدمة من املدعى عليها يف اإحدى اجلل�شات ومدى �شحة ما جاء 

يف هذه الكميات من عدمه كما طلبت الدائرة من وكيل املدعى عليها تقدمي ما ي�شند 

ما ذكرته موكلته بخ�شو�س قيمة الأعمال التي قامت املدعية بتنفيذها قبل ان�شحابها 

من امل�شروع حمل النزاع يف هذه الدعوى، كما طلبت من وكيل املدعى عليها الإجابة 

على ما ذكره املدعي يف لئحة دعواه يف ال�شفحة الرابعة واخلام�شة فقرة )اأ، ب، ج، 

د، هـ( مع الإجابة علىما ذكره املدعي من اأن املحا�شبة وفًقا للعقد وملحقاته لالأعمال 

الرتابية فقط اأما ال�شخور فلها قيمة ح�شب الأ�شعار ال�شائدة فا�شتعدوا بتقدمي ذلك. 

ويف جل�شة 1430/6/8هـ قدم وكيل املدعى عليها مذكرة اأورد فيها اجلداول التالية: 

1- اجلدول الأول: ت�شمن الكميات التي ت�شمنها العقد وملحقه من حفر وردم وكذلك 

التي  الكميات  وكذلك  موكلته  قبل  من  منها  نفذت  التي  والكميات  ال�شخور  كميات 

مل تنفذ و�شعر كل بند وقيمته والقيمة الإجمالية ملا نفذ من قبل موكلته والتي بلغت 

)21.387،128( ريال.
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البند

الكمية 
التي 

ت�ضمنها 
العقد 

وملحقه

الكمية املنفذة 
باملرت املكعب 
حتى نهاية 
عمل يوم 

1427/6/13هـ

الكمية املتبقية 
من العقد وملحقه 

باملرت املكعب

�ضعر املرت 
املكعب 
بالريال

اإجمايل 
املبلغ 

بالريال

650،000650.000040احلفر بالعقد
احلفر مبلحق 

588.705397.372191.3334765.332العقد

1،000،00775،000225،0005،00112،500الردم بالعقد
الردم مبلحق 

105،161830.000222،1615.751،277،426العقد

طبقة القاعدة 
251.0880251.0886.751،694.844مبلحق العقد

قطعيات �ضخرية 
�ضعر املرت �ضعر 

الرتابية= الباقي 
11=4-15

-----700.000-----117.700.000

قيمة االأعمال = 21.387.128 ريال

2- اجلدول الثاين: ت�شمن الكميات التي نفذت من قبل موكلته من العقد وملحقه من 

ردم ومل تعتمدها املدعى عليها ومل يدفع لها قيمة حتى الآن وموكلته تطالب بقيمتها 

وقدرها )8.513.372( ريال.
القيمة القيمةال�ضعر باملرتالكميةالبند

االإجمالية
الردم بالعقد

الردميات التي و�ضعت فوق 
ال�ضخرة

الردميات التي و�ضعت يف 
االأماكن الرملية والرخوة

وردميات اجلزيرة

14،000

20.250

21.670

5

5

5

70.000

101.250

108.350
55.9205279.600279.600اإجمايل البند
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الردم ملحق العقد 
الردم الذي و�ضع على االأماكن 

الرملية والرخوة 
ردم اجلزيرة

16.000

13.500

5.75

5.75

92.000

77.625
92.830533.772533.772اإجمايل البند 

157.700.007.700.00-4-700.00011اأعمال قطع �ضخري
8.513.372القيمة االإجمالية لالأعمال

موكلته على  رد  ت�شمنت  عليها مذكرة  املدعى  وكيل  ويف جل�شة 1430/6/20هـ قدم 

ا�شتف�شارات  على  الإجابة  اإىل  بالإ�شافة  ال�شابقة  اجلل�شة  يف  املدعية  وكيل  قدمه  ما 

الدائرة ذكر فيها اأن العقد املتفق عليه يف املادة 3 اأو�شح اأ�شعار الأعمال واملقدمة من 

قبل املدعية:
و�ضف البند

ال�ضعر االإفرادي/ الكميةالوحدةالبند
ريال

ال�ضعر االإجمايل/ 
ريال

حفريات 20301
650.00042.600.000م3الطرق

ردميات 30501
1.000.00055.000.000م3الطرق

طبقة 3.601
170.00061.020.000م3القاعدة

8.620.000فقط ثمانية ماليني و�ضتمائة وع�ضرون األف ريالاالإجمايل

وقام  املدعية  قبل  من  املنجزة  بالأعمال  امل�شتخل�شات  اعتماد  مت  ذلك  على  وبناء 

بالتوقيع وا�شتالم م�شتحقاته بل مل يكن هذا فح�شب بل قام بالتوقيع على ملحق للعقد 

اأ�شا�س لها من  وقام بتنفيذ بع�س الأعمال منها وقد قامت املدعية بو�شف اأعمال ل 

اأماكن  ال�شخور وردميات و�شعت  ال�شحة ومتنحها م�شميات كردميات و�شعت فوق 

رملية ورخوة وردميات اجلزيرة وقطع �شخري، بينما مت التفاق عليها يف العقد مب�شمى 
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ردميات الطرق – حفريات الطرق فمن واقع العقد اأن املدعية عاينت وتعلم طبيعة 

الأعمال التي تقوم بها واإل ملا قامت بتوقيع ملحق العقد، وعلى اأ�شا�س طبيعة الأعمال 

املذكورة يف العقد. ومن واقع ما �شطرته املدعية عن اأعمال اإ�شافية تدعي بها فاإنها 

اأثناء قيامها بالأعمال  دون �شند اأو دليل وملاذا مل تبني املدعية عن هذه الأعمال يف 

اأو قبل القيام بها لأنه اإذا انعقدت املقاولة على عمل �شيء ما ثم ظهر للمتعاقد زيادة 

املوا�شفات اأو كمية الأعمال فاإن هذا العمل مل يكن معقودًا عليه بالعقد الأول وبالتايل 

فاإنه ل يلزم اأحد العاقدين يف املقاولة على زيادة املوا�شفات اأو كمية العمل، فال يلزم 

كانت  ما  اإذا  وخا�شة  الأجرة  بزيادة  العمل  رب  يلزم  ول  الزيادة  هذه  بعمل  املقاول 

اإ�شافية  اأعماًل  هناك  اأن  تبني  اأو  ت�شر  ومل  م�شتخل�شًا   )31( بتوقيع  قامت  املدعية 

التي وردت يف �شحيفة  د  اأ- ب- ج-  الفقرة  الدائرة عن  ا�شتف�شرت عنه  وب�شاأن ما 

الدعوى فلو افرت�س جدًل �شحة ما تدعي به املدعية من وجود قطع �شخرية واأعمال 

لكل  اأن  عليه  املتعارف  فاإن  ال�شخرية  الأماكن  يف  متت  وردميات  اجلزيرة  ردميات 

اأ�شا�شها العمل وبيان  عقد عنا�شره وعنا�شر عقد املقاولة املقاي�شة التي يجري على 

تف�شيلي لالأعمال الواجب القيام بها وما هي نوعها وكيفية تنفيذها واملواد الواجب 

ال�شروط  ودفرت  عمل  كل  عن  اأداوؤها  الواجب  والأجرة  الأعمال  اأداء  يف  ا�شتخدامها 

واأن هذه العنا�شر مت ت�شطريها يف العقد وتعلمها املدعية جيدًا ووافقت عليها وكانت 

موافقتها متت عن علم ويقني بطبيعة العقد، وبعر�س ذلك على وكيل املدعية ا�شتمهل 

للرد. ويف جل�شة 1430/7/4هـ قدم وكيل املدعية مذكرة برده ذكر فيها باأن املدعى 

عليها مل تقدم اإجابة وافرة على ما طلب منها وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليها 
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اأفاد باأنه يكتفي مبا قدمه ويف جل�شة 1431/1/4هـ ح�شر وكيل املدعية ومل يح�شر من 

ميثل املدعى عليها ويف جل�شة 1431/2/17هـ ذكرت الدائرة اأنه بعد درا�شة الق�شية 

تبني اأن الدائرة طلبت من وكيل املدعى عليها بجل�شة 1430/6/8هـ ما يلي: 1- حتديد 

اأوجه اخلالف بني موكلته واملدعية. 2- الإجابة تف�شياًل عما ذكره املدعي يف لئحة 

– هـ( وقد خلت  – د  – ب- ج  الفقرات )اأ  الرابعة واخلام�شة  دعواه يف ال�شفحة 

مذكرة وكيل املدعى عليها املقدمة يف 1430/6/20هـ من ذلك وعليه طلبت الدائرة 

من وكيل املدعى عليها الإجابة على ما �شبق اأن طلب منه وحتديد املبالغ التي قامت 

موكلته بدفعها للمدعية وما يقابل ذلك فا�شتمهل لذلك، ويف جل�شة 1431/3/22هـ 

اأنه بالن�شبة لقيمة القطع ال�شخري الذي  قدم وكيل املدعى عليها مذكرة ذكر فيها 

 700،000 كميته  تقدر  والتي  احلفريات  اأثناء  يف  له  تعر�شت  باأنها  املدعية  تدعي 

املتفق عليها هي  الكمية  اأن  وامل�شتندات  العقد  ثابت يف  ما هو  واقع  مرت مكعب فمن 

650.000 مرت مكعب وال�شعر املتفق عليه 4 ريال للمرت وذلك يف العقد املحرر بتاريخ 

1424/9/12هـ فمن واقع ما �شطرته املدعية تكون جميع الكمية التي اأجنزتها وهي 

وتعلم  املواقع  عاينت  باأنها  علمًا  �شخريًا  قطعًا  تعترب  العقد  يف  عليها  املتفق  الكمية 

بطبيعة الأر�س جيدًا وهذا ل يت�شور حدوثه مطلقًا. ومن تاريخ 1424/9/12هـ اإىل 

الن�شحاب  املدعية  قررت  والتي  1427/6/13هـ  تاريخ  اإىل  1425/12/14هـ  تاريخ 

من امل�شروع مل تخطر املدعى عليها بوجود �شخور وزيادة اأعمال غري املتفق عليها يف 

التعاقد بل عندما قامت املدعية بتوقيع عقد جديد مل ت�شر اأو ت�شعلكي حتفظ حقوقها 

وكانت املدعية تقوم بالتوقيع على امل�شتخل�شات وت�شتلم امل�شتحقات دون الت�شريح اأو 
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التلميح بوجود اأعمال اإ�شافية اأو اأعمال غري متفق عليها يف العقد. واأما قيمة اأعمال 

ففي  الريال  ون�شف(  ريال  )خم�شة  ب�شعر  مكعب  مرت  األف  مائة  وكميتها  الردميات 

�شحيفة الدعوى تطالب املدعية بالكمية والقيمة امل�شار اإليها �شابقًا بينما يف املذكرة 

يف  املحرر  العقد  عن  وذلك  مرت   216170 تطالب  1430/6/7هـ  جل�شة  يف  املقدمة 

1424/9/12هـ بينما يف ملحق العقد 1425/12/14هـ تدعي باأن كمية الردميات يف 

اجلزيرة تبلغ 63.330 مرت مكعب اأي اأن اإجمايل الكمية وفقًا ملا طرحته املدعية يكون 

85،000 مرت مكعب ولي�شت كما ذكر يف �شحيفة الدعوى 100،000 مرت مكعب. اإ�شافة 

اإىل ذلك قامت املدعية من تلقاء نف�شها بتحديد ال�شعر )بخم�شة ريال ون�شف( دون 

اإخطار اأو اإنذار ومل تطلب اإ�شافتها يف امل�شتخل�شات اأو تبني يف اأي موقع اأجنزت كمية 

الردميات ليتم ح�شرها على الطبيعة. وبالن�شبة للردميات التي ادعت بها اأنها متت يف 

الأماكن ال�شخرية والتي بلغت كميتها ثالثون األف مرت مكعب ب�شعر )خم�شة ون�شف( 

ريال وجمموع قيمتها )مائة وخم�شة و�شتون األف( ريال. فمن واقع ما مت �شرده من 

قبل املدعية بالن�شبة للقطع ال�شخري وردميات ال�شخور يت�شح جليًا اأنها غري مت�شقة 

ومتعار�شة بع�شها البع�س، فاملدعية تذكر باأن كمية القطع ال�شخري �شبع مائة األف 

األف  بلغت كميتها ثالثون  ال�شخرية  الأماكن  الردميات على  اأن  ثم تذكر  مرتمكعب 

البع�س وغري منطقي. كما  لواقع احلال مع بع�شه  اأي ما تدعي به غري مطابق  مرت 

اأن هناك ردميات  املقدمة يف جل�شة 1430/6/8هـ  املدعية �شطرت يف مذكرتها  اأن 

و�شعت يف الأماكن الرملية والرخوة تقدر كميتها 20،250 مرت مكعب وذلك يف عقد 

باأن هناك ردميات تقدر 13،500مرت مكعب قامت بها يف  1424/9/12هـ ثم تذكر 
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الأماكن الرملية والرخوة يف العقد املحرر يف 1425/12/14هـ وبذلك يكون اإجمايل 

به يف  ادعت  ما  اأن  مع  والرخوة 33.750 مرت مكعب  الرملية  الأماكن  الردميات يف 

القطع ال�شخري يبني اأن اإجمايل الأعمال طبيعة الأر�س �شخرية فكيف تكون هناك 

ردميات يف اأماكن رملية ورخوة. واأما بالن�شبة ملا تدعي به من امل�شتخل�شات املتبقية 

وقدرها )�شتمائة وواحد وثمانون األفًا و�شبعمائة وخم�شون( رياًل فهي كالتايل: 

قيمة الأعمال املنفذة حتى امل�شتخل�س رقم 31 بتاريخ 1427/5/30هـ )12،807،500( 

ريال بينما توقف عن العمل يف 1427/6/13هـ اأما ب�شاأن الفقرة )هـ( والتي تدعي فيه 

املدعية باأنه مت ح�شم مبالغ وتقدر مببلغ )ت�شعمائة وت�شعة و�شبعني األفًا وخم�شمائة( 

ريال فرغم التفاق وما ت�شمنه العقد من ن�شو�س املادة 7 اأن يتم ح�شم ن�شبة %10 

وباإقرار  اأنه  اإل  للم�شروع.  البتدائي  الت�شليم  بعد  �شرفها  يتم  التنفيذ  ح�شن  مقابل 

املدعية يف �شحيفة الدعوى باأن املدعى عليها قامت ب�شرف مبالغ للمدعية اأكرث من 

قيمة الأعمال التي اأجنزت. فيكون ح�شاب املدعية كما يلي: 

)12،807،500( ريال قيمة الأعمال املنفذة.

)11،172،494( ريال قيمة ما ا�شتلمته.

وهي كما يلي:

)10.788،150( ريال دفعات ب�شيكات مقابل امل�شتخل�شات، 

)301،250( ريال دفعة عدد 12 تاأ�شرية.

)48،000( ريال تكاليف عدد 12 تاأ�شرية.

)8.250( ريال اإقامات عمال عدد 8.
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)400( ريال خروج وعودة لعاملني.

)200( ريال �شور فوتوغرافية للعمال. 

)26.210( ريال تكاليف اإ�شالح كيبل الألياف ال�شوئية.

)34( ريال قيمة اإر�شال خطاب للمقاول بالربيد ال�شريع. 

 )1،635.006( للمدعية  املتبقي  يكون  املنفذة  الأعمال  قيمة  من  و�شله  ما  وبح�شم 

ريال يخ�شم منه تكاليف باقي اأعمال العقد، وانتهى اإىل طلبه ما يلي: اأوًل: رد الدعوى. 

ثانيًا: �شداد قيمة املبالغ التي تكبدتها موكلته لتكملة اأعمال العقد والتي تقدر مببلغ 

جل�شة  ويف  للرد،  ا�شتمهل  املدعية  وكيل  على  ذلك  وبعر�س  ريال   )6،901،813(

1431/4/13هـ قدم وكيل املدعية مذكرة اأ�شاف فيها اأن مطالبة املدعى عليها مبلغ 

)48،000( ريال قيمة تاأ�شريات عمال بواقع )4،000( ريال عن كل عامل فاإن هذا 

البيع باطل لأن الأنظمة متنعه وتعاقب عليه اأما مطالبتها باأجور بريد وغريه فاإن هذه 

املطالب حتتاج اإىل بينة وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليها اأفاد باأن يكتفي مبا �شبق 

الأعمال  قيمة  عن  الطرفني  الدائرة  �شاألت  1431/6/10هـ  جل�شة  ويف  قدمه.  اأن 

املنفذة، فاأجاب وكيل املدعية باأن قيمة الأعمال املنفذة مبلغ قدره )12،873،756( 

ريال ح�شب ما اأوردته املدعى عليها يف اجلدول املو�شح مبذكرتها املقدمة للدائرة يف 

عمل  نهاية  حتى  املكعب  باملرت  املنفذة  الكمية  ذكرت  حيث  1427/11/30هـ  جل�شة 

نف�س  يف  واملو�شح  بالريال  املكعب  املرت  ب�شعر  الكمية  هذه  وب�شرب  1427/6/13هـ 

اجلدول تكون النتيجة هي املبلغ املذكور وذكر وكيل املدعى عليها باأن قيمة الأعمال 

املنفذة مبلغ قدره 12،807،500 ريال وفق امل�شتخل�س رقم 31 وهو اآخر م�شتخل�س مت 
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التوقيع عليه من قبل الطرفني وب�شوؤال املدعي وكالة عن املبلغ الذي ا�شتلمته موكلته 

فذكر باأنه مبلغ قدره )11،089،400( ريال وعليه يكون املتبقي يف ذمة املدعى عليها 

مبلغ )1،784.356( ريال، وب�شوؤال وكيل املدعى عليها عن املبلغ الذي قامت موكلته 

بت�شليمه للمدعية فذكرت باأنها �شلمت املدعية ذات املبلغ الذي ذكره وكيل املدعية وهو 

)11،089،400( ريال م�شيفًا باأنه مت خ�شم مبلغ قدره )83.094( ريال وقد اأو�شح 

يف مذكرته املقدمة للدائرة يف جل�شة 1431/3/22هـ تف�شيل هذا املبلغ وهو: 1- مبلغ 

)48،000( ريال عدد 12 تاأ�شرية مت التفاق مع املدعية ب�شاأنها. 2- مبلغ )8250( 

مبلغ  لعاملني. 4-  وعودة  تاأ�شرية خروج  ريال  ثمانية عمال. 3- )400(  اإقامة  ريال 

)200( ريال �شور فوتوغرافية للعمال لأجل اإ�شدار الإقامات. 5- مبلغ )26.210( 

ريال تكاليف اإ�شالح الكيبل الذي مت قطعه بوا�شطة املدعية. 6- مبلغ )34( ريال قيمة 

اإر�شال اإقامات ووثائق للمدعية، وب�شوؤال وكيل املدعية عن هذه املبالغ التي خ�شمتها 

املدعى عليها اأفاد باأنه بخ�شو�س 12 تاأ�شرية فقد مت ذلك ومل يتم التفاق على ال�شعر 

بتكاليف  يتعلق  ما  �شوى  الإثبات  عليها  املدعى  وعلى  ينكرها  فاإنه  املبالغ  باقي  واأما 

اإ�شالح الكيبل فاإن املدعى عليها مل تقم باإخبار موكلته مبوقع هذا الكيبل ول بوجوده 

باملبالغ  ح�شاب  ك�شف  اإر�شال  مت  باأنه  اأفاد  عليها  املدعى  وكيل  على  ذلك  وبعر�س 

املذكورة اإىل املدعية وقد ذيل ك�شف احل�شاب باأنه يعترب هذا الك�شف �شحيح مامل يرد 

عليه اعرتا�س خالل خم�شة ع�شر يومًا ومل يتم العرتا�س عليه فطلبت الدائرة من 

وك�شف  املدعية  على  خ�شمت  التي  املبالغ  يو�شح  بيان  تقدمي  عليها  املدعى  وكيل 

احل�شاب باملبالغ املذكورة الذي �شلم لها، ثم �شاألت الدائرة وكيل املدعية عما يح�شر 
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مبلغ  اأوًل:  يلي:  مبا  عليها  املدعى  اإلزام  بطلب  دعواه  يح�شر  باأنه  فاأجاب  دعواه  به 

ثانيًا: مبلغ )162،000(  التي تعر�س لها.  )7،700،000( ريال قيمة قطع ال�شخور 

ريال قيمة الردميات التي و�شعت مكان القطعيات ال�شخرية. ثالثًا: مبلغ )178،875( 

مبلغ  رابعًا:  والرخوية.  الرملية  الأماكن  يف  و�شعت  التي  الردميات  قيمة  ريال 

)472،500( ريال قيمة ردميات اجلزيرة. خام�شًا: مبلغ )1،784،356( ريال متبقي 

يف  داخل  هو  هل  الثاين  بالطلب  يتعلق  فيما  وكالة  املدعي  وب�شوؤال  املنفذة،  الأعمال 

العقد اأو زائد عليه فاأجاب باأنه داخل يف العقد وملحقه حيث يتم ح�شاب الكميات التي 

يتم ردمها وب�شوؤاله هل �شدر ب�شاأنها اأي م�شتخل�س ؟ اأفاد بعدم �شدور اأي م�شتخل�س 

وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليها اأفاد باأن املدعية مل تقم بتنفيذ هذه الأعمال وما 

الدائرة  �شاألت  الثالث  الطلب  وب�شاأن  م�شتخل�شات  ب�شاأنه  �شدر  فقد  اأعمال  من  مت 

املدعي وكالة هل هذه الأعمال زيادة على ما ورد يف العقد اأم داخلة فيه وهل �شدر 

مكان  و�شعت  التي  الردميات  مثل  الردميات  هذه  باأن  فاأفاد  م�شتخل�س  اأي  ب�شاأنها 

القطعيات ال�شخرية فهي داخلة يف العقد وملحقه ومل ي�شدر ب�شاأنها اأي م�شتخل�س 

وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليها اأفاد باأن املدعية مل تقم بتنفيذ هذه الأعمال وما 

مت من اأعمال فقد �شدر ب�شاأنها م�شتخل�شا تويف ما يتعلق بالطلب الرابع �شاألت الدائرة 

وكيل املدعية ذات ال�شوؤال الوارد يف الطلب الثالث فاأجاب باأنها داخلة يف العقد وقد 

�شدر ب�شاأنها امل�شتخل�س رقم 32 وقيمته )472،500 ( ريال وبعر�س ذلك على وكيل 

الدائرة  �شاألت  اخلام�س  الطلب  وبخ�شو�س  لأجله  ي�شتمهل  باأنه  اأفاد  عليها  املدعى 

املدعي وكالة عن حتديد مبلغ امل�شتخل�شات املتبقية ومبلغ ما مت ح�شمه بن�شبة %10 
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لأجل ح�شن التنفيذ فاأفاد باأنه ي�شتمهل لالإجابة كما طلبت الدائرة من وكيل املدعى 

عليها الإجابة على ذات ال�شوؤال فاأفاد باأنه ي�شتمهل اأي�شًا لالإجابة وب�شوؤال وكيل املدعى 

عليها عن ت�شليم امل�شروع فاأفاد باأنه مت ت�شليم امل�شروع وب�شوؤاله عن �شبب عدم دفع 

بتنفيذ  املدعي  اإخالل  حال  يف  اأنه  على  تدل  العقد  ن�شو�س  اأفادباأن  املتبقي  املبلغ 

العقدف�شوف يتم التنفيذ على احل�شاب وفق ما ورد يف املادة رقم 4 وبعر�س ذلك على 

وكيل املدعية اأفاد باأن العقد قد التغى باتفاق الطرفني مبوجب املادة 6/8. ويف جل�شة 

1431/6/17هـ، �شاألت الدائرة وكيل املدعى عليها عما طلبت منه الدائرة يف اجلل�شة 

احل�شاب  وك�شف  املدعية  على  خ�شمت  التي  املبالغ  يو�شح  بيان  تقدمي  وهو  املا�شية 

البيان املذكور ما  للمدعية فقام بتقدميه وقدت�شمن  باملبالغ املخ�شومة والذي �شلم 

يلي: 1- )48،000( ريال عدد 12 تاأ�شرية. 2- )5،250( ريال اإقامة ثمانية عمال. 

لأجل  فوتوغرافية  �شور  ريال   )200(  -4 وعودة.  خروج  تاأ�شرية  ريال   )400(  -3

اإ�شدار الإقامات، 5- )26،120( ريال تكاليف اإ�شالح كيبل، 6 – )34( ريال قيمة 

اإر�شالية، وب�شوؤال وكيل املدعى عليها عما اأ�شار اإليه وكيل املدعية يف طلبه الرابع مببلغ 

)472.500( ريال والذي ميثل قيمة ردميات اجلزيرة اأجاب باأن املدعي اإذا كان نفذ 

اأي جزء فيما يتعلق بردميات اجلزيرة فقد �شدر ب�شاأنها م�شتخل�س �شمن امل�شتخل�شات 

املقدمة من)1( اإىل )31( واأما ما ذكره وكيل املدعية ب�شاأن امل�شتخل�س رقم )32( 

فاإنه يوؤكد باأنه مل ي�شدر من موكلته هذا امل�شتخل�س ويطلب من وكيل املدعية تقدميه 

ا عن حتديد مبلغ امل�شتخل�شات املتبقية ومبلغ  اإن وجد وب�شوؤال وكيل املدعى عليها اأي�شً

ما مت ح�شمه بن�شبة )10%( لأجل ح�شن التنفيذ اأفاد باأن اإجمايل ما مت ح�شمه بن�شبة 
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)10%( لأجل ح�شن التنفيذ مبلغ قدره )1،242،874( ريال وذلك على امل�شتخل�شني 

رقم )30( و )31( ثم �شاألت الدائرة وكيل املدعية عما قدمه وكيل املدعى عليها يف 

هذه اجلل�شة بخ�شو�س املبالغ التي خ�شمت على املدعية فاأفاد وكيل املدعية باأنه فيما 

يتعلق باملبالغ التالية: 1- )5250( ريال اإقامة ثمانية عمال. 2- )400( ريال تاأ�شرية 

خروج وعودة. 3- )200( ريال �شور فوتوغرافية. 4- )34( ريال قيمة اإر�شاله فاإن 

موكلته ل تعار�س على خ�شمه، وبخ�شو�س املبلغني املتبقيني وهي: 1- مبلغ )48،000( 

ريال قيمة عدد 12 تاأ�شرية فاإنه يوؤكد باأن موكلته ا�شتلمت التاأ�شريات املذكورة لكن مل 

يتم التفاق ب�شاأن املبلغ، وب�شوؤاله عن ك�شف احل�شاب الذي قدمته املدعى عليها حيث 

اأفاد  اأن املدعية مل تقدم اعرتا�شها خالل 15 يومًا مما يعترب �شحيحًا  ذكر وكيلها 

وكيل املدعية باأنه ل يعلم عن ا�شتالمها ول يوجد توقيع بال�شتالم وبعر�س ذلك على 

وكيل املدعى عليها اأفاد اأنه مت تقدمي هذه الك�شوفات اإىل املدعية يف اأثناء الرتافع ومل 

تقدم اعرتا�شها على الك�شوفات مما يدل على �شحتها مع اأنه يوؤكد باأنه مت ت�شليم هذه 

وكيل  ذكر  فقد  ريال   )26.210(  -2 امل�شتخل�شات.  قيمة  �شرف  عند  الك�شوفات 

املدعية باأن املدعى عليها مل تخرب موكلته مبوقع هذا الكيبل وهي تعمل يف الرب وبعر�س 

ذلك على وكيل املدعى عليها اأفاد باأن املادة التا�شعة الفقرة اخلام�شة من العقد املربم 

بني الطرفني ن�شت على حتميل املدعية اأي اأ�شرار تلحق بعماله اأو مواده اأو معداته اأو 

اأعماله اأو الأطراف الأخرى واملمتلكات لأي �شبب من الأ�شباب وب�شوؤال وكيل املدعية 

باأنه لي�س  اأفاد  عما ذكره من م�شتخل�س رقم 32 اخلا�س باأعمال ردميات اجلزيرة 

لدى موكلته وقد قامت املدعى عليها برفعه بعد توقف موكلته عن العمل وب�شوؤال وكيل 
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املدعية عن حتديد مبلغ امل�شتخل�شات املتبقية ومبلغ ما مت ح�شمه بن�شبة 10% لأجل 

ح�شن التنفيذ اأفاد باأن ما مت ح�شمه بن�شبة 10% هو مبلغ )1،287،375( ريال �شدت 

ريال  مبلغ )986،125(  ملوكلته  يتبقى  وبذلك  ريال  مبلغ )301،250(  عليها  املدعى 

يطلب  باأنه  اأ�شاف  كما  ريال   )798،231( مبلغ  فهو  امل�شتخل�شات  قيمة  باقي  واأما 

اإلزام املدعى عليها باإعادة �شيك مببلغ )431،000( ريال �ُشلم للمدعى عليها كتاأمني 

ملدة �شتة اأ�شهر من بداية العمل وقدم �شورة من هذا ال�شيك وبعر�س ذلك على وكيل 

املدعى عليها اأفاد باأنه ي�شتمهل لأجله. ويف جل�شة 1431/6/24هـ �شاألت الدائرة وكيل 

املدعية عما طلبت منه يف اجلل�شة املا�شية وهو موقف موكلته ب�شاأن ا�شتالم الك�شوفات 

التي قدمها وكيل املدعى عليها يف اجلل�شة املا�شية، فاأجاب باأنه بالرجوع اإىل موكلته 

اأفاد �شاحب املوؤ�ش�شة باأنه مل ي�شتلم من املدعى عليها اأية ك�شوفات ومل يطلب منهم 

باأن  فيه مو�شحًا  الإقرار مبا  يعني  ل  فاإن ذلك  ك�شوفات  اأي  اإر�شال  ولو فر�س  ذلك 

ولي�س  2010/5/27م  بتاريخ  اأعدت  املا�شية  اجلل�شة  يف  له  �ُشلمت  التي  الك�شوفات 

عليها توقيع اأو ا�شم لأي م�شئول وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليها اأفادباأنه على 

تزويدها  مت  فقد  التعامل  اأثناء  يف  احل�شاب  لك�شوفات  املدعية  ا�شتالم  عدم  فر�س 

عليه  اعرتا�شها  تقدم  ومل  الق�شية  هذه  يف  الرتافع  اأثناء  يف  احل�شاب  بك�شوفات 

اأن هذا التاريخ هو  اإعداد الك�شوفات بتاريخ 2010/5/27م فاإنه يو�شح  وبخ�شو�س 

تاريخ اإعادة الطباعة حيث مت اإعادة طباعة الك�شوفات بناء على طلب الدائرة وتزويد 

املدعية بن�شخة من الك�شوفات وقد�شبق اأن قدم هذه الك�شوفات وب�شوؤال املدعى عليها 

اأ�شهر من بداية العمل  عن موقفها من ال�شيك الذي قدمه املدعية كتاأمني ملدة �شتة 
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بالرجوع ملوكلته مل  اأوًل:  يلي  اأجاب وكيل املدعى عليها مبا  مببلغ )431،000( ريال 

يتبني وجود هذا ال�شيك واإذا كان لدى املدعية ما يفيد قيام اأحد با�شتالمه فليقدمه 

لتتخذ موكلته ما تراه. ثانيًا: اأن هذا ال�شيك بتاريخ 2003/12/13م ومل تقم موكلته 

ب�شرف هذا ال�شيك علمًا باأن ال�شيك يكون ملغيًا اإذا م�شى عليه �شتة اأ�شهر ومل يتم 

ا�شتلم  الذي  ال�شخ�س  عن  يعلم  ل  اأفادباأنه  ذلك  عن  املدعية  وكيل  وب�شوؤال  �شرفه 

ال�شيك واأنه واإن كان ال�شيك ملغيًا مب�شي مدة �شتة اأ�شهر على عدم �شرفه اإل اأنه يبقى 

م�شتندًا على وجود املبلغ يف ذمة موكلته وب�شوؤال الطرفني اإن كان لديهما ما يريدان 

اإ�شافته اأفاد وكيل املدعية باأنه يطلب ميني مدير ال�شركة املدعى عليها على عدم قيام 

املدعية بالردميات التي و�شعت فوق القطعيات ال�شخرية والردميات التي و�شعت يف 

الأماكن الرخوة والرملية كما طلب �شوؤال وزارة النقل عن كمية ما اأجنزته موكلته من 

ا�شتالم  عن  اأي�شًا  و�شوؤالها  توقفها  حتى  موكلته  عمل  بداية  منذ  وقطعيات  ردميات 

امل�شروع ا�شتالمًا ابتدائًيا وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليها اأفاد اأن موكلته انتهت 

ا�شتالمًا  العمل  ا�شتالم  لأجل  �شكلت جلنة  وقد  طويلة  فرتة  منذ  امل�شروع  تنفيذ  من 

اإن كان لديهما ما يودان  اأن ذلك مل يتم حتى تاريخه وب�شوؤال الطرفني  اإل  ابتدائيًا 

اإ�شافته اأو تقدميه اأفادا باأنهما يكتفيان مبا �شبق واأن قدماه، ويف جل�شة 1431/7/7هـ 

�شاألت الدائرة وكيل املدعى عليها عن اجلهة امل�شوؤولة عن ا�شتالم امل�شروع فذكر باأنها 

اإدارة التنفيذ بوزارة النقل وب�شوؤال وكيل املدعية عن ا�شم ال�شخ�س الذي ا�شتلم �شيك 

ا�شتالم  من  موكلته  موقف  حتديد  عن  عليها  املدعى  قبل  من  التنفيذ  ح�شن  �شمان 

ال�شيك هل ا�شتلمته اأم ل؟ خ�شو�شًا واأن املادة ال�شاد�شة من العقد املربم بني الطرفني 
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اأنه عند توقيع العقد يلتزم الطرف الثاين بتقدمي �شمان بنكي بقيمة )  ن�شت على 

5%( من اإجمايل قيمة العقد املحددة يف املادة الثالثة ك�شمان بالتزام الطرف الثاين 

بالعقد والبدء بتنفيذ جميع الأعمال اإىل اآخر ما ورد يف هذه املادة، وبالرجوع للمادة 

الثالثة ن�شت على اأن القيمة الإجمالية التقديرية للعقد هي )8،620،000( ريال وما 

تقرر عدم  فهل  ال�شيك من عدمه  ا�شتالمها  يقني من  على  لي�شت  موكلته  كانت  اإذا 

مطالبتها به اأم ل؟ فاأفاد وكيل املدعى عليها اأنه يقرر اأن ال�شيك املذكور ال�شادر من 

بتاريخ   274371 برقم  الربيطاين  ال�شعودي  البنك  على  موكلته  ل�شالح  املدعية 

2003/12/13م فاإنه ل قيمة له ويقرر عدم املطالبة به على اأن ملوكلته الرجوع على 

املدعية ومطالبتها باأجرة التنفيذ على احل�شاب وفقًا ملا ورد بالعقد وبناء على ذلك 

�شلم  الذي  ال�شيك  هذا  باإعادة  ال�شابق  طلبه  عن  تنازله  يقرر  اأنه  وكيالملدعية  اأكد 

للمدعى عليها كتاأمني ملدة �شتة اأ�شهر واأكد وكيل املدعية موافقته على ما ذكر �شابقًا 

وهو خ�شم مبلغ )8250( ريال عبارة عن اإقامة ثمانية عمال وب�شوؤاله عن حتديد مبلغ 

قيمة التاأ�شريات التي �شبق اأن ذكر وكيل املدعى عليها باأن قيمتها )48،000( ريال 

وقد اأنكر وكيل املدعية اأنه مت التفاق على مبلغ معني فاأجاب باأنه يوؤكد علىما �شبقه 

من عدم التفاق على مبلغ معني وا�شتعداده دفع مبلغ )24،000( ريال بواقع )األفي( 

ريال عن كل تاأ�شرية لأنها هي الر�شوم التي توؤخذ عادة من مكتب العمل. ويف جل�شة 

1431/10/25هـ اأفهمت الدائرة طريف الدعوى اأنها خاطبت الإدارة العامة للتنفيذ 

قرار  �شدر  الإفادة هل  ب�شاأن  بتاريخ 1430/9/1هـ   52 رقم  بخطابها  النقل  بوزارة 

رد  يرد  ومل  ل  اأم  ابتدائًيا  امل�شروع  ا�شتالم  يعني  البتدائي  ال�شتالم  جلنة  بت�شكيل 
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اأفاد وكيل  ابتدائيًا  امل�شروع  ا�شتالم  الطرفني عن  وب�شوؤال  ب�شاأنه حتى هذه اجلل�شة، 

املدعية باأنه مت ا�شتالم امل�شروع واأفاد وكيل املدعى عليها باأن ت�شليم امل�شروع اإمنا يكون 

با�شتالم موكلته حم�شر ال�شتالم البتدائي وهذا ما مل يتم واإن كان مت النتهاء فعليًا 

واإبداء  امل�شروع  يف  بالنظر  تقوم  �شوف  بدورها  والتي  للوزارة  و�شلم  امل�شروع  من 

املالحظات عليه اإن كان ل يتم ت�شليم حم�شر ال�شتالم اإل بعد التاأكد من عدم وجود 

اأي مالحظات. ويف جل�شة 1432/4/16هـ اأفهمت الدائرة طريف الدعوى باأنه ورد اإليها 

1432/2/22هـ  بتاريخ   12943/01 رقم  للتنفيذ  العامة  الإدارة  عام  مدير  خطاب 

مفيدًا باأنه �شدر قرار جلنة ال�شتالم البتدائي مل�شروع ا�شتكمال ازدواج طريق ال�شمال 

بتاريخ 1429/10/27هـ  بالقرار رقم 10798/01  – القريات(  – احلماد  )طريف 

هذا  ويعترب  1429/9/10هـ  تاريخ  من  اعتبارًا  ابتدائيًا  ا�شتالمًا  امل�شروع  وا�شتالم 

امل�شروع م�شتلمًا ا�شتالمًا ابتدائيًا من هذا التاريخ و�شدر قرار ت�شكيل جلنة ال�شتالم 

– القريات(  – احلماد  ال�شمال )طريف  ازدواج طريق  ا�شتكمال  مل�شروع  البتدائي 

اجلزء الثاين بالقرار رقم 2640/01 بتاريخ 1431/2/17هـ وا�شتالم امل�شروع ا�شتالمًا 

ابتدائيًا اعتبارًا من 1431/1/2هـ ويعترب هذا امل�شروع م�شتلمًا ا�شتالمًا ابتدائيًا من 

هذا التاريخ وب�شوؤال الطرفني اإن كان لديهما ما يودان اإ�شافته اأو تقدميه، فذكر كل 

منهما الكتفاء مبا �شبق تقدميه، وبناءعليه قررت الدائرة رفع اجلل�شة للمداولة.

وحيث اإنه بعد �شماع الدعوى والإجابة، وبعد درا�شة اأوراق الق�شية وم�شتنداتها، وحيث 
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ح�شر وكيل املدعية دعوى موكلته بطلب اإلزام املدعى عليها مبا يلي: اأوًل: مبلغ وقدره 

)7.700.000( ريال، ميثل قيمة قطع ال�شخور التي تعر�س لها يف اأثناء تنفيذ عقد 

قيمة  متثل  ريال،   )162،000( قدره  مبلغ  ثانيًا:  املدعية.  مع  الباطن  من  املقاولة 

الردميات التي و�شعتها موكلته مكان القطعيات ال�شخرية. ثالثًا: مبلغ )187،875( 

مبلغ  رابعًا:  والرملية.  الرخوية  الأماكن  التي و�شعت يف  الردميات  قيمة  ريال، ميثل 

)472.500(ريال،متثل قيمة ردميات اجلزيرة. خام�شًا: مبلغ )1،784،356( ريال، 

برد  مطالبته  عليها  املدعى  وكيل  ح�شر  كما  املنفذة،  الأعمال  قيمة  متبقي  ميثل 

الدعوى، و�شداد املبالغ التي تكبدتها موكلته لتكملة اأعمال العقد وقدرها )6،901،813( 

ريال.وحيث اإن العالقة بني طريف الدعوى حمكومة بوثيقة العقد الأ�شا�شية املوؤرخة يف 

1424/9/12هـ، وامللحق الأول املوؤرخ يف 1425/12/14هـ، وامللحق الثاين.وحيث اإنه 

فيما يتعلق بطلب وكيل املدعية الأول وهو اإلزام املدعى عليها مببلغ قدره )7،700،000( 

ريال، ميثل قيمة قطع ال�شخور التي تعر�شت لها موكلته يف اأثناء تنفيذ العقد.وحيث 

اأنكرت املدعى عليها ذلك، وذكرت اأن املدعية تقوم بو�شف اأعمال ل اأ�شا�س لها من 

العقد  وثيقة  من   )2-9( املادة  ن�شت  ال�شخور.وحيث  قطع  ذلك  ومن  ال�شحة، 

الأ�شا�شية على اأنه: )يقر الطرف الثاين – املدعية – اأنه وقبل تقدمي اأ�شعاره قد اطلع 

على مواقع العمل وفح�شها وعاينها وعلم مبا فيها العلم النايف للجهالة، واأنه تاأكد من 

العمل  الأتربة وبظروف  بنوعية  تام  واأنه على علم  املواقع وظروفها وطبيعتها،  �شكل 

واأ�شوله الفنية وكمياته التقريبية والأيدي العاملة وطبيعتها، واأنه على علم تام بنوعية 
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واملواد  العاملة  والأيدي  التقريبية  وكمياته  الفنية  واأ�شوله  العمل  وبظروف  الأتربة 

واملعدات الالزمة لإجناز اأعماله... واأنه على علم ب�شائر املعلومات ال�شرورية والعوامل 

الأخرى التي توؤثر على اأ�شعاره، واأنه اأخذ جميع ما مت ذكره بعني العتبار، واأنه يتحمل 

وحده م�شوؤولية اأخطائه يف كل ما يتعلق بالعمل وبهذه النقاط(. وبناًء على ذلك فاإن 

الدائرة تنتهي اإىل رف�س طلب املدعية الأول، وفيما يتعلق بطلب وكيل املدعية الثاين 

التي  الردميات  قيمة  ميثل  ريال،   )162،000( قدره  مببلغ  عليها  املدعى  اإلزام  وهو 

املدعى  اإلزام  وهو  الثالث  طلبه  وكذلك  ال�شخرية،  القطعيات  مكان  موكله  و�شعتها 

الأماكن  التي و�شعت يف  الردميات  عليها مببلغ قدره )178،875( ريال، ميثل قيمة 

الرملية والرخوة. وحيث اإن البني مما ذكره وكيل املدعية يف حم�شر 1431/6/10هـ، 

عدم وجود اتفاق م�شتقل ب�شاأن طلبه الثاين والثالث خالف ما ورد يف العقد وملحقيه.

وحيث اأنكرت املدعى عليها قيام املدعية بتنفيذ الأعمال التي ذكرتها، واأن ما مت من 

الأخري  امل�شتخل�س  على  بالطالع  اإنه  م�شتخل�شات.وحيث  ب�شاأنه  �شدر  فقد  اأعمال 

املبلغ  ا�شتمل على  اأنه  يتبني  بتاريخ 1427/5/30هـ،  الطرفني رقم )31(  املوقع من 

الإجمايل واملبلغ بعد اخل�شم )10%( وال�شايف بعد اخل�شم، واإجمايل امل�شتخل�شات 

بتاريخ  كان  وكيلها  ذكره  ملا  وفقًا  العمل،  عن  املدعية  توقف  اإن  ال�شابقة.وحيث 

1427/6/13هـ، الأمر الذي ي�شري اإىل اأن الأعمال املنفذة ي�شدر ب�شاأنها م�شتخل�شات 

بقيامها  متثلت  اأعمال  من  املدعية  ذكرته  فيما  يوجد  مل  وهوما  الطرفني،  من  توقع 

بو�شع الردميات مكان القطعيات ال�شخرية ويف الأماكن الرملية والرخوة.وحيث مل 
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الثاين  الطلبني  اإىل رف�س  تنتهي  الدائرة  فاإن  تلك،  بينة على دعواها  املدعية  تقدم 

والثالث. ول ينال من ذلك طلب وكيل املدعية ميني مدير ال�شركة املدعى عليها على 

عدم تنفيذ موكلته لتلك الأعمال، فاإن امل�شتخل�شات املوقعة بني الطرفني هي مبثابة 

بينة لالأعمال املنفذة، ول ميني مع البينة.وفيما يتعلق بطلب وكيل املدعية الرابع وهو 

اجلزيرة.فاإنه  ردميات  قيمة  ميثل  ريال،   )472.500( مببلغ  عليها  املدعى  اإلزام 

ب�شوؤال وكيل املدعية عن ذلك، اأو�شح اأن هذه الأعمال داخلة �شمن العقد، وقد �شدر 

ب�شاأنها امل�شتخل�س رقم )32( وقيمته هي ذات املبلغ حمل املطالبة.وحيث ذكر وكيل 

املدعى عليها باأن املدعية اإن كانت نفذت اأي جزء فيما يتعلق بردميات اجلزيرة فقد 

�شدر ب�شاأنها م�شتخل�س �شمن امل�شتخل�شات املقدمة واملوقعة من الطرفني من )1( 

اإىل )31(. كما ذكر باأنه بخ�شو�س امل�شتخل�س رقم )32( فاإنه يوؤكد باأنه مل ي�شدر 

عن  املدعية  وكيل  ب�شوؤال  اإنه  تقدميه.وحيث  املدعية  وكيل  من  ويطلب  موكلته،  من 

امل�شتخل�س رقم )32( ذكر باأنه لي�س لدى موكلته.وحيث خلت دعوى املدعية من اأي 

بينة اإ�شافًة اإىل اإنكار املدعى عليها �شدور امل�شتخل�س الذي تطالب به املدعية بقيمته، 

فاإن الدائرة تذهب اإىل رف�س طلب املدعية.وفيما يتعلق بطلب املدعية اخلام�س وهو 

املنفذة،  الأعمال  قيمة  متبقي  ريال،ميثل  عليها مببلغ )1،784،356(  املدعى  اإلزام 

املقدمة  مذكرتها  عليها يف  املدعى  اأ�شحت  �شلفًا.وحيث  اإليه  الإ�شارة  ما متت  �شوى 

يف1428/11/30هـ، كمية الأعمال املنفذة من قبل املدعية باملرت املكعب و�شعر املرت 

املكعب وفقًا للعقد وملحقه، وحيث اإنه ب�شرب الكمية بال�شعر املذكورين يتبني اأن قيمة 
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الأعمال املنفذة الإجمالية )12،873،756( ريال.وحيث اتفق الطرفان على اأن جمموع 

التي  املبالغ  بخ�شم  اإنه  ريال.وحيث   )11،089،400( املدعية  ا�شتلمتها  التي  املبالغ 

 )1،784،356( الناجت  يكون  الإجمالية  املنفذة  الأعمال  قيمة  من  املدعية  ا�شتلمتها 

بني  املربم  العقد  من  )7-اأ(  املادة  ن�شت  املطالبة.وحيث  حمل  املبلغ  وهو  ريال، 

الطرفني على اأنه: )يف نهاية كل �شهر هجري يقوم الطرف الثاين بتقدمي م�شتخل�س 

جاري بقيمة الأعمال املنفذة من قبله، واملعتمد من قبل كل من املهند�س ال�شت�شاري 

امل�شرف، ومندوب الطرف الأول – املدعى عليها – باملوقع )مدير امل�شروع( مع ح�شم 

الثاين من امل�شتخل�س: اأ( ن�شبة )10%( مقابل �شمان ح�شن التنفيذ يتم �شرفها بعد 

الت�شليم البتدائي للم�شروع لوزارة النقل، بعد تطبيق ما جاء يف املادة )5( اأعاله.ب( 

اأية  اأو  اأو دفعات �شابقة،  – من م�شتخل�شات  – املدعية  الثاين  ما مت دفعه للطرف 

العقد.وبناء على ما �شبق وملا ذكر  الدفع، مبوجب هذا  اأو غرامات م�شتحقة  مبالغ، 

طرفا الدعوى، فاإن املبلغ حمل املطالبة لالأعمال املنفذة وقدره )1،784،356(ريال، 

ح�شن  مقابل   )%10( بن�شبة  امل�شتخل�شات  من  ح�شمه  مت  ما  الأول:  �شقني:  على  هو 

التنفيذ، و�شرفه متوقف على الت�شليم البتدائي للم�شروع لوزارة النقل. الثاين: ما دفع 

للمدعية من م�شتخل�شات اأو دفعات اأو غرامات م�شتحقة الدفع. وفيما يتعلق بال�شق 

ت�شليم  عن  لالإفادة  النقل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  مبخاطبة  الدائرة  قامت  فقد  الأول 

امل�شروع، فورد لها خطاب مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ رقم 12943/01 بتاريخ 

ا�شتكمال  مل�شروع  البتدائي  ال�شتالم  جلنة  قرار  �شدر  باأنه  مفيدًا  1432/2/22هـ، 
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 10798/01 رقم  بالقرار  – القريات(  – احلماد  )طريف  ال�شمال  طريق  ازدواج 

تاريخ  من  اعتبارًا  ابتدائيًا  ا�شتالمًا  امل�شروع  1429/10/27هـ،وا�شتالم  بتاريخ 

1429/9/10هـ، ويعترب هذا امل�شروع م�شتلمًا ا�شتالمًا ابتدائيًا من هذا التاريخ و�شدر 

قرار ت�شكيل جلنة ال�شتالم البتدائي مل�شروع ا�شتكمال ازدواج طريق ال�شمال )طريف 

بتاريخ   2640/01 رقم  بالقرار  الثاين  اجلزء  القريات(   – احلماد   –

1431/2/17هـ، وا�شتالم امل�شروع ا�شتالمًا ابتدائيًا اعتبارًا من 1431/1/2هـ ويعترب 

امل�شروع  ا�شتالم  مت  التاريخ.وحيث  هذا  من  ابتدائيًا  ا�شتالمًا  م�شتلمًا  امل�شروع  هذا 

ا�شتالمًا ابتدائيا وفقًا لالإفادة املذكورة، فاإن ما مت ح�شمه وهو ن�شبة )10%( مقابل 

�شمان ح�شن التنفيذ يكون م�شتحقًا لل�شرف.وفيما يتعلق بال�شق الثاين فقد �شاألت 

الدائرة وكيل املدعى عليها عن املبالغ التي خ�شمت على املدعية فذكر باأنها على نحو 

التايل: 1- )48،000( ريال عدد 12 تاأ�شرية، 2- )5،250( ريال اإقامة ثمانية عمال. 

لأجل  فوتوغرافية  �شور  ريال   )400(  -4 وعودة،  خروج  تاأ�شرية  ريال   )400(  -3

اإ�شالح كيبل. 6- )34( ريال قيمة  الإقامات. 5- )26،210( ريال تكاليف  اإ�شدار 

اإر�شالية وجممع هذه املبالغ )80.098( ريال.وحيث قرر وكيل املدعية موافقته خ�شم 

ريال   )34(  – ريال   )200(  – ريال   )400(  – ريال   )5.250(  : التالية  املبالغ 

وجمموع هذه املبالغ : )5884( ريال. وفيما يتعلق مبا خ�شمته املدعى عليها عن 12 

تاأ�شرية وميثل مبلغًا قدره )48،000( ريال، فقد ذكر وكيل املدعية اأن موكلته ا�شتلمت 

التي  الر�شوم  بدفع  وا�شتعد  املبلغ،  هذه  ب�شاأن  التفاق  يتم  مل  لكن  التاأ�شريات،  تلك 
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توؤخذ من مكتب العمل بواقع )2000( ريال، عن كل تاأ�شرية وجمموع ذلك )24،000( 

ريال،   )48،000( التاأ�شريات  قيمة  اأن  على  التفاق  املدعية  وكيل  اأنكر  ريال.وحيث 

وكيل  يقدم  مل  وحيث  ريال،   )24،000( وقدرها  الر�شمية  الر�شوم  دفع  وا�شتعداده 

املدعى عليها بينة على التفاق ب�شاأن ما ذكرته من قيمة التاأ�شريات مما تنتهي معه 

الدائرة اإىل ا�شتحقاق املدعى عليها مبلغ )24،000( ريال.وفيما يتعلق مبا خ�شمته 

املدعى عليها من تكاليف اإ�شالح الكيبل وميثل مبلغًا قدره )26،210( ريال، وحيث مل 

باأن  اأو �شداد املدعى عليها للمبلغ املذكور واإمنا دفع  ينكر وكيل املدعية قطع الكيبل 

باأنه:  املادة )5-9(  الكيبل، وحيث ن�شت  املدعى عليها مل تخرب موكلته مبوقع هذا 

يتحمل م�شوؤولية ما قد ي�شيب عماله ومواده  – اأنه  –املدعية  الثاين  الطرف  )يقر 

ومعداته واأعماله والأطراف الأخرى واملمتلكات من اأ�شرار لأي �شبب من الأ�شباب( 

وحيث قامت املدعى عليها ب�شداد هذا املبلغ كما هو مبني بنموذج الت�شديد ال�شادر 

عن �شركة الت�شالت ال�شعودية بتاريخ 2008/9/91م فاإن الدائرة تذهب اإىل �شحة 

املدعى  ا�شتحقاق  �شبق  مما  املدعية.ويتلخ�س  على  املبلغ  هذا  عليها  املدعى  خ�شم 

ويبلغ  خ�شمتها  التي  املبالغ  اأ�شل  من  ريال   )56،094( قدره  مبلغ  خ�شم  عليها 

جمموعها )80،094( ريال.وحيث اإنه بخ�شم مبلغ )56،094( ريال من قيمة الأعمال 

املنفذة وقدرها )1،784،356( ريال، ي�شبح اإجمايل امل�شتحق للمدعية )1،728،262( 

ريال، وهو ما تذهب اإليه الدائرة.وفيما يتعلق بطلب وكيل املدعى عليها اإلزام املدعية 

باملبالغ التي تكبدتها موكلته لتكملة اأعمال العقد وقدرها )6.901،813( ريال فاإن 
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الدعوى املاثلة هي دعوى املدعية، وللمدعى عليها اأن تقيم ب�شاأن طلبها دعوى م�شتقلة.

لذلك حكمت الدائرة:

باأن  املحدودة  واملقاوالت  وال�ضناعة  للتجارة   )...( �ضركة  عليها/  املدعى  باإلزام 

تدفع للمدعية/ موؤ�ض�ضة )...( ل�ضاحبها/ )...( مبلغاً قدره )1،728،262( )مليون 

عدا  ما  ورف�س  ريااًل،  و�ضتون(  واثنان  ومائتان  األفاً  وع�ضرون  وثمانية  و�ضبعمائة 

ذلك من طلبات للمدعية، 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 االبتدائية 8233/ 1/ ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 72/د/ جت/ 27 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6097/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 853/ اإ�س/12لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/10/21هـ

عقد مقاولة - مقاولة من الباطن – ت�ضليم ابتدائي – �ضمان ح�ضن التنفيذ – 

حجز مبلغ ال�ضمان – حكم غيابي – م�ضادقة على احلكم الغيابي.

مطالبة املدعية اإلزام املدعى عليها بدفع �شمان ح�شن التنفيذ – دفعت املدعى عليها 

برتابط العقود الثالثة املربمة مع املدعي وخ�شوعها ل�شرط التحكيم املن�شو�س عليه 

يف العقد الثالث – ح�شر املدعي مطالبته يف العقدين الأول والثاين غرياملن�شو�س 

فيها على �شرط التحكيم – اإقرار املدعى عليها بحجزها املبلغ حمل النزاع �شمانًا 

حل�شن التنفيذ – ثبوت ت�شليم العمل للجهة �شاحبة امل�شروع ي�شتوجب �شرف �شمان 

بهذا  تقيم دعوى م�شتقلة  اأن  للمدعى عليها  فاإن  به عيوب  واإن ظهر  التنفيذ،  ح�شن 

اأن تقدم  – اعرتا�س املدعى عليها على احلكم الغيابي ال�شادر �شدها دون  ال�شاأن 

باإلزام  القا�شي  الغيابي  احلكم  على  امل�شادقة  ذلك:  – موؤدى  املو�شوع  يف  جديدًا 

املدعى عليها باأن تدفع للمدعية املبلغ مو�شوع الدعوى.

دعوى  بالئحة  املظامل  ديوان  اإىل  تقدم  املدعية  وكيل  اأن  يف  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 
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األفًا  واأربعني  وخم�شمائة  )مليونني  مببلغ  عليها  املدعى  تطالب  املدعية  اأن  فيها  جاء 

و�شفلتة  بردم  املدعية  قيام  وثالثني هللة(، مقابل  وت�شع  رياًل  واأحد ع�شر  وت�شعمائة 

م�شروع ال�شرف  ال�شحي)...( ل�شالح املدعى عليها.ويف �شبيل نظر الدعوى حددت 

ال�شبت 1430/2/5هـ ح�شر وكيل  يوم  الدائرة عددًا من اجلل�شات، ففي جل�شة  لها 

بتوقيع  الديوان  اإبالغ  احلا�شر  وقدم  عليه  املدعى  ح�شور  يتبني  مل  بينما  املدعية 

موقع  اأن  وذكر احلا�شر  عليها  املدعى  لدى  العام  املدير  )...(�شكرتري  اإىل  من�شوب 

املدعى  امللز لإبالغ  ل�شرطة  الكتابة  الدائرة  ، فراأت  امللز  يتبع �شرطة   املدعى عليها 

اإل  املدعى عليها،  ملوقع  وا�شحًا  و�شفًا  اأن قدم احلا�شر  بعد  القادمة  باجلل�شة  عليه 

وب�شوؤال املدعي  اأنه وبعد �شبط املح�شر ح�شر يف نف�س اجلل�شة وكيل املدعى عليها 

وكالة عن دعواه اأفاد مبا ل يخرج عن ما ورد يف لئحة دعواه، وب�شوؤال املدعى عليها 

وكالة  املدعي  وبا�شتالم  م�شتندات  �شور  بها  مرفق  �شفحتني  من  مذكرة  قدم  وكالة 

ن�شخة منها ذكر باأن املطالبة الثالثة يوجد بها �شرط حتكيم واأما املطالبتان الأوىل 

والثانية فتخ�س جهة حكومية واحدة وهو م�شتعد بح�شر الدعوى يف املطالبة الأوىل 

لنظر  اآخر  اإىل موكلته وحدد موعد  للرجوع  وكالة مهلة  عليه  املدعى  والثانية فطلب 

باأن  عليها  املدعى  وكيل  ذكر  اجلل�شة  ويف  1430/3/28هـ  الأربعاء  يوم  هو  الدعوى 

املطالبة الثالثة املتعلقة ب�شرط التحكيم نا�شئة عن عقد �شفلته م�شتحق عنها �شمان 

اتفقت  فقد  املذكور  ال�شمان  املدعية  تقدم  مل  وملا  املدعية،  من  تقدميه  يجب  بنكي 

املدعى عليها �شفويًا مع املدعية على اأن يكون ال�شمان للعقدين الذين ن�شاأت عنهما 
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املطالبة  ارتباط  يعني  مما  املذكورين  للعقدين  تنفيذها  هو  والثانية  الأوىل  املطالبة 

املدعية  وكيل  فعقب  التحكيم  ل�شرط  خ�شوعها  يف  الثالثة  باملطالبة  والثانية  الأوىل 

باأن مو�شوع املطالبتني الأوىل والثانية يتعلق بتنفيذ م�شروع �شرف �شحي ولي�س فيها 

�شرط حتكيم واأن املطالبة الثالثة يوجد بها �شرط حتكيم واأنه يق�شر مطالبته يف هذه 

الق�شية على املطالبتني الأوىل والثانية ويحتفظ بحقه يف رفع دعوى م�شتقلة بالتحكيم 

ذكره  ما  واأنكر  مياه،  خطوط  اأعمال  بتنفيذ  املتعلقة  الثالثة  املطالبة  يخ�س  فيما 

املدعى عليه وكالة حول ال�شمان املطلوب لتنفيذها وال�شتعا�شة عنه بتنفيذ العقدين 

النا�شئة عنها املطالبة الأوىل والثانية وهو يحيل للعقود الثالثة يف ن�شو�شها، وطلب 

وكيل املدعى عليها مهلة لتقدمي رده فيما يتعلق مبو�شوع املطالبتني الأوىل والثانية. 

1430/5/25هـ  الأربعاء  يوم  جل�شة  الدعوى.ويف  نظر  ل�شتكمال  اآخر  موعد  وحدد 

ن�شخة منها فطلب  �شلم وكيل املدعية  قدم وكيل املدعى عليها مذكرة من �شفحتني 

مهلة للرد وحدد موعد اآخر هو جل�شة يوم الأربعاء وفيها قدم وكيل املدعي مذكرة من 

�شفحتني مرفقًا بها �شور م�شتندات و�شلم وكيل املدعى عليها ن�شخة منها وطلب مهلة 

لالطالع والرد وحدد موعد اآخر.ويف جل�شة 1430/10/25هـ قدم وكيل املدعى عليها 

مذكرة جوابية من �شفحتني مع عدد من املرفقات �شلمت ن�شخة منها لوكيل املدعية 

وباطالعه عليها طلب مهلة للرد واأفاد وكيل املدعى عليها باأن موكلته تتم�شك ب�شرط 

الثالثة  باملطالبة  يتعلق  التحكيم  �شرط  باأن  املدعي على ذلك  وكيل  وعقب  التحكيم، 

خطوط  تعزيز  مب�شروع  واملتعلقة  1429/1/16هـ  يف  املوؤرخة  الدعوى  لئحة  يف  كما 
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املدعى  دفع  وقد  حتكيم،  �شرط  وفيها  م�شتقل  عقد  لها  وهذه  الريا�س  مدينة  مياه 

اأخرى  دعوى  و�شيقيم  املطالبة  بهذه  اخلا�س  العقد  يف  الوارد  التحكيم  ب�شرط  عليه 

ب�شاأنها كما جاء يف حم�شر جل�شة 1430/2/5هـ ويوم 1430/3/28هـ ول يوجد �شرط 

عليه  وبناًء  املو�شوع  عليها يف  املدعى  وقد دخلت  والثانية  الأوىل  املطالبة  حتكيم يف 

املدعي  وكيل  قدم  وفيها  1431/1/18هـ  الثنني  جل�شة  اإىل  الدعوى  نظر  تاأجيل  مت 

مذكرة من اأربع �شفحات ومرفقًا واحدًا وح�شر دعوى موكله باملطالبة بالعقد الأول 

والثاين واخلارجان عن حمل النزاع يف �شرط  التحكيم كما ذكر اأنه اأقام دعوى اأخرى 

للدائرة  اأحيلت  واأنها  الثالثة  املطالبة  والداخل يف  التحكيم  ب�شرط  دفعهم  على  بناء 

التجارية اخلام�شة وقيدت برقم 1/5001/ ق بتاريخ 1430/12/19هـ وبت�شليم وكيل 

الثنني  يوم  جل�شة  وحددت  عليها  للرد  مهلة  طلب  املذكرة  من  ن�شخة  عليها  املدعى 

1431/3/29هـ وفيها مل يتبني ح�شور من ميثل املدعية وت�شري الدائرة اإىل اأنه وردها  

ات�شال من وكيل املدعي)...(يطلب فيه قبول اعتذاره عن عدم ح�شور هذه اجلل�شة 

لظروفه الطارئة واأما بالن�شبة للمدعى عليها فلم يح�شر من ميثلها وح�شر املدعو/ 

اأوراق  على  مذكرة  للدائرة  وقدم  عليها  املدعى  ال�شركة   يف  موظف  اأنه  )...(وذكر 

تزويد  وطلب  الدعوى  هذه  مو�شوع  يف  رد  اأنها  وذكر  عليها  املدعى  لل�شركة  من�شوبة 

اإبالغ املدعى عليها مبوعد اجلل�شة  باأن عليه  الدائرة  فاأفهمته  املدعية بهذه املذكرة 

القادمة كما عليه اإبالغ  املدعى عليها باعتماد هذه املذكرة التي قدمها اإما بخطاب 

ي�شدر من املدعى عليها وخمتوم بختمها اأو ح�شور من ميثل املدعى عليه اأمام الدائرة 
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متثياًل �شحيحًا فا�شتعد بذلك وعليه مت تاأجيل موعد اجلل�شة مع اإبالغ اأطراف الدعوى 

ويف  1431/7/9هـ،  الثنني  يوم  لنظرها  موعد  وحدد  ال�شرطة  طريق  عن  بخطاب 

اجلل�شة وب�شوؤال احلا�شرعن املدعى عليها عن عدم ح�شور الوكيل ال�شرعي عن املدعى 

عليها اأفاد باأن لديه جل�شة يف الدمام ويعتذر عن احل�شور وب�شوؤال احلا�شر عن هذه 

العقود وهل هي يف مواقع خمتلفة اأم اأنها يف موقع واحد وترتب الأعمال فيها ا�شتكماًل 

1424/7/26هـ  يف  املوؤرخ   .1 رقم  العقد  اأن  اأي  تكاملية  العقود  هذه  اأن  اأي  لبع�س 

مكمل للعقدين ال�شابقني اأم ل؟ فطلب مهلة وتعهد باإبالغ الوكيل ال�شرعي عن �شوؤال 

الدائرة وعلى اإح�شار اإجابة على ما ذكرته الدائرة يف اجلل�شة القادمة ثم عر�شت 

للمدعية  عليها  املدعى  تدفع  باأن  وذلك  بال�شلح  الطرفني  بني  النزاع  اإنهاء  الدائرة 

نظري العقدين املنظورين اأمامها مبلغ )مليون ومائتي األف( ريال ك�شلح وبراءة ذمة 

عن هذين العقدين فطلب الوكيلني مهلة ملراجعة موكليهم يف ذلك، وحدد موعد اآخر 

ل�شتكمال نظر الدعوى هو يوم الأحد 1431/8/27هـ ويف املوعد قرر وكيل املدعية 

باأن موكلته وافقت على عر�س ال�شلح املدون يف اجلل�شة ال�شابقة وهو تنازل موكلته 

امل�شطلح  املبلغ  يكون  حيث  املاثلة  الدعوى  يف  املطالبة  مبلغ  من   )%25( ن�شبة  عن 

اأن يكون الدفع مبا�شرة دون تاأخري، وبعر�س  عليه هو )1،193،650،11( ريال على 

ذلك على وكيل املدعى عليها طلبت مهلة اإ�شافية ملراجعة موكلته فتم حتديد جل�شة 

1431/9/14هـ. وفيها ح�شر وكيل املدعية فيما مل يح�شر من ميثل املدعى عليها رغم 

تبليغهما باملوعد خالل اجلل�شة املا�شية وطلب وكيل املدعية امل�شي يف نظر الدعوى 
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غيابيًا وب�شوؤاله عن دعواه ح�شرها مببلغ قدره )مليون وخم�شمائة وواحد وت�شعون األفًا 

اأعمال  اأنها متثل متبقي قيمة  واأربعون هللة(، وذكر  وخم�شمائة وثالثون رياًل و�شبع 

تخ�س م�شروع ال�شرف ال�شحي الذي تعاقدت موكلته من الباطن مع املدعى عليها 

بينته  وب�شوؤاله عن  تاله  وما  الدعوى  لئحة  الوارد يف  التف�شيل  اإىل  واأحال  لتنفيذه، 

ا�شتند اإىل اإقرارهم باملذكرة املقدمة من وكيلهم املوؤرخة بـ 1430/10/25هـ باأنه قد 

مت حجز مبلغ  املطالبتني الأوىل والثانية وجمموعهما هو املبلغ الذي يطالب به الآن 

وتدعي اأي املدعى عليها اأن من حقها حجزهما �شمانًا حل�شن التنفيذ وهوما مل تقدم 

عليه بينة ومال توافقها عليه موكلته واأ�شاف اأن امل�شروعني �شلما متامًا فكيف يكون 

هناك �شمان حل�شن التنفيذ واكتفى بذلك وعليه راأت الدائرة امل�شي يف نظر الدعوى 

غيابيًا، ومن ثم اأ�شدرت حكمها الغيابي رقم 170/ د/ جت/ 3 لعام 1431هـ القا�شي بـ: 

اإلزام املدعى عليها �شركة )...(الإن�شائية اأن تدفع للمدعية موؤ�ش�شة )...(للمقاولت 

وخم�شمائة  األفًا  وت�شعون  وواحد  وخم�شمائة  قدره )1،591،533/47( )مليون  مبلغا 

وثالثة وثالثون رياًل و�شبع واأربعون هللة(. هذا وقد تبلغ وكيل املدعى عليها باحلكم 

الغيابي بتاريخ 1432/1/28هـ، وقدم اعرتا�س موكلته عليه بتاريخ 1432/2/12هـ 

ال�شابقة،  مذكراتها  يف  وذكرته  �شبق  ملا  اإعادة  احلكم  على  اعرتا�شها  يف  جاء  وقد 

املوجود  التحكيم  ل�شرط  خ�شوعها  ووجوب  العقودالثالثة  ترابط  وكيلها  اأكد  حيث 

باملطالبة الثالثة، طالبًا العدول عن احلكم الغيابي، وعليه فقد حددت الدائرة هذه 

وكيل  وب�شوؤال  الطرفني،  وكيال  ح�شر  وفيها  عليها،  املدعى  اعرتا�س  لنظر  اجلل�شة 
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وبعد �شماع الدعوى والإجابة، وحيث اإن هذه الدعوى تتمثل يف مطالبة املدعية مببلغ 

األفًا وخم�شمائة وثالثة  قدره )1،591،533/47( )مليون وخم�شمائة وواحد وت�شعون 

وثالثون رياًل و�شبع واأربعون هللة(، اإثر عقد مقاولة من الباطن اأبرمه الطرفان،مل تقم 

من خالله املدعى عليها مبا هو مطلوب منها، فاإن ذلك يعد من الأعمال التجارية التي 

يخت�س ديوان املظامل بنظر املنازعات النا�شئة عنها والف�شل فيها مبوجب قرارجمل�س 

الوزراء رقم )241( لعام 1407هـ، كما تخت�س بنظرها هذه الدائرة ح�شب قرارات 

معايل رئي�س الديوان املنظمة لخت�شا�س الدوائر النوعي واملكاين. وحيث اإن اعرتا�س 

فاإنه مقبول  املحددة لالعرتا�س  املدة  قّدم خالل  الغيابي  املدعى عليها على احلكم 

املدعية هل تقر موكلته باأنها حجزت كامل املبلغ الذي تطالب به املدعية وقدره )47/ 

1،591،533( )مليون وخم�شائة وواحد وت�شعون األفًا وخم�شمائة وثالثة وثالثون رياُل 

و�شبع واأربعون هللة( عن املدعية؟ واأنها مل ت�شلمه اإياها لأن من حقها حجزه �شمانًا 

حل�شن التنفيذ؟ اأجاب باأنهابالفعل حتجزه �شمانًا حل�شن التنفيذ، وب�شوؤاله عن بينته 

على اأن من حق موكلته هذا املبلغ ك�شمان حل�شن التنفيذ؟ اكتفى مبا �شبق، وب�شوؤال 

وكيل املدعية عما يوّد اإ�شافته؟ اأجاب باأن ال�شمان الذي يحتج به وكيل املدعى عليها 

يتعلق بعقد اآخر ل عالقة له مبو�شوع هذه الدعوى، هذا وقد قرر الطرفان اكتفاءهما 

مبا �شبق، وعليه رفعت اجلل�شة للتاأمل واملداولة.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.

على  اعرتا�شه  يف  عليها  املدعى  وكيل  اأعاد  فحيث  املو�شوع؛  ناحية  من  اأما  �شكاًل، 

التنفيذ، دون  باأحقية موكلته يف حجز مبلغ املطالبة ك�شمانة حل�شن  احلكم مت�شكه 

ا�شتندت  ما  اإن  وقدمه، وحيث  �شبق  اكتفى مبا  املو�شوع، وحيث  يقدم جديدًا يف  اأن 

اإليه املدعى عليها وجعلته مربرًا حلجزها  املبلغ ل اأ�شا�س له، ذلك اأن العمل قد �شلم 

للجهة �شاحبة امل�شروع واإن ظهر �شيء بعد ذلك يتعلق بوجود عيب يف عمل املدعية فاإن 

للمدعى عليها اإقامة دعوى يف هذا ال�شاأن؛ لذا فاإن الدائرة ل ترى يف اعرتا�س املدعى 

عليها ما يوجب عدولها عما �شبق وحكمت به،لهذه الأ�شباب وبعد  املداولة.

لعام 1431هـ،  رقم 170/د/جت/1  الغيابي  بامل�ضادقة على حكمها  الدائرة:   حكمت 

موؤ�ض�ضة  للمدعية  تدفع  باأن  االإن�ضائية   )...( �ضركة  عليها  املدعى  باإلزام  القا�ضي 

وواحد  وخم�ضمائة  )مليون  ريال   )1،591،533/47( قدره  مبلغا  للمقاوالت   )...(

وت�ضعون األفاً وخم�ضمائة وثالثة وثالثون ريااًل و�ضبٌع واأربعون هللة(، 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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رقم الق�ضية االبتدائية1340/ 5/ ق لعام 1431هـ 
رقم احلكم االبتدائي 119/ د/ جت /9 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5118/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 910/ اإ�س /12 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/11/11هـ

عقد مقاولة– مقاولة من الباطن– تعوي�س – اإقرار – تعوي�س عن فرق غالء 

االأ�ضعار – مناط ا�ضتحقاقه.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليها باأن تدفع له مبلغًا ميثل خ�شارته يف العقد 

بادعاء   )13( رقم  بامل�شتخل�س  اخلا�س  ال�شيك  بت�شليم  عليها  املدعى  تاأخر  جراء 

الأعمال  عن  بحقوقها  تطالب  التي  وال�شركات  العمالة  جتاه  امل�شوؤولية  حتمل  اأنه 

�شوء  حال  يف  اأنه  على   الطرفني  بني  املربم  العقد  يف  – الن�س  امل�شروع  يف  املنفذة 

التنفيذ اأو عدم ا�شتطاعة املدعي اإكمال العمل بالوقت املحدد وفقًا للربنامج الزمني 

املعتمد من املدعى عليها فاإنه يحق لها تنفيذ باقي الأعمال على ح�شاب املدعي وفقًا 

لالأ�شعار ال�شائدة يف ال�شوق عند تاريخ التوقف واأحقية املدعى عليها يف اإيقاف دفع 

امل�شتخل�شات وامل�شتحقات حلني اإنهاء الأعمال الباقية وت�شفية احل�شاب ب�شرط اأول 

اإنذار من الإدارة )مالكة امل�شروع( – اإقرار املدعي حني �شوؤاله من قبل الدائرة عن 

الإنذار  الذي اأرفقه املدعى عليه رفق مذكرته املوجه له من قبل مالكة امل�شروع ب�شفته 

املقاول الرئي�شي هل كان الإنذار قبل �شدور ال�شيك الذي تذُكر اأن املدعى عليه اأخر 

من  الطلب  هذا  رف�س  ذلك:  – اأثر  ال�شيك  قبل  كان  الإنذار  باأن  فقرر  لك  ت�شليمه 
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املدعي.

تعوي�س عن اأعمال – مطالبة املدعي باإلزام املدعى عليه بتعوي�شه عن اإزالة البوابات 

 – اأن يكون قد طلب من املدعي ذلك  – اإنكار ممثل املدعى عليها  اإن�شائها  واإعادة 

عدم تقدمي املدعي البينة على طلبه-  الن�س يف العقد املربم بني الطرفني على  تعهد 

مالكة  الإدارية  اجلهة  من  خطيًا  توجيهها  يتم  التي  التعديالت  كافة  بتنفيذ  املدعي 

امل�شروع – اأثر ذلك: رف�س هذا الطلب من املدعي.

تعوي�س عن فرق غالء اأ�شعار – اإقرار املدعى عليه با�شتالمه فرق غالء الأ�شعار من 

املدعي،  اأنه ليخ�س  بدعوى  الفرق  – عدم جواز حب�س هذا  امل�شروع  مالكة  اجلهة 

– عدم �شحة ال�شتناد اإىل املخال�شة املوقعة بني  اأعباء امل�شروع  لأنه هو من حتمل 

الطرفني؛ لأن املدعي اأنكر توقيعه عليها، ومل يقبل ممثل املدعى عليها ميني املدعي 

النافية لتوقيعه – موؤدى ذلك: ثبوت فرق غالء الأ�شعار يف ذمة املدعى عليها واإلزامها 

بدفعه للمدعي، ورف�س ماعدا ذلك من طلبات.

تتلخ�س وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة الإدارية باملدينة املنورة  املدعي 

اأعاله  اإليه  امل�شار  بالرقم  ق�شية  قيدت  عليها  املدعى  فيها  يخت�شم  ادعاء  بالئحة 

واأحيلت اإىل هذه الدائرة ومت حتديد جل�شة يوم الأحد املوافق 1431/9/12هـ موعدًا 

اأعاله واملثبتة يف ال�شبط هويته كما  اإىل ا�شمه  لنظرها، وفيها ح�شر املدعي امل�شار 
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ح�شر ممثل املدعى عليها )...( املثبت يف ال�شبط اإقامته و�شفته ويف هذه اجلل�شة 

�شاألت الدائرة املدعي عن دعواه فقال اإين تعاقدت مع املدعى عليها على تنفيذ جممع 

)...( التعليمي حيث قامت املدعى عليها با�شتالم امل�شتخل�س الثالث ع�شر مبوجب 

�شيك رقم 98876 بتاريخ 1438/7/3هـ وبعد م�شي ثالثة اأ�شهر وع�شرين يومًا قامت 

املدعى عليها بتحرير �شيك رقم 138 بتاريخ 1428/11/20هـ وت�شليمي اإياه كما طلبت 

مني املدعى عليها تك�شري البوابة وعمل بوابة جديدة، ووعدتني باأنها �شوف تدفع املبلغ 

ح�شب تقدير اإدارة الرتبية والتعليم وقمت بالعمل اإل اأنها مل تدفع قيمته وجنم عن 

حتملت  باأن  ع�شر  الثالث  بامل�شتخل�س  اخلا�س  ال�شيك  بت�شليم  عليها  املدعى  تاأخر 

يف  املنفذة  الأعمال  عن  بحقوقها  تطالب  التي  وال�شركات  العمالة  جتاه  امل�شوؤولية 

للم�شروع واملقدرة مببلغ وقدره )337000( )ثالث  امل�شروع مما ت�شبب يف خ�شارتي 

مئة و�شبعة وثالثون األف( ريال، واأطلب اإلزام املدعى عليها بدفع هذا املبلغ، وب�شوؤال 

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  ويف  لذلك،  مهلة  طلب  اجلواب  عليه  املدعى  ممثل 

اأنها متثل  اإليها يف ال�شبط وذكر  1431/10/26هـ قدم املدعى عليه املذكرة امل�شار 

جوابه على دعوى املدعي انتهى فيها اإىل اأن العقد مع املدعي يعطي املدعى عليه احلق 

يف اإيقاف م�شتحقات املدعي ب�شرط اأول اإنذار من اإدارة الرتبية والتعليم كما ين�س 

على ذلك العقد واأنه بعد ورود الإنذار املرفق ن�شخة منه والذي يفيد تاأخر املدعي عن 

الإجناز اأوقفنا �شرف ال�شيك ح�شب بنود العقد ومدة الإيقاف لي�شت كما يذكر املدعي 

لأن املدة من تاريخ طباعة ال�شيك اإىل تاريخ ت�شليمه لنا من قبل وزارة الرتبية والتعليم 
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ت�شتغرق اأكرث من �شهر وبعد اأن تعهد املدعي باإكمال الأعمال باأق�شى �شرعة �شرفنا له 

امل�شتخل�س وهذا التاأخري مل يت�شبب يف فر�س غرامات  عليه حيث اإن غرامة التاأخري 

منذ  الغرامات  تطبيق  مت  وقد  املوقع  بت�شليم  تاأخريه  من  �شهر  خالل  عليه  فر�شت 

امل�شتخل�س العا�شر وما يتعلق باأننا طلبنا منه اإعادة تك�شري البوابة واأننا �شوف ندفع له 

مبلغها ح�شب تقدير وزارة الرتبية والتعليم فهذا غري �شحيح، وب�شوؤال املدعي اجلواب 

على هذه املذكرة قال ما ذكره املدعى عليه غري �شحيح ثم �شاألته الدائرة عن الإنذار 

والتعليم  الرتبية  اإدارة  قبل  من  له  واملوجه  مذكرته  رفق  عليه  املدعى  اأرفقه  الذي 

ب�شفته املقاول الرئي�شي هل كان الإنذار قبل �شدور ال�شيك الذي تذكر اأن املدعى عليه 

اأخر ت�شليمه لك فقرر باأن الإنذار كان قبل ال�شيك وما ذكره باأن العقد ين�س على اأنه 

يحق له اإيقاف امل�شتخل�س ل علم يل به ثم �شاألته  الدائرة هل طبق عليك غرامات 

تاأخري فقرر بقوله نعم طبقت علي غرامات تاأخري ثم �شاألت الدائرة املدعي هل لديك 

بينة على اأن املدعى عليه طلب منك تك�شري البوابة ووعدك باأنه �شوف يدفع لك قيمتها 

اأنه لي�س لديه بينة ثم عقب املدعى عليه  اإدارة الرتبية و التعليم فقرر  ح�شب تقدير 

والتعليم  الرتبية  اإدارة  التي طلبتها  للموا�شفات  البوابة خالفا  نفذ  املدعي  اإن  بقوله 

واأنه نفذها من دون حديد وطلبت منه الإدارة اإزالتها واإعادة اإن�شائها ح�شب املوا�شفات 

اإدارة  اإذا عو�شتنا  له  قلنا  واإمنا  الإ�شالح  بعد  البوابة  قيمة  بدفع  له  نلتزم  ل  ونحن 

اإدارة  الرتبية والتعليم ما  الرتبية والتعليم فنحن �شوف نعو�شك و�شوف اأح�شر من 

يثبت ذلك وطلب مهلة لإح�شار ذلك، ويف جل�شة يوم الأحد املوافق 1431/11/23هـ 



464

قدم املدعى عليه اخلطاب امل�شار اإليه اأعاله والذي وعد باإح�شاره يف اجلل�شة ال�شابقة 

هذا  له  وجهوا  واأنهم  البوابة  عن  الإفادة  بطلب  التعليم  اإدارة  اإىل  تقدم  اأنه  وذكر 

اخلطاب والذي يفيد اأن العقد املربم مع اإدارة  الرتبية والتعليم ين�س على اإزالة اأي 

عمل واإعادة تنفيذه ب�شورة �شليمة اإذا راأى املهند�س اأن هذا العمل خمالف للعقد �شواء 

من حيث املواد اأو من حيث اأ�شول ال�شنع دون التعوي�س عن الأعمال املخالفة وب�شوؤال 

املدعي عن جوابه على هذا اخلطاب قال هذا اخلطاب يتحدث عن بنود العقد ب�شفة 

بتعديل  تعميم يق�شي  امل�شروع ثم �شدر  بداية  ال�شور يف  البوابة مع  واأنا نفذت  عامة 

جميع البوابات اخلا�شة باملدار�س التي حتت التنفيذ ثم ح�شر مهند�س الإدارة وطلب 

تعديل البوابة وبعر�س ذلك على املدعى عليه قال هذا الكالم غري �شحيح وال�شحيح 

ما ذكرته ثم طلبت الدائرة من املدعي البينة على ما ذكر من اأنه نفذ البوابة ابتداء 

مع ال�شور وفقًا للمخططات ثم بعد ذلك طلب منه مهند�س الإدارة تعديل البوابة بعد 

اإىل  امل�شار  املذكرة  املدعي  قدم  ثم  البوابات  بتعديل  يق�شي  الذي  التعميم  �شدور 

بياناتها يف ال�شبط وقرر اأنها متثل اإي�شاحًا وردًا على مذكرة املدعى عليه املقدمة يف 

اجلل�شة ال�شابقة وب�شوؤال املدعى عليه اجلواب عليها طلب مهلة لذلك. ويف جل�شة يوم 

اأعاله  بياناتها  اإىل  امل�شار  املذكرة  عليه  املدعى  قدم  املوافق 1432/1/14هـ  الثنني 

وذكر اأنها متثل رده على مذكرة املدعي املقدمة يف اجلل�شة ال�شابقة، انتهى فيها اإىل 

م�شتحقات  اإيقاف  لنا  يحق  اأنه  ي�شرتط  الذي  املدعي  مع  املربم  العقد  ببنود  مت�شكه 

املدعي ب�شرط اأول اإنذار من اإدارة الرتبية والتعليم واأنه كان باإمكاننا �شحب امل�شروع 



465

منه منذ امل�شتخل�س التا�شع اإل اأنه تعهد باإمتام العمل اأما البوابة فاإنا نوؤكد على اأنه مل 

باملدعي  والتعليم وكان حريًا  الرتبية  اإدارة  ل�شروط  لأنها مغايرة  تعوي�شنا عنها  يتم 

امل�شرف  املهند�س  من  كتاب  اأخذ  اأو  التنفيذ  قبل  املطلوبة  املوا�شفات  من  التاأكد 

اأن  للتعوي�س طاملا  والتعليم  اإعالمنا ب�شرورة رفع كتاب لإدارة الرتبية  اأو  بالتعوي�س 

املهند�س امل�شرف اأخرب املدعى عليه بالتغيري ومل يخربنا املدعي مبطالبته هذه اإل يف 

هذه الدعوى وما ذكره املدعي باأنه يوجد م�شتخل�س اأخري قيمته )27000( )�شبعة 

وع�شرون األف( ريال، فهذا مل ن�شتلمه وقد �شاألنا الإدارة املالية وقالوا لنا باأننا ا�شتلمنا 

)األف   )1090( مبلغ  منه  اأخذنا  باأنا  ادعاوؤه  اأما  امل�شروع  عن  م�شتحقاتنا  جميع 

باأنه فيما  املدعي  الدائرة  اأفهمت  ثم  ل�شراء جوال فهو غري �شحيح  ريال،  وت�شعون( 

يخ�س مطالبته ابن املدعى عليه بقيمة اجلوال فهذا لي�س من اخت�شا�س الدائرة واأن 

عليه رفع دعواه بذلك اأمام املحكمة املخت�شة فا�شتعد بذلك واأبدى قناعته به وب�شوؤاله 

عن جوابه على مذكرة املدعى عليه املقدمة يف هذه اجلل�شة فقرر اأنه ل جديد فيها 

فقدم  اجلل�شة  يف  بتقدميها  وعد  التي  بينته  عن  الدائرة  �شاألته  ثم  الرد  ي�شتوجب 

امل�شتندين امل�شار اإليهما اأعاله وقال اإن هذين اخلطابني �شادرين عن اإدارة الرتبية 

والتعليم الأول عبارة عن تعميم بتعديل ت�شميم البوابات اخلارجية وهو قبل عقدي مع 

املدعى عليه والثاين عبارة عن مبلغ ا�شتلمه املدعى عليه بعد اإنهاء امل�شروع وهو عبارة 

عن تعوي�س عن ارتفاع الأ�شعار لعام 1429هـ، واأنا اأ�شتحق كامل هذ املبلغ لأين اأنا من 

حتملت خ�شارة فرق الأ�شعار وب�شوؤال املدعى عليه اجلواب على هذين امل�شتندين قال 



466

اإدارة   من  اأ�شتلم  ومل  املدعي  عقد  تنفيذ  تاريخ  قبل  فاإنه  الأول  امل�شتند  يخ�س  فيما 

الرتبية والتعليم اأي تعوي�س عن هذا التعديل اأما امل�شتند الثاين فاإين فعاًل ا�شتلمت 

فرق  عن  التعوي�س  هذا  هل  الدائرة  ف�شاألته  املدعي  يخ�س  ل  ولكن  التعوي�س  هذا 

الأ�شعار كان عن امل�شروع الذي نفذه املدعي فقرر بقوله نعم ثم �شاألت الدائرة املدعي 

هل لديك زيادة بينة على اأنك نفذت البوابة وفقا للمخططات واأنه طلب منك مهند�س 

ح�شب  البوابة  نفذ  اأنه  وذكر  بينة  زيادة  لديه  لي�س  اأنه  فقرر  البوابة  تعديل  الإدارة 

1427/5/29هـ  يف  واملوؤرخ   )1( رقم  امل�شتخل�س  �شورة   وقدم  املعتمدة  املخططات 

وقال بعد اأن نفذت البوابة طلب مني مهند�س الوزارة اإعادة تنفيذها ثم �شاألت الدائرة 

املدعي عما ت�شمنه العقد املربم بينه وبني املدعى عليه بخ�شو�س امل�شروع يف ال�شفحة  

التي قد  التعديالت  بتنفيذ كافة  الثاين  الطرف  يلي: )يتعهد  الثانية منه ون�شها ما 

تطراأ على املوا�شفات اأو املخططات املوجهة خطيًا من اإدارة التعليم اأو مني مثلها( 

فاأجاب بقوله اإين اأحتمل اأي خطاأ يخرج عن املوا�شفات املعتمدة اأ�شا�شًا يف املخططات، 

لكن يف حال تعديل يف املخططات من قبل اإدارة التعليم فهذا اأمر اآخر، ثم بعد جل�شتني 

ويف جل�شة يوم الثنني املوافق 1432/3/18هـ ت�شري الدائرة اإىل اأنها قامت مبخاطبة 

رئي�س  ف�شيلة  خطاب  مبوجب  املنورة  املدينة  مبنطقة  والتعليم  الرتبية  اإدارة  مدير 

الذين  امل�شتندين  عن  لال�شتف�شار  وذلك  1432/1/19هـ  بتاريخ   345 رقم  املحكمة 

قدمهما املدعي رفق مذكرته املقدمة يف جل�شة يوم الثالثاء املوافق 1432/1/15هـ 

رقم  املدينةاملنورة  مبنطقة  والتعليم  للرتبية  العام  املدير  خطاب  وردها  واأنه 
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)32268936( بتاريخ 1432/2/12هـ وبعر�س هذا اخلطاب على طريف النزاع وبعد 

اطالعهما عليه اأقرا ب�شحة ما ورد فيه ثم عقب املدعي بقوله اإين بعد اطالعي على 

خطاب اإدارة التعليم واإقراري با�شتالمي ملبلغ وقدره )1314991( )مليون وثالث مئة 

واأربعة ع�شر األفا وت�شع مئة وواحد وت�شعون( ريال، وهذا املبلغ ميثل كامل ا�شتحقاقي 

عن  يل  بامل�شتحق  املطالبة  يف  دعواي  واأح�شر  عليها  املدعى  مع  املربم  العقد   عن 

اأطلب تعوي�شي عن  التعوي�س عن ارتفاع الأ�شعار والذي ا�شتلمته املدعى عليها، كما 

التاأخر يف ت�شليم ال�شيك اخلا�س بامل�شتخل�س الثالث ع�شر، ثم قدم املدعي املذكرة 

املقدمة يف  املدعية  رده على مذكرة  اأنها متثل  ال�شبط وذكر  بياناتها يف  اإىل  امل�شار 

اجلل�شة ال�شابقة وب�شوؤال ممثل املدعى عليها اجلواب طلب مهلة لذلك، ويف جل�شة يوم 

اإيرادات  توزيع  اآلية  النزاع عن  الدائرة طريف  �شاألت  املوافق 1423/4/23هـ  الثنني 

اأن يح�شل  اإن التفاق مت على  العقد املربم بينهما يف تنفيذ امل�شروع فقررا بقولهما 

على  عليها  املدعى  وحت�شل  امل�شتخل�شات  كامل  من   )%91( ن�شبته  ما  على  املدعي 

ن�شبة )8%( من كامل امل�شتخل�شات، ثم قدم ممثل املدعى عليها املذكرة امل�شار اإىل 

ال�شابقة  املقدمة يف اجلل�شة  اأنها متثل رده على مذكرة املدعي  اأعاله وذكر  بياناتها 

الدائرة  �شاألت  ثم  الرد  ي�شتوجب  فيها  قال ل جديد  عليها  املدعى  اجلواب  وب�شوؤال 

ممثل املدعى عليها هل لديكم بينة على اأن املوقع على املخال�شة املرفقة مع مذكرتكم 

املقدمة يف جل�شة يوم الأحد املوافق 1432/3/12هـ واملوؤرخة يف 1428/12/28هـ هو 

املدعي فقرر اأنه ل بينة له فاأفهمته الدائرة اأن له ميني املدعي على نفي ذلك، فقرر 
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اأنه ل يقبل بيمينه ثم �شاألت الدائرة املدعي عن املبلغ الذي ذكره يف مذكرته املقدمة 

مببلغ  امل�شروع  يف  خ�شارته  بتقديره  واملتعلق  الثالثة  الفقرة  يف  ال�شابقة  اجلل�شة   يف 

ذلك  يف  م�شتنده  هو  ما  ريال  األف(  وثالثون  و�شبعة  مئة  )ثالث   )337000( وقدره 

فقرر باأنه قدر هذا املبلغ تقديرًا من عنده باعتبار اإن اإدارة التعليم قد اأوقعت عليه 

غرامات تاأخري اأكرث من )مئتي األف( ريال واملدعى عليها اأخذت منه اأرباحًا باأكرث من 

اأوقعت عليه ومتى ح�شل  األف( ريال ف�شاألته الدائرة عن غرامة التاأخري متى  )مئة 

يف  عليه  طبقت  الغرامة  باأن  فقرر  الغرامة  طبقت  ب�شببه  الذي  امل�شروع  يف  التاأخري 

النهاية ثم واجهته الدائرة بخطاب مدير اإدارة الإ�شراف واملتابعة يف وزارة الرتبية 

والتعليم الذي يحمل الرقم )156641( بتاريخ 1428/4/20هـ واملوجه اإىل  املدعى 

هو  املنفذة  لالأعمال  الكلية  الإجناز  ن�شبة  اأن  واملت�شمن  اأول  باإنذار  واملعنون  عليها 

)39،09%( وي�شري اأي�شًا اإىل اأن مدة تنفيذ امل�شروع قد انتهت يف تاريخ 1428/1/29هـ 

فكيف تقول اإن الغرامة كان �شببها تاأخر �شرف ال�شيك عن امل�شتخل�س )الثالث ع�شر( 

التنفيذ،  مدة  نهاية  عند  اأعاله  اإليها  امل�شار  الن�شبة  اإل  امل�شروع  من  تنجز  مل  واأنت 

فاأجاب بقوله هذا الكالم املثبت يف هذا اخلطاب غري �شحيح ولدي ما يثبت تنفيذي 

لأكرث من هذه الن�شبة يف ذلك التاريخ ثم طلبت الدائرة من ممثل املدعى عليها تقدمي 

�شورة عن امل�شتخل�شات املتعلقة بامل�شروع منذ بدايته اإىل نهايته فا�شتعد بذلك، ويف 

جل�شة يوم الثالثاء املوافق 1432/5/22هـ ح�شر املدعي ال�شابق ح�شوره كما ح�شر 

�شاألت  اجلل�شة  ويف هذه  و�شفته  هويته  ال�شبط  املثبتة يف   )...( عليها  املدعى  وكيل 
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الدائرة املدعي عن جوابه على ال�شوؤال املوجه له يف اجلل�شة ال�شابقة فقدم �شور خم�س 

م�شتخل�شات وقال اإن هذه هي امل�شتخل�شات )اخلم�س( الأخرية يف امل�شروع ويت�شح 

من امل�شتخل�س )احلادي ع�شر( واملوؤرخ يف ربيع الأول 1428هـ اأن ن�شبة الإجناز هي 

)71%( وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليه ومواجهته بهذا امل�شتخل�س و�شوؤاله عن 

التعار�س الظاهر مع اخلطاب املقدم من موكلته املرفق مع املذكرة املقدمة يف جل�شة 

يوم الثالثاء املوافق 1431/10/26هـ فقرر اأنه ل يعلم عن ذلك ثم قدم املذكرة امل�شار 

امل�شتخل�شات  �شورة عن  منه  الدائرة طلبت  اأن  فيها  وذكر  ال�شبط  بياناتها يف  اإىل 

املتعلقة بامل�شروع منذ بدايته اإىل نهايته وذكر فيها اأنه تقدم لإدارة التعليم للح�شول 

على ن�شخة من هذه امل�شتخل�شات واأنهم رف�شوا اإل بطلب من املحكمة وطلب خماطبة 

اإدارة التعليم لأجل ذلك، ويف جل�شة هذا اليوم قدم ممثل املدعى عليها  املذكرة امل�شار 

املدعي  عليها حيال دعوى  املدعى  نظر  لوجهة  تو�شيح  وذكراأنها  اأعاله  بياناتها  اإىل 

وب�شوؤال املدعي اجلواب عليها قال اأنه ل جديد لديه يقدمه وت�شري الدائرة اأنها قامت 

مبخاطبة مدير اإدارة  الرتبية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة مبوجب خطاب ف�شيلة 

من  بن�شخة  الدائرة  لتزويد  1432/5/23هـ  بتاريخ   )4395( رقم  املحكمة  رئي�س 

امل�شتخل�شات اخلا�شة بامل�شروع واأي�شًا الغرامات املطبقة واأن الدائرة تبني لها يف هذه 

اجلل�شة اأنه ل حاجة لنتظار رد اإدارة الرتبية والتعليم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما 

مبا �شبق واأن قدماه، ولي�س لديهما ما يودان اإ�شافته؛ وبناًء عليه حكمت الدائرة يف 

الق�شية، ملا يلي من الأ�شباب.
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بينهما يعدُّ من  املقاولة املربم  نا�شئًا عن عقد  النزاع احلا�شل بني الطرفني  ملا كان 

التي  التجارية  املحكمة   نظام  املادة 2/ب من  ن�س  التجارية مبوجب  الأعمال  قبيل 

اأ�شياء...(  بتوريد  تعهد  اأو  مقاولة  )كل  التجارية  الأعمال  من  يعترب  اأنه  على  ن�شت 

جمل�س  لقرار  طبقًا  ب�شببه  النا�شئ  النزاع  هذا  بنظر  ولئيًا  خمت�شة  الدائرة  فاإن 

اأن الدائرة خمت�شة نوعيًا بنظر  الوزارة رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ، كما 

1332هـ،  لعام   )3( رقم  املظامل  ديوان  رئي�س  معايل  لقرار  ا�شتنادًا  املنازعة  هذه 

مبلغًا  له  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  بطلب  انتهاء  دعواه  يح�شر  املدعي  كان  وملا 

العقد  يف  خ�شارته  ميثل  ريال،  األف(  وثالثون  و�شبعة  مئة  )ثالث   )337000( قدره 

)الثالث ع�شر( رقم  بامل�شتخل�س  ال�شيك اخلا�س  بت�شليم  املدعى عليها  تاأخر  جراء 

)988766( بتاريخ 1428/7/3هـ حيث حتمل امل�شوؤولية جتاه العمالة وال�شركات التي 

تطالب بحقوقها عن الأعمال املنفذة يف امل�شروع اإ�شافة لتعوي�شه عن تك�شري البوابات 

واإن�شاء بوابات جديدة، بالإ�شافة لتعوي�شه عن ارتفاع الأ�شعار الذي ا�شتلمته املدعى 

عليها، وملا كان ممثل املدعى عليها ينكر ا�شتحقاق املدعي لهذه املبالغ متم�شكًا باأحقية 

املدعى عليها يف اإيقاف م�شتحقات املدعي ب�شرط اأول اإنذار من اإدارة الرتبية والتعليم 

كما ن�س على ذلك العقد واأنه بعد ورود الإنذار الذي يفيد تاأخر املدعي عن الإجناز 

تن�س  العقد  يف  ال�شابعة  املادة   كانت  وملا  العقد،  بنود  ح�شب  ال�شيك  �شرف  اأوقفنا 
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على اأنه )يف حال �شوء التنفيذ اأو عدم ا�شتطاعة الطرف الثاين اإكمال العمل بالوقت 

الأول  للطرف  الأول عندها يحق  الطرف  املعتمد من  الزمني  للربنامج  وفقًا  املحدد 

تنفيذ باقي الأعمال على ح�شاب الطرف الثاين وفقًا لالأ�شعار ال�شائدة يف ال�شوق عند 

اإيقاف  الأول  للطرف  ويحق عندها  باأ�شبوع  ر�شميًا  اإبالغه  بعد  وذلك  التوقف  تاريخ 

دفع امل�شتخل�شات وامل�شتحقات حلني  اإنهاء كافة الأعمال الباقية وت�شفية احل�شاب 

اخلا�س  املدعي  طلب  رف�س  اإىل  تنتهي  الدائرة  فاإن  الإدارة(  من  اإنذار  اأول  ب�شرط 

الثالثاء  يوم  جل�شة  يف  املدعي  اأقر  وقد  �شيما  ل  ال�شيك  �شرف  تاأخر  عن  بتعوي�شه 

املوافق 1431/10/26هـ حني �شوؤاله من قبل الدائرة عن الإنذار الذي اأرفقه املدعى 

عليه رفق مذكرته واملوجه له من قبل اإدارة الرتبية والتعليم ب�شفته املقاول الرئي�شي 

هل كان الإنذار قبل �شدور ال�شيك الذي تذكر اأن املدعى عليه اأخر ت�شليمه لك، فقرر 

باأن الإنذار كان قبل ال�شيك، وفيما يخ�س تعوي�س املدعي عن اإزالة البوابات واإعادة 

اإن�شائها فقد اأنكر ممثل املدعى عليها اأن يكون قدطلب من املدعي ذلك وف�شاًل عن 

عدم تقدمي املدعي البينة املثبتة لذلك فقد ن�س يف البند اخلام�س من املادة ال�شاد�شة 

يف العقد على اأنه )يتعهد الطرف الثاين بتنفيذ كافة التعديالت التي قد تطراأ على 

املوا�شفات اأو املخططات املوجهة خطيا من اإدارة التعليم اأو من ميثلها( الأمر الذي  

اإىل رف�س هذا الطلب، وملا كان املدعي يطلب تعوي�شه عن فرق  تنتهي معه الدائرة 

غالء الأ�شعار الذي ا�شتلمته املدعى عليها وقدره )31873،61( )واحد وثالثون األفًا 

اإقرار ممثلها يف جل�شة  وثمان مئة وثالثة و�شبعون رياًل وواحد و�شتون هللة( ح�شب 
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يوم الثنني املوافق 1432/1/14هـ فاإن الدائرة تنتهي اإىل ثبوت هذا املبلغ يف ذمتها 

التي  املخال�شة  ذلك  من  ينال  ول  امل�شروع،  اأعباء  حتمل  من  هو  واملدعي  خ�شو�شًا 

ا�شتند عليها ممثل املدعى عليها، ذلك اأن املدعي اأنكر توقيعه عليها ومل تقدم البينة 

املثبتة ورف�س ممثلها ميني املدعي النافية لتوقيعه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل 

اإلزامها باأن تعطي املدعي من هذا املبلغ الن�شبة  املتفق عليها وقدرها )92%( وقدرها 

)29323،73( )ت�شعة وع�شرون األفا وثالث مائة وثالثة وع�شرون ريال وثالثة و�شبعون 

هللة(.

لذلك حكمت الدائرة:باإلزام �ضركة )...( لالإن�ضاء والتعمري املحدودة، �ضجل جتاري 

�ضجل  )...(للمقاوالت  موؤ�ض�ضة  �ضاحب   )...( لـ  تدفع  باأن   )................( رقم 

األفاً  وع�ضرون  )ت�ضعة   )29323،73( وقدره  مبلغاً   ).................( رقم  مدين 

وثالثمائة وثالثة وع�ضرون رياال وثالث و�ضبعون هللة( ورف�س ماعدا ذلك من 

طلبات؛ 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 االبتدائية 1/107/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 6/د/جت/ف/4 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5310/ق لعام 1431هـ 
رقم حكم اال�ضتئناف 216/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 11/ 3/ 1432هـ

عقد نقل ب�ضاعة- بيان جمركي – حم�ضر ا�ضتالم ب�ضاعة – تو�ضيل ب�ضاعة – 

م�ضوؤولية الناقل .

مطالبة املدعية اإلزام املدعى عليها بدفع قيمة الب�شاعة الناق�شة طبقًا للعقد املربم 

بينهما- ثبوت اأن حم�شر ا�شتالم الب�شاعة ت�شمن نق�س 25 قطعة منها بينما ُيظهر 

الب�شاعة  فقدان  ثبوت  اأثره-  بكاملها-  تخلي�شها  مت  الب�شاعة  اأن  اجلمركي  البيان 

لدى املدعى عليها- تقدمي املدعية فواتري �شراء الب�شاعة مو�شحًا بها قيمة القطعة 

الواحدة- موؤدى ذلك- اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية ثمن الب�شاعة الناق�شة.

ف�شيلة  اإىل  دعوى  بالئحة  تقدم  املدعية  وكيل  اأن  يف  الق�شية  هذه  وقائع  تتح�شل 

رئي�س املحكمة الإدارية مبنطقة الريا�س �شمنها ما يلي: 1- لوجود تعامالت �شابقة 

مع املدعى عليها فقد مت التعاقد عن طريق الربيد الإلكرتوين بني موكلتي )موؤ�ش�شة 

لنقل )5000(  ال�شحن  )...( خلدمات  )�شركة  عليها  املدعى  وبني  للتجارة(   )...(

قطعة من USB Modem  مت �شراوؤها من قبل موكلتي من جمهورية اإيرلندا وذلك 
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من  �شحن  )خدمة  ال�شعودية  العربية  باململكة  بالريا�س  املوؤ�ش�شة  مقر  اإىل  ل�شحنها 

الب�شاعة  بنقل  عليها  املدعى  قامت   -2 2009/3/31م.  بتاريخ  الباب(  اإىل  الباب 

جمموعه  مبا  طرود  خم�شة  يف  بالريا�س  الدويل  خالد  امللك  مطار  اإىل  اإيرلندا  من 

اإليها.  امل�شار  الب�شاعة  )125( كرتونًا يحتوي كل كرتون منها على )40( قطعة من 

3- قامت املدعى عليها بتخلي�س الب�شاعة جمركيًا دون اأي نق�س يف حمتوياتها كما 

يف �شورة البيان اجلمركي للب�شاعة والذي يظهر كميتها ووزنها عند ا�شتالم املدعى 

بت�شليم  عليها  املدعى  قامت  2009/5/12م  تاريخ  يف   -4 اجلمارك.  من  لها  عليها 

الب�شاعة ملوكلتي وكان هناك نق�س لعدد )25( قطعة. 5- متت املطالبة بقيمة القطع 

املفقودة وهي )70( دولرًا للقطعة مبا جمموعه )1750( دولرًا اأمريكيًا لكامل القطع 

املفقودة بتاريخ 2009/5/20م عن طريق الربيد الإلكرتوين للدكتور )...( مدير عام 

جمموعة)...(. 6- مت ت�شليم خطاب املطالبة ب�شكل ر�شمي ومت التوقيع على ا�شتالمه 

بتاريخ 2009/6/24م.  كما بني وكيل املدعية اأ�شباب دعواه وح�شرها فيما يلي: اأوًل: 

العقد الذي مت بني موكلتي و�شركة )...( خلدمات ال�شحن هو عقد جتاري يلتزم فيه 

الناقل بـ)حتقيق غاية( ل جمرد )بذل عناية(، وهذا العقد اأن�شاأ التزامات على كل من 

الطرفني، وقد وفت موكلتي بكامل التزاماتها بدفع كامل قيمة ال�شحن من التزامات 

املدعى عليها نقل الب�شاعة مع بذل احلر�س املعتاد يف اإي�شالها دون اأي تلف اأو �شياع 

اأو �شرقة وهو ما مل يتم ب�شكل مر�ٍس. ثانيًا: مت تنفيذ العقد من املدعى عليها ولكن 

مع وجود نق�س يف عدد القطع امل�شلمة مما يعني اأن هناك اأحد احتمالت ل�شياعها:
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1- اأن تكون الب�شاعة �شاعت يف طريقها من جمهورية اإيرلندا اإىل مطار امللك خالد 

ل  وال�شحن  اجلمركي  التخلي�س  �شركات  لأن  وذلك  مردود  وهذا  بالريا�س،  الدويل 

اجلمارك  من  حم�شر  باإثبات  اإل  عليها  متعاقد  هي  عما  ناق�شة  ب�شاعة  اأي  ت�شتلم 

بذلك وهو ما ل وجود له بل الثابت على عك�شه اإذ اإن البيان اجلمركي يو�شح بجالء 

اأن الب�شاعة موجودة بكاملها. 2- اأن تكون الب�شاعة قد و�شلت �شليمة غري اأنها ُفقدت 

يف اأثناء وجودها يف اجلمارك، وهذا كذلك ك�شابقه، اإذ جرى العرف املهني والعملي 

ر�شمي موقع من اجلمارك وهذا ما ل وجود  اأي نق�س كهذا يف حم�شر  اإثبات  على 

له. 3- اأن تكون الب�شاعة قد خرجت من اجلمارك كاملة �شليمة ثم فقدت بعد ذلك 

اإن  حيث  بجالء  وا�شح  وهذا  اجلمركي  والتخلي�س  ال�شحن  �شركة  م�شتودعات  يف 

املخل�س  ا�شتلمها  ثم  نق�س  دون  الدويل  خالد  امللك  اإىل مطار  و�شلت  قد  الب�شاعة 

قد  موكلتي  اإن  ثالثًا: حيث  ذلك.  بعد  النق�س  ثم ظهر  نق�س  دون  كذلك  اجلمركي 

املدعى  الآخر  الطرف  اإن  ،حيث  كاملة  بالتزاماتها  ووّفت  ال�شحن  مبلغ  كامل  دفعت 

عليه مل يف بالتزامه فاإنه يظهر بو�شوح اإهمال املدعى عليها عن الوفاء باللتزامات 

غري  كاملة  وت�شليمها  امل�شحونة  الب�شاعة  حفظ  عدم  يف  املتمثلة  واملهنية  التعاقدية 

منقو�شة. وختم لئحته بطلب اإلزام �شركة )...( خلدمات ال�شحن بدفع قيمة القطع 

املفقودة وقيمتها )1750( دولرًا اأمريكيًا، مع اأتعاب املحاماة وال�شت�شارات ال�شرعية 

ح�شر  1431/2/23هـ،  جل�شة  ويف  ريال.   )5000( مببلغ  قدرها  والتي  والقانونية 

وكيل املدعية )...( كما ح�شر وكيل املدعى عليها )...( وب�شوؤال املدعى عليها بدفع 
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قيمة القطع املفقودة عند �شحنها مع اإلزام املدعى عليها باأتعاب املحاماة على النحو 

املو�شح يف لئحة الدعوى، وبعر�شها على وكيل املدعى عليها قدم مذكرة �شمنها ما 

يلي: اأقام وكيل املدعية دعواه التجارية �شد �شركة )...( خلدمات ال�شحن باعتبارها 

ال�شحة ول  له من  اأ�شا�س  اأمر ل  امل�شتقل وهذا  القانوين  لها كيانها  اعتبارية  �شركة 

يوجد يف �شجالت وزارة التجارة �شركة لها ا�شم جتاري يطلق عليها )...( خلدمات 

ال�شحن وموكلتي �شركة جمموعة )...( لل�شفر تعمل يف جمالت عدة واأغرا�س �شتى 

ومنها خدمة ال�شحن كاأحد اأغرا�شها املقيدة بعقد التاأ�شي�س وهذا ما ي�شتوجب معه 

�شرف النظر عن الدعوى لقيامها على طرف جمهول. اأما الدفع املو�شوعي ف�شمنه 

ما يلي: 1- اأما من حيث املو�شوع فاملدعية ووكيلها ا�شتندوا اإىل فر�شيات واحتمالت 

غري �شحيحة ولي�شت حماًل للمطالبة. 2- موكلتي �شركة تعمل يف جمال ال�شحن ومن 

مهامها الأ�شا�شية اإي�شال ال�شحنة املتعاقد عليها من نقطة ال�شحن اإىل نقطة الو�شول 

– املكان املتفق عليه- بالعدد، فموكلتي عندما تعاقدت مع املدعية فاإن تعاقدها كان 

على �شحن )5( طرود بوزن )1073( كجم ح�شب بو�شيلة ال�شحن وذلك من مدينة 

دبلن يف اإيرلندا اإىل نقطة الو�شول يف الريا�س ولي�س كما ورد يف لئحة وكيل املدعية 

بالكمية  عالقة  لها  لي�س  فموكلتي  قطعة،   )5000( �شحن  على  التعاقد  مت  اأنه  من 

اجلزئية لل�شحنة املوجودة داخل الطرود اإذ اإنها ا�شتلمت ال�شحنة مغلقة ولي�س لها علم 

بالعدد التف�شيلي ملحتويات ال�شحنة ومن ثم فهي غري م�شوؤولة عن العدد الداخلي وكل 

م�شوؤوليتها تقت�شر على عدد الطرود ووزنها املبني يف بولي�شة ال�شحن ويف اإذن الت�شليم 
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اجلمركي ال�شادر من �شحن اخلطوط ال�شعودية. 3- اأقر وكيل املدعية يف البند الثاين 

من مذكرته اأن موكلتي قامت بنقل ال�شحنة من اإيرلندا اإىل الريا�س يف خم�شة طرود 

كما ذكر باأنه مت تخلي�س الب�شاعة جمركيًا دون اأي نق�س يف حمتواها وا�شتدل بالبيان 

اجلمركي والذي يظهر كميتها ووزنها، كما اأن املدعية ذيلت بتوقيعها ك�شف ا�شتالمها 

اجلمارك،  م�شلحة  تقرير  ويف  البولي�شة  يف  املو�شح  والوزن  الطرود  بعدد  لل�شحنة 

وطلب �شرف النظر عن الدعوى. ويف جل�شة 1431/2/10هـ ح�شر الطرفان، وقدم 

لل�شحن   )...( كانت  و�شواء  الأمر  بحقيقة  العربة  باأن  �شمنها  مذكرة  املدعية  وكيل 

�شركة م�شتقلة اأو تابعة ملجموعة )...( لل�شفر فاإن هذا ل يغري من حقيقة الدعوى �شيئًا 

اأن  اإن املدعى عليها حمددة غري جمهولة. ومن جهة املو�شوع ذكر وكيل املدعية  اإذ 

الدعاء باأن مهمة املدعى عليها القيام باإي�شال ال�شحنة املتفق عليها من نقطة ال�شحن 

اإىل نقطة الو�شول املتفق عليها بالعدد والوزن املتفق عليها اأمر ل نختلف عليه، واإمنا 

ل ن�شلم للمدعى عليها اأنها قامت باإي�شال ال�شحنة املتفق عليها بالعدد والوزن املتفق 

عليه، فعدد القطع ناق�س عما هو مثبت يف امل�شتندات، كما اأن الوزن ناق�س بال�شرورة 

باأن املدعى عليها غري م�شوؤولة  واأما الدعاء  عما هو مفرت�س وذلك لنق�س القطع، 

عن الكمية اجلزئية لل�شحن لعدم علمها بالعدد التف�شيلي ملحتويات ال�شحنة فهو اأمر 

منقو�س ب�شيئني: اأ- اأن املدعى عليها ل تقوم ب�شحن اأي ب�شاعة دون ا�شتالم فواتريها، 

والعدد التف�شيلي للب�شاعة مدون يف الفاتورة التي قامت املدعى عليها ب�شحنها على 

اأ�شا�شها وبذلك ينتفي زعم املدعى عليها عدم معرفة العدد التف�شيلي للب�شاعة. 
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التف�شيلي  العدد  عن  م�شوؤولة  غري  عليها  املدعى  اأن  الت�شليم  فر�س  على  اأنه  ب- 

التاأكد  م�شوؤولية  اجلمركي  املخل�س  على  اأن  اجلاري  العرف  فاإن  ال�شحنة  ملحتويات 

من الطرود املفتوحة والتي قامت مبعاينتها اجلمارك وذلك للتاأكد من عدم نق�س اأي 

حمتوياتها كما اأن عليها التاأكد من اإعادة اإغالقها باإحكامها منعًا ل�شرقتها اأو العبث 

بها، واإن كان هناك نق�س فيثبت ذلك يف حم�شر ر�شمي موقع من اجلمارك، ثم عليه 

بعد ذلك التاأكد من عدم فتح الطرود يف م�شتودعات املدعى عليها وت�شليمها كاملة 

باأن املدعى عليه قد قامت بال�شحن  لعمالئها. 4- الدعاء باإقراري كوكيل للمدعية 

والتخلي�س دون نق�س يف حمتوى الب�شاعة ادعاء يناق�س م�شمون الدعوى اإذ مل ترفع 

كما  ل  ال�شتالم  اإثباته يف حم�شر  مت  والذي  الب�شاعة  نق�س يف  لوجود  اإل  الدعوى 

تدعيه املدعى عليها من التوقيع على ال�شتالم دون نق�س ، ومت�شك بطلباته ال�شابقة. 

ويف جل�شة 1431/3/15هـ ح�شر الطرفان وقدم وكيل املدعى عليها مذكرة �شمنها اأن 

اإذن ت�شلم ال�شحنة ال�شادر من اخلطوط ال�شعودية ت�شمن اأن عدد الطرود )خم�شة( 

والوزن )1073( مما يثبت عدم وجود اأي نق�س يف عدد القطع بخالف ما ذهبت اإليه 

املدعية. وذكر اأن موكلته يف جمال ال�شحن ، ومن مهامها الأ�شا�شية اإي�شال ال�شحنة 

املتعاقد عليها من نقطة ال�شحن اإىل نقطة الو�شول بالعدد والوزن املتفق عليهما، وما 

ذكرته املدعية من اأن م�شوؤولية موكلتي تكمن يف التاأكد من الطرود املفتوحة فاإن هذا 

ال�شابقة. ويف  اأمت وجه، ومت�شك بطلبات موكلته  العمل هو ما قامت به موكلتي على 

جل�شة هذا اليوم ح�شر الطرفان ، و�شاألت الدائرة وكيل املدعية عما يثبت قيمة القطع 
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املفقودة فقدم فاتورة �شراء يظهر فيها �شعر القطعة بقيمة )70( دولرًا اأمريكيًا وقد 

قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �شبق تقدميه.

�شحن  اأثناء  يف  املفقودة  القطع  قيمة  بدفع  عليها  املدعى  تطالب  املدعية  كانت  ملا 

ب�شاعتها وقيمتها )1750( دولر اأمريكي. وحيث تعاقد الطرفان على نقل القطع حمل 

التفاق والتي متثل خم�شة طرود وهو ما تقر به املدعى عليها يف الفقرة الثانية من 

للب�شاعة نق�س  مذكرتها املقدمة يف 1431/2/3هـ، وحيث يظهر حم�شر ال�شتالم 

)25( قطعة من   USB Modem   بينما يظهر البيان اجلمركي اأن الب�شاعة مت 

تخلي�شها بكاملها ما يعني فقدانها لدى املدعى عليها. وحيث تظهر فاتورة ال�شراء اأن 

قيمة القطعة الواحدة ت�شاوي )70( دولر اأمريكي؛ ما يعني ا�شتحقاق املدعية لقيمة 

)25( قطعة قيمة كل قطعة )70( دولرًا اأمريكيًا يكون جمموع ما ي�شتحقه هو مبلغ 

وقدره )األف و�شبعمائة وخم�شون دولر اأمريكي( )1750( دولر.

لذلك حكمت الدائرة باإلزام املدعى عليها جمموعة )...( لل�ضفر اأن تدفع للمدعية 

اأمريكياً(  دوالراً  وخم�ضون  و�ضبعمائة  )األف  وقدره  مبلغاً  للتجارة   )...( موؤ�ض�ضة 

)1750( دوالر.

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 االبتدائية 2/2981/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 177/د/جت/11 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6728/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 364/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/4/24هـ

عقد نقل حديد- ك�ضف تخريج �ضيارة .

مطالبة املدعي اإلزام املدعى عليه برد قيمة احلديد الذي تعاقد معه على نقله ومل يقم 

بذلك - نفى املدعى عليه وجود عالقة تعاقدية مع املدعي وعدم وجود اتفاق بينهما على 

نقل الب�شاعة –تقدمي املدعي ك�شف تخريج �شيارة حمرر على مطبوعات املدعى عليه 

و�شند ا�شتالم ب�شائع �شادر من �شركة اأخرى- اإنكار ال�شركة عالقتها باملدعى عليه 

واأن املدعي هو من قام بالتعاقد مبا�شرة عن طريق الهاتف- ثبوت اأن جانب املدعي 

اأقوى لأن الظاهر معه مبا قدمه من م�شتندات- طلبت الدائرة من املدعي اأداء اليمني 

على تعاقده مع املدعى عليها على نقل الب�شاعة حمل الدعوى واأنه مل يت�شلمها ول يعلم 

ال�شائق  باأن  املدعى عليه  املطلوبة- عدم �شحة دفع  اليمني  املدعي  واأدى  �شيئًا  عنها 

الدائرة  اأن املدعى عليه طلب من  لي�س على كفالته لأنه ثبت  بال�شحنة  الذي اختفى 

اإقراره  اأن  الكتابة لل�شرطة للبحث عن �شائقه الذي اختفى بال�شيارة وحمولتها، كما 

اأنه �شلمه �شيارته وحمولتها  بعدم كفالته لل�شائق يوؤكد خمالفته لالأنظمة ف�شاًل عن 

فيبقى م�شوؤوًل عنه و�شامنًا لقيمة الب�شائع- ثبوت اأن املدعى عليه اأقر اأنه قام بتدوين 

ك�شف تخريج ال�شيارة ومدون به ا�شم املدعي ومقره- اإنكار �شركة...... اأن تكون هي 
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من ات�شلت باملدعى عليه لنقل الب�شاعة – اأثر ذلك- م�شوؤولية املدعى عليه عن قيمة 

الب�شائع لثبوت توليه عملية النقل عن طريق �شائقه الذي عمده بذلك وهو لي�س على 

ال�شرط املخالف ملقت�شى  كفالته واعتبار ذلك تفريطًا منه فعليه ال�شمان - بطالن 

يخالف  لها  ال�شائق  ا�شتالم  بعد  الب�شائع  الناقل عن  م�شوؤولية  اإخالء  �شرط  العقد- 

مقت�شى عقد النقل - عدم �شحة دفع املدعى عليه بعدم م�شوؤوليته عن الب�شاعة بعد 

ا�شتالم ال�شائق لها بحجة اأنه و�شع �شرطًا يف ك�شف التخريج لأن هذا ال�شرط باطل 

يف  ت�شليمها  متام  حتى  الب�شاعة  عن  الناقل  وم�شوؤولية  النقل  عقد  مقت�شى  ملخالفة 

املكان املتفق عليه- موؤدى ذلك- اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي قيمة الب�شاعة.

تتلخ�س الوقائع يف تقدمي املدعي وكالة بادعاء يذكر فيه باأن موكله قام ب�شراء )26( 

طنًا من احلديد مببلغ )62.250( رياًل ، وبعد ذلك قام بالت�شال على املدعى عليها 

من تيماء ملراجعة ال�شركة اآنفة الذكر ل�شتالم احلديد منها ونقله لتيماء حيث عنوان 

�شائقها  مع  مر�شيد�س  �شيارة  لل�شركة  عليها  املدعى  فاأر�شلت  املدعي  موؤ�ش�شة  مقر 

ال�شركة  م�شتودع  من  احلديد  با�شتالم  ال�شائق  وقام  �شيارة  تخريج  ك�شف  مبوجب 

مبوجب �شند ا�شتالم الب�شاعة ولكن احلديد مل ي�شل اإىل مقر املدعية وطلب اإلزام 

املدعى عليه بقيمة احلديد وقدره )62.250( )اثنان و�شتون األفًا ومائتان وخم�شون 

بالئحة  املبني  موكله  طلب  على  وكالة  املدعي  اأكد  1428/8/19هـ  وبجل�شة  رياًل(. 
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من  الب�شاعة  �شراء  بعد  قام  موكله  باأن  واأ�شاف  بها  ورد  ما  م�شمون  وكرر  الدعاء 

�شركة )...( بالت�شال على املدعى عليها وطلب منها اأخذ الب�شاعة من البائع موؤ�ش�شة 

على  وتدوينها  الب�شاعة  هذه  بيانات  باأخذ  عليها  املدعى  فقامت  تيماء  اإىل   )...(

ك�شف تخزين ال�شيارة ال�شادر على مطبوعاتها واملثبت به بيانات ال�شائق وال�شيارة 

والب�شاعة واملذيل بختمها فقام ال�شائق بعد ذلك با�شتالم الب�شاعة من �شركة )...( 

 )...( �شركة  باأن  اأجاب  الدعوى  عن  عليه  املدعى  وب�شوؤال  ال�شتالم،  �شند  مبوجب 

قامت بالت�شال به وطلبت منه نقل الب�شاعة فحرر لهم امل�شتند املقدم من املدعي 

الب�شاعة منهم ومل يح�شل  ال�شائق ل�شتالم  لها  واأر�شل  ال�شيارة  تخريج  ك�شف  وهو 

اأي اتفاق بينه وبني املدعية على نقل الب�شاعة واإمنا ح�شل التفاق مع �شركة )...( 

كرر  1429/1/5هـ  بجل�شة  جوابية  مذكرة  املدعي  فقدم   ، مبوؤ�ش�شته  ات�شالهم  بعد 

فيها اأقواله ال�شابقة، وذكر باأن الت�شال مت مع املدعى عليه عن طريق املدعي وبطلب 

من قبل اأحد العاملني لديه ، ويطلب �شماع اأقواله فنفى املدعى عليه �شحة ما ذكره 

املدعي ، كما ذكر اأن موؤ�ش�شته موؤ�ش�شة نقل تتعامل مع التجار ويقوم بتعميد ال�شيارات 

با�شتئجارها من اأ�شحابها مع �شائقها يف حني يكون ال�شائق �شاحب ال�شاحنة امل�شوؤولة 

املوؤ�ش�شة عن ذلك، ثم  الب�شاعة ول عالقة باملدعي، فطلب املدعي وكالة �شوؤال  عن 

قدم مذكرة بجل�شة 1429/7/10هـ واأرفق بها خطابًا من �شركة )...( نفت فيه قيامها 

بالتعاقد مع املدعى عليها وذكرت باأن املدعية هي من قامت بالت�شال والتفاق لنقل 

ب�شاعة احلديد مع املدعى عليها، وباطالع املدعى عليه على هذه املذكرة ذكر باأنه ل 
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يعلم عن ذلك ونفى جمددًا اأن يكون قد ات�شل عليه املدعي وطلب منه نقل الب�شاعة 

ف�شاألت الدائرة املدعي هل لديه بينة خالف ما قدمه فقرر باأنه ل بينة له خالف ذلك، 

واأكد على مت�شكه بطلبه وبياناته، فاأفهمته الدائرة باأن له طلب ميني املدعى عليه على 

باأنه  الإفهام  الدائرة  عليه  اليمني، فكررت  يطلب هذه  ل  باأنه  فاأجاب  الدعوى،  نفي 

لي�س له اإل ميني املدعى عليه، فقرر عدم طلبها واأنه ل يقبل بها، فاأ�شدرت الدائرة 

يف الدعوى حكمها رقم )141/ د/ جت/ 11( لعام 1429هـ برف�س الدعوى وباإعالنه 

قرر املدعى عليه قناعته وقرر املدعي عدم القناعة. وقد بنت الدائرة حكمها املذكور 

ويقرر  الق�شية  باملدعي يف هذه  ينفي عالقته  عليه  املدعى  اأن  اأ�شباب حا�شلها  على 

باأنه مل يتم اتفاق بينهما على نقل الب�شاعة واأجاب عن ك�شف تخريج ال�شيارة املقدم 

من املدعي باأنه قد حرره بعد طلب �شركة )...( منه اإر�شال �شيارة لهم لنقل ب�شائع 

ومل تكن بطلب من املدعية، وعلى اأن البيانات املقدمة من املدعي ل تثبت قيام عالقة 

على  بينة  له  لي�س  باأنه  قرر  قد  وكالة  املدعي  اأن  وعلى  الدعوى،  طريف  بني  تعاقدية 

اأنه  وعلى  دعواه،  نفي  على  �شرعًا ميني خ�شمه  له  كان  واأنه  قدم،  ما  دعواه خالف 

مل يطلب هذه اليمني ومل يقبل بها بعد اأن اأفهم بحقه يف طلبها، وبالتايل فاإن دعواه 

املذكور،  احلكم  على  املدعي  اعرت�س  وقد  برف�شها،  احلكم  ويتعني  ثابتة  غري  تكون 

حكمها  فاأ�شدرت  ال�شتئناف  حمكمة  مقام  على  الق�شية  واأوراق  احلكم  عر�س  فتم 

الدائرة حمل  اإليه  انتهت  ما  اأن  املت�شمن  رقم )391/اإ�س/3( يف 1430/12/20هـ 

نظر؛ لأن املدعى عليه يف جل�شة 1428/8/19هـ ذكر اأنه هو الذي قام بتدوين ك�شف 



487

هي  تكون  اأن  اأنكرت   )...( و�شركة  ومقره،  املدعي  ا�شم  به  ومدون  ال�شيارة  تخريج 

من ات�شلت باملدعى عليه وبالتايل فاملدعى عليها هي التي تولت عملية نقل احلديد 

عن طريق �شائقها الذي عمدته، وقد �شبق للمدعى عليه اأن طلب من الدائرة الكتابة 

لل�شرطة للبحث عن �شائقه الذي اختفى بال�شيارة وحمولتها مما يوؤكد قيام العالقة 

بني املدعي واملدعى عليه يف هذه الق�شية، وبالتايل م�شوؤولية املدعى عليها عن تلك 

وانتهت  ال�شتالم،  و�شند  التخريج  لك�شف  ا�شتنادًا  للمدعي  قيمتها  و�شمان  احلمولة 

حمكمة ال�شتئناف اإىل نق�س حكم الدائرة رقم )141( لعام 1429هـ واإعادة الق�شية 

اإىل الدائرة لإعادة النظر فيها على �شوء ما هو مبني باأ�شباب احلكم وما قد يظهر 

للدائرة عند اإعادة نظرها من اأمور. فاأحيلت الق�شية جمددًا اإىل هذه الدائرة بتاريخ 

1431/6/3هـ  املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظرها  الدائرة  فحددت  1431/1/23هـ 

املدعى  اأ�شالة ويف اجلل�شة ذكر  املدعى عليه  املدعية، كما ح�شر  وفيها ح�شر وكيل 

عليه باأن ال�شيارة التي نقلت احلديد مو�شوع هذه الدعوى قمت با�شتئجارها �شخ�شيًا 

اأكن  بناًء على طلب �شركة )...( مني لنقل احلديد من جدة اإىل مدينة تيماء، ومل 

اأعلم اأن احلديد يخ�س املدعية، اأما ال�شائق الذي قام بنقل احلديد فقد ا�شتاأجرته 

عليه  املدعى  باأن  وكالة  املدعي  فعقب  نظامية،  اإقامة  يحمل  وكان  اأي�شًا  ال�شوق  من 

ال�شادر من  ال�شيارة  ثابت من ك�شف تخريج  اأن احلديد يخ�س املدعية وذلك  يعلم 

املدعى عليه نف�شه، وعلى مطبوعاته وخمتومًا بختمه، فعقب املدعى عليه باأنه ل يعرف 

القراءة والكتابة واأن الذي كتب البيانات اأحد موظفيه، واأنا غري م�شوؤول عن �شحنة 
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احلديد لأن ال�شائق لي�س على كفالتي وال�شيارة لي�شت ملكي، وك�شف تخريج ال�شيارة 

ال�شائق  امل�شوؤول عنها هو  فاإن  امل�شتودع  الب�شاعة من  اإذا خرجت  اأنه  من�شو�س فيه 

جمرد  واأنا  ال�شاحنة،  �شاحب  ول�شت  بال�شائق  يل  عالقة  ل  واأنا  ال�شاحنة،  و�شاحب 

و�شيط، ومل اآخذ �شوى مبلغ )خم�شني ريال(، مقابل تخريج الب�شاعة وتقت�شر مهمتي 

ب�شفتي �شاحب مكتب تخريج على اإعطاء البيانات عن ال�شائق وعن ال�شيارة الناقلة، 

ومل اأ�شتلم املبلغ اخلا�س بنقل الب�شاعة من املدعية، لأن العرف يجري على اأن يتم 

اإمهاله للجواب على  اأجرة النقل عند تو�شيل الب�شاعة، فطلب املدعي وكالة  اإعطاء 

ما طلب منه، وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الدعوى اإىل جل�شة يوم الثالثاء 

املوافق 1431/8/22هـ، وفيها ح�شر طرفا الدعوى املذكوران �شابقًا حيث ذكر وكيل 

اإىل موكله و�شاأله عن ا�شتالم الأجرة، فذكر له باأن الأجرة ل يتم  املدعي باأنه رجع 

ت�شليمها اإل عند و�شول الب�شاعة ومبا اأن الب�شاعة مل يتم ا�شتالمها فاإن الأجرة مل 

تدفع من موكله للمدعى عليه تبعًا لذلك، ثم �شاألت الدائرة املدعى عليه اأ�شالة هل 

يطلب ميني املدعي اأ�شالة على اأنه مل يت�شلم الب�شاعة املذكورة وهل يقبل بها؟ فاأجاب 

باأنه ل يطلبها ول يقبل بها، ويطلب التعميم على ال�شائق لإح�شاره، فاأفهمت الدائرة 

وكيل املدعي باأن عليه اإح�شار موكله يف اجلل�شة القادمة لأداء اليمني على اأنه مل يت�شلم 

الب�شاعة حمل الدعوى ول يعلم عنها �شيئًا ول عن م�شريها، وبناًء عليه قررت الدائرة 

تاأجيل نظر الدعوى اإىل جل�شة يوم الثالثاء املوافق 1431/9/7هـ، وفيها ح�شر طرفا 

الدعوى املذكوران �شابقًا حيث ذكر وكيل املدعى باأن موكله مري�س لذلك مل ي�شتطع 
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اإذا مل  ح�شور هذه اجلل�شة لأداء اليمني، فحذرته الدائرة من مغبة ا�شتمرار موكله 

يح�شر يف اجلل�شة القادمة فاإنه �شيعد ناكاًل عن اليمني ففهم ذلك، وبناًء عليه قررت 

الدائرة تاأجيل نظر الدعوى اإىل جل�شة هذا اليوم، وبالنداء على الأطراف تبني ح�شور 

املدعي اأ�شالة ووكيله ال�شرعي ، كما تبني ح�شور املدعى عليه اأ�شالة حيث قدم املدعى 

عليه خطابًا يطلب فيه اإح�شار ال�شائق الذي ا�شتلم حمولة احلديد، كما ح�شر املدعي 

اأ�شالة وا�شتعد باأداء اليمني على اأنه مل يت�شلم الب�شاعة حمل الدعوى ول يعرف عنها 

�شيئًا، ثم حلف قائال: )اأق�شم باهلل العظيم الذي ل اإله اإل هو احلي القيوم باأنني اأنا 

 )...( م�شتودع  عليه وطلبت منه حتميل حمولة احلديد من  املدعى  ات�شل على  من 

ونقلها اإىل موقعي بتيماء واأنني مل اأت�شلم الب�شاعة املذكورة ومل ت�شلني ول اأعلم عنها 

�شيئًا، ول عن ثمنها واهلل العظيم واهلل العظيم واهلل العظيم((، وبعر�س ميينه على 

املدعى عليه قال ل اأقبل بها، واحلديد لي�س من م�شوؤوليتي بل من م�شوؤولية ال�شائق، ثم 

اكتفى الأطراف فرفعت اجلل�شة للمداولة.

الدعوى-  –حمل  احلديد  نقل  على  عليه  املدعى  مع  تعاقده  يدعي  املدعي  كان  وملا 

من جدة اإىل م�شتودعه بتيماء اإل اأن املدعى عليه مل يقم بذلك، ويطلب اإلزامه برد 

قيمة احلديد املذكور وقدرها )62.250( رياًل م�شتندًا يف ذلك اإىل )ك�شف تخريج 

�شيارة( املحرر على مطبوعات املدعى عليها وختمها برقم )168436( واإىل )�شند 
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ينفي  عليه  املدعى  كان  وملا   .)12581( برقم  �شركة  من  ال�شادر  ب�شائع(  ا�شتالم 

عالقته باملدعي يف هذه الق�شية ويقرر باأنه مل يتم اتفاق بينهما على نقل الب�شاعة، 

واأجاب عن ك�شف تخريج ال�شيارة املقدم من املدعي باأنه قد حرره بعد طلب �شركة 

منه اإر�شال �شيارة لهم لنقل ب�شائع ومل تكن بطلب من املدعية. وحيث اأنكرت �شركة 

)...( عالقتها باملدعى عليه اأو اأنها اتفقت معه على نقل احلديد حمل الدعوى، واأ�شر 

اأنه هو من قام بالتعاقد مع املدعى عليه، وملا كان من امل�شتقر عليه اأن  املدعي على 

الب�شاعة من م�شوؤولية الناقل، وقد اأقر املدعى عليه باأنه ت�شلمها بنف�شه على مطبوعات 

موؤ�ش�شته و�شلمها لل�شائق. وحيث اأنكرت �شركة )...( عالقتها باملدعى عليها اأو اأنها 

طريق  عن  مبا�شرة  عليها  املدعى  مع  تعاقدت  التي  هي  املدعية  واأن  معها  تعاقدت 

منه  فقد طلبت  معه  الظاهر  لأن  الأقوى  هو  هنا  املدعي  كان جانب  وحيث  الهاتف. 

الدائرة اليمني على اأنه تعاقد مع املدعى عليها وعلى اأن الب�شاعة املذكورة مل يت�شلمها 

ول يعلم عنها ول عن ثمنها �شيئًا. وحيث ح�شر املدعي اأ�شالة واأدى اليمني املطلوبة 

على النحو املبني بوقائع الدعوى؛ فاإن الدائرة تنتهي اإىل اإلزام املدعى عليها بقيمة 

الب�شاعة املذكورة. ول ينال من ذلك ما دفع به املدعى عليه من اأنه قد و�شع �شرطًا 

فاإن  لها  ال�شائق  ا�شتالم  بعد  الب�شاعة  عن  م�شوؤوليته  فيه  يخلي  التخريج  ك�شف  يف 

ال�شرط املذكور يف �شند التخريج �شرط باطل يخالف مقت�شى عقد النقل وم�شوؤولية 

الناقل، واإل مل يكن هناك فائدة من وجود خمرج وموؤ�ش�شة خمت�شة بذلك. كما ل 

ينال من ذلك ما دفع به املدعى عليه من اأن ال�شائق لي�س على كفالته؛ فاإن هذا الدفع 
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يعد اإقرارًا من املدعى عليها مبخالفتها لالأنظمة؛ اإذ كيف تقوم با�شتعمال �شائق لي�س 

على كفالتها، وما هو الفرق حينئذ بني اأن يقوم �شاحب الب�شاعة ب�شحن ب�شاعته عن 

طريق ال�شوق ال�شوداء وبني اأن يقوم بذلك عن طريق املوؤ�ش�شات املخت�شة املرخ�س 

اإذا كانت هذه املوؤ�ش�شات تقوم من الباطن باللجوء اإىل ال�شوق ال�شوداء.  لها بذلك؛ 

وحيث كان الأمر كذلك فاإن املخرج هنا يبقى م�شوؤوًل وحده عما جنت يداه، وكما قيل 

)يداك اأو كتا وفوك نفخ(. كما اأن املخرج هو من فرط بت�شليم الب�شاعة اإىل �شائق 

لي�س على كفالته وبالتايل فهو اأوىل بتحمل م�شوؤولية احلمولة؛ لأن املفرط اأوىل بتحمل 

التبعة. ومن القواعد الفقهية اأن التابع تابع، وال�شائق املذكور يف حكم التابع للمدعى 

عليه فهو امل�شوؤول عنه وعن اأفعاله التي اأ�شندها له من خالل موؤ�ش�شته. ومع هذا فاإن 

باإمكان املدعى عليه اأن يرفع دعوى على ال�شائق املذكور ملطالبته مبا حكم عليه ولأنه 

ل عالقة بني ال�شائق واملدعية، واإمنا العالقة منح�شرة بني املدعية واملدعى عليها. 

وحيث كان الأمر كذلك فاإن الدائرة تنتهي اإىل اأن املدعى عليه هو امل�شوؤول عن فقدان 

ب�شاعة املدعي، واأن عليه حتمل قيمتها للمدعي وقت �شحنها وبه تق�شي على النحو 

املو�شح مبنطوق احلكم اأدناه.

للمدعية  تدفع  باأن   )...( موؤ�ض�ضة  عليها  املدعى  باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 

موؤ�ض�ضة )...( مبلغاً وقدره )62.250( )اثنان و�ضتون األفاً ومائتان وخم�ضون ريااًل( 

ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب، وباإعالنه قرر املدعي القناعة به وقرر املدعى عليه عدم 

قناعته.



492

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

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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رقم الق�ضية االبتدائية2/6950/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي 206/د/جت/11 لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 1435/ق لعام 1432هـ 
رقم حكم اال�ضتئناف 489/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/5/29هـ 

عقد– عقد �ضحن – �ضحن بحري -  تفريغ �ضحنة– دعوى تلف– امل�ضوؤولية عن 

 – �ضليمة  الب�ضاعة  ا�ضتالم  ال�ضاحن -  – م�ضوؤولية  الذمة  –االأ�ضل براءة  التلف 

اإ�ضعار ف�ضح الب�ضاعة –ميني –رف�س اليمني.

مطالبة املدعية اإلزام املدعى عليها بدفع تعوي�س مقداره ).....( عن التلفيات التي 

اإىل  الباخرة  من  ونقلها  للب�شائع  عليها  املدعى  تفريغ  �شوء  نتيجة  بب�شائعها  حلقت 

الأ�شل  بدليل، ومن يدعي خالف  اإل  �شغلها  الذمة وعدم  براءة  – الأ�شل  الر�شيف 

عليه تقدمي البينة على ما يدعيه واإل فلي�س له اإل اليمني – عدم تقدمي املدعي البينة 

على اأن التلف الذي اأ�شاب ب�شاعته كان بفعل مقاول التفريغ املدعى عليه – اإثبات 

 – اأي حتفظ عليها  لت�شلم املدعي ب�شاعة دون  الب�شاعة  واإ�شعار ف�شح  الت�شليم  اإذن 

اإثبات خطاب امليناء املوجه اإىل املدعي اأن تلف الب�شاعة مل يكن ب�شبب املدعى عليها 

– رف�س املدعي ميني املدعى عليها بنفي م�شوؤوليتها عن التلف – موؤدى ذلك: رف�س 

الدعوى. 
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تتلخ�س وقائع هذه الدعوى ح�شبما يتبني من مطالعة اأوراقها املرفقة وبالقدر الالزم 

لإ�شدار هذا احلكم يف اأنه تقدم اإىل املحكمة الإدارية بجدة عن املدعي وكيله )....(

بالئحة دعوى �شد املدعى عليها ذكر فيها باأنه حلقت بب�شائع املدعي اأ�شرارًا وذلك 

يف املنطقة التي تخ�س املدعى عليها �شركة )...( العاملية يف عقدها من ميناء جدة 

اأجهزت املدعي وعددها )1300( جهاز كهربائي فخاري  الإ�شالمي، حيث تعر�شت 

اإىل اأ�شرار بالغة ب�شبب �شوء نقلها من الباخرة اإىل الر�شيف، وطلب احلكم باإلزام 

املدعى عليها باأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره خم�شة ماليني ريال تعوي�شًا عن ال�شرر 

الذي حلق بالب�شاعة اأثناء تفريغ احلاوية. وقد قيدت الأوراق ب�شجالت املحكمة ق�شية 

برقم: )2/6950/ق لعام 1430هـ( ثم اأحيلت اإىل هذه الدائرة، حيث با�شرت بنظرها 

اأكد  1431/4/26هـ  الأحد  وبجل�شة  الق�شية.   �شبط  مبحا�شر  مو�شح  هو  ح�شبما 

املدعي وكالة على دعوى موكله، واملت�شمنة باأنه حلقت بب�شائع املدعي اأ�شرارًا بالغة 

يف املنطقة التي تخ�س املدعى عليها يف عقدها مع ميناء جدة حيث تعر�شت اأجهزة 

من  اأربعة  يف  وذلك  تلفيات،  اإىل  فخاري  كهربائي  جهاز   )1300( وعددها  املدعية 

حاويات املدعي، وبطلب اجلواب من وكيل املدعى عليها قدم مذكرة اأرفق بها �شور 

عدد من امل�شتندات، ذكر فيها باأن ما ورد يف لئحة الدعوى كالم مر�شل ل دليل على 

اإن  حيث  م�شتنداته،  من  يتحقق  ومل  الأمور  عليه  التب�شت  املدعي  اإن  حيث  �شحته، 
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املحطة  من  بالكامل  ب�شاعته  ا�شتلم  قد  املدعي  اأن  وامل�شتندات  الأوراق  من  الثابت 

�شليمة دون اأي تلف اأ�شابها، وعليه فاإن املدعى عليها تدفع بالآتي:  اأوًل: بعدم قبول 

الدعوى للتجهيل وانتفاء الدليل الذي ي�شتند اإليه املدعي يف وقوع ال�شرر من املدعى 

عليها، والقاعدة ال�شرعية تن�س على اأن البينة على املدعي واليمني على من اأنكر، واأن 

الدعوى اإذا خلت من البينة والدليل اأ�شبحت ل قيمة لها واعتربت من قبيل اللغو، واأنه 

عليها  املدعى  خطاأ  تثبت  التي  للبينة  افتقارها  يت�شح  الدعوى  لئحة  على  بالطالع 

لالأ�شباب التالية: )1( اأنه ورد للمدعي ثالثة اإر�شاليات الأوىل بتاريخ 1429/4/29هـ 

بها اأربعة حاويات م�شمولة يف البيان اجلمركي رقم: )93841( بتاريخ 1429/4/29هـ 

على الباخرة اإم �شي �شي فلوريننيا بها احلاويات اأرقام )4223248(، )6912053(، 

)5470290(، )5582674(، قام املدعى عليه بتقدمي طلب لإدارة اجلمارك ملعاينة 

تلك احلاويات متهيدًا ل�شتالم ب�شاعته، واأنه بعد موافقة اإدارة اجلمارك على ف�شح 

داخل  الب�شاعة  بت�شوير  احلاوية  اإغالق  ر�شا�شة  ق�س  بعد  امل�شغل  يقوم  احلاويات 

الت�شتيف  انعدام  الأول:  ل�شببني  الواردة  الب�شاعة  ت�شتيف  طريقة  لإثبات  احلاوية 

اإثبات  الثاين:  وال�شبب  اإ�شافيًا  اأجرًا  عنه  للدولة  العامة  اخلزينة  حت�شل  ال�شحيح 

طريقة هذا الت�شتيف يف حالة اعرتا�س �شاحب الب�شاعة على حت�شيل الأجر الإ�شايف، 

الت�شتيف املن�شو�س  اأن الب�شاعة غري م�شتفة طبقًا لأنظمة  واأنه ثابت من الت�شوير 

عليها يف قواعد تعليمات املوانئ البحرية لدول جمل�س التعاون اخلليجي والتي يجب 

التقيد والتزام بها كاًل من امل�شغل املدعى عليها طبقًا لن�س املادة )7/10( من عقد 
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اإيجار املحطة والتي ن�شت على الآتي يلتزم املقاول بقواعد وتعليمات املوانئ البحرية، 

واأي�شًا �شاحب الب�شاعة )املدعي( وقد ورد يف قواعد وتعليمات املوانئ لدول جمل�س 

التعاون املادة )3/5/7( من اجلزء الثاين من قواعد خا�شة بتعليمات املوانئ على 

الآتي يجب اأن تكون جميع الب�شائع امل�شتقلة داخل احلاويات مرتبة و�شهلة املناولة كما 

يجب اأن يكون الت�شتيف على طبايل ل يتعدى وزن كل منها )2000( كيلوجرام، وقد 

ن�شت املادة )1/3/6/7( على الآتي على اأ�شحاب الب�شائع اأن يطلبوا من ال�شاحنني 

ت�شتيف الب�شائع داخل احلاوية بطريقة ت�شهل مناولتها، واأن تكون موحدة يف طبايل 

ال�شور  من  يت�شح   )2( اعتمادها.  وثائق  يف  اخل�شو�س  بهذا  فقرة  ترد  اأن  ويجب 

املرفقة مبلف الق�شية عدم ت�شتيف الب�شاعة داخل احلاويات على طالبي، والكراتني 

حمملة فوق بع�شها البع�س، بل وتو�شح تلك ال�شور اأي�شًا عدد الكراتني املوجودة اأمام 

كل حاوية وهي عبارة عن العينة التي �شيتم فح�شها من قبل ماأمور اجلمرك، واأنه 

لكي يتم فح�س احلاويات من قبل اجلمارك يتم ا�شتخراج عينة من الب�شاعة التي 

بيان  حاويات  كانت  اإذا  خا�شة  الكراتني  عدد  عن  تزيد  ل  احلاوية  عليها  حتتوي 

اأمام كل حاوية  ال�شترياد حتمل نف�س الب�شاعة ولنف�س التاجر، ويتم ت�شوير العينة 

اأن كل حاوية حتتوي )118( كرتونة، ول يتم  العلم  التاجر مع  حتى تكون دليل على 

ا�شتخراج اأكرث من ع�شر كراتني للمعاينة، وتتم معاينة الب�شاعة من ماأمور اجلمرك 

بفتح عدد من الكراتني اأي�شًا ل يتعدى اثنني اأو ثالثة من كل حاوية يف وجود املخل�س 

اجلمركي ل�شاحب الب�شاعة ثم يتم اإعادة العينات يف الكراتني ثم اإىل احلاوية، واأنه 
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يقوم املخل�س اجلمركي  للمعاينة  الفتح  اأعمال  ب�شبب  العينة  تلف يف  يف حالة وجود 

باإثبات ذلك مبوجب تقرير عن الأ�شرار يثبت فيها ال�شرر الذي وقع لب�شاعته ومن 

عملية  اأثناء  عليها(  )املدعى  امل�شغل  من  تلفيات  اأي  لإثبات  وطبقًا  فيها،  املت�شبب 

الفح�س اجلمركي يتم مراقبة ذلك من خالل ثالثة م�شتندات من جهات خمتلفة لكل 

حاوية على حدة وهي: )اأ( اإ�شعار ف�شح ب�شاعة: هذا الإ�شعار ي�شدر من اإدارة جمرك 

الدفع  اإي�شال  ورقم  احلاويات،  وعدد  ال�شترياد،  بيان  رقم  فيه  يو�شح  جدة  ميناء 

واملبلغ املدفوع، وا�شم املخل�س اجلمركي، وا�شم �شاحب الب�شاعة اإ�شافة اإىل قرار يف 

نهاية ال�شفحة )ا�شتلمت الب�شاعة املذكورة يف البطاقة(. )ب( بطاقة �شرف حاوية: 

مت  واأنه  احلاوية  رقم  تو�شح  الإ�شالمي  جدة  ميناء  من  البطاقة  هذه  ا�شتخراج  يتم 

ف�شحها، وميكن ت�شليمها وبها بيانات احلاوية بالكامل اإ�شافة اإىل: خانة برقم تقدير 

الأ�شرار، لإثبات ال�شرر اإن وجد ف�شاًل عن الإقرار بفح�س الرقم وال�شتالم. )ت( 

معلومات  يت�شمن  لل�شفينة  املالحي  الوكيل  من  الإذن  هذا  اإ�شدار  يتم  ت�شليم:  اإذن 

يف  خانة  وتوجد  الباخرة  وا�شم  ال�شحن  البولي�شة  ورقم  ال�شترياد  بيان  عن  خا�شة 

نهاية ال�شفحة توجد طرود الب�شاعة تو�شح الآتي )الطرود غري ال�شليمة اأو الناق�شة 

بدون ماركة( وذلك لإثبات اأي �شرر اأو تلف ي�شيب الب�شاعة الواردة.  ومن هنا يت�شح 

الأمور  هذه  لتعلق  الب�شاعة  ف�شح  عملية  اأثناء  اإغفالها  ميكن  ل  �شوابط  هنالك  اأن 

بتح�شيل الإيرادات والأمن القومي للدولة، واأن كل ما يدعيه املدعي من تلف ب�شاعته 

اإقامة  اأثناء الفح�س اجلمركي غري �شحيح، ول دليل عليه، ول ت�شتطيع هذه اجلهة 

اأن ما مت تفريغه كعينة  امل�شتندات و�شور احلاويات تثبت  اإن  الدليل على ذلك حيث 
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لفح�شها ل يتعدى ع�شر كرتونة من عدد )118( كرتونة حمولة احلاوية الواحدة، بل 

اإن مندوب اجلمرك يكتفي بفتح كرتونة اأو اثنني من اأول احلاوية فكيف ي�شيبها التلف 

وال�شرر من امل�شغل هذا ف�شاًل اأن املدعي ا�شتلم ب�شاعته بحالته التي وردت بها دون 

تلف اأ�شابها من جهة مقاول التفريغ املدعى عليها وهذا ما اأكدته اإدارة ميناء جدة 

1429/6/14هـ  وتاريخ   )10/2/8950( رقم  خطابها  مبوجب  للمدعي  الإ�شالمي 

الذي ذكرمتوه يف حمتويات احلاويات  التلف  اأنه بحث  الإحاطة  )اأود  ورد فيه  حيث 

م�شتاأجر  مع  اأعاله  خطابكم  يف  املو�شحة  ال�شحن  بولي�شة  مبوجب  الواردة  الأربعة 

عدم  تبني  املحدودة  الأو�شط  ال�شرق  العاملية  دبي  موانئ  اجلنوبية  احلاويات  حمطة 

تقيد  اأن عدم  امليناء، غري  واإعادتها حلاوياتها داخل  للمعاينة  تفريغها  اأثناء  حدوثه 

ال�شاحن يف بلد املن�شاأ بقواعد وتعليمات ال�شحن داخل احلاويات من حيث و�شعها على 

وعدم  �شالمتها  على  احلفاظ  ت�شمن  التي  بالطريقة  تغليفها  اأو  وحتزميها  طبايل 

تاأرجحها واهتزازها داخل احلاويات اأثناء اإبحار ال�شفينة والذي ت�شبب يف ما حلق بها 

من تلف(. ثانيًا: تدفع بعدم قبول الدعوى ل�شبق الف�شل فيها بحكم �شادر من الدائرة 

الإدارية احلادية ع�شرة من ديوان املظامل حيث �شبق واأن اأقام املدعي هذه الدعوى 

�شد ميناء جدة الإ�شالمي اأمام الدائرة الإدارية احلادية ع�شرة، وقد ختمت لئحتها 

بطلب احلكم برف�س الدعوى لعدم ا�شتناد املدعي على اأ�شا�س �شحيح. وبجل�شة الأحد 

1431/7/1هـ ح�شر وكيل املدعى عليها وتبني عدم ح�شور املدعي اأو من ميثله وقررت 

الدائرة �شطب الق�شية للمرة الأوىل، ثم قدم اعتذارًا مقبوًل للدائرة عن �شبب عدم 
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احل�شور. وبجل�شة الثنني 1431/10/25هـ قدم وكيل املدعي مذكرة اأرفق بها �شور 

�شحة  على  فيها  اأكد  اجلوابية  عليه  املدعى  مذكرة  على  رده  منها  امل�شتندات  بع�س 

دعواه، وذكر اأنه كانت ترده �شحنات فاإذا مت مناولتها عن طريق املدعى عليها حتدث 

بها تلفيات و�شرقات، واأما اإذا مت مناولتها عن طريق جهة اأخرى غريها ك�شركة )...( 

اأو مرت يف جهاز الإ�شعاع ت�شل �شليمة، كما اأ�شاف يف مذكرته باأنه لي�س من �شالحيات 

امليناء اأن يحمل امل�شوؤولية على طرف، وينفي امل�شوؤولية  عن الطرف الآخر، وبالتايل 

فال قيمة خلطاب امليناء الذي تتم�شك املدعى عليها الذي يحمل م�شوؤولية التلف على 

الناقل البحري، فاإن امليناء ل ميلك اأن يقول بهذا القول ولي�س من اخت�شا�شه، كما 

اأ�شاف باأنه لو �شلمنا جدًل بتاأرجح الب�شاعة وتلفها داخل احلاوية �شوف يظهر ذلك 

والتفريغ  التحميل  اأن  اأ�شاف  كما  �شليمة،  و�شلت  الب�شاعة  اأن  والثابت  التفريغ  عند 

)املدعى  امل�شغل  ولكن  عبثًا،  تو�شع  مل  الكراتني  على  وعالمات  اأ�شول  له  وال�شحن 

عليها( اأهملت يف عملية التفريغ وقامت باإلقاء اللوم على �شوء الت�شتيف حيث ذكرت 

يف مذكرتها ال�شابقة اأن الكراتني و�شعت وفق بع�شها البع�س وهي تقول بذلك جلهلها 

ب�شنعتها لأن الكرتون الكبري وزنه )110( كيلوغرام وكرتونني فوق بع�س ل توؤثر لأن 

القوى موزعة ومتوازنة والدليل اأنها مل حتدث تلفيات يف )15( حاوية من قبل، وطلب 

يف نهاية مذكرته اإلزام املدعى عليها باأن تدفع له خم�شة ع�شر مليون ريال تعوي�شًا عن 

للتحقيق وحما�شبتها �شرعًا  ال�شركة  اإخ�شاع  اأي�شًا  املعنوية والأدبية، وطلب  الأ�شرار 

عما قامت به من �شرقات، وما ت�شببت به من تلفيات، وتزوير للفواتري وقد ت�شلم وكيل 

املدعى عليها �شورة من مذكرة املدعي، وقدم مذكرة جوابية مت�شك فيها بخلو مذكرة 
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املدعي من اأي دليل واأن كل ما ورد فيها كالم مر�شل ل دليل عليه حيث خلت اأوراق 

تفريغها  املراد  العينة  مناولة  يف  عليها  املدعى  تق�شري  يوؤكد  دليل  اأي  من  املدعي 

للفح�س اجلمركي وكل ما قدمه كالم مر�شل عاري متامًا عن ال�شحة، بل حاول تعليق 

طبقًا  احلاوية  داخل  ب�شاعته  ت�شتيف  بقواعد  اللتزام  عدم  يف  واإهمالها  تق�شريه 

لقواعد ال�شحن املعمول بها ملثل هذه الأجرة – حتى ل تزيد التكلفة عليه – على حائط 

م�شغل املحطة املدعى عليها الذي يقوم مبناولة ماليني احلاويات وت�شغيل )52( ميناء 

حول العامل. ثم اإن جميع امل�شتندات اخلا�شة بحاويات املدعي وال�شادرة من امليناء 

واجلمارك ووكيله املالحي ثابت بها ا�شتالم ب�شاعته خا�شة العينة التي مت ا�شتخراجها 

من احلاوية من اأجل املعاينة اجلمركية دون تلف اأ�شابها. واأما ما يدعيه املدعي من 

تلف اأ�شاب باقي ب�شاعته املوجودة داخل احلاوية )على فر�س �شحة ما يدعيه( والتي 

مل يتم اإخراجها من احلاوية اأثناء املعاينة اجلمركية يرجع ال�شبب الرئي�شي فيها اإىل 

وحتزميها  طبايل  على  الب�شاعة  هذه  و�شع  وعدم  ال�شحن  بقواعد  املدعي  اإخالل 

اجلهة  اأخطرت  وقد  الأجهزة.  هذه  ملثل  بها  املعمول  ال�شحن  قواعد  ح�شب  وتغليفها 

املخت�شة وهي ميناء جدة الإ�شالمي املدعي بذلك مبوجب خطابها رقم )10/2/5980( 

وتاريخ 1429/6/14هـ نافية حدوث اأي تلف من امل�شغل للعينة التي مت ا�شتخراجها 

ت�شلم  اأن  الدعوى، وبعد  للفح�س اجلمركي. وختمت مذكرتها بطلب احلكم برف�س 

اأن مذكرة املدعى عليها اجلوابية مل تتعر�س ملو�شوع  وكيل املدعي ن�شخة منها ذكر 

الطبليات املك�شرة وما عدا ذلك فقد مت مناق�شته، ف�شاألت الدائرة وكيل املدعي هل 
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لديه بينة غري ما قدمه، فاأجاب باأنه لي�س لديه بينة غري ذلك، ف�شاألته الدائرة هل 

يطلب ميني املدعى عليها على نفي �شحة الدعوى، فاأجاب باأنه ل يطلبها ول يقبل بها، 

فعقب وكيل املدعى عليها باأن التعليمات تق�شي باأنه ل يجوز فك اأي حاوية اإل بح�شور 

التاجر اأو من ينوب عنه، بحيث اإذا كان هناك تلفيات اأو �شكاوى يتم تقدميها يف املوقع 

فاإذا ا�شتلم التاجر الب�شاعة وخرجت من امليناء فاإنه ل تقبل حينئذ �شكواه. وبجل�شة 

فاأجابت  امليناء  املدعى عليها عن �شفتها يف  الدائرة  �شاألت  الثنني 1431/11/3هـ 

باأنها تعمل يف امليناء ب�شفتها مقاول متعاقد مع املوؤ�ش�شة العامة للموانئ، ثم �شاألت 

الدائرة طريف الدعوى عن الطرف الذي يختار ال�شركة التي تقوم بتفريغ الب�شاعة 

فاأجابا باأنه لي�س هناك طرف ميكنه حتديد ذلك، ل ال�شاحن ول �شاحب الب�شاعة، 

ثم �شاألت الدائرة وكيل املدعية عن الب�شاعة املعيبة هل ما زالت بحالها اأم ل؟ فاأجاب 

واجلزء  املعدلة،  الدعوى  بالئحة  مرفق  هو  ما  ح�شب  اإ�شالحه  مت  جزء  هناك  باأن 

الدائرة  الب�شاعة، ثم كررت  اأكرث من قيمة  التكلفة �شتكون  اإ�شالحه،  الآخر مل يتم 

اأم ل؟  بها  يقبل  الدعوى وهل  نفي  املدعى عليها على  وكالة هل يطلب ميني  املدعي 

فاأجاب باأنه ل يطلبها ول يقبلها ثم اكتفى الأطراف وطلبوا الف�شل يف الدعوى. 

التلف  امل�شوؤول عن  التفريغ )املدعى عليها( هو  باأن مقاول  يدعي  املدعي  اإن  وحيث 

اإىل  الباخرة  من  تفريغها  اأثناء  التفريغ  بقواعد  يتقيد  مل  حيث  ب�شاعته  حلق  الذي 

ر�شيف امليناء، مما عر�س ب�شاعته اإىل بع�س التلفيات بدليل اأن هناك ب�شائع اأخرى 
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له و�شلت �شليمة عن طريق مقاولني اآخرين غري املدعى عليها مل تتعر�س للتلف، وطلب 

من الدائرة احلكم له باإلزام املدعى عليها مببلغ خم�شة ع�شر مليون ريال تعوي�شًا له عن 

الأ�شرار املادية واملعنوية التي اأ�شابته نتيجة تلف ب�شاعته. بينما املدعى عليها تنكر 

�شحة الدعوى، وتنفي اأن يكون هناك تلف اأ�شاب الب�شاعة ب�شببها، واأنه على فر�س 

اإنه مل يتقيد  اأن هناك تلفيات بالب�شاعة فهو راجع اإىل ال�شاحن يف بلد املن�شاأ حيث 

وحتزميها  طبايل  على  و�شعها  حيث  من  احلاويات  داخل  ال�شحن  وتعليمات  بقواعد 

تاأرجحها واهتزازها  التي ت�شمن احلفاظ على �شالمتها وعدم  بالطريقة  تغليفها  اأو 

داخل احلاويات اأثناء اإبحار ال�شفينة والذي ت�شبب فيما حلق بها من تلف. وحيث من 

املقرر فقهًا وق�شاء اأن الأ�شل براءة الذمة وعدم �شغلها حتى يقوم دليل على خالفه، 

واأن كل من يدعي على غريه التزامًا، اأو حقًا، مهما كان �شببه، فعليه هو الإثبات، اإذا 

اأنكر خ�شمه، كما اأنه من املتقرر فقهًا وق�شاء اأن من يتم�شك بالثابت اأ�شاًل ل يكلف 

باإثباته، واأما من يدعي خالف الأ�شل فعليه هو عبء اإثبات ما يدعيه واإل فاإنه لي�س له 

اإل اليمني. وحيث اإن املدعي يدعي باأن التلف الذي اأ�شاب الب�شاعة كان بفعل املدعى 

عليها )مقاول التفريغ( واأنها امل�شوؤولة عن ذلك دون اأن يقدم بينة مقبولة تفيد باأن 

التلف كان بفعل املدعى عليها نتيجة خطئها يف عملية التفريغ وعدم تقيدها بقواعده، 

بل الثابت مبوجب اإ�شعار ف�شح الب�شاعة، وبطاقة �شرف احلاوية واإذن ت�شليم، واملوثقة 

من جهات ر�شمية، واملرفق �شورها مبلف الق�شية، اأن املدعي ت�شلم ب�شاعته من املدعى 

عليها دون اأي حتفظ، واإن كان هناك تلف فهو مل يثبت اأنه كان ب�شبب املدعى عليها، 
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اإىل املدعي واملرفق �شورته مبلف الق�شية حيث  اأكده خطاب امليناء املوجه  وهذا ما 

اأ�شار اإىل اأن �شبب التلف الذي حلق بالب�شاعة مل يكن ب�شبب املدعى عليها، وعليه فقد 

كان للمدعي �شرعًا ميني املدعى عليها على نفي م�شوؤوليتها عن تلف الب�شاعة، لأن 

الأ�شل براءة ذمتها من التلف حتى يقوم دليل على �شغلها، ولهذا فقد �شاألت الدائرة 

عليها  املدعى  بيمني  موكله  يقبل  هل  املدعي  وكيل  1431/10/25هـ  الثنني  بجل�شة 

باليمني  رغبته  بعدم  1431/11/3هـ  الثنني  بجل�شة  اأكد  ثم  بها،  يقبل  ل  اأنه  فذكر 

بعدما اأفهمته الدائرة اأن له حق طلب اليمني، وملا كان املدعي مل يقدم اأي بينة تفيد 

م�شوؤولية املدعى عليها يف تلف الب�شاعة، ومل يقبل ميينها، فتكون مطالبته فيما يدعيه 

من التعوي�س عن التلفيات، غري ثابتة، وم�شتحقة للرف�س لفتقارها للبينة. 

لذلك حكمت الدائرة: برف�س دعوى املدعي موؤ�ض�ضة )....(�ضد �ضركة )...(العاملية 

)...(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 االبتدائية 1/2698/ ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 30/د/جت/32 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2889/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 694/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/7/19هـ

عقد نقل وحتميل وتفريغ اأحجار- فروقات – تلفيات – �ضيانة - وجوب االلتزام 

و�ضروط  باأ�ضعار  جديد  تعاقد  عن  طرفيه  بني  ال�ضفهية  االتفاقات  فيه-  ورد  مبا 

مغايرة- عدم �ضريانها على العقد االأ�ضلي بينهما- الن�س على حتمل املدعى عليه 

قيمة التلفيات التي تنتج من نقل احلجارة- وجوب اإثبات التلف- ال�ضيانة ال�ضاملة 

لي�ضت من التلفيات.

مطالبة املدعية اإلزام املدعى عليها باأن تدفع )50( رياًل للرد زيادة على املبلغ املحدد 

اأي  اإنكار املدعى عليها  التلفيات طبقًا للعقد املربم بينهما -  اإ�شالح  بالعقد، وقيمة 

اتفاق على الزيادة التي يدعيها املدعي واأنه تفاهم معه فقط على اإبرام عقد جديد 

ب�شروط واأ�شعار جديدة وهو ما مل يحدث- عدم تقدمي املدعية اأي بينة على الزيادة 

يف قيمة الرد املتفق عليها يف العقد ورف�شها ميني املدعى عليها على نفي التفاق- اأثره 

املطالبة. هذه  – رف�س 

ال�شطحات  �شيانة  بقيمة  منها  �شادر  ح�شاب  ك�شف  املدعية  تقدمي  التلفيات:  قيمة 

اإنكار   – �شطحة  لكل  ريال   )3100( بواقع  �شطحة   )250( وعددها  لديها  العاملة 

املدعى عليه اأن تكون هذه املطالبة عن قيمة تلفيات واإمنا هي �شيانة �شاملة ولي�شت 
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مقابل تلفيات يلتزم بها مبوجب العقد – عدم معقولية ت�شاوي مقدار وقيمة التلفيات 

يف )250( �شطحة اأثر ذلك: �شحة دفع املدعى عليه باأن ك�شف احل�شاب املقدم من 

املدعية مقابل �شيانة �شاملة ولي�شت تلفيات – موؤدى ذلك- رف�س الدعوى.

تتح�شل وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة الإدارية بالريا�س وكيل املدعية 

اأعاله،  اإليه  امل�شار  بالرقم  ق�شية  قيدت  عليها،  املدعى  فيها  يخت�شم  ادعاء  بالئحة 

موعدًا  1431/7/24هـ  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  فحددت  الدائرة،  هذه  اإىل  واأحيلت 

عليها  املدعى  وكيل  وح�شر  املدعية،  وكيل  ح�شر  الأطراف  على  وبالنداء  لنظرها، 

باأن عليه  املدعية  وكيل  الدائرة  اأفهمت  وفيها  ال�شبط هويتهما و�شفتهما،  املثبت يف 

تعديل وكالته لتكون ممن ميثل ال�شركة املدعية اأمام الق�شاء، فا�شتعد بذلك، وطلب 

اجلل�شة  يف  عليها  رده  لتقدمي  الدعوى  لئحة  من  ن�شخة  ت�شليمه  عليها  املدعى  وكيل 

القادمة ف�شلمته الدائرة ن�شخة منها. ويف جل�شة يوم الثالثاء 1431/11/4هـ ح�شر 

وكيال طريف النزاع ال�شابق ح�شورهما، وفيها �شاألت الدائرة املدعي وكالة عن دعوى 

موكلته فقال: اإن موكلتي قامت بنقل كميات من احلجر ل�شالح املدعى عليها مبوجب 

اتفاقية عقد لنقل حجر بتاريخ 1430/4/7هـ، وقد اأوفت املدعى عليها بقيمتها كاملة، 

اإل اأنه حلقتها اتفاقية اأخرى مل توقع من املدعى عليها، وفيها اإ�شافة )خم�شني( ريال 

على الرد الواحد، كما اأن العقد املوؤرخ يف 1430/4/7هـ حمل املدعى عليها التلفيات 
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التي حتدث ل�شيارات اأو �شطحات املدعية يف اأثناء عملية حتميل وتفريغ احلجر، وفق 

الفقرة الثانية من البند العا�شر، وقد بلغت قيمة التلفيات )775000( ريال، وبعر�س 

دعوى املدعية على وكيل املدعى عليها، قدم مذكرة مكونة من �شفحة واحدة، ت�شلم 

وكيل املدعية ن�شخة منها، وذكر فيها: فيما يخ�س زيادة اخلم�شني ريال على الرد مل 

يوقع عقد بذلك، واأنه تفاهم مع مدير املدعية على توقيع عقد جديد ب�شروط جديدة، 

واإ�شافة  �شروط جديدة،  توجد  ل  بقوله:  املدعية  وكيل  ولكن ذلك مل يحدث، فعقب 

اخلم�شني ريال تكون على العقد الأول، ول بينة لدّي على هذه الإ�شافة، واأطلب ميني 

املدعى عليها على نفيها، واأكتفي بيمني املبا�شر لهذا التفاق وهو وكيل املدعى عليها 

باأن  فقرر  املدعية  التي حتملتها  التلفيات  عليها عن  املدعى  وكيل  وب�شوؤال  احلا�شر، 

و�شلمت  تلفيات  اأي  فيه  يو�شح  ومل  امل�شروع،  بنهاية  ح�شاب  ك�شف  اأر�شلت  املدعية 

يوم  جل�شة  ويف  للرد.  مهلة  وطلب  املدعية  لوكيل  احل�شاب  ك�شف  من  ن�شخة  الدائرة 

الثالثاء 1431/11/11هـ ح�شر وكيال طريف النزاع ال�شابق ح�شورهما، وفيها قدم 

منها،  ن�شخة  عليها  املدعى  وكيل  ت�شلم  �شفحتني،  من  مكونة  مذكرة  املدعية  وكيل 

وباطالع الدائرة عليها تبني اأنه ل جديد فيها، ومل يجب فيها على ما �شاألته الدائرة 

من اأن الك�شف الذي اأر�شلته موكلته اإىل املدعى عليها والذي ي�شمل اآخر يوم من اأعمال 

اإىل  اأر�شلته موكلته  الك�شف  باأن  �شفاهة:  فاأجاب  التلفيات،  فيه قيمة  العقد مل يذكر 

املدعى عليها مل يت�شمن التلفيات؛ لكون التلفيات حت�شر بعد نهاية امل�شروع، وطلب 

مهلة لتقدمي ح�شر للتلفيات التي يطالب بها. ويف جل�شة يوم الثالثاء 1432/1/29هـ 
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ح�شر وكيال طريف النزاع ال�شابق ح�شورهما، وفيها قدم وكيل املدعى عليها مذكرة 

مكونة من �شفحة واحدة، ت�شلم وكيل املدعية ن�شخة منها، ثم قدم وكيل املدعية مذكرة 

مكونة من �شفحة واحدة وعددًا من امل�شتندات ت�شمنت ح�شرًا للتلفيات التي حدثت 

يف مركبات النقل ب�شبب تنفيذ العقد مع املدعى عليها ت�شلم وكيل املدعى عليها ن�شخة 

موكلي  بني  العقد  انتهى  اأن  اإىل  تلفيات  هناك  تكن  مل  قال:  عليها  وباإطالعه  منها، 

واملدعية،وما قدمه وكيل املدعية يف هذه اجلل�شة هو عبارة عن تكاليف �شيانة جلميع 

ال�شطحات ولي�شت تلفيات، وبعر�س ذلك على وكيل املدعية قال: بل اإن جميع فر�س 

ال�شطحات تلفت واحتاجت اإىل تغيري، وقد اأخذنا يف مطالبتنا بالت�شعرية الأو�شط من 

ثالث ت�شعريات، وهي ت�شعرية ور�شة )...(، ف�شاألته الدائرة هل اأ�شلحتم ال�شطحات 

عند ور�شة )...(؟ فاأجاب: اأن جميع ال�شطحات اأ�شلحت عند موكلتي مع �شراء قطع 

الغيار من اخلارج، وب�شوؤاله عن طبيعة التلفيات التي حدثت يف ال�شطحات، قرر باأن 

جميع ال�شطحات تلف فر�شها و�شاجها وزوايا اأ�شفل ال�شاج والكهرباء والأهواز التي 

تو�شل الكهرباء، وب�شوؤاله عن ال�شطحات املذكورة يف البيان هل ا�شتخدمت يف العمل 

ل�شالح طرف غري املدعى عليها فاأجاب، باأن جميع ال�شطحات عملت يف فرتة العقد 

لدى املدعى عليها فقط، ومل ت�شتخدم ل�شالح غريه، ف�شاألته الدائرة هل لديه ما يثبت 

باأن التلفيات التي ذكرها يف بيانه كانت ب�شبب اأعمال تخ�س املدعى عليها فاأجاب، 

باأنه لي�س لديه ما يثبت �شوى البيان الذي قدمه، ف�شاألته الدائرة هل تقبل بيمني املدعى 

عليها على نفي دعوى موكله فاأجاب: باأن موكله ل يقبل ميني املدعى عليها على نفي 



508

وفيها  ال�شابق ح�شورهما،  النزاع  اليوم ح�شر وكيال طريف  الدعوى. ويف جل�شة هذا 

باأنه قد طلب ميني املدعى عليها على جزء من الدعوى  �شاألت الدائرة وكيل املدعي 

املتعلق بزيادة )50( ريال على العقد، ثم يف اجلل�شة املا�شية قرر باأنه ل يطلب ميني 

نفي  عليها على  املدعى  يطلب ميني  باأنه ل  فاأجاب،  الدعوى  نفي  عليها على  املدعى 

اأنه ل يطلب  اأي  التلفيات  العقد وكذلك  ريال على  بزيادة )50(  يتعلق  الدعوى فيما 

ميني املدعى عليها على نفي اأي طلب يف الدعوى، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �شبق 

تقدميه، ولي�س لديهما ما يودان اإ�شافته، وبناًء عليه قررت الدائرة احلكم يف الق�شية 

ملا يلي من الأ�شباب.

قدره  مبلغ  بدفع  عليها  املدعى  اإلزام  اإىل  دعواها  اإثارة  من  تهدف  املدعية  اأن  مبا 

)1080750( ريال، والذي ميثل فروقات مبقدار )50( ريال للرد زيادة على العقد 

قدرها  لتلفيات  اإ�شالح  قيمة  اإىل  اإ�شافة  1430/4/7هـ،  بتاريخ  بينهما  املربم 

)775000( ريال تتحملها املدعى عليها مبوجب الفقرة الثانية من البند العا�شر من 

العقد. وملا كان املدعى عليها وكالة ينكر التفاق على الزيادة على قيمة الرد املتفق 

واأ�شعار  ب�شروط  جديد  عقد  اإبرام  على  التفاهم  به  يقر  ما  وغاية  العقد،  يف  عليها 

جديدة وهو ما مل يحدث، وملا كانت املدعية ل بينة لديها على التفاق على الزيادة 

التفاق،  نفي  على  عليها  املدعى  ميني  ورف�شت  العقد،  يف  عليها  املتفق  الرد  قيمة 
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فاإن الدائرة تنتهي على رف�س هذه املطالبة. اأما ما يتعلق بال�شق الثاين من الدعوى 

لقيمة  املدعية  ا�شتحقاق  تنكر  عليها  املدعى  كانت  ملا  فاإنه  التلفيات،  بقيمة  واملتعلق 

هذه التلفيات بناًء على ك�شف احل�شاب ال�شادر من املدعية والذي مل يت�شمن قيمة 

اأية تلفيات، وملا كانت املدعية قدمت �شندًا لدعواها ك�شفًا –معدًا من قبلها- بقيمة 

�شيانة ال�شطحات العاملة وعددها )250( �شطحة بواقع )3100( ريال لكل �شطحة، 

وملا كان من املحال عقاًل ت�شاوي قدر وقيمة التلفيات يف )250( �شطحة ما يوؤكد دفع 

املدعى عليها باأن ما تدعي به املدعية قيمة �شيانة �شاملة ل قيمة تلفيات، وملا كانت 

للعقد  تنفيذها  ب�شبب  تلفيات حدثت  به من  اأن ما تدعي  لديها على  بينة  ل  املدعية 

املربم مع املدعى عليها، ورف�شت ميني املدعى عليها على نفي دعواها، فاإن الدائرة 

تنتهي على رف�س هذه املطالبة.

لذلك حكمت الدائرة برف�س الدعوى املقامة من/ �ضركة )...( للنقل الربي �ضجل 

هو  ملا   ،)......( رقم  �ضناعي  ترخي�س   )...( م�ضنع  �ضد/   ).............( جتاري 

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 االبتدائية 3/2121/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 77/د/ جت/11 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3940/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 771/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/8/18هـ

عقد نقل حفارات- تكييف العقد – عقد غري حمدد املدة – اأوامر �ضراء -  تعوي�س- 

اأركان امل�ضوؤولية .

بتنفيذ  اإخاللها  جراء  الأ�شرار  عن  بتعوي�شها  عليها  املدعى  اإلزام  املدعية  مطالبة 

العقدين املربمني معها لنقل حفارات ل�شاحلها- العربة يف العقود للمقا�شد واملعاين 

ولي�شت بالألفاظ واملباين- ثبوت اأن مكمن ادعاء املدعي هو تراخي املدعى عليها يف 

تنفيذ العقد بعدم طلبها التاأجري واخلدمات من املدعي لنقل احلفارات وتلكوؤها يف 

ذلك- ثبوت الن�س يف العقد املربم بني الطرفني على اأحقية املدعى عليها طلب تنفيذ 

نقل احلفارات وفق �شروط العقد، مما يت�شح معه اأن التعامل بني الطرفني مفتوح غري 

حمدد مبدد وحمكوم بطلبات واأوامر �شراء ت�شدر من املدعى عليها –ا�شتعانة املدعى 

عليها يف نقل حفاراتها بناقالت خا�شة بها دون تكليف املدعية بذلك ل يخالف العقد 

لنتفاء الن�س فيه على حظر هذا العمل عليها –اأثر ذلك- انتفاء ركن اخلطاأ املوجب 

للتعوي�س- موؤدى ذلك- رف�س الدعوى.
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تتح�شل وقائع هذه الدعوى ح�شبما تف�شح الأوراق وبالقدر الالزم لإ�شدار هذا احلكم 

يف اأنه تقدم للمحكمة الإدارية بالدمام وكيل املدعي بالئحة ادعاء يخت�شم فيها املدعى 

عليها قيدت ق�شية بالرقم امل�شار اإليه اأعاله، ومت عقد عدة جل�شات للبت يف مو�شوعها، 

ففي جل�شة الأحد املوافق 1430/3/25هـ ح�شر وكيال املدعي ووكيل املدعى عليها، 

وب�شوؤال وكيال املدعي عن دعوى موكلهما، ادعى الوكيل الأول بقوله: لقد مت التفاق 

بني موكلي واملدعى عليها وذلك مبوجب العقدين املحررين بني الطرفني: الأول بتاريخ 

2006/7/1م وذلك لنقل ثالث حفارات ذو الرمز )101( من مكانه اإىل مكان اآخر 

وحتددها املدعى عليها والعقد الثاين بتاريخ 2006/10/1م لنقل ثالث حفارات ذوات 

الرمز )102( )104( )104( وذلك ح�شب الت�شعرية املتفق عليها واخلا�شة بكل عقد 

يتم  �شنوات  ثالث  ملدة  املفعول  �شارية  الت�شعرية  هذه  باأن  علمًا  العقدين  هذين  من 

جتديدها باتفاق الطرفني، واأ�شاف باأن هذين العقدين املذكورين م�شتمران ما دام 

اأن املدعى عليها مرتبطة بعمل مع �شركة اأرامكو ال�شعودية، وقد اأخلت املدعى عليها 

بالعقدين املذكورين فقامت ب�شحب احلفارات ذوات الرموز )102( )104( )104( 

نوع كنور�شا و�شطحات  وذلك لأن املدعى عليها قامت ب�شراء �شيارات نقل ثقيل من 

�شيارات وروؤو�س �شحنات حيث ذكرت املدعى عليها باأنها �شتنقل ال�شيارات احلفارات 

بهذه ال�شيارات اململوكة لها، وحيث ت�شرر موكلي من �شحب هذه احلفارات من دون 
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وجه حق، وموكلي يعتقد ب�شريان مدة هذا العقد مع املدعى عليها ما دام اأن املدعى 

عليها مرتبطة بعقد مع اأرامكو يف امل�شروع حمل الدعوى لذا اأطلب احلكم باإلزام املدعى 

عليها بتعوي�س مايل عادل عن اإخالل املدعى عليها بهذا العقد، حيث اإن موكلي ي�شتحق 

يف الثالث �شنوات التي مت تثبيت ال�شعر فيها فيما يتعلق باحلفارات الثالث املذكورة 

)ع�شرين مليونًا وخم�شمائة وع�شرين األف( ريال )20.520.000( و�شنزود الدائرة 

بتقرير تقريبي ملا ي�شتحقه موكلي عن �شنوات هذا العقد منذ اإيقافه من قبل املدعى 

عليها مبذكرة خا�شة هذه دعوى موكلي، وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليها طلب 

مهلة كافية لتقدمي رد مف�شل على الدعوى. ويف جل�شة الثنني املوافق 1430/6/22هـ 

مكون من  املدعية  دعوى  على  رده  عليها  املدعى  وكيل  وقدم  الق�شية  اأطراف  ح�شر 

�شفحة واحدة ومرفق بها ترجمة لبع�س مواد العقد املربم بني الطرفني، حيث دفعت 

العقد املذكور والتي ن�شت على حل  املادة )10/3( من  املدعى عليها مبا ن�شت به 

تفلح  مل  اإذا  التحكيم  وقانون  لقواعد  وفقًا  التحكيم  بوا�شطة  الطرفني  بني  النزاع 

التحكيم  �شرط  باإعمال  تتم�شك  موكلتي  اإن  وقال:  الطرفني،  بني  الودية  املفاو�شات 

املدعية ب�شورة من  املدعى عليها وكيال  العقد، هذا وقد زود وكيل  الذي ن�س عليه 

هذا الرد دون مرفقاته على وعد من وكيل املدعى عليها بتزويدهم باملرفقات املطلوبة 

جل�شة  ويف  التحكيم.  طلب  حول  موكلتهما  ملراجعة  مهلة  املدعية  وكيال  طلب  حيث 

الثنني املوافق 1430/8/3هـ ح�شر وكيل املدعي، وح�شر وكيل املدعى عليها ال�شابق 

ح�شوره، وب�شوؤال وكيل املدعي عن ما دفع به وكيل املدعى عليها يف اجلل�شة املا�شية 
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بوجود �شرط التحكيم بني الطرفني فاأجاب باأنه ل مانع لدى موكلي من حل النزاع 

عن طريق التحكيم، وب�شوؤال وكيل املدعى عليها عما ذكره وكيل املدعي فاأجاب باأنه ل 

مانع لدى موكلتي من حل النزاع بالتحكيم ولكن يف حالة اإ�شقاط ذلك ال�شرط من قبل 

املدعي فال مانع لدى موكلتي من اإ�شقاطه واخت�شا�س املحاكم التجارية بنظر النزاع 

فاأجاب وكيل املدعي باأن موكلي ل يريد اإ�شقاط التحكيم، وبناًء عليه طلبت الدائرة 

ال�شعودي  التحكيم  نظام  عليه  ن�س  ما  وفق  التحكيم  وثيقة  ا�شتكمال  الطرفني  من 

وتقدميهما يف اجلل�شة القادمة، وقد حثتهم الدائرة على حماولة اإنهاء الدعوى وديًا 

الدائرة  فاإنه ل مانع من  واأنه يف حالة حل الدعوى �شلحًا  التحكيم  اإىل  اللجوء  قبل 

الدائرة  طلبته  ما  ل�شتكمال  مهلة  فطلبا  بذلك  حكم  واإ�شدار  عليه  اتفقا  ما  اإثبات 

واأكدا عزمهما على اإنهاء الدعوى وديًا. ويف جل�شة الثالثاء املوافق 1430/11/15هـ 

ح�شر وكيل املدعية للدائرة وقدم خطابًا يت�شمن اعتذاره عن ح�شور اجلل�شة وذلك 

لوجود عار�س �شحي مير به، ويف ذات اجلل�شة ح�شر وكيل املدعى عليها وطلب اللجوء 

املوافق 1431/3/8هـ ح�شر  الثنني  النزاع. ويف جل�شة  مو�شوع  للف�شل يف  للق�شاء 

تقدمت  التي  املذكرة  على  جوابية  مذكرة  عليها  املدعى  وكيل  وقدم  الق�شية  طرفا 

بها املدعية �شمنها اأن العالقة بني موكلته واملدعي ينظمها العقد املربم بينهما واأن 

املواد )1-1( و)1-2( تو�شح اأن هذه اخلدمة تتوقف على طلب موكلتي لتلك اخلدمة 

من املدعي، كما اأن العقد مل يت�شمن اإلزام موكلتي بعدم طلب هذه اخلدمة من اأي 

طرف اآخر، وح�شب املادة )1-1( فقد وافق املدعي على هذه ال�شروط، كما اأن العقد 
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املوقع بني الطرفني مل يت�شمن اإلزام موكلتي با�شتئجار املعدات طيلة الوقت اإل بناًء 

على طلب موكلتي للخدمة وقبول املدعى عليها لتقدميها، ويتبني من غاية العقد اأنه 

لتنظيم العالقة وتثبيت ال�شعر ومل يكن غر�شه ا�شتمرار التاأجري، وما يزعمه املدعي 

من تكلفه مبلغ )ثالثة ع�شر مليون ريال( )13.000.000( منذ تر�شية العقد عليه 

فلي�س ب�شحيح، فاملدعي �شاحب موؤ�ش�شة نقليات وهو موؤهل لتقدمي هذه اخلدمات، 

العقد بني الطرفني مل  اأن  وموكلتي مل تتعاقد معه لول امتالكه لهذه املوؤهالت، كما 

يت�شمن ما يلزم تعوي�س املدعي عن عدم طلب اخلدمة من قبل موكلتي، وانتهى اإىل 

للرد  بدوره  الأخري  ا�شتمهل  منها حيث  ب�شورة  املدعية  وكيل  زود  الدعوى،  رد  طلبه 

عليها كما اأبدى الطرفان رغبتهما يف حماولة ال�شلح بني موكليهم فباركت الدائرة 

وكيل  وقدم  الق�شية  طرفا  ح�شر  1431/6/10هـ  املوافق  الثنني  جل�شة  ويف  ذلك. 

املدعي مذكرة جوابية مكونة من )7( ورقات �شمت مللف الدعوى �شمنها اأن التعاقد 

وقام   )104  -103  -102( احلفارات  لنقل  2006/10/1م  يف  مت  عليها  املدعى  مع 

موكلي بالرتتيبات الالزمة ل�شترياد هذه املعدات وتهيئة العمالة لذلك وتكبد خ�شائر 

لتتنا�شب  الهند�شية  بالتعديالت  والقيام  املعدات  با�شترياد  قيامه  يف ذلك متثلت يف 

الإجناز  ولرغبته يف �شرعة  العمالة لذلك،  بتدريب  وقيامه  املدعى عليها،  مع مواقع 

عمل الرتتيبات الالزمة لحتواء العمل لدى املدعى عليها، وفيما يتعلق مبا ذكره وكيل 

املدعى عليها باأن العقد بني الطرفني مل يت�شمن ن�س لزم يجرب املدعى عليها طلب 

موكلي  على  ال�شرر  يلحق  العقد مما  لزوم  مع  يتناق�س  فهذا  موكلي؛  من  اخلدمات 
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ويطلب معه تعوي�شه عن ذلك، كما اأن عملية النقل تتم وفق جدول زمني ول يتوقف 

التعوي�س  يت�شمن  العقد مل  باأن  واأما ما ذكره  املدعى عليها،  على طلب اخلدمة من 

عن عدم طلب اخلدمة ذلك اأن قواعد التعوي�س تلزم املت�شبب يف جرب ال�شرر الذي 

اإىل طلبه احلكم  ي�شيب امل�شرور، ول يتوقف على وجود عقد جلرب ال�شرر، وانتهى 

بتعوي�س موكله وندب خربة لتقدير الأ�شرار، واأفاد وكيل املدعي بت�شليم ن�شخة منها 

يف  با�شتالمها،  عليها  املدعى  وكيل  واأقر  املن�شرم،  الأ�شبوع  يف  عليها  املدعى  لوكيل 

ذات ال�شياق قدم وكيل املدعى عليها مذكرة جوابية مكونة من )5( ورقات ومرفقني؛ 

�شروطه  تطبيق  مت  اإذا  اإل  ملزمني  يكونا  ل  املدعي  مع  املربمني  العقدين  اأن  �شمنها 

مبوافقة املدعي على تقدمي اخلدمة، ول يلزم موكلتي باأن ل ت�شتخدم اآخرين لتقدمي 

اخلدمات، وكرر ما ذكره يف مذكرته ال�شابقة، وانتهى اإىل طلبه رد الدعوى واحلكم 

الثنني  جل�شة  ويف  املحرر.  موكله  رد  لتقدمي  املدعي  وكيل  وا�شتمهل  العقد،  بف�شخ 

املوافق 1431/8/28هـ ح�شر طرفا الق�شية وقدم وكيل املدعية مذكرة جوابية مكونة 

مذكرته  يف  قدمه  عما  جديدًا  تت�شمن  مل  مرفقات،  دون  من  �شفحات  )ثالث(  من 

ال�شابقة، وانتهى فيها اإىل طلب احلكم ملوكله بالتعوي�س عن الأ�شرار التي تكبدها من 

جراء ف�شخ املدعى عليها للعقود املوقعة مع موكله مت �شمها باأوراق الق�شية زود وكيل 

املدعى عليها ب�شورة من هذه املذكرة حيث قال: ل جديد فيها ول حاجة للرد املحرر 

عليها. هذا وقد قرر الطرفان اكتفاءهما مبا قدماه وطلبا حجز الق�شية للدار�شة. ويف 

جل�شة الثالثاء املوافق 1432/1/1هـ ح�شر طرفا الق�شية وراأت الدائرة بعد درا�شة 
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الدعوى  النواق�س من طريف  املرافعة فيها ل�شتكمال بع�س  باب  الق�شية فتح  اأوراق 

حيث طلبت الدائرة من وكيل املدعية تقدمي العقد )ج( من �شل�شلة العقود املربمة مع 

املدعى عليها وترجمتها اإن كانت ت�شتلزم ذلك، وطلبت الدائرة من وكيل املدعى عليها 

تقدمي العقد التاأ�شي�شي ملوكلته وا�شتي�شاح حقيقة ا�شم مديرها لختالف ال�شمني بني 

ال�شجل التجاري والوكالة املمنوحة لوكيل املدعى عليها، كما طلبت منه الدائرة ترجمة 

الدائرة  طلبت  كما  1431/6/10هـ،  بتاريخ  املقدمة  مذكرته  يف  املرفقني  اخلطابني 

من طريف الدعوى تقدمي بع�س �شور اأوامر الطلب التي مت مبوجبها التعامل بينهما، 

ومنحتهما مهلة ل�شتيفاء ذلك. ويف جل�شة الثالثاء املوافق 1432/3/5هـ ح�شر طرفا 

الق�شية وقدم وكيل املدعى عليها ما طلبته منه الدائرة يف اجلل�شة املا�شية حيث قدم 

ال�شجل التجاري وترخي�س ال�شجل التجاري ملوكلته وترخي�س ا�شتثمارها يف اململكة، 

مذكرته  يف  املرفقني  اخلطابني  ترجمة  �شمنها  واحدة  �شفحة  من  مذكرة  قدم  كما 

املقدمة اإىل هذه الدائرة بتاريخ 1431/6/10هـ، كما اأفاد باأن مدير ال�شركة املدعى 

عليها هو نف�شه �شاحب الوكالة واختالف النطق يف ال�شم نظرًا لختالف الرتجمة 

وهو ل يوؤثر يف حتديد هوية ال�شخ�س، كما قدم وكيل املدعية العقدين )001، 002( 

املربمني مع املدعى عليها مت�شمنة اأق�شامها الثالثة )اأ، ب، ج( وهو املطلوب منه يف 

اأوامر الطلب بالتعامل مع  اجلل�شة املا�شية، كما قدم وكيل املدعية ثالثة مناذج من 

املدعى عليها بالإ�شافة اإىل فاتورة تبني طريقة التعامل مع املدعى عليها، وقرر طرفا 

الدعوى الكتفاء، ويف جل�شة هذا اليوم ح�شر طرفا الق�شية واأكد وكيل املدعي ح�شر 
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دعوى موكلته يف التعوي�س عن الأ�شرار التي حلقت مبوكله من اإخالل املدعى عليها 

يف تنفيذ العقود املربمة معه، واكتفى كل طرف مبا قدم، عليه رفعت اجلل�شة للمداولة 

واإ�شدار احلكم.

اإلزام  يطلب  املدعي  كان  وملا  الق�شية،  اأوراق  ودرا�شة  والإجابة  الدعوى  �شماع  بعد 

العقدين  تنفيذ  يف  عليها  املدعى  ت�شببت  التي  الأ�شرار  عن  تعوي�شه  عليها  املدعى 

املربمني لنقل حفارات ل�شالح املدعى عليها، وحيث اإن اأ�شا�س هذه املطالبة هو تعامل 

جتاري بني الطرفني، فاإن هذا التعامل يعترب من الأعمال التجارية املن�شو�س عليها 

يف املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية، والتي تخت�س الدوائر التجارية بديوان 

املادة )443( من  فيها ح�شب ن�س  والف�شل  النا�شئة عنها  املنازعات  بنظر  املظامل 

ورقم  1407هـ  لعام   )241( رقم  الوزراء  جمل�س  وقراري  التجارية  املحكمة  نظام 

)261( لعام 1423هـ كما تخت�س الدائرة بنظر هذه الدعوى بناًء على قرار معايل 

رئي�س الديوان ذي الرقم )4( لعام 1432هـ واملنظمة لخت�شا�شات الدوائر النوعية 

واملكانية، وحيث اإن هذه الدعوى قد ا�شتوفت الإجراءات املطلوبة لتقدميها ونظرها 

وملا  مو�شوعًا،  الدعوى  نظر هذه  يخ�س  فيما  اإنه  وحيث  بالقبول  يجعلها حرية  مما 

2006م  يونيو/   /15 يف   )001( برقم  الأول  الطرفني:  بني  املربمان  العقدان  كان 

والثاين برقم )002( يف 1/ اأكتوبر/ 2006م هما اللذان ينظمان العالقة التعاقدية 
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اإذ  الطرفني،  بني  اللتزام  حمل  هي  واأحكام؛  �شروط  من  ت�شمنا  مبا  الطرفني  بني 

اإنه بتفح�س بنود العقدين حمل اللتزام يتوجب على الدائرة وهي يف مقام الف�شل 

اأن تكيف العقد التكييف ال�شليم وفق ما احتوته الن�شو�س واأبان عنه التعامل بعيدًا 

وق�شاًء  فقهًا  املقرر  من  اإذ  التعامل،  هذا  حلقيقة  وتف�شريهم  الأطراف  اإرادات  عن 

اأن العربة يف العقود باملقا�شد واملعاين ولي�شت بالألفاظ واملباين، ومن خالل العقد 

طلبات  على  موقوف  حفارات  نقل  عقد  هي  التعامل  حقيقة  اأن  للدائرة  يتجلى  فاإنه 

املدعى عليها باأوامر �شراء للمدعي ينظر طريقة التعامل يف نقل هذه احلفارات وفق 

اأ�شعار ثابتة يحكمها العقدان املربمان بني الطرفني بح�شبان ما ن�شت عليه الفقرة 

تنطلق  النزاع  لهذا  ت�شديها  مقام  يف  وهي  الدائرة  فاإن  ولذلك  العقد،  من   )1-1(

من خالل تفح�شها لأوراق الق�شية من خالل بنود هذين العقدين، دون ال�شتطراد 

فيما اأ�شهب به طرفا الدعوى يف اأمور لي�شت من �شلب التعامل، ول ين�شوي عنها اأثر 

هذين العقدين يف م�شار اللتزام، وملا كان مبنى املطالب من املدعي جرب ال�شرر الذي 

اأ�شابه جراء تراخي املدعى عليها يف تنفيذ وتطبيق اأحكام هذين العقدين، وتعوي�شه 

بالتعوي�س العادل عن هذه الأ�شرار التي اأ�شابته نتيجة هذا الإخالل، وبالتايل حتقيق 

م�شوؤولية املدعى عليه العقدية يف تراخيه تنفيذ التزاماته مع املدعي، وملا كانت قواعد 

مقابلة  وهو  ال�شببية(  والعالقة  وال�شرر  )اخلطاأ  ثالثة  اأركان  على  تقوم  امل�شوؤولية 

يتعني  والإف�شاء(، ومن ثم  والتلف  الإ�شالمي يف )التعدي  الفقه  ال�شمان يف  لأركان 

على الدائرة واحلال كذلك اأن تتق�شى النظر يف قيام هذه الأركان على الواقعة ماثلة 
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النظر ليت�شنى لها تقرير واقعة ال�شرر ون�شوئها وترتب امل�شوؤولية مبوجبها، والدائرة 

يف �شبيل ذلك فاإنها تت�شدى لدرا�شة اأوراق الق�شية وتتفح�شها بالقدر الذي تتحقق 

معه قيام امل�شوؤولية، وت�شتبعد ما ل ميت ب�شلة يف هذا اجلانب، وت�شتق�شي من تلقاء 

نف�شها البحث يف الأوراق وبعث الأدلة والقرائن ذات الأثر املبا�شر يف الق�شية، ل�شيما 

مع وجود عقدين بني الطرفني ينظمان عملية التعاقد ويحكما عملية اللتزام ويرتبا 

احلقوق والواجبات بينهما يف هذا ال�شدد، واإذ اإن الدائرة بتفح�شها لأوراق الق�شية، 

عليه  املدعى  من  اخلطاأ  وقوع  يثبت  عما  خلية  اأنها  وجدت  املدعي  لأوراق  ودرا�شتها 

اأثاره  وما  العقدين  هذين  لن�شو�س  الدائرة  وبا�شتجالء  للمدعي،  باإ�شرار  ليت�شبب 

العقد،  ل�شالمة  املناوئة  عليها  املدعى  ت�شرفات  من  عليه  ال�شرر  وقوع  من  املدعي 

التاأجري  طلب  بعدم  العقد  تنفيذ  يف  عليها  املدعى  اإخالل  يف  ادعائه  مكمن  جاء  اإذ 

واخلدمات من املدعي وتلكئها يف ذلك، وهذا العرتا�س يرده العقد من خالل الفقرة 

)1-1( التي تبني اأنه يف اأي وقت يحق للمدعى عليها اأن تطلب من املدعي تنفيذ نقل 

احلفارات وفق ال�شروط التي ت�شمنته، مما ا�شتبان للدائرة اأن التعامل بني الطرفني 

مفتوح غري حمدد مبدد وحمكوم بطلبات واأوامر �شراء ت�شدر من املدعى عليها للمدعي 

وفق الأ�شعار الثابتة لتنفيذ العقد، اإذ غاية ما يتجلى للدائرة اأن املدعى عليها رغبت 

يف احلفاظ على الأ�شعار مع املدعي اإزاء تعاملها يف تنفيذ عقودها مع الآخرين، مما 

ل ترى معه الدائرة وجاهة ملا اأثاره املدعي من اإخالل املدعى عليها يف هذا ال�شدد، 

اإذ جاءت الفقرة )1-2( موؤيدة لهذا الفهم اإذ اإن هذا التعامل موقوف على موافقة 
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املدعي تنفيذ هذه الأوامر، ومما يعزز ما تو�شلت اإليه الدائرة اأن اأحكام هذا العقد قد 

فهمه املدعي ووافق عليه بح�شبان الفقرة )1-4( من العقد، مما يكون للمدعى عليها 

حرية الطلب وفق تف�شري اأحكام العقدين يف بيان مدتيهما العقد املن�شو�س عليهما يف 

البند الثاين، مما يجعل طلب املدعي يف طلب التعوي�س عن هذا الت�شرف من املدعى 

عليها غري وجيه؛ اإذ ل مظهر خلطاأ يف جانب املدعى عليها يف هذا الت�شرف، بل جاء 

ممي�س لبنود العقد، مما يجعله حري باللتفات عنه، وحيث اإن املدعي من جملة ما 

اأثاره من اإخالل املدعى عليها للعقد اأنها ا�شتعانت بنقلياتها اخلا�شة لنقل احلفارات، 

واأن هذا الت�شرف خمالف ملقت�شى العقد وي�شتحق معه جرب اأ�شرار هذا الإخالل، واإذ 

اإن الدائرة بت�شديها لهذا الأمر وبا�شتجالء كامل بنود العقدين مل تعرث على ما يلزم 

تقوم  اأن  لنقل احلفارات، ف�شاًل عن  اآخرين  ال�شتعانة بخدمات  املدعى عليها عدم 

املدعى عليها من تلقاء نف�شها بنقل هذه احلفارات حل�شابها، الأمر الذي ترى معه 

الدائرة اأن ل غ�شا�شة يف رد هذا الزعم من املدعي لعدم وقوع اخلطاأ من املدعى عليها 

يف هذا اجلانب، ولعدم جمافاتها لاللتزام يف العقدين مع املدعي، الأمر الذي ترى 

معه الدائرة اأن ل وجاهة لهذا الطلب يف دعوى التعوي�س، لعدم ارتكانه على م�شببات 

التعوي�س و�شروطه، ولنتفاء حقيقة �شدور اخلطاأ من املدعى عليه يف تنفيذ التزاماته 

العقدية من املدعي، وملا كان من جملة ما ادعاه املدعي اأن املدعى عليها ف�شخت العقد 

معه دون ر�شاه وبالتايل ترتب بوقوع ال�شرر عليه، وملا اأجاب وكيل املدعى عليها اأن 

العقدين املربمني مع املدعي مل يف�شخا ول يزال اأثرهما �شاريًا بح�شب ما اأفاد به يف 
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مذكرته للدائرة املوؤرخة يف 1431/3/7هـ، يوؤيد ذلك اأن العقدين املربمني قد ت�شمنا 

اأن مدة التفاقية �شارية ما ظلت الأعمال بني املدعى عليها و�شركة  يف البند الثاين 

اأرامكو ال�شعودية قائمة، كما اأن اأحكام اإلغاء العقدين قد نظمها البند الثالث منهما، 

من  كانت  اأن  ذلك  ويوؤيد  بل  ال�شدد،  هذا  يف  املدعي  اأثاره  فيما  يتحقق  مل  ما  وهو 

اأمام الدائرة رد دعوى املدعي واحلكم  جملة طلبات املدعى عليها يف هذا املنازعة 

كالتزام ظاهر  وقيامه  العقد  �شريان  للدائرة حقيقة  ينجلي  معه، مما  العقد  بف�شخ 

بني الطرفني حتت اأحكام الفقرات )1-1( و)1-2( من العقدين، وي�شتظهر للدائرة 

يف فهم املدعي اخلاطئ لهذين الفقرتني قد اأعقبه فهمه باأن املدعى عليها ف�شخت 

العقد معه، وهو ما جتلى الدائرة فيما تقدم حقيقة قيامه ولزوم اأثره بني الطرفني، 

الأمر الذي ا�شتبان للدائرة من واقع ما �شلف بيانه اإىل عدم وقوع  خطاأ من املدعى 

عليها يف كافة ت�شرفاتها مع املدعي، اإذ ا�شتبان لها اأن ت�شرفات املدعى عليها �شليمة 

ومن�شجمة مع واقع العقد ومتوائمة مع بنوده، مما يتهاوى معه ركن اخلطاأ من جملة 

اإثر عدم قيام ركن اخلطاأ، الأمر الذي  التعوي�س وتتالحق معه بقية الأركان  اأركان 

تنتهي معه الدائرة اإىل رف�س دعوى املدعي، يوؤيد ما خل�شت اإليه الدائرة اأن املدعي 

مل يربز للدائرة الأ�شرار التي اأ�شابته من جملة ت�شرفات املدعى عليها، بل جاءت 

ذلك طلبه  يقدح يف  ول  الف�شل،  مقام  من  بطرحها  وحري  ذلك،  خالية من  دعواه 

جلهة خربة لتقدير ال�شرر، اإذ كان باإمكانه واحلال ما اأمكن اأن يقدم تقديرًا مبدئيًا 

اأن  اإل  التي تثبتها،  اأعماله مع املدعى عليها والأ�شانيد  التي طالبت  حلجم الأ�شرار 
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دعواه يف ذلك جاءت مر�شلة عما ي�شندها، ل تنته�س بها حجة يف مقام الف�شل.

لذلك حكمت الدائرة برف�س  الدعوى املقامة من املدعي �ضاحب موؤ�ض�ضة )...( 

للنقليات �ضد املدعى عليها ، ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب، وبعر�ضه على طريف الق�ضية 

قرر وكيل املدعي عدم القناعة به وقرر وكيل املدعى عليها القناعة.

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.



523





املو�ضوعاملجلد
رقم ال�ضفحة

اإىلمن

االأول

134اخت�ضا�س

3572دعوى

73146حتكيم

147196�ضم�ضرة

197472مقاولة

473522عقد نقل

الثاين

523782بيع

783818عقد اإجارة

819836حوالة

8371070توريد

10711696�ضركةالثالث

الرابع

16971742اإفال�س

17431856وكالة جتارية

18571884دعاية واإعالن

18851926مكاتب جتارية

19271980طلبات عار�ضة

19811998متفرقات



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/3740/ق 1
لعام 1430هـ

20/د/جت/22 لعام 
1432هـ

1866/ق لعام 
1432هـ

287/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س- 
3م�ضاربة فا�ضدة

1/1822/ق 2
لعام 1431هـ

95/د/جت/1 لعام 
1431هـ

5747/ق لعام 
1432هـ

88/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

اخت�ضا�س-
7قر�س

1/2730/ق 3
لعام 1432هـ

109/د/جت/30 
لعام 1432هـ

2876/ق لعام 
1432هـ

510/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س – 
11خدمة ات�ضاالت

8/162/ق لعام 4
1432هـ

218/د/جت/4 لعام 
1432هـ

4321/ق لعام 
1432هـ

734/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س- 
16اأعمال مهنية ـ

3/464/ق لعام 5
1428هـ

584/د/جت/10 
لعام 1432هـ

881/ق لعام 
1432هـ

902/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س – 
كفالة غري 

جتارية
20

1/1839/ق 6
لعام 1427هـ

133/د/جت/32 
لعام 1432هـ

2323/ق لعام 
1432هـ

919/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س – 
28�ضم�ضرة

1/1870/ق 7
لعام 1430هـ

134/د/جت/32 
لعام 1432هـ

6284/ق لعام 
1432هـ

875/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

دعوى - وقف 
ال�ضري يف 
الدعوى

37

1/3482/ق 8
لعام 1427هـ

12/د/جت/2 لعام 
1431هـ

2879/ق لعام 
1431هـ

101/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

دعوى – حكم 
46غيابي

1/556/ق لعام 9
1432هـ

148/د/جت/31 
لعام 1432هـ

7339/ق لعام 
1432هـ

951/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

دعوى - رف�س 
اإحالة النزاع 

خلبري حما�ضبي
62

2/6855/ق 10
لعام 1429هـ

119/د/جت/11 
لعام 1431هـ

5578/ق لعام 
1431هـ

265/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

حتكيم– طلب 
75رد حمكم

2/71/ق لعام 11
1427هـ

186/د/جت/11 
لعام 1431هـ

1542/ق لعام 
1431هـ

626/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

حتكيم– عقد 
بيع مرابحة 

لالآمر بال�ضراء
83



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/3050/ق 12
لعام 1431هـ

84/د/جت/30 لعام 
1432هـ

3288/ق لعام 
1432هـ

702/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

حتكيم- �ضرط 
التحكيم 

الدويل
110

13

2/506/ق 
لعام 1421هـ، 
2/1846/ق 
لعام 1422هـ

211/د/جت/11 
لعام 1431هـ

2/506/ق 
لعام 1421هـ، 
2/1846/ق 
لعام 1422هـ

686/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

حتكيم - 
اعرتا�س على 
حكم التحكيم

114

1/4248/ق 14
لعام 1429هـ

106/د/جت/32 
لعام 1432هـ

6096/ق لعام 
1432هـ

855/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

حتكيم– عقد 
133اإجارة

3/825/ق لعام 15
1427هـ

192/د/جت/15 
لعام 1429هـ

6900/ق لعام 
1432هـ

190/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد �ضم�ضرة-
و�ضاطة يف اإبرام 

عقد
149

2/2914/ق 16
لعام 1430هـ

188/د/جت/ف/4 
لعام 1431هـ

6157/ق لعام 
1431هـ

215/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد �ضم�ضرة- 
�ضرط ا�ضتحقاق 

عمولة
164

3/16/ق لعام 17
1427هـ

147/د/جت/10 
لعام 1432هـ

6155/ق لعام 
1432هـ

892/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد �ضم�ضرة- 
170جعالة

2/6351/ق 18
لعام 1430هـ

107/د/جت/ف/18 
لعام 1431هـ

4049/ق لعام 
1431هـ

37/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد مقاولة – 
199ا�ضتالم االأعمال

1/2401/ق 19
لعام 1429هـ

66/د/جت/5 لعام 
1431هـ

4432/ق لعام 
1431هـ

161/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة – 
206توريد وتركيب

1/1481/ق/ 20
لعام 1431هـ

195/د/جت/3 لعام 
1431هـ

934/ق لعام 
1432هـ

325/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
227

4/1134/ق 21
لعام 1429هـ

16/د/جت/9 لعام 
1432هـ

2071/ق لعام 
1432هـ

399/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة – 
232توقف عن تنفيذ

1/2569/ق 22
لعام 1427هـ

170/د/جت/6 لعام 
1431هـ

939/ق لعام 
1432هـ

497/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
240

2/1614/ق 23
لعام 1429هـ

200/د/جت/11 
لعام 1431هـ

954/ق لعام 
1432هـ

586/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
270



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

5/306/ق لعام 24
1430هـ

132/د/جت/21 
لعام 1432هـ

7156/ق لعام 
1432هـ

820/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
281

2/6585/ق 25
لعام 1428هـ

57/د/جت/13 لعام 
1431هـ

3042/ق لعام 
1431هـ

31/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد مقاولة – 
295�ضمان العيوب

2/4884/ق 26
لعام 1429هـ

23/د/جت/8 لعام 
1430هـ

2/2841/ق 
لعام 1431هـ

36/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد مقاولة- 
ت�ضامن 
يف تنفيذ 
م�ضروعات

304

3/1319/ق 27
لعام 1427هـ

83/د/جت/16لعام 
1431هـ

5333/ق لعام 
1431هـ

137/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة – 
315تعوي�س

1/1818/ق 28
لعام 1430هـ

168/د/جت/6 لعام 
1431هـ

336/ق لعام 
1432هـ

217/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
من  – مقاولة 

الباطن
340

3/41/ق لعام 29
1429هـ

134/د/جت/15 
لعام 1431هـ

726/ق لعام 
1432هـ

444/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
وتوريد- �ضرط 

جزائي
346

2/5499/ق 30
لعام 1427هـ

2/د/جت/11لعام 
1431هـ

5343/ق لعام 
1431هـ

330/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة – 
359تف�ضري عقد

1/1668/ق 31
لعام 1430هـ

117/د/جت/4 لعام 
1431هـ

7824/ق لعام 
1431هـ

347/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة – 
380حكم غيابي

7/470 /ق 32
لعام 1430هـ

4/د/جت/7 لعام 
1432هـ

1890/ق لعام 
1432هـ

514/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
385

1/4568/ق 33
لعام 1429هـ

146/د/جت/3 لعام 
1431هـ

6559/ق لعام 
1431هـ

634/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
401

1/4189/ق 34
لعام 1427هـ

59/د/جت/31 لعام 
1432هـ

5025/ق لعام 
1432هـ

848/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
418



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/8233/ق 35
لعام 1429هـ

72/د/جت/27 لعام 
1432هـ

6097/ق لعام 
1432هـ

853/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
452

5/1340/ق 36
لعام 1431هـ

119/د/جت/9 لعام 
1432هـ

5118/ق لعام 
1432هـ

910/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
460

1/107/ق لعام 37
1430هـ

6/د/جت/ف/4 
لعام 1431هـ

5310/ق لعام 
1431هـ

216/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
ب�ضاعة- 

م�ضوؤولية الناقل
475

2/2981/ق 38
لعام 1428هـ

177/د/جت/11 
لعام 1431هـ

6728/ق لعام 
1431هـ

364/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
حديد- ك�ضف 
تخريج �ضيارة

483

2/6950/ق 39
لعام 1430هـ

206/د/جت/11 
لعام 1431هـ

1435/ق لعام 
1432هـ

489/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد �ضحن 
بحري- 

م�ضوؤولية 
ال�ضاحن

493

1/2698/ق 40
لعام 1431هـ

30/د/جت/32 لعام 
1432هـ

2889/ق لعام 
1432هـ

694/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
وحتميل وتفريغ 
اأحجار– تلفيات 

و�ضيانة

504

3/2121/ق 41
لعام 1429هـ

77/د/جت/11 لعام 
1432هـ

3940/ق لعام 
1432هـ

771/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
حفارات- تكييف 

العقد
510

1/1991/ق 42
لعام 1428هـ

168/د/جت/30 
لعام 1432هـ

3423/ق لعام 
1432هـ

873/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

1- عقد 
بيع  - ال�ضفة 

يف املبيع- 
2-تعوي�س 

عن  – تعوي�س 
فوات فر�ضة

525

2/898/ق لعام 43
1431هـ

61/د/جت/ف/21 
لعام 1431هـ

3794/ق لعام 
1432هـ

51/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد بيع – 
544اأجهزة طبية



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/923/ق لعام 44
1429هـ

26/د/جت/ف/17 
لعام 1431هـ

7036/ق لعام 
1431هـ

229/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع –
م�ضادقة على 
ك�ضف ح�ضاب

551

1/5610/ق 45
لعام 1429هـ

157/د/جت/4 لعام 
1431هـ

1024/ق لعام 
1432هـ

252/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – 
565اأدوات مدر�ضية

1/5534/ق 46
لعام 1429هـ

121/د/جت/6 لعام 
1431هـ

5940/ق لعام 
1432هـ

259/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
حديد ومعّدات 

ثقيلة
572

2/5853/ق 47
لعام 1429هـ

158/د/جت/12 
لعام 1431هـ

6749/ق لعام 
1431هـ

319/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
578�ضيارات

7/1105/ق 48
لعام 1430هـ

27/د/جت/ف/57 
لعام 1431هـ

6959/ق لعام 
1431هـ

335/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
585�ضاعات

7/334/ق لعام 49
1431هـ

12/د/جت/7 لعام 
1432هـ

2009/ق لعام 
1432هـ

348/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
606�ضيارات

2/512/ق لعام 50
1431هـ

19/د/جت/19 لعام 
1432هـ

2246/ق لعام 
1432هـ

394/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – 
بطاقات قناة 

ف�ضائية
613

2/3381/ق 51
لعام 1429هـ

412/د/
جت/12لعام 

1431هـ

2288/ق لعام 
1432هـ

432/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
619�ضيارات

2/3504/ق 52
لعام 1428هـ

153/د/جت/13 
لعام 1431هـ

652/ق لعام 
1432هـ

494/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
628موا�ضي

1/4941/ق 53
لعام 1426هـ

23/د/جت/29 لعام 
1432هـ

2255/ق لعام 
1432هـ

535/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1-عقد بيع – 
اّدعاء �ضورية 

البيع  2- مكافاأة 
مقابل االإدارة 
– ال�ضروط 
يف العقد3- 

اأرباح – اإثباتها 
4- اخت�ضا�س 
اأتعاب  – طلب 

املحاماة من 
الوكيل

638



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/8138/ق 54
لعام 1429هـ

107/د/جت/4 لعام 
1431هـ

7146/ق لعام 
1431هـ

564/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
654موؤ�ض�ضة

3/314/ق لعام 55
1428هـ

186/د/جت/16 
لعام 1431هـ

2721/ق لعام 
1432هـ

633/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1- عقد بيع 
�ضيارات – 
ف�ضخ العقد 

2- تعوي�س – 
اأركان التعوي�س 
3- اخت�ضا�س 
– اخت�ضا�س 

ماأموري 
ال�ضبط 
الق�ضائي

664

2/1381/ق 56
لعام 1432هـ

38/د/جت/21 لعام 
1432هـ

4194/ق لعام 
1432هـ

641/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – مواد 
683طباعة

3/85/ق لعام 57
1431هـ

56/د/جت/9 لعام 
1432هـ

3914/ق لعام 
1432هـ

707/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – 
687اإنكار بيع

1/7855/ق 58
لعام 1429هـ

130/د/جت/30 
لعام 1432هـ

5286/ق لعام 
1432هـ

780/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
695تذاكر

7/821/ق لعام 59
1431هـ

151/د/جت/7 لعام 
1432هـ

5012/ق لعام 
1432هـ

790/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
703دهانات

2/2362/ق 60
لعام 1431هـ

156/د/جت/20 
لعام 1432هـ

4869/ق لعام 
1432هـ

793/اإ�س/2 
لعام 1432هـ

عقد اإجارة 
منتهية 

بالتمليك- طلب 
ف�ضخ

717

2/1307/ق 61
لعام 1432هـ

51/د/جت/21 لعام 
1432هـ

4867/ق لعام 
1432هـ

826/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – 
724تفوي�س العامل

5/84/ق لعام 62
1430هـ

79/د/جت/9 لعام 
1432هـ

5463/ق لعام 
1432هـ

869/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد بيع ــ  نكول 
735عن اجلواب

1/2934/ق 63
لعام 1429هـ

85/د/جت/27 لعام 
1432هـ

6611/ق لعام 
1432هـ

876/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
749باملزاد

5/1819/ق 64
لعام 1430هـ

235/د/جت/21 
لعام 1431هـ

1071/ق لعام 
1432هـ

299/اإ�س/7 
765عقد بيع - اإقرارلعام 1432هـ



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

3/1657/ق 65
لعام 1431هـ

49/د/جت/10 لعام 
1432هـ

4305/ق لعام 
1432هـ

940/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد بيع – 
طلب �ضراء 

بطاقة جمركية
776

3/2507/ق 66
لعام 1430هـ

34/د/جت/9 لعام 
1432هـ

3852/ق لعام 
1432هـ

630/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد اإجارة – 
785اإيجار �ضاحنات

1/2415/ق 67
لعام 1427هـ

98/د/جت/30 لعام 
1432هـ

5338/ق لعام 
1432هـ

891/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

اإيجار �ضاحنات 
-  امل�ضوؤولية 

امل�ضروطة 
للموؤجر

797

3/79/ق لعام 68
1432هـ

574/د/جت/10 
لعام 1432هـ

6863/ق لعام 
1432هـ

900/اإ�س/12 
لعام1432هـ

1-عقد اإيجار 
�ضاحنات – 

جدولة مديوينة 
2- دعوى – 
طلب عار�س

813

1/3689/ق 69
لعام 1426هـ

155/د/جت/2 لعام 
1431هـ

5070/ق لعام 
1431هـ

122/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - 
821حوالة الدين

2/1781/ق 70
لعام 1428هـ

84/د/جت/18 لعام 
1432هـ

3339/ق لعام 
1432هـ

764/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

حوالة – حوالة 
826احلق

3/2457/ق 71
لعام 1429هـ

191/د/جت/15 
لعام 1431هـ

2431/ق لعام 
1432هـ

447/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد –
839�ضرط جزائي

1/1122/ق 72
لعام 1430هـ

83/د/جت/33 لعام 
1432هـ

5008/ق لعام 
1432هـ

685/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
848ف�ضخ عقد

3/276/ق 73
لعام1427هـ

21/د/جت/15 لعام 
1431هـ

3590/ق لعام 
1431هـ

109/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
ال�ضروط يف 

العقد
864

2/742/ق لعام 74
1417هـ

40/د/جت/11 لعام 
1430هـ

2978/ق لعام 
1431هـ

162/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
882اإقرار

3/602/ق لعام 75
1431هـ

124/د/جت/17 
لعام 1431هـ

6517/ق لعام 
1432هـ

355/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
ت�ضنيع من�ضات 

حديدية
898



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/3315/ق 76
لعام 1431هـ

40/د/جت/28 لعام 
1432هـ

3010/ق لعام 
1432هـ

453/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد–  
جتارية العمل 
وقت التعامل

907

2/5422/ق 77
لعام 1429هـ

17/د/جت/18 لعام 
1432هـ

3068/ق لعام 
1432هـ

528/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
912م�ضادقة

3/282/ق لعام 78
1430هـ

30/د/جت/3/9 
لعام 1432هـ

3127/ق لعام 
1432هـ

572/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
920توريد حديد

1/5229/ق 79
لعام 1428هـ

18/د/جت/32 لعام 
1432هـ

2604/ق لعام 
1432هـ

587/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
933اإقرار

2/69/ق لعام 80
1426هـ

221/د/جت/11 
لعام 1431هـ

2127/ق لعام 
1432هـ

631/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
940خمال�ضة

3/444/ق لعام 81
1429هـ

187/د/جت/17 
لعام 1431هـ

966/ق لعام 
1432هـ

637/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
ال�ضروط يف 

العقد
956

1/4163/ق 82
لعام 1431هـ

69/د/جت/29 لعام 
1432هـ

3918/ق لعام 
1432هـ

700/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
اإقرار فروق 

اأ�ضعار
969

1/5160/ق 83
لعام 1430هـ

141/د/جت/31 
لعام 1432هـ

6795/ق لعام 
1432هـ

904/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
979بيع ذهب

1/4722/ق 84
لعام 1431هـ

100/د/جت/28 
لعام 1432هـ

6032/ق لعام 
1432هـ

915/اإ�س/12 
لعام1432هـ

عقد توريد – 
984حوالة

2/560/ق لعام 85
1429هـ

203/د/جت/10 
لعام 1431هـ

900/ق لعام 
1432هـ

235/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
989ا�ضتالم املبيع

2/3646/ق 86
لعام 1429هـ

129/د/جت/11 
لعام 1431هـ

6744/ق لعام 
1431هـ

285/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
999�ضرط جزائي

5/1839/ق 87
لعام 1431هـ

30/د/جت/9 لعام 
1432هـ

2576/ق لعام 
1432هـ

426/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
1015اإقرار

2/1106/ق 88
لعام 1428هـ

6/د/جت/14 لعام 
1432هـ

1543/ق لعام 
1432هـ

530/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1- عقد توريد 
البيع  – انعقاد 
2- تعوي�س – 

�ضمان املبيع

1021



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

3/2601/ق 89
لعام 1431هـ

103/د/جت/11 
لعام 1432هـ

4512/ق لعام 
1432هـ

740/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
م�ضادقة على 

الر�ضيد
1030

883/ 3/ق 90
لعام 1430هـ

223/د/جت/17 
لعام 1431هـ

1749/ق لعام 
1432هـ

741/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
تعوي�س عن 

ف�ضخ عقد
1036

1/1878/ق 91
لعام 1430هـ

81/د/جت/33 لعام 
1432هـ

1530/ق لعام 
1432هـ

781/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1-عقد توريد 
– �ضروط العقد 

2-تعوي�س- 
التعوي�س 
العقدي 
3-اأتعاب 

املحاماة- �ضلطة 
املحكمة يف 

تقديرها

1054

1/1751/ق 92
لعام 1426هـ

277/د/جت/2 لعام 
1430هـ

4756/ق لعام 
1432هـ

578/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1-�ضركة 
ت�ضامن – �ضفة 
2- عقد تاأ�ضي�س 
عقد  – تعديل 

تاأ�ضي�س 3- 
وكالة – وكالة 
يف تعديل عقد

1073

2/812/ق لعام 93
1431 هـ

70/د/جت/17 لعام 
1432هـ

4871/ق لعام 
1432 هـ

677/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1-�ضركة 
ت�ضامن- ف�ضخ 
عقد �ضركة 2- 
اأتعاب املحاماة 

–�ضروط 
الق�ضاء بها

1127

1/8185/ق 94
لعام 1429هـ

10/د/جت/31 لعام 
1432هـ

2895/ق لعام 
1432هـ

690/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة ت�ضامن 
– مطالبة 

باأرباح
1134



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/334/ق لعام 95
1426 هـ

512/د/جت/ 9 
لعام 1429هـ

2/334/ق لعام 
1432هـ

83/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

1-�ضركة تو�ضية 
ب�ضيطة– 
االعتبار 

ال�ضخ�ضي 
لل�ضركة  

2- �ضلطات 
امل�ضفي – 

�ضلطة الدائرة 
التقديرية

1156

2/332/ق لعام 96
1429هـ

251/د/جت/12 
لعام 1431هـ

6171/ق لعام 
1431هـ

121/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة تو�ضية 
ب�ضيطة–طلب 
اإعادة راأ�س املال

1179

2/6243/ق 97
لعام 1428هـ

368/د/جت12 لعام 
1431هـ

6166/ق لعام 
1431هـ

299/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة 
حما�ضة– 

حتويل ال�ضركة
1194

2/3108/ق 98
لعام 1425هـ

148/د/جت/10 
لعام 1431هـ

6745/ق لعام 
1431هـ

400/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة 
حما�ضة– طلب 
اإعادة راأ�س املال

1209

1/61/ق لعام 99
1430هـ

115/د/جت/27 
لعام 1430هـ

5630/ق لعام 
1430هـ

279/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة - بيع 
1221اأ�ضهم

1/3935/ق 100
لعام 1429هـ

76/د/جت/1 لعام 
1431هـ

4498/ق لعام 
1431هـ

333/اإ�س/8 
لعام1432هـ

�ضركة م�ضاهمة 
مغلقة – اإثبات 

�ضراكة-
1225

1/6380/ق 101
لعام 1429هـ

179/د/جت/4 لعام 
1430هـ

2352/ق لعام 
1431هـ

571/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة – بيع 
1233اأ�ضهم

2/1297/ق 102
لعام 1430هـ

55/د/جت/11 لعام 
1431هـ

2/1297/ق 
لعام 1430هـ

3/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

حمدودة- عقد 
تنازل عن ح�ضة

1244

2/100/ق لعام 103
1431هـ

1167/د/جت/11 
لعام 1431هـ

6860/ق لعام 
1432هـ

10/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

  – حمدودة  
عزل مدير

1251



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/3014/ق 104
لعام 1429هـ

178/د/جت/11 
لعام 1431هـ

2/3014/ق 
لعام 1429هـ

30/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

حمدودة – 
ح�ضة يف �ضركة

1259

1/1752/ق 105
لعام 1430هـ

274/د/جت/4 لعام 
1430هـ

2701/ق لعام 
1431هـ

112/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 
حمدودة - 

ت�ضفية

1269

2/2737/ق 106
لعام 1430هـ

114/د/جت/20 
لعام 1432هـ

3625/ق لعام 
1432هـ

606/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

حمدودة – بيع 
ح�ضة

1273

1/308/ق لعام 107
1431هـ

59/د/جت/27 لعام 
1432هـ

6225/ق لعام 
1432هـ

927/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

حمدودة – 
م�ضوؤولية 
ال�ضركاء

1282

1/1746/ق 108
لعام 1423هـ

7/د/جت/2 لعام 
1430هـ

5551/ق لعام 
1430هـ

706/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 
حمدودة 

خمتلطة – 
اتفاق �ضراكة

1291

5/615/ق لعام 109
1429هـ

265/د/جت/21 
لعام 1430هـ

2/ق لعام 
1432هـ

6/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

1-�ضركة–
اإثبات �ضركة 
2- ت�ضفية – 
ت�ضفية �ضراكة

1395

2/3240/ق 110
لعام 1429هـ

17/د/جت/14 
لعام1431هـ

2715/ق لعام 
1431هـ

655/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة– اإثبات 
1405�ضراكة–

1/932/ق لعام 111
1427هـ

81/د/جت/6 لعام 
1431هـ

4510/ق لعام 
1431هـ

661/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1- �ضركة - 
اإثبات �ضراكة 2- 
اأتعاب حماماة 

– مناط 
ا�ضتحقاقها

1420



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

3/2341/ق 112
لعام 1429هـ

135/د/جت/17 
لعام 1431هـ

221/ق لعام 
1432هـ

670/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة – اإثبات 
1444�ضراكة

1/7746/ق 113
لعام 1429هـ

105/د/جت/1 
لعام1431هـ

5923/ق لعام 
1431هـ

311/اإ�س/7 
لعام1432هـ

�ضركة – اتفاق 
1459متهيدي

2/4260/ق 114
لعام 1430هـ

222/د/جت/13 
لعام 1431هـ

2/4260/ق 
لعام 1430هـ

85/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة – طلب 
اإلغاء قرار 

تعديل عقد 
�ضركة

1538

115

1/2500/ق 
لعام 1409هـ، 
1/4021/ق 
لعام 1427هـ

1/د/جت/3 لعام 
1432هـ

1/2500/ق 
لعام 1409هـ، 
1/4021/ق 
لعام 1427هـ

110/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة – الطعن 
يف ميزانيات 

�ضابقة لل�ضركة
1555

2/388/ق لعام 116
1431هـ

رقم القرار 
205/د/جت/10 

لعام 1431هـ

119/ق لعام 
1432هـ

506/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة – حق 
ال�ضريك يف 

االطالع
1578

3/3861/ق 117
لعام 1427هـ

122/د/جت/16 
لعام 1431هـ

3/861/ق لعام 
1427هـ

15/اإ�س/ 7 لعام 
1592�ضركة - ت�ضفية1432هـ

2/5160/ق 118
لعام 1429هـ

67/د/جت/10 لعام 
1431هـ

6202/ق لعام 
1431هـ

585/اإ�س/8 
1620�ضركة- ت�ضفيةلعام 1432هـ

3/418/ق لعام 119
1428هـ

47/د/جت/15 لعام 
1431هـ

3392/ق لعام 
1432هـ

588/اإ�س/8 
1634�ضركة - تخارجلعام 1432هـ

120

2/1242/ق 
لعام 1428هـ و 
2/701/ق لعام 

1425هـ

71/د/جت/11 لعام 
1431هـ

4433/ق لعام 
1431هـ

674/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة – ثبوت 
1650عقد �ضركة

2/7547/ق 121
لعام 1429هـ

200/د/جت/12 
لعام 1431هـ

2/7547/ق 
لعام 1429هـ

101/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
�ضراكة 1660– اإثبات 

5/1391/ق 122
لعام 1429هـ

127/د/جت/21 
لعام 1431هـ

6220/ق لعام 
1431هـ

493/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
�ضراكة 1665– اإثبات 

4/1276/ق 123
لعام 1429هـ

166/د/جت/18 
لعام 1431هـ

6053/ق لعام 
1432هـ

496/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
مال  – ت�ضليم 
امل�ضاربة الآخر

1674



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/1361/ق 124
لعام 1424هـ

55/د/جت/10 لعام 
1431هـ

3482/ق لعام 
1432هـ

501/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
-تعوي�س عن 

ف�ضخ عقد
1684

2/5768/ق 125
لعام 1427هـ

159/د/جت/11 
لعام 1431هـ

673/ق لعام 
1432هـ

132/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اإفال�س- ماهية 
1699دعوى االإفال�س

2/3397/ق 126
لعام 1430هـ

164/د/جت/9 لعام 
1431هـ

1219/ق لعام 
1432هـ

307/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اإفال�س - عزل 
1711اأمني التفلي�ضة

2/4613/ق 127
لعام 1426هـ

31/د/جت/13 لعام 
1431هـ

2370/ق لعام 
1431هـ

363/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

وكالة جتارية 
عن  – تعوي�س 

ف�ضخ وكالة
1745

2/2167/ق 128
لعام 1424هـ

87/د/جت/9 لعام 
1431هـ

535/ق لعام 
1431هـ

338/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

وكالة جتارية – 
1756وعد بالتعاقد

1/1800/ق 129
لعام 1422هـ

332/د/جت/2 لعام 
1430هـ

3079/ق لعام 
1431هـ

91/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد وكالة – 
1793وكالة بالعمولة

2/2801/ق 130
لعام 1424هـ

235/د/جت/13 
لعام 1431هـ

473/ق لعام 
1432هـ

430/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد وكالة – 
1830وكالة بالعمولة

1/4506/ق 131
لعام 1430هـ

159/د/جت/5 لعام 
1431هـ

1213/ق لعام 
1432هـ

318/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد ت�ضغيل 
عقد 1844–  ف�ضخ 

3/836/ق لعام 132
1431هـ

1/د/جت/16 لعام 
1432هـ

2283/ق لعام 
1432هـ

498/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد دعاية 
واإعالن – 

قرائن
1859

3/584/ق لعام 133
1428هـ

44/د/جت/9 لعام 
1432هـ

4485/ق لعام 
1432هـ

625/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد دعاية 
واإعالن –  طلب 

ن�ضر
1864

2/3537/ق 134
لعام 1428هـ

82/د/جت/11 لعام 
1431هـ

5691/ق لعام 
1431هـ

55/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد دعاية 
واإعالن – 

تركيب لوحة 
اإعالنية

1876

3/984/ق لعام 135
1425هـ

92/د/جت/16 لعام 
1431هـ

1351/ق لعام 
1431هـ

290/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل بري 
– تخلي�س 

جمركي
1887



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

3/2519/ق 136
لعام 1429هـ

38/د/جت/11 لعام 
1432هـ

2257/ق لعام 
1432هـ

390/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

مكاتب جتارية 
– تخلي�س 

جمركي
1905

2/5911/ق 137
لعام 1427هـ

183/د/جت/12 
لعام 1431هـ

680/ق لعام 
1432هـ

577/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

مكاتب جتارية 
– تخلي�س 

جمركي
1917

3/1536/ق 138
لعام 1431هـ

53/د/جت/10 لعام 
1432هـ

3990/ق لعام 
1432هـ

404/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1-دعوى - طلب 
عاجل حجز 
حتفظي2-

حرا�ضة ق�ضائية 
– �ضروطها

1929

3/732/ق لعام 139
1428هـ

28/د/جت/17 لعام 
1431هـ

2792/ق لعام 
1431هـ

509/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

طلب عاجل – 
1937�ضروط قبوله

2/3240/ق 140
لعام 1429هـ

رقم القرار 28/د/
جت/14 لعام 

1431هـ

2715/ق لعام 
1431هـ

655/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

طلب عاجل - 
1942حجز حتفظي

3/674/ق لعام 141
1431هـ

رقم القرار 
188/د/جت/16 

لعام 1431هـ

4154/ق لعام 
1432هـ

746/اإ�س/13 
لعام 1432هـ

1-حرا�ضة 
ق�ضائية 

–�ضروطها 
2-طلب عاجل - 

منع من �ضفر

1946

5/1035/ق 142
لعام 1429هـ

180/د/جت/9 لعام 
1431هـ

4146/ق لعام 
1432هـ

/907
اإ�س/12لعام 

1432هـ

طلبات عار�ضة 
– �ضروط 
احلكم بها

1963

2/5845/ق 143
لعام 1428هـ

31/د/جت/17 لعام 
1432هـ

3262/ق لعام 
1432هـ

542/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

التما�س اإعادة 
النظر– �ضروط 

قبوله
1983

3182/ 1/ق 144
لعام 1430هـ

101/د/جت/30 
لعام 1432هـ

3713/ق لعام 
1432هـ

583/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

مكاتب جتارية 
عن  – تعوي�س 

ربح احتمايل
1989

2/3296/ق 145
لعام 1430هـ

86/د/جت/11 لعام 
1431هـ

605/ق لعام 
1432هـ

406/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اأوراق جتارية – 
1994�ضيك



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

83اأتعاب حتكيم

37 ، 46 ، 1756 ، 1844اأتعاب خربة 

240 ، 638 ، 654 ، 1054 ، 1127 ، 1420 ، 1844اأتعاب حماماة

1699اآثار احلكم باالإفال�س

1225 ، 1395 ، 1420 ، 1444 ، 1660 ، 1665اإثبات �ضراكة

3اإجارة مدنية 

1194 ، 1674احت�ضاب الربح من راأ�س املال

664اخت�ضا�س ماأموري ال�ضبط الق�ضائي 

898اختالف جن�س الثمن املعقود عليه

114االإخالل باإجراءات املرافعة

1844                      اإخالل بالتزامات العقد

578اّدعاء اختالف قيمة التقدير

826اّدعاء اع�ضار املحال اإليه

1905اّدعاء االإخالل بالتزامات العقد 

578اّدعاء االإكراه

749اّدعاء اخلطاأ

785اّدعاء انتهاء العقد

638اّدعاء �ضورية البيع

664اّدعاء عيب



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

638 ، 1134اأرباح

304 ، 315 ، 525 ، 664 ، 839 ، 1459 ، 1887 ، 1905اأركان التعوي�س

1156 ، 1269اأ�ضباب الت�ضفية

114اأ�ضباب ت�ضدي الدائرة للف�ضل يف النزاع

785ا�ضرتداد العني املوؤجرة

776 ، 1134ا�ضتقالل الذمم املالية

920ا�ضتمرار التعامل ال يفيد جتديد العقد

1459اأ�ضرار جتارية

380اإ�ضقاط عري�ضة االعرتا�س

1221 ، 1225 ، 1233اأ�ضهم
ا�ضرتاط حلول جميع االأق�ضاط حال 

606التاأخر يف ال�ضداد

493 ، 687االأ�ضل براءة الذّمة

619االأ�ضل يف العقود ال�ضحة 

606اإ�ضالح حكم غيابي

83 ، 114 ، 133اعرتا�س على حكم حتكيم

380اعرتا�س على حكم غيابي

240اأعمال اإ�ضافية

16اأعمال مهنية

989اإفادة اجلهة االإدارية 

1699 ، 1711 ، 1745اإفال�س

1711اإفال�س احتيايل



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

اإقرار

 ، 703 ، 654 ، 606 ، 585 ، 578 ، 572 ، 565 ، 460 ، 401 ، 385
 ، 940 ، 933 ، 898 ، 882 ، 864 ، 826 ، 797 ، 765 ، 749 ، 735

 ، 1660 ، 1660 ، 1395 ، 1259 ، 1030 ، 1015 ، 984 ، 979 ، 969
1963 ، 1859 ، 1844

907اإقرار م�ضفي

37  ، 46 ، 1917امتناع عن �ضداد

28امتهان ال�ضم�ضرة

164انتفاء بينة

1073انتقال ح�ضة ال�ضريك اإىل الورثة

1650انتهاء ال�ضراكة 

628انعدام البينة 

1291اإنهاء �ضراكة

1994اأوراق جتارية

898 ، 1021 ، 1273االإيجاب والقبول

776بطاقة جمركية

110 ، 956بطالن ال�ضرط

572 ، 654بطالن العقد

703بطالن املقا�ضة الق�ضائية

1073بطالن ت�ضرف الوكيل

1221 ، 1233بيع اأ�ضهم

585بيع الت�ضريف

572بيع الغرر

1021بيع املبيع قبل قب�ضه



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

956بيع املو�ضوف يف الذمة

1273بيع ح�ضة يف �ضركة

979 بيع ذهب

83بيع مرابحة لالآمر بال�ضراء 

1036التاأخر يف تنفيذ العقد

1073جتاوز الوكيل حدود الوكالة

75 ، 83 ، 110 ، 114 ، 133حتكيم

1179 ، 1194حتويل ال�ضركة

1209 ، 1634 ، 1942تخارج

1887 ، 1905 ، 1917تخلي�س جمركي

1660تركة

206 ، 613 ، 848 ، 1864 ، 1876التزامات العقد

1793التزامات الوكيل

619ت�ضليم املبيع قبل ا�ضتيفاء ثمنه

1674 ت�ضليم مال امل�ضاربة الآخر

1054ت�ضليم مبيع

133ت�ضدي الدائرة لنظر النزاع

619ت�ضرف امل�ضرتي باملبيع بعد قب�ضه

585ت�ضرفات الوكيل

1156 ، 1269 ، 1395 ، 1555 ، 1592 ، 1620ت�ضفية

1194 تعدي وتفريط

1054التعوي�س العقدي



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

304 ، 1989تعوي�س عن  ربح احتمايل

999تعوي�س عن اإخالل بالتزامات العقد 

1905تعوي�س عن تاأخر ف�ضح جمركي 

1459تعوي�س عن تعطل تنفيذ م�ضروع

240تعوي�س عن حب�س مال

281 ، 304 ، 315 ، 510 ، 664 ، 1021 ، 1756  ، 1887تعوي�س عن �ضرر

460 ، 1021تعوي�س عن فرق ال�ضعر

401 ، 654 ، 1036 ، 1684تعوي�س عن ف�ضخ عقد

1745 تعوي�س عن ف�ضخ وكالة جتارية 

240 ، 525تعوي�س عن فوات فر�ضة

724 ،  ، 97 ، 984 ، 1179 ، 1674تفريط 

359 تف�ضري العقد

227 ، 544 ، 695 ، 1859تفوي�س

551 ، 724تفوي�س العامل

565تفوي�س مقيد

240 ، 999تقدير التعوي�س

281تقدير ال�ضهادة

1844تقرير حما�ضبي

170 ، 510 ، 765 ، 979تكييف العقد

1793 تكييف عقد ال�ضمان 

1859تالقي االإيجاب والقبول

1983التما�س اإعادة نظر



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

359 ، 578 ، 969 ، 1444تنازل

1244 ، 1444تنازل عن ح�ضة

1538تنازل عن دعوى

654تنازل عن وكالة 

206 ، 401 التنفيذ على احل�ضاب

1844توزيع جتاري

170جعالة

654جهالة الثمن

572جهالة املعقود عليه

1983 حاالت التما�س اإعادة نظر

1793حاالت ال�ضمان

1929 ، 1942احلجز التحفظي

578 ، 765حجية االإقرار

565 حجية االإقرار القا�ضرة

619 حجية احلكم الق�ضائي

687حجية ال�ضور 

1259حجية عقد التاأ�ضي�س

1929 ، 1946 ، 1538حرا�ضة ق�ضائية

1578حق ال�ضريك يف االطالع

1634حق ال�ضفعة

46 ، 227 ، 380 ، 452 ، 797 ، 551 ، 606 ، 703 ، 933حكم غيابي

703حلول الدين



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

821 ، 826 ، 984حوالة

826حوالة احلق

898حيازة ب�ضاعة

37 ، 46 ، 240 ، 882 ، 1756 ، 1844خربة

62خربة حما�ضبية

240خطاأ عقدي

956خطاب ال�ضمان

1156 ، 1269 ، 1634خالف ال�ضركاء 

1194خلط مال ال�ضركة

525اخللف يف ال�ضفة

1905خلو التعامل من عقد مكتوب

1420درا�ضة جدوى

940الدفع باالإكراه

1015 الدفع بال�ضداد

1887الدفع بعدم ال�ضداد

724داللة احلال

585داللة الُعْرف

585داللة الن�س

687الدليل املقبول �ضرعاً ونظاماً

776 ، 1134الذمة املالية لل�ضركة

864رجوع عن االإقرار

572ر�ضوم اإدارية



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

619ر�ضا البائع بت�ضليم املبيع 
ر�ضا املتعاقدين بال�ضرط الباطل ال 

606يجعله �ضحيحاً

826ر�ضا املحال

493 ، 544 ، 565 ، 628  ، 687 ، 1859رف�س اليمني

1538رفع احلرا�ضة الق�ضائية

133رقابة الدائرة على حكم حتكيم

628�ضقوط البينات املت�ضاوية

295�ضقوط احلق يف ال�ضمان 

683�ضقوط اخليار

1156 ، 1555�ضلطات امل�ضفي

1269�ضلطة الدائرة يف تقدير اأ�ضباب الت�ضفية

999 ، 1156�ضلطة املحكمة التقديرية

37 ، 46 ، 62 ، 359 ، 848�ضلطة املحكمة يف تعيني وندب خربة

1054�ضلطة املحكمة يف تقدير اأتعاب املحاماة 

385�ضلطة املحكمة يف تقدير امل�ضتند

1756�ضلطة املحكمة يف تقدير تقرير اخلبري

765�ضلطة املحكمة يف تكييف العقد 

628�ضندات �ضحن

1073ال�ضراكة الفعلية

1259�ضراكة يف ح�ضة  

164�ضرط ا�ضتحقاق العمولة



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

110�ضرط التحكيم الدويل

340 ، 346 ، 839 ، 999 ، 1127�ضرط جزائي

813�ضرط حلول االأق�ضاط 

1179 ، 1156

1073 ، 1127 ، 1134�ضركة ت�ضامن

1244 ، 1273  ، 1282 ، 1291 ، 1295 ، 1946�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

1194 ، 1209�ضركة حما�ضة

1225 �ضركة م�ضاهمة مغلقة

3 ، 1660 ، 1665 ، 1674 ، 1684�ضركة م�ضاربة  

703�ضروط اإجراء املقا�ضة الق�ضائية

149 ، 170�ضروط ا�ضتحقاق االأجرة

839 ، 999�ضروط ا�ضتحقاق ال�ضرط اجلزائي

585�ضروط اإعمال العرف

1699�ضروط احلكم باالإفال�س

1929 ، 1946�ضروط احلكم باحلرا�ضة الق�ضائية

1963�ضروط احلكم بالطلبات العار�ضة

1946�ضروط املنع من ال�ضفر

654 ، 1221 ، 1233�ضروط �ضحة البيع

3�ضروط �ضحة �ضركة امل�ضاربة 

1711�ضروط عزل اأمني التفلي�ضة

826 �ضروط عقد احلوالة

664�ضروط ف�ضخ العقد



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

638 ، 765 ، 785 ، 813 ، 864 ، 920، 956 ، 1864ال�ضروط يف العقد

170ال�ضروط يف عقد اجلعالة

1929 ، 1942�ضروط قبول احلجز التحفظي

1665�ضروط قبول ال�ضهادة

813�ضروط قبول الطلب العار�س

1983�ضروط قبول حاالت التما�س اإعادة النظر

1942�ضروط قبول طلب اإيقاف تخارج

1963�ضطب

281 ، 304 ، 628 ، 1244 ، 1420 ، 1650 ، 1665�ضهادة

1859 ، 1994�ضيك

1420�ضالحيات املدير

1699�ضالحيات اأمني التفلي�ضة

1538 ، 1555�ضلح

504�ضيانة

664�ضبط الغ�س التجاري

1989ال�ضرر االأدبي

839ال�ضرر الفعلي

839ال�ضرر الفعلي

1989ال�ضرر املبا�ضر

295 ، 1994�ضمان

295�ضمان العيب

1793�ضمان الغرم واالأداء



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

1021�ضمان املبيع

1793�ضمان املعرفة

1887�ضمان الناقل

232 ، 1793�ضمان بنكي

418 ، 452�ضمان ح�ضن التنفيذ

7�ضمان قر�س

385طعن بالتزوير

1179 ، 1209طلب اإعادة راأ�س املال

1929 ، 1942 ، 1942 ، 1946طلب عاجل

1963طلبات عار�ضة

687عبء االإثبات

638العربة بالظاهر وال يعدل عنه اإال بدليل

1859عدم اإثبات البينة على ال�ضمان 

46 ، 797عدول عن حكم غيابي

206 ، 385 ، 724 ، 999 ، 1073 ، 1887عرف

544 ، 695عرف جتاري

1592 ، 1620عزل امل�ضفي

1295عزل مدير �ضركة

133 ، 797 ، 813عقد اإجارة

717عقد اإجارة منتهي بالتمليك

785عقد اإجارة موؤقت



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

عقد بيع 
 619 ، 613 ، 606 ، 585 ، 578 ، 572 ، 565 ، 551 ، 544 ، 525 ، 83
 ، 724 ، 717 ، 703 ، 695 ، 687 ، 683 ، 664 ، 654 ، 638 ، 628 ،

821 ، 776 ، 765 ، 735
749عقد بيع باملزاد

1073 ، 1259عقد تاأ�ضي�س �ضركة

62 ، 1844عقد ت�ضغيل

عقد توريد
 ، 940 ، 933 ، 920 ، 912 ، 907 ، 898 ، 882 ، 864 ، 848 ، 839

 1036 ، 1030 ، 1021 ، 1015 ، 999 ، 989 ، 984 ، 979 ، 969 ، 956
1054 ،

1859 ، 1864 ، 1876عقد دعاية واإعالن

149 ، 164 ، 170عقد �ضم�ضرة

493عقد �ضحن بحري

206 ، 232 ، 295 ، 304 ، 315 ، 346 ، 359 ، 380عقد مقاولة

46 ، 227 ، 240 ، 270 ، 281 ، 340 ، 385 ، 401 ، 418 ، 452 ، 460 عقد مقاولة من الباطن
1963 ،

475 ، 483 ، 504 ، 510 ، 1963عقد نقل

1887عقد نقل بري

1793 ، 1844عقد وكالة بالعمولة

170عمولة و�ضاطة

664 ، 683عيب

232غرامة تاأخري

572ف�ضاد العقد

62الف�ضخ الق�ضائي

525 ، 664 ، 717 ، 848 ، 1036 ، 1127 ، 1233 ، 1244 ، 1793 ، ف�ضخ عقد
1844 ، 1844



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

346 ، 724 ، 989 ، 1844 ، 1859قرائن

920القرائن الظنية

920القرائن املحتملة

7قر�س

206قرينة ال�ضكوت

724القرينة الظاهرة

551 ، 683 ، 735ك�ضف ح�ضاب

20كفالة غري جتارية

1876لزومية عقد االإجارة

578 ، 638 ، 940خمال�ضة

1073خمالفة القاعدة االآمرة

133خمالفة حكم التحكيم لالإجماع  

206 ، 418م�ضتخل�س 

724م�ضوؤولية التابع

695م�ضوؤولية التاجر عن اأختامه

493م�ضوؤولية ال�ضاحن

1282م�ضوؤولية ال�ضركاء

984م�ضوؤولية املتبوع عن اأعمال تابعه

1905م�ضوؤولية املخل�س اجلمركي

1578م�ضوؤولية املدير

797امل�ضوؤولية امل�ضروطة للموؤجر

1592 ، 1620م�ضوؤولية امل�ضفي



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

475م�ضوؤولية الناقل 

232م�ضوؤولية عقدية

493امل�ضوؤولية عن تلف الب�ضاعة

1917م�ضوؤولية مالك الب�ضاعة

956م�ضادرة خطاب ال�ضمان

227 ، 695 ، 724 ، 735 ، 912 ، 1030م�ضادقة

270 ، 452 ، 551 ، 703 ، 933م�ضادقة على حكم غيابي

1291م�ضروفات اإن�ضاء �ضراكة

683مطلق العقد يقت�ضي ال�ضالمة من العيب

1905 ، 1917 ، 1989مكاتب جتارية

638مكافاأة االإدارة

1946منع من ال�ضفر 

11النزاع بني مقدمي خدمة ات�ضاالت

735 ، 912نكول

613وجوب الوفاء بالعقد

149 ، 170و�ضاطة

1156وفاة ال�ضريك املت�ضامن

1660 وفاة امل�ضارب

37 وقف ال�ضري يف الدعوى

654 ، 1073 ، 1793 ، 1844وكالة

565وكالة بيع 

1745 ، 1756وكالة جتارية



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

1073وكالة يف تعديل العقد

ميني
 ، 628 ، 565 ، 544 ، 493 ، 418 ، 346 ، 295 ، 281 ، 240 ، 170

 ، 1259 ، 1244 ، 1015 ، 940 ، 912 ، 882 ، 749 ، 735 ، 687 ، 638
1994 ، 1963 ، 1876 ، 1830 ، 1420 ، 1395

544 ، 735 ، 749 ، 940 ، 1259 ، 1555 ، 1650ميني اال�ضتظهار



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

النظام االأ�ضا�ضي للحكم ال�ضادر باالأمر امللكي رقم )اأ/90( 
بتاريخ 1412/8/27هـ

 ،1476 ،1410 ،777 ،720 ،639 ،272 ،44
1828

نظام ا�ضتئجار الدولة للعقار واإخالئه ال�ضادر باملر�ضوم امللكي 
1250رقم )م/61( بتاريخ 1427/9/18ه

نظام االإجراءات اجلزائية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/39( 
1629وتاريخ 1422/7/28هـ

نظام االأحوال املدنية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/7( بتاريخ 
1407/4/20هـ املعدل باملر�ضوم امللكي رقم )م/25( بتاريخ 

1422/6/1هـ 
734 ،124

نظام اال�ضتثمار التعديني ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/47( 
777بتاريخ 1425/8/20هـ

نظام االأوراق التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/37( 
22بتاريخ 1383/10/11هـ

نظام البلديات والقرى ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/5( 
1586، 1687وتاريخ 1397/2/21هـ

نظام البيانات التجارية ال�ضادرة باملر�ضوم امللكي رقم )م/15( 
99بتاريخ 1404/4/14هـ

نظام التقاعد الع�ضكري ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/24( 
610، 618، 632، 646بتاريخ1395/4/5هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام التقاعد املدين ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/41( بتاريخ 
596، 604، 1393/7/291577هـ 

نظام الرثوة احليوانية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/13( 
707وتاريخ 1424/3/10ه

نظام اجلمارك ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )425( بتاريخ 
1372/3/512هـ

نظام اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية املوافق عليه باملر�ضوم امللكي رقم )م/41( بتاريخ 

1423/11/3هـ
12

نظام اخلدمة املدنية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/49( 
223، 243، 293، 409بتاريخ 1397/7/10هـ 

نظام ال�ضمان ال�ضحي التعاوين ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم 
64)م/10( بتاريخ 1420/5/1هـ 

1656نظام الطرق واملباين ال�ضادر بتاريخ 1360/6/1هـ

نظام الطريان املدين ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/44( 
1600وتاريخ 1426/7/18هـ

نظام العالمات التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/21( 
893، 904، 915، 923بتاريخ 1423/5/28هـ

نظام العمل ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/51( بتاريخ 
7، 1426/8/2326هـ

نظام العمل والعمال ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/21( بتاريخ 
1389/9/6674هـ 



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام الكهرباء ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/56( بتاريخ 
1426/10/20800هـ

نظام املراعي والغابات ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/55( 
691بتاريخ 1425/10/29هـ 

نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/21( 
17، 1629بتاريخ 1421/5/20ه

456نظام املناطق ال�ضادر باالأمر امللكي رقم )اأ/92( لعام 1412هـ

نظام املناف�ضات وامل�ضرتيات احلكومية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي 
94، 931، 988، 1087، 1410، 1390رقم )م/58( وتاريخ 1427/9/4هـ

نظام املن�ضاآت وامل�ضتح�ضرات ال�ضيدالنية ال�ضادر باملر�ضوم 
1860امللكي رقم )م/31( بتاريخ 1425/6/1هـ

النظام املوحد الإدارة النفايات ال�ضحية بدول جمل�س التعاون 
لدول جمل�س اخلليج العربي املوافق على تطبيقه باملر�ضوم 

امللكي رقم )م/53( بتاريخ 1426/9/16هـ
1867

نظام املوؤ�ض�ضات ال�ضحية اخلا�ضة ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم 
)م/40( بتاريخ 1423/11/3هـ

  ،1840 ،1828 ،1782 ،1771 ،1762 ،1756
1868 ،1851

نظام براءات االخرتاع والت�ضميمات التخطيطية للدارات 
املتكاملة واالأ�ضناف النباتية والنماذج ال�ضناعية ال�ضادر 

باملر�ضوم امللكي رقم )م/27( بتاريخ 1425/5/29هـ 
886

نظام تاأديب املوظفني ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/7( بتاريخ 
44، 1391/2/1223هـ 

نظام تاأمني م�ضرتيات احلكومة وتنفيذ م�ضروعاتها واأعمالها 
999، 1005ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/14( بتاريخ 1397/4/7هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

725نظام ت�ضغيل �ضيارات االأجرة 

نظام خدمة االأفراد ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/9( وتاريخ 
1397/3/24هـ املعدلة مبوجب املر�ضوم امللكي رقم )م/44( 

وتاريخ 1422/9/22هـ
632 ،562 ،547 ،536 ،530 ،508 ،503

نظام خدمة ال�ضباط ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/34( 
479وتاريخ 1393/8/28ه

نظام ديوان املظامل ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/78( يف 
3، 1428/9/1917هـ

نظام �ضركة الزيت العربية ال�ضعودية )اأرامكو( ال�ضادر باملر�ضوم 
1756امللكي رقم م/8 بتاريخ 1409/4/4ه

نظام قوات االأمن الداخلي ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/30( 
509، 562وتاريخ 1384/12/4هـ

نظام مزاولة املهن ال�ضحية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم)م/59( 
1874بتاريخ 1426/11/4هـ 

نظام مزاولة مهنة ال�ضيدلة واالجتار باالأدوية وامل�ضتح�ضرات 
الطبية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم)م/18( بتاريخ 

1398/3/18هـ 
1790

نظام مكافحة الر�ضوة ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/36( 
562بتاريخ 1412/12/29هـ 

نظام نزع امللكية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/65( بتاريخ 
1392/11/16822هـ 

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد املوؤقت 
على العقار ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/15( بتاريخ 

1424/3/11هـ
863 ،822 ،806 ،103
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نظام هيئة حقوق االإن�ضان ال�ضادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 
1747)207( وتاريخ 1426/8/8هـ

نظام وثائق ال�ضفر ال�ضادرة باملر�ضوم امللكي رقم )م/24( بتاريخ 
1421/5/28721هـ

قواعد املرافعات واالإجراءات اأمام ديوان املظامل ال�ضادرة بقرار 
جمل�س الوزراء رقم )190( بتاريخ 1409/11/16هـ

 ،185 ،151 ،145 ،141 ،124 ،120 ،114
1476 ،463

املر�ضوم امللكي رقم )1( بتاريخ 1429/1/13هـ باملوافقة على 
57الرتخي�س بتاأ�ضي�س �ضركة املياه الوطنية

املر�ضوم امللكي رقم )م/20( بتاريخ 1389/7/2هـ يف احت�ضاب 
582، 590اخلدمات الأغرا�س التقاعد

املر�ضوم امللكي رقم )م/43( بتاريخ 1407/7/10هـ باإلغاء تطبيق 
فرع املعا�ضات يف نظام التاأمينات االجتماعية على العمال 

االأجانب
1119

تنظيم خدمات املعتمرين ال�ضادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 
)93( بتاريخ 1420/6/10هـ - والئحته التنفيذية ال�ضادرة بقرار 

وزير احلج رقم )197/ف( بتاريخ 1420/12/21هـ
697

اتفاقية توحيد بع�س قواعد النقل اجلوي الدويل املحررة يف 
1600مونرتيال يف 1999/5/28م

1534االأمر امللكي رقم )24388( وتاريخ 1424/5/23هـ

777االأمر ال�ضامي رقم )38133( بتاريخ 1428/8/22هـ

204االأمر ال�ضامي رقم )5108/م ب( بتاريخ 1429/7/2هـ
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73االأمر ال�ضامي رقم )6252( بتاريخ 1398/3/18هـ 

1274االأمر ال�ضامي رقم )7/ب/6629( بتاريخ 1420/5/7هـ

491االأمر ال�ضامي رقم )752/م ب( وتاريخ 1428/1/17هـ

1625االأمر ال�ضامي رقم )7926/م ب( وتاريخ 1428/9/8هـ

185االأمر ال�ضامي رقم )8422/م ب( بتاريخ 1426/6/25هـ

برقيات املقام ال�ضامي رقم )8733( وتاريخ 1417/6/15هـ، 
والربقية رقم )5/4711( وتاريخ 1430/5/8هـ، والربقية رقم 

)514700( وتاريخ 1430/5/8هـ
1515

1790قرار جمل�س الوزراء رقم )61( بتاريخ 1416/3/12ه

582، 590قرار جمل�س الوزراء رقم )169( بتاريخ 1398/1/29هـ

468قرار جمل�س الوزراء رقم )175( بتاريخ 1422/6/15هـ 

1555قرار جمل�س الوزراء رقم )19( وتاريخ 1394/1/14هـ

159قرار جمل�س الوزراء رقم )307( بتاريخ 1398/3/1هـ
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582، 590قرار جمل�س الوزراء رقم )368( بتاريخ 1392/4/18هـ

491قرار جمل�س الوزراء رقم )491( وتاريخ 1394/3/25هـ

293قرار جمل�س الوزراء رقم )601( بتاريخ 1396/4/18هـ

57قرار وزير املياه والكهرباء رقم )1/842( بتاريخ 1429/9/1هـ

قرار الديوان العام للخدمة املدنية رقم )2( بتاريخ 
1398/3/1273هـ

747قرار الهيئة الق�ضائية العليا رقم )73( بتاريخ 1394/2/22هـ 

1715القرار الوزاري رقم )1345( لعام 1410هـ

681القرار الوزاري رقم )6526( بتاريخ 1417/12/1هـ

القرار رقم )2/738( بتاريخ 1428/8/12هـ ال�ضادر بتعديل املادة 
657)24( من الالئحة التنفيذية لنظام املحافظة على م�ضادر املياه

قرار جمل�س التعليم العايل رقم )1428/45/6هـ( بتاريخ 
1428/1/181274هـ

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )1045/1( بتاريخ 
1426/3/7300هـ

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )241/1( بتاريخ 
1412/3/28259هـ
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259قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )366( لعام 1400هـ 

293قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )52( بتاريخ 1398/3/6هـ

286قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )799( بتاريخ 1404/1/1هـ

الالئحة التنفيذية لنظام االأحوال املدنية بعد تعديل عدد 
من مواده مبوجب املر�ضوم امللكي رقم )م/ 54( وتاريخ 

1425/10/29هـ
734

الالئحة التنفيذية لنظام الرثوة احليوانية ال�ضادرة مبوجب 
708املر�ضوم امللكي رقم )م/13( بتاريخ 1424/3/10هـ

الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية ال�ضادرة بقرار 
223، 243، 273، 293جمل�س اخلدمة املدنية رقم )1( بتاريخ 1397/7/27هـ

الالئحة التنفيذية لنظام املراعي والغابات ال�ضادرة بقرار وزير 
691الزراعة رقم )200/11( بتاريخ 1426/3/24هـ

الالئحة التنفيذية لنظام املناف�ضات وامل�ضرتيات احلكومية 
1373ال�ضادرة بالقرار الوزاري رقم )362( بتاريخ 1428/2/20هـ

الالئحة التنفيذية لنظام تاأمني م�ضرتيات احلكومة ال�ضادرة 
1005بقرار وزير املالية برقم 2131/17 وتاريخ 1397/5/5ه

1860الالئحة التنفيذية لنظام املن�ضاآت وامل�ضتح�ضرات ال�ضيدالنية

الالئحة التنفيذية لنظام املوؤ�ض�ضات ال�ضحية اخلا�ضة ال�ضادرة 
1828، 1840بقرار وزير ال�ضحة رقم )45787/1/12( يف 1424/4/16هـ
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الالئحة التنفيذية لنظام خدمة االأفراد ال�ضادرة بقرار جمل�س 
484الوزراء رقم )324( بتاريخ 1397/3/16هـ

الئحة املدار�س االأجنبية ال�ضادرة بقرار رئي�س جمل�س الوزراء 
31رقم )26( يف 1418/2/24هـ 

الئحة االبتعاث والتدريب ملن�ضوبي اجلامعات ال�ضادرة بقرار 
393جمل�س التعليم العايل رقم )1417/4/6( بتاريخ 1417/2/7هـ 

الئحة االإيفاد للدرا�ضة بالداخل ال�ضادرة بقرار جمل�س اخلدمة 
317املدنية رقم )676/1( بتاريخ 1421/2/16هـ

الئحة الرتقيات ال�ضادرة بقرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم 
176)686/1( بتاريخ 1421/3/15هـ 

الئحة الت�ضرف بالعقارات البلدية ال�ضادرة باالأمر ال�ضامي 
792رقم )3/ب/38313( يف 1423/9/24هـ

الالئحة املنظمة ل�ضوؤون من�ضوبي اجلامعات ال�ضعوديني من 
اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم ال�ضادرة بقرار جمل�س 

التعليم العايل رقم )1417/6/4( واملوافق عليها باالأمر ال�ضامي 
رقم )م/ب/12457( يف 1418/8/22هـ 

393 ،367

الئحة الوظائف ال�ضحية ال�ضادرة بقرار جمل�س اخلدمة 
280املدنية رقم )241/1( بتاريخ 1412/3/28هـ

1790الئحة ت�ضجيل �ضركات االأدوية ومنتجاتها

الئحة تقومي االأداء الوظيفي ال�ضادرة بقرار وزير اخلدمة 
417املدنية رقم )51934( بتاريخ 1426/12/30هـ
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الئحة توظيف غري ال�ضعوديني يف اجلامعات ال�ضادرة بقرار 
376جمل�س التعليم العايل رقم)1417/4/3( بتاريخ 1417/2/7هـ 

الئحة توظيف غري ال�ضعوديني يف الوظائف العامة ال�ضادر 
345بقرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )45( بتاريخ 1398/8/1هـ

الئحة زواج ال�ضعودي بغري ال�ضعودية وال�ضعودية بغري �ضعودي 
44ال�ضادرة بقرار وزير الداخلية رقم )6874( يف 1422/12/20هـ

الئحة موظفي وم�ضتخدمي املوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات 
االجتماعية ال�ضادرة بقرار وزير العمل رقم )55( وتاريخ 

1401/7/9هـ
325

الالئحة اخلا�ضة بتقومي االأداء الوظيفي ال�ضادرة بقرار وزير 
اخلدمة املدنية رقم )51934( بتاريخ 1426/12/30هـ بناًء على 

االأمر ال�ضامي رقم )401/7( بتاريخ 1401/3/6هـ
332

التعليمات التنفيذية لالئحة الغرامات واجلزاءات عن 
املخالفات البلدية ال�ضادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم )218( يف 

1422/8/6هـ 
759

تعليمات تطبيق اأحكام مواد نظام وظائف مبا�ضرة االأموال 
311العامة

تعليمات جباية واإيداع االإيرادات العامة للعام املايل 
1432/1431311هـ

1612اال�ضرتاطات البلدية والفنية للور�س املهنية



*-,+



ديوان المظالم ، ١٤٣٦ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
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رقم الق�ضية االبتدائية  1991/ 1/ ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 168/د/ جت/ 30 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3423/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 873/ اإ�س/ 12لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/11/4هـ

1- عقد بيع  - ال�ضفة يف املبيع - اخللف يف ال�ضفة - ف�ضخ العقد.

مطالبة املدعي احلكم بف�ضخ االتفاقية املوقعة بينه وبني املدعى عليها ورد الب�ضائع 

التي ت�ضلمتها منه - �ضدور قرار من مكتب  ال�ضيكات  واإلزامها برد قيمة  املعيبة لها 

الف�ضل يف منازعات االأوراق التجارية مت�ضمنًا اأن ال�ضيكني اللذين اأ�ضدرهما املدعي 

ب�ضاعة  مقابل  هو  قيمتهما  متثله  فما  ثم  ومن  كهربائية  اأجهزة  قيمة  مقابل  كانا 

م�ضرتاة- وجوب ت�ضليم املبيع بال�ضفة التي وقع عليها البيع- اإقرار املدعى عليها اأن 

املبيع مواد خام واأن هناك نواق�ص ال تعمل من دونها هذه املواد اخلام واأنه توقف عن 

ا�ضتكمال النواق�ص ولي�ص لديه ا�ضتعداد الإ�ضالح املعدات املبيعة- ثبوت اأن بيع املعدات 

باملثابة التي هي عليها يخرجها عن الو�ضف الذي وقع عليه البيع لعدم اأدائها للغر�ص 

الذي ا�ضرتيت من اأجله ما دامت ال تعمل من دون ا�ضتكمال النواق�ص- عدم �ضحة 

دفع املدعى عليها با�ضتالم املدعي للمعدات منذ فرتة طويلة؛ الأن ت�ضليم املبيع ناق�ضًا 

ال يتعلق ب�ضمان العيب الذي ي�ضقط با�ضتعماله مدة طويلة واإمنا يتعلق بجزء من املبيع 

للمبيع  الت�ضليم  متام  �ضمن  يندرج  فهو  ثم  ومن  دونه،  من  يعمل  وال  ت�ضليمه  يتم  مل 

الذي يعترب التزامًا تعاقديًا ال يوؤثر فيه تطاول املدد- عدم �ضحة دفع املدعى عليها 
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باأن املدعي �ضريك ؛الأن العقد املحرر بينهما مل يبني طبيعة ح�ضة املدعى عليها ومل 

يوجد مطالبات بني الطرفني بخ�ضو�ص ال�ضراكة واإمنا ان�ضبت املنازعة بينهما على 

مقابل الب�ضاعة �ضيما اأن املدعى عليه قرر اأن للمدعي �ضفة املوزع- اأثر ذلك: ف�ضخ 

العقد لثبوت النق�ص يف ت�ضليم املبيع مما يتحقق معه �ضبب من اأ�ضباب الف�ضخ- اتفاق 

طريف الدعوى على املبالغ النقدية املدفوعة من املدعي ومبلغ ال�ضيكني املدفوعني منه 

ال�ضادر بهما قرار جلنة الف�ضل يف منازعات االأوراق التجارية ل�ضالح املدعى عليها- 

انتهاء الدائرة اإىل ف�ضخ العقد- اأثر ذلك: اإلزام املدعى عليها باأن تعيد للمدعي املبلغ 

املدفوع واإيقاف �ضرف ال�ضيكني ال�ضادر بهما القرار امل�ضار اإليه �ضابقًا.

2- تعوي�س- اأركان التعوي�س - تعوي�س عن فوات الفر�ضة.

مطالبة املدعى عليها بتعوي�ضها عن تاأخري املدعي تنفيذ العقد وتفويت الفر�ضة يف 

اإن�ضاء امل�ضنع- عدم بيان مقدار التعوي�ص واالأ�ضرار املدعى بها وما يثبتها- رف�ص 

طلب املدعى عليها بالتعوي�ص. موؤدى ذلك- اأواًل: ف�ضخ العقد املربم بني الطرفني، ثانيًا: 

اإلزام املدعي باأن يرد للمدعى عليها املواد الواردة يف العقد املربم بينهما واملو�ضحة 

باحلكم، ثالثًا: اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعي املبلغ الذي ت�ضلمته منه، رابعًا: 

اإيقاف �ضرف ال�ضيكني ال�ضادر بهما قرار جلنة الف�ضل يف منازعات االأوراق التجارية 

ل�ضالح املدعى عليها واإلزامها بت�ضليمهما للمدعي، ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات.
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املدعى  املوؤ�ض�ضة  اأن  فيها  )...(ذكر  وكالة/  املدعي  تتلخ�ص يف الئحة دعوى قدمها 

عليها ح�ضلت على وكالة ح�ضرية -غري م�ضجلة- لتوزيع بع�ص املنتجات الكهربائية 

التي من وظيفتها توفري ا�ضتهالك الطاقة وذلك بتعاقدها مع م�ضنع هندي متخ�ض�ص 

يف ت�ضنيع هذه االأ�ضناف، ونظرًا لرغبة �ضاحب املوؤ�ض�ضة -املدعى عليها- يف اإيجاد 

منافذ توزيع وبيع لتلك االآالت، طلب من موكله اأن يتعاقد معه ب�ضفته موزعًا معتمدًا 

للمنطقة الو�ضطى، واأن موكله وافق على توقيع العقد باعتباره موزعًا معتمدًا للمنتجات 

كمرحلة اأوىل ويف مرحلة الحقة عندما يتم جناح توزيع املنتج وقبوله يف ال�ضوق يتم 

االتفاق بني موكله واملدعى عليها على تاأ�ضي�ص �ضراكة بينهما بن�ضبة )50%( لكل طرف 

الهندي  املنتج   يوردها  التي  واالآالت  املعدات  بت�ضنيع وتركيب  يقوم  لتاأ�ضي�ص م�ضنع 

الإمتام  ك�ضرط  ال�ضوق  املنتج يف  وبعد جناح  الالزمة  الرتاخي�ص  على  بعد احل�ضول 

والوكيل  الهندي  املنتج  بتاريخ 1999/6/15م بني  اتفاقية موقعة  ال�ضراكة، ومبوجب 

احل�ضري -املدعى عليها- وقع موكله على العقد ب�ضفته موزعًا للمنطقة الو�ضطى، 

وذكر باأنه وبا�ضتقراء بنود العقد فاإن التزامات موكله قد حتددت فيما يلي:

1- ح�ضب ما ورد يف البند )1( من العقد تكون املدعى عليها وكياًل ح�ضريًا ملنتجات 

الطرف الثالث -ال�ضركة الهندية- وحمل الوكالة احل�ضرية منتجات من نوع )كوابح 

الكرتونية �ضي اإيه تي( ومفاتيح ت�ضغيل �ضتارتر مع جهاز حتكم من�ضوب مياه.
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2- تلتزم املدعى عليها ب�ضفتها الوكيل احل�ضري ح�ضب ما ورد بالبند )1( القيام 

بت�ضنيع وتركيب هذه املنتجات يف اململكة من خالل التعاون الفني من جانب الطرف 

الثالث -املنتج الهندي، ومن ملحقات هذا البند �ضمان اجلودة وااللتزام بال�ضيانة 

الوكيل احل�ضري  املدعى عليها وب�ضفتها  تقوم  التجارية. 3-  الوكاالت  ح�ضب نظام 

للمنتجات بت�ضلم الب�ضائع حمل الوكالة من الطرف الثالث -املنتج الهندي- وحتديد 

الكميات والطلبيات والتن�ضيق الكامل من الناحية الفنية واملالية، ودفع مقابل الب�ضائع 

وفح�ص اجلودة، وذلك ح�ضب ما ورد بالبند )5( من االتفاقية حيث ين�ص على اأنه 

على  يجب  ذلك  قبل  اأو  موكله،  من  �ضعودي  ريال  األف  ثالثمائة  مبلغ  ا�ضتالم  )عند 

الطرف االأول -املدعى عليها- حتويل املادة اخلام- الب�ضائع حمل الوكالة- املذكورة 

اأدناه ملقر امل�ضنع على اأن يتم توريد بقية املادة اخلام بوا�ضطة الطرف االأول(، وذكر 

من   )2( بالبند  ورد  ما  وذلك ح�ضب  مبدئيًا  كموزع  الدخول  املدعي يف  رغبوا  اأنهم 

العقد حيث ن�ص على اأنه )يعمل الطرف الثاين -املدعي- مبدئيًا كموزع للمنتجات يف 

املنطقة الو�ضطى ويظل م�ضئواًل عن ت�ضويق املنتجات يف اململكة(. وقد توقفت العالقة 

عند هذا احلد ب�ضبب اإخالل املدعى عليها، واأنه ومبوجب هذا العقد يدفع موكله ثمن 

الطلبية االأوىل للمدعى عليها التي تلتزم بت�ضلم االآالت واملعدات من ال�ضركة الهندية 

ثم تقوم بتوريدها وت�ضليمها اإىل املدعي �ضاحلة لال�ضتخدام وخالية من العيوب الفنية 

وعلى ذلك جاء ن�ص البند )10( من االتفاقية، واأنه ومبطالعة اجلدول امل�ضتمل على 

الطلبية االأوىل، فاإن قيمتها )ثالثمائة و�ضبعة اآالف وثمامنائة وخم�ضة واأربعني( ريااًل 
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وت�ضويقها  وتوزيعها  الطلبية  هذه  ب�ضراء  موكله  يقوم  اأن  على  الهندية  لل�ضركة  تدفع 

-ح�ضب  موكله  دفعها  والتي  ريال(  األف  )ثالثمائة  مبلغ  مقابل  يف  الريا�ص  مبنطقة 

ال�ضيك  مبوجب  ريال(  األف  )مائة  مبلغ   -1 التايل:  النحو  على  باالتفاقية-  ورد  ما 

التجاري،  االأهلي  البنك  على  وامل�ضحوب  يوليو/1999م   /14 بتاريخ   )00025( رقم 

وقد مت �ضرفه عند التوقيع على االتفاقية. 2- مبلغ )مائة األف ريال( مبوجب ال�ضيك 

رقم )00023( بتاريخ 14/اأغ�ضط�ص/ 1999م وامل�ضحوب على االأهلي التجاري. 3- 

مبلغ )مائة األف ريال( مبوجب ال�ضيك رقم )00022( بتاريخ 14/ �ضبتمرب/1999م 

وامل�ضحوب على البنك االأهلي التجاري. ومبلغ اآخر )ثالثمائة األف ريال( �ضوف يتم 

ال�ضراكة -التي مل تتم ومل يعد لها حمل الإخالل املدعى  اإجراءات  تتم  دفعه عندما 

عليها وا�ضتحالة اإمتامها- واأن موكله ا�ضتلم املعدات، واأنه مبجرد و�ضولها اإىل امل�ضتودع 

اخلا�ص به قام بتجريبها فوجدها ال تعمل نهائيًا لوجود عيوب فنية فيها ترجع اإىل 

مرحلة الت�ضنيع فات�ضل على الفور ب�ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعى عليها فوعده بحل امل�ضكلة 

ثم اأخطره اأنه ات�ضل بامل�ضنع الهندي الإيجاد حل للم�ضكلة، ثم بعد فرتة اأر�ضل امل�ضنع 

الهندي فنيًا للك�ضف على املعدات فوجد بها عيبًا فنيًا راجٌع للت�ضنيع، وقرر ب�ضرورة 

ذلك  حتقيق  موكله  انتظر  ثم  جديد،  من  الت�ضنيع  واإعادة  الغيار  قطع  بع�ص  توفري 

والب�ضاعة بامل�ضتودع، ثم اأوقف ال�ضيكني االآخرين رقمي )22، 23( مببلغ )مائتي األف 

ريال(، واأن موكله ا�ضتمر يف مطالبة املدعى عليها بف�ضخ العقد واإرجاع الب�ضاعة اإليها 

اأنها مل ت�ضتجب، وبعد  اإال  وت�ضليمه قيمة ال�ضيك االأول املن�ضرف وال�ضيكني االآخرين 
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)اأربع �ضنوات( تقريبًا قامت املدعى عليها برفع ق�ضية �ضد موكله اأمام مكتب الف�ضل 

)1428/000123هـ(  رقم  الف�ضل  مكتب  قرار  و�ضدر  ال�ضيكني،  بقيمة  للمطالبة 

باأن يدفع للمدعى عليها مبلغ ال�ضيكني وقدرهما )مائتا  باإلزام موكله  والذي يق�ضي 

األف ريال( وتغرميه مببلغ )اأحد ع�ضر األف ريال( يف احلق العام، واأن املوؤ�ض�ضة املدعى 

فني  لعيب  لال�ضتخدام  �ضاحلة  غري  كهربائية  واأدوات  عددًا  ملوكله  باعت  قد  عليها 

يف الت�ضنيع مما يثبت ملوكله -امل�ضرتي- خيار العيب، كما اأن البائع �ضامن للعيوب 

اخلفية التي تظهر يف املبيع، واأن موكله يطلب رد الب�ضائع للبائع وا�ضرتداد الثمن مع 

التعوي�ص، واأنه طبقًا لنظام الوكاالت التجارية ي�ضمن الوكيل - ولو كانت وكالته غري 

م�ضجلة نظاميًا- جودة امل�ضنع وعلى ذلك تن�ص املادة الثانية من النظام املذكور".... 

يلتزم الوكيل واملوزع مبا يلي... ب- تاأمني ال�ضيانة الالزمة للمنتجات و�ضمان جودة 

ال�ضنع..."، وباعتبار اأن املدعى عليها وكيل ح�ضري للمنتجات التي ا�ضرتاها موكله 

بوا�ضطتها لذا فهي ت�ضمن اأي عيب من عيوب الت�ضنيع، كما ورد يف ملحق االتفاقية يف 

)عملية االنتاج( يف فقرة العمل يف البند )8( يتم اختبار وفح�ص بي �ضي بي من حيث 

اجلودة، وربط ذلك باأن املدعى عليها هي التي تت�ضلم الب�ضاعة من ال�ضركة الهندية 

تتحمل كامل  فاإنها  لذا  امل�ضئولة عن �ضمان اجلودة  الوكيل احل�ضري وهي  ب�ضفتها 

امل�ضئولية جتاه املدعي نتيجة تلك العيوب، وطلب يف ختام دعواه ما يلي: 1- الطلب 

العاجل بالرتيث يف تنفيذ قرار مكتب الف�ضل رقم )1428/000123هـ( حلني الف�ضل 

يف الدعوى. 2-ف�ضخ االتفاقية فيما يخ�ص موكله ورد الب�ضائع املعيبة للمدعى عليها.
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3- اإلزام املدعى عليها باأن تدفع ملوكله مبلغ )مائة األف ريال( قيمة ال�ضيك املن�ضرف.

4- ا�ضرتداد ال�ضيكني ال�ضادر فيهما قرار مكتب الف�ضل واحلكم برباءة ذمة موكله 

واملعنوية  املادية  االأ�ضرار  عن  املدعي  تعوي�ص   -5 عليها.  للمدعى  قيمتهما  دفع  من 

املحاماة وقدرها )خم�ضة  اأتعاب  املدعى عليها  ريال( مع حتميل  األف  مببلغ )مائتي 

وع�ضرون األف ريال(. وباإحالة الق�ضية للدائرة ال�ضابعة والع�ضرين با�ضرت نظرها وفق 

ما هو مو�ضح مبحا�ضر ال�ضبط، حيث اأجابت املدعى عليها على الدعوى باأن مذكرة 

االدعاء املقدمة من املدعي عبارة عن حماولة للت�ضكيك �ضد القرار امل�ضدر يف حقه 

رقم  وال�ضناعة  التجارة  بوزارة  التجارية  االأوراق  منازعات  يف  الف�ضل  مكتب  من 

)1428/123هـ( واأنه ال �ضحة ملا اأورده املدعي يف مذكرته من كونه موزعًا كمرحلة 

ن�ضو�ص  يف  املتمثل  الطرفني  بني  املربم  ال�ضراكة  عقد  من  الرابع  البند  واأن  اأولية، 

واأحكام االتفاقية الفقرة )اأ( التي تن�ص على )اأن يدفع الطرف الثاين -املدعي- مبلغ 

�ضتمائة األف ريال للطرف االأول مبوجب هذه االتفاقية لي�ضبح �ضريكًا اأ�ضياًل يف العمل 

دور  كان  لو  اأنه  هذا  من  يت�ضح  واأنه  اململكة(  داخل  املنتجات  لت�ضنيع   %50 بن�ضبة 

املدعي يقت�ضر على التوزيع ملا حددت له هذه الن�ضبة املتفق عليها، واملبلغ املحدد له 

يف الن�ضاط كراأ�ص مال يفيد ال�ضراكة بني الطرفني، والبند رقم )10( من العقد يذكر 

املال،  راأ�ص  من  هو ح�ضته  الثاين  الطرف  من  ا�ضتالمه  املفرت�ص  املبلغ  اأن  �ضراحة 

ودليل اآخر على عقد ال�ضراكة اأي�ضًا اأنه مل يكن ممرحاًل ما ذكر يف العقد من البند 

اأوامر  االأول  اأعاله �ضي�ضدر الطرف  اإىل  اأنه )اإ�ضافة  البند  رقم )11( حيث يو�ضح 
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ال�ضراء التالية املت�ضلة باملواد اخلام التي �ضيتم دفعها من اإيرادات املبيعات....( مما 

اأو اأنه مت على مرحلتني فهو من  الوهلة االأوىل  يعني اأنه لي�ص هناك ف�ضل يف العقد 

اأ�ضبح �ضريكًا كاماًل ولي�ص موزعًا فقط، واأن العقد قد و�ضح اأن املدعي باالإ�ضافة اإىل 

كونه �ضريكًا يف العملية الت�ضنيعية فله ميزة اإ�ضافية باأن يكون موزعًا للمنطقة الو�ضطى 

الناجت عن  الربح  فهو يف هذه احلالة يك�ضب مرتني، مرة ب�ضفته �ضريكًا يك�ضب من 

مبا�ضرة  يربح  اأخرى  ومرة  اململكة،  باقي  يف  ت�ضويقه  يتم  والذي  امل�ضنع  على  البيع 

ب�ضفته موزعًا للمنطقة الو�ضطى دون اقت�ضامه لالأرباح مع اأحد، كما ذكر اأن هناك 

خلطًا يف مذكرة املدعي وكالة بني قيمة الطلبية مببلغ )ثالثمائة و�ضبعة اآالف وثمامنائة 

اأو�ضحها البند رقم )11( من العقد ومبلغ )ثالثمائة  وخم�ضة واأربعني ريااًل( والتي 

األف ريال(، اجلزء االأول منه ح�ضة املدعي يف راأ�ص املال، و�ضرحه لكيفية توزيع مبلغ 

)ثالثمائة و�ضبعة اآالف وثمامنائة وخم�ضة واأربعني ريااًل( من دون اأي ا�ضتناد وا�ضح 

رقم  البند  نف�ص  بل يف  االتفاقية  واأحكام  ن�ضو�ص  من  رقم )1(  يلغي متامًا  وب�ضكل 

وثمامنائة  اآالف  و�ضبعة  )ثالثمائة  مبلغ  واأن  مذكرته،  يف  اإليه  ا�ضتند  الذي   )11(

اإيرادات  من  تدفع  خام  ملواد  �ضراء  اأوامر  قيمة  عن  عبارة  ريااًل(  واأربعون  وخم�ضة 

واأن ا�ضتدالل وكيل  املوؤ�ض�ص لراأ�ص املال،  اأي الأمر الحق ال عالقة له باملبلغ  املبيعات؛ 

واال�ضتخدام  للت�ضغيل  وجاهزة  ال�ضنع  مكتملة  معدات  ا�ضتلم  قد  موكله  باأن  املدعي 

النهائي ال اأ�ضا�ص له من ال�ضحة بل هي مواد خام ولي�ضت معدات وحتتاج اإىل مكونات 

اأخرى وجتميعها با�ضترياد قطع الكرتونية اإ�ضافية وجتميعها بها بحيث تكون بعد ذلك 
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جاهزة لال�ضتعمال، واأنه نظرا لعدم �ضرف ال�ضيك رقم )22، 23( لعدم وجود �ضيولة 

عليه  املرتتبة  املبالغ  ب�ضداد  التزامه  وعدم  �ضنوات،  الت�ضع  طوال  املدعي  وملماطلة 

واملن�ضو�ص عليها يف البند )4( اجلزءين )ب، ج( مببلغ )مائتي األف ريال( جعلها 

-املدعى عليها- غري قادرة على القيام با�ضترياد املكونات االإ�ضافية واملطلوبة الإمتام 

العملية الت�ضنيعية، واأن املدعي اأ�ضار يف ادعائه اإىل اأنه مبجرد ا�ضتالمه للمعدات يف 

م�ضتودعاته قام بتجريبها فوجدها ال تعمل ثم انتظر ت�ضع �ضنوات حتى يعرت�ص على 

جودة الب�ضاعة واأنها غري �ضاحلة لال�ضتعمال لوجود عيوب بها مع العلم اأنه طوال هذه 

ال�ضنوات مل يقم باأي �ضكوى اأو تظلم من هذا االتفاق، واأن هذه املكونات واملواد هي 

بعده  تفقد  والتي  املحدد  االفرتا�ضي  العمر  لها  الفنية  الناحية  من  الكرتونية  مواد 

اأثناء  املواد يف  له  تعر�ضت  الذي  التخزين  يعرف ظروف  ال  اأنه  ف�ضاًل عن  جودتها، 

وجودها عند املدعي، واأن املدعي مل يقم بدفع قيمة التاأ�ضريات املتفق عليها يف ملحق 

االتفاقية والتي تو�ضح م�ضئوليات املدعي يف هذا العقد، ف�ضاًل عن اأن يقوم بدفع املبلغ 

املتبقي ومقداره )خم�ضمائة األف ريال(، واأنه كان على املدعي اأن يقرر اأحد االأمرين 

حينئذ اإما اإعادة املبلغ ورد الب�ضاعة يف وقتها، اأو اال�ضتمرار يف االتفاقية ودفع مبلغ 

اإن�ضاء الوحدة  األف( املتبقية من اجلزء االأول وهو احلد االأدنى للم�ضي يف  )املائتي 

ويعيب  �ضنوات  ت�ضع  بعد  ياأتي  اأن  ولكن  �ضريكًا،  ي�ضبح  مبوجبها  والتي  الت�ضنيعية 

ب�ضاعة هي عبارة عن مواد خام تنتظر ا�ضتكمال مكوناتها التي هو من قام بتاأخري 

فنيًا  ير�ضل  الهندي مل  امل�ضنع  واأن  عليه،  اأمر مردود  فهو  عليها  و�ضولها واحل�ضول 
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للك�ضف يف ملحق العقد فهو من العمالة امل�ضاعدة ولي�ص من الفنيني ال�ضتة، ومل ي�ضتمر 

اأو  ل�ضكنه  املنا�ضب  املكان  بتوفري  املدعي  يقم  اأيام حيث مل  الأكرث من  لديه  العمل  يف 

لعمله مما ا�ضطر معه اإىل تركه يف انتظار قدوم زمالئه االآخرين وتوفري ظروف العمل 

واإكمال الوحدة الت�ضنيعية اإال اأن �ضيئًا من هذا مل يحدث على االإطالق لعدم التزام 

املدعي باحل�ضول على التاأ�ضريات اأو تعيني عاملني حمليًا، واأن وكيل املدعي اأ�ضار اإىل 

االأخرى  االأمور  كل  تاركًا   )2( ملحق  يف  الهند  يف  العمل  فقرة  من   )8( رقم  البند 

ال�ضابقة والالحقة لهذا البند وهذا يخل منطقيًا برتتيب العمليات واملهام املذكورة يف 

بيان امللحق، وانتقاء البند رقم )8( فقط والذي يهتم بفح�ص واختيار الدوائر ل�ضمان 

اجلودة ما هو اإال عملية واحدة من عدة عمليات حمددة بدقة خ�ضو�ضًا اأنها قبل عملية 

تتم  التي  االأعمال  ت�ضتكمل يف فقرة  والتي �ضوف  البيان -  يت�ضح من  التجميع - كما 

من  وتنفيذها  عملها  الواجب  االإجراءات  من  الكثري  هناك  باأن  يت�ضح  باململكة حيث 

ت�ضحيح  واإعادة  الوحدات  وفح�ص  وال�ضبط  والدوائر  االألواح  واختبار  ا�ضتالم 

امل�ضتويات والتجميع والوزن، كل هذه عمليات الحقة ملا ا�ضتدل عليه وكيل املدعي يف 

الوحدة  اأن�ضئت  لو  يتم  اأن  املفرت�ص  كان من  -اأعاله-  ما ذكر  وكل  رقم )8(،  البند 

الت�ضنيعية والتي هي يف االأ�ضا�ص م�ضئولية املدعي كما ورد يف بند رقم )19( من عقد 

امل�ضاركة والذي ن�ص على )اأن يكون الطرف الثاين م�ضئواًل عن اإدارة القوى العاملة 

وعمليات الت�ضنيع واالأعمال االإ�ضرافية(، واأي�ضًا يف ملحق العقد رقم )1( بند اليوم + 

امل�ضنع  مرافق  با�ضتكمال  الثاين  الطرف  جانب  اإىل  الثالث  الطرف  يقوم  حيث   4
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وتاأمني  ا�ضتالم مرافق امل�ضنع  اليوم +30  التفا�ضيل ذات ال�ضلة، وبند  وغريها من 

االأثاث ومرافق واالت�ضاالت الالزمة، ويو�ضح البند اليوم + 65 اأي بعد خم�ضة و�ضتني 

اأيام  بخم�ضة  وبعدها  االإنتاج،  يبداأ  املال  راأ�ص  من  الثالثة  الدفعة  ا�ضتالم  من  يومًا 

اأيام اأخرى  ت�ضتكمل االختبارات امليدانية للدفعة االأوىل من االإنتاج، وبعدها بخم�ضة 

يتم ت�ضليم الدفعة االأوىل من االإنتاج للموزع، ولكن اأيًا من هذا مل يحدث ب�ضبب اإخالل 

اأراد اال�ضتدالل فقط بجزئية  واأن وكيل املدعي  العقد،  املدعي مبا هو مطالب به يف 

ب�ضيطة من هذا البيان واإال كيف ميكن اأن يدعي الطرف الثاين يف البند رقم )4( من 

الوقائع باأنه قام بتجريبها فوجدها ال تعمل نهائيًا لوجود عيوب فنية ترجع اإىل مرحلة 

الت�ضنيع، علمًا باأن التجربة امليدانية للدفعة االأوىل من االإنتاج كانت �ضتتم بعد خم�ضة 

و�ضبعني يومًا لو التزم املدعي ببنود العقد، وطلب يف ختام رده ما يلي: 1- ف�ضخ العقد 

بني الطرفني. 2- تعوي�ضه عن قيمة املواد التي مت ا�ضتالمها من قبل املدعي؛ حيث ال 

جدوى من ا�ضتالمها االآن بعد ت�ضع �ضنوات، ودفع ال�ضيكات املحررة له. 3- دفع قيمة 

اإن�ضاء  اال�ضتفادة من  وتفويت فر�ضة  العقود  تنفيذ  التاأخري يف  الناجتة عن  االأ�ضرار 

امل�ضنع. 4- دفع اأتعاب املحاماة. وبجل�ضة يوم االثنني 1429/10/20هـ ذكر املدعي 

وكالة اأنه مت االتفاق على توريد ب�ضاعة للمدعى عليها، ومت االتفاق على اأنه يف حال 

جناح هذه الب�ضاعة ف�ضيتم اإن�ضاء م�ضنع يقوم بت�ضنيع مواد كهربائية م�ضابهة، واأنه 

دفعت  وقد  ريال،  األف(  )ثالثمائة  املوردة  الب�ضاعة  قيمة  تكون  اأن  على  االتفاق  مت 

مبوجب �ضيك مببلغ )مائة األف ريال(، كما �ضدر حكم باإلزام موكله بدفع مبلغ )مائتي 
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األف ريال(، وذكر اأن هناك مبلغًا اآخر ت�ضمنته االتفاقية وقدره )ثالثمائة األف ريال( 

وهذه موؤجلة لغر�ص ال�ضراكة يف امل�ضنع الذي �ضيتم اإن�ضاوؤه، وبحكم ف�ضل هذه الب�ضاعة 

فاإنه مل يتم اإجراء ال�ضراكة، وب�ضوؤاله عن املواد اخلام املن�ضو�ص عليها يف العقد اأجاب 

باأن املدعى عليها قد وردت ترانزات وكوابح الكرتونية، ومفاتيح ت�ضغيل ا�ضتارتر، اإال 

اأنه تبني اأنها غري �ضاحلة وذلك بعد عر�ضها على املخت�ضني، وذكر اأن الب�ضاعة ما 

تزال موجودة بالكامل لدى موكله. وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها/ )...(ذكر 

باأن االتفاق مت على اأن يقوم املدعي بدفع مبلغ )�ضتمائة األف ريال(؛ )ثالثمائة األف 

ريال( مقابل ب�ضاعة، و)ثالثمائة األف ريال( اأخرى الإكمال ال�ضراكة يف اإن�ضاء امل�ضنع، 

ومبا اأن املدعي مل يقم بدفع املبلغ ح�ضب االتفاق فاإن موكله قد توقف عن ا�ضتكمال 

املواد الناق�ضة لعمل الرتن�ضات باعتبارها مواد خام كما ورد يف عقد ال�ضراكة. وبجل�ضة 

امل�ضلمة  الب�ضاعة  كمية  عن  الطرفني  الدائرة  �ضاألت  1429/11/7هـ  االأربعاء  يوم 

للمدعي فاأجاب املدعي وكالة باأنها املن�ضو�ص عليها يف املادة ال�ضابعة، وب�ضوؤال املدعى 

عليه وكالة هل موكلته م�ضتعدة الإ�ضالح الب�ضاعة وذلك بعد ت�ضديد كامل ثمنها املقدر 

بثالثمائة األف ريال؟ فاأجاب باأن موكلته لي�ص لديها ا�ضتعداد الإ�ضالح الب�ضاعة وذلك 

الأن العقد املربم بني االأطراف الثالثة )املدعي واملدعى عليه وال�ضركة الهندية( قد 

العقد. وبجل�ضة يوم االثنني  الواردة يف  بال�ضروط  التزام املدعي  قامت بف�ضخه لعدم 

اأنه ال جديد لديهما وطلبا الف�ضل يف الق�ضية، وقرر  1430/1/15هـ ذكر االأطراف 

املدعي وكالة اأن الب�ضاعة ال زالت موجودة لديه، و�ضاألت الدائرة الطرفني عن ال�ضيكات 
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فذكرا اأن املدعية �ضحبت ثالث �ضيكات مل�ضلحة املدعى عليها، االأول بقيمة )مائة األف 

ريال( وقد �ضرفت قيمته نقدًا وال�ضيكان االآخران �ضدر بهما قرار من جلنة الف�ضل 

يف منازعات االأوراق التجارية ومل ينفذ اإىل االآن. ويف هذه اجلل�ضة اأ�ضدرت الدائرة 

اإلزام املدعي/  اأواًل:  يلي:  القا�ضي مبا  لعام 1430هـ  حكمها رقم )10/د/ جت/27( 

)...(باأن يرد للمدعى عليه/ )...(-�ضاحب موؤ�ض�ضة )...(للتجارة- املواد الواردة يف 

البند ال�ضابع من االتفاقية املوؤرخة يف 15/يونيو/1999م املبينة يف اأ�ضباب احلكم.

ثانيًا: اإلزام املدعى عليه/)...(- �ضاحب موؤ�ض�ضة )...(للتجارة- باأن يدفع للمدعي/

األف ريال(. ثالثًا: عدم ا�ضتحقاق املدعى عليه/ )...(- �ضاحب  )...( مبلغ )مائة 

موؤ�ض�ضة )...(للتجارة- لقيمة ال�ضيك رقم )22( بتاريخ 1999/9/14م وال�ضيك رقم 

)23( بتاريخ 1999/8/14م امل�ضحوبني على البنك االأهلي التجاري وال�ضادرين من 

املدعي، ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات الطرفني، وذلك بناًء على االأ�ضباب الواردة 

حكمها  اأ�ضدرت  ال�ضابعة-  -الدائرة  اال�ضتئناف  ملحكمة  الق�ضية  وبرفع  يف احلكم. 

رقم )100/اإ�ص/7( لعام 1432هـ القا�ضي بنق�ص حكم الدائرة رقم )10/د جت/ 

يدل  الدائرة  اأن منطوق حكم  اأ�ضباب حا�ضلها  بناًء على  وذلك  1430هـ  لعام   )27

يف م�ضمونه على ف�ضخ العقد؛ الأنه اأثر من اآثار ف�ضخ العقد، واأن الدائرة مل تقرر يف 

ق�ضى  )ثالثًا(  البند  يف  الدائرة  حكم  منطوق  اأن  كما  العقد،  ف�ضخ  حكمها  منطوق 

عائمني،  وتركهما  و)23(  رقم )22(  ال�ضيكني  لقيمة  عليه  املدعى  ا�ضتحقاق  بعدم 

واأن االأوىل اأن يكون املنطوق اإيقاف �ضرف ال�ضيكني ال�ضادر ب�ضرفهما قرار مكتب 
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الف�ضل يف منازعات االأوراق التجارية واإلزام املدعى عليه بت�ضليمها للمدعي.

ما هو مو�ضح  وفق  با�ضرت نظرها  بيانه-  تقدم  ما  للدائرة -وفق  الق�ضية  وباإحالة 

وكالة/  املدعي  ح�ضرها  والتي  اليوم  هذا  جل�ضة  لها  وحددت  ال�ضبط،  مبح�ضر 

)...(واملدعى عليه وكالة/ )...(وفيها قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �ضبق اأن قدماه 

واأفادا به.

واملوؤرخة  الطرفني  بني  املوقعة  االتفاقية  بف�ضخ  دعواه  يف  يطالب  املدعي  اإن  وحيث 

باأن  عليها  املدعى  واإلزام  عليها  للمدعى  املعيبة  الب�ضائع  ورد  15/يونيو/1999م  يف 

تدفع له مبلغ )مائة األف( ريال والذي ميثل قيمة ال�ضيك املن�ضرف للمدعى عليها، 

الف�ضل،  مكتب  قرار  فيهما  ال�ضادر  ريال(  األف  )مائتي  مببلغ  ال�ضيكني  وا�ضرتداد 

واحلكم برباءة ذمته من دفع قيمتهما للمدعى عليها وتعوي�ضه عن االأ�ضرار املادية 

واملعنوية مببلغ )مائتي األف( ريال مع حتميل املدعى عليها اأتعاب املحاماة -وفقًا ملا 

تقدم بيانه، وحيث اإن املدعى عليها دفعت باأن املدعي �ضريك من بداية العقد، واأن 

االتفاق  املدعي مبا مت  التزام  �ضببه عدم  املعدات  التي يف  للنواق�ص  ا�ضتكماله  عدم 

عليه، وعدم التزامه بدفع املبالغ املتفق عليها، وطلب ف�ضخ العقد بني الطرفني ودفع 

�ضنوات،  ت�ضع  مرور  بعد  جدواها  لعدم  املدعي  ا�ضتلمها  التي  املعدات  عن  التعوي�ص 

واإلزام املدعي بدفع قيمة ال�ضيكات، ودفع قيمة االأ�ضرار عن التاأخري يف تنفيذ العقود 
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وتفويت الفر�ضة عليه باإن�ضاء امل�ضنع اإ�ضافة الأتعاب املحاماة، وحيث اإن الثابت اتفاق 

ت�ضنيع  اتفاقية  وامل�ضماة  15/يونيو/1999م  يف  املوؤرخة  االتفاقية  مبوجب  الطرفني 

عليه  للمدعى  املن�ضرف  املبلغ  الطرفني على  واأنه ال خالف بني  الكرتونية،  منتجات 

األف  �ضيكني مببلغ )مائتي  املدعي  وال خالف على حترير  ريال،  األف(  وقدره )مائة 

اإن  وحيث  التجارية،  االأوراق  منازعات  الف�ضل يف  مكتب  قرار  بهما  وال�ضادر  ريال( 

الطرفني قد قررا اأن هذا املبلغ وهو )ثالثمائة األف ريال( مقابل الب�ضاعة الواردة يف 

البند ال�ضابع من العقد، حيث ذكرت املدعى عليها اأن مبلغ )ثالثمائة األف ريال( مقابل 

ب�ضاعة، و)ثالثمائة األف( اأخرى الإكمال ال�ضراكة يف اإن�ضاء امل�ضنع، كما ورد اأي�ضًا يف 

القرار ال�ضادر من مكتب الف�ضل يف منازعات االأوراق التجارية رقم )27/1122( اأن 

وبالتايل  اأجهزة كهربائية،  قيمة  املدعي مقابل  اأ�ضدرهما  واأن  �ضبق  اللذين  ال�ضيكني 

اأن  عليها  املدعى  قررته  ما  يوؤكده  م�ضرتاة،  ب�ضاعة  مقابل  هو  املبالغ  هذه  فما متثله 

املدعي له �ضفة املوزع اأي�ضًا، وحيث اإن املبيع ي�ضتوجب ت�ضليمه بال�ضفة التي وقع عليها 

البيع، وحيث اإنه يف املواد -حمل البيع- قررت املدعى عليها اأن هذه املواد مواد خام 

واأن هناك نواق�ص ال تعمل من دونها هذه املواد اخلام، واأنها قد توقفت عن ا�ضتكمال 

هذه املواد الناق�ضة، ولي�ص لديها ا�ضتعداد الإ�ضالح تلك املعدات حتى بعد دفع املدعي 

لبقية قيمتها، وحيث اإن بيع معدات بهذه املثابة يخرجها عن الو�ضف الذي وقع عليه 

املثابة  بهذه  دامت  ما  اأجله  ا�ضرتيت من  الذي  الغر�ص  الأداء  منها  فائدة  ال  اإذ  البيع 

املبيع،  ت�ضليم  نق�ضًا يف  الدائرة  فيه  ترى  دونها مما  تعمل من  ال  نواق�ص  وجود  من 
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واأن ت�ضليمه غري تام، وحيث طلب الطرفان ف�ضخ العقد املربم بينهما واملوؤرخ يف 15/

يونيو/1999م فاإن الدائرة تنتهي اإىل احلكم بف�ضخ هذا العقد املربم بني الطرفني، 

وحيث انتهت الدائرة اإىل احلكم بف�ضخ العقد، وحيث اإنه ال خالف بني الطرفني على 

اأن املدعي �ضلم املدعى عليها مبلغ )مائة األف ريال(، كما اأنه ال خالف بينهما على 

األف ريال( وال�ضادر بهما قرار  للمدعى عليها مببلغ )مائتي  حترير املدعي �ضيكني 

مكتب الف�ضل يف منازعات االأوراق التجارية، وحيث اإن الطرفني قد قررا اأن هذا املبلغ 

وهو )ثالثمائة األف ريال( مقابل الب�ضاعة الواردة يف البند ال�ضابع من العقد -والتي 

اإلزام  اإىل  تنتهي  الدائرة  -فاإن  بيانه  تقدم  ملا  وفقًا  كاماًل  ت�ضليمًا  للمدعي  ت�ضلم  مل 

املدعي برد املواد املبينة بالبند رقم )7( من العقد للمدعى عليها وهي:

الكمية )وحدة(و�ضف املواد االأ�ضا�ضية
بل�ضت "�ضوابري الكرتونية" 

ELECTRONIC BALLAST
2500بل�ضت X 2 20 واط )220 فولط(
1400بل�ضت X 2 20 واط )110 فولط(
1900بل�ضت X 1 40 واط )220 فولط(
950بل�ضت X 1 40 واط )110 فولط(
1200بل�ضت X 2 40 واط )220 فولط(
1500بل�ضت X 2 40 واط )110 فولط(

واإلزام املدعى عليها باأن تعيد للمدعي مبلغ )مائة األف ريال( واإيقاف �ضرف ال�ضيكني 

رقم )23( بتاريخ 1999/8/14م، ورقم )22( بتاريخ 1999/9/14م ال�ضادر بهما 

قرار مكتب الف�ضل يف منازعات االأوراق التجارية رقم )27/1122(، واإلزام املدعى 
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تلك  كون  من  عليها  املدعى  ذكرته  ما  ذلك  من  ينال  وال  للمدعي.  بت�ضليمهما  عليها 

اأعاله- مع  اإن ت�ضليم املبيع -وفق ما تقدم  اإذ  ا�ضتلمت من فرتة طويلة؛  املعدات قد 

اأ�ضا�ضية ال يعمل من دونها ال يندرج �ضمن العيوب بل يتعلق بجزء من  نق�ضان قطع 

والذي  للمبيع  الت�ضليم  اأ�ضا�ضًا �ضمن متام  يندرج  فهو  ثم  ومن  ت�ضليمه  يتم  املبيع مل 

حول  عليها  املدعى  اأثارها  ما  واأما  املدد،  تطاول  فيه  يوؤثر  ال  تعاقديًا  التزامًا  يعترب 

ال�ضراكة يف اإن�ضاء امل�ضنع وما ا�ضتندت اإليه فاإنه قد تقرر -وفق ما ذكر اأعاله- اأن 

املبلغ املدفوع واملبلغ املحرر به ال�ضيكات مقابل ب�ضاعة. واملدعى عليها قد قررت اأن 

اإىل  اإ�ضافة  العقد،  من   )2( رقم  البند  يف  جاء  ما  وهو  املوزع،  �ضفة  اأي�ضًا  للمدعي 

اأن الدائرة مل جتد ومن خالل اأوراق الق�ضية ما يفيد قيام امل�ضنع املذكور، اأو قيام 

ما  وفق  تقرر-  -والذي  اأعاله  -املذكور  باملبلغ  يتعلق  ما  �ضوى  العقد  لذلك  اآثار  اأي 

تقدم بيانه- اأنه مقابل ب�ضاعة، كما اأنه مل يتم دفع ح�ضة املدعي يف ال�ضراكة، ومل 

يبني العقد املذكور ح�ضة املدعى عليها يف ال�ضراكة وماهيتها اإذ اإن ما ورد يف البند 

للطرف  ريال  األف  �ضتمائة  مبلغ  �ضيدفع  املدعي-  الثاين-  )الطرف  اأن  هو   )1/4(

االأول -املدعى عليه- مبوجب هذه االتفاقية ليكون �ضريكًا اأ�ضياًل يف العمل بن�ضبة %50 

ح�ضة  طبيعة  يبني  ما  العقد  يف  الدائرة  جتد  ومل  اململكة(  داخل  املنتجات  لت�ضنيع 

الطرف االأول، كما اأنه مل يتبني للدائرة وخالل الفرتة من توقيع العقد حتى اإقامة هذه 

الدعوى وجود مطالبات من الطرفني بخ�ضو�ص هذه ال�ضراكة، بل اإن كل املطالبات 

تعلقت باملبلغ مقابل الب�ضاعة وهو الذي اأقامت به املدعى عليها دعواها اأمام مكتب 
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الف�ضل يف منازعات االأوراق التجارية للمطالبة بقيمة ال�ضيكني مقابل هذه الب�ضاعة، 

املدعى  ما قرره  يوؤكد هذا  اأي�ضًا،  الب�ضاعة  بهذه  تتعلق  املاثلة  املدعي  اأن دعوى  كما 

عليها من اأن املدعي كان له �ضفة املوزع اأي�ضًا، وقررت اأن مبلغ )ثالثمائة األف ريال( 

اأنه  يذكر  التي  بن�ضبته  تطالب  عليها مل  املدعى  اأن  اأي�ضًا  ويوؤكده  ب�ضاعة،  هو مقابل 

ي�ضتحقها من ال�ضراكة فيما يتعلق بهذه الب�ضاعة اإذا ما كانت داخلة �ضمن ال�ضراكة. 

فاإن  التعوي�ص  يثبت هذا  بالتعوي�ص فحيث مل يقدم ما  املدعي  يتعلق مبطالبة  وفيما 

يتعلق مبطالبة املدعى عليها بتحميل  اإىل رف�ص هذه املطالبة، وفيما  تنتهي  الدائرة 

املدعي قيمة االأ�ضرار الناجتة عن التاأخري يف تنفيذ العقود وتفويت الفر�ضة يف اإن�ضاء 

امل�ضنع، فحيث اإن هذه املطالبة غري حمررة وال مبينة من ناحية االأ�ضرار التي وقعت 

وال من حيث مقدار التعوي�ص، كما اأن املدعى عليها مل تقدم ما يثبت ت�ضبب املدعي يف 

ذلك، بل الثابت وباإقرار املدعى عليها اأن تلك املواد بها نواق�ص وال تعمل من دون هذه 

النواق�ص -وفق ما تقدم بيانه- كما اأن القيمة املدفوعة واملحرر بها ال�ضيكات تتعلق 

بالب�ضاعة، واملدعى عليها قررت اأن املدعي له �ضفة املوزع اإ�ضافة اإىل ما تقدم بيانه 

فيما يتعلق بال�ضراكة، فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�ص هذه املطالبة.

لذلك حكمت الدائرة: 

اأواًل: بف�ضخ العقد املربم بني الطرفني يف 15/يونيو/1999م.

)...( موؤ�ض�ضة  عليه/)...(-�ضاحب  للمدعى  يرد  )...(باأن  املدعي/  اإلزام  ثانياً: 

للتجارة- املواد الواردة يف البند ال�ضابع من االتفاقية املوؤرخة يف 15/يونيو/1999م 
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واملبينة يف اأ�ضباب احلكم.

ثالثاً: اإلزام املدعى عليه/ )...(-�ضاحب موؤ�ض�ضة )...(للتجارة- باأن يدفع للمدعي 

)...( مبلغ )مائة األف( ريال.

رابعاً: اإيقاف �ضرف ال�ضيك رقم )22( املوؤرخ يف 1999/9/14م، وال�ضيك رقم )23( 

املوؤرخ يف 1999/8/14م، وامل�ضحوبني على البنك االأهلي التجاري، وال�ضادر ب�ضرفهما 

قرار مكتب الف�ضل يف منازعات االأوراق التجارية بالريا�س رقم )28/123( بتاريخ 

1428/1/8هـ واإلزام املدعى عليه/ )...(-�ضاحب موؤ�ض�ضة )...(للتجارة- بت�ضليمهما 

للمدعي/)...(. ورف�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 االبتدائية 2/898/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 61/د/جت/ف/21 لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3794/ق لعام 1432هـ 
رقم حكم اال�ضتئناف 51/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/1/29هـ

عن  -العجز  تعوي�س   - العرف  جتاري-خمالفة  -عرف  طبية  اأجهزة   - بيع  عقد 

اإثبات التفوي�س باال�ضتالم -ميني -ميني اال�ضتظهار-رف�س اليمني.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة االأجهزة الطبية التي ا�ضرتتها 

منها دون �ضداد ثمنها - دفع املدعى عليها باأن ا�ضتالم الب�ضاعة كان من اأ�ضخا�ص 

غري خمولني باال�ضتالم ومل يكن حل�ضابها واأن اخلتم املختومة به الفواتري لي�ص باخلتم 

الرئي�ضي لها يف تعاملها مع الغري واإمنا هو ختم فواتري بيع االأدوية يف ال�ضيدليات - 

ين�ص  ر�ضمية  على حترير عقود  املماثلة  التعامالت  مثل  التجاري يف  العرف  جريان 

فيها على املفو�ضني يف طلبات ال�ضراء واال�ضتالم - ثبوت اأن بينات املدعية غري كافية 

الإثبات حقها يف املطالبة ومن ثم فلي�ص لها اإال ميني املدعى عليها - رف�ص املدعية طلب 

ميني املدعى عليها - توجيه الدائرة ميني اال�ضتظهار للمدعى عليها واأداءها اليمني 

على نفي حق املدعية يف دعواها - موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى. 

االإدارية  للمحكمة  تقدم  وكالة/)....(  املدعي  اأن  يف  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخ�ص 
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عليها  وباالطالع  بعاليه  املو�ضحة  عليها  املدعى  �ضد  دعوى  بالئحة  بجدة  مبحافظة 

تبني اأنها تت�ضمن اأن املدعية تطالب املدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ثالثة وثالثون األفًا 

و�ضبعمائة و�ضتة وت�ضعون ريااًل واأحد ع�ضر هللة قيمة ب�ضاعة عبارة عن اأدوات طبية. 

لهذه  اأحيلت  احلكم  هذا  م�ضتهل  يف  الوارد  بالرقم  ق�ضية  االأوراق  قيد  مت  اأن  وبعد 

الدائرة فبا�ضرت نظرها على النحو املثبت يف حما�ضر ال�ضبط، حيث ح�ضر يف جل�ضة 

ال�ضيدلية  كما ح�ضر مدير   )....( وكالة  املدعي  املوافق 1431/2/23هـ  االأحد  يوم 

املدعى عليها وال�ضريك فيها )....(، ويف اجلل�ضة وب�ضوؤال املدعي وكالة عن دعواه ذكر 

ب�ضراء ب�ضاعة  املدعى عليها قامت  اأن  املرفقة وملخ�ضها  الدعوى  وفقًا لالئحة  اأنها 

عبارة عن اأجهزة طبية لبيعها يف �ضيدليتها بقيمة ثالثة وثالثون األفًا و�ضبعمائة و�ضتة 

وت�ضعون ريااًل واأحد ع�ضر هللة ومل ت�ضدد قيمتها حتى االآن وب�ضوؤال املدعى عليه اجلواب 

طلب اأجاًل للرد. ويف جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 1431/3/16هـ ح�ضر املدعي وكالة 

عليها  املدعى  �ضركة  قدم مدير  )....( ويف اجلل�ضة  عليه  املدعى  كما ح�ضر   )....(

مذكرة نفى فيها ا�ضتالم الب�ضائع حمل الدعوى واأن على املدعى عليها تقدمي البينة 

املثبتة على ا�ضتالم الب�ضاعة مبوجب الفواتري من خمول عنها حيث اإن الفواتري التي 

قدمها وكيل املدعية ال تدل على من قام بالتوقيع واال�ضتالم اإذا كان هناك ا�ضتالم من 

�ضخ�ص خمول عن املدعى عليها، وطلب احلكم برف�ص الدعوى، ثم عقب وكيل املدعية 

املدعى  ا�ضتلمتها  قد  الدعوى  الب�ضائع حمل  باأن  تثبت  للدائرة  املقدمة  الفواتري  باأن 

على  بالتوقيع  قام  من  اأن  على  البينة  لديه  هل  املدعية  وكيل  الدائرة  ف�ضاألت  عليها، 
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اإال الفواتري  الفواتري كان خمواًل عن املدعى عليها باال�ضتالم؟ فذكر باأنه لي�ص لديه 

عليها  املدعى  ال�ضركة  مدير  فذكر  عليها،  املدعى  بختم  واملختومة  للدائرة  املقدمة 

عند  يو�ضع  اخلتم  هذا  واإمنا  ال�ضركة  لدى  املعتمد  اخلتم  لي�ص  املوجود  اخلتم  باأن 

العاملني يف ال�ضيدلية، فاأفهمت الدائرة وكيل املدعية بتقدمي البينة املثبتة باأن من 

قام بالتوقيع على الفواتري و�ضادق عليها كان خمواًل عن املدعى عليها واإال فلي�ص له اإال 

اليمني، فطلب وكيل املدعي ميني املدعى عليها باأن يحلف مدير ال�ضركة باأن الب�ضاعة 

حمل الدعوى مبوجب الفواتري مل ت�ضتلم من قبل املدعى عليها اأو من خموليها واأن ال 

املطالبة فذكر  الب�ضاعة حمل  ا�ضتلموا  قد  ال�ضركة  من�ضوبي  باأن  ال�ضركة  يعلم مدير 

مدير ال�ضركة باأنه ال يرغب باأداء اليمني على النحو الذي ذكره وكيل املدعية، وذكر 

باأن هناك ب�ضاعة ال يعلم قيمتها دخلت ال�ضركة - ح�ضب اإفادة العاملني يف ال�ضركة- 

ثم خرجت بعد ذلك اإىل املدعية ح�ضب اإفادتهم، علمًا باأنه مل يخولهم با�ضتالم هذه 

الب�ضاعة وال بطلبها، وقد تبني له اأنهم ا�ضتلموها من اأجل ا�ضتخداماتهم ال�ضخ�ضية، 

وعلى املدعية اأن تقيم الدعوى عليهم كونهم هم الذين ا�ضتلموا الب�ضاعة، فعقب وكيل 

املدعية باأن املدعى عليها قد اأقرت يف البند الرابع على اال�ضتالم مبوجب مذكرتها 

التي قدمتها اأثناء اجلل�ضة واأن عليها البينة على اأنها قامت باإعادتها اإىل موكلته، وذكر 

باأنه يوؤيد باأن املدعى عليها قد ا�ضتلمت الب�ضاعة- غري ما ذكر - ختمها على الفواتري 

وال يرغب يف ميني املدعى عليها.  ويف جل�ضة يوم االأحد املوافق 1431/4/19هـ ح�ضر 

ذكر  اجلل�ضة  هذه  ويف   )....( عليها  املدعى  وكيل  ح�ضر  كما   )....( املدعية  وكيل 
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املدعى عليه وكالة باأن لديه �ضهود ي�ضهدون باأن الب�ضاعة قد ا�ضتلمها مندوب املدعية 

وعادت للمدعية ثم اأفهمت الدائرة املدعي باأن له ميني املدعى عليه باأن الب�ضاعة قد 

املدعى  واأن  باال�ضتالم  يكونوا خمولني  لها مل  امل�ضتلمني  واأن  املدعية  اإىل  اإعادتها  مت 

ح�ضاباتها  يف  تدخل  ومل  منها  ت�ضتفد  ومل  الب�ضاعة  من  جزء  اأي  ببيع  تقم  مل  عليها 

فطلب اإح�ضار مدير ال�ضركة الأداء اليمني. ويف جل�ضة هذا اليوم ح�ضر املدعي وكالة 

)....(كما ح�ضر مدير املدعى عليها )....(ويف اجلل�ضة ذكر املدعي وكالة اأنه ال يطلب 

ميني املدعى عليها ويتم�ضك بالفواتري وباإقرار املدعى عليها با�ضتالمها للب�ضاعة، ثم 

على  فيها  وال�ضريك  عليها  املدعى  ال�ضيدلية  ملدير  اال�ضتظهار  ميني  الدائرة  وجهت 

مل  ا�ضتالمهم  واأن  باال�ضتالم  خمواًل،  يكن  مل  ال�ضركة  لدى  الب�ضاعة  ا�ضتلم  من  اأن 

ح�ضاباته  وال  ال�ضركة  ح�ضابات  يف  تدخل  مل  الب�ضاعة  واأن  ال�ضركة،  ال�ضتخدام  يكن 

ال�ضخ�ضية ومل يتم اال�ضتفادة منها من قبل ال�ضركة ومل يتم بيع اأي جزء منها، واأن 

اخلتم الذي على الفواتري املحتج بها من قبل املدعية لي�ص هو املعتمد يف التعامالت 

التجارية واإمنا هو خلتم فواتري بيع االأدوية يف ال�ضيدلية، واأن العمال لدى ال�ضركة قد 

اأعادوا الب�ضاعة ملندوب املدعية، ثم حلف مدير ال�ضركة املدعى عليها )....( قائاًل: 

اأق�ضم باهلل العظيم الذي ال اإله اإال هو اأن من ا�ضتلم الب�ضاعة املدعى بقيمتها يف هذه 

الدعوى غري خمول باال�ضتالم واأن من ا�ضتلم الب�ضاعة مل يكن ال�ضتخدام ال�ضركة واأن 

الب�ضاعة مل تدخل يف ح�ضابات ال�ضركة وال يف ح�ضاباتي ال�ضخ�ضية ومل يتم اال�ضتفادة 

من الب�ضاعة من قبل ال�ضركة ومل يتم بيع اأي جزء منها واأن اخلتم الذي على الفواتري 
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املحتج بها من قبل املدعية لي�ص هو املعتمد يف التعامالت التجارية مع الغري واإمنا هو 

خلتم فواتري بيع االأدوية يف ال�ضيدلية واأن العمال قد اأعادوا الب�ضاعة ملندوب ال�ضركة 

املدعية واهلل العظيم  واهلل العظيم واهلل العظيم. 

وحيث اإن املدعية تطالب املدعى عليها مببلغ وقدره ثالثة وثالثون األفًا و�ضبعمائة و�ضتة 

وت�ضعون ريااًل واأحد ع�ضر هللة قيمة م�ضرتيات ب�ضاعة عبارة عن اأجهزة طبية، وحيث 

اإن املدعية ت�ضتند يف دعواها اإىل فواتري البيع باالآجل واملختومة من قبلها وخمتومة 

اأن  ذكر  فيها  وال�ضريك  عليها  املدعى  مدير  اإن  وحيث   ،)...( �ضيدلية  بختم  كذلك 

ا�ضتالم الب�ضائع كان من اأ�ضخا�ص غري خمولني ومل تكن حل�ضاب ال�ضركة ومل تدخل 

يف ح�ضاباتها واأن اخلتم املختومة به لي�ص باخلتم الرئي�ص لل�ضركة يف تعاملها مع الغري 

وبح�ضب علمه فقد مت اإعادتها للمدعية عن طريق مندوبها املدعو )....(، وحيث اإن 

املدعية مل تقدم البينة التي تثبت اأن امل�ضتلم للب�ضاعة املدعى بقيمتها كان من قبل 

التعامالت  اإنه جرى العرف التجاري يف مثل هذه  �ضخ�ص خمول باال�ضتالم، وحيث 

عقود  حترير  ويتم  خمولني  اأ�ضخا�ص  ومن  ر�ضمية  ب�ضفة  يكون  الب�ضائع  ت�ضليم  اأن 

املفو�ضني  العقود على  تلك  ت�ضهيالت وين�ص يف  اأو  ر�ضمية بذلك كطلب فتح ح�ضاب 

على طلبات ال�ضراء واال�ضتالم، وحيث اإن بينات املدعية لي�ضت كافية يف اإثبات دعواها 

�ضد املدعى عليها فاإنه لي�ص لها اإال ميني املدعى عليها على اأن من ا�ضتلم الب�ضاعة 
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املدعية بقيمتها يف هذه الدعوى غري خمول باال�ضتالم واأن من ا�ضتلم الب�ضاعة مل يكن 

ال�ضتخدام ال�ضركة واأن الب�ضاعة مل تدخل يف ح�ضابات ال�ضركة ومل يتم اال�ضتفادة من 

الب�ضاعة من قبل ال�ضركة ومل يتم بيع اأي جزء منها واأن اخلتم الذي على الفواتري 

املحتج بها من قبل املدعية لي�ص هو املعتمد يف التعامالت التجارية مع الغري واإمنا هو 

خلتم فواتري بيع االأدوية يف ال�ضيدلية واأن العمال قد اأعادوا الب�ضاعة ملندوب ال�ضركة 

املدعية، وحيث ذكرت املدعية اأنها ال ترغب بيمني املدعى عليها مكتفية مبا مت تقدميه 

من فواتري ومبا ذكره مدير املدعى عليها من اأن الب�ضاعة قد دخلت يف ال�ضيدلية. 

عليها وحيث  للمدعى  ا�ضتظهار  توجيه ميني  راأت  الدائرة  فاإن  االأمر كذلك  كان  وملا 

الدعوى  وقائع  ال�ضالف ذكره يف  النحو  اليمني على  واأدى  املدعى عليها  ح�ضر مدير 

وملا كان االأمر كذلك وكانت بينات املدعية غري كافية واأن مدير املدعى عليها قد اأدى 

ميني اال�ضتظهار، فاإن الدائرة تنتهي اإىل اأنه يتعني عليها احلكم برف�ص الدعوى لعدم 

ثبوتها �ضرعًا ونظامًا وعلى املدعية الرجوع اإىل من ا�ضتلم الب�ضاعة.

وال ينال من ذلك مت�ضك وكيل املدعية باإقرار مدير املدعى عليها باأن الب�ضاعة دخلت 

يف ال�ضيدلية املدعى عليها حيث اإن املدعى عليها اأنكرت اأن ا�ضتالمها كان حل�ضاب  

ال�ضركة ومن اأ�ضخا�ص غري خمولني وال عالقة لها بالب�ضاعة ومل ت�ضتطع املدعية تقدمي 

ما يثبت العك�ص وقد اأدى مدير املدعى عليها ميني اال�ضتظهار على ذلك. 

التوفيق،  باالأ�ضباب. وباهلل  ملا هو مو�ضح  الدعوى  الدائرة: برف�س  لذلك حكمت 

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 االبتدائية 2/923/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي 26/د/جت/ف/17 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 7036/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 229/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/3/13هـ

ا�ضتالم   - �ضراء  اأوامر   - املوظف  -تفوي�س  -م�ضادقة  ح�ضاب  -ك�ضف  بيع  عقد 

الب�ضاعة -  �ضداد قيمة الب�ضاعة - حكم غيابي -م�ضادقة على حكم غيابي.

التي  باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة املتبقي من الب�ضاعة  مطالبة املدعية احلكم 

ا�ضرتتها منها ومل ت�ضدد كامل ثمنها - تقدمي املدعية ما يثبت تفوي�ص املدعى عليها 

عنها  وال�ضداد  الب�ضاعة  وا�ضتالم  ال�ضراء  اأوامر  وباإ�ضدار  معها  بالتعامل  ملوظفها 

وبتحملها م�ضوؤولية ما يرتتب عليه و�ضمانه غرمًا واأداًء يف كل ما يرتتب عليه وختم 

هذا  مبوجب  الدعوى  طريف  بني  التعامل  �ضريان  ا�ضتمرار   - بختمها  التفوي�ص  ذلك 

التفوي�ص مدة طويلة وعدم لزوم اعتماده من الغرفة التجارية - متكني املدعى عليها 

ال�ضيكات  على  توقيعه  واعتماد  الب�ضائع  قيمة  ب�ضداد  وتخويله  التعامل  من  موظفها 

لدى البنوك - اأثر ذلك: عدم �ضحة دفع املدعى عليها بنفي م�ضوؤوليتها عن مطالبة 

املدعية وعدم �ضحة دفعها بنفي امل�ضوؤولية لنقل كفالة املوظف ل�ضدوره بعد اإقرارها 

بالتفوي�ص - موؤدى ذلك: الت�ضديق على �ضك احلكم الغيابي القا�ضي باإلزام املدعى 

عليها باأن تدفع للمدعية املبلغ مو�ضوع الدعوى. 
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باأنه  فيها  احلكم  هذا  الإ�ضدار  الالزم  بالقدر  تتح�ضل  الق�ضية  هذه  وقائع  اإن  حيث 

بالئحة   )....( املدعية  وكيل  بجدة  االإدارية  املحكمة  لدى  املظامل  ديوان  اإىل  تقدم 

دعوى �ضد املدعى عليها ت�ضمنت مطالبة موكلته للمدعى عليها مببلغ قدره )36.912( 

ريال قيمة اأفيا�ص واأدوات اإنارة ا�ضرتتها املدعى عليها من موكلته ومل ت�ضدد لها قيمتها 

املتمثلة يف املبلغ املذكور وطلب اإلزام املدعى عليها بدفعها ملوكلته، وقد قيدت الدعوى 

ق�ضية بالرقم املدون اأعاله واأحيل نظرها ابتداًء اإىل الدائرة التجارية الثالثة ع�ضرة 

بتاريخ  النوعي  لالخت�ضا�ص  الدائرة  لهذه  الق�ضية  اإحالة  مت  ثم  1429/2/11هـ  يف 

حيث  ال�ضبط.  مبحا�ضر  املثبت  الوجه  على  الق�ضية  نظر  مت  وقد  1430/5/21هـ، 

تخلفت املدعى عليها عن ح�ضور اجلل�ضات ابتداًء اأمام الدائرة التجارية الثالثة ع�ضرة 

ثم بجل�ضة 1429/8/8هـ ح�ضر وكيل املدعية )....( كما ح�ضر حل�ضوره وكيل املدعى 

عليها )....( املثبتة بياناتهما يف حم�ضر �ضبط الق�ضية ولدى �ضوؤال وكيل املدعية عن 

واأدوات  االأفيا�ص  من  جمموعة  عليها  للمدعى  باعت  موكلته  باأن  ذكر  موكلته  دعوى 

االإنارة مببلغ �ضتة وثالثني األفًا وت�ضعمائة واثني ع�ضر ريااًل مبوجب امل�ضتندات املثبتة 

لذلك اإال اأن املدعى عليها مل ت�ضدد قيمتها املتمثلة يف املبلغ املذكور ويطلب احلكم على 

تزويده  عليها عن اجلواب طلب  املدعى  وكيل  وب�ضوؤال  ملوكلته،  بدفعها  عليها  املدعى 

بن�ضخة من الئحة الدعوى وم�ضتنداتها فتم تزويده بذلك وباطالعه عليها طلب مهلة 
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للجواب، وبجل�ضة 1429/11/25هـ اأجاب وكيل املدعى عليها باأن موكلته تنكر دعوى 

املدعية وتدفع بعدم �ضحتها حيث مل تقم موكلته ب�ضراء الب�ضاعة املذكورة من املدعية 

اخلتم  فاإن  2006/12/31م  يف  واملوؤرخة  املدعية  من  املقدم  امل�ضادقة  م�ضتند  اأما 

املوجود عليها فهو �ضحيح يعود ملوكلته وهو ختمها اإال اأن التوقيع عليها لي�ص من تواقيع 

اأحد موظفي اإدارة ال�ضركة، فعقب وكيل املدعية باأن التوقيع املوجود يف امل�ضادقة هو 

توقيع مدير فرع ال�ضركة املدعى عليها يف مدينة الريا�ص املدعو )....( وهو خمول 

اخلتم  اأن  كما  بالريا�ص  ال�ضركة  فرع  عن  تعامالتها  يف  ال�ضركة  عن  نيابة  بالتوقيع 

الوارد فيها هو ختم ال�ضركة املدعى عليها، فقرر وكيل املدعى عليها باأن اخلتم �ضحيح 

اإال الذي وقع عليها لي�ص خمواًل بذلك، فعقب وكيل املدعية باأنه �ضيقدم ما يثبت تخويل 

ال�ضركة  من  �ضادر  تفوي�ص  �ضورة  1430/3/3هـ  بجل�ضة  فقدم  بالتوقيع،  املذكور 

املدعى عليها ومذيل بختمها يت�ضمن تفوي�ص املدعى عليها للمدعو )....( بالتعامل 

ال�ضركة  عن  نيابة  وال�ضداد  الب�ضاعة  وا�ضتالم  ال�ضراء  اأوامر  واإ�ضدار  املدعية  مع 

باملدعى  املتعلقة  العميل لدى موكلته  بيانات  املدعى عليها كما قدم �ضورة من ملف 

فتح  بطلب  ملوكلته  واملوجه  عليها  املدعى  املقدم من  الطلب  م�ضتند  واملت�ضمن  عليها 

احل�ضاب ويتبني اأن املوقع على طلب فتح احل�ضاب هو املدعو )....( مما يدل على اأنه 

مفو�ص من قبل املدعى عليها واأ�ضاف باأن )....( املوظف لدى املدعى عليها هو من 

قام بتوقيع �ضيكات ل�ضالح موكلته املدعية يف اأحد التعامالت ال�ضابقة معها وقد مت 

هو  املذكور  املوظف  اأن  يعني  البنك مما  قبل  ال�ضيكات من  توقيعه �ضرف  على  بناء 
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مفو�ص من قبل ال�ضركة املدعى عليها وقدم وكيل املدعية �ضور لل�ضيكني: االأول بتاريخ 

يف  موؤرخة  اإيداع  لق�ضيمة  وكذلك  1426/7/10هـ،  بتاريخ  والثاين  2004/11/3م، 

2004/1/12م مبا يثبت ما ذكره، وبعر�ص ذلك على وكيل ال�ضركة املدعى عليها ذكر 

باأنه ال يعلم عن التفوي�ص املقدم من املدعية و�ضيقدم رده عليه وعلى ما اأثري يف اجلل�ضة 

النوعي  الدائرة لالخت�ضا�ص  لهذه  الق�ضية  اإحالة نظر هذه  ثم مت  لذلك.  وي�ضتمهل 

بتاريخ 1430/5/21هـ، حيث عقدت لها جل�ضة 1430/6/7هـ وفيها قدم وكيل املدعى 

اأن ذكرها ودفعه بعدم �ضحة تفوي�ص  التي �ضبق  عليها مذكرة برده ت�ضمنت دفوعه 

املوظف املذكور من قبل موكلته وانتهى فيها اإىل طلبه رف�ص دعوى املدعية وقد اأ�ضاف 

وكيل املدعى عليها اأمام الدائرة مقررًا باأنه �ضوف يقدم مزيدًا من البينات على نفي 

باأن  املدعو )....(  �ضهادة  تتمثل يف  والتي  املدعى عليها  الدعوى يف مواجهة موكلته 

موكلته مل ت�ضرت الب�ضاعة حمل الدعوى من املدعية، فعقب وكيل املدعية بعد اطالعه 

على مذكرة املدعى عليها وما ذكره وكيلها باأن ما ورد فيها �ضبق بحثه واالإجابة عليه 

فيما �ضبق وهو يتم�ضك بطلب موكلته للحكم لها باملبلغ املدعى به وفق ما �ضبق اإيراده 

اإىل  الق�ضية  نظر  تاأجيل  مت  لالإمهال  عليها  املدعى  وكيل  طلب  على  وبناء  وتقدميه، 

جل�ضة 1430/7/4هـ والتي تبني فيها عدم ح�ضور املدعى عليها اأو من ميثلها �ضرعًا 

يف  ال�ضري  املدعية  ال�ضركة  وكيل  طلب  عليها  املدعى  ولتخلف  املدعية  وكيل  وح�ضر 

الدعوى واحلكم فيها غيابيًا وفقًا ملطالبته الواردة يف دعواه وذلك مببلغ �ضتة وثالثني 

�ضلمت  اإنارة  مواد  عن  عبارة  ب�ضاعة  توريد  مقابل  ريااًل  ع�ضر  واثني  وت�ضعمائة  األفًا 
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به  املدعى  باملبلغ  غيابيًا  ملوكلته  وكرر طلبه احلكم  قيمتها  ت�ضدد  ومل  عليها  للمدعى 

مبوجب  اجلل�ضة  هذه  مبوعد  تبلغها  رغم  احل�ضور  عن  عليها  املدعى  لتخلف  نظرًا 

فقدم  موكلته  دعوى  تثبت  التي  بيناته  عن  الدائرة  ف�ضاألته  املا�ضية  اجلل�ضة  حم�ضر 

املدعى  ال�ضركة  قبل  من  والتوقيع  باخلتم  عليه  م�ضدق  ح�ضاب  ك�ضف  اأ�ضل  للدائرة 

عليها مببلغ ثالثة وثالثني األفًا وثالثة وخم�ضني ريااًل كما قدم �ضورة من ك�ضف ح�ضاب 

اآالف  ثالثة  مببلغ  عليها  املدعى  ال�ضركة  من  والتوقيع  باخلتم  عليه  م�ضادق  اآخر 

وثمامنائة وت�ضعة وخم�ضني ريااًل لي�ضبح جمموع ذلك مبلغ �ضتة وثالثني األفًا وت�ضعمائة 

غيابيًا  به  كرر طلبه احلكم  والذي  به  املدعى  املطالبة  ملبلغ  املمثل  ريااًل  ع�ضر  واثنى 

مبوعدها  تبلغها  ثبوت  رغم  اجلل�ضة  ح�ضور  عن  عليها  املدعى  لتخلف  نظرًا  ملوكلته 

بوا�ضطة وكيلها مما يعد ذلك مماطلة من قبلها وتهربًا عن دفع امل�ضتحق عليها وفق 

ما قدمه اإثباتًا لدعوى موكلته وقرر احلا�ضر اكتفاءه مبا �ضبق له من اأقوال وما قدمه 

الغيابي رقم )18/ف  الدائرة يف ذات اجلل�ضة حكمها  فاأ�ضدرت  ويتم�ضك بطلباته. 

جت/17 لعام 1430هـ( القا�ضي باإلزام املدعى عليها �ضركة )...( للتجارة واملقاوالت 

باأن تدفع للمدعية �ضركة )...( الكهربائية للتجارة املحدودة مبلغًا قدره �ضتة وثالثون 

األفًا وت�ضعمائة واثنا ع�ضر ريااًل، املبني على اأ�ضبابه املتمثلة يف اأن املدعى عليها تخلفت 

عن احل�ضور رغم تبلغها بوا�ضطة وكيلها ال�ضرعي مبوجب حم�ضر اجلل�ضة ال�ضابقة اإال 

البينة  مبثابة  احل�ضور  عن  نكواًل  منها  ذلك  يعد  مما  ميثلها  من  اأو  حت�ضر  مل  اأنها 

الدعوى  يف  ال�ضري  املدعية  ال�ضركة  وكيل  طلب  وحيث  املدعية  دعوى  ل�ضحة  املوؤكدة 
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املدعى عليها مل  كانت  وملا  املدونة بالئحة دعواه  وفق مطالبته  فيها غيابيًا  واحلكم 

حت�ضر اأو تقدم عذرًا مينعها من احل�ضور رغم علمها باملوعد وملا كان وكيل املدعية قد 

ا�ضتند يف الدعوى اإىل ك�ضف احل�ضاب املوقع من املدعى عليها واملختوم عليه بامل�ضادقة 

من قبلها وملا كان املبلغ املدعى به يف هذه الدعوى ميثل املتبقي من املبلغ املذكور يف 

املدعى  اإىل احلكم غيابيًا على  الدائرة  معه  انتهت  اإليه مما  امل�ضار  ك�ضف احل�ضاب 

عليها بدفع املبلغ املدعى به ولها حق االعرتا�ص عليه خالل مدة خم�ضة ع�ضر يومًا من 

تاريخ تبلغها به. وحيث اإن املدعى عليها بعد ت�ضلمها للحكم الغيابي تقدمت باعرتا�ضها 

الالئحة  �ضمن  اأورد  والذي   )....( وكيلها  طريق  عن  النظامية  املدة  خالل  عليه 

االعرتا�ضية دفع موكلته الذي �ضبق اأن ذكرته بكون التوقيع املذيل على م�ضتند ك�ضف 

غري  املقدم  والتفوي�ص  بالتوقيع  مفو�ص  غري   )...( املدعو  الأن  يخ�ضها  ال  احل�ضاب 

�ضحيح واأنها مل تبلغ مبوعد اجلل�ضة التي �ضدر فيها احلكم وانتهت اإىل طلبها اإلغاء 

احلكم الغيابي ورف�ص دعوى املدعية. فبناًء عليه وا�ضتنادًا للمادة )533( من نظام 

املحكمة التجارية مت اإعادة فتح باب املرافعة يف الق�ضية للنظر يف اعرتا�ص املدعى 

عليها؛ وحددت الدائرة لذلك جل�ضة االثنني 1431/1/25هـ وفيها ح�ضر عن املدعية 

تعيد  باأنها  الدائرة  نوهت  وفيها   )....( عليها  املدعى  وكيل  وح�ضر   )....( وكيلها 

النظر يف الق�ضية بناًء على اعرتا�ص املدعى عليها املقدم على احلكم الغيابي رقم 

عليها  املدعى  الئحة  على  الدائرة  اطلعت  حيث  1430هـ(  لعام  جت/17  )18/ف 

ك�ضف  يف  امل�ضادقة  على  املوقع  باأن  عليها  املدعى  دفع  ت�ضمنت  والتي  االعرتا�ضية 
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حل�ضاب املدعو )....( لي�ص مفو�ضًا عنها وبالتايل فال يلزمها ذلك مبطالبة املدعية 

وال م�ضتنداتها وبعر�ص ذلك على وكيل املدعية رد باأن تفوي�ص املدعى عليها ملوظفها 

املدعو )....( امل�ضوؤول عن املبيعات لديها ثابت مبا �ضبق تقدميه من م�ضتند تفوي�ص 

التعامل املختوم عليه من قبل ال�ضركة املدعى عليها وكذلك من تخويله بالتوقيع على 

واإي�ضاحها  البنك واملقدم �ضورها  ال�ضداد واعتماد �ضرفها مبوجبه من قبل  �ضيكات 

اأورده.  اأن  �ضبق  مبا  يكتفي  باأنه  عليها  املدعى  وكيل  فعقب  1430/3/13هـ،  بجل�ضة 

وبجل�ضة اليوم االأربعاء 1431/2/12هـ قرر وكيل املدعية باأنه يوؤكد على طلبه ت�ضديق 

احلكم الغيابي ال�ضادر يف هذه الق�ضية مببلغ املطالبة املدعى به وقدره �ضتة وثالثون 

امل�ضتندات  مبوجب  عليها  املدعى  ذمة  يف  والثابت  ريااًل  ع�ضر  واثنا  وت�ضعمائة  األفًا 

املتمثلة يف ك�ضف احل�ضاب مببلغ ثالثة وثالثني األفًا وثالثة وخم�ضني ريال وكذلك ك�ضف 

بعد  منه  ومتبقي  ريال  واأربعني  وواحد  و�ضتمائة  ريال  اآالف  خم�ضة  مببلغ  احل�ضاب 

ال�ضداد مبلغ ثالثة اآالف وثمامنائة وت�ضعة وخم�ضني ريال املقدم اأ�ضلهما واملختوم على 

كل منهما بختم املدعى عليها وعليهما توقيع موظفها املفو�ص بالتعامل خالل جميع 

فرتة التعامل وهو املدعو )....( والثابت تفوي�ضه من قبل املدعى عليها مبوجب خطاب 

التفوي�ص املقدم واملمهور بختم املدعى عليها ويوؤكده كذلك تفوي�ضها له بتخويله من 

قبلها بالتوقيع على ال�ضيكات لل�ضداد واعتماد �ضرف البنك لها مبوجبه خالل تعامل 

املدعية معها وكذلك اإ�ضعار املطالبة املوؤرخ يف 2005/3/12م مبا يوؤكد ذلك تفوي�ص 

املدعى عليها ملوظفها يف اعتماد التعامل وتخلي�ضه وت�ضليم املال لل�ضداد خالل التعامل 
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معها وبالتايل فاإن م�ضوؤولية املدعى عليها جتاهها ثابتة وم�ضتقرة عليها ولها الرجوع 

عليها اإن كان لها مطالبة اأو حما�ضبة عليه وال عالقة ملوكلته به ولي�ص للمدعى عليها 

واملوؤكد  باأ�ضله  املقرة  التعامل  عن  بذمتها  وا�ضتقر  ثبت  فيما  املماطلة  اأو  التن�ضل 

با�ضتمراره واعتماده خالل فرتة التعامل املمتدة لفرتة خم�ص �ضنوات وت�ضديد دفعات 

على احل�ضاب خاللها عن طريق موظفها وهو ما ال تنكره املدعى عليها ومن �ضمنها 

فرتة ا�ضتحقاق مبلغ املطالبة يف ذمتها وبناء عليه فهو يطالب بت�ضديق احلكم الغيابي 

عليها باملبلغ املدعى به امل�ضتحق ملوكلته يف ذمتها، وب�ضوؤال وكيل املدعى عليها عن ذلك 

ب�ضحة  يقرر  وكذلك  ملوكلته  يعود  التفوي�ص  خطاب  على  املوجود  اخلتم  باأن  قرر 

تفوي�ضها للعامل بالتوقيع على ال�ضيكات واعتماد �ضرف مبالغها من البنك والتي كانت 

متثل دفعات على احل�ضاب خالل هذا التعامل مع املدعية اإال اأن موكلته مل تكن تعلم 

كان  املدعو/)....(الذي  موظفها  لكفالة  نقلها  بعد  اإال  لها  املاثلة  املدعية  مبطالبة 

يتوىل التعامل مع املدعية اإال اأنه حاليًا لي�ص على كفالة موكلته وال ت�ضتطيع اإح�ضاره 

وعلى املدعية الرجوع عليه، ثم قرر الطرفان االكتفاء وطلبا الف�ضل يف الق�ضية. 

وتاأ�ضياًل على ما تقدم؛ وحيث اإن حا�ضل دعوى املدعية تتمثل يف مطالبتها للمدعى 

قيمة  وذلك  ريااًل  واثني ع�ضر  وت�ضعمائة  األفًا  وثالثني  �ضتة  عليها مببلغ )36.912( 

ب�ضائع عبارة عن اأفيا�ص كهربائية واأدوات اإنارة ا�ضرتتها منها املدعى عليها خالل 
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التعامل الذي مت بينهما ومل ت�ضدد املدعى عليها كامل قيمتها حيث تبقى يف ذمتها 

املبلغ املدعى به املذكور اأعاله وتطلب املدعية اإلزام املدعى عليها بدفعه لها، وحيث 

ت�ضتند املدعية يف مطالبتها لك�ضفي احل�ضاب امل�ضادق عليهما من قبل املدعى عليها 

مببلغ  منهما  فاالأول  املقدمان،  احل�ضاب  ك�ضفي  وفق  به  املدعى  للمبلغ  واملت�ضمنان 

ب�ضداد  املدعية  اإقرار  مبوجب  ريال   )1.782( مبلغ  منه  وامل�ضدد  ريال   )5.641(

ك�ضف  وكذلك  مبلغ )3.859(  هو  الك�ضف  هذا  من  املتبقي  ليكون  له  عليها  املدعى 

احل�ضاب الثاين مببلغ )33.053( ريال وبالتايل في�ضبح جمموع املتبقي من مبالغ 

هذين الك�ضفني هو املبلغ املدعى به املقدر )36.912( ريال والثابت التوقيع عليهما 

وعليهما  املدعية  مع  التعامل  عن  امل�ضوؤول  عليها  املدعى  موظف  قبل  من  باملطابقة 

املدونة  باملبالغ  ختم املدعى عليها بامل�ضادقة من قبلها على �ضحة ك�ضفي احل�ضاب 

فيهما واملت�ضمنة للمبلغ املدعى به وهذا ما ت�ضتند اإليه املدعية يف مطالبتها. وحيث 

اإن املدعى عليها رغم اإقرارها ب�ضحة ختمها على ك�ضفي ح�ضاب بامل�ضادقة اإال اأنها 

دفعت ابتداًء بعدم �ضحة الدعوى على اأ�ضا�ص كون توقيع امل�ضادقة عليهما لي�ص الأحد 

موظفيها ثم عادت وقررت بعد ذلك باأنه فعاًل للموظف لديها وهو املدعو )....(اإال 

اأنه غري مفو�ص عنها بذلك. وحيث اإن الدائرة �ضبق اأن اأ�ضدرت يف الق�ضية حكمها 

الغيابي رقم )18/ف جت/17 لعام 1430هـ( باإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية  

على  واملبني  ريااًل  ع�ضر  واثنا  وت�ضعمائة  األفًا  وثالثون  �ضتة  وقدره  به  املدعى  املبلغ 

لك�ضف  مطالبتها  يف  املدعية  وا�ضتناد  عليها  املدعى  ح�ضور  عدم  املت�ضمنة  اأ�ضبابه 

احل�ضاب باملبلغ املدعى به املوقع واملختوم بامل�ضادقة من قبل املدعى عليها، وحيث 



560

املت�ضمن  عليه  باعرتا�ضها  تقدمت  الغيابي  للحكم  ت�ضلمها  وبعد  عليها  املدعى  اإن 

نفيها تفوي�ص موظفها يف التعامل مع املدعية، وحيث اإن املادة رقم )533( من نظام 

اأنه: )اإذا قدم املحكوم عليه غيابيًا اعرتا�ضه اإىل  املحكمة التجارية قد ن�ضت على 

املحكمة وكان تقدميه داخل املدة القانونية تقرر املحكمة قبل االعرتا�ص ثم جتري 

بت�ضديق  اإما  لديها  يظهر  مبا  حتكم  ثم  الوجاهية  املحاكمة  ح�ضب  على  املحاكمة 

�ضك احلكم الغيابي اأو نقده اأو اإ�ضالحه...(. وحيث قدمت املدعية ما يثبت تفوي�ص 

املدعى عليها ملوظفها املذكور بالتعامل معها وذلك مبوجب التفوي�ص ال�ضادر من قبل 

املدعى عليها للموظف املذكور املت�ضمن تفوي�ضه بالتعامل مع املدعية وباإ�ضدار اأوامر 

ال�ضراء وا�ضتالم الب�ضاعة وال�ضداد عنها وبتحملها م�ضوؤولية ما يرتتب عليه و�ضمانه 

واأداًء يف كل ما يرتتب عليه وفق ما هو مثبت ومدون بالتفوي�ص ال�ضادر من  غرمًا 

املدعية  بينها وبني  العالقة  اأ�ضا�ص قيام  والذي ميثل  واملمهور بختمها  املدعى عليها 

مما  املاثلة  املدعية  مطالبة  قبل  من  وا�ضتمر  بينهما  التعامل  مت  �ضوئه  على  والذي 

يثبت معه مبوجب هذا التفوي�ص �ضحة تفوي�ص املدعى عليها اأ�ضاًل للموظف املذكور 

بالتعامل عنها مع املدعية ومل يثبت اإلغائه من قبل املدعى عليها اأثناء التعامل والذي 

ما  واأما  املذكور،  عاملها  طريق  عن  املدعية  مع  عليها  املدعى  تعامل  �ضريان  اأكده 

ي�ضقط  ال  فهذا  التجارية  الغرفة  من  م�ضدق  غري  كونه  من  عليها  املدعى  به  دفعت 

حجيته عليها فهي التي مل تقم بهذا االإجراء واأكد اعتباره �ضريان التعامل مع املدعية 

مبوجبه وباعتمادها من غري اإنكار منها في�ضبح دفعها بذلك ال حمل له ومردود عليها 

التعامل  ول�ضريان  بوا�ضطته  املدعية  مع  بالتعامل  وعلمها  عليه  ختمها  لوجود  وذلك 
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فرتة طويلة من غري اإنكار منها وكذلك مبوجب اإ�ضدار اأوامر ال�ضراء بطلب ب�ضائع 

ثبوت  مع  دفعها  يقبل  فكيف  ذلك  على  وختمها  بل  املذكورين  موظفيها  طريق  عن 

ختمها على م�ضتندات التعامل ومتكني موظفها من ذلك واإم�ضائه التعامل عنها طيلة 

البنك  لدى  توقيعه عنها  واعتماد  الب�ضائع عنها  ب�ضداد قيمة  وتخويله  بل  املدة  تلك 

ل�ضيكات ال�ضداد للمدعية ومتكينه من اإجراء كل ذلك مما ي�ضقط معه دفعها وبالتايل 

فال يقبل معه تن�ضلها من م�ضوؤوليتها عن �ضداد ما ثبت يف ذمتها للمدعية، فهي من 

اإجراءات  كل  واعتماد  من ختمها  ومكنته  عنها  التعامل  املذكور يف  موظفها  فو�ضت 

التعامل ومتكينه من ذلك طيلة فرتة التعامل ومل يكن كل ذلك يف غيبة عنها اأو ملدة 

ق�ضرية، ومما يوؤكد �ضحة التفوي�ص وثبوته ويوؤكد علمها به هو تخويل املدعى عليها 

خالل  البنك  لدى  واعتماده  للمدعية  ال�ضداد  �ضيكات  على  )....(بالتوقيع  ملوظفها 

التعامل مع املدعية والذي مل يكن له القيام بذلك اإال بتفوي�ص املدعى عليها له اأمام 

البنك ولي�ص له ا�ضت�ضدار تلك ال�ضيكات وتوقيعه عنها وقبوله لدى البنك اإال مبوجب 

املذكور  املوظف  بتوقيع  للمدعية  قبلها  من  ال�ضادرة  ال�ضيكات  ذلك  ومن  تفوي�ضها 

ومتكينه  عنها  ال�ضداد  واعتماد  املدعية  مع  بالتعامل  له  وتفوي�ضها  علمها  يوؤكد  مما 

وا�ضتالم  ال�ضراء  طلبات  تقدمي  من  له  متكينها  وكذلك  التعامل  خالل  ذلك  من 

الب�ضائع وا�ضت�ضدار ال�ضيكات والتوقيع على كل ذلك عنها، بل والثابت اأي�ضًا وجود 

املوؤرخ  املطالبة  اإ�ضعار  وكذلك  احل�ضاب  فتح  على  وكذلك  ذلك  على  املعتمد  ختمها 

واعتماد  ريال  األف  اأربعني  مبلغ  اإىل  اعتماد احل�ضاب  رفع  يف 2005/3/12م وطلب 

رفع احل�ضاب بعد كذلك اأي�ضًا اإىل مبلغ خم�ضني األف ريال املوؤرخ يف 1426/5/11هـ 
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وكل ذلك كان ممهورًا بختمها املعتمد وبتوقيع موظفها املذكور عنها وكان ذلك من 

ابتداء التعامل واأثنائه وحتى تاريخ م�ضتندي ك�ضفي احل�ضاب حمل املطالبة مبا يثبت 

املدعية  مع  بالتعامل  املذكور  ملوظفها  عليها  املدعى  تفوي�ص  ثبوت  مبجموع كل ذلك 

ويوؤكد علمها بذلك مبا ال يدع جمااًل لل�ضك يف اعتبار التفوي�ص و�ضحة اعتماد موظفها 

للتعامل التام عنها مع املدعية، فلم يكن ذلك يف غفلة اأو غيبة عنها وهي من مكنته 

من كل ذلك ومن ختمها واإم�ضاء التعامل وال�ضداد عنها للمدعية لدى البنك واإال ملا 

كانت متكنه من ذلك طيلة فرتة التعامل و�ضريانه من غري اإنكار منها مما يثبت معه 

مبوجب ذلك علمها ويوؤكد تفوي�ضها له يف التعامل عنها وعلمها بذلك واعتمادها له، 

االأمر الذي يقت�ضي معه اعتبار �ضحة م�ضتندي ك�ضفي احل�ضاب املقدمني واملت�ضمنني 

للمبلغ املدعى به واملوؤكد بختمها املعتمد عليهما بامل�ضادقة وثبوته عليها مما يتعني 

به املدعى عليها من عدم  وبالتايل فيتبني عدم �ضحة ما دفعت  االأخذ مبقت�ضاهما 

وجود التفوي�ص ويعد مردودًا عليها ومما يوؤكد هذا اأنها �ضبق اأن ا�ضتعدت باإح�ضار 

موظفها املذكور الإثبات ما دفعت به وذلك بجل�ضة 1430/6/7هـ وهو ما مل تلتزم به 

رغم �ضابق اإنكارها لكون التوقيع الأحد موظفها ثم عادت وقررت اأنه ملوظفها املذكور 

وا�ضتعدت باإح�ضاره وهو ما مل تقم به، ومما ي�ضقط دفعها هذا اأي�ضًا ويبطله اإقرارها 

ك�ضفي احل�ضاب  م�ضتندي  ب�ضحة  اليوم 1431/2/12هـ  بعد ذلك يف جل�ضة  االأخري 

املذكور  ملوظفها  وتفوي�ضها  عليهما  ختمها  و�ضحة  املدعية  اإليهما  ت�ضتند  اللذين 

بوا�ضطة  فيه  اإقرارها  املت�ضمن  اجلل�ضة  مبح�ضر  مثبت  هو  ما  وفق  عنها  بالتوقيع 

وكيلها ب�ضحة ختمها على ك�ضفي احل�ضاب واعتمادها التعامل مع املدعية عن طريق 
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موظفها املذكور و�ضريان التعامل عنها مع املدعية واعتمادها لذلك وفق ما ورد يف 

حم�ضر جل�ضة اليوم مما يقت�ضي موؤاخذتها مبوجب ذلك اإال اأن ما دفعت به موؤخرًا 

بجل�ضة اليوم بنفي م�ضوؤوليتها عن مطالبة املدعية لعدم علمها باملطالبة اإال بعد نقل 

كفالة موظفها فهذا غري مقبول؛ فهي �ضبق اأن نفت تفوي�ضها املوظف - رغم وجود 

امل�ضتندات - والذي ا�ضتعدت باإح�ضاره �ضابقًا ومل حت�ضره ومن ثم االآن وبعد اإقرارها 

ب�ضحة تفوي�ضها له اأثناء التعامل تدفع بهذا الدفع مما يدل على التناق�ص من قبلها 

ويوؤكد عدم �ضحة دفعها ال�ضابق ويقت�ضي رده عليها وال حمل له حينئذ، واأما دفعها 

احلايل بعدم امل�ضوؤولية لنقل كفالة موظفها فال يقبل منها بعد اإقرارها بالتفوي�ص وال 

يعد دفعها هذا م�ضقطًا مل�ضوؤوليتها الثابتة عليها جتاه املدعية، فالتعامل كان با�ضمها 

ومل�ضلحتها وابتداأ وا�ضتمر باعتمادها وتفوي�ضها له وهي �ضاحبة العالقة مع املدعية 

وهي  م�ضوؤوليتها  وحتت  التعامل  �ضريان  طيلة  ومفو�ضها  وممثلها  موظفها  واملوظف 

ما  وفق  عليها  املديونية  ا�ضتحقاق  تاريخ  حتى  املدعية  مع  عنها  بالتعامل  له  املمكنة 

ثبت مبوجب ما قدم من امل�ضتندات وما قررت به وبالتايل فهي من تلحقها امل�ضوؤولية 

اإبان  وموظفها  بينها  خالف  من  كان  واإن  املدعية  مع  تعاملها  نتيجة  عن  املبا�ضرة 

للمدعية به وال يعفيها ذلك عن �ضداد ما ثبت  �ضاأن  ذلك فهذا يخ�ضها وحدها وال 

امل�ضوؤولية  تقع  والتي  بينهما  مت  الذي  التعامل  نتيجة  ذمتها  يف  له  املدعية  ا�ضتحقاق 

املبا�ضرة عنه على عاتقها وهي من تتحمل نتيجة ذلك اأمام املدعية ويلزم موؤاخذتها 

عليه مبوجب ما ثبت عليها وفق ما قرره وكيلها وما ُقدم من امل�ضتندات املبينة �ضلفًا 

مما يتعني مبوجب ذلك موؤاخذة املدعى عليها ويقت�ضي ثبوت املديونية حمل املطالبة 
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عن  قبلها  من  تن�ضاًل  يعد  والذي  موؤخرًا  به  دفعت  ملا  حمل  فال  وعليه  ذمتها،  يف 

امل�ضوؤولية الثابتة عليها جتاه املدعية وال يعفيها ذلك عن �ضداد ما ثبت يف ذمتها من 

مبلغ املديونية املدعى به وا�ضتحقاقه عليها ويلزمها دفعه للمدعية. وحيث االأمر ما 

ذكر وبناًء على كل ما تقدم واإعمااًل لن�ص املادة )533( من نظام املحكمة التجارية 

جت/17  )18/ف  رقم  الغيابي  حكمها  �ضك  على  الت�ضديق  اإىل  تنتهي  الدائرة  فاإن 

املبلغ  بدفع  عليها  املدعى  باإلزام  وذلك  الق�ضية  يف  �ضدوره  ال�ضابق  1430هـ(  لعام 

املدعى به وقدره )36.912( ريال للمدعية وبه تق�ضي الدائرة. 

لعام  جت/17  )18/ف  رقم  الغيابي  احلكم  �ضك  بت�ضديق  الدائرة:  حكمت  لذلك 

تدفع  باأن  واملقاوالت  )...(للتجارة  �ضركة  عليها  املدعى  باإلزام  القا�ضي  1430هـ( 

للمدعية �ضركة )...(الكهربائية للتجارة املحدودة مبلغاً قدره �ضتة وثالثون األفاً 

نبينا حممد  على  و�ضلم  اهلل  و�ضلى  التوفيق،  وباهلل  ريااًل.  ع�ضر  واثنا  وت�ضعمائة 

وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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بال�ضراء الختالف االلتزامات املرتتبة على كل منهما - تفوي�ص املدعى عليها ملكفولها 

بالبيع ال يعطي له حق ال�ضراء نيابة عنها - رف�ص املدعية طلب ميني املدعى عليها على 

اإثبات  عدم تفوي�ص مكفولها بال�ضراء - عدم كفاية الفواتري املقدمة من املدعية يف 

الدعوى لتوقيعها فقط من مكفول املدعى عليها - عدم حجية اإقرار مكفول املدعى 

عليها اأمام ال�ضرطة باأن املديونية تخ�ضها الأنه اإقرار على الغري واالإقرار حجة قا�ضرة 

املطالبة   - الدعوى  رد  ذلك:  موؤدى   - عنه  به �ضررًا  يدراأ  اأنه  ف�ضاًل عن  املقر  على 

باإلزام املدعى عليها مبا دفعته مل�ضلحة الزكاة واأتعاب املحاماة والتعوي�ص عن ال�ضرر 

ب�ضبب عدم دفع املطالبة حمل الدعوى-  ثبوت اأن املطالبات الثالثة للمدعية متفرعة 

ومرتتبة على �ضحة دعواها من عدمه - انتهاء الدائرة اإىل رد الدعوى - اأثر ذلك: 

رف�ص مطالبات املدعية املتفرعة عنها. 
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تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة االإدارية بالريا�ص )....(بوكالته 

عن املدعية/ مكتبة )...( ل�ضاحبها )....(بالئحة دعوى اخت�ضم فيها املدعى عليها/

موؤ�ض�ضة )...( للتجارة ل�ضاحبها )....(ذكر فيها اأن املدعى عليها ا�ضرتت من املدعية 

ب�ضاعة عبارة عن اأدوات مدر�ضية مببلغ قدره مائتني وخم�ضة و�ضبعني األفًا و�ضبعمائة 

وثالثة وثمانني ريااًل وثالث هلالت مبوجب خم�ضة ع�ضر فاتورة، وبعد ا�ضتالم املدعى 

عليها للب�ضاعة بوا�ضطة مكفولها )....(امتنعت عن ال�ضداد، ثم اأر�ضلت املدعى عليها 

اإال  للمدعية خطابًا موؤرخًا يف 2000/10/17م تعتذر فيه عن تاأخري الدفعة االأوىل، 

اأنها مل تكن جادة يف االلتزام ب�ضداد املديونية، لذا فهو يطلب اإلزام املدعى عليها بدفع 

مبلغ مائتني وخم�ضة و�ضبعني األفًا و�ضبعمائة وثالثة وثمانني ريااًل وثالث هلالت ثمن 

اإلزامها بدفع مبلغ خم�ضني األف ريال ر�ضوم الزكاة والدخل  االأدوات املكتبية ويطلب 

بدفع  عليها  املدعى  اإلزام  وكذا  املدعية،  بوا�ضطة  والدخل  الزكاة  مل�ضلحة  املدفوعة 

مبلغ ثالثني األف ريال اأتعاب حماماة، ومبلغ خم�ضمائة األف ريال تعوي�ضًا عن ال�ضرر 

الذي حلق املدعية جراء امتناع املدعى عليها عن �ضداد ثمن الب�ضاعة حمل الدعوى. 

احلكم  م�ضتهل  يف  املذكور  بالرقم  املحكمة  ب�ضجالت  ق�ضية  الدعوى  �ضجلت  وقد 

واأحيلت لهذه الدائرة فتم نظرها على النحو الوارد يف �ضبط الق�ضية، حيث ح�ضر 

وكيال املدعية/)....(و )....(كما ح�ضر وكيل املدعى عليها/)....(، وب�ضوؤال املدعي 
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وكالة عن دعوى موكله اأجاب باأنها وفقًا لالئحة دعواه املرفقة ويطلب احلكم بطلباته 

الواردة فيها، وب�ضوؤال املدعى عليه وكالة عن اإجابته قدم مذكرة ذكر فيها اأن املدعى 

الب�ضاعة املذكورة  بت�ضليم  اإن املدعية قامت  لها بهذه املطالبة حيث  عليها ال عالقة 

بذلك،  عليها  املدعى  تفوي�ص من  )....(دون  عليها  املدعى  لدى  �ضابقًا  املوظف  اإىل 

وقد اأو�ضحت املدعى عليها للمدعية يف ذلك الوقت باأنه ال عالقة لها بهذه املطالبة 

مما دفع املدعية اإىل تقدمي �ضكوى لدى �ضرطة العليا وال�ضليمانية - مرفق �ضورة من 

التعامل مع  ال�ضكوى تثبت تفريط املدعية وت�ضاهلها يف  ال�ضكوى - �ضد )....(وهذه 

االأ�ضخا�ص دون التثبت من �ضخ�ضياتهم وموافقة اأ�ضحاب العالقة، وتاأ�ضي�ضًا على ما 

ذكر فاإن املدعى عليها تطلب رد هذه الدعوى، فعقب املدعي وكالة مبذكرة ذكر فيها 

اأنه يوجد بني املدعية واملدعى عليها تعامل �ضابق مثل املدعى عليها فيه مكفولها )....(

وحررت  متفاوتة  فرتات  على  عليها  املدعى  من  ب�ضاعة  ب�ضراء  املدعية  قامت  حيث 

املدعية للمدعى عليها �ضيكات ا�ضتلم اأ�ضلها مكفول املدعى عليها )....(، واأ�ضدرت 

املدعى عليها موؤ�ض�ضة )...( �ضندات قب�ص تفيد با�ضتالم ال�ضيكات، اأما االأ�ضانيد التي 

تثبت �ضراء املدعى عليها من املدعية الب�ضاعة حمل الدعوى فهي اأواًل: �ضور فواتري 

بتاريخ  عليها  املدعى  عن  ال�ضادر  اخلطاب  ثانيًا:  الدعوى،  بالئحة  املرفقة  ال�ضراء 

ثالثًا:  امل�ضتحق حتى 1421/9/30هـ،  املبلغ  بدفع  االلتزام  املت�ضمن  1422/8/21هـ 

اخلطاب ال�ضادر عن املدعى عليها بتاريخ 2000/9/25م املت�ضمن جدولة مقرتحة 

للمديونية، رابعًا: اخلطاب ال�ضادر عن املدعى عليها بتاريخ 2000/10/17م املت�ضمن 
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اعتذار املدعى عليها عن تاأخري الدفعة االأوىل، خام�ضًا: قيام الوكيل ال�ضرعي للمدعى 

عليها )....(بكفالة )....(كفالة ح�ضورية، �ضاد�ضًا: اإقرار )....(مكفول املدعى عليها 

اأمام ق�ضم �ضرطة الرو�ضة بتاريخ 1421/10/9هـ باأن املديونية على موؤ�ض�ضة )...(، 

فرد وكيل املدعى عليها مبذكرة ذكر فيها اأن املرفقات التي تذكر املدعية اأنها تثبت 

عليها،  املدعى  بها  قامت  بيع  لعمليات  توثيق  اإمنا هي  �ضابقة  التجارية  وجود عالقة 

وقد خولت املدعى عليها مكفولها ال�ضابق )....(بالبيع على اجلميع اإال اأنها مل تخوله 

ب�ضفته  عليها  املدعى  اإىل مطالبة مكفول  البداية  منذ  املدعية  وقد جلاأت  بال�ضراء، 

ال�ضخ�ضية حيث اأقرت املدعية بذلك يف خطابها املوجه ل�ضرطة العليا وال�ضليمانية، 

وكيل  ب�ضفته  ال  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته  كفله  لـ)....(فقد   )....( كفالة  بخ�ضو�ص  اأما 

عن املدعى عليها ومل يجعل موكلي يف الوكالة يف الوكالة املعطاة )....(حق الكفالة، 

اأنها قد خولت مكفولها )....( فعقب املدعي وكالة باأن ما ذكرته املدعى عليها من 

بالبيع هو اإقرار من املدعى عليها ب�ضحة تعامل املدعية مع )....(، فرد وكيل املدعى 

عليها مبذكرة ذكر فيها اأن )....(لي�ص مفو�ص بال�ضراء نيابة عن املدعى عليها، كما 

اأن الفواتري املقدمة من املدعية الإثبات املديونية لي�ضت خمتومة بختم املدعى عليها 

وال حتمل �ضوى توقيع )....(وهو غري مفو�ص بال�ضراء، ثم تبادل الطرفان مذكرات 

كررا فيها اأقوالهما ال�ضابقة، فاأفهمت الدائرة وكيل املدعية باأن ملوكلته ميني �ضاحب 

الدعوى،  الب�ضاعة حمل  �ضراء  )....(يف  لـ  تفوي�ضه  نفي  عليه على  املدعى  املوؤ�ض�ضة 

املدعية خطابًا موجهًا  وكيل  ثم قدم  اإىل موكلته،  للرجوع  وكالة مهلة  املدعي  فطلب 
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اإىل املدعية مكتبة )...( من�ضوبًا اإىل )....(وذكر وكيل املدعية اأن هذا امل�ضتند ميثل 

بال�ضراء، فرد املدعى عليه وكالة  اأن )....(مفو�ص من قبل املدعى عليها  بينة على 

باأن هذا امل�ضتند ال عالقة له بهذه الدعوى، فعقب وكيل املدعية باأن امل�ضتند �ضادر عن 

حمامي املدعى عليها وهو يت�ضمن الوعد ب�ضداد مديونية املدعية حال حت�ضيل املبلغ 

من )....(، وقدم وكيل املدعي خطابًا موؤرخًا يف 1429/3/11هـ مذياًل با�ضم املحامي 

)....(ب�ضفته وكيل مكتبة )...( وموجهًا ملدير م�ضلحة الزكاة والدخل يت�ضمن باأن 

ملوكلته مكتبة )...( م�ضتحقات مالية مببلغ )275.783( ريال يف ذمة موؤ�ض�ضة )...( 

واأنه مل يتم حت�ضيلها حتى االآن، وذكر وكيل املدعية باأن املديونية املذكورة يف اخلطاب 

هي ذات املديونية املطالب بها يف هذه الق�ضية، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها 

ذكر اأن هذا اخلطاب �ضادر عن )....( ب�ضفته وكياًل عن املدعية ولي�ص ب�ضفته وكياًل 

عن املدعى عليها، ثم اكتفى الطرفان مبا �ضبق لهما من اأقوال، ف�ضاألت الدائرة وكيل 

املدعية هل يطلب ميني �ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعى عليها على نفي تفوي�ضه لـ )....(يف 

�ضراء الب�ضاعة حمل الدعوى؟ فاأجاب: باأن موكله ال يطلب اليمني لكون طلب اليمني 

ال ي�ضتقيم مع وجود البيانات التي قدمها. 

األفًا  و�ضبعني  وخم�ضة  مائتني  مبلغ  بدفع  عليها  املدعى  اإلزام  يطلب  املدعي  اأن  مبا 

مكفول  ا�ضتلمها  التي  الب�ضاعة  ثمن  هلالت  وثالث  ريااًل  وثمانني  وثالثة  و�ضبعمائة 
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املدعى عليها )....(، ومبا اأن املدعى عليها قد نفت تفوي�ص مكفولها )....(بال�ضراء، 

من  ا�ضرتت  قد  اأنها   - )....(بال�ضراء  لتفوي�ص  اإثباتًا   - ذكرت  قد  املدعية  اأن  ومبا 

املدعى عليها ب�ضاعة بوا�ضطة مكفول املدعى عليها )....(وهذا يدل على اأن )....(

)....(مفو�ص  اأن  يثبت  اإمنا  املدعية  ما ذكرته  اإن  عليها، وحيث  املدعى  مفو�ص من 

التفوي�ص  اإذ  ال؟  اأم  بال�ضراء  مفو�ص  هو  هل  الق�ضية  هذه  يف  البحث  وحمل  بالبيع، 

بالبيع ال يعطي املفو�ص حق ال�ضراء، الأن االلتزامات املرتتبة على البيع تختلف عنها 

يف ال�ضراء، وبالتايل فال يعني تفوي�ص املدعى عليها ملكفولها )....(بالبيع اأنه ميتلك 

حق ال�ضراء نيابة عن املدعى عليها، وحيث مل يثبت للدائرة اأن )....(مفو�ص من قبل 

املدعى عليها بال�ضراء؛ فقد اأفهمت الدائرة وكيل املدعية باأن له ميني �ضاحب املوؤ�ض�ضة 

اأن وكيل املدعية مل  الب�ضاعة، ومبا  املدعى عليها على عدم تفوي�ص )....(يف �ضراء 

يطلب اليمني؛ فاإن الدائرة تنتهي اإىل رد هذه املطالبة. وال يغري من ذلك ما قدمته 

املدعية من فواتري وخطابات موقعة من قبل )....(اإذ اإن الفواتري ال يوجد عليها �ضوى 

توقيع )....(الذي نفت املدعى عليها تفوي�ضه بال�ضراء، كما اأن اخلطابات املوؤرخة يف 

1422/8/21هـ و2000/9/25م و2000/10/17م جميعها ال حتمل �ضوى توقيع )....(

اأما فيما يتعلق باخلطابني ال�ضادرين عن  وقد نفت املدعى عليها تفوي�ضه بال�ضراء، 

)....(فلي�ص فيها ما يثبت ما ذكره املدعي وكالة من اأن )....(مفو�ص من قبل املدعى 

عليها بال�ضراء، اأما اإقرار )....(اأمام �ضرطة الرو�ضة باأن املديونية على موؤ�ض�ضة )...( 

اأما فيما  فاإنه اإقرار على الغري واالإقرار حجة قا�ضرة على املقر ال تتعداه اإىل غريه. 
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التي  األفًا ومائتني وخم�ضة و�ضتني ريااًل  واأربعني  يخ�ص مطالبة املدعية مببلغ ثمانية 

دفعتها املدعية مل�ضلحة الزكاة والدخل عن املبلغ حمل املطالبة، وكذا مطالبتها مببلغ 

ثالثني األف ريال اأتعاب حماماة، ومبلغ خم�ضمائة األف ريال تعوي�ضًا عن ال�ضرر الذي 

حلقها ب�ضبب عدم دفع املبلغ حمل املطالبة، فلما كانت هذه املطالبات الثالث متفرعة 

عن املطالبة بثمن الب�ضاعة حمل الدعوى، ومبا اأن الدائرة قد انتهت اإىل رد املطالبة 

املتعلقة بثمن الب�ضاعة، فاإنها تنتهي كذلك اإىل رد هذه املطالبات تبعًا لرد املطالبة 

التي تفرعت عنها تلك املطالبات. 

لذلك حكمت الدائرة: برد الدعوى املقامة من مكتبة )...(للن�ضر والتوزيع �ضد 

موؤ�ض�ضة )...(وفقاً 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�ضيةاالبتدائية 1/5534/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 121/د/جت/6 لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5940/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 259/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة1432/3/27هـ

غري  -ر�ضوم  متويل  -ر�ضوم  اإدارية  -ر�ضوم  ثقيلة  ومعدات  حديد  بيع   - بيع  عقد 

م�ضرتدة -اإقرار - جهالة املعقود عليه -غرر - بيع الغرر - ف�ضاد العقد - بطالن 

العقد.

�ضراء  مقابل  له  �ضدده  الذي  املبلغ  بدفع  عليه  املدعى  باإلزام  املدعي احلكم  مطالبة 

حديد ومعدات ثقيلة ومل يقم املدعى عليه بتنفيذ العقد- ن�ص يف العقد املربم بني 

اأن يقوم املدعى عليه ب�ضراء حديد و معدات ثقيلة للمدعي باملرابحة  الطرفني على 

ال�ضرعية ح�ضب عر�ص االأ�ضعار املقدم - اإقرار املدعى عليه بعدم وجود عر�ص اأ�ضعار 

للحديد واأن عرو�ص املعدات الثقيلة التي قدمها كانت بعد تاريخ حترير العقد - الن�ص 

اأثره:  املعدات -  بيان و�ضف احلديد ونوعه و�ضفة  الثمن دون  العقد على حتديد  يف 

ورود العقد على غري معني بالذات وال مو�ضوف يف الذمة مما يو�ضم العقد بالف�ضاد 

واجلهالة، وكل بيع كان املعقود عليه فيه جمهواًل فهو غرر حمرم لنهي الر�ضول �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم عن بيع الغرر - اأثره: ف�ضاد العقد وبطالن ما بني عليه - موؤدى ذلك: 

اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي املبلغ الذي ا�ضتلمه منه. 
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تتح�ضل وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة االإدارية مبنطقة الريا�ص وكيل 

اإليه  امل�ضار  بالرقم  ق�ضية  قيدت  عليه  املدعى  فيها  يخت�ضم  ادعاء  بالئحة  املدعي 

الإح�ضار  املدعي  فيها  ا�ضتمهل  وبعد عدة جل�ضات  الدائرة،  اإىل هذه  واأحيلت  اأعاله، 

)....( املدعي/  ح�ضر  1430/10/22هـ  االأحد  يوم  جل�ضة  ويف  عليه  املدعى  عنوان 

الدائرة  �ضاألت  وفيها  هويتهما،  ال�ضبط  يف  عليه/)....(املثبت  املدعى  وح�ضر 

املدعي اأ�ضالة عن دعواه فقال اإن املدعى عليه احلا�ضر اأعلن يف ال�ضحف باأنه يقوم 

بتمويل م�ضاريع جتارية وبعد االت�ضال به وعدنا بتمويل مببلغ قدره )5.000.000( 

بلغ  ت�ضييل  وعموالت  امل�ضاريف  يف  تتمثل  بحجج  مبالغ  مني  يطلب  بدء  ثم  ريال 

املدعى  اإلزام  واأطلب  التمويل  مبلغ  اأ�ضتلم  مل  اأين  اإال  ريال   )183.000( جمموعها 

املدعي  دعوى  وبعر�ص  ريال  ماليني  ثالثة  مببلغ  وتعوي�ضي  اإليه  دفعته  ما  برد  عليه 

على املدعى عليه ت�ضمن اجلواب منه قال ما ذكره املدعي من االتفاق على التمويل 

مببلغ )5.000.000( ريال وقد وقعنا على عقد بذلك اإال اأن املدعي مل يقم بتنفيذ 

بنود العقد ولذلك مل نقم بتمويله اأما بالن�ضبة ملجموع املبالغ التي يذكر املدعي اأين 

الئحة  من  ن�ضخة  الدائرة  �ضلمته  ذلك  بعد  دقتها  من  للتاأكد  مهلة  فاأطلب  ا�ضتلمتها 

الدعوى وطلبت منه اجلواب عنها وتف�ضيل البنود التي مل ينفذها املدعي من العقد 

املربم بينهما وتبيني املبالغ التي ا�ضتلمها من املدعي فا�ضتعد بذلك. ويف جل�ضة يوم 
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اأرفق  �ضفحات  ثالث  من  مكونة  مذكرة  عليه  املدعى  قدم  1430/12/27هـ  االثنني 

املدعي  ت�ضلم  املدعي  اأنها متثل رده على دعوى  مل�ضتندات ذكر  معها عددًا من �ضور 

ن�ضخة منها ثم �ضاألت الدائرة املدعى عليه عن املبالغ التي ا�ضتلمها من املدعي فقرر 

�ضاألته  ثم  اإدارية،  ر�ضوم  عن  عبارة  ريال  األف   )45( مبلغ  �ضوى  منه  ي�ضتلم  مل  باأنه 

الدائرة عن طبيعة ن�ضاطه التجاري الذي ن�ضاأت عالقته باملدعي من خالله فقرر باأنه 

ي�ضتقبل طلبات املن�ضاآت التجارية التي لها عقود مع الدولة ثم ينظر يف احتياجاتها من 

مواد واآليات ثم يقوم ب�ضرائها ثم بيعها على مقدم الطلبات باالآجل وبت�ضليم املدعي 

مذكرة املدعى عليه وطلب اجلواب منه عنها طلب مهلة لذلك، وطلبت منه الدائرة 

ح�ضر املبالغ التي �ضلمها للمدعى عليه مع م�ضتنداته يف ذات املذكرة ف�ضتعد بذلك. 

ويف جل�ضة يوم االثنني 1431/5/6هـ �ضاألت الدائرة طريف النزاع هل عينت املعدات 

الثقيلة وكذا احلديد الذي �ضمله عقد املرابحة؟ فقررا بقولهما: مل تعني واإمنا اأبرم 

العقد �ضراء باملرابحة ال�ضرعية بناًء على عر�ص االأ�ضعار فقط، ثم عقب املدعى عليه 

طبيعة  عن  عليه  املدعى  الدائرة  �ضاألت  ثم  واحلديد،  املعدات  مالك  يراجع  مل  باأنه 

قيمة  اإجمايل  من  باأنها  قرر  العقد  من  الثانية  املادة  يف  اإليه  امل�ضار  التمويل  ر�ضوم 

القيمة  من  تخ�ضم  املرابحة  بن�ضبة  وال  االإدارية  بالر�ضوم  لها عالقة  ولي�ص  املرابحة 

اليد  املدعي ك�ضفًا بخط  ثم قدم  الثاين،  الطرف  االإجمالية داللة على جدية ورغبة 

ح�ضابه  يف  دخلت  التي  واملبالغ  عليه  املدعى  موؤ�ض�ضة  ح�ضاب  يف  دخلت  التي  للمبالغ 

اخلا�ص ويبلغ جمموعها )183.000( ريال فطلب املدعى عليه مهلة للتاأكد منها ويف 
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جل�ضة يوم ال�ضبت 1431/5/17هـ قدم املدعى عليه مذكرة مكونة من �ضفحة واحدة 

اأرفق معها �ضور ثالث م�ضتندات ذكر فيها باأن املبالغ التي ح�ضرها املدعي يف اجلل�ضة 

ال�ضابقة والتي كتبت على ورقة بخط اليد ف�ضحيح ما ذكره من دخولها حل�ضابي اأو 

ح�ضاب موؤ�ض�ضة )...(، ثم عقب باأن هذه املبالغ غري م�ضرتدة مبوجب البند االأول من 

املادة الثانية من العقد ثم �ضاألته الدائرة عن االأعمال التي قام بها يف �ضبيل تنفيذ هذه 

االتفاقية فقرر باأنه عاين الب�ضائع املراد �ضراءها لدى كل من �ضركة )....( وموؤ�ض�ضة 

)....( و�ضركة )....( وتاأكد من مديونيات املدعي لدى �ضركة �ضمة اإ�ضافة اإىل زيارة 

موقع املدعي يف خمي�ص م�ضيط، ثم �ضاألت الدائرة املدعى عليه عن احلديد املذكور 

يف املادة االأوىل فقرر باأن املدعي مل يقدم عر�ضًا للحديد حني توقيع العقد، ثم �ضاألته 

الدائرة اأن امل�ضتندات التي قدمها يف هذه املذكرة تظهر اأن عرو�ص االأ�ضعار، كتبت 

بتاريخ متاأخر عن العقد فقرر باأنه حني توقيع العقد مل يكن هناك عرو�ص لالأ�ضعار 

وب�ضوؤال املدعي اجلواب عما ت�ضلمه من املدعى عليه وما ذكره يف هذه اجلل�ضة اأجاب: 

باأن العقد وقع من غري ذي �ضفة فهو باطل، فعقب املدعى عليه باأن كرت ابن املدعي 

املرفق �ضورته يف ملف الق�ضية يظهر اأنه نائب املدير العام يف موؤ�ض�ضة املدعي، فقرر 

املدعي باأن ابنه نائب املدير العام ال يخوله توقيع العقد، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما 

مبا �ضبق واأن قدماه ولي�ص لديهما ما يودان اإ�ضافته، ويف هذه اجلل�ضة ح�ضر املدعي 

هويته  ال�ضبط  يف  )....(املثبت  عليه/  املدعى  وكيل  وح�ضر  ح�ضوره  ال�ضابق  اأ�ضالة 

و�ضفته وفيها ح�ضر املدعي مطالبته باإلزام املدعى عليه بدفع املبالغ التي �ضلمها اإياه 
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والتي اأقر بها يف جل�ضة 1431/5/17هـ وقدرها )183.000( ريال، وقرر الطرفان 

اكتفاءهما مبا �ضبق وطلبا الف�ضل يف الق�ضية، وبناًء عليه قررت الدائرة احلكم يف 

الق�ضية ملا يلي من االأ�ضباب. 

مبا اأن املدعي يهدف من هذه الدعوى اإىل اإلزام املدعى عليه باأن يدفع له مبلغًا قدره 

ل�ضراء  املدعى عليه  اإىل  والتي دفعها  ريال.  األف  وثمانون  )183.000( مائة وثالثة 

معدات ثقيلة وحديد اإال اأن املدعى عليه مل يقم بتنفيذ العقد، ومبا اأن املدعى عليه 

اأقر با�ضتالم املبلغ املدعى به ودفع باأن املدعى عليه مل يقم باإكمال االأوراق املطلوبة 

منه واأن املبالغ التي ا�ضتلمها هي عبارة عن ر�ضوم اإدارية ور�ضوم متويل غري م�ضرتدة 

مبوجب البند الثالث من املادة االأوىل والبند االأول من املادة الثانية. 

وباطالع الدائرة على املادة االأوىل من العقد والتي ن�ضها: )يقوم الطرف االأول املدعى 

ال�ضرعية  باملرابحة   - املدعي   - الثاين  للطرف  ثقيلة  معدات   + حديد  ب�ضراء  عليه 

املدعى عليه  اأن  االأول(، ومبا  اإىل  الثاين  الطرف  املقدم من  االأ�ضعار  وح�ضب عر�ص 

ذكر باأنه ال يوجد عر�ص للحديد وعرو�ص املعدات الثقيلة الثالثة التي قدمها كانت 

بعد تاريخ العقد بل اإن منها ما ال يعد من املعدات كعر�ضي الكفرات من �ضركة )...(

اإىل  املمتد  واأجله  وقدره خم�ضة ماليني  الثمن  العقد حدد  اأن  ومبا   ،)...( وموؤ�ض�ضة 

على  العقد  توارد  فقد  املعدات،  و�ضفة  ونوع  احلديد  �ضفة  يبني  ومل  �ضنوات،  خم�ضة 
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اأ�ضحاه فا�ضدًا باجلهالة الواجب تنزيه  غري معني بالذات وال مو�ضوف يف الذمة ما 

عقود املعاو�ضات عنها، وكل بيع كان املعقود عليه فيه جمهواًل فهو غرر ويف احلديث 

ال�ضحيح "نهى ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم عن بيع الغرر". وحيث اإن العقد اإذا 

تبني ف�ضاده بطل ما بني عليه، وحيث اإن املدعى عليه ا�ضتلم ما اأقر به مبوجب عقد 

فا�ضد. 

باإلزام )....(�ضجل مدين رقم )....( �ضاحب )...(للتجارة  الدائرة  لذلك حكمت 

واال�ضتثمار باأن يدفع لـ )....(�ضاحب موؤ�ض�ضة )....(للمقاوالت �ضجل جتاري رقم 

وباهلل  ريال.  األف  وثمانون  وثالثة  مائة   )183.000( قدره  مبلغاً   )5855014749(

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�ضيةاالبتدائية 2/5853/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 158/د/جت/12 لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6749/ق لعام 1431هـ 
رقم حكم اال�ضتئناف 319/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/4/9هـ

عقد بيع - بيع �ضيارات - ادعاء اختالف قيمة التقدير -خمال�ضة -ت�ضوية مديونية-

تنازل -ادعاء االإكراه -اإبراء ذمة املتعاقد -اإقرار  - حجية االإقرار.

مطالبة املدعي احلكم با�ضتعادة املبالغ التي دفعها للمدعى عليها باأكرث مما ت�ضتحقه - 

تقدمي املدعى عليها خمال�ضة من املدعي مت�ضمنة اإقرار املدعي بتنازله عن الدعاوى 

اأي مطالبات - توقيع املدعي املخال�ضة داخل  اأقامها �ضدها واإبراء ذمتها من  التي 

ال�ضجن ال يعد اإكراهًا الأنه كان باإمكانه �ضداد كامل املبلغ واخلروج من ال�ضجن ومتابعة 

دعواه - قبوله خل�ضم املدعى عليها مبلغًا حمددًا واتفاقه معها على التخال�ص - اأثره: 

ذمة  برباءة  منه  اإقرار  مبثابة  تعد  املخال�ضة  الأن  املخال�ضة  عن  رجوعه  جواز  عدم 

 - االآدميني  بحقوق  متعلقًا  كان  اإذا  اإقراره  عن  املقر  رجوع  يجوز  وال  عليها،  املدعى 

موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى. 

حا�ضل وقائع الدعوى اأنه وردت اإىل املحكمة االإدارية مبحافظة جدة الئحة الدعوى 

املقدمة من املدعي مت�ضمنة طلب التعوي�ص عن اخل�ضائر التي حلقت به جراء عدم 
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تعاون املدعى عليها يف �ضيانة ال�ضيارات امل�ضتاأجرة وتوفري قطع الغيار الالزمة لذلك، 

فقيدت الدعوى ق�ضية بالرقم املبني مب�ضتهل احلكم، واأحيلت اإىل الدائرة التجارية 

الثالثني فبا�ضرت نظرها على النحو املبني بال�ضبط. وبجل�ضة ال�ضبت 1430/1/6هـ 

ح�ضر املدعي )...( املثبتة هويته بال�ضبط وح�ضر حل�ضوره املدعى عليه وكالة )....(

املثبتة هويته ووكالته بال�ضبط وذكر املدعي اأن اتفاقه مع املدعى عليها مل يكن مبوجب 

عقد واأن �ضراء ال�ضيارات حمل هذه الدعوى كان بناء على اتفاق با�ضتئجار ال�ضيارات 

وينتهي العقد بتمليك ال�ضيارات بعد م�ضي )24( �ضهرًا وعدد ال�ضيارات )32( �ضيارة 

من  ريال   )934.015( مبلغ  �ضدد  اأنه  فيها  ذكر  �ضفحتني  من  مكونة  مذكرة  وقدم 

قيمة ال�ضيارات ومل يتمكن من �ضداد املتبقي من قيمتها ب�ضبب تعطل ال�ضيارات فرتات 

طويلة يف مقر املدعى عليه دون ت�ضليح، واأن املدعى عليها قامت برفع دعوى �ضدي 

لدى وزارة التجارة و�ضدر بحقي حكم باإلزامي بدفع مبلغ )433.644( ريال مع اأن 

املدعى عليها ا�ضتلمت ال�ضيارات وت�ضرفت فيها بالبيع وحملتني قيمة التاأمني عليها 

وهم ال ي�ضتحقون هذا املبلغ وطلب اإمهاله لتقدمي امل�ضتندات. فعقب املدعى عليه وكالة 

باأنه مل يت�ضلم الئحة الدعوى اإال بجل�ضة اليوم ويطلب اإمهاله لتقدمي جوابه يف اجلل�ضة 

املقبلة. وبجل�ضة االأحد 1430/4/2هـ ح�ضر املدعي وكالة )....(املثبتة هويته ووكالته 

بال�ضبط وتبني عدم ح�ضور املدعى عليه، ثم �ضدر قرار معايل رئي�ص ديوان املظامل 

باإنهاء العمل بالدائرة التجارية الثالثني ومتت اإحالة الق�ضية اإىل هذه الدائرة فبا�ضرت 

نظرها على النحو املبني يف �ضبوط الق�ضية.  وبجل�ضة االأحد 1430/5/29هـ ح�ضر 
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اأو من ميثلها  ال�ضابق تعريفه وتبني عدم ح�ضور املدعى عليها  اأ�ضالة )...(  املدعي 

�ضرعًا وذكر املدعي باأنه مت اإبالغ وكيل املدعى عليها )....(مبوعد هذه اجلل�ضة وقدم 

توقيعه على خطاب التبليغ وطلب حتديد جل�ضة اأخرى واإعطاءه تبليغ لل�ضركة املدعى 

عليها عن طريق عمدة حي ال�ضالمة. وبجل�ضة االأحد 1430/7/12هـ ح�ضر املدعي 

اأ�ضالة وح�ضر حل�ضوره املدعى عليه وكالة )....(وب�ضوؤال املدعي عن دعواه ذكر باأنه 

بع�ص  لهم  وتبقى  بالتمليك  املنتهي  باالإيجار  عليها  املدعى  من  �ضيارات  ب�ضراء  قام 

املبالغ فقامت املدعى عليها ب�ضحب )17( �ضيارة علمًا باأن ذلك مت االتفاق مع املدعى 

عليها على اأ�ضا�ص اأن تثمن تلك ال�ضيارات وتخ�ضم من املبلغ املتبقي للمدعى عليها اإال 

اأن املدعى عليها تقدمت بكمبياالت املوقعة بيني وبينهم وح�ضلت على حكم من وزارة 

التجارة مببلغ اأربع مائة واثنان وثالثني األف ريال ومت �ضداد ذلك املبلغ اأثناء وجودي 

يف ال�ضجن وطلب اإلزام املدعى عليه بخ�ضم قيمة )17( �ضيارة من املبلغ امل�ضلم لهم 

اأو اإعادة تلك ال�ضيارات وب�ضوؤال املدعى عليه وكالة اجلواب ذكر اأن ملبلغ الذي ذكره 

مت  فقد  ذكرها  التي  ال�ضيارات  عن  واأما  التجارة،  وزارة  من  حكم  به  �ضدر  املدعي 

خ�ضمها من مطالبة املدعي، واأما املبلغ املتبقي ال�ضادر به حكم من وزارة التجارة 

بعد خ�ضم قيمة تلك ال�ضيارات وقدم مذكرة من �ضفحتني اأ�ضار فيها اإىل االتفاقية 

الدعوى وغريها  تنازل عن هذه  قد  املدعي  اأن  بها  املبني  املوؤرخة يف 1430/4/9هـ 

من الدعاوى مبوجب هذه االتفاقية و�ضداد مبلغ اأربع مائة األف ريال بعد اأن تنازلت 

املدعى عليها عن مبلغ ثالثة وثالثني األف ريال ت�ضلم املدعي ن�ضخة منها طلب اأجاًل 
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لالطالع والرد. وبجل�ضة االثنني 1430/10/16هـ قدم املدعي مذكرة من �ضفحتني 

مرفق بها ع�ضر م�ضتندات كرر فيها ذات الطلبات الواردة باملذكرة ال�ضابقة واأرفق بها 

�ضورة م�ضتند ذكر اأنه يفيد وجود اإكراه بحق اأجربه على توقيع املخال�ضة مع املدعى 

عليها واأرفق �ضور عدد من اخلطابات املوجهة منه للمدعى عليها للمطالبة بخ�ضم 

اأنها تفيد  امل�ضتندات ذكر  واأرفق �ضور عدد من  املباعة من املطالبة  ال�ضيارات  قيمة 

بح�ضول التاأمني على ال�ضيارات حمل الدعوى، وت�ضلم املدعى عليه وكالة ن�ضخة منها 

وباطالعه عليها قرر اكتفاءه مبا �ضبق، ثم جرى �ضوؤاله عما ذكره املدعي من طعنه 

بتقدير ال�ضيارات التي �ضحبت منه والتثمني الذي مت عن طريق معار�ص ال�ضيارات وما 

يثبت �ضداد قيمة التاأمني فذكر باأن امللفات موجودة لدى ال�ضركة وقد تنازل املدعي 

عن هذه الدعوى وفق ما جاء باالتفاقية املربمة بني الطرفني بتاريخ 1430/4/9هـ 

املرفق �ضورة منها مبلف الق�ضية فعقب املدعي باأن ذلك االتفاق كان من اأجل خروجي 

من ال�ضجن بعد �ضدور حكم وزارة التجارة بقيمة الكمبياالت املوقعة بيني وبني املدعى 

عليها مببلغ اأربعة مائة واثنني وثالثني األف ريال علمًا اأن هذه الدعوى �ضابقة ل�ضدور 

حكم وزارة التجارة. وبجل�ضة الثالثاء 1431/1/12هـ ذكر املدعي اأ�ضالة اأن ال�ضركة 

املدعى عليها ا�ضتلمت منه قيمة ال�ضيارات امل�ضرتاة منها رغم قيامها قبل ذلك ب�ضحب 

ال�ضيارات ومل تعدها يل بعد �ضدادي لكامل قيمة تلك ال�ضيارات رغم اأن االتفاق مع 

املدعى عليها ين�ص على خ�ضم قيمة ال�ضيارات بعد تقديرها من �ضيخ املعار�ص من 

اإجمايل املطالبة امل�ضتحقة لهم يف ذمتي ومل تلتزم املدعى عليها بذلك االتفاق، فعقب 
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املدعى عليه وكالة باأن ما ذكره املدعي غري �ضحيح بل مت االتفاق مع املدعي �ضلحًا 

بعد  موكلتي  لدى  املدعي  ح�ضاب  ت�ضفية  ميثل  ريال  األف  مائة  اأربع  مبلغ  ي�ضدد  باأن 

خ�ضم قيمة ال�ضيارات واأكد على ما ورد يف اتفاقية ت�ضوية النزاع بني طريف الدعوى 

املوقعة من املدعي التي ت�ضمنت التزام املدعي بالتنازل عن الدعاوى املرفوعة �ضد 

موكلتي واأكتفي مبا �ضبق يل تقدميه واأطلب احلكم برد الدعوى وطلبت الدائرة من 

اجلل�ضة  الإح�ضاره يف  اإمهاله  فطلب  اليوم  بجل�ضة  ذكره  ما  على  بينته  تقدمي  املدعي 

وبجل�ضة  بينته.  الإح�ضار  االأخرية  املهلة  هي  هذه  باأن  اأ�ضالة  املدعي  فاأفهمت  املقبلة 

االثنني 1431/3/8هـ وب�ضوؤال املدعي عما ا�ضتمهل من اأجله يف اجلل�ضة املا�ضية قدم 

مذكرة غري مفهر�ضة وال مرقمة وال منظمة فطلبت منه الدائرة تنظيمها وفهر�ضتها 

االثنني  وبجل�ضة  بذلك.  فا�ضتعد  وكالة  عليه  للمدعى  منها  ن�ضخة  واإح�ضار  وترقيمها 

من  عدد  �ضور  بها  اأرفق  �ضفحات  ثالث  من  مذكرة  املدعي  قدم  1431/4/20هـ 

امل�ضتندات ذكر اأن حا�ضلها يظهر اأن املدعى عليها ا�ضتلمت مبلغًا قدره �ضبعة و�ضتون 

له  تعد  لكونها مل  باالإ�ضافة  ت�ضتحقه  زيادة عما  ريااًل  وت�ضعة وثالثون  و�ضبعمائة  األفًا 

قيمة �ضبعة ع�ضر �ضيارة متت اإعادتها اإليها وطلب يف ختام مذكرته اإلزام املدعى عليها 

�ضبعة  لقيمة  باالإ�ضافة  ريال  وثالثني  وت�ضعة  و�ضبعمائة  األفًا  و�ضتني  �ضبعة  مبلغ  بدفع 

اأنه ال جديد  ع�ضر �ضيارة زود املدعى عليه وكالة بن�ضخة منها وباطالعه عليها ذكر 

فيها ي�ضتدعي الرد ومتم�ضك باملخال�ضة املربمة مع املدعي وطلب الف�ضل يف الق�ضية 

كما قرر املدعي اكتفاءه مبا �ضبق له تقدميه وطلب الف�ضل يف الدعوى. وبجل�ضة االثنني 
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ال�ضابقة  تقدميه يف اجلل�ضات  لهم  �ضبق  االكتفاء مبا  االأطراف  قرر  1431/6/24هـ 

وطلبوا البت يف الدعوى فقررت الدائرة حجز الق�ضية للحكم بجل�ضة 1431/6/29هـ، 

وفيها كرر الطرفان االكتفاء وطلبا البت يف الدعوى. 

املطالبة  يف  تتمثل  دعواه  اأن  1430/7/12هـ  االأحد  جل�ضة  يف  قرر  املدعي  اأن  ومبا 

باملبالغ التي دفعها للمدعى عليها باأكرث مما ت�ضتحقه واأكد على ذلك يف جل�ضة االثنني 

1430/4/20هـ، ومبا اأن املدعي مل يقدم ما يفيد عدم �ضحة تقدير قيمة ال�ضيارات 

التي مت بيعها من قبل املدعى عليها، ومبا اأن املدعي قام بالتوقيع على اتفاقية املخال�ضة 

املربمة بينه وبني املدعى عليها املوؤرخة يف 1430/4/9هـ املت�ضمنة االتفاق على ت�ضوية 

مديونية املدعي ل�ضالح املدعى عليها مببلغ )400.000( ريال واإقرار املدعي بتنازله 

اأي مطالبات،  واإبراء ذمتها من  التي رفعها املدعي �ضد املدعى عليها  عن الدعاوى 

التوقيع على  اأكرهته على  اأن املدعى عليها  به املدعي من  ينال من ذلك ما دفع  وال 

املخال�ضة؛ الأن امل�ضتند الذي ذكر اأنه يفيد بح�ضول االإكراه يف حقه غاية ما يدل عليه 

هو ح�ضول التوقيع داخل ال�ضجن وهذا ال يعد اإكراهًا الأنه كان باإمكان املدعي �ضداد 

كامل املبلغ واخلروج من ال�ضجن ومتابعة دعواه اإال اأنه قبل بخ�ضم املدعى عليها ملبلغ 

)33.644( ريال واتفق معها على املخال�ضة فال يقبل رجوعه عنها. ومبا اأ، املدعي 

اأقر برباءة ذمة املدعى عليها من اأي مطالبة وتنازل عن الدعاوى التي اأقامها �ضد 
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اإقراره الأن الفقهاء ن�ضوا على عدم قبول رجوع  املدعى عليها فال يقبل رجوعه عن 

املقر عن اإقراره اإذا كان متعلقًا بحقوق االآدميني، وبه تق�ضي،،

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�ضيةاالبتدائية 7/1105/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 27/د/جت/ف/57 لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6959/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 335/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/4/15هـ

عقد بيع - بيع �ضاعات - اإقرار - بيع الت�ضريف -توكيل -ت�ضرفات الوكيل -حدود 

الوكالة-داللة الن�س -داللة العرف-�ضروط اإعمال العرف.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة ال�ضاعات التي ا�ضرتتها ومل 

ت�ضدد قيمتها - اإقرار املدعى عليه ب�ضحة مبلغ املطالبة ودفعه بحقوق له نا�ضئة عن 

من  حقوقه  بح�ضم  ومطالبته  املدعية  وكيل  مع  مربمة  �ضلح  واتفاقية  االأ�ضلي  العقد 

مبلغ املطالبة - الن�ص يف االتفاقية املربمة بني وكيل املدعية واملدعى عليها على اأن 

الب�ضاعة املتبقية على الت�ضريف دون م�ضا�ص  بالعقد االأ�ضلي يعد تقييدًا للعقد وبيانًا 

له - الن�ص يف االتفاقية على اأحقية املدعى عليها يف خ�ضم )20%( على الب�ضاعة 

املباعة - عدم �ضحة دفع املدعي باإعمال العقد فقط دون االتفاقية بحجة اأنه مل ياأذن 

لوكيله يف اإبرامها الأن الن�ص يف الوكالة على حق املطالبة وال�ضلح واإنهاء االإجراءات 

واال�ضتالم والت�ضليم فيما يتعلق مببلغ املطالبة ومل تخول الوكيل اإبرام اتفاق ال�ضلح 

دفع  الوكالة - عدم �ضحة  �ضريان  االتفاقية يف زمن  ثبوت عقد   - عليها  املدعى  مع 

املدعية باأن الوكيل ت�ضرف على خالف مق�ضودها الأن اآثار الوكالة تن�ضرف للموكل 

وله حق الرجوع على وكيله اإن ثبت اأنه اأخل مبق�ضوده وال �ضاأن للمدعى عليها بذلك 
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من  عليه  يرتتب  وما  الت�ضريف  على  البيع  �ضرط  و�ضحة  االتفاقية،  �ضحة  اأثره:   -

التزام املدعية با�ضرتجاع ما تبقى من ب�ضاعة، واإعطاء املدعى عليها ن�ضبة اخل�ضم 

الواردة بها - عدم �ضحة دفع املدعية باأن العرف جرى على عدم ت�ضليم العمالء العلب 

واالأكيا�ص والو�ضائل الدعائية؛ الأن الفقهاء و�ضعوا �ضرطًا للعرف العتبار �ضحته، منها 

اأال يعار�ص ن�ضًا بخالفه الأن داللة العرف اأ�ضعف من داللة الن�ص - ثبوت الن�ص يف 

العقد االأ�ضلي املربم بني الطرفني على التزام الطرف االأول )املدعية( مبد الطرف 

الن�ص  اإطالق هذا  �ضاعة -  لكل  بعلبة وكارت �ضمان وكي�ص  الثاين )املدعى عليها( 

وباأن  التجاري،  بالعرف  املدعية  دفع  اأثره: عدم �ضحة   - نوع  اأو  ب�ضعر  تقييده  وعدم 

اأن  العلب واالأكيا�ص تكون فقط لل�ضاعات التي تزيد عن ثمانني ريااًل �ضيما وقد ثبت 

معظم ال�ضاعات التي مل متنح املدعى عليها علبًا لها تزيد عن هذا املبلغ - ثبوت اأن 

قيمة هذه االأكيا�ص والعلب التي ت�ضتحقها املدعى عليها تفوق على اأقل تقدير لها مبلغ 

دعوى املدعية - اأثر ذلك: رد الدعوى. 

تتح�ضل وقائع الدعوى اأنه بتاريخ 1430/11/6هـ وردت اإىل املحكمة االإدارية مبدينة 

رقم  اجلن�ضية،  �ضعودي  املدعية/)....(،  وكيل  من  املقدمة  الدعوى  الئحة  بريدة 

1430/3/24هـ،  وتاريخ   )25769( رقم  الوكالة  مبوجب   ،)....( املدين  ال�ضجل 

باأن  اإلزام املدعى عليها  بالريا�ص، مت�ضمنة طلب  الثانية  العدل  ال�ضادرة من كتابة 
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تدفع ملوكلته مبلغًا قدره ت�ضعة ع�ضر األفًا و�ضبعمائة وخم�ضة وخم�ضون ريال )19.755( 

الدعوى  فقيدت  قيمتها.  ت�ضدد  ومل  عليها  املدعى  على  بيعها  مت  �ضاعات  قيمة  ميثل 

ق�ضية بالرقم املبني مب�ضتهل احلكم واأحيلت اإىل هذه الدائرة فبا�ضرت نظرها على 

املدعية/ عن  وكياًل  ح�ضر  1431/1/5هـ،  الثالثاء  وبجل�ضة  بال�ضبط،  املبني  النحو 

رقم  الوكالة  )....(مبوجب  رقم  املدين  ال�ضجل  مبوجب  اجلن�ضية،  �ضعودي   ،)....(

تبني  وقد  الثانية.  الريا�ص  كتابة عدل  ال�ضادرة من  وتاريخ 1431/1/2هـ،   )183(

ال�ضخ�ص  اأبلغ  قد  باأنه  وكالة  املدعي  وقد ذكر  املدعى عليها،  عدم ح�ضور من ميثل 

خطاب  ا�ضتالم  رف�ص  اأنه  وهو/)....(اإال  املوؤ�ض�ضة،  با�ضم  معهم  يتعامل  كان  الذي 

التبليغ. هذا وقد راأت الدائرة تبليغ املدعى عليه عن طريق ال�ضرطة. ويف جل�ضة االثنني 

1431/2/10هـ، تبني عدم ح�ضور من ميثل املدعى عليها، وقد ذكر املدعي وكالًة اأنه 

الق�ضم  مدير  فذكر  عليه  املدعى  تبلغ  عن  و�ضاألهم  الوظيفي  مرجعه  اإىل  ذهب  قد 

االبتدائي اأنه قد و�ضلهم خطاب االإبالغ مبوعد اجلل�ضة وقد تبلغ به اإال اأنه لي�ص من 

عادتهم الرد على مثل هذه اخلطابات، هذا وقد راأت الدائرة تبليغ املدعى عليه عن 

طريق ال�ضرطة، ويف جل�ضة االثنني 1431/3/22هـ، ح�ضر عن املدعى عليها )....(، 

�ضعودي اجلن�ضية، مبوجب ال�ضجل املدين رقم )....(، وجرى �ضوؤال وكيل املدعية عن 

الدعوى  الئحة  ورد يف  عما  تخرج  ال  موكلتي  دعوى  اإن  قائاًل:  فاأجاب  موكلته  دعوى 

املرفقة باأوراق الق�ضية والتي تطالب فيها موكلتي باإلزام املدعى عليها باأن تدفع لها 

مبلغًا قدره ت�ضعة ع�ضر األفًا و�ضبعمائة وخم�ضة وخم�ضون ريال )19.755( ميثل قيمة 
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�ضاعات مت بيعها على املدعى عليها ومل ت�ضدد قيمتها، هذه دعوى موكلتي. وبعر�ص 

اأن املبلغ الذي تطالب به املدعية �ضحيح  ذلك على احلا�ضر عن املدعى عليها ذكر 

وثابت يف ذمة موؤ�ض�ضتنا اإال اأن العقد قد ت�ضمن التزام املدعية بت�ضليم املدعى عليها 

علب ال�ضاعات واأكيا�ضها ومل تلتزم بذلك، باالإ�ضافة اإىل ال�ضلح الذي مت مع )....( 

االأخذ يف  مع  بيعها  التي مت  ال�ضاعات  قيمة  من  على ح�ضم )%20(  فيه  ن�ص  والذي 

االعتبار ال�ضاعات التي مل يتم بيعها وهي مبا يقارب مبلغًا قدره اأربعة ع�ضر األفًا و�ضتة 

وخم�ضون ريال )14.056(، هذا وقد طلب احلا�ضر عن املدعى عليها اإمهاله لتقدمي 

رده التف�ضيلي على الدعوى، كما طلبت منه الدائرة تقدمي وكالة تخوله حق املرافعة، 

ويف جل�ضة االأربعاء 1431/4/29هـ، قدم وكيل املدعى عليها مذكرة من ثالث �ضفحات 

املدعية  ت�ضتحق على  اأن موكلته  اإىل  فيها  انتهى  املدعية  رده على دعوى  فيها  اأو�ضح 

�ضلم  وقد   )5.528( ريااًل  وع�ضرون  وثمانية  وخم�ضمائة  اآالف  خم�ضة  قدره  مبلغًا 

للمدعي وكالًة �ضورًة من مذكرة املدعى عليها وباطالعه عليها طلب اإمهاله للرد، ويف 

جل�ضة ال�ضبت 1431/5/17هـ قدم وكيل املدعية مذكرة تت�ضمن ثالث �ضفحات اأرفق 

واأرفق  للمدعى عليها،  العام  االإجمايل  فيها احل�ضاب  اأخرى بني  بها ثالث �ضفحات 

وك�ضوفات  وم�ضادقات  فواتري  عن  عبارة  م�ضتندًا  واأربعني  خم�ضة  ال�ضفحات  بتلك 

ح�ضاب تف�ضيلية وعقود للتعامل اجلاري مع املدعى عليها، واأكد املدعي وكالًة على اأن 

بتاريخ  الأنها  وذلك  �ضرعية؛  غري  ال�ضابق  املدعية  وكيل  من  املوقعة  االتفاقية 

بتاريخ  �ضادرة  عليه  املدعى  من  املقدمة  الوكالة  اأن  حني  يف  1430/6/29هـ 
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1431/4/1هـ اأي بعد االتفاقية بع�ضرة اأ�ضهر، وبذلك فاإننا نوؤكد على عدم �ضحة هذه 

اأنه مل  االتفاقية؛ )....(ت�ضرف من دون علم املوؤ�ض�ضة فتعاقد مع املدعى عليها مع 

تكن له �ضفة ر�ضمية حني التعاقد، ولذا فاإن ال�ضحيح هو اال�ضتناد على امل�ضادقة على 

التي  امل�ضادقة  باأن  وكالًة  املدعى عليه  ال�ضادرة يف 2009/5/19م، فعقب  الر�ضيد 

قام بالتوقيع عليها بنف�ضه كانت بنف�ص التاريخ الذي جرى فيه التوقيع على االتفاقية 

مع )....(؛ حيث اإن امل�ضادقة مت التوقيع عليها بتاريخ 1430/6/27هـ واالتفاقية مت 

التوقيع عليها يف 1430/6/29هـ، فكيف يحتجون بامل�ضادقة والفواتري حمل النزاع 

ويرتكون االتفاقية؟ بل يحتجون بها، وقد كان لدي وكالة �ضفهية من الوالد لالإ�ضراف 

على املوؤ�ض�ضة، كما اأنه قد وكلني وكالًة ر�ضميًة من كتابة العدل يف عام 1425هـ تقريبًا 

جل�ضة  ويف  القادمة،  اجلل�ضة  يف  اأح�ضرها  و�ضوف  تعديلها  مت  وقد  املوؤ�ض�ضة،  الإدارة 

ال�ضبت 1431/6/22هـ، قدم املدعى عليه وكالًة �ضورًة من الوكالة التي ُطلبت منه يف 

اإن  اجلل�ضة ال�ضابقة، ثم طلب ر�ضد بيانه حلقيقة النزاع بحروفه يف ال�ضبط فقال: 

حقيقة النزاع تت�ضح بالنظر يف عقد التعامل واالتفاقية التي جرت بيني كوكيل ملوؤ�ض�ضة 

ترتب  التي  ال�ضلح  اتفاقية  بينت  حيث   ،)....( املدعية  املوؤ�ض�ضة  وكيل  وبني  والدي 

اأن املدعية تطالب موكلتي مببلغ  امل�ضتحقة يف ذمة موؤ�ض�ضة موكلي  �ضداد املديونيات 

مهمني:  اأمرين  على  ون�ضت  فاتورتني،  قيمة  اإجمايل  عن  عبارة  ريال   )28.755(

ي�ضتحق  بيعها  يتم  التي  الب�ضاعة  اأن  والثاين:  الت�ضريف،  الب�ضاعة حتت  اأن  االأول/ 

موكلي خ�ضمًا عليها قدره ع�ضرون باملائة وقد مت بيع ب�ضاعة بقيمة ت�ضعة اآالف ريال 
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فيكون اخل�ضم عند ذلك مبلغ األف وثمامنائة ريال، وملا م�ضى على ذلك االتفاق ما 

يقارب ثالثة اأ�ضهر مت ت�ضليم مبلغ ت�ضعة اآالف ريال املذكور اآنفًا للمدعية فاأ�ضبح املبلغ 

جرد  مت  كما  الدعوى،  هذه  يف  املطالبة  حمل  املبلغ  وهو  ريال،   )19.755( املطلوب 

الب�ضاعة املتبقية فتبني اأن قيمتها تبلغ )14.056( ريال، حيث جردها وكيل املدعية 

اأن يح�ضرها اإىل الريا�ص فرف�ص، وذلك  )....( وتاأكد منها فعليًا وطلب من موكله 

التجاري املربم  التعامل  اإىل عقد  بالنظر  االآخر:  االأمر  اتفاقيته معي،  بحجة بطالن 

هناك  اأن  جند  1428/5/9هـ  بتاريخ  بيننا  املربم  العقد  وكذلك   )....( وبني  بيننا 

اأمرين: االأول/اأن الطرف الثاين - وهو موكلي - يلتزم بت�ضليم الطرف االأول الب�ضاعة 

يف حالة عدم بيعها �ضليمة، والثاين/اأن للطرف االأول - وهو املدعية - احلق يف �ضحب 

كل الب�ضاعة التي مت تنزيلها للطرف الثاين - وهو موكلي - يف اأي وقت متى راأى اأن 

الطرف الثاين - وهو موكلي - عاجزًا عن ت�ضريف الب�ضاعة، ثم عقب املدعي وكالًة 

اأن  دون  1425/3/17هـ  املوافق  2004/5/6م  يف  الطرفني  بني  التعامل  بداأ  قد  باأنه 

يكون هناك اأي عقد اأو اتفاقية للتعامل بني الطرفني بل كان العمل يتم بالتوقيع على 

الفاتورة ثم ت�ضديد قيمتها على دفعات حتى تاريخ 2007/5/26م املوافق 1428/5/9هـ 

حيث مت توقيع اأول عقد جتاري على الت�ضريف بني الطرفني وهو املرفق �ضورته بالئحة 

الدعوى، وقد كانت مديونية املدعى عليه يف ذلك اليوم )56.000( ريال ومت توزيعها 

املن�ضو�ص عليه يف  �ضهريًا وهو  ريال  اآالف  اأربعة  مبلغ  �ضداد  يعادل  �ضيكات مبا  على 

ال�ضيكات،  بناًء على  الر�ضيد كاماًل  العقد املرفق لكم، ومت ت�ضفية  الثالث من  البند 
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ومرفق �ضور تلك ال�ضيكات البالغة )13( �ضيكًا، حيث مت ت�ضفية مديونية املدعى عليها 

حني مت ا�ضتالم اآخر �ضيك منها بتاريخ 1429/3/9هـ وبرقم )69(، وقد بداأ التعامل 

الت�ضريف يف 1428/5/9هـ بح�ضاب رقم )8022( ومت  البيع حتت  التجاري بنظام 

ريال،   )12.905( مبلغ  الت�ضريف  من  االآن  واملتبقي  الت�ضريف  من  دفعات  ت�ضديد 

وذلك من اإجمايل الفواتري الثالثة ذوات االأرقام )685 و686 و687( وجمموع مبالغها 

)33.110( ريال مت ت�ضديد جزء منها فتبقى مبلغ )12.905( ريال املذكور، باالإ�ضافة 

اإىل ذلك هناك مبلغ )6.850( ريال يف ح�ضاب العميل رقم )8050( وهذا احل�ضاب 

فمبلغ  اجلديد،  العقد  يف  يدخل  ومل  االأول  للح�ضاب  تابع  الأنه  الت�ضريف  على  لي�ص 

اأ�ضبح )12.905( ريال، واملتبقي  بالت�ضريف  البيع  الناجت عن طريق عقد  املطالبة 

من الب�ضاعة يف املحل لدى املدعى عليها تبلغ قيمته )2.815( ريال من واقع اأوراق 

العميل نف�ضه، هذا هو جميع ما يتعلق بالب�ضائع امل�ضرتاة بطريق الت�ضريف، هذا ما 

لدي بخ�ضو�ص املبلغ حمل املطالبة ودخوله يف الت�ضريف من عدمه، اأما فيما يتعلق 

مبو�ضوع االتفاقية التي اأجراها )....( مع احلا�ضر يف هذه اجلل�ضة وكياًل عن املدعى 

عليها فاإننا نطالب باإلغائها نهائيًا؛ الأن وكيل املدعى عليها حني التوقيع على االتفاقية 

مل تكن وكالته تخوله حق ال�ضلح بل كانت تخت�ص باالإ�ضراف ونحوه ح�ضبما هو ظاهر 

جل�ضة  ويف  الدعوى،  مللف  اإ�ضافتها  طلب  واحدة  ورقًة  املدعية  وكيل  قدم  وقد  منها، 

ال�ضبت 1431/6/29هـ، طلب املدعى عليه وكالًة توجيه ال�ضوؤال اإىل املدعي وكالًة حول 

حتت  اأحدهما  عليه  للمدعى  ح�ضابني  هناك  اأن  من  ال�ضابقة  اجلل�ضة  يف  اأثري  ما 
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الت�ضريف واالآخر لي�ص كذلك فقال: هل الب�ضاعة امل�ضرتاة حتت الت�ضريف؟ فذكر 

املدعي وكالًة اأنه لي�ص كل احل�ضابات حتت الت�ضريف واأن التي حتت الت�ضريف هي 

على  تعترب  االأخرى  الفواتري  بينما   )687  -  686  -  685( االأرقام  ذوات  الفواتري 

على  اأنها  عليها  مدون  فاتورة  كل  اأن  اإىل  ا�ضتنادًا  الت�ضريف  على  ولي�ضت  احل�ضاب 

احل�ضاب بينما التي تعد حتت الت�ضريف دون عليها عبارة )على الت�ضريف( وجميع 

الفواتري مت اإرفاقها يف ملف الدعوى، ثم عقب املدعى عليه وكالًة باأن العقد وا�ضح واأن 

جمموع بنوده تت�ضمن اأنه يف حال عجز ال�ضخ�ص عن ت�ضريف الب�ضاعة فاإن للطرف 

االأول احلق يف �ضحب الب�ضاعة من الطرف الثاين كما يف البند ال�ضاد�ص من العقد 

للطرف  ت�ضليمها  يتم  الب�ضاعة  بيع  اأنه يف حالة عدم  الرابع  للبند  وا�ضتنادًا  املربم، 

االأول �ضليمة، كما اأن االتفاقية املوقعة مع وكيل املدعية تو�ضح ذلك، ثم طلبت الدائرة 

من املدعى عليه وكالًة تقدمي جرد لكامل الب�ضاعة املتبقية لديه مما يذكر اأنها حتت 

الت�ضريف، كما طلبت منه تقدمي امل�ضتندات املثبتة للعلب واالأكيا�ص والو�ضائل الدعائية 

التي مل يتم ا�ضتالمها من قبله، ويف جل�ضة ال�ضبت 1431/7/7هـ، تبني عدم ح�ضور 

املدعى عليه اأو من ميثله �ضرعًا، وقد طلب املدعي وكالًة احلكم له غيابيًا بناًء على ما 

املدعى  من  واملختومتني  املوقعتني  امل�ضادقتني  ورقتي  تتمثل يف  م�ضتندات  من  قدمه 

عليه بتاريخ 1430/6/27هـ واللتان تثبتان اأنه مدين للمدعية مببلغ ت�ضعة ع�ضر األفًا 

و�ضبعمائة وخم�ضة وخم�ضون ريااًل )19.755(. ونظرًا لتخلف املدعى عليه ومن ميثله 

اأ�ضدرت الدائرة حكمها الغيابي رقم )11/دجت/57 لعام 1431هـ( القا�ضي باإلزام 
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)....( للمدعية/موؤ�ض�ضة  تدفع  ل�ضاحبها/)....(اأن   )...( عليه/موؤ�ض�ضة  املدعى 

التجارية مبلغًا وقدره ت�ضعة ع�ضر األفًا و�ضبعمائة وخم�ضة وخم�ضون ريااًل )19.755(، 

وبناًء عليه  اإليه،  امل�ضار  الغيابي  ثم تقدم املدعى عليه وكالًة باعرتا�ضه على احلكم 

جرى حتديد جل�ضة ال�ضبت 1431/9/11هـ للنظر فيه، وفيها ح�ضر/)....(، بالوكالة 

على  الدائرة  واطلعت  عليها،  املدعى  عن  وكياًل   ،)....( ح�ضر  كما  املدعية،  عن 

االعرتا�ص املقدم من املدعى عليه وكالًة على احلكم الغيابي رقم )11/دجت/57 لعام 

باحلكم  وكالًة  عليه  املدعى  تبليغ  وحيث جرى  الدائرة  وال�ضادر من هذه  1431هـ( 

بتاريخ  عليه  اعرتا�ضه  وقدم  1431/7/22هـ  بتاريخ  االعرتا�ص  حمل  الغيابي 

1431/8/2هـ فاإن هذا االعرتا�ص مقبواًل �ضكاًل؛ لتقدميه خالل املدة النظامية وقد 

انتهى املدعى عليه وكالًة يف الئحة اعرتا�ضه اإىل اأن دعوى املدعي غري �ضحيحة، واأن 

هناك جرد لكامل الب�ضاعة املتبقية لديه وكذلك هناك م�ضتندات تثبت اأحقيته بالعلب 

يطالب  والتي  بها  تزويده  يتم  ومل  املدعية  من  �ضراوؤها  مت  التي  لل�ضاعات  واالأكيا�ص 

باإعطائه قيمتها اأو خ�ضمها من املديونية، وجميع ذلك �ضيقدمه للدائرة، كما اأكد على 

اأن هناك �ضاعات مل يتم تركيب بطاريات فيها قام بتجهيزها لعر�ضها على الدائرة 

من اأجل النظر يف اإلزام املدعي باإح�ضار بطاريات لها، وذكر اأن هناك ظروفًا �ضحية 

اأملت بزوجته حالت دون ح�ضوره يف اجلل�ضة ال�ضابقة، واأكد على اأنه قام باإبالغ مندوب 

مبيعات املدعية الذي يرافق املدعي وكالًة بذلك، وا�ضتغرب عدم قيام املدعي وكالًة اأو 

مندوب مبيعات املدعية باإخبار الدائرة بذلك، كما تطرق اإىل مناق�ضة اأ�ضباب احلكم 
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الغيابي فذكر اأن ت�ضبيب الدائرة )باإقرار املدعى عليه وكالًة باأن املبلغ الذي تطالب به 

املدعية �ضحيح وثابت يف ذمة موؤ�ض�ضة موكلته(، فاإنه يق�ضد اأن قيمة الفواتري ثابتة وال 

ميكن اإنكارها ولكن وفق االتفاق املربم مع وكيل املدعية )....(، باأن ما يتم بيعه يكون 

ثابتًا يف ذمة موكلي اأما ما مل يتم بيعه فاإنه يعاد اإىل �ضاحب املوؤ�ض�ضة/ )....(، وبهذا 

ال يكون اإجمايل قيمة الفواتري ثابت يف ذمة موكلي علمًا اأنني �ضاأح�ضر جميع االأوراق 

املثبتة لقيمة الب�ضائع املتبقية والتي ينبغي اأن ُتعاد وقيمتها تبلغ اأربعة ع�ضر األفًا و�ضتة 

وخم�ضني ريال )14.056(، وطلب اإعادة النظر يف احلكم الغيابي وفتح املرافعة من 

جديد، ثم قدم املدعى عليه وكالًة ما وعد بتقدميه يف جل�ضة 1431/6/29هـ من جرد 

لكامل الب�ضاعة املتبقية وكذلك جميع امل�ضتندات املثبتة للعلب وقيمة االأكيا�ص امل�ضرتاة 

هذه  على  الدائرة  اطلعت  وقد  لها  بطاريات  تركيب  يتم  مل  التي  ال�ضاعات  وجميع 

امل�ضتندات واالأوراق وعر�ضتها على وكيل املدعية، بدءًا باالأوراق املتعلقة باالأكيا�ص التي 

مل يتم منحها من املدعية للمدعى عليها حيث اإن هناك )2256( �ضاعة مل يتم ت�ضليم 

اأكيا�ص معها وقد ذكر املدعى عليها وكالًة اأن �ضعر الكي�ص يبلغ )1.87( ريال فيكون 

جمموع املبلغ امل�ضتحق ملوكلته على املدعية ومل يتم خ�ضمه اأربعة اآالف ومائتان وثمانية 

ع�ضر ريااًل )4.218(، وذلك ا�ضتنادًا اإىل ما قدمه املدعى عليه وكالًة اأي�ضًا من �ضور 

املدعي  على  ذلك  وبعر�ص  بال�ضاعات،  اخلا�ضة  االأكيا�ص  �ضراء  قيمة  تو�ضح  �ضيكات 

وكالًة ذكر اأنه قد اأجاب عن ذلك يف البند ثالثًا من مذكرته املقدمة بجل�ضة يوم ال�ضبت 

للدعاية  ولكنها  باالأكيا�ص  ملزمة  غري  املوؤ�ض�ضة  اإن  فيها:  قال  والتي  1431/5/17هـ 
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هذه  �ضمن  ومن  املحل  با�ضم  اأكيا�ص  بعمل  تقوم  املحالت  جميع  باأن  العلم  مع  فقط 

املحالت )...( م�ضتداًل بالفواتري التي قدمها للدائرة يف جل�ضة �ضابقة تت�ضمن قيام 

عدد من املوؤ�ض�ضات التي تتعامل معها املدعية ب�ضدادهم املبالغ امل�ضتحقة يف ذمتهم 

مقابل ال�ضاعات التي مت �ضراوؤها دون الن�ص على ت�ضليم اأكيا�ص، اأو االلتزام بها من 

اأنه عرف متبع بني املدعية وعمالئها  اأو ت�ضليم ثمنها، وهذا يدل على  قبل املدعية، 

ومن �ضمنهم املدعى عليها، كما اطلعت الدائرة على ما قدمه املدعى عليه وكالًة من 

�ضور امل�ضتندات واالأوراق املتعلقة بالعلب التي مل يتم منحها من املدعية للمدعى عليها 

حيث اإن هناك )1159( �ضاعة مل يتم ت�ضليم علب لها وقد ذكر املدعى عليه وكالًة اأن 

متو�ضط �ضعر العلبة يف ال�ضوق يبلغ )4.50( ريال فيكون جمموع املبلغ امل�ضتحق له على 

املدعية ومل يتم خ�ضمه خم�ضة اآالف ومائتان وخم�ضة ع�ضر ريااًل )5.215( وبعر�ص 

ذلك على املدعي وكالًة ذكر اأنه قد اأجاب عن ذلك يف البند ثانيًا من مذكرته املقدمة 

بجل�ضة يوم ال�ضبت 1431/5/17هـ والتي قال فيها: اإن ال�ضاعات التي ال تزيد قيمتها 

عن ثمانني ريااًل لي�ص لها علب، وهذا هو العرف املتبع لدى ال�ضركات، وبع�ص ال�ضركات 

التي نتعامل معها ت�ضل قيمة ال�ضاعة فيها اإىل مائة وخم�ضني ريااًل )150( وال يوجد 

لها علب، وجميع العمالء ياأخذ منها على هذا االأ�ضا�ص، حيث اإنهم ال ياأخذون علب 

اأن  العلب من غرينا، كما  ال�ضاعات حتى ثمانني ريااًل )80( بل يقومون ب�ضراء  على 

هناك فاتورة تت�ضمن �ضراء املدعى عليه عدد مائة و�ضتة وثالثني �ضاعة من نوع توباز 

ريااًل  و�ضتني  وثالثمائة  األف  جمموعها  يبلغ  الواحدة  لل�ضاعة  رياالت  ع�ضرة  بقيمة 
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الواحدة  ال�ضاعة  قيمة  خمتلف  برقم  توباز  نوع  من  �ضاعة  وت�ضعني  واأربع   ،)1360(

ع�ضرة رياالت يبلغ جمموعها ت�ضعمائة واأربعني ريااًل )940( فهل من املعقول اأن مننحه 

علبًا لهذه ال�ضاعات تعادل قيمة العلبة الواحدة ن�ضف قيمة ال�ضاعة؟ هذا م�ضتحيل! 

كما اطلعت الدائرة على الفاتورة التي قدمها املدعى عليه وكالًة واملتعلقة ب�ضراء مائتني 

وثالثني �ضاعة ا�ضتلمها بدون بطاريات، وحيث اإن قيمة البطارية تبلغ خم�ضة رياالت 

األف ومائة وخم�ضون ريااًل )1.150(،  فيكون جمموع املبلغ امل�ضتحق له على املدعية 

وبعر�ص ذلك على املدعي وكالًة، ذكر اأنه قد اأجاب عن ذلك يف البند رقم )5( من 

مذكرته املقدمة بجل�ضة يوم ال�ضبت 1431/5/17هـ والتي قال فيها: اإن املدعى عليه 

وكالًة يحتج بفاتورة تت�ضمن �ضراءه عدد مائة و�ضتة وثالثني �ضاعًة من نوع توباز بقيمة 

ع�ضرة رياالت لل�ضاعة الواحدة يبلغ جمموعها األف وثالثمائة و�ضتني ريااًل )1360(، 

واأربع وت�ضعني �ضاعة من نوع توباز برقم خمتلف قيمة ال�ضاعة الواحدة ع�ضرة رياالت 

اأن مننحه بطاريات  واأربعني ريااًل )940(، فهل من املعقول  يبلغ جمموعها ت�ضعمائة 

لهذه ال�ضاعات تبلغ قيمة البطارية الواحدة خم�ضة رياالت بتقدير املدعى عليه وكالًة 

وهذا يعادل ن�ضف قيمة ال�ضاعة؟! هذا اأمر غري معقول! ال �ضيما واأن هناك بطاريات 

عليه  املدعى  يقول  كما  رياالت  بخم�ضة  تكون  اأن  يلزم  وال  للحبة  هللة  ع�ضرين  بقيمة 

وكالًة، وهل من املعقول اأن يقوم املدعى عليه وكالًة با�ضتالم الب�ضاعة يف 2005/6/7م 

ويطالب ببطاريات واأكيا�ص وعلب يف عام 2010م اأي بعد مرور خم�ص �ضنوات علمًا باأن 

املدعى عليه يقوم بالتوقيع على م�ضادقة �ضنوية باأنه ال ُيطالب املوؤ�ض�ضة باأي �ضيء كما 
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العقد ومل ين�ص عليها يف االتفاقية، مما يعني عدم  البطاريات غري م�ضمنة يف  اأن 

اإجابته  اأو بقيمتها، ثم طلب املدعى عليه وكالًة �ضماع  التزام موكلتي )املدعية( بها 

على كالم املدعي وكالًة فقال: اأواًل: بالن�ضبة لالأكيا�ص والعلب وما ذكره املدعي وكالًة 

من اأن العرف جرى بني الطرفني على اأن االأكيا�ص والعلب ال متنح اإال لل�ضاعات ب�ضعر 

ال�ضابق بني الطرفني  ثمانني ريااًل فما فوق فهذا ينايف ما مت االتفاق عليه يف العقد 

)علبة،  �ضاعة  لكل  الثاين  الطرف  االأول مبد  الطرف  يلتزم  )اأن  على:  ين�ص  والذي 

وكرت �ضمان، وكي�ص( ويكون �ضمان ال�ضاعة كما هو مو�ضح بالفاتورة التي تنزل بها 

الب�ضاعة زائدًا الو�ضائل الدعائية املتاحة للطرف االأول( وهذا الن�ص مطلق ومل يقيد 

تزيد  ال  التي  ال�ضاعات  اأن  من  وكالًة  املدعي  ذكره  ما  �ضحيح  فغري  بنوع،  وال  ب�ضعر 

الفواتري  على  باالطالع  اأنه  كما  علب،  اأو  اأكيا�ص  لها  لي�ص  ريال  ثمانني  عن  قيمتها 

املقدمة مني بجل�ضة اليوم يتبني اأن معظم ال�ضاعات التي مت �ضراوؤها من املدعية ومل 

�ضرورة  يعني  ريال مما  الثمانني  على  قيمتها  تزيد  معها  علبًا  اأو  اأكيا�ضًا  منحي  يتم 

ثم  املدعية،  وكيل  تناق�ص  على  يدل  وهذا  واالأكيا�ص،  العلب  تلك  بت�ضليمي  التزامه 

اأ�ضاف املدعى عليه وكالًة باأن العقد يلزم الطرف االأول بت�ضليم ال�ضاعات �ضليمًة دون 

عيوب، وهذا يقت�ضي تركيب بطاريات فيها من قبل املدعية. فعقب املدعي وكالًة باأنه 

من املعروف اأن باعة ال�ضاعات ال يركبون البطاريات اإال عند �ضراء الزبون لل�ضاعة، 

البطارية  تف�ضد  وقد  بيعها  حتى  ال�ضاعة  يف  البطارية  ببقاء  يقبل  عليه  املدعى  فهل 

بذلك؟! ثم قال املدعى عليه وكالًة: اإن ما ذكره املدعي وكالًة من تاأخري يف املطالبة 
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مبا ذكرت فال�ضبب يف ذلك يعود اإىل تاأخر الت�ضفية النهائية بني ال�ضركتني وكونها مل 

ترث اإال هذه االأيام، ثم اطلعت الدائرة املدعي وكالًة على ما قدمه املدعى عليه وكالًة 

من جرد لل�ضاعات الرجيع والتي ت�ضمنت اتفاقية الطرفني االأخرية على ا�ضتعادتها 

كامل  جرد  على  املدعية  وكيل  الدائرة  اطلعت  اليوم  جل�ضة  ويف  املدعية،  قبل  من 

وعر�ضت  ريااًل،  وخم�ضني  و�ضتة  األفًا  ع�ضر  اأربعة  قيمتها  والبالغة  املتبقية،  الب�ضاعة 

ذلك  رف�ص  قد  املوؤ�ض�ضة  �ضاحب  موكله  اأن  فذكر  عليه،  املدعى  من  ا�ضتالمها  عليه 

ا�ضتالم  على  اأ�ضر  وقد  الب�ضاعة،  اإرجاع  على عدم  ين�ص  الذي  العقد  اإىل  ا�ضتنادًا 

قيمتها بال�ضعر الذي مت بيعها به عليه كما هو مو�ضح بالفواتري، وقد اأكد املدعى عليه 

االأكيا�ص  وقيمة  العلب،  قيمة  يف  بحقه  يطالب  يزال  ال  اأنه  على  ذلك  مقابل  وكالًة 

ثم  لها،  بطاريات  تركيب  يتم  التي مل  ال�ضاعات  البطاريات جلميع  وقيمة  امل�ضرتاة، 

العقد، مما  االتفاق عليه يف  تلغي ما مت  امل�ضادقة  ورقة  اأن  اإىل  وكالًة  املدعي  اأ�ضار 

يطالب به املدعى عليه وكالًة، ال �ضيما وورقة امل�ضادقة موقعة من املدعى عليه وكالًة 

يف نف�ص اليوم الذي وقعت فيه اتفاقية الغريب، فرد املدعى عليه وكالًة باأن هذا قد 

متت مناق�ضته وال مينع من القول باأن ورقة امل�ضادقة كانت الإثبات املديونية فقط دون 

اإلغاء للعقد االأول واتفاقية )....(خم�ض�ضة له، ال �ضيما والذي قام باإعطائي ورقة 

امل�ضادقة واالتفاقية للتوقيع عليها هو وكيل املدعية )....( نف�ضه، وقد ذكر املدعى 

واالأكيا�ص  العلب  بقيمة  مطالبته  بخ�ضو�ص  حق  من  له  تبقى  ما  اأن  وكالة  عليه 

بينهما  ما  اإنهاء  مقابل  يجعلها  الأنه  له؛  مطالبتهم  ثمن  عن  تزيد  التي  والبطاريات 
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ب�ضرط اأن تتم املخال�ضة بينهما، واإال فله احلق برفع دعوى م�ضتقلة باملتبقي يف حال 

لي�ص  اأنه  ذكرا  تقدميه،  يطلبان  عما  الطرفني  الدائرة  وب�ضوؤال  املنازعة،  ا�ضتمرار 

لديهما ما يودان اإ�ضافته. 

األفًا  حيث اإن املدعي وكالًة يطالب باإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ قدره ت�ضعة ع�ضر 

و�ضبعمائة وخم�ضة وخم�ضون ريااًل )19.755( ميثل قيمة �ضاعات مت بيعها على املدعى 

عليها ومل ت�ضدد قيمتها، م�ضت�ضهدًا ل�ضحة دعواه بعقد البيع والتعامل التجاري الذي 

عليها  املدعى  من  واملختومتني  املوقعتني  و  امل�ضادقة  ورقتي  مع  عليه  املدعى  مع  مت 

األفًا  ع�ضر  ت�ضعة  مببلغ  للمدعية  مدينة  اأنها  تثبتان  واللتان  1430/6/27هـ  بتاريخ 

و�ضبعمائة وخم�ضة وخم�ضون ريااًل )19.755(، وقد اأقر املدعى عليه وكالًة يف جل�ضة 

ذمة  يف  وثابت  �ضحيح  املدعية  به  تطالب  الذي  املبلغ  باأن  1431/3/22هـ  االثنني 

موؤ�ض�ضة موكله اإال اأن هناك مبالغ وحقوق اأخرى ثابتة ملوكلته على املدعية ال بد من 

اإ�ضقاطها من املبلغ حمل املطالبة، حيث بني للدائرة اأنه يف تاريخ 1430/6/27هـ مت 

رقم  بالوكالة  املدعية/)....(  املوؤ�ض�ضة  ووكيل  وكالًة  عليه  املدعى  بني  اتفاقية  توقيع 

اأثناء  الثانية  الريا�ص  عدل  كتابة  من  ال�ضادرة  1430/3/24هـ  وتاريخ   )25769(

متابعة وكيل املدعية مل�ضتحقاتها ورغبته يف اإنهاء احل�ضابات حيث ت�ضمنت االتفاقية 

و�ضع اآلية ل�ضداد قيمة ما تبقى من ب�ضائع، حيث جاء فيها: )مت االتفاق بني الطرف 
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االأول/)....(، الوكيل ال�ضرعي عن موؤ�ض�ضة )....(، والطرف الثاين/موؤ�ض�ضة )...( 

لل�ضاعات، على اأن يتم ت�ضديد الب�ضاعة التي مت ا�ضتالمها من الطرف االأول، والبالغة 

ثمانية وع�ضرون األفًا و�ضبعمائة وخم�ضة وخم�ضون ريااًل )28.755(، وهي ب�ضاعة مت 

بيعه من  ب�ضداد ما مت  الثاين  يلتزم الطرف  اأواًل:  يلي:  الت�ضريف، كما  اإنزالها على 

الب�ضاعة التي مت ا�ضتالمها، وهي على الت�ضريف، بطريقة االأق�ضام ال�ضهرية، بواقع 

ثالثة اآالف ريال، ثانيًا: يح�ضل الطرف الثاين على ن�ضبة خ�ضم على الب�ضاعة املباعة 

االتفاقية  وبعد هذه  عليه(،  االتفاق  ما مت  باملائة )20%(، هذا  بع�ضرين  تقدر  فقط 

يف  عليها  املن�ضو�ص  املتبقية  ال�ضاعات  هذه  من  جمموعة  ببيع  عليها  املدعى  قامت 

�ضيكات  ثالثة  بت�ضليم  عليها  املدعى  قامت  وقد  ريال،  اآالف  ت�ضعة  مببلغ  االتفاقية، 

بقيمة ت�ضعة اآالف ريال �ضدادًا لقيمة ال�ضاعات املباعة، وقد مت ا�ضتالمها من املدعية 

كما اأقر بذلك وكيلها، لذلك مت تنزيلها من املبلغ االأ�ضلي حتى و�ضل اإىل املبلغ حمل 

ريااًل  وخم�ضون  وخم�ضة  و�ضبعمائة  األفًا  ع�ضر  ت�ضعة  وهو  الدعوى  هذه  يف  املطالبة 

)19.755(، وحينما عجزت املدعى عليها عن ت�ضريف باقي الب�ضاعة وفق االتفاق 

املربم اأخربت املدعية بذلك واأنها �ضتقوم باإرجاع الب�ضاعة املتبقية، لذلك مت جردها 

من قبل املدعى عليه وكالًة بح�ضور املدعي وكالًة/)...(، وقد اأثبت املدعى عليه وكالًة 

بامل�ضتندات والفواتري اأن قيمة هذا الرجيع تبلغ اأربعة ع�ضر األفًا و�ضتة وخم�ضني ريااًل 

)14.056(، اإال اأن �ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعية رف�ص ا�ضتالم الب�ضاعة املتبقية م�ضتندًا 

اإىل عدم وجود اتفاق بينه وبني املدعى عليها يت�ضمن البيع بالت�ضريف، واملدعي لي�ص 
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بني  املربم  التجاري  التعامل  اإن عقد  قيمته، حيث  الرجيع وخ�ضم  رف�ص  له حق يف 

الطرفني بتاريخ 1428/5/9هـ وبرقم: )م م ع خ/2007/5/25( ن�ص على اأمرين: 

االأول/اأن الطرف الثاين - وهو املدعى عليه - يلتزم بت�ضليم الطرف االأول الب�ضاعة 

يف حالة عدم بيعها �ضليمة، والثاين/اأن للطرف االأول - وهو املدعية - احلق يف �ضحب 

كل الب�ضاعة التي مت تنزيلها للطرف الثاين يف اأي وقت متى راأى اأن الطرف الثاين 

عاجزًا عن ت�ضريف الب�ضاعة، كما اأن دفع املدعي وكالًة ال ينال من االتفاقية الثابتة 

االأ�ضلي  للعقد  وتقييدًا  بيانًا  تعد  التي  عليها  املدعى  املدعية/)....(ووكيل  وكيل  بني 

م�ضا�ص  دون  الت�ضريف  املتبقية على  الب�ضاعة  اأن  الن�ص على  ت�ضمنت  بينهما حيث 

بالعقد االأ�ضلي، وال ي�ضح طعن املدعي وكالًة فيها بزعمه اأن �ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعية 

اأعطته حق املطالبة باملبالغ املالية  ياأذن )....(وكيله ال�ضابق بعدها، الأن الوكالة  مل 

وال�ضلح عليها اأمام اأي جهة واأي حمكمة واإنهاء كافة االإجراءات املتعلقة بذلك، وله 

األفًا  وع�ضرون  ثمانية  باملطالبة مببلغ  يتعلق  فيما  والت�ضليم وغري ذلك  اال�ضتالم  حق 

و�ضبعمائة وخم�ضة وخم�ضون ريااًل )28.755( امل�ضتحق على املدعى عليها، واالتفاقية 

التي ي�ضتند اإليها املدعى عليه وكالًة متت يف زمن �ضريان توكيل املدعية )....(، وال 

ا�ضتح�ضله )....( من املدعى  الذي  املبلغ  با�ضتالم  اأدل على ذلك من قيام املدعية 

اأمام الدائرة،  عليه بل وا�ضتمرار )....(وكياًل حتى قيامه برفع هذه الدعوى املاثلة 

وحينما اكت�ضف �ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعية اأن االتفاقية التي اأجراها وكيله )...( �ضتوؤول 

اجلل�ضات  بقية  املرافعة يف  توىل  الذي  وكيله  نفى  مق�ضوده  يحقق  ال  ما  اإىل  بدعواه 
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توكيل �ضاحب املوؤ�ض�ضة لـ)...(، كما اأن ما ذكره املدعي وكالًة من اأن قيام املدعى عليه 

�ضليمة بحجة كونه غري وكيل �ضرعي  االتفاقية يجعلها غري  تلك  بالتوقيع على  وكالًة 

للمدعى عليها يف ذلك الوقت الأن وكالته موؤرخة يف 1431/4/1هـ، فغري م�ضلم، وذلك 

الأمور، منها: اأن املدعى عليها وكالًة هو املت�ضرف يف املوؤ�ض�ضة املدعى عليها واإن كانت 

با�ضم والده، وال اأدل على ذلك من قبول املدعية نف�ضها بت�ضرف املدعى عليه وكالًة 

عن والده ور�ضى والده بذلك بداية من اأول عقد مت توقيعه بني الطرفني فجميع العقود 

وامل�ضادقات وال�ضيكات موقعة من قبل املدعى عليه وكالًة، وكذلك فاإن املدعى عليه 

)....(قد وكل ابنه املدعى عليه وكالًة احلا�ضر الإدارة �ضوؤون املوؤ�ض�ضة بوكالة �ضادرة 

من كتابة عدل بريدة الثانية برقم )20606( وتاريخ 1426/7/2هـ مرفقة بالق�ضية، 

وهي �ضابقة لعقد االتفاقية حمل النقا�ص، وما توكيل �ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعى عليها 

البنه يف املرافعة واملخا�ضمة واملدافعة يف هذه الدعوى اإال دليل على ر�ضاه مبا ت�ضمنه 

اأن وكيل  اأما ما دفع به املدعي وكالًة من  اآثاره،  ذلك االتفاق مما يرتب عليه جميع 

مواجهة  يف  اأثر  له  لي�ص  فهذا  املوؤ�ض�ضة  �ضاحب  يرغب  ما  بخالف  ت�ضرف  املدعية 

املدعى عليها الأن ت�ضرفات الوكيل تن�ضرف اإىل املوكل فاإذا ت�ضرف بخالف مق�ضود 

املوكل رجع املوكل على وكيله لت�ضمينه دون اإخالل بحقوق الغري، وبذلك فاإن املدعية 

ال بد اأن تلتزم با�ضرتجاع ما تبقى من ب�ضاعة واإعطاء املدعى عليها اخل�ضم النقدي 

اإن الثابت هو قيام املدعى عليها ببيع ب�ضاعة  على ما مت بيعه بعد االتفاقية، وحيث 

باملائة،  ع�ضرون  هو  امل�ضتحق  النقدي  واخل�ضم   ،)9.000( ريال  اآالف  ت�ضعة  بقيمة 
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ريال  وثمامنائة  األف  جمموعه  يبلغ  نقديًا  خ�ضمًا  عليها  املدعى  ت�ضتحق  فبالتايل 

)1.800(، فاإذا قمنا بخ�ضم قيمة الب�ضائع املتبقية لدى املدعى عليها والبالغة اأربعة 

ع�ضر األفًا و�ضتة وخم�ضني ريال )14.056( باالإ�ضافة اإىل اخل�ضم النقدي البالغ األفًا 

وثمامنائة ريال )1.800( من املبلغ حمل املطالبة تبقى ثالثة اآالف وثمامنائة وت�ضعة 

وت�ضعون ريااًل )3.899(، وحيث اإن املدعى عليه وكالًة له حقوق على املدعية متبقية 

يف ذمتها مل تلتزم بها وهي ت�ضليم علب واأكيا�ص لل�ضاعات امل�ضرتاة من قبلها، حيث اإن 

عدد ال�ضاعات التي مل ت�ضلم لها علب )929( �ضاعة، وعدد ال�ضاعات التي مل ت�ضلم لها 

اأكيا�ص )2284( �ضاعة، ح�ضبما هو مثبت يف االأوراق ووافقه عليه املدعي وكالًة كما هو 

بتاريخ  الطرفني  بني  املربم  التجاري  العقد  ن�ص  وقد  اجلل�ضات،  من  عدد  يف  مبني 

1428/5/9هـ برقم )م م ع خ/2007/5/25( على ما يلي: )يلتزم الطرف االأول مبد 

الطرف الثاين لكل �ضاعة )علبة، وكرت �ضمان، وكي�ص(، ويكون �ضمان ال�ضاعة كما 

هو مو�ضح بالفاتورة التي تنزل بها الب�ضاعة زائدًا الو�ضائل الدعائية املتاحة للطرف 

االأول(، وهذا الن�ص مطلق ومل يقيد ب�ضعر وال بنوع، وال ينال من ذلك ما ذكره املدعي 

وكالًة من اأن ال�ضاعات التي ال تزيد قيمتها عن ثمانني ريال لي�ص لها اأكيا�ص اأو علب، 

معظم  اأن  يتبني  وكالًة  عليه  املدعى  من  املقدمة  الفواتري  على  االطالع  مبجرد  الأنه 

ال�ضاعات التي مل يتم منحه اأكيا�ضًا اأو علبًا معها تزيد قيمتها على الثمانني ريال، كما 

اأنه ال ينال من ذلك ما دفع به املدعي وكالًة من اأن العرف اقت�ضى عدم ت�ضليم العمالء 

اأو االأكيا�ص والو�ضائل الدعائية، فقد و�ضع فقهاء ال�ضريعة االإ�ضالمية �ضروطًا  العلب 
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للعرف يجب توافرها فيه لكي يكون �ضحيحًا معتربًا تبنى عليه االأحكام، منها: اأن ال 

يعار�ص العرف التجاري ن�ص بخالفه، في�ضرتط يف العرف التجاري اأال يوجد ت�ضريح 

من املتعاقدين بخالف م�ضمونه، فاإذا �ضرح املتعاقدان بخالف ما جرى عليه العرف 

التجاري فاإنه يعمل مبا اتفقا عليه وال عربة بالعرف التجاري؛ وذلك الأن اللجوء اإىل 

العرف اإمنا يكون عند عدم الن�ص، وانعدام ما يفيد غر�ص املتعاقدين �ضراحة، فاإذا 

عرف املق�ضود �ضراحة فال حاجة للعرف، وذلك الأن داللة العرف اأ�ضعف من داللة 

للداللة يف مقابلة  "ال عربة  اأنه:  موؤداها  قاعدة  يقررون  الفقهاء  ولهذا جند  الن�ص، 

علم  فاإذا  املتعاقدين،  غر�ص  على  الداللة  به  ق�ضد  اإمنا  والعرف  اأ.هـ.،  الت�ضريح" 

واالأكيا�ص من  العلب  باأن  املتعاقدان  وقد �ضرح  للعرف.  احتياج  الغر�ص �ضراحة فال 

احلقوق املقررة للم�ضرتي والتي ال تتوقف على �ضروط، فال عربة عند ذلك بالعرف 

ال�ضاعات التي مل ت�ضلم لها علب وهي  الذي رمبا جرى بينهم، وحني النظر يف عدد 

التي مل  ال�ضاعات  اآالف ريال، وعدد  اأربعة  )929( �ضاعة، وتبلغ قيمتها ما يزيد عن 

ت�ضلم بها اأكيا�ص )2284( �ضاعة، وتبلغ قيمتها ما يزيد عن ثالثة اآالف ريال، وذلك 

�ضعر  لبيان  وكالة  عليه  املدعى  من  املقدمة  بامل�ضتندات  مو�ضح  هو  كما  تقدير  كاأقل 

اأن  جند  االأ�ضعار  اأقل  بافرتا�ص  لقيمتها  ح�ضابي  وباإجراء  واالأكيا�ص،  العلب  �ضراءه 

قيمتها تتجاوز املبلغ املتبقي للمدعية وهو ثالثة اآالف وثمامنائة وت�ضعة وت�ضعون ريااًل 

مو�ضوع  بحث  دون  هذا  كل  النقدي،  واخل�ضم  الرجيع  قيمة  اإنزال  بعد   )3.899(

مطالبة املدعى عليه وكالًة بقيمة البطاريات وتركيبها يف ال�ضاعات، حيث تبني اأن ما 
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ُتبحث  والتي مل  الثابتة  االأ�ضياء  هذه  اأقيام  من  العقد  عليه مبوجب  املدعى  ت�ضتحقه 

بكثري املبلغ حمل دعوى املدعية، وحيث قرر املدعى عليه وكالًة تنازله عن هذه احلقوق 

وترك تقديرها ب�ضرط اإنهاء النزاع، اأ�ضبح املتيقن لدى الدائرة هو ا�ضتغراق حقوق 

املدعى عليها ملا تطالب به املدعية، واأنه لي�ص للمدعية حق يف املطالبة بقيمة الب�ضاعة 

املتبقية، واإمنا لها احلق يف ا�ضتالمها فقط، االأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل رد 

واإلزام املدعى عليها برد  التي مل ُت�ضرف،  واإفهامها بقبول الب�ضاعة  دعوى املدعية 

الب�ضاعة التي مل يتم ت�ضريفها للمدعية. 

لذلك حكمت الدائرة اأواًل: رد الدعوى املقامة من املدعي/موؤ�ض�ضة )....(التجارية، 

عليها  املدعى  اإلزام  ثانياً:  )...(ل�ضاحبها/)....(.  عليها/موؤ�ض�ضة  املدعى  �ضد 

مبني  هو  ملا  لديه؛  املتبقية  الرجيع  الب�ضاعة  )...(ل�ضاحبها/)....(برد  موؤ�ض�ضة 

اآله و�ضحبه  التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى  باالأ�ضباب. وباهلل 

اأجمعني. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضيةاالبتدائية 7/334/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 12/د/جت/7 لعام 1432هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2009/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 348/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/4/17هـ

يف  التاأخر  حال  االأق�ضاط  جميع  حلول  �ضيارات-اإقرار-ا�ضرتاط  بيع   - بيع  عقد 

ال�ضداد- �ضبهة الربا-خمالفة مقت�ضى العقد - ر�ضا املتعاقدين بال�ضرط الباطل ال 

يجعله �ضحيحاً-حكم غيابي-اإ�ضالح حكم غيابي.

قيمة  ميثل  ريااًل   ).....( مبلغ  ب�ضداد  عليها  املدعى  باإلزام  احلكم  املدعية  مطالبة 

عن  عليها  املدعى  بتاأخر  كلها  اأجلها  حللول  عليها  املتبقية  ال�ضيارات  اأق�ضاط  جميع 

اإ�ضرار  فيه  للعقد  طبقًا  االأق�ضاط  كامل  بحلول  املطالبة   - متتاليني  ق�ضطني  �ضداد 

باملدعى عليها الأنه يرتب اأعباًء مالية دفعًة واحدة كان االأ�ضل تاأجيلها وال�ضرر مرفوع 

�ضرعًا، وحلول جميع املوؤجل مع الزيادة فيه اأكل للمال بالباطل وفيه �ضبهة الربا الأنه 

فائدًة  املدين  تاأخر  من  الدائن  في�ضتفيد  بالتاأجيل  امل�ضتحقة  زيادته  مع  للمال  اأخذ 

- حلول  للربا  م�ضابهًا  فيغدو  االأ�ضلي  التاأجيل  على  املرتتبة  الزيادة  مالية هي حلول 

املبالغ املوؤجلة بكاملها دفعًة واحدة عند تاأخر املدين يف ت�ضديد اأحد االأق�ضاط �ضرط 

ر�ضا   - الزيادة  به  ا�ضتحقت  الذي  التاأجيل  وهو  العقد  مقت�ضى  وينايف  �ضحيح  غري 

الباطل ال يجعله �ضحيحًا - موؤدى ذلك: رف�ص مطالبة املدعية  بال�ضرط  املتعاقدين 

بقيمة جميع االأق�ضاط، واحلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد ما حل فقط منها دون ما 

�ضواه، واإلزامها بدفع االأق�ضاط املتبقية للمدعية يف اأجلها. 
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تتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية باأن )....( بالوكالة عن موؤ�ض�ضة )....( التجارية مبوجب 

الوكالة رقم )8732( وتاريخ 1431/2/22هـ ال�ضادرة من كتابة العدل الثانية بربيدة 

قد تقدم للمحكمة االإدارية بربيدة بالئحة دعوى طالب فيها باإلزام املدعى عليها/ 

موؤ�ض�ضة )....( لتاأجري ال�ضيارات باأن تدفع ملوكلته مبلغًا قدره �ضتمائة وت�ضعة ع�ضر األفًا 

و�ضبعمائة وثمانية وع�ضرون ريال )619.728( ميثل ما تبقى لديها من قيمة �ضيارات 

الدائرة  اإىل  الق�ضية  وباإحالة  قيمتها،  �ضداد  ت�ضتكمل  ومل  باالأق�ضاط  عليها  بيعها  مت 

 ،)....( املدعية/  وكيل  وفيها ح�ضر  االأحد 1431/7/8هـ  نظرها يف جل�ضة  با�ضرت 

حامل ال�ضجل املدين رقم )....( مبوجب �ضك الوكالة ال�ضادر من كتابة عدل بريدة 

املدعى  ميثل  من  ح�ضور  عدم  وتبني  1431/2/19هـ  وتاريخ   )8363( برقم  الثانية 

عليها رغم تبلغها وذلك مبوجب امتناعها عن ا�ضتالم منوذج اإثبات التبليغ رقم )96( 

بتاريخ 1431/5/21هـ ب�ضهادة كل من/)....( و)....(، هذا وقد طلب وكيل املدعية 

النظر يف الدعوى غيابيًا وب�ضوؤاله عن دعواه اأجاب قائاًل: اإن دعوى موكلتي ال تخرج 

عما ورد يف الئحة الدعوى املوؤرخة يف 1431/5/14هـ والتي تطالب فيها باإلزام املدعى 

عليها/موؤ�ض�ضة )....( لتاأجري ال�ضيارات باأن تدفع ملوكلته مبلغًا قدره �ضتمائة وت�ضعة 

من  لديها  تبقى  ما  ميثل   )619.728( ريال  وع�ضرون  وثمانية  و�ضبعمائة  األفًا  ع�ضر 

قيمة �ضيارات مت بيعها عليها باالأق�ضاط ومل ت�ضتكمل �ضداد قيمتها، وب�ضوؤاله عن بينته 
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يف ذلك قدم للدائرة اأ�ضل عقد البيع رقم )2506( وتاريخ 1429/9/13هـ وقد متت 

مطابقته على ال�ضورة املوجودة يف ملف الق�ضية واأعيد االأ�ضل لوكيل املدعية. فقررت 

رقم )100/د/ الغيابي  الدائرة حكمها  اأ�ضدرت  ثم  للمداولة،  اجلل�ضة  رفع  الدائرة 

جت/33 لعام 1431هـ( املت�ضمن اإلزام املدعى عليه/)....( �ضاحب موؤ�ض�ضة )....( 

ل�ضاحبها/)....(  التجارية   )....( للمدعية/موؤ�ض�ضة  يدفع  باأن  ال�ضيارات  لتاأجري 

مبلغًا قدره �ضتمائة وت�ضعة ع�ضر األفًا و�ضبعمائة وثمانية وع�ضرون ريال )619.728(، 

ثم تقدم املدعى عليه باعرتا�ص على هذا احلكم، وحددت الدائرة لنظر هذه الق�ضية 

املقدم  االعرتا�ص  على  الدائرة  اطلعت  وفيها  1431/10/11هـ  االثنني  يوم  جل�ضة 

وحيث  1431هـ(  لعام  )100/د/جت/33  رقم  الغيابي  احلكم  على  عليه  املدعى  من 

بتاريخ  عليه  باعرتا�ضه  تقدم  ثم  1431/8/9هـ  بتاريخ  عليه  للمدعى  تبليغه  جرى 

1431/8/23هـ ولذا فاإنه مقبول �ضكاًل، وقد ذكر اأن املدعية ت�ضتحق املبلغ املدعى به 

دون زيادة الأن اأخذ الزيادة مع حلول املبلغ فيه اإ�ضرار واأكل الأموال النا�ص بالباطل، 

وباطالعه  عليه  املدعى  اعرتا�ص  من  �ضورة   )....( املدعية  وكيل  ت�ضليم  جرى  وقد 

عليه طلب اإمهاله بالرد، ويف جل�ضة االأحد 1431/11/16هـ قدم وكيل املدعية )....( 

مذكرة من �ضفحة واحدة اأو�ضح فيها رده على اعرتا�ص املدعى عليه وانتهى فيها اإىل 

طلب امل�ضادقة على احلكم الغيابي واإلزام املدعى عليها ب�ضداد ما ثبت بذمته ا�ضتنادًا 

للبند التا�ضع من العقد املوقع بينهما واملت�ضمن حلول كامل االأق�ضاط املتبقية من مبلغ 

للمدعى  �ضلم  وقد  متتاليني،  �ضداد ق�ضطني  املدعى عليها عن  تاأخر  التعاقد يف حال 
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عليه �ضورة مما �ضلم للدائرة وباطالعه عليها طلب اإمهاله يف الرد. ويف جل�ضة هذا 

اليوم الثالثاء 1432/1/29هـ جرى �ضوؤال املدعى عليه عن رده على املذكرة املقدمة 

لذا  الرد  ي�ضتوجب  لي�ص فيها جديد  اأنه  ال�ضابقة فذكر  من وكيل املدعية يف اجلل�ضة 

فاإين اكتفي مبا مت تقدميه وبذا ختم طرفا الدعوى اأقوالهما فيها. 

بناء على الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�ضية، وحيث اإن وكيل املدعية 

ملوكلته  تدفع  باأن  ال�ضيارات  لتاأجري   )....( موؤ�ض�ضة  عليها/  املدعى  باإلزام  يطالب 

مبلغًا قدره �ضتمائة وت�ضعة ع�ضر األفًا و�ضبعمائة وثمانية وع�ضرون ريال )619.728( 

ميثل ما تبقى لديها من قيمة �ضيارات مت بيعها عليها باالأق�ضاط ومل ت�ضتكمل �ضداد 

البيع رقم )2506(  اأ�ضل عقد  يثبت دعواه وهو  اإنه قد قدم م�ضتندًا  قيمتها، وحيث 

وتاريخ 1429/9/13هـ، وحيث اإن املدعى عليها ال تنازع يف �ضحة هذا العقد وال يف 

وفقًا  جميعًا  حتل  واأال  موؤجلة  االأق�ضاط  تكون  باأن  تطالب  ولكنها  املدعية،  ا�ضتحقاق 

للبند التا�ضع من العقد امل�ضار اإليه ملا يف ذلك من االإ�ضرار بها، وحيث اإنه من الثابت 

اإ�ضكال  االأق�ضاط ال  االأق�ضاط على املدعى عليها مع عدم �ضدادها وهذه  حلول بع�ص 

وحيث  اإليه،  امل�ضار  العقد  على  وبناء  �ضاحبها  باإقرار  عليها  املدعى  بذمة  ثبوتها  يف 

اإن مطالبة املدعية بحلول كامل االأق�ضاط فيه اإ�ضرار باملدعى عليها الأنه يرتب عليها 

اأعباء مالية كبرية كان االأ�ضل تاأجيلها، وال�ضرر مرفوع يف ال�ضريعة، وفيه اأكل للمال 
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بالباطل الأن املدعية بذلك جتمع بني حلول املال واأخذ الزيادة املرتتبة على التاأجيل يف 

االأ�ضل، وفيه �ضبه بالربا من حيث اإن الربا زيادة يف املال يف مقابل التاأجيل الطارئ، 

وم�ضاألتنا فيها اأخذ للمال مع زيادته امل�ضتحقة بالتاأجيل حالة يف مقابل تاأخر املدين 

عن �ضداد بع�ص االأق�ضاط، فيكون الدائن قد ا�ضتفاد من تاأخر املدين فائدة مالية هي 

حلول الزيادة املرتتبة على التاأجيل االأ�ضلي فيكون م�ضابهًا للربا من هذه الناحية، وقد 

فتواها  ال�ضعودية  العربية  باململكة  واالإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  اأ�ضدرت 

رقم )18796( ج)13(، �ص)182( املت�ضمنة ما ن�ضه: )اإذا كان الواقع ما ذكر فاإن 

املدين يف  تاأخر  واحدة عند  دفعة  بكاملها  املوؤجلة  املبالغ  وهو حلول  املذكور  ال�ضرط 

غري  اال�ضتحقاق،  تاريخ  من  اأيام  ع�ضرة  اأق�ضاها  مدة  خالل  االأق�ضاط  اأحد  ت�ضديد 

اأ.هـ،  الزيادة(  به  ا�ضتحقت  الذي  التاأجيل  وهو  العقد،  مقت�ضى  ينايف  الأنه  �ضحيح، 

وحيث اإن ر�ضا املتعاقدين بال�ضرط الباطل ال يجعله �ضحيحًا، فاإن الدائرة وتاأ�ضي�ضًا 

على ما �ضبق تنتهي اإىل احلكم بلزوم ما حل من االأق�ضاط فقط دون ما �ضواه، وحيث 

املدعية  من  املقدم  ال�ضادر  عميل  متابعة  بيان  ومنها  الق�ضية  اأوراق  من  الثابت  اإن 

وعقد البيع املربم بني الطرفني اأن اإجمايل قيمة ال�ضيارات املباعة مبلغ قدره �ضبعمائة 

وت�ضعة و�ضتون األفًا و�ضتمائة واثنان وثالثون ريااًل )769.632( واأن االأق�ضاط احلالة 

حتى تاريخ �ضدور هذا احلكم عددها ثمانية وع�ضرون ق�ضطًا )28(، وحيث اإن الق�ضط 

الواحد مببلغ قدره �ضتة ع�ضر األفًا واأربعة وثالثون ريال )16.034(، وملا كانت املدعى 

رياالت  واأربعة  وت�ضعمائة  األفًا  واأربعون  وت�ضعة  مائة  قدره  مبلغًا  �ضددت  قد  عليها 
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اإلزام املدعى عليها باأن تدفع  )149.904(؛ فاإن الدائرة بناء على ذلك تنتهي اإىل 

للمدعية مبلغًا قدره مائتان وت�ضعة وت�ضعون األفًا وثمانية واأربعون ريااًل )299.048( 

باالإ�ضافة اإىل ما تبقى من االأق�ضاط كل ق�ضط يف حينه على النحو الوارد يف منطوق 

هذا احلكم. 

لذلك حكمت الدائرة: باإ�ضالح حكمها الغيابي رقم )100/د/جت/33 لعام 1431هـ( 

وذلك على النحو التايل: 

اأواًل: اإلزام املدعى عليه/)....( �ضاحب موؤ�ض�ضة )....( لتاأجري ال�ضيارات باأن يدفع 

وت�ضعة  مائتان  قدره  مبلغاً  ل�ضاحبها/)....(  التجارية   )...( للمدعية/موؤ�ض�ضة 

وت�ضعون األفاً وثمانية واأربعون ريااًل )299.048( بداًل من اإلزامه باأن يدفع مبلغاً 

قدره �ضتمائة وت�ضعة ع�ضر األفاً و�ضبعمائة وثمانية وع�ضرون ريال )619.728(. 

ب�ضداد  ال�ضيارات  لتاأجري   )....( موؤ�ض�ضة  املدعى عليه/)....( �ضاحب  اإلزام  ثانياً: 

وتاريخ   )2506( رقم  بالعقد  عليه  واملرتتبة  حينها  يف  عليه  حتل  التي  االأق�ضاط 

1429/9/13هـ وعددها ع�ضرون ق�ضطاً مببلغ اإجمايل قدره ثالثمائة وع�ضرون األفاً 

ريااًل  وثالثني  واأربعة  األفاً  ع�ضر  �ضتة  بواقع   )320.680( ريااًل  وثمانون  و�ضتمائة 

 )....( للمدعية/ موؤ�ض�ضة  اعتباراً من 1432/2/15هـ  لكل ق�ضط وذلك   )16.034(

التجارية ل�ضاحبها)....( ملا هو مبني 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 االبتدائية 2/512/ق لعام 1431هـ 
رقم احلكم االبتدائي 19/د/جت/19 لعام 1432هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2246/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 394/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/5/2هـ

عقد بيع -بطاقات قناة ف�ضائية -التزامات املتعاقدين -وجوب الوفاء بالعقد -عدم  

تنفيذ العقد -اأحقية اال�ضرتداد ـ

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة ما دفعته لها مبوجب اتفاقية 

بيع بطاقات ا�ضرتاك قناة ).....( الف�ضائية املربمة بينهما - دفع املدعى عليها بعدم 

�ضحة املطالبة، وباأن ما �ضددته املدعية عبارة عن جزء من مديونية تبقت يف ذمتها 

نا�ضئة عن تعاقد �ضابق بينهما - ثبوت الن�ص يف العقد املربم بني الطرفني على التزام 

للمدعية مقابل مبلغ  الف�ضائية  املدعى عليها بتوفري بطاقات ا�ضرتاك قناة ).....( 

اإيداع  ثبوت   -  ).....( مب�ضرف  عليها  املدعى  ح�ضاب  يف  تودع  ريال   )800.000(

املدعية املبلغ الوارد بالعقد يف تاريخ الحق الإبرامه - اإقرار الطرفني اأنه ال يوجد عقد 

االآخر  العقد  واأن  الدعوى  يف  �ضورته  املقدم  العقد  �ضوى  بينهما  العالقة  ينظم  اآخر 

التزامها  عليها  املدعى  تنفيذ  عدم   - ر�ضيفرات  وت�ضويق  ببيع  وخا�ص  عنه  م�ضتقل 

الوارد يف العقد - اأثر ذلك: اإلزامها باأن تدفع للمدعية املبلغ الذي اأودعته يف ح�ضابها، 

وال يخل ذلك بحق املدعى عليها اأن تقيم دعوى م�ضتقلة تثبت فيها اأحقيتها من عدمها 

اإلزام  عن العقد االآخر املربم مع املدعية الختالف مو�ضوع العقدين - موؤدى ذلك: 

املدعى عليها باأن تدفع للمدعية املبلغ مو�ضوع الدعوى. 
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لدى  تقدم  باأنه  فيها  احلكم  الإ�ضدار  الالزم  بالقدر  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخ�ص 

املحكمة االإدارية بجدة وكيل املدعية بالئحة دعوى ت�ضمنت اتفاق موكلته مع املدعى 

األف ريال يف  اأن تدفع موكلته مبلغ قدره ثمامنائة  عليها بتوفري بطاقات )...( على 

بداية التعاقد اإال اأن املدعى عليها مل تقم بااللتزام بالعقد وختم الئحته بطلب احلكم 

ملوكلته مببلغ ثمامنائة األف ريال، قيدت الق�ضية بالرقم املدون اأعاله ومت اإحالتها اإىل 

عقدت  حيث  ال�ضبط  حم�ضر  يف  املثبت  النحو  على  نظرها  فبا�ضرت  الدائرة،  هذه 

املدعى  ح�ضور  عدم  تبني  وفيها  1431/3/6هـ،  ال�ضبت  يوم  جل�ضة  لنظرها  الدائرة 

عليه اأو من ميثله وقدم املدعي وكالة خطاب االإبالغ مذياًل بختم عمدة حي ال�ضالمة 

للمراجعة  وا�ضتعداده  عليه  للمدعى  الدعوى  والئحة  االإبالغ  �ضورة  ت�ضليم  مت�ضمنًا 

ويطلب املدعي وكالة اإعطائه تبليغًا اآخر عن طريق عمدة حي ال�ضالمة. وبجل�ضة يوم 

ال�ضبت 1431/4/11هـ وب�ضوؤال املدعي وكالة عن دعواه ذكر باأنه مت االتفاق بني موكله 

التاريخ  بينهما يف ذلك  العقد املربم  بتاريخ 1430/11/23هـ مبوجب  واملدعى عليه 

املت�ضمن التزام املدعى عليه بتوفري خم�ضمائة بطاقة من بطاقات )...( ملوكله بعد 

تعاقد املدعى عليه مع )...( يف نف�ص امل�ضروع فقد مت حتويل مبلغ ثمامنائة األف ريال 

اأن املدعى عليه مل  اإال  عند بداية هذا التعاقد للمدعى عليه على ح�ضابه بالراجحي 

يلتزم بتوفري تلك البطاقات وطلب احلكم باإلزام املدعى عليه باإعادة مبلغ ثمامنائة 
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األف ريال امل�ضلم له وب�ضوؤال املدعى عليه اجلواب ذكر اأنه يطلب اإمهاله اأجاًل الإعداد 

الرد على الدعوى حيث اإن هذا التعاقد على تعاقدات �ضابقة وح�ضابات بني الطرفني. 

وبجل�ضة يوم االأحد 1431/5/25هـ قدم املدعى عليه وكالة مذكرة مكونة من ثالث 

�ضفحات ذكر اأن ما تطالب به املدعية نتيجة عن تعاقد �ضابق واأن ما قامت به املدعية 

املدعية  ذمة  يف  تبقى  مما  جزء  عن  عبارة  هو  ريال  األف  ثمامنائة  مبلغ  حتويل  من 

اجلواب  وكالة  املدعي  وب�ضوؤال  املدعية  دعوى  برد  احلكم  مذكرته  نهاية  يف  وطلب 

طلب مهلة الإعداد الرد. وبجل�ضة يوم ال�ضبت 1431/7/7هـ قدم املدعي وكالة مذكرة 

احلكم  طلبه  اإىل  فيها  انتهى  م�ضتندات  ثالث  بها  اأرفق  �ضفحات  ثالث  من  مكونة 

املدعى عليه اجلواب طلب  وب�ضوؤال  الدعوى  املدعى عليها مبا جاء يف الئحة  باإلزام 

اإمهاله اأجاًل لالطالع واإعداد الرد. وبجل�ضة يوم االثنني 1431/9/6هـ قدم املدعى 

عليها اأ�ضالة مذكرة مكونة من ثالث �ضفحات خالية من امل�ضتندات انتهى فيها اإىل 

طلبه احلكم برف�ص دعوى املدعية خللوها عن امل�ضتندات التي ت�ضحح دعواها ت�ضلم 

املدعي وكالة ن�ضخة منها وباطالعه عليها ذكر باأنها مل تاأتي بجديد ويكتفي مبا �ضبق 

وبجل�ضة  االكتفاء.  الطرفان  ثم قرر  به  املدعى  باملبلغ  ملوكلته  ويطلب احلكم  تقدميه 

يوم الثالثاء 1431/11/18هـ وب�ضوؤال طريف الدعوى عن مو�ضوع العقد الذي ينظم 

تعاملهما ذكرا باأنه ال يوجد اإال العقد املرفق �ضورة منه مبلف الق�ضية املوؤرخ بتاريخ 

مع  اال�ضرتاك  بطاقات  ببيع  خا�ص  وهو  1430/11/23هـ  املوافق  2009/11/10م 

فهو  2009/4/26م  املوافق  1430/5/1هـ  يف  املوؤرخ  االتفاق  عقد  اأما   )...( قنوات 
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عقد م�ضتقل خا�ص ببيع وت�ضويق ري�ضيفرات جهاز )...( ثم طلب الطرفان البت يف 

هذه الدعوى ونظرًا لتغري ت�ضكيل الدائرة قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�ضية ملزيد من 

اإذا  الطرفان  الدائرة  �ضاألت  االثنني 1432/1/14هـ  يوم  وبجل�ضة  والتاأمل.  الدرا�ضة 

كان لديهما جديد يودان اإ�ضافته فقررا االكتفاء مبا �ضبق تقدميه وطلبا الف�ضل يف 

الق�ضية بحالتها الراهنة؛ ونظرًا الرتباط اأع�ضاء هذه الدائرة بدورة تدريبية مبدينة 

الريا�ص وعدم اكتمال الدائرة قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�ضية ملزيد من الدرا�ضة. 

فيها  والتاأمل  للق�ضية  الدائرة  درا�ضة  وبعد  1432/1/28هـ  االثنني  اليوم  وبجل�ضة 

�ضاألت الدائرة اأطراف الدعوى اإن كان لديهم جديد يودان اإ�ضافته على ما �ضبق لهم 

تقدميه فقررا االكتفاء كما طلب املدعي وكالة اأنه يح�ضر دعواه يف املطالبة يف اإعادة 

الثمن املذكورة يف الئحة الدعوى وما ورد فيها من طلبات فاإنه يحتفظ باإقامة دعوى 

م�ضتقلة بها واأفهمت الدائرة املدعى عليها باأنه يف حالة رغبته يف املطالبة باملديونية 

التي يذكر اأنها م�ضتحقة له يف ذمة املدعية جراء تقاعد اآخر فاإن عليه اإقامة دعوى 

م�ضتقلة بذلك.

باأن  باإلزام املدعى عليها  اإليه املدعية يف دعواها املطالبة  اإن غاية ما تهدف  وحيث 

مبوجب  عليها  للمدعى  دفعه  مت  ما  قيمة  وذلك  ريال  األف  ثمامنائة  مبلغ  لها  تدفع 

االتفاقية املربمة بني الطرفني اإال اأن املدعى عليها مل تلتزم بهذا االتفاق. وحيث اإن 
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املدعى عليها تدفع باأن ما تطالب به املدعية نتيجة عن تعاقد �ضابق واأن ما قامت به 

تبقت  مديونية  من  جزء  عن  عبارة  هو  ريال  األف  ثمامنائة  مبلغ  حتويل  من  املدعية 

اإليه  بينهما فريجع  اأبرم  الذي  العقد  يحكمهما  الطرفني  اإن  املدعية. وحيث  يف ذمة 

املوؤرخ  العقد  عليها  املدعى  مع  اأبرمت  املدعية  اأن  الثابت  كان  وملا  يف حال اخلالف، 

بطاقات  بتوفري  عليها  املدعى  االأول  الطرف  يقوم  اأن  املت�ضمن  1430/11/23هـ  يف 

اال�ضرتاك ويقوم الطرف الثاين املدعية بدفع مبلغ ثمامنائة األف ريال من بداية هذا 

التعاقد تودع على ح�ضاب املدعى عليها مب�ضرف الراجحي. وحيث اإن املدعية قدمت 

لالتفاقية  الحق  االإيداع  تاريخ  اأن  فيها  يت�ضح  والتي  االإيداع  ورقة  يف  املتمثلة  بينتها 

املربمة بني الطرفني مما يقوي ذلك جانب املدعية. وحيث اإن الدائرة �ضاألت طريف 

الدعوى عن مو�ضوع العقد الذي ينظم تعاملهما فذكرا باأنه ال يوجد اإال العقد املرفق 

�ضورة منه مبلف الق�ضية واأما العقد املوؤرخ يف 1430/5/1هـ فهو عقد م�ضتقل خا�ص 

الذي  املبلغ  اأن  ذكر  ما  واحلال  ذلك  معه  يتبني  مما   )...( ر�ضيفرات  وت�ضويق  ببيع 

تطالب به املدعية هو عبارة عن التزام املدعى عليها بتوفري البطاقات للمدعية وذلك 

هو مو�ضوع العقد املقدم يف هذه الدعوى وهو يخالف العقد الذي تدفع به املدعى عليها 

وال يعد ذلك منافيًا ملطالبة املدعى عليها مبا ت�ضتحقه ويف العقد الذي ت�ضتند اإليه يف 

دعوى م�ضتقلة ويجري عليه االإجراء ال�ضرعي من اإثبات اأو عدمه، وملا كان الثابت اأن 

املدعى عليها مل تلتزم مبا ن�ص عليه العقد  واأنها هي من اأخلت بالتزاماتها يف العقد 

االأمر الذي يجعل طلب املدعية حري باالإجابة وبه تق�ضي. 
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.

باإلزام املدعى عليها موؤ�ض�ضة )...( ل�ضاحبها )....( �ضجل  لذلك حكمت الدائرة: 

مدين رقم )....( باأن يعيد للمدعية جمموعة )...( للتجارة مبلغاً قدره ثمامنائة 

اآله و�ضحبه  األف ريال. وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى 

اأجمعني. 
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رقم الق�ضيةاالبتدائية 2/3381/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 412/د/جت/12لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2288/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 432/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/5/20هـ

الق�ضائي - قرار مكتب  عقد بيع - بيع �ضيارات -بطاقة جمركية -حجية احلكم 

-ر�ضا  وال�ضالمة  ال�ضحة  العقود  -االأ�ضل يف  التجارية  االأوراق  الف�ضل مبنازعات 

البائع بت�ضليم املبيع -ت�ضليم املبيع قبل ا�ضتيفاء ثمنه -ت�ضرف امل�ضرتي باملبيع بعد 

قب�ضه -ا�ضتحقاق ثمن املبيع -امتناع عن ت�ضليم البطاقات اجلمركية. 

مطالبة املدعي اإلزام املدعى عليها بت�ضليم البطاقات اجلمركية لل�ضيارات املباعة له 

- ثبوت مطالبة املدعى عليها بقيمة ال�ضيارات و�ضدور حكمني ل�ضاحلها من مكتب 

الف�ضل يف منازعات االأوراق التجارية باإلزام املدعي وابنه بال�ضيكني اللذين ميثالن 

قيمة ال�ضيارات املباعة للمدعي - �ضابقة �ضدور حكم من الدائرة برف�ص دعوى ف�ضخ 

اأقامتها املدعى عليه - موؤدى ذلك: عدم جواز امتناع املدعى عليها عن  العقد التي 

ت�ضليم البطاقات اجلمركية لل�ضيارات املباعة على املدعي �ضيما اأنها ارت�ضت ت�ضليمها 

اإلزام  موؤدى ذلك:   - ب�ضيكني  قيمتها  ا�ضتالم  ارت�ضت  كما  الثمن،  ا�ضتالمها  قبل  له 

واملو�ضحة  املدعي  املباعة على  لل�ضيارات  البطاقات اجلمركية  بت�ضليم  املدعى عليها 

باحلكم. 
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وكالة  املدعي  باأن  فيها  احلكم  الإ�ضدار  الالزم  وبالقدر  الق�ضية  هذه  وقائع  تتلخ�ص 

بجدة  االإدارية  املحكمة  لدى  تقدم  ال�ضبط  مبح�ضر  ووكالته  هويته  )....(املثبت 

بالئحة دعوى ت�ضمنت طلبه اإلزام املدعى عليها ت�ضليمه البطائق اجلمركية لل�ضيارات 

اإحالتها  ومتت  اأعاله،  املدون  بالرقم  ق�ضية  قيدت  2004م  عام  من  ملوكله  العائدة 

للدائرة فبا�ضرت نظرها على النحو املثبت مبح�ضر ال�ضبط حيث عقد لنظرها جل�ضة 

باأنها وفق الئحة الدعوى  يوم االأحد 1429/7/10هـ وب�ضوؤال املدعي عن دعواه ذكر 

اجلواب  عليها  املدعى  ال�ضركة  عن  احلا�ضر  �ضوؤال  وجرى  الق�ضية  باأوراق  املقدمة 

عن الدعوى فذكر باأنه مل يتمكن من اإح�ضار اإجابة ب�ضبب �ضفر مدير ال�ضركة خارج 

وقدم  املدعي  دعوى  على  الرد  الإعداد  اأخرى  جل�ضة  اإمهاله  ويطلب  للعالج  اململكة 

اأوراقها بهذا امل�ضمون ثم قررت الدائرة تاأجيل نظر  خطاب من مدير ال�ضركة على 

الدعوى فطلب الطرفان اأن تكون بعد رم�ضان. وبجل�ضة يوم االأربعاء 1429/10/15هـ 

تبني عدم ح�ضور املدعى عليه اأو من ميثله وطلب املدعي وكالة حتديد جل�ضة اأخرى 

االأحد  يوم  وبجل�ضة  بوا�ضطته.  مبوعدها  عليه  املدعى  الإبالغ  تبليغ  خطاب  واإعطائه 

1429/11/18هـ قدم املدعى عليه وكالة )....(املثبت هويته ووكالته بال�ضبط مذكرة 

من �ضفحتني مرفق بها عدد غري حمدد من امل�ضتندات مل يبني بها وجه اال�ضتدالل 

املذكرة  اإعادة  الدائرة  فقررت  االطالع  ميكن  ب�ضكل  مفهر�ضة  وغري  م�ضتند  كل  عن 
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اإجابة  بها  ومو�ضح  مفهر�ضة  املذكرة  لتقدمي  عليها  املدعى  عن  للحا�ضر  ومرفقاتها 

مبا�ضرة على ما جاء يف الئحة الدعوى كما طلبت منه الدائرة وتقدمي عقد تاأ�ضي�ص 

ال�ضركة املدعى عليها فا�ضتعد بذلك.  وبجل�ضة يوم ال�ضبت 1429/12/1هـ تبني عدم 

اأح�ضر جوابًا على دعوى  باأنه  وكالة  عليه  املدعى  وذكر  اأو من ميثله  املدعي  ح�ضور 

املدعي وما طلبته الدائرة منه من عقد تاأ�ضي�ص ال�ضركة املدعى عليها، ونظرًا لعدم 

ح�ضور املدعي اأو من ميثله فاإنه يرتك تقدير ذلك للدائرة فقررت الدائرة قفل املح�ضر 

حيث مت �ضطب الق�ضية للمرة االأوىل بجل�ضة 1429/12/22هـ.  وبجل�ضة يوم االثنني 

1430/11/28هـ ت�ضري الدائرة اإىل اأنه اأعيد فتح باب املرافعة بعد �ضطبها للمرة االأوىل 

واالأحكام  الدعاوى  اإدارة  لدى  امل�ضطوبة  الق�ضايا  النظر يف  �ضجل طلبات  لقيد  وفقًا 

برقم )243( تاريخ 1430/7/29هـ وجرى �ضوؤال املدعى عليه وكالة عن اإجابته على 

الدعوى فذكر باأن موكله مل يبلغه مبوعد هذه اجلل�ضة اإال يوم اأم�ص وال علم له اأن هذه 

الق�ضية هي الق�ضية التي مت �ضطبها وي�ضتمهل الإح�ضار االإجابة.  وبجل�ضة يوم االأربعاء 

1430/12/22هـ ذكرا الطرفان باأن هناك م�ضاع ودية الإنهاء الق�ضية �ضلحًا وطلبا من 

الدائرة اإعطائهما مهلة من اأجل مناق�ضة مو�ضوع ال�ضلح وتزويد الدائرة مبا يتو�ضال 

اإليه يف اجلل�ضة القادمة.  وبجل�ضة يوم االثنني 1431/2/17هـ ذكر الطرفان اأنه مل يتم 

التو�ضل اإىل ت�ضوية ودية يف هذه الدعوى وطلب املدعي ال�ضري يف الدعوى فجرى �ضوؤال 

املدعى عليه وكالة عن اجلواب وقدم للدائرة مذكرة من �ضفحتني مرفق بها عدد من 

امل�ضتندات ت�ضمنت اأن موكله باع ال�ضيارات حمل الدعوى اإىل املدعي وقد حرر املدعي 



622

وعند  ثمنها  �ضداد  حلني  اجلمركية  البطائق  ورهن  حجز  ومت  بالقيمة  �ضيكني  وابنه 

مراجعة البنك ات�ضح عدم وجود ر�ضيد وتقدم موكله اإىل مكتب الف�ضل يف منازعات 

ماليني  اأربعة  مببلغ  ال�ضيكات  ب�ضداد  باإلزامهما  حكمني  له  و�ضدر  التجارية  االأوراق 

واأربعمائة و�ضتة وخم�ضني األفًا وثالثمائة ريال اإال اأنهما عجزا عن ذلك فاأودع املدعى 

اإلزام املدعى عليه ب�ضداد قيمة  اإثر ذلك ال�ضجن وطلب يف ختام مذكرته  عليه على 

ال�ضيارات التي ا�ضتلمها اأو تكليفه باإرجاعها وقد ت�ضلم املدعي ن�ضخة من املذكرة خالية 

عن امل�ضتندات فا�ضتعد املدعى عليه وكالة بت�ضليم املدعي ن�ضخة من كامل امل�ضتندات 

ثم طلب املدعي اإمهاله اأجاًل لالطالع والرد.  وبجل�ضة يوم االثنني 1431/4/6هـ قدم 

لعام  الدائرة رقم )174(  بها �ضورة حكم  واحدة مرفق  املدعي مذكرة من �ضفحة 

1427هـ يف الق�ضية املقامة من �ضركة )...( �ضده واملنتهي اإىل رف�ص الدعوى وخل�ص 

املباعة عليه من قبل  بال�ضيارات  ت�ضليمه عدد )54( بطاقة اخلا�ضة  اإىل طلبه  فيها 

ال�ضركة املدعى عليها قد ت�ضلم املدعى عليه وكالة ن�ضخة من املذكرة وباالطالع عليها 

طلب اإمهاله اأجاًل للرجوع ملوكله واإعداد الرد.  وبجل�ضة يوم االثنني 1431/6/10هـ 

قدم املدعى عليه وكالة مذكرة من �ضفحتني مرفق بها بع�ص امل�ضتندات ت�ضمنت اأن 

موكله ال ينكر وجود بطاقات عدد )54( �ضيارة املباعة على املدعي اإال اأن املدعي قد 

ت�ضرف يف تلك ال�ضيارات بالبيع وا�ضتلم ثمنها ومل ي�ضدد قيمتها ملوكله فاإذا رغب يف 

ن�ضخة  املدعي  ت�ضلم  وقد  امل�ضرتاة  ال�ضيارات  ثمن  �ضداد  فعليه  البطائق  تلك  ا�ضتالم 

من املذكرة وباطالعه عليها طلب اإمهاله اأجاًل.  وبجل�ضة يوم االثنني 1431/7/30هـ 
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مذكرة  على  الرد  ت�ضمنت  امل�ضتندات  من  خالية  �ضفحتني  من  مذكرة  املدعي  قدم 

بت�ضليم  له  اإىل طلبه احلكم  فيها  وانتهى  ال�ضابقة  اجلل�ضة  املقدمة يف  عليها  املدعى 

البطاقات اجلمركية لل�ضيارات املباعة له من قبل املدعى عليها وب�ضوؤال املدعى عليه 

وكالة اجلواب طلب اإمهاله اأجاًل لالطالع والرد يف اجلل�ضة القادمة ثم ذكر اأن موكلته 

ال تطالب بال�ضيارات واإمنا تطالب بقيمتها.  وبجل�ضة يوم ال�ضبت 1431/11/1هـ قدم 

املدعى عليه مذكرة مكونة من �ضفحتني خالية من امل�ضتندات انتهى فيها اإىل رد دعوى 

املدعي وقد ت�ضلم املدعي ن�ضخة منها وباطالعه عليها قرر اكتفائه مبا �ضبق تقدميه ثم 

قرر الطرفان االكتفاء وطلبا البت يف الدعوى. 

البطاقات  بت�ضليم  عليها  املدعى  اإلزام  طلب  يف  دعواه  يح�ضر  املدعي  اإن  وحيث 

اجلمركية اخلا�ضة بعدد اأربعة وخم�ضني �ضيارة وهي كالتايل: 
رقم الهيكلموديلنوع ال�ضيارةم
)469049(2004مكامري1
)469417(2004مكامري2
)469279(2004مكامري3
)469713(2004مكامري4
)470139(2004مكامري5
)461019(2004مكامري6
)161045(2004مكامري7
)461677(2004مكامري8
)470257(2004مكامري9

)470383(2004مكامري10
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)150434(2004مهايلك�س11
)150238(2004مهايلك�س12
)149119(2004مهايلك�س13
)149115(2004مهايلك�س14
)149292(2004مهايلك�س15
)150369(2004مهايلك�س16
)150368(2004مهايلك�س17
)150363(2004مهايلك�س18
)150504(2004مهايلك�س19
)150435(2004مهايلك�س20
)150576(2004مهايلك�س21
)150577(2004مهايلك�س22
)150589(2004مهايلك�س23
)150195(2004مهايلك�س24
)150111(2004مهايلك�س25
)152253(2004مهايلك�س26
)152373(2004مهايلك�س27
)151872(2004مهايلك�س28
)151886(2004مهايلك�س29
)151899(2004مهايلك�س30
)151803(2004مهايلك�س31
)151806(2004مهايلك�س32
)151953(2004مهايلك�س33
)151961(2004مهايلك�س34
)151967(2004مهايلك�س35
)150935(2004مهايلك�س36
)151012(2004مهايلك�س37
)151039(2004مهايلك�س38
)151102(2004مهايلك�س39
)151231(2004مهايلك�س40
)151243(2004مهايلك�س41
)151185(2004مهايلك�س42
)151178(2004مهايلك�س43
)151466(2004مهايلك�س44
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)151497(2004مهايلك�س45
)55930(2004مهايلك�س46
)55975(2004مهايلك�س47
)150930(2004مهايلك�س48
)150921(2004مهايلك�س49
)151464(2004مهايلك�س50
)151515(2004مهايلك�س51
)151616(2004مهايلك�س52
)151609(2004مهايلك�س53
)151519(2004مهايلك�س54

1431/2/17هـ  بجل�ضة  املقدمة  باملذكرة  عليها  املدعى  ذكرته  مما  الثابت  وحيث 

املباعة على  �ضيارة  لعدد )54(  البطاقات اجلمركية  وجل�ضة 1431/6/10هـ وجود 

ينكره  ما مل  وهو  ثالث  لطرف  بالبيع  ال�ضيارات  الت�ضرف يف  واأنه مت  لديها  املدعي 

يف  الف�ضل  مكتب  من  حكمني  لها  �ضدر  قد  عليها  املدعى  اأن  الثابت  كما  املدعي.  

منازعات االأوراق التجارية برقم )1800/ع/1425هـ( باإلزام املدعي وابنه بال�ضيكني 

الذي ميثالن قيمة ال�ضيارات التي تطالب املدعى عليها يف هذه الدعوى ب�ضداد ثمنها 

اأو ا�ضرتدادها.  وحيث اإن امتناع املدعى عليها عن ت�ضليم البطائق اجلمركية اخلا�ضة 

با�ضرتداد  طالبت  قد  بذلك  تكون  الأنها  ي�ضح  ال  املدعي  على  املباعة  بال�ضيارات 

بالطرق  تنفيذهما  ولها  باأثمانها  حكمني  على  ح�ضولها  بعد  ثمنها  اأو  ال�ضيارات 

النظامية واالإجراءات املرعية. وحيث اإن االأ�ضل يف العقود ال�ضحة وال�ضالمة باكتمال 

�ضروطها واأركانها وملا كان الثابت اأن املدعى عليها ارت�ضت ت�ضليم املبيع للمدعي قبل 

ا�ضتالم الثمن وت�ضرف فيه بالبيع لطرف ثالث كما ارت�ضت ا�ضتالم القيمة مبوجب 
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التجارية  االأوراق  منازعات  يف  الف�ضل  مكتب  من  قرارين  على  ح�ضلت  ثم  �ضيكني 

لها  عليها حمكوم  املدعى  تكون  وبذلك  ال�ضيكني،  بقيمة  وابنه  املدعي  اإلزام  ت�ضمنا 

االمتناع عن  للمدعى عليها  يكون  وبالتايل فال  ال�ضيارات  بثمن  املخت�ضة  من اجلهة 

اأنها مل  ت�ضليم البطاقات اجلمركية اخلا�ضة بال�ضيارات املباعة على املدعي بدعوى 

ت�ضتلم ثمنها فقد �ضدر لها حكمني من جهات االخت�ضا�ص بثمن ال�ضيارات ال �ضيما 

واأن املدعى عليها �ضبق واأن اأقامت دعوى �ضد املدعي بطلب ف�ضخ عقد بيع ال�ضيارات 

يف  1427هـ(  لعام  )174/د/جت/12  رقم  حكمها  الدائرة  فاأ�ضدرت  بينهما  املربم 

تاأيد  وقد  الدعوى  رف�ص  اإىل  املنتهي  1426هـ(  لعام  )2/1942/ق  رقم  الق�ضية 

الذي  االأمر  1428/2/14هـ  وتاريخ   )64( برقم  الثالثة  التدقيق  دائرة  من  احلكم 

تنتهي معه الدائرة اإىل احلكم باإلزام املدعى عليها بت�ضليم البطاقات اجلمركية على 

النحو املبني باملنطوق. 

املدعي  بت�ضليم  للتجارة   )...( �ضركة  عليها  املدعى  باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 

)....( البطاقات اجلمركية اخلا�ضة بعدد اأربعة وخم�ضني �ضيارة واملو�ضحة باأ�ضل  

احلكم 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�ضيةاالبتدائية 2/3504/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 153/د/جت/13 لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 652/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 494/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/1هـ

عقد بيع -بيع موا�ضي - ا�ضتالم املبيع -�ضندات �ضحن-م�ضتندات م�ضدقة -ادعاء 

التزوير -تعار�س البينات -�ضقوط البينات املت�ضاوية-انعدام البينة-�ضهادة -ميني 

-رف�س اليمني.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة االإبل التي ا�ضرتتها منه ومل 

ت�ضدد ثمنها - اإقرار املدعى عليها ب�ضحة العقد املربم مع املدعي واإنكارها ا�ضتالم 

االإبل حمل البيع - تقدمي املدعي عقدين مع املدعى عليها وبوال�ص و�ضندات �ضحن 

م�ضدقة من جمهورية ال�ضومال مت�ضمنة اأنه �ضحن املوا�ضي على الباخرتني ).....(، 

عليها  املدعى  تقدمي   - عليها  للمدعى  مملوكتني  الباخرتني  اأن  وادعى   ).....(

م�ضتندات م�ضادق عليها من جهات ر�ضمية بذات الدولة تثبت اأن الباخرة االأوىل مل 

تكن مملوكة لها وقت ال�ضحن، واأن الباخرة الثانية مل تكن موجودة يف ميناء ك�ضمايو 

يف فرتة ال�ضحن املدعى بها - ت�ضديق م�ضتندات الطرفني من اجلهات الر�ضمية بدولة 

ال�ضومال وادعاء الطرفني بتزوير م�ضتندات الطرف االآخر - ثبوت تناق�ص امل�ضتندات 

وتعار�ص مدلولها مع ورودها من حمل واحد - اأثر ذلك: �ضقوطها وانعدامها الأن املقرر 

املدعى  املدعي ميني  رف�ص   - كاملنعدمة  ويجعلها  ي�ضقطها  البينات  تعار�ص  اأن  فقهًا 

عليها - موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى. 
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مع  تعاقد  اأنه  فيها  ذكر  دعوى  بالئحة  تقدم  املدعي  اأن  يف  الدعوى  وقائع  تتلخ�ص 

على  ال�ضومال  من  االإبل  من  �ضحنات  اأربع  عدد  اإليها  ي�ضحن  اأن  على  عليها  املدعى 

مليون   )1.417.725( قدرها  اإجمالية  قيمة  مقابل  وذلك  للموا�ضي   )...( بواخر 

واأربعمائة و�ضبعة ع�ضر األفًا و�ضبعمائة وخم�ضة وع�ضرون دوالرًا اأمريكيًا اإال اأن املدعى 

عليها ا�ضتلمت �ضحنات االإبل املطلوبة من ميناء ك�ضمايو بال�ضومال ومل ت�ضلم قيمتها 

ال�ضحنات  قيمة  ب�ضداد  عليها  املدعى  باإلزام  احلكم  طلب  اإىل  وانتهى  عليها  املتفق 

ق�ضية  الدعوى  فقيدت  ومرفقاتها،  الدعوى  بالئحة  املبني  للتف�ضيل  وفقًا  املذكورة 

بالرقم امل�ضار اإليه اأعاله واأحيلت اإىل هذه الدائرة فبا�ضرت نظرها يف عدة جل�ضات 

وفقًا ملا هو مدون ب�ضبط الدعوى، وبجل�ضة 1428/8/8هـ ح�ضر املدعي وكالة/)....(

و�ضفتهما  هويتهما  بيانات  )....(املثبت  وكالة  عليه  املدعى  حل�ضوره  ح�ضر  كما 

اأكد على ما ورد بالئحة الدعوى  مبح�ضر ال�ضبط، وب�ضوؤال املدعي وكالة عن دعواه 

األفًا  واأربعمائة و�ضبعة ع�ضر  اإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مليون  واأنه يطلب 

و�ضبعمائة وخم�ضة وع�ضرون دوالر اأمريكيًا قيمة اأربع �ضحنات من االإبل مت ت�ضديرها 

من ال�ضومال اإىل املدعى عليها على بواخر )...( ومل ت�ضدد قيمتها وب�ضوؤال املدعى 

عليه وكالة اجلواب اأجاب باأنه يوجد تعامل بني الطرفني اإال اأنه ا�ضتمهل للرد، وبجل�ضة 

املثبت  وكالة/)....(  عليه  وكالة/)....(واملدعى  املدعي  ح�ضر  1428/10/18هـ 
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بيانات هويتهما و�ضفتهما مبح�ضر ال�ضبط وب�ضوؤال املدعى عليه وكالة عن رده على 

للمبيع  موكلته  ا�ضتالم  اأنكر  اأنه  اإال  الطرفني  بني  املربم  العقد  ب�ضحة  اأقر  الدعوى 

البيع  ا�ضتلمت  املدعى عليها  اأن  بينته على  تقدمي  املدعي  وكيل  الدائرة من   فطلبت 

�ضفحة  من  مذكرة  املدعي  وكيل  قدم  1428/11/25هـ  وبجل�ضة  لذلك،  فا�ضتمهل 

واحدة ت�ضمنت دعواه املذكورة واأرفق بها جمموعة من امل�ضتندات ت�ضلم وكيل املدعى 

عليها ن�ضخة منها وطلب اأجاًل لعر�ضها على موكلته فاأفهمت الدائرة وكيل املدعي باأن 

عليه ترجمة امل�ضتندات غري العربية ففهم ذلك وا�ضتعد به، ثم قدم ن�ضخة مرتجمة 

منها  ن�ضخة  عليها  املدعى  وكيل  ت�ضلم  1429/1/12هـ  بجل�ضة  امل�ضتندات  تلك  من 

وا�ضتمهل لعر�ضها على موكلته، وبجل�ضة 1429/3/7هـ قدم وكيل املدعى عليها مذكرة 

كما  الدعوى  حمل  االإبل  ل�ضحنات  موكلته  ت�ضلم  اإنكار  ت�ضمنت  �ضفحات  اأربع  من 

�ضحن  بوال�ص  عن  عبارة  وهي  املدعي  قدمها  التي  امل�ضتندات  يف  الطعن  ت�ضمنت 

وزارة اخلارجية جلمهورية  البحري خمتومة من  والنقل  املالحة  وكالة  وخطاب من 

ال�ضومال االنتقالية، وذكر اأن تلك امل�ضتندات �ضدرت خمالفة للواقع يف ظل الفو�ضى 

ال�ضيا�ضية التي عمت جمهورية ال�ضومال ويدل على ذلك ما يلي: جاء يف م�ضتندات 

املدعي اأن الباخرة )هند( متتلكها املدعى عليها واأنه مت �ضحنها بتاريخ 2001/12/30م 

بحمولة جمال �ضومالية وفقًا لبولي�ضة ال�ضحن رقم )143( كما مت �ضحنها مرة اأخرى 

بتاريخ 2002/1/25م مبوجب بولي�ضة ال�ضحن رقم )456(، وهذا كله خالف احلقيقة 

الأن الباخرة )هند( مل ت�ضجل بهذا اال�ضم اإال يف 2002/1/24م من ميناء الت�ضجيل 
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متتلك  ومل  )اإجني(  الباخرة  با�ضم  ذلك  قبل  وكانت  توجنا  مملكة  يف  )فوكولوفا( 

و�ضندات  لالإي�ضاالت  وفقًا  2001/12/31م  يف  اإال  )اإجني(  الباخرة  عليها  املدعى 

ال�ضرف لقيمة الباخرة - التي اأرفق �ضورها مبذكرته - واأن تلك الباخرة كانت يف 

باأنه مت  املدعي  ادعى  كما  تاريخ 2002/2/4م،  اإىل  �ضرائها  االإ�ضكندرية منذ  ميناء 

وفقًا  وذلك  �ضومالية  جمال  بحمولة  2002/3/15م  بتاريخ  )وفاء(  الباخرة  �ضحن 

لبولي�ضة ال�ضحن رقم )567(، وهذا غري �ضحيح حيث اإن تلك الباخرة كانت يف ميناء 

ك�ضمايو يف ال�ضومال بتاريخ 2002/3/10م واأبحرت من ذلك امليناء اإىل بربرة يف 

2002/3/18م، واأرفق مبذكرته م�ضتندين �ضادرين عن �ضلطات ميناء ك�ضمايو التابعة 

لوزارة النقل بجمهورية ال�ضومال ذكر اأنها توؤكد اأن الباخرة )وفاء( مل تدخل ميناء 

ك�ضمايو يف عام 2002م اإال من تاريخ 3/15 اإىل 2002/3/18م واأن الباخرة )هند( 

مل تدخل ميناء ك�ضمايو اإطالقًا لغر�ص �ضحن موا�ضي حية، وذكر يف مذكرته اأي�ضًا باأن 

املدعي تردد يف دعواه فمرة ذكر اأنه تعاقد مع املدعى عليها على اإر�ضال اأربع �ضحنات 

ومرة اأخرى ذكر اأنها خم�ص �ضحنات مع اأن العقد حمل الدعوى على ثالث �ضحنات، 

كما اأ�ضار يف املذكرة اإىل �ضند الأمر حرره املدعي مببلغ )483.000( دوالر اأمريكي 

تدفع الطلب ل�ضالح �ضركة )...( للتجارة وال�ضناعة املحدودة وذكر اأنه اأقام دعوى 

ب�ضاأن هذا ال�ضند لدى املحكمة املخت�ضة لعدم وفاء املدعي به...اإلخ املذكرة، ت�ضلم 

وبجل�ضة  للرد،  ا�ضتمهل  وباطالعه عليها  املذكرة ومرفقاتها  ن�ضخة من  املدعي  وكيل 

1429/4/13هـ قدم وكيل املدعي مذكرة من ثالث �ضفحات ت�ضمنت الرد على مذكرة 
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اأواًل/ بالن�ضبة لكون امل�ضتندات �ضادرة يف ظل فو�ضى �ضيا�ضة  املدعى عليها مبا يلي: 

ال�ضومال وبذلك ال يعول عليها فاإن املدعى عليه وكالة قدم خطابني من ميناء ك�ضمايو 

من البلد نف�ضه وهذا غريب، ثانيًا/ ذكر املدعى عليه وكالة باأن الباخرة هند كانت يف 

اإىل   2001/12/30 تاريخ  من  هناك  وجودها  يثبت  ما  يقدم  ومل  االإ�ضكندرية  ميناء 

2002/1/25م وبالن�ضبة ملا قدمه املدعى عليه وكالة من �ضهادات اأو اإي�ضاالت ا�ضتالم 

ذلك  على  والدليل  الباخرة  وجود  اإىل  فيها  يحتاج  ال  اأوراق  فهذه  �ضرف  �ضندات  اأو 

اإ�ضدار �ضهادة الت�ضجيل وكذلك �ضهادة الوزن الطنية من مملكة  توجنا بدون وجود 

ذكر  حيث  عليها  املدعى  تناق�ص  ثالثًا/  التاريخ.  ذلك  يف  توجنا  مملكة  يف  الباخرة 

اإال يف تاريخ 2002/3/10م  الباخرة )وفاء( مل تتواجد يف ميناء ك�ضمايو  اأن  وكيلها 

الباخرة  اأن  فيهما  جاء  وقد  ك�ضمايو،  ميناء  من  �ضادرين  اأنهما  ذكر  بخطابني  واأتى 

يناق�ص  اإىل 2002/3/18م وهذا  )وفاء( بقيت يف ميناء ك�ضمايو من 2002/3/15 

التاريخ املذكور اأعاله ويدل على الكذب وحماولة تبديل احلقائق. رابعًا/ اأن امل�ضتندات 

التي قدمها وكيل املدعى عليها هي املزورة وقد ذكر باأنها تثبت تزوير امل�ضتندات التي 

ال�ضومالية.  االنتقالية  الفيدرالية  احلكومة  من  و�ضادرة  �ضحيحة  ولكنها  قدمتها 

خام�ضًا/ اأن ما ادعاه وكيل املدعى عليها من تناق�ضات يف م�ضتنداتي يريد به الت�ضوي�ص 

على الدائرة، �ضاد�ضًا/ ذكر وكيل املدعى عليها اأن العقد حدد ال�ضعر بـ)225( دوالر 

للراأ�ص كما اأن العدد يف العقد ثالث �ضحنات، وهذا يدل على اجلهل بالق�ضية وعدم 

يحمل  وكل عقد  واحد  ولي�ص عقد  ال�ضحنات متت مبوجب عقدين  اإن  معرفتها حيث 



633

ثالث �ضحنات، وقد اأمتمت �ضحنتني من كل عقد كما يتبني من اأوراق وبوال�ص ال�ضحن 

التي مت تقدميها، �ضابعًا/ اإن جميع ال�ضحنات ال�ضت املتعاقد عليها قد ت�ضلمها مندوب 

�ضركة )...( يف ال�ضومال ومت �ضحنها، ولكن امل�ضتندات التي يف حوزتي هي عن اأربع 

 )...( و�ضركة  واللحوم  املوا�ضي  لتجارة   )...( �ضركة  ن�ضتلم من  ومل  فقط،  �ضحنات 

هما  ال�ضركتني  لكون  وال�ضاد�ضة  اخلام�ضة  ال�ضحنتني  اأوراق  باقي  املوا�ضي  لتجارة 

املفو�ضتان بت�ضليم اجلمال على ظهر الباخرة من قبلي ولعدم ا�ضتالمهما حلقوقهما 

يف ال�ضحنات التي �ضبق واأن مت �ضحنها...اإلخ املذكرة ت�ضلم وكيل املدعى عليها ن�ضخة 

الطرفان ملذكرات  تبادل  ثم  للرد،  ا�ضتمهل  عليها  وباطالعه  ومرفقاتها  املذكرة  من 

لعدة جل�ضات مبا مل يخرج يف جممله عما �ضبق ذكره، وبجل�ضة 1429/11/27هـ طلبت 

من  طلبت  كما  القادمة  اجلل�ضة  يف  امل�ضتندات  اأ�ضول  اإح�ضار  الطرفني  من  الدائرة 

فا�ضتعدا  املالحة  وخطاب  ال�ضحن  لبوال�ص  الرتجمة  اأ�ضل  اإح�ضار  املدعي  وكيل 

باإح�ضار ما طلب منهما، وبجل�ضة 1430/1/10هـ قامت الدائرة باملطابقة على اأ�ضول 

الدائرة  زودت  1430/2/26هـ  الدعوى،  حمل  ال�ضحن  ببوال�ص  املتعلقة  امل�ضتندات 

وكيل املدعي ب�ضورة مما قدمه املدعى عليه وكالة وباطالعه عليها ذكر اأنه ال جديد 

فيها ويكتفي مبا �ضبق تقدميه فذكر وكيل املدعى عليها اأن البيان الذي يحدد تاريخ 

�ضراء الباخرة هو ال�ضيك امل�ضحوب على بنك اأبو ظبي الوطني املوؤرخ  يف 2002/1/16م 

و�ضند �ضرف ال�ضيك املذكور بالتاريخ نف�ضه وك�ضف احل�ضاب على بنك اأبو ظبي الوطني 

فرع )هليوبولي�ص م�ضر اجلديدة( املرفق مبذكرته وعقب وكيل املدعي اأنه يكتفي مبا 
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قدمه ولي�ص لديه �ضوى ما قدمه، وقرر الطرفان االكتفاء مبا مت تقدميه و�ضبطه يف 

حما�ضر اجلل�ضات وطلبا الف�ضل يف الق�ضية بحالتها الراهنة، وبجل�ضة 1430/3/18هـ 

جميع  على  املخت�ضة  اجلهات  من  الت�ضديق  عليها  املدعى  وكيل  من  الدائرة  طلبت 

م�ضتنداته التي قدمها من خارج اململكة العربية ال�ضعودية، وبجل�ضة 1430/4/26هـ 

اأفاد وكيل املدعى عليه اأنه مل يتمكن من اإح�ضار امل�ضتندات امل�ضادق عليها من جهات 

وبجل�ضة  موكله،  اإرادة  عن  خارجة  لظروف  لذلك  اأجاًل  ويطلب  االخت�ضا�ص 

1430/8/27هـ قدم وكيل املدعى عليها مذكرة من �ضفحة واحدة اأرفق بها جمموعة 

�ضور مل�ضتندات ذكر اأنها متثل امل�ضتندات امل�ضادق عليها من جهات االخت�ضا�ص التي 

�ضفحة  من  مذكرة  وكالة  املدعي  قدم  1430/11/20هـ  وبجل�ضة  الدائرة،  طلبتها 

واحدة اأرفق بها �ضورة م�ضتندين بعد االطالع على اأ�ضليهما ت�ضلم وكيل املدعى عليها 

موكلته  باأن  واأ�ضاف  القادمة  اجلل�ضة  للرد يف  ا�ضتمهل  عليها  وباطالعه  منها  ن�ضخة 

البواخر  اإىل  املن�ضوبة  ال�ضحن  بوال�ص  على  املو�ضوعة  االأختام  يف  بالتزوير  تطعن 

اأربع  من  مذكرة  عليها  املدعى  وكيل  قدم  1431/2/8هـ  وبجل�ضة  ملوكلته،  اململوكة 

�ضفحات ت�ضلم وكيل املدعي �ضورة منها وباطالعه عليها ذكر اأنه ال جديد فيها واأنه 

بحالتها  الق�ضية  يف  الف�ضل  الطرفان  طلب  ثم  وتقدميه  �ضبطه  �ضبق  مبا  يكتفي 

اإال  ملوكله  لي�ص  باأنه  وكالة  املدعي  الدائرة  اأفهمت  وبجل�ضة 1431/4/18هـ  الراهنة. 

وبجل�ضة  موكله،  اإىل  للرجوع  اأجاًل  فطلب  عليها  املدعى  ال�ضركة  مدير  ميني 

ال�ضركة املدعى  اأ�ضالة هل يطلب ميني مدير  الدائرة املدعي  �ضاألت  1431/6/22هـ 
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عليها على نفي دعواه ويحتكم اإليها فذكر باأنه ال يقبل اليمني من مدير ال�ضركة املدعى 

اإذا  عليها ويحتكم اإىل البينات التي قدمها واأنه م�ضتعد الأداء اليمني املتممة لبيناته 

طلبتها منه الدائرة، فعقب وكيل املدعى عليها باأن امتناع املدعي عن طلب اليمني بعد 

اأن اأفهمت الدائرة وكيله باأنه لي�ص للمدعي اإال ميني مدير ال�ضركة املدعى عليها ي�ضقط 

اأتعاب  عن  والتعوي�ص  الدعوى  برف�ص  ملوكلتي  احلكم  اأطلب  وبذلك  اليمني  يف  حقه 

عدم  �ضبب  تو�ضيح  وكالة  عليه  املدعى  من  يطلب  باأنه  وكالة  املدعي  فعقب  الرتافع 

يدعي عدم  لكونه  الطرفني  املربم بني  العقد  املوجود يف  بال�ضرط اجلزائي  املطالبة 

ا�ضتالم املوا�ضي حمل التعاقد فا�ضتمهل للجواب على هذا ال�ضوؤال، وبجل�ضة هذا اليوم 

احلكومة  من  امل�ضدقة  اخلطية  ال�ضهادة  عن  عليها  املدعى  وكيل  الدائرة  �ضاألت 

االنتقالية يف 2008/12/27م التي قدمها املدعي بعد اجلل�ضة املا�ضية فقرر باأن الرد 

اأن ما ورد فيها يخالف  اإىل  اإ�ضافة  التي �ضبق تقدميها  امل�ضتندات  عليها كالرد على 

الواقع الذي �ضبق اإثباته بامل�ضتندات املقدمة واأ�ضاف باأن العقد املربم بني الطرفني 

ين�ص على ح�ضور مندوب يف امليناء والذي من حقه اإرجاع اأي كمية يراها غري مطابقة 

لل�ضروط واملوا�ضفات فاأين املندوب واأين حم�ضر اال�ضتالم وقدم ن�ضخة من ال�ضفحة 

اأن بواخر  اإىل  الريا�ص عدد )15195( يف 1431/2/15هـ ي�ضري  الثالثة من جريدة 

االأغنام امل�ضتوردة من ال�ضومال حتمل �ضهادات �ضادرة من جهات غري ر�ضمية فعقب 

املدعي باأن ما ذكره وكيل املدعى عليها غري �ضحيح وذكر املدعي باأنه ال يقبل باالإ�ضاءة 

ميني  قبول  رف�ضه  على  يوؤكد  واأنه  عليها  املدعى  وكيل  قبل  من  ال�ضومالية  للحكومة 
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املمثل النظامي للمدعى عليها على نفي دعواه. 

وحيث اإن املدعي يطلب اإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ وقدره )1.417.725( مليون 

واأربعمائة و�ضبعة ع�ضر األفًا و�ضبعمائة وخم�ضة وع�ضرون دوالًر اأمريكيًا قيمة �ضحنات 

االإبل التي ا�ضرتتها منه املدعى عليها ومل ت�ضلم قيمتها املتفق عليها ح�ضب العقد املربم 

عليها  املدعى  وبني  بينه  املربمني  العقدين  اإىل  املدعي  ا�ضتند  وحيث  الطرفني،  بني 

واملوؤرخني يف 1422/9/12هـ املوافق 2001/11/27م، واإىل بوال�ص و�ضندات ال�ضحن 

املوا�ضي  ب�ضحن  قام  اأنه  وفيها  ال�ضومال  بجمهورية  الر�ضمية  اجلهات  من  امل�ضدقة 

على الباخرتني )هند( و)وفاء( التي ذكر اأنهما مملوكتني للمدعى عليها، كما قدم 

�ضهادة �ضهود على واقعة ال�ضحن املدعى بها وم�ضادق على تلك ال�ضهادة من احلكومة 

ال�ضومالية، وحيث قدم وكيل املدعى عليها جمموعة من امل�ضتندات تثبت اأن ال�ضفينة 

)هند( مل تكن مملوكة للمدعى عليها يف فرتة ال�ضحن املدعى بها واأنها مل تدخل ميناء 

ك�ضمايو اإطالقًا، كما اأن الباخرة )وفاء( مل تكن موجودة يف ميناء ك�ضمايو يف فرتة 

ال�ضحن املدعى بها، وتلك امل�ضتندات م�ضادق عليها من اجلهات الر�ضمية بجمهورية 

كون  من  بالتزوير  االآخر  م�ضتندات  يف  الطرفني  كال  طعن  وحيث  اأي�ضًا،  ال�ضومال 

كليهما يقدم امل�ضتندات من اجلهة نف�ضها، وحيث تناق�ضت تلك امل�ضتندات وتعار�ضت 

م�ضامينها مع كونها واردة من حمل واحد فاإنه يتعذر اعتبار اأحدها دون االآخر اإذ اإن 
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تعار�ص البينات ي�ضقطها ويجعلها كاملنعدمة كما هو مقرر فقهًا وق�ضاًء، وحيث انتفى 

وجود البينة فقد اأفهمت الدائرة املدعي باأنه لي�ص له اإال ميني املمثل النظامي لل�ضركة 

املدعى عليها فرف�ص قبول تلك اليمني االأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإعمااًل الأ�ضول 

التقا�ضي اإىل عدم ثبوت دعوى املدعي وتق�ضي برف�ضها. 

لذلك حكمت الدائرة: برف�س دعوى 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 االبتدائية 1/4941/ق لعام 1426هـ
رقم احلكم االبتدائي 23/د/جت/29 لعام 1432هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2255/ق لعام 1432هـ 
رقم حكم اال�ضتئناف 535/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/12هـ

بدليل- اإال  عنه  يعدل  وال  بالظاهر  العربة  البيع-  �ضورية  بيع-ادعاء  عقد   -1

خمال�ضة-ميني.

مطالبة املدعية اإلزام املدعى عليهما بدفع قيمة بيع م�ضنع ).....( الذي كانت متتلكه 

مع زوجها املتوفى، باالإ�ضافة اإىل رواتب زوجها املتوفى نتيجة عمله يف امل�ضنع كخبري 

لدى املدعى عليهما بعد بيعه امل�ضنع لهما باالإ�ضافة اإىل ن�ضبته من االأرباح ح�ضب عقد 

البيع - ثبوت الن�ص يف اتفاقية بيع امل�ضنع اأن قيمة البيع هي ).....( وبتوقيع الطرف 

االأول على هذه االتفاقية فاإنها تعترب خمال�ضة ا�ضتالم لكامل املبلغ وال يحق له الرجوع 

اإىل الطرف الثاين )املدعى عليهما( باأية مطالبات بعد التوقيع عليها - اأثره: عدم 

االلتفات لطلب املدعية توجيه اليمني للمدعى عليهما با�ضتالم �ضريكها املتوفى مبلغ 

املطالبة  بدليل - موؤدى ذلك: رف�ص  اإال  بالظاهر وال يعدل عنه  العربة  املبايعة الأن؛ 

بثمن البيع. 

ـ مكافاأة مقابل االإدارة - ال�ضروط يف العقد.

مطالبة املدعية مب�ضتحقات مالية مقابل االإدارة - ثبوت الن�ص يف اتفاقية البيع على 

منح زوج املدعية مكافاأة �ضهرية مقابل عمله كمدير وخبري بامل�ضنع مقابل اإدارته - 
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زوال تلك ال�ضفة بوفاته وانق�ضاء عمله - عدم تقدمي املدعى عليهما ما يفيد تقا�ضيه 

الراتب املن�ضو�ص عليه يف االتفاقية - الن�ص يف االتفاقية على اأنه يف حالة وفاة اأي 

طرف من اأطراف الطرف االأول البائع )املدعية زوجها املتوفى( فاإن جميع م�ضتحقاته 

توؤول اإىل الطرف الباقي على قيد احلياة - اأثر ذلك: ا�ضتحقاق املدعية مرتب زوجها 

املتوفى من تاريخ بيع امل�ضنع حتى وفاته

ـ اأرباح - اإثباتها.

املطالبة بن�ضبة )50%( من االأرباح املن�ضو�ص عليها يف اتفاقية البيع - دفع املدعى 

عليهما باأن امل�ضنع حقق خ�ضائر بعد وفاة زوج املدعية واأديا اليمني على ذلك - انتهاء 

اخلبري املحا�ضبي اإىل عدم و�ضوح االأمر ب�ضاأن حتقيق خ�ضائر من عدمه - عدم اإثبات 

املدعية وجود اأرباح للم�ضنع - اأثر ذلك: رف�ص املطالبة باالأرباح املن�ضو�ص عليها يف 

اتفاقية البيع. 

ـ اخت�ضا�س - طلب اأتعاب املحاماة من الوكيل.

عدم اخت�ضا�ص ديوان املظامل والئيًا بنظر طلب املحامي املتداخل با�ضتحقاق اأتعاب 

املحاماة بعد ف�ضخ املدعية وكالته، وله رفع دعوى م�ضتقلة �ضدها اأمام املحكمة العامة.

بتاريخ 1426/12/23هـ تقدم وكيل املدعية/)....(اإىل ديوان املظامل بالئحة دعوى 

اإليه اأعاله  اأحيلت للدائرة بتاريخ 1426/12/30هـ بعد قيامها ق�ضية بالرقم امل�ضار 
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ويف �ضبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جل�ضة يوم 1427/3/26هـ وفيها ح�ضر املدعي 

اأخيه  عن  ووكياًل  نف�ضه  عن  اأ�ضياًل   )....( عليه  املدعى  حل�ضوره  ح�ضر  كما  وكالة 

وب�ضوؤال املدعي وكالة عن دعوى موكلته اأحال على ما ورد يف الئحة الدعوى، وبعر�ضها 

على املدعى عليه اأ�ضالة ووكالة قدم مذكرة جوابية ثم تبودلت املذكرات يف الدعوى 

وبجل�ضة يوم 1428/5/11هـ ح�ضر املدعي وكالة دعوى موكلته بقوله: اإن موكلتي وهي 

زوجة )....( الذي كان ميلك م�ضنع )...( الإنتاج االآالت )ا�ضتثمار اأجنبي( وكان هذا 

امل�ضنع مع �ضريك اآخر اأجنبي ا�ضمه )....(وكان لها ن�ضيب من ح�ضة زوجها )...( 

ثم ح�ضل اتفاق على بيع امل�ضنع للمدعى عليهما مببلغ قدره اأربعة ماليني وت�ضعمائة 

اأن يعمل زوج موكلتي لدى ال�ضركة  األف ريال، وكان من �ضمن �ضروط اتفاقية البيع 

كخبري براتب قدره �ضبعة اآالف ريال �ضهريًا واأن يتح�ضل على خم�ضني باملائة )%50( 

من اأرباح امل�ضنع وقد اتفقوا على ذلك وكانت االتفاقية مفعلة حتى وفاة زوج موكلتي 

وبعد وفاة زوج موكلتي طلبت موكلتي منهم اال�ضتمرار مببلغ الراتب ال�ضهري ون�ضيبها 

من اأرباح ال�ضركة باعتبارها حقوقًا لزوجها قد عادت اإليها فرف�ضوا، وانتهى اإىل طلبه 

اأربعة ماليني  اإلزام املدعى عليهما ب�ضداد قيمة امل�ضنع والبالغ قدرها  ما يلي: )اأ( 

وت�ضعمائة األف ريال، )ب( اإلزام املدعى عليهما بدفع رواتب زوج املدعية من تاريخ 

اإلزام املدعى عليهما  الوقت احلا�ضر، )ج(  اإىل  بتاريخ 2004/9/10م  وفاة زوجها 

بدفع ن�ضيب املدعية من االأرباح والبالغ قدرها )50%( من االأرباح وتعيني حما�ضب 

اإمنا  بقوله:  اأجاب  عليهما  املدعى  وكيل  وب�ضوؤال  ال�ضركة،  ح�ضابات  ملراجعة  قانوين 
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ذكره وكيل املدعية حول �ضراء موكلي للم�ضنع العائد لزوج املدعية و�ضريكه �ضحيح 

وقد مت ال�ضراء فعاًل ومت �ضداد املبلغ وذلك ثابت وفق اتفاقية البيع املوقعة بني الطرفني 

املبلغ  �ضداد  مت  وقد  لال�ضتثمار  ال�ضعودية  الهيئة  يف  العدل  كاتب  قبل  من  وامل�ضدقة 

فعاًل، اأما عن طلب رواتب زوج املدعية واأرباحه فاإن زوج املدعية ا�ضتلم جميع رواتبه 

حتى وفاته، وحت�ضل على االأرباح واأكرث مما ي�ضتحق وذلك مبوجب ك�ضف احل�ضاب 

املرفق يف اأوراق الق�ضية، حيث اإن زوج املدعية ا�ضتلم مبلغًا يقارب اأربعمائة األف ريال 

ثم طلبت الدائرة من وكيل املدعية اإح�ضار ميزانيات امل�ضنع من تاريخ اتفاقية البيع 

حتى تاريخ وفاة الزوج ومت تاأجيل نظر الق�ضية اإىل جل�ضة يوم االثنني 1428/5/24هـ 

مالية  وقوائم  تقريرين  عليهما �ضورة من  املدعى  وكيل  وقدم  الطرفان  وفيها ح�ضر 

ل�ضركة م�ضنع )...( الإنتاج اأجهزة ت�ضنيع لعامي 2004م و2005م و�ضلم وكيل املدعية 

�ضورة منها ثم �ضاألت الدائرة وكيل املدعى عليهما عن ميزانية عام 2006م فاأفاد اأنه 

مل يح�ضرها وتعهد باإح�ضارها يف اجلل�ضة القادمة، ثم عر�ضت الدائرة على الطرفني 

األف ريال  باأن يدفع املدعى عليهما مائة  بينهما �ضلحًا وذلك  النزاع احلا�ضل  اإنهاء 

للمدعية فطلبا الرجوع اإىل موكليهما الأخذ املوافقة على ذلك، كما طلبت الدائرة من 

ريال  األف  اأربعمائة  ملبلغ  املدعية  زوج  ا�ضتالم  يثبت  ما  اإح�ضار  املدعى عليهما  وكيل 

املذكورة يف اأوراق الق�ضية فوعد بذلك، ومت تاأجيل نظر الق�ضية اإىل جل�ضة يوم االثنني 

1428/6/3هـ وفيها ح�ضر الطرفان، وب�ضوؤالهما عن ال�ضلح الذي عر�ضته الدائرة يف 

اجلل�ضة املا�ضية؟ اأجابا بعدم املوافقة عليه وقدم وكيل املدعى عليها �ضورة من ميزانية 
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عام 2006م ف�ضلم وكيل املدعية �ضورة منها، كما اأح�ضر م�ضتندات غري وا�ضحة وغري 

مرتبة ي�ضتدل بها املدعى عليهما على ا�ضتالم املدعية ملبلغ اأربعمائة األف ريال، فطلبت 

الدائرة من وكيل املدعى عليهما ترتيب امل�ضتندات وتقدميها يف اجلل�ضة القادمة، كما 

تاأجيل نظر الق�ضية اإىل جل�ضة يوم  اإثبات كيفية �ضداد قيمة امل�ضنع ومت  طلبت منه 

1428/6/10هـ وفيها ح�ضر طرفا الدعوى ف�ضاألت الدائرة ممثل وكيل املدعى عليهما 

عن اإجابته عما طلب منه يف اجلل�ضة املا�ضية؟ فاأجاب باأنه بالن�ضبة ملبلغ قيمة امل�ضنع 

فقد متت االإجابة عنه يف املذكرات ال�ضابقة التي �ضلمت للدائرة ولوكيل املدعية واأحال 

اإىل ما ورد فيها، اأما بالن�ضبة ملبلغ االأربعمائة األف ريال امل�ضلمة لزوج املدعية فقدم 

للدائرة ك�ضفًا تف�ضيليًا لهذا املبلغ، وقد �ضلم وكيل املدعية �ضورة منه، وب�ضوؤال وكيل 

املدعية عن اإجابته عما قدم يف اجلل�ضة املا�ضية بخ�ضو�ص امليزانيات لعام 2004م 

و2005م و2006م وما قدم يف اجلل�ضة بخ�ضو�ص ا�ضتالم زوج املدعية ملبلغ االأربعمائة 

األف املذكورة من قبل املدعى عليها؟ طلب مهلة ملراجعة ذلك واالإجابة عليه يف اجلل�ضة 

القادمة فتم تاأجيل نظر الق�ضية اإىل جل�ضة 1428/6/25هـ وفيها ح�ضر طرفا الدعوى 

اإىل امليزانيات واالأوراق املقدمة من املدعية  اأنه بالرجوع  وذكر وكيل املدعية )...( 

الدائرة من  ثم طلبت  فيها  البت  ي�ضتطيع  وال  اإىل خربة حما�ضبية  اأنها حتتاج  تبني 

قرار  وفق  الطرفني  بني  احلا�ضبة  اإجراء  لتويل  حما�ضبي  مكتب  تر�ضيح  الطرفني 

خبري  واختيار  بينهما  التن�ضيق  الطرفني  من  الدائرة  طلبت  ثم  الدائرة  ت�ضدره 

حما�ضبي مع اإح�ضار �ضيكني م�ضدقني يف اجلل�ضة القادمة من كل طرف )50%( من 
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املبلغ املتفق عليه مع املحا�ضب على اأن يتحمل الطرف اخلا�ضر اأتعاب املحا�ضبة كاملة، 

فوافق الطرفان على ذلك ومت تاأجيل نظر الق�ضية اإىل جل�ضة يوم االثنني 1428/7/2هـ 

وفيها ح�ضر املدعي وكالة وذكر اأنه مل يتم االتفاق على خبري حما�ضبي ثم ح�ضر وكيل 

املكاتب  اأحد  على  االتفاق  مت  اأنه  وذكر  التاأخر  عن  واعتذر  متاأخرًا  عليهما  املدعى 

ملكتب  الكتابة  الدائرة  فقررت   ،)...( ومكتب   ،)...( ومكتب   ،)...( مكتب  االآتية: 

وفيها ح�ضر  ال�ضبت 1428/8/26هـ  يوم  جل�ضة  اإىل  الق�ضية  نظر  تاأجيل  ومت   )...(

طرفا الدعوى فاطلعت الدائرة الطرفني على العر�ص املقدم من مكتب )...( لتويل 

باأن  الدائرة  مهمة اخلربة يف هذه الق�ضية، فوافق الطرفان على العر�ص، فاأفهمتم 

اأ�ضبوع وذلك بواقع خم�ضة  اأتعاب املحا�ضب مبوجب �ضيك م�ضدق خالل  يقدموا لها 

وع�ضرين األف ريال على كل طرف على اأن يتحمل اخلا�ضر للق�ضية يف نهاية االأمر كامل 

عليهما  املدعى  وكيل  االأحد 1428/9/4هـ ح�ضر  يوم  بذلك. ويف  فا�ضتعدوا  االأتعاب 

 )...( مكتب  ل�ضالح  الراجحي  بنك  على  م�ضحوبًا  م�ضدقًا  �ضيكًا  للدائرة  وقدم 

حما�ضبون ومراجعون قانونيون مببلغ قدره خم�ضة وع�ضرون األف ريال ومل يح�ضر من 

الق�ضية  اأوراق  على  الدائرة  اطلعت  الثالثاء 1428/9/13هـ  يوم  املدعية، ويف  ميثل 

�ضطب  الدائرة  قررت  باأ�ضبوع  املحددة  املدة  اأو من ميثلها يف  املدعية  ولعدم ح�ضور 

عليهما  املدعى  وكيل  ح�ضر  1428/10/16هـ  االأحد  يوم  ويف  االأوىل،  للمرة  الق�ضية 

اأتعاب اخلبري حيث مل ي�ضلم الطرف  وطلب ا�ضرتداد ال�ضيك الذي قدمه بخ�ضو�ص 

املدعي ال�ضيك اخلا�ص به وقد �ضطبت الق�ضية فتم ت�ضليمه ال�ضيك ثم تقدم املدعي 
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وكالة وكالة بطلب فتح املرافعة فتخلف و�ضطبت الق�ضية للمرة الثانية، ثم تقدم لهيئة 

بتوجيه  القا�ضي  1429/5/20هـ  يف   )85( رقم  قرارها  فاأ�ضدرت  جمتمعة  التدقيق 

الدائرة بتجديد موعد لنظر الق�ضية فتم حتدي جل�ضة يوم الثالثاء 1429/6/27هـ 

ملعاودة نظر الق�ضية، وفيها ح�ضر وكيل املدعية )....( يف حني مل يح�ضر من ميثل 

املدعى عليهما فا�ضتعد وكيل املدعية باإبالغهما عن طريق املناولة ومت تاأجيل الق�ضية 

و�ضلم  املدعية  وكيل  ح�ضر  1429/10/13هـ  االثنني  يوم  جل�ضة  ويف  جل�ضات،  عدة 

الدائرة �ضيكني باأتعاب اخلبري كل �ضيك مببلغ )12.500( اثنا ع�ضر األفًا وخم�ضمائة 

اخلبري  اأتعاب  وقدم  عليهما  املدعى  وكيل  ح�ضر  1429/10/21هـ  وبتاريخ  ريال، 

ريال.  وخم�ضمائة  األفًا  ع�ضر  اثنا  مببلغ  �ضيك  كل  �ضيكني  مبوجب  مبوكليه  اخلا�ضة 

وبجل�ضة يوم الثالثاء 1430/1/16هـ قررت الدائرة ندب املحا�ضب القانوين )....(

خبريًا حما�ضبيًا يف هذه الق�ضية ح�ضب البنود التالية:  1- درا�ضة كيفية التعامل الذي 

اإذا  مت بني الطرفني على �ضوء امل�ضتندات وعلى �ضوء الدعاوى بينهما.  2- للدائرة 

راأت يف وقت الحق - ما مل ي�ضبح احلكم نهائيًا - اإ�ضافة بع�ص البنود التي قد ترى 

�ضرورة لبحثها وذلك بخطاب اإحلاقي ويعترب ذلك داخاًل يف قرار الندب.  3- اإذا راأى 

لذمته  اإبراء  فعليه  القرار  ين�ص عليه يف هذا  تو�ضيحه مما مل  ي�ضتوجب  ما  اخلبري 

اأنه غري وارد يف قرار الندب.  4- يجب على طريف الدعوى  اإىل  تو�ضيحه واالإ�ضارة 

التعاون مع اخلبري وذلك بتوفري املكان املالئم ملبا�ضرة هذه املهمة عند طلبه وتقدمي 

جميع الدفاتر وامل�ضتندات وكل ما له عالقة بالق�ضية ح�ضب تقدير اخلبري مع االإجابة 
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خطيًا على اأي ا�ضتف�ضار يردهما منه وذلك خالل مدة ال تزيد على خم�ضة ع�ضر يومًا 

واإال اعترب عدم التعاون فيما ذكر قرينة �ضد من مل يلتزم به.  5- ال يجوز للخبري 

االنفراد باأحد طريف الدعوى اأو الدخول معه يف اأي مناق�ضات �ضفهية، واإذا رغب يف 

اال�ضتف�ضار من اأي منهما فيجب اأن يكون ذلك خطيًا. 6- للخبري احلق يف خماطبة 

تلك  على  ويجب   -7 الندب.  قرار  باإجناز  يتعلق  وفيما  مبا�ضرة  احلكومية  اجلهات 

اإىل  احلاجة  دون  عنه  ي�ضتف�ضر  اأو  يطلبه  فيما  املذكور  اخلبري  مع  التعاون  اجلهات 

اأو  مراجعة الديوان.  8- يلتزم اخلبري مبراجعة الدائرة عند مواجهته الأي غمو�ص 

لب�ص اأو عدم تعاون من طريف الدعوى اأو اجلهات احلكومية على اأن يكون ذلك كتابة 

ودون تاأخري. 9- يلتزم اخلبري بعر�ص م�ضودة التقرير على الدائرة اأواًل ال�ضتيفاء ما 

الأخذ  الدعوى  طريف  على  عر�ضها  يتم  ثم  ومن  امل�ضودة  تلك  على  تالحظه  قد 

مالحظاتهم اخلطية عليها خالل مدة ال تزيد على )15( يومًا مع االإجابة عليها، ومن 

ثم ا�ضتكمال التقرير النهائي بناء عليها مع اإرفاق امل�ضتندات وفهر�ضتها. 10- يلتزم 

اخلبري بتقدمي تقريره النهائي خالل مدة ال تزيد على ثالثة اأ�ضهر من تاريخ ا�ضتالمه 

بطلب  للدائرة خطيًا  التقدم  فعلية  كافية  املدة  تكن هذه  واإذا مل  القرار  ن�ضخة هذا 

منا�ضفة  اخلبري  اأتعاب  بدفع  الدعوى  طرفا  يلتزم   -11 املربرات.  ذكر  مع  التمديد 

بينهما على اأن يدفع ن�ضف املبلغ املتفق عليه مقدمًا والن�ضف االآخر يدفع للخبري بعد 

الطرف  على  االأتعاب  تلك  حتميل  ثم  ومن  مالحظات  دون  النهائي  للتقرير  تقدميه 

املحا�ضبي/)....(وا�ضتلم  اخلبري  ح�ضر  1430/2/14هـ  االثنني  يوم  ويف  اخلا�ضر. 
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الن�ضف  ي�ضتلم  اأن  على  املحا�ضبة  اأتعاب  ن�ضف  ا�ضتلم  كما  الندب  قرار  من  ن�ضخة 

ندب  ملدة  متديدات  عدة  ذلك  تلت  ثم  للدائرة  النهائي  التقرير  ت�ضليم  بعد  االآخر 

املحا�ضب بناء على طلبه والقتناع الدائرة باالأ�ضباب التي تربر متديد مدة الندب.  ويف 

يوم الثالثاء 1431/3/30هـ ح�ضرت املدعية اأ�ضالة بعد تعريفها من احلا�ضر معها 

ال�ضابق وقدمت  الوكيل  بدل  لها  وكياًل  اأنها عينته  الدائرة  اأمام  اأقرت  والتي   )....(

�ضكًا بف�ضخ وكالة حماميها ال�ضابق )....(وذكرت اأنها ب�ضدد اإجراءات توكيل ر�ضمي 

للحا�ضر معها وتطلب مهلة الإكمال اإجراءات توكيل حماميها اجلديد فاأجيب طلبها 

ر�ضمية خالل خم�ضة ع�ضر  وكالة  اأو عمل  بنف�ضها  الدائرة مبتابعة دعواها  واأفهمتها 

املدعية  ح�ضرت  1431/4/21هـ  الثالثاء  يوم  ويف  الدعوى.  يف  �ضيف�ضل  واإال  يومًا 

اإقامة  النهائية ال�ضتخراج  االإجراءات  اأنها ب�ضدد  اأ�ضالة ومرتجمها/)....(وذكرت 

تخولها عمل توكيل ر�ضمي للحا�ضر معها وتطلب مهلة اأخرى فتم تاأجيل نظر الق�ضية 

اإىل جل�ضة يوم االأحد 1431/5/18هـ وفيها ح�ضر املدعية اأ�ضالة ومرتجمتها وطلبت 

الدائرة  كتبت  فقد  تقريره  يقدم  مل  القانوين  املحا�ضب  ولكون  الدعوى،  يف  الف�ضل 

للمحا�ضب القانوين ل�ضرعة تقدمي م�ضودة التقرير وعر�ضها على اأطراف الدعوى ومت 

حتديد جل�ضة يوم االأحد 1431/6/9هـ وفيها ح�ضرت املدعية اأ�ضالة ومرتجمها كما 

ح�ضر وكيل املدعى عليهما )....(ف�ضاألتهم الدائرة هل ا�ضتلموا م�ضودة التقرير من 

املحا�ضب فذكروا اأن املحا�ضب مل يزودهم ب�ضيء فكتبت الدائرة للمحا�ضب مرة ثانية 

لتزويدهم مب�ضودة التقرير وا�ضتقبال مالحظاتهم واالإجابة عليها وتزويد الدائرة بعد 



647

اإىل  الق�ضية  تاأجيل نظر  الطرفني، ومت  النهائي م�ضتكماًل مالحظات  بالتقرير  ذلك 

املحا�ضبي/)....(ووكيل  اخلبري  ح�ضر  وفيها  1431/7/23هـ  االثنني  يوم  جل�ضة 

املدعى عليهما )....(يف حني مل حت�ضر املدعية، وذكر اخلبري املحا�ضبي اأنه قد �ضلم 

وت�ضمينها  عليها  لالطالع  عليه  مالحظاتهم  وبانتظار  التقرير  م�ضودة  الطرفني 

االثنني  يوم  جل�ضة  اإىل  الق�ضية  نظر  تاأجيل  فتم  للدائرة،  لت�ضليمه  النهائي  التقرير 

1431/11/3هـ ومل يح�ضر فيها اأحد ويف يوم االأربعاء 1432/1/2هـ ح�ضرت املدعية 

التقرير  م�ضودة  �ضلمها  قد  املحا�ضبي  اخلبري  باأن  مرتجمها  بوا�ضطة  واأفادت  اأ�ضالة 

تاأجيل  فتم  النهائي،  التقرير  وبانتظار  للمحا�ضب  و�ضلمتها  عليه  مالحظاتها  واأبدت 

للدائرة  ورد  1432/1/22هـ  وبتاريخ  1432/2/6هـ  االثنني  يوم  اإىل  الق�ضية  نظر 

وبجل�ضة  عنها،  واالإجابة  الطرفني  م�ضتكماًل مالحظات  الق�ضية  النهائي يف  التقرير 

ومرتجمها/)....(كما   )....( املدعية  ح�ضرت  1432/2/6هـ  املوافق  االثنني  يوم 

ح�ضر وكيل املدعية ال�ضابق املف�ضوخة وكالته/)....(كما ح�ضر وكيل املدعى عليهما 

بني  البيع  اتفاقية  اأ�ضل  اإح�ضار  عليهما  املدعى  وكيل  من  الدائرة  فطلبت   ،)....(

املوؤرخ  ال�ضركة  تاأ�ضي�ص  عقد  تعديل  وقرار  2004/9/10م  املوؤرخة  الطرفني 

2004/11/14م كما اأكدت الدائرة على وكيل املدعى عليهما ب�ضرورة ح�ضور االأ�ضالء 

فالتزم بذلك كما طلب احلا�ضر )....(والذي كان وكياًل عن املدعية بالرتافع يف هذه 

الق�ضية ثم ف�ضخت وكالته اأن يكون متداخاًل بهذه الق�ضية ف�ضاألته الدائرة عن طلبه 

مما   )%20( بح�ضم  املدعية  واإلزام  الدعوى  يف  كطرف  اإدخاله  يطلب  باأنه  فاأجاب 
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وبينها،  بينه  االتفاقية  الق�ضية ح�ضب  الرتافع يف هذه  اأتعابه يف  لها نظري  به  يحكم 

املدعى  فقدم  1432/2/11هـ  ال�ضبت  يوم  جل�ضة  اإىل  الق�ضية  نظر  تاأجيل  مت  وعليه 

عليه )....(قرار تعديل عقد تاأ�ضي�ص �ضركة م�ضنع )...( الإنتاج اأجهزة ت�ضنيع العلف 

و))....(اأ�ضباين  اجلن�ضية(  ))....(اأمريكي  ال�ضريكني  خروج  املت�ضمن  االأخ�ضر 

اجلن�ضية( من ال�ضركة لت�ضبح ال�ضركة لل�ضيد )....( وال�ضيد )....(، وبعر�ص القرار 

على وكيل املدعية ذكر اأنه ال يطعن يف هذا امل�ضتند امل�ضادق عليه من كتابة العدل اإال 

اأنه كان يفرت�ص اأن ال يعدل يف اأ�ضل القرار اإال بت�ضحيح �ضليم، ف�ضاألته الدائرة عن 

ولي�ص كما جاء يف  العقد يف 1422/7/1هـ  اأن  القرار فذكر  املوجود يف هذا  اخلطاأ 

عن  اأ�ضالة  عليه  املدعى  الدائرة  �ضاألت  ثم  1422/7/16هـ  يف  باأنه  التا�ضع  ال�ضطر 

للدائرة  �ضيقدمها  واأنه  اأنها موجودة  واملخارجة فذكر  ال�ضراء  بعد  ال�ضركة  �ضجالت 

اأن  على  اليمني  اأداء  ي�ضتطيع  هل  الدائرة  ف�ضاألته  املحا�ضبي  اخلبري  على  لعر�ضها 

املتوفى البائع قد ا�ضتلم ن�ضيبه من قيمة امل�ضنع فذكر اأنه م�ضتعد الأداء اليمني فاأكدت 

اأخيه  عليه الدائرة ب�ضرورة تقدمي ما طلب منه يف اجلل�ضة القادمة وكذلك ح�ضور 

اأ�ضل االتفاقية املوؤرخة يف 2004/9/10م وعليه مت تاأجيل  )....(وقد التزم بتقدمي 

)....( املدعية  ح�ضرت  وفيها  1432/2/27هـ  االثنني  جل�ضة  اإىل  الق�ضية  نظر 

ومرتجمها/)....(واملدعى عليهما )....(،و)....(واملتداخل/)....(وب�ضوؤال املدعى 

اأجابا  موجودة؟  اأنها  ذكرا  والتي  ال�ضراء  بعد  ال�ضركة  �ضجالت  اأح�ضرا  هل  عليهما 

ال�ضجالت  واأن  للمحا�ضب  قدماها  التي  ال�ضركة  ميزانية  �ضوى  يح�ضرا  مل  باأنهما 
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اأن ذلك لي�ص  اإال ما ندر، وبعر�ص ما ذكر على املدعية ذكرت  موجودة لدى املتوفى 

ب�ضحيح، واأنه لي�ص لدى املتوفى اأية م�ضتندات، ثم �ضاألت الدائرة املدعى عليهما هل 

التالية  االأعوام  خالل  اأرباحًا  يحقق  مل  امل�ضنع  اأن  على  اليمني  الأداء  م�ضتعدان  هما 

لل�ضراء من البائع، اأجابا بنعم، وب�ضوؤال وكيل املدعية هل يقبل باليمني؟ اأجاب بالنفي، 

ثم �ضاأله الدائرة املدعى عليهما هل ي�ضتطيعان اأداء اليمني على اأن البائع املتوفى قد 

ا�ضتلم قيمة امل�ضنع وقدرها اأربعة ماليني وت�ضعمائة األف ريال اأجابا باأنهما ال يرغبان 

املتوفى  من  العدل  كاتب  اأمام  االإقرار  وهي  ببينتهما  ويكتفيان  ذلك  على  احللف 

با�ضتالمه جميع م�ضتحقاته، اإ�ضافة اإىل االتفاقيات املن�ضو�ص فيها على ذلك، وقدم 

اأ�ضل االتفاقية املوؤرخة بـ2004/9/20م وبعد اطالع الدائرة عليها اأعادتها اإليه، ثم 

قررت الدائرة قفل باب املرافعة وحجز الق�ضية للدرا�ضة واإ�ضدار احلكم، ويف جل�ضة 

اليوم ح�ضر اأطراف الدعوى واأعادت الدائرة �ضماع الدعوى واالإجابة عليها التي مل 

تخرج عما قدمه االأطراف فقررت توجيه ميني اال�ضتيثاق اإىل املدعى عليهما، واأفهمتها 

بعظم �ضاأن اليمني واأنها يجب اأن تكون �ضادقة واأن اليمني الكاذبة تغم�ص �ضاحبها يف 

التالية  ال�ضنوات  اأرباح خالل  اأي  يحقق  امل�ضنع مل  اأن  على  اليمني  اأداء  فقررا  النار 

اأ�ضالة/)....(قائاًل:  االأول  عليه  املدعى  بحلف  2004/9/10م  املوؤرخة  للمخارجة 

اأق�ضم باهلل العظيم اأن م�ضنع )...( الإنتاج اأجهزة ت�ضنيع العلف االأخ�ضر مل يحقق 

اأرباحًا منذ تخارج املتوفى ))....(( من امل�ضنع حتى وفاته، بل كان خا�ضرًا، ثم حلف 

املدعى عليه الثاين/)....(قائاًل: اأق�ضم باهلل العظيم اأن م�ضنع )...( الإنتاج اأجهزة 
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امل�ضنع  من   ))....(( املتوفى  تخارج  منذ  اأرباحًا  يحقق  االأخ�ضر مل  العلف  ت�ضنيع 

حتى وفاته بل كان خا�ضرًا، بعد ذلك اعرت�ص كل من املدعية واملتداخل بالق�ضية على 

اأداء اليمني بال�ضيغة ال�ضابقة وطلبا اأن تكون اليمني �ضاملة على ا�ضتالم قيمة التخارج 

�ضرعة  املدعى عليهما  الدعوى، كما طلبا  تاأجيل نظر  املتداخل  الدعوى وطلب  حمل 

بحالتها  الق�ضية  يف  والف�ضل  املرافعة  باب  قفل  الدائرة  فقررت  الدعوى،  يف  البت 

الراهنة وخلت للمداولة واإ�ضدار احلكم. 

مبا اأن املدعية تهدف من دعواها اإىل طلب اإلزام املدعى عليهما بدفع قيمة م�ضنع 

)...( الإنتاج اأجهزة ت�ضنيع العلف االأخ�ضر والذي كانت متتلكه هي وزوجها املتوفى 

وقد باعاه للمدعى عليهما مببلغ قدره )4.900.000( اإ�ضافة اإىل طلبها رواتب زوجها 

املتوفى لقاء عمله كخبري لدى املدعى عليهما ون�ضبته يف االأرباح ح�ضب االتفاقية، لذا 

ق�ضائه  بهيئة  املظامل  لديوان  املقررة  االخت�ضا�ضات  داخلة �ضمن  الدعوى  فاإن هذه 

التجاري باعتبار اأن طريف الدعوى تاجران واأن العمل الذي بينهما عمل جتاري. 

فاإن  امل�ضنع  بيع  قيمة  وهي  االأوىل  للمطالبة  فبالن�ضبة  الدعوى،  مو�ضوع  عن  اأما 

الثابت اأن الطرفني قد وقعا اتفاقية بيع امل�ضنع بتاريخ 2004/9/10م والتي جاء يف 

بندها رقم )2( ما ن�ضه )وافق الطرفان على اأن قيمة بيع ال�ضركة هي اأربعة ماليني 

وت�ضعمائة األف ريال �ضعودي وقد �ضلمت كاملة للطرف االأول خارج هذا العقد وبتوقيع 
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الطرف االأول على هذه االتفاقية فاإنها تعترب خمال�ضة ا�ضتالم لكامل املبلغ اأعاله وال 

يحق له الرجوع اإىل الطرف الثاين باأية مطالبات بعد التوقيع على هذه االتفاقية...( 

ومبا اأن الطرفني قد وقعا هذه االتفاقية التي ت�ضمنت ا�ضتالم كل طرف م�ضتحقاته 

البيع  اإىل دعوى  تلتفت  وال  املطالبة،  اإىل رف�ص هذه  تنتهي  الدائرة  فاإن  االآخر  جتاه 

الدائرة  تلتفت  ال  كما  يثبتها،  ما  يقدم  مل  اإذ  املدعية  وكيل  ادعاها  التي  ال�ضورية 

لطلب املدعية توجيه اليمني للمدعى عليهما با�ضتالم �ضريكها مبلغ املبايعة اإذ العربة 

بالظاهر وال يعدل عنه اإال بدليل، والتوقيع على االتفاقية قد اأقر بها اجلميع ومل يطعن 

اأن كال قد ا�ضتلم ن�ضيبه. واأما بالن�ضبة ملطالبة املدعية  يف م�ضمونها والتي تت�ضمن 

لرواتبه  املتوفى  �ضداد  يثبت  ما  املدعى عليهما  يقدم  فلم  اأثناء عمله  برواتب زوجها 

بعد البيع اإىل حني وفاته، ومبا اأن االتفاقية املذكورة اآنفًا ن�ضت على منح زوج املدعية 

مكافاأة �ضهرية مقابل عمله كمدير وخبري بامل�ضنع مقابل وظيفة فنية واإدارته تزول 

وعليه  كمدير،  عمله  وينق�ضي  2005/7/25م  بتاريخ  بوفاته  وخبري  كمدير  �ضفته 

بيع  تاريخ  من  الفرتة  وهي  ون�ضف  اأ�ضهر  ع�ضرة  رواتب  املدعية  لزوج  ي�ضتحق  فاإنه 

امل�ضنع يف 2004/9/10م اإىل تاريخ وفاة الزوج يف 2005/5/25م وعليه يكون املبلغ 

االإجمايل لهذه الرواتب مبلغ )73.500( وهي كامل مكافاأة الزوج وفقًا للمدة ون�ص 

االتفاقية، ومبا اأن االتفاقية قد ن�ضت �ضمن املادة )7( باأنه يف حالة وفاة اأي طرف 

من اأطراف الطرف االأول البائع فاإن جميع حقوقه وم�ضتحقاته توؤول للطرف الباقي 

على قيد احلياة(. وعليه فاإن املبلغ امل�ضتحق من رواتب الزوج يوؤول اإىل املدعية وقدره 

)73.500( ريال وهو ما حتكم به الدائرة. اأما بالن�ضبة للمطالبة الثالثة وهي مطالبة 
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فقد  للمدعي  امل�ضنع  بيع  بعد  حتفيزية  كاأرباح  االأرباح  من   )%50( بن�ضبة  املدعية 

ن�ص البند الثالث من االتفاقية امل�ضار اإليها اآنفًا على اأنها )تعترب قيمة توزيع االأرباح 

اأن  عليهما ذكرا  املدعى  اأن  ومبا  لكل طرف(.  االتفاقية )%50(  بهذه  الطرفني  بني 

امل�ضنع حقق خ�ضائر ومل يحقق اأرباحًا وذكر اخلبري املحا�ضبي اأنه ال ي�ضتطيع اإي�ضاح 

اأمر امل�ضنع وهل حقق خ�ضائر اأو اأرباحًا نظرًا لعدم تزويد املدعى عليهما للمحا�ضب 

التي ت�ضتخرج امليزانيات بناء عليه، وحيث مل تثبت املدعية وجود  ب�ضجالت امل�ضنع 

اأرباح للم�ضنع.  ومبا اأن املدعى عليهما اأديا اليمني على نحو ما �ضبق وذلك على اأن 

امل�ضنع مل يحقق اأرباحًا من بعد االتفاقية فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�ص هذه املطالبة 

واأما بخ�ضو�ص مطالبة املتداخل/)....(باأتعاب املحاماة فاإن ق�ضاء الديوان ا�ضتقر 

اأخريًا على عدم اخت�ضا�ضه بنظر اأتعاب املحاماة ومن ذلك حكم حمكمة اال�ضتئناف 

املطالبة  اإىل رف�ص هذه  تنتهي  الدائرة  فاإن  لذا  لعام 1431هـ(؛  رقم )418/اإ�ص/3 

اأي�ضًا وله رفع دعوى م�ضتقلة �ضد املدعية اأمام املحكمة العامة.  

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: 

قدره  )....(مبلغاً  للمدعية  يدفعا  باأن  و)....(   )....( عليهما  املدعى  اإلزام  اأواًل: 

ثالثة و�ضبعون األفاً وخم�ضمائة ريال )73.500( ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 

)....( املحامي  املتداخل  طلب  بنظر  والئياً  املظامل  ديوان  اخت�ضا�س  عدم  ثانياً: 

اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  و�ضلم  اهلل  و�ضلى  التوفيق،  وباهلل  املحاماة،  باأتعاب 

و�ضحبه اأجمعني. 
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضيةاالبتدائية 1/8138/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 107/د/جت/4 لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 7146/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 564/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/20هـ

-اإقرار   -غرر  الثمن  جهالة   - البيع  �ضحة  �ضروط   - موؤ�ض�ضة  بيع   - بيع  عقد  1ـ 

وكيل- وكالة - ف�ضخ الوكالة- تنازل عن الوكالة- تقرير حما�ضبي - بطالن العقد 

-اآثار بطالن العقد -تعوي�س -اأتعاب املحاماة.

1( مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليه برد مقدم الثمن املدفوع وتعوي�ضه عن 

ف�ضخ املدعى عليه العقد املربم بينهما - الن�ص يف العقد املربم بني الطرفني على اأن 

املبلغ االإجمايل املتفق عليه يف العقد غري نهائي واأن املبلغ النهائي يتحدد وفق التقرير 

التي  الفروقات  بقدر  النق�ضان  اأو  بالزيادة  تعديله  يتم  قد  واأنه  النهائي  املحا�ضبي 

يحددها التقرير - اأثره: جهالة الثمن - ي�ضرتط ل�ضحة البيع العلم بالثمن الأنه اأحد 

العو�ضني، فجهالة ثمن املبيع تفقد عقد البيع �ضرطًا من �ضروط �ضحته الأن اجلهالة 

غرر والنبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم نهى عن بيع الغرر - اأثر ذلك: بطالن العقد.

 2( مطالبة املدعى عليه اإلزام املدعى بدفع باقي قيمة الوكالة امل�ضماة ).....( وقيمة 

الفرتينات والديون - ثبوت اأن الوكالة �ضمن وكاالت املوؤ�ض�ضة املباعة للمدعي - عدم 

تقدمي املدعى عليه ما يثبت موافقة مالكة الوكالة على تنازله عنها للمدعي - ثبوت 

ف�ضخ ال�ضركة مالكة الوكالة لعقد الوكالة مع املدعى عليه - عدم �ضريان اآثار بطالن 
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عقد البيع على هذه الوكالة - اأثر ذلك: اأن املبالغ التي يطالب بها املدعى عليه مقابل 

الفرتينات والديون ال عالقة لها بالنزاع املاثل وال حمل لبحثها فيه، وللمدعى عليه 

اإقامة دعوى �ضد ال�ضركة مالكة الوكالة ب�ضاأنها.

 3( مطالبة املدعي بالتعوي�ص واأتعاب ملحاماة - الق�ضاء ببطالن العقد مع ما يرتتب 

املطالبة  رف�ص  ذلك:  اأثر   - البطالن  عن  الدعوى  طريف  م�ضوؤولية   - اآثار  من  عليه 

بالتعوي�ص وباأتعاب املحاماة - موؤدى ذلك: اأواًل: بطالن عقد البيع املربم بني الطرفني. 

ثانيًا: اإلزام املدعى عليه باإعادة املبلغ الذي دفعه املدعي. ثالثًا: رف�ص ما عدا ذلك 

من طلبات. 

تتلخ�ص يف الئحة دعوى قدمها املدعي وكالة/)....(ذكر فيها اأن موكله ا�ضرتى من 

املدعى عليه موؤ�ض�ضة )...( للتجارة اململوكة للمدعى عليه، وذلك مبوجب عقد البيع 

اأ�ضول  ل�ضايف  الدفرتية  القيمة  نظري  مت  البيع  هذا  واأن  1428/7/16هـ،  يف  املوؤرخ 

وخ�ضوم املوؤ�ض�ضة وفق التقرير املحا�ضبي الذي �ضي�ضدر من قبل املحا�ضب القانوين 

وفق ميزانية تقييم حما�ضبي واأن �ضعر البيع قد حتدد مبدئيًا مببلغ اأحد ع�ضر مليونًا 

وثالثمائة األف ريال، واأن الثمن النهائي للمبيع ووفقًا لعقد البيع �ضيتحدد وفق التقييم 

املحا�ضبي �ضواء كان زائد عن املبلغ - املذكور اأعاله - اأم ناق�ضًا عنه واأن موكله قد 

�ضلم املدعى عليه مبلغ خم�ضمائة األف ريال والذي ميثل الدفعة االأوىل، وقد اتفق موكله 
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مع املدعى عليه على ت�ضكيل جلنة م�ضرتكة الإدارة املوؤ�ض�ضة واإكمال متطلبات الت�ضليم 

خالل الفرتة ما بني توقيع العقد والت�ضليم النهائي، اإال اأن املدعى عليه مل يلتزم مبا  مت 

االتفاق  عليه وعطل عمل اللجنة واأر�ضل ملوكله خطابًا ذكر فيه اأنه مل يعد لديه رغبة، 

وختم  املقدمة.  الدفعة  والذي ميثل  منه  ا�ضتلمه  الذي  املبلغ  ملوكله  يعد  ومع ذلك مل 

الئحة دعواه بطلب اإلزام املدعى عليه باإعادة املبلغ الذي ا�ضتلمه من موكله اإ�ضافة اإىل 

تعوي�ضه مببلغ خم�ضني األف ريال مكافاأة املدير املعني يف اللجنة ومببلغ ع�ضرين األف 

ريال قيمة �ضياغة عقد البيع ومببلغ خم�ضني األف ريال اأتعاب خبري التقييم ودرا�ضة 

للدائرة با�ضرت نظرها  الق�ضية  اأتعاب املحاماة. وباإحالة  األف  ال�ضوق ومببلغ ثالثني 

وبطلب  1430/3/12هـ  االثنني  يوم  وبجل�ضة  ال�ضبط،  مبح�ضر  مو�ضح  هو  ما  وفق 

يت�ضمن  كان  املدعي  مع  مت  الذي  العقد  باأن  اأجاب  اأ�ضالة  عليه  املدعى  من  اجلواب 

موجودات املوؤ�ض�ضة ويتم تقديرها بعد اجلرد وح�ضاب الديون التي للموؤ�ض�ضة اأو عليها، 

كما اأن العقد ن�ص يف بنده رقم )3( على اأن مبلغ مليونني وخم�ضمائة األف ريال تدفع 

مقابل الوكاالت وال�ضهرة، وقد ن�ص التمهيد يف العقد على الوكالتني اللتني ميتلكهما 

املدعى عليه هما وكالة )...( الفرن�ضية ووكالة )...( االأملانية، واأنه قد مت نقل وكالة 

)...( اإىل املدعي وهو االآن ميار�ص هذا احلق وي�ضتفيد من دواليب العر�ص املوزعة 

دفعه  الذي  املبلغ  فاإن  وبالتايل  التجميل  ومراكز  الطبية  واملراكز  ال�ضيدليات  على 

مقدمًا ال يوازي قيمة هذه الوكالة ودواليب العر�ص، وبالن�ضبة لوكالة )...( االأملانية 

اأن  اإال  اإىل املدعي  الوكالة  البيع مع املدعي لنقل  لل�ضركة بعد عقد  فقد قام بالكتابة 
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يجدد  مل  اأنه  كما  للمدعي،  منحها  ورف�ضت  اأخرى  ل�ضركة  الوكالة  اأ�ضندت  ال�ضركة 

للدائرة خطاب  وقدم  موؤ�ض�ضته،  ت�ضفية  كان ب�ضدد  الأنه  االأملانية  ال�ضركة  مع  العقد 

للتجارة   )...( موؤ�ض�ضة  بيع  باإ�ضعار  معنون  الفرن�ضية   )...( ل�ضركة  قبله  من  موجه 

االأخرية  واأنه يف اخلطوة  املوؤ�ض�ضة،  لبيع  املدعي  مع  بتفاو�ضه  ال�ضركة  اإخبار  ت�ضمن 

الإنهاء التعامل مع املدعي، وطلبه اعتماد ال�ضركة خطيًا للمدعي ممثاًل ح�ضريًا وطلب 

قادمة  جل�ضة  اإىل  اإمهاله  طلب  وكالة  املدعي  على  ذلك  وبعر�ص  املدعي.  دعوى  رد 

الإح�ضار رده. وبجل�ضة يوم االثنني 1430/5/16هـ قدم املدعي وكالة مذكرة جوابية 

مكونة من �ضفحتني ذكر فيها اأن ما ادعاه املدعى عليه من اأنه مت نقل وكالة )...( اإىل 

موكله واأنه ميار�ص حقه يف ذلك مبوجب تنازله مبوجب خطاب التنازل الذي اأر�ضله 

لل�ضركة الفرن�ضية غري �ضحيح حيث اإن ال�ضركة الفرن�ضية ردت على خطابه بالف�ضخ 

عليه  املدعى  ملوؤ�ض�ضة  ال�ضيئة  للظروف  �ضرح  بعد  فيه  ذكرت  الذي  خطابها  مبوجب 

باأننا لن نكون قادرين على  اأن نخربكم  مبا ن�ضه: )بناء على تلك الظروف يوؤ�ضفنا 

موا�ضلة عالقة العمل التي قررنا و�ضع حد لها يف نهاية هذه ال�ضنة 2007/12/31م 

�ضوف يظل ال�ضيد )....( حتت خدمتكم لكل الرتتيبات ال�ضرورية التي تتعلق بف�ضخ 

هذا العمل(، واأن املدعى عليه اأخل بالتزاماته يف نقل الوكاالت التجارية ))....(( 

لكونه مل يعد وكياًل لهما حيث اإن )....( ف�ضخت عقد الوكالة معه، و)....( مل ي�ضتطع 

نقلها ملوكله باإقراره، وهذا يوجب ف�ضخ عقد البيع معه والتعوي�ص ملوكله وفقًا لالئحة 

الدعوى. وبطلب اجلواب من املدعى عليه - والذي زود ب�ضورة من مذكرات املدعي 
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العقد مع املدعي  اأنه بعد توقيعه  واأن ال�ضحيح  اأن ما جاء فيها غري �ضحيح  - ذكر 

كتب لل�ضركة الفرن�ضية خطابًا طلب فيه ت�ضليم الوكالة للمدعي، وقد �ضلمت ل�ضركة 

لعر�ص  ا�ضتاندات  بعمل  قام  ال�ضركة  لهذه  وكياًل  كان  عندما  واأنه  للمدعي،  الوكالة 

ب�ضائعها يف املراكز واملحالت وال�ضيدليات التي تبيع منتجات ال�ضركة على م�ضتوى 

اململكة، وتقدر قيمتها ما بني ثالثمائة اإىل خم�ضمائة األف ريال، واأنه يطالب بقيمتها 

بعد ح�ضرها، اإ�ضافة اإىل قيمة الوكالة وقدرها مليون ومائتان وخم�ضون األف ريال، 

وقيمة الب�ضاعة التي بقيت لديه ومل يتمكن من بيعها ب�ضبب ارتباط بيعها بب�ضاعة 

اأخرى امتنعت ال�ضركة الفرن�ضية من تزويده بها مع اأنه مل يطلب من املدعي ا�ضتالم 

هذه الب�ضاعة ب�ضفته وكياًل عن ال�ضركة الفرن�ضية وال تزويده بالب�ضاعة الناق�ضة. 

وبعر�ص ذلك على املدعي وكالة ذكر اأنه فيما يخ�ص الوكالة فاإنه يكتفي مبا ورد يف 

مذكرته اجلوابية التي قدمها يف هذه اجلل�ضة، واأما بقية الطلبات فاإنه �ضوف يراجع 

قدم  1430/8/12هـ  االثنني  يوم  وبجل�ضة  القادمة.  اجلل�ضة  يف  رده  ويح�ضر  موكله 

املدعي وكالة مذكرة - �ضلم املدعى عليه �ضورة منها - ذكر فيها اأن موكله اآلت اإليه 

املدعى  تنازل  يكن مبوجب  الفرن�ضية ومل  ال�ضركة  مع  املبا�ضر  بالتعاقد   )...( وكالة 

عليه الأن ال�ضركة قد ف�ضخت العقد معه - كما و�ضح �ضابقًا - وبالتايل فاإن مطالبة 

املدعى عليه بقيمة الوكالة يف غري حمله واإذا كان له مطالبة على ال�ضركة الفرن�ضية 

فعليه اإقامة دعوى عليها اإذ اإن موكله لي�ص طرفًا يف العالقة بني املدعى عليه وال�ضركة. 

ذكر   - اأعاله  املو�ضح   - الدائرة  وبت�ضكيل  1431/2/3هـ  االثنني  يوم  وبجل�ضة 
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املوافق  1428/7/16هـ  بتاريخ  عليه  املدعى  مع  موكله  تعاقد  بعد  اأنه  وكالة  املدعي 

2007/7/30م بثمانية وع�ضرين يومًا قام املدعى عليه بف�ضخ عقد البيع بعد ا�ضتالمه 

اإىل  اإ�ضافة  املبلغ  هذا  با�ضرتجاع  يطالب  واأنه  موكله  من  ريال  األف  خم�ضمائة  ملبلغ 

تعاقده  وبعد  اأنه  ذكر  عليه  املدعى  على  ذلك  وبعر�ص  ذكره،  ال�ضابق  موكله  تعوي�ص 

اأر�ضل لل�ضركة الفرن�ضية )...( خطابًا يذكر فيه تنازله عن الوكالة  مع املدعي بيوم 

اأن  اإال  اإكماله  ا�ضتطاعته  لعدم  العقد  بف�ضخ  قام  اإنه  ثم  البيع  للمدعية مبوجب عقد 

رغم  معها  م�ضتمرة  زالت  وما  تنازله  مبوجب  ال�ضركة  من  الوكالة  ا�ضتلمت  املدعية 

ف�ضخه للعقد، واأن قيمة هذه الوكالة مليون ريال، واأن املدعي ي�ضتخدم دواليب العر�ص 

اإلزام املدعي  واأنه يطلب  األف ريال،  باأربعمائة  املعار�ص واملقدرة قيمتها  املوجود يف 

مبلغ  اإىل  اإ�ضافة  ريال  األف  بخم�ضمائة  املقدرة  الوكالة  قيمة  من  املتبقي  بت�ضليمه 

األف ريال ديون لدى الغري مل  اأربعمائة األف ريال قيمة دواليب العر�ص ومبلغ مائتي 

لوجود هذه   )...( الوكالة  �ضاحبة  ب�ضاعة من  وجود  ب�ضبب عدم  ي�ضتطع حت�ضيلها 

الوكالة يف يد املدعي. وبعر�ص ذلك على املدعي وكالة ذكر اأن ما ادعاه املدعى عليه 

من  �ضحبتها  لكونها  مبا�ضرة  �ضاحبتها  من  موكله  ا�ضتلمها  الوكالة  واأن  �ضحيح  غري 

االثنني  يوم  وبجل�ضة  ملوكله.  تنازله  ب�ضبب  ولي�ص  التزامه  عدم  ب�ضبب  عليه  املدعى 

1431/5/5هـ ذكر املدعى عليه اأن قيمة الوكالة )...( مليون ومائتني وخم�ضني األف 

خم�ضمائة  مببلغ  مقدرة  اململكة  م�ضتوى  على  العر�ص  فرتينات  يوجد  اأنه  كما  ريال، 

ب�ضبب  حت�ضيلها  ي�ضتطع  مل  ريال  األف  ثالثمائة  مببلغ  ديون  اإىل  اإ�ضافة  ريال،  األف 
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قيمة  باقي  بت�ضليمه  املدعي  اإلزام  الفرن�ضية،  ال�ضركة  قبل  من  ب�ضاعة  اإر�ضال  عدم 

الفرن�ضية  ال�ضركة  خطاب  عن  وب�ضوؤاله  اأعاله،  املذكورة   املبالغ  اإىل  اإ�ضافة  الوكالة 

)...( واملر�ضل له واملت�ضمن ف�ضخ الوكالة معه اأجاب باأن ف�ضخ الوكالة كان باتفاق بني 

املدعي وال�ضركة الفرن�ضية واأن ال�ضركة الفرن�ضية مل ت�ضر عمدًا اإىل خطابه الوجه لها 

بنقل الوكالة للمدعي، واإمنا قامت بف�ضخ الوكالة باتفاق مع املدعي بعد خطابه املوجه 

لها. وبجل�ضة هذا اليوم وب�ضوؤال املدعى عليه عن املطالبات التي تخ�ص الفرتينات ما 

املق�ضود بها؟ فاأجاب باأن موؤ�ض�ضته تقوم بو�ضع فرتينات عر�ص للم�ضتهلكني لعر�ص 

منتجها من خاللها، واأ�ضاف باأن املدعي قام با�ضتغالل هذه الفرتينات، كما ذكر باأنه 

ال يح�ضي عدد هذه الفرتينات. وبعر�ص ذلك على املدعي وكالة ذكر باأن موكله مل 

ي�ضتلم هذه الفرتينات، ومل ي�ضتغلها وباإمكان املدعى عليه اأخذها، واأ�ضاف باأن العقد 

مل يت�ضمن ا�ضتالم هذه الفرتينات، وذكر االأطراف باأن املوؤ�ض�ضة مل تنقل ملكيتها وال 

موجوداتها اإىل املدعي، ما عدا الوكالة حمل النزاع. 

وحيث اإن املدعي يطالب مببلغ خم�ضمائة األف ريال اإ�ضافة اإىل تعوي�ص - وفق ما تقدم 

ذكره - وحيث اإن املدعى عليه يطالب بباقي قيمة الوكالة الفرن�ضية )...( اإ�ضافة اإىل 

قيمة الفرتينات والديون - وفق ما تقدم بيانه - وحيث اإن عقد بيع املوؤ�ض�ضة املربم بني 

املدعي واملدعى عليه واملوؤرخ يف 1428/7/16هـ قد جاء يف بنده رقم )5( فقرة )ب(: 
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اأحد   - ال�ضابقة  بالفقرة  املحددة  االإجمايل  املبلغ  اأن  الطرفني  املتفق عليه بني  )من 

ع�ضر مليونًا وثالثمائة األف ريال - غري نهائي، واأن املبلغ النهائي يتحدد وفق التقرير 

املحا�ضبي النهائي لذا فاإن هذا املبلغ يتم تعديله بالزيادة والنق�ضان بقدر الفروقات 

التي تتحدد وفق التقرير املحا�ضبي...( وهو ما قرره املدعي يف الئحة دعواه ومل ينكر 

اإن ثمن  اإذ  العقد  املبيع كان جمهواًل للطرفني حال  اأن ثمن  املدعى عليه، مما يعني 

والنق�ضان، وحيث  للزيادة  قاباًل  بل كان  للطرفني  املوؤ�ض�ضة مل يكن حمددًا ومعلومًا 

اإن من �ضروط �ضحة البيع التي قررها الفقهاء - رحمهم اهلل - اأن يكون ثمن املبيع 

االإرادات: )ال�ضابع: معرفتهما(  العقد قال يف �ضرح منتهى  للمتعاقدين حال  معلومًا 

به..(  العلم  فا�ضرتط  العو�ضني  اأحد  الأنه  البيع....  عقد  حال  )لثمن  املتعاقدين  اأي 

وعليه فاإن جهالة ثمن البيع يوؤدي اإىل فقدان �ضرط من �ضروط �ضحة البيع وفق ما 

تقدم بيانه وبالتايل عدم �ضحة املبيع وبطالنه؛ الأن جهالة الثمن غرر والنبي - �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم - نهى عن بيع الغرر اإذ يرتتب عليه �ضرر على العاقدين وهو جمال 

البيع املربم بني املدعي  الدائرة احلكم ببطالن عقد  للنزاع بينهما مما تنتهي معه 

واملدعى عليه واإعادتها اإىل ما كانا عليه قبل العقد، وحيث اإن املدعي وكالة - والذي 

ميلك حق االإقرار - واملدعى عليه قد اأقرا باأن املدعى عليه قد ا�ضتلم مبلغ خم�ضمائة 

األف ريال دفعة مقدمة من عقد البيع واأن املوؤ�ض�ضة واأي موجوداتها مل تنقل ملكيتها 

للمدعي �ضوى ما يتعلق بوكالة )...( التي يدعي املدعي اأنها اآلت اإليه بالتعاقد املبا�ضر 

مع ال�ضركة الفرن�ضية املالكة لكون هذه ال�ضركة ف�ضخت عقد الوكالة مع املدعى عليه 
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فيما يدعي املدعى عليه اأن الوكالة اآلت للمدعي مبوجب تنازله عنها واملبني على بيع 

موؤ�ض�ضته للمدعي وبالتايل يطالب بباقي قيمة الوكالة وعليه فحيث اإن الدائرة انتهت 

اإىل بطالن هذا العقد واإعادة املتعاقدين اإىل ما كان عليه قبل العقد فاإنه فيما يتعلق 

مببلغ اخلم�ضمائة األف ريال التي ا�ضتلمها املدعى عليه دفعة مقدمة لعقد البيع فاإن 

والتي كانت  يتعلق بوكالة )...(  للمدعي، وفيما  باإعادتها  اإلزامه  اإىل  تنتهي  الدائرة 

الوكالة  مالكة  موافقة  من  بد  ال  اأنه  املعلوم  من  فاإن  املباعة  املوؤ�ض�ضة  وكاالت  �ضمن 

على تنازل الوكيل عن الوكالة للغري والثابت اأن املدعى عليه مل يقدم للدائرة ما يثبت 

موافقة ال�ضركة الفرن�ضية مالكة الوكالة على تنازله عنها للمدعي، بل اإن الثابت اأنها 

ف�ضخت عقد الوكالة معه مبوجب خطابها - امل�ضار اإليه اأعاله - والذي اأقر به املدعى 

عليه، مما يتبني معه عدم �ضحة ما ادعاه املدعى عليه من اأن وكالة )...( اآلت للمدعي 

اآثار بطالن عقد البيع ال  مبوجب تنازله املبني على بيع املوؤ�ض�ضة للمدعي وعليه فاإن 

ت�ضري على هذه الوكالة وال يوؤثر يف ذلك ما دفع به املدعى عليه من اأن ال�ضركة ف�ضخت 

عقد الوكالة معه باتفاق مع املدعي ومل ت�ضر عمدًا اإىل خطاب تنازله اإذ اإن هذا الدفع 

يتعلق بعالقة املدعى عليه التعاقدية بال�ضركة الفرن�ضية وف�ضخ عقد الوكالة معه وما 

يرتتب على ذلك من اآثار ومنها املبالغ التي يطالب بها مقابل الفرتينات والديون والتي 

ال عالقة لها بنظر هذه الق�ضية ولي�ضت حمل بحثها وللمدعى عليه اأن يقيم دعوى �ضد 

واأتعاب  بالتعوي�ص  املدعي  يتعلق مبطالبة  ما  واأما  العالقة،  بهذه  يتعلق  فيما  ال�ضركة 

املحاماة فحيث ق�ضت الدائرة ببطالن عقد البيع واملدعي اأحد طريف هذا العقد فاإن 
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م�ضوؤولية ما يرتتب عليه من اآثار م�ضرتكة بني طرفيه كونهما هما اللذان اأبرماه، واأن 

ما انتهت اإليه الدائرة يف هذا احلكم اإمنا هو من اآثار بطالن هذا العقد مما تنتهي 

معه الدائرة اإىل رف�ص هذه املطالبة. 

لذلك حكمت الدائرة:  

املدعي/)....(واملدعى  بني  1428/7/16هـ  بتاريخ  املربم  البيع  عقد  اإبطال  اأواًل: 

عليه/)....(واإعادة الطرفني اإىل احلالة التي كانا عليها قبل العقد. 

األف ريال للمدعي/)....( املدعى عليه/)....(باإعادة مبلغ خم�ضمائة  اإلزام  ثانياً: 

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.



664

رقم الق�ضية االبتدائية 3/314/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 186/د/جت/16 لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2721/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 633/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/29هـ

عقد بيع �ضيارات - ف�ضخ العقد-�ضروط الف�ضخ-عيب-ادعاء العيب.

باإلزام املدعى عليها با�ضرتجاع ال�ضيارات التي قام ب�ضرائها  مطالبة املدعي احلكم 

منها ورد قيمتها وتعوي�ضه عن االأ�ضرار املادية واملعنوية - عدم تقدمي املدعي ما يثبت 

وجود خلل يف ال�ضيارات قبل �ضرائها اأو اأن تعطلها كان لعيب م�ضنعي فيها - عدم توفري 

املدعى عليها �ضيارة بديلة اأثناء اإ�ضالح �ضيارة املدعي ال ي�ضلح �ضببًا للف�ضخ �ضيما اأن 

ال�ضنة  بديلة يف  �ضيارة  توفري  بذلك، وجمرد  عليها  املدعى  التزام  يت�ضمن  العقد مل 

االأوىل للتعاقد ال يعطي احلق للمدعي يف املطالبة بها - ادعاء املدعي تالعب املدعى 

اأ�ضعار فواتري قطع الغيار ال ي�ضلح �ضببًا لطلب ف�ضخ عقد �ضراء ال�ضيارات  عليها يف 

ال�ضتقالله عن عقد �ضراء قطع الغيار فال يعود االإخالل باالأخري على ف�ضخ االأول.

تعوي�س-اأركان التعوي�س. 

ي�ضرتط للق�ضاء بالتعوي�ص توافر اأركانه الثالثة وهي اخلطاأ وال�ضرر وعالقة ال�ضببية 

- اإثبات الدائرة عدم �ضدور خطاأ من املدعى عليها جتاه املدعي - اأثره: انتفاء ركن 

اخلطاأ ورف�ص طلب التعوي�ص. 

اخت�ضا�س - اخت�ضا�س ماأموري ال�ضبط الق�ضائي-�ضبط الغ�س التجاري. 
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الغ�ص  مكافحة  نظام  يف  الواردة  بالعقوبات  عليها  املدعى  معاقبة  املدعي  مطالبة 

التجاري نتيجة ما ادعى اأنها قامت به من غ�ص جتاري - االخت�ضا�ص ب�ضبط الغ�ص 

التجاري واإثباته هو من اخت�ضا�ص ماأموري ال�ضبط الق�ضائي املعينون من قبل وزير 

هيئة  اخت�ضا�ص  من  هو  املظامل  ديوان  اأمام  به  واالدعاء  فيه  والتحقيق  التجارة، 

التحقيق واالدعاء العام - موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى. 

املدعي  بتقدم  االأوراق،  على  االطالع  من  تبني  ح�ضبما  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�ضل 

بالئحة ادعاء يخت�ضم فيها املدعى عليها، ويف �ضبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها 

 املادتان )443،2( من نظام املحكمة التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )32( 

بتاريخ 1350/1/15هـ.

رقم  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  التجاري  الغ�ص  مكافحة  نظام  من   )12  ،5( املادتان 

)م/11( وتاريخ 1404/5/29هـ. 

"نقل  وم�ضمونه:  1407/10/26هـ.  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

اخت�ضا�ضات هيئات ح�ضم املنازعات التجارية املن�ضو�ص عليها يف النظم والقرارات 

مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�ضركات اإىل ديوان املظامل"
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عدة جل�ضات، ففي جل�ضة 1428/11/14هـ �ضاألت الدائرة املدعي عن دعواه، فقدم 

مذكرة ت�ضمنت اأن املدعى عليها قدمت عر�ضًا ت�ضويقيًا للمدعي ل�ضراء �ضيارات )...( 

منها ت�ضمن االآتي: 1- )اأ( احل�ضول على ح�ضم مقداره )25%( بالن�ضبة لقطع الغيار. 

)ب( ح�ضم )15%( لالأيدي العاملة، )ج(�ضمان ملدة خم�ص �ضنوات اأو )500.000( 

كلم مع ال�ضمان ال�ضامل. 2- التزام مندوب ال�ضركة �ضفاهة مبنح املدعي �ضيارة بديلة 

التي  املزايا  على  بناء   -3 الطارئة،  اأو  الدورية  لل�ضيانة  اأو  للت�ضليح  املراجعة  عند 

ت�ضمنها العر�ص اأعاله مت ب�ضراء عدد خم�ص �ضيارات )5( )...( موديل )2004م( 

الثانية  ال�ضنة  االأوىل ون�ضف  ال�ضنة  التزمت املدعى عليها يف  من املدعى عليها، 4- 

االأعطال ببع�ص  التزامها الحقًا، 5- حدثت بع�ص  �ضيارة بديلة ونكثت عن  باإعطائه 

ال�ضيارات امل�ضرتاة وعند مراجعتنا ال�ضركة املدعى عليها لل�ضيانة مل تلتزم ال�ضركة 

املدعى عليها مبا تعهدت به، ومل تقم بتطبيق احل�ضم املتفق عليه، وطلبت تكلفة عالية 

�ضعر  اإن  الواحد حيث  لل�ضنف  باالأ�ضعار  تتالعب  عليها  املدعى   -6 ال�ضيانة،  الأجور 

ال�ضنف نف�ضه خمتلف من منطقة الأخرى ومن فاتورة الأخرى، وكذلك تكاليف ال�ضيانة 

عن عطل وعيب واحد خمتلفة، وتدرج عبارة )اأخرى( يف بع�ص الفواتري وال ت�ضعها يف 

فواتري اأخرى، وهناك فرق كبري وا�ضح يف اأجرة ال�ضيانة واالأيدي العاملة وقطع الغيار 

بني فاتورة واأخرى وبني الفواتري التي ت�ضدرها لنا، وتلك التي حتررها لعمالء اآخرين، 

عليها  املدعى  اأقرت  وقد  فيها،  ومبالغ  جدًا  عالية  اأ�ضعارها  لديها  الغيار  وقطع 

بعدم  مرات  عدة  عليها  املدعى  اأخطرنا   -7 بالفروقات،  بيانًا  واأرفق  بتجاوزاتها، 
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نظامية ما ي�ضدر منها واأنه خمالف لالتفاق وما تعهدت مبوجبه، واأنه توجد فروقات 

اهتمام من  اأو  اأي جتاوب  منها ومل جند  وال�ضادرة  الفواتري  بني  واختالفات كبرية 

و�ضكوى من عطل  بحالة جيدة  لل�ضيانة  تدخل  �ضياراتنا   -8 عليها،  املدعى  ال�ضركة 

اأ�ضواأ مما  واأحيانًا �ضهرين ب�ضورة  ب�ضيط وتخرج من ور�ضة املدعى عليها بعد �ضهر 

كانت عليه، وداخل الور�ضة تكت�ضف بها اأعطال اأخرى ال يتم ت�ضليحها وال يتم تبليغنا 

بها من قبل املدعى عليها حتى نقوم باإرجاعها ور�ضة املدعى عليها لل�ضيانة مرة اأخرى 

وبهذه الطريقة حُتت�ضب علينا فواتري ومبالغ �ضيانة جديدة، ولالأ�ضباب املو�ضحة اأعاله 

نلتم�ص: 1- توقيع اجلزاءات الواردة يف اأحكام نظام مكافحة الغ�ص التجاري وغريه 

من االأنظمة ذات العالقة على املدعى عليها ب�ضبب الغ�ص التجاري الذي مار�ضته علينا 

وقيامها بخداعنا كم�ضتهلك. 2- نظرًا الإخالل املدعى عليها باالتفاقية نلتم�ص ف�ضخ 

اتفاقية البيع وال�ضراء واإلزام املدعى عليها باأن تدفع لنا القيمة التي �ضددناها ثمنًا 

لل�ضيارات بالكامل وا�ضتالم �ضياراتها، 3- اإلزام ال�ضركة املدعى عليها بتعوي�ضنا عن 

املنفعة  قيامها بحرماننا من  ب�ضبب  بنا  التي حلقت  واملعنوية  املادية  االأ�ضرار  جميع 

التي انعقد �ضبب وجوبها لنا بال�ضراء ال�ضرعي ال�ضحيح لل�ضيارات منها وعدم متكيننا 

من اال�ضتفادة منها طوال هذه الفرتة عالوة على تعمدها تاأخري ال�ضيارات يف ال�ضيانة 

زائدة  مبالغ  الحت�ضابها  باالإ�ضافة  ذلك،  ت�ضتلزم  م�ضروعة  مربرات  اأي  بدون  لديها 

علينا مقارنة بباقي العمالء، ونتيجة للفرق يف الفواتري وب�ضبب الزيادات غري املربرة 

وعدم  اإلخ(.   - وغريها  اأخرى  وكلمة  الغيار  قطع  وتكلفة  العاملة  االأيدي  اأجور  يف 
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التعوي�ص  ونقدر  اإلخ(،   - وال�ضراء  البيع  اتفاقية  ح�ضب  املقررة  الفروقات  احت�ضابها 

 -4  .)500.000( ريال  األف  خم�ضمائة  مقداره  اإجمايل  مببلغ  ال�ضرر  جلرب  الكايف 

امل�ضتاأجرة  البديلة  لل�ضيارات  اأجرة  دفعناها  التي  املبالغ  بدفع  عليها  املدعى  اإلزام 

بوا�ضطتنا لت�ضيري اأعمالنا حتى ال تتعطل م�ضاحلنا ب�ضبب وجود �ضياراتنا لديها فرتات 

التعوي�ص  ي�ضمله  ما  وهو  مربرات  غري  من  �ضياراتنا  �ضيانة  تاأخري  وتعمدها  طويلة 

املدعى  وكيل  من  اجلواب  وبطلب  املحاماة،  واأتعاب  الدعوى  ر�ضوم   -5 به،  املطالب 

عليها، قدم مذكرة ت�ضمنت اأن موكلته قامت ببيع عدد )5( �ضيارات اإىل/جمموعة 

االآتي:  يت�ضمن  والذي  2004/8/31م  بتاريخ  املقدم  العر�ص  على  بناًء  وذلك   )...(

موا�ضفات ال�ضيارات، ال�ضعر، ال�ضمان، اخل�ضم على قطع الغيار وال�ضيانة. ويف تاريخ 

بع�ص  اأن هناك  املالحظات من �ضمنها:  لبع�ص  املدعي خطابًا  قدم  2006/9/13م 

الفواتري غري �ضاملة ن�ضبة اخل�ضم املتفق عليه وهناك �ضيارات تاأخرت يف ال�ضيانة، 

واأرفق مع ذلك ك�ضف حتليلي  الور�ضة،  اإىل  �ضيارة  اأي  اإدخال  بديلة مع  �ضيارة  توفري 

بجميع الفواتري الغري م�ضمولة للخ�ضم املتفق عليه وقمنا نحن بدورنا مبعاجلة هذا 

الك�ضف مت تعوي�ضهم بفروقات االأ�ضعار واخل�ضومات ح�ضب االتفاق وكذلك خاطبناهم 

بال�ضيانة  االلتزام  منهم  وطلبنا  التحليلي  الك�ضف  يخ�ص  فيما  املالحظات  ببع�ص 

قاموا  تاريخ 2006/12/20م  ويف  ال�ضمان،  ب�ضروط  يخلوا  ال  كي  لل�ضيارات  الدورية 

برفع دعوى لدى مدير فرع وزارة التجارة باملنطقة ال�ضرقية، ويف تاريخ 2007/1/13م 

اأي مالحظات من  ومنذ تلك الفرتة ونحن ملتزمون بجميع بنود االتفاقية وال توجد 
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املوافق  1428/10/10هـ  بتاريخ:  املقدمة  الدعوى  يخ�ص  فيما  اأما  طرفنا 

ال  االتفاقية  البديلة:  ال�ضيارة   -1 النقاط:  هذه  على  ردنا  فاإليكم  2007/10/21م، 

تت�ضمن توفري �ضيارة بديلة ويف حالة تطرق العقد لذلك ف�ضنكون ملتزمني بتوفريها 

تلك  خالل  بديلة  �ضيارة  كاإعطائه  الت�ضهيالت  بع�ص  على  ح�ضل  املدعي  اأن  وكون 

ال�ضنوات االأوىل ال تعدو كونها م�ضاعدة من قبل �ضركة )...( لل�ضيارات لعمالئها ولي�ص 

ت�ضمن  الغيار:  وقطع  ال�ضيانة  على  اخل�ضومات   -2 به.  االلتزام  ال�ضركة  على  حقًا 

االتفاق خ�ضم )25%( على قطع الغيار و)15%( على ال�ضيانة ونتيجة خطاأ اأ�ضدرت 

بع�ص الفواتري بدون اخل�ضم املتفق عليه وقام املدعي بح�ضر هذه الفواتري يف ك�ضف 

ومائة  اآالف  )اأربعمائة  فقط  ريال   )4158( الفروقات  هذه  اإجمايل  وبلغت  حتليلي 

وثمانية وخم�ضون ريااًل ال غري( ومت تعوي�ضهم بهذا املبلغ ومتثل يف اإ�ضالح عدد )2( 

اأوامر  �ضيارة )�ضيارة لوحة رقم )704(( و)�ضيارة لوحة رقم )705(( وذلك حتت 

العمل رقم )35273، 35387( ومت ت�ضليمهم هذه ال�ضيارات وهي بحالة جيدة وكان 

ال�ضيارة لوحة رقم  التحليلي فاتورة رقم )28394( وهي تخ�ص  الك�ضف  �ضمن هذا 

اأن هذه ال�ضيارة مل تدخل  )704( مت فيها اإ�ضالح املكيف على ال�ضمان بالرغم من 

تعليمات  ح�ضب  ال�ضمان  ل�ضرط  مناٍف  وهذا  كيلومرت   )76000( عند  اإال  ال�ضيانة 

ريال  وقدره )2205(  الفاتورة  مبلغ هذه  تعوي�ضهم  ورغم ذلك مت  امل�ضنعة  ال�ضركة 

بند  ذكر   -3 اخلطاب.  من  �ضورة  واأرفق  الدورية  بال�ضيانة  االلتزام  منهم  وطلبنا 

)اأخرى( يف بع�ص الفواتري: نود اأن نفيدكم باأن بند )اآخر( ي�ضمل اأ�ضياء عديدة غري 
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متمثلة يف قطع الغيار اأو االأجور لذا تكتب حتت بند اأخرى وتتمثل يف: الت�ضحيم، تكملة 

زيت الدرك�ضيون، تكملة زيت الفرامل، مواد تنظيف الهوايات، ت�ضحيم االأبواب، تكملة 

ماء البطارية، تكملة ماء امل�ضاحات، تكملة ماء اللديرت، واملالحظ اأن هذه املبالغ غري 

اأما فيما يخ�ص بوجود فروق  الفواتري، وهي تدون وتذكر ح�ضب الطلب.  مدونة بكل 

كبرية يف اأجور ال�ضيانة واالأيدي العاملة فهذا ال �ضحة له على االإطالق واأ�ضعار قطع 

الغيار موحدة ح�ضب نظام مربوط باحلا�ضب االآيل، وذكر املدعي باأن �ضياراتهم تدخل 

اإىل مركز ال�ضيانة بحالة جيدة و�ضكوى من عطل ب�ضيط وتخرج بعد �ضهر و�ضهرين 

ب�ضورة اأ�ضواأ مما كانت عليه وهذا ادعاء خاٍل من ال�ضحة واأما فيما يخ�ص اأن داخل 

الور�ضة تك�ضف اأعطال اأخرى وال يتم اإ�ضالح ال�ضيارة بناءًا على ال�ضيء املطلوب من 

العميل وح�ضب ما هو مو�ضح باأمر العمل ونقوم باإخطار العميل بتكلفة االإ�ضالح وبنوع 

القطع املطلوبة لهذا االإ�ضالح ويف حالة اكت�ضاف عطل اأثناء االإ�ضالح يتم تبليغ العميل 

بذلك فاإذا رغب يف اإ�ضالح العطل اجلديد �ضوف تتغري التكلفة ن�ضبة لوجود م�ضتجدات 

اأخرى ويف كثري من االأحيان يرف�ص العميل االإ�ضالح اجلديد وال ميكن اإ�ضالح العطل 

اأي  توجد  ال  احلايل  الوقت  ويف  االأول.  العطل  تكلفة  بنف�ص  املكت�ضف  والعطل  االأول 

اإ�ضكاالت بيننا وبني املدعي على االإطالق ومنذ الرد على الدعوى املقدمة من طرفكم 

بتاريخ 2006/12/20م قمنا مبعاجلة جميع املالحظات ويتم منحهم اخل�ضم املتفق 

عليه باأي فاتورة وكذلك ملتزمون بال�ضمان ح�ضب االتفاق وال نتعمد تاأخري �ضيارات 

املدعي �ضاأنهم ب�ضاأن اأي عميل، ويف جل�ضة 1429/4/28هـ قدم املدعي مذكرته والتي 
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ت�ضمنت اأنه من خالل رد املدعى عليها اجلوابي تاأكد �ضحة ادعائنا املتمثل يف قيام 

املدعى  اإقرار  اأواًل:  االآتي:  التجاري وقد متثل ذلك يف  الغ�ص  املدعى عليها مبمار�ضة 

عليها على القول )قمنا مبعاجلة الك�ضف ومت تعوي�ضهم بفروقات االأ�ضعار واخل�ضومات 

اأن املدعى  ح�ضب االتفاق وكذلك خاطبناهم ببع�ص املالحظات( وهذا يعني بداهة 

عليها اأقرت باإخاللها باالتفاقية واأن قيامها باملعاجلة الحقًا ال ينفي خطاأها وال يربر 

عدم م�ضوؤوليتها اإذ الواجب ُيحتم عليها اأن ال تكون هناك اأي اأخطاء اأو جتاوزات من 

قبلها يف تعاملها، ثانيًا: اخلطاأ العمدي )املتكرر( دليل على �ضوء النية، واأ�ضل احلق 

وم�ضدر االلتزام الذي يربر امل�ضاءلة القانونية وال�ضرعية هو توافر ركن اخلطاأ من 

قبل املدعى عليها وما اأف�ضى اإليه من نتيجة علمًا اأن االأخطاء التي اأقرت بها املدعى 

عليها تكررت اأكرث من مرة ويف اأكرث من فاتورة مما يثبت اأنه خطاأ متعمد ولي�ص من 

اأقرت املدعى عليها بح�ضولنا على �ضيارة بديلة  نوع االأخطاء غري املق�ضودة، ثالثًا: 

بالقول )وكون اأن املدعي ح�ضل على بع�ص الت�ضهيالت كاإعطائه �ضيارة بديلة خالل 

لعمالئها(،  عليها  املدعى  قبل  من  م�ضاعدة  كونها  �ضوى  تعدو  فال  االأوىل  ال�ضنوات 

يلزم  ما  االأ�ضا�ص  يوجد يف  ال  اإذ  اال�ضتدالل  وف�ضاد يف  مغلوط  تف�ضري  اإن هذا  ونقول 

املدعى عليها )... لل�ضيارات( باإعطائنا �ضيارة بديلة اإن مل يكن هناك اتفاق على ذلك 

بتوزيع  تقوم  حتى  خريية  تطوعية  جمعية  ولي�ضت  للربح  ت�ضعى  ربحية  �ضركة  وهي 

ال�ضيارات البديلة بدون مقابل، واإننا نفهم اأن تعطى �ضيارة بديلة للعميل ملرة واحدة 

فقط من قبيل امل�ضاعدة، ولكن لي�ص هناك تف�ضري ال�ضتمرار اإعطاء �ضيارة بديلة طوال 
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ال�ضنوات االأوىل ح�ضب اإقرار املدعى عليها اإن مل يكن هذا االأمر متفقًا عليه يف االأ�ضل 

وبالتايل فيجب اأخذ املدعى عليها باإقرارها كدليل اإثبات �ضدها ولي�ص ل�ضاحلها يف 

اأ�ضدرت  اأقرت املدعى عليها باالآتي: )ونتيجة خطاأ  النزاع، رابعًا:  هذه اجلزئية من 

بع�ص الفواتري بدون اخل�ضم املتفق عليه( وهذا اإمعان من املدعى عليها يف اعرتافها 

بالغ�ص التجاري واإخاللها باالتفاقية وتبقى وتظل م�ضوؤوليتها قائمة طاملا اأقرت باخلطاأ 

باالإ�ضالح  اإننا عو�ضناهم  التربير واملعاجلة بقولها  اإيجاد  الرغم من حماولتها  على 

عدد )2( �ضيارة الأنه ينبغي اأن ال يكون هناك خطاأ يف االأ�ضل يف اإ�ضدار الفواتري ويف 

العمليات املحا�ضبية ويف تكاليف ال�ضيانة وقطع الغيار كما اأ�ضلفنا اأعاله واأن اأي خطاأ 

يف هذا اجلانب لي�ص له تف�ضري �ضوى اأنه خطاأ متعمد ومق�ضود بق�ضد احل�ضول على 

ك�ضب غري م�ضروع وت�ضبيب اخل�ضارة وال�ضرر لنا وللغري ومن �ضعى يف نق�ص ما مت على 

يديه ف�ضعيه مردود عليه، خام�ضًا: اإن بند )اأخرى( املكتوب يف الفواتري ميثل قمة الغ�ص 

ال�ضكوك  من  الكثري  ثناياها  بني  وحتمل  ومرنة  مطاطة  العبارة  فهذه  التجاري 

واالحتماالت، وكان الواجب على املدعى عليها حتديدها بدقة متناهية اإذ رمبا تكون 

االأ�ضياء التي ذكرتها املدعية حتت لفظ وعبارة )اأخرى( مل يتم عملها يف االأ�ضل ال 

ال�ضريح(  عليها  املدعى  اعرتاف  الفواتري )ح�ضب  كل  تدون يف  ال  عبارة  اإنها  �ضيما 

وال�ضوؤال امل�ضروع هو: من اأين للعميل العلم اأن ما ورد حتت بند اأخرى مت عمله بالفعل؟ 

فالعميل يهمه فقط ا�ضتالم �ضيارته جاهزة من العطل دون اأن يقوم اأو يكون لديه وقت 

كاٍف ملراجعة )ت�ضحيم هويات وغريه اأ تكملة ماء املا�ضحات - اإلخ( وهذا هو الواقع 
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الفعلي بحق وحقيقة، وبالتايل يجب اأن تكون املدعى عليها على قدر من امل�ضوؤولية يف 

تعاملها معه بحيث ال تدرج يف فاتورة اأ�ضياء غري الزمة يف االأ�ضل، اأو مل يتم القيام بها 

اأو هي من م�ضتلزمات ال�ضيانة ال�ضرورية ملا تقدم لي�ص هو املطالبة بال�ضيارة البديلة 

للممار�ضات  حد  و�ضع  هو  االأ�ضا�ص  الغر�ص  ولكن  عليها  املدعى  اأفادت  كما  وحدها 

اخلاطئة الكثرية من قبل املدعى عليها وللغ�ص التجاري الذي اأ�ضبح هو ال�ضمة املميزة 

لتعامل كثري من اجلهات التجارية ووكاالت ال�ضيارات والتي تدخل من �ضمنها املدعى 

واحت�ضاب  الفواتري  يف  لالأخطاء  حد  لو�ضع  وكذلك  وامل�ضتهلكني  العمالء  من  عليها 

وغري  املنطقة  غري  العبارة  وال�ضتبعاد  عليها  املدعى  قبل  من  لها  اأ�ضا�ص  ال  فروقات 

النظامية مثل )اأخرى( اأو حتديدها على وجه الدقة منعًا للب�ص والغمو�ص غري املرغوب 

فيه وذلك عن طريق اإ�ضدار حكم رادع يكون فيه العظة واالعتبار لكل من ت�ضول له 

نف�ضه غ�ص النا�ص وممار�ضة و�ضائل الغ�ص التجاري عليهم، �ضابعًا: كل ما ورد يف الئحة 

الدائرة  القاطع عليها حني طلبها بوا�ضطة  البينة والدليل  دعوانا هي حقائق منتلك 

املوقرة ولي�ضت من �ضاكلة التخبط والتلفت مينة وي�ضارًا كما تزعم املدعى عليها والتي 

يبدو اأنها من �ضياغتها لهذه املفردات مل جتد ما ت�ضتند اإليه يف مناه�ضة دعوانا. ويف 

املدعي  اإن  يلي:  ما  ت�ضمنت  مذكرة  عليها  املدعى  وكيل  قدم  1429/6/20هـ  جل�ضة 

اأ�ضر على الغ�ص التجاري دون حتديد ماهية هذا الغ�ص وقرن االأخطاء الواردة يف اأي 

عمل بالغ�ص وعدم امل�ضوؤولية وهذا غري مقبول، واأما من حيث االأمانة وال�ضدق فنحن 

ن�ضعى ق�ضارى جهدنا يف تقدمي اخلدمة على اأح�ضن حال واإذا اعرتاها بع�ص الق�ضور 
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اأنه عند  واالأخطاء فيعالج يف حينه وال يوجد خطاأ عمدي و�ضوء نية من طرفنا، كما 

منح �ضيارة بديلة الأي عميل البد اأن يكون هناك اتفاقية موثقة. ثم اإن الدعوى املقامة 

من املدعي لي�ص لها �ضند اأو وجه حق فهو يطالب بتعوي�ص ال يحق له اأن يطالب فيه 

فبعد اأن راأت وزارة التجارة ممثلة يف مكتب الوزارة باأن لي�ص هناك اأحقية يف اأ�ضل 

هو  التجارة  وزارة  مكتب  واأن  املدعي  يدعيه  الذي  التجاري  للغ�ص  وجود  وال  الدعوى 

اجلهة الر�ضمية املخولة يف البت يف هذه االأمور، كما اأن املدعي مل يحدد كيفية ال�ضرر 

يتطرق  وتارة  التجاري  للغ�ص  يتطرق  فتارة  التعوي�ص  له  يحق  حيث  له  ح�ضل  الذي 

لالأخطاء يف ح�ضاب الفواتري وتارة ين�ضب نف�ضه وكياًل عن باقي العمالء وتارة الزيادة 

يف اأ�ضعار قطع الغيار واأجور االأيدي العاملة، ويف جل�ضة 1429/10/12هـ قامت الدائرة 

ب�ضوؤال املدعي عما اإذا وجدت عقود بينهما فيما يدعي به، اأفاد باأنه ال يوجد قائمة 

العرو�ص التي قدمها يف اجلل�ضات املا�ضية والتي تقر بها املدعى عليها، وب�ضوؤاله عن 

فاإنهم  اإدخالها ال�ضيانة  اأو  اإ�ضالحها  اأو  ال�ضيارة  اأنه يف حالة عطل  ما ادعى به من 

جمال  املبيعات  مندوب  بني  �ضفاهة  كان  باأنه  اأفاد  بديلة  �ضيارة  باإعطائه  يلتزمون 

املحا�ضب حيث جاء اإلينا باملكتب وذكر له ذلك وقد خالفت املدعى عليها ما التزمت 

تعوي�ضًا عن  به  يطالب  الذي  املبلغ  وب�ضوؤاله عن  به يف دعواي،  ادعيت  ما  واأطلب  به 

ال�ضرر النا�ضئ عن العقود وتف�ضيل تلك االأ�ضرار قدم خطاب اإ�ضعار فيه بيان اختالف 

قطع ال�ضيارات امل�ضرتاة من هذا العام ثم الذهاب بها للمدعى عليها لل�ضيانة على 

فرتتني بنف�ص العطل امل�ضار اإليه واإنه قد تبني له فروق يف االأ�ضعار اأعيدت اإليه لرتجمة 
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الفواتري. وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها ذكر اأننا ملتزمون بالعر�ص الذي قدم 

للمدعي التزامًا كاماًل واأما ما يذكر من اأننا ملتزمون باإعطاء �ضيارة بديلة فهذا غري 

من�ضو�ص عليه يف االتفاقية وال يف عر�ص االأ�ضعار، وقد ذكر اأنه هناك فروق يف اأ�ضعار 

وجود قطع  ب�ضبب  فروقات  اأن هناك  لنا  تبني  الفروقات  تلك  الغيار ومبراجعة  قطع 

اأعلى من ثمن االأ�ضلي وقد يعو�ص عن بع�ص قطع  وكالة واأ�ضلي ويكون �ضعر الوكالة 

الغيار الأ�ضباب يعرفها املحا�ضب القانوين وم�ضوؤول املبيعات وم�ضوؤول ال�ضيانة، وبعر�ص 

ذلك على املدعي ذكر اأنه يريد تو�ضيحًا ملا ذكره وكيل املدعى عليها اأنه يوجد �ضعر 

فروقات  ت�ضليم  اأنه مت  عليه  املدعى  وكيل  اإليه  اأ�ضار  ملا  وبالن�ضبة  اأ�ضلي  و�ضعر  وكالة 

االأ�ضعار بال�ضيانة اأفاد باأنهم قد ذكروا لنا اأنهم عو�ضوا عن الفروقات بتخفي�ص يف 

ال�ضيانة واأما بالن�ضبة ملا ذكره من اأنه يوجد يف الوكالة قطع وكالة وقطع اأ�ضلي فيتبني 

وجود الغ�ص التجاري عندهم باإقرار منهم، وبطلب الرد من وكيل املدعى عليها قال 

اإنه اإذا تبني وجود قطعة من النوع التجاري اأعطيت من قبلنا للمدعي فاإننا نلتزم مبا 

يريده وعليه االإثبات، ويف جل�ضة 1428/11/19هـ �ضاألت الدائرة املدعي عن الفواتري 

التي ذكر اأنه �ضياأتي برتجمتها فاأتى بها وتبني اأنه ال يحمل ن�ضخة كاملة للمدعى عليها 

يف  الفواتري  من  كاملة  بن�ضخة  عليه  املدعى  تزويد  منه  وطلبت  الدائرة  تقبلها  ومل 

اجلل�ضة القادمة، كما طلبت منه كذلك اأن يبني يف الفواتري التي اأراد مقارنتها بغريها 

من ال�ضيارات �ضنة تاريخ القطعة وبالن�ضبة لل�ضيانة اأن يبني موديل ال�ضيارات وكذلك 

مقدار العداد، كما قدم املدعي مذكرة مكونة من �ضفحتني موؤرخة يف 1429/11/19هـ 
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الغيار  قطع  اأن  �ضابقة  جل�ضة  يف  املذكرة  حول  عليه  املدعى  وكيل  على  الرد  فحواها 

هو  املوجودة  واأن  مقبول  غري  الكالم  هذا  اأن  وذكر  ووكالة  اأ�ضلي  عن  عبارة  لديهم 

القطعة م�ضنعة  اأن  اأو جتاري والذي ذكره املدعى عليه وكالة من  اأ�ضلي  عبارة عن 

بالوكالة هي يف الواقع قطع جتارية، وب�ضوؤال اجلواب من املدعى عليها بني اأن املق�ضود 

بالن�ضبة لالأ�ضلي فهو ي�ضدر من  اأما  االأم  ال�ضركة  الوكالة هي ما ت�ضدر من  اأن  هو 

�ضركة اأخرى لكنها من نف�ص بلد املن�ضاأ وبنف�ص اجلودة وعليها �ضمان من املدعى عليها 

ملدة �ضتة اأ�ضهر اأو خم�ضة ع�ضر األف كيلومرت )15.000( وذكر وكيل املدعى عليها اأنه 

بالن�ضبة للفواتري التي �ضيقدمها املدعي اإذا وجدت هناك فروق يف االأ�ضعار يف نف�ص 

القطعة فال مانع عندنا من تعوي�ضه وقد طلب وكيل املدعى عليها من املدعي اأن يح�ضر 

دعواه يف مطالبته، وب�ضوؤال املدعي عن ح�ضر طلباته ذكر اأنه يح�ضر طلباته يف فروق 

الفواتري املتعلقة بال�ضيانة والقطع واكتفى الطرفان، ويف جل�ضة 1430/1/29هـ قدم 

اأنه  اأبداه �ضابقًا م�ضيفًا فيها ا�ضتفهامه للمدعى عليها  املدعي مذكرة مل تخرج عما 

ملاذا مل يتم زيادة اخل�ضم اإال بعد اأن تقدم بال�ضكوى، طالبًا يف مذكرته اإحالة الفواتري 

اإىل اخلربة الفنية للف�ضل فيها وتقرير ما ذكره، وذكر وكيل املدعى عليها اأن الفروقات 

التي قدمها املدعي لي�ضت حماًل للمقارنة حيث اإنه ال يتحد ما ي�ضمى بكود منرب الرقم 

الت�ضل�ضلي لقطع الغيار وال تتحد الفرتة الزمنية يف حتديد القيمة ف�ضاًل على اأن مع 

هذا اأن غالبية الفروقات تختلف ما يقارب اخلم�ضة ع�ضر ريااًل وقد مت الرد على ذلك 

يف املذكرة التي ا�ضتلمها املدعي، وبعر�ص ذلك على املدعي اأجاب باأنه من ال�ضعب اأن 
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اأقدم احتادًا يف نوع قطع الغيار ويف وقت وتاريخ القيمة واأ�ضاف اأي�ضًا اأن االختالف 

الذي قدمته يف الفواتري لي�ص موؤثرًا حيث اإنه ال ميكن اأن تتغري القيمة يف خالل �ضنة 

واحدة اأو �ضنتني واأ�ضاف اأنه واإن كان غالبية الفروقات يف اخلم�ضة ع�ضر ريااًل اإال اأن 

هناك فروقات اأخرى تبلغ ال�ضتمائة ريال اإىل اخلم�ضة اآالف ريال وطلبت الدائرة من 

املدعي فرز هذه الفروقات والتاأكد من احتاد الكود والرقم الت�ضل�ضلي والزمن، ويف 

تكن  اأنه: 1- مل  فيها  اأو�ضح  املدعى عليها مذكرة  وكيل  جل�ضة 1430/9/10هـ قدم 

هناك �ضيانة دورية منتظمة ح�ضب ما هو متعارف عليه ومن�ضو�ص يف كتيب ال�ضمان 

والذي يعترب جزءًا اأ�ضا�ضيًا يف االأحقية باملطالبة يف ال�ضمان. 2- ي�ضقط حل العميل 

الوكالة  اأ�ضا�ضي وهو االإ�ضالح خارج  اأخل ب�ضرط  تلقائيًا متى ما  باملطالبة بال�ضمان 

وهي بحالة �ضيئة حيث ال يوجد الفنيني املهرة واملخت�ضني بهذا النوع من ال�ضيارات 

ففي هذه احلالة فالوكالة ال تتحمل اأخطاء االآخرين، 3- وقد يتعاقب على ا�ضتعمال 

هذه ال�ضيارة عدة �ضائقني وهذا ما يجعلها ال تاأتي لل�ضيانة ب�ضورة منتظمة وهذا �ضوء 

ا�ضتعمال واإهمال من طرف العميل وعلى ذلك هذا ال يعني باأي حال من االأحوال متى 

ما حدث خلل فني يف ال�ضيارة باأنه عيب م�ضنعي فالعيب امل�ضنعي عادة يكون ويظهر 

يف البدايات االأولية من �ضراء ال�ضيارة ولي�ص بعد م�ضي �ضنتني اأو ثالث وبعد اأن قطعت 

اآالف كيلومرتات، فنحن نطالب جمموعة )...( اأن تعطي الوكالة االإذن باالإ�ضالح اأو 

اإخالء ال�ضيارة مو�ضع الدعوى واإال �ضن�ضطر اآ�ضفني اإىل اتخاذ االإجراءات الر�ضمية 

 )...( جمموعة  ومطالبة  املرور  اإدارة  اإىل  ال�ضيارة  لوحات  ت�ضليم  ثم  ومن  الالزمة 
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باحت�ضاب اأجور اأر�ضية )500( ريال عن كل يوم تاأخري من دخول ال�ضيارة وحتى تاريخ 

اإخراج ال�ضيارة من ق�ضم ال�ضيانة، ويف جل�ضة 1430/11/22هـ قدم املدعي مذكرة مل 

تخرج عما اأبداه �ضابقًا م�ضيفًا اأنه ال يوجد فرق بني قطع الغيار االأ�ضلية وبني قطع 

اأن املدعى عليها مل تقم  اأ�ضلي وجتاري فقط كما  الوكالة بل هناك  التي من  الغيار 

باإثبات اأن ال�ضيارة رقم )...( قد مت اإ�ضالحها خارج الوكالة واإذا مل يتم اإثبات ذلك 

اإىل وجود ثالث �ضيارات  اإ�ضافة  فالتزام املدعى عليها ب�ضرط ال�ضمان يظل قائمًا، 

باإ�ضالحها، ويف  املدعى عليها  تقم  اأ�ضهر ومل  املدعى عليها منذ )8(  لدى  موجودة 

حمل  ال�ضيارتني  اأن  ت�ضمنت  مذكرة  عليها  املدعى  وكيل  قدم  1431/3/2هـ  جل�ضة 

اأمر الت�ضغيل واملوقع عليه من قبل  اخلالف )704، 706( ال تزال يف الور�ضة وكرت 

العميل فاإن امل�ضوؤولية تقع على �ضاحب ال�ضيارة اإذا مل ُيعط االإذن باالإ�ضالح اأو اإخالء 

ال�ضيارة ويتم احت�ضاب )15( ريال غرامة عن كل يوم تاأخري وعلى املدعي اأن يثبت 

انتظامه يف ال�ضيانة ملنحه ال�ضمان. ويف جل�ضة 1431/6/24هـ قدم املدعي مذكرة 

ت�ضمنت ح�ضر طلباته وهي كما يلي: 1- اإرجاع جميع ال�ضيارات التي قامت ب�ضرائها 

من نوع )...( الإخاللهم باتفاقية ال�ضراء و�ضرط ال�ضمان وال�ضيارة البديلة واإلزامهم 

برد القيمة التي قمنا بدفعها كثمن لل�ضيارات. 2- توقيع اجلزاءات الواردة يف نظام 

عليها  املدعى  اإلزام   -3 التجاري.  للغ�ص  عليه  املدعى  على  التجاري  الغ�ص  مكافحة 

بدفع التعوي�ص عن جميع االأ�ضرار املادية واملعنوية الالحقة به وقدره خم�ضمائة األف 

ريال لالأ�ضباب املذكورة يف مذكراته ال�ضابقة، ثم عقدت الدائرة عدة جل�ضات لبحث 
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طرفا  ح�ضر  1431/12/3هـ  املوافق  اليوم  هذا  جل�ضة  ويف  االأطراف،  بني  ال�ضلح 

الدعوى وقررا اكتفاءهما مبا �ضبق واأن قدماه، وعليه رفعت اجلل�ضة للمداولة واإ�ضدار 

احلكم. 

وبعد �ضماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�ضية وم�ضتنداتها، وحيث 

التي قام  ال�ضيارات  با�ضرتجاع  اإلزام املدعى عليها  اإىل  اإن املدعي يهدف من دعواه 

ب�ضرائها منها ورد قيمتها، وتعوي�ضه عن االأ�ضرار املادية واملعنوية الالحقة لها، وتوقيع 

اجلزاءات الواردة يف نظام مكافحة الغ�ص التجاري على املدعى عليها. وحيث اإن مو�ضوع 

الدعوى هو خالف ب�ضبب بيع �ضيارات مت اإبرامه بني الطرفني؛ فاإن هذا الن�ضاط يعترب 

ال�ضادر  التجارية  املحكمة  الثانية من نظام  املادة  الواردة يف  التجارية  االأعمال  من 

باملر�ضوم امللكي رقم )32( وتاريخ 1350/1/15هـ، وعليه فاإن هذا النزاع يكون من 

قبيل املنازعات التجارية، وينعقد االخت�ضا�ص الوالئي للديوان بنظر الدعوى والف�ضل 

فيها ح�ضب منطوق املادة )443/هـ( من نظام املحكمة التجارية وقرار جمل�ص الوزراء 

رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ، كما ينعقد اخت�ضا�ص الدائرة بنظرها ح�ضب 

قرارات معايل رئي�ص الديوان املنظمة الخت�ضا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين. 

املدعي  بطلب  يتعلق  فيما  فاإنه  مو�ضوعًا،  الدعوى  هذه  نظر  يخ�ص  فيما  اإنه  وحيث 

اإن  وحيث  ثمنها،  وا�ضتعادة  عليه  ببيعها  عليها  املدعى  قامت  التي  ال�ضيارات  اإعادة 
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املدعي قام ب�ضراء هذه ال�ضيارات من املدعى عليها، والتقت االإرادتان وانعقد االإيجاب 

الطرفني  الأحد  ولي�ص  حينه،  من  نافذًا  يعترب  البيع  هذا  فاإن  الطرفني،  بني  والقبول 

ف�ضخ العقد اإال باأحد موجبات ف�ضخه، ومل يقدم املدعي ما يثبت وجود خلل موجود يف 

ال�ضيارات قبل �ضرائها، اأو اأن تعطلها كان لعيب م�ضنعي فيها، ودعوى اإخاللهم ببع�ص 

بنود العقد - فيما لو ثبت - ال ي�ضتوجب الف�ضخ نظرًا الأن الطرف الثاين ملزم بتنفيذه، 

واملدعى عليها مل تنكر تنفيذها اأو تتنكر لهذه ال�ضروط، واإمنا اخلالف منح�ضر يف 

مدى قيام املدعى عليها بتحقيق التنفيذ وكذا اخلالف على اأ�ضعار بع�ص قطع الغيار، 

وال ينال من ذلك ما ادعاه املدعي من اأن املدعى عليها مل تقم بتوفري �ضيارة بديلة له، 

اإذ اإن عر�ص ال�ضراء مل يت�ضمن التزام املدعى عليها بتوفري �ضيارة بديلة عند قيامها 

باإ�ضالح �ضيارة املدعي، كما اأن املدعي مل يقدم ما يثبت اأن العقد قد ت�ضمن التزام 

املدعى عليها بذلك، وكون املدعى عليها قامت بتوفري �ضيارة بديلة يف ال�ضنة االأوىل 

ال يعني وجوب هذا االأمر عليها واأنها ملزمة به اأو اأنها حق للمدعي، كما ال ينال من 

ذلك ما ذكره املدعي من اأن املدعى عليها قامت بالتالعب يف اأ�ضعار الفواتري، اإذ ال 

عالقة بعقد �ضراء قطع الغيار بعقد �ضراء ال�ضيارات، واإن كانت املدعى عليها ملزمة 

بتوفري اخل�ضم الذي التزمته على نف�ضها، اإال اأن ذات عقد �ضراء قطع الغيار م�ضتقل 

عن �ضراء ال�ضيارات، واإخالل املدعى عليها بعقد �ضراء قطع الغيار ال يعود على عقد 

�ضراء ال�ضيارات باالإبطال اأو الف�ضخ ال�ضتقالل كل عقد عن االآخر، وال ينال من ذلك 

ما ذكره املدعي من تغيري املدعى عليها الأ�ضعار فواتري قطع الغيار والتالعب بها، اإذ 
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اإن اأ�ضعار قطع الغيار عر�ضت اأمامه، ور�ضي بها، وقام با�ضتعمالها، ومل يكن هناك 

عيب بها، اأو غنب موجب للف�ضخ، كما ال ينال من ذلك ما ذكره من عدم اإعطاء موكلته 

اخل�ضومات امل�ضتحقة له، اإذ اإن وكيل املدعى عليها ذكر اأنه ب�ضبب وجود خطاأ فقد 

مت تدارك هذا االأمر ومت اإعطاء املدعي هذه اخل�ضومات، واأقره املدعي، وعليه فاإن 

للمدعى  واإعادتها  ال�ضيارات  قيمة  ا�ضرتداد  املدعي  طلب  رف�ص  اإىل  تذهب  الدائرة 

عليها. واأما بخ�ضو�ص طلب املدعي تعوي�ضه عن االأ�ضرار املادية واملعنوية، وحيث اإن 

اأركان هي وجود  يتوافر فيها ثالثة  اأن  بد  للتعوي�ص ال  املوجبة  التق�ضريية  امل�ضوؤولية 

اأن املدعي مل  اإىل  انتهت �ضلفًا  الدائرة  اإن  ال�ضببية، وحيث  اخلطاأ وال�ضرر والعالقة 

يثبت �ضدور اخلطاأ من املدعى عليها جتاهه مما ينتفي معه ركن اخلطاأ من جانب 

لبحث  جمال  ال  فاإنه  اخلطاأ  ركن  وبانتفاء  للتعوي�ص،  املوجب  عليها  املدعى  ال�ضركة 

الركنني االآخرين ال�ضرر والعالقة ال�ضببية، مما يتعني معه رف�ص طلبه بالتعوي�ص. 

الغ�ص  نتيجة  بالعقوبات  عليها  املدعى  معاقبة  املدعي  طلب  يخ�ص  فيما  اإن  وحيث 

التجاري، فاإن نظام مكافحة الغ�ص التجاري ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/19( 

التجاري  الغ�ص  �ضبط  اأن  على  اخلام�ضة  مادته  يف  ن�ص  قد  1429/4/23هـ  وتاريخ 

واإثباته هو من اخت�ضا�ص ماأموري ال�ضبط الق�ضائي املعينون من قبل وزير التجارة، 

اأمام  به  واالدعاء  التجاري  الغ�ص  يف  التحقيق  اأن  النظام  من   )12( املادة  يف  وجاء 

اجلهة الق�ضائية )ديوان املظامل( هو من اخت�ضا�ص هيئة التحقيق واالدعاء، وعليه 

للجهات  يتقدم  اأن  املدعي  وعلى  الطلب،  هذا  قبول  عدم  اإىل  تذهب  الدائرة  فاإن 
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النظامية  ال�ضبل  باتخاذ  اجلهات  هذه  تقوم  حتى  التجاري  الغ�ص  الإثبات  املخت�ضة 

والق�ضائية ب�ضاأنه يف حال ثبوته. 

 )...( املدعية/جمموعة  من  املقامة  الدعوى  برف�س  الدائرة:  حكمت  لذلك 

مو�ضح  هو  ملا  وذلك  لل�ضيارات،   )...( عليها/�ضركة  املدعى  �ضد  ل�ضاحبها/)....( 

اآله و�ضحبه  نبينا حممد وعلى  و�ضلم على  التوفيق، و�ضلى اهلل  باالأ�ضباب. وباهلل 

اأجمعني. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية االبتدائية 2/1381/ق لعام 1432هـ
رقم احلكم االبتدائي 38/د/جت/21 لعام 1432هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 4194/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 641/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/7/5هـ

عقد بيع - مواد طباعة - ك�ضف ح�ضاب  - قب�س املبيع- عيب - ما ينتفى به العيب 

- �ضقوط اخليار -مطلق العقد يقت�ضي ال�ضالمة من العيب.

مطالبة املدعية اإلزام املدعى عليها بدفع قيمة مواد الطباعة التي وردت اإليها - تقدمي 

املدعية ك�ضف ح�ضاب باملبلغ املدعى به - ا�ضتالم املدعى عليها املبيع قب�ضًا واإحرازًا 

اأو  حادث  والعيب  ال�ضالمة  هو  االأ�ضل   - بالكامل  بيعًا  فيه  ت�ضرفها  بثبوت  وت�ضرفًا 

خمالف للظاهر - �ضكوت املدعى عليها عن املطالبة برد املبيع اأو املطالبة مبا نق�ص 

االإم�ضاك  بني  �ضقوط حقها يف اخليار  اأثره:   - عليها  الدعوى  اإقامة  قيمته حتى  من 

والف�ضخ - موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليها باملبلغ مو�ضوع الدعوى. 

باأنه  فيها  احلكم  هذا  الإ�ضدار  الالزم  بالقدر  تتح�ضل  الق�ضية  هذه  وقائع  اإن  حيث 

�ضد  دعوى  )....(بالئحة  وكالة  املدعي  جدة  مبحافظة  االإدارية  املحكمة  اإىل  تقدم 

نظرها  با�ضرت  للدائرة  وباإحالتها  اأعاله  املدون  بالرقم  ق�ضية  قيدت  عليه،  املدعى 

على النحو املثبت بدفرت ال�ضبط. وب�ضوؤال وكيل املدعية عن الدعوى بجل�ضة يوم االأحد 
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املوافق 1432/3/24هـ اأجاب باأنها وفقًا ملا جاء بالئحة الدعوى وتتلخ�ص يف مطالبة 

مواد  قيمة  ريااًل  وع�ضرين  وخم�ضة  و�ضتمائة  األفًا  وثالثني  واحد  مببلغ  عليها  املدعى 

طباعة وردت اإليها ومل يتم �ضدادها، وب�ضوؤال وكيل املدعى عليها اجلواب قدم مذكرة 

ت�ضمنت اأن موكلته ا�ضتملت الب�ضاعة حمل الدعوى اإال اأنها تدفع باأن املدعية اأخلت 

موؤدي  عيب  ذلك  ومثل  حمليًا  ال  م�ضتوردًا  البانر  مادة  تكون  باأن  ال�ضفوي  بالتزامها 

لنق�ص قيمة املبيع وطلب تعيني خبري ملعرفة نوعية البانر الذي مت توريده، ثم عقب 

وكيل املدعية باأن موكلته وردت البانر املتفق عليه وامل�ضتورد من خارج اململكة فاأفهمت 

املوافق  االثنني  يوم  عليها  املدعى  لدى  املوجودة  الب�ضاعة  بجرد  الطرفني  الدائرة 

واإعداد حم�ضر بذلك موقع  وبيان حالتها  ال�ضاعة اخلام�ضة ع�ضرًا  1432/3/25هـ 

من قبلهما ومن قبل امل�ضوؤولني لديهما، ويف جل�ضة يوم االثنني املوافق 1432/4/2هـ 

اأو�ضح الطرفان باأن الب�ضاعة مت بيعها بالكامل من قبل املدعى عليها واأو�ضح وكيل 

التي  الب�ضاعة  ب�ضاأن   )...( موؤ�ض�ضة  خماطبة  الدائرة  من  يطلب  باأن  عليها  املدعى 

مت توريدها ملوكلته وهل هي من النوع اخلارجي امل�ضتورد اأم من النوع املحلي فعقب 

به  املدعى  باملبلغ  املدعى عليها  واإلزام  الق�ضية  الف�ضل يف  باأنه يطلب  املدعية  وكيل 

قيمة الب�ضاعة امل�ضلمة اإليهم والتي ال خالف عليها، ثم قرر الطرفان االكتفاء وطلبا 

الف�ضل يف الق�ضية بحالتها الراهنة. 
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وبعد املداولة وتاأ�ضياًل على ما تقدم من الدعوى واالإجابة، وحيث اإن غاية ما تهدف 

و�ضتمائة  األفًا  وثالثني  واحد  مببلغ  عليها  املدعى  مطالبة  دعواها  من  املدعية  اإليه 

وخم�ضة وع�ضرين ريااًل قيمة مواد طباعة وردت اإليها، وملا كانت دعوى املدعية املاثلة 

املوؤرخ  احل�ضاب  لك�ضف  وا�ضتنادًا  بينهما،  عليها عن عالقة جتارية  للمدعى  توجهت 

يف 2011/1/16م باملبلغ املدعى به، واإىل ا�ضتالم املدعى عليها املبيع حمل الدعوى 

اأخلت بالتزامها؛ بت�ضليم مبيع  اأنها تدفع باأن املدعية  اإال  قب�ضًا واإحرازًا وت�ضرفًا به 

معيب وعلى خالف املتفق عليه كونه حمليًا ال م�ضتوردًا، وحيث الثابت اإن املدعى عليها 

ت�ضرفت يف املبيع املطالب بقيمته وباعته بالكامل؛ والأنه متى علم باملبيع عيبًا مل يكن 

اأو مل  عاملًا به، فله اخليار بني االإم�ضاك والف�ضخ �ضواء كان البائع علم العيب وكتمه 

ال�ضالمة من  يقت�ضي  العقد  والأن مطلق  العلم يف هذا خالفًا؛  اأهل  نعلم بني  ال  يعلم 

العيب بدليل ما روي عن النبي - �ضلى اهلل عليه و�ضلم - )اأنه ا�ضرتى مملوكًا فكتب: 

هذا ما ا�ضرتى حممد بن عبد اهلل من العداء بن خالد، ا�ضرتى منه عبدًا اأو اأمة ال داء 

اأن بيع امل�ضلم اقت�ضى ال�ضالمة؛ والأن االأ�ضل  به، وال غائلة بيع امل�ضلم امل�ضلم( فثبت 

ال�ضالمة والعيب حادث اأو خمالف للظاهر، فعند االإطالق يحمل عليها فمتى ت�ضرفت 

املدعى عليها باملبيع فات حقه برده اأو املطالبة بنق�ص ف�ضاًل عن �ضكوتها حتى اأقيمت 

هذه الدعوى مما ال ميكن معه التاأكد من �ضحة دفعها االأمر الذي انتهى معه الدائرة 
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اإىل احلكم على املدعى عليها باملبلغ املدعى به. 

ل�ضاحبتها  لالإعالن   )...( موؤ�ض�ضة  عليها  املدعى  باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 

)....( �ضجل جتاري رقم)....( باأن تدفع للمدعية موؤ�ض�ضة )....(التجارية مبلغاً 

التوفيق،  وباهلل  ريااًل.  وع�ضرون  وخم�ضة  مئة  و�ضت  األفاً  وثالثون  واحد  وقدره 

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 االبتدائية 3/85/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 56/د/جت/9 لعام 1432هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3914/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 707/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة1432/7/23هـ

عقد بيع -انكار البيع-االأ�ضل براءة الذمة -الدليل املقبول �ضرعاً ونظاماً -اجلزم 

يف الدليل -م�ضتندات م�ضورة -حجية ال�ضور-عبء االإثبات-ميني-رف�س اليمني. 

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة الب�ضائع التي ا�ضرتتها ومل 

ت�ضدد قيمتها -االأ�ضل براءة الذمة من احلقوق وااللتزامات وال يعدل عن هذا االأ�ضل 

اإال بدليل - اإنكار املدعى عليها �ضحة الدعوى واأنه ال توجد عقود بينها وبني املدعية 

واإمنا تعامل جتاري فقط اتخذ طابع توريد معدات وت�ضليم اأثمانها يف حينه - تقدمي 

املدعية م�ضتندات عبارة عن �ضور �ضوئية فقط وهي لي�ص لها حجية يف االإثبات ما مل 

اأن يكون على �ضبيل  الدليل املقبول �ضرعًا ونظامًا يجب  اأ�ضلها وتطابق معه -  يقدم 

من  على  واليمني  املدعي  على  )البينة  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  قول   - اجلزم 

اأنكر( - رف�ص املدعية ميني املدعى عليها - موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى. 

املادة )443( من نظام املحكمة التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )32( بتاريخ 

1350/1/15هـ.
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"نقل  وم�ضمونه:  1407/10/26هـ.  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

اخت�ضا�ضات هيئات ح�ضم املنازعات التجارية املن�ضو�ص عليها يف النظم والقرارات 

مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�ضركات اإىل ديوان املظامل"

"تويل ديوان  بتاريخ 1423/11/17هـ. وم�ضمونه:  الوزراء رقم )261(  قرار جمل�ص 

اإن�ضاء  حني  اإىل  بالتبعية  التجارية  االأعمال  عن  النا�ضئة  الق�ضايا  يف  النظر  املظامل 

املحاكم التجارية"

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم الإ�ضدار هذا احلكم بتقدم وكيل املدعية/ 

)....( بالئحة دعوى يخت�ضم فيها املدعى عليها ذكر فيها باأنه ن�ضاأت عالقة جتارية 

"م�ضخات  يابانية  معدات  ببيع  موكلته  مبوجبه  تقوم  عليها  واملدعى  موكلته  بني 

ومولدات وعدد ...." على اأن تقوم املدعى عليها ب�ضداد القيمة حال ا�ضتالم الب�ضاعة، 

مائة  قدره  مبلغًا  ديونها  بلغت  حتى  بالدفع  تلتزم  مل  عليها  املدعى  املوؤ�ض�ضة  اأن  اإال 

مع  التعامل  موكلته  فاأوقفت   )157.000.000( ياباين  ين  مليون  وخم�ضون  و�ضبعة 

املدعى عليها وطالبتها بال�ضداد، فطلبت املدعى عليها من موكلته تق�ضيط املبلغ على 

اأغ�ضط�ص 2010م، وقد مت  اأبريل 2006م وتنتهي يف  دفعات �ضهرية تبداأ اعتبارًا من 

اإعداد اتفاقية بذلك وتوقيعها من الطرفني اإال اأن املدعى عليها مل تلتزم ب�ضداد املبلغ، 

اإلزام املدعى عليها ب�ضداد كامل ما بذمتها ملوكلته وهو مبلغ  وطلب يف ختام الئحته 
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وت�ضعون  وواحد  و�ضبعمائة  األفًا  وت�ضعون  وت�ضعمائة  مليونًا  وخم�ضون  و�ضتة  مائة  قدره 

ين ياباين )156.990.791( باالإ�ضافة اإىل منع �ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعى عليها من 

ال�ضفر حتى يتم الف�ضل يف الق�ضية، واإلزام املدعى عليها باأتعاب املحاماة، والت�ضهري 

باملوؤ�ض�ضة املدعى عليها، وتعوي�ص موكلته عما اأ�ضابها من �ضرر، واأرفق مع الئحته ما 

راآه �ضندًا لدعواه، ويف �ضبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جل�ضات، ففي جل�ضة 

1431/2/18هـ ح�ضر وكيل املدعية/ )....(، كما ح�ضر وكيل املدعى عليها/ )....( 

ويف م�ضتهل اجلل�ضة طلبت الدائرة من وكيل املدعية اإكمال الت�ضديقات على وكالته 

فاأحال  موكلته  دعوى  عن  املدعية  وكيل  الدائرة  �ضاألت  اجلل�ضة  ويف  بذلك،  فا�ضتعد 

مل  باأنه  اأفاد  عليها  املدعى  وكيل  من  االإجابة  وبطلب  الدعوى،  بالئحة  ورد  ما  على 

وكيل  من  املقدمة  امل�ضتندات  اإعطاوؤه  وطلب  لذلك  وي�ضتمهل  متاأخرًا  اإال  توكيله  يتم 

اأ�ضل  اإح�ضار  الدائرة من وكيل املدعية  اإعطاوؤه ن�ضخة منها، وطلبت  املدعية فجرى 

امل�ضتندات ملطابقتها ب�ضورها كما طلبت من وكيل املدعى عليها اجلواب املو�ضوعي 

على الدعوى، ويف جل�ضة 1431/4/20هـ ح�ضر طرفا الدعوى قدم وكيل املدعى عليها 

مذكرة جوابية اأفاد فيها باأنه ال توجد اأية عقود بني موكلته واملدعية بل كل ما هنالك 

وت�ضليم  توريد معدات  البداية طابع  اتخذت يف  الدعوى  تعامالت جتارية بني طريف 

اأثمانها يف حينه بدون التوقيع على اأية اتفاقيات، وكل تلك التعامالت قد انتهت، ومل 

اأ�ضول  تقدمي  املدعية  وكيل  من  وطلب  بعد 2006م،  الطرفني  بني  معامالت  اأية  تتم 

امل�ضتندات التي يحتج بها يف مواجهة موكلته، وباطالع وكيل املدعية على ما جاء فيها 
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اجلل�ضة  م�ضتهل  ويف  الدعوى،  طرفا  ح�ضر  1431/6/1هـ  جل�ضة  ويف  للرد،  ا�ضتمهل 

قدم وكيل املدعية مذكرة جوابية ت�ضمنت اال�ضتف�ضار من املدعى عليها هل مت ا�ضتالم 

الب�ضاعة حمل الدعوى؟ واإذا كان اجلواب بنعم فهل مت ت�ضديد قيمة الب�ضاعة اأو جزء 

منها؟ وقد �ضلمت ن�ضخة منها لوكيل املدعى عليها وباطالعه عليها اأفاد باأنه بخ�ضو�ص 

ا�ضتف�ضار وكيل املدعية عن ا�ضتالم موكلته للب�ضاعة حمل الدعوى فاأفاد باأنه ي�ضتمهل 

امل�ضتندات  اأ�ضول  اإح�ضار  املدعية  وكيل  على  الدائرة  اأكدت  وعليه  موكلته،  ملراجعة 

ويف  للرد،  يدعو  ما  فيها  كان  اإن  عليها  املدعى  وكيل  مذكرة  على  رده  اإىل  باالإ�ضافة 

جل�ضة 1431/8/8هـ ح�ضر طرفا الدعوى وقدم وكيل املدعية مذكرة جوابية اأفاد فيها 

باأن املدعى عليها قد رجعت عن االإقرار بالدين بعد اأن اأقرت به عند ات�ضال موكلته 

بها حلثها على ال�ضداد، فقد قامت موكلته باالت�ضال ب�ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعى عليها 

الذي اأفاد باأنه ال ينكر دين موكلته الثابت يف اتفاقية اجلدولة املقدمة برفق الدعوى، 

ولكن ال ي�ضتطيع دفعة مرة واحدة، وقد عر�ضت موكلته على �ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعى 

اأر�ضلت ملوكلته جدولة ال حتقق  اأن املدعى عليها  اإال  عليها جدولة الدين مرة اأخرى، 

عدالة وال ت�ضون م�ضلحة، وذلك ب�ضبب �ضغر حجم الق�ضط وطول فرتة ال�ضداد والتي 

متتد اإىل �ضنة 2019م، وطلب يف ختام مذكرته اإلزام املدعى عليها بطلباته املو�ضحة 

يف الئحة الدعوى، وباطالع وكيل املدعى عليها على ما جاء فيها ا�ضتمهل للرد، ويف 

جل�ضة 1431/11/22هـ ح�ضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل املدعى عليها مذكرة جوابية 

اأفاد فيها باأن املدعية قد اأقامت دعواها ا�ضتنادًا على �ضورة اتفاقية اجلدولة التي مت 
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تقدميها مع الئحة الدعوى والتي مل تقم بتقدمي اأ�ضلها رغم مطالبة موكلته املتكررة، 

كما اأكد على اأنه على افرتا�ص وجود اأ�ضل لهذه االتفاقية فاإن موكلته تطالب بتقدميها، 

واأ�ضاف باأن ما ذكره وكيل املدعية من اأن موكلته قد اأقرت بالدين غري �ضحيح، واأكد 

على اأن جميع ما قدم من وكيل املدعية من م�ضتندات غري موثق من اجلهات الر�ضمية، 

وطلب يف ختام الئحته رد الدعوى، �ضلمت ن�ضختها لوكيل املدعية، وباطالعه عليها 

اأن قدمه من م�ضتندات، كما  اأفاد باأنه لي�ص فيها ما يدعو للرد واأحال على ما �ضبق 

وبعدها  واحلكم،  للدرا�ضة  اجلل�ضة  رفع  مت  وعليه  بذلك،  عليها  املدعى  وكيل  اكتفى 

عقدت الدائرة عدة جل�ضات ا�ضتمهل فيها وكيل املدعية لتقدمي مزيد بينة، ويف جل�ضة 

هذا اليوم ح�ضر طرفا الدعوى، كما ح�ضر �ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعى عليها/ )....(، 

ويف م�ضتهل اجلل�ضة قدم وكيل املدعية مذكرة مكونة من �ضفحة واحدة اأفاد فيها باأنه 

يرفق بهذه املذكرة مزيد بينة وهي اأ�ضول �ضندات ا�ضتالم الب�ضاعة من قبل و�ضيط 

ال�ضحن مع ترجمتها، وقد �ضلمت ن�ضختها لوكيل املدعى عليها، وباطالعه عليها اأفاد 

باأن املذكرة مل تت�ضمن �ضيئًا جديدًا واأن التعامل مع املدعية كان قبل 2005م اأما بعد 

هذا العام فال يوجد تعامل، كما اأن املدعية مل تقدم اأ�ضل االتفاقية وهذه االتفاقية 

غري �ضحيحة وما قدمه من م�ضتند يف هذه املذكرة والذي عليه ختم موكلته يف عام 

2002م واكتفى وكيل املدعى عليها بذلك، كما اكتفى وكيل املدعية مبا قدم، وحيث اإنه 

بعد درا�ضة هذه الق�ضية راأت الدائرة اأن بينة املدعية غري مو�ضلة ولي�ص لها اإال ميني 

املدعى عليه وبعر�ص ذلك على وكيل املدعية اأفاد باأنه ال يطلب ميني �ضاحب املوؤ�ض�ضة 
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املدعى عليها واكتفى مبا �ضبق اأن قدمه كما اكتفى وكيل املدعى عليها بذلك، وعليه مت 

رفع اجلل�ضة للمداولة. 

وبعد �ضماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�ضية وم�ضتنداتها، وحيث 

اإن دعوى وكيل املدعية تنح�ضر يف مطالبته احلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد كامل 

ما بذمتها ملوكلته وهو مبلغ قدره مائة و�ضتة وخم�ضون مليونًا وت�ضعمائة وت�ضعون األفًا 

و�ضبعمائة وواحد وت�ضعون ينًا يابانيًا )156.990.791( نظري ب�ضائع قامت موكلته 

ببيعها للمدعية ومل ت�ضدد قيمتها، باالإ�ضافة اإىل منع �ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعى عليها 

املحاماة،  باأتعاب  عليها  املدعى  واإلزام  الق�ضية،  يف  الف�ضل  يتم  حتى  ال�ضفر  من 

والت�ضهري باملوؤ�ض�ضة املدعى عليها، وتعوي�ص موكلته عما اأ�ضابها من �ضرر. وحيث اإن 

التجارية  االأعمال  فاإنه يعد من  تعامل جتاري بني الطرفني  اأ�ضا�ص هذه املطالبة هو 

املن�ضو�ص عليها يف املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية. والتي تخت�ص الدوائر 

ن�ص  ح�ضب  فيها  والف�ضل  عنها  النا�ضئة  املنازعات  بنظر  املظامل  بديوان  التجارية 

املادة )443( من نظام املحكمة التجارية وقراري جمل�ص الوزراء رقم )241( وتاريخ 

الدائرة  هذه  تخت�ص  كما  1423/11/17هـ  بتاريخ   )261( ورقم  1407/10/26هـ 

بنظر الدعوى والف�ضل فيها بناء على قرارات وتعاميم معايل رئي�ص الديوان املنظمة 

اإنه فيما يخ�ص نظر الدعوى  النوعي واملكاين. وحيث  التجارية  الخت�ضا�ص الدوائر 
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مو�ضوعًا فاإنه ملا كان وكيل املدعية يطلب احلكم ملوكلته مببلغ املطالبة الوارد بعاليه.  

باأنه ال توجد عقود موقعة بني  اأنكر وكيل املدعى عليها �ضحة الدعوى، واأفاد  وحيث 

موكلته واملدعية واإمنا كان هناك تعامل بني موكلته واملدعية اتخذ طابع توريد املعدات 

وت�ضليم اأثمانها يف حينه. وحيث قدم وكيل املدعية امل�ضتندات التي راأى اأنها توؤيد دعواه 

وهي عبارة عن �ضورة جدولة الدين، باالإ�ضافة اإىل �ضور الفواتري، وحيث اإن ما قدم 

�ضورة �ضوئية فاإنه من حيث ال�ضكل غري مقبول �ضرعًا ونظامًا ما مل يطابق مع االأ�ضل، 

وذلك الإمكانية �ضناعة ال�ضور ال�ضوئية، اإال اإن اأقر به املدعى عليه، وملا كان الدليل 

املقبول �ضرعًا ونظامًا يجب اأن يكون على �ضبيل اجلزم واليقني فاإن ال�ضورة ال�ضوئية 

ال ميكن ن�ضبتها اإىل من �ضدرت منه ما مل يقدم اأ�ضلها وُيطابق مع ال�ضورة. وحيث مل 

يقدم وكيل املدعية ما يثبت ا�ضتحقاق املدعية ملبلغ املطالبة، وحيث اإن االأ�ضل براءة 

الذمة من احلقوق وااللتزامات وال يعدل عن هذا االأ�ضل اإال بدليل. وحيث اإن القاعدة 

ال�ضرعية اأن عبء االإثبات منوط باملدعي، ولذا قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: "لو 

النا�ص بدعواهم الدعى قوم دماء قوم واأموالهم" وقال النبي �ضلى اهلل عليه  يعطى 

و�ضلم: "البينة على املدعي واليمني على من اأنكر".  وحيث اأفهمت الدائرة وكيل املدعية 

باأن بينته على دعواه غري مو�ضلة، واأنه لي�ص له اإال ميني �ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعى عليها 

اإعمااًل للقاعدة ال�ضرعية يف ذلك، وحيث رف�ص وكيل املدعية ميني �ضاحب املوؤ�ض�ضة 

املدعى عليها، فاإن الدائرة تذهب اإىل رف�ص دعوى املدعية. 

لذلك حكمت الدائرة: برف�س الدعوى املقامة من املدعية/ �ضركة )....( للمعدات 
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باالأ�ضباب.  مو�ضح  هو  ملا  التجارية،   )....( موؤ�ض�ضة  عليها/  املدعى  �ضد  املحدودة 

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 االبتدائية 1/7855/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 130/د/جت/30 لعام 1432هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5286/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 780/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/8/26هـ

عقد بيع -بيع تذاكر -اأوامر اإركاب -م�ضادقة -تفوي�س -ختم - م�ضوؤولية التاجر 

عن اأختامه -العرف التجاري.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها باأن تدفع املتبقي يف ذمتها من قيمة اأوامر 

االإركاب طبقًا للعقد املربم بينهما - م�ضادقة املدعى عليها على املبلغ حمل الدعوى 

وعدم اإنكار �ضحته - دفعت املدعى عليها اأن املوقع على اأوامر االإركاب �ضخ�ص غري 

اأختام ال�ضركة فختم االأوامر ثم اختل�ص ال�ضركة  مفو�ص بالتوقيع وكانت توجد لديه 

واأحرق م�ضتنداتها - عدم �ضحة الدفع، الأن وجود ختم ال�ضركة على اأوامر االإركاب 

دليل على املوافقة عليها الأن اخلتم اأقوى من التوقيع يف الداللة على ر�ضا �ضاحبه ما 

مل يثبت العك�ص - جريان العرف التجاري على ختم املعامالت بني التجار وم�ضوؤولية 

كل تاجر عن اأختامه - ثبوت ت�ضديد املدعى عليها الأوامر اإركاب �ضادرة بتوقيع ذات 

تدفع  باأن  عليها  املدعى  اإلزام  ذلك:  موؤدى   - تفوي�ضه  عدم  تدعي  الذي  ال�ضخ�ص 

للمدعية املبلغ مو�ضوع الدعوى.  
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ال�ضرعية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/21(  املادة )138( من نظام املرافعات 

وتاريخ 1421/5/20هـ. 

اأ�ضدرت  موكلته  اأن  فيها  وكالة/)....(ذكر  املدعي  قدمها  دعوى  الئحة  يف  تتلخ�ص 

تذاكر للمدعى عليها، وذلك مبوجب اتفاقية �ضراء التذاكر املوؤرخة يف 1418/6/5هـ 

على  بالتوقيع  وتفوي�ص  ح�ضاب  فتح  طلب  املت�ضمنة  ملوكلته  عليها  املدعى  وخطابات 

ذمتها  يف  وبقي  التذاكر  قيمة  من  جزء  عليها  املدعى  �ضددت  وقد  االإركاب،  اأوامر 

ب�ضداده  تقم  مل  ريااًل  وع�ضرين  وثمانية  األفًا  وثمانني  وواحد  خم�ضمائة  مبلغ  ملوكلته 

ملوكلته. وختم الئحة دعواه بطلب اإلزام املدعى عليها باأن تدفع ملوكلته مبلغ خم�ضمائة 

وواحد وثمانني األفًا وثمانية وع�ضرين ريااًل. وباإحالة الق�ضية للدائرة با�ضرت نظرها 

وفق ما هو مو�ضح مبح�ضر ال�ضبط، وحددت لها جل�ضة يوم االثنني 1430/2/21هـ 

وكالة/)....(.  عليه  املدعى  ح�ضرها  وكالة/)....(كما  املدعي  ح�ضرها  والتي 

وب�ضوؤال املدعي وكالة عن دعواه اأجاب مبا ال يخرج عما ورد بالئحة الدعوى. وبطلب 

اجلواب من املدعى عليه وكالة ذكر اأن الئحة الدعوى ومرفقاتها مل ت�ضله، فتم تزويد 

يوم االثنني  القادمة. وبجل�ضة  باإح�ضار رده يف اجلل�ضة  وا�ضتعد  بالالئحة ومرفقاتها 
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1430/3/12هـ ذكر املدعى عليه وكالة باأن موكلته ال متانع يف �ضداد اأي م�ضتحقات 

تثبت للمدعية مب�ضتنداتها، فعقب املدعي وكالة باأنه �ضي�ضلم املدعى عليها امل�ضتندات 

التي تثبت ذلك. وبجل�ضة يوم ال�ضبت 1430/6/13هـ قدم املدعى عليه وكالة مذكرة 

االتفاق  مت  اأنه  فيها  ذكر   - منها  ب�ضورة  وكالة  املدعي  زود   - �ضفحتني  من  مكونة 

مع املدعية مبوجب اتفاقية �ضراء التذاكر املربمة بينهما واملوؤرخة يف 1418/6/5هـ، 

على  ن�ضت  كما  )....(و)....(،  هو  بالتوقيع  املفو�ص  اأن  على  االتفاقية  ن�ضت  وقد 

اأن موكلته تتعهد ب�ضداد ر�ضيد ك�ضف احل�ضاب خالل مدة اأق�ضاها ثالثني يومًا من 

تاريخ ا�ضتالمها لهذا الك�ضف، وقد قدمت املدعية ك�ضوفات احل�ضاب اخلا�ضة ب�ضهر 

�ضبتمرب واأكتوبر ونوفمرب ودي�ضمرب لعام 2004م و�ضهر يناير لعام 2005م والتي متثل 

اأن  لها  تبني  الك�ضوفات  لهذه  مراجعتها  وبعد  موكلته  اأن  اإال  به  املدعى  املبلغ  قيمتها 

املدعية منحت تذاكر �ضفر الأفراد بناء على اأوامر اإركاب موقعه من قبل �ضخ�ص غري 

مفو�ص بالتوقيع. وطلب املدعى عليه وكالة يف ختام مذكرته اإحالة الق�ضية ملحا�ضب 

وذكر  عدمه،  من  التعاقد  ل�ضروط  املدعية  به  تطالب  ما  موافقة  مدى  لبيان  قانوين 

واأنه  املدعو/)....(،  االإركاب هو  اأوامر  وقع على  والذي  املفو�ص  ال�ضخ�ص غري  باأن 

كان مديرًا ملوكلته اإال اأنه قام باالختال�ص و�ضافر خارج اململكة وهو مطلوب ق�ضائيًا، 

واالأوراق  اخلتم  اأن  كما  ال�ضركة،  لنظام  خالفًا  االأوامر  هذه  اأ�ضدر  يكون  قد  واأنه 

طريق  عن  ال�ضركة  م�ضتندات  باإتالف  قام  واأنه  بحوزته،  اخلتم  كان  وقد  �ضحيحة، 

االإركاب  اأوامر  الواردة يف  املعلومات  اإحراق ملفاتها، وموكلته ال تعرت�ص على �ضحة 
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التي قدمتها املدعية، واإمنا تعرت�ص على قبولها لتوقيع املدعو/)....( حيث اإنه غري 

مفو�ص بالتوقيع مبوجب االتفاقية املربمة معها. وبعر�ص ذلك على املدعي وكالة ذكر 

باأن املدعو/)....( كان مديرًا لل�ضركة املدعى عليها، وتوقيعه معتمد على م�ضتنداتها، 

وقد �ضلمت املدعى عليها ملوكلته قيمة االأوامر التي وقعها خالل ال�ضنوات املا�ضية، ويف 

عام 2004م توقفت املدعى عليها عن �ضداد جميع الفواتري حتى التي بتوقيع )....(، 

ومل يرد منها اأي اعرتا�ص على قبول موكلته لتوقيع املدعو/)....( مما يعني اعتمادها 

التي  االإركاب  اأوامر  قيمة  موكلته  �ضرفت  هل  وكالة  عليه  املدعى  وب�ضوؤال  لتوقيعه، 

االإركاب  اأوامر  توقفت عن �ضرف جميع  موكلته  باأن  فاأجاب  املدعو/)....(؟  بتوقيع 

املالية لديها  االإدارة  اأو  اأن موكلته مل تخاطب املدعية  بتوقيع )....(، كما  التي  حتى 

باالعرتا�ص على قبول توقيع املدعو/)....(، واأن موكلته م�ضتعدة ب�ضداد كامل املبلغ 

ومت �ضرفها  املدعو/)....(  بتوقيع  اإركاب  اأوامر  قدمت  اإذا  املدعية  به  تطالب  الذي 

من قبل موكلته - كما يدعي وكيل املدعية - وقد اأبرز املدعي وكالة عددًا من اأوامر 

االإركاب بتوقيع املدعو/)....( موؤرخة يف 2004/7/31م و�ضددتها املدعى عليها ووقع 

على �ضيكات ال�ضداد )....(، وقد وعد املدعى عليه وكالة باإح�ضار �ضيك بقيمة االأوامر 

املوقعة بتوقيع معتمد، وبجل�ضة يوم ال�ضبت 1430/8/17هـ تبني عدم ح�ضور من ميثل 

اأوليًا. وبجل�ضة يوم االثنني 1431/3/22هـ ح�ضر  الق�ضية �ضطبًا  املدعية فتم �ضطب 

املدعي وكالة/)....( يف حني تبني عدم ح�ضور من ميثل املدعى عليها، وطلب املدعي 

وكالة حتديد جل�ضة قادمة واإبالغ املدعى عليها، وبجل�ضة يوم االثنني 1431/6/24هـ 
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وكالة  املدعي  وطلب  عليها،  املدعى  عن  مندوب  ح�ضر  حني  يف  وكالة  املدعي  ح�ضر 

حتديد جل�ضة قادمة، وبجل�ضة يوم االثنني 1431/8/14هـ تبني عدم ح�ضور من ميثل 

املدعية فجرى �ضطب الق�ضية للمرة الثانية ورفعها الإدارة الدعاوى واالأحكام، وباإحالة 

االثنني 1432/5/7هـ ح�ضر  يوم  وبجل�ضة   - بيانه  تقدم  ملا  وفقًا   - للدائرة  الق�ضية 

وكالة  املدعي  اأكد  وكالة/)....(وفيها  عليه  املدعى  ح�ضر  وكالة/)....(كما  املدعي 

عن مطالبته باملبلغ املدعى به مبوجب اأوامر االإركاب والفواتري - املرفقة - وبعر�ص 

لتقدمي رد موكلته فيما  اإىل جل�ضة قادمة  اإمهاله  ذلك على املدعى عليه وكالة طلب 

االأربعاء 1432/5/9هـ قدم املدعى عليه  اليوم  االإركاب، وبجل�ضة هذا  باأوامر  يتعلق 

وكالة مذكرة مكونة من �ضفحة واحدة - زود املدعي وكالة ب�ضورة منها - ذكر فيها 

االأختام،  االإركاب وكانت بحوزته  اأوامر  بالتوقيع على  املدعو/)....(غري مفو�ص  اأن 

الق�ضية  اإحالة  وطلب  ال�ضركة،  اأوراق  باإحراق  وقام  االختال�ص  جرمية  ارتكب  وقد 

املدعى  قبل  من  الر�ضيد  على  مطابقة  �ضورة  وكالة  املدعي  وقدم  قانوين،  ملحا�ضب 

عليها خمتومة، وك�ضف ح�ضاب، وذكر باأنها تثبت اأن املدعى عليها كانت ت�ضدد الفواتري 

ت�ضليم املدعى عليها  واأنه �ضبق  بتوقيع املدعو/)....(،  التي �ضدرت  االإركاب  واأوامر 

�ضورة منها، واأنه قد بقي املبلغ املدعى به مل ت�ضدده املدعى عليها ملوكلته، واأن وكيل 

مبلغ  جميع  ب�ضداد  م�ضتعدة  موكلته  باأن  ذكر  ما�ضية  جل�ضة  يف  االأول  عليها  املدعى 

املطالبة اإذا قدمت املدعية اأوامر اإركاب بتوقيع املدعو/)....( ومت �ضرفها من قبل 

موكلته. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. 
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اأوامر  من  الثابت  اإن  وحيث  ومطالبتها،  املدعية  دعوى  من  بيانه  �ضبق  ما  على  بناء 

االإركاب - التي مل تنكر املدعى عليها املعلومات الواردة فيها، كما مل تنكر اخلتم عليها 

بل قررت �ضحته - ومن م�ضادقة املدعى عليها على مبلغ ثمامنائة وواحد وخم�ضني األفًا 

ومائة وخم�ضني ريااًل املختومة واملوؤرخة يف 2003/9/3م - والتي مل تنكرها املدعى 

املدعية -  به  والذي تطالب  االإركاب -  اأوامر  املتبقي من قيمة  املبلغ  عليها - �ضحة 

وا�ضتقراره يف ذمة املدعى عليها. وال ينال من ذلك ما دفعت به املدعى عليها من اأن 

اأوامر االإركاب التي تطالب املدعية بقيمتها واإن كان اخلتم عليها �ضحيح واملعلومات 

الواردة فيها �ضحيحة اإال اأنها مل توقع من قبل االأ�ضخا�ص الذين مت تفوي�ضهم مبوجب 

االتفاقية املوؤرخة يف 1418/6/5هـ واإمنا وقعت من قبل مدير ال�ضركة املدعو/)....(، 

وهو غري مفو�ص بالتوقيع وقد كانت توجد لديه اأختام ال�ضركة وقام بختم هذه االأوامر، 

وباختال�ص ال�ضركة واإحراق م�ضتنداتها؛ اإذ اإن تفوي�ص اأ�ضخا�ص حمددين بالتوقيع على 

هذه االأوامر يق�ضد منه التثبت والتاأكد من اأنها �ضدرت مبوافقة ال�ضركة وهذا يف حال 

عدم وجود ختم ال�ضركة على هذه االأوامر، اأما مع وجود ختم ال�ضركة عليها - والذي 

و�ضريحًا  وا�ضحًا  دلياًل  يعترب  ذلك  فاإن   - �ضحته  قررت  بل  عليها  املدعى  تنكره  مل 

على موافقة املدعى عليها على هذه االأوامر �ضواء وقعت ممن مت تفوي�ضهم اأم ال؛ اإذ 

اإىل  الداللة على ر�ضا �ضاحبه من عدمه دون حاجة  التوقيع يف  اأقوى من  اإن اخلتم 
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ما ي�ضنده يف ذلك ما مل يثبت العك�ص، ووجود اخلتم على هذه االأوامر يعطي وي�ضفي 

احلجية يف االإثبات عليها فقد ن�ص نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي 

رقم )21( وتاريخ 1421/5/20هـ يف املادة )138( على اأن: )الكتابة التي يكون بها 

اأما الورقة العادية فهي التي  اأو ورقة عادية...  اإما اأن تدون يف ورقة ر�ضمية  االإثبات 

تكون موقعة باإم�ضاء من �ضدرت منه اأو ختمه اأو ب�ضمته(، وقد ا�ضتقر الق�ضاء على 

اأن هذه االأختام تعرب عن اإرادة اأ�ضحابها ما مل يثبت العك�ص، وجرى العرف التجاري 

على توثيق معامالت التجار وعقودهم باأختامهم ملا تعطيه هذه االأختام من الثقة يف 

هذه التعامالت، ولذلك كان كل تاجر م�ضوؤول عن اأختامه، ويلتزم باإجراءات نظامية 

حمددة يف حال �ضياعها اأو �ضرقتها وغري ذلك، كما اأن وجود ختم ال�ضركة على توقيع 

ملا  ووفقًا   - عليها  املدعى  اأن  اإىل  اإ�ضافة  بذلك،  له  االإذن  على  دليل  املدعو/)....( 

قدمته املدعية من اأوراق مل تنكرها املدعى عليها - �ضددت قيمة اأوامر اإركاب موقعة 

بتوقيع املدعو/)....(، وكون املدعى عليها �ضلمت املدعو/)....( اأختامها وقام بتوقيع 

هذه االأوامر وختمها بختم ال�ضركة دون االعتداد بتوقيع االأ�ضخا�ص املفو�ضني اإ�ضافة 

اإىل ما قام به من اختال�ص واإتالف مل�ضتندات املدعى عليها فاإن هذا اأمر و�ضاأن داخلي 

بني املدعى عليها وموظفيها ال ميكن االحتجاج به على الغري الذي يتعامل معها بظاهر 

امل�ضار  املوؤرخة يف 2003/9/3م -  املدعى عليها  اإىل ذلك م�ضادقة  احلال، ي�ضاف 

اإليها اأعاله -، مما تنتهي معه الدائرة اإىل اإلزام املدعى عليها باملبلغ املدعى به. 

باأن  املحدودة  )...(للمقاوالت  عليها/�ضركة  املدعى  باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 
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تدفع للمدعية/�ضركة )...(لل�ضفر وال�ضياحة مبلغ خم�ضمائة وواحد وثمانني األفاً 

وثمانية وع�ضرين 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 االبتدائية 7/821/ق لعام 1431هـ 
رقم احلكم االبتدائي 151/د/جت/7 لعام 1432هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5012/ق لعام 1432هـ 
رقم حكم اال�ضتئناف 790/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/8/29هـ 

عقد بيع - بيع دهانات - املقا�ضة الق�ضائية -�ضروط اإجراءها-اإقرار-حلول الدين-

�ضروط  حتقق  -انتفاء  �ضرر  وجود  الأجل  املقا�ضة  طلب  االأجل-  على  م�ضادقة 

املقا�ضة-بطالن املقا�ضة-حكم غيابي-م�ضادقة على حكم غيابي.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة الدهانات التي ا�ضرتتها ومل 

تقم ب�ضداد قيمتها - اإقرار املدعى عليها بثبوت مبلغ املطالبة يف ذمتها وطلبها اإجراء 

املقا�ضة الق�ضائية بينه وبني ما تدعيه من اأ�ضرار ناجتة عن �ضوء نوعية الدهانات - 

ي�ضرتط لطلب املقا�ضة الق�ضائية: 1- اأن يكون لكل من طرفيها دين لالآخر يف ذمته 

يت�ضاويا حلواًل  اأن  الدينان متماثلني جن�ضًا و�ضفة، 3-  اأن يكون  ال يف ذمة غريه، 2- 

امل�ضادقة  وباأ�ضل  اأجله  وبحلول  عليها  املدعى  باإقرار  املدعية  دين  ثبوت   - وتاأجياًل 

املقدمة يف الدعوى - طلب املدعى عليها املقا�ضة عن �ضرر تدعيه عن االإخالل بالعقد 

لي�ص دينًا ثابت يف الذمة ومن اجلائز اأن تقيم به دعوى م�ضتقلة، فال يت�ضاوى مع دين 

املدعية - موؤدى ذلك: االإبقاء على احلكم الغيابي املنتهي اإىل اإلزام املدعى عليها اأن 

تدفع للمدعية املبلغ مو�ضوع الدعوى. 
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املادة )533( من نظام املحكمة التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )32( وتاريخ 

1350/1/15هـ. 

الفقرة )8/3( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضادرة بقرار وزير 

العدل )4569( وتاريخ 1423/6/3هـ. 

تتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية ح�ضبما يتبني من مطالعة اأوراقها بالقدر الالزم الإ�ضدار 

هذا احلكم فيها باأن املدعية/�ضركة )...( ال�ضعودية املحدودة تقدمت لهذه املحكمة 

بالئحة دعوى تطالب فيها باإلزام املدعى عليها/موؤ�ض�ضة )...( للمقاوالت باأن تدفع 

لها مبلغًا قدره مائة وت�ضعة ع�ضر األفًا ومائة و�ضبعة وثمانون ريااًل وثالث وثالثون هللة 

)119.187.33( متثل قيمة دهانات مت بيعها عليها ومل تقم ب�ضداد قيمتها، وباإحالة 

�ضبط  حما�ضر  يف  مبني  هو  ما  نحو  على  نظرها  با�ضرت  الدائرة  هذه  اإىل  الق�ضية 

اجلل�ضات، اإذ حددت لها جل�ضة يوم االأحد 1432/1/13هـ وفيها ح�ضر وكيل املدعية/

العدل  الوكالة ال�ضادرة من كتابة  ال�ضجل املدين رقم )....( مبوجب  )....( حامل 

الثانية بجدة رقم )45216( وتاريخ 1428/5/2هـ وتبني عدم ح�ضور من ميثل املدعى 

عليها رغم تبلغها مبوعد هذه اجلل�ضة مبوجب منوذج االإبالغ حيث اأثبت عليه رف�ص 
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التوقيع من قبل مندوب املعر�ص/)....( ب�ضهادة �ضاهدين وفقًا للنموذج املرفق وذلك 

بتاريخ 1431/11/16هـ، هذا وقد طلب وكيل املدعية النظر يف الدعوى غيابيًا وجرى 

�ضوؤاله عن دعوى موكلته فاأجاب قائاًل: اإن دعوى موكلتي تتلخ�ص يف مطالبتها باإلزام 

األفًا ومائة و�ضبعة وثمانون  املدعى عليها باأن تدفع لها مبلغًا قدره مائة وت�ضعة ع�ضر 

ريال و�ضبع وخم�ضون هللة )119.187.57( متثل قيمة دهانات مت بيعها على املدعى 

اأ�ضل  للدائرة  قدم  دعواه  يف  م�ضتنده  عن  وب�ضوؤاله  قيمتها،  ب�ضداد  تقدم  ومل  عليها 

امل�ضادقة ال�ضادرة من املدعية وامل�ضادق عليها من قبل املدعى عليها واملوؤرخة بتاريخ 

2009/11/30م، ومتت مطابقة ال�ضورة املوجودة يف ملف الق�ضية عليها، وهي بذات 

مبلغ املطالبة. فاأ�ضدرت الدائرة حكمها الغيابي رقم )7/7/3( لعام 1432هـ واملنتهي 

يف منطوقه اإىل اإلزام املدعى عليها/موؤ�ض�ضة )...( للمقاوالت ل�ضاحبها/)....( باأن 

األفًا  ع�ضر  وت�ضعة  مائة  قدره  مبلغًا  املحدودة  ال�ضعودية   )...( للمدعية/�ضركة  تدفع 

احلكم  عليها  املدعى  ا�ضتالم  وعند   ،)119.187.57( ريال  وثمانون  و�ضبعة  ومائة 

الغيابي ال�ضادر �ضدها قدمت اعرتا�ضها عليه بتاريخ 1432/2/5هـ فاأعادت الدائرة 

النظر يف الق�ضية وعقدت لها جل�ضة االثنني 1432/3/18هـ وفيها ح�ضر وكيل املدعى 

عليها/)....( حامل ال�ضجل املدين رقم )....( مبوجب الوكالة ال�ضادرة من كتابة 

عدل عنيزة برقم )360506002650( وتاريخ 1432/3/16هـ وتبني عدم ح�ضور من 

ميثل املدعية اإال اأن وكيلها )....( اأر�ضل خطابًا عرب الفاك�ص موؤرخًا بتاريخ هذا اليوم 

ب�ضبب  الرحلة اجلوية من جدة  الإلغاء  اجلل�ضة  ي�ضتطع ح�ضور هذه  اأنه مل  فيه  يفيد 
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الظروف اجلوية وقد اأرفق به �ضورة من خطاب موجه من مدير اخلدمات االأر�ضية 

املناوب موؤرخ يف 2001/2/21م. هذا وقد اطلعت الدائرة على االعرتا�ص املقدم من 

لعام   )7/7/3( برقم  الدائرة  هذه  من  ال�ضادر  الغيابي  احلكم  على  عليها  املدعى 

ثم  1432/1/23هـ  بتاريخ  باحلكم  تبلغت  عليها  املدعى  اأن  لها  تبني  وقد  1432هـ 

قدمت اعرتا�ضها عليه بتاريخ 1432/2/5هـ لذا فقد قررت الدائرة قبوله �ضكاًل. وقد 

من  نوعني  وتوزيع  باإنتاج  تقوم  كانت  املدعية  ال�ضركة  اإن  اأواًل:  اعرتا�ضها:  يف  جاء 

الدهانات، دهانات م�ضماة )...(ودهانات م�ضماة )...(وهذين النوعني من الدهانات 

اال�ضم  ولكن  واحدة  اإدارة  وحتت  واحد  م�ضنع  من  ينتجان  املدعية  لل�ضركة  تابعني 

للمدعية/�ضركة  معتمد  وكيل  للمقاوالت   )...( موؤ�ض�ضتي/موؤ�ض�ضة  وكانت  خمتلف 

بالعمل  تقوم  وكانت  عامًا  ع�ضر  خم�ضة  من  اأكرث  منذ  املحدودة  ال�ضعودية   )...(

 )...( امل�ضماة  بالدهانات  موؤ�ض�ضتي  باإمداد  تقوم  املدعية  ال�ضركة  وكانت  بدهاناتها 

بتزويد موؤ�ض�ضتي بدهانات )...(  ال�ضركة الإنتاج دهانات )...( قامت  اإيقاف  وعند 

وكانت موؤ�ض�ضتي تقوم بتوزيع الدهانات اخلا�ضة بال�ضركة املدعية طوال املدة املذكورة 

وتعمل  التاريخ  املدعية ومنذ هذا  ال�ضركة  اأي م�ضاكل جتاه  يبدر منها  وموؤ�ض�ضتي مل 

موؤ�ض�ضتي مبنطقة الق�ضيم بدهانات ال�ضركة املدعية وتعتمد موؤ�ض�ضتي اعتمادًا كليًا 

على دهانات ال�ضركة املدعية، وحيث قامت ال�ضركة املدعية بوقف التعامل مع موؤ�ض�ضتي 

بدون �ضبب وبدون �ضابق اإنذار. لذا فاإنني اأطالب املدعية بتعوي�ضي عن هذه الفرتة 

اخلا�ص  التوكيل  �ضحبها  اأن  كما  بدهاناتها،  واالإعالن  بالدعاية  فيه  لها  قمت  والتي 
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اأنه وبدون  اإىل  باالإ�ضافة  مبوؤ�ض�ضتي دون �ضبب فيه �ضرر علّي وعلى عمل موؤ�ض�ضتي، 

املدعية  ال�ضركة  قامت  موؤ�ض�ضتي  من  خمالفات  اأي  حدوث  اأو  تبليغ  اأو  اإنذار  �ضابق 

باإيقاف العمل مع موؤ�ض�ضتي مما اأ�ضر بي وبعملي حيث اإن التعاقدات التي اأبرمتها مع 

العمالء قد مت اإيقافها مما اأدى اإىل تعطيل عمل املوؤ�ض�ضة اخلا�ضة بي ملدة اأربعة اأ�ضهر 

وحتملت موؤ�ض�ضتي اأجرة العمال واملوظفني التي حتت كفالتها وذلك مدة تعطلهم حيث 

مل تقم ال�ضركة املدعية بتوفري الدهانات ملوؤ�ض�ضتي وذلك الإنهاء االأعمال املتفق عليها 

مما اأدى اإىل اأن قامت موؤ�ض�ضتي باإرجاع املقدمات التي ا�ضتلمتها من العمالء والتي مت 

االتفاق على اأن تقوم موؤ�ض�ضتي بعمل الدهانات لهم بدهانات ال�ضركة املدعية، واأكرث 

من  لها  الدهانات  اإكمال  يتم  ومل  التنفيذ  قيد  كانت  اأعمال  هناك  كانت  ذلك  من 

الدهانات  باإكمال  موؤ�ض�ضتي  قامت  باأن  وذلك  اخل�ضائر  وحتملنا  املذكورة  ال�ضركة 

بدهانات �ضركة اأخرى وهذا اأو�ضح فارقًا يف الدهانات اخلا�ضة بالعمالء والتي قامت 

بعنيزة وميكن  الواقع  �ضاهد على ذلك م�ضجد )...(  اأكرب  ولعل  بتنفيذها  موؤ�ض�ضتي 

�ضوؤال املتعهدين باإن�ضائه حيث مت دهانات امل�ضجد بنوعني من الدهانات الن�ضف االأول 

اأخرى وغري ذلك من  االآخر بدهانات �ضركة  والن�ضف  ال�ضركة املدعية  من دهانات 

العقود التي مت اإلغائها والدهانات التي مل تكتمل ومت دهانها بالكامل مرة اأخرى حتى 

ال توجد فروق يف الدهانات وكل هذه اخل�ضائر يجب اأن تتحملها املدعية حيث اإنها من 

اأوقفت التعامل مع موؤ�ض�ضتي دون �ضابق اإنذار، واإعطائنا مهلة لذلك، كما اأننا مل ن�ضل 

للحد االئتماين للت�ضهيالت حيث مت االتفاق مع ال�ضركة املدعية على ت�ضهيالت مببلغ 
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  )...( �ضركة  به  تدعي  التي  واملبلغ   )20.000( ريال  األف  مائتان  وقدره 

عن  وتوقفت  بي  اخلا�ص  التوكيل  ال�ضركة  اأوقفت  فلماذا  ريال   )119.187.33(

تزويدي بالدهانات التي تعاقدت عليها واأ�ضرت بي والقاعدة الفقهية قد ن�ضت على 

كافة  تنفيذ  يف  املدعية  لل�ضركة  وكياًل  كنت  حيث  ثالثًا:  �ضرار(،  وال  �ضرر  )ال  اأنه 

ال�ضركة  قامت  بها  اخلا�ضة  الدهانات  طريق  عن  بتنفيذها  يل  توكل  التي  االأعمال 

املدعية ببيع عدد اثنني ماكينة خللط االألوان خا�ص بدهاناتها بقيمة اإجمالية قدرها 

مائة و�ضتون األف ريال )160.000( وهذه املكائن خا�ضة بها ومن يتحكم مبا يعرف 

)بال�ض�ضتم( اخلا�ص بها هي املدعية لذا اأطلب اإلزامها بدفع قيمة هذه املكائن حيث 

اإن �ضي�ضتم هذه املكائن خا�ص بها وال اأ�ضتطيع اال�ضتفادة منهما حاليًا، واأطلب اإفادة 

ب�ضركة  املبيعات  وم�ضوؤول   )....( املدعو  لل�ضركة  الو�ضطى  املنطقة  مدير  و�ضهادة 

)...(/)....( بخ�ضو�ص ذلك، كما اأن ال�ضركة املدعية طلبت مني وذلك قبل اإيقاف 

العمل البحث عن حمل يل بعيون اجلواء حيث اإنه يوجد لها وكيل اآخر بعنيزة وال يوجد 

لها وكيل يف عيون اجلواء وذلك الأكون وكياًل لها بهذه املنطقة وفعاًل مت البحث عن 

حمل بهذه املنطقة وقمت بعمل ديكورات باملحل وقد ح�ضر للمحل كل من مدير املنطقة 

الو�ضطى لل�ضركة املدعو )....( وم�ضوؤول املبيعات ب�ضركة )...(/)....( للمحل وقاموا 

مبعاينة املحل املذكور وح�ضر مندوب ال�ضركة للدعاية واالإعالن الأخذ مقا�ضات لوحة 

الديكورات  هذه  اأكمل  مل  موؤ�ض�ضتي  مع  التعامل  املدعية  اإنهاء  وب�ضبب  املذكور  املحل 

وان�ضحبت عن كتابة عقد اإيجار املحل مما كلفني خ�ضائر مادية وذلك ملتابعة اأعمال 
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توجد  رابعًا:   ،)40.000( ريال  األف  اأربعني  مببلغ  وذلك  املذكور  للمحل  الديكورات 

عمارة بحي الدخل املحدود مبحافظة عنيزة قامت موؤ�ض�ضتي بتنفيذ دهانات بدهانات 

ال�ضركة املدعية وكانت هناك عيوب بالدهانات التي مت تنفيذ العمارة بها ومت اإح�ضار 

واملدعو  املدعو/)....(  املبيعات  وم�ضوؤول   )....( املدعية  بال�ضركة  املبيعات  مدير 

يقومون  �ضوف  اأنهم  موؤ�ض�ضتي  باإفادة  وقاموا  العمارة  املذكورين  عاين  وقد   )....(

بتعوي�ضنا عن ذلك بامل�ضاعدة يف اإعادة دهان هذه العمارة وهذا مل يتم ومل نتلق منهم 

املذكورة  العمارة  دهان  اإزالة  موؤ�ض�ضتي  من  ومطلوب  ذلك  بخ�ضو�ص  م�ضاعدة  اأي 

واإعادة دهانها من جديد وتقدر خ�ضائر موؤ�ض�ضتي يف هذه العمارة من تكلفة دهانات 

ريال  اأف  ت�ضعون  مببلغ  جديد  من  دهانها  واإعادة  القدمية  الدهانات  الإزالة  وعمالة 

بها  اأقر  ال  فاإنني  املبلغ  املدعية  قدمتها  التي  بامل�ضادقة  يتعلق  ما  واأما   .)90.000(

حيث مل يتم توقيعي اأو توقيع اأحد املفو�ضني عليها، كما اإنه يطلب بتزويدي ب�ضورة من 

امل�ضادقة التي قدمتها املدعية لالطالع عليها ومناق�ضتها حيث اإن املدعية قد اأر�ضلت 

ملوؤ�ض�ضتي طلب للم�ضادقة باملبلغ مو�ضوع الدعوى بتاريخ 2010/6/27م واأ�ضل هذه 

امل�ضادقة موجودة لدي حيث مل اأ�ضادق عليها واإذا كانت هناك م�ضادقة لدى ال�ضركة 

املدعية بتاريخ 2009/11/30م اأي �ضابقة لطلب امل�ضادقة املقدمة ملوؤ�ض�ضتي فلماذا 

تطلب املدعية م�ضادقة من موؤ�ض�ضتي بعدها بحوايل �ضبعة اأ�ضهر تقريبًا وهذا ي�ضع 

التي  امل�ضادقة  من  �ضورة  واأطلب  املدعية  قدمتها  التي  امل�ضادقة  يف  لل�ضك  جمااًل 

باملوؤ�ض�ضة  املفو�ضني  لدى  العاملني  لدى  ومراجعتها  عليها  لالطالع  املدعية  قدمتها 
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للتاأكد من حجتها. خام�ضًا: ال اأعلم كيف مت هذا احلكم غيابيًا حيث مل يتم تبليغي 

ا�ضتلمت  الذي  احلكم  ب�ضك  وذكر  الدعوى  هذه  نظر  فيها  مت  التي  اجلل�ضة  مبوعد 

بتاريخ  وذلك  التبليغ  على  التوقيع  رف�ص  املعر�ص/)....(  مندوب  اأن  �ضورته 

1431/11/16هـ واأفيد اأ�ضحاب الف�ضيلة الق�ضاة اأن املدعو )...( يف هذا اليوم مل 

 )...( �ضركة  دهانات  ملوزعي  باجتماع  كان  واإمنا  الق�ضيم  مبنطقة  موجودًا  يكن 

للدهانات ومرفق لف�ضيلتكم �ضورة من اخلطاب الوارد لنا حل�ضور االجتماع وميكن 

اال�ضتعالم من ال�ضركة املذكورة عن ح�ضور )....( واآخرين لهذا االجتماع وهذا حمل 

نظر. واإين اأتقدم لكم اأ�ضحاب الف�ضيلة اأن تتاأملوا هذه املالحظات وهذه الالئحة وما 

ا�ضتملت عليه. واإن العدل هو احلكم الأ�ضحاب احلق عن يقني ال يخاجله �ضك ويف غري 

االآخرين  حقوق  و�ضلب  بالباطل  االدعاء  نف�ضه  له  ت�ضول  من  لكل  متكينًا  يكون  ذلك 

به  تكن ملزمة  تلزم مبا مل  اأن  النف�ص من  ق�ضوة على  اأ�ضد  فلي�ص  بعدلكم  فاأدركوين 

�ضرعًا، حيث اإنني من اأطالب املدعية مببالغ مالية ما اأطالبها به اأكرث مما تطالبني به 

مبلغ  وهو  املدعية  بها  اأطالب  التي  للمبالغ  ق�ضائية  مقا�ضة  بعمل  اأطالب  اإنني  حيث 

ومبلغ  األوان  خلط  ماكينة  اثنني  قيمة  ريال  األف  و�ضتون  مائة  ريال   )160.000(

)90.000( ت�ضعون األف ريال قيمة اإعادة دهانات للفيال التي جاء بالدهانات التي 

الواقع بعيون اجلواء مببلغ حوايل  اأعمال للديكورات للمحل  دهنت بها عيوب وقيمة 

اإىل  باالإ�ضافة  اإن�ضائه  املدعية  مني  طلبت  التي  ريال  األف  اأربعني  ريال   )40.000(

حتى  ملوؤ�ض�ضتي  العمل  اإيقاف  فيها  مت  ومدة  اإلغاوؤها  مت  التي  العقود  لقاء  تعوي�ضي 
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ب�ضبب  تعوي�ضي  اإىل  باالإ�ضافة  لنا  لتوريد دهانات  اأخرى  �ضركة دهانات  تعاقدت مع 

عملي مع ال�ضركة ملدة خم�ضة ع�ضر عامًا، ويف جل�ضة االأربعاء 1432/4/11هـ ح�ضر 

وكيل املدعية وح�ضر حل�ضوره وكيل املدعى عليها املثبت هويتهما �ضالفًا باالإ�ضافة اإىل 

املدعى  وكيل  مع  حا�ضرًا   )....( رقم  اإقامة   - اجلن�ضية  م�ضري  ح�ضور/)....(- 

عليها، ويف هذه اجلل�ضة جرى ت�ضليم املدعي وكالة �ضورة من الئحة االعرتا�ص على 

احلكم الغيابي املقدم من املدعى عليها وباطالعه عليها ذكر اأنه لي�ص فيها ما ي�ضتوجب 

دعوى  تعترب  فاإنها  مطالبات  من  ت�ضمنته  ما  واأما  تقدميه،  �ضبق  مبا  ويكتفي  الرد 

تعوي�ص باإمكان املدعى عليها اإقامتها علينا يف حمافظة جدة متى اأرادت ذلك، ومت�ضك 

وكيل املدعية بامل�ضادقة على الر�ضيد ال�ضادرة من املدعى عليها ويعر�ص ذلك على 

له حق  املثبت على امل�ضادقة مل ي�ضدر ممن  التوقيع  باأن  اأجاب  وكيل املدعى عليها 

التفوي�ص، وب�ضوؤال وكيل املدعية عن ال�ضخ�ص الذي وقع على امل�ضادقة ذكر اأنه هو 

املفو�ص احلا�ضر يف هذه اجلل�ضة )....( فعقب هذا احلا�ضر باأن التوقيع لي�ص توقيعه 

امل�ضادقة  املثبت على  وب�ضوؤال هذا احلا�ضر عن اخلتم  وا�ضتعد باحللف على ذلك، 

ذكر اأن هذا اخلتم يعود للمدعى عليها وهو اإما اأن يكون بحوزة مدير املوؤ�ض�ضة وهو 

�ضاحبها )....( اأو اأن يكون يف حوزة اأحد املفو�ضني الواردة اأ�ضماوؤهم يف العقد ومل 

اأوقفت  ملاذا  املدعية  وب�ضوؤال وكيل  اأي �ضخ�ص غري هوؤالء،  اأن كان يف حوزة  يح�ضل 

اأن  بينهما  العقد املربم  باأن من �ضروط  اأفاد  للمدعى عليها  الدهانات  توريد  موكلته 

يكون للمدعى عليها حمل م�ضتقل بب�ضاعة موكلته دون اأن يكون فيها ب�ضائع ل�ضركات 
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عيون  ملحل  املوردة  الدهانات  و�ضعت  باأن  ذلك  خالفت  عليها  املدعى  اأن  اإال  اأخرى 

الدائرة على  اأخرى، هذا وقد عر�ضت  اجلواء يف حملها بربيدة مع ب�ضائع �ضركات 

الطرفني ال�ضلح فرغبا به على اأن تلزم املدعى عليها مبراجعة مدير مبيعات املدعية 

بفرعها مبنطقة الريا�ص فالتزم بذلك، ويف جل�ضة االأربعاء 1432/6/1هـ ح�ضر طرفا 

الئحة  على  رده  �ضمنها  �ضفحات  ثالث  من  مذكرة  وكالة  املدعي  وقدم  الدعوى 

قال  ال�ضابقة  اجلل�ضة  يف  عليها  املدعى  من  املقدمة  الغيابي  احلكم  على  االعرتا�ص 

فيها: اإن موكلته �ضركة )...( ال�ضعودية قد اأبرمت عقد ت�ضهيالت مع املدعى عليها/

لتوقف  وذلك   )...( �ضركة  مع  التعامل  عليها  املدعى  اأغلقت  اأن  بعد   )...( موؤ�ض�ضة 

ن�ضاط �ضركة )...( للدهانات و�ضداد كامل مديونيتها من قبل املوؤ�ض�ضة املدعى عليها 

لهم. وقد ذكر املدعى عليه يف الئحة اعرتا�ضه باأن موكلتي اإمنا تقوم باإنتاج وتوزيع 

نوعني من الدهانات م�ضماة )...( و)...( وجوابنا عن ذلك هو اأنه: توجد �ضركتني 

 )...( �ضركة  والثانية  املحدودة،  للدهانات   )...( �ضركة  االأوىل:  متامًا  منف�ضلتني 

ال�ضعودية املحدودة وكل �ضركة لها كيانها النظامي املنف�ضل و�ضجل جتاري م�ضتقل عن 

االأخرى، كما ذكر املدعى عليه باأن �ضركة )...( ال�ضعودية اأوقفت التعامل بدون �ضابق 

اإنذار واجلواب عن ذلك هو: اأن موؤ�ض�ضة )...( قامت بو�ضع دهانات )...( يف معر�ص 

عيون  يف  معر�ضهم  يف  و�ضعها  من  بدل  لهم  التابع  عنيزة  مدينة  يف   )...( دهانات 

اجلواء املتفق عليه مبا يعهد اإخالاًل باأعراف التعاقد، كما اأنه ذكر باأن موكلتي قامت 

باإيقاف التعامل واجلواب عن ذلك اأن املدعى عليها قد اأ�ضرت بجودة منتجات موكلتي 
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لكال  اأبي�ص  لون  دهانات  بتلوين  قامت  حيث   ،)...( �ضركة  منتجات  جودة  واأي�ضًا 

لكل  املوا�ضفات  مراعاة  دون  للدهانات   )...( �ضركة  تلوين  مكينة  على  ال�ضركتني 

�ضركة. ودرجة اجلودة يف الرتكيبة الكيميائية مما ي�ضر اأي�ضًا باملواطن امل�ضتهلك يف 

منطقة الق�ضيم، وموكلتي هي من تطلب التعوي�ص ال موؤ�ض�ضة )...( يف هذا اخل�ضو�ص، 

كما اأنه يف ما يتعلق مبو�ضوع دهان م�ضجد )...( فاإننا ال نعلم عنه �ضيئًا بتاتًا وامل�ضوؤولية 

اجلن�ضية  من  جميعهم  وهم   )...( موؤ�ض�ضة  يديرون  الذين  الثالثة  االأخوة  على  تقع 

ل�ضركة  الرجوع  الفعليون وميكنهم  املوؤ�ض�ضة  اأ�ضحاب  اأنهم  لنا  يت�ضح  امل�ضرية ومما 

اإن كان  )...( للدهانات املحدودة مبقرها بجدة فيما يخ�ص مو�ضوع م�ضجد )...( 

قولهم �ضليمًا. كما اأحب اأن اأو�ضح لكم باأن املدعى عليه م�ضتمر يف اخللط بني �ضركة 

)...( للدهانات املحدودة و�ضركة )...( ال�ضعودية كما هو ظاهر يف االعرتا�ص املقدم 

امل�ضادقة  اأن  نقول  فاإننا  الر�ضيد  م�ضادقة  عن  بجوابه  يتعلق  ما  واأما  لف�ضيلتكم. 

ممهورة بتوقيع مندوب مبيعات املعر�ص ال�ضيد/)....( وخمتومة بختم املدعى عليها، 

وكما يعلم اأ�ضحاب الف�ضيلة باأن امل�ضادقة على اأر�ضدة احل�ضابات تتم يف الوقت الذي 

يراه الدائنني منا�ضبًا له ل�ضمان احلق. واأما ما يتعلق مبعر�ص عيون اجلواء واأعمال 

الديكورات فاجلواب عنه اأن يقال باأن حمل عيون اجلواء �ضاأن خا�ص باملدعى عليها 

اأن نتحمل م�ضاريف  اأي �ضروط بهذا اخل�ضو�ص ومن ذلك  العقد  ولي�ص مذكورًا يف 

جتهيز املحل، واإن كان هناك حمل فلماذا و�ضعت املدعى عليها دهانات موكلتي مع 

دهانات )...( يف معر�ص �ضركة )...( بعنيزة؟. هذا ما ال تر�ضاه موكلتي وال �ضركة 
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)...( من الناحية التجارية. وقد �ضلمت �ضورة منها لوكيل املدعى عليها وباطالعه 

عليها طلب اإمهاله يف الرد عليها، هذا وقد جرى �ضوؤال وكيل املدعى عليها عن �ضحة 

املبالغ املالية التي تطالب بها املدعية فاأجاب قائاًل: اإن املبالغ التي تدعي بها املدعية 

�ضحيحة وثابتة يف ذمة موكلتي اإال اأن موكلتي تطلب املقا�ضة بني هذه املديونية وبني 

الدهانات  نوعية بع�ص  �ضوء  نتيجة  اأ�ضرار  االألوان وما ح�ضل من  قيمة مكائن مزج 

التي مت �ضراوؤها من املدعية. ويف جل�ضة هذا اليوم االأربعاء 1432/6/15هـ قدم وكيل 

املدعى عليها مذكرة مكونة من ثالث �ضفحات اأو�ضح فيها اأن مالك �ضركة )...( هم 

مالك ال�ضركة املدعية، واأن ما ادعته من قيامهم بتلوين دهانات بي�ضاء ل�ضركة )...( 

املقا�ضة  باإجراء  املطالبة  اإىل  مذكرته  نهاية  يف  وانتهى  ال�ضحة،  من  له  اأ�ضا�ص  ال 

الق�ضائية بينهما وتعوي�ص موكله مبلغ قدره خم�ضمائة األف ريال )500.000( نتيجة 

ملا حلقه من اأ�ضرار ب�ضبب اإلغاء العقود التي متت مع عمالئه، هذا وقد جرى �ضوؤال 

الطرفني هل لديهما ما يودان اإ�ضافته فقرر كل واحد منها اكتفاء مبا �ضبق، فقررت 

الدائرة رفع اجلل�ضة للمداولة. 

ملا كانت املدعية تهدف من اإقامة دعواها اإىل اإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ قدره مائة 

وت�ضعة ع�ضر األفًا ومائة و�ضبعة وثمانون ريال و�ضبع وخم�ضون هللة )119.187.57( 

اإن  وحيث  قيمتها،  ب�ضداد  تقم  ومل  عليها  املدعى  على  بيعها  مت  دهانات  قيمة  متثل 
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املدعى عليها قد اأقرت بثبوت مبلغ املطالبة يف ذمتها اإال اأنها تطلب اإجراء املقا�ضة 

اأ�ضرار ناجتة عن �ضوء نوعية بع�ص  به وبني ما تدعيه من  الق�ضائية بني ما تطالب 

الدهانات وبقيمة مكائن مزج االألوان التي ا�ضرتتها من املدعية، وحيث اإن االإقرار يعد 

من اأقوى االأدلة واأمتنها يف االإثبات كما هو مقرر يف فقه ال�ضريعة الغراء، وملا كان ما 

تطالب به املدعى عليها من اإجراء املقا�ضة الق�ضائية يف املبلغ حمل الدعوى غري �ضائغ 

باعتبار اأن ما تدعي به على املدعية - وهو حمل املقا�ضة - لي�ص دينًا واإمنا اأ�ضرار 

ناجتة عن اإخالل بعقد تقيم به دعوى م�ضتقلة متى ما رغبت بذلك اإذ ن�ضت الفقرة 

)80/3( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�ضرعية على اأنه: "ي�ضرتط لطلب 

ذمته  لالآخر يف  دين  املقا�ضة  لكل من طريف  يكون  اأن  اأ-  االآتية:  الق�ضائية  املقا�ضة 

ال لغريه وال يف ذمة من هو نائب عنه. ب- اأن يكون الدينان متماثلني جن�ضًا و�ضفًة. 

ج- اأن يكون الدينان مت�ضاويني حلواًل وتاأجياًل فال يقا�ص دين حال مبوؤجل"، وملا كانت 

الدائرة قد اأ�ضدرت حكمها الغيابي رقم )7/7/3( لعام 1432هـ واملنتهي يف منطوقه 

اإىل اإلزام املدعى عليها مببلغ قدره مائة وت�ضعة ع�ضر األفًا ومائة و�ضبعة وثمانون ريال 

)119.187.57( و�ضبعة وخم�ضون هللة، وحيث اإن املادة )533( من نظام املحكمة 

املحكمة  اإىل  اعرتا�ضه  عليه غيابيًا  املحكوم  "اإذا قدم  اأنه:  قد ن�ضت على  التجارية 

وكان تقدميه داخل املدة القانونية تقرر املحكمة قبول االعرتا�ص ثم جتري املحاكمة 

على ح�ضب املحاكمة الوجاهية ثم حتكم مبا يظهر لديها اإما بت�ضديق �ضك احلكم 

الغيابي اأو نقده اأو اإ�ضالحه" فاإن الدائرة تنتهي اإىل االإبقاء على حكمها الغيابي على 
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النحو الوارد يف منطوق هذا احلكم. 

1432هـ  لعام   )7/7/3( رقم  الغيابي  حكمها  على  باالإبقاء  الدائرة:  حكمت  لذلك 

واملنتهي اإىل اإلزام املدعى عليها/موؤ�ض�ضة )...( للمقاوالت ل�ضاحبها/)....( حامل 

املحدودة  ال�ضعودية   )...( للمدعية/�ضركة  تدفع  )....(باأن  رقم  املدين  ال�ضجل 

مبلغاً قدره مائة وت�ضعة ع�ضر األفاً ومائة و�ضبعة وثمانون ريال و�ضبعة وخم�ضون 

هللة )119.187.57(  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 االبتدائية 2/2362/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 156/د/جت/20 لعام 1432هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 4869/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 793/اإ�س/2 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/8/30هـ

عقد بيع - اإجارة منتهية بالتمليك - طلب ف�ضخ- موافقة على الف�ضخ-

مطالبة املدعية احلكم بف�ضخ العقود املربمة مع املدعى عليها لتعذر االنتفاع بال�ضيارات 

حمل تلك العقود بعد قيام املدعى عليها ب�ضحبها - الن�ص يف العقد املربم بني الطرفني 

امل�ضتاأجر  خمالفة  عند  وقت  اأي  يف  ال�ضيارات  �ضحب  عليها  للمدعى  يحق  اأنه  على 

التزاماته اجلوهرية ومنها عدم �ضداد االإيجار امل�ضتحق ملدة �ضهرين متتاليني - الن�ص 

يف العقد على اعتباره منتهيًا عند تاأخر امل�ضتاأجر "املدعية" يف �ضداد االأق�ضاط �ضهرين 

متتاليني وحق املدعى عليها "املوؤجر" يف التعميم على ال�ضيارات اأو �ضحبها دون الرجوع 

للمدعية - ح�ضر املدعية طلباتها يف ف�ضخ العقود، وموافقة املدعى عليها على الف�ضخ 

مع احتفاظها باملطالبة باأي التزامات مالية على املدعية - موؤدى ذلك: احلكم بف�ضخ 

العقود املربمة بني طريف الدعوى. 

بعد االطالع على االأوراق و�ضماع اأقوال الطرفني وبعد املداولة: 

املقدمة  اأوراقها  مطالعة  من  يتبني  ح�ضبما  تتخل�ص  الدعوى  هذه  واقعة  اإن  وحيث 
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وبالقدر الالزم الإ�ضدار هذا احلكم يف اأنه تقدم اإىل املحكمة االإدارية بجدة املدعي 

املدعى  مع  تعاقد  اأنه  فيها  ذكر  عليها  املدعى  فيها  اخت�ضم  دعوى  )....(بعري�ضة 

عليها ال�ضتئجار عدد )15( �ضيارة منها بغر�ص اإعادة تاأجريها وفقًا لنظام التاأجري 

رقم  العقد  من  كل  وهي  الطرفني  بني  املربمة  للعقود  طبقًا  وذلك  بالتمليك  املنتهي 

)27952( املوؤرخ يف 2006/6/20م لعدد خم�ص �ضيارات من نوع اآفيو موديل )2006( 

وملدة �ضتة وثالثني �ضهرًا تبداأ اعتبارًا من 2006/7/1م باإجمايل قيمة اإيجارية تبلغ 

�ضهرًا   )35( ملدة  ريال   )5060( تبلغ  �ضهرية  اإيجارية  وبدفعة  ريااًل   )204.475(

والعقد رقم )27966( املوؤرخ يف 2006/6/14م لعدد خم�ص �ضيارات من نوع اأوبرتا 

باإجمايل  2006/7/1م  من  اعتبارًا  تبداأ  �ضهرًا  وثالثني  �ضتة  وملدة   )2006( موديل 

قيمة اإيجارية تبلغ )252.495( ريااًل وبدفعة اإيجارية �ضهرية تبلغ )6245( ريال ملدة 

)35( �ضهرًا والعقد رقم )27961( املوؤرخ يف 2006/6/20م لعدد خم�ص �ضيارات من 

نوع اأوبرتا موديل )2006( وملدة �ضتة وثالثني �ضهرًا. تبداأ اعتبارًا من 2006/7/1م 

باإجمايل قيمة اإيجارية تبلغ )265.123( ريااًل وبدفعة اإيجارية �ضهرية تبلغ )6557( 

وثالثة  �ضبعمائة  للعقود  االإيجارية  القيمة  اإجمايل  ليكون  �ضهرًا   )35( ملدة  ريال 

وع�ضرين األفًا واأربعمائة وثالثة واأربعون ريااًل ومبجموع دفعة �ضهرية �ضبعة ع�ضر األفًا 

وثمامنائة واثنان و�ضتون ريااًل اإال اأنه وبعد ثمانية اأ�ضهر من بدء �ضريان العقود الواردة 

اأعاله قامت املدعى عليها ب�ضحب ال�ضيارات حمل عقد االإيجار ب�ضبب تاأخره يف �ضداد 

اأق�ضاط القيمة االإيجارية وذلك دون اإعطائه مهلة اأو حتى اإ�ضعاره بذلك مما اأحلق به 
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اأ�ضرارًا بالغة اإذ تبني له بعد ثالث �ضنوات من �ضحب املدعى عليها لل�ضيارات قيامها 

اأي�ضًا  له  تبني  كما  )�ضمة(  النقد  موؤ�ض�ضة  لدى  املتعرثين  قائمة  ا�ضمه �ضمن  باإدراج 

ب�ضداد  تطالبه  عليها  املدعى  باأن  واأ�ضاف  كما ذكر،  واملدين  التجاري  �ضجله  اإيقاف 

اأعاله لذا  يطلب احلكم بف�ضخ  للوارد  العقود رغم قيامها ب�ضحبها وفقًا  كامل قيمة 

العقود ورفع ا�ضمه من قائمة �ضمة، وقد قيدت الدعوى ق�ضية بالرقم الوارد مب�ضتهل 

احلكم واأحيلت اإىل الدائرة فبا�ضرت نظرها حيث ح�ضر اأمامها املدعي اأ�ضالة املنوه 

عنه اأعاله كما ح�ضر حل�ضوره وكيل املدعى عليها الذي ا�ضتمهل بعد �ضوؤاله اجلواب 

وا�ضتمهل  بها  املدعي  فزوده  ومرفقاتها  الدعوى  بالئحة  تزويده  وطلب  الدعوى  عن 

لذلك، وبجل�ضة االأحد 1431/8/13هـ ذكر وكيل املدعى عليها اأنه مل يتمكن من تقدمي 

جوابه عن الدعوى وا�ضتمهل لذلك، وبجل�ضة االأحد 1431/11/16هـ قدم وكيل املدعى 

عليها مذكرة من �ضفحتني انتهى فيها اإىل اأن املدعي قام با�ضتئجار عدد خم�ضة ع�ضر 

�ضيارة من قبل موكلته بنظام التاأجري املنتهي بالتمليك باإجمايل اأجرة تبلغ �ضبعمائة 

وثالثة وع�ضرين األفًا واأربعمائة وثالثة واأربعني ريااًل وبق�ضط �ضهري يبلغ �ضبعة ع�ضر 

األفًا وثمامنائة واثنني و�ضتني ريااًل ملدة �ضتة وثالثني �ضهرًا اإال اأن املدعي تاأخر يف دفع 

ق�ضطني من االأق�ضاط املذكورة فقد قامت موكلته اإعمااًل للعقد املربم ب�ضحب ال�ضيارات 

حمل العقد وبالت�ضرف بها ومت اإدراج ا�ضم املدعي يف قائمة املتعرثين )�ضمة( كما ذكر 

واأ�ضاف باأن ملوكلته مبالغ مالية يف ذمة املدعي هي قيمة الق�ضطني املتاأخرة قبل �ضحب 

ال�ضيارات حمل الدعوى وذكر اأن موكلته قامت بالت�ضرف يف ال�ضيارات فيما بعد ثم 
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عقب املدعي اأ�ضالة باأن للمدعى عليها يف ذمته قيمة ق�ضطني متاأخرين، ثم عر�ضت 

الدائرة ال�ضلح على الطرفني وذلك باأن يدفع املدعي الق�ضطني املتاأخرين من اأق�ضاط 

ال�ضيارات حمل الدعوى يف مقابل قيام املدعى عليها اتخاذ االإجراءات الالزمة واإبراء 

ذمته ورفع ا�ضمه من قائمة املتعرثين )�ضمة( ومن ثم اإنهاء العقد بينهما فا�ضتمهل 

الطرفان لذلك، وبجل�ضة االأحد 1432/3/3هـ ذكر وكيل املدعى عليها باأن موكلته ال 

متانع من ف�ضخ العقود املوقعة مع املدعي اإال اأن هناك مبالغ معلقة وهو ال يعلم حاليًا 

مقدارها ويطلب اإمهاله للرجوع اإىل ح�ضابات موكلته وتقدمي رده يف اجلل�ضة القادمة، 

يتمكن من تقدمي رده  اأنه مل  االأحد 1432/4/8هـ ذكر وكيل املدعى عليها  وبجل�ضة 

الذي وعد به يف اجلل�ضة املا�ضية، وبجل�ضة االأحد 1432/4/22هـ ح�ضر وكيل املدعى 

عليها وتبني عدم ح�ضور املدعي اأو من ميثله وطلب احلا�ضر �ضطب الدعوى فقررت 

الدائرة �ضطب الق�ضية للمرة االأوىل ثم تقدم املدعي )....(بطلب الإعادة املرافعة يف 

الدعوى فحددت الدائرة جل�ضة اليوم للنظر فيها، وفيها ذكر املدعي اأنه يح�ضر طلبه 

يف ف�ضخ العقود املربمة مع املدعى عليها لتعذر انتفاعه بال�ضيارات بعد �ضحب املدعى 

عليها لل�ضيارات يف تاريخ 2007/7/1م فعقب وكيل املدعى عليها بعد اأن اطلع على 

العقود املقدمة من املدعي باأن موكلته ال متانع من ف�ضخ العقود املربمة مع املدعي، 

واأ�ضاف باأن موكلته قد قامت ب�ضحب ال�ضيارات بعد �ضهرين من اآخر ق�ضط قام املدعي 

ب�ضداده وهو يف تاريخ 2007/4/1م كما اأنها حتتفظ بحقها يف املطالبة باأي التزامات 

مالية على املدعي ثم قرر الطرفان اكتفائهما مبا �ضبق �ضبطه وتقدميه وطلبا الف�ضل 
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يف الق�ضية بحالتها الراهنة. 

وحيث ح�ضر املدعي )....( دعواه يف ف�ضخ العقود املربمة مع املدعى عليها وهي كاًل 

من العقد رقم )27952( املوؤرخ يف 2006/6/20م لعدد خم�ص �ضيارات من نوع اآفيو 

موديل )2006( والعقد رقم )27966( املوؤرخ يف 2006/6/14م لعدد خم�ص �ضيارات 

من نوع اأوبرتا موديل )2006( والعقد رقم )27961( املوؤرخ يف 2006/6/20م لعدد 

قيام  بعد  ال�ضيارات  من  انتفاعه  لتعذر  وذلك  موديل  اأوبرتا  نوع  من  �ضيارات  خم�ص 

عن  تاأخره  ب�ضبب  2007/7/1م  يف  الدعوى  حمل  ال�ضيارات  ب�ضحب  عليها  املدعى 

�ضداد اأجرة �ضهرين من قيمها االإيجارية، ومبا اأن وكيل املدعى عليها دفع باأن موكلته 

اإعمااًل منها للعقود املربمة بني الطرفني بعد  قامت ب�ضحب ال�ضيارات حمل الدعوى 

اأن تاأخر املدعي عن �ضداد الدفعة االإيجارية ل�ضهرين بعد �ضداده الآخر ق�ضط بتاريخ 

العقود  اأن موكلته ال متانع من ف�ضخ  اأن وكيل املدعى عليها قرر  2007/4/1م، ومبا 

حمل الدعوى، ومبا اأن العقود املربمة بني الطرفني ت�ضمنت يف كل من البند ال�ضاد�ص 

منها على اأنه يحق للموؤجر - املدعى عليها - �ضحب ال�ضيارات يف اأي وقت عند خمالفة 

�ضهرين  ملدة  امل�ضتحق  لالإيجار  ال�ضداد  عدم  ومنها  اجلوهرية  اللتزاماته  امل�ضتاأجر 

متتاليني، وحيث ت�ضمنت العقود حمل الدعوى اعتبار تاأخر امل�ضتاأجر عن ال�ضداد ملدة 

�ضهرين اإنهاًء للعقد ورتبت اآثار ذلك االإنهاء حيث ن�ص البند ال�ضابع من العقود حمل 
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الدعوى على اأنه )اإذا اأنهى امل�ضتاأجر - املدعي - العقد من طرفه وذلك بعدم دفع ما 

عليه كاماًل ملدة �ضهرين متتاليني بالن�ضبة للعقود التي اأطول من )12( �ضهرًا وع�ضرة 

اأيام للعقود االأقل من ذلك يحق للموؤجر ا�ضتنادًا اإىل ذلك االإنهاء املطالبة با�ضرتداد 

اإنذار م�ضبق كما  للم�ضتاأجر ودون  الرجوع  اأو �ضحبها دون  التعميم عليها  اأو  �ضياراته 

يحق له مطالبة امل�ضتاأجر بدفع فرق املبلغ املتبقي من م�ضتحقات املوؤجر والناجتة عن 

�ضعر بيع ال�ضيارة واإجمايل امل�ضتحق عليها(، ومبا اأن وكيل املدعى عليها قرر يف جل�ضة 

اأن  املدعي، ومبا  التزامات مالية على  باأي  املطالبة  احتفاظ موكلته بحقها يف  اليوم 

تاريخ  بعد �ضهرين من  ال�ضيارات  ب�ضحب  باأن موكلته قامت  املدعى عليها ذكر  وكيل 

املدعى عليها  باأن  املدعي ذكر  اأن  به املدعي يف 2007/4/1م، ومبا  اآخر �ضداد قام 

قامت ب�ضحب ال�ضيارات يف 2007/7/1م، وعليه فاإن الدائرة واحلال ما ذكر من عدم 

ممانعة وكيل املدعى عليها ف�ضخ العقود حمل الدعوى اعتبارًا من 2007/7/1م ومن 

احتفاظ موكلته باملطالبة باأي التزامات مالية على املدعي ومن ح�ضر املدعي لدعواه 

اأمد  الإطالة  ودرءًا  الق�ضائية  لالأ�ضول  واإعمااًل  اليوم  جل�ضة  يف  العقود  ف�ضخ  طلب  يف 

التقا�ضي تنتهي اإىل ف�ضخ العقود املربمة بني الطرفني وبذلك تق�ضي. 

لذلك حكمت الدائرة: بف�ضخ العقود املربمة بني املدعي )....( وبني املدعى عليها 

املربم يف  برقم )27952(  االأول  العقد  التالية:  االأرقام  ذات  لل�ضيارات   )...( �ضركة 

2006/6/14م  تاريخ  يف  املربم   )27966( برقم  الثاين  والعقد  2006/6/20م  تاريخ 

تاريخ  من  اعتباراً  2006/6/20م  تاريخ  يف  املربم   )27961( برقم  الثالث  والعقد 
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2007/7/1م. 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 االبتدائية 2/1307/ق لعام 1432هـ
رقم احلكم االبتدائي 51/د/جت/21 لعام 1432هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 4867/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 826/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/10/8هـ

القرينة   - -م�ضادقة-قرائن  -توقيع  -ختم  فواتري  العامل  تفوي�س   - بيع  عقد 

الظاهرة - داللة احلال - العرف - ا�ضتقرار التعامل - تفريط-م�ضوؤولية التابع-حق 

الرجوع على العامل-.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة االأجهزة التي وردتها اإليها 

ومل ت�ضدد املدعى عليها قيمتها - تقدمي املدعية طلب فتح ح�ضاب موّقع ومذيل بختم 

موؤ�ض�ضة املدعى عليها مثبت فيه تفوي�ص العامل لديها، وثالثة فواتري ب�ضاعة بقيمة 

تزيد عن مبلغ املطالبة - اإنكار املدعى عليها �ضحة امل�ضتندات واأنها مل تفو�ص العامل 

لديها يف االإذن بال�ضراء والتعاقد مع املدعية - االإذن ال�ضرعي يقوم مقام االإذن القويل 

على  احلال  واقع  من  القرائن  داللة   - بيان  بيان  اإىل  احلاجة  معر�ص  يف  وال�ضكوت 

علم املدعى عليه ور�ضاه باإذنه وتفوي�ضه ملوظفه يف القيام مبحله واال�ضتالم نيابة عنه 

اأوراق  والبيع والت�ضرف يوؤكد اجلزم بعلمه بال�ضراء من املدعية الأن ت�ضليمه ملوظفه 

املحل واأختامه وت�ضليطه للتعامل مع االآخرين يجعل م�ضوؤولية ت�ضرفاته عليه بح�ضبان 

واإبالغ  العامل  هروب  بدعوى  م�ضوؤوليته  من  التن�ضل  له  يجوز  فال  تابعه  املوظف  اأن 

باالإرادة الظاهرة، وما  اأخل - العربة  اإن  ال�ضرطة عنه، فله حق الرجوع على عامله 
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دخل حتت داللتها وحدودها هو املعترب دون املقا�ضد الباطنة يف نف�ص اأحد العاقدين 

االإذن  م�ضاألة يف  الت�ضدد يف  الأن  ومعذور يف جهله  االآخر  العاقد  م�ضترت عن  مما هو 

والتفوي�ص للعاملني يف املحالت واملوؤ�ض�ضات ت�ضيق على امل�ضلمني وتكلفهم ما يطيقون، 

الظاهر  اإىل  واالطمئنان  التعامل  اال�ضتقرار يف  اإىل  اأدعى  الظاهرة  االإرادة  واعتماد 

فيه - موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية املبلغ مو�ضوع الدعوى. 

باأنه  فيها  احلكم  هذا  الإ�ضدار  الالزم  بالقدر  تتح�ضل  الق�ضية  هذه  وقائع  اإن  حيث 

اإىل املحكمة االإدارية مبحافظة جدة املدعي بالئحة دعوى �ضد املدعى عليه،  تقدم 

قيدت ق�ضية بالرقم املدون اأعاله وباإحالتها للدائرة با�ضرت نظرها على النحو املثبت 

املوافق 1428/8/5هـ ح�ضر وكيل املدعي وتبني  ال�ضبت  ال�ضبط وبجل�ضة يوم  بدفرت 

عدم ح�ضور املدعى عليها اأو من ميثله وطلب احلا�ضر اإعادة تبليغ املدعى عليها عن 

طريق ال�ضرطة، ويف جل�ضة يوم ال�ضبت املوافق 1428/11/28هـ ح�ضر وكيل املدعي 

وذكر باأنه يخت�ضم موؤ�ض�ضة )...( لالت�ضاالت يف هذه الدعوى ويطلب اإلزامهم مببلغ 

مئة واثنني وخم�ضني األفًا وثمامنائة وواحد وع�ضرين ريااًل متثل قيمة اأجهزة ات�ضاالت 

واإك�ض�ضوارات و�ضرائح موبايلي وب�ضوؤال احلا�ضر بهذه الدعوى )....(عن هذه الدعوى 

اأجاب باأنه مل ي�ضبق له التعامل مع املدعية وال يقر لهم بهذا املبلغ ونفى �ضحة هذه 

الدعوى، ف�ضاألت الدائرة املدعي عن بينته على ما يدعي فقدم طلب فتح ح�ضاب ذكر 



726

باأنه موقع با�ضم احلا�ضر وختم املوؤ�ض�ضة املدعى عليها كما قدم ثالثة فواتري خمتومة 

بختم املدعى عليها وبعر�ص ذلك على احلا�ضر نفى �ضحة هذه امل�ضتندات حيث اإنه 

باأنه ميلك موؤ�ض�ضة  مل يقم بالتوقيع على طلب فتح ح�ضاب وال باخلتم عليه مو�ضحًا 

جتارية با�ضم )...( لالت�ضاالت وموؤ�ض�ضة )...( لاللكرتونيات ومقرها بحي اجلامعة 

اإمهاله لتقدمي كامل البينات على هذه الدعوى، ويف جل�ضة يوم  فطلب املدعي وكالة 

الوارد يف الئحة دعواه  املدعي على طلبه  وكيل  اأكد  املوافق 1429/3/24هـ  الثالثاء 

ريااًل  واأربعون  ومائة  األفًا  وثالثون  ثالثة  وقدره  مببلغ  عليه  املدعى  اإلزام  واملت�ضمنة 

ثالثة  للدائرة  وقدم  واإك�ض�ضوارات  موبايلي  و�ضرائح  ات�ضاالت  اأجهزة  قيمة  متثل 

تزويده  عليه طلب  املدعى  وكيل  على  كله  وبعر�ص ذلك  وفتح ح�ضاب،  اأ�ضلية  فواتري 

بت�ضوير  املدعي  وكيل  فا�ضتعد  موكله  على  بعر�ضها  ليقوم  الفواتري  هذه  من  بن�ضخة 

هذه الفواتري واإعطاء الدائرة ن�ضخة منها وكذلك املدعى عليه، ويف جل�ضة يوم ال�ضبت 

وطلب  عليه  املدعى  ح�ضور  عدم  وتبني  املدعي  وكيل  ح�ضر  1429/7/2هـ  املوافق 

اإعادة تبليغ املدعى عليه عن طريق العمدة، ويف جل�ضة يوم االثنني املوافق  احلا�ضر 

1430/1/15هـ قدم وكيل املدعى عليه مذكرة جوابية على الئحة الدعوى مكونة من 

ورقة واحدة ت�ضلم وكيل املدعي ن�ضخة منها ويف �ضوؤاله حيال ما ت�ضلم طلب اإمهاله اإىل 

جل�ضة اأخرى ليتمكن من الرد عليها يف جل�ضة قادمة، ويف جل�ضة يوم االثنني املوافق 

1430/4/17هـ قدم وكيل املدعى عليها مذكرة مكونة من �ضفحة واحدة ت�ضلم وكيل 

ذكر  �ضفحتني  من  مكونة  مذكرة  قدم  ت�ضلم  ما  حيال  وب�ضوؤاله  منها  ن�ضخة  املدعي 
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باأنها جواب على املذكرة التي ت�ضلمها يف هذه اجلل�ضة واأ�ضاف باأن بينته على املدعى 

عليه �ضحيحة حيث اإن الفواتري االأربعة التي قدم �ضورها للدائرة تثبت باأن مندوب 

بالتوقيع على �ضحة  وقام  نيابة عنه  الب�ضاعة  با�ضتالم  )....(مفو�ص  عليها  املدعى 

هذه الفواتري وختمها بعد ذلك بختم موؤ�ض�ضة املدعى عليها فعقب وكيل املدعى عليها 

باأن موكله مل يفو�ص )....(باال�ضتالم نيابة عنه واأن العقد الذي ن�ص على تفوي�ص 

باال�ضتالم  اأحدًا  يفو�ص  بها ومل  املدعى  الب�ضاعة  يت�ضلم  واأنه مل  )....(غري �ضحيح 

نيابة عنه ثم طلب وكيل املدعى عليها بعد اأن ا�ضتلم مذكرة املدعية اإمهاله اإىل جل�ضة 

قادمة ليتمكن من الرد عليها، ويف جل�ضة يوم ال�ضبت املوافق 1430/5/21هـ اأ�ضدرت 

الدائرة التجارية احلادية ع�ضرة حكمها بعدم اخت�ضا�ضها نوعيًا بنظر هذه الدعوى، 

ويف جل�ضة يوم االأحد املوافق 1431/1/3هـ وجل�ضة يوم االأحد املوافق 1431/2/9هـ 

ح�ضر املدعي ال�ضابق تعريفه وتبني عدم ح�ضور املدعى عليه وذكر املدعي وكالة اأنه 

مل يتمكن من اإبالغ املدعى عليها لعدم تواجده ويطلب حتديد جل�ضة اأخرى ليتمكن من 

االإبالغ عن طريق العمدة، ويف جل�ضة يوم االأحد املوافق 1431/3/14هـ �ضاألت الدائرة 

املدعى عليه وكالة عن رده على مذكرة املدعية بجل�ضة االثنني 1430/4/17هـ فطلب 

اإمهاله للرد عليها يف اجلل�ضة القادمة، ويف جل�ضة يوم االأحد املوافق 1431/4/26هـ 

تبني عدم ح�ضور املدعي اأو من ميثله وطلب املدعى عليه احلا�ضر �ضطب الق�ضية، ويف 

جل�ضة يوم االثنني املوافق 1431/5/26هـ تبني عدم ح�ضور املدعى عليه اأو من ميثله 

ومل حتقق الدائرة من اإبالغ املدعى عليه وطلب املدعي وكالة احلا�ضر اإعطاءه خطابًا 
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تبني  1431/7/16هـ  املوافق  االأحد  يوم  جل�ضة  ويف  عليه،  املدعى  اإبالغ  الإعادة  اآخر 

عدم ح�ضور املدعي اأو من ميثله ومل يتم تقدمي عذر لعدم احل�ضور وطلب وكيل املدعى 

عليه احلا�ضر �ضطب الق�ضية فتم �ضطب الق�ضية للمرة الثانية، ويف جل�ضة يوم االأحد 

فيها  واملدافعة  واملرافعة  الق�ضية  ملف  على  الدائرة  اطلعت  1432/4/8هـ  املوافق 

الق�ضية  ملف  على  االطالع  وكالة  املدعي  ثم طلب  الطرفني  بني  املقدمة  واملذكرات 

الإعداد مذكرة تف�ضيلية عن دعواه وما يثبت عالقة املفو�ص باملدعى عليها كما اأفهمت 

الدائرة وكيل املدعى عليه تقدمي ال�ضجل التجاري ملوؤ�ض�ضة )...( لالت�ضاالت وت�ضحيح 

الوكالة لتكون ب�ضفة موكله املنبثقة عن املوؤ�ض�ضة املدعى عليها و�ضرورة ح�ضور موكله 

يف اجلل�ضة القادمة، ويف جل�ضة هذا اليوم املوافق 1432/4/22هـ قدم وكيل املدعية 

مذكرة مكونة من �ضفحة واحدة كرر فيها ما �ضبق تقدميه وجرى اطالع املدعى عليها 

�ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعى عليها الذي اأو�ضح باأن موؤ�ض�ضة )...( لالت�ضاالت تابعة له 

وهي عبارة عن حمل للبيع بالتجزئة وله العديد من املحالت غريه واأن العامل )....(

�ضوداين اجلن�ضية تواطاأ مع مندوب املدعية ب�ضرائه ب�ضاعة باالأجل دون اإذن من قبل، 

ف�ضاًل اأنه على كفالة والدي ولي�ص على كفالتي وهناك بالغ بالهروب ومت تقدمي �ضكوى 

لدى ال�ضرطة لقيامه باال�ضتيالء على املحل و�ضرقة الب�ضائع ومن ثم الذ بالقرار ثم 

قررا االكتفاء وقررا الف�ضل يف الق�ضية بحالتها الراهنة. 
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وبعد املداولة وتاأ�ضياًل على ما تقدم من الدعوى واالإجابة، وحيث اإن غاية ما تهدف 

ومائتني  األفًا  وثالثني  خم�ضة  مببلغ  عليها  املدعى  مطالبة  دعواها  من  املدعية  اإليه 

وردتها  و�ضرائح موبايلي  واإك�ض�ضوارات  ات�ضاالت  اأجهزة  قيمة  ريااًل  و�ضبعني  وخم�ضة 

اإليها ا�ضتنادًا لطلب فتح ح�ضاب موقع ومذيل بختم املوؤ�ض�ضة املدعى عليها مثبت فيه 

عن  يزيد  مببلغ  ب�ضاعة  فواتري  ثالثة  اإىل  اإ�ضافة  اجلن�ضية،  )....(�ضوداين  تفوي�ص 

املدعي به مذيلة با�ضتالم وتوقيع مفو�ص املدعي وممهورة بختمها، وحيث اإن العالقة 

التي تربط طريف الدعوى عالقة جتارية مبنية يف الغالب على ما تعارف عليه التجار 

يف بيعهم و�ضرائهم وتعاقدهم، وحيث اإن املدعى عليه ينكر �ضحة امل�ضتندات املقدمة 

واأنه مل يقم بالتوقيع على طلب فتح ح�ضاب وال باخلتم عليه ومل يفو�ص وياأذن لعامله 

ال�ضراء والتعاقد مع املدعية يف الب�ضاعة التي قيمتها حمل هذه الدعوى، وما اإن كان 

ذلك خمالف لواقع احلال املبني على اليقني الذي ال يزول مبجرد ال�ضك؛ الأن متكني 

املدعى عليه لعامله التعامل مع املدعية وغريها من التجار، ي�ضتوجب الوقوف والتاأمل، 

ومن املعلوم اأن القرينة القاطعة هي االإمارة البالغة حد اليقني وهي الوا�ضحة بحيث 

ي�ضبح االأمر يف حيز املقطوع به، وهي كل ما اأبان احلق واأظهره، وحيث اإن القرائن 

تدل على علم املدعى عليه واإذنه وتفوي�ضه ملوظفه القيام مبحله واال�ضتالم نيابة عنه 

وتفوي�ضه  ور�ضاه  عليه  املدعى  بعلم  وجازم  موؤكد  ومبجموعه  له  والت�ضرف  والبيع 
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�ضاأنه  ما  االإن�ضان عن غريه  فعل  اأن  الثابت  كان  وملا  واإنابته يف ذلك،  لعامله  وتوكيله 

اأن يفعله م�ضى فعله عليه؛ تنزياًل لالإذن ال�ضرعي منزلة االإذن القويل؛ فاإن العوائد 

تقوم مقام االأقوال اإجماعًا، فاالإذن اإما اأن يكون �ضراحًة، واإما اأن يكون داللة كتعاطي 

عامل املدعى عليه مع النا�ص البيع وال�ضراء وهو �ضاكت عنه؛ فاإنه ي�ضبح ماأذونًا له، 

وذلك حلاجة التعامل وداللة احلال، اإذ من املقرر يف القواعد اأن ال�ضكوت يف معر�ص 

احلاجة اإىل البيان بيان واإال تغرر النا�ص بداللة حال املدعى عليه، وتورطوا يف التعامل 

مع العاملني وهم غري ماأذونني. فمتى ما راأى املدعى عليه العامل يبيع وي�ضرتي اأي علم 

ببيعه و�ضرائه و�ضكت ومل مينعه فيكون قد اأذن داللة يف التجارة له يف غري الذي راآه 

يبيع وي�ضرتي فيه؛ الأنه واإن كان يحتمل الر�ضا وال�ضخط ويلزم اأال يثبت االإذن بال�ضك 

يبيع  بيده -  واأختامه  واأوراقه  تاجرًا عامله - وحمله  راأى  اإذا  باأنه  العادة  فقد جرت 

وي�ضرتي فاإنه مينعه اإذا مل يكن را�ضيًا بذلك، فعليه اإذا مل يعد ال�ضكوت اإذنًا كان ذلك 

موؤديًا اإىل ال�ضرر بالنا�ص؛ الأن النا�ص ينخدعون ب�ضكوته وهم يتعاملون معه، وعليه فقد 

عد ال�ضكوت ر�ضا )بت�ضرف: درر االأحكام )685/2(، مما يجعل اإنكاره لتعامل عامله 

مع املدعية ال ي�ضح وال ي�ضوغ كونه على خالف العرف التجاري وعلى خالف القاعدة 

تيمية رحمه اهلل يف معر�ص جوابه  ابن  )املعروف عرفًا كامل�ضروط �ضرطًا( وقد بني 

على الغالم الذي يت�ضرف لهذا املوكل باإيجار حوانيته، وقب�ص االأجرة، ويدعي بذلك 

عند الق�ضاة ملوكله، و�ضيده يعمل بذلك كله، ويقره عليه، فهل يقبل قوله اأنه مل يوكله؟ 

فاأجاب باأنه "ال يقبل قوله يف اإنكاره الوكالة مع كونه يت�ضرف له ت�ضرف الوكالء مع 
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علمه بذلك وكونه معروفًا باأنه وكيل بني النا�ص، حتى لو قدر اأنه مل يوكله - واحلالة 

هذه - فتفريطه وت�ضليمه عدوان منه يوجب ال�ضمان..."، فت�ضليم املدعى عليه لعماله 

اأوراقه واأختامه وت�ضليطهم للتعامل مع االآخرين يجعل م�ضوؤولية ت�ضرفاتهم عليه وال 

يجوز له التن�ضل منها باأي حال واإن كان العامل قد اأخل بالتزامه جتاه املدعى عليه 

فاإن هذه العالقة يف حقيقتها هي عالقة ثنائية بني املدعى عليه وعامله وله الرجوع 

عليه اإن اأخل، ومتى ما فرط املدعى عليه يف قب�ص حمالته والت�ضرف فيها بنف�ضه فاإنه 

اأوىل باخل�ضارة؛ الأن القاعدة اأن املفرط اأوىل باخل�ضارة، وحيث اإن االأ�ضل يف ال�ضريعة 

االأ�ضل  الأن  تبعاتها،  من  �ضيء  عنه  غريه  يتحمل  ال  كلها  الأفعاله  �ضامن  االإن�ضان  اأن 

لكن  فعل غريه  ال عن  فعله  ن�ضئ عن  الذي  ال�ضرر  �ضمان  م�ضوؤول عن  ال�ضخ�ص  اأن 

الفقهاء ا�ضتثنوا من هذا االأ�ضل �ضمان ال�ضخ�ص الأفعال التابعني له كاخلدم والعمال 

وكاملوظفني ويتمثل هذا يف اخلادم يف املنزل والطاهي يف املطعم وامل�ضتخدم يف املحل، 

دائرة  كل يف  ملالكها  ال�ضيارة  �ضائق  ويف  واملوظف يف احلكومة،  امل�ضنع،  والعامل يف 

عمله، الأنه ي�ضري نائبًا منابه، في�ضري فعله منقواًل اإليه، كاأنه فعله بنف�ضه. وملا كان دفع 

املدعى عليه عدم االإذن يف ت�ضرفات عامله مما تلحقه فيه التهمة الظاهرة؛ لدفعه 

عن نف�ضه �ضرر حم�ص والقاعدة اأن من �ضعى لنق�ص ما مت من جهته ف�ضعيه مردود 

عليه والأن متكني عامله ين�ضاق على ت�ضرفاته الالحقة والقاعدة جرت ببقاء ما كان 

على ما كان، وملا كان الثابت اأن التعار�ص اإذا وقع بني االأ�ضل وبني العرف اأو الغالب 

و�ضواهد  قرائن  الأنها  احلال؛  داللة  اأو  الغالب  اأو  العرف  يرجح  فاإنه  احلال  داللة  اأو 
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يقبل  فال  وعليه  �ص)669((،  االإثبات  )و�ضائل  حاله  يغري  اأمر  بحدوث  تنبئ  قائمة 

قول  املدعى عليه باأنه مل ياأذن لعامله بالتعامل مع املدعية، ملا فيه من تكذيب للقرائن 

الظاهرة له والتي �ضبق االإ�ضارة اإليها؛ فاإن العلم احلا�ضل من اإذن املدعى عليه لعامله 

بالتعامل واملبا�ضرة مع املدعية وغريه والت�ضليط لت�ضيري اأعمال موؤ�ض�ضته والعمل فيها - 

وبيده املقومات املوؤهلة لذلك العمل من اأوراق واأختام - دليل على االأمارات الظاهرة 

وهي اأقوى من الظن احلا�ضل با�ضت�ضحاب االأ�ضل، فكيف يقدم هذا الظن ال�ضعيف 

على ذلك العلم الذي يكاد يبلغ القطع؟ كما اأن تلك االأعمال ال�ضادرة من العامل مل 

تكن يف اخلفاء - الذي ال ميكن االطالع عليه - ب�ضمت مطبق من املدعى عليه، لدليل 

يجوز  وال  واالأمارات  القرائن  بهذه  االكتفاء  يلزم  وبالتايل  واإذنه،  ر�ضاه  على  قاطع 

�ص)7(  احلكمية  الطرق  )بت�ضرف:  االأ�ضل،  با�ضت�ضحاب  احلا�ضل  للظن  اإهدارها 

القرائن  هذه  من  الق�ضية  وقائع  خلت  ما  متى  االأ�ضل  بتقدمي  القول  ميكن  اأنه  غري 

ال�ضريحة والدالالت الوا�ضحة ال�ضاطعة امل�ضار اإليها؛ ومتى ما كان تعامل املدعية مع 

ا�ضتالم  و�ضلطة  واأختامها  اأوراقها  بيده  ولي�ص  موؤ�ض�ضة  م�ضتظل حتت ظل  عامل غري 

وقب�ص الب�ضائع والتمكن من تخزينها والبيع منها فعليه ميكن ترجيح االأ�ضل وتقدميه 

والنظر يف اإثبات الوكالة وما يتعلق بها، وهكذا يقبل قول املدعى عليه اإذا مل يكذبه 

�ضاهد احلال، فاإن كذبه مل يقبل قوله، ولهذا يكذب املالك )املدعى عليه( بادعائه 

االأمناء  قول  قبول  االأ�ضل  كون  مثل  معه  االأ�ضل  ويكون  لعامله  والتفوي�ص  االإذن  عدم 

اإال حيث يكذبهم الظاهر، وحيث اإن االأ�ضل اأن املفو�ص له والية على ما يت�ضرف فيه؛ 
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واأعماله يف حمله كل بح�ضبه، وحيث  املالك يف �ضرف منافعه  نائب عن  العامل  الأن 

مل يثبت للدائرة ومل يقدم املدعى عليه ما يثبت نهيه لعامله عن التعامل مع الغري؛ 

الب�ضائع  و�ضرقة  املحل  على  اال�ضتيالء  بعد  وهرب  كفالته  على غري  يعمل  اأنه  ف�ضاًل 

التجار  التعامل بني  ا�ضتقرار  بالفرار ح�ضب ادعائه، وملا كانت م�ضلحة  ومن ثم الذ 

باأن تكون ت�ضرفات االإرادة التي يتعامل فيها النا�ص بع�ضهم مع بع�ص بطريق التعاقد 

الر�ضائي ذات نتائج ثابتة غري معر�ضة لالنتقا�ص باأ�ضباب يجهلها املتعاقد ولي�ص هو 

وهو  معامالته  نتائج  على  اأموره  يبني  اأن  ي�ضتطيع  لكي  وذلك  اجتنابها،  يف  املق�ضر 

مطمئن اإىل ا�ضتقرارها، وعلى ثقة بثباتها، فهذا النظر اإىل م�ضلحة ا�ضتقرار التعامل 

تاأثري يف قوة  العاقدين  اأحد  لتق�ضري  واأن ال يكون  الظاهرة،  االإرادة  اعتماد  يقت�ضي 

عليه  تدل  ما مل  رفيقه  باطن  معرفة  عليه  يتعذر  العاقد  الأن  العقدي،  االرتباط  هذا 

فاإذا  منه،  ناحية  مق�ضرًا يف  عاقديه  اأحد  يكون  اأن  وكل عقد ميكن  وا�ضحة،  دالئل 

�ضاغ له اإبطال عقده ب�ضبب تق�ضريه كان ذلك مفاجاأة للعاقد االآخر، فينتفي اطمئنان 

كل عاقد اإىل نتائج عقده الحتمال اأن يكون رفيقه واقعًا يف التق�ضري اأو الغلط، لذلك 

الأن  الظاهرة؛  االإرادة  االإ�ضالمي  الفقه  يعتمد  التعامل  ا�ضتقرار  مل�ضلحة  وترجيحًا 

اأوىل من الت�ضحية با�ضتقرار  الت�ضحية مب�ضلحة العاقد ال�ضخ�ضية اجلزئية عندئذ 

املعترب  فهو  داللتها وحدودها  وما دخل حتت  الظاهرة،  لالإرادة  فالعربة  املعامالت، 

دون املقا�ضد الباطنة يف نف�ص اأحد العاقدين مما هو م�ضترت عن العاقد االآخر ومعذور 

املجاالت  يف  العاملني  للعمال  والتفوي�ص  االإذن  م�ضاألة  يف  الت�ضديد  يف  الأن  جهله؛  يف 
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واملوؤ�ض�ضات ت�ضيق على امل�ضلمني وتكليفهم ما ال يطيقون....، االأمر الذي تنتهي معه 

الدائرة اإىل احلكم باإلزام املدعى عليها باملبلغ املدعى به. 

ل�ضاحبها/ )...(لالت�ضاالت  موؤ�ض�ضة  عليها  املدعى  باإلزام  الدائرة:  لذلك حكمت 

)....(- �ضجل مدين رقم )....( باأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره خم�ضة وثالثون 

األفاً ومائتان وخم�ضة و�ضبعون 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 االبتدائية 5/84/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي 79/د/جت/9 لعام 1432هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5463/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 869/اإ�س/12 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/11/4هـ

عقد بيع ــ ورثة ــ نكول عن اجلواب -ك�ضف ح�ضاب - م�ضادقة -اإقرار - ميني - ميني 

اال�ضتظهارـ

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليهم ب�ضداد  املتبقي من قيمة الب�ضاعة التي 

مورثتهم  بني  تعامل  بوجود  عليهم  املدعى  اإقرار   - وفاتها  قبل  مورثتهم  على  بيعت 

واملدعية، واإ�ضرارهم على اأنهم ال يعلمون �ضيئًا عن تفا�ضيله وال عن املديونية وهل مت 

ال�ضداد كاماًل اأم ال - اأثره: اعتبار ذلك يف حكم النكول عن اجلواب - تقدمي املدعية 

م�ضادقة على ك�ضف احل�ضاب خمتوم با�ضم موؤ�ض�ضة مورثة املدعى عليهم وعليه توقيع 

اأحد املفو�ضني يف فتح احل�ضاب - اأداء املدعية ميني اال�ضتظهار على بقاء ذمة مورثة 

املدعى عليهم م�ضغولة باملبلغ الذي تدعي به - موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليهم باأن 

يدفعوا للمدعية املبلغ مو�ضوع الدعوى. 

وم�ضمونه:"نقل  1407/10/26هـ،  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

اخت�ضا�ضات هيئات ح�ضم املنازعات التجارية املن�ضو�ص عليها يف النظم والقرارات 
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مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�ضركات اإىل ديوان املظامل"

 قرار معايل رئي�ص الديوان رقم )3( وتاريخ 1432/1/8هـ.

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة االإدارية باملدينة املنورة املدعي 

اأحد ورثة املدعى عليها وهو املدعو )...(  وكالة )...( بالئحة ادعاء يخت�ضم فيها 

قيدت ق�ضية بالرقم امل�ضار اإليه اأعاله واأحيلت اإىل هذه الدائرة ومت حتديد جل�ضة يوم 

االأحد املوافق 1430/3/25هـ موعدًا لنظرها، وبالنداء على االأطراف ح�ضر املدعي 

وكالة )...( وح�ضر حل�ضوره املدعى عليه )...( واملثبت هويتهما يف ال�ضبط ويف هذه 

الدائرة  وباطالع  اأعاله  رقمها  اإىل  امل�ضار  الوكالة  �ضورة  املدعية  وكيل  قدم  اجلل�ضة 

اقت�ضر  واإمنا  عليها  والرد  الدعاوى  واإقامة  الرتافع  حق  تخوله  ال  اأنها  ات�ضح  عليها 

التوكيل على املراجعة فقط واأفهمته الدائرة باأن عليه اإفهام موكلته باإ�ضافة هذا احلق 

لهذه الوكالة اأو ح�ضورها �ضخ�ضيًا ملتابعة دعواها فا�ضتعد بذلك، ثم اأجل النظر يف 

املوافق 1430/5/9هـ ويف هذه اجلل�ضة ح�ضر طرفا  اإىل جل�ضة يوم االثنني  الق�ضية 

الدعوى ال�ضابق ح�ضورهما بعد اأن ا�ضتكمل وكيل املدعية امللحوظة على وكالته امل�ضار 

اإليها يف اجلل�ضة ال�ضابقة، ويف هذه اجلل�ضة وب�ضوؤال املدعي وكالة عن دعوى موكلته 

للخدمات   )...( موؤ�ض�ضة  طريق  عن  عليه  املدعى  مع  تتعامل  كانت  موكلتي  اإن  قال 

وقدره  مبلغًا  ذمته  يف  وترتب  غذائية  مواد  عن  عبارة  ب�ضاعة  له  ووّردت  التجارية 
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)262.756.70( مائتان واثنان و�ضتون األفًا و�ضبعمائة و�ضتة وخم�ضون ريااًل و�ضبعون 

هللة �ضدد جزءًا من قيمة الب�ضاعة التي �ضحبها وتبقى يف ذمته املبلغ الذي ذكرته اآنفًا 

اأطلب اإلزامه ب�ضداد هذا املبلغ، وب�ضوؤال املدعى عليه اجلواب قدم مذكرة  مكونة من 

�ضفحة واحدة ذكر فيها اأنه مل يتعامل مع املدعية واإمنا كان تعامله مع موؤ�ض�ضة )...( 

على اأن يكون وكياًل لها يف بع�ص مدن اململكة ويقوم بتوزيع منتجاتها، وبعر�ص ذلك 

على وكيل املدعية قال اإن موؤ�ض�ضة )...( هي اإحدى موؤ�ض�ضات موكلتي ثم �ضاألت الدائرة 

املدعى عليه عن الب�ضائع التي �ضحبها من املوؤ�ض�ضة املذكورة فقال: ال اأذكر نظرًا لبعد 

املدة فاأفهمته الدائرة اأن عليه اجلواب على هذا ال�ضوؤال واإي�ضاح الب�ضائع التي �ضحبها 

من املدعية ومبالغها وكم �ضدد منها واإال اعتربته الدائرة ناكاًل عن اجلواب و�ضوف 

جتري الوجه ال�ضرعي حيال الدعوى فا�ضتعد بذلك، ثم اأجل النظر يف الق�ضية اإىل 

جل�ضة يوم االثنني املوافق 1430/6/29هـ وفيها ح�ضر املدعي وكالة وتبني عدم ح�ضور 

املدعى عليه اأو من ينوب عنه، ثم اأجل النظر يف الق�ضية اإىل جل�ضة يوم االأحد املوافق 

�ضاألت  اجلل�ضة  هذه  ويف  ح�ضورهما،  ال�ضابق  الطرفان  ح�ضر  وفيها  1430/8/4هـ 

الدائرة املدعى عليه عما طلب منه يف اجلل�ضة قبل املا�ضية فقرر باأنه مل ي�ضحب من 

موؤ�ض�ضة )...( اأية ب�ضائع واإمنا �ضحب منها ب�ضاعة ل�ضالح موؤ�ض�ضة )...( للخدمات 

موؤ�ض�ضة  مالك  عن  الدائرة  ف�ضاألته  فيها  موظفًا  ب�ضفته  يديرها  كان  التي  التجارية 

)...( التجارية فقال كانت مملوكة لوالدتي وبعد وفاتها �ضطب �ضجلها التجاري، ثم 

فا�ضتعد  عليه  املدعى  بها  يطالب  التي  الفواتري  املدعية  وكيل  من  الدائرة  طلبت 
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باإح�ضارها يف اجلل�ضة القادمة ثم اأجل النظر يف الق�ضية اإىل جل�ضة يوم االثنني املوافق 

من  اأو  عليه  املدعى  ح�ضور  عدم  وتبني  وكالة  املدعي  ح�ضر  وفيها  1430/6/29هـ، 

1430/8/4هـ  املوافق  االأحد  يوم  جل�ضة  اإىل  الق�ضية  يف  النظر  اأجل  ثم  عنه،  ينوب 

املوافق 1430/6/29هـ وفيها ح�ضر املدعي وكالة وتبني عدم ح�ضور املدعى عليه اأو 

من ينوب عنه، ثم اأجل النظر يف الق�ضية اإىل جل�ضة يوم االثنني املوافق 1430/10/30هـ 

ويف هذه اجلل�ضة ح�ضر وكيل املدعية ال�ضابق ح�ضوره وح�ضر حل�ضوره وكيل املدعى 

عليه )....(، ويف هذه اجلل�ضة قدم وكيل املدعية عددًا من امل�ضتندات وذكر اأن هذه 

امل�ضتندات تو�ضح اأن املدعى عليه هو مدير موؤ�ض�ضة والدته واأنه هو الذي كان يتعامل 

معهم واأنه هو املفو�ص بالتعامل ح�ضب طلب فتح احل�ضاب املرفق واأنه هو الذي كان 

ي�ضدد املبالغ هو واالأ�ضخا�ص املفو�ضني بطلبات ال�ضراء ح�ضبما هو مو�ضح يف طلب فتح 

�ضبق  الذي  احل�ضاب  ك�ضف  يف  اأرقامها  املو�ضحة  للفواتري  �ضورًا  قدم  كما  احل�ضاب 

عليه  املدعى  وكيل  وب�ضوؤال  املدعية،  بها  تطالب  التي  بالب�ضائع  واخلا�ضة  تقدميه 

اجلواب على هذه امل�ضتندات طلب ت�ضليمه �ضورة منها والرجوع ملوكله ل�ضوؤاله عنها كما 

والذي مت مبوجبه  املدعى عليه  املوقع مع  االتفاق  املدعية �ضورة من عقد  وكيل  قدم 

توريد الب�ضائع حمل املطالبة للمدعى عليه مت ت�ضليم وكيل املدعى عليه ن�ضخة منه، 

وب�ضوؤاله الرد عليه طلب مهلة لذلك، ثم اأجل النظر يف الق�ضية اإىل جل�ضة يوم االأحد 

املوافق 1430/12/19هـ ويف هذه اجلل�ضة قدم وكيل املدعى عليه مذكرة مكونة من 

ثالث �ضفحات ذكر اأنها متثل رد موكله على امل�ضتندات املقدمة من وكيل املدعية يف 
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اجلل�ضة ال�ضابقة انتهى فيها اإىل طلبه رف�ص دعوى املدعية، وباطالع الدائرة عليها 

ات�ضح اأن جمملها مل يتناول اجلواب على امل�ضتندات امل�ضلمة له يف اجلل�ضة ال�ضابقة، 

و�ضاألته الدائرة عن موكله هل هو الذي كان يتعامل مع املدعية وهو املفو�ص عن والدته 

يف اإدارة موؤ�ض�ضتها واأنه هو الذي ي�ضتلم الب�ضائع وي�ضدد قيمتها؟ فقرر اأن موكله هو 

الذي كان يتعامل مع املدعية وهو املفو�ص عن والدته وهو الذي ي�ضتلم الب�ضائع وي�ضدد 

الدائرة عن  �ضاألته  ثم  اآخرون،  اأ�ضخا�ص  ي�ضددها  واأحيانًا  االأحيان  بع�ص  قيمتها يف 

فواتري الب�ضائع املو�ضحة يف ك�ضف احل�ضاب واملرفق �ضورة منها يف هذا الك�ضف والذي 

ا�ضتلمه يف اجلل�ضة ال�ضابقة هل ا�ضتلم موكلك هذه الب�ضائع؟ فقرر اأن موكله مل ي�ضتلم 

هذه الب�ضائع، ف�ضاألت الدائرة وكيل املدعية هل لديك بينة على ت�ضليم الب�ضائع التي 

قدم،  ما  �ضوى  له  بينة  ال  اأنه  فقرر  م�ضتندات  من  قدمت  ما  بقيمتها خالف  تطالب 

فاأفهمته الدائرة باأن له ميني املدعى عليه على نفي دعوى موكلته فهل يطلبها فقرر اأنه 

باحل�ضور يف  موكله  اإبالغ  عليه  اأن  عليه  املدعى  وكيل  الدائرة  فاأفهمت  يطلب ميينه 

اجلل�ضة القادمة الأداء اليمني التي طلبها وكيل املدعية فا�ضتعد بذلك، ثم اأجل النظر 

املدعية  وفيها ح�ضر وكيل  املوافق 1431/1/24هـ  االأحد  يوم  اإىل جل�ضة  الق�ضية  يف 

ال�ضبط وح�ضر حل�ضوره وكيل املدعى عليه )....(  املثبت هويته و�ضفته يف   )....(

ال�ضابق ح�ضوره ويف هذه اجلل�ضة ذكر وكيل املدعية اأن الوكيل ال�ضابق قدم دعواه يف 

مواجهة )....( وهذا خطاأ منه واإمنا دعوى موكلتي مبواجهة موؤ�ض�ضة )...( للخدمات 

التجارية ل�ضاحبتها )....( ومثلها يف التعاقد مع موكلتي ابنها )....( وبعر�ص ذلك 
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على وكيل املدعى عليه قال: اإن �ضاحبة املوؤ�ض�ضة التي يذكرها وكيل املدعية قد توفيت 

فعقب وكيل املدعية بقوله نحن نعدل دعوانا يف مواجهة ورثتها وب�ضوؤال وكيل املدعى 

عليه عن ورثة )....( فقرر اأنه ال ي�ضتطيع حتديد الورثة، فاأفهمته الدائرة باأن عليه 

اإبالغ موكله باحل�ضور اأ�ضالة عن نف�ضه واإح�ضار �ضك ح�ضر اإرث والدته واإبالغ بقية 

الورثة باحل�ضور اأو توكيل من ينوب عنهم يف احل�ضور فا�ضتعد بذلك، ثم اأجل النظر 

الوكيالن  ح�ضر  وفيها  1431/2/18هـ،  املوافق  الثالثاء  يوم  جل�ضة  اإىل  الق�ضية  يف 

احلا�ضران يف اجلل�ضة ال�ضابقة كما ح�ضر املدعى عليه اأحد الورثة )....( ويف هذه 

اجلل�ضة ذكر املدعى عليه احلا�ضر اأن والدته قد توفيت ومل يتم عمل �ضك ح�ضر اإرث 

�ضك  باإح�ضار  ال�ضابقة  اجلل�ضة  يف  احلا�ضر  الوكيل  اإفهام  مت  اأنه  الدائرة  فاأفهمته 

ح�ضر اإرث وح�ضور الورثة اأو وكياًل عنهم وح�ضورك يف هذه اجلل�ضة واإفادتك التي مت 

�ضبطها اأعاله لي�ص فيها اأي جديد ويفهم منها حماولتك اإطالة اأمد النزاع بدون اأي 

مربر اأو عذر مقبول وعليك االلتزام باإح�ضار ما يطلبه الق�ضاء منك واإال فاإن الدائرة 

�ضوف تتخذ يف حقك االإجراء ال�ضرعي والنظامي املنا�ضب، ثم اأجل النظر يف الق�ضية 

ال�ضابق  الوكيالن  ح�ضر  وفيها  1431/4/28هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  جل�ضة  اإىل 

ح�ضورهما ويف هذه اجلل�ضة �ضاألت الدائرة الوكيل احلا�ضر عما طلب منه يف جل�ضة 

رقم  الورثة  ح�ضر  اإثبات  �ضك  اأ�ضل  فقدم  الورثة  ح�ضر  �ضك  اإح�ضار  من  �ضابقة 

)6/100/82( وتاريخ 1431/2/25هـ ال�ضادر من املحكمة العامة باملدينة واملت�ضمن 

و)....(  و)....(  )....(و)....(  البالغني  اأوالدها  يف   )....( املتوفاة  اإرث  انح�ضار 
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و)....( و)....( و)....( ال وارث لها �ضواهم واأعادته اإليه الدائرة بعد االطالع عليه 

وحفظ �ضورة منه يف ملف الق�ضية، ثم �ضاألت الدائرة عن وكالته عن بقية الورثة �ضوى 

الوكالة التي قام بتقدميها فقدم هذه الوكاالت للدائرة املبينة اأعاله، ثم �ضاألته الدائرة 

عن جواب موكليه على دعوى املدعية فاأجاب: باأنه يطلب مهلة لذلك فاأفهمته الدائرة 

باأن عليه تقدمي جواب واف على الدعوى وما ا�ضتلمه من م�ضتندات فا�ضتعد بذلك، ثم 

اأجل النظر يف الق�ضية اإىل جل�ضة يوم االثنني املوافق 1431/5/26هـ ويف هذه اجلل�ضة 

قدم وكيل املدعى عليهم املذكرة امل�ضار اإىل بياناتها اأعاله وذكر اأنها متثل رد موكليه 

على دعوى املدعية انتهى فيها اإىل اإنكار ا�ضتحقاق املدعية للمبلغ الذي تدعي به وطلب 

هذه  على  اجلواب  املدعية  وكيل  وب�ضوؤال  تدعيه،  ما  على  بينتها  تقدمي  املدعية  من 

املوافق  االثنني  يوم  جل�ضة  اإىل  الق�ضية  يف  النظر  اأجل  ثم  لذلك  مهلة  طلب  املذكرة 

1431/7/2هـ ويف هذه اجلل�ضة ح�ضر وكيل املدعى عليهم وامل�ضار اإىل بياناته اأعاله 

وتبني عدم ح�ضور املدعية اأو من ينوب عنها رغم علم وكيلها مبوعد هذه اجلل�ضة كما 

يت�ضح ذلك من حم�ضر اجلل�ضة ال�ضابقة وت�ضري الدائرة اإىل اأنه وردها خطاب وكيل 

املدعية واملوؤرخ يف 1431/7/2هـ والذي يو�ضح فيه اأنه تعر�ص لظرف �ضحي منعه من 

احل�ضور ويطلب من الدائرة تاأجيل نظر الدعوى ملوعد الحق حتى يتمكن من احل�ضور، 

هذه  ويف  1431/8/1هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  جل�ضة  اإىل  الق�ضية  يف  النظر  اأجل  ثم 

اأنها متثل جوابه  اأعاله وذكر  اإىل بياناتها  اجلل�ضة قدم وكيل املدعية املذكرة امل�ضار 

على مذكرة وكيل املدعى عليهم املقدمة يف اجلل�ضة قبل املا�ضية، ثم �ضاألته الدائرة اإن 
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كان لديه مزيد بينة على ما يدعيه فطلب مهلة للبحث عن ذلك و�ضوؤال موكلته، ثم 

�ضاألت الدائرة وكيل املدعى عليهم عما ورد يف مذكرة وكيل املدعية من االإ�ضارة ل�ضوؤال 

الدائرة حول الب�ضائع التي �ضحبتها موؤ�ض�ضة مورثة موكليه من املدعية ومبالغ الب�ضائع 

وكم �ضدد منها كما �ضاألته عن الفواتري التي �ضبق اأن ا�ضتلمها مرفقة مع مذكرة وكيل 

غري  واأيها  ومعتمد  �ضحيح  الفواتري  تلك  واأي  1430/10/30هـ  يف  املقدمة  املدعية 

�ضحيح ومل يتم ا�ضتالمه مطلقًا وهل ك�ضف احل�ضاب املرفق بتلك املذكرة �ضحيح وما 

هو ال�ضيء الذي ال تقرون به من هذا الك�ضف، فذكر اأنه �ضبق له اجلواب على هذين 

عليه  واأن  كاف  غري  هذا  جوابه  اأن  الدائرة  فاأفهمته  ال�ضابقة  مذكرته  يف  ال�ضوؤالني 

تقدمي اجلواب الوا�ضح واملف�ضل يف اجلل�ضة القادمة واأنه يف حال عدم قيامه بذلك 

فاإن الدائرة �ضتتخذ ب�ضاأنه ما تراه منا�ضبًا من الناحية ال�ضرعية والنظامية فا�ضتعد 

اإىل جل�ضة يوم االأحد املوافق 1431/8/20هـ ويف  اأجل النظر يف الق�ضية  بذلك، ثم 

هذه اجلل�ضة ح�ضر وكيل املدعية وتبني عدم ح�ضور املدعى عليه وت�ضري الدائرة اإىل 

اأنه وردها خطاب وكيل املدعى عليهم والذي يعتذر عن ح�ضور هذه اجلل�ضة، ثم اأجل 

النظر يف الق�ضية اإىل جل�ضة يوم االثنني املوافق 1431/10/11هـ، ويف هذه اجلل�ضة 

قدم وكيل املدعى عليهم املذكرة امل�ضار اإىل بياناتها اأعاله وذكر اأنها  متثل جوابه على 

ال  موكليه  اأن  اإىل  فيها  انتهى  ال�ضابقة  قبل  املقدمة يف اجلل�ضة  املدعية  وكيل  مذكرة 

مورثة  وفاة  قبل  انتهى  التعامل  هذا  اأن  اإال  املدعية  مع  جتاري  تعامل  وجود  ينكرون 

ذمة  واأن  عنها  يعلمون  ال  موكليه  فاإن  املوؤ�ض�ضة  ح�ضابات  تفا�ضيل  اأما  عليهم  املدعى 
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مورثتهم بريئة من اأي حق للمدعية، وب�ضوؤال وكيل املدعية اجلواب على هذه املذكرة 

قال ما اأورده وكيل املدعى عليهم يف هذه املذكرة �ضبق واأن ذكره يف مذكرات �ضابقة 

واأنه تكرار ملا �ضبق واأن اأجاب به وما يذكر من الت�ضاوؤالت املوجهة له مني فاإين مل اأوجه 

له اأية ت�ضاوؤالت واإمنا الذي وجهت له الت�ضاوؤالت هي الدائرة، ثم �ضاألت الدائرة وكيل 

املدعى عليهم اأنه ذكر يف مذكراته ال�ضابقة ويف مذكرته املقدمة يف جل�ضة هذا اليوم 

اأن املدعى عليهم ال ينكرون وجود تعامل جتاري مع املدعية واأن عليه تو�ضيح ما هو 

هذا التعامل وما مقداره وما مت �ضداد قيمته من هذا التعامل كما �ضاألته الدائرة عن 

جوابه على ا�ضتف�ضارات الدائرة املوجهة له يف اجلل�ضة ال�ضابقة فقرر باأنه �ضبق واأن 

اأجاب على هذه اال�ضتف�ضارات واأن مذكرته التي قدمها يف جل�ضة هذا اليوم ت�ضمنت 

اجلواب على اال�ضتف�ضارات املوجهة له من قبل الدائرة واأكد على اأن الورثة ال يعلمون 

اأي �ضيء عن التعامل الذي مت بني املدعية واملدعى عليها ثم اأكدت عليه الدائرة اأن 

عليه اجلواب املالقي على االأ�ضئلة املوجهة له من الدائرة وخ�ضو�ضًا اأن املدعى عليهم 

يقرون بوجود تعامل جتاري مع املدعية ويف نف�ص الوقت ي�ضرون على عدم العلم بهذا 

التعامل وماهيته فاأ�ضر على جوابه ال�ضابق ثم عقب وكيل املدعية باأنه يرغب يف تقدمي 

جواب على مذكرة وكيل املدعى عليهم املقدمة يف جل�ضة هذا اليوم ثم اأفهمته الدائرة 

التي  اال�ضتظهار  ميني  الأداء  القادمة  اجلل�ضة  يف  باحل�ضور  موكلته  اإبالغ  عليه  باأن 

�ضتوجهها لها الدائرة فا�ضتعد بالرجوع لها واإبالغها بذلك ويف حال موافقتها �ضوف 

حت�ضر، ثم اأجل النظر يف الق�ضية اإىل جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 1431/11/18هـ 
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اأجله  التاأجيل من  املدعية عن تقدمي ما طلب  الدائرة وكيل  �ضاألت  ويف هذه اجلل�ضة 

فقدم مذكرة مكونة من اأربع �ضفحات انتهى اإىل طلب اإلزام املدعى عليهم ب�ضداد مبلغ 

)262.756.70( مائتان واثنان و�ضتون األف و�ضبعمائة و�ضتة وخم�ضون ريااًل و�ضبعون 

هللة واإلزامهم باأتعاب املحاماة مببلغ )60.000( �ضتني األف ريال، وب�ضوؤاله عن موكلته 

الأداء ميني اال�ضتظهار ذكر باأن موكلته تقيم يف م�ضر وال ت�ضتطيع احل�ضور يف الوقت 

املحاكم  ا�ضتخالف  يف  النظر  الدائرة  من  وطلب  هناك  تقيم  اإنها  حيث  احلا�ضر 

اأداء  اأو يف ال�ضفارة ال�ضعودية واأن موكلته لي�ص لديها مانع من  امل�ضرية الأداء اليمني 

اليمني ثم اأمرت الدائرة وكيل املدعية بتقدمي �ضورة من املذكرة املقدمة لوكيل املدعى 

عليهم وطلبت الدائرة منه اجلواب فقرر اأنه يطلب اأجاًل لذلك، ويف جل�ضة يوم ال�ضبت 

املوافق 1431/12/28هـ �ضاألت الدائرة وكيل املدعية عن ح�ضور موكلته الأداء اليمني 

فذكر باأن موكلته م�ضتعدة الأداء اليمني اأمام الدائرة واأنها �ضوف حت�ضر يف نهاية �ضهر 

ربيع االأول وبالنداء على وكيل املدعى عليهم تبني عدم ح�ضوره على الرغم من علمه 

يوم  جل�ضة  ويف  ال�ضابقة،  اجلل�ضة  حم�ضر  من  ذلك  يت�ضح  كما  اجلل�ضة  هذه  مبوعد 

الثالثاء املوافق 1432/3/26هـ قدم وكيل املدعية املذكرة امل�ضار اإىل بياناتها اأعاله 

انتهى فيها اإىل اأن موكلته مل ت�ضتطع احل�ضور؛ الأنها موجودة يف م�ضر وب�ضبب االأحداث 

اإ�ضافية لتتمكن موكلته من  االأخرية يف م�ضر مل ت�ضتطع احل�ضور وطلب منحه مهلة 

احل�ضور الأداء اليمني املطلوبة منها كما قدم وكيل املدعى عليهم املذكرة امل�ضار اإىل 

يف  املقدمة  املدعية  وكيل  مذكرة  على  موكليه  جواب  متثل  اأنها  وذكر  اأعاله  بياناتها 
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اجلل�ضة قبل ال�ضابقة وب�ضوؤال وكيل املدعية اجلواب طلب مهلة لذلك، ويف جل�ضة هذا 

اليوم قدمت املدعية اأ�ضول فواتري الب�ضائع التي تطالب بقيمتها وبعر�ص هذه الفواتري 

على وكيل وكيل املدعى عليهم و�ضوؤاله اجلواب عنها فقرر باأنها تدل على وجود تعامل 

بني املدعية وموؤ�ض�ضة مورثة موكلي وهي غري �ضحيحة، ف�ضاألته الدائرة كيف تقول اإنها 

تدل على وجود تعامل بني املدعية وموؤ�ض�ضة مورثة موكليك ثم تقول اإنها غري �ضحيحة 

من  عددًا  اأن  الدائرة  ف�ضاألته   ،)....( العام  املدير  بتوقيع  لي�ضت  اإنها  بقوله  فقرر 

ح�ضبما  املفو�ضني  االأ�ضخا�ص  �ضمن  من  وهو   )....( يدعى  �ضخ�ص  بتوقيع  الفواتري 

يت�ضح من طلب فتح احل�ضاب املقدم من موؤ�ض�ضة مورثة موكليك فما تقول يف ذلك 

اأنك  الدائرة  �ضاألته  ثم  فقط  ال�ضراء  بطلبات  مفو�ص  ال�ضخ�ص  هذا  اإن  بقوله  فقرر 

الورثة  اأحد  وهو   )....( املدعو  هو  موكليك  مورثة  ملوؤ�ض�ضة  العام  املدير  اإن  تقول 

املوجودين حاليًا فكيف تذكر يف مذكراتك ال�ضابقة اأن الورثة ال يعلمون عن التعامل 

جوابي  على  اأ�ضر  اإين  بقوله:  فقرر  موكليك؟  مورثة  وموؤ�ض�ضة  املدعية  بني  مت  الذي 

اأن الورثة ال يعلمون �ضيء ثم عر�ضت الدائرة على املدعية ميني اال�ضتظهار  ال�ضابق 

املطلوبة منها فا�ضتعدت باأدائها ثم حلفت قائلة "اأق�ضم باهلل العظيم الذي ال اإله اإال هو 

اأين �ضلمت جميع الب�ضائع التي اأطالب بقيمتها للمفو�ضني يف موؤ�ض�ضة مورثة املدعى 

األفًا  و�ضتون  واثنان  مائتان   )262.756( وقدره  به  اأطالب  الذي  املبلغ  واأن  عليهم 

و�ضبعمائة و�ضتة وخم�ضون ريااًل ما زال يف ذمة مورثتهم اإىل حني وفاتها ومل ت�ضدده واأن 

الفواتري التي قدمتها جميعها �ضحيحة" ثم ح�ضرت املدعية مطالبتها بقيمة الب�ضاعة 
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وقررت اأنها حتتفظ بحقها يف املطالبة باأتعاب املحاماة التي دفعتها للمحامي ثم قرر 

الطرفان اكتفاءهما مبا �ضبق واأن قدماه ولي�ص لديهما ما يودان اإ�ضافته.  

ملا كانت املدعية تطلب اإلزام املدعى عليهم باأن يدفعوا لها مبلغًا وقدره )262.756( 

على  بيعت  ب�ضاعة  قيمة  ريااًل  وخم�ضون  و�ضتة  و�ضبعمائة  األفًا  و�ضتون  واثنان  مائتان 

مورثتهم قبل وفاتها وملا كانت املنازعة القائمة بني الطرفني ناجتة عن املطالبة بدين 

جتاري ترتب قبل وفاة املدعى عليها فاإنها داخلة �ضمن االخت�ضا�ص الوالئي للمحكمة 

1407/10/26هـ  وتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار  مبوجب  وذلك  التجارية 

كما اأن الدائرة خمت�ضة نوعيًا بنظر هذه املنازعة ا�ضتنادًا لقرار معايل رئي�ص الديوان 

بني  تعامل  بوجود  اأقروا  قد  عليهم  املدعى  كان  وملا  وتاريخ 1432/1/8هـ   )3( رقم 

اإىل  وارتكنوا  للمدعية  حق  اأي  من  مورثتهم  ذمة  برباءة  ودفعوا  واملدعية  مورثتهم 

عدم العلم بتفا�ضيل التعامل الذي اأقروا به من حيث قدره وما مت �ضداده وهل �ضدد 

كاماًل وما يثبت ذلك فاإن هذا اجلواب منهم ال يعترب جوابًا على الدعوى واإمنا هو 

يف حكم النكول عن اجلواب، وملا كانت الدائرة قد كررت عليهم اأكرث من مرة طلب 

اأ�ضروا على موقفهم يف عدم اجلواب  واأنهم  املدعية  التف�ضيلي على دعوى  اجلواب 

فاإن الدائرة تنتهي اإىل احلكم عليهم بالنكول الذي هو مبثابة اإقامة البينة كما ن�ص 

على ذلك الفقهاء قال يف ك�ضاف القناع )واإن �ضكت املدعى عليه فلم يقر ومل ينكر اأو 
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قال( )املدعى عليه( )ال اأقر وال اأنكر اأو قال ال اأعلم قدر حقه قال له القا�ضي احلف 

واإال جعلتك ناكاًل وق�ضيت عليك(؛ الأنه ناكل ملا توجه عليه اجلواب فيه فيحكم عليه 

بالنكول عنه كاليمني، واجلامع بينهما: اأن كل واحد من القولني طريق اإىل ظهور احلق 

وي�ضن تكراره من احلاكم ثالثًا وقال يف االإن�ضاف مثل ذلك احلكم لو قال: ال اأعلم 

قدر حقه، وال ينال من ذلك ما دفع به املدعى عليهم من اأن مورثتهم توفيت وال يعلمون 

امل�ضتحق للمدعية ذلك اأن اأحد الورثة املدعى عليهم وهو املدعو )....( كان هو مدير 

موؤ�ض�ضة والدته وهو الذي كان يتعامل مع املدعية كما اأقر بذلك يف البداية عندما كانت 

الدعوى موجهة �ضده واأنه هو املفو�ص بالتعامل كما يبني ذلك من طلب فتح احل�ضاب 

التعامل الذي مت مع املدعية،  اأن يعلم عن  واأنه من املفرت�ص  الق�ضية  باأوراق  املرفق 

عليهم  املدعى  مورثة  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعامل  اخلا�ضة  الفواتري  قدمت  املدعية  اأن  كما 

واأن وكيلهم دفع بعدم �ضحة هذه الفواتري وبرر ذلك باأنها لي�ضت بتوقيع املفو�ص وهو 

)....( بينما عدٌد من هذه الفواتري بتوقيع اأ�ضخا�ص من املفو�ضني بالتعامل ح�ضبما 

هو مو�ضح يف طلب فتح احل�ضاب وهم )....( و)....( كما اأن املدعية قدمت م�ضادقة 

على ك�ضف احل�ضاب يت�ضح منه اأن مورثة املدعى عليهم مدينة للمدعية مببلغ وقدره 

)153.034( مائة وثالثة وخم�ضون األفًا واأربعة وثالثون ريااًل وخمتوم بختم موؤ�ض�ضة 

)...( للخدمات التجارية وعليه توقيع اأحد املفو�ضني يف طلب فتح احل�ضاب وهو املدعو 

)....( وملا كانت املدعية قد حلفت ميني اال�ضتظهار املبينة يف الوقائع اأعاله على بقاء 

باملطالبة  دعواها  وح�ضرت  به  تدعي  الذي  باملبلغ  م�ضغولة  عليه  املدعى  مورثة  ذمة 
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بقيمة الب�ضائع فقط فاإن الدائرة تنتهي اإىل اإلزام املدعى عليهم مبا ادعت به املدعية 

تاأ�ضي�ضًا على ما �ضبق بيانه. 

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام ورثة )....( كل من/)....( رخ�ضة اإقامة رقم )....(

اإقامة رقم )....( و)....( رخ�ضة  اإقامة رقم )....( و)....( رخ�ضة  و)....(رخ�ضة 

اإقامة رقم )....(و )....( رخ�ضة اإقامة رقم )....(و)....( �ضجل مدين رقم )....(

و)....( �ضجل مدين رقم )....( باأن يدفعوا كل بقدر ح�ضته لـ)....( �ضجل مدين 

و�ضتة  و�ضبعمائة  األفاً  و�ضتون  واثنان  مائتان   )262.756( وقدره  مبلغاً   )....( رقم 

و�ضلم على  اهلل  التوفيق، و�ضلى  وباهلل  االأ�ضباب.  ملا هو مو�ضح يف  ريااًل  وخم�ضون 

نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية االبتدائية 1/2934/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 85/د/جت/27 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6611/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 876/اإ�س/12 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/11/5هـ

عقد بيع -بيع باملزاد -ا�ضتثناء بع�س املبيع - معاينة املبيع - ادعاء اخلطاأ -اإقرار 

-اإمتام �ضفقة املزايدة-ميني - ميني اال�ضتظهارـ

كمقدم  ا�ضتلمته  الذي  املبلغ  باإعادة  عليها  املدعى  باإلزام  احلكم  املدعية  مطالبة 

املوجود يف  ال�ضكراب  بت�ضليمه كامل  اإلزامها  اأو  باملزاد  ا�ضرتاه منها  الذي  ال�ضكراب 

ال�ضاحة التي جرى فيها املزاد - عدم تقدمي املدعية ما يثبت دخولها يف املزايدة على 

وال  الروؤية  على  يعول  امل�ضرتي  دليل  باأن  املدعية  اإقرار   - بال�ضاحة  املوجودات  كامل 

يحدد ثمنًا وال نوعًا وال حجمًا وال وزنًا وال طواًل واإمنا ي�ضف القطع اخلا�ضعة للمزاد 

اإال بعد بدء املزاد، ومن ثم  باأنه مل يح�ضر اإىل �ضاحة املزاد  اأ�ضالة  اإقرار املدعي   -

فقد فوت على نف�ضه �ضماع ما ي�ضمله البيع فال حجة له باإجابة مناف�ضيه من املزايدين 

- عدم  املعاينة  على  توقيعه  ب�ضحة  املدعي  اإقرار   - املوجودات  لكامل  البيع  ب�ضمول 

�ضحة ادعاوؤه باأن التوقيع كان على جمرد اإي�ضال موؤقت من متعهد املزاد الإثبات دفعه 

الداخلة  املواد  اأن  على  اال�ضتظهار  ميني  املزاد  عن  امل�ضوؤول  اأداء   - الثمن  من  جزًء 

يف املزاد هي حمل الدعوى فقط واأن ما عداها من كميات واأ�ضناف كانت حمدودة 

باأ�ضرطة ومت االإعالن عنها قبل بدء املزاد - اأثر ذلك: رف�ص الدعوى واإلزام املدعي 

باإمتام �ضفقة املزايدة ودفع املتبقي من ثمنها للمدعى عليها. 
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"تويل ديوان  قرار جمل�ص الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ. وم�ضمونه: 

اإن�ضاء  حني  اإىل  بالتبعية  التجارية  االأعمال  عن  النا�ضئة  الق�ضايا  يف  النظر  املظامل 

املحاكم التجارية"

تتلخ�ص وقائع الدعوى بتقدم �ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعية اأ�ضالة بالئحة دعوى جاء فيها 

اأن املدعى عليها اأعلنت عن رغبتها يف بيع �ضكراب يف املنطقة ال�ضرقية - الظهران، 

واأعدت ما ي�ضمى بدليل امل�ضرتي، وهو عبارة عن كتيب مطبوع يت�ضمن بع�ص تفا�ضيل 

التي تنوي بيعها، وقد ح�ضلت عليه املدعية، ويف تاريخ 2007/5/6م مت عقد  املواد 

بينهم  املتناف�ضني من  من  وبح�ضور عدد  م�ضبقًا  املحددين  والزمان  املكان  املزاد يف 

عند  ولكن  ريال،  ماليني  ال�ضتة  جتاوز  مببلغ  عليها  املزاد  تر�ضية  متت  التي  املدعية 

املواد  بع�ص  اأن  ذكرت  امل�ضرتاة؛  املواد  نقل  طريقة  على  عليها  املدعى  مع  املفاهمة 

م�ضتثناة من املزاد ومو�ضحة بلوحات خم�ض�ضة لهذا الغر�ص، مع اأ�ضرطة حتذيرية، 

ورف�ضت ت�ضليم املدعية كامل ما هو موجود يف الفناء الذي اأجريت فيه املزايدة، علمًا 

اأنه كان يف يقينه ويف يقني كل من �ضاأله من املتناف�ضني اأن املزايد �ضامل لكل ما هو 

موجود يف ذلك املكان، واإال لكان املبلغ غري متنا�ضب مع املواد امل�ضرتاة، وعليه فاإنه 
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قيد  وبعد  املزاد.  مكان  املوجودة يف  املواد  كامل  بت�ضليمه  عليها  املدعى  اإلزام  يطلب 

تاريخ  يف  الثانية  االإدارية  للدائرة  اأحيلت  اأعاله  اإليه  امل�ضار  بالرقم  ق�ضية  الدعوى 

1429/4/15هـ، التي حددت جل�ضة لنظرها يف يوم الثالثاء املوافق 1429/7/5هـ، 

وفيها اأ�ضدرت حكمها رقم )173/د/اإ/2 لعام 1429هـ( القا�ضي بعدم اخت�ضا�ضها 

- نوعيًا - بنظر الدعوى.  وبعدها متت اإحالتها للدائرة بالتاريخ امل�ضار اإليه اأعاله؛ 

املدعية  عن  وكياًل  الدائرة/)....(،  راجع  1429/9/22هـ؛  املوافق  االثنني  يوم  ويف 

برقم  جدة  حمافظة  �ضمال  يف  الثانية  العدل  كتابة  من  ال�ضادرة  الوكالة  مبوجب 

فحددت  الق�ضية؛  لنظر  موعد  حتديد  وطلب  1428/9/12هـ،  وتاريخ   )77572(

املدعية،  وكيل  وفيها ح�ضر  املوافق 1429/10/20هـ،  االثنني  يوم  الدائرة جل�ضة يف 

كما ح�ضر/)....(؛ وكياًل عن املدعى عليها مبوجب الوكالة ال�ضادرة من كتابة عدل 

الدمام الثانية برقم )20878( وتاريخ 1427/4/5هـ، وبعد اإعادة وكيل املدعي ذكر 

ما هو وارد بالئحة الدعوى؛ اأجاب وكيل املدعى عليها باأنه مل ي�ضتلم ن�ضخة من الئحة 

الدعوى وطلب ت�ضليمه ن�ضخة منها مع اإمهاله لتقدمي اإجابته؛ ف�ضلمت له الدائرة ن�ضخة 

وكيل  ح�ضر  وفيها  1429/12/18هـ.  املوافق  الثالثاء  يوم  يف  جل�ضة  وحددت  منها 

ال�ضادرة من  الوكالة  املدعى عليها مبوجب  املدعية، كما ح�ضر/)....(، وكياًل عن 

وكيل  قدم  وفيها  وتاريخ 1427/9/9هـ،  برقم )51469(  الثانية  الدمام  كتابة عدل 

املدعى عليها مذكرة طلب فيها من املدعية حتديد املواد التي تطالب بها والتي تذكر 

وبعر�ص  الدعوى؛  على  اإجابتها  تقدمي  من  موكلته  لتتمكن  املزاد؛  �ضمن  داخلة  اأنها 
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ذلك على وكيل املدعية وت�ضليمه ن�ضخة من املذكرة؛ قدم بيانًا باملواد دون اأن ي�ضمنه 

الكميات؛ م�ضيفًا اأن املدعى عليها ا�ضتثنت بع�ص ما مل يكن م�ضتثنى حني االإعالن عن 

املزاد، حيث اإن املزاد كان على كل ما هو موجود بال�ضاحة. وبعر�ص ذلك على وكيل 

اأنها  املدعية  تذكر  الذي  امل�ضرتين  دليل  باأن  فيها  اأجاب  مذكرة  قدم  عليها  املدعى 

ا�ضتلمت ن�ضخة منه فيه حتديد دقيق للمواد الداخلة يف املزاد؛ اإ�ضافة ملا يقوم به متعهد 

املزاد يف جميع اأيامه من تذكري للم�ضرتين ب�ضروط البيع قبل البدء يف املزاد، ثم اإن 

املدعية تقول يف خطابها املوؤرخ بـ2007/7/15م، واملوجه ل�ضعادة الرئي�ص التنفيذي: 

اإنها قامت بعد ر�ضو املزاد عليها بت�ضديد دفعة، وعند �ضداد الدفعة الثانية قامت بزيارة 

املوقع يف الدمام وعند تدقيقها ومعاينتها؛ فوجئت بوجود لوحات مكتوبة بخط اليد 

باأن  اإقرار منها  واأنها فوجئت بذلك؛ هذا بحد ذاته  للبيع،  لي�ضت  اأنها  مكتوب عليها 

قامت  اإنها  ثم  قبل ذلك،  اللوحات  اإثبات عدم وجود هذه  وعليها  اللوحات موجودة، 

ب�ضداد الدفعة الثالثة بعد ذلك، ولو كان ما تدعيه �ضحيحًا ما قامت ب�ضداد الدفعة 

الثالثة بعد زيارة املوقع، ثم اإنها اأقرت من خالل االإي�ضال املوؤقت ال�ضادر من متعهد 

املزاد بتاريخ 2007/6/13م بال�ضروط الواردة فيه ومن �ضمنها قبولها �ضراء البنود 

بحالتها الراهنة دون �ضمان اأو كفالة وباملبلغ املذكور، واأنها اأتيحت لها املعاينة واالطالع 

بداية  من  اأ�ضبوع  قبل  املناطق  جلميع  لها  متاحة  املعاينة  فر�ضة  واأن  الطبيعة،  على 

املزاد، ولذا فاإنه يطلب رد الدعوى. وبت�ضليم وكيل املدعية ن�ضخة من املذكرة؛ طلب 

املوافق 1430/1/20هـ،  ال�ضبت  يوم  الدائرة جل�ضة يف  عليها فحددت  لالإجابة  مهلة 
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وفيها ح�ضر وكيال الطرفني وقدم وكيل املدعية مذكرة جاء فيها تاأكيد املدعية على اأن 

املزاد كان على كامل املوجودات واأن لها تعامالت �ضابقة والحقة لها املزاد مع املدعى 

عليها، واأن دليل امل�ضرتي يعول على الروؤية وال يحدد ثمنًا وال نوعًا وال حجمًا وال وزنًا 

وال طواًل واإمنا ي�ضف القطع واالأدوات اخلا�ضعة للمزاد، ولذا فاإنه حجة على املدعى 

عليها، ولذا فاإنه - اأي �ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعية - وقر يف خاطره اأن املزاد على كافة 

املواد املوجودة، ثم اإن توقيعه على املعاينة والر�ضا �ضحيح ال يخالف عليه اأحداٌ ولكنه 

كان على جمرد اإي�ضال موؤقت �ضادر من متعهد املزاد واإمنا  هو الإثبات دفعه جزءًا من 

املوجودات  لكافة  البيع  �ضمول  عدم  من  �ضبق  ما  على  اخلالف  ولكن  املبيع،  ثمن 

بال�ضاحة، ثم اإنه دفع من القيمة دفعتان، ولكن ملا علم باأن البيع لي�ص �ضاماًل لكافة 

املوجودات امتنع عن �ضداد باقي القيمة، اأ�ضف لذلك اأن وجود ب�ضاعة يف نف�ص موقع 

على  واإيهام  تلبي�ص  فيه  منها،  وقريبة  املزاد  يف  الداخلة  للب�ضاعة  م�ضابهة  املزاد 

الراغبني يف ال�ضراء، بل اإن القيمة فيها غنب فاح�ص اإذا �ضلمت املدعية جداًل بوجود 

مواد م�ضتثناة، ثم اإن عر�ص ال�ضلح من املدعى عليها فيه تاأكيد لوجود اخلطاأ منها، 

بل اإن عدم تعيني املبيع تعيينًا نافيًا للجهالة يجيز للمدعية الرجوع عن ال�ضراء، وعليه 

فاإن املدعية تطلب ف�ضخ البيع واإعادة ما �ضبق ودفعته للمدعى عليها. وبت�ضليم وكيل 

املدعى عليها ن�ضخة من املذكرة ا�ضتمهل للرد عليها؛ فتم حتديد جل�ضة يف يوم االأربعاء 

للدائرة خطاب مر�ضل  املوافق 1430/3/14هـ، وفيها ح�ضر وكيل املدعية، كما ورد 

بالفاك�ص من املدعى عليها تعتذر فيه عن عدم متكن وكيلها من ح�ضور اجلل�ضة، وعليه 
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مت حتديد جل�ضة يف يوم االأربعاء املوافق 1430/4/19هـ، وفيها ح�ضر وكيال الطرفني 

وقدم وكيل املدعى عليها مذكرة �ضم لها بع�ص املرفقات، وبت�ضليم وكيل املدعية ن�ضخة 

منها طلب مهلة لتقدمي رده على ما ورد فيها، وعليه مت حتديد جل�ضة يف يوم االأربعاء 

املدعية  من  عليها  املدعى  وكيل  املذكرة طلب  ت�ضمنت  وقد  املوافق 1430/6/10هـ، 

تقدمي البينة على �ضمول املزاد جلميع ما هو موجود بال�ضاحة، م�ضيفًا اأن هناك بنود 

موجودة يف دليل امل�ضرتي واأخرى يف �ضاحة املزاد، واأن هناك معدات موجودة يف �ضاحة 

اآخرين، وهناك معدات موجودة يف  املزاد ويف دليل امل�ضرتي مت بيعها على م�ضرتين 

�ضاحة املزاد مل يرد و�ضفها يف دليل امل�ضرتي وهي م�ضتثناة من املزاد، كما اأن دليل 

امل�ضرتي ال يكفي عن املعاينة، ثم اإن بيع املزاد يعتمد على املعاينة ولي�ص على الو�ضف، 

ت�ضفه  التي  االإي�ضال  اإن  ثم  باأ�ضبوع،  املزاد  موعد  قبل  متاحة  كانت  املعاينة  اإن  بل 

املدعية باأنه موؤقت ملزم لها مبا ورد فيه من اأنها قبلت �ضراء البنود بحالتها الراهنة 

دون اأي �ضمان اأو كفالة واأنها اأتيحت لها فر�ضة املعاينة واالطالع، م�ضيفًا اأن املدعية 

ثالثة   )3.000.000( وقدرها  2007/5/5م  بتاريخ  اأوالها  دفعات  ثالث  �ضددت 

ماليني ريال ب�ضيك م�ضحوب على البنك االأهلي التجاري، والثانية بتاريخ 2007/6/11م 

وقدرها )3.092.900( ثالثة ماليني واثنان وت�ضعون األفًا وت�ضعمائة ريال، والثالثة 

ادعاء  واأما  ريال.  األف  وثالثون  �ضتة   )36.000( وقدرها  2007/6/15م  بتاريخ 

بـ2007/7/15م  املوؤرخة  املدعية  خطابات  الأن  له،  �ضحة  فال  والتدلي�ص  التلبي�ص 

واأما  امل�ضتثناة،  املواد  تلك  بوجود  امل�ضبق  علمها  على  يدل  ما  فيها  و2007/11/5م، 
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لل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ص  ل�ضعادة  املوجه  النظر خلطابها  فيدح�ضه  الغنب  ادعاوؤها 

اأكرب  اأحد  ال�ضعودية للكهرباء بتاريخ 2007/11/5م، الذي و�ضفت فيه نف�ضها باأنها 

امل�ضرتين يف مزادات ال�ضركة ال�ضعودية للكهرباء لعام 2007م، واأن م�ضرتياتها بلغت 

)67.764.500( �ضبعة و�ضتني مليونًا و�ضبعمائة واأربعة و�ضتني األفًا وخم�ضمائة ريال، 

ولو افرت�ضنا الغنب الفاح�ص يف البيع؛ فلماذا التزمت املدعية ال�ضمت ومل تقدم طلبًا 

الإلغاء البيع بعد �ضدادها للدفعة الثانية وزيارتها للموقع مبا�ضرة، حيث اإنها مل تتقدم 

للرئي�ص التنفيذي بطلب اإبطال البيع اإال بتاريخ 2007/7/15م اأي بعد م�ضي �ضهر من 

تاريخ الدفعة الثانية، وعليه فاإنه يطلب رد دعوى املدعية. ويف اجلل�ضة املحددة قدم 

وكيل املدعية مذكرة �ضلمت ن�ضخة منها لوكيل املدعى عليها الذي ا�ضتمهل للرد؛ فتم 

حتديد جل�ضة يف يوم االأربعاء املوافق 1430/8/7هـ، وقد اأكد يف مذكرته التي قدمها 

على �ضمول املزاد جلميع املوجودات يف ال�ضاحة، م�ضيفًا اأن هذا ما داأبت عليه املدعى 

عليها يف كل مزاداتها االأخرى التي دخلت فيها موكلته، واأن املدعى عليها قامت ببيع 

بع�ص ما هو موجود يف ال�ضاحة بعد هذا املزاد دون الرجوع ملوكلته، م�ضتندًا للعرف يف 

ذلك التي جرت عليه املدعى عليها يف مزاداتها ال�ضابقة، واأن املعدات مل تف�ضل عن 

بع�ضها البع�ص، با�ضتثناء قطعتني )كرين( من املعدات قامت موكلته ب�ضرائها ودفع 

مت  باأنه  كاملة؛  بال�ضاحة  املوجودة  املعدات  بيع  على  وم�ضتداًل  انفراد،  على  قيمتها 

اأخرى  اأ�ضياء  على  املزايدة  دون  موكلته  على  املزاد  ر�ضو  بعد  اأخرى  ل�ضاحة  االنتقال 

داخل ال�ضاحة نف�ضها، ثم ملاذا مل يتم حتديد الكمية يف دليل امل�ضرتي ليت�ضح للمزايد 



756

وجود اأ�ضياء م�ضتثناة من املزاد، علمًا اأن هناك مواد يف نف�ص ال�ضاحة مف�ضولة ب�ضياج 

حديدي مل تطالب بها موكلته، ثم اإن املدعى عليها �ضبهت املزاد باملناق�ضة بينما هناك 

فرق بينهما فاملزاد يراد به الو�ضول الأعلى �ضعر، واملناق�ضة يراد بها الو�ضول لل�ضعر 

اإنه وبعد علم موكلته  االأقل، واخللل هنا وقع يف املعاينة، ال يف االإيجاب والقبول، ثم 

للمدعى  ثالثة  دفعة  دفعت  اأنها  �ضحيحًا  ولي�ص  مبا�ضرة،  اعرت�ضت  امل�ضتثناة  باملواد 

دفعة  دفعت  اأنها  ال�ضحيح  بل  ريال،  األف  وثالثون  �ضتة   )36.000( مقدارها  عليها 

اأوىل مقدارها )3.000.000( ثالثة ماليني ريال، ب�ضيك عند ر�ضو املزاد، ثم دفعت 

 )3.186.000( منها  ريال،  ماليني  اأربعة   )4.000.000( مقدارها  بنكية  حوالة 

واملتبقي  الظهران،  موقع  ل�ضالح  ريال  األف  وثمانون  و�ضتة  ومائة  ماليني  ثالثة 

يف  امل�ضرتيات  قيمة  من  للمتبقي  �ضدادًا  األفًا،  ع�ضر  واأربعة  ثمامنائة   )814.000(

موقعي الباحة و�ضرورة، لكن اإن كان وكيل املزاد قد �ضوى ودفع عدة دفعات للمدعى 

فيه،  ملوكلته  �ضاأن يخ�ضه هو وال دخل  ملوكلته، فهذا  الرجوع  عليها بطريقته هو دون 

املحاماة  الأتعاب  اإ�ضافة  املدفوع  املبلغ  باإعادة  عليها  املدعى  اإلزام  يطلب  فاإنه  وعليه 

يعادل  مبا  موكلته  وتعوي�ص  املدفوع،  املبلغ  من  باملائة  ع�ضر  خم�ضة   )%15( وقدرها 

)20%( من قيمة املبلغ الذي ال تزال حت�ضبه املدعى عليها. ويف املوعد ح�ضر وكيال 

الطرفني وقدم وكيل املدعى عليها مذكرة مع بع�ص املرفقات؛ �ضلمت ن�ضخة منها لوكيل 

مت  وعليه  للمزاد،  كاماًل  ت�ضجياًل  طلب  كما  اإجابته  لتقدمي  مهلة  طلب  الذي  املدعية 

حتديد جل�ضة يف يوم االأربعاء املوافق 1430/11/2هـ، هذا وقد ت�ضمنت املذكرة اإجابته 
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ا�ضتدالل غري  هو  املوجودات  كامل  يقع على  البيع  اأن  للعرف يف  املدعية  ا�ضتناد  باأن 

البنود  تق�ضيم  من  اال�ضتثناء  على  اأدل  وال  الدليل،  اأعياها  حني  اإليه  جلاأت  مقبول 

املوجودة يف ال�ضاحة اإىل اأرقام من واحد اإىل ع�ضرين، واإال فما الفائدة من التق�ضيم 

اإذا كانت موكلته ترغب ببيع كافة املوجودات يف ال�ضاحة؟ واملبيع �ضكراب يعتمد على 

امل�ضاهدة، ثم اإنه لي�ص �ضحيحًا اأن موكلته باعت �ضيئًا من البنود من واحد اإىل ع�ضرين 

التي ا�ضرتتها املدعية، مع اأن ذلك من حق موكلته لعدم التزام املدعية باإخراج املواد 

اأجرة  بدفع  اأي�ضًا  التزامها  وعدم  املزاد،  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  ال�ضاحة  من 

املكان بعد م�ضي خم�ضة ع�ضر يومًا التي قدرها ثالثمائة ريال عن كل يوم، م�ضيفًا اأنه 

ال م�ضوؤولية على وكيل املزاد عن اأي تلف اأو فقد اأو نق�ص، علمًا اأنه جرى اإمهال املدعية 

ا�ضتالم  تاريخ  واحت�ضابها من  املا�ضية  الفرتة  االأر�ضيات عن  �ضغل  ر�ضوم  �ضداد  عن 

املدعية للخطاب املوؤرخ بـ1429/2/12هـ، ولذلك فاإن موكلته تتم�ضك بحقها باملطالبة 

بر�ضوم االأر�ضيات منذ ذلك التاريخ، وعليه فاإنه يطلب اإلزام املدعية باإخالء �ضاحة 

التي  املحاماة  اأتعاب  وقيمة  االأر�ضيات،  اأجرة  ر�ضوم  ودفع  م�ضتعجلة  ب�ضفة  املزاد 

يقدرها بخم�ضمائة األف ريال. ويف املوعد ح�ضر الطرفان وقدم وكيل املدعية مذكرة 

�ضلمت ن�ضخة منها لوكيل املدعى عليها، الذي طلب مهلة للرد عليها، والذي �ضلم لوكيل 

املدعية ن�ضخة من �ضريط �ضوتي مت ت�ضجيل املزاد عليه، كما �ضلم للدائرة ن�ضخة اأخرى 

املوافق  االثنني  يوم  يف  جل�ضة  حتديد  مت  وعليه  الق�ضية،  الأوراق  �ضمت  منه 

1431/1/18هـ، هذا وقد اأعاد يف مذكرته ما اأ�ضار اإليه يف مذكرات �ضابقة، م�ضيفًا 
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اأن تق�ضيم املواد املوجودة يف املزاد لبنود الهدف منه الرتتيب والفرز للموجودات التي 

يتم اإح�ضارها من جهات خمتلفة، ثم اإن العبارات الواردة يف املزاد حجة على املدعى 

عليها ولي�ضت لها، فهي حاولت جتزئة البنود بعد ر�ضو املزاد على موكلته، وعليه فاإنه 

يطلب ف�ضخ البيع. ويف املوعد ح�ضر الطرفان، واكتفى وكيل املدعى عليها مبا قدمه، ثم 

طلب الطرفان مهلة لوجود م�ضاٍع لل�ضلح بينهما، وعليه مت حتديد جل�ضة يف يوم االثنني 

املوافق 1431/4/6هـ، وفيها ح�ضر الطرفان واأفادا اأنه مل يتم التو�ضل لل�ضلح، وقررا 

1431/7/16هـ،  املوافق  االثنني  يوم  يف  جل�ضة  حتديد  مت  وعليه  �ضبق  مبا  اكتفائهما 

وفيها ح�ضر الطرفان، وب�ضوؤال وكيل املدعى عليها عن ال�ضلح؛ ذكر اأنه ال ميلك حق 

ال�ضلح م�ضيفًا اأن امل�ضت�ضار القانوين لل�ضركة)....(، هو فقط الذي ميلك حق ال�ضلح؛ 

فطلبت منه الدائرة ح�ضوره يف اجلل�ضة القادمة التي حددتها يف يوم ال�ضبت املوافق 

1431/7/28هـ. ويف املوعد ح�ضر وكيال الطرفني، وب�ضوؤال وكيل املدعى عليها الذي 

الرئي�ص  على  لعر�ضه  مهلة  طلب  املطروح؟  ال�ضلح  يف  راأيه  عن  ال�ضلح  حق  ميلك 

املدعية  وكيل  من  الدائرة  فطلبت  ال�ضلح،  على  املدعي  موافقة  اأخذ  بعد  التنفيذي 

املوافق  ال�ضبت  يوم  يف  موعده  وحددت   القادمة،  اجلل�ضة  يف  اأ�ضالة  موكله  ح�ضور 

الذي  عليها  املدعى  وكيل  يح�ضر  ومل  الطرفني  وكيال  ح�ضر  وفيها  1431/8/12هـ. 

بيان  على  اطلع  هل  وب�ضوؤاله  اأ�ضالة/)....(،  املدعي  ح�ضر  كما  ال�ضلح،  حق  ميلك 

باالأ�ضياء املعرو�ضة للبيع واالأ�ضياء غري املعرو�ضة؟ اأجاب باأنه علم عن املزاد فح�ضر 

اأثناءه ومل تكن االأ�ضياء التي ا�ضتثنتها ال�ضركة موؤخرًا حمددة من قبل؛ فدخل يف املزاد 
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ثم تبني له ا�ضتثناء ال�ضركة لبع�ص البنود؛ وب�ضوؤاله هل لديه بينة؟ ذكر اأن احلا�ضرين 

معه الذين دخلوا يف املزاد كان لديهم نف�ص الفهم الذي لديه حيث مل تكن هذه البنود 

امل�ضتثناة حمددة م�ضبقًا، واأ�ضاف اأن ال�ضركة املدعى عليها قامت باأخذ بع�ص ما يف 

�ضيء  هناك  كان  هل  وب�ضوؤاله  للبيع،  لي�ضت  اأنها  وذكرت  البيع  يف  الداخلة  البنود 

م�ضتثنى؟ اأجاب باأنه مل يكن يعلم باأن هناك اأي ا�ضتثناء، فطلبت منه الدائرة حتديد 

اأ�ضماء بع�ص من دخل معه يف املزاد؛ فاأجاب باأنه يتذكر/)....(، و�ضخ�ص اآخر على 

دعت  اإذا  لل�ضهادة  باحل�ضور  الإبالغهم  ا�ضتعداد  على  واأنه  اأنه/)....(،  االأرجح 

باأنه ح�ضر ملوقع املزاد قبل  اأجاب  احلاجة، وب�ضوؤال وكيل املدعية بهذا اخل�ضو�ص؟ 

اأ�ضياء م�ضتثناة مل حتدد  واأنه علم من مدير املواد عن وجود  املوعد املحدد للمزاد، 

حماطة  كانت  باأنها  اأجاب  امل�ضتثناة؟  االأ�ضياء  عن  عليها  املدعى  وكيل  وب�ضوؤال  بعد، 

باأ�ضرطة بال�ضتيكية داخل حميط ال�ضبك الذي ر�ضا مزاده على املدعية، واأن ال�ضخ�ص 

القائم على املزاد ذكر ذلك و�ضمعه احلا�ضرون مبا فيهم املدعي، وبعر�ص ذلك على 

املدعي؛ اأجاب باأنه مل يح�ضر من بداية املزاد، ولكن وبعد ح�ضوره و�ضوؤاله لالأ�ضخا�ص 

احلا�ضرين املوجودين قبله - وهم من يقوم باملزايدة على البنود املعرو�ضة للبيع - 

اأجابوه باأن كل ما هو موجود معرو�ص للبيع، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها؛ 

اأو اجلهات الداخلة يف عملية املزاد،  اأجاب باأن موكلته غري م�ضوؤولة عن االأ�ضخا�ص 

وعما يجيبون به على اأ�ضئلة بع�ضهم البع�ص، واإمنا موكلته م�ضوؤولة عن وكيل املزاد، 

الذي يقوم باحلراج، وما يجيب به، م�ضيفًا اأن ح�ضور املدعي متاأخرًا اإىل �ضاحة املزاد 
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املدعي  اإلزام  طالبًا  موكلته،  م�ضوؤولية  لي�ص  املزاد  وكيل  اأو�ضحه  ملا  �ضماعه  وعدم 

اأجرة  ودفع  قيمتها،  من  املتبقي  املبلغ  موكلته  وت�ضليم  ا�ضرتاها  التي  البنود  با�ضتالم 

اإلزام املدعى عليها بت�ضليمه قيمة  ال�ضاحة فرتة تاأخره، وبعر�ص ذلك املدعي؛ طلب 

التي باعتها املدعى عليها بعد ر�ضو املزاد عليه؛ الأنها داخلة �ضمن  البنود املعرو�ضة 

عدم  ب�ضبب  كان  ا�ضرتاها  التي  للبنود  نقله  عدم  اأن  م�ضيفًا  ا�ضرتاها،  التي  املواد 

ت�ضليمها كاملة من املدعى عليها له، وطالبًا اإلزام املدعى عليها بالتعوي�ص عن حجز 

املبلغ الذي ا�ضتلمته منه وباأتعاب املحاماة، هذا وقد اكتفى الطرفان مبا �ضبق، وعليه 

مت حتديد جل�ضة يف يوم الثالثاء املوافق 1431/8/29هـ. وفيها ح�ضر وكيال الطرفني 

وح�ضر وكيل املدعية دعواه بطلب اإلغاء البيع واإعادة املبلغ الذي دفعه، مع تعوي�ضه عن 

حجز هذا املبلغ وعن اأتعاب املحاماة، م�ضيفًا اأن املبلغ املتبقي فيما لو مت البيع قدره 

مليونان وثمامنائة واأربعة و�ضتون األف ريال، فيما طلب وكيل املدعى عليها رد دعوى 

املدعية واإلزامها بدفع متبقي قيمة املواد التي ا�ضرتتها م�ضيفًا اأن قدر املبلغ املتبقي 

مليونان وت�ضعمائة وواحد وع�ضرون األف ومائة ريال، وطالبًا اإلزام املدعية بنقل املواد 

املبلغ  مقدار  يثبت  ما  تقدمي  املدعية  وكيل  من  الدائرة  طلبت  وقد  هذا  املوقع،  من 

املتبقي، وحددت جل�ضة يف يوم الثالثاء املوافق 1431/11/18هـ. وفيها ح�ضر وكيال 

الطرفني وقررا اأن مقدار املبلغ املتبقي مليونان وت�ضعمائة واثنان وع�ضرون األف ريال، 

املوقع،  من  املواد  ونقل  املتبقي  املبلغ  بدفع  املدعية  اإلزام  عليها  املدعى  وكيل  وطلب 

وكيال  ح�ضر  وفيها  1432/1/28هـ،  املوافق  االثنني  يوم  يف  جل�ضة  حتديد  مت  وعليه 
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الطرفني، ومت تاأجيل اجلل�ضة اإىل يوم الثالثاء املوافق 1432/3/19هـ لعدم اكتمال 

املدعى  وكيل  من  الدائرة  وطلبت  الطرفان  ح�ضر  وفيها  االأ�ضا�ضي.  الدائرة  ت�ضكيل 

عليها ح�ضور ال�ضخ�ص امل�ضوؤول يف املزاد والذي ي�ضتطيع اأداء اليمني على اأن ما تطالب 

به املدعية االآن مل يكن داخاًل يف املزاد اأ�ضاًل، هذا وقد اأبدى وكيل املدعية رغبته يف 

اأن تكون اليمني �ضاملة الأ�ضناف والكميات حتى ما بيع منها بعد املزاد مما تطالب به 

موكلته؛ وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها اأبدى ا�ضتعداده، وعليه مت حتديد هذه 

اجلل�ضة. وفيها ح�ضر وكيال الطرفني/)....(، وكيل املدعية، و/)....(، وكيل املدعى 

عليها، كما ح�ضر معهما/)....(، وب�ضوؤال وكيل املدعية عن دعواه؟ اأجاب باأنه يطلب 

اإعادة املبلغ امل�ضلم من قبل موكلته للمدعى عليها، اأو ت�ضليم كامل ال�ضكراب املوجود يف 

ال�ضاحة، م�ضيفًا اأنه ح�ضر ملوقع املزاد قبل املوعد املحدد له بب�ضعة اأيام و�ضاأل عن 

الكميات والنوعيات املعرو�ضة للبيع؟ فذكروا له اأنها مل حتدد بعد، ثم ح�ضر موكله 

قبل  موكله  وب�ضوؤاله هل ح�ضر  عليه،  ر�ضت  التي  باملزايدة  ودخل  املزاد،  بداأ  اأن  بعد 

اأم بعد البدء فيه؟ اأجاب باأنه ح�ضر بعد البدء يف املزاد، هذا وقد  البدء يف املزاد، 

املدعية  من  املقدمة  املذكرة   - املزاد  عن  امل�ضوؤول  على/)....(-  الدائرة  عر�ضت 

املوؤرخة بـ1429/12/18هـ ومرفقاتها التي من �ضمنها بيان حددت فيه املدعى عليها 

)�ضح(،  بعالمة  عليها  التاأ�ضري  مت  حيث  املزاد  هذا  يف  املدعية  على  املباعة  املواد 

املزاد  يف  الداخلة  االأ�ضياء  هي  هذه  اأن  على  ال�ضهادة  الأداء  م�ضتعد  هو  هل  وب�ضوؤاله 

فقط؟ اأبدى ا�ضتعداده الأداء ال�ضهادة على ذلك، وبعد تذكريه باهلل؛ قال: اأ�ضهد باهلل 
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الكميات  اأن  واأ�ضاف  الدعوى فقط،  املزاد حمل  الداخلة يف  املواد  اأن هذه هي  على 

اأن  واالأ�ضناف كانت حمدودة باأ�ضرطة ومت االإعالن عنها قبل البدء باملزاد؛ م�ضيفًا 

امل�ضوؤولني عن املزاد اأو�ضحوا للمدعي االأ�ضناف والكميات الداخلة فيه واملحددة يف 

دليل امل�ضرتي من رقم واحد اإىل رقم ع�ضرين يف حينها، وبعر�ص ما �ضبق على وكيل 

املدعية وباطالعه على املذكرة ومرفقاتها؛ اكتفى مبا �ضبق، وبعر�ص ذلك على وكيل 

 - املواد  قيمة  من  املتبقي  بت�ضليم  املدعية  اإلزام  يطلب  باأنه  اأجاب  عليها؛  املدعى 

ريال،  األف  وع�ضرون  واثنان  وت�ضعمائة  مليونان   )2.922.000( وقدره   - ال�ضكراب 

واإلزامها بت�ضلم الب�ضاعة التي تقر بها موكلته، واكتفى بذلك، وعليه رفعت اجلل�ضة. 

وبعد �ضماع الدعوى واالإجابة وبعد االطالع على اأوراق الق�ضية وم�ضتنداتها، وحيث اإن 

وكيل املدعية يهدف من اإقامة هذه الدعوى اإىل اإلزام املدعى عليها باأن تعيد ملوكلته 

املبلغ الذي ا�ضتلمته كمقدم لقيمة �ضكراب ا�ضرتته من املدعى عليها، اإ�ضافة لتعوي�ص 

موكلته عن حجز هذا املبلغ، وعن اأتعاب املحاماة، اأو اإلزامها باأن ت�ضلم ملوكلته كامل 

ال�ضكراب املوجود يف ال�ضاحة التي جرى فيها املزاد؛ لذا فاإن ذلك يعد من االأعمال 

فيها  والف�ضل  عنها  النا�ضئة  املنازعات  بنظر  املظامل  ديوان  يخت�ص  التي  التجارية 

مبوجب قرار جمل�ص الوزراء رقم )261( وتاريخ 1423/11/17هـ، كما تخت�ص هذه 

الدائرة بنظر الدعوى والف�ضل فيها ح�ضبما تن�ص عليه قرارات وتعاميم معايل رئي�ص 
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اإن  املو�ضوع؛ فحيث  اأما عن  واملكاين.  النوعي  الدوائر  املنظمة االخت�ضا�ص  الديوان 

دعوى املدعية ت�ضتند يف طلبها اإلغاء هذه ال�ضفقة، اإىل اأن املدعى عليها و�ضعت لوحات 

وعالمات ت�ضتثني بع�ص املواد املباعة يف وقت الحق بعد اأن ر�ضى املزاد على موكلته، 

وحيث مل تقدم املدعية ما يثبت دعواها من اأن و�ضع هذه اللوحات جاء يف وقت الحق 

لعملية املزايدة، بل ومل تقدم ما يثبت دخول كامل املواد املوجودة يف ال�ضاحة باملزاد 

املوافق  ال�ضبت  يوم  يف  وكيلها  من  املقدمة  املذكرة  يف  واأقرت  بل  عليها،  ر�ضى  الذي 

1430/1/20هـ، باأن دليل امل�ضرتي يعول على الروؤية وال يحدد ثمنًا وال نوعًا وال حجمًا 

وال وزنًا وال طواًل واإمنا ي�ضف القطع واالأدوات اخلا�ضعة للمزاد، وباأنه وقر - اأي دون 

املواد  يقع على كافة  املزاد  اأن  املزايدة  اأثناء  اأ�ضالة  املدعي  �ضماع ذلك - يف خاطر 

اإال  املزاد  اإىل �ضاحة  باأنه مل يح�ضر  اأ�ضالة  اأقر املدعي  ال�ضاحة، وحيث  املوجودة يف 

بعد اأن بداأ املزاد، م�ضيفًا اأنه وجه ال�ضوؤال للمزايدين احلا�ضرين املناف�ضني له على 

�ضراء ال�ضكراب، على �ضمول املزايدة لكامل ال�ضكراب املوجود يف ال�ضاحة من عدمه؟ 

فاأجابوه باأن املزاد �ضامل جلميع ما هو موجود يف ال�ضاحة، وحيث اإن ح�ضوره املتاأخر 

فوت عليه �ضماع ما كان قبله، فاإنه ال حجة له على املدعى عليها يف عدم اإعادة وكيل 

املزاد ذكر ما ذكره م�ضبقًا من موا�ضفات اأو حدود وكميات املواد املباعة، بل وال حجة 

له فيما اأجابه عليه املناف�ضون له من اأن املزاد �ضامل جلميع ما هو معرو�ص بال�ضاحة، 

وحيث اأقر املدعي باأن توقيعه على املعاينة والر�ضا �ضحيح ال يخالف عليه اأحدًا مدعيًا 

اأن توقيعه كان على جمرد اإي�ضال موؤقت �ضادر من متعهد املزاد الإثبات دفعه جزءًا 
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به  الإثبات ما تدعي  املدعية  به  الدائرة ال ترى كفاية ما جاءت  فاإن  املبيع؛  من ثمن 

من �ضمول املزاد جلميع ما هو معرو�ص بال�ضاحة. وحيث اأدى ال�ضخ�ص امل�ضوؤول عن 

املزاد اليمني على عدم �ضمول املزاد ملا تدعي به املدعية، وحيث اتفق الطرفان على اأن 

املبلغ املتبقي يف ذمة املدعية من قيمة املزاد قدره )2.922.000( مليونان وت�ضعمائة 

األف ريال؛ وحيث ح�ضر وكيل املدعى عليها دعواه يف هذه اجلل�ضة  واثنان وع�ضرون 

بطلبه اإلزام املدعية ب�ضداد املبلغ املتبقي يف ذمتها، وا�ضتالم املواد التي تقر موكلته 

واإلزامها  املدعية  طلبات  رف�ص  اإىل  تنتهي  الدائرة  فاإن  املدعية؛  على  باعتها  باأنها 

باإمتام ال�ضفقة، وذلك ب�ضداد املبلغ املتبقي، وا�ضتالم املواد التي تقرها عليها املدعى 

عليها. 

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: اأواًل: رف�س طلبات املدعية/موؤ�ض�ضة )....(للتجارة، 

ثانياً: اإلزام املدعية باإمتام �ضفقة املزايدة حمل الدعوى، وذلك باأن تدفع للمدعى 

األف  عليها/)...(؛ مبلغاً قدره )2.922.000( مليونان وت�ضعمائة واثنان وع�ضرون 

التوفيق،  باالأ�ضباب.وباهلل  مو�ضح  هو  كما  وذلك  املباعة.  املواد  ت�ضتلم  واأن  ريال، 

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 االبتدائية 5/1819/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 235/د/جت/21 لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 1071/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 299/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/12/1هـ

عقد بيع - اإقرار - حجية االإقرار -ال�ضروط يف العقد.

امل�ضرتاه  ال�ضبع  ال�ضيارات  املتبقي من قيمة  اإلزام املدعى عليه بدفع  مطالبة املدعي 

ودفع املتبقي من قيمة ال�ضيارات اخلم�ص املوؤجرة - اإقرار املدعى عليه باإجمايل املبلغ 

حمل املطالبة الذي ميثل املتبقي من عقود ال�ضيارات - االإقرار حجة بذاته على املقر 

يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  ذلك:  اأثر   - عليه  به  املقر  احلق  ثبوت  يف  اأثره  يظهر 

للمدعي املبلغ الذي اأقر به.

عقد ـ تكييف العقد ـ �ضورية العقد ـ �ضلطة املحكمة يف تكييف العقد ـ 

يوف  ومل  عقودها  انتهت  �ضيارات  ثالث  باإعادة  عليه  املدعى  اإلزام  املدعي  مطالبة 

موؤجرة-  ولي�ضت  له  مباعة  ال�ضيارات  باأن  عليه  املدعى  دفع   - بقيمتها  عليه  املدعى 

عليه(  )املدعى  امل�ضتاأجر  يتحمل  اأن  على  الطرفني  بني  املربم  العقد  يف  الن�ص 

م�ضاريف ال�ضيانة طول مدة التاأجري وحتى ينتهي �ضداد اأق�ضاط التاأجري - خمالفة 

هذا ال�ضرط ملقت�ضى عقد االإجارة الأن بقاء املنفعة واجب على املوؤجر وال يتحقق اإال 

�ضورية  اأثره:   - املنفعة  مقابل  يكون  االأجرة  ا�ضتحقاق  الأن  و�ضيانتها  العني  ب�ضالمة 

عقد االإيجار واأنه يف حقيقته عقد بيع - الن�ص يف العقد على اأنه "ال يحق للم�ضتاأجر 
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)املدعى عليه( الت�ضرف بال�ضيارة باأي وجه من اأوجه الت�ضرفات كالبيع اأو الرهن اأو 

غري ذلك ويقر باأن ال�ضيارة ملكًا ملوؤ�ض�ضة ).....( )املدعي(" - ثبوت ت�ضرف املدعى 

عليه يف ال�ضيارات بعلم املدعي - اأثره: �ضورية العقد واأنه يف حقيقته بيع ولي�ص اإيجار 

اإعادة ال�ضيارات ورف�ص طلب  اإلزام املدعى عليه  - موؤدى ذلك: رف�ص طلب املدعي 

حتميل املدعى عليه اإيجار اإ�ضايف. 

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة االإدارية مبنطقة املدينة املنورة 

وكيل املدعي بالئحة ادعاء يخت�ضم فيها املدعى عليه قيدت ق�ضية بالرقم امل�ضار اإليه 

اأعاله واأحيلت اإىل هذه الدائرة ومت حتديد جل�ضة يوم االثنني املوافق 1431/2/10هـ 

موعدًا لنظرها، ويف هذه اجلل�ضة ح�ضر وكيل املدعي )....(كما ح�ضر وكيل املدعى 

الدائرة  عليه )....(واملثبت يف ال�ضبط هويتهما و�ضفتهما، ويف هذه اجلل�ضة �ضاألت 

اأربع  يبيعه  اأن  على  عليه  املدعى  مع  تعاقد  موكلي  اإن  فقال  دعواه  عن  املدعي  وكيل 

بقيمته حتى  يوف  وتبقى جزءًا حااًل مل  املبالغ  �ضدد جزءًا من  موؤجل  بثمن  �ضيارات 

تاريخ 1430/10/25هـ بلغ مبلغًا وقدره )192.490( مائة واثنان وت�ضعون األفًا واأربع 

يوف  ومل  �ضيارات  �ضت  موكلي  من  ا�ضتاأجر  عليه  املدعى  اأن  كما  ريااًل  وت�ضعون  مائة 

�ضيارات  االإيجارية خلم�ص  القيمة  املتبقي من  االإيجارية ومقدار  القيمة  ملوكلي كامل 

منها ومل يعد املدعى عليه ال�ضيارات اخلم�ص املوؤجرة ونطالب باحت�ضاب اأجرة اإ�ضافية 
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مائة  اأربع  االإ�ضافية )493.081(  االأجرة  قيمة  واإجمايل  بال�ضيارات  االنتفاع  مقابل 

وثالثة وت�ضعون األفًا وواحد وثمانون ريااًل حتى تاريخ 1430/10/25هـ - واإجمايل ما 

يطالب به موكلي مبلغًا وقدره )983.171( ت�ضع مائة وثالثة وثمانون األفًا ومائة وواحد 

و�ضبعون ريااًل حتى تاريخ 1430/10/25هـ وبعر�ص ما ذكره وكيل املدعي على وكيل 

املدعى عليه قال اأطلب تزويدي ب�ضور العقود املربمة بني موكلي وبني املدعي ليت�ضنى 

بتزويده  اأنا م�ضتعد  املدعي قال  املدعي وبعر�ص ذلك على وكيل  الرد على دعوى  يل 

ب�ضور من العقود بعد هذه اجلل�ضة، ثم �ضاألت الدائرة وكيل املدعي عن عقود ال�ضيارات 

الع�ضر اخلا�ضة بهذه الق�ضية هل �ضبق واأن قدمت يف الق�ضية ال�ضابقة بني طريف النزاع 

واملحالة اإىل املحا�ضب القانوين )....( فقرر اأنه يطلب الرجوع اإىل موكله لال�ضتي�ضاح 

املوافق  االأحد  يوم  جل�ضة  ويف  القادمة،  اجلل�ضة  يف  اإفادتي  وتقدمي  ذلك  عن 

اأنه  فقرر  اأجله  من  املهلة  طلب  عما  املدعي  وكيل  الدائرة  �ضاألت  1431/3/14هـ 

ا�ضتو�ضح من موكله واأنه اأفاده باأنه مل يقم بتقدمي هذه العقود يف الق�ضية ال�ضابقة بني 

اأموالهما  يف  م�ضتقل  نزاع  هي  واإمنا  الق�ضية  بتلك  لها  عالقة  ال  واأنها  النزاع  طريف 

اخلا�ضة ولي�ص هناك �ضلة لها بق�ضية ال�ضراكة القائمة بينهما ثم �ضاألته الدائرة عن 

حقيقة العقود بني الطرفني هل اأبرمت ب�ضفة املدعى عليه ال�ضخ�ضية اأم بغري ذلك 

املهلة  يطلب  باأنه  فاأجاب  اإىل ذلك  ي�ضري  ورد جمردًا عما  العقود  ا�ضمه يف  اإن  حيث 

الدائرة وكيل املدعى عليه عن جوابه على دعوى  النقطة، ثم �ضاألت  للتاأكد من هذه 

اخلمي�ص  يوم  �ضوى  العقود  �ضور  ي�ضلمنا  مل  املدعي  وكيل  باأن  فاأجاب:  املدعي 
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ودرا�ضتها  العقود  بحث  من  متكننا  عدم  يف  ت�ضبب  ذلك  يف  وتاأخره  1431/3/11هـ 

ب�ضكل كاف ل�ضيق الوقت كما اأن العقود التي قدمها تت�ضمن بيع �ضبع �ضيارات بالتق�ضيط 

وهو يدعي باأربع فنطلب حتديد ال�ضيارات املباعة وعقودها حتديدًا دقيقًا وقدم مذكرة 

مكونة من �ضفحة واحدة �ضمنها جوابه االآنف، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعي قال: 

اإين اأطلب املهلة لتحديد ال�ضيارات املباعة وعقودها يف بيان مف�ضل ثم اأفهمته الدائرة 

باأنه عليه التاأكد مرة اأخرى من عالقة هذه العقود بالق�ضية ال�ضابقة واأنه يف حال تبني 

اأنها مرتبطة بها فاإن الدائرة �ضتتخذ ب�ضاأنه االإجراء الالزم و�ضتحمله امل�ضوؤولية عن 

ذلك فا�ضتعد بذلك، ويف جل�ضة يوم االأحد املوافق 1431/4/19هـ تبني عدم ح�ضور 

املدعى عليه اأو من ينوب عنه رغم علم وكيله مبوعد هذه اجلل�ضة كما يت�ضح ذلك من 

حم�ضر اجلل�ضة ال�ضابقة، وت�ضري الدائرة اإىل اأن وكيل املدعي قدم بعد اجلل�ضة ال�ضابقة 

اأرفق معها جدواًل، ويف هذه اجلل�ضة �ضاألته الدائرة عن  مذكرة مكونة من �ضفحتني 

هذه  واأن  عليه  املدعى  �ضد  موكله  لدعوى  تو�ضيحية  مذكرة  اأنها  فقرر  املذكرة  هذه 

من  اأو  عليه  املدعى  ح�ضور  لعدم  ونظرًا  �ضبطها،  �ضبق  التي  لدعواه  معدلة  املذكرة 

املوافق  ال�ضبت  يوم  جل�ضة  اإىل  الدعوى  نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت  عنه  ينوب 

1431/4/25هـ، وفيها قدم وكيل املدعى عليه مذكرة ذكر اأنها متثل رد موكله على 

منها  ن�ضخة  ا�ضتلم  اأن  �ضبق  والتي  1431/3/16هـ  يف  املوؤرخة  املدعي  وكيل  مذكرة 

وانتهى فيها اإىل اأنه بالن�ضبة لل�ضيارات ال�ضبع التي يطالب املدعي بقيمتها فاإن موكلي 

لهذه  ينعقد االخت�ضا�ص  وبالتايل فال  ال�ضخ�ضي  ال�ضيارات لال�ضتعمال  ا�ضرتى هذه 
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املحكمة بنظر النزاع حولها اأما بقية ال�ضيارات فاإنها ا�ضرتيت بنظام التاأجري املنتهي 

املقدمة  االإيجار  وعقود  ال�ضيارات،  لتاأجري  و)...(   )...( �ضركة  ل�ضالح  بالتمليك 

ولي�ضت عقود  بيع  اأنها عقود  واحلقيقة  �ضورية  فهي عقود  ال�ضيارات  بخ�ضو�ص هذه 

تاأجري وقد �ضدد موكلي كامل قيمة هذه ال�ضيارات ما عدا �ضيارتني منهما  تبقى للمدعي 

من قيمتهما �ضتة اآالف واأربع مائة ريااًل، وب�ضوؤال وكيل املدعي اجلواب على ما ت�ضمنته 

املدعي  وكيل  قدم  1431/5/18هـ  املوافق  االأحد  يوم  جل�ضة  ويف  لذلك،  مهلة  طلب 

املقدمة يف اجلل�ضة  عليه  املدعى  وكيل  موكله على مذكرة  رد  اأنها متثل  ذكر  مذكرة 

ال�ضابقة، وب�ضوؤال وكيل املدعى عليه اجلواب عليها طلب مهلة لذلك، ويف جل�ضة يوم 

الثالثاء املوافق 1431/6/18هـ ح�ضر وكيل وكيل املدعى عليه )....( وقدم مذكرة 

ذكر اأنها متثل رده على مذكرة وكيل املدعي املقدمة يف اجلل�ضة ال�ضابقة وب�ضوؤال وكيل 

املدعي اجلواب طلب مهلة لذلك، ويف جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 1431/6/25هـ قدم 

وكيل املدعي مذكرة وب�ضوؤال وكيل املدعى عليه اجلواب طلب اإمهاله اإىل جل�ضة قادمة 

ليتمكن من الرد عليها، ويف جل�ضة يوم االأحد املوافق 1431/7/29هـ قدم وكيل وكيل 

املدعى عليه مذكرة وب�ضوؤال وكيل املدعي اجلواب قال اإنه لي�ص فيها اأي جديد ي�ضتوجب 

فاإن املحا�ضب  املذكرة  الرابعة من هذه  الفقرة  الرد وما ذكره وكيل املدعى عليه يف 

القانوين لي�ص جهة خمولة لتكييف العقود، ثم ا�ضتو�ضحت الدائرة من وكيل املدعي 

عما اأورده يف مذكرته املقدمة يف جل�ضة يوم االأحد املوافق 1431/5/18هـ فيما يتعلق 

اأن املدعى عليه قام بتاأجريها على �ضخ�ص  بال�ضيارة من نوع الند كروزر حيث ذكر 
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يدعى )....(واأن املدعى عليه مدد قيمتها مبوجب ال�ضيك رقم )302( بينما يو�ضح 

اأنواع  من  نوع  باأي  القيام  للم�ضتاأجر  يحق  ال  اأنه  اخلام�ضة  الفقرة  يف  التاأجري  عقد 

الت�ضرف والبيع والرهن والتنازل واالإعارة وغريها اأي اأن االإيجار كان لغر�ص �ضخ�ضي 

فما تقول يف ذلك؟ فطلب مهلة للرجوع ملوكله، ثم ا�ضتو�ضحت الدائرة من وكيل وكيل 

لال�ضتعمال  �ضراوؤها  مت  هل  املدعي  من  امل�ضرتاه  ال�ضبع  ال�ضيارات  عن  عليه  املدعى 

ال�ضخ�ضي فهل ما زالت موجودة  واإذا كانت لال�ضتعمال  بيعها  اأم الإعادة  ال�ضخ�ضي 

لدى موكلك اإىل االآن اأم ال؟ فطلب مهلة للرجوع ملوكله، ثم �ضاألت الدائرة وكيل املدعي 

امل�ضتاأجر بدفع دفعة  املوؤرخني يف 8 و1427/5/9هـ حيث ت�ضمنا قيام  العقدين  عن 

مقدمة والباقي على اأق�ضاط �ضهرية وت�ضمن اأي�ضًا وجود كمبياالت بالقيمة ومل جتر 

العادة يف عقود االإيجار اأن تتم بهذه ال�ضورة فما تقول يف ذلك؟ فطلب مهلة للرجوع 

ملوكله، ويف جل�ضة يوم االثنني املوافق 1431/8/7هـ قدم طرفا النزاع مذكرتني وذكرا 

اأنهما متثالن اجلواب على ا�ضتف�ضارات الدائرة املوجهة اإليهما يف اجلل�ضة ال�ضابقة، 

وبعد اطالع الدائرة على مذكرة وكيل املدعي ات�ضح اأنه مل يجب على ما يتعلق بوجود 

ي�ضيف  اأن  املدعي  وكيل  فطلب  اأق�ضاط  على  والباقي  التاأجري  عقد  يف  مقدمة  دفعة 

مكنته  ثم  اجلل�ضة  هذه  يف  املقدمة  مذكرته  يف  اجلزئية  بهذه  يتعلق  ما  على  جوابه 

الدائرة من اإ�ضافة ذلك يف مذكرته وب�ضوؤال طريف النزاع عن جوابهما عما ا�ضتلماه 

يف هذه اجلل�ضة قررا اأنهما ال جواب لديهما، ثم �ضاألت الدائرة وكيل املدعى عليه عن 

موكلك  على  املدعي  باعها  �ضيارات  �ضبع  بقيمة  املتعلقة  املدعي  مطالبة  على  جوابه 



771

واملو�ضحة تفا�ضيلها يف مذكرته املوؤرخة يف 1431/3/16هـ فطلب مهلة لذلك، ويف 

اأنها  وذكر  مذكرة  عليه  املدعى  وكيل  قدم  1431/9/6هـ  املوافق  االثنني  يوم  جل�ضة 

متثل جواب موكله على مطالبة املدعي بقيمة �ضبع �ضيارات التي اأوردها وكيل املدعي 

هذه  قيمة  من  املتبقي  اأن  اإىل  فيها  انتهى  1431/3/16هـ  يف  املوؤرخة  مذكرته  يف 

األفًا ومائتان  اأربع مائة وثالثة ع�ضر  ال�ضيارات ال�ضبع بلغ مبلغًا وقدره )413.260( 

و�ضتون ريااًل اإ�ضافة اإىل اأن املتبقي من قيمة اخلم�ص �ضيارات االأخرى بلغ مبلغًا وقدره 

اإجمايل املبلغني مبلغًا وقدره  اآالف واأربع مائة ريال ليكون  )106.400( مائة و�ضتة 

وكيل  وب�ضوؤال  ريااًل،  و�ضتون  مائة  و�ضت  األفًا  ع�ضر  وت�ضعة  مائة  خم�ص   )519.660(

املدعي عن جوابه على هذه املذكرة طلب مهلة لذلك، ويف جل�ضة يوم االأحد املوافق 

مذكرة  على  موكله  رد  متثل  اأنها  وذكر  مذكرة  املدعي  وكيل  قدم  1431/10/24هـ 

املدعى عليه املقدمة يف اجلل�ضة ال�ضابقة انتهى فيها اإىل طلبه اإعادة ال�ضيارات التي 

ا�ضتاأجرها املدعى عليه والتي اأو�ضحها تف�ضياًل مبذكرته املوؤرخة يف 1431/3/16هـ، 

اإلزام  �ضيو�ضحها الحقًا، كما طلب  والتي  التاأجري  االإ�ضافية عن  االأجرة  واأي�ضًا دفع 

املدعى عليه مبا اأقر به وكيله من مبالغ يف اجلل�ضة ال�ضابقة، وب�ضوؤال وكيل وكيل املدعى 

عليه اجلواب طلب مهلة لذلك، ويف جل�ضة هذا اليوم قدم وكيل املدعي مذكرة ذكر 

اأنها تو�ضيح لالأجرة االإ�ضافية التي وعد بتقدميها يف اجلل�ضة ال�ضابقة، وب�ضوؤال وكيل 

وكيل املدعى عليه اجلواب قال ما ذكره وكيل املدعي غري �ضحيح والعقود املربمة مع 

املدعي عقود بيع بالتق�ضيط وال ي�ضتحق املدعي اأية اأجرة عن هذه ال�ضيارات كما قدم 
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وكيل وكيل املدعى عليه مذكرة وذكر اأنها متثل رد موكله على مذكرة املدعي املقدمة 

يف اجلل�ضة ال�ضابقة وب�ضوؤال وكيل املدعي اجلواب عليها قال ال جديد فيها ي�ضتوجب 

الرد ثم �ضاألت الدائرة طريف النزاع عن طلباتها اخلتامية يف هذه الق�ضية فقرر وكيل 

يوم  وكيله يف جل�ضة  به  اأقر  الذي  باملبلغ  املدعى عليه  اإلزام  اأن موكله يطلب  املدعي 

االثنني املوفق 1431/9/6هـ اإ�ضافة اإىل القيمة االإيجارية التي اأو�ضحها يف مذكرته 

موكله  طلبات  اأن  فقرر  عليه  املدعى  وكيل  وكيل  اأما  اليوم،  هذا  جل�ضة  يف  املقدمة 

اخلتامية تنح�ضر يف الطلبات املو�ضحات يف مذكرته املقدمة يف جل�ضة هذا اليوم ثم 

قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �ضبق واأن قدماه ولي�ص لديهما ما يودان اإ�ضافته؛ وبناًء 

عليه حكمت الدائرة يف الق�ضية ملا يلي من االأ�ضباب. 

ملا كان املدعي وكالة يهدف من دعواه انتهاًء اإىل اإلزام املدعى عليه باأن يدفع ملوكله 

ريااًل  و�ضتون  مائة  و�ضت  األفًا  ع�ضر  وت�ضعة  مائة  خم�ص   )519.660( قدره  مبلغًا 

مبلغ  منه  1431/9/6هـ،  يف  املقدمة  مذكرته  يف  عليه  املدعى  وكيل  به  اأقر  ما  وفق 

)413.260( اأربع مائة وثالثة ع�ضر األفًا ومائتان و�ضتون ريااًل ميثل املتبقي من قيمة 

ريال  مائة  واأربعة  اآالف  و�ضتة  مائة   )106.400( ومبلغ  امل�ضرتاة،  ال�ضبع  ال�ضيارات 

ثالث  اإعادة  اأي�ضًا  يطلب  كما  املوؤجرة،  اخلم�ص  ال�ضيارات  اأق�ضاط  من  املتبقي  ميثل 

 )488.410( ملبلغ  اإ�ضافة  بقيمتها،  عليه  املدعى  يوف  ومل  عقودها  انتهت  �ضيارات 
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لهذه  اإ�ضافية  اأجرة  واأربع مائة وع�ضرة رياالت ميثل  األفًا  وثمانني  وثمانية  اأربع مائة 

ال�ضيارات التي مل يقم املدعى عليها باإعادتها ملوكله بعد انتهاء فرتة العقد، وملا كان 

وكيل املدعى عليه قد اأقر يف مذكرته املوؤرخة يف 1431/9/6هـ مببلغ )519.660( 

خم�ص مائة وت�ضعة ع�ضر األفًا و�ضت مائة و�ضتني ريااًل ميثل اإجمايل املتبقي من عقود 

ال�ضيارات، وملا كان االإقرار معترب �ضرعًا وهو حجة بذاته على املقر يظهر اأثره يف ثبوت 

احلق املقر به عليه وال يحتاج اإىل دليل اآخر يوؤيده يف اإظهار احلق، وحيث اإنه يجب 

احلكم باالإقرار كما قال عليه ال�ضالة وال�ضالم: ))واغد يا اأني�ص اإىل امراأة هذا فاإن 

اعرتفت فارجمها((، فاإن الدائرة تنتهي اإىل ثبوت هذا املبلغ يف ذمة املدعى عليه، وملا 

كان املدعي وكالة يطلب اإعادة ال�ضيارات التي انتهت عقودها ومل يوف املدعى عليها 

بقيمتها وهي �ضيارة من نوع تويوتا الند كروزر GXR2006 و�ضيارتني من نوع كامري 

اأربع  اإ�ضافية قدرها مببلغ )488.410(  اأجرة  اإعادتها  موديل 2006 كما يطلب من 

مائة وثمانية وثمانني األفًا واأربع مائة وع�ضرة رياالت وا�ضتند على العقود املربمة بني 

موكله واملدعى عليه واملرفق �ضورة منها يف ملف الق�ضية، وملا كان املدعى عليه وكالة 

للدائرة  ا�ضتبان  وحيث  موؤجرة،  ولي�ضت  موكله  على  مباعة  ال�ضيارات  هذه  باأن  يدفع 

بعد اطالعها على هذه العقود اأنها عقود �ضورية واأنها يف حقيقتها عقود بيع ال عقود 

تاأجري ملا يلي من القرائن: اأواًل: ورد يف املادة ال�ضاد�ضة من عقود ال�ضيارات ون�ضها: 

ال�ضيانة  م�ضاريف  كامل   - عليه  املدعى  اأي   - امل�ضتاأجر  الثاين  الطرف  )يتحمل 

ال�ضرط يخالف  التاأجري...اإلخ( وهذا  اأق�ضاط  التاأجري وحتى ينتهي �ضداد  طول مدة 
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مقت�ضى عقد االإجارة؛ الأن بقاء املنفعة واجب على املوؤجر وال يتحقق اإال ب�ضالمة العني 

على  يوؤكد  مما  وهذا  املنفعة،  مقابل  هي  التي  االأجرة   ال�ضتحقاقه  وذلك  و�ضيانتها 

�ضورية العقود.  ثانيًا: ورد يف املادة اخلام�ضة من العقود ون�ضها: )ال يحق للم�ضتاأجر 

اأو  كالبيع  الت�ضرفات  اأوجه  من  وجه  باأي  بال�ضيارة  الت�ضرف   - عليه  املدعى  اأي   -

ال�ضيارة ملكًا  باأن  اأو غري ذلك ويقر امل�ضتاأجر  اأو االإعارة  التنازل  اأو  الهبة  اأو  الرهن 

ال�ضيارات  بالت�ضرف يف هذه  الثابت قيام املدعى عليه  ملوؤ�ض�ضة )....(...اإلخ( ومن 

اأ�ضار وكيل املدعي يف مذكرته املوؤرخة يف 1431/5/17هـ  بعلم املدعي ال �ضيما وقد 

دفع  قد  عليه  املدعى  باأن  به  ادعى  ما  "اأما  قال:  حيث  ذلك  اإىل  الثامنة  الفقرة  يف 

جزءًا من هذا املبلغ قدره )100.000( مائة األف ريال مبوجب �ضند االإيداع ذي الرقم 

)347( وتاريخ 1428/11/8هـ فهذا غري �ضحيح فاملدعى عليه قد اأبلغ موكلي وحرر 

�ضرحًا على �ضند االإيداع باأن هذا املبلغ �ضداد عن )....(وهذا ال�ضخ�ص كما هو معلوم 

لدى طريف الدعوى قد ا�ضتاأجر ال�ضيارة الند كروزر..."، هذا وقد اأظهرت ك�ضوفات 

احل�ضاب ال�ضادرة من موؤ�ض�ضة املدعي - املرفقة مع مذكرة وكيل املدعى عليه املقدمة 

يف جل�ضة 1431/4/25هـ - اإ�ضارة اإىل ا�ضم م�ضتاأجر ال�ضيارة باالإ�ضافة للمدعى عليه 

كما هو مبني بخ�ضو�ص ال�ضيارة من نوع ني�ضان غمارتني 2006 )....(و�ضيارة من نوع 

هايلوك�ص 2004 )....(وهذا مما يوؤكد على �ضورية العقود اأي�ضًا. ثالثًا: ما ذكره وكيل 

ثالثًا حيث قال )العقد كما  الفقرة  املوؤرخة يف 1431/8/7هـ يف  املدعي يف مذكرته 

اأ�ضلفنا حمرر من قبل املدعي ومل ي�ضلم موكلي اأية كمبياالت ويت�ضح من العقد وجود 
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اأن العقد ال  اأخطاء متكررة مل تق�ضد يف العقد كذكر ال�ضركة يف العقد بالرغم من 

عالقة له بعقود ال�ضركة وذكر الكمبياالت( ومن هنا يظهر جليًا مدى �ضورية العقود، 

وحيث االأمر ما ذكر فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�ص طلب وكيل املدعي بخ�ضو�ص اإعادة 

ال�ضيارات وحتميل املدعى عليه اأجرة اإ�ضافية ال �ضيما واأن العربة بالعقود باملقا�ضد 

واملعاين ال باالألفاظ واملباين وقد بني �ضيح االإ�ضالم ابن تيمية رحمه اهلل يف القواعد 

النورانية اأن العقود ت�ضح بكل ما دل على مق�ضودها من قول اأو فعل. 

لذلك حكمت الدائرة باإلزام )....(�ضجل مدين رقم )....( باأن يدفع )....(�ضجل 

و�ضتمائة  األف  ع�ضر  وت�ضعة  خم�ضمائة   )519660( وقدره  )....(مبلغاً  رقم  مدين 

و�ضتون ريااًل؛ 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 االبتدائية 3/1657/ق لعام 1431هـ 
رقم احلكم االبتدائي 49/د/جت/10 لعام 1432هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 4305/ق لعام 1432هـ 
رقم حكم اال�ضتئناف 940/اإ�س/12 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/12/23هـ 

الذمة  ا�ضتقالل   - التعامل  اإنكار  عدم  جمركية-  �ضراء-بطاقة  -طلب  بيع  عقد 

املالية لل�ضركة -

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة ال�ضيارة التي ا�ضرتتها منها ومل 

ت�ضدد ثمنها - تقدمي املدعية طلب �ضراء ال�ضيارة ال�ضادر من املدعى عليها والبطاقة 

اجلمركية لها وخطاب املدعى عليها الإدارة املرور ب�ضراء ال�ضيارة من املدعية - عدم 

�ضحة دفع املدعى عليها باأن لها مديونية لدى املدعية تفوق قيمة املطالبة ناجتة عن 

اتفاقية بيع اإطارات الأحد ال�ضركاء بال�ضركة املدعية الأن الذمة املالية لل�ضركة تختلف 

وقت  من  ال�ضركة  تعترب  املحا�ضة  �ضركة  عدا  وفيما  فيها  لل�ضركاء  املالية  الذمة  عن 

تاأ�ضي�ضها �ضخ�ضًا اعتباريًا له ذمة مالية م�ضتقلة عن ذمم ال�ضركاء املكونني والعاملني 

فيها ما مل يكن تعامل ال�ضريك ب�ضفته وكياًل اأو مفو�ضًا من ال�ضركة وهو ما مل يتم 

تقدمي البينة عليه - موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليها باملبلغ مو�ضوع الدعوى. 

املادة )443( من نظام املحكمة التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )32( بتاريخ 

1350/1/15هـ.



777

اإىل  تقدم  حيث  احلكم،  هذا  الإ�ضدار  الالزم  بالقدر  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�ضل 

املدعى  فيها  يخت�ضم  املدعية/)....(بالئحة دعوى  وكيل  بالدمام  االإدارية  املحكمة 

وعقدت  الدائرة  هذه  اإىل  واأحيلت  اأعاله،  اإليه  امل�ضار  بالرقم  ق�ضية  قيدت  عليها، 

لنظرها عدة جل�ضات، ففي جل�ضة يوم االأحد 1431/12/29هـ ح�ضر وكيل املدعية/

)....(، وح�ضر حل�ضوره وكيل املدعى عليها/)....(، وب�ضوؤال وكيل املدعية عن دعوى 

موكلته قال: قامت املدعى عليها ب�ضراء �ضيارة اأي�ضوزو موديل 2009م من موكلتي مببلغ 

قدره مائة و�ضبعة اآالف ريال )107.000( اإال اأن املدعى عليها مل تقم ب�ضداد املبلغ 

وب�ضوؤاله  ا�ضتالمها،  اأ�ضبوع من  بعد  ال�ضيارة  ب�ضداد مبلغ  اأنهم قد وعدوا موكلتي  مع 

وتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  ال�ضركات  نظام  من   )13( املادة 

1385/3/22هـ.

قرار جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ. وم�ضمونه: "نقل اخت�ضا�ضات 

فيها  مبا  والقرارات  النظم  يف  عليها  املن�ضو�ص  التجارية  املنازعات  ح�ضم  هيئات 

املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�ضركات اإىل ديوان املظامل"

"تويل ديوان  قرار جمل�ص الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ. وم�ضمونه: 

اإن�ضاء  حني  اإىل  بالتبعية  التجارية  االأعمال  عن  النا�ضئة  الق�ضايا  يف  النظر  املظامل 

املحاكم التجارية"



778

والفاتورة  املدعى عليها برقم )1028(  ال�ضادر من  ال�ضراء  اأمر  بينته قال: هو  عن 

ال�ضادرة من موكلتي بقيمة ال�ضيارة، وجرى �ضم هذه االأوراق يف جل�ضة هذا اليوم، 

واأ�ضاف وكيل املدعية باأن من بّيناته البطاقة اجلمركية املرفقة بالئحة الدعوى وكذا 

لل�ضيارة، هذه  ب�ضرائها  والتي تقر فيه  الدمام  اإدارة مرور  اإىل  خطاب املدعى عليها 

دعوى موكلتي، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها قال: مل اأتبلغ بهذه الدعوى اإال 

باالأم�ص واأطلب ن�ضخة من دعوى املدعي لالإجابة عليها، وعليه قامت الدائرة بت�ضليمه 

�ضورة من الئحة، وبجل�ضة يوم االثنني 1432/2/20هـ ح�ضر طرفا الدعوى، وبطلب 

اجلواب من وكيل املدعى عليها قال: اإن ملوكلتي تعامل مع املدعية وذلك ب�ضراء موكلتي 

موكلتي  قامت  وملا  موكلتي،  من  اإطارات  ب�ضراء  املدعية  وقيام  املدعية  من  ل�ضيارات 

اأوقفت  وعليه  ال�ضراء،  هذا  املدعية  اأنكرت  االإطارات  قيمة  ب�ضداد  املدعية  مبطالبة 

موكلته  قامت  هل  عليها  املدعى  وكيل  الدائرة  و�ضاألت  املدعية،  مع  التعامل  موكلتي 

املبلغ  اأما  لل�ضيارة �ضحيح  موكلتي  �ضراء  اإن  فاأجاب:  الدعوى؟  ال�ضيارة حمل  ب�ضراء 

تطالبنا  ما  تفوق  املدعية  ملوكلتي على  ولكن هناك مطالبات  اأعلم عنه  املطلوب فال 

به املدعية، وكررت عليه الدائرة ب�ضوؤاله عن �ضحة املبلغ املطالب به فكان جوابه: ال 

اأعلم �ضحة هذا املبلغ، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعية قال: املطالبات التي يدعيها 

وكيل املدعى عليها ال تخ�ص موكلتي واإمنا تخ�ص موؤ�ض�ضة )....(، وبهذا قامت املدعى 

بالدمام،  االإدارية  باملحكمة  ع�ضرة  ال�ضابعة  التجارية  الدائرة  يف  دعوى  برفع  عليها 

الئحة  بها  مرفقًا  اآنفًا  املذكورة  الدعوى  يف  االإبالغ  خطاب  �ضورة  ذلك  يف  واأرفق 
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نعم  قال:  عليها  املدعى  وكيل  على  االإبالغ  �ضورة  وبعر�ص  هناك،  املرفوعة  الدعوى 

هذه هي الدعوى التي اأعنيها والتي اأقامتها موكلتي �ضد املدعية يف مطالبتها بقيمة 

االإطارات، وعليه اأفهمت الدائرة وكيل املدعى عليها باأنها �ضتعطيه مهلًة اأخرية لبيان 

املبلغ امل�ضتحق يف ذمة موكلته ب�ضاأن ال�ضيارة حمل الدعوى، واإن مل يح�ضر ذلك فاإن 

الدائرة �ضتعترب ذلك نكواًل عن اجلواب، وبجل�ضة يوم االأربعاء 1432/2/22هـ وبطلب 

اجلواب من وكيل املدعى عليها عما طلب منه يف اجلل�ضة املا�ضية قدم مذكرة من ورقة 

واحدة تت�ضمن اأن موكلته تتعامل مع املدعية منذ ع�ضرات ال�ضنني وقد توقف التعامل 

مع املدعية نظرًا لتداخل احل�ضابات والتوقيعات حيث اإن املدعية اأنكرت اأن املدعو/

)....( لي�ص �ضريكًا اأو م�ضوؤواًل بال�ضركة وال عالقة لهم به رغم اأن الدالئل متوفرة لدى 

املدعية  موكلته جتمد ح�ضابات  الذي جعل  االأمر  املدعية،  مل�ضلحة  يعمل  اأنه  موكلته 

حتى يتم اإي�ضاح ال�ضورة ومن ثم ت�ضفية احل�ضابات وهذا االأمر يحتاج اإىل وقت كاف 

على  املذكرة  هذه  وبعر�ص  ال�ضنوي،  باجلرد  م�ضغول  احل�ضابات  ق�ضم  واأن  خ�ضو�ضًا 

وكيل املدعية قال اأكتفي مبا ذكرته يف اجلل�ضة املا�ضية، وقدم وكيل املدعية �ضورة من 

عقد التاأ�ضي�ص وقرارات ال�ضركاء، ثم قامت الدائرة بتكرار �ضوؤال وكيل املدعى عليه 

عن املبلغ املتبقي يف ذمة موكلته للمدعية نظرًا الأن عدم جوابه يعترب نكواًل عن اجلواب 

والدعوى، قال: ق�ضم احل�ضابات لديه جرد �ضنوي وال اأعلم متى �ضينتهي هذا اجلرد، 

ونظرًا ملرور قرابة ال�ضهر على انتهاء ال�ضنة امليالدية املا�ضية قد راأت الدائرة اإمهاله 

مرة اأخرى ملدة اأ�ضبوعني، واعتبار ذلك التاريخ هو املهلة االأخرية ملوكلته، وبجل�ضة يوم 
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اأن  ت�ضمنت  واحدة  ورقة  عليها مذكرة من  املدعى  وكيل  قدم  ال�ضبت 1432/3/9هـ 

موكلته تطالب املدعية مببلغ قدره مائة و�ضبعة وخم�ضون األفًا و�ضبعمائة وت�ضعة رياالت 

ذمة  يف  اأن  كما  باالآجل،  للمدعية  بيعها  مت  اإطارات  قيمة  عن  عبارة   )157.709(

عبارة  ريال )107.000(  اآالف  و�ضبعة  مائة  قدره  مبلغًا  للمدعية  موكلته -)....(- 

عن قيمة �ضراء �ضيارة من املدعية، ونظرًا الأن )....(كان يوقع على جميع املعامالت 

با�ضم موؤ�ض�ضة )....( اأو  للنقليات  با�ضم �ضركة )....(  �ضواء كان  باملدعية  اخلا�ضة 

فقد مت جتميد مديونية املدعية التي يف ذمة موكلته املدعى عليها حتى يتم اإثبات اأنهم 

ال ميثلون جهة واحدة، وطلب ا�ضتدعاء املذكور لتو�ضيح احلقائق واإثبات اأنه لي�ص له 

عالقة باملدعية، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعية قال اأكتفي مبا �ضبق واأن قدمته، كما 

اكتفى وكيل املدعى عليها مبا قدمه، وعليه ُرفعت اجلل�ضة للمداولة واإ�ضدار احلكم. 

بعد �ضماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�ضية وم�ضتنداتها، وحيث اإن 

املدعية تهدف من دعواها اإىل طلب اإلزام املدعى عليها باأن تدفع لها مبلغًا قدره مائة 

و�ضبعة اآالف ريال )107.000( نظري �ضراء املدعى عليها �ضيارة من املدعية ومل تقم 

ب�ضدادها. وحيث اإن مو�ضوع الدعوى عبارة عن بيع �ضيارة بني طرفني تاجرين؛ فاإن 

هذا الن�ضاط يعترب من االأعمال التجارية الواردة يف املادة الثانية من نظام املحكمة 

فاإن  وعليه  1350/1/15هـ،  وتاريخ   )32( رقم  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  التجارية 
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هذا النزاع يكون من قبيل املنازعات التجارية، وينعقد االخت�ضا�ص الوالئي للديوان 

بنظر الدعوى والف�ضل فيها ح�ضب منطوق املادة )443( من نظام املحكمة التجارية 

 )261( رقم  وقرار  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  وقراري 

قرارات  ح�ضب  بنظرها  الدائرة  اخت�ضا�ص  ينعقد  كما  1423/11/17هـ،  بتاريخ 

معايل رئي�ص الديوان املنظمة الخت�ضا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين. وحيث 

املدعى عليها  املدعية تطالب  ملا كانت  فاإنه  الدعوى مو�ضوعًا،  فيما يخ�ص نظر  اإنه 

بدفع قيمة ال�ضيارة التي باعتها عليها، وقدم يف �ضبيل اإثبات هذا التعامل طلب ال�ضراء 

ال�ضادر من املدعى عليها، والبطاقة اجلمركية للمركبة، وكذلك خطاب املدعى عليها 

الإدارة املرور بابتياعهم ال�ضيارة من املدعية، اإ�ضافة اإىل اأن املدعى عليها مل تنكر هذا 

التعامل، ومل تنكر ثبوت املديونية يف ذمتها، ومل تقدم ما يثبت وفاءها اأو اإبراءها من 

هذه املديونية، وعليه فاإن الدائرة تذهب اإىل اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية 

قيمة ال�ضيارة وقدرها مائة و�ضبعة اآالف ريال )107.000(. وال ينال من ذلك ما دفع 

به وكيل املدعى عليها من اأن على املدعية مديونيات لذمة موكلته املدعى عليها، نظري 

�ضراء اإطارات، فاإنه باتفاق الطرفني اأن املديونية الناجتة عن بيع االإطارات كانت بني 

املدعى عليها وبني املدعو)....(، فالذمة املالية )....(تختلف عن الذمة املالية ل�ضركة 

)....( للنقليات والتجارة، وقد ن�ضت املادة الثالثة ع�ضر من نظام ال�ضركات على اأنه 

اعتباريًا، ومنح  تاأ�ضي�ضها �ضخ�ضًا  ال�ضركة من وقت  تعترب  فيما عدا �ضركة املحا�ضة 

ال�ضركات ال�ضخ�ضية االعتبارية امل�ضتقلة يرتتب عليه عدة نتائج منها اأن لل�ضركة ذمة 
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مالية م�ضتقلة عن ذمم ال�ضركاء املكونني لها ف�ضاًل عن العاملني فيها، وال يجوز حتميل 

ال�ضركة املدعية لديون )....(بال مربر �ضرعي، ومل يقدم وكيل املدعى عليها اأن �ضراء 

هذه االإطارات كان عن طريق )....(ب�ضفته مفو�ضًا من املدعية اأو وكياًل يف البيع اأو 

اأنه �ضريك يف ال�ضركة املدعية، بل الثابت اأن املدعى عليها اأقامت دعوى املطالبة بقيمة 

االإطارات �ضد موؤ�ض�ضة )....(، يف الدائرة احلادية ع�ضرة باملحكمة االإدارية بالدمام 

اأن طلب  لعام 1430هـ( كما  �ضابقًا( برقم )3/1778/ق  ال�ضابعة ع�ضرة  )التجارية 

امل�ضادقة على مديونية االإطارات ال�ضادرة من موكلته كانت موجهة ملوؤ�ض�ضة )....(، 

مما يدل على اأن املدعى عليها على علم بتغاير ذمة املدعية عن ذمة )....(. 

تدفع  باأن  )...(القاب�ضة  عليها/�ضركة  املدعى  باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 

ريال  اآالف  و�ضبعة  مائة  قدره  مبلغاً  والتجارة  للنقليات   )....( للمدعية/�ضركة 

)107.000( 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 االبتدائية 3/2507/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 34/د/جت/9 لعام 1432هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3852/ق لعام 1432هـ 
رقم حكم اال�ضتئناف 630/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/15هـ 

عقد اإجارة - اإيجار �ضاحنات -عقد اإيجار موؤقت -  قيمة االأجرة -ا�ضرتداد العني 

املوؤقتة- باالإجارة  العقد  ن�س  بالتمليك-ثبوت  منتٍه  العقد  اأن  املوؤجرة-ادعاء 

ال�ضروط يف العقد.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها بدفع قيمة اإيجار ال�ضاحنات وا�ضرتدادها، 

مع احتفاظ املدعية بحق املطالبة بباقي االإيجارات امل�ضتحقة على املدعى عليها بعد 

نهاية العقد - دفعت املدعى عليها باأن العقد املربم مع املدعية اإيجار ينتهي بالتمليك، 

اإيجارها - ثبوت الن�ص يف العقد املربم بني  اأن �ضددت  واأنها متتلك ال�ضاحنات بعد 

الطرفني على اأنه "تبقى جميع املعدات مملوكة للموؤجر كاأموال منقولة" والن�ص على 

اأنه "عند انتهاء عقد االإيجار يجب على امل�ضتاأجر اأن يعيد املعدات اإىل املوؤجر يف مكان 

اأعمال املوؤجر باحلالة التي كانت عليها عندما ا�ضتلمها"- اأثر ذلك: اأن العقد لي�ص فيه 

ما يدل على اأنه اإيجار ينتهي بالتمليك بل تدل ن�ضو�ضه على اأنه اإيجار موؤقت - موؤدى 

ذلك: اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية قيمة اإيجار ال�ضاحنات وردها للمدعية مع 

احتفاظ املدعية بحقها يف املطالبة بقيمة اإيجار ال�ضاحنات عن املدة بعد نهاية العقود 

حتى ا�ضرتداد ال�ضاحنات. 



786

امللكي رقم )32(  باملر�ضوم  ال�ضادر  التجارية  املادتان )443،2( من نظام املحكمة 

بتاريخ 1350/1/15هـ.

قرار جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ. وم�ضمونه: "نقل اخت�ضا�ضات 

فيها  مبا  والقرارات  النظم  يف  عليها  املن�ضو�ص  التجارية  املنازعات  ح�ضم  هيئات 

املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�ضركات اإىل ديوان املظامل"

"تويل ديوان  قرار جمل�ص الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ. وم�ضمونه: 

اإن�ضاء  حني  اإىل  بالتبعية  التجارية  االأعمال  عن  النا�ضئة  الق�ضايا  يف  النظر  املظامل 

املحاكم التجارية"

تتح�ضل وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم الإ�ضدار هذا احلكم بتقدم وكيل املدعية/

)....( بالئحة دعوى يخت�ضم فيها املدعى عليها ذكر فيها اأن املدعى عليها ا�ضتاأجرت 

من موكلته ت�ضعة ع�ضر �ضاحنة )19( رينو مبوجب عقدي اإيجار، العقد االأول بتاريخ 

1427/10/9هـ املوافق 2006/11/1م ومو�ضوعه خم�ص )5( �ضاحنات، والثاين بتاريخ 

1428/4/18هـ املوافق 2007/5/5م ومو�ضوعه اأربعة ع�ضر )14( �ضاحنة، وقد بلغ 

األفًا و�ضتمائة  للعقد االأول مبلغًا قدره مليون وثالثمائة وواحد وثمانون  قيمة االإيجار 
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وثمانية وع�ضرون ريااًل )1.381.624( دفع منها دفعة مقدمة قدرها مائتان وثمانية 

واأربعون األف ريال )248.000( على اأن يتم ت�ضديد الباقي وقدره مليون ومائة وثالثة 

�ضهرية،  اأق�ضاط  على  ريااًل )1.133.624(  وع�ضرون  واأربعة  و�ضتمائة  األفًا  وثالثون 

فتم ت�ضديد جزء من املبلغ وتبقى مبلغًا قدره اأربعمائة وواحد وت�ضعون األفًا وثمامنائة 

اأربعة ع�ضر ريااًل )491.814(، وقد بلغ قيمة االإيجار للعقد الثاين مبلغًا قدره ثالثة 

ماليني وثالثمائة وثمانية وع�ضرون األفًا ومائتا ريال )3.328.200( دفع منها دفعة 

مقدمة قدرها اأربعمائة وخم�ضة واأربعون األفًا ومائتا ريال )445.200( على اأن يتم 

ريال )2.883.000(  األف  وثمانون  وثمامنائة وثالثة  الباقي وقدره مليونان  ت�ضديد 

على اأق�ضاط �ضهرية، ومت ت�ضديد جزء من املبلغ وتبقى مبلغًا قدره مليونان وخم�ضمائة 

و�ضتة و�ضتون األفًا واأربعمائة وثمانية و�ضبعون ريااًل )2.566.478(، وطلب يف ختام 

األفًا  وخم�ضون  وثمانية  ماليني  ثالثة  قدره  مبلغ  ب�ضداد  عليها  املدعى  اإلزام  الئحته 

ومائتان واثنان وت�ضعون ريااًل )3.058.292( واأرفق مع الئحته ما راآه �ضندًا لدعواه، 

ويف �ضبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جل�ضات، ففي جل�ضة 1431/2/4هـ ح�ضر 

وكيل املدعية/)....(، كما ح�ضر وكيل املدعى عليها/)....(، وب�ضوؤال وكيل املدعية 

عن دعواه ذكر اأنها الواردة بالئحة االدعاء املوؤرخة يف 1430/11/20هـ وقد قدم وكيل 

املدعية طلبًا عاجاًل ال�ضرتداد ال�ضاحنات التي انتهى عقدها وعددها اأربع �ضاحنات 

ونوعها رينو موديل 2005 كما ذكر وكيل املدعية اأن موكلته قامت ب�ضحب �ضيارة واحدة 

وبقيت االأربع التي يطالب بها يف هذه الدعوى، واأرفق معها جمموعة من امل�ضتندات 
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وبطلب  عليها،  املدعى  لوكيل  منها  ن�ضخة  �ضلمت  1431/2/4هـ  بتاريخ  اأرخت  وقد 

اأنه يطلب تاأجيل الق�ضية حتى  اجلواب من وكيل املدعى عليها قدم مذكرة مفادها 

حتال املعاملة من االإمارة اإىل املحكمة فذكرت له الدائرة اأن الواجب عليه اأن يجيب 

عن كالم املدعية ف�ضاألته الدائرة هل �ضددت موكلته ما يخ�ص اخلم�ص �ضاحنات التي 

ا�ضتاأجرتها فاأجاب اأن موكلته قد �ضددت كامل اإيجارات هذه ال�ضيارات اخلم�ص وحيث 

اإن يف العقد وعدًا بالتمليك فالواجب على املدعية حتويلها با�ضم موكلته، فطلبت منه 

الدائرة اإثبات ذلك، ويف جل�ضة 1431/5/24هـ ح�ضر وكيل املدعية، كما ح�ضر وكيل 

التي  العقود  جميع  باأن  عليها  املدعى  وكيل  اأفاد  م�ضتهلها  عليها/)....(ويف  املدعى 

�ضركة  تكن مع  واملعدات ومل  ال�ضيارات  لبيع   )...( ال�ضركة  مع  كانت  وقعتها موكلته 

)...( ويطلب تزويده مبا يثبت انتقال اأو تغري ا�ضم ال�ضركة )...( اإىل ا�ضم املدعية 

واملعدات  ال�ضيارات  لبيع   )...( ال�ضركة  باأن  اأفاد  املدعية  وكيل  على  ذلك  وبعر�ص 

باإح�ضار ما  وا�ضتعد  املدعية وقد �ضدر بذلك قرار وزاري  ا�ضم  اإىل  ا�ضمها  قد تغري 

العاجل با�ضرتداد  يثبت ذلك، ويف اجلل�ضة قدم وكيل املدعية مذكرة ت�ضمنت طلبه 

ال�ضاحنات امل�ضتاأجرة من املدعى عليها وعددها �ضبعة ع�ضر �ضاحنة )17( واأفاد باأن 

للرد،  ا�ضتمهل  فيها  جاء  ما  على  عليها  املدعى  وكيل  وباطالع  انتهت،  العقود  جميع 

املدعية  وكيل  قدم  م�ضتهلها  ويف  الدعوى،  طرفا  ح�ضر  1431/6/10هـ  جل�ضة  ويف 

اأ�ضل القرار الوزاري الذي يو�ضح تغري ا�ضم ال�ضركة )...( لبيع ال�ضيارات واملعدات 

ب�ضورته،  مطابقته  فجرى  التمويلية  للخدمات   )...( �ضركة  اإىل  املحدودة  باالآجل 
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ويف اجلل�ضة قدم وكيل املدعى عليها مذكرة جوابية اأفاد فيها باأنه يطلب رد الدعوى 

اإيجار  عقود  هي  الطرفني  بني  العقود  اأن  اإىل  باالإ�ضافة  الوالئي،  االخت�ضا�ص  لعدم 

منتٍه بالتمليك ولي�ضت اإجارة خال�ضة، وقد �ضلمت ن�ضختها لوكيل املدعية وباطالعه 

حيث  الدعوى  حمل  ال�ضيارات  با�ضرتجاع  ملوكلته  باحلكم  يطلب  اأنه  على  اأكد  عليها 

على  ذلك  وبعر�ص  بالتمليك،  منتهية  عقودها  ولي�ضت  انتهت  االإيجارية  عقودها  اإن 

وكيل املدعى عليها اأفاد باأن عقد موكلته مع املدعية كان على اأ�ضا�ص اأنه اإيجار منتٍه 

بالتمليك كما اأ�ضاف بوجود اإعادة جدولة دين بخ�ضو�ص عقد )14( �ضيارة وقد مت 

به موكلته  تقر  له عما  الدائرة  وب�ضوؤال  املبالغ منه،  بع�ص  و�ضداد  تنفيذه  ال�ضروع يف 

ماليني  ثالثة  قدره  مبلغًا  للمدعية  ذمتها  يف  باأن  تقر  موكلته  باأن  فاأفاد  للمدعية 

وبعر�ص  للعقدين،  اإيجارية  كقيمة   )3.164.000( ريال  األف  و�ضتون  واأربعة  ومائة 

ذلك على وكيل املدعية اأفاد باأن املبلغ احلال على املدعى عليها كقيمة اإيجارية حتى 

نهاية العقود هو مبلغ قدره مليونان وثمامنائة وت�ضعة وثمانون األفًا واأربعمائة واأربعة 

وت�ضعون ريااًل )2.889.494( واكتفى وكيل املدعية بذلك مع احتفاظ موكلته بقيمة 

االإيجار بعد انتهاء العقد وتاأكيده على طلبه ا�ضرتداد ال�ضيارات، وبعر�ص ذلك على 

واكتفى  اجلل�ضة،  هذه  يف  املقدمة  مذكرته  يف  جاء  ما  على  اأكد  عليها  املدعى  وكيل 

الطرفان بذلك وعليه رفعت الق�ضية للدرا�ضة، ويف جل�ضة 1431/8/2هـ ح�ضر طرفا 

باأنه  فاأجاب  دعواه  يح�ضر  عما  املدعية  وكيل  الدائرة  �ضاألت  اجلل�ضة  ويف  الدعوى، 

يح�ضرها مببلغ قدره ثالثة ماليني وثالثمائة وثالثة ع�ضر األفًا و�ضتمائة وثالثون ريااًل 
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)3.313.630( حتى 2010/7/1م، و�ضاألت الدائرة وكيل املدعى عليها عما تقر به 

موكلته للمدعية فاأفاد باأن موكلته تقر باأن يف ذمتها للمدعية مبلغ قدره ثالثة ماليني 

ومائة واأربعة و�ضتون األف ريال )3.164.000( وذلك بناء على اإعادة جدولة الدين 

املوؤرخة يف 1429/4/29هـ، وطلب من الدائرة مهلة حتى عودة حما�ضب موكلته من 

عليها  املدعى  وكيل  من  الدائرة  وطلبت  للدائرة،  باحل�ضابات  بيانات  لتقدمي  ال�ضفر 

اإن  قال:  املدعية  وكيل  على  ذلك  وبعر�ص  االإقرار،  حق  تخوله  حتى  وكالته  تعديل 

اتفاقية اإعادة جدولة الدين املوؤرخة يف 1429/4/29هـ عبارة عن ت�ضهيل وم�ضاعدة 

من قبل موكلته للمدعى عليها ل�ضداد الدين ولكن املدعى عليها مل تلتزم بها، وبعر�ص 

ذلك على وكيل املدعى عليها قال ما ذكره وكيل املدعية من اأن هذه االتفاقية ت�ضهيل 

وم�ضاعدة غري �ضحيح والدليل على ذلك اأن املدعية اأ�ضافت مبلغ ثالثمائة مائة األف 

ريال )300.000( تقريبًا على املبلغ الذي يف ذمة موكلته، كما ذكر وكيل املدعية اأن 

املدعى  ولكن  االتفاقية �ضحيحة  واأن هذه  عليها غري �ضحيح  املدعى  وكيل  ذكره  ما 

وكيل  من  الدائرة  وطلبت  بذلك،  الطرفان  واكتفى  بها  تلتزم  ومل  بها  اأخلت  عليها 

املدعى عليها تقدمي مذكرة حتوي جميع االتفاقيات املوقعة بني الطرفني مع تقدمي 

ك�ضف للح�ضابات التي مت ت�ضديدها للمدعية والتي مل يتم ت�ضديدها وتقر بها موكلته، 

وكيل  الدائرة  �ضاألت  م�ضتهلها  ويف  الدعوى،  طرفا  ح�ضر  1432/2/5هـ  جل�ضة  ويف 

املدعية عن املبلغ الذي يرى ا�ضتحقاق موكلته له حتى تاريخ هذه اجلل�ضة فاأفاد باأنه 

مبلغ قدره اأربعة ماليني واأربعة وع�ضرون األفًا وت�ضعمائة و�ضتة رياالت )4.024.906( 
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متثل االإيجارات حتى تاريخ هذه اجلل�ضة، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها اأفاد 

باأنه يقر با�ضتحقاق املدعية ملبلغ قدره ثالثة ماليني وت�ضعة وثمانون األفًا واثنان وت�ضعة 

العاجل  الطلب  نظر  طلبه  على  املدعية  وكيل  واأكد   )3.089.29( ريااًل  وع�ضرون 

ال�ضرتداد ال�ضاحنات امل�ضتاأجرة واحلجز التحفظي على اأموال املدعى عليها، فحثت 

الدائرة الطرفني على االجتماع خارج �ضاحة الق�ضاء لتقريب وجهات النظر والو�ضول 

اإىل �ضلح يتفق عليه الطرفني، كما طلبت الدائرة من وكيل املدعية تقدمي ك�ضف يبني 

فيه عدد ال�ضاحنات ونوعها وموديلها يف بيان وا�ضح فا�ضتعد بذلك، ويف جل�ضة هذا 

عن  املدعية  وكيل  الدائرة  �ضاألت  اجلل�ضة  م�ضتهل  ويف  الدعوى،  طرفا  ح�ضر  اليوم 

املبلغ امل�ضتحق ملوكلته خالل فرتة العقدين املوقعني مع املدعى عليها فاأفاد باأن املبالغ 

وثمامنائة  مليونان  قدره  مبلغ  هو  العقود  فرتة  خالل  عليها  املدعى  على  امل�ضتحقة 

األفًا واأربعمائة واأربعة وت�ضعون ريااًل )2.889.494(، وبعر�ص ذلك  وت�ضعة وثمانون 

على وكيل املدعى عليها اأفاد باأن املبلغ امل�ضتحق على موكلته من قيمة العقدين هو مبلغ 

قدره ثالثة ماليني وت�ضعة وثمانون األفًا واثنان وت�ضعون ريااًل )3.089.092(، واأكد 

وكيل املدعية على طلبه ا�ضرتداد ال�ضيارات حمل الدعوى مع احتفاظه بحق املطالبة 

الطرفان  واكتفى  ال�ضيارات،  ا�ضرتداد  حتى  العقود  نهاية  بعد  ما  االإيجارات  بباقي 

بذلك، وعليه مت رفع اجلل�ضة للمداولة. 
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وبعد �ضماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�ضية وم�ضتنداتها، وحيث 

ملوكلته  تدفع  باأن  عليها  املدعى  اإلزام  موكلته  دعوى  من  يهدف  املدعية  وكيل  اإن 

ريااًل  وت�ضعون  واأربعة  واأربعمائة  األفًا  وثمانون  وت�ضعة  وثمامنائة  مليونان  قدره  مبلغ 

ا�ضتئجارها  نظري  عليها  املدعى  على  امل�ضتحقة  املبالغ  ميثل  والذي   )2.889.494(

حمل  ال�ضيارات  ا�ضرتداد  اإىل  باالإ�ضافة  العقود،  فرتة  خالل  موكلته  من  لل�ضاحنات 

الدعوى، مع احتفاظه بحق املطالبة بباقي االإيجارات ما بعد نهاية العقود حتى ا�ضرتداد 

ال�ضيارات. وحيث اإن اأ�ضا�ص هذه املطالبة هو تعامل جتاري بني الطرفني فاإنه يعد من 

االأعمال التجارية املن�ضو�ص عليها يف املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية. والتي 

تخت�ص الدوائر التجارية بديوان املظامل بنظر املنازعات النا�ضئة عنها والف�ضل فيها 

رقم  الوزراء  وقراري جمل�ص  التجارية  املحكمة  نظام  املادة )443( من  ن�ص  ح�ضب 

)241( بتاريخ 1407/10/26هـ ورقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ كما تخت�ص 

رئي�ص  معايل  وتعاميم  قرارات  على  بناء  فيها  والف�ضل  الدعوى  بنظر  الدائرة  هذه 

الديوان املنظمة الخت�ضا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين. وحيث اإنه فيما يخ�ص 

نظر الدعوى مو�ضوعًا فاإنه ملا كان وكيل املدعية يطلب احلكم ملوكلته بطلبه املو�ضح 

بعاليه. وحيث اإن ما يحكم العالقة التعاقدية بني الطرفني هو عقدي االإيجار املوقعني 
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وتاريخ 1428/4/18هـ  املوافق 2006/11/1م  بتاريخ 1427/10/9هـ  الطرفني  من 

ما  املدعية  من  عليها  املدعى  ا�ضتئجار  على  فيها  ن�ص  والتي  2007/5/5م  املوافق 

جمموعه ت�ضعة ع�ضر )19( �ضاحنة رينو. وحيث اأكد وكيل املدعية على طلبه ا�ضرتداد 

موكلته لل�ضاحنات حمل الدعوى، باالإ�ضافة اإىل طلبه اإلزام املدعى عليها بقيمة اإيجار 

ال�ضاحنات حتى نهاية العقود وهو مبلغ قدره مليونان وثمامنائة وت�ضعة وثمانون األفًا 

بباقي  املطالبة  بحق  احتفاظه  مع  ريااًل )2.889.494(،  وت�ضعون  واأربعة  واأربعمائة 

االإيجارات ما بعد نهاية العقود حتى ا�ضرتداد ال�ضيارات. وحيث مل ينكر وكيل املدعى 

عليها ا�ضتحقاق املدعية ما يزيد عن مبلغ املطالبة، يف حني دفع باأن عقد موكلته مع 

املدعى عليها كان على اأ�ضا�ص اأنه اإيجار منتهي بالتمليك واأن موكلته تتملك ال�ضاحنات 

بعد �ضداد االإيجارات. وحيث اإنه بتاأمل الدائرة لعقدي االإيجار املوقعني من الطرفني 

تبني اأن العقد بني الطرفني هو اإيجار ولي�ص اإيجارًا منتٍه بالتمليك، حيث ن�ضت املادة 

ال�ضاد�ضة من ملحق العقد على اأنه "تبقى جميع املعدات ملكًا للموؤجر كاأموال منقولة" 

ون�ضت املادة ال�ضابعة من ذات العقد على اأنه "عند انتهاء عقد االإيجار هذا بانق�ضاء 

مدته اأو باإرادة املوؤجر نتيجة الإخالل امل�ضتاأجر باأي �ضرط من �ضروط هذا العقد، فاإن 

على امل�ضتاأجر اأن يقوم فورًا على نفقته اخلا�ضة باإعادة املعدات اإىل املوؤجر يف مكان 

اأعمال املوؤجر يف حالة جيدة كحالتها عندما ا�ضتلمها". وحيث مل تقدم املدعى عليها 

ما يثبت ما تدفع به من اأن العقد بني الطرفني كان على اأ�ضا�ص اأنه عقد اإيجار منتٍه 



794

بالتمليك، بل تبني اأنه اإيجار موؤقت، وعليه فاإن الدائرة تذهب اإىل اإلزام املدعى عليها 

باأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره مليونان وثمامنائة وت�ضعة وثمانون األفًا واأربعمائة واأربعة 

وت�ضعون ريااًل )2.889.494( والذي ميثل قيمة اإيجار ال�ضاحنات حتى نهاية العقود 

مع احتفاظ املدعية باملطالبة باإيجارات ما بعد نهاية العقود حتى ا�ضرتداد ال�ضيارات، 

باالإ�ضافة اإىل اإلزام املدعى عليها باإعادة ال�ضاحنات حمل الدعوى للمدعية وعددها 

�ضبعة ع�ضر �ضاحنة )17( وهي على النحو التايل: 
رقم الهيكلرقم اللوحةاللون واملوديلالنوعم

راأ�س �ضاحنة )1(
)149475(ب ر اأ 0660اأبي�س 2005مرينو

راأ�س �ضاحنة )2(
)145720(ب ر اأ 0655اأبي�س 2005مرينو

راأ�س �ضاحنة )3(
)145772(ب ر اأ 0654 اأبي�س 2005مرينو

راأ�س �ضاحنة )4(
)145773(ب ر اأ 0657 اأبي�س 2005مرينو

راأ�س �ضاحنة )5(
)149718(اأ ب د 3124اأبي�س 2005مرينو

راأ�س �ضاحنة )6(
)149512(اأ ب د 3983اأبي�س 2005مرينو

راأ�س �ضاحنة )7(
)149580(اأ ب د 3697اأبي�س 2005مرينو

راأ�س �ضاحنة )8(
)149680(اأ ب د 3485اأبي�س 2005مرينو

راأ�س �ضاحنة )9(
)149547(اأ ب د 3499اأبي�س 2005مرينو

راأ�س �ضاحنة )10(
)149678(اأ ب د 3486اأبي�س 2005مرينو
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راأ�س �ضاحنة )11(
)149579(اأ ب د 3855اأبي�س 2005مرينو

راأ�س �ضاحنة )12(
)149578(اأ ب د 3484اأبي�س 2005مرينو

راأ�س �ضاحنة )13(
)149577(اأ ب د 3854اأبي�س 2005مرينو

راأ�س �ضاحنة )14(
)149510(اأ ب د 3880اأبي�س 2005مرينو

راأ�س �ضاحنة )15(
)149511(اأ ب د 3856اأبي�س 2005مرينو

راأ�س �ضاحنة )16(
)149679(اأ ب د 3984اأبي�س 2005مرينو

راأ�س �ضاحنة )17(
)149719(اأ ب د 3835اأبي�س 2005مرينو

بني  االإيجار  اأن  من  عليها  املدعى  وكيل  به  دفع  ما  الدائرة  اإليه  ينال مما ذهبت  وال 

الطرفني هو اإيجار منتٍه بالتمليك حيث مل يقدم ما يثبت ذلك. 

لذلك حكمت الدائرة: مبا يلي: اأواًل: اإلزام املدعى عليها/موؤ�ض�ضة )....(للخدمات 

التجارية باأن تدفع للمدعية/�ضركة )...( للخدمات التمويلية مبلغاً قدره مليونان 

 .)2.889.494( ريااًل  وت�ضعون  واأربعة  واأربعمائة  األفاً  وثمانون  وت�ضعة  وثمامنائة 

ثانياً: اإلزام املدعى عليها/موؤ�ض�ضة )....(للخدمات التجارية برد ال�ضاحنات امل�ضار 

باالأ�ضباب.  ملا هو مو�ضح  التمويلية،  للمدعية/�ضركة )...( للخدمات  بعاليه  اإليها 

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�ضيةاالبتدائية 1/2415/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي 98/د/جت/30 لعام 1432هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5338/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 891/اإ�س/12لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/11/13هـ

عقد اإيجارة - اإيجار �ضاحنات - احت�ضاب مدة االإجارة -  امل�ضوؤولية امل�ضروطة للموؤجر 

-حتقق �ضروط امل�ضوؤولية- اإقرار - اإقرار وكيل-تفريط -تلف الب�ضاعة - ثبوت عدم 

قيام امل�ضتاأجر برت�ضي�س الب�ضاعة -حكم غيابي -عدول عن حكم غيابي.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليها بقيمة اإيجار ال�ضاحنات املتبقي يف ذمتها 

ي�ضتثنى  ومل  بال�ضهر  االأجرة  احت�ضاب  العقد  مقت�ضى   - بينهما  املربم  للعقد  طبقًا 

منها اأيام االجازات - الن�ص يف العقد املربم بني الطرفني على م�ضوؤولية املدعي يف 

املحافظة على الب�ضاعة املحملة على ال�ضاحنات عن اأي نق�ص اأو تلف اأو �ضياع ناجت 

عن اإهمال ال�ضائق اأو �ضرقة الب�ضاعة - الن�ص يف العقد قيام تلك امل�ضوؤولية بعد التزام 

املدعى عليه برت�ضي�ص ال�ضاحنة قبل مغادرتها مكان التحميل وختمها بالر�ضا�ص - 

اإقرار وكيل املدعى عليه الذي تخوله وكالته حق االإقرار باأن موكلته مل تقم برت�ضي�ص 

ال�ضاحنة - ثبوت اأن �ضرط الرت�ضي�ص مل�ضلحة الطرفني، فهو مل�ضلحة املدعى عليه من 

حيث قيام م�ضوؤولية املدعي عن ال�ضحنة و�ضمانه لها بعد تر�ضي�ضها من قبل املدعى 

عليه، واأي�ضًا مل�ضلحة املدعي من حيث عدم قيام م�ضوؤوليته عن ال�ضحنة و�ضمانه لها 

اإال بعد التزام املدعى عليه برت�ضي�ضها - عدم جدوى التفرقة بني �ضرقة الب�ضاعة 
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كاملة اأو نق�ضان جزء منها يف نفي امل�ضوؤولية املدعى عنها، الأن الن�ص يف العقد بني 

الطرفني جاء عامًا مل يفرق بني ال�ضرقة اأو الفقدان اأو النق�ص لقيام م�ضوؤولية املدعي 

من عدمها يف حال عدم التزام املدعى عليه بالرت�ضي�ص - موؤدى ذلك: اإلزام املدعى 

عليها باأن تدفع للمدعي متبقي قيمة اإيجار ال�ضاحنات.

تتلخ�ص يف الئحة دعوى قدمها املدعي ذكر فيها اأن املدعى عليها ا�ضتاأجرت منه عدد 

وع�ضرين  وخم�ضة  وت�ضعمائة  مليونني  مببلغ  اأ�ضهر  ثالثة  ملدة  وبرادة  �ضاحنة  خم�ضني 

املدعى  بت�ضليم  قام  وقد  املوؤرخ يف 2005/8/28م،  العقد  وذلك مبوجب  ريال،  األف 

عليها ال�ضاحنات والربادات - حمل العقد - وقد تبقى له يف ذمة املدعى عليها مببلغ 

مليون وخم�ضمائة و�ضبعة وت�ضعني األفًا و�ضتمائة ريال من قيمة االإيجار - املذكور اأعاله 

- ومتت مطالبة املدعى عليها ب�ضداد املبلغ اأكرث من مرة لكن دون جدوى. وختم الئحة 

مبليون  واملقدر  االإيجار  قيمة  من  املتبقي  بدفع  عليها  املدعى  اإلزام  بطلب  دعواه 

با�ضرت  للدائرة  الق�ضية  وباإحالة  ريال.   و�ضتمائة  األفًا  وت�ضعني  و�ضبعة  وخم�ضمائة 

االأحد  يوم  جل�ضة  لها  وحددت  ال�ضبط،  مبح�ضر  مو�ضح  هو  ما  وفق  نظرها 

اأو من ميثله عن  1427/11/5هـ والتي ح�ضرها املدعي يف حني تخلف املدعى عليه 

رقم  الديوان  خطاب  مبوجب  اجلل�ضة  هذه  ومبوعد  بالدعوى،  تبلغه  رغم  احل�ضور 

)6319( وتاريخ 1427/6/13هـ. وب�ضوؤال املدعي عن دعواه اأجاب مبا ال يخرج عما 
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ورد بالئحة الدعوى، وذكر اأنه �ضيح�ضر امل�ضتندات التي تثبت مطالبته باملبلغ املدعى 

به يف اجلل�ضة القادمة. وبجل�ضة يوم الثالثاء 1428/1/25هـ ح�ضر املدعي يف حني 

تخلف املدعى عليه عن احل�ضور رغم تبلغه مبوعد هذه اجلل�ضة، وذلك مبوجب خطاب 

يف  ال�ضري  الدائرة  من  املدعي  وطلب  1427/11/5هـ،  وتاريخ   )544( رقم  الديوان 

الدعوى غيابيًا، واحلكم له باملبلغ املدعى به. ويف هذه اجلل�ضة اأ�ضدرت الدائرة حكمها 

عليه/)....(-  املدعى  باإلزام  القا�ضي  1428هـ(  لعام  )24/د/جت/4  رقم  الغيابي 

للمدعي/)....(- �ضاحب موؤ�ض�ضة )...(  باأن يدفع  للنقل -  �ضاحب موؤ�ض�ضة )...( 

للمقاوالت والنقل - مبلغ مليون وخم�ضمائة و�ضبعة وت�ضعني األفًا و�ضتمائة ريال، وذلك 

بناء على اأ�ضباب حا�ضلها اأن املدعي يطالب مببلغ مليون وخم�ضمائة و�ضبعة وت�ضعني 

األفًا و�ضتمائة ريال، واأن املدعى عليه مل يح�ضر اجلل�ضات رغم تبلغه بها، واأن املادة 

وتاريخ   )32( رقم  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  التجارية  املحكمة  نظام  من   )527(

1350/1/15هـ ن�ضت على اأنه)اإذا كان املمتنع عن احل�ضور هو املدعى عليه فيطلب 

املحكمة مبقت�ضى  الثبوت حتكم  وبعد  غيابيًا  الدعوى  روؤية  املحكمة  تقرر  اأن  املدعي 

ذلك حكمًا معلقًا على نكول املدعى عليه عند وقوع االعرتا�ص( واأن املدعي وكالة طلب 

ال�ضري يف الدعوى غيابيًا، واأن الثابت من العقد املوؤرخ يف 2005/8/28م واملربم بني 

الطرفني اأن املدعى عليه ا�ضتاأجر من املدعي عدد خم�ضني �ضاحنة وبرادة ملدة ثالثة 

ك�ضف  من  الثابت  واأن  ريال،  األف  وع�ضرين  وخم�ضة  وت�ضعمائة  مليونني  مببلغ  اأ�ضهر 

احل�ضاب والفواتري التي قدمها املدعي اأن املتبقي له من قيمة االإيجار هو املبلغ املدعى 
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به.  ويف املدة املحددة لالعرتا�ص على احلكم الغيابي قدم املدعى عليه وكالة/)....( 

اعرتا�ضه على احلكم ذكر فيه اأن اأربعني �ضاحنة من التي مت التعاقد عليها مع املدعي 

يتعلق  فيما  واأنه   ،)...( ل�ضركة  املدعي عنها  تنازل  بناء على   )...( ل�ضركة  مملوكة 

ب�ضاحنات �ضركة )...( فاإن موكله با�ضر التعامل مع ال�ضركة، و�ضلمها حقوقها املرتتبة 

للدائرة  الق�ضية  وباإحالة  واملرفقة.  لذلك  املوؤيدة  امل�ضتندات  على  بناء  وذلك  عليه 

با�ضرت نظرها يف عدة جل�ضات، وبجل�ضة يوم االثنني 1429/3/2هـ ح�ضر املدعي كما 

ح�ضر املدعى عليه وكالة/)....( وفيها انتهى الطرفان اإىل اأنه بالن�ضبة لعدد اأربعني 

�ضاحنة فاإنها مملوكة ل�ضركة )...(، وبالتايل فاإن �ضركة )...( حلت حمل املدعي يف 

هذه ال�ضاحنات االأربعني، واأ�ضبحت مبا�ضرة بني املدعى عليها و�ضركة )...(، وذلك 

هذه  عن  تنازله  املت�ضمن  عليها  املدعى  اإىل  املدعي  من  املوجه  اخلطاب  على  بناء 

مع  الت�ضرف  تخولها  �ضرعية  وكالة  منحها  اإىل  باالإ�ضافة   )...( ل�ضركة  ال�ضاحنات 

وقد  للمدعي،   )...( �ضركة  من  ذمة  واإبراء  خمال�ضة  توقيع  مت  كما  عليها،  املدعى 

اأ�ضبحت املدعى عليها تتعامل مبا�ضرة مع �ضركة )...( فيما يتعلق بهذه ال�ضاحنات، 

ويف هذه اجلل�ضة ح�ضر املدعي دعواه باملطالبة بباقي قيمة اأجرة ع�ضر �ضاحنات، واأنه 

قدم  1429/3/7هـ  ال�ضبت  يوم  وبجل�ضة  القادمة.  اجلل�ضة  يف  بها  الدائرة  �ضيوايف 

عليها  املدعى  ا�ضتالم  تواريخ  تثبت  اأنها  ذكر  �ضفحتني  من  مكونة  مذكرة  املدعي 

لل�ضاحنات واأنه يطلب اأجرة ال�ضاحنات من حني ا�ضتالم املدعى عليها لها اإىل حني 

انتهاء العقد باالإ�ضافة اإىل االأيام الزائدة لبع�ص ال�ضاحنات واملقدرة باأربعة وثالثني 
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يومًا، واأن الفرتة التي فيها توقف لل�ضاحنات حتت�ضب اأجرتها على املدعى عليها حيث 

تخلل العقد عيد احلج، وكانت املدعى عليها اأوقفت ال�ضاحنات بتاريخ 2005/12/23م 

لديهم  املتبقية  ال�ضاحنات  اإيقاف  يف  ترغب  باأنها  2006/1/1م  بتاريخ  واأخربته 

وعددها خم�ص �ضاحنات من 2006/1/1م اإىل 2006/1/14م كما اأن خم�ص �ضاحنات 

اأجرة  باحت�ضاب  عليها  املدعى  اأخرب  وقد  التاريخ،  هذا  قبل  و�ضلمت  عقدها  انتهى 

التوقف اأيام االأعياد واالإجازات واملقدرة مببلغ خم�ضة واأربعني األفًا وخم�ضمائة ريال، 

من  ا�ضتلم  وقد  ريال،  ومائة  اآالف  و�ضبعة  �ضتمائة  ال�ضاحنات  اأجرة  قيمة  باأن  وذكر 

يف  له  وتبقى  ريااًل،  وخم�ضني  ومائتني  األفًا  وثمانني  وخم�ضة  مائة  مبلغ  عليها  املدعى 

يطلب  واأنه  ريااًل،  وخم�ضني  وثمامنائة  األفًا  وع�ضرين  وواحد  اأربعمائة  مبلغ  ذمتها 

اإلزامها به. وبطلب اجلواب من وكيل املدعى عليها ذكر باأن جملة م�ضتحقات املدعي 

مائة  مبلغ  ت�ضليمه  مت  ريااًل،  وخم�ضني  و�ضتمائة  األفًا  وثالثني  وثمانية  ثالثمائة  مبلغ 

�ضائقه  �ضرقها  �ضحنة  قيمة  وحتميله  ريااًل،  وخم�ضني  ومائتني  األفًا  وثمانني  وخم�ضة 

قيمتها مائة وخم�ضة وثالثون األفًا وثالثمائة و�ضتون ريااًل، وعليه فاإن املتبقي للمدعي 

كما  �ضوى ذلك،  فيما  املدعي  رد دعوى  ريااًل، وطلب  واأربعني  األفًا  ثمانية ع�ضر  مبلغ 

املدعي  رف�ص  وقد  موكلته،  لدى  العيد  اإجازة  يف  توقفت  ال�ضاحنات  اأن  اإىل  اأ�ضار 

اأن �ضائقي ال�ضاحنات تابعني له. وبجل�ضة يوم االثنني  ا�ضتالمها يف تلك الفرتة رغم 

1429/5/21هـ ح�ضر املدعي كما ح�ضر املدعى عليه وكالة، وفيها قدم املدعي مذكرة 

من ثالث �ضفحات - زود املدعى عليه وكالة بن�ضخة منها - ذكر فيها اأنه فيما يتعلق 
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التي  اأيام االإجازات  العقد املربم بينهما مل ي�ضتثن  اأيام االإجازة فاإن  بعدم احت�ضاب 

اال�ضتفادة  باإمكانها  وكان  وملزم  �ضهري  فالعقد  لل�ضاحنات،  عليها  املدعى  متنحها 

ذكرته  ما  اأن  كما  املذكورة،  االإجازة  خالل  تعمل  كانت  اأنها  الثابت  باأن  علمًا  منها، 

اإن  اإذ  �ضحيح  غري  فهذا  امل�ضروقة  ال�ضحنة  قيمة  بتحميله  يتعلق  فيما  عليها  املدعى 

العقد  الثامنة ع�ضرة من  واملادة  اأي حمولة،  املدعى عليها مل تخطره كتابيًا بفقدان 

غري  فاإنه  الرت�ضي�ص  عدم  حال  يف  واأنه  ال�ضاحنة،  برت�ضي�ص  تلزمها  معها  املربم 

اإلزامها  وطلب  ال�ضحنة،  تر�ض�ص  مل  عليها  واملدعى  �ضحنة،  اأي  فقدان  عن  م�ضوؤول 

باملبلغ املدعى به. وب�ضوؤاله عن حتمله لقيمة ال�ضحنة امل�ضروقة بناء على املادة ال�ضابعة 

من العقد؟ اأجاب باأن هذه امل�ضوؤولية م�ضروطة باأن تكون ال�ضحنة خمتومة بالر�ضا�ص 

عليها  املدعى  واأن  العقد،  من  ع�ضرة  الثامنة  املادة  عليها ح�ضب  وموقع  اأي جمرودة 

كانت تفرط يف هذا اجلانب فلم تكن تر�ض�ص ال�ضاحنات بعد التحميل، كما ذكر باأنه 

وبناء على العقد فقد اأمن على اجلميع ال�ضاحنات املوؤجرة على املدعى عليها وال ميكنه 

الرجوع على �ضركة التاأمني بخ�ضو�ص ال�ضحنة امل�ضروقة بدون م�ضتندات، واأنه فيما 

يتعلق باالأ�ضرار التي حلقته ب�ضبب مماطلة املدعى عليها يف �ضداد م�ضتحقاته ف�ضيقدم 

بها دعوى م�ضتقلة ملطالبتها بالتعوي�ص، واأنه يطلب الن�ص يف احلكم على اإبراء ذمته 

فيما يتعلق بعقده مع �ضركة )...( التي وفرت اأربعني �ضاحنة داخلة يف عقده - حمل 

الدعوى - مع املدعى عليها، وبطلب اجلواب من املدعى عليه وكالة طلب اإمهاله اإىل 

جل�ضة قادمة. وبجل�ضة يوم االأربعاء 1429/6/7هـ ذكر وكيل املدعى عليها باأن موكلته 
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رحالت   - للردود  وفقًا  ال�ضاحنات  تكاليف  احت�ضاب  اإن  اإذ  املدعي  ذكره  مبا  تقر  ال 

ال�ضحنات - ولي�ص باملدة ال�ضهرية، وب�ضوؤاله اأن هذا يخالف العقد فهل مت تعديل العقد 

من ثالثة اأ�ضهر اإىل االحت�ضاب بالرحالت وما م�ضتنده على ذلك؟ فذكر باأن العقد مل 

االأجرة  احت�ضاب  واأن  اأ�ضهر  ثالثة  مدته  العقد  باأن  اأفهمته  موكلته  ولكن  تعديله  يتم 

مت  فقد  �ضرقتها  متت  التي  لل�ضحنة  وبالن�ضبة  الثالثة،  للمادة  وفقًا  الرحالت  ح�ضب 

اإبالغ املدعي بفقدانها بعد اأربعة اأيام من انطالقها من موقع موكلته يف 2005/12/17م 

 - كانت مر�ض�ضة  املفقودة  ال�ضاحنة  اأن  تثبت  التي  امل�ضتندات  وب�ضوؤاله عن  تقريبًا. 

اإثبات قدر ال�ضحنة ثم اإغالق باب ال�ضاحنة واخلتم عليه بالر�ضا�ص - وفيها �ضحنة 

من الدواجن املجمدة بالكمية واملبلغ املذكور يف االإ�ضعار املعد من املدعى عليها املوؤرخ 

يف 2005/12/17م؟ فاأجاب باأن لي�ص لديه �ضوى ما قدم واأفاد به، ويف هذه اجلل�ضة 

رقم  حكمها  الدائرة  اأ�ضدرت  اجلل�ضة  هذه  ويف  اكتفاءهم.  الدعوى  اأطراف  قرر 

رقم  الغيابي  الدائرة  حكم  عن  بالعدول  القا�ضي  1429هـ(  لعام  )176/د/جت/4 

اأربعمائة  باأن يدفع للمدعي مبلغ  )24/د/جت/4 لعام 1428هـ( واإلزام املدعى عليه 

وواحد وع�ضرين األفًا وثمامنائة وخم�ضني ريااًل، ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات، وذلك 

التاأجري املربم بني الطرفني على  تتعلق بعقد  الدعوى  اأن  اأ�ضباب حا�ضلها  بناء على 

ا�ضتئجار خم�ضني �ضاحنة باالأجرة ال�ضهرية املن�ضو�ص عليها يف املادة الثانية من العقد 

وقدرها ت�ضعة ع�ضر األفًا وخم�ضمائة ريال، واأنه بعد تنازل املدعي عن جزء من العقد 

ل�ضركة )...( فيما يتعلق باأربعني �ضاحنة، وقبول املدعى عليها هذا التنازل ومبا�ضرتها 



804

التعامل مع �ضركة )...( بناء على ذلك، فاإن الدعوى تنح�ضر يف ال�ضاحنات املتبقية 

بينهما يف  واأنه ال خالف  االأطراف -،  اتفق عليه  �ضاحنات - وهو ما  وعددها ع�ضر 

يومًا،  باأربعة وثالثني  املقدرة  االإ�ضافية  املدة  ال�ضاحنات ويف  وت�ضليم  ا�ضتالم  تواريخ 

املادة  على  بناء  ال�ضهرية  االأجرة  اأ�ضا�ص  على  حتت�ضب  االإ�ضافية  املدة  هذه  اأن  ويف 

احلادية ع�ضرة من العقد، واأن م�ضتندات املدعي ن�ضو�ص العقد - امل�ضار اإليها - وهي 

�ضريحة فيما ا�ضت�ضهد بها فيه، واأن املدعي قدم �ضندات ا�ضتالم وت�ضليم ال�ضاحنات 

التي تثبت املدة التي مكثتها ال�ضاحنات بحوزة املدعى عليها، واأنه مل ي�ضتلم من املدعى 

قررته  ما  وفق   - ريااًل  وخم�ضني  ومائتني  األفًا  وثمانني  وخم�ضة  مائة  مبلغ  اإال  عليها 

املدعى عليها - واأن حمل اخلالف بينهما ينح�ضر فيما يلي: اأواًل: دفع املدعى عليها 

اإجازة عيد االأ�ضحى خلم�ص �ضاحنات والتي تبقت لديها  اأيام  املتعلق بعدم احت�ضاب 

من 2006/1/1م اإىل 2006/1/14م، ثانيًا: دفع املدعى عليها بتحميل املدعي قيمة 

ثالثًا:  ريااًل،  و�ضتون  األفًا وثالثمائة  امل�ضروقة وقدرها مائة وخم�ضة وثالثون  ال�ضحنة 

واأنه  بال�ضهر،  ولي�ص  الرحالت  على  يكون  االأجرة  احت�ضاب  باأن  عليها  املدعى  دفع 

لل�ضاحنات  االأ�ضحى  عيد  اإجازة  اأيام  احت�ضاب  بعدم  املتعلق  االأول  للدفع  بالن�ضبة 

اخلم�ص التي تبقت لدى املدعى عليها من 2006/1/1م اإىل 2006/1/14م فاإنه ملا 

كان املن�ضو�ص عليه يف العقد احت�ضاب االأجرة بال�ضهر ومل ي�ضتثن منها اأيام االإجازات، 

و�ضائقيها حتت  ال�ضاحنات  واأن  منها،  عليها  املدعى  ا�ضتفادة  من  مانع  هناك  ولي�ص 

واأن  العمل،  اأو من املدعي املمانعة يف تنفيذ  ت�ضرفها تلك الفرتة ومل يح�ضل منهم 
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املدعي ذكر اأن ال�ضاحنات كانت تعمل تلك الفرتة ومل يتم اإيقافها كليًا، واأن املدعى 

عليها مل تقدم ما يثبت توقف تلك ال�ضاحنات اأيام االإجازة مما يقت�ضي عدم االلتفات 

ال�ضحنة  قيمة  املدعي  بتحميل  عليها  املدعى  لدفع  بالن�ضبة  واأنه  الدفع،  هذا  اإىل 

امل�ضروقة فاإنه وبالرجوع للمادة ال�ضابعة من العقد والتي ن�ضت على: )يكون الطرف 

الثاين - املدعي - م�ضوؤواًل عن اأي نق�ص اأو تلف اأو �ضياع ناجت عن اإهمال ال�ضائق اأو 

�ضرقة الب�ضاعة كونها حتت م�ضوؤوليته( تبني اأن املدعي مبوجب هذه املادة يتحمل اأي 

تفريط  اأن  اإال  الب�ضاعة،  �ضرقة  اأو  ال�ضائق  اإهمال  عن  ناجت  �ضياع  اأو  تلف  اأو  نق�ص 

املدعى عليها يف التزامها برت�ضي�ص ال�ضاحنة بعد حتميلها حيث ن�ضت املادة الثامنة 

ع�ضرة من العقد: )يلتزم الطرف الثاين - املدعي - بالتاأمني على ال�ضاحنات اخلا�ضعة 

قبل  من  املحملة  املنتجات  بتاأمني  الثاين  الطرف  ويلتزم  �ضاماًل،  تاأمينًا  العقد  لهذا 

الطرف االأول �ضد احلوادث وتلف املنتجات ب�ضبب التربيد وخيانة ال�ضائق وال�ضرقة، 

مكان  مغادرتها  قبل  ال�ضاحنة  برت�ضي�ص   - عليها  املدعى   - االأول  الطرف  ويلتزم 

تر�ضي�ضها  بعد  للب�ضاعة  نق�ص  اأي  عن  م�ضوؤول  غري  الثاين  والطرف  التحميل، 

وا�ضتالمها من قبل م�ضتودعات الطرف االأول وهي خمتومة بالر�ضا�ص، ويف حالة اأي 

تالعب اأو فتح ختم الر�ضا�ص يكون الطرف الثاين م�ضوؤول عن اأي فقد اأو تلف( يعيق 

حتميل املدعي امل�ضوؤولية عن �ضرقة ال�ضحنة - على فر�ص �ضحة ذلك - اإذ مل تقدم 

املدعى عليها ما يثبت تر�ضي�ضها لل�ضاحنة بعد التحميل، ومل تقدم امل�ضتندات التي 

بعد  قبلها  من  املعد  االإ�ضعار  �ضوى  املذكورة  واملواد  بالكمية  حمملة  كانت  اأنها  تثبت 
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حادثة �ضرقة ال�ضاحنة التي تدعيها مع اإمهال الدائرة لها عدة مرات اإال اأن وكيلها ذكر 

اأنه لي�ص لديه �ضوى ما قدمه، كما اأن املدعى عليها تاأخرت يف اإبالغ املدعي بال�ضرقة 

يف  املوؤرخة  مذكرته  يف  عليها  املدعى  وكيل  ذكره  مبا  يتعلق  فيما  واأنه  اأيام،  عدة 

1429/6/7هـ من اأن هناك فرقًا بني النق�ص والتلف وبني اأن تكون ال�ضحنة �ضرقت 

كاملة واأنه يف حالة ال�ضرقة يتحملها املدعي ولو مل تر�ض�ص ال�ضحنة فاإن هذا التفريق 

واإن كانت له وجهاته اإال اأنه ال ي�ضعفه العقد اإذ مل يفرق بني حال ال�ضرقة وغريها واألزم 

يف جميع االأحوال املدعى عليها برت�ضي�ص ال�ضحنة لتقوم م�ضوؤولية املدعي بعد ذلك 

عنها، واأن الرت�ضي�ص اإثبات لوجود ال�ضحنة وكميتها ونوعها واأنه ال ميكن اأن يقبل من 

اأيام عن  تاأخرها عدة  املدعى عليها الإثبات ذلك م�ضتند يف ا�ضطناعها، ف�ضاًل عن 

والب�ضاعة  �ضاحنته  على  واملحافظة  اجلرمية  ك�ضف  املدعي  على  يفوت  مما  التبليغ 

املحملة فيها، وميكنه يف حال حدوث �ضرر وعدم متكنه من اإعاقة اجلرمية اأن يرجع 

باأن احت�ضاب  املدعى عليها  به  ملا دفعت  بالن�ضبة  واأنه  لتعوي�ضه،  التاأمني  �ضركة  على 

مادته  يف  العقد  ن�ص  يناق�ص  دفع  فاإنه  بال�ضهر  ولي�ص  الرحالت  على  يكون  االأجرة 

اأن االأجرة ال�ضهرية لل�ضاحنة  الثانية على احت�ضاب االأجرة بال�ضهر والتي تن�ص على 

ت�ضعة ع�ضر األفًا وخم�ضمائة ريال بغ�ص النظر عن ا�ضتعمال املدعى عليها لل�ضاحنات 

من عدمه، ون�ص يف مادته احلادية ع�ضرة على اأن االأيام الزائدة حتت�ضب على اأ�ضا�ص 

االأجرة ال�ضهرية، واأن اأجرة ال�ضاحنات )10( �ضاحنات × )3( اأ�ضهر × )19.500( 

اليومية  االأجرة  ريااًل   )650( × اإ�ضافية  يومًا   )34( + ريال  ريال = )585.000( 
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لل�ضاحنة = )585.000( + )22.100( = )607.100( ريال - )185.250( املبلغ 

امل�ضدد = )421.850( اأربعمائة وواحد وع�ضرين األفًا وثمامنائة وخم�ضني ريااًل، وهو 

املبلغ املدعى به. وبرفع احلكم ملحكمة اال�ضتئناف - الدائرة الثالثة - اأ�ضدرت حكمها 

رقم )322/اإ�ص/3 لعام 1430هـ( القا�ضي بنق�ص حكم الدائرة - امل�ضار اإليه اأعاله 

- وذلك بناء على اأ�ضباب حا�ضلها اأن املادة ال�ضابعة منه تقت�ضي اأن الطرف الثاين 

- املدعي - م�ضوؤول عن اأي نق�ص اأو تلف اأو �ضياع ناجت عن اإهمال ال�ضائق اأو �ضرقة 

اأنه يلتزم  الب�ضاعة كونها حتت م�ضوؤوليته، كما تن�ص املادة الثامنة ع�ضرة منه على 

تاأمينًا  العقد  لهذا  اخلا�ضعة  ال�ضاحنات  على  بالتاأمني   - املدعي   - الثاين  الطرف 

�ضاماًل ويلتزم الطرف الثاين - املدعي - بتاأمني املنتجات املحملة من قبل الطرف 

واأن  وال�ضرقة،  ال�ضائق  وخيانة  التربيد  ب�ضبب  املنتجات  وتلف  احلوادث  �ضد  االأول 

مقت�ضى هذه الن�ضو�ص اأن املدعي الناقل م�ضوؤول عن املحافظة على الب�ضاعة املحملة 

�ضرقة  اأو  ال�ضائق  اإهمال  عن  ناجت  �ضياع  اأو  تلف  اأو  نق�ص  اأي  عن  ال�ضاحنات  على 

للب�ضاعة، كما اأنه ملزم بالتاأمني على ال�ضاحنات تاأمينًا �ضاماًل �ضد احلوادث وتلف 

املنتجات ب�ضبب التربيد وخيانة ال�ضائق وال�ضرقة، واأنه ال يغري من ذلك كون املدعى 

عليه مل يلتزم مبا ورد يف املادة الثامنة ع�ضرة من وجوب تر�ضي�ص ال�ضاحنات، الأن 

من  ال�ضاحنة  موجودات  على  املحافظة  منه  والهدف  مل�ضلحته،  �ضرط  الرت�ضي�ص 

حتى  ال�ضاحنة  على  املحملة  الب�ضاعة  بنق�ص  تتعلق  ال  املاثلة  الدعوى  واأن  النق�ص، 

ي�ضتند اإىل الن�ص املذكور، واإمنا تتعلق ب�ضرقة موجودات ال�ضاحنة كاملة لذا ال بد من 
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ما  �ضوء  على  الدعوى  طريف  اأمام  امل�ضروقة  الب�ضاعة  قيمة  ومناق�ضة  وحتقيق  طرح 

للدائرة  الق�ضية  وباإحالة  مقت�ضاه.  عند  ال�ضرعي  الوجه  واإجراء  االأوراق  اإليه  ت�ضري 

با�ضرت نظرها وفق ما هو مو�ضح مبح�ضر ال�ضبط، وحددت لها جل�ضة يوم االأربعاء 

1431/4/22هـ والتي ح�ضرها املدعي يف حني تبني عدم ح�ضور املدعى عليه اأو من 

ميثله وطلب املدعي اإبالغ املدعي عن طريق مناولة. ثم توالت اجلل�ضات والتي اعتذر 

املدعي عن ح�ضورها لكونه خارج اململكة. وبجل�ضة يوم االثنني 1432/1/21هـ ح�ضر 

يتعلق  فيما  اأنه  املدعي  ذكر  وفيها  وكالة/)....(،  عليه  املدعى  ح�ضر  كما  املدعي 

بالب�ضاعة التي تدعي املدعى عليها اأنها م�ضروقة فاإنه هو من قام بتقدمي بالغ ل�ضرطة 

جدة بخ�ضو�ص فقدان ال�ضاحنة التي تدعي املدعى عليها اأنه يوجد بها ب�ضاعة تخ�ضها 

بقيمة مائة وخم�ضة وثالثني األفًا وثالثمائة و�ضتني ريااًل، واملدعى عليها مل تقدم اأي 

بالغ يتعلق ب�ضرقة الب�ضاعة التي تدعيها، كما اأنها مل تبلغه بفقدان ال�ضاحنة وتغيب 

عليه  املدعى  على  ذلك  وبعر�ص  فقدانها.  اأيام من  اأربعة  بعد  اإال  العمل  ال�ضائق عن 

باأن موكلته مل تقم برت�ضي�ص ال�ضاحنة  اأجاب ب�ضحة ما ذكره املدعي، وذكر  وكالة 

داخل  ب�ضاعة  وجود  �ضند  واأن  بقيمتها،  املطالب  الب�ضاعة  وبداخلها  فقدت  التي 

اأوراق موكلته وتوقيع من�ضوب  ال�ضاحنة والتي تطالب موكلته بقيمتها هو فاتورة على 

ل�ضائق ال�ضاحنة فقط. وبعر�ص ذلك على املدعي ذكر اأن امل�ضتند الذي يذكره املدعى 

عليه وكالة هو من �ضنع موكلته وعلى اأوراقها ومل تقدم املدعى عليها ما يثبت وجود 

ب�ضاعة داخل ال�ضاحنة. وبجل�ضة يوم ال�ضبت 1432/2/18هـ ح�ضر املدعي كما ح�ضر 
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املدعى عليه وكالة، وفيها قدم املدعى عليه وكالة مذكرة مكونة من �ضفحتني اأرفق بها 

عدد من امل�ضتندات ذكر فيها اأن املادة )7( من العقد املربم مع املدعي اأثبت م�ضوؤوليته 

يف حال نق�ص اأو تلف اأو �ضياع ناجت عن اإهمال ال�ضائق اأو �ضرقة الب�ضاعة كونها حتت 

ال�ضاحنات  بتاأمني  تتعلق  فاإنها  العقد  من   )18( باملادة  يتعلق  ما  واأما  م�ضوؤوليته، 

اخلا�ضعة لهذا العقد تاأمينًا �ضاماًل وهو التزام يقع على عاتق املدعي مبوجب العقد 

وموكلته طالبت املدعي بذلك، وامل�ضوؤولية املدنية تف�ضر باأنها اإخالل ال�ضخ�ص بالتزام 

يقع على عاتقه مبوجب عالقة تعاقدية، وينتج عن هذا االإخالل �ضرر ل�ضخ�ص اآخر، 

وهذا ال�ضرر يتطلب التعوي�ص جلربه، وكان على املدعي اأن يكون حري�ضًا على تاأمني 

ال�ضاحنات و�ضحناتها ال�ضتبعاد م�ضوؤوليته عن التعوي�ص يف حال حدوث اأي �ضبب من 

االأ�ضباب املوجبة للتعوي�ص، واإذا خالف املدعي ما �ضبق فاإن م�ضوؤوليته تقوم جتاه ذلك، 

كما اأن موكلته مل تتاأخر يف اإبالغ املدعي ب�ضرقة ال�ضاحنة حيث اإن من قام مبراجعة 

ال�ضرطة واالإبالغ عن فقدان ال�ضاحنة هو املدعو/)....( بتاريخ 2005/12/20م وهو 

مكان  مغادرتها  قبل  ال�ضاحنة  برت�ضي�ص  يتعلق  ما  واأما  للمدعي،  ال�ضابق  ال�ضريك 

التحميل فاإن خروج ال�ضاحنة من مكان التحميل دليل على �ضالمة ال�ضحنة و�ضالمة 

اإجراءاتها ودل عليها اأي�ضًا توقيع �ضائق املدعي على اإذن اخلروج وكان على ال�ضائق اأن 

ال يقود ال�ضاحنة يف حالة عدم تر�ضي�ضها. وبطلب اجلواب من املدعي - والذي زود 

ب�ضورة من مذكرة املدعى عليه - ذكر اأنه يكتفي مبا �ضبق واأن قدمه واأفاد به، كما 

اكتفى املدعى عليه وكالة مبا �ضبق اأن قدم واأفاد. 
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بناء على ما �ضبق بيانه من دعوى املدعي ومطالبته مببلغ اأربعمائة وواحد وع�ضرين 

 - اأعاله  اإليه  امل�ضار   - الدائرة  حكم  اإليه  انتهى  وما  ريااًل،  وخم�ضني  وثمامنائة  األفًا 

وحيث انتهت حمكمة اال�ضتئناف - الدائرة الثالثة - اإىل نق�ص حكم الدائرة بناء على 

مالحظاتها املتعلقة مبطالبة املدعى عليه بقيمة ال�ضحنة التي يدعي �ضرقتها - وفق ما 

تقدم بيانه - وحيث اإن الدائرة وبعد فتح باب املرافعة يف هذه الق�ضية ال زالت على 

حكمها - امل�ضار اإليه اأعاله - فاإنها جتيب على مالحظات حمكمة اال�ضتئناف باأنه فيما 

يتعلق مبا ذكرته املحكمة من اأن املادة )7( واملادة )18( من العقد تقت�ضي اأن املدعي 

م�ضوؤول عن املحافظة على الب�ضاعة املحملة على ال�ضاحنات عن اأي نق�ص اأو تلف اأو 

�ضياع ناجت عن اإهمال ال�ضائق اأو �ضرقة للب�ضاعة، واأنه ال يغري من ذلك كون املدعى 

عليه مل يلتزم مبا ورد يف املادة الثامنة ع�ضرة من وجوب تر�ضي�ص ال�ضاحنات، فاإنه 

واإن كانت املادة رقم )7( تقت�ضي باأن املدعي م�ضوؤول عن اأي نق�ص اأو تلف اأو �ضياع 

ناجت عن اإهمال ال�ضائق اأو �ضرقة الب�ضاعة اإال اأن هذه امل�ضوؤولية التي اتفق الطرفان 

مبوجب العقد املربم بينهما على حتميلها املدعي لي�ضت مطلقة؛ اإذ قد ترا�ضيا واتفقا 

برت�ضي�ص  عليه  املدعى  قيام  بعد  اإال  املدعي  حق  يف  قيامها  وعدم  تقييدها  على 

ال�ضاحنة، وذلك وفقًا لن�ص املادة )18( من هذا العقد والتي ق�ضت بالتزام املدعى 

عليها برت�ضي�ص ال�ضاحنة، وعدم قيام م�ضوؤولية املدعي عن نق�ص الب�ضاعة اأو تلفها 
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اأو فقدانها اإال بعد تر�ضي�ص ال�ضاحنة من قبل املدعى عليه، حيث ن�ضت على: )يلتزم 

تاأمينًا  العقد  لهذا  اخلا�ضعة  ال�ضاحنات  على  بالتاأمني   - املدعي   - الثاين  الطرف 

االأول �ضد  الطرف  قبل  املحملة من  املنتجات  بتاأمني  الثاين  الطرف  ويلتزم  �ضاماًل، 

احلوادث وتلف املنتجات ب�ضبب التربيد وخيانة ال�ضائق وال�ضرقة، ويلتزم الطرف االأول 

- املدعى عليها - برت�ضي�ص ال�ضاحنة قبل مغادرتها مكان التحميل، والطرف الثاين 

غري م�ضوؤول عن اأي نق�ص للب�ضاعة بعد تر�ضي�ضها وا�ضتالمها من قبل م�ضتودعات 

الطرف االأول وهي خمتومة بالر�ضا�ص، ويف حالة اأي تالعب اأو فتح ختم الر�ضا�ص 

يكون الطرف الثاين م�ضوؤواًل عن اأي فقد اأو تلف( وبالتايل فاإن ما قرره الطرفان من 

فقدان ال�ضاحنة التي يدعي املدعى عليه وجود ال�ضحنة فيها ال يكفي لقيام م�ضوؤولية 

املدعي عنها؛ اإذ قد اأقر املدعى عليه وكالة - والذي ميلك حق االإقرار باأن موكلته مل 

تقم برت�ضي�ص ال�ضاحنة - مما يعني عدم قيام م�ضوؤولية املدعي عن فقدان ال�ضحنة 

ذكرته  مبا  يتعلق  وفيما   - بيانه  تقدم  ملا  وفقًا   - �ضرقتها  عليها  املدعى  يدعي  التي 

حمكمة اال�ضتئناف من اأن الرت�ضي�ص �ضرط مل�ضلحة املدعى عليه فاإن الدائرة ترى 

م�ضوؤولية  قيام  حيث  من  عليه  املدعى  مل�ضلحة  هو  اإذ  جميعًا؛  الطرفني  مل�ضلحة  اأنه 

ومل�ضلحة  عليه،  املدعى  قبل  من  تر�ضي�ضها  بعد  لها  و�ضمانه  ال�ضحنة  عن  املدعي 

التزام  عدم  عند  لها  و�ضمانه  ال�ضحنة  عن  م�ضوؤوليته  قيام  عدم  حيث  من  املدعي 

املدعى عليه برت�ضي�ضها، وفيما يتعلق مبا ذكرته حمكمة اال�ضتئناف من التفريق بني 

نق�ص الب�ضاعة و�ضرقتها كاملة فاإن الدائرة ال ترى فرقًا لقيام م�ضوؤولية املدعي من 
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.

عدمه عن الب�ضاعة غري املر�ض�ضة بني نق�ص ال�ضحنة اأو فقدانها اأو �ضرقتها؛ اإذ اإن 

املادة )18( التي األزمت املدعى عليه بالرت�ضي�ص، ورتبت على ح�ضوله قيام م�ضوؤولية 

املدعي عن فقدان الب�ضاعة اأو نق�ضها اأو تلفها جاءت عامة فلم تفرق بني ال�ضرقة اأو 

الفقدان اأو النق�ص لقيام م�ضوؤولية املدعي من عدمها يف حال عدم التزام املدعى عليه 

بالرت�ضي�ص، ومل تطلع الدائرة ما يوؤيد هذا التفريق يف العقد املربم بني الطرفني، 

الفقدان  اأو  النق�ص  يكون  فقد  عام  اأمر  فقدانها  اأو  الب�ضاعة  نق�ص  اأن  اإىل  اإ�ضافة 

ناجتان عن ال�ضرقة اأو غريها. 

الغيابي رقم )24/د/جت/4 لعام  اأواًل: بالعدول عن احلكم  الدائرة:  لذلك حكمت 

1428هـ(. 

يدفع  باأن   - للنقل   )...( موؤ�ض�ضة  �ضاحب   - عليه/)....(  املدعى  اإلزام  ثانياً: 

اأربعمائة  مبلغ   - والنقليات  للمقاوالت   )...( موؤ�ض�ضة  �ضاحب   - للمدعي/)....( 

وواحد وع�ضرين األفاً وثمامنائة وخم�ضني ريااًل. 

ثالثاً: رف�س ما عدا ذلك من طلبات.  

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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رقم الق�ضية االبتدائية 3/79/ق لعام 1432هـ
رقم احلكم االبتدائي 574/د/جت/10 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6863/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 900/اإ�س/12 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/11/17هـ

1-عقد اإيجارة - اإيجار �ضاحنات - جدولة مديوينة - ال�ضروط يف العقد - �ضرط 

حلول االأق�ضاط - ا�ضتحقاق االأجرة. 

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها باأن تدفع متبقي قيمة االأجرة املتفق عليها 

وفقًا لعقد ا�ضتئجار ال�ضاحنات املربم بينهما واتفاقية اإعادة جدولة الدين - الن�ص يف 

اتفاقية اإعادة جدولة الدين املربم بني الطرفني على اأنه اإذا مل يتم �ضداد اأي ق�ضط يف 

موعده فاإن باقي االأق�ضاط تكون م�ضتحقة الدفع فورًا - من امل�ضتقر عليه فقهًا وق�ضاًء 

جواز تقدمي االأجرة على االنتفاع بالعني املوؤجرة بل وجوبها مبجرد العقد وا�ضتحقاقها 

بانتهاء مدته اأو بوجود ال�ضرط بني طريف العقد وحتققه - ثبوت تاأخر املدعى عليها 

االأق�ضاط كاملة  ل�ضداد  املوجب  ال�ضرط  اأثر ذلك: حتقق  االأق�ضاط -  يف �ضداد بع�ص 

مدة  نهاية  حتى  امل�ضتاأجرة  بال�ضاحنات  االنتفاع  يف  عليها  املدعى  اأحقية  و  للمدعية 

العقد .

2- دعوى ـ طلب عار�س- �ضروط قبوله.

املدعى عليها متلكها  العقد وطلب  نهاية مدة  بعد  ال�ضاحنات  ا�ضرتداد  املدعية  طلب 

الدعوى  مو�ضوع  لتعلق  بطلباتهما  م�ضتقلة  دعوى  اإقامة  للطرفني  ـ  عليه  متفق  مببلغ 
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املاثلة بطلب �ضداد متبقى االأجرة املتفق عليها.

موؤدى ذلك ـ اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية ما تبقى من االأجرة .

 )32( رقم  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  التجاري  املحكمة  نظام  من  )443/د(  املادة 

وتاريخ 1350/1/15هـ .

"نقل  وم�ضمونه:  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

اخت�ضا�ضات هيئات ح�ضم املنازعات التجارية املن�ضو�ص عليها يف النظم والقرارات 

مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�ضركات اإىل ديوان املظامل" .

ديوان  "تويل  وم�ضمونه:  1423/11/17هـ  بتاريخ   )261( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

اإن�ضاء  حني  اإىل  بالتبعية  التجارية  االأعمال  عن  النا�ضئة  الق�ضايا  يف  النظر  املظامل 

املحاكم التجارية" .

تتح�ضل وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم الإ�ضدار هذا احلكم، حيث تقدم اإىل املحكمة 

االإدارية بالدمام وكيل املدعية امل�ضار اإليه بعالية بالئحة دعوى يخت�ضم فيها املدعى 

عليه، ويف �ضبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لنظرها جل�ضة يوم االأحد 1432/4/22هـ 

وفيها ح�ضر طرفا الدعوى، وب�ضوؤال وكيل املدعية عن دعوى موكلته قال: قامت املدعى 

 48( �ضنوات  اأربع  مدة   2006 موديل  فولفو  ماركة  �ضاحنات  اأربع  با�ضتئجار  عليها 
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�ضهرًا( باأجرة �ضهرية قدرها اأربعون األف ريال )40.000( وقد تاأخرت املدعى عليها 

عن �ضداد ثالثة اأ�ضهر من تاريخ 2010/10/1م اإىل 2010/12/1م وبعد رفع الدعوى 

قامت املدعى عليها ب�ضداد هذا املبلغ، اإال اأنه بقي عليها مبلغ وقدره اأربعون األف ريال 

)40.000( ميثل الدفعة االأخرية من االأجرة ل�ضهر مار�ص من عام 2011م وعليه فاإن 

ريال )40.000(  األف  اأربعون  قدره  مبلغ  ب�ضداد  عليها  املدعى  اإلزام  تطلب  موكلتي 

قيمة االأجرة كما تطلب موكلتي ب�ضداد باقي قيمة االإيجار وقدرها ت�ضعمائة وع�ضرون 

األف ريال )920.000( نظرًا لتاأخر املدعى عليها عن دفع امل�ضتحقات يف مواعيدها، 

وبناًء على البند ال�ضاد�ص من العقد فاإن متبقي االأق�ضاط تكون م�ضتحقة الدفع فورًا، 

هذه دعوى موكلتي، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها قال: ما ذكره وكيل املدعية 

�ضحيح، و�ضبب تاأخر موكلتي �ضداد االأق�ضاط املذكورة ملرورها ب�ضائقة مالية والدليل 

على ح�ضن نية موكلتي اأنها قامت بدفع املبالغ املتاأخرة عليها كاملة وباقي عليها اأجرة 

هذا ال�ضهر، وطلب اإعطاءه مهلة لت�ضوية االأمر وديًا مع املدعية ووافق على ذلك وكيل 

املدعية، ويف جل�ضة يوم االأحد 1432/6/26هـ اأفاد الطرفان باأن املدعى عليها قامت 

ب�ضداد امل�ضتحق ل�ضهر مار�ص واأبريل ومايو لهذه ال�ضنة، وذلك قبل ثالثة اأيام من هذه 

اجلل�ضة، وطلب وكيل املدعية اإلزام املدعى عليها ب�ضبب تاأخرها عن �ضداد االأق�ضاط 

بدفع بقية املبلغ وقدره ثمامنائة األف )800.000( ريال مبوجب البند ال�ضاد�ص من 

العقد مع احتفاظ موكلته با�ضرتداد ال�ضاحنات املوؤجرة يف نهاية العقد، وبعر�ص ذلك 

على وكيل املدعى عليه قال: العقد ين�ص على �ضداد املبلغ املتفق عليه مق�ضطًا وتاأخر 
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بتواريخ  امل�ضتحقة  املبالغ  ب�ضداد  ملتزمة  وموكلتي  عنها،  خارج  ب�ضبب  كان  موكلتي 

ا�ضتحقاقها بح�ضب العقد املربم بني الطرفني، واأما بخ�ضو�ص ال�ضاحنات فاإن موكلتي 

قد طلبتها من املدعية فوافقت املدعية على اأن متلك موكلتي هذه ال�ضاحنات مقابل 

مبلغ اإ�ضايف قدره مائتني وواحد وت�ضعون األفًا وثالثمائة وع�ضرة رياالت )291.310( 

اأرفقه وكيل املدعى  اإن هذا اخلطاب والذي   : وبعر�ص ذلك وعلى وكيل املدعية قال 

اأ�ضا�ضًا كان عقد  اأن العقد  اإىل  اإ�ضافة  عليها م�ضروط ب�ضروط قد ت�ضمنها اخلطاب 

اإيجار وال يزال، واكتفى الطرفان مبا قدماه، وعليه رفعت اجلل�ضة للدرا�ضة ، ويف جل�ضة 

هذا اليوم املوافق 1432/7/24هـ �ضاألت الدائرة وكيل املدعى عليها عن املبلغ الذي مت 

�ضداده بعد اجلل�ضة املا�ضية فاأجاب باأنه مبلغ قدره اأربعون اآلف ريال )40.000( وفق 

االأق�ضاط الواجب �ضدادها، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعية اأفاد ب�ضحة ذلك واأفاد 

باأن املبلغ املتبقي قدره �ضبعمائة و�ضتون األف ريال )760.000(، واكتفى الطرفان مبا 

قدماه، وعليه رفعت اجلل�ضة للمداولة واإ�ضدار احلكم.

بعد �ضماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�ضية وم�ضتنداتها، وحيث اإن 

املدعية حت�ضر دعواها باإلزام املدعى عليها باأن تدفع لها مبلغًا قدره �ضبعمائة و�ضتون 

ال�ضتئجار  الطرفني  بني  عليها  املتفق  االأجرة  قيمة  متبقي   )760.000( ريال  األف 

اإن  وحيث  تاجران،  الطرفني  اإن  وحيث   ، املدعية  من  �ضاحنات  اأربع  عليها  املدعى 
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مو�ضوع الدعوى هو تاأجري �ضاحنات، فاإن هذا الن�ضاط يعترب من االأعمال التجارية، 

النزاع فيه لديوان املظامل  املتفرع عن  الدعوى  الوالئي يف نظر  وينعقد االخت�ضا�ص 

وفق املادة )443( من نظام املحكمة التجارية وقراري جمل�ص الوزراء رقم )241( 

اخت�ضا�ص  ينعقد  كما  1423/11/17هـ  وتاريخ  1407/10/26هـو)261(  وتاريخ 

الدائرة بنظرها بناًء على قرارات معايل رئي�ص الديوان املنظمة الخت�ضا�ص الدوائر 

التجارية النوعي واملكاين، وحيث اإنه فيما يخ�ص نظر هذه الدعوى مو�ضوعًا، وحيث 

اإن املدعية تطالب املدعى عليها مبا هو مو�ضح بعاليه، وحيث اإن املدعية قامت بتاأجري 

اأربع �ضاحنات على املدعى عليها، وحيث اتفق الطرفان مبوجب )اتفاقية اإعادة جدولة 

ال�ضاحنات  هذه  اأجرة  قيمة  دفع  يتم  اأن  على   ) )1429/12/2هـ  يف  املوؤرخة  دين( 

هو  ما  بح�ضب  مق�ضطة  ريال )2.120.000(  األف  وع�ضرون  ومائة  مليونان  وقدرها 

مف�ضل يف امللحق االأول لالتفاقية امل�ضار اإليها، وحيث اإن البند ال�ضاد�ص من االتفاقية 

اأي ق�ضط يف موعده فاإن باقي االأق�ضاط تكون  اأنه ))اإذا مل يتم �ضداد  قد ن�ص على 

 ( الثاين  الطرف  مبطالبة   ) )املدعية  االأول  الطرف  ويقوم  فورًا،  الدفع  م�ضتحقة 

املدعى  تاأخر  الدائرة  اأمام  الثابت  اإن  وحيث  املبلغ(  كامل  �ضداد  يف  عليها  املدعى 

عليها يف �ضداد بع�ص االأق�ضاط، وحيث اإن املدعى عليها ال تنكر ذلك، اإال اأنها تدفع 

مبرورها ب�ضائقة مالية منعتها من �ضداد االأجرة، وهذا الدفع غري منتج يف الدعوى؛ 

الأن االلتزام املايل يجب دفعه فورًا متى حل موعد ا�ضتحقاقه، وحيث اإن هذه االتفاقية 

على  االأجرة  تقدمي  جواز  وق�ضاًء  فقهًا  امل�ضتقر  من  اإنه  وحيث  للطرفني،  ملزم  عقد 
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االنتفاع بالعني املوؤجرة بل اإن االأجرة يف الفقه االإ�ضالمي جتب مبجرد العقد وت�ضتحق 

بانتهاء املدة اأو بوجود ال�ضرط بني الطرفني ـ كما هو يف الق�ضية ـ ، وعليه فاإن الدائرة 

تذهب اإىل اإلزام املدعى عليها بدفع بقية اأجرة ال�ضاحنات وقدرها �ضبعمائة و�ضتون 

األف ريال )760.000( واأن املدعى عليها ت�ضتحق االنتفاع بهذه ال�ضاحنات بعد انتهاء 

مدة العقد وطلب املدعى عليها متلكها مببلغ متفق عليه ، فالأٍي من الطرفني اأن يقيم 

بها دعوى م�ضتقلة ، اإذ اإن هذه الدعوى املنظورة تتعلق بدعوى طلب �ضداد بقية االأجرة 

املتفق عليها. فلهذه االأ�ضباب وبعد املداولة.

باأن تدفع للمدعية /  الدائرة:باإلزام املدعى عليها / �ضركة )...( و�ضركاه  حكمت 

�ضركة )...(  للخدمات التمويلية مبلغاً قدره �ضبعمائة و�ضتون األف ريال )760.000( 

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 االبتدائي 1/3689/ق لعام 1426هـ 
رقم احلكم االبتدائي 155/د/جت/2 لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5070/ق لعام 1431هـ 
رقم حكم اال�ضتئناف 122/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/2/18هـ 

عقد بيع - حوالة الدين-تعهد بتحمل الدين- قبول احلوالة - ا�ضتالم جزء من 

املديونية املحالة.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة الب�ضاعة التي ا�ضرتتها منها 

ومل ت�ضدد قيمتها - تدفع املدعى عليها باأنها باعت ال�ضيدليات الناجت عنها املديونية 

التي ا�ضرتتها مبا عليها من ديون - تقدمي املدعى عليها �ضند  اإىل موؤ�ض�ضة ).....( 

ا�ضرتت  التي  املوؤ�ض�ضة  من  املديونية  من  جزء  با�ضتالمها  املدعية  من  �ضادر  قب�ص 

ال�ضيدليات وتعهد االأخرية ب�ضداد كامل املديونية - موؤدى ذلك: ثبوت قبول املدعية 

للحوالة ورف�ص الدعوى. 

ف�ضيلة  اإىل  دعوى  بالئحة  تقدم  املدعية  وكيل  اأن  يف  الق�ضية  هذه  وقائع  تتح�ضل 

رئي�ص املحكمة االإدارية مبنطقة الريا�ص ذكر فيها: اأنه بتاريخ 1425/8/4هـ املوافق 

2004/9/18م اأبرمت املدعى عليها مع موكلته عقدًا على �ضراء ب�ضاعة من موكلته 

باالآجل، وتقوم ب�ضداد قيمتها من خالل دفعات اأ�ضبوعية ال تقل عن )15000( ريال 
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اعتبارًا من تاريخ 2004/9/21م، وقامت موكلته بتوريد كامل الب�ضاعة املتفق عليها 

رف�ضت  عليها  املدعى  اأن  اإال  ريال،   )97.958.83( قيمتها  والبالغ  عليها  للمدعى 

�ضداد قيمتها البالغ قدرها )97.958.83( ريال. وحيث اإن موكلته قامت مبا طلبته 

املدعى عليها، ونفذت االلتزام الوارد يف العقد املربم بينهما، طلب اإلزام املدعى عليها 

اإىل مبلغ )14.950(  باالإ�ضافة  به وقدره )97.958.83( ريال  املبلغ املدعى  بدفع 

اأتعاب املحاماة لي�ضبح كامل املبلغ )112.908.83( ريال. وقد مت قيد  ريال نظري 

الدائرة 1426/10/12هـ.  اإىل  واأحيلت  اإليه يف �ضدر احلكم  امل�ضار  بالرقم  الدعوى 

ويف �ضبيل نظر الدعوى مت حتديد عدة جل�ضات مل حت�ضرها املدعى عليها وال وكيلها 

دعوى  املدعية  وكيل  واأو�ضح  الدعوى  اأطراف  ح�ضر  1427/12/18هـ  جل�ضة  ويف 

موكلته امل�ضار اإليها �ضابقًا ومت تزويد وكيل املدعى عليها ب�ضورة من الئحة الدعوى. 

ويف جل�ضة 1428/11/23هـ �ضاألت الدائرة وكيل املدعية عن دعوى موكلته فذكر اأنها 

باأنه يقر  اأجاب  اأ�ضالة  الواردة يف الئحة الدعوى وبعر�ص الدعوى على املدعى عليه 

مبديونيته للمدعية مببلغ )97.958( ريال اإال اأنه قد باع ال�ضيدليات الناجت عنها هذه 

املديونية ملوؤ�ض�ضة )...( التجارية مبا لها وما عليها، ومن �ضمن الديون التي انتقلت 

الدين يف  املدعية بهذا  ملوؤ�ض�ضة )...( خماطبة  املدعية وقد �ضبق  املوؤ�ض�ضة دين  اإىل 

االأ�ضل  مطابقة  فجرى  �ضورته  مع  اخلطاب  هذا  اأ�ضل  وقدم  2005/9/26م  تاريخ 

 )...( موؤ�ض�ضة  التزمت  والتي  عليها  املدعى  ملوردي  بيان  اأ�ضل  قدم  كما  بال�ضورة 

بالت�ضديد لهم كما قدم اأ�ضل �ضند قب�ص �ضادر من املدعية يف 2005/11/28م يفيد 
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املديونية  )...( وحتويل  ريال من مديونية  اآالف  مبلغ خم�ضة   )...( موؤ�ض�ضة  ت�ضديد 

اإىل )...( واأكد املدعى عليه اأ�ضالة اأن الدين انتقل من ذمته اإىل ذمة موؤ�ض�ضة )...( 

جتاهه.  مطالبة  اأي  لها  يعد  ومل  القب�ص  �ضند  مبوجب  بذلك  املدعية  ر�ضيت  وقد 

واأنه  اأنكر ما ذكره املدعى عليه  ويف جل�ضة 1429/4/1هـ قدم وكيل املدعية مذكرة 

يتم�ضك بدعواه وزود املدعى عليه ب�ضورة منها وبعد اطالعه عليها طلب مهلة للرد 

اآالف ريال  الدائرة وكيل املدعية هل قامت موكلته با�ضتالم مبلغ خم�ضة  وقد �ضاألت 

الواردة يف �ضند القب�ص رقم )14909( وتاريخ 2005/11/28م فاأجاب باأن موكلته 

قد ا�ضتلمت ذلك املبلغ وحررت بذلك �ضند القب�ص امل�ضار اإليه �ضلفًا دون عبارة ويحول 

املديونية اإىل )...(. ثم توالت اجلل�ضات. ويف جل�ضة 1429/12/30هـ طلبت الدائرة 

من وكيل املدعية تقدمي اأ�ضل ال�ضند الذي يدعي فيه عدم �ضحة العبارة املحتج بها 

من قبل املدعى عليه ثم قدم �ضورة كربونية ل�ضند القب�ص رقم )14909( واملوؤرخ يف 

2005/11/28م ومت اإعادة ال�ضورة الكربونية بعد مطابقة ال�ضورة ال�ضوئية بها. ويف 

1430هـ(  لعام  )110/د/جت/2  رقم  حكمها  الدائرة  اأ�ضدرت  1430/4/4هـ  جل�ضة 

القا�ضي مبا يلي: اأواًل: رف�ص الدعوى املقامة من )....( �ضد جمموعة )....( للتجارة 

ملا هو مبني باالأ�ضباب.  ثانيًا: حكمت الدائرة غيابيًا باإلزام املدعى عليه )....( �ضاحب 

موؤ�ض�ضة )...( باأن يدفع ملوؤ�ض�ضة )...( للتجارة مبلغ )97.958.83( ريال. واعرت�ص 

اال�ضتئناف،  حمكمة  اإىل  الق�ضية  اأوراق  كامل  رفع  فجرى  احلكم  على  املدعية  وكيل 

الدائرة  حكم  بنق�ص  القا�ضي  1431هـ(  لعام  )238/اإ�ص/3  رقم  حكمها  فاأ�ضدرت 



824

رقم )110/د/جت/2 لعام 1431هـ( ومت اإعادته اإىل الدائرة يف تاريخ 1431/4/28هـ. 

اأن عليه ح�ضر دعواه جتاه  اأفهمت الدائرة املدعي وكالة  ويف جل�ضة 1431/7/15هـ 

املدعى عليها االأ�ضلية جمموعة )....( للتجارة وله احلق يف اإقامة دعوى م�ضتقلة جتاه 

)....( �ضاحب موؤ�ض�ضة )...(. فقرر ق�ضر دعوى موكلته على جمموعة )....(، ويف 

جل�ضة هذا اليوم قرر طرفاالق�ضية اكتفاءهما مما �ضبق تقدميه، ثم اأ�ضدرت الدائرة 

حكمها يف ذات اجلل�ضة. 

ملا كانت املدعية تطالب باإلزام املدعى عليها باأن تدفع لها مبلغًا وقدره )97.958.83( 

ريال قيمة ب�ضاعة مل ت�ضدد قيمتها، وحيث دفعت املدعى عليها جمموعة )...( باأنها 

لها  مبا  التجارية   )...( ملوؤ�ض�ضة  املديونية  هذه  عنها  الناجت  ال�ضيدليات  ببيع  قامت 

وما عليها، وقدم التزام موؤ�ض�ضة )...( التجارية ب�ضداد الديون التي على املوؤ�ض�ضة، 

وكذلك اأ�ضل �ضند قب�ص �ضادر من املدعية يف 2005/11/28م يفيد ت�ضديد موؤ�ض�ضة 

)...(، مما  اإىل  املديونية  املانع وحتويل  ريال من مديونية  اآالف  مبلغ خم�ضة   )...(

يثبت اأن مبلغ املطالبة به انتقل من ذمة جمموعة )...( اإىل موؤ�ض�ضة )...( التجارية 

وكذلك  املديونية،  كامل  بتحمل  التجارية   )...( موؤ�ض�ضة  من  ال�ضادر  التعهد  بدليل 

قبول املدعية ذلك با�ضتالم جزء من املديونية من )...( باإقرارها، االأمر الذي تنتهي 

الدائرة اإىل عدم اأحقية مطالبة املدعية ملجموعة )...(. واأما ما يتعلق بطلب اأتعاب 
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املحاماة فلم يظهر للدائرة اأحقية املدعية باملطالبة. 

)....( جمموعة  �ضد   )....( من  املقامة  الدعوى  برف�س  الدائرة:  حكمت  لذلك 

و�ضحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  و�ضلم  اهلل  و�ضلى  التوفيق،  وباهلل  للتجارة. 

اأجمعني. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية االبتدائية 2/1781/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي 84/د/جت/18 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3339/ق لعام 1432هـ 
رقم حكم اال�ضتئناف 764/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/8/16هـ 

حوالة-حوالة احلق - اإقرار-ر�ضى املحال-�ضروط احلوالة - عدم ا�ضرتاط مالءة 

املحال اإليه - اجلهل بحال املحال اإليه -ادعاء اع�ضار املحال اإليه -براءة ذمة املحيل-

بيع.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة الب�ضاعة التي قامت املدعى 

عليها ب�ضرائها منه ومل ت�ضدد قيمتها - دفع املدعى عليها باإحالة املديونية اإىل موؤ�ض�ضة 

).....( مبوجب عقد حوالة بني املدعي واملدعى عليها واملوؤ�ض�ضة املحال عليها - اإقرار 

احلق  وحوالة  املدعي  موافقة  على  العقد  يف  والن�ص  احلوالة،  عقد  ب�ضحة  املدعي 

الثالثة  واأنه نهائي وبات وملزم الأطرافه  به ومبلغ احلوالة وطريقة �ضدادها  املدعى 

- عدم �ضحة دفع املدعي باإع�ضار املحال عليه الأنه مل ي�ضرتط بداءًة يف عقد احلوالة 

ي�ضاره - اإذا ر�ضى احلال باحلوالة على من ظنه مليئًا اأو جهل حاله من غري ا�ضرتاط 

مالءمته فبان مع�ضرًا برئت ذمة املحيل ولي�ص له الرجوع عليه، اأما اإذا مل ي�ضدر منه 

الر�ضى كان له الرجوع على املحيل - موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى. 
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تتلخ�ص وقائع الدعوى يف اأن املدعي وكالة )...( تقدم بالئحة دعوى �ضد كل )....( 

واملقيم )....( واملحامي )....(و)....( وطلب من الدائرة ا�ضرتداد حق موكله البالغ 

الدعوى  قيد هذه  وبعد  ثمنها،  ي�ضدد  ب�ضاعة مل  قيمة  ريال  األف  و�ضتون  �ضبعة  قدره 

ق�ضية يف �ضجالت الديوان بالرقم الوارد اأعاله، اأحيلت اإىل الدائرة التجارية الثالثون 

بتاريخ 1428/3/26هـ فبا�ضرت نظرها على النحو املثبت يف �ضبط اجلل�ضات.

فبجل�ضة 1428/5/9هـ ح�ضر املدعي وكالة )....( وطلب اإلزام املدعى عليه )....( 

عليها مبوجب  املباعة  الب�ضاعة  قيمة  ريال ميثل  األف  و�ضتون  �ضبعة  قدره  مبلغ  بدفع 

العقد املوؤرخ يف 1425/4/1هـ حيث ت�ضلمت املدعى عليها الب�ضاعة بوا�ضطة عاملها 

املدعو )....(، وب�ضوؤال املدعى عليه وكالة اجلواب على الدعوى ذكر باأن املدعى عليه 

األف ريال ولي�ص كما  ت�ضلم الب�ضاعة املدعى بقيمتها وهي مببلغ قدره خم�ضة و�ضتون 

يذكر املدعي وقد مت بيعها على موؤ�ض�ضة )....( كما مت اإحالة املديونية على موؤ�ض�ضة 

على حوالة  ين�ص  مكتوب  اتفاق  املدعي، ومت حترير  رغبة  على  بناء  املذكورة   )...(

الدين وقبول االأطراف الثالثة بتلك احلوالة ب�ضورة ملزمة للجميع، فعقب املدعي باأن 

احلوالة متت مبوجب ثالثة �ضيكات واأنه ات�ضح عدم وجود ر�ضيد لها ح�ضب ما تظهره 

اعرتا�ضات البنك على ال�ضيكات الثالثة املودعة يف ملف الق�ضية وذكر اأنه راجع مكتب 

الف�ضل يف منازعات االأوراق التجارية ومل يتم التعرف على عنوان املحال عليه لتخفيه 
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وهروبه رغم طلبه عن طريق ال�ضرطة اأكرث من مرة، وقدم �ضور خماطبات ذكر اأنها 

توؤكد ما مت ذكره، بعد ذلك طلبت الدائرة من املدعى عليه وكالة تقدمي اجلواب على 

على  موكلي  قبل  من  بيعها  مت  بقيمتها  املطالب  الب�ضاعة  اأن  فذكر  الدعوى  مو�ضوع 

املحال عليه )....( املذكور، وقد مت ذلك البيع بناء على طلب املدعي كما متت احلوالة 

اأي�ضًا بناء على رغبة املدعي، واإال فاإن موكلي لي�ص دائنًا للمحال عليه قبل هذا العقد 

ومل ترتتب ملوكلي مديونية على املحال عليه اإال لعقد احلوالة، وذكر اأن املدعى عليها 

بعد اأن ا�ضتلمت الب�ضاعة وجدت زبونًا راغبًا يف �ضرائها وهو املحال عليه، فتم اإعالم 

املدعي بذلك فاأبدى موافقته وطلب من موكلي بيع الب�ضاعة على املحال عليه واإحالة 

الدين عليه، فتم حترير اتفاق بذلك وقدم �ضورة منه، فعقب املدعي بقوله ال �ضحة ملا 

ذكره املدعى عليه وكالة يف جل�ضة اليوم ومل اأطلب منه بيع الب�ضاعة على اأحد، واإمنا 

وافقت على احلوالة فقط بعد اأن اأكدت املدعى عليها باأن املحال عليه �ضي�ضدد الثمن، 

فعقب املدعى عليه وكالة باأن العقد املربم بني موكلي واملدعي ين�ص على دفع قيمة 

الب�ضاعة بالتق�ضيط واأنه بعد اأن رغب املحال عليه يف �ضراء الب�ضاعة من موكلي وطلب 

املدعي من موكلي بيع الب�ضاعة عليه لكونه �ضي�ضدد الثمن بالكامل وبدون تق�ضيط مت 

بيع الب�ضاعة من قبل موكلي على املحال عليه )....( املذكور والذي حرر ثالثة �ضيكات 

ل�ضداد ثمنها فعقب املدعي بعدم �ضحة ما ذكره وكيل املدعى عليها فلم اأطلب منه بيع 

املطالبات  من  العديد  الإثبات  م�ضتعد  واأنا  فقط،  احلوالة  منه  قبلت  واإمنا  الب�ضاعة 

املديونيات على  بحوالة  قامت  باأمثايل حيث  عليها  املدعى  فيها  التي غررت  املماثلة 



829

رد  يطلب  باأنه  وكالة  عليه  املدعى  فعقب  ر�ضيد،  بدون  �ضيكات  مبوجب  عليه  املحال 

الدعوى الإقامتها على غري ذي �ضفة الأن احلوالة متت بناء على رغبة املدعي ح�ضب 

العقد امللزم للطرفني وفقًا للمادة اخلام�ضة منه، وبجل�ضة 1428/6/8هـ ذكر املدعى 

باإبرام  مفو�ص  غري  وهو  ملوكله  تابع  موظف  من  موقع  املربم  العقد  باأن  وكالة  عليه 

العقود مع اأن اخلتم الذي بيده ال حجية له يف االلتزام اإال اأن موكله اطلع على العقد 

بعد ذلك واأحالت الدين ح�ضب ما �ضبق اجلواب به، واكتفى مبا قدم وذكر باأنه ال بينة 

لدى موكله باأن املدعي طلب منه ت�ضريف الب�ضاعة واإحالة مديونيتها اإىل �ضخ�ص اآخر 

واأكد على �ضحة احلوالة واأن الب�ضاعة مت بيعها على املحال عليه من قبل موكله مع اأن 

الب�ضاعة �ضليمة وال يوجد عليها اأي مالحظات، كما اأن املدعي قدم اأ�ضول ال�ضيكات 

واالعرتا�ضات عليها واأودعها يف ملف الدعوى. فاأ�ضدرت الدائرة التجارية الثالثون 

حكمها رقم )2/105/دجت/30 لعام 1428هـ( القا�ضي باإلزام املدعى عليها )....(

باأن تدفع للمدعي مبلغ خم�ضة و�ضتني األف ريال، فقدمت املدعى عليها اعرتا�ضها على 

احلكم ورفعت اأوراق الق�ضية اإىل هيئة التدقيق، وبعر�ص الق�ضية على الهيئة املوقرة 

1428هـ(  )379/ت/3/لعام  رقم  حكمها  التدقيق  بهيئة  الثالثة  الدائرة  اأ�ضدرت 

الق�ضية  ال�ضادر يف  لعام 1428هـ(  بنق�ص احلكم رقم )2/105/دجت/30  القا�ضي 

)2/1781/ق لعام 1428هـ(، وبناًء عليه اأعادت الدائرة فتح باب املرافعة يف �ضوء 

مالحظات هيئة التدقيق املوقرة. وبجل�ضة 1429/2/16هـ ح�ضر املدعي وكالة )....(

كما ح�ضر حل�ضوره املدعى عليه وكالة )....(، ف�ضاألت الدائرة املدعي وكالة حتديد 
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اأن  اأكرث من �ضخ�ص، فذكر  ورد بالئحة دعواه  الدعوى يف مواجهته حيث  يقيم  من 

دعواه موجهة �ضد )....( حتديدًا، فعقب املدعى عليه وكالة باأن عقد احلوالة الذي 

ال�ضلح  لبحث  اإمهالهما  الدعوى  وكالة، وطلب طرفا  املدعي  بناًء على رغبة  كان  مت 

بينهما. وبجل�ضة 1429/4/9هـ ذكر طرفا الدعوى اأنهما مل يتو�ضال اإىل حل نزاعهما 

خم�ضة  قدره  مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  باإلزام  طلبه  على  وكالة  املدعي  واأكد  �ضلحًا، 

و�ضتون األف ريال، فعقب املدعى عليه وكالة باأن موكله رف�ص ال�ضلح اأي�ضًا بناء على اأن 

رف�ص  وطلب  العقد،  يف  جاء  ما  ح�ضب  املدعي  طلب  على  بناء  اإحالتها  مت  املديونية 

التجارية  الدائرة  فاأ�ضدرت  تقدميه.  لهما  �ضبق  الدعوى مبا  واكتفى طرفا  الدعوى، 

الثالثون حكمها رقم )3/130/دجت/30 لعام 1429هـ( القا�ضي باإلزام املدعى عليه 

)....(باأن يدفع للمدعية موؤ�ض�ضة )....(مبلغ خم�ضة و�ضتني األف ريال، فقدم املدعى 

املوقرة،  اال�ضتئناف  املحكمة  اإىل  الق�ضية  اأوراق  ورفعت  احلكم  على  اعرتا�ضه  عليه 

وبعر�ص الق�ضية على حمكمة اال�ضتئناف اأ�ضدرت الدائرة الثالثة حكمها رقم )273/

اإ�ص/3 لعام 1430هـ( القا�ضي بنق�ص احلكم رقم )3/130/دجت/30 لعام 1429هـ( 

ال�ضادر يف الق�ضية رقم )2/1781/ق لعام 1428هـ(، وبناًء عليه اأعادت الدائرة فتح 

باب املرافعة يف �ضوء مالحظات حمكمة اال�ضتئناف املوقرة. وبجل�ضة 1430/9/19هـ 

تبني عدم ح�ضور  املدعى عليها، وح�ضر املدعي وكالة )....(، وب�ضوؤال الدائرة له عما 

اإذا كان قد ا�ضرتط عند اإبرام عقد احلوالة اأن يكون املحال عليه مو�ضرًا فذكر اأنه مل 

ي�ضرتط ذلك، كما �ضاألته عما ت�ضمنته املادة اخلام�ضة من عقد احلوالة من اأنه عقد 
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تدلي�ص  على  ي�ضتمل  اأنه  ظهر  العقد  اأن  فذكر  عنه  الرجوع  لالأطراف  يحق  وال  بات 

بذات  عديدة  حواالت  عمل  مت  اأنه  يل  ظهر  حيث  عليه  واملحال  املحيل  من  وخداع 

بوا�ضطة مكتب  عليه  املحال  فيها حتويل مديونيات على  التي متت معي مت  الطريقة 

اأو  عليه  املحال  روؤية  دون  املحامي  مبكتب  احلوالة  عقد  توقيع  ومت  نف�ضه،  املحاماة 

موقعًا  احلوالة  عقد   )....( املحامي  اأح�ضر  وقد  وموافقته،  �ضخ�ضه  من  التحقق 

وخمتومًا ون�ضب ذلك اإىل )....( املذكور، واأطلب اإدخال املحال عليه يف الدعوى، علمًا 

 .)....( ال�ضجني  اإدخال  الدائرة  قررت  عليه  وبناء  برميان،  �ضجن  يف  �ضجني  اأنه 

عقد  عن  املدعي  الدائرة  و�ضاألت   ،)....( ال�ضجني  ح�ضر  1430/11/5هـ  وبجل�ضة 

احلوالة وما ت�ضمنه يف املادة اخلام�ضة منه باأنه عقد نهائي وبات وال يحق الأحد الرجوع 

واأن  تنفيذه،  �ضيتم  اأنه  اعتبار  على  نية  وبح�ضن  توقيعه  مت  العقد  باأن  فعقب  عنه، 

ال�ضيكات �ضيتم �ضرفها ومل اأتوقع اأبدًا اأن تكون بدون ر�ضيد وال اأن يكون )....( متخفيًا 

ن�ضختها  املودع  منه  املحررة  الثالثة  ال�ضيكات  )....(عن  للحا�ضر  الدائرة  وب�ضوؤال 

مبلف الدعوى والتي اأطلعته عليها بجل�ضة اليوم و�ضاألته عن �ضبب حتريرها فذكر اأنه 

ال�ضيكات  واأنه حرر  ا�ضتقبال املحل امل�ضمى مبركز )...(  اتفق مع املدعى عليه على 

و�ضلمها للمدعى عليها )....(، مع �ضيكات اأخرى طلب املدعى عليها حتريرها باأ�ضماء 

االأ�ضخا�ص الواردة يف ال�ضيكات ومن �ضمنها املوؤ�ض�ضة املدعية على اعتبار اأنها حمت�ضبة 

�ضمن قيمة تقبيل مركز )...(، اإال اأنه ح�ضل خالف مع املدعى عليه حول الب�ضائع 

عليها  املدعى  وا�ضتغلت  املركز  تقبيل  عقد  تنفيذ  يتم  ومل  التقبيل  بعقد  امل�ضمولة 
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�ضمنهم  ومن  باأ�ضمائهم  املحررة  االأ�ضخا�ص  اإىل  و�ضلمتها  بيدها  املوجودة  ال�ضيكات 

املدعي، واإال فاإنني ل�ضت مدينًا للمدعى عليها باأي دين ولي�ص له يف ذمتي اأية م�ضتحقات، 

 )....( املدعو  عليه  املدعى  حمامي  �ضوى  �ضخ�ص  الأي  ال�ضيكات  اأ�ضلم  مل  اأنني  كما 

ولعامله ومدير حمله )...( اجلن�ضية املدعو )....(، وقد مت �ضجني ب�ضبب هذا املو�ضوع 

وبجل�ضة  اأموال.  اأي  لدي  لي�ص  مع�ضر  واأنا  لل�ضيكات  عليها  املدعى  ا�ضتغالل  وب�ضبب 

ال�ضبت  بجل�ضة  مت  ما  على  وكالة  عليه  املدعى  الدائرة  اطلعت  1431/2/1هـ 

1430/11/5هـ التي ت�ضمنت ما ذكره )....(، من اأنه غري مدين للمدعى عليها واأن 

املدعى عليه ا�ضتغل ال�ضيكات املوجودة بيده بناء على اتفاق ل�ضراء مركز )...( اإال اأن 

ذلك االتفاق مل يتم تنفيذه، فذكر املدعى عليه وكالة باأنه يطلب اإمهاله للرجوع اإىل 

موكله الإثبات اأن )....( مدين للمدعى عليها واأن احلوالة �ضحيحة بناء على دين ثابت 

بذمة )....( املذكور، واأفهمت الدائرة املدعى عليه وكالة بعدم التخلف عن ح�ضور 

اجلل�ضة القادمة. وبجل�ضة 1431/6/17هـ قدم املدعى عليه وكالة مذكرة من �ضفحة 

واحدة، اأرفق بها �ضور عددًا من امل�ضتندات وزود وكيل املدعي بن�ضخة منها وذكر اأنها 

فاإن احلوالة  وبالتايل   ،)....( عليه  املحال  على  عليها  للمدعى  مديونية  وجود  تثبت 

�ضحيحة وثابتة مبوجب االتفاق على احلوالة املربم بني االأطراف الثالثة ومن �ضمنهم 

املدعي، واملن�ضو�ص فيها اأن مديونية املدعى عليها )....(عن قيمة ب�ضاعة مماثلة، 

وكالة  املدعي  قدم  1431/9/5هـ  وبجل�ضة  عليها.  للرد  اإمهاله  وكالة  املدعي  فطلب 

مذكرة مكونة من �ضفحة واحدة ذكر فيها اأن العملية اأ�ضا�ضها ن�ضب واحتيال نظمها 
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ي�ضبق  وكالة  عليه  املدعى  من  املقدمة  الفاتورة  تاريخ  اأن  واأ�ضاف   ،)....( املحامي 

تاريخ احلوالة مبدة طويلة واأ�ضاف باأن املحال عليه اعرتف باأن الفاتورة وقعت على 

بيا�ص، كما اأكد باأن املدعى عليها ال ميكن اأن متلك مثل هذه الب�ضاعة ال�ضخمة من 

االأدوات الكهربائية، وطلب اإثبات ملك املدعى عليه لتلك االأدوات الكهربائية املذكورة 

وبجل�ضة  للرد.  ا�ضتمهل  املذكرة  على  وكالة  عليه  املدعى  وباطالع  الفاتورة،  يف 

1431/12/23هـ قدم املدعى عليه وكالة مذكرة من �ضفحتني خالية من امل�ضتندات 

وزود وكيل املدعي بن�ضخة منها وذكر اأن حا�ضلها اأن ما ذكره املدعي من اأن الفاتورة 

التاأكيد على �ضحة  ت�ضمنت  كما  عليه،  دليل  وال  ال�ضحة  بيا�ص عار من  موقعة على 

احلوالة واأن املدعى عليها ال �ضفة لها، وباطالع املدعي وكالة على املذكرة ا�ضتمهل 

للرد. وبجل�ضة 1432/2/20هـ قدم املدعي وكالة مذكرة من �ضفحة واحدة، ذكر اأن 

بن�ضخة  وكالة  عليه  املدعى  وزود  عليها،  املدعى  على  املديونية  اإعادة  طلب  حا�ضلها 

منها، وب�ضوؤاله حيال ما ت�ضلم ذكر باأنه ال جديد يف هذه املذكرة وقد مت االإجابة عليها 

اكتفاءه مبا  وكالة  املدعي  قرر  اأن قدم، كما  �ضبق  ويكتفي مبا  ال�ضابقة  يف اجلل�ضات 

اأكد الطرفان على ما �ضبق لهما تقدميه واأكد املدعي على  قدم. وبجل�ضة هذا اليوم 

طلبه باأن دعواه موجهة �ضد املدعى عليها )....(، وطلب املدعي وكالة اإعادة اأ�ضول 

بها،  اخلا�ضة  االأ�ضلية  االعرتا�ص  واأوراق  الدعوى  هذه  مو�ضوع  الثالثة  ال�ضيكات 

فاأعادتها اإليه الدائرة بناء على طلبه، ورفعت اجلل�ضة للمداولة. 
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خم�ضة  قدره  مبلغ  بدفع  عليها  املدعى  اإلزام  اإىل  دعواه  من  يهدف  املدعي  اأن  ومبا 

األف ريال، قيمة ب�ضاعة قامت املدعى عليها ب�ضرائها من املدعي ومل ت�ضدد  و�ضتون 

للمقاوالت   )...( موؤ�ض�ضة  اإىل  املديونية  باإحالة  تدفع  عليها  املدعى  اأن  ومبا  قيمتها، 

العامة، مبوجب عقد احلوالة املربم يف يوم االأربعاء املوافق 1426/6/21هـ بني املدعي 

)املحال( واملدعى عليها )املحيل( وموؤ�ض�ضة )....( )املحال عليه(، ومبا اأن املدعي 

وكالة اأقر ب�ضحة عقد احلوالة امل�ضار اإليه، ومبا اأن الفقهاء قرروا اأنه ي�ضرتط ل�ضحة 

احلوالة ر�ضا املحيل، وعلم املال املحال به، ومتاثل الدينني، واأن يكون الدين املحال 

عليه م�ضتقرًا بذمة املحال عليه، ومبا اأن عقد احلوالة امل�ضار اإليه جاء موافقًا لل�ضروط 

ال�ضابق ذكرها، حيث اإن املادة االأوىل ت�ضمنت حوالة احلق املدعى به كما اأن املادة 

الثانية من العقد ت�ضمنت موافقة املدعي )املحال(، واالإ�ضارة اإىل املبلغ حمل احلوالة 

وكيفية ال�ضداد، مما تنتهي معه الدائرة اإىل رف�ص الدعوى وبه تق�ضي، وال ينال من 

ذلك ما ذكره املدعي من اأن املحال عليه مع�ضر وال ي�ضتطيع ال�ضداد فالثابت اأن املدعي 

مل ي�ضرتط ي�ضار املحال عليه، جاء يف جملة االأحكام ال�ضرعية �ص)379( )اإذا ر�ضي 

ا�ضرتاط مالءمته فبان  اأو جهل حاله من غري  املحتال باحلوالة على من ظنه مليئًا 

مع�ضرًا برئت ذمة املحيل ولي�ص للمحتال الرجوع عليه اأما اإذا مل ي�ضدر منه الر�ضى 

كان له الرجوع على املحيل( كما اأن املادة اخلام�ضة من عقد احلوالة ن�ضت على اأن 
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العقد نهائي وبات ملزم لالأطراف الثالثة وال يحق الأي منهم الرجوع اأو العدول عنه 

الأي �ضبب كان، مما يدل ن�ضًا على ر�ضا املحيل باحلوالة. 

التوفيق،  وباهلل  باالأ�ضباب.  ملا هو مو�ضح  الدعوى  برف�س  الدائرة:  لذلك حكمت 

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 االبتدائية  3/2457/ ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 191/د/ جت/ 15 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف2431/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 447/اإ�س/ 7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/5/22هـ

 - التعوي�س  اأركان   - ا�ضتحقاقه  �ضروط  جزائي-  �ضرط   - تعوي�س  توريد-  عقد 

ال�ضرر الفعلي.

العقد  يف  الوارد  اجلزائي  ال�ضرط  قيمة  بدفع  عليها  املدعى  اإلزام  املدعي  مطالبة 

املربم بينهما تعوي�ضًا عن اإخالل املدعى عليها بالتزاماتها -ي�ضرتط للحكم بال�ضرط 

اجلزائي توافر اأركان التعوي�ص من خطاأ و�ضرر وعالقة �ضببية بينهما، كما ي�ضرتط 

اأو  موؤكدًا  ك�ضبًا  يفوته  اأو  حقيقية  خ�ضارة  امل�ضرور  يلحق  باأن  فعليًا  ال�ضرر  يكون  اأن 

به- عدم  عليها  املدعى  اإ�ضرار  اإثبات  بينة على  املدعي  تقدمي  الوقوع- عدم  حمقق 

اإذا ثبت اأن من �ُضرَط له ال�ضرط مل يلحقه �ضرر من  جواز اإعمال ال�ضرط اجلزائي 

االإخالل بالعقد، الأن االأ�ضل براءة الذمة وان�ضغالها ال يكون اإال باأدلة يقينية -موؤدى 

ذلك: رف�ص الدعوى.

املادة )443( من نظام املحكمة التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )32( وتاريخ 

1350/1/15هـ.
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"نقل  وم�ضمونه:  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

اخت�ضا�ضات هيئات ح�ضم املنازعات التجارية املن�ضو�ص عليها يف النظم والقرارات 

مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�ضركات اإىل ديوان املظامل".

ديوان  "تويل  وم�ضمونه:  1423/11/17هـ  بتاريخ   )261( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

اإن�ضاء  حني  اإىل  بالتبعية  التجارية  االأعمال  عن  النا�ضئة  الق�ضايا  يف  النظر  املظامل 

املحاكم التجارية".

تتح�ضل وقائع الدعوى بالقدر الالزم الإ�ضدار هذا احلكم وح�ضبما يتبني من اأوراقها 

يتقدم وكيل املدعية/ )...( بالئحة دعوى يخت�ضم فيها املدعى عليها جاء فيها اأنه مت 

اإبرام عقد بني طريف الدعوى ومل يتم تنفيذه، ويحتوي العقد على �ضرط جزائي بقيمة 

)مليونا( دوالر اأمريكي )2.000.000(، واأن املدعى عليها ال جتيب على اأي ات�ضال 

املدعى عليها مببلغ قدره  باإلزام  العقد، وطلب يف ختام الئحته  اأو فاك�ص بخ�ضو�ص 

)مليونا( دوالر اأمريكي )2.000.000(، واأرفق بالئحته ما راآه �ضندًا لها، ويف �ضبيل 

نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جل�ضات ح�ضرها وكيل املدعية ومل يح�ضر فيها من 

ميثل املدعى عليها، ففي جل�ضة 1430/2/29هـ ح�ضر وكيل املدعية ومل يح�ضر من 

ميثل املدعى عليها وقدم وكيل املدعية الئحة جديدة للدعوى جاء فيها اأنه مت االتفاق 

تبيع املدعية من املدعى عليها  اأن  تاريخ 1429/5/16هـ على  الدعوى يف  بني طريف 
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توريدها خالل  يتم  األف( طن )360.000(  حديد �ضكراب قدره )ثالثمائة و�ضتون 

بفتح  عليها  املدعى  والتزمت  �ضهر  كل   )30.000( طن(  األف  )ثالثون  مبعدل  عام 

اعتماد بنكي بقيمة ال�ضحنة االأوىل وقدره )ثالثة ع�ضر مليونًا وثمامنائة األف( دوالر 

)13.800.000( خالل اأ�ضبوعني من تاريخ توقيع العقد، اإال اأن املدعى عليها مل تقم 

اأو  املن�ضحب  اإلزام  على  العقد  ن�ص  ولقد  بالعقد،  اإخالاًل  يعد  الذي  االأمر  بالتزامها 

املخل بال�ضرط اجلزائي وقدره )مليونا دوالر( )2.000.000( كتعوي�ص متفق عليه، 

وقد اأخلت املدعى عليها بعدم فتح االعتماد امل�ضتندي خالل اأ�ضبوعني من تاريخ العقد 

االأمر الذي يوجب عليها ال�ضرط اجلزائي، حيث وقع العقد كامل االأركان، وحيث ن�ص 

يف  اجلزائي  ال�ضرط  ب�ضاأن   )12/3(  )109( رقم  قراره  يف  االإ�ضالمي  الفقه  جممع 

البند خام�ضًا على اأن )ال�ضرر الذي يجوز التعوي�ص عنه ي�ضمل ال�ضرر املايل والفعلي 

وما حلق امل�ضرور من خ�ضارة حقيقية، وما فاته من ك�ضب موؤكد، وال ي�ضمل ال�ضرر 

اأن املدعى عليها مل  اإنه بتطبيق ذلك على الدعوى يت�ضح  اأو املعنوي( وحيث  االأدبي 

كمية  بيع  من  حرمانها  يف  باملدعية  ال�ضرر  متثل  ولقد  به،  التزمت  مما  �ضيئًا  تنفذ 

القيمة  و�ضداد  ال�ضراء  بطلب  لها  تقدمت  اأخرى  جهات  على  العقد  مو�ضوع  احلديد 

مبوجب اعتمادات بنكية حالة االأداء، حيث اإن للمدعية تعامالت مبوجب عقود ر�ضمية 

املدعى  التزام  ال�ضرر يف عدم  يتمثل  كما  باململكة،  اأقوى م�ضانع حديد اخلردة  مع 

بالوفاء  املدعية  اإخالل  اإىل  اأدى  عليها  املتفق  املدة  يف  البنكي  االعتماد  بفتح  عليها 

بالتزاماتها جتاه الغري، واأدى بالتبعية اإىل طلب اإلزامها ب�ضروط جزائية قدرها )ت�ضعة 
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ماليني و�ضبعمائة وع�ضرين األف( دوالر )9.720.000( وطلب وكيل املدعية يف ختام 

الئحته اإلزام املدعى عليها مبلغ قدره )مليوين دوالر( )2.000.000( قيمة ال�ضرط 

اجلزائي، ومت اإرفاق الئحة الدعوى مبلف الق�ضية وطلبت الدائرة من وكيل املدعية 

تزويد املدعى عليها بن�ضخة منها، ويف جل�ضة 1430/5/29هـ ح�ضر وكيل املدعية ومل 

يح�ضر من ميثل املدعى عليها ولقد مت تبليغها مبا يفيد خطاب مدير �ضرطة الدمام 

الدعوى غيابيًا  نظر  املدعية  وكيل  بتاريخ 1430/3/18هـ فطلب  رقم )2/12454( 

وب�ضوؤاله عن دعوى موكلته اأحال على التفا�ضيل الواردة يف الئحة الدعوى، وب�ضوؤاله 

عن بينته اأفاد باأنها تتلخ�ص يف عقد البيع املرفق بالئحة الدعوى واكتفى بذلك، ويف 

جل�ضة 1430/7/19هـ ح�ضر وكيل املدعية ومل يح�ضر من ميثل املدعى عليها ف�ضاألت 

اإمهاله  فطلب  بالعقد  عليها  املدعى  اإخالل  يثبت  ما  لديه  هل  املدعية  وكيل  الدائرة 

ح�ضر  1430/10/24هـ  جل�ضة  ويف  امل�ضتندي  االعتماد  فتح  عدم  يثبت  ما  الإح�ضار 

املدعية عما  وكيل  الدائرة  ف�ضاألت  املدعى عليها  املدعية ومل يح�ضر من ميثل  وكيل 

طلب منه فقدم ك�ضف ح�ضاب م�ضدق من م�ضرف الراجحي وطلب احلكم الغيابي 

يف الدعوى، ويف جل�ضة 1430/12/29هـ ح�ضر وكيل املدعية كما ح�ضر وكيل املدعى 

عليها/ )...( وب�ضوؤال وكيل املدعية عن دعواه اأحال على التفا�ضيل الواردة يف الئحة 

الدعوى، وبطلب االإجابة من وكيل املدعى عليها طلب ن�ضخة من مذكرة وكيل املدعية 

فا�ضتمهل   )...( مع  املدعية  عقد  �ضورة  اإىل  باالإ�ضافة  بها  تزويده  فتم  التف�ضيلية 

ملراجعة موكلته، ويف جل�ضة 1431/1/20هـ ح�ضر طرفا الدعوى وقدم وكيل املدعى 
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عليها مذكرة جوابية جاء فيها اإقرار املدعى عليها ب�ضحة العقد بني طريف الدعوى، 

ونفى اإخالل موكلته يف فتح االعتماد البنكي لل�ضحنة االأوىل، حيث اإن موكلته طلبت 

من املدعية تقدمي االأوراق املطلوبة لفتح االعتماد البنكي ب�ضراء احلديد لعدم وجود 

باأن  للدائرة  يوؤكد  وهذا  االعتماد،  فتح  يرف�ص  البنك  يجعل  امللكية مما  تثبت  اأوراق 

املدعية هي من خالفت العقد، واأن موكلته ال زالت حتى هذا الوقت م�ضتعدة لتنفيذ 

العقد ب�ضرط تقدمي املدعية االأوراق وامل�ضتندات الثبوتية مللكيتها للحديد اأو اأن تثبت 

وجوده اأ�ضاًل، وهذا وقد دل�ضت املدعية على املدعى عليها وباعت ما ال متلك خمالفة 

ت�ضليمه  على  تقدر  ال  ما  وباعت  ال�ضروط  هذه  خالفت  كما  ال�ضرعية  البيع  ل�ضروط 

والنظامية  والفقهية  ال�ضرعية  الناحية  الدعوى باطل من  العقد حمل  اأن  وهذا يعني 

لعدم حتقق ال�ضروط ال�ضرعية فيه، وطلب وكيل املدعى عليها يف ختام مذكرته رف�ص 

واإلزام املدعية بدفع مبلغ قدره )مليوين  الدعوى كونها دعوى باطلة غري م�ضموعة، 

دوالر( )2.000.000( قيمة ال�ضرط اجلزائي، ودفع اأتعاب املحاماة، و�ضلمت ن�ضخة 

لالإجابة، ويف جل�ضة 1431/3/8هـ  ا�ضتمهل  عليها  وباطالعه  املدعية  لوكيل  املذكرة 

وكيل  واأفاد  الودي  احلل  نحو  الدعوى  بتوجه  الطرفان  واأفاد  الدعوى  طرفا  ح�ضر 

املدعى عليها باأنه قد ح�ضل اجتماع بني وكيل املدعية و�ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعى عليها 

وقد انتهى االجتماع بينهما على توجههما اإىل ال�ضلح ويف اجلل�ضة قدم وكيل املدعية 

مذكرة جوابية مكونة من ورقتني جاء فيها باأن وكيل املدعى عليها اأقر ب�ضحة العقد 

والتزاماته اإال اأنه اأنكر اإخالل موكلته بتنفيذ العقد معلاًل ذلك بعدم تقدمي موكلته ملا 
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يثبت تقدمي ملكية احلديد وهذا مردود الأن ما ذكره وكيل املدعى عليها من اأن موكلته 

اأو ما يخولها الت�ضرف فيه فقول  طلبت من موكلته تقدمي ما يثبت ملكيتها للحديد 

باطل اأرادت به املدعى عليها التن�ضل من التزاماتها، حيث اإن املدعى عليها اطلعت 

يثبت  وما  االأجنبية  وال�ضركة  موكلته  بني  احلديد  �ضراء  عقد  على  العقد  توقيع  قبل 

وا�ضتمل  بل  ال�ضراء  اإىل عقد  اأ�ضار  العقد  املذكور يف مقدمة  التمهيد  اأن  �ضحة ذلك 

�ضهريًا،  �ضت�ضحن  التي  وكمياته  اأنواعه  ون�ضبة  احلديد  موا�ضفات  على  العقد  متهيد 

ن�ضت  كما  العقد،  ذلك  على  تطلع  مل  باأنها  وتدعي  االآن  عليها  املدعى  تاأتي  فكيف 

الفقرة اخلام�ضة من البند الثالث من العقد على اأن )مدة العقد تبداأ بعد �ضتني يومًا 

من تاريخ ا�ضتالم الطرف االأول االعتماد البنكي امل�ضار اإليه يف الفقرة الثانية يف البند 

الثالث( ومل تقم املدعى عليها بفتح االعتماد البنكي مما يوؤكد اإخاللها بتنفيذ العقد، 

واأما ما ذكره وكيل املدعى عليها من عدم مقدرة موكلته على ت�ضليم املبيع فقول غري 

�ضحيح، حيث اإنه يعلم واطلع على امل�ضتندات التي تثبت قدرة موكلته يف توريد احلديد 

الأكرب م�ضانع احلديد يف اململكة )...( بل لديها �ضهادات بح�ضن االأداء، ثم اإن قول 

وكيل املدعى عليها هذا باطل الأنه بذلك اطلع علم الغيب، يف حني اأنه اإذا مل ت�ضلم 

مذكرته  ختام  يف  املدعية  وكيل  وطلب  اجلزائي،  ال�ضرط  �ضيلزمها  احلديد  موكلته 

واإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ قدره )مليوين دوالر( )2.000.000( قيمة ال�ضرط 

اجلزائي، و�ضلمت ن�ضخة املذكرة لوكيل املدعى عليه وباطالعه عليها ا�ضتمهل للرد، 

ويف جل�ضة 1431/4/27هـ ح�ضر طرفا الدعوى و�ضاألت الدائرة طريف الدعوى عما مت 
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ب�ضاأن ال�ضلح، فاأفاد الطرفان باأنه مل يتم االنتهاء اإىل �ضلح، وب�ضوؤال الدائرة لوكيل 

املدعى عليها عن رده على مذكرة وكيل املدعية املقدمة يف اجلل�ضة املا�ضية اأفاد باأنه 

اليوم  قدم، ويف جل�ضة هذا  املدعية مبا  وكيل  اكتفى  كما  قدمه،  اأن  �ضبق  يكتفي مبا 

ح�ضر طرفا الدعوى و�ضاألت الدائرة طريف الدعوى اإن كان هناك من توجه لل�ضلح، 

فاأفاد وكيل املدعى عليها بتعذر ذلك، ويف اجلل�ضة قد وكيل املدعى عليها خطابًا موقعًا 

من موكله يفيد فيه مبا دار بينه وبني وكيل املدعية، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعية 

اأفاد بعدم �ضحة ذلك، وحيث اكتفى الطرفان بذلك مت رفع اجلل�ضة للمداولة.

وبعد �ضماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�ضية وم�ضتنداتها، وحيث 

قدره  مبلغًا  تدفع  باأن  عليها  املدعى  اإلزام  تنح�ضر يف طلبه  املدعية  وكيل  دعوى  اإن 

)مليوين دوالر( )2.000.000( قيمة ال�ضرط اجلزائي الوارد يف العقد املربم بني 

طريف الدعوى. وحيث اإن اأ�ضا�ص هذه املطالبة هو تعامل جتاري بني الطرفني، فاإنه يعد 

من االأعمال التجارية املن�ضو�ص عليها يف املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية، 

عنها  النا�ضئة  املنازعات  بنظر  املظامل  ديوان  يف  التجارية  الدوائر  تخت�ص  والتي 

والف�ضل فيها ح�ضب املادة )443( من نظام املحكمة التجارية وقراري جمل�ص الوزراء 

رقم )241( وتاريخ 1407/10/24هـ ورقم )261( 1423/11/17هـ وقرارات معايل 

رئي�ص الديوان املنظمة الخت�ضا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين. وحيث اإنه فيما 
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يخ�ص نظر هذه الدعوى مو�ضوعًا فاإنه ملا كان املدعي وكالة يطلب احلكم ملوكلته باإلزام 

للمطالبة.  املثبتة  امل�ضتندات  بعاليه، وقدم  املو�ضح  املبلغ  لها  باأن تدفع  املدعى عليها 

وحيث اإنه فيما يخ�ص االإلزام بال�ضرط اجلزائي والتعوي�ص به فالبد من توافر اأركان 

التعوي�ص من اخلطاأ وال�ضرر والعالقة ال�ضببية بينهما، وحيث اإن التعوي�ص وتقديره 

خا�ضع لل�ضلطة الق�ضائية، وحيث اإن ما قدمه وكيل املدعية من بينة ال ترقى اإىل اإثبات 

ال�ضرر الالحق به من فوات ك�ضب موؤكد الوقوع، حيث اإن ما قدمه من �ضورة عقد بني 

موكلته و)...( كان قبل عقد موكلته مع املدعى عليها مبا يقارب العام الكامل، مما 

لي�ص فيه ما ي�ضري اإىل فوات ك�ضب بعد عقد موكلته واملدعى عليها، والك�ضب املوؤكد البد 

عليه من براهني.وحيث اإن ما عده حتى مع عدم التزام املدعى عليها ب�ضراء احلديد 

رقم  الدويل  االإ�ضالمي  الفقه  جمل�ص  قرار  يف  ورد  وحيث  عدمه،  من  الوقوع  يحتمل 

التعوي�ص  "ال�ضرر الذي يجوز  اأن  )109( )12/3( ما يتعلق بال�ضرط اجلزائي وهو 

فاته من ك�ضب  وما  امل�ضرور من خ�ضارة حقيقة  الفعلي وما حلق  ال�ضرر  ي�ضمل  عنه 

موؤكد" كما ورد يف نف�ص القرار "اأنه ال يعمل بال�ضرط اجلزائي اإذا ثبت اأن من �ضرط له 

مل يلحقه �ضرر من االإخالل بالعقد".وحيث اإن االأ�ضل براءة ذمة املدعى عليها؛ واأنه ال 

يجوز العدول عن هذا االأ�ضل و�ضغل ذمة املدعى عليها اإال ببينة يقينية اأو مو�ضلة لغلبة 

الظن، وحيث مل تتوفر تلك البينة على املدعى عليها، وحيث اإن ما قدمه وكيل املدعية 

ال يرقى اإىل اإثبات دعواه، ومن ثم يتعذر اال�ضتناد اإليه مما يتعني معه رف�ص الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة:برف�س الدعوى املقامة من املدعية/ موؤ�ض�ضة )...(للتجارة 
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باالأ�ضباب. مو�ضح  هو  ملا  واملقاوالت،  )...(للتجارة  جمموعة  عليها/  املدعى  �ضد 

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 االبتدائية 1/1122/ ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 83/د/ جت/ 33 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5008/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 685/ اإ�س/ 7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/7/17هـ

عقد توريد- ف�ضخ العقد - التزامات تعاقدية - �ضلطة املحكمة التقديرية بتعيني 

خبري.

مطالبة املدعية احلكم بف�ضخ العقد واإلزام املدعى عليها باإعادة ما مت دفعه- الن�ص 

يف العقد على طريقة تنفيذه باأن تدفع املدعية قيمة املعدات )50%( دفعة اأوىل عند 

التوقيع، )25%( دفعة ثانية عن االنتهاء من توريد وتركيب املعدات باملوقع، )%20( 

دفعة ثالثة عند الت�ضليم النهائي للم�ضروع، )5%( بعد فرتة )12( �ضهر من الت�ضليم 

املتفق  املوقع  املعدات يف  االأوىل- ثبوت قيام املدعى عليها برتكيب  للمرحلة  النهائي 

مقدارها  البالغ  العقد  من  الثانية  الدفعة  عليها  املدعى  ا�ضتحقاق  اأثره-   - عليه 

)25%( من قيمته- ثبوت امتناع املدعية عن �ضداد الدفعة الثانية امل�ضتحقة للمدعى 

عليها- ترتيب العقد بني الطرفني لطريقة تنفيذه بربط الدفعة الثالثة البالغة )%20( 

اأن  اأثر ذلك-  الت�ضغيل والتدريب-  اإال بعد  للم�ضروع وهذا ال يكون  النهائي  بالت�ضليم 

الدفعة  ت�ضليم  بعد  اإال  يتاأتى  العاملني عليها ال  املعدات وتدريب  ت�ضغيل  املدعية  طلب 

الثانية وهو ما اأخلت به املدعية - موؤدى ذلك- رف�ص دعوى املدعية بطلب ف�ضخ العقد.
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 )32( رقم  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  التجارية  املحكمة  نظام  من  )443/اأ(  املادة 

وتاريخ 1350/1/15هـ .

تتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية ح�ضبما يبني من اأوراقها يف تقدم وكيل املدعية/ )...( 

املدعية  �ضركتنا  بني  االتفاق  مت  قوله:  فيها  اأورد  الديوان  رئي�ص  اإىل  دعوى  بالئحة 

اأنظمة متطورة لتعبئة  اأن تقوم االأخرية برتكيب معدات  وال�ضركة املدعى عليها على 

املعتمد  الوحيد  الوكيل  اإنها  حيث  عالية،  بتكنولوجيا  اآلية  بطريقة  لل�ضيارات  الوقود 

التوريد والرتكيب  يتم االنتهاء من  اأن  املتخ�ض�ضة يف ذلك، على  االأمريكية  لل�ضركة 

والت�ضغيل خالل �ضهرين ون�ضف -ح�ضبما ذكر يف الفقرة )الثامنة(- من تاريخ نفاذ 

العقد، وحيث اإن العقد ين�ص على مبلغ )412.500( ريال، )اأربعمائة واثنا ع�ضر الفا 

وخم�ضمائة ريال( ال غري، اإجمايل قيمة امل�ضروع ت�ضلم على �ضكل دفعات ح�ضب ما ذكر 

يف الفقرة ال�ضاد�ضة من �ضروط العقد، وقد قمنا ب�ضداد مبلغ )206.250( )مائتني 

االإجمالية  القيمة  قيمته )50%( من  ما  ريااًل(،  متثل  ومائتني وخم�ضني  اآالف  و�ضتة 

للعقد، ومع ذلك مل تلتزم املدعى عليها ب�ضروط العقد فلم يتم ت�ضغيل النظام ح�ضب 

ما مت االتفاق عليه، وانتهى يف دعواه اإىل طلب اإلزام ال�ضركة املدعى عليها باإعادة ما 
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مت دفعه من املدعية، وكذلك �ضداد ما ن�ص عليه العقد من �ضرط جزائي يف الفقرة 

الثامنة من �ضروط العقد. وقد اأجاب وكيل املدعى عليها/ )...( على الدعوى بقوله: 

اإن ما جاء يف دعوى املدعية غري �ضحيح، فامل�ضروع مت ت�ضليمه يف املوعد املحدد كما هو 

تركيب جميع  بها  واملو�ضح  املكون من )34( �ضورة  امل�ضتند )2(  وبرفقة  متفق عليه 

اأجزاء النظام يف املواقع املتفق عليها بالعقد، وامل�ضتند رقم )3( املو�ضح به جدول ما 

الثقة  مبداأ  من  وانطالقًا  وكمياتها  واأنظمة  وبرامج  اأجهزة  من  للمدعية  توريده  مت 

املتبقي  باملبلغ  مطالبتها  تتم  فلم  معها  بالتعاقد  باال�ضتمرار  موكلتي  ورغبة  باملدعية 

قبلها  من  قوبل  وت�ضامح  ثقة  من  للمدعية  قدمناه  ما  اإن  وحيث  املا�ضية،  املدة  طوال 

بنكران ومتل�ص لذا نرغب من الدائرة اإلزام املدعية ب�ضداد ما تبقى من قيمة العقد 

والبالغ قدرها )مائتان و�ضتة اآالف ومائتان وخم�ضون( ريااًل )206.250(. وقد عقب 

به وكيل  ا�ضت�ضهد  الدعوى بقوله: 1- ما  اإجابة املدعى عليها على  وكيل املدعية على 

املدعى عليها بال�ضور التي تو�ضح تركيب االأجهزة مبحطات موكلتي �ضحيح وبالفعل 

�ضبق واأن مت تركيب االأجهزة يف عدد )5( حمطات. 2- وكيل املدعى عليها مل ي�ضر يف 

رده اإذا كانت هذه االأجهزة مت ت�ضغيلها بعد الرتكيب اأم ال، علمًا باأن الفقرة الرابعة من 

العقد تن�ص على التزام ال�ضركة املدعى عليها بتوريد املعدات وتركيبها باملواقع وت�ضغيل 

الدعوى  �ضحيفة  اأننا يف  رغم  اأ�ضبوعني،  ملدة  عليها  العمالة  تدريب  ثم  املعدات  هذه 

اأ�ضرنا اإىل اأن �ضبب اإقامة دعوانا هو عدم ت�ضغيل النظام ح�ضبما مت االتفاق عليه. 3- 

الفقرة ال�ضابعة من العقد تن�ص على عمل حم�ضر نهائي بعد توريد وتركيب وت�ضغيل 
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املعدات، ومبا اأن وكيل املدعى عليها ادعى يف رده ت�ضليم امل�ضروع يف املوعد املحدد لذا 

اأرجو اإلزامه باإبراز هذا املح�ضر تاأكيدًا الدعائه. وقد عقب وكيل املدعى عليها على ما 

العقد املربم بني موكلتي واملدعية يف  اأواًل: يت�ضمن  اأعاله بقوله:  ذكره وكيل املدعية 

الفقرة )ال�ضاد�ضة( منه اأن تلتزم املدعية ب�ضداد الدفعة الثانية من قيمة العقد البالغ 

توريد  بعد  ريال،  وع�ضرون(  وخم�ضة  ومائة  اآالف  وثالثة  )مائة   )103125( قدرها 

وفاء موكلتي  اليوم رغم  تاريخ هذا  يتحقق حتى  ما مل  وهو  باملوقع  املعدات  وتركيب 

بالتزامها بالتوريد والرتكيب كما اأقر وكيل املدعي بذلك يف مذكرته ال�ضابقة، وهذا 

�ضبب كاٍف لوقف موكلتي ا�ضتكمال مراحل العقد، وهو اأي�ضًا �ضبب ميكنني االكتفاء به 

لطلب رد دعوى املدعية ومطالبتها، اإال اأن موكلتي اآثرت ا�ضتكمال امل�ضروع حفاظًا على 

يدعي  ثانيًا:  املطلوب.  الوجه  على  ذلك  ومت  املدعية،  مع  الطيبة  وعالقاتها  �ضمعتها 

وكيل املدعية باأن النظام مل يتم ت�ضغيله، وهذا االدعاء غري �ضحيح حيث اإن النظام 

مبوجب  عليها  املتفق  املوا�ضفات  وبح�ضب  عليه  متفق  هو  وكما  �ضحيح  وب�ضكل  يعمل 

العقد والتي مت جتربتها �ضابقًا ملدة اأربعة اأ�ضهر والقت اإعجاب وموافقة املدعية كما هو 

اأي  ملوكلتي  لي�ص  ب�ضبب  امل�ضروع  من  املدعية  ت�ضتفد  مل  ثالثًا:  العقد.  بتمهيد  مو�ضح 

عالقة به، وهو اأن م�ضخات الوقود التي متتلكها املدعية حتمل �ضفرة اأمنية متنع اأي 

نظام يتم تركيبه من التحكم بها، وميكن للمدعية الولوج لنظام امل�ضخات بكامل ي�ضر 

و�ضهولة واال�ضتفادة من النظام الذي مت تركيبه خالل دقائق فقط وذلك با�ضتخدام 

التجارية وحقوق  والعالمة  امل�ضخات  النوع من  وكيلة هذا  االأمنية  ب�ضفتها  ال�ضفرة 
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امللكية الفكرية املرتبطة بها ومن �ضمنها ال�ضفرة االأمنية، وميكن ملوكلتنا اإمتام ذلك 

بذلك  القيام  عن  ترفعت  اأنها  اإال  االأمنية،  و�ضفرتها  امل�ضخات  نظام  اخرتاق  عرب 

التزامًا منها بالنظام العام للدول، حيث ال يخفى اأن هذا الفعل يعد خمالفة لنظام 

حماية حقوق امللكية الفكرية، كما يعد من اجلرائم االإلكرتونية، والأ�ضرب مثاًل هنا 

يو�ضح هذه ال�ضورة، فلو مت تركيب نظام الكرتوين لفتح باب هذا املكتب بحيث يتحرك 

تلقائيًا حينما يقف اأمامه اأي �ضخ�ص ثم قمت بقفله باملفتاح فهل ميكن اال�ضتفادة من 

النظام اأو حتى هل ميكننا معرفة اإن كان يعمل اأم ال؟ طبعًا ال ميكننا ذلك اإال باأحد 

احللني االأول فتح الباب مبفتاحه االأ�ضلي والثاين هو ك�ضر قفل الباب، وهذه م�ضئولية 

�ضاحب الباب واملفتاح ولي�ضت م�ضئولية من قام برتكيب النظام. رابعًا: ب�ضاأن املح�ضر 

مرات  عدة  واملدعية  مبوكلتنا  االجتماع  مت  اأنه  فنفيد  املدعية  وكيل  اإليه  اأ�ضار  الذي 

بهدف حل م�ضكلتهم وت�ضليم امل�ضروع ب�ضكل نهائي ميكنهم من اال�ضتفادة منه، اإال اأنهم 

تكون  وبهذا  العقبة،  هذه  جتاوز  خالله  من  ميكن  تعاون  اأي  يبدوا  ومل  يتجاوبوا  مل 

موكلتي قد اأخلت م�ضئوليتها اأمام املدعية وال ميكنها تقدمي اأكرث من ما قامت به اأمام 

عدم تعاون املدعية. كما عقب وكيل املدعية على تعقيب املدعى عليه اأعاله بقوله: اأواًل: 

اأ�ضار حمامي املدعى عليها اإىل الفقرة ال�ضاد�ضة من العقد والتي تلزم موكلتي ب�ضداد 

ردنا  يف  اأننا  من  الرغم  وعلى  املعدات،  وتركيب  توريد  مت  اإنه  حيث  الثانية،  الدفعة 

ال�ضابق بتاريخ 1430/8/25هـ اأ�ضرنا اإىل الفقرة الرابعة من العقد التي تو�ضح ما هو 

وتركيب  بتوريد   - االأول/املورد  الطرف  ون�ضها: )يقوم  والرتكيب  بالتوريد  املق�ضود 
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املعدات للطرف الثاين/ال�ضركة - والتوريد ي�ضمل توريد املعدات املحددة و�ضفًا وكما 

يف اجلدول رقم )2( وتركيب هذه املعدات باملوقع وفقًا للموا�ضفات القيا�ضية الفنية 

لتلك املعدات ثم ت�ضغيل املعدات ثم تدريب العمالة عليها لفرتة اأ�ضبوعني على كيفية 

ت�ضغيل و�ضيانة هذه املعدات( وهذا كاٍف للرد عليه.ثانيًا: اأفاد حمامي املدعى عليها 

يف الفقرة الثانية من رده اأن النظام يعمل وب�ضكل �ضحيح كما هو متفق عليه وذكر اأنه 

مت جتربته �ضابقًا ملدة اأربعة اأ�ضهر واأنه القى اإعجاب وموافقة موكلتي كما هو مو�ضح 

بتمهيد العقد. وهنا اختالف كامل ملا ذكر يف التمهيد فمحامي املدعى عليها ادعى اأن 

النظام يعمل وب�ضكل �ضحيح كما هو متفق عليه ومت جتربته لكن ال�ضحيح اأن ما ذكر 

يف التمهيد يختلف عن ذلك، حيث اإنه عبارة عن جتربة عينة قبل توقيع العقد ون�ص 

ما ذكر بالتمهيد )الطرف االأول املورد قام برتكيب املعدات والنظام ملرحلة جتريبية 

اأن املدعى عليها  اإعجاب وموافقة موكلتي( وهذا يدل على  اأ�ضهر القت  اأربعة  خالل 

وبناًء عليه مت  قبل موكلتي،  االإعجاب من  امل�ضروع والقت  لهذا  بعر�ص جتربة  قامت 

اإبرام العقد، مبعنى اأن فرتة الت�ضغيل الأربعة اأ�ضهر كانت قبل توقيع العقد. ثالثًا: يف 

الفقرة الثانية اجتهد حمامي املدعى عليها الإثبات اأن النظام يعمل ومت جتربته ملدة 

�ضفرة  اأن هناك  امل�ضروع بحجة  ت�ضتفد من  اأن موكلتي مل  اأفاد  ثم  اأ�ضهر ومن  اأربعة 

حقوق  وكذلك  التجارية  العالمة  �ضاحبة  هي  موكلتي  واأن  بامل�ضخات  خا�ضة  اأمنية 

امللكية، فال نعلم اأين كانت هذه ال�ضفرة عندما مت ت�ضغيل النظام يف املرحلة التجريبية 

التي اأقر بها حمامي املدعى عليها يف رده، وما دام اأن هذه ال�ضفرة مهمة واأن النظام 
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ال يعمل من دونها فلماذا مل يتطرق لها العقد املربم بيننا مع العلم اأن متهيد العقد 

ن�ص على ما يلي: )حيث اإن الطرف االأول/املورد- قد قام مبعاينة حمطات املحروقات 

توريد  على  واأقر مبقدرته  �ضرعًا  للجهالة  النافية  املعاينة  بها  املعدات  تركيب  املزمع 

وتركيب و�ضيانة هذه املعدات( وهذا يدل على اأن املدعى عليها قامت مبعاينة حمطات 

املحروقات التي ترغب موكلتي يف تركيب النظام بها قبل توقيع العقد واإذا كان هناك 

�ضفرة اأو رقم خا�ص فلي�ص ملوكلتي اأي عالقة بذلك، اأما بخ�ضو�ص ادعائه اأن موكلتي 

امل�ضروع  ت�ضليم  بخ�ضو�ص  رابعًا:  ذلك.  باإثبات  اإلزامه  فاأرجو  امل�ضخات  وكيل  هي 

واإفادته اأنه مت االجتماع بني املدعى عليها وبني موكلتي، فاأرجو اأن يقوم بتزويد الدائرة 

بتاريخ  رده  يف  اأقر  عليها  املدعى  حمامي  اأن  ومبا  باالجتماع،  اخلا�ص  باملح�ضر 

يدل على  فهذا  امل�ضروع  ت�ضتفد من  موكلتي مل  اأن  الثالثة  الفقرة  1430/11/6هـ يف 

اإي�ضاحه يف  اإكماله والذي مت  اإكمال امل�ضروع واأنه ال عالقة ملوكلتي ب�ضبب عدم  عدم 

اأعاله  الثالثة من ردنا. كما عقب وكيل املدعى عليها على ما ذكرته املدعية  الفقرة 

بقوله: بعد اختبار املدعية ملنتج موكلتي ملدة اأربعة اأ�ضهر واإعجابها به وموافقتها عليه 

- كما اأقر وكيل املدعية مبذكرته ال�ضابقة - وبعد معاينة موكلتي للمحطات - كما ذكر 

يف متهيد العقد - مت التعاقد على تركيب النظام للمدعية وذلك على ثالث مراحل 

تبداأ املرحلة االأوىل بخم�ص حمطات وتنتهي املرحلة الثالثة باأكرث من مائة وخم�ضني 

العقد  وت�ضمن  امل�ضروع(،  العقد )3- مراحل  الثالث من  البند  حمطة كما و�ضح يف 

اإلزام موكلتي برتكيب النظام وفق نف�ص موا�ضفات املحطة التي مت جتربة النظام بها 
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كما  رقم )2(  العقد جدول  ملحق  املوا�ضفات يف  تو�ضيح هذه  ومت  العقد  توقيع  قبل 

ت�ضمن ملحق العقد )جدول رقم 4( �ضروطًا ملزمة للطرفني من بينها )6- يجب اأن 

تكون الربجميات مرخ�ضة وحتتاج تكنولوجيا املعلومات اإىل اأوراق من مايكرو�ضوفت 

اأو اأي طرف ثالث من الباعة امل�ضرتكني يف هذا امل�ضروع( )7- الك�ضف عن اأي كلمة 

مرور اأو رموز �ضرية لدائرة تقنية املعلومات( "مرفق �ضورة مرتجمة من ملحق العقد 

النظام  تركيب  يف  بالعمل  موكلتي  بداأت  وعندما   "1 رقم  بامل�ضتند   )4 رقم  )جدول 

ات�ضح لها اأنه مت تغيري نوع امل�ضخات يف املحطات التي عاينتها قبل توقيع العقد حيث 

مت ا�ضتبدال امل�ضخات القدمية من نوع " DEMO" اإىل امل�ضخات املوجودة حاليًا من 

يف  وكيلها  هي  عليها  املدعى  اأن  �ضابقًا  ذكرنا  والتي   "DRESSER WAYNI" نوع 

اململكة العربية ال�ضعودية، واأنكر وكيل املدعية ذلك وطلب اإثباته كون املدعية تعلم اأن 

اأنكرت  وما  النظام  هذا  من  ا�ضتفادتها  عدم  يف  احلقيقي  ال�ضبب  هي  ال�ضركة  هذه 

اإثبات ما  اإخالء م�ضئولية موكلتي ومرفق  �ضاأن ذلك  باأن من  لعلمها  اإال  بها  عالقتها 

من  النوع  هذا  وكيلة  هي  املدعية  باأن  موكلتي  علم  على  وبناًء  املدعية.  وكيل  اأنكره 

امل�ضخات فقد با�ضرت العمل يف املوقع مفرت�ضة تعاونها معها فيما يخ�ص برجميات 

هذا النوع من امل�ضخات ومفرت�ضة التزامها ب�ضروط العقد رقم )6 و7( باجلدول رقم 

)4( والتي �ضبق تو�ضيحها "مرفقة بامل�ضتند رقم 1"، وبناًء على ذلك مت فعاًل تركيب 

لبقية  متهيدًا  حمطة   )500( من  باأكرث  ربطه  ميكن  مبا  قاعدته  وتاأ�ضي�ص  النظام 

مراحل العقد الثالثة والتي �ضبق االإ�ضارة لها وكما �ضبق اأن اأثبتناه يف مذكرتنا االأوىل 
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الثانية، مما كبد موكلتي مبالغ طائلة جتاوزت  واأقر بذلك وكيل املدعية يف مذكرته 

"مرفق  قيمة املرحلة االأوىل من العقد حيث بلغت مدفوعاتها )554.332.5( ريال 

ال�ضحن  اإىل م�ضاريف  باالإ�ضافة  الهند�ضية  واخلدمات  امل�ضرتيات  فواتري  �ضورة من 

امل�ضروع  واإدارة  ت�ضغيل  وم�ضاريف  الفنية  الرتكيب  وم�ضاريف  اجلمركية  والر�ضوم 

والتي جتاوزت )200.000( ريال ليكون جممل ما تكبدته موكلتي من خ�ضائر يف �ضبيل 

هو  مراحله  جميع  اإمتام  يتطلبها  التي  التحتية  البنية  وتكوين  العقد  هذا  اإجناح 

)755.000( ريال تقريبًا، وبعد تركيب النظام وقاعدته مت طلب "بروتوكول" ت�ضغيل 

م�ضابه  لنظام   )...( ل�ضركة  ومع ممثلني  معهم  االجتماع  ومت  املدعية  من  امل�ضخات 

ملنتج موكلتي ويعد ت�ضليمهم لـ"بروتوكول" ت�ضغيل امل�ضخة ملوكلتي مبثابة الق�ضاء على 

الفر�ضة الوحيدة لبيع هذا النظام يف اململكة ونرفق لف�ضيلتكم �ضور من بع�ص خطابات 

جدوى  دون  التعاون  وطلبها  بامل�ضكلة  اإخطارها  مبوجبها  مت  والتي  للمدعية  موكلتي 

"بامل�ضتند رقم 4". وحيث اإن املدعية ت�ضر على ف�ضخ العقد رغم التزام موكلتي ببنوده 

بجميع مراحله مما كبدها خ�ضائر جتاوزت )775000(  امل�ضروع  اإمتام  وتفانيها يف 

ريال، ومبا اأن عدم ا�ضتفادة املدعية من النظام هو ب�ضبب عدم التزامها بالفقرتني 

فاإنه  موكلتي  اإرادة  عن  خارج  �ضبب  وهو   )4( رقم  جدول  العقد  ملحق  من   )7  ،6(

اأحكام  البند 12  بينهما )الفقرة 8 من  بالعقد املربم  امل�ضئولية كما جاء  يعفيها من 

خا�ضة(. ثم انتهى يف تعقيبه اإىل طلب ما يلي: اأواًل: اإلزام املدعية ب�ضداد ما تبقى من 

وخم�ضون  ومائتا  اآالف  و�ضتة  )مائتان  ريااًل   )206.250( قدره  والبالغ  العقد  قيمة 
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ريال( كون موكلتي قد اأوفت بالتزاماتها. ثانيًا: اإلزام املدعية بتحمل اأتعاب املحاماة 

والبالغ قدرها )50.000( ريال )خم�ضون األف ريال( كون املدعية ا�ضطرت لدفعها 

يف �ضبيل ح�ضولها على حقها بعد مماطلة املدعية. كما عقب وكيل املدعية/ )...( 

املدعى عليها من  اأن ما يحاول وكيل  بقوله: 1-  اأعاله  املدعى عليها  على ما ذكرته 

ملزمة  �ضروطًا   )4 رقم  )جدول  العقد  ملحق  اأن  واعتبار  م�ضئوليتها  من  التن�ضل 

للطرفني، فهذا قول غري �ضحيح ومر�ضل بني على غري اأ�ضا�ص بل على العك�ص هو ملزم 

للمدعى عليها، حيث جاء حتديدًا يف عقد االتفاق مو�ضوع الدعوى البند رقم )7/12( 

للطرف  اخلا�ضة  الطلبات  بتوفري  املورد  االأول  الطرف  ))يقر  ن�ضه  خا�ضة  اأحكام 

الثاين -ال�ضركة- يف امللحق اجلدول رقم 4(( فهذا االإقرار ملزم للمدعى عليها فقط 

وال يتعداها وهو حجة قا�ضرة عليها وبالتايل فاإن ما يحاول اإثارته وكيل املدعى عليها 

اإليه وكيل املدعى عليها مبذكرته  اأ�ضار  اأثر له يف دعوانا. 2- ما  مل يظهر وجهه وال 

املوؤرخة 1430/3/6هـ )البند اأواًل( غري �ضحيح ومغالط فيه، حيث اإن املق�ضود بتوريد 

وتركيب املعدات لي�ص مبعناه ال�ضيق واملحدود الذي ذكره وكيل املدعى عليها، بل وفقًا 

ملا و�ضفته الفقرة )3-1( من العقد مو�ضوع الدعوى باأن "التوريد ي�ضمل توريد املعدات 

املحددة و�ضفًا وكمًا يف اجلدول رقم )2( وتركيب هذه املعدات باملوقع وفقًا للموا�ضفات 

القيا�ضية لتلك املعدات ثم ت�ضغيلها ثم تدريب العمال عليها فرتة اأ�ضبوعني عن كيفية 

ت�ضغيل وا�ضتخدام و�ضيانة هذه املعدات" باالإ�ضافة اإىل ما ن�ضت عليه الفقرة )2-3( 

من نف�ص املادة، �ضامل اأي كلمة �ضر اأو مرور اأو حتديث الحق للربنامج" وبالتايل فهذا 
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هو مفهوم التوريد والرتكيب مبعناه ال�ضحيح وال�ضريح والوا�ضح وال�ضامل والذي مت 

االتفاق عليه، ولي�ص مبعناه القا�ضر والفا�ضد الذي يحاول وكيل املدعى عليها االإ�ضارة 

اإليه اأو التم�ضك به، ووفقًا للقاعدة ال�ضرعية )من �ضعى يف نق�ص ما مت من جهته ف�ضعيه 

مردود عليه( وهذا ما مت من جهة املدعى عليها كما جاء يف عقد االتفاق وبالتايل فلم 

اأثاره وكيل  اأن ما  اإليه املدعى عليها ويتعني طرحه جانبًا. 3-  اأ�ضارت  يظهر وجه ما 

ادعائه غري  املوؤرخة يف 1430/11/6هـ من  ال�ضابقة  نف�ص مذكرته  املدعى عليها يف 

�ضحيح اأن النظام يعمل ب�ضكل �ضحيح وح�ضب املوا�ضفات املتفق عليها مبوجب العقد 

والتي مت جتربتها �ضابقًا والقت اإعجاب موكلتي -فهذا غري �ضحيح ومردود عليه باأن 

العربة يف نفاذ العقود من وقت التوقيع عليها وال عربة يف االأفعال ال�ضابقة لها وال توؤثر 

وكفاءة  بجودة  موكلتي  الإيهام  التجربة  بتلك  قامت  عليها  املدعى  واأن  خا�ضة  فيها، 

جند  مل  الدعوى  مو�ضوع  العقد  توقيع  بعد  اإنه  حيث  هيهات،  ولكن  واملعدات  االآالت 

املدعى عليها نفذت ما التزمت به يف العقد، الأن التجربة ال�ضابقة على العقد هي التي 

لتوقيع  واطماأنت  عليها  املدعى  مع  التعاقد  مت  اأن  وبعد  معها  للتعاقد  موكلتي  دفعت 

موكلتي خالفت بنود العقد واأخلت متامًا بكامل �ضروط العقد، وبالتايل يجب اإلزامها 

بال�ضرط اجلزائي وف�ضخ العقد واإعادة املبالغ التي ا�ضتلمتها من موكلتي براءة الذمة 

وحفظًا للحقوق و�ضونًا لها. 4- اأن هناك تناق�ضًا وت�ضاربًا �ضارخًا بني ما ذكره وكيل 

املدعى عليها بجل�ضة 1430/11/6هـ وفيما قررته املدعى عليها اأ�ضالة قبل التعاقد، 

حيث ادعى وكيل املدعى عليها اأن م�ضخات الوقود التي متلكها موكلتي حتمل �ضفرة 
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اأمنية متنع اأي نظام يتم تركيبه، وهذا اإقرار �ضحيح و�ضريح منه بعدم االلتزام بالعقد 

وعدم الرتكيب، مما يوؤيد �ضحة دعوانا، وخا�ضة واأن ذلك يتناق�ص ويتعار�ص مع ما 

ذكرته املدعى عليها اأ�ضالة من تركيب وتوريد املعدات وجتربتها ملدة اأربعة اأ�ضهر دون 

اأن تتطرق نهائيًا لذكر ما يتعلق بال�ضفرة االأمنية، التي اختفى ذكرها من االأوراق يف 

اأثناء فرتة التجربة، وهذا التناق�ص يوهن الدليل وي�ضعفه ويجعل اأقوال املدعى عليها 

اأ�ضالة ووكالة هي والعدم �ضواء ملا قرره العلماء من اأن )ال حجة مع التناق�ص(. 5- 

هناك ت�ضاوؤل يطرح نف�ضه ويتعلق بادعاء املدعى عليها اخلربة يف هذا املجال وهو كيف 

مل تتطرق ملا يتعلق بال�ضفرة االأمنية؟ وهذا اإن دل فاإمنا يدل على قلة خربتها اإن مل 

تكن معدومة، فهي اأقرت اأنه مت معاينة حمطات املحروقات اململوكة ملوكلتي املعاينة 

التامة النافية للجهالة، واإقرارها يلزمها ويجعلها موؤاخذة باإقرارها لالأثر "ال عذر ملن 

اأقر" وبالتايل فاإن ما يتم�ضك به وكيل املدعى عليها بخ�ضو�ص ذلك مردود عليه ومن 

قبيل الغلط واملماطلة التي ال مربر لهما اإال ت�ضويف الدعوى. 6- اأن املدعى عليها وكالة 

اأقرت يف مذكرتها بتاريخ 1430/10/6هـ "الفقرة الثالثة" اأن موكلتي )املدعية( مل 

اأما بخ�ضو�ص ما  اإقرار �ضريح ب�ضحة دعوى موكلتي. 7-  ت�ضتفد من امل�ضروع وهذا 

ذكره وكيل املدعى عليها مبذكرته املوؤرخة يف 1430/11/6هـ "البند رابعًا" بخ�ضو�ص 

اجتماع موكلتي مع املدعى عليها، فقد اجتمع مدير املدعى عليها مرتني مع موكلتي 

طالبًا متديد العقد اأو البحث عن اآلية ل�ضداد املبلغ ولكننا رف�ضنا، وهذا هو ال�ضبب يف 

تاأخر دعوانا. 8- اأن خري برهان على �ضحة دعوانا ما اتفق عليه يف البند ب)1/7( 



860

بعمل حم�ضر  عليها  املدعى  قيام  بوجوب  واملتعلق  الدعوى  مو�ضوع  االتفاق  عقد  من 

ثالث  اأق�ضاها  مدة  يف  املح�ضر  هذا  عمل  ويتم  املوقع،  يف  املعدات  ال�ضتالم  نهائي 

اأ�ضابيع من تاريخ توريد وتركيب وت�ضغيل املعدات وهذا مل يحدث، وبالتايل فاإنه وفقًا 

لقاعدة )ال عربة للداللة يف مواجهة الت�ضريح( اأي اأن ما ورد بالعقد يجب االلتزام 

والتم�ضك به وال عربة الأقوال املدعى عليها املر�ضلة. ثم انتهى يف تعقيبه اإىل طلب ما 

يلي: اأواًل: اإلزام املدعى عليها باإعادة املبالغ التي مت دفعها لها )الدفعة املقدمة( من 

قبل موكلتي، ف�ضخًا للعقد لعدم التزامها بتنفيذ �ضروط العقد واإخاللها بعدم ت�ضغيل 

النظام ح�ضب ما مت االتفاق عليه. ثانيًا: اإلزامها بدفع ال�ضرط اجلزائي باإجمايل مبلغ 

قدره )1.893.375( ريااًل )مليون وثمامنائة وثالثة وت�ضعون األفًا وثالثمائة وخم�ضة 

بكامل  موكلتي  احتفاظ  مع  1431/4/19هـ  اليوم  جل�ضة  تاريخ  حتى  ريال(  و�ضبعون 

حقوقها يف املطالبة مبا �ضيحل وي�ضتجد من هذه الغرامة حتى تاريخ احلكم يف هذه 

الدعوى براءة للذمة وحفظًا للحقوق و�ضونًا لها. ويف جل�ضة يوم االأحد 1431/4/19هـ 

لعام   )7 جت/  د/   /109( رقم  حكمها  الدائرة  فاأ�ضدرت  اأقوالهما،  الطرفان  ختم 

1432هـ القا�ضي برف�ص دعوى املدعية فاعرت�ص وكيلها على احلكم، ومت رفع اأوراق 

ب�ضاأنها  واأ�ضدرت  نظرتها  التي  ال�ضابعة  -الدائرة  اال�ضتئناف  حمكمة  اإىل  الق�ضية 

بنق�ص  1432هـ(  لعام  اأنه  )وال�ضحيح  1431هـ  لعام   )7 )207/اإ�ص/  رقم  حكمها 

حكم الدائرة �ضابق الذكر على �ضند من القول اأن املدعى عليها مل تدفع مبا اأوردته 

الدائرة يف اأ�ضباب حكمها من اأن الت�ضغيل والتدريب متوقف على دفع الدفعة الثالثة 
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نظام  اإىل  الولوج  ت�ضتطيع  وال  م�ضفرة  امل�ضخات  باأن  دفعت  واإمنا  امل�ضروع  قيمة  من 

امل�ضخات اإال بفك الت�ضفري من قبل املدعية ومن هذا يت�ضح اأنها لو ا�ضتوفت حقها فلن 

عر�ص  يتطلب  وبالتايل  اأمنية،  �ضفرة  حتمل  امل�ضخات  الأن  امل�ضروع  ت�ضغيل  ت�ضتطيع 

تعمله  مل  ما  وهو  امل�ضروع  ت�ضغيل  عدم  يف  املت�ضبب  ليتبني  فنية  خربة  على  املو�ضوع 

فنظرتها  الدائرة  هذه  اإىل  الق�ضية  اأعيدت  1432/4/17هـ،  تاريخ  الدائرة.ويف 

واأ�ضدرت ب�ضاأنها حكمها املاثل.

حيث اإن املدعية تطالب يف دعواها املاثلة بف�ضخ العقد املربم مع املدعى عليها واإلزامها 

باإعادة ما مت دفعه لها، وهو مبلغ )206.250( ريااًل وكذا قيمة ال�ضرط اجلزائي البالغ 

)43.313( ريااًل. ومبا اأن طريف الدعوى تاجرين ومو�ضوع النزاع بينهما جتاري فاإن 

الديوان بهيئة ق�ضاء جتاري يخت�ص بنظره والف�ضل فيه بناًء على املادة )443/اأ( من 

نظام املحكمة التجارية. وملا كانت املدعية ت�ضتند يف مطالبتها امل�ضار اإليها اأعاله اإىل 

خمالفة املدعى عليها لبنود العقد وذلك بعدم ت�ضغيلها للم�ضروع حمل الدعوى.. فاإنه 

بالرجوع اإىل ذلك العقد يت�ضح اأنه قد ن�ص يف البند )6( منه على قيمة املعدات املوردة 

وطريقة الدفع ثم ن�ص يف الفقرة )2( من ذلك البند على اأنه: ))اتفق الطرفان على 

اأن يدفع الطرف الثاين )املدعية( قيمة املعدات على النحو التايل: دفعة اأوىل )%50( 

عند التوقيع على العقد، دفعة ثانية )25%( عند االنتهاء من توريد وتركيب املعدات 
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باملواقع، دفعة ثالثة )20%( عند الت�ضليم النهائي للم�ضروع، دفعة اأخرية )5%( بعد 

فرتة 12 �ضهر من الت�ضليم النهائي للمرحلة االأوىل((. وحيث يتبني من الن�ص املذكور 

بعد  العقد  قيمة  من   )%25( البالغة  الثانية  الدفعة  ت�ضتحق  عليها  املدعى  اأن  اأعاله 

تركيب املعدات يف املوقع املتفق عليه وهو ما قامت بتنفيذه فعاًل ومل تنازع املدعية يف 

ذلك مما يوؤكد ا�ضتحقاقها لتلك الدفعة التي امتنعت املدعية عن دفعها لها خمالفة 

بذلك بنود العقد التي رتبت التزامات الطرفني ح�ضب الت�ضل�ضل بحيث ال ميكن جتاوز 

بند على ح�ضاب االآخر. وحيث اإن ما تطالب به املدعية وهو ت�ضغيل املعدات وتدريب 

اأن العقد قد  اآنفة الذكر بدليل  الثانية  اإال بعد ت�ضليم الدفعة  العاملني عليها ال يتاأتى 

ربط الدفعة الثالثة البالغة )20%( بالت�ضليم النهائي للم�ضروع وهذا ال يكون اإال بعد 

الت�ضغيل والتدريب الذي تطالب به املدعية قبل اأوانه، لذا فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�ص 

طلب املدعية ف�ضخ العقد لعدم امل�ضوغ ال�ضرعي اأو النظامي. وال ينال مما انتهت اإليه 

الدائرة ما الحظته حمكمة اال�ضتئناف املوقرة من اأن املدعى عليها مل تدفع مبا اأوردته 

الدائرة يف اأ�ضباب حكمها من اأن الت�ضغيل والتدريب متوقف على دفع الدفعة الثانية 

من قيمة امل�ضروع...اإلخ، ذلك اأن الدائرة ال ت�ضلم ب�ضحة هذه املالحظة فاملدعى عليها 

قد دفعت �ضراحة باأن �ضب عدم وفائها مبا عليها من التزام بت�ضغيل امل�ضروع هو عدم 

التزام املدعية ب�ضداد الدفعة الثانية من العقد ))ولي�ص الثالثة ح�ضبما ذكرته حمكمة 

اال�ضتئناف خطاأ(( وقد اأ�ضارت الدائرة اإىل ذلك يف �ضفحة )2( ال�ضطر )24( من 

حكمها املنقو�ص. كما ال ينال مما انتهت اإليه الدائرة ما الحظته حمكمة اال�ضتئناف 
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من اأن الدائرة مل ت�ضتعني باخلربة الفنية ملعرفة املت�ضبب يف عدم ت�ضغيل امل�ضروع...

اإلخ ذلك اأن اإحالة الق�ضية للخبري الفني يظهر عدم جدواها فيما لو تبني اأن املت�ضبب 

هو املدعية الأنه لن يتغري حكم الدائرة يف رف�ص طلبها، ولو ثبت اأن املدعى عليها هي 

املت�ضببة يف عدم الت�ضغيل فلن يحكم للمدعية مبا تطالب به وهو ف�ضخ العقد واإعادة 

الدفعة املقدمة لها لعدم امل�ضوغ ال�ضرعي لهذا الطلب. وبناًء عليه فاإن بنود العقد هي 

الواجبة التطبيق ح�ضب ت�ضل�ضلها والذي يوجب على املدعية الوفاء مبا عليها اأواًل ثم 

املطالبة مبا لها اآخرًا. وحيث مل تر الدائرة فيما الحظته حمكمة اال�ضتئناف املوقرة 

ما ي�ضتوجب العدول عن ما �ضبق اأن حكمت به.

البرتولية  )...( للخدمات  �ضركة  املدعية/  الدائرة: برف�س دعوى  لذلك حكمت 

والنقليات �ضد املدعى عليها/ �ضركة )...(املحدودة 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.



864

رقم الق�ضية االبتدائية 276/ 3/ق لعام1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 21/د/ جت/ 15لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3590/ ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 109/ اإ�س/ 7لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/2/8هـ

عقد توريد- ال�ضروط يف العقد - عدم مطابقة املوا�ضفات- اإقرار بالزيادة - رجوع 

املقر عن اإقراره.

مطالبة املدعية باإلزام املدعى عليها بدفع قيمة املتبقي من املواد التي وردتها للمدعى 

املواد  توريد  على  املدعية  موافقة  على  الطرفني  بني  املربم  العقد  يف  الن�ص  عليها- 

املو�ضحة به طبقًا ملوا�ضفات م�ضلحة املياه وال�ضرف ال�ضحي -يجب الوفاء بال�ضروط 

املتفق عليها يف العقود لقول النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم" امل�ضلمون على �ضرطهم اإال 

غري  املدعية  قبل  من  املوردة  املواد  اأن  ثبوت  حالاًل"-  حرم  اأو  حراماً   اأحل  �ضرطًا 

مطابقة للموا�ضفات، ومل تلتزم بتوريد بع�ضها كاماًل وب�ضبب ذلك مت توقيع ح�ضومات 

املدعى عليها  التو�ضيالت رغم خماطبة  بع�ص  تنفيذ  للتاأخري يف  املدعى عليها  على 

للمدعية حلثها على �ضرعة التوريد لعدم توافر املعدات واملواد امل�ضتخدمة التي تلتزم 

هي  عليها  املدعى  باأن  املدعية  دفع  �ضحة  عدم  عليها-  للمدعى  بتوريدها  املدعية 

املنفذة للم�ضروع واأنه كان ينبغي عليها التاأكد من فح�ص مواد التو�ضيلة قبل تركيبها؛ 

الأن ذلك مردود بن�ص العقد املربم بني الطرفني والذي مبقت�ضاه تلتزم فيه املدعية 

باملوافقة على توريد كامل مواد التو�ضيلة مع ملحقاتها للمدعى عليها طبقًا لل�ضروط 
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واملوا�ضفات التي حتددها م�ضلحة املياه وال�ضرف ال�ضحي- ثبوت اأن املواد املوردة 

وكيل  اإقرار   - للمدعية  عائدًا  خطاأً  اعتباره  ذلك-  اأثر   - للموا�ضفات  مطابقة  غري 

املدعى عليها باأن ح�ضاب املدعية لدى موكلته هو مبلغ )114.337( ريااًل واأنه لي�ص 

لديها مانع من �ضداده للمدعية بعد احل�ضول على اإخالء طرف من اجلهة االإدارية 

وعدم الرجوع عليه باأية اأ�ضرار نتيجة توريد املواد غري املطابقة للموا�ضفات- ثبوت اأن 

العقد له مدة طويلة وال يت�ضور بعد فواتها رجوع اجلهة االإدارية على املدعى عليها باأية 

اأ�ضرار، وعلى فر�ص ذلك فللمدعى عليها اإقامة دعوى م�ضتقلة بهذا ال�ضاأن - جواز 

للخطاب  املدعية  ا�ضتناد  اإذا قدم عذرًا مقبواًل- عدم �ضحة  اإقراره  املقر عن  رجوع 

املدعى  الأن  املطالبة؛  مبلغ  من  اأكرث  مبلغ  ا�ضتحقاقها  يف  عليها  املدعى  من  ال�ضادر 

عليها رجعت عنه ودفعت ذلك باأن ذلك اخلطاب كان قبل ا�ضتالم كافة الفواتري وعند 

ا�ضتالمها وجد بها زيادات وفروق اأ�ضعار اأدت اإىل رفع املبلغ، باالإ�ضافة اإىل اأن املدعية 

مل تورد اأكرث من الكمية التي �ضدرت لها اأوامر �ضراء يف تاريخ �ضابق لتعديل االأ�ضعار، 

ف�ضاًل عن اأن ذلك اخلطاب يعد اإقرارًا من املدعى عليها ويجوز للمقر الرجوع عن 

اإذا قدم عذرًا مقبواًل؛ الأن االأ�ضل يف االإقرار اللزوم؛ الأنه على خالف  اإقراره �ضرعًا 

الطبع و�ضابط ما يجوز الرجوع عنه اأن يكون له يف الرجوع عذر عادي.

نتيجة  اجلهة  من  عليها  املفرو�ضة  بالغرامة  املدعية  اإلزام  عليها  املدعى  مطالبة 

اإخاللها بالتوريد- اعتبارها دعوى م�ضتقلة لها اأن تتقدم بها على ا�ضتقالل - موؤدى 

ذلك- اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية مبلغ )114.337( ريااًل فقط.
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املادة )443( من نظام املحكمة التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )32( بتاريخ 

1350/1/15هـ.

"نقل  وم�ضمونه:  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

اخت�ضا�ضات هيئات ح�ضم املنازعات التجارية املن�ضو�ص عليها يف النظم والقرارات 

مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�ضركات اإىل ديوان املظامل".

ديوان  "تويل  وم�ضمونه:  1423/11/17هـ  بتاريخ   )261( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

اإن�ضاء  حني  اإىل  بالتبعية  التجارية  االأعمال  عن  النا�ضئة  الق�ضايا  يف  النظر  املظامل 

املحاكم التجارية".

تتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية باأن وكيل املدعية/ )...( تقدم بالئحة دعوى ذكر فيها اأن 

�ضتانل�ص  اأنابيب  اأن  عبارة  عليها  للمدعى  وب�ضاعة  م�ضتلزمات  بتوريد  قامت  موكلته 

وعدادات مياه منزلية واأكواع وكلب�ضات..اإلخ ال�ضتكمال تنفيذ م�ضروع تو�ضيالت مياه 

يف  املحددة  الفنية  واملوا�ضفات  ال�ضروط  مبوجب  وذلك  الريا�ص  مدينة  يف  منزلية 

االتفاقية املوؤرخة يف 2002/4/7م املوافق 1423/1/25هـ وقد قامت موكلته بتنفيذ 

وت�ضعمائة وخم�ضون  واألفان  قدره )خم�ضمائة  مبلغ  لها  وتبقى  لها  املوكلة  االلتزامات 
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ريااًل( )502.950( ويطلب اإلزام املدعى عليها بدفعها واأرفق ما راآه �ضندًا لدعواه، 

ويف �ضبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جل�ضة 1427/6/7هـ وفيها ح�ضر وكيل املدعية 

على  اأحال  دعواه  عن  املدعية  وكيل  وب�ضوؤال   )...( عليها/  املدعى  وكيل  ح�ضر  كما 

التف�ضيل الوارد بالئحة الدعوى وبطلب االإجابة من وكيل املدعى عليها قدم مذكرة 

اأجزاء  يف  منزلية  مياه  تو�ضيالت  تنفيذ  م�ضروع  موكلته  على  ر�ضى  قد  اأنه  ت�ضمنت 

متفرقة مبدينة الريا�ص يف تاريخ 1422/9/23هـ على اأن يتم توريد املواد وفق �ضروط 

م�ضلحة  مع  ينا�ضب  مبا  وذلك  للمياه  العامة  املديرية  حتددها  حمددة  وموا�ضفات 

العمل واملحافظة على البيئة و�ضحة املواطنني. وقد مت التعاقد مع املدعية يف تاريخ 

2002/4/7م، مبوجب االتفاقية على االآتي: اأواًل: توريد كامل ماد التو�ضيالت املنزلية 

و�ضناديق  ا�ضتيل  ا�ضتانل�ص  مادة  من  وو�ضالت  واأكواع  )موا�ضري  من  تتكون  والتي 

ومرابط( وتكون مطابقة لل�ضروط واملوا�ضفات الفنية التي حتددها وتعتمدها م�ضلحة 

مبقدار  االتفاقية  كمية  حتديد  ثانيًا:  الريا�ص.  مبنطقة  ال�ضحي  وال�ضرف  املياه 

)خم�ضة ع�ضر األف( تو�ضيلة منزلية ومدة العقد )خم�ص( �ضنوات. ثالثًا: االتفاق على 

اأن تلتزم املدعية بتاأمني املواد يف مدة اأق�ضاها ثالثة �ضهور من تاريخ اأمر ال�ضراء مع 

يلغي  �ضروطه  اأو  التوريد  اأي خلل يف مدة  واأن  للمواد  االختبار  �ضهادات  اإرفاق جميع 

 + )املوا�ضري   كاملة  مقا�ص  لكل  التو�ضيلة  مواد  توريد  على  االتفاق  رابعًا:  االتفاقية. 

االأكواع + املرابط + العداد + ال�ضندوق( وباأ�ضعار حمددة باالتفاقية. ولكن املدعي 

اأخلت بجميع بنود االتفاقية كالتايل: 1- توريد مواد التو�ضيلة غري مطابقة ملوا�ضفات 
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املديرية العامة للمياه مبنطقة الريا�ص وقد مت اإفادة الطرفني مبوجب خطاب املديرية 

العامة للمياه رقم )20011( يف 1426/2/20هـ باأن املواد غري مطابقة للموا�ضفات 

املديرية  واأفادت  �ضابقًا.  وردت  التي  املواد  عن  امل�ضئولية  كافة  موكلته  حتميل  مت  بل 

للتنفيذ  الزمنية  الفرتات  وح�ضب  ع�ضوائية  عينات  تاأخذ  �ضوف  باأنها  للمياه  العامة 

للتاأكد من مطابقتها للموا�ضفات و�ضيتم حتميل املدعى عليها امل�ضئولية يف حالة عدم 

يتم  تاريخه مل  وتنفيذها على ح�ضابها وحتى  واإعادة حفرها  للموا�ضفات  مطابقتها 

مبدة  لاللتزام  بالن�ضبة   -2 للمياه.  العامة  املديرية  من  عليها  املدعى  طرف  اإخالء 

للمدعية  املدعى عليها  التوريد ومرفق خطابات  تلتزم مبدة  املدعية مل  فاإن  التوريد 

واملديرية العامة للمياه تفيد ذلك، كما اأن املدعية مل تقم بتوريد مواد التو�ضيلة كاملة 

كما مت االتفاق معها بل كانت تقوم بتوريد التو�ضيلة جمزاأة مع رفع �ضعر كل جزء مما 

يوؤدي يف النهاية اإىل رفع كامل قيمة التو�ضيلة. 3- قامت املدعية برفع اأ�ضعار املواد مبا 

يخالف �ضروط االتفاقية وقد مت اإر�ضال خطاب لها رقم )227( يف 1426/12/16هـ، 

مع �ضورة كاملة من فروق االأ�ضعار التي تبلغ مبلغ )388.613( ريااًل. وختم مذكرته 

باأن ح�ضاب املدعية لدى موكلته مبلغ وقدره )114.337( ريااًل وال مانع من �ضداده 

بعد احل�ضول على اإخالء طرف من املديرية العامة للمياه مبنطقة الريا�ص ويف حالة 

مطابقة  غري  موادًا  املدعية  توريد  نتيجة  اأ�ضرار  باأي  موكلته  على  الرجوع  عدم 

ما  اأن  ت�ضمنت  املدعية مذكرة  وكيل  للموا�ضفات. ويف جل�ضة 1427/10/22هـ قدم 

ذكرته املدعى عليها باأن موكلته اأخّلت بجميع بنود االتفاقية غري �ضحيح، وما ذكر اأن 
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للمياه  العامة  املديرية  ملوا�ضفات  مطابقة  غري  التو�ضيلة  مواد  بتوريد  قامت  موكلته 

املنفذة  اجلهة  هي  كونها  عليها  املدعى  ال�ضركة  من  خطاأ  فهذا  الريا�ص  مبنطقة 

تركيبها  قبل  التو�ضيلة  مواد  تفح�ص  اأن  وت�ضتطيع  مهند�ضني  ولديها  للم�ضروع 

وبا�ضتطاعتها رد املواد واإلغاء العقد كما اأن املواد قد مت ا�ضتالمها وتركيبها منذ اأكرث 

من �ضنتني تقريبًا ومل يرد �ضيء واأ�ضري اإىل خطاب مدير عام اإدارة امل�ضروعات باإيجاد 

م�ضادر بديلة، وما ذكرته املدعى عليها باأن موكلته مل تلتزم مبدة التوريد فهذا غري 

�ضحيح وعليها اأن تقدم ما يثبت ذلك. كما اأن ما ذكرته املدعى عليها من اأن موكلته 

قامت برفع االأ�ضعار فهذا كان مبوافقتها اخلطية على قبول التوريد بذلك ال�ضعر وذلك 

املدعى  �ضادقت  ولقد  2004/12/18م  يف   )2004/600( رقم  ال�ضراء  اأمر  مبوجب 

عليها يف خطابها املوجه للمدعية برقم )2005/163( يف 1426/6/26هـ اأن �ضحة 

املبلغ هو )584.847.07( ريال و�ضبع هلاله وذلك بعد اأن مت ح�ضم مبلغ )168.103( 

بطلب  مذكرته  وختم  عليها  املوافقة  متت  التي  الزيادة  قيمة  ميثل  املبلغ  وهذا  ريااًل 

اإلزام املدعى عليه مببلغ املطالبة ال�ضابق باالإ�ضافة اإىل االأتعاب وقدرها )ت�ضعون األف 

وخم�ضمائة وواحد وثالثون ريااًل( )90.531(. ويف جل�ضة 1428/4/18هـ قدم وكيل 

لدخول مواد يف  لي�ضت ظاهرية  املواد  اأن عيوب هذه  فيها  املدعى عليها مذكرة بني 

ت�ضنيعها ت�ضر ب�ضحة املواطنني وال يتم ك�ضفها اإال بعد اإجراء اختبارات عالية الدقة 

ال توجد اإال لدى املديرية العامة للمياه، وامل�ضنع املنتج، ف�ضاًل عن العيوب الظاهرة 

والتي مت توجيه اإنذار اإىل املدعية بتحملها كامل امل�ضئولية عن عيوب الت�ضنيع مبوجب 
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خطابي موكلته يف 1425/5/17هـ ويف 1425/2/28هـ ويدل على عدم التزام املدعية 

تو�ضيالت  مدير  اإىل  واملقدم  1425/2/28هـ  يف  خطاب   -1 يلي:  ما  التوريد  مبدد 

الريا�ص باملديرية العامة للمياه يفيد نفاذ مواد التو�ضيالت من امل�ضتودع وعدم التزام 

املدعية بالتوريد. 2- خطاب يف 1428/7/6هـ للمدعية بنفاذ معظم مواد التو�ضيالت 

يف امل�ضتودع وحثهم على �ضرعة التوريد بال�ضحن اجلوي لتوقف العمل بامل�ضروع لعدم 

�ضرعة  على  يحثهم  املدعية  اإىل  2004/3/18م  يف  خطاب   -3 بالتوريد.  التزامهم 

على  بحثهم  1425/3/1هـ  يف  خطاب   -4 التاأخري.  عن  امل�ضئولية  وحتملهم  التوريد 

�ضرعة التوريد باأ�ضرع وقت وحتملهم كامل امل�ضئولية الناجتة عن التاأخري. 5- خطاب 

يف 2004/12/25م املوجه من مدير امل�ضروع اإىل نائب مدير عام �ضركة املناق�ضات 

يف  خطاب   -6 مواد.  وجود  لعدم  بامل�ضروع  العمل  وتوقف  املورد  التزام  لعدم 

نتيجة  االإعارة  اإىل �ضركة )...( لطلب مواد وتو�ضيالت على �ضبيل  2004/12/27م 

عدم التزام املورد بالتوريد. وما ذكرته املدعية باأنها رفعت االأ�ضعار مبوجب موافقة 

خطية على قبول التوريد بهذه االأ�ضعار فاإن املوافقة على رفع االأ�ضعار متت يف تاريخ 

1425/6/28هـ املوافق 2004/8/14م يف حني اأن الزيادة يف االأ�ضعار متت من تاريخ 

2003/12/13م وما يزيد عن )75%( من اإجمايل مبلغ اخلالف هو مبلغ )388.613( 

ويوجد  املتفق عليها  الزيادة  بعد  باالأ�ضعار حتى  املدعية  التزام  لعدم  باالإ�ضافة  ريااًل 

لدى موكله ما يثبت ذلك يف اأ�ضعار الفواتري التي بعد تاريخ املوافقة. وبخ�ضو�ص وجود 

رياالت   )168.103( مبلغ  هي  املواد  اأ�ضعار  يف  الزيادة  اأن  يفيد  موكلته  من  خطاب 
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زالت  ما  فواتري  وهناك  املدعية  من  ا�ضتالمها  مت  التي  الفواتري  يف  كان  باأنه  فقط 

حمجوزة لديها وعندما مت ا�ضتالمها وجد بها زيادات وفروق اأ�ضعار اأخرى اأدت اإىل 

رفع املبلغ. ويف جل�ضة 1428/6/15هـ �ضاألت الدائرة وكيل املدعى عليها عن خطاب 

موكلته املوؤرخ يف 1426/6/16هـ واملت�ضمن االإقرار للمدعية مبا يزيد عن مبلغ املطالبة 

كما طلبت من وكيل املدعية اإعداد رد مف�ضل عن الفقرتني الثانية والثالثة من مذكرة 

املدعى عليها املقدمة يف اجلل�ضة املا�ضية فا�ضتمهال لذلك، ويف جل�ضة 1428/11/19هـ 

اأفاد وكيل املدعية باأنه يكتفي مبا قدمه يف جل�ضات �ضابقة واأفاد وكيل املدعى عليها/ 

جل�ضة  ويف  باملرافعة،  تكليفه  لتاأخر  نظرًا  اإجابته  الإبداء  ي�ضتمهل  باأنه   )...(

1429/1/5هـ قدم وكيل املدعى عليها مذكرة ذكر فيها اأن العالقة مع املدعية تخ�ضع 

تلتزم  التنفيذ  وهو عقد مرتاخي  الطرفني يف 2003/4/7م،  املوقع بني  العمل  لعقد 

مبقت�ضاه املدعية باإمداد موكلته بكامل التو�ضيالت املنزلية وملحقاتها الالزمة لتنفيذ 

عقدها مع م�ضلحة املياه وال�ضرف ال�ضحي مبنطقة الريا�ص، ويكون االإمداد بهذه 

املواد مبوجب اأوامر ت�ضدر من موكلته من وقت الآخر ح�ضب احلاجة، وبذلك فاإن كل 

بالعقد،  املحددة  لالأ�ضعار  وفقًا  به  واردة  لكل كمية  ي�ضكل عقدًا منف�ضاًل  �ضراء  اأمر 

وخالل فرتة التعامل بني الطرفني اأ�ضدرت موكلته للمدعية اأوامر �ضراء بعدد )8300( 

تو�ضيلة ووفقًا لذلك فاإن املدعية تكون ملزمة عقديًا بتوريد هذا العدد من التو�ضيالت 

ملوكلته وفقًا الأ�ضعار العقد، واأن املدعية مل تورد اأكرث من الكمية التي �ضدرت لها اأوامر 

�ضراء يف تاريخ �ضابق لتعديل االأ�ضعار حتى تطالب مبحا�ضبتها باالأ�ضعار املعدلة، اإ�ضافة 
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اإىل اأن املدعية قد تاأخرت يف توريد هذه الكميات من الكمية التي �ضدرت لها اأوامر 

�ضراء من املدعى عليها، مما اأدى الأن تقوم م�ضلحة املياه وال�ضرف ال�ضحي مبنطقة 

املدعية  الإخالل  نتيجة  م�ضتحقاتها  من  احل�ضم  ثم  مرات  عدة  باإنذارها  الريا�ص 

بالتوريد. وقول املدعية باأن موكلته قد وافقت على تعديل االأ�ضعار املتفق عليها بالعقد 

وفقًا الأمر ال�ضراء رقم )2004/600( بتاريخ 2004/12/8م فاإن هذا ال يعفيها من 

تنفيذ اأوامر ال�ضراء ال�ضابقة لتاريخ هذا االأمر واأن التزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة 

انعقد  التي  بالكميات  الوفاء  بعد  يكون  املعدلة  باالأ�ضعار  توريدها  يتم  التي  الكميات 

العقد على توريدها مبوجب اأوامر ال�ضراء ال�ضابقة لتعديل االأ�ضعار، ولذلك فاإن املدعية 

ال يحق لها حما�ضبة املدعى عليه باالأ�ضعار اجلديدة للكميات املطلوبة باالأوامر ال�ضابقة 

لتاريخ تعديل االأ�ضعار، مما يجعل مطالبة املدعية مبحا�ضبتها مبوجب االأ�ضعار املعدلة 

باالأوامر ال�ضابقة غري �ضحيح ويخالف العقد املوقع بني الطرفني الذي يلزمها بتوريد 

وكميتها  االأ�ضعار  لتعديل  ال�ضابقة  باالأوامر  ال�ضراء  اأوامر  ب�ضاأنها  ال�ضادر  الكميات 

)8300( تو�ضيلة، ومبا اأن كل الكميات التي وردتها املدعية ال تتجاوز الكميات ال�ضادر 

ب�ضاأنها اأوامر �ضراء يف تاريخ �ضابق لتعديل االأ�ضعار، فاإن املدعية ال يحق لها املطالبة 

اأوامر �ضراء يف تاريخ �ضابق  بتطبيق االأ�ضعار اجلديدة على الكميات ال�ضادر ب�ضاأنها 

املواد  املدعية عن  التي قدمتها  الفواتري  االأ�ضعار وقد قامت موكلته مبراجعة  لتعديل 

التي مت توريدها وات�ضح لها اأن املدعية قد اأ�ضدرت فواتريها وفقًا لالأ�ضعار املعدلة مما 

 )388.613( وقدره  مبلغًا  االأ�ضعار  على  الزيادة  بلغت  وقد  �ضحيح  غري  ذلك  يجعل 
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وت�ضعمائة  واألفان  البالغة خم�ضمائة  املدعية  الزيادة من مطالبة  وبح�ضم هذه  ريااًل، 

وثالثني  و�ضبعة  وثالثمائة  األفًا  ع�ضر  واأربعة  )مائة  للمدعية  يكون  ريااًل(  وخم�ضون 

يف  تتمثل  املدعية  بذمة  مطالبات  ملوكلته  اأن  اإىل  باالإ�ضافة   ،)114.337( ريااًل( 

)مائتان  قدرها  التوريد  يف  املدعية  لتاأخر  نتيجة  موكلته  على  تطبيقها  مت  غرامات 

هللة(  ع�ضر  وثالثة  ريااًل  وع�ضرون  وثمانية  وخم�ضمائة  األفًا  و�ضتون  وثمانية 

)268.528.13(، كما اأن املدعية قد قامت بتوريد تو�ضيالت غري مطابقة ملوا�ضفات 

م�ضلحة املياه وال�ضرف كما هو من�ضو�ص عليه بالعقد املوقع بني الطرفني مما اأدى 

الأن تقوم م�ضلحة املياه وال�ضرف ال�ضحي باإخطار موكلته  يف 1426/2/20هـ باأنها 

�ضتقوم بالرجوع عليها باأية خ�ضائر واأ�ضرار ناجتة عن ا�ضتخدام املواد غري املطابقة 

للموا�ضفات التي وردتها املدعية، وهذا يعني اأن م�ضتحقات موكلته لدى م�ضلحة املياه 

املفرو�ضة  الغرامات  وح�ضم  امل�ضروع  انتهاء  حلني  معلقة  �ضتكون  ال�ضحي  وال�ضرف 

عليها نتيجة للتاأخري وتوريد املواد غري مطابقة للموا�ضفات. وختم مذكرته بطلب رد 

مطالبة املدعية فيما زاد عن مبلغ )114.337( ريال، اإلزام املدعية باأن تدفع مبلغًا 

وقدره )مائتان وثمانية و�ضتون األف وخم�ضمائة وثمانية وع�ضرون ريااًل وثالثة ع�ضرة 

قبل  من  عليها  املدعى  على  املفرو�ضة  الغرامة  ميثل  الذي   )268.528.13( هللة 

م�ضلحة املياه وال�ضرف ال�ضحي بالريا�ص نتيجة الإخالل املدعية بالتوريد، واحلكم 

بحفظ حق املدعى عليها بالرجوع على املدعية بكافة الغرامات واالأ�ضرار واخل�ضائر 

التي قد تلحق بها نتيجة احل�ضومات التي �ضتقوم بها م�ضلحة املياه وال�ضرف ال�ضحي 
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باأنها مل  اأفاد  املدعية  وكيل  وبعر�ص ذلك على  موكلته.  املوقع من  العقد  انتهاء  عند 

تت�ضمن جديدًا واكتفى الطرفان مبا قدماه. ويف جل�ضة هذا اليوم ح�ضر وكيل املدعية 

كما ح�ضر وكيل املدعى عليها/ )...( وب�ضوؤالهما عما يودان اإ�ضافته اكتفى كل منهما  

مبا �ضبق واأن قدم وعليه مت رفع اجلل�ضة للمداولة اأ�ضدرت الدائرة حكمها رقم )59/د/ 

ت/ ج/ 15( لعام 1429هـ والقا�ضي برف�ص الدعوى املقامة من املدعية/ �ضركة )...( 

الدعوى  طريف  واأعلن  الفنية   )...( �ضركة  عليها/  املدعى  �ضد  ال�ضناعي  للتوريد 

رف�ضهما للحكم، وقدما اعرتا�ضهما على احلكم خالل االأجل النظامي ورفعت كامل 

اأوراق الق�ضية مبحكمة اال�ضتئناف بالريا�ص التي اأ�ضدرت حكمها رقم )72/اإ�ص/3( 

لعام 1430هـ والقا�ضي بنق�ص حكم الدائرة ال�ضابق، وحددت لطريف الدعوى جل�ضة 

طريف  الدائرة  واأفهمت  الدعوى  اأطراف  ح�ضر  وفيها  1430/5/23هـ  االثنني  يوم 

الدعوى باأنه مت نق�ص حكم الدائرة بحكم حمكمة اال�ضتئناف رقم )72/اإ�ص/ 3( لعام 

1430هـ واأفهمتهما الدائرة مب�ضمون حكم حمكمة اال�ضتئناف و�ضاألت وكيل املدعية 

عن مطابقة املواد املوردة بال�ضروط واملوا�ضفات التي تعاقدت عليها املدعى عليها مع 

باأن  فاأجاب:  كاملة  املنزلية  التو�ضيلة  وتوريد  التوريد  مبدة  االلتزام  وكذلك  موكلته 

املواد املوردة مطابقة لل�ضروط واملوا�ضفات التي مت التعاقد عليها كما مت االلتزام مبدة 

التوريد وما ح�ضل من تاأخر يف اآخر الوقت كان ب�ضبب تاأخر املدعى عليها بال�ضداد كما 

اأكد باأنه مت توريد التو�ضيلة كاملة. وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها اأجاب: بعدم 

من  بذلك  اإفادة  اأرفق  واأن  �ضبق  وقد  وال�ضروط  للموا�ضفات  املوردة  املواد  مطابقة 
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م�ضلحة املياه وال�ضرف ال�ضحي، وذكر اأنه �ضبق واأن اأقرت املدعية بذلك وبخ�ضو�ص 

توريد االأدوات فقد ح�ضل تاأخر من املدعية، وقد �ضبق واأرفق ما يدل عليه وبخ�ضو�ص 

اأفاد وكيل  للتاأكد من ذلك، بعد ذلك  يتمهل  فاإنه  التو�ضيلة كاملة من عدمه،  توريد 

)مائتان  قدره  مبلغًا  ملوكلته  دفعت  ال�ضحي  وال�ضرف  املياه  م�ضلحة  باأن  املدعية 

وخم�ضون األف( )250.000( ريال قبل اإقامة هذه الدعوى وهي متثل خ�ضمًا للمبالغ 

امل�ضتحقة يف االأ�ضل للمدعى عليها، وحيث اإن موكلته عبارة عن مورد لالأدوات واملواد، 

واملدعى عليها هي املقاول مع م�ضلحة املياه وال�ضرف ال�ضحي ، وهذا يوؤكد �ضالمة 

التو�ضيالت من اأي اإ�ضكال واأكد الطرفان على اأن �ضاحبة امل�ضروع هي م�ضلحة املياه 

منها.  لال�ضتف�ضار  الكتابة  الدائرة  راأت  وعليه  الريا�ص.  ال�ضحي مبنطقة  وال�ضرف 

كما اأفاد وكيل املدعى عليها باأنه بخ�ضو�ص توريد التو�ضيلة فقد مت توريدها كاملة، 

كما وقد اأفهمت الدائرة طريف الدعوى باأنها قامت مبخاطبة املديرية العامة مبنطقة 

تردها  ومل  1430/6/24هـ  يف  )د/ت/ج/3/44661/15(  رقم  بخطابها  الريا�ص 

بهما  املعرف  الدعوى  تاريخه. ويف جل�ضة 1430/11/8هـ ح�ضر طرفا  االإفادة حتى 

�ضابقًا ويف م�ضتهل هذه اجلل�ضة اأفادت الدائرة طريف الدعوى بورود خطاب مدير عام 

املياه مبنطقة الريا�ص ذي الرقم )430/125813( بتاريخ 1430/10/14هـ والذي 

عينات  على  الالزمة  االختبارات  بع�ص  باإجراء  املديرية  قامت  قد  باأنه  فيه  يفيد 

ع�ضوائية مت اأخذها من مواقع العمل بامل�ضروع ومن م�ضتودعات املقاول للتاأكد من مدى 

مطابقة املواد امل�ضتخدمة للموا�ضفات واملقايي�ص وبناًء عليه مت توجيه خطاب للمقاول 
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باأن  اخلطاب  واأفاد  مطابقة،  بديلة  مواد  اإيجاد  و�ضرعة  املواد  تلك  اإيقاف  ب�ضرورة 

املديرية ال تتدخل يف تواريخ التوريد لكونها حمكومة بعقد بني املورد واملقاول. وبعر�ص 

هذا اخلطاب على طريف الدعوى اأفاد وكيل املدعية باأنه على املديرية العامة للمياه 

اإثبات كون هذه املوارد غري املطابقة للموا�ضفات من موكلته فقد يكون ا�ضرتاها املدعى 

عليها من ال�ضوق ولي�ص من موكلته وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها اكتفى مبا 

�ضبق اأن قدمه. كما اكتفى وكيل املدعية مبا قدمه. وح�ضر دعواه بطلبه اإلزام املدعى 

عليها مببلغ املطالبة املذكور �ضلفًا وقدره )خم�ضمائة واألفان وت�ضعمائة وخم�ضون ريااًل 

وذكر  الدعوى  طرفا  ح�ضر  اليوم  هذا  جل�ضة  ويف   .)502.950.7( هلالت(  و�ضبع 

على  امل�ضادقة  بتاريخ  1426/2/20هـ  بتاريخ  كان  العمل  اإيقاف  اأن  املدعية  وكيل 

الوارد  املطالبة  مببلغ  موكلته  طلبات  وح�ضر  1426/6/26هـ  بتاريخ  كان  الر�ضيد 

بالئحة االدعاء واكتفى بذلك كما اكتفى وكيل املدعى عليها مبا �ضبق وبناًء على ذلك 

مت رفع الق�ضية للمداولة واإ�ضدار احلكم.

وبعد �ضماع الدعوى واالإجابة وبعد االطالع على اأوراق الق�ضية وم�ضتنداتها، وحيث اإن 

هذه الدعوى التي تقدم بها وكيل املدعية تنح�ضر يف مطالبته باإلزام املدعى عليها باأن 

ريااًل( 502.950(  وت�ضعمائة وخم�ضون  واألفان  قدره )خم�ضمائة  مبلغًا  ملوكلته  تدفع 

اأنابيب  عن  عبارة  وهي  عليها  للمدعى  موكلته  وردتها  التي  املواد  قيمة  متبقي  ميثل 
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�ضتانل�ص �ضتيل وعدادات مياه واأكواع وكلب�ضات ونحوها. وحيث اإن اأ�ضا�ص هذه املطالبة 

عليها يف  املن�ضو�ص  التجارية  االأعمال  من  يعد  فاإنه  الطرفني  بني  تعامل جتاري  هو 

بديوان  التجارية  الدوائر  تخت�ص  والتي  التجارية.  املحكمة  نظام  من  الثانية  املادة 

من  املادة )443(  ن�ص  فيها ح�ضب  والف�ضل  عنها  النا�ضئة  املنازعات  بنظر  املظامل 

نظام املحكمة التجارية وقراري جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ 

ورقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ كما تخت�ص هذه الدائرة بنظر الدعوى والف�ضل 

الدوائر  الخت�ضا�ص  املنظمة  الديوان  رئي�ص  معايل  وتعاميم  قرارات  على  بناًء  فيها 

التجارية النوعي واملكاين. وحيث اإنه فيما يخ�ص نظر هذه الدعوى مو�ضوعًا فاإنه ملا 

كان وكيل املدعية يطلب احلكم ملوكلته باإلزام املدعى عليها باأن تدفع لها املبلغ املذكور 

اأعاله، وحيث اإن العقد املوقع بني الطرفني ن�ص على موافقة املدعية على توريد كامل 

التي حتددها  الفنية  واملوا�ضفات  لل�ضروط  وذلك طبقًا  ملحقاتها  مع  التو�ضيلة  مواد 

ال�ضروط  اإن  وحيث  الريا�ص،  مبنطقة  ال�ضحي  وال�ضرف  املياه  م�ضلحة  وتعتمدها 

"امل�ضلمون  املتفق عليها يف العقد يجب الوفاء بها لقول النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 

على �ضروطهم اإال �ضرطًا اأحل حرامًا اأو حرم حالل" رواه الرتمذي وقال حديث ح�ضن 

�ضحيح. وقد دفعت املدعى عليها دعوى املدعية باأمور: 1- باأن املادة الثانية من العقد 

األزمت املدعية باأن تكون املواد املوردة مطابقة للموا�ضفات وال�ضروط ومعتمدة مبوافقة 

اجلهة االإدارية ذات ال�ضاأن وهي )م�ضلحة املياه وال�ضرف ال�ضحي بالريا�ص( والذي 

ال�ضحي  وال�ضرف  املياه  مل�ضروع )م�ضلحة  املدعية  قبل  املوردة من  املواد  اأن  ح�ضل 
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بالريا�ص( غري مطابقة للموا�ضفات وال�ضروط التي تعاقدت عليها مع املدعية. وذلك 

مبوجب خطاب مدير عام املياه مبنطقة الريا�ص ذي الرقم )430/125813( بتاريخ 

باإجراء بع�ص االختبارات الالزمة  باأن املديرية قامت  1430/10/14هـ والذي يفيد 

املقاول  بامل�ضروع ومن م�ضتودعات  العمل  اأخذها من مواقع  على عينات ع�ضوائية مت 

واملقايي�ص  للموا�ضفات  امل�ضتخدمة  املواد  مطابقة  مدى  من  للتاأكد  عليها-  -املدعى 

لعقد امل�ضروع وبناًء عليه مت توجيه خطاب للمقاول ب�ضرورة اإيقاف تلك املواد و�ضرعة 

املدعى  به  دفعت  ومما   -2 عليها.  املتعاقد  للموا�ضفات  مطابقة  بديلة  مواد  اإيجاد 

املادة  كاملة مبوجب  املنزلية  التو�ضيلة  بتوريد  تلتزم  املدعية مل  اأن  هو  كذلك  عليها 

الثالثة من ذات العقد. وقد جاء يف خطاب مدير عام املياه مبنطقة الريا�ص اأنه كان 

املقاول -املدعى  قبل  املنزلية من  التو�ضيالت  اإي�ضال خدمة  تنفيذ  تاأخري يف  هناك 

يتم  مل  حال  يف  توقع  الغرامة  وهذه  مرات،  عدة  عليه  ح�ضومات  توقيع  ومت  عليها-، 

تنفيذ التو�ضيلة املنزلية خالل �ضتني يومًا املن�ضو�ص عليها يف العقد وذكر اخلطاب 

كذلك اأن من بني اأ�ضباب تاأخري املقاولني عدم توافر املعدات، واملواد امل�ضتخدمة التي 

يلزم املقاول توريدها، وهذه املواد يف واقع االأمر توردها املدعى عليها من املدعية. 

3- ومما دفعت به املدعى عليها كذلك عدم التزام املدعية مبدة التوريد، حيث يلزمها 

ذلك مبوجب املادة اخلام�ضة من العقد حيث ن�ضت على اأن تاأمني املواد يكون خالل 

ثالثة اأ�ضهر من تاريخ اأمر ال�ضراء. وقد اأفاد خطاب مدير عام املياه مبنطقة الريا�ص 

واملقاول  املورد  بني  بعقد  حمكومة  لكونها  التوريد  تواريخ  يف  تتدخل  ال  املديرية  باأن 
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واملهم لديها هو قيام مقاول امل�ضروع �ضركة )...( بتنفيذ االأعمال املوكلة له. وحيث 

اإن وكيل املدعى عليها قد اأقر يف جل�ضة 1427/6/7هـ باأن ح�ضاب املدعية لدى موكلته 

لي�ص  واأنه  ريااًل(  وثالثون  و�ضبعة  وثالثمائة  األفًا  ع�ضر  واأربعة  )مائة  وقدره  مبلغ  هو 

العامة  املديرية  من  طرف  اإخالء  على  ح�ضولها  بعد  �ضدادها  من  مانع  موكلته  لدى 

للمياه بالريا�ص، وقيد هذا يف حالة عدم الرجوع على موكلته باأية اأ�ضرار نتيجة توريد 

مواد غري مطابقة للموا�ضفات. وهذا الرجوع ال يت�ضور؛ وذلك اأن العقد له مدة طويلة 

وبالتايل: ال يت�ضور الرجوع على موكلته باأية اأ�ضرار بعد هذه املدة، وحتى على فر�ص 

ال�ضاأن. وحيث  اإقامة دعوى م�ضتقلة بهذا  اأ�ضرار، فلموكلته  باأية  الرجوع على موكلته 

اإن املتبني من االأوراق وبناًء على خطاب مدير عام امل�ضروعات رقم )426/20011( 

بتاريخ 1426/2/20هـ املوجه اإىل املدعى عليها واملت�ضمن الن�ص التايل: ))اأن اأنابيب 

ال�ضتانل�ص �ضتيل )توريد �ضركة )...( - املدعية-( غري مطابقة للموا�ضفات((. وحيث 

ت�ضمن اخلطاب امل�ضار اإليه اآنفًا باأنه �ضيتم اأخذ عينات ع�ضوائية للتو�ضيالت املنفذة 

عليها  املدعى  حتميل  و�ضيتم  مطابقتها  من  للتاأكد  للتنفيذ  الزمنية  الفرتات  وح�ضب 

واإمنا  ذلك،  املدعية  تنكر  مل  وحيث  للموا�ضفات.  مطابقتها  عدم  حالة  يف  امل�ضئولية 

تفح�ص  اأن  وت�ضتطيع  للم�ضروع  املنفذة  اجلهة  كونها  عليها  املدعى  خطاأ  باأنه  دفعت 

مواد التو�ضيلة قبل تركيبها، وهذه االإجابة من املدعية حمل نظر؛ اإذ اإن العقد املربم 

بني الطرفني ن�ص يف مقدمته على ما يلي: )وقد وافق الطرف الثاين -املدعية- على 

توريد كامل مواد التو�ضيلة مع ملحقاتها وذلك طبقًا لل�ضروط واملوا�ضفات الفنية التي 
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حتددها وتعتمدها م�ضلحة املياه وال�ضرف ال�ضحي مبنطقة الريا�ص( كما ت�ضمنت 

الفقرة الثانية من العقد: )يتم اعتماد املواد املقدمة من قبل الطرف الثاين -املدعية- 

من م�ضلحة املياه وال�ضرف ال�ضحي مبنطقة الريا�ص( وبناًء عليه فاإن توريد مواد 

غري مطابقة لل�ضروط واملوا�ضفات الفنية املعتمدة خطاأ عائد اإىل املدعية؛ الأنها اجلهة 

املوردة للمواد، وامللتزمة بكونها مطابقة لل�ضروط واملوا�ضفات الفنية املعتمدة. وعليه 

فال حمل الإجابة املدعية ملطالبتها. وحيث ت�ضمن اخلطاب املذكور باأنه �ضيتم حتميل 

املدعى عليه امل�ضئولية التي �ضوف ترتتب على تاأخري تنفيذ تو�ضيالت املواطنني، وحيث 

ا�ضتندت املدعى عليها لبيان عدم التزام املدعية مبدد التوريد على عدد من اخلطابات 

ال�ضادرة من قبلها للمدعية باحلث على �ضرعة التوريد. ومل تقدم املدعية اإجابة ميكن 

قبولها بخ�ضو�ص هذا الدفع. واأما ما ا�ضتندت اإليه املدعية من اخلطاب ال�ضادر من 

املدعى عليها برقم )2005/163( بتاريخ 1426/6/26هـ با�ضتحقاق املدعية باأكرث 

من مبلغ املطالبة فقد دفعت املدعى عليها باأن ذلك اخلطاب �ضدر قبل ا�ضتالم كافة 

الفواتري، وعندما مت ا�ضتالمها وجدت بها زيادات وفروق اأ�ضعار اأدت اإىل رفع املبلغ، 

�ضراء يف  اأوامر  لها  التي �ضدرت  الكمية  اأكرث من  تورد  املدعية مل  اأن  اإىل  باالإ�ضافة 

تاريخ �ضابق لتعديل االأ�ضعار، االأمر الذي مل تنكره املدعية ومل ترد عليه. ف�ضاًل عن 

اأنه على اعتبار ما ورد بذلك اخلطاب يعد اإقرارًا من املدعى عليها فاإن رجوع املقر 

عن اإقراره يقبل �ضرعًا اإذا قدم املقر عذرًا مقبواًل، ويف هذا يقول القرايف: )االأ�ضل 

يف االإقرار اللزوم؛ الأنه على خالف الطبع... و�ضابط ما يجوز الرجوع عنه اأن يكون 
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له يف الرجوع عذر عادي( )الفروق 38/4(. وعليه فاإن الدائرة تذهب اإىل اإثبات ما 

اأقرت به املدعى عليها يف جل�ضة 1427/6/7هـ وهو مبلغ وقدره )مائة واأربعة ع�ضر األفًا 

وثالثمائة و�ضبعة وثالثون( )114.337( ريااًل. واأما طلب املدعى عليها اإلزام املدعية 

مبنطقة  ال�ضحي  وال�ضرف  املياه  م�ضلحة  قبل  من  عليها  املفرو�ضة  الغرامة  بقيمة 

الريا�ص نتيجة اإخالل املدعية بالتوريد فاإن لها اأن تتقدم بدعوى م�ضتقلة بهذا ال�ضاأن.

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليها/ �ضركة )...(الفنية باأن تدفع للمدعية/ 

وثالثمائة  األفاً  ع�ضر  واأربعة  )مائة  وقدره  مبلغاً  ال�ضناعي  )...(للتوريد  �ضركة 

و�ضبعة وثالثون ريااًل( )114.337( ريااًل. 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 االبتدائية  742/ 2/ ق لعام 1417هـ
رقم احلكم االبتدائي 40/ د/ جت/ 11 لعام 1430هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2978/ ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 162/ اإ�س/7 لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/2/26هـ

عقد توريد - اإقرار - خربة - ميني.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليه ب�ضداد مقابل الب�ضاعة املوردة له- اإقرار 

املدعى عليه بجزء من مبلغ املطالبة الذي اأثبته املحا�ضب القانوين يف تقريره االأول 

اإثبات املحا�ضب القانوين يف تقريره النهائي لبع�ص  واإنكاره ما زاد عن ذلك املبلغ- 

املبالغ التي يرى اأحقية املدعية فيها مبوجب �ضور الفواتري التي قدمها- طلب الدائرة 

النهائي  املحا�ضب  بتقرير  الوارد  املبلغ  ا�ضتحقاقه  املدعي ميني موكله على  من وكيل 

لزيادة اال�ضتيثاق لعدم تقدمي املدعي ما يثبت ت�ضلم املدعى عليه لالأجهزة التي يطالب 

اأداء اليمني رغم ح�ضول ال�ضك يف �ضحة املطالبة والبينات  بقيمتها- رف�ص املدعي 

اإلزام مع اجلهالة، �ضيما  اأنه ال  يوؤدي اإىل اجلهالة وعدم التحقق، ومن املعلوم فقهًا 

اأن اخلبري الفني مل يجزم باأن الب�ضاعة موردة من املدعي واحتمال اأن تكون موردة 

من غريه واأرقامها تتكرر بنف�ص الرقم، ومن ثم فال ت�ضح حجة املدعي يف مطابقة 

ميني  طلب  املدعي  رف�ص  منها-  ت�ضل�ضلي  رقم  وجود  لعدم  االأجهزة  الأرقام  الفواتري 

املدعى عليه- موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليه باملبلغ الذي اأقر به فقط للمدعي ورف�ص 

ما عدا ذلك من طلبات.
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تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى ح�ضبما يتبني من مطالعة اأوراقها املرفقة وبالقدر الالزم 

اإىل ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة/جدة عن  اأنه تقدم  الإ�ضدار هذا احلكم يف 

املدعي اأعاله وكيله ال�ضرعي )...(بالئحة دعوى �ضد �ضاحب مركز )...(لالأجهزة 

اآالف  وع�ضرة  )ثالثمائة  وقدره  مبلغًا  ملوكله  يدفع  باأن  اإلزامه  فيها  يطالب  والتربيد 

وثمامنائة و�ضتة ع�ضر ريااًل واأربعون هللة �ضعودية( مقابل �ضراء لوازم تركيب اأجهزة 

ر�ضمية  �ضراء  م�ضتندات  ومبوجب  طلبهم  على  بناًء  لهم  توريدها  مت  مركزي  تكييف 

لعام  برقم )2/742/ق(  الديوان ق�ضية  ب�ضجالت  االأوراق  وقد قيدت  �ضادرة منهم 

1417هـ ثم اأحيلت اإىل هذه الدائرة، حيث با�ضرت بنظرها ح�ضبما هو مو�ضح مبح�ضر 

�ضبط الق�ضية. حيث ح�ضر عن املدعي )...( وكيله ال�ضرعي )...(وح�ضر حل�ضوره 

املدعى عليه )...(وب�ضوؤال وكيل املدعي عن دعوى موكله اأجاب على وفق ما ورد يف 

الئحة الدعوى وطلب احلكم باملبلغ والوارد فيه ثم طلب وكيل املدعي جل�ضة يوم االأحد 

1417/11/7هـ . حيث اإحالة االأوراق اإىل حما�ضب قانوين يقوم مبراجعة م�ضتندات 

الطرفني واإثبات ما لكل طرف لدى االآخر وقد مت اإحالة االأوراق اإىل املحا�ضب القانوين 

)...(ليقوم باإجراء املحا�ضبة املطلوبة بينهما والذي اأ�ضدر تقريره النهائي يف الق�ضية 

واملوؤرخ يف 1998/2/7م والذي خل�ص فيه اإىل اأن �ضايف املبلغ امل�ضتحق للمدعي لدى 

املدعى عليه هو مبلغ وقدره )مائة وت�ضعة و�ضتون األفًا ومائتان وخم�ضة واأربعون ريااًل 
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وخم�ضة و�ضتون هللة �ضعودية( اإال اأن املدعي واملدعى عليه مل يوافقا على ما جاء يف 

التقرير املحا�ضبي حيث يطالب االأول احلكم له باملبلغ الذي حرر به دعواه والذي هو 

مببلغ وقدره )ثالثمائة وع�ضرة اآالف و�ضتمائة وثمانية ع�ضر ريااًل واأربعون هللة( يف 

حني يقر املدعى عليه مبا جاء يف التقرير املحا�ضبي املبدئي الذي كان مببلغ وقدره 

اآالف وخم�ضمائة وت�ضعة و�ضبعون ريااًل واأربع و�ضتون هللة( وقد �ضاألت  )مائة و�ضبعة 

الدائرة يف اإحدى جل�ضاتها وكيل املدعي اإن كان لدى موكله ما يثبت ت�ضلم املدعى عليه 

اأفاد  ثم  ذلك  على  االإثبات  دليل  ميلك  ال  باأنه  فقرر  بقيمتها  يطالب  التي  لالأجهزة 

اأنه طلب  املدعى عليه مبذكرته املقدمة بجل�ضة الثالثاء 1419/9/18هـ مبا حا�ضله 

من املدعي توريد مواد يف موقع العمل مركز )...( اإال اأن هذه املواد مدار الدعوى مل 

ت�ضلم له واإمنا �ضلمت من قبل املدعي اإىل املقاول العام للم�ضروع موؤ�ض�ضة )...( التي 

قامت برتكيب هذه االأجهزة مبعرفتها وخ�ضم اأجور العمالة التي قامت بالرتكيب من 

ح�ضابه كمقاول من الباطن واأرفق مبذكرته امل�ضتندات املثبتة لدفاعه، وقد رد وكيل 

املدعي باأن ما قدمه املدعى عليه من �ضندات قب�ص هي �ضادرة من املدعي للمقاول 

العام اإال اأن ذلك ال يتعلق مبحل املطالبة، وقدم خطابًا من املقاول العام اإىل املدعي 

يفيد باأن املدعى عليه هو الذي ورد مراوح ال�ضفط للم�ضروع حمل التداعي وعند �ضوؤال 

وكيل املدعي اإن كان لديه ما يثبت ت�ضلم املدعى عليه لتلك االأجهزة التي يطالب املدعي 

بقيمتها رد باأن موكله ال ميلك دليل االإثبات وطلب من الدائرة اإدخال املقاول االأ�ضا�ضي 

)...( يف الدعوى ملعرفة من ا�ضتلم هذه االأجهزة وملن �ضلمت قيمتها ك�ضاهد ولي�ص 
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كطرف يف الدعوى ثم ا�ضتمر تداول الق�ضية على النحو املبني بدفرت �ضبط الق�ضية ثم 

قامت الدائرة بت�ضكيلها ال�ضابق بعد ختم باب املرافعة باإ�ضدار حكمها رقم )126/د/ 

جت/ 1420/11هـ(. الذي انتهت فيه اإىل احلكم برف�ص الدعوى لعدم ثبوتها فاعرت�ص 

على احلكم ال�ضادر من الدائرة وكيل املدعي وقدم الئحة اعرتا�ضية اأو�ضح فيها باأن 

الدائرة مل تلتفت اإىل ما قرره املحا�ضب القانوين من ثبوت املبلغ املو�ضح اأعاله جتاه 

االعرتا�ص  هذا  على  وبناًء  تقريره  يف  اأو�ضحها  التي  ال�ضندات  مبوجب  عليه  املدعى 

رقم  حكمها  فيها  اأ�ضدرت  ثم  اأخرى  مرة  فيها  املرافعة  باب  بفتح  الدائرة  قامت 

)75/د/ جت/ 11( لعام 1421هـ الذي انتهت فيه اإىل احلكم باإلزام املدعى عليه بدفع 

مبلغ قدره )169.245.65( ريال )مائة وت�ضعة و�ضتون األفًا ومائتان وخم�ضة واأربعون 

ورف�ص ما عدا ذلك من  فيه  الواردة  االأ�ضباب  بناء على  و�ضتون هللة(  ريااًل وخم�ص 

الق�ضية  وبعر�ص  بذلك  الئحتني  وقدما  احلكم  على  الطرفان  فاعرت�ص  الطلبات 

1422/3هـ(،  ث/   /126( رقم  بحكمها  نق�ضته  التدقيق  هيئة  على  فيها  واحلكم 

على  يتعني  واأنه  نتيجتيهما  يف  خمتلفان  حكمان  الق�ضية  يف  �ضدر  اأنه  اإىل  ا�ضتنادًا 

الدائرة حينما فتحت باب املرافعة فيها اأن تقرر يف املنطوق حكمها اجلديد العدول 

وباإعادة  اأ�ضباب حكمها اجلديد  العدول عنه �ضمن  اأ�ضباب  االأول ذاكرة  عن حكمها 

الق�ضية للدائرة اأجرت ما راأته الزمًا ثم اأ�ضدرت فيها حكمها رقم )7/د/ جت/ 11( 

لعام 1423هـ ويق�ضي:  اأواًل: بالعدول عن حكمها رقم )12( لعام 1420هـ ال�ضادر يف 

ذات الق�ضية. ثانيًا: اإلزام املدعى عليه/ )...(�ضاحب مركز )...(لالأجهزة والتربيد 
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وقدره  مبلغًا  )...(للمقاوالت  جمموعة  )...(�ضاحب  املدعي  اإىل  يدفع  باأن 

ريااًل  واأربعون  وخم�ضة  ومائتان  األفًا  و�ضتون  وت�ضعة  )مائة  ريال   )169.245.65(

وخم�ص و�ضتون هللة(. ثالثًا: رف�ص ما عدا ذلك من طلبات الطرفني وقد قرر الطرفان 

عدم القناعة باحلكم واكتفيا باعرتا�ضيهما املقدمني �ضابقًا. وبعر�ص الق�ضية واحلكم 

1423هـ  لعام  )127/ت/3(  رقم  بحكمها  نق�ضته  التدقيق  هيئة  على  فيها  ال�ضادر 

اإليه  تو�ضل  مبا  للمدعي  التدقيق  حمل  حكمها  فيها  حكمت  الدائرة  اأن  اإىل  ا�ضتنادًا 

املحا�ضب يف تقريره الثاين )النهائي( وهو مبلغ وقدره )169.245.65 ريال( )مائة 

وت�ضعة و�ضتون األفًا ومائتان وخم�ضة واأربعون ريااًل وخم�ص و�ضتون هللة( مع اأن املدعى 

عليه ال يقر للمدعي اإال باملبلغ الذي قرره املحا�ضب القانوين يف تقريره االأول )املبدئي( 

والذي هو مبلغ وقدره )107.579.64 ريال( )مائة و�ضبعة اآالف وخم�ضمائة وت�ضعة 

و�ضبعون ريااًل واأربع و�ضتون هللة( وينكر ما زاد على هذا املبلغ ومل يقدم املدعي البينة 

على ما زاد على ما اأقر به املدعى عليه وقد قرر املدعي يف جل�ضة 1419/7/12هـ باأنه 

ال ميلك دليل االإثبات على ت�ضلم املدعى عليه لالأجهزة التي يطالب بقيمتها كما ذكر 

املدعي وكالة يف جل�ضة 1420/8/5هـ جوابًا ل�ضوؤال الدائرة: باأن موكله �ضلم الب�ضاعة 

ا�ضتكملت  اأن  وبعد  امل�ضروع...  م�ضتودع  اإىل  الدعوى  هذه  يف  بقيمتها  يطالب  التي 

عدة  يف  املدعي  واأفادت  ال�ضرعي  الوجه  اإعمال  اإىل  اجتهت  الدعوى  نظر  الدائرة 

جل�ضات وخا�ضة جل�ضة 1421/8/10هـ باأن له ميني املدعى عليه فيما زاد على ما اأقر 

اإليه  تو�ضل  الذي  املبلغ  بكامل  الدائرة  حكمت  ثم  بيمينه  يقبل  مل  املدعي  اأن  اإال  به 
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املحا�ضب يف تقريره الثاين )النهائي( والبالغ قدره )مائة وت�ضعة و�ضتون األفًا ومائتان 

ال�ضرعي  للوجه  واإعمالها  توجهها  رغم  هللة(  و�ضتون  وخم�ص  ريااًل  واأربعون  وخم�ضة 

واملتعني على الدائرة يف هذه احلالة وخا�ضة عند عدم البينة لدى املدعي باإقراره على 

عدم ت�ضليم الب�ضاعة للمدعى عليه واإقرار املدعى عليه ببع�ص املبلغ للمدعي اأن تعمل 

الدائرة نتائج الوجه ال�ضرعي الذي اجتهت اإليه وواجهت به اخل�ضوم وذلك باحلكم 

برد دعوى املدعي فيما زاد على ما اأقر به املدعى عليه عندما مل يقبل ميني املدعى 

عليه بالزيادة عما اأقر به واإال فما قيمة اإعمال الوجه ال�ضرعي وطرحه اأمام اخل�ضوم 

اإىل من �ضلمه  الرجوع  ال�ضرعي  الوجه  اإعمال  للمدعي عند  اأن  به، على  يوؤخذ  اإذا مل 

الب�ضاعة مبوجب الفواتري التي مل يوقع عليها املدعى عليه ونفى حتميل قيمتها عليه 

على اأن وكيل املدعى عليه قد طلب يف جل�ضة 1419/12/20هـ ميني املدعي اأ�ضالة على 

ا�ضتحقاقه املبلغ الذي يطالب به اإال اأن الدائرة مل ت�ضتجب لذلك وكان على الدائرة اأن 

وبني  بينه  للنزاع  منهية  وجعلها  عليها طلبها  املدعى  اأن  املطلوبة طاملا  اليمني  جتري 

خ�ضمه على اأن يتعني عند عدول املدعى عليه عن طلب ميني املدعي اإدخال موؤ�ض�ضة 

)...(املقاول الرئي�ص للم�ضروع ملعرفة من ا�ضتلم االأجهزة التي يطالب املدعي بقيمتها 

�ضلم  باأنه  املدعي  لدعوى  حتقيقًا  امل�ضروع  يف  برتكيبها  قام  ومن  القيمة  �ضلمت  وملن 

االأجهزة مل�ضتودع امل�ضروع ومت تركيبها ل�ضاحله. وباإعادة الق�ضية للدائرة حددت لها 

جل�ضة يوم االأحد 1424/1/13هـ حيث ح�ضر اأطراف الدعوى وذلك لفتح باب املرافعة 

وا�ضتيفاء ما ورد يف حكم هيئة التدقيق امل�ضار اإليه اآنفًا حيث توجهت الدائرة ب�ضوؤال 
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جل�ضة 1419/12/2هـ  الدائرة يف  من  واأن طلب  �ضبق  قد  باأنه  اأ�ضالة  عليه  للمدعى 

ميني املدعي عن ا�ضتحقاقه املبلغ الذي يطالب به هل ال يزال على طلبه ال�ضابق فاأجاب 

باأنه يرف�ص ميني املدعي ثم اأفهمت الدائرة املدعي وكالة باأن الثابت لدى الدائرة هو 

و�ضبعون  وت�ضعة  وخم�ضمائة  اآالف  و�ضبعة  )مائة  ريال(   107.579.64( وقدره  مبلغ 

اأما املبلغ الزائد والذي قرر يف  اإقرار املدعى عليه  ريااًل واأربعة و�ضتون هللة( ح�ضب 

جل�ضة 1419/7/12هـ باأنه لي�ص لدى موكله ما يثبت ت�ضلم املدعى عليه لالأجهزة التي 

التي  الب�ضاعة  اأن موكله �ضلم  اأنه �ضبق يف جل�ضة 1420/8/5هـ  تطالب بقيمتها كما 

يطالب بقيمتها اإىل م�ضتودع امل�ضروع فاأفهمته الدائرة باأنه لي�ص ملوكله اإال ميني املدعى 

ملوكله  فاإنه  ال�ضرعي  الوجه  اإعمال  عند  وباأنه  به  اأقر  الذي  املبلغ  زاد عن  فيما  عليه 

عليه  املدعى  عليها  يوقع  مل  التي  الفواتري  مبوجب  الب�ضاعة  �ضلمه  من  اإىل  الرجوع 

والذي نفى حتمل قيمتها عليها فقرر وكيل املدعي باأنه يرف�ص طلب ميني املدعى عليه 

لعام   /11 جت/  )8/د  رقم  حكمها  ال�ضابق  بت�ضكيلها  الدائرة  اأ�ضدرت  عليه  وبناًء 

1424هـ( والذي يق�ضي: اأواًل: بالعدول عن حكمها رقم )7/د/ جت/ 11( لعام 1423هـ. 

و�ضبعة  )مائة  وقدره  )...(مبلغًا  للمدعي  يدفع  )...(باأن  عليه  املدعى  اإلزام  ثانيًا: 

ريال   107.579.64( هللة  و�ضتون  واأربعة  ريااًل  و�ضبعون  وت�ضعة  وخم�ضمائة  اآالف 

�ضعودي(. ثالثًا: ورف�ص ما عدا ذلك من الطلبات. بناء االأ�ضباب الواردة فيه. فاعرت�ص 

الطرفان على احلكم وقدما الئحتني بذلك وبعر�ص الق�ضية واحلكم فيها على هيئة 

اأن  تالحظ  الهيئة  اإن  حيث  )122/ت/1424/3هـ(،  رقم  بحكمها  نق�ضته  التدقيق 
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وقدره  تطالب مببلغ  باأنها  اعرتا�ضها  قد ذكرت يف  )...(للمقاوالت  موؤ�ض�ضة  املدعي 

ثالثمائة وت�ضعة اآالف وت�ضعني ريااًل وخم�ضة و�ضتون هللة �ضعودية( واإن مل يكن ذلك 

وقدره  مببلغ  وهو  النهائي  تقريره  يف  املحا�ضب  اإليه  تو�ضل  الذي  باملبلغ  يطالب  فهو 

)مائة وت�ضعة و�ضتون األفًا ومائتان وخم�ضة واأربعون ريااًل وخم�ص و�ضتون هللة( املبني 

على م�ضتندات اأثبت هذا املبلغ ومبراجعة هيئة التدقيق ملا ورد يف تقرير املحا�ضب تبني 

وع�ضرة  وقدره )ثالثمائة  مبلغ  املدعي يف الئحة دعواه هو  به  يطالب  الذي  املبلغ  اأن 

اآالف و�ضتمائة و�ضتة ع�ضر ريااًل اأربعون هللة �ضعودية( وعند اإحالة النزاع اإىل املحا�ضب 

نتائج  يف  فيه  ذكر  1998/2/7م  يف  املوؤرخ  النهائي  تقريره  )...(اأ�ضدر  القانوين/ 

)...( موؤ�ض�ضة  )...(لدى  مركز  ح�ضاب  ر�ضيد  اأواًل:  يلي:  ما   )3( �ضفحة  الفح�ص 

للمقاوالت يف 1995/12/31م وهو تاريخ اآخر حركة تعامل هو مببلغ وقدره )ثالثمائة 

التقرير.  الوارد يف  التف�ضيل  على  هللة(  و�ضتون  وخم�ضة  ريااًل  وت�ضعون  اآالف  وت�ضعة 

ثانيًا: ر�ضيد ح�ضاب موؤ�ض�ضة )...(للمقاوالت بدفرت مركز )...(يف 1995/12/31م 

هللة  واأربعون  ريااًل  وثالثون  و�ضبعة  وثالثمائة  اآالف  وخم�ضة  )مائة  وقدره  مبلغ  هو 

جل�ضة  يف  عليه  املدعى  اأقر  وقد  التقرير.  يف  الوارد  التف�ضيل  على  �ضعودية( 

1419/7/21هـ باأن املدعي ي�ضتحق مبلغ وقدره )مائة و�ضبعة اآالف وخم�ضمائة و�ضبعة 

وت�ضعون ريااًل واأربعة و�ضتون هللة �ضعودية( طبقًا ملا جاء يف التقرير املحا�ضب املبدئي. 

ثالثًا: تو�ضل املحا�ضب اإىل اأن اخلالف بني الطرفني هو مبلغ وقدره )مائتان و�ضبعة 

يف  وبينها  ف�ضلها  وقد  �ضعودية(  هللة  واأربعون  ريااًل  وخم�ضون  وثالثة  األفًا  وثالثون 
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تقريره يف ثالثة اأق�ضام:- الق�ضم االأول: �ضور فواتري موقع عليها باال�ضتالم من مركز 

اأرقام  مبينًا  تقريره  يف  املحا�ضب  ف�ضلها  ريااًل   )56892.4( قيمتها  )...(وتبلغ 

التدقيق  هيئة  وترى  للمدعي  احت�ضابها  املحا�ضب  وراأى  ومبالغها  وتواريخها  الفواتري 

باأنه يتعني على الدائرة اأن تطلع على الفواتري املذكورة وتواجه املدعى عليه بها فاإن 

اأقر بها فهي ثابتة عليه واإن اأنكرها فعلى الدائرة اأن تتحقق من �ضحة الفواتري ومدى 

حجيتها يف مواجهة املدعى عليه وقد ترى اأخذ ميني اال�ضتيثاق اإذا تطلب االأمر ذلك. 

2- �ضور فواتري غري موقع عليها باال�ضتالم من مركز )...(وتبلغ قيمتها )138.105( 

ريال وهي حم�ضلة خم�ص فواتري مت تف�ضيلها يف تقرير املحا�ضب النهائي مع ا�ضتبعاده 

لهذا املبلغ يف خال�ضة تقريره. 3- فواتري غري متوفرة وتبلغ )1740( ريااًل. ثم اأورد 

املحا�ضب راأيه املحا�ضبي يف االأق�ضام الثالثة وحيث تبني اإن املدعي اأثار املطالبة مببلغ 

باأمام  املرافعة  اأثناء  عليها يف  املوقع  الفواتري غري  قيمة  �ضعوديًا  ريااًل   )138.105(

اأثاره يف اعرتا�ضه واأنه طلب من الدائرة تعيني خبري يف مواد التكييف  الدائرة كما 

لغر�ص اإجراء الك�ضف احل�ضي على املركز الإثبات اأن مواد الفواتري اخلم�ص قد ا�ضتلمها 

املدعى عليه ومت تركيبها يف مركز )...( حتى تت�ضح القيمة وقد ذكرت هيئة التدقيق 

باأن ما ذكره املدعي له ن�ضيب من الوجاهة ما دام اأن طلبه �ضوف يك�ضف وجه احلقيقة 

ال�ضيما اإذا كانت املواد التي مت تركيبها حتمل اأرقامًا حمددة يف فواتري ببيعها ي�ضتطيع 

وتواريخها ونوعيتها  اأرقامها  ب�ضاأنها من خالل  اإىل احلقيقة  الو�ضول  اأرباب اخلربة 

ونحو ذلك ويف حال تعذر اخلربة يتعني توجيه اليمني للمدعى عليه اإن قبلها املدعي ثم 
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لها  حددت  للدائرة  الق�ضية  وباإعادة  القبول.  عدم  عند  ال�ضرعي  الوجه  فيها  جتري 

باب  لفتح  وذلك  الدعوى  اأطراف  ح�ضر  حيث  1424/12/27هـ  االأربعاء  يوم  جل�ضة 

الدائرة  وطلبت  اآنفًا  اإليه  امل�ضار  التدقيق  هيئة  حكم  يف  ورد  ما  ال�ضتيفاء  املرافعة 

بت�ضكيلها ال�ضابق من وكيل املدعي تقدمي الفواتري التي تبلغ قيمتها )56892.4( ريااًل 

وهي التي حتمل االأرقام التالية )55977( يف تاريخ 94/6/25م - )57342( يف تاريخ 

94/10/11م - )57547( يف تاريخ 94/10/29م - )57887( يف تاريخ 94/11/26م 

- )59331( بتاريخ 95/4/23م اأما بالن�ضبة للفواتري الغري موقعة والتي تبلغ قيمتها 

94/8/6م  تاريخ  يف    )56458( التالية  االأرقام  حتمل  والتي  ريااًل   )138105(

يف  و)57514(  94/9/6م(  تاريخ  يف  و)56911(  94/9/6م  تاريخ  يف  و)56543( 

اإحالة  الدائرة  قررت  ثم  94/10/29م  تاريخ  يف  و)57547(  94/10/25م(  تاريخ 

مو�ضوعها اإىل جهة خربة وذلك لالإفادة عما اإذا كانت مواد هذه الفواتري هي املركبة 

يف املوقع بالذات باالإ�ضافة اإىل الفواتري ال�ضابق ذكرها اأعاله املوقع عليها باال�ضتالم 

من مركز )...( وبناًء عليه تقررت الدائرة اإحالة اأمر هذه الفواتري اإىل جهة خربة عن 

طريق ندب خبري خمت�ص يف مواد هذه الفواتري تر�ضحه الغرفة التجارية ال�ضناعية 

خا�ضر  النهاية  يف  ويتحمل  اخلبري  اأتعاب  منا�ضفة  الطرفان  يتحمل  اأن  على  بجدة 

الق�ضية. وقد مت بعد ذلك تر�ضيح مكتب املهند�ص )...(للقيام بذلك االأمر وبعد درا�ضة 

ورد يف  والذي  تقريره  اأ�ضدر  اآنفًا  اإليها  امل�ضار  الفواتري  لهذه  ذكره  ال�ضابق  املهند�ص 

ورقم   )56911( ورقم   )57547( ورقم   )56543( رقم  الفواتري  )باأن  خامتته 
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)56458( توجد حمتوياتها باملوقع والتي هي مببلغ وقدره )مائة واثنان وت�ضعون األفًا 

واأربعمائة وخم�ضة وخم�ضون ريال �ضعودي( واأن املدعي قد تنازل عن املطالبة بالفواتري 

باأنه  اأ�ضاف  ثم   )59331( ورقم   )57887( ورقم   )57341( ورقم   )55977( رقم 

ح�ضب ما اأطلع عليه من اأرقام ت�ضل�ضلية لالأجهزة املوجودة يف املوقع وجد اأنها حتمل 

نف�ص الرقم لكل نوع من االأجهزة وال يوجد رقم ت�ضل�ضلي خا�ص لكل جهاز مما ال يتمكن 

الفواتري بعينها ولكنها من  املواقع يف  اأن هذه االأجهزة املوجودة يف  التاأكد معه على 

نف�ص النوعية. اإال اأن املدعى عليه بعد ا�ضتالمه لهذا التقرير مل يوافق على ما جاء فيه 

بخالف املدعي حيث اأ�ضار يف مذكرة قدمها للدائرة باأن التقرير قد ذكر اأنه يف اأثناء 

التنفيذ كان املدعى عليه ي�ضتورد االأجهزة وقطع الرتكيب من جمموعة )...( فرتة 

املدعي ومل يذكر التقرير االآلية التي كان يتم بها اال�ضتالم والت�ضليم لهذه املواد يف 

حني اأن االآلية اأن يقوم املدعى عليه باإ�ضدار طلب التوريد وكان املدعي يقوم باإي�ضال 

املواد اإىل املوقع ويقوم مندوب املدعى عليه با�ضتالمها وجردها والتوقيع على فاتورة 

الت�ضليم كما يو�ضح ذلك جميع الفواتري ال�ضابقة لديهم. كما اأن التقرير قد ذكر باأنه 

ح�ضل خالف بني املدعى عليه ومالك املركز توقف على اإثره املدعى عليه عن العمل 

ومل ي�ضتكمل االأعمال مو�ضوع العقد. وهذا مثبت لدى الدائرة بالق�ضية املنظورة لديها 

بني املدعى عليه وموؤ�ض�ضة )...(والتي تثبت باأن املدعى عليه مل يقم با�ضتكمال اأعمال 

التكييف ب�ضبب توقف موؤ�ض�ضة )...(عن دفع امل�ضتحقات التي عليه وذكر باأن التقرير 

يف بنده اخلام�ص من الت�ضل�ضل التاريخي اأن املدعي قامت بتوريد اأجهزة املوقع ح�ضب 
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اأوامر التوريد اإال اأنها مل حت�ضل على ا�ضتالم الب�ضاعة املوردة من املدعى عليه اأو اأحد 

مندوبيه باملوقع )وبع�ص الفواتري مل يرفق بها اأوامر توريد( واأجاب املدعى عليه باأن 

ما ذكر من اآلية العمل هي احل�ضول على توقيع اال�ضتالم خا�ضة واأن قيمة هذه الفواتري 

كبرية فكان االأحرى اأن يقوم املدعي باإرجاع املواد وعدم ت�ضليمها. وت�ضاأل هل يعقل اأن 

واأنها �ضركة ذات خربة يف هذا املجال  اإىل املوقع دون ا�ضتالم خا�ضة  الب�ضائع  تورد 

ولكن احلقيقة اأن الب�ضائع وردت اإىل �ضخ�ص اآخر ومل تورد للمدعى عليه وزيادة يف 

التاأكيد اأن بع�ص هذه الفواتري مل يكن بها اأوامر توريد اإ�ضافة اإىل اأن هذه الفواتري ال 

توجد منها اإال �ضورة فقط. واأ�ضاف باأن التقرير يف خال�ضته يف بنده الثالث ذكر اأنه 

ح�ضب اطالعه على اأرقام الت�ضل�ضل املوجودة يف املوقع حتمل نف�ص الرقم لكل نوع من 

اأن  التاأكيد على  لكل جهاز مما ميكن معه  الت�ضل�ضل اخلا�ص  االأجهزة وال يوجد رقم 

االأجهزة املوجودة يف املوقع هي املوجودة يف الفواتري بعينها ولكنها من نف�ص النوع ومل 

التي هي  االأجهزة  تركيب هذه  اأو  با�ضتالم  قام  الذي  التقرير يف خال�ضته من  يذكر 

حمل اخلالف ومل يتحقق من ذلك. كما ذكر اأن التقرير قد اأ�ضار اإىل فواتري مبهمة 

واأ�ضاف بعد ذلك باأن التقرير مل يوؤد الغر�ص املطلوب منه وانتهى اإىل رد ما جاء فيه. 

التي  واال�ضتالم  الت�ضليم  اإثبات  باأن  املدعى عليه  اأثاره  ما  الفني على  رد اخلبري  وقد 

كانت بني الطرفني هي من م�ضئوليتها فاإن كان املدعى عليه يرى اأن ذلك يفيده �ضرعًا 

وال  الفنية  النواحي  اإن جمال عمله هو  اإذ  الق�ضاء  اأمام جمل�ص  يثبت ذلك  اأن  فعليه 

عالقة له بالنواحي ال�ضرعية يف كتابة التقرير وقد عمل وفق التكليف الذي اأعطي له 
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من قبل الدائرة. ثم ا�ضتو�ضحت الدائرة من املدعى عليه عما �ضبق اأن ذكره يف جل�ضة 

1419/12/20هـ من اأنه يقبل ميني املدعي اأ�ضالة على ا�ضتحقاق املبلغ يف ذمته وما 

هو املق�ضود باملبلغ فاأجاب باأنه ال يقبل ميني املدعي على ما ذكر ف�ضاألت الدائرة وكيل 

املدعي هل لدى موكله مزيد بينة على ما قدم فذكر باأن موكله قدم كل ما لديه ومل يعد 

لديه خالف ما قدم ف�ضاألته الدائرة هل يقبل اليمني على املبلغ الزائد على ما اأقره 

املدعى عليه فاأجاب باأنه ال يقبل بها كما �ضاألت الدائرة املدعي عما ذكره املدعى عليه 

من اأن الذي قام برتكيب االأدوات للفواتري التي اأنكرها قد قام برتكيبها �ضخ�ص اآخر 

باأن ما ذكره غري �ضحيح وال�ضحيح هو ما ورد بدعواه ف�ضاألته  فاأجاب  ولي�ص وكيله 

عليه  املدعى  قدمه  م�ضتخل�ص  هناك  باأن  فاأجاب  ذكره  ما  على  بينته  عن  الدائرة 

ل�ضاحب العمل تت�ضمن هذه الفواتري وهو لدى املدعى عليه فنفى املدعى عليه �ضحة 

ذلك كما ا�ضتو�ضحت الدائرة من املدعى عليه عن موقفه من الفواتري البالغة قيمتها 

التي  �ضعودية(  هللة  واأربعون  ريااًل  وت�ضعون  واثنان  وثمامنائة  األفًا  وخم�ضون  )�ضتة 

ذكرها املحا�ضب باأنها �ضورة فواتري موقع عليها باال�ضتالم من مركز )...( فاأجاب 

باأنه ال يعلم عنها �ضيئًا ويف جل�ضة اليوم ح�ضر وكيل املدعي وتبني عدم ح�ضور املدعى 

عليه اأو من ميثله ثم �ضاألت الدائرة احلا�ضر عن املدعي هل لدى موكله اال�ضتعداد باأن 

يحلف على ا�ضتحقاقه للمبلغ فذكر باأن موكله ال يقبل اأداء اليمني ويرى اأن ما قدمه 

كاٍف الإثبات ما يدعيه.
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وحيث اإن املدعي يهدف من دعواه اإىل احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يدفع له مبلغًا 

وقدره )ثالثمائة وع�ضرة اآالف وثمامنائة و�ضتة ع�ضر ريااًل واأربعون هللة( مقابل �ضراء 

لوازم تركيب اأجهزة تكييف مركزي مت توريدها لهم اإال اأنهم مل يقوموا بدفع قيمتها 

بعد ا�ضتالمهم لهذه املواد واأن بينته على ثبوت هذا املبلغ يف ذمة املدعى عليه الفواتري 

و�ضندات ال�ضراء الر�ضمية ال�ضادرة من املدعى عليه. وحيث اإن املدعى عليه قد اأقر 

مببلغ وقدره )مائة و�ضبعة اآالف وخم�ضمائة وت�ضعة و�ضبعون ريااًل واأربع و�ضتون هللة( 

بناًء على ما جاء يف تقرير املحا�ضب القانوين يف تقريره االأول )املبدئي( واأنكر ما زاد 

اإثبات  اأن االإقرار حجة �ضرعية وو�ضيلة من و�ضائل  على هذا املبلغ ومن املعلوم فقهًا 

الدائرة  لدى  ثبت  فقد  عليه  وبناًء  به  عليه  ويق�ضي  باإقراره  يلزم  املقر  واأن  احلقوق 

ا�ضتحقاق املدعي لهذا املبلغ املقر به ويتعني اإلزام املدعى عليه به. واأما بقية املبالغ 

التي مل يقر بها املدعى عليه فاإنه ملا كان املحا�ضب القانوين قد اأثبت يف تقريره النهائي 

بع�ص هذه املبالغ حيث راأى اأحقية املدعي لدى املدعى عليه مبلغ )�ضتة وخم�ضون األفًا 

وثمامنائة واثنان وت�ضعون ريااًل واأربع هلالت �ضعودية( مبوجب الفواتري وامل�ضتندات 

التي قدمها املدعي واملو�ضحة تفا�ضيلها يف تقريره فقد طلبت الدائرة يف جل�ضة اليوم 

من وكيل املدعي ميني موكله على هذا املبلغ على اأنه ثابت لدى موكله يف ذمة املدعى 

وكيله  لكون  املدعي  بينة  يف  واالحتمال  ال�ضك  لدفع  اال�ضتيثاق  باب  من  وذلك  عليه 
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املدعى عليه  ت�ضلم  يثبت  لي�ص لدى موكله ما  باأنه  قد قرر يف جل�ضة 1419/7/12هـ 

لالأجهزة التي تطالب بقيمتها كما اأنه �ضبق واأن قرر وكيله يف جل�ضة 1420/8/5هـ باأن 

موكله �ضلم الب�ضاعة التي يطالب بقيمتها اإىل م�ضتودع امل�ضروع اإال اأن وكيل املدعي قد 

ذكر باأن موكله ال يرغب يف اأداء اليمني لكون بينات موكله وا�ضحة على حد قوله وال 

حتتاج اإىل ميني. ومن املعلوم فقهًا اأن من �ضروط الدعوى معلومية املدعى به وذلك؛ 

الأن املق�ضود من الدعوى هو اإ�ضدار احلكم فيها، واملق�ضود باحلكم ف�ضل اخل�ضومة 

باإلزام املحقوق برد احلق اإىل �ضاحبه، وال اإلزام مع اجلهالة وعدم التحقق ويدخل يف 

ذلك امتناع املدعي عن اأداء اليمني عند ح�ضول ال�ضك يف �ضحة بينته وبناًء عليه فال 

ي�ضح احلكم مبا ال اإلزام فيه اأي يف حالة ال�ضك واجلهالة وتكون الدعوى يف هذا املبلغ 

امل�ضار اإليه اآنفًا مرفو�ضة لعدم اإمكان اإثباته واأما بقية املبالغ التي مل يثبتها املحا�ضب 

القانوين يف تقريره فاإنه ملا كان املدعي مل يقدم ما يثبت �ضحة ما يدعيه من ت�ضلم 

للفواتري مل  املواد  اأن ما يدعيه من مطابقة الرتكيب من  لب�ضائعه كما  املدعى عليه 

يثبت �ضحته لعدم اإمكان اجلزم  بها والحتمال اأن تكون موردة من غريه خا�ضة واأن 

لكل  الرقم  بنف�ص  تتكرر  واأرقامها  املدعي  بكونها موردة من  الفني مل يجزم  اخلبري 

االأجهزة وال يوجد رقم ت�ضل�ضلي منها مما ال ت�ضح حجة املدعي يف مطابقتها للفواتري 

فقد اأفهمت الدائرة املدعي وكالة باأنه لي�ص ملوكله اإال ميني املدعى عليه عماًل بقوله 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم )البينة على املدعي واليمني على من اأنكر( اإال اأن املدعي وكالة 

رف�ص ميني املدعى عليه فاإن الدائرة تنتهي اإىل احلكم برف�ص دعوى املدعي يف هذه 
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اجلزئية وحتكم مبا اأقر به املدعى عليه.

)...(مبلغاً  للمدعي  يدفع  )...(باأن  عليه  املدعى  باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 

واأربع و�ضتون هللة(  اآالف وخم�ضمائة وت�ضعة و�ضبعون ريااًل  وقدره )مائة و�ضبعة 

)107.579.64( ريال �ضعودي ورف�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 االبتدائية 3/602/ق لعام 1431هـ 
رقم احلكم االبتدائي 124/د/جت/17 لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6517/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 355/اإ�س/7 لعام1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/4/22هـ 

عقد توريد - ت�ضنيع من�ضات حديدة -اأمر �ضراء- اإلغاء اأمر ال�ضراء - تعديل العملة 

- اختالف جن�س الثمن املعقود عليه - االإيجاب والقبول--اإقرار-حيازة ب�ضاعة.

التي وردتها لها من  باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة املواد  مطالبة املدعية احلكم 

اأجل اأن تقوم املدعى عليها بت�ضنيع من�ضات حديدية للمدعية - تقدمي املدعى عليها 

عر�ص اأ�ضعار للمدعية لرتكيب هياكل حديدية مقابل ثمن بعملة الدوالر االأمريكي - 

ثبوت تر�ضية امل�ضروع على املدعى عليها من قبل املدعية بالريال ال�ضعودي واعرتا�ص 

املدعى عليها على ذلك وطلبها تعديل العملة - اإلغاء املدعية الأمر ال�ضراء - اأثر ذلك: 

انتفاء ح�ضول الرتا�ضي بني الطرفني الختالف جن�ص الثمن املعقود عليه مما يوؤدي 

اإىل بطالن العقد - اإقرار املدعى عليها با�ضتالم الب�ضاعة املوردة من املدعية، وثبوت 

حب�ضها لها - اأثره: اعتباره �ضربًا من التعدي واال�ضتيالء على مال الغري دون حق على 

خالف ما اأمرنا به اهلل �ضبحانه وتعاىل يف قوله )يا اأيها الذين اآمنوا ال تاأكلوا اأموالكم 

دعوى  رف�ص  ذلك:  موؤدى   - منكم(  ترا�ٍص  عن  جتارة  تكون  اأن  اإال  بالباطل  بينكم 

املدعية،  من  امل�ضتلمة  الب�ضاعة  باإعادة  عليها  املدعى  واإلزام  العقد  لبطالن  املدعية 

وااللتفات عن بحث طلبات املدعى عليها ولها اإقامة دعوى م�ضتقلة بها، الأن الدعوى 
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دعوى املدعية. 

املادة )443( من نظام املحكمة التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )32( بتاريخ 

1350/1/15هـ.

"نقل  وم�ضمونه:  1407/10/26هـ.  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

اخت�ضا�ضات هيئات ح�ضم املنازعات التجارية املن�ضو�ص عليها يف النظم والقرارات 

مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�ضركات اإىل ديوان املظامل"

"تويل ديوان  قرار جمل�ص الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ. وم�ضمونه: 

اإن�ضاء  حني  اإىل  بالتبعية  التجارية  االأعمال  عن  النا�ضئة  الق�ضايا  يف  النظر  املظامل 

املحاكم التجارية"

هذا  الإ�ضدار  الالزم  وبالقدر  االأوراق  تف�ضح  ح�ضبما  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�ضل 

احلكم يف اأنه تقدم اإىل املحكمة االإدارية مبدينة الدمام وكيل املدعية/)....( بالئحة 

ادعاء يطالب فيها املدعى عليها مببلغ وقدره مليون وثمامنائة واأربعة ع�ضر األفًا ومائة 

املواد  قيمة  وهي   )1.814.188.89( هللة  وثمانون  وت�ضعة  ريااًل  وثمانون  وثمانية 
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االأ�ضا�ضية لت�ضنيع املن�ضات احلديدية التي �ضلمتها املدعية للمدعى عليها، اإ�ضافة اإىل 

املطالبة باأتعاب املحاماة البالغة )30%( من املبلغ املدعى به املذكور اآنفًا. واأحيلت اإىل 

هذه الدائرة فحددت جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 1429/5/29هـ موعدًا لنظرها حيث 

من  يح�ضر  ومل  الق�ضية،  ب�ضبط  ووكالته  هويته  املثبت  املدعية/)....(  وكيل  ح�ضر 

طرف املدعى عليها اأحد، ويف جل�ضة يوم االثنني 1429/8/10هـ ح�ضر وكيل املدعية/

ب�ضبط  ووكالته  هويته  املثبت  عليها  املدعى  عن  وكياًل   )....( ح�ضر  كما   )....(

الق�ضية، وب�ضوؤال وكيل املدعية عن دعوى موكلته اأحال اإىل التف�ضيل الوارد بالئحة 

الدعوى، ومفادها اأن موكلته تطالب املدعى عليها مببلغ وقدره مليون وثمامنائة واأربعة 

ع�ضر األفًا ومائة وثمانية وثمانون ريااًل وت�ضعة وثمانون هللة )1.814.188.89( وهي 

عبارة عن قيمة ب�ضاعة من�ضات حديدية ا�ضرتتها املدعى عليها من موكلته. وبعر�ص 

ذلك على وكيل املدعى عليها طلب مهلة للرد على الدعوى. ويف جل�ضة يوم االأحد املوافق 

1429/11/25هـ ح�ضر وكيل املدعية ال�ضابق ح�ضوره، كما ح�ضر/)....( وكياًل عن 

املدعى عليها املثبت هويته ووكالته ب�ضبط الق�ضية وقدم االأخري مذكرة جوابية على 

دعوى املدعية مكونة من خم�ص �ضفحات مرفق بها �ضتة ع�ضر م�ضتندًا مع ترجمتها 

املعتمدة حيث ذكر اإن جمموعها يدل على عدم وقوع التعاقد بني الطرفني، واإمنا يدل 

على حماولة التعاقد فقط، وا�ضتلم وكيل املدعية ن�ضخة من هذه املذكرة للرد عليها. 

ويف جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 1430/2/29هـ ح�ضر وكيل املدعية ال�ضابق ح�ضوره، 

كما ح�ضر )....( وكياًل عن املدعى عليها املثبت هويته ووكالته ب�ضبط الق�ضية وقدم 
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وكيل املدعية مذكرة مكونة من �ضفحة واحدة زود وكيل املدعى عليها ب�ضورة منها، 

انتهى فيها اإىل اأن املدعى عليها مت التعاقد معها على ت�ضنيع من�ضات حديدية بالريال 

ال�ضعودي، واأنها قد ا�ضتلمت املواد من موكلتي رغبة منها يف �ضرعة اإجناز العمل اإال 

العقد  ت�ضعرية  بتغيري  موكلتي  خاطبت  املواد  لهذه  ا�ضتالمها  وبعد  عليها  املدعى  اأن 

ب�ضعر الدوالر االأمريكي، وبالتايل فاإن املدعى عليها م�ضوؤولة عن �ضمان كافة االأ�ضرار 

املرتتبة على اإخاللها بهذا االتفاق، وكذلك حب�ضها للمواد املر�ضلة لها من موكلتي فال 

هي بالتي اأرجعتها، وال هي بالتي اأجنزت العمل املتفق عليه، فطلبت منه الدائرة البينة 

على �ضحة ا�ضتالم املدعى عليها لهذه املواد فوعد بتقدمي ذلك يف اجلل�ضة القادمة 

وترجمة ما يلزم ترجمته، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها قال: اإنني اأ�ضري اإىل 

املرفق رقم )5( املقدم من موكلتي وهو اخلطاب املر�ضل من املدعية اإىل موكلتي، وفيه 

ما ن�ضه - بح�ضب الرتجمة - تاأكيد املدعية اإلغاء اأمر ال�ضراء رقم )4500081491( 

جميع  وت�ضليم  الن�ضاطات،  جميع  عن  التوقف  موكلتي  من  تطلب  املدعية  واأن  كليًا، 

االأعمال الر�ضومات واملوا�ضفات، وم�ضتندات البيانات، واأي م�ضتندات اأخرى، وكذلك 

لها  تدفع  باأن  االإلغاء  لهذا  �ضامل  وكتعوي�ص  ت�ضتحق فقط  باأن موكلتي  املدعية  اإقرار 

قيمة التكاليف الفعلية واملبا�ضرة التي تكبدتها املدعى عليها الإكمال االأعمال التي مت 

اإجنازها حتى تاريخ االإلغاء. هذا بع�ص ما ت�ضمنه خطاب املدعية املذكور، كما اأكد وكيل 

املدعى عليها باأن موكلته مل ت�ضتلم اأي مواد من املدعية مطلقًا يف مو�ضوع هذه الدعوى 

كما وعد بتقدمي رد على مذكرة وكيل املدعية يف اجلل�ضة القادمة. ويف جل�ضة االثنني 
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املوافق 1430/5/16هـ ح�ضر وكيال الطرفني ال�ضابق ح�ضورهما وقدم وكيل املدعية 

املدعى  دعوى  رف�ص  طلب  �ضمنه  م�ضتندين  بها  مرفقًا  �ضفحتني  من  مكونة  مذكرة 

عليها، وتعوي�ص املدعية عن املواد التي يف حوزة املدعى عليها، كما اأرفق الفواتري التي 

توؤكد ا�ضتالم املدعى عليها املواد - حمل الدعوى - وبعر�ص ذلك على وكيل املدعية 

ا�ضتمهل لتقدمي رد حمرر عليها. ويف جل�ضة يوم االثنني املوافق 1430/8/19هـ ح�ضر 

وكيال الطرفني ال�ضابق ح�ضورهما وقدم وكيل املدعى عليها مذكرة مكونة من خم�ص 

�ضفحات بدون مرفقات انتهى فيها اإىل طلبه رد دعوى املدعية، وتعوي�ص موكلته عن 

ما تكبدته من خ�ضائر اإزاء تعاملها مع املدعية بثالثمائة وواحد و�ضتني األفًا وثمامنائة 

وخم�ضة و�ضبعني )361.875( ريااًل ومطالبته كذلك اإلزام املدعية دفع اأتعاب املحاماة 

وقدرها مائة األف )100.000( ريال وبعر�ص ذلك على وكيل املدعية احلا�ضر ا�ضتمهل 

املوافق  االثنني  يوم  جل�ضة  ويف  عليها.  املدعى  وكيل  مذكرة  على  املحرر  رده  لتقدمي 

مذكرة  املدعية  وكيل  وقدم  ح�ضورهما  ال�ضابق  الدعوى  طرفا  ح�ضر  1431/1/4هـ 

اأكد فيها مت�ضك موكلته بطلباتها املقدمة �ضابقًا، واأ�ضاف  مكونة من �ضفحة واحدة 

باأن موكلته تطلب ت�ضليم املواد التي اأقر با�ضتالمها وكيل املدعى عليها من قبل موكلته 

ب�ضرط اأن تكون �ضاحلة لال�ضتخدام مع اإلزام املدعى عليها باأر�ص النق�ص، ويف حالة 

كون تلك املواد غري �ضاحلة لال�ضتخدام فاإن موكلته تطلب اإلزام املدعى عليها بقيمة 

تلك املواد ال�ضابق تف�ضيلها وتعوي�ص موكلته عن حب�ص هذه املواد لدى املدعى عليها 

طيلة تلك الفرتة، هذا وقد �ضلمت �ضورة من هذه املذكرة لوكيل املدعى عليها وب�ضوؤاله 
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وقد  هذا  ال�ضابقة.  اجلل�ضات  يف  مذكرات  من  قدمته  مبا  اأكتفي  قال:  عنها  االإجابة 

اكتفى طرفا الق�ضية مبا اأفادا به وقدماه يف اجلل�ضات ال�ضابقة وعليه مت رفع الق�ضية 

للدرا�ضة. ويف جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 1431/3/30هـ ح�ضر طرفا الدعوى ال�ضابق 

ح�ضورهما وكانت الدائرة قد حجزت الق�ضية للدرا�ضة متهيدًا للحكم فيها غري اأنه 

تكونت لدى الدائرة بع�ص اال�ضتف�ضارات حيال هذه الق�ضية حيث �ضاألت الدائرة وكيل 

املدعى عليها عن املواد التي تدعيها املدعية باأنها يف حيازة املدعى عليها وامل�ضار اإليها 

نعم  قائاًل:  عليها  املدعى  وكيل  فاأجاب  و)2172(  رقم )2897(  ال�ضحن  قائمتي  يف 

اإليها يف القائمتني موجودات لدى موكلتي ولدي مذكرة تو�ضح  اإن هذه املواد امل�ضار 

موقف موكلتي من ت�ضرفها ذلك. هذا وقد اأعاد وكيل املدعية طلب موكلته تعوي�ضها 

عن اإخالل املدعى عليها تنفيذ التزاماتها ومطالبتها كذلك برد املواد التي يف حوزة 

املدعى عليها حالة كونها �ضليمة و�ضاحلة لال�ضتخدام اأو املطالبة بقيمتها حالة عدم 

جودتها ووعد بتقدمي ك�ضف بقيمة هذه املواد قبل موعد اجلل�ضة القادمة وتزويد وكيل 

اأربع  املدعى عليها ب�ضورة منها كذلك. وقدم وكيل املدعى عليها مذكرة مكونة من 

�ضفحات قدم فيها اإيجازًا ملذكراته التي قدمها يف هذه الق�ضية مت تزويد وكيل املدعية 

ب�ضورة منها والذي اأبدى اكتفاءه مبا �ضبق واأن قدمه من مذكرات يف هذه الدعوى. 

عليه قررت الدائرة رفع اجلل�ضة للدرا�ضة. ويف جل�ضة هذا اليوم ح�ضر طرفا الدعوى 

ال�ضابق ح�ضورهما، وقررا اكتفاءهما مبا قدماه غري اأن وكيل املدعى عليها اأقر جمددًا 

بوجود ب�ضاعة املدعية امل�ضمولة بقائمة ال�ضحن رقم )2897( يف 2007/2/7م وقائمة 
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ال�ضحن رقم )2872( يف 2007/2/3م وقرر باأنه لي�ص لدى موكلته مانع يف ت�ضليم هذه 

الب�ضاعة املذكورة اآنفًا للمدعية؛ فتم رفع اجلل�ضة للمداولة ثم اإ�ضدار احلكم. 

بعد �ضماع الدعوى واالإجابة واالطالع على اأوراق الق�ضية، وحيث تهدف املدعية من 

دعواها اإىل اإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مليون وثمامنائة واأربعة ع�ضر األفًا 

قيمة  وهي   )1.814.188.89( هللة  وثمانون  وت�ضعة  ريااًل  وثمانون  وثمانية  ومائة 

عليها،  للمدعى  املدعية  �ضلمتها  التي  احلديدية  املن�ضات  لت�ضنيع  االأ�ضا�ضية  املواد 

اإ�ضافة اإىل املطالبة باأتعاب املحاماة البالغة )30%( من املبلغ املدعى به، وحيث اإن 

التجارية  االأعمال  فاإنه يعد من  تعامل جتاري بني الطرفني  اأ�ضا�ص هذه املطالبة هو 

املن�ضو�ص عليها يف املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية، والتي تخت�ص الدوائر 

املادة  ح�ضب  فيها  والف�ضل  عنها  النا�ضئة  املنازعات  بنظر  املظامل  بديوان  التجارية 

 )241( رقم  الوزراء  جمل�ص  قراري  ومبوجب  التجارية  املحكمة  نظام  من   )443(

هذه  تخت�ص  كما  1423/11/17هـ  بتاريخ   )261( ورقم  1407/10/26هـ،  بتاريخ 

الدائرة بنظر الدعوى والف�ضل فيها بناًء على قرارات وتعاميم معايل رئي�ص الديوان 

املنظمة الخت�ضا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين، وفيما يخ�ص املو�ضوع فاإنه ملا 

كان من الثابت اأن املدعى عليها قد تقدمت للمدعية بعر�ص اأ�ضعارها برتكيب هياكل 

الدوالر  بعملة  2007/1/28م  يف  اخلر�ضانية  اأنابيب  خط  مل�ضروع  متنوعة  حديدية 
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االأمريكي فتمت تر�ضية امل�ضروع على املدعى عليها من قبل املدعية بالريال ال�ضعودي 

وذلك يف 2007/1/28م ولكن املدعى عليها اعرت�ضت على ذلك بخطابها للمدعية 

يف 2007/1/29م وطلبت تعديل العملة اإىل الدوالر غري اأنه وبتاريخ 2007/2/13م 

مت اإلغاء اأمر ال�ضراء ذي الرقم )4500081491( من قبل املدعية، كما اأنه من الثابت 

باأمري  وامل�ضمولة  املدعية  من  لها  املوردة  للب�ضاعة  ا�ضتالمها  عليها  املدعى  باإقرار 

كان  وملا  2007/2/3م  يف   )2872( ورقم  2007/2/7م  يف   )2897( رقم  ال�ضحن 

جتارة  تكون  اأن  )اإال  تعاىل:  لقوله  الطرفني،  بني  ترا�ص  عن  اإال  ي�ضح  ال  البيع  عقد 

عن ترا�ٍص منكم( حيث اإن ح�ضول الرتا�ضي بني املتبايعني يكون بتوافق القبول مع 

االإيجاب، فيجب اأن يكون القبول على وفق االإيجاب يف النقد وال�ضفة واحللول واالأجل 

دون اأن يكون هناك اأي تغيري اأو اختالف بني الطرفني يف ذلك. وحيث اختلف جن�ص 

الثمن املعقود عليه بني الطرفني فاإن ذلك يف�ضي اإىل بطالن التعاقد بينهما وال يرتب 

ا�ضتالمها  عليها  املدعى  اأقرت  وحيث  مبقت�ضاه،  االأطراف  اأحد  تلزم  �ضرعية  اآثارًا 

للب�ضاعة املوردة لها من املدعية ومل يتم التعاقد �ضرعًا بني الطرفني؛ لذا فاإن بقاء 

على  واال�ضتيالء  التعدي  من  �ضرب  عليها  املدعى  حيازة  الدعوى يف  الب�ضاعة حمل 

اآمنوا ال تاأكلوا  اأيها الذين  اأموال الغري بدون حق وقد قال املوىل تبارك وتعاىل: )يا 

اأموالكم بينكم بالباطل( "الن�ضاء )29(" وقال عليه ال�ضالة وال�ضالم )فبم ي�ضتحل 

اأحدكم مال اأخيه؟( "�ضحيح م�ضلم" وقال عليه ال�ضالة وال�ضالم )اأال ال تظلموا اأال 

بطالن  ثبوت  اإىل  الدائرة  معه  تنتهي  مما  منه(  نف�ص  بطيب  اإال  امرئ  مال  يحل  ال 
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التعاقد بني الطرفني ورف�ص دعوى املدعية تاأ�ضي�ضًا على ذلك، واإلزام املدعى عليها 

باإعادة الب�ضاعة امل�ضتلمة من املدعية وامل�ضمولة باأمري ال�ضحن امل�ضار اإليهما. كما اأن 

الدائرة ال تلتفت اإىل طلبات املدعى عليها اإذ الدعوى دعوى املدعية ولها اأن تقيم بتلك 

الطلبات دعوى م�ضتقلة - متى رغبت. 

)...( �ضركة  املدعية  من  املقامة  الدعوى  برف�س  اأواًل:  الدائرة  حكمت  لذلك 

لل�ضناعات  )...(و�ضركاه  م�ضنع  �ضركة  عليها  املدعى  �ضد  املحدودة  ال�ضعودية 

 )....( م�ضنع  عليها/�ضركة  املدعى  اإلزام  ثانياً:  املحدودة.  الثقيلة  احلديدية 

باأمري  امل�ضمولة  الب�ضاعة  باإعادة  الثقيلة املحدودة  و�ضركاه لل�ضناعات احلديدية 

ال�ضحن رقم )2897( يف 2007/2/7م ورقم )2872( يف 2007/2/3م. ورف�س ما عدا 

ذلك من طلبات ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب 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.



907

رقم الق�ضية االبتدائية  1/3315/ ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 40/ د/ جت/28 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3010/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 453/ اإ�س/7 لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 22/ 5/ 1432هـ

عقد توريد- اخت�ضا�س -  جتارية العمل وقت التعامل- دعوى على �ضركة حتت 

الت�ضفية- اإقرار - اإقرار م�ضفي.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة امل�ضرتيات التي مت تاأمينها 

ل�ضركتها ومل ت�ضدد قيمتها-الن�ص يف النظام على اأنه يعترب من االأعمال التجارية كل 

مقاولة بتوريد اأ�ضياء- تاأمني املدعية م�ضرتيات ال�ضركة املدعى عليها قبل ت�ضفيتها- 

اخت�ضا�ص  بعدم  ودفع  املطالبة،  مبلغ  ب�ضحة  عليها  املدعى  ال�ضركة  م�ضفي  اإقرار 

ديوان املظامل بنظر الدعوى على �ضند اأن الدين حمل النزاع ديٌن عادٌي ولي�ص جتاريًا 

لتوقف املدعى عليها عن الن�ضاط التجاري لت�ضفيتها- العربة يف و�ضف التعامل الذي 

مت بني الطرفني بالتجاري اأو غريه هو بوقت التعامل بينهما دون النظر اإىل ما اآلت اإليه 

ال�ضركة املدعى عليها من كونها حتت الت�ضفية- دفع املدعى عليه بعدم وجود اأموال 

باإقامة  لها  حاجة  وال  ال�ضركة  دائني  �ضمن  من  م�ضجلة  املدعية  واأن  عليها  للمدعى 

دعوى، ال مينع املدعية من طلب ا�ضت�ضدار حكم ق�ضائي باإثبات حقها وا�ضتح�ضاله 

حال وجود اأموال للمدعى عليها- موؤدى ذلك - اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية 

املبلغ مو�ضوع الدعوى.
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بتاريخ  رقم )32(  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  التجارية  املحكمة  نظام  املادة )8( من 

1350/1/15هـ.

رئي�ص  ف�ضيلة  اإىل  دعوى  بالئحة  تقدم  املدعي  اأن  يف  الق�ضية  هذه  وقائع  تتح�ضل 

 )...( املحامي  امل�ضفيان  وميثلها   )...( �ضركة  �ضد  بالريا�ص  االإدارية  املحكمة 

واملحامي )...( واأنه يطلب احلكم له مببلغ )مائتني وت�ضعة واأربعني األفًا وخم�ضمائة 

وهو مقابل  املرفق �ضورته  به باخلطاب  امل�ضفيان  اأقر  والذي  ريال(  وثالثني  وثالثة 

بالرقم  ق�ضية  الدعوى  قيد  مت  وقد  لل�ضركة.  تاأمينها  مت  م�ضرتيات  قيمة  مديونية 

اأعاله واأحيلت اإىل هذه الدائرة بتاريخ 1431/6/17هـ وحددت لنظرها  اإليه  امل�ضار 

املوؤ�ض�ضة املدعية )...(  يف حني مل يح�ضر من ميثل  عدة جل�ضات ح�ضرها �ضاحب 

املدعى عليها. ويف جل�ضة 1431/11/24هـ ح�ضر املدعي كما ح�ضر م�ضفي ال�ضركة 

املدعى عليها )...( و�ضاألت الدائرة املدعي عن دعواه فاأحال اإىل ما جاء يف الئحة 

الدعوى و�ضورة امل�ضتند املرفق معها، وبطلب اجلواب من م�ضفي ال�ضركة طلب تزويده 

بن�ضخة الئحة الدعوى وامل�ضتند املرفق معها ومت تزويده مبا طلب، وبعد اطالعه عليها 

طلب مهلة للرد. ويف جل�ضة 1432/2/6هـ ح�ضر م�ضفي ال�ضركة يف حني مل يح�ضر 
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املدعي فقررت الدائرة �ضطب الق�ضية وبعد قفل املرافعة ح�ضر املدعي وطلب اإعادة 

فتح املرافعة يف الق�ضية فاأجيب اإىل طلبه ومت حتديد جل�ضة هذا اليوم حيث ح�ضر 

ورد يف  ما  اإجابته على  املدعى عليها عن  ال�ضركة  الدائرة م�ضفي  و�ضاألت  الطرفان 

الئحة الدعوى، فذكر باأنه يدفع بعدم اخت�ضا�ص الديوان بنظر الق�ضية لكون الدين 

وال  الت�ضفية  ال�ضركة حتت  اإن  اإذ  ولي�ص جتاريًا  عادٌي  ديٌن  املدعي  به  يطالب  الذي 

متار�ص اأي اأعمال جتارية. كما اأن املدعي لي�ص بحاجة اإىل اإ�ضدار حكم ق�ضائي لكونه 

وجود  حال  يف  واأنه  ال�ضركة  لدى  اأموال  وجود  ولعدم  ال�ضركة  دائني  �ضمن  م�ضجاًل 

)التا�ضعة  الثالثة  التجارية  الدائرة  اإ�ضراف  حتت  �ضيكون  توزيعها  فاإن  لديها  اأموال 

والع�ضرون حاليًا( ثم اأ�ضدرت الدائرة حكمها بذات اجلل�ضة.

تدفع  باأن  عليها  املدعى  اإلزام  طلب  اإىل  دعواها  اإقامة  من  تهدف  املدعية  اإن  حيث 

املدعى  لل�ضركة  تاأمينها  مت  م�ضرتيات  قيمة  متثل  والتي  ريال،   )249533( مبلغ  لها 

عليها. وحيث اإن املادة )الثامنة( من نظام املحكمة التجارية قد ن�ضت على: يعترب 

من االأعمال التجارية كل ما هو اآت:-  اأ- .... ب- كل مقاولة اأو تعهد بتوريد اأ�ضياء...

االأعمال  تعد من  للمدعى عليها وهي  بتاأمني م�ضرتيات  املدعية قامت  اإن  اإلخ وحيث 

مو�ضوع  وعن  اإنه  وحيث  بنظرها.  بالديوان  التجارية  الدوائر  تخت�ص  التي  التجارية 

الذي تطالب  املبلغ  للمدعية ب�ضحة  اأقر  ال�ضركة قد  اأن م�ضفي  الثابت  فاإن  الدعوى 
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به والبالغ قدره )249533( ريال، واأن الر�ضيد مطابق واأن ال�ضركة مدينة للمدعية 

فعاًل باملبلغ املذكور وذلك مبوجب خطابها املوؤرخ يف 1429/7/9هـ االأمر الذي تنتهي 

معه الدائرة اإىل احلكم باإلزام املدعى عليها باأن تدفع ذلك املبلغ -حمل املطالبة- 

الديوان  ال�ضركة من عدم اخت�ضا�ص  به م�ضفي  ينال من ذلك ما دفع  للمدعية.وال 

جتاريًا  ولي�ص  عاديًا  دينًا  لي�ص  املدعية  به  تطالب  الذي  الدين  لكون  الق�ضية  بنظر 

فال�ضركة املدعى عليها حتت الت�ضفية وال متار�ص اأي اأعمال جتارية اإذ اإن ما ورد يف 

�ضدر االأ�ضباب كاٍف للرد عليه، كما اأن العربة يف عد التعامل الذي مت بني الطرفني 

عمُل جتاري اأم ال هو الزمن الذي مت فيه التعامل بينهما دون النظر اإىل ما اآلت اإليه 

ال�ضركة املدعى عليها من كونها حتت اإجراءات الت�ضفية. كما ال ينال مما ذهبت اإليه 

الدائرة ما دفع به م�ضفي ال�ضركة من كونه �ضاحب املوؤ�ض�ضة املدعية لي�ص بحاجة اإىل 

يقرر حاجة  من  اإن  اإذ  ال�ضركة....اإلخ  لدى  اأموال  وجود  لعدم  ق�ضائي  اإ�ضدار حكم 

بعدم  الدفع  اأن  كما  امل�ضفي،  ولي�ص  نف�ضه  املدعي  هو  عدمه  من  حكم  اإىل  املدعي 

اإ�ضدار حكم للمدعية واإثبات حقها الذي تطالب به  اأمال لل�ضركة ال مينع من  وجود 

وا�ضتح�ضاله حال وجود اأموال لدى املدعى عليها.

تدفع  باأن  الت�ضفية-  -حتت  املحدودة   )...( �ضركة  الدائرة:باإلزام  حكمت  لذلك 

األفاً  واأربعون  لـ )...( �ضاحب موؤ�ض�ضة )...( للتجارة مبلغاً قدره )مائتان وت�ضعة 

وخم�ضمائة وثالثة وثالثون ريااًل(. 

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 االبتدائية 2/5422/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 17/د/ جت/ 18لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3068/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 528/ اإ�س/7 لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 11/ 6/ 1432هـ

عقد توريد- م�ضادقة - ميني - تخلف عن اأدائها - نكول.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليه ب�ضداد قيمة البالط الذي ا�ضرتاه املدعى 

املدعى  موظفي  من  املوقعة  امل�ضادقة  املدعي  تقدمي  قيمته-  ي�ضدد  ومل  منه  عليه 

لي�ص  التوقيع على امل�ضادقة  باأن  اإنكار املدعى عليه �ضحة اخلتم ودفعه  عليه- عدم 

بالتوقيع- طلب املدعي ميني  من جانبه ولكن من جانب عمالته وهم غري مفو�ضني 

املدعى عليه النافية للدعوى- نكل املدعى عليه عن اليمني رغم اإمهاله اأكرث من جل�ضة 

ورغم اإفهامه من الدائرة باأنه �ضيحكم عليه حال تخلفه عن احل�ضور الأدائها- موؤدى 

ذلك- اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي املبلغ مو�ضوع الدعوى.

 املادة )109( من املرافعات ال�ضرعية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/21( بتاريخ 

20/ 1421/5هـ.

تتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية يف اأنه ورد للمحكمة االإدارية بجدة خطاب الوكيل ال�ضرعي 
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للمدعي )...(�ضد املدعى عليه املو�ضح ا�ضمه بعاليه وباالطالع عليه تبني اأنه يت�ضمن 

اأن املدعي يطالب املدعى عليه مببلغ قدره )471.670( )اأربعمائة وواحد و�ضبعون 

األفًا و�ضتمائة و�ضبعون ريااًل �ضعوديًا( قيمة بالط قام املدعي ب�ضرائه من م�ضنع املدعي 

بالرقم  الديوان ق�ضية  الدعوى ب�ضجالت  اأن مت قيد  املرفقة. وبعد  للم�ضتندات  وفقًا 

النحو  الدائرة با�ضرت نظرها يف عدة جل�ضات على  واأحيلت لهذه  اأعاله  اإليه  امل�ضار 

املثبت مبحا�ضر ال�ضبط حيث ح�ضر يف جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 1429/11/27هـ 

املدعي وكالة/ )...(، كما ح�ضر املدعى عليه وكالة/)...(وب�ضوؤال املدعي عن دعواه 

اأفاد باأنها وفقًا ملا جاء بالئحة الدعوى وملخ�ضها اأن املدعي يطالب املدعى عليه مببلغ 

وقدره )471.670( )اأربعمائة وواحد و�ضبعون األفًا و�ضتمائة و�ضبعون ريااًل �ضعوديًا( 

قيمة بالط قام املدعي ب�ضرائه من م�ضنع املدعى عليه وطلب اإلزام املدعى عليه بدفع 

هذا املبلغ الذي يف ذمته وب�ضوؤال املدعى عليه اجلواب ذكر باأنه مل يت�ضلم الئحة الدعوى 

اإال يف هذه اجلل�ضة ويطلب مهلة لالطالع والرد، وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر 

الدعوى اإىل جل�ضة يوم االثنني املوافق 1430/3/12هـ وفيها تخلف املدعى عليه عن 

احل�ضور، كما تخلف عن ح�ضور جل�ضة يوم االأربعاء املوافق 1430/3/14هـ ويف جل�ضة 

يوم االأربعاء املوافق 1430/3/21هـ ذكر وكيل املدعي باأن م�ضتندات دعواه تتمثل يف 

م�ضادقة املدير العام مبوؤ�ض�ضة املدعى عليه على مبلغ املديونية، فعقب وكيل املدعى 

عليه باأن موكله مل يفو�ص اأحدًا من العاملني بامل�ضادقة على اأي مديونية، واأن التعامل 

كان يجري بني املدعي وموكله بالنقد والدفع اأواًل باأول، ولي�ص هناك تعامل باالآجل، 
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وبعر�ص امل�ضادرة املختومة بخامت املوؤ�ض�ضة املدعى عليها وبتوقيع املوظف )...(وكيل 

املدعى عليه طلب مهلة للرجوع اإىل موكله للتاأكد من �ضحتها، وبناًء عليه قررت الدائرة 

تاأجيل نظر الدعوى اإىل جل�ضة يوم االأحد املوافق 1430/5/29هـ وبذات اجلل�ضة ذكر 

وكيل املدعى عليه )...(باأنه مل يتحقق من م�ضادقة املوظف )...(الذي هو موظف 

الدائرة  فاأفهمت  وامل�ضادقة،  بالتوقيع  وال خمواًل  ولي�ص حما�ضبًا  موكله مبهنة عامل 

املدعي وكالة بتقدمي بينته على املطالبة اإن كان لديه بينة غري ما قدم، فذكر باأن لديه 

جمموعة من الفواتري و�ضلمها يف اجلل�ضة للمدعى عليه وكالة �ضمن حافظتني، االأوىل 

حتتوي على )21( فاتورة، والثانية على )14( فاتورة، كما �ضلمه ن�ضخة من خطاب 

تاأييد الر�ضيد، فطلب وكيل املدعى عليه اإمهاله لتقدمي ما يثبت �ضدادها، وبناًء عليه 

1430/10/22هـ  املوافق  االأحد  يوم  جل�ضة  اإىل  الدعوى  نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت 

وفيها تبني عدم ح�ضور املدعي اأو من ميثله �ضرعًا، وطلب وكيل املدعى عليه �ضطب 

امل�ضتلمة من وكيل املدعي يف  الفواتري  باأن �ضور  اأن ذكر بذات اجلل�ضة  بعد  الق�ضية 

فقررت  �ضحيحة،  غري  وهي  عليه  املدعى  ميثل  من  توقيع  حتمل  ال  ال�ضابقة  اجلل�ضة 

الدائرة �ضطب الق�ضية للمرة االأوىل. وبتاريخ 1430/10/23هـ تقدم )...(وكياًل عن 

املدعية بخطاب اعتذر فيه عن التخلف عن اجلل�ضة ال�ضابقة لن�ضيانه تاريخها وطلب 

اإعادة فتح باب املرافعة، فقبلت الدائرة  اعتذاره وحددت لنظر الدعوى جل�ضة يوم 

ال�ضبت املوافق 1431/1/16هـ وفيها ح�ضر )...(وكياًل عن املدعية، كما ح�ضر )...(

اأرفق  �ضفحتني  من  مكونة  مذكرة  وكالة  املدعي  قدم  حيث  عليها  املدعى  عن  وكياًل 
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بها جمموعة �ضور من امل�ضتندات ذكر اأنه يرد فيها على ما قدمه املدعى عليه وكالة 

يف جل�ضة 1430/10/22هـ، وتت�ضمن اأن بيناته تنح�ضر يف م�ضادقة موظفي املدعى 

عليه )...(و)...(، واأي�ضًا يف ال�ضيكات امل�ضتلمة من املدعى عليه والتي �ضبق �ضرفها، 

وال�ضيك املت�ضمن ملبلغ )20.000( )ع�ضرين األف ريال( والذي مل يتم �ضرفه لعدم 

كفاية الر�ضيد ح�ضب اإ�ضعار البنك املرفق �ضورته، وقد ت�ضلم املدعى عليه وكالة �ضورة 

من املذكرة املرفقة ومرفقاتها فطلب مهلة لالطالع والرد، وبناًء عليه قررت الدائرة 

تاأجيل نظر الدعوى اإىل جل�ضة يوم ال�ضبت املوافق 1431/12/15هـ وفيها قدم وكيل 

املدعى عليه مذكرة مكونة من �ضفحتني دون م�ضتندات وذكر اأن حا�ضلها اأن املدعى 

وكيل  فطلب  املدعي،  بهما  ي�ضت�ضهد  الذي  املحا�ضب  اأو  العام  املدير  يفو�ص  مل  عليه 

املدعي اإمهاله للرجوع اإىل موكله ب�ضاأن طلب ميني املدعى عليه على نفي الدعوى، وعلى 

نفي اأن يكون قد فو�ص العاملني املذكورين بت�ضيري العمل واال�ضتالم والت�ضديق على 

االأر�ضدة واحل�ضابات، وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الدعوى اإىل جل�ضة يوم 

ال�ضبت املوافق 1431/3/27هـ وفيها ذكر املدعي وكالة )...(باأنه يطلب ميني املدعى 

عليه على نفي الدعوى، فا�ضتعد املدعى عليه وكالة باإبالغ موكله باحل�ضور يف اجلل�ضة 

القادمة الأداء اليمني املطلوبة. ويف جل�ضة يوم االأحد املوافق 1431/6/9هـ تبني عدم 

موكله  باأن  ذكر  )...(الذي  وكيله  وح�ضر  اليمني،  الأداء  اأ�ضالة  عليه  املدعى  ح�ضور 

لديه حالة وفاة ولذلك مل يتمكن من احل�ضور وطلب اأجاًل قريبًا حتى يتمكن موكله 

من احل�ضور الأداء اليمني املطلوبة، وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الدعوى اإىل 
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جل�ضة يوم االأربعاء املوافق 1431/6/12هـ وفيها ح�ضر املدعى عليه اأ�ضالة/ )...(، 

ان�ضغال  عليه على عدم  املدعى  موكله ميني  )...(على طلب  املدعي  وكيل  اأكد  حيث 

و�ضبعون  و�ضتمائة  األفًا  و�ضتون  وواحد  )اأربعمائة   )461.670( وقدره  مببلغ  ذمته 

ريااًل( للمدعي، وذلك قيمة البالط املباع عليه الذي مل ي�ضدد قيمته، فطلب املدعى 

عليه اأ�ضالة مهلة ملراجعة الفواتري وم�ضتندات ال�ضداد قبل اأداء اليمني اإبراًء لذمته، 

بتزويد  وكالة  املدعي  فا�ضتعد  اأي مبلغ(،  للمدعي يف ذمتي  اأن  اأعلم  ال  )اإنني  وقال: 

�ضداده  مت  ما  ملراجعة  مبحا�ضبه  واالجتماع  املطالبة  م�ضتندات  بجميع  عليه  املدعى 

منها وما مل يتم �ضداده، وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الدعوى اإىل جل�ضة يوم 

ملراجعة احل�ضابات  االأجل  مزيدًا من  الطرفان  وفيها طلب  االأربعاء 1431/6/26هـ 

وا�ضتعد املدعي وكالة بتزويد املدعى عليه بجميع امل�ضتندات املتعلقة باملطالبة املتوجهة 

�ضده يف هذه الدعوى، وطلب املدعى عليه تزويده باحل�ضابات اخلا�ضة بفرتة ا�ضتالمه 

معر�ص البناء ال�ضامل اعتبارًا من 1424/5/28هـ، حيث ذكر اأن املعر�ص اأ�ضبح حتت 

وقد   ،)...( املدعو  ال�ضابق  مالكه  من  �ضرائه  بعد  وذلك  التاريخ  هذا  من  م�ضئوليته 

اإليه بعد �ضراء املعر�ص وال اأعلم حاليًا مقدار  كان للمدعية دين على املعر�ص انتقل 

الدين على وجه التحديد اإال اأنه موجود يف عقد �ضراء املعر�ص والذي �ضاأقدم ن�ضخة 

كان  وقد  املعر�ص،  على  كان  الذي  الدين  �ضددت  اأين  علمًا  املقبلة،  اجلل�ضة  يف  منه 

اأفو�ص  العمل يتم يف املعر�ص بعد انتقاله اإىل ملكيتي بالبيع النقدي دون االآجل ومل 

املوظف الذي كان يعمل يف معر�ضي وهو املدعو )...(اأردين اجلن�ضية بال�ضراء اأو البيع 
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باالآجل، كما اأنني مل اأفتح ح�ضابًا م�ضتقاًل مع املدعية موؤ�ض�ضة )...( للبالط ومل اأتفق 

جل�ضة  اإىل  الدعوى  نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت  عليه  وبناًء  باالآجل،  البيع  على  معها 

بعد  اإىل ما  اإ�ضافية  الطرفان مهلة  وفيها طلب  املوافق 1431/8/15هـ  الثالثاء  يوم 

�ضهر رم�ضان حتى يتمكنا من اإمتام جميع امل�ضتندات ومراجعة احل�ضابات، وبناًء عليه 

املوافق 1431/10/16هـ  ال�ضبت  يوم  اإىل جل�ضة  الدعوى  نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت 

وفيها ذكر وكيل املدعى عليه اأن لدى موكله ظروفًا منعته من احل�ضور ف�ضاألته الدائرة 

ومراجعة  امل�ضتندات  اإح�ضار جميع  ال�ضابقة من  به على مدى اجلل�ضات  ا�ضتعد  عما 

اأنه ال يعلم �ضيئًا عن ذلك، فاأفهمته الدائرة باأن هذا يعد مماطلة  احل�ضابات فذكر 

منه ومن موكله ثم �ضاألت الدائرة وكيل املدعي هل الزال يطلب ميني املدعى عليه على 

نفي الدعوى فاأجاب باأنه يطلب ميينه والزال على ذلك فاأفهمت الدائرة وكيل املدعى 

النحو  على  القادمة  اجلل�ضة  يف  اليمني  الأداء  االأ�ضيل  موكله  اإح�ضار  عليه  باأن  عليه 

فا�ضتعد  ناكاًل  �ضيعد  فاإن موكله  واإال  بتاريخ 1431/6/12هـ  الدائرة  بجل�ضة  املو�ضح 

بذلك -وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الدعوى اإىل جل�ضة يوم االأربعاء املوافق 

1431/11/26هـ وفيها تبني عدم ح�ضور اأي من طريف الدعوى اأو من ميثلهما �ضرعًا، 

يف   )431  /291 خ/  )ط/  )...(رقم  االأمري  خطاب  وردها  اأنه  اإىل  الدائرة  وت�ضري 

1431/11/23هـ، يطلب فيه تاأجيل موعد الق�ضية اإىل موعد اآخر نظرًا لتواجد وكيله 

ال�ضرعي )...(خارج اململكة ملرافقة والدته التي تتلقى العالج يف م�ضر العربية، وبناًء 

اأو من ميثله �ضرعًا. ويف  عليه قررت الدائرة قفل املح�ضر اإىل حني مراجعة املدعي 
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جل�ضة هذا اليوم ح�ضر )...(وكياًل عن املدعية، كما ح�ضر )...( وكياًل عن املدعى 

عليه، وذكر وكيل املدعي باأنه الزال يطلب ميني املدعى عليه على نفي الدعوى، ونفي 

تفوي�ص املدير اأو املحا�ضب بالتوقيع على الفواتري وامل�ضادقة، فطلب وكيل املدعى عليه 

مهلة اإ�ضافية الإح�ضار موكله الأداء اليمني! ثم رفعت اجلل�ضة للمداولة.

ريااًل   )461.670( وقدره  مببلغ  عليه  املدعى  يطالب  املدعي  اإن  وحيث   

املدعى  ا�ضرتته  بالط  قيمة  ريااًل(  و�ضبعون  و�ضتمائة  األفًا  و�ضتون  وواحد  )اأربعمائة 

عليها من املدعية ومل ت�ضدد قيمته، وحيث طلب احلكم بثبوت مبلغ املديونية يف ذمة 

ينكر  مل  وحيث  عليه،  املدعى  موظفي  من  املوقعة  امل�ضادقة  على  بناًء  عليه  املدعى 

دفع  اأنه  اإال  عمالته  توقيع  هو  التوقيع  واأن  اإليه  عائد  واأنه  اخلتم  �ضحة  عليه  املدعى 

باأن العمال املذكورين غري مفو�ضني بالتوقيع، وحيث طلب املدعي ميني املدعى عليه 

النافية للدعوى، وحيث ظهر للدائرة اأن املدعى عليه قد نكل عن اليمني املطلوبة رغم 

اإعطائه املهلة لذلك اأكرث من جل�ضة، ابتداًء من جل�ضة يوم االأحد املوافق 1431/6/9هـ 

اإىل اآخر جل�ضة يف �ضهر ذي القعدة من عام 1431هـ مع اأن الدائرة قد اأفهمته باأنه 

ال�ضبت املوافق  �ضيحكم عليه يف حال تخلفه عن احل�ضور الأدائها كما يف جل�ضة يوم 

وفقًا  الدعوى  ب�ضحة  منه  واإقرارًا  نكواًل  هذا  فعله  معه  يعد  مما  1431/10/16هـ، 
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اأنكر"،  من  على  واليمني  املدعي  على  البينة  "اأن  ومنها:  املرعية  ال�ضرعية  للقواعد 

وا�ضتنادًا اإىل املادة التا�ضعة بعد املائة من نظام املرافعات ال�ضرعية التي ن�ضت على 

اأن: )من دعي للح�ضور للمحكمة الأداء اليمني وجب عليه احل�ضور فاإن ح�ضر وامتنع 

دون اأن ينازع من وجهت اإليه اليمني ال يف جوازها وال يف تعلقها بالدعوى- وجب عليه 

اإن كان حا�ضرًا بنف�ضه- اأن يحلفها فورًا اأو يردها على خ�ضمه، واإن تخلف بغري عذر 

عدَّ ناكاًل كذلك( لذلك فاإن الدائرة تنتهي اإىل ثبوت املبلغ املدعى به يف ذمة املدعى 

عليه وتق�ضي باإلزامه بدفعه للمدعي تاأ�ضي�ضًا على م�ضتندات املدعية املقدمة، وعلى 

نكول املدعى عليه عن احل�ضور الأداء اليمني املطلوبة.

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليه )...(مالك معر�س )...(ال�ضامل �ضجل 

مدين رقم )...........( باأن يدفع للمدعي االأمري )...(مالك موؤ�ض�ضة )...(للتجارة 

األفاً  و�ضتون  وواحد  )اأربعمائة  ريااًل  قدره )461670(  واملقاوالت، مبلغاً  والتموين 

و�ضتمائة و�ضبعون ريااًل( 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�ضيةاالبتدائي3/282/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي 30/د/جت/9 لعام 1432هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3127/ق لعام 1432هـ 
رقم حكم اال�ضتئناف 572/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة1432/6/21هـ 

عقد توريد - توريد حديد - ال�ضروط يف العقد - قرائن-القرائن الظنية -القرائن 

املحتملة-ا�ضتمرار التعامل ال يفيد جتديد العقد -لزوم الت�ضريح بتجديد العقد.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها با�ضتالم ما تبقى من كمية احلديد ح�ضب 

 - املحاماة  واأتعاب  تخزينها  اأجرة  اإىل  باالإ�ضافة  قيمتها  ودفع  بينهما  املربم  العقد 

الن�ص يف طلب ال�ضراء ويف العقد املحرر بني الطرفني اأن مدة توريد احلديد �ضهران 

اإىل  واأن يكون توريد احلديد يوميًا بكمية حمددة وب�ضكل م�ضتمر حتى ت�ضل الكمية 

جمموع معني خالل مدة ال�ضهرين - اإخالل املدعية بالعقد لعدم توريد كامل الكمية 

خالل املدة املتفق عليها بالعقد، وعدم تقدميها البينة على رف�ص املدعى عليها ا�ضتالم 

الكميات بحجة اأن م�ضتودعاتها ال ت�ضتوعبها - عدم تقدمي املدعية اتفاقًا مكتوبًا يدل 

على ا�ضتمرار التعاقد بعد انتهاء مدة ال�ضهرين املن�ضو�ص عليها بالعقد - ا�ضتمرار 

�ضراء املدعى عليها للحديد من املدعية بعد نهاية مدة العقد بنف�ص ال�ضعر واملوا�ضفات 

التعاقد بنف�ص �ضروطه لقيام املدعى عليها بتوفري احتياجاتها  ال يدل على ا�ضتمرار 

بال�ضراء من املدعية وغريها من ال�ضركات، ومن ثم فالقرائن املحتملة الظنية ال تعد 

التمديد  اأو  التجديد  على  فيه  ين�ص  مل  اأنه  �ضيما  جتديده  اأو  عقد  متديد  على  بينة 
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بعد انتهاء مدته - حديث الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم "امل�ضلمون على �ضروطهم اإال 

اأو اأحل حرامًا" - عدم تقدمي املدعية البينة على اإخالل املدعى  �ضرطًا حرم حالاًل 

عليها بالعقد اأو البينة على ا�ضتمراره اأو جتديده بعد نهاية مدته يعترب معه اأن القول 

قولها نظرًا النتهاء مدة العقد بني الطرفني - موؤدى ذلك: ال يجوز اإلزام املدعى عليها 

با�ضتالم كمية احلديد التي مل تقم املدعية بتوريدها خالل مدة العقد - اأثره: رف�ص 

الدعوى. 

املادة )443( من نظام املحكمة التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )32( بتاريخ 

1350/1/15هـ.

قرار جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ. وم�ضمونه: "نقل اخت�ضا�ضات 

فيها  مبا  والقرارات  النظم  يف  عليها  املن�ضو�ص  التجارية  املنازعات  ح�ضم  هيئات 

املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�ضركات اإىل ديوان املظامل"

"تويل ديوان  قرار جمل�ص الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ. وم�ضمونه: 

اإن�ضاء  حني  اإىل  بالتبعية  التجارية  االأعمال  عن  النا�ضئة  الق�ضايا  يف  النظر  املظامل 

املحاكم التجارية"
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وكيل  بتقدم  احلكم  هذا  الإ�ضدار  الالزم  بالقدر  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�ضل 

املدعية)....( بالئحة دعوى ذكر فيها اأن موكلته تعاقدت مع املدعى عليها مبوجب 

اآالف طن )10.000(،  بيع كمية من احلديد قدرها ع�ضرة  �ضراء مكتوب على  اأمر 

وقامت موكلته بتوريد احلديد على دفعات للمدعى عليها، ولكن املدعى عليها رف�ضت 

ت�ضلم ما تبقى من هذه الكمية من احلديد وقدرها ثالثة اآالف ومائتا طن )3200(، 

وطلب يف ختام الئحته اإلزام املدعى عليها با�ضتالم ما تبقى من كمية احلديد وقدرها 

ماليني  �ضبعة  وقدرها  الكمية  هذه  قيمة  ودفع   ،)3200( طن  ومائتا  اآالف  ثالثة 

وت�ضعمائة وع�ضرون األف ريال )7.920.000( باالإ�ضافة اإىل اأتعاب املحاماة وقدرها 

�ضندًا  راآه  ما  الئحته  مع  واأرفق   ،)792.000( ريال  األف  وت�ضعون  واثنان  �ضبعمائة 

لدعواه، ويف �ضبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جل�ضات، ففي جل�ضة 1430/4/29هـ 

وكيل  وب�ضوؤال  عليها/)....(،  املدعى  وكيل  ح�ضر  كما   ،)....( املدعية  وكيل  ح�ضر 

االإجابة من  وبطلب  الدعوى،  الوارد بالئحة  التف�ضيل  اأحال على  املدعية عن دعواه 

اإجابة  لتقدمي  ي�ضتمهل  اأنه  اإال  املدعية  مع  االتفاقية  ب�ضحة  اأفاد  عليها  املدعى  وكيل 

عليها  املدعى  وكيل  وقدم  الدعوى،  مكتوبة. ويف جل�ضة 1430/7/19هـ ح�ضر طرفا 

مذكرة ت�ضمنت اأنه يطعن برتجمة العقد املقدم من املدعية؛ الأنها ترجمة خمت�ضرة 

وغري وافية، وقد خالفت املدعية ال�ضروط التي بني الطرفني، حيث مل تلتزم ب�ضرط 
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التاأمني على الب�ضاعة املوردة، كما اأنه وفقًا الأمر ال�ضراء فاإن املدعية يجب اأن ت�ضلم 

يوميًا كمية من احلديد ال تقل عن )150( طن، وب�ضكل م�ضتمر حتى ي�ضل جمموع 

يف  ال�ضراء  طلب  تاريخ  من  �ضهران  خالل  طن   )10.000( املطلوبة  الكمية 

املدعية  تقم  الت�ضليم، حيث مل  ب�ضروط ومواعيد  املدعية  تلتزم  2008/4/29م، ومل 

بتوريد )60%( من الكمية املتفق عليها، كما اأن مدة التوريد ح�ضب العقد �ضهرين تبداأ 

تورد  مل  حيث  املدعية،  بها  تلتزم  مل  2008/6/29م  يف  وتنتهي  2008/4/29م  من 

خالل )38( يومًا من اأ�ضل �ضهرين اأي �ضيء، كما اأن املدعية خالفت املوا�ضفات التي 

يجب توفرها باحلديد كما هي مذكورة يف طلب ال�ضراء، حيث ن�ص على اأن املدعية 

اإذا وردت حديد طويل غري مقطع فاإن على املدعية  اأما  تلتزم بتوريد حديد مقطع، 

اإر�ضال عاملني لتقطيعه، وكانت املدعية تورد حديد طويل غري مقطع ومل تر�ضل عاملني 

للم�ضاعدة يف تقطيع احلديد اإال اأول اأ�ضبوعني اأر�ضلت عاملني ثم �ضحبتهما ومل تر�ضل 

بعد ذلك اأي عامل، مما يعني اأن املدعية خالفت املوا�ضفات املتفقة بني الطرفني، كما 

هو وا�ضح يف اعرتافها بخطابها املوؤرخ يف 2008/11/26م، كما اأن املدعية اعرتفت 

بخطابها املوؤرخ يف 2008/10/21م باأنها خالفت العقد حيث ذكرت يف اخلطاب اأن 

املدة  بتاريخ 2008/9/13م، وهذا اعرتاف منها مبخالفة  كان منها هو  توريد  اآخر 

املتفق عليها يف العقد وهي �ضهران تبداأ من 2008/4/29م، كما اأن املدعية اعرتفت 

بخطابها املوؤرخ يف 2008/11/26م مبخالفة املوا�ضفات حيث وردت حديد طويل غري 

مقطع، والعقد ين�ص على اأنه يتم تقطيعه يف �ضاحات املدعية بينما مل تفعل ذلك، ومل 
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العقد وال�ضروط واملوا�ضفات املتفق  اأن املدعية خالفت  تر�ضل عاملني لتقطيعه، ومبا 

عليها فكان من الطبيعي �ضرعًا ونظامًا اأن توقف موكلته التعامل مع املدعية، كما اأن 

اخلطابات التي قدمتها املدعية واملرفقة بالق�ضية تاريخها الحق على انتهاء العالقة 

بينما  2008/6/29م،  بتاريخ  الطرفني  بني  العالقة  تنتهي  حيث  الطرفني،  بني 

اأن  كما  و2009/1/1م  و2008/11/26م  بتاريخ 2008/10/21م  موؤرخة  اخلطابات 

هذه اخلطابات يف حمتواها ما يثبت خمالفة املدعية ل�ضروط العقد كما �ضبق تو�ضيحه، 

ومبا اأن مدة العقد �ضهران فاإن التعامالت بني الطرفني والتي قبل مدة العقد وبعده هي 

من املعامالت التجارية التي يحكمها طلب �ضراء وتعاقد منف�ضل عن هذه الدعوى، 

العقد بني  والتي خارج مدة  املدعية  وكيل  اإليها  ي�ضتند  التي  التعامالت  فاإن  وبالتايل 

الطرفني ال يعتد بها الأنها تعامالت منف�ضلة عن التعاقد حمل الدعوى، ومبا اأن املدعية 

خالفت العقد وال�ضروط واملوا�ضفات مما اأحلق مبوكلته �ضررًا كبريًا مما جعل موكلته 

تاأخذ كمية من احلديد من اأي م�ضدر حتى لو كان من املدعية الإنقاذ موكلته وجرب 

املدعى  مع  العقد  باأن  اأجاب  املدعية  وكيل  من  االإجابة  وبطلب  الذي حلقها،  ال�ضرر 

عليها كان ب�ضعر ثابت لكامل الكمية، وقد طلبت املدعى عليها اأجاًل ال�ضتالم الكمية 

املتبقية الأن م�ضتودعاتها ال ت�ضتوعب كامل الكمية، وقد مت التوريد للمدعى عليها بعد 

انتهاء مدة ال�ضهرين التي هي مدة العقد، خالل ال�ضهر ال�ضابع والثامن والتا�ضع من 

عام 2008م، وهذا يوؤكد اأن املدعى عليها هي التي طلبت تاأجيل التوريد وال م�ضلحة 

ملوكلته الإبقاء احلديد لديها، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها اأفاد بعدم �ضحة 
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مت  ملاذا  عليها:  للمدعى  التايل  ال�ضوؤال  توجيه  املدعية  وكيل  وطلب  التاأجيل،  طلب 

ا�ضتالم كمية من احلديد بعد مدة ال�ضهرين؟ فاأجاب وكيل املدعى عليها باأن املدعية 

مل تلتزم ببنود العقد، وعليه انتهى العقد خالل �ضهرين، ومت ال�ضراء من املدعية �ضاأنها 

�ضاأن غريها من موردي احلديد، وباعتبارها اأحد موردي احلديد، ولكن دون اأن يكون 

ذلك حتت مظلة العقد، فاأجاب وكيل املدعية باأن ذلك غري �ضحيح، الأن االأ�ضعار كانت 

بنف�ص ما هو موجود بالعقد، ومل يتم االتفاق على خالف ذلك �ضواء بال�ضعر اأو الكمية، 

ولذلك مل يكن هناك طلبات �ضراء بغري ما هو مذكور بالعقد، وبعر�ص ذلك على وكيل 

املدعى عليها اأفاد باأنه بعد انتهاء العقد فلموكلته كامل احلرية يف ال�ضراء باأي �ضعر، 

اإ�ضعارها باالإلغاء  اأو اإخالل موكلته به لتم  اإلغاء العقد  واأفاد وكيل املدعية باأن لو مت 

ولكن مل يتم ذلك، وبخ�ضو�ص طلب تاأجيل املدعى عليها للتوريد فاإنه يطلب )....( 

و)....( و )....(، حيث اإنهم هم من قاموا بطلب التاأجيل على مراحل خمتلفة. ويف 

جل�ضة 1430/10/17هـ ح�ضر وكيل املدعية/)....(، كما ح�ضر وكيل املدعى عليها، 

وقدم وكيل املدعية مذكرة ت�ضمنت اأن طلب ال�ضراء هو العقد بني الطرفني والفي�ضل 

اأن  2008/6/29م  تاريخ  بعد  الطرفني  بني  العقد  ا�ضتمرار  على  يدل  ومما  بينهما، 

الوارد  وال�ضعر  ال�ضنف  بنف�ص  احلديد  من  كميات  با�ضتالم  ا�ضتمرت  عليها  املدعى 

اإىل  الكمية  هذه  يدخلون  عليها  املدعى  موظفي  اأن  وذلك  التاريخ،  هذا  بعد  بالعقد 

اأن كميات  اإدخال للم�ضتودع يذكرون فيها  م�ضتودعاتها ب�ضندات عبارة عن مذكرات 

احلديد الواردة متت وفقًا لطلب ال�ضراء بنف�ص النوعية وال�ضنف وال�ضعر، ملدة ثالثة 
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اأ�ضهر بعد هذا التاريخ، ثم ملا انخف�ضت االأ�ضعار مل تلتزم املدعى عليها بالعقد بحجة 

اإىل  باالإ�ضافة  مذكرته  ختام  يف  طلب  كما  انتهت،  العقد  يف  التي  ال�ضهرين  مدة  اأن 

الطلبات الواردة يف الئحة الدعوى اأن تدفع املدعى عليها اأجرة تخزين الكمية املتبقية 

ريال  خم�ضمائة  قدره  يومي  اإيجار  بواقع  املدعية  م�ضتودعات  يف  والتي  احلديد  من 

)500( من تاريخ هذه اجلل�ضة اإىل ا�ضتالم املدعى عليها لهذه الكمية، �ضلمت ن�ضختها 

1430/12/28هـ  جل�ضة  ويف  للرد.  مهلة  طلب  عليها  وباطالعه  عليها  املدعى  لوكيل 

وكيل  وقدم  عليها/)....(،  املدعى  وكيل  ح�ضر  كما  املدعية/)....(،  وكيل  ح�ضر 

املدعى عليها مذكرة ت�ضمنت اأن مدة العقد انتهت بتاريخ 2008/6/29م ح�ضب العقد 

اأخلت املدعى عليها بالعقد مما جعل موكلته تبحث عن موردين  بني الطرفني، وقد 

اآخرين وهو ما ح�ضل بالفعل، وما مت اإدخاله من الب�ضاعة يف م�ضتودعات موكلته بعد 

هذه املدة ب�ضندات اإدخال هو �ضاأن داخلي ال عالقة للمدعية به حيث اإن هناك نظام 

اآيل لدى موكلته ي�ضمى SAP يدخل الب�ضاعة للم�ضتودعات ملعرفة م�ضدرها وموردها، 

والرقم الذي يحمله امل�ضتند ال ميكن اإلغاوؤه اإال بعد توريد كامل الكمية، ومبا اأن املدعية 

مل تورد كامل الكمية كما �ضبق تبيينه، ا�ضتمرت موكلته با�ضتخدام ا�ضم املورد ونف�ص 

رقم طلب ال�ضراء لغايات تنظيمية داخلية، كما اأن املدعية تتعمد تاأخري التوريد طمعًا 

يف زيادة االأ�ضعار، فكيف تطالب باأجرة التخزين وهي قد اأخلت بالعقد وال تقوم بتوريد 

الكمية اليومية املتفق عليها وهذا يدل على عدم توفر الب�ضاعة لديها، �ضلمت ن�ضختها 

لوكيل املدعى عليها وباطالعه عليها طلب مهلًة للرد، كما طلبت الدائرة من طريف 
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ا�ضتالم  رف�ضت  عليها  املدعى  واأن  املواد،  بت�ضليم  تقم  املدعية مل  اأن  اإثبات  الدعوى 

املواد، وقد ذكر اأطراف الدعوى اأن هذا هو حمل النزاع بينهما، واأن العقد الذي مت 

بينهما اأو اأمر ال�ضراء كان يف مدة قدرها �ضهران، املدعى عليها تقول اإن املدعية مل 

املدعية  اأما  قيمتها،  وت�ضلمت  الب�ضاعة  من  ب�ضيط  بجزء  اإال  ال�ضهرين  خالل  تلتزم 

فتقول اإن املدعى عليها قد رف�ضت ا�ضتالم الب�ضاعة خالل ال�ضهرين، وهذا الذي اأدى 

اإىل م�ضي املدة، وبعد نهاية ال�ضهرين تقدمت املدعى عليها للمدعية بطلب ا�ضتمرار 

م�ضي  بعد  ب�ضاعة  عليها  للمدعى  املدعية  وردت  وقد  ال�ضهرين،  نهاية  بعد  العقد 

ال�ضهرين، وذلك على نف�ص طلب ال�ضراء وعلى نف�ص االأ�ضعار التي كانت باأمر ال�ضراء، 

اأما وكيل املدعى عليها فذكر اأن ما مت �ضراوؤه بعد م�ضي املدة كان من موكلته اأن طلبت 

من املدعية بتزويدها كمية احلديد �ضاأنها �ضاأن اأي �ضركة اأخرى، ال عالقة لهذا باأمر 

ال�ضراء ال�ضابق والذي مل تلتزم به املدعية بتنفيذ العقد يف املدة والكمية، وقد ذكر 

طرفا الدعوى اأن هذا هو حمل اخلالف بينهما، واأن عليهما اإح�ضار اإثباتات اال�ضتالم 

والت�ضلم، ورف�ص الت�ضلم. ويف جل�ضة 1431/3/21هـ ح�ضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل 

املدعية مذكرة ت�ضمنت اأن املدعى عليها اأقرت اأن طلب ال�ضراء ال ميكن اإلغاوؤه اإال بعد 

توريد كامل الكمية، واأما ما ذكرته من اأن عدم االإلغاء يعود لغايات تنظيمية داخلية 

فهو غري �ضحيح، الأن املدعى عليها �ضلمت هذه امل�ضتندات الداخلية والتي تبني فيها 

ال�ضراء  الكميات الالحقة وفقًا الأمر  والنوع، وحا�ضبت موكلته على  ال�ضراء  اأمر  رقم 

وال�ضعر املن�ضو�ص عليه فيه، يف حني اأن االأ�ضعار عند توريد الكميات الالحقة اأعلى 
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بكثري عن تلك الواردة باأمر ال�ضراء. ويف جل�ضة 1431/5/25هـ ح�ضر طرفا الدعوى، 

وقدم وكيل املدعى عليها مذكرة ت�ضمنت اأن ما ذكرته املدعية غري �ضحيح، واأنها هي 

التي اأخلت بالعقد ومدة الت�ضليم، واأن موكلته ذكرت اأن هناك تنظيمًا داخليًا فال بد 

من م�ضتندات الإدخال الب�ضاعة واإخراجها، �ضواء تعاقدت موكلته الأجل معني اأو ملرة 

بعد  كبريًا  نزواًل  نزلت  االأ�ضعار  اأن  كما  العقد،  ا�ضتمرار  على  ذلك  يدل  وال  واحدة، 

انتهاء العقد، ومل تقدم املدعية الدليل على اأن موكلته كانت ت�ضرتي منها بعد انتهاء 

واملوؤرخ  املدعية  قدمته  الذي  امل�ضتند  اأن  كما  ال�ضراء،  اأمر  �ضعر  بنف�ص  العقد 

2008/9/29م اأي بعد انتهاء العقد تعر�ص فيه املدعية تخفي�ص ال�ضعر، فيه دليل على 

انخفا�ص االأ�ضعار، ولو كان العقد قائمًا بني الطرفني وملاذا تعر�ص املدعية تخفي�ص 

ال�ضعر، باالإ�ضافة اإىل اأن املدعية متناق�ضة ففي بع�ص مذكراتها تذكر اأن االأ�ضعار بعد 

انتهاء العقد مرتفعة ومرة تذكر اأنها منخف�ضة، ومرة تذكر اأن االأ�ضعار نف�ضها املوجودة 

يف طلب ال�ضراء، �ضلمت ن�ضختها لوكيل املدعية وباطالعه عليها طلب مهلًة للرد. ويف 

جل�ضة 1431/8/7هـ ح�ضر طرفا الدعوى، ويف م�ضتهلها اأفاد وكيل املدعية باأنه بعد 

املا�ضية  اجلل�ضة  يف  املقدمة  مذكرته  يف  عليها  املدعى  وكيل  قدمه  ما  على  االطالع 

واملذكرات ال�ضابقة تبني اأنها مل تت�ضمن جديدًا يدعو للرد واأكد على اأنه ي�ضر على ما 

اأن املدعى عليها  اأن لديه مالحظة واحدة وهي  اأ�ضار  ال�ضابقة كما  جاء يف مذكراته 

تدعي يف الفقرة )اأ( و)ب( من ثالثًا يف مذكرتها املقدمة يف اجلل�ضة املا�ضية، وعليه 

فاإن موكلته تطرح �ضوؤااًل وهو ملاذا ت�ضحب املدعى عليها الكميات من موكلته بعد انتهاء 
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املدة املحددة يف االتفاقية بنف�ص االأ�ضعار الواردة يف االتفاقية والتي هي اأعلى من �ضعر 

على  عليها  املدعى  بقناعة  ال�ضوؤال  ويجيب عن هذا  عليها  املدعى  تدعي  كما  ال�ضوق 

ا�ضتمرار االتفاقية حتى اإمتام كامل الكمية واأما بخ�ضو�ص الفواتري التي قدمها وكيل 

ا�ضتمهل  عليها  املدعى  وكيل  وبعر�ص ذلك على  موكلته  ال تخ�ص  فهي  عليها  املدعى 

ويف  الدعوى،  طرفا  ح�ضر  1431/11/18هـ  جل�ضة  ويف  موكلته.  على  ذلك  لعر�ص 

وكيل  واأن ما ذكره  يود تقدميه  ما  لديه  لي�ص  باأنه  املدعى عليها  وكيل  اأفاد  م�ضتهلها 

املدعية يف اجلل�ضة املا�ضية غري �ضحيح كما اكتفى وكيل املدعية. ويف جل�ضة هذا اليوم 

ح�ضر طرفا الدعوى ويف م�ضتهلها �ضاألت الدائرة الطرفني عما يودان اإ�ضافته فاأفادا 

باأنهما يكتفيان مبا �ضبق تقدميه وعليه مت رفع اجلل�ضة للمداولة. 

وبعد �ضماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�ضية وم�ضتنداتها، وحيث 

كمية  من  تبقى  ما  با�ضتالم  عليها  املدعى  اإلزام  بطلب  دعواه  املدعية  وكيل  ح�ضر 

هذه  قيمة  ودفع  طن،   )3200( وقدرها  الطرفني  بني  املربم  العقد  ح�ضب  احلديد 

الكمية وقدرها �ضبعة ماليني وت�ضعمائة وع�ضرون األف ريال )7.920.000( باالإ�ضافة 

 ،)792.000( ريال  األف  وت�ضعون  واثنان  �ضبعمائة  وقدرها  املحاماة  اأتعاب  اإىل 

باالإ�ضافة اإىل اأجرة تخزين الكمية املتبقية من احلديد والتي يف م�ضتودعات موكلته 

اإىل  1430/10/17هـ  تاريخ  من   )500( ريال  خم�ضمائة  قدره  يومي  اإيجار  بواقع 
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اأ�ضا�ص هذه املطالبة هو تعامل جتاري  اإن  ا�ضتالم املدعى عليها لهذه الكمية. وحيث 

فاإن  التجارية،  املحكمة  نظام  من  الثانية  املادة  يف  عليه  من�ضو�ص  الطرفني  بني 

والف�ضل  عنها  النا�ضئة  املنازعات  بنظر  خمت�ضة  املظامل  بديوان  التجارية  الدوائر 

فيها ح�ضب املادة )443( من النظام ال�ضالف، وقراري جمل�ص الوزراء رقم )241( 

هذه  تخت�ص  كما  1423/11/17هـ،  بتاريخ   )261( ورقم  1407/10/26هـ،  بتاريخ 

الدائرة بنظر الدعوى والف�ضل فيها وفق ما تق�ضي به قرارات وتعاميم معايل رئي�ص 

ديوان املظامل املنظمة الخت�ضا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين. وحيث اإنه فيما 

يخ�ص نظر هذه الدعوى مو�ضوعًا، فاإنه ملا كان وكيل املدعية يطلب ما ذكر بعاليه. 

وحيث اإن ما يحكم العالقة بني الطرفني هو العقد - طلب ال�ضراء - والذي ن�ص فيه 

على اأن مدة العقد - طلب ال�ضراء - هي �ضهران تبداأ من 2008/4/28م وتنتهي يف 

2008/6/28م، وذلك لتوريد كمية احلديد املتفق عليها، وحيث اإن املدعية ذكرت اأن 

املدعى عليها رف�ضت ا�ضتالم كامل الكمية املتفق عليها يف هذه املدة، الأن م�ضتودعاتها 

ال ت�ضتوعب كامل الكمية، ومل تقدم البينة على اأن املدعى عليها قامت بهذا الرف�ص، 

يوميًا  احلديد  من  معينة  كمية  ا�ضتالم  على  ين�ص  الطرفني  بني  العقد  اأن  �ضيما  وال 

قبل  من  بالعقد  اإخالاًل  هذا  يعد  مما  مذكراتهما،  يف  الدعوى  طريف  ذلك  قرر  كما 

املدعية حيث مل تورد كامل الب�ضاعة يف املدة املتفق عليها، وال �ضيما اأن العقد - طلب 

ال�ضراء - ن�ص على اأنه "يجب اأن ال يتوقف الت�ضليم الأي �ضبب من االأ�ضباب". وحيث 

مل تقدم املدعية ن�ضًا مكتوبًا اأو عقدًا حمررًا اأو خطابًا يدل على ا�ضتمرار العقد بعد 
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مدة ال�ضهرين املتفق عليها. وحيث اإن الت�ضرفات والتعامالت بني الطرفني بعد انتهاء 

دون  لطرف  ملزمة  لي�ضت  العقد  مدة  قبل  والتعامالت  كالت�ضرفات  هي  العقد  مدة 

طرف بدون عقد حمرر ومكتوب، ال �ضيما واأنه جرى العرف على اأن توريد مثل هذه 

الكمية من احلديد يحتاج لطلب �ضراء حتى ال يح�ضل تنازع بني الطرفني، والقرائن 

املحتملة الظنية ال ترتقي الإبطال عقد �ضريح متفق عليه بني الطرفني ين�ص على اأن 

مدته �ضهران ومل ين�ص على متديده اأو جتديده. وحيث اإن العقد �ضريعة املتعاقدين 

وال�ضروط واجب اإعمالها اإذا كانت �ضحيحة ال حتل حرامًا وال حترم حالاًل كما ثبت 

عن نبينا حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم فيما رواه اأبو هريرة اأنه قال: )امل�ضلمون على 

اإن املدعية مل  اأحل حرامًا"، وحيث  اأو  "اإال �ضرطًا حرم حالاًل  �ضروطهم( ويف رواية 

تقدم البينة على اإخالل املدعى عليها بالعقد، اأو البينة على ا�ضتمرار العقد اأو جتديده 

بعد انتهاء مدته، اأو ما يثبت طلباتها فاإن الدائرة تذهب اإىل رف�ص الدعوى. وال ينال 

انتهاء مدة  بعد  العقد  ا�ضتمرار  املدعية من  وكيل  ما ذكره  الدائرة  اإليه  انتهت  مما 

العقد، واأن املدعى عليها ت�ضتقبل منها كمية من احلديد بنف�ص ال�ضنف وال�ضعر ورقم 

اأو عقدًا  طلب ال�ضراء واأ�ضدرت مذكرات داخلية بذلك، حيث مل يقدم ن�ضًا مكتوبًا 

اأو خطابًا يدل على ا�ضتمرار العقد بعد مدة ال�ضهرين املتفق عليها، وال يدل  حمررًا 

على اال�ضتمرار يف العقد �ضراء املدعى عليها من نف�ص �ضنف احلديد الأن املدعى عليها 

بينت اأنها ا�ضرتت كمية من احلديد من املدعية وغريها بعد انتهاء مدة العقد �ضاأنها 

�ضاأن غريها من ال�ضركات لتغطية احتياجاتها، واأنكرت اأن تكون ا�ضرتت منها بنف�ص 
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ال�ضراء عبارة عن ترتيب داخلي يف  اأن رقم طلب  ال�ضراء - كما  �ضعر العقد - طلب 

م�ضتودعات املدعى عليها ملعرفة ما ي�ضدر وما يدخل للم�ضتودع، وهنا يعترب القول قول 

املدعى عليها نظرًا النتهاء مدة العقد بني الطرفني. 

لذلك حكمت الدائرة: برف�س الدعوى املقامة من املدعية/موؤ�ض�ضة )....( التجارية 

اأنابيب حديد الدكتايل املحدودة ملا هو مو�ضح  �ضد املدعى عليها/ )...( ل�ضناعة 

اآله و�ضحبه  نبينا حممد وعلى  و�ضلم على  اهلل  التوفيق، و�ضلى  وباهلل  باالأ�ضباب. 

اأجمعني. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية االبتدائية  5229/ 1/ ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 18/د/ جت/ 32 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2604/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 587/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/26هـ

عقد توريد- اإقرار - اإقرار وكيل - حكم غيابي - م�ضادقة على احلكم الغيابي.

مطالبة املدعية باحلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد املتبقي من قيمة االأنابيب التي 

مت توريدها للمدعى عليها ومل ت�ضدد قيمتها - اإقرار وكيل املدعى عليها ب�ضحة مبلغ 

املادية  االأ�ضرار  عن  بالتعوي�ص  املدعية  يطالب  باأنه  ال�ضداد  عدم  ودفعه  املطالبة 

واملعنوية لتاأخرها عن التوريد- ثبوت عدم الن�ص يف العقد املربم بني الطرفني على 

اأن يكون التوريد خالل مدة حمددة مبا يرتب التزامًا على املدعى عليها حال االإخالل 

ي�ضقط حقها يف خيار  العقد مما  لالأنابيب حمل  املدعى عليها  ا�ضتخدام  ثبوت  به- 

الف�ضخ- اأثر ذلك: ا�ضتحقاق املدعية ملبلغ املطالبة واإلزام املدعى عليها ب�ضداده لها، 

وال يوؤثر ذلك يف حق املدعى عليها يف اإقامة دعوى م�ضتقلة بالتعوي�ص عن التاأخر الذي 

تدعيه.

تتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية يف تقدم وكيل املدعية بدعوى حا�ضلها: اأن املدعى عليها 

ا�ضرتت من املدعية كمية من االأنابيب وجمموع قيمتها )842.275( ريال وانتهى اإىل 
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طلب اإلزامها ب�ضداد القيمة. وبعد اإحالة ملف الدعوى اإىل هذه الدائرة با�ضرت النظر 

وفق ما هو مدون يف حما�ضر ال�ضبط وحددت عددًا من جل�ضات النظر غاب عنها من 

ميثل املدعى عليها فيتاأجل النظر بناًء على طلب وكيل الدعية، ويف جل�ضة  يوم االثنني 

1430/6/15هـ ورد للدائرة خطاب من مدير �ضرطة الرو�ضة رقم )14/4692/19( 

بتاريخ 1430/6/13هـ املت�ضمن اأنه مت ت�ضليم موعد هذه اجلل�ضة اإىل )...(ومت اأخذ 

اإم�ضائه على اأنه ميثل املوؤ�ض�ضة املدعى عليها. عند ذلك طلب وكيل املدعية نظر دعوى 

لقد  قائاًل:  فاأجاب  موكلته  دعوى  عن  الدائرة  ف�ضاألته  غيابيًا،  فيها  والف�ضل  موكلته 

وقد  تعميدات  خم�ضة  مبوجب  االأنابيب  من  كمية  موكلتي  من  عليها  املدعى  ا�ضرتت 

اإىل املدعى عليها و�ضدر  االأنابيب  ت�ضليم  الفواتري وقد مت  �ضدرت مبوجبها عدد من 

عن كل فاتورة �ضند ت�ضليم يحمل اإم�ضاًء الأحد من�ضوبي املدعى عليه باال�ضتالم، وقدم 

وكيل املدعية التعاميد والفواتري و�ضندات الت�ضليم وذكر اأن املدعى عليها �ضددت جزًء 

من جمموع هذه الفواتري وبقي يف ذمتها املبلغ حمل املطالبة )442.275( ريال، وبعد 

اإح�ضار  الدائرة  منه  طلبت  املدعية  وكيل  قبل  من  املقدمة  امل�ضتندات  على  االطالع 

اأ�ضولها كما طلبت منه اإعداد جدول يدرج فيه رقم كل فاتورة و�ضند الت�ضليم مع املبلغ 

اإىل  بالتايل  لي�ضل  �ضداده  مت  ما  ويبني  الفواتري  قيمة  جمموع  يحدد  ثم  به  اخلا�ص 

املبلغ حمل املطالبة. فا�ضتعد وكيل املدعية بتقدمي ما طلبته الدائرة. ويف جل�ضة يوم 

االأربعاء 1430/6/24هـ قدم املدعي وكالة عدد )ت�ضع( فواتري و)ت�ضع( �ضندات ت�ضلم 

الت�ضليم توقيعًا من�ضوبًا الأحد مندوبي املدعى  مرتبطة بتلك الفواتري وحتمل �ضندات 
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عليها، وذكر وكيل املدعية اأن هذه الفواتري متثل الب�ضاعة التي مل ت�ضدد املدعى عليها 

قيمتها وجمموع قيمتها )442.256( ريال وهو املبلغ حمل املطالبة وعند ذلك ختم 

الغيابي رقم )98/د/ جت/  الدائرة حكمها  اأ�ضدرت  اأقواله وبناًء عليه  وكيل املدعية 

تدفع  اأن  )...(للمقاوالت  موؤ�ض�ضة  عليها  املدعى  باإلزام  القا�ضي:  1430هـ  لعام   )6

للمدعية �ضركة )...(العربية ال�ضعودية مبلغًا وقدره )442.256( )اأربعمائة واثنان 

واأربعون األفًا ومائتان و�ضتة وخم�ضون ريااًل(. وخالل املدة النظامية تقدم وكيل املدعى 

بالتزاماتها،  اأخلت  املدعية  اأن  فيه:  جاء  ما  وحا�ضل  احلكم  على  باعرتا�ضه  عليها 

مما  املطلوبة،  االأنابيب  وموا�ضفات  وجودة  بكمية  واأخلت  التوريد  يف  تاأخرت  حيث 

اأحلق مبوكلته اأ�ضرار جراء ذلك، حيث ا�ضطرت اإىل التعاقد مع �ضركات اأخرى، كما 

امل�ضروع،  تاأخري من قبل مالك  تقريبًا كغرامات  حتملت مبلغًا وقدره )مليون ريال( 

واختتم اعرتا�ضه بطلب اإلزام املدعية بدفع هذا املبلغ باالإ�ضافة اإىل تعوي�ص موكلته 

والتاأخري يف  التنفيذ  ال�ضمعة يف مماطلة  باإ�ضاءة  التي حلقتها  املعنوية  عن اخل�ضائر 

تنفيذ العقود. وبناًء عليه حددت الدائرة جل�ضة يوم االثنني 1430/12/27هـ موعدًا 

ويف 1431/1/2هـ ح�ضر  املدعية،  يح�ضر من ميثل  اأنه مل  اإال  االعرتا�ص  للنظر يف 

جل�ضة  الدائرة  وحددت  االعرتا�ضية  الالئحة  من  بن�ضخة  تزويده  ومت  وكالة  املدعي 

اأنه مل يتمكن  النظر وفيها قرر املدعي وكالة  يوم االثنني 1431/3/22هـ ال�ضتكمال 

اإليها  امل�ضار  باملرفقات  من تقدمي رده على الالئحة االعرتا�ضية نظرًا لعدم تزويده 

وباطالع  باملرفقات وعددها )8( مرفقات  بتزويده  وكالة  املدعي  الالئحة، فقام  يف 
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املدعي وكالة عليها طلب مهلة لتقدمي الرد يف اجلل�ضة القادمة. ويف جل�ضة يوم االثنني 

1431/5/12هـ وب�ضوؤال املدعي وكالة عما ا�ضتعد به يف اجلل�ضة ال�ضابقة من تقدمي رده 

على الالئحة االعرتا�ضية قدم مذكرة جوابية من ثالث �ضفحات ومت تزويد املدعى 

عليه وكالة بن�ضخة منها وباطالعه عليها قرر اأن املذكرة مل تت�ضمن الرد على الالئحة 

االعرتا�ضية ويطلب الرد بالتف�ضيل على النقاط املودعة يف الالئحة وخا�ضة ما يتعلق 

بالتاأخري يف توريد الكميات املطلوبة. فطلب املدعي وكالة مهلة لتقدمي الرد التف�ضيلي 

على الالئحة االعرتا�ضية يف اجلل�ضة القادمة. ويف جل�ضة يوم االثنني 1431/7/9هـ 

يوجد  ال  اأنه  فيها:  وكالة مذكرة جوابية من ثالث �ضفحات ومما جاء  املدعي  قدم 

اأخلت  املدعية  اإن  يقال  حتى  معينة  توريد  ومواعيد  جدول  على  الطرفني  بني  اتفاق 

بتلك املواعيد، كما ال يوجد اتفاق على غرامات التاأخري. ومت تزويد املدعى عليه وكالة 

بن�ضخة منها وب�ضوؤاله حيال ما ورد فيها قرر اأنه يطلب مهلة لالطالع والرد. ويف جل�ضة 

يوم االثنني 1431/9/13هـ  وب�ضوؤال املدعى عليه وكالة عما طلب االإمهال الأجله يف 

اجلل�ضة ال�ضابقة قدم مذكرة جوابية من ثالث �ضفحات انتهى فيها اإىل التاأكيد على 

طلب التعوي�ص عن االأ�ضرار املادية واملعنوية، واأ�ضاف املدعى عليه وكالة قائال: اإن 

حا�ضل هذه املذكرة يتمثل يف اإقرار موكلته با�ضتحقاق املدعية للمبلغ املدعى به وقدره: 

تاأخرها  ب�ضبب  املبلغ  لهذا  املدعية  ا�ضتحقاق  تعلق  اأن موكلته  اإال  رياال   )442.256(

يف التوريد ح�ضب ما هو مو�ضح باملذكرة، واأنه يح�ضر جوابه بهذا الدفع. ومت تزويد 

املدعي وكالة بن�ضخة منها وباطالعه عليها طلب مهلة للرد. ويف جل�ضة يوم االثنني 
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يف  وكالة  عليه  املدعى  من  املقدمة  املذكرة  اأن  وكالة  املدعي  قرر  1431/12/30هـ 

اجلل�ضة ال�ضابقة ال حتوي جديدًا ي�ضتوجب الرد واأنه يكتفي مبا �ضبق تقدميه يف الرد 

عليها، كما قرر املدعى عليه وكالة اكتفاءه مبا �ضبق تقدميه وطلب الطرفان الف�ضل يف 

الق�ضية بحالتها الراهنة. ويف جل�ضة يوم االثنني 1432/2/20هـ وبعد درا�ضة الدائرة 

م�ضتقلة  دعوى  اإقامة  حق  له  باأن  وكالة  عليه  املدعى  اأفهمت  فيها  والتاأمل  للق�ضية 

للمطالبة بالتعوي�ص عن التاأخري الذي يدعيه ففهم ذلك، ثم قرر الطرفان االكتفاء 

مبا �ضبق تقدميه وطلبا الف�ضل يف الق�ضية.

 وحيث اإن املدعية تهدف من دعواها اإىل طلب اإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 

)442.256( ريال ميثل املتبقي من قيمة االأنابيب التي مت توريدها للمدعى عليها.

ذلك-  تخوله  التي  ال�ضرعية  الوكالة  -مبوجب  اأقر  عليها  املدعى  وكيل  اإن  وحيث 

تعلق  موكلته  اأن  اإال  ريال   )442.256( وقدره  به  املدعى  للمبلغ  املدعية  با�ضتحقاق 

الدعوى،  مو�ضوع  االأنابيب  توريد  يف  تاأخرها  ب�ضبب  املبلغ  لهذا  املدعية  ا�ضتحقاق 

وح�ضر دفعه بهذا. وحيث اإن االإقرار حجة وو�ضيلة الإثبات احلقوق واأن اخل�ضم اإذا 

اأقر يف الدعوى بعدما اأقيمت عليه البينة يق�ضي عليه باإقراره ال بالبينة، االأمر الذي 

تنتهي معه الدائرة اإىل موؤاخذة املدعى عليها بهذا االإقرار واإلزامها باملبلغ املدعى به. 

وال ينال من ذلك ما ذكره وكيل املدعى عليها من تاأخر املدعية يف التوريد واملطالبة 
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بالتعوي�ص عن االأ�ضرار املادية واملعنوية جراء هذا التاأخر، ذلك اأنه ال يوجد اأي اتفاق 

بني الطرفني على التوريد يف مدة حمددة ميكن اأن يرتب التزامًا على املدعى عليها 

يف حال اإخاللها بذلك، كما اأن املدعى عليها قد ا�ضتلمت االأنابيب وا�ضتخدمتها مما 

املدعية  ا�ضتحقاق  يكون  ثم  الف�ضخ ومن  وُيفِوُت عليها حق  اأي خيار  ي�ضقط حقها يف 

لقيمة االأنابيب مو�ضوع الدعوى ثابتًا وم�ضتحقًا يف ذمة  املدعى عليها، وحيث اإنه مع 

ثبوت ذلك وانتهاء الدائرة اإليه فاإنه ال ي�ضقط حق املدعى عليها يف رفع دعوى م�ضتقلة 

الدائرة  اأفهمت  وقد  التوريد،  يف  املدعية  تاأخر  من  تدعيه  عما  بالتعوي�ص  للمطالبة 

وكيل املدعى عليها بذلك ففهمه؛ ذلك اأن التعوي�ص عن التاأخر -الذي تدعيه املدعى 

عليها- له اإجراء وم�ضار م�ضتقل عن هذه الدعوى وال اأثر لها يف كل االأحوال على ما 

انتهت اإليه الدائرة يف هذه الدعوى من ا�ضتحقاق املدعية للمبلغ املدعى به ملا �ضلف 

ذكره.

1430هـ  لعام   )98( رقم  الغيابي  حكمها  على  بامل�ضادقة  الدائرة:  حكمت  لذلك 

التجاري  ال�ضجل  ذات  )...(للمقاوالت  موؤ�ض�ضة  عليها/  املدعى  باإلزام  القا�ضي 

وقدره  ال�ضعودية مبلغاً   )...( �ضركة  للمدعية/  تدفع   ، اأن   ).................( رقم 

)442.256( )اأربعمائة واثنان واأربعون األفاً ومائتان و�ضتة وخم�ضون ريااًل(.

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 االبتدائية 2/69/ق لعام 1426هـ
رقم احلكم االبتدائي 221/ د/ جت/ 11 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2127/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 631/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/29هـ

عقد توريد- خمال�ضة - اإقرار - دفع باالإكراه - ميني - ميني اال�ضتظهار.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليه ب�ضداد قيمة املتبقي يف ذمته من عقد توريد 

املوا�ضي املحرر معه -تقدمي املدعى عليه خمال�ضة نهائية واإقراراً  با�ضتالم املدعي 

تقدمي  اأي مديونية- عدم  عليها  املدعى  ال�ضركة  له يف ذمة  لي�ص  واأنه  جميع حقوقه 

املدعي البينة على توقيع املخال�ضة حتت االإكراه و االدعاء باأنه وقع ورقة على بيا�ص 

يقدم  ال�ضرطة جمرد قول مر�ضل منه مل  ق�ضم  توقيفه يف  اأثناء  االإكراه  حتت �ضغط 

اأن عموم ال�ضندات الر�ضمية والعادية  الدليل عليه- الن�ص يف النظام التجاري على 

وموقعيها-  بالن�ضبة مل�ضمونها  الطرفني.. معتربة  اأحد  اأو ختم  باإم�ضاء  املوقع عليها 

اأداء املدعى عليه ميني اال�ضتظهار على نفي  رف�ص املدعي طلب ميني املدعى عليه- 

�ضحة دعوى املدعي واأنه ت�ضلم كامل حقوقه- موؤدى ذلك: رف�ص الدعوى.

 املادة )500( من نظام املحكمة التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )32( بتاريخ 

1350/1/15هـ.
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الئحة  جدة  مبحافظة  االإدارية  املحكمة  اإىل  وردت  اأنه  يف  الدعوى  وقائع  تتح�ضل 

مبلغ  بدفع  عليها  املدعى  اإلزام  )...(مت�ضمنة  وكالة/  املدعي  من  املقدمة  الدعوى 

)6.714.735( ريااًل، ميثل امل�ضتحقات املتبقية بذمة املدعى عليها عن قيمة موا�ضي 

هذه  اإىل  الق�ضية  فاأحيلت  عليها،  املدعى  ال�ضركة  اإىل  ال�ضومال  من  ت�ضديرها  مت 

جل�ضة  ويف  الق�ضية.  �ضبط  مبحا�ضر  املو�ضح  النحو  على  بنظرها  فقامت  الدائرة 

بالئحة  جاء  ملا  وفقًا  باأنها  قرر  دعواه  عن  املدعي  وكيل  وب�ضوؤال  1426/10/12هـ 

و�ضبعمائة  األفًا  ع�ضر  واأربعة  و�ضبعمائة  ماليني  )�ضتة  مببلغ  املطالبة  وهي  الدعوى 

العقد  ح�ضب  عليها  املدعى  ال�ضركة  بذمة  املتبقي  املبلغ  وهو  ريااًل(  وثالثني  وخم�ضة 

املرفق �ضورته، ثم �ضاألته الدائرة اإن كانت دعواه �ضد )...(ب�ضفته ال�ضخ�ضية اأو على 

الدائرة  واأفهمت  )...(و�ضركاه  �ضركة  دعواه �ضد  اأن  فقرر   ))...( املوا�ضي  )�ضركة 

وكيل املدعى عليه ت�ضحيح الوكالة بحيث تكون من )...(ب�ضفته مديرًا لهذه ال�ضركة 

حتى يتمكن من الرد على الدعوى بال�ضفة التي تخوله بذلك، ثم عر�ضت الدائرة على 

املنهي  الودي  احلل  اإىل  للو�ضول  جتاوبه  منهم  كل  فاأبدى  ال�ضلح  مبداأ  احلا�ضرين 

للنزاع. ويف جل�ضة 1427/3/5هـ ح�ضر وكيل املدعي وتبني عدم ح�ضور وكيل املدعى 

عليها اأو من ميثلها، وقدم احلا�ضر ترجمة معتمدة للم�ضتندات التي �ضبق واأن اأرفق 

�ضورها والحظت الدائرة اأن امل�ضتلم يف بولي�ضة ال�ضحن هو/ )...(واأنها �ضحنت هذه 
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الئحة  تقدمي  احلا�ضر  من  الدائر  فطلبت  م�ضتندي  اعتماد  مبوجب  كاملة  الب�ضائع 

جل�ضة  ويف  بذلك.  فا�ضتعد  للدعوى  املثبتة  بامل�ضتندات  ومدعمة  حمررة  دعوى 

واحدة  �ضفحة  من  مكونة  )...(مذكرة  عليها/  املدعى  وكيل  قدم  1427/7/19هـ 

العادية )...( وطلب يف مذكرته رف�ص  العامة غري  بها �ضورة قرار اجلمعية  مرفقًا 

الدعوى لرفعها على غري ذي �ضفة وذلك لدمج ال�ضركة املدعى عليها )...( لت�ضبح 

�ضركة م�ضاهمة �ضعودية با�ضم )...(، وت�ضلم وكيل املدعية ن�ضخة منها وب�ضوؤاله حيال 

ما ت�ضلم اأجاب باأنه يكتفي مبا قدم ويطلب احلكم يف الق�ضية اإال اأنه عاد وقام بتقدمي 

�ضور ثالث م�ضتندات مرتجمة ذكر باأنها تثبت باأن هذه ال�ضحنة نقلت بناًء على اأمر 

)...( �ضخ�ضيًا وبعر�ضها على وكيل املدعى عليه احلا�ضر قرر اأنه يطلب مهلة لالطالع 

والرد عليها. وبجل�ضة 1427/11/21هـ قدم وكيل املدعى عليها/ )...(، مذكرة مكونة 

من �ضفحة واحدة واأربعة مرفقات ت�ضلم املدعي وكالة ن�ضخة منها وباطالعه عليها 

ذكر باأنها ال تت�ضمن انتقال احلقوق املالية من املدعى عليها �ضركة )...(و�ضركاه اإىل 

ذمة )...( ح�ضب ما قدمه احلا�ضر عن املدعى عليها مبذكرته يف هذه اجلل�ضة وبطلب 

اجلواب من احلا�ضر عن املدعى عليها قرر باأن قرار ال�ضركاء يف �ضركة )...(و�ضركاه 

املوؤرخ يف 1425/6/23هـ يت�ضمن انتقال احلقوق املالية من ذمة ال�ضركة حمل الدعوى 

اإىل ال�ضركة )...( والتي حتولت بعد ذلك اإىل �ضركة )...( فاأجاب املدعي وكالة باأن 

هذا القرار ال يت�ضمن انتقال احلقوق املالية املتوجبة على ال�ضركة للغري واإمنا يقت�ضر 

على االأ�ضول املالية واملوجودات وذلك بانتقالها لل�ضركة املندجمة بها ثم قدم املدعي 
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الدعوى  تت�ضمن حترير الئحة  باأنها  واحدة ومرفقني ذكر  وكالة مذكرة من �ضفحة 

وكيل  ذكر  1428/3/6هـ  جل�ضة  ويف  املا�ضية.  اجلل�ضة  يف  للدائرة  بتقدميها  املوعود 

لها وجود الندماجها يف  يعد  ال�ضركة مل  الأن  املدعى عليها/ )...(باأنه ميثل )...(؛ 

اأخرى وقدم مذكرة مكونة من �ضفحتني مرفق بها �ضور عدد من امل�ضتندات  �ضركة 

طلب فيها احلكم برد الدعوى �ضد �ضركة )...(و�ضركاه، وزود املدعي وكالة بن�ضخة 

منها فرد املدعي وكالة باأنه يطالب )...(�ضخ�ضيًا لكونه املالك لل�ضركة ومل يثبت باأن 

عليه  للمدعى  مطالبته  و�ضبب  اأخرى  �ضركة  اإىل  عليها  وما  لها  مبا  انتقلت  ال�ضركة 

املذكور اأنه اإمنا كان دفع املدعى عليه للتهرب من امل�ضئولية ودفع امل�ضتحق عليه وعلى 

اإىل �ضركة  تنتقل  اأن هذه احلقوق مل  يثبت  واإ�ضاعة حق املدعي و�ضنقدم ما  �ضركته 

)...( ولذا فهو يطلب احلكم على املدعى عليه �ضخ�ضيًا فرد املدعى عليه وكالة باأن 

اأن الدعوى مقدمة �ضد  التعامل مت مع ال�ضركة ولي�ص مع املدعى عليه �ضخ�ضيًا كما 

ال�ضركة  لهذه  مالكًا  لي�ص  عليه  املدعى  اأن  كما  اجلل�ضة  هذه  واإمنا عدها يف  ال�ضركة 

املوافقة من اجلهات  بعد  االندماج  وقد مت  ال�ضركاء  من  معه جمموعة  واإمنا  لوحده 

الر�ضمية واالإعالن يف اجلريدة الر�ضمية وغريها فعقب املدعي وكالة باأن العقد موقع 

من )...( واأنه ال يعلم عن ال�ضركة التي ميثلها واإن اندجمت ال�ضركة فاإن املدعى عليه 

م�ضئول عن ذلك �ضخ�ضيًا، ثم قرر الطرفان باأنه ال جديد لديهما فيما يتعلق مب�ضئولية 

املدعى عليه املذكور ويكتفيان مبا �ضبق من اأقوال اإال اأن املدعي اأ�ضاف اأنه مل يثبت 

وبجل�ضة  عليها.  وما  مبالها  انتقلت  ال�ضركة  اأن  جل�ضات  عدة  يف  عليه  املدعى 
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�ضخ�ضيًا  عليه  املدعى  �ضد  الدعوى  يوجه  اأنه  على  املدعي  اأ�ضر  1428/5/17هـ 

باعتباره م�ضئواًل عن ديون ال�ضركة خا�ضة واأنه قد عمد اإىل دجمها يف �ضركة اأخرى 

دون ح�ضاب م�ضتحقات املدعي فعقب املدعى عليه احلا�ضر باأن الدمج مت بعد اتخاذ 

االإجراءات النظامية الالزمة ومبوافقة وزارة التجارة ومت ال�ضهر عن الدمج بالطرق 

بناًء  اأن املدة املحددة انق�ضت دون اعرتا�ص وقد مت قفل احل�ضابات  النظامية، كما 

اأما كون موكله م�ضئواًل عن  على تقرير حما�ضبي كما ورد يف عقد اندماج ال�ضركتني 

اأخليت ذمته من  االندماج قد  اأنظمة  واأنه مبوجب  ال�ضركة فذلك غري �ضحيح  ديون 

اإذ اإن �ضركة الت�ضامن تنتهي م�ضئولية ال�ضامنني باندماج ال�ضركة مع  ديون ال�ضركة 

بكامل  ال�ضركة  انتقلت  فقد  ال�ضركة اجلديدة  املدعي مطالبة  وباإمكان  اأخرى  �ضركة 

حقوقها والتزاماتها املالية يف ال�ضركة اجلديدة فعقب املدعي وكالة باأن املدعى عليه 

م�ضئول نظامًا عن ديون ال�ضركة وما ذكره ال يعفيه من تلك الديون كما اأن ال�ضركة التي 

ذكرها املدعى عليه �ضركة مفل�ضة ومقفلة ومعلنة ر�ضميًا على اأنها موقفه لعدم وجود 

اأ�ضول ثابتة واأ�ضهمها ا�ضمية ولي�ضت فعلية كما اأن ال�ضركة مل تنقل �ضراحة مبالها وما 

عليها بل نقلت ا�ضميًا باعتبارها �ضركة خا�ضرة فنفى املدعى عليه وكالة �ضحة ما ذكره 

وكيل املدعي ف�ضاألته الدائرة عن م�ضتنده النظامي يف كون �ضركة الت�ضامن باندماجها 

يف �ضركة اأخرى يعفي ال�ضركاء من امل�ضئولية عن ديون ال�ضركة فاأجاب باأنه قد اأورد يف 

مذكرته املقدمة يف اجلل�ضة ال�ضابق ما يو�ضح ذلك وقرر الطرفان اكتفائهما مبا �ضبق 

يف ما يتعلق بهذا اجلزء، ثم اأفهمت الدائرة وكيل املدعى عليه باأن عليه االإجابة على 
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مو�ضوع الدعوى وبيان ما اإذا كان الدين املدعى به م�ضتحقًا على ال�ضركة فطلب اإمهاله 

ثالث  من  مكونة  مذكرة  وكالة  عليه  املدعى  قدم  1428/8/28هـ  وبجل�ضة  للجواب. 

الأن  عليه؛   املدعى  �ضد  �ضكاًل  الدعوى  هذه  توجيه  �ضحة  عدم  فيها  ذكر  �ضفحات 

لل�ضركات �ضخ�ضية اعتبارية م�ضتقلة عن ال�ضخ�ضيات الطبيعية لل�ضركاء، كذلك اأن 

دعوى املدعى غري حمررة فلم يذكر فيها كمية االأغنام بتاريخ ا�ضتالمها وبياناتها، 

عن  م�ضئول  عليه  املدعى  باأن  وكالة  املدعي  فعقب  منها  ب�ضورة  وكالة  املدعي  وزود 

ديوان ال�ضركة باعتباره �ضريكًا مت�ضامنًا واإذا اندجمت ال�ضركة يف غريها فاإن ديونها 

تبقى يف ذمته لذلك االعتبار اأما ب�ضاأن عدم حترير الدعوى فاإن دعواه حمررة فقد 

ذكر كمية االأغنام واأورد امل�ضتندات املثبتة لها من بوال�ص ال�ضحن وخالله وهي مرفقة 

�ضحيحة؟  هي  هل  الدعوى  عن  وكالة  عليه  املدعى  الدائرة  ف�ضاألت  الق�ضية  باأوراق 

فاأجاب باأن الدعوى غري �ضحيحة كما ذكر اأن البوال�ص التي يدعى بها املدعي بع�ضها 

اجلل�ضة  يف  دعواه  يثبت  ما  �ضيح�ضر  باأنه  املدعي  وكيل  فاأجاب   )...( با�ضم  لي�ضت 

القادمة. وبجل�ضة 1428/11/15هـ ذكر املدعي اأن امل�ضتندات التي ذكر اأنها �ضتقدم 

امل�ضلمة  ال�ضحنة  ت�ضليم  تفيد  التي  ال�ضحن  بوال�ص  وهي  قدمت  اأن  �ضبق  اأنها  تبني 

للمدعى عليه اإ�ضافة اإىل �ضور ال�ضيكات التي تثبت اأن موكله �ضلم املدعى عليه جزءًا 

عليه  املدعى  فعقب  املبالغ،  �ضلمه  كان  ملا  واإال  ال�ضحنات  ت�ضلم  يثبت  املبالغ مما  من 

ال�ضحنات.  ت�ضلمه  يثبت  مل  وبالتايل  عليه  املدعى  با�ضم  لي�ضت  البوال�ص  باأن  وكالة 

وبجل�ضة 1429/2/5هـ قدم املدعي وكالة مذكرة من �ضفحة واحدة مبرفقاتها، ذكر 
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باأنها تت�ضمن م�ضئولية املدعى عليه �ضخ�ضيًا عن املديونية حمل الدعوى وفقًا للتف�ضيل 

املبني للمذكرة، وت�ضلم املدعى عليه �ضورة منها، ووعد باالإجابة عليها فاأكدت الدائرة 

عليه ما �ضبق واأن اأفهمته به من االإجابة املو�ضوعية عن املديونية وبيان ما اإذا كانت 

م�ضتحقة على موكله من عدمه. وبجل�ضة 1429/5/1هـ قدم وكيل املدعى عليه مذكرة 

قام  املدعي  باأن  يثبت  االأول  اأن  ذكر  م�ضتندات  ثالثة  بها  اأرفق  �ضفحتني  من  مكونة 

من  اعتذار  والثالث  ملوكله،  مديُن  املدعي  باأن  يثبت  والثاين  حقوقه،  جميع  با�ضتالم 

باأن  التي حلقت مبوكله، وبطلب اجلواب من وكيل املدعي ذكر  االأ�ضرار  املدعي عن 

املخال�ضة التي قدمها وكيل املدعى عليه يف هذه اجلل�ضة والتي بتاريخ 1426/2/24هـ 

اإقرار املدعى  مل ت�ضدر عن موكله واإمنا هي من عمل املدعى عليه، وهذا دليل على 

عليه بوجود املديونية التي عليه، واأما �ضند االأمر الذي يف املذكرة التي قدمها وكيل 

املدعى عليه غري �ضحيح، وانتهى اإىل طلب اإلزام املدعى عليه مببلغ املطالبة، فذكر 

وكيل املدعى عليه باأن �ضند االأمر الذي اأنكره وكيل املدعي قد �ضدر حكم من مكتب 

املدعي  اإلزام  واملت�ضمن  �ضورته  واملرفق  التجارية  االأوراق  يف  املنازعات  يف  الف�ضل 

�ضداده، وقد اأحيل اإىل االأدلة اجلنائية وقد اأثبتت باأنه هذا التوقيع هو توقيع املدعي، 

مما يدل على �ضحة ال�ضند، ولو كان موكله مدينا للمدعي ملا حرر املدعي هذا ال�ضند 

الذي هو يف تاريخ 2002م، وكذلك خطاب االعتذار بتاريخ 2002م، فعقب وكيل املدعي 

باأن خطاب االعتذار و�ضند االأمر مل ي�ضدر من موكله واإمنا هو من عمل املدعى عليه، 

ثم اإن اخلطاب ال�ضادر من االأدلة اجلنائية ذكر باأنه يرجح باأنه توقيع موكله، ومن�ضوبًا 
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على )...( التي هي مملوكة )...( والتي تعاقدت مع موكله يف ا�ضترياد جمال ولها 

ق�ضية منظورة يف الدائرة الثامنة باملحكمة االإدارية، واأح�ضر اأخ املدعى عليه )...(

وطلبا  قدما  اأن  �ضبق  مبا  اكتفائهما  الطرفان  قرر  ثم  يذكر.  كما  كاذبة  ميينًا  واأدى 

الف�ضل يف الق�ضية. وبجل�ضة 1429/8/9هـ �ضاألت الدائرة املدعي وكالة عن االإقرار 

املوؤرخ يف 1416/2/22 وهل هو بتوقيع موكله، فاأجاب باأن موكله ال يعرف اللغة العربية 

تكون  وقد  مكرهًا  ال�ضرطة  لدى  بيا�ص  على  االأوراق  من  جمموعة  وقع  اأن  �ضبق  وقد 

اإحدى تلك االأوراق وقد عر�ص امل�ضتند املذكور على موكله وذكر اأنه يظن اأن التوقيع 

توقيعه لكنه ال يعرتف باملخال�ضة لكونه مل ي�ضتلم املبالغ املتبقية على ال�ضركة فبالتايل 

فال �ضحة للمخال�ضة، كما اأن موكله وقع على بيا�ص كذلك ومت تعبئة البيانات من قبل 

املدعى عليه وفيما يتعلق باالعتذار املوؤرخ يف 2002/6/17م والذي ت�ضمن اعتذارًا من 

املدعي للمدعى عليه فاإن حمتويات امل�ضتند املذكور غري �ضحيحة لكون املدعي ال يتكلم 

اللغة العربية وال ي�ضتطيع قراءة ما كتب بالعربي، فاأجاب املدعى عليه وكالة باأن ما 

ذكره وكيل املدعي غري �ضحيح وال�ضحيح اأنه وقع امل�ضتندات وهو يعلم حمتوياتها وقد 

امل�ضتندات  اأن  يثبت  ما  لديه  هل  وكالة  املدعي  الدائرة  ف�ضاألت  حقوقه  كامل  ا�ضتلم 

املذكورة وقعت على بيا�ص، فاأجاب باأنه لي�ص لديه ما يثبت ذلك، ف�ضاألته الدائرة هل 

يقبل ميني املدعى عليه على نفي �ضحة ما يدعيه فاأجاب باأنه ال يقبل بها، ثم �ضاألت 

املخال�ضة  اأ�ضل  باأن  فذكر  املقدمة  املخال�ضة  اأ�ضل  عن  وكالة  عليه  املدعى  الدائرة 

هذه  يف  عليها  )...(املدعى  �ضركة  بها  اندجمت  )...(والتي  �ضركة  لدى  موجود 
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اإدخالهم بناًء على ذلك، فطلبت منه الدائرة تقدمي مذكرة بذلك. الق�ضية، وطلب 

وبجل�ضة 1430/1/7هـ ح�ضر عن املدعى عليه/ )...(وقدم �ضورة طبق االأ�ضل من 

املخال�ضة املوؤرخة يف 1416/2/22هـ ف�ضاألته الدائرة عن اأ�ضل املخال�ضة حيث اإنها 

باأنه ال يعلم عن االأ�ضل �ضيئًا، واأن موكله  طلبت من موكله يف جل�ضات ما�ضية فذكر 

�ضلمه هذه ال�ضورة ف�ضاألته الدائرة عما طلب منهم االإجابة عنه يف اجلل�ضة املا�ضية، 

فذكر باأنه ح�ضر عن وكيل املدعى عليه لظرف طارئ، وباطالع الدائرة على وكالته 

اأنها ال تخوله حق الرتافع يف هذه الق�ضية لكونها عن )...( ولي�ص عن املدعى  تبني 

عليه )...(، فذكر باأنه يعمل يف مكتب وكيل املدعى عليه )...( للمحاماة، فاأفهمته 

الدائرة باأن عليه اإبالغ وكيل املدعى عليه باإح�ضار اأ�ضل املخال�ضة وفق ما طلب منه 

يف اجلل�ضات املا�ضية واالإجابة املو�ضوعية عن ا�ضتحقاق املديونية على ال�ضركة املدعى 

عليها. وبجل�ضة 1430/1/24هـ قدم املدعى عليه وكالة اأ�ضل املخال�ضة التي يتم�ضك 

على  ذلك  وبعر�ص  املخال�ضة  تنفيذ  توؤكد  باأنها  ذكر  �ضيكني  �ضورة  بها  واأرفق  بها، 

املدعي وكالة طلب مهلة لالإجابة عن ذلك. وبجل�ضة 1430/3/7هـ قدم املدعي وكالة 

مذكرة مكونة من ورقة واحدة، ت�ضلم املدعى عليه ن�ضخة منها، وقد اأجاب املدعى عليه 

باأن ما ذكره املدعي فيه غري �ضحيح واملدعي يدعي عدم معرفته باللغة العربية يف 

اأن  كما  الدفع،  هذا  يف  له  حجة  وال  بالعربية  اأخرى  واأوراق  العقود  وقع  قد  اأنه  حني 

املدعي �ضبق اأن ادعى اأنه وقع مكرهًا ثم يذكر االآن اأنه وقع دون علمه وهذا تناق�ص 

اأن توقيع امل�ضتند يلزمه  اأن املدعي تاجر وهو يعلم  يدل على عدم �ضحة الدفع، كما 
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به  اأرفق  حني  يف  وقعه  فقد  بالعقد  يتعلق  فيما  باأنه  وكالة  املدعي  فعقب  مب�ضمونه، 

�ضمانًا بنكيًا باللغة االإجنليزية مما �ضهل له معرفة م�ضمون العقد لكونه يتعلق بتجار 

وا�ضتغلت  كان م�ضجونًا  بيا�ص حينما  اأوراقًا على  قبل ذلك  وقع  وقد  بلده  اآخرين يف 

اأقوال.  من  لهما  �ضبق  مبا  الطرفان  اكتفى  ثم  للحكم،  الق�ضية  حجز  وطلب  �ضده 

وبجل�ضة 1430/8/27هـ قدم وكيل املدعى عليه مذكرة مكونة من )5( �ضفحات ذكر 

باأنها ملخ�ٌص لدفوعه، وبعد ا�ضتالم وكيل املدعي ن�ضخة منها ذكر باأنها ال حتتوي على 

جديد واأنه يكتفي مبا �ضبق اأن قدم ثم اأ�ضاف باأنه اإذا كان �ضند املخال�ضة موقع من 

يف  املوجودة  القيمة  اأن  كما  الق�ضية،  اأوراق  يف  عليه  املدعى  يربزه  مل  فلماذا  موكله 

ال�ضند لي�ضت قيمة حقيقية للموا�ضي وهذا يدل على اأن هذا ال�ضند قد وقع من موكله 

وقع  قد  ال�ضند  باأن  املدعي  وكيل  به  دفع  ما  باأن  عليه  املدعى  وكيل  فعقب  باالإكراه. 

باالإكراه غري �ضحيح كما اأن موكله مل يقدم هذا ال�ضند اإال بعد اأن مت الدخول مبو�ضوع 

الدعوى وبعد ا�ضتكمال الدفوع ال�ضكلية، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �ضبق اأن قدما 

وطلبا الف�ضل يف الق�ضية. وبجل�ضة 1430/11/19هـ اأكد املدعي وكالة على اأن موكله 

وقع على االإقرار باملخال�ضة حتت �ضغط االإكراه اأثناء توقيفه يف ق�ضم �ضرطة ال�ضرقية، 

واأطلب اإمهايل لتقدمي البينة على االإكراه بيانًا جليًا، كما اأن موكلي ال يجيد العربية 

قراءة اأو كتابة فعقب املدعى عليه وكالة باأن املدعي وقع على العقود وهي مكتوبة باللغة 

اأي�ضًا، اإ�ضافة اإىل كونه يحمل �ضفة  العربية وجميع املكاتبات بني الطرفني بالعربية 

التاجر مما يجعله واعيًا بالتوقيع على اأي م�ضتند، فاأفهمت الدائرة املدعي وكالة باأنه 
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يف حال عدم تقدمي البينة اأو يف حال التخلف عن احل�ضور ف�ضيتم الف�ضل يف الدعوى 

�ضبق  وقد  الدعوى  ت�ضررت من هذه  موكلته  باأن  وكالة  عليه  املدعى  فعقب  بحالتها، 

طلب البينة من املدعي يف جل�ضات �ضابقة ومل يقدمها. وبجل�ضة 1431/2/17هـ قدم 

املدعي وكالة مذكرة من �ضفحتني خالية من امل�ضتندات ذكر اأنها ت�ضمنت الرد ال�ضامل 

على الدعوى، اأما بخ�ضو�ص االإكراه فم�ضدره اأن املدعي كان �ضجينًا ب�ضرطة ال�ضرقية، 

ووقع على االإقرار مو�ضوع هذه الدعوى على بيا�ص وهو يف ال�ضجن وقد امتد �ضجنه 

لقرابة اأ�ضبوعني ولديه �ضهود على اأن املدعي كان �ضجينًا، كما ي�ضهدون على اأن املدعي 

اأبلغهم باأنه وقع ورقة االإقرار وهي بي�ضاء قبل كتابة االإقرار املوجود فيها، كما وقع على 

واإمنا  بيا�ص،  على  التوقيع  واقعة  يح�ضروا  مل  ال�ضهود  اأن  اإال  بي�ضاء.  اأخرى  اأوراق 

ي�ضهدون على اأن املدعي اأخربهم بذلك، كما اأن الفرق الكبري يف ال�ضعر املوجود يف 

االإقرار الذي حدد �ضعر راأ�ص املا�ضية بـ)18( دوالرًا يف حني اأن �ضعر الراأ�ص االأ�ضا�ضي 

اأي�ضًا،  االإكراه  يثبت  وهذا  الواحدة،  للراأ�ص  دوالرًا  بـ)48(  حمدد  العقد  يف  املوجود 

فعقب املدعى عليه وكالة باأن ما ذكره املدعي وكالة ال يعد بينة على االإكراه، كما اأن 

ال�ضهود ال تعترب اأقوالهم بينة على فر�ص وجودهم، اأما فرق ال�ضعر فقد كان نا�ضئًا عن 

اإقرار  مبوجب  املدعي  ت�ضلم  وقد  عليها،  للمدعى  املدعي  بها  ت�ضبب  التي  االأ�ضرار 

املدعي  الدائرة  فاأفهمت  قيمتها،  و�ضرف  االإقرار  يف  املذكورة  ال�ضيكات  املخال�ضة 

وكالة باأن ملوكله حق طلب ميني املدعى عليه، فذكر اأن موكله ال يرغب يف ميني املدعى 

موكله  من  للتحقق  اإمهاله  طلب  ثم  الدعوى،  يف  منه  املقدمة  بالبينات  ويكتفي  عليه 
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وب�ضوؤال  تعريفهما  ال�ضابق  الطرفان  ح�ضر  1431/5/10هـ  وبجل�ضة  اليمني.  ب�ضاأن 

املدعي وكالة عما طلب االإمهال الأجله يف اجلل�ضة ال�ضابقة قرر اأن موكله ال يقبل ميني 

�ضحة  يف  يطعن  اأنه  ومفادها  واحد  �ضفحة  من  مكونة  مذكرة  وقدم  عليها  املدعى 

االأدلة  اإىل  امل�ضتند  هذا  اإحالة  يف  النظر  وطلب  الق�ضية  ملف  يف  واملثبتة  املخال�ضة 

والكتابة  االآخر  على  متقدم  اأحدهما  اإن  حيث  التوقيع  مع  الكتابة  مل�ضاهاة  اجلنائية 

م�ضورة ولي�ضت مطبوعة اأ�ضا�ضًا ومركبة على التوقيع، وت�ضلم املدعى عليه وكالة ن�ضخة 

منها وب�ضوؤاله حيال ما ت�ضلم قرر اأن ما ورد يف هذه املذكرة ال يحتوي جديدًا ي�ضتوجب 

الرد واأما بخ�ضو�ص طعنه يف م�ضتند املخال�ضة فاإنه �ضبق اأن اأقر بهذه املخال�ضة واإمنا 

دفوعه  يف  تناق�ص  وهذا  العربي  يعرف  يكن  مل  موكله  واأن  باالإكراه  بتوقيعها  قام 

بخ�ضو�ص هذه املخال�ضة وطلب الف�ضل يف الق�ضية فعقب املدعي وكالة باأنه يطلب 

النظر يف ما ورد مبذكرته يف هذه اجلل�ضة ثم قرر الطرفان اكتفائهما مبا �ضبق تقدميه 

وطلبا الف�ضل يف الق�ضية بحالتها الراهنة. وبجل�ضة 1431/7/8هـ قرر املدعى عليه 

اإقرار  اأ�ضل �ضند املخال�ضة واملوؤرخ يف 1416/2/22هـ واملت�ضمن  اأن  وكالة احلا�ضر 

املدعي با�ضتالم كامل حقوقه موجود لدى موكلي واأبرزه اأمام الدائرة بجل�ضة اليوم، 

فعقب املدعي وكالة باأن االإقرار املذكور وقعه املدعي على بيا�ص ومل يكن مكتوبًا يف 

طريق  عن  البي�ضاء  الورقة  على  الكتابة  بتدوين  عليه  املدعى  قام  ثم  �ضيء  الورقة 

ت�ضوير الورقة ويطلب موكلي اإحالة اأ�ضل هذا امل�ضتند للتحقق منه اإىل االأدلة اجلنائية، 

اأما التوقيع االآخر املوجود باأ�ضفل االإقرار املذكور وحتت عبارة )مت ا�ضتبدال ال�ضيك 
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اأعاله على النحو التايل �ضيك رقم 50 على البنك االأهلي التجاري بتاريخ 95/7/23 

مببلغ مليون ريال و�ضيك رقم 434 يف 95/7/23 على �ضركة الراجحي امل�ضرفية مببلغ 

املدعي عنه،  �ضوؤال  ي�ضتدعي  العبارة  توقيعه حتت هذه  فاإن  ريااًل(   )2.192.662(

وهو م�ضتعد باحل�ضور للجواب على ذلك يف اجلل�ضة املقبلة، مع االإقرار باأنه مت ا�ضتالم 

كانا  وقد  ريااًل،  االإجمالية )3.192.662(  وقيمتهما  اآنفًا  املذكورين  ال�ضيكني  قيمة 

عن بع�ص م�ضتحقاته ومل يكونا خمال�ضة جلميع م�ضتحقاته، فعقب املدعى عليه وكالة 

باأن املدعي �ضكت عن مطالبته مبا يقارب )15( عام بعد تاريخ هذا االإقرار ال�ضادر 

منه باملخال�ضة كما اأن املبلغ الوارد يف االإقرار يطابق قيمة ال�ضيكني اللذين اأقر املدعي 

با�ضتالمهما بجل�ضة اليوم، مما يوؤكد �ضحة االإقرار ال�ضادر عن املدعي و�ضحة التوقيع 

على االإقرار. فنبهت الدائرة املدعى عليه وكالة باملحافظة على اأ�ضل االإقرار لتقدميه 

يف حال قررت الدائرة بعثه اإىل االأدلة اجلنائية. وبجل�ضة 1431/7/23هـ قدم املدعى 

عليه وكالة وكالته اجلديدة، واأكد املدعي وكالة بح�ضور املدعي اأ�ضالة على طلباته يف 

قدره  مبلغًا  للمدعي  تدفع  باأن  عليها  املدعى  اإلزام  طلب  املت�ضمنة  الدعوى، 

)6.714.735( ريااًل، كما قرر املدعى عليه وكالة اكتفاءه باالإجابة على الدعوى مبا 

�ضبق له تقدميه فاأفهمت الدائرة املدعي باأنه لي�ص له اإال ميني املدعى عليه فقرر باأنه 

 )...( عليه  املدعى  باإبالغ  وكالة  عليه  املدعى  الدائرة  فاأفهمت  يرغب يف ميينه،  ال 

باحل�ضور اأمام الدائرة يف اجلل�ضة املقبلة الأداء ميني اال�ضتظهار على �ضحة جوابه، 

اأ�ضالة  عليه  املدعى  من  الدائرة  طلبت  1431/11/23هـ  وبجل�ضة  بذلك.  فا�ضتعد 
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الأداء  ا�ضتعداده  على  فاأكد  ب�ضاأنها  الدائرة  نا�ضحته  اأن  بعد  اليوم  بجل�ضة  احلا�ضر 

باأن  ال�ضمد  الفرد  االأحد  الواحد  العظيم  العلي  باهلل  اأق�ضم  قائاًل:  اأداها  ثم  اليمني 

دعوى املدعي غري �ضحيحة ولي�ص له يف ذمتي اأي مبلغ مايل، واأنه مل ي�ضدر مني اأو من 

اأي اأحد من قبلي اأي اإكراه على املدعي ب�ضاأن اإقراره با�ضتالم كامل حقوقه وخمال�ضته 

النهائية التي اأقر بها واأبراأ بها ذمة ال�ضركة، وواهلل العظيم اإين ل�ضادق واهلل العظيم 

واهلل العظيم.

املدعى  مع  تعاقده  عن  ناجتة  اأنها  ذكر  مب�ضتحقات  يدعي  املدعي  كان  وملا   

عليه على توريد جمموعة من املوا�ضي من ال�ضومال اإىل املدعى عليه ويطلب اإلزامه 

مبا تبقى يف ذمته من ذلك العقد وحيث اإن املدعي وكالة مل يقدم ل�ضحة دعواه اأي 

دليل �ضالح الإثبات املديونية ومل ي�ضل ما قدمه الأن يكون قرينة على ثبوت املديونية، 

اإ�ضافة اإىل اأن وكيل املدعى عليه قدم بجل�ضة 1430/1/7هـ خمال�ضة نهائية واإقرارًا 

با�ضتالم جميع احلقوق واإبراًء لذمة ال�ضركة املدعى عليها موقعة من املدعي ت�ضمنت 

الن�ص �ضراحة على ت�ضلم املدعي لكامل حقوقه واأنه لي�ص له يف ذمة املدعى عليه اأي 

مديونية، وقد اأقر املدعي وكالة بجل�ضة 1431/7/8هـ على �ضحة توقيع املدعى عليها، 

با�ضتالم  ذيلت  والتي  نف�ضها  االإقرار  ورقة  ت�ضمنته  ما  على  توقيعه  ب�ضحة  اأقر  كما 

املدعي للمبالغ الواردة يف اأ�ضل االإقرار وهي )3.192.662( )ثالثة ماليني ومائة 
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واثنان وت�ضعون األفًا و�ضتمائة واثنان و�ضتون ريااًل( ، كما اأقر املدعي با�ضتالمه املبالغ 

الواردة يف التذييل املذكور واأنه �ضرف ال�ضيكات املبينة يف التذييل؛  وملا كان االإقرار 

ب�ضحة التوقيع على املخال�ضة حجة يف مواجهة املدعي، وحيث ن�ضت املادة )500( 

من نظام املحكمة التجارية على اأن: )عموم ال�ضندات الر�ضمية والعادية املوقع عليها 

الذي  االأمر  بالن�ضبة مل�ضمونها وموقعيها(  الطرفني... معتربة  اأحد  اأو ختم  باإم�ضاء 

تنتهي معه الدائرة اإىل رف�ص دعوى املدعي وبه تق�ضي وال ينال من ذلك ما يدعيه 

املدعي وكالة من اأن موكله كان �ضجينًا ب�ضرطة ال�ضرقية، ووقع على ذلك االإقرار على 

بيا�ص وحتت �ضغط االإكراه يف اأثناء توقيفه يف ق�ضم ال�ضرطة، فهذا قول مر�ضل جمرد 

عن الدليل، وحيث اإن املدعي وكالة مل يقدم ل�ضحة دعواه اأي دليل اأو بينة مثبتة لهذه 

املديونية، وقد عجز عن اإثبات �ضحة دعواه والرد على املخال�ضة النهائية املوقعة من 

موكله واأفهم اأنه مل يتبق له �ضوى ميني املدعى عليه النافية ل�ضحة الدعوى وقد اأفهمته 

الدائرة يف اأكرث من جل�ضة بذلك اإال اأنه رف�ص طلبها واأداءها من املدعى عليه واكتفى 

مبا قدم. وحيث اإن الدائرة طلبت من املدعى عليه ميني اال�ضتظهار على نفي دعوى 

املدعي واأنه ت�ضلم كامل حقوقه وقد اأداها املدعى عليه على النحو الذي طلبت منه يف 

الدعوى من غري دليل وال م�ضتند يدعمها من  االأخرية، وبذلك ت�ضبح هذه  اجلل�ضة 

املدعي ومت نفيها بيمني اال�ضتظهار من املدعى عليه مما تنتهي معه الدائرة اإىل رف�ص 

الدعوى خللوها من الدليل.

لذلك حكمت الدائرة: برف�س الدعوى ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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رقم الق�ضية االبتدائية 3/444/ ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 187/د/ جت/17لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 966/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 637/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/7/4هـ

عقد توريد - ال�ضروط يف العقد - �ضرط تعديل الكميات - غرر وجهالة - بطالن 

ال�ضرط - بيع املو�ضوف يف الذمة - �ضروطه - خطاب ال�ضمان - م�ضادرة خطاب 

ال�ضمان.

مطالبة املدعية اإلزام املدعى عليها بتوريد باقي كمية البوك�ضايت امل�ضروطة جوازيًا 

يف العقد ل�ضالح املدعية بن�ضبة )30%( من الكمية االأ�ضلية بذات الثمن - الن�ص يف 

العقد املربم بني الطرفني على جواز تعديل كمية املادة املوردة بالزيادة اأو النق�ضان 

بن�ضبة )30%( وفق طلب املدعية واحتياجاتها- نزاع الطرفني حول ال�ضروط ومطالبة 

املدعية اإعماله بالزيادة، ومطالبة املدعى عليها تطبيقه بالنق�ضان- وجوب اأن يكون 

واجلهالة  الغرر  على  ال�ضرط  انطواء  اجلهالة-  به  تنتفي  علمًا  معلومًا  عليه  املعقود 

الوا�ضحة لعدم حتديد كمية اخلام املراد توريدها وخ�ضوعها للزيادة اأو النق�ضان- 

العقد-  ال�ضرط دون  اأثر ذلك: بطالن  الغرر-  و�ضلم عن  النبي �ضلى اهلل عليه  نهي 

مطالبة املدعى عليها ببطالن العقد النطوائه على اجلهالة بكون املعقود عليه معدومًا 

وقت اإبرام العقد- ثبوت التعاقد على عني مباحة موؤجلة للت�ضليم من�ضبطة ب�ضفات 

املطلوب  البوك�ضايت  كمية خام  اأن  العقد على  الن�ص يف  معلوم-  موؤجل  بثمن  معينة 
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توريدها هي )112500( طن- االأ�ضل ثبات العقد ولزومه- اأثر ذلك- �ضحة العقد يف 

الكمية الثابتة املتفق عليها بني طرفيه، واإلزام املدعى عليها بتوريد باقي هذه الكمية 

اإليها-  ال�ضمان  باإعادة املدعية خلطاب  العقد  بانتهاء  للمدعية - دفع املدعى عليها 

عدم �ضحة الدفع؛ الأن العقد اأو�ضح اقت�ضار م�ضادرة خطاب ال�ضمان حال خمالفة 

الب�ضاعة للموا�ضفات- ف�ضاًل عن انفكاك الوفاء وال�ضمان يف الكل، فخطاب ال�ضمان 

منف�ضل عن لزوم العقد وال يوؤثر يف اإمتامه؛ الأنه �ضمان حلقوق املتعاقدين ال الوفاء 

املن�ضو�ص  التاأخري  بغرامة  عليها  املدعى  اإلزام  املدعية  مطالبة   - العقد  مب�ضمون 

عليها يف العقد- الن�ص يف العقد على م�ضادرة خطاب ال�ضمان حال وجود خمالفة يف 

املوا�ضفات املحددة باالتفاق- الن�ص على اأحقية املدعية يف م�ضادرة خطاب ال�ضمان 

اإذا وجدت خمالفة يف كمية التوريد ومدتها- ثبوت اأن املدعية اأعادت خطاب ال�ضمان 

اأثر ذلك- اعتباره تنازاًل من املدعية عن هذا ال�ضرط لتفريطها يف  للمدعى عليها- 

اإ�ضقاط هذه ال�ضمانة من العقد واملفرط اأوىل بال�ضمان- موؤدى ذلك- اإلزام املدعى 

عليها بتوريد الباقي من كمية خام البوك�ضايت املحددة يف العقد وفق ال�ضفة الواردة 

فيه التي مل توردها للمدعية دون الزيادة حمل النزاع، ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات.

هذا  الإ�ضدار  الالزم  وبالقدر  االأوراق  تف�ضح  ح�ضبما  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�ضل 

ادعاء  )...(بالئحة  املدعية/  وكيل  بالدمام  االإدارية  للمحكمة  تقدم  اأنه  يف  احلكم 
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ومت عقد عدة  اأعاله،  اإليه  امل�ضار  بالرقم  ق�ضية  قيدت  عليها،  املدعى  فيها  يخت�ضم 

وكيل  ح�ضر  1429/10/19هـ  االأحد  يوم  جل�ضة  ففي  مو�ضوعها،  يف  للبت  جل�ضات 

اآنفًا كما ح�ضر وكيل املدعى عليها/ )...(، وادعى االأول بقوله:  اإليه  املدعية امل�ضار 

األف  واأربعني  و�ضتة  )مائة  توريد  على  عليها  املدعى  مع  بالتعاقد  موكلتي  قامت  لقد 

وع�ضرين  )اأربعة  وب�ضعر  البوك�ضايت  ومائتني وخم�ضني( طنًا )146.250( من خام 

دوالرًا اأمريكيًا و�ضتني �ضنتًا( للطن الواحد )24.60( ونظرًا لتوقف املدعى عليها عن 

توريد باقي الكمية املتفق عليها نظرًا لوجود �ضرط حتكيمي بني الطرفني فاإن موكلتي 

الطرفني،  بني  املربم  العقد  تنفيذ  باإكمال  عليها  املدعى  اإلزام  الدائرة  من  تطلب 

وتوريد الكمية املتبقية من خام البوك�ضايت علمًا باأن موكلتي ت�ضقط يف حقها يف طلب 

التحكيم املتفق عليه يف العقد بني الطرفني، وتطلب من الدائرة نظر الدعوى، فطلبت 

الدائرة من وكيل املدعية حترير دعواه واإي�ضاح مقدار الكمية املتبقية من توريد هذه 

وخالفه  عقد  من  التوريد  بهذا  يتعلق  ما  بكافة  الدائرة  وتزويد  الدعوى  حمل  املادة 

بتقدمي  املدعية  وكيل  فوعد  املطلوبة  االأوراق  كافة  من  �ضورة  عليها  املدعى  واإعطاء 

ذلك باجلل�ضة القادمة، وت�ضري الدائرة اإىل اأن وكيل املدعى عليها قدم مذكرة جوابية 

وكيل  تزويد  ابتداًء مت  االأ�ضلية  دعواه  التحكيم يف  �ضرط  الإم�ضاء  املدعية  على طلب 

الدائرة  بها؛ طلب ح�ضور من  عبارة عن �ضفحتني مرفق  وهي  منه  ب�ضورة  املدعية 

وبجل�ضة  اجلل�ضة،  تاأجيل  الدائرة  وقررت  املحكمة،  بهذه  ع�ضرة  اخلام�ضة  التجارية 

ال�ضبت املوافق 1430/1/6هـ ح�ضر وكيل املدعية/)...(وح�ضر وكيل املدعى عليها/ 
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)...(وطلبت الدائرة من وكيل املدعية احلا�ضر حترير دعواه فقال: لقد قامت موكلتي 

بالتعاقد مع املدعى عليها على توريد )مائة و�ضتة واأربعني األفًا ومائتني وخم�ضني طنًا( 

و�ضتني  دوالرًا  وع�ضرين  )اأربعة  ب�ضعر  الهندي  البوك�ضايت  خام  من   )146.250(

�ضنتًا( )24.60( للطن الواحد على اأن يتم توريد هذه الكمية على مدى ثالث �ضنوات 

من تاريخ توقيع العقد علمًا باأنه مت توقيع العقد على توريد كمية قدرها )مائة واثنا 

اإىل وجود �ضرط جوازي يف العقد  اإ�ضافة  األفًا وخم�ضمائة( طن )112.500(  ع�ضر 

يعطي موكلتي احلق يف طلب كمية اإ�ضافية اأو تخفي�ص الكمية مبقدار )30%( ح�ضب 

لي�ضبح  العقد  كمية  رفع  يف  احلق  هذا  موكلتي  ا�ضتخدمت  وقد  موكلتي،  احتياجات 

اإن  وحيث   ،)146.250( طنًا(  وخم�ضني  ومائتني  األفًا  واأربعني  و�ضتة  )مائة  اإجمااًل 

و�ضتون  )خم�ضة  وقدرها  توردها  مل  كمية  وتبقى  الكمية  بتوريد  قامت  عليها  املدعى 

األفًا وخم�ضمائة وت�ضعة ع�ضر( طنًا )65.519( فموكلتي تطلب احلكم باإلزام املدعى 

عليها بتوريد هذه الكمية املتبقية بال�ضعر املتفق عليه يف العقد، هذه دعوى موكلتي، 

وت�ضري الدائرة اإىل اأن املدعى عليها قدمت مذكرة مكونة من �ضفحتني ت�ضمنت تنازل 

موكلته عن �ضرط التحكيم وطلب الف�ضل يف مو�ضوع الق�ضية مرفق بها �ضورة ال�ضمان 

البنكي املقدم من املدعى عليها للمدعية وكذلك ترجمة عقد التوريد حمل الدعوى 

االأمريكي،  ال�ضعودي  البنك  للمدعية من  ال�ضادر  ال�ضمان  اإلغاء خطاب  و�ضورة من 

زود وكيل املدعية ب�ضورة منها ونظرًا لكون وكيل املدعى عليها احلا�ضر خايل الذهن 

عن مو�ضوع هذه الدعوى فاأفهم ب�ضرورة ح�ضور من يلم مبو�ضوع الق�ضية، وبجل�ضة 
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االأحد 1430/3/25هـ ح�ضر وكيل املدعية ال�ضابق ح�ضوره وح�ضر وكيل املدعى عليها/ 

)...(، وقدم وكيل املدعى عليها مذكرة مكونة من ثالث ع�ضرة �ضفحة مرفق بها اأربعة 

اأن العقد املربم بني موكلته واملدعية  ع�ضر م�ضتندًا ردًا على دعوى املدعية، ت�ضمنت 

باطل لكون موكلته باعت ما ال متلك، واأن العقد ت�ضمن �ضرطًا م�ضمواًل باجلهالة والغرر 

يف�ضي اإىل بطالن العقد، واأن موكلته قد وردت للمدعية كمية قدرها )84.041( طنًا 

وهو ما يزيد عن الكمية املطلوبة بعد اإعمال �ضرط النق�ضان بن�ضبة )30%( وانتهى اإىل 

طلبه رد دعوى املدعية، مت  تزويد املدعية ب�ضورة منه، ويف جل�ضة يوم االأحد املوافق 

حيث  عليها  املدعى  مذكرة  على  جوابية  مذكرة  املدعية  وكيل  قدم  1430/6/21هـ 

ا�ضتلم االأخري �ضورة منها ووعد بتقدمي رد مف�ضل عليها يف اجلل�ضة القادمة علمًا باأن 

مذكرة املدعية مكونة من �ضت �ضفحات مرفق بها خم�ص م�ضتندات مرتجمة، ت�ضمنت 

اأن املدعى عليها مل تبع املواد اإال بعد ا�ضتيفاء �ضروطها وموا�ضفاتها وهو ما يدل على 

ملكيتها للمبيع، كما اأن العقد املربم مع املدعى عليها عقد توريد، وهو يت�ضمن اأحكامًا 

خا�ضة بها يف هذا التعامل، واأكد اأن �ضرط خيار الكمية �ضرط �ضحيح وال غرر فيه، 

وانتهى اإىل طلب احلكم بطلبات موكلته، وعر�ضت الدائرة على طريف الق�ضية اإنهائها 

و�ضتون  )خم�ضة  قدرها  كمية  بتوريد  عليها  املدعى  تطالب  املدعية  اإن  حيث  �ضلحًا 

ح�ضب  اجلاف  البوك�ضايت  خام  من   )65.519( طنًا(  ع�ضر  وت�ضعة  وخم�ضمائة  األفًا 

املوا�ضفات املذكورة بالعقد بقيمة اإجمالية قدرها )�ضتة ماليني و�ضبعة واأربعون األفًا 

وثالثمائة و�ضتون( دوالرًا )6.047.360( وذلك بقيمة )اثنني وت�ضعني ريااًل وثالثني 
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لعر�ص  موكلته  مبراجعة  عليها  املدعى  وكيل  فوعد   )92.30( الواحد  للطن  هللة( 

هذا ال�ضلح عليها وقررت الدائرة تاأجيل النظر يف هذه الق�ضية، ويف جل�ضة الثالثاء 

املوافق 1431/2/11هـ ح�ضر طرفا الق�ضية وب�ضوؤالهما عما عر�ضته عليهم الدائرة يف 

جل�ضة 1430/6/21هـ فاأجاب وكيل املدعية باأن املدعى عليها مل تقدم عر�ضًا الإنهاء 

الدعوى حتى يتم نظره يف جمل�ص االإدارة للمدعية، اأما وكيل املدعى عليها فذكر اأنه 

يرغب ال�ضري يف الدعوى وما عر�ضته الدائرة فاإن موكلتي ال ترغب يف هذا العر�ص 

وب�ضوؤاله عن رده على مذكرة وكيل املدعية قدم مذكرة من اأربع ع�ضرة �ضفحة اأعادتها 

اإليه الدائرة الخت�ضارها اأو تقدمي ملخ�ص لهذه املذكرة وطلب مهلة لذلك، وبجل�ضة 

االثنني املوافق 1431/5/18هـ قدم وكيل املدعى عليها ردًا جوابيًا على مذكرة املدعية 

مكونًا من )خم�ص ع�ضرة �ضفحة( ومن دون مرفقات مل يخرج م�ضمونها عما قدمه 

يف مذكرته ال�ضابقة، وزود وكيل املدعية ب�ضورة منها حيث ذكر اأن موكلته بحاجة اإىل 

وكيل  وقرر  القادمة،  اجلل�ضة  ف�ضيقدمه يف  �ضيء حيالها  لديها  واإذا ظهر  مراجعتها 

املدعى عليها اكتفاء موكلته مبا قدمته، وعليه حجزت الق�ضية للدرا�ضة، ويف جل�ضة 

هذا اليوم ح�ضر طرفا الق�ضية وحيث اإن الدائرة حجزت الق�ضية للدرا�ضة بعد اكتفاء 

اأطرافها يف اجلل�ضة املا�ضية. فمن ثم رفعت اجلل�ضة للمداولة واإ�ضدار احلكم.

كانت  وملا  وم�ضتنداتها،  الق�ضية  اأوراق  على  واالطالع  واالإجابة  الدعوى  �ضماع  بعد 
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البوك�ضايت  كمية  باقي  بتوريد  عليها  املدعى  اإلزام  اإىل  دعواها  من  تهدف  املدعية 

باإعمالها   )65.519( طنًا  ع�ضر(  وت�ضعة  وخم�ضمائة  األفًا  و�ضتون  )خم�ضة  وقدرها 

�ضرط الزيادة يف الكمية بن�ضبة )30%( وب�ضعر )اأربعة وع�ضرين دوالرًا و�ضتني �ضنتًا( 

عام  يف  )2002/18م(  برقم  بينهما  املربم  العقد  بح�ضب  الواحد  للطن   )24.60(

2002م، واإلزامها كذلك بدفع غرامة تاأخري تنفيذ العقد مببلغ وقدره )مائة وثالثة 

واأربعون األفًا وت�ضعمائة وع�ضرة دوالرات( )143.910(، وملا كان اأ�ضا�ص هذه املطالبة 

املن�ضو�ص عليها يف  التجارية  االأعمال  يعد من  فاإنه  الطرفني  تعامل جتاري بني  هو 

الدوائر  تخت�ص  والتي  التجارية  املحكمة  نظام  من  الثانية  املادة  من  )ب(  الفقرة 

املادة  فيها ح�ضب  والف�ضل  عنها  النا�ضئة  املنازعات  بنظر  املظامل  بديوان  التجارية 

)443( من نظام املحكمة التجارية، ووفق قراري جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 

رئي�ص  معايل  وقرارات  1423/11/17هـ  بتاريخ   )261( ورقم  1407/10/26هـ 

الدعوى  هذه  فاإن  واملكاين،  النوعي  التجارية  الدوائر  الخت�ضا�ص  املنظمة  الديوان 

تكون قد ا�ضتوفت كافة اإجراءاتها مما يجعلها خليقة بالقبول �ضكاًل، وحيث اإنه فيما 

يخ�ص نظر هذه الدعوى مو�ضوعًا، وملا كان العقد املربم بني الطرفني يف 2002/4/14م 

توجه  بح�ضب  بينهما  التعامل  اآثار  ترتيب  الفي�ضل يف  الرقم )2002/18م( هو  ذي 

اإرادات املتخا�ضمني جازمة بطواعية ما ت�ضمنته بنود االتفاقية من حقوق والتزامات، 

واأ�ضهبت فيه من قيود و�ضروط، حيث اإن اأحكام هذه االتفاقية هي التي تنظم طريقة 

التعامل بني الطرفني وفق ما التزما به، وحت�ضم ما ينجم عنها من خالف ونزاعات، 
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وبتفح�ص الدائرة للعقد املربم بني الطرفني ا�ضتبان لها اأن الكمية املتفق على توريدها 

بني الطرفني تقدر بـ)مائة واثنا ع�ضر األفًا وخم�ضمائة( طن )12.500( طن مرتي يف 

مدة )ثالث( )3( �ضنوات ب�ضعر )24.60( دوالرًا للطن الواحد بح�ضبان ما جاء يف 

بني  ن�ضب  النزاع  اإن  وحيث  النزاع،  العقد حمل  من  الفقرة )9(  )االأ�ضعار( يف  بند 

الطرفني يف خالفهم الإنفاذ الفقرة )22( من العقد فيما يت�ضل بجواز تعديل الكمية 

املدعية  طلب  وفق   )%30( بن�ضبة  نق�ضان  اأو  زيادة  من   )9( الفقرة  يف  الواردة 

واحتياجها، حيث ظهر للدائرة اأن مكمن اخلالف بني الطرفني اإمنا ثار يف خالفهم 

حول تف�ضري الفقرة )2-2( وا�ضتند كل طرف فيما يراه مت�ضاًل ومتوائمًا مع م�ضلحته 

وظروفه، حيث اتكاأت املدعية على �ضرط الزيادة وا�ضتندت املدعى عليها على �ضرط 

النق�ضان، واإذ اإنه من املقرر فقهًا وق�ضاًء اأنه اإذا كانت اإرادة املتعاقدين غري وا�ضحة 

فاإن تف�ضري العقد يوؤوب اإىل �ضلطان القا�ضي فيما يتغياه من م�ضلحة الطرفني، وحيث 

غرر  على  ي�ضتمل  اأنه  لها  ا�ضتبان  النزاع  مثار  ال�ضرط  لهذا  بتفح�ضها  الدائرة  اإن 

وجهالة ذلك اأن اإرادة الطرفني مل تت�ضح جليًا يف الكمية املراد توريدها من زيادة اأو 

نق�ضان بن�ضبة )30%( مما ينطوي عنه جهالة كل من الطرفني يف الكمية حمل العقد، 

وحيث اإن من �ضروط املعقود عليه انتفاء اجلهالة فيه بح�ضبان ما ا�ضتقر عليه الفقه 

االأحكام  )جملة  اجلهالة  معه  تنتفي  علمًا  معلومًا  عليه  املعقود  يكون  اأن  والق�ضاء 

ال�ضرعية، مادة 269( وحيث عّرف ابن القيم الغرر باأنه: )ما ال يعلم ح�ضوله، اأوال 

تعرف حقيقته ومقداره( )زاد املعاد 267/4(، وحيث ثبت للدائرة مبا ال مواربة فيه 
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يقني  لدى  ي�ضتنب  اإذ مل  البني،  والغرر  الوا�ضحة  اجلهالة  على  ال�ضرط  هذا  ا�ضتمال 

الدائرة من هذا ال�ضرط الكمية املراد توريدها من زيادة اأو نق�ضان، يوؤيد ما خل�ضت 

اإليه الدائرة يف هذه النتيجة اأن هذا ال�ضرط اأف�ضى اإىل نزاع بني الطرفني مبحاولة 

يوؤكد  ما  وهو  منهما،  كل  م�ضلحة  مقت�ضى  بح�ضب  ال�ضرط  هذا  تف�ضري  املتعاقدين 

حقيقة هذه اجلهالة بوقوع اخلالف الناجم عنها، وحيث اإن القا�ضي يف تف�ضري اإرادة 

املتعاقدين ال يقت�ضر على التعبري الذي اختاره الطرفني وفق ما ا�ضتقر عليه ق�ضاًء، 

والقواعد  ال�ضرعية  الن�ضو�ص  من  العقد  عن  خارجة  بعوامل  ي�ضتهدي  اأن  له  اإمنا 

العقد  معه  وينفذ  املتعاقدين  اإرادة  القا�ضي  معها  ي�ضتظهر  اأن  �ضاأنها  من  ال�ضائدة 

ومي�ضيه، وملا كان للدائرة اأن تب�ضط �ضلطانها يف ت�ضويب العقد بالقدر الذي تت�ضوف 

معه ال�ضريعة الغراء يف ت�ضحيح العقود واإعمالها بقدر ما اأمكن وفق ما هو )مقرر 

هريرة  اأبو  رواه  ما  الثابت  من  وحيث  �ص264(،  النورانية  )القواعد  وق�ضاًء  فقهًا( 

ر�ضي اهلل عنه )اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم نهى عن الغرر( فاإن الدائرة واإمعانًا 

يف العقد واإم�ضاًء له تنتهي اإىل بطالن هذا ال�ضرط، وت�ضحيح العقد يف الكمية حمل 

بينهما  املربم  العقد  الفقرة )2-2( من  واملن�ضو�ص عليها يف  الطرفني  االتفاق بني 

واملقدرة بـ)112500( طن اإذ هو جمال االتفاق بينهما ومبوجبه مت توريد كمية من 

باقي  بتوريد  تطالب  املدعية  كانت  وملا  ولزومه،  العقد  ثبات  واالأ�ضل  االلتزام،  حمل 

الكمية واإذ اإن الثابت لدى الدائرة بعد تفح�ص اأوراق الق�ضية وبوال�ص ال�ضحن املقدمة 

طنًا  بلغ )84.041(  للمدعية  عليها  املدعى  وردته  ما  اأن جمموع  عليها  املدعى  من 
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مرتي من البوك�ضايت، وحيث اإن املدعية مل ترث رف�ضًا وال نزاعًا حول مقدار الكمية 

خالف  انح�ضر  واإمنا  البوال�ص،  هذه  مبوجب  الثابتة  عليها  املدعى  من  املوردة 

املتنازعني اإزاء �ضرط زيادة الكمية اأو نق�ضانها والذي اأ�ضلفت الدائرة بيان بطالنه 

وت�ضحيح العقد ونفاذه، وحيث اإن املتيقن لدى الدائرة اأن الكمية املن�ضو�ص عليها يف 

العقد وقدرها )112.500( طنًا، وملا كان الثابت من االأوراق وبوال�ص ال�ضحن بتوريد 

مع  توريده  مت  ما  وباإنقا�ص  طنًا،   )84.041( توريد  مت  اأنه  الدعوى  حمل  الب�ضاعة 

طنًا   )28.459(  =  )84.041(-)112.500( العقد  يف  عليها  املن�ضو�ص  الكمية 

ذمة  يف  ثبوتها  الدائرة  معه  تتيقن  والذي  االلتزام  من  املتبقية  الكمية  متثل  مرتي 

)اأربعة  وقدره  عليه  املتفق  ال�ضعر  وفق  الكمية  هذه  بتوريد  واإلزامها  عليها  املدعى 

وع�ضرون دوالرًا و�ضتون �ضنتًا( )24.60( للطن الواحد وهو ما خل�ضت اإليه الدائرة 

من �ضالمة العقد و�ضحته بح�ضبان ما ورد يف قوله تعاىل: )يا اأيها الذين اآمنوا اأوفوا 

بالعقود(، وال ينال من ذلك ما اأثارته املدعى عليها من بطالن العقد النطوائه على 

بني  املربم  العقد  اأن  ذلك  العقد،  اإبرام  حني  موجود  غري  معدومًا  بكونه  اجلهالة 

من�ضبطة  الت�ضليم  موؤجلة  مباحة  عني  على  عقد  وهو  التوريد،  عقود  من  الطرفني 

ب�ضفات معينة بثمن موؤجل معلوم، وبدرا�ضة العقد حمل االلتزام ي�ضتبني للدائرة اأن 

ب�ضفة  مبيع  فهو  املطلوبة،  واملوا�ضفات  املوردة  املادة  بينت  قد  منه   )2( الفقرة 

من�ضبطة تندفع معها اجلهالة، ويرتتب عليه �ضحة هذا العقد دون ال�ضرط ح�ضبما هو 

اإىل  ي�ضاف   ،)291/3 القناع  وك�ضاف  �ص107،  الفقهية  )االختيارات  فقهًا  م�ضتقر 
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ظن  يف  ملا  ال  االأمر  نف�ص  يف  ملا  املعامالت  يف  العربة  اأن  فقهًا  الثابت  من  اأنه  ذلك 

املتعاقدين، وال يدخل يف نظر ذلك اإىل االإرادات واإمنا تتجه مبا ت�ضمنه ماآالت العقد 

 ،)274 مادة  ال�ضرعية  االأحكام  )جملة  عليه  للمعقود  من�ضبطة  موا�ضفات  �ضرد  من 

العقد  الدفع ومت�ضي فيما قررته �ضلفًا من �ضالمة  الدائرة عن هذا  تلتفت معه  مما 

و�ضحته وبطالن �ضرط ن�ضبة التوريد، وال تلتفت الدائرة اإىل ما دفعت به املدعى عليها 

من امتناعها عن توريد باقي الكمية لتكبدها خ�ضائر مادية اأ�ضبه بظروف احلرب وفق 

ما ذكرته يف املرفق رقم )5( من مذكرتها يف 1430/3/25هـ اإذ مل تقدم �ضندًا يوؤيد 

دفعها يف مواجهة رف�ص املدعية لهذا الدفع ومطالبتها باإم�ضاء العقد، وتوريد الكمية 

اإال مبوجب  اإن االأ�ضل يف العقود ال�ضحة واللزوم وال يعدل عنه  حمل االتفاق، وحيث 

دفعها  فبات  اإثباته،  عن  عليها  املدعى  تقاع�ضت  ما  وهو  اإم�ضاءه،  دون  يحول  مانع 

مر�ضاًل عما ي�ضنده، وال تنته�ص به حجة، مما ال يربر لها عدم تنفيذ العقد ومت�ضي 

باإلزام املدعى عليها  اأثارته، وملا كانت املدعية تطالب  معه الدائرة يف االلتفات عما 

بدفع الغرامة الواردة يف الفقرة )8( من العقد جراء اإخالل املدعى عليها يف تنفيذ 

العقد يف املدة املتفق عليها واملقدرة مببلغ )مائة وثالثة واأربعون األفًا وت�ضعمائة وع�ضرة 

دوالرات( )143.910(، فاإنه وبا�ضتطالع الدائرة لبنود هذه الفقرة ودرا�ضتها تبني 

نطاقها  انح�ضر  قد  الفقرة  هذه  اأن  بح�ضبان  املدعية  به  تطالب  ما  وجاهة  عدم 

واقت�ضرت حدودها حالة وجود خمالف يف املوا�ضفات املوردة وفق ما مت االتفاق عليه 

يف بنود معينة تن�ضبط معها هذه املوا�ضفات، مما تعده الدوائر خروجًا عما تطالب به 
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املدعية، وال حجة لها يف مقام االإثبات وتلتفت عنه الدائرة، ومما يوؤيد هذه النتيجة 

املدعى عليها عن  املدعية من حما�ضبة  به  اأن ما تطالب  الدائرة  اإليها  تو�ضلت  التي 

اإخاللها يف تنفيذ العقد قد تطرق اإليه الطرفان يف البند )3( من الفقرة )7( من 

العقد والتي ن�ضت على اأحقية املدعية يف م�ضادرة خطاب �ضمان التنفيذ املوقع من 

املدعى عليها؛ �ضمانًة لها يف التزام املدعى عليها بكمية التوريد ومدتها، واإذ اإن الثابت 

بتاريخ  عليها  املدعى  اإىل  ال�ضمان  خطاب  اأعادت  املدعية  اأن  الق�ضية  اأوراق  من 

2004/12/19م وهو ما ت�ضتبني منه الدائرة تنازل املدعية عن هذا ال�ضرط باإعادتها 

فقهًا  املقرر  ومن  العقد،  من  ال�ضمانة  هذه  باإ�ضقاط  وتفريطها  ال�ضمان،  خلطاب 

وق�ضاًء )اأن املفرط اأوىل بال�ضمان(، وهو ما اأ�ضلفت معه الدائرة يف االلتفات عن هذا 

الطلب، وال تعري الدائرة بااًل ملا اأثارته املدعى عليها من اأن املدعية اأعادت اإليها خطاب 

اإن  اإذ  التوريد،  العقد حمل  بتنفيذ  ووفائها  التعاقد  باإنهاء  اإ�ضعار منها  ال�ضمان فهو 

واملن�ضو�ص  عليها  املتفق  واملدة  الكمية  بتحديد  االأمر  هذا  حل�ضم  ت�ضدى  قد  العقد 

هذا  مبوجب  ينبني  الطرفني  بني  التعامل  فاإن  وبالتايل   ،)2-2( الفقرة  يف  عليها 

االتفاق؛ اإذ هو مظلة التعامل واالأثر املرتتب عليه، يوؤيد ذلك اأن خطاب ال�ضمان امل�ضار 

تبني  والتي  العقد،  من   )7( الفقرة  من   )3( البند  يف  حوله  النزاع  ح�ضم  قد  اإليه 

اقت�ضار م�ضادرته حالة خمالفة الب�ضاعة للموا�ضفات حمل االتفاق، ي�ضاف اإىل ذلك 

انفكاك الوفاء وال�ضمان يف الكل، اإذ اإن خطاب ال�ضمان منف�ضل عن لزوم العقد وال 

مب�ضمون  الوفاء  ال  املتعاقدين  حقوق  �ضمان  عن  للتعبري  اأداة  فهو  اإمتامه،  يف  يوؤثر 
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.

العقد، االأمر الذي ت�ضيح معه الدائرة عن هذا الدفع وال تعترب به، وتنتهي معه الدائرة 

اإىل ما �ضبق ملا تقدم.

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليها/ �ضركة )...(و�ضركاه باأن تورد للمدعية/ 

وخم�ضني(  وت�ضعة  واأربعمائة  األفاً  وع�ضرين  )ثمانية  )...(كمية  اأ�ضمنت  �ضركة 

الواردة  البوك�ضايت الهندي عايل الدرجة وفق ال�ضفة  )28.459( طناً مرتي من 

يف العقد املربم بني الطرفني يف 2002/4/14م ذي الرقم )2002/18/( ورف�س ما 

عدا ذلك من طلبات.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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رقم الق�ضية االبتدائية  1/4163/ ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 69/د/ جت/ 29 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3918/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 700/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 20/ 1432/7هـ

عقد توريد- اإقرارفروق اأ�ضعار - طلب �ضراء - تنازل.

التي  باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة اخل�ضروات والفاكهة  مطالبة املدعي احلكم 

قام ببيعها باالآجل للمدعى عليها ومل ت�ضدد ثمنها - اإقرار املدعى عليها ب�ضحة توريد 

الب�ضاعة، ودفعها بوجود فارق ال�ضعر الذي تطالب به املدعية وبني ال�ضعر املدون لديها 

الذي تورد وت�ضتلم به الب�ضاعة يف فرع الريا�ص- الن�ص يف العقد على اتفاق الطرفني 

على اأن تقوم املدعية بتوريد الب�ضائع للمدعى عليها وفقًا لطلب ال�ضراء ال�ضادر من 

وموا�ضفاتها-  واأ�ضعارها  االأ�ضناف  نوعية  وامل�ضتمل على  دورية  ب�ضفة  عليها  املدعى 

الطرفني  بني  عليها  املتفق  االأ�ضعار  هي  املعتمدة  االأ�ضعار  اأن  على  العقد  يف  الن�ص 

واملنتجات  الب�ضائع  االأ�ضعار  تلك  ت�ضمل  اأن  على  والن�ص  ال�ضراء،  املو�ضحة يف طلب 

الت�ضليم يف موقع الطرف االأول )املدعى عليها( الواقع يف املدينة ال�ضناعية الثانية - 

اأثره: �ضراحة العقد باأن حتديد ال�ضعر ُيبنى على طلب ال�ضراء ولي�ص قيا�ضًا على ت�ضعرية 

فرع املدعى عليها يف الريا�ص- عدم تقدمي املدعى عليها طلب �ضراء واعتدادها فقط 

املدعى  دفع  -اأثره: عدم �ضحة  الريا�ص  لفرع  التوريد  اأ�ضعار  فيها  املحدد  بالفواتري 

اأن  ثبوت  الريا�ص-  بفرع  الب�ضاعة  ت�ضليم  �ضعر  على  قيا�ضًا  �ضعر  فرق  بوجود  عليها 
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خطاب املدعية للمدعى عليها بتنازل املدعية عن بع�ص املبلغ م�ضروط ب�ضداد املدعى 

عليها املتبقي يف ذمتها من مديونية- عدم �ضداد املدعى عليها يف حينه- اأثره- عدم 

وقوع التنازل من املدعية وا�ضتحقاقها كامل املبلغ -موؤدى ذلك- اإلزام املدعى عليها 

باأن تدفع للمدعية املبلغ مو�ضوع الدعوى.

بتاريخ 1431/7/15هـ تقدم وكيل املدعية بالئحة دعوى ذكر فيها: اأن موكلته قامت 

يف  املوؤرخ  العقد  مبوجب  عليها  املدعى  مقر  اإىل  وتوريدها  وفواكه  خ�ضار  بيع  بعقد 

واإدخالها  وا�ضتالمها  عليها  املدعى  قبل  من  الب�ضاعة  فح�ص  وبعد  1430/4/11هـ 

مل�ضتودعاتهم والتوقيع واخلتم على الفواتري بختم املدعى عليها وفقًا لل�ضروط املذكورة 

يف العقد والتي بلغت مبلغ قدره )547.271( عن �ضهر فرباير ومار�ص ل�ضنة 2010م 

اأن املدعى عليها امتنعت من �ضداد قيمتها وبداأت باملماطلة، ثم احتجت املدعى  اإال 

عليها باأن الب�ضاعة املوردة يف االأح�ضاء تزيد عن اأ�ضعار الب�ضاعة املوردة يف الريا�ص 

والت�ضرف فيها من  للب�ضاعة  ا�ضتالمهم  بعد  بفارق مبلغ قدره )647.000( وذلك 

قبلهم. وقد اأنهت ال�ضركة العقد قبل انتهاء مدته خمالفة بذلك �ضروط العقد. وطلب 

يف نهاية الئحته اإلزام املدعى عليها ب�ضداد هذا املبلغ باالإ�ضافة اإىل اأتعاب املحاماة 

عماًل بقاعدة )يجب ال�ضمان بال�ضبب كما يجب املبا�ضرة( جربًا لل�ضرر الذي حلق 

 /8/29 جل�ضة  ففي  جل�ضات  عدة  لها  حددت  للدائرة  الق�ضية  ورود  وحال  موكلته. 
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1431هـ ح�ضر وكيل املدعي كما ح�ضر وكيل املدعى عليها وب�ضوؤال وكيل الدعية عن 

دعوى موكلته اأجاب بقوله اإن موكلتي قد تعاقدت مع املدعى عليها على توريد خ�ضار 

وفواكه ومت توريد ما يطلب من موكلتي مبوجب العقد املوؤرخ يف 1430/4/11هـ ومت 

ا�ضتالم الب�ضاعة مبوجب فواتري موقعة وخمتومة من قبل املدعى عليها والتي بلغت 

اإلزام املدعى عليها ب�ضدادها وبعر�ص ما  اأطلب  األف ريال،  جمموعها )547.271( 

ذكر على وكيل املدعى عليها قرر �ضحة العقد، كما قرر �ضحة ا�ضتالم الفواتري التي 

بلغ جمموعها املبلغ املطالب به يف الدعوى اإال اأنه طعن يف اأن ال�ضعر املدون يف الفواتري 

فيه مبالغة واأ�ضاف باأن هناك مبالغ تطالب بها موكلته املدعية لوجود ديون عليها يف 

اأقرت املدعية بهذه  اأثناء توريدها يف الفروع رقم )92- 81( ومقرها االإح�ضاء وقد 

الديون مبوجب خطابها املوؤرخ يف 2010/4/3م وقد بلغت جمموع هذه الديون مبلغًا 

قدره )647( األف ريال ومت تزويد املدعية بن�ضخة من هذا اخلطاب ومذكرة مقدمة 

من وكيل املدعى عليها مكونة من �ضفحة واحدة اأرفق بها �ضور بع�ص امل�ضتندات- وبعد 

اإطالع الدائرة على خطاب املوؤرخ يف 2010/4/3م والذي دفعت به املدعى عليها تبني 

اأن ن�ضه ما يلي: )ال مانع لدينا من خ�ضم مبلغ قدره )140.000( من ح�ضابنا لديكم 

على اأن يكون اخل�ضم على دفعات �ضهرية واأن تكو كل دفعة )14.000( وذلك مقابل 

العجز لديكم يف فرع )92- 81( هذا ونفيدكم علمًا باأنا نود اال�ضتمرار يف التعامل 

معكم بالتوريد....( هذا اخلطاب من�ضوب للمدعية موجه للمدعى عليها- وبعد اطالع 

وكيل املدعى عليها طلب مهلة للرد. ويف جل�ضة 1431/11/18هـ ح�ضر وكيل املدعية 
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كما ح�ضر وكيل املدعى عليها، وب�ضوؤال وكيل املدعية عن موقف موكله من هذا التنازل 

اأجاب باأن هذا التنازل كان بتاريخ 2010/4/3م ومقابل �ضداد املدعى عليها مبا يف 

بعد عدم  ولكن  الوقت  ذلك  املبلغ يف  لباقي  للحاجة  نظرًا  التعامل  وا�ضتمرار  ذمتها 

قبول املدعى عليها بهذا التنازل وعدم �ضداد الباقي مما اأجلاأه الإقامة هذه الدعوى. 

الب�ضاعة  عني  يف  ال�ضعر  فروق  اإثبات  عن  عليها  املدعى  وكيل  الدائرة  �ضاألت  كما 

االإح�ضاء  يف  املوردة  الب�ضاعة  عن  ح�ضاب  ك�ضف  لديه  باأن  فاأجاب  لالإح�ضاء  املوردة 

وهي تطابق املبلغ املطالب به يف هذه الدعوى فطلبت منه الدائرة اإثبات وجود الفرق 

واإثبات وجود عني هذه الب�ضاعة ب�ضعر موافق عليه من قبل املدعي يختلف عن ك�ضف 

احل�ضاب وعن املبلغ املطالب به يف الدعوى واأكدت الدائرة اأن يكون الفرق على ذات 

خمتلف  ب�ضعر  ال�ضفة  يف  ت�ضرتك  مماثلة  ب�ضاعة  ولي�ص  لالإح�ضاء  املوردة  الب�ضاعة 

مورد اإىل الريا�ص. ويف جل�ضة 1432/3/12هـ قدم كيل املدعى عليها بيان فرق ال�ضعر 

غري موقع اأو خمتوم من املدعية، كما قدم وكيل املدعية مذكرة مكون من �ضفحتني 

اإن املدعى عليها  �ضلم وكيل املدعى عليها ن�ضخة منها- ومما جاء يف املذكرة قوله: 

اأقرت يف جل�ضة 1431/8/29هـ اأنها ا�ضتلمت الب�ضاعة مبوجب فواتري واأختام ال�ضركة 

املدعى عليها، كما اأن املدعى عليها عمدت موكلتي �ضفويًا باأن الت�ضليم يتم يف فرعها 

باالإح�ضاء وح�ضب اخلطاب امل�ضتند اإليه خمتوم وموقع وفيه يتم عر�ص االأ�ضعار على 

فرع املدعى عليها يف االإح�ضاء على الفاك�ص وبذلك تكون املدعى عليها عمدت موكلتي، 

ولو افرت�ضنا جداًل اإن هناك فرق يف االأ�ضعار فلماذا مل ترف�ص املدعى عليها ا�ضتالم 
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الب�ضائع اأو تنذر موكلتي بذلك ولكن املدعى عليها ا�ضتلمت وت�ضرفت بالب�ضائع اأما 

بالن�ضبة خلطاب املدعى عليها املوؤرخ يف 2010/5/13م باملطالبة بفارق االأ�ضعار فاإنه 

من  حماولة  2010/4/17م  بتاريخ  وذلك  حقوقها  بكامل  موكلتي  مطالبة  بعد  جاء 

املدعى عليها باالإ�ضرار مبوكلتي وطلب يف نهاية مذكرته اإلزام املدعى عليها ب�ضداد 

مبلغ قدره )547.217 األف ريال( واإلزامها بدفع اأتعاب املحاماة ا�ضتنادًا للبند الثاين 

يوجد  وال  عليها  املدعى  جهاز  من  يتم  ال�ضعر  حتديد  اأن  واأ�ضاف  العقد-  من  ع�ضر 

عر�ص اأ�ضعار بني الطرفني واأنه يتم االت�ضال باإح�ضار فاكهة ويتم حتديد �ضعرها عن 

طريق املدعى عليها وبعر�ضه على وكيل املدعى عليها طلب مهلة للرد ثم اأكدت الدائرة 

على وكيل املدعية ح�ضور املدعي اأ�ضالة وكذلك اإثبات قيمة اأتعاب املحاماة. ويف جل�ضة 

هذا اليوم ح�ضر املدعي اأ�ضالة/ )...(ووكيله/ )...(كما ح�ضر وكيل املدعى عليها/ 

)...(. ويف هذه اجلل�ضة قرر الطرفان باأن الب�ضاعة مو�ضوع الدعوى جرى التعامل 

ب�ضاأنها بالعادة التي اتفق عليها الطرفان باأن تقوم املدعية بتوريد الب�ضاعة اإىل حمل 

هذه  مبوجب  واملحدد  الب�ضاعة  ت�ضليم  اأثناء  يف  ت�ضلم  فواتري  مبوجب  عليها  املدعى 

متت  واأن  �ضبق  والتي  باالإح�ضاء  عليها  املدعى  فرع  قبل  من  الب�ضاعة  �ضعر  الفواتري 

امل�ضادقة عليها يف بداية اجلل�ضات وعليه فال يوجد طلبات �ضراء �ضادرة من املدعى 

عليها للمدعية �ضوى طلب توريد ب�ضاعة مر�ضلة بالفاك�ص دون االإ�ضارة لل�ضعر يف طلب 

املدعى  وكيل  واأ�ضاف  الطرفني.  بني  ال�ضابق  والتعامل  للثقة  نظرًا  الب�ضاعة  توريد 

عليها اأنه بعد مقارنة االأ�ضعار املدونة يف فواتري الب�ضاعة املحدد �ضعرها من قبل فرع 
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االأح�ضاء والتي تطالب بها املدعية حمل الدعوى مع الب�ضاعة املوردة �ضابقًا للريا�ص 

تبني عند اإ�ضدار ال�ضيك وجود فروق اأ�ضعار وعليه فاإن موكلتي تطلب اعتماد االأ�ضعار 

املوجودة يف الريا�ص وطلبت الدائرة من وكيل املدعى عليه تو�ضيح م�ضتنده يف اإلزام 

لي�ص لديه �ضوى ما  باأنه  الريا�ص فقط. فاأجاب  الب�ضاعة املوردة يف  باأ�ضعار  املدعية 

هو مذكور يف العقد، ويف نهاية اجلل�ضة ح�ضر املدعي مطالبته يف هذه الدعوى بقيمة 

املطالبة  اأما  بها  الفواتري اخلا�ضة  اأ�ضول  للدائرة  والتي قدم  املوردة فقط  الب�ضاعة 

باأتعاب املحاماة واالأ�ضرار الناجمة من تاأخر املدعى عليها من �ضداد ما هو م�ضتحق 

يف ذمتها فطلب اإرجاءها يف دعوى م�ضتقلة واكتفى بذلك. كما قدم وكيل املدعى عليه 

مذكرة مكونة من �ضفحتني وبعر�ضها على املدعي قرر االكتفاء واأنها مل تاأت بجديد. 

من  الدائرة  فمكنته  اأخرى  مرة  املو�ضوع  ملراجعة  مهلة  عليها  املدعى  وكيل  فطلب 

االت�ضال مبن يثق فيه ولديه اإملام باملو�ضوع فقام باالت�ضال على موظف لدى موكلته 

ا�ضمه/)...( �ضوداين اجلن�ضية وقرر �ضحة ما ذكره اأعاله خا�ضة اأن حتديد ال�ضعر 

حمل الدعوى كان من قبل املدعى عليها يف فرع االأح�ضاء  ثم طلب مرة اأخرى مهلة 

ملراجعة املو�ضوع وعليه قررت الدائرة قفل املرافعة وخلت للمداولة واإ�ضدار احلكم.

مبا اأن املدعي ح�ضر دعواه باإلزام املدعى عليها ب�ضداد مبلغ قدره )خم�ضمائة و�ضبعة 

خ�ضار  قيمة  متثل  ريال   )547.271( ريااًل(  و�ضبعون  وواحد  ومائتان  األفًا  واأربعون 
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وفواكه قامت ببيعها باالأجل وت�ضليمها للمدعى عليها، فاإن اأ�ضا�ص هذه املطالبة تعامل 

يف  التجارية  الدوائر  تخت�ص  التي  التجارية  االأعمال  من  ويعد  الطرفني  بني  جتاري 

)2/ب(  املادة  ح�ضب  فيها  والف�ضل  عنها  النا�ضئة  املنازعات  بنظر  املظامل  ديوان 

 )32( رقم  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  التجارية  املحكمة  نظام  من  )443/د(  واملادة 

بتاريخ 1350/1/15هـ وقراري جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ 

ورقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ كما تخت�ص هذه الدائرة نوعيًا ومكانيًا بنظر 

الديوان  رئي�ص  معايل  وتعاميم  قرارات  عليه  تن�ص  ح�ضبما  فيها  والف�ضل  الدعوى 

املنظمة الخت�ضا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين. اأما بالن�ضبة للمو�ضع فبما اإن 

املدعى عليها قررت اأمام الدائرة ب�ضحة توريد الب�ضاعة واأن املبلغ املطالب به يف هذه 

الدعوى مطابق للفواتري امل�ضتلم بها الب�ضاعة من قبل املدعى عليها ح�ضب ما جاء يف 

جل�ضة 1431/8/29هـ وجل�ضة 1431/11/18هـكما قررت باأن حتديد ال�ضعر كان من 

قبل فرع املدعى عليها يف االإح�ضاء ح�ضب ما جاء يف اجلل�ضة االأخرية هذا اليوم. فاإن 

الثابت للدائرة ا�ضتحقاق املدعية للمبلغ املطالب به يف الدعوى و�ضغوره يف ذمة املدعى 

عليها ويجب عليها �ضداده للمدعية. وال ينال من ذلك ما دفعت به املدعى عليها بوجود 

فارق بني ال�ضعر الذي تطالب به املدعية عن ال�ضعر املدون لديها �ضابقًا يف الب�ضائع 

املوردة يف الريا�ص ا�ضتنادًا اإىل البند اخلام�ص من العقد واإىل التمهيد باأن املدعية 

ملزمة بتوريد جميع الفروع داخل اململكة وذلك ملا يلي: اأ- اأن هذا الدفع ال يوجد ما 

ما  الإثبات  الفر�ضة  واإعطائها  متكينها  رغم  اإثباته  عليها  املدعى  ت�ضتطع  ومل  ي�ضنده 
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تدعيه ح�ضب ما جاء يف جل�ضة 1431/11/18هـ ويف جل�ضة 1431/1/22هـ.. ب- اأن 

التزام املدعية بالتوريد اإىل جميع فروع املدعى عليها لي�ص حمل نزاع اإمنا النزاع هو 

اإلزام املدعية بت�ضعرية فرع منطقة الريا�ص وتعميمه على باقي الفروع، لذا فاإنه بعد 

الرجوع اإىل العقد تبني اأن ال�ضابط يف حتديد ال�ضعر لي�ص ح�ضره على فرع الريا�ص 

واإمنا كما ورد يف البند ثانيًا من العقد ون�ضه )اتفق الطرفان على اأن يقوم الطرف 

وفقًا  عليها-  -املدعى  االأول  للطرف  والب�ضائع  املنتجات  بتوريد  -املدعية-  الثاين 

لطلب ال�ضراء ال�ضادر من الطرف االأول ب�ضفة دورية امل�ضتمل على نوعية االأ�ضناف 

واأ�ضعارها وموا�ضفاتها(. اأ.هـ وهذا الن�ص �ضريح الداللة باأن حتديد ال�ضعر اإمنا هو 

مبني على طلب ال�ضراء ولي�ص القيا�ص على ت�ضعرية فرع الريا�ص واملدعى عليها مل 

تثبت وجود طلب ال�ضراء واإمنا اأقرت بالفواتري املحدد فيها ال�ضعر وا�ضتالم الب�ضاعة 

الدعوى كان من  الب�ضاعة حمل  باأن حتديد �ضعر  واأقرت  الفواتري بل  املطابقة لهذه 

قبلها ولي�ص من قبل املدعي ح�ضب ما جاء يف جل�ضة اليوم فيكون مبثابة طلب ال�ضراء 

والتي القت موافقة املدعي تنزيل وت�ضليم الب�ضاعة بناًء على ال�ضعر الذي حدد من 

قبل املدعى عليها االأمر الذي يجعل املدعى عليها م�ضغولة ذمتها بال�ضعر املذكور يف 

الفواتري. كما اأن ما جاء يف البند اخلام�ص من العقد والتي ت�ضتند عليه املدعى عليها 

فقد ن�ص على ثالث فقرات توؤكد ما جاء اأعاله وال تخالفه ون�ضه ما يلي: )1- اتفق 

الطرفان على اأن االأ�ضعار املعتمدة هي االأ�ضعار املتفق عليها بني الطرفني واملو�ضحة 

ت�ضمل   -2 الب�ضاعة.  توريد  عند  بها  االلتزام  الثاين  الطرف  وعلى  ال�ضراء  يف طلب 



977

االأ�ضعار املتفق عليها اأ�ضعار الب�ضائع واملنتجات ت�ضليم موقع الطرف االأول الواقع يف 

املدينة ال�ضناعية الثانية- وهذا الن�ص وا�ضح الداللة باأن االأ�ضعار التي يفرت�ص اأن 

تذكر يف طلب ال�ضراء اأنها م�ضمولة بقيمة ت�ضليم الب�ضاعة يف موقع الطرف االأول الواقع 

يف املدينة ال�ضناعية ولي�ص اأن اأ�ضعار باقي الفروع يقا�ص عليها اأ�ضعار فرع الريا�ص 

فلي�ص لهذا املعنى االأخري اأي داللة من قريب وال من بعيد. 3- اتفق الطرفان على اأن 

ي�ضدد الطرف االأول للطرف الثاين قيمة املنتجات والب�ضائع الواردة بطلبات ال�ضراء 

قبل )30( يوم وذلك ح�ضب التاريخ امليالدي( اأ.هـ هذا ما جاء يف البند اخلام�ص من 

العقد والذي مل يثبت �ضحة ما دفعت به املدعى عليها. ج- كما ال ينال ما دفعت به 

اأن  األف ريال وا�ضتندت على  اأن املدعية عليها ديون بلغت )647(  املدعى عليها من 

الدائرة  فباطالع  1431/5/29هـ  يف  املوؤرخ  خطابها  يف  الديون  بهذه  اأقرت  املدعية 

على هذا اخلطاب والذي قدمته املدعى عليها ات�ضح عدم �ضحة ما دفعت به املدعى 

عليها؛ الأنه لي�ص فيه اأي اإقرار من املدعية على اأي مديونية بل فيه اأن املدعى  عليها 

تطلب من املدعية اأن تخ�ضم الفروقات وقدرها )647.000( ريال(. د- اأما ما جاء 

يف اخلطاب املوؤرخ يف 2010/4/3م ال�ضادر من املدعية املت�ضمن اأن املدعية تتنازل 

عن مبلغ قدره )مائة واأربعون األف ريال( فكان م�ضروطًا ب�ضداد املدعى عليها املتبقي 

التنازل  فيكون  حينه.  يف  عليها  املدعى  من  موافقة  يالق  مل  التنازل  وهذا  بذمتها. 

ال�ضادر من املدعية مل يقع وال تلزم به.

جتاري  )...(�ضجل  اأ�ضواق  �ضركة  عليها/  املدعى  باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 
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).............( باأن تدفع للمدعية/ موؤ�ض�ضة )...(التجارية ل�ضاحبها: )...( �ضجل 

مدين رقم )..............( مبلغاً وقدره )خم�ضمائة و�ضبعة واأربعون األفاً ومائتان 

وواحد و�ضبعون ريااًل( )547.271( 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 االبتدائية 1/5160/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 141/د/ جت/31 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6795/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 904/ اإ�س/12 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/11/19هـ

عقد توريد - بيع ذهب - تكييف العقد - بيع الذهب امل�ضوغ بجن�ضه - اإقرار. 

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد املتبقي من الذهب الذي مت توريده 

لها باالإ�ضافة اإىل قيمة اأجور الت�ضنيع - اإقرار وكيل املدعى عليها باأن موكلته ا�ضرتت 

مقدار  ب�ضحة  واإقراره  باالآجل  قدمي  ذهب  مقابل  م�ضغواًل  جديدًا  ذهبًا  املدعية  من 

بع�ضه  املدعى عليها بدفعه  به  تقوم  الذي  الذهب  اأن  ثبوت  املتبقي يف ذمة موكلته- 

ا�ضتخدامه  ميكن  ال  الذهب  وهذا  خام،  �ضبائك  وبع�ضه   ، وم�ضتعمل  مك�ضور  ذهب 

بحالته الراهنة بل يجب اإعادة ت�ضنيعه- اأجاز اأهل العلم بيع الذهب امل�ضوغ املباح 

الزيادة مقابل ال�ضنعة ما مل يق�ضد كونها ثمنًا �ضواء كان  بجن�ضه متفا�ضاًل وتكون 

البيع حااًل اأو موؤجاًل- موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية املتبقي يف 

ذمتها من الذهب ومقداره ).....(، باالإ�ضافة اإىل اأجور الت�ضنيع ).....( ريااًل.

تتح�ضل الوقائع الالزمة الإ�ضدار هذا احلكم باأن وكيل املدعية/ )...(تقدم بالئحة 

املدعى  مع  االتفاق  مت  اأنه  فيها  ذكر  بالريا�ص  االإدارية  املحكمة  رئي�ص  اإىل  دعوى 
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بتوريد ذهب م�ضغول من م�ضنع موكلته  وال�ضناعة  للتجارة  عليها/ جمموعة )...( 

اإىل فروع املدعى عليها وحت�ضيل ما يقابل ذلك من ذهب ونقدية مبا�ضرة من اإدارة 

التعميد  بجدة ح�ضب خطاب  عليها  املدعى  مندوب  ا�ضتلم  وقد  بالريا�ص،  املجموعة 

من اإدارة املدعى عليها كمية من الذهب امل�ضغول قدرها )ثمانية ع�ضر كياًل وت�ضعمائة 

وثالثة ع�ضر غرامًا وخم�ضة وخم�ضون جزء من الغرام( )18.913.55( عيار )21( 

واإجمايل اأجور الت�ضنيع مبلغ وقدره )مائة و�ضتون األفًا و�ضتمائة وثمانية و�ضبعون ريااًل( 

)160.678( وقد مت �ضداد جزء من الذهب وت�ضنيعه وتبقى كمية من الذهب بوزن 

)ت�ضعة كيلو واثنان و�ضتون غرامًا واثنان وثمانون مل غرام( عيار )21( واأجور ت�ضنيع 

مببلغ قدره )اأربعة واأربعون األفًا وت�ضعمائة وخم�ضة وثالثون( ريااًل )44.935( وطلب 

اإلزام املدعى عليها ب�ضداد امل�ضتحق عليها واأرفق ما يراه �ضندًا لدعواه ومت قيد الدعوى 

بالرقم امل�ضار اإليه يف �ضدر هذا احلكم واأحيلت اإىل هذه الدائرة يف 1430/12/28هـ 

فحددت لنظرها عددًا من اجلل�ضات ح�ضرها وكيل املدعية ومل يح�ضر من ميثل املدعى 

املدعية/  مدير  ح�ضر  كما  املدعية  وكيل  ح�ضر  1431/11/17هـ  جل�ضة  ويف  عليها، 

اأحال ما ورد بالئحة  )...(ووكيل املدعى عليها/ )...(وب�ضوؤال مدير املدعية دعواه 

الدعوى املقدمة لهذه املحكمة وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها اأفاد بوجود تعامل 

�ضابق بني موكلته واملدعية وا�ضتمهل لتقدمي اإجابة موكلته ويف جل�ضة 1432/1/28هـ 

�ضاألت الدائرة وكيل املدعى عليها عما ا�ضتمهل الأجله وهو تقدمي اإجابة موكلته فذكر 

باأنه مل يتمكن من اإعداد الرد ب�ضبب �ضفر موكله واأن هناك جهودًا الإنهاء النزاع ب�ضكل 
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ودي فعقب وكيل املدعية باأن عر�ص املدعى عليها مل يحظ مبوافقة موكلته، ويف جل�ضة 

1432/2/13هـ قدم وكيل املدعى عليها مذكرة ذكر فيها باأن ما ذكرته املدعية يف 

دعواها �ضحيح، حيث ا�ضرتى يف احلال منها موكله ذهبًا جديدًا م�ضغواًل من م�ضنعها 

مقابل ذهب قدمي باالأجل وقد ذكرت املدعية باأن املتبقي يف ذمة موكله ذهب قدره 

وهذا  ريال   )44.935( وقدره  مببلغ  ت�ضنيع  واأجور   )21( عيار  كيلو   )9.62.82(

اأي�ضًا �ضحيح وهو مقابل ذهب باعته املدعية ملوكله وقب�ضه موكله يف حينه وهو تبديل 

ذهب بذهب مع اإ�ضافة اأجور الت�ضنيع ومت الت�ضرف يف الذهب امل�ضرتى من املدعية 

يف حينه ب�ضعر )79.2( ريال للجرام عيار )21( ومت التفاو�ص مع املدعية للتو�ضل 

بها موكله  التي مير  الظروف  تراع  املدعية مل  �ضروط  اأن  اإال  للطرفني  ل�ضلح مر�ٍص 

نتيجة عدم ثبات اأ�ضعار الذهب عامليًا خالل الفرتة ال�ضابقة، مما �ضبب اأ�ضرارًا كبرية 

اإىل مبلغ  الذهب  تاأثروا بذلك وطلب حتويل  بها اجلميع وموكله من �ضمن من  تاأثر 

نقدي ب�ضعر م�ضرتاه وهو )79.2( ريال للجرام عيار )21( وتق�ضيط املبلغ املطالب 

به وهو )X 79.2  9.62.82 - 717.775.3( ريال ومع اإ�ضافة قيمة االأجور ي�ضبح 

)مائة  بواقع  للمدعية  ال�ضهري  بال�ضداد  يلتزم  بحيث  ريال   )762.710/03( املبلغ 

اأوراق  درا�ضة  بعد  اإنه  وحيث  ويف جل�ضة 1432/5/14هـ  الواحد،  لل�ضهر  ريال  األف( 

هذه الق�ضية وم�ضتنداتها فقد �ضاألت الدائرة طريف الدعوى عما �ضبق اأن اأ�ضار اإليه من 

اأن التعامل مت على اأن تقوم املدعية بت�ضليم فروع املجموعة املدعى عليها ذهبًا م�ضغواًل 

جديدًا يف مقابل اإن تدفع املدعى عليها ذهبًا اآخر باالإ�ضافة اإىل اأجور الت�ضنيع فما 
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هو واقع الذهب الذي تقوم املدعى عليها بدفعه للمدعية؟ فذكر الطرفان باأن الذهب 

الذي تقوم املدعى عليها بدفعه عبارة عن ذهب مك�ضور حيث اإن هذا الذهب قد يكون 

قدميًا وتعر�ص للك�ضر ب�ضبب اال�ضتعمال اأو غريه ومنه ما هو خام عبارة عن �ضبائك 

وهذا الذهب الذي تدفعه املدعى عليها للمدعية ال ميكن ا�ضتخدامه بحالته الراهنة 

بل يجب اإعادة ت�ضنيعه، ويف جل�ضة هذا اليوم 1432/8/22هـ �ضاألت الدائرة طريف 

الدعوى اإن كان لديهما ما يرغبان اإ�ضافته اأو تقدميه فقرر كل واحد منهما االكتفاء 

وبناًء عليه قررت الدائرة رفع اجلل�ضة للمداولة.

وبعد �ضماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�ضية وم�ضتنداتها، وحيث 

ح�ضر وكيل املدعية دعواه بطلب اإلزام املدعى عليها ب�ضداد الذهب الذي مت توريده 

لها املتبقي يف ذمتها وزنه )ت�ضعة كيلو واثنان و�ضتون غرامًا واثنان وثمانون مل غرام( 

)اأربعة  قدره  مببلغ  الت�ضنيع  اأجور  قيمة  اإىل  باالإ�ضافة   )21( عيار   )9.62.82(

واأربعون وت�ضعمائة وخم�ضة وثالثون ريال( )44.935(. وحيث اأقر وكيل املدعى عليها 

اأفاد  وحيث  موكله.  ذمة  يف  املتبقي  و�ضحة  املدعية،  دعوى  ب�ضحة  بذلك-  -املخول 

طرفا الدعوى باأن الذهب الذي تقوم بدفعه املدعى عليها عبارة عن ذهب مك�ضور، 

قد يكون قدميًا وتعر�ص للك�ضر ب�ضبب اال�ضتعمال اأو غريه، ومنه ما هو خام عبارة عن 

�ضبائك، وهذا الذهب الذي تدفعه املدعى عليها للمدعية ال ميكن ا�ضتخدامه بحالته 
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بيع  العلم جواز  اأهل  اأقوال  الراجح من  اإن  ت�ضنيعه. وحيث  اإعادة  بل يجب  الراهنة 

الذهب امل�ضوغ املباح بجن�ضه متفا�ضاًل، وتكون الزيادة يف مقابل ال�ضنعة ما مل يق�ضد 

والف�ضة  الذهب  امل�ضوغ من  بيع  تيمية: )ويجوز  ابن  االإ�ضالم  �ضيخ  قال  ثمنًا.  كونها 

بجن�ضه من غري ا�ضرتاط التماثل، ويجعل الزائد يف مقابل ال�ضنعة، �ضواء كان البيع 

الذي  االأمر  الفقهية 127(.  )االختبارات  ثمنًا(  كونها  يق�ضد  ما مل  موؤجاًل  اأو  حااًل 

تذهب معه الدائرة اإىل اإلزام املدعى عليها مبحل املطالبة.

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

)...(باأن  ل�ضاحبها  وال�ضناعة  )...(للتجارة  جمموعة  عليها/  املدعى  اإلزام  اأواًل: 

تدفع للمدعية/ �ضركة )...( و)...(القاب�ضة )ت�ضعة كيلوات ذهب واثنني و�ضتني 

جراما ً واثنني وثمانني مناجلرام( من الذهب عيار )21( )واحد وع�ضرين(.

ثانياً: اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره )44.935( )اأربعة واأربعون 

األفاً وت�ضعمائة وخم�ضة وثالثون( ريااًل 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 االبتدائية  1/4722/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 100/ د/ جت/ 28 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6032/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 915/ اإ�س/ 12 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 11/25/ 1432هـ

عقد توريد- حوالة - اإقرار - م�ضوؤولية املتبوع عن اأعمال تابعه - تفريط.

املوردة  املواد  من  املتبقي  قيمة  ب�ضداد  عليها  املدعى  باإلزام  احلكم  املدعية  مطالبة 

طبقًا للعقد املربم بينالطرفني - دفعت املدعى عليها باأن مبلغ املطالبة قد مت �ضداده 

عن طريق حتويله بناًء على خطاب من املدعية اإىل موؤ�ض�ضة اأخرى- اإقرار املدعية اأن 

اخلطاب واخلتم الذي عليه عائدان ملوؤ�ض�ضتها، ودفعها باأن التوقيع الذي على اخلطاب 

ل�ضخ�ص غري خمول بالتوقيع- عدم تقدمي بينة على الدفع و على فر�ص �ضحته يثبت 

تفريط املدعية يف املحافظة على اأوراقها وختم موؤ�ض�ضتها- وجوب عدم التهرب من 

امل�ضئولية واملحافظة على احلقوق من ال�ضياع- موؤدى ذلك: ثبوت �ضداد املدعى عليها 

مبلغ املطالبة، ورف�ص الدعوى.

تتح�ضل وقائع هذه الق�ضية يف اأن وكيل املدعية/ )...(تقدم بالئحة دعوى اإىل ف�ضيلة 

رئي�ص املحكمة االإدارية بالريا�ص ت�ضمنت اأنه مت تعاقد موكلته مع املدعى عليها على 

�ضراء مواد منذ �ضنوات من املدعى عليها وكان اآخر التعامالت بتاريخ 1422/8/27هـ 
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املوافق 2001/11/12م وكانت موكلته تدفع للمدعى عليها بع�ص املبالغ مقدمًا وقد 

حررت لها ال�ضيك رقم )310( بتاريخ 2001/10/28م م�ضحوب على البنك ال�ضعودي 

االأمريكي مببلغ )337.844( ريال وا�ضتلمت موكلته من املدعى عليها مواد مبا قيمته 

)224.536( ريال وتبقى ملوكلته من قيمة ال�ضيك امل�ضار اإليه مبلغ وقدره )13.308( 

ريال ومل يتم ا�ضرتدادها حتى تاريخه. وختم الئحة الدعوى بطلب اإلزام املدعى عليها 

مببلغ )113.308( ريال. وقد مت قيد الدعوى ق�ضية بالرقم امل�ضار اإليه �ضدر احلكم، 

واأحيلت اإىل هذه الدائرة بتاريخ 1431/8/2هـ ومت حتديد عدة جل�ضات، ففي جل�ضة 

1431/11/16هـ اأو�ضح املدعي وكالة دعوى موكلته امل�ضار اإليها �ضابقًا، وبطلب اجلواب 

من وكيل املدعى عليها )...(طلب اأجاًل للجواب، ويف جل�ضة 1432/2/25هـ قدم وكيل 

املدعية مذكرة ت�ضمنت باأن املبلغ حمل املطالبة قد مت �ضداده بالكامل قبل )ع�ضر( 

�ضنوات من خالل ال�ضيك رقم )006107( بتاريخ 2001/11/17م اإىل موؤ�ض�ضة )...(

2001/11/11م،  بتاريخ  املر�ضل  خطاهم  يف  )...(اخلطي  موؤ�ض�ضة  طلب  على  بناًء 

وقدم �ضورة من ال�ضيك واخلطاب الذي متت امل�ضادقة عليه، وختم مذكرته بطلب 

اأن  ت�ضمنت  مذكرة  وكالة  املدعي  قدم  1432/4/1هـ  جل�ضة  ويف  الدعوى.  رف�ص 

ريال   )10.000( مبلغ  �ضداد  عليها  املدعى  يخول  والذي  ملوكلته  املن�ضوب  اخلطاب 

وبطلب  والتوقيع غري �ضحيح،  به  ملوكلته  وال علم  موؤ�ض�ضة )...(غري �ضحيح  ل�ضالح 

اجلواب من وكيل املدعى عليها ذكر اأن املدعية متناق�ضة حيث �ضبق اأن اأقر وكيلها باأن 

وبعر�ص ذلك  موؤ�ض�ضة )...(�ضحيح،  اإىل  التحويل  املوجود على خطاب طلب  اخلتم 
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على املدعي وكالة اأجاب باأن املطبوعات واخلتم يخ�ص موكلته اإال اأن التوقيع املوجود 

على اخلطاب ال يخ�ص موكلته وال �ضخ�ص مفو�ص من قبله. ويف جل�ضة هذا اليوم قدم 

وكيل املدعى عليها مذكرة ت�ضمنت اإن املدعية تقول باأن اخلطاب غري �ضحيح وكونها 

مدعية مل تقدم اأي دليل اأو قرينة على �ضحة ادعائها خا�ضة اأنه قد كان بني املدعية 

�ضاحب  هو  من  تعرف  اأن  املدعية  ت�ضتطيع  ويومية  �ضابقة  تعامالت  عليها  واملدعى 

هذا التوقيع وما مدى ال�ضالحيات املخولة له بطلب حتويل جزء من م�ضتحقاتها اإىل 

املوؤ�ض�ضة املذكورة، واإذا فر�ص جداًل وهذا الفر�ص غري �ضحيح باأن املدعية ال تعرف 

لدى  يعمل  كان  )...(الذي  وهو/  يعرفونه  فهم  اخلطاب  على  املوقع  ال�ضخ�ص  هذا 

املوؤ�ض�ضة ب�ضفته مهند�ص وبعد االت�ضال به هاتفيًا اأقر ب�ضحة هذا اخلطاب وب�ضحة 

توقيعه على هذا اخلطاب ولدى �ضوؤاله عن ال�ضبب يف طلب حتويل هذا املبلغ للموؤ�ض�ضة 

املذكورة اأجاب باأنه كانت توجد تعامالت جتارية بني املدعية واملوؤ�ض�ضة املذكورة وعليه 

اأما عن ا�ضتنكار املدعية باأنه كيف مت التحويل دون معرفة  طلبت حتويل هذا املبلغ. 

ا�ضم و�ضفة طالب التحويل فقد اأثبتنا من هو �ضاحب التوقيع و�ضفته خا�ضة اأن جميع 

التعامالت كانت تتم بني موكلته وبني/ )...( فهو معروف لديها واأما عن �ضبب عدم 

ت�ضديق اخلطاب من الغرفة فاإن جميع االلتزامات واحلقوق املرتتبة كانت تتم بني 

الطرفني وباأ�ضلوب الثقة بالتعامل دون طلب امل�ضادقة على اخلطابات املتبادلة بينها 

لذلك فاإن طلب الت�ضديق على خطاب التحويل من الغرفة ال حمل له خا�ضة اأن جميع 

التعامالت بيننا تقوم على التزامات وحقوق مالية، وبطلب اجلواب من وكيل املدعية 
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اأجاب باأن املدعو/ )...(كان موظفًا لدى املدعية اإال اأنه غري خمول بالتوقيع ومل يكن 

موظفًا وقت اإ�ضدار التحويل ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �ضبق تقدميه. فاأ�ضدرت 

الدائرة حكمها يف ذات اجلل�ضة.

بعد �ضماع الدعوى واالإجابة، وبعد االطالع على اأوراق الق�ضية وم�ضتنداتها، وملا كانت 

املدعية تطالب مببلغ قدره )113.308( ريال والذي ميثل باقي قيمة املواد التي مل 

تقم املدعى عليها بتوريدها، وحيث دفع وكيل املدعى عليها باأن املبلغ حمل املطالبة 

قد مت �ضداده عن طريق حتويله ل�ضالح موؤ�ض�ضة االلتزام والتعاون بناًء على خطاب 

اأقر باأن اخلطاب واخلتم الذي عليه  اإن وكيل املدعية قد  �ضادر من املدعية، وحيث 

عائد ملوكلته فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�ص طلب املدعية. وال يوؤثر يف ذلك ما دفعت 

يعدوا ذلك عن  قبل �ضخ�ص غري خمول، فال  اأن اخلطاب موقع من  املدعية من  به 

كونه دفعًا جمردًا ال ي�ضتند اإىل دليل، بل اإن اإقرار وكيل املدعية باأن اخلتم واخلطاب 

تخ�ص موكلته دليل على �ضحة التحويل، وعلى فر�ص �ضحة ما دفعت به املدعية من اأن 

التوقيع املوجود على اخلطاب ال يخ�ضها واأنه ال علم لها به فاإن ذلك يعد تفريطًا منها 

ال يعفيها من امل�ضئولية، ثم اإن قبول ما دفعت به يوؤدي اإىل �ضياع احلقوق، والتهرب من 

امل�ضئولية، االأمر الذي يق�ضي برده وعدم قبوله.

لذلك حكمت الدائرة: برف�س الدعوى املقامة من موؤ�ض�ضة )...(للمقاوالت �ضد 
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�ضركة )...(ال�ضعودية.

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 االبتدائية 2/560/ ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 203/ د/ جت/ 10 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 900/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 235/اإ�س/ 7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/3/16هـ

عقد توريد- ا�ضتالم املبيع - اإفادة اجلهة االإدارية - قرائن.

التي  ال�ضيارات  غيار  قطع  قيمة  ب�ضداد  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  املدعية  مطالبة 

وردتها حل�ضابه يف وزارة ال�ضحة ومل ي�ضدد ثمنها- تقدمي املدعية فواتري قطع الغيار 

ال�ضادرة منها ملوؤ�ض�ضة املدعى عليه وم�ضتلمة من وزارة ال�ضحة- اإنكار املدعى عليه 

من  التوريد  ال�ضتجالء  ال�ضحة  لوزارة  الدائرة  وخماطبة  املدعية،  مع  تعامل  وجود 

عدمه، وورود خطاب اجلهة االإدارية باأنه ات�ضح اأن موؤ�ض�ضة املدعية من �ضمن املوردين 

لقطع الغيار واأنه يتم ال�ضداد للمقاول الرئي�ص املدعى عليه بناًء على فواتري املدعية، 

واأن اإجمايل قطع الغيار خالل فرتة التوريد املدعى بها هي ذاتها مبلغ املطالبة- اأثر 

ذلك: عدم �ضحة اإنكار املدعى عليه وجود تعامل مع املدعية؛ الأنه لي�ص من م�ضلحة 

املدعية توريد الب�ضاعة للجهة االإدارية على �ضبيل التربع دون اتفاق مع املدعى عليه 

يوؤكد ذلك ا�ضتالم املدعى عليه مبلغ الب�ضاعة مقابل التوريد الذي قامت به املدعية- 

موؤدى ذلك:  اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعية املبلغ مو�ضوع الدعوى.
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تتح�ضل وقائع الدعوى بالقدر الكايف الإ�ضدار هذا احلكم فيها يف اأنه تقدم اإىل هذه 

املحكمة املدعي وكالة/)...( بالئحة دعوى ت�ضمنت مطالبة املدعى عليه مببلغ قدره 

ال�ضحية  لل�ضئون  �ُضلمت  متنوعة  �ضيارات  غيار  توريد قطع  قيمة  ريااًل   )829.880(

بجدة بناًء على طلب املدعى عليه اإال اأن املدعى عليه مل ي�ضدد قيمتها حتى تاريخه. 

لهذه  واأحيلت  احلكم  هذا  �ضدر  يف  املذكور  بالرقم  ق�ضية  الدعوى  هذه  قيدت  وقد 

جل�ضة  يف  اإنه  حيث  ال�ضبط،  حما�ضر  يف  املبني  النحو  على  فنظرتها  الدائرة 

1429/5/7هـ ح�ضر املدعي وكالة املثبتة هويته مبح�ضر ال�ضبط، وتبني عدم ح�ضور 

املدعى عليه اأو من ميثله �ضرعًا، وح�ضر عنه املدعو/)...( مبوجب خطاب التفوي�ص 

املدعي  وقدم  الق�ضية  مبلف  املرفق  1429/5/7هـ  بتاريخ  عليه  املدعى  من  ال�ضادر 

ويف  منه.  بن�ضخة  عليه  املدعى  مفو�ص  بتزويد  وقام  م�ضتندات،  �ضور  جممعة  وكالة 

هويته  املثبتة  عليه،  املدعى  ح�ضر  كما  وكالة،  املدعي  ح�ضر  1429/7/26هـ  جل�ضة 

مذكرة  قدم  الدعوى  هذه  عن  عليه  املدعى  من  اجلواب  وبطلب  ال�ضبط،  مبح�ضر 

حا�ضل ما ورد فيها اأنه ال يوجد اأي تعامل جتاري فيما بينه وبني املدعية، فلي�ص هناك 

فيه  ُيو�ضح  لديه  للمدعية  ح�ضاب  فتح  يتم  ومل  الطرفني،  بني  باالأجل  تعامل  اتفاقية 

اأ�ضماء املفو�ضني بالتعامل والتوقيع، ومل ي�ضبق اأن حرر لها طلب �ضراء اأو توريد، ومل 

اأما  مبالغ،  اأي  لها  دفع  اأن  ي�ضبق  مل  وكذلك  غيار،  قطع  اأي  منها  ا�ضتلم  اأن  ي�ضبق 
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بخ�ضو�ص امل�ضتندات املقدمة من قبل املدعية فهي م�ضطنعة من قبلها، ومل يو�ضح 

فيها بداية التعامل ونهايته وتواريخ اأوامر ال�ضراء والفواتري، واإن ح�ضل اأن قام اأحد 

اأ�ضحاب املحالت  مندوبيه بال�ضراء من املدعية فيتم ذلك بفواتري نقدية كغريه من 

التجارية، وطلب يف ختام مذكرته رف�ص الدعوى. وقد ت�ضلم املدعي وكالة ن�ضخة منها، 

وكالة مذكرة  املدعي  والرد. ويف جل�ضة 1429/11/27هـ قدم  فطلب مهلة لالطالع 

باأن  ال�ضحية  ال�ضئون  وبني  بينها  العرف  جرى  قد  باأنه  اأفادت  موكلته  اأن  فيها  جاء 

تر�ضل ال�ضئون ال�ضحية طلبيات بقطع الغيار با�ضم املدعى عليه، ثم تقوم باإر�ضال هذه 

الطلبيات اإىل املدعية، فتقوم املدعية بتوريد قطع الغيار لل�ضئون ال�ضحية كما هو مبني 

ال�ضحية  ال�ضئون  خماطبة  مذكرته  ختام  يف  وطلب  تقدميها،  ال�ضابق  امل�ضتندات  يف 

مع  موكلته  تعامل  لها خالل فرتة  موكلته  توريد  االإفادة حيال  بطلب  مبحافظة جدة 

املدعى عليه من 1427/7/1هـ وحتى 1428/10/30هـ، كما طلب اإح�ضار امل�ضئولني 

اأقوالهم. ت�ضلم املدعى عليه ن�ضخة من هذه  ال�ضئون ال�ضحية ل�ضماع  يف م�ضتودعات 

اأبرم عقدًا مع ال�ضئون  اأن  املذكرة، فاأجاب باأن ما ورد فيها غري �ضحيح، واأنه �ضبق 

ال�ضحية بجدة لت�ضغيل اإدارة النقل، وكان من �ضمنها توريد قطع غيار �ضيارات، واأن 

تعامله كان مبا�ضرًا مع ال�ضئون ال�ضحية، وكان يتعامل مع بع�ص املحالت بالنقد، ومن 

املوؤ�ض�ضة  وبني  بينه  لي�ص  اأنه  م�ضيفًا  )املدعية(   )...( موؤ�ض�ضة  املحالت  تلك  �ضمن 

الغيار  قطع  بخ�ضو�ص  باالآجل  معها  تعامل  اأنه  ثبت  واإذا  باالآجل،  تعامل  اأي  املدعية 

اأنه ال  تبعات ذلك، وقرر  يتحمل  فاإنه  الق�ضية  ال�ضحية مو�ضوع هذه  لل�ضئون  املوؤمن 
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ميانع من الكتابة لل�ضئون ال�ضحية لال�ضتف�ضار منها عن قطع الغيار الذي يقوم بتاأمينه 

هو لها من املوؤ�ض�ضات التجارية ومن بينها املوؤ�ض�ضة املدعية. فقررت الدائرة الكتابة 

ال�ضئون ال�ضحية مبحافظة جدة بخ�ضو�ص ذلك. ويف جل�ضة 1430/6/6هـ  ملديرية 

اأ�ضارت الدائرة اإىل اأنه قد ورد اإليها خطاب مدير ال�ضئون ال�ضحية مبحافظة جدة 

عدم  واملت�ضمن  1430/2/27هـ  بتاريخ   )2/2/1803( برقم  الديوان  بوارد  املقيد 

من  معها  التعاقد  يتم  مل  واأنه  التجارية،   )...( مبوؤ�ض�ضة  ال�ضحية  ال�ضئون  ارتباط 

قبلها، ومل يتم تزويدها باأي �ضيء بهذا اخل�ضو�ص من قبل موؤ�ض�ضة )...( )املدعى 

عليها(. وباطالع املدعي وكالة على هذا اخلطاب قدم مذكرة جاء فيها اأن ما ورد يف 

اخلطاب املذكور غري مالق لطلب الدائرة املوجه اإىل اإدارة ال�ضئون ال�ضحية، وطلب 

من الدائرة خماطبة ال�ضئون ال�ضحية مبحافظة جدة الإفادة الدائرة عن فواتري قطع 

التجارية  موؤ�ض�ضة )...(  بفواتري  يتعلق  فيما  لها  بت�ضليمها  قامت موكلته  التي  الغيار 

وفواتري موؤ�ض�ضة )...( وذلك عن فرتة من 1427/7/1هـ وحتى 1428/10/30هـ، اأو 

خماطبة ديوان املراقبة العامة لتزويد الدائرة ب�ضورة �ضوئية من م�ضتخل�ضات )...( 

)املدعى عليها( من قبل ال�ضئون ال�ضحية بجدة فيما يتعلق بفواتري موؤ�ض�ضة )...( 

باأن عليه تقدمي ما يثبت دعواه،  الدائرة  التجارية وفواتري موؤ�ض�ضة )...(. فاأفهمته 

اأرفق بها  فطلب مهلة لذلك. ويف جل�ضة 1430/11/21هـ قدم املدعي وكالة مذكرة 

بيانًا �ضادرًا من وزارة ال�ضحة باأوامر ال�ضرف والدفع وال�ضيكات اخلا�ضة باملدعى 

عليه، باالإ�ضافة اإىل ك�ضف �ضادر من موكلته بقطع الغيار التي قامت بتوريدها من قبل 
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ال�ضحية  ال�ضئون  يف  املالية  ال�ضئون  خماطبة  وطلب  ))...(التجارية(،  موؤ�ض�ضتها 

اأعاله- الإح�ضار  اإليه  البيان ال�ضادر من وزارة ال�ضحة- امل�ضار  بالريا�ص بناًء على 

الفواتري التي طلبت يف اجلل�ضة املا�ضية. ت�ضلم املدعى عليه ن�ضخة من هذه املذكرة 

ومرفقاتها، فطلب مهلة لالطالع والرد. ويف جل�ضة 1431/1/24هـ قدم املدعى عليه 

وكالة مذكرة مل تت�ضمن اإجابة وا�ضحة عما قدمه املدعي وكالة يف اجلل�ضة ال�ضابقة، 

وطلب يف ختامها احلكم برف�ص الدعوى. ت�ضلم املدعي وكالة ن�ضخة منها، فطلب مهلة 

بني  عقد  هناك  هل  وكالة  املدعي  الدائرة  �ضاألت  1431/3/9هـ  جل�ضة  ويف  للرد. 

الطرفني بخ�ضو�ص هذا التعامل حمل الدعوى؟ فاأجاب: باأنه ال يوجد عقد بينهما. ثم 

الدعوى  حمل  الب�ضاعة  بت�ضليم  خطيًا  موكلته  بتعميد  عليه  املدعى  قام  هل  �ضاألته 

لل�ضئون ال�ضحية؟ فاأجاب: باأنه ي�ضتمهل الإح�ضار ما يثبت ذلك؛ واملتمثل يف اخلطابات 

ال�ضادرة من ال�ضئون ال�ضحية بطلب قطع غيار مذيلة با�ضم جمموعة )...( )املدعى 

عليها(، والتي مبوجبها تقوم موكلته بتوريد قطع الغيار، باالإ�ضافة اإىل �ضهود ي�ضهدون 

باأن جميع الب�ضاعة حمل الدعوى قد مت ت�ضليمها لل�ضئون ال�ضحية من قبل موكلته. ويف 

لل�ضئون  العامة  االإدارة  من  �ضادرًا  خطابًا  وكالة  املدعي  قدم  1431/4/14هـ  جل�ضة 

املالية بوزارة ال�ضحة مذياًل بتوقيع مدير عام االإدارة موجه ملدير ال�ضئون ال�ضحية 

الع�ضوائية من  العينات  ا�ضتخراج بع�ص  اأنه تبني من خالل  ُذكر فيه  مبحافظة جدة 

معامالت بند قطع الغيار اخلا�ضة بعقد �ضيانة امل�ضتودعات والكراج باملديرية اخلا�ضة 

باملقاول موؤ�ض�ضة )...( )املدعى عليه( وجود فواتري ملوؤ�ض�ضة )...( التجارية ومركز 
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)...( �ضمن امل�ضتخل�ضات تفيد توريدها لقطع غيار مببلغ قدره )850.000( ريال، 

وطلب فيه توجيه اجلهة املخت�ضة لل�ضئون ال�ضحية مبحافظة جدة بالكتابة للمحكمة 

باأن معامالت بند قطع الغيار املرفوعة للوزارة تت�ضمن فواتري موؤ�ض�ضة )...( التجارية 

ومركز )...( وت�ضري الدائرة اإىل اأنه مل يردها اأي اإفادة من مدير ال�ضئون ال�ضحية 

مبحافظة جدة بهذا اخل�ضو�ص. ثم قدم املدعى عليه مذكرة اأكد فيها على ما �ضبق 

العالقة بني  يثبت  ما  االآن  يقدم حتى  املدعي مل  اأن  ال�ضابقة من  املذكرات  ذكره يف 

اأنه  اإىل  اأ�ضارت الدائرة  الطرفني، وطلب رف�ص الدعوى. ويف جل�ضة 1431/7/22هـ 

ورد اإليها خطاب مدير ال�ضئون ال�ضحية مبحافظة جدة املقيد بوارد هذه املحكمة رقم 

امل�ضتخل�ضات  واقع  من  ات�ضح  اأنه  الت�ضمن  1431/5/7هـ  بتاريخ   )2/2/3606(

ومبوجب  غيار،  قطع  تورد  التي  املوؤ�ض�ضات  �ضمن  من   )...( موؤ�ض�ضة  اأن  ال�ضهرية 

 )...( للم�ضروع/موؤ�ض�ضة  الرئي�ضي  للمقاول  املديرية  قبل  من  الت�ضديد  يتم  الفواتري 

)املدعى عليها(، اإال اأن املديرية غري م�ضئولة عن دفع م�ضتحقات موؤ�ض�ضة )...( من 

ال�ضداد يتم وفقًا ملا  اإن هذا  املتعاقد مع املديرية )املدعى عليه(، حيث  قبل املقاول 

اتفقنا عليه بينهما. وباطالع الطرفني على هذا اخلطاب طلبا مهلة للرد. ويف جل�ضة 

املالية  ال�ضئون  اإليها خطاب مدير عام  ورد  اأنه  اإىل  الدائرة  اأ�ضارت  1431/8/20هـ 

بوزارة ال�ضحة املقيد بارد هذه احلكمة برقم )2/2/7122( بتاريخ 1431/8/16هـ 

 )...( موؤ�ض�ضة  طريق  عن  املوؤمنة  الغيار  قطع  فواتري  مبالغ  اإجمايل  اأن  واملت�ضمن 

1428/10/30هـ  وحتى  1427/7/1هـ  من  الفرتة  خالل   )...( وموؤ�ض�ضة  التجارية 



995

واملرفقة �ضمن م�ضتخل�ضات املقاول الرئي�ضي/ موؤ�ض�ضة )...( )املدعى عليه( كالتايل: 

1- اإجمايل فواتري موؤ�ض�ضة )...( لقطع الغيار )452.834( ريااًل. 2- اإجمايل فواتري 

 )...( موؤ�ض�ضة  فواتري  اإجمايل   -3 ريااًل.   )37.535( الكفرات  لبيع   )...( موؤ�ض�ضة 

لقطع الغيار )179.693( ريااًل.  علمًا باأن م�ضتند قطع الغيار اخلا�ص ب�ضهر �ضبتمرب 

لعام 2007م مببلغ )64.273( ريااًل مل ُي�ضتدل عليه ملعرفة ما مت تاأمينه من موؤ�ض�ضة 

�ضور  ت�ضمنا  اإفرجنيني  ملفني  اخلطاب  بهذا  اأرفق  وقد   .)...( وموؤ�ض�ضة   )...(

بعد  وكالة  عليه  املدعى  فعقب  اأعاله.  مبالغها  اإىل  امل�ضار  والفواتري  امل�ضتخل�ضات 

اطالعه على م�ضمون هذا اخلطاب باأنه يطلب مهلة للرجوع اإىل موكله الإجابة الدائرة 

بخ�ضو�ضه. وب�ضوؤال املدعي وكالة عن موقفه من اخلطاب -امل�ضار اإليه اأعاله- اأجاب 

باأن هذا اخلطاب ُيثبت �ضحة دعوى موكلته واأنها قامت بتوريد ب�ضائع للوزارة واأنها مت 

ت�ضليمها لها، وقامت هي بت�ضليم املدعى عليه اأقيامها، وعليه فاإنه يطلب اإلزام املدعى 

واأما  ريااًل.   )670.062( والبالغة  اخلطاب  هذا  يف  الواردة  املبالغ  مبجموع  عليه 

بخ�ضو�ص مبلغ )64.273( ريااًل قيمة قطع الغيار ل�ضهر �ضبتمرب لعام 2007م والذي 

مل ت�ضتدل الوزارة على م�ضتنده فاإنه يطلب ميني املدعى عليه على اإنكاره، باالإ�ضافة 

اإىل اأتعاب املحاماة وقدرها )100.000( ريال، وتعوي�ص موكلته مببلغ )200.000( 

ريال عما حلقه من اأ�ضرار من حب�ص املدعى عليه للمبلغ حمل الدعوى وملماطلة املدعى 

اأربع �ضنوات. ويف جل�ضة 1431/10/26هـ قدم املدعى عليه وكالة مذكرة  عليه ملدة 

اأكد فيها على اأنه ال توجد عالقة وال �ضابقة تعامل بينه وبني املدعية، واإن ح�ضل اأن قام 
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اأ�ضحاب  من  كغريه  نقدية  بفواتري  ذلك  فيتم  املدعية  من  بال�ضراء  مندوبيه  اأحد 

املحالت التجارية، واأما �ضور الفواتري املقدمة من املدعية فغري �ضحيحة وم�ضطنعة 

من قبلها، وقرر يف هذه اجلل�ضة اأن خطاب وزارة ال�ضحة ال يثبت مطالبة املدعية، 

وطلب رف�ص الدعوى. ت�ضلم املدعي وكالة ن�ضخة منها وباطالعه عليها قرر باأن جواب 

املدعى عليه غري مالق لطلب الدائرة، واأكد على مت�ضكه بخطاب وزارة ال�ضحة وفقًا 

ملا قدمه �ضابقًا. ويف جل�ضة هذا اليوم 1431/11/9هـ قرر املدعي وكالة اأنه يح�ضر 

ال�ضحة  بوزارة  املالية  ال�ضئون  عام  مدير  الوارد يف خطاب  املبلغ  موكلته يف  طلبات 

املطابق للفواتري املرفقة به وقدره )670.062( ريااًل ويحتفظ بحق موكلته يف مطالبة 

املدعى عليه ببقية املبلغ الوارد يف اخلطاب امل�ضار اإليه اأعاله وقدره )64.273( ريااًل، 

باالإ�ضافة اإىل املطالبة بالتعوي�ص واأتعاب املحاماة. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا 

�ضبق تقدميه وطلبا الف�ضل يف الق�ضية.

وحيث اإن املدعية ح�ضرت دعواها يف مطالبة املدعى عليه مببلغ قدره )670.062( 

ريااًل، ميثل قيمة قطع غيار �ضيارات قامت بتوريدها وت�ضليمها لوزارة ال�ضحة با�ضم 

املدعى عليها خالل الفرتة من 1427/7/1هـ وحتى 1428/10/30هـ وت�ضلم املدعى 

اأنكر  عليه قيمتها من اجلهة املورد لها ومل ي�ضلمها للمدعية. وحيث اإن املدعى عليه 

وجود اأي مديونية عليه للمدعية، واأنكر وجود تعامل بينه وبينها، وذكر يف جوابه اأنه 

واإن قام اأحد مندوبيه بالتعامل مع املدعية فاإمنا يكون ذلك نقدًا كغريها من املحالت 
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التجارية. وحيث اإن املدعية قدمت الإثبات مطالبتها جمموعة �ضور فواتري قطع غيار 

ال�ضحة  وزارة  قبل  من  وم�ضتلمة  عليه(  )املدعى   )...( ملجموعة  قبلها  من  �ضادرة 

ذكر  الفواتري  هذه  عليه يف جوابه عن  املدعى  اإن  وحيث  بها،  املذيل  اخلتم  مبوجب 

باأنها م�ضطنعة من قبل املدعية ومل ُيبني فيها بداية التعامل ونهايته، وتواريخ اأوامر 

املقاول  هو  عليه  املدعى  اأن  الق�ضية  اأوراق  من  الثابت  اإن  وحيث  والفواتري.  ال�ضراء 

املدعية  قامت  والذي  ال�ضحة  وزارة  لدى  ال�ضيارات  �ضيانة  اأعمال  مل�ضروع  الرئي�ص 

اإن الدائرة قررت خماطبة وزارة  بتوريد الب�ضاعة حمل الدعوى بخ�ضو�ضه. وحيث 

ال�ضحة بخ�ضو�ص االإفادة عن توريد املدعية لها للب�ضاعة حمل الدعوى خالل الفرتة 

االإفادة - مبوجب خطاب مدير  من 1427/7/1هـ وحتى 1428/10/30هـ، فوردت 

ال�ضئون ال�ضحية مبحافظة جدة املقيد بوارد هذه املحكمة رقم )2/2/3606( بتاريخ 

من   )...( موؤ�ض�ضة  اأن  ال�ضهرية  امل�ضتخل�ضات  واقع  من  ات�ضح  "اأنه  1431/5/7هـ 

�ضمن املوؤ�ض�ضات التي تورد قطع غيار، واأنه مبوجب فواتري تلك املوؤ�ض�ضة يتم الت�ضديد 

للمقاول الرئي�ص للم�ضروع )املدعى عليه(/ موؤ�ض�ضة )...(". كما جاء يف خطاب مدير 

املحكمة رقم )22/2/7122(  بوارد هذه  املقيد  ال�ضحة  بوزارة  املالية  ال�ضئون  عام 

با�ضم  ب�ضاعة  بتوريد  الفرتة  تلك  خالل  قامت  املدعية  باأن  1431/8/16هـ  بتاريخ 

املقاول الرئي�ص للم�ضروع )املدعى عليه( والبالغ اإجماليها -مبوجب الفواتري املرفقة 

بخطابها- مبلغ )670.062( ريااًل وعليه فلي�ص من م�ضلحة املدعية اأن تقوم بتوريد 

تلك الب�ضاعة تربعًا من غري اتفاق مع املدعى عليه على ذلك، ومما يوؤكد ذلك االتفاق 
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ا�ضتالم املدعى عليه ملبلغ تلك الب�ضاعة ح�ضبما ورد يف خطاب الوزارة االأول امل�ضار 

امل�ضار  الثاين  الوزارة  خطاب  على  اطالعه  بعد  عليه  املدعى  اإن  وحيث  اأعاله.  اإليه 

املقدمة يف جل�ضة  اأكد يف مذكرته  للرد  به وطلبه مهلة  املرفقة  والفواتري  اأعاله  اإليه 

1431/10/26هـ على اإنكاره وجود تعامل وعالقة بينه وبني املدعية، واكتفى يف جوابه 

على خطاب الوزارة باأنه ال ُيثبت مطالبة املدعية. وحيث اإن املدعى عليه مل يقدم جوابًا 

وا�ضحًا، ومل يدفع دفعًا �ضحيحًا على خطابي الوزارة -امل�ضار اإليهما اأعاله- والذين 

اأثبتا بالفواتري املرفقة وجود تعامل بني الطرفني وقيام املدعية بتوريد ب�ضاعة للوزارة 

با�ضم املدعى عليه باملبلغ املذكور. فاإن الدائرة تنتهي اإىل احلكم باإلزام املدعى عليه 

باأن يدفع للمدعية املبلغ حمل الدعوى وقدره )670.062( ريااًل.

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليه/ )...(�ضاحب جمموعة )...(باأن يدفع 

للمدعية /)...( مبلغاً قدره )�ضتمائة و�ضبعون األفاً واثنان 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 االبتدائية 2/3646/ ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 129/د/ جت/11 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6744/ ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 285/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1/ 1432/4هـ

عقد توريد- �ضرط جزائي - �ضروط ا�ضتحقاقه - تقدير التعوي�س - عرف - �ضلطة 

املحكمة التقديرية.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة ال�ضرط اجلزائي املن�ضو�ص 

عليه يف العقد املربم بينهما تعوي�ضًا عن اإخاللها بالعقد - الن�ص يف املعقد املحرر 

بااللتزامات  اإخالل  اأي  حدوث  حال  اجلزائي  ال�ضرط  ا�ضتحقاق  على  الطرفني  بني 

الواردة فيه بالتعوي�ص املايل عن كامل قيمة كمية اخلام املو�ضحة يف العقد- االأ�ضل 

حالة  يف  واإعماله  به  التقيد  وجب  معني  بالتزام  تعلق  متى  اأنه  اجلزائي  ال�ضرط  يف 

االإخالل بهذا االلتزام- �ضرط ذلك: اأال يكون جزاًء فاح�ضًا وفقًا للعرف ال�ضائد، واأن 

الهدف  واأن يكون  بالتزام عقدي،  االإخالل  ب�ضبب  ال�ضرط ل�ضرر فائت  يكون تطبيق 

منه هو جرب هذا ال�ضرر- ثبوت اأن ال�ضرط اجلزائي الذي يطالب به املدعي بكامل 

ا�ضتالم  معدل  انخفا�ص  ب�ضبب  له  احلا�ضل  ال�ضرر  ملقدار  منا�ضب  غري  العقد  قيمة 

املدعى عليها للكميات املحددة واملتفق عليها يف العقد- اأثر ذلك:  اأن مطالبة املدعي 

باإعمال ال�ضرط دون النظر يف فح�ص مقدار ال�ضرر وحتققه تنايف قواعد العدالة التي 

اأمرت بها ال�ضريعة االإ�ضالمية مما ي�ضحى معه ال�ضرط غري م�ضروع، وال مينع ذلك من 
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جواز مطالبة املدعي بالتعوي�ص املنا�ضب الإخالل املدعى عليها يف تنفيذ العقد- موؤدى 

ذلك- رف�ص الدعوى.

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى ح�ضبما يتبني من مطالعة اأوراقها املرفقة، وبالقدر الالزم 

للحكم فيها يف اأنه تقدم اإىل املحكمة االإدارية بجدة عن املدعية وكيله )...(بالئحة 

يف  املوؤرخ  العقد  مبوجب  املدعي  مع  تعاقدت  عليها  املدعى  باأن  فيها  ذكر  دعوى، 

1426/7/15هـ بغر�ص �ضراء مادة الفلد�ضبار ال�ضودي البوتا�ضي الذي يقوم م�ضنع 

للعينات  وفقًا  وخارجها،  ال�ضعودية  العربية  اململكة  داخل  وت�ضويقه  باإنتاجه  موكله 

بعد ذلك يف  للمدعى عليها  توريدها  ثم  املربم، ومن  العقد  املدرجة يف  واملوا�ضفات 

بني  املربم  العقد  ن�ص  وقد  جدة،  مبحافظة  اخلمرة  منطقة  يف  الكائن  م�ضنعها 

الكمية املتفق  بالتوريد، وقد مت حتديد  ال�ضروط واملوا�ضفات اخلا�ضة  الطرفني على 

عليها، ونوعها، وكمية التوريد وقدرها )91600( طن قابلة للزيادة والنق�ضان بحدود 

)10%( وفق اجلدول املبني يف العقد املربم، وقد ن�ص االتفاق على اأن مدة العقد ثالث 

�ضنوات واأربعة اأ�ضهر يتجدد تلقائيًا ملدة اأو مدد مماثلة ما مل يقم اأحد الطرفني باإ�ضعار 

االآخر بعدم الرغبة يف التجديد، وقد مت حتديد �ضعر الطن الواحد بـ)245(ريااًل، واأن 

ت�ضدد القيمة �ضهريًا، وت�ضمن العقد �ضروطًا جزائية ملزمة ماليًا وقانونيًا، وذلك باأنه 

ال يحق الأي من الطرفني اأن يتنازل عن كامل العقد اأو جزء منه اإال بعد احل�ضول على 
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املوافقة اخلطية من قبل الطرف االآخر، واأنه يف حالة اأخل اأحد الطرفني بذلك فمن 

حق الطرف االآخر املطالبة بالتعوي�ص املايل عن كامل الكمية املحددة بالعقد املربم، 

املدعى  متلكها  اأر�ص  قطعة  با�ضتئجار  موكله  قام  املوقع  االتفاق  هذا  على  بناًء  واأنه 

عليها مببلغ )خم�ضني األف ريال( �ضنويًا الأجل ا�ضتخدامها موقعًا الإن�ضاء وحدة �ضناعية 

لتنعيم وف�ضل ال�ضوائب للكمية املوردة قبل ت�ضليمها للمدعى عليها، وذكر اأنه مبوجب 

هذا العقد املربم التزم م�ضنع املدعي بتوريد الكميات املتفق عليها من مادة الفلد�ضبار 

يف �ضوء اجلدول املحدد لذلك، رغم التباطوؤ ال�ضديد من قبل املدعى عليها يف ا�ضتالم 

الكميات املوردة اإليهم، حيث اإنها مل ت�ضتلم من املدعي من مادة الفلد�ضبار اإال كميات 

ب�ضيطة ال تتجاوز )الع�ضرين( طنًا، ويف تاريخ 2006/5/24م تباحث الطرفان عن 

مبوجب  االتفاق  فتم  الكميات،  ا�ضتالم  يف  عليها  املدعى  من  التباطوؤ  هذا  اأ�ضباب 

حم�ضر موقع من الطرفني على اأن يبداأ التوريد مرة اأخرى يف تاريخ 2006/8/15م. 

عن  نهائيًا  توقفت  قد  عليها  املدعى  باأن  موكله  الحظ  2007/12/19م  تاريخ  ويف 

ا�ضتالم الكميات املورد اإليها من مادة الفلد�ضبار، فتم االجتماع معهم من اأجل تقدمي 

عدة حلول لعلها يف النهاية تر�ضي الطرفني، اإال اأنه مل يجد اأي تعاون مع املدعى عليها 

املدعى عليها  اإ�ضعار  املوافق 1429/2/22هـ مت  تاريخ 2008/2/17م  يف ذلك. ويف 

باخلطاب رقم )14/ع/08( باأن موكله �ضيبداأ يف تفكيك امل�ضنع، وترحيل املعدات، 

عدم  على  ترتب  ولكونه  اجلدية،  وعدم  التعاون  عدم  من  مل�ضه  ملا  العاملة،  واالأيدي 

اأنه رغم هذه اخلطابات املر�ضلة من املدعي  تنفيذ العقد خ�ضائر مالية ج�ضيمة، اإال 



1002

من  اإليهم  املوردة  الكميات  ا�ضتالم  اأجل  من  املتكررة،  واالت�ضاالت  عليها،  للمدعى 

اأي جتاوب. ويف تاريخ 2008/2/20م ورد للمدعي  اأنها مل تبد  اإال  مادة الفلد�ضبار، 

خارج  عليه  املدعى  للم�ضنع  التنفيذي  الرئي�ص  باأن  يفيد  عليها  املدعى  من  خطاب 

اململكة واأنه بعر�ص االأمر عليه حياله، ذكر للعاملني يف امل�ضنع باأنه �ضوف يجتمع مع 

�ضهر  امل�ضنع حتى  تفكيك  تاأجيل  املدعي  ال�ضفر، وطلب من  املدعي حال عودته من 

مار�ص 2008م. وذكر باأنه مت خماطبتهم اأكرث من مرة بعد هذا اخلطاب امل�ضار اإليه 

ب�ضرورة ا�ضتالم الكميات املوردة اإليهم من مادة الفلد�ضبار اإال اأنها مل تفلح ويف تاريخ 

1429/3/15ه ورد اإىل موكله خطاب من املدعى عليها يفيد باأن احتياجاتهم من مادة 

بالعقد  التزامهم  بعدم  �ضمنيًا  واعرتفوا  النوع،  ويف  الكميات  يف  تغريت  الفلد�ضبار 

املدعي  اأو�ضح  2008/4/9م  تاريخ  يف  واأنه  �ضعوبات،  يواجه  م�ضنعهم  الأن  املربم؛ 

للمدعى عليه باخلطاب رقم )47/ع/08( اخل�ضائر التي حلقت به نتيجة عدم التزام 

املدعى عليها بالعقد املربم، وطالبهم يف هذا اخلطاب بالتعوي�ص عن االأ�ضرار املرتتبة 

)�ضبعة   )17291537.72( وقدره  العقد  يف  املحدد  املبلغ  �ضداد  و�ضرعة  ذلك،  على 

واثنان  ريااًل،  وثالثون  و�ضبع  وخم�ضمائة  األفًا  وت�ضعون  واحد  ومائتان  مليونًا  ع�ضر 

و�ضبعون هللة(. واأ�ضار يف نهاية الئحته اأنه ترتب على اإخالل املدعى عليها باالتفاقية 

اأ�ضرار مادية وج�ضيمة متثلت يف ما يلي: 1- توقف املدعى عليها عن ا�ضتالم الكمية 

املوردة اإليهم اأكرث من مرة. 2- ا�ضتالم املدعى عليها كميات اأقل مما هو جمدول يف 

االتفاقية تتجاوز )21022.295( طن. 3- عدم التزام املدعى عليها بت�ضديد قيمة ما 
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مت توريده وفقًا لالتفاقية املربمة. 4- حتمل املدعي تكلفة ا�ضتئجار االأر�ص، واإقامة 

م�ضنع عليها بتكلفة )خم�ضة ماليني( ريال. 5- تفويت فر�ص ا�ضتثمارية للمدعي مع 

اأطراف اآخرين ب�ضبب التزامه بالعقد املربم مع املدعى عليها. وختم الئحته باأنه نظرًا 

لكون املدعي قام بتنفيذ كل ما ن�ص عليه العقد، ونظرًا للخ�ضائر املرتبة جراء توقف 

املدعى عليها عن ا�ضتالم الكميات املوردة اإليهم من مادة الفلد�ضبار، فاإنه يطلب من 

بني  املربم  العقد  من  )12/اأ(  الفقرة  عليه  ن�ضت  ما  بتطبيق  له  احلكم  الدائرة 

مبلغ  املربم  بالعقد  عليها  املدعى  اإخالل  عند  مبوجبها  ي�ضتحق  والتي  الطرفني، 

وخم�ضمائة  األفًا  وت�ضعون  وواحد  ومائتان  مليونًا  ع�ضر  )�ضبعة   )17291537.72(

و�ضبعة وثالثون ريااًل، واثنان و�ضبعون هللة( ك�ضرط جزائي، مع اإلزام املدعى عليها 

بدفع تعوي�ص مايل عن االأ�ضرار الناجتة عن االإخالل بالعقد املربم، وعدم الوفاء به. 

وكيله  املدعي  عن  ح�ضر  1429/7/26هـ  الثالثاء  وبجل�ضة  العقد.  قيمة  ي�ضاوي  مبا 

املدعي عن  وكيل  وب�ضوؤال   .)...( وكيلها  عليها  املدعى  وح�ضر حل�ضوره عن   ،)...(

بطلباته  احلكم  وطلب  الدعوى،  الئحة  يف  ورد  ما  وفق  على  اأنها  ذكر  موكله  دعوى 

الواردة فيها وبطلب اجلواب من وكيل املدعى عليها ذكر باأنه ت�ضلم الئحة الدعوى من 

دون م�ضتندات، وطلب من وكيل املدعي تزويده ب�ضورة من امل�ضتندات ليتمكن من الرد 

على الئحة الدعوى، فقام وكيل املدعي يف هذه اجلل�ضة بتزويده بامل�ضتندات. ثم ذكر 

عليها  املدعى  مع  املربم  عقدها  يف  اال�ضتمرار  يف  يرغب  ال  موكله  باأن  املدعي  وكيل 

اأن ظهر له عدم جدية املدعى  واملوؤرخ يف 2005/8/2م املوافق 1426/7/15هـ بعد 
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االأحد  وبجل�ضة  الفلد�ضبار.  مادة  من  اإليها  املوردة  الكميات  ا�ضتالم  يف  عليها 

باأن ما ذكره املدعي يف  1429/10/19هـ قدم وكيل املدعى عليها مذكرة ذكر فيها 

الئحة دعواه باأن موكلته توقفت عن ا�ضتالم الكميات الوردة اإليها من مادة الفلد�ضبار 

غري �ضحيح، وال�ضحيح اأن موكلته م�ضتمرة يف ا�ضتالم الكميات املوردة اإليها من تاريخ 

2008/6/18م  تاريخ  يف  بالكامل  التوريد  عن  املدعي  توقف  اأن  اإىل  2006/8/15م 

والدليل على هذا االأمر ا�ضتالم املدعي م�ضتحقاته املالية بالكامل ومن دون تاأخري، 

تناق�ص  مدى  تظهر  الدعوى  بالئحة  املرفقة  املدعي  خطابات  على  باالطالع  واأنه 

املدعي وتهربه من تنفيذ االتفاقية املربمة، حيث اإن الطرفني اتفقا مبوجب حم�ضر 

موقع يف تاريخ 2006/8/1م على اأن يكون بداية التوريد من مادة الفلد�ضبار يف تاريخ 

2007/2/18م  يف  واملوؤرخ  ع/107(  )5680/ح  رقم  خطابه  اأن  كما  2006/8/15م 

الثاين  للربع  الفلد�ضبار  مادة  من  موكلته  ا�ضتهالك  كمية  بانخفا�ص  فيه  يقر  الذي 

ولي�ص التوقف الكامل كما جاء يف الئحة دعواه، ثم اإن املدعي ا�ضتمر يف توريد الكميات 

اأن توقف بالكلية يف تاريخ  اإىل  اأو اعرتا�ص  الفلد�ضبار دون توقف  املطلوبة من مادة 

املرفقة  املدعي  من  ال�ضادرة  اخلطابات  على  باالطالع  اأنه  وذكر  2008/6/18م 

بالئحة الدعوى تظهر مدى تهربه من االتفاقية وعدم ا�ضتطاعته اال�ضتمرار يف التوريد 

لعدم قدرته املالية يف تكاليف الت�ضغيل، علمًا باأن هذه اخلطابات غري مربر لها، لكون 

املدعي كان ي�ضتلم كامل حقوقه من موكلته مبوجب �ضيكات، ولكن اإن دل فاإمنا يدل 

مع  والتعاقد  املربم  العقد  ف�ضخ  اأجل  من  لنف�ضه  االأعذار  اإيجاد  يف  املدعي  نية  على 
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مذكرته  وختم  ال�ضوق.  يف  املادة  هذه  �ضعر  الرتفاع  نظرًا  عليها  املدعى  غري  اآخرين 

بطلب تعوي�ضه عن االأ�ضرار التي حلقت باملدعى عليها نتيجة قيام املدعي باإلغاء العقد 

يف وقت غري منا�ضب، واإلزامه كذلك بدفع قيمة اأجرة االأر�ص امل�ضتحقة عليه. فت�ضلم 

وكيل املدعي ن�ضخة منها، وباالطالع عليها ذكر باأن الدعوى ال تت�ضمن املطالبة بقيمة 

املواد امل�ضتلمة للمدعى عليها واإمنا يطلب من املدعى عليها الرتكيز يف جوابها على 

عليها يف  املتفق  الكميات  با�ضترياد  تلتزم  عليها مل  املدعى  اأن  وهو  الدعوى،  مو�ضوع 

العقد ح�ضب اجلدول الزمني املتفق عليه. فعقب وكيل املدعى عليها باأن املدعي وافق 

على ا�ضترياد الكميات على النحو الذي مت بعد اإبرام العقد معهم بدليل اأن املدعي كان 

ير�ضل املواد بالكميات التي مت الرتا�ضي عليها ومل يبد اأي اعرتا�ص عليها حتى توقف 

عن التوريد يف تاريخ 2008/6/18م. فطلب وكيل املدعي من وكيل املدعى عليه تزويده 

ب�ضورة من الفواتري املثبتة لتوريد املواد، وذكر اأن املدعى عليها مل تطلب من املدعي 

اإال قرابة )ع�ضرين األف( طن من مادة الفلد�ضبار حتى تاريخ 2006/5/2م ثم بداأت 

بتخفي�ص كميات الطلبيات خالفًا ملا مت االتفاق عليه، وطلب اإمهاله لتقدمي الرد مدعمًا 

بامل�ضتندات. فاأفهمت الدائرة وكيل املدعى عليها بتقدمي م�ضتنده على االتفاق بتخفي�ص 

مذكرة  املدعي  وكيل  قدم  1430/1/20هـ  ال�ضبت  وبجل�ضة  بذلك.  فا�ضتعد  الكميات 

مل  1429/10/19هـ  يف  واملوؤرخة  عليها  املدعى  من  املقدمة  املذكرة  باأن  فيها  ذكر 

تت�ضمن االإجابة عما ورد يف الئحة الدعوى بل اإن ما ورد فيها تاأكيد وا�ضح على عدم 

اأمد  اإطالة  اإىل  املذكرة  من  تهدف  واأنها  عليه،  االتفاق  مت  مبا  عليها  املدعى  التزام 
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الق�ضية وقد ورد يف املذكرة )اأن ال�ضركة اأي املدعى عليها مل تتوقف عن ا�ضتالم املواد 

املتفق عليها واأنها م�ضتمرة يف ا�ضتالم املواد حتى تاريخ 2008/6/18م بدليل ا�ضتالم 

ال�ضرف  �ضندات  من  جمموعة  اإىل  اأ�ضارت  ثم  بالكامل(  املالية  م�ضتحقاته  املدعي 

املوردة  الكميات  ا�ضتالم  م�ضتمرة يف  باأنها  الدائرة  اإيهام  اأجل  املبيعات من  وفواتري 

اإليها من مادة الفلد�ضبار كما ذكر اأن املدعى عليها يف مذكرتها مل تفرق بني ما ن�ص 

عليه العقد املربم حمل النزاع وبني ما تنتجه موؤ�ض�ضة موكله من مواد، فاإن موؤ�ض�ضة 

املدعي تنتج عدة مواد خام ومن بينها مادة الفلد�ضبار التي هي حمل العقد مع ال�ضركة 

اإليها يتعلق مبادة اأخرى  املدعى عليها، وما ذكرته املدعى عليها يف مذكراته امل�ضار 

ت�ضمى الدولومايت وهذه يتم توريدها باأوامر �ضراء مبا�ضرة ، وال عالقة لها بالعقد 

ويف  الرتكيبة  يف  بالكلية  خمتلفتان  مادتان  وهما  الفلد�ضبار،  مادة  لتوريد  اخلا�ص 

ال�ضعر، اإذ اإن �ضعر مادة الفلد�ضبار ي�ضاوي )245( ريااًل للطن الواحد بينما �ضعر مادة 

اإىل  النزاع  حمل  العقد  اأ�ضار  وقد  الواحد  للطن  ريال   )100( ي�ضاوي  الدولومايت 

و�ضفها مبا ينفي اجلهالة عنها اأو يوؤدي اإىل التداخل بينها وبني اأي مادة اأخرى، كما 

م�ضجلة  وجيولوجية،  وكيميائية،  فيزيائية،  وخوا�ص  علمي  م�ضمى  لها  املادة  هذه  اأن 

لدى وكالة وزارة البرتول للرثوة املعدنية، وجميع �ضور ال�ضندات التي يدعي بها كحالة 

و�ضندات  اال�ضتالم،  بيانات  يف  مو�ضحة  وهي  الدولومايت،  مببيعات  تتعلق  اإثبات 

اأنه وعلى �ضوء الكالم ال�ضابق فاإنه  ال�ضرف املرفق �ضورها مبلف الق�ضية. ثم ذكر 

يوؤكد للدائرة ما يلي: 1- اأن العقد املربم مع ال�ضركة املدعى عليها حمدد بتوريد مادة 
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الفلد�ضبار فقط، ومل يطراأ عليه اأي تعديل، اأو اإ�ضافة، وال ينبغي اخللط بني توريد هذه 

املادة وغريها وقد ن�ضت املادة )2/9( من العقد املربم بني الطرفني على : )اأنه اإذا 

رغب الطرف االأول اإ�ضافة مواد جديدة فيكون ذلك مبوجب عقد م�ضتقل اأن يعمل، 

ملحق لهذا العقد(. 2- اأنه يف �ضهر اأكتوبر من عام 2006م اأي بعد توقيع عقد توريد 

اأن  اإبالغهم  الدلومايت، ومت  الفلد�ضبار مبدة رغبت املدعى عليها �ضراء مادة  مادة 

توريد هذه املادة يتم بناًء على طلبات �ضراء م�ضتقلة، وهذا وا�ضح من طلبات ال�ضراء 

التي تر�ضلها املدعى عليها. 3- اأن العقد حمدد املدة والكميات وفق جدول وا�ضح، واأن 

املدعى عليها منذ توقيع االتفاقية مل تلتزم با�ضتالم الكميات املوردة اإليها، كما هي 

حمددة بالعقد اإذ اإن من املفرت�ص اأن تكون ال�ضركة املدعى عليها قد ا�ضتقبلت خالل 

هذه املدة ما جمموعه )55600( طنًا بينا مل ت�ضتلم خالل هذه املدة �ضوى )21022( 

بن�ضبة )38%( وقد انتهت املدة املحددة بالعقد ب�ضورة نهائية يف تاريخ 2008/8/20م 

ون�ضبة ما مت توريده مما مت االتفاق عليه مل يتجاوز )23%(. 4- اأ�ضارت املدعى عليها 

باأن املدعي يبحث عن االأعذار من اأجل ف�ضخ العقد املربم، وهذا الرد ال ميكن قبوله 

باأي حال من االأحوال؛ الأن موكله خاطب املدعى عليها عدة مرات وكما هو مبني باأوراق 

الق�ضية ب�ضرورة االلتزام بن�ضو�ص العقد املربم، وحتمل اخل�ضائر عن عدم التوريد، 

با�ضتمرار  عليها  املدعى  من  طالب  ملا  العقد  بف�ضخ  املدعية  من  الرغبة  كانت  ولو 

املدعي خ�ضائر كبرية.  يرتب على  التوريد  يقبل ذلك عقاًل وعدم  ثم كيف  التوريد، 

باالأر�ص وقدره  االإيجار اخلا�ص  ي�ضدد قيمة  اأن املدعي مل  اأ�ضارت املدعى عليها   -5



1008

)خم�ضون األف( ريال وهذا االدعاء غري �ضحيح؛الأن املدعي التزم بالت�ضديد حيث مت 

2008/8/5م  تاريخ  حتى  مدفوع  واالإيجار  امل�ضتحقة،  ح�ضاباتهم  من  القيمة  ح�ضم 

وكذلك قيمة ا�ضتهالك الكهرباء بقيمة )ت�ضعة ع�ضر األفًا و�ضبعمائة وثالثة وخم�ضني( 

ريال �ضعودي مبوجب االإ�ضعار ال�ضادر من املدعى عليها واملرفق �ضورته مبلف الق�ضية. 

وختم مذكرته باأنه نظرًا؛ الأن م�ضنع املدعي قام بتنفيذ كل ما ن�ص عليه العقد، ونظرًا 

للخ�ضائر املرتتبة جراء توقف التوريد، فاإنه يطلب احلكم له بتطبيق ما ن�ضت عليه 

الفقرة االأوىل من املادة الثانية ع�ضر من العقد املربم بني الطرفني، مع دفع تعوي�ص 

مايل عن االأ�ضرار الناجتة عن االإخالل بالعقد وعدم الوفاء مبا ي�ضاوي قيمة العقد. 

مدة  اأن  فيها  ذكر  مذكرة  عليها  املدعى  وكيل  قدم  1430/3/19هـ  االثنني  وبجل�ضة 

العقد املربم بني الطرفني هي ثالث �ضنوات واأربعة اأ�ضهر، وقد ن�ص يف الفقرة الثالثة 

توقيع  من  اأ�ضهر  اأربعة  بعد  التوريد  يكون  )اأن  على  العقد،  من  ال�ضاد�ضة  املادة  من 

العقد( وكما ن�ص يف الفقرة )اخلام�ضة( من املادة )احلادية ع�ضر( من العقد على 

)عدم جواز تعديل العقد اإال مب�ضتند خطي موقع عليه من قبل الطرفني اأو ممثليها 

املفو�ضني( وقد اتفق الطرفان على اأن يكون بداية التوريد من تاريخ 2006/8/15م 

رقم  املدعي  خطاب  على  واملبني  2006/8/1م  يف  موؤرخ  بذلك  حم�ضر  عمل  ومت 

تاريخ  العقد من  بداية  اأ�ضبحت  وبهذا  املوؤرخ يف  2006/7/20م  )7988/ح ع/ 6( 

ولي�ص كما جاء يف مذكرة املدعي  تاريخ 2009/12/14م  وينتهي يف  2006/8/15م 

املوؤرخة يف تاريخ 1430/1/14هـ اأن مدة العقد انتهت ب�ضورة نهائية يف 2008/8/20م، 
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تاريخ  من  الفلد�ضبار  مادة  من  عليها  للمدعى  املدعي  من  املوردة  الكميات  اأن  كما 

اأن  تاريخ 2007/12/31م هي )21.022.295( طن يف حني  2006/8/15م حتى 

املفرو�ص توريده )29.600( طن اأي بانخفا�ص )8000( طن تقريبًا وهذا االنخفا�ص 

ال يعطي احلق للمدعي يف وقف التوريد بالكلية واإنهاء العقد حيث تبقى من العقد مدة 

يف  جاء  حيث  ملوكلته  املوردة  الكميات  بانخفا�ص  يعلم  املدعي  اإن  ثم  �ضهرًا،   )23(

خطابه رقم )5680/حع/07( واملوؤرخ يف 2007/2/18م والذي يقر فيه بانخفا�ص 

ا�ضتمر  الثاين، ورغم ذلك  للربع  الفلد�ضبار  املدعى عليها من مادة  ا�ضتهالك  كمية 

املدعي يف توريد املادة حتى تاريخ 2007/12/31م، واأما دعوى املدعي باأن املدعى 

عليها توقفت عن ا�ضتالم مادة الفلد�ضبار فغري �ضحيح، وال�ضحيح هو اأن املدعي هو 

)�ضبعة ع�ضر(  بعد م�ضي مدة  عليها  املتفق  الفلد�ضبار  مادة  توريد  توقف عن  الذي 

لعدم  املدعي  دعوى  برف�ص  احلكم  بطلب  مذكرته  وختم  التوريد،  بداية  من  �ضهرًا 

ال�ضبت  وبجل�ضة  االتفاقية.  بتنفيذ  املدعي  واإلزام  �ضحيح  اأ�ضا�ص  اإىل  ا�ضتنادها 

1430/9/8هـ قدم وكيل املدعي مذكرة اأعاد فيها ما ذكره �ضابقًا من اأن املدعى عليها 

اإال  ت�ضتلم  مل  اإنها  حيث  االتفاق،  ح�ضب  اإليها  املوردة  الكميات  با�ضتالم  تلتزم  مل 

)21000( طن بينما الواجب اأن ت�ضتلم )55600( طن ح�ضبما ما جاء يف عقد االتفاق، 

وطلب تطبيق ما ن�ضت عليه الفقرة االأوىل من املادة )الثانية ع�ضر( من العقد املربم 

بني الطرفني مع دفع تعوي�ص مايل عن االأ�ضرار الناجتة عن االإخالل بالعقد وعدم 

الوفاء به مبا ي�ضاوي قيمة العقد. وبجل�ضة االثنني 1431/12/10هـ ذكر وكيل املدعى 
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عليها اأن املدعي هو من اأخل بالعقد حيث اأ�ضعر املدعى عليها بالتوقف عن توريد مادة 

الفلد�ضبار بعد )�ضبعة ع�ضر( �ضهرًا من بداية العقد، وذلك قبل نهاية العقد بـ)ثالثة 

وع�ضرين( �ضهرًا، وما كان يحق له ذلك، وال ي�ضح و�ضف املدعى عليها بعدم االلتزام 

ب�ضحب الكميات املتفق عليها، اإال بعد نهاية العقد، علمًا اأنه يف تاريخ اإنهائه للعقد مل 

تكن املدعى عليها قد خف�ضت طلبيتها من مادة الفلد�ضبار عن الن�ضبة املتفق عليها اإال 

مبقدار )ثمانية اآالف( طن تقريبًا حيث كان املفرت�ص اأن تكون امل�ضحوبات قد بلغت 

)29600( طن، يف حني اأن امل�ضحوبات يف ذلك الوقت كانت قد بلغت )21022( طنًا 

علمًا اأن الكمية املفرت�ص �ضحبها خالل كامل مدة العقد البالغة ثالث �ضنوات واأربعة 

اأ�ضهر هي )91600( طنًا. وذكر اأن موكلته تطلب اإلزام املدعي بتوريد الكميات املتفق 

عليها يف العقد فعقب املدعي باأن ما ذكره وكيل املدعى عليه غري �ضحيح وقد �ضبق 

االإجابة عنه باملذكرات ال�ضابقة. وذكر اأنه يوؤجل طلب التعوي�ص عن االأ�ضرار احلا�ضلة 

ويحتفظ بحقه يف اإقامة دعوى منف�ضلة بهذا اجلانب املتعلق بالتعوي�ضات، ويح�ضر 

طلبه يف هذه الدعوى يف اإلزام املدعى عليها مببلغ قدره )�ضبعة ع�ضر مليونًا ومائتان 

وواحد وت�ضعون األفًا وخم�ضمائة وثمانية وثالثون ريااًل( اأي بكامل قيمة العقد املفرت�ص 

املن�ضو�ص عليه.  وال�ضرط اجلزائي  العقد  له ح�ضب مواد  اإن ذلك حق  تنفيذه حيث 

وطلب  قدما،  اأن  �ضبق  مبا  اكتفائهما  الطرفان  قرر  1431/5/6هـ  الثالثاء  وبجل�ضة 

وواحد  ومائتان  مليونًا  ع�ضر  )�ضبعة  مببلغ  عليها  املدعى  باإلزام  له  احلكم  املدعي 

املفرت�ص  العقد  قيمة  بكامل  اأي  ريااًل(  وثالثون  وثمانية  وخم�ضمائة  األفًا  وت�ضعون 
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تنفيذه، واأن ذلك حق له ح�ضب مواد العقد وال�ضرط اجلزائي املن�ضو�ص عليه يف العقد 

يف املادة )الثانية ع�ضر(، واأنه يوؤجل طلب التعوي�ص عن االأ�ضرار احلا�ضلة، ويحتفظ 

بحقه يف اإقامة دعوى منف�ضلة يف هذا اجلانب كما اأ�ضار لذلك يف اجلل�ضة املا�ضية، 

كما طلب املدعى عليه احلكم برف�ص الدعوى. وبجل�ضة الثالثاء 1431/7/17هـ طلبت 

الدائرة من املدعي جوابه على ما ذكره املدعى عليه وكالة يف اجلل�ضة املا�ضية من اأنه 

مت االتفاق بني طريف الدعوى على اأن يكون بداية توريد مادة الفلد�ضبار اعتبارًا من 

2006/8/15م ولي�ص من التاريخ املبني بالعقد واملحدد فيه اأن بداية التوريد بتاريخ 

2006/12/20م فقرر باأنه مت االتفاق مع املدعى عليها على اأن يكون بداية التوريد يف 

اأكد  1431/7/24هـ  الثالثاء  وبجل�ضة  2005/12/20م.  يف  ولي�ص  2006/8/15م 

ال�ضرط  ت�ضمنه  مبا  له  احلكم  يف  ينح�ضر  الدعوى  هذه  يف  طلبه  اأن  على  املدعي 

اجلزائي املتفق عليه يف العقد الذي يق�ضي باأحقيته يف التعوي�ص عن كامل قيمة مادة 

اأن مطالبته  اأكد  بالتزاماتها املتعاقدة، كما  اإخالل املدعى عليها  الفلد�ضبار يف حال 

بالتعوي�ص باالأ�ضرار التي حلقته نتيجة الإخالل املدعى عليها، بت�ضلم مادة الفلد�ضبار 

ح�ضب املواعيد والكميات املتفق عليها لي�ص مطالبًا به يف هذه الدعوى، واأنه �ضيقيم 

دعوى م�ضتقلة للمطالبة بالتعوي�ص عن هذه االأ�ضرار، كما اأكد املدعى عليه وكالة على 

طلبه رف�ص الدعوى. وحيث اإن املدعي قد ح�ضر دعواه بجل�ضة االثنني 1431/2/10هـ 

وما بعدها على طلب اإلزام املدعى عليها بكامل قيمة عقد التوريد املفرت�ص تنفيذه، 

األفًا وخم�ضمائة وثمانية وثالثني  وهو مبلغ )�ضبعة ع�ضر مليونًا ومائتان وت�ضعة ع�ضر 
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ريااًل( واأن ذلك املبلغ امل�ضار اإليه والذي هو كامل قيمة العقد حق له، مبوجب ال�ضرط 

اجلزائي املبني يف الفقرة االأوىل من املادة )الثانية ع�ضر( من العقد املربم بينه وبني 

املدعى عليه، حيث حددت املادة امل�ضار اإليها قيمة ال�ضرط اجلزائي الذي ي�ضتحقه يف 

حالة حدوث اأي اإخالل بالتزامات الواردة يف العقد، وذلك بالتعوي�ص املايل عن كامل 

كمية الفلد�ضبار املو�ضحة يف العقد حيث ورد فيها ما مفاده اأنه يعترب هذا العقد ملزم 

للطرفني ماليًا وقانونيًا، واأنه يف حال اأخل اأحد الطرفني بذلك فمن حق الطرف االآخر 

املطالبة بالتعوي�ص املايل عن كامل كمية مادة الفلد�ضبار واأن بينته على االإخالل اإقرار 

حيث  الفلد�ضبار  مادة  من  اإليها  املوردة  الكميات  با�ضتالم  باإخاللها  عليها  املدعى 

مادة  من  املوردة  الكمية  اأن  1430/3/19هـ:  بجل�ضة  املقدمة  مذكرتها  يف  ذكرت 

الفلد�ضبار من 2006/8/15م حتى 2007/12/31م هي )21.022.295( طن يف 

حني كان املفرو�ص توريده )29.600( طن اأي بانخفا�ص )8000( طن تقريبًا، كما 

اإخالل املدعى  نتيجة  التي حلقته  االأ�ضرار  بالتعوي�ص عن  احتفظ بحقه يف املطالبة 

اأن هذا  الدعوى بدعوى  املدعى عليها احلكم برف�ص  بينما طلبت  املواد  عليه بطلب 

اأو املطالبة بالتعوي�ص عن  االنخفا�ص الي�ضري ال يعطي املدعي احلق يف ف�ضخ العقد، 

كامل قيمته، حيث اإن العقد مازال �ضاريًا ومل ينته بعد، واأن هذا النق�ص ميكن تعوي�ضه 

يف بقية مراحل العقد.
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وحيث اإن االأ�ضل يف العقود وال�ضروط، هو االإباحة، واجلواز وال�ضحة، اإال ما دل ال�ضرع 

على حترميه واإبطاله، وال�ضرط اجلزائي مل ياأت الدليل بحرمته ن�ضًا، فهو جائز يف 

اجلملة. وحيث اإن ال�ضرط اجلزائي متى تعلق بالتزام معني وجب التقيد به، واإعماله 

يف حالة االإخالل بهذا االلتزام لكن ذلك م�ضروط باأن ال يكون جزاًء فاح�ضًا عرفًا، 

اجلزائي  ال�ضرط  هدف  يكون  واأن  عليها،  املدعى  ب�ضبب  فات  �ضرر  عن  يكون  واأن 

جرب االأ�ضرار احلا�ضلة. وهو ما جاء به يف قرار هيئة كبار العلماء باململكة العربية 

ال�ضعودية رقم )25( بتاريخ 1394/8/21هـ وملا كان ال�ضرط اجلزائي الذي يطالب 

املدعي الق�ضاء له مبوجبه يف هذه الدعوى، ال تتوافر فيه ال�ضروط ال�ضالفة، لكونه غري 

مرتبط مبقدار االأ�ضرار احلا�ضلة، وفاح�ضًا اإذ اإنه يجعل لكل طرف احلق باملطالبة 

يف كامل قيمة العقد ملجرد االإخالل باأي التزام فيه، وهذا ينايف العدل الذي اأمرت 

امل�ضروعة، وال مينع هذا  ال�ضروط غري  ويجعله من  ال�ضمحة،  االإ�ضالمية  ال�ضريعة  به 

املدعي من املطالبة بالتعوي�ص عن االأ�ضرار احلقيقة الناجتة ب�ضبب ما ذكره املدعي 

من اإخالل املدعى عليها بالعقد وقد احتفظ املدعي بحقه يف املطالبة بهذا اجلانب يف 

دعوى م�ضتقلة، مما يجعل من طلبه احلكم له باإعمال ال�ضرط اجلزائي دون فح�ص 

الدعوى م�ضتوجبة  ويجعل من  �ضند �ضحيح  اإىل  ي�ضتند  ال  والتحقق منها،  لالأ�ضرار، 

للرف�ص.
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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 االبتدائية 1839/ 5/ ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 30/ د/ جت/9 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية  اال�ضتئناف 2576/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 426/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/5/15هـ

عقد توريد- اإقرار - الدفع بال�ضداد - ميني.  

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يدفع له قيمة اأعمال الت�ضنيع والتوريد 

والرتكيب طبقًا للعقد  املربم بينهما - اإقرار املدعى عليه ب�ضحة ما يدعيه املدعي من 

قيامه بالت�ضنيع والرتكيب - دفع املدعى عليه الدعوى باأنه َوّفى املبلغ حمل املطالبة 

للمدعي وطلبه ميينه علىاأنه مل يوفه مقابل االأعمال - اأداء املدعي اليمني النافية ملا 

دفع به املدعى عليه - موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي املبلغ مو�ضوع 

الدعوى.

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة االإدارية باملدينة املنورة املدعي 

اإليه  امل�ضار  بالرقم  ق�ضية  قيدت  عليه  املدعى  فيها  يخت�ضم  ادعاء  بالئحة   )...(

اأعاله واأحيلت اإىل هذه الدائرة ومت حتديد جل�ضة يوم االثنني املوافق 1431/12/2هـ 

وح�ضر  اإليه  االإ�ضارة  ال�ضابق  املدعي  ح�ضر  االأطراف  على  وبالنداء  لنظرها  موعدًا 

�ضاألت  اجلل�ضة  هذه  ويف  هويتهما  ال�ضبط  يف  املثبت    )...( عليه  املدعى  حل�ضوره  
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اأبواب  ت�ضنيع  على  عليه  املدعى  مع  تعاقدت  اأين  فقال  دعواه  عن  املدعي  الدائرة 

ودرابزين  واأبواب حديد  مكيفات خ�ضب  وحلوق  الكل�ضرتا  مع  اأملنيوم  و�ضابيك  خ�ضب 

حديد واأقوا�ص خ�ضب وغطاءخزان وقاعدة مكيف اأملنيوم وباب اأملنيوم وحلوق خ�ضب 

العامة يف  املحكمة  اإىل  ب�ضكوانا  تقدما  وقد  لالأبواب  قيمة مف�ضالت  وفرق  �ضبابيك 

تبوك وقد اأ�ضدر القا�ضي قراره بندب هيئة اخلرباء لتقدير العمل وقدروا العمل مببلغ 

)74751( )اأربعة و�ضبعون األفًا و�ضبعمائة وواحد وخم�ضون( ريال وقد قام ب�ضداد مبلغ 

)31000( )واحد وثالثون األف( ريال �ضيكات ومبلغ )6000( )�ضتة اآالف( ريال نقدًا 

)اأربعة اآالف( منها مذكورة يف العقد )واألفي( ريال دفعها فيما بعد لي�ضبح املتبقي 

عليه مبلغ )37751( )�ضبعة وثالثون األفًا و�ضبعمائة وواحد وخم�ضون( رياال وبعر�ص 

ذلك على املدعى عليه اأقر ب�ضحة التعامل واأن املبلغ امل�ضتحق له لي�ص مبلغ )74751( 

)اأربعة و�ضبعون األف و�ضبعمائة وواحد وخم�ضون( ريال، واإمنا مبلغ )65285( )خم�ضة 

و�ضتون األفا ومائتان وخم�ضة و�ضتون( ريااًل ح�ضب متتري املهند�ص وقدم  �ضورة لتمتري 

اأطلعت  الدائرة عليه املدعي فذكر باأنه غري �ضحيح ثم  بناًءعلى طلب املدعى عليه 

�ضاألت الدائرة املدعى عليه عن االأقيام املوجودة يف �ضورة اخلطاب فذكر باأنه تقييمه 

هو ثم �ضاألت الدائرة املدعى عليه عن ما �ضدر من هيئة اخلرباء وال�ضادر يف ال�ضك 

رقم 7/24 بتاريخ 1431/7/8هـ فذكر باأن اللجنة  املكونة من هيئة اخلرباء مل تقم 

بتقدمي العمل ثم �ضاألت املدعى عليه كم املبلغ املتبقي عليك للمدعي فقرر باأنه مل يتبق 

يف ذمته للمدعي �ضيء واأنه قام ب�ضداد املبلغ كاماًل ثم �ضاألته الدائرة عن البينة التي 
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تثبت �ضداده للمبلغ فقرر باأنه يطلب اأجاًل لذلك ثم اأجل النظر يف الق�ضية اإىل جل�ضة 

يوم االثنني املوافق 1432/1/21هـ ويف هذه اجلل�ضة وب�ضوؤال املدعى عليه عما طلبته 

اأنها  اأعاله وذكر  اإىل بياناتها  ال�ضابقة فقدم املذكرة امل�ضار  منه الدائرة يف اجلل�ضة 

النظر عن دعوى  املدعي  اإىل طلب �ضرف  انتهى فيها  متثل رده على دعوى املدعي 

وب�ضوؤاله عن قدمي البينة على �ضداده املبلغ املتبقي يف ذمته فقرر باأنه لي�ص لديه بينة 

�ضوى ما قدم ثم قدم املدعي امل�ضتند امل�ضار اإىل بياناته اأعاله وهو عبارة عن م�ضودة 

موقعة بتوقيع رئي�ص هيئة اخلرباء يف املحكمة  العامة بتبوك م�ضادق عليها من قبل 

ف�ضيلة القا�ضي يف املحكمة العامة بتبوك ال�ضيخ )...( تت�ضمن ح�ضابا لالأعمال التي 

نفذها املدعي حل�ضاب املدعى عليها وب�ضوؤال املدعى عليه اجلواب على هذا امل�ضتند 

املدعى  مذكرة  من  ت�ضلمه  عما  اجلواب  املدعي  الدائرة  �ضاألت  ثم  لذلك  مهلة  طلب 

عليه فطلب مهلة لذلك. ويف جل�ضة هذا اليوم �ضالت الدائرة املدعي عن االأعمال ايل 

نفذها ل�ضالح املدعى عليه ما هي طبيعتها فقرر بقوله اإين �ضريك مع �ضخ�ص يدعى 

ورثته  مع  ال�ضركة  ت�ضفية  مت  وفاته  وبعد  وحدادة  وجنارة  األومنيوم  ور�ضة  يف   )...(

 1/19 رقم  احلكم  ذلك  مبوجب  و�ضدر  الغري  على  للور�ضة  التي  الديون  اأنا  وتقبلت 

بتاريخ 1429/5/16هـ ومن �ضمن املديونيات املبلغ الذي اأطالب به املدعى عليه وهذه 

االأعمال  تنفيذ  وتعاقد معنا على  للغري  املدعى عليه مقاواًل  نفذت كان  التي  االأعمال 

التي ذكرتها يف دعواي يف تلك املباين التي كان يتقاول على تنفيذها، ثم قدم املدعى 

املدعي  م�ضتندات  على  رده  متثل  اأنها  وذكر  اأعاله  بياناتها  اإىل  امل�ضار  املذكرة  عليه 



1018

املقدمة يف اجلل�ضة ال�ضابقة ثم �ضاألته الدائرة عن بينته على �ضداده ملبلغ املطالبة التي 

يطالبه بها املدعي، فقرر بقوله اإين �ضددت للمدعي مبالغ مبوجب �ضيكات بع�ضها قبل 

التي  املبالغ  وجمموع  التاريخ  هذا  بعد  وبع�ضها  1413/4/27هـ  يف  املوؤرخة  الفاتورة 

نقدية  ومبالغ  ريال،  األف(  وثالثون  )واحد  وقدره )31000(  مبلغا  بلغ  ال�ضيكات  يف 

بلغ جمموعها مبلغًا وقدره )37880( )�ضبعة وثالثون األفا وثمامنائة وثمانون( رياال، 

وثمامنائة  األفا  و�ضتون  )ثمانية   )68880( وقدره  مبلغا  دفعته  ما  جمموع  لي�ضبح 

�ضوى  عليه  املدعى  من  اأ�ضتلم  مل  قال:  املدعي  على   ذلك  وبعر�ص  رياال،  وثمانون( 

املبلغ الذي ذكرته يف اجلل�ضة قبل ال�ضابقة وتبقى يل يف ذمته مبلغًا وقدره )37776( 

)�ضبعة وثالثون األفا و�ضبعمائة و�ضتة و�ضبعون( ريااًل واأعدل مطالبتي بهذا املبلغ ثم 

عقب  املدعى عليه باأن املدعي قد �ضمن االأوراق التي قدمها يف اجلل�ضة ال�ضابقة ك�ضف 

ح�ضاب ذكر فيه اأن الوا�ضل له مني مبلغ وقدره )ت�ضعة وثالثون األف( ريال، وبعر�ص 

ذلك على  املدعي قال اإن الذي كتب هذا الك�ضف هو ابني ومل ي�ضلني من املدعى عليه 

�ضوى املبلغ الذي اأو�ضحته ثم قدم املدعي املذكرة امل�ضار اإليها بياناتها وذكر اأنها متثل 

رده على مذكرة املدعى عليه املقدمة يف اجلل�ضة ال�ضابقة وب�ضوؤال املدعى عليه اجلواب 

عليها، قرر اأنه يكتفي مبا قدمه ثم �ضاألت الدائرة املدعى عليه هل لديك زيادة بينة 

على الوفاء باملبلغ الذي تدعي �ضداده خالف ما قدمت، فقرر بقوله: لي�ص لدي بينة 

�ضوى ما قدمت وما ذكرت، فاأفهمته الدائرة اأن له ميني املدعي فهل يطلبها فقرر باأنه 

يطلب ميينه وبعر�ص ذلك على املدعي ا�ضتعد باأداء اليمني املطلوبة منه ثم حلف قائاًل 
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"اأق�ضم باهلل العظيم الذي ال اإله اإال هو اإين مل ا�ضتلم من املدعى عليه اأية مبالغ بطريق 

مبا�ضر اأو غري مبا�ضر عن االأعمال التي نفذتها ل�ضاحله �ضوى املبلغ الذي اأقررت به 

اليمني على املدعى  "وبعر�ص هذه  األف ريال(  وهو مبلغ )37000( )�ضبعة وثالثون 

عليه قرر قبوله بها ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �ضبق واأن قدماه، ولي�ص لديهما ما 

يودان اإ�ضافته وبناء عليه. 

ملا كان املدعي يطلب اإلزام املدعى عليه باأين دفع له مبلغا وقدره )37776( )�ضبعة 

وتوريد  ت�ضنيع  اأعمال  قيمة  وذلك  ريااًل،  و�ضبعون(  و�ضتة  و�ضبعمائة  األف  وثالثون 

اأملنيوم  واأقوا�ص خ�ضب وغطاء خزان وقاعدة مكيف  اأبواب خ�ضب و�ضبابيك  وتركيب 

وباب اأملنيوم وحلوق خ�ضب �ضبابيك وفرق قيمة مف�ضالت لالأبواب، ويذكر املدعي اأنه 

كان �ضريكًا مع �ضخ�ص يدعى)...(  يف ور�ضة اأملنيوم وجنارة وحدادة وبعد وفاته مت 

ت�ضفية  ال�ضراكة مع ورثته وتقبل هو الديون  التي للور�ضة على الغري و�ضدر مبوجب 

الذي  املبلغ  املديونيات  �ضمن  ومن  1429/5/16ه  بتاريخ   1/19 رقم  احلكم  ذلك  

يطالب به املدعى عليه وهذه االأعمال التي نفذت كان املدعى عليه مقاواًل للغري وتعاقد 

على  املنازعة  فاإن هذه  وعليه  للغري،  ينفذها  كان  التي  املباين  تنفيذها يف  على  معه 

الكيفية املو�ضحة داخلة �ضمن االخت�ضا�ص الوالئي للمحكمة التجارية وذلك مبوجب 

قرار جمل�ص الوزراء رقم 241 بتاريخ 1407/10/26هـ باعتبار اأنها من عقود مقاولة 
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الت�ضنيع والتوريد، كما اأن الدائرة خمت�ضة نوعيًا بنظر هذه املنازعة ا�ضتنادًا لقرار 

اأقر  معايل رئي�ص الديوان رقم )3( بتاريخ 1432/1/8هـ، وملا كان املدعى عليه قد 

ب�ضحة ما يدعيه املدعى من قيامه بالت�ضنيع والرتكيب، اإال اأنه يدفع باأنه وفى املبلغ 

الذي يف ذمته للمدعي، وملا كان االأخري ينفي �ضحة ذلك ومل يقدم االأول البينة املثبتة 

لدفعة وطلب ميني املدعي على  اأنه مل يوفه قيمة االأعمال املنفذة، وحلف املدعي اليمني 

النافية ملا دفع به املدعى عليه، وملا كان االإقرار معترب �ضرعًا وهو حجة بذاته على املُقر 

يظهر اأثره يف ثبوت احلق املُقر به عليه وال يحتاج اإىل دليل اآخ يوؤيده يف اإظهار احلق 

وملا كان املدعى عليه قد اأقر بقيام املدعي بالت�ضنيع والتوريد على النحو الذي اأورده 

الذي  املبلغ  اإىل ثبوت  تنتهي  الدائرة  فاإن  اأنه �ضدده قيمته كاملة،  يثبت  املدعي، ومل 

يطالب به املدعي يف ذمة املدعى عليه تاأ�ضي�ضًا على ما �ضبق ومن ثم احلكم به.

لذلك حكمت الدائرة:باإلزام )...( رخ�ضة اإقامة رقم )................( باأن يدفع لـ 

)...( رخ�ضة اإقامة رقم )................( مبلغاً وقدره )37776( )�ضبعة وثالثون 

األف و�ضبعمائة و�ضتة و�ضبعون( ريااًل، ملا هو مو�ضح يف اال�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.



1021

رقم الق�ضية االبتدائية 2/1106/ ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 6/ د/ جت/14 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 1543/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 530/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/12هـ

1( عقد توريد- انعقاد البيع - اإيجاب وقبول - كتابة العقد.

الإخالله  بها  حلق  الذي  ال�ضرر  عن  بالتعوي�ص  عليه  املدعى  اإلزام  املدعية  مطالبة 

بت�ضليم بذور القطن وا�ضطرارها اإىل �ضرائها ب�ضعر اأعلى الرتباطها بالتوريد للغري- 

ال�ضعر  على  التفاو�ص  بعد  والقبول  االإيجاب  بقيام  الطرفني  بني  البيع  انعقاد  ثبوت 

وحتديده- عدم لزوم كتابة العقد اأو توثيقه؛ الأن العربة با�ضتيفاء �ضروطه- اأثر ذلك: 

عدم �ضحة دفع املدعى عليه برف�ص الدعوى لرفعها بغري عقد ملزم للطرفني.

2( تعوي�س- �ضمان املبيع - بيع املبيع قبل قب�ضه - �ضرر.

ثبوت اأن مطالبة املدعية بالتعوي�ص ت�ضتند اإىل فرق ال�ضعر بني ما ا�ضرتته من املدعى 

عليه وقيمة ما ا�ضرتته من ال�ضوق للوفاء بتعاقدها مع الغري على بيع ما قامت ب�ضرائه 

من املدعى عليه واأخل بت�ضليمه- قول الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم )التبع ما لي�ص 

عندك( وقوله )من ابتاع طعمًا فال يبعه حتى ي�ضتوفيه( -ن�ص القاعدة ال�ضرعية على 

اأن "اخلراج بال�ضمان"- عدم ت�ضليم املدعى عليه البائع لل�ضلعة اإىل املدعية يجعلها يف 

�ضمان املدعى عليه - قول الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم ).... وال ربح ما مل ت�ضمن( 

ت�ضليمه  قبل  للمبيع  فالبائع �ضامن  واحدة،  ال�ضمانات على عني  تعدد  به يف  ي�ضتدل 
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قب�ضه  قبل  املبيع  بيع  لهم-  باعه  من  مواجهة  للمبيع يف  �ضامن  وامل�ضرتي  للم�ضرتي 

�ضحة  �ضروط  ومن  ي�ضلمه،  ال  وقد  ي�ضلمه  قد  البائع  اأن  جهة  من  الغرر  من  نوع  فيه 

البيع القدرة على ت�ضليم املبيع، وهو ممتنع يف بيع املبيع قبل قب�ضه وهو مف�ص للنزاع 

اإنكار املدعى  وخمالف للم�ضالح التي جاءت بها ال�ضريعة بقطع النزاع بني النا�ص- 

موؤدى  العقود-  لكتابة  كانت متهيدًا  والكميات  االأ�ضعار  على  موافقته  واأن  للبيع  عليه 

ذلك- رف�ص الدعوى.

وكيل  تقدم  باأنه  فيها  احلكم  الإ�ضدار  الالزم  وبالقدر  املاثلة  الق�ضية  وقائع  تتلخ�ص 

حيث  عليها  املدعى  مواجهة  يف  ادعاء  بالئحة  بجدة  االإدارية  املحكمة  اإىل  املدعية 

اأن املدير العام للمدعى عليها قام بزيارة موكلته لطلب التعامل التجاري، كما  ذكر 

اأر�ضل خطابًا ملوكلته بعد ذلك يبدي فيه اال�ضتعداد لتوريد بذور القطن واأي منتجات 

علفية اأخرى ملوكلته، على اإثر ذلك قامت موكلته بطلب املدعى عليها توريد )3000( 

اأن  على  للطن  ريال  )ثمامنائة(  ب�ضعر )800(  القطن  بذرة  من  اآالف( طن  )ثالثة 

باعتماد  عليها  املدعى  وافقت  وقد  الدمام  مبدينة  موكلته  م�ضنع  لدى  الت�ضليم  يتم 

توريد الكمية املذكورة بخطابها املوؤرخ يف 2006/3/20م، ثم طلبت موكلته من املدعى 

عليها توريد كميات اإ�ضافية من بذرة القطن قدرها )2000( )األفا( طن ت�ضلم اإىل 

م�ضنع موكلته مبدينة اخلرج فوافقت املدعى عليها على ذلك اأي�ضًا بخطابها املوؤرخ 
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يف 2006/8/28م، وبناًء على االتفاقيات املربمة بني موكلته واملدعى عليها وتاأكيدًا 

عن  التنازل  مفاده  خطابًا  ملوكلته  اأر�ضلت  موكلته  مع  املربمة  باالتفاقيات  اللتزامها 

ال�ضعودي  البنك  ل�ضالح  املذكورة  االتفاقيات  عن  والناجمة  امل�ضتحقة  املالية  املبالغ 

اإىل  امل�ضتحقات  تلك  وحتويل  ذلك  على  املوافقة  موكلته  من  وطلبت  الربيطاين 

موكلته  اإن  ثم  ذلك،  على  موكلته  فوافقت  لالتفاقيات،  وفقًا  ا�ضتحقاقها  عند  البنك 

للت�ضليم  ا�ضتعدادها  من  للتاأكد  الت�ضليم  مواعيد  قبيل  عليها  املدعى  مع  توا�ضلت 

الب�ضاعة حتى  ت�ضليم  اأخذت متاطل يف  ثم  بذلك،  ا�ضتعدادها  عليها  املدعى  فاأبدت 

املدعى  الإخالل  ونتيجة  الب�ضاعة،  ت�ضليم  على  حثها  يف  موكلته  حماوالت  كل  ف�ضلت 

عليها باالتفاقيات ت�ضررت موكلته على نحو بالغ ب�ضب عجزها عن الوفاء بالتزامها 

مع ال�ضركات االأخرى التي تعاقدت معها، مما ا�ضطرت معه موكلته اإىل �ضراء بذرة 

القطن باأ�ضعار عالية ب�ضعر )1150( )األف ومائة وخم�ضون( ريااًل للطن الواحد، االأمر 

الذي كبد موكلته مبالغ طائلة نتجت عن فرق ال�ضعر، وانتهى اإىل طلب احلكم باإلزام 

املدعى عليها بتعوي�ص موكلته مببلغ )1.250.000( )مليون ومائتان وخم�ضون األف( 

للمحاماة.  اأتعاب  ريال  األف(  وخم�ضون  )مائة   )150.000( مببلغ  واإلزامها  ريال، 

وبقيد الدعوى يف �ضجالت الديوان ق�ضية بالرقم املو�ضح مب�ضتهل احلكم اأحيلت اإىل 

هذه الدائرة فبا�ضرت نظرها وفقًا ملا هو مبني مبحا�ضر �ضبط الق�ضية. فبجل�ضة يوم 

ال�ضبت املوافق 1428/8/19هـ ذكر وكيل املدعية باأنه يعدل دعواه لتكون يف مواجهة 

املدعى عليه احلا�ضر �ضاحب موؤ�ض�ضة )...(للت�ضويق، وب�ضوؤاله عن دعوى موكلته ذكر 
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باأنها وفقًا ملا ورد بالئحة الدعوى، وب�ضوؤال املدعى عليه اجلواب قدم مذكرة بجوابه 

لبدء عالقة جتارية معها ومت  للمدعية  اإر�ضال خطاب  اأنه مت  فيها  الدعوى ذكر  عن 

اأخرى،  اأي منتجات علفية  اأو  اإبداء اال�ضتعداد من موؤ�ض�ضته على توريد بذور القطن 

وقد ردت املدعية على خطابنا ملعرفة �ضعر كمية )ثالثة اآالف( طن من بذور القطن 

اإىل  ال�ضعر  بخف�ص  منها خطاب  فوردنا  باالأ�ضعار  ببيان  اإفادتها  ومت  الدمام،  وا�ضل 

)800( ريال ومت اعتماده من قبله بخطاب موؤ�ض�ضته املوؤرخ بتاريخ 2006/3/20م، ثم 

اأر�ضلت املدعية خطاب اآخر تفيد فيه برغبتها يف �ضراء كمية اإ�ضافية من بذور القطن 

بكمية )2000( األفي طن وطلبت تزويدها بال�ضعر وا�ضل اخلرج فردت موؤ�ض�ضته على 

 )950( الطن  �ضعر  باأن  فيه  تفيد  الذي  2006/5/28م  يف  املوؤرخ  بخطابها  املدعية 

كالطلب  ريال   )800( اإىل  ال�ضعر  تخفي�ص  بطلب  خطاب  املدعية  فاأر�ضلت  ريال، 

للمدعية  موؤ�ض�ضته  اأر�ضلت  ثم  القطن،  بذور  �ضعر  لزيادة  ذلك  رف�ص  اأنه  اإال  ال�ضابق 

ثالثة خطابات اأحدها يت�ضمن طلب اإر�ضال اأ�ضل التعميد لكمية )ثالثة اآالف( طن من 

بذور القطن، والثاين مطالبة املدعية بعدد ال�ضحنات لهذا العام بتواريخ ال�ضحن حتى 

يتم تقدمي عر�ص اأ�ضعار متكامل، والثالث موافقة موؤ�ض�ضته على توريد )األفي( طن من 

بذور القطن ب�ضعر )800( ريال مع تقدمي دفعة )20%( اأما فتح اعتماد م�ضتندي فال 

مانع منه ح�ضب �ضروط ال�ضركة، ثم ورد اإليه فاك�ص من املدعية مرفق به التعميدين 

لتوريد )3 اآالف( طن و)األفي( طن من بذور القطن، ثم اإنه مت االجتماع بني الطرفني 

ومت تعديل �ضعر ال�ضراء اإىل )900( ريال بداًل من )800( ريال للطن ووعدتنا املدعية 
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للتنازل  خطابًا  لهم  اأر�ضلنا  ثم  منهم،  �ضيء  يرده  مل  اأنه  اإال  كتابة  ال�ضعر  باإر�ضال 

مبوجبه عن م�ضتحقاتنا ل�ضالح البنك الربيطاين وال�ضيغة املطلوبة من قبل البنك 

اإال اأنهم مل يلتزموا بها، وحاول جاهدًا اإمتام ال�ضفقة مع املدعية ولكن دون جدوى، 

وانتهى  التعامل،  يكون هناك جدية يف  التوريد حتى  بتحرير عقود  املدعية  تقم  ومل 

املدعية  واإلزام  للطرفني  ملزم  عقد  بغري  لرفعها  الدعوى  برف�ص  احلكم  طلب  اإىل 

بتعوي�ضها عما حلق بها من اأ�ضرار، وبا�ضتالم وكيل املدعية ن�ضخة من جواب املدعى 

عليه عن الدعوى طلب اأجاًل للرد. وبجل�ضة يوم االأحد املوافق 1428/11/22هـ قدم 

وكيل املدعية مذكرة جوابية، اأكد فيها على اأخذ املدعى عليه باعرتافه يف مذكرته 

العقد  اأن  يعني  الذي  االأمر  واالأ�ضعار  الكميات  التعامل واالتفاق على  بن�ضوء  املقدمة 

عليه  املدعى  ذكره  ما  باأن  واأ�ضاف  ونافذًا،  ملزمًا  واأ�ضبح  انعقد  قد  الطرفني  بني 

من طلبه ت�ضليم )30%( من املبلغ مقدمًا �ضحيح اإال اأن موكلته مل توافق عليه، وقد 

ل�ضالح  الطرفني  بني  االتفاق  عن  الناجمة  م�ضتحقاته  عن  التنازل  ذلك  بعد  طلب 

ا�ضتمر  عليه  املدعى  اأن  اإال  موكلته على ذلك،  ووافقت  الربيطاين،  ال�ضعودي  البنك 

املدعى عليه  باإلزام  اإىل طلب احلكم  وانتهى  املطلوبة،  الكميات  بتوريد  املماطلة  يف 

مبا ورد من طلبات يف الئحة دعوى موكلته، وبا�ضتالم املدعى عليه ن�ضخة من مذكرة 

وكيل املدعية طلب اأجاًل للرد. وبجل�ضة يوم االأحد املوافق 1429/3/15هـ قدم املدعى 

عليه مذكرة جوابية جاء فيها اأن املدعية مل تكن جادة يف طلبها للكميات من بذور 

القطن؛ الأنها مل تقم بعمل عقود التوريد، وموافقته على الكميات واالأ�ضعار مل يكن 
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املدعية  اأن  كما  بعمله،  املدعية  تقم  مل  ما  وهذا  وتوقيعه  العقد  لكتابة  متهيدًا  �ضوى 

الربيطاين،  ال�ضعودي  البنك  ل�ضالح  عملها  على  وافقت  التي  التنازل  ب�ضيغة  اأخلت 

عن  يحجم  جعله  مما  طلبها  يف  املدعية  جدية  عدم  يو�ضح  كله  ذلك  باأن  واأ�ضاف 

عن  ال�ضابق  بجوابه  الواردة  بطلباته  التم�ضك  على  وانتهى  املطلوبة،  الكميات  توريد 

الدعوى، وباطالع وكيل املدعية على املذكرة املقدمة من املدعى عليها ذكر باأنها ال 

جديد فيها ي�ضتوجب الرد ويكتفي مبا قدم، وطلب احلكم يف مو�ضوع الدعوى. وبجل�ضة 

يوم ال�ضبت املوافق 1429/7/16هـ وب�ضوؤال وكيل املدعية هل دفعت موكلته جزء من 

عليه  املدعى  الأن  املبلغ؛  �ضيئًا من  تدفع  اأن موكلته مل  امل�ضتوردة ذكر  الب�ضاعة  قيمة 

ال�ضعودي الربيطاين، وب�ضوؤاله  البنك  طلب من موكلته تنازلها عما يخ�ضها ل�ضالح 

عن وجود عقد مكتوب يف مواجهة املدعى عليه ذكر باأنه ال يوجد عقد �ضريح اإال اأنه 

اعرتاف  اإىل جانب  ال�ضركات  من  كثري  لدى  به  املعمول  وهو  اعتماد  يوجد خطابات 

املدعى عليه بالعالقة التجارية. وبجل�ضة الثالثاء 1431/1/12هـ ذكر وكيل املدعية 

ا�ضرتته موكلته  الفرق بني ما  به موكلته هو عبارة عن قيمة  الذي تطالب  املبيع  باأن 

من ال�ضوق والثمن املتفق عليه مع املدعى عليه وهو ال�ضرر الذي حلق مبوكلته حيث 

ال�ضوق مببلغ )1150( )األف ومائة وخم�ضون ريااًل(  البذور من  اإىل �ضراء  ا�ضطرت 

بعد اأن امتنعت املدعى عليها عن توريد البذور بالكميات املتفق عليها، وهو االأمر الذي 

جعل موكلته متتنع عن حتويل املبلغ وهو ثمن )خم�ضة اآالف( طن من بذور القطن اإىل 

البنك ال�ضعودي الربيطاين. وبجل�ضة يوم االأربعاء املوافق 1431/11/12هـ قدم وكيل 
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املدعية �ضور ل�ضبع م�ضتندات مع ترجمتها ذكر باأنها اإثبات فواتري ال�ضراء واالتفاقية 

بني موكلته وال�ضركة املوردة. وبجل�ضة اليوم حثت الدائرة الطرفني على ال�ضلح فطلبا 

ال�ضري يف الدعوى ق�ضاًء واحلكم يف مو�ضوع الدعوى.

وملا كان وكيل املدعية يهدف من دعواه اإىل اإلزام املدعى عليه بالتعوي�ص عن ال�ضرر 

االتفاق  حمل  القطن  بذور  بت�ضليم  عليه  املدعى  الإخالف  نتيجة  مبوكلته  حلق  الذي 

اإليها، وملا كان البيع قد انعقد بقيام االإيجاب والقبول من الطرفني، يوؤيده التفاو�ص 

على ال�ضعر والقبول به والكميات املطلوبة، ويع�ضده اأي�ضًا مناق�ضة مكان الت�ضليم من 

جهة جتاوز النقا�ص يف البيع ملا يليه من اإجراءات الت�ضليم، وال يقدح يف قيام البيع عدم 

توثيقه بعقد موقع من اأطرافه اإذ اإن العربة با�ضتيفاء �ضروطه، وملا كان وكيل املدعية 

قد ذكر اأن ال�ضرر الذي يطالب به هو املبلغ الفارق بني قيمة ما ا�ضرتته موكلته من 

املدعى عليه )800( ريال للطن وقيمة ما ا�ضرتته من ال�ضوق )1150 ريال للطن(- اأي 

مع  بالتعاقد  قامت  قد  املدعية  والأن  القطن-؛  بذور  لكل طن من  ريال  مبلغ )350( 

اأخرى  اإىل ال�ضراء مرة  الغري على بيع ما قامت ب�ضرائه من املدعى عليه وا�ضطرت 

للوفاء للم�ضرتين منها، فهذا الت�ضرف من املدعية يف بيع بذور القطن  اأعلى  ب�ضعر 

قبل قب�ضها من املدعى عليه هو بعينه ما اأ�ضماه الفقهاء ببيع املبيع قبل قب�ضه، وهو 

ولقوله �ضلى  لي�ص عندك(  تبع ما  و�ضلم: )ال  النبي �ضلى اهلل عليه  لقول  منهي عنه 
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فال  ابتاع طعامًا  عنهما-: )من  اهلل  عبا�ص -ر�ضي  ابن  و�ضلم من حديث  عليه  اهلل 

يبعه حتىي�ضتوفيه( قال ابن عبا�ص راوي احلديث: )ال اأح�ضب كل �ضيء اإال مثله( اأي 

مثل الطعام يف النهي عن بيعه قبل قب�ضه، وحلديث زيد بن ثابت اأن ر�ضول اهلل �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم نهى اأن تباع ال�ضلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار اإىل رحالهم؛ والأن 

القاعدة ال�ضرعية املرعية ن�ضت على اأن اخلراج بال�ضمان وما دامت ال�ضلعة يف حيازة 

املدعى عليه البائع ومل ي�ضلمها للمدعية ومل يخلي بينها وبني ال�ضلعة فاإنها يف �ضمانه 

و�ضاهده حديث عبداهلل بن عمرو بن العا�ص اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: )ال 

يحل �ضلف وبيع، وال �ضرطان يف بيع، وال ربح ما مل ت�ضمن، وال بيع ما لي�ص عندك( 

وحمل اال�ضتدالل يف قوله وال ربح ما مل ت�ضمن؛ والأنه �ضبب يف تعدد ال�ضمانات على 

عني واحدة فالبائع �ضامن للمبيع قبل ت�ضليمه للم�ضرتي وامل�ضرتي �ضامن للمبيع يف 

مواجهة من باعه لهم؛ والأن بيع املبيع قبل قب�ضه فيه نوع غرر من جهة اأن البائع قد 

ي�ضلمه وقد ال ي�ضلمه ال�ضيما اإذا راأى اأن امل�ضرتي قد ربح فيه فيختار اأن يكون الربح 

له كما ذكره �ضيخ االإ�ضالم بن تيمية؛ والأن من �ضروط البيع القدرة على ت�ضليم املبيع 

وهو ممتنع يف بيع املبيع قبل قب�ضه للعلة ال�ضابقة التي ذكرها ابن تيمية -رحمه اهلل-؛ 

والأن بيع املبيع قبل قب�ضه مف�ضي اإىل النزاع ومعلوم اأن من امل�ضالح التي جاءت بها 

ال�ضريعة قطع مادة النزاع واخل�ضومة بني النا�ص، وبناًء عليه يبطل حق املدعية يف 

املطالبة بفارق ال�ضعرين والذي اأ�ض�ضت دعواه عليه؛ الأن ما بني على باطل فهو باطل، 

ويف ظل ما �ضبق ويف ظل اإنكار املدعى عليه للمبيع جملة وتف�ضياًل واأن موافقته على 
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االأ�ضعار والكميات جمرد متهيد لكتابة وتوقيع العقود، فاإن الدائرة تنتهي اإىل احلكم 

الوارد مبنطوقه وبه تق�ضي.

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 االبتدائية 3/2601/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 103/د/ جت/11لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 4512/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 740/اإ�س/7 لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/8/5هـ

عقد توريد - م�ضادقة على الر�ضيد- اإقرار.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها ب�ضداد قيمة توريد كمية االإ�ضفلت - تقدمي 

املدعية طلب �ضراء من املدعى عليها لكمية من االإ�ضفلت واأ�ضل م�ضادقة املدعى عليها 

ملا يزيد عن مبلغ املطالبة -اإقرار املدعى عليها ب�ضحة التعامل مع املدعية ودفعها باأن 

االإ�ضفلت غري مطابق ملوا�ضفات اجلهة مالكة امل�ضروع ووفقًا خلطاب قدمته للدائرة 

تاريخ الحق خلطاب  الر�ضيد يف  على  عليها  املدعى  اأن م�ضادقة  ثبوت  من اجلهة- 

الهيئة مالكة امل�ضروع- عدم اإثبات اخلطاب املذكور اأن االإ�ضفلت املذكور فيه مورد من 

املدعية- موؤدى ذلك- اإلزام املدعى عليها باملبلغ مو�ضوع الدعوى.

ادعاء  بالئحة  باأعاله،  اإليه  امل�ضار  املدعية  وكيل  بتقدم  الدعوى  هذه  وقائع  تاأ�ض�ضت 

)مائة  قدره  مببلغ  عليها  املدعى  اإلزام  فيها  يطلب  بالدمام،  االإدارية  املحكمة  اإىل 

وخم�ضة وثالثون األفًا و�ضتمائة و�ضتة و�ضتون( )135.666( ريااًل، مقابل توريد موكلته 

خر�ضانة جاهزة للمدعى عليها، ومل تقم املدعى عليها ب�ضداده، واأرفق ما راآه ي�ضند 
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دعواه، وحال ورود الق�ضية للدائرة حددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 21/�ضفر/ 

عن  املدعية  وكيل  وب�ضوؤال  باأعاله،  اإليهما  امل�ضار  الدعوى  طرفا  ح�ضرها  1432هـ، 

دعوى موكلته قال: لقد قامت موكلتي بتوريد كميات من )االإ�ضفلت( ل�ضالح املدعى 

عليها، وا�ضتحق عليها مبوجب هذا التعامل مبلغًا وقدره )مائة وخم�ضة وثالثون األفًا 

قبل  من  عليها  املوقع  امل�ضادقة  مبوجب  ريااًل؛   )135.666( و�ضتون  و�ضتة  و�ضتمائة 

و�ضتة  )ثالثمائة  وقدره  املطالبة  مبلغ  عن  يزيد  مبا  بختمها  واملمهور  عليها،  املدعى 

وثالثون األفًا ومائة وت�ضعة وت�ضعون( )336.199( ريااًل، اأطلب احلكم باإلزام املدعى 

عليها بدفع مبلغ املطالبة، هذه دعواي، وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها قدم 

مذكرة واحدة مرفق بها العقد التاأ�ضي�ضي ملوكلته �ضمنها اأنه قد توهم لديه اأن مطالبة 

)اأ�ضفلت(،  بقيمة  مطالبة  كانت  �ضبطه  مت  ما  اأن  حني  يف  خر�ضانة،  بقيمة  املدعية 

املوافق  اليوم  املدعية، ويف جل�ضة هذا  لتقدمي رد مالق لدعوى  اأطلب مهلة  وبالتايل 

17/ربيع االآخر/ 1432هـ، ح�ضر طرفا الدعوى، وب�ضوؤال وكيل املدعى عليها عما وعد 

املرفقات  بع�ص  وبها  �ضفحتني  من  مكونة  مذكرة  قدم  املا�ضية  اجلل�ضة  يف  بتقدميه 

تت�ضمن �ضحة التعامل مع املدعية، مع اإنكار �ضحة املبلغ املطالب به، حيث اإن تعاقدهما 

كان على توريد كمية من )االإ�ضفلت( ليكون مطابقًا ملوا�ضفات االعتماد لدى �ضاحبة 

م�ضروعًا  بتنفيذ  تقوم  عليها  املدعى  اإن  -حيث  باجلبيل(؛  امللكية  )الهيئة  امل�ضروع 

املواد  بكون  للتنفيذ،  جاهزًا  )االإ�ضفلت(  بتوريد  املدعية  قامت  وقد  امللكية-،  للهيئة 

واخللط املطلوب يف مادة )االإ�ضفلت( كانت من عمل املدعية، وخالل توريد املدعية 
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الكمية املطلوبة، قدمت املدعى عليها فاتورة بالكمية وقيمة التوريد، فقامت بتوقيعها 

وختمت على ذلك، قبل ا�ضتخدام )االإ�ضفلت( املورد طرف املدعية؛ واإذ تتفاجاأ موكلته 

الحقًا باأن )االإ�ضفلت( املورد من املدعية غري مطابق ملوا�ضفات االعتماد لدى اجلهة 

�ضاحبة امل�ضروع، وبالتايل مت رف�ضه بناًء على الدرا�ضات املتخ�ض�ضة من قبل الهيئة 

امللكية باجلبيل، وعليه فاإن ما قامت به املدعية من توريد )لالإ�ضفلت( فهو غري مطابق 

املدعية،  دعوى  رد  موكلته  طلب  اإىل  املذكرة  هذه  يف  وانتهى  املعتمدة،  للموا�ضفات 

�ضلمت �ضورة من هذه املذكرة لوكيل املدعية، وب�ضوؤاله لالإجابة عنها اأجاب قائاًل: اإن 

مطالبة موكلتي هي مببلغ قدره )مائة واأربعة وت�ضعون األف وخم�ضمائة و�ضبعة وثمانون 

بالئحة  املذكور  املبلغ  على  زائد  وهو   ،)194.587.99( هللة  وت�ضعون  وت�ضعة  ريااًل 

الدعوى؛ الأن موكلتي وردت للمدعى عليها كمية من )االإ�ضفلت( مل تكن باملوا�ضفات 

املطلوبة، وهذه الكمية تبلغ قيمتها )ثمانية وخم�ضون األفًا وت�ضعمائة وواحد وع�ضرون 

)58.921( ريااًل؛ مت خ�ضمها من مبلغ املطالبة، فاأ�ضبحت مطالبة موكلتي يف هذه 

الدعوى )مائة وخم�ضة وثالثون األف و�ضتمائة و�ضتة و�ضتون )135.666( ريااًل، وهي 

قيمة )االإ�ضفلت( املطابق للموا�ضفات، واأحال اإىل امل�ضادقة املوقعة من قبل املدعى 

عليها، وهي تزيد على مبلغ املطالبة، ومل تعرت�ص عليها املدعى عليها، وبعر�ص ذلك 

واكتفى  اجلل�ضة،  هذه  يف  مذكرة  من  قدمه  ما  اإىل  اأحال  عليها  املدعى  وكيل  على 

الطرفان مبا اأفادا به، بناًء عليه رفعت اجلل�ضة للمداولة واإ�ضدار احلكم.
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وبعد �ضماع الدعوى واالإجابة، واالطالع على اأوراق الق�ضية وم�ضتنداتها، تبني للدائرة 

وخم�ضة  )مائة  قدره  مببلغ  عليها  املدعى  اإلزام  اإىل  دعواها  من  تهدف  املدعية  اأن 

وثالثون األفًا و�ضتمائة و�ضتة و�ضتون )135.666( ريااًل، مقابل توريد موكلته خر�ضانة 

جاهزة للمدعى عليها، ومل تقم املدعى عليها ب�ضدادها، ومبا اأن اأ�ضا�ص هذه املطالبة 

يف  عليها  املن�ضو�ص  التجارية  االأعمال  من  ُيعد  فاإنه  طرفني؛  بني  جتاري  تعامل  هو 

التجارية بديوان  الدوائر  التي تخت�ص  التجارية؛  املادة )الثانية( من نظام املحكمة 

املظامل بنظر املنازعات النا�ضئة عنها والف�ضل فيها ح�ضب املادة )443( من نظام 

املحكمة التجارية، وقراري جمل�ص الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ، ورقم 

والف�ضل  الدعوى  بنظر  الدائرة  تخت�ص هذه  كما  بتاريخ 1423/11/17هـ،   )261(

الدوائر  الخت�ضا�ص  املنظمة  الديوان  رئي�ص  معايل  وتعاميم  قرارات  على  بناًء  فيها 

تطلب  املدعية  اإن  حيث  الدعوى  مو�ضوع  يخ�ص  ما  اأما  واملكاين؛  النوعي  التجارية 

احلكم باإلزام املدعى عليها باملبلغ امل�ضار اإليه باأعاله، نظري توريد موكلته كمية من 

)االإ�ضفلت( للمدعى عليها؛ وحيث اإنه ملا كان تنفيذ العقد هو املرحلة التالية النعقاده 

على وجه �ضحيح، بل هو الغاية التي توخاها طرفا العقد من التعاقد، باعتبار اأن كال 

منهما يلتزم ببنود العقد التزامًا قائمًا على حرية االإرادة؛ وذلك الأن العقد ال�ضحيح، 

توؤدي  قانونية  يرتب مفاعيل  املتعاقدين،  الفريقني  بني  القانون  بقوة  يتمتع  الذي  هو 
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باإيفاء  املتعاقدين  قيام كل من  العقد  بتنفيذ  ويق�ضد  بتنفيذه،  اإلزام كل منهما  اإىل 

املوجبات النا�ضئة عن هذا العقد، وملا كانت املوجبات هي االأداء النا�ضئة عن العقد، 

اإن  املال؛ وحيث  مبلغ من  وهو  �ضيء معني،  باأداء  ملزمًا  فيها )امل�ضرتي(  يكون  التي 

املدعية ملا قامت بتنفيذ العقد وفق العقد املربم بينها واملدعى عليها؛ وحيث اإنه ملا كان 

وكيل املدعية قدم امل�ضتندات املثبتة ملبلغ املطالبة؛ التي متثل �ضورة �ضوئية مرتجمة من 

طلب �ضراء املدعى عليها لكمية )االإ�ضفلت(؛ كما قدم اأ�ضل م�ضادقة املدعى عليها ملا 

يزيد عن مبلغ املطالبة ممهورًا ذلك بتوقيعها وختمها؛ ومل تعرت�ص املدعى عليها على 

م�ضادقتها ملبلغ املطالبة، باالإ�ضافة اإىل اأن وكيل املدعى عليها اأقر ب�ضحة التعامل مع 

املدعية.وال ينال من ذلك ما دفع به وكيل املدعى عليها من كون كمية )االإ�ضفلت( التي 

وردت ملوكلته لي�ضت ح�ضب املوا�ضفات املعتمدة لدى اجلهة �ضاحبة امل�ضروع؛ اإذ اإن هذا 

الدفع يكون قبل م�ضادقة موكلته على مبلغ املطالبة؛ وبالتايل فم�ضادقة املدعى عليها 

دليل على �ضحة املبلغ املطالب به؛ بيد اأن املدعى عليها مل تقدم ما يثبت دفعها من 

كون كمية )االإ�ضفلت( لي�ضت ح�ضب املوا�ضفات واملقايي�ص املعتدة لدى اجلهة �ضاحبة 

من  �ضادر  خطاب  �ضورة  من  عليها  املدعى  قدمته  مما  ذلك  من  ينال  وال  امل�ضروع. 

الهيئة امللكية، اإذ اإن اخلطاب ال يثبت كون االإ�ضفلت املذكور يف اخلطاب مورد من قبل 

املدعية، وبالتايل ملا مل تقدم املدعى عليها بينة على دعواها، فاإن الدائرة تذهب اإىل 

اإلزام املدعى عليها مببلغ املطالبة، واأن املتعني عليها �ضداده.

باأن  واملقاوالت،  )...(للتجارة  �ضركة  عليها/  املدعى  باإلزام  الدائرة:  لذلك حكمت 
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وخم�ضة  )مائة  قدره  مبلغ  اجلاهزة  للخر�ضانة   )...( ال�ضركة  للمدعية/  تدفع 

وثالثون األفاً و�ضتمائة و�ضتة و�ضتون )135.666( ريااًل؛ 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 االبتدائية 883/ 3/ ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 223/ د/ جت/17 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 1749/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 741/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/8/5هـ

 - العقد  مدة  تعديل   - الكميات  تعديل   - العقد  ف�ضخ  عن  تعوي�س  توريد-  عقد 

التاأخر يف تنفيذ العقد - اإنهاء العقد. 

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليها بالتعوي�ص عن املواد املتعلقة بامل�ضروع حمل 

العقد واملركونة يف م�ضتودعاته بعد ف�ضخ العقد - النزاع بني الطرفني حول حتديد بدء 

تنفيذ العمل وال�ضري فيه- الن�ص يف العقد املربم بني طريف النزاع على اأن املدعي يبداأ 

للجدول  وفقًا  فيه  وامل�ضي  العمل  له من �ضاحب  تلقي اخلدمات  تنفيذه من حني  يف 

الزمني  للجدول  وفقًا  العمل  مببا�ضرته  املدعي  اإقرار  عليه-  واملتفق  املحدد  الزمني 

املعدل املبني فيه تعديل مدة التنفيذ والكميات- اأثره: عدم �ضحة دفعه بعدم توقيعه 

على اجلدول املعدل واأن ا�ضتالمه ال يعد قبواًل منه بالتعديل؛ الأن مبا�ضرة املدعي للعمل 

العقدي يكمن يف  االلتزام  تعديل مدته وكمياته؛ والأن  بعد  له  اأظهر دليل على قبوله 

العمل وفق مدته  اإجناز  العقد وف�ضله يف  تنفيذ  تاأخر املدعي يف  تنفيذه عينًا- ثبوت 

املو�ضحة يف اجلدول املعدل- عدم �ضحة دفع املدعي باأن املدعى عليها هي من ت�ضببت 

يف التاأخري لرتاخيها يف ت�ضليمه الفلل؛ الأن العقد نظم حالة تراخي الطرفني يف تنفيذ 

املتاأخر  الطرف  اإمهاله  بعد  العقد  اإنهاء  اأو  غرامة  بفر�ص  املحدد  الزمني  اجلدول 
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�ضبعة اأيام- عدم تقدمي املدعي اإجابة معتربة عن تاأخره يف تنفيذ االأعمال والعيوب 

-اأثر  يحتويه  وعلمه مبا  اإرادته  عن  يك�ضف  العقد  على  توقيعه  اأن  رغم  �ضابتها  التي 

ال�ضرعي  اجلواز  الأن  لبنوده؛  وفقًا  العقد  باإنهاء  عليها  املدعى  ت�ضرف  �ضحة  ذلك: 

اأو  اأحدهما  ُعدم  فاإن  التجاوز  وعدم  االإذن  ال�ضمان  لعدم  ي�ضرتط  ال�ضمان-  ينايف 

كالهما يجب ال�ضمان- املرتتب على املاأذون غري م�ضمون اإال بالتعدي اأو التفريط- 

عدم  خطئها-  وانتفاء  املدعي  مع  التعاقد  اإنهاء  يف  عليها  املدعى  تعدي  عدم  ثبوت 

تقدمي املدعي ما يثبت اأن املواد املركونة يف امل�ضتودعات تخ�ص امل�ضروع حمل الدعوى 

ف�ضاًل عن اإمكانية اأن ي�ضتفيد منها يف م�ضروعات اأخرى- موؤدى ذلك- رف�ص طلب 

التعوي�ص ورف�ص الدعوى.

تتح�ضل وقائع هذه الدعوى ح�ضبما تف�ضح االأوراق وبالقدر الالزم الإ�ضدار هذا احلكم 

فيها  يخت�ضم  ادعاء  بالئحة  اأ�ضالة/)...(  املدعي  املحكمة  هذه  اإىل  تقدم  اأنه  يف 

املدعى عليها، قيدت ق�ضية بالرقم امل�ضار اإليه بعاليه، وعقدت الدائرة عدة جل�ضات 

امل�ضار  املدعي  املوافق 1430/6/28هـ ح�ضر  االأحد  ففي جل�ضة  مو�ضوعها،  للبت يف 

)م/21(  رقم  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  ال�ضرعية  مرافعات  نظام  من   )55( املادة 

وتاريخ 1421/5/20هـ .
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اإليه اآنفًا وح�ضر وكيل املدعى عليها/)...(، وادعى االأول حال كونه �ضاحب م�ضنع/ 

اأملونيوم  اأعمال  تنفيذ  االتفاق مع املدعى عليها على  بقوله: لقد مت  )...( لالأملونيوم 

املرحلة  العمر  بيت  امل�ضمى  بامل�ضروع  فيال  وثمانني(  وواحد  لـ)مائة  وتنفيذًا  توريدًا 

و�ضبعة  األفًا  واأربعون  ومائة  ماليني  )ثالثة  وقدره  اإجمايل  مببلغ  واخلام�ضة  الرابعة 

و�ضبعون ريااًل وثالثة وثمانون هللة( )3.140.77.83( وقد اأكملنا يف هذا امل�ضروع 

ح�ضب   )103( فلل  وثالث  ملائة  وذلك   )%65( املائة(  يف  و�ضتون  )خم�ضة  ن�ضبته  ما 

التف�ضيل الوارد يف الئحة الدعوى، ثم اإنه بعد هذا االإجناز قامت املدعى عليها بطردنا 

من امل�ضروع وف�ضخ العقد من طرف واحد وذلك بتاريخ 2009/3/26م وقامت باإحالل 

البنكي  ال�ضمان  على  باال�ضتيالء  قامت  كما  حق،  وجه  دون  من  مكاننا  اآخر  مقاول 

املدفوع من قبلنا بدعوى عدم االإجناز منا وتاأخري اإنهاء االأعمال بقيمة )مليون ومائتني 

باإلزام  احلكم  الدائرة  من  اأطلب  لذا   )1.254.000( ريال(  األف  وخم�ضني  واأربعة 

ورياالن(  األفًا  وع�ضرون  وثمانية  )ت�ضعمائة  وقدره  مبلغًا  يل  تدفع  باأن  عليها  املدعى 

)928.002( وهو عبارة عن ب�ضاعة موجودة بامل�ضتودع مت �ضراوؤها على ح�ضاب هذا 

و�ضبعون  وخم�ضة  وثالثمائة  األفًا  و�ضبعون  وواحد  )ثالثمائة  وقدره  ومبلغ  امل�ضروع، 

ريااًل( )371.375( وهو عبارة عن رواتب واإيجار م�ضتودع ملدة التاأخري التي ت�ضببت 

بها املدعى عليها ومبلغ قدره )اأربعمائة وواحد و�ضتون األف ريال( )461.000( وهو 

ميثل ثالثون يف املائة )30%( من قيمة اأرباحنا املتوقعة من اإمتام هذا امل�ضروع، ومبلغ 

وقدره )خم�ضمائة وثمانية وخم�ضون األفًا و�ضتمائة وواحد و�ضبعون ريااًل وواحد وثالثون 
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هللة( )558.671.31( وهو عبارة عن قيمة )واحد وثالثني( فيال مت اإجنازها من 

قبلنا ومل حتا�ضبنا عليها املدعى عليها، ومبلغ وقدره )مليون ومائتان واأربعة وخم�ضون 

املدعى  عليه  ا�ضتولت  الذي  البنكي  ال�ضمان  قيمة  هو   )1.254.000( ريال(  األف 

عليها من دون وجه حق لي�ضبح اإجمايل املبالغ التي نطالب بها املدعى علياه )ثالثة 

ماليني وخم�ضمائة وثالثة و�ضبعون األفًا وثمانية واأربعون ريااًل( )3.573.048( هذه 

دعواي، وقرر املدعي باأنه اإزاء طلبه العاجل الذي تقدم به لالإيقاف الوقتي الأعمال 

املقاول اجلديد الذي خلف م�ضنعه يف اإكمال امل�ضروع: فاإنه يطلب من الدائرة الرتيث 

يف نظر ذلك حتى يطلع على رد املدعى عليه. وبعر�ص ذلك على وكيل املدعى عليها 

الق�ضية،  طرفا  ح�ضر  1430/9/3هـ  املوافق  االثنني  جل�ضة  ويف  للرد،   مهلة  طلب 

وب�ضوؤال وكيل املدعى عليه االإجابة على دعوى املدعية قدم مذكرة مكونة من ثالث 

�ضفحات وبها بع�ص املرفقات �ضلمت �ضورة منها للمدعي اأ�ضالة وبدرا�ضة هذه املذكرة 

تبني باأنها غري مالقية لدعوى املدعية وذلك ب�ضبب عدم ح�ضول وكيل املدعى عليها 

على الئحة الدعوى ومرفقاتها لكونها مرفقة بالئحة الدعوى املقدمة للدائرة فقامت 

الدائرة بت�ضليم وكيل املدعى عليها �ضورة من الئحة الدعوى ومرفقاتها ليقوم بتحرير 

رد مف�ضل على دعوى املدعية، وذكر وكيل املدعى عليها اأن هناك تاأخريًا ح�ضل من 

قبل موكلته يف ت�ضليم الفلل للمدعية ولكن ال يذكر زمن ومدة هذا التاأخري وذكر اأي�ضًا 

اأن هناك اتفاقية اأخرى بني موكلته واملدعية اأعيدت فيها جدولة العمل املتفق عليه بني 

الطرفني �ضوف يقوم باإح�ضار هذه االتفاقية وتبني زمن التاأخري من قبل موكلته يف 
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ت�ضليم الفلل للمدعية يف اجلل�ضة القادمة، ويف جل�ضة ال�ضبت املوافق 1430/11/15هـ 

ح�ضر طرفا الق�ضية، وقدم وكيل املدعى عليها رده على دعوى املدعية املكون من اأربع 

�ضفحات وبها ثالثة ع�ضر مرفقًا، ت�ضمنت اأن ما ذكرته املدعية من اأن �ضريان العقد 

ينتهي يف 2008/5/30م وفات عليها اأنه مت متديد العقد الناجت عن تاأخري املدعية يف 

املعدل يف 2007/7/22م  للجدول  وفقًا  العمل  با�ضتمرارية  والتزامها  امل�ضروع  تنفيذ 

وهذه التعديالت متوافقة مع املادة )15( من العقد، بحيث يبداأ العمل يف امل�ضروع من 

رغم  التنفيذ  يف  املدعية  ف�ضلت  وقد  2008/12/31م  يف  وينتهي  2006/12/31م 

اإنذارها من موكلتي بعدة خطابات، واأما اأن موكلتي قد اأعادت جدول االأعمال ومل توقع 

عليه املدعية ح�ضب ما ذكرته املدعية يف الئحة االدعاء فاإن موكلتي هي املعنية باإعداد 

با�ضتالمه  ووقعت  اجلدول  ا�ضتلمت  واملدعية  العقد،  من   )4( للمادة  وفقًا  االأعمال 

بال�ضورة  اأعمالها  تنفيذ  مل  واملدعية  به،  قبولها  على  قرينة  وهو  تنفيذه  وبا�ضرت 

للجدول  وفقًا  التنفيذ  يكون  باأن  بل  باال�ضتمرارية  لي�ضت  والعربة  واملر�ضية،  املطلوبة 

املعدل، حيث تاأخرت املدعية يف التنفيذ وف�ضلت يف التنفيذ، ومار�ضت موكلتي حقها يف 

حماية م�ضاحلها باإنذار املدعية وفق خطابات مرفقة، وخل�ص يف ختام مذكرته اإىل 

طلبه برد دعوى املدعية كما ذكر وكيل املدعى عليها باأن موكلته تقر للمدعية مببلغ 

هللة(  و�ضبعون  وت�ضعة  ريااًل  و�ضتون  و�ضبعة  األفًا  وثالثون  وثمانية  )ثالثمائة  وقدره 

)338.067.79( وهي عبارة عن تنفيذ اأعمال الفلل التي قامت املدعية بتنفيذها اإال 

اأن موكلته حتتجز هذا املبلغ ب�ضبب اإدخال طرف ثالث يف امل�ضروع جراء تاأخر املدعية 
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يف تنفيذ االأعمال املنوط بها �ضلمت �ضورة من هذه املذكرة ومرفقاتها للمدعي كما 

قدم املدعي اأ�ضالة مذكرة مكونة من ثالث �ضفحات وبها اأربع مرفقات خل�ص فيها 

اأنه ال يوجد عقد متفق عليه بني الطرفني يف متديد العقد واإمنا التاأخري كان ب�ضبب 

عدم ت�ضليم املدعى عليها للفلل حمل الدعوى ح�ضب العقد املتفق عليه بني الطرفني 

مما اأدى اإىل تاأخري العمل املنوط بي ب�ضبب ذلك ثم اأ�ضار اإىل ما ذكره من مطالبات 

بالئحة الدعوى هذا وطلبت الدائرة من املدعي تقدمي عقد تغيري نوعية الزجاج يف 

املوافق  الثالثاء  جل�ضة  ويف  لالإجابة،  مهلة  الدعوى  طرفا  وطلب  االأ�ضا�ضي  العقد 

مع  �ضفحات  اأربع  من  مذكرة  املدعي  وقدم  الق�ضية،  طرفا  ح�ضر  1431/2/4هـ 

اأن  االأوىل:  نقاط:  املدعى عليها يف عدة  الرد على مذكرة  ت�ضمنت  فواتري  جمموعة 

املدعى عليها اأقرت اأمام الدائرة باأنها تاأخرت يف ت�ضليم الفلل للمدعية يف املواعيد 

املحددة يف اجلدول الزمني، وال يقبل منها ما يناق�ص اإقرارها بالتاأخري، واأن املدعية 

اأحد موظفيها على ذلك فال يعني  مل توقع باال�ضتالم على اجلدول املعدل، واإن وقع 

ذلك قبولها بالتعديل، واملدعية مل توافق بتاتًا على التعديل، وقد ن�ص العقد يف املادة 

)16( على اأن اأي تعديل البد اأن يكون موقعًا من الطرفني، ومل توقع املدعية على ذلك، 

واملدعى عليها ف�ضلت يف ت�ضليم الفلل يف املوعد املحدد، ويجب اأن تتحمل ما يلحق بنا 

من تاأخري وف�ضخها للعقد دون �ضبب م�ضروع، الثانية: اأن ما ذكرته املدعى عليها من 

جداول الزمن املعدلة من �ضنع يدها وال تعني املدعية يف �ضيء، ومل توقع على قبولها، 

عليها  املدعى  وعلى  بالتعديل،  قبولنا  على  بدليل  فلي�ص  موظفينا  اأحد  ا�ضتلمها  واإن 
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اإبراز ما يثبت التوقيع باالتفاق على تعديل اجلدول، الثالثة اأن تاأخر املدعى عليها يف 

واملدعى عليها ملزمة  بالغة،  باأ�ضرار  للمدعية  ت�ضبب  املحددة  املدة  الفلل يف  ت�ضليم 

بتعوي�ضنا عن هذه االأ�ضرار ال�ضيما واأنها اأقرت باأن التاأخري وقع من جانبها، وخل�ص 

عليها  املدعى  وكيل  زود  اأ�ضرار،  من  بالتعوي�ص عما حلقه  املطالبة  اإىل  مذكرته  يف 

بن�ضخة منها ثم قدم وكيل املدعى عليها مذكرة من �ضفحة واحدة مع جمموعة من 

ال�ضندات التي تفيد ت�ضلم املدعي الدفعات للمرحلة الرابعة و�ضلم للمدعي ن�ضخة من 

واخلام�ضة  الرابعة  املرحلتني  يف  عليها  املدعى  مع  النزاع  اأن  املدعي  واأكد  املذكرة 

والزجاج  االأملونيوم  برتكيب  يتعلق  مبا   )181( فيال  وثمانني(  وواحد  )مائة  لتنفيذ 

واإحدى وت�ضعني )91( يف املرحلة  الرابعة  للفلل منها ت�ضعني فيال )90( يف املرحلة 

االأعمال  الإكمال  يل  لت�ضليمها  الفلل  اإنهاء  يف  عليها  املدعى  لتاأخر  ونظرًا  اخلام�ضة 

والعقد حمل  فيال يف 2008/4/29م  و�ضبعني )72(  اثنني  تنفيذ  فقد مت  بي  املناط 

الدعوى ينتهي يف 2008/5/30م والباقي )18( فيال مت تنفيذها واأحلقتها املدعى 

تنفيذ )7( فلل من  تنفيذها 2009/3/26م كما مت  عليها يف املرحلة اخلام�ضة ومت 

املرحلة اخلام�ضة بذات التاريخ امل�ضار اإليه وبعد ذلك مت ف�ضخ العقد وقد مت ا�ضتالم 

كامل مبلغ عدد )72( فيال عدا املبلغ املحجوز وهو املبلغ الذي اأ�ضار اإليه وكيل املدعى 

عليها يف مذكرته املقدمة يف هذه اجلل�ضة وقدره )�ضتة و�ضتون األفًا و�ضبعمائة وثمانون 

ريااًل و�ضبعة وثالثون هللة( )66.780.37( مع اأن لدى املدعى عليها �ضمان بنكي اأما 

باقي الفلل التي مت تنفيذها وعددها )25( فيال مل اأ�ضتلم مبالغها )558.671.31( 
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من  اأمتكن  مل  العقد  لف�ضخ  اأنه  اإال  للرتكيب  موادها  جتهيز  مت  فلل   )7( ح�ضاب  مع 

اإجنازها، وهي موجودة يف م�ضتودعاتي بقيمة )مائة وت�ضعة وع�ضرين األفًا وثمامنائة 

و�ضتني ريااًل وواحد و�ضبعني هللة( )129.860.71( تخ�ضم من املبلغ �ضالف الذكر 

مهلة  الدائرة  من  وطلب  املدعي  ذكره  ملا  �ضحة  ال  اأنه  ذكر  عليها  املدعى  وكيل  اأما 

املوافق 1431/2/22هـ  ال�ضبت  املدعي، ويف جل�ضة  لتقدمي جواب مف�ضل عما ذكره 

ح�ضر طرفا الق�ضية، وطلبا من الدائرة مهلة الإنهاء الدعوى وديًا فحثتهما الدائرة 

على �ضلح مبدئي بني الطرفني زود املدعي ب�ضورة منها حيث اأبدى املدعي حتفظه 

على بع�ص ما جاء فيها ثم اإنه بعد مداولة بني الطرفني راأيا اأنهما بحاجة اإىل مزيد 

من الت�ضاور حول �ضيغة هذا ال�ضلح واإمكانية اإدخال املقاول احلايل )...( يف �ضيغة 

و�ضبعون  )�ضبعة  وعددها  رابعًا  البند  يف  املذكورة  املتبقية  الفلل  حول  ال�ضلح  هذا 

فيال(، وقد وعد وكيل املدعى عليها ببذل ق�ضارى جهده يف متكني الطرفني املقاول 

ال�ضابق املدعي واملقاول احلايل )...( من االجتماع والتحاور والتفاو�ص للو�ضول اإىل 

روؤية م�ضرتكة بني االأطراف جميعًا على اأن يكون دور موكلته اإيجابيًا يف تذليل العقبات 

وحتمل بع�ص التكاليف املادية الأجل ال�ضلح بني الطرفني، ويف جل�ضة االثنني املوافق 

1431/6/17هـ ح�ضر طرفا الق�ضية امل�ضار اإليهما بعاليه، واأفاد الطرفان اأنه ال مانع 

عليها  املدعى  مذكرة  يف  الواردة  االأوىل  الثالث  بالفقرات  �ضلحًا  باالنتهاء  لديهما 

واملقدمة يف اجلل�ضة ال�ضابقة بحيث تلتزم ال�ضركة املدعى عليها بتقدمي �ضيك م�ضدق 

مببلغ وقدره )اأربعمائة وثمانية وت�ضعون األفًا وثمامنائة وثالثة ع�ضر ريااًل وت�ضعة و�ضتون 
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حمل  ويبقى  القادمة  اجلل�ضة  موعد  قبل  للمدعي  ت�ضلم   )498.813.069( هللة( 

اخلالف الفقرة الرابعة اخلا�ضة باملواد لـ)77( فيال املوجودة مب�ضتودع املدعي ل�ضالح 

ا�ضتالمه  بعد  املواد  هذه  يف  دعواه  يح�ضر  باأنه  املدعي  وذكر  عليها  املدعى  م�ضروع 

وهو   )...( موؤ�ض�ضة  هو  م�ضرتيًا  هناك  باأن  الطرفان  واأفاد  اأعاله  اإليه  امل�ضار  للمبلغ 

اإ�ضعاره  الطرفني  من  الدائرة  وطلبت  املدعي  من  بداًل  االأعمال  اأكمل  الذي  املقاول 

بذلك، ويف  فا�ضتعد  الدعوى يف هذه اجلزئية  اإنهاء  ملحاولة  الدائرة  اأمام  باحل�ضور 

جل�ضة االأربعاء املوافق 1431/7/18هـ ح�ضر طرفًا، وقدم وكيل املدعى عليها �ضيكًا 

الريا�ص برقم )4084( يف 2010/6/21م مببلغ وقدره  م�ضدقًا م�ضحوبًا على بنك 

هللة  �ضتون  وت�ضعة  ريااًل  ع�ضر  وثالثة  وثمامنائة  األفًا  وت�ضعون  وت�ضعة  )ثالثمائة 

وكيل  من  املقدمة  املذكرة  من   )2  ،1( الفقرتني  جمموعة  ريال،   )399.813.69(

املدعى عليها يف 1431/3/21هـ املتعلقة مببالغ حمجوزة حل�ضاب امل�ضروع لل�ضيانة، 

وفيما يتعلق بالبند الثالث فقد اأفاد وكيل املدعى عليها باأن املقاول الثالث قد طالب 

املدعية بت�ضليم االأملونيوم  الإكمال امل�ضروع اإال اأن املدعية رف�ضت ت�ضليمه اإياه مما حدى 

به اإىل �ضراء االأملونيوم  من ال�ضوق وتعني معه خ�ضم املبلغ املذكور يف البند الثالث من 

املذكرة امل�ضار اإليها وقدره )ت�ضعة وت�ضعون األف( )99.000( ريال وامل�ضمول بال�ضلح 

املتفق عليه يف اجلل�ضة املا�ضية يف حني اأفاد املدعي اأ�ضالة اأنه مل يراجعه اأحد ال�ضتالم 

كمية االأملونيوم بل اإنه هو من كان يحث املدعى عليها على ا�ضتالم هذه الكمية مبوجب 

اخلطاب املوجه منه اإىل املدعى عليها بتاريخ 2010/6/13م ومل يرده اأي جواب منها 
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املبلغ  اأن ي�ضتويف بقية  ال�ضيك املذكور على  ا�ضتالم  واأبدى املدعي عدم ممانعته من 

امل�ضمن يف الفقرة )3( يف اجلل�ضة القادمة حيث ا�ضتعد وكيل املدعى عليها بتقدمي 

هذا ال�ضيك، وب�ضوؤال وكيل املدعى عليها عن �ضاحب موؤ�ض�ضة )...( امل�ضتلمة للم�ضروع 

واملقت�ضي اأن تتفق مع املدعية ل�ضراء املواد املتعلقة ب�ضبعة و�ضبعني )77( فيال وامل�ضمنة 

يف فقرة )4( من مذكرة وكيل املدعى عليها اأفاد اأنه بلغه مبوعد هذه اجلل�ضة وتعذر 

عليه احل�ضور ولعله يت�ضنى يف ح�ضوره يف اجلل�ضة القادمة. وقامت الدائرة بت�ضليم 

وقدره  مببلغ  2010/6/21م  يف   )4084( برقم  اأعاله  املذكور  ال�ضيك  اأ�ضل  املدعى 

هللة(  و�ضتون  وت�ضعة  ريااًل  ع�ضر  وثالثة  وثمامنائة  األف  وت�ضعون  وت�ضعة  )ثالثمائة 

طرفا  ح�ضر  1431/8/2هـ  املوافق  االأربعاء  جل�ضة  ويف  ريال،   )399.813.69(

الق�ضية، وب�ضوؤال وكيل املدعى عليها عما مت حيال ت�ضليم املدعي مبلغ )ت�ضعة وت�ضعون 

األف ريال( )99.000( امل�ضمن بالفقرة )3( من مذكرة وكيل املدعى عليها اأفاد اأن 

املخول بالتوقيع على ال�ضيك م�ضافر و�ضيعود يف غ�ضون �ضهر وموكلتي ملتزمة ب�ضداد 

هذا املبلغ، وفيما يتعلق بالفقرة )4( من املذكرة املت�ضلة باملواد لـ)77( فيال والتي 

كان من املتعني ح�ضور )...( امل�ضتلمة للم�ضروع فاأفاد وكيل املدعى عليها باأنه قد بلغ 

من�ضوبي املوؤ�ض�ضة مبوعد هذه اجلل�ضة وال يعلم �ضبب عدم ح�ضورهم فاأفهمت الدائرة 

الإنهاء  املدعو/)...(  ال�ضركة  مبدير  املدعي  يجتمع  اأن  ب�ضرورة  عليها  املدعى  وكيل 

النزاع فيما يتعلق بالفقرة )4( امل�ضمنة يف مذكرة وكيل املدعى عليها واإال فاإن الدائرة 

حالة عدم حتقق ذلك �ضتت�ضدى للف�ضل يف هذه اجلزئية، ويف جل�ضة ال�ضبت املوافق 



1046

1431/10/16هـ ح�ضر طرفا الق�ضية كما ح�ضر املدعو/ )...( مدير موؤ�ض�ضة )...( 

املقاول اجلديد البديل عن املدعية واأفاد بعدم موافقته على �ضراء املواد الواردة يف 

الفقرة الرابعة من مذكرة املدعى عليها املتعلقة باملواد بـ)�ضبعة و�ضبعني( فيال ب�ضبب 

اأن املدعى عليها مل تربم مع املوؤ�ض�ضة عقدًا لت�ضعني فيال ويف حالة التوقيع فال مانع من 

املدعى  باأن  اأجاب  اأ�ضالة  املدعي  ال�ضوق، وبعر�ص ذلك على  ب�ضعر  املواد  �ضراء هذه 

)ت�ضعة  مبلغ  بت�ضليم  واملتعلقة  عليها  االتفاق  التي مت  الثالثة  بالفقرة  تلتزم  عليها مل 

وت�ضعني( األف )99.000( ريال كما اأنه يطالب بالف�ضل يف قيمة يف قيمة املواد الواردة 

و�ضتون(  واأربعة  ومائتان  األفًا  واأربعون  وت�ضعة  )ت�ضعمائة  وقدرها  الرابعة  الفقرة  يف 

األفًا  وع�ضرون  وثالثة  و�ضتمائة  )مليونان  وقدره  التعوي�ص  مع  ريااًل   )949.264(

عن  عليها  املدعى  وكيل  وب�ضوؤال  ريااًل،   )2.623.784( وثمانون  واأربعة  و�ضبعمائة 

اجلواب اأفاد اأما الفقرة الثالثة ف�ضحيح اأن موكلتي قد التزمت بدفع املبلغ مع تاأمني 

للمقاول  بت�ضليمها  يلتزم  مل  اأنه  اإال  عليها  املتفق  فلل  ل�ضبع  االأملونيوم   ملواد  املدعية 

احلا�ضر ومن ثم ت�ضرف املقاول ب�ضراء مواد جديدة وهو ما اأكده اأمام الدائرة مدير 

موؤ�ض�ضة )...( احلا�ضر، اأما الفقرة الرابعة اخلا�ضة باملواد فلي�ضت خا�ضة مبوكلتي 

املدير  مع  اجتمع  هل  املدعي  وب�ضوؤال  ال�ضوق،  يف  بيعها  با�ضتطاعته  عامة  مواد  وهي 

احلا�ضر عن موؤ�ض�ضة )...( بخ�ضو�ص الفقرة الثالثة فاأجاب باأنه اجتمع معه وديًا ومت 

االتفاق على �ضراء املواد ثم مل ي�ضتطع االجتماع معه مرة اأخرى، وبعر�ص ذلك على 

املواد  قيمة  احت�ضاب  يتم  بحيث  املدعي  مع  االجتماع  مت  باأنه  اأجاب  احلا�ضر  املدير 
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بعد �ضماع الدعوى واالإجابة واالطالع على اأوراق الق�ضية وم�ضتنداتها؛ وملا كان املدعي 

يح�ضر دعواه يف مواجهة املدعى عليها ح�ضبما ذكره يف اجلل�ضة االأخرية، باإلزامها دفع 

قيمة كميات االأملونيوم الواردة مل�ضروع بيت العمر ل�ضبعة و�ضبعني )77( فيال واملوجودة 

مب�ضتودع املدعي ل�ضالح م�ضروع املدعى عليها وقدرها )ت�ضعمائة وت�ضعة واأربعون األفًا 

ومائتان واأربعة و�ضتون )949.264( ريااًل، ودفع قيمة مواد من االأملونيوم م�ضنعة ل�ضبع 

)7( فيالت قيمة )ت�ضعة وت�ضعني األف( )99.000( ريال، مع مطالبته بالتعوي�ص عن 

وثالثة  و�ضتمائة  )مليونان  وقدره  معه  املربم  العقد  ف�ضخها  يف  عليها  املدعى  اإخالل 

وع�ضرون األفًا و�ضبعمائة واأربعة وثمانون( )2.622.784( ريااًل، وملا كان اأ�ضا�ص هذه 

املن�ضو�ص  التجارية  االأعمال  من  يعد  فاإنه  الطرفني  بني  جتاري  تعامل  هو  املطالبة 

تخت�ص  والتي  التجارية  املحكمة  نظام  من  الثانية  املادة  من  )ب(  الفقرة  يف  عليها 

لل�ضبع فلل دون الرتكيب وهو ما جعل املدعي يرف�ص ت�ضليم املواد ومل يتم االتفاق وقد 

مت تركيب املواد يف ال�ضبع الفلل وال حاجة للموؤ�ض�ضة لهذه املواد، وطلبت الدائرة من 

املدعي تقدمي البينة على ما يطالب به يف الفقرة الرابعة وكذلك التعوي�ص فاأجاب باأنه 

قد زود الدائرة بهذه البينات ويكتفي بذلك. كما اكتفى وكيل املدعى عليها، ويف جل�ضة 

هذا اليوم ح�ضر املدعي ال�ضابق ح�ضوره ومل يح�ضر من ميثل املدعى عليها، وقد �ضبق 

للدائرة اأن حجزت الق�ضية للدرا�ضة، عليه رفعت اجلل�ضة للمداولة واإ�ضدار احلكم.
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الدوائر التجارية بديوان املظامل بنظر املنازعات النا�ضئة عنها والف�ضل فيها ح�ضب 

الوزراء رقم )24(  التجارية، ووفق قراري جمل�ص  املادة )443( من نظام املحكمة 

بتاريخ1407/10/26هـ ورقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وقرارات معايل رئي�ص 

الديوان املنظمة الخت�ضا�ص الدوائر التجارية النوعي واملكاين، وحيث اإن هذه الدعوى 

قد ا�ضتوفت االإجراءات املطلوبة لتقدميها ونظرها فاإنها تكون حرية بالقبول �ضكاًل، 

وحيث اإنه فيما يخ�ص نظر هذه الدعوى مو�ضوعًا، وملا كان العقد املربم بني الطرفني 

هو احلاكم فيما يطراأ على تعاملهما من خ�ضومة ونزاع. اإذ يك�ضف حقوق وواجبات كل 

منهما جتاه االآخر يف �ضالمة �ضري التعامل، ويعمد اإىل تنظيم اأحوال الطرفني مبوجب 

ما اقت�ضاه العقد، دون االلتفات اإىل ما يثريه االأطراف خارج حمل النزاع وما يت�ضادم 

مع العقد حمل االلتزام، حيث اإن اأحكام هذه االتفاقية هي التي تنظم طريقة التعامل 

بني الطرفني وفق ما التزما به، وحت�ضم ما ينجم عنها من خالف ونزاعات، وحيث 

اإنه بعد االطالع على العقد املربم بني الطرفني وتفح�ص اأوراق الق�ضية بالقدر الالزم 

بتاريخ  اأبرم  الطرفني  بني  العقد  اأن  للدائرة  ا�ضتبان  املنازعة  ال�ضتجالء فحوى هذه 

23/اأبريل/ 2006م وحيث اإن مثار النزاع بني الطرفني يعود اإىل اختالفهما يف حتديد 

بدء تنفيذ العمل وال�ضري بح�ضب ما ا�ضتملت عليه هذه الق�ضية من اأوراق، وبتفح�ص 

العقد حمط التعامل يف الفقرة )اأ( من املادة )4( من العقد اأن املدعي يبداأ يف تنفيذه 

من حني تلقى اخلدمات له من �ضاحب العمل وعدم امل�ضي فيه وفقًا للجدول الزمني 

املحدد واملتفق عليه، ومبطالعة الدائرة للجدول الزمني للم�ضروع واملتفق عليه، وحيث 
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مع  العقد  تنفيذ  با�ضر  قد  م�ضنعه  باأن  مذكراته  ومبوجب  الدائرة  اأمام  املدعي  اأقر 

الأهليته  م�ضاحبًا  مت  اإقراره  اإن  وحيث  املعدل،  الزمني  اجلدول  وفق  عليها  املدعى 

املوؤدية  ال�ضرعية  املوانع  انتفاء  مع  االإرادة،  �ضلطان  مع  املت�ضاوقة  واإرادته  ال�ضرعية 

لذلك، والدائرة توؤاخذه باإقراره، اإذ هو برهان بدء �ضري التعامل يف تنفيذ العقد وما 

يرتتب عليه من حقوق والتزامات، وال ينال من ذلك ما اأثاره املدعي من عدم وجود 

ال  له  ا�ضتالمه  واأن  عليه،  التوقيع  رف�ضه  وما ذكره من  املعدل،  على اجلدول  توقيعه 

يعد قبواًل منه بالتعديل واإ�ضقاط للجدول املعد �ضلفًا، ذلك اأن مبا�ضرة املدعي للعمل 

وال�ضروع يف تنفيذه اأظهُر دليل على قبوله بهذا التعديل، وموافقته على ما يرتتب عليه 

تنفيذه عينًا  العقدي يكمن يف  االلتزام  اأثر  اإن  والكميات، وحيث  املدة  تعديل يف  من 

ح�ضبما هو مقرر فقهًا وعرفًا، وهو ما ت�ضتبني منه الدائرة موافقة املدعي لهذا التعديل 

و�ضريان مدة العقد من حينه، ين�ضاف اإىل ذلك اأن املدعي مل يقدم ما ي�ضند دعواه 

فيما يت�ضل برف�ضه اجلدول املعدل وال يكفيه يف مقام االإثبات ا�ضتناده للمادة )16( 

من العقد باأن اأي تعديل فيه البد اأن يتم مبوافقة الطرفني، اإذ اأ�ضلفت الدائرة يف بيان 

والرتكيب  التوريد  وبا�ضر  التنفيذ  على  املدعي  وافق  بعدما  الدليل  هذا  وجاهة  عدم 

دليل  اأظهر   - للعقد  املطلوب  االأثر  وهو   - تنفيذه  وبات  املعدل،  للجدول  وفقًا  عمليًا 

على موافقته واإغفاله للمادة )16( حمل اال�ضتناد، وبالتايل بات غري وجيهًا اال�ضتناد 

عليها، وال يرتكن اإليها يف مقام االإثبات، وملا كان من امل�ضتقر ق�ضاًء اأن يتم الف�ضل 

يف الطلبات اخلتامية للمدعية ح�ضبما وردت يف اجلل�ضة االأخرية وقفل باب املرافعة 
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على اإثرها،  وملا كان املدعي يطالب بالتعوي�ص عن املواد املتعلقة بامل�ضروع حمل العقد 

واملركونة يف م�ضتودعاته، وحيث ا�ضتقر لدى الدائرة اأن امل�ضروع حمل التعاقد يكمن 

ما  وفق  وينتهي يف 2008/12/31م  املعدل من 2006/12/31م  وفق اجلدول  مدته 

اأ�ضلفت بيانه اأعاله، واإذ اإن املدعي مل يقدم جوابًا ملا ذكرته املدعى عليها من تاأخره 

يف التنفيذ وف�ضله يف االإجناز �ضوى دفعه باأنه مل يوقع على اجلدول املعدل والتزامه 

باجلدول املتفق عليه يف العقد، وحيث اإن الدائرة اأجابت عما يت�ضل باجلدول املعدل، 

وا�ضتبان لها اأن املدعي قد وقع من جانبه تق�ضري يف التنفيذ واإن عزى �ضبب تاأخره 

اإىل املدعى عليها يف تراخيها ت�ضليمه الفلل وفق اجلدول املتفق عليه يف العقد، وملا كان 

العقد مثار النزاع قد نظم حالة الرتاخي من الطرفني يف عدم تنفيذ بنود االلتزام، 

وذلك يف الفقرة )ب( من املادة )4( حيث اأفادت فيما يت�ضل ب�ضاأن التاأخر يف التنفيذ 

للجدول من فر�ص غرامة اأو اإنهاء العقد بعد اإمهاله ل�ضبعة اأيام، وحيث اأغفل املدعي 

االإجابة عن تاأخره يف التنفيذ والعيوب التي طالبت اأعماله يف امل�ضروع، ومل يقدم دفعًا 

وال رفعًا لذلك، وهو ما ت�ضتظهره الدائرة من �ضالمة ت�ضرف املدعى عليها من اإنهاء 

العقد وفقًا للفقرة )ب( من املادة )4( يف العقد، وعدم �ضالمة الت�ضرف ال�ضادر 

من املدعي من اإخالله بالعقد املتفق عليه، مما كان معه واحلال ممكنًا اتخاذ املدعي 

لتدابري اأخرى بغية اإم�ضاء العقد وتنفيذ االلتزام، دون التذرع بتاأخر املدعى عليها يف 

التنفيذ وت�ضليم الفلل حمل الدعوى، على الرغم من اأن املدعي با�ضر التنفيذ يف العقد 

وفق اجلدول املعدل واجتمعت عليه اإرادتهما بح�ضب ما ورد يف بنوده وكامل م�ضمونه، 



1051

وملا مل ينب املدعي مطالبته على اأ�ض�ص �ضليمة من ال�ضندات والبينات، مما مت�ضي معه 

الدائرة فيما اأ�ضلفته من عدم �ضالمة ت�ضرفات املدعي وتراخيه الظاهر يف التنفيذ، 

وال يفوت الدائرة اأن ت�ضري اإىل عدم حاجة الطرفني اإىل اتفاق باإنهاء التعاقد بح�ضب 

ما اأثاره املدعي برف�ضه القاطع لت�ضرف املدعى عليها باإنهاء التعاقد معها وفق هذا 

باأحقية  وقيدها  امل�ضاألة،  بح�ضم هذه  تكفل  قد  النزاع  مثار  العقد  اأن  ذلك  االإخالل؛ 

العقد،  اآثار  االإخالل من املدعي مبا مينع من ترتب  العقد حالة  اإلغاء  املدعى عليها 

واملقت�ضي تنفيذها عينًا وق�ضاًء والوفاء وااللتزام مبا ت�ضمنته؛ لقوله تعاىل )يا اأيها 

على  )امل�ضلمون  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  وحلديث  بالعقود(،  اأوفوا  اآمنوا  الذين 

�ضروطهم(؛ لذلك الأن الدائرة من واقع تفح�ضها للعقد مثار النزاع وملا تقدم اإيراده 

ال ترى وجاهة ملا يدعيه املدعي من ن�ضب التاأخري اإىل املدعى عليها وترى معه �ضالمة 

ت�ضرفات املدعى عليها وفق ما ان�ضوى عليه العقد املربم بينهما، وملا كان املدعي يف 

عدم  جراء  م�ضتودعاته؛  يف  املتكد�ضة  املواد  قيمة  عن  التعوي�ص  يطلب  دعواه  فحوى 

تنفيذ العقد من املدعى عليها؛ بناًء على امل�ضئولية العقدية بينهما، حيث اإنه اجلزاء 

املتمثل يف عدم تنفيذ العقد من اأحد التعاقدين؛ فاإنه وملا تقدم م�ضبقًا وباجتماع اإرادة 

االأطراف باملوافقة على ما ورد يف بنود االتفاقية وفق اجلدول املعدل املبا�ضر تنفيذه 

املدعي  يكون طلب  اأن  عليه  ينبني  عليه، مما  يرتتب  التام مبا  والر�ضا  املدعي،  من 

التزام الطرفني،  تاأباه ن�ضو�ص العقد حمل  اأ�ضا�ص غري �ضليم،  بالتعوي�ص قائم على 

والعالقة  وال�ضرر  العقدية )اخلطاأ  امل�ضئولية  التعوي�ص يف  با�ضتعرا�ص قواعد  اإنه  اإذ 
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ال�ضببية( على وقائع هذه الق�ضية مل ي�ضتنب للدائرة مكمن اخلطاأ ال�ضادر من املدعى 

عليها، ذلك اأن ما اأقدمت عليه من ف�ضخ العقد لرتاخي اأحد ال�ضروط قد اأذن لها فيه 

نظامًا، وله ما ي�ضنده ويوؤيده من واقع ذات العقد املربم بني الطرفني، واأن ت�ضرفها 

اإن توقيع املدعي على العقد تك�ضف عن  قد جاء متوائمًا مع ما جاء يف بنوده، حيث 

اإرادته اجلازمة مبا يحتويه هذا العقد، وتبني عن اإدراكه التام عن حقيقته و�ضالمة 

اإ�ضاءة املدعى عليها يف  للدائرة  ي�ضتنب  والتزامات، ومل  العقد من حقوق  ما ت�ضمنه 

ال�ضرعي  اأن )اجلواز  تن�ص على  الفقهية  القاعدة  اإن  لهذا احلق، وحيث  ا�ضتعمالها 

ينايف ال�ضمان(، وملا جاء يف حا�ضية ابن عابدين )70/6(: "وي�ضرتط لعدم ال�ضمان 

االإذن، وعدم التجاوز، فاإن ُعدم اأحدهما اأو كالهما يجب ال�ضمان"، واأن املرتتب على 

املاأذون غري م�ضمون اإال بالتعدي اأو التفريط، وملا مل يثبت لدى الدائرة تعدي املدعى 

للدائرة عدم قيام ركن اخلطاأ  ا�ضتبان  العقد، مما  اإنهاء هذا  اأو تفريطها يف  عليها 

يف حق املدعى عليها، ويرتتب معه اختالل اأهم اأركان التعوي�ص؛ وهو اخلطاأ، وتنهار 

معه �ضالمة هذه املطالبة بالتعوي�ص، واإن مما يعزز ما اجتهت اإليه الدائرة اأن املدعي 

مل يثبت للدائرة االأ�ضرار التي حاقت به، وتكبد جراءها اخل�ضائر، ذلك اأن ما ذكره 

ب�ضاأن املواد املطالب بتعوي�ضها مل يقدم ما يثبت تعلقها بامل�ضروع وانح�ضارها به، اإذ 

اأنها خا�ضة  يربهن  ومل  وعمالته،  بجرد م�ضنعه  املواد  هذه  باأ�ضناف  ك�ضوفات  قدم 

اإمكانية ا�ضتفادته من هذه املواد يف م�ضاريع  اإذ ال ينال من  بامل�ضروع حمل الدعوى؛ 

االأ�ضل  من  ينزعها  بيقني  اإال  اإ�ضغالها  وعدم  الذمة  براءة  االأ�ضل  اإن  وحيث  اأخرى، 
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امل�ضتقر عليه، واإذ جاءت دعوى املدعي مر�ضلة عما ي�ضندها، فباتت حرية بااللتفات 

اأن  ونظامًا  ق�ضاًء  امل�ضتقر  كان من  وملا  �ضليم،  اأ�ضا�ص  على  قيامها  لعدم  نظرها  عن 

ي�ضدر من حكم  ما  فاإن  املو�ضوع  للبت يف  وتهياأت  املرافعة  باب  اأقفلت  اإذا  املحكمة 

منها يكون وجاهيًا يف حق االأطراف، وال ينال من ذلك غياب الطرفني اأو اأحدهما عن 

ح�ضور جل�ضة هذا احلكم، بح�ضبان ما ن�ضت عليه املادة )55( من نظام املرافعات 

ال�ضرعية.

م�ضنع  )...(�ضاحب  املدعي/  من  املقامة  الدعوى  برف�س  الدائرة  حكمت  لذلك 

)...(لالألومنيوم �ضد املدعى عليها/ �ضركة )...(للم�ضاريع العقارية، 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 االبتدائية  1/1878/ ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 81/د/ جت/ 33 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 1530/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 781/ اإ�س/ 7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/8/26هـ

1- عقد توريد - �ضروط العقد - ت�ضليم املبيع - مكان الت�ضليم.

للتوريد  اأوىل  كدفعة  لها  امل�ضلم  املبلغ  باإعادة  عليها  املدعى  اإلزام  املدعية  مطالبة 

والتعوي�ص املن�ضو�ص عليه يف العقد لعدم تنفيذه بح�ضب �ضروطه - الن�ص يف العقد 

ثبوت  بباك�ضتان-  كرات�ضي  ميناء  الت�ضليم  مكان  يكون  اأن  على  الطرفني  بني  املربم 

ا�ضتالم املدعى عليه الدفعة املقدمة وعدم التوريد يف املكان املتفق عليه- اأثر ذلك- 

ثبوت االإخالل ب�ضروط العقد واإلزامه باإعادة الدفعة املقدمة للمدعية.

2- تعوي�س- التعوي�س العقدي- مقداره. 

الن�ص يف العقد على اأنه اإذا ف�ضل البائع )املدعى عليه( يف ت�ضليم ال�ضلعة يعترب العقد 

اإخالل  الب�ضاعة-  قيمة  من   )%2( تعوي�ص  مع  فورًا  املدفوعة  القيمة  وتعاد  غيًا،  ال 

املدعى عليه يف تنفيذ العقد وثبوت م�ضئوليته العقدية املوجبة للتعوي�ص- اأثر ذلك- 

اإلزامه بدفع التعوي�ص املن�ضو�ص عليه يف العقد.

3- اأتعاب املحاماة- �ضلطة املحكمة يف تقديرها.

ال�ضكاية، فما غرمه ب�ضبب ذلك كان على  اإىل  اأحوجه  من مطل �ضاحب احلق حتى 

يثبت  بالعقد  املدعى عليه  اإخالل  املعتاد-  الوجه  اإذا كان غرمه على  املبطل  الظامل 
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مماطلته للمدعية -اأثر ذلك- اإلزامه بدفع اأتعاب املحاماة، وتقدرها الدائرة بن�ضبة 

)10%( من جملة املبلغ امل�ضتحق للمدعي وترى اأنه كاف -موؤدى ذلك- اإلزام املدعى 

عليه اأن يدفع للمدعية اأتعاب املحاماة بالن�ضبة املذكورة من مبلغ احلكم .

تتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية ح�ضبما يبني من اأوراقها يف تقدمي وكيل املدعية موؤ�ض�ضة 

منطقة  يف  االإدارية  للمحكمة  دعوى  بالئحة  1430/6/14هـ  بتاريخ  للتجارة   )...(

الريا�ص �ضد/ م�ضنع وموؤ�ض�ضة )...( للتجارة. قيدت ق�ضية بالرقم امل�ضار اإليه اأعاله 

واأحيلت اإىل هذه الدائرة بتاريخ 1430/6/15هـ فبا�ضرت نظرها على النحو املثبت 

بدفرت ال�ضبط وبجل�ضة هذا اليوم ح�ضر املدعي/ )...( ومل يح�ضر من ميثل املدعى 

بتاريخ  رقم )168(  البالغ  املا�ضية ح�ضب خطاب  باجلل�ضات  علمه  ثبوت  رغم  عليه 

ويف  1430/9/3هـ،  املوافق  االثنني  يوم  املنعقدة  اجلل�ضة  وكذلك  1430/6/28هـ، 

جل�ضة يوم االثنني املوافق 1430/12/20هـ ح�ضر وكيل املدعية بينما ثبت تخلف وكيل 

الدعوى؟  وب�ضوؤاله عن  الدعوى غيابيًا،  ال�ضري يف  املدعية  وكيل  عليه، فطلب  املدعى 

اأجاب باأنها ح�ضب الوارد يف الئحة الدعوى وتتلخ�ص باأنه اأبرم عقدًا مع املدعى عليه 

)األف  وقدره )1425(  الواحد مببلغ  الطن  �ضعر  بيتومني  توريد )�ضتمائة( طن  على 

واأربعمائة وخم�ضة وع�ضرون( ريااًل، فاأخل املدعى عليه بالعقد ومبا اتفق عليه، ويطلب 

األفًا  وخم�ضون  و�ضتة  )مائتان   )256.500( وقدره  له  امل�ضلم  املبلغ  باإعادة  اإلزامه 
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وخم�ضمائة ريال(، وقدم اإثباتًا لدعواه �ضورة من العقد بالب�ضاعة املتفق عليها و�ضورة 

�ضيك يحتوي على قيمة الدفعة االأوىل باملبلغ املدعى به، وقد مت مطابقتها على االأ�ضل، 

وبناًء عليه �ضدر حكم الدائرة الغيابي رقم )198/د/ جت/ 7( لعام 1430هـ، فقدمت 

بتاريخ  اأعاله  اإليه  امل�ضار  الغيابي  احلكم  على  اعرتا�ضية  الئحة  عليها  املدعى 

1431/3/3هـ ومن ثم نق�ص من قبل حمكمة اال�ضتئناف الدائرة الثالثة بحكمها رقم 

)384/اإ�ص/3( لعام 1431هـ، فاأحيلت الق�ضية اإىل هذه الدائرة بتاريخ 1431/7/3هـ، 

وراأت وجاهة االأ�ضباب التي بني عليها حكم النق�ص امل�ضار اإليه �ضلفًا، فبا�ضرت الدائرة 

النظر فيها وحددت الأطرافها جل�ضة االثنني املوافق 1431/9/20هـ ويف اليوم املحدد 

مل يح�ضر من ميثل املدعى عليها، فتم حتديد جل�ضة االثنني املوافق 1431/12/23هـ 

موعدًا اآخر واالإعالن عنه عن طريق اإحدى ال�ضحف املحلية. ويف املوعد املحدد ح�ضر 

الطرفان وقدم وكيل املدعى عليه مذكرة باإجابته قال فيها: مو�ضوع الدعوى يتلخ�ص 

يف اأنه مت اإبرام عقد مع املدعى عليها على توريد )�ضتمائة( طن بيتومني �ضعر الطن 

الواحد مببلغ وقدره )1425( )األف واأربعمائة وخم�ضة وع�ضرون ريااًل( ويطالب باإعادة 

األفًا  وخم�ضون  و�ضتة  )مائتان   )256.500( وقدره  عليها  للمدعى  امل�ضلم  املبلغ 

وبني  بيننا  اأبرم  الذي  العقد  اأن  باإيجاز  ذلك  عن  واأجيب  اأ.هـ،  ريال(.  وخم�ضمائة 

املدعية ين�ص على ت�ضنيع وتوريد عدد )�ضتمائة( طن بيتومني نوع )80- 100( برميل 

�ضعر الطن الواحد مبلغ وقدره )1425( )األف واأربعمائة وخم�ضة وع�ضرون ريااًل( اأي 

ليتم  ريال(  األف  وقدرها )855.000( )ثمامنائة وخم�ضة وخم�ضون  اإجمالية  بقيمة 
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)مائتان   )250( كميتها  االأوىل  الطلبية  باك�ضتان.  دول  اإىل  دفعتني  على  ت�ضديرها 

وخم�ضون طن( وقيمتها االإجمالية مبلغ )356.250( )ثالثمائة و�ضتة وخم�ضون األفًا 

وقدرها  العقد  قيمة  من  املقدمة  الدفعة  ا�ضتالم  مت  ريااًل(  وخم�ضون  ومائتان 

املدعية  لدى  واملتبقي  ريااًل(  األفًا وخم�ضمائة  و�ضتة وخم�ضون  )256.500( )مائتان 

الطلبية  جتهيز  مت  ريااًل(.  وخم�ضون  ومائتان  األف  )مائة   )100.250( وقدره  مبلغ 

وكميتها )250( )مائتان وخم�ضون طن( ومت  املدعية  اإ�ضراف  بالكامل حتت  االأوىل 

�ضحنها لدى مكتب )...( للتخلي�ص اجلمركي مبدينة جدة، ومن ثم طلبنا من مالك 

يح�ضرها  فلم  با�ضمه  ت�ضديرها  �ضيتم  اأنه  لكون  الت�ضدير  تخ�ص  اأوراق  املدعية 

جميعها، ثم عر�ضنا عليه اأن نقوم بت�ضدير الكمية با�ضم موؤ�ض�ضتنا لتاليف التاأخر يف 

الت�ضدير ولتاليف احت�ضاب ر�ضوم اأر�ضية ال�ضحن اجلمركي فرف�ص اأي�ضًا. وحيث اإن 

تاأخريه يف ت�ضليم امل�ضتندات املطلوبة ال�ضتكمال اإجراءات ال�ضحن اأدى اإىل اأخذ فرتة 

طويلة من الزمن ويف اأثناء تلك الفرتة �ضدر مر�ضوم ملكي يت�ضمن اإيقاف الت�ضدير 

على جميع امل�ضانع اخلا�ضة بت�ضنيع هذه املادة. ولكوننا قد قمنا بتنفيذ ما طلب منا 

تزال حتت  والب�ضاعة ال  ب�ضببه هو،  التاأخري حدث  واأن  والتوريد  الت�ضنيع  من حيث 

ملكية املدعية. لذا نطلب اإلزام املدعية با�ضتالم ب�ضاعتها من مكتب )...( للتخلي�ص 

اجلمركي مبدينة جدة، و�ضدادنا املبلغ املتبقي من قيمة الب�ضاعة وقدره )100.250( 

من  ن�ضخة  ا�ضتالمه  بعد  املدعية  وكيل  فعقب  ريااًل(.  وخم�ضون  ومائتان  األف  )مائة 

اأ�ضا�ص من ال�ضحة ومفتقد  له  لي�ص  باأن ما ذكره وكيل املدعى عليه  االإجابة  مذكرة 
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وكيل  من  الدائرة  طلبت  وقد  بدقة،  ذلك  عن  يجيب  كي  اإمهاله  وطلب  للم�ضتندات، 

املدعى عليه تقدمي امل�ضتندات التي تثبت ما ذكره فا�ضتعد بذلك. ويف جل�ضة االثنني 

املوافق 1432/2/27هـ ح�ضر الطرفان وقدم وكيل املدعية مذكرة باإجابته قال فيها: 

اأواًل: اأود اأن اأوؤكد بداية اأننا اأمام عقد مربم بني موكلي وبني املدعى عليه واأن عالقة 

التعاقد التي حتكمهما مرجعها اإىل هذا العقد وما ت�ضمنه من بنود وا�ضحة ال لب�ص 

فيها وال غمو�ص وامللزمة للطرفني لقول ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم )امل�ضلمون 

عند �ضروطهم( والقاعدة القانونية تقرر اأن العقد �ضريعة املتعاقدين فال جمال هنا 

دليل  ال  عليها  املدعى  بادعاءات مر�ضلة من  والت�ضليل  وقلب احلقائق  االأوراق  خللط 

االتفاق  مت  لقد  ثانيًا:  وتف�ضياًل.   جملة  �ضحتها  عدم  اإىل  باالإ�ضافة  بينة  وال  عليها 

مواد  بت�ضنيع  االأخري  قيام  على  عليه  املدعى  وبني  موكلي  بني  املربم  العقد  مبوجب 

برتولية وت�ضليمها يف املكان املتفق عليه يف العقد وهي مدينة كرات�ضي بباك�ضتان وهذا 

وا�ضح يف العقد ال يحتاج اإىل اجتهاد املدعى عليها البند )8( منه الذي ين�ص على اأن 

مكان الت�ضليم ميناء كرات�ضي، وهذا مفاده عدم �ضحة ما ادعاه املدعى عليه فاإذا كان 

االتفاق على ت�ضليم تلك املواد امل�ضنعة يف مكان معني مت االتفاق عليه فاملدعى عليه 

ملزم باتخاذ كافة االإجراءات وجتهيز كافة االأوراق لتنفيذ التزامه لقول اهلل عز وجل 

)يا اأيها الذين اآمنوا اأوفوا بالعقود( وعليه ال عربة هنا بقبول موكلي اأو رف�ضه يف هذا 

اخل�ضو�ص مادام اأن هناك التزامات وا�ضحة و�ضريحة مبوجب عقد مربم موقع من 

طرفيه ومن يخل بالتزاماته التعاقدية ويخل ب�ضروطها يتحمل امل�ضئولية كاملة.ثالثًا: 
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اإطالقًا  �ضحيحة  غري  فهي  عليه  املدعى  مذكرة  يف  الواردة  االدعاءات  اإىل  بالنظر 

واإمنا لالإيهام اأن موكلي املت�ضبب يف عدم تنفيذ العقد واأنه مل يقم بتوفري امل�ضتندات 

تلك  هي  ما  عليه  للمدعى  املوجه  وال�ضوؤال  الب�ضاعة  تلك  لت�ضدير  جميعها  املطلوبة 

امل�ضتندات وما اأهميتها يف ت�ضدير تلك الب�ضاعة؟ وذكر املدعى عليه وقرر اأنه عر�ص 

ت�ضدير الب�ضاعة با�ضم املدعية فرف�ضت، وما اأهمية قبول موكلتي اأو رف�ضها كما ذكر 

وا�ضتالمها من  الب�ضاعة  تلك  اتفاق على ت�ضدير  يف هذا اخل�ضو�ص ما دام هناك 

ميناء كرات�ضي، الأنه من املعلوم اأنه مبوجب العقد املربم فاملدعى عليه ملزم بالقيام 

يف ت�ضدير تلك الب�ضاعة وت�ضليمها ملوكلتي يف ميناء كرات�ضي بباك�ضتان وهذا ي�ضتلزم 

جميع  توفري  ذلك  يف  مبا  الت�ضدير  لعملية  الالزمة  االإجراءات  جميع  باإنهاء  قيامه 

الب�ضاعة  اأهمها )�ضهادة من�ضاأ + فح�ص  الت�ضدير ومن  لعملية  املطلوبة  امل�ضتندات 

هذه  بتوفري  قام  هل  عليه  املدعى  اأ�ضاأل  واأنا  املخت�ضة(  اجلهات  من  معتمدين 

ويوف  املربم  للعقد  طبقًا  بالت�ضدير  يقم  مل  ملاذا  ميتلكها  كان  واإذا  امل�ضتندات؟ 

باأ�ضياء واهية ال قيمة وال عربة لها؟  التقاع�ص والتعليل  العقدية بداًل من  بالتزاماته 

للتخلي�ص   )...( مكتب  من  املواد  با�ضتالم  عليه  املدعى  طلب  على  الرد  اأما  رابعًا: 

اجلمركي بجدة و�ضداد املتبقي من قيمة الب�ضاعة فاإنني اأوؤكد للمرة الثانية اأن املدعى 

كرات�ضي  مدينة  يف  يكون  للعقد  فطبقًا  املواد  ا�ضتالم  فاأما  احلقائق،  يقلب  عليه 

بباك�ضتان ولي�ص يف جدة اأما مطالبته باملتبقي من قيمة الب�ضاعة يكون يف حالة الوفاء 

بالتزاماته املن�ضو�ص عليها يف العقد واملتفق عليها وكونه مل ينفذ العقد واأخل به ومل 
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يقم بت�ضليم الب�ضاعة يف مكان الت�ضليم املتفق عليه خالل الفرتة املن�ضو�ص عليها يف 

العقد من )15 اإىل 20يوم( البند الثالث من العقد �ضند الدعوى فهو بذلك يتحمل 

امل�ضئولية كاملة عن ذلك مبا يف ذلك رد املبلغ املدفوع له كمقدم للعقد واملقر به يف 

ليكون  العقد وهي )%2(  املن�ضو�ص عليها يف  التعوي�ص  اإىل قيمة  باالإ�ضافة  مذكرته 

املبلغ املطالب به قدره )273.600( ريال، ح�ضبما جاء بالئحة الدعوى. خام�ضًا: على 

التزاماتها جتاه  اأن موكلتي قامت بتنفيذ كافة  الثابت فيها  �ضوء امل�ضتندات املقدمة 

املدعى عليه مبوجب العقد املربم اإال اأن املدعى عليه مل يكن �ضادقًا يف ذلك ونو�ضح 

كل ذلك يف النقاط االآتية:- 1- قامت موكلتي بتنفيذ ما يخ�ضها يف العقد وهو دفع 

2009/2/12م  يف  املوؤرخ  ال�ضيك  مبوجب   )%30( وقدره  عليه  للمدعى  العقد  مقدم 

مببلغ )256.500( ريال امل�ضلم ملدير املدعى عليه/ )...( وهذا وفق ما ن�ص عليه يف 

املادة )10( من العقد �ضند الدعوى. 2- املتبقي من املبلغ وقدره )70%( يتم حتويله 

فورًا بعد ال�ضحن مبوجب بولي�ضة ال�ضحن االأ�ضلية وامل�ضتندات ن�ص املادة )10( من 

العقد �ضند الدعوى. 3- مدة تنفيذ هذا العقد من )15( يوم اإىل )20( يوم من بداية 

التعاقد يف 2009/2/23م واإذا مل يتم تنفيذ العقد خالل هذه املدة يعترب الغيًا ويعاد 

املقدم املدفوع مع تعوي�ص قدره )2%( من قيمة الب�ضاعة )املادة 12 من العقد(. 4- 

ال�ضحن  م�ضاريف  جميع  امل�ضرتي  ويتحمل  كرات�ضي  مدينة  الب�ضاعة  ت�ضليم  مكان 

اجلمركي يف كرات�ضي )املادة 8 من العقد(. 5- ات�ضح ملوكلتي بعد انتهاء مدة تنفيذ 

املتفق  املادة  تلك  لت�ضنيع  مرخ�ضًا  معتمدًا  م�ضنعًا  ميلك  ال  عليه  املدعى  اأن  العقد 
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عليها فتقدم يف حينه بتاريخ 1430/5/28هـ ب�ضكوى اإىل �ضعادة مدير مركز التحكيم 

والت�ضويات -الغرفة التجارية بالريا�ص مو�ضحًا ما فعله املدعى عليه واالأ�ضرار التي 

اأ�ضابت موكلته جراء عدم تنفيذ العقد املربم �ضند الدعوى واأفادت الغرفة التجارية 

اأن املدعى عليه لي�ص م�ضنعًا معتمدًا وللتاأكد من ذلك تخاطب الغرفة التجارية يف هذا 

اخل�ضو�ص. 6- ال ميلك املدعى عليه اإ�ضدار �ضهادة من�ضاأ معتمدة من وزارة التجارة 

حتى يتم مبوجبها الت�ضدير؛ الأنه لي�ص م�ضنعًا مرخ�ضًا له باإنتاج هذه املواد وبالتايل 

ال ميلك اإ�ضدار مثل تلك ال�ضهادة واإنني اأت�ضاءل كيف يتم الت�ضدير وخا�ضة من دون 

نظامًا  عليها  يعاقب  ذلك جرمية  عد  واإال  التجارة  وزارة  من  املعتمدة  ال�ضهادة  تلك 

ونطلب هنا اإلزام املدعى عليه بتقدمي ما يفيد اأنه م�ضنع معتمد يف ت�ضنيع تلك املادة. 

7- ادعاء املدعى عليه يف مذكراته اأنه قام بتنفيذ ما طلب منه من ت�ضنيع وتوريد، 

الب�ضاعة؟ 8-  ت�ضليم  واأين مكان  يدعيه؟  الذي  التوريد  اأين  املدعى عليه  اأ�ضاأل  واأنا 

اأورد املدعى عليه يف مذكرته اأنه �ضدر مر�ضوم ملكي يت�ضمن اإيقاف الت�ضدير على 

جميع امل�ضانع اخلا�ضة بت�ضنيع هذه املادة وهذه مغالطة كبرية من قبل املدعى عليه 

اأرامكو  �ضركة  قبل  من  ت�ضريح  على  احل�ضول  �ضرورة  عن  عبارة  ال�ضادر  فاالأمر 

ال�ضعودية قبل الت�ضدير، وهذا ما ذكره مدير عام اجلمارك يف تعميمه للمنافذ داخل 

املدينة  جريدة  من  �ضورة  مرفق  1430/4/15هـ  من  اعتبارًا  ي�ضري  والذي  اململكة 

االأربعاء املوافق 1430/4/5هـ العدد )16779( تو�ضح ذلك، وهذا يو�ضح اأن املدعى 

عليه يريد اإيهامنا اأن العقد مازال �ضاريًا حتى هذا التاريخ الذي يدعيه واأن املدعية 
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امللكي  املر�ضوم  �ضدور  حتى  ال�ضابقة  الفرتة  تلك  الت�ضدير  عدم  يف  املت�ضببة  هي 

املت�ضمن وقف ت�ضدير تلك املادة املتفق عليها، فاالأمر هنا ال يعدو اأن يكون تعليمات 

منظمة للت�ضدير ولي�ضت وقف الت�ضدير ولكون املدعى عليه يعلم حقيقة نف�ضه واأنه ال 

ميلك م�ضنعًا مرخ�ضًا وبالتايل ال ي�ضتطيع احل�ضول على مثل هذا الت�ضريح ويدعي 

اأن  على  يدل  مما  اأو�ضحنا  كما  االإطالق  على  له  �ضحة  ال  فهذا  اأوقف  الت�ضدير  اأن 

يف  عليه  التعويل  ميكن  �ضرعي  اأو  نظامي  �ضند  اإىل  ت�ضتند  ال  عليه  املدعى  مذكرة 

الدعوى. �ضاد�ضًا: اأود اأن اأحيطكم علمًا اأن هذه الب�ضاعة املتفق على ت�ضديرها من 

قبل املدعى عليه وت�ضليمها يف ميناء كرات�ضي �ضوف ت�ضلم اإىل م�ضرت نهائي قد تعاقدت 

معه موكلتي بتاريخ 2009/2/2م املوافق 1430/2/7هـ، وب�ضبب ف�ضل املدعى عليه يف 

ت�ضدير تلك الب�ضاعة قام امل�ضرتي بالتقدم ب�ضكوى اأمام اجلهة املعنية االأمر الذي 

االأمر الذي  له،  الب�ضاعة  ال�ضرر جراء عدم توريد تلك  اأبلغ  اأدى لالإ�ضرار مبوكلتي 

ا�ضتدعى تدخل ال�ضفري ال�ضعودي يف باك�ضتان حلل تلك امل�ضكلة ومت اإلزام موكلتي برد 

ما مت ا�ضتالمه من هذا امل�ضرتي باالإ�ضافة اإىل التعوي�ضات جراء عدم الوفاء بالعقد 

اأدى اإىل االقرتا�ص واال�ضتدانة حتى تنهي تلك امل�ضكلة.اإنني  املربم معه االأمر الذي 

اأ�ضع ردي ودعواي بني اأيديكم فقد ُخدعت موكلتي من قبل املدعى عليه الذي اأوهمها 

واأن  يومًا  ع�ضرون  ولي�ص  اأيام  ع�ضرة  فرتة  خالل  والت�ضدير  االإنتاج  على  مبقدرته 

الب�ضاعة جاهزة لديه وميكن ت�ضديرها خالل تلك الفرتة الق�ضرية املن�ضو�ص عليها 

يف العقد وهذا ما دفعها باملبادرة بتنفيذ ما طلب منها ودفع مقدم العقد يف نف�ص يوم 
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التعاقد بتاريخ ال�ضيك والعقد يثبت ذلك، ولكنها فوجئت باأن ما قاله املدعى عليه غري 

�ضحيح مما �ضبب لها �ضررًا بالغًا فخ�ضرت �ضمعتها وجتارتها ومالها فلم حت�ضل عليه 

حتى االآن، كما اأنها مل تقم بتنفيذ التزاماتها قبل امل�ضرتي النهائي يف باك�ضتان املتعاقد 

معه لتوريد تلك املادة مما �ضبب لها اأ�ضرارًا م�ضاعفة وخ�ضائر فادحة. اإنني اأطالب 

اأكرث من ذلك يف  باحلكم يف الدعوى على وجه ال�ضرعة منعًا من ا�ضتنزاف موكلتي 

اإطالة  اأجد املدعى عليه يريد  املماطلة والت�ضويف من قبل املدعى عليه، ورغم ذلك 

اأمد التقا�ضي ويدعي اأنه هو امل�ضرور ثم ي�ضتمهل للم�ضتندات فاأين كان املدعى عليه 

خالل تلك الفرتة الطويلة؟ وملاذا مل يبادر باملطالبة بحقوقه اإذا كان له حق، فالتعاقد 

يف 2009/2/23م وانتهاء تنفيذ العقد يف 2009/3/16م فاأين هو من مار�ص 2009م 

وحتى االآن اإذا كان حلقه �ضرر اأو له حق �ضرعًا اأو نظامًا فهذا دليل على عدم �ضحة ما 

يدعيه املدعى عليه، ثم ختم مذكرته بطلب عدم االلتفات اإىل ادعاءات املدعى عليه 

باإرجاع  واإلزامه  والنظام  ال�ضرع  �ضند من  التي جاءت على غري  الواردة يف مذكرته 

مقدم العقد امل�ضلم له واملقر به يف مذكرته والبالغ قدره )256.500( ريال باالإ�ضافة 

وقدره  مبلغ   )%2( وهي  العقد  يف  عليه  املن�ضو�ص  التعوي�ص  بقيمة  اإلزامه  اإىل 

)مائتان   )273.600( عليه  املدعى  به  املطالب  االإجمايل  املبلغ  ليكون   )17.100(

املحاماة  اأتعاب  بقيمة  عليه  املدعى  اإلزام  عن  ف�ضاًل  ريال(،  و�ضتمائة  األفًا  و�ضبعون 

وقدرها )خم�ضون األف ريال(. �ضلمت ن�ضخة منها لوكيل املدعى عليه فطلب اإمهاله، 

فوعد  املا�ضية  اجلل�ضة  يف  منه  املطلوبة  امل�ضتندات  تقدمي  الدائرة  منه  طلبت  وقد 
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ح�ضر  1432/4/7هـ  املوافق  ال�ضبت  جل�ضة  ويف  القادمة.  اجلل�ضة  يف  باإح�ضارها 

الطرفان وقدم وكيل املدعى عليه مذكرة باإجابته قال فيها: ملخ�ص ما ورد يف مذكرة 

املدعية: 1- اأنه مت اإبرام عقد مع املدعى عليه على ت�ضنيع مواد برتولية وت�ضليمها يف 

مدينة كرات�ضي. 2- ت�ضاءلت املدعية عن مدى توفري �ضهادة املن�ضاأ + �ضهادة فح�ص 

مبوجب  ال�ضحن  بعد  فورًا  حتويله  يتم   )%70( وقدره  املتبقي  املبلغ   -3 الب�ضاعة. 

بولي�ضة ال�ضحن االأ�ضلية وامل�ضتندات. 4- ال منلك م�ضنعًا معتمدًا مرخ�ص لت�ضنيع 

تلك املادة. 5- نفت �ضدور اأوامر تت�ضمن اإيقاف الت�ضدير. اأجيب عليها مبا يلي: 1- 

بيتومني ولي�ص ت�ضنيع مواد  بيننا يت�ضمن توريد )600( طن مرتي  العقد املربم  اأن 

برتولية، واأما بخ�ضو�ص ت�ضليمها يف مدينة كرات�ضي فنحن ال ننكر ذلك ولكن ال يعني 

ت�ضليمها يف كرات�ضي هي م�ضئوليتنا املطلقة، بل متا�ضيًا مع االإجراءات حيث اإن العائق 

من ت�ضديرها وت�ضليمها هو طلب مالك املدعية اأن تكون ال�ضحنة با�ضمه ولي�ص با�ضمنا، 

امل�ضتندات  لت�ضليم  تاأخريه  اأن  املوؤرخة يف 1431/12/23هـ  اأ�ضرت يف مذكرتي  حيث 

املدعية  من  اإقرار  هو  به  املق�ضود  وامل�ضتند  ال�ضحن  اإجراءات  ال�ضتكمال  املطلوبة 

ب�ضفتها املالكة لل�ضحنة باأن تلتزم ب�ضالمة ال�ضحنة واأن تكون ح�ضب املوا�ضفات املعمول 

بها، ولكن املدعية رف�ضت توقيعه واأدى ذلك اإىل اأخذ فرتة طويلة من الزمن ويف اأثناء 

امل�ضانع اخلا�ضة  الت�ضدير على جميع  اإيقاف  تت�ضمن  تعليمات  الفرتة �ضدرت  تلك 

بت�ضنيع هذه املادة. 2- لقد مت توفري �ضهادة املن�ضاأ + �ضهادة فح�ص الب�ضاعة وهي 

موجودة لدى مكتب )...( لل�ضحن والتخلي�ص اجلمركي مبدينة جدة، وباإمكان املدعية 
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فاإن  وقدره )%70(  املتبقي  للمبلغ  بالن�ضبة   -3 با�ضمها.  لكونها  منها  ن�ضخة  اإح�ضار 

ذلك يوؤكد باأن الب�ضاعة با�ضم املدعية واأنه مت فتح اعتماد بنكي بقيمة الب�ضاعة ح�ضب 

لتم  با�ضمنا  الب�ضاعة  كانت  فلو  باك�ضتان  دولة  امل�ضرتي من  وبني  بينها  املربم  العقد 

اأن  اإىل  اأو حتويل ومل يحتج االأمر  �ضحنها من قبلنا ومت ا�ضتالم املتبقي دون اعتماد 

التحويل  اأو  البنكي  االعتماد  لكون  ال�ضحن  بولي�ضة  مبوجب  املتبقي  املدعية  تدفع 

با�ضمها وكان لزامًا على املدعية اأن حت�ضر بولي�ضة ال�ضحن لكي ي�ضرف لها البنك 

االعتماد بعد و�ضول ال�ضحنة اإىل كرات�ضي وهذا ينايف ما ادعت به. 4- اأوؤكد اأننا منتلك 

اأي�ضًا  مذكرتي  برفق   -5 الرتخي�ص.  من  �ضورة  مذكرتي  وبرفق  مرخ�ضًا  م�ضنعًا 

�ضورة من التعميم املت�ضمن عدم ال�ضماح بالت�ضدير. ولكوننا قد قمنا بتنفيذ ما طلب 

منا دون اأي تق�ضري واأن التاأخري حدث ب�ضبب املدعية والب�ضاعة ال تزال حتت ملكيتها؛ 

با�ضتالم  املدعية  باإلزام  ال�ضابقة  مذكرتنا  يف  اإليه  اأ�ضرنا  مبا  متم�ضكني  فاإننا  لذا 

ب�ضاعتها من مكتب )...( للتخلي�ص اجلمركي مبدينة جدة و�ضدادنا املبلغ املتبقي من 

قيمة الب�ضاعة وقدره )100.250( )مائة األف ومائتان وخم�ضون ريااًل(. فعقب وكيل 

املدعية عن ذلك باأنه �ضبق االإجابة على ما ذكره وكيل املدعى عليه ويطلب الف�ضل يف 

الق�ضية، فقرر وكيل املدعى عليه تبعًا لذلك اكتفاوؤه مبا قدم من مذكرات ويطلب البت 

يف الق�ضية، ف�ضاألت الدائرة وكيل املدعى عليه عن امل�ضتندات املطلوبة منه يف اجلل�ضات 

املا�ضية؟ فاأجاب باأنه لي�ص لديه اإال ما قدمه يف مذكرة اإجابته املقدمة منه يف هذه 

اجلل�ضة، فراأت الدائرة قفل باب املرافعة يف هذه الق�ضية.
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قدره  مببلغ  عليه  املدعى  باإلزام  له  مذكرة  اآخر  يف  يطلب  املدعية  وكيل  اإن  حيث 

اأوىل  األفًا وخم�ضمائة ريال( عبارة عن دفعة  )256.500( )مائتان و�ضتة وخم�ضون 

لتوريد )600طن( بيتومني ح�ضب العقد املوؤرخ بني الطرفني يف 23/فرباير/2009م، 

كما يطالب مببلغ )17.100( )�ضبعة ع�ضر األفًا ومائة ريال( عبارة عن تعوي�ص جراء 

عدم تنفيذ العقد ح�ضب املادة )12( من العقد امل�ضار اإليه اأعاله، باالإ�ضافة اإىل اأتعاب 

حماماة قدرها )50.000( )خم�ضون األف ريال(. وحيث اإن طريف الدعوى تاجرين 

التجارية  املحكمة  نظام  من  )2/د(  املادة  ح�ضب  جتاري  بينهما  النزاع  ومو�ضوع 

"يعترب من االأعمال التجارية كل ما هو  اأن:  ال�ضادرة عام 1350هـ التي ن�ضت على 

املادة  ن�ص  وح�ضب  التجارية..اإلخ".  بني  احلا�ضلة  والتعهدات  العقود  جميع  د-  اآت: 

املحكمة  اإىل  فيها  النظر  اأمر  يحال  التي  "الق�ضايا  اأن:  على  ن�ضت  التي  )443/اأ( 

التجارية ويجرى بالفعل بتها عن طريقها و�ضمن اخت�ضا�ضها ما يلي: اأ- كل ما يحدث 

بني التجار....اإلخ" اأ.هـ لذا فهو من اخت�ضا�ص ديوان املظامل بهيئة ق�ضائه التجاري. 

وحيث اإن عقود البيع اإذا اكتملت اأركانها و�ضروطها وجب الوفاء بها لقوله تعاىل ))يا 

اأيها الذين اآمنوا اأوفوا بالعقود((، وحينما يختل فيها ركن من االأركان اأو �ضرط من 

ال�ضروط تكون عر�ضة للبطالن اأو الف�ضخ. وحيث اإن املو�ضوع املاثل اأمام الدائرة هو 

عقد بيع لـ)600( طن مرتي بيتومني تورد خالل من )15- 20( يومًا بعد توقيع العقد 
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وا�ضتالم الدفعة االأوىل املقدمة ومكان الت�ضليم يف ميناء كرات�ضي. وحيث اإن املدعية 

قد التزمت ببنود العقد كما هو ثابت من اأوراق الق�ضية وذلك بت�ضليمها للمدعى عليه 

الدفعة املقدمة البالغ قدرها )256.500( )مائتان و�ضتة وخم�ضون األفًا وخم�ضمائة 

ريال( ح�ضب عقد الدفعة املقدمة البالغ قدرها )256.500( )مائتان و�ضتة وخم�ضون 

األفًا وخم�ضمائة ريال( ح�ضب البند )3( والذي ن�ضه: "الكمية: كمية هذا العقد هي 

)600( طن مرتي )+/- 5%( م�ضموح بال�ضحن كليًا اأو جزئيًا خالل من )15- 20( 

ح�ضبما  عليه  املدعى  ا�ضتلمها  وقد  املقدمة"  الدفعة  وا�ضتالم  العقد  توقيع  بعد  يومًا 

بتوريد  يلتزم  اأنه مل  اإال  املوؤرخة يف 1431/12/23هـ،  اإجابته  ذكره وكيله يف مذكرة 

بت�ضليمها يف  يلتزم  اأنه مل  كما  العقد،  املحددة يف  الفرتة  املتفق عليها خالل  الكمية 

اأن:  املكان املحدد وهو ميناء كرات�ضي الذي ن�ص عليه يف املادة )8( من العقد وهو 

العقد  ب�ضرط  عليه  املدعى  اأخل  فقد  وبالتايل  كرات�ضي....اإلخ.  ميناء  الت�ضليم  مكان 

املتفق عليها وقد قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم ))امل�ضلمون عند �ضروطهم((؛ مما تنتهي 

معه الدائرة اإىل اإلزام املدعى عليه باإعادة مبلغ الدفعة املقدمة وقدرها )256.500( 

اإن املدعى عليه قد  األفًا وخم�ضمائة ريال( للمدعية. وحيث  )مائتان و�ضتة وخم�ضون 

اأخل يف تنفيذ العقد، مما يثبت يف حقه امل�ضئولية العقدية املوجبة للتعوي�ص، وبالتايل 

فاملدعية ت�ضتحق التعوي�ص جراء ال�ضرر املتحقق بفوات املنفعة ح�ضب املادة )12( من 

"مدة العقد: مدة هذا  العقد التي ن�ضت على ن�ضبة )2%( من قيمة الب�ضاعة وفيها 

العر�ص.... اأو ف�ضل البائع يف ت�ضليم ال�ضلعة يف الفرتة اأعاله يعترب العقد الغيًا، وتعاد 
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القيمة املدفوعة مقدمًا فورًا مع تعوي�ص )2%( من قيمة الب�ضاعة" اأ.هـ وحيث اإن قيمة 

ومائة  اآالف  X  2%= )5130( )خم�ضة  الدعوى = 256.500  الب�ضاعة حمل هذه 

وثالثني( ريااًل وهو ما ت�ضتحقه املدعية تعوي�ضًا وفقًا ملا ذكر اأعاله. واأما عن مطالبة 

املدعية باأتعاب املحاماة والتي قدرتها مببلغ )50.000( )خم�ضني األف ريال(؛ فاإن 

الثابت من اأوراق الق�ضية مماطلة املدعى عليه بدليل اإخالله بالعقد املربم مع املدعية 

من كون مكان الت�ضليم يف كرات�ضي ومع ذلك مل يلتزم به، وقد ذكر �ضيخ االإ�ضالم ابن 

تيمية -رحمه اهلل- يف كتابه االختيارات ما ن�ضه: "ومن مطل �ضاحب احلق حقه حتى 

كان غرمه  اإذا  املبطل  الظامل  على  فهو  ذلك  ب�ضبب  فما غرمه  ال�ضكاية  اإىل  اأحوجه 

على الوجه املعتاد" اأ.هـ، وقال املرداوي يف كتاب االإن�ضاف يف باب احلجر: "ولو مطل 

غرميه حتى اأحوجه اإىل ال�ضكاية فما غرمه ب�ضبب ذلك يلزم املماطل" اأ.هـ وحيث تقدر 

الدائرة اأتعاب املحاماة بن�ضبة )10%( من املبلغ امل�ضتحق للمدعي وترى اأنه كاٍف؛ لذا 

 = %10  X املحاماة هو )256.500 + 5130(  اأتعاب  املدعية عن  ت�ضتحقه  ما  فاإن 

النهائي ملا ت�ضتحقه املدعية عن مطالباتها يف  26163 ريااًل، وبالتايل يكون املجموع 

هذه الق�ضية هو )256.600 + 5130 + 26163= 287793(  )مائتان و�ضبعة وثمانون 

اأثاره  ما  الدائرة  اإليه  انتهت  مما  ينال  وال  ريااًل(.  وت�ضعون  وثالثة  و�ضبعمائة  األفًا 

وكيل املدعى عليه من اأنه مت جتهيز الطلبية ومت �ضحنها لدى مكتب )...( للتخلي�ص 

مكان  اأن  على  ن�ضت  العقد  من   )8( املادة  اأن  ذلك  جدة...اإلخ،  مبدينة  اجلمركي 

الت�ضليم يكون يف ميناء كرات�ضي بغ�ص النظر عن اأي اعتبارات اأخرى من حيث كون 
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االأوراق وامل�ضتندات با�ضم من؟، اإذ اإن العقد مل ين�ص على اآلية ال�ضحن من ال�ضعودية 

اإىل كرات�ضي هل تكون با�ضم املدعية اأم با�ضم املدعى عليه، وبالتايل كان على املدعى 

عليه ت�ضليم الب�ضاعة يف املكان املتفق عليه وهو ميناء كرات�ضي. كما ال ينال من ذلك ما 

ذكره وكيل املدعى عليه من اأن العائق من ت�ضدير الب�ضاعة وت�ضليمها هو طلب املدعية 

اأن تكون ال�ضحنة با�ضمها...اإلخ، ذلك اأنه مل يقدم البينات على ما يدعيه، وبالتايل ال 

اأثر لذلك على م�ضتحقات املدعية التي انتهت اإليها الدائرة.

للتجارة   )...( وموؤ�ض�ضة  م�ضنع  عليه/  املدعى  باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 

ل�ضاحبه/ )...( اأن يدفع للمدعية/ موؤ�ض�ضة )...( للتجارة ل�ضاحبها/ )...( مبلغاً 

قدره )287.793( )مائتان و�ضبعة وثمانون األفاً و�ضبعمائة وثالثة وت�ضعون ريااًل(، 

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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املو�ضوعاملجلد
رقم ال�ضفحة

اإىلمن

االأول

134اخت�ضا�س

3572دعوى

73146حتكيم

147196�ضم�ضرة

197472مقاولة

473522عقد نقل

الثاين

523782بيع

783818عقد اإجارة

819836حوالة

8371070توريد

10711696�ضركةالثالث

الرابع

16971742اإفال�س

17431856وكالة جتارية

18571884دعاية واإعالن

18851926مكاتب جتارية

19271980طلبات عار�ضة

19811998متفرقات



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/3740/ق 1
لعام 1430هـ

20/د/جت/22 لعام 
1432هـ

1866/ق لعام 
1432هـ

287/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س- 
3م�ضاربة فا�ضدة

1/1822/ق 2
لعام 1431هـ

95/د/جت/1 لعام 
1431هـ

5747/ق لعام 
1432هـ

88/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

اخت�ضا�س-
7قر�س

1/2730/ق 3
لعام 1432هـ

109/د/جت/30 
لعام 1432هـ

2876/ق لعام 
1432هـ

510/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س - 
11خدمة ات�ضاالت

8/162/ق لعام 4
1432هـ

218/د/جت/4 لعام 
1432هـ

4321/ق لعام 
1432هـ

734/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س- 
16اأعمال مهنية ـ

3/464/ق لعام 5
1428هـ

584/د/جت/10 
لعام 1432هـ

881/ق لعام 
1432هـ

902/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س - 
كفالة غري 

جتارية
20

1/1839/ق 6
لعام 1427هـ

133/د/جت/32 
لعام 1432هـ

2323/ق لعام 
1432هـ

919/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س - 
28�ضم�ضرة

1/1870/ق 7
لعام 1430هـ

134/د/جت/32 
لعام 1432هـ

6284/ق لعام 
1432هـ

875/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

دعوى - وقف 
ال�ضري يف 
الدعوى

37

1/3482/ق 8
لعام 1427هـ

12/د/جت/2 لعام 
1431هـ

2879/ق لعام 
1431هـ

101/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

دعوى - حكم 
46غيابي

1/556/ق لعام 9
1432هـ

148/د/جت/31 
لعام 1432هـ

7339/ق لعام 
1432هـ

951/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

دعوى - رف�س 
اإحالة النزاع 

خلبري حما�ضبي
62

2/6855/ق 10
لعام 1429هـ

119/د/جت/11 
لعام 1431هـ

5578/ق لعام 
1431هـ

265/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

حتكيم- طلب رد 
75حمكم

2/71/ق لعام 11
1427هـ

186/د/جت/11 
لعام 1431هـ

1542/ق لعام 
1431هـ

626/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

حتكيم- عقد 
بيع مرابحة 

لالآمر بال�ضراء
83



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/3050/ق 12
لعام 1431هـ

84/د/جت/30 لعام 
1432هـ

3288/ق لعام 
1432هـ

702/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

حتكيم- �ضرط 
التحكيم 

الدويل
110

13

2/506/ق 
لعام 1421هـ، 
2/1846/ق 
لعام 1422هـ

211/د/جت/11 
لعام 1431هـ

2/506/ق 
لعام 1421هـ، 
2/1846/ق 
لعام 1422هـ

686/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

حتكيم - 
اعرتا�س على 
حكم التحكيم

114

1/4248/ق 14
لعام 1429هـ

106/د/جت/32 
لعام 1432هـ

6096/ق لعام 
1432هـ

855/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

حتكيم- عقد 
133اإجارة

3/825/ق لعام 15
1427هـ

192/د/جت/15 
لعام 1429هـ

6900/ق لعام 
1432هـ

190/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد �ضم�ضرة-
و�ضاطة يف اإبرام 

عقد
149

2/2914/ق 16
لعام 1430هـ

188/د/جت/ف/4 
لعام 1431هـ

6157/ق لعام 
1431هـ

215/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد �ضم�ضرة- 
�ضرط ا�ضتحقاق 

عمولة
164

3/16/ق لعام 17
1427هـ

147/د/جت/10 
لعام 1432هـ

6155/ق لعام 
1432هـ

892/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد �ضم�ضرة- 
170جعالة

2/6351/ق 18
لعام 1430هـ

107/د/جت/ف/18 
لعام 1431هـ

4049/ق لعام 
1431هـ

37/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد مقاولة - 
199ا�ضتالم االأعمال

1/2401/ق 19
لعام 1429هـ

66/د/جت/5 لعام 
1431هـ

4432/ق لعام 
1431هـ

161/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة - 
206توريد وتركيب

1/1481/ق/ 20
لعام 1431هـ

195/د/جت/3 لعام 
1431هـ

934/ق لعام 
1432هـ

325/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
227

4/1134/ق 21
لعام 1429هـ

16/د/جت/9 لعام 
1432هـ

2071/ق لعام 
1432هـ

399/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة - 
232توقف عن تنفيذ

1/2569/ق 22
لعام 1427هـ

170/د/جت/6 لعام 
1431هـ

939/ق لعام 
1432هـ

497/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
240

2/1614/ق 23
لعام 1429هـ

200/د/جت/11 
لعام 1431هـ

954/ق لعام 
1432هـ

586/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
270



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

5/306/ق لعام 24
1430هـ

132/د/جت/21 
لعام 1432هـ

7156/ق لعام 
1432هـ

820/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
281

2/6585/ق 25
لعام 1428هـ

57/د/جت/13 لعام 
1431هـ

3042/ق لعام 
1431هـ

31/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد مقاولة - 
295�ضمان العيوب

2/4884/ق 26
لعام 1429هـ

23/د/جت/8 لعام 
1430هـ

2/2841/ق 
لعام 1431هـ

36/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد مقاولة- 
ت�ضامن 
يف تنفيذ 
م�ضروعات

304

3/1319/ق 27
لعام 1427هـ

83/د/جت/16لعام 
1431هـ

5333/ق لعام 
1431هـ

137/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة - 
315تعوي�س

1/1818/ق 28
لعام 1430هـ

168/د/جت/6 لعام 
1431هـ

336/ق لعام 
1432هـ

217/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
340

3/41/ق لعام 29
1429هـ

134/د/جت/15 
لعام 1431هـ

726/ق لعام 
1432هـ

444/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
وتوريد- �ضرط 

جزائي
346

2/5499/ق 30
لعام 1427هـ

2/د/جت/11لعام 
1431هـ

5343/ق لعام 
1431هـ

330/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة - 
359تف�ضري عقد

1/1668/ق 31
لعام 1430هـ

117/د/جت/4 لعام 
1431هـ

7824/ق لعام 
1431هـ

347/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة - 
380حكم غيابي

7/470 /ق 32
لعام 1430هـ

4/د/جت/7 لعام 
1432هـ

1890/ق لعام 
1432هـ

514/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
385

1/4568/ق 33
لعام 1429هـ

146/د/جت/3 لعام 
1431هـ

6559/ق لعام 
1431هـ

634/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
401

1/4189/ق 34
لعام 1427هـ

59/د/جت/31 لعام 
1432هـ

5025/ق لعام 
1432هـ

848/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
418



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/8233/ق 35
لعام 1429هـ

72/د/جت/27 لعام 
1432هـ

6097/ق لعام 
1432هـ

853/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
452

5/1340/ق 36
لعام 1431هـ

119/د/جت/9 لعام 
1432هـ

5118/ق لعام 
1432هـ

910/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
460

1/107/ق لعام 37
1430هـ

6/د/جت/ف/4 
لعام 1431هـ

5310/ق لعام 
1431هـ

216/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
ب�ضاعة- 

م�ضوؤولية الناقل
475

2/2981/ق 38
لعام 1428هـ

177/د/جت/11 
لعام 1431هـ

6728/ق لعام 
1431هـ

364/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
حديد- ك�ضف 
تخريج �ضيارة

483

2/6950/ق 39
لعام 1430هـ

206/د/جت/11 
لعام 1431هـ

1435/ق لعام 
1432هـ

489/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد �ضحن 
بحري- 

م�ضوؤولية 
ال�ضاحن

493

1/2698/ق 40
لعام 1431هـ

30/د/جت/32 لعام 
1432هـ

2889/ق لعام 
1432هـ

694/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
وحتميل وتفريغ 
اأحجار- تلفيات 

و�ضيانة

504

3/2121/ق 41
لعام 1429هـ

77/د/جت/11 لعام 
1432هـ

3940/ق لعام 
1432هـ

771/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
حفارات- تكييف 

العقد
510

1/1991/ق 42
لعام 1428هـ

168/د/جت/30 
لعام 1432هـ

3423/ق لعام 
1432هـ

873/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

1- عقد 
بيع  - ال�ضفة 

يف املبيع- 
2-تعوي�س 

- تعوي�س عن 
فوات فر�ضة

525

2/898/ق لعام 43
1431هـ

61/د/جت/ف/21 
لعام 1431هـ

3794/ق لعام 
1432هـ

51/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد بيع - 
544اأجهزة طبية



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/923/ق لعام 44
1429هـ

26/د/جت/ف/17 
لعام 1431هـ

7036/ق لعام 
1431هـ

229/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع 
-م�ضادقة على 

ك�ضف ح�ضاب
551

1/5610/ق 45
لعام 1429هـ

157/د/جت/4 لعام 
1431هـ

1024/ق لعام 
1432هـ

252/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - 
565اأدوات مدر�ضية

1/5534/ق 46
لعام 1429هـ

121/د/جت/6 لعام 
1431هـ

5940/ق لعام 
1432هـ

259/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
حديد ومعّدات 

ثقيلة
572

2/5853/ق 47
لعام 1429هـ

158/د/جت/12 
لعام 1431هـ

6749/ق لعام 
1431هـ

319/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
578�ضيارات

7/1105/ق 48
لعام 1430هـ

27/د/جت/ف/57 
لعام 1431هـ

6959/ق لعام 
1431هـ

335/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
585�ضاعات

7/334/ق لعام 49
1431هـ

12/د/جت/7 لعام 
1432هـ

2009/ق لعام 
1432هـ

348/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
606�ضيارات

2/512/ق لعام 50
1431هـ

19/د/جت/19 لعام 
1432هـ

2246/ق لعام 
1432هـ

394/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - 
بطاقات قناة 

ف�ضائية
613

2/3381/ق 51
لعام 1429هـ

412/د/
جت/12لعام 

1431هـ

2288/ق لعام 
1432هـ

432/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
619�ضيارات

2/3504/ق 52
لعام 1428هـ

153/د/جت/13 
لعام 1431هـ

652/ق لعام 
1432هـ

494/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
628موا�ضي

1/4941/ق 53
لعام 1426هـ

23/د/جت/29 لعام 
1432هـ

2255/ق لعام 
1432هـ

535/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1-عقد بيع - 
اّدعاء �ضورية 

البيع  2- مكافاأة 
مقابل االإدارة 

- ال�ضروط 
يف العقد3- 

اأرباح - اإثباتها 
4- اخت�ضا�س 
- طلب اأتعاب 
املحاماة من 

الوكيل

638



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/8138/ق 54
لعام 1429هـ

107/د/جت/4 لعام 
1431هـ

7146/ق لعام 
1431هـ

564/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
654موؤ�ض�ضة

3/314/ق لعام 55
1428هـ

186/د/جت/16 
لعام 1431هـ

2721/ق لعام 
1432هـ

633/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1- عقد بيع 
�ضيارات - ف�ضخ 

العقد 2- 
تعوي�س - اأركان 

التعوي�س 
3- اخت�ضا�س 
- اخت�ضا�س 

ماأموري 
ال�ضبط 
الق�ضائي

664

2/1381/ق 56
لعام 1432هـ

38/د/جت/21 لعام 
1432هـ

4194/ق لعام 
1432هـ

641/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - مواد 
683طباعة

3/85/ق لعام 57
1431هـ

56/د/جت/9 لعام 
1432هـ

3914/ق لعام 
1432هـ

707/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - اإنكار 
687بيع

1/7855/ق 58
لعام 1429هـ

130/د/جت/30 
لعام 1432هـ

5286/ق لعام 
1432هـ

780/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
695تذاكر

7/821/ق لعام 59
1431هـ

151/د/جت/7 لعام 
1432هـ

5012/ق لعام 
1432هـ

790/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
703دهانات

2/2362/ق 60
لعام 1431هـ

156/د/جت/20 
لعام 1432هـ

4869/ق لعام 
1432هـ

793/اإ�س/2 
لعام 1432هـ

عقد اإجارة 
منتهية 

بالتمليك- طلب 
ف�ضخ

717

2/1307/ق 61
لعام 1432هـ

51/د/جت/21 لعام 
1432هـ

4867/ق لعام 
1432هـ

826/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - 
724تفوي�س العامل

5/84/ق لعام 62
1430هـ

79/د/جت/9 لعام 
1432هـ

5463/ق لعام 
1432هـ

869/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد بيع ــ  نكول 
735عن اجلواب

1/2934/ق 63
لعام 1429هـ

85/د/جت/27 لعام 
1432هـ

6611/ق لعام 
1432هـ

876/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
749باملزاد

5/1819/ق 64
لعام 1430هـ

235/د/جت/21 
لعام 1431هـ

1071/ق لعام 
1432هـ

299/اإ�س/7 
765عقد بيع - اإقرارلعام 1432هـ



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

3/1657/ق 65
لعام 1431هـ

49/د/جت/10 لعام 
1432هـ

4305/ق لعام 
1432هـ

940/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد بيع - طلب 
�ضراء بطاقة 

جمركية
776

3/2507/ق 66
لعام 1430هـ

34/د/جت/9 لعام 
1432هـ

3852/ق لعام 
1432هـ

630/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد اإجارة - 
785اإيجار �ضاحنات

1/2415/ق 67
لعام 1427هـ

98/د/جت/30 لعام 
1432هـ

5338/ق لعام 
1432هـ

891/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

اإيجار �ضاحنات 
-  امل�ضوؤولية 

امل�ضروطة 
للموؤجر

797

3/79/ق لعام 68
1432هـ

574/د/جت/10 
لعام 1432هـ

6863/ق لعام 
1432هـ

900/اإ�س/12 
لعام1432هـ

1-عقد اإيجار 
�ضاحنات - 

جدولة مديوينة 
2- دعوى - 
طلب عار�س

813

1/3689/ق 69
لعام 1426هـ

155/د/جت/2 لعام 
1431هـ

5070/ق لعام 
1431هـ

122/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - 
821حوالة الدين

2/1781/ق 70
لعام 1428هـ

84/د/جت/18 لعام 
1432هـ

3339/ق لعام 
1432هـ

764/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

حوالة - حوالة 
826احلق

3/2457/ق 71
لعام 1429هـ

191/د/جت/15 
لعام 1431هـ

2431/ق لعام 
1432هـ

447/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد 
839-�ضرط جزائي

1/1122/ق 72
لعام 1430هـ

83/د/جت/33 لعام 
1432هـ

5008/ق لعام 
1432هـ

685/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
848ف�ضخ عقد

3/276/ق 73
لعام1427هـ

21/د/جت/15 لعام 
1431هـ

3590/ق لعام 
1431هـ

109/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
ال�ضروط يف 

العقد
864

2/742/ق لعام 74
1417هـ

40/د/جت/11 لعام 
1430هـ

2978/ق لعام 
1431هـ

162/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
882اإقرار

3/602/ق لعام 75
1431هـ

124/د/جت/17 
لعام 1431هـ

6517/ق لعام 
1432هـ

355/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
ت�ضنيع من�ضات 

حديدية
898



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/3315/ق 76
لعام 1431هـ

40/د/جت/28 لعام 
1432هـ

3010/ق لعام 
1432هـ

453/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد-  
جتارية العمل 
وقت التعامل

907

2/5422/ق 77
لعام 1429هـ

17/د/جت/18 لعام 
1432هـ

3068/ق لعام 
1432هـ

528/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
912م�ضادقة

3/282/ق لعام 78
1430هـ

30/د/جت/3/9 
لعام 1432هـ

3127/ق لعام 
1432هـ

572/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
920توريد حديد

1/5229/ق 79
لعام 1428هـ

18/د/جت/32 لعام 
1432هـ

2604/ق لعام 
1432هـ

587/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
933اإقرار

2/69/ق لعام 80
1426هـ

221/د/جت/11 
لعام 1431هـ

2127/ق لعام 
1432هـ

631/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
940خمال�ضة

3/444/ق لعام 81
1429هـ

187/د/جت/17 
لعام 1431هـ

966/ق لعام 
1432هـ

637/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
ال�ضروط يف 

العقد
956

1/4163/ق 82
لعام 1431هـ

69/د/جت/29 لعام 
1432هـ

3918/ق لعام 
1432هـ

700/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
اإقرار فروق 

اأ�ضعار
969

1/5160/ق 83
لعام 1430هـ

141/د/جت/31 
لعام 1432هـ

6795/ق لعام 
1432هـ

904/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
979بيع ذهب

1/4722/ق 84
لعام 1431هـ

100/د/جت/28 
لعام 1432هـ

6032/ق لعام 
1432هـ

915/اإ�س/12 
لعام1432هـ

عقد توريد - 
984حوالة

2/560/ق لعام 85
1429هـ

203/د/جت/10 
لعام 1431هـ

900/ق لعام 
1432هـ

235/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
989ا�ضتالم املبيع

2/3646/ق 86
لعام 1429هـ

129/د/جت/11 
لعام 1431هـ

6744/ق لعام 
1431هـ

285/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
999�ضرط جزائي

5/1839/ق 87
لعام 1431هـ

30/د/جت/9 لعام 
1432هـ

2576/ق لعام 
1432هـ

426/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
1015اإقرار

2/1106/ق 88
لعام 1428هـ

6/د/جت/14 لعام 
1432هـ

1543/ق لعام 
1432هـ

530/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1- عقد توريد 
- انعقاد البيع 
2- تعوي�س - 
�ضمان املبيع

1021



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

3/2601/ق 89
لعام 1431هـ

103/د/جت/11 
لعام 1432هـ

4512/ق لعام 
1432هـ

740/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
م�ضادقة على 

الر�ضيد
1030

883/ 3/ق 90
لعام 1430هـ

223/د/جت/17 
لعام 1431هـ

1749/ق لعام 
1432هـ

741/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
تعوي�س عن 

ف�ضخ عقد
1036

1/1878/ق 91
لعام 1430هـ

81/د/جت/33 لعام 
1432هـ

1530/ق لعام 
1432هـ

781/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1-عقد توريد 
- �ضروط العقد 

2-تعوي�س- 
التعوي�س 
العقدي 
3-اأتعاب 

املحاماة- �ضلطة 
املحكمة يف 

تقديرها

1054

1/1751/ق 92
لعام 1426هـ

277/د/جت/2 لعام 
1430هـ

4756/ق لعام 
1432هـ

578/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1-�ضركة 
ت�ضامن - �ضفة 
2- عقد تاأ�ضي�س 
- تعديل عقد 

تاأ�ضي�س 3- 
وكالة - وكالة يف 

تعديل عقد

1073

2/812/ق لعام 93
1431 هـ

70/د/جت/17 لعام 
1432هـ

4871/ق لعام 
1432 هـ

677/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1-�ضركة 
ت�ضامن- ف�ضخ 
عقد �ضركة 2- 
اأتعاب املحاماة 

-�ضروط 
الق�ضاء بها

1127

1/8185/ق 94
لعام 1429هـ

10/د/جت/31 لعام 
1432هـ

2895/ق لعام 
1432هـ

690/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة ت�ضامن - 
1134مطالبة باأرباح



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/334/ق لعام 95
1426 هـ

512/د/جت/ 9 
لعام 1429هـ

2/334/ق لعام 
1432هـ

83/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

1-�ضركة تو�ضية 
ب�ضيطة- 
االعتبار 

ال�ضخ�ضي 
لل�ضركة  2- 

�ضلطات امل�ضفي 
- �ضلطة الدائرة 

التقديرية

1156

2/332/ق لعام 96
1429هـ

251/د/جت/12 
لعام 1431هـ

6171/ق لعام 
1431هـ

121/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة تو�ضية 
ب�ضيطة-طلب 
اإعادة راأ�س املال

1179

2/6243/ق 97
لعام 1428هـ

368/د/جت12 لعام 
1431هـ

6166/ق لعام 
1431هـ

299/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة حما�ضة- 
1194حتويل ال�ضركة

2/3108/ق 98
لعام 1425هـ

148/د/جت/10 
لعام 1431هـ

6745/ق لعام 
1431هـ

400/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة حما�ضة- 
طلب اإعادة راأ�س 

املال
1209

1/61/ق لعام 99
1430هـ

115/د/جت/27 
لعام 1430هـ

5630/ق لعام 
1430هـ

279/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة - بيع 
1221اأ�ضهم

1/3935/ق 100
لعام 1429هـ

76/د/جت/1 لعام 
1431هـ

4498/ق لعام 
1431هـ

333/اإ�س/8 
لعام1432هـ

�ضركة م�ضاهمة 
مغلقة - اإثبات 

�ضراكة-
1225

1/6380/ق 101
لعام 1429هـ

179/د/جت/4 لعام 
1430هـ

2352/ق لعام 
1431هـ

571/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة - بيع 
1233اأ�ضهم

2/1297/ق 102
لعام 1430هـ

55/د/جت/11 لعام 
1431هـ

2/1297/ق 
لعام 1430هـ

3/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

حمدودة- عقد 
تنازل عن ح�ضة

1244

2/100/ق لعام 103
1431هـ

1167/د/جت/11 
لعام 1431هـ

6860/ق لعام 
1432هـ

10/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

حمدودة  -  
عزل مدير

1251

رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف



2/3014/ق 104
لعام 1429هـ

178/د/جت/11 
لعام 1431هـ

2/3014/ق 
لعام 1429هـ

30/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 
حمدودة - 

ح�ضة يف �ضركة

1259

1/1752/ق 105
لعام 1430هـ

274/د/جت/4 لعام 
1430هـ

2701/ق لعام 
1431هـ

112/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 
حمدودة - 

ت�ضفية

1269

2/2737/ق 106
لعام 1430هـ

114/د/جت/20 
لعام 1432هـ

3625/ق لعام 
1432هـ

606/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

حمدودة - بيع 
ح�ضة

1273

1/308/ق لعام 107
1431هـ

59/د/جت/27 لعام 
1432هـ

6225/ق لعام 
1432هـ

927/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 
حمدودة - 
م�ضوؤولية 
ال�ضركاء

1282

1/1746/ق 108
لعام 1423هـ

7/د/جت/2 لعام 
1430هـ

5551/ق لعام 
1430هـ

706/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 
حمدودة 

خمتلطة - 
اتفاق �ضراكة

1291

5/615/ق لعام 109
1429هـ

265/د/جت/21 
لعام 1430هـ

2/ق لعام 
1432هـ

6/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

1-�ضركة-
اإثبات �ضركة 
2- ت�ضفية - 
ت�ضفية �ضراكة

1395

2/3240/ق 110
لعام 1429هـ

17/د/جت/14 
لعام1431هـ

2715/ق لعام 
1431هـ

655/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة- اإثبات 
1405�ضراكة-

1/932/ق لعام 111
1427هـ

81/د/جت/6 لعام 
1431هـ

4510/ق لعام 
1431هـ

661/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1- �ضركة - 
اإثبات �ضراكة 

2- اأتعاب 
حماماة - مناط 

ا�ضتحقاقها

1420

رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف



3/2341/ق 112
لعام 1429هـ

135/د/جت/17 
لعام 1431هـ

221/ق لعام 
1432هـ

670/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة - اإثبات 
1444�ضراكة

1/7746/ق 113
لعام 1429هـ

105/د/جت/1 
لعام1431هـ

5923/ق لعام 
1431هـ

311/اإ�س/7 
لعام1432هـ

�ضركة - اتفاق 
1459متهيدي

2/4260/ق 114
لعام 1430هـ

222/د/جت/13 
لعام 1431هـ

2/4260/ق 
لعام 1430هـ

85/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة - طلب 
اإلغاء قرار 

تعديل عقد 
�ضركة

1538

115

1/2500/ق 
لعام 1409هـ، 
1/4021/ق 
لعام 1427هـ

1/د/جت/3 لعام 
1432هـ

1/2500/ق 
لعام 1409هـ، 
1/4021/ق 
لعام 1427هـ

110/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة - الطعن 
يف ميزانيات 

�ضابقة لل�ضركة
1555

2/388/ق لعام 116
1431هـ

رقم القرار 
205/د/جت/10 

لعام 1431هـ

119/ق لعام 
1432هـ

506/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة - حق 
ال�ضريك يف 

االطالع
1578

3/3861/ق 117
لعام 1427هـ

122/د/جت/16 
لعام 1431هـ

3/861/ق لعام 
1427هـ

15/اإ�س/ 7 لعام 
1592�ضركة - ت�ضفية1432هـ

2/5160/ق 118
لعام 1429هـ

67/د/جت/10 لعام 
1431هـ

6202/ق لعام 
1431هـ

585/اإ�س/8 
1620�ضركة- ت�ضفيةلعام 1432هـ

3/418/ق لعام 119
1428هـ

47/د/جت/15 لعام 
1431هـ

3392/ق لعام 
1432هـ

588/اإ�س/8 
1634�ضركة - تخارجلعام 1432هـ

120

2/1242/ق 
لعام 1428هـ و 
2/701/ق لعام 

1425هـ

71/د/جت/11 لعام 
1431هـ

4433/ق لعام 
1431هـ

674/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة - ثبوت 
1650عقد �ضركة

2/7547/ق 121
لعام 1429هـ

200/د/جت/12 
لعام 1431هـ

2/7547/ق 
لعام 1429هـ

101/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
1660- اإثبات �ضراكة

5/1391/ق 122
لعام 1429هـ

127/د/جت/21 
لعام 1431هـ

6220/ق لعام 
1431هـ

493/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
1665- اإثبات �ضراكة

4/1276/ق 123
لعام 1429هـ

166/د/جت/18 
لعام 1431هـ

6053/ق لعام 
1432هـ

496/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
- ت�ضليم مال 
امل�ضاربة الآخر

1674

رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف



2/1361/ق 124
لعام 1424هـ

55/د/جت/10 لعام 
1431هـ

3482/ق لعام 
1432هـ

501/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
-تعوي�س عن 

ف�ضخ عقد
1684

2/5768/ق 125
لعام 1427هـ

159/د/جت/11 
لعام 1431هـ

673/ق لعام 
1432هـ

132/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اإفال�س- ماهية 
1699دعوى االإفال�س

2/3397/ق 126
لعام 1430هـ

164/د/جت/9 لعام 
1431هـ

1219/ق لعام 
1432هـ

307/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اإفال�س - عزل 
1711اأمني التفلي�ضة

2/4613/ق 127
لعام 1426هـ

31/د/جت/13 لعام 
1431هـ

2370/ق لعام 
1431هـ

363/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

وكالة جتارية 
- تعوي�س عن 

ف�ضخ وكالة
1745

2/2167/ق 128
لعام 1424هـ

87/د/جت/9 لعام 
1431هـ

535/ق لعام 
1431هـ

338/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

وكالة جتارية - 
1756وعد بالتعاقد

1/1800/ق 129
لعام 1422هـ

332/د/جت/2 لعام 
1430هـ

3079/ق لعام 
1431هـ

91/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد وكالة - 
1793وكالة بالعمولة

2/2801/ق 130
لعام 1424هـ

235/د/جت/13 
لعام 1431هـ

473/ق لعام 
1432هـ

430/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد وكالة - 
1830وكالة بالعمولة

1/4506/ق 131
لعام 1430هـ

159/د/جت/5 لعام 
1431هـ

1213/ق لعام 
1432هـ

318/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد ت�ضغيل 
1844-  ف�ضخ عقد

3/836/ق لعام 132
1431هـ

1/د/جت/16 لعام 
1432هـ

2283/ق لعام 
1432هـ

498/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد دعاية 
1859واإعالن - قرائن

3/584/ق لعام 133
1428هـ

44/د/جت/9 لعام 
1432هـ

4485/ق لعام 
1432هـ

625/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد دعاية 
واإعالن -  طلب 

ن�ضر
1864

2/3537/ق 134
لعام 1428هـ

82/د/جت/11 لعام 
1431هـ

5691/ق لعام 
1431هـ

55/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد دعاية 
واإعالن - 

تركيب لوحة 
اإعالنية

1876

3/984/ق لعام 135
1425هـ

92/د/جت/16 لعام 
1431هـ

1351/ق لعام 
1431هـ

290/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
بري - تخلي�س 

جمركي
1887

رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف



3/2519/ق 136
لعام 1429هـ

38/د/جت/11 لعام 
1432هـ

2257/ق لعام 
1432هـ

390/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

مكاتب جتارية 
- تخلي�س 

جمركي
1905

2/5911/ق 137
لعام 1427هـ

183/د/جت/12 
لعام 1431هـ

680/ق لعام 
1432هـ

577/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

مكاتب جتارية 
- تخلي�س 

جمركي
1917

3/1536/ق 138
لعام 1431هـ

53/د/جت/10 لعام 
1432هـ

3990/ق لعام 
1432هـ

404/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1-دعوى - طلب 
عاجل حجز 
حتفظي2-

حرا�ضة ق�ضائية 
- �ضروطها

1929

3/732/ق لعام 139
1428هـ

28/د/جت/17 لعام 
1431هـ

2792/ق لعام 
1431هـ

509/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

طلب عاجل - 
1937�ضروط قبوله

2/3240/ق 140
لعام 1429هـ

رقم القرار 28/د/
جت/14 لعام 

1431هـ

2715/ق لعام 
1431هـ

655/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

طلب عاجل - 
1942حجز حتفظي

3/674/ق لعام 141
1431هـ

رقم القرار 
188/د/جت/16 

لعام 1431هـ

4154/ق لعام 
1432هـ

746/اإ�س/13 
لعام 1432هـ

1-حرا�ضة 
ق�ضائية 

-�ضروطها 
2-طلب عاجل - 

منع من �ضفر

1946

5/1035/ق 142
لعام 1429هـ

180/د/جت/9 لعام 
1431هـ

4146/ق لعام 
1432هـ

/907
اإ�س/12لعام 

1432هـ

طلبات عار�ضة 
- �ضروط احلكم 

بها
1963

2/5845/ق 143
لعام 1428هـ

31/د/جت/17 لعام 
1432هـ

3262/ق لعام 
1432هـ

542/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

التما�س اإعادة 
النظر- �ضروط 

قبوله
1983

3182/ 1/ق 144
لعام 1430هـ

101/د/جت/30 
لعام 1432هـ

3713/ق لعام 
1432هـ

583/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

مكاتب جتارية 
- تعوي�س عن 
ربح احتمايل

1989

2/3296/ق 145
لعام 1430هـ

86/د/جت/11 لعام 
1431هـ

605/ق لعام 
1432هـ

406/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اأوراق جتارية - 
1994�ضيك



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

83اأتعاب حتكيم

37 ، 46 ، 1756 ، 1844اأتعاب خربة 

240 ، 638 ، 654 ، 1054 ، 1127 ، 1420 ، 1844اأتعاب حماماة

1699اآثار احلكم باالإفال�س

1225 ، 1395 ، 1420 ، 1444 ، 1660 ، 1665اإثبات �ضراكة

3اإجارة مدنية 

1194 ، 1674احت�ضاب الربح من راأ�س املال

664اخت�ضا�س ماأموري ال�ضبط الق�ضائي 

898اختالف جن�س الثمن املعقود عليه

114االإخالل باإجراءات املرافعة

1844                      اإخالل بالتزامات العقد

578اّدعاء اختالف قيمة التقدير

826اّدعاء اع�ضار املحال اإليه

1905اّدعاء االإخالل بالتزامات العقد 

578اّدعاء االإكراه

749اّدعاء اخلطاأ

785اّدعاء انتهاء العقد

638اّدعاء �ضورية البيع

664اّدعاء عيب



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

638 ، 1134اأرباح

304 ، 315 ، 525 ، 664 ، 839 ، 1459 ، 1887 ، 1905اأركان التعوي�س

1156 ، 1269اأ�ضباب الت�ضفية

114اأ�ضباب ت�ضدي الدائرة للف�ضل يف النزاع

785ا�ضرتداد العني املوؤجرة

776 ، 1134ا�ضتقالل الذمم املالية

920ا�ضتمرار التعامل ال يفيد جتديد العقد

1459اأ�ضرار جتارية

380اإ�ضقاط عري�ضة االعرتا�س

1221 ، 1225 ، 1233اأ�ضهم
ا�ضرتاط حلول جميع االأق�ضاط حال 

606التاأخر يف ال�ضداد

493 ، 687االأ�ضل براءة الذّمة

619االأ�ضل يف العقود ال�ضحة 

606اإ�ضالح حكم غيابي

83 ، 114 ، 133اعرتا�س على حكم حتكيم

380اعرتا�س على حكم غيابي

240اأعمال اإ�ضافية

16اأعمال مهنية

989اإفادة اجلهة االإدارية 

1699 ، 1711 ، 1745اإفال�س

1711اإفال�س احتيايل



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

اإقرار

 ، 703 ، 654 ، 606 ، 585 ، 578 ، 572 ، 565 ، 460 ، 401 ، 385
 ، 940 ، 933 ، 898 ، 882 ، 864 ، 826 ، 797 ، 765 ، 749 ، 735

 ، 1660 ، 1660 ، 1395 ، 1259 ، 1030 ، 1015 ، 984 ، 979 ، 969
1963 ، 1859 ، 1844

907اإقرار م�ضفي

37  ، 46 ، 1917امتناع عن �ضداد

28امتهان ال�ضم�ضرة

164انتفاء بينة

1073انتقال ح�ضة ال�ضريك اإىل الورثة

1650انتهاء ال�ضراكة 

628انعدام البينة 

1291اإنهاء �ضراكة

1994اأوراق جتارية

898 ، 1021 ، 1273االإيجاب والقبول

776بطاقة جمركية

110 ، 956بطالن ال�ضرط

572 ، 654بطالن العقد

703بطالن املقا�ضة الق�ضائية

1073بطالن ت�ضرف الوكيل

1221 ، 1233بيع اأ�ضهم

585بيع الت�ضريف

572بيع الغرر

1021بيع املبيع قبل قب�ضه



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

956بيع املو�ضوف يف الذمة

1273بيع ح�ضة يف �ضركة

979 بيع ذهب

83بيع مرابحة لالآمر بال�ضراء 

1036التاأخر يف تنفيذ العقد

1073جتاوز الوكيل حدود الوكالة

75 ، 83 ، 110 ، 114 ، 133حتكيم

1179 ، 1194حتويل ال�ضركة

1209 ، 1634 ، 1942تخارج

1887 ، 1905 ، 1917تخلي�س جمركي

1660تركة

206 ، 613 ، 848 ، 1864 ، 1876التزامات العقد

1793التزامات الوكيل

619ت�ضليم املبيع قبل ا�ضتيفاء ثمنه

1674 ت�ضليم مال امل�ضاربة الآخر

1054ت�ضليم مبيع

133ت�ضدي الدائرة لنظر النزاع

619ت�ضرف امل�ضرتي باملبيع بعد قب�ضه

585ت�ضرفات الوكيل

1156 ، 1269 ، 1395 ، 1555 ، 1592 ، 1620ت�ضفية

1194 تعدي وتفريط

1054التعوي�س العقدي



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

304 ، 1989تعوي�س عن  ربح احتمايل

999تعوي�س عن اإخالل بالتزامات العقد 

1905تعوي�س عن تاأخر ف�ضح جمركي 

1459تعوي�س عن تعطل تنفيذ م�ضروع

240تعوي�س عن حب�س مال

281 ، 304 ، 315 ، 510 ، 664 ، 1021 ، 1756  ، 1887تعوي�س عن �ضرر

460 ، 1021تعوي�س عن فرق ال�ضعر

401 ، 654 ، 1036 ، 1684تعوي�س عن ف�ضخ عقد

1745 تعوي�س عن ف�ضخ وكالة جتارية 

240 ، 525تعوي�س عن فوات فر�ضة

724 ،  ، 97 ، 984 ، 1179 ، 1674تفريط 

359 تف�ضري العقد

227 ، 544 ، 695 ، 1859تفوي�س

551 ، 724تفوي�س العامل

565تفوي�س مقيد

240 ، 999تقدير التعوي�س

281تقدير ال�ضهادة

1844تقرير حما�ضبي

170 ، 510 ، 765 ، 979تكييف العقد

1793 تكييف عقد ال�ضمان 

1859تالقي االإيجاب والقبول

1983التما�س اإعادة نظر



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

359 ، 578 ، 969 ، 1444تنازل

1244 ، 1444تنازل عن ح�ضة

1538تنازل عن دعوى

654تنازل عن وكالة 

206 ، 401 التنفيذ على احل�ضاب

1844توزيع جتاري

170جعالة

654جهالة الثمن

572جهالة املعقود عليه

1983 حاالت التما�س اإعادة نظر

1793حاالت ال�ضمان

1929 ، 1942احلجز التحفظي

578 ، 765حجية االإقرار

565 حجية االإقرار القا�ضرة

619 حجية احلكم الق�ضائي

687حجية ال�ضور 

1259حجية عقد التاأ�ضي�س

1929 ، 1946 ، 1538حرا�ضة ق�ضائية

1578حق ال�ضريك يف االطالع

1634حق ال�ضفعة

46 ، 227 ، 380 ، 452 ، 797 ، 551 ، 606 ، 703 ، 933حكم غيابي

703حلول الدين



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

821 ، 826 ، 984حوالة

826حوالة احلق

898حيازة ب�ضاعة

37 ، 46 ، 240 ، 882 ، 1756 ، 1844خربة

62خربة حما�ضبية

240خطاأ عقدي

956خطاب ال�ضمان

1156 ، 1269 ، 1634خالف ال�ضركاء 

1194خلط مال ال�ضركة

525اخللف يف ال�ضفة

1905خلو التعامل من عقد مكتوب

1420درا�ضة جدوى

940الدفع باالإكراه

1015 الدفع بال�ضداد

1887الدفع بعدم ال�ضداد

724داللة احلال

585داللة الُعْرف

585داللة الن�س

687الدليل املقبول �ضرعاً ونظاماً

776 ، 1134الذمة املالية لل�ضركة

864رجوع عن االإقرار

572ر�ضوم اإدارية



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

619ر�ضا البائع بت�ضليم املبيع 
ر�ضا املتعاقدين بال�ضرط الباطل ال 

606يجعله �ضحيحاً

826ر�ضا املحال

493 ، 544 ، 565 ، 628  ، 687 ، 1859رف�س اليمني

1538رفع احلرا�ضة الق�ضائية

133رقابة الدائرة على حكم حتكيم

628�ضقوط البينات املت�ضاوية

295�ضقوط احلق يف ال�ضمان 

683�ضقوط اخليار

1156 ، 1555�ضلطات امل�ضفي

1269�ضلطة الدائرة يف تقدير اأ�ضباب الت�ضفية

999 ، 1156�ضلطة املحكمة التقديرية

37 ، 46 ، 62 ، 359 ، 848�ضلطة املحكمة يف تعيني وندب خربة

1054�ضلطة املحكمة يف تقدير اأتعاب املحاماة 

385�ضلطة املحكمة يف تقدير امل�ضتند

1756�ضلطة املحكمة يف تقدير تقرير اخلبري

765�ضلطة املحكمة يف تكييف العقد 

628�ضندات �ضحن

1073ال�ضراكة الفعلية

1259�ضراكة يف ح�ضة  

164�ضرط ا�ضتحقاق العمولة



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

110�ضرط التحكيم الدويل

340 ، 346 ، 839 ، 999 ، 1127�ضرط جزائي

813�ضرط حلول االأق�ضاط 

1179 ، 1156

1073 ، 1127 ، 1134�ضركة ت�ضامن

1244 ، 1273  ، 1282 ، 1291 ، 1295 ، 1946�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

1194 ، 1209�ضركة حما�ضة

1225 �ضركة م�ضاهمة مغلقة

3 ، 1660 ، 1665 ، 1674 ، 1684�ضركة م�ضاربة  

703�ضروط اإجراء املقا�ضة الق�ضائية

149 ، 170�ضروط ا�ضتحقاق االأجرة

839 ، 999�ضروط ا�ضتحقاق ال�ضرط اجلزائي

585�ضروط اإعمال العرف

1699�ضروط احلكم باالإفال�س

1929 ، 1946�ضروط احلكم باحلرا�ضة الق�ضائية

1963�ضروط احلكم بالطلبات العار�ضة

1946�ضروط املنع من ال�ضفر

654 ، 1221 ، 1233�ضروط �ضحة البيع

3�ضروط �ضحة �ضركة امل�ضاربة 

1711�ضروط عزل اأمني التفلي�ضة

826 �ضروط عقد احلوالة

664�ضروط ف�ضخ العقد



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

638 ، 765 ، 785 ، 813 ، 864 ، 920، 956 ، 1864ال�ضروط يف العقد

170ال�ضروط يف عقد اجلعالة

1929 ، 1942�ضروط قبول احلجز التحفظي

1665�ضروط قبول ال�ضهادة

813�ضروط قبول الطلب العار�س

1983�ضروط قبول حاالت التما�س اإعادة النظر

1942�ضروط قبول طلب اإيقاف تخارج

1963�ضطب

281 ، 304 ، 628 ، 1244 ، 1420 ، 1650 ، 1665�ضهادة

1859 ، 1994�ضيك

1420�ضالحيات املدير

1699�ضالحيات اأمني التفلي�ضة

1538 ، 1555�ضلح

504�ضيانة

664�ضبط الغ�س التجاري

1989ال�ضرر االأدبي

839ال�ضرر الفعلي

839ال�ضرر الفعلي

1989ال�ضرر املبا�ضر

295 ، 1994�ضمان

295�ضمان العيب

1793�ضمان الغرم واالأداء



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

1021�ضمان املبيع

1793�ضمان املعرفة

1887�ضمان الناقل

232 ، 1793�ضمان بنكي

418 ، 452�ضمان ح�ضن التنفيذ

7�ضمان قر�س

385طعن بالتزوير

1179 ، 1209طلب اإعادة راأ�س املال

1929 ، 1942 ، 1942 ، 1946طلب عاجل

1963طلبات عار�ضة

687عبء االإثبات

638العربة بالظاهر وال يعدل عنه اإال بدليل

1859عدم اإثبات البينة على ال�ضمان 

46 ، 797عدول عن حكم غيابي

206 ، 385 ، 724 ، 999 ، 1073 ، 1887عرف

544 ، 695عرف جتاري

1592 ، 1620عزل امل�ضفي

1295عزل مدير �ضركة

133 ، 797 ، 813عقد اإجارة

717عقد اإجارة منتهي بالتمليك

785عقد اإجارة موؤقت



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

عقد بيع 
 619 ، 613 ، 606 ، 585 ، 578 ، 572 ، 565 ، 551 ، 544 ، 525 ، 83
 ، 724 ، 717 ، 703 ، 695 ، 687 ، 683 ، 664 ، 654 ، 638 ، 628 ،

821 ، 776 ، 765 ، 735
749عقد بيع باملزاد

1073 ، 1259عقد تاأ�ضي�س �ضركة

62 ، 1844عقد ت�ضغيل

عقد توريد
 ، 940 ، 933 ، 920 ، 912 ، 907 ، 898 ، 882 ، 864 ، 848 ، 839

 1036 ، 1030 ، 1021 ، 1015 ، 999 ، 989 ، 984 ، 979 ، 969 ، 956
1054 ،

1859 ، 1864 ، 1876عقد دعاية واإعالن

149 ، 164 ، 170عقد �ضم�ضرة

493عقد �ضحن بحري

206 ، 232 ، 295 ، 304 ، 315 ، 346 ، 359 ، 380عقد مقاولة

46 ، 227 ، 240 ، 270 ، 281 ، 340 ، 385 ، 401 ، 418 ، 452 ، 460 عقد مقاولة من الباطن
1963 ،

475 ، 483 ، 504 ، 510 ، 1963عقد نقل

1887عقد نقل بري

1793 ، 1844عقد وكالة بالعمولة

170عمولة و�ضاطة

664 ، 683عيب

232غرامة تاأخري

572ف�ضاد العقد

62الف�ضخ الق�ضائي

525 ، 664 ، 717 ، 848 ، 1036 ، 1127 ، 1233 ، 1244 ، 1793 ، ف�ضخ عقد
1844 ، 1844



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

346 ، 724 ، 989 ، 1844 ، 1859قرائن

920القرائن الظنية

920القرائن املحتملة

7قر�س

206قرينة ال�ضكوت

724القرينة الظاهرة

551 ، 683 ، 735ك�ضف ح�ضاب

20كفالة غري جتارية

1876لزومية عقد االإجارة

578 ، 638 ، 940خمال�ضة

1073خمالفة القاعدة االآمرة

133خمالفة حكم التحكيم لالإجماع  

206 ، 418م�ضتخل�س 

724م�ضوؤولية التابع

695م�ضوؤولية التاجر عن اأختامه

493م�ضوؤولية ال�ضاحن

1282م�ضوؤولية ال�ضركاء

984م�ضوؤولية املتبوع عن اأعمال تابعه

1905م�ضوؤولية املخل�س اجلمركي

1578م�ضوؤولية املدير

797امل�ضوؤولية امل�ضروطة للموؤجر

1592 ، 1620م�ضوؤولية امل�ضفي



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

475م�ضوؤولية الناقل 

232م�ضوؤولية عقدية

493امل�ضوؤولية عن تلف الب�ضاعة

1917م�ضوؤولية مالك الب�ضاعة

956م�ضادرة خطاب ال�ضمان

227 ، 695 ، 724 ، 735 ، 912 ، 1030م�ضادقة

270 ، 452 ، 551 ، 703 ، 933م�ضادقة على حكم غيابي

1291م�ضروفات اإن�ضاء �ضراكة

683مطلق العقد يقت�ضي ال�ضالمة من العيب

1905 ، 1917 ، 1989مكاتب جتارية

638مكافاأة االإدارة

1946منع من ال�ضفر 

11النزاع بني مقدمي خدمة ات�ضاالت

735 ، 912نكول

613وجوب الوفاء بالعقد

149 ، 170و�ضاطة

1156وفاة ال�ضريك املت�ضامن

1660 وفاة امل�ضارب

37 وقف ال�ضري يف الدعوى

654 ، 1073 ، 1793 ، 1844وكالة

565وكالة بيع 

1745 ، 1756وكالة جتارية



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

1073وكالة يف تعديل العقد

ميني
 ، 628 ، 565 ، 544 ، 493 ، 418 ، 346 ، 295 ، 281 ، 240 ، 170

 ، 1259 ، 1244 ، 1015 ، 940 ، 912 ، 882 ، 749 ، 735 ، 687 ، 638
1994 ، 1963 ، 1876 ، 1830 ، 1420 ، 1395

544 ، 735 ، 749 ، 940 ، 1259 ، 1555 ، 1650ميني اال�ضتظهار



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

النظام االأ�ضا�ضي للحكم ال�ضادر باالأمر امللكي رقم )اأ/90( 
بتاريخ 1412/8/27هـ

 ،1476 ،1410 ،777 ،720 ،639 ،272 ،44
1828

نظام ا�ضتئجار الدولة للعقار واإخالئه ال�ضادر باملر�ضوم امللكي 
1250رقم )م/61( بتاريخ 1427/9/18ه

نظام االإجراءات اجلزائية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/39( 
1629وتاريخ 1422/7/28هـ

نظام االأحوال املدنية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/7( بتاريخ 
1407/4/20هـ املعدل باملر�ضوم امللكي رقم )م/25( بتاريخ 

1422/6/1هـ 
734 ،124

نظام اال�ضتثمار التعديني ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/47( 
777بتاريخ 1425/8/20هـ

نظام االأوراق التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/37( 
22بتاريخ 1383/10/11هـ

نظام البلديات والقرى ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/5( 
1586، 1687وتاريخ 1397/2/21هـ

نظام البيانات التجارية ال�ضادرة باملر�ضوم امللكي رقم )م/15( 
99بتاريخ 1404/4/14هـ

نظام التقاعد الع�ضكري ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/24( 
610، 618، 632، 646بتاريخ1395/4/5هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام التقاعد املدين ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/41( بتاريخ 
596، 604، 1393/7/291577هـ 

نظام الرثوة احليوانية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/13( 
707وتاريخ 1424/3/10ه

نظام اجلمارك ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )425( بتاريخ 
1372/3/512هـ

نظام اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية املوافق عليه باملر�ضوم امللكي رقم )م/41( بتاريخ 

1423/11/3هـ
12

نظام اخلدمة املدنية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/49( 
223، 243، 293، 409بتاريخ 1397/7/10هـ 

نظام ال�ضمان ال�ضحي التعاوين ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم 
64)م/10( بتاريخ 1420/5/1هـ 

1656نظام الطرق واملباين ال�ضادر بتاريخ 1360/6/1هـ

نظام الطريان املدين ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/44( 
1600وتاريخ 1426/7/18هـ

نظام العالمات التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/21( 
893، 904، 915، 923بتاريخ 1423/5/28هـ

نظام العمل ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/51( بتاريخ 
7، 1426/8/2326هـ

نظام العمل والعمال ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/21( بتاريخ 
1389/9/6674هـ 



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام الكهرباء ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/56( بتاريخ 
1426/10/20800هـ

نظام املراعي والغابات ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/55( 
691بتاريخ 1425/10/29هـ 

نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/21( 
17، 1629بتاريخ 1421/5/20ه

456نظام املناطق ال�ضادر باالأمر امللكي رقم )اأ/92( لعام 1412هـ

نظام املناف�ضات وامل�ضرتيات احلكومية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي 
94، 931، 988، 1087، 1410، 1390رقم )م/58( وتاريخ 1427/9/4هـ

نظام املن�ضاآت وامل�ضتح�ضرات ال�ضيدالنية ال�ضادر باملر�ضوم 
1860امللكي رقم )م/31( بتاريخ 1425/6/1هـ

النظام املوحد الإدارة النفايات ال�ضحية بدول جمل�س التعاون 
لدول جمل�س اخلليج العربي املوافق على تطبيقه باملر�ضوم 

امللكي رقم )م/53( بتاريخ 1426/9/16هـ
1867

نظام املوؤ�ض�ضات ال�ضحية اخلا�ضة ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم 
)م/40( بتاريخ 1423/11/3هـ

  ،1840 ،1828 ،1782 ،1771 ،1762 ،1756
1868 ،1851

نظام براءات االخرتاع والت�ضميمات التخطيطية للدارات 
املتكاملة واالأ�ضناف النباتية والنماذج ال�ضناعية ال�ضادر 

باملر�ضوم امللكي رقم )م/27( بتاريخ 1425/5/29هـ 
886

نظام تاأديب املوظفني ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/7( بتاريخ 
44، 1391/2/1223هـ 

نظام تاأمني م�ضرتيات احلكومة وتنفيذ م�ضروعاتها واأعمالها 
999، 1005ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/14( بتاريخ 1397/4/7هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

725نظام ت�ضغيل �ضيارات االأجرة 

نظام خدمة االأفراد ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/9( وتاريخ 
1397/3/24هـ املعدلة مبوجب املر�ضوم امللكي رقم )م/44( 

وتاريخ 1422/9/22هـ
632 ،562 ،547 ،536 ،530 ،508 ،503

نظام خدمة ال�ضباط ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/34( 
479وتاريخ 1393/8/28ه

نظام ديوان املظامل ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/78( يف 
3، 1428/9/1917هـ

نظام �ضركة الزيت العربية ال�ضعودية )اأرامكو( ال�ضادر باملر�ضوم 
1756امللكي رقم م/8 بتاريخ 1409/4/4ه

نظام قوات االأمن الداخلي ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/30( 
509، 562وتاريخ 1384/12/4هـ

نظام مزاولة املهن ال�ضحية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم)م/59( 
1874بتاريخ 1426/11/4هـ 

نظام مزاولة مهنة ال�ضيدلة واالجتار باالأدوية وامل�ضتح�ضرات 
الطبية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم)م/18( بتاريخ 

1398/3/18هـ 
1790

نظام مكافحة الر�ضوة ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/36( 
562بتاريخ 1412/12/29هـ 

نظام نزع امللكية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/65( بتاريخ 
1392/11/16822هـ 

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد املوؤقت 
على العقار ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/15( بتاريخ 

1424/3/11هـ
863 ،822 ،806 ،103



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام هيئة حقوق االإن�ضان ال�ضادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 
1747)207( وتاريخ 1426/8/8هـ

نظام وثائق ال�ضفر ال�ضادرة باملر�ضوم امللكي رقم )م/24( بتاريخ 
1421/5/28721هـ

قواعد املرافعات واالإجراءات اأمام ديوان املظامل ال�ضادرة بقرار 
جمل�س الوزراء رقم )190( بتاريخ 1409/11/16هـ

 ،185 ،151 ،145 ،141 ،124 ،120 ،114
1476 ،463

املر�ضوم امللكي رقم )1( بتاريخ 1429/1/13هـ باملوافقة على 
57الرتخي�س بتاأ�ضي�س �ضركة املياه الوطنية

املر�ضوم امللكي رقم )م/20( بتاريخ 1389/7/2هـ يف احت�ضاب 
582، 590اخلدمات الأغرا�س التقاعد

املر�ضوم امللكي رقم )م/43( بتاريخ 1407/7/10هـ باإلغاء تطبيق 
فرع املعا�ضات يف نظام التاأمينات االجتماعية على العمال 

االأجانب
1119

تنظيم خدمات املعتمرين ال�ضادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 
)93( بتاريخ 1420/6/10هـ - والئحته التنفيذية ال�ضادرة بقرار 

وزير احلج رقم )197/ف( بتاريخ 1420/12/21هـ
697

اتفاقية توحيد بع�س قواعد النقل اجلوي الدويل املحررة يف 
1600مونرتيال يف 1999/5/28م

1534االأمر امللكي رقم )24388( وتاريخ 1424/5/23هـ

777االأمر ال�ضامي رقم )38133( بتاريخ 1428/8/22هـ

204االأمر ال�ضامي رقم )5108/م ب( بتاريخ 1429/7/2هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

73االأمر ال�ضامي رقم )6252( بتاريخ 1398/3/18هـ 

1274االأمر ال�ضامي رقم )7/ب/6629( بتاريخ 1420/5/7هـ

491االأمر ال�ضامي رقم )752/م ب( وتاريخ 1428/1/17هـ

1625االأمر ال�ضامي رقم )7926/م ب( وتاريخ 1428/9/8هـ

185االأمر ال�ضامي رقم )8422/م ب( بتاريخ 1426/6/25هـ

برقيات املقام ال�ضامي رقم )8733( وتاريخ 1417/6/15هـ، 
والربقية رقم )5/4711( وتاريخ 1430/5/8هـ، والربقية رقم 

)514700( وتاريخ 1430/5/8هـ
1515

1790قرار جمل�س الوزراء رقم )61( بتاريخ 1416/3/12ه

582، 590قرار جمل�س الوزراء رقم )169( بتاريخ 1398/1/29هـ

468قرار جمل�س الوزراء رقم )175( بتاريخ 1422/6/15هـ 

1555قرار جمل�س الوزراء رقم )19( وتاريخ 1394/1/14هـ

159قرار جمل�س الوزراء رقم )307( بتاريخ 1398/3/1هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

582، 590قرار جمل�س الوزراء رقم )368( بتاريخ 1392/4/18هـ

491قرار جمل�س الوزراء رقم )491( وتاريخ 1394/3/25هـ

293قرار جمل�س الوزراء رقم )601( بتاريخ 1396/4/18هـ

57قرار وزير املياه والكهرباء رقم )1/842( بتاريخ 1429/9/1هـ

قرار الديوان العام للخدمة املدنية رقم )2( بتاريخ 
1398/3/1273هـ

747قرار الهيئة الق�ضائية العليا رقم )73( بتاريخ 1394/2/22هـ 

1715القرار الوزاري رقم )1345( لعام 1410هـ

681القرار الوزاري رقم )6526( بتاريخ 1417/12/1هـ

القرار رقم )2/738( بتاريخ 1428/8/12هـ ال�ضادر بتعديل املادة 
657)24( من الالئحة التنفيذية لنظام املحافظة على م�ضادر املياه

قرار جمل�س التعليم العايل رقم )1428/45/6هـ( بتاريخ 
1428/1/181274هـ

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )1045/1( بتاريخ 
1426/3/7300هـ

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )241/1( بتاريخ 
1412/3/28259هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

259قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )366( لعام 1400هـ 

293قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )52( بتاريخ 1398/3/6هـ

286قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )799( بتاريخ 1404/1/1هـ

الالئحة التنفيذية لنظام االأحوال املدنية بعد تعديل عدد 
من مواده مبوجب املر�ضوم امللكي رقم )م/ 54( وتاريخ 

1425/10/29هـ
734

الالئحة التنفيذية لنظام الرثوة احليوانية ال�ضادرة مبوجب 
708املر�ضوم امللكي رقم )م/13( بتاريخ 1424/3/10هـ

الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية ال�ضادرة بقرار 
223، 243، 273، 293جمل�س اخلدمة املدنية رقم )1( بتاريخ 1397/7/27هـ

الالئحة التنفيذية لنظام املراعي والغابات ال�ضادرة بقرار وزير 
691الزراعة رقم )200/11( بتاريخ 1426/3/24هـ

الالئحة التنفيذية لنظام املناف�ضات وامل�ضرتيات احلكومية 
1373ال�ضادرة بالقرار الوزاري رقم )362( بتاريخ 1428/2/20هـ

الالئحة التنفيذية لنظام تاأمني م�ضرتيات احلكومة ال�ضادرة 
1005بقرار وزير املالية برقم 2131/17 وتاريخ 1397/5/5ه

1860الالئحة التنفيذية لنظام املن�ضاآت وامل�ضتح�ضرات ال�ضيدالنية

الالئحة التنفيذية لنظام املوؤ�ض�ضات ال�ضحية اخلا�ضة ال�ضادرة 
1828، 1840بقرار وزير ال�ضحة رقم )45787/1/12( يف 1424/4/16هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

الالئحة التنفيذية لنظام خدمة االأفراد ال�ضادرة بقرار جمل�س 
484الوزراء رقم )324( بتاريخ 1397/3/16هـ

الئحة املدار�س االأجنبية ال�ضادرة بقرار رئي�س جمل�س الوزراء 
31رقم )26( يف 1418/2/24هـ 

الئحة االبتعاث والتدريب ملن�ضوبي اجلامعات ال�ضادرة بقرار 
393جمل�س التعليم العايل رقم )1417/4/6( بتاريخ 1417/2/7هـ 

الئحة االإيفاد للدرا�ضة بالداخل ال�ضادرة بقرار جمل�س اخلدمة 
317املدنية رقم )676/1( بتاريخ 1421/2/16هـ

الئحة الرتقيات ال�ضادرة بقرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم 
176)686/1( بتاريخ 1421/3/15هـ 

الئحة الت�ضرف بالعقارات البلدية ال�ضادرة باالأمر ال�ضامي 
792رقم )3/ب/38313( يف 1423/9/24هـ

الالئحة املنظمة ل�ضوؤون من�ضوبي اجلامعات ال�ضعوديني من 
اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم ال�ضادرة بقرار جمل�س 

التعليم العايل رقم )1417/6/4( واملوافق عليها باالأمر ال�ضامي 
رقم )م/ب/12457( يف 1418/8/22هـ 

393 ،367

الئحة الوظائف ال�ضحية ال�ضادرة بقرار جمل�س اخلدمة 
280املدنية رقم )241/1( بتاريخ 1412/3/28هـ

1790الئحة ت�ضجيل �ضركات االأدوية ومنتجاتها

الئحة تقومي االأداء الوظيفي ال�ضادرة بقرار وزير اخلدمة 
417املدنية رقم )51934( بتاريخ 1426/12/30هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

الئحة توظيف غري ال�ضعوديني يف اجلامعات ال�ضادرة بقرار 
376جمل�س التعليم العايل رقم)1417/4/3( بتاريخ 1417/2/7هـ 

الئحة توظيف غري ال�ضعوديني يف الوظائف العامة ال�ضادر 
345بقرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )45( بتاريخ 1398/8/1هـ

الئحة زواج ال�ضعودي بغري ال�ضعودية وال�ضعودية بغري �ضعودي 
44ال�ضادرة بقرار وزير الداخلية رقم )6874( يف 1422/12/20هـ

الئحة موظفي وم�ضتخدمي املوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات 
االجتماعية ال�ضادرة بقرار وزير العمل رقم )55( وتاريخ 

1401/7/9هـ
325

الالئحة اخلا�ضة بتقومي االأداء الوظيفي ال�ضادرة بقرار وزير 
اخلدمة املدنية رقم )51934( بتاريخ 1426/12/30هـ بناًء على 

االأمر ال�ضامي رقم )401/7( بتاريخ 1401/3/6هـ
332

التعليمات التنفيذية لالئحة الغرامات واجلزاءات عن 
املخالفات البلدية ال�ضادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم )218( يف 

1422/8/6هـ 
759

تعليمات تطبيق اأحكام مواد نظام وظائف مبا�ضرة االأموال 
311العامة

تعليمات جباية واإيداع االإيرادات العامة للعام املايل 
1432/1431311هـ

1612اال�ضرتاطات البلدية والفنية للور�س املهنية



*-,+



ديوان المظالم ، ١٤٣٦ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
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رقم الق�ضية االبتدائية1/1751/ ق لعام 1426 هـ
رقم احلكم االبتدائي 277/د/ جت/ 2 لعام 1430هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 4756/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 578/ اإ�س/ 8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/7/18هـ

 - ورثته  اإىل  ال�ضريك  ح�ضة  انتقال   - ال�ضريك  �ضفة-ورثة   - ت�ضامن  �ضركة   )1

ال�ضراكة الفعلية.

2( عقد التاأ�ضي�س- تعديل عقد التاأ�ضي�س-خمالفة القاعدة االآمرة- خمالفة العقد 

- بطالن التعديل.

3( وكالة- وكالة عامة - العرف والعادة - وكالة يف تعديل العقد - جتاوز الوكيل 

حدود وكالته - بطالن ت�ضرف الوكيل.

 )...( �شركة  ت�أ�شي�س  عقد  على  املدخلة  التعديالت  ب�إلغ�ء  احلكم  املدعني  مط�لبة 

ال�شرك�ت  نظ�م  الن�س يف  �شدوره�-  منذ  عليه�  ترتبت  التي  الآث�ر  واإزالة  الق�ب�شة 

على عدم جواز تغيري جن�شية ال�شركة اأو زي�دة الأعب�ء امل�لية لل�شرك�ء اإل مبوافقتهم 

ال�شرك�ء  اأغلبية  ال�شركة مبوافقة  الأمرين يجوز تعديل عقد  جميعً�، ويف غري هذين 

اأرب�ع راأ�س امل�ل على الأقل م� مل ين�س عقد ال�شراكة على غري  الذين ميثلون ثالثة 

اآمرة ل يجوز التف�ق على خم�لفته� - ثبوت الن�س يف  ذلك - تعلق الن�س بق�عدة 

الذين ميثلون  ال�شرك�ء  اأغلبية  تعديله على وجوب موافقة  ال�شركة قبل  ت�أ�شي�س  عقد 

)75%( من راأ�س امل�ل على تعديل الن�شبة اخل��شة بتعيني املديرين يف جمل�س املديرين 
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اأو الن�شبة اخل��شة بقرار ال�شرك�ء واإل فال يعتد به� - ثبوت اأن املدعيني ميتلك�ن ن�شبة 

)60%( من راأ�س م�ل ال�شركة املدعى عليه� - قي�م املدعى عليه� ب�إجراء تعديلني على 

عقد الت�أ�شي�س بجعل ن�شب الت�شويت على قرار املدير وقرارات ال�شرك�ء )61%( دون 

علم املدعيني وب�ملخ�لفة لق�عدة اآمرة يف نظ�م ال�شرك�ت - قي�م الوكيل بتوثيق التعديل 

والتوقيع عليه دون علم املدعيني رغم اأن الغر�س من الوك�لة املراجعة والتعقيب ولي�س 

اإح�ش�ر  فيجب  العمومية  عب�راته�  حملت  اإن  حتى  املوكلني  عن  ني�بًة  القرار  اإ�شدار 

يف  املوؤرخني  التعديلني  بطالن   - ذلك  اأثر   - خلطورته  الإجراء  بذلك  خ��شة  وك�لة 

)...( وبق�ء العقد على اأ�شله دون تعديل. 

وت�ريخ  )م/6(  رقم  امللكي  ب�ملر�شوم  ال�ش�در  ال�شرك�ت  نظ�م  من   )171( امل�دة 

1385/3/22هـ .

تتح�شل وق�ئع هذه الق�شية يف اأنه تقدم ).....(ب�لوك�لة عن ).....( املدعي اأ�ش�له 

وب�لوك�لة عن )..و..و..و..و..و..و..و..و..و..( بالئحة دعوى اإىل مع�يل رئي�س الديوان 

ذكر فيه� اأن �شركة ).....( �شركة ت�ش�من ت�أ�ش�شت بني كل من:

).....( -2     ).....( -1

).....( -4     ).....( -3



1075

وت�ريخ   )...( رقم  حتت  الري��س  مدينة  يف  التج�ري  ب�ل�شجل  قيده�  ومت 

1376/11/20هـ، واأثبت عقد ت�أ�شي�شه� مبعرفة اأحد الق�ش�ة بت�ريخ 1381/1/2هـ، 

 )%50( بواقع  قدرت  بح�شة   )...( اخت�س  ري�ل  )مليون(  مببلغ  راأ�شم�له�  وحتدد 

 ،)3/2( بواقع  قدرت  بح�شة  الآخرون  الثالثة  ال�شرك�ء  واخت�س  امل�ل،  راأ�س  من 

مديًرا   ).....( يكون  اأن  على  الن�س  الت�أ�شي�س  عقد  وت�شمن  منهم.  لكل   )%16(

ع�ًم� لل�شركة، والن�س على اأنه اإذا انف�شل اأو توفى اأحد ال�شرك�ء يحدد ن�شيبه على 

اأ�ش��س ح�شته من راأ�س امل�ل، وم� حققته من اأرب�ح وت�شتمر ال�شركة، ومبوجب قرار 

موؤرخ يف 1422/1/27هـ مت اعتم�ده وت�شديقه من ك�تب عدل وزارة التج�رة بت�ريخ 

1422/2/27هـ حتولت ال�شركة املذكورة من �شركة ت�ش�من اإىل �شركة ق�ب�شة ذات 

م�شوؤولية حمدودة ب��شم جديد هو)...( وبراأ�شم�ل قدر مببلغ )م�ئة مليون( ري�ل مت 

توزيعه على ال�شرك�ء ب�لن�شب الآتية: 

- ).....( - اخت�س بـ )40.000( ح�شة اأي بن�شبة )%40(.

- ).....( - اخت�س بـ )20.000( ح�شة اأي بن�شبة )%20(.

- ).....( - اخت�س بـ )20.000( ح�شة اأي بن�شبة )%20(.

- ).....( - اخت�س بـ )20.000( ح�شة اأي بن�شبة )%20(.

وت�شمن القرار امل�ش�ر اإليه العديد من الن�شو�س والأحك�م بت�شكيل جمل�س املديرين 

ومدة الع�شوية وم� يعقده املجل�س من اجتم�ع�ت وم� ي�شدره من قرارات وم� يتوله 

من اخت�ش��ش�ت واأحوال �شقوط الع�شوية ب�ملجل�س قبل انته�ء مدته�، وكذلك الن�س 
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الأعب�ء  زي�دة  اأو  ال�شركة  جن�شية  بتغيري  يتعلق  فيم�  ال�شرك�ء  قرارات  �شدور  على 

مت  1424/4/1هـ  بت�ريخ  لحق  قرار  ومبوجب  ال�شركة.  ت�أ�شي�س  عقد  وتعديل  امل�لية 

تعديل امل�دة الث�لثة ع�شرة حيث مت اإ�ش�فة الن�س الت�يل له�: "على اأنه ي�شرتط حتقيق 

اأغلبية ال�شرك�ء الذين ميلكون )61%( من راأ�س امل�ل على الأقل اإذا ك�ن القرار يتعلق 

بتعيني اأي مدير يف جم�ل�س املديرين لأي من ال�شرك�ت الت�بعة التي متتلك ال�شركة 

ح�ش�شً� فيه�، كم� ي�شرتط حتقق اأغلبية )85%( من راأ�س امل�ل على الأقل لعزل اأي 

من هوؤلء املديرين مب� يف ذلك قرارات عدم التجديد لهوؤلء املديرين...". وبت�ريخ 

الت�أ�شي�س،  التعديالت الأخرى على عقد  ب�إدخ�ل بع�س  1424/10/12هـ �شدر قرار 

ولقد ان�شب هذا التعديل على الفقرات )1(، )3(، )9( من امل�دة الع��شرة وامل�دة 

الث�لثة ع�شرة من عقد الت�أ�شي�س وذلك على النحو الت�يل:  امل�دة )1/10(: مت تغيري 

الن�شبة اخل��شة بتعيني املدير يف جمل�س املديرين من )51%( اإىل )61%(. )امل�دة 

 )3-10( الفقرة  يف  الواردة   )%51( الـ  ن�شبة  تعديل   :)13 )امل�دة   :)9 و   3/10

والفقرة )10-9(، وامل�دة )13( اخل��شة بقرارات ال�شرك�ء من عقد الت�أ�شي�س اإىل 

املدعي  واإىل علم  املدعني(  اإىل علم ).....( )موروث  ترامى  اإن  وم�  ن�شبة )%61( 

الث�ين/ ).....( مب� �شدر من قرارات تن�ولت عقد الت�أ�شي�س من تعديالت حتى ب�درا 

النحو  اإىل املدعى عليه� على  اإنذارات وتنبيه�ت بعث� به�  ب�لعرتا�س عليه� مبوجب 

الآتي:  1( اعرتا�س موؤرخ يف 1425/1/4هـ بعث به ).....( )ب�شفته رئي�ًش� ملجل�س 

املديرين( اإىل كل من املدعى عليهم� )ب�شفتهم� ن�ئبني للرئي�س(، ج�ء فيه اأنه فوجئ 
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بوجود عدة قرارات لل�شرك�ء مت توقيعه� من قبل وكيل ال�شركة ال�شرعي/ ).....(. 

2( اعرتا�س موؤرخ يف 1425/1/20هـ مر�شل من )...(- بو�شفه رئي�شً� لل�شركة- اإىل 

كل من املدعى عليهم� - بو�شفهم� ن�ئبني للرئي�س اأ�ش�ر فيه اإىل اعرتا�شه املوؤرخ يف 

1425/1/4هـ واأ�ش�ف ب�أنه ل يقر ول يعرتف ول يعتد ول يوافق على م� مت من تعديالت 

على عقود ت�أ�شي�س ال�شركة الت�ش�منية اأو ال�شركة الق�ب�شة وال�شرك�ت الأخرى، �شواًء 

موافقته  اأو  علمه  دون  ومت  به لحًق�  يعلم  قد  م�  اأو  العرتا�س  ورد ذكره يف هذا  م� 

اخلطية اأو توقعيه على تلك العقود ومالحقه�. 3( اعرتا�س موؤرخ يف 1425/1/20هـ 

مر�شل من املدعي الث�ين ).....( اإىل كل من املدعى عليهم� ب�شفتهم� ن�ئبني لرئي�س 

الت�ريخ،  ذات  يف   ).....( من  املقدم  العرتا�س  عن  م�شمونه  يخرج  مل  ال�شركة، 

ال�شركة  ت�أ�شي�س  وردت على عقود  التي  التعديالت  كل  اإلغ�ء  يتعني  اأنه  قوله  واأ�ش�ف 

تويف  1425/3/8هـ  ت�ريخ  ويف  الأخرى،  وال�شرك�ت  الق�ب�شة  ال�شركة  اأو  الت�ش�منية 

ورثته  اإىل  تركته  عن��شر  ب�قي  مع  ال�شركة  يف  ح�شته  واآلت  اهلل،  رحمه   ).....(

الك�فية  لديه اخلربة  ب�أن  لثقتهم  اهلل،  رحمه   )...( اأخ�هم  ورثته  ور�شح  ال�شرعيني 

تعيينه،  رف�ش�  عليهم�  املدعى  اأن  غري  من��شب،  ب�شكل  م�ش�حلهم  لتمثيل  واملن��شبة 

وا�شتندا ب�شكل دائم اإىل التعديالت الب�طلة التي اأجري�ه� على عقد الت�أ�شي�س ب�شكل 

حتى  الورثة  ممثل  تعيني  تعطيل  وب�شبب  الإدارة،  يف  ب�ل�شتئث�ر  م�ش�حلهم  يخدم 

ت�ريخه فقد م�ر�س املدعى عليهم� الإدارة ب�شكل منفرد ودون مراع�ة مل�ش�لح املدعني. 

اأ�ش�به�  ال�شرك�ء يف ع�م 1381هـ قد  التي ق�مت بني  ال�شركة  اأن  ويت�شح مم� تقدم 
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التعديل والتغيري يف جميع عن��شره� واأرك�نه�، بدءًا من ا�شمه� وراأ�س م�له� واأغرا�شه� 

وانته�ًء ب�إدارته� وال�شلط�ت املنوطة بكل من مديريه� وجم�عة ال�شرك�ء فيه�. ونظًرا 

مل� تبني للمدعني من اأن مع�ول التغيري والتبديل التي اأدت اإىل ال�شورة التي اآلت اإليه� 

ال�شركة قد ا�شتعملت بفعل املدعى عليهم� منهم� اإىل �شخ�س ل ميلك تلك ال�شالحية 

مبفرده وهو املدعو/ ).....( م�شتغلني يف ذلك وك�لة �شدرت اإليه من جميع ال�شرك�ء، 

عليه  �شرح  وقد   ).....( اإىل   ).....( به  بعث  الذي  الحتج�ج  خط�ب  لذلك  ويدل 

الأخري العب�رة الت�لية )اإن الإجراءات التي وقعن� عليه� لدى ك�تب عدل وزارة التج�رة 

املدعون  ب�در  ولذلك  انتهى،  الإدارة(  جمل�س  اأع�ش�ء  ن�ئبي  ال�ش�دة/  من  بتوجيه 

ب�لعرتا�س على ذلك، معلنني رف�شهم الق�طع لكل م� �شدر من قرارات يف هذا ال�ش�أن 

عقد  واأحك�م  النظ�م  يوجبه  ح�شبم�  اآث�ر  من  عليه�  ترتب  م�  بت�شحيح  مط�لبني 

الت�أ�شي�س وقواعد ال�شرع، لكن املدعى عليهم� مل يحرك� �ش�كنً� وظال يف اإدارة ال�شركة 

اإىل  اللجوء  بدًا من  املدعون  يجد  فلم  ثم  ومن  ملكية خ�ل�شة،  لهم�  وك�أنه� مملوكة 

الق�ش�ء لت�شحيح م� اعوج من م�ش�ر تلك ال�شركة مبوجب حكم ي�شع الأمور يف ن�ش�به� 

ال�شحيح ويزيل م� هو ك�ئن وي�شتبدل به م� يجب اأن يكون، واأ�ش�ف اأن تلك التعديالت 

التي جرت على عقد الت�أ�شي�س اإمن� هي تعديالت ب�طلة ل ميكن العتداد به�، ف�إنن� 

اإن   1 ال�شرك�ء: 1-  الت�يل: 1( جمعية  النحو  على  رئي�شية  ثالثة حم�ور  نتن�وله� يف 

بجم�عة  املنظم  اأن�طه�  قد  ب�لتعديل  ال�شركة  اأرك�ن  �شميم  مت�س  التي  الإجراءات 

عليه  تتوافق  م�  وي�شدرون  ويتن�ق�شون  فيه  يتداولون  ي�شمهم  اجتم�ع  يف  ال�شرك�ء 
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الأكرثية اأو الإجم�ع من قرارات وهو جمعية ال�شرك�ء، وعلى ذلك ن�شت امل�دة )172( 

ون�شت  الخ"   ... ع�مة  ال�شرك�ء يف جمعية  قرارات  "ت�شدر  ب�أن  ال�شرك�ت  نظ�م  من 

امل�دة )174( كذلك على اأن "تعقد اجلمعية الع�مة بدعوة من املديرين وفًق� لالأو�ش�ع 

التي يحدده� عقد ال�شركة وتعقد مرة على الأقل يف ال�شنة خالل ال�شهور ال�شتة الت�لية 

الع�مة  ... ويحرر حم�شر بخال�شة من�ق�ش�ت اجلمعية  لل�شركة  امل�لية  ال�شنة  لنه�ية 

وتدون املح��شر وقرارات اجلمعية اأو قرارات ال�شرك�ء يف �شجل خ��س تعده ال�شركة 

اأن تنعقد وفق  اأن ثمة جمعية من �شرك�ء يجب  لهذا الغر�س". 1-2 من ذلك يت�شح 

النظ�م والعقد والأ�شول، ويجب اأن تدون حم��شر اجلمعية وقراراته� يف �شجل خ��س، 

ومل� ك�ن تعديل عقد الت�أ�شي�س من الأمور املحورية التي ي�شدر القرار به� من جمعية 

ال�شرك�ء، ف�إن اإحداث اأي تعديل على عقد الت�أ�شي�س بدون وجود قرار موثق وم�شجل يف 

ال�شجل اخل��س يعترب ب�طاًل ول يعتد به، بل اأن توثيقه اأم�م ك�تب العدل بوا�شطة وكيل 

على  وم�شدق  ال�شرك�ء  جميع  من  موقع  ال�شرك�ء  جمعية  من  قرار  وجود  يتطلب 

وت�ريخ  )2/173/ت(  رقم  العدل  وزير  مع�يل  تعميم  اأكده  م�  وهذا  توقيعهم، 

1390/12/25هـ الذي ت�شمن �شيغة خط�به ملع�يل وزير التج�رة ب�ش�أن �شعوبة جتمع 

اأم�م ك�تب العدل خ��شة يف ح�ل اختالف حمالت الإق�مة، حيث ج�ء فيه  ال�شرك�ء 

))... وبن�ء على ذلك ف�إن الذي نراه حاًل ملثل هذه الأمور هو اأنه متى مت توقيع ال�شرك�ء 

ال�شرك�ء املوقعني  التوقيع ف�إن على  الت�شديق على هذا  العقد املربم بينهم ومت  على 

للقي�م  بينهم  فيم�  يخت�رونه  اآخر   � �شخ�شً اأو  اأحدهم  يوكلوا  اأن  ال�شركة  عقد  على 
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بت�شجيل عقد ال�شركة املربم فيم� بينهم لدى اأي ك�تب عدل يف اململكة ...((، وهذا 

يوؤكد اأن تعديل عقد الت�أ�شي�س هو عملية حمكمة تقوم على الإدارة احلقيقية لل�شرك�ء 

وتتكون من عدة خطوات اأهمه�: - اإ�شدار قرار بتعديل عقد الت�أ�شي�س من قبل جمعية 

ال�شرك�ء يف جمعية منعقدة ب�شكل �شحيح. -ت�شجيل وتوثيق القرار لدى ك�تب العدل. 

ويجب اأن يقدم ن�شخة م�شدقة من قرار جمعية ال�شرك�ء بتعديل عقد الت�أ�شي�س اإىل 

ك�تب العدل يف ح�ل مت ت�شجيله لديه من قبل وكيل وفقً�ً للتعميم امل�ش�ر اإليه، من اأجل 

التعددية  ب�لتعديل. 2(:  يتعلق  ال�شرك�ء فيم�  لك�فة  اإرادة حقيقية  التحقق من وجود 

احلقيقية: 2-1 ثمة واقع ل ننكره ول نتنكر له هو اأن كاًل من ال�شرك�ء ق�م ب�إعط�ء 

املدعو/ ).....( وك�له ع�مة تخوله �شلطة وا�شعة، لكنه� ل تخوله تعديل عقود الت�أ�شي�س 

دون الرجوع للموكلني كم� �شيتم بي�نه، ورغم ذلك ف�إنن� نوؤكد هن� اأنه حتى لو فر�شن� 

اأن ال�شرك�ء منحوا املذكور حتى متثيلهم يف ح�شور جمعية ال�شرك�ء والت�شويت ني�بة 

عنهم ف�إن ذلك خم�لف ملقت�شي�ت ال�شراكة، لأن هن�ك ثمة �شوابط ت�شمو على اإرادات 

ال�شرك�ء وتفر�شه� التعددية احلقيقية الواجب مراع�ته� �شواء ح�ل اإن�ش�ء ال�شرك�ت 

اأو عند تعديل بع�س اأو كل اأحك�م عقود ت�أ�شي�شه�، والتعددية احلقيقية اأ�شل من اأ�شول 

ال�شرك�ت ل ميكن جت�وزه اأو جت�هله لأن كينونة ال�شركة وا�شتمراره� ينبغي اأن يتم يف 

اإط�ر من مراع�ة م�ش�لح وحقوق جميع ال�شرك�ء فيه�، وهذا مبداأ كر�شه النظ�م يف 

عدة مواطن، ف�مل�دة الأوىل من نظ�م ال�شرك�ت تن�س على اأن ))اأن ال�شركة : عقد بني 

اثنني اأو اأكرث((، ووفقً�ً لن�س امل�دة اخل�م�شة ع�شرة ف�إن ال�شركة تنق�شي ح�ل انتق�ل 
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اأن  الدللت على  اإحدى  وتلك  واحد،  �شريك  اإىل  الأ�شهم  اأو جميع  جميع احل�ش�س 

التعددية عن�شر جوهري يف قي�م ال�شراكة وانق�ش�ئه�. 2-2 والوا�شح من جملة م� 

تقدم اأن التعددية احلقيقية يف انعق�د جمعية ال�شرك�ء اأمر لزم وواجب ل�شحة انعق�د 

عقد  من   )13( امل�دة  ن�س  يوؤكد  م�  وهذا  قرارات،  من  ي�شدرونه  م�  على  اإرادتهم 

ت�أ�شي�س ال�شركة حيث ج�ء فيه� ))... ول يجوز تعديل عقد ال�شركة مبوافقة �شريك 

واحد ولو ك�ن ميلك هذا الن�ش�ب اأو اأكرث...((، وعليه ف�إنه ل ميكن عقد هذه اجلمعية 

تعطي  اأن  تعجز  الوك�لة  لأن  وكياًل عنهم جميًع�  لو ك�ن  واحد حتى  قبل �شخ�س  من 

ح�مله� �شالحية متثيل جميع ال�شرك�ء واجللو�س جمل�شهم واختزال اآرائهم يف راأ�س 

واحد والتعبري بل�ش�ن واحد عن اإراداتهم مهم� اختلفت م�ش�حلهم وتب�ينت اآراوؤهم 

الوكيل م�ل  بيع  �شبق على عدم جواز  م�  قي��س  واملح�ب�ة، وميكن كذلك  امليل  ملظنة 

موكله لنف�شه كم� ذهب بع�س الفقه�ء، لعدم جواز احت�د املوجب والق�بل يف �شخ�س 

نفًي� لذات العلة وهي )امليل واملح�ب�ة(، اإذًا فحم�ية احلقوق و�شحة الإرادات يقت�شي 

ال�شتقالل يف اإن�ش�ئه�، وهذا يثبت اأن اعتب�ر ).....( ممثل لل�شرك�ء يف اإن�ش�ء اإرادتهم 

اأمر من�ٍف ملقت�شي�ت التعددية احلقيقية واختزال جلم�عة ال�شرك�ء كجه�ز له كي�ن 

ذاتي داخل ال�شركة وحتويله اإىل �شخ�س واحد هو ).....(، ومن ثم فال نكون ب�شدد 

جم�عة �شرك�ء اأو اجتم�ع لهذه اجلم�عة، فال اأ�شوات معدودة، ول مداولت موجودة، 

ول من�ق�ش�ت م�شجلة، ول حم��شر مت اإعداده� لتحوي كل هذا وذاك، بل نكون ب�شدد 

ح�لة اأ�شبه ب�شركة الرجل الواحد تلك ال�شركة التي ل جتد مك�ًن� له� بني دفتي نظ�م 
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ال�شرك�ت واإن ك�نت ملمو�شة يف الأنظمة الأخرى، وعليه يكون اإ�شدار قرار بتعديل عقد 

الأ�ش��شية  والواجب�ت  الأ�شول  �ش�فرًا على  قبل ).....( خروجً�  ال�شركة من  ت�أ�شي�س 

الواجب مراع�ته� يف اجتم�ع�ت جم�عة ال�شرك�ء مب� ي�شتحيل معه القول ب�أن جم�عة 

الوك�لة   :)3 عليه�.   املطعون  القرارات  واتخذت  فعاًل  انعقدت  قد  ال�شرك�ء 

املمنوحة).....( عند احلديث عن الوك�لة املمنوحة ).....( كمحور من حم�ور عدم 

العتداد ب�لتعديالت التي متت على عقود الت�أ�شي�س حمل هذه الدعوى، ف�إنه لبد من 

جمعي�ت  بح�شور   ).....( توكيل  جواز  عدم   :1-3 هم�:  اأ�ش��شيني  ج�نبني  تن�ول 

ال�شرك�ت والت�شويت فيه�. 3-2: حدود الوك�لة املمنوحة لـ ).....(. 3-3: عدم جواز 

توكيل ).....( بح�شور جمعي�ت ال�شرك�ء والت�شويت فيه�. تن�س امل�دة )171( من 

نظ�م ال�شرك�ت التي اأج�زت يف الفقرة الث�نية "لكل �شريك اأن يوكل عنه كت�بة �شريكً� 

اآخر من غري املديرين يف ح�شور اجتم�ع�ت ال�شرك�ء ويف الت�شويت ل ت�شح اإل ل�شريك 

من غري املديرين، ف�إن مل يكن الوكيل �شريكً� اأو ك�ن �شريكً� من املديرين بطلت وك�لته 

يف مواجهة ال�شركة، وامتنع عليه ح�شور اجتم�ع�ت جم�عة ال�شرك�ء، ف�إن ح�شر ك�ن 

ي�شح  الذين  لل�شرك�ء  العددية  الأغلبية  ح�ش�ب  يف  يدخل  ول  �شحيح  غري  ح�شوره 

ح�ش�ب  يف  يدخل  ول  ب�شوته  يعتد  ل  ف�إنه  و�شوت  ح�شر  واإن  بح�شورهم،  النعق�د 

الن�ش�ب الق�نوين الواجب توافره ل�شحة �شدور القرارات، واإذا �شدر قرار ب�عتب�ر 

لو  ف�إنه حتى  ال�شركة،  املدعو/ ).....( غري �شريك يف  اأن  ب�طل. وحيث  ف�إنه  �شوته 

ت�شمنت الوك�لة التي �شدرت اإليه من ال�شرك�ء حق ح�شور جمعية ال�شرك�ء والت�شويت 
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ني�بة عنهم ف�إنه� غري �ش�حلة لتخويله ذلك احلق ملخ�لفته� النظ�م، وعليه فال يقبل 

منه اأن يح�شر جمعية ال�شرك�ء وهذا ينفي القول ب�نعق�د جمعية ال�شرك�ء لتعديل عقد 

ول  املداولة  ول  ل ميلك حق احل�شور  املذكور  ف�إن  انعق�ده�  الت�أ�شي�س حتى يف ح�ل 

الت�شويت ويعترب اأي قرار يتخذ مب�ش�ركته اأو من قبله ب�شفته منفردة ك�أن مل يكن.  

3-2: حدود الوك�لة املمنوحة لـ ).....(. 3-2-1: من املهم حتى تنجلي حدود الوك�لة 

املمنوحة لـ ).....( اأن نبني ب�أن املذكور هو موظف يف �شرك�ت )...( بوظيفة )معقب(، 

اخل�رجية  واجله�ت  احلكومية  الدوائر  املعقب  يراجع  اأن  الوظيفة  هذه  مه�م  ومن 

ك�تب  فيه�  به�  الدوائر  تلك  اأم�م  التوقيع  ذلك  ويت�شمن  ال�شركة  مع�مالت  لإنه�ء 

العدل، وقد درج اأهل هذه البالد على توكيل اأ�شخ��س يثقون بهم لتخلي�س مع�مالتهم 

اأم�م اجله�ت املختلفة وجرى الن�س يف الوك�لت على اأو�شع ال�شالحي�ت التي ت�شهل 

ملعقبهم اإجراءاته دون تعطيل، لكنه ل ميكن اأن يختلف اثن�ن على اأن مثل تلك الوك�لت 

تعطى  ول  املعنية  اجله�ت  اأم�م  املوكلني  اإرادات  وتوثيق  ت�شجيل  لت�شهيل  تعطى  اإمن� 

لتمنح حق اإن�ش�ء تلك الإرادات، وهذا يتفق مع تعميم وزير العدل امل�ش�ر اإليه �شلفً�، 

الذي ف�شل بني وجود عقد الت�أ�شي�س املوقع من ال�شرك�ء وامل�شدر على توقيعهم وبني 

ت�شجيل هذا العقد لدى ك�تب العدل من قبل موكل يخت�رونه ال�شرك�ء. وهذا م� يتفق 

من  ميلك  رجل  مينح  اأن  العقل  يقبل  هل  واإل   ،)...( ووظيفة  عمل  طبيعة  مع  اأي�شً� 

الت�شرف  حق  تخوله  وك�لة  عنه  اأجنبي  ل�شخ�س  الكثري  اخلري  والعق�رات  الأموال 

املطلق يف تلك الأمالك؟! وهل يعقل اأن يوكل رئي�س جمل�س الإدارة موظف يف امل�شتوى 
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الأدنى من الهيكل التنظيمي لل�شركة �شالحية اإن�ش�ء اإرادته والت�شرف عنه؟ اإًذا فمن 

عن  ني�بة  الت�شرف  تخوله  ل   ).....( لـ  املمنوحة  ب�لوك�لت  املق�شود  اأن  الوا�شح 

))العربة  ف�إن  الفقهية  للق�عدة  ووفًق�  منهم،  �شحيحة  تعليم�ت  يتلق  م�مل  موكليه 

ب�ملق��شد واملع�ين ل ب�لألف�ظ واملب�ين((. 3-2-2: وفًق� للنظ�م ولعقد ت�أ�شي�س �شركة 

يكون  اأن  يجب  والت�شويت  ال�شرك�ء  جمعي�ت  بح�شور  التوكيل  ف�إن  الق�ب�شة   )...(

كت�بة فقط، والكت�بة هن� مقت�ش�ه� ال�شراحة، وعليه ف�إنه حتى لو فر�شن� اأن )...( 

هو ممن يجوز توكيلهم بح�شور جمعي�ت ال�شرك�ء ف�إن اأيً� من الوك�لت املمنوحة له ل 

ال�شفة  بهذه  ت�شرفه  ويعترب  والت�شويت  اجلمعي�ت  بح�شور  �شريحً�  ن�شً�  تت�شمن 

عقد  على  اأجريت  التي  التعديالت  اأن  يتبني  �شبق  مم�  به.  يعتد  ل  ب�طاًل  ت�شرفً� 

الت�أ�شي�س ل ت�شلح لالعتداد به�، واأنه� اأجريت ب�إيع�ز من قبل املدعى عليهم� لتحقيق 

م�ش�حلهم� يف الت�أثري بت�شكيل جمل�س املديرين ويف احليلولة دون تعيني ممثل للورثة 

اإل وفق هواهم وم�ش�حلهم خ��شة واأنهم� ك�ن� على علم ب�لو�شع ال�شحي لـ ).....(. 

حيث تويف بعد خم�شة اأ�شهر من اإجراءات التعديالت. وحيث اإن املدعى عليهم� وب�شوء 

نية عطال تعيني ممثل للورثة يف جمل�س املديرين، وبني هذا التعطيل على التعديالت 

غري امل�شروعة التي اأجري�ه�، وعليه ف�إن جمل�س املديرين احل�يل ل يتمتع ب�ل�شرعية 

الك�ملة يف اإدارة ال�شركة، وتكون ك�فة قراراته ال�ش�درة بعد وف�ة ).....( غري لزمة 

وموقوفة على اإج�زة املدعني لأنهم منعوا بدون وجه حق من امل�ش�ركة يف �شن�عة تلك 

 )...( �شركة  ت�أ�شي�س  عقد  على  اأجريت  التي  التعديالت  ب�أن  واأ�ش�ف  القرارات، 
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والإجراءات  والعقد  للنظ�م  وب�ملخ�لفة  �شفة  ذي  غري  من  اأجريت  اإمن�  الق�ب�شة 

والأ�شول، وكل ذلك بفعل من املدعى عليهم� واإيع�ز منهم� لرجل مل يرع مقت�شي�ت 

جت�هل  متثل  حم�شً�  �شررًا  ب�ملدعني  التعديالت  تلك  اأحلقت  وقد  والأم�نة.  الثقة 

اإرادتهم ويف اإق�ش�ئهم عن الإدارة وعدم ا�شتط�عتهم على اتخ�ذ القرارات مب� يخدم 

م�ش�لح ال�شركة مع ب�قي ال�شرك�ء، وجعلت ال�شيطرة غري امل�شروع بيد املدعى عليهم� 

والق�عدة  م�ش�حلهم�،  ملتطلب�ت  وفقً�ً  ال�شركة  وت�شيري  اإدارة  يف  مركزهم�  وقوت 

ت على وجوب منع ال�شرر وحم�ولة اإزالته بقوله� )ال�شر يزال(  الفقهية الفرعية ن�شَّ

اأوًل: احلكم  و)ال�شرر يدفع بقدر الإمك�ن(. وختم الالئحة بطلب احلكم مب� ي�أتي: 

بعدم العتداد مب� مت اإدخ�له من تعديالت على عقد ت�أ�شي�س �شركة )...( الق�ب�شة 

مبوجب القرارين املوؤرخني يف ت�ريخ 1424/4/1هـ و 1424/10/12هـ وامل�ش�ر اإليهم� 

اآنفً� وكذلك اأي تعديل طراأ بعد هذين الت�ريخني واعتب�ر هذين القرارين وم� تالهم� 

ك�أن مل يكون�، واإزالة ك�فة الآث�ر التي ترتبت عليهم� من ت�ريخ �شدورهم�، مع الت�شريح 

لإنف�ذ  الق�شية،  هذه  يف  ال�ش�در  احلكم  مبنطوق  التج�رة  وزارة  ب�إخط�ر  للمدعني 

ث�نيً�ً: احلكم بعدم  الق�ب�شة.  لديه� من �شجالت تخ�س �شركة )...(  مقت�ش�ه فيم� 

لزوم قرارات جمل�س املديرين ال�ش�درة بعد وف�ة )...( واعتب�ره� موقوفة على اإج�زة 

املدعني. ث�لثً�: اإلزام املدعى عليه الأول ).....(ب�شفته رئي�س جمل�س املديرين بدعوة 

هذه  قيد  مت  وقد  املديرين.  جمل�س  يف   ).....( لورثة  ممثل  لتعيني  ال�شرك�ء  جمعية 

التج�رية  الدائرة  اإىل  واأحيلت  احلكم  �شدر  يف  اإليه  امل�ش�ر  ب�لرقم  ق�شية  الالئحة 
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الأوىل بت�ريخ 1426/4/21 هـ واأ�شدرت فيه� قراره� رقم )175( لع�م 1426هـ برفع 

ك�مل اأوراق الق�شية اإىل رئي�س الفرع لإح�لته� اإىل الدائرة التج�رية الث�نية على �شند 

من القول ب�أن هن�ك نزاع بني الطرفني يف نف�س ال�شركة حمل الدعوى واأنه م�زال حتت 

نظر الدائرة التج�رية الث�نية، وب�إح�لة الق�شية اإىل هذه الدائرة بت�ريخ 1426/6/6هـ 

ب��شرت نظره� حيث ح�شر وكيل املدعني )...( كم� ح�شر وكيل املدعى عليهم� )...( 

وب�شوؤال وكيل املدعني عن دعوى موكليه ذكر اأنه� تنح�شر ب�إبط�ل التعديالت الواردة 

على عقد ت�أ�شي�س �شركة )...( الق�ب�شة واأح�ل اإىل م� ورد يف الالئحة ومرفق�ته�، وقد 

ال�شركة  ت�أ�شي�س  اأن عقد  فيه�:  املدعى عليه� يف جل�شة لحقة مبذكرة ج�ء  وكيل  رد 

 )...( ل�شركة  ال�ش�بقة  الت�أ�شي�س  عقود  اأنهى  قد  1422/2/27هـ  يف  املوقع  املعدل 

الت�ش�منية وجميع تعديالته� ب�لك�مل وحل حمله� حيث يعترب هذا العقد الأخري مبث�بة 

ال�شركة  حمل  حلت  التي  الق�ب�شة"   )...( "�شركة  لـ  و�ش�مل  جديد  ت�أ�شي�س  عقد 

الت�ش�منية وهو العقد الوحيد الذي يجب اأن يعتد به يف تنظيم العالقة بني ال�شرك�ء 

والورثة، وذكر اأن مو�شوع هذه الدعوى كم� هو ث�بت من لئحة الدع�ء هو العرتا�س 

يف  وال�ش�درين  اأعاله  املذكورة  الت�أ�شي�س  عقد  على  مت�  اللذين  التعديلني  على 

مبوافقة  حدث�  التعديالن  وهذان  التوايل  على  1424/10/12هـ  و  1424/4/1هـ 

ال�شرك�ء جميعً� )برئ��شة )...( رحمه اهلل نف�شه( بعد اأن بحثوا الأمر ووجدوا اأهمية 

هذين التعديلني ل�شتقرار ال�شركة وبق�ئه�، مم� يعني اأن التعديلني قد ج�ءا مل�شلحة 

اأن مورث  ال�شرك�ء والورثة جميعً� دون ا�شتثن�ء. وم� ذكره وكيل املدعني يف مذكرته 
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املدعني ).....( رحمه اهلل، واملدعي الث�ين ).....( مل يكن لديهم� علم ب�لتعديلني 

املذكورين واأنهم� ب�درا ب�لعرتا�س عليهم� خطيً� بخط�ب�ت اأرفق �شورًا منه� مع لئحة 

دعواه.ادع�ء ب�طل، لأن ).....( رحمه اهلل ك�ن رئي�س جمل�س املديرين طوال حي�ته 

وك�ن هو يف نف�س الوقت رئي�س جمعية ال�شرك�ء الق�ب�شة، ومل تكن تتم اأية اإجراءات اأو 

تعديالت اإل مبوافقته، ويوجد حم�شر من جمل�س املديرين ب�ل�شركة بتوقيع ال�شرك�ء 

احل��شرين برئ��شة )...( رحمه اهلل نف�شه يت�شمن املوافقة على التعديل الذي مت على 

العقد وتكليف املح�مني ب�إكم�ل اإجراءات التعديل الر�شمية. هذا ب�لن�شبة للمورث، اأم� 

ب�أنه يقيم يف جدة  الث�ين ).....( ف�إنه مل يح�شر الجتم�ع املذكور، حمتجً�  املدعي 

ولي�س يف الري��س وهذا الغي�ب يوؤكد اأن املدعي الث�ين مل يكن يح�شر اأيً� من اجتم�ع�ت 

جمل�س املديرين ب�ل�شركة حتى يف اأي�م مورث املدعني، رغم الدعوات التي توجه له يف 

كل اجتم�ع، ومع ذلك ف�إن عدم ح�شوره ل يعني اأن قرار املجل�س غري �شحيح، ذلك اأن 

وقد  الإجم�ع،  فيه�  ي�شرتط  ول  احل��شرين  املدراء  ب�أغلبية  ت�شدر  املجل�س  قرارات 

وافق عليه جميع احل��شرين الثالثة، الأمر الذي يعني �شحة �شدوره. هذا ب�لن�شبة 

فهو  ب�لتعديل  ال�شرك�ء  قرار  اأم�  اخل�شو�س،  بهذا  ال�ش�در  املديرين  جمل�س  لقرار 

ب�لوزارة من جميع  املنتدب  العدل  ك�تب  اأم�م  واملثبت  التج�رة  لوزارة  املقدم  القرار 

من  الكثري  تخوله  عنهم  ع�مة  �شرعية  وك�لة  يحمل  الذي  وكيلهم  بوا�شطة  ال�شرك�ء 

الأمور ومنه� على وجه التحديد، توقيع عقود ت�أ�شي�س ال�شرك�ت وقرارات تعديله�. وقد 

قبل ك�تب العدل تلك الوك�لة وقبل توقيع الوكيل احل��شر عن ال�شرك�ء الأربعة بن�ء 
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التعديلني  اأم� عن خط�ب�ت العرتا�س على  الوك�لة ال�شريحة والوا�شحة.  على تلك 

 ).....( �شدرت من  اأنه�  مدعيً�  دعواه  وفق لئحة  �شوره�  املدعني  وكيل  اأرفق  التي 

يف  املوؤرخ  للخط�ب  ب�لن�شبة   -1 يلي:  م�  وفق  عليه�  فرند   ،).....( و  اهلل  رحمه 

اأنه خط�ب  1425/1/4هـ والذي يدعي �شدوره من مورث املدعني فلي�س لدين� �شك 

املعت�د واملتبع يف خط�ب�ت  ملفق على )...( ومل ي�شدر عنه فهو ل يحمل رقمً� وفق 

مورث املدعني، كم� اأن �شيغته خمتلفة عن �شيغ خط�ب�ته. وحتى لو فر�شن� �شحته فهو 

يتن�ق�س مع قرار جمل�س املديرين الوارد ذكره اأعاله الذي وقعه )...( بنف�شه ليوؤكد 

بعد  املزعوم هذا مت  العرتا�س  اأن خط�ب  العلم  مع  املذكور.  التعديل  على  موافقته 

التعديل بعدة اأ�شهر وبعد اأن مت توثيق التعديل ون�شر يف اجلريدة الر�شمية وال�شحف 

اليومية ومتت كل الإجراءات الالزمة ب�ش�أنه. والأهم من ذلك كله اأن هذا اخلط�ب مت 

اأي�م)...( رحمه اهلل وقبل وف�ته ب�شهرين فقط، وبعد اأن بداأ ابنه املدعي  اأواخر  يف 

اإبع�د  من  �شنوات  بعد  عنه  وكيل  اأنه  على  اجلميع  ويخ�طب  ب��شمه  يتحدث   ).....(

والده له عن اإدارة ال�شركة. 2- كذلك ينطبق نف�س القول على اخلط�ب الث�ين املوؤرخ 

يف 1425/1/20هـ يدعون اأنه موجه من )...( رحمه اهلل ملوكلين� يبدي فيه اعرتا�شه 

وجود  بعدم  اخل��س  ال�ش�بق  خط�أهم  فيه  تالفوا  خط�ب  وهو  التعديالت،  تلك  على 

الرقم فو�شعوا له رقمً� هذه املرة، ولكنهم مل يتالفوا فيه اأخط�ءهم الأخرى املتمثلة يف 

طريقة ال�شي�غة والأ�شلوب، ف�أ�شلوب هذا اخلط�ب يحمل الكثري من العب�رات الطن�نة 

اأ�شلوب مل  ال�شرعي )...( وهو  الوكيل  والقدح يف  للمدعي ).....(  والتمجيد  واملدح 
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ي�شبق اأن �شدر عن )...( ول ميكن اأن يكون �شدر عنه رحمه اهلل مل� عرف عنه طوال 

عمره من ح�شن الأخالق وطيب املع�شر. 3- اأن لئحة دعواه نف�شه� فيه� عبء الت�شكيك 

يف اخلط�بني املذكورين عندم� ن�س يف مذكرته على م� يوؤكد عدم �شحتهم�، فقد ذكر 

يف بداية ال�شفحة الث�منة من لئحة دعواه م� يلي: )مم� �شبق يتبني اأن التعديالت 

التي اأجريت على عقد الت�أ�شي�س ل ت�شلح لالعتداد به�، واأنه� اأجريت ب�إيع�ز من قبل 

املدعى عليهم� لتحقيق م�ش�حلهم� يف الت�أثري بت�شكيل جمل�س املديرين ويف احليلولة 

علم  على  ك�ن�  واأنهم�  خ��شة  وم�ش�حلهم  هواهم  وفق  اإل  للورثة  ممثل  تعيني  دون 

التعديالت...(  اإجراء  اأ�شهر من  بعد خم�شة  تويف  لـ ).....( حيث  ال�شحي  ب�لو�شع 

وهذا القول من وكيل املدعني فيه اإقرار �شريح ب�أن �شحة )...( مل تكن علىم� يرام 

يف الأ�شهر اخلم�شة الأخرية من حي�ته، يف حم�ولة منه للت�شكيك يف �شحة التعديالت 

التي متت على عقد ت�أ�شي�س ال�شركة، متن��شًي� اأنه يقدم خط�بني اثنني يدعي �شدروهم� 

وف�ة  قبل  الأول  اخلط�ب  ت�ريخ  اأن  حيث  اخلم�شة  الأ�شهر  تلك  اأواخر  يف   )...( من 

)...( ب�شهرين، واخلط�ب الث�ين قبل وف�ته ب�شهر وب�شعة اأي�م فقط. ف�إذا ك�ن يدعي 

اأن الو�شع ال�شحي ل )...( يف ذلك الوقت مل يكن ي�شمح له ب�إجراء تعديالت العقود 

والتوقيع عليه�، فمن ب�ب اأوىل األ يكون ق�درًا على اإ�شدار تلك اخلط�ب�ت. مع العلم 

اأن املرء يوؤخذ ب�إقراره هو، ول يعني قوله هذا اإقرار موكلين� ب�حل�لة ال�شحية ال�شيئة 

لـ)...( يف ذلك الوقت ب�لتحديد. 4- ب�لن�شبة خلط�ب العرتا�س الوارد من املدعي 

).....( ف�إنه ل ت�أثري له لأنه قد اأر�شل يف 1425/1/20هـ اأي بعد التعديلني اللذين مت� 
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اأ�شهر، وبعد توقيعهم� من وكيله ال�شرعي الذي ك�نت وك�لته  اأم�م ك�تب العدل بعدة 

�ش�رية املفعول يف ت�ريخ التوقيع. وب�لت�يل ف�إن هذا العرتا�س الالحق واملتزامن مع 

واأم� م� ذكره وكيل املدعني يف لئحة  اأثر.  له  لي�س  املو�شوع  املدعي )...( يف  دخول 

حم�ور  ثالثة  يف  ذلك  وتن�ول  بهم�  يعتد  ول  ب�طلني  املذكورين  القرارين  اأن  دعواه 

رئي�شية كم� �شم�ه�، ف�لرد على تلك املح�ور وفق م� يلي: املحور الأول: جمعية ال�شرك�ء: 

ذكر وكيل املدعني اأن قرار التعديل غري �شحيح لأنه مل تنعقد جمعية ع�مة للنظر يف 

هذا املو�شوع والتقرير ب�ش�أنه، ح�شب ن�س امل�دة )172( من نظ�م ال�شرك�ت، وب�لت�يل 

ب�لتعديل. وحيث  يتعلق  فيم�  ال�شرك�ء  لك�فة  ال�شرك�ء احلقيقية  لإرادة  ف�إنه ل وجود 

تن�س امل�دة )173( من نظ�م ال�شرك�ت على اأنه: "ل يجوز تغيري جن�شية ال�شركة اأو 

الأمرين  هذين  غري  ويف  ال�شرك�ء،  جميع  مبوافقة  اإل  لل�شرك�ء  الأعب�ءامل�لية  زي�دة 

يجوز تعديل عقد ال�شركة مبوافقة اأغلبية ال�شرك�ء الذين ميثلون ثالثة اأرب�ع راأ�س امل�ل 

على الأقل م� مل ين�س عقد ال�شركة على غري ذلك". وحيث ن�شت امل�دة "ث�لث ع�شر" 

من عقد ت�أ�شي�س ال�شركة على اأنه يجوز تعديل عقد ت�أ�شي�س ال�شركة مبوافقة اأغلبية 

هذه  معنى  ف�إن  لذلك  الأقل.  على  امل�ل  راأ�س  من   )%75( ميثلون  الذين  ال�شرك�ء 

ال�شرك�ء  من  عدد  موافقة  وجود  ال�شركة  ت�أ�شي�س  عقد  لتعديل  يكفي  اأنه  الن�شو�س 

والقرارين حمل العرتا�س هذا قد متت  الأقل.  امل�ل على  راأ�س  ميثلون )75%( من 

لالأ�شب�ب  ولي�س )75%( فقط  وبن�شبة )%100(  ال�شرك�ء  املوافقة عليهم� من جميع 

الت�لية: 1- اأن املتبع يف �شرك�ت )...( ومنذ ع�شرات ال�شنني اأن ال�شرك�ء الأربعة هم 
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ل  ف�إنهم  ولذلك  ب�أنف�شهم.  الأربعة  املديرين  جمل�س  اأع�ش�ء  ميثلون  الوقت  نف�س  يف 

يفرقون كثريًا بني �شفتهم ك�شرك�ء اأو �شفتهم كمديرين بل ك�نوا ي�شيغون القرارات 

ويوافقون عليه� يف اجتم�ع�ت ي�شمونه� اأحي�نً� )اجتم�ع�ت �شرك�ء( وي�شمونه� اأحي�نً� 

اأخرى )اجتم�ع�ت جمل�س مديرين(. ومن تلك القرارات القرار الذي وقعه ال�شرك�ء 

التعديالت  اإجراء  فيه على  ووافقوا  ب�ل�شركة  املديرين  قرار جمل�س  اأنه  الثالثة على 

الق�ب�شة   )...( ب�شركة  املديرين  جمل�س  �شالحي�ت  من  لي�س  اأنه  وحيث  املذكورة. 

ح�شب م� هو حمدد بعقد ال�شركة املوافقة على تعديل عقود الت�أ�شي�س يف ال�شركة اأو 

اأن  وحيث  فقط.  ال�شرك�ء  جلمعية  يكون  احلق  هذا  ف�إن  له�،  الت�بعة  ال�شرك�ت 

العربةب�ملع�ين ولي�س ب�لألف�ظ ف�إن حم�شر الجتم�ع املرفق واإن �شمي "حم�شر اجتم�ع 

جمل�س املديرين" اإل اأنه يف الأ�شل حم�شر اجتم�ع لل�شرك�ء ولي�س للمديرين. وحيث 

م�ل  راأ�س  من   )%80( ن�شبته  م�  ميتلكون  ال�شرك�ء  من  عدد  من  املح�شر  هذا  وقع 

وهو   )%20( ن�شبته  تبلغ  الذي  الرابع  ال�شريك  وكيل  ف�إن  الوقت  نف�س  ويف  ال�شركة، 

املدعي الث�ين قد وقع عنه على قرار التعديل اأم�م ك�تب العدل، ف�إن الإجم�ع يكون قد 

حتقق ووقع القرار من اجلميع وبن�شبة )100%(. 2- هذا اإ�ش�فة اإىل اأن كل �شريك من 

كل  يف  ومتثيله  عنه  ب�لتوقيع  ليقوم  الآخر  ال�شريك  بتوكيل  ق�م  قد  الأربعة  ال�شرك�ء 

اجتم�ع�ت ال�شرك�ء وقرارات التعديل، لذلك يكون بقية ال�شرك�ء قد اتخذوا القرار 

ب�لإجم�ع اأ�ش�لة عن اأنف�شهم ووك�لة عن ال�شريك الرابع ).....( ويكون القرار ب�لت�يل 

�ش�در ب�لإجم�ع من كل ال�شرك�ء. مع العلم اأنه حتى لو مل يكن هن�لك وك�لة من ال�شيخ 
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)...( لبقية ال�شرك�ء يف ال�شركة وا�شتبعدن� ن�شبة ملكيته الب�لغة )20%(، ف�إن القرار 

يكون عنده� قد �شدر ب�أغلبية )80%( وهذه الن�شبة اأكرث من )75%( املن�شو�س عليه� 

يف النظ�م والعقد، الأمر الذي يجعل القرار �شحيًح�. 3- اأم� بخ�شو�س م� ذكره من 

وجود تعميم لوزير العدل يف 1390/12/25 هـ عن اأنه لبد من توقيع ال�شرك�ء على 

العقد ومن ثم توكيل اأحدهم اأو �شخ�شً� اآخر للقي�م بت�شجيله، فهذا التعميم قدمي وقد 

انتهى العمل به ب�شدور تعميم مع�يل وزير العدل رقم 12/14/ت يف 1396/1/12هـ 

الذي اأع�د تنظيم الأمور يف كت�ب�ت العدل وحتدث يف اأكرث من فقرة عن الكثري من 

الأمور التنظيمية ومنه� توثيق عقود ال�شرك�ت، حيث ذكر م� يلي:  "... ب�لن�شبة لعقود 

يكتفي  ف�إنه  ال�شرك�ء  قبل  من  وموقعة  �شور  عدة  على  مطبوعة  ك�نت  اإذا  ال�شرك�ت 

بت�شجيل خال�شته� يف ال�شبط واأخذ تواقيع ال�شرك�ء وال�شهود عليه�...". ومعروف اأن 

ا�شرتاط توقيع ال�شرك�ء ل يعني ب�ل�شرورة ح�شورهم اأ�ش�لة وتوقيعهم، لأن ال�شريك 

النظ�م وم� جرى عليه  اأج�زه  م�  القرار، وهذا  يوقع عنه على  يوكل من  اأن  ي�شتطيع 

ح�ليً�  النظ�مي  الإجراء  اأ�شبح  فقد  عليه  وبن�ء  املخت�شة.  العدل  كت�ب�ت  يف  العمل 

اأو  العقد  يقدم  اأن  املخت�شني،  العدل  كت�ب  لدى  وتعديالته�  ال�شرك�ت  عقود  لإثب�ت 

القرار املطلوب لوزارة التج�رة بال توقيع ف�إن وافقت الوزارة عليه اأح�لته لك�تب العدل 

وكيل  ح�شور  اأو  ب�أ�شخ��شهم  ال�شرك�ء  ح�شور  العدل  ك�تب  يطلب  وعنده�  لتوثيقه، 

�شرعي مفو�س عنهم ب�لتوقيع، ف�إن ح�شر الوكيل حل حمل الأ�شيل، وطلب منه ك�تب 

العدل التوقيع ني�بة عن موكله على العقد اأو القرار ثم يجري �شبط ملخ�س العقد اأو 
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قرار التعديل يف دفرت ال�شبط. وهذا م� يحدث يوميً� يف كل العقود والتعديالت ومنه� 

الكثري من عقود ت�أ�شي�س �شرك�ت )...( نف�شه� مب� فيه� عقد ت�أ�شي�س ال�شركة الق�ب�شة 

نف�شه� املوقع يف 1422هـ. املحور الث�ين: التعددية احلقيقية: ح�ول وكيل املدعني يف 

لئحة دعواه اللتف�ف على حقيقة وا�شحة ون��شعة هي كون ).....( يحمل وك�لة ع�مة 

و�ش�ملة عن جميع ال�شرك�ء ب�لدع�ء اأنه )واإن حمل تلك الوك�لة( فهو ل يجوز له اأن 

ميثل ال�شرك�ء يف اإن�ش�ء اإرادتهم واختزالهم يف �شخ�شه فقط، واأنه ل يحق له متثيلهم 

ميثل  مل   ).....( الوكيل  ب�أن  ذلك  على  ب�لرد  ونكتفي  الخ،  ال�شرك�ء...  جمعية  يف 

ال�شرك�ء يف جمعية ال�شرك�ء، ومل يتخذ قرارًا عنهم بل وقع ب�لوك�لة عنهم فقط اأم�م 

ك�تب العدل على قرار وافقوا عليه م�شبقً� ح�شب م� تقدم. وللعلم ف�لوكيل املذكور قد 

وقع عنهم على ع�شرات عقود الت�أ�شي�س والتعديالت من قبل مب� فيه� عقد الت�أ�شي�س 

املوقع يف 1422هـ لهذه ال�شركة ولعدة �شرك�ت غريه�. املحور الث�لث: الوك�لة املمنوحة 

لـ ).....(: تطرق وكيل املدعني يف هذا املحور اإىل نقطتني الأوىل عدم جواز توكيل 

(...( بح�شور جمعي�ت ال�شرك�ء والت�شويت فيه�، والث�ين حدود الوك�لة املمنوحة لـ 

 )...( يجوز  ل  اإنه  للقول  ب�لن�شبة   - يلي:  فيم�  النقطتني  ونرد على ه�تني   .).....(

ل�شريك  اإل  جتوز  ل  ذلك  يف  الوك�لة  لأن  فيه�  والت�شويت  ال�شرك�ء  جمعي�ت  ح�شور 

ح�شب ن�س امل�دة )171( من نظ�م ال�شرك�ت، ف�إن هذا القول اإجم�ًل غري �شحيح لأن 

امل�دة )171( ذكرت اأنه لكل �شريك اأن يوكل عنه كت�بة �شريكً� اآخر من غري املديرين 

يف ح�شور اجتم�ع�ت ال�شرك�ء، ويف الت�شويت م�مل ين�س عقد ال�شركة على غري ذلك. 
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وعقد ال�شركة قد اأج�ز يف م�دته )الث�لثة ع�شرة( لكل �شريك توكيل من يراه حيث ج�ء 

ال�شرك�ء ويف  اجتم�ع  يراه حل�شور  يوكل عنه من  اأن  ولل�شريك   ..." يلي:  الن�س كم� 

مل   ).....( ف�لوكيل  ذلك  ومع  مكتوب".  توكيل  مبوجب  وذلك  عنه  ني�بة  الت�شويت 

يح�شر جمعية ال�شرك�ء ومل ي�شوت ب�لني�بة عن اأي من ال�شرك�ء الأربعة، بل هم الذين 

ح�شروا و�شوتوا وقد وكل كل منهم الآخر يف احل�شور والتوقيع عنه كم� تقدم. - اأم� 

ال�شرك�ء  اأعطى  حيث  حمددة  وغري  �ش�ملة  ف�لوك�لة   ).....( وك�لة  حلدود  ب�لن�شبة 

جميعهم الوكيل حق البيع وال�شراء وتوقيع عقود الت�أ�شي�س وك�فة التعديالت واملالحق 

والقرارات.. الخ، لذلك ف�إنه من العجيب القول اإن هذا الوكيل ل ميلك حق التوقيع عن 

الت�أ�شي�س، يف الوقت الذي يجوز له ح�شب  اأحد مواد عقد  ال�شرك�ء على تعديل ن�س 

ن�س الوك�لة اأن يبيع اأو ي�شرتي ح�ش�س ال�شرك�ء يف ال�شرك�ت ب�لك�مل، والث�بت اأن 

).....( عندم� وقع القرارين املعرت�س عليهم� لدى ك�تب العدل يف 1424/4/1هـ و 

1424/10/12هـ ك�نت لديه وك�لة �شرعية من ال�شرك�ء الأربعة تخوله حق التوقيع على 

التوقيع  الوك�لة �ش�رية املفعول عند  ال�شرك�ت وتعديالته�، وك�نت تلك  ت�أ�شي�س  عقود 

وبعده ومل يتم اإلغ�وؤه� اإل بت�ريخ 1425/2/23هـ عندم� ن�شر املدعون بع�س الإعالن�ت 

ال�شحفية التي ذكروا فيه� ف�شخهم الوك�لت ال�ش�درة منهم للوكيل ).....( فتوقف 

بعده� عن ا�شتخدام تلك الوك�لت وق�م بت�شليمه� ملجل�س املديرين ب�ل�شركة.  وحيث 

اإن هذا الإلغ�ء لحق لت�ريخ التوقيع، ف�إن معنى ذلك اأن توقيعه اأم�م ك�تب العدل على 

القرارين �شحيح �شرعً� ونظ�ًم� ول �شحة لالعرتا�س عليه. وهو م� اأكده الوكيل نف�شه 



1095

�شرح  حيث  اهلل  )...(رحمه  ب��شم  واملوقع  له  الوارد  اخلط�ب  على  ب�ليد  �شرحه  يف 

اإل بقرار  اإيق�فه�  الوكيل عليه ب�أن القرارات وقعت واعتمدت ب�شكل �شحيح، ول يتم 

جديد يوقع اأم�م ك�تب العدل مبوافقة جميع ال�شرك�ء. وعم� ادع�ه وكيل املدعني يف 

الفقرة "�ش�بعً�" من لئحة دعواه اأن ورثة )...( رحمه اهلل، قد ر�شحوا اأخيهم ).....( 

ليمثلهم يف جمل�س املديرين ب�ل�شركة لثقتهم ب�أن لديه اخلربة الك�فية واملن��شبة لتمثيل 

م�ش�حلهم ب�شكل من��شب، واأن موكليه - املدعى عليه� - قد ا�شتغال التعديل املطلوب 

اإلغ�وؤه يف هذه الدعوى لتعطيل تعيينه وال�شتئث�ر ب�إدارة ال�شركة، ف�حلقيقة اأن كل تلك 

يقولون  م�  على  لال�شتدلل  منهم  املقدم  واخلط�ب  ال�شحة،  عن  ع�رية  الدع�ءات 

يتن�ق�س مع كل م� ذكر من اأمور ويثبت عك�شه�، حيث اأكد موكلين� يف ذلك اخلط�ب 

ال�شرك�ت  ول�ش�لح  ال�شرك�ء،  جميع  مبوافقة  ك�ن  للعقود  تعديالت  من  مت  م�  كل  اأن 

والورثة ولي�س ل�ش�لح اأحد دون غريه. كم� اأكدوا فيه اأنهم لن يخ�طبوا )...( ب�شفته 

وكيل عن الورثة لأنه مل ي�شتطع اأن يثبت ذلك، ف�أين هو الدليل الذي ي�شتخدمه وكيلهم 

من هذا اخلط�ب؟ وبخ�شو�س م� ذكره وكيل املدعني اإىل القول ب�أن جمل�س املديرين 

احل�يل لل�شركة ل يتمتع ب�ل�شرعية الك�ملة يف اإدارة ال�شركة ب�شبب اأن ع�شوي املجل�س 

للورثة بعد وف�ة )...( رحمه اهلل، الأمر  اإىل تعطيل تعيني ممثل  احل�ليني قد �شعي� 

لأنهم  املدعني  اإج�زة  على  وموقوفة  لزمة  غري  كله�  املجل�س  قرارات  اأن  يعني  الذي 

منعوا بدون وجه حق من امل�ش�ركة يف �شن�عة تلك القرارات، فهذا الدع�ء غري �شحيح 

ذلك اأنه مل يقم الورثة برت�شيح ممثل لهم يف املجل�س بعد وف�ة مورثهم ح�شب ن�س 



1096

الفقرة )10-1( من امل�دة الع��شرة من عقد ت�أ�شي�س ال�شركة. وم� ذكره املدعون من 

اإجم�ع الورثة على تر�شيح اأحدهم غري �شحيح، بدليل اخلط�ب�ت املوقعة من معظمهم 

واملرفقة بهذه املذكرة اأعاله. اأم� عن قرارات جمل�س املديرين احل�لية ف�ملجل�س الذي 

جميع  من  يتكون  بل  اهلل  رحمه   )...( وف�ة  بعد  تعيينه  يتم  مل  ح�ليً�  ال�شركة  يدير 

الت�أ�شي�س وا�شحة يف  ال�شريك املتوفى( ون�شو�س عقد  ال�شركة )م�عدا  ال�شرك�ء يف 

ترتيب الأمور يف املجل�س وتنظيم قرارات املديرين وكيفية �شدوره� يف ح�لة وف�ة اأحد 

ال�شرك�ء املوؤ�ش�شني يف ال�شركة حيث ن�شت الفقرتني )جـ/ د( من امل�دة )10-9( من 

عقد ت�أ�شي�س ال�شركة على م� يلي: ج/ تنتهي مدة املدير بوف�ته، ف�إذا ك�ن املدير املتوفى 

اأحد املديرين املوؤ�ش�شني ب�ملجل�س وك�ن من بني ورثته ذكر واحد ف�إن هذا الوريث يحل 

حمل مورثه يف جمل�س املديرين. اأم� اإذا ك�ن له اأكرث من وريث ذكر ف�إن على الورثة 

تر�شيح واحد منهم لتمثيلهم يف املجل�س، ليتم تعيينه وفق م� هو من�شو�س عليه يف 

هذا  يف  املتبعة  والتعليم�ت  الأنظمة  به  تق�شي  م�  مراع�ة  مع  اأعاله   )1-10( البند 

ال�ش�أن.اأم� اإذا ك�ن املدير املتوفى من غري املوؤ�ش�شني يقوم الطرف الذي �شرحه برت�شيح 

مدير اآخر بدًل عنه، ويتم تعيني املر�شح وفقً�ً مل� هو مذكور ب�لبند )10-1( اأعاله. د( 

عند حدوث اأي من احل�لت املن�شو�س عليه� يف الفقرات )اأ، ب، ج( من امل�دة )10-

وت�شبح  �شالحي�ته  بك�مل  املديرين  ببقية  ي�شتمر  املديرين  جمل�س  ف�إن  اأعاله،   )9

قراراته ن�فذة حتى ي�شدر حكم �شرعي اآخر برفع احلجر عن املدير املحجور عليه، اأو 

ي�شفى املدير املقعد ويب��شر عمله، اأو يتم تعيني مدير اآخر بدًل من املحجور عليه اأو 
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املقعد اأو املتوفى بنف�س الطريقة املن�شو�س عليه� يف هذه امل�دة". وحيث اإن ال�شريك 

امل�دة  تلك  ح�شب  ورثته  على  الواجب  ف�إن  املوؤ�ش�شني  املديرين  اأحد   ).....( املتوفى 

تر�شيح اأحد منهم للمجل�س، وهو م� مل يحدث حتى الآن ح�شب م� تقدم �شرحه. لذلك 

ببقية  ي�شتمر  املجل�س  اأن  وهو  احل�لة،  هذه  يف  ي�شري  )د(  الت�لية  الفقرة  ن�س  ف�إن 

املديرين بك�مل �شالحي�ته وت�شبح قراراته ن�فذة حتى يتم تر�شيح وتعيني مدير اآخر 

بدل املتوفى، وخل�س وكيل املدعى عليه� يف مذكرته اإىل م� يلي: 1- ب�لن�شبة لطلب 

املدعني عدم العتداد بتعديلي عقد ت�أ�شي�س ال�شركة املذكورين، فحيث اإن الث�بت من 

النظ�م  وفق  اإجراءات �شحيحة  التي متت هي  التعديل  اإجراءات  اأن  تقدم  م�  خالل 

عند  واأثبتوه�  ال�شرك�ء  جميع  عليه�  وافق  وقد  نف�شه،  الت�أ�شي�س  عقد  ن�شو�س  ووفق 

ال�شرك�ت  ت�أ�شي�س  عقود  على  ب�لتوقيع  �شرعً�  املوكل  وكيلهم  طريق  عن  العدل  ك�تب 

ب�لن�شبة   -2 النظ�م.  ح�شب  ولزمني  �شحيحني  التعديلني  يكون  لذلك  وتعديالته�. 

اهلل  رحمه   )...( وف�ة  بعد  ال�ش�درة  املديرين  جمل�س  قرارات  لزوم  عدم  لطلبهم 

ل  املديرين  جمل�س  قرارات  اأن  الأ�شل  ف�إن  املدعني،  اإج�زة  على  موقوفة  واعتب�ره� 

عالقة له� ب�لتعديل املذكور لأن ت�شكيل املجل�س املتبقي �شحيح وقراراته �ش�رية ح�شب 

ن�شو�س عقد الت�أ�شي�س، ول اأثر مل� ذكروه من ادع�ءات عليه�. 3- طلب املدعون اإلزام 

املدعى عليه الأول ب�شفته رئي�س جمل�س املديرين بدعوة جمعية ال�شرك�ء لتعيني ممثل 

لورثة )...( رحمه اهلل يف جمل�س املديرين. والأ�شل ح�شب ن�س )امل�دة الع��شرة( من 

عقد الت�أ�شي�س اأن يتم دعوة اجلمعية لالجتم�ع بعد قي�م الورثة برت�شيح اأحدهم ليكون 
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لكل  خط�ب  بتوجيه  املجل�س  رئي�س  ب�شفته  موكله  ق�م  وقد  املجل�س.  يف  لهم  ممثاًل 

الورثة طلب منهم فيه تر�شيح من ميثلهم بعد وف�ة مورثهم بعدة اأي�م وب�لتحديد يف 

1425/4/3هـ ولكنهم مل يفعلوا حتى الآن. وطلب رد الدعوى لعدم �شحته�. وقد رد 

وكيل املدعني ب�أن م� ذكره وكيل املدعى عليهم� اأن التعديلني حمل هذه الق�شية اإمن� 

التعديلني  هذين  اأهمية  ووجدوا  الأمر  بحثوا  اأن  بعد  جميًع�  ال�شرك�ء  مبوافقة  حدث� 

ل�شتقرار ال�شركة وبق�ئه�، مم� يعني اأن التعديلني قد ج�ءا مل�شلحة ال�شرك�ء والورثة 

م للتدليل  دون ا�شتثن�ء واأن ).....( و ).....( ك�ن� على علم ب�لتعديلني املذكورين وقدَّ

على ذلك �شورة ملح�شر اجتم�ع من�شوب ملجل�س املديرين موقع - كم� ذكر - من قبل 

وكيل  به  اأتى  م�  كل  اأن  واحلقيقة  اهلل،  رحمه   ).....( برئ��شة  احل��شرين  ال�شرك�ء 

املدعى عليهم� هن� اإمن� هو حم�ولة جديدة لتربير اإجراء ب�طل ق�م به املدعى عليهم�، 

وذلك مل� يلي: 1- اإن احلديث عن م�شلحة ع�مة لل�شرك�ء من خالل اإجراء ل يخدم اإل 

وتالعب  واإرادتهم،  املدعني  مب�ش�لح  ا�شتخف�ف  هو  اإمن�  عليهم�  املدعى  م�شلحة 

ب�حلق�ئق ب�شكل واٍه، ف�إن ك�ن ال�شرك�ء مب� فيهم ).....( و ).....( قد بحثوا م�ش�ألة 

التعديلني حمل هذه الق�شية ف�إنه لي�س من املت�شور من اأن يكون ذلك البحث قد مت يف 

اجتم�ع واحد، ف�ملفرت�س اأن يكون البحث من خالل درا�شة اأعدت من قبل متخ�ش�شني 

فخل�شوا اإىل التو�شية بذلك، ثم لبد اأن تكون تلك الدرا�شة قد عر�شت على جميع 

ال�شرك�ء قبل وقت ك�ٍف من اتخ�ذ القرار ب�إجراء التعديلني املذكورين، ونحن نطلب 

اإلزام املدعى عليهم� بتقدمي ك�فة الدرا�ش�ت املتخ�ش�شة املتعلقة بهذا الأمر، وتقدمي 
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م� يثبت اأن تلك الدرا�ش�ت عر�شت فعاًل على ).....( و ).....( من خالل القرارين 

لـ ).....( و ).....(  اإلزامهم� بتقدمي �شورة الدعوة املوجهة  املذكورين. كم� نطلب 

�شورة  هو  اإمن�  عليهم�  املدعى  قدمه  م�  اإن   -2 املزعوم.  املديرين  جمل�س  لجتم�ع 

ملح�شر اجتم�ع ملجل�س املديرين مزعوم، وهذا املح�شر بال �شك م�شطنع، والتوقيع 

املن�شوب فيه لـ ).....( لي�س �شحيحً�ً، وذلك مل� يلي من مالحظ�ت: اأ- اأن التعديلني 

حمل هذه الق�شية ك�ن� واحدًا من اأهم اأ�شب�ب النزاع الذي ن�شب بني ).....( من جهة 

هذا  ب�إبراز  نف�شيهم�  عن  يدافع�  مل  فلم�ذا  اأخرى،  جهة  من  عليهم�  املدعى  وبني 

املح�شر ح�ل حي�ة ).....(، ومل� مل يحتج� به اأم�م كل من تدخل لت�شوية هذا النزاع، 

ومل�ذا مل يظهر هذا املح�شر اإل الآن وبعد هذا ال�شمت وهذا الت�أزم. األي�س ذلك مثري 

لل�شك! ثم مل�ذا مل يحتج به )...( عندم� وجهت له كل تلك امل�ش�ئالت بهذا اخل�شو�س. 

ب- مل يحمل املح�شر املزعوم رقمً�، وهذا يعني اأنه مل يتم تدوينه بت�شل�شله يف �شجل 

حم��شر اجتم�ع�ت جمل�س املديرين، وهذا يزيد من اليقني بعدم �شحة هذا املح�شر، 

ومن اجلدير الإ�ش�رة اإىل اأن الرقم هن� لي�س ك�أرق�م اخلط�ب�ت التي يتم تداوله� بني 

ال�شرك�ء والتي يعتربه املدعى عليهم� دائمً� �شببً� للت�شكيك ب�شحة اخلط�ب�ت ال�ش�درة 

من ).....(، ف�خلط�ب�ت ل يوؤثر يف �شري ال�شركة عدم وجود رقم له� ويكفي يف �شحته� 

م�شمونه� وتوقيعه�، لكن عدم وجود رقم ت�شل�شلي ملح�شر اجتم�ع بهذه الأهمية يعني 

اأن هن�ك خلاًل تنظيميً� وخرقً� لالأحك�م والأ�شول املرعية يف انعق�د اجتم�ع�ت جم�ل�س 

املديرين وتوثيق حم��شره�، لذلك تركز اأنظمة وقوانني ال�شرك�ت على تدوين حم��شر 
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لـ  املن�شوب  التوقيع  ج�ء  ج-  منظم.  خ��س  �شجل  يف  املديرين  جم�ل�س  اجتم�ع�ت 

).....( يف اأ�شفل الورقة الأخرية من املح�شر املزعوم، وبعد كل التوقيع�ت، ومن املثري 

اأن يذكر ).....( مبك�نته ب�لن�شبة للع�ئلة وب�لن�شبة لل�شركة بعد كل الذين ذكروا مب� 

غري  م�ش�فة  يالحظ  كم�   ،).....( اأبن�ء  م�شتوى  يف  هم  ومن  ال�شركة  موظفي  فيهم 

مربرة بني اآخر ا�شم وبني ا�شم ).....( وهذه موؤ�شرات تدلل على تزوير املح�شر املقدم 

من قبل املدعى عليهم�، ونطلب اإلزام املدعى عليهم� تقدمي اأ�شل هذا املح�شر للتحقق 

الت�شليم ب�شحة حم�شر جمل�س املديرين املذكور،  من �شحته.  د- حتى على فر�س 

ف�إنه ل يخفي على الدائرة اأنه ل يجوز تعديل عقود الت�أ�شي�س اإل مبوجب قرار ي�شدر 

عن جمعية ال�شرك�ء املنعقدة وفق الأ�شول النظ�مية والعقدية، وجمعية ال�شرك�ء هي 

وحدة تنظيمية تختلف كليً� عن جمل�س املديرين حتى لو ك�ن الأع�ش�ء يف الوحدتني هم 

منعً�  ال�شرك�ت،  اأمور  و�شبط  احلقوق  حلفظ  بينهم�  ميز  ف�ملنظم  الأع�ش�ء،  ذات 

للخلط واملزج والتداخل، وحتى ل توؤخذ �شوؤون ال�شرك�ت ب�لهوى وي�شتغل ذوو امل�ش�لح 

كي�ن  مي�س  قرار  ب�قرتاح  املديرين  جمل�س  يف  املجتمعني  ال�شرك�ء  فيف�جئوا  ذلك 

والق�ش�ء  الق�نون  فقه  عليه  ا�شتقر  م�  وفق  املقرر  ومن  ال�شرك�ء،  وم�ش�لح  ال�شركة 

اخت�ش��س جمل�س  من  لي�س  اأنه   - الت�أ�شي�س  عقد  عليه  ن�س  عم�  ف�شاًل   - التج�ري 

من  يغري  ل  الأ�شخ��س  يف  والحت�د  الت�أ�شي�س  عقد  بتعديل  قرار  اتخ�ذ  املديرين 

ب�ل�شفة  العربة  اإذ  ال�شرك�ت  حوكمة  اأ�ش��شيً�ت  اأهم  من  وهذه  املجل�س  اخت�ش��س 

الوظيفية ملتخذ القرار ل ب�ل�شفة ال�شخ�شية له. ويوؤكد ذلك املبداأ الرابع من مب�دئ 
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على  الت�أكيد  واملت�شمن  الع�ئلية  وال�شرك�ت  املوؤ�ش�ش�ت  ل�شتمرار  الإر�ش�دي  الدليل 

اأهمية ف�شل امللكية عن الإدارة، والف�شل اإن تعذر من الن�حية الفعلية ف�إنه لي�س اأقل 

من اأن يعتمد من الن�حية الوظيفية، ف�إذا عمل ال�شريك كموظف يف ال�شركة التي هو 

�شريك فيه� فال يجوز له اأن يتج�وز حدود �شالحي�ته بحجة اأنه �شريك وم�لك يف راأ�س 

م�له� واإل فنكون اأم�م مف�شدة عظيمة ل ميكن دروؤه�، وهذا م� ن�س عليه عقد ت�أ�شي�س 

الخت�ش��ش�ت  مراع�ة  فيه� ))مع  اإذ ج�ء  منه  الق�ب�شة يف )7-10(   )...( �شركة 

املقررة يف نظ�م ال�شرك�ت اأو تعديالته اأو اأي نظ�م ذي �شلة على اأنه� من اخت�ش��س 

اأقر  وقد  ال�شركة...((،  اإدارة   ... املديرين  ملجل�س  يكون  لوحده�،  ال�شرك�ء  جمعية 

املدعى عليهم� بذلك يف الفقرة اخل�م�شة من ال�شفحة اخل�م�شة من مذكرتهم� حمل 

 )...( ب�شركة  املديرين  جمل�س  �شالحي�ت  من  لي�س  اأنه  ))وحيث  ق�ل:  حيث  الرد، 

يف  الت�أ�شي�س  عقود  تعديل  على  املوافقة  ال�شركة  بعقد  حمدد  هو  م�  ح�شب  الق�ب�شة 

ال�شركة اأو ال�شرك�ت الت�بعة له�، ف�إن هذا احلق يكون جلمعية ال�شرك�ء فقط...((، 

وعليه ف�إن تعديل عقد الت�أ�شي�س مبوجب قرار �ش�در عن جمل�س املديرين يعترب اإجراًء 

املدعى  وب�إقرار  الت�أ�شي�س  وعقد  للنظ�م  وفقً�ً  به.  العتداد  ميكن  ول  �شحيح  غري 

عليهم�. 3- فيم� يتعلق ب�خلط�ب�ت ال�ش�درة عن ).....( واعرتا�ش�ته العديدة على 

التعديالت التي اأجراه� املدعى عليهم� على عقود الت�أ�شي�س مب� فيه� خط�به املوجه 

له  تبينت  عندم�  اهلل  رحمه  عنه  �شدرت  خط�ب�ت  اأنه�  نوؤكد  ف�إنن�  التج�رة،  لوزير 

ب�لو�شع  علم  على  ك�ن�  واأنهم�  ))خ��شة  وقولن�  عليه،  خفي  م�  وا�شتجلى  احلق�ئق 
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ال�شحي لـ ).....( حيث تويف بعد خم�شة اأ�شهر من اإجراء التعديالت...(( ل يعني 

طعنن� اأو ت�شكيكن� ب�أهليته رحمه اهلل ف�لق�شد مم� قلن�ه اأن املدعى عليهم� ك�ن� يعلم�ن 

بتدهور �شحته اجل�شدية وك�ن� يتوقع�ن وف�ته يف كل حلظة، وهذا م� جعلهم� ي�شرع�ن 

يف تنفيذ خططهم� املتعلقة ب�ل�شيطرة على ال�شرك�ت قبل اأن يدخل �شرك�ء جدد قد 

 .).....( واأهلية  وفطنة  اإدراك  الطعن يف  نق�شد مطلًق�  ومل  تلك اخلطط،  يربكون 

4- يف معر�س رد املدعى عليهم� على اعرتا�س ).....( على التعديالت التي اأجريت 

يف عقود الت�أ�شي�س، يرى املدعى عليهم� اأن اعرتا�شه ل اأثر له بحجة اأن التعديل وقع 

من قبل وكيله ال�شرعي، وهذا مردود مب� يلي:  اأ- م� دام اأن املدعى عليهم� ي�شتندان 

يحتج�ن يف  ل  فلم�   - يدعي�ن  كم�   -  ).....( برئ��شة  املديرين  موافقة جمل�س  اإىل 

مواجهة ).....( بهذه املوافقة، ومل�ذا ل يدفع�ن اعرتا�شه ب�لوك�لة التي يقولون اأنه� 

تخول كل واحد منهم الت�شرف ني�بة عن الكل، ومل�ذا يركزان يف مواجهته على وك�لته 

م�ش�حلة  يخ�لف  الذي  الوكيل  ت�شرف  على  الأ�شيل  اعرتا�س  ب-  فقط.   )...(

ويجريه الوكيل بدون علمه اأمر م�شروع، لأن الوكيل موؤمتن على م�ش�لح الوكيل ف�إذا 

خ�ن الأم�نة، وثبت للوكيل ذلك، ج�ز له العرتا�س على م� اأجري من ت�شرف�ت، واإل 

بتج�وز  تتعلق  واأحك�م  الوك�لة من قواعد  اأحك�م  يندرج حتت  مل�  فلي�س هن�ك ح�جة 

يف  والوقت  اجلهد  لبذل  ح�جة  العلم�ء  وجد  ومل�  واملح�ب�ة،  والتهمة  الوك�لة،  حدود 

� م� حتدث عنه وكيل املدعى عليهم� من اأن العرتا�ش�ت مل تقدم اإلَّ  تف�شيله�. ج- اأمَّ

بعد مدة من اإجراء تلك التعديالت فهذا اأمر طبيعي، ذلك اأن املدعى عليهم� يجري�ن 
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)جريدة  التوزيع  حمدود  �شحف  يف  وين�شرونه�  ت�مني،  وتعتيم  ب�شرية  التعديالت 

البالد( ويف اأي�م اجلمعة بحيث كون فر�س الطالع عليه� اأقل م� ميكن، وهذا م� �شبب 

ت�أخر العرتا�س على التعديالت حيث اإن ).....( قد علم بتلك التعديالت يف نف�س 

الوقت الذي علم به ).....( يرحمه اهلل وذلك مبوجب اخلط�ب�ت واملرا�شالت، اأم� 

اخلط�ب�ت ال�ش�درة يف وقت مت�أخر فهي للت�أكيد على املدعى عليهم� بخ�شو�س تلك 

� م� ذكره املدعى عليهم� من دخول ).....( فلي�س  التعديالت و�شرورة اإلغ�ئه�. د- اأمَّ

له اأي اأثر يف املو�شوع، وم� هذه اإلَّ حم�ولة من املدعى عليهم� لت�شتيت اأ�شل الدعوى، 

والزيغ به� عن حموره� الأ�ش��شي للتحدث يف اأمور ج�نبية ل ط�ئل منه�، والغريب اأن 

 ،).....( اأث�ره�  والنزاع�ت  الق�ش�ي�  هذه  اأن  يثريون  فر�شة  كل  يف  عليهم�  املدعى 

ويتج�هلون اأنه وكيل، وعندم� نقول اأن ).....( ل ميلك حق اإجراء بع�س الت�شرف�ت 

يقولن اأنه وكيل �شرعي ويتم�شك�ن ب�شالحيته فيم� يرغب�ن تنفيذه من خالله. علمً� 

احلقوق  يف  وت�أثريًا  ح�ش��شية  اأكرث  الت�أ�شي�س  عقود  يف  تعديل  من   )...( اأت�ه  م�  ب�أن 

امل�شلوب  وا�شرتداد  وامل�ش�لح  احلقوق  تلك  حلم�ية   ).....( به  يقوم  مم�  وامل�ش�لح 

املدعى  اأقر  ال�شرك�ء(  )جمعية  حمور  على  عليهم�  املدعى  رد  معر�س  يف   -5 منه�. 

عليهم� )يف الفقرة اخل�م�شة من ال�شفحة اخل�م�شة من املذكرة حمل الرد( بحق�ئق 

اأن  ال�شرك�ء فقط. -  الت�أ�شي�س من اخت�ش��س جمعية  اأن تعديل عقود  مهمة هي: - 

جمعية ال�شرك�ء مل تنعقد من اأجل اتخ�ذ قرار ب�إجراء تعديل عقد الت�أ�شي�س. - ))اأنه 

لي�س من �شالحي�ت جمل�س املديرين ب�شركة )...( الق�ب�شة ح�شب م� هو حمدد بعقد 
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ال�شركة املوافقة على تعديل عقود الت�أ�شي�س((.ووفقً�ً لهذه احلق�ئق يكون تعديلي عقد 

الت�أ�شي�س اإجراء خ�طئ مل يقم على قرار �ش�در من جمعية ال�شرك�ء، ويكون�ن بذلك 

غري �ش�حلني لالعتداد به� ويلزم اإع�دة العقد اإىل و�شعه قبل التعديل. ول يغري من 

كل  بعيد  ذلك  لأن  مديرين  و�شمي  �شرك�ء  كجمعية  انعقد  الجتم�ع  ب�أن  القول  ذلك 

وزير  تعميم  بخ�شو�س  اأم�   -6 ال�شركة.  ت�أ�شي�س  وعقد  ال�شرك�ت  اأحك�م  عن  البعد 

العدل يف 1390/12/25هـ، ف�إنن� مل جند يف التعميم رقم 12/14/ت يف 1396/1/12هـ 

م� ي�شري اإىل اأنه ينهي العمل ب�لتعميم ال�ش�بق، كم� مل جند ذلك يف الالئحة التنفيذية 

لخت�ش��س كت�بة العدل، خ��شة واأن م� ورد يف التعميم الذي ا�شتندن� اإليه ل يتع�ر�س 

مع اأحك�م الالئحة، حيث اأن التعميم ج�ء حلل م�شكلة اأ�ش�ر اإليه� التعميم، وهي �شعوبة 

احلل  فك�ن  التعديل،  قرار  اأو  العقد  لتوقيع  العدل  ك�تب  ف�شيلة  اأم�م  ال�شرك�ء  جمع 

املخت�س يف  العدل  ك�تب  وت�شديقه� من  منفردًا  �شريك  كل  قبل  الوثيقة من  بتوقيع 

اأم�م  جميعً�  عنهم  ني�بة  للتوقيع  غريهم  من  اأو  منهم  �شخ�شً�  يوكلون  ثم  منطقته، 

كل  اإرادة  تثبت  حيث  املح�ب�ة،  ومينع  اجلميع  م�شلحة  يحقق  اإجراء  وهذا  ف�شيلته، 

�شريك اأم�م ك�تب عدل ثم يوثق التعديل اأم�م ك�تب العدل املخت�س وهذه دللة وا�شح 

للتفريق بني اإن�ش�ء الإرادة وتوثيقه�، ف�إن�ش�ء الإرادة يكون من قبل ال�شريك وتوثيقه� 

احلقيقية،  ب�لعددية  يتعلق  فيم�   -7 املوكل.  معقبه  اأو  ال�شرعي  وكيله  قبل  من  يكون 

انعق�د  اأ�ش��س يف  التعددية احلقيقية مطلب  ب�أن  اأقرا  اأن  املدعى عليهم�  فجميل من 

جمعية ال�شرك�ء، وذلك اأنهم عندم� قلن� اأن ).....( ل ميلك حق اختزال ال�شرك�ء يف 
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ال�شرك�ء ومل  ال�شرك�ء يف جمعية  الوكيل ).....( مل ميثل  اأن  �شخ�شه، ردوا بقولهم 

يتخذ قرارًا، وهذا موافقة منهم مل� طرحن�ه من اأهمية التعددية واأنه ل يجوز اختزال 

ال�شرك�ء. 8- يف حمور احلديث عن وك�لة  الوكيل لعقد جمعية  ال�شرك�ء يف �شخ�س 

ال�شرك�ء،  توكيل )...(بح�شور جمعية  اأنه يجوز  ت�أكيد  املدعى عليهم�  )...(، ح�ول 

ورغم حتفظن� على م� ق�له اإل اأنن� نرى اأن م�ش�ألة ال�شتمرار يف نق��س هذه اجلزئية 

اأقرا ب�أن )...( مل يعقد جمعية ال�شرك�ء ومل  اأن املدعى عليهم�  غري جمدي، م�دام 

يتخذ قرارًا عن ال�شرك�ء، كم� اأقرا اأن جمعية ال�شرك�ء مل تنعقد اأ�شاًل لتخ�ذ قرار 

 )...( جت�وز  ولي�س  ال�شرك�ء  جمعية  انعق�د  عدم  هو  ف�لأ�ش��س  التعديالت،  اإجراء 

لـ ).....( ليمثل الورثة يف جمل�س  اأم� بخ�شو�س تر�شيح الورثة  حلدود الوك�لة. 9- 

املديرين، ف�إن م� ج�ء به املدعى عليهم� اإمن� هي ج�نب من حم�ولتهم امل�شتمرة يف 

اختزال الق�ش�ي� يف �شخ�س ).....(، وننفي م� ج�ء فيه نفيً�من تهم ومغ�لط�ت نفيً� 

ق�طعً�، ونتم�شك مب� قدمن� يف لئحة الدعوى حول هذه اجلزئية. اأم� قولهم� ب�أنهم� 

ف�إن  بذلك  الت�شليم  ح�ل  يف  وحتى  مردود،  قول  فهذا  ممثل،  لرت�شيح  الورثة  خ�طب� 

حم�ولتهم�  من��شبة  من  اأكرث  يف  بين�  وقد  ذلك،  يف  ج�دين  اأنهم  يعني  ل  اخلط�ب 

امل�شتمرة لحتك�ر الإدارة وال�شلطة. 10- فيم� يتعلق بعدم م�شروعية جمل�س املديرين 

ف�إنن� نوؤكد اأن ا�شتمرار جمل�س املديرين ببقية املديرين بك�مل �شالحي�ته، هو و�شع 

مبعطي�ت  يقرتن  الت�أقيت  وهذا  املتوفى،  للمدير  بديل  تعيني  ب�نته�ء  ينتهي  موؤقت 

النته�ء من التعيني والتي ل تتج�وز مدته� يف اأ�شواأ الأحوال )30( يومً� اأم� اأن ي�شتمر 



1106

الو�شع لأكرث من �شنة ون�شف حتت �شيطرة اثنني ميلكون فقط )40%( من احل�ش�س 

يف ال�شركة، فهذا ح�ل مفتعل ب�شوء نية وقد بين� دور املدعى عليهم� يف افتع�ل هذا 

عدم  من  قدمن�  مب�  ونتم�شك  ممكنة،  مدة  اأطول  ب��شتمراره  وم�شلحتهم�  احل�ل 

م�شروعية متثيل املدعى عليهم� لل�شركة وعدم لزوم قراراتهم� يف حق موكلي. 11- 

 )...( �شركة  ت�أ�شي�س  عقد  بتعديل  قرار  هن�ك  اأن  علمن�  فقد  ذلك  على  ب�لإ�ش�فة 

الق�ب�شة ت�ريخه 1424/9/3هـ ل نعلم عنه �شيًئ� ولي�س لدين� ن�شخة عنه، لذلك نطلب 

بعدم  طلبن�  اإىل  و�شمه  عليه،  لالطالع  عنه  ن�شخة  بتقدمي  عليهم�  املدعى  اإلزام 

العتداد به لذات الأ�شب�ب املبينة يف لئحة الدعوى ويف هذه املذكرة. كم� نوؤكد حتفظ 

التي متت بدون علم م�شبق من ك�فة  التعديالت  بكل  املتعلقة  موكلين� على حقوقهم 

اعرتف�  اأنهم�  نوؤكد  عليهم�  املدعى  مذكرة  خالل  من  موافقتهم.  بدون  اأو  ال�شرك�ء 

واتفق� معن� يف اجلوانب الت�لية : 1- اأن تعديل عقود الت�أ�شي�س من اخت�ش��س جمعية 

ال�شرك�ت فقط، ولي�س من اخت�ش��س جمل�س املديرين. واأنه ل يجوز ملجل�س املديرين 

اتخ�ذ مثل هذه القرارات. 2- اأن جمعية ال�شرك�ء مل تنعقد لتخ�ذ القرار ب�لتعديلني 

حمل هذه الق�شية. 3- اأن ).....( ل ميلك �شالحية اإن�ش�ء الإرادات ول ح�شور جمعية 

اتخ�ذ  يف  اأ�ش��شي  مطلب  احلقيقية  التعددية  اأن   -4 منفردًا.  عقده�  اأو  ال�شرك�ء 

تكفي  عليهم�  املدعى  به�  واعرتف  اأقر  رئي�شية  اأ�شب�ب  اأربع  هذه  ال�شرك�ء.  قرارات 

لن�شف الأ�ش��س الذي بني عليه الإجراء بتعديل عقد الت�أ�شي�س، وعليه ف�إن هذا الإجراء 

هو اإجراء خم�لف ول يقوم على �شند،وطلب احلكم بجميع طلب�ت موكليه واملذكورة يف 



1107

لئحة الدعوى. وقد رد وكيل املدعى عليهم� مبذكرة مل تخرج يف م�شمونه� عم� �شبق 

امللكية  بني  الف�شل  �شرورة  عن  ذكره  مل�  ب�لن�شبة  اأنه  اأ�ش�ف  اأنه  اإل  به،  اأف�د  واأن 

والإدارة، فهذا اأمر نقره عليه ونوؤكد على �شحته ولكن هذا الأمر لي�س معموًل به يف 

�شركة )...( الق�ب�شة وقت التعديل ذلك اأن ال�شرك�ء الأربعة الذين ميتلكون ال�شركة 

هم يف نف�س الوقت رئي�س واأع�ش�ء جمل�س املديرين. وميكن اإطالع الدائرة على العديد 

من القرارات املم�ثلة التي وقعه� ال�شرك�ء املذكورين دون النظر يف تف��شيل الف�شل 

بني كونهم �شرك�ء اأو كونهم اأع�ش�ء يف جمل�س املديرين. كم� اأن الإجراءات الذي اتبع 

يف التعديلني حمل هذا العرتا�س، هو نف�س الإجراء الذي اتبع يف تعديل عقد ت�أ�شي�س 

ال�شركة الق�ب�شة، وت�أ�شي�س ال�شرك�ت الأخرى جميعه�، وكذلك يف تعديل عقود ت�أ�شي�س 

ال�شرك�ت  ك�فة  لدى  املتبع  الأ�شلوب  نف�س  وهو  بل  واململوكة،  الت�بعة  ال�شرك�ت  كل 

الأخرى يف اململكة، حيث اأن الإجراء املتبع لدى كت�ب العدل املنتدبني يف وزارة التج�رة 

ب�لري��س وفروعه� يف املن�طق الأخرى، اأن يتم تقدمي م�شودة قرار ال�شرك�ء للوزارة 

لنظ�م  مط�بقً�  وجد  ف�إن  ب�لوزارة  املخت�شني  قبل  من  القرار  ويدر�س  توقيع،  بال 

وكيلهم(  )اأو  لل�شرك�ء  موعدًا  يحدد  الذي  املخت�س  العدل  لك�تب  اأحيل  ال�شرك�ت 

للح�شور والتوقيع على القرار املتخذ ويتم �شبطه يف دف�تر ال�شبط ويختم من قبل 

ك�تب العدل لي�شبح بعده� �شحيحً�ً و�ش�ري املفعول. ف�إن ك�ن وكيل املدعني يريد اأن 

التعديالت  كل  اأن  ذلك  معنى  ف�إن  الطريقة  بنف�س  التي �شدرت  القرارات  كل  يبطل 

والعقود التي متت يف اململكة ب�طلة مب� فيه� �شرك�ت وقع عليه� هذا الوكيل نف�شه يف 
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ح�لت م�ش�بهة. وقد رد وكيل املدعني ب�أن م� ذكره وكيل املدعى عليهم� ب�أن الف�شل 

بني الإدارة وامللكية اأمر غري معمول به يف اململكة، ف�إنه ل يخفى اأن عدم العمل بهذا 

اخللل  هذا  ك�ن  واإن  حتى  واأنه  وال�شق�ق�ت،  النزاع�ت  من  الكثري  اأحدث  خلل  املبداأ 

منت�شًرا، ف�إنَّ انت�ش�ر اخللل ل يعترب مربرًا ل�شالمته اأو م�شروعيته، فهذا قول ل يقبله 

العقل ول النقل. ثم كرر م�شمون م� ج�ء يف مذكراته ال�ش�بقة. وقد قدم وكيل املدعى 

دعوى  هي  اأخرى  دعوى  يف  )...(قدم  املدعني  وكيل  اأن  فيه�  ج�ء  مذكرة  عليهم� 

التخ�رج مذكرة جوابية يف تلك الدعوى اأكد فيه� مت�شكه ومت�شك موكليه بعقد ت�أ�شي�س 

واأنه  اأم�م ك�تب العدل ح�شب الأ�شول،  واأنه عقد �شحيح وقع  �شركة )...( الق�ب�شة 

عقد واجب التنفيذ وذكر اأنه ويف جل�شة الثالث�ء 1427/4/11هـ ح�شر املدعي ).....( 

على ذلك اأ�ش�لة عن نف�شه ووك�لة عن بقية املدعني، ووقع الثن�ن على حم�شر ال�شبط 

عقد  ب�شحة  مت�شك�  قد  املذكورين  اإن  وحيث  الأمر.  هذا  ت�شمن  الذي  الدائرة  لدى 

حمل  التعديلني  اأن  وحيث  بنوده.  من  بند  اأي  ا�شتثن�ء  دون  هذا  ال�شركة  ت�أ�شي�س 

العرتا�س يف هذه الدعوى قد اأ�شبح� جزءًا ل يتجزاأ من العقد مبجرد توقيعهم� لدى 

ك�تب العدل يف 1424/4/1هـ و 1424/10/12هـ اأي قبل حوايل ثالث �شنوات. وحيث 

اأن العقد الذي اأقرا به نف�شه هو اأي�شً� قرار من ال�شرك�ء بتعديل ك�مل بنود وفقرات 

عقود ت�أ�شي�س �شركة ).....( ول يعترب عقد ت�أ�شي�س جديد نه�ئيً� بدليل اأنه ورد به يف 

بداية ال�شفحة الث�نية م� ن�شه: "وحيث اأن ال�شرك�ء قرروا تغيري كي�ن ال�شركة املذكورة 

من )�شركة ت�ش�من( اإىل )�شركة ق�ب�شة ذات م�شوؤولية حمدودة( وذلك بكل م� له� 
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من حقوق وم� عليه� من التزام�ت وتعديل جميع مواد وبنود عقد الت�أ�شي�س املذكورة 

يقران   )...( ووكيله   )...( الأ�شيل  اأن  ذلك  معنى  ف�إن  الخ".  تعديالته...  وك�فة 

ويعرتف�ن ب�شحة عقد ت�أ�شي�س �شركة )...( الق�ب�شة كم� هو يف ت�ريخ اإقرارهم� يف 

1427/4/11هـ بك�مل تعديالته وبنوده وبكل م� جرى عليه من تعديالت. كم� يقران 

ب�شحة الإجراءات التي متت على عقد ت�أ�شي�س ال�شركة واأهمه� اأنه مل ي�شدر به قرار 

م�شتقل من جمعية ال�شرك�ء )كم� يطلب وكيل املدعني يف هذه الدعوى( بل مت توقيعه 

اأم�م ك�تب العدل يف وزارة التج�رة ب�لري��س من قبل وكيل ال�شرك�ء )...( مثله مثل 

قراري التعديل اللذان وقعهم� الوكيل نف�شه، ومن غري املنطقي اأن يقبل املدعون من 

الوقت  نف�س  نظ�مً�ً، ويف  لأنه عقد �شحيح  به  التم�شك  ويطلب�ن  الت�أ�شي�س  جهة عقد 

يطلب�ن يف هذه الدعوى عدم �شحة قراري التعديل اللذين مت� عليه بنف�س اإجراءاته 

مت�مً�. وحيث اإن املرء م�أخوذ ب�إقراره، والإقرار �شيد الأدلة. لذلك ف�إنن� نطلب احلكم 

على املدعني ب�إقرارهم� ب�شحة عقد ت�أ�شي�س �شركة )...( الق�ب�شة كم� هو يف ت�ريخ 

الدعوى  هذا  ورد  املعدلة،  وفقراته  وبنوده  تعديالته  بكل  1427/4/11هـ  اإقرارهم� 

لعدم �شحته� على هذا الأ�ش��س. وعن ت�ش�وؤل وكيل املدعني يف مذكرته عم� اإذا ك�نت 

التعديالت متت مبوجب قرار من جمعية ال�شرك�ء واجلواب على ذلك هو "نعم" وقد 

قدمن� للدائرة �شورة من القرارين املثبتني لدى ك�تب العدل ب�لري��س واللذان يظهر 

بتعديل  الق�ب�شة   )...( ب�شركة  ال�شرك�ء  جمعية  من  �ش�درين  قرارين  اأنهم�  منهم� 

وكيل  قبل  من  موقعني  القرارين  اأن  قوله  اأم�  ال�شركة.  ت�أ�شي�س  عقد  فقرات  بع�س 
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ال�شرك�ء ).....( ولي�س من ال�شرك�ء فال نرى اأي خط�أ يف ذلك لأن ).....( هو وكيل 

ع�شرات  على  العدل  ك�تب  عند  وقع  وقد  �شنة  )ع�شرين(  من  اأكرث  منذ  ال�شرك�ء 

القرارات والعقود مب� يف ذلك ت�أ�شي�س ال�شركة الق�ب�شة الذي ذكرن� يف البند "اأوًل" 

بعقد  يتم�شكوا  اأن  للمدعني  يجوز  فهل  به  ويتم�شكون  ب�شحته  يقرون  اأنهم  اأعاله 

الت�أ�شي�س الذي وقعه الوكيل وينكرون التعديالت التي وقعه� كذلك مع اأن العقد اأ�شمل 

واأعم من قرارات التعديل؟  وب�لن�شبة مل� م� ذكره من تن�ق�س يف مذكراتن� ال�ش�بقة 

بتقدمين� قرار جمل�س املديرين ب�ل�شركة، فنكتفي ب�لرد اأنه مل يكن هن�لك اأي تن�ق�س 

اأن قرار جمعية ال�شرك�ء هو قرار التعديل املوثق لدى ك�تب  اأكدن� على  يذكر، حيث 

امل��شية  مذكرتن�  وفق  قدمن�ه  فقد  املديرين  جمل�س  حم�شر  اأم�  ب�لري��س،  العدل 

جمل�س  اأع�ش�ء  نف�شهم  هم  الذين  الثالثة  ال�شرك�ء  مبوافقة  مت  التعديل  اأن  لنثبت 

املديرين برئ��شة )...( رحمه اهلل الذي اعتمد التعديل ووافق عليه مع بقية ال�شرك�ء، 

واأن م� يردده املدعي )...( من اته�م ب�أن والده )...( رحمه اهلل مل يكن لديه علم 

بهذا القرار، لي�س له اأ�ش��س من ال�شحة.  وب�لن�شبة مل� ذكره وكيل املدعني من اأن تلك 

التعديالت تخل ب�لتوازن العقدي بني ال�شرك�ء وحتقق م�ش�لح لبع�س ال�شرك�ء دون 

يف  النه�ية  يف  ت�شب  التعديالت  تلك  لأن  له�،  �شحة  ل  ادع�ءات  ذلك  فكل  الغري، 

م�شلحة ال�شركة ب�شكل ع�م ولي�س يف م�شلحة اأي طرف دون الطرف الآخر. ولي�س 

اأي مركز قوي  و ).....(  ال�شريكني ).....(  التعديالت قد منحت  اأن تلك  �شحيحً�ً 

وث�بت على ح�ش�ب ال�شريكني الآخرين، اأو اأنه� حققت نفعً� لهم� علىح�ش�ب ال�شرك�ء 
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الآخرين، ف�لغ�ية اأن ت�شدر قرارات ال�شرك�ء يف ال�شركة الق�ب�شة ب�أغلبية )61%( من 

راأ�س امل�ل بدًل من )51%( وال�شريكني ).....( و ).....( يف كلت� احل�لتني ل ميلك�ن 

ه�تني الن�شبتني بل ميلك�ن )40%( من ال�شركة فقط. وحتى يف ظل الظروف احل�لية 

ن�شبة  تبلغ  الذين  املدعني  غري  الورثة  وبقية  موكليه  ف�إن  اهلل  رحمه  وف�ة)...(  بعد 

ملكيتهم اأكرث من )11%( ك�نوا ي�شتطيعون اتخ�ذ القرارات ني�بة عن ال�شركة بينم� ل 

وكيل  ين�شبه  الذي  الإقرار  ب�أن  املدعني  وكيل  رد  وقد  املدعون جميعً�.  ذلك  ي�شتطيع 

املدعى عليهم� اإىل موكلن� ).....( ل يعدو كونه بي�نً� بعدم وجود اأ�شم�ء الورثة وعدم 

اإثب�ت ح�ش�شهم يف عقد الت�أ�شي�س الذي - وب�شرف النظر عن �شحته - هو الوثيقة 

هذا  تف��شيل  على  املطلعني  غري  من  الغري  مواجهة  يف  ال�شركة  �شورة  تكر�س  التي 

النزاع، كم� اأن موكلن� حتدث عن العقد ومل يتحدث عن التعديالت، اأم� م� اأخذ على 

املح�مي/ )...( فهو اأي�شً� مل يخرج عن اإط�ر احلديث فيم� هو معروف ب�لظ�هر دون 

اإن  فهو  العقد،  هذا  على  ت�شتندون  كنتم  ))اإن  مراده  فيكون  احلقيقة،  اإىل  التطرق 

�شدقتم مينع كذا....((، هذا من ن�حية اأم� من الن�حية الأخرى، فال يخفى على علم 

الك�يف لالطالع على  الوقت  موؤخرًا ومل مينح  اإدخ�له  املح�مي )...( مت  اأن  الدائرة 

ك�فة حيثي�ت النزاع وتف��شيله قبل تقدمي مذكرته امل�شتند اإليه�، لذلك من غري العدل 

�شنوات م�دام  ا�شتقروا عليه منذ  الذي  قولهم  اإذا خ�لف  الوكيل  بقول  املوكلني  اأخذ 

لـ  املح�مي )...( هو وكيل  اأن  ب�لتف�شيالت، كم�  الإح�طة  اأن قوله مرده عدم  ث�بت 

).....( والورثة يف دعوى التخ�رج فقط، ول ُيعتد ب�إقراراته - اإن وجدت - يف الدع�وى 
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اأو حمتواه�، ول يوؤخذ مب� ذكره يف هذه  التي لي�س لديه فيه� علم بفحواه�  الأخرى 

احل�لة لأن )الوكيل موكل فيم� اأوكل فيه(، اإ�ش�فة اإىل مالحظة اأنن� ل منثل ).....( 

ف�إن  وب�لت�يل   .).....( اإىل  اإ�ش�فة  املدعني  الورثة من  بقية  واإمن� منثل  وحده فقط، 

الإقرار الذي ط�لب وكيل املدعى عليهم� ب�أخذه يف العتب�ر والعتداد به ل يعدو عن 

املدعى  وكيل  ذكره  م�  واأم�  ح�ّل.  و�شرر  تهمي�س  ملدى  وبي�نً�  لغ�م�س  تو�شيحً�  كونه 

عليهم� من ))... عدم وجود اإخالل ب�لتوازن العقدي اأو تغليب م�ش�لح اأطراف على 

املدعى  منه�  يق�شد  ل  التعديالت  تلك  اأن  اإذ  اأمر غري �شحيح،  فهذا   ))... اآخرين 

عليهم� حم�ية م�ش�لح ال�شركة اأو النهو�س به�، بل ُق�شد منه� وبكل �شراحة حم�ية 

نف�شيهم� من القرارات التي ميكن اأن يتخذه� الورثة و)...( يف ح�ل اجتم�عهم مب� 

اإىل )%61(  اإىل )60%(، لذلك مت تغيريه�  ن�شبة )60%(، لذلك مت تغيريه�  ي�شكل 

� املدعى عليهم� فلم يكون� بح�جة  وك�أنه حتٍد وا�شح و�شريح لإرادة بقية ال�شرك�ء، اأمَّ

اإىل تلك الن�شبة لأن اأحدهم� تلق�ئيً� �شيكون رئي�س جمل�س املديرين، والآخر ن�ئب له 

الن�شبة  الت�أ�شي�س، لذلك فقد عّدل هذه  بعد وف�ة ).....( - رحمه اهلل - وفق عقد 

تخدم  التي  القرارات  واتخ�ذ   ).....( و  الورثة  اجتم�ع  من  احرتازًا   )%61( لتكون 

الورثة يف جمل�س  بع�س  اإدخ�ل  اأو  ت�شكيل جمل�س مديرين جديد  عليهم� من  املدعى 

� م� ذكره وكيل املدعى عليهم�  املديرين اأو عزل بع�س مدراء الفروع اأو نحو ذلك، اأمَّ

عليهم�  للمدعى  فيمكن  الآن  عليه  كم� هي  ك�نت  لو  القدمية )%51(  الن�شبة  اأن  من 

وبقية الورثة الب�لغة ن�شبتهم )11%( اأن يتخذوا القرار فهذا التف�ف على احلق�ئق لأن 
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اأخوتهم  مع  يتع��شدوا  اأن  ب�إمك�نهم  اأن  يقينً�  لو علموا  املدعني  الورثة من غري  بقية 

املدعى  و�شلطة  القرارات  اتخ�ذ  ومن  ال�شركة  اإدارة  من  ليغريوا  و).....(  املدعني 

مت�مً�  وال�شلطة  الورثة  بقية  دون  ح�لت  التعديالت  تلك  اأن  اإل  ذلك،  لفعلوا  عليهم� 

اأخرى فقد ذكر  ن�حية  املدعني. ومن  الإدارة وعن  ك�ملدعني وجعلتهم يف معزل عن 

وم�شلحة  ال�شركة  م�شلحة  على  بن�ًء  متت  التعديالت  تلك  اأن  عليهم�  املدعى  وكيل 

� يدللن� على  ال�شرك�ء، ومل يبنيِّ تلك امل�شلحة املزعومة كم� طلبن� منهم ذلك، بل وممَّ

لت�شمل  الت�أ�شي�س  عقود  بتعديل  يقوم�  مل  الآن  حتى  اأنهم�  عليهم�  املدعى  نية  �شوء 

ح�ش�س الورثة بل بقيت على م� هي عليه منذ وف�ة ).....( - رحمه اهلل - اأي منذ م� 

يزيد على �شنتني. ويف جل�شة 1428/2/9هـ ح�شر ).....( بطلب من الدائرة، و�ش�ألته 

معه  التي  الوك�لت  مبوجب  الت�أ�شي�س  عقود  تعديل  على  التوقيع  ب��شر  ك�ن  اإذا  عم� 

مب��شرة اأم اأن توقيعه على العقود ك�ن بتوجيه �شخ�شي من موكله؟ فذكر ال�ش�هد اأنه 

يعمل لدى )...( منذ �شتة وع�شرين ع�مً� واأن لديه وك�لة من ال�شرك�ء الأربعة جميعً� 

واأن ال�شرك�ء الأربعة قد حرروا وك�لة بينهم برقم 4/6768 وت�ريخ 1414/10/16هـ 

من كت�بة عدل الري��س الث�نية يكون مبوجبه� لكل منهم مم�ر�شة �شالحي�ت الآخر 

املن�شو�س عليه� يف الوك�لة وقدم �شورة من هذه الوك�لة. اأم� ب�ش�أن عقود الت�أ�شي�س 

ف�إن ال�شرك�ء ك�نوا يجتمعون وعندم� ي�شدر قرارهم ك�ن يبلغ له ملب��شرة مهمته يف 

التوقيع على مالحق التعديل وتوثيقه� لدى جه�ت الخت�ش��س ب�لوك�لة عن ال�شرك�ء 

1424/11/19هـ  املوؤرخ   ).....( ال�شركة  رئي�س  خط�ب  على  الدائرة  اأطلعته  وقد 
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هذا  بتلقيه  ال�ش�هد  ف�أقر   )...( ال�ش�هد  اإىل  من�شوب  بجواب  واملذيل  له  واملوجه 

بت�ريخ  يده  بخط  اخلط�ب  اأ�شفل  يف  الب�دي  اجلواب  واأن  حينه،  يف  اخلط�ب 

1424/11/20هـ ثم قدم للدائرة اأ�شل خط�ب موجه منه اإىل ال�شرك�ء ي�شري فيه اإىل 

خط�ب مدير فرع الدم�م املوؤرخ يف 1424/8/13هـ والذي يطلب فيه مدير الفرع من 

ال�ش�هد ب�شفته وكياًل �شرعيً� التوقيع على مالحق التعديل لعقد ت�أ�شي�س �شركة )...( 

لال�شتثم�ر   )...( �شركة  تعديل  وقرار  الق�ب�شة   )...( �شركة  تعديل  وقرار  للمعدات 

اأم�م ك�تب العدل  التج�رية ويرجوا التعميد من ال�شرك�ء ب�لتوقيع على هذه املالحق 

و   ).....( الرئي�س  ون�ئبي   ).....( الرئي�س  بتوقيع�ت  اخلط�ب  ذيل  وقد  ب�لوزارة 

قدم  كم�  والتعميد،  ب�ملوافقة  ك�نت  التوقيع�ت  هذه  اأن  اإىل  ال�ش�هد  واأ�ش�ر   ).....(

خط�بً� موؤرخً� يف 1422/2/27هـ موجهً� له من رئي�س ال�شركة ون�ئبي الرئي�س ي�شريون 

اخلط�ب  يف  ويعمدونه  1420/10/23هـ  ت�ريخ  يف  الإدارة  اجتم�ع  حم�شر  اإىل  فيه 

مبراجعة ك�تب عدل وزارة التج�رة للتوقيع ني�بة عنهم على عقد ت�أ�شي�س معدل �شركة 

).....( و ).....( من �شركة ت�ش�من اإىل �شركة ق�ب�شة ذات م�شوؤولية حمدودة وذيل 

بت�ريخ  اآخر  خط�بً�  قدم  كم�   ).....( و   ).....( وتوقيع�ت  ب�أ�شم�ء  اخلط�ب 

1422/10/14هـ موجه له من رئي�س ال�شركة ون�ئبيه ي�شريون فيه اإىل حم�شر الجتم�ع 

بت�ريخ 1422/9/23هـ وامل�ش�ر فيه اإىل ت�شجيل �شركة ت�ش�من ب��شم ).....( واأبن�ء 

اإىل  1422/10/14هـ  ال�شبت  اليوم  هذا  �شب�ح  الذه�ب  ب�عتم�د  لهم  وتوجيه  اأخيه 

املذكورة،  لل�شركة  الت�أ�شي�س  عقد  على  والتوقيع  التج�رة  بوزارة  الري��س  عدل  ك�تب 
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واأ�ش�ف اأن ال�شرك�ء ك�نوا يجتمعون ويتخذون القرار بح�شور اآخرين ويبلغونه بذلك 

لعتم�د تنفيذه، ويف كل توقيع يتم توجيهي به لدى ك�تب العدل يف اأي مع�ملة من اأي 

�شريك يتم اإبالغ ب�قي ال�شرك�ء وا�شتئذانهم وك�ن جواب ).....( رحمه اهلل كل مرة 

اأن م� يوجهك به ).....( و ).....( فيه الربكة، وعلى هذا �ش�ألته الدائرة م� تف�شريه 

ب�أنه غري  الآن ذكر  وجوابه  املوؤرخ 1424/11/20هـ  م� ج�ء يف جوابه  بني  للتن�ق�س 

موؤهل للتع�مل يف كل �شغرية وكبرية واأن توكيل ال�شرك�ء له ك�ن لوجود الأم�نة التي 

ك�ن يتع�مل به� معهم اأم� العقود فك�نت توكل ملح�مني وخمت�شني ب�شي�غته� واأ�ش�ف 

اأنه عند كت�بة جوابه يف 1424/11/20هـ ف�ته الإ�ش�رة اإىل اأن التوجيه مت من ن�ئبي 

الرئي�س واأنه ا�شت�أذن ).....( رحمه اهلل �شف�هة واأذن له. وبعد �شم�ع املدعي اأ�ش�لة 

اأنه  اأم� وكيل املدعى عليهم فذكر  لل�ش�هد طلب اأن يقدم مذكرة مبالحظ�ته عليه�، 

عليهم  املدعى  وكيل  من  الدائرة  وطلبت  تعليق.  اأي  ال�ش�هد  �شه�دة  على  لديه  لي�س 

تقدمي اأ�شل حم�شر الجتم�ع املوؤرخ يف 1424/4/1هـ واأ�شل حم�شر الجتم�ع الذي 

بن�ًء عليه مت تعديل عقد ت�أ�شي�س ال�شركة الق�ب�شة يف 1424/10/12هـ، وقدم وكيل 

املدعي مالحظ�ته على ال�شه�دة خل�س فيه� اإىل اأن ال�ش�هد متواطئ مع املدعى عليهم� 

ال�ش�أن.  ويف جل�شة  اأ�شح�ب  اأو ر�ش� من بع�س  الت�أ�شي�س عدلت دون علم  واأن عقود 

1428/3/29هـ تقدم ).....( بطلب اإدخ�له يف الدعوى هو ).....( واأمه )...( بنت 

).....( واأخواته ).....( و ).....( و ).....( بن�ت ).....( وقد وافقت الدائرة على 

اإدخ�له يف الدعوى وقدم وكيل املدعى عليهم حم�شر اأ�شل اجتم�ع املديرين واملوؤرخ يف 
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1424/4/1هـ وقد جرى مط�بقته ب�ل�شورة واأع�دته اإليه، وب�شوؤاله عن حم�شر اجتم�ع 

يف  الق�ب�شة  ال�شركة  ت�أ�شي�س  عقد  تعديل  مت  عليه  بن�ء  الذي  املديرين  جمل�س 

والبحث  بهذا اخل�شو�س  له  اأي قرار  يتح�شل على  ب�أنه مل  اأج�ب  1424/10/12هـ 

م�شتمر عنه، ومن املحتمل عدم وجود قرار مكتوب بهذا ال�ش�أن، لكن ح�شب م� اأف�د به 

الوكيل ال�شرعي لل�شركة )...( ف�إنه قد مت تعميده �شفويً� ب�لتوقيع على قرار التعديل 

لدى ك�تب العدل وقد طلب املدعي اأ�ش�لة الطالع على اأ�شل حم�شر الجتم�ع املوؤرخ 

يف 1424/4/1هـ، وبعد اطالعه عليه عقب بقوله ب�أنه ي�شكك يف �شحة هذا املح�شر 

لثالثة اأمور اأوله� عدم �شحة توقيع والده على املح�شر لحتم�ل تزويره والأمر الث�ين 

وجود فراغ كبري بني توقيع اأع�ش�ء املجل�س ورئي�س املجل�س والأمر الث�لث عدم توقيع 

ال�شريك ).....( وهن�ك اأمر اآخر وهو اإقح�م ).....( و).....( يف اجتم�ع�ت املجل�س. 

ويف  تقدميه.  �شبق  عم�  م�شمونه�  يف  تخرج  مل  مذكرات  الدعوى  اأطراف  تب�دل  ثم 

جل�شة 1428/5/16هـ ح�شر املدعي ).....( و�ش�ألته الدائرة هل مت دعوته لجتم�ع�ت 

الع��شرة  امل�دتني   - الت�أ�شي�س  املواد يف عقد  بع�س  لتعديل  املنعقدة  املديرين  جمل�س 

والث�لثة ع�شر -؟ ف�أج�ب ب�أنه مل تتم دعوته حل�شور جم�ل�س املديرين املذكورة، ثم 

اأخذ  يتم  مل  ف�أج�ب  الذكر؟  �ش�لفتي  امل�دتني  تعديل  على  وافق  هل  الدائرة  �ش�ألته 

للقي�م   ).....( توجيه  مت  هل  الدائرة  �ش�ألته  كم�  التعديلني،  هذين  على  موافقته 

تخرج يف  التي مل  املذكرات  الدعوى  اأطراف  تب�دل  ثم  ب�لنفي.  ف�أج�ب  ب�لتعديالت 

م�شمونه� عم� �شبق تقدميه. ويف جل�شة 1428/6/29هـ اأ�شدرت الدائرة حكمه� رقم 
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132/د/جت/2 لع�م 1428هـ الق��شي ب�لآتي: اأوًل: عدم قبول الدعوى املق�مة من ورثة 

).....( لإق�مته� من غري ذي �شفة. ث�نيً�ً: بطالن التعديلني املوؤرخني يف 1424/4/1هـ 

املعدل  الق�ب�شة   )...( �شركة  ت�أ�شي�س  عقد  على  مت�  اللذين  1424/10/12هـ  و 

الث�لثة ع�شرة  وامل�دة  والت��شعة  والث�لثة  الأوىل  الفقرة  الع��شرة  م�دتيه  والواقعني يف 

ورف�س م� عدا ذلك من طلب�ت. وقد قرر املدعي وك�لة قن�عته به فيم� قرر املدعى 

عليه وك�لة عدم قن�عته به وقدم اعرتا�شه عليه ومت رفعه مع ك�مل اأوراق الق�شية اإىل 

اإ�س/   /70 رقم  حكمه�  فيه�  اأ�شدرت  التي  ال�ش�بعة(  )الدائرة  ال�شتئن�ف  حمكمة 

7لع�م 1430هـ بنق�س حكم هذه الدائرة واإع�دة اأوراق الق�شية اإليه� ملع�ودة نظره� يف 

�شوء م� ج�ء يف حكمه� من اأ�شب�ب وم� قد ي�شتجد له� عند نظره� من اأمور. وبت�ريخ 

1430/2/29هـ اأحيلت الق�شية اإىل هذه الدائرة وحددت له� عدة جل�ش�ت. ففي جل�شة 

1430/6/8هـ ذكر وكيل املدعني ب�أن لديه م�شتندات جديدة مل تكن مقدمة اأثن�ء نظر 

الق�شية قبل �شدور احلكم ويطلب مهلة لتقدميه�. ويف جل�شة 1430/7/19هـ طلب 

وكيل املدعني الطالع على اأ�شل الوك�لة ال�ش�درة من ).....( و ).....( لـ ).....( 

والتي مت تعديل عقود ت�أ�شي�س ال�شركة ومالحق تعديالت عقوده� واأن لديه م�شتندات 

�شيقدمه� يف اجلل�شة الق�دمة. ويف جل�شة هذا اليوم قدم وكيل املدعني مذكرة ج�ء 

فيه� اأن تعديلي عقد �شركة )...( الق�ب�شة مت بوا�شطة املدعى عليهم� ودون موافقة 

وعلم �شريكيهم� ال�شيخ ).....( و ).....(. وطلب من الدائرة اأن ت�ش�أل وكيل املدعى 

عليهم� من الذي اأجرى التعديلني على العقد وب�أي �شفة اأجراهم� واإلزامه بتقدمي م� 
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يثبت �شفته وحم�شر الجتم�ع الذي بني عليه تعديل العقد حتى يتم بعد حتقيق ذلك 

تقدمي الرد الك�مل مدعم� ب�مل�شتندات الثبوتية التي توفرت و�شيتم عر�شه� فور اإح�ش�ر 

م� طلبه من م�شتندات، وزود وكيل املدعى عليهم� ب�شورة منه� وبعد اطالعه عليه� 

ذكر ب�أنه لي�س فيه� م� ي�شتوجب الرد ويكتفي مب� �شبق واأن قدمه يف جل�ش�ت املرافعة 

ثم طلب وكيل املدعني اإمه�له مهلة اإ�ش�فية لتقدمي م� لديه من م�شتندات، واأن �شبب 

امل�شتخدمة  الوك�لت  اأ�شول  لتقدمي  عليهم�  املدعى  وكيل  انتظ�ر  هو  الت�أجيل  طلبه 

لتعديل العقود. ف�أفهمته الدائرة ب�أنه� مل تطلب من وكيل املدعى عليهم� تقدمي اأ�شول 

الوك�لت لعدم احل�جة لذلك ب�عتب�ر اأن الوك�لت تقدم لوزارة التج�رة وك�تب العدل 

كم� اأنه� قد منحته مهلة نه�ئية لتقدمي م� لديهم من م�شتندات. ثم اأ�شدرت الدائرة 

حكمه� بذات اجلل�شة.

اإلغ�ء التعديالت املدخلة على عقد  حيث اإن املدعني يهدفون من اإق�مة دعواهم اإىل 

ويف  1424/4/1هـ  يف  املوؤرخني  القرارين  مبوجب  الق�ب�شة   )...( �شركة  ت�أ�شي�س 

1424/10/12هـ واإزالة ك�فة الآث�ر التي ترتبت عليهم� من ت�ريخ �شدورهم�. وحيث 

موت  بعد  ت�أ�شي�شه�  عقد  يعدل  مل  واإن  ال�شركة  يف  �شرك�ء   ).....( ورثة  املدعني  اإن 

مورثهم اإل اأن ن�شيبهم فيه� قد اآل اإليهم ب�لإرث وتعديل العقد جمرد اإجراء ك��شف 

فح�شب. كم� اأن املدعي الث�ين يف ).....( اأحد ال�شرك�ء املوؤ�ش�شني يف ال�شركة مبوجب 
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عقد الت�أ�شي�س املعدل لل�شركة امل�ش�دق عليه من كت�بة العدل بت�ريخ 1422/3/27هـ 

ومن ثم ف�إن الدعوى مقبولة يف حقهم من حيث ال�شفة.  ويف املو�شوع فحيث اإن امل�دة 

)يتوىل  على  ن�شت  قد  الق�ب�شة   )...( ل�شركة  املعدل  الت�أ�شي�س  عقد  من   )1/10(

اأربعة مديرين ي�شكلون فيم� بينهم جمل�س  ال�شركة جمل�س مديرين موؤلف من  اإدارة 

جمعية  من  ي�شدر  بقرار  الأربعة  املديرين  بتعيني  القرار  وي�شدر  ال�شركة  مديري 

ال�شرك�ء بن�شبة )51%( من راأ�س امل�ل... الخ(. كم� ن�شت الفقرة )3( من نف�س امل�دة 

املذكورين جميعً�،  ... طيلة حي�ة مديرية حي�ة  بت�شكيله  الأول  على )ي�شتمر املجل�س 

ويراأ�س املجل�س رئي�شه احل�يل طيلة حي�ته ... وتكون مدة الإدارة يف املجل�س لأي مدير 

من املديرين املوؤ�ش�شني املذكورين اأعاله - خم�س �شنوات- ق�بلة للتجديد تلق�ئيً� اأكرث 

من مرة م�مل ي�شدر قرار من ال�شرك�ء ب�أغلبية )51%( من راأ�س امل�ل بعدم التجديد 

لأحد املديرين...( ون�شت الفقرة الت��شعة )اأ( من نف�س امل�دة اأي�شً� على... )ويجوز 

اأن يحل الويل حمل املدير املحجور عليه يف جمل�س املديرين مبوافقة جمعية ال�شرك�ء 

اأن امل�دة )13( من العقد قد ن�شت  ب�أغلبية )51%( من راأ�س امل�ل...( انتهى. كم� 

على اأن )ت�شدر قرارات ال�شرك�ء ب�لإجم�ع فيم� يتعلق بتغيري جن�شية ال�شركة اأو زي�دة 

اأغلبية  مبوافقة  ال�شركة  عقد  تعديل  يجوز  ذلك  عدا  وفيم�  لل�شرك�ء  امل�لية  الأعب�ء 

ال�شرك�ء الذي ميثلون )75%( من راأ�س امل�ل على الأقل ول يجوز تعديل عقد ال�شركة 

القرارات يف  اأكرث كم� ت�شدر  اأو  الن�ش�ب  مبوافقة �شريك واحد ولو ك�ن ميلك هذا 

ميثلون  الذي  ال�شرك�ء  مبوافقة  ال�شركة  عقد  بتعديل  تتعلق  ل  التي  الأخرى  امل�ش�ئل 
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)51%( من راأ�س امل�ل على الأقل... الخ(. وحيث اإنه جرى اإدخ�ل بع�س التعديالت 

على م� ورد يف تلك امل�دتني مبوجب قرارات لحقة، حيث مت تعديل امل�دة )13( يف 

ال�شرك�ء  اأغلبية  ي�شرتط حتقيق  اأنه  له� )على  الت�يل  الن�س  ب�إ�ش�فة  1424/4/1هـ 

الذي ميلكون )61%( من راأ�س امل�ل على الأقل اإذا ك�ن القرار يتعلق بتعيني اأي مدير 

يف جم�ل�س املديرين لأي من ال�شرك�ت الت�بعة التي متتلك ال�شركة ح�ش�شً� فيه� كم� 

ي�شرتط حتقق اأغلبية )85%( من راأ�س امل�ل على الأقل لعزل اأي من هوؤلء املديرين 

مب� يف ذلك قرارات عدم التجديد لهوؤلء املديرين...( كم� مت اإدخ�ل بع�س التعديالت 

الن�شبة  تغيري  بت�ريخ 1424/10/12هـ حيث مت  فقراته�  بع�س  امل�دة )10( يف  على 

الواردة يف امل�دة )1/10( اخل��شة بتعيني املدير يف جمل�س املديرين من )51%( اإىل 

)61%( وتعديل ن�شبة )51%( الواردة يف نف�س امل�دة فقرة )3( والفقرة )9( وامل�دة 

اإن  وحيث   .)%61( ن�شبة  اإىل  الت�أ�شي�س  عقد  من  ال�شرك�ء  بقرارات  اخل��شة   )13(

اأن  الدائرة  اأم�م  اإف�دات  من  �شبطه  مت  وم�  وم�شتنداته�  الق�شية  اأوراق  من  الث�بت 

التعديالت التي متت على عقد الت�أ�شي�س متت دون علم اأو موافقة ال�شريكني يف ال�شركة 

).....( و ).....( والذين ميثلون ن�شبة )60%( من راأ�س م�ل ال�شركة ويدل لذلك م� 

واملوجه  املوؤرخ يف 1424/11/19هـ  اآنذاك ).....(  ال�شركة  رئي�س  يلي:  1- خط�ب 

اأنه مت تعديل بع�س بنود  للوكيل ال�شرعي لل�شركة يف ذلك الوقت ).....( واملت�شمن 

العقد دون علمه اأو الرجوع اإليه يف ذلك، وك�ن املفرت�س اعتم�د مثل هذه القرارات اأو 

التعديالت من خالل جمعية ال�شرك�ء. وقد رد الوكيل يف نف�س اخلط�ب مب� ن�شه: اإن 
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ال�ش�دة  من  بتوجيه  مت  التج�رة  وزارة  عدل  ك�تب  لدى  عليه  وقعن�  الذي  الإجراءات 

ن�ئبي الرئي�س واأع�ش�ء جمل�س الإدارة ... انتهى. وقد واجهت الدائرة الوكيل مب� ذيل 

رئي�س  خط�ب   -2 يده.  بخط  ك�ن  ال�شرح  ذلك  اأن  اأم�مه�  فقرر  اخلط�ب  ذلك  يف 

ال�شركة  رئي�س  ن�ئب  اإىل  املوجه  1425/1/4هـ  يف  املوؤرخ   ).....( اآنذاك  ال�شركة 

).....( املت�شمن عدم علمه ول ابن اأخيه )...( ب�لقرارات التي مت توقيعه� من قبل 

وت�ريخ   25/28 رقم   ).....( �شركة  رئي�س  خط�ب   -3 لل�شركة.  ال�شرعي  الوكيل 

م�  نف�س  املت�شمن   )...( )...(و  ال�شركة  رئي�س  ن�ئبي  اإىل  املوجه  1425/1/20هـ 

ت�شمنه اخلط�ب ال�ش�بق اإل اأنه اأ�ش�ف ب�أنه ل يقر ول يعرتف ول يعتد ول يوافق على 

م� مت من تعديل على عقود ت�أ�شي�س ال�شركة. 4- خط�ب املدعي الث�ين ).....( رقم 

)940/2( وت�ريخ 1425/1/20هـ املوجه اإىل نف�س الن�ئبني املت�شمن عدم علمه بتلك 

التعديالت واأنه� مل تعر�س عليه ومل توؤخذ موافقته عليه�. 5- م� اأف�د به املدعي الث�ين 

الدعوى  حمل  العقد  على  الواردة  ب�لتعديالت  علمه  عدم  من  الدائرة  اأم�م   ).....(

اإن  وحيث  ب�إجرائه�.  للقي�م  للوكيل  اإذن  اإعط�ء  اأو  عليه�  املوافقة  على عدم  وت�أكيده 

ت�شدر  ب�أن  ت�شمنت  قد  الذكر  �ش�لفة  املعدل  ال�شركة  ت�أ�شي�س  عقد  امل�دة )13( من 

قرارات ال�شرك�ء ب�لإجم�ع فيم� يتعلق بتغيري جن�شية ال�شركة اأو زي�دة الأعب�ء امل�لية 

الذي  ال�شرك�ء  اأغلبية  مبوافقة  ال�شركة  عقد  تعديل  يجوز  ذلك  عدا  وفيم�  لل�شركة 

ميثلون )75%( من راأ�س امل�ل على الأقل ول يجوز تعديل عقد ال�شركة مبوافقة �شريك 

نظ�م  من   )171( امل�دة  ن�شت  كم�  اأكرث...  اأو  الن�ش�ب  هذا  ميلك  ك�ن  ولو  واحد 
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ال�شرك�ت ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم )م/6( وت�ريخ 1385/3/22 على )ل يجوز 

تغيري جن�شية ال�شركة اأو زي�دة الأعب�ء امل�لية لل�شركة اإل مبوافقة جميع ال�شرك�ء ويف 

غري هذين الأمرين يجوز تعديل عقد ال�شركة مبوافقة اأغلبية ال�شرك�ء الذي ميثلون 

ثالثة اأرب�ع راأ�س امل�ل على الأقل م�مل ين�س عقد ال�شراكة على غري ذلك(. واملفهوم 

من تلك امل�دة اأن اأي تغيري فيم� عدا جن�شية ال�شركة اأو زي�دة الأعب�ء امل�لية لل�شرك�ء 

مب� يف ذلك تغيري اأو تعديل الن�شبة اخل��شة ب�ملديرين يف جمل�س املديرين اأو الن�شبة 

اخل��شة بقرار ال�شرك�ء لبد فيه من موافقة اأغلبية ال�شرك�ء الذين ميثلون )%75( 

من راأ�س امل�ل وهوم� ن�س عليه� عقد ت�أ�شي�س ال�شركة. ف�إذا مل ت�شل املوافقة يف اأي 

تغيري اأو تعديل اإىل تلك الن�شبة فال تقبل ول يعتد به�، عالوة على اأن الن�شو�س الواردة 

يف هذا النظ�م ن�شو�س اآمرة و ب�لت�يل فال يجوز خم�لفته�. ومل� ك�نت ن�شبة املدعى 

للتعديل  نظ�مً�ً  امل�شرتطة  الن�شبة  من  اأقل  وهي  امل�ل  راأ�س  من   )%40( متثل  عليه� 

فحينئذ ل اعتب�ر مب� مت من تعديالت بن�ء على امل�دتني �ش�لفتي الذكر. كم� اأن امل�دة 

)12( من عقد ت�أ�شي�س ال�شركة قد ن�شت على )تدعى جمعية ال�شرك�ء لالجتم�ع بن�ًء 

على طلب اأي من املديرين اأو مراقبي احل�ش�ب�ت للنظر يف اأي اأمر يجب عر�شه على 

اجلمعية ...( انتهى. ول �شك اأن تعديل عقد الت�أ�شي�س اأو اإدخ�ل بع�س التعديالت عليه 

يعد من اأهم الأمور التي يجب عر�شه� على اجلمعية وهو م�مل يتم يف تلك الق�شية اإذ 

لو مت لك�ن هن�ك قرار موثق من جمعية ال�شرك�ء وموقع منهم بهذا التعديل، وم� وجد 

الأول،  للتعديل  ب�ل�شركة  املديرين  كونه حم�شرًا من جمل�س  يتعدى  ال�ش�أن فال  بهذا 
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ومن املعلوم اأن اتخ�ذ قرار بتعديل عقد الت�أ�شي�س لي�س من اخت�ش��س جمل�س املديرين 

حيث اإن امل�دة )7/10( من العقد حدد اخت�ش��ش�ت ذلك املجل�س ولي�س من �شمنه� 

املقدمة يف جل�شة  عليهم يف مذكرته  املدعى  وكيل  به  اأقر  وهوم�  الخت�ش��س،  ذلك 

1426/10/24هـ حيث ذكر ب�أنه لي�س من �شالحي�ت جمل�س املديرين ب�شركة )...( 

يف  الت�أ�شي�س  عقود  تعديل  على  املوافقة  ال�شركة  بعقد  حمدد  هو  م�  ح�شب  الق�ب�شة 

ال�شركة اأو ال�شرك�ت الت�بعة له� ف�إن هذا احلق يكون جلمعية ال�شرك�ء فقط. كم� اأن 

على  يدل  حم�شر  اأي  له  يوجد  مل  العقد  من  الع��شرة  ب�مل�دة  املتعلق  الث�ين  التعديل 

بتعديل  ق�موا  عليهم  املدعى  ولأن  ذكر،  م�  الأمر  وحيث  الآخرين.  ال�شرك�ء  موافقة 

ن�شب الت�شويت على قرار تعيني املدير وقرارات ال�شرك�ء اإىل )61%( دون علم املدعني 

كم� �شبق وخم�لف مل� ن�س عليه عقد ت�أ�شي�س ال�شركة ونظ�م ال�شرك�ت ف�إن الدائرة 

حتكم ببطالن تلك التعديالت. واأم� م� دفع به وكيل املدعى عليهم� من اأن التعديالت 

متت مبوجب حم�شر جمل�س املديرين ب�ل�شركة بتوقيع رئي�س ال�شركة ).....( يت�شمن 

املوافقة على التعديل الذي مت على العقد ف�إن هذا املح�شر على فر�س �شحته يخ�لف 

م� ورد يف امل�دة )7/10( من اأن تلك التعديالت لي�شت من �شالحي�ت جمل�س املديرين 

على نحو م� �شبق، هذا من جهة ومن جهة ث�نية ف�إن ذلك املح�شر ك�ن يف التب�حث 

والتدار�س وبعده� تعر�س النت�ئج على جميع ال�شرك�ء وهو م� مل يحدث اأو يتم يف تلك 

الق�شية. واأم� م� قدم بخ�شو�س القرارين ال�ش�درين بتعديل بع�س البنود على عقد 

الت�أ�شي�س حمل الدعوى ف�إن هذين القرارين خلي� من اأي توقيع يفيد ب�لعلم اأو ب�ملوافقة 
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ال�شركة على  وكيل  توقيع  الأمر  التعديالت. ول يغري من  تلك  ال�شرك�ء على  من قبل 

هذين القرارين اإذ اأن الوكيل وكم� �شبق اأف�د ب�أن الإجراء الذي وقع عليه مت بتوجيه 

من ن�ئبي الرئي�س )املدعى عليهم�( وك�ن حري ب�لوكيل األ يت�شرف اإل وفق التعليم�ت 

اخلطية اأو ال�شفهية املر�شومة له من قبل موكليه ل اأن يت�شرف دون علمهم اأو علم اأحد 

منهم ودون اإطالع البقية على م� ق�م به من اأعم�ل هي يف احلقيقة ح�ش��شة وخطرية 

ول يق��س م� ق�م به من توقيع على تلك التعديالت على م� مت توقيعه من قبله يف الأمور 

اإذ العربة مب� مت توقيعه بعلم موكليه وموافقتهم ل مب� يتم دون ذلك. واأم�  الأخرى 

بخ�شو�س م� اأث�ره من الت�شكيك يف �شحة اخلط�ب�ت ال�ش�درة من املدعني املت�شمنة 

عدم موافقتهم على تلك التعديالت ف�إن ذلك ال�شك مرفوع مب� اأف�د به وكيل ال�شركة 

واملدعي الث�ين على م� �شبق. وعن طلب املدعني احلكم بعدم لزوم قرارات جمل�س 

املديرين ف�إن امل�دة الت��شعة فقرة )د( من عقد ت�أ�شي�س ال�شركة املعدل ت�شمنت ب�أن 

جمل�س املديرين ي�شتمر ببقية املديرين بك�مل �شالحي�ته وت�شبح قراراته ن�فذة بعد 

اأن القرارات ال�ش�درة من ذلك  وف�ة اأحد املديرين املوؤ�ش�شني يف املجل�س مم� يعني 

تلك  يف  املديرين  ب�أن  القول  اأم�  لزومه�.  عدم  اأو  لإبط�له�  جم�ل  ول  ن�فذه  املجل�س 

ال�شركة هم الذين تتكون منهم جمعية ال�شرك�ء ل غريهم، وت�شرف�تهم كمديرين م� 

الدائرة  اأ�شب�ب حكم  ورد يف  وم�  موافقتهم، فغري �شحيح  تعني  ال�شرك�ء  داموا هم 

وكلوا  قد  املدعيني  اأن  من  ال�شتئن�ف  حمكمة  ذكرته  م�  واأم�  ذلك،  على  للرد  ك�ف 

)...( وك�لة ع�مة فال يغري من الأمر �شيء �شواًء مت اإلغ�ء الوك�لت اأم مل يتم، ذلك اإذ 
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العربة وكم� �شبق مب� مت توقيعه اأو تعديله بعلم ال�شريكني دون غريهم�، اإذ اأن التعديل 

يف عقد الت�أ�شي�س اأمر يف غ�ية الأهمية ويعرب عن الإرادة احلقيقية لل�شرك�ء والوكيل 

جلمعية  احل�شور  منه  يقبل  ول  اآرائهم  واختزال  ال�شرك�ء  جميع  متثيل  عن  ع�جز 

ال�شرك�ء لكونه غري �شريك وفقً�ً مل� ج�ء يف امل�دة )171( من نظ�م ال�شرك�ت، وهي 

املواد الآمرة التي ل يجوز خم�لفته�، كم� اأن العرف اقت�شى اأن الوك�لة يف تعديل عقود 

الت�أ�شي�س لبد اأن تكون بعلم ال�شريك وموافقته واأن املراد منه� التوثيق للواقعة وحيث 

اأن  كم�  ك�نت خالف احلقيقة.  اإذا  فيه�  التوثيق  اعتم�د  ي�شح  الواقعة فال  تثبت  مل 

الغر�س من الوك�لة املراجعة والتعقيب لأجل التوثيق ل اإ�شرار القرار ني�بة عن املوكل. 

اأو  علمهم  دون  ك�ن  متت  التي  التعديالت  ب�أن  اأف�دوا  �شبق  وكم�  املدعني  اإن  وحيث 

تلك  بخ�شو�س  اإجراء  من  به  ق�م  م�  اأن  الدائرة  اأم�م  الوكيل  اأكد  وقد  موافقتهم، 

الأ�شل  اأن  وحيث  الإدارة.  واأع�ش�ء جمل�س  الرئي�س  ن�ئبي  من  بتوجيه  التعديالت مت 

بق�ء م� ك�ن على م� ك�ن والعربة يف العقود للمق��شد واملع�ين ل الألف�ظ واملب�ين، ف�إن 

الدائرة حتكم ببطالن هذين التعديلني وتبقي العقد كم� ك�ن على اأ�شله دون تعديل.

لذا حكمت الدائرة: ببطالن التعديلني املوؤرخني يف 1424/4/1هـ و 1424/10/12هـ 

مادتيه  يف  والواقعني  املعدل  القاب�ضة   )...( �ضركة  تاأ�ضي�س  عقد  على  متا  اللذين 

العا�ضرة - الفقرة االأوىل والثالثة والتا�ضعة - واملادة الثالثة ع�ضرة ورف�س ما عدا 

ذلك من طلبات.

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



1126

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية االبتدائية2/812/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 70/د/جت/17 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 4871/ ق لعام 1432 هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 677/ اإ�س/ 8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/9/21هـ

1- �ضركة ت�ضامن- عقد �ضركة - عقد جائز - ف�ضخ العقد- �ضرط جزائي- طبيعة 

ال�ضرط اجلزائي.

مط�لبة املدعي احلكم ب�إلزام املدعى عليه بدفع قيمة ال�شرط اجلزائي الوارد يف عقد 

اأن  على  العقد  -الن�س يف  العقد  ف�شخ  ب�شبب  ال�شرر  بينهم�،وتعوي�شه عن  ال�شراكة 

ثبوت  اعتب�رًا من 2010/1/1م -  للطرفني  ال�شراكة خم�شة ع�شر ع�مً� ملزمة  مدة 

اإر�ش�ل املدعى عليه خط�بً� للمدعي بف�شخ عقد ال�شراكة بت�ريخ 2009/12/26م قبل 

بدء �شري�ن العقد املربم بينهم� - عدم �شحة دفع املدعي ب�أن البند املت�شمن بداية 

اللتزام ب�لعقد يخ�س �شركة اأخرى ملخ�لفة ذلك ظ�هر العقد، اإذ الأوىل �شرف بنود 

العقد ملو�شوعه وهو ال�شراكة الت�ش�منية التي تولد عنه� النزاع ل لأمر م�شتقبل - اأثر 

ذلك - عدم ا�شتحق�ق املدعي قيمة ال�شرط اجلزائي.

2- اأتعاب املحاماة -�ضروط الق�ضاء بها.

رف�س املط�لبة ب�لتعوي�س عن اأتع�ب املح�م�ة لأنه� فرع عن ثبوت الدعوى ف�لأ�شل مل 

يثبت فم� تفرع عنه من ب�ب اأوىل - موؤدى ذلك - رف�س الدعوى.
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بعري�شة  املحكمة  هذه  اإىل  تقدم  وك�لة  املدعي  ب�أن  امل�ثلة  الق�شية  وق�ئع  تتح�شل 

تكونت  فقد  1431/1/5هـ  يف  املوؤرخ  ال�شراكة  عقد  مبوجب  اأنه  ملخ�شه�  ا�شتدع�ء 

�شركة ت�ش�من بني موكله واملدعى عليه لإن�ش�ء مط�عم م�أكولت هندية مب�شتوى خم�شة 

جنوم براأ�س م�ل قدره )800.000( ري�ل تدفع من��شفة بني الطرفني، بحيث يدفع 

املدعى عليه مبلغ )400.000( ري�ل لتجهيز العم�رة مقر املطعم، ويدفع موكله مبلغ 

)400.000( ري�ل ك�إيج�ر مقدم للعم�رة مقر مزاولة الن�ش�ط، وقد ن�س العقد على 

اأن مدة ال�شراكة خم�شة ع�شر ع�مً�، كم� ن�شت امل�دة ال�ش�د�شة ع�شر من العقد على اأنه 

يف ح�لة رغبة اأحد الطرفني يف ف�شخ العقد ف�إنه يدفع مبلغً� وقدره )5.000.000( 

ري�ل، وقد التزم موكله ب�لتزامه يف العقد، اإل اأن املدعى عليه قد تق�ع�س عن القي�م 

به�، ثم اأر�شل ملوكله خط�بً� بف�شخ العقد مبربرات ل اأ�ش��س له� من ال�شحة، وقد اأدى 

هذا الت�شرف من املدعى عليه اإىل تكبد موكله خ�ش�ئر ف�دحة، وفوتت عليه عرو�شً� 

للك�شب، وتعطيل للعق�ر حمل امل�شروع، وانتهى اإىل طلب اإلزام املدعى عليه ب�ل�شرط 

اجلزائي الوارد ب�لعقد مببلغ )5.000.000( ري�ل اإ�ش�فة اإىل اأتع�ب املح�م�ة.

وبقيد الدعوى ب�شجالت الديوان ب�لرقم املو�شح مب�شتهل احلكم اأحيلت الق�شية اإىل 

الدائرة التج�رية الرابعة ع�شرة بت�ريخ 1431/2/5هـ فب��شرت نظره� وفقً�ً مل� ر�شد 

مبح��شر ال�شبط. فبجل�شة يوم الثالث�ء املوافق 1431/4/28هـ وب�شوؤال املدعي وك�لة 
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وبطلب  اأعاله،  وامللخ�شة  الدعوى  مل� ج�ء بالئحة  وفقً�ً  ب�أنه�  عن دعوى موكله ذكر 

اجلواب من املدعى عليه ذكر اأن دعوى املدعي �شحيحة، واأن البند الث�لث من عقد 

من  اعتب�رًا  للطرفني  ملزمة  ع�مً�  ع�شر  خم�شة  ال�شراكة  مدة  اأن  اإىل  ي�شري  التف�ق 

2010/1/1م وتنتهي يف 2025/2/29م، وبن�ء على م� ات�شح له من عيوب يف العم�رة 

ب�لن�شبة  واأم�  ب�لف�شخ،  املدعي  خ�طب  فقد  الإيج�ر  �شعر  يف  وغنب  امل�شروع،  حمل 

لل�شرط اجلزائي ف�إنه ملزم للطرفني يف ح�لة تنفيذ العقد وقد اأر�شل للمدعي خط�ب 

من  ذكر  م�  على  بن�ء  2009/12/26م  بت�ريخ  العقد  تنفيذ  موعد  قبل  العقد  ف�شخ 

اأ�شب�ب، وطلب اإع�دة مبلغ )خم�شة اآلف( ري�ل �شلمه� للمدعي، و�شرف النظر عن 

الدعوى، وبعر�س ذلك عن وكيل املدعي ذكر ب�أنه فيم� يتعلق ب�لعيوب الإن�ش�ئية فقد 

جميع  وا�شتوفى  مطعم  على  ت�أجريه  �شبق  املوقع  اأن  علمً�  ب�إ�شالحه�،  موكله  ا�شتعد 

الرتاخي�س املطلوبة من اجله�ت الر�شمية، كم� اأن املوقع مت اإن�ش�وؤه ب�إ�شراف مكتب 

عليه من غنب يف  املدعى  ذكره  م�  واأم�  البلدية،  من  وبرتخي�س  هند�شي  ا�شت�ش�ري 

عن  ف�شاًلً  للموقع،  ب�لن�شبة  ع�دًل  يعد  الإيج�ر  واأن  �شحيح،  غري  ذلك  ف�إن  الإيج�ر 

اأن املدعى عليه قد ع�ين املوقع قبل التف�ق على العقد وانتفى عنه اجلهل به، وفيم� 

العقد  يف  عليه�  املن�شو�س  الفرتة  ب�أن  عليه  مردود  فهو  يبداأ  مل  العقد  ب�أن  يتعلق 

تتعلق بت�أ�شي�س �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة وقد اأ�شري اإليه� يف العقد، اأم� ال�شراكة 

امل�ل،  راأ�س  من  ح�شته  ب�شداد  موكله  وقي�م  العقد،  بتوقيع  متت  فقد  الدعوى  حمل 

فعقب املدعى عليه ب�أن م� ذكره املدعي وك�لة غري �شحيح فلم يلتزم موكله ب�إ�شالح 
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واأن  املطعم،  دخل  املدعي من  قيمته� من ح�شة  لي�شتويف  ذلك  له  اأوكل  بل  العيوب، 

بداية ال�شراكة املن�شو�س عليه� يف العقد تخ�س العقد حمل الدعوى ول يوجد �شوى 

ال�شراكة  دفع موكله حل�شته يف  وك�لة من  املدعي  وم� ذكره  املدعي،  العقد مع  هذا 

ك�ملة غري �شحيح، لكون ح�شته عب�رة عن اإيج�ر العم�رة لل�شنة الأوىل ح�شب البند 

اخل�م�س بفقرته الث�نية من العقد، على اأن يتم عقد اإيج�ر منف�شل للعم�رة وهو م�مل 

يلتزم به املدعى عليه، فطلب املدعي وك�لة مهلة ملراجعة موكله. وبجل�شة يوم ال�شبت 

املوافق 1431/7/21هـ قدم املدعي وك�لة مذكرة ت�شمنت اأن عقد ال�شراكة بني موكله 

واملدعى عليه ملزمً�ً للطرفني من حني توقيعه، ول اعتب�ر مل� ورد به من ت�ريخ بدئه 

اإذ اأن ذلك الت�ريخ يخ�س ت�أ�شي�س �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة، واأن العقد مل ين�س 

على خي�ر الف�شخ لأحد الطرفني، واأن الطرف�ن قد �شرع� يف البدء يف الأعم�ل الالزمة 

لإ�شالح وتهيئة املك�ن، حيث �شلم املدعى عليه ملوكله مبلغ )خم�شة اآلف( ري�ل، للبدء 

يف جتهيز املك�ن، واأ�ش�ف ب�أن املربرات التي برر به� املدعى عليه ف�شخه للعقد لي�شت 

�شحيحة، واأن املدعى عليه قد فوت على موكله عرو�شً� للعق�ر حمل امل�شروع، وانتهى 

ب�أنه  ذكر  عليه  املدعى  على  قدمه  م�  وبعر�س  الدعوى،  بالئحة  الواردة  طلب�ته  اإىل 

2010/1/1م  بت�ريخ  تبداأ  للطرفني  امللزمة  ال�شراكة  مدة  اأن  الث�لث  البند  يف  ورد 

اأر�شل خط�به للمدعي بف�شخ العقد بت�ريخ 2009/12/26م، وقد ك�ن طلبه  واأنه قد 

اإنه�ء ال�شراكة ن�جمً� عن كون املدعي قد ذكر له اأن م�ش�حة املطعم 800 مرت مربع 

وات�شح اأنه� ل تتج�وز 650 مرت مربع، اإ�ش�فة اإىل اأن قيمة اإيج�ر املطعم ع�لية جًدا، 
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واجلهد  مل�ل  ا  �شرف  من  املدعي  وكيل  ذكره  وم�  اأم�نة جدة،  �شروط  يوافق  ل  واأنه 

على جتهيز املطعم، فهو لي�س من التزام�ته يف العقد، وبعر�س رده علىاملدعي وك�لة 

اأح�ل برده على لئحة دعواه ومذكرات دفوعه، ثم قرر الطرف�ن اكتف�ءهم� مب� قدم�، 

وطلب� احلكم يف مو�شوع الدعوى.ثم اأحيلت الق�شية اإىل هذه الدائرة بعد قرار مع�يل 

رئي�س الديوان الق��شي بحل الدائرة التج�رة الرابعة ع�شرة اعتب�را من 1432/2/4هـ 

وبجل�شة اليوم وبعد اطالع الدائرة على اأوراق الدعوى وا�شتم�عه� لدعوى املدعي ودفع 

املدعى عليه، ا�شتو�شحت الدائرة من املدعي اأ�ش�لة عن ح�شته يف راأ�س امل�ل فذكر 

ب�أن ح�شته تتمثل يف العم�رة امل�شتثمرة من قبله، والتي مكن املدعى عليه منه� بقيمة 

اإيج�ريه قدره� )400.000( ري�ل لتكون مقرًا للمطعم، وتتمثل ح�شة املدعى عليه 

يف جتهيز املطعم مببلغ )400.000( ري�ل، وب�شوؤال املدعي اأ�ش�لة عن ت�ريخ خط�ب 

ف�شخ العقد ذكر ب�أن املدعى عليه قد اأر�شل له خط�بً� بذلك بت�ريخ 2009/12/26م، 

فعقب املدعى عليه بطلبه �شرف النظر عن ا لدعوى.

ومل� ك�ن املدعي يهدف من دعواه اإىل اإلزام املدعى عليه مببلغ )5.000.000( ري�ل 

اإ�ش�فة اإىل اأتع�ب املح�م�ة، وا�شتند يف طلبه امل�ثل على ال�شرط اجلزائي الوارد بعقد 

ال�شراكة املربم بينه وبني املدعى عليه واملوؤرخ يف 1431/1/5هـ، حيث ن�شت امل�دة 

ال�ش�د�شة ع�شرة من العقد املذكور على اأنه يف ح�لة رغبة اأحد الطرفني يف ف�شخ العقد 
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عقد  ولأن  الآخر،  للطرف  ري�ل  ماليني(  )خم�شة  مقداره  جزائي  �شرط  يدفع  ف�إنه 

التف�ق على  ين�س  الف�شخ م�مل  اأطرافه  لأِي من  اأ�شله عقد ج�ئز يحق  ال�شراكة يف 

مدة  اأن  على  الث�لث  بنده  ن�س يف  قد  النزاع  عنه  الن��شئ  العقد  ولأن  ذلك،  خالف 

ال�شراكة خم�شة ع�شر ع�مً� ملزمة للطرفني اعتب�رًا من 2010/1/1م، ولأن املدعى 

ت�ريخ  قبل  اأي  2009/12/26م  بت�ريخ  العقد  بف�شخ  خط�به  للمدعي  اأر�شل  قد  عليه 

ب�شرط  املط�لبة  على  دعواه  اأ�ش�س  قد  املدعي  اأن  تبني  قد  ف�إنه  لذا  ب�لعقد،  اللتزام 

جزائي ببنٍد يف عقٍد مل يبداأ �شري�نه واللتزام به فال يحق له ذلك، وم� دفع به املدعي 

وك�لة - من كون البند املت�شمن بداية اللتزام ب�لعقد يخ�س ال�شركة ذات امل�شوؤولية 

املحدودة املزمع اإن�ش�وؤه� م�شتقباًل وامل�ش�ر اإليه� يف العقد - ل ي�شلم له به، اإذ الأوىل 

التي تولد عنه� النزاع ل لأمر  ال�شراكة الت�ش�منية  �شرف بنود العقد ملو�شوعه وهو 

م�شتقبل، عالوة علىعدم تقدمي املدعي وك�لة م� يع�شد دفعه املخ�لف لظ�هر العقد، 

وم� ذكره من البدء يف تنفيذ العقد والأ�شرار التي حلقت به ل يخوله احلق يف املط�لبة 

ب�ل�شرط اجلزائي الوارد ب�لعقد لعدم بدء اللتزام به، وحيث اإن املدعي قد اأورد �شمن 

طلب�ته اإلزام املدعى عليه ب�أتع�ب املح�م�ة، ولأنه وت�أ�شي�شً�ً علىم� �شبق فقد تبني عدم 

ثبوت دعوى املدعي، واملط�لبة ب�لتعوي�س فرع عن ثبوت الدعوى، وم� دام الأ�شل مل 

الرئي�شي يف  املدعي طلبه  وعليه ويف ظل ح�شر  اأوىل،  ب�ب  تفرع عنه من  يثبت فم� 

املط�لبة ب�ل�شرط اجلزائي ف�إن الدائرة تنتهي اإىل م� يرد مبنطوقه وبه تق�شي.

لذلك حكمت الدائرة:برف�س الدعوى.  
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وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

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

يعاقب  ف�ضخه  باأن من رغب يف  العقد  ت�ضمنه  ما  بتطبيق  املدعي  �ضحة مطالبة 

ال�ضرط  الأن  ال�ضرط؛  هذا  �ضحة  لعدم  اجلزائي  ال�ضرط  بقيمة  للعقد  الفا�ضخ 

اجلزائي اإذا كان من قبيل املعاقبة فاإن املعاقبة ال تكون اإال من ذي والية مبوجب 

ن�س �ضرعي اأو نظامي، واإن اْعُتِبَ تعوي�ضاً عن ال�ضرر املرتتب على الف�ضخ فاإنه ال 

ميكن تقدير ال�ضرر قبل وقوعه؛ الأن التعوي�س عن ال�ضرر ال يقدر اإال بعد ثبوته 

وجباً له.
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رقم الق�ضية االبتدائية 1/8185/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 10/د/جت/ 31 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2895/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 690/اإ�س/8 لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/9/24هـ

�ضركة ت�ضامن - مطالبة باأرباح - قوائم مالية -ا�ضتقالل الذمة املالية لل�ضركة- 

اأغرا�س ال�ضركة.

ميزاني�ت  يف  الواردة  ال�شراكة  ب�أرب�ح  عليه  املدعى  ب�إلزام  احلكم  املدعي  مط�لبة 

ال�شركة من ع�م 2005 حتى ع�م 2008- ثبوت �شراكة املدعي مع املدعى عليه بن�شبة 

القوائم  اإثب�ت   - ال�شركة  ت�أ�شي�س  لعقد  طبقً�ً  الت�ش�منية   )...( �شركة  يف   )%50(

ال�شحن اجلوي  ووك�لة  التخلي�س اجلمركي  بق�شميه�  ال�شركة  اأرب�ح  اأن جملة  امل�لية 

هي مبلغ مقداره )...( ري�ل - عدم اإنك�ر املدعى عليه �شحة املب�لغ الواردة يف القوائم 

امل�لية - عدم ا�شتالم املدعي اأي اأرب�ح عن الأعوام املط�لب به� وثبوت ا�شتالم املدعي 

اأرب�حً� عنه� - العربة ب�لقوائم امل�لية املوقعة من املح��شب الق�نوين فهي فقط التي 

يعول عليه� يف ح�ش�ب الأرب�ح الن�جتة عن ق�شم التخلي�س اجلمركي ع�م 2007م دون 

م� ا�شتند اإليه املدعي من قوائم اأ�ش�رت اإىل مب�لغ اأخرى مل توقع من قبل املح��شب 

الق�نوين ومل تختم بختمه - عدم �شحة دفع املدعى عليه ب�أن املدعي ل ي�شتحق اأرب�حً� 

ترخي�س  على  مبنية  ك�نت  فيه  التع�مالت  اأن  بحجة  اجلمركي  التخلي�س  ق�شم  عن 

الذي  ولأن  ذلك؛  املدعي  لإنك�ر  ترخي�شه  اإلغ�ء  مت  املدعي  واأن  وحده  عليه  املدعى 
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يجب اأن يكون لديه رخ�شة هو من يوجب عليه العقد مم�ر�شة التخلي�س اجلمركي؛ 

ولأن عقد ال�شركة قد انعقد على جميع الأغرا�س التي ق�مت من اأجله� ومنه� مزاولة 

ال�شرك�ء وم� حتققه من  له� ذمة م�لية م�شتقلة عن  ال�شركة  التخلي�س اجلمركي - 

اأرب�ح يكون ل�ش�لح ال�شرك�ء فيه� ولي�س ملن تع�مل ب��شمه� وحده - عدم �شحة دفع 

املدعى عليه ا�شتحق�ق املدعي ثلث اأرب�ح ق�شم ال�شحن فقط؛ لأن عقد ت�أ�شي�س ال�شركة 

�شمن امتالك املدعي )50%( من راأ�س امل�ل-موؤدى ذلك - اإلزام املدعى عليه� بدفع 

ن�شيب املدعي من الأرب�ح .

تقدم   ).....( اأ�ش�لة/  املدعي  ب�أن  احلكم  هذا  لإ�شدار  الالزمة  الوق�ئع  تتح�شل 

بالئحة دعوى اإىل املحكمة الإدارية ب�لري��س قيدت ب�لرقم امل�ش�ر اإليه اأعاله، واأحيلت 

موؤرخة يف  املدعي بالئحة معدلة  تقدم  ثم  بت�ريخ 1429/12/4هـ  الدائرة  اإىل هذه 

وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته   )...( �شد  دعواه  يقيم  ب�أنه  فيه�  ذكر  1430/1/9هـ 

�شريكً� يف �شركة )...( الت�ش�منية وب�شفته مديرًا لل�شركة حيث اأ�ش�س املدعي واملدعى 

مديرًا  تعيينه  ومت   )%50( منهم�  واحد  كل  وح�شة  املذكورة  ال�شركة  عليه/).....( 

ت�أ�شي�شه� دون  �شنوات منذ   3 العمل مدة  و�ش�ركه  ري�ل  اآلف(  براتب )�شتة  لل�شركة 

مق�بل ومت التف�ق على توزيع الأرب�ح من��شفة ح�شب ال�شرط الع��شر من العقد، ووافق 

اأن�ش�أ  1411/2/29هـ  ويف  له،  ت�شجيعً�  الأرب�ح  �ش�يف  من   )%5( ن�شبة  طلبه  على 
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وال�شريك الآخر ملحقً� للعقد ت�شمن ثم�نية �شروط من �شمنه� رفع ن�شبة املدير من 

ك�مل  يطبق  اأن  �شريطة  ال�شهري  مرتبه  اإىل  ب�لإ�ش�فة   )%7.5( اإىل  الأرب�ح  �ش�يف 

ال�شروط واإل اعتربت ك�مل ال�شروط لغية، ومن خالل مت�بعته ل�شري العمل تبني اأن 

املدعى عليه مل ينفذ م� ج�ء يف العقد الإحل�قي اإل اخل��س برفع ن�شبته، علمً� ب�أنه - 

املدعي - ك�ن يت�بع م� ي�شتلمه من اأوراق لكي يتم تاليف الأخط�ء املح��شبية وامل�ش�ريف 

الزائدة اإل اأنه منع من تزويده بتلك الأوراق ومل يزود اإل مبيزاني�ت اإجم�لية وعندم� 

طلب تزويده مبيزاني�ت اأكرث تف�شياًل رف�س املدعى عليه فرف�س املدعي توقيعه� منذ 

ميزانية 2005م وذلك مل� تبني له من اأخط�ء ج�شيمة تهد كي�ن ال�شركة، وقد خ�لف 

املدعى عليه ب�شفته مديرًا لل�شركة �شروط العقد واأهمل يف اإدارته وفرط يف الأم�نة 

وا�شتوىل على اأ�شول ال�شركة، وخلط اأموال ال�شركة ب�أمواله اخل��شة، وبينت امليزاني�ت 

اأنه �شحب من اأرب�ح ال�شركة )18.458.936( ري�ل كم� اأ�شدر قرارًا منفردًا بزي�دة 

ن�شبته يف الأرب�ح ومرتبه ال�شهري وانتهى اإىل طلبه م� يلي: اأوًل: ب�شفة ع�جلة اإ�شدار 

حتى  اأعم�له  عن  املدير  ال�شريك  ملح��شبة  ق�نوين  حم��شب  تعيني   -1 ب�لآتي:  قرار 

الف�شل يف الق�شية 2- متكينه من الطالع على ك�فة م�شتندات ال�شركة و�شجالته� 

ن�شيب  متثل  ري�ل   )18.458.936( قدره  مبلغً�  يدفع  ب�أن  عليه  املدعى  اإلزام   -3

املدعي من الأرب�ح 4- اإلزامه بت�شليمه ن�شف زك�ة ال�شركة بفرعيه� عن ع�مي 2006م 

- 2007م ومقداره� )888.277( ري�ل اأو اإح�ش�ر اإي�ش�ل من م�شلحة الزك�ة يفيد 

ب��شتالم املبلغ املذكور 5- اإلغ�ء قراره برفع ن�شبته ورد م� ا�شتلمه اإىل ح�ش�ب ال�شركة 
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6- اإع�دة م� ا�شتوىل عليه من العق�رات. ث�نيً�ً: وبعد فراغ املح��شب وم� تْك�ِشف عنه 

مبوجب  ا�شتلمه  م�  ب�إع�دة  عليه  املدعى  اإلزام   -1 يلي:  مب�  احلكم  يطلب  املح��شبة 

الفرق )2.5%( من �ش�يف  ب�إع�دة  املوقع يف 1411/2/29هـ وذلك  الإحل�قي  العقد 

الأرب�ح حتى ت�ريخه 2- اإلزامه ب�أي مبلغ يك�شف عنه املح��شب اأنه حت�شل عليه بغري 

اإهم�له  ب�شبب  واختل�شت  ال�شركة  خ�شرته�  التي  الأموال  جميع  حتميله   -3 حق  وجه 

اأي�شً� ف�ئ�س الزك�ة  اأموال 5- ت�شليمه  4- ت�شليم املدعى عليه جميع م� يخ�شه من 

الذي مل يدفع مل�شلحة الزك�ة والدخل 6- اإلزامه ب�أن يدفع اأتع�ب املح��شب الق�نوين 

واأتع�ب املح�م�ة وقد اأرفق م� يراه �شندًا لدعواه ويف �شبيل نظر الدعوى حددت الدائرة 

 ).....( عليه/  املدعى  ووكيل  اأ�ش�لة  املدعي  ح�شر  وفيه�  1430/2/21هـ  جل�شة 

وب�شوؤال املدعي عن دعواه اأح�ل على م� ورد بالئحته املعدلة واملوؤرخة يف 1430/1/9هـ 

جل�شة  ويف  للرد،  ا�شتمهل  منه�  بن�شخة  وتزويده  عليه  املدعى  وكيل  �شم�ع  وبعد 

1430/3/17هـ ح�شر املدعي اأ�ش�لة ووكيله/ ).....( كم� ح�شر املدعى عليه اأ�ش�لة/ 

).....( ووكيله وقدم وكيل املدعى عليه مذكرة برده ذكر فيه� اأن املدعي يت�شف بعدم 

املب�لة ومن اأمثلة ذلك مق�طعة موكله وعدم الجتم�ع به بل وعدم الرد على ات�ش�لته 

ملدة تزيد عن 3 �شنوات رغم مرا�شلة موكله له وكثريًا م� يحت�ج موكله ح�شور املدعي 

لتجديد بي�ن�ت ال�شركة لدى البنوك لكن املدعي ل ي�شتجيب وال�شيء الوحيد الذي ك�ن 

يفعله املدعي ح�شوره نه�ية الع�م ل�شتالم اأرب�حه حتى ع�م 2005م حيث تف�ج�أ موكله 

ب�أن املدعي يطلب ا�شتالم ال�شيك ول يريد اأن يوقع على امليزانية كم� هو املتفق عليه 
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واإهم�له  ال�شركة  لإدارة  موكله  اإ�ش�ءة  بدعوى  وفيم�يتعلق  امل��شية،  ال�شنني  طوال 

وتفريطه فلو ك�ن م� يدعيه �شحيحً�ً لف�شلت ال�شركة وواقع احل�ل ب�أن ال�شركة ك�نت 

املدعي  يدعيه  م�  ك�ن  ولو  مديره�،  جن�ح  على  يدل  مم�  عمره�  طيلة  �شنويً�  تربح 

�شحيحً�ً مل� انتظر هذه املدة الطويلة، ومل�ذا مل يوقف موكله عن العمل ومل�ذا يجدد 

اأن  اأن هذه الت�شرف�ت التي يدعيه� قدمية جدًا، ول �شك  العقد للمرة اخل�م�شة مع 

اإدارة وت�شريف �شوؤون ال�شركة من �شالحي�ت مديره� فهو الذي يقدر امل�شلحة وم� 

يحقق الف�ئدة ول ميكن اعتب�ر ذلك جت�وزًا لل�شالحي�ت اإل اإذا ثبت تعديه وتفريطه 

وعلى املدعي اإثب�ت ذلك. وفيم� يتعلق بدعوى خم�لفة موكله وتعديه لن�شو�س العقد 

فقد ت�شمنت م� يلي: 1- دعوى اأن موكله ا�شتورد ط�بع�ت ح��شب اآيل دون علمه واأن 

ال�شفقة قد خ�شرت، ف�جلواب اأن هذا �شحيح فقد متت ال�شفقة لكن ك�نت مربحة 

واأخذ املدعي اأرب�حه� 2- دعوى افتت�ح فروع جديدة كبدت ال�شركة خ�ش�ئر، فب�لن�شبة 

لفرع جدة فقد افتتح بعلم املدعي وموافقته ولديه البينة على ذلك وب�لن�شبة لفرع دبي 

قدره�  خ�ش�ئر  حقق  فقد  الق�هرة  لفرع  وب�لن�شبة  اإغالقه،  مت  ثم  اأرب�حً�  حقق  فقد 

رغب  اإذا  لوحدة  اخل�ش�ئر  هذه  حتمله  من  م�نع  ول  اإغالقه  ومت  ري�ل   )50.000(

املدعي، وفيم� يتعلق بدعوى اإهدار موكله لأموال ال�شركة واأن موكله دفع مبلغً� قدره 

)132.348( ري�ل زك�ة عن موؤ�ش�شة )...( فقد مت ا�شتخدام �شجله� حل�ش�ب �شركة 

موكله يف خدمة التو�شيل من الب�ب اإىل الب�ب وقد حققت هذه اخلدمة اأرب�حً� كبرية، 

وبعد مدة ات�شح ان ا�شتخدام ال�شركة ل�شجل موؤ�ش�شة )...( يرتب عليه اإلزام املوؤ�ش�شة 
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بدفع املبلغ املذكور مل�شلحة الزك�ة والدخل، وحيث اأن �شركة )...( هي امل�شتفيدة من 

وفيم�  بت�شديده،  ق�مت  لذا  املذكور  ب�ملبلغ  املوؤ�ش�شة  اإلزام  يف  واملت�شببة  ال�شجل  هذا 

يتعلق بدعوى ت�شجيل العق�رات اململوكة لل�شركة ب��شمه فهذا غري �شحيح، واأم� دعوى 

الرقم  بهذا  املدعي  اأتى  كيف  يعلم  فال  ري�ل   )18.458.936( مبلغ  موكله  ا�شتالم 

ا�شتلمه� و�شوف  التي  الأرب�ح  اأع�د جميع  اأن يبني م�شدر املعلومة، وموكله قد  وعليه 

تبقى كذلك حتى ف�شل الق�ش�ء، واأم� منع موظفي املح��شبة من تزويد املدعي ب�لأوراق 

موكله  اإ�شدار  دعوى  على  الرد  تن�ول  كم�  الإثب�ت،  املدعي  وعلى  �شحيح  غري  فهذا 

قرارًا برفع راتبه والعمولة ال�شهرية دون علم املدعي ودعوى �شراء املدعى عليه عق�رًا 

ب��شمه واإدخ�له يف اأ�شول ال�شركة ثم اإخراجه وت�أجريه على ال�شركة، وفيم� يتعلق مب� 

ذكره املدعي من اأن موكله ا�شتوىل على اأموال ال�شركة وخلط اأموال ال�شركة ب�أمواله، 

فم� ذكره املدعي من اأن موكله اأودع اأموال ال�شركة يف ح�ش�ب�ت ب��شمه �شحيح و�شبب 

اأنه  بل  البنوك  لدى  ال�شركة  ح�ش�ب�ت  بي�ن�ت  لتجديد  احل�شور  املدعي  رف�س  ذلك 

رف�س ت�شليم موكله �شورة من بط�قة الأحوال بعد جتديده� مم� جعل البنوك يقفلون 

ح�ش�ب�ت ال�شركة، وانتهى اإىل طلب تعيني م�شف لل�شركة واإلزام املدعي بجميع الأرب�ح 

التخلي�س  يف  ترخي�شه  األغي  اأن  بعد  اجلمركي  التخلي�س  عمل  من  حتققت  التي 

اجلمركي ملخ�لفته نظ�م تعليم�ت التخلي�س اجلمركي الذي ن�س على اأن من �شروط 

رخ�شة  على  ح��شلني  ال�شرك�ء  جميع  يكون  اأن  اجلمركي  التخلي�س  �شركة  ت�أ�شي�س 

للرد،  ا�شتمهل  املذكرة  على  املدعي  وب�طالع  املفعول،  �ش�رية  ع�م  جمركي  تخلي�س 
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النزاع بينهم� �شلحً� ف�أبدوا جت�وب�  اإنه�ء  اأطراف الدعوى  الدائرة على  وقدعر�شت 

وطلب املدعي اإعط�ءه مهلة بحدود اأ�شبوعني ملراجعة ميزاني�ت ع�م 2005م وم� بعده� 

قدم  على ذلك، ويف جل�شة 1430/4/1هـ  بن�ء  والتخ�رج  ال�شلح  النظر يف  ثم  ومن 

املدعي مذكرة فيه� مالحظ�ته وحتفظ�ته على م� ورد يف امليزاني�ت املعدة من قبل 

املدعى عليه يف هذه الدعوى لع�م 2005م-2006م-2007م - ويف جل�شة 1430/5/8هـ 

قدم املدعي مذكرة برده على املذكرة التي قدمه� املدعى عليه يف جل�شة 1430/3/17هـ، 

ويف جل�شة 1430/5/28هـ اأف�د وكيل املدعى عليه ب�أنه بعد اطالع موكله على م� قدمه 

اأفهمت  وقد  �شبق،  مب�  ويكتفي  عليه  الإج�بة  ميكن  بجديد  ي�أت  مل  اأنه  تبني  املدعي 

الدائرة املدعي ب�أنه يح�شر مط�لبته ب�أرب�ح ال�شركة يف هذه الدعوى لالأعوام 2005م 

املقدمة من املدعى  امليزاني�ت  اأنه اطلع على  للدائرة  اأنه ذكر  2006م 2007م ذلك 

عليه لهذه الأعوام واأن لديه حتفظ�ت عليه� ف��شتمهل لذلك، ويف جل�شة 1430/7/13هـ 

قدم املدعي اأ�ش�لة مذكرة ح�شر فيه� مط�لبته املدعى عليه ب�لأرب�ح الوارد بي�نه� يف 

لل�شركة  مدير  لأنه  املح��شبة  لق�شم  وتوجيه�ته  مبعرفته  اأعدت  التي  امل�لية  القوائم 

ابتداًء من 2005م وحتى  اإقرارًا منه ب�شحة م� ورد فيه�  ب�لتوقيع عليه�  والذي ق�م 

من  والع��شر  اخل�م�س  ال�شرط  الن�شف ح�شب  ن�شيبه  وميثل  2008م  وحتى  2005م 

العقد مو�شحً� �ش�يف الأرب�ح عن ق�شم التخلي�س اجلمركي وال�شحن لكل ع�م، مبديً� 

حتفظه على كل م� ج�ء يف القوائم امل�لية، وذكر ب�أنه يحتفظ ب�إق�مة دعوى م�شتقلة يف 

كل اأو بع�س الطلب�ت التي ذكره� يف عري�شة دعواه وم� ينك�شف له اأو لل�شركة من حق 



1141

م�شتقباًل، وبن�ء عليه ف�إنه يطلب اإلزام املدعى عليه بدفع ن�شيبه من الأرب�ح وقدره� 

ويف  للرد،  ا�شتمهل  عليه  املدعى  وكيل  على  ذلك  وبعر�س  ري�ل،   )13.270.361(

جل�شة 1430/10/23هـ ورد للدائرة اعتذار املدعي اأ�ش�لة كم� �شبق اأن ورد للدائرة رد 

وكيل املدعى عليه� املوؤرخ يف 1430/7/25هـ واملت�شمن اأنه �شبق وبني عدم ا�شتحق�ق 

ال�شحن  ق�شم  من  املتحققة  الأرب�ح  وبخ�شو�س  اجلمركي،  التخلي�س  لأرب�ح  املدعي 

بقيمة  و�شي�رات  اأث�ث   -1 فروع:  ثالث  يف  متثلت  ري�ل   )7.301.776( بلغت  فقد 

)72.285( ري�ل 2- ذمم مدينة بقيمة )6.305.203( ري�ل. 3- نقد متوفر بقيمة 

)924.288( ري�ل، وقد ورد خط�ب املح��شب واملراجع الق�نوين لل�شركة الذي اأو�شح 

اأن ال�شيولة املتوفرة التي ميكن توزيعه� ك�أرب�ح قدره� )924.288( ري�ل. وي�شتحق 

وال�شريك/   ،).....( لل�شيد/  امل�شتحق  اإخراج  بعد  ال�شحن  ق�شم  اأرب�ح  ثلث  املدعي 

).....(، وبن�ء عليه ف�إن املدعي ي�شتحق )308.096( ري�ل، ويف جل�شة 1431/1/18هـ 

وكيل  من  الدائرة  طلبت  فقد  ودرا�شته�  الق�شية  اأوراق  على  الطالع  بعد  اإنه  وحيث 

املقدمة يف 1430/7/13هـ  املدعي  تف�شيلية على مذكرة  اإج�بة  تقدمي  املدعى عليه 

اأرب�ح ال�شركة لالأعوام من 2005م اإىل 2008م ون�شيب املدعي منه� ووجه  وحتديد 

ذلك، وم� مت �شرفه للمدعي وم� مل ي�شرف و�شبب ذلك وم� هو املبلغ الذي اأ�ش�ر اإليه 

وجه  هو  وم�  املدعو/).....(،  ي�شتحق  ب�أنه  1430/7/25هـ  يف  املوؤرخة  مذكرته  يف 

عليه مذكرة  املدعى  وكيل  بذلك، ويف جل�شة 1431/3/8هـ قدم  ف��شتعد  ا�شتحق�قه 

اأنه  يدعي  م�  بدفع  موكله  مط�لبة  من  املدعي  ذكره  مل�  ب�لن�شبة  اأنه  فيه�  ذكر  برده 
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ن�شيبه من الأرب�ح وقدره )13.270.361( ري�ًل ف�إن موكله ل يوافق على ذلك، وفيم� 

يتعلق بتحديد اأرب�ح ال�شركة لالأعوام من 2005م اإىل 2008م فقد بلغ اإجم�يل الدخل 

لالأعوام من 2005م اإىل 2008م مبلغً� قدره )26.540.722( ري�ل. وا�شتبعد منه� 

ري�ل.   )8.439.193( وقدره  مبلغً�  ال�شركة  ح�ش�ب�ت  يف  مبينة  منوعة  م�شروف�ت 

ف�أ�شبح �ش�يف الأرب�ح )18.101.529( ري�ل.وهذه الأرب�ح املذكورة تتمثل يف جزاأين 

هم� التخلي�س )11.129.069( ري�ل. وال�شحن )6.972.460( ري�ل. اأم� ن�شيب 

املدعي من الأرب�ح ووجه ذلك ف�إن ن�شيب املدعي حم��شبيً� من الأرب�ح املذكورة هو 

)3.486.230( ري�ل. وذلك من جهة حم��شبية فقط ول يعني هذا ا�شتحق�ق �شرفه� 

من عدمه واأم� وجه ذلك ف�إن املدعي ي�شتحق ن�شف الأرب�ح املتحققة من ق�شم ال�شحن 

واأم� اأرب�ح ق�شم التخلي�س اجلمركي فال ي�شتحق منه� �شيًئ� لأن جميع التع�مالت التي 

ولي�س  ال�شخ�شي  موكله  ترخي�س  على  مبنية  ك�نت  اجلمركي  التخلي�س  ب�ش�أن  متت 

املدعي �شريكً� معه فيه بعد اإلغ�ئه ترخي�شه، كم� اأن اجلم�رك ل يعرتفون ب�ملدعي ول 

ب�ل�شركة واإمن� يتع�ملون مع موكله �شخ�شيً� ولو ح�شل خط�أ اأو تق�شري ف�شوف يكون 

موكله  يتحمله�  ف�شوف  جزاءات  اأو  غرام�ت  ح�شلت  ولو  وحده  املح��شب  هو  موكله 

منفرًدا ولن تتحمل ال�شركة منه� �شيئً�، م�شيفً� اأنه مل ي�شرف للمدعي اأي اأرب�ح خالل 

ال�شنوات الأربع املذكورة و�شبب ذلك ابتداًء اأن املدعي مل يوافق على امليزاني�ت التي 

قدمت له ومل يوقع عليه� ومل ي�شتجب لدعوات موكله املتكررة ب�جللو�س �شويً� والتف�هم، 

ولذا فقد توقف موكله عن  ات�ش�لته  يتهرب من موكله ول يرد على  بل ك�ن املدعي 
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�شرف الأرب�ح يف ذلك احلني، ثم بعد ذلك تبني ملوكله اأن املدعي ل ي�شتحق �شيئً� من 

اإيرادات جميع التع�مالت التي متت ب�ش�أن التخلي�س اجلمركي، وب�لت�يل فقد اأ�شبح 

التخلي�س  اأرب�ح  من  حق  وجه  بغري  ا�شتلمه�  التي  ب�ملب�لغ  لل�شركة  مدينً�  املدعي 

اجلمركي وهو م� �شوف يط�لب به موكله عن ت�شفية ح�ش�ب�ت ال�شركة اإن �ش�ء اهلل. 

وبن�ء على ذلك ف�ملدعي ل ي�شتحق اليوم اأي مب�لغ واإمن� هو مط�لب بدفع م� اأخذه بغري 

ح�شب  ري�ل.   )5.331.000( قدره  مبلغً�  لل�شركة  يعيد  اأن  عليه  ويجب  حق  وجه 

التف��شيل املبنية يف احل�ش�ب�ت. ومن جهة اأخرى ف�إن طلب املدعي �شرف ك�مل الأرب�ح 

غري ممكن لأن الأرب�ح تتمثل يف ثالث فروع هي اأ�شول ث�بتة وذمم مدينة ونقد متوفر، 

واملط�لبة بتوزيعه� ك�ملة يعني بيع جميع اأ�شول ال�شركة وموجوداته� وحت�شيل جميع 

املب�لغ التي لل�شركة يف ذمم الآخرين، وهذا غري ممكن اإل بعد ت�شفية ال�شركة، وذلك 

م� يط�لب به موكله ح�ليً� واملدعي يتهرب من ذلك. واأم� املبلغ الذي ي�شتحقه املدعو 

)...( فهو ن�شبًة من اأرب�ح ال�شحن مبقدار الثلث، ووجه ا�شتحق�قه اأنه مت التع�قد بني 

ال�شركة واملذكور على العمل بن�شبة من اأرب�ح ال�شحن مبقدار الثلث منذ مدة تزيد عن 

بهذا  يعلم  واملدعي  اأرب�حً� ط�ئلة،  ال�شركة  ويدر على  �شنة وهو �شخ�س خبري   )15(

التع�قد علم اليقني، وا�شتلم من جراء هذا الأمر اأرب�حً� ب�ملاليني. وبعر�س ذلك على 

اأ�ش�لة مذكرة  املدعي  للرد، ويف جل�شة 1431/4/27هـ قدم  ا�شتمهل  اأ�ش�لة  املدعي 

برده ذكر فيه� اأن م� ذكره وكيل املدعى عليه يف اإج�بته ب�أن الدخل الكلي ل�شركة )...( 

من  امل�لية  الأعوام  عن  اجلوي  وال�شحن  اجلمركي  التخلي�س  بفرعيه�  الت�ش�منية 
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2005م حتى 2008م مبلغ وقدره )26.540.722( ري�ًل غري �شحيح وال�شحيح اأن 

الدخل الكلي لل�شركة مبلغً� وقدره )70.449.724( ري�ًل وهذا م� اأف�شح عنه املدير 

وال�شريك املدعى عليه يف القوائم امل�لية لل�شركة عن الأعوام امل�لية املذكورة ب�لإ�ش�فة 

اإقرار املدعى عليه يف اإج�بته ب�أن حقوق ال�شرك�ء يف فرع ال�شركة ق�شم ال�شحن  اإىل 

اأكرب مم� اأف�شح عنه يف القوائم امل�لية يف نف�س الق�شم يف 2008/12/31م. اأم� طلبه 

للمح��شب الق�نوين ف�إنه يرف�شه يف هذا الوقت لأنه قدح�شر دعواه يف طلب واحد وهو 

امل�لية  الأعوام  لل�شركة عن  امل�لية  القوائم  عنه� يف  اأف�شح  التي  الأرب�ح  ن�شيبه من 

ب�أن م�شروف�ت متنوعة يف  به وكيل املدعى عليه�  اأقر  اأم� م�  2005م وحتى 2008م 

ح�ش�ب�ت �شركة )...( الت�ش�منية عن الأعوام امل�لية 2005م حتى 2008م مبلغً� قدره 

على  حتفظ�ته  يوؤكد  لأنه  نظرًا  به  اأقر  م�  على  يوافق  ف�إنه  ري�ل   )8439.193(

ل�شركة )...(  امل�لية  القوائم  املدعى عليه يف  اأف�شح عنه�  التي  ال�شركة  م�شروف�ت 

من  امل�لية  الأعوام  عن  اجلوي  وال�شحن  اجلمركي  التخلي�س  بفرعيه�  الت�ش�منية 

 )...( �شركة  اأرب�ح  �ش�يف  ب�أن  عليه  املدعى  ذكره  م�  اأم�  2008م،  حتى  2005م 

الت�ش�منية بفرعيه� التخلي�س اجلمركي وال�شحن اجلوي هو )18.101.529( ري�ل. 

فهذا املبلغ غري �شحيح، وال�شحيح ب�أن �ش�يف اأرب�ح ال�شركة اأو جمموع حقوق ال�شرك�ء 

اأي )ال�شيولة(  للتوزيع  الق�بلة  الأرب�ح  واأم�  ري�ًل.  وقدره )62.010.531(  هو مبلغ 

لالأعوام  اجلوي  وال�شحن  اجلمركي  التخلي�س  بفرعيه�  الت�ش�منية   )...( ل�شركة 

امل�لية من 2005م حتى 2008م مبلغً� قدره )44.748.077( ري�ل. اأم� م� ذكره وكيل 
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املدعى عليه ب�أن ن�شيبه - املدعي - حم��شبيً� من الأرب�ح املذكورة هو )3.486.230( 

ري�ل. ف�إن هذا املبلغ غري �شحيح وال�شحيح اأن ن�شيبه من �ش�يف الأرب�ح امل�شتحقة 

التخلي�س  بفرعيه�  الت�ش�منية   )...( ب�شركة  املتوفرة  )ال�شيولة(  للتوزيع  الق�بلة 

اجلمركي وال�شحن اجلوي هو مبلغ )22.374.038( ري�ل. اأم� م� ذكره وكيل املدعى 

عليه بعدم ا�شتحق�قه اأرب�ح ق�شم التخلي�س فريد ب�أن �شركة )...( الت�ش�منية جت�رية 

عن  امل�شوؤولة  واجلهة  ال�شعودي  ال�شرك�ت  بنظ�م  عليه�  املن�شو�س  ال�شرك�ت  �شمن 

العقد  دققت  وقد  التج�رة،  وزارة  هي  ال�شرك�ت  لنظ�م  واملراقبة  ال�شركة  ت�أ�شي�س 

واأقرته ووثقته ومت العمل مبوجبه، وب�لت�يل فال جم�ل اإىل و�شف هذه ال�شركة ب�أنه� 

�شركة تخلي�س جمركي اأو كم� ذكر �ش�بقً� ب�أنه� �شركة مهنية اأو ب�أنه يقوم ب�لتخلي�س 

بنف�شه. واأم� الدع�ء ب�أن املدعي األغى رخ�شته فهو غري �شحيح وال�شحيح اأنه عند 

اإبرام العقد والتجديد الأول ك�نت رخ�شته �ش�رية املفعول حتى انتهت مدة �شري�نه�، 

ف�شاًلً عن اأنه مل يكن لوجوده� عند بداية العقد اأويف اأي فرتة من فرتاته اأي موجب 

�شرعي اأو نظ�مي، وقدانعقد عقد ال�شركة على جميع الأغرا�س التي كونت ال�شركة من 

اأجله� ومن �شمنه� زاوية التخلي�س اجلمركي ومن املعلوم اأن الذي يجب اأن تكون لديه 

رخ�شة جمركية هو من يوجب عليه العقد مم�ر�شة التخلي�س بنف�شه اأو ب�لإ�شراف اأو 

هذه  يف  عليه  املدعى  ب�أن  م�شيفً�  عليه(،  )املدعى  ال�شركة  مدير  وهو  غريه  يكلف 

الدعوى مل ي�ش�أل عن �شري�ن رخ�شته اجلمركية مع علمه امل�شبق ب�نته�ئه� يف وقته� 

ال�شرط  يف  كم�  ال�شركة  اإنه�ء  يطلب  اأن  ب�إمك�نه  ك�ن  مرات  عدة  العقد  جتدد  وقد 
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ال�ش�د�س من العقد قبل هذا الوقت. وال�شركة عندم� اأ�ش�شت لتزاول عدة اأن�شطة ومن 

نقدية  واأ�شول  عينيه  اأ�شول  على  ال�شركة  عقد  وانعقد  اجلمركي  التخلي�س  �شمنه� 

الأ�شول رخ�شة املدعى عليه، لأنه� من م�شتلزم�ت من يدير  واأي�شً� من �شمن هذه 

اإدارة ال�شركة ومم� يوؤكد على ملكيته� �شم�ن ال�شركة عليه� يف البنك �شمن خط�ب�ت 

ال�شم�ن املو�شحة يف القوائم امل�لية لل�شركة لق�شم التخلي�س و�شداد الزك�ة ال�شرعية 

لدى فرع م�شلحة الزك�ة والدخل ب�لري��س وقد مت الن�س على ملكية ال�شركة لهذه 

عن  م�شوؤول  وهو  اجلمركي،  التخلي�س  ق�شم  لل�شركة  امل�لية  القوائم  يف  الرخ�شة 

عليه�  وي�ش�دق  ال�شعودي  ال�شرك�ت  نظ�م  يف   )123( امل�دة  ح�شب  امل�لية  القوائم 

املح��شبون الق�نونيون حتت نبذة ت�ريخية عن ال�شركة يف القوائم امل�لية فقرة )1( 

نبذة خمت�شرة )ذكر حم��شبي ال�شركة ب�أن الرخ�شة اجلمركية رقم )361( مملوكة 

لل�شريكني( ويعترب اإعداده القوائم امل�لية لل�شركة وتوقيعه عليه� وت�شليمه الأرب�ح على 

مدى ال�شنني امل��شية اإقرارًا منه بذلك. اأم� م� ذكره ب�أنه ك�ن يتع�مل مع اجلم�رك 

�شخ�شيً�.. الخ ف�إنه يرد على م� ادع�ه ب�أنه مي�ر�س التخلي�س بنف�شه )املدعى عليه( 

اإن �شدق اأو بوا�شطة موظفي ال�شركة، واأن الرخ�شة اجلمركية من م�شتلزم�ت عمله 

ملم�ر�شة التخلي�س اجلمركي فرع ال�شركة اأو الإ�شراف على الع�ملني لأنه اأجري ي�أخذ 

مق�بل ذلك اأجرًا يتمثل )براتبه ون�شبته( وهو بذلك ينفذ م� مت التف�ق عليه مبوجب 

عقد ال�شركة. اأم� م� ذكره وكيل املدعى عليه ب�أن طلبه �شرف ك�مل الأرب�ح غري ممكن 

لأن الأرب�ح تتمثل يف ثالث فروع اأ�شول ث�بتة وذمم مدينة ونقدية متوفرة، ف�إن املدعى 
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التخلي�س  فرعيه�  الت�ش�منية   )...( �شرك�ت  اأموال  معظم  على  ا�شتوىل  قد  عليه 

م�شمي�ت  عدة  حتت  امل�لية  القوائم  يف  ج�ء  مل�  طبقً�ً  اجلوي  وال�شحن  اجلمركي 

)م�شحوب�ت ال�شرك�ء، توزيع اأرب�ح، واأرب�ح م�شحوبة... الخ( وكذلك اإقراره يف مذكرته 

اأف�شح عنه يف القوائم املذكورة واإقراره  اأقل مم�  ب�أن م�شروف�ت ال�شركة  اجلوابية 

ب�أن حقوق ال�شرك�ء يف ق�شم ال�شحن هي اأكرب مم� اأف�شح عنه يف تلك القوائم. اأم� م� 

املدعى  وكيل  اأقر  فقد  الربح  ن�شبة من   ).....( ب��شتحق�ق  عليه  املدعى  وكيل  ذكره 

عليه يف اإج�بته ب�أنه ي�شتحق ن�شف الأرب�ح املتحققة من ق�شم ال�شحن. اأم� م� ادع�ه 

ال�شحن ف�إن  اأرب�ح  العقد مع املذكور بن�شبة ثلث  ال�شركة قد وقعت  ب�أن  املدعى عليه 

املدعى عليه قد وقع العقد معه منفردًا وقد رف�س العقد الذي بينهم� ح�مل� علم به 

ولكنه جت�هل رف�شه عملي� وقد خ�لف هذا التع�قد بينهم� عقد ال�شركة الر�شمي يف 

�شريك  اإدخ�ل  يخ�س  فيم�  ال�شعودي  ال�شرك�ت  نظ�م  اأي�شً�  وخ�لف  الث�من  ال�شرط 

الع�مة لال�شتثم�رالذي  الهيئة  واأي�شً� خ�لف نظ�م  ال�شرك�ء  بقية  جديد دون موافقة 

ي�شبط وينظم ن�ش�ط غري ال�شعوديني يف هذا املج�ل وب�لت�يل فهو ب�طل، اأم� حقوق 

الع�مة  امل�شروف�ت  يف  واأجور  رواتب  بند  حتت  يت�شلمه�  ف�إنه  املذكور  وم�شتحق�ت 

راتبه  ي�شتلم  عليه  املدعى  مثل  مثله  الآخرين  الع�ملني  مع  ال�شحن  بق�شم  اخل��شة 

ون�شبته ك�أي ع�مل من عم�ل ال�شركة. وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليه ا�شتمهل 

موكله  اأن  فيه�  ذكر  عليه مذكرة  املدعى  وكيل  قدم  الرد، ويف جل�شة 1431/6/3هـ 

يوؤكد اأن م� اأورده املدعي حول احل�ش�ب�ت والأرب�ح والقوائم امل�لية كالم مر�شل وج�ء 
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ب�أرق�م ونت�ئج ل ر�شيد له� من الواقع، م�شيفً� ب�أنه توجد قوائم م�لية لل�شركة معدة 

من قبل مكتب حم��شب ق�نوين معتمد، وب�لن�شبة للتع�قد مع ).....( ف�إن موكله هو 

اأن  كم�  الرواتب  وحتديد  والتوظيف  الغري  مع  التع�قد  �شالحي�ت  وله  ال�شركة  مدير 

ومل   ).....( ح�شة  على  ا�شتملت  والتي  ال�ش�بقة  امليزاني�ت  جميع  على  وقع  املدعي 

به، وبني عدم  البينة لإثب�ت علم املدعي بعقد ).....( ور�ش�ه  يعرت�س عليه� ولديه 

ا�شتحق�ق املدعي لأرب�ح التخلي�س اجلمركي وطلب منه اجلواب على عدد من الأ�شئلة 

اأنه� مل تت�شمن جديدًا ثم عقدت الدائرة جل�شة  اأ�ش�لة عليه� ذكر  وب�طالع املدعي 

تو�شيحية  مذكرة  عليه  املدعى  وكيل  الأوىل  يف  قدم  1431/6/5هـ  و  1431/6/4هـ 

ق�شم  ملوكله يف  �شريك  املدعي  املدعى عليه هل  وكيل   ).....( املربم مع  العقد  حول 

التخلي�س اجلمركي اأم ل؟ ف�أج�ب ب�أنه �شريك له يف ق�شم التخلي�س اجلمركي لكن 

انتهت هذه ال�شراكة بت�ريخ انته�ء ترخي�س املدعي للتخلي�س اجلمركي وب�شوؤال وكيل 

ب�أن  اأف�د  ا�شتحق�قه  وجه  وم�   ).....( املدعو  ي�شتحقه  الذي  املبلغ  عن  عليه  املدعى 

املدعو ).....( ع�مل لدى ال�شركة واأنه ي�أخذ اأجرته بواقع ن�شبة متفق عليه� م�شيفً� 

اإىل   2005 من  لالأعوام   ).....( املدعو  ي�شتحقه  الذي  املبلغ  لتحديد  ي�شتمهل  ب�أنه 

اإذا ك�ن ا�شتلم هذه الأموال اأول. ويف جل�شة 1430/11/3هـ قدم املدعى  2008 وم� 

اأن )...( ا�شتحق عن ع�م 2005م مبلغً� قدره )595.381(  عليه مذكرة ذكر فيه� 

مبلغً�  2007م  ع�م  وعن  ري�ل.   )674.771( وقدره  مبلغً�  2006م  ع�م  وعن  ري�ل. 

وقد  ري�ل.   )530.030( قدره  مبلغً�  2008م  ع�م  وعن  ري�ل.   )723.834( وقدره 
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ا�شتلم م�شتحق�ته ك�ملة، وبعر�س ذلك على املدعي اأف�د ب�أنه ل جديد ي�شتوجب الرد 

واأنه يح�شر طلب�ته ب�لأرب�ح الواردة يف امليزاني�ت من الع�م 2005م وحتى 2008م يف 

واأن  اأع�د املدعي طلبه املذكور  الت�ش�منية، ويف جل�شة 1432/1/21هـ  �شركة )...( 

دعواه يف مواجهة �شركة )...( الت�ش�منية، فذكر وكيل املدعى عليه عدم مم�نعته من 

كون الدعوى يف مواجهة ال�شركة وا�شتعد اإم� بح�شور املدير اأو تقدمي توكيل يخوله حق 

الرتافع عن ال�شركة. ويف جل�شة 1432/1/23هـ قدم وكيل املدعى عليه ال�ش�بق وك�لة 

عن �شركة )...( الت�ش�منية وب�شوؤاله عن املب�لغ املودعة يف ح�ش�ب�ت ال�شركة ذكر ب�أن 

احل��شل بهذا ال�ش�أن اأنه قبل حوايل ثالث �شنوات تقريبً� ك�ن املدعي ل يتج�وب مم� 

ال�شركة  ال�شركة مم� ا�شطر مدير  اإحدى ح�ش�ب�ت  بتجميد  يقوم  البنوك  اأحد  جعل 

ال�شريك  كون  من  يتعلق  م�  اأم�  اخل��شة.  حل�ش�ب�ته  الأموال  نقل  اإىل  عليه�  املدعى 

الأعوام  عن  لنف�شه  اأرب�حه  ب�شرف  ق�م  قد   ).....( عليه�  املدعى  ال�شركة  ومدير 

2005م - 2006م -2007م-2008م. فهو مل يقم ب�شرف اأرب�ح لنف�شه ول للمدعي 

واإمن� ك�ن يقوم ب�شحب عدد من املب�لغ لنف�شه كقيود عليه بنظ�م ال�شحب من ج�ري 

ال�شركة  ال�شريك ومدير  ب�أن  ق�ئاًل  اأ�ش�لة عقب  املدعي  وبعر�س ذلك على  ال�شريك 

املدعى عليه� ).....( قد ق�م بتوزيع اأرب�ح لنف�شه لع�م 2005م وكذلك ع�م 2006م 

وع�م 2007م لق�شمي التخلي�س وال�شحن وب�لن�شبة لع�م 2008م ق�م ب�شحب كل املب�لغ 

م�  ب�أن  عليه�  املدعى  ال�شركة  وكيل  فعقب  املقدمة،  امليزاني�ت  من  ذلك  يت�شح  كم� 

ذكره املدعي اأ�ش�لة غري �شحيح بهذا اخل�شو�س، عنده� قرر كل من املدعي اأ�ش�لة 
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مت  مب�  ويتم�شك�ن  �شبق  مب�  الكتف�ء  يقرران  ب�أنهم�  عليه�  املدعى  ال�شريك  ووكيل 

تقدميه يف هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع اجلل�شة للمداولة.

وبعد �شم�ع الدعوى والإج�بة، وبعد الطالع على اأوراق الق�شية وم�شتنداته�، وحيث 

ح�شر املدعي اأ�ش�لة دعواه يف مواجهة �شركة )...( الت�ش�منية بطلب الأرب�ح الواردة 

اأو�شحت  2008م(.وحيث   - 2007م   - 2006م  )2005م-  لالأعوام  امليزاني�ت  يف 

 - الت�ش�منية   )...( ل�شركة  ال�شرعية  الزك�ة  بعد  ال�شنة  دخل  �ش�يف  امل�لية  القوائم 

التخلي�س اجلمركي على النحو الت�يل:

اأوًل: ع�م 2005م مبلغ وقدره )7.602.963( ري�ل.

ث�نيً�ً: ع�م 2006م مبلغ وقدره )5.145.418( ري�ل.

ث�لثً�: ع�م 2007م مبلغ وقدره )2.786.978( ري�ل.

رابعً�: ع�م 2008م مبلغ وقدره )3.431.871( ري�ل.

وجمموع �ش�يف الدخل لالأعوام املذكورة )18.957.230( ري�ل.كم� اأو�شحت القوائم 

امل�لية �ش�يف دخل ال�شنة بعد الزك�ة ال�شرعية ل�شركة )...( الت�ش�منية - وك�لة )...( 

لل�شحن اجلوي على النحو الت�يل:

اأوًل: ع�م 2005م مبلغ قدره )1.632.768( ري�ل.

ث�نيً�ً: ع�م 2006م مبلغ وقدره )1.833.606( ري�ل.
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ث�لثً�: ع�م 2007م مبلغ وقدره )2.020.137( ري�ل.

رابعً�: ع�م 2008م مبلغ قدره )1.485.949( ري�ل.

�ش�يف  ري�ل.وجمموع   )6.972.460( املذكورة  لالأعوام  الدخل  �ش�يف  وجمموع 

الدخل ل�شركة )...( الت�ش�منية بق�شيمه�: التخلي�س اجلمركي ووك�لة )...( لل�شحن 

مبلغ  امل�لية  للقوائم  وفقً�ً  الأعوام )2005م - 2006م 2007-2008م(.  اجلوي عن 

ال�شريك  ح�شة  وكذلك  املدعي  ح�شة  اإن  وحيث  ري�ل.   )25.929.690( قدره 

اخل�م�س  للبند  وفقً�ً  منهم�  واحد  لكل   )%50( هي  عليه�  املدعى  ال�شركة  يف  الآخر 

ت�أ�شي�س ال�شركة، لذا ف�إن ن�شيب املدعي من �ش�يف دخل ال�شركة لالأعوام  من عقد 

)2005م - 2006م - 2007م - 2008م( مبلغً�وقدره )12.964.845( ري�ل.وحيث 

الواردة يف  املب�لغ  الآخر �شحة  ال�شريك  ووكيل  عليه�  املدعى  ال�شركة  وكيل  ينكر  مل 

القوائم امل�لية وامل�ش�ر اإليه� �شلفً� واأح�ل اإىل هذه القوائم يف مذكرته املقدمة بجل�شة 

1431/6/3هـ وحيث اأقر وكيل ال�شركة املدعى عليه� ووكيل ال�شريك الآخر يف مذكرته 

املقدمة بت�ريخ 1431/3/8هـ ب�أنه مل ي�شرف للمدعي اأي اأرب�ح خالل ال�شنوات الأربع 

امل�لية  القوائم  �شمن  ال�شرك�ء  حقوق  يف  التغريات  ق�ئمة  اأو�شحت  املذكورة.وحيث 

ل�شركة )...( الت�ش�منية - ق�شم التخلي�س اجلمركي- وجود اأرب�ح موزعة عن ع�مي 

عن  اجلوي  لل�شحن   )...( وك�لة  يف  موزعة  اأرب�ح  وجود  واأي�شً�  2006م.   - 2005م 

م�  اإليه�  امل�ش�ر  املوزعة  الأرب�ح  جمموع  بلغ  وقد  2005م-2006م-2007م.  الأعوام 

يزيد على ن�شيب كل �شريك فيه�. وحيث اإن ال�شركة وفقً�ً لعقد الت�أ�شي�س مكونة من 
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ف�إن  املذكورة،  لالأعوام  اأرب�ح  اأية  املدعي  ال�شريك  ا�شتالم  عدم  ثبت  وقد  �شريكني، 

ال�شريك الآخر وهو مدير ال�شركة قد ا�شتلم اأرب�حً� كم� ورد �ش�لفً�.وحيث اأو�شح وكيل 

ال�شركة املدعى عليه� وكيل ال�شريك الآخر ب�أن مدير ال�شركة قد نقل اأموال ال�شركة 

عقد  من  الع��شر  البند  ن�س  املدعي.وحيث  جت�وب  عدم  ب�شبب  اخل��شة  حل�ش�ب�ته 

ت�أ�شي�س ال�شركة على اأنه: )توزع الأرب�ح ال�شنوية ال�ش�فية اأو اخل�ش�ئر على ال�شرك�ء 

اإحدى  ميزانية  يف  خ�ش�ئر  وجود  ح�ل  ويف  امل�ل،  راأ�س  يف  منهم  كل  ح�شة  بن�شبة 

ال�شنوات ل يتم توزيع اأرب�ح ال�شنوات الت�لية اإل بعد ا�شتنزال تلك اخل�ش�ئر.( وبن�ء 

على م� �شبق ف�إن الدائرة تذهب اإىل اإلزام ال�شركة املدعى عليه� ب�أن تدفع للمدعي 

ن�شيبه من الأرب�ح عن الأعوام )2005م - 2006م - 2007م - 2008م( الب�لغ قدره� 

)12.967.845( ري�ل.ول ين�ل مم� انتهت اإليه الدائرة م� ذكره وكيل ال�شركة املدعي 

التخلي�س  اأرب�ح ق�شم  ب�أن �ش�يف  اأ�ش�لة يف مذكرته املقدمة بجل�شة 1430/7/13هـ 

اجلمركي لع�م 2007م مبلغً� قدره )3.398.010( ري�ل. اإذ اأن القوائم امل�لية ل�شركة 

�شفر   26 يف  املوؤرخة  2007م  ع�م  عن  اجلمركي  التخلي�س  ق�شم  الت�ش�منية   )...(

1429هـ والتي اأ�ش�رت اإىلاملبلغ املذكور مل يتم التوقيع على تقرير مراجعي احل�ش�ب�ت 

اأو اخلتم عليه� من قبل املح��شب الق�نوين، يف حني اأظهرت القوائم امل�لية لل�شركة 

مراجعي  تقرير  على  واملوقع  1429هـ  احلجة  ذي   24 يف  املوؤرخة  2007م  ع�م  عن 

احل�ش�ب�ت من قبل املح��شب الق�نوين )...( وختم عليه� بختمه، اأن �ش�يف ال�شنة بعد 

الزك�ة ال�شرعية )2.786.978( ري�ل.كم� ل ين�ل مم� انتهت اإليه الدائرة م� ذكره 
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لنف�شه  اأرب�ح  ب�شرف  يقم  الآخر مل  ال�شريك  اأن  من  الآخر  وال�شريك  ال�شركة  وكيل 

بنظ�م  عليه  كقيود  لنف�شه  املب�لغ  من  عدد  ب�شحب  يقوم  واإمن�  املذكورة  الأعوام  عن 

ال�شريك  اأن  من  �شلفً�  ذكره  م�  مع  يتع�ر�س  ذلك  ف�إن  ال�شريك،  ج�ري  من  ال�شحب 

الآخر ق�م ب�إع�دة اأرب�ح ا�شتلمه� من ال�شركة، كم� يتع�ر�س مع م� اأ�شري اإليه �شلفً� من 

اأن ق�ئمة التغريات يف حقوق ال�شرك�ء �شمن القوائم امل�لية لعدد من الأعوام اأو�شحت 

وجود اأرب�ح موزعة، واأم� دعوى اإع�دة ال�شريك الآخر الأرب�ح التي ا�شتلمه� فقد ذكر 

املدعي ب�أن ال�شريك الآخر ق�م ب�شحب كل املب�لغ، وم� ذكره وكيل ال�شركة وال�شريك 

الآخر دعوى جمردة عن الدليل، خ�شو�شً� واأن اأموال ال�شركة قد نقلت اإىل ح�ش�ب�ته 

اخل��شة.ول ين�ل مم� انتهت اإليه الدائرة اأي�شً� م� ذكره وكيل ال�شركة املدعى عليه� 

وكيل ال�شريك الآخر ب�أن املدعي ل ي�شتحق �شيئً� من اأرب�ح ق�شم التخلي�س اجلمركي، 

ب�شبب اأن التع�مالت التي متت ب�ش�أن التخلي�س اجلمركي ك�نت مبنية على ترخي�س 

كم�  ترخي�شه،  اإلغ�ء  بعد  فيه  معه  �شريكً�  املدعي  ولي�س  ال�شخ�شي  الآخر  ال�شريك 

الآخر  ال�شريك  مع  يتع�ملون  واإمن�  ب�ل�شركة،  ول  ب�ملدعي  يعرتفون  ل  اجلم�رك  اأن 

�شخ�شيً� ولو ح�شل خط�أ اأو تق�شري ف�شوف يتع�ملون معه �شخ�شيً� ولي�س مع املدعي.

فقد اأو�شح املدعي يف معر�س رده ب�أنه ل �شحة مل� ذكر من اإلغ�ء ترخي�شه، وال�شحيح 

اإبرام العقد والتجديد الأول ك�نت رخ�شته �ش�رية املفعول حتى انتهت مدة  اأنه عند 

�شري�نه�، ومل يكن لوجوده� عند بداية العقد اأو اأي فرتة من فرتاته اأي موجب �شرعي 

اأو نظ�مي، وقد انعقد عقد ال�شركة على جميع الأغرا�س التي كونت ال�شركة من اأجله� 
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ومن �شمنه� مزاولة التخلي�س اجلمركي، والذي يجب اأن تكون لديه رخ�شة جمركية 

هو من يوجب عليه العقد مم�ر�شة التخلي�س بنف�شه اأو ب�لإ�شراف اأو يكلف غريه وهو 

ال�شريك الآخر مدير ال�شركة ومل يتم �شوؤاله عن �شري�ن الرخ�شة رغم علم ال�شريك 

املدير ب�نته�ئه� يف وقته�، ومت جتديد العقد عدة مرات.وت�شيف الدائرة ب�أن ال�شركة 

اأعم�ل وم� ينتج  ال�شرك�ء فيه�، وم� تقوم به من  ذات �شخ�شية معنوية م�شتقلة عن 

ال�شرك�ء  على  الأرب�ح  بتوزيع  تقوم  بدوره�  والتي  ال�شركة،  ل�ش�لح  اأرب�ح  من  عنه� 

فيه�، والتع�مل مع ال�شريك الآخر ب�عتب�ره مديرًا لل�شركة وممثاًل له�، ومن الث�بت 

اأن ال�شركة مكونة من املدعي وال�شريك الآخر، ومن ثم فال وجه للقول بعدم ا�شتحق�ق 

املدعي لالأرب�ح الن�جتة عن ق�شم التخلي�س اجلمركي وانفراد ال�شريك الآخر به�.كم� 

ل ين�ل اأخريًا مم� انتهت اإليه الدائرة م� ذكره وكيل ال�شركة وكيل ال�شريك الآخر فيه� 

يف مذكرته املوؤرخة يف 1431/3/8هـ ب�أن املدعي ي�شتحق ثلث اأرب�ح ال�شحن بن�ء على 

اأنه مت التع�قد بني ال�شركة واملدعو )...( على العمل بن�شبة من اأرب�ح ال�شحن مبقدار 

ا�شتحق�ق  من  املذكرة  ذات  ويف  الوكيل  ذات  ذكره  م�  مع  يتن�ق�س  اأنه  ذلك  الثلث، 

املدعي ن�شف الأرب�ح املحققة من ق�شم ال�شحن.ف�شاًلً عن اأن عقد ت�أ�شي�س ال�شركة 

قد ن�س يف البند اخل�م�س منه على امتالك املدعي ن�شبة )50%( من راأ�س امل�ل.وقد 

رواتب  بند  ا�شتالمه� حتت  يتم  املدعو/ ).....(  وم�شتحق�ت  اأن حقوق  املدعي  ذكر 

وقد  الآخرين،  الع�ملني  مع  ال�شحن  بق�شم  اخل��شة  الع�مة،  امل�شروف�ت  يف  واأجور 

اأوردت القوائم امل�لية اخل��شة بوك�لة )...( لل�شحن اجلوي عن الأعوام )2005م - 
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2006م - 2007م - 2008م( ا�شم املدعو/ ).....( �شمن الذمم الدائنة.

لذلك حكمت الدائرة: 

باأن تدفع للمدعي / ).....( مبلغاً  الت�ضامنية  املدعى عليها/ �ضركة )...(  باإلزام 

وثمامنائة  األفاً  و�ضتون  واأربعة  وت�ضعمائة  مليوناً  ع�ضر  اثنا   )12.964.845( قدره 

وخم�ضة واأربعون ريااًل ملا هو مبني باالأ�ضباب.

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

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية االبتدائية 2/334/ق لعام 1426 هـ
رقم احلكم االبتدائي 512/د/جت/9 لعام 1429هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2/334/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 83/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/3/13هـ

1( �ضركة تو�ضية ب�ضيطة-االعتبار ال�ضخ�ضي لل�ضركة- ت�ضفية- اأ�ضباب الت�ضفية- 

وفاة ال�ضريك املت�ضامن - خالف ال�ضركاء .

مط�لبة املدعني ورثة ال�شريك املت�ش�من احلكم بت�شفية ال�شركة ل�شطراب اإدارته� 

على  ال�شرك�ت  نظ�م  ن�س  املت�ش�من-  ال�شريك  مديره�  وف�ة  بعد  والإدارية  امل�لية 

ت�شفية �شركة التو�شية الب�شيطة بوف�ة اأحد ال�شرك�ء املت�ش�منني لقي�م ال�شركة على 

العتب�ر ال�شخ�شي - ثبوت عدم اتف�ق ال�شرك�ء مع ورثة ال�شريك املتوفى- عدم جواز 

ا�شتمرار  ا�شتح�لة  ثبوت   - ال�شركة  يف  ال�شتمرار  على  املتوفى  ال�شريك  ورثة  اإجب�ر 

 : ذلك  اأثر   - يزال  -ال�شرر  اأ�شرار  من  عليه�  يرتتب  قد  مل�  الطرفني  بني  ال�شراكة 

احلكم بت�شفية ال�شركة.

2(�ضلطات امل�ضفي-�ضلطة الدائرة التقديرية - بيع ال�ضركة جملة واحدة.

�شلط�ت امل�شفي وال�شلطة التقديرية للدائرة يف منحه ال�شالحي�ت الالزمة لإجن�ز 

حكومية  جه�ت  مع  عقود  لديه�  ال�شركة  ب�أن  الق�ش�ئي  احل�ر�س  اإف�دة   - الت�شفية 

الن�س يف   - العقود  تلك  ت�شكل خطرًا على  والت�شفية  الدرا�شة،  اأخرى حتت  وعقود 

نظ�م ال�شرك�ت على منح امل�شفني اأو�شع ال�شلط�ت يف حتويل موجودات ال�شركة اإىل 
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نقود مع عدم بيع اأموال ال�شركة جملة واحدة اإل اإذا �شرحت لهم بذلك اجلهة التي 

جملًة  ال�شركة  موجودات  بيع  امل�شفي  ملنح  مربرات  وجود  الدائرة  تقدير   - عينتهم 

ب�لإجراءات  متقيدًا  التزام�ت  من  عليه�  يرتتب  مل�  تف�ديً�  عليه�  وم�  له�  مب�  واحدة 

النظ�مية - موؤدى ذلك - احلكم بت�شفية �شركة ... وتعيني م�شٍف  له�.

امل�دت�ن )15، 220( من نظ�م ال�شرك�ت ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم )م/6( وت�ريخ 

1385/3/22هـ والب�ب احل�دي ع�شر منه املتعلقة بت�شفية ال�شرك�ت.

تتلخ�س الوق�ئع وب�لقدر الالزم لإ�شدار هذا احلكم ح�شبم� يتبني من اأوراقه املرفقة 

تو�شية  اأن املح�مي )...( قد تقدم بدعوى عن كل من ).....( و�شرك�ه )�شركة  يف 

ب�شيطة( �شد ورثة ).....( وهم زوجت�ه/ ).....( و).....(/ واأولده ).....( مبوجب 

ح�شر الورثة رقم )93( ت�ريخ 1425/7/13هـ �شحيفة )93( ت�شمنت اأن ال�شريك 

)...( قد تويف وانتقلت اإىل ورثته املدعى عليهم ال�ش�لف ذكرهم، واأن ال�شركة بوف�ة 

مديره� ال�شريك ).....( ع�نت من ا�شطراب�ت م�لية واإدارية ب�شبب خالف�ت الورثة 

عدم  يف  وت�شبب  عليه�  وم�  وم�له�  اإدارته�  وعلى  ال�شركة  على  اأثر  مم�  بينهم  فيم� 

ا�شتمرار ال�شركة الأمر الذي اأثر على مراكز ال�شرك�ء امل�لية ورتب اأ�شرارًا كبرية على 
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ال�شركة اأدت حتمً� اإىل توقف ن�ش�طه� ب�شبب تخبط الع�ملني يف اإدارته� امل�لية والإدارية 

واإجراءاته� النظ�مية والتع�قدية الأمر الذي قد يرتب ديون وغرام�ت وحقوق عم�لية 

 )15( امل�دة  ب�أن  واأ�ش�ف  املتوفى،  ال�شريك  ورثة  وبني  ال�شرك�ء  بني  للخالف  نتيجة 

من عقد ت�أ�شي�س ال�شركة تن�س �شراحة على اأنه يف ح�لة انته�ء اآجل ال�شركة اأو حله� 

لنظ�م  وفقً�  الت�شفية  دور  يف  ال�شركة  تدخل  نظ�مي،  �شبب  لأي  اأو  ال�شرك�ء  ب�تف�ق 

ال�شرك�ت كم� اأن امل�دة )15( من نظ�م ال�شرك�ت ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم م/6 

وت�ريخ 1385/3/22هـ ن�س على اأنه مع مراع�ة اأ�شب�ب النق�ش�ء اخل��شة بكل نوع من 

اأنواع ال�شرك�ت،تنق�شي كل �شركة ب�أحد الأ�شب�ب الآتية: ومنه� حتقيق الغر�س الذي 

اأ�ش�شت من اأجله اأو ا�شتح�لة الغر�س املذكور، وذكر اأن خالف�ت ال�شرك�ء مع الورثة 

اإىل  الورثة  بع�س  وتعنت  فيه�  ال�شراكة  اآخرين  اأ�شخ��س  وادع�ء  ال�شركة  اإدارة  على 

ا�شتح�لة ا�شتمراره� يف ظل الو�شع احل�يل. وانتهى اإىل طلب احلكم بت�شفية ال�شركة. 

وبعد اأن مت قيد هذه الدعوى ب�شجالت الديوان ق�شية برقم 2/334/ق لع�م 1426هـ 

واإح�لته� اإىل الدائرة، ب��شرت نظره� على النحو املثبت بدف�تر ال�شبط، حيث ح�شر 

املدعي وك�لة )...( عن ال�شريكني ).....( و ).....()املدعني( وح�شر ).....( وكيال 

عن ورثة ال�شريك املتوفى ).....( وهم كل من ).....( و ).....( )املدعى عليهم(

كم� ح�شر )...( وكياًل عن ).....( وعن ).....()املدعى عليهم(حيث كرر املدعي 

وك�لة م�شمون لئحة دعواه ال�ش�لف ذكره�، واأ�ش�ف ب�أن الورثة ل يرغبون ال�شتمرار 

يف ال�شركة ويطلبون ت�شفيته� وفق نظ�م ال�شرك�ت وتعيني م�شف له� ح�شب النظ�م.
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الت�شفية عند  لديهم من  م�نع  ل  ب�أنه  اأج�بوا  عليهم اجلواب  املدعى  وكالء  وب�شوؤال 

اجتم�ع ال�شركة وتقرير الت�شفية وت�شييل موجودات ال�شركة ويطلبون النظر يف طلبهم 

امل�شتعجل و�شع ح�ر�س ق�ش�ئي على ال�شركة لأنه بعد وف�ة ال�شريك )...( متر ال�شركة 

فورًا وطلب  والإ�شراف على موجوداته�  اإدارته�  يتوىل  اإىل من  بح�لة خطرة وحتت�ج 

اأو  احل��شرون تعيني ح�ر�س ق�ش�ئي، حلني اجتم�ع ال�شرك�ء وتقرير ال�شتمرار فيه� 

ت�شفيته�، وبعر�س م� ذكره وكالء املدعى عليهم على املدعي وك�لة ذكر ب�أنه ل م�نع 

لديه من تعيني ح�ر�س ق�ش�ئي فورًا لو�شع يده على ال�شركة وت�شيري عقوده� والإ�شراف 

على اأعم�له�، لأنه بوف�ة ال�شريك ).....( تعطلت الأعم�ل الإدارية وامل�لية يف ال�شركة، 

ثم طلب احل��شرون من الدائرة اختي�ر ح�ر�س ق�ش�ئي يكون كفوؤًا واأمينً� يتوىل اأعم�ل 

احلرا�شة الق�ش�ئية، لعدم اتف�قهم على �شخ�س معني ف�أ�شدرت الدائرة يف يوم الأحد 

اأوًل:  واملت�شمن:  1426هـ  لع�م   9 جت/  د/   /218 رقم  قراره�  1426/9/6هـ  املوافق 

تو�شية  �شركة  و�شرك�ه،   ).....( �شركة  على  ق�ش�ئي�  ح�ر�شً�   )...( املح�مي  تعيني 

: للح�ر�س الق�ش�ئي املذكور ق�ش�ء  ب�شيطة اعتب�رًا من ت�ريخ تبلغه بهذا القرار. ث�نيً�ً

ك�فة ال�شالحي�ت املن�شو�س عليه� نظ�مً�ً ويكون بهذا القرار هو املت�شرف الوحيد يف 

واإدارته� وم�شروف�ته� و�شجالته�  ال�شركة ومت�بعة عقوده�  ال�شركة وله حق ا�شتالم 

يف  ب�لت�شرف  احلق  وله  والآلية  منه�  املدونة  وال�شنوية  وال�شهرية  اليومية  ودف�تره� 

اأمواله� وح�ش�ب�ته� ب�لإيداع وال�شرف لغر�س اإدارته� وبهذا يكون هو �ش�حب ال�شفة 

يف متثيله� لدى الغري �شواء ك�نت جه�ت ر�شمية اأو فردية اأو م�شرفية اأو غري ذلك وله 
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حق التوكيل يف ذلك بعد ال�شتئذان من الدائرة. وعليه املح�فظة على كي�ن ال�شركة 

التق�رير  وتقدمي  م�ش�حله�  يحفظ  مب�  اأموره�  وت�شيري  الغري  لدى  حقوقه�  وعلى 

الالزمة للدائرة عن احلرا�شة اأوًل ب�أول، وعلى اأن ت�شتمر مهمته اإىل حني انته�ء النزاع 

اأو �شدور توجيه من الدائرة بهذا ال�ش�أن. ث�لثً�: حتدد  اأو ق�ش�ًء  بني ال�شرك�ء ر�ش�ًء 

اأتع�ب احل�ر�س الق�ش�ئي من الدائرة مق�بل م� يبذله من جهد وم� يقدمه من اأعم�ل 

ح�شر  1427/2/18هـ  املوافق  ال�شبت  يوم  جل�شة  ويف  احلرا�شة.  اأعم�ل  انته�ء  عند 

املدعي وك�لة )...( كم� ح�شر )...( كم� ح�شر )...( وكياًل عن املدعى عليه )...( 

ا�شتو�شحت  اجلل�شة  ويف   )...( و   )...( عليهم  املدعى  وكياًل عن   )...( كم� ح�شر 

وتقدم  �شبق  قد  ب�أنه  ف�أج�ب  احلرا�شة،  اأعم�ل  عن  الق�ش�ئي  احل�ر�س  من  الدائرة 

للديوان بت�ريخ 1427/1/19هـ بخط�ب اأرفق به تقرير عن اأعم�ل احلرا�شة الق�ش�ئية 

بن�شخة  ال�شرك�ء  تزويد  مت  وقد  ب�ل�شركة  والت�شغيلية  والإدارية  امل�لية  الأو�ش�ع  وعن 

منه، واأ�ش�ف ب�أنه قد اجتمع ب�ل�شرك�ء وورثة ال�شريك املت�ش�من ملح�ولة التوفيق بني 

وجه�ت النظر ل�شتمرار ال�شراكة بني ال�شرك�ء وعند اتف�قهم �شوف يتم تعديل عقد 

حتى  ج�ريً�  العمل  وم�زال  احلرا�شة  واإنه�ء  مدير  اختي�ر  ثم  ومن  وت�شجيله  ال�شركة 

ت�ريخه وطلب من الدائرة حث ال�شرك�ء ب�لتع�ون معه فعقب )...( و)...( ب�أنه لم�نع 

من ا�شتمرار ال�شركة وتعديل العقد مع مالحظة الأخذ ب�لعتب�ر العقد املوؤرخ بت�ريخ 

حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  اإىل  الق�نوين  ال�شركة  كي�ن  بتغيري  2004/5/11م 

�شيعر�س  ب�أنه  الق�ش�ئي  احل�ر�س  فعقب  1424/9/13هـ  بت�ريخ  املوؤرخ  والتف�ق 
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للدائرة  وتقدميه  تدوينه  �شيتم  التف�ق  وعند    )...( ورثة  على  املذكورين  التف�قني 

واعتم�ده ومن ثم اإح�لته لكت�بة العدل ووزارة التج�رة. ويف جل�شة يوم الأربع�ء املوافق 

1427/3/14هـ ذكر احل�ر�س الق�ش�ئي ب�أنه ل زال يح�ول يف ال�شرك�ء وخ��شة ورثة 

النزاع  وح�شم  ال�شركة  وتعديل عقد  ال�شراكة  ب�ل�شتمرار يف   )...( املتوفى  ال�شريك 

واإرج�ء  العقد  تعديل  يتم  بحيث  لالأطراف،  من��شبة  �شيغة  اإيج�د  اأو  ب�لعق�ر  املتعلق 

اجلهة  من  ال�شركة  اأو  الورثة  ل�ش�لح  فيه  يف�شل  اأن  اإىل  عليه  املتن�زع  العق�ر  ملكية 

اأو  ال�شركة  ا�شتمرار  من  احلرا�شة  موقف  �شيتحدد  ذلك  وعند  املخت�شة،  الق�ش�ئية 

من  الدائرة  ا�شتو�شحت  1427/5/24هـ  املوافق  الثالث�ء  يوم  جل�شة  ويف  الت�شفية. 

اأنه ب��شر اأعم�ل احلرا�شة  احل�ر�س الق�ش�ئي عن اأعم�ل احلرا�شة الق�ش�ئية، فذكر 

منذ تعيينه وحتى ت�ريخه وقد اأعد مراكز م�لية وزود ال�شرك�ء ب�ملركز امل�يل الأول، 

ب�ل�شركة  الأعم�ل اجل�رية  للدائرة مذكرة مكونة من ثالث ورق�ت و�شح فيه�  وقدم 

والو�شع امل�يل والت�شغيلي قبل وبعد احلرا�شة يف م�شنعي الري��س وجدة والو�شع امل�يل 

والط�قة  ال�شتيع�بية  القدرة  واقع  من  احل�لية  العقود  مبوجب  املتوقع  امل�شتقبلي 

الإنت�جية، مم� يعني اإمك�نية حتقيق اأرب�ح ب�ل�شركة قد تكون يف حدود )ت�شعة ماليني( 

املعطي�ت  و�شع  يف  ال�شتمرار  على  ق�درة  اأنه�  على  يدل  ال�شركة  م�شتقبل  واأن  ري�ل 

ال�شرك�ت  م�ش�ف  يف  ينقله�  قد  ب�ل�شركة  ال�شرك�ء  ا�شتمرار  واأن  والتع�قدية  امل�لية 

عليه  وب�طالعهم  التقرير  من  ب�شورة  احل��شرين  زود  وقد  جم�له�،  يف  ال�شن�عية 

طلبوا مهلة، واأ�ش�ف احل�ر�س الق�ش�ئي يف مذكرة اإ�ش�فية ب�أن ال�شركة �شركة تو�شية 
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ب�شيطة واأنه ميكن تعديل عقده� بعد وف�ة ال�شريك )...( واأن ت�شفية ال�شركة ي�شر 

اإىل تقريب  واأنه من خالل اجتم�عه ب�ل�شرك�ء قد تو�شل معهم  اأ�شرارًا ج�شيمة  به� 

اأر�س  الأر�شني  ينح�شر حول  اأن اخلالف  اإل  ال�شركة  ا�شتمرار  النظر حول  وجه�ت 

يدعي  والتي   )...( ال�شريك  ب��شم  امل�شجلة  الري��س  م�شنع  واأر�س  جدة  م�شنع 

ال�شرك�ء ب�أنه� من موجودات ال�شركة ومن اأعي�نه� واأنه يتعني على ورثة ال�شريك )...( 

هي  مهمته  ب�أن  واأ�ش�ف  الأر�شني،  ه�تني  على  امليزاني�ت  ل�شتم�ل  لل�شركة  اإفراغه� 

اإدارة ال�شركة يف هذا الوقت احلرج، لأن )...( هو مديره� �ش�بقً� وقد تويف ف�إذا ك�ن 

ال�شريك )...( وال�شريك�ن )...( يتم�شك�ن ب�أن الأر�شني ملك لل�شركة واإنهم� بحكم 

الري��س،  اأر�س م�شنع جدة وم�شنع  ثلثي  اأكرث من  ب�ل�شركة  �شراكتهم وح�ش�شهم 

يف  الولية  �ش�حبة  ب�شفته�  الع�مة  املحكمة  اأم�م  الورثة  على  دعوى  اإق�مة  فعليهم 

الورثة  مع  �شراكتهم  اإثب�ت  اأو  لل�شركة  املوقعني  ب�إفراغ  الورثة  واإلزام  العق�ر،  ق�ش�ي� 

بتمثيل  الدعوى  يف  والتداخل  الق�شية  ن�ظر  اأم�م  للح�شور  ا�شتعداد  على  وهو  فيه�، 

ال�شركة وتقدمي امليزاني�ت وم� يطلبه ال�شرك�ء وم� ي�شتو�شح عنه ن�ظر الق�شية من 

م�شتندات ال�شركة فعقب وكيل ال�شريك )...( و)...( و)...( ب�أنه �شيقيم دعوى يف 

ب�لتداخل  التزم  الق�ش�ئي  اأن احل�ر�س  الأر�شني ط�مل�  ب�إفراغ  الورثة  لإلزام  املحكمة 

معه واإعط�ئه امل�شتندات التي ي�شتند اإليه� يف الدعوى فعقب )...( ب�أن الأر�س ملك 

وب�شوؤال  املحكمة  من  ق�ش�ئي  بحكم  اإل  يفرغه�  لن  وموكله  لل�شركة  ولي�شت  الورثة 

احل��شرين عن الورثة، ذكروا ب�أن الأر�شني ب��شم ممثل ال�شركة واإذا �شدر حكم من 
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املحكمة بثبوت ملكيته� لل�شركة واإلزامهم ب�لإفراغ فال م�نع لديهم، اأم� الآن فهي ملك 

ف�أفهمت  ال�شركة،  ب��شم  ولي�شت  ب�ل�شكوك  ب��شمه  م�شجلة  وهي  موكليهم  مورث 

الع�مة،  ب�أن مو�شوع النزاع يف املوقعني من اخت�ش��س املحكمة  الدائرة احل��شرين 

واأن عليهم التقدم للمحكمة حل�شم هذه اجلزئيةفعقب احل�ر�س الق�ش�ئي ب�أن اخلالف 

على الأر�شني هو الذي عطل اتف�ق تعديل عقد ال�شركة وعندم� حت�شم فيتوقع اأن يوقع 

ا�شتمرار  اأمر  الدائرة عر�س  ال�شركة، وطلب من  ت�شتمر  واأن  التعديل  ال�شرك�ء على 

احلرا�شة على ال�شرك�ء وحتديد اأتع�به، لأن النظر يف الق�شية العق�رية قد ي�شتمر مدة 

من الزمن قد ت�شل اإىل �شنتني، وعليهم حتديد موقفهم من احلرا�شة وا�شتمراره� 

وحتديد الأتع�ب واإل ف�أنه �شيعتذر، وبعر�س ذلك على وكيل املدعني وعلى وكالء ورثة 

ال�شريك املت�ش�من )...( طلبوااإمه�لهم اإىل اجلل�شة الق�دمة لالجتم�ع مع احل�ر�س 

والتف�ق معه على اأتع�به وعلى ا�شتمرار احلرا�شة اأو الدخول يف مرحلة الت�شفية. ويف 

جل�شة يوم الأحد املوافق 1427/6/6هـ ذكر احل�ر�س الق�ش�ئي ب�أنه قد اجتمع مع ورثة 

ال�شريك املتويف وبوكيل ال�شريكني )...( و)...( اإل اأنهم مل يتو�شلوا اإىل اتف�ق على 

وكيل  لإ�شرار  وذلك  القت�ش�دي،  كي�نه�  ا�شتمرار  يف  وامل�شي  ال�شراكة  عقد  تعديل 

ال�شريكني املذكورين على ت�شفية ال�شركة، ثم ا�شتو�شحت الدائرة من وكيل ال�شريكني 

لل�شريكني  الق�نونية  ب�لإدارة  ات�شل  ب�أنه  فقرر  الت�شفية،  طلب  على  اإ�شراره  عن 

واأفهموه ب�أن عليه طلب الت�شفية لوف�ة ال�شريك املت�ش�من ولتعنت ورثة )...( يف اإفراغ 

الأر�شني ولنته�ء مدة ال�شركة، ثم طلبت منه الدائرة اإح�ش�ر موكليه كاًل من )...( 
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ت�شفية  يف  رغبتهم  لتقرير  الق�ش�ئي  ب�حل�ر�س  الجتم�ع  اأو  الدائرة،  اأم�م  و)...( 

جمع  وعلى  ال�شركة  ا�شتمرار  على  حري�س  واأنه  ا�شتعداد  على  ب�أنه  فقرر  ال�شركة، 

ال�شرك�ء ل�شتمرار هذا الكي�ن القت�ش�دي وطلب مهلة �شهر لذلك، ثم ا�شتو�شحت 

 )...( فطلب  ب�ش�أنه�  مت  وم�ذا  الق�ش�ئي  احل�ر�س  اأتع�ب  عن  ال�شرك�ء  من  الدائرة 

ال�شرك�ء  بعد الجتم�ع مع  الأتع�ب  الق�دمة حل�شم م�ش�ألة  اإىل اجلل�شة  و)...( مهلة 

وكذلك  الأتع�ب  م�ش�ألة  �شتح�شم  وعند ذلك  الق�ش�ئي،  ب�حل�ر�س  لل�شركة  املوؤ�ش�شني 

يده  يف  ال�شركة  ب�أن  الق�ش�ئي  احل�ر�س  فعقب  ت�شفيته�  اأو  ال�شركة  ا�شتمرار  م�ش�ألة 

اأم�نة، وقد عر�س عليه عقود للم�ش�ركة يف تنفيذ م�شروع ال�شكة احلديدية تنفيذه� 

ب�ململكة وهذه العقود �شخمة جدًا وتكلفته� ب�شيطة واأرب�حه� ع�لية ويرى من الأم�نة 

وامل�شلحة ا�شتمرار ال�شركة واحل�شول على هذه العقود لتحقيق اأرب�ح اإ�ش�فية لل�شركة 

ويتوقع اأن ال�شرك�ء لو ك�نوا على علم بحقيقة اأعم�ل ال�شركة مل� ترددوا يف التوقيع على 

القت�ش�دي،  كي�نه�  ت�شيري  يف  وال�شتمرار  ال�شركة  عقد  تعديل  وكذلك  العقود  هذه 

واأ�ش�ف ب�أنه يتوىل اإدارة ال�شركة منذ ثم�نية اأ�شهر واملوؤ�شرات امل�لية تدل على اأنه� 

�شتحقق اأرب�ح نه�ية هذا الع�م تزيد عن )ع�شرة ماليني( ري�ل تقريبً�،اإن مل يجد يف 

الأرب�ح  من  ب�مل�ئة  ع�شرة  خم�س  ت�أخذ  �ش�بقً�  ال�شركة  اإدارة  ك�نت  وقد  ط�رئ  الأمر 

اإدارة  الأرب�ح مق�بل جهده يف  ب�مل�ئة من  اأن يعطي ع�شرة  الإدارة وهو يطلب  مق�بل 

ال�شركة يف هذه الفرتة الع�شيبة بعد وف�ة ال�شريك واملدير )...( واأمر ذلك مرتوك 

ب�أنه يطلب مهلة  ابني )...()املدعني(  ال�شريكني )...()...(  وكيل  للدائرة، فعقب 
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لالت�ش�ل ب�لأ�شالء وال�شرك�ء ب�ل�شركة وعقد اجتم�ع مع احل�ر�س واإل اأح�شرهم يف 

اجلل�شة الق�دمة، وعند ذلك �شيح�شم م�ش�ألة الت�شفية واأتع�ب احل�ر�س، ثم ا�شتو�شحت 

فقرروا  قدروه�  التي  الق�ش�ئي  احل�ر�س  اأتع�ب  عن   )...( ورثة  وكالء  من  الدائرة 

املوافقة على تقديره مق�بل جهده وعمله يف اإدارة ال�شركة وحم�فظته عليه�، ول م�نع 

لديهم من �شرف اأتع�به لأنه اإىل الآن مل ي�شرف له اأي مبلغ لق�ء اأعم�ل احلرا�شة، ويف 

األف( ري�ل  ب�أن ي�شرف )ثالثم�ئة  الق�ش�ئي  الدائرة الأذن للح�ر�س  اجلل�شة قررت 

 )...( من  كل  وكيل  الدائرة  اأفهمت  ثم  احلرا�شة،  اأعم�ل  عن  اأتع�به  ح�ش�ب  على 

واإدخ�ل   )...( بخروج  املتعلق  العقد  تعديل  اأ�شل  اإح�ش�ر  عليه  ب�أن   )...( وال�شريك 

)...( واإح�ش�ر وك�لته عن )...( وتزويد الدائرة بكل �شور العقود التي لديهم، ووعد 

بتقدميه� يف اجلل�شة الق�دمة، كم� اأفهمته الدائرة ب�إح�ش�ر موكليه اإذا مل يتم الجتم�ع 

ب�حل�ر�س الق�ش�ئي فطلب اإمه�له. ويف جل�شة يوم الثنني املوافق 1427/8/18هـ ذكر 

احل�ر�س الق�ش�ئي ب�أنه )...( )...( وكيل ال�شرك�ء كل من )...(ابني)...( ب�أنه قد مت 

الجتم�ع ب�ل�شرك�ء املذكورين ممثلني يف كل من )...و...( وقد مت بحث و�شع تعديل 

عقد ال�شركة وا�شتمراره� واملح�فظة على كي�نه� الق�نوين والقت�ش�دي، اإل اأن هن�ك 

لورثة  وق�نوين  �شرعي  ممثل  تعيني  وهي  املو�شوع  اإنه�ء  واجهت  التي  العقب�ت  بع�س 

)...( وحتديد موقف الورثة من م�ش�ألة الأرا�شي حمل املن�زعة املنظورة يف املحكمة، 

واأ�ش�ف احل�ر�س الق�ش�ئي ب�أنه يطلب مهلة للجل�شة الق�دمة جلميع الورثة وحم�ولة 

الو�شول اإىل اتف�ق بقي�م �شركة بينهم ومن ثم الدخول به� يف ال�شركة الأم ذلك هو 
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الق�ش�ئي،  ب�حل�ر�س  ب�لجتم�ع  الورثة  وكالء  فوعد  و)...(   )...( ال�شرك�ء  �شرط 

لي�س  ب�أنه   )...( واأ�ش�ف  امل�ش�ألة  هذه  حت�شم  نتيجة  اإىل  الو�شول  اأو  التف�ق  واإنه�ء 

وكياًل عن )...( . ويف جل�شة يوم الثنني املوافق 1427/10/15هـ ذكر احل��شرون اأنه 

ممثاًل  ليكون  الورثة  اأحد  واختي�ر   )...( ورثة  بني  فيم�  �شركة  اإعداد  يف  العمل  بداأ 

ق�نونيً� يتوىل اإدارة ال�شركة واإعداد العقد والدخول يف تعديل عقد ال�شركة الأ�ش��س، 

وقد ذكر احل��شرون اأن هن�ك بوادر اتف�ق واأن الأمور متجهة للمح�فظة على ال�شركة 

وعدم ت�شفيته� واأم� م�ش�ألة الأرا�شي فقد ذكر احل��شرون اأنه� منظورة لدى املحكمة 

الع�مة، وحدد له� جل�شة يف 1428/1/3هـ اأم�م الق��شي ال�شيخ )...( وم� يحكم به 

وب�لنداء  ال�شبت 1427/12/23هـ  يوم  ال�شرك�ء. ويف جل�شة  مقبول من  الق�ش�ء  من 

على الأطراف ح�شر احل�ر�س الق�ش�ئي )...( كم� ح�شر وكيل املدعي )...(ويف هذه 

اجلل�شة ذكر احل�ر�س الق�ش�ئي ب�أنه اعد عقدًا لورثة ال�شريك )...( وقد �شلمه للورثة 

اجلن�شية  يحملون  ل  الورثة  بع�س  اأن  هي  واجهه�  التي  الإ�شك�لية  وك�نت  لدرا�شته، 

ال�شعودية مم� ا�شطره اإىل اإعداد عقدين عقد حم��شة وعقد �شراكة مع الظ�هرين يف 

والتوقيع،  املوافقة  واأخذ  العقد  ل�شي�غة  الوقت  لبع�س  الأمر  ويحت�ج  الأم،  ال�شركة 

حر�شً� على عدم ت�شفية ال�شركة واإع�دة الهيكلة وحر�شً� على حفظ كي�ن ال�شركة مب� 

يحفظ لهذا الكي�ن القت�ش�دي ا�شتمراريته وا�شتمرارية العقود. ويف جل�شة يوم ال�شبت 

املوافق 1428/2/27هـ وب�لنداء على الأطراف ح�شر احل�ر�س الق�ش�ئي )...( كم� 

ح�شر وكيل املدعي )...( كم� ح�شر )...و...و...( وكالء عن بع�س ورثة )...( وتبني 
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ين�ق�شون  ب�أنهم لزالوا  الورثة، ويف هذه اجلل�شة ذكر احل��شرون  ب�قي  عدم ح�شور 

ال�شبت  يوم  جل�شة  ويف  اإ�ش�فية.  مهلة  وطلبوا  ينتهوا  ومل  املقرتح  ال�شركة  عقد  بنود 

املوافق 1428/5/2هـ ح�شر احل�ر�س الق�ش�ئي )...( كم� ح�شر )...( وكيل )...( 

و)...( و)...( )املدعني( كم� ح�شر اأبن�ء ال�شريك املتوفى )...( كل من )...( ووكيل 

)...( و)...( ووكيل )...( و)...( بنت )...( ويف هذه اجلل�شة قدم احل�ر�س الق�ش�ئي 

مذكرة برقم 28/53 موؤرخة يف 1428/5/2هـ مكونة من ورقتني اأرفق به� تقريرًا عن 

اأعم�ل احلرا�شة مكون من خم�س ورق�ت وكذلك �شورة ميزانية و�شور لبع�س امل�شتندات 

الأخرى وقد مت ت�شليم وكيل )...و...( �شورة مم� تقدم، وكذلك احل��شرين من ورثة 

احل�ر�س  واأ�ش�ف  الق�دمة،  اجلل�شة  اإىل  اإمه�لهم  طلبوا  عليه�  وب�طالعهم   )...(

ب�أنه ل زال يح�ول مع بع�س بن�ت )...( لإع�دة �شي�غة عقد �شراكة فيم�  الق�ش�ئي 

بينهم لال�شتمرار يف ن�ش�ط ال�شركة واإع�دة هيكلته� الق�نونية والإدارية، واأ�ش�ف ب�أنه 

ي�أمل اأن ي�شل اإىل نتيجة اجلل�شة الق�دمة، واإل ف�إنه �شيعطي رده النه�ئي لال�شتمرار 

يف احلرا�شة اأو اللجوء اإىل الت�شفية وفق ن�شو�س العقد. ويف جل�شة يوم ال�شبت املوافق 

1428/6/29هـ ح�شر احل�ر�س الق�ش�ئي )...( كم� ح�شر )...( بوك�لته عن )...( 

و)...( و)...( كم� ح�شر )...( بوك�لته عن )...( زوجة )...( و)...( بن�ت )...( 

 )...( كم� ح�شر   )...( بن�ت   )...( وكياًل عن   )...( كم� ح�شر   )...( كم� ح�شر 

اأن  الق�ش�ئي  احل�ر�س  ذكر  اجلل�شة  هذه  ويف   )...( عن  بوك�لته   )...( عن  بوك�لته 

مو�شوع النزاع على ملكية الأر�س الواقعة يف بحرة والأخرى يف احل�ئر يف الري��س هي 
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اأم�م  الأر�شني منظورة  واأن ق�شية  ال�شركة،  اأ�شول وراأ�س م�ل  الأ�ش��شي يف  العن�شر 

عن�شر  )ت�شكل  الأر�شني  )...(وه�تني  ال�شيخ  ف�شيلة  اأم�م  بجدة  الع�مة  املحكمة 

اإذا مل تكن ه�تني الأر�شني  اأنه  اأ�ش��س( م�شجلتني ب�مليزاني�ت وال�شريك )...( على 

طلب  على  ي�شرون  ف�إنهم  م�له�  وراأ�س  ال�شركة  اأ�شول  �شمن  من  القطعتني  وهذه 

الت�شفية وعدم ال�شتمرار يف ال�شركة ثم عقب وكالء ورثة )...( ب�أن الأر�شني ملك 

ملورثهم و�شتحكم املحكمة يف امللكية، فعقب احل�ر�س ب�أن املعدات املوجودة ب�ل�شركة 

�شبه م�شتهلكة ولكنه� ذات قيمة اقت�ش�دية وعن�شر ل ب�أ�س به من قيمة ال�شركة، اإل اأن 

اأثر يف قيمته�  ال�شركة وذات  امل�ل وموجودات  راأ�س  الأ�ش��س يف  الأر�س هم�  قطعتي 

ال�شوقية والدفرتية، ثم طلب وكالء الورثة وقف ال�شري يف نظر الدعوى بينم� تف�شل 

املحكمة يف الق�شية املنظورة اأم�مه� يف قطعتي الأر�س، ثم عقب وكيل )...( )املدعني(

مبذكرة مكونة من ورقتني ذكر اأنه� تت�شمن رده على التقرير املح��شبي، وب�طالعهم 

على املذكرة طلب احل�ر�س الق�ش�ئي مهلة بينم� يقدم تقريرًا عن تقييم ال�شركة خالل 

اأ�شبوعني كم� طلب وكيل )...و...()املدعني( جل�شة لبي�ن وجهة نظر موكليه يف طلب 

الأحد  يوم  جل�شة  ويف  عليهم(.  )املدعى   )...( ورثة  وكالء  اأث�ره  الذي  ال�شري  وقف 

كم�  تعريفه  ال�ش�بق   )...( بن�ت   )...( و   )...( وكيل   )...( ح�شر  1428/7/15هـ 

ح�شر )...( وكيل )...( ورثة بن�ت )...( كم� ح�شر )...( وكيل )...( و)...( بن�ت 

)...( كم� ح�شر )...( مندوبً� عن احل�ر�س الق�ش�ئي كم� ح�شر ع�مر فالته وكياًل 

عن )...( ويف هذه اجلل�شة ذكر وكيل )...( اأن املدعى عليهم ميثلون اأكرث من )%50( 
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اأن  فريى  ولذلك  ب�مل�ئة،  خم�شني  من  اأقل  ميثلون  ف�إنهم  املدعون  واأم�  ال�شركة  من 

املط�لبة بت�شفية ال�شركة ل حمل له� كم� قدم مندوب احل�ر�س الق�ش�ئي خط�بً� برقم 

به مذكرة  واأرفق  فيه عن ح�شور هذه اجلل�شة  يعتذر  وت�ريخ 1428/7/8هـ   28/87

جوابية على املذكرة املقدمة من وكيل ال�شريكني )...( و)...( حول مرئي�ت موكليه 

حول م�شودة ميزانية ع�مي 2005 و 2006م واأرفق ب�خلط�ب املذكور مذكرة مكونة 

من �شفحتني مع ن�شخة من القوائم امل�لية، مت�شمنة ق�ئمة املركز امل�يل وق�ئمة الدخل 

وكذلك  امل�لية،  للقوائم  املتممة  لالإي�ش�ح�ت  ب�لإ�ش�فة  النقدية  التدفق�ت  وق�ئمة 

تقرير مراقب ح�ش�ب�ت ال�شركة عليه�، ثم ذكر وكيل )...( اأنه ب�لرجوع ملوكله رف�س 

املوافقة على وقف ال�شري ثم ذكر الأطراف ب�أنه فيم� يخ�س مذكرة احل�ر�س الق�ش�ئي 

ف�إنهم يطلبون مهلة للرد. ويف جل�شة يوم ال�شبت 1428/9/17هـ قدم وكيل كاًل من 

به�  اأرفق  �شفحتني  من  مكونة  عليهم(مذكرة  )املدعى   )...( ابنتي  و)...(   )...(

�شورة عقد ت�أ�شي�س �شركة )...( و�شرك�ه، وت�شمنت هذه املذكرة اأن ال�شرك�ء الذين 

طلبوا الت�شفية تقل ن�شبة �شراكتهم عن )50%( وب�لت�يل ل يجوز التعويل على طلب�تهم 

وفقً�ً للم�دة احل�دية ع�شرة والتي توجب �شدور القرارات ب�لأغلبية، واأ�ش�ف اأن ورثة 

ال�شريك الأول املت�ش�من املتوفى يف 1425/6/23هـ م�شتمرون يف ال�شركة واأن املدة 

املقررة لنه�يةال�شركة تنتهي يف ع�م 1431هـ واأنه يف ح�لة رغبة ال�شرك�ء ال�شتمرار 

للم�دة  وفقً�ً  فيه�  للف�شل  للتحكيم  الق�شية  مو�شوع  اإح�لة  يلتم�س  ف�إنه  الدعوى  يف 

ال�ش�د�شة ع�شرة من عقد الت�أ�شي�س. كم� قدم مندوب احل�ر�س الق�ش�ئي مذكرة مكونة 
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من �شفحة واحدة ت�شمنت ملخ�س م� انتهى اإليه املكتب�ن املكلف�ن بتقومي �شركة )...( 

واأربعة  )م�ئت�ن  وقدره  مببلغ  والأر�س  ال�شركة  قيمة  و)...(   )...( مكتب  قدر  حيث 

و�شتون( مليونً� و)م�ئت�ن واأربعة وخم�شون األفً� و�شبعم�ئة وثم�نية و�شبعون( ري�ًل وقدر 

مكتب )...( قيمة ال�شركة والأر�س مببلغ وقدره )م�ئة وخم�شة واأربعون مليونً� وواحد 

مع  ب�لتف�هم  �شيقوم  واأنه  ري�ًل.  واأربعون(  وم�ئت�ن  األف�  وثالثون  وواحد  وخم�شم�ئة 

املكتبني للتو�شل اإىل الأ�ش�س التي بني عليه� التقرير نتيجة لوجود الختالف ال�ش��شع 

عليه�  وب�طالعهم  اجلل�شة  هذه  يف  قدم  مب�  احل��شرون  الأطراف  زود  وقد  بينهم� 

ذكروا ب�أنه لي�س لديهم م� ي�شيفون على م� قدم يف هذه اجلل�شة. ويف جل�شة يوم ال�شبت 

لل�شركة،  تقييمني  به  اأرفق  خط�بً�  الق�ش�ئي  احل�ر�س  قدم  1428/11/28هـ  املوافق 

طلب اإرف�قهم� مبلف الدعوى ووعد بتزويد ب�قي ال�شرك�ء ب�شورة من ذلك، وب�طالعهم 

لزالوا م�شرين  موكليه  ب�أن  )...و...(  ال�شريك  وكيل  واأ�ش�ف  الإمه�ل  عليه� طلبوا 

على الت�شفية وطلب مهلة للجل�شة الق�دمة لدرا�شة التقييم الذي اأعده احل�ر�س وبذل 

حم�ولة نه�ئية مع ال�شرك�ء بح�شور احل�ر�س الق�ش�ئي ملح�ولة اإع�دة الكي�ن الق�نوين 

لل�شركة اأو الإ�شرار على طلب الت�شفية. ويف جل�شة يوم ال�شبت املوافق 1429/2/9هـ 

ذكر احل�ر�س الق�ش�ئي )...( ب�أنه مل يتمكن حتى هذه اجلل�شة من التوفيق بني ورثة 

فيم�  امل�ش�لح  لتع�ر�س  بح�ش�شهم  ال�شركة  ا�شتمرار  على  موافقتهم  واأخذ   )...(

بينهم ب�شبب اأن اأزواج بع�س البن�ت لهم مط�لب�ت على الرتكة للنزاع بينهم، فعقب 

املدعي وك�لة ب�أنه وكيل عن ال�شريكني كل من )...( وعن ورثة )...( ولأن )...( قد 
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تويف وانح�شر اآرثه ال�شرعي يف اأولده الواردة اأ�شم�ئهم يف �شك الوك�لة اأو �شك ح�شر 

الورثة، ف�إنه يطلب احلكم بت�شفية ال�شركة وتعيني م�شفي حتى يتمكن ال�شرك�ء من 

احل�شول على حقوقهم يف ال�شركة وبعر�س طلبه على وكالء الورثة احل��شرين قرروا 

ويف  بحرة  يف  الواقعتني  الأر�شني  لأن  الت�شفية  املدعني  طلب  على  موافقتهم  عدم 

الري��س املق�م عليه� امل�شنعني هي حمل من�زعة بني ال�شرك�ء وورثة )...(. ويف جل�شة 

يوم الأحد املوافق 1429/4/7هـ ذكر وكيل ورثة ال�شريك )...( ب�أن ال�شريك )...( 

قد تويف يف الأ�شبوع امل��شي ويطلب مهلة لإح�ش�ر �شك ح�شر الإرث والوك�لت الالزمة 

الت�أجيل  ثم طلب  الق�دمة  وكلوه يف اجلل�شة  اإذا  الورثة  نظر  وجهة  وبي�ن  الورثة  من 

فعقب احل�ر�س الق�ش�ئي ب�أنه يطلب اإعف�ءه من احلرا�شة لأنه قد كلف بحرا�شة تركة 

)...( واأنه مل يقبله� اإل ب�إحل�ح من ورثة ال�شريك )...( ومن الق��شي )...( ولذلك 

ف�إنه يكرر طلبه الإعف�ء من احلرا�شة لظروفه ال�شحية، ف�أفهمت الدائرة احل�ر�س 

اجلل�شة  يف  بتقدميه  فوعد  احلرا�شة  اأعم�ل  عن  تقرير  تقدمي  عليه  ب�أن  الق�ش�ئي 

الق�دمة. ويف جل�شة يوم الأحد املوافق 1429/5/27هـ �ش�ألت الدائرة م�شفي ال�شركة 

)...( عم� وعد به من تقدمي تقريره يف هذه اجلل�شة ف�أج�ب ب�أنه ي�ش�أل املح�مي )...( 

هل لزال يعرت�س على جمعه بني الت�شفية كح�ر�س على الرتكة وح�ر�س على ال�شركة، 

يتم�شكون  موكليه  ب�أن   )...( املح�مي  ف�أج�ب  ب�لت�شفية  يتم�شكون  موكلوه  زال  وهل 

ب�لطلبني ال�ش�بقني ثم عقب وكيل بع�س الورثة )...( ب�أن ورثة )...( قد اتفقوا على 

التج�رة  وزارة  اإىل  الت�أ�شي�س  عقد  تقدمي  مت  وقد  مورثهم  حمل  حتل  �شركة  اإن�ش�ء 
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اأنه   )...( وذكر  1429/5/22هـ  وت�ريخ   11654 برقم  قيد  وقد  امل��شي  الأ�شبوع 

الق�ش�ئي  احل�ر�س  قدم  ثم  الق�دمة،  اجلل�شة  املذكور يف  العقد  من  �شورة  �شيح�شر 

)...( تقريره املكون من خم�س �شفح�ت مع م�شودة ميزانية ال�شنة امل�لية املنتهية يف 

�شفحة  من  مكونة  مذكرة   )...( لـ  وكياًل  ب�شفته   )...( قدم  ثم  2007/11/31م 

واحدة طلب فيه� اإدخ�ل موكله طرفً� مدعي� يف هذه الدعوى . ويف جل�شة يوم الأربع�ء 

املوافق 1429/6/28هـ قدم وكيل احل�ر�س الق�ش�ئي مذكرة رقم 29/150 املوؤرخة يف 

مع  عقود  تنفيذ  تتوىل  ال�شركة  اأن  فيه�  ذكر  �شفحتني  من  مكونة  1429/6/28هـ 

اجله�ت احلكومية بلغت قيمته� )خم�شة وثم�نني مليون( ري�ل، وهن�ك عقود اأخرى 

ري�ل، ف�شاًل  تبلغ قيمته� )م�ئة وخم�شة وخم�شني مليون(  والتف�و�س  الدرا�شة  حتت 

عم� ا�شتجد من م�ش�ريع جديدة تبلغ قيمته� )خم�شني مليون( ري�ل، علمً� اأنه ويف اأثن�ء 

واأربعون  )م�ئة  قيمته  مب�  2007م  و   2006 ع�م  يف  م�ش�ريع  اأجنز  لل�شركة  حرا�شته 

واعتم�د  ال�شركة  ت�شفية  طلب  خطورة  يف  النظر  مذكرته  يف  والتم�س  ري�ل  مليون( 

العقود  تنفيذ  ل�شتكم�ل  الأقل  على  2008/12/31م  ع�م  نه�ية  اإىل  ا�شتمراره� 

به  تتج�وز  اإىلحل  املت�ش�من  ال�شريك  ورثة  مع  ال�شرك�ء  اتف�ق  ولحتم�ل  احلكومية، 

يف  وانتهى  ال�شركة  ا�شتمرار  وملوا�شلة  ال�شرك�ء  مع  الق�نوين  كي�نه�  م�ش�كل  ال�شركة 

الع�مة  للمحكمة  ب�عتذار  تقدم  ال�شركة فقد  اأعم�ل  اأن حر�شً� منه على  اإىل  خط�به 

بخط�به رقم 29/146 املوؤرخ يف 1429/6/24هـ عن حرا�شة وت�شفية تركة ).....( 

وقد اأرفق مبذكرته �شورة اخلط�ب املذكور مع ميزانية 2007م وقد زود احل��شرين 
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ب�شورة مم� قدم، وب�طالعهم عليه� ذكر )...( و)...( ب�أنه يطلب مهلة لعر�س م� 

ذكره احل�ر�س الق�ش�ئي على موكليه، ودرا�شة امليزانية وبحث مو�شوع اإع�دة هيكلية 

كي�ن ال�شركة ثم قدم )...( )اأحد املدعى عليهم( مذكرة مكونة من �شفحة واحدة 

امليزانية،ب�إدراج  تعديل  الق�ش�ئي  احل�ر�س  من  فيه�  طلب  خط�بني  �شورة  به�  اأرفق 

الأر�س  وت�شوير  للورثة  و�شرفه�  امليزاني�ت،  امل�شتحقة من �شمن  الأرا�شي  اإيج�رات 

وتعوي�س الورثة عن اآث�ر خملف�ت امل�شنع وقد زود ال�شريكني ووكيل احل�ر�س ب�شورة 

مم� قدم وب�طالعهم طلبوا الإمه�ل. ويف جل�شة يوم الأحد املوافق 1429/9/7هـ كرر 

وكيل ورثة )...( وورثة )...( ووكيل )...( طلبه ت�شفية ال�شركة لالأ�شب�ب الواردة يف 

مذكراته، ولوف�ة ال�شريك املت�ش�من، ولنته�ء مدته� بعد وف�ة ال�شريك املت�ش�من، ثم 

لأن  مدته�،  تنته  مل  ال�شركة  اأن  ذكر  واحدة  �شفحة  من  مكونة  مذكرة   )...( قدم 

ال�شركة ت�شتمر بورثة ال�شريك، وهي تنتهي بنه�ية 1431/12/15هـ وهي الآن حتت 

لإع�دة  الورثة  بني  للتوفيق  ومن احل�ر�س  منه  م�ش�ٍع  وهن�ك  اأمينة  يد  ويف  احلرا�شة 

امل�ش�ريع  بع�س  اإجن�ز  تتوىل  واأنه�  خ��شة  ا�شتمراره�  وحم�ولة  ال�شركة  هيكلة 

امل�ش�ريع  بع�س  ب�إجن�ز  تقوم  ال�شركة  ب�أن  الق�ش�ئي  احل�ر�س  فعقب  احلكومية، 

احلكومية وهي قد حققت اأرب�ح يف الع�م امل��شي 2007م واملوؤ�شر القت�ش�دي له� يدل 

على اأنه� رابحة يف هذا الع�م مب� يزيد عن )ع�شرة ماليني( ري�ل تقريبً� اإن �ش�ء اهلل، 

وب�لت�يل ف�إنه يطلب من الدائرة الرتيث يف الت�شفية اإىل نه�ية هذا الع�م حتى يتمكن 

من اإنه�ء بع�س العقود احلكومية ومن حم�ولة اإنه�ء اإع�دة هيكلة ال�شركة. ويف جل�شة 
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يوم الأحد املوافق 1429/11/4هـ قدم وكيل ورثة )...( وورثة )...( / )...( مذكرة 

مكونة من �شفحة واحدة برقم 4/1475 موؤرخة يف 429/11/4هـ اأ�شر فيه� على طلب 

وكيل  طلب  ثم  له�،  ق�ش�ئي  م�شفي  وتعيني  بحله�  احلكم  وطلب  ال�شركة  ت�شفية 

العقود  بع�س  ولإنه�ء  امليزانية  لإعداد  الع�م  نه�ية  حتى  الرتيث  الق�ش�ئي  احل�ر�س 

احلكومية وملح�ولة التوفيق بني ال�شرك�ء لإع�دة هيكلة ال�شركة، ثم عقب وكالء ورثة 

)...( ب�أنهم متم�شكون ب��شتمرار ال�شركة حتى نه�ية مدته� يف 1431/12/15هـ وهي 

الآن حتت احلرا�شة و تعمل لتنفيذ العقود احلكومية املتع�قدة عليه� كم� طلبوا تقييم 

ال�شرك�ء.  اأراد اخلروج من  ال�شركة من قبل �شرك�ت متخ�ش�شة لإخراج ح�شة من 

ويف جل�شة هذا اليوم ح�شر احل�ر�س الق�ش�ئي )...( كم� ح�شر )...و...( وكياًل عن 

املدعيني ويف هذه اجلل�شة ذكر وكيل املدعني  املدعى عليهم كم� ح�شر )...( وكيل 

واحل�ر�س الق�ش�ئي ب�أنه قد تقرر عقد اجتم�ع فيم� بينهم يوم ال�شبت الق�دم ال�ش�عة 

ال�شرك�ء املدعني على  ال�شركة واطالع  ا�شتمرار  اأو  الت�شفية  الواحدة ظهرًا ملن�ق�شة 

العقود وعلى و�شع ال�شركة وبي�ن اأن ت�شفية ال�شركة قد يوؤدي به� اإىل الإفال�س كم� 

واأن  �شبق  ب�أنه  فذكر   )...( املت�ش�من  ال�شريك  بورثة  الجتم�ع  الدائرة  منه  طلبت 

اجتمع بهم اإل اأنهم مل يتفقوا ب�لإجم�ع على ا�شتمرار ال�شركة فرفعت اجلل�شة للمداولة.

1426هـ  لع�م   9 جت/  218/د/  رقم  قراره�  الدائرة  اأ�شدرت  واأن  �شبق  اإنه  وحيث 

واإذ  الذكر،  �ش�لفة  ال�شركة  على  ق�ش�ئيً�  ح�ر�شً�   )...( املح�مي  تعيني  واملت�شمن: 
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ذكر احل�ر�س اأنه بعد بدء اأعم�ل احلرا�شة اأن ال�شركة ق�درة على ال�شتمرار يف ظل 

املعطي�ت امل�لية والتع�قدية واأن ا�شتمرار ال�شرك�ء فيه� ينقله� اإىل م�ش�ف ال�شرك�ت 

ال�شن�عية الكربى يف جم�له�، وحيث اإن حقيقة طلب ت�شفية ال�شركة هو يف حقيقته 

امل�دة )15( من  ال�ش�بع من  للبند  ثم ت�شفيته� وهذا ج�ئز طبقً�ً  ال�شركة  طلب حل 

وي�شرتط  ال�ش�أن  ذوي  من  يق�وم  اأن  فيه  ي�شرتط  الطلب  هذا  اأن  اإل  ال�شرك�ت  نظ�م 

وجود اأ�شب�ب خطرية تربر ذلك. وحيث اإن وكيل الورثة املدعيني يط�لب بحل وت�شفية 

ال�شركة لأنه بوف�ة ال�شريك املت�ش�من تعطلت الأعم�ل الإدارية وامل�لية لل�شركة، ومل� 

ك�ن عقد ال�شركة ن�س على اأن ال�شركة تدخل يف طور الت�شفية لأي �شبب نظ�مي، ومل� 

ك�نت ال�شركة )�شركة تو�شية ب�شيطة( وقد ن�س نظ�م ال�شرك�ت على اأنه� تقع حتت 

ال�شخ�شي، وبعد  املت�ش�منني لأنه� تقوم على العتب�ر  ال�شرك�ء  اأحد  الت�شفية بوف�ة 

وف�ة ال�شريك قد ل يتفق ال�شرك�ء مع ورثة ال�شريك املتوفى فال يجوز اإجب�رهم على 

ال�شتمرار يف ال�شركة معهم، وبذلك تنتهي ال�شركة ويعني له� م�شفي ليقوم ب�لت�شفية 

وكيل  واإذ طلب  امل�شتحقة.  واللتزام�ت  الديون  �شداد  بعد  كل ذي حق حقه  واإعط�ء 

الورثة املدعيني ت�شفية ال�شركة يف عدة جل�ش�ت واأ�شر على ذلك حتى بعد احلرا�شة 

اأت�حت الدائرة الفر�شة لأطراف الق�شية ملح�ولة التف�ق والت�ش�لح  الق�ش�ئية، واإذ 

واإنه�ء النزاع وتعديل عقد ال�شركة يف جل�ش�ت متكررة على مدى اأربع �شنوات اإل اأن 

ال�شرك�ء مل يتو�شلوا اإىل حل نه�ئي مم� تبني معه للدائرة ا�شتح�لة ا�شتمرار ال�شركة 

فيم� بينهم مم� قد يرتب على الورثة اأ�شرارًا وال�شرر يزال ومل� ك�ن الأمر كذلك ف�إن 



1176

الدائرة تنتهي اإىل اأنه يتعني عليه� احلكم بت�شفية ال�شركة وفقً�ً للب�ب احل�دي ع�شر 

من نظ�م ال�شرك�ت. ومل� ك�ن احل�ر�س الق�ش�ئي قد ذكر اأن ال�شركة لديه� عقود مع 

جه�ت حكومية واأن هن�ك عقودًا اأخرى حتت الدرا�شة، واأن الت�شفية ت�شكل خطرًا على 

تلك العقود وحيث اإن امل�دة )220( من نظ�م ال�شرك�ت ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم 

اأنه )مع مراع�ة القيود الواردة يف وثيقة  )م/6( وت�ريخ 1385/3/22هـ تن�س على 

تعيني امل�شفني يكون لهوؤلء اأو�شع ال�شلط�ت يف حتويل موجودات ال�شركة اإىل نقوده� 

مب� يف ذلك بيع املنقولت والعق�رات ب�ملم�ر�شة اأو املزاد ولكن ل يكون للم�شفني اأن 

�شرحت  اإذا  اإل  اأخرى  �شركة  يف  ح�شة  يقدموه�  اأن  اأو  جملة  ال�شركة  اأموال  يبيعوا 

ال�شركة من  على  قد يرتتب  مل�  تف�ديً�  الدائرة  ف�إن  عينتهم(  التي  بذلك اجلهة  لهم 

التزام�ت ت�شتدرك ذلك ب�أن على امل�شفي قبل حتويل موجودات ال�شركة اإىل �شيولة 

بيعه� جملة واحدة، مب� له� وم� عليه� على النحو الوارد يف منطوق احلكم، وحيث اأن 

الت�شفية حتت�ج اإىل من يتوله� لإنه�ء اإجراءاته� ح�شب الب�ب احل�دي ع�شر من نظ�م 

ال�شرك�ت ف�إن الدائرة تنتهي اإىل اختي�ر املح�مي/ )...(، وتعيينه م�شفيً� لل�شركة، 

ال�شالحي�ت  ك�فة  وله  ب�لت�شفية  املتعلقة  النظ�مية  ب�لإجراءات  اللتزام  وعليه 

املن�شو�س عليه� يف النظ�م لإنه�ء اأعم�ل الت�شفية وقفله�.

لذا حكمت الدائرة: 

بال�ضجل  امل�ضجلة   - ب�ضيطة  تو�ضية  �ضركة   - و�ضركاه   )....( �ضركة  ت�ضفية  اأواًل: 

التجاري رقم 10781 املوؤرخ يف 1396/12/16هـ
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ال�ضرعية  ال�ضالحيات  كافة  وله  لل�ضركة  ق�ضائياً  املحامي/م�ضفياً  تعيني  ثانياًً: 

كافة اجلهات  اأمام  لل�ضركة  الوحيد  الق�ضائي  املمثل  يكون هو  والنظامية وبذلك 

الغري  توكيل  حق  وله  الر�ضمية،  وغري  الر�ضمية  احلكومية  واجلهات  الق�ضائية 

واال�ضتعانة مبن يرى من املحا�ضبني واخلباء والوكالء.

ثالثاً: على امل�ضفي املطالبة بكافة حقوق املن�ضاأة الواقعة حتت الت�ضفية التي لدى 

الغري من االأفراد واملوؤ�ض�ضات العامة واخلا�ضة وال�ضركات العامة واخلا�ضة والعمل 

على حت�ضيلها ر�ضاًء اأو ق�ضاًء، والتاأكد من �ضحة و�ضالمة االإجراءات والت�ضرفات 

ال�ضادرة من القائمني �ضابقاً عليها.

رابعاً: على امل�ضفي التقيد بكافة االإجراءات النظامية وفقاًً لنظام ال�ضركات والعمل 

على بيع ال�ضركة باملزاد العلني، جملة واحدة مبا لها من حقوق وعقود وما عليها 

من ديون والتزامات، ويف حالة تعذر بيعها جملة واحدة باملزاد العلني فعليه العمل 

النظامية  باالإجراءات  االلتزام  وعليه  نقدية،  �ضيولة  اإىل  املوجودات  حتويل  على 

لل�ضركاء وتقدمي  املالية  املراكز  واإعداد  املذكور  القرار  ب�ضهر  القيام  للت�ضفية من 

التقارير املحا�ضبية التي حتدد راأ�س املال الوارد، وامل�ضروفات واالأرباح ون�ضيب كل 

الت�ضفية  ح�ضاب  من  حتققت  اإذا  االأرباح  �ضرف  يف  الدائرة  اإىل  والرجوع  �ضريك 

بعد �ضداد ديون ال�ضركة اإن كانت حالة، وجتنيب املبالغ الالزمة ل�ضدادها اإن كانت 

اأو متنازع عليها ورد قيمة ح�ض�س ال�ضركاء، وتوزيع الفائ�س على ال�ضركاء  اآجلة 

وزعت  واإال  املال  راأ�س  يف  ح�ض�ضهم  ن�ضب  بح�ضب  اأو  ال�ضركة  عقد  لن�ضو�س  وفقاًً 
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اخل�ضارة عليهم ح�ضب ح�ض�ضهم، واإعداد ح�ضاب ختام الت�ضفية و�ضهر االنتهاء 

ثم ا�ضتكمال اإجراءات ال�ضهر وقفلها.

ذلك  تعذر  وعند  ال�ضركاء،  وبني  بينه  باالتفاق  امل�ضفي  اأتعاب  حتدد  خام�ضاً: 

فتحدد الدائرة اأتعابه على �ضوء ما يبذله من جهد ويتوفر من ح�ضيلة، وعليه 

عدم �ضرف اأي مبلغ من احل�ضيلة اإال باإذن ق�ضائي يتبلغ به ر�ضميا ً من املحكمة.

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 االبتدائية 2/332/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 251/د/جت/12 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6171/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 121/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/3/26هـ

�ضركة تو�ضية ب�ضيطة-طلب اإعادة راأ�س املال- حتويل ال�ضركة-ح�ضة غري مقدور 

يف  كح�ض�س  املجمد  اأو  املحجوز  اأو  الغائب  املال  ت�ضليمها-تفريط-تقدمي  على 

ال�ضركة.

مط�لبة املدعي احلكم ب�إع�دة ب�قي راأ�س م�له- ثبوت تن�ق�س املدعى عليه يف اأقواله 

فيه� وحقوق كل منهم  وامل�شتمرين  منه�  واملن�شحبني  ب�شركته  امل�ش�همني  ب�ش�أن عدد 

وحت�يله وكذبه على اجله�ت الر�شمية والق�ش�ئية، واأن بداية ن�ش�ط املدعى عليه ك�ن 

ت�شغيله�  بدعوى  امل�ش�همني  اأموال  وا�شتقط�ب  ر�شمي  ترخي�س  بدون  الأموال  جمع 

يف بط�ق�ت �شوا، التي ثبت اأنه� م�ش�هم�ت وهمية، واإيه�م امل�ش�همني ب�إمك�ن حتويل 

عليه  املدعى  ح�ش�ب�ت  على  احلجز  ثبوت   - ب�شيطة  تو�شية  �شركة  اإىل  م�ش�هم�تهم 

عقد  يف  توفره�  الواجب  ال�شروط  النقد-خم�لفة  موؤ�ش�شة  تعميم  ومبوجب  ب�لبنوك 

ق�مت على  التي  ال�شرك�ء  لأن ح�ش�س  ال�شركة، فال ي�شح عقده� على م�ل غ�ئب؛ 

ت�أ�شي�شه�،  عند  عليه  املدعى  بحوزة  تكن  ومل  وجممدة  حمجوزة  ال�شركة  اأ�ش��شه� 

وب�لت�يل فهي غري مقدور على ت�شليمه� لل�شركة ل�شتثم�ره� بح�شب عقد الت�أ�شي�س- 

التف�ف املدعى عليه بعد قي�م ال�شلط�ت املخت�شة ب�حلجز عليه واإيه�مه امل�ش�همني 
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ب�إمك�ن حتويل م�ش�همتهم من �شركة املح��شة اإىل �شركة تو�شية ب�شيطة، وح�شوله 

امل�ش�همني  اأموال  ال�شتيالء على  له  يبيح  للظهور مبظهر نظ�مي  منهم على وك�لت 

يدعيه�  التي  اأغرا�شه�  وت�ش�رب  لل�شركة  حقيقي  ن�ش�ط  مم�ر�شة  عدم   - الب�شط�ء 

املدعى عليه مع الأن�شطة الواردة بعقد الت�أ�شي�س - اأثر ذلك - ثبوت تفريط املدعى 

عليه وخم�لفته مل� مت التف�ق عليه بعقد ت�أ�شي�س ال�شركة مب� يتحقق معه عدم اإي�ش�ل 

اأموال امل�ش�همني لل�شركة - موؤدى ذلك - اإلزام املدعى عليه ب�أن يدفع للمدعي مبلغً� 

مقداره .. )املتبقى من راأ�س م�له(.

ب�أنه  الالزم لإ�شدار هذا احلكم فيه�،  ب�لقدر  الق�شية تتح�شل  اإن وق�ئع هذه  حيث 

تقدم اإىل ديوان املظ�مل املدعي بدعواه �شد املدعى عليه، قيدت ق�شية ب�لرقم املدون 

اأعاله ومت اإح�لة الق�شية اإىل الدائرة، فب��شرت نظره� على النحو املثبت يف حم�شر 

ب�أن  تتمثل  اأن دعواه  الأحد 1429/2/17هـ  بجل�شة  وك�لة  املدعي  ال�شبط حيث ذكر 

موكله �شلم املدعى عليه مبلغً� وقدره )مئة وع�شرة اآلف( ري�ل ل�شتثم�ره� يف �شركة 

التو�شية الب�شيطة مبوجب �شند القب�س رقم )6208( وت�ريخ 2005/4/2م ومبوجب 

الوك�لة املمنوحة له من قبل والدته ).....( للدخول مب�له� يف �شركة التو�شية الب�شيطة 

اإلزام املدعى عليه ب�إع�دة  ومت ت�شجيله� بعقد ت�أ�شي�س ال�شركة برقم )599(، وطلب 

عقد  يف  �شريك  املدعي  ب�أن  ذكر  اجلواب  عليه  املدعى  وب�شوؤال  ك�ماًل،  م�له�  راأ�س 
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ت�أ�شي�س �شركة التو�شية الب�شيطة براأ�س م�له، واإن اأراد الن�شح�ب فله ذلك بعد اإجراء 

املح��شبة و�شدور امليزانية نه�ية هذا الع�م. كم� اأنه مت اإيق�ف �شركة املح��شة ب�أمر 

من اجله�ت الر�شمية وحتويله� اإىل �شركة التو�شية الب�شيطة ومت احلجز على الأموال 

وهن�ك  1428/5/16هـ،  بت�ريخ  للدائرة  املقدمة  ب�ملذكرة  مبني  هو  كم�  ذلك  اأثر 

مع�ملة وردت للدائرة من �شرطة ال�شالمة مبني فيه� جميع الإجراءات، واأ�ش�ف ب�أن 

هن�ك ق�شية ت�شوية واقية من الإفال�س مقيدة يف الديون برقم 4758 لع�م 1428هـ 

الت�شوية  اأ�شح�ب  �شمن  من  املدعي  اإدخ�ل  واأطلب  لنظره�،  الدائرة  لهذه  وحم�لة 

مبذكرة  املرفقة  الك�شوف  على  ب�طالعه  ب�أنه  وك�لة  املدعي  وذكر  الق�شية،  هذه  يف 

املدعى عليه املوؤرخة يف 1428/5/16هـ تبني اأن ا�شم موكله وارد �شمن الك�شف الث�ين 

ت�شل�شل رقم )260( وعدد الأ�شهم )110( قيمة راأ�س امل�ل )110000 ري�ل( ثم قررا 

الكتف�ء، ف�أ�شدرت الدائرة يف ذات اجلل�شة حكمه� رقم 195 لع�م 1429هـ الق��شي 

اأوًل: ب�إبط�ل عقد ت�أ�شي�س �شركة التو�شية الب�شيطة �شجل جت�ري رقم )...( �ش�در من 

: ب�إلزام املدعى عليه )...( ب�أنه يدفع للمدعي )...(  جدة بت�ريخ 1426/8/2هـ ث�نيً�ً

النزاع قرر املدعي  اآلف( ري�ل، وبعر�س ذلك على طريف  مبلغً� قدره )مئة وع�شرة 

القن�عة ب�حلكم وتقدم ب�عرتا�شه عليه خالل املدة  قن�عته وقرر املدعى عليه عدم 

النظ�مية، ومت رفع ك�مل اأوراق الق�شية اإىل حمكمة ال�شتئن�ف، والتي بعد اطالعه� 

على اأوراق الق�شية واحلكم ال�ش�در، فيه� اأ�شدرت حكمه� رقم 868/ ا�س/ 7 لع�م 

وب�إع�دة  نظره�،  ملع�ودة  للدائرة  الق�شية  واإع�دة  الدائرة  حكم  بنق�س  1431هـ، 
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الق�شية للدائرة مت نظره� وفق م� اأب�نت حمكمة ال�شتئن�ف يف حكمه�،حيث عقدت 

الدائرة لنظره� جل�شة اليوم الأربع�ء 1431/11/12هـ وفيه� ت�شري الدائرة اإىل ورود 

الق�شية من حمكمة ال�شتئن�ف - الدائرة ال�ش�بعة - ب�حلكم رقم 868/ ا�س/ 7 لع�م 

1431هـ املت�شمن نق�س حكم الدائرة رقم 195/ د/ جت/ 12 لع�م 1429هـ واإع�دته� 

ال�شتئن�ف من مالحظ�ت حيث  اأ�شري بحكم  م�  للدائرة ومع�ودة بحث نظره� وفق 

ذكر املدعي ب�أنه يخت�شم املدعى عليه )...( ولي�س ال�شركة وي�شتند يف مط�لبته مببلغ 

)مئة وع�شرة اآلف( ري�ل اإىل �شند القب�س رقم )6208( وت�ريخ 2005/4/2م ومل 

ي�شتلم من املدعى عليه اأي اأرب�ح، ويطلب احلكم ب�إلزام املدعى عليه ب�إع�دة راأ�س امل�ل 

ك�ماًل، فعقب املدعى عليه وك�لة ب�أنه ب�لفعل ت�شلم موكله راأ�س م�ل املدعي، واأم� ب�ش�أن 

ت�شفية عقد املح��شة وانتق�ل راأ�س امل�ل ل�شركة التو�شيةوم� جرى ب�ش�أنه�، ف�إنه يحيل 

اإىل م� �شبق ذكره اأم�م الدائرة ولي�س لديه �شوى م� ذكره �ش�بقً�، ثم قرر الطرف�ن 

الكتف�ء.

وت�أ�شياًل على م� تقدم، وحيث اإن املدعي يح�شر دعواه يف املط�لبة ب�إلزام املدعى عليه 

ب�إع�دة راأ�س م�له مبلغً� قدره )مئة وع�شرة اآلف ري�ل(، ومل� ك�ن الث�بت اأن العالقة 

التو�شية  �شركة  ت�أ�شي�س  عقد  الت�أ�شيل  حيث  من  يحكمه�  الدعوى  طريف  تربط  التي 

الب�شيطة ب�تف�ق ال�شرك�ء املوؤرخ يف 1426/7/15هـ واملدعي مت ت�شجيل م�له يف عقد 
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ت�أ�شي�س �شركة التو�شية الب�شيطة برقم )599( بح�شة مقداره� )مئة وع�شرة اآلف( 

ري�ل املمثلة لراأ�س م�له امل�شلم للمدعى عليه؛ والذي تبني اأنه �شبق اأن تع�قد مع املدعى 

عليه ل�شتثم�ر راأ�س م�له مبلغ )مئة وع�شرة اآلف( ري�ل ب�شند القب�س رقم )6208( 

التو�شية  �شركة  اإىل  حتويله  مت  املح��شة  �شركة  انته�ء  وبعد  2005/4/2م  وت�ريخ 

الب�شيطة بطلب من املدعى عليه، ومت ت�شجيل م�له فيه� ب�لرقم )599( الوارد يف عقد 

الت�أ�شي�س، ويط�لب ب�إلزام املدعى عليه ب�إع�دة راأ�س م�له مبلغ قدره مئة وع�شرة اآلف 

اأب�نته حمكمة  للق�شية، وم�  الدائرة وهي يف معر�س درا�شته�  ري�ل، ومع ذلك، ف�إن 

ال�شتئن�ف ب�ش�أنه� وم� قدمه كل طرف من بين�ت ودفوع؛ وتنزيل ذلك على الأ�ش�س 

الع�مة للتع�قد مع الت�أكيد على م� ج�ء يف اأ�شب�ب حكم الدائرة ال�ش�بق، من اأنه يتعني 

معه النظر والتدقيق فيم� اأورده املدعى عليه بجل�شة الثالث�ء 1428/3/8هـ يف الق�شية 

املح��شة(  ال�شركة )�شركة  اأموال  "اأن   : لع�م 1427هـ مب� ن�شه  رقم 2/2136/ق / 

جممدة لدى البنوك من نه�ية ع�م 1425هـ حتى �شهر جم�دى الث�ين 1427هـ ومل يكن 

اأعم�ل يف تلك الفرتة ولي�س لدي �شئ يتعلق ب�شركة املح��شة، ول يوجد به�  لل�شركة 

قوائم م�لية وهي �شركة منتهية... وراأ�س امل�ل انتقل اإىل �شركة التو�شية الب�شيطة ملن 

اأراد ال�شتمرار، ومت اإرج�ع راأ�س امل�ل ملن اأراد الن�شح�ب، ولي�س هن�ك ت�شفية لل�شركة 

وانتق�ل راأ�س امل�ل انتق�ل يف الذمة "وهو م� اأكده املدعى عليه مبذكرته املقدمة للدائرة 

لع�م   12 86/د/جت/  رقم  حكمه�  الدائرة  اأ�شدرت  والذي  1428/5/16هـ  بت�ريخ 

1428هـ وج�ء يف م�شمون اأ�شب�به وحيث اإن الث�بت امل�شتقر فقهً� وق�ش�ًء اأن من ال�شروط 



1184

الواجب توفره� يف عقد ال�شركة ح�شور امل�ل، لتتحقق مق�شود ال�شركة، فال ت�شح على 

م�ل غ�ئب، ول على م�ل يف الذمة، لأنه ل ميكن الت�شرف فيه ب�أي ح�ل "انظر ك�ش�ف 

القن�ع )479/8(، والث�بت مم� اأورده املدعى عليه ب�إقراره ال�ش�لف الذكر والذي اأكده 

التو�شية  ل�شركة  املح��شة  �شركة  م�ل  راأ�س  انتق�ل  ب�أن  اأعاله،  اإليه�  امل�ش�ر  مبذكرته 

الب�شيطة يف الذمة، حلجر ويل الأمر على م�ل ال�شركة وجتميده لدى البنوك، وحيث 

وت�ريخ   18/5/5250 برقم  ال�شالمة  �شرطة  من  الواردة  للمع�ملة  الدائرة  ت�شري 

1428/6/2هـ واملح�لة للديوان بك�مل ملف التحقيق اخل��س ب�ملدعى عليه واملت�شمنة 

اإقرار املدعى عليه لدى �شرطة ال�شالمة بت�ريخ 1426/12/4هـ ب�لآتي "اأقر اأن� املدعو/ 

عدد  ب�أن   )...( يف  جدة  م�شدره�   )...( رقم  ب�لهوية  اجلن�شية  �شعودي   ).....(

و�شبعة  �شتم�ئة  يبلغ عددهم  امل�ش�همة  ان�شح�بهم من  قرروا  والذين  امل�ش�همني معي 

م�ش�همني، تقدر اأموالهم مببلغ )خم�شة وع�شرين مليون وت�شعم�ئة وخم�شني األف وم�ئتي 

اأم�م  ومبلغ كل وحد منهم  املن�شحبني،  الأ�شخ��س  ببي�ن  ري�ل( ح�شب م� هو مو�شح 

ب�أن هذه الأ�شم�ء واملب�لغ �شحيحة، واأحتمل جميع م� يرتتب على ذلك،  ا�شمه، واأقر 

املط�لبة  يريدون  جدد  م�ش�همني  ظهور  ح�ل  يف  ذلك  تبع�ت  بتحمل  م�شتعد  واأنني 

يف  ال�شتمرار  يريدون  الذين  الأ�شخ��س  واأ�شم�ء  بي�ن�ت  ب�شحة  اأقر  كم�  بحقوقهم، 

تقدر )ب�شتة وخم�شني  ومب�لغهم  وت�شعة ع�شر( م�ش�همً�  ال�شركة، وعددهم )�شتم�ئة 

مليونً� وخم�شة اآلف ري�ل(. واأقر ب�أن هذه الأ�شم�ء واملب�لغ �شحيحة، وم�شتعد بتحمل 

ك�مل امل�شوؤولية يف ح�ل ورود خالف ذلك. ومع ذلك فقد تبني للدائرة تن�ق�س هذا 
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الإقرار من املدعى عليه مع م� اأورده يف مذكرته امل�ش�ر اإليه� اأعاله واملقدمة للدائرة 

عدد  "ينق�شم  يلي  م�  ال�شرك�ء  عدد  بند  حتت  ج�ء  والذي  1428/5/16هـ  بت�ريخ 

ال�شرك�ء اإىل ثالثة اأق�ش�م: اأ( ال�شرك�ء املف�شوخ عقدهم والذين ا�شتلموا راأ�س م�لهم 

�شريك(   1242( م�لهم  راأ�س  ا�شتلموا  والذين  املن�شحبني  ال�شرك�ء  عدد  بلغ  ك�ماًل: 

ب�إجم�يل راأ�س م�ل وقدره )72.989.000( ري�ل. ب( بلغ عدد ال�شرك�ء امل�شتمرين 

وامل�شجل  ري�ل.   )1350599000( م�ل  راأ�س  ب�إجم�يل  �شريك(   2232( ال�شركة  يف 

على  العمل  ج�ري  والب�قي  �شريكً�(  ع�شر  وت�شعة  )�شتم�ئة  التج�رة  وزارة  يف  منهم 

من  ب�لن�شح�ب  املط�لبني  ال�شرك�ء  ج(  اهلل.  ب�إذن  الق�دم  ال�شهر  خالل  ت�شجيلهم 

ومببلغ   )788( ال�شركة  من  الن�شح�ب  يطلبون  والذين  ال�شرك�ء  عدد  بلغ  ال�شركة: 

اإجم�يل )36.979.000( ري�ل و�شوف تقوم ال�شركة بت�شفية حقوقهم بعد املح��شبة 

والب�قي  ري�ل(   6.429.300( مبلغ  ا�شتلموا  قد  ب�أنهم  علمً�  2007/12/31م  يف 

على  وافقوا  لأنهم  ال�شركة  �شمن  من  ال�شرك�ء  هوؤلء  ويعترب  املح��شبة،  بعد  ي�شفي 

ال�شتمرارية يف ال�شركة �شواء ب�إح�ش�ر وك�لة �شرعية والإقرار لدى ال�شركة ب�ملوافقة 

اأو ب�لإقرار لدى �شرطة ال�شالمة بجدة ب�ملوافقة على ال�شتمرار يف ال�شركة، وقد بلغ 

عدد الذين وقعوا اإقرار بذلك ح�شب الك�شف املرفق )1737( �شريك "مم� يعد معه 

هذا التن�ق�س حت�يل وكذب على اجله�ت الر�شمية والق�ش�ئية وخم�دعة منه له�. كم� 

ت�شري الدائرة لأمر اأمري منطقة مكة املكرمة رقم 92638/ د يف 1426/7/26هـ ب�ش�أن 

وزارة  فرع  وعن  النقد  موؤ�ش�شة  عن  مندوب  من:  جلنة  بت�شكيل  عليه  املدعى  ق�شية 
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التج�رة وال�شن�عة بجدة وعن �شرطة حم�فظة جدة وانتهت اإىل النت�ئج الت�لية: اأوًل: 

اأن بداية ن�ش�ط املذكور جمع الأموال بدون ترخي�س ر�شمي، حيث ك�ن ي�شتقطب اأموال 

 : امل�ش�همني قبل احل�شول على اأي ت�شريح وت�شغيله� فيم� ي�شمى بط�ق�ت �شوا. ث�نيً�ً

�شركة  من  �شركته  وحتويل  1426/8/2هـ  يف  جت�ري  �شجل  على  ب�حل�شول  قي�مه 

حم��شة اإىل �شركة تو�شية ب�شيطة ب��شمه. ث�لثً�: اأن جمموع اأر�شدته املحجوزة لدى 

األفً� و�شتم�ئة واثن�ن وع�شرون هللة(.  البنوك )ت�شعة واأربعون مليونً� وم�ئة وت�شعون 

رابعً�: اأن جمموع املب�لغ التي يف ذمته ل�ش�لح/ امل�ش�همني الذين يريدون الن�شح�ب 

)خم�شة وع�شرون مليونً� وت�شعم�ئة وخم�شة األف ري�ل( وذلك وفق البي�ن�ت املقدمة 

اأ�شخ��س. خ�م�شً�: قدم  وت�شعة  �شتم�ئة  �شرعً� وعددهم  امل�ش�دق عليه�  املذكور  من 

املذكور عقد ت�أ�شي�س ال�شركة وال�شجل التج�ري ال�ش�در من فرع وزارة التج�رة بجدة 

واملو�شح به ن�ش�ط ال�شركة، وهو ال�شترياد والت�شدير والت�شويق للغري ومت امل�ش�دقة 

الذين  ال�شرك�ء  ح�شر  �ش�د�شً�:  التج�رة.  وزارة  قبل  من  ال�شركة  ت�أ�شي�س  عقد  على 

ال�شالمة بجدة وقرروا  امل�ش�همة مع املذكور ملركز �شرطة  يرغبون يف ال�شتمرار يف 

رغبتهم يف ا�شتمرار امل�ش�ركة معه. �ش�بعً�: تقدم املذكور للجنة بطلب اإ�شدار �شيك�ت 

م�شرفية للم�ش�همني الذين يرغبون يف الن�شح�ب ب�خل�شم من ح�ش�ب�ته لدى البنك 

يوجه  اأن  اأوًل  يلي:  م�  اللجنة  وارت�أت  الهولندي.  ال�شعودي  والبنك  التج�ري  الأهلي 

والبنك  التج�ري  الأهلي  البنك  بتكليف  ال�شعودي  العربي  النقد  ملوؤ�ش�شة  خط�ب 

الذين  امل�ش�همني  ومب�لغ  ب�أ�شم�ء  م�شرفية  �شيك�ت  ب�إ�شدار  الهولندي  ال�شعودي 
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يريدون الن�شح�ب ح�شب بي�ن�تهم، ورفع احلجز عم� تبقى من اأر�شدته. ث�نيً�ً: تزويد 

مركز �شرطة ال�شالمة ب�ل�شيك�ت امل�شرفية التي �شيتم اإ�شداره� ب�أ�شم�ء ال�شخ��س 

الذين يرغبون يف الن�شح�ب، ليتم ت�شليمه� لأ�شح�به� كون الق�شية لدى املركز امل�ش�ر 

اإليه. ث�لثً�: ب�لن�شبة للم�ش�همني الذين يرغبون يف ال�شتمرار مع املذكور يف ال�شركة 

ف�إنه يف ح�ل ن�شوء اأي خالف بينهم فيطبق م� ورد بعقد ت�أ�شي�س ال�شركة. رابعً�: اأن 

املعلوم�ت،  وتقنية  الت�ش�لت  هيئة  له� من  املمنوح  الت�شريح  ال�شركة ح�شب  ن�ش�ط 

التج�ري  ال�شجل  ح�شب  للغري  والت�شويق  والت�شدير  ال�شترياد  خدم�ت  على  يقت�شر 

املمنوح له. وكم� ت�شري الدائرة اإىل برقية وزير امل�لية رقم 1035/1 ت�ريخ 1427/2/1هـ 

بت�ريخ  ال�شعودي  العربي  النقد  ملوؤ�ش�شة  بطلب  تقدم  عليه  املدعى  اأن  املت�شمنة 

اأنه ل يوجد لديه م�نع من حجز مبلغ )ال�شتة ع�شر مليونً�(  1427/1/9هـ مت�شمنً� 

الدائرة  وت�شري  ب�ملبلغ،  بنكي  �شم�ن  اإ�شدار  عن  عو�شً�   )...( مع  بق�شيته  املتعلقة 

كذلك اإىل خط�ب حم�فظ موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي رقم )1948/ م ظ/ م اأ 

ت( وت�ريخ 1427/9/26هـ املت�شمن طلب املدعى عليه اإ�شدار �شيك�ت م�شرفية لعدد 

ال�شعودي  البنك  لدى   )...( رقم  ح�ش�به  من  خ�شمً�  وذلك  م�ش�همني،  خم�شة 

ال�شيك�ت  تلك  املذكور بطلب �شرف  قي�م  اأن  املوؤ�ش�شة من  به  اأف�دت  وم�  الربيط�ين 

خ�شمً� من ح�ش�به رقم )...( لدى البنك ال�شعودي الربيط�ين رغم علمه ب�أن ر�شيد 

ذلك احل�ش�ب حمجوز عليه ل�ش�لح )...( حلني انته�ء الق�شية فيعد خم�لفً� مل� ورد 

بربقية اأمري منطقة مكة املكرمة رقم اأ م / 59429 وت�ريخ 1427/4/2هـ، وحيث اإن 
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الث�بت ب�طالع الدائرة على خط�ب وزير امل�لية رقم 7655/1 وت�ريخ 1428/8/24هـ 

املت�شمن ب�أن املوؤ�ش�شة �شبق اأن ق�مت ب�حلجز على ح�ش�ب�ت املذكور )املدعى عليه(، 

اإجم�يل  بلغ  وقد  وت�ريخ 1426/1/6هـ  اأ ت/ 10(  )م  رقم  املوؤ�ش�شة  تعميم  مبوجب 

املبلغ املحجوز عليه يف ذلك الوقت مبلغ وقدره )49.190.622/65( ري�ل، كم� اأنه 

مت اإ�شدار �شيك�ت م�شرفية ب�أ�شم�ء امل�ش�همني املن�شحبني من امل�ش�همة مع املذكور، 

ري�ل   )17.807.000( قدره  اإجم�يل  مببلغ  م�شرفيً�  �شيكً�   )376( لعدد  وذلك 

مببلغ  م�شرفيً�  �شيكً�   )198( عدد  وكذلك  التج�ري،  الأهلي  البنك  على  م�شحوبة 

اإجم�يل )8.756.100( ري�ل م�شحوبة على البنك ال�شعودي الهولندي كم� مت احلجز 

على مبلغ وقدره )10.000.000( )ع�شرة ماليني ري�ل( يف ح�ش�به رقم )...( لدى 

اإىل حجز مبلغ )6.000.000( )�شتة مليون  ال�شعودي الربيط�ين ب�لإ�ش�فة  البنك 

ري�ل( يف ح�ش�به رقم )...( لدى البنك العربي الوطني. الأمر الذي يعد معه ت�شرف 

اإذ ل ي�شح عقده�  ال�شركة،  لل�شروط الواجب توفره� يف عقد  املدعى عليه خم�لفً� 

على م�ل غ�ئب، وقد قرر املدعى عليه اأن عقده� ك�ن يف الوقت الذي ك�ن فيه راأ�س 

تقدمي ح�ش�س  ال�شركة  عقد  ل�شحة  ي�شرتط  وحيث  البنوك.  قبل  من  امل�ل جممدًا 

ال�شرك�ء وت�شليمه� يف الوقت املحدد وب�لطريقة التي يعينه� النظ�م اأو العقد، ف�لث�بت 

اإن  بل  به�،  الت�شرف  ال�شركة حمجوزة ل ميكن  اأ�ش��شه�  التي ق�مت على  املب�لغ  اأن 

ح�ش�س ال�شرك�ء املمثلة لراأ�س م�ل ال�شركة من حيث الواقع معدومة ل وجود له� ول 

اأدل على ذلك مب� ج�ء مب�شمون خط�ب موؤ�ش�شة النقد من خ�شم مب�لغ املن�شحبني 
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من  ملجموعة  الوف�ء  عن  لعجزه  اإ�ش�فة  املتبقي،  والر�شيد  لـ)...(  املحجوز  واملبلغ 

امل�ش�همني، رغم طلبه �شرف �شيك�ت م�شرفية لهم ح�شبم� ج�ء يف خط�ب موؤ�ش�شة 

النقد العربي ال�شعودي رقم 1948/ م ظ/ م اأ ت وت�ريخ 1427/9/26هـ امل�ش�ر اإليه 

اأعاله، وبذلك ت�شتبني الدائرة اأن جمموع اأر�شدة املدعى عليه املحجوزة لدى البنوك 

وجمموع  هللة(  وع�شرون  واثن�ن  و�شتم�ئة  األفً�  وت�شعون  ومئة  مليونً�  واأربعون  )ت�شعة 

وع�شرون  )�شتة  الن�شح�ب  يريدون  الذين  امل�ش�همني  ل�ش�لح  ذمته  يف  التي  املب�لغ 

ري�ل(  مليون  )�شتة ع�شر  ومبلغ  ري�ل(،  ومئة  األفً�  و�شتون  وثالثة  مئة  مليونً� وخم�س 

اأقر  كم�  اإليه�،  امل�ش�ر  امل�لية  وزير  برقية  ح�شب   )...( مع  بق�شية  لتعلقه�  حمجوز 

وعددهم  ال�شركة،  يف  ال�شتمرار  يريدون  الذين  الأ�شخ��س  واأ�شم�ء  بي�ن�ت  ب�شحة 

�شتم�ئة وت�شعة ع�شر م�ش�همً� ومب�لغ تقدر )ب�شتة وخم�شني مليون وخم�شة اآلف ري�ل(، 

واأقر ب�أن هذه الأ�شم�ء واملب�لغ �شحيحة، وا�شتعد بتحمل ك�فة امل�شوؤولية يف ح�ل ورود 

امل�شتحقة  ب�حلقوق  الوف�ء  عن  عجزه  من  احل�ل  هذا  يف  ا�شتب�ن  وم�  ذلك،  خالف 

ومل�  وح�ش�شهم،  ال�شرك�ء  عدد  ب�ش�أن  وتن�ق�شه�  اأقواله  وت�ش�رب  املن�شحبني  لبع�س 

�شبق بي�نه ف�إن البني من ظ�هر الأوراق اأن راأ�س امل�ل الوارد بعقد الت�أ�شي�س مببلغ )مئة 

وخم�شني مليون ري�ل( مل يكن بحوزة املدعى عليه عند ت�أ�شي�شه�، وب�لت�يل فهذه املب�لغ 

العقد ويجعله ق�ئمً� على م�ل  لل�شركة ل�شتثم�ره� بح�شب  ت�شليمه�  غري مقدور على 

غري مقدور عليه. وحيث اإن م�ش�هم�ت املدعى عليه التي ق�م بجمعه� من امل�ش�همني 

اأموال  ا�شتقط�ب  منه�  الغر�س  اأن  ب�عتب�ر  امل�ش�هم�ت  من  غريه�  مع  اأوقفت  قد 
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امل�ش�همني وجمعه� يف م�ش�هم�ت وهمية، اإذ تع�مل يف اأول المر يف بط�ق�ت الت�ش�ل 

تتم  اأموالهم  اأن  واإيه�مهم  ب�لن��س وخداعهم  التغرير  اأجل  �شوا، من  الدفع  م�شبوقة 

املت�جرة به� يف بط�ق�ت الت�ش�ل �شوا، ولكن املدعى عليه حني مت احلجز عليه من 

ب�إمك�ن حتويل م�ش�هم�تهم  ب�إيه�مهم  قبل ال�شلط�ت املخت�شة التف على امل�ش�همني 

اإىل �شركة تو�شية ب�شيطة وح�شل منهم على وك�لت، يف الوقت الذي مل يكن هوؤلء 

يعلمون مب� ي�شمره املدعى عليه من حم�ولة اللتف�ف على القرار ال�ش�در �شده بوقف 

اأموال  على  ال�شتيالء  له  يتيح  نظ�مي  مبظهر  للظهور  عليه�  واحلجز  الأموال  تلك 

امل�ش�همني الذين ك�نوا يف اأغلبهم من الب�شط�ء ومل يكن لديهم القدرة على املعرفة. 

ومل� ك�نت امل�ش�هم�ت قد جمعت لغر�س غري �شحيح، اإذ اأن م� مت الإعالن عنه ابتداء 

هو مل�ش�هم�ت �شوا التي ثبت عدم �شحته� واأنه� وهمية، وم� هرب املدعى عليه اإىل 

�ش�بقً�  جمعه�  التي  الأموال  اأن  على  عقده�  وتوقيع  ب�شيطة،  تو�شية  �شركة  ت�أ�شي�س 

بطريقة مل تكن م�شروعة اإل دليل على اأن م� اأراده ل عدو اأن يكون اإمع�نً� يف ال�شتيالء 

على الأموال ب�لطريق ذاته مع تغليفه ب�ل�شيغة النظ�مية، ومن ثم يتيح له التهرب من 

رد الأموال لأهله� بدعوى اخل�ش�رة وخالفه، وقد حدث ذلك حني ادعى اأن ال�شراكة 

قد خ�شرت بح�شب م� عنون له املدعى عليه� "بي�ن حول القوائم امل�لية لل�شركة "الذي 

لع�م  209م2/ق  رقم  الق�شية  يف  1428/4/11هـ  بجل�شة  للدائرة  قدمه  اأن  �شبق 

بعد، وطلب من  تعمل  اأنه� مل  )...(حيث  �شركة  )...( �شد/  املق�مة من/  1427هـ 

امل�ش�همني املوافقة على اخل�ش�رة وامل�ش�دقة عليه� من اأجل ا�شتع�دة املتبقي لهم ومل 
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يرد الأموال رغم اأن امل�ش�همني قد وقعوا على م� طلب منهم. وحيث اإنه يتعني النظر 

والتدقيق بخط�ب املدعى عليه املوؤرخ يف 1428/3/20هـ - واملقدم يف معر�س جوابه 

ت�شنيع  الآتي:  واملت�شمن  ون�ش�طه�  ال�شركة  تزويده� مبعلوم�ت عن  الدائرة  لطلب�ت 

اأول موقع �شعودي،م�شروع تو�شيل مي�ه  اأول ه�تف نق�ل، التج�رة اللكرتونية واإن�ش�ء 

زمزم، م�شروع امل�شح الدميوغرايف لدى وزارة الداخلية، م�شروع ال�شحن اللكرتوين 

)...(، م�شروع ال�شركة الطبي - الذي تبني ا�شتم�له على خم�لف�ت يف اأن�شطة ال�شركة 

الب�شيطة  التو�شية  �شركة  اأن  الث�بت  اإذ   )...( �شعودي  نق�ل  ه�تف  اأول  ت�شنيع  من 

عقد  بتعديل  ال�شرك�ء  قرار  مبوجب  ال�شعودي  التلفزيون  م�شنع  �شركة  يف  �شريك 

تو�شيل  وم�شروع  اإليه،  امل�ش�ر  ب�خلط�ب  واملرفق  املوؤرخ يف 1427/5/24هـ  ت�أ�شي�شه� 

مي�ه زمزم الث�بت اأنه لي�س من اأغرا�س ال�شركة كم� مل يقدم املدعى عليه الرتاخي�س 

الالزم لهذا امل�شروع وم� يتبع ذلك من موافقة اجله�ت الر�شمية، وم� يتعلق مب� ذكره 

املدعى عليه من م�شروع ال�شحن اللكرتوين )...( وم� جرى عليه من ف�شخ للعقد ف�إنه 

ب�طالع الدائرة على العقد امل�ش�ر اإليه تبني اأنه مت بني موؤ�ش�شة )...( و�شركة )...( ول 

عالقة لل�شركة فيه ب�أي ح�ل من الأحوال وب�لت�يل ف�إن هذا العقد املف�شوخ واقع على 

غري �شركة التو�شية الب�شيطة. وحيث اإن الث�بت ب�طالع الدائرة على م� قدمه املدعى 

عليه بخ�شو�س اأعم�ل ال�شركة اأنه� مل مت�ر�س ن�ش�طه� وجميع م� قدمه املدعى عليه ل 

يعدو كونه وعودًا واآم�ًل وتوقع�ت لبداأ العمل، الذي هو يف حقيقته خ�رج عن ن�ش�طه� 

الرئي�س. كم� يظهر جليً� انعدام املالءمة ومراع�ة الن�شج�م والتج�ن�س بني اأغرا�س 
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ورد  ح�شبم�  ال�شركة  به�  ت�شطلع  التي  والأغرا�س  الت�أ�شي�س،  بعقد  الواردة  ال�شركة 

الأغرا�س  خم�لفة  عليه  للمدعى  يجوز  ل  اإنه  وحيث  اأعاله،  اإليه  امل�ش�ر  بخط�به 

املن�شو�س عليه� يف عقد ت�أ�شي�س ال�شركة؛ لأنه مت�شرف ب�لإذن فال يت�شرف يف غري 

م� اأذن له فيه ك�لوكيل، ولي�س له اأن ي�ش�رك مب�ل ال�شركة ول يدفعه م�ش�ربة؛ لأن ذلك 

اأن يخلط م�ل  يثبت يف امل�ل حقوقً�، وي�شتحق ربحه لغريه، ولي�س ذلك له، ولي�س له 

ال�شركة مب�له، ول م�ل غريه لأنه يت�شمن اإيج�ب حقوق يف امل�ل، ولي�س هو من التج�رة 

امل�أذون فيه� وهوم� اتفق عليه جمهور الفقه�ء )املغني 37/14، الك�يف 276/2( وحيث 

اإن الث�بت ب�إقرار املدعى عليه الوارد مبذكرته املوؤرخة يف 1428/5/16هـ عدم �شدور 

اإرادة  بدعوى وجود ظروف خ�رجة عن  الفرتة،  لل�شركة طيلة هذه  معتمدة  ميزانية 

ال�شركة، الأمر الذي ل ميكن القبول به اإذ هو و�شيلة وطريقة من طرق التالعب التي 

براأ�س م�ل  ين�ش�أ  بكي�ن  واملتع�ملني معه، فكيف  الب�شط�ء  مي�ر�شه� املدعى عليه على 

مزعوم مقداره )مئة وخم�شون مليون ري�ل( ثم تنعدم ميزانية ال�شركة وتنعدم اأعم�ل 

له�، بل تبني عدم وجود راأ�س امل�ل ب�لكلية. ومل� �شبق بي�نه تبني خم�لفة املدعى عليه مل� 

مت التف�ق عليه مم� يتحقق معه عدم اإي�ش�ل اأموال امل�ش�همني لل�شركة حمل امل�ش�همة 

وثبوت عدم حتقق راأ�س امل�ل امل�شجل نظ�مً�ً مم� يعترب معه واحل�ل م� ذكر اإخالل من 

توؤديه،  اأخذت حتى  اليد م�  اأن على  والق�عدة  قبل املدعى عليه وتق�شري من جهته، 

اإلزام املدعى عليه ب�إع�دة املتبقي من راأ�س م�ل  الأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل 

املدعي وبه تق�شي".
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لذلك حكمت الدائرة: 

باأن يدفع للمدعي ).....( مبلغاً وقدره )مئة وع�ضرة  باإلزام املدعى عليه ).....( 

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 االبتدائية 2/6243/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي 368/د/جت/12 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6166/ق لعام 1431 هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 299/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/5/22هـ

املال-ح�ضة غري  راأ�س  االأرباح من  ال�ضركة-طلب احت�ضاب  �ضركة حما�ضة-حتويل 

مقدور على ت�ضليمها- عقد ال�ضركة على راأ�س مال غائب -خمالفة عقد التاأ�ضي�س-

خلط املال -متاجرة غري ماأذون فيها -عدم �ضدور ميزانية ال�ضركة-خمالفة غر�س 

ال�ضركة - عدم وجود راأ�س املال -تعدي وتفريط.

عدد  ب�ش�أن  اأقواله  يف  عليه  املدعى  تن�ق�س  ثبوت   - امل�ل  راأ�س  ب�قي  ب�إع�دة  مط�لبة 

امل�ش�همني ب�شركته واملن�شحبني منه� وامل�شتمرين فيه� وحقوق كل منهم وحت�يله وكذبه 

الأموال  جمع  ك�ن  عليه  املدعى  ن�ش�ط  بداية  واأن  والق�ش�ئية  الر�شمية  اجله�ت  على 

بدون ترخي�س ر�شمي وا�شتقط�ب اأموال امل�ش�همني بدعوى ت�شغيله� يف بط�ق�ت �شوا 

على  ثبوت احلجز   - ب��شمه  ب�شيطة  تو�شية  اإىل  �شركة حم��شة  �شركته من  وحتويل 

ح�ش�ب�ت املدعى عليه ب�لبنوك مبوجب تعميم موؤ�ش�شة النقد - اأثر ذلك: عدم �شحة 

ال�شروط  ب�شيطة مبخ�لفة  تو�شية  اإىل  املح��شة  �شركة  بتحويل  عليه  املدعى  ت�شرف 

الواجب توفره� يف عقد ال�شركة، فال ي�شح عقده� على م�ل غ�ئب فح�ش�س ال�شرك�ء 

التي ق�مت على اأ�ش��شه� ال�شركة حمجوزة وجممدة ومل تكن بحوزة املدعى عليه عند 

عقد  بح�شب  ل�شتثم�ره�  لل�شركة  ت�شليمه�  على  مقدور  غري  فهي  وب�لت�يل  ت�أ�شي�شه� 
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الت�أ�شي�س - التف�ف املدعى عليه بعد قي�م ال�شلط�ت املخت�شة ب�حلجز عليه واإيه�مه 

ب�شيطة  تو�شية  �شركة  اإىل  املح��شة  �شركة  م�ش�همتهم يف  ب�إمك�ن حتويل  امل�ش�همني 

اأموال  على  ال�شتيالء  له  يبيح  نظ�مي  مبظهر  للظهور  وك�لت  على  منهم  وح�شوله 

امل�ش�همني الب�شط�ء - عدم مم�ر�شة ن�ش�ط حقيقي لل�شركة وت�ش�رب اأغرا�شه� التي 

تفريط  ثبوت  اأثر ذلك:   - الت�أ�شي�س  بعقد  الواردة  الأن�شطة  مع  عليه  املدعى  يدعيه� 

املدعى عليه وخم�لفته مل� مت التف�ق عليه بعقد ت�أ�شي�س ال�شركة مب� يتحقق معه عدم 

اإي�ش�ل اأموال امل�ش�همني لل�شركة - موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليه ب�أن يدفع للمدعي 

مبلغً� مقداره ).....( )املتبقي من راأ�س م�له(. 

ب�أنه  فيه�  احلكم  هذا  لإ�شدار  الالزم  ب�لقدر  تتح�شل  الق�شية  هذه  وق�ئع  اإن  حيث 

تقدم اإىل ديوان املظ�مل املدعي بدعواه �شد املدعى عليه، قيدت ق�شية ب�لرقم املدون 

اأعاله ومت اإح�لة الق�شية اإىل الدائرة، فب��شرت نظره� على النحو املثبت يف حم�شر 

ال�شبط حيث ذكر املدعي بجل�شة الثالث�ء 1429/1/27هـ ب�أنه �شلم املدعى عليه مبلغً� 

�شركة  يف  ل�شتثم�ره  ري�ل  األف  خم�شني  مبلغ  منه�  ري�ل  األف  وثم�نون  خم�شة  وقدره 

املح��شة مبوجب العقد رقم )673( وت�ريخ 2004/11/28م ولنته�ء �شركة املح��شة 

طلب منه املدعى عليه النتق�ل ل�شركة التو�شية الب�شيطة ف�أ�ش�ف مبلغ خم�شة وثالثني 

األف ري�ل ل�شتثم�ره فيهم� مبوجب �شند القب�س رقم )5246( وت�ريخ 2005/2/10م 
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وقد مت ت�شجيل م�له فيه� وذلك مبوجب الوك�لة املمنوحة للمدعى عليه من قبل زوجته 

)....(املفو�شة عنه للدخول مب�له ب��شمه� ني�بة عنه يف �شركة التو�شية الب�شيطة كونه 

موظفً� حكوميً� وورد ا�شمه� �شمن عقد الت�أ�شي�س برقم )274( وقد طلب �شحب راأ�س 

عليه  املدعى  واعتمده  2006/5/22م  بت�ريخ  امل�ل  راأ�س  �شحب  منوذج  مبوجب  م�له 

بنف�س الت�ريخ وقد مت ت�شليمه مبلغ وقدره �شبعة ع�شر األف ري�ل عب�رة دفعة مقدمة من 

الأرب�ح قبل انته�ء �شركة املح��شة وقبل ت�شليمه الوك�لة ل مي�نع من خ�شمه� من راأ�س 

م�له، وطلب اإلزام املدعى عليه ب�إع�دة املتبقي من راأ�س م�له مبلغ وقدره ثم�نية و�شتون 

األف ري�ل، وب�شوؤال املدعى عليه وك�لة اجلواب ذكر ب�أن املدعي �شريك يف عقد ت�أ�شي�س 

�شركة التو�شية الب�شيطة براأ�س م�له واإن اأراد الن�شح�ب فله ذلك بعد اإجراء املح��شبة 

و�شدور امليزانية نه�ية هذا الع�م كم� اأنه مت اإيق�ف �شركة املح��شة ب�أمر من اجله�ت 

ذلك  اأثر  الأموال  على  احلجز  ومت  الب�شيطة  التو�شية  �شركة  اإىل  وحتويله�  الر�شمية 

كم� هو مبني ب�ملذكرة املقدمة للدائرة بت�ريخ 1428/5/16هـ وهن�ك مع�ملة وردت 

ب�أن هن�ك ق�شية  واأ�ش�ف  الإجراءات  ال�شالمة مبني فيه� جميع  للدائرة من �شرطة 

ت�شوية واقية من الإفال�س مقيدة يف الديوان برقم )4758( لع�م 1428هـ وحم�لة لهذه 

الدائرة لنظره� واأطلب اإدخ�ل املدعي من �شمن اأ�شح�ب الت�شوية يف هذه الق�شية، 

ثم قررا الكتف�ء، ف�أ�شدرت الدائرة يف ذات اجلل�شة حكمه� رقم )122( لع�م 1429هـ 

رقم  جت�ري  �شجل  الب�شيطة  التو�شية  �شركة  ت�أ�شي�س  عقد  ب�إبط�ل  اأوًل:  الق��شي 

املدعى عليه  ب�إلزام   : ث�نيً�ً بت�ريخ 1426/8/2هـ.  )4030157554( �ش�در من جدة 
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وبعر�س ذلك  ري�ل،  األف  و�شتون  ثم�نية  للمدعي )....(مبلغً� قدره  يدفع  )....(ب�أن 

على طريف النزاع قرر املدعي قن�عته وقرر املدعى عليه عدم القن�عة ب�حلكم، وتقدم 

ب�عرتا�شه خالل املدة النظ�مية، ومت رفع ك�مل اأوراق الق�شية اإىل حمكمة ال�شتئن�ف 

رقم  اأ�شدرت حكمه�  فيه�  ال�ش�در  الق�شية واحلكم  اأوراق  بعد اطالعه� على  والتي 

ملع�ودة  للدائرة  الق�شية  واإع�دة  الدائرة  حكم  بنق�س  1431هـ(  لع�م  )573/اإ�س/7 

يف  ال�شتئن�ف  حمكمة  اأب�نت  م�  وفق  نظره�  مت  للدائرة  الق�شية  وب�إع�دة  نظره�، 

حكمه� حيث عقدت الدائرة لنظره� جل�شة اليوم الثنني 1431/12/2هـ وفيه� ت�شري 

الدائرة اإىل ورود الق�شية من حمكمة ال�شتئن�ف - الدائرة ال�ش�بعة - ب�حلكم رقم 

)122/د/جت/12  رقم  الدائرة  حكم  نق�س  املت�شمن  1431هـ(  لع�م  )573/اإ�س/7 

لع�م 1429هـ( واإع�دته� للدائرة ومع�ودة بحث نظره� وفق م� اأ�شري بحكم ال�شتئن�ف 

من مالحظ�ت فذكر املدعي ب�أنه يخت�شم املدعى عليه )....(ولي�س ال�شركة وي�شتند 

يف مط�لبته مببلغ خم�شة وثم�نني األف ري�ل منه� مبلغ خم�شني األف ري�ل ل�شتثم�ره يف 

�شركة  ولنته�ء  وت�ريخ 2004/11/28م  رقم )673(  العقد  املح��شة مبوجب  �شركة 

مبلغ  ف�أ�ش�ف  الب�شيطة  التو�شية  ل�شركة  النتق�ل  عليه  املدعى  منه  طلب  املح��شة 

خم�شة وثالثني األف ري�ل ل�شتثم�ره فيهم� مبوجب �شند القب�س رقم )5246( وت�ريخ 

2005/2/10م وم� ا�شتلم يف ذلك العقد من اأرب�ح قدره� �شبعة ع�شر األف ري�ل فال 

م�نع من خ�شمه� من راأ�س امل�ل، واأطلب احلكم ب�إلزام املدعى عليه ب�إع�دة املتبقي من 

راأ�س امل�ل مبلغ وقدره ثم�نية و�شتون األف ري�ل فعقب املدعى عليه وك�لة ب�أنه ب�لفعل 
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ت�شلم موكلي راأ�س م�ل املدعي، واأم� ب�ش�أن ت�شفية عقد املح��شة وانتق�ل راأ�س امل�ل 

ل�شركة التو�شية وم� جرى ب�ش�أنه� ف�إنه يحيل اإىل م� �شبق ذكره اأم�م الدائرة ولي�س 

لديه �شوى م� ذكره �ش�بقً�، ثم قرر الطرف�ن الكتف�ء.

وت�أ�شياًل على م� تقدم، وحيث املدعي يح�شر دعواه يف املط�لبة ب�إلزام املدعى عليه 

ب�إع�دة املتبقي من راأ�س م�له مبلغ قدره ثم�نية و�شتون األف ري�ل، ومل� ك�نت الث�بت اأن 

�شركة  ت�أ�شي�س  عقد  الت�أ�شيل  حيث  من  يحكمه�  الدعوى  طريف  تربط  التي  العالقة 

التو�شية الب�شيطة ب�تف�ق ال�شرك�ء املوؤرخ يف 1426/7/15هـ واملدعي مت ت�شجيل م�له 

خم�شة  مقداره�  بح�شة   )5246( برقم  الب�شيطة  التو�شية  �شركة  ت�أ�شي�س  عقد  يف 

اأنه �شبق اأن  وثم�نون األف ري�ل املمثلة لراأ�س م�له امل�شلم للمدعى عليه؛ والذي تبني 

تع�قد مع املدعى عليه ل�شتثم�ر راأ�س م�له مببلغ خم�شة وثم�نني األف ري�ل اإىل عقد 

املح��شة رقم )5246( وت�ريخ 2005/2/10م وا�شتلم من املدعى عليه اأرب�حً� قدره� 

�شركة  انته�ء  وبعد  م�له  راأ�س  من  املبلغ  ول مي�نع من خ�شم  ري�ل  األف  ع�شر  �شبعة 

املح��شة مت حتويله اإىل �شركة التو�شية الب�شيطة بطلب من املدعى عليه ومت ت�شجيل 

عليه  املدعى  ب�إلزام  ويط�لب  الت�أ�شي�س،  عقد  يف  الوارد   )5246( ب�لرقم  فيه�  م�له 

ف�إن  ذلك  ومع  ري�ل،  األف  و�شتون  ثم�نية  قدره  مبلغ  م�له  راأ�س  من  املتبقي  ب�إع�دة 

اأب�نته حمكمة ال�شتئن�ف ب�ش�أنه� وم�  الدائرة وهي يف معر�س درا�شته� للق�شية وم� 

قدمه كل طرف من بين�ت ودفوع، وتنزيل ذلك على الأ�ش�س الع�مة للتع�قد مع الت�أكيد 
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على م� ج�ء يف اأ�شب�ب حكم الدائرة ال�ش�بق، مع اأنه يتعني معه النظر والتدقيق فيم� 

اأورده املدعى عليه بجل�شة الثالث�ء 1428/3/8هـ يف الق�شية رقم )2/2136/ق لع�م 

مع  البنوك  لدى  املح��شة( جممدة  ال�شركة )�شركة  اأموال  "اأن  ن�شه:  1427هـ( مب� 

نه�ية ع�م 1425هـ حتى �شهر جم�دى الث�ين 1427هـ ومل يكن لل�شركة اأعم�ل يف تلك 

الفرتة ولي�س لدي �شيء يتعلق ب�شركة املح��شة، ول يوجد به� قوائم م�لية وهي �شركة 

ومت  ال�شتمرار  اأراد  ملن  الب�شيطة  التو�شية  �شركة  اإىل  انتقل  امل�ل  وراأ�س  منتهية... 

اإرج�ع راأ�س امل�ل ملن اأراد الن�شح�ب ولي�س هن�ك ت�شفية لل�شركة وانتق�ل راأ�س امل�ل 

بت�ريخ  للدائرة  املقدمة  مبذكرته  عليه  املدعى  اأكده  م�  وهو  الذمة"  يف  انتق�ل 

1428/5/16هـ والذي اأ�شدرت الدائرة حكمه� رقم )86/د/جت/12 لع�م 1428هـ( 

ال�شروط  من  اأن  وق�ش�ًء  فقهً�  امل�شتقر  الث�بت  اإن  وحيث  اأ�شب�به،  م�شمون  يف  وج�ء 

ال�شركة، فال ت�شح  لتتحقق مق�شود  امل�ل،  ال�شركة ح�شور  توفره� يف عقد  الواجب 

على م�ل غ�ئب ول على م�ل يف الذمة، لأنه ل ميكن الت�شرف فيه ب�أي ح�ل. انظر 

الذكر  ال�ش�لف  ب�إقراره  عليه  املدعى  اأورده  مم�  والث�بت   ،)479/8( القن�ع  ك�ش�ف 

والذي اأكده مبذكرته امل�ش�ر اإليه� اأعاله ب�أن راأ�س م�ل �شركة املح��شة ل�شركة التو�شية 

الب�شيطة يف الذمة حلجز ويل الأمر على م�ل ال�شركة وجتميده لدى البنوك، وحيث 

وت�ريخ   )18/5/5250( برقم  ال�شالمة  �شرطة  يف  الواردة  للمع�ملة  الدائرة  ت�شري 

1428/6/2هـ واملح�لة للديوان بك�مل ملف التحقيق اخل��س ب�ملدعى عليه واملت�شمنة 

اإقرار املدعى عليه لدى �شرطة ال�شالمة بت�ريخ 1426/12/4هـ ب�لآتي "اأقر اأن� املدعو/
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)....( �شعودي اجلن�شية ب�لهوية رقم )....( م�شدره� جدة يف 1407/6/23هـ ب�أن 

�شتم�ئة  عددهم  يبلغ  امل�ش�همة  من  ان�شح�بهم  قرروا  والذين  معي  امل�ش�همني  عدد 

و�شبعة م�ش�همني تقدر اأموالهم مببلغ خم�شة وع�شرين مليونً� وت�شعم�ئة وخم�شني األفً� 

وم�ئتي ري�ل ح�شب م� هو مو�شح ببي�ن الأ�شخ��س املن�شحبني ومبلغ كل واحد منهم 

اأم�م ا�شمه واأقر ب�أن هذه الأ�شم�ء واملب�لغ �شحيحة واأحتمل جميع م� يرتتب على ذلك 

املط�لبة  يريدون  جدد  م�ش�همني  ظهور  ح�ل  يف  ذلك  تبع�ت  بتحمل  م�شتعد  واأنني 

يف  ال�شتمرار  يريدون  الذين  الأ�شخ��س  واأ�شم�ء  بي�ن�ت  ب�شحة  اأقر  كم�  بحقوقهم 

ال�شركة وعددهم �شتم�ئة وت�شعة ع�شر م�ش�همً� ومب�لغهم تقدر ب�شتة وخم�شني مليونً� 

ك�مل  بتحمل  وم�شتعد  �شحيحة  واملب�لغ  الأ�شم�ء  هذه  ب�أن  واأقر  ري�ل  اآلف  وخم�شة 

امل�شوؤولية يف ح�ل ورود خالف ذلك". ومع ذلك فقد تبني للدائرة تن�ق�س هذا الإقرار 

من املدعى عليه مع م� اأورده يف مذكرته امل�ش�ر اإليه� اأعاله واملقدمة للدائرة بت�ريخ 

1428/5/16هـ والذي ج�ء حتت بند عدد ال�شرك�ء م� يلي "ينق�شم عدد ال�شرك�ء اإىل 

اأ( ال�شرك�ء املف�شوخ عقدهم والذين ا�شتلموا راأ�س م�لهم ك�ماًل: بلغ  اأق�ش�م:   ثالثة 

عدد ال�شرك�ء املن�شحبني والذين ا�شتلموا راأ�س م�لهم )1242( �شريك ب�إجم�يل راأ�س 

ال�شركة  يف  امل�شتمرين  ال�شرك�ء  عدد  بلغ  ب(  ري�ل.   )72.989.000( وقدره  م�ل 

)2232( �شريك ب�إجم�يل راأ�س م�ل )1.350.599.000( ري�ل. وامل�شجل منهم يف 

وزارة التج�رة �شتم�ئة وت�شعة ع�شر �شريكً� والب�قي ج�ري العمل على ت�شجيلهم خالل 

عدد  بلغ  ال�شركة:  من  ب�لن�شح�ب  املط�لبني  ال�شرك�ء  ج(  اهلل.  ب�إذن  الق�دم  ال�شهر 
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اإجم�يل  ومببلغ   )788( ال�شركة  من  الن�شح�ب  يطلبون  والذين  ال�شرك�ء 

يف  املح��شبة  بعد  حقوقهم  بت�شفية  ال�شركة  تقوم  و�شوف  ري�ل   )36.979.000(

2007/12/31م علمً� ب�أن قد ا�شتلموا مبلغ )6.429.300( ري�ل والب�قي ي�شفى بعد 

املح��شبة، ويعترب هوؤلء ال�شرك�ء من �شمن ال�شركة لأنهم وافقوا على ال�شتمرارية يف 

ال�شركة �شواء ب�إح�ش�ر وك�لة �شرعية والإقرار لدى ال�شركة ب�ملوافقة اأو ب�لإقرار لدى 

�شرطة ال�شالمة بجدة ب�ملوافقة على ال�شتمرار يف ال�شركة وقد بلغ عدد الذين وقعوا 

التن�ق�س  هذا  معه  يعد  مم�  �شريك".   )1737( املرفق  الك�شف  ح�شب  بذلك  اإقرار 

حت�يل وكذب على اجله�ت الر�شمية والق�ش�ئية وخم�دعة منه له�. كم� ت�شري الدائرة 

ق�شية  ب�ش�أن  1426/7/26هـ  يف  )92368/د(  رقم  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  لأمر 

املدعى عليه بت�شكيل جلنة من مندوب عن موؤ�ش�شة النقد وعن فروع وزارة التج�رة 

وال�شن�عة بجدة وعن �شرطة حم�فظة جدة وانتهت اإىل النت�ئج الت�لية: اأوًل: اأن بداية 

ن�ش�ط املذكور جمع الأموال بدون ترخي�س ر�شمي حيث ك�ن ي�شتقطب اأموال امل�ش�همني 

قي�مه  ث�نيً�ً:  �شوا.  بط�ق�ت  ي�شمى  فيم�  وت�شغيله�  ت�شريح  اأي  على  احل�شول  قبل 

ب�حل�شول على �شجل جت�ري يف 1426/8/2هـ وحتويل �شركته من �شركة حم��شة اإىل 

�شركة تو�شية ب�شيطة ب��شمه. ث�لثً�: اأن جمموع اأر�شدته املحجوزة لدى البنوك ت�شعة 

و�شتون  وخم�شة  ري�ًل  وع�شرون  واثن�ن  و�شتم�ئة  األفً�  وت�شعون  وم�ئة  مليونً�  واأربعون 

يريدون  الذين  امل�ش�همني  ل�ش�لح  ذمته  يف  التي  املب�لغ  جمموع  اأن  رابعً�:  هللة. 

الن�شح�ب خم�شة وع�شرون مليونً� وت�شعم�ئة وخم�شون األف ري�ل وذلك وفق البي�ن�ت 



1202

املقدمة من املذكور امل�ش�دق عليه� �شرعً� وعددهم �شتم�ئة وت�شعة اأ�شخ��س. خ�م�شً�: 

قدم املذكور عقد ت�أ�شي�س ال�شركة وال�شجل التج�ري ال�ش�در من فرع وزارة التج�رة 

ومت  للغري  والت�شويق  والت�شدير  ال�شترياد  وهو  ال�شركة  ن�ش�ط  به  واملو�شح  بجدة 

امل�ش�دقة على عقد ت�أ�شي�س ال�شركة من قبل وزارة التج�رة. �ش�د�شً�: ح�شر ال�شرك�ء 

بجدة  ال�شالمة  �شرطة  ملركز  املذكور  مع  امل�ش�همة  يف  ال�شتمرار  يف  يرغبون  الذين 

وقرروا رغبتهم يف ا�شتمرار امل�ش�ركة معه. �ش�بعً�: تقدم املذكور للجنة بطلب اإ�شدار 

ح�ش�ب�ته  من  ب�خل�شم  الن�شح�ب  يف  يرغبون  الذين  للم�ش�همني  م�شرفية  �شيك�ت 

لدى البنك الأهلي التج�ري والبنك ال�شعودي الهولندي. وارت�أت اللجنة م� يلي: اأوًل: 

اأن يوجه خط�ب ملوؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي بتكليف البنك الأهلي التج�ري والبنك 

الذين  امل�ش�همني  ومب�لغ  ب�أ�شم�ء  م�شرفية  �شيك�ت  ب�إ�شدار  الهولندي  ال�شعودي 

يريدون الن�شح�ب ح�شب بي�ن�تهم ورفع احلجز عم� تبقى من اأر�شدته. ث�نيً�ً: تزويد 

مركز �شرطة ال�شالمة ب�ل�شيك�ت امل�شرفية التي �شيتم اإ�شداره� ب�أ�شم�ء الأ�شخ��س 

الذين يرغبون يف الن�شح�ب ليتم ت�شليمه� لأ�شح�به� كون الق�شية لدى املركز امل�ش�ر 

اإليه. ث�لثً�: ب�لن�شبة للم�ش�همني الذين يرغبون يف ال�شتمرار مع املذكور يف ال�شركة 

ف�إنه يف ح�ل ن�شوء اأي خالف بينهم فيطبق م� ورد بعقد ت�أ�شي�س ال�شركة. رابعً�: اأن 

املعلوم�ت  وتقنية  الت�ش�لت  هيئة  من  له  املمنوح  الت�شريح  ح�شب  ال�شركة  ن�ش�ط 

يقت�شر على خدم�ت ال�شترياد والت�شدير والت�شويق للغري ح�شب ال�شجل التج�ري 

ت�ريخ   )1035/1( رقم  امل�لية  وزير  برقية  اإىل  الدائرة  ت�شري  وكم�  له.  املمنوح 
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1427/2/1هـ املت�شمنة اأن املدعى عليه تقدم بطلب ملوؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي 

بت�ريخ 1427/1/9هـ مت�شمنً� اأنه ل يوجد لديه م�نع من حجز مبلغ ال�شتة ع�شر مليونً� 

املتعلقة بق�شيته مع الأمري )....(عو�شً� عن اإ�شدار �شم�ن بنكي ب�ملبلغ، وت�شري الدائرة 

كذلك اإىل خط�ب حم�فظ موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي رقم )1948/م ظ/م اأ ت( 

لعدد  م�شرفية  �شيك�ت  اإ�شدار  عليه  املدعى  طلب  املت�شمن  1427/9/26هـ  وت�ريخ 

خم�شة م�ش�همني وذلك خ�شمً� من ح�ش�به رقم )...( لدى البنك ال�شعودي الربيط�ين 

ال�شيك�ت خ�شمً� من  اأن قي�م املذكور بطلب �شرف تلك  املوؤ�ش�شة من  به  اأف�دت  وم� 

ح�ش�به رقم )...( لدى البنك ال�شعودي الربيط�ين رغم علمه ب�أن ر�شيد ذلك احل�ش�ب 

حمجوز عليه ل�ش�لح الأمري )....(حلني انته�ء الق�شية فيعد خم�لفً� مل� ورد بربقية 

اأمري منطقة مكة املكرمة رقم )اأ م/59429( وت�ريخ 1427/4/2هـ، وحيث اإن الث�بت 

1428/8/24هـ  وت�ريخ   )7655/1( رقم  امل�لية  وزير  خط�ب  على  الدائرة  ب�طالع 

وت�ريخ  ت(  اأ  ظ/م  )1833/م  رقم  النقد  موؤ�ش�شة  حم�فظ  خط�ب  على  املبني 

1428/8/20هـ املت�شمن ب�أن املوؤ�ش�شة �شبق اأن ق�مت ب�حلجز على ح�ش�ب�ت املذكور 

)املدعى عليه( مبوجب تعميم املوؤ�ش�شة رقم )م اأ ت/10( وت�ريخ 1426/1/6هـ وقد 

بلغ اإجم�يل املبلغ املحجوز عليه يف ذلك الوقت مبلغ وقدره )49.190.622/65( ري�ل 

اأنه مت اإ�شدار �شيك�ت م�شرفية ب�أ�شم�ء امل�ش�همني املن�شحبني من امل�ش�همة مع  كم� 

 )17.807.000( قدره  اإجم�يل  مببلغ  م�شرفيً�  �شيكً�   )376( لعدد  وذلك  املذكور 

ري�ل م�شحوبة على البنك الأهلي التج�ري، وكذلك عدد )198( �شيكً� م�شرفيً� مببلغ 
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اإجم�يل )8.756.100( ري�ل م�شحوبة على البنك ال�شعودي الهولندي كم� مت احلجز 

لدى   )...( رقم  ح�ش�به  يف  ري�ل  ماليني  ع�شرة   )10.000.000( وقدره  مبلغ  على 

البنك ال�شعودي الربيط�ين ب�لإ�ش�فة اإىل حجز مبلغ )6.000.000( �شتة مليون ري�ل 

يف ح�ش�به رقم )...( لدى البنك العربي الوطني. الأمر الذي يعد معه ت�شرف املدعى 

عليه خم�لفً� لل�شروط الواجب توفره� يف عقد ال�شركة اإذ ل ي�شح عقده� على م�ل 

غ�ئب، وقد قرر املدعى عليه اأن عقده� ك�ن يف الوقت الذي ك�ن فيه راأ�س امل�ل جممدًا 

من قبل البنوك، وحيث ي�شرتط ل�شحة عقد ال�شركة تقدمي ح�ش�س ال�شرك�ء وت�شليمه� 

التي  املب�لغ  اأن  ف�لث�بت  العقد،  اأو  النظ�م  يعينه�  التي  وب�لطريقة  املحدد  الوقت  يف 

ق�مت على اأ�ش��شه� ال�شركة حمجوزة ل ميكن الت�شرف به� بل اإن ح�ش�س ال�شرك�ء 

املمثلة لراأ�س م�ل ال�شركة من حيث الواقع معدومة ل وجود له� ول اأدل على ذلك مب� 

ج�ء مب�شمون خط�ب موؤ�ش�شة النقد من خ�شم مب�لغ املن�شحبني واملبلغ املحجوز ل�شمو 

الأمري )....( والر�شيد املتبقي اإ�ش�فة لعجزه عن الوف�ء ملجموعة من امل�ش�همني رغم 

العربي  النقد  موؤ�ش�شة  خط�ب  يف  ج�ء  ح�شبم�  لهم  م�شرفية  �شيك�ت  �شرف  طلبه 

ال�شعودي رقم )1948/م ظ/م اأ ت( وت�ريخ 1427/9/26هـ امل�ش�ر اإليه اأعاله، وبذلك 

ت�شتبني الدائرة اأن جمموع اأر�شدة املدعى عليه املحجوزة لدى البنوك ت�شعة واأربعون 

مليونً� وم�ئة وت�شعون األفً� و�شتم�ئة واثن�ن وع�شرون ري�ًل وخم�شة و�شتون هللة وجمموع 

املب�لغ التي يف ذمته ل�ش�لح امل�ش�همني الذين يريدون الن�شح�ب �شتة وع�شرون مليونً� 

حمجوزة  ري�ل  مليون  ع�شر  �شتة  ومبلغ  ري�ل،  وم�ئة  األفً�  و�شتون  وثالثة  وخم�شم�ئة 
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اأقر  كم�  اإليه�،  امل�ش�ر  امل�لية  وزير  برقية  )....(ح�شب  الأمري  مع  بق�شيته  لتعلقه� 

وعددهم  ال�شركة  يف  ال�شتمرار  يريدون  الذين  الأ�شخ��س  واأ�شم�ء  بي�ن�ت  ب�شحة 

اآلف  وخم�شة  مليون  وخم�شني  ب�شتة  تقدر  ومب�لغهم  م�ش�همً�  ع�شر  وت�شعة  �شتم�ئة 

ري�ل، واأقر ب�أن هذه الأ�شم�ء واملب�لغ �شحيحة وا�شتعد بتحمل ك�مل امل�شوؤولية يف ح�ل 

ورود خالف ذلك، وم� ا�شتب�ن يف هذه احل�ل من عجزه عن الوف�ء ب�حلقوق امل�شتحقة 

ومل�  وح�ش�شهم،  ال�شرك�ء  عدد  ب�ش�أن  وتن�ق�شه�  اأقواله  وت�ش�رب  املن�شحبني  لبع�س 

�شبق بي�نه ف�إن البني من ظ�هر الأوراق اأن راأ�س امل�ل الوارد بعقد الت�أ�شي�س مببلغ م�ئة 

وخم�شني مليون ري�ل مل يكن بحوزة املدعى عليه عند ت�أ�شي�شه�، وب�لت�يل فهذه املب�لغ 

العقد ويجعله ق�ئمً� على م�ل  لل�شركة ل�شتثم�ره� بح�شب  ت�شليمه�  غري مقدور على 

غري مقدور عليه. وحيث اإن م�ش�هم�ت املدعى عليه التي ق�م بجمعه� من امل�ش�همني 

اأموال  ا�شتقط�ب  منه�  الغر�س  اأن  ب�عتب�ر  امل�ش�هم�ت  من  غريه�  مع  اأوقفت  قد 

امل�ش�همني وجمعه� يف م�ش�هم�ت وهمية اإذ تع�مل يف اأول الأمر يف بط�ق�ت الت�ش�ل 

تتم  اأموالهم  اأن  واإيه�مهم  وخداعهم  ب�لن��س  التغرير  اأجل  من  �شوا  الدفع  م�شبوقة 

املت�جرة به� يف بط�ق�ت الت�ش�ل �شوا ولكن املدعى عليه حني مت احلجز عليه من قبل 

اإىل  ب�إمك�ن حتويل م�ش�هم�تهم  ب�إيه�مهم  امل�ش�همني  التف على  املخت�شة  ال�شلط�ت 

�شركة تو�شية ب�شيطة وح�شل منهم على وك�لت يف الوقت الذي مل يكن هوؤلء يعلمون 

مب� ي�شمره املدعى عليه من حم�ولة اللتف�ف على القرار ال�ش�در �شده بوقف تلك 

الأموال واحلجز عليه� للظهور مبظهر نظ�مي يتيح له ال�شتيالء على اأموال امل�ش�همني 
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اأغلبهم من الب�شط�ء ومل يكن لديهم القدرة على املعرفة. ومل� ك�نت  الذين ك�نوا يف 

امل�ش�هم�ت قد جمعت لغر�س غري �شحيح اإذ اأن م� مت الإعالن عنه ابتداء هو مل�ش�هم�ت 

�شركة  ت�أ�شي�س  اإىل  املدعى عليه  وم� هرب  واأنه� وهمية  ثبت عدم �شحته�  التي  �شوا 

تكن  مل  بطريقة  �ش�بقً�  جمعه�  التي  الأموال  اأن  على  عقده�  وتوقيع  ب�شيطة  تو�شية 

م�شروعة اإل دليل على اأن م� اأراده ل يعدو اأن يكون اإمع�نً� يف ال�شتيالء على الأموال 

ب�لطريق ذاته مع تغليفه ب�ل�شيغة النظ�مية ومن ثم يتيح له التهرب من رد الأموال 

اأن ال�شراكة قد خ�شرت  لأهله� بدعوى اخل�ش�رة وخالفه وقد حدث ذلك حني ادعى 

بح�شب م� عنون له املدعى عليه "بي�ن حول القوائم امل�لية لل�شركة" الذي �شبق اأن قدمه 

للدائرة بجل�شة 1428/4/11هـ يف الق�شية رقم )2/209/ق لع�م 1427هـ( املق�مة 

من  وطلب  بعد  تعمل  مل  اإنه�  حيث  لالت�ش�لت   )....( �شد/�شركة  من/)....( 

امل�ش�همني املوافقة على اخل�ش�رة وامل�ش�دقة عليه� من اأجل ا�شتع�دة املتبقي لهم ومل 

يرد الأموال رغم اأن امل�ش�همني قد وقعوا على م� طلب منهم. وحيث اإنه يتعني النظر 

والتدقيق بخط�ب املدعى عليه املوؤرخ يف 1428/3/20هـ - واملقدم يف معر�س جوابه 

لطلب�ت الدائرة تزويده� مبعلوم�ت عن ال�شركة ون�ش�طه� واملت�شمن الآتي: ت�شنيع اأول 

ه�تف نق�ل، التج�رة اللكرتونية واإن�ش�ء اأول موقع �شعودي، م�شروع تو�شيل مي�ه زمزم، 

م�شروع امل�شح الدميوغرايف لدى وزارة الداخلية، م�شروع ال�شحن اللكرتوين )و�ش�ل(، 

ال�شركة من  اأن�شطة  ا�شتم�له على خم�لف�ت يف  الذي تبني  الطبي -  ال�شركة  م�شروع 

الب�شيطة  التو�شية  �شركة  اأن  الث�بت  اإذ  )جدايلو(  �شعودي  نق�ل  ه�تف  اأول  ت�شنيع 
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عقد  بتعديل  ال�شرك�ء  قرار  مبوجب  ال�شعودي  التليفزيون  م�شنع  �شركة  يف  �شريك 

تو�شيل  وم�شروع  اإليه،  امل�ش�ر  ب�خلط�ب  واملرفق  املوؤرخ يف 1427/5/24هـ  ت�أ�شي�شه� 

مي�ه زمزم الث�بت اأنه لي�س من اأغرا�س ال�شركة كم� مل يقدم املدعى عليه الرتاخي�س 

الالزم لهذا امل�شروع وم� يتبع ذلك من موافقة اجله�ت الر�شمية، وم� يتعلق مب� ذكره 

املدعى عليه من م�شروع ال�شحن اللكرتوين )و�ش�ل( وم� جرى عليه من ف�شخ للعقد 

و�شركة   )...( موؤ�ش�شة  اأنه مت بني  تبني  اإليه  امل�ش�ر  العقد  الدائرة على  ب�طالع  ف�إنه 

)...( ول عالقة لل�شركة فيه ب�أي  ح�ل من الأحوال، وب�لت�يل ف�إن هذا العقد املف�شوخ 

م�  على  الدائرة  ب�طالع  الث�بت  اإن  وحيث  الب�شيطة.  التو�شية  �شركة  غري  على  واقع 

قدمه املدعى عليه بخ�شو�س اأعم�ل ال�شركة اأنه� مل مت�ر�س ن�ش�طه� وجميع م� قدمه 

املدعى عليه ل يعدو كونه وعودًا واآم�ًل وتوقع�ت لبداأ العمل الذي هو يف حقيقته خ�رج 

عن ن�ش�طه� الرئي�س، كم� يظهر جليً� انعدام املالءمة ومراع�ة الن�شج�م والتج�ن�س 

ال�شركة  به�  ت�شطلع  التي  والأغرا�س  الت�أ�شي�س  بعقد  الواردة  ال�شركة  اأغرا�س  بني 

خم�لفة  عليه  للمدعى  يجوز  ل  اإنه  وحيث  اأعاله،  اإليه  امل�ش�ر  بخط�به  ورد  ح�شبم� 

فال  ب�لإذن  مت�شرف  لأنه  ال�شركة؛  ت�أ�شي�س  عقد  يف  عليه�  املن�شو�س  الأغرا�س 

يت�شرف يف غري م� اأذن له فيه ك�لوكيل، ولي�س له اأن ي�ش�رك مب�ل ال�شركة ول يدفعه 

م�ش�ربة؛ لأن ذلك يثبت يف امل�ل حقوقً�، وي�شتحق ربحه لغريه، ولي�س ذلك له، ولي�س 

امل�ل،  اإيج�ب حقوق يف  يت�شمن  لأنه  ول م�ل غريه  ال�شركة مب�له،  اأن يخلط م�ل  له 

)املغني  الفقه�ء  جمهور  عليه  اتفق  م�  وهو  فيه�  امل�أذون  التج�رة  من  هو  ولي�س 
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)37/14(، الك�يف )276/2((، وحيث اإن الث�بت ب�إقرار املدعى عليه الوارد مبذكرته 

الفرتة،  لل�شركة طيلة هذه  معتمدة  ميزانية  املوؤرخة يف 1428/5/16هـ عدم �شدور 

بدعوى وجود ظروف خ�رجة عن اإرادة ال�شركة الأمر الذي ل ميكن القبول به اإذ هو 

و�شيلة وطريقة من طرق التالعب التي مي�ر�شه� املدعى عليه على الب�شط�ء واملتع�ملني 

معه، فكيف بكي�ن ين�ش�أ براأ�س م�ل مزعوم مقداره م�ئة وخم�شون مليون ري�ل ثم تنعدم 

لل�شركة وتنعدم اأعم�ل له�، بل تبني عدم وجود راأ�س امل�ل ب�لكلية. ومل� �شبق بي�نه تبني 

خم�لفة املدعى عليه مل� مت التف�ق عليه مم� يتحقق معه عدم اإي�ش�ل اأموال امل�ش�همني 

امل�ل امل�شجل نظ�مً�ً مم� يعترب معه  راأ�س  امل�ش�همة وثبوت عدم حتقق  لل�شركة حمل 

واحل�ل م� ذكر اإخالل من قبل املدعى عليه وتق�شري من جهته والق�عدة اأن على اليد 

م� اأخذت حتى توؤديه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل اإلزام املدعى عليه ب�إع�دة 

املتبقي من راأ�س م�ل املدعي وبه تق�شي. 

)....(مبلغاً  للمدعي  يدفع  )....(باأن  عليه  املدعى  باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 

قدره 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 االبتدائية 2/3108/ق لعام 1425هـ
رقم احلكم االبتدائي 148/د/جت/10لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6745/ق لعام 1431 هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 400/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/22هـ

 �ضركة حما�ضة-طلب اإعادة راأ�س املال -- بدء ال�ضركة ن�ضاطها - تخارج.

ب�إع�دة راأ�شم�له واملبلغ الذي دفعه زي�دة عليه -  اإلزام املدعى عليه  مط�لبة املدعي 

ثبوت اأن العالقة بني الطرفني هي عقد �شركة حم��شة، واأن ال�شركة م�ر�شت ن�ش�طه� 

جميع  لأن  راأ�شم�له  ا�شتع�دة  ال�شرك�ء  اأحد  مط�لبة  جواز  عدم   - الطرفني  ب�إقرار 

اأن  فقط  وللمدعي  خ�ش�رة،  اأو  ربح  من  ال�شراكة  على  ترتب  عم�  م�شوؤولون  ال�شرك�ء 

يطلب التخ�رج اأو ت�شفية احل�ش�ب بني ال�شرك�ء - دفع املدعى عليه ب�أن عقد ال�شركة 

امل�شروع  على  والت�شرف  امل�ل  راأ�س  ا�شتالم  عن  اآخر  �شريك  م�شوؤولية  على  ن�س 

والإ�شراف على الأمور امل�لية والإدارية وحتديد بدء العمل الفعلي ل عالقة له بذلك - 

موؤدى ذلك: رف�س الدعوى. 

اإىل  تقدم  اأنه  يف  فيه�  احلكم  لإ�شدار  الك�يف  ب�لقدر  الدعوى  هذه  وق�ئع  تتح�شل 

املحكمة الإدارية مبح�فظة جدة املدعي وك�لة/)...( بالئحة دعوى ت�شمنت اأن موكله 

اأبرم عقد �شركة حم��شة مع املدعى عليه وطرفني اآخرين حتت ال�شم التج�ري )...( 
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امل�شروع  يف  مبه�مه  ليقوم  عليه  املدعى  ب��شم  التج�رة  بوزارة  امل�شروع  ت�شجيل  ومت 

وت�شيري العمل وا�شتالم راأ�س امل�ل وقدره )160.000( ري�ل، بحيث يدفع كل �شريك 

بت�ريخ  ال�شركة  مقر  ب�إغالق  ق�م  عليه  املدعى  اإن  ثم  ري�ل،   )40.000( مبلغ 

1425/7/15هـ، وحيث اإن املدعى عليه ملزم - كم� ج�ء يف العقد - مب�شك الدف�تر 

واخل�ش�ئر  الأرب�ح  وح�ش�ب  هجرية  �شنة  كل  اآخر  يف  جرد  وعمل  للمن�ش�أة  التج�رية 

وحترير ميزانية ع�مة لل�شركة، اإل اأنه وحتى ت�ريخه مل يقدم م� يحدد املركز امل�يل 

لل�شركة، وطلب يف خت�م دعواه ت�شفية ال�شركة مع مالحظة اأن املدعي قدم دعمً� م�ليً� 

لل�شركة مببلغ )47.424( ري�ًل، كم� اأنه ق�م بت�شليم ال�شركة مب�لغ م�لية �شدر له به� 

�شيك�ت مببلغ )210.000( ري�ل، ب�لإ�ش�فة اإىل اأنه ق�م ب�إيداع مبلغ )25.000( ري�ل 

هذا  مقدمة  يف  املذكور  ب�لرقم  ق�شية  الدعوى  هذه  قيدت  وقد  املن�ش�أة.  ح�ش�ب  يف 

اإنه يف  الدائرة فب��شرت نظره� يف عدة جل�ش�ت، حيث  اإىل هذه  اأُحيلت  احلكم، ثم 

جل�شة 1426/9/20هـ قدم املدعى عليه مذكرة ج�ء فيه�: اأنه يدفع بعدم قبول الدعوى 

�شكاًل لرفعه� على غري ذي �شفة وذلك لأن دوره ينح�شر ح�شب العقد على اأنه: )مت 

وال�شبك�ت  ال�شي�نة  عن  م�شوؤول   )...( ال�شيد  الث�ين  الطرف  يكون  اأن  على  التف�ق 

له�  والتي ل عالقة  بند )امله�م( حتديد مه�مه  العقد حتت  للم�شروع(، كم� ت�شمن 

ب�لإدارة، ب�لإ�ش�فة اإىل اأن العقد ت�شمن حتت بند )راأ�س امل�ل( م� ن�شه )يدفع راأ�س 

امل�ل للطرف الأول )...( مبوجب �شند قب�س على اأن ي�شرف منه على امل�شروع ويودع 

مه�م  جميع  اأن  كم�  فتحه(.  عند  البنكي  املن�ش�أة  بح�ش�ب  بعد  فيم�  منه  تبقى  م� 
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الأول  الطرف  م�شوؤولية  من  املح�ش�بية  الدف�تر  وم�شك  والإدارية  امل�لية  الإ�شراف 

الأول  الطرف  اخت�ش��س  يت�شح  هن�  ومن  العقد.  من  )امله�م(  بند  يف  ج�ء  ح�شبم� 

ت�شجيل  يف  عليه  املدعى  دور  وانح�ش�ر  لل�شركة  والإداري  امل�يل  الإ�شراف  يف   )...(

املن�ش�أة ب��شمه كونه موظفً� اأهليً�، وب�لت�يل ميكن للمدعي الرجوع على الطرف الأول 

)...( يف املط�لبة بت�شفية ال�شركة، ويوؤكد ذلك م� ُذكر يف البند ال�ش�د�س من ال�شروط 

بدء  ت�ريخ  الأول/)...(  الطرف  اأن: )يحدد  ن�س على  والذي  العقد  وال�شم�ن�ت يف 

العمل الفعلي للمن�ش�أة ب�شفته املطلع الوحيد على �شري العمل واأولوي�ته والو�شع امل�يل 

والإداري للمن�ش�أة(، كم� ت�شمن بند ال�شوؤون امل�لية م� ن�شه: )بهدف مق�بلة النفق�ت 

يعتمد  بحيث  ب�مل�شروع  بنكي خ��س  فتح ح�ش�ب  يتم  التف�ق  توقيع هذا  بعد  املتوقعة 

منه.  وال�شحب  الإيداع  وي�شمل  احل�ش�ب  هذا  يف  للتع�مل   )...( الأول  الطرف  توقيع 

ُيفو�س الطرف الأول بتحرير �شيك اأو �شحب مبلغ )30.000( ري�ل كحد اأق�شى من 

احل�ش�ب دفعة واحدة(. واأم� بخ�شو�س راأ�س امل�ل فلم اأ�شتلم اأي جزء منه؛ لأنه لي�س 

من اخت�ش��شي ول مه�مي املن�شو�س عليه� يف العقد، وطلب من املدعي اإثب�ت ا�شتالم 

املدعى عليه ملبلغ راأ�س امل�ل. واأم� م� ذكره املدعي فيم� يتعلق ب�أنني قمت بقفل مركز 

قبل  من  مه�مي  يف  املب��شر  التدخل  وبعد  ف�إنني  1425/7/15هـ،  بت�ريخ  ال�شركة 

الطرف الأول والرابع والتهجم علي ج�شديً� قمت برتك ال�شركة وانقطعت عن الذه�ب 

اإليه� ب�شبب كرثة امل�ش�كل. اأم� فيم� ذكره املدعي وك�لة من اأنني ملزم مب�شك دف�تر 

اآخر كل �شنة هجرية وحترير ميزانية  للمن�ش�أة وملزم بعمل جرد يف  جت�رية منظمة 
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ع�مة لل�شركة، فهذا كالم مردود عليه ول نعلم م� هو الأ�ش��س الذي يحملني كطرف 

ث�ين يف العقد تلك امله�م، بل اإن جميع تلك امله�م من اخت�ش��س الطرف الأول. اأم� 

ب�لن�شبة مل� ذكره املدعي من اأن املن�ش�أة اأ�شدرت ل�ش�حله عددًا من ال�شيك�ت مبب�لغ 

افرتا�س  وعلى  اأنه  كم�  املدعي،  قبل  من  املزعومة  ال�شلفة  بهذه  يل  علم  فال  م�لية 

�شحته�، تعترب عماًل غري نظ�مي ل يتفق مع بنود العقد. كم� اأن العمل الذي ق�م به 

املدعي يف ح�ل �شحته ك�ن بينه وبني الطرف الأول وهي عب�رة عن �شلف واأمور ع�دية 

خ��شة بهم� لي�س لل�شركة دخل فيه� والدليل على ذلك، عدم ورود تلك املب�لغ املزعومة 

يف ح�ش�ب ال�شركة، ومن هن� يظهر اأن عالقة الن�شب التي جتمع الطرف الأول ب�ملدعي 

انعك�شت على املو�شوع حم�ولة منهم� يف حتميلي امل�شوؤولية، ومم� يوؤكد هذا النظر يف 

وهو  واحد  بت�ريخ  حمررة  اإنه�  حيث  املدعي  به�  يط�لب  التي  املكتوبة  ال�شيك�ت 

2003/3/2م وهو دليل وا�شح على وجود �شوء النية بني الطرفني املذكورين، علمً� ب�أن 

الطرف الأول )...( غري خمول ب�لتوقيع ب�شرف مب�لغ م�لية تفوق )30.000( ري�ل، 

وذلك ح�شب م� ج�ء يف بند ال�شوؤون امل�لية للمن�ش�أة. واأم� م� ذكره املدعي من اأنه اأودع  

مبلغ )25.000( ري�ل، نقدًا يف ح�ش�ب املن�ش�أة مبوجب ق�شيمة اإيداع، ف�إنه ب�لرجوع 

ح�ش�ب  هو  فيه  املبلغ  اإيداع  مت  الذي  احل�ش�ب  رقم  ب�أن  يت�شح  الإيداع  ق�شيمة  اإىل 

امل�شروع  ح�ش�ب  يف  يورد  مل  اإليه  امل�ش�ر  املبلغ  ف�إن  وب�لت�يل  الأول،  للطرف  �شخ�شي 

اأ�شاًل. وطلب يف خت�م مذكرته اإدخ�ل الطرف الأول يف هذه الدعوى لالأ�شب�ب ال�ش�لف 

ذكره�، واحلكم بعدم قبول الدعوى �شكاًل لرفعه� على غري ذي �شفة. ت�شلم املدعي 
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وك�لة ن�شخة من هذه املذكرة فطلب مهلة للرد. ويف جل�شة 1427/2/7هـ قدم احل��شر 

عن املدعي مذكرة ج�ء فيه�: اأن دور املدعى عليه يف عقد التف�ق طبقً�ً للبند اخل�م�س 

الث�ين  الطرف  وارت�ش�ء  الأطراف  جميع  بني  التف�ق  )مت  اأنه  يت�شمن  العقد  من 

)املدعى عليه( على ت�شجيل امل�شروع ب��شمه موؤقتً� حلني ت�شجيل �شركة ذات م�شوؤولية 

حمدودة( ومن هن� فهو �ش�حب امل�شروع اأم�م الدولة وع�مة الن��س واأطراف العقد، 

ف�لدعوى املق�مة من �شخ�س ذي �شفة �شد املوؤ�ش�شة نظرًا لكونه �شريكً� يف امل�شروع 

عليه(  )املدعى  الث�ين  الطرف  مب�شوؤولية  يتعلق  م�  واأم�  ب��شمه.  امل�شجل  التج�ري 

قد  يكون  الث�ين  الطرف  ف�إن  ال�شرك�ء،  بني  املربم  العقد  للبند اخل�م�س من  فطبقً�ً 

اأن�ش�أ �شخ�شية اعتب�رية جت�رية ب��شمه تعطي احلقوق وتتحمل اللتزام�ت، ومن هن� 

ي�شبح الطرف الث�ين م�شوؤوًل عن ديون املوؤ�ش�شة بطريقة ت�ش�منية يف اأمواله اخل��شة 

اإذا مل يغط راأ�س م�ل املوؤ�ش�شة الديون، وهذا م� ن�س عليه النظ�م التج�ري ال�شعودي. 

واأم� فيم� يتعلق ب�لرجوع على الطرف الأول لتعيني م�شفي لل�شركة فهذا من اخت�ش��س 

وع�مة  الدولة  اأم�م  امل�شوؤول  لأنه  الث�ين؛  الطرف  وهو  املوؤ�ش�شة  �ش�حب  وم�شوؤولية 

الن��س وال�شرك�ء طبقً�ً لل�شجل التج�ري ال�ش�در ب��شمه، وعليه اأن يعني امل�شفي ولي�س 

الطرف الأول؛ لكونه ل �شفة له نظ�مية للمط�لبة بتعيني م�شٍف للموؤ�ش�شة؛ لأنه� لي�شت 

موؤ�ش�شته. واأم� م� يتعلق براأ�س م�ل ال�شراكة ف�ملدعى عليه بطبيعة احل�ل ا�شتلم راأ�س 

امل�ل؛ لأن ا�شتخراج ال�شجل التج�ري ي�شرتط له توافر راأ�س م�ل معني للموؤ�ش�شة، وهذا 

لكي  الأطراف  ب�قي  من  امل�ل  راأ�س  ا�شتلم  عليه  املدعى  اأن  على  ق�طعة  دللة  يدل 
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قبل  من  عليه  للمدعى  �ُشلمت  التي  املب�لغ  واأم�  ب��شمه.  التج�ري  ال�شجل  ي�شتخرج 

املدعي فك�نت �شلفً� ب��شم املدعى عليه على ح�ش�ب موؤ�ش�شته حمل ال�شراكة، واأم� م� 

ورقة  تعترب  املحررة  ال�شيك�ت  اأن  الت�ريخ، ف�جلواب  بنف�س  املحررة  ب�ل�شيك�ت  يتعلق 

جت�رية اكتملت ك�فة �شروطه� النظ�مية فال ت�أثري على حتريره� يف نف�س الت�ريخ. واأم� 

م� يتعلق ب�ل�شيك امل�شحوب على البنك الأهلي مببلغ )25.000( ري�ل فهذا ال�شيك 

تعيني  مذكرته  خت�م  يف  وطلب  ذلك.  تبني  الإيداع  وفي�شة  املوؤ�ش�شة  ح�ش�ب  يف  اأودع 

م�شٍف لل�شركة. ثم بعد تب�دل الطرفني للمذكرات طلب� من الدائرة اإح�لة هذا النزاع 

اإىل هيئة التحكيم وفقً�ً مل� ن�س عليه العقد املربم بينهم�، ف�أمهلتهم� الدائرة لإعداد 

وثيقة حتكيم، ثم يف جل�شة 1427/11/19هـ قررا اأنهم� يتن�زلن عن �شرط التحكيم، 

النزاع.  ويف جل�شة 1428/4/19هـ طلب  النظر يف مو�شوع هذا  الدائرة  وطلب� من 

املدعي اإح�لة الق�شية اإىل حم��شب ق�نوين لإجراء املح��شبة بني ال�شرك�ء، ف�أفهمت 

الدائرة الطرفني ب�أن عليهم� التف�ق على حم��شب ق�نوين، ثم اإف�دة الدائرة بخط�ب 

منه على موافقته، ف��شتعدا بذلك خالل �شهر. اإل اأنهم� مل يراجع� الدائرة حتى ت�ريخ 

1428/10/23هـ فقررت الدائرة �شطب الق�شية. ويف جل�شة 1429/4/27هـ مت فتح 

لإجراء  ق�نوين  حم��شب  تعيني  على  يتفق�  مل  اأنهم�  الطرف�ن  وقرر  املرافعة  ب�ب 

املح��شبة فيم� بينهم�. ثم �ش�ألت الدائرة املدعي وك�لة عن �شبب اخت�ش�مه للمدعى 

عليه دون بقية ال�شرك�ء املدونة اأ�شم�وؤهم يف عقد ال�شراكة املوؤرخ يف 1422/10/5هـ، 

اأن  اأن املدعى عليه هو امل�لك للموؤ�ش�شة حمل ال�شراكة، كم�  اأن �شبب ذلك هو  فقرر 
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احل�ش�ب�ت اخل��شة بهذه ال�شراكة ك�نت تقيد ب��شم املدعى عليه. فعقب املدعى عليه 

اأن املوؤ�ش�شة املذكورة قد مت ت�شجيله� ب��شمه ال�شخ�شي بن�ًء على طلب بقية ال�شرك�ء 

نظرًا لكونهم موظفني حكوميني ولي�س ب�إمك�نه ت�شجيل املوؤ�ش�شة ب�أ�شم�ئهم ال�شخ�شية، 

م�شيفً� اأنه مل ي�شتلم اأي مب�لغ تخ�س هذه ال�شراكة؛ حيث اإن امل�شوؤول عن ح�ش�ب�ت 

ال�شراكة - ح�شبم� يظهر من العقد - هو ال�شريك/)...( ، واأن مه�مه )املدعى عليه( 

تنح�شر يف الأمور املذكورة يف العقد واملتعلقة ب�لأمور الفنية يف ال�شركة ولي�س م�شوؤوًل 

عن ح�ش�ب�ت وميزاني�ت ال�شركة وفقً�ً للعقد املذكور. فطلبت الدائرة من املدعي وك�لة 

تقدمي رده املو�شوعي عم� ذكره املدعى عليه من كونه لي�س م�شوؤوًل عن الأمور امل�لية 

املتعلقة ب�ل�شركة، واأن م�شوؤوليته منح�شرة يف امله�م املن�طة به واملذكورة ب�لتف�شيل 

يف عقد ال�شراكة. فطلب مهلة لتقدمي ذلك. ويف جل�شة 1429/7/25هـ قدم املدعي 

نظ�م  ح�شب  املح��شة  ال�شركة  خ�ش�ئ�س  من  اأن  فيه�  ج�ء  جوابية  مذكرة  وك�لة 

ال�شرك�ت اأنه ل يجوز اإ�شه�ر اإفال�س ال�شركة واإمن� ي�شهر اإفال�س ال�شريك الذي تع�قد 

مع الغري اإذا توقف عن دفع ديونه التج�رية وك�ن ت�جرًا. وحيث اإن من تع�قد مع الغري 

والغري  الدولة  اأم�م  امل�شروع  �ش�حب  فهو  عليه(  )املدعى   )...( الث�ين  ال�شريك  هو 

وب�قي ال�شرك�ء يف ال�شركة، ومن هن� ف�ملوؤ�ش�شة الفردية التج�رية التي متثل ال�شركة 

خالل  من  مت  الغري  مع  التع�قد  لأن  نظرًا  اإفال�شه  ُي�شهر  من  فهو  ب��شمه  م�شجلة 

موؤ�ش�شته، ف�إذا توقفت اأو م�لكه� عند دفع ديونه� التج�رية فهو الت�جر املت�ش�من يف 

م�له اخل��س عندم� ل يكفي راأ�س م�ل املوؤ�ش�شة عن �شداد ديونه�، فرُيجع على م�لك 
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املوؤ�ش�شة يف م�له اخل��س؛ نظرًا لكونه الت�جر املت�ش�من، وعليه ف�لدعوى تق�م عليه، 

وبهذا تكون الدعوى من ذي �شفة، وامل�دة )46( من نظ�م ال�شرك�ت ال�شعودية �شريحة 

من  ديوانه�  �شداد  يف  معه�  املت�ش�من  املوؤ�ش�شة  م�لك  مط�لبة  يف  احلق  للغري  اأن  يف 

اأمواله� اخل��شة، ومن حق ال�شريك الذي تع�مل مع الغري عن طريق موؤ�ش�شته اأن يرجع 

على ب�قي ال�شرك�ء يف ح�لة اخل�ش�رة، وحيث اإنه مت التف�ق بني جميع الأطراف ور�شي 

الطرف الث�ين )املدعى عليه( ب�أن ُي�شجل امل�شروع ب��شمه وح�شل على ال�شجل التج�ري 

ملوؤ�ش�شته حلني ت�شجيل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة بينهم، ف�إنه يكون وحده امل�شوؤول 

عالق�ت  اأية  هن�ك  تكون  ول  الغري،  مواجهة  يف  يعقده�  التي  الت�شرف�ت  جميع  عن 

نظ�مية بني الغري وب�قي ال�شرك�ء، وُي�ش�أل �ش�حب املوؤ�ش�شة )املدعى عليه( يف مواجهة 

ال�شرك�ء عن اأعم�ل اإدارته، ومن حقهم من�ق�شته يف ذلك وتكليفه بتقدمي ح�ش�ب عن 

وب�لأ�شب�ب  الع�مة  ب�أ�شب�ب النق�ش�ء  اأن �شركة املح��شة تنق�شي  اأعم�له. كم�  نت�ئج 

املبنية على العتب�ر ال�شخ�شي، ويجوز طلب حله� من الق�ش�ء اإذا توفر مربر م�شروع 

ك�شوء تف�هم م�شتحكم بني ال�شرك�ء، ومتى انق�شت �شركة املح��شة ف�إنه� ل تخ�شع 

امل�لية  والذمة  املعنوية  ال�شخ�شية  لنعدام  نظرًا  ال�شحيح؛  ب�ملعنى  الت�شفية  لنظ�م 

امل�شتقلة لل�شركة، ولذلك يتمثل انته�ء هذه ال�شركة يف اإمت�م املح��شبة بني ال�شرك�ء 

اأم� م�  املح��شني، وعند النزاع ُيعني خبري حم��شبي لت�شوية احل�ش�ب بني ال�شرك�ء، 

ذكره املدعى عليه من اأن الأعم�ل وال�شالحي�ت املن�طة به تنح�شر يف الأعم�ل الفنية 

فقط، اأم� اأعم�ل الإدارة وال�شوؤون امل�لية فهي من �شالحي�ت اأخيه ال�شريك/)...( ، 
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الذي فو�شه ب�إدارة املوؤ�ش�شة، ف�إنن� جند املدعى عليه مل يلتزم مب� فو�س به حيث ق�م 

ب�إقف�ل املوؤ�ش�شة دون مربر اأو م�شوغ �شرعي دون الرجوع اإىل ال�شرك�ء، وب�لت�يل ف�إن 

الق�نوين وب�لت�يل امل�يل  ب�إنه�ء املركز  اأنه هو من ق�م نظ�مً�ً  للموؤ�ش�شة يعني  اإقف�له 

املدعي  به من فعل، وطلب  ُي�ش�أل نظ�مً�ً عم� ق�م  ف�إنه  وب�لت�يل  للموؤ�ش�شة،  والإداري 

وك�لة تعيني حم��شب ق�نوين.  ويف جل�شة 1431/1/19هـ قرر املدعي وك�لة اأنه يعدل 

دعواه ويح�شره� يف مط�لبة املدعى عليه ب�إع�دة راأ�س م�ل موكله وقدره )40.000( 

ري�ل، اإ�ش�فة اإىل الزي�دة على راأ�س امل�ل وقدره� )72.424( ري�ل، لي�شبح جمموع 

املط�لبة )112.424( ري�ًل. فطلبت منه الدائرة ا�شتكم�ل بين�ته على هذا املبلغ يف 

اجلل�شة الق�دمة، ف��شتعد بذلك. ويف جل�شة 1431/3/7هـ قرر املدعى عليه ب�أن جميع 

املدعو/ العقد  يف  الأول  الطرف  قبل  من  ا�شتالمه�  مت  املدعي  من  املدفوعة  املب�لغ 

اأن املذكور هو من يقوم ب�إدارة املوؤ�ش�شة. ثم قدم املدعي وك�لة مذكرة  )...( ، كم� 

ت�شمنت بي�نً� ب�ملب�لغ املحولة من موكله ملوؤ�ش�شة املدعى عليه، حيث اإنه ات�شح ملوكله 

مب�لغ اإ�ش�فية خالف املدعى به� بحيث ي�شبح جمموع مبلغ املط�لبة هو )250.942( 

ري�ًل. ت�شلم املدعى عليه ن�شخة من هذه املذكرة، فطلب مهلة للرد. فقررت الدائرة 

ت�أجيل نظر الق�شية مع اإدخ�ل املدعو/)...( كطرف يف الدعوى واإبالغه ب�حل�شور يف 

الطرف  ح�شر  كم�  الطرف�ن،  ح�شر  1431/4/19هـ  جل�شة  ويف  الق�دمة.   اجلل�شة 

املدخل/)...( ، وب�شوؤال املدعى عليه اجلواب عن املذكرة املقدمة يف اجلل�شة ال�ش�بقة 

قرر اأنه مل يت�شلم ن�شخة منه�، فق�مت الدائرة بتزويده بن�شخة منه�، وب�طالعه عليه� 
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طلب مهلة للرد. ثم �ش�ألت الدائرة الطرف املدخل عم� ورد يف بنود العقد من اإدارته 

للم�شروع واإيداع راأ�س امل�ل يف ح�ش�به وال�شرف منه على امل�شروع، فقرر اأنه ق�م ب�إدارة 

امل�شروع وتويل ال�شرف من راأ�س امل�ل عليه، كم� اأنه ت�شلم راأ�س امل�ل املن�شو�س عليه 

يف العقد، ثم �ش�ألته الدائرة عن �شفة املدعى عليه يف اإدارة احل�ش�ب امل�يل للم�شروع 

وهل توىل اإدارة ال�شرف منه. ف�أج�ب ب�أن املدعى عليه مل يتوَل اإدارة الأمور امل�لية، 

واإمن� ك�ن يقوم ب�إدارة الأمور الفنية والتقنية للم�شروع. ويف جل�شة 1431/6/5هـ قدم 

املدعى عليه مذكرة اأكد فيه� على م� �شبق ذكره، وطلب يف خت�مه� احلكم بعدم قبول 

الدعوى �شكاًل لرفعه� على غري ذي �شفة، واإلزام املدعي بتعوي�شه عن ال�شرر الذي 

اأنه  فقرر  املذكرة  هذه  من  ن�شخة  وك�لة  املدعي  ت�شلم  الدعوى.  هذه  جراء  به  حلق 

يكتفي مب� �شبق تقدميه، كم� قرر املدعى عليه اكتف�ءه، وطلب� الف�شل يف الق�شية. 

وحيث اإن املدعي ح�شر مط�لبته للمدعى عليه يف اإلزامه ب�إع�دة راأ�س م�له ب�لإ�ش�فة 

اإىل املبلغ الذي دفعه زي�دة على راأ�س امل�ل، بحيث ي�شبح جمموع املبلغ املط�لب به 

)250.942( ري�ًل. وحيث اإن املدعى عليه دفع ب�أنه مل ي�شتلم اأي مبلغ من املدعي، واأن 

املخول ب��شتالم راأ�س امل�ل اأو غريه من اأموال املوؤ�ش�شة - ح�شب العقد - هو ال�شريك 

الأول/)...(. وحيث اإن العالقة التي تربط الطرفني هي عقد �شركة حم��شة املوؤرخ 

ب�إقرار  ن�ش�طه�  م�ر�شت  قد  ال�شراكة  حمل  املوؤ�ش�شة  اإن  وحيث  1422/10/5هـ،  يف 
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الطرفني ف�إنه ل يحق لأحد ال�شرك�ء املط�لبة ب�إع�دة راأ�س م�له، اإذ اإن جميع ال�شرك�ء 

اأو  ربح  من  ال�شراكة  هذه  على  ترتب  عم�  م�شوؤولون  لن�ش�طه�  ال�شركة  مم�ر�شة  بعد 

خ�ش�رة، وللمدعي اإن رغب يف عدم ال�شتمرار يف هذه ال�شراكة اأن يتخ�رج من ال�شركة 

اأو يطلب ت�شفية احل�ش�ب بني ال�شرك�ء ل اأن يط�لب ب�إع�دة راأ�س م�له هذا من ج�نب، 

ومن ج�نب اآخر ف�إن املدعى عليه دفع ب�أن عقد ال�شركة ن�س يف البند اخل��س براأ�س 

امل�ل على اأن امل�شوؤول عن ا�شتالم راأ�س امل�ل هو ال�شريك الأول /)...( وهو امل�شوؤول عن 

ال�شرف على امل�شروع من راأ�س امل�ل وم� تبقى منه فيقوم ب�إيداعه يف ح�ش�ب ال�شركة، 

واأن توقيعه )ال�شريك الأول( هو املعتمد للتع�مل يف احل�ش�ب وله الإيداع وال�شحب، كم� 

ن�س العقد يف البند اخل��س ب�مله�م على اأن ال�شريك الأول /)...( من مه�مه الإ�شراف 

على الأمور امل�لية والإدارية وم�شك الدف�تر املح��شبية، كم� ن�س العقد يف بند ال�شوؤون 

الإدارية على اأنه ل يجوز لأحد ال�شرك�ء التدخل يف الأمور الإدارية والتي هي من مه�م 

ال�شريك الأول، كم� ن�س اأي�شً� يف بند ال�شروط وال�شم�ن�ت على اأن ال�شريك الأول هو 

الذي يحدد بدء العمل الفعلي ب�شفته املطلع الوحيد على �شري العمل والو�شع امل�يل 

والإداري. وعليه وحيث الأمر م� ُذكر، وجلميع م� ورد يف بنود العقد املذكور اأعاله، 

ف�إن مط�لبة املدعي ب�إع�دة راأ�س م�له جديرة ب�لرف�س؛ مل� ُذكر اأعاله، ولأن امل�شوؤولية 

الك�ملة بخ�شو�س الأمور امل�لية والإدارية وا�شتالم راأ�س امل�ل تقع على ال�شريك الأول 

/)...( ولي�شت على املدعى عليه؛ مل� �شبق بي�نه، ب�لإ�ش�فة اإىل اإقرار ال�شريك الأول /

)...( يف جل�شة 1431/4/19هـ ب�أنه هو الذي ت�شلم راأ�س امل�ل، واأنه ك�ن يتوىل اإدارة 
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امل�شروع وال�شرف عليه من راأ�س امل�ل، واأن املدعى عليه مل يتولَّ الأمور امل�لية، واإمن� 

رف�س  اإىل  الدائرة  معه  تنتهي  الذي  الأمر  والتقنية،  الفنية  الأمور  ب�إدارة  يقوم  ك�ن 

دعوى املدعي يف مواجهة املدعى عليه.  ول ين�ل من ذلك م� دفع به املدعي وك�لة من 

يكون م�شوؤوًل عن  واأنه بذلك  املدعى عليه  ب��شم  ال�شراكة م�شجلة  املوؤ�ش�شة حمل  اأن 

كل م� يرتتب عليه� وعن اأي مط�لبة واأن له الرجوع على بقية ال�شرك�ء، ذلك اأن م� 

ذكره �شحيح يف مواجهة الغري خ�رج هذه املوؤ�ش�شة حمل ال�شراكة، اأم� ال�شرك�ء داخل 

املوؤ�ش�شة ف�إن رجوع اأحدهم اإمن� يكون على ال�شخ�س الذي مت التف�ق على اأن يكون هو 

امل�شوؤول عن ا�شتالم راأ�س امل�ل وال�شرف منه والإ�شراف على الأمور امل�لية والإدارية، 

والذي له احلق ب�لت�شرف يف راأ�س امل�ل ب�ل�شحب والإيداع يف ح�ش�ب املوؤ�ش�شة حمل 

ال�شركة واعتم�د توقيعه يف ذلك والذي هو الطرف الأول يف العقد املربم بني ال�شرك�ء 

/)...(. واأم� بخ�شو�س طلب املدعى عليه اإلزام املدعي بتعوي�شه عن الأ�شرار التي 

حلقت به جراء رفع هذه الدعوى ف�إن له اأن يقيم بهذه املط�لبة دعوى م�شتقلة. 

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 االبتدائية 1/61/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 115/د/جت/27 لعام 1430هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5630/ق لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 279/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/5/22هـ

�ضركة - بيع اأ�ضهم- �ضروط البيع.

مط�لبة املدعي ببطالن عقد بيع الأ�شهم التي ا�شرتاه� من املدعى عليه لعدم ملكية 

الأخري له� وقت التع�قد - الأ�شل �شحة العقود ونف�ذه� وترتيب اآث�ره� ول تبطل اإل 

ل�شبب من اأ�شب�ب البطالن - ثبوت �شراء املدعي لأ�شهم املدعى عليه واأنه �شلمه جزءًا 

اآخر ب�شيك موؤجل - عدم تقدمي املدعي م� يثبت عدم متلك  من ثمنه� ح�ًل ومبلغً� 

املدعى عليه لالأ�شهم وقت التع�قد - تقدمي املدعى عليه ك�شفً� ت�شمن حمفظة اأ�شهمه 

اأ�شهمه�- موؤدى ذلك - رد  املدعي  ا�شرتى منه  التي  ال�شركة  لأ�شهم يف  تثبت متلكه 

الدعوى.

تتلخ�س يف لئحة دعوى قدمه� املدعي اأ�ش�لة ذكر فيه� اأنه ا�شرتى من املدعى عليه 

وذلك  1429/5/22هـ  بت�ريخ  لالت�ش�لت   )...( �شركة  يف  �شهم  األف(  )م�ئة  عدد 

لل�شهم  األف( ري�ل بواقع )�شتة وثالثني( ري�ًل  مببلغ وقدره )ثالثة ماليني و�شتم�ئة 

الواحد، وذلك ملدة ع�م من ت�ريخ ال�شراء، وقد دفع له مبلغ )م�ئة األف( ري�ل على 
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البنك ال�شعودي الربيط�ين كدفعة اأوىل ا�شتلمه� املدعى عليه والب�قي حرر له �شيك 

برقم )554003( مببلغ )ثالثة ماليني وخم�شم�ئة األف( ري�ل على البنك ال�شعودي 

الربيط�ين، ومت حترير عقد اتف�قية ب�لبيع، وقد ن�شت التف�قية على اأن يقوم املدعى 

يقوم  حيث  املدعي  يرغبه  �شهم  اأي  يف  التغيري  اأو  ال�شهم  يف  وال�شراء  ب�لبيع  عليه 

ب�إبالغ املدعى عليه تليفونيً� ويقوم بعملية البيع وال�شراء، وتبقي الأ�شهم مرهونة لديه 

ب�ملحفظة ح�شب التف�ق ويقوم ب�إدارة املحفظة من قبله مع العلم ب�أن املدعى عليه مل 

يقم ب�إعط�ئه اأي اإثب�ت�ت تن�س ب�أن هذه الأ�شهم ملكه اأو اأنه� له مم� جعل ال�شك يراوده 

ب�أنه ل يوجد اأ�شهم اأ�شاًل يف حمفظته ح�شب قوله، واأنه عند ات�ش�له به لتنفيذ بيع هذه 

الأ�شهم يف الأ�شبوع الأول من ال�شراء رف�س اأن يقوم ب�لبيع، وات�شل عليه مرة اأخرى 

يف ال�شهر الآخر وكذلك رف�س اأن يقوم ب�لبيع مم� اأ�شر به، وهو يح�ول اأن يتهرب منه 

عدة مرات، وختم لئحة دعواه بطلب ف�شخ العقد واإع�دة مبلغ )امل�ئة األف( ري�ل له، 

وكذلك اإع�دة ال�شيك الذي حرره له. وب�إح�لة الق�شية للدائرة ب��شرت نظره� وفق م� 

وبطلب اجلواب  الأربع�ء 1430/2/16هـ  يوم  وبجل�شة  ال�شبط.  هو مو�شح مبح�شر 

من املدعى عليه اأج�ب ب�شحة بيعه اأ�شهم يف �شركة )...(  لالت�ش�لت للمدعي مببلغ 

)ثالثة ماليني و�شتم�ئة األف( ري�ل، وقد دفع املدعي منه� )م�ئة األف(، والب�قي يدفع 

بعد �شنة من ت�ريخ العقد، وبعر�س ذلك على املدعي وك�لة ذكر اأن املدعى عليه مل 

ينفذ عملية بيع الأ�شهم حينم� طلب منه موكله ذلك والتي هي من التزام�ته يف العقد 

املوقع بينهم�، وبعر�س ذلك على املدعى عليه ذكر ب�أن هذا غري �شحيح واأن ال�شحيح 
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اأنه طلب من املدعي يف ح�ل عزمه البيع اأن يقدم له طلبً� مكتوبً� موقعً� عليه فلم يقدم 

بذلك، فعقب املدعي وك�لة ب�أن م� ذكره املدعى عليه غري �شحيح. وبجل�شة يوم الأحد 

1430/3/11هـ ذكر املدعى عليه اأن املدعي طلب منه البيع �شفهيً� اإل اأنه طلب من 

الطلب  يقدم  املدعي مل  اأن  اإل  لنف�شه  ا�شتيث�قً�  مكتوبً�  الطلب  هذا  يكون  اأن  املدعي 

ب�حلكم  يط�لب  اأنه  اأ�ش�لة  املدعي  ذكر  1430/4/9هـ  الأحد  يوم  وبجل�شة  مكتوبً�. 

لالأ�شهم  عليه  املدعى  متلك  لعدم  وذلك  الدعوى،  حمل  الأ�شهم  بيع  عقد  ببطالن 

اأ�شاًل؛ لأنه مل يثبت متلكه لالأ�شهم، وبعر�س ذلك على املدعى عليه ذكر اأن الأ�شهم 

مملوكة له منذ عقد البيع. وبجل�شة يوم الأحد 1430/5/15هـ قدم املدعى عليه ك�شفً� 

لالأ�شهم التي مبحفظته موؤرخً� يف 2009/4/10م خمتومً� بختم بنك الري��س والذي 

ت�شمن اأ�شهم� يف �شركة )...( ال�شعودية، وقرر الطرف�ن اكتف�ءهم� مب� �شبق.

وحيث اإن املدعي يط�لب ببطالن عقد بيع اأ�شهم �شركة )...(- حمل الدعوى - ا�شتن�دًا 

اإىل اأن املدعى عليه ل ميلك هذه الأ�شهم اأ�شاًل، لأنه مل يثبت متلكه لالأ�شهم، وحيث اإن 

الأ�شل �شحة العقود ونف�ذه� وترتب اآث�ره�، ول تبطل اإل ل�شبب من اأ�شب�ب البطالن، 

وحيث اإنه مل� ك�ن الث�بت اأن املدعي قد اأبرم العقد مع املدعى عليه و�شلمه مبلغ )م�ئة 

األف( ري�ل، اإ�ش�فة اإىل املبلغ املوؤجل ب�ل�شيك امل�ش�ر اإليه اأعاله، ف�لأ�شل اأنه مل يقم 

بذلك اإل بعد اأن تثبت من ملكية املدعى عليه لالأ�شهم- حمل العقد - واملدعي مل يقدم 
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للدائرة م� يثبت عدم متلك املدعى عليه لالأ�شهم - حمل العقد - وقت التع�قد، بل 

اإن الث�بت من الك�شف الذي قدمه املدعى عليه ملحفظة اأ�شهمه متلكه لأ�شهم يف �شركة 

)...(  مم� تنتهي معه الدائرة اإىل احلكم برد هذه الدعوى.

التوفيق،  وباهلل   .)...( �ضد   )...( من  املقامة  الدعوى  برد  الدائرة  حكمت  لذلك 

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 االبتدائية 1/3935/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 76/د/جت/1 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 4498/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 333/اإ�س/8 لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/12هـ

�ضركة م�ضاهمة مغلقة -اإثبات ال�ضراكة- اأ�ضهم تاأ�ضي�س - اإيداع احل�ضة بعد اكتمال 

راأ�ضمال ال�ضركة.

اإثب�ت �شراكته� مع املدعى عليه� يف ت�أ�شي�س ال�شركة بن�شبة )%10(  مط�لبة املدعية 

من راأ�شم�له�، والتعوي�س عن الأ�شرار، واأتع�ب املح�م�ة من نظ�م ال�شرك�ت على اأنه 

اأو  اأو طلب الرتخي�س بت�أ�شي�شه�،  يعترب موؤ�ش�شً� ككل من وقع عقد �شركة امل�ش�همة، 

قدم ح�شة عينية عند ت�أ�شي�شه�، اأو ا�شرتك ا�شرتاكً� فعليً� يف ت�أ�شي�س ال�شركة - ثبوت 

اإيداع ال�شركة املدعية م�ش�همته� بعد اكتم�ل راأ�شم�ل ال�شركة املدعى عليه� - موؤدى 

ذلك - انتف�ء �شراكة املدعية يف ت�أ�شي�س ال�شركة املدعى عليه� - رف�س الدعوى. 

وت�ريخ  )م/6(  رقم  امللكي  ب�ملر�شوم  ال�ش�در  ال�شرك�ت  نظ�م  من   )53( امل�دة 

1385/3/22هـ.
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ذكر  دعوى  بالئحة  املظ�مل  ديوان  اأم�م  املدعية  وكيل  تقدم  1429/5/15هـ  بت�ريخ 

يف  املدعية  م�ش�همة  على  عليه�  واملدعى  موكلته  املدعية  بني  التف�ق  مت  اأنه  فيه�: 

 )120.000.000( بقيمة  �شهم  بـ)12.000.000(  عليه�  املدعى  ال�شركة  ت�أ�شي�س 

ري�ل اإ�ش�فة اإىل ر�شوم التطوير وقدره� )60( هللة لل�شهم الواحد، وبعد ذلك طلبت 

 )29/2008( رقم  خط�به�  مبوجب  وذلك  اإليه�  امل�ش�ر  الأ�شهم  تخ�شي�س  املدعية 

وت�ريخ 2008/1/5م وتلقت املدعية خط�ب املدعى عليه� اجلوابي املوؤرخ 2008/1/6م 

واخلط�ب املوؤرخ 2008/1/7م يفيد بتخ�شي�س الأ�شهم للمدعية وطلبت اإيداع مبلغ 

ال�شهم  �شعر  من   )%25( ومتثل  الأ�شهم  تلك  قيمة  من  ري�ل،   )37.200.000(

البالد  ال�شركة املدعى عليه� لدى بنك  اإىل )60( هللة، وذلك يف ح�ش�ب  ب�لإ�ش�فة 

اأو اإ�شدار �شيك لأمر ذلك احل�ش�ب. وبت�ريخ 2008/1/10م ن�شرت ال�شحف اليومية 

ال�شركة املدعى عليه�. وبت�ريخ 2008/1/13م  اإىل ق�ئمة موؤ�ش�شة  ب�ن�شم�م املدعية 

طلبت املدعى عليه� من املدعية اأن يتم اإيداع مبلغ امل�ش�همة يف ح�ش�ب املدعى عليه� 

املحدد  املبلغ  بتحويل  اليوم  نف�س  املدعية يف  اليوم فق�مت  نف�س  البالد يف  بنك  لدى 

مل�ش�همته� وقدره )37.200.000( ري�ل من بنك الري��س اإىل ح�ش�ب املدعى عليه� 

يف بنك البالد اإل اأن املدعية فوجئت يف اليوم الت�يل بخط�ب ال�شركة املدعى عليه� 

يفيد ب�إع�دة مبلغ احلواله اإىل ح�ش�ب املدعية ب�شبب ورود احلوالة بعد اكتم�ل راأ�س 
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امل�ل املطلوب لل�شركة املدعى عليه�، وتال ذلك ات�ش�لت واجتم�ع�ت بني الطرفني اإل 

اإجراءات  ب�إيق�ف  ب�إ�شدار حكم ع�جل  نتيجة. وختم مط�لبته  اأي  ت�شفر عن  اأنه� مل 

ب�إثب�ت  واحلكم  مو�شوعيً�،  الدعوى  يف  البت  حلني  عليه�  املدعى  ال�شركة  ت�أ�شي�س 

�شراكة املدعية بن�شبة )10%( من راأ�س م�ل ال�شركة املدعى عليه� وتعديل عقد ت�أ�شي�س 

ال�شركة املدعى عليه� واإدراج املدعية �شريكً� موؤ�ش�شً� يف ال�شركة املدعى عليه�، واإلزام 

املدعى عليه� بتعوي�س املدعية مببلغ )5.000.000( ري�ل، مق�بل الأ�شرار واأتع�ب 

املح�م�ة. ويف �شبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جل�شة لنظره� ح�شره� وكيل املدعية 

اأن الطلب  )...( ومل يح�شر من ميثل املدعى عليه�، واأفهمت الدائرة وكيل املدعية 

الع�جل �ش�بق لأوانه لأنه لبد من التحقق من اأن حتويل مبلغ امل�ش�همة ج�ء مت�أخرًا 

عن موعده واأنه ورد بعد ا�شتيف�ء وا�شتكم�ل راأ�س امل�ل املطلوب من خالل دفع املدعى 

املدعى عليه�  املدعية كم� ح�شر وكيل  عليه�. ويف جل�شة 1430/1/9هـ ح�شر وكيل 

)...( وقدم مذكرة جوابية مف�ده� اأن ال�شركة املدعى عليه� �شركة م�ش�همة مغلقة 

يخ�شع ت�أ�شي�شه� ل�شروط نظ�مية دقيقة ومنه� اأخذ موافقة وزارة التج�رة وقد ح�شلت 

ال�شركة على الرتخي�س بت�أ�شي�شه� ك�شركة م�ش�همة مقفلة مبوجب القرار الوزاري رقم 

)129/م( وت�ريخ 1429/4/14هـ بعد ا�شتكم�ل ك�فة الإجراءات النظ�مية لت�أ�شي�شه�، 

ومت ن�شر القرار الوزاري يف اجلريدة الر�شمية. كم� اأن ال�شركة املدعى عليه� ح�شلت 

يف 1429/5/28هـ على ال�شجل التج�ري. واأنه طبقً�ً لقواعد الطرح التي بلغه� وكيل 

الطرح املعتمد للم�شتثمرين الراغبني يف التقدم بطلب الن�شم�م اإىل ق�ئمة املوؤ�ش�شني 
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ف�إنه يتعني على من يرغب يف الن�شم�م اإىل ق�ئمة املوؤ�ش�شني يف ال�شركة املدعى عليه� 

اأن يتحفظ واأن يتقدم بطلبه لالكتت�ب بعد  اأن يوؤكد التزامه بهذه القواعد من دون 

يقوم  واأن  ب�شحته�  يقر  واأن  الطلب  يت�شمنه�  اأن  يجب  التي  البي�ن�ت  ك�فة  ا�شتيف�ء 

ب�شداد قيمة م�ش�همته �شواء ب�شيك م�شدق اأو بتحويل بنكي وكل هذا ل يعدو اأن يكون 

يف  حقه  ينح�شر  بل  اجلربية  امل�ش�ركة  حق  ل�ش�حبه  يرتب  ل  اكتت�ب  طلب  جمرد 

ح�شوله على ك�مل الأ�شهم التي طلب الكتت�ب به� اأو جزء منه� يف ح�ل قبول طلبه 

جزئيً� اأو كليً� اأو ا�شتع�دته ك�مل املبلغ الذي اأودعه يف ح�ل رف�س طلبه كليً� اأو جزئيً�. 

ال�شركة املدعى عليه� مبقت�شى ال�شالحي�ت املخولة له  اإدارة  اأن رئي�س جمل�س  كم� 

مبقت�شى عقد ت�أ�شي�شه� هو املخول وحده بتمثيل ال�شركة اأو الني�بة عنه�. وعدد الأ�شهم 

املحدودة يف الرتخي�س من وزير التج�رة هو قيد ملزم لل�شركة املدعى عليه�. وحوالة 

ال�شركة املدعية متت بعد اكتم�ل راأ�س امل�ل املحدد لل�شركة ونف�ذ الأ�شهم املطروحة 

م�شدره�  اإىل  احلوالة  اإع�دة  اإىل  املوؤمتن  احل�ش�ب  عن  امل�شوؤول  ب�لبنك  حدا  مم� 

مت  حوالت  )ثالث(  اآخر  رد  مت  بل  ب�ملدعية  خ��شة  مع�ملة  هذا  يكن  ومل  مب��شرة 

حتويله� اإىل احل�ش�ب املوؤمتن بعد اكتم�ل راأ�س امل�ل املطلوب، علمً� اأن ال�شركة املدعى 

عليه� وجهت اإىل املدعية اإخط�رًا عند بدء دوام يوم 2008/1/14م تطبيقً� للتعليم�ت 

اإغالق احل�ش�ب  اأ�شح�به� بعد  اإىل  البنك رد امل�ش�هم�ت  التي توجب على  النظ�مية 

اإىل  حوالت  )ثالث(  اآخر  �شمن  وردت  قد  البنكية  حوالته�  اأن  لإف�دته�  اخلت�مي، 

لوروده� بعد  اإىل م�ش�دره�  واأنه قد مت رده� جميعً�  اإغالقه،  بعد  املوؤمتن  احل�ش�ب 
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اكتم�ل راأ�س امل�ل املطلوب. واأن م�ش�مني اخلط�بني ال�ش�درين اإىل املدعية خم�لف�ن 

لتعليم�ت الطرح والإيداع اإذ اأن التخ�شي�س يتم بعد اإغالق الكتت�ب ولي�س قبله لأنه ل 

يتم النظر يف طلب�ت الكتت�ب اإل بعد اكتم�ل الطرح واأي تخ�شي�س قبل اكتم�ل الطرح 

يكون غري معتد به ول ي�شح التم�شك ب�خلط�ب�ت املوقعة من �شخ�س غري ذي �شفة يف 

اإ�شداره� اأو التوقيع عليه�. ويف جل�شة 1430/2/15هـ طلبت الدائرة من وكيل املدعى 

ب��شتبع�د  واإي�ش�ح املرجع فيم� يتعلق  املوؤ�ش�شني لدى بنك البالد  ب�إيداع  عليه� ك�شفً� 

م�ش�همة املدعية يف ال�شركة املدعى عليه�، وذكر وكيل املدعى عليه� يف مذكرة لحقة 

وحدد  امل�ش�همة  ال�شرك�ت  اأحك�م  منه  اخل�م�س  الب�ب  يف  تن�ول  ال�شرك�ت  نظ�م  اأن 

ال�شرك�ت  نظ�م  من   )53( امل�دة  واأن  و�شهره�،  ت�أ�شي�شه�  بكيفية  اخل��شة  القواعد 

حددت كون ال�شخ�س موؤ�ش�شً� اإم� بتوقيعه على العقد البتدائي اأو بطلب الرتخي�س يف 

ت�أ�شي�س ال�شركة اأو بتقدمي ح�شة عينية عند ت�أ�شي�شه�. واملدعية مل ينطبق عليه� اأي 

و�شف من هذه الأو�ش�ف، وكتبت الدائرة اإىل موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي بخط�ب 

الدائرة  بتزويد  1430/2/24هـ  وت�ريخ   )2719( رقم  املظ�مل  ديوان  رئي�س  مع�يل 

بك�شف ح�ش�ب ال�شركة املدعى عليه� املوؤمتن لدى بنك البالد بت�ريخ 2008/1/13م 

وت�ريخ  الرتتيب  ح�شب  عليه�  املدعى  لل�شركة  املوؤ�ش�شني  املودعني  اأ�شم�ء  اإي�ش�ح  مع 

ووقت الإيداع ووقت اإقف�ل احل�ش�ب وا�شتكم�ل قيمة راأ�س امل�ل امل�شرح به مع حتديد 

ترتيب املدعية يف ق�ئمة املودعني وذلك يف نف�س ت�ريخ 2008/1/13م. فوردت اإج�بة 

املوؤ�ش�شة بخط�به� رقم )3057( وت�ريخ 1430/8/5هـ ب�أنه اكتمل راأ�س م�ل ال�شركة 
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ال�ش�عة  ري�ل  )مليون(  مببلغ   )...( م�ش�همة  ب��شتالم  ري�ل  مليون(   300( املطلوب 

اإيداع  اآخر  املدعية  م�ش�همة  قيمة  اإيداع  وك�ن  2008/1/13م  ت�ريخ  من   )11:35(

ال�ش�عة )2:29( من نف�س اليوم وبعد اكتم�ل راأ�س امل�ل. ويف جل�شة 1431/2/4هـ قرر 

الطرف�ن اكتف�ءهم� مب� قدم�ه، وح�شر وكيل املدعية مط�لبة موكله ب�إثب�ت �شراكتهم� 

مببلغ  والتعوي�س  م�له�  راأ�س  من   )%10( بن�شبة  ال�شركة  لت�أ�شي�س  عليه�  املدعى  مع 

)خم�شة ماليني( ري�ل مق�بل الأ�شرار واأتع�ب املح�م�ة.

م�ل  راأ�س  من   )%10( بن�شبة  �شراكته�  اإثب�ت  يف  تنح�شر  املدعية  مط�لبة  اأن  مب� 

ال�شركة املدعى عليه�. وقد ثبت للدائرة من خط�ب موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي 

رقم )3057/م ظ/ اأ ق( وت�ريخ 1430/8/5هـ واملرفق به اإج�بة بنك البالد من اأنه 

يت�شح من ك�شف احل�ش�ب بت�ريخ 2008/1/13م اأن هن�ك )5( عملي�ت اإيداع و)4( 

عملي�ت مدين ح�شب الت�يل:
اإي�ش�حمديندائنالوقتالت�ريخ

حتويل حل�ش�ب 0185.869.980ــ2008/1/13م
ال�شركة

حوالة6.200.0000ــ2008/1/13م

27.900.0000ــ2008/1/13م
�شيك مق��شة 

يتح�شل بت�ريخ 
2007/1/16م

حوالة �شركة )...(2008/1/1314:2937.200.0000م

حوالة اجلزء الث�ين 2008/1/1314:30600.0000م
من م�ش�همة )...(
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�شيك مع�د02.500.000ــ2008/1/13م

اإع�دة حوالة 2008/1/1337.200.000م
�شركة)...(

حتويل حل�ش�ب 054.400.000ـــــ2008/1/13م
ال�شركة

ال�شيد/  م�ش�همة  ب��شتالم  مليون   )300( املطلوب  ال�شركة  م�ل  راأ�س  اكتمل  حيث 

وح�شب  وبذلك   11:35 ال�ش�عة  2008/1/13م  ري�ل   )1.000.000( مبلغ    )...(

الق�ب�شة   )...( �شركة  ال�ش�دة/  حوالة  اإع�دة  مت  الت�أ�شي�شية  اللجنة  مفو�س  خط�ب 

اإيداع ال�ش�عة 2:29 من  اإيداع قيمة م�ش�همة �شركة )...(  الق�ب�شة اآخر  حيث ك�ن 

نف�س اليوم وبعد اكتم�ل راأ�س امل�ل. ومب� اأن امل�دة )53( من نظ�م ال�شرك�ت ال�ش�در 

ب�ملر�شوم امللكي رقم )م/6( وت�ريخ 1385/3/22هـ وتعديالته ن�شت على اأنه يعترب 

موؤ�ش�شً� كل من وقع عقد �شركة امل�ش�همة اأو طلب الرتخي�س بت�أ�شي�شه� اأو قدم ح�شة 

ال�شركة  اأن  ال�شركة. ومب�  ت�أ�شي�س  اأو ا�شرتك ا�شرتاكً� فعليً� يف  ت�أ�شي�شه�  عينية عند 

املدعية اأودعت م�ش�همته� بعد اكتم�ل راأ�شم�ل ال�شركة املدعى عليه� وذلك وفق اإف�دة 

البنك املرفقة بخط�ب موؤ�ش�شة النقد، ف�إن الدائرة تنتهي اإىل انتف�ء �شراكة املدعية 

يف ت�أ�شي�س ال�شركة املدعى عليه�.

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 االبتدائية1/6380/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 179/د/جت/4 لعام 1430هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2352/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 571/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/7/4هـ

�ضركة - بيع اأ�ضهم- بيع اأ�ضهم اأثناء احلظر النظامي- �ضروط البيع- ف�ضخ العقد.

مط�لبة املدعي ف�شخ عقد بيع الأ�شهم التي ا�شرتاه� من املدعى عليه، واإلزامه ب�إع�دة 

ثمن البيع - ن�س نظ�م ال�شرك�ت والنظ�م الأ�ش��شي لل�شركة على عدم جواز تداول 

الأ�شهم النقدية التي يكتتب به� املوؤ�ش�شون، اأو الأ�شهم العينية، اأو ح�ش�س الت�أ�شي�س 

�شنتني م�ليتني ك�ملتني - من �شروط �شحة  الأرب�ح عن  امليزانية وح�ش�ب  ن�شر  قبل 

اأن يكون املبيع مقدورًا على ت�شليمه، واأن يكون مملوكً� للب�ئع وقت البيع، ف�إذا  البيع 

ك�ن املدعى عليه ممنوعً� نظ�مً�ً من بيع الأ�شهم وقت احلظر ف�إنه ي�شبح ف�قدًا حلق 

الت�شرف فيه� خالل مدته - ثبوت بيع الأ�شهم وقت احلظر النظ�مي - وجوب ط�عة 

العمل مب�  اإج�زة  الن��س، فال ميكن  تنظم حي�ة  اأنظمة  من  ي�شدره  فيم�  الأمر  ويل 

يخ�لفه� - عدم �شحة دفع املدعى عليه ب�أن الهدف من احلظر هو حم�ية امل�ش�همني 

مورد  يف  اجته�د  ل  لأنه  للخوف  جم�ل  فال  ع�لية  اأرب�ح  ذات  ال�شركة  واأن  اجلدد، 

الإ�شرار  ولثبوت  ذلك  املدعي  لنفي  ور�ش�ه  املدعي  بعلم  دفعه  �شحة  وعدم  الن�س، 

ب�ملدعي لعدم ا�شتط�عته الت�شرف يف الأ�شهم املب�عة- موؤدى ذلك: عدم �شحة البيع 

وف�شخ العقد واإلزام املدعى عليه ب�إع�دة الثمن.
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بت�ريخ  )م/6(  رقم  امللكي  ب�ملر�شوم  ال�ش�در  ال�شرك�ت  نظ�م  من   )100( امل�دة 

1385/3/22هـ.

حيث تتلخ�س وق�ئع هذه الق�شية يف اأن ).....( تقدم اإىل هذه املحكمة بعري�شة دعوى 

األفً� وم�ئة وخم�شة وع�شرين  بت�ريخ 2006/5/7م ا�شرتيت من )...(  اأنه  ذكر فيه� 

)1125( �شهمً� من اأ�شهم ال�شركة )...( �شركة �شعودية م�ش�همة مغلقة مبوجب �شه�دة 

الأ�شهم رقم )10061R( بقيمة اإجم�لية قدره� )90.000( ت�شعون األف ري�ًل.  وحيث 

علمت موؤخرًا اأن ال�شركة )...( مل تن�شر امليزانية الث�نية لل�شركة حتى الآن، واأن هن�ك 

الذي  الأمر  ال�شركة  اإدارة  �شرعية جمل�س  يطعن يف  عليه  املدعى  من  مق�مة  دع�وى 

الواقعة علي ب�شبب  الث�نية ويزيد من الأ�شرار  ت�أخري �شدور امليزانية  �شيرتتب عليه 

عدم قدرتي على الت�شرف يف بيع هذه الأ�شهم لأن النظ�م الأ�ش��شي لل�شركة ن�س يف 

امل�دة رقم )11( على اأن: )الأ�شهم ق�بلة للتداول بعد اإ�شدار �شه�داته� وا�شتثن�ء من 

ذلك ل يجوز تداول الأ�شهم التي تعطى مق�بل احل�ش�س العينية اأو الأ�شهم النقدية التي 

يكتتب به� املوؤ�ش�شون قبل ن�شر امليزانية وح�ش�ب الأرب�ح واخل�ش�ئر عن �شنتني م�ليتني 

ك�ملتني ل تقل كل منهم� عن )12( �شهرًا من ت�ريخ ت�أ�شي�س ال�شركة...( )مرفق )2(، 
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كم� تن�س امل�دة )100( من نظ�م ال�شرك�ت على ن�س مم�ثل لهذه امل�دة. وحيث اإن 

ال�شركة )...( �شركة م�ش�همة مغلقة مل ت�شدر له� ميزانية ث�نية حتى ت�ريخه الأمر 

الذي من �ش�أنه جعل هذا البيع غري �شحيح لنعق�ده يف فرتة احلظر املن�شو�س عليه� 

ب�مل�دة )100( من نظ�م ال�شرك�ت وامل�دة )11( من النظ�م الأ�ش��شي لل�شركة. لذا 

اأطلب نظر هذه الدعوى ورفع ال�شرر عني وذلك ب�حلكم بعدم �شحة البيع وف�شخ العقد 

واإع�دة قيمة الأ�شهم وقدره� )90.000( ت�شعون األف ري�ل يل. وب�إح�لة الق�شية اإىل 

هذه الدائرة ب��شرت نظره� وحددت لذلك عدة جل�ش�ت. ويف جل�شة 1429/12/18هـ 

ح�شر املدعي كم� ح�شر عن املدعى عليه وكيله/ )...( وطلبت الدائرة من املدعي 

بي�ن دعواه فذكر اأنه ا�شرتى من املدعى عليه األف وم�ئة وخم�شة وع�شرين )1125( 

�شهمً� من اأ�شهم ال�شركة )...( بقيمة اإجم�لية قدره� ت�شعون األف )90.000( ري�ًل 

الآن  حتى  ت�شدر  مل  واأنه�  مغلقة  م�ش�همة  �شركة  ال�شركة  هذه  اأن  بعد  فيم�  وعلم 

امليزانية الث�نية لل�شركة واأن امل�دة )11( من نظ�م ال�شركة الأ�ش��شي لل�شركة ن�شت 

على: عدم جواز بيع اأ�شهم هذه ال�شركة حتى �شدور ميزانيتني ل�شنتني ك�ملتني وكذا 

ن�شت امل�دة )100( من نظ�م ال�شرك�ت على ذلك واأطلب احلكم بعدم �شحة البيع 

وف�شخ العقد واإع�دة قيمة الأ�شهم، ومبواجهة وكيل املدعى عليه بدعوى املدعي قدم 

مذكرة ذكر فيه� اأنه اإ�ش�رة اإىل الدعوى املنظورة اأم�م هذه الدائرة واملق�مة من )...( 

�شد موكلي )...( املتعلقة ببيع موكلي عدد )1125( �شهمً� من املدعى عليه من اأ�شهم 

 )10061R( شركة �شعودية م�ش�همة مغلقة مبوجب �شه�دة الأ�شهم رقم� )...( ال�شركة
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بقيمة اإجم�لية قدره� ت�شعون األف )90.000( ري�ل والتي يط�لب فيه� ب�إبط�ل البيع 

وف�شخ العقد، ونرد على دعوى املدعي ب�أن امل�دة )11( من النظ�م الأ�ش��شي لل�شركة 

تن�س على: )الأ�شهم ق�بلة للتداول بعد اإ�شدار �شه�دته� وا�شتثن�ء من ذلك ل يجوز 

تداول الأ�شهم التي تعطى مق�بل احل�ش�س العينية اأو الأ�شهم النقدية التي يكتب به� 

تقل  ل  ك�ملتني  �شنتني  عن  واخل�ش�ئر  الأرب�ح  وح�ش�ب  امليزانية  ن�شر  قبل  املوؤ�ش�شون 

كاًل منهم� عن )12( �شهرًا من ت�ريخ ت�أ�شي�س ال�شركة وت�شري هذه الأحك�م على م� 

يكتتب به املوؤ�ش�شون يف ح�لة زي�دة راأ�س امل�ل قبل انق�ش�ء فرتة احلظر وذلك ب�لن�شبة 

املتبقية من هذه الفرتة ويوؤ�شر على هذه ال�شكوك مب� يدل على نوعه� بت�ريخ ت�أ�شي�س 

ال�شركة واملدة التي ميتنع فيه� تداوله� ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية 

الأ�شهم النقدية وفقً�ً لأحك�م بيع احلقوق من اأحد املوؤ�ش�شني اإىل  موؤ�ش�س اآخر اأو اإىل 

اأحد اأع�ش�ء جمل�س الإدارة لتقدميه� ك�شم�ن لالإدارة اأو من ورثة اأحد املوؤ�ش�شني يف 

ح�لة وف�ته اإىل الغري(.  واأن امل�دة )11( من النظ�م الأ�ش��شي لل�شركة جتيز تداول 

الأ�شهم بعد اإ�شدار �شه�دته� وقد مت البيع بعد اإ�شداره �شه�دات الأ�شهم، واأن حظر 

بيع الأ�شهم قبل ن�شر ميزانيتني ك�ن الهدف منه حم�ية امل�ش�همني اجلدد، وحيث اإن 

امل�ش�همني من  وا�شتثم�رات ممت�زة ل جم�ل للخوف على  اأرب�ح ع�لية  ال�شركة ذات 

ل�شحة  الدعوى  عن  النظر  �شرف  نطلب  لذا  ال�شركة  م�ل  راأ�س  على  خ�ش�ئر  جراء 

البيع.  ومت تزويد املدعي بن�شخة منه� وب�طالعه عليه� ذكر اأنه� غري �شحيحة وقرر 

وكيل املدعى عليه مت�شكه ب�شحة البيع. وبجل�شة الثنني 1430/4/17هـ قدم املدعي 
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الأحد  يوم  العمومية  اجلمعية  اجتم�ع  اإىل  للم�ش�همني  املوجهة  الدعوة  من  ن�شخة 

1429/4/28هـ املت�شمنة جدول اأعم�ل الجتم�ع ومنه� املوافقة على اعتم�د القوائم 

2006/4/30م  يف  املنتهيتني  امل�ليتني  لل�شنتني  احل�ش�ب�ت  مراقب  وتقرير  امل�لية 

للفقرة )14(  املت�شمنة  رقم )36(  ال�شفحة  من  ن�شخة  قدم  كم�  و2007/4/30م، 

من تقرير املح��شب الق�نوين لل�شركة التي ن�س فيه� على عدم جواز البيع قبل �شدور 

امليزانية لل�شنة امل�لية الث�نية واأكد املدعي ب�أنه عند �شرائه مل يكن يعلم بعدم جواز 

البيع  اأن  يف  ينح�شر  دفعه  ب�أن  وك�لة  عليه  املدعى  عقب  ثم  احل�ل،  هذه  على  البيع 

�شحيح ولو ك�ن خم�لفً� لنظ�م ال�شرك�ت اإذ اإن املنع اأوجد ل�ش�لح امل�شرتي وم� دام 

امل�شرتي ارت�شى بتلك احل�ل فال يحق له التم�شك بذلك.  ثم عر�شت عليهم� الدائرة 

وبجل�شة  لطلبهم�.   الدائرة  ف��شتج�بت  لذلك  اإمه�لهم�  نزاعهم� �شلحً� وطلب�  اإنه�ء 

الثنني 1430/10/9هـ ح�شر املدعي اأ�ش�لة واملدعى عليه وك�لة �ش�لف� الذكر وذكرا 

اأنهم� مل يتو�شال اإىل �شلح وطلب� الف�شل يف الدعوى ومت حتديد جل�شة اليوم موعدًا 

للف�شل ب�لدعوى.  وبجل�شة اليوم ح�شر وكيل املدعي/)...( كم� ح�شر وكيل املدعى 

عليه/)...( و�ش�ألتهم� الدائرة هل لديهم� م� ي�شيف�نه اأو يقدم�نه، فذكر املدعي وك�لة 

اأن موكله ا�شتلم خم�شة اآلف واأربعم�ئة )5.400( ري�ل اأرب�حً� لهذه الأ�شهم وطلب 

األفً�  وثم�نون  اأربعة  بعد احل�شم هو  املط�لبة  لي�شبح مبلغ  املط�لبة  ح�شمه� من مبلغ 

و�شتم�ئة )84.600( ري�ل واأنه يق�شر دعوى موكله على املط�لبة بهذا املبلغ ويطلب 

اإلزام املدعى عليه ب�إع�دة هذا املبلغ ملوكله ويتم�شك بعدم �شحة البيع وطلبه ف�شخ عقد 
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البيع، ثم اكتفى طرف� الدعوى مب� �شبق اأن قدم اأو ذكر يف اجلل�ش�ت ال�ش�بقة، وطلب� 

الف�شل يف الدعوى. 

وحيث اإن دعوى املدعي على نحو م� �شلف اأنه ا�شرتى من املدعى عليه األفً� وم�ئة وخم�شة 

وع�شرين )1125( �شهمً� من اأ�شهم ال�شركة )...( وهي �شركة �شعودية م�ش�همة مغلقة 

قبل �شدور امليزانية الث�نية لل�شركة خم�لفً� بذلك املدعى عليه ببيعه الأ�شهم للم�دة 

علمه  دون  لل�شركة  الأ�ش��شي  النظ�م  من   )11( وامل�دة  ال�شرك�ت  نظ�م  من   )100(

ب�أن هذا البيع وقع وقت احلظر واأن �شراءه لهذه الأ�شهم �شبب له ال�شرر بعدم قدرته 

على الت�شرف بهذه الأ�شهم ب�شبب ع�ئد للمدعى عليه وطلب رفع ال�شرر عنه ب�حلكم 

بف�شخ عقد البيع واإع�دة ب�قي قيمة الأ�شهم اإليه، واأن املدعى عليه دفع على نحو م� 

�شبق ب�شحة عقد البيع لإج�زة نظ�م ال�شركة الأ�ش��شي تداول الأ�شهم بني املوؤ�ش�شني اأو 

اإىل اأحد اأع�ش�ء جمل�س الإدارة لتقدميه� ك�شم�ن لالإدارة اأو من ورثة اأحد املوؤ�ش�شني 

يف ح�لة وف�ته اإىل الغري، وكذا تداول الأ�شهم بعد اإ�شدار �شه�دته� وقد مت البيع بعد 

اإ�شدار �شه�دات الأ�شهم واأن حظر بيع الأ�شهم قبل ن�شر ميزانيتني ك�ن الهدف منه 

وا�شتثم�رات ممت�زة  ع�لية  اأرب�ح  ذات  ال�شركة  اإن  وحيث  امل�ش�همني اجلدد،  حم�ية 

ل جم�ل للخوف على امل�ش�همني من جراء خ�ش�ئر على راأ�س م�ل ال�شركة وطلب رد 

الدعوى.  وحيث اإن الث�بت من دعوى املدعي واإقرار وكيل املدعى عليه اأن الأ�شهم - 
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حمل البيع - اأ�شهم �شركة مغلقة واأن بيع هذه الأ�شهم مت وقت احلظر النظ�مي. وحيث 

الأ�شهم  تداول  يجوز  )ل  اأنه  على  تن�س  ال�شرك�ت  نظ�م  من  امل�دة )100(  ن�س  اإن 

النقدية التي يكتتب به� املوؤ�ش�شون اأو الأ�شهم العينية اأو ح�ش�س الت�أ�شي�س قبل ن�شر 

امليزانية وح�ش�ب الأرب�ح واحل�ش�ب عن �شنتني م�ليتني ك�ملتني ل تقل كل منهم� عن 

)12( �شهرًا من ت�ريخ ت�أ�شي�س ال�شركة ويوؤ�شر على هذه ال�شكوك مب� يدل على نوعه� 

التي ميتنع فيه� تداوله�. ومع ذلك يجوز خالل فرتة  واملدة  ال�شركة  ت�أ�شي�س  بت�ريخ 

احلظر نقل ملكية الأ�شهم النقدية وفقً�ً لأحك�م بيع احلقوق من اأحد املوؤ�ش�شني اإىل 

موؤ�ش�س اآخر اأو اإىل اأحد اأع�ش�ء جمل�س الإدارة لتقدميه� ك�شم�ن لالإدارة اأو من ورثة 

اأحد املوؤ�ش�شني يف ح�لة وف�ته اإىل الغري، وت�شري اأحك�م هذه امل�دة على م� يكتتب به 

املوؤ�ش�شون يف ح�لة زي�دة راأ�س امل�ل قبل انق�ش�ء فرتة احلظر(.  ومن ثم ف�إن بيع هذه 

الأ�شهم مت وقت احلظر النظ�مي واأنه من املقرر اأن ط�عة ويل الأمر فيم� ي�شدره من 

اأنظمة تنظم حي�ة الن��س ومع�مالتهم ول تخ�لف ن�شً� �شرعيً� واجبة واأنه� اأ�شدرت 

لتحرتم ويعمل مبوجبه�، ول ميكن اإج�زة العمل مب� يخ�لفه� واأنه ل ميكن القول بغري 

احلظر.   وقت  لوقوعه  الأ�شهم  هذه  بيع  عقد  اإج�زة  اأي�شً�  ميكن  فال  ثم  ومن  ذلك 

قبل  الأ�شهم  تداول  لل�شركة مينع  الأ�ش��شي  النظ�م  من  امل�دة )11(  ن�س  اإن  وحيث 

�شدور امليزانية الث�نية لل�شركة واأن املدعى عليه ب�لتزامه بهذا النظ�م التزم به اأم�م 

ال�شركة يف هذه ال�شركة كم� التزم ب�أحك�م نظ�م ال�شرك�ت لت�أ�شي�س هذه ال�شركة وفقً�ً 

لأحك�مه، وب�لت�يل فلي�س له البيع دون موافقة �شرك�ئه يف ال�شركة وقبل �شدور امليزانية 
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عن �شنتني م�ليتني ك�ملتني وب�لت�يل ف�إنه ل ميكن ت�شحيح هذا البيع ملخ�لفته لنظ�م 

ال�شرك�ت وم� األزم به املدعى عليه نف�شه اأم�م �شرك�ئه. وحيث اإن من �شروط �شحة 

البيع اأن يكون املبيع مملوكً� للب�ئع وقت البيع، ف�إنه مل� ك�ن الب�ئع ممنوعً� نظ�مً�ً من 

بيع هذه الأ�شهم وقت احلظر ف�إنه ي�شبح ف�قدًا حلق الت�شرف فيه� خالل هذه الفرتة 

ف�أ�شبه عدم ملكيته للمبيع عند بيعه، وكم� اأنه اأي�شً� من �شروط �شحة البيع اأن يكون 

املبيع مقدورًا على ت�شليمه لتحقيق غ�ية امل�شرتي من ا�شتالمه للمبيع والت�شرف فيه 

ف�إنه مل� ك�ن ممنوعً� من الت�شرف فيه فقد اأ�شبه بذلك من ا�شرتى مبيعً� غري مقدور 

على ت�شليمه، مم� تنتفي معه احلكمة من البيع وال�شراء يف امللكية الك�ملة والت�شرف 

املطلق للم�شرتي فيم� ا�شرتى املبيع من اأجله ومن ثم ف�إنه يتعني احلكم بعدم �شحة 

بيع املدعى عليه اأ�شهمه على املدعي.  وحيث اإن ال�شريعة ال�شمحة واإن جعلت الأ�شل 

يف املع�مالت الإب�حة اإل اأنه� منعت كل مع�ملة ت�شتمل على اجله�لة والغرر وال�شرر 

وتوؤدي اإىل املن�زعة وال�شق�ق مثل بيع احل�ش�ة وحبل احلبلة وم� ل يقدر على ت�شليمه 

والت�شرف فيه كبيع الطري يف الهواء وال�شمك يف امل�ء وبيع الثمرة قبل بدو �شالحه� 

ومن ثم ف�إن بيع هذه الأ�شهم على نحو م� �شبق حتقق فيه فقدان ملكية الب�ئع حلق 

النظ�مي  للحظر  اأي�شً�  ال�شراء  حق  امل�شرتي  وفقدان  احلظر  فرتة  يف  للمبيع  البيع 

ل�شراء عني هذه الأ�شهم وقت احلظر الذي وقع فيه البيع وكذا فقدانه حق الت�شرف 

يف املبيع الذي ا�شرتاه اإىل اأجل غري م�شمى اأف�شى ذلك اإىل جهل وغرر و�شرر اأودى 

اإىل النزاع مم� اأدخل هذا البيع يف دائرة البيع املمنوع �شرعً�. وحيث اإن املدعي واإن 
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ملك عني الأ�شهم التي ب�عه� على امل�شرتي اإل اأنه ل ميلك حق بيعه� وقت البيع وحتى 

�شدور هذا احلكم على نحو م� �شلف ف�أ�شبه بيعه وقت احلظر كبيع الراهن رهنه وهو 

اإذ ل ي�شح بيعهم� م� زال الرهن مرهونً�  ل يزال مرهونً� وكبيع املحجور عليه م�له 

واحلجر ق�ئمً� ومن ثم مل ي�شح بيع املدعى عليه اأ�شهمه على املدعي وقت احلظر ول 

�شراء املدعي له�. وحيث اإن املدعي ادعى اأنه ب�شبب �شرائه هذه الأ�شهم التي ل ميكنه 

الت�شرف فيه� لعدم �شدور ميزانية ال�شركة ل�شنتني م�ليتني ك�ملتني واأن املدعى عليه 

ت�شبب يف ت�أخر �شدور امليزانية الث�نية بطعنه يف �شرعية جمل�س الإدارة فقد اأ�ش�به 

ال�شرر من �شراء م� ل ميكنه الت�شرف فيه وت�شبب املدعى عليه بهذا ال�شرر وطلبه 

اإزالة ال�شرر عنه واأنه من املقرر اأنه )ل �شرر ول �شرار( واأن )ال�شرر يزال(، واأنه 

من الث�بت اأي�شً� ت�شرر املدعي ب�شرائه اأ�شهمً� ل ميلك الت�شرف فيه� من وقت �شرائه 

الت�شرف  اأمد  واأن  فيه�  الت�شرف  من  منعه  فرتة  ط�لت  ورمب�  احلكم  �شدور  حتى 

اأ�شهمه  اإزالة ال�شرر عن املدعي حتتم ف�شخ عقد بيع املدعى عليه  فيه� جمهول واأن 

على املدعي، واإلزام املدعي ب�إع�دة �شه�دة الأ�شهم للمدعى عليه، واإلزام املدعى عليه 

ب�إع�دة ب�قي قيمة الأ�شهم للمدعي وتق�شي الدائرة بذلك. وحيث اإنه ب�لن�شبة مل� دفع 

تداول  الأ�ش��شي  ال�شركة  نظ�م  لإج�زة  البيع  عقد  �شحة  من  وك�لة  عليه  املدعى  به 

الأ�شهم بني املوؤ�ش�شني اأو اإىل اأحد اأع�ش�ء جمل�س الإدارة لتقدميه� ك�شم�ن لالإدارة اأو 

من ورثة اأحد املوؤ�ش�شني يف ح�لة وف�ته اإىل الغري، ف�إن هذا الدفع غري �شحيح خلروجه 

عن حمل النزاع اإذ اإن الن�س حدد الأ�شن�ف الذين يجوز تداول الأ�شهم بينهم ومن 
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ثم فال تنطبق �شفة املدعي على اأي �شنف منهم. وكذا دفعه بجواز تداول الأ�شهم بعد 

اإ�شدار �شه�دته� وقد مت البيع بعد اإ�شدار �شه�دات الأ�شهم، ف�إن هذا اأي�شً� ل ي�شح 

ملخ�لفته لأحك�م نظ�م ال�شرك�ت ول�شتثن�ئه ب�ملنع لغري تلك الأ�شن�ف ال�ش�بق ذكره� 

قبل �شدور ميزانيتني ل�شنتني م�ليتني ك�ملتني. وكذا دفعه ب�أن حظر بيع الأ�شهم قبل 

ن�شر ميزانيتني ك�ن الهدف منه حم�ية امل�ش�همني اجلدد واأن ال�شركة ذات اأرب�ح ع�لية 

وا�شتثم�رات ممت�زة فال جم�ل للخوف على امل�ش�همني من جراء خ�ش�ئر على راأ�س 

اأي�شً� فف�شاًلً عن اأنه خم�لف لنظ�م ال�شرك�ت واأنه  م�ل ال�شركة، ف�إن هذا ل ي�شح 

من املقرر اأنه ل اجته�د يف مورد الن�س ف�إن الغر�س الذي من اأجله منعه ويل الأمر يف 

النظ�م ممكن احل�شول كم� هو املنع من بيع الثم�ر قبل بدو �شالحه�، وكذا دفعه ب�أن 

العقد �شحيح لعلم املدعي ور�ش�ه بهذه احل�ل فف�شاًلً عن اأن املدعي نفى �شحة ذلك 

ف�إن هذا غري �شحيح اأي�شً� لوقوع البيع وقت املنع النظ�مي، وعلى فر�س علمه ور�ش�ه 

وقت البيع فلح�شول ال�شرر من عدم قدرته على الت�شرف يف املبيع الذي ا�شرتاه واأن 

قدرته على الت�شرف مل حتدد ب�أجل ف�إن البيع ل ي�شح، كم� لو تع�قد متع�قدان على 

بيع مبيع ت�شلم قيمته بعد اأجل غري م�شمى اأو اأن ت�شليم املبيع بعد اأجل غري م�شمى، 

كم� اأن الث�بت على نحو م� �شبق اأن ال�شرر على املدعي متحقق ب�شرائه مبيع ل ي�شتطيع 

الت�شرف فيه ومل يحدد الأجل الذي ميكنه الت�شرف فيه، واأنه من املقرر اأن الإن�ش�ن 

رفع  له طلب  ي�شره ج�ز  م�  تع�قد على  واإن  له �شررًا  ي�شبب  التع�قد مب�  له  يجوز  ل 

ال�شرر عنه ب�إبط�ل ذلك العقد. وحيث اإن وكيل املدعي طلب على نحو م� �شبق ح�شم 
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خم�شة اآلف واأربعم�ئة )5400( ري�ل من اأ�شل مبلغ املط�لبة وح�شر مط�لبته ب�إلزام 

املدعى عليه ب�أن يعيد ملوكله اأربعة وثم�نني األفً� و�شتم�ئة )84.600( ري�ل. 

لذلك حكمت الدائرة:بف�ضخ عقد بيع )...( اأ�ضهم ال�ضركة )...( على )...( واإلزام 

)...( باإعادة �ضهادة االأ�ضهم لـ)...( واإلزام )...( باإعادة اأربعة وثمانني األفاً و�ضتمائة 

)84.600( ريال لـ)...(.

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 االبتدائية 2/1297/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 55/د/جت/11 لعام 1431هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 3/اإ�س/8 لعام 1432هـ
تاريخ اجلل�ضة 1432/1/9هـ

�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة- عقد تنازل عن ح�ضة- ف�ضخ العقد - �ضهادة - ميني.

 - ب�ل�شركة  اململوكة  للمدعى عليه عن احل�ش�س  تن�زله  بف�شخ عقد  املدعي  مط�لبة 

الن�س يف عقد التن�زل املربم بني الطرفني على تن�زل املدعي عن ح�شته التي ميلكه� 

يف راأ�س م�ل ال�شركة مب� له� وم� عليه� من التزام�ت للمدعى عليه، واأنه قب�س ك�مل 

الثمن واأنه من حق املتن�زل له )املدعى عليه( نقل وت�شجيل احل�ش�س ب��شمه اأو ب��شم 

�شه�دة   - املخت�شة  لدى اجله�ت  التن�زل  مت�بعة هذا  وتفوي�شه يف  ال�شرك�ء  من  اأي 

�ش�هد املدعي ب�أنه رف�س مراجعة وزارة التج�رة لإكم�ل ت�شجيل احل�ش�س املبيعة واأنه 

مل يكن هن�ك خالف على الثمن - مت�شك املدعى عليه ب�لعقد واأنه ب�ذل للثمن واأداوؤه 

دعوى  اأن   - ذلك  اأثر  املدعي-  دعوى  �شحة  بعدم  الدائرة  منه  طلبته�  التي  اليمني 

املدعي ب�لف�شخ تعد مبث�بة تن�شل من عقد لزم ب�إرادة منفردة، وهو اأمر غري ج�ئز 

�شرعً� ونظ�مً�ً - موؤدى ذلك - رف�س الدعوى.
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وت�ريخ  )م/6(  رقم  امللكي  ب�ملر�شوم  ال�ش�در  ال�شرك�ت  نظ�م  من   )165( امل�دة 

1385/3/22هـ.

تتح�شل وق�ئع الدعوى اأنه وردت اإىل املحكمة الإدارية مبح�فظة جدة لئحة الدعوى 

م�شوؤولية  ذات   )...( يف  �شريك  املدعى  اأن  مت�شمنة   )...( املح�مي  من/  املقدمة 

حمدودة، وميلك منه� )100( ح�شة، واأن مدير ال�شركة املدعى عليه مل يبني املركز 

امل�يل لل�شركة واأرب�حه� وخ�ش�ئره� منذ بداية ال�شركة عن الأعوام من 1423هـ حتى 

الفرعية  الدائرة  اإىل  واأحيلت  ق�شية  الدعوى  فقيدت  بذلك،  اإلزامه  وطلب  1429هـ 

1430هـ  لع�م  4/د/ف/جت/19  رقم  حكمه�  ب�ش�أنه�  اأ�شدرت  والتي   )19( التج�رية 

التج�رية  الدائرة  اإىل  واأحيلت  الدعوى،  بنظر  نوعيً�  اخت�ش��شه�  بعدم  الق��شي 

وبجل�شة  الدعوى.  ب�شبوط  مدون  هو  ح�شبم�  نظره�  ب��شرت  والتي  ع�شرة  احل�دية 

1430/11/1هـ اطلعت الدائرة على اأوراق الدعوى واحلكم ال�ش�در فيه� من الدائرة 

الفرعية التج�رية الت��شعة ع�شرة رقم )4( لع�م 1430هـ، الق��شي بعدم اخت�ش��شه� 

نوعيً� بنظر الدعوى. وب�شوؤال املدعي وك�لة عن دعواه طلب اإلزام املدعى عليه بتقدمي 

املركز امل�يل لل�شركة امل�شم�ة ب�شركة )...( حلج�ج الداخل املحدودة التي هي حتت 
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اإدارة ال�شريك املدعى عليه، وبي�ن الأرب�ح واخل�ش�ئر من ع�م 1423هـ حتى 1429هـ، 

وت�شليم م� ي�شتحقه املدعي من اأرب�ح وتعيني مدير اآخر بدًل عن املدعى عليه وتعوي�س 

املدعي عم� حلقه من اأ�شرار �ش�أقوم ببي�نه� وتقدمي م�شتنداته� لحقً�، وب�شوؤال املدعى 

عليه اجلواب قدم مذكرة من �شفحتني اأرفق به� �شورة م�شتندين، زود املدعي وك�لة 

بن�شخة مم� قدمه وذكر اأن ح��شله� اأن املدعي لي�س له اأي حقوق لدى ال�شركة املذكورة 

وذلك مبوجب عقد التن�زل املرفق مبذكرة اليوم ن�شخة منه واملوؤرخ يف 1430/2/29هـ 

، والذي يثبت تن�زل املدعي عن ح�شته يف ال�شركة لل�شريك املدعى عليه )...( ، مب� 

لك�مل ثمن  املدعي  التن�زل قب�س  يثبت  والتزام�ت كم�  للح�شة م� عليه� من حقوق 

احل�شة املتن�زل عنه� وقدره� )مليون وم�ئة األف ري�ل( رغم اأنه� مل ت�شلم اإليه حتى 

ت�ريخه ب�شبب الإقرار املرفق مبذكرة اليوم والذي ورد به ا�شرتاط انته�ء اإجراءات 

الت�شجيل من وزارة التج�رة ووزارة احلج، ومت حترير �شيكني ب�لثمن مكررين ومرفق 

اأن املدعي رف�س احل�شور  اإل  �شورتهم� مبذكرة اليوم ح�شب مواعيد وزارة التج�رة 

واأراد ف�شخ البيع وقوبل طلبه ب�لرف�س، فعقب املدعي ب�أن الدعوى مت رفعه� قبل عقد 

التن�زل، واأن موكلي ل يعلم ب�ل�شيك الأول املوؤرخ يف 2009/4/22م الذي مت الطالع 

عليه بجل�شة اليوم، ويطلب موكلي اإلغ�ء عقد التن�زل واإبق�ءه �شريكً� يف ال�شركة، وذلك 

ب�شبب رف�س املدعى عليه دفع الثمن كم� اأن موكلي ل يرغب ح�ليً� ب��شتالم الثمن، 

ال�شهود هو  الثمن، واأحد  البينة على رف�س املدعى عليه دفع  اإمه�يل لتقدمي  واأطلب 

ال�شريك احل��شر بجل�شة اليوم وب�شوؤاله عم� لديه �شهد ق�ئاًل: ب�أن م� ذكره املدعي 
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لإكم�ل  احلج  ووزارة  التج�رة  وزارة  مراجعة  املدعي  رف�س  فقد  �شحيح  غري  وك�لة 

اإمه�له  الثمن، فطلب املدعي وك�لة  الت�شجيل، ومل يكن هن�ك خالف على  اإجراءات 

التي  البينة  وك�لة  املدعي  من  الدائرة  طلبت  1431/2/3هـ  وبجل�شة  البينة.  لتقدمي 

طلب الت�أجيل لأجله�، فقدم مذكرة من اأربع �شفح�ت اأرفق به� �شور عدد م�شتندات، 

زود املدعى عليه وك�لة بن�شخة منه�، وذكر اأن ح��شله� اأن املدعى عليه� مل تبذل الثمن 

خالل الثالثني يومً� املبينة يف امل�دة )165( من نظ�م ال�شرك�ت، حيث اأن العقد ك�ن 

1430/4/26هـ،  بت�ريخ  اإل  ال�شيك  عليه�  املدعى  حترر  ومل  1430/2/29هـ  بت�ريخ 

واملت�شمن  املدعي  املوقع من  ب�لتن�زل  ورد  يكتفي مب�  ب�أنه  وك�لة  عليه  املدعى  فعقب 

اأنه ا�شتلم ك�مل الثمن واأن من حق املتن�زل له نقل وت�شجيل هذه احل�ش�س ب��شمه، 

مذكرة  برفق  املقدم  اخل�م�شة  فقرته  يف  ال�ش�د�س  امل�شتند  ب�أن  وك�لة  املدعي  فعقب 

اليوم والذي هو خط�ب �ش�در من املدعى عليه للمدعي بت�ريخ 1430/4/19هـ يثبت 

اأن املدعى عليه قبل ف�شخ عقد التن�زل، فعقب املدعى عليه وك�لة ب�أن م� ذكره املدعي 

عن  املدعي  رجوع  رف�س  يو�شح  امل�شتند  ذات  من  �ش�د�شً�  والبند  �شحيح  غري  وك�لة 

عقد التن�زل، قرر الطرف�ن اكتف�ءهم�، بعد اأن قرر املدعي وك�لة ب�أنه لي�س لديه بينة 

اأخرى على ف�شخ العقد، ف�أفهمت الدائرة املدعي وك�لة ب�أنه له حق طلب اليمني على 

نفي الدعوى، فطلب اإمه�له للرجوع اإىل موكله ب�ش�أن طلب اليمني. لأن وك�لته ل تخوله 

ب�أنه ل يرغب يف طلب  حق طلب اليمني. وبجل�شة 1431/4/18هـ ذكر وكيل املدعي 

ميني املدعى عليه كم� اأنه ل يطلب يف هذه الدعوى اإلزام املدعى عليه بثمن احل�شة 
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املب�عة واأنه يقت�شر يف هذه الدعوى على طلب احلكم بف�شخ عقد التن�زل، وا�شتمرار 

ب�ذل  واأنه  املدعي  يرف�س طلب  ب�أنه  املدعى عليه  ال�شركة، فعقب  املدعي يف  �شراكة 

اأث�ره ب�ش�أن خط�به املوؤرخ  اأن م�  للثمن وم�شتعد بدفعه ب�أي وقت يطلبه املدعي، كم� 

على  معلق  فهو   )2( البند  )خ�م�شً�(  الفقرة  الث�نية  ب�شفحته  1430/4/19هـ  يف 

ب�لرجوع عن  القبول  تو�شح �شراحة عدم  امل�دة )�ش�د�شً�(  اأن  ال�شرك�ء كم�  موافقة 

التن�زل، ثم اأظهر للدائرة �شيكً� م�شرفيً� ب�ملبلغ وب��شم املدعي واأودع ن�شخة منه مبلف 

الدعوى، فقرر املدعي وك�لة رف�شه ل�شتالم ال�شيك ومت�شكه بطلبه يف الدعوى، بن�ء 

بجل�شة  املقدمة  وك�لة  املدعي  مبذكرة  واملبني  الدعوى  لإثب�ت  تقدميه  �شبق  م�  على 

م�  ل�شحة  ا�شتظه�رًا  اليمني  اأداء  عليه  املدعى  من  الدائرة  فطلبت  1431/2/3هـ 

اأج�ب به ف�أداه� ق�ئاًل: اأق�شم ب�هلل العظيم اأن الدعوى غري �شحيحة واأنني مل اأف�شخ 

العقد الذي مت مع املدعى عليه على تن�زله عن ح�شته يف �شركة )...(  مق�بل مبلغ 

)مليون وم�ئة األف ري�ل( ومل اأقبل برجوعه عن التن�زل واهلل �شهيد على م� اأقول. 

عقد  بف�شخ  احلكم  طلب  يف  1431/4/18هـ  بجل�شة  دعواه  ح�شر  املدعي  اإن  وحيث 

ال�شركة  يف  ح�شته  عن  املدعي  تن�زل  عقد  اأن  ف�لث�بت  الدعوى،  مو�شوع  التن�زل 

امل�شم�ة ب�شركة )...(  ك�ن يف 1430/2/29هـ، وت�شمن عقد التن�زل اأن املدعي تن�زل 

عن ت�شريح خدمة حج�ج الداخل رقم 239 وت�ريخ 1420/11/1هـ، وعن احل�ش�س 
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التي ميلكه� يف راأ�س م�ل �شركة )...( حلج�ج الداخل ذات م�شوؤولية حمدودة ب�ل�شجل 

عينية  ح�شة   )100( وعدده�  1423/8/29هـ  وت�ريخ   4030140672 رقم  التج�ري 

مب�له� من حقوق وم� عليه� من التزام�ت للمدعى عليه، كم� ت�شمن العقد يف م�دته 

الث�نية اأن املدعى عليه قبل ب�لتن�زل وت�شمن العقد اأن املدعي يقر ب�أنه قب�س ك�مل ثمن 

احل�ش�س املتن�زل عنه� ومن حق املتن�زل له )املدعى عليه( نقل وت�شجيل احل�ش�س 

ب��شمه كله� اأو بع�شه� اأو ب��شم اأي من ال�شرك�ء ح�شب نظ�م ال�شركة، ون�شت امل�دة 

الرابعة من العقد على اأن املدعى عليه فو�س املدعي مدير ال�شركة مبراجعة ومت�بعة 

هذا التن�زل لدى وزارة احلج ووزارة التج�رة وال�شن�عة وك�تب العدل لتوثيق التن�زل. 

اأظهر طرف�  للح�شة وقد  بيع  التن�زل هو يف حقيقته عقد  اأن عقد  الث�بت  اإن  وحيث 

اأن  الث�بت  وحيث  ري�ل(.   1.100.000( مبلغ  هو  املدعي  ح�شة  قيمة  ب�أن  الدعوى 

لوجود  املثبتة  البينة  يقدم  املذكور ومل  التن�زل  ف�شخ عقد  تنح�شر يف  املدعي  دعوى 

�شبب م�شروع لطلب الف�شخ ول لقبول املدعى عليه به، بل اإن �ش�هد املدعي الذي طلب 

�شم�ع �شه�دته بجل�شة 1431/11/1هـ �شهد بخالف دعوى املدعي واأو�شح اأن املدعي 

واأنه مل يكن هن�ك خالف  الت�شجيل  اإجراءات  التج�رة لإكم�ل  رف�س مراجعة وزارة 

على الثمن، ثم عجز اأن يقدم اأي بينة تثبت دعواه بعد ذلك، كم� اأعر�س عن طلب 

ميني املدعى عليه ومن ثم ف�إن دعواه ف�قدة للبينة املثبتة له� ومع�ر�شة ب�شه�دة �ش�هد 

اإن دعوى املدعي بطلب  ال�شركة. وحيث  الث�لث يف  ال�شريك  املدعي نف�شه والذي هو 

ف�شخ العقد مبث�بة تن�شل من العقد ب�إرادة منفردة يف عقد لزم وهو اأمر غري ج�ئز. 
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ول يعد م� اأث�ره املدعي وك�لة من ا�شت�شه�ده ب�مل�دة )165( من نظ�م ال�شرك�ت ذا اأثر 

يف اأحك�م عقد التن�زل، لأنه خ�رج عن مو�شوع العقد حيث اأن املدة الواردة يف امل�دة 

املذكورة تتعلق بحق ا�شرتداد ال�شركة حل�شة ال�شريك الذي يرغب يف بيع ح�شته لأحد 

ال�شرك�ء اأو للغري وهذا الن�س ل ينطبق على مو�شوع الدعوى. كم� ل ين�ل مم� �شبق 

بي�نه م� اأث�ره املدعي وك�لة ب�ش�أن خط�ب املدعى عليه املوؤرخ يف 1430/4/19هـ املوجه 

اإىل املدعي والذي ذكر املدعي اأنه يثبت اأن املدعى عليه قبل بف�شخ العقد اإذ اأن الفقرة 

ال�ش�د�شة من اخلط�ب �شريحة يف رف�س املدعى عليه ف�شخ العقد. وحيث الث�بت اأن 

املدعى عليه ب�ذل للثمن ومتم�شك ب�لعقد واأظهر بذله للثمن يف جل�شة 1431/4/18هـ 

واأدى اليمني التي طلبته� منه الدائرة، ف�إن طلب املدعي املتعلق بف�شخ العقد ل �شند له 

وم�شتوجب للرف�س لثبوت �شحة عقد التن�زل ولزومه يف حقه، وله املط�لبة ب�لثمن متى 

�ش�ء وعليه اإمت�م اإجراءات نقل احل�شة على الفور.

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 االبتدائية2/100/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 1167/د/جت/11 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6860/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 10/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/1/9هـ

اأ�ضباب العزل - كيفية اتخاذ قرارات  �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة -عزل مدير- 

ال�ضركاء.

مط�لبة املدعي احلكم بعزل املدعى عليه من اإدارة ال�شركة بدعوى اأنه ت�شبب يف اإحل�ق 

يعمل  �شريك  واأن كل  لأي�ٍم معدودة  ال�شركةعمل مو�شمي  اأن عمل  به�-ثبوت  خ�ش�ئر 

حل�ش�به ويتم ت�شفية الأرب�ح بني ال�شرك�ء بنه�ية مو�شم احلج - تقدمي املدعى عليه م� 

يفيد ر�ش� )85%( من ال�شرك�ء عن اإدارته لل�شركة - دفع املدعى عليه ب�أن املدعي هو 

من ت�شبب يف اخل�ش�ئر لنف�شه ب�شبب ت�شجيله عدد من احلج�ج بدون ترخي�س ودون 

املح�شلة  واملب�لغ  ب�أ�شم�ئهم  ال�شركة  اإدارة  اأو  وزارة احلج  تزويد  ودون  ال�شركة  علم 

منهم، فنتج عن ذلك منع املدعي وابنه من اإمت�م التع�قدات مع احلج�ج بهذا ال�شكل 

خ�ش�ئر  يف  عليه  املدعى  ت�شبب  على  تدل  لبينة  املدعي  تقدمي  عدم   - النظ�مي  غري 

لل�شركة، ف�شاًلً عن اأن ن�شبة ح�ش�شه فيه� ل تخوله حق املط�لبة بعزل املدير املدعى 

عليه - �شحة قرار ال�شرك�ء ب�شطب �شجل بع�س فروع ال�شركة ل�شدوره من الأغلبية 

حتى لو ك�نوا متفرقني غري جمتمعني - موؤدى ذلك - رف�س الدعوى. 
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وت�ريخ  )م/6(  رقم  امللكي  ب�ملر�شوم  ال�ش�در  ال�شرك�ت  نظ�م  )172(من  امل�دة 

1385/3/22هـ .

جدة  مبح�فظة  الإدارية  للمحكمة  ورد  اأنه  يف  تتلخ�س  الق�شية  هذه  وق�ئع  اإن  حيث 

اإدارة �شركة )...(  خط�ب املدعي املذكور بع�ليه يط�لب فيه بعزل املدعى عليه من 

ال�شركة  بتعوي�س  اإلزامه  مع  بديل،  مدير  وتعيني  املحدودة  الداخل  حج�ج  خلدم�ت 

واملدعي عن اخل�ش�ئر امل�لية التي ت�شبب فيه�.. اإلخ.وبعد اأن مت قيد الدعوى ب�شجالت 

عدة  له�  حددت  الدائرة  لهذه  واأحيلت  اأعاله  اإليه  امل�ش�ر  ب�لرقم  ق�شية  الديوان 

جل�ش�ت على النحو املو�شح مبح��شر ال�شبط، حيث ح�شر بجل�شة يوم الثنني املوافق 

اأنه� وفقً�  1431/7/9هـ طريف الدعوى اأ�ش�لة وب�شوؤال املدعي وك�لة عن دعواه ذكر 

لالئحة الدعوى، واملت�شمنة طلب كف يد مدير ال�شركة امل�شم�ة ب�شركة )...(  خلدم�ت 

حج�ج الداخل املحدودة ذات ال�شجل التج�ري رقم )46508( وت�ريخ 1425/7/15هـ 

وم�شدره مكة املكرمة، حيث اأن املدعي �شريك يف ال�شركة و�شدر عن مدير ال�شركة 

املدعى عليه عددًا من املخ�لف�ت التي يطلب املدعي التعوي�س عنه� وحم��شبة املدعى 

املدعى عليه اجلواب قدم مذكرة من ثالث �شفح�ت  وب�شوؤال  عليه ل�شدوره� عنه، 



1253

اأرفق به� �شور عدد من امل�شتندات غري مفهر�شة ول منظمة وزود وكيل املدعي بن�شخة 

ب�ل�شجل  قيده�  وقبل  �شنوات  �شبع  منذ  ال�شركة  مدير  اأنه  ح��شله�  اأن  وذكر  منه�، 

ميلك  املدعي  واأن  وتف�شياًل  جملة  �شحيحة  غري  املدعي  دعوى  واأن  ب�شنة،  التج�ري 

م� قدره )14%( فقط من ح�ش�س ال�شركة واأن بقية ال�شرك�ء جميعهم را�شون عن 

ال�شركة وعن اإدارته�، وغري را�شني عن ت�شرف�ت املدعي ال�شريك يف ال�شركة، فعقب 

املدعي اأ�ش�لة ب�أنه مل يطلع على ح�ش�ب�ت ال�شركة ول على م�شتنداته� ول يعلم مقدار 

اأرب�حه فيه�، فعقب املدعى عليه ب�أن ال�شرك�ء جميعهم متفقون على اأن ال�شراكة بهذه 

ال�شركة �شورية واأن كل �شريك يعمل حل�ش�به ال�شخ�شي، فعقب املدعي اأ�ش�لة ب�أن م� 

ذكره املدعى عليه �شحيح واأن كل �شريك يعمل حل�ش�به اخل��س اإل اأن املدعى عليه 

كتب اإىل وزارة احلج لإيق�يف عن العمل، ومت اإيق�يف بن�ًء على خط�به عن العمل ملو�شم 

حج ع�م 1430هـ، فعقب املدعى عليه ب�أن مذكرته بجل�شة اليوم اأج�بت على م� ذكره 

وك�لة  املدعي  طلب  ثم  املتبقني،  ال�شرك�ء  بقرار  مت  ذلك  واأن  اإيق�فه،  ب�ش�أن  املدعي 

اإمه�له للجواب على املذكرة، وبن�ء عليه قررت الدائرة ت�أجيل نظر الدعوى اإىل جل�شة 

 )...( كم� ح�شر/  اأ�ش�لة  املدعي  وفيه� ح�شر  املوافق 1431/8/29هـ  الثالث�ء  يوم 

وكياًل عن املدعى عليه� حيث �ش�ألت الدائرة وكيل املدعى عليه عم� وعد بتقدميه يف 

اجلل�شة ال�ش�بقة من اأن بقية ال�شركة جميعهم را�شون عن ال�شركة وعن اإدارته� وغري 

�ش�ألت  ثم  اإ�ش�فية،  مهلة  فطلب  ال�شركة،  ال�شريك يف  املدعي  ت�شرف�ت  را�شني عن 

الدائرة املدعي عم� التزم به يف اجلل�شة ال�ش�بقة من الإج�بة على مذكرة املدعى عليه 
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املقدمة بذات اجلل�شة، فذكر اأنه لي�س لديه اإج�بة غري م� ذكر يف اجلل�شة ال�ش�بقة ول 

زال ينتظر اأن يثبت املدعى عليه م� ا�شتعد به يف اجلل�شة امل��شية من اأن جميع ال�شرك�ء 

را�شون عن اإدارته، فطلب وكيل املدعى عليه مهلة اأ�شبوع واحد لإح�ش�ر املطلوب وبن�ء 

عليه قررت الدائرة ت�أجيل نظر الق�شية اإىل جل�شة هذا اليوم حيث ح�شر فيه� املدعي 

�شه�دات خطية من  الأخري  وقّدم  وكيله/ )...(  املدعى عليه  اأ�ش�لة كم� ح�شر عن 

ب�قي ال�شرك�ء ال�شتة الذين ميثلون )85%( من ح�ش�س ال�شركة وهم كل من )...( و 

)...( و)...( و)...( ذكروا فيه� ب�أنهم را�شون عن اإدارة املدعى عليه )...( لل�شركة 

واأنهم لزالوا را�شني عنه، واأن املذكور منذ ت�أ�شي�س ال�شركة وحتى حينه مل يروا منه 

اإل كل كف�ءة ومقدرة على قي�دة ال�شركة ومل ي�شبق لهم اأن اختلفوا مع املدير املذكور 

على طريقة اإدارته لل�شركة اأو ح�ش�ب�ته� حتى ت�ريخه واأنهم متم�شكون به مديرًا ع�مً� 

لل�شركة، ول يقرون دعوى املدعي ول �شكواه يف حق املدير املذكور واأنه� دعوى ل اأ�ش��س 

له� من ال�شحة، وبعر�س ذلك على املدعي طلب احلكم له وفق النظ�م واأكد على اأن 

ال�شركة �شورية واأن كل �شريك يعمل حل�ش�به اخل��س حتت مظلة ال�شركة املذكورة، 

ثم رفعت اجلل�شة للمداولة.

اإدارة  عن  بعزله  املط�لبة  اإىل  عليه  املدعى  على  دعواه  من  يرمي  املدعي  اإن  وحيث 

�شركة )...(  خلدم�ت حج�ج الداخل املحدودة، بدعوى اأنه ت�شبب يف اإحل�ق خ�ش�ئر 
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ب�ل�شركة.وحيث اأنكر املدعى عليه دعوى املدعي واأكد على اأن كل �شريك يعمل حل�ش�به 

عمل  هو  اإمن�  ال�شركة  عمل  لأن  احلج؛  مو�شم  بنه�ية  الأرب�ح  ت�شفية  ويتم  اخل��س 

مو�شمي لأي�م معدودة.واأ�ش�ف ب�أنه ب�لن�شبة مل� ذكره املدعي من تق�ع�شه عن جتديد 

ال�شجالت التج�رية لفرعي ال�شركة بربيدة والر�س، ف�إن ذلك �شدر بقرار من جميع 

ال�شرك�ء عدا املدعي نظرًا مل� مت ر�شده عليه� من ملحوظ�ت من قبل مندوبي جل�ن 

املت�بعة واملراقبة بوزارة احلج، ولقي�م املدعي بعمل مل�شق�ت دع�ئية خم�لفة للواقع 

تفيد عن بدء الت�شجيل بفرع ال�شركة مبدينة جنران مع اأنه ل يوجد لل�شركة اأية فروع 

م�شلحة  ين�يف  وب�شكل  للنظ�م  وب�ملخ�لفة  ق�م  املدعي  اأن  جنران.واأ�ش�ف  مبنطقة 

ال�شركة بت�شجيل عدد من احلج�ج ب�لفرعني واأم�كن اأخرى دون علم ال�شركة، وامتنع 

املح�شلة  واملب�لغ  احلج�ج  ب�أ�شم�ء  بك�شف  ال�شركة  اإدارة  اأو  احلج  وزارة  تزويد  عن 

منهم فك�ن توجيه وزارة احلج بت�ريخ 1430/11/28هـ وت�ريخ 1430/12/1هـ لإم�رة 

النظ�مي  غري  ال�شكل  بهذا  احلج�ج  مع  التع�قدات  اإمت�م  من  وابنه  مبنعه  الق�شيم 

حر�شً� على م�شلحة احلج�ج.وحيث اأ�ش�ف املدعى عليه ب�أن ال�شرك�ء جميعً� را�شون 

عن اإدارته كم� اأنهم يف املق�بل ل يقرون املدعي على ت�شرف�ته املنفردة حتت مظلة 

ال�شركة، وحيث قدم لإثب�ت ذلك �شه�دات خطية من ب�قي ال�شرك�ء على مطبوع�ت 

موؤ�ش�ش�تهم تزكية وتثني على اإدارته لل�شركة، وحيث تبني اأن ن�شبة هوؤلء ال�شرك�ء هي 

)85%( يف ال�شركة.وحيث تبني ذلك ف�إنه يت�شح اأنه ل ميكن ال�شتج�بة لطلب املدعي 

بعزل املدير املذكور؛ لأن املدعي ل يتمكن من اإثب�ت ت�شبب املدعى عليه ب�أية خ�ش�ئر 
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لل�شركة، كم� اأن ن�شبته ل تخوله حق املط�لبة بعزل املدير املذكور.وحيث اأقر املدعي 

اأ�ش�لة ب�أن ال�شركة �شورية واأن كل �شريك يعمل حل�ش�به اخل��س حتت مظلة ال�شركة 

ذي  غري  املدع�ة  وخ�ش�ئره�  ال�شركة  اأرب�ح  ح�ش�ب  طلبه  يغدو  لذلك  ف�إنه  املذكورة، 

حمل، حيث اإن كل �شريك يعمل حل�ش�به اخل��س وهو اأدرى بح�ش�ب�ت موؤ�ش�شته ويتم 

ت�شفيته� بعد كل مو�شم حج مب��شرة.وحيث اإنه قد تبني من خالل برقية وكيل وزارة 

احلج بت�ريخ 1430/11/28هـ املوجه اإىل وكيل اإم�رة منطقة الق�شيم اأن املدعي ق�م 

واأنه حف�ظً�  وب�ملخ�لفة لالأنظمة ب�لتع�قد مع عدد من حج�ج الداخل دون ت�شريح، 

الق�شيم  منطقة  اأم�رة  وكيل  من  اأمر  احلج  وزارة  وكيل  ف�إن  احلج�ج  م�شلحة  على 

واإرج�ع م� تق��ش�ه من  ب�إنه�ء تع�قداته مع احلج�ج  واإلزامه  اإح�ش�ر املدعو/ )...( 

مب�لغ اإليهم مع اأخذ التعهد امل�شدد عليه بعدم مع�ودة ذلك.واأم� م� ا�شتدل به املدعي 

من �شه�دة من ذكره على اأن مدير ال�شركة قد خوله �شفهيً� ب��شتقب�ل وت�شجيل عدد 

فر�س  وعلى  املذكورة،  ال�شه�دة  �شحة  اأنكر  قد  عليه  املدعى  ف�إن  ح�جً�،   )350(

ذلك  بعد  ال�شرك�ء  قرار  �شدر  وقد  1430/10/28هـ  يف  ك�ن  ت�ريخه�  ف�إن  �شحته� 

بعدم التجديد للفرعني املذكورين وهذا يلغي ذلك التخويل.كم� اأن التخويل والتفوي�س 

ال�شفهي ل يعتد به اإل اإذا ك�ن على وفق النظ�م، وهو م� مل يحدث يف ظل عدم التجديد 

للفرعني املذكورين.وحيث ك�ن الأمر كذلك ف�إنه يبني اأن املدعي هو الذي ت�شبب لنف�شه 

ق�م  اإنه  حيث  املذكورين؛  احلج�ج  مع  التع�قد  اإلغ�ء  ب�شبب  يدعيه�  التي  ب�خل�ش�ئر 

ب�لتع�قد معهم ب�شفة غري نظ�مية، وب�لت�يل ف�إنه هو امل�شوؤول الوحيد عم� حلقه من 



1257

خ�ش�ئر، ولي�س كونه اأحد ال�شرك�ء يف ال�شركة خموًل له ب�أن يقوم ب�لإعالن والتع�قد مع 

احلج�ج ب�لإرادة املنفردة؛ واإل مل� ك�ن هن�ك ف�ئدة من اإ�شدار الدولة قوانني واأنظمة 

تنظيم اإدارة ال�شرك�ت وكذا اأخرى تنظيم عملية التع�قد مع حج�ج بيت اهلل احلرام.

ملزمً�ً  يعد  الفروع  لبع�س  التجديد  بعدم  ال�شرك�ء  من  الأغلبية  قرار  �شدور  اأن  كم� 

نظ�مً�ًلبقية ال�شرك�ء ذوي الن�شبة الأقل.ول ين�ل من ذلك م� ذكره املدعي من اأن قرار 

ال�شرك�ء ال�ش�در يف 1430/11/9هـ ب�شطب �شجلي فرعي ال�شركة ب�لق�شيم، �شدر 

من غري اأن يجتمع ال�شرك�ء يف مدينة واحدة واأن ذلك يوحي ب�ل�شك يف �شحة توقيعهم 

على القرار املذكور، ذلك اأن امل�دة الث�نية وال�شبعني بعد امل�ئة من نظ�م ال�شرك�ت قد 

اأج�زت لل�شرك�ء يف ال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة التي يقل عدد ال�شرك�ء فيه� عن 

ع�شرين اأن يبدوا اآراءهم متفرقني، وب�لت�يل ف�إن قرار ال�شرك�ء املذكورين �شحيح على 

لنف�ذ  ك�فية  تعترب  الن�شف  تزيد على  التي  ن�شبتهم  اأن  اجتم�عهم، كم�  فر�س عدم 

القرار املذكور طبقً�ً لذات امل�دة، واأم� الت�شكيك يف �شحة توقيعهم على القرار املذكور 

فغري وجيه اأي�شً�؛ لأن ال�شرك�ء املذكورين مل يتقدم اأي منهم ب�عرتا�س على القرار 

املذكور بل اإن �شه�داتهم اخلطية املقدمة للدائرة تدل على اأنهم قد اعتمدوا القرار 

املذكور مم� ت�شحي معه ادع�ءات املدعي دعوى غري مو�شلة، ومزاعم يعوزه� الدليل.

اإثب�ت دعواه، وكذا عجز عن تقدمي م� يثبت ت�شبب املدعى  وحيث عجز املدعي عن 

عليه يف اإحل�ق خ�ش�ئر ب�ل�شركة؛ وعجز عن تقدمي اإج�بة مقنعة على مذكرة املدعى 

عليه اجلوابية على لئحة الدعوى، ف�إن الدائرة تنتهي اإىل رف�س طلب�ت املدعي لعدم 
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قي�مه� على �شند �شحيح من ال�شرع اأو النظ�م.

هو  ملا   )...( عليه  املدعى  �ضد   )...( املدعي  دعوى  الدائرة:برف�س  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.



1259

رقم الق�ضية االبتدائية 2/3014/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 178/د/جت/11 لعام 1431هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 30/اإ�س/8 لعام 1432هـ
تاريخ اجلل�ضة 1432/2/25هـ

عقد  حجية   - التاأ�ضي�س  عقد   - �ضركة  يف  ح�ضة  حمدودة-  م�ضوؤولية  ذات  �ضركة 

التاأ�ضي�س - اإقرار - ميني - ميني اال�ضتظهار. 

مط�لبة املدعي اإلزام املدعى عليهم� بدفع ح�شتهم� ب�ل�شركة، وتعوي�شه عن الأ�شرار 

واأنهم�  الدعوى  �شحة  عليهم�  املدعى  ح�شتهم�-اإنك�ر  دفع  عدم  نتيجة  حلقته  التي 

دون  املدعي  ومنهم  ال�شرك�ء  املدعي-توقيع  مع  ال�شراكة  يف  ح�شتهم�  بقيمة  اأوفي� 

حتفظ على عقد الت�أ�شي�س املت�شمن اأنه مت الوف�ء بجميع احل�ش�س وت�شديقه اأم�م 

العقد  عب�رة  ك�نت  متى   - العقد  ت�شمنه  مب�  املوقعني  على  اإقرارًا  يعد  العدل  ك�تب 

وا�شحة يف اإف�دة املعنى املق�شود ف�إنه� تكون ح��شمة يف دللته� عليه - رف�س املدعي 

ميني املدعى عليهم�، وطلب الدائرة منهم� ميني ال�شتظه�ر ف�أدي�ه� بدفع كٍل منهم� 

قيمة ح�شته من ال�شركة بن�شبة 33% - موؤدى ذلك - رف�س الدعوى.

امل�دة )5( من نظ�م ال�شرك�ت ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم )م/6( وت�ريخ 

1385/3/22هـ.
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تتلخ�س وق�ئع هذه الدعوى ح�شبم� يتبني من مط�لعة اأوراقه� املرفقة وب�لقدر الالزم 

لإ�شدار هذا احلكم يف اأنه تقدم اإىل املحكمة الإدارية بجدة عن املدعي وكيله )...( 

بالئحة دعوى �شد املدعى عليهم� )...( و )...( ذكر فيه� اأنه بت�ريخ 1426/1/1هـ، 

اتفق كل من املدعي واملدعى عليهم� على ت�أ�شي�س �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة ب��شم 

قدره  م�ل  براأ�س  املحدودة(  العق�ري  والتطوير  لال�شتثم�ر  الدولية    )...( )�شركة 

بعد  املدعي  �شرع  ال�شركة، وقد  ثلث  اأكرث من  املدعي  ري�ل(، ميلك  األف  )خم�شم�ئة 

ال�شركة من ا�شتئج�ر مقر وا�شتقدام  ت�أ�شي�س  اإجراءات  كت�بة العقد، يف اتخ�ذ ك�فة 

يف  ح�شتهم�  دفع  عن  عليهم�  املدعى  ب�متن�ع  فوجئ  اأنه  اإل  مدربة،  اأجنبية  عم�لة 

ال�شركة، خم�لفني بذلك م� يقت�شيه نظ�م ال�شرك�ت والذي ن�س يف م�دته اخل�م�شة 

ت�أخر يف  ف�إن  به�،  تعهد  التي  ب�حل�شة  لل�شركة  مدينً�  �شريك  كل  يعترب  ))ب�أنه  منه 

تقدميه� عن الأجل املحدد لذلك، ك�ن م�شوؤوًل يف مواجهة ال�شركة عن تعوي�س ال�شرر 

يف  ح�شتهم�  دفع  عن  عليهم�  املدعى  تعللت  وقد  الت�أخري((  هذا  على  يرتتب  الذي 

ال�شركة ب�أ�شب�ب كثرية وحجج واهية، مم� اأجرب املدعي على اأن يقوم بدفع راأ�س م�ل 

ال�شركة ك�ماًل والب�لغ قدره )خم�شم�ئة األف ري�ل( من ح�ش�به اخل��س مبوجب ال�شيك 

امل�شحوب على �شركة الراجحى امل�شرفية لال�شتثم�ر برقم 108 وت�أريخ 1426/7/11هـ 

رغبة منه يف ا�شتكم�ل الإجراءات النظ�مية تطبيقً� للنظ�م ال�شرك�ت. كم� ذكر ب�أن 
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ري�ل( من ح�ش�به  األف  تتج�وز )�شتم�ئة  ال�شركة مبب�لغ  ب�ل�شرف على  ق�م  املدعي 

اخل��س نظرًا مل� يقت�شيه ال�شري يف ن�ش�ط ال�شركة من �شرورة ا�شتئج�ر مقر وجتهيزه 

واأجور عم�له وخالفه، وقد ختم لئحته بطلب احلكم ب�إلزام املدعى عليهم� مب� يلي: 

ال�شركة. 2-  األف ري�ل( قيمة ح�شتهم� يف  1- مبلغ قدره )ثالثم�ئة وثالثة و�شتون 

اإلزامهم� بدفع ك�فة املب�لغ التي �شرفت لت�شغيل ال�شركة والتي تزيد عن )�شتم�ئة األف 

ري�ل(. 3- احلكم للمدعي بتعوي�شه عن الأ�شرار التي حلقت به نتيجة تعنت املدعى 

للم�دة اخل�م�شة من نظ�م  ال�شركة. طبقً�ً  عليهم� وامتن�عهم� عن دفع ح�شتهم� يف 

ال�شرك�ت والتي تن�س على ))اأنه يعترب كل �شريك مدينً� لل�شركة ب�حل�شة التي تعهد 

به� ف�إن ت�أخر يف تقدميه� عن الأجل املحدد لذلك ك�ن م�شوؤوًل يف مواجهة ال�شركة عن 

تعوي�س ال�شرر الذي يرتتب على هذا الت�أخري (( مع اإلزامهم� بتحمل م�ش�ريف اإق�مة 

الدعوى. وقد قيدت الأوراق ب�شجالت الديوان ق�شية برقم : 2/3014/ق لع�م 1429هـ 

ثم اأحيلت اإىل هذه الدائرة، حيث ب��شرت بنظره� ح�شبم� هو مو�شح مبح�شر �شبط 

الق�شية.وبجل�شة الثالث�ء 1429/7/26هـ وب�شوؤال وكيل املدعي عن دعوى موكله اأج�ب 

اأنه� على وفق م� ورد يف لئحة الدعوى، وطلب احلكم بطلب�ته الواردة فيه�. وبطلب 

اجلواب من املدعى عليه طلب �شورة من لئحة الدعوى ومرفق�تهم�، فوعد املدعي 

بتزويد وكيل املدعى عليهم� ب�شورة منه� بعد اجلل�شة. ثم ذكر وكيل املدعى عليهم� 

ب�أنه اأق�م دعوى لدى املحكمة الع�مة بجدة بعد حتويله� من �شرطة جدة، ب�ش�أن قي�م 

املدعي و)...( بدخول ال�شركة وال�شتيالء على ملف�ت �شرية به� وحي�زة املوقع بعد 
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ذلك، وقد اأحيلت تلك الدعوى اإىل هذه الدائرة، ويطلب النظر يف �شكواه هذه والف�شل 

فيه� من قبل الدائرة، ف�أفهمته الدائرة ب�أن عليه تقدمي لئحة دعوى بذلك، وتقييده� 

ق�شية ب�إدارة الدع�وى والأحك�م، والإ�ش�رة اإىل عالقته� بهذه الدعوى وارتب�طه� به�.

وبجل�شة الثنني 1429/12/24هـ قدم وكيل املدعي مذكرة ذكر فيه� ب�أن موكلتيه قد 

يف  ب�مل�شتندات  ذلك  يثبت  م�  يقدم  �شوف  واأنه  ال�شركة،  يف  ح�شتهم�  بدفع  ق�مت� 

مذكرة  عليهم�  املدعى  وكيل  قدم  1430/3/19هـ  الثنني  الق�دمة.وبجل�شة  اجلل�شة 

ذكر فيه� ب�أن موكلتيهم� ق�مت� ب�شداد ح�شتهم� يف ال�شركة والب�لغ قدره� )ثالثم�ئة 

اأنهم� مل يتمكن� من  اإل  وثالثون األف ري�ل( مبوجب �شند ا�شتالم �ش�در من املدعي 

اإح�ش�رهم� لكونه مودعً� يف ملف�ت ال�شركة الذي ق�م املدعي ب�ل�شتيالء عليه�، لكن 

يغني عن هذا ال�شند اإقرار ال�شرك�ء جميعً� يف عقد ت�أ�شي�س ال�شركة ومن بينهم املدعي 

اأثبت هذا  الوف�ء بقيمته� ك�ملة حيث  واأنه مت  ب�أنه مت توزيع احل�ش�س فيم� بينهم، 

ب�أن  واأ�ش�ف  العدل.  ك�تب  واأم�م  ال�شركة  عقد  من  ال�ش�د�س  ب�لبند  املذكور  الإقرار 

موكلتيه ق�مت� بدفع مب�لغ م�لية من اأجل ت�شغيل ال�شركة وقد ف�شل هذه املب�لغ على 

النحو الت�يل:)1( مبلغ قدره )م�ئت�ن و�شتون األف ري�ل( مق�بل اإيج�ر ال�شنة الأوىل 

قدره  مبلغ  2005/3/28م.)2(  وت�ريخ   )185( رقم  ال�شيك  مبوجب  ال�شركة  ملقر 

)م�ئت�ن األف ري�ل( مق�بل ديكورات مقر ال�شركة مبوجب ال�شيك رقم )104( وت�ريخ 

2005/8/22م.)3( مب�لغ اأخرى مت �شداده� مبوجب م�شتندات تعذر الو�شول اإليه� 

الثنني  ال�شركة.وبجل�شة  وملف�ت  امل�شتندات  على   )...( و  املدعي،  ل�شتيالء  نتيجة 
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1430/6/22هـ ذكر املدعي وك�لة ب�أنه مل يتمكن من اإعداد الرد ب�شبب عدم النته�ء 

ح�شر  1430/11/7هـ  الثنني  اإ�ش�فيً�.وبجل�شة  اأجاًل  وطلب  امل�شتندات  درا�شة  من 

وكيل  وطلب  املحدد،  املوعد  يف  املدعي  ح�شور  عدم  وتبني  عليهم�  املدعى  وكيل 

الأوىل. للمرة  الق�شية  �شطب  الدائرة  فقررت  الق�شية.  �شطب  وك�لة  املدعىعليهم� 

اأن  ح��شله�  اأن  ذكر  مذكرة،  وك�لة  املدعي  قدم  1431/2/10هـ  الثنني  وبجل�شة 

يثبت�ن  ل  1430/3/19هـ  جل�شة  يف  عليهم�  املدعى  وكيل  ذكرهم�  اللذين  ال�شيكني 

�شداد املدعى عليهم� لقيمة ح�شتهم� ب�ل�شركة، بل اإن ال�شيكني �ش�درين من موظف 

ال�شركة )...( ، وقد دفع قيمتهم� املدعي للموظف املذكور لتغطية تك�ليف جتهيزات 

ال�شركة، فعقب وكيل املدعى عليهم� ب�أن املوظف املذكور زوج املدعى عليه� )...(، وم� 

ذكره املدعي وك�لة بخ�شو�س ال�شيكني قول مر�شل ل يثبته دليل، وعقد ت�أ�شي�س ال�شركة 

تتم�شك به املدعى عليهم� لإثب�ت �شداد قيمة ح�شتهم� حيث ورد ذلك ن�شً� يف عقد 

الت�أ�شي�س، ف�أفهمت الدائرة املدعي وك�لة ب�أن عليه تقدمي البينة واإل ف�إنه لي�س له اإل 

على  العتداء  دعوى  مو�شوع  اأن  عليهم�  املدعى  وكيل  فعقب  عليهم�،  املدعى  ميني 

ال�شركة وال�شتيالء على م�شتنداته� ومقره� من اخت�ش��س املحكمة اجلزئية و�شتنظر 

يف هذا اجل�نب عقب انته�ء هذه الدعوى املدنية، فطلب وكيل املدعي اإمه�له للرجوع 

اإىل موكله ب�ش�أن طلب اليمني.وبجل�شة الثالث�ء 1431/4/28هـ ذكر املدعي ب�أن امل�دة 

ال�شرك�ء بقيمة  الوف�ء من قبل  الت�أ�شي�س والتي ن�شت علىاأنه مت  ال�ش�د�شة من عقد 

البنوك  اأحد  لدى  اأودعت  احل�ش�س  ب�أن  عب�رة  اأي�شً�  فيه�  ورد  ك�ملة،  ح�ش�شهم 
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واأطلب من املدعى عليهم� اإثب�ت اأن قيمة ح�شتيهم� اأودعت يف اأحد البنوك، فعقب 

وكيل املدعى عليهم� اأن عقد الت�أ�شي�س يثبت ب�أنه مت اإيداع قيمة احل�ش�س، ول يوجد 

لدى املدعى عليهم� م�شتند غري عقد الت�أ�شي�س، ف�أفهمت الدائرة املدعي ب�أن له حق 

طلب اليمني فطلب ميينهم� على نفي الدعوى، ف�أفهمت الدائرة وكيل املدعى عليهم� 

نكوًل  �شيعد  ذلك  ف�إن  التخلف  ح�ل  يف  واأنه  اليمني  لأداء  للح�شور  موكلتيه  ب�إبالغ 

و�شيحكم يف الدعوى بح�لته�.وبجل�شة الأحد 1431/5/11هـ قدم وكيل املدعى عليهم� 

املقدمة  مذكرته  يف  ورد  م�  على  فيه�  اأكد  واحد  م�شتندًا  به�  مرفق  جوابية  مذكرة 

بجل�شة 1430/3/19 م�شيفً� اأن اأزواج موكلتيه ق�م� بدفع قيمة احل�ش�س املثبتة يف 

اأزواج  اإح�ش�ر  من  مي�نع  ل  ف�إنه  منهم�  اليمني  اأداء  الدائرة  طلب  ح�ل  ويف  العقد، 

موكلتيه لأداء اليمني، ت�شلم املدعي وك�لة ن�شخة منه� وب�شوؤاله حي�ل م� ت�شلم قرراأن 

جوابه يتمثل يف املذكرة املقدمة يف هذه اجلل�شة حيث قرر فيه� اأن موكله ل يقبل ميني 

املدعى عليهم� ف�أفهمته الدائرة ب�أن موكله قرر يف اجلل�شة امل��شية طلب ميني املدعى 

عليهم� علىنفي الدعوى، ثم ت�شلم وكيل املدعى عليهم� ن�شخة منه�، وب�شوؤاله حي�ل م� 

ت�شلم قرر اأنه� ل حتوي جديدًا ي�شتوجب الرد ثم قرر الطرف�ن اكتف�ءهم� مب� �شبق 

تقدميه، وطلب� الف�شل يف الق�شية بح�لته� الراهنة.وبجل�شة الثالث�ء 1431/7/24هـ 

ذكر املدعي وك�لة ب�أن موكله ل يرغب يف طلب ميني املدعى عليهم� واأنه يكتفي مب� 

وعلى  1431/5/11هـ،  جل�شة  على�شبط  الدائرة  اطالع  وبعد  دعواه،  لإثب�ت  قدمه 

وبعد  عليهم�،  املدعى  ليمني  املدعي  طلب  املت�شمن  1431/4/28هـ  جل�شة  �شبط 
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الطالع على وك�لة احل��شر عن املدعى عليه والتي ل تعطيه حق رف�س طلب اليمني، 

اأو اأن يح�شر الأ�شيل  ذكر ب�أنه �شي�شتويف �شفته يف رف�س اليمني يف اجلل�شة املقبلة، 

�شخ�شيً� بهذا ال�ش�أن، ف�أفهمت الدائرة املدعى عليه وك�لة ب�إبالغ موكلتيه ب�حل�شور 

�شخ�شيً� يف اجلل�شة املقبلة، لأداء ميني ال�شتظه�ر واإل ف�إنهم� �شتعدان ن�كلني ونبهته 

ثم ذكر  ب�إبالغهم� بذلك،  ف��شتعد  �شبق طلبهم� يف جل�شة 1431/4/28هـ،  اأنه  اإىل 

وكيل املدعى عليهم� ب�أن دعواه التي اأقيمت اأم�م املحكمة الع�مة بجدة، والتي اأحيلت 

اأوراقه� اإىل هذه الدائرة مبوجب خط�ب مدير �شرطة جدة رقم 18/20/4368 وت�ريخ 

1426/6/26هـ ومرفق�ته ت�شتمل على اأوراق وم�شتندات تتعلق بدعوى املدعى عليهم� 

مقر  على  املدعي  ب�عتداء  تتعلق  لكونه�  جزائية  �شفة  ذات  دعوى  وهي  املدعي  �شد 

ال�شركة وا�شتيالئه عليه� دون وجه حق، ونطلب اإع�دته� اإىل م�شدره� ملت�بعة الدعوى 

اجلزئية وبن�ء عليه قررت الدائرة اإع�دة الأوراق بن�ء على طلب وكيل املدعى عليهم�.

وبجل�شة الثالث�ء 1431/9/14هـ اأكدت املدعى عليهم� على اأنهم� قد دفعت� ح�شتهم� 

يف ال�شركة نقدًا للمدعي، و�شهد كل من زوجيهم� على ذلك واأكد على اأنه مت الوف�ء 

بقيمة احل�ش�س نقدًا للمدعي يف مكتبه، ب�لإ�ش�فة اإىل م�ش�ريف اأخرى مت دفعه� عن 

اأنهم�  عليهم�  املدعى  من  كل  قررت  ثم  الق�شية،  يف  �شوره�  مرفق  �شيك�ت  طريق 

م�شتعدت�ن حللف اليمني املطلوبة، وذلك بعد اأن وعظتهم� الدائرة وبينت لهم� عواقب 

حلف اليمني غري ال�ش�دقة ثم حلفت املدعى عليه� الأوىل ).....( ق�ئلة: "اأق�شم ب�هلل 

ب�أن دعوى املدعي غري �شحيحة،  العظيم الواحد الأحد الفرد ال�شمد احلي القيوم 
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واأنني قد قمت بدفع قيمة ح�شتي من ال�شركة 33% مببلغ وقدره )م�ئة وخم�شة و�شتون 

عليه�  املدعى  حلفت  ثم  العظيم"،  واهلل  العظيم  واهلل  العظيم  واهلل  نقدًا  ري�ل  األف 

الث�نية ).....( ق�ئلة: "اأق�شم ب�هلل العظيم الواحد الأحد الفرد ال�شمد احلي القيوم 

ال�شركة  من  ح�شتي  قيمة  بدفع  قمت  قد  واأنني  �شحيحة،  غري  املدعي  دعوى  ب�أن 

)33%( مببلغ وقدره )م�ئة وخم�شة و�شتون األف ري�ل( نقدًا واهلل العظيم واهلل العظيم 

واهلل العظيم".

وحيث اإن املدعي قد ح�شر طلب�ته فيم� يلي اأوًل: اإلزام املدعى عليهم� بدفع ح�شتهم� 

الدفع  على عدم  بينته  واأن  ري�ل(،  األف  وثالثون  )ثالثم�ئة  قدره�  والب�لغ  ب�ل�شركة 

: تعوي�شه  عجز املدعى عليهم� عن تقدمي م� يثبت دفعهم� حل�شتهم� ب�ل�شركة، ث�نيً�ً

عن الأ�شرار التي حلقته نتيجة عدم دفع املدعى عليهم� حل�شتهم� ب�ل�شركة، حيث اإن 

نظ�م ال�شرك�ت اأج�ز لل�شركة فوق مط�لبة ال�شريك بدفع ح�شته يف ال�شركة، املط�لبة 

من  اخل�م�شة  امل�دة  ن�شت  حيث  ب�لتزامه  الوف�ء  عن  ال�شريك  ت�أخر  اإذا  ب�لتعوي�س 

نظ�م ال�شرك�ت على م� يلي ))اأنه يعترب كل �شريك مدينً� لل�شركة ب�حل�شة التي تعهد 

به� ف�إن ت�أخر يف تقدميه� عن الأجل املحدد لذلك ك�ن م�شوؤوًل يف مواجهة ال�شركة عن 

تعوي�س ال�شرر الذي يرتتب على هذا الت�أخري((. بينم� اأنكرت املدعى عليهم� �شحة 

ا�شتن�د املدعي يف  لعدم  الدعوى  الدعوى وطلب وكيل املدعى عليهم� احلكم برف�س 
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دعواه على اأ�ش��س �شحيح، حيث اأقر ال�شرك�ء جميعً� يف عقد ت�أ�شي�س ال�شركة، ومن 

بينهم املدعي ب�أنه مت توزيع احل�ش�س فيم� بينهم واأنه مت الوف�ء بقيمته� ك�ملة حيث 

اأم�م ك�تب  اأثبت هذا الإقراراملذكور ب�لبند ال�ش�د�س من عقد ال�شركة ومت ت�شديقه 

العدل.وحيث اإنه من املتقرر فقهً� وق�ش�ء اأنه متى ك�نت عب�رة العقد وا�شحة يف اإف�دة 

املعنى املق�شود ف�إنه� تكون ح��شمة يف دللته� عليه ب�عتب�ره هو مق�شود الع�قدين، 

اإذا ك�ن  به،  ويوؤاخذ  اإقراره  نتيجة  يتحمل  املرء  اأن  املتقرر فقهً� وق�ش�ًء  اأنه من  كم� 

ومب�  اللتزام،  اأ�شب�ب  من  فعل  مب�  غريه  من  اأعلم  اأنه  املفرو�س  لأن  الأهلية،  ك�مل 

عليه من حقوق، وله ولية على نف�شه ب�إن�ش�ء العقود وغريه�.وحيث اإنه ب�لنظر يف هذه 

املط�لبة ف�إنه مل� ك�ن الث�بت من خالل الطالع على عقد ت�أ�شي�س ال�شركة واملوؤرخ يف 

1426/1/1هـ املوافق 2005/5/9م واملوقع من قبل ال�شرك�ء وامل�ش�دق عليه من قبل 

ك�تب العدل ب�لغرفة التج�رية ال�شن�عية مبح�فظة جدة بت�ريخ 1426/3/21هــ، اأن 

ال�شرك�ء ومن بينهم املدعي قداأقروا جميعً� يف البند ال�ش�د�س من عقد ت�أ�شي�س ال�شركة 

احل�ش�س  واأودعت  بقيمته�  الوف�ء  ومت  بينهم  فيم�  احل�ش�س  توزيع  مت  قد  ))ب�أنه 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة(( وب�لت�يل فمن يدعي �شورية هذا الإقرار عليه 

اأن يقيم البينة واإل ف�إنه لي�س له اإل اليمني.وحيث اإن املدعي بتوقيعه على عقد ال�شركة 

دون حتفظ مبنزلة الإقرار علىم� ج�ء يف بنوده واأن الأ�شل يف الإقرار الأخذ بظ�هره، 

وم� قدمه املدعي من �شيك�ت ل تعدو اأن تكون قرينة ل تقوى على نق�س م� ت�شمنته 

ومل� ك�نت  به�،  الوف�ء  واأنه مت  توزيعه�  ال�شرك�ء مت  العقد من كون ح�ش�س  ن�شو�س 
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عليه  املدعى  �شرعً� ميني  له  ك�ن  فقد  الأ�شل  الإقرار خالف  ب�شورية  املدعي  دعوى 

عماًل بقوله �شلى اهلل عليه و�شلم البينة على املدعي واليمني علىمن اأنكر.وحيث اإن 

الدائرة قد اأفهمت املدعي بجل�شة 1431/3/3هـ اأن له حق طلب ميني املدعى عليهم� 

ب�أن موكله ل  اأن وكيله بجل�شة 1431/7/24هـ وم� بعده� ذكر  اإل  الدعوى  على نفي 

قي�م  عدم  من  يدعيه  فيم�  مط�لبته  فتكون  وعليه  عليهم�.  املدعى  ميني  يف  يرغب 

املدعى عليهم� بدفع ح�شتهم� ب�ل�شركة غري ث�بتة وجديرة للرف�س لفتق�ره� للبينة. 

ومع ذلك فقد اأخذت الدائرة ميني ال�شتظه�ر من املدعى عليهم� على �شحة دفعهم� 

ولدفع ال�شك والريبة والحتم�ل يف �شحة اإج�بة املدعى عليهم�.

لذلك حكمت الدائرة: برف�س دعوى املدعي )...( �ضد املدعى عليهما/ )...( و)...( 

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 االبتدائية 1/1752/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 274/د/جت/4 لعام 1430هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2701/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 112/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/3/20هـ

�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة -ت�ضفية- اأ�ضباب الت�ضفية - خالف ال�ضركاء - �ضلطة 

الدائرة يف تقدير اأ�ضباب الت�ضفية.

ال�شرك�ء  بني  خالف�ت  لوجود  عليه�  املدعى  ال�شركة  وت�شفية  بحل  املدعي  مط�لبة 

ي�شتحيل معه� ا�شتمرار ال�شركة - ال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة من �شرك�ت الأموال 

ولي�شت من �شرك�ت الذمم، ف�لأخرية اإذا ُوِجَد خالف م�شتحكم بني ال�شرك�ء ف�إن ذلك 

يعد �شببً� خطريًا يربرحله� لتعلق ذمة كل �شريك ب�لآخر، اأم� �شرك�ت الأموال ومنه� 

البع�س،  بع�شه�  عن  م�شتقلة  فيه�  ال�شرك�ء  فذمم  املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركة 

وب�إمك�ن ال�شريك اأن يت�شرف يف ح�شته ب�لبيع، وقد اأج�ز له نظ�م ال�شرك�ت ذلك - 

موؤدى ذلك - رد الدعوى.

 امل�دت�ن )25، 165( من نظ�م ال�شرك�ت ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم )م/6( وت�ريخ 

1385/3/22هـ .
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تتلخ�س وق�ئع هذه الق�شية يف اأنه بت�ريخ 1430/5/11هـ تقدم )...( املدعي اأ�ش�لة 

�شركة  حل  يط�لب  اأنه  فيه�  ذكر   )...( �شركة  يف  ال�شرك�ء  بقية  �شد  دعوى  بالئحة 

)...(  املحدودة، وتعيني م�شفي له� لوجود خالف�ت بني ال�شرك�ء ا�شتمرت م� يزيد 

عن ع�م ون�شف الع�م وترتب عليه� تعر�س حقوقه امل�لية يف ال�شركة ملخ�طر ب�لغة، 

وذكر اأن ال�شرك�ء ثالثة وهم )...( بن�شبة )34%( وهو رئي�س جمل�س الإدارة والث�ين 

)...( بن�شبة )33%( وهو املدير الع�م لل�شركة والث�لث )...( بن�شبة 33%.وب�إح�لته� 

اأ�ش�لة  املدعي  الثالث�ء 1430/6/23هـ ح�شره�  يوم  لنظره� جل�شة  للدائرة حددت 

املدعي  من  الدائرة  وطلبت  ووك�لة،  اأ�ش�لة  عليه  املدعى  ح�شر  كم�   )...( ووكيله 

بي�ن دعواه فذكر اأنه� م� ورد يف عري�شة دعواه ومبواجهة املدعى عليه اأ�ش�لة ووك�لة 

ب�لدعوى ذكر اأنه ا�شتلم ن�شخة من عري�شة الدعوى، واأعد اإج�بته عليه� وقدم مذكرة 

مكونة من ثالث �شفح�ت ح��شله� ب�أنه يطلب رف�س طلب وكيل املدعي ت�شفية ال�شركة 

لعدم وجود مربر لذلك واأن ب�إمك�ن املدعي بيع ح�شته اأو تقييمه� للنظر يف �شرائه� 

واأرفق �شورًا لبع�س امل�شتندات ثم �شمه� لأوراق الق�شية وتزويد املدعي بن�شخة منه�، 

وبعد الطالع عليه� طلب مهلة للرد ف�أج�بته الدائرة اإىل طلبه ومت حتديد جل�شة يوم 

الثالث�ء 1430/8/6هـ ح�شره� املدعي اأ�ش�لة ثم تب�دل الأطراف املذكرات والردود 

مب� ل يخرج م�شمونه عم� تقدم.
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بني  خالف�ت  لوجود  املحدودة   )...( �شركة  ت�شفية  بحل  يط�لب  املدعي  اإن  وحيث 

ال�شرك�ء ي�شتحيلمعه� ا�شتمرار ال�شركة.وحيث اإن ال�شركة املط�لب بت�شفيته� هي �شركة 

ذات م�شوؤولية حمدودة، وحيث اإن نظ�م ال�شرك�ت قد اأج�ز لل�شريك يف ال�شركة ذات 

امل�شوؤولية املحدودة بيع ح�شته لأحد ال�شرك�ء اأو للغري )امل�دة 165 من نظ�م ال�شرك�ت( 

يبيع ح�شته.وحيث  اأن  له  ف�ملدعي  اأوخالف  الأطراف  بني  نزاع  ف�إذا حدث  وب�لت�يل 

اإن املدعي ي�شتند يف دعواه اإىل امل�دة )25( من نظ�م ال�شرك�ت )تنق�شي كل �شركة 

ب�أحد الأ�شب�ب الت�لية: �شدور قرار جمل�س ال�شركة من هيئة ح�شم من�زع�ت ال�شرك�ت 

اإن  خطرية(.حيث  اأ�شب�ب  وجود  وب�شرط  ال�ش�أن  ذوي  اأحد  طلب  على  بن�ء  التج�رية 

ي�شتمر يف  اأن  لكل �شريك  اإذ  ال�شركة،  اأ�شب�بً� خطرية توجب ت�شفية  الدائرة ل جتد 

ال�شركة اأو بيع ح�شته منه�، وال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة تعد من �شرك�ت الأموال 

ولي�شت من �شرك�ت الذمم، ف�شرك�ت الذمم اإذا وجد خالف م�شتحكم بني الأطراف 

�شريك  كل  ذمة  لتعلق  ال�شركة  حل  تربر  التي  اخلطرية  الأ�شب�ب  من  يعد  ذلك  ف�إن 

ب�لآخر، واأم� �شرك�ت الأموال فهي م�شتقلة عن ذمم اأ�شح�به� وب�إمك�ن م�لك احل�شة 

اأن يت�شرف فيه� كم� يتم الت�شرف يف الأموال امل�شرتكة.

لذلك حكمت الدائرة: برد هذه الدعوى املقامة من )...( �ضد/ ال�ضركاء يف �ضركة 

)...( ملا هو مبني يف االأ�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 االبتدائية 2/2737/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 114/د/جت/20 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3625/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 606/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 28/ 6/ 1432هـ

�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة- بيع ح�ضة - االإيجاب والقبول - جمل�س العقد - 

املفاو�ضات ال�ضابقة على العقد.

ل�شبق  له�  اململوكة  �شراء احل�ش�س  املدعى عليه� دفع مق�بل  اإلزام  املدعية  مط�لبة 

من  خط�ب  توجيه  جمرد  ثمنه�-  �شداد  وعدم  احل�ش�س  هذه  عليه  املدعى  �شراء 

املدعى عليه اإىل املدعية برغبته يف �شراء ح�شته� يف �شركة )...( وت�شمن اخلط�ب 

ت�أخر املدعية عن اإ�شدار الوك�لة اخل��شة ب�إنه�ء اإجراءات البيع - ن�س الفقه�ء اأن 

من �شروط �شحة الإيج�ب والقبول احت�د جمل�س العقد لكليهم� - عدم ثبوت انعق�د 

اأن يكون مف�و�ش�ت  يعدو  الطرفني ل  البيع لأن م� ح�شل بني  ال�شحيح يف  الإيج�ب 

املدعي  تقدمي  عدم   - حكمً�  ول  حقيقة  العقد  جمل�س  ينعقد  فلم  البيع  على  �ش�بقة 

اليمني - عدم �شحة  املدعى عليه  اأداء   - املدعى عليه  بينة على دعواه وطلبه ميني 

حتفظ املدعي على اليمني ب�أن تكون يف اجلل�شة املحددة م�شبقً� لأن موعد اجلل�شة من 

اخت�ش��س الدائرة تقدمه اأو توؤخره اإذا وجدت مربرًا له - اأثر ذلك - رف�س الدعوى.
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تتلخ�س وق�ئع هذه الق�شية يف اأن املح�مي/ )...(بوك�لته ال�شرعية عن املدعية تقدم 

�شركة  يف  املدعية  ح�ش�س  قيمة  بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  فيه�  طلب  دعوى  بالئحة 

)...( املتحدة التي ا�شرتاه� منه� مببلغ قدره )ثم�نية ماليني ري�ل( على النحو املبني 

املحكمة  ب�شجالت  ق�شية  الدعوى  �شجلت  وقد  ومرفق�ته�،  الدعوى  بالئحة  تف�شياًل 

النحو  على  نظره�  فب��شرت  الدائرة  اإىل  واأحيلت  م�شتهل احلكم  املذكور يف  ب�لرقم 

املدعى عليه  وك�لة/ )...(كم� ح�شر  املدعي  الق�شية. حيث ح�شر  املثبت يف �شبط 

دعوى  عن  املدعية  وكيل  وب�شوؤال  ال�شبط،  مبح�شر  بي�ن�تهم�  )...(املثبت  وك�لة/ 

ح�شة  متتلك  ب�شفته�  موكلته  اأن  املت�شمنة  دعواه  لالئحة  وفقً�ً  ب�أنه�  اأج�ب  موكلته 

قدره� )25%( من راأ�س امل�ل يف �شركة )...(املتحدة بقيمة )ثم�نية ماليني ري�ل( 

فقد عر�شت موكلته بيع ك�مل ح�شته� لدى �شركة )...(فوافق املدعى عليه على �شراء 

ك�مل ح�شة موكلته مببلغ )ثم�نية ماليني ري�ل( ف�أبلغت موكلته املدعى عليه مبوافقته� 

ح�شة  قيمة  بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  يطلب  فهو  لذا  له،  ح�شته�  بيع  على  النه�ئية 

موكلته لنعق�د الإيج�ب والقبول بني الطرفني، وب�شوؤال وكيل املدعى عليه عن اإج�بته 

وبجل�شة  عليه�،  للرد  اأجاًل  بذلك فطلب  زويده  فتمت  الدعوى،  تزويده بالئحة  طلب 

1431/2/11هـ قدم وكيل املدعى عليه مذكرة مكونة من اأربع �شفح�ت ت�شمنت م� 

يلي: "اأوًل/ ل �شحة لدعوى املدعية ول �شند له� من ال�شرع والنظ�م، ث�نيً�ً/ ل يوجد 
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اتف�ق مب��شر اأو غري مب��شر على بيع ح�ش�س بني الطرفني والظ�هر اأن الأمر التب�س 

علىاملدعية فلم ت�شتطع التفريق بني البيع الذي يتطلب اإيج�ب� �شحيحً�ً وقبوًل مالقيً� 

م�شوؤولية  �شركة ذات  بيع ح�ش�س يف  اإعداد عقد  م�شروع  اإجراءات  وبني  لالإيج�ب، 

حمدودة ...." وانتهى يف مذكرته اإىل طلب رف�س الدعوى لأنه مل ي�شدر عن املدعى 

عليه قبول ب�شراء ح�ش�س املدعية بل ك�ن خط�به رغبة يف الجتم�ع ملن�ق�شة املوا�شيع 

اأن اجلمعية  اإجراءات البيع بعد دخول ال�شريك اجلديد، كم�  املعلقة من املدعية يف 

الع�مة الع�دية للمدعية مل ي�شدر عنه� اأي قرارات ب�لتن�زل عن ح�ش�شه� يف �شركة 

)...(املتحدة، وكل م� ي�شتند اإليه عب�رة عن مرا�شالت بني ممثلي الطرفني وهي غري 

ملزمة، ومل ي�شتكمل م�شروع اإعداد العقد ومل يعر�س هذا امل�شروع على جمعية ال�شرك�ء 

يف �شركة )...(وفقً�ً ملقت�شى نظ�م ال�شرك�ت امل�دة )165( ون�س امل�دة )8/ب( من 

عن  ب�لتعوي�س  املط�لبة  يف  بحقه  عليه  املدعى  ويحتفظ   ،)...( �شركة  ت�أ�شي�س  عقد 

الأ�شرار الن�جتة عن هذه الدعوى ... اإلخ م� ورد يف املذكرة ت�شلم وكيل املدعية ن�شخة 

الت�أكيد على �شدور  ت�شمنت  قدم مذكرة من ثالث �شفح�ت  عليه�  وب�طالعه  منه� 

الإيج�ب ال�شحيح من املدعية واأم� بخ�شو�س امل�دة )165( من نظ�م ال�شرك�ت فذكر 

ب�أنه� تتعلق ب�لتن�زل عن احل�ش�س لغري ال�شريك وكذا امل�دة 8/ب من عقد ت�أ�شي�س 

�شركة )...(، واأن اإجراءات الإيج�ب والقبول متت مبوجب م� يلي: 1- خط�ب املدير 

الع�م لل�شركة املدعية املوؤرخ يف 1428/1/9هـ املوافق 2007/1/29م املت�شمن رغبة 

املدعية يف بيع ح�ش�شه� يف �شركة ال�شب�ق ب�شعر حمدد وهو موجه اإىل ن�ئب رئي�س 
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جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لعر�شه على ال�شرك�ء، 2- خط�ب ن�ئب رئي�س جمل�س 

ال�شراء  يف  عليه  املدعى  رغبة  فيه  بني  )...(الذي  ل�شركة  التنفيذي  واملدير  الإدارة 

وطلب فيه من املدعية توكيله لإنه�ء الإجراءات الالزمة لإمت�م خروجه� من �شركة 

ل�شركة  التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ن�ئب  اإىل  املدعية  خط�ب   -3)...(

بيع  املدعية  قبول  املت�شمن  2007/2/4م  املوافق  1426/1/16هـ  يف  )...(املوؤرخ 

ن�شخة  عليه  املدعى  وكيل  ت�شليم  املذكرة،  يف  ورد  م�  اإلخ  عليه..  للمدعى  ح�ش�شه� 

املذكرات يف عدة جل�ش�ت مب� مل يخرج يف م�شمونه عم�  الطرف�ن  تب�دل  ثم  منه�، 

�شبق يف اجلملة. وبجل�شة 1432/2/18هـ ا�شتو�شحت الدائرة - بت�شكيله� احل�يل - 

من الطرفني عن حقيقة العالقة بينهم� فكرر وكيل املدعية م�شمون م� ورد يف لئحة 

دعواه ال�ش�لف ذكره� وطلب احلكم ملوكلته به� وذلك ب�إلزام املدعى عليه )...( بدفع 

مبلغ )ثم�نية ماليني ري�ل( مق�بل �شراء احل�شة اململوكة للمدعية يف �شركة )...(

املتحدة املحدودة والتي متثل ن�شبة )25%( وعدده� )م�ئة وخم�س وع�شرين ح�شة( 

حيث اإن املدعى عليه قد ا�شرتى هذه احل�شة مبوجب اإيج�ب وقبول اإل اأنه مل ي�شدد 

لنتق�ل  والنظ�مية  الالزمة  ب�لإجراءات  يقم  مل  كم�  للمدعية  احل�ش�س  هذه  قيمة 

هذه احل�ش�س اإليه وب�لت�يل فهو يط�لب املدعى عليه بدفع املبلغ املدعى به واإلزامه 

ب��شتكم�ل الإجراءات النظ�مية لنتق�ل هذه احل�ش�س اإىل حوزته، فرد وكيل املدعى 

عليه ب�أن موكله ينفي هذه الدعوى جملة وتف�شيال حيث مل يكن هن�ك اأي اتف�ق ل�شراء 

هذه احل�ش�س ومل يكن بني الطرفني ل اإيج�ب ول قبول ب�ش�أن �شراء هذه احل�ش�س 
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حمل الدعوى، واإمن� ال�شحيح هو اأن املدعى عليه ك�نت لديه فكرة ورغبة مبدئية يف 

التب�حث ل�شراء هذه احل�ش�س اإل اأن هذه الرغبة مل تتحقق على اأر�س الواقع، وموكله 

ل يرغب يف �شراء هذه احل�ش�س ح�ليً� ولذا فهو يطلب رد هذه الدعوى لعدم قي�مه� 

ومذكرات  اأقوال  من  لهم�  �شبق  اكتف�ءهم� مب�  الطرف�ن  قرر  ثم  �شند �شحيح،  على 

ودفوع، واأ�شرا عليهم�، وطلب� الف�شل يف الدعوى، ف��شتو�شحت الدائرة من الطرفني 

عن وجود بين�ت اأواإثب�ت�ت اأخرى �شوى م� قدمه الطرف�ن، فذكرا اأنه ل يوجد لديهم� 

اأي م�شتندات لتقدميه� وهم� يكتفي�ن بذلك، فعر�شت الدائرة على وكيل املدعية: هل 

الإمه�ل  ب�أنه يطلب  ف�أج�ب  املدعية  نفي دعوى  املدعى عليه )...( على  بيمني  يقبل 

وكيل  قرر  وبجل�شة 1432/2/28هـ  الق�دمة.  ال�ش�أن يف اجلل�شة  بهذا  اإج�بته  لتقدمي 

املدعية ب�أنه ب�لرجوع اإىل موكلته قرر املدير التنفيذي لل�شركة ب�أنه يحت�ج اإىل مزيد 

من الأجل لعقد اجتم�ع مبجل�س اإدارة ال�شركة لعر�س مو�شوع قبول ميني املدعى عليه 

لديه  اأنه ل م�نع  املدعية وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليه ذكر  على نفي دعوى 

من ذلك. وبجل�شة 1432/3/24هـ قرر وكيل املدعية ب�أنه ب�لرجوع اإىل موكلته اأف�دت 

ب�أنه� ل م�نع لديه� من قبول ميني املدعى عليه مع احتف�ظهم ب�حلق يف ال�شتمرار 

على  اليمني  لأداء  للح�شور  م�شتعد  موكله  ب�أن  عليه  املدعى  وكيل  فعقب  الق�شية،  يف 

لأداء  الق�دمة  للجل�شة  ب�حل�شور  موكله  ب�إبالغ  الدائرة  ف�أفهمته  املدعية  دعوى  نفي 

اليمني التي احتكمت اإليه� املدعية ففهم ذلك وا�شتعد به. وبجل�شة هذا اليوم نوهت 

الدائرة اإىل اأن وكيل املدعى عليه طلب نظر هذه الق�شية يف هذا اليوم لوجود ق�شية 
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مرتبة لذات الأطراف ونظرًا اإىل اأن املدعى عليه )...( قد ح�شر اأم�م الدائرة وح�شر 

على  املطلوبة  اليمني  لأداء  ا�شتعداده  عليه  املدعى  وقرر  املدعية،  ال�شركة  وكيل  معه 

نفي �شراء ح�ش�س املدعية يف �شركة )...(املتحدة املحدودة التي متثل )25%( من 

اإجم�يل ح�ش�س ال�شركة وبعر�س ذلك على وكيل املدعية وافق على طلب اليمني واأن 

موكلته متم�شكة بطلبه� واأدائه� على النحو ال�ش�لف ذكره اإل اأن رئي�س جمل�س اإدارة 

هل  الدائرة  ف�ش�ألته  اليمني  تلك  ل�شم�ع  احل�شور  يف  يرغب  ال�ش�بق  املدعية  ال�شركة 

ال�شركة  ميثل  ل  ب�أنه  ف�أج�ب  ح�ليً�  ال�شركة  ميثل  اإليه  امل�ش�ر  الدائرة  جمل�س  رئي�س 

واإمن� يرغب احل�شور ب�شفته ال�شخ�شية والإدلء مبعلوم�ت قد تخدم دعوى ال�شركة 

وبعر�س اأداء اليمني علىاملدعى عليه ا�شتعد لأدائه� ف�أداه� على النحو الت�يل ق�ئاًل: 

"واهلل العظيم اأين مل اأ�شرت من املدعية ال�شركة )...(ح�ش�شهم التي متثل )25%( يف 

�شركة )...(املتحدة املحددة ومل اتفق معهم على ال�شراء واهلل العظيم واهلل العظيم 

واهلل العظيم". وبعر�س تلك اليمني على وكيل املدعية اأج�ب ب�أنه ل مالحظ�ت عليه� 

اإل اأنه يتحفظ ب�أن تكون يف موعد اجلل�شة املحددة م�شبقً�، حيث اإن موكلته قد يكون 

له� �شيغة اأخرى يف طلب اليمني، فعقب وكيل املدعى عليه ب�أنه �شبق اأن عر�س رغبة 

املدعى عليه احل�شور لهذا اليوم نظرًا لعدم ا�شتط�عته للح�شور يف اجلل�شة املحددة 

لأداء  عليه  املدعى  فح�شر  اليوم  هذا  يف  تكون  اأن  على  املدعية  وكيل  ووافق  م�شبقً� 

اليمني املطلوبة بن�ًء على موافقة وكيل املدعية احل��شر، كم� عقب ب�أنه قبل اأن يعر�س 

مو�شوع تقدمي �شم�ع اليمني على وكيل املدعية تقدم بطلب للدائرة ف�أفهمته الدائرة 



1279

ب�أنه اإذا وافقت املدعية على ذلك وح�شر ممثله� اأم�م الدائرة ف�إنه� �شتعقد اجلل�شة 

الأطراف  ب�لفعل يف هذه اجلل�شة ثم قرر  اإجراوؤه  املطلوبة وهو م� مت  اليمني  وت�شمع 

احل��شرون اكتف�ءهم مب� �شبق �شبطه وتقدميه.

وحيث اإن وكيل املدعية يط�لب ب�إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ )ثم�نية ماليني ري�ل( 

مق�بل �شراء احل�شة اململوكة للمدعية يف �شركة )...(املتحدة املحدودة والتي متثل 

املدعى  اأن  على  ت�أ�شي�شً�ً  ح�شة(  وع�شرون  وخم�س  )م�ئة  وعدده�   )%25( ن�شبة 

عليه قد ا�شرتى هذه احل�ش�س من املدعية اإل اأنه مل ي�شدد قيمته�، كم� اأنه مل يقم 

ب�لإجراءات الالزمة والنظ�مية لنقل هذه احل�ش�س اإليه، وحيث ا�شتند وكيل املدعية 

واأن  املدعية،  قبول من  ق�بله  الذي  عليه  املدعى  الإيج�ب من  اإىل ح�شول  دعواه  يف 

م�شتند ذلك هو خط�ب املدعى عليه املوؤرخ يف 1429/1/18هـ املوافق 2008/1/27م 

اإىل رئي�س جمل�س اإدارة املدعية وم� �شبقه وحلقه من خم�طب�ت بني الطرفني، وحيث 

اإن الدائرة ب�طالعه� على امل�شتندات املقدمة من املدعية واملخ�طب�ت التي ا�شتندت 

اإليه� تبني له� عدم �شحة دعوى املدعية، حيث اإن م� ورد يف خط�ب املدعى عليه اإىل 

املدعية هو الرغبُة يف ال�شراء وطلُب ح�شور الطرفني ملن�ق�شة ذلك، وقد بني اخلط�ب 

املذكور ت�أخر املدعية عن اإ�شدار الوك�لة اخل��شة ب�إنه�ء اإجراءات البيع، الأمر الذي 

ل يثبت معه انعق�د الإيج�ب ال�شحيح يف البيع، واأن م� ح�شل بني الطرفني ل يعدو 
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الإيج�ب  �شحة  �شروط  من  اأن  على  الفقه�ء  ن�س  للبيع،وقد  �ش�بقة  مف�و�ش�ت  كونه 

املجل�س  ك�ن  فلو  الطرفني،  من  يقع  م� مل  وهو  لكليهم�  العقد  احت�د جمل�س  والقبول 

موجودًا لك�ن للطرفني اخلي�ر م� مل يتفرق� حقيقة اأو حكمً� والظ�هر اأن جمل�س العقد 

اإليه املدعي وك�لة من انعق�د  مل ينعقد ل حقيقة ول حكمً�، وبذلك ي�شقط م� ا�شتند 

اأنه ل بينة لديه  البيع ب�إيج�ب �شريح يق�بله قبول �شحيح، وحيث ذكر وكيل املدعية 

�شوى م� قدم وطلب ميني املدعى عليه على نفي دعوى موكلته ف�أداه� املدعى عليه على 

الوجود املذكور وقرر وكيل املدعية اأنه ل مالحظة لديه على تلك اليمني، ف�إن الدائرة 

ذكره  م�  ذلك  من  ين�ل  ول  برف�شه�.  وتق�شي  املدعية  دعوى  ثبوت  عدم  اإىل  تنتهي 

وكيل املدعية من اأنه يتحفظ ب�أن تكون اليمني يف موعد اجلل�شة املحددة م�شبقً�؛ اإذ اإن 

حتديد موعد اجلل�شة من اخت�ش��س الدائرة وله� اأن تقدم اأو توؤخر نظره� اإذا راأت 

مربرًا لذلك ل �شيم� واأن وكيل املدعية هو الذي ح�شر بنف�شه ومل تطلب منه الدائرة 

ذلك وقد ذكر ب�أنه لي�س لديه مالحظ�ت على اليمني التي اأداه� املدعى عليه. كم� اأن 

م� علل به من اأن رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة املدعية ال�ش�بق يرغب يف احل�شور ل�شم�ع 

تلك اليمني - مع كونه ل ميثل ال�شركة - لي�س منتجً� يف الدعوى، لكونه ل �شفة له يف 

ال�شركة ويكفي ح�شور ممثل ال�شركة املدعية ووكيله� ال�شرعي ال�ش�بق ذكره. 

لذلك حكمت الدائرة:برف�س دعوى 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 االبتدائية 1/308/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 59/د/جت/27 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6225/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 12/927 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/12/3هـ

�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة- م�ضوؤولية ال�ضركاء -بلوغ اخل�ضائر ثالثة اأرباع راأ�س 

املال - بيع ال�ضركة - ال�ضفة بدعوى امل�ضوؤولية.

ق�م  التي  املواد  وتوريد  الأعم�ل  تنفيذ  قيمة  ب�شداد  عليهم�  املدعى  املدعي  مط�لبة 

به� حل�ش�ب �شركتهم� - اأوجب النظ�م على ال�شرك�ء اإذا بلغت اخل�ش�ئر ثالثة اأرب�ع 

راأ�س م�ل اتخ�ذ القرار ب��شتمرار ال�شراكة، مع اللتزام ب�شداد ديونه� حلفظ حقوق 

الأطراف اأو حل ال�شركة وت�شفيته�-اإذا ا�شتمرت ال�شركة دون �شدور قرار ب�ل�شرط 

املتقدم اأو بحله� اأ�شبح ال�شرك�ء م�شوؤولني ب�لت�ش�من عن �شداد جميع ديون ال�شركة 

وج�ز لكل ذي م�شلحة اأن يطلب حله� - ثبوت �شدور حكم ب�أن خ�ش�ئر ال�شركة املدعى 

عليه� بلغت قبل بيعه� اأكرث من ثالثة اأرب�ع راأ�س م�له� - اإهم�ل املدعى عليهم� عن 

ببيعهم�  ثبوت حت�يلهم�   - قرار منهم� يف حينه  اأي  دون �شدور  النظ�م  اإعم�ل ن�س 

ال�شفة  توافر  بعدم  موؤدى ذلك - عدم �شحة دفعهم�  لهم� -  ال�شركة دون ت�شريح 

وُي�ش�ألن  ذمتهم�،  يف  ق�ئمً�  املدعي  حق  ويبقى  لآخرين،  ال�شركة  لبيعهم�  فيهم� 

اإلزام املدعى عليهم� ب�لت�ش�من ب�شداد  اأثر ذلك -  ب�لت�ش�من عن �شداده للمدعي- 

املبلغ من مو�شوع الدعوى للمدعي. 
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امل�دة )180( من نظ�م ال�شرك�ت ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم )م/6( وت�ريخ 

1385/3/22هـ .

لقد   .." فيه�  ق�ل  دعوى  بالئحة  للديوان  املدعي  وكيل  تقدم  1431/1/19هـ  بت�ريخ 

اأعم�ل  تنفيذ  )...( على  ل�شركة  امل�لكني  ب�شفتهم�  عليهم�  املدعى  مع  تع�قد موكلي 

مب�ين عظم مع توريد املواد،وذلك يف م�شروع منتجع )...( يف وادي لنب، وبقي ملوكلي 

يف ذمة ال�شركة املدعى عليه� مبلغ قدره )228.420( ري�ًل، وقد متت مط�لبة املدعى 

عليهم� بذلك عدة مرات، وبعد فرتة �شمع موكلي ب�أن ال�شركة مت بيعه� على موظفني يف 

ال�شركة، ثم بعده� بفرتة وجيزة مت اإعالن ت�شفيته�. فق�م موكلي مبخ�طبة امل�شفي 

ُيقر  ف�أ�شدر امل�شفي خط�بً�  املط�لبة،  للت�أكد من مبلغ  املعني من قبل ديوان املظ�مل 

واأن هن�ك  ري�ًل،  وقدره )228.420(  املط�لبة  املبلغ حمل  ر�شيد موكلي هو  اأن  فيه 

دعوى �ش�بقة اأقيمت من اأحد دائني ال�شركة �شد املدعى عليهم� ف�شدر حكم وت�أيد من 

ال�شتئن�ف ب�إلزام املدعى عليهم�" )...( و )...( ب�شداد م�شتحق�ت املدعي الدائن، 

وقد ت�شمن احلكم اعتب�ر بيع ال�شركة الذي مت بني املدعى عليهم� وموظفي ال�شركة 

بيعً� �شوريً�. وختم مذكرته بطلب اإلزام املدعى عليهم� ب�شفتهم� ال�شرك�ء يف �شركة 
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)...( ، ب�أن يدفع� ملوكله مبلغ� قدره )228.420( ري�ًل، ب�لإ�ش�فة اإىل اأتع�ب املح�م�ة 

وحدده� بـ )35.000( ري�ل. ويف �شبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جل�ش�ت، 

املدعى  وكيل  ح�شر  كم�   )...( املدعي/  وكيل  ح�شر  1431/3/21هـ  جل�شة  ففي 

الالئحة  يف  الوارد  النحو  على  فك�نت  للدعوى  الدائرة  وا�شتمعت   ،)...( عليهم�/ 

وبطلب الإج�بة من وكيل املدعى عليهم�، قدم مذكرة ذكر فيه� انعدام �شفة موكليه 

يف الدعوى على اأ�ش��س اأنهم� ب�ع� ال�شركة على الغري، واأنه مت ت�شفيته� بعد ذلك واأن 

املفرت�س اإق�مة الدعوى يف مواجهة ال�شرك�ء اجلدد اأو �شد امل�شفي. واأنه فيم� يتعلق 

مبو�شوع الدعوى ف�إن املدعي اأ�ش�ر يف لئحة الدعوى اإىل اأنه تع�قد مع املدعى عليه 

ب�شفته مديرًا لل�شركة املدعى عليه� وب�شفته مل�لك له� هو و�شريكه )...( ويلزم من 

اأقر  الذي  امل�شفي  خط�ب  من  ن�شخة  طلب  كم�  اإليه،  اأ�ش�ر  الذي  العقد  اإبراز  ذلك 

اجته�دًا ممن  يعترب  املدعي  اإليه  اأ�ش�ر  الذي  الديوان  واأن حكم  املط�لبة،  فيه مببلغ 

ن�شخة  املدعي  وكيل  اأنه احلق.وب��شتالم  تبني  اإذا  اأ�شدره، فال مينع احلكم بخالفه 

من مذكرة املدعى عليه طلب مهلة للرد.ويف جل�شة ت�لية ح�شر الطرف�ن، وقدم وكيل 

املدعي مذكره ذكر فيه�: اأن املدعى عليهم� م�شوؤولن ب�لت�ش�من عن �شداد جميع ديون 

ال�شركة لنطب�ق امل�دة )180(من نظ�م ال�شرك�ت على ال�شركة املدعىعليه� وهو م� 

"ال�شرك�ء  اأن  اأكده حكم هيئة التدقيق رقم 130/ت/3 لع�م 1428هـ حيث ج�ء فيه 

الب�ئعني قد اأخلوا ب�أعم�ل امل�دة )180( ويدل ت�شرفهم هذا على حت�يل وتهرب من 

دفع ديون ال�شركة" مم� يوؤكد �شحة اإق�مة الدعوى يف مواجهة املدعى عليهم�. واأرفق 
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مع مذكرته عدًدا من امل�شتندات و�شمنه� عددًا مل�شتخل�ش�ت اإجن�ز اأعم�ل معتمدة، 

ال�شجل  من  ن�شخة  قدم  كم�  امل�شفي،  وجواب  للم�شفي،  موكله  خط�ب  من  ون�شخة 

التج�ري لل�شركة املدعى عليه�ويو�شح فيه اأن )...(  مدير ال�شركة، وقدم كذلك ن�شخة 

من قرار تعيينه مديرًا لل�شركة واأن له ك�فة ال�شالحي�ت وال�شلط�ت لإدارة ال�شركة، 

كم� اأنه ميثل ال�شركة يف عالق�ته� مع الغري.ويف جل�شة 1431/8/27هـ ح�شر الطرف�ن 

وقدم وكيل املدعى عليهم� مذكرة ذكر فيه� اأن املق�شود ببلوغ اخل�ش�ئر لثالثة اأرب�ع 

راأ�س م�ل ال�شركة الديون احل�لة واملط�لب�ت الق�ئمة وقت انطب�ق امل�دة )180( والتي 

ثالثة  يتج�وز  مل  مبلغ  وهو  ري�ًل،   )878.768( مببلغ  لل�شركة  امل�يل  املركز  حدده� 

التج�رية  الدائرة  املنتدب من  املح��شبي  تقرير اخلبري  واأكد ذلك  امل�ل،  راأ�س  اأرب�ع 

ال�ش�د�شة، وكذلك مرفق ح�ش�ب�ت ال�شركة وب�أنه ل ح�جة لدعمه� من قبل ال�شرك�ء، 

مم� يعني مم� تقدم اأنه ل �شحة ل�شتغراق ديون ال�شركة لراأ�شم�ل م� له� عند بيعه�. 

ال�شرك�ء  هم  بذلك  املعني  فم�  علىال�شركة   )180( امل�دة  انطب�ق  فر�س  على  واأنه 

اإدارة ال�شركة حتى متت ت�شفيته� بن�ًء على طلبهم. واأنه  اجلدد الذين ا�شتمروا يف 

اجلدد  ال�شرك�ء  قي�م  بيعه�  وقت  ال�شركة  على   )180( امل�دة  انطب�ق  عدم  يوؤكد  م� 

اأدى  ري�ل مم�  اإىل )200.000(  ال�شركة  م�ل  راأ�س  لرفع  النظ�مي  الإجراء  ب�تخ�ذ 

اإىل عدم جت�وز اخل�ش�ئر لثالثة اأرب�ع راأ�س امل�ل وظهور نت�ئج ذلك يف ميزانية ع�م 

2003م. واأن ادع�ئه كون البيع �شوريً� غري �شحيح، بدليل قي�م املدعى عليهم� بتغطية 

ن�شيبهم من خ�ش�رة ال�شركة عند البيع ودفعهم� ملبلغ )3.168.738( ري�ل، ولو ك�ن 
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2004/5/1م  بت�ريخ  اأنه  كم�  املبلغ،  هذا  لدفع  ق�ئمة  احل�جة  تكن  مل  �شوريً�  البيع 

الأمريكي  ال�شعودي  للبنك  ري�ًل،   )5.762.038( مبلغ  ب�شداد  املدعىعليهم�  ق�م 

لق�ء �شم�نه� للت�شويق الذي اأخذه ال�شرك�ء اجلدد مل�شلحة ال�شركة قبل البيع، وكذلك 

اإبق�ء املدعى عليهم� ملبلغ )8.206.635( ري�ًل، ك�نت متوفرة يف ح�ش�ب�ت ال�شركة 

تقرير  ذلك  ويوؤكد  فيه�،  والت�شرف  �شحبه�  من  مينع  م�  ثمة  يكن  ومل  البيع،  فرتة 

ح�ش�ب�ت  مرفق  وكذلك  ال�ش�د�شة  التج�رية  الدائرة  انتدبته  الذي  املح��شبي  اخلبري 

ال�شركة املت�شمن وجود اأدلة ق�طعة على عدم �شورية البيع، اإ�ش�فة اإىل قي�م املدعى 

عليهم� وال�شرك�ء اجلدد ب��شتيف�ء الإجراءات النظ�مية لدى الهيئة الع�مة لال�شتثم�ر 

اأم  وجريدة  اليومية  ال�شحف  يف  ذلك  عن  والإعالن  وال�شن�عة،  التج�رة  ووزارة 

القرى..، واأكد طلب موكلته تزويده� ب�مل�شتندات املوؤيدة لثبوت املبلغ املط�لب به لأن 

خط�ب امل�شفي اإمن� يوؤكد ثبوت الدين يف ذمة ال�شركة ل يف ذمة املدعى عليهم�.ويف 

اجلل�شة وبعد ا�شتالم وكيل املدعي ن�شخة مم� قدم وكيل املدعى عليهم� قرر ق�ئاًل: 

 )6.869.732/36( مبلغ  خ�شر  لل�شركة  امل�يل  املركز  اأن  ذكر  عليهم�  املدعى  "ب�أن 

ري�ًل، بينم� راأ�س م�ل ال�شركة قدره )مليون( ري�ل، مم� يدل على خم�لفة ن�س امل�دة 

ب�أن  اأج�ب:  عليهم�  املدعى  وكيل  على  ذلك  وبعر�س  ال�شرك�ت"،  نظ�م  من   )180(

اخل�ش�رة ث�بتة واأن موكليه ق�م� بتحميل مب�لغ اخل�ش�رة بقدر م� يخرجهم من خم�لفة 

امل�دة )180( من نظ�م ال�شرك�ء، ويف جل�شة ت�لية ح�شر الطرف�ن وقدم وكيل املدعى 

اإليه� يف اجلل�شة ال�ش�بقة - اإمن�  ".. اإن اخل�ش�ئر - امل�ش�ر  عليهم� مذكرة ق�ل فيه�: 
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مبلغ )3.168.38(  بدفعه�  ن�شيبه�  بتغطية  عليهم�  املدعى  وق�م  البيع،  قبل  ك�نت 

ري�ل - واأرفق م�شتنده على ذلك - لتظهر اخل�ش�رة يف 2002/10/31م وفقً�ً للمركز 

املدعى  يكن  البيع مل  اأنه وقت  يدل على  ري�ًل، مم�  املرفق مببلغ )545.672(  على 

عليهم� خم�لفني للم�دة )180( من نظ�م ال�شرك�ت. ويف جل�شة ت�لية ح�شر الطرف�ن 

وقدم وكيل املدعي مذكرة ذكر فيه� اأن عقد املب�يعة قد ن�س يف م�دته اخل�م�شة على 

اإلزام الب�ئع )...( بدفع مبلغ )1.872.436( ري�ل، للطرف الث�لث والرابع وذلك 

اأن يدفع مبلغً�  الب�ئع )...(  اإلزام  للتعوي�س عن اخل�ش�ئر، ويف امل�دة ال�ش�د�شة على 

اإقرار من  وهذا  ري�ل،  ري�ل، وجمموع ذلك )3.168.738(  قدره )1.296.302( 

املدعى عليهم� اأنهم� ك�ن� على علم بحلول اخل�ش�رة احل��شلة يف ال�شركة، والتي تفوق 

اأ�شع�ف. ومع ذلك ف�إن املركز امل�يل الذي قدم املدعى  راأ�س م�له� ب�أكرث من ثالثة 

عليهم� �شورة منه يو�شح اأن مبلغ اخل�ش�ئر )6.895.732( ري�ًل، وهو اأكرث من �شتة 

اأ�شع�ف راأ�س م�ل ال�شركة، واملب�لغ التي دفعه� املدعى عليهم� مل تغطَّ اخل�ش�رة ولي�س 

عليهم�  املدعى  وكيل  وقدم  الطرف�ن  ح�شر  ت�لية  جل�شة  غريهم�.ويف  �شرك�ء  هن�ك 

مذكرة ذكر فيه� اأن املدعي قدم ك�شفني الأول بت�ريخ 2002/1/9م وقيمة )77.000( 

ري�ل والث�ين بت�ريخ 2002/2/3م وقيمة )139.900( ري�ل وجمموعه� )228.420( 

ري�ًل، كم� قدم املدعي �شيكً� م�شحوبً� على البنك ال�شعودي الأمريكي برقم )2653( 

 )139.900( وقيمته  الث�ين  احل�ش�ب  ك�شف  يخ�س  والذي  2002/2/18م  وت�ريخ 

ري�ل اإ�ش�فة اإىل عدد اأربع �شيك�ت ثالثة فيه� م�شحوبة على البنك ال�شعودي الأمريكي 
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والرابع على البنك العربي الوطني واإجم�يل قيمة تلك ال�شيك�ت )159.724( ري�ًل، 

وهو يزيد على مبلغ الك�شف الأول الب�لغة قيمته )77.000( ري�ل، وكل تلك ال�شيك�ت 

لحقة لت�ريخ الك�شفني، مم� يتبني ب�أن املدعي قد ا�شتلم ك�مل م�شتحق�ته. وب�لت�يل 

فال م�شتند له على مط�لبته مب� يف ذلك خط�ب امل�شفي، ف�شاًلً اأن امل�شفي مت تعيينه 

من قبل ال�شرك�ء اجلدد، وعالوة على ذلك ف�إنه �شبق اأن اأقر اأم�م الدائرة التج�رية 

ال�ش�د�شة ب�أن ميزاني�ت ال�شركة لي�شت موجودة عنده،وقد تكون البي�ن�ت وامل�شتندات 

التي ا�شتند عليه� امل�شفي اإمن� �شدرت من ال�شرك�ء اجلدد، وخ�شومتهم� ق�ئمة مع 

املدعى عليهم� يف ق�ش�ي� كثرية.ويف جل�شة ت�لية ح�شر الطرف�ن وقدم وكيل املدعي 

الث�لثة، وهي من  التج�رية  الدائرة  قبل  تعيينه من  امل�شفي مت  اأن  فيه�  مذكرة ذكر 

ت�شدت لذلك واخت�رت امل�شفي، وامل�شفي ل يحتفظ ب�مليزاني�ت ال�ش�بقة على بداية 

املنتهية  للفرتة  الق�نوين  املح��شب  ال�ش�درة من مكتب  امليزانية  ا�شتلم  ولكنه  عمله، 

بت�ريخ 3/31/ 2003م وهي امليزانية التي نظرت به� الدائرة التج�رية واأ�شدرت على 

اأ�ش��شه� حكمه� بت�شفية ال�شركة. واأن ال�شيك�ت والعقود املقدمة يف جل�شة �ش�بقة اإمن� 

اأراد به� املدعي تقدمي من�ذج لإثب�ت العالقة التع�قدية بني الطرفني.وب��شتالم وكيل 

املدعى عليهم� ن�شخة من املذكرة املقدمة طلب� مهلة لالطالع عليه�، ويف جل�شة اليوم 

ح�شر الطرف�ن وقررا الكتف�ء، وعليه رفعت اجلل�شة للت�أمل واملداولة. 
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األفً�  وع�شرون  وثم�نية  )م�ئت�ن  قدره  مببلغ  عليهم�  املدعى  يط�لب  املدعي  اأن  مب� 

اخلط�ب  على  ذلك  يف  م�شتندًا  ري�ًل،   )228.420( ري�ًل  وع�شرون(  واأربعم�ئة 

املدعي  ا�شتحق�ق  على  فيه  واملن�شو�س  عليه�  املدعى  ال�شركة  م�شفي  من  ال�ش�در 

للمبلغ حمل املط�لبة.ومب� اأن املدعى عليهم� يدفع�ن بعدم �شفتهم� يف الدعوى بحجة 

اأنهم� قد ب�ع� ال�شركة املدعى عليه� مب� له� وم� عليه�، واأنه مل يعد عليهم� بعد ذلك 

اأي م�شوؤولية جت�ه اأي مط�لب�ت م�لية ن��شئة جت�ه تلك ال�شركة.ومب� اأن الث�بت - وفق 

م يف الدعوى امل�ثلة من الطرفني من قوائم م�لية وتق�رير حم��شبية، ووفق م�  م� ُقدِّ

1426هـ  لع�م  1/998/ق  رقم  ك�لق�شية  عليهم�  املدعى  �شد  اأخرى  ق�ش�ي�  يف  اأثبت 

املق�مة من/ )...( �شد املدعى عليهم�. وال�ش�در فيه� حكم الديوان رقم 165/د/

جت/6 لع�م 1429هـ - اأن خ�ش�ئر ال�شركة املدعى عليه� قد بلغت قبل بيعه� اأكرث من 

ثالثة اأرب�ع راأ�س م�له�.ومب� اأن امل�دة )180(من نظ�م ال�شرك�ت ن�شت على اأنه "اإذا 

بلغت خ�ش�ئر ذات امل�شوؤولية املحدودة ثالثة اأرب�ع راأ�س م�له� وجب على املديرين دعوة 

ال�شرك�ء لالجتم�ع خالل مدة ل تزيد عن ثالثني يومً� من ت�ريخ بلوغ اخل�ش�رة هذا 

واإذا  اأو يف حله�..  ال�شرك�ء بدفع ديونه�  اإلزام  ال�شركة مع  ا�شتمرار  للنظر يف  احلد 

ا�شتمرت ال�شركة يف مزاولة ن�ش�طه� دون �شدور قرار ب�ل�شرط املقدم اأو حله� اأ�شبح 

ال�شرك�ء م�شوؤولني ب�لت�ش�من عن �شداد جميع ديون ال�شركة وج�ز لكل ذي م�شلحة اأن 
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يطلب حله�..". ومب� اأن الث�بت اأن املدعى عليهم� اأهمال امل�دة اآنفة الذكر، فلم ي�شدر 

بيعه� على موظفني  اإىل  ثم عمدا  ال�شركة،  ا�شتمرا يف  بل  قرار يف حينه،  اأي  منهم� 

حتى  املوظف�ن  لبث  م�  ثم  لهم�،  ت�شريح  �شدور  دون  ال�شركة  موظفي  من  اأجنبيني 

هي  اإمن�  الغ�ية  اأن  للدائرة  منه  ي�شتبني  ت�شرف  يف  ال�شركة،  ت�شفية  بطلب  تقدم� 

الدائرة  اإليه  تو�شلت  الذي  املنتهى  وهو  ال�شركة،  ديون  �شداد  من  والهروب  التح�يل 

م�شدرة احلكم امل�ش�ر اإليه رقم )165/د/جت/ 6 لع�م 1429هـ( وهو كذلك م� اأكده 

"ال�شرك�ء  اأن  فيه  ج�ء  والذي  1428هـ(  لع�م  )130/ت/3  رقم  التدقيق  هيئة  حكم 

الب�ئعني قد اأخلوا ب�إعم�ل امل�دة )180( ويدل ت�شرفهم هذا على اأنه حت�يل وتهرب 

من دفع ديون ال�شركة..". ف�إنه وا�شتن�دًا مل� تقدم ف�إن احلق يبقى ق�ئمً� يف ذمة املدعى 

عليهم�، ويعتربان م�شوؤولني ب�لت�ش�من عن �شداد مبلغ املط�لبة للمدعي، وهو م� انتهى 

اإليه الدائرة وحتكم مبوجبه.

لذلك حكمت الدائرة:باإلزام املدعى عليهما/ )...( و )...( اأن يدفعا للمدعي/ )...( 

مبلغاً وقدره )مائتان وثمانية وع�ضرون األفاً واأربعمائة وع�ضرون( ريال )228.420( 

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 االبتدائية 1/1746 لعام 1423هـ
رقم احلكم االبتدائي 7/د/جت/2 لعام 1430هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5551/ق لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 706/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/10/7هـ

ال�ضركة على  �ضراكة- تعليق قيام  اتفاق  �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة خمتلطة- 

�ضرط- اإنهاء �ضراكة - م�ضروفات اإن�ضاء ال�ضراكة.

فيم�  به�  اأحلقته  الذي  ال�شرر  عن  بتعوي�شه�  عليه�  املدعى  ب�إلزام  املدعية  مط�لبة 

يتعلق ب�إنه�ء التف�ق بينهم� لت�أ�شي�س �شركةلإنت�ج الدواء:

اأنه يف ح�لة عدم  1( الن�س يف التف�ق املربم بني الطرفني وحم�شر الجتم�ع على 

لل�شركة  القت�ش�دية  اجلدوى  على  ال�شن�عي  التنمية  �شندوق  قر�س  على  املوافقة 

وعدم منحه� القر�س، ف�إن ال�شرك�ء يتحملون ب�مل�ش�ركة امل�شروف�ت املدفوعة اإىل اأي 

طرف ث�لث - اأثر ذلك - اأن ال�شراكة معلقة على �شرط مل يتحقق هو موافقة ال�شندوق 

على منح القر�س - عدم وجود خط�أ من املدعى عليه� بعدم تعديل اتف�قيته� الأ�شلية 

على  املتفق  امل�شنع  مبنتج�ت  الأدوية،  من  �ش�دراته�  اإحالل  على  موافقته�  ب�إ�ش�فة 

خ�رج  املطلوب  التعديل  ذلك  لأن  القر�س،  على  للموافقة  ال�شندوق  كطلب  اإن�ش�ئه 

اتف�ق الطرفني، ورف�س ال�شندوق للقر�س وفقً�ً لالتف�ق الق�ئم بينهم� يجعلهم� بحل 

من �شراكتهم� - الن�س يف حم�شر الجتم�ع اأن على الطرفني دفع م� مت �شرفه اإىل 

طرف ث�لث من م�شروف�ت م�ش�ركة بينهم� وفقً�ً لن�شيب كل منهم� يف ال�شركة يف ح�لة 
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رف�س ال�شندوق للقر�س - اأثره - حتميل الطرفني )ن�شبة ح�شتهم� من ال�شركة( م� 

ثبت �شرفه منهم� فقط لطرف ث�لث من اأجل قي�م ال�شركة بينهم� دون م� عداه من 

م�شروف�ت اأخرى مط�لب به� مل يثبت دفعه� اأ�شاًل اأو مل يثبت دفعه� من اأجل امل�شروع 

ورف�س م� عدا ذلك من طلب�ت. 

تتح�شل وق�ئع هذه الق�شية يف اأن وكيل املدعية تقدم بالئحة دعوى اإىل مع�يل رئي�س 

الديوان �شمنه� م� يلي: 1- املدعى عليه� �شركة )...(  للتنمية وال�شتثم�ر، تعمل يف 

العربية  اململكة  اإىل  اإنت�جه�  بت�شدير  وتقوم  الأردن،  الب�شري يف  الدواء  اإنت�ج  جم�ل 

ال�شعودية. وقد دخلت يف مف�و�ش�ت مع �شريك �شعودي )...( لعمل م�شنع م�شرتك 

خط�به�  عليه�  املدعى  ف�أر�شلت  ف�شلت،  ال�شراكة  هذه  اأن  اإل  ب�ململكة،  الدواء  لإنت�ج 

لإنت�ج  �شركة  ت�أ�شي�س  يف  م�ش�ركته�  عليه�  تعر�س  موكلتي  على  1997/9/3م  املوؤرخ 

الدواء الب�شري ب�ململكة بدًل من ال�شريك ال�ش�بق. واأخذت موكلتي هذا العر�س م�أخذ 

وبت�ريخ   -2 اأخرى.   �شرك�ت  من  مقدمة  عرو�س  ورف�شت  العر�س،  وقبلت  اجلد، 

�شركة  ت�أ�شي�س  على  ال�شرك�ء  بني  التف�ق  مت  1998/8/30م  املوافق  1419/5/8هـ 

لإنت�ج الدواء الب�شري ب�ململكة العربية ال�شعودية بني كل من: ال�شركة )...( لال�شتثم�ر 

والتج�ري املحدودة وبني )موكلتي(�شركة )...( للتنمية وال�شتثم�ر، امل�ش�همة الع�مة 

1975/8/17م،  وت�ريخ   94 برقم  عم�ن  يف  وامل�شجلة  عليه�(،  )املدعى  املحدودة 
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وميثله� )...( ، رئي�س جمل�س الإدارة اأو من يفو�شه.)...( اأردين اجلن�شية. ون�س 

يف عقد الت�أ�شي�س على اأن ا�شم ال�شركة هو: "ال�شركة )...( الدوائية"، ذات م�شوؤولية 

رقم  امللكي  ب�ملر�شوم  ال�ش�در  ال�شعودي  ال�شرك�ت  لنظ�م  وفقً�  خمتلطة  حمدودة 

م/6 وت�ريخ 1385/3/22هـ وتعديالته، ونظ�م ا�شتثم�ر راأ�س امل�ل الأجنبي، وميلك 

راأ�شم�ل ال�شركة ال�شرك�ء الثالثة: فيكون ملوكلتي ن�شبة )50%( من راأ�س امل�ل بقيمة 

ري�ل  بقيمة )5.250.000(  بن�شبة )%45(  واملدعى عليه�  ري�ل   )6.250.000(

وال�شريك الث�لث بن�شبة )5%( بقيمة قدره� )625.000( ري�ل من جمموع راأ�س امل�ل 

الب�شرية  الأدوية  اإنت�ج  هو  ال�شركة  وغر�س  ري�ل،   )12.000.000( قدره  الب�لغ 

ال�شركة  وت�ريخ 1419/4/25هـ، ومركز  ال�شن�عي رقم 9/�س  للقرار  وفقً�  املتنوعة 

مت  التج�ري.وقد  ال�شجل  يف  القيد  ت�ريخ  من  ع�مً�  ع�شرون  ومدته�  الري��س  مدينة 

اإج�زة العقد من وزارة التج�رة )اإدارة ال�شرك�ت( ومن ثم اإثب�ته و�شبطه لدى ك�تب 

ون�شر  التوثيق،  بدفرت  اأطرافه  من  والتوقيع  1419/7/5هـ،  بت�ريخ  الري��س  عدل 

اأم القرى(، وبقي ت�شجيل عقد  الر�شمية )جريدة  الت�أ�شي�س ب�جلريدة  ملخ�س عقد 

ال�شركة يف �شجل ال�شرك�ت وال�شجل التج�ري طبقً�ً للنظ�م حتى ت�شبح ال�شركة له� 

املدعى  مم�طلة  ب�شبب  يتم  مل  الإجراء  وهذا  الغري،  مواجهة  يف  املعنوية  ال�شخ�شي 

عليه�، ثم ان�شح�به� بدون مربر.  2- وك�نت الثقة التي اأولته� موكلتي يف املدعى عليه�، 

وت�أكيده� على اإمت�م امل�شروع اأكرب دافع لبذل م� لديه� من جهد ووقت وم�ل يف �شبيل 

اإجن�ز امل�شروع وتوفري الحتي�ج�ت الالزمة له، ف��شتط�عت مبفرده� اأن ح�شلت على 
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م�شنع  لإن�ش�ء  الأر�س  من  كبرية  م�ش�حة  بتخ�شي�س  ال�شن�عة  وزارة  الآتي:موافقة 

1420/1/18هـ  وت�ريخ   1359 رقم  اخلط�ب  مبوجب  الري��س  مبدينة  الدواء  لإنت�ج 

ال�ش�در من مدير ع�م املدن ال�شن�عية بوزارة ال�شن�عة بتخ�شي�س م�ش�حة قدره� 

)60048م2( للم�شروع على اأن تقدم البي�ن�ت الالزمة للتع�قد واإل يلغى التخ�شي�س، 

ثم بذلت جمهودات كثرية بعد ذلك للحف�ظ على الأر�س للغر�س الذي خ�ش�شت له، 

يف  عليه�  املدعى  جدية  عدم  ب�شبب  الرتخي�س  مبدة  متديدات  عدة  على  وح�شلت 

الأجهزة  موردي  مع  واتف�قي�ت  اقت�ش�دية  جدوى  من  الالزمة  الدرا�ش�ت  تقدمي 

ال�شن�عية للبدء يف الإن�ش�ءات.)ب( احل�شول على الرتخي�س ال�شن�عي رقم 90/�س 

ك�ن  اأن  بعد  اجلديدة  ال�شركة  ب��شم  ال�شن�عة  وزارة  من  1419/9/25هـ  وت�ريخ 

الرتخي�س  تغيري  تطلب  وقد   ،)...( عليه�  للمدعى  �ش�بق  �شريك  ب��شم  الرتخي�س 

الرتخي�س  تغيري  بقبول  ال�شن�عة  وزارة  لإقن�ع  كبرية  جمهودات  موكلتي  ب��شم 

به  تتمتع  الذي  اجليد  امل�يل  والو�شع  امل�شروع  جدية  موكلتي  عر�س  بعد  ال�شن�عي، 

ك�شريك جديد للم�شروع.)ج( ال�شعي ج�هدة لدى �شندوق التنمية ال�شن�عي للح�شول 

اإجن�ز وا�شتكم�ل امل�شروع، واقت�شى ذلك عمل  على قر�س من ال�شندوق ي�ش�عد يف 

عمل  ال�شندوق.)د(  طلب�ت  مع  يتن��شب  مب�  وتعديله�  الالزمة  الدرا�ش�ت  ك�فة 

املخطط�ت والر�شوم�ت الهند�شية للم�شنع ب�إ�شراف وتوجيه من املدعى عليه� بحكم 

خربته� يف هذا الن�ش�ط، وهو م� يت�شح من خط�ب�ت املدعى عليه� اإىل موكلتي منه� 

اخلط�ب املوؤرخ 1999/7/18م الذي تقول فيه اأنه� اخت�رت من عنده� مكتب هند�شي 
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بتكلفة قدره� 200.0000 دولر  للم�شروع  الت�ش�ميم  بك�فة  للقي�م  هو مكتب )...( 

اأمريكي ثم اخلط�ب املوؤرخ 1999/8/7م الذي ت�شتعجل فيه �شرف اأتع�ب ال�شت�ش�ري 

الهند�شي.)هـ( اأ�شندت موكلتي اإىل بيوت اخلربة امل�لية والقت�ش�دية واملعم�رية عمل 

درا�ش�ت جدوى م�لية وهند�شية واقت�ش�دية للم�شروع.)و( عقد موكلتي عدة اجتم�ع�ت 

�شفر  ذلك  واقت�شى  امل�شروع  تف�شيالت  ملن�ق�شة  ب�لأردن  بعم�ن  عليه�  املدعى  مع 

جمموع�ت العمل الذي اخت�رتهم موكلتي لإجن�ز ذلك عدة مرات ب�لط�ئرات والعودة 

اإىل الري��س.)ز( اأ�شفر هذا اجلهد عن توقيع ثالث اتف�قي�ت مع املدعى عليه� تتعلق 

والث�لثة احلف�ظ على  الفنية  وامل�ش�ندة  املعرفة  لنقل  والث�نية  الإدارة  الأوىل بطريقة 

املراحل  هذه  كل  موكلتي  اإمت�م  وبعد  1998/10/24م.  بت�ريخ  وكله�  العمل.  اأ�شرار 

واطمئن�نه� ب�أن املدعى عليه� �شوف تتم م� بداأته وتنفذ التزام�ته�، اإذ به� فج�أة تخطر 

موكلتي ب�خلط�ب املوؤرخ 2001/5/17م اأنه� ب�إع�دة درا�شة اجلدوى تعتقد اأن امل�شروع 

لن يكون ذا جدوى، ولذا ف�إنه اإن ك�ن لدى موكلتي الرغبة يف ال�شري قدمً� نحو تنفيذ 

امل�شروع، ف�إن )...( )املدعى عليه�( �شتكون راغبة يف دعمه فنيً� واإ�شرافيً� فقط. اأي 

اأن املدعى عليه� قد نك�شت على عقبيه� يف تنفيذ التزام�ته� التي اتفقت عليه�. 4- 

عليه�  املدعى  اإىل  1422/6/27هـ  وت�ريخ   422/203 رقم  اخلط�ب  موكلتي  اأر�شلت 

ت�شعره� ب�شرورة تنفيذ اللتزام�ت املتفق عليه� حيث ترتب على اإخالله� ب�لتزام�ته� 

خ�ش�ئر ج�شيمة ونفق�ت ب�هظة و�شي�ع فر�س م�لية كبرية يف ال�شوق. ف�أج�بت بخط�به� 

بخط�ب  ج�ء  م�  على  توافق  ل  ب�أنه�  2001/10/23م  وت�ريخ   206 ع/  /م  دار  رقم 
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موكلتي وزعمت اأنه� نفذت التزام�ته�. 5- وحيث اأن ت�شرف املدعى عليه� يعد نق�شً� 

اأن�ش�أت  التي  التف�قي�ت  تلك  اأبرمته� مع موكلتي،  التي  واحد لالتف�قي�ت  من ج�نب 

يف  عليه�  املدعى  اإعالن  ف�إن  ثم  ومن  تنفيذه�  عليه�  يجب  التزام�ت  ع�تقه�  على 

اخلط�ب املوؤرخ 2001/5/17م ان�شح�به� ال�شريح من امل�شروع يف وقت غري مالئم.

هذا  �شبب  وقد  ج�نبه�،  من  العقود  بهذه  �ش�رخً�  اإخالًل  ميثل  اإمن�  مربر،  وبدون 

الإخالل اأ�شرارًا ف�دحة مبوكلتي م�دية واأدبية موجبة للتعوي�س عنه� على التف�شيل 

الآتي:اأ- توافر اأرك�ن امل�شوؤولية العقدية يف ج�نب املدعى عليه� املوجبة للتعوي�س: اإن 

الق�عدة املقررة يف الفقه الإ�شالمي هي وجوب تنفيذ العقد بجميع م� ا�شتمل عليه، 

واإل لزم  به،  الوف�ء  ب�لقي�م بعمل معني، فيجب عليه  الع�قد  اإلزام  العقد  فقد يرتب 

املظ�مل  ديوان  ق�ش�ء  اأن  كم�  الآخر  للطرف  �شررًا  الوف�ء  عدم  رتب  اإن  ب�ل�شم�ن 

م�شتقرعلى اأن امل�شوؤولية العقدية تقوم على الإخالل ب�لتزام عقدي، ويكفي الإثب�ت 

عليه اأن يدلل املدعي بوجود عقد، واأن املدعى عليه مل يقم بتنفيذ التزامه، فيتحمل 

ب�جلزاء املن��شب لإخالله ب�لتزامه العقدي، ويكون اجلزاء من��شبً� بقدر ال�شرر الذي 

�شببه للطرف الث�ين يف العقد. وعلى ذلك ف�أرك�ن امل�شوؤولية العقدية املوجبة للتعوي�س 

ال�شرعية  املب�دئ  جمموعة  يف  )كم�  بينهم�  ال�شببية  وعالقة  وال�شرر  اخلط�أ  ثالثة: 

والنظ�مية التي قررته� جل�ن تدقيق الق�ش�ي� خالل ع�م 1401هـ �س 202 ويف حكم 

رقم  الق�شية  1413/9/13هـ،  بت�ريخ  املظ�مل  بديوان  الث�نية  التج�رية  للدائرة 

1/1833/ق لع�م 1411هـ: "قررت ب�أن اخلط�أ يف دعوى امل�شوؤولية العقدية هو اإخالل 



1297

وفيم�  اأنه:  واأ�ش�فت  الطرفني،  ون�فذ بني  يوجبه عقد �شحيح  ب�لتزام عقدي حمدد 

يتعلق بركن ال�شرر، ف�ن ال�شرر املوجب للم�شوؤولية ب�لتعوي�س هو م� ك�ن فيه م�ش��س 

بحق مكت�شب اأو اإخالل مب�شلحة م�لية حمققة"ب - توافر ركن اخلط�أ: وللتدليل على 

اإبرام العقود بني املدعية املدعى  ذلك الركن وكم� ذهب ق�ش�ء ديوان املظ�مل، ف�إن 

ع�تق  على  التزام�ت  ن�شو�شه�  يف  ت�شع  العقود  وهذه  التع�قد،  لإثب�ت  ك�ف  عليه� 

املدعى عليه�، يتعني عليه� الوف�ء به� ومن هذه العقود م� يلي: 1- عقد ت�أ�شي�س ال�شركة 

)...(  لل�شن�ع�ت الدوائية، وم� يفر�شه العقد من اإيداع ح�شة راأ�س امل�ل يف البنك 

عليه�  املدعى  تقف  ومل  ال�شركة.  �شهر  اإجراءات  يف  وال�شري  ال�شرك�ء،  اخت�ره  الذي 

ب�لتزام�ته� يف العقد. 2- عقود الإدارة ونقل املعرفة وامل�ش�ند الفنية وحفظ الأ�شرار 

التزام�ت كثرية ومتعددة.  بت�ريخ 1998/10/25م. مل تنفذ م� ج�ء به� من  املوقعة 

2- حم��شر الجتم�ع�ت املوقعة من ممثلي الطرفني، ومنه� على �شبيل املث�ل حم�شر 

الجتم�ع املنعقد بت�ريخ 2001/5/6م وحم�شر الجتم�ع املنعقد بجل�شة 2001/1/15م 

مبقر �شركة )...( بعم�ن وقد رتبت هذه املح��شر التزام�ت على ع�تق كل طرف مل 

به�  والتزمت  الواجب�ت،  بهذه  تعلم  عليه�  املدعى  اأن  عليه�.وحيث  املدعى  به�  تف 

ب�إرادته� واختي�ره� وك�ن موؤدى اإبرامه� للعقود والتف�ق�ت الوف�ء مب� التزمت به، ومن 

ثم ف�إن اإعالنه� �شراحة يف اخلط�ب املوؤرخ 2001/5/17م تخليه� عن ال�شري يف تنفيذ 

م� تعهدت به ينطوي على خط�أ ف�دح يف حقه� مم� يوجب اإلزامه� بتعوي�س ال�شرر.ج-

توافر ركن ال�شرر: اإن اخلط�أ الذي ارتكبته املدعى عليه� �شبب اأ�شرارًا كثرية وف�دحة 
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ملوكلتي، وال�شرر كم� هو متفق على تعريفه يف ق�ش�ء الديوان هو كل اإخالل مب�شلحة 

م�لية للم�شرور وامل�ش��س به اأدبيً�. وامل�شلحة امل�لية قد تكون خ�ش�رة حلقت ب�مل�شرور 

ويهز  ال�شمعة  م� مي�س  فهو  الأدبي  ال�شرر  اأم�  عليه.  ك�شب حمقق  اأو�شي�ع  م�له  يف 

 -1 الدعوى:  واقعة  على  ذلك  عمالئه.وتطبيق  وبني  اأ�شح�به  لدى  ب�مل�شرور  الثقة 

ف�إن موكلتي اأنفقت مب�لغ م�لية كبرية يف �شبيل تنفيذ امل�شروع على درا�ش�ت اجلدوى 

وال�شت�ش�ريني  اخلربة  بيوت  لدى  والهند�شية  امل�لية  والدرا�ش�ت  القت�ش�دية 

كم� خ�ش�شت  الهند�شية،  لال�شت�ش�رات   )...( املهند�س/  مثل مكتب  املتخ�ش�شني 

ب�ل�شفر  وكلفتهم  التنفيذ  ملت�بعة مراحل  الكف�ءة واخلربة  املوظفني ذوي  ط�قم من 

بعم�ن  عليه�(  )املدعى  الث�ين  الطرف  اإليه�  يدعو  ك�ن  التي  الجتم�ع�ت  حل�شور 

ب�لأردن، وال�شفر اإىل لندن ملت�بعة احل�شول على ترخي�س اإنت�ج اأدوية متقدمة من 

و�ش�حب  املتخ�ش�س  الطرف  بو�شفه�  عليه�  املدعى  طلب�ت  ح�شب   )...( �شركة 

اخلربة يف جم�ل اإنت�ج الدواء. وحتملت موكلتي رواتبهم وانتق�لتهم وبدلتهم، فقد 

ح�شب  ري�ل(   4.692.444.90( مبلغ  من  يقرب  م�  وبدلت  فقط  رواتب  �شددت 

يف  املقرر  التزامه�  تنفيذ  نتيجة  موؤكدة  مب�لغ  موكلتي  خ�شرت   -2 ال�شرف.  ك�شف 

امل�ش�ر  الفنية  امل�ش�ندة  اتف�قية  من   )24( والبند  الإدارة،  اتف�قية  من   )22( البند 

مب��شر  غري  اأو  مب��شر  بطريق  وك�لة  اأو  �شركة  اأي  مع  التف�ق  حظر  وموؤداه�  اإليه� 

اإمداده ب�أي دعم فني اأو معلوم�تي اأو لوج�شتي ي�شكل ب�أي �شكل من الأ�شك�ل من�ف�شة 

مل�ش�نع الدواء الع�لية خالل مدة التف�قية، ورتب على ذلك اأن املدعى عليه� جعلت 
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م�ش�نع ع�ملية تتع�ون معه� موكلتي توقع على �شرط عدم من�ف�شة، والذي مينع بدوره 

�شرك�ء موكلتي تقدمي اأي دعم لأي �شركة يف اململكة ت�شكل من�ف�شة للم�شروع. وتنفيذًا 

لهذا ال�شرط، فقد ف�شخت موكلتي اتف�قي�ت توزيع ك�نت اأبرمته� مع كثري من ال�شرك�ت 

مثل: �شركة )...( ب�لأردن و)...( بربيط�ني� وقروب )...(  بفرن�ش� و)...( و�شركة 

)...( ، و)...( بربيط�ني�.وقد امتنعت موكلتي عن متثيل اأي وك�لة جديدة ملدة ثالث 

�شنوات احرتامً� لن�شو�س العقد املوقع مع املدعى عليه�، بغر�س عدم املن�ف�شة، رغم 

اأن املدعى عليه م�شتمر يف من�ف�شة امل�شروع عن طريق وكيل له ب�ململكة لتوزيع الدواء 

مت  التي  ال�شرك�ت  مع  التع�قد  يف  الت�أخري  ذلك  على  ترتب  وقد   .)... موؤ�ش�شة  )هو 

متثيله�، و�شي�ع ربح موؤكد خالل فرتة التوقف التي مل يتم بيع منتج�ت ال�شرك�ت التي 

مت متثيله� اإل بعد فرتة طويلة ل�شتع�دة ال�شوق.وحيث اأن درا�شة اجلدوى القت�ش�دية 

التي اأعدته� املدعى عليه� للم�شروع انتهت اإىل �شم�ن حدوث اأرب�ح يف ال�شنة ال�ش�د�شة 

مقدار  فيه  موكلتي  ت�شتحق  ري�ل(   80.900.000( مببلغ  ال�شرائب  قبل  لت�شغيله 

الن�شف ح�شب ح�شته� يف راأ�س امل�ل، ف�إن ذلك يو�شح اخل�ش�رة احلقيقية واملوؤكدة 

التي حتملته� موكلتي حم�شورة ب�لأرق�م والبي�ن�ت.اأم� عن ال�شرر الأدبي: ف�ن اإخالل 

يف  كثرية  ومعنوية  اأدبية  اأ�شرارًا  مبوكلتي  اأحلق  العقدي  ب�لتزامه�  عليه�  املدعى 

�شمعته�، فقد ان�شرف عنه� الوكالء، واهتزت ثقة العمالء وامل�شتثمرين يف جديته� 

وخ��شة امل�شتثمرين الأج�نب، وكذلك حجب املمولني عن مده� ب�مل�ل الالزم للن�ش�ط 

ك�شندوق التنمية ال�شن�عي والبنوك. وبعد اأن مت الإعالن عن اتخ�ذ خطوات ج�دة 
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لإن�ش�ء م�شنع لالأدوية ب�ململكة يف موقع ممت�ز قلم� يح�شل عليه اآخرون، وانت�شرت 

�شهرة امل�شنع يف جم�ل �شوق الأدوية داخل اململكة وخ�رجه�. اإذ ب�ملدعى عليه� تت�شبب 

الر�شمية  اجله�ت  اأم�م  اجل�د  �شورته�  واهتزاز  �شمعته�،  يف  مبوكلتي  الإ�شرار  يف 

واخل��شة وامل�شتثمرين الأج�نب يف داخل اململكة وخ�رجه�، وهي ال�شركة ذات ال�شمعة 

اأثر معنويً� واأدبيً� يف املركز الذي �شغله موكلي بني  الطيبة، والعمل اجل�د، كل ذلك 

العمالء يف الداخل واخل�رج، مب� يجب اأن تعو�س عنه.د- توافر ال�شببية بني اخلط�أ 

وال�شرر: ف�إن الث�بت مم� تقدم اأن اخلط�أ الذي ارتكبته املدعى عليه� ك�ن هو ال�شبب 

يف حدوث ال�شرر، اإذ لول خط�أه� مل� حدثت هذه الأ�شرار، اأي اأن فعل املدعى عليه� 

هو الذي اأدى اإىل حدوث هذه النت�ئج والأ�شل اأن عالقة ال�شببية تكون ق�ئمة، ول يلزم 

من اإثب�ته�، بل على املدعى عليه� نفيه� ب�إثب�ت حدوث قوة ق�هرة اأو �شبب اأجنبي ل 

دخل له� فيه، وهو غري متوافر ومل تدعيه.وعليه تكون جميع اأرك�ن امل�شوؤولية العقدية 

قد توافرت يف هذه الدعوى، الأمر الذي يوجب اإلزام املدعى عليه� ب�لتعوي�س. واأقل 

تعوي�س ميكن املط�لبة به جلرب هذه الأ�شرار هو مبلغ )20.000.000 ري�ل( رغم اأن 

اخل�ش�رة اأكرث من ذلك بكثري.وختم مذكرته بطلب اإلزام املدعى عليه� �شركة )...( 

للتنمية وال�شتثم�ر امل�ش�همة الع�مة املحدودة بعم�ن ب�لأردن ب�أن تدفع ملوكلتي مبلغً� 

ب�لرقم  ق�شية  الدعوى  قيد  مت  ري�ل(.وقد  مليون  )ع�شرون   )20.000.000( قدره 

امل�ش�ر اإليه يف �شدر احلكم واأحيلت اإىل هذه الدائرة بت�ريخ 1423/9/12هـ ونظرته� 

مذكرة   )...( عليه�  املدعى  وكيل  قدم  1424/7/26هـ  جل�شة  جل�ش�ت.ويف  عدة  يف 
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جوابية �شمنه� م� يلي:اأوًل - عن ركن اخلط�أ الوارد يف مذكرة املدعية: 1- يق�شد 

ب�خلط�أ العقدي يف دعوى امل�شوؤولية اأنه اإخالل ب�لتزام ق�ئم يكون م�شدره عقد ن�فذ، 

تنفيذه،  ا�شتح�ل  اأو  اأو ق�ش�ء  اتف�ق�  ف�شخه  اأو مت  نف�شه  تلق�ء  العقد من  انف�شخ  ف�إن 

ترتب على ذلك �شقوط التزام�ت الطرفني ب�أثر رجعي يرتد اإىل ت�ريخ التع�قد، وعندئذ 

امل�شوؤولية  بدعوى  عليه  الرجوع  اأو  ب�خلط�أ  الآخر  على  الدع�ء  طرف  لأي  يجوز  ل 

العقدية ط�مل� ك�نت ا�شتح�لة تنفيذ العقد غري راجعة اإىل �شبب من�شوب اإليه. ومل� ك�ن 

ذلك، وك�ن الث�بت اأن اإرادة الطرفني ك�نت قد تالقت على اأن تنفيذ امل�شروع مو�شوع 

جدواه  على  ال�شن�عية  التنمية  �شندوق  اإدارة  جمل�س  موافقة  يتطلب  ال�شراكة 

القت�ش�دية وعلى �شرف القر�س الالزم لالإ�شه�م يف الإن�ش�ء والت�شغيل، وك�ن الث�بت 

اأي�ش� اأن جمل�س اإدارة ال�شندوق قرر طي ملف القر�س املطلوب ب�شبب انعدام اجلدوى 

القت�ش�دية للم�شروع، ومن ثم يكون قد تخلف ركن جوهري من الأرك�ن التي تالقت 

عليه� الإرادة امل�شرتكة للطرفني والتي ك�نت �شببً� اأ�ش��شيً�ً للتفكري فيه والتع�قد عليه، 

مم� قد يرتتب عليه اعتب�ر العقد مف�شوخً� من تلق�ء ذاته لأ�شب�ب ل عالقة لل�شركة 

موكلتي به� ومن ثم ف�إنه ل ميكن حمل خط�ب موكلتي اإىل ال�شركة املدعى عليه� بت�ريخ 

2001/5/17 واملت�شمن يف فقرته قبل الأخرية: "وا�شتنت�جً� من ذلك، ف�إنن� مع الأ�شف 

النت�ئج  على  بن�ء  اقت�ش�ديً�  يكون جمديً�  لن  �شوف  امل�شروع  اأن  نعتقد  اأن  جمبورين 

املذكورة اأعاله. ومع ذلك واإذا ك�نت جمموعة )...( )الطرف الآخر( م� تزال ترغب 

يف امل�شّي يف تنفيذ امل�شروع بغ�س النظر عن هذه النت�ئج، ف�إن )...( ، وبكل �شرور، 



1302

�شتقدم امل�ش�ندة الفنية والإدارية ب�أي طريق ج�ئز وم�شتط�ع"، اأو تف�شريه على اأنه ف�شخ 

للعقد من ج�نب واحد اأو ان�شح�بً� من ال�شراكة، لكن خط�به� هذا ل يعدو كونه اإعالمً� 

ف�إنه من غري  وب�لت�يل  املجدية،  ال�شراكة غري  تلك  تنفيذ  ب��شتح�لة  املدعية  لل�شركة 

اإىل  عليه�  املدعى  ال�شركة  تن�شب  اأن  وعقدًا  �شرعً�  اجل�ئز  غري  ومن  ق�نونً�  املقبول 

ال�شركة موكلتي اأنه� ارتكبت خط�أ ب�ن�شح�به� من امل�شروع بدون مربر اأو يف وقت غري 

اأن   - والواقع  احلقيقة  خالف  على  هن�  والفر�س  جدًل-  افرت�شن�  واإذا   -2 مالئم. 

اإىل  املدعية  ال�شركة  زعم  ح�شب  يرجع  ذلك  لكن  نف�شه  تلق�ء  من  ينف�شخ  مل  العقد 

ان�شح�ب موكلتي من ال�شراكة، فقد اأجمع الفقه�ء على اأن عقد ال�شراكة من العقود 

اجل�ئزة غري الالزمة، وق�لوا تربيرًا لذلك اأن ال�شراكة تنطوي على وك�لة متب�دلة بني 

اأن يقيل  الوك�لة وللموكل  اأن ين�شحب من  للوكيل  اإذا ك�ن من اجل�ئز  واأنه  ال�شرك�ء، 

يقوم  اأن  على  ال�شراكة  من  ين�شحب  اأن  لل�شريك  يجوز  ف�إنه  الإعالم،  ب�شرط  الوكيل 

نظ�م  من   )178( امل�دة  ن�شت  النظر،  بهذا  وات�ش�ًل  بذلك  الآخر  الطرف  ب�إعالم 

ال�شرك�ت على اأن "ل تنق�شي ال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة ب�ن�شح�ب اأحد ال�شرك�ء 

... م�مل ين�س عقد ال�شركة على غري ذلك"ووفقً� لهذا الن�س ف�إنه يحق لل�شريك يف 

ورد  قد  ك�ن  مل�  واإل  ال�شراكة  هذه  من  ين�شحب  اأن  املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركة 

الن�س على ذلك �شراحة.وحيث اأن ا�شتعم�ل احلق اأو اإتي�ن الرخ�شة ل يعد �شببً� من 

اأ�شب�ب تقرير امل�شوؤولية م�دام قدخال ذلك من التع�شف اأو النحراف، ف�إنه على فر�س 

موكلتي  ال�شركة  ا�شتعملت  فقد  ذاته،  تلق�ء  من  ينف�شخ  مل  العقد  ب�أن  جدًل  الت�شليم 
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املدعية  ال�شركة  ال�شراكة مع  ال�شتمرار يف  الإعالن عن عدم اجلدوى من  حقه� يف 

�شبه  اأية  بحقه�  تثبت  ومل   ،2001/5/17 املوؤرخ  خط�به�  مبوجب  ب�إخط�ره�  وق�مت 

للتع�شف اأو النحراف، ومن ثم ف�إنه� تكون قد ا�شتعملت حقً� مقررًا له� �شرعً�، وب�لت�يل 

الراأي  عن  تغ��شين�  ولو   -3 تعوي�ش�ت.  ب�أية  تلزمه�  م�شوؤولية  ول  اقرتفته  خط�أ  فال 

الفقهي امل�ش�ر اإليه اأعاله، واعتربن� عقد ال�شراكة من العقود اجل�ئزة وامللزمة فرغم 

ال�شراكة  هذه  يف  لال�شتمرار  املوجب  ال�شبب  موكلتي  ال�شركة  من  �شقط  قد  ذلك 

للمربرات الآتية: 3-1: بداية نود الإح�طة ب�أن ال�شركة مل تدخل حيز النف�ذ حيث مل 

يقم اأي من ال�شرك�ء ب�إيداع ح�شته يف راأ�س امل�ل اإذ مت اإرج�ء تلك اخلطوة ال�شرورية 

ريثم� تثبت اجلدوى القت�ش�دية للم�شروع لدى �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي، 

واحل�شول على القر�س الالزم لإن�ش�ء امل�شنع ثم ت�شغيله، وتلك م�ش�ألة بديهية اجتهت 

اأ�ش��شيً�ً من  واعترباه� ع�ماًل  واأخذاه� يف احل�شب�ن  امل�شرتكة  الطرفني  اإرادة  اإليه� 

العدول  اأو  ال�شراكة  هذه  يف  ال�شتمرار  ثم  ومن  امل�شروع  عليه�  ينه�س  التي  العوامل 

تق��شم  فقد  ال�شن�عية،  التنمية  �شندوق  القر�س من  على  للح�شول  عنه�. ومتهيدًا 

الطرف�ن الأدوار فيم� بينهم� ب�أن يتوىل وكيل ال�شركة املدعية )...( اإجراء الت�ش�لت 

مع �شندوق التنمية ال�شن�عي يف كل م� يخ�س مو�شوع احل�شول على القر�س وقد مت 

ذلك مبوجب خط�ب ال�شركة موكلتي بت�ريخ 1419/7/11هـ املوافق 1998/10/31م 

ق�م  حيث  القت�ش�دية  اجلدوى  بدرا�ش�ت   )...( ال�شيد/  بتزويد  موكلتي  ق�مت  كم� 

بدوره ب�إر�ش�له� اإىل �شندوق التنمية ال�شن�عية، اإل اأن ال�شندوق اأف�ده بخط�به رقم 
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755 وت�ريخ 1421/2/19هـ، ب�أنه بعد تقييمه للم�شروع تبني له اأي لل�شندوق - عدم 

ال�شريك  مع  املربمتني  والإدارية  الفنية  التف�قيتني  �شوء  على  القت�ش�دية  جدواه 

الأردين )ال�شركة موكلتي(. واأ�ش�ف ال�شندوق يف خط�به امل�ش�ر اإليه مذكرًا مب� وعدته 

به ال�شركة املدعية من العمل مع ال�شركة الأردنية )ال�شركة موكلتي ( على تعديل ه�تني 

ال�شندوق  واختتم  للم�شروع،  القت�ش�دية  اجلدوى  ثبوت  اإىل  يوؤدي  مب�  التف�قيتني 

خط�به هذا ب�لطلب من ال�شركة املدعية اإح�طته علمً� مب� مت حي�ل تعديل التف�قينت 

امل�ش�ر اإليهم� على اأن يتم ذلك خالل �شهرين من ت�ريخه، واإل ف�إنه )اأي ال�شندوق( 

موكلتي  اإىل  املدعية  ال�شركة  بعثت  ذلك  اأثر  وعلى  امل�شروع،  ملف  طي  اإىل  �شي�شطر 

 1010 رقم  ال�شندوق  خط�ب  و�شفعة  1421/3/13هـ  وت�ريخ   6/809 رقم  اخلط�ب 

وت�ريخ 1421/3/10هـ وم�شودة اقرتحته� ال�شركة املدعية بتعديل التف�قية املعقودة 

وت�ريخ   63 ع/  م   /  )...( رقم  بخط�به�  ذلك  على  موكلتي  ف�أج�بت  الطرفني،  بني 

اأبرمت  قد   1998/10/25 بت�ريخ  ال�شركتني  بني  املوقعة  التف�قية  ب�أن   2000/7/4

اأي طرف ل�ش�لح  اإجح�ف مب�شلحة  لرتاعي م�شلحة جميع الأطراف املتع�قدة دون 

بعني  الأخذ  مع  للم�شروع  القت�ش�دية  اجلدوى  اإعداد  جرى  قد  واأنه  الآخر،  الطرف 

العتب�ر الو�شع التن�ف�شي ل�شوق الدواء ب�ململكة العربية ال�شعودية مب� يف ذلك )...( ، 

وعليه ف�إنه� - اأي ال�شركة موكلتي - ل توافق على تعديل التف�قي�ت املربمة واملوقعة 

القت�ش�دية  اجلدوى  ب�أن  امل�شوؤولية  بك�مل  تعتقد  واأنه�  املدعية،  ال�شركة  وبني  بينه� 

ال�شركة  من  ت�أمل  لذلك  واأنه�  واإيج�بية،  مدرو�شة  جدوى  هي  امل�شروع  عن  املقدمة 
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املدعية بذل اجلهد الالزم لإقن�ع امل�شوؤولني يف ال�شندوق بقبوله� ك�شبً� للوقت. 2-3: 

بت�ريخ 1421/4/24ـ ومبوجب اخلط�ب رقم 1561 املوجه لـ )...( طلب منه ال�شندوق 

اأن يتقدم ر�شميً� مب� يفيد موافقة �شركة )...( على اإحالل �ش�دراته� من الأدوية اإىل 

�شوق اململكة مبنتج�ت امل�شنع املزمع اإن�ش�وؤه واإل ف�إن امل�شروع �شيكون غري جمد بدون 

هذا الإجراء وب�لت�يل فلن يتمكن ال�شندوق من دعمه م�ليً� وعندئذ �شيتم الرفع اإىل 

جمل�س اإدارة ال�شندوق لطي ملف هذا امل�شروع. 3-3: مبوجب اخلط�ب رقم د 1د/ م 

ب�أنه� م� زالت  املدعية  ال�شركة  ب�إخط�ر  وت�ريخ 2000/8/21 ق�مت موكلتي  ع / 98 

ملتزمة ب�لتف�قي�ت املوقعةمعه� وبعقد الت�أ�شي�س املوؤرخ 1419/5/8هـ واأن املقرتح�ت 

التي تقدم به� ن�ئب رئي�س ال�شركة املدعية ال�شيد/ )...( حول نقل وك�لة )...( هي 

�ش�بقة لأوانه� يف ذاك الوقت وميكن بحثه� ل حقً� دون اأي التزام من ج�نب )...( ، 

واختتمت موكلتي كت�به� هذا ب�أنه� ت�أمل من ال�شركة املدعية مراجعة ال�شندوق من 

اأجل احل�شول علىالقر�س حيث قد انق�شى وقت طويل دون اأخذ موافقة ال�شندوق 

رقم  خط�به  مبوجب  ال�شندوق  اأف�د  1421/7/17هـ،  وبت�ريخ   :4-3 ذلك.  على 

)2488( اإىل ال�شركة املدعية ب�أنه �شيتم التو�شية اإىل جمل�س الإدارة بطي ملف طلب 

املدعية  ال�شركة  قي�م  لعدم  نظرًا  امل�شروع  بتمويل  اخل��س   )3112( رقم  القر�س 

حمل  امل�شنع  منتج�ت  ب�إحالل  )موكلتي(   )...( �شركة  موافقة  يثبت  م�  بتقدمي 

اإزاء عدم ح�شول  ال�شعودية. 5-3:  ب�ململكة  الدواء  �شوق  اإىل  الأدوية  �ش�دراته� من 

اتف�ق بني موكلتي وبني ال�شركة املدعية على تعديل التف�قي�ت املربمة بينهم� ح�شبم� 
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املوافقة  ثم  ومن  امل�شروع  جدوى  على  للموافقة  �شرطً�  وجعله  ذلك  ال�شندوق  طلب 

 3152 رقم  اخلط�ب  املدعية  ال�شركة  اإىل  ال�شندوق  بعث  املطلوب،  القر�س  على 

اإدارة ال�شندوق قرر بجل�شته املنعقدة  اأن جمل�س  وت�ريخ 1421/8/29هـ، املت�شمن 

يف 1421/8/25هـ طي ملف امل�شروع لعدم جدواه القت�ش�دية، على اأمل اأن يتمكن 

ال�شندوق من تقدمي خدم�ته لل�شركة يف م�ش�ريع �شن�عية اأخرى جديدة. 3-6: على 

اأثر ذلك مت عقد اجتم�ع بني الطرفني بت�ريخ 1421/10/20هـ املوافق 2001/1/15م، 

هذا  بتنفيذ  مهتمة   )...( �شركة  اأن  الجتم�ع  بهذا  اخل��س  املح�شر  ت�شمن  وقد 

من  العديد  على  ق�ئم  امل�شروع  جدوى  ا�شتمرار  واأن  ممكن،  وقت  وب�أ�شرع  امل�شروع 

التنمية  �شندوق  من  القر�س  على  احل�شول  مقدمته�  ويف  الأ�ش��شية  العتب�رات 

)اخل��شة  البخ�خ�ت  اإنت�ج  خطوط  على  احتوائه  على  ف�شاًلً  ال�شعودي  ال�شن�عي 

مبنتج�ت ال�شتن�ش�ق( والكب�شولت الطرية، كم� اأف�د مندوب ال�شركة موكلتي يف ذاك 

الجتم�ع ب�أن �شركة )...( ال�شعودية )وكيلة �شركة )...( يف اململكة العربية ال�شعودية( 

اأدت واجب�ته� ب�شكل مر�س خالل ال�شنوات العديدة ولهذا ف�إنه يجب تعوي�شه� ب�شكل 

ك�مل اإذا مت نقل الوك�لة منه�. واأ�ش�ف قوله، اأن �شركة )...(م�شت�ءة من عدم قي�م 

ال�شريك ال�شعودي يف ال�شركة )...(  لل�شن�ع�ت الدوائية )ال�شركة املدعية( ب�إعالمه� 

ب�لجتم�ع النه�ئي الذي عقدته مع ال�شندوق، حيث اأنه� )اأي ال�شركة موكلتي( هي 

له� من معرفةعميقة  مل�  ال�شندوق،  مع  امل�شروع  والأكف�ء علىمن�ق�شة  الأقدر  اجلهة 

اأي  دون  بذلك  ال�شندوق  اإقن�ع  وب�إمك�نه�  للم�شروع،  والتقنية  والفنية  امل�لية  ب�لأمور 
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)رئي�س   )...( ال�شيد/  اأكد  الجتم�ع  ذلك  خت�م  ويف  التف�قي�ت.  �شروط  يف  تغيري 

جمل�س اإدارة �شركة )...( امل�ش�همة الع�مة املحدودة( - موكلتي - ب�أن اأي تعديل يف 

الإدارة قبل اعتم�ده ر�شميً�، كم� ت�شمن  اأن يخ�شع ملوافقة جمل�س  التف�قي�ت يجب 

اقت�ش�ديً�  امل�شروع غري جمد  ك�ن  اإذا  اأنه  على  الن�س  اإليه  امل�ش�ر  الجتم�ع  حم�شر 

فيجب على ال�شرك�ء حتمل امل�ش�ريف كل ح�شب ح�شته يف ال�شركة. من خالل عر�س 

الوث�ئق امل�ش�ر اإليه� على النحو املتقدم وهي وث�ئق ر�شمية واتف�ق�ت ثن�ئية، ف�إنه� تربز 

النت�ئج الآتية:اأ- اإن قرار �شندوق التنمية ال�شن�عية بطي ملف القر�س الالزم لإن�ش�ء 

من  ال�شراكة  من  اجلدوى  انعدام  من  ال�شندوق  تبينه  حتميةمل�  نتيجة  ك�ن  امل�شنع 

من  اأي  الإخالل  اإىل  ع�ئد  غري  ذلك  اأن  اأو�شحن�  وقد  وامل�لية،  الفنية  الن�حيتني 

التزام�ت ال�شركة موكلتي مع ال�شركة املدعية.ب-اأم� ب�لن�شبة مل� طلبه واعتربه �شرطً� 

التف�قي�ت  تعديل  وجوب  من  القر�س  على  واملوافقة  امل�شروع  جدوى  لعتم�د  لزم� 

املعقودة بني الطرفني، فمن املقرر اأن تعديل تلك التف�قي�ت اأو ال�شتج�بة اإىل طلب�ت 

ال�شندوق يف هذا ال�شدد ل يندرج �شمن التزام�ت موكلتي لكنه حق من احلقوق التي 

تخ�شع لختي�ره� املطلق وتقديره� املنفرد اإن �ش�ءت قبلت به واإن �ش�ءت رف�شته، ويف 

جميع الأحوال فال ترثيب عليه� اإن هي مت�شكت ب�تف�قي�ته� ال�ش�بقة وعدم اإدخ�ل اأية 

تعديالت عليه�.ج- اإن قرار جمل�س اإدارة �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي فيم� 

ا�شتند عليه من اأ�شب�ب بطي ملف القر�س لنعدام اجلدوى من امل�شروع، هو ال�شبب 

اقت�ش�ديً� وم�ليً�،  ال�شراكة غري املجدية  ا�شتح�لة ال�شتمرار يف هذه  اإىل  اأدى  الذي 
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ف�إذا اأ�شفن� اإىل هذا العتب�ر اجلوهري والأ�ش��شي اعتب�رًا اآخر هو اأن موكلتي ا�شتعملت 

ال�شراكة  مع  اإبرامه�  كم� مت  ال�ش�بقة،  ب�تف�قيته�  التم�شك  �شرعً� يف  له�  حقً� مقررًا 

العقد  اأن  اإىل ق�عدة  اأية تعديالت عليه� م�شتندة يف ذلك  اإدخ�ل  املدعى عليه� دون 

�شريعة املتع�قدين، ومن ثم ف�إنه من غري املقبول اأن ين�شب اإىل ال�شركة موكلتي ارتك�ب 

موكلتي  خط�ب  عن  املدعية.اأم�  ال�شركة  تزعمه�  مم�  تعوي�ش�ت  ب�أية  يلزمه�  خط�أ 

بت�ريخ 2001/5/17م الذي ت�شتند عليه ال�شركة املذكورة يف دعواه� امل�ثلة، فقد ج�ء 

ك��شفً� للظروف واملالب�ش�ت امل�ش�ر اإليه� والتي توؤكد على ا�شتح�لة تنفيذ العقد واأنه� 

ا�شتعملت حقه� امل�شروع يف عدم املوافقة على تعديل التف�قي�ت ال�ش�بقة، وقد بعثت 

تكن  مل  حيث  مت�مً�  املالئم  الوقت  يف  املدعية  ال�شركة  اإىل  اخلط�ب  بهذا  موكلتي 

ال�شراكة قد دخلت حيز النف�ذ اإذ مل يقم اأي طرف ب�شداد ح�شته النقدية من راأ�س 

امل�ل كم� مل تقم ال�شركة مبب��شرة اأي ن�ش�ط ومل تدخل يف اأية مع�مالت ترتبت عليه� 

حقوق اأو التزام�ت يف مواجهة الغري، بل اإن ذلك اخلط�ب يدل دللة وا�شحة على اأن 

موكلتي مل ت�ش�أ قطع اأوا�شر املودة والتع�ون مع ال�شركة املدعية اإن �ش�ءت تنفيذ هذا 

اأن  على  للمع�ونة  ا�شتعداده�  موكلتي  اأبدت  فقد  موكلتي،  مع  ال�شراكة  دون  امل�شروع 

�شوء  يف  وم�شتط�ع  ج�ئز  طريق  ب�أي  والإدارية  الفنية  امل�ش�ندة  على  ذلك  يقت�شر 

والت�شويق  الإدارة  امل�ش�ندة يف عملي�ت  واتف�قية  املعرفةالتقنية  نقل  اتف�قية  م�شمون 

امل�شوؤولية  لدرء  يكفي  اأنه  ال�شرر:رغم  ركن  املوؤرخني يف 1998/10/25م.ث�نيً�ً: عن 

اأرك�ن  لب�قي  التعر�س  اإىل  ح�جة  دون  اخلط�أ  ركن  ثبوت  عدم  موكلتي  ال�شركة  عن 
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امل�شوؤولية اإل اأنن� �شنعر�س من ب�ب الحتي�ط لركن ال�شرر يف هذه املط�لبة وذلك فيم� 

ي�أتي: 1- تزعم ال�شركة املدعية ودون دليل يوؤيده� يف هذا الزعم املر�شل اأنه� ق�مت 

مبفرده� ب�حل�شول على موافقة وزارة ال�شن�عة والكهرب�ء على تخ�شي�س م�ش�حة 

�شبيل احلف�ظ  الكثري من اجلهد يف  بذلت  واأنه�  امل�شنع،  لإن�ش�ء  الأر�س  كبرية من 

عليه�، كم� ح�شلت على عدة متديدات ملدة الرتخي�س ب�شبب عدم جدية موكلتي - 

مع  واتف�ق�ت  اقت�ش�دية  جدوى  من  الالزمة  الدرا�ش�ت  تقدمي  يف   - قوله�  حد  على 

موردي الأجهزة ال�شن�عية للبدء يف الإن�ش�ءات. وقد تن��شت ال�شركة املدعية وهي يف 

�شبيل عر�س هذا امل�شل�شل من القول املر�شل اأنه� مل تكن لتح�شل على تخ�شي�س هذه 

واملخطط�ت  الدرا�ش�ت  بدون  مربع(  مرت   60000( املطلوبة  وب�مل�ش�حة  الأر�س 

الهند�شية ور�شوم�ت توزيع خطوط الإنت�ج وم� �ش�حبه� من املعلوم�ت اله�مة، التي مت 

اإعداده� مبعرفة ال�شركة موكلتي. واحلقيقة يف هذا ال�شدد اأن موكلتي هي التي ق�مت 

ب�إجن�ز جميع املخطط�ت واملوا�شف�ت وجداول الكمي�ت و�شلمته� اإىل ال�شركة املدعية 

كم� ق�مت بت�شليم ن�شخة منه� اإىل وزارة ال�شن�عة توطئة للح�شول على الرتخي�س 

ب�لأر�س، وقد ك�ن هذا كله مبث�بة اإجراءات متهيدية بق�شد احل�شول على القر�س 

من �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي بعد موافقته على ثبوت جدوى امل�شروع. 2- 

لل�شركة  �شبق  فقد  وت�ريخ 1419/9/20  رقم 90/�س  ال�شن�عي  الرتخي�س  اأم� عن 

موكلتي اأن ح�شلت على ذلك الرتخي�س يف مبداأ الأمر مع �شريك �شعودي �ش�بق هو 

)...( بن�ء على اخلربة والدرا�شة الفنية والت�شنيعية والإدارية واملخطط�ت الإنت�جية 
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التي اأعدته� ال�شركة موكلتي وم� بذلته من جهد وم�ل، وقد اقت�شر دور ال�شركة املدعية 

ال�ش�بق  الرتخي�س  اأ�ش�س  بتغيري  واإقن�عه�  الوزارة  مراجعة  على  ال�شدد  هذا  يف 

ب�إكم�ل املتطلب�ت الالزمة الالحقة ونتج عن ذلك  ل�ش�حله�، وبعدئذ ق�مت موكلتي 

احل�شول على الرتخي�س ال�شن�عي رقم )90( امل�ش�ر اأعاله. 3- اأم� عن الدرا�ش�ت 

اأن موكلتي هي  املدعية  لل�شركة  املعلوم  للم�شروع، فمن  القت�ش�دية  للجدوى  املبدئية 

التي ق�مت بعمل درا�ش�ت اجلدوى امل�لية والهند�شية والقت�ش�دية للم�شروع، وق�مت 

ب�إر�ش�له� اإىل )ال�شركة املدعية( لالطالع عليه�، ومن ثم ت�شليمه� اإىل �شندوق التنمية 

ال�شن�عية ال�شعودي. اأم� عن رف�س ال�شندوق املوافقة على القر�س، فهذا يرجع اإىل 

الطرفني  املعقودة بني  التف�قي�ت  بتعديل  املط�لبة  ال�شندوق من وجوب  ا�شرتطه  م� 

ووجوب اإن�ش�ء خطني اأ�ش��شيني لالإنت�ج اأحدهم� ل�شن�عة الكب�شولت الطرية والآخر 

اأن ال�شتج�بة  اأو�شحن� فيم� �شبق  اأي منتج�ت ال�شتن�ش�ق، وقد  لإنت�ج )البخ�خ�ت( 

اإىل �شروط ال�شندوق يف هذا ال�شدد يتوقف على قبول الطرفني لتعديل التف�قي�ت 

ادع�ء  عن  اأم�   -4 عليهم�.  مفرو�شً�ً  التزامً�  ولي�س  لهم�  حق  وهذا  بينهم�،  املعقودة 

يف  اجتم�ع�ت  من  عقده  مت  عم�  النفق�ت  من  الكثري  تكبدت  ب�أنه�  املدعية  ال�شركة 

عم�ن، فقد تكبدت موكلتي نفق�ت اأكرث فيم� مت عقده من اجتم�ع�ت يف الري��س.5- 

اأ�ش�فت ال�شركة املدعية اإىل ق�ئمة امل�دية املزعومة التي تدعي اأنه� منيت به� الزعم 

اتف�قي�ت  بف�شخ  ق�مت  فقد  الفنية،  وامل�ش�ندة  الإدارة  اتف�قيت�  ت�شمنته  مل�  وفقً�  ب�أنه 

توزيع ك�نت قد اأبرمته� مع كثري من ال�شرك�ت كم� امتنعت عن متثيل اأية وك�لة جديدة 
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ملدة ثالث �شنوات، وقد ترتب على ذلك اأن ف�ته� ك�شب و�ش�ع عليه� ربح موؤكد تدعي 

املط�لبة  هذه  حول  املدعية  ال�شركة  اأقوال  يدح�س  ومم�  عنه.  تعوي�شه�  يجب  اأنه 

بت�ريخ  املوقعة  املعرفة  نقل  اتف�قية  من   )24( امل�دة  فر�شت  اأن  بعد  اأنه  املزعومة، 

اأي منهم�  1998/10/25م على الطرفني بع�س املحظورات ملنع املن�ف�شة بني ن�ش�ط 

وبني م�شروع ال�شركة، ن�شت �شراحة على اأن هذا املنع ل ينطبق اأو يوؤثر على التف�قي�ت 

املعقودة بني )...( ووكالئه� فيم� يخ�س منتج�ته�، كم� اأنه ل ينطبق اأي�شً� ول يوؤثر 

لل�شن�ع�ت   )...( ال�شركة  ل�شرك�ء  اخل��شة  والوك�لت  الت�شويق  اتف�قي�ت  على 

واإزاء  املدعية(.  )ال�شركة  التج�ري  لال�شتثم�ر    )...( ال�شركة  وب�لأخ�س  الدوائية، 

لعقد  مكملة  تعترب  والتي  املعرفة  نقل  اتف�قية  ت�شمنته  الذي  ال�شريح  الن�س  هذا 

الت�أ�شي�س، فلي�س من اجل�ئز لل�شركة املدعية اأن تزعم ب�أن �شررًا اأ�ش�به� جراء ف�شخ 

عقوده� مع الكثري من �شرك�ت الدواء، وف�شاًلً عن هذا ف�إن الأ�شرار املحتملة ك�لربح 

الف�ئت اأو الك�شب ال�ش�ئع ل يجوز التعوي�س عنهم� �شرعً�. 6- اأم� عن الأ�شرار الأدبية 

فل�شن�  عنه�،  التعوي�س  وتطلب  به�  منيت  اأنه�  املدعية  ال�شركة  تزعم  التي  واملعنوية 

اأن  على  ت�أ�شي�شً�ً  املط�لبة  هذه  جواز  عدم  على  التدليل  يف  ال�شرت�ش�ل  اإىل  بح�جة 

املعنوي�ت والأدبي�ت لي�شت من قبيل امل�ل املتقوم وب�لت�يل فال ا�شتحق�ق لأي تعوي�س 

من اأي نوع ك�ن عنه�، وح�شبن� اأن نحيل يف ذلك اإىل ا�شتقرار الق�ش�ء يف هذا ال�شدد.

واأو�شحن� بطالن  وال�شرر،  اأتين� على ركن اخلط�أ  اأن  ال�شببية:بعد  ث�لثً�: عن عالقة 

الوجود  انتف�ء  ب�شبب  اأو  والعقدي  ال�شرعي  اجلواز  عدم  ب�شبب  اإم�  بكليهم�  الدع�ء 
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امل�دي لكل منه�، فلم يعد ثمةمقت�س ملن�ق�شة عالقة ال�شببية لنتف�ء كل من ال�شبب 

والنتيجة يف دعوى امل�شوؤولية امل�ثلة.رابعً�: التعليق على م� قدمته ال�شركة املدعية من 

م�شتندات ت�شلمته� موكلتي موؤخرًا.تبني من الطالع على م�شفوع�ت لئحة ال�شتدع�ء 

مل  املدعية  ال�شركة  اإن  موؤخرًا،  بعم�ن  ال�شعودية  ال�شف�رة  من  موكلتي  ت�شلمته�  التي 

النحو  على  وذلك  نت�ئج  من  عر�شته  وم�  اأوراق  من  قدمته  فيم�  احلق  ج�نب  تلتزم 

مو�شوع  امل�شروع  تنفيذ  اإىلا�شتح�لة  اأدت  التي  اجلوهرية  الأ�شب�ب  من  الآتي:اأوًل: 

ال�شراكة، اأن �شندوق التنمية ال�شن�عي ال�شعودي قرر طي ملف القر�س املطلوب لهذا 

ذلك  على  موكلتي  ال�شركة  دللت  وقد  القت�ش�دية،  جدواه  عدم  لثبوت  امل�شروع 

ب�مل�شتندات الر�شمية املرفقة �شفعً�. وقد كنت اآمل من ال�شركة املدعية، وهي ب�شدد 

�شرح دعواه� وبي�ن تف��شيله�، اأن تلتزم ج�نب ال�شراحة وال�شف�فية ول تعمد اإخف�ء 

ا�شتح�لة  تنفيذه  ا�شتح�لة  وب�لت�يل  امل�شروع  اإنك��س  اإىل  اأدت  التي  اله�مة  الوق�ئع 

مو�شوعية ب�لن�شبة للطرفني يف حم�ولة منه� لإلق�ء امل�شوؤولية على ال�شركة موكلتي دون 

فيم� قدمته من م�شتندات،  اأو  الدعوى  �شواء يف لئحة  اأغفلت مت�مً�  فقد  وجه حق، 

ب�شبب  القر�س  ملف  بطي  ال�شعودي  ال�شن�عي  التنمية  �شندوق  قرار  اإىل  الإ�ش�رة 

ك�نت  التي  واأنه� هي  �شيم�  ال�شراكة،  للم�شروع مو�شوع  القت�ش�دية  انعدام اجلدوى 

جتري الت�ش�لت الالزمة ب�ل�شندوق املذكور يف كل م� يخ�س احل�شول على القر�س 

وقد تلقت منه قراره النه�ئي بطي ملف القر�س لنعدام اجلدوى من امل�شروع، فكيف 

اإذن تتغ��شى عن ذكر هذه الواقعة وهي من الوق�ئع اجلوهرية التي ت�شببت يف اإف�ش�ل 
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الإدارة  اأن  على  يوؤكد  ومم�  احلقيقة.  هذه  اإخف�ء  هو  الغر�س  يكون  اأن  اإل  امل�شروع 

اأن ال�شركة تعترب منق�شية يف ح�ل عدم  امل�شرتكة لأطراف ال�شراكة قد تالقت على 

احل�شول على القر�س، م� ت�شمنه حم�شر الجتم�ع املوقع منهم بت�ريخ 1999/9/15م 

واملرفق �شفعً�، من اأنه "قد مت التف�ق على اأنه يف ح�ل عدم احل�شول على القر�س من 

تدفع  التي  امل�ش�ريف  ف�إن  امل�شروع،  ويطوى  ال�شعودي  ال�شن�عية  التنمية  �شندوق 

ال�شركة  اأرفقته�  ورقة  انتهى.ث�نيً�ً: يف  ال�شرك�ء".  بني  تق��شمه�  يتم  �شوف  لالآخرين 

املدعية �شمن ح�فظة م�شتنداته� حتت بند )ث�نيً�ً( بعنوان "اأدلة توافر اأرك�ن امل�شوؤولية 

�شداد  "عدم  ومنه�  الأخط�ء  من  الكثري  ارتكبت  موكلتي  ال�شركة  اأن  ق�لت  العقدية" 

ح�شته� يف راأ�س م�ل ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية مم� ترتب عليه عدم ت�شجيله� 

ب�ل�شجل التج�ري" وقد كن� نرب�أ بهذه ال�شركة اأن تلتزم ج�نب احلق فيم� تعر�شه من 

م�ل  راأ�س  من  ح�شته�  ب�شداد  تقم  فلم  فيه،  هي  وقعت  مب�  غريه�  تلوم  ول  وق�ئع 

ال�شراكة، األ يعترب ذلك كياًل مبكي�لني بني طرفني متك�فئني؟! ومم� نود الإ�ش�رة اإليه 

فعاًل  ق�مت  اأنه�  املدعية،  ب�ل�شركة  عالقته�  يف  نيته�  وح�شن  موكلتي  جدية  لإثب�ت 

بتزويد ال�شركة املدعية ب�لتواقيع املعتمدة على من�ذج فتح احل�ش�ب وب�أ�شم�ء و�شف�ت 

اأي�شً� ب�إخط�ر ال�شركة املدعية  الأ�شخ��س املفو�شني ب�لتوقيع ني�بة عنه�، كم� ق�مت 

املدعية  ال�شركة  تقم  مل  بينم�  الإدارة،  جمل�س  يف  ميثلونه�  الذين  الأع�ش�ء  ب�أ�شم�ء 

 :1 وهي:  ذلك  على  الدالة  امل�شتندات  واأرفق  القبيل.  هذا  من  اإجراءات  اأية  ب�تخ�ذ 

�شورة من املح�شر املوقع من الطرفني بت�ريخ 1999/9/15م ومنه يت�شح اأن الطرفني 
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قد اتفق� على اأن راأ�س امل�ل ل يدفع اإل بعد احل�شول على القر�س من �شندوق التنمية 

ال�شن�عي ال�شعودي. وهذا يعني اأنه م�مل يتم احل�شول على هذا القر�س فال يلتزم اأي 

طرف بدفع ح�شته براأ�س امل�ل، وب�لت�يل فال ت�شجيل لل�شراكة يف ال�شجل التج�ري، ول 

ال�شن�عي  التنمية  �شندوق  اأن  م�شتندات  من  قدمن�ه  مم�  والث�بت  لل�شركة،  قي�م 

ال�شعودي قد رف�س املوافقة على دفع القر�س لنعدام اجلدوى من امل�شروع.  2: �شورة 

من حم�شراجتم�ع ال�شركة املوقع بت�ريخ 2000/2/20م ب�ش�أن فتح احل�ش�ب و�شفعه 

من�ذج فتح احل�ش�ب لدى البنك ال�شعودي الفرن�شي موقعة ح�شب الأ�شول من )...( 

فتح  اإجراءات  واإمت�م  مبعرفته�  عليه�  للتوقيع  املدعية  ال�شركة  اإىل  ت�شليمه�  ومت 

ب��شتكم�ل  امل�شي  �شبيل  يف  جهدًا  ت�أل  مل  موكلتي  اأن  على  يوؤكد  وهذا  احل�ش�ب 

الإجراءات الالزمة لقي�م ال�شراكة خالفً� مل� تزعمه ال�شركة املدعية يف هذا ال�شدد. 

اأم� عن قول ال�شركة املدعية يف البند رقم 2 من الورقة امل�ش�ر اإليه� اأن موكلتي مل تقم 

بتنفيذ جميع تعهداته� التي وردت يف التف�قي�ت الثالث املوؤرخة يف 1998/10/25م 

وهي اتف�قي�ت الإدارة، ونقل املعرفة وامل�ش�ندة الفنية وحفظ الأ�شرار، فقد ج�نبه� 

التوفيق فيم� ق�لت، ذلك اأن تلك التف�قي�ت الثالث مرتبطة ارتب�طً� ع�شويً� ب�تف�قية 

ال�شراكة املوؤرخة يف 1419/5/8هـ املوافق 1988/8/30م، وط�مل� اأو�شحن� واأثبتن� اأنه 

قد ا�شتح�ل تنفيذ تلك التف�قية ب�شبب انعدام اجلدوى من امل�شروع ورف�س �شندوق 

التف�قي�ت  لذلك  تبعً�  �شقط  فقد  للم�شروع،  الالزم  القر�س  منح  التنميةال�شن�عية 

يتبع  الفرع  اأن  املعلوم،  ومن  والتزام�ت  حقوق  من  ت�شمنته  مب�  اإليه�  امل�ش�ر  الثالثة 
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الأ�شل ويدور معه وجودًا وعدمً�. واأم� ب�لن�شبة مل� اأوردته ال�شركة املدعية يف البند رقم 

)3( من تلك الورقة من اأن موكلتي بعثت اإليه� بخط�ب موؤرخ 2001/5/17م تذكر فيه 

اأن امل�شروع لن تكون له جدوى واأنه� �شتكتفي ب�لدعم الفني والإ�شرايف فقط، يف اإ�ش�رة 

من ال�شركة املدعية ب�أن هذا اخلط�ب يدل على اأن موكلتي قد ان�شحبت من ال�شراكة 

من ج�نب واحد، فهذا ا�شتخال�س غري �ش�ئغ حتميل للخط�ب املذكور مب� ل يحتمل، 

ذلك اأن الق�شد من خط�ب موكلتي يف هذا ال�شدد هو جمرد اإ�شع�ر ال�شركة املدعية 

لهذا  تنفيذه  وا�شتح�ل  جدواه  لنعدام  ف��شل  م�شروع  ال�شراكة  مو�شوع  امل�شروع  ب�أن 

ال�شبب ول�شبب امتن�ع �شندوق التنمية ال�شن�عي ال�شعودي عن منح القر�س الالزم 

للبدء يف التنفيذ ثم الت�شغيل، واأنه من م�شلحة الطرفني عدم امل�شي فيه، ف�أين اإذن 

اأم�  ق�ئمة،  �شركة  وجود  يفرت�س  الن�شح�ب  اإن  واحد؟  ج�نب  من  الن�شح�ب  معنى 

�ش�بقً�. اأو�شحن�  تلق�ئيً� ح�شبم�  انفرط عقده�  امل�ثلة فقد  الدعوى  ال�شركة مو�شوع 

املرفق رقم )1( �شفع ح�فظة  البند رقم )13( من  املدعية يف  ال�شركة  ث�لثً�: ق�لت 

م�شتنداته� اأن ال�شركة موكلتي بعثت اإليه� اخلط�ب رقم داد/ م ع/ 45/ 99 وت�ريخ 

ا�شت�ش�ريون  مهند�شون   ...( هند�شي  مكتب  مع  اتفقت  اأنه�  املت�شمن  1999/7/6م 

تتحمله  اأمريكي  دولر  مبلغ )200000(  نظري  الت�ش�ميم  بك�فة  للقي�م  ومعم�ريون( 

ال�شركة املدعية. وهذا القول ينطوي على املغ�لطة والتحريف فلم يت�شمن اخلط�ب 

امل�ش�ر اإليه عب�رة "تتحمله ال�شركة املدعية"، لكن ال�شركة املدعية عمدت اإ�ش�فة تلك 

العب�رة لكي تتخذ منه� �شندًا للزعم ب�أنه� تكبدت وحده� ذلك املبلغ ك�ماًل، يف حني 
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اأنه يقع على ع�تق ال�شرك�ء كل بن�شبة ح�شته يف راأ�س امل�ل ح�شبم� ت�شمنه املح��شر 

امل�ش�ر اإليه� اآنفً�. رابعً�: من املفرو�س اأن تكون ترجمة الوث�ئق متفقة مع الأ�شل ب�للغة 

من  تغري  ل  التي  الأخط�ء  بع�س  عن  التغ��شي  اجل�ئز  من  ك�ن  واإذا  العربية،  غري 

النية،  �شوء  التي تدل على  النحراف�ت  التج�وز عن  ف�إنه من غري اجل�ئز  احلقيقة، 

وقد وقعت ال�شركة املدعية يف هذا اخلط�أ غري املقبول فيم� قدمته من ترجم�ت وذلك 

وامله�رات:وقعت  الفنية  امل�ش�ندة  ونقل  التقنية  نقل  اتف�قية  الآتي:اأ-  النحو  على 

رقم  البند  ويق�بله   )24( رقم  للبند  ترجمته�  يف  متعمد  خط�أ  يف  املدعية  ال�شركة 

)22( من اتف�قية الإدارة اإذ ت�شمنت ترجمة هذا البند العب�رة الآتية "... يحذر على 

)...( اأن تقوم بتوريد منتج�ت لأي �شركة ... الخ".مالحظة: اإن كلمة )...(  وتلفظ 

لتلك  ال�شحيحة  الرتجمة  اأن  حني  يف   )...( �شركة  اإىل  به�  يرمز   )...( ب�لعربية 

اأو  فني  دعم  اأي  اأو  معلوم�ت  اأية  بتزويد  تقوم  اأن   )...( على  هي:"يحذر  العب�رة 

لوج�شتيكي لأي �شركة ... الخ". ويت�شح من الرتجمة ال�شحيحة اأن احلظر وارد على 

املعلوم�ت والدعم الفني اأو اللوج�شتيكي ول ي�شمل منتج�ت ال�شركة موكلتي، والق�شد 

املتعمد من هذا التحريف ب�إ�ش�فة كلمة "املنتج�ت" بدل من عب�رة "املعلوم�ت والدعم 

�شروط  م�شبقً� على  وافقت  قد  ك�نت  موكلتي  ب�أن  الإيح�ء  هو  اللوج�شتيكي"  اأو  الفني 

�شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي بعدم القي�م ببيع منتج�ته� ب�لأ�شواق ال�شعودية 

تعديل  على  موافقته�  اأخذ  اإىل  احل�جة  دون  ال�شراكة  مو�شوع  امل�شنع  خالل  من  اإل 

اأن موكلتي قد  املدعية - دون وجه حق -  ال�شركة  تثبت  ولكي  املن�ف�شة  اتف�قية عدم 
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خ�لفت اأحك�م البند رقم )24( من اتف�قية نقل التقنية، والبند رقم )22( من اتف�قية 

على  للموافقة  �شرطً�  وجعله  ذلك،  ال�شعودية  التنمية  �شندوق  طلب  ح�شبم�  الإدارة 

بت�ريخ  املدعية  ال�شركة  اإىل  موكلتي  خط�ب  القر�س.ب:  و�شرف  امل�شروع  جدوى 

2001/5/17م.ت�شمنت الرتجمة التي اأعدته� ال�شركة املدعية لهذا اخلط�ب العب�رة 

الآتية: ".... ومع ذلك، لو اأن جمموعة )...( لزالت لديه� الرغبة يف ال�شري قدمً� يف 

و�شيلة  بكل  فقط  واإ�شرافيً�  فنيً�  دعمه�  يف  رغبة  اأكرث  �شتكون   )...( ف�إن  امل�شروع، 

ممكنة......." والرتجمة ال�شحيحة مل� ت�شمنه ذلك اخلط�ب هي: "ومع ذلك، لو اأن 

جمموعة )...( لديه� الرغبة يف ال�شري قدمً� يف امل�شروع بغ�س النظر عن هذه النت�ئج، 

ف�إن )...( �شتكون اأكرث رغبة يف دعمه� فنيً� واإ�شرافيً� بكل و�شيلة ممكنة" وقد حذفت 

ال�شركة املدعية من الرتجمة عب�رة "بغ�س النظر عن هذه النت�ئج" لكي تخفي مدلوله� 

احلقيقي حيث اأن عب�رة "هذه النت�ئج تن�شرف اإىل عدم جدوى امل�شروع وقد ق�شدت 

اإىل م� قد تتحمله من  اإ�شداء الن�شح لل�شركة املدعية وتنبيهه�  اإبرازه�  موكلتي من 

امل�شروع مبفرده� �ش�ربًة عر�س احل�ئط مب�  امل�شي يف  اأرادت  لو  فيم�  �شلبية  نت�ئج 

اأو�شحته موكلتي من نت�ئج واآث�ر �شلبية مبوجب خط�به� امل�ش�ر اإليه.خ�م�شً�: ب�لن�شبة 

للبي�ن�ت والك�شوف التي قدمته� ال�شركة املدعية للتدليل مبوجبه� على م� تزعم من 

اأ�شرار تكبده� نتيجة انق�ش�ء عقد ال�شراكة:اأو�شحن� �ش�بقً�، اأنه ط�مل� قد انتفى ركن 

اخلط�أ، فال جم�ل ملن�ق�شة ركن ال�شرر اأو عالقة ال�شببية، �شيم� واأن ال�شرر املزعوم 

قدمته  اأم� عم�  �شلبً�.  اأو  اإيج�بً�  ذلك  موكلتي  اقرتفته  ت�شرف  اأي  على  غري مرتتب 
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انق�ش�ء  جراء  من  تكبدته�  اأنه�  تزعم  مبب�لغ  وبي�ن�ت  ك�شوف  من  املدعية  ال�شركة 

ال�شراكة، فهذه ل ترقى اإىل مرتبة امل�شتند الذي يعتد به يف جم�ل الإثب�ت، وهي عب�رة 

الدليل  عن حمررات من �شنع يديه� ول تعدو كونه� جمرد ادع�ءات مر�شلة يعوزه� 

ال�شرعي على اأنه� نتيجة خط�أ ارتكبته موكلتي اأوًل ثم على ثبوت تلك الأ�شرار ث�نيً�ً. 

وهو م� دللن� على ف�ش�ده ح�شبم� اأو�شحن�ه تف�شياًل يف هذه املذكرة. واخلال�شة من كل 

م� تقدم اأن ال�شركة موكلتي مل ترتكب خط�أ من اأي نوع كم� ميكن اأن يرتب م�شوؤوليته� 

يف مواجهة ال�شركة املدعية. وختم مذكرته بطلب رف�س الدعوى مع احتف�ظ املدعى 

ب�أن يكون طبقً�ً مل� مت التف�ق عليه يف عقد  ال�شرك�ء مقيد  عليه� بحقوقه� ك�ملة يف 

ال�شركة  ت�أ�شي�س  اأن عقد  به نظ�مً�ً.وحيث  الت�أ�شي�س، وبغري اللتزام بذلك فال عربه 

)...( لل�شن�ع�ت الدوائية نظم مو�شوع نقل ملكية احل�ش�س فجعله� ق�بلة لالنتق�ل 

لب�قي  ويجوز  ال�شرك�ء،  ب�قي  مبوافقة  اإل  للغري  ح�شته  عن  ب�لتن�زل  ال�شرك�ء  بني 

ف�إن  لذلك،  عنه�.وطبقً�ً  التن�زل  يف  يرغب  الذي  ال�شريك  ح�شة  ا�شرتداد  ال�شرك�ء 

املدعى عليه� ل يحق له� الن�شح�ب من ال�شركة على هواه� ب�إعالن ان�شح�به�بخط�به� 

املوؤرخ 2001/5/17م، واإمن� يتعني عليه� اإن هي رغبت يف اخلروج من ال�شركة اتب�ع 

م� ن�س عليه عقد الت�أ�شي�س والقول بغري ذلك يكون خم�لفً� للنظ�م والعقد وموجب 

حيز  تدخل  مل  ال�شركة  اأن  عليه�  املدعى  قول  عن  ب�لعقد.اأم�  لالإخالل  مل�شوؤوليته� 

التنفيذ لعدم �شداد ح�ش�س ال�شرك�ء يف راأ�س امل�ل، ف�إن هذا القول ل يعطيه� احلق 

انق�ش�ء  طريقة  نظم  الت�أ�شي�س  عقد  لأن  املنفردة،  ب�إرادته�  ان�شح�به�  اإعالن  يف 
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العدل  ك�تب  اأم�م  ال�شرك�ء  توقيع  على  الت�شديق  مت  قد  اأنه  الث�بت  وط�مل�  ال�شركة، 

و�شهر ال�شركة ب�جلريدة الر�شمية )جريدة اأم القرى ملحق العدد 3725 يف 12 �شعب�ن 

ال�شرك�ء،  �شخ�شية  عن  امل�شتقلة  املعنوية  ال�شخ�شية  اكت�شبت  فقد  1419هـ(  ع�م 

وعليهم اللتزام مب� ن�س عليه يف عقد الت�أ�شي�س واأهمه� الوف�ء بح�ش�س راأ�س امل�ل. 

وقد ا�شتعدت موكلتي منذ الت�أ�شي�س ب�لوف�ء بح�شته� يف راأ�س امل�ل، بينم� ك�ن الت�أخري 

من ج�نب املدعى عليه�، ودليل ذلك ا�شرتاطه� احل�شول على قر�س �شندوق التنمية 

اإع�دة  بحجة  والت�شويف  الت�أجيل  ثم  امل�ل،  راأ�س  يف  بح�شته�  الوف�ء  قبل  ال�شن�عية 

اأجهزة ال�شتن�ش�ق من  درا�شة اجلدوى القت�ش�دية، وا�شرتاط احل�شول على تقنية 

�شركة )...( الجنليزية، وهكذا كم� ت�شهد به حم��شر الجتم�ع�ت، ورغم اأن موكلتي 

ح�ولت ج�هدة و�شع حلول مل� تثريه املدعى عليه� من عراقيل للدخول ب�مل�شروع حيز 

التنفيذ، اإل اأنه� ك�نت جتد من املدعى عليه� عدم حتم�س لتنفيذ امل�شروع من ذلك م� 

ج�ء مبح�شر اجتم�ع 2001/1/15م من اقرتاح ممثل موكلتي يف الجتم�ع/ )...( 

ب�أن : "ال�شريك ال�شعودي ج�د يف �شعيه لإجن�ح امل�شروع وامل�شي فيه قدمً�، واأن القر�س 

والأر�س هم� حجر الأ�ش��س يف هذا امل�شروع، وكال الأمرين ميكن احل�شول عليه يف 

ح�ل مت التو�شل اإىل اتف�ق م� بني ال�شرك�ء بخ�شو�س الوك�لة والتوزيع"، ويق�شد وك�لة 

توزيع اأدوية )...( ب�ململكة، حيث و�شع احللول لهذا الأمر، بيد اأن ذلك مل يلق ترحيبً� 

من املدعى عليه�، ثم تكرر ذلك يف حم�شر الجتم�ع املوؤرخ 2001/5/6م املنعقد يف 

عم�ن، دون الو�شول اإىل نتيجة ايج�بيه جتعل من دخول امل�شروع حيز التنفيذ، حيث 
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اأنهى الأطراف اجتم�عهم، وتقرر ب�لن�شبة )...( " �شتقوم ب�إع�دة تقييم درا�شة امل�شروع 

ف�شوق  ب�لنج�ح،  مب�شرًا  امل�شروع  ك�ن  اإذا  ال�شتن�ش�ق  اأجهزة  اإنت�ج  خط  ا�شتثن�ء  مع 

ن�شرع يف التنفيذ، وان ك�نت الدرا�شة ت�شري اإىل ف�شل ف�شيتم اإلغ�ء التف�قية ب�أكمله�، 

و�شوف يقوم كل طرف بدفع ح�شته يف امل�شروف�ت حتى ذلك الوقت".كل ذلك يدل 

دللة وا�شحة على اأن املدعى عليه تبيت النية يف الق�ش�ء على امل�شروع، وهو م� ت�أكد 

املوؤرخ 2001/5/17م عقب  بخط�به�  والعقد  النظ�م  على خالف  ان�شح�به�  ب�إعالن 

خالف  على  وج�ء  مقبول،  وغري  طبيعي  غري  اأمر  وهو  ق�شري،  بوقت  الجتم�ع  هذا 

النظ�م والعقد.ول يوؤخذ يف هذا املج�ل مب� تدعيه املدعى عليه� يف مذكرته� من اأن 

الإرادة امل�شرتكة لأطراف ال�شراكة قد تالقت على اأن ال�شركة تعترب منق�شية يف ح�ل 

عدم احل�شول على القر�س من �شندوق التنمية ال�شن�عي ال�شعودي، واأن امل�ش�ريف 

انق�ش�ء  اأن  عن  ف�شاًلً  ال�شرك�ء.ف�إنه  بني  تق��شمه�  يتم  �شوف  لالآخرين  دفع  التي 

م�  وهو  دون غريهم�،  ال�شرك�ت،  ونظ�م  الت�أ�شي�س  لن�شو�س عقد  يتم طبقً�ً  ال�شركة 

يفهم من هذه العب�رة، ف�إنه من ن�حية اأخرى ف�إن الدعوى هي دعوى تعوي�س عن ك�فة 

الأ�شرار التي حلقت مبوكلي ولي�س امل�ش�ريف التي دفعته� فقط، ومن ن�حية ث�لثة، ف�إن 

املوؤرخ  )للمح�شر  الفقرة  هذه  عن  عليه�  املدعى  وكيل  اأورده�  التي  الرتجمة 

1999/9/15م(، ج�ءت ن�ق�شة عب�رة ه�مة موؤداه� اأنه اإذا مت التخلي عن امل�شروع، 

ف�إن امل�شروف�ت املدفوعة اإىل اأي طرف ث�لث �شيقوم ال�شرك�ء ب�مل�ش�ركة يف ت�شديده�، 

ومعنى التخلي هو اتف�ق ال�شرك�ء على انق�ش�ء ال�شركة طبقً� لن�شو�س عقد الت�أ�شي�س، 
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فيم�  بح�شته�  املدعية  ال�شركة  على  طرف.الرجوع  كل  هوى  على  الن�شح�ب  ولي�س 

واإدارية وهند�شية  تكبدته من نفق�ت عم� ق�مت به من بحث ودرا�ش�ت فنية وم�لية 

وغريه�.ويف جل�شة 1424/8/25هـ ح�شر وكيل املدعية )...( كم� ح�شر وكيل املدعى 

عليه� وقدم وكيل املدعية مذكرة جوابية �شمنه� م� يلي:اأن م� تقوله املدعى عليه� ل 

يتفق مع النظ�م ون�شو�س عقد الت�أ�شي�س ومع الواقع فب�لن�شبة لعتب�ر عقد ال�شركة 

)...(  لل�شن�ع�ت الدوائية مف�شوخً� من تلق�ء ذاته ب�شبب ل اإرادة له به، وهو عدم 

م�  فذلك   ، لل�شركة  القر�س  منح  ال�شن�عية  التنمية  �شندوق  اإدارة  جمل�س  موافقة 

اأثن�ء التنفيذ ويجعل من تنفيذ  يعرف يف نظرية العقد ب�ل�شبب الأجنبي الذي يطراأ 

اللتزام م�شتحياًل، و�شروطه اأن يكون خ�رجً� عن اإرادة املتع�قدين، ول ميكن توقعه، 

وي�شتحيل دفعه، فهل هذه ال�شروط متوافرة يف احل�لة التي اأم�من�؟ الإج�بة �شتكون 

ب�لنفي يقينً�ً، لأن عدم املوافقة على القر�س من قبل �شندوق التنمية ال�شن�عية ك�ن 

ب�شبب يرجع اإىل املدعى عليه� لرف�شه� تعديل اتف�قيتي الإدارة والفنية املوقعة بت�ريخ 

1998/10/25م بن�ء على طلب ال�شندوق، ومن ثم فتوقع عدم املوافقة على القر�س 

اأمر متوقع، بل موؤكد، ل �شيم� اأن ال�شندوق اأف�شح عن قراره مقدمً� ق�ئاًل اأنه �شي�شطر 

اإىل طي ملف امل�شروع اإذا مل يتم تعديل ه�تني التف�قيتني مب� يوؤدي اإىل اإحالل منتج�ت 

الأدوية التي �شينتجه� امل�شنع اجلديد لل�شركةحمل منتج�ت �شركة )...( امل�شتوردة 

للمملكة العربية ال�شعودية )خط�ب ال�شندوق رقم 755 وت�ريخ 1424/2/19هـ(. اأم� 

عن قوله� اأنه� ا�شتعملت حقً� كفله له� النظ�م يف امل�دة )178( من نظ�م ال�شرك�ت، 
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فهو قول تعوزه الدقة، لأن مف�د هذا الن�س على م� اتفق عليه ال�شراح و�ش�ر عليه العمل 

ق�ش�ًء، اأن الق�شد من هذا الن�س هو تغليب اجل�نب امل�يل يف ال�شركة ذات امل�شوؤولية 

اإىل انق�ش�ء  ال�شرك�ء  اأحد  يوؤدي خروج  ال�شخ�شي، بحيث ل  املحدودة على اجل�نب 

ال�شركة، بل تظل ق�ئمة توؤدي الغر�س الذي اأن�شئت لأجله م�دامت ح�ش�س راأ�س امل�ل 

ركن  اأحد.اأم�عن  وخروج  ل�شتمراره�  نظ�مً�ً  عليه�  املن�شو�س  احلدود  ويف  ق�ئمة 

ال�شرر: فرغم اأن املدعى عليه� ح�ولت اإنك�ر ال�شرر الذي ح�ق مبوكلتي، ف�إن حم�ولته� 

دعوى  التعوي�س يف  اأن  على  م�شتقر  املظ�مل  ديوان  وق�ش�ء  �شيء،  الواقع  تغري من  ل 

م�لية  مب�شلحة  اإخالل  اأو  مكت�شب  بحق  م�ش��س  فيه  ك�ن  م�  هو  العقدية  امل�شوؤولية 

حمققة، وهو متحقق يف طلب�ت موكلتي: فمن الأ�شرار املب��شرة التي حلقت مبوكلتي 

م� يلي: 1( تكلفة املوظفني الذين خ�ش�شتهم موكلتي ب�لعمل لإجن�ز ومت�بعة تنفيذ 

امل�شروع على مدى ثالث �شنوات، وح�شولهم على رواتب �شهرية وبدلت وم�ش�ريف 

 )2 ري�ل(.   4.6920444/900( مبلغ  كلفتهم  جمموع  وبلغ  ولندن،  عم�ن  اإىل  �شفر 

األف ري�ل( دينً�  خ�شرت موكلتي مبلغً� وقدره )1.200.000 ري�ل( )مليون وم�ئتي 

يف  موكلتي  لدخول  �شداده�  امل�شت�شفي�ت  �ش�حب  رف�س   ،  )...( م�شت�شفي�ت  على 

ال�ش�بق. 3( مب�لغ مت �شرفه� يف  ال�شريك  اأن ك�ن هو  بعد  �شراكة مع �شراكة )...( 

بلغت  القرى  اأم  بجريدة  الت�أ�شي�س  عقد  ملخ�س  و�شهر  ال�شركة،  ت�أ�شي�س  �شبيل 

م�لية  م�شلحة  موكلتي  على  �ش�عت   )4 ري�ل(.  األف  )خم�شني  ري�ل(   50.000(

حمققة، من عدم �شراء ن�شبة )40%( من اأ�شهم م�شنع )...( ، والتي ا�شرتطت على 
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موكلتي عدم الدخول يف �شراكة من�ف�شة مع �شرك�ت اأخرى، وطبقً� حلجم اإنت�ج هذا 

موكلتي  على  �ش�ع   )5 ري�ل(.  مليون   15( حتقق  هذه  ال�شراكة  ن�شبة  ف�إن  امل�شنع، 

فر�شة ال�شراكة مع م�شنع )...( الهندي وهو من اأكرب م�ش�نع اإنت�ج الدواء، وك�ن من 

املوؤكد حتقيق ربح ل يقل عن )20 مليون ري�ل(. 6( م� �ش�ع على موكلتي من الأرب�ح 

مبلغ  فيه  موكلتي  ن�شيب  للم�شروع،  القت�ش�دية  اجلدوى  درا�شة  اأظهرته�  التي 

)30.950.000 ري�ل( )ثالثني مليون وت�شعم�ئة وخم�شني األف ري�ل(، وميكن الرجوع 

اجلدوى  درا�شة  من  ث�بت  اأمر  وهو  امل�شروع،  عن  املقدمة  اجلدوى  درا�ش�ت  اإىل 

وامل�لية  القت�ش�دية  الدرا�ش�ت  لتنفيذ  والجتم�ع�ت  اللج�ن  تكلفة   )7 للم�شروع. 

للم�شروع دفعته� موكلتي للمك�تب ال�شت�ش�رية املتخ�ش�شة التي مت اختي�ره�، وتقدر 

مببلغ )خم�شم�ئة األف ري�ل(. 8( اأم� عن ال�شرر الأدبي وم� حلق موكلتي من اإحج�م 

امل�ش�رف والبنوك والعمالء من التع�مل معه� ب�شبب عدم اجلدية يف اإجن�ز امل�شروع، 

ف�شنرتك تقدير ذلك ملق�م الدائرة. ول يحتج على ذلك مبقولة اأن ال�شرر الأدبي غري 

مقوم، لأن ال�شمعة التج�رية، وال�شم التج�ري اأ�شبح له من ال�ش�أن والأهمية م� يفوق 

الأ�شول امل�لية، وم� يلحق ال�شمعة التج�رية وال�شم التج�ري من اأ�شرار غ�لبً� م� توؤدي 

ب�ش�حبه� اإىل اخل�ش�رة والإفال�س. 9( اخل�ش�رة املحققة من اإلغ�ء تخ�شي�س م�ش�حة 

الأر�س )60.000م2( ب�ملنطقة ال�شن�عية ب�لري��س، لعدم مت�بعة امل�شروع وتقدمي م� 

كل هذه  عليه�،  املدعى  اإىل  راجع  ب�شبب  املقررة  املواعيد  ال�شن�عة يف  وزارة  طلبته 

الأ�شرار التي حلقت مبوكلتي ن�جتة عن اإخالل املدعى عليه� ب�لتزام�ته� املتفق عليه�. 
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وحيث اأن اإلزامه� ب�لتنفيذ العيني اأ�شبح غري متحقق لت�شميمه� على عدم التنفيذ، 

ومن ثم ي�شبح اإلزامه� بتعوي�س ك�فة الأ�شرار التي حلقت مبوكلتي هو الأمر الواجب 

املدعى عليه�  بين� حتققه يف ج�نب  وقد  اأن ركن اخلط�أ  به.وحيث  واإلزامه�  حتقيقه 

وك�نت الأ�شرار ال�ش�بق ذكره� التي حلقت مبوكلتي نتيجة مب��شرة لهذا اخلط�أ، اإذ 

ال�شببية متحقق يف دعوى  الأ�شرار، فيكون ركن  لول هذا اخلط�أ م� حدثت كل هذه 

العقدية،  امل�شوؤولية  اأرك�ن  عليه�  املدعى  ج�نب  يف  فقدق�مت  وعليه  هذه،  امل�شوؤولية 

مليون  )ع�شرون  ري�ل(   20.000.000( مبلغ  وهو  ب�لتعوي�س  اإلزامه�  تربر  والتي 

ري�ل(.ويف جل�شة 1424/10/15هـ ح�شر الطرف�ن وقدم وكيل املدعى عليه�مذكرة 

ال�شراكة  اأن  حيث  م�شوؤوليته�  ي�شتوجب  خط�أ  تقرتف  مل  موكلتي  اإن  يلي:  م�  �شمنه� 

مو�شوع الدعوى احل��شرة قد انق�شت �شواء بقوة الواقع الذي اأدى اإىل انف�ش�خ عقده�، 

الآتية: 1- عدم  لالأ�شب�ب  وذلك  ال�شرك�ت،  نظ�م  امل�دة 7/15 من  اأو مبوجب حكم 

ق�مت  الذي  للم�شروع  وامل�لية  القت�ش�دية  اجلدوى  على  ال�شن�عية  التنمية  موافقة 

ال�شراكة على حتقيقه. 2- عدم موافقة ال�شندوق على منح القر�س املطلوب �شيم� 

واأن هذا القر�س ميثل ركنً� اأ�ش��شيً�ً وعن�شريً� جوهريً� للنهو�س ب�ل�شركة حيث يبلغ 

مقداره )61.981.818 ري�ل( اأي م� يع�دل خم�شة اأ�شع�ف جمموع ح�ش�س ال�شرك�ء 

الب�لغة )12.500.000( ون�شف جمموع م�ش�در التمويل الب�لغة )123.963.636 

ري�ل(. 3- ال�شروط التعجيزية التي فر�شه� ال�شندوق على ال�شرك�ء حتى يوافق على 

اإع�دة فتح ملف امل�شروع واملوافقة على جدوى ال�شراكة، وب�لت�يل احتم�لية منح القر�س 
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ب�لتف�ق�ت  التم�شك  يف  حقه�  عن  موكلتي  تتن�زل  اأن  لذلك  ا�شرتط  حيث  املطلوب، 

املربمة مع ال�شركة املدعية واأن تلتزم ب�إنه�ء وك�لته� مع �شركة النه�شة الطبية رغم اأن 

ال�شندوق يعلم مت�مً� اأن اتف�قية نقل التقنية وامل�ش�عدة الفنية تن�س يف امل�دة )24( 

منه� على عدم جواز امل�ش��س ب�تف�قي�ت الت�شويق والتوكيالت التج�رية الع�ئدة لكال 

الطرفني.الرد على املذكرة املقدمة من ال�شركة املدعية.اأوًل: تقول ال�شركة املدعية اأن 

عدم موافقة �شندوق التنمية ال�شن�عية على منح القر�س ك�ن ب�شب ع�ئد اإىل ال�شركة 

موكلتي وهو عدم موافقته� على تعديل اتف�قيتي الإدارة ونقل املعرفة املوقعتني بت�ريخ 

1998/10/25م وخل�شت اإىلالقول اأن ذلك ك�ن اأمرًا متوقعً� ومل يكن �شببً� اأجنبيً� 

م�شتحيل التوقع وم�شتعجل الدفع من �ش�أنه اعتب�ر العقد مف�شوخً� من تلق�ء ذاته.ويف 

جم�ل الرد على تلك الأقوال، يلزم اأن نلقي ال�شوء على امل�ش�ئل اجلوهرية الآتية: 1- 

ال�شن�عية  التنمية  �شندوق  من  عليه  احل�شول  م�أموًل  ك�ن  الذي  القر�س  حجم 

ومق�رنته بحجم راأ�شم�ل ال�شراكة التي ك�نت ق�ئمة بني الطرفني. 2- الأهمية التي 

الأ�شب�ب  بي�ن  امل�شروع. 3-  واأثر ذلك على قي�م  القر�س  تتعلق ب�حل�شول على هذا 

التي ح�لت دون موافقة �شندوق التنمية ال�شن�عية على تقدمي ذلك القر�س.امل�ش�ألة 

ال�شركة يف عقد  راأ�شم�ل  امل�ل:حتدد  راأ�س  ومق�رنته بحجم  القر�س  الأوىل - حجم 

ت�أ�شي�شه� مببلغ )12.500.000 ري�ل �شعودي(، وبعد �شهرين من ت�ريخ توقيع ذلك 

العقد، تقدم �شع�دة الأ�شت�ذ )...( بو�شفه �شريكً� ورئي�شً� ملجل�س اإدارة ال�شركة املزمع 

قي�مه� بطلب موؤرخ بت�ريخ 1998/10/31م اإىل �شندوق التنمية ال�شن�عية للح�شول 
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من  الآتية:الغر�س  البي�ن�ت  مت�شمنً�  امل�شروع  بتنفيذ  للبدء  الالزم  القر�س  على 

القر�س: متويل م�شروع جديد.

)108.217.536ري�ل( - اأموال ث�بتة. تكلفة امل�شروع:   

)15.746.100 ري�ل( - اأموال اأخرى.    

)123.963.636 ري�ل( - املجموع

قر�س  ذلك  يف  مب�  قر�س  ري�ل(   92.972.727( م�ش�در التمويل:   

)30.990.909 ري�ل( - اأموال خ��شة.  ال�شندوق.    

)123.963.636 ري�ل( املجموع 

مبلغ القر�س املطلوب )61.981.818 ري�ل(

به�  تقدم  التي  للم�شروع  القت�ش�دية  اجلدوى  درا�شة  من   5/2 رقم  البند  وت�شمن 

�شع�دة الأ�شت�ذ )...( )�شفع طلب احل�شول على القر�س( اأن تك�ليف امل�شروع تبلغ 

)123.963.636 ري�ل( �شيتم على النحو الت�يل: 

)30.990.909 ري�ل( اأي بن�شبة 25% من ال�شرك�ء.

)24.792.727 ري�ل( قرو�س طويلة الأجل.

)6.198.182 ري�ل( قرو�س ق�شرية الأجل.

اإجم�يل  بن�شبة )50%( من  ال�شن�عية  التنمية  ري�ل( من �شندوق   61.981.818(

تك�ليف امل�شروع. 

اإليه� اأعاله واملقدمة من �شع�دة الأ�شت�ذ )...( يتبني  من البي�ن�ت احل�ش�بية امل�ش�ر 
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للدائرة - احلق�ئق الآتية: 

ح�ش�س  اأقي�م  اأ�شع�ف  خم�شة  تع�دل  املطلوب  القرو�س  قيمة  اإن  الأوىل:  احلقيقة 

ال�شرك�ء تقريبً�. 

)61.981.818 ÷ 12.500.000( )ح�ش�س ال�شرك�ء( = 4.96.

متويل  يتم  ري�ل(   123.963.636( الب�لغة  التك�ليف  اإجم�يل  اإن  الث�نية:  احلقيقة 

من  قر�س  منه�  ري�ل(   93.872.727( جمموعه�  قرو�س  مبوجب  منه�   )%75(

من   )%50( بن�شبة  اأي  ري�ل(   61.981.818( مقداره  ال�شن�عية  التنمية  �شندوق 

اأن  يت�شح  ذلك  ومن  عليه�.  احل�شول  م�أموًل  ك�ن  التي  التمويل  م�ش�در  اإجم�يل 

لكي  ال�شرك�ء  غري  من  عليه�  يح�شل  ط�ئلة  اأموال  اإىل  م��شة  بح�جة  ك�ن  امل�شروع 

يتمكن ال�شرك�ء من النهو�س به والبدء بت�شغيله واأن هذه الأموال تعتمد اأ�ش��شً� على 

قر�س �شندوق التنمية ال�شن�عية الذي ميثل وحده ن�شف م�ش�در التمويل.

امل�ش�ألة الث�نية: اأهمية القر�س ب�لن�شبة لقي�م امل�شروع: اأن الوث�ئق ال�ش�درة من الأ�شت�ذ 

)...( توؤكد على اأن البدء بتنفيذ امل�شروع يتوقف على احل�شول على القر�س، وذلك 

اأ. ت�شمن خط�ب الأ�شت�ذ )...( اإىل �شندوق التنمية ال�شن�عة رقم 408  فيم� يلي: 

وت�ريخ 1419/7/8هـ املوافق 1998/10/28م بطلب احل�شول على القر�س - ت�شمن 

يف نه�ية العب�رة الآتية: "ن�أمل موافقة �شندوقكم على طلبن� مو�شوع كت�بن� هذا حتى 

نتمكن من حتقيق هذا امل�شروع القت�ش�دي اله�م".ب- بت�ريخ 1999/5/10م ع�ود 

�شع�دة الأ�شت�ذ )...( الكت�بة اإىل ال�شندوق م�شتحث� اإي�ه على �شرعة اإنه�ءاإجراءات 
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املوافقة على القر�س ال�شن�عي، وق�ل تربيرا لذلك "حتى ميكن البدء بهذا امل�شروع 

اله�م". ج- ع�ود الأ�شت�ذ )...( الكت�بة اإىل ال�شندوق بت�ريخ 1420/3/26هـ املوافق 

1999/7/10م مو�شح� اأن ال�شركة ق�مت بتزويد ال�شندوق بك�فة امل�شتندات والأوراق 

ب�لعب�رة  الذكر  �ش�لف  خط�به  واختتم  املطلوب،  القرو�س  على  للح�شول  املوؤيدة 

الآتية:"ن�أمل من اإدارتكم املوقرة درا�شة م� ج�ء طلبن� املقدم ملق�م �شندوقكم املوقر 

الواقع". د- يف حم�شر  اأر�س  اله�مة على  امل�شروع القت�ش�دي  ل�شرورة حتقيق هذا 

اجتم�ع ال�شرك�ء رقم )2001/1 بت�ريخ 1421/10/20هـ املوافق 2001/1/15م اأكد 

ال�شيد )...( ب�لني�بة عن ال�شيد )...(، اأن القر�س والأر�س هم� حجر الأ�ش��س يف هذا 

امل�شروع.م� تقدم هو اإقرار �شريح �ش�در من )...( ب�أن حتقيق م�شروع ال�شراكة مو�شوع 

الدعوى احل��شرة يتوقف على موافقة ال�شندوق على منح القر�س املطلوب وهذا يعني 

اأن ال�شرك�ء قد علقوا اآم�ًل كب�رًا على ذلك القر�س واعتربوا احل�شول عليه هو �شه�دة 

ميالد ال�شراكة واأن رف�س املوافقة عليه هو ال�شه�دة بوف�ته�، يوؤكد ذلك مدى ج�ش�مة 

الث�لثة:  امل�ش�ألة  التمويل.  م�ش�در  جمموع  من   %50 ويوازي  املطلوب  القر�س  مقدار 

املطلوب:بت�ريخ  القر�س  تقدمي  على  ال�شندوق  موافقة  دون  ح�لت  التي  الأ�شب�ب 

1421/2/19هـ بعث ال�شندوق اإىل الأ�شت�ذ )...( اخلط�ب رقم )755( املت�شمن م� 

يلي:اأنه بعد تقييم امل�شروع تبني عدم جدواه القت�ش�دية على �شوء التف�قيتني الفنية 

والإدارية املربمتني مع ال�شريك الأردين )ال�شركة موكلتي( واأ�ش�ف ال�شندوق قوله يف 

هذا ال�ش�أن مذكرًا مب� وعدته به ال�شركة املدعية من العمل مع ال�شركة الأردنية على 
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تعديل ه�تني التف�قيتني مب� يوؤدي اإىل ثبوت اجلدوى القت�ش�دية للم�شروع. واختتم 

ال�شندوق خط�به �ش�لف الذكر ب�لطلب من ال�شركة املدعية اإح�طته علمً� مب� مت حي�ل 

تعديل التف�قيتني امل�ش�ر اإليهم� علىاأن يتم ذلك خالل �شهرين من ت�ريخه واإل ف�إنه 

)اأي ال�شندوق( �شي�شطر اإىل طي ملف امل�شروع.على اأثر ذلك بعثت ال�شركة املدعية 

اإىل موكلتي خط�بً� موؤرخ� يف 1421/3/13هـ و�شفعه م�شودة اأعدته� ال�شركة املدعية 

بت�ريخ  املدعية  ال�شركة  اإىل  بخط�به�  ذلك  على  موكلتي  ف�أج�بت  التف�قية  بتعديل 

2000/7/4م ب�أن التف�قية املوقعة بت�ريخ 1998/10/25م قد اأبرم لرياعي م�شلحة 

جميع الأطراف دون اإجح�ف مب�شلحة طرف على ح�ش�ب اآخر، واإنه� - اأي ال�شركة 

بعث  وقعته�.وبت�ريخ 1421/4/24هـ  التي  التف�ق�ت  تعديل  على  توافق  ل   - موكلتي 

ال�شندوق اإىل )...( رقم 1561 مط�لبً� اإي�ه بتقدمي م� يفيد موافقته ال�شركة موكلتي 

على اإحالل �ش�دراته� من الأدوية اإىل �شوق اململكة مبنتج�ت امل�شنع املزمع اإن�ش�وؤه واإل 

ف�إن امل�شروع �شيكون غري جمد بدون هذا الإجراء، ولن يتمكن ال�شندوق من دعمه 

م�ليً� ولذلك �شيتم الرفع اإىل جمل�س الإدارة لطي ملف القر�س.بت�ريخ 2001/8/21م 

اأر�شلت موكلتي اإىل ال�شركة املدعية اخلط�ب رقم داد / م ع/ 98 مو�شحة اأنه�م�زالت 

ملتزمة ب�لتف�قي�ت املوقعةمعه� وبعقد الت�أ�شي�س املوؤرخ 1419/5/8هـ واأن املقرتح�ت 

التي تقدم به� )...( )ن�ئب رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة املدعية( عن نقل وك�لة دار 

الدواء )موكلتي(، واختتمت خط�به� �ش�لف الذكرمط�لبة ال�شركة مبراجعة ال�شندوق 

اإىل  خط�بً�  ال�شندوق  بعث  1421/7/17هـ  القر�س.بت�ريخ  على  احل�شول  اأجل  من 
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الأ�شت�ذ )...( مو�شحً� ب�أنه �شيتم الرفع اإىل جمل�س الإدارة لطي ملف طلب القر�س 

رقم )3112( اخل��س بتمويل امل�شروع نظرًا لعدم تقدمي م� يفيد موافقة �شركة )...( 

)موكلتي( على اإحالل منتج�ت امل�شنع حمل �ش�دراته� من الأدوية اإىل �شوق اململكة.

التف�قي�ت  تعديل  على  املدعية  ال�شركة  وبني  موكلتي  بني  اتف�ق  حدوث  عدم  اإزاء 

القر�س،  على  للموافقة  �شرطً�  وجعله  ذلك  ال�شندوق  طلب  ح�شبم�  بينهم�  املربمة 

هـ   1421/8/29 وبت�ريخ   3152 رقم  اخلط�ب  املدعية  ال�شركة  اإىل  ال�شندوق  بعث 

املت�شمن اأن جمل�س اإدارة ال�شندوق قرر بجل�شته املنفذة بت�ريخ 1421/8/25هـ طي 

الطرفني  اجتم�ع بني  اإثر ذلك مت عقد  القت�ش�دية.على  لعدم جدواه  امل�شروع  ملف 

بت�ريخ 1421/10/20هـ املوافق 2001/1/15م، وت�شمن املح�شر الذي مت اإعداده عن 

ذلك لجتم�ع م� يلي: اإن �شركة )...( مهتمة بتنفيذ هذا امل�شروع وب�أ�شرع وقت ممكن 

واأن ا�شتمرار جدوى امل�شروع ق�ئم على العديد من العتب�رات الأ�ش��شية ويف مقدمته� 

احل�شول على القر�س من �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودية.من العر�س املتقدم 

ت�شتبني الدائرة اأن امتن�ع ال�شندوق على اإعط�ء املوافقة على منح القر�س،وب�لت�يل 

طي ملف امل�شروع راجع اإىل انعدام القت�ش�د للم�شروع من الن�حيتني الفنية وامل�لية. 

وهذا ال�شبب غري ع�ئد اإىل موكلتي ب�أي طريق، اأم� فيم� ك�ن قد طلبه ال�شندوق وجعله 

�شرطً� لعتم�د جدوى امل�شروع، ومن ثم املوافقة على القر�س من وجوب التف�ق مع 

ال�شركة موكلتي لتعديل التف�قي�ت املعقودة بينهم�، فمن املعلوم اأن تعديل التف�قي�ت 

لي�س اأمرًا واجبً� ول هو التزام� مفرو�شً�ً على موكلتي لكنه يخ�شع لق�عدة اأن العقد 
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يف  عليه�  ترثيب  فال  رف�شت  واأن  التعديل  على  وافقت  �ش�ءت  اأن  املتع�قدين  �شريعة 

ذلك. واأبلغ دليل ن�شوقه على ذلك هو ن�س البند رقم )14( من اتف�قية نقل التقنية 

ونقل امل�ش�عدة الفنية وامله�رات حيث ين�س ب�لآتي: )ل يكون اأي تعديل اأو تف�شري اأو 

اأي تغيري اآخر على هذه التف�قية ن�فذًا اأوملزمً�ً لطريف هذه التف�قية م�مل يكن خطيً� 

ومعروف على اأنه تعديل اأو تغيري وموقع من قبل الطرفني( انتهى.

كم� ت�شمنت اتف�قية الإدارة حكمً� مم�ثاًل يف البند رقم )13( ين�س مب� ي�أتي: )ل 

يكون اأي تعديل اأو تف�شري اأو اأي تغيري اآخر على هذه التف�قية ن�فذًا اأو ملزمً�ً لطريف 

قبل  من  وموقع  تغيري  اأو  تعديل  اأنه  على  ومعروف  خطيً�  يكن  م�مل  التف�قية  هذه 

على  يوجب  التزام  ثمة  فهل  ال�شريحني  الن�شني  هذين  �شوء  انتهى.ويف  الطرفني( 

اأم اأن الأمر مرده يف  اإليهم� اأعاله  موكلتي اإحداث اأي تعديل على التف�قيتني امل�ش�ر 

النه�ية اإىل م� تراه يف م�شلحته� وب�لتف�ق مع الطرف الآخر؟ وهذا يجرن� اإىل ال�شوؤال 

اأية تعديالت  اإدخ�ل  املوافقة على  ا�شتعم�ل موكلتي حقه� يف عدم  الت�يل: هل يعترب 

مهم� ك�ن �شببه� اأو ك�نت نتيجته� على التف�قية امل�ش�ر اإليهم� خط�أً موجبً� م�شوؤوليته�؟ 

ال�شركة  ق�لته  فيم�  منطق  ول  اأ�ش��س  ل  اأنه  الرف�س.واخلال�شة:  هو  يقينً�  اجلواب 

ك�ن  ال�شن�عية  التنمية  �شندوق  قبل  القر�س من  على  املوافقة  اأن عدم  من  املدعية 

واملعرفة  الإدارة  اتف�قيتي  تعديل  على  املوافقة  برف�شه�  موكلتي  ارتكبته  نتيجة خط�أ 

الفنية املوقعني بت�ريخ 1998/10/25م.ولقد كن� ن�أمل من ال�شركة املدعية، اأن تكمل 

�شي�ق هذا الدف�ع وتدلن� على وجه اخلط�أ الذي ارتكبته موكلتي يف عدم موافقته� على 
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الق�طعة  الن�شو�س  التف�قيت�ن  ه�ت�ن  فيه  ت�شمنت  الذي  الوقت  يف  التعديالت  تلك 

التي توؤكد على اأنه ي�شرتط لإدخ�ل اأي تعديالت على التف�قيتني املذكورتني اأن يكون 

ذلك بر�ش� الطرفني واتف�قيهم� على ذلك خطيً�.ث�نيً�: عم� ت�شمنته مذكرتن� الأوىل 

من اأن ال�شركة موكلتي ا�شتعملت حق� كفله له� النظ�م:اقت�شرت ال�شركة املدعية يف 

رده� على ذلك ب�أن ق�لت اأن امل�دة 178 من نظ�م ال�شرك�ت غري منطبقة ولي�س من 

�ش�أنه� متكني ال�شريك من الن�شح�ب لأن الق�شد من ذلك هو تغليب اجل�نب امل�يل 

حتى ل يوؤدي الن�شح�ب اإىل انق�ش�ء ال�شركة التي يجب اأن تظل ق�ئمة توؤدي الغر�س 

الذي اأن�شئت من اأجله م� دامت ح�ش�س راأ�س امل�ل ق�ئمة.وم� اأوردته ال�شركة املدعية 

من ت�أويل للن�س امل�ش�ر اإليه غري �شحيح على وجه الإطالق لأنه حتميل للن�س بغري م� 

يحتمل اأ�شال، وف�شاًلً عن هذا، ف�إن ح�ش�س راأ�س امل�ل مل تدفع من اأي �شريك حيث 

مت تعليق �شداده� اإىل حني موافقة �شندوق التنمية ال�شن�عية على القر�س املطلوب، 

قد  يكون  ب�لأوراق  ث�بت  هو  ح�شبم�  القر�س  على  املوافقة  ال�شندوق  ويرف�س 

انق�شىالتزام ال�شرك�ء ب�شداد ح�ش�شهم يف راأ�س امل�ل، ف�أين اإذن هو ذلك اجل�نب 

امل�يل الذي اتخذته ال�شركة املدعية �شببً� حلرم�ن ال�شريك يف ال�شركة ذات امل�شوؤولية 

املحدودة من مم�ر�شة حقه يف الن�شح�ب يف الوقت الذي تخلف فيه اجل�نب امل�يل 

بعدم �شداد ح�ش�س راأ�س امل�ل. ومع هذا كله، ف�إن م� اأوردن�ه مبذكرتن� الأوىل يف هذا 

ال�شدد من اأن عقد ال�شركة من العقود اجل�ئزة غري الالزمة ك�ن من قبيل ال�شتطراد 

النظري يف تكييف عقود ال�شراكة عمومً� وقي��شه� بعقود الوك�لة ح�شبم� ا�شتقر الفقه�ء 
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مل  موكلتي  ال�شركة  لأن  امل�شتند،  ذلك  اإىل  بح�جة  ل�شن�  اأنن�  واحلقيقة  ذلك،  على 

اأو�شحن�ه�  التي  لالأ�شب�ب  تلق�ئي�  اأنق�شت  قد  ف�ل�شراكة  ال�شراكة،  من  تن�شحب 

وامتن�ع �شندوق  امل�شروع  ثبوت اجلدوى من  والتي تخل�س يف عدم  الأوىل  مبذكرتن� 

التنمية ال�شن�عية عن املوافقة على القر�س املطلوب والذي تبلغ قيمته ن�شف جمموع 

م�ش�در التمويل وحتى مع الت�شليم مب� ق�لته ال�شركة املدعية من اأن عقد ال�شركة مل 

ينف�شخ لعدم حتقق ال�شبب الأجنبي، فلم يتبقى �شوى القول ب�أن خط�ب موكلتي اإىل 

ال�شركة املدعية املوؤرخ يف 2001/5/17م ينطوي على تعليق �شراكته� ب�مل�شروع ريثم� 

اإىل امتن�ع ال�شندوق عن املوافقة على القر�س، وحيث مل  اأدت  التي  تزول الأ�شب�ب 

تزل تلك الأ�شب�ب ولن تزول م�شتقباًل لتعلقه� بتعديل اتف�قي�ت ق�ئمة، ومن ثم فقد 

انقلب التعليق اإىل انف�ش�خ لل�شراكة. ث�لثً�: عم� ت�شمنته املذكرة الأوىل ب�أن ال�شركة مل 

تدخل حيز التنفيذ:ق�لت ال�شركة املدعية اأن عدم دخول ال�شركة حيز التنفيذ ل يعطي 

موكلتي احلق يف الن�شح�ب من ال�شراكة. وم� ق�لته ال�شركة املدعية يف هذا ال�شدد 

غري منطبق على موكلتي، ذلك اأنه� مل تن�شحب من ال�شراكة لأن الن�شح�ب يفرت�س 

قي�م ال�شراكة يف حني اإن هذه ال�شراكة قد زالت وانفرط عقده� كنتيجة طبيعية لقرار 

�شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي ب�لمتن�ع عن منح القر�س لعدم ثبوت اجلدوى 

بني  املربمة  التف�قي�ت  بع�س  تعديل  على  القر�س  على  املوافقة  وتعليق  القت�ش�دية 

اأو�شحن�  النه�شة. وقد  و�شركة  ال�شركة موكلتي  التوزيع بني  اتف�قية  واإنه�ء  الطرفني 

مبذكرتن� الأوىل اأن تعديل تلك التف�قي�ت اأو اإلغ�ء التف�قي�ت الق�ئمة مع الغري لي�س 
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التزامً� مفرو�شً� على الطرفني لكن من �شالحيته� اإن �ش�ء قبال به واإن �ش�ءا رف�ش�ه، 

ويف جميع الأحوال، ل ترثيب عليهم� فيم يتخذانه من قرار يف هذا ال�ش�أن.وعليه ف�إن 

الوقت  يف  يكون  اأن  يجب  ال�شراكة  من  الن�شح�ب  ب�أن  الأوىل  مذكرتن�  ت�شمنته  م� 

املن��شب ك�ن ملجرد الرد على م� ت�شمنته لئحة الدعوى من اأن موكلتي قد اأخطرته� 

ب�لن�شح�ب يف وقت غري مالئم مبوجب خط�به� املوؤرخ يف 2001/5/17. ونعود ونكرر 

الواقع  بقوة  انف�شخ  قد  ك�ن  العقد  اأن  حيث  ال�شراكة  من  ان�شح�بً�  لي�س  الأمر  ب�أن 

ومبقت�شى القواعد الع�مة التي تنطبق دون ح�جة اإىل ن�س �شريح.رابعً�: عم� ت�شمنته 

مذكرتن� الأوىل من اأن الإدارة امل�شرتكة لأطراف ال�شراكة قد لقت على اأن ال�شركة 

الأوراق  به�  تنطق  القر�س.تلك حقيقة  على  منق�شية يف ح�ل عدم احل�شول  تعترب 

الذي  الجتم�ع  املدعية( مبح�شر  ال�شركة  )...( )ممثل  اإقرار/  والدليل على ذلك 

انعقد بت�ريخ 2001/1/15م ب�أن القر�س والأر�س هم� حجرا الأ�ش��س يف امل�شروع( 

وهذا القول يدل دللة ق�طعة على الأهمية الب�لغة للقر�س وتعليق قي�م ال�شركة على 

اأ�ش��شه. وهل من �شك بعد ذلك يف القول ب�أن الإدارة امل�شرتكة للطرفني قد تالقت 

على ذلك العتب�ر الأ�ش��شي.م� ت�شمنته مرا�شالت الأ�شت�ذ )...(اإىل �شندوق التنمية 

ال�شن�عية التي طلب فيه� املوافقة على القر�س حيث كرر فيه� قوله )حتى نتمكن من 

حتقيق هذا امل�شروع القت�ش�دي اله�م(. وال�شوؤال الذي يفر�س نف�شه هن� هو: م�ذا 

األي�س من �ش�أن تلك العب�رة ربط  تعني عب�رة حتى نتمكن من حتقيق هذا امل�شروع؟ 

قي�م امل�شروع ب�حل�شول على القر�س وجعله �شرطً� لزمً� لقي�مه، بحيث اأن مت رف�س 
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يحق  ذلك  بعد  وهل  عن��شره،  اأهم  امل�شروع  عن  تخلف  القر�س،  منح  على  املوافقة 

لقي�م  اأ�ش��شيً�ً  عن�شرًا  ب�عتب�ره  القر�س  هذا  اأهمية  من  تقلل  اأن  املدعية  لل�شركة 

امل�شروع ب�تف�ق الطرفني؟؟اأم� عن قول ال�شركة املدعية يف هذا ال�شدد اأن كال الأمرين 

- وهم� القر�س والأر�س ميكن احل�شول عليهم� يف ح�ل مت التو�شل اإىل اتف�ق م� بني 

ال�شرك�ء بخ�شو�س الوك�لة والتوزيع.هذا القول هو قول احلق الذي يراد به ب�طاًل، 

ذلك اأنه من ن�حية الأر�س فقد �شدر به� القرار ب�لتخ�شي�س ول اإ�شك�ل حوله�، اأم� 

بني  التف�ق  ح�شول  عدم  ب�شبب  عليه  املوافقة  عن  ال�شندوق  امتنع  فقد  القر�س 

التوزيع  وك�لة  اإلغ�ء  عدم  وكذلك  بينهم  املعقودة  التف�قي�ت  تعديل  على  ال�شرك�ء 

الأوىل  مبذكرتن�  الأمر  هذا  تن�ولن�  النه�شة.وقد  �شركة  وبني  موكلتي  بني  املعقودة 

ب�ملزيد من ال�شرح، ون�شيف اإىل م� �شبق اإن تعديل اتف�قية الوك�لة مع �شركة )...( 

ح�شب طلب ال�شندوق ب�إحالل م�شتح�شرات دار الدواء امل�شتوردة بتلك التي �شت�شنع 

حمليً� يف امل�شروع غري وارد، ويرتتب عليه نت�ئج �ش�رة على كل من �شركة )...( الطبية 

)الوكيل ال�شعودي لأدوية )...( ، وهو الذي مت توقيع اتف�قية الوك�لة معه منذ اأكرث من 

ع�شرين ع�مً�( و�شركة )...( نف�شه� والتي �شتح�شر مبيع�ت ت�شدير بعد عملية اإحالل 

املنتج�ت. وك�نت ال�شركة املدعية تعلم علم اليقني بوجود هذا الوكيل وبتلك الوك�لة 

قبل توقيع التف�قي�ت وعقد الت�أ�شي�س، وب�أنه� ق�ئمة و�ش�رية املفعول. وف�شاًلً عن ذلك 

كله فقد افرت�س الطرف�ن اأن كاًل منهم� يرتبط ب�تف�قي�ت ت�شويق اأو وك�لت جت�رية مع 

الفنية،  وامل�ش�عدة  التقنية  نقل  اتف�قية  امل�دة )24( من  ب�لن�س يف  واحت�ط�  الغري، 
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ونقل ا ملعرفة على م� ي�أتي:)ل يحق لأي من الطرفني - بدون احل�شول على موافقة 

خطية من الطرف الآخر متلك - �شواء جزئيً� اأو كليً�، و�شواء مب��شرة اأو غري مب��شرة 

- اأي �شركة ت�شنيع للمنتج�ت ال�شيدلنية يكون مقره� يف اململكة العربية ال�شعودية اأو 

اأي بلد من جمل�س التع�ون اخلليجي خالل مدة هذه التف�قية وملدة ع�شر �شنوات تلي 

انته�ء مدة التف�قية - ب��شتثن�ء �شرية املعلوم�ت التي �شتبقى �ش�رية املفعول بعد اإنه�ء 

والتوكيالت  الت�شويق  اتف�قي�ت  على  يوؤثر  لن  املنع  هذا  اأن  �شريطة   - التف�قية  هذه 

التج�رية ملنتج�ت )...( وعلى اتف�قي�ت الت�شويق والتوكيالت التج�رية الع�ئدة مل�ش�همي 

ال�شركة )...(- وهم ال�شركة )...(  لال�شتثم�ر والتج�رة املحدودة اأو �شريكه�، وال�شركة 

اأي �شخ�س يف  اأو  اأي �شركة  )...( لالأدوية املحدودة، وتلتزم دار الدواء بعدم تزويد 

اململكة العربية ال�شعودية اأو يف اأي بلد من جمل�س التع�ون اخلليجي ب�أي معلوم�ت اأو 

م�ش�ندة فنية اأو ت�شويقية قد ت�شكل ب�أي ح�ل من الأحوال من�ف�شة لل�شركة )...( خالل 

مدة هذه التف�قية(.والوا�شح من هذا الن�س اأن الطرفني قد اتفق� وترا�شي� على عدم 

امل�ش��س ب�أية اتف�قي�ت ت�شويق اأو وك�لة جت�رية يكون قد عقده� )اأحدهم�( مع الغري 

�شواء ك�ن� يعلم�ن به� اأو يجهالنه�، وب�لت�يل فهل ثمة التزام على موكلتي ب�أن تن�ش�ع اإىل 

ال�شركة املدعية وتقوم ب�إلغ�ء وك�لته� مع �شركة )...( الطبية؟ واأي خط�أ ارتكبته اإذ هي 

يتفق  اأن  القر�س  ملنح  ال�شندوق  ا�شرتط  وقد  ذلك  ك�ن  ومل�  الوك�لة؟  بتلك  مت�شكت 

مع  وك�لته�  ب�إلغ�ء  موكلتي  تقوم  واأن  بينهم�  املربمة  التف�قي�ت  تعديل  على  الطرف�ن 

�شركة )...( الطبية كي حتل منتج�ت امل�شروع على املنتج�ت امل�شتوردة مو�شوع تلك 
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موكلتي  ومت�شكت  املطلوب  التعديل  على  يتفق�  مل  الطرفني  اأن  الث�بت  ك�ن  الوك�لة، 

الطرفني  ا�شتح�ل معه على  الطبية مب�  الوك�لة مع �شركة )...(  ا�شتمرار  بحقه� يف 

احل�شول على القر�س املطلوب. فم� هو البديل ك�ن يتعني اللجوء اإليه حتى ل ينف�شخ 

عقد ال�شراكة؟ هذا ال�شوؤال موجه اإىل ال�شركة املدعية وعليه� اأن جتيب عليه.خ�م�شً�: 

مل  حقيقة  امل�ل:تلك  راأ�س  يف  ح�شته  ب�شداد  يقم  مل  ال�شرك�ء  من  اأيً�  اأن  قولن�  عن 

تنكره� ال�شركة املدعية، بل اأنه� اأقرت واعرتفت به� على نف�شه� حيث ق�لت: اأنه� قد 

ا�شتعدت منذ الت�أ�شي�س للوف�ء بح�شته� - ومل تقل اأنه� ق�مت فعاًل بدفع ح�شته� -فم� 

معنى كلمة "ا�شتعدت"؟ وم� الذي منعه� من ال�شداد ط�مل� اأنه� ك�نت قد ا�شتعدت؟ اأم� 

قوله� اأنه� مل تقم ب�ل�شداد نظرًا مل� تبينته من اأن موكلتي ك�نت تبيت النية للق�ش�ء على 

امل�شروع، فرغم اأن ذلك من هرت القول، ف�حلقيقة اأنه� قد �ش�ركت موكلتي يف تعليق 

هو  القر�س  على  اأن احل�شول  اأي  القر�س  على  املوافقة  تتم  ريثم�  �شداد احل�ش�س 

ت�شمنه  ح�شبم�  احلقيقة  تلك  ممثله�  عرب  وقد  ال�شراكة.  لقي�م  الأ�ش��شي  ال�شرط 

حم�شر الجتم�ع املوؤرخ يف 1421/10/20هـ حيث ق�ل ب�حلرف الواحد )اأن القر�س 

والأر�س هم� حجرا الأ�ش��س يف امل�شروع(.�ش�د�شً�: عن اأ�شب�ب انق�ش�ء ال�شركة:ق�لت 

املن�شو�س عليه� يف عقد  الأ�شب�ب  ب�أحد  اإل  تنق�شي  ال�شراكة ل  اأن  املدعية  ال�شركة 

الع�مة  القواعد  اأخرى تفر�شه�  اأ�شب�ب  اأن ثمة  ال�شركة. وقد ف�ته�  الت�أ�شي�س ونظ�م 

ويرتتب على حتققه� انق�ش�ء ال�شركة، من ذلك على �شبيل املث�ل ولي�س احل�شر تخلف 

كل اأو بع�س ال�شروط التي يتوقف عليه� قي�م ال�شراكة اأو حتقق ال�شرط الذي يرتتب 
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الث�ين  ال�شرط  اأم�  الواقف  ب�ل�شرط  ي�شمى  الأول  ف�ل�شرط  ال�شراكة،  انف�ش�خ  عليه 

ال�شرط  وحتقق  الواقف  ال�شرط  تخلف  هذه  ح�لتن�  ويف  الف��شخ.  ب�ل�شرط  في�شمى 

الف��شخ يف اآن واحد، فلم يوافق �شندوق التنمية ال�شن�عية على منح القر�س ب�شبب 

انعدام اجلدوى القت�ش�دية للم�شروع، �شيم� واأن هذا القر�س لي�س ب�لقر�س الب�شيط، 

�شداد  عن  امتنعوا  قد  ال�شرك�ء  اأن  كم�  امل�ل،  راأ�س  اأ�شع�ف  خم�شة  تع�دل  فقيمته 

اأن  للدائرة  ذلك  ومن  القر�س،  على  احل�شول  يتم  ريثم�  امل�ل،  براأ�س  ح�ش�شهم 

اجل�نب امل�يل - الذي هو الركن الأ�ش��شي والعمود الفقري لأي م�شروع جت�ري - قد 

تخلف مت�مً� يف ال�شركة مو�شوع الدعوى احل��شرة.�ش�بعً�: عن ترجمة بع�س الوث�ئق 

التي قدمته� ال�شركة املدعية:اأو�شحن� مبذكرتن� الأوىل اأن ال�شركة املدعية قد اأخط�أت 

وامل�ش�ندة  التقنية  نقل  اتف�قية  البند رقم )24( من  الوث�ئق من ذلك  ترجمة بع�س 

الفنية والبند رقم )22( من اتف�قية الإدارة، كم� اأخط�أت اأي�ش� ترجمة بع�س العب�رات 

التي ت�شمنه� خط�ب موكلتي املر�شل اإليه� بت�ريخ 2001/5/17م وذلك على التف�شيل 

املو�شح مبذكرتن� امل�ش�ر اإليه�. وكن� ن�أمل من ال�شركة املدعية اأن تو�شح موقفه� مم� 

وقعت فيه من اأخط�ء يف ترجمة الوث�ئق ال�ش�لفة الذكر، لكنه� التزمت ال�شمت مم� 

ترجمتن�  على  تعليقه�  عن  الأخط�ء.اأم�  تلك  وتعمده�  اعرتا�شن�  �شالمة  على  يوؤكد 

للمح�شر املوؤرخ يف 1999/9/15م فقد ق�لت اإن الرتجمة ال�شحيحة للعب�رة املق�شودة 

ومت  ال�شندوق  قر�س  على  املوافقة  عدم  ح�لة  يف  اأنه  على  التف�ق  مت  "لقد  ك�لآتي: 

�شيقوم  ث�لث  طرف  اأي  اإىل  املدفوعة  امل�شروف�ت  ف�إن  امل�شروع  فكرة  عن  التخلي 
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ال�شرك�ء ب�مل�ش�ركة يف ت�شديده�". وت�شتطرد ال�شركة املدعية ق�ئلة اأن التخلي هو اتف�ق 

الت�أ�شي�س ولي�س الن�شح�ب على  ال�شركة طبقً�ً لن�شو�س عقد  انق�ش�ء  ال�شرك�ء على 

هوى كل طرف.واإذ ترفق �شفعً� ترجمة لهذا الكت�ب من اإحدى الرتاجم املعتمدة، نود 

تف�شر  اأن  ميكن  ل  املدعية  ال�شركة  به�  مت�شكت  التي  )التخلي(  كلمة  ب�أن  الإح�طة 

اأن  على  توؤكد  والتي  الق�شية،  ملف  ت�شمنه�  التي  الأخرى  الوث�ئق  ب�قي  عن  مبعزل 

القر�س هو حجر الأ�ش��س يف قي�م امل�شروع واأن احل�شول عليه �شرط اأ�ش��شي لقي�م 

�شي�ق  التخلي يف �شوء  لكلمة  املعنى احلقيقي  ف�إن  وعليه  امل�شروع،  ال�شراكة وحتقيق 

الوث�ئق، وجممل الوث�ئق وامل�شتندات هو )انق�ش�ء امل�شروع( فهذا املعنى هو امل�شتف�د 

عنه  عرب  الذي  امل�شروع  انق�ش�ء  وبني  القر�س  على  احل�شول  عدم  بني  الربط  من 

تبعً�  حتقق  فقد  القر�س  على  احل�شول  امتنع  اإن  بحيث  )التخلي(  بكلمة  الطرف�ن 

لذلك �شبب انق�ش�ء ال�شراكة الذي يقع بحكم الواقع بغري ح�جة اإىل اتف�ق الطرفني 

اأحد  اأن  وافرت�شن�  هذا،  قوله�  على  املدعية  ال�شركة  �ش�يرن�  لو  وحتى  ذلك.  على 

الطرفني قد مت�شك ب��شتمرار ال�شراكة رغم عدم احل�شول على القر�س من ال�شندوق 

بينم� مت�شك الآخر ب�لعك�س ت�أ�شي�شً�ً على رف�س ال�شندوق املوافقة على القر�س وعلى 

وعدم  التف�قية  تعديل  على  املوافقة  عدم  يف  حقه  ي�شتعمل  الآخر  ال�شريك  هذا  اأن 

املوافقة على اإنه�ء اتف�قية التوزيع املربمة بينه وبني �شركة )...( الطبية ح�شبم� طلب 

بني  الف��شل  احلكم  هو  فم�  القر�س،  على  للموافقة  �شرطً�  وجعله  ذلك  ال�شندوق 

اإجب�ر موكلتي  موقف الطرفني يف هذه احل�لة؟ وهل من اجل�ئز �شرعً� وعقدًا ونظ�مً�ً
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يقت�شي يف هذه  الأمر  اأن  اأم  قي�مه�،  مقوم�ت  كل  فقدت  �شراكة  ال�شتمرار يف  على 

اأدت  التي  ت�أ�شي�س �شراكة جديدة يتالفى فيه� الطرف�ن الأ�شب�ب  اإبرام عقد  احل�لة 

قدرت  التي  املزعومة  والأ�شرار  الطلب�ت  عن  ث�منً�:  الأوىل؟  ال�شراكة  انق�ش�ء  اإىل 

ال�شركة املدعية التعوي�س عنه� مببلغ )ع�شرين مليون ري�ل(:اأو�شحن� مبذكرتن� الأوىل 

وقواعد  العقد  واأحك�م  الواقع  من  �شحيح  اأ�ش��س  على  ق�ئمة  غري  الطلب�ت  هذه  اأن 

ال�شرع ت�أ�شي�شً�ً على انعدام ركن اخلط�أ بحق موكلتي ف�شاًل عن عدم اجلواز ال�شرعي 

والعقدي لهذه املط�لب، ولكونه� ج�ءت مر�شلة. ونحيل اإىل م� اأوردن�ه يف هذا ال�ش�أن 

اأنهم�  الطرفني  دف�ع  به  جرى  وح�شبم�  اأنه  اإىل  وخل�س  والتكرار.  الإط�لة  من  منعً� 

متفق�ن يف النتيجة النه�ئية التي اآلت اإليه� ال�شراكة، وهي اأنه� قد انق�شت فعاًل واإل مل� 

�شوغت ال�شركة املدعية لنف�شه� املط�لبة مب� ف�ته� من ك�شب وم� حلقه� من خ�ش�رة 

مزعومة اأم� اإن ك�نت تن�زع يف تلك النتيجة فهذا يعني اأن ال�شراكة م�زالت م�شتمرة 

اأي  ق�ئمة على  تكون دعواه� غري  الث�لث فقط، وعندئذ  ال�شريك  وبني  بينه�  وق�ئمة 

التي  لالأ�شب�ب  ال�شرك�ء  جميع  بني  انق�شت  قد  ال�شراكة  اأن  هي  واحلقيقة  اأ�ش��س 

ذكرن�ه� �ش�بقً�. ومل� ك�ن ذلك هو الأمر الواقع الذي ل دخل لإرادة اأي طرف فيه، فقد 

ب�ت الف�شل يف هذه الق�شية بح�جة اإىل �شدور حكم ك��شف يق�شي ب�عتب�ر ال�شركة 

التي  ال�شرك�ت  البند رقم )7( من امل�دة رقم )15( من نظ�م  منق�شية وفقً� لن�س 

تن�س على م� ي�أتي:"مع مراع�ة اأ�شب�ب النق�ش�ء اخل��شة بكل نوع من اأنواع ال�شرك�ت، 

تنق�شي كل �شركة ب�أحد الأ�شب�ب الآتية:.....)7( - �شدور قرار بحل ال�شركة من هيئة 
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ح�شم املن�زع�ت التج�رية )ديوان املظ�مل ح�ليً�( بن�ًء على طلب ذوي ال�ش�أن، وب�شرط 

وجود اأ�شب�ب خطرية تربر ذلك". ومن املعلوم يف هذا ال�شدد، اأنه لي�س اأخطر على 

حي�ة اأية �شركة �شواء ك�نت يف طور التكوين اأو يف اأثن�ء مراحل الن�ش�ط يف عدم ثبوت 

اجلدوى القت�ش�دية للم�شروع القت�ش�دي الذي ق�مت ال�شراكة على حتقيقه، ف�شاًلً 

عن انغالق ب�ب التمويل الذي تعلقت به اآم�ل ال�شرك�ء وهو م� حتقق لل�شراكة مو�شوع 

على  موافقته  وعدم  املطلوب،  القر�س  على  التنمية  �شندوق  برف�س  الدعوى  هذه 

اجلدوى القت�ش�دية للم�شروع، واإذا ك�نت ال�شركة املدعية غري مقتنعة بتلك الأ�شب�ب 

فله� اأن مت�شي يف امل�شروع هي وال�شريك الث�لث، وعندئذ تكون دعواه� ف�قدة الأ�ش��س 

اأن ال�شركة م�زالت  حيث ل يجوز له� املط�لبة ب�أي تعوي�س يف الوقت الذي ترى فيه 

 -1 يلي:  كم�  وهي  موكلته  تكبدته  م�  مق�بل  بطلب  مذكرته  تنق�س.وختم  ومل  ق�ئمة 

)200.000( دولر اأمريكي اأتع�ب املكتب ال�شت�ش�ري )...( مق�بل تنفيذ الر�شوم�ت 

وال�شروط واملوا�شف�ت وجداول الكمي�ت والأ�شع�ر مل�شروع امل�شنع، وقد ق�مت موكلتي 

بدفع هذا املبلغ للمكتب املذكور من اأمواله� اخل��شة مبوجب امل�شتندات املرفقة. 2- 

املخت�شني  الأ�شخ��س  توفري  �شبيل  يف  موكلتي  تكبدته  اأمريكي  دولر   )270.000(

واملعرفة الهند�شية واملعلوم�ت الفنية والدعم واخلدم�ت الفنية الالزم ح�شبم� ن�شت 

عليه الفقرة )1، 11، 3( والفقرة )2، 11، 3( من البند رقم )3( من اتف�قية نقل 

اأتع�ب ال�شركة موكلتي  اإليه�. 3- )200.000( دولر اأمريكي، مق�بل  التقنية امل�ش�ر 

الفنية  امل�ش�ندة  من  جزء  هي  التي  للم�شروع  العمل  خطة  بتح�شري  قي�مه�  نظري 
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التنمية  و�شندوق  ال�شحة  ووزارة  ال�شن�عة  وزارة  من  كل  اإىل  وتقدميه�  وامله�رات، 

ال�شن�عية، وقد مت حتديد هذا املبلغ مبوجب خط�ب الأ�شت�ذ )...(اإىل موكلتي برقم 

1999/12/607م بت�ريخ 1420/8/26هـ4- )200.000( دولر اأمريكي، مت حتديد 

مبوجب ن�س البند رقم )3-11-3( من اتف�قية نقل التقنية امل�ش�ر اإليه� املرفقة �شفعً�.

وعليه ف�إن جمموع م� تكبدته موكلتي من نفق�ت وتك�ليف يف �شبيل التجهيز والتمهيد 

لقي�م ال�شركة هو مبلغ )870.000( دولر، تتحمل ال�شركة املدعية ن�شف هذا املبلغ 

مبلغ )435000(  ملوكلتي  تدفع  ب�أن  تلتزم  ثم  ومن  امل�ل  براأ�س  بن�شبة ح�شته�  اأي   -

من  املق�مة  الأ�شلية  الدعوى  رف�س   -1 يلي:اأوًل:  م�  احلكم  وطلب  اأمريكي.  دولر 

ال�شركة )...( للتنمية وال�شتثم�ر التج�ري املحدودة، لنتف�ء اأي خط�أ بحق موكلتي، 

واحلكم تبعً� لذلك ب�عتب�ر ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية منق�شية بقوة الواقع 

ومبوجب حكم النظ�م. 1- اإلزام املدعية بدفع مبلغ )م�ئتي األف ري�ل( تكبدته موكلتي 

ويف  ث�نيً�ً:  والبطالن.  الف�ش�د  الظ�هرة  الدعوى  هذه  ب�شبب  املح�م�ة  اأتع�ب  مق�بل 

 )435000( مبلغ  موكلتي  لل�شركة  تدفع  ب�أن  املدعية  ال�شركة  ب�إلزام  املق�بل  الدع�ء 

دولر اأمريكي. ويف جل�شة 1424/11/27هـ ح�شر الطرف�ن وقدم وكيل املدعية مذكرة 

�شمنه� م� يلي: اأوًل: لقد ذهبت املدعى عليه� مذاهب �شتى لنفي م�شوؤوليته� العقدية 

تربره  فت�رة  والق�ش�ء.  الفقه  يف  امل�شتقرة  والقواعد  الأ�شول  مع  تتفق  ل  بحيث  كله� 

ب�لقوة ب�نف�ش�خ عقد الت�أ�شي�س )...( لل�شن�عة الدوائية ب�شبب ل دخل له� فيه وعدم 

ورف�س  للم�شروع،  درا�شة اجلدوى  ال�شعودي على  ال�شن�عية  التنمية  موافقة �شندوق 
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الواقف )هو  ال�شرط  العقد لتحقق  اأخرى تقول بف�شخ  ت�رة  و  القر�س املطلوب،  منح 

عدم احل�شول على القر�س(، وحتقق ال�شرط الف��شخ )هو عدم �شداد ح�ش�س راأ�س 

امل�ل(، وت�رة ث�لثة بوجوب حل ال�شركة نظ�مً� عماًل بحكم البند )7( من امل�دة )15( 

من نظ�م ال�شرك�ت لوجود اأ�شب�ب تربر احلل، ثم م� برحت تقول اأنه� مل تن�شحب من 

ال�شراكة، بل "علقت �شراكته� ب�مل�شروع مبوجب خط�به� املوؤرخ 2001/5/17م ريثم� 

تزول الأ�شب�ب التي اأدت اإىل امتن�ع �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي املوافقة على 

منح القر�س واإذا مل تزل تلك الأ�شب�ب، ولن تزول م�شتقباًل لتعلقه� ب�تف�قي�ت ق�ئمة، 

فقد انقلب التعليق اإىل انف�ش�خ لل�شراكة" وكل هذه احلجج تخ�لف املب�دئ والقواعد 

اأن  املعروف  فمن  الآتية:  لالأ�شب�ب  وذلك  الواقع،  وتخ�لف  العقد،  نظرية  املقررة يف 

يكون  الذي  هو  الأطراف،  بني  اللتزام�ت  انق�ش�ء  عليه  يرتتب  الذي  العقد  انف�ش�خ 

توقعه،  املتع�قدين، ول دخل لهم� فيه، ول ميكن  اإرادة  اأمر خ�رج عن  نتيجة حدوث 

�شندوق  رف�س  واقعة  لأن  ح�لتن�،  يف  تتوافر  ل  ال�شروط  هذه  وكل  دفعه.  وي�شتحيل 

التنمية ال�شن�عية ال�شعودي منح القر�س للم�شروع، ك�ن اأمرًا متوقعً� وموؤكدًا لل�شرك�ء 

بعد اأن اأر�شل ال�شندوق عدة خط�ب�ت لل�شرك�ء بعزمه على طي قيد ملف القر�س م�مل 

يتحقق �شرط اإحالل منتج�ت امل�شنع اجلديد للم�شروع من الدواء حمل الدواء الذي 

املوؤرخ  خط�به�  مبوجب  ال�شندوق  بقرار  علمه�  ت�أكد  وقد  عليه�،  املدعى  ت�شدره 

الدوائية  لل�شن�ع�ت   )...( ال�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اإىل  املوجه  2000/5/30م 

اأمرًا  ك�ن  بل  مف�جئً�،  اأمرًا  القر�س  منح  لطلب  ال�شندوق  رف�س  يكن  فلم  ثم  ومن 
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�شرط  حتقق  ك�ن  اأخرى  ن�حية  من  اأنه  كم�  عليه�.  للمدعى  ومعلومً�  وموؤكدًا  متوقعً� 

�ش�لف  ال�شرط  على  املوافقة  اأو عدم  املوافقة  وهو  ال�شرك�ء  ب�إرادة  يت�شل  ال�شندوق 

اأن ذللت موكلتي كل ال�شع�ب، وو�شعت  ال�شرط بعد  الذكر، وك�ن من املمكن حتقق 

خ�ش�رة  اأي  عن   )...( ال�شعودي  والوكيل  عليه�،  املدعى  لتعوي�س  املر�شية  احللول 

حمتملة قد حتدث لهم� من جراء املوافقة على �شرط ال�شندوق، بيد اأن املدعى عليه� 

اأثرت قطف كل الثم�ر، ومل تتع�ون يف ت�شهيل وحتقيق غر�س ال�شركة. وعليه، ف�لقول 

ال�شرط  بتحقق  التف�قي  الف�شخ  عن  اأم�   )2 حمله.  غري  يف  ال�شركة  عقد  ب�نف�ش�خ 

الف��شخ وعدم حتقق ال�شرط الواقف، ف�إنه ي�شرتط لأعم�ل هذا ال�شرط اأن ين�س عليه 

يف العقد �شراحة، وي�شحى التم�شك به مت�شكً� بوجود العقد ذاته الذي ت�شمن ال�شرط. 

وب�لرجوع اإىل ن�شو�س عقد ت�أ�شي�س ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية، جند اأنه مل 

يرد فيه هذا ال�شرط املتعلق ب�لف�شخ، ومن ثم فال �شحة للقول بف�شخ العقد اتف�قً�، 

ف�شاًلً عن اأنه اإقرار بوجود العقد. 3( وعن القول بوجوب اإعم�ل البند )7( من امل�دة 

اإذ كيف يتم  الدف�ع،  الوا�شح يف  التن�ق�س  ف�إنه يت�شمن  ال�شرك�ت،  )15( من نظ�م 

طلب حل ال�شركة بقرار من ديوان املظ�مل لوجود اأ�شب�ب تربر احلل، يف الوقت الذي 

تقول املدعى عليه� ب�نق�ش�ء وجود ال�شركة ب�لنف�ش�خ فمن املنطق األ يجتمع ال�شبب�ن 

يف اآن واحد. وال�شحيح الذي ك�ن يتعني على املدعى عليه� اأن تتخذه ابتداء هو طلب 

بحكم  وذلك عماًل  التي تربر احلل،  الأ�شب�ب  لديه� من  ك�ن  اإن  نظ�مً�ً  ال�شركة  حل 

الطريق،  تنكبت هذا  وقد  اأنه�  اإل  ال�شرك�ت،  نظ�م  امل�دة )15( من  البند )7( من 
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ونق�س عقد ال�شركة ب�إرادته� املنفردة، ف�إن عمله� يعد خطئً� موجبً� مل�شوؤوليته�. 4( 

انقالب  ثم  2001/5/17م  املوؤرخ  اخلط�ب  مبوجب  ال�شراكة  بتعليق  القول  عن  اأم� 

التعليق اإىل انف�ش�خ، فال اأ�شل له يف القواعد الع�مة للعقد، ول القواعد اخل��شة لعقود 

جند  ل  ف�إنن�  القول،  هذا  ولغرابة  ال�شرك�ت،  نظ�م  اأحك�م  مع  ويتع�ر�س  ال�شرك�ت، 

لالأ�شول  ال�ش�بقة خم�لفة  تكون كل احلجج  وعليه  للواقع.  جدوى من بحثه ملخ�لفته 

املقررة يف العقد والنظ�م.والت�أ�شيل ال�شحيح للم�ش�ألة هو اتب�ع اأحك�م عقد الت�أ�شي�س 

ذات  وال�شرك�ت  ع�مة  ب�شفة  ال�شرك�ت  عقود  تنظم  التي  ال�شرك�ت  نظ�م  ون�شو�س 

امل�شوؤولية املحدودة ب�شفة خ��شة:فقد ن�شت امل�دة الأوىل من نظ�م ال�شرك�ت على اأن 

اأو اأكرث ي�ش�هم كل منهم يف م�شروع ي�شتهدف الربح..."  ال�شركة عقد بني �شخ�شني 

وتقوم ال�شركة بني الأطراف مبجرد العقد، ولكن ل يحتج به� على الغري اإل بعد �شهره� 

)م�دة 11 من نظ�م ال�شرك�ت(، ول تنق�شي ال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة ب�ن�شح�ب 

اأحد ال�شرك�ء م�مل ين�س عقد ال�شركة على غري ذلك )م�دة 178 من نظ�م ال�شرك�ت(. 

وتبعً� لذلك فط�مل� اأن ال�شركة عقد بني �شريكني اأو اأكرث، ف�إن اأحك�م العقد تكون هي 

على  املوؤمنني  ب�أن  القواعد  هذه  وتق�شي  ونظ�مً�ً،  �شرعً�  عليه�  التطبيق  الواجبة 

�شروطهم واأن العقد �شريعة املتع�قدين، ول يجوز تعديله اأو نق�شه اإل ب�تف�ق الطرفني، 

واإذا ن�ش�أ العقد �شحيحً�، ف�إنه يكون ملزمً� لأطرافه. وحيث اأن موكلتي وال�شركة املدعى 

عليه� و�شريك ث�لث قد اتفقوا على ت�أ�شي�س �شركة ب��شم "ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت 

1998/8/30م  املوافق  1419/5/8هـ  بت�ريخ  ال�شعودية  العربية  ب�ململكة  الدوائية" 
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اأطرافه لدى ك�تب عدل  والتوقيع عليه من جميع  اإثب�ته  الب�شري، ومت  الدواء  لإنت�ج 

بت�ريخ 1419/7/5هـ، ثم ن�شر ملخ�س العقد ب�جلريدة الر�شمية، واإذا ت�شمن العقد 

حقوقً� والتزام�ت لكل طرف جت�ه الآخر، ف�إنه يكون ملزمً�ً لهم، ول يجوز تعديله اأو 

نق�شه من طرف واحد، واإمن� يكون الن�شح�ب اأو اإنه�ء ال�شركة وفقً�ً لن�شو�س العقد 

نظم  الت�أ�شي�س  عقد  اأن  النظ�م.وحيث  ر�شمه  الذي  الطريق  ال�شريك  ي�شلك  اأن  اأو 

طريقة انتق�ل احل�ش�س بني ال�شرك�ء كم� نظم طريقة انق�ش�ء ال�شركة وت�شفيته�، 

وطريقة حل املن�زع�ت بني ال�شركة واأحد ال�شرك�ء اأو بني ال�شرك�ء اأنف�شهم، وذلك عن 

طريق حل النزاع وديً�، ف�إذا تعذر فيجري ت�شويته ب�لطرق التي يتفق عليه� ال�شرك�ء، 

واإذا مل يتم التف�ق فيجري ت�شويته عن طريق ديوان املظ�مل.وب�لن�شبة للنظ�م، فقد 

امل�شوؤولية  ال�شركة ذات  ال�شرك�ء يف  اأحد  ال�شرك�ت طريقة حتقيق رغبة  و�شع نظ�م 

انق�ش�ء  طريقة  نظم  كم�   )178( امل�دة  يف  ال�شركة  من  الن�شح�ب  يف  املحدودة 

ال�شرك�ت يف امل�دة )15( منه. واإذا ط�مل� وجد الن�س خرٌي من اإهم�له، ومن ثم ك�ن 

ال�شرك�ء م� هو من�شو�س  ب�قي  ت�شلك يف عالقته� مع  اأن  املتعني على املدعى عليه� 

عليه يف عقد ت�أ�شي�س )...( لل�شن�ع�ت الدوائية، اأو م� ن�س عليه يف نظ�م ال�شرك�ت. 

اأم� واأنه� مل تفعل، ونق�شت عقد الت�أ�شي�س ب�إرادته� املنفردة، ف�إنه� تكون قد اأهدرت 

ن�شو�س العقد،ون�شو�س النظ�م، بدون وجه حق، ويف وقت غري مالئم، وب�عتب�ره� 

موجب  خطئً�  يكون  عمله�  ف�إن  امل�شروع،  تنفيذ  يف  الفنية  اخلربة  �ش�حب  ال�شريك 

مل�شوؤوليته�، ح�شب الق�عدة ال�شرعية التي تقول اأن "من �شعي يف نق�س م� مت من جهته، 
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ف�شعيه مردود عليه". الأمر الذي يوجب اإلزامه� بتعوي�س الأ�شرار الن��شئة عن هذا 

بعدم  ندفع  اأ�شليً�ً:   -1 بدفعني:  فيه  وندفع  املق�بل:  الدع�ء  على  الرد  اخلط�أ.ث�نيً�: 

قبوله.2- واحتي�طيً�: برف�شه مو�شوعً�.اأم� عن الدفع بعدم قبول الدع�ء املق�بل، ف�إنه 

ميكن ت�أ�شي�شه على الآتي:اإن من �شروط قبول الدع�ء املق�بل اأن يكون هن�ك ارتب�ط 

و�شلة بني الدعوى الأ�شلية والدع�ء املق�بل لكي ي�شدر فيهم� حكم واحد ك�شبً� للوقت 

واجلهد، ك�أنه �ش�در يف دعوى واحدة.وبتطبيق ذلك على الدع�ء املق�بل املق�م من 

املدعى عليه� جند اأنه ي�شتند يف اإلزام موكلتي مببلغ )435000( دولر اأمريكي )وهي 

على  امل�شروع(  على  اأنفقته�  اأنه�  عليه�  املدعى  تزعم  التي  التك�ليف  ن�شف  قيمة 

افرتا�س وهمي هو انق�ش�ء عقد ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية، ب�لنف�ش�خ، ومن 

ت�شفية ال�شراكة ب�أن يتحمل كل طرف ن�شف التك�ليف التي اأنفقه� يف �شبيل امل�شروع، 

بينم� مو�شوع الدعوى الأ�شلية املق�مة من موكلتي ت�شتند اإىل طلب احلكم ب�لتعوي�س 

عن ال�شرر الذي اأ�ش�به� من جراء خط�أ املدعى عليه� ونق�شه� التف�قي�ت امللتزمة به� 

من ج�نب واحد. يتبني من ذلك اأنه ل �شلة ول ارتب�ط بني مو�شوع الدعوى الأ�شلية 

والدع�ء املق�بل، الذي يقوم على افرتا�س يخ�لف الواقع.هذا من ن�حية، ومن ن�حية 

اأخرى، ف�إن املب�لغ التي تط�لب به� املدعى عليه� يف الدع�ء املق�بل ت�شتند على عقد 

املوؤرخة  به�  املرتبطة  والتف�قي�ت  الدوائية،  لل�شن�ع�ت   )...( ال�شركة  ت�أ�شي�س 

فيه�  تخت�شم  جديدة  بدعوى  طلب�ته�  توجه  اأن  يجب  ك�ن  اأنه  اأي  1998/10/25م، 

عليه،  ال�شرف  مت  الذي  ال�شخ�شي  بح�شب�نه�  الدوائية،  لل�شن�ع�ت   )...( ال�شركة 
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التج�ري  لال�شتثم�ر   )...( ال�شركة  وهي  الطلب�ت  بهذه  ملوكلتي  �ش�أن  فال  ثم  ومن 

املحدودة، وهي �شخ�س خمتلف وم�شتقل، ول تتحمل ب�أي طلب�ت. 2- احتي�طيً�ً: رف�س 

مبلغ  يلي:اأ(  م�  يت�شح  به�  املط�لب  املب�لغ  مفردات  مو�شوعً�:ببحث  الدع�ء 

املدعى  ف�إن   ،  )...( ال�شت�ش�ري  املكتب  اأتع�ب  مق�بل  اأمريكي  دولر   )200.000(

عليه� خ�طبت ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية قبل التف�ق مع املكتب ال�شت�ش�ري 

لكي ت�شدد هذه املبلغ وحتول له� قيمته اإىل ح�ش�به� بعم�ن ب�لأردن، وا�شتعجلت الدفع 

عدة مرات مم� يك�شف عدم حتمله� ال�شداد ويكون طلبه� بدون وجه حق.ب( ب�لن�شبة 

التف�ق  التزام�ت مت  ب�أداء  املدعى عليه�  ال�شركة  قي�م  الأخرى: فهي مق�بل  للمب�لغ 

عليه� يف العقد ويف التف�ق�ت املربمة معه� بت�ريخ 1998/10/25م، ومن الث�بت اأنه� 

رف�شه.  متعينً�  له  اأ�ش��س  ل  الدع�ء  يكون  وعليه  ت�شتحقه�.  فال  ثم  ومن  توؤده�،  مل 

املق�بل:  لالدع�ء  الدع�ء.وب�لن�شبة  بالئحة  الواردة  ب�لطلب�ت  ملوكلته  احلكم  وطلب 

جل�شة  مو�شعً�.ويف  الدع�ء  رف�س  واحتي�طيً�:  الدع�ء،  قبول  عدم  اأ�شليً�: 

1425/5/22هـ ح�شر الطرف�ن وقدم وكيل املدعى عليه� مذكرة جوابية وك�ن مم� 

ال�شركة  ك�نت  اإذا  املدعية:اأوًل:  ال�شركة  اأغفلته�  التي  يلي:احلق�ئق  م�  فيه�  اأورده 

املدعية م�شتم�شكة بقي�م ال�شراكة بينه� وبني ال�شركة موكلتي وتزعم اإنه� �شوف تخ�شر 

الكثري فيم� لو انق�شت تلك ال�شراكة، فلم� اأم�شكت عن �شداد ح�شته� يف راأ�س امل�ل 

مبلغ  ب�شرف  ال�شعودي  ال�شن�عية  التنمية  �شندوق  قي�م  حني  اإىل  ذلك  واأرج�أت 

القر�س املطلوب؟ األ يعترب ذلك تعليقً� ل�شتمرار ال�شراكة على احل�شول على القر�س؟ 



1349

ث�نيً�: م� املق�شود بقول/ )...( )ممثل ال�شركة املدعية( يف حم�شر الجتم�ع الذي 

انعقد بت�ريخ 2001/1/15م ب�أن "القر�س والأر�س هم� حجر الأ�ش��س يف امل�شروع"؟ األ 

يعترب تخلف احل�شول على القر�س �شببً� مربرًا لنق�ش�ء ال�شراكة؟ ث�لثً�: يف اخلط�ب�ت 

العديدة التي بعث به� الأ�شت�ذ/ )...( اإىل �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي م�شتحثً� 

اإي�ه على �شرعة املوافقة على القر�س - ق�ل وبو�شفه وكياًل مفو�شً� عن �ش�ئر اأطراف 

ال�شراكة م� يلي: "حتى نتمكن من حتقيق هذا امل�شروع القت�ش�دي اله�م" األي�شت تلك 

اأن  على  اتفقت  قد  ال�شراكة  لأطراف  امل�شرتكة  الإرادة  علىاأن  بذاته�  دالة  العب�رة 

احل�شول على القر�س يعد عن�شرًا اأ�ش��شيً�ً لقي�م امل�شروع؟ رابعً�: يف مذكرة �ش�بقة 

لل�شركة املدعية، ق�لت م� يلي:"اإن القر�س والأر�س ميكن احل�شول عليهم� يف ح�ل مت 

التو�شل اإىل اتف�ق بني ال�شرك�ء بخ�شو�س وك�لة التوزيع" انتهى. وحول هذا القول اأث�رت 

موكلتي الت�ش�وؤلت الآتية:اأ. هل ثمة التزام يفر�س على ال�شركة موكلتي اإلغ�ء اتف�قية 

الوك�لة املربمة بينه� وبني �شركة النه�شة الطبية لكي يوافق �شندوق التنمية ال�شن�عية 

املطلوب؟ وم� هو م�شدر ذلك  القر�س  امل�شروع، ومن ثم منح  ال�شعودي على جدوى 

اللتزام على فر�س وجوده؟ب. م� قول ال�شركة املدعية يف هذا الطلب اإزاء حكم امل�دة 

)24( من اتف�قية نقل التقنية وامل�ش�عدة الفنية املعقودة بني الطرفني والتي ن�شت على 

اأن احلظر املن�شو�س عليه بتلك امل�دة ل يوؤثر �شلبً� على اتف�قي�ت الت�شويق والتوكيالت 

الع�ئدة  التج�رية  والتوكيالت  الت�شويق  اتف�قي�ت  الدواء، وعلى  دار  التج�رية ملنتج�ت 

مل�ش�همي ال�شركة )...( ؟ج. م�ذا لو مت�شك كل طرف ب�تف�قي�ت التوزيع املربمة بينه 
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وبني الغري - وهو م� فعلته موكلتي - ومل يوافق على اإلغ�ئه� اأو تعديله�، فهل ك�ن ميكن 

رغم ذلك احل�شول على القر�س من ال�شندوق؟ وهل يعترب التم�شك بتلك التف�قي�ت 

خط�أ موجبً� للم�شوؤولية يف ح�لة ف�شل امل�شروع؟خ�م�شً�: يف مذكرة �ش�بقة اأو�شحن� راأي 

عقود  ب�أنه�  عمومً�  ال�شرك�ت  لعقود  الق�نونية  الطبيعة  حتديد  حول  الفقه�ء  جمهور 

ج�ئزة غري لزمة، ويف رده� على ذلك ق�لت ال�شركة املدعية اأن هذا القول يتع�ر�س 

امل�يل  العتب�ر  اأن ذلك  وقد غ�ب عنه�  ال�شركة  تقوم عليه  الذي  امل�يل  العتب�ر  مع 

من  اأي  يقم  مل  حيث  احل��شرة،  الق�شية  مو�شوع  لل�شراكة  ب�لن�شبة  مت�مً�  متخلف 

ال�شرك�ء بدفع ري�ل واحد من ح�شته يف راأ�س امل�ل، ومل يتم احل�شول على اأي قر�س 

من اأية جهة ك�نت، كم� اأن ال�شراكة مل تدخل يف اأية مع�ملة م�لية مع الغري، وب�لت�يل 

راأي  على  لالعرتا�س  ذريعة  املدعية  ال�شركة  اتخذته  الذي  امل�يل  العتب�ر  هو  ف�أين 

ت�شتعمل  فلم  هذا  ومع  لزمة،  غري  لكنه�  ج�ئزة  عقود  ال�شرك�ت  عقود  ب�أن  الفقه�ء 

موكلتي حقه� يف الن�شح�ب من ال�شراكة بل اعتربت عقده� من العقود الالزمة واإل مل� 

ك�نت قد طلبت من الدائرة املوقرة اأن حتكم ب�نق�ش�ئه� عماًل بن�س امل�دة 7/15 من 

بت�ريخ  اإليه�  موكلتي  خط�ب  اأن  املدعية  ال�شركة  اعتربت  ال�شرك�ت.�ش�د�شً�:  نظ�م 

املنفردة، لكن هذا  ب�لإدارة  ال�شراكة  الدليل على الن�شح�ب من  2001/5/17م هو 

اأن تع�ود الدائرة املوقرة الطالع على  القول غري �شحيح، ويكفي للدللة على ذلك 

ذلك اخلط�ب حيث جتده جمرد اإ�شع�ر لل�شركة املدعية ب�لنت�ئج املرتتبة على القرار 

اجلدوى  على  املوافقة  بعدم  ال�شعودي  ال�شن�عية  التنمية  �شندوق  من  ال�ش�در 
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القت�ش�دية للم�شروع وبطي ملف القر�س املطلوب، فذلك اخلط�ب يحمل اإىل ال�شركة 

موقف  اإزاء  ال�شراكة  م�شروع  اإليه�  يوؤول  �شوف  التي  النت�ئج  موكلتي يف  راأى  املدعية 

ال�شندوق، ورغم هذا داأبت ال�شركة املدعية على تغيري وحتوير احلق�ئق وحتميل ذلك 

اخلط�ب قرارًا ب�لن�شح�ب من ال�شراكة رغم كونه غري متج�وز مرحلة الت�ش�ور بني 

ال�شرك�ء يف �شوء امل�شتجدات التي طراأت على امل�شروع واتخذته �شببً� ملط�لبة ال�شركة 

موكلتي )بع�شرين مليون ري�ل( دون �شند واقعي اأو مربر ق�نوين.الرد على اجلوانب 

النظرية من مذكرة ال�شركة املدعية:اأوًل: ق�لت ال�شركة املدعية "اأنه ك�ن من املمكن 

على  للح�شول  ال�شعودي  ال�شن�عية  التنمية  �شندوق  فر�شه�  التي  ال�شروط  حتقيق 

لتعوي�س  املر�شية  احللول  و�شعت  قد   - مزاعمه�  حد  على   - ك�نت  اأن  بعد  القر�س 

موكلتي و�شركة )...( الطبية يف ح�لة موافقته� على اإلغ�ء وك�لة التوزيع"، كم� ق�لت 

الذي  لالأ�ش��س  مردودة  حجة  الأقوال  تلك  انتهى.اإن  متوقعً�".  اأمرًا  ك�ن  ذلك  "اإن 

اتخذته ال�شركة املدعية �شندًا يف دعواه� هذه لالأ�شب�ب الآتية: 1- من خالل اأقوال 

على  احل�شول  اأن  املوقرة  للدائرة  يت�أكد  اأعاله  مو�شح  هو  ح�شبم�  املدعية  ال�شركة 

القر�س من �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي يعترب �شرطً� اأ�ش��شيً� لقي�م ال�شراكة 

وهذا وا�شح من �ش�بق قوله� ب�أن القر�س والأر�س هم� حجر الأ�ش��س للم�شروع، وتلك 

مو�شع  من  اأكرث  يف   )...( الأ�شت�ذ  عنه�  عرب  التي  لالأطراف  امل�شرتكة  الإرادة  هي 

ح�شبم� اأو�شحن� اآنف�. 2- اإن عدم اإمك�ن تو�شل الأطراف اإىل حتقيق ال�شروط التي 

فر�شه� �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي نتيجة مت�شك موكلتي ب�تف�قية التوزيع 



1352

املربمة بينهم� وبني �شركة )...(الطبية وب�لت�يل عدم اإمك�ن احل�شول على القر�س، 

ل يعترب خط�أ ت�ش�أل عنه �شرعً� اأو عقدًا اأو نظ�مً�ً ف�إن انق�شت ال�شراكة لهذا ال�شبب ف�إن 

اإ�شن�ده� اإىل خط�أ وقعت فيه ال�شركة موكلتي. 3- واإذا �شلمن�  هذه النتيجة ل ميكن 

اإذا قبلت موكلتي  ب�أنه� عر�شت حلوًل مر�شية  املدعية  ال�شركة  جدًل ب�شدق مزاعم 

و�شركة  موكلتي  بكل من  تلك احللول منوط  رف�س  اأو  قبول  ف�إن  التوزيع،  وك�لة  اإلغ�ء 

)...( الطبية، ولي�س ثمة التزام ب�أن تن�ش�ع موكلتي اإىل تلك الرغبة حتى ولو اقرتنت 

الف�شخ التف�قي يلزمه  اأن  ال�شركة املدعية  ث�نيً�ً: تقول  العرو�س والعط�ءات.  ب�أف�شل 

وجود �شرط ف��شخ من�شو�س عليه يف العقد �شراحة وهذا القول غري دقيق، ذلك اأنه 

اأي  �شمنيً�  يكون  اأن  ي�شح  بل  �شريحً�  الف��شخ  ال�شرط  يكون  اأن  ق�نونً�  بالزم  لي�س 

ال�شراكة - ويف  اأطراف  اأن  م�شتف�دًا من الظروف واملالب�ش�ت، وتوؤكد ظروف احل�ل 

�شندوق  من  القر�س  على  احل�شول  اعتربوا  قد   - ذاته�  املدعية  ال�شركة  مقدمتهم 

اإىل  ذلك  يف  ونحيل  ال�شراكة،  لقي�م  جوهريً�  �شرطً�  ال�شعودي  ال�شن�عية  التنمية 

اأو�شحن� فيه� مقدار القر�س املطلوب من�شوبً� اإىل راأ�س امل�ل  مذكرتن� ال�ش�بقة التي 

واإىل م� �شدر عن الأ�شت�ذ )...( والأ�شت�ذ )...( من اأقوال يف هذا ال�شدد. كم� نحيل 

اتف�ق  من  ت�شمنه  فيم�  1999/9/15م  بت�ريخ  املنعقد  الجتم�ع  حم�شر  اإىل  اأي�ش� 

ال�شرك�ء على اأنه يف ح�ل عدم احل�شول على القر�س من �شندوق التنمية ال�شن�عية 

بني  تق��شمه�  يتم  لالآخرين  تدفع  التي  امل�ش�ريف  ف�إن  امل�شروع،  ويطوى  ال�شعودي 

ف�شخ  بني  التفرقة  املدعية من  ال�شركة  دف�ع  ت�شمنه  مل�  ب�لن�شبة  اأم�  ث�لثً�:  ال�شرك�ء. 
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العقد اأو انف�ش�خه وبني ح�لت القوة الق�هرة، فرغم اأن الق�شية امل�ثلة لي�شت بح�جة 

ال�شركة املدعية بني �شروط واأحوال انق�ش�ء  اإىل هذا العر�س النظري، فقد خلطت 

الق�هرة،  القوة  حتقق  ب�شبب  انق�ش�ئه  وبني  الف��شخ  ال�شرط  حتقق  ب�شبب  العقد 

له�  الق�هرة  والقوة  واأحك�مه،  �شروطه  له  �شمنيً�  اأم  ك�ن  �شريحً�  الف��شخ  ف�ل�شرط 

ال�شرط  بني  الفرق  مييز  م�  واأهم  ب�لآخر،  يختلط  ل  وكالهم�  واأحك�مه�  �شروطه� 

احلدوث  متوقع  اأنه  اأي  معلوم،  الف��شخ  ال�شرط  اأن  هو  الق�هرة  القوة  وبني  الف��شخ 

ك�نت  واإن  وم�شتحيلةالدفع  الق�هرة فغري متوقعة احلدوث  القوة  اأم� ح�لت  مقدمً�، 

قد  اأنن�  املدعية  ال�شركة  تقول  العقد.رابعً�:  انق�ش�ء  وهي  واحدة،  النه�ئية  نتيجته� 

وقعن� يف تع�ر�س بني طلب احلكم ب�نق�ش�ء ال�شركة وفقً� لن�س امل�دة 7/15 من نظ�م 

ال�شرك�ت وبني �ش�بق اأقوالن� ب�أن ال�شراكة قد انف�شخت �شواء من تلق�ء ذاته� اأو ب�شبب 

دقيق  غري  اخل�شو�س  هذا  يف  املدعية  ال�شركة  ق�لته  وم�  الف��شخ،  ال�شرط  حتقق 

لالأ�شب�ب التي ت�شمنته� مذكراتن� ال�ش�بقة، �شواء قلن� بف�شخ العقد اأو ب�نف�ش�خه ف�إن 

ذلك ل يتع�ر�س مع طلب احلكم ب�نق�ش�ء ال�شراكة عماًل بن�س امل�دة 7/15 من نظ�م 

ال�شرك�ت، ذلك اأن القول بف�شخ العقد اأو ب�نف�ش�خه لي�س يف ذاته طلبً� لكنه يف احلقيقة 

ب�نق�ش�ء  احلكم  عليه�  يقوم  اأن  ميكن  التي  املربرات  من  ومربر  الأ�شب�ب  من  �شبب 

يف  هو  ال�شراكة  ب�نق�ش�ء  احلكم  اأن  املفهوم  ومن  اإليه�  امل�ش�ر  للم�دة  وفقً�  ال�شراكة 

ب�نق�ش�ء  احلكم  طلبن�  فقد  هذا  اأجل  ومن  عقده�.  بف�شخ  حكم  والواقع  احلقيقة 

ت�شمنته�  التي  لالأ�شب�ب  ال�شرك�ت  نظ�م  من   7/15 امل�دة  بن�س  عماًل  ال�شراكة 
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مذكراتن� ال�ش�بقة �شواء اعتربته� ال�شركة املدعية اأ�شب�بً� للف�شخ اأو لالنف�ش�خ، اإذ يكفي 

قد   - فيه�  الأ�ش��س  وحجر  الفقري  عموده�  هو  الذي   - لل�شراكة  امل�يل  اجل�نب  اأن 

تخلف مت�م� لالأ�شب�ب الت�لية وهي: 1- عدم قي�م اأي �شريك ومنهم ال�شركة املدعية 

ب�شداد ري�ل واحد من ح�شته براأ�س امل�ل.  2- امتن�ع �شندوق التنمية ال�شن�عية عن 

دفع القر�س املطلوب يف الوقت الذي تتج�وز فيه قيمة ذلك القر�س اأ�شع�ف قيمة راأ�س 

يف  ال�شرعي  حقه�  موكلتي  ا�شتعم�ل   -3 ال�ش�بقة.  مبذكرتن�  اأو�شحن�  ح�شبم�  امل�ل 

التم�شك ب�تف�قية وك�لة التوزيع املعقودة بينه� وبني �شركة )...( الطبية.خ�م�شً�: واأم� 

اأن  فبعد  امل�ش�ألة"  "ت�أ�شيل  عنوان  حتت  املدعية  ال�شركة  مذكرة  ت�شمنته  مل�  ب�لن�شبة 

اأ�شهبت احلديث عن ق�عدة اأن العقد �شريعة املتع�قدين نراه� تتنكب التطبيق ال�شحيح 

لتلك الق�عدة حني ق�لت اأن موكلتي اأخط�أت بحقه�، اإذ مت�شكت ب�تف�قية وك�لة التوزيع 

املعقودة بينه� وبني �شركة )...( الطبية ومل تقم ب�إلغ�ئه� كم� اأخط�أت اأي�شً� اإذ بعثت 

اإليه� اخلط�ب املوؤرخ 2001/5/17م الذي مل يتج�وز م�شمونه وحمتواه جمرد الراأي 

يف م�شتقبل ال�شراكة بعد اأن اعرت�س �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي على اجلدوى 

اإىل  وخل�شت  املطلوب  القر�س  منح  على  املوافقة  عدم  وقرر  للم�شروع  القت�ش�دية 

�شحيحة  غري  اأقوال  وهذه  واحد،  ج�نب  من  لل�شراكة  نق�شً�  يعترب  ذلك  ب�أن  القول 

التوزيع املربمة مع  اإن موكلتي مل تخطئ حني مت�شكت ب�تف�قية  لالأ�شب�ب الآتية: 1- 

�شركة )...( الطبية لكنه� احرتمت مقت�شى ق�عدة اأن العقد �شريعة املتع�قدين �شواء 

يف عالقته� ب�ل�شركة املدعية اأو يف عالقته� ب�شركة )...( الطبية. 2- اأم� عن خط�به� 
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اإىل ال�شركة املدعية املوؤرخ 2001/5/17م فال يعترب نق�شً� لل�شراكة من طرف واحد 

منوط  الأمر  اأن  اأي  ال�شراكة،  ب�نق�ش�ء  حتكم  اأن  الدائرة  من  طلبن�  قد  كن�  مل�  واإل 

بتقدير الدائرة، اإم� اأن تكون ال�شركة املدعية قد اعتربت ذلك اخلط�ب اإف�ش�حً� من 

ج�نب واحد من الن�شح�ب من ال�شراكة، فهذا راجع اإىل تقدير خ�طئ من ج�نبه�، 

فهذا اخلط�ب ل يزيد عن كونه حم�س ر�ش�لة تنطوي على تقييم لل�شراكة يف �شوء 

ف�أي  املطلوب،  القر�س  منح  ال�شندوق  رف�س  اأن  بعد  عليه�  طراأت  التي  امل�شتجدات 

خط�أ ارتكبته موكلتي حتى تتخذه ال�شركة املدعية و�شيلة للرجوع عليه� بدعوى امل�شوؤولية 

غري  الدع�ء  ذلك  اأن  املدعية  ال�شركة  تقول  ف�أوًل:  املق�بل:  الدع�ء  عن  اأم�  هذه؟! 

مقبول كونه على حد تقديره� غري مرتبط ب�لدعوى الأ�شلية، وهذا القول غري �شحيح 

ذلك اأن الدعوى الأ�شلية ق�ئمة على الدع�ء ب�نق�ش�ء ال�شراكة، كم� اأن ادع�ءن� املق�بل 

ق�ئم هو الآخر على ذات الواقعة وهي انق�ش�ء ال�شراكة، ف�لأ�ش��س الذي ا�شتند عليه 

كل طرف يف طلب�ته �شد الآخر اأ�ش��س واحد واإن اختلف ال�شبب فيم� بينهم�، اإذ بينم� 

تزعم ال�شركة املدعية اأن انق�ش�ء ال�شراكة ع�ئد اإىل ان�شح�ب موكلتي. تقول موكلتي 

اأن �شبب انق�ش�ء ال�شراكة ع�ئد اإىل الأمور واملربرات التي من اأجله� عهد املنظم اإىل 

مق�م الديوان �شالحية احلكم ب�نق�ش�ء ال�شراكة مبوجب ن�س امل�دة 7/15 من نظ�م 

ال�شرك�ت، وعلى ذلك ف�لرتب�ط بني الدعوى الأ�شلية وبني الدع�ء املق�بل، وب�لت�يل 

على  ق�ئم  غري  املق�بل  الدع�ء  قبول  بعدم  املدعية  ال�شركة  اأبدته  الذي  الدفع  يكون 

اأ�ش��س �شليم من الواقع متعينً� اللتف�ت عنه ورف�شه.ث�نيً�ً: ويف حم�ولة اأخرى للتهرب 
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من تبع�ت ذلك الدع�ء املق�بل، ق�لت ال�شركة املدعية اأنه موجه اإىل غري ذي �شفة 

كون املدين به هو ال�شراكة مو�شوع النزاع، وهذا القول يت�شم ب�لتفريط ال�شديد يف 

احلقيقة ول ي�شتقيم مع الواقع، ذلك اأن انفراط عقد ال�شراكة - اأيً� ك�نت الأ�شب�ب- 

يرتب لل�شرك�ء حقوق والتزام�ت يف مواجهة بع�شهم البع�س، فعالقة ال�شركة ب�لغري 

عالقة  اأم�  امل�شتقلة،  امل�لية  والذمة  العتب�رية  ال�شخ�شية  فلك  يف  تدور  التي  هي 

اأنه� عالقة خ��شة ل �ش�أن لل�شركة به�، ومن  ال�شرك�ء بع�شهم البع�س ف�لأ�شل فيه� 

اأجل هذا ورد ا لن�س يف الفقرة )هـ( من امل�دة 443 من نظ�م - املحكمة التج�رية 

على اأنه من اأحوال اخت�ش��س الق�ش�ء التج�ري النظر والبت يف الق�ش�ي� التي تقع بني 

قي�م  اإمك�ن  على  يدل  الن�س  فهذا  التج�رية.  ب�لأ�شول  �شراكتهم  املرتبطة  ال�شرك�ء 

التي  ب�ل�شراكة  �شلة  ذات  ك�نت  ولو  البع�س  بع�شهم  بني  الدع�وى  برفع  ال�شرك�ء 

ت�شمهم جميعً�.اأم� عن الأ�ش��س الق�نوين لهذا الدع�ء املق�بل، فهو م�شتمد من ذات 

الطبيعة اخل��شة التي تربط ال�شرك�ء بع�شهم ببع�س، فقد ا�شتقر راأي جمهور الفقه�ء 

اأن كل �شريك يعترب وكياًل عن ب�قي ال�شرك�ء حينم� ي�أتي ت�شرفً� يتوجب عليه  على 

القي�م به مبوجب عقد ال�شراكة، وعماًل بهذا النظر، ف�إن موكلتي - وقد اأ�شهمت ب�أداء 

بع�س اخلدم�ت الفنية والإدارية يف �شبيل ت�أ�شي�س وا�شتكم�ل عن��شر ال�شركة وكذلك 

تنفيذًا لالتف�ق�ت املربمة بينه� وبني ال�شرك�ء الآخرين يف هذا ال�شدد، ف�إنه� تكون 

قد ق�مت بتلك اخلدم�ت اأ�ش�لة عن نف�شه� ووك�لة عن ب�قي ال�شرك�ء، وب�لت�يل يحق 

له� �شرعً� وعقدًا مط�لبة ال�شركة املدعية ب�عتب�ره� �شريكة على قدم امل�ش�واة معه� 
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ب�شداد ح�شته� يف مق�بل م� اأدته موكلتي من خدم�ت ني�بة عنه� �شواء ك�نت ال�شراكة 

اأو حكمت الدائرة املوقرة وفقً� للم�دة 7/15 من نظ�م ال�شرك�ت.وف�شاًلً عن  ق�ئمة 

هذا فقد ت�شمن حم�شر الجتم�ع املنعقد بت�ريخ 1999/9/15م الن�س �شراحة على 

وجوب اقت�ش�م امل�ش�ريف بني ال�شرك�ء يف ح�لة رف�س ال�شندوق �شرف القر�س وطي 

قبول  بعدم  املدعية  ال�شركة  املبدى من  الدفع  يكون  وعليه  لذلك  تبعً�  ال�شراكة  ملف 

الدع�ء املق�بل غري �شحيح وواجب الرد.ث�لثً�: ب�لن�شبة للمط�لبة مببلغ )2000000 

دولر(، ق�لت ال�شركة املدعية اأن هذه املب�لغ غري م�شتحق يف ذمته� ودللت على ذلك 

ب�أن �شبق ملوكلتي اأن ط�لبت ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية بدفعة اإل اأن هذا القول 

ف�قد ال�شند وعدمي اجلدوى، ذلك اأنه ولئن ك�نت ال�شركة موكلتي قد خ�طبت الأ�شت�ذ 

)...( يف هذا ال�ش�أن بو�شفه رئي�شً� ملجل�س اإدارة ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية، 

فقد ك�ن ذلك و�شعً� اقت�شته الظروف التي ك�نت ق�ئمة يف ذلك الوقت، ولكن بعد اأن 

تغريت تلك الظروف وقرر �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي رف�س املوافقة على 

القر�س املطلوب وطي ملف امل�شروع فقد حتول �شند املط�لبة وم�شدر املديونية اإىل م� 

ملوكلتي  يحق  ف�إنه  هذا  ومع  1999/9/15م  ت�ريخ  املنعقد  الجتم�ع  حم�شر  �شمنه 

مط�لبة ال�شركة املدعية ب�ملبلغ املطلوب �شواء يف ح�ل قي�م ال�شراكة اأو عند انق�ش�ئه�، 

وذلك من خالل الب�ب الوا�شع الذي تفتحه نظرية الوك�لة بني ال�شرك�ء ح�شبم� تو�شح 

مق�بل  ب�أنه�  الأخرى  املب�لغ  عن  املدعية  ال�شركة  لقول  ب�لن�شبة  اأم�  رابعً�:  اأعاله. 

بت�ريخ  الطرفني  بني  املربمة  التف�ق�ت  ويف  العقد  يف  عليه�  التف�ق  مت  التزام�ت 
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وتعوزه  الدقة  اإىل  يفتقر  القول  فهذا  موكلتي،  ال�شركة  توؤده�  ومل  1998/10/25م 

امل�شداقية لالأ�شب�ب الت�لية:اأ- ل ين�ل من التزام ال�شركة املدعية بدفع ح�شته� فيم� 

تكبدته موكلتي من اأعب�ء وتك�ليف يف �شبيل ت�أ�شي�س ال�شراكة وا�شتكم�ل عن��شره� اأن 

اأن قي�م  يكون ذلك قد مت تنفيذًا لالتف�قي�ت املربمة بت�ريخ 1998/10/25م، ذلك 

موكلتي بتلك الأداءات - رغم وروده� يف تلك التف�قي�ت - مل يكن حل�ش�به� اخل��س، 

ولكن ك�ن ذلك حل�ش�به� وحل�ش�ب ب�قي ال�شرك�ء وذلك ت�أ�شي�شً� على نظرية الوك�لة 

ب�أن  املدعية  ال�شركة  اأم� عن زعم  ببع�س.ب-  ال�شرك�ء بع�شهم  التي تربط  املتب�دلة 

عن��شر الدع�ء املق�بل غري ث�بتة فمردود عليه ب�لآتي: 1- ب�لن�شبة ملبلغ الـ )200000 

دولر( مق�بل اأتع�ب املكتب ال�شت�ش�ري )...( فقد ق�مت موكلتي بدفع هذا املبلغ اإىل 

املكتب املذكور وذلك ح�شبم� هو ث�بت مبوجب الك�شوف�ت والفواتري ال�ش�درة عن هذا 

املكتب والتي تدل على اأن عملية الدفع قد متت �شحيحة وموثقة ح�شب الأ�شول. 2- 

عن مبلغ )270000 دولر اأمريكي( ف�إن املط�لبة بهذا املبلغ ت�شتند اإىل البنود اأرق�م 

ق�مت  حيث  والتقنية،  الفنية  املعرفة  نقل  اتف�قية  من   )3  ،11  ،2( و   )3  ،11  ،1(

ال�شركة موكلتي بتح�شري املخطط�ت الأولية جلميع خطوط الإنت�ج وحت�شري املتطلب�ت 

الالزمة للمرافق وللم�كين�ت واحتي�ج�ت الغرف وق�مت بتفريغ العرو�س املقدمة من 

عمل  ثم  ومن  الأف�شل  لختي�ر  وتقييمه�  العرو�س  تلك  ودرا�شة   )...( ال�شرك�ت 

و   )3.4( و   )3.3( و   )3.2( و   )3.1( اأرق�م  البنود  لتنفيذ  الالزمة  الدرا�ش�ت 

)3.6( من اتف�قية نقل املعرفة، وفيم� يلي ملخ�س مل� نه�شت به ال�شركة موكلتي يف 
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هذا اخل�شو�س: 

- درا�شة الإمك�ن�ت والعرو�س.

- تقييم العرو�س واختي�ر الأف�شل. 

- حت�شري الر�شوم�ت الأولية ومتطلب�ت الغرف وت�شليمه� اإىل املكتب ال�شت�ش�ري. 

�شندوق  اإىل  قدمت  التي  اجلدوى  درا�شة  اإىل  و�شمه�  النه�ئية  الدرا�شة  حت�شري   -

و�شندوق  املدعية  ال�شركة  من  كاًل  تزويد  وقد مت  هذا  ال�شعودي.  ال�شن�عية  التنمية 

التنمية ال�شن�عية ال�شعودي بن�شخ ك�ملة من تلك الر�شوم�ت والدرا�ش�ت. وهو م� مل 

البند رقم  اأم� عن  ا�شتعداد لإثب�ته.  اأنكرته فنحن على  ال�شركة املدعية، ف�إن  تنكره 

)3.5( فقد مت اجتم�ع ال�شرك�ء يف اململكة العربية ال�شعودية للبت يف هذا اخل�شو�س 

حيث مت التف�ق على اأن مكتب )...(هو املكتب املعتمد واملخول بذلك، وقد مت اإثب�ت 

هذا التف�ق مبح�شر اجتم�ع ال�شركة املوؤرخ 1420/6/5هـ املوافق 1999/9/15م.

3-اأم� عن مبلغ )200000 دولر اأمريكي( فقد تكبدت موكلتي هذا املبلغ نظري حت�شري 

وت�شميم خطة عمل امل�شروع وتدريب املوظفني ومق�بل نفق�ت ال�شفر وذلك للنهو�س 

ب�ملتطلب�ت الآتية:

- بن�ء امل�شنع والنته�ء من الإجراءات املرتبطة بذلك.

- تقييم عرو�س امل�كين�ت و�شرائه�.

- عمل خطة لتوظيف الكف�ءات الب�شرية الالزمة.

امل�شتهلك  اإىل  املنتج�ت  وحت�شري  الإنت�ج  متطلب�ت  واإنه�ء  الت�شويق  خطة  جتهيز   -
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ب�ل�شورة الأف�شل.

- ول ي�ش�ورن� ال�شك يف اأن ال�شركة املدعية تنكر على موكلتي القي�م بتلك الأعم�ل ف�إن 

وافرتاءاته� حيث  الدليل على دح�س مزاعمه�  لتقدمي  ا�شتعداد  اأنكرته� فنحن على 

ق�مت موكلتي بتزويده� وتزويد �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي مب� يوؤكد �شدق 

دعوان� هذه.

هو  املبلغ  فهذا  اأمريكي(  دولر   200000( ومقداره�  الأخرية  املط�لبة  عن  واأم�   -4

مق�بل قي�م موكلتي بتح�شري وث�ئق العمل ب�مل�شنع من حيث:

- طرق التنظيف واملح�فظة على النظ�فة.

- �شي�نة امل�كين�ت.

- تغيري امل�كين�ت وخطط ت�أمني قطع الغي�ر.

- املختربات وطرق عمله�.

- املوظفني.

واأم� عن امل�شتندات اخل��شة بتلك البنوك فقد مت اإيداعه� ب�مل�شتودع الذي مت تخ�شي�شه 

وفقً�  ليتم حتديثه�  عّم�ن  )...( يف  �شركة  م�شتودع�ت  ومن �شمن  ال�شراكة،  مل�شروع 

لالإجراءات املتبعة ومن ثم ت�شليمه� لإدارة امل�شنع مو�شوع ال�شراكة يف الوقت املن��شب 

ال�شركة  ومط�لب�ت  اإدع�ءات  ك�فة  اأن  تقدم  م�  كل  من  واخلال�شة  الأ�شول.  وح�شب 

املدعية غري ق�ئمة على اأ�ش��س �شحيح من الواقع واأحك�م العقد وقواعد ال�شرع ون�شو�س 

النظ�م ومن ثم فهي واجبة الرد اإحق�قً� للحق واإبط�ًل للب�طل. ولذلك تلم�س املدعى 
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عليه� �شركة )...( م� يلي:اأوًل: احلكم ب�نق�ش�ء ال�شراكة عماًل بن�س امل�دة 7/15 من 

نظ�م ال�شرك�ت واحلكم تبعً� لذلك برف�س الدعوى الأ�شلية.ث�نيً�: ويف الدعوى املق�بلة، 

دولر   435000( مبلغ  موكلتي  لل�شركة  تدفع  ب�أن  املدعية  ال�شركة  ب�إلزام  احلكم 

ري�ل(  األف  )م�ئتي  مبلغ  ملوكلتي  تدفع  ب�أن  املدعية  ال�شركة  اإلزام  اأمريكي(.ث�لثً�: 

مق�بل م� تكبدته من اأتع�ب للمح�م�ة.ويف جل�شة 1425/3/8هـ ح�شر الطرف�ن وقدم 

اأوًل: ب�لن�شبة لعدم وف�ء  وكيل املدعية مذكرة �شمنه� م� يلي:الرد على هذه البنود: 

موكلتي بح�شته� يف راأ�س م�ل ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية فقد ت�ش�ءلت املدعى 

عليه� عن �شبب ذلك ق�ئلة: مل�ذا اأم�شكت املدعية عن �شداد ح�شته� يف راأ�س امل�ل؟ 

واأرج�أت ذلك اإىل حني قي�م �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي ب�شرف مبلغ الفر�س 

ال�شركة على  تعليقً�ً ل�شتمرار  يعترب ذلك  "األ  ب�لقول  نف�شه�  واأج�بت على  املطلوب؟ 

احل�شول على الفر�س"، ونو�شح اأن هذا القول يغفل حقيقة ه�مة وهي اأن موكلتي ل 

ت�شتطيع اأن متتنع اأو مت�شك عن الوف�ء بح�شته� يف راأ�س امل�ل لأن امل�دة )6/161 و 

162( من نظ�م ال�شرك�ت ال�شعودي اأوجبت� على ال�شرك�ء توزيع جميع ح�ش�س راأ�س 

امل�ل النقدية بينهم واإيداع جميع احل�ش�س ب�لك�مل اأحد البنوك املرخ�س له� بذلك 

جميع  اإيداع  يتعني  بل  ال�شرك�ء  اأحد  من  اجلزئي  الوف�ء  قبول  عدم  ذلك  ومعنى 

اإيداع ح�شته� وحده� لدى البنك دون  اأن موكلتي ل ت�شتطيع  اأي  احل�ش�س النقدية 

ب�قي ال�شرك�ء، ف�إذا علمن� اأن موكلتي هي ال�شريك الوطني يف ال�شركة وحتر�س على 

وهي  وطني  مبنتج  امل�شتوردة  الأدوية  من  البالد  ح�جة  ل�شد  وجن�حه  امل�شروع  قي�م 
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لفرط حم��شه� تفعل اأي �شيء يف �شبيل اإق�مة هذا امل�شروع لذلك فهي م�شتعدة دائمً� 

عك�س  على  الوطن  داخل  لديه�  امل�لية  ال�شيولة  لتوفري  الطلب  عند  بح�شته�  للوف�ء 

املدعى عليه� فهي ال�شريك الأجنبي الذي ميلك ح�شة بن�شبة 45% من راأ�س امل�ل وقد 

حتت�ج للوف�ء بح�شته� اإىل اإجراءات م�لية وبنكية من اخل�رج، من اأجل ذلك اأر�شلت 

الوف�ء  اإىل  تدعوه�  1422/6/27هـ  وت�ريخ   422/203 رقم  اخلط�ب  اإليه�  موكلتي 

ال�شركة  ت�شجيل  يت�شنى  وحتى  معه�  املربمة  العقود  يف  عليه�  املن�شو�س  ب�لتزام�ته� 

ب�ل�شجل التج�ري بوزارة التج�رة وال�شن�عة اإل اأن املدعى عليه� اأر�شلت خط�بً� برقم 

اإىل عزمه�  الإ�ش�رة  املراوغة ودون  وت�ريخ 2001/10/23م ت�شمن  دار /م ع/ 206 

يف  موكلتي  اأع�ق  مم�  امل�ل  راأ�س  يف  بح�شته�  الوف�ء  ومنه�  ب�لتزام�ته�  الوف�ء  على 

ا�شتكم�ل راأ�س امل�ل ب�شبب موقف املدعى عليه� من عدم اإظه�ر نية �ش�دقة يف امل�شي 

بح�شته�  الوف�ء  عن  امتن�عه�  ثم  العقد  تنفيذ  يف  النية  ح�شن  واإثب�ت  امل�شروع  يف 

النقدية يف راأ�س امل�ل ولذلك يبني اأن الإخالل ك�ن بكل و�شوح من ج�نب املدعى عليه�.

ف�إن  امل�ل  راأ�س  يف  موكلتي  ح�شة  وف�ء  البنك  قبول  فر�س  وعلى  اأخرى  ن�حية  ومن 

النتيجة العملية اأن هذه الأموال �شوف تخرج من ذمة �ش�حبه لتدخل يف ذمة ال�شركة 

)...(  لل�شن�ع�ت الدوائية لكونه� �شخ�س معنوي م�شتقل عن �شخ�شية ال�شرك�ء له� 

تظل  �شوف  احل�شة  هذه  ف�إن  وعليه  امل�شتقلة،  والذمة  امل�شتقلة  املعنوية  ال�شخ�شية 

مع  ح�شته�  عليه�  املدعى  اإيداع  اإىل  انتظ�رًا  اهلل  �ش�ء  م�  اإىل  البنك  لدى  حمجوزة 

ال�شريك الث�لث الذي اأبدى ا�شتعداده لل�شداد يف احل�ل لأن ن�شبته 5% فقط واإذا تبني 
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عدم �شدق املدعى عليه يف امل�ش�ركة ف�إن ح�شة موكلتي ون�شبته� 50% من راأ�س امل�ل 

�شتتجمد وميتنع الت�شرف فيه� ب�أي �شكل اإىل اأن يتقرر م�شري ال�شركة اتف�قً� اأو ق�ش�ء 

وهو ل يعرف اأمده م� يزيد ال�شرر على موكلتي. من اأجل ذلك ندرك حكمة ن�س امل�دة 

النقدية  امل�ل  راأ�س  ح�ش�س  جميع  اإيداع  اأوجبت  التي  ال�شرك�ت  نظ�م  من   )162(

الذي  الغر�س  وتنفيذ  اأداء  من  ال�شركة  لتمكني  اجلزئي  الوف�ء  قبول  وعدم  ب�لك�مل 

الوف�ء  يف  عليه�  املدعى  جدية  عدم  ملوكلتي  ت�أكد  وقد  اأنه  اأجله.وحيث  من  اأن�شئت 

بح�شته� يف راأ�س امل�ل مم� ت�شبب يف عدم اكتم�ل راأ�س امل�ل لبدء الن�ش�ط ومن ثم 

تعذر على ال�شركة اإيداع جميع احل�ش�س ب�لك�مل يف اأحد البنوك املرخ�س له� بذلك، 

عدم  عن  جنمت  التي  الأ�شرار  م�شوؤولية  عليه�  املدعى  تتحمل  كذلك  واحل�ل  ف�إنه 

وف�ئه� بح�شته� يف راأ�س امل�ل وذلك بتعوي�س ال�شركة عن هذا الإخالل اإعم�ًل لن�س 

امل�دة )5( من نظ�م ال�شرك�ت ال�شعودي والتي تن�س على اأنه "يعترب كل �شريك مدينً� 

لل�شركة ب�حل�شة التي تعهد به� ف�إن ت�أخر يف تقدميه� عن الأجل املحدد لذلك ك�ن 

م�شوؤوًل يف مواجهة ال�شركة عن تعوي�س ال�شرر الذي يرتتب على هذا الت�أخري". وحيث 

اأن ال�شرر الن�جت عن اإخالل املدعى عليه� ب�لوف�ء بح�شته� يف راأ�س امل�ل ث�بت وبوجه 

مب��شر منه: عدم قي�م امل�شروع و�شي�ع الأر�س التي خ�ش�شت لإق�مة امل�شنع ب�ملنطقة 

ال�شن�عية مبدينة الري��س، و�شي�ع الأموال التي اأنفقت يف �شبيل ت�أ�شي�س ال�شركة كم� 

ال�ش�بق  الأ�شرار  ك�فة  عنه  نتج  مم�  ال�شركة  من  الن�شح�ب  خطوة  اتخ�ذ  له�  �شهل 

موكلتي  ف�إن  ب�لتزام�ته�.لذلك  لإخالله�  مب��شرة  كنتيجة  الدعوى  لئحة  يف  ذكره� 
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تطلب اعتب�ر عدم وف�ء املدعى عليه� حل�شته� يف راأ�س امل�ل لل�شركة )...( لل�شن�ع�ت 

خط�أ  اإىل  ي�ش�ف  م�شوؤوليته�  يوجب  خط�أ  واعتب�ره  للدعوى  جديدًا  �شببً�  الدوائية 

الن�شح�ب من ال�شراكة بدون مربر ويف وقت غري مالئم بحيث تتحمل تعوي�س ال�شرر 

الدعوى وهو )ع�شرون  به يف لئحة  املط�لب  املبلغ  بدفع  ب�إلزامه�  الن�جت عنه وذلك 

: ب�لن�شبة لتف�شري  مليون ري�ل �شعودي( واعتب�ره تعوي�شً� �ش�ماًل لك�فة الأ�شرار.ث�نيً�ً

يعترب  ل  اأنه  عنه  تقول  2001/5/17م  بت�ريخ  اأر�شلته  الذي  للخط�ب  عليه�  املدعى 

التنمية  �شندوق  رف�س  على  املرتتبة  ب�لنت�ئج  اإخط�رًا  بل  ال�شراكة  من  ان�شح�بً� 

ال�شن�عية ال�شعودي املوافقة علىالقر�س، ف�إنن� نقول ردًا على ذلك اأن املدعى عليه� 

عدلت موقفه� من هذا اخلط�ب على ثالثة اآراء مل ت�شتقر على واحدة منه� الأوىل: م� 

ذكرته يف مذكرته� املقدمة بجل�شة 1424/7/26هـ �س 6 يف معر�س الدف�ع لنفي ركن 

اأنه�ا�شتعملت حقً� من حقوقه� حيث قررت الن�شح�ب  اخلط�أ عن نف�شه� ق�ئلة عنه 

والث�نية: يف مذكرته� بت�ريخ1424/10/15هـ ب�أن هذا اخلط�ب ميثل تعليقً�ً لل�شراكة 

املذكرة  هذه  يف  واأخريًا  القر�س  منح  عن  ال�شندوق  امتن�ع  اأ�شب�ب  تزول  حتى 

رف�س  على  املرتتبة  ب�لنت�ئج  اإخط�ر  جمرد  بل  ان�شح�بً�  لي�س  ب�أنه  1425/2/2هـ 

هذا  تف�شري  يف  واحد  راأي  على  ال�شتقرار  عدم  اأن  القر�س.وحيث  منح  ال�شندوق 

اخلط�ب من ج�نب املدعى عليه� على النحو ال�ش�لف ذكره يوؤكد طبيعته ويك�شف عن 

اإرادة املدعى عليه� يف التخلي عن امل�شروع وعدم امل�ش�ركة يف ال�شركة على خالف بنود 

وا�شحة  اخلط�ب  عب�رة  العقود.وج�ءت  ومب�دئ  النظ�م  ون�شو�س  الت�أ�شي�س  عقد 
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الدللة يف التعبري عن هذه الإرادة، ل�شيم� اأن املدعى عليه� اتخذت الكثري من املواقف 

ال�شلبية التي تف�شح عن نيته� يف الن�شح�ب، منه� عدم الوف�ء بح�شته� يف راأ�س امل�ل 

للق�ش�ء  والعرتا�ش�ت  العراقيل  الكثري من  اأنه� و�شعت  ب�لوف�ء، كم�  اأعذاره�  رغم 

)حم�شر  تقدميه�  ال�ش�بق  الجتم�ع�ت  حم��شر  ذلك  على  وت�شهد  امل�شروع  على 

الجتم�ع املوؤرخ 2001/5/6م( بطلب اإع�دة درا�شة اجلدوى القت�ش�دية ثم النته�ء 

من الدرا�شة التي تزعمه� ب�أن امل�شروع غري جمدي اقت�ش�ديً� رغم اأنه� �شبق اأن اأ�ش�دت 

2001/5/17م  املوؤرخ  اخلط�ب  اإر�ش�له�  اأخريًا  ثم  مرات  عدة  القت�ش�دية  بجدواه 

األ يدل ذلك علىوجود النية بنق�س التف�ق�ت املربمة معه� من ج�نب  ب�لن�شح�ب، 

واحد وبن�ء عليه، ف�إن معنى وم�شمون هذا اخلط�ب وا�شح ول جم�ل للمج�دلة ب�ش�أنه 

على �شوء احلق�ئق ال�ش�بق ذكره� لتك�شف حقيقة اإرادة املدعى عليه� منه.ث�لثً�: اأم� 

عن طلب املدعى عليه� حل ال�شركة وت�شفيته�:ف�إن هذا الطلب يف الواقع اأقرب اإىل 

الهزل منه اإىل اجلد ذلك اأن احلل والت�شفية اإمن� يرد على �شركة مكتملة الت�أ�شي�س 

ك�نت  التزام�ت.ومل�  عليه�  وترتتب  حقوق  اكت�ش�به�  ين�ش�أ  ون�ش�ط  جت�ري  �شجل  وله� 

ال�شركة مل ت�شجل بعد يف ال�شجل التج�ري اأي اأنه� لي�س له� تواجد على اأر�س الواقع 

اإيداع املدعى عليه�  فعالم اإذ يرد احلل والت�شفية؟ وكم� �شبق اأن اأو�شحن� اأن عدم 

ن�شيبه� يف راأ�س امل�ل ترتب عليه عدم اكتم�ل اإجراءات الت�أ�شي�س والت�شجيل، وب�لت�يل 

ف�إن ال�شركة مل تب��شر اأي ن�ش�ط بعد ودعوان� هذه لي�شت اإل دعوى تعوي�س عن اأ�شرار 

ن�ش�أت وترتبت على موكلتي نتيجة تق�ع�س املدعى عليه� يف امل�شي يف امل�شروع وتراجعه� 
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الآم�ل  دافع من  ونفق�ت حتت  اأنفقت من م�ش�ريف  م�  موكلتي  اأنفقت  اأن  بعد  عنه 

ن�ش�طه�  وبداأ  ال�شركة  ت�أ�شي�س  بعد  والنفق�ت  امل�ش�ريف  تلك  كل  ا�شتع�دة  والثقة يف 

واإنت�جه�. وبن�ء عليه ف�إن الطلب بحل ال�شركة وت�شفيته� هو طلب غريواقعي لأنه يرد 

على غري حمل ب�عتب�ر اأن ال�شركة لي�س له� اأ�شول ولي�س عليه� التزام�ت تكون حمل 

حتى  والت�شجيل  الت�أ�شي�س  اإجراءات  اإكم�ل  عن  ال�شرك�ء  ميتنع  اأن  الت�شفية،ويكفي 

تعترب ال�شركة منحلة فعاًل.رابعً�: عن الدع�ء املق�بل: فقد �شبق الدفع اأ�شليً�ً بعد قبول 

ت�شحى  تقدم  كلم�  من  لتكرار.  منعً�  اإليه  فنحيل  ال�ش�بقة  مذكرتن�  الدع�ء يف  هذا 

طلب�ت موكلتي ب�لتعوي�س موؤ�ش�شًة على خط�أ املدعى عليه� لالإخالل ب�للتزام العقدي 

املذكورة على  ال�شركة  والن�شح�ب من  ال�شركة،  راأ�س م�ل  الوف�ء بح�شته� يف  بعدم 

جت�ه  العقدية  م�شوؤوليته�  يقيم  مم�  مالئم،  غري  وقت  ويف  والنظ�م،  العقد  خالف 

بطلب�ته  �ش�مل.ومت�شك  كتعوي�س  الدع�ء  بالئحة  الوارد  ب�ملبلغ  واإلزامه�  موكلتي 

ال�ش�بقة.ويف جل�شة 1425/7/20هـ ح�شر الطرف�ن وقدم وكيل املدعى عليه� مذكرة 

جل�شة  اإمه�له.ويف  طلب  املدعية  وكيل  على  وبعر�شه�  تقدميه  �شبق  عم�  تخرج  مل 

1425/10/9هـ ح�شر الطرف�ن وقرر وكيل املدعية اأن مذكرة املدعى عليه� مل تت�شمن 

وتوالت بعد ذلك  اكتف�ءهم� مب� �شبق، وكذا قرر وكيل املدعى عليه�،  جديدًا وقررا 

وكيل  من  الدائرة  وطلبت  الطرف�ن  ح�شر  1428/4/19هـ  جل�شة  جل�ش�ت.ويف  عدة 

املدعية تقدمي ترجمة معتمدة ملح�شر اجتم�ع ال�شرك�ء املنعقد يف 1999/9/15م كم� 

لإن�ش�ء  الأولية  ب�لدرا�ش�ت  املتعلقة  للم�شروف�ت  الطرفني ح�شر  الدائرة من  طلبت 
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ال�شركة من  الطرفني هل هن�ك جم�ل ل�شتمرار  الدائرة  �ش�ألت  الأدوية كم�  م�شنع 

دون ح�شوله� علىقر�س من �شندوق التنمية ال�شن�عي مع تقدمي امل�شتندات الالزمة 

الق�دمة.ويف  اجلل�شة  يف  الدائرة  طلبته  م�  بقدمي  الطرف�ن  ف��شتعد  اأعاله،  ذكر  مل� 

جل�شة 1428/7/23هـ ح�شر وكيل املدعى عليه� ومل يح�شر من ميثل املدعي وبعث 

ب�عتذار عن ح�شور اجلل�شة، وكذلك يف جل�شة 1428/10/18هـ مل يح�شر من ميثل 

مذكرة  عليه�  املدعى  وكيل  وقدم  الطرف�ن  ح�شر  1429/1/6هـ  جل�شة  املدعي.ويف 

�شمنه� م� يلي: اأوًل: نرفق ترجمة اإىل اللغة العربية من حم�شر الجتم�ع املنعقد بني 

الطرفني بت�ريخ 1999/9/15ـ �ش�درة عن اأحد مك�تب الرتجمة املعتمدة له� الغر�س 

علمً� ب�أن املح�شر امل�ش�ر اإليه قد ت�شمن الت�أكيد على م� يلي:اأ- اإن اإعداد الر�شوم�ت 

واملخطط�ت وجميع الوث�ئق من م�شوؤولية �شركة )...( وذلك وفقً�ً للبنود من 3-1 اإىل 

3-5 من اتف�قية نقل املعرفة الفنية.ب- �شتتم امل�ش�همة يف راأ�س م�ل ال�شركة )...( 

التنمية  �شندوق  قر�س  على  املوافقة  تتم  اأن  بعد  املحدودة،  الدوائية  لل�شن�ع�ت 

ال�شن�عية ال�شعودي، وهذا اإقرار من ال�شريكني بتعليق قي�م ال�شراكة على احل�شول 

على القر�س.ج- اأنُه يف ح�لة عدم احل�شول على قر�س �شندوق التنمية ال�شعودي ومت 

يتق��شمه�  �شوف  اأخرى  اأطراف  اإىل  املدفوعة  امل�ش�ريف  ف�إن  امل�شروع،  عن  التخلي 

ال�شرك�ء.د- اأن اإيداع راأ�س امل�ل يعترب �شرطً� اأ�ش��شيً�ً لإ�شدار ال�شجل التج�ري.هـ - 

والكهرب�ء. ال�شن�عة  وزارة  اإىل  التخطيطية  الر�شوم�ت  مع  تقرير  تقدمي  قد مت  اأنه 

اأن  اإليه  امل�ش�ر  الجتم�ع  املدعية �شمن حم�شر  ال�شركة  وب�إقرار  يت�شح،  تقدم  ومم� 
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موكلتي قد اأوفت بجميع التزام�ته� ب�أن ق�مت ب�إعداد الر�شوم�ت واملخطط�ت وجميع 

الوث�ئق املطلوبة نظ�مً�ً ل�شت�شدار الرتاخي�س الالزمة، كم� اأنه بن�ًء على ن�س امل�دة 

3-11-1 من اتف�قية نقل املعرفة الفنية ف�إن موكلتي �شركة )...( قد ا�شتحق له� مبلغً� 

الفنية. كم�  املعرفة  اأمريكي مق�بل نقل  األف )170000( دولر  وقدره م�ئة و�شبعون 

التنمية  �شندوق  من  القر�س  على  احل�شول  اأن  على  اأي�شً�  الطرفني  اإرادة  تالقت 

هذا  ال�شراكة،  حمل  امل�شروع  لقي�م  جوهريً�  و�شرطً�  اأ�ش��شيً�ً  ركنً�  يعترب  ال�شن�عية 

ف�شاًلً عن وجوب قي�م كل طرف ب�إيداع )50%( من ح�شته براأ�س امل�ل والث�بت من 

الأوراق التي انطوى عليه� ملف الق�شية اأن �شندوق التنمية ال�شن�عية قد رف�س تقدمي 

القر�س املطلوب ت�أ�شي�شً�ً علىم� ارت�آه من عدم ثبوت اجلدوى القت�ش�دية للم�شروع، 

: اأم� ب�لن�شبة حل�شر  اأنُه مل يتم �شداد اأي جزء من احل�ش�س براأ�س امل�ل.ث�نيً�ً كم� 

فتت�شرف  عليه�  الدالة  امل�شتندات  تقدمي  مع  الأولية  ب�لدرا�ش�ت  املتعلقة  امل�شروف�ت 

األف )870000(  اإجم�ل هذه امل�شروف�ت ثم�من�ئة و�شبعون  ب�لإج�بة ب�لآتي:اأ- يبلغ 

الجتم�ع  حم�شر  �شمنه  وح�شبم�  الطرف�ن،  عليه  اتفق  مل�  وفقً�ً  اأمريكيً�.ب-  دولرًا 

امل�ش�ر اإليه اآنفً�، ف�إنه يف ح�لة عدم احل�شول على قر�س �شندوق التنمية ال�شن�عية 

بن�شبة  امل�شروف�ت  تلك  يتق��شم�ن  الطرفني  ف�إن  امل�شروع،  عن  والتخلي  ال�شعودي، 

ب�مل�ئة  خم�شني  بن�شبة  حمددة   )...( �شركة  ح�شة  ك�نت  ومل�  منهم�.ج-  كل  ح�شة 

)50%( من راأ�س امل�ل، ف�إنه� ت�شتحق الن�شف من امل�شروف�ت امل�ش�ر اإليه�، اأي مبلغً� 

قدرُه )اأربعم�ئة وخم�شة وثالثون األف( )435000( دولر اأمريكيً� مب� يع�دل )مليون 
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د-  �شعوديً�.  ري�ًل   )1631250( وخم�شون(  وم�ئت�ن  األف�  وثالثون  وواحد  و�شتم�ئة 

موكلتي  ال�شركة  ت�شتحق  والذي  للم�شروف�ت  الإجم�يل  املبلغ  مبفردات  بي�ن  وفيم� 

ن�شفه، وامل�شتندات الدالة على ثبوته: 1- مبلغ )م�ئت� األف( )200000( دولر اأمريكي 

مق�بل اأتع�ب املكتب ال�شت�ش�ري )...( نظري قي�مه بتنفيذ الر�شوم�ت واإعداد ال�شروط 

واملوا�شف�ت وجدول الكمي�ت والأ�شع�ر مل�شروع امل�شنع مو�شوع ال�شراكة، وقد �شبق اأن 

تقدمن� ب�مل�شتندات الدالة على هذا املبلغ. 2- مبلغ اأربعم�ئة و�شبعني األف )4700000( 

دولر اأمريكي يت�ألف من:)مبلغ م�ئة و�شبعون األف( )170000( دولر اأمريكي، مق�بل 

نقل املعرفة الفنية اإىل ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية وهذا املبلغ م�شتحق لل�شركة 

موكلتي مبوجب ن�س الفقرة 3-11-1 من اتف�قية نقل التقنية وامل�ش�عدة الفنية، كم� 

نود الإ�ش�رة اإىل اأن ال�شركة املدعية قد اأقرت ب�أحقية موكلتي لهذا املبلغ ومل يتم �شداده 

اإليه�، وذلك ح�شبم� هو ث�بت ب�لفقرة الأوىل من حم�شر الجتم�ع املوؤرخ 1999/9/15م 

امل�ش�ر اإليه اآنفً�.مبلغ )م�ئة األف( )100000( دولر اأمريكي، مق�بل اإعداد املخطط�ت 

واإعداد  للغرف  التف�شيلية  والبي�ن�ت  املرافق  ومتطلب�ت  البن�ء  وموا�شف�ت  الأولية 

املهند�شني  واختي�ر  للعط�ءات  الدعوة  ر�ش�ئل  وتغيري  واملعدات  املك�تب  موا�شف�ت 

لن�س  تنفيذًا   )...( �شركة  مبعرفة  جميعً�  امله�م  تلك  تنفيذ  مت  وقد  وال�شت�ش�ريني، 

ال�شركة  اأقرت  وقد  الفنية  وامل�ش�عدة  التقنية  نقل  اتف�قية  من   2-11-3 رقم  البند 

املدعية بذلك ح�شبم� ت�شمنه حم�شر الجتم�ع امل�ش�ر اإليه �شراحة. 2- مبلغ )م�ئتي 

األف( )200000( دولر اأمريكي، مق�بل جتهيز اإجراءات الت�شغيل القي��شية املطبقة 
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مبوجب البند رقم 3-11-3 من اتف�قية نقل التقنية وامل�ش�عدة الفنية، وقد اأ�شري اإىل 

ذلك اأي�شً� �شمن حم�شر الجتم�ع ال�ش�بق الذكر. اأم� عن امل�شتندات الدالة على ثبوت 

هذه املب�لغ، فقد �شبق تقدميه�. 3- مبلغ )م�ئتي األف( )200000( دولر اأمريكي، 

اجلدوى  ملف�ت  حت�شري  يف   )...( �شركة  بذلتهم�  اللذين  واجلهد  الوقت  مق�بل 

القت�ش�دية التي هي جزء ل يتجزاأ من امل�ش�عدة الفنية وامله�رات، والتي مت تقدميه� 

اإىل كل من �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي ووزارة ال�شن�عة لأغرا�س احل�شول 

على القر�س والرتاخي�س الالزمة.وم� تنبغي الإ�ش�رة اإليه يف هذه ال�شدد اأنه قد مت 

املدعية(  ال�شركة  )ممثل   )...( الأ�شت�ذ  خط�ب  مبوجب  اإليه  امل�ش�ر  املبلغ  حتديد 

وت�ريخ   105/11/999 رقم  ال�شعودي  ال�شن�عية  التنمية  �شندوق  اإىل  املر�شل 

1420/8/7هـ وب�لطالع على هذا اخلط�ب �شوف يت�شح للدائرة اأن البند رقم )2( 

ت�ريخ   RRR/RR/23 رقم    )...( ل�شركة  اجلوابي  اخلط�ب  اإىل  ي�شري  منه 

1999/10/30م، املوجه اإىل �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي، واملت�شمن الإج�بة 

الفنية  للم�شروع وب�ملعلوم�ت  على بع�س ال�شتف�ش�رات املتعلقة ب�جلدوى القت�ش�دية 

وخم�شني  )�شبعم�ئة  والتي مت حتديده� مببلغ  الت�أ�شي�س  ب�مل�شروف�ت حتت  اخل��شة 

األف( )750000( ري�ل �شعودي، اأي م� يع�دل )م�ئت� األف )200000( دولر اأمريكي، 

جدوى  ملف�ت  حت�شري  يف   )...( �شركة  قبل  من  امل�شروفني  واجلهد  الوقت  مق�بل 

امل�شروع بن�ًء على متطلب�ت اجله�ت الر�شمية. وقد �شبق تقدمي امل�شتندات الدالة على 

ل�شتمرار  جم�ل  هن�ك  ك�ن  اإذا  مب�  اخل��س  الت�ش�وؤل  عن  الإج�بة  اأم�  ذلك.ث�لثً�: 
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الإح�طة  فنود  ال�شن�عية،  التنمية  بنك  من  قر�س  على  احل�شول  دون  ال�شراكة 

ب�لآتي:الإج�بة عن هذا الت�ش�وؤل ل تتوقف على راأي اأو اجته�د �شخ�شي ي�شدر من اأي 

من الطرفني، لكن حتكمه� اعتب�رات مو�شوعية متليه� احلق�ئق الآتية: 1- اأن الن�س 

اأو �شرطً�  على احل�شول على القر�س من بنك التنمية ال�شن�عية لي�س مطلبً� ترفيً� 

ث�نويً� لقي�م ال�شراكة لكنه ركن جوهري ق�مت عليه ال�شراكة اأ�ش��شً� ويبتدئ ذلك فيم� 

وواحد  وت�شعم�ئة  مليونً�  و�شتني  واحدًا  تبلغ  املطلوب  القر�س  قيمة  اأن  من  ث�بت  هو 

وثم�نني األفً� وثم�من�ئة وثم�نية ع�شر ري�ًل �شعوديً� )61981818( ري�ل �شعودي، اأي م� 

ع�شر  )اثن�  مقداره�  الب�لغ  ال�شرك�ء  ح�ش�س  اأقي�م  جمموع  اأ�شع�ف  خم�شة  يع�دل 

مليونً� وخم�شم�ئة األف )12500000( ري�ل �شعودي، ويع�دل ن�شف جمموع م�ش�در 

الإج�بة  اأن  يت�شح  املق�رنة  �شعودي. ومن هذه  ري�ل  الب�لغة )123963636(  التمويل 

عن الت�ش�وؤل امل�ش�ر اإليه هي عدم اإمك�ن ا�شتمرار ال�شراكة، وهذه الإج�بة لي�شت ق�ئمة 

على رغبة �شخ�شية من اأي من الطرفني، لكنه� نتيجة تلق�ئية لالعتب�رات املو�شوعية 

والإرادة امل�شركة للطرفني والتي ك�نت اأ�ش��شً� للتفكري يف اإق�مة امل�شروع اأ�شاًل والتي 

هذا  يف  و�شوحً�  اأكرث  ومبعنى  اأ�ش��شً�.  به  النهو�س  على  اإرادتهم�  اتفقت  مل�  لوله� 

القر�س  ال�شعودي على تقدمي  ال�شن�عية  التنمية  ف�إن عدم موافقة �شندوق  ال�شدد 

يعترب �شببً� اأجنبيً� اأدى اإىل ا�شتح�لة قي�م امل�شروع حمل ال�شراكة، ومن املقرر نظ�مً�ً 

ال�شراكة ل�شتح�لة حتقيق مو�شوعه�.  ب�نق�ش�ء  اأن ذلك ينه�س �شببً� مربرًا للحكم 

2- ي�ش�ف اإىل العتب�ر النظ�مي وال�شرعي امل�ش�ر اإليه اأعاله، اأن امل�شروع الذي ق�مت 
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اأقوال  لي�شت  وهذه  القت�ش�دية،  الن�حية  من  يكن جمزيً�  على حتقيقه مل  ال�شراكة 

ال�شعودي  ال�شن�عية  التنمية  �شندوق  عن  �ش�درة  �شه�دة  لكنه�  موكلتي  ال�شركة 

ذاته،حيث اأق�م قراره بعدم املوافقة على تقدمي القر�س على اأ�شب�ب اأهمه� اأن مو�شوع 

ال�شراكة غري جمدي اقت�ش�ديً�. وتلك ول ريب هي الإج�بة عن الت�ش�وؤل امل�ش�ر اإليه 

والتي ل تخرج عن عدم اإمك�ن ا�شتمرار ال�شراكة، وهي اإج�بة ميليه� الواقع ولي�شت 

لديه اإرادة حرة �ش�درة عن ال�شركة موكلتي، ومبعنى اأكرث و�شوحً� ف�إن موكلتي لي�شت 

يف موقف تخت�ر فيه بني ا�شتمرار ال�شراكة اأو عدم ا�شتمراره�، ف�لواقع هو الذي اأملى 

على الطرفني حكمه الق�طع بعدم اإمك�ن ا�شتمرار ال�شراكة. 3- وب�لبن�ء على م� تقدم 

ف�إنه وقد انق�شت ال�شراكة فعاًل وبقوة النظ�م ل�شتح�لة قي�مه� ب�شبب عدم احل�شول 

على القر�س ولنعدام جدواه� القت�ش�دية ف�شاًلً عن عزوف الطرفني كالهم� عن 

�شداد اأية ن�شبة من ح�ش�شهم� يف راأ�س امل�ل، ف�إنه واحل�ل كذلك مل يعد ثمة جم�ل 

ل�شتظه�ر رغبة الطرفني حول اإمك�نية ا�شتمرار تلك ال�شراكة من عدمه، وذلك اأن 

غري  الفر�س  وهذا  فعاًل،  ال�شراكة  قي�م  مقدمً�  يفرت�س  الرغبة  تلك  على  الوقوف 

متحقق ب�لن�شبة لل�شراكة مو�شوع املط�لبة امل�ثلة، فقد انق�شت تلك ال�شراكة �شرعً� 

ونظ�مً�ً لالأ�شب�ب امل�ش�ر اإليه� اآنفً�، وب�لت�يل ف�إن ك�ن ثمة وجه للت�ش�وؤل يف هذا ال�شدد 

على  تنه�س  جديدة  �شراكة  قي�م  الطرفني  رغبة  على  الوقوف  ي�شتهدف  اأن  فيجب 

اأ�ش�س جديدة يتم حتديده� والتف�ق عليه� يف �شوء م� متليه الظروف القت�ش�دية 

وقت  عليه  ك�نت  عم�  جذريً�  تغريًا  تغريت  والتي  ح�ليً�  الق�ئمة  وال�شوقية  وامل�لية 
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وبقوة  الواقع  بحكم  انق�شت  والتي  امل�ثلة  الدعوى  مو�شوع  الأوىل  ال�شراكة  انق�ش�ء 

النظ�م لالأ�شب�ب امل�ش�ر اإليه� اآنفً�، وب�لت�يل فقد ب�ت وا�شحً� اأن املق�شود بعب�رة "ويتم 

التخلي عن امل�شروع" الذي وردت مبح�شر الجتم�ع امل�ش�ر اإليه هو عدم اتف�ق الطرفني 

على التم�شك به جمددًا.وقد ج�ء يف ترجمة حم�شر اجتم�ع ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت 

 )...( ل�شركة  الرئي�شي  املركز  يف  �شبتمرب   15 بت�ريخ  املنعقد  املحدودة  الدوائية 

ب�لري��س م� ن�شه:)ح�شر الجتم�ع كل من )...(،)...(،)...(،)...(،)...(،)...(

،)...( راأ�س الجتم�ع ال�شيد/)...(. مت اعتب�ر الأجندة املجددة التي قدمه� ال�شيد/

)...()1( مراجعة التف�قية: اأو�شح ال�شيد/ )...( اأن هن�ك �شوء فهم يتعلق ب�خلط�ب 

املر�شل من قبل �شركة )...( اإىل �شركة )...( واأكد اأن اإعداد الر�شوم�ت واملخطط�ت 

وجميع الوث�ئق حتى مرحلة املن�ق�شة وكذلك و�شع الق�ئمة الق�شرية من قبل ثالثة 

الفقرات  ا�شت�ش�ريني ك�ن من م�شوؤولية �شركة )...( وهذا م� تن�س عليه  مهند�شني 

3-1 و 3-5 بو�شوح يف اتف�قية نقل اخلربة الفنية. على اأية ح�ل ف�إنه ح�شب الفقرة 

3-11-1 من التف�قية ك�ن من املفرت�س اأن يتم دفع مبلغ )170000( دولر ل�شركة 

)...( خالل اأ�شبوع من توقيع اتف�قية اخلربة الفنية، ولكن مل يتم ت�شديد هذا املبلغ 

ال�شن�عي  التنمية  ب�شندوق  اخل��س  القر�س  اعتم�د  قبل  الطرفني  لتف�ق  نظرًا 

اتف�قية  توقيع  من  اأ�شبوعني  خالل  �شركة)...(   على  ك�ن  ح�ل  اأية  على  ال�شعودي، 

اخلربة الفنية، ولكن مل يتم ت�شديد هذا املبلغ نظرًا لتف�ق الطرفني قبل ذلك ب�أنه 

الدوائية فقط يف  لل�شن�ع�ت  ب�ل�شركة )...(  راأ�س م�ل اخل��س  امل�ش�همة يف  �شيتم 
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ح�ل اعتم�د القر�س اخل��س ب�شندوق التنمية ال�شن�عي ال�شعودي على اأية ح�ل ك�ن 

على �شركة )...(  اأن تقوم بت�شديد م�شتحق�ت الر�شوم�ت وك�ن الغر�س من اخلط�ب 

هو احل�شول على موافقة ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية. لقد مت التف�ق على اأنه 

يف ح�ل عدم املوافقة على قر�س �شندوق التنمية ال�شعودي لل�شن�ع�ت الدوائية،ومت 

�شيقوم  ث�لث  طرف  اأي  اإىل  املدفوعة  امل�شروف�ت  ف�إن  امل�شروع  فكرة  عن  التخلي 

تقدمي  فيه�  ج�ء  مذكرة  املدعية  وكيل  قدم  ت�شديده�(.كم�  يف  ب�مل�ش�ركة  ال�شرك�ء 

ترجمة ملح�شر 1999/9/15م.واأم� عن ح�شر امل�شروف�ت املدفوعة على الدرا�ش�ت 

الأولية لإن�ش�ء م�شنع الأدوية واأدلته� الثبوتية، فنقدم م� اأمكن ملوكلتي العثور عليه من 

امل�شتندات الدالة على امل�شروف�ت اخل��شة ب�لدرا�ش�ت الأولية لإن�ش�ء م�شنع الأدوية 

 )6( عدد   -1 عن:  عب�رة  وهي  امل�شروع  بتنفيذ  موكلتي  جدية  على  كمث�ل  ب�لري��س 

حتويالت بنكية ب�لدولر الأمريكي من ح�ش�ب موكلتي ببنك الري��س اإىل بنك ت�شي�س 

م�نه�تن - نيويورك - اأمريك� ل�ش�لح امل�شتفيد )...(  اخلبري ال�شت�ش�ري يف املنتج�ت 

ال�شيدلنية نظري ح�شوره اجتم�ع�ت ب�ل�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية املحدودة 

م�شنع  اإن�ش�ء  م�شروع�ت  بتخطيط  خ��شة  ا�شت�ش�رات  وتقدمي  وعم�ن،  الري��س  يف 

1996/11/9م  التواريخ  يف  البنكية  التحويالت  ومتت  الري��س  مبدينة  الأدوية 

و1998/2/9م  1997/12/2م  و1997/7/13م  و1997/5/27م  و1997/3/17 

ري�ل   )212.447.86( ملبلغ  املع�دل  اأمريكي  دولر   )56.503.90( قدره  مبجموع 

املنتج�ت  يف  ال�شت�ش�ري  اخلبري  حرره�  التي  الفواتري  من  جمموعة   -2 �شعودي. 
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بتخطيط  اخل��شة  الفنية  ال�شت�ش�رات  تقدمي  مق�بل  اأتع�به  عن   )...( ال�شيدلنية 

الري��س،  مبدينة  الدوائية  لل�شن�ع�ت   )...( لل�شركة  الأدوية  م�شنع  اإن�ش�ء  م�شروع 

جل�شة  ويف  الفرتة.  نف�س  خالل  ب�لأردن  وعم�ن  الري��س  مبدينتي  وتنقالته 

فيه�:اأوًل:  ج�ء  مذكرة  عليه�  املدعى  وكيل  وقدم  الطرف�ن  ح�شر  1429/3/15هـ 

ب�لن�شبة للن�شخة املرتجمة اإىل اللغة العربية ملح�شر الجتم�ع املوؤرخ 1999/9/15م.

الدائرة  ال�ش�أن تالحظ  ال�شركة املدعية يف هذا  التي قدمته�  الن�شخة  ب�لطالع على 

ب�أن  اأنه� جت�وزت الأ�شول الواجب مراع�ته� يف ترجمة الوث�ئق وامل�شتندات،  املوقرة 

اأ�شقطت بع�س العب�رات والفقرات، ونذكر من ذلك م� ورد يف الأ�شل حتت بند تقدير 

ال�شعودي،  ال�شن�عية  التنمية  ب�شندوق  املتعلقة  العب�رات  اأ�شقطت  العمل حيث  �شري 

وبرتخي�س وزارة ال�شحة، وبت�شجيل ال�شركة، وبتقدمي التق�رير اإىل وزارتي ال�شحة 

والكهرب�ء، وب�لتزويد ب�لكهرب�ء. ف�شاًلً عم� اأ�شقطته من عب�رات اأ�ش�رات اإليه� بنقط 

هكذا )...( وب�إجراء املق�بلة بني الرتجمة التي قدمته� ال�شركة موكلتي وبني الرتجمة 

التي قدمته� ال�شركة املدعية، و�شوف يت�شح للدائرة اأن الرتجمة التي قدمن�ه� ج�ءت 

مع�ين  من  الأ�شل  ت�شمنه  عم�  و�ش�دقً�  �شحيحً�ً  تعبريًا  ومعربة  متك�ملة  ك�ملة 

وم�ش�مني، ي�ش�ف اإىل ذلك كونه� �ش�درة من مكتب ترجمة مرخ�س له بذلك وت�بع 

الأ�شت�ذ/  مكتب  هو  والنظ�مي  الق�نوين  املج�ل  يف  املتخ�ش�شة  ال�شخ�شي�ت  لأحد 

)...( )املح�مي بجدة(، مم� يدل على التزاوج بني قواعد اللغة واأ�شول الرتجمة وبني 

احت�شبته�  التي  لالأوراق  ب�لن�شبة  والنظ�مية.ث�نيً�:  الق�نونية  وامل�شطلح�ت  املع�ين 
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ال�شركة املدعية حتويالت بنكية مبب�لغ حمددة.اإن تلك الأوراق ل ت�شلح م�شتندًا لإثب�ت 

قي�م ال�شركة املدعية، ال�شركة )...( لال�شتثم�ر التج�ري املحدودة، بدفع اأية مب�لغ مق�بل 

لالأ�شب�ب  وذلك  الدعوى احل��شرة  مو�شوع  للم�شروع  اأولية  اأو غري  اأولية  درا�ش�ت  اأية 

الآتية: 1- اأنه� �ش�درة اإىل البنك من �شركة ت�شمى ال�شركة )...(  للرع�ية الطبية، ول 

عالقة لهذه ال�شركة ب�مل�شروع مو�شوع ال�شراكة املنق�شية. 2- اأنه� جمرد خط�ب�ت �ش�درة 

اإىل اأحد البنوك برج�ء اإمت�م حتويالت من ح�ش�ب �شركة ل عالقة له� ب�مل�شروع امل�ثل 

اإىل �شخ�س جمهول اخلربة والتخ�ش�س، وب�لت�يل ف�إنه� ل ت�شلح دلياًل على م� قدمت 

من اأجل اإثب�ته. 3- تدعي ال�شركة املدعية ب�أن الأوراق �ش�درة بتواريخ 1996/11/9م، 

1997/3/17م، 1997/5/27م، 1997/7/13م، 1997/12/2م، 1998/2/9م، وهذا 

الدع�ء يحمل يف طي�ته الدليل على عدم جدواه� يف التدليل على م� قدمت من اأجله، 

ليوم  امل�ش�دف  1419/5/8هـ  بت�ريخ  بداأت  املتن�زعني  الطرفني  عالقة  اأن  ذلك 

1998/8/30م، يف حني تدعي ال�شركة املدعية اأنه� طلبت من البنك عمل حتويالت 

ل�شم �شخ�س يقيم ب�لولي�ت املتحدة مق�بل قي�مه بعمل درا�ش�ت اأولية خ��شة ب�مل�شروع 

قي�م  من  ع�مني  قبل  اأي  1998/2/9م  اإىل  1996/11/9م  من  ال�شراكة  مو�شوع 

ال�شركة  تزعم  م�  على  دلياًل  واتخ�ذه�  الأوراق  بتلك  القبول  فكيف ميكن  ال�شراكة، 

اأموال لق�ء درا�ش�ت عن م�شروع مل يكن قد مت التف�ق عليه بني  املدعية �شداده من 

الطرفني، كم� مل تكن هن�ك اأية ت�ش�ميم اأو خمطط�ت للمراجعة، حيث مل يكن قد مت 

تخ�شي�س قطعة الأر�س التي ك�ن مزمعً� اإق�مة امل�شروع عليه� اإل يف ع�م 1999م اأي 
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بعد ثالثة اأعوام على طلب�ت التحويل امل�ش�ر اإليه�. 4- وف�شاًلً عم� تقدم ف�إنه ال�شركة 

موكلتي، �شركة )...( للتنمية وال�شتثم�ر امل�ش�همة الع�مة املحدودة، ك�نت هي املنوطة 

الإنت�ج  وخطوط  املعدات  وانتق�ء  والدرا�ش�ت  والر�شوم�ت  الت�ش�ميم  بعمل  وحده� 

وبكل م� يخ�س امل�شروع من اأمور وخربات فنية وذلك بن�ء على اأحك�م املواد من 1/3 

موكلتي  وفت  وقد  الق�شية،  مبلف  املرفقة  الفنية  املعرفة  نقل  اتف�قية  من   5/3 اإىل 

واملخطط�ت  الر�شوم�ت  وتقدمي  ب�إعداد  ق�مت  ب�أن  املج�ل،  هذا  يف  ب�لتزام�ته� 

والدرا�ش�ت وجميع الوث�ئق املطلوبة ل�شت�شدار الرتاخي�س الالزمة لإق�مة امل�شنع، 

واأقرت ال�شركة املدعية بذلك �شراحة، ذلك ح�شبم� هو ث�بت مبح�شر الجتم�ع املوؤرخ 

يف 1999/9/15م الذي قدمن� ترجمته املعتمدة �شفع مذكرتن� ال�ش�بقة.ث�لثً�: ب�لن�شبة 

للفواتري التي تزعم ال�شركة املدعية اأنه� مق�بل م� �شددته للمدعو )...( 1- اإن بع�شه� 

�ش�در اإىل املدعو )...( / R.R.R ورمز هذه احلروف الثالثة اإىل �شركة ب��شم ال�شركة 

)...(  للرع�ية الطبية. وقد اأ�شلفن� القول ب�نعدام اأي عالقة لتلك ال�شركة مبو�شوع 

النزاع امل�ثل. 2- كم� ت�شمن ب�شعه� الآخر الن�س على اأنه� مق�بل اأعم�ل ا�شت�ش�رية 

واأعم�ل ا�شتقدام متعلقة ب�جتم�ع�ت مع ال�شركة )...(  للمنتج�ت ال�شيدلنية خالل 

تلك  مبو�شوع  لن�  عالقة  ل  ب�أنه  اأي�شً�  القول  اأ�شلفن�  وقد  1996م،  ع�م  اأكتوبر  �شهر 

الفواتري كونه� حمررة عن اأعم�ل تخ�س �شركة اأخرى وعن �ش�بقة على قي�م ال�شراكة 

بنحو �شنتني. 3- وعلى وجه العموم، ف�إن كل م� اأوردن�ه من مالحظ�ت على التحويالت 

امل�ش�ر  الفواتري  اأي�ش� على  ينطبق  املذكرة  اأعاله من هذه  ث�نيً�ً  البند  البنكية �شمن 
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اإليه�.ح��شل م� تقدم، اأن ال�شركة املدعية، عجزت مت�مً� عن اإثب�ت كل م� تقدمت به 

بتقدمي  ق�مت  ب�أن  املوقرة  الدائرة  قرار  بتنفيذ  نه�شت موكلتي  بينم�  ادع�ءات،  من 

الأدلة على م� قدمته من طلب�ت مبوجب الدع�ء املق�بل. ولهذه الأ�شب�ب ولالأ�شب�ب 

 )...( �شركة  موكلتي/  تلتم�س  ال�ش�بقة،  وطلب�تن�  مذكراتن�  ت�شمنته�  التي  الأخرى 

الدعوى  برف�س  يلي:اأوًل:  مب�  احلكم  املحدودة  الع�مة  امل�ش�همة  وال�شتثم�ر  للتنمية 

الأ�شلية املق�مة من ال�شركة )...( لال�شتثم�ر التج�ري املحدودة ورف�س كل م� قدمته 

فيه� من طلب�ت وذلك ت�أ�شي�شً� على اأن ال�شراكة ك�نت قد انق�شت بحكم الواقع وبقوة 

: ب�إلزام  النظ�م بن�ء على حكم الفقرة )7( من امل�دة )15( من نظ�م ال�شرك�ت.ث�نيً�ً

ال�شركة املدعية )...( لال�شتثم�ر التج�ري بدفع مبلغ )435000( )اأربعم�ئة وخم�شة 

املح�م�ة.ويف  اأتع�ب  مق�بل  ري�ل  األف(  )م�ئتي  ومبلغ  اأمريكي  دولر  األف(  وثالثني 

جل�شة 1429/5/13هـ ح�شر الطرف�ن وقدم وكيل املدعية مذكرة ج�ء فيه�:)اأ( عن 

تقدمي ترجمة اأ�شلية ملح�شر اجتم�ع ال�شرك�ء يوم 1999/9/15م ب�للغة العربية من 

مكتب مرخ�س له ب�ململكة، فقد �شبق اأن قدمن� اأ�شل الرتجمة املطلوبة اإىل الدائرة 

من مكتب مرخ�س له ب�لرتجمة اإىل اللغة العربية وذلك بجل�شة 1429/1/6هـ رفق 

بدون  ال�شراكة  ا�شتمرار  اإمك�ن  عن  1429/1/6هـ)ب(  وت�ريخ  بدون  رقم  مذكرتن� 

احل�شول على قر�س �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي؟. الإج�بة: نعم ك�ن ميكن 

طريق  عن  الالزم  التمويل  على  احل�شول  ميكن  ك�ن  اأنه  موكلتي  توؤكد  حيث  ذلك، 

الثقة  على  اعتم�دًا  املحلية  البنوك  من  له�  املمنوحة  البنكية  الت�شهيالت  ا�شتخدام 
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املتوافرة لدى هذه البنوك عن املركز امل�يل ملوكلتي من جهة، والطمئن�ن اإىل جدية 

امل�شروع وجن�حه من جهة اأخرى. وت�شتطيع موكلتي تقدمي م� يثبت الت�شهيالت البنكية 

اإذا طلبته� الدائرة لإثب�ت ح�شن النية، وتعلق الآم�ل بتنفيذه حل�جة البالد اإليه.)ج( 

عن ح�شر امل�شروف�ت املتعلقة ب�إن�ش�ء م�شنع الأدوية ب�لري��س: ف�إن من الأهمية اأن 

التي بذلت لدى  الكثرية  اأجنزت، واملجهودات  التي  الأعم�ل  للدائرة حجم  اأوًل  نربز 

الدوائر احلكومية وال�شرك�ت واملك�تب ال�شت�ش�رية والتي ق�م به� منفردًا رئي�س جمل�س 

اإدارة ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية، وك�ن يخطر به� ال�شركة املدعى عليه� يف 

كل خطوة، حتى و�شل امل�شروع اإىل املرحلة الأخرية األ وهو اإق�مة البن�ء ثم الت�شغيل. 

وفج�أة ويف وقت غري من��شب قررت املدعى عليه� وهي ال�شريك �ش�حب اخلربة الفنية 

بعد  اإجن�زات  من  حتقق  م�  كل  هب�ًء  في�شيع  امل�شروع  من  الن�شح�ب  امل�شروع  يف 

جمهودات م�شنية وتك�ليف ب�هظة، كمن ي�أتي على القواعد فينه�ر ال�شقف، ويخ�شر 

ب�قي ال�شرك�ء كل �شيء، األي�س ذلك موجب لقي�م م�شوؤولية املدعى عليه�؟ فقد ترتب 

على فعل املدعى عليه� اإلغ�ء تخ�شي�س اأر�س امل�شروع يف املنطقة ال�شن�عية مبدينة 

للم�شنع  ال�شحة  وزارة  ترخي�س  وانته�ء  ال�شن�عية،  الرتاخي�س  وانته�ء  الري��س، 

الرتبة،  واأبح�ث  والفنية  امل�لية  الدرا�ش�ت  جدوى  وعدم  الدواء.  ل�شن�عة  كم�شنع 

ال�شت�ش�رية  املك�تب  ودرا�ش�ت  الطبوغرافية،  واملخطط�ت  الكهرب�ء  وخمطط�ت 

الهند�شية، والت�ش�ميم والر�شوم�ت، و�شي�ع تك�ليف اأجور املوظفني والع�ملني الذين 

هذه  كل  واخل�رج.  الداخل  يف  امل�شروع  اإجن�ز  مت�بعة  على  للعمل  تخ�شي�شهم  مت 
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على  تفوق  الأ�شرار  وهذه  عليه�،  املدعى  خلط�أ  مب��شرة  نتيجة  ك�نت  الأ�شرار 

مل�  مثاًل  لذلك  ولن�شرب  التعوي�س.  تقرير  عند  احل�شب�ن  على  وتوؤخذ  امل�شروف�ت 

ال�شركة  اإدارة  اأثرًا بعد عني: 1- م� ج�ء يف خط�ب رئي�س جمل�س  اأ�شبح  ثم  حتقق، 

املوافق  1420/8/27هـ  وت�ريخ  ج/99/132  ج  رقم  الدوائية  لل�شن�ع�ت   )...(

1420/8/27هـ  وت�ريخ  ج/99/131  ج  رقم  اخلط�ب  به  واملرفق  1999/12/25م، 

املوافق 1999/12/25م اإىل مدير اإدارة تقومي وترخي�س امل�ش�ريع ال�شن�عية بوزارة 

ال�شن�عة والكهرب�ء يو�شح فيه م� مت من اإجراءات يف تنفيذ امل�شروع مع ن�شخة من 

الت�ش�ميم واملخطط�ت الأولية، ون�شخة من الربن�مج الزمني التنفيذي، وخمطط�ت 

الكهرب�ء، ويطلب يف نه�ية اخلط�ب اإي�ش�ح مع�مل البنية التحتية لأر�س امل�شروع من 

نق�ط �شبك�ت املي�ه واملج�ري واله�تف والكهرب�ء. 2- م� ج�ء يف خط�ب رئي�س جمل�س 

اإدارة ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية رقم ج ج/2000/7 وت�ريخ 1421/3/17هـ 

والكهرب�ء  ال�شن�عة  بوزارة  ال�شن�عية  املدن  ع�م  مدير  اإىل  2000/6/19م  املوافق 

واملرفق به �شرح م� ا�شتجد من خطوات تنفيذ امل�شروع. 3- م� ج�ء يف خط�ب رئي�س 

وت�ريخ   2000/6/ ج  ج  رقم  الدوائية  لل�شن�ع�ت   )...( ال�شركة  اإدارة  جمل�س 

امل�ش�ريع  وترخي�س  تقومي  اإدارة  مدير  اإىل  2000/6/19م  املوافق  1421/3/17هـ 

ال�شن�عية بوزارة ال�شن�عة والكهرب�ء ببي�ن اخلطوات العملية التي اتخذته� ال�شركة 

التنفيذية  واملخطط�ت  النه�ئية  املرحلة  ت�ش�ميم  ا�شتكم�ل   - وهي:  امل�شروع  لتنفيذ 

الري��س   )...( )مكتب  �شعودي  ا�شت�ش�ري  مكتب  تعيني   - العط�ء.  وث�ئق  واإعداد 
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لال�شت�ش�رات الهند�شية( للقي�م بتدقيق الت�ش�ميم والر�شوم�ت ووث�ئق العط�ء للت�أكد 

على  الإ�شراف   - ري�ل.   )310.900( بتكلفة  ال�شعودية  للموا�شف�ت  مط�بقته�  من 

تف��شيل  يو�شح  ري�ل. - جدول زمني معدل  بتكلفة قدره� )2.010.551(  التنفيذ 

اإدارة ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت  بنود امل�شروع. 4- م� ج�ء يف خط�ب رئي�س جمل�س 

اإىل  الدوائية رقم ج ج / 138/ 99 وت�ريخ 1420/9/14هـ املوافق 1999/12/22م 

مدير منطقة ال�شرق ب�ل�شركة ال�شعودية املوحدة للكهرب�ء ب�ملنطقة الو�شطى، مرفق 

واملعدات  الت�شميم  اأعم�ل  لتكون  للم�شروع،  التنفيذية  الكهرب�ئية  الر�شوم�ت  معه 

وت�أمني  للكهرب�ء،  املوحدة  ال�شعودية  ال�شركة  ملوا�شف�ت  مط�بقة  امل�شتعملة  واملواد 

ب�لقوى  امل�شنع  لتزويد  الت�شميمية  الر�شوم�ت  ح�شب  للم�شنع  الالزمة  املحولت 

الكهرب�ئية الك�فية للت�شغيل. 5- م� ج�ء يف خط�ب رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة )...( 

لل�شن�ع�ت الدوائية رقم ج ج / 130/ 99 وت�ريخ 1420/8/27هـ املوافق 1999/12/5م 

اإىل ال�شركة ال�شعودية املوحدة للكهرب�ء ب�ملنطقة الو�شطى املرفق معه:)اأ( �شورة من 

خمطط�ت تق�شيم الأر�س ح�شب الأرق�م اجلديدة.)ب( خمطط�ت الكهرب�ء مب� فيه� 

ال�شهر  اأول  يف  التنفيذ  يف  للبدء  املطلوب  الكهرب�ئي  واحلمل  للم�شنع،  الع�م  املوقع 

الع��شر من �شنة 1421هـ 6- خط�ب مدير اإدارة الرتاخي�س الطبية وال�شيدلة رقم 

الطبية  الرخ�س  ع�م  مدير  موافقة  املت�شمن  1420/4/8هـ  وت�ريخ  2502/د/44 

ب�لوزارة على ترخي�س امل�شنع كم�شنع اأدوية.فهذه اأمثلة على الجن�زات التي حتققت 

على اأر�س الواقع لتنفيذ امل�شروع، واجلهد الذي بذل من ال�شرك�ء ب�لري��س على تذليل 
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الأخري  املرحلة  لتنفيذ  اأدنى  او  قو�شني  ق�ب  وك�ن  امل�شروع،  ين�ش�أ  لكي  ال�شع�ب،  كل 

ال�شركة  ان�شح�ب  على  ذلك،وترتب  دون  ح�ل  عليه�  املدعى  ت�شرف  اأن  بيد  للبن�ء، 

الأر�س  �شي�ع  من  ب�ل�شرك�ء  حلقت  التي  واخل�ش�رة  املحققة  الأ�شرار  عليه�  املدعى 

و�شي�ع امل�ل وعدم جدوى الت�ش�ميم والدرا�ش�ت واملخطط�ت، مم� يتعني اأن يوؤخذ يف 

تقدير التعوي�س.وندلل على �شي�ع الأر�س بعد اأن مت احل�شول عليه� بجد كبري م� يلي: 

- خط�ب مدير ع�م املدن ال�شن�عية بوزارة ال�شن�عة والكهرب�ء رقم 15389 وت�ريخ 

تقدمي  يتم  الأر�س م�مل  اإلغ�ء تخ�شي�س  ا�شتكم�ل  ب�أنه ج�ري  يفيد  1420/8/16هـ 

بع�س البي�ن�ت. - خط�ب مدير اإدارة الأرا�شي ال�شن�عية بوزارة ال�شن�عة والكهرب�ء 

لعدم اجلدية.  امل�شروع  اأر�س  ب�إلغ�ء تخ�شي�س  وت�ريخ 1422/8/30هـ  رقم 15383 

اأنظ�ر الدائرة م� ترتب على فعل املدعى  اأن ن�شع حتت  ولكل ذلك ك�ن من الأهمية 

عليه� بعد اأن و�شل امل�شروع اإىل مراحله الأخرية، وحجم الأ�شرار التي حدثت ملوكلتي 

التف�ق  بنود  اتب�ع  ودون  �شبب  بدون  ال�شراكة  عليه� من  املدعى  ان�شح�ب  من جراء 

والنظ�م.وبعد اإبراز م� مت من جهود يف �شبيل اإن�ش�ء م�شنع الأدوية واأ�ش�عته املدعى 

عليه� فج�أة بال مب�لة، ف�إن م� اأمكن ح�شره حتى الآن من م�شروف�ت نقدية هو الآتي: 

اخلبري  ل�ش�لح  متت  التي  الأمريكي  ب�لدولر  البنكية  التحويالت  جمموعة   -1

1998م  و  1996م  اأعوام  خالل   )...( ال�شيد/  ال�شيدلية  املنتج�ت  يف  ال�شت�ش�ري 

مبجموع )56.503/90( دولر اأمريكي، اأي م� يع�دل مبلغ )212.448( ري�ل �شعودي. 

بجل�شة  املقدمة  مذكرتن�  رفق  املبلغ  �شرف  على  الثبوتية  امل�شتندات  تقدمي  )�شبق 
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الدوائية  لل�شن�ع�ت   )...( ال�شركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  تعميد   -2 1429/1/6هـ(. 

مبلغ  ب�شرف  1999/12/12م  املوافق  1420/9/4هـ  وت�ريخ  ج/99/138  ج  رقم 

)30.900( ري�ل اإىل مكتب )...( لهند�شة الرتبة لعمل الدرا�ش�ت اخل��شة ب�لرتبة 

ملوقع امل�شنع. 3- م�شروف�ت عمل مراجعة الت�ش�ميم والر�شوم�ت الهند�شية امل�شندة 

وم�شروف�ت  ري�ل   )310.900( مببلغ  الهند�شية  لال�شت�ش�رات   )...( مكتب  اإىل 

الإ�شراف على اأعم�ل التنفيذ مببلغ )2.010.551( ري�ل.4- تك�ليف القيمة الإيج�رية 

لعقد اإيج�ر مك�تب ملم�ر�شة اإجن�زات اإن�ش�ء م�شنع الأدوية مببلغ )225.000( ري�ل. 

اأنفقته� ال�شركة )...( لال�شتثم�ر التج�ري لإجن�ز  5- م�شروف�ت درا�ش�ت ا�شتثم�ر 

اإن�ش�ء م�شنع الأدوية اخل��س ب�ل�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية يف الري��س، وبلغ 

جملة هذه امل�شروف�ت )3.740.447( ري�ل، اأظهرته� مراجعة القوائم امل�لية واإعداد 

املركز امل�يل لل�شركة املدعية والتي اأعده� مكتب املح��شب الق�نوين )...( بعد الطالع 

على الإ�شع�رات اخل��شة ب�ل�شرف وامل�شتندات املتعلقة به� عن الأعوام امل�لية 1999م 

و 2000م و 2001م. 6- م�شروف�ت ت�أ�شي�س ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية مببلغ 

)16.667( ري�ل وتظهر يف القوائم امل�لية للع�م امل�يل املنتهي يف 1999/12/31م.

ماليني  )�شتة  ري�ل   )6.546.913( مبلغ  ال�ش�بقة  البنود  جمموع  يكون  وبذلك 

وخم�شم�ئة و�شتة واأربعون األف� وت�شعم�ئة وثالثة ع�شر( ري�ًل، ف�إذا اأ�شيف هذا املبلغ 

اأر�س امل�شروع، وانته�ء الرتاخي�س،  اإلغ�ء تخ�شي�س  اإىل الأ�شرار التي حتققت من 

والر�شوم�ت  والت�ش�ميم  اأجريت  التي  والأبح�ث  والفنية  امل�لية  الدرا�ش�ت  و�شريورة 
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واملخطط�ت كله� اأ�شبحت بال جدوى ب�شبب خط�أ املدعى عليه�. يكون املبلغ املط�لب 

به يف هذه الدعوى هو املبلغ جلرب ال�شرر الذي وقع ملوكلتي.الأمر الث�ين: التعقيب على 

1429/3/15هـ  وت�ريخ  1429/1/6هـ  بت�ريخ  عليه�  املدعى  وكيل  مبذكرتي  ج�ء  م� 

التي قدمن�ه� ملق�م  اأ�شل الرتجمة  اأبدى وكيل املدعى عليه� عدم ر�ش�ئه على  اأوًل: 

الدائرة يف جل�شة 1429/1/6هـ، وذكر اأنه� مل حتوي كل م� دار ب�جلل�شة املنعقدة بني 

ال�شرك�ء يوم 1999/9/15م، واأ�ش�ف اأن الرتجمة التي قدمه� هو للمح�شر املذكور 

ب�لرتجمة. له  مرخ�س  حم�م�ة  مكتب  ومن  ال�شرك�ء،  بني  للمن�ق�ش�ت  وافية  ج�ءت 

وتعقيبً� على ذلك ب�أن م� قدمن�ه ممهور بخ�مت مكتب مرخ�س له ب�لرتجمة ومتخ�ش�س 

يف هذا العمل، وقدمن�ه بح�لته ال�ش�درة به�. ولن نخو�س يف جدل ل ف�ئدة منه عن 

اأي الرتجمة اأف�شل من الأخرى، ونقرر اأنه ل م�نع لدى موكلتي من الأخذ ب�لرتجمة 

التي قدمه� وكيل املدعى عليه�، لأنه يف كال احل�لتني م� هي اإل اإثب�ت لواقعة م�دية 

بني  من�ق�ش�ت  حم�س  لأنه�  اتف�قي  اأو  نظ�مي  اأثر  له�  لي�س  الت�ريخ  هذا  يف  حدثت 

ثم فال م�نع  بعد، ومن  ينفذ  تدون يف حم�شر ل�شتعرا�س م�نفذ وم�مل  احل��شرين 

املدعى  وكيل  املدعى عليه�.ث�نيً�: ذكر  وكيل  املقدمة من  ب�لرتجمة  الأخذ  لدين� من 

ل�ش�لح  الطبية  للرع�ية   )...( ال�شركة  من  ال�ش�درة  البنكية  احلوالت  ب�أن  عليه� 

ال�شيد/ )...( ، اخلبري يف املنتج�ت ال�شيدلية وال�ش�درة يف اأعوام 1996/11/9م 

حتى 1998/2/9م كدليل على امل�ش�ريف التي متت على امل�شروع هي يف ت�ريخ �ش�بق 

الدوائية يف 1998/8/30م، ومن �شركة غري  لل�شن�ع�ت  ال�شركة )...(  اإن�ش�ء  على 
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طرف يف النزاع. وردًا على ذلك، نوؤكد على اأن من املعروف اأنه قبل تكوين ال�شرك�ت 

من  وال�شت�ش�رات  ب�لدرا�ش�ت  تتعلق  اإن�ش�ئه�  على  �ش�بقة  اإجراءات  يوجد  الكربى 

نواحي خمتلفة لالإمل�م بك�فة تف��شيل امل�شروع، حتى تكتمل بي�ن�ت امل�شروع قبل ت�ريخ 

التوقيع على اإن�ش�ء ال�شركة، وهذا من الأمور البديهية، من ثم فلي�س غريبً� اأن يكون كل 

وتكون  وت�أ�شي�شه�  ال�شركة  تكوين  على  �ش�بق  ت�ريخ  يف  التمهيدية  الإجراءات  هذه 

مالحظة وكيل املدعى عليه� يف غري حمله�.وب�لن�شبة ل�شدور التحويالت من ال�شركة 

وقد   ، �شرك�ت جمموعة )...(  اإحدى  ال�شركة هي  ف�إن هذه  الطبية،  للرع�ية   )...(

ق�مت ب�ل�شرف والتحويل البنكي ل�ش�لح اخلبري الأجنبي املذكور نظرًا لعدم وجود 

ر�شيد م�يل لل�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية بعد، وهذه امل�شروف�ت تعترب دين يف 

الذمة يتعني �شداده� بعد بدء ن�ش�ط ال�شركة ب�عتب�ره� م�شروف�ت ت�أ�شي�س �شرورية.

تربير  اإىل  1429/1/6هـ  بت�ريخ  املقدمة  عليه�  املدعى  وكيل  مذكرة  ذهبت  ث�لثً�: 

يرجع  اأنه  اإىل  املنفردة  ب�إرادته�  الدوائية  لل�شن�ع�ت   )...( ال�شركة  من  ان�شح�به� 

ب�شبب عدم احل�شول على  قي�مه�  النظ�م ل�شتح�لة  وبقوة  فعاًل،  ال�شراكة  لنق�ش�ء 

القت�ش�دية.وهذا  جدواه�  ولنعدام  ال�شعودي  ال�شن�عية  التنمية  �شندوق  قر�س 

التربير يخ�لف م� هو م�شتقر عليه� �شرعً� ونظ�مً�، وم� ي�شري عليه ق�ش�ء الديوان من 

اأن الأ�شل يف العقود اأنه� لزمة للمتع�قدين، فال ي�شتقل اأحد الع�قدين بنق�س العقد اأو 

اإنه�ئه، بل لبد حتى يتم التحلل منه توافر ترا�شي الطرفني على التق�بل منه، وط�مل� 

الفقه  يف  ال�شرط  بخي�ر  املعروف  ال�شريح  الف��شخ  ال�شرط  وجود  من  العقد  خال 
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عليه  اخلروج  يجوز  ول  التطبيق،  الواجبة  هي  تكون  العقد  ن�شو�س  ف�إن  الإ�شالمي، 

ط�مل� اأن بنود العقد نظمت طريقة التحلل من العقد.وب�إعم�ل هذه القواعد امل�شتقرة 

الدوائية  لل�شن�ع�ت   )...( ال�شركة  ت�أ�شي�س  عقد  وهو  الدعوى  مو�شوع  العقد  على 

املحدودة املوؤرخ 1998/8/30م، جند اأنه نظم طريقة تن�زل اأحد ال�شرك�ء عن ح�شته 

يف ال�شركة حتت عنوان انتق�ل احل�ش�س ب�لقول: ب�أن تكون احل�ش�س ق�بلة لالنتق�ل 

بني ال�شرك�ء، وكذلك اإىل ورثتهم ال�شرعيني، ول يجوز لأي �شريك التن�زل عن ح�شته 

اأو اأكرث من ح�ش�شه للغريبعو�س اأو بغري عو�س اإل مبوافقة ب�قي ال�شرك�ء، ومع ذلك 

يف  ال�شرك�ء  اأحد  يرغب  التي  احل�ش�س  اأو  احل�شة  ا�شرتداد  ال�شرك�ء  لب�قي  يجوز 

التن�زل عنه� طبقً� لأحك�م امل�دة )165( من نظ�م ال�شرك�ت. كم� اأن عقد الت�أ�شي�س 

عقد  هو  كله  ذلك  ومف�د   .)17( امل�دة  يف  وت�شفيته�  ال�شركة  انق�ش�ء  طريقة  نظم 

الرغبة لدى ال�شرك�ء على ا�شتمرار ال�شركة، يف ح�لة رغبة اأحد ال�شرك�ء يف الن�شح�ب 

بتن�زله عن ح�شته اأو ح�ش�شه للغري، واأنه حني يكون هن�ك �شبب من اأ�شب�ب النق�ش�ء 

املن�شو�س عليه� يف امل�دة )15( من نظ�م ال�شرك�ت، فيجب اتب�عه، وفيم� عدا ذلك 

يكون ان�شح�ب اأحد ال�شرك�ء خم�لفً� للنظ�م وخم�لفً� لبنود الت�أ�شي�س، ومرتبً� م�شوؤولية 

ال�شريك املخ�لف جت�ه ب�قي ال�شرك�ء. وحيث اأن ال�شركة املدعى عليه� اأقرب ب�ن�شح�به� 

من ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية املحدودة، بزعم انق�ش�ء ال�شركة فعاًل لرف�س 

خالف  على  وذلك  املطلوب،  القر�س  منحه�  ال�شعودي  ال�شن�عية  التنمية  �شندوق 

ن�شو�س العقد.وحيث اأن هذا الزعم غري واقعي وغري حقيقي، ويظهر �شوء النية لدى 
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طريق  عن  امل�شروع  لتمويل  البديلة  احللول  لديه�  ك�ن  موكلتي  لن  عليه�،  املدعى 

البنوك املحلية، ومن ثم ينتفي الزعم الذي  الت�شهيالت الئتم�نية املمنوحة له� من 

تدعيه ب��شتح�لة تنفيذ امل�شروع لعدم احل�شول على قر�س �شندوق التنمية ال�شن�عية 

ال�شعودي، لأنه مل يكن هن�ك ثمة ا�شتح�لة يف التنفيذ، فيكون ان�شح�ب املدعى عليه� 

من ال�شراكة قد ج�ء على خالف النظ�م والعقد يف وقت غري مالئم ب�عتب�ره� ال�شريك 

�ش�حب اخلربة، مم� اأدى اإىل ف�شل امل�شروع، والت�شبب يف اأ�شرار كثرية ملوكلتي، يعني 

املدعى  ج�نب  يف  اخلط�أ  ثبوت  من  يغري  خلطئه�.ول  جزاء  عنه  ب�لتعوي�س  اإلزامه� 

عليه� م� تدعيه ب�أن املح�شر املوؤرخ 1999/9/15م ج�ء فيه م� يفيد تخلي ال�شرك�ء 

عن امل�شروع يف ح�لة عدم احل�شول على قر�س �شندوق التنمية ال�شن�عية ال�شعودي، 

اأثر له� يف تعديل عقد  اأن يكون واقعة م�دية ل  لأن م� ج�ء يف هذا املح�شر ل يعدو 

الت�أ�شي�س، لأن تعديل بنود عقد الت�أ�شي�س التي يعول عليه� بني ال�شرك�ء وتكون ملزمة 

لهم هي التي تتم ب�لطريقة التي مت به� �شهر عقد ال�شركة. وخ�رج هذا الإط�ر ل تكون 

املن�ق�ش�ت وامل�ش�ورات بني ال�شرك�ء حتمل �شفة الإلزام، لأنه يجوز اأن تعدل هذه الآراء 

اأي  يف  والتبديل  للتعديل  اإذًا  عر�شة  فهي  ذلك،  بعد  لحقة  حم��شر  يف  وامل�ش�ورات 

وقت، ومن ثم فال يجوز ال�شتن�د اإليه� يف ترتيب التزام�ت على ال�شرك�ء خالف م� 

ورد يف عقد الت�أ�شي�س. وط�مل� اأن عقد الت�أ�شي�س مل يرد فيه خي�ر ال�شرط، بل اأكد العقد 

على ا�شتمرار ال�شركة يف ح�لة اإبداء رغبة اأحد ال�شرك�ء يف الن�شح�ب ب�لتن�زل عن 

ح�شته اأو ح�ش�شه للغري، ف�إن من الالزم احرتام املدعى عليه� لن�شو�س العقد وعدم 
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خم�لفته، اإل بتعديل مثله يتم بذات اإجراءات اإن�ش�ئه، واإن هي خ�لفت ذلك، تكون قد 

نق�شت العقد ب�إرادته� املنفردة بدون مربر، مم� يقيم م�شوؤوليته� اأم�م ب�قي ال�شرك�ء، 

"من �شعى يف نق�س م� مت من جهته ف�شعيه مردود  وينطبق عليه� القواعد ال�شرعية 

النه�ية  يف  املق�بل:ونود  الدع�ء  عن  ال�شرر.رابعً�:  بتعوي�س  ملزمة  فتكون  عليه"، 

وب�إيج�ز التعليق على مط�لبة املدعى عليه� مببلغ ، )780.000( دولر اأمريكي مق�بل 

هذه  مفردات  الخ.وب��شتعرا�س  ال�شت�ش�ري...  املكتب  واأتع�ب  ملعرفة  نقل  اأ�شمته 

التي  للجراأة  وده�شتن�  ا�شتغرابن�  نبدي  اأن  اإل  منلك  ل  احلقيقة  يف  ف�إنن�  املط�لبة، 

ملكته� املدعى عليه� لتقدمي هذه املط�لبة. ذلك اأنه بب�ش�طة، ف�إن جميع مفردات هذه 

املط�لبة ل ميكن اأن تن�ش�أ اإل بعد اأن تت�أ�ش�س ال�شركة وتبداأ يف مب��شرة ن�ش�طه� الفعلي. 

اأن تبداأ يف  اأول الطريق وقبل  اأن املدعى عليه� قد ان�شحبت من ال�شركة يف  والث�بت 

ال�شركة  اإىل  عليه�  املدعى  نقلته�  التي  تلك  فنية  معرفة  ف�أية  ن�ش�ط.  اأي  مب��شرة 

امل�ش�ركة واأية خمطط�ت ور�شوم�ت تلك التي نفذته� اأو قدمته� اإذا ك�نت قد ان�شحبت 

مفردات  ب�قي  على  القول  نف�س  وينطبق  واأعم�له�؟  اإنت�جه�  ال�شركة  تبداأ  اأن  قبل 

نق�شت عقد  عليه�  املدعى  اأن  وط�مل�  ي�شتفيد من خطئه،  ل  املرء  ك�ن  ومل�  املط�لبة. 

الت�أ�شي�س بال مربر وعلى خالف النظ�م والعقد م�شببة اأ�شرارًا كثرية لب�قي ال�شرك�ء، 

فال حق له� يف هذه املط�لبة، بل اأنه� ملزمة بتعوي�س املدعية عم� حلقه� من اأ�شرار. 

وقدم  الطرف�ن  ح�شر  1429/10/13هـ  جل�شة  ب�لطلب�ت.ويف  احلكم  نلتم�س  لذلك 

وكيل املدعى عليه� مذكرة مل تخرج عم� �شبق تقدميه� وبعر�شه� على وكيل املدعي 
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�شبق.ويف  مب�  اكتف�ءهم�  الطرف�ن  قرر  كم�  الرد  ي�شتوجب  م�  به�  يوجد  ل  اأنه  قرر 

جل�شة هذا اليوم ح�شر الطرف�ن وقررا اكتف�ءهم� مب� �شبق، وبذات اجلل�شة �شدر هذا 

احلكم.

اإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ وقدره )ع�شرون مليون( ري�ل  مل� ك�نت املدعية تطلب 

على  بينهم�  ب�لتف�ق  يتعلق  مب�  عليه�  املدعى  اأحلقته  الذي  ال�شرر  عن  له�  تعوي�شً� 

املدعى  تط�لب  ال�شعودية.كم�  العربية  ب�ململكة  الب�شري  الدواء  لإنت�ج  �شركة  ت�أ�شي�س 

عليه� املدعية ب�أن تدفع له� مبلغ وقدره )اأربعم�ئة وخم�شة وثالثون األف( دولر، مق�بل 

بت�ريخ  الطرف�ن  اتفق  املح�م�ة.وحيث  اأجور  مع  نفق�ت  املدعى عليه� من  تكبدته  م� 

1419/5/8هـ، على ت�أ�شي�س �شركة لإنت�ج الدواء الب�شري ب�ململكة العربية ال�شعودية 

ويكون ا�شم ال�شركة هو: ال�شركة )...( لل�شن�ع�ت الدوائية ذات م�شوؤولية حمدودة 

بت�ريخ  العدل  ك�تب  لدى  و�شبط  التج�رة،  وزارة  من  العقد  اإج�زة  ومت  خمتلطة، 

1419/7/5هـ، وقد ن�شر ملخ�س عقد الت�أ�شي�س بجريدة اأم القرى، وبقي ت�شجيل عقد 

ال�شرك�ت يف �شجل ال�شرك�ت وال�شجل التج�ري، وحيث ج�ء يف حم�شر الجتم�ع املوقع 

من قبل الطرفني بت�ريخ 1999/9/15م، ويف الرتجمة املقررة من قبل الطرفني م� 

التنمية  �شندوق  قر�س  على  املوافقة  ح�لة عدم  اأنه يف  على  التف�ق  )لقد مت  ن�شه: 

اإىل  املدفوعة  امل�شروف�ت  ف�إن  امل�شروع،  التخلي عن فكرة  ال�شعودي، ومت  ال�شن�عية 

اأي طرف ث�لث �شيقوم ال�شرك�ء ب�مل�ش�ركة يف ت�شديده�(، وهذا الن�س يت�شمن اإقرارًا 
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القت�ش�دية  اجلدوى  على  ال�شندوق  موافقة  عدم  وعند  اأنه  الطرفني  من  وا�شحً� 

لل�شركة وعدم منحه� للقر�س، ف�إن ال�شرك�ء يتحملون ب�مل�ش�ركة امل�شروف�ت املدفوعة 

اإمت�م ال�شراكة بني الطرفني على  اأي طرف ث�لث، وهو ب�لت�يل �شريح يف تعليق  اإىل 

موافقة ال�شندوق على منح ذلك القر�س وهوم� ل تنكره املدعى عليه� يف مذكراته�، 

وعليه ف�إن ال�شراكة بني الطرفني مل تقم، اإذ هي معلقة على �شرط مل يتحقق.كم� اأن 

املدعى عليه� مل تخل ب�أي من التزام�ته� مع املدعية، واملدعى عليه� غري ملزمة بتعديل 

اتف�قيته� الأ�شلية واإ�ش�فة موافقته� على اإحالل �ش�دراته� من الأدوية اإىل �شوق اململكة 

اتفق  اإذ ذلك خ�رج عم�  ال�شندوق،  اإن�ش�ئه كم� طلب  املتفق على  امل�شنع  مبنتج�ت 

عليه الطرف�ن، ورف�س ال�شندوق للقر�س وفقً�ً لالتف�ق الق�ئم يجعل الطرفني بحل 

من �شراكتهم�، واأن عليهم� دفع م� مت �شرفه اإىل طرف ث�لث من م�شروف�ت ب�مل�ش�ركة 

وفقً�ً ملح�شر اجتم�ع 1999/9/15م. وبن�ًء على م� �شبق ف�إن �شدور خط�ب املدعى 

عليه� املوؤرخ يف 2001/5/17م والذي يت�شمن: اأن امل�شروع لن تكون له جدوى فال ترى 

فيه الدائرة م�شتندًا للمدعية يف تخلي املدعى عليه� عن ال�شري يف تنفيذ م� تعهدت 

به، وذلك لتف�ق الطرفني على �شدور موافقة ال�شندوق على القر�س لإمت�م ال�شراكة 

بينهم�، كم� اأن تقدمي الدعم الفني والإ�شرايف ل يعني بق�ء التف�ق حتى مع عدم حتقق 

القر�س املطلوب، وينتج عم� �شبق اأن دعوى التعوي�س التي تط�لب به� املدعية مل تقم 

على �شند �شحيح م� يجب معه رده�، اإذ مل يثبت خط�أ املدعى عليه�.واتفق الطرف�ن 

يف  ب�مل�ش�ركة  ال�شرك�ء  �شيقوم  ث�لث  طرف  اأي  على  املدفوعة  امل�شروف�ت  كون  على 
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ت�شديده� يف ح�لة عدم املوافقة على قر�س �شندوق التنمية التج�رية، كم� يف حم�شر 

جهود  من  الطرف�ن  تكبده  عم�  التعوي�س  عن  البحث  عن  يغني  مم�  1999/9/15م 

معنوية يف مراجعته� و�شعيه� للح�شول على موافق�ت من جه�ت متعددة اأو م�شروف�ت 

لدرا�ش�ت داخلية ق�م به الأطراف.كم� اأنه وفيم� يتعلق بطلب�ت املدعية عم� تكبدته 

من م�شروف�ت فال ترى الدائرة تعوي�شه� عن غري م� مت دفعه من م�شروف�ت لطرف 

بينهم،  ب�مل�ش�ركة  حينئذ  دفعه  على  اتفقوا  اإذ  الطرف�ن  عليه  اتفق  م�  ح�شب  ث�لث 

اإن�ش�ء  وعليه فال ترى احت�ش�ب م� طلبته املدعية من تعوي�س عن جهوده� يف �شبيل 

كم�شروف�ت  به  تط�لب  والذي  دولر   )56.503.90( مبلغ  وكذلك  الأدوية،  م�شنع 

ب�حلوالت  يتعلق  م�  واأم�  م�شتنداته�.  تقدم  ومل  ث�لث  لطرف  دفعه�  تثبت  مل  فعلية 

الإعرا�س  الدائرة  ال�شيدلية فرتى  املنتج�ت  البنكية ل�ش�لح اخلبري ال�شت�ش�ري يف 

عنه� حيث يظهر منه� اأنه� �ش�درة من ال�شركة )...( للرع�ية الطبية ولي�شت طرفً� 

التف�ق  حمل  للم�شروع  ت�بعة  اأنه�  يفيد  م�  ظهور  عدم  عن  ف�شاًلً  الدعوى،  هذه  يف 

لت�ريخ  ت�ريخً� �ش�بقً�  التحويالت حتمل  اأن تلك  اإىل ذلك  بني الطرفني، كم� ي�ش�ف 

التف�ق بني الطرفني، كم� ي�ش�ف اإىل م� �شبق ب�أن الطرفني قد اتفقوا على اأن توىل 

املدعى عليه� اأعم�ل الدرا�ش�ت، وكذا م� يتعلق مب�شروف�ت مراجعة ت�ش�ميم ملكتب 

قدره�  الب�لغ  الإ�شراف  وكذام�شروف�ت  ري�ل   )310.900( مببلغ  الهند�شي   )...(

)2.010.551( ري�ل، ودرا�ش�ت للم�شنع قيمته 3.740.427 وم�شروف�ت ت�أ�شي�س 

بقيمة )16.997( فرتى الدائرة الإعرا�س عنه� لأنه� وف�شاًلً عن البحث يف ثبوته� 
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ف�إنه� مل تدفع لطرف ث�لث، مم� يوجب ا�شتبع�ده� ح�شب م� اتفق الطرف�ن عليه.واأم� 

م� يتعلق مبط�لبة املدعية مببلغ )30.900( ري�ل مق�بل م� دفع ملكتب )...( لهند�شة 

الرتبة، و )225.000( ري�ل قيمة مكتب مت ا�شتئج�ره، وعليه ف�إن الدائرة ترى ثبوته 

بقدر  ب�مل�ش�ركة  الطرف�ن  يتحمله  ري�ل،  املدعية مبلغ )255.900(  ليكون م� دفعته 

وتتحمل  املب�لغ  هذه  من   )%50( املدعية  تتحمل  حيث  ال�شركة  يف  منهم  كٍل  ن�شيب 

املدعى عليه� )45%( وذلك وفقً�ً لن�شيب كل منهم� يف ال�شركة، وعليه ترى حتميل 

املدعى عليه� 45% هذا املبلغ وفق اتف�ق الطرفني على امل�ش�ركة يف ت�شديده� ليكون 

والذي ميثل )%45(  ري�ل  قدره )115.155(  مبلغً�  للمدعية  عليه�  املدعى  ذمة  يف 

من مبلغ )25.900( ري�ل. وفيم� يتعلق بطلب املدعى عليه�، ف�إن الدائرة ترى عدم 

قبول طلب املدعى عليه� تعوي�شه� عن مبلغ )170.000( دولر مق�بل ت�شكل املعرفة 

الفنية وكذا )100.000( دولر، مق�بل اإعداد املخطط�ت الأولية والذي مت مبعرفة 

املدعى عليه�، وكذا مبلغ )200.000( دولر، مق�بل جتهيز اإجراءات الت�شغيل، ومبلغ 

)200.000( دولر مق�بل الوقت واجلهد فرتىالدائرة عدم ا�شتحق�ق املدعىعليه� 

له�، لعدم التف�ق على دفعه� عند نه�ية امل�شروع بخالف م� مت دفعه لطرف ث�لث.واأم� 

بخ�شو�س مط�لبة املدعى عليه� مببلغ )200.000( األف دولر، مق�بل اأتع�ب مكتب 

)...( نظري مت�بعة تنفيذ الر�شوم�ت فرتى الدائرة قبوله وحتميله الطرفني ب�مل�ش�ركة 

لتف�قهم� على ذلك، وعليه فتتحمل املدعية )50%( من املبلغ وعليه ففي ذمة املدعية 

)50%( من مبلغ )750.000( ري�ل، وهو مبلغ )375.000( ري�ل.وعليه فيكون م� 
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للمدعية يف ذمة املدعى عليه� هو مبلغ 115.155 ري�ل عليه�. وللمدعى عليه� يف ذمة 

املدعية مبلغً� قدره )375.000( ري�ل، وب�إجراء املق��شة بينهم� يكون للمدعى عليه 

يف ذمة املدعية مبلغً� وقدره ) 259.845( ري�ل وهو م� حتكم به الدائرة. وم� �شبق 

ال�شركة  م�ل  راأ�س  من  منهم  كل  ح�شة  �شداد  على  الطرفني  امتن�ع  بحث  عن  يغني 

ومط�لبة املدعية ب�لتعوي�س يف هذا ال�ش�أن.

لذلك حكمت الدائرة:باإلزام ال�ضركة )...( لال�ضتثمار التجاري باأن تدفع ل�ضركة 

وثمامنائة  األفاً  وخم�ضون  وت�ضعة  )مائتان  قدره  مبلغاً  واال�ضتثمار  للتنمية   )...(

وخم�ضة واأربعون( ريااًل، ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 

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

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

اأثاره الطرفان من طلبات التعوي�س املالية، ولذلك فاإن  نظر الق�ضية يتعلق مبا 

م�ضتند احلكم ال�ضحيح هو اتفاقهما على اأنه يف حال عدم املوافقة على القر�س من 

امل�ضروفات  فاإن  امل�ضروع،  فكرة  عن  والتخلي  ال�ضعودي  ال�ضناعة  التنمية  �ضندوق 

املدفوعة اإىل اأي طرف ثالث ي�ضرتك يف �ضدادها، وحكم الدائرة بح�ضب منطوقه 

اأخرى مل تكن  اأمور  اإىل  التعوي�س املطلوب من الطرفني وال يتعداه  قا�ضر على 

الدعوى االأ�ضا�ضية قد اأقيمت من اأجلها، مثل اإنهاء ال�ضركة اأو ت�ضفيتها اأو الق�ضاء 
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حمكمة  واأمرت  ب�ضاأنها  م�ضتقلة  دعوى  اإقامة  فللطرفني  اأ�ضاًل،  قيامها  بعدم 

حكم  مع  حكمها  وبربط  احلكم،  منطوق  من  ثمامنائة  رقم  بت�ضحيح  اال�ضتئناف 

الدائرة وتبليغهما معاً.
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رقم الق�ضية االبتدائية 5/615/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 265/د/جت/21 لعام 1430هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 6/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1/9/ 1432هـ

1- �ضركة-اإثبات ال�ضركة -اإقرار -ميني.

ب�أن�شبة  املدعى عليه يف عدة م�شروع�ت  �شراكته مع  ب�إثب�ت  املدعي احلكم  مط�لبة 

حمددة - اإقرار املدعى عليه �شراكة املدعي معه يف بع�س امل�شروع�ت واإنك�ر �شراكته 

ميني  به�-طلبه  املط�لب  ح�شته  تثبت  التي  البينة  املدعي  تقدمي  عدم  بع�شه�-  يف 

املدعى عليه على نفيه�- اأداء املدعى عليه اليمني على نفي ال�شراكة مع املدعي اإل يف 

امل�ش�ريع وب�لأن�شبة التي ذكره�-اأثره- ثبوت �شراكة املدعي مع املدعى عليه اعتب�رًا 

من الت�ريخ وب�لأن�شبة التي اأقر به� املدعى عليه، دون �شواه� من امل�ش�ريع التي نفى 

ب�نتق�ل هذا  ودفعه  املدعي معه يف حمل  ب�شراكة  املدعى عليه  اإقرار  فيه�-  �شراكته 

املحل اإىل حمالت مركز ).....( التج�ري- اإنك�ر املدعي ذلك النتق�ل وعدم تقدمي 

نفي  على  املدعي  ميني  ورف�شه  املذكور،  املحل  ب�نتق�ل  دفعه  على  بينة  عليه  املدعى 

ذلك-اأثره- رف�س دفع املدعى عليه وثبوت �شراكة املدعي معه يف املحل رقم )...( يف 

مركز فندق ).....( بواقع الثلث.

2- ت�ضفية- ت�ضفية �ضراكة - عقد جائز - اإجراءات ت�ضفية ال�ضركات غري امل�ضماة 

نظاماًً.
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طرف  لكل  ويجوز  اجل�ئزة  العقود  من  ال�شراكة  ال�شراكة-  بت�شفية  املدعي  مط�لبة 

الطرفني  بني  ال�شراكة   - ال�شراكة  بت�شفية  احلكم  ذلك-  اأثر   - �ش�ء  متى  ف�شخه� 

لي�شت من ال�شرك�ت امل�شم�ة نظ�مً�ً، وعليه ف�إن امل�شفي غري ملزم ب�تب�ع الإجراءات 

املن�شو�س عليه� يف نظ�م ال�شرك�ت.

املدينة  مبنطقة  الإدارية  املحكمة  اإىل  تقدم  اأنه  يف  الدعوى  هذه  وق�ئع  تتح�شل 

املنورة املدعي )...( بالئحة ادع�ء يخت�شم فيه� املدعى عليه، قيدت ق�شية ب�لرقم 

اإليه اأعاله، واأحيلت اإىل هذه الدائرة، ومت حتديد جل�شة يوم الثالث�ء املوافق  امل�ش�ر 

1429/6/27هـ وفيه� ح�شر املدعي ال�ش�بق الإ�ش�رة اإليه وح�شر حل�شوره املدعى عليه 

).....( املثبت هويتهم� و�شفتهم� يف ال�شبط، ويف هذه اجلل�شة وب�شوؤال املدعي عن 

دعواه ق�ل اإين ت�ش�ركت مع املدعى عليه يف عدة م�ش�ريع ك�ن اأوله� امل�ش�ركة يف حمطة 

له فيم� يخ�شه� مبلغً� وقدره )305000( )ثالثم�ئة  الفي�شلية دفعت  حمروق�ت يف 

ومل  اخلردوات،  لبيع  املركزية  يف  حمل  يف  ت�ش�ركن�  ذلك  وبعد  ري�ل(  اآلف  وخم�شة 

اأدفع فيه �شيء واإمن� ك�ن من ن�جت امل�ش�ركة الأوىل ثم ت�ش�ركن� يف حمل واقع يف فندق 

دار ال�شالم مببلغ وقدره )335000( )ثالثم�ئة وخم�شة وثالثون األف ري�ل( ومل اأدفع 

ا�شت�أجرن� )�شتة( حمالت يف  منه� �شيء،واإمن� ك�نت امل�ش�ركة الأوىل يف املحطة ثم 

مركز الري��س التج�ري ثم ا�شت�أجرن� )�شبعة( حمالت يف وقف عبد الأحد البخ�ري 
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على اأن يتم ت�أجري هذه املحالت وم� ينتج عنه� من ربح يكون بينن� وك�نت امل�ش�ركة 

يف جميع هذه امل�ش�ريع بواقع املن��شفة فيم� بينن�. ثم بت�ريخ 1427/9/20هـ ح�شلت 

ورقة  يل  اأح�شر  1429هـ  الع�م  هذا  من  �شفر  �شهر  يف  و  تالفيه�،  مت  بينن�  م�شكلة 

خم�ل�شة نه�ئية يف جميع حقوقي فرف�شت التوقيع عليه� اإل بعد كت�بة ورقة ال�شراكة، 

ب�شرقة  ال�شرطة  لدى  اتهمني  ب�شكواي  علم  اأن  وبعد  الع�مة  املحكمة  اإىل  تقدمت  ثم 

اأوراقه وم�شتنداته، ثم ح�شرت اإىل مركز ال�شرطة واأخربوين بذلك وقلت لهم اأن هذه 

اتفقن�  ال�شراكة، ثم  لهذه  واإدارتي  وامل�شتندات موجودة لدي بحكم �شراكتي  الأوراق 

اإثب�ت �شراكتي  اأ�شلمه اأ�شول الأوراق ويكتب يل ورقة ب�ل�شراكة وعليه اأطلب  اأن  على 

معه بواقع الن�شف يف هذه امل�ش�ريع التي ذكرته� واأي�شً� دفع رواتبي خالل املدة التي 

عملن� فيه� معً� يف اأعم�له اخل��شة، ف�أفهمته الدائرة ب�أن م� يتعلق ب�لرواتب الن�جتة 

عن عمله مع املدعى عليه يف اأعم�له اخل��شة من اخت�ش��س مكتب العمل وعليه التقدم 

ال�شبت املوافق 1429/10/11هـ  اأم�مه ف��شتعد بذلك. ويف جل�شة يوم  للمط�لبة به� 

قدم املدعى عليه مذكرة مكونة من �شفحتني ذكر اأنه� متثل اإج�بته على الدعوى ت�شلم 

املدعي ن�شخة منه�، انتهى فيه� اإىل اأن املدعي �شريك يف املحطة بح�شة الثلث واأنه مل 

يدفع ح�شته من الإيج�ر من بداية ال�شراكة اإىل الآن، اأم� املحل رقم )327( الك�ئن 

يف مركز دار ال�شالم ف�إن املدعي نقل ح�شته فيه اإىل مركز الري��س وهو عب�رة عن 

�شتة حمالت، اأم� املحل رقم )333( فلي�س له حق فيه، واأم� حمالت وقف عبد الأحد 

البخ�ري فلي�س �شريك فيه� وكذلك م�شروع �شوق اخل�ش�ر لي�س �شريكً� فيه. ويف جل�شة 
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عم�  عليه  املدعى  وكيل  من  الدائرة  ا�شتو�شحت  1430/6/14هـ  املوافق  الأحد  يوم 

ذكره موكله يف مذكرته املقدمة يف جل�شة يوم ال�شبت املوافق 1429/10/11هـ الفقرة 

خ�م�شً�، حيث يذكر اأن املدعي نقل ح�شته وهي الربع يف املحل رقم )327( يف مركز 

دار ال�شالم اإىل مركز الري��س وهو عب�رة عن )�شت( حمالت، فقرر اأن املدعي نقل 

ح�شته يف ال�شراكة يف املحل رقم )327( يف مركز دار ال�شالم اإىل مركز الري��س يف 

الربع ولي�س للمدعي اأية م�ش�ركة مع موكلي، �شوى م�ش�ركته يف املحطة ب�لثلث وحمالت 

مركز الري��س ب�لربع، ثم �ش�ألت الدائرة وكيل املدعي عن بينة موكله يف امل�ش�ركة مع 

املدعى عليه يف املحل الواقع يف فندق دار ال�شالم واأي�شً� يف حمالت وقف عبد الأحد 

املدعى  اإن  بقوله  ف�أج�ب  اخل�ش�ر،  �شوق  م�شروع  يف  موكله  �شراكة  واأي�شً�  البخ�ري 

عليه يذكر اأن موكلي ك�ن �شريكً� يف حمل مركز دار ال�شالم واأنه نقل ح�شته يف هذا 

املحل اإىل املحالت املوجودة يف مركز الري��س واأطلب من املدعى عليه بينته على قي�م 

ال�شراكة يف حمالت وقف  ب�لبينة على  يتعلق  اأم� م�  موكلي بنقل ح�شته كم� يذكر. 

عبد الأحد البخ�ري واأي�شً� ال�شراكة يف م�شروع �شوق اخل�ش�ر، ف�أطلب مهلة لإح�ش�ر 

بينتي على ذلك، ثم ا�شتو�شحت الدائرة من وكيل املدعى عليه عن �شراكة املدعي مع 

املحطة من حمالت  �شريك يف جميع م�شتمالت  املدعي  اإن  املحطة فق�ل:  موكله يف 

و�ش�لة عر�س وم�شخ�ت بنزين ب�لثلث، اأم� املغ�شلة اخل��شة ب�ل�شي�رات فهو �شريك 

مع موكلي ب�لن�شف، اأم� ال�شراف الآيل فلم يتم تركيبه حتى الآن، ثم �ش�ألت الدائرة 

وكيل املدعي عن بينته على �شراكة موكله مع املدعى عليه يف املحطة ب�لن�شف كم� 
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يدعي فقرر اأنه ل بينة ملوكله ويطلب ميني املدعى عليه على نفي دعوى موكله. ثم قدم 

وكيل املدعي مذكرة مكونة من اأربع �شفح�ت ذكر اأنه� متثل تو�شيحً� لطلب�ت موكله 

يف هذه الدعوى ح�شبم� طلبت منه الدائرة يف اجلل�شة ال�ش�بقة، ت�شلم وكيل املدعى 

عليه ن�شخة منه� وب�شوؤاله الرد على م� ت�شمنته، قرر اأنه يكتفي مب� �شبق واأن اأج�ب به 

موكله وم� اأج�ب هو حي�ل دعوى املدعي.ويف جل�شة يوم الأحد املوافق 1430/7/19هـ 

املدعى  �شراكة  موكله  يدعي  التي  واملواقع  املحالت  املدعي عن  وكيل  الدائرة  �ش�ألت 

الأحد  يوم  املقدمة  املذكرة  من  الأول  الطلب  يف  حم�شورة  ب�أنه�  فقرر  فيه�،  عليه 

الدائرة عن  ف�ش�ألته  فيه�،  ال�شراكة  اإثب�ت  1430/6/14هـ ويح�شر دعوى موكله يف 

بينة موكله على �شراكته مع املدعى عليه يف حمالت وقف عبد الأحد البخ�ري وم�شروع 

�شوق اخل�ش�ر، فقرر ب�أنه ل بينة ملوكله على ذلك واأنه يطلب ميني املدعى عليه على  

بينة موكله على �شراكته مع املدعى عليه  الدائرة عن  �ش�ألته  ال�شراكة فيه�، ثم  نفي 

يف املحل رقم )333( الواقع يف مركز دار ال�شالم، فقرر اأنه ل بينة ملوكله على ذلك 

ويطلب ميني املدعى عليه على نفي �شراكته، ثم �ش�ألت الدائرة املدعى عليه عن بينته 

على نقل املدعي ح�شته من حمل دار ال�شالم رقم )327( اإىل مركز الري��س التج�ري 

فق�ل ل بينة يل �شوى الإقرار الذي كتبته للمدعي بن�ًء على طلبه يف مركز ال�شرطة، 

ثم �ش�ألت الدائرة وكيل املدعي عم� دفعه موكله للمدعى عليه لق�ء دخوله �شريكً� يف 

مركز الري��س التج�ري، فق�ل ن�شيب موكلي من ال�شراكة �شدد من ن�جت ال�شراكة يف 

املحطة، ثم عر�شت الدائرة على املدعى عليه ميني املدعي على نفي نقل ح�شته من 
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املحل رقم )327( اإىل مركز الري��س التج�ري، فرف�س ميني املدعي، ثم عر�شت عليه 

الدائرة اليمني الن�فية لبع�س م� ادعى به املدعي ف��شتعد بذلك، وحلف ق�ئاًل )اأق�شم 

اأن )...( لي�س �شريكً� يل يف م�شروع �شوق اخل�ش�ر واملحالت يف وقف  ب�هلل العظيم 

عبد الأحد البخ�ري واملحل رقم )333( يف مركز دار ال�شالم واأق�شم ب�هلل العظيم اأنه 

مل تقم �شراكة بينن� يف �شيء من ذلك واأن �شراكته يف املحطة �شوى املغ�شلة ل تزيد 

على الثلث ولي�س �شريكً� ب�لن�شف فيه�( وبعر�س هذه اليمني على وكيل املدعي طلب 

الرجوع ملوكله يف القبول من عدمه. ويف جل�شة يوم الأحد املوافق 1430/9/2هـ �ش�ألت 

ال�شالم  الك�ئن يف مركز دار  املدعى عليه يف املحل  املدعي عن �شراكته مع  الدائرة 

رقم )327( فقرر اأن �شراكته معه يف هذا املحل ب�لن�شف، وبعر�س ذلك على املدعى 

املدعي  الدائرة  �ش�ألت  ثم  ب�لربع  �شريكً�  ك�ن  اإنه  وق�ل  ب�لن�شف  �شراكته  اأنكر  عليه 

عن بينته على اأن �شراكته يف هذا املحل ب�لن�شف فق�ل ل بينة يل، ف�أفهمته الدائرة 

بيمينه،  يقبل  ل  اأنه  فقرر  ب�لن�شف  معه  �شراكته  نفي  على  عليه  املدعى  له ميني  اأن 

اأنه� بداأت يف �شهر  ثم �ش�ألت الدائرة طريف النزاع عن بداية ال�شراكة بينهم� فقرر 

ذي القعدة من ع�م 1423هـ هذا ب�لن�شبة للمحطة، اأم� املغ�شلة فبداأت ال�شراكة فيه� 

يف ت�ريخ توقيع عقد املغ�شلة مع امل�لك، اأم� حمل مركز ال�شالم رقم )327( فبداأت 

ال�شراكة فيه يف �شهر ربيع الأول من ع�م 1425هـ، اأم� حمالت مركز الري��س فبداأت 

جل�شة  ويف  به�.  اخل��س  العقد  يو�شحه  1427هـ ح�شبم�  ع�م  نه�ية  فيه يف  ال�شراكة 

يوم الأحد املوافق 1430/12/19هـ ت�شري الدائرة اإىل اأنه ورده� مذكرة وكيل املدعي 
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املوؤرخة يف 1430/11/15هـ واملرفق به� عقد �شلح مع املدعى عليه، والتي يذكر فيه� 

اتف�ق  يفيد  والذي  منه  الأول  البند  عليه يف  ن�س  العقد ح�شبم�  بهذا  التم�شك  طلبه 

الطرفني على تقييم املحطة عن طريق مكتب )...( واأن هذا التقدير يعترب نه�ئيً�، 

ويف ح�لة رغبة اأحد الطرفني تقبل املحطة وفق هذا التقدير فهو اأوىل من غريه واإذا 

به�، وبعر�س  اأوىل  املزاد فهو  بينهم� ومن ير�شو عليه  املزايدة  تتم  الطرف�ن  رغبته� 

هذه املذكرة على وكيل املدعى عليه ق�ل اإن مكتب )...( قدره� بـ)�شتم�ئة األف ري�ل( 

واإذا رغبه� املدعي فنحن ل م�نع لدين� من تقبله� بهذا املبلغ وبعر�س ذلك على املدعي 

اأن� ل اأرغب بتقبله� بهذا املبلغ، ون�شع عليه� لوحة للجمهور لتقبيله�. ثم �ش�ألت  ق�ل 

الدائرة املدعي عن طلب�ته اخلت�مية التي يطلبه�، فقرر اأنه يطلب اإثب�ت �شراكته مع 

اأو�شحه� يف لئحة دعواه، وت�شفية  املدعى عليه يف املحطة واملحالت التج�رية التي 

قدم�ه  واأن  �شبق  مب�  اكتف�ءهم�  الطرف�ن  قرر  اليوم  هذا  جل�شة  ويف  ال�شراكة.  هذه 

ولي�س لديهم� م� يودان اإ�ش�فته.

املدعى عليه يف عدة م�ش�ريع، وهي حمطة  �شراكته مع  اإثب�ت  املدعي يطلب  ك�ن  مل� 

وحمل  �شي�رات  ومغ�شلة  حمالت  من  م�شتمالته�  ك�مل  مع  الفي�شلية  يف  حمروق�ت 

رقم )327( وحمل رقم )333( الواقعني يف فندق دار ال�شالم و)�شتة( حمالت يف 

مركز الري��س التج�ري و�شبعة حمالت يف وقف عبد الأحد البخ�ري وم�شروع �شوق 
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يقر  ومل� ك�ن املدعى عليه  امل�ش�ريع،  الن�شف يف جميع هذه  اخل�ش�ر، وذلك بح�شة 

بواقع  ال�شي�رات  ب�لن�شف، ومغ�شلة  الثلث ولي�س  بواقع  ب�شراكة املدعي معه ب�ملحطة 

مركز  الواقع يف   )327( رقم  معه يف حمل  �شريك  املدعي  ب�أن  اأي�شً�  الن�شف،ويقر 

دار ال�شالم بح�شة الربع فقط، واأنه اأي املدعي نقل ح�شته يف هذا املحل اإىل مركز 

الري��س وهي )�شتة( حمالت بواقع الربع، ف�إن هذا يعد اإقرارًا �شمنيً� منه ب�شراكة 

املدعي معه يف هذه املحالت اأي�شً�، وينكر املدعى عليه �شراكة املدعي معه يف ب�قي 

امل�ش�ريع وهي حمل رقم )333( يف مركز فندق دار ال�شالم ويف حمالت وقف عبد 

الأحد البخ�ري ويف م�شروع �شوق اخل�ش�ر. ومل� ك�ن املدعي يذكر اأنه �شريك مع املدعى 

فيم�  بهذه احل�شة  عليه  املدعى  له  يقر  ومل  الن�شف  بح�شة  امل�ش�ريع  هذه  عليه يف 

اأقر به اإل يف مغ�شلة ال�شي�رات واأن ح�شته تتحدد بواقع الثلث يف املحطة وحمل رقم 

)327( الواقع يف مركز فندق دار ال�شالم ويف حمالت مركز الري��س التج�ري، ومل 

يقدم املدعي البينة التي تثبت احل�شة التي يدعي به�، وطلب ميني املدعى عليه على 

الدائرة  ف�إن  اأعاله،  الوق�ئع  يف  املثبت  النحو  على  الأخري  واأداه�  احل�شة  تلك  نفي 

تنتهي اإىل رف�س هذا الطلب. ومل� ك�ن املدعى عليه ينكر �شراكة املدعي يف حمل رقم 

)333( الك�ئن يف مركز فندق دار ال�شالم واأي�شً� يف حمالت وقف عبد الأحد البخ�ري 

واأي�شً� يف م�شروع �شوق اخل�ش�ر ومل يقدم املدعي بينته املثبتة لدعواه ال�شراكة يف هذه 

امل�ش�ريع، وطلب ميني املدعى عليه على نفي ذلك، واأدى الأخري هذه اليمني على النحو 

اإىل رف�س هذا الطلب. ومل� ك�ن املدعى عليه  الدائرة تنتهي  الوق�ئع، ف�إن  املثبت يف 
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يدفع ب�أن املدعي نقل ح�شته يف املحل رقم )327( الواقع يف مركز فندق دار ال�شالم 

اإىل حمالت مركز الري��س التج�ري، وك�ن املدعي ينكر ذلك، ومل يقدم املدعى عليه 

رف�س  اإىل  تنتهي  الدائرة  ف�إن  نفي ذلك،  املدعي  ورف�س ميني  الدفع،  يثبت هذا  م� 

يف  عليه  املدعى  مع  املدعي  �شراكة  ثبوت  اإىل  الدائرة  معه  تنتهي  مم�  الطلب،  هذا 

املحطة بواقع الثلث واملغ�شلة بواقع الن�شف وحمل رقم )327( الواقع يف مركز فندق 

ثبوت  وعدم  الثلث  بواقع  التج�ري  الري��س  الثلث وحمالت مركز  بواقع  ال�شالم  دار 

املدعي  ك�ن  ومل�  مبوجبه.  احلكم  ثم  امل�ش�ريع،ومن  بقية  يف  الطرفني  بني  ال�شراكة 

يطلب ت�شفية هذه ال�شراكة الق�ئمة مع املدعى عليه، ومل� ك�ن عقد ال�شركة من العقود 

اجل�ئزة التي يجوز لكل طرف ف�شخه� متى �ش�ء، ف�إن الدائرة تنتهي اإىل اإج�بته اإىل 

طلبه واحلكم بت�شفية هذه ال�شراكة وفقً�ً مل� هو من�شو�س عليه يف نظ�م ال�شرك�ت.

لذلك حكمت الدائرة:  اأواًل: ثبوت �ضراكة املدعي مع املدعى عليه بح�ضة الثلث يف 

حمطة )...( بكامل م�ضتمالتها ما عدا املغ�ضلة اعتباراً من �ضهر ذي القعدة من عام 

1423هـ وبح�ضة الن�ضف يف مغ�ضلة ال�ضيارات يف املحطة اعتباراً من 1426/6/2هـ. 

ثانياًً: ثبوت �ضراكة املدعي بح�ضة الربع مع املدعى عليه يف حمل رقم )327( يف 

املدعي بح�ضة  �ضراكة  وثبوت  من 1425/2/12هـ،  اعتباراً  ال�ضالم  دار  فندق  مركز 

الربع مع املدعى عليه يف حمالت مركز الريا�س اعتباراً من 1427/1/2هـ. ثالثاً: 

البخاري  االأحد  عليه يف حمالت وقف عبد  املدعى  املدعي مع  �ضراكة  ثبوت  عدم 

وم�ضروع �ضوق اخل�ضار وحمل رقم )333( يف مركز فندق دار ال�ضالم، رابعاً: حل 
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وت�ضفية ال�ضراكة القائمة بينهما وتعيني مكتب املحا�ضب القانوين )...( م�ضفياً 

لها وفق االإجراءات املن�ضو�س عليها نظاماًً.

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، ونوهت املحكمة اأنه فيما 

يتعلق بالت�ضفية فاإنه ملا كانت ال�ضراكة بني الطرفني لي�ضت من ال�ضركات امل�ضماة 

نظام  عليها يف  املن�ضو�س  االإجراءات  باتباع  ملزم  امل�ضفي غري  فاإن  وعليه  نظاماًً، 

ال�ضركات.
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رقم الق�ضية االبتدائية 2/3240/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 17/د/جت/14 لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2715/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 655/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/9/6هـ

�ضركة- اإثبات ال�ضراكة-�ضهادة  - �ضاهد وميني - �ضهادة على اإقرار - قرائن.

مط�لبة املدعية اإثب�ت �شراكته� مع املدعى عليه� بن�شبة )50%( يف مدار�س ).....( 

�شهد  الذي  ال�ش�هد  �شه�دة  ال�شراكة متثلت يف  على  البينة  املدعية  تقدمي   - الع�ملية 

اأنه �شمع من املدعى عليه� اأن املدعية �شريكته� ب�لن�شف يف املدار�س - اأداء املدعية 

اليمني بن�ًء على طلب الدائرة - ثبوت تخ�شي�س مكتب له� ب�ملدر�شة و�شه�دة ال�ش�هد 

اأنه�  على  له�  املدعية  قدمت  واأن  �شبق  عليه�  املدعى  ب�أن  املدر�شة  مديرة  واإقرار 

�شريكته� يف تقرير مرفوع لالإدارة الع�مة للبن�ت بجدة - قرائن تقوي ج�نب املدعية 

- ثبت اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ق�شى ب�ل�ش�هد واليمني وهو راأي جمهور الفقه�ء 

يف املذاهب الثالثة يف امل�ل وم� يوؤول اإىل امل�ل - موؤدى ذلك - اإثب�ت �شراكة املدعية 

يف مدار�س ).....( مع املدعى عليه� بن�شبة )%50(.

تتح�شل وق�ئع هذه الق�شية ب�أن املدعي وك�لة تقدم اإىل املحكمة الإدارية مبح�فظة 

يقيم  اأنه  فيه�  ج�ء  اأعاله،  املو�شح  ب�لرقم  ق�شية  �شجلت  ا�شتدع�ء  بعري�شة  جدة 
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دعوى موكلته �شد )...( حيث طلبت املدعى عليه� من موكلته قر�س مببلغ )م�ئة 

األف( ري�ل على اأن تعيد هذا القر�س للمدعية بعد اإن�ش�ء م�شروعه� الذي ك�نت تنوي 

درا�شة  للمدعية  قدمت  عليه�  املدعى  اإن  ثم  الأجنبي(.  للتعليم  )مدر�شة  اإن�ش�ءه 

جدوى اقت�ش�دية مل�شروع مدر�شة )...( الع�ملية للتعليم الأجنبي وقد عر�شت على 

)مليون  حدود  يف  املدر�شة  م�ل  راأ�س  يكون  اأن  اأ�ش��س  على  فيه�  �شراكته�  املدعية 

اجلدوى،  درا�شة  ح�شب  �شعودي  ري�ل  وت�شعم�ئة(  األفً�  واأربعون  واثن�ن  وثالثم�ئة 

بدفع  ق�مت  ب�مل�شروع  موكلته  اقتن�ع  وبعد  الن�شف.  ال�شراكة  يف  موكلته  ون�شيب 

ح�شته� يف راأ�س امل�ل على دفع�ت متفرقة و�شلت هذه الدفع�ت مبلغ وقدره )مليون 

وثالثم�ئة واثن�ن و�شتون األفً�( مع اإ�ش�فة مبلغ القر�س وهو )م�ئة األف( ري�ل فيكون 

اإجم�يل م� دفعته يف �شراكته� يف املدر�شة مبلغ )مليون واأربعم�ئة واثن�ن و�شتون األف 

ري�ل( علمً� ب�أن راأ�س م�ل امل�شروع يف درا�شة اجلدوى القت�ش�دية اأقل من ذلك، اإل 

م�ش�ريف  �شمن  اأنه�  مدعية  املب�لغ  بدفع  موكلته  تلزم  ك�نت  عليه�  املدعى  اأن 

عليه�  املدعى  فق�مت  املدر�شة  يف  �شراكته�  بتثبيت  موكلته  ط�لبت  وقد  الت�أ�شي�س، 

احلرا�شة  فر�س  طلب  اإىل  وخل�س  توقيعه،  يتم  مل  اأنه  اإل  ال�شراكة  عقد  ب�إر�ش�ل 

بك�فة  للقي�م   )...( الق�نوين  املح��شب  مكتب  وتعيني  املدر�شة،  على  الق�ش�ئية 

ال�شالحي�ت يف حجز ح�ش�ب�ت املدر�شة والقي�م بعملي�ت اجلرد ومقدار راأ�س امل�ل 

املدفوع واإيرادات املدر�شة وم�شروف�ته� واإثب�ت �شراكة موكلته يف املدر�شة مبقدار م� 

اإح�لة  دفعته بعد مق�رنة م� قدمته املدعى عليه� من ن�شيبه� يف راأ�س امل�ل. وبعد 
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الثالث�ء 5/22/ 1429هـ يف هذه  الدائرة حددت لنظره� جل�شة  اإىل هذه  الق�شية 

ب�أنه� وفقً�ً مل� ج�ء يف لئحة  اجلل�شة وب�شوؤال وكيل املدعية عن دعوى موكلته ذكر: 

بقيمة  ح�شنً�  قر�شً�  موكلته  من  طلبت  عليه�  املدعى  ب�أن  وملخ�شه�  موكلته  دعوى 

)م�ئة األف ري�ل( على اأن يتم اإع�دة هذا املبلغ بعد اإن�ش�ء م�شروع ك�نت تنوي اإن�ش�ءه، 

اإن املدعى عليه� قدمت ملوكلته درا�شة جدوى اقت�ش�دية مل�شروع مدر�شة )...(  ثم 

الع�ملية وعر�شت املدعى عليه� ملوكلته �شراكته� يف هذا امل�شروع على اأن يكون راأ�س 

امل�ل يف حدود )1342900( )مليون وثالثم�ئة واثن�ن واأربعون األفً� وت�شعم�ئة ري�ل(، 

راأ�س  بدفع ح�شته� يف  وق�مت موكلته  الن�شف،  ال�شراكة  ويكون ن�شيب موكلته يف 

امل�ل على دفع�ت حتى و�شل اإىل مبلغ )136200( )مليون وثالثم�ئة واثن�ن و�شتون 

األف ري�ل( ب�لإ�ش�فة اإىل مبلغ القر�س ومقداره )م�ئة األف ري�ل( لي�شبح الإجم�يل 

)146200( )مليون واأربعم�ئة واثن�ن و�شتون األف ري�ل(، ثم اإن موكلته طلبت من 

بدون  الت�أ�شي�س  عقد  ب�إر�ش�ل  عليه�  املدعى  فق�مت  �شراكته�،  تثبيت  عليه�  املدعى 

توقيعه�، لذا ف�إنه يطلب ني�بة عن موكلته اإثب�ت �شراكة موكلته، مع فر�س احلرا�شة 

جوابية  مذكرة  قدم  الدعوى  عن  اجلواب  عليه�  املدعى  وكيل  وب�شوؤال  الق�ش�ئية، 

ت�شتند  التي  امل�شتندات  ت�شليمه  فيه�  طلب  واحدة  �شفحة  من  مكونة  موكلته  بدف�ع 

عليه� املدعية يف دعواه� اإىل ج�نب رد دعوه� ).....( لعدم وجود �شفة له يف هذه 

الدعوى، وبعد اأن ت�شلم وكيل املدعية ن�شخة مم� قدم ذكر وكيل املدعية اأنه يتفق مع 

وكيل املدعى عليه� يف اإ�شق�ط الدعوى املق�مة �شد زوج املدعى عليه� ).....( ف�شلمه 
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وكيل املدعية ن�شخة مم� طلب فطلب وكيل املدعى عليه� مهلة للرد. وبجل�شة ال�شبت 

1429/8/1هـ قدم وكيل املدعى عليه� مذكرة من �شفحتني اأنكر فيه� �شراكة املدعية 

)مليون  قدره  مبلغً�  املدعية  زوج  من  اقرت�شت  قد  موكلته  اأن  وبني  عليه�،  للمدعى 

واأربعم�ئة واثن�ن و�شتون األف ري�ل(، اأم� م� ذكرته املدعية من رغبته� يف اأن تكون 

�شريكة فهو اأمر مل يتم ومل توافق عليه، كم� اأنه ل يحمل توقيع املدعى عليه�، وقد 

ت�شلم وكيل املدعية ن�شخة منه�، ف�ش�ألته الدائرة عن بينته على �شراكة موكلته للمدعى 

عليه�، فطلب مهلة للرجوع اإىل موكلته. وبجل�شة الثالث�ء 1429/10/28هـ قدم وكيل 

املدعية مذكرة مكونة من �شفحتني رد فيه� على م� ج�ء يف دفوع وكيل املدعى عليه�، 

وكيل  وب�شوؤال  والرد،  لالطالع  مهلة  فطلب  منه�  ن�شخة  عليه�  املدعى  وكيل  ت�شلم 

املدعية عن البينة التي التزم ب�إح�ش�ره� يف اجلل�شة امل��شية طلب مهلة لإح�ش�ره� 

يف اجلل�شة الق�دمة. وبجل�شة الثالث�ء 1430/1/16هـ �ش�ألت الدائرة وكيل املدعية 

عن بينته على �شراكة موكلته للمدعى عليه�، فذكر ب�أن لديه عدد من ال�شهود يرغب 

يف �شم�ع �شه�دتهم، واأح�شر لل�شه�دة )...( م�شري اجلن�شية وقدم لإثب�ت �شخ�شه 

ع�م  حم��شب  يعمل  اأنه  وذكر  1427/11/6هـ  وت�ريخ   )...( رقم  اإق�مة  رخ�شة 

وا�شت�ش�رات م�لية واقت�ش�دية، و�شهد ق�ئاًل اأنني عند ترددي ملدر�شة )...( الع�ملية 

الدكتور )...(  اأثن�ء وجوده مع كل من  بن�ًء على طلب )...( ومن خالل م� �شمعه 

وزوجته )...(- املدعى عليه� -و)...( - املدعية- وزوجه� )...( و�شمع منهم جميعً� 

ب�أن ال�شراكة بني ).....( و).....( من��شفة، وقد تكرر �شم�عه لهذه الأقوال وبعر�س 
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�شه�دته على وكيل املدعى عليه� طلب مهلة لعر�س �شه�دته على موكلته. كم� ح�شر 

وت�ريخ   )...( رقم  اإق�مة  رخ�شة  �شخ�شه  لإثب�ت  وقدم  اجلن�شية  اأردين   )...(

ق�م  والذي   )...( الق�نوين  املح��شب  مكتب  لدى  يعمل  اأنه  ذكر  1421/8/12هـ 

 )...( مع  اجتمع  اأنه  ق�ئاًل  �شهد  والذي  الع�ملية   )...( مدر�شة  ح�ش�ب�ت  مبراجعة 

داخل املدر�شة اإىل ج�نب )...( و)...( وقد مت من�ق�شة احل�ش�ب�ت اخلت�مية هذا م� 

اأ�شهد به. وبعر�س �شه�دته على وكيل املدعى عليه� طلب مهلة لعر�س �شه�دته على 

لإثب�ت �شخ�شه رخ�شة  والذي قدم  فل�شطيني اجلن�شية  موكلته. كم� ح�شر )...( 

اإق�مة )...( ت�ريخ 1427/7/20هـ والذي �شهد ق�ئاًل ب�أن )...( طلبه لبع�س الأعم�ل 

املتعلقة ب�ملدر�شة واجتمع به مع )...( وقد عرفه )...( )...( واأنه �شريك معه يف 

املدر�شة هذا م� اأ�شهد به. وبعر�س �شه�دته على وكيل املدعى عليه� طلب مهلة لعر�س 

�شه�دته على موكلته. كم� ح�شر )...( والذي قدم لإثب�ت �شخ�شه بط�قة الأحوال 

رقم )...( ال�ش�درة من اأحوال تربة، والذي �شهد ق�ئاًل ب�أن )...( طلب منه ت�شميم 

موقع اإلكرتوين ثم اجتمع داخل املدر�شة مع )...و...و...و...( وذلك ملن�ق�شة اأتع�ب 

العمل، واأنه قد ا�شتلم جزءًا من املبلغ من )...( وهذا م� اأ�شهد به. وبعر�س �شه�دته 

على وكيل املدعى عليه� طلب مهلة لعر�س �شه�دته على موكلته. كم� ح�شر )...( 

جدة،  اأحوال  من  ال�ش�درة   )...( رقم  وطنية  بط�قة  �شخ�شه  لإثب�ت  قدم  والذي 

 )...( على طلب من  بن�ًء  الع�ملية   )...( مدر�شة  اإىل  اأنه ذهب  ق�ئاًل  �شهد  والذي 

وذلك للقي�م ب�لتمويل واأثن�ء وجوده ب�ملدر�شة بح�شور )...( حدث خالف بني )...( 
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و�شخ�س ك�ن موجود وقد ذكرت اأحد احل��شرات ل يعرف ا�شمه� ح�ليً� اأنهم ك�نوا 

�شرك�ء ول ترغب ال�شراكة بينه� وبني اأم )...( هذا م� اأ�شهد به وبعر�س �شه�دته على 

لل�شه�دة  اأح�شر  كم�  موكلته.  على  �شه�دته  لعر�س  مهلة  طلب  عليه�  املدعى  وكيل 

)...( لبن�ين اجلن�شية والذي قدم رخ�شة اإق�مة رقم )...( والذي �شهد ق�ئاًل اأن 

)...( طلب منه الذه�ب اإىل املدر�شة ملعرفة طلب�ت املدر�شة بعد اأن اأفهمه اأن زوجته 

زوجة  مع  �شريكة  زوجته  ب�أن  وذكر   )...( زوج   )...( مع  وتق�بل   )...( مع  �شريكة 

)...( وب�شوؤال ال�ش�هد عن عالقته مع )...( ذكر اأنه ك�ن يح�شل مب�لغ الإيج�ر من 

املدعى  وكيل  على  �شه�دته  وبعر�س  به.  اأ�شهد  م�  )...( هذا  التي ميتلكه�  العم�رة 

عليه�، طلب مهلة لعر�س �شه�دته على موكلته. كم� اأح�شر لل�شه�دة )...( والذي قدم 

لإثب�ت �شخ�شه رخ�شة اإق�مة رقم )...( يعمل لدى مكتب )...( والذي �شهد ق�ئاًل 

ب�أنه تربطه عالقة مع الدكتور )...( وذكر له اأن زوجته ترغب يف عمل �شراكة مع 

امراأة ل يعرف ا�شمه� وطلب منه عقد �شركة يو�شح يف متهيده حتويل املدر�شة اإىل 

به. وبعر�س �شه�دته على  اأ�شهد  ال�شراكة، هذا م�  لعقد  اأعط�ه منوذج  �شراكة وقد 

وكيل املدعى عليه� طلب مهلة لعر�س �شه�دته على موكلته. كم� ح�شر )...( بريط�ين 

اجلن�شية رقم جواز )....( وتبني اأنه ل يجيد اللغة العربية وارت�شى )...( مرتجمً� 

له وذكر اأنه ك�ن يعمل مدير ملدار�س )...( الع�ملية وبحكم اأنه ك�ن مديرًا للمدر�شة 

ل�شد  �شيولة  لديه  تتوفر  ل  ب�أنه  اأخربه  والذي   )...( الدكتور  مع  يتع�مل  ك�ن  فقد 

احتي�ج�ت املدر�شة ثم دخل �شخ�س ل يعرفه وذكر )...( اأن هذا �شريك حمتمل وقد 



1411

رف�س ثم عرفه )...( وذهب معه اإىل مكتبه واأخربه ب�أن زوجة )...( �شتكون �شريكة 

حدثت  ثم  لزوجته  �شريك  يكون  �شوف   )...( اأن  له  ق�ل  اأ�شبوعني  وبعد  لزوجته، 

م�شكلة بني )...( و )...( هذا م� اأ�شهد به. وبعر�س �شه�دته على وكيل املدعى عليه� 

طلب مهلة لعر�س �شه�دته على موكلته. كم� ح�شر ال�شه�دة )...( والذي قدم لإثب�ت 

�شخ�شه بط�قة وطنية رقم )...( ال�ش�درة من اأحوال تربة والذي �شهد ق�ئاًل اأنه ل 

يف  للم�ش�ركة  وذلك  تخ�شه�   )...( لزوجته  دفعه�  التي  املب�لغ  واأن   )...( يعرف 

مدر�شة )...( ثم تبني له اأن الذي يدير املدر�شة هو )...( هذا م� اأ�شهد به. وبعر�س 

�شه�دته على وكيل املدعى عليه� طلب مهلة لعر�س �شه�دته على موكلته، ثم قدم وكيل 

اإىل  ب�لدخول  ملوكلته  ال�شم�ح  فيه�  طلب  واحدة  �شفحة  من  مكونة  مذكرة  املدعية 

مكتبه� مبدر�شة )...( الع�ملية دون اعرتا�س من املدعى عليه�، وكذلك طلب تعيني 

ب�أن  ح�ر�س ق�ش�ئي ف�ش�ألت الدائرة وكيل املدعية عن �شنده يف هذا الطلب، فذكر 

ج�نب  اإىل  عليه�  للمدعى  موكلته  ب�شراكة  للدائرة  اأح�شره�  التي  بينته  هو  �شنده 

�شورة ك�شف قدمه يف هذه اجلل�شة يثبت اأن موكلته له� ح�ش�ب دائن لدى املدر�شة، 

على هذا  يوافق  ل  ب�أنه  ذكر  الطلب  على هذا  رده  عليه� عن  املدعى  وكيل  وب�شوؤال 

الطلب، ويطلب مهلة لتقدمي رده على م� قدمه وكيل املدعية يف هذه اجلل�شة، وبعد 

لكونه  الع�جل  املدعية  طلب  عن  النظر  ب�شرف  حكمه�  الدائرة  اأ�شدرت  املداولة 

عليه�  املدعى  وكيل  الدائرة  �ش�ألت  الثالث�ء 1430/3/21هـ  وبجل�شة  لأوانه.  �ش�بقً� 

اجلل�شة  يف  ب�شه�دتهم  اأدلوا  الذين  ال�شهود  �شه�دة  يف  ج�ء  م�  على  موكلته  رد  عن 
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امل��شية، فقدم مذكرة مكونة من خم�شة �شفح�ت مرفق به� �شورة م�شتند واحد ج�ء 

 )...( مدار�س  ل�ش�لح  عمل  اأنه  ذكر  الذي   )...( الأول  ال�ش�هد  �شه�دة  اأن  فيه� 

الع�ملية م�شت�ش�رًا م�ليً� حتى نه�ية ع�م 2007م، فموكلته تنكر اأنه� طلبت منه العمل 

حل�ش�ب املدر�شة اأو حل�ش�به� ال�شخ�شي، كم� توؤكد املدعى عليه� اأنه مل ي�شبق له� اأن 

عرفته ب�ملدعية اأو زوجه� على اأنهم �شرك�ء، وب�لرغم من اأن �شه�دته ك�نت مكتوبة 

اإل اأنه ذكر اأنه ح�شر اإىل املدر�شة بن�ًء على طلب ال�شيد )...( زوج املدعية ومل يذكر 

اأو املدر�شة، وهذا يحمل على  اإىل املدر�شة بن�ًء على طلب املدعى عليه�  اأنه ح�شر 

الظن اأنه ك�ن يعمل ل�ش�لح زوج املدعية، وم� ورد من ذكر �شم�عه املدعية واملدعى 

الث�ين  ال�ش�هد  �شه�دة  اأم�  وتف�شياًل.  جملة  له  �شحة  فال  �شريكتني  ب�أنهم�  عليه� 

يعمل  ك�ن   )...( اأن مكتب  اأكد  فقد  املدعية،  لدعوى  مو�شلة  ف�شه�دته غري   )...(

بتكليف من )...( زوج املدعى عليه�، واأن التع�مل ك�ن يتم مع املدر�شة، ومل ي�شهد 

ب�أن املدعية �شريكة اأو اأنه �شمع ذلك من املدعى عليه�. اأم� �شه�دة ال�ش�هد الث�لث 

ف�شه�دته غري مو�شلة فلم ي�شهد مب� يفيد قي�م �شراكة بني املدعية واملدعى عليه�. 

وكذلك ال�ش�هد الرابع )...( ك�نت �شه�دته غري مو�شلة. �شه�دة ال�ش�هد )...( الذي 

تذكره  ل  عليه�  ف�ملدعى  مق�ول،  مع  ح�شر  واأنه  التمويل  يف  و�ش�طة  عمله  اأن  ذكر 

�شخ�شيً�، بل تذكر ح�دثة دون حفظ الأ�شم�ء، تذكر اأنه ورده� ات�ش�ل من اأخته� ب�أن 

زوج املدعية ومعه اآخرون يرغبون دخول املدر�شة فطلبت عدم ال�شم�ح لهم ب�لدخول 

وانتظ�ر ح�شوره� وب�شوؤاله عن �شبب ح�شوره، ذكر اأنه مول املدر�شة، ويرغب يف اأن 
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يكون �شريكً�، ف�أخربته بعدم رغبته� يف ال�شراكة معه واأنه� �شتعيد له م� �شلفه� من 

مب�لغ، وبعد ال�شج�ر اأخذ منه� اإقرارًا )مرفق �شورة من الإقرار مبلف الق�شية( مب� 

يف ذمته� ب�شه�دة من ح�شر ومنهم ال�ش�هد، كم� اأن �شه�دة ال�ش�هد ك�نت م�شطربة 

مم� جعل اأحد اأ�شح�ب الف�شيلة ق�ش�ة الدائرة ي�ش�أله ويراجعه اأكرث من مرة. كم� اأن 

�شرطة  من  قب�س  اأمر  عليه  اأن  كم�  التمويل،  قط�ع  يف  ولي�س  �شي�دًا  يعمل  ال�ش�هد 

خمي�س م�شيط لوجود مط�لب�ت وحقوق يتهرب من �شداده�. اأم� ال�ش�هد ال�ش�د�س 

)...( ف�شه�دته غري مو�شلة كذلك �شه�دة )...( ف�شه�دته غري مو�شلة فهو مل ي�شهد 

ب�أن املدعية اأو املدعى عليه� اأخربته اأن العقد ك�ن مكتماًل، اأم� �شه�دة ال�ش�هد الث�من 

)...( ف�شه�دته غري مو�شلة وكله� مبنية على قول زوج املدعى عليه�، وذكر اأن زوج 

ب�أن زوج  اأكرث من �شخ�س طلبوا امل�ش�ركة يف املدر�شة، وذكر  اأح�شر  املدعى عليه� 

املدعية قد يكون �شريكً� لكنه مل ي�شمع من املدعية اأو املدعى عليه� اأو يرى م� يدل 

على ال�شراكة. اأم� ال�ش�هد الت��شع زوج املدعية ووكيله� ال�شرعي )...( فقد ذكر اأنه 

ل يعرف املدعى عليه� واأنه ل عالقة له به� وبذلك كذب م� ورد يف �شه�دة ال�ش�هد 

الأول وغريه من ال�شهود، ف�شه�دته مرتوك اأمره� لعلم اأ�شح�ب الف�شيلة اإن ك�نت 

اأن ت�شلم وكيل املدعية ن�شخة مم� قدم  اأو تدفع �شرًا. وبعد  مو�شلة وهل جتر نفعً� 

طلب مهلة لالطالع والرد وقدم خط�بً� يطلب فيه اإدخ�ل )...( لالأ�شب�ب التي اأ�ش�ر 

اإليه� يف مذكرته. وبجل�شة الثالث�ء 1430/4/18هـ قدم وكيل املدعية مذكرة مكونة 

من اأربع �شفح�ت مرفق به� �شور لعدد ثم�نية م�شتندات اإىل ج�نب تقرير حم��شبي، 
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ذكر ب�أنه يهدف من تقدمي هذا التقرير اإىل بي�ن الأخط�ء املح��شبية التي وقعت فيه� 

املدعى عليه�، وذلك لعر�شه� على املراجع الق�نوين، وذلك لو�شع ح�ش�ب ل�ش�لح 

ا�شتكم�ل  اإىل  ب�لإ�ش�فة  عليه�،  املدعى  ح�ش�ب  مع  مدموجً�  ك�ن  اأن  بعد  موكلته 

وكيل  اإىل  الأوراق  واأعيدت  الق�نوين  املح��شب  اأقره  م�  وهذا  ال�شراكة  اإجراءات 

مهلة  فطلب  قدم  مم�  ن�شخة  عليه�  املدعى  وكيل  ت�شلم  وقد  لفهر�شته�،  املدعية 

لالطالع والرد. وبجل�شة الأحد 1430/5/15هـ ذكر وكيل املدعية  ب�أن ثمة م�ش�عي 

�شلح بني الطرفني ويطلب مهلة لتقدمي م� ت�شفر عنه هذه امل�ش�عي، وب�شوؤال وكيل 

املدعى عليه� جوابه عن املذكرة املقدمة من وكيل املدعية يف اجلل�شة امل��شية ذكر 

ب�أنه مل يقدم رد موكلته يف هذه اجلل�شة لعر�س ال�شلح من وكيل املدعية. وبجل�شة 

الثنني 1430/6/1هـ قدم وكيل املدعية مذكرة ردًا على مذكرة وكيل املدعى عليه� 

املتعلقة ب�شه�دة ال�شهود خل�س فيه� اإىل طلب اإثب�ت �شراكة موكلته اأرفق به� بع�س 

امل�شتندات. وب�شوؤال وكيل املدعى عليه� جوابه عن املذكرة املقدمة من وكيل املدعية 

بت�ريخ 1430/4/18هـ ذكر اأن م�ش�عي ال�شلح م� زالت ق�ئمة و�شوف يقدم رده يف 

الدائرة بتقدمي رد موكلته يف  اإىل �شلح بني الطرفني، ف�أفهمته  التو�شل  ح�ل عدم 

املديرة  من  كل  ب�إح�ش�ر  اأفهمته  كم�  بذلك  ف��شتعد  �شلح  اإىل  التو�شل  عدم  ح�لة 

اأفهمت  كم�  موكلته،  ج�نب  اإىل   )...( واملوظفة   )...( واملح��شبة   )...( التعليمية 

وكيل املدعية ب�إح�ش�ر موكلته يف اجلل�شة الق�دمة. وبجل�شة ال�شبت 1430/10/14هـ 

تقريرًا  و�شيقدم  ملر�شه�  موكلته من احل�شور  عليه� عدم متكن  املدعى  وكيل  ذكر 
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بذلك، وح�شرت ال�شيدة )...و...( ح�شب طلب الدائرة وب�شوؤال احل��شرة )...(عن 

م� ج�ء يف اأقواله� يف التقرير املرفوع رفق خط�ب املدير الع�م لالإدارة الع�مة للرتبية 

والتعليم للبن�ت بجدة، واملوجه اإىل �ش�حب ال�شمو امللكي حم�فظ جدة، حيث ج�ء يف 

الفقرة الث�نية من البند ث�نيً�ً قوله� اأن الدكتور )...( وزوجته ال�شيدة )...( قدم� 

له� ال�شيد )...( على اأنه �شريك معهم� يف املدر�شة، وقدمت ال�شيدة )...( ال�شيدة 

)...( عند ح�شوره� على اأنه� �شريكته� فذكرت ب�أن ال�شي�غة التي وردت يف املح�شر 

غري دقيقة، وال�شحيح اأنه� مل تق�بل غري )...( ولحقً� تعرفت على زوجته )...( ثم 

تبني له� بعد ذلك يف الإم�رة على اأنه� )...( احل��شرة، ثم اأ�ش�فت بحكم موقعه� يف 

املدر�شة وقربه� من الأطراف اأنه� علمت اأن هن�ك مب�لغ دفعه� )...( وقد ورده� يف 

املدر�شة على اأنه� قر�س ول تعلم مقداره�، ثم اإنه� �شمعت اأن مقدار املب�لغ )مليون 

واأربعم�ئة األف( واأنه� �شمعت كالم عن ال�شراكة بني )...( والدكتور )...( وال�شيدة 

)...(. كم� ح�شرت )...( وب�شوؤاله� عن م� ج�ء يف اأقواله� يف التقرير املرفوع رفق 

خط�ب املدير الع�م للرتبية والتعليم للبن�ت بجدة، واملوجه اإىل �ش�حب ال�شمو امللكي 

حم�فظ جدة، حيث ج�ء يف الفقرة الث�نية من البند ث�نيً�ً قوله� اأن ال�شيدة )...( 

�شراكة  وجود  ب�شبب  يح�شر   )...( ال�شيد  اأن  له�  ذكرا  قد   )...( الدكتور  وزوجه� 

العب�رة،  هذه  يف  ج�ء  م�  ذكرت  قد  تكون  اأن  بنفيه�  ف�أج�بت  املدر�شة،  يف  بينهم 

اإن  اإمك�نية حدوث �شراكة بني )...و...( ثم  اأن هن�ك درا�شة  اأنه� تعلم  وال�شحيح 

املدعية احل��شرة قد ذكرت اأنه� �شلمت املح��شبة )...( مبلغ وقدره )خم�شون األف( 
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ل�شراء بع�س الكتب الن�ق�شة يف املدر�شة بن�ء على طلب املديرة )...( وبعر�س ذلك 

على املديرة )...( نفت م� ذكرته املدعية، وبعر�س ذلك على املح��شبة، ذكرت ب�أنه� 

ا�شتلمت منه� املبلغ وحررت به �شندًا بن�ًء على طلب ال�شيدة )...( ثم اإن الدائرة قد 

�ش�ألت املديرة عن �شفة وجود املدعية يف املدر�شة، فذكرت اأن املدعية اأخذت املكتب 

قهرًا، واأنه� زوجة )...( واأن هن�ك خالف�ت حول مو�شوع ال�شراكة، ثم اإن الدائرة 

�ش�ألت كال من احل��شرتني )...و...( عن املب�لغ التي مت اإيراده� من قبل املدعية يف 

واأن  ب�أنه� �شبق  الأوىل )...(  ف�أف�دت  واأربعم�ئة(  والب�لغة )مليون  ح�ش�ب املدر�شة 

ذكرت ب�أنه� قر�س، وقد ق�م )...( بدفع املبلغ وذكرت الث�نية )...( ب�أنه دين واأن 

املدعية  من  ا�شتلمته�  فقد  األف(  )خم�شون  عدا   )...( هو  املبلغ  بدفع  ق�م  الذي 

احل��شرة، واأن هذه املب�لغ ا�شتلمته� املدعى عليه� واأنه� مل تخربه� عن اأي مبلغ وعن 

م�شدره، ثم اإن )...( طلبت منه� قيد هذا املبلغ على اأ�ش��س اأنه دين حل�ش�ب )...( 

ثم اإن الدائرة �ش�ألتهم� عن التن�ق�س الذي ورد يف حم��شر الرتبية والتعليم وم� اأدلي� 

به يف هذه اجلل�شة ف�أج�بت الأوىل )...( ب�أن اأقواله� ال�ش�بقة مل ت�شر فيه� اإىل وجود 

�شراكة، بل هن�ك م�شروع �شراكة، واأن اخلط�أ ك�ن يف �شي�غة العب�رة، ف�أج�بت الث�نية 

)...( ب�أنه� مل تذكر يف اأقواله� ال�ش�بقة �شراكة واإمن� اأف�دت ب�أن هن�ك درا�شة حول 

�شراكة، ثم اإن الدائرة طلبت من وكيل املدعى عليه� اإح�ش�ر املوظفة )...( فذكر 

ب�أنه� قد ا�شتق�لت، وهي يف م�شر ثم اإن الدائرة قد �ش�ألت املدعية عن طبيعة عمله� 

اأنه� ك�نت �شريكة حت�شر لالطالع على �شري املدر�شة، وكذلك  يف املدر�شة فذكرت 
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املدعية  اأن  ذكرت   )...( املديرة  على  ذلك  وبعر�س  املدر�شي،  والزي  الكتب  جرد 

ك�نت حت�شر، وك�ن له� مكتب خ��س يف املدر�شة، واأنه� ل تعلم عن طبيعة عمله�، 

فطلبت الدائرة من وكيل املدعى عليه� اإفه�م موكلته ب�حل�شور يف اجلل�شة الق�دمة، 

كم� طلبت منه تقدمي رده على املذكرة التي ا�شتلمه� من وكيل املدعية يف اجلل�شة 

امل��شية ف��شتعد بذلك. وبجل�شة الأحد 1430/11/13هـ �ش�ألت الدائرة املدعى عليه� 

عالقته�  واإمن�  �شفة  له�  لي�س  ب�أنه  فذكرت  املدر�شة،  يف  املدعية  وجود  �شفة  عن 

ب�ملدعية، اأن املدعية ك�نت ولية اأمر اأبن�ئه� داخل املدر�شة، وقد اقرت�شت من املدعية 

مبلغ،  اأي  لإعط�ئه�  زوجه�  تليفون  رقم  اأعطته�  اإنه�  ثم  ري�ل(،  األف  )م�ئة  مبلغ 

ف��شتملته من زوج املدعية عدة مب�لغ بلغت )مليون واأربعم�ئة واثنني وع�شرين األف 

ري�ل( على �شكل دفع�ت، وك�ن ذلك مبوجب �شيك�ت من ح�ش�به ال�شخ�شي، ثم طلب 

زوج املدعية الدخول ب�ملبلغ الذي دفعه �شراكة يف املدر�شة، ودر�س هذا الطلب اإل اأنه 

مل يوافق عليه. فردت املدعية ب�أن م� ذكرته املدعى عليه� غري �شحيح فقد مت التف�ق 

اأفهمت وكيل املدعية ب�أن  اإن الدائرة  مع املدعى عليه� ومت عمل درا�شة جدوى، ثم 

للمدعية،  مدين  دين  فهو  الطرف�ن  ذكره  كم�  قر�س  هو  ري�ل(  األف  )امل�ئة  مبلغ 

تط�لب به يف املحكمة الع�مة فذكر اأنه اأ�شبح جزءًا من ال�شراكة، ثم اإن وكيل املدعى 

عليه� قدم مذكرة مكونة من �شفحة واحدة انتهى يف طلب رد الدعوى، ت�شلم وكيل 

الطرف�ن  قرر  ثم  فيه�  جديد  ول  لديه  تعقيب  ل  ب�أنه  فذكر  منه�  ن�شخة  املدعية 

اكتف�ءهم� مب� قدم� وطلب� احلكم يف مو�شوع الدعوى. وبجل�شة اليوم قرر الأطراف 



1418

املدعية  الدائرة من  الدعوى وطلبت  الكتف�ء مب� قدموا وطلبوا احلكم يف مو�شوع 

اليمني على اأن املب�لغ التي دفعته� وا�شتلمته� املدعى عليه� ك�نت ح�شته� يف ال�شراكة، 

املدعى  ا�شتلمته�  التي  املب�لغ  اأن  العظيم  واهلل  ق�ئلة:  حلفت  ثم  بذلك،  ف��شتعدت 

عليه� ).....( مني اأو من زوجي )...( ومقداره� )مليون واأربعم�ئة واثن�ن و�شتون 

األف ري�ل( ك�نت متثل ح�شتي يف راأ�س م�ل ال�شراكة اخل��شة مب�شروع مدار�س )...( 

الع�ملية.

مل� ك�نت املدعية يف هذه الدعوى تطلب اإثب�ت �شراكته� للمدعى عليه� بن�شبة )%50( 

يف مدار�س )...( الع�ملية، وحيث اأن املدعية قدمت البينة على ال�شراكة واملتمثلة يف 

�شه�دة )...( الذي �شهد اأنه �شمع من املدعى عليه�، اأن املدعية �شريكته� ب�لن�شف يف 

مدار�س )...( الع�ملية. وك�نت املدعية قد اأدت اليمني التي طلبته� منه� الدائرة. كم� 

اأن تخ�شي�س مكتب للمدعية يف املدر�شة يعترب قرينة تقوي دعوى املدعية، ول ميكن 

اأن ت�شيطر املدعية على املكتب قهرًا كم� ذكرت مديرة املدر�شة، كم� اأنه ل ميكن اأن 

يخ�ش�س له� مكتب يف املدر�شة ملجرد كونه� اأقر�شت املدعى عليه�، اأو لكونه� ولية اأمر 

اأبن�ئه� يف املدر�شة كم� ذكرت املدعى عليه�. كم� اأن اإقرار مديرة املدر�شة )...( ب�أن 

املدعى عليه� ).....( قدمت املدعية ).....( على اأنه� �شريكته� يف التقرير املرفوع 

رفق خط�ب املدير الع�م لالإدارة الع�مة للرتبية والتعليم للبن�ت بجدة، وكذلك م� ورد 
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يف حم��شر التحقيق يف اإم�رة منطقة مكة املكرمة وتوقيعه� على م� ج�ء يف اأقواله� 

قرائن ُتقوي دعوى املدعية. ومل� ك�ن الق�ش�ء ب�ل�ش�هد واليمني قد ثبت عن النبي �شلى 

اهلل عليه و�شلم وقد حكم به اخللف�ء الرا�شدون، وهو راأي جمهور الفقه�ء يف املذاهب 

الثالثة يف امل�ل وم� يوؤول اإىل امل�ل. ومل� ك�نت ال�شه�دة على الإقرار اأحد و�ش�ئل الإثب�ت 

يف ال�شريعة الإ�شالمية، ولأن اليمني ت�شرع ع�دة يف حق من قوي ج�نبه من املتداعني، 

ولأن ج�نب املدعية قد قوي ب�شه�دة ال�ش�هد، وم� توافر من قرائن واأدت املدعية اليمني 

التي طلبته� الدائرة، ومل� ك�نت الدائرة ترى اأنه ل اأثر مل� طعنت به املدعى عليه� يف 

�شه�دة ال�ش�هد ف�إن الدائرة تنتهي اإىل احلكم الوارد مبنطوقه.

لذلك حكمت الدائرة: باإثبات �ضراكة املدعية )...( يف م�ضروع مدار�س )...( العاملية 

العائدة للمدعى عليها ).....( بن�ضبة )%50(. 

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 االبتدائية 1/932/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 81/د/جت/6 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 4510/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 661/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 9/13/ 1432هـ

1- �ضركة - اإثبات ال�ضراكة - �ضهادة - �ضهادة مدير - �ضالحيات املدير - مفاو�ضات 

اإبرام العقد - درا�ضة جدوى - ميني - ميني رئي�س جمل�س االإدارة.

 - بن�شبة )%40(  املدعى عليه� يف م�شروع )...(  �شراكته مع  اإثب�ت  املدعي  مط�لبة 

عدم كف�ية �شه�دة مدير ال�شركة ال�ش�بق، لأنه� ت�شمنت �شراكة املدعي يف �شركة مل 

الر�ش�ئل   - املدعي  مع  �شراكة  اإبرام  لي�س من �شالحيته  اأنه  ف�شاًلً عن  اأ�شاًل،  تقم 

الإلكرتونية املتب�دلة بينهم� ل تدل على ال�شراكة بل تدخل يف اإط�ر التف�و�س الذي مل 

يتوج ب�تف�ق نه�ئي بينهم� - عدم كف�ية �شه�دة ال�ش�هد الث�ين لت�شمنه� اأقواًل من�شوبة 

يف  الأ�شل   - ال�شراكة  لإثب�ت  يكفي  ل  جدوى  درا�شة  تقدمي  جمرد   - فقط  للمدعي 

الأمر احل�دث العدم وال�شراكة اأمر ح�دث ف�إن الأ�شل فيه� هو العدم حتى تقوم ببينة 

ويقني على انعق�ده� - رف�س املدعي طلب ميني املدعى عليه - اأثر ذلك - عدم ثبوت 

ال�شراكة.

2- اأتعاب حماماة- مناط ا�ضتحقاقها.

الأ�شل يف التق��شي اأنه جم�ين واأن طرف الدعوى يب��شر دعواه بنف�شه ف�إن ا�شتع�ن 

بوكيل ف�إمن� يرمي اإىل حتقيق م�شلحة خ��شة - ل ي�شح املط�لبة ب�أتع�ب التق��شي اإل 
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اإذا ثبت اأن دعوى اخل�شم كيدية اأو لي�س له� اأي �شبب مقبول - عدم ثبوت ذلك - اأثره 

- رف�س املط�لبة ب�أتع�ب املح�م�ة.

دعوى  بالئحة  املظ�مل  لديوان  املدعي  وكيل  تقدم  يف  الق�شية  هذه  وق�ئع  تتلخ�س 

ح��شله�: 1- يف ع�م 2002م مت التف�هم والتف�ق بني موكلي واملدعى عليه� ممثلة 

يف مديره� الع�م/ )...( على ت�أ�شي�س م�شروع نظ�فة برك الرا�شب الزيتي، وقد ق�م 

موكلي ب�ل�شعي لإيج�د �شراكة مع مق�ول متخ�ش�س يف م�شروع الرا�شب الزيتي لتكوين 

�شراكة جتمع بني موكلي واملق�ول املتخ�ش�س وال�شركة املدعى عليه�، وقد عمل موكلي 

وظل  املج�ل،  هذا  يف  تعمل  التي  ال�شرك�ت  وخم�طبة  الجتم�ع�ت  بعقد  ذلك  على 

ي�شعى لذلك خالل الفرتة من ع�م 2002م وحتى اأواخر �شهر فرباير 2003م.

2- ق�م موكلي ب�إعداد درا�شة جدوى عن امل�شروع وخم�طبة املدعى عليه� بعدد من 

اخلط�ب�ت التي تبني ا�شتمراره و�شعيه وطريقة التع�مل بينهم� ون�شبته من امل�شروع 

ومن بني تلك اخلط�ب�ت خط�ب ح�شن نية �ش�در من )...( )مدير املدعى عليه�( 

تبني ن�شبة موكلي ك�شريك يف امل�شروع، واأي�شً� خط�ب من )...( موجه ملوكلي يحدد 

ن�شبته هو و�شرك�وؤه، وهي )40%( يف م�شروع الزيت الرا�شب. 3- تف�و�س موكلي مع 

�شركة الزيت الرا�شب يف دولة البحرين على امل�شروع لدخولهم� �شرك�ء يف امل�شروع، 

وبعد فرتة من تف�و�شه مع ال�شركة وو�شع الأ�ش�س التي يقوم عليه� امل�شروع وال�شراكة 
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وبعد تو�شله اإىل النتيجة النه�ئية لتوقيع اتف�قية ال�شراكة التي جتمع بينه وبني تلك 

مع  ب�لتع�قد  عليه�  املدعى  بقي�م  ذلك  بعد  موكلي  فوجئ  عليه�،  واملدعى  ال�شركة 

�شركة الزيت الرا�شب يف دولة البحرين بعقد ر�شمي وا�شتبع�د موكلي من ال�شراكة.

4- لقد اأ�شرت املدعى عليه� مبوكلي حيث غررت به وهو �ش�حب فكرة امل�شروع وهو 

من قدم للمدعى عليه� املعلوم�ت الك�فية والالزمة للم�شروع واإعداد درا�شة اجلدوى 

وظل يعمل كل هذا حتت نظر ومعرفة املدعى عليه� حتى اأوجد ال�شركة املتخ�ش�شة 

وبعد اأن ح�شلت املدعى عليه� من موكلي على كل م� ميكنه� من القي�م ب�مل�شروع بعيدًا 

عن موكلي ق�مت ب��شتبع�ده، وهذا فيه اإخالل ونق�س مل� مت التف�ق عليه بينهم�، ومل� 

ك�ن موكلي هو من ق�م اأي�شً� بجلب ال�شركة اخلليجية املتخ�ش�شة يف جم�ل الزيت 

الرا�شب فهو ح�شب العرف التج�ري اجل�ري بني التج�ر له �شعيه عن ذلك اإ�ش�فًة اإىل 

ن�شبته يف امل�شروع ح�شب اتف�قهم. وانتهى وكيل املدعي اإىل طلب احلكم ملوكله بن�شبته 

املتفق عليه� واعتب�ره �شريكً� يف امل�شروع وتعوي�شه عن الأ�شرار امل�دية واملعنوية التي 

حلقت به ب�شبب ا�شتبع�ده من عقد ال�شراكة واأي�شً� ن�شبته يف �شعيه يف جلب ال�شركة 

اخلليجية. هذا ح��شل لئحة الدعوى. وبعد اإح�لة الق�شية اإىل هذه الدائرة ب��شرت 

ال�شبط وحددت عدة جل�ش�ت ح�شره� وكيال  النظر وفق م� هو مدون يف حم��شر 

لدعوى  �شرحً�  املدعية  وكيل  قدم  1428/1/5هـ  الأربع�ء  يوم  جل�شة  ويف  الطرفني، 

موكلته مل تخرج عن م�شمون لئحة الدعوى، وقدم وكيل املدعى عليه� مذكرة مكونة 

من �شفحة واحدة، �شمنه� الدفع بعدم اخت�ش��س الديوان بنظر هذه الدعوى، نظرًا 
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لأن املدعى عليه� �شركة ق�ئمة يف مملكة البحرين وموؤ�ش�شة وفقً�ً لقوانني هذا البلد، 

ويف املو�شوع دفع املدعى عليه الدعوى ب�أنه� لي�شت �شحيحة واأن موكلته مل تتفق مع 

املدعي على منحه ن�شبة من م�شروع نظ�فة برك الرا�شب الزيتي، كم� اأن امل�شتندات 

ورق  على  حمررة  لأنه�  يدعيه،  مل�  اإثب�تً�  تكون  اأن  ترقى  ل  الدعوى  يف  قدمه�  التي 

اأبي�س ومل ت�شدر من قبل موكلته، كم� اأنه� حتمل اأ�شم�ء لي�شت ملوكلته عالقة به�، 

الن�شبة  على  �شريح  اتف�ق  اإىل  تنته  مل  امل�شتندات  هذه  اأن  كم�  موؤرخ  غري  وبع�شه� 

املذكورة. وقد جرى ت�شليم وكيل املدعي ن�شخة من هذه املذكرة فطلب منحه مهلة 

للرد عليه�. ف�أجيب لطلبه. ويف جل�شة يوم الثنني 1428/2/29هـ قدم وكيل املدعي 

اأوًل: م�  مذكرة مكونة من ثالث �شفح�ت وثالثة مرفق�ت وت�شمنت املذكرة الآتي: 

ذكره عن الخت�ش��س �شبق اأن اأجبن� عليه يف اجلل�شة املنعقدة بت�ريخ 1427/7/6هـ 

ولكنه  للجواب على م� ذكرن�ه يف هذا اخل�شو�س  املدعى عليه�  ا�شتمهل وكيل  وقد 

مل يرد ب�شيء ونوؤكد لف�شيلتكم على اأن دعوان� على �شركة )...( الق�ب�شة امل�شجلة 

ب�ململكة العربية ال�شعودية والتي مقره� الري��س ب�عتب�ر اأن تع�مل موكلي ابتداًء ك�ن 

مع �شركة )...( الق�ب�شة ومل تكن �شركة )...(  التي مقره� البحرين قد ت�أ�ش�شت 

وقت التف�ق بني موكلي واملدعى عليه� وت�أ�شي�شه� مت لحقً� لتنفيذ هذا امل�شروع.

: اأم� عن اإنك�ره اتف�ق موكلته مع موكلي على منحه ن�شبة من م�شروع نظ�فة برك  ث�نيً�ً

الرا�شب الزيتي نظري �شعيه لإيج�د �شراكة مع مق�ول متخ�ش�س، فهذا اإنك�ر بهدف 

التن�شل من حق موكلي الث�بت ف�مل�شتندات املقدمة منه� ب�جلل�شة امل��شية توؤكد �شحة 
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مط�لبن�، وتوؤيده� واملدعى عليه� مل ترد على هذه امل�شتندات ونط�لبه� ب�لرد عليه� 

الن�شبة  اتف�ق �شريح على  اإىل  تنته  امل�شتندات مل  ب�أن  اأم� م� ذكره  ث�لثً�:  تف�شياًل. 

عن  و�شدوره�  امل�شتندات،  ب�شحة  عليه�  املدعى  وكيل  من  اإقرار  فهذا  املذكورة، 

موكلته ولكنه يح�ول التن�شل منه� بحجة اأنه� ك�نت جمرد مف�و�ش�ت وهذا يتن�ق�س 

اأنه مل يتفق مع موكلي على منحه ن�شبة من امل�شروع، فت�رة  مع م� ذكره �ش�بقً� من 

يدعي ب�أنه مل يتم التف�ق مع موكلي وت�رة اأخرى يدعي ب�أنه� ك�نت جمرد مف�و�ش�ت 

تخبط  وهذا  �شريح،  لتف�ق  تنته  ومل  موؤرخة  غري  امل�شتندات  ب�أن  يدعي  واأخريًا 

وا�شح  عليه�  املدعى  مع  موكلي  واتف�ق  مط�لبتن�،  �شحة  يوؤكد  دف�عه  يف  وتن�ق�س 

ال�شيد/  من  املر�شلة  2003م  فرباير   4 يف  املوؤرخة  الر�ش�لة  ت�شمنت  حيث  و�شريح 

)...( ب�شفته ن�ئب املدير الع�م ل�شركة )...( الق�ب�شة حيث ت�شمنت هذه الر�ش�لة 

م� ن�شه )عزيزي ال�شيد/ )...(  ب�لإ�ش�رة اإىل الربيد الإلكرتوين املر�شل بت�ريخ 3 

فرباير 2003م عن م�شروع البحرين وكم� اأو�شحت لك من قبل عرب الربيد الإلكرتوين 

ال�ش�بق بت�ريخ 26/ ين�ير 2003م اأريد اأن اأو�شح لك �شيئً� مهمً� وهو اأنن� راغبون يف 

لأعم�لن�  الواعد  امل�شتقبل  تكون  �شوف  ب�أنه�   )...( ا�شمه�  جديدة  �شركة  ت�أ�ش�س 

اآخره ومع م�ش�ريع  اإىل  التج�رية للعمل يف اململكة العربية ال�شعودية وقطر والكويت 

اأخرى(. كم� ذكر اأي�شً� يف الفقرة ث�نيً�ً).... فيم� يخ�س الأ�شهم �شيكون كم� يلي: 

)25%( للم�شتثمر. )35 %( لـ اآي. ات�س. �شي و�شرك�ئه�. )40%( لك ول�شرك�ئك. ويف 

نه�ية اخلط�ب ذكر م� ن�شه )ب�لن�شبة لــــ )...( يجب اأن نوقع بعد النته�ء التف�قية 
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للمب��شرة يف اجل�نب الفني مل�شروع البحرين( وم� ت�شمنه هذا اخلط�ب يكفي وزي�دة 

للرد على م� ذكره وكيل املدعى عليه� من اأن امل�شتندات مل تنته اإىل اتف�ق �شريح، 

ف�لتف�ق وا�شح و�شريح حيث مت التف�ق على هذه الن�شبة بعد مف�و�ش�ت حيث عر�س 

ال�شيد/ )...( يف ر�ش�لته اجلوابية على الربيد الإلكرتوين املر�شل من موكلي بت�ريخ 

 )%50( وطلب  موكلي  عليه�  يوافق  ومل  موكلي  على   )%25( ن�شبة  2003/1/13م 

وذلك يف ر�ش�لته لل�شيد )...( يف 26 ين�ير 2003م وبعده� مت التف�ق على الن�شبة 

املذكورة ب�خلط�ب املنوه عنه وهي )40%(. وا�شح وجلي من خالل املرا�شالت التي 

متت بني موكلي و�شركة )...( من خالل ن�ئب املدير الع�م )...( اأنه مت التف�ق بني 

فكرة  �ش�حب  فموكلي   )%40( بن�شبة  م�ش�ركة  على  عليه�  املدعى  وال�شركة  موكلي 

امل�شروع وظل ع�كفً� على درا�شة امل�شروع مدة طويلة، ووا�شح من اخلط�ب اأي�شً� اأنه 

هو من قدم لل�شركة معلوم�ت عن امل�شروع ودرا�شته، وهل يت�شور اأن توافق له ال�شركة 

هذا  يكفي  األ  امل�شروع،  يف  ورئي�شيً�  ف�عاًل  عن�شرًا  ك�ن  اإذا  اإل   )%40( ن�شبة  على 

للدللة على اأنه �ش�حب فكرة امل�شروع واأنه ب�لفعل من �شعى لتكوين وت�أ�شي�س ال�شركة 

املدعى عليه�.  وكيل  م� ج�ء مبذكرة  وفكرته. هذا هو جوابن� على  امل�شروع  لتنفيذ 

انتهى. كم� اأ�ش�ف وكيل املدعي ق�ئاًل اإن موكلي هو الذي طرح فكرة هذا امل�شروع 

اإعداد  اأن يتوىل موكلي  لتكون املدعى عليه� �شريكً� مموًل، على  على املدعى عليه� 

جم�ل  يف  متخ�ش�س  مق�ول  مع  التف�ق  اإىل  اإ�ش�فة  للم�شروع،  الالزمة  الدرا�شة 

ق�م  كم�  الالزمة  الدرا�ش�ت  ب�إعداد  موكلي  ق�م  وقد  الزيتي.  الرا�شب  ا�شتخراج 
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ب�ل�شعي لإيج�د املق�ول املتخ�ش�س ويف تلك الأثن�ء تف�ج�أ موكلي ب�أن املدعى عليه� قد 

اتفقت مع اأطراف اأخرى وق�مت بت�شغيل امل�شروع من غري وجود موكلي خم�لفة بذلك 

التف�ق امل�ش�ر اإليه. هذا م� لدى وكيل املدعي. وقد زود وكيل املدعى عليه� بن�شخة من 

تت�شمن  املذكرة مل  اإن هذه  ق�ئاًل:  اأج�ب  عليه�  وبعد اطالعه  املدعي  وكيل  مذكرة 

�شيئً� جديدًا ي�شتوجب الرد وقد �شبق اأن اأو�شحت اأن امل�شتندات املقدمة من قبل وكيل 

الر�ش�ئل  اأن  بدليل  اتف�ق  اإىل  تنته  مل  ومف�و�ش�ت  اإلكرتونية  ر�ش�ئل  جمرد  املدعي 

الإلكرتونية املوؤرخة يف 4/فرباير/ 2003م قد ت�شمنت عب�رة )ف�إن وجهة نظري فيم� 

اأن الأمر مل يكن اتف�قً� بقدر م� ك�ن  يخ�س الأ�شهم كم� الآتي....( مم� يدل على 

عر�س لوجهة نظر، كم� اأن هذه الر�ش�ئل الإلكرتونية قدمه� وكيل املدعي على ورق 

ن�ئب  ي�شغل من�شب  ك�ن  الذي   )...( اأن  كم�  التحقق من �شحته�  ول ميكن  اأبي�س 

املدعى  اأعوام. هذا م� لدى وكيل  ال�شركة منذ ثالثة  ا�شتبعد من  مدير موكلتي قد 

عليه�. وقد �ش�ألت الدائرة وكيل املدعي �شوؤالني: الأول/ هل املدعى عليه� هي التي 

دخلت �شريكة يف امل�شروع يف مملكة البحرين اأو اأن رئي�س جمل�س اإدارة املدعى عليه� 

هو الذي دخل يف ذلك امل�شروع ب�شفته ال�شخ�شية؟ ال�شوؤال الث�ين/ اأن يقوم وكيل 

املدعي بتحديد طلب موكله حتديدًا وا�شحً� هل هو لإثب�ت �شراكة موكله يف �شركة 

اأو هو لإلزام املدعى عليه� �شركة )...(  )...( ال�شعودية امل�شجلة مبملكة البحرين 

امل�شجلة ب�ململكة العربية ال�شعودية بتعوي�شه عن الأتع�ب والأ�شرار؟ عند ذلك طلب 

وكيل املدعي اإمه�له اإىل اجلل�شة الق�دمة لالإج�بة عن ا�شتف�ش�ر الدائرة. ويف جل�شة 
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واحدة  �شفحة  من  مكونة  مذكرة  املدعي  وكيل  قدم  1428/3/14هـ  الثنني  يوم 

ال�ش�بقة وقد ت�شمنت  لالإج�بة عن ا�شتف�ش�رات الدائرة املدونة يف حم�شر اجلل�شة 

املذكرة اأن طلب املدعي هو اإثب�ت اتف�قه مع �شركة )...( الق�ب�شة امل�شجلة ب�ل�شعودية 

يف  �شراكته  على  معهم  اتف�قه  واإثب�ت  الرا�شب  الزيت  م�شروع  وتنفيذ  اإن�ش�ء  على 

ق�م  فقد  الدرا�شة  من  بواجبه  املدعي  قي�م  اإثب�ت  عن  ال�شتف�ش�ر  اأم�  امل�شروع، 

مبخ�طبة موكله حيث يقيم خ�رج اململكة ومل يتمكن من اإر�ش�ل م� لديه من م�شتندات 

توؤيد دعواه لذا طلب الإمه�ل حتى يتمكن من تقدميه� بجل�شة ق�دمة. وقد زود وكيل 

املدعى عليه� ب�شورة من تلك املذكرة وبعد اطالعه عليه� ذكر اأنه مل يجد فيه� �شيئً� 

جديدًا يحت�ج اإىل رد. ويف جل�شة يوم الأحد 1428/6/16هـ قدم وكيل املدعي عددًا 

مع  ب�لتف�و�س  وق�م  للم�شروع  درا�شة  بتقدمي  ق�م  موكله  اأن  لإثب�ت  امل�شتندات  من 

مق�ول متخ�ش�س، وهذه امل�شتندات هي: 1- خط�ب من �شركة )...( الع�ملية وهي 

درا�شة  متثل  التي  اجلداول  من  عدد   -2 للمدعي.  الزيت  بت�شويق  املتعهدة  ال�شركة 

للم�شروع من اإعداد املدعي. 3- عدد من املرا�شالت ب�لربيد الإلكرتوين بني املدعي 

ن�شبة  ومنه�  الن�شب  توزيع  اإحداه�  ت�شمنت    )...( عليه�  املدعى  مدير  ن�ئب  وبني 

املدعي. 4- خط�ب نواي� �ش�در من املدعى عليه� وموجه ل�شركة )...(. 5- مرا�شالت 

زود  وقد  لالتف�قية.  نه�ئية  م�شودة  بخ�شو�س  و�شركة)...(  املدعي  بني  اإلكرتونية 

اأنه �شوف  امل�شتندات وبعد اطالعه عليه� ذكر  وكيل املدعى عليه� ب�شورة من تلك 

يقدم اإج�بته يف اجلل�شة الق�دمة. ويف جل�شة يوم الثنني 1428/7/23هـ قدم وكيل 
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املدعى عليه� مذكرة مكونة من �شفحتني ت�شمنت: 1- قدم وكيل املدعي �شورة من 

الع�ملية وموجه  ب�أنه �ش�در من �شركة )...(  خط�ب موؤرخ يف 8/2/ 2002م يدعي 

املدعي  وكيل  من  ونطلب  الع�ملية   )...( �شركة  لن�ش�ط  �شرح  عن  عب�رة  وهو  ملوكله 

اإح�ش�ر اأ�شل اخلط�ب واإي�ش�ح م� عالقة هذا امل�شتند بدعواه حتى نتمكن من الرد 

درا�شة  ب�أنه�  يدعي  امل�شتندات  من  عددًا  املدعي  وكيل  قدم   -2 امل�شتند.  هذا  على 

جدوى مل�شروع الرا�شب الزيتي مبملكة البحرين وم� هي اإل جداول مبهمة ل تدل على 

اأنه� تخ�س امل�شروع كم� نطلب من املدعي اإثب�ت اأن موكله ق�م بت�شليم هذا امل�شتند 

ملوكلتن�. وانتهت مذكرة وكيل املدعى عليه� اإىل طلب احلكم برد دعوى املدعي. ويف 

جل�شة يوم الثنني 1428/11/2هـ اأح�شر وكيل املدعي ال�ش�هد/ )...( ، وذكر اأنه 

العربية  اململكة  يف  )امل�شجلة  الق�ب�شة   )...( �شركة  ع�م  مدير  من�شب  ي�شغل  ك�ن 

ال�شعودية( وكذلك مدير ع�م �شركة )...( ال�شعودية الق�ب�شة )امل�شجلة يف مملكة 

اأن ال�ش�هد هو الذي ب��شر التف�و�س والتف�ق مع  البحرين( كم� ذكر وكيل املدعي 

موكله بخ�شو�س ال�شراكة حمل الدعوى. عند ذلك �ش�ألت الدائرة ال�ش�هد املذكور 

بن� املدعي، وطرح علين�  التقى  عم� لديه من �شه�دة ف�شهد ق�ئاًل: يف ع�م 2002م 

بداأت  الروا�شب  وهذه  البحرين،  مملكة  يف  املوجودة  الزيت  روا�شب  تنظيف  فكرة 

الذي  البرتول  ي�شتخرجون  الربيط�نيون  ك�ن  حيث  الث�نية  الع�ملية  احلرب  خالل 

يحت�جون اإليه من مملكة البحرين ثم يتخل�شون من ال�شوائب والروا�شب الزيتية يف 

للمراقبني  وبرز  الربك،  حدود  من  واقرتبت  املدن  تو�شعت  ثم  املدن،  خ�رج  برك 
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�شرورة مع�جلته� جتنبً� لآث�ره� البيئية، عند ذلك منحت حكومة البحرين امتي�ز 

الع�ملية   )...( �شركة  اإىل  حمتواه�  من  ال�شتف�دة  وب�لت�يل  الربك  تلك  تنظيف 

)امل�شجلة مبملكة البحرين(، وقد ك�ن املدعي على ات�ش�ل ب�شركة )...( الأمر الذي 

اإىل  البحرينية  احلكومة  واجت�ه  الزيتية  الربك  مو�شوع  على  الطالع  من  مكنه 

تنظيفه�، ولذلك فقد اأطلعن� املدعي على فكرة ال�شتثم�ر يف هذا امل�شروع وقدم لن� 

الدعوى،  ملف  عليه� يف  اطلعت  التي  الدرا�شة  نف�س  وهي  له  درا�شة جدوى  املدعي 

فح�شلت لدين� القن�عة يف اأن هذا امل�شروع جمدي، على اأن يكون املدعي اأحد �شرك�ئن� 

يف هذا امل�شروع بعد اإمت�م جميع مراحله من الدرا�شة والتع�قد، ثم جرى ات�ش�لن� 

لق�ء مع  اأكرث من  وبعد  وبن�ًء على دللته،  املدعي  املب��شر مع �شركة )...( مبعرفة 

اإبرام عقد �شراكة بني �شركة )...( الق�ب�شة )امل�شجلة يف اململكة  �شركة )...( مت 

اأعم�ل  بجميع  الق�ب�شة   )...( �شركة  لتقوم   )...( �شركة  وبني  ال�شعودية(  العربية 

التنظيف اخل��شة بربك الزيت يف مملكة البحرين على اأن تكون ح�شة �شركة )...( 

من قيمة املبيع�ت مرتبطة ب�شعر البيع، ونتيجة حل�جة �شركة )...( الق�ب�شة للتمويل 

اتف�قي  اإبرام  اإىل  الأمر  وانتهى  واملمولني،  ال�شرك�ء  من  بعدد  اللتق�ء  جرى  فقد 

قد  املدعي  اأن  واأذكر   ، و)...(  للمق�ولت   )...( موؤ�ش�شة  هم�:  ممولني  مع  �شراكة 

ح�شر معن� العر�س الذي قدمن�ه ملوؤ�ش�شة )...( عن هذا امل�شروع، بعد ذلك و�شلن� 

اإىل مرحلة التف�و�س مع املدعي على كيفية ال�شراكة وح�شته يف هذه ال�شراكة، ومت 

هذه املف�و�ش�ت مع املدعي عن طريق اللتق�ء ال�شخ�شي وعرب اله�تف وعن طريق 
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اإدارة  جمل�س  رئي�س  على  اقرتحت  املف�و�ش�ت  هذه  وخالل  الإلكرتونية،  الر�ش�ئل 

املدعى عليه� تكوين �شركة متخ�ش�شة يف تنظيف الربك الزيتية، بعد اأن تبني اأنه� 

م�شكلة غري خ��شة مبملكة البحرين، بل تع�ين منه� كذلك اململكة العربية ال�شعودية 

ودولة قطر ودولة الكويت، وبعد اأن ح�شلت على موافقة رئي�س جمل�س الإدارة، طرحت 

اإلكرتونيً� يف هذا اخل�شو�س، اطلعت  نف�س القرتاح على املدعي واأر�شلت له بريدًا 

على �شورة منه يف ملف الدعوى، وفحوى القرتاح اأن يكون ال�شرك�ء يف هذه ال�شركة 

املتخ�ش�شة ك�لت�يل: �شركة )...( الق�ب�شة )25%( وموؤ�ش�شة )...( )%25( )...( 

)املدعي( )25%(، وامل�شتثمر )25%( على اأن تعمل هذه ال�شركة يف جميع الدول التي 

اأن تكون  اأم� فيم� يتعلق مب�شروع البحرين فقد ك�ن اقرتاحي  حتت�ج اإىل خدم�ته�، 

احل�ش�س ك�لآتي: �شركة )...( الق�ب�شة )25%(، امل�شتثمر )موؤ�ش�شة )...( و )...(  

م�شروع  يف  للمدعي  يكون  وبذلك   ،)%50( )املقرتحة(  اجلديدة  ال�شركة   ،)%25(

البحرين )25%( من ح�شة ال�شركة اجلديدة اأي )12.5%( من ك�مل امل�شروع. وقد 

رف�س املدعي اأن تكون ن�شبته يف ال�شركة اجلديدة املقرتحة امل�شم�ة )...( )%25( 

الدعوى  ملف  يف  عليه  اطلعت  2003/1/26م  بت�ريخ  اإلكرتونيً�  بريدًا  اإلين�  واأر�شل 

ت�شمن طلب امل�ش�ركة بن�شبة )50%(، وقد اأجبته بت�ريخ 2003/2/4م بربيد اإلكرتوين 

يخ�س  م�  يف  نظري  وجهة  اأن  وت�شمن  الدعوى،  ملف  يف  منه  �شورة  على  اطلعت 

الأ�شهم �شيكون الآتي: )25%( للم�شتثمر و)35%( ل�شركة )...( الق�ب�شة و�شرك�ئه� 

يتم  املدعي، ومل  بيني وبني  ات�ش�ل مت  اآخر  وك�ن هذا  و�شرك�ئه،  للمدعي  و)%40( 
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اإن�ش�ء ال�شركة اجلديدة املقرتحة، اأم� بخ�شو�س م�شروع البحرين فقد �شرعت �شركة 

)...( الق�ب�شة )امل�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية( مع �شريكيه� املمولني موؤ�ش�شة 

)...( )5%( )...( )10%( بتنفيذ اأعم�ل تنظيف الربك الزيتية يف مملكة البحرين 

مبوجب �شراكته� مع �شركة )...( ، واإىل ت�ريخ انته�ء عالقتي مع املدعى عليه� يف 

�شهر 3 ع�م 2004م فقد ك�ن العمل م�شتمرًا يف هذا امل�شروع، وقد مت ت�أ�شي�س �شركة 

بتنفيذ  لتقوم  وذلك  البحرين،  مملكة  يف  الق�ب�شة  ال�شعودية   )...( �شركة  ب��شم 

العربية  اململكة  يف  )امل�شجلة  الق�ب�شة   )...( �شركة  ل�ش�لح  عليه�  املتفق  الأعم�ل 

ال�شعودية( ب�شفته� ال�شريك املتع�قد مع �شركة )...( الع�ملية، ويجب اأن ننوه اإىل اأن 

املف�و�ش�ت التي جرت مع املدعي هي بخ�شو�س حتديد ن�شبته يف ال�شركة املقرتحة 

التي مل يتم اإن�ش�وؤه�، اأم� ن�شبة املدعي يف ح�شة �شركة )...( الق�ب�شة )امل�شجلة يف 

اململكة العربية ال�شعودية( من م�شروع البحرين فلم يتم حتديد ن�شبة املدعي فيه� 

خال�شة  ف�إن  �شبق  م�  كل  على  وبن�ًء  خالف،  حوله  يكن  مل  �شراكته  مبداأ  اأن  رغم 

وبعد  البحرين،  م�شروع  يف  الق�ب�شة   )...( �شركة  مع  �شريك  املدعي  اأن  �شه�دتي 

له� )50%( من ح�شة  يكون  اأن  ب��شم )...( على  اإن�ش�ء �شركة متخ�ش�شة  اقرتاح 

تكون ح�شته يف  اأن  املدعي  فقد طلب  البحرين  م�شروع  من  الق�ب�شة   )...( �شركة 

ال�شركة املقرتحة )50%( اإل اأن املدعى عليه� مل توافق اإل على )40%(، وبذلك تكون 

يكون  اأنه  اأي   ،)%50( الب�لغة  املقرتحة  ال�شركة  ح�شة  من   )%40( املدعي  ح�شة 

للمدعي ن�شبة )20%( من ح�شة �شركة )...( الق�ب�شة من م�شروع البحرين. هذا م� 
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طلب  عليه�  املدعى  وكيل  على  ال�شه�دة  هذه  وبعر�س  ال�شه�دة.  من  ال�ش�هد  لدى 

الإمه�ل للرجوع اإىل موكلته ف�أج�بت الدائرة طلبه. كم� تعهد ال�ش�هد ب�حل�شور يف 

اجلل�شة الق�دمة. ويف جل�شة يوم الثنني 1429/1/19هـ اخت�شر وكيل املدعى عليه� 

�شه�دة  رد  طلب  اأوًل:  ق�ئاًل:  ال�ش�بقة  اجلل�شة  يف  املوؤداة  ال�ش�هد  �شه�دة  يف  طعونه 

ال�ش�هد ب�أن ال�ش�هد موظف �ش�بق لدى موكلتي، وهن�ك الآن ق�شية عم�لية مق�مة من 

ال�ش�هد �شد موكلتي منظورة لدى اللج�ن العم�لية، كم� اأن هن�ك ق�شية مق�مة من 

: اأن كل م� اأورده  موكلتي �شد ال�ش�هد يف �شرطة امللز متعلقة ب�شكوى اختال�س. ث�نيً�ً

ال�ش�هد يف �شه�دته ل نقر به، ومع هذا ف�إن م� اأورده عب�رة عن مف�هم�ت مب��شرة بني 

التف�ق على  وال�ش�هد ل ميلك �شالحية  به�  ملوكلتي  املدعي، ول علم  ال�ش�هد وبني 

�شرك�ت بل ترجع هذه ال�شالحية اإىل جمل�س اإدارة ال�شركة ح�شب نظ�م ال�شرك�ت، 

وال�ش�هد مل يقدم �شيئً� من مطبوع�ت موكلتي اأو اأي التزام مكتوب بهذا اخل�شو�س. 

بخ�شو�س   )...( و�شركة  موكلتي  بني  املربم  العقد  من  �شورة  للدائرة  اأقدم  ث�لثً�: 

امل�شروع حمل الدعوى وقد ت�شمنت امل�دة )23( العب�رة الت�لية )اتفقت )...( على 

اأن ال�شيد )...(.... لي�س له اأي دور مب��شر اأو غري مب��شر يف هذا امل�شروع، كذلك 

لي�س له اأي �شالحية يف متثيل )...( يف اأي مو�شوع يتعلق يف هذا امل�شروع(، وهذا 

العقد يحمل توقيع ال�ش�هد )...( ك�ش�هد على العقد، وهذا يتع�ر�س مع م� ورد يف 

�شه�دة ال�ش�هد من دور املدعي يف هذا امل�شروع. هذه خال�شة م� لدى وكيل املدعى 

وبعر�س  املح�م�ة.  ب�أتع�ب  املدعي  اإلزام  الدعوى مع  رد  اإىل طلب  انتهى  عليه� وقد 
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طعون وكيل املدعى عليه� على وكيل املدعي، وبح�شور �ش�هد املدعي ذكر وكيل املدعي 

اأنه يطلب ت�شليمه �شورة من امل�شتندات التي يحتج به� وكيل املدعى عليه�، عند ذلك 

موكلته  بني  املربم  العقد  من  �شورة  املدعي  وكيل  بت�شليم  عليه�  املدعى  وكيل  ق�م 

و�شركة )...( كم� �شلمه �شورة ا�شتدع�ء �ش�درة عن اللجنة العم�لية كم� �شلمه �شورة 

من تبليغ �ش�در عن �شرطة امللز، عند ذلك طلب وكيل املدعي مهلة لإعداد الرد. وقبل 

بني  ال�شلح  مداولة  على  وعزمهم�  اهتم�مهم�  الطرفني  وكيال  اأبدى  اجلل�شة  رفع 

يوم  جل�شة  ويف  الق�دمة.  اجلل�شة  يف  ذلك  حول  يتم  عم�  الدائرة  واإف�دة  الطرفني 

الثنني 1429/3/23هـ قدم وكيل املدعي مذكرة مكونة من �شفحتني ت�شمنت رده 

على اأوجه الطعن التي اأث�ره� وكيل املدعى عليه� حول �ش�هد املدعي وقد ج�ء فيه�: 

1- الدعوى التي اأ�ش�ر اإليه� وكيل املدعى عليه� املق�مة من ال�ش�هد والتي هي مطعنهم 

فيه هي دعوى عم�لية مق�مة من ال�ش�هد �شد املدعى عليه� يط�لبهم فيه� مب�شتحق�ته 

لديه�، وهي ل تقدح �شه�دته فهو �ش�حب حق ويط�لب بحقه لدى اجلهة املدعى عليه� 

التي مل ت�شدد م�شتحق�ته، اأم� عن ادع�ء وكيل ال�شركة املدعى عليه�، اأن هن�ك �شكوى 

كيدية،  اأنه�  عليه�  يغلب  وادع�ء  �شكوى  جمرد  فهي  امللز  �شرطة  لدى  ال�ش�هد  �شد 

العم�لية، واملدعى عليه� مل  اللج�ن  اأم�م  ال�ش�هد  اأنه� ج�ءت لحقًة لدعوى  ل�شيم� 

تطعن يف دينه ول اأم�نته، ف�خل�شومة يف الأموال ل تقدح يف ال�شه�دة، ج�ء يف ال�شرح 

اأدى  فقد   ،)435/29( ال�شه�دة(  متنع  عداوة  لي�شت  الأموال  يف  )املح�كمة  الكبري 

اأدائه� ولزومه�، لأنه هو من تف�و�س مع  اأم�نته يف  ال�ش�هد �شه�دته مب� متليه عليه 
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موكلي واأن كتم�نه له� فيه اإثم عليه ق�ل اخلرقي )ومن لزمته ال�شه�دة فعليه اأن يقوم 

به� على القريب والبعيد ل ي�شعه التخلف عن اإق�مته� وهو ق�در على ذلك( ال�شرح 

الكبري )252/29(. 2- ا�شتند وكيل املدعى عليه� اإىل م� ت�شمنه العقد املربم بني 

ال�شركة املدعى عليه� �شركة )...( الق�ب�شة و)...( الدولية يف امل�دة )23( م� ن�شه 

الهولندي رقم  ال�شفر  ال�شيد/ )...(  ح�مل جواز  اأن  )اتفقت )...( و)...(  على 

اأي  له  لي�س  كذلك  امل�شروع،  هذا  يف  مب��شر  غري  اأو  مب��شر  دور  اأي  له  لي�س   )...(

�شالحية يف متثيل )...(يف اأي مو�شوع يتعلق بهذا امل�شروع(، فم� ا�شتند اإليه وكيل 

ب�مل�شروع  موكلي  عالقة  يوؤكد  فهو  عليه  حجة  ولي�شت  ملوكلن�  حجة  عليه�  املدعى 

وب�أطراف العقد واإل مل�ذا ذكروا موكلي ب�لذات ب�أن لي�س له عالقة ب�مل�شروع ولي�س له 

اأي �شالحية! ف�شاًلً عن ذلك ف�إن ال�ش�هد هو اأحد �شهود ذلك العقد. 3- �شبق اأن 

يكون  اأن   )...( ال�شيد/  موكلن� مبوجبه من  الذي طلب  النية  اأرفقن� خط�ب ح�شن 

عليه�  املدعى  من  العقد  توقيع  مع  تزامن  وهذا  2003/3/2م  بت�ريخ  العقد  توقيع 

و�شركة ج��س فقد مت توقيع العقد يف 2003/3/12م وهذا م� يوؤكد اأن توقيع العقد 

ج�ء لحقً� للمف�و�ش�ت التي اأجريت مع موكلي على ن�شبته يف امل�شروع وهي دليل على 

�شراكته فيه. 4- طعنت املدعى عليه� يف �شه�دة ال�ش�هد طعنً� واهيً�، ول يقدح يف 

�شه�دة ال�ش�هد التي اأكدت �شراكة موكلي مع املدعى عليه� يف امل�شروع، واأنه �ش�حب 

الفكرة واملدعى عليه� مل تكن له� �ش�بق معرفة ب�مل�شروع ول تف��شيله اإل من خالل 

موكلي، فهو من ق�م بتعريفه� ب�مل�شروع وب�ل�شركة التي تع�قدت معه�، وهو من قدم 
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درا�شة اجلدوى وهذا م� اأكده ال�ش�هد، وب�لت�يل اأ�شبح �شعيه للم�شروع ث�بتً� و�شراكته 

وم�شمونه�. هذا  ب�شحته�  واأقر  ال�ش�هد  به�  اأقر  م�شتندات  قدم من  ث�بتة مب�  فيه 

ح��شل مذكرة وكيل املدعي، وقد زود وكيل املدعى عليه� ب�شورة من املذكرة وبعد 

املدعي  �ش�هد  اأن  على  ت�أكيد  �شوى  ي�شيفه،  م�  لديه  لي�س  اأنه  ذكر:  عليه�  اطالعه 

حينم� ك�ن مديرًا لل�شركة املدعى عليه� مل يكن من �شالحي�ته التف�ق على اإعط�ء 

وكيل  �شوؤال  اأطلب  ق�ئاًل:  املدعي  وكيل  وعقب  ال�شركة.  م�ش�ريع  يف  ح�ش�شً�  الغري 

املدعى عليه� عن �شبب الن�س على موكلي بعينه دون غريه من خلق اهلل يف امل�دة 

)23( من عقد تنفيذ امل�شروع حمل الدعوى املربم بني املدعى عليه� و)...( الدولية 

اأو غري  اأي دور مب��شر  اأن ال�شيد )...(... لي�س له  التي ن�شه�: )اتفقت )...(على 

مب��شر يف هذا امل�شروع كذلك لي�س له اأي �شالحية يف متثيل )...( يف اأي مو�شوع 

يتعلق يف هذا امل�شروع(؟ وبتوجيه هذا ال�شوؤال اإىل وكيل املدعى عليه� اأج�ب ق�ئاًل: 

الأحد  يوم  جل�شة  ويف  اخل�شو�س.  بهذا  موكلتي  اإىل  للرجوع  املهلة  اأطلب  اإنني 

1429/6/11هـ اأج�ب وكيل املدعى عليه� عن �شوؤال وكيل املدعي املوجهة يف اجلل�شة 

ال�ش�بقة ق�ئاًل: اإن �شبب الن�س على املدعي بعينه دون غريه يف امل�دة )23( من عقد 

تنفيذ امل�شروع حمل الدعوى املربم بني املدعى عليه� و)...(  الدولية هو الت�أكيد على 

اأن املدعي لي�س له دور يف هذا امل�شروع. واأقرر اكتف�ئي مب� �شبق تقدميه واأطلب اأ�شليً�ً 

احلكم بعدم الخت�ش��س واحتي�طيً�ً احلكم برد الدعوى. وبعر�س ذلك على وكيل 

املدعي رد ق�ئاًل: م� اأج�ب به وكيل املدعى عليه� عن �شبب الن�س على املدعي اأ�ش�لة 



1436

بعينه دون غريه يف امل�دة )23( من عقد تنفيذ امل�شروع على اأن ذلك ت�أكيد على اأن 

املدعي لي�س له اأي دور يف امل�شروع اإمن� هو زي�دة ت�أكيد على دوره، وهذا اأمر ظ�هر 

وا�شح ل يحت�ج اإىل اإي�ش�ح اأكرث، ونحن على اأمت ال�شتعداد مل� تطلبه من� الدائرة من 

املدعى  وكيل  الدائرة  �ش�ألت  الأحد 1429/9/7هـ  يوم  زي�دة. ويف جل�شة  اأو  اإي�ش�ح 

الوق�ئع حمل  عليه� خالل  املدعى  لدى   )...( ي�شغله  ك�ن  الذي  املن�شب  عليه� عن 

الدائرة عن  و�ش�ألته  لل�شركة،  الع�م  املدير  ي�شغل من�شب  ك�ن  ب�أنه  ف�أج�ب  الدعوى 

يوم  ويف جل�شة  الق�دمة.  اجلل�شة  يقدم �شالحي�ته يف  �شوف  اأنه  فذكر  �شالحي�ته، 

بخ�شو�س  الت�لية  امل�شتندات  عليه�  املدعى  وكيل  قدم  1429/9/9هـ  الثالث�ء 

�شالحي�ت )...( الإدارية: الأول: قرار اإداري �ش�در عن �شركة )...( الق�ب�شة بتعيني 

اجتم�ع  حم�شر  الث�ين:  1999/10/1م.  من  اعتب�رًا  لل�شركة  ع�مً�  مديرًا   )...(

بت�ريخ 1421/10/21هـ ت�شمن �شالحي�ت املدير الع�م وهي اإدارة احل�ش�ب�ت وطلب 

الت�شهيالت امل�شرفية والتوقيع على طلب�ت اإ�شدار ال�شم�ن�ت البنكية وتفوي�س من 

يراه بهذه ال�شالحي�ت. الث�لث: حم�شر اجتم�ع بت�ريخ 1422/7/12هـ ت�شمن تعيني 

الدكتور )...( رئي�شً� ملجل�س اإدارة ال�شركة، وله مطلق ال�شالحي�ت الإدارية وامل�لية 

اأو  ال�شرك�ت  ت�أ�شي�س  ال�شركة يف  التوقيع عن  وله حق  الغري  والتع�قد مع  والت�شغيلية 

امل�ش�ركة وامل�ش�همة يف ت�أ�شي�س �شرك�ت داخل اململكة اأو خ�رجه� ومتثيل ال�شركة لدى 

اجله�ت الق�نونية واحلكومية وله حق تفوي�س الغري يف كل اأو جزء من �شالحي�ته، 

ال�شركة  اإدارة  �شالحية  وله  لل�شركة  ع�مً�  مديرًا   )...( تعيني  املح�شر  ت�شمن  كم� 



1437

املدعى  وكيل  قدمه  م�  هذا  الإدارة.  جمل�س  رئي�س  له  مينحه�  التي  وال�شالحي�ت 

عليه�. وقد مت تزويد وكيل املدعي ب�شورة من هذه امل�شتندات، وبعد اطالعه عليه� 

طلب �شوؤال وكيل املدعى عليه�، هل هن�ك اأي حم��شر اأو قرارات اأخرى منحت )...( 

اأي �شالحي�ت اإ�ش�فية؟ وبتوجيه ال�شوؤال اإىل وكيل املدعى عليه� اأج�ب ق�ئاًل: ل اأعلم 

هذا  ومع  تقدميه،  مت  م�  �شوى  اخل�شو�س،  بهذا  قرارات  اأو  حم��شر  اأي  هن�ك  اأن 

�شوف اأرجع اإىل موكلتي يف هذا ال�ش�أن. عند ذلك طلب وكيل املدعي مهلة للنظر يف 

امل�شتندات املقدمة يف هذه اجلل�شة. ويف جل�شة يوم الأحد 1429/9/14هـ ذكر وكيل 

حم��شر  اأو  قرارات  اأي  وجود  عن  املدعي  وكيل  �شوؤال  بخ�شو�س  اأنه  عليه�  املدعى 

اأ�ش�فت �شالحي�ت اأخرى ملدير ال�شركة ال�ش�بق )...( ف�إنني بعد الرجوع اإىل موكلتي 

تبني عدم وجود اأي قرارات اأو حم��شر بهذا ال�ش�أن غري م� �شبق تقدميه يف اجلل�شة 

ال�ش�بقة. وب�شوؤال وكيل املدعي عم� انتهى اإليه النظر يف امل�شتندات التي قدمه� وكيل 

املدعى عليه� يف اجلل�شة ال�ش�بقة ذكر اأن املهلة مل تكن ك�فية واأنه يطلب مهلة اإ�ش�فية 

وذلك لعدم متكنه من الرجوع اإىل موكله خالل املهلة ال�ش�بقة، وقد اأج�بت الدائرة 

اأن  طلبه. ويف جل�شة يوم ال�شبت 1429/12/22هـ قدم وكيل املدعي خط�بً� ت�شمن 

لدى موكله �شهودًا مقيمني مبدينة الدم�م، واأنه يطلب ا�شتخالف املحكمة الإدارية 

ب�لدم�م ل�شم�ع �شه�دتهم. ف�أفهمته الدائرة اأنه من اأجل ال�شتخالف ل�شم�ع ال�شه�دة 

مدى  الدائرة  لتقدر  وذلك  �شه�دته  وفحوى  و�شفته  ال�ش�هد  ا�شم  معرفة  من  لبد 

طلب  ذلك  عند  ال�شه�دة.  تلك  ل�شم�ع  ب�لدم�م  الإدارية  املحكمة  ا�شتخالف  جدوى 
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وكيل املدعي مهلة لبي�ن م� طلبته الدائرة. ويف جل�شة يوم ال�شبت 1429/12/29هـ 

�ش�ألت الدائرة وكيل املدعي هل ن�شبة ال�شراكة التي يطلب اإثب�ته� حم�شوبة من ك�مل 

واإذا ك�ن  ال�شركة املدعى عليه�؟  اأو هي حم�شوبة من ح�شة  امل�شروع حمل الدعوى 

حم�شوبة من ح�شة ال�شركة املدعى عليه�، فهل هي من خ�ل�س ن�شيبه� وحده� اأم 

ب�أن  املدعي  وكيل  اأج�ب  ذلك  عند  املمولني؟  �شرك�ئه�  مع  عليه�  املدعى  من ح�شة 

الن�شبة التي يطلبه� موكلي هي من ح�شة املدعى عليه� يف امل�شروع، و�شوف اأقدم يف 

اجلل�شة الق�دمة اإج�بة مف�شلة على هذا ال�شوؤال. وذكر وكيل املدعي اأن ال�ش�هد الذي 

اأ�ش�ر اإليه يف اجلل�شة ال�ش�بقة هو )...( مقيم يف الدم�م و�شوف ي�شهد ب�لدور الذي 

الثنني  يوم  جل�شة  ويف  الق�دمة.  اجلل�شة  يف  اأح�شره  و�شوف  موكلي،  به  ق�م 

اأنه  وتبني  ال�شعودية  اأرامكو  يف  يعمل  �ش�هده  اأن  املدعي  وكيل  ذكر  1430/1/22هـ 

مكلف مبهمة خ�رج اململكة، ويطلب وكيل املدعي حتديد موعد اآخر حل�شوره و�شم�ع 

�شه�دته على اأن يكون خالل الأ�شبوعني الق�دمني، ف�أفهمته الدائرة اأنه يف ح�ل عدم 

ح�شور ال�ش�هد يف اجلل�شة الق�دمة ف�إن الدائرة قد ل متنح وكيل املدعي مهلة اأخرى. 

اأح�شر وكيل املدعي )...( لالإدلء ب�شه�دته،  ويف جل�شة يوم الثنني 1430/5/9هـ 

وب�شوؤال ال�ش�هد عم� ي�شهد عليه �شهد ق�ئاًل: بخ�شو�س �شه�دتي يف دعوى )...( فهو 

يف  عملي  وبحكم  الرا�شب،  الزيت  خملف�ت  ا�شتخال�س  يف  متخ�ش�شة  �شركة  لديه 

جم�ل البرتول يف �شركة اأرامكو  ك�نت تربطني به عالقة عمل، فعر�س علي م�شروع 

تنقية الزيت الرا�شب يف البحرين وطلب مني اأن اأ�ش�عده يف البحث عن ممول لعدم 
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�شركة )...(  الع�ئلية  �شركتن�  امل�شروع على  بعر�س  ب�مل�شروع، فقمت  قي�مه  اإمك�نية 

اجلدوى  ودرا�شة  الزيت  هذا  لتنقية  الفنية  املعلوم�ت  كل  اأعط�ن�  وقد  واإخوانه 

القت�ش�دية للم�شروع ولظروف خ��شة ب�ل�شركة، رف�شت �شركت� امل�شروع. وطلب مني 

البحث وم�ش�عدته عن ممول اآخر، وبعده� اأخربين اأن هن�ك ممول علمت بعده� منه 

اأنه� �شركة )...(  حيث ذكر يل اأنه تق�بل مع )...( �شخ�شيً� واأقنعه بجدوى امل�شروع 

وك�ن التف�ق على اأ�ش��س ح�شوله على ن�شبة اأعتقد ك�نت يف حدود )20%( اأو )%25( 

ودارت بينهم� مف�و�ش�ت من خالل مدير �شركة )...( وهو )...( الذي ك�ن دائمً� 

يذكر ا�شمه اأم�مي حيث اأطلعني لحقً� على اإمييالته التي ك�ن ير�شله� له، وبعد فرتة 

وجيزة فوجئت ب�أنه يطلب م�ش�عدته يف معرفة كيفية اإق�مة دعوى �شد �شركة )...( 

حيث اأف�دين ب�أنه� ق�مت بتوقيع العقد مع ال�شركة البحرينية وا�شتبع�ده من املو�شوع 

كليً� واأنهم مل يعطوه ن�شبته املتفق عليه�، هذا م� لدي من �شه�دة واهلل على م� اأقول 

�شهيد. انتهى. وعقب وكيل املدعي ق�ئاًل: اإنني اأوؤكد اأن م� قدمن�ه للدائرة من الر�ش�ئل 

الإلكرتونية تعد بين�ت حيث ت�شمن نظ�م التع�مالت الإلكرتونية اأن امل�شتند الإلكرتوين 

ك�مل�شتند الورقي. هذا م� لدى وكيل املدعي. وب�شم�ع وكيل املدعى عليه� م� اأدىل به 

ال�ش�هد اأج�ب ق�ئاًل: اإن �شه�دة ال�ش�هد غري مو�شلة واأطلب الف�شل يف هذه الدعوى 

حيث اأكتفي مب� �شبق تقدميه. كم� قرر وكيل املدعي اكتف�ءه مب� �شبق تقدميه اإل يف 

ح�ل طلب الدائرة اأي اإي�ش�ح. ويف جل�شة يوم الثالث�ء 1430/7/28هـ اأفهمت الدائرة 

وكيل املدعي اأن ملوكله حق طلب ميني رئي�س جمل�س اإدارة املدعى عليه� على اأنه مل 
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تنعقد ال�شراكة حمل هذه الدعوى، فطلب وكيل املدعي مهلة للرجوع اإىل موكله يف 

هذا ال�ش�أن. ويف جل�شة يوم الثالث�ء 1430/12/28هـ  قرر املدعي وك�لة اأنه يطلب 

مهلة اإ�ش�فية لبي�ن موقف موكله من طلب اليمني امل�ش�ر اإليه� يف جل�شة 1430/7/28هـ. 

ويف جل�شة يوم الثنني 1431/3/8هـ قرر املدعي وك�لة اأن موكله يرف�س طلب اليمني، 

مل�  اأنه م�شتعد  بين�ت، كم�  الق�شية على �شوء م� مت تقدميه من  الف�شل يف  ويطلب 

تطلبه منه الدائرة من اإي�ش�ح اأو زي�دة، ومقررًا اكتف�ءه مب� �شبق تقدميه، كم� قرر 

وكيل املدعى عليه� اكتف�ءه مب� �شبق تقدميه فقررت الدائرة حجز الق�شية للدرا�شة 

والت�أمل. ويف جل�شة هذا اليوم الثنني 1431/4/13هـ وبعد درا�شة الدائرة للق�شية 

والت�أمل فيه� اأفهمت املدعي وك�لة ب�أنه لي�س ملوكله اإل ميني رئي�س جمل�س اإدارة املدعى 

اليمني،  لطلب  رف�شه  فكرر  الدعوى،  هذه  حمل  ال�شراكة  تنعقد  مل  اأنه  على  عليه� 

�شبق  مب�  اكتف�ءه  عليه  املدعى  وكيل  قرر  كم�  تقدميه،  �شبق  مب�  اكتف�ءه  ومقررًا 

تقدميه، وطلب الطرف�ن الف�شل يف الق�شية بح�لته� الراهنة.

املدعى عليه� يف  بن�شبة )40%( مع  �شراكته  اإثب�ت  املدعي من دعواه  اإن غ�ية  حيث 

وحيث  عليه�.  املدعى  اأنكرته  الذي  الأمر  البحرين،  مبملكة  الرا�شب  الزيت  م�شروع 

ال�ش�بق  املدير  �شه�دة  يلي:1-  م�  الدعوى  ال�شراكة حمل  انعق�د  لإثب�ت  املدعي  قدم 
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للمدعى عليه� )...(  وم� تب�دله من ر�ش�ئل اإلكرتونية: حيث اأدىل ب�شه�دته املت�شمنة 

اإن�ش�وؤه�(  )املقرتح   )...( �شركة  بن�شبة )40%( يف  �شراكته  على  املدعي  مع  اتف�قه 

على اأن متتلك هذه ال�شركة املقرتحة )50%( من امل�شروع حمل الدعوى. هكذا �شهد.

اإل اأن اإبرام ال�شراكة مع املدعي لي�س من �شالحي�ت املدير ال�ش�بق ح�شب امل�شتندات 

املقدمة من قبل وكيل املدعى عليه�. وعلى فر�س اأن ت�شرف�ت املدير من �ش�أنه� اإلزام 

املتب�دلة  الإلكرتونية  الر�ش�ئل  تلك  غ�ية  ف�إن  له�؛  ممثاًل  لكونه  الغري  اأم�م  ال�شركة 

ج ب�تف�ق مربم بينهم�، كم� اأن �شه�دة  بينهم� اأنه� داخل اإط�ر التف�و�س الذي مل ُيتوَّ

بن�شبة )40%( هي يف �شركة  اأن التف�ق على �شراكة املدعي  ال�ش�بق ت�شمنت  املدير 

مقرتحة ب��شم )...(، اإل اأن هذه ال�شركة مل تت�أ�ش�س اأ�شاًل، واأم� م� يط�لب به املدعي 

من ن�شبة يف ح�شة املدعى عليه� من م�شروع البحرين، فلم يتم حتديد ن�شبة املدعي 

فيه�، ح�شب �شه�دة ال�ش�هد، مم� يعني اأن م� جرى بني املدعي واملدير ال�ش�بق للمدعية 

مل ينته اإىل عقد �شراكة ملزم للطرفني. 2- �شه�دة )...(: املت�شمنة اأن املدعي اأطلعه 

على تف��شيل فكرة م�شروع تنقية الزيت وا�شتع�ن  به يف اإيج�د ممول لهذا امل�شروع، ثم 

اأبلغه اأنه وجد مموًل هي املدعى عليه�، وبعد ذلك �ش�أله عن كيفية اإق�مة الدعوى على 

املدعى عليه� لأنه� تع�قدت مع ال�شركة البحرينية وا�شتبعده من امل�شروع. هكذا �شهد.

اإل اأن هذه ال�شه�دة مل تت�شمن �شوى اأقوال من�شوبة للمدعي ل تقوم حجة على املدعى 

عليه� يف اإثب�ت ال�شراكة حمل الدعوى. 3- درا�شة جدوى للم�شروع: حيث ذكر وكيل 

للمدعى  ال�ش�بق  املدير  اأكد  وقد  للمدعى عليه�  الدرا�شة  اأن موكله قدم هذه  املدعي 
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عليه� ا�شتالمه له�. اإل اأن كون املدعي ق�م ب�إعداد درا�شة جدوى و�شلمه� ملدير املدعى 

عليه� ال�ش�بق ل يعد بينة مثبتة لنعق�د ال�شراكة حمل الدعوى بني الطرفني. وحيث 

اإن املدعي حدد طلبه يف هذه الدعوى يف اإثب�ت �شراكته مع املدعى عليه�، وحيث اإن 

اأمر ح�دث، وب�لت�يل ف�إن الأ�شل واليقني  الأ�شل يف الأمر احل�دث العدم، وال�شراكة 

هو عدم ال�شراكة حتى تقوم البينة واليقني على انعق�ده�. وحيث اإن م� قدمه وكيل 

املدعي لإثب�ت ال�شراكة ل يرتقي اإىل درجة البينة الن�فية للعدم الأ�شلي، ومن ثم ف�إنه 

ال�شراكة  انعق�د  عليه� على عدم  املدعى  اإدارة  رئي�س جمل�س  اإل ميني  للمدعي  لي�س 

حمل هذه الدعوى - هو الث�بت اإعم�ًل لق�عدة الأ�شل بق�ء م� ك�ن على م� ك�ن؛ الأمر 

الذي تنتهي معه الدائرة اإىل رف�س دعوى املدعي. اأم� م� يتعلق بطلب املدعى عليه� 

احلكم له� ب�أتع�ب املح�م�ة ف�إن الأ�شل اأن التق��شي جم�ين، وهو حق ملن �ش�ء اأن يقيم 

دعوى �شد اأحد، كم� اأن الأ�شل اأن طرف الدعوى يب��شر دعواه بنف�شه ف�إذا ا�شتع�ن 

بوكيل ف�إمن� يرمي اإىل حتقيق م�شلحة خ��شة به، ول ي�شح املط�لبة ب�أتع�ب التق��شي 

اإل اإذا ثبت اأن دعوى اخل�شم كيدية اأو لي�س له� اأي �شبب مقبول وهو م� مل يثبت يف 

هذه الدعوى، مم� يتعني معه احلكم برف�س هذه املط�لبة )حكم هيئة التدقيق رقم 

)157/ ت/ 3 لع�م 1423هـ(.

لذا 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 االبتدائية 3/2341/ ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 135/د/ جت/17 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 221/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 670/ اإ�س/ 8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/9/21هـ

�ضركة - اإثبات ال�ضراكة- تنازل عن ح�ض�س -اأركان ال�ضركة - تعليق عقد ال�ضركة 

على �ضرط.

بنك  اإن�ش�ء  بينهم� يف م�شروع  ال�شراكة  اإثب�ت  املدعى عليه�  ال�شركة  املدعي  مط�لبة 

ا�شتثم�ري - الن�س يف التف�قية املربمة بني املدعي واملدعى عليه� على تن�زل املدعي 

بنك  لإن�ش�ء  الكويتي  التمويل  بيت  مع  ال�شراكة  فر�شة  عن  عليه�  املدعى  مل�شلحة 

ا�شتثم�ري يف ال�شعودية مق�بل ن�شبة حمددة من ح�شة املدعى عليه� يف ال�شراكة بينه� 

وبني بيت التمويل الكويتي - الن�س يف التف�قية بني طريف الدعوى على �شري�ن مفعوله� 

من ت�ريخ توقيعه� واعتب�ره� لغية ح�ل ان�شح�ب اأي من الطرفني من امل�شروع اأو تعذر 

ا�شتخراج ترخي�س البنك - ثبوت ان�شح�ب بيت التمويل الكويتي منفردًا من التف�قية 

 - ا�شتثم�ري  بنك  ب�إن�ش�ء  اخل��شة  العالقة  واإنه�ء  وف�شخ  عليه�،  املدعى  مع  املربمة 

ثبوت اأن اتف�ق ال�شراكة بني طريف الدعوى معلٌق على �شرط هو ت�أ�شي�س البنك - تعليق 

ال�شراكة على �شرط واقف، وهو ال�شرط الذي يتوقف وجود اللتزام على حتققه، ف�إذا 

حتقق ال�شرط حتقق اللتزام واإذا تخلف ال�شرط تخلف اللتزام - عدم حتقق ال�شرط 

الذي ُعلق العقد عليه يرتتب عليه انف�ش�م دعوى الرابطة العقدية بني طريف الدعوى- 
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اأثر ذلك - عدم وجود �شراكة بني املدعي واملدعى عليه�، لأن من اأرك�ن ال�شراكة وجود 

املعقود عليه وقد انتهى وجوده لعدم اإن�ش�ء البنك - موؤدى ذلك- رف�س الدعوى.

هذا  لإ�شدار  الالزم  وب�لقدر  الأوراق،  تف�شح  ح�شبم�  الدعوى  هذه  وق�ئع  تتح�شل 

ادع�ء  بالئحة   )...( املدعي/  وكيل  ب�لدم�م  الإدارية  للمحكمة  تقدم  اأنه  احلكم يف 

اأعاله، ويف جل�شة يوم  اإليه  امل�ش�ر  يخت�شم فيه� املدعى عليه�، قيدت ق�شية ب�لرقم 

ب�شبط  ووك�لته  هويته  املثبت  املدعي  وكيل  ح�شر  1429/11/17هـ  املوافق  ال�شبت 

املوافق  الأربع�ء  يوم  جل�شة  ويف  عليه�.  املدعى  ميثل  من  يح�شر  ومل  الق�شية، 

1430/1/17هـ ح�شر وكيل املدعي ال�ش�بق ح�شوره كم� ح�شر )...( وكياًل عن املدعى 

عليه� املثبت هويته ووك�لته ب�شبط الق�شية، وادعى الأول بقوله: مل� ك�نت املدعى عليه� 

)...( لتطوير العق�رات ترغب ب�لدخول يف �شراكة مع بيت التمويل )...(  يف ت�أ�شي�س 

بنك ا�شتثم�ري مبوجب مذكرة التف�هم املربمة بني الطرفني بت�ريخ 1427/1/28هـ، 

وحيث اإن هن�ك مذكرة تف�هم بني الأمري )...( مع بيت التمويل )...( تت�شمن الرغبة 

يف الدخول ب�ل�شراكة بني الطرفني اإل اأن الأمري رغب يف التن�زل عن ح�شته، و�شرك�ئه 

لتطوير   )...( عليه�  املدعى  ل�ش�لح  وذلك  الكويتي،  التمويل  بيت  مع  ال�شراكة  يف 

العق�رات، وذلك مبوجب مذكرة التف�هم املوؤرخة يف 1426/11/9هـ املت�شمنة التزام 

ال�شركة الأوىل بدفع ن�شبة )10%( من ح�شته� لالأمري و�شرك�ئه من راأ�س امل�ل اإجم�ًل 
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الب�لغ )خم�شم�ئة مليون( )500.000.000( ري�ل لت�شبح قيمة هذه الع�شرة ب�مل�ئة 

)10%( من ح�شة )...( لتطوير العق�رات مبلغً� قدره )م�ئت�ن وخم�شة واأربعون مليون 

)245.000.000( ري�ل، وحيث اإن موكلي �شريك مع الأمري )...( يف ن�شبته الب�لغة 

ع�شرة ب�مل�ئة )10%( مبقدار )اثنني ون�شف ب�مل�ئة( )2.5%( وقيمته� )�شتة ماليني 

وم�ئة وخم�شة وع�شرون األف( )6.125.000( ري�ل؛ لذا اأطلب احلكم ب�إلزام املدعى 

عليه� بدفع هذا املبلغ ملوكلي، هذه دعواي وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليه� طلب 

مهلة ملراجعة موكلته واإعداد رد حمرر مف�شل على الدعوى. ويف جل�شة يوم الأربع�ء 

املوافق 1430/2/23هـ ح�شر وكيل املدعي ال�ش�بق ح�شوره، كم� ح�شر )...( وكياًل 

عن املدعى عليه�، وب�شوؤال وكيل املدعى عليه� عن رده على الدعوى قدم مذكرة مكونة 

من �شفحتني وبه� بع�س املرفق�ت انتهى فيه� اإىل اأن موكلته قد ان�شحبت من م�شروع 

ال�شراكة الذي تدعي به املدعية، واأ�ش�ر اإىل البند الث�من من مذكرة التف�هم املربمة 

اأن  على  الث�من  بنده�  يف  ن�س  فقد  العق�رية   )...( وبني   ،)...( التمويل  بنك  بني 

التف�ق �ش�ري املفعول من ت�ريخ التوقيع عليه ويعترب لغيً� يف ح�لة ان�شح�ب اأي طرف 

يف امل�شروع قبل �شدور الرتخي�س اأو تعذر ا�شتخراج ترخي�س البنك، وطلب رد الدعوى 

احتي�طيً�ً، كم� اأ�ش�ر يف مذكرته اإىل اأن هن�ك دعوى مق�مة من ال�شرك�ء مع املدعي 

الع�مة ب�خلرب �شد املدعى عليه�، واملحكمة  اأم�م املحكمة  )...و...و...و...( مق�مة 

الع�مة هي �ش�حبة الخت�ش��س يف الدعوى، وقبل النظر يف مو�شوع الدعوى نطلب 
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نظر  من  النته�ء  يتم  حتى  هذه  الدعوى  اإجراءات  يف  ال�شري  وقف  وهو  اأ�شليً�ً  طلبً� 

الدعوى املق�مة مبحكمة اخلرب منعً� لالزدواج والتع�ر�س، وقد مت ت�شليم �شورة من 

هذه املذكرة ومرفق�ته� لوكيل املدعي الذي طلب مهلة للرجوع اإىل موكله. ويف جل�شة 

ح�شر/  كم�  ح�شوره  ال�ش�بق  املدعي  وكيل  ح�شر  1430/4/1هـ  املوافق  ال�شبت  يوم 

وكيل  وب�شوؤال  الق�شية،  ب�شبط  ووك�لته  املثبت هويته  املدعى عليه�  وكياًل عن   )...(

املدعي عن رده على مذكرة املدعى عليه� طلب مدة اإ�ش�فية لإعداد رده، كم� طلبت 

حمل   - ال�شركة  من  موكلته  ان�شح�ب  على  عليه�   املدعى  وكيل  من  البينة  الدائرة 

الدعوى -، وهل ك�ن الن�شح�ب نظ�ميً� اأم ل؟ فوعد بتقدميه يف اجلل�شة الق�دمة. ويف 

يوم الثنني املوافق 1430/6/1هـ ح�شر طرف� الق�شية ال�ش�بق ح�شورهم�، ويف هذه 

اجلل�شة قدم وكيل املدعي مذكرة مكونة من �شفحة واحدة خل�س فيه� اإىل اأن الدعوى 

املق�مة من بقية �شرك�ء موكله واملنظورة يف املحكمة الع�مة ب�خلرب تختلف من حيث 

املو�شوع والخت�ش��س فهي مط�لبة بتعوي�س عن �شرر حلق بهم من جراء مم�طلة 

املدعى عليه� يف هذه الدعوى يف اإعط�ئهم حقوقهم يف تلك ال�شراكة، هذا وقد قدم 

وكيل املدعى عليه� البينة على ان�شح�ب موكلته من ال�شراكة مع بيت التمويل )...( 

الف�شخ ك�ن نظ�ميً� وبن�ًء  ب�أن هذا  اتف�قية ف�شخ موؤرخة يف 1429/7/4هـ ذكر  وهي 

على طلب بيت التمويل )...(، وبن�ًء عليه مت اإرج�ع املب�لغ امل�لية التي دفعته� موكلتي 

لبيت التمويل )...( يف �شبيل هذه ال�شراكة. وبعر�س ذلك على وكيل املدعي ق�ل اإن 

موكلي لديه حتفظ على مذكرة الف�شخ املقدمة من وكيل املدعى عليه�، وعلى كل ح�ل 
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فموكلي يح�شر دعواه يف مواجهة املدعى عليه� يف هذه الدعوى بطلب اإثب�ت ال�شراكة 

املنعقدة بني موكله واملدعى عليه� �شرعً�، وملوكله بعد ذلك حق اإق�مة اأي دعوى تتفرع 

عن هذه ال�شراكة اإن رغب يف ذلك. وبعر�شه على وكيل املدعى عليه� ق�ل: اأحت�ج اإىل 

مراجعة موكلتي يف ذلك وبعر�شه على وكيل املدعي ق�ل: ل م�نع لدي من ذلك على اأن 

تكون مهلة قريبة. ويف جل�شة يوم الأربع�ء املوافق 1430/6/10هـ ح�شر طرف� الق�شية 

من  مكونة  مذكرة  عليه�  املدعى  وكيل  قدم  اجلل�شة  هذه  ويف  ح�شورهم�.  ال�ش�بق 

�شفحتني زود وكيل املدعي ب�شورة منه� انتهى فيه� اإىل اأن مط�لبة املدعي تنح�شر يف 

اإثب�ت م�ش�ركته يف ح�شة موكلتي يف البنك املتفق عليه، وحيث اإنه ل يوجد اأي بنك 

اأ�شاًل حتى متتلك موكلتي ح�شة فيه، لذلك ف�إنه ل يوجد م�ش�ركة للمدعي من اأ�ش��شه 

قبل  انق�شت  به� قد  التي يدعي  التف�هم  اأن مذكرة  لأنه ل م�ش�ركة يف معدوم. كم� 

ت�أ�شي�س البنك املزعوم الذي مل يت�أ�ش�س كذلك. ومت�شك وكيل املدعى عليه� مب� �شبق 

اأن طلبته موكلته من رد هذه الدعوى لعدم �شحته� واأن موكلته ل تقر للمدعي ول غريه 

ب�أي م�ش�ركة. هذا ف�ش�ألته الدائرة لتحديد موقف موكلته من هذه الدعوى املح�شورة 

من  املق�شود  ب�أن  بقوله:  ف�أج�ب  تقر؟  ل  اأم  املدعي  ب�شراكة  موكلته  تقر  هل  اأخريًا 

امل�شروع،  اأقيم  ح�ل  يف  �شراكة  يف  ب�لدخول  اأطرافه�  ونية  عزم  هو  التف�هم  مذكرة 

وحيث اإن امل�شروع مل يتم اإن�ش�وؤه ف�إن ال�شراكة مل تتحقق. وب�لت�يل ف�إنه ل �شراكة بني 

موكلتي واملدعي يف البنك ال�شتثم�ري حمل الدعوى. وبعر�س ذلك على وكيل املدعي 
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املوافقة على  الدائرة  واأطلب من  املدعى عليه� غري �شحيح،  اإن م� ذكره وكيل  ق�ل: 

ال�شركة  ني�بة عن  التف�هم مع موكلي وهو املدعو/ )...(  مثول من وقع على مذكرة 

)...( لتطوير العق�رات، وكذلك �ش�أح�شر من طريف موكلي اأ�ش�لة لأن هن�ك مف�هم�ت 

ومك�تب�ت جرت بني موكلي وممثل املدعى عليه� املذكور قبل حترير مذكرة التف�هم 

حمل الدعوى.  وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليه� ذكر ب�أنه يتبني من كالم وكيل 

واأن  الدعوى،  امل�شروع حمل  اإق�مة  اإثب�ت�ت م�دية على  اأية  لديه  ب�أنه ل توجد  املدعي 

طلبه حل�شور/ )...( ل مربر له، وترى موكلتي ب�أن على املدعي اإح�ش�ر م� يثبت اإق�مة 

ب�لر�ش�  الأطراف  بني  توقيعه�  مت  التف�هم  مذكرة  اأن  كم�  الدعوى.  حمل  امل�شروع 

والقبول وهم بك�مل الأهلية، الأمر الذي ل ي�شتدعي �شرورة النظر يف اأي خم�طب�ت اأو 

مك�تب�ت اأو مف�هم�ت �شبقت توقيع املذكرة. هذا وقد راأت الدائرة وج�هة طلب وكيل 

املدعي يف رغبته ح�شور موكله وممثل املدعى عليه� يف توقيع اتف�قية التف�هم/ )...(. 

كم� طلبت الدائرة من وكيل املدعي اإح�ش�ر اأ�شل اتف�قية الف�شخ التي تقدم به� و�شورة 

ال�ش�بق  وا�شحة منه�. ويف يوم الأحد املوافق 1430/10/22هـ ح�شر طرف� الدعوى 

ح�شورهم�، كم� ح�شر املدعي اأ�ش�لة )...( املثبت هويته ب�شبط الق�شية، ومل يح�شر 

ب�حل�شور  وا�شتعد  اجلل�شة  مبوعد  تبلغ  قد  ب�أنه  اأ�ش�لة  املدعي  واأف�د   )...( املدعو/ 

اجلل�شة  يف  احل�شور  وب�إمك�نه  احل�شور  ي�شتطيع  ول  اململكة  خ�رج  �شفر  لديه  ولكن 

والتي  الف�شخ  اتف�قية  اأ�شل  تقدمي  عليه�  املدعى  وكيل  من  الدائرة  وطلبت  الق�دمة. 

تقدم بن�شخة منه� يف اجلل�شة امل��شية، فقدم اأ�شل التف�قية مع �شورة طبق الأ�شل، مت 
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�شم ن�شخة منه� يف ملف الدعوى واأعيد اأ�شل التف�قية للمدعى عليه�، كم� مت تزويد 

املدعي اأ�ش�لة بن�شخة من هذه التف�قية، وب�شوؤاله عن جوابه على هذه التف�قية اأج�ب 

ب�أن التف�قية حتى تكون �شحيحة لبد اأن يكون �شدوره� من هيئة �شوق امل�ل، وذلك 

اأن مثل هذه التف�قي�ت التي ت�شدر بني ال�شرك�ء تكون يف الع�دة �شورية وغري حقيقية، 

واأ�ش�ف ب�أن امل�شروع بني ال�شركة املدعى عليه� ال�شركة )...( لتطوير العق�رات مع 

بيت التمويل )...( ك�ن يف مراحله الأخرية، واأن مذكرة التف�هم بينه وبني ال�شركة 

اأي  ان�شح�ب  ح�ل  يف  لغيً�  يعترب  التف�ق  ب�أن  الث�من  البند  يف  ن�شت  عليه�  املدعى 

الطرفني من امل�شروع قبل �شدور الرتخي�س اأو تعذر ا�شتخراج ترخي�س البنك، وهذا 

واأطلب خم�طبة هيئة  بينة على ذلك  الن�شح�ب الذي ح�شل هو �شوري ولي�س لدي 

تت�شح  حتى  والن�شح�ب  ال�شراكة  اتف�قي�ت  من  بن�شخ  الدائرة  لتزويد  امل�ل  �شوق 

ال�شورة احلقيقية اأم�م الدائرة، كم� اأنه جرى العمل على التعوي�س يف ح�لة ان�شح�ب 

هذا  جراء  تعوي�س  على  حت�شل  مل  عليه�  املدعى  وال�شركة  لالآخر  الطرفني  اأحد 

الن�شح�ب من بيت التمويل )...( واأ�ش�ف ب�أنه ل يعلم بح�شول ال�شركة املدعى عليه� 

ال�ش�بع ملذكرة  البند  ب�أن  اأج�ب  لديه  املدعى عليه� عم�  وكيل  وب�شوؤال  تعوي�س،  على 

التف�هم بني موكلتي واملدعى ن�شت على اأن هذه املذكرة ي�شري مفعوله� حلني تعديله� 

مل  تقريبً�  ع�م   )25( ومنذ  البنك  ترخي�س  ا�شتخراج  تعذر  عند  اأو  جديد  ب�تف�ق 

حمل  البنك  يقم  مل  اأنه  كم�  علمي،  ح�شب  والبالد  الإمن�ء  بنك  عدا  لبنك  يرخ�س 

الدعوى. وعلى املدعي اإثب�ت قي�مه وا�شتخراج ترخي�شه لإثب�ت ال�شراكة كم� اأن البند 
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)الث�من( من مذكرة التف�هم يفيد اأن هن�ك نية �شراكة يف ح�ل قي�م امل�شروع، وتعترب 

املذكرة لغية يف ح�لة ان�شح�ب اأي الطرفني قبل �شدور الرتخي�س اأو تعذر ا�شتخراجه 

هذه  اأن  من  املدعي  ذكره  وم�  للدائرة،  املقدمة  الف�شخ  اتف�قية  يف  ح�شل  م�  وهو 

التف�قية اأعني اتف�قية الف�شخ �شورية فهذا غري �شحيح وعليه تقدمي م� يثبت، وهيئة 

بطلب  له�  يتقدم  ر�شمية  جهة  هي  بل  التف�هم  مبذكرة  معنية  لي�شت  امل�ل  �شوق 

هو  يحكم  والذي  ب�شيء  موكلتي  يعني  فال   )...( املدعو/  ح�شور  واأم�  الرتاخي�س 

مذكرة التف�هم حمل الدعوى، والتي مت توقيعه� من املدعي بك�مل اأهليته مع ال�شركة 

املدعى عليه� ولي�شت مع املدعو/ )...( ب�شفته ال�شخ�شية وطلب رد الدعوى. وب�شوؤال 

الأجنبية  اأو  املحلية  �شواء  به�  م�شموح  البنوك  تراخي�س  ب�أن  اأج�ب  رده  عن  املدعي 

ب�شراكة �شعودية وال�شحيح اأن ال�شركة املدعى عليه� قد ا�شتكملت اإجراءات اإ�شدار 

)خم�شم�ئة  وهي  املخت�شة  اجلهة  يف  الأموال  وو�شع  احل�ش�ب  فتح  من  الرتخي�س 

مليون( ري�ل )500.000.000( وانتهت املراحل اإىل هيئة �شوق امل�ل، ولكن ات�شح يل 

التمويل  لبيت  الإدارة  جمل�س  يف  ال�شعوديني  لل�شرك�ء  �شروط  توافر  عدم  هن�ك  اأن 

)...و...( ب�شبب اأنه ل ميكن لع�شو اإدارة �شركة م�لية اأن يكون ع�شوًا يف �شركة م�لية 

اأخرى  م�لية  �شرك�ت  يف  اأع�ش�ء  اأذكر  ل  )...و...(   الإدارة  ع�شوي  وك�ن  اأخرى، 

اجلديد  الإدارة  جمل�س  يف  اإدخ�لهم  ميكن  حتى  اأ�شهر  )�شتة(  الرتيث  وعليهم 

واإ�شق�طهم من ال�شرك�ت الأجنبية الأخرى، وبعد هذا ذكروا اأن بيت التمويل )...( 

القرار بجواز متلك املواطن اخلليجي للح�شة  اإىل �شدور  ا�شتن�دًا  طلب الن�شح�ب، 
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ك�ملة بعد اأن ك�ن ل ي�شمح له ب�أن يزيد على )49%( واأكد املدعي ب�أن مذكرة التف�هم 

هي اتف�قية �شراكة حقيقية ولي�شت وعدًا ب�ل�شراكة واملدعو/ )...( حني توقيعه على 

املذكرة حمل الدعوى ك�ن �شريكً� ومديرًا تنفيذيً� لل�شركة املدعى عليه� وهو �شريك 

املدعى  ال�شركة  مع  �شراكتي  اإثب�ت  واأطلب  عليه�  املدعى  ال�شركة  يف   )%20( بن�شبة 

عليه� يف بيت التمويل )...و...(  وطلب وكيل املدعى عليه� الرد ف�أمهلته اإىل اجلل�شة 

الأحد  يوم  ويف  الق�دمة.  اجلل�شة  يف   )...( املدعو/  ب�إبالغ  املدعي  وا�شتعد  الق�دمة 

املوافق 1431/2/9هـ ح�شر اأطراف الدعوى ال�ش�بق ح�شورهم يف اجلل�شة امل��شية 

كم� ح�شر املدعو/ )...( وب�شوؤاله عن �شفته يف الدعوى فذكر اأنه ح�شرا �ش�هدًا، واأنه 

املدعي  وبني  العق�رات  لتطوير   )...( ال�شركة  بني  املربمة  التف�هم  ملذكرة  ب�لن�شبة 

و�شرك�ه بت�ريخ 1428/5/12هـ ك�نت �شفته الرئي�س التنفيذي والع�شو املنتدب، واأنه 

�شريك يف �شركة )...( لتطوير العق�رات وذكر اأن هذه التف�قية �شحيحة مع املدعي 

و�شرك�ه، واأكد اأن هن�ك مذكرة تف�هم بني ال�شركة )...( وبيت التمويل )...( حول 

اإن�ش�ء بنك ا�شتثم�ري يف اململكة العربية ال�شعودية واأنه عقد �شحيح لي�س جمرد وعد، 

اإل اأنه مل يتم اكتم�ل هذا العقد ب�شبب ان�شح�ب بيت التمويل )...( عن امل�شروع وعليه 

طلب بيت التمويل )...( �شحب اأوراقن� اخل��شة بن� املقدمة لهيئة �شوق امل�ل وب�شوؤاله 

هل مت �شداد )10%( من راأ�س امل�ل والذي ميثل ح�شة الأمري/ )...( العزيز واأربعة 

يف  ال�شركة  قبل  من  ب�إيداعه�  الـ)%10(  هذه  �شددت  ق�ل  املدعي  اأحدهم  �شرك�ء 

احل�ش�ب امل�شرتك مع بيت التمويل )...( وب�شوؤاله هل مت احل�شول على الرتاخي�س 
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الالزمة لت�أ�شي�س البنك املزمع اإن�ش�وؤه، ف�أج�ب ب�أنه مل يتم احل�شول على اأي تراخي�س 

تخ�س مو�شوع ال�شراكة بني ال�شركة )...( وبيت التمويل )...( لإن�ش�ء البنك، واأ�ش�ف 

املدعي ب�أن الن�شح�ب اإمن� ك�ن من طرف املدعى عليه� وقد اأكدت مرارًا وتكرارًا على 

املدعو/ )...( اأن هن�ك م�شتثمرين اآخرين يودون ب�ل�شرتاك مع بيت التمويل )...( 

قبل توقيع التف�قية وبعده� اإل اأنه اأكد يل ب��شتمراريتهم يف هذه ال�شراكة ووافقه عليه 

املدعو/ )...( وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليه احل��شر ب�أنه يحيل على م� قدمه 

من مذكرات �ش�بقة واأن ال�شراكة مل تتم بني ال�شركة )...( وبيت التمويل )...( ولي�س 

هن�ك م� يثبت ذلك واأن مذكرة التف�هم املتع�قد عليه� امل�ش�ر اإليه� اأعاله مت ف�شخه� 

ب�لبند )ال�ش�بع والث�من( واأكد املدعي ب�أنه يح�شر دعواه يف طلب اإثب�ت ال�شراكة مع 

املدعى عليه� يف اإن�ش�ء بنك ا�شتثم�ري كم� هو من�شو�س عليه ومتفق عليه يف مذكرة 

يوم  للدرا�شة. ويف  رفع اجلل�شة  وعليه مت  به  اأف�دوا  واكتفى احل��شرين مب�  التف�هم 

عليه�  املدعى  ووكيل  اأ�ش�لة،  املدعي  من  كل  ح�شر  1431/3/20هـ  املوافق  ال�شبت 

ال�ش�بق ح�شورهم� ونظرًا لإع�دة ت�شكيل الدائرة وحل�جته� لدرا�شة اأوراق الدعوى مت 

ت�أجيل نظره�. ويف يوم الأحد املوافق1431/6/23هـ ح�شر املدعي اأ�ش�لة ووكيله، كم� 

ح�شر وكيل املدعى عليه، وقرر كل طرف الكتف�ء مب� �شبق واأن اأف�د به يف اجلل�ش�ت 

امل��شية ونظرًا حل�جة الدائرة اإىل مزيد من الدرا�شة وتفح�س اأوراق الق�شية فقد مت 

ح�شورهم�،  ال�ش�بق  الدعوى  طرف�  ح�شر  اليوم  هذا  جل�شة  ويف  فيه�.  النظر  ت�أجيل 

وقررا اكتف�ءهم� مب� قدم�ه؛ وعليه مت رفع اجلل�شة للمداولة ثم اإ�شدار احلكم.
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بعد �شم�ع الدعوى والإج�بة والطالع على اأوراق الق�شية، وحيث يهدف املدعي من دعواه 

اإىل اإثب�ت ال�شراكة بينه وبني املدعى عليه� يف اإن�ش�ء بنك ا�شتثم�ري كم� هو من�شو�س 

ومتفق عليه يف مذكرة التف�هم بني الطرفني، وحيث اإن هذه الدعوى تتعلق مبن�زعة 

بني �شرك�ء يف اإن�ش�ء �شركة نظ�مية ف�إن هذا النزاع يعد من النزاع�ت املتفرعة عن 

تطبيق نظ�م ال�شرك�ت ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم )م/6( وت�ريخ 1385/3/22هـ 

وتعديالته، لذا ف�إن ديوان املظ�مل يخت�س ولئيً� ب�لف�شل فيه� وفقً�ً للفقرة )هـ( من 

امل�دة )443( من نظ�م املحكمة التج�رية، وبن�ًء على قرارات وتع�ميم مع�يل رئي�س 

الديوان املنظمة لخت�ش��س الدوائر التج�رية النوعي واملك�ين، وفيم� يخ�س املو�شوع 

التمويل )...(  يف  واآخرون يرغبون الدخول يف �شراكة مع بيت  ف�إنه مل� ك�ن املدعي 

ت�أ�شي�س بنك ا�شتثم�ري مبوجب مذكرة تف�هم بني الطرفني، ومل� ك�نت املدعى عليه� 

التمويل  بيت  مع  �شراكة  يف  اأي�شً�  ب�لدخول  ترغب  العق�رات  لتطوير   )...( ال�شركة 

)...( يف ت�أ�شي�س البنك ال�شتثم�ري امل�ش�ر اإليه، ورغب املدعي والآخرون اللذين معه 

عليه�  املدعى  ل�ش�لح  انعق�ده�  املزمع  ال�شراكة  هذه  يف  ح�ش�شهم  عن  التن�زل  يف 

مق�بل التزام املدعى عليه� دفع ن�شبة )10%( من ح�شته� للمدعي والآخرون اللذين 

معه من راأ�س امل�ل اإجم�ًل  الب�لغ )خم�شم�ئة مليون( )500.000.000( ري�ل لت�شبح 



1455

مبلغً�  العق�رات  لتطوير   )...( ال�شركة  ح�شة  من   )%10( ب�مل�ئة  الع�شرة  هذه  قيمة 

قدره )م�ئت�ن وخم�شة واأربعون مليون( )245.000.000( ري�ل، وح�شة املدعي من 

هذه الع�شرة ب�مل�دة )10%( )اثن�ن ون�شف ب�مل�ئة( )2.5%( وقيمته� )�شتة ماليني 

وم�ئة وخم�شة وع�شرون األف( )6.125.000( ري�ل وطلب وكيل املدعي احلكم ب�إثب�ت 

�شراكة موكله مع املدعى عليه�. وحيث اإنه من الث�بت وجود ثالث اتف�قي�ت ومف�هم�ت 

1428/5/12هـ  بت�ريخ  عليه�  واملدعى  املدعي  فريق  بني  الأوىل  الق�شية  هذه  يف 

التمويل )...(  ال�شراكة مع بيت  التن�زل عن فر�شة  املت�شمنة رغبة فريق املدعي يف 

ن�شه:  م�  ث�منً�  البند  يف  وج�ء  عليه�،  للمدعى  ال�شعودية  يف  ا�شتثم�ري  بنك  لإن�ش�ء 

)هذا التف�ق �ش�ري املفعول من ت�ريخ التوقيع عليه، ويعترب لغيً� يف ح�لة ان�شح�ب 

اأي الطرفني من امل�شروع قبل �شدور الرتخي�س، اأو تعذر ا�شتخراج ترخي�س البنك.( 

والث�نية مذكرة تف�هم بني املدعى عليه� وبيت التمويل )...( بت�ريخ 1427/1/28هـ 

امل�شريف  املج�ل  يف  للعمل  ا�شرتاتيجية  �شراكة  يف  ب�لدخول  الطرفني  رغبة  تت�شمن 

ال�شركة  ف�شخ بني كل من  اتف�قية  والث�لثة  ال�شعودية.  العربية  اململكة  ال�شتثم�ري يف 

وال�شيد  الق�ب�شة،   )...( و�شركة  الق�ب�شة،   )...( و�شركة  العق�رات،  )...(لتطوير 

)...( ، وبيت التمويل )...( املت�شمنة اأن الطرف اخل�م�س وهو بيت التمويل )...( قد 

ق�م منفردًا بف�شخ مذكرة التف�هم امل�ش�ر اإليه�، واإنه�ء ك�مل العالقة اخل��شة بت�أ�شي�س 

مذكرة  ف�شخ  على  الأطراف  موافقة  املذكورة  التف�قية  يف  وج�ء  ال�شتثم�ري،  البنك 
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التف�هم وفقً�ً لعدة بنود، وحيث اإن املدعي مل يثبت ب�لبينة الوا�شحة انعق�د ال�شراكة 

وقي�مه� بني كل من ال�شركة )...( لتطوير العق�رات وبيت التمويل )...( بل احل��شل 

العالقة  اإنه�ء  ورغبته يف  ال�شراكة،  هذه  اإمت�م  من   )...( التمويل  بيت  ان�شح�ب  اأن 

اخل��شة بت�أ�شي�س البنك - حمل الدعوى - ح�ل دون انعق�ده�، وهو م� اأف�د به املدعو/ 

)...(  يف جل�شة يوم الأحد املوافق 1431/2/9هـ ح�ل كونه رئي�شً� تنفيذيً� و ع�شوًا 

منتدبً� و�شريكً� يف �شركة )...( لتطوير العق�رات، ومل� ك�ن من اأرك�ن ال�شركة وجود 

املعقود عليه - حمل العقد - وهو م� وقع عليه التع�قدات وظهرت فيه اأحك�م العقد 

واآث�ره، واملعقود عليه يف هذه ال�شركة هو امل�ل والعمل، وقد تخلف العمل لعدم ت�أ�شي�س 

البنك - حمل الدعوى - فال تنعقد ال�شراكة حينئذ اإذ ل �شراكة يف معدوم، كم� اأنه 

من الث�بت يف التف�قية املوقعة بني فريق املدعي واملدعى عليه� بت�ريخ 1428/5/12هـ 

م� ج�ء يف البند ث�منً� مب� ن�شه: )هذا التف�ق �ش�ري املفعول من ت�ريخ التوقيع عليه، 

اأو  الرتخي�س،  قبل �شدور  امل�شروع  الطرفني من  اأي  ان�شح�ب  ويعترب لغيً� يف ح�لة 

تعذر ا�شتخراج ترخي�س البنك(. فيفهم من هذا البند اأن اتف�قية ال�شراكة بني طريف 

الدعوى معلقة على موا�شلة بيت التمويل )...( يف اإن�ش�ء بنك ا�شتثم�ري يف ال�شعودية، 

اأم� وقد ان�شحب بيت التمويل )...( من جهته ورغب عدم املوا�شلة يف اإن�ش�ء البنك 

تعترب  1428/5/12هـ  بت�ريخ  الدعوى  طريف  بني  عنه�  املنوه  التف�قية  ف�إن  املذكور؛ 

امل�ش�ر  ث�منً�  البند  بن�س  وذلك  نظ�ميً�  اأو  �شرعيً�  اأثرًا  ُترتب  ول  تكن  ك�أن مل  لغية 
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انعق�ده بني  املزمع  ال�شراكة  اأن عقد  وامل�شلمون على �شروطهم، ومن املالحظ  اإليه، 

على  اللتزام  وجود  يتوقف  الذي  ال�شرط  وهو  واقٍف،  �شرٍط  على  ُعلق  قد  الطرفني 

حتققه ف�إذا حتقق ال�شرط حتقق اللتزام واإذا تخلف ال�شرط تخلف اللتزام، وميكن 

القول ب�أن اللتزام املعلق على �شرط واقف هو التزام غري موؤكد الوجود اإذ اإن وجوده 

معلق على حتقق ال�شرط وهو قد يتحقق وقد ل يتحقق. وذلك ل مينع من اأن هن�ك 

رابطة عقدية تربط بني الطرفني يف فرتة التعليق، ولكن العربة يف ث�ين احل�ل بتحقق 

الطرف�ن على  ترا�شى  ومل�  الطرفني،  ال�شرعية بني  اآث�ره  ُيرتب  لكي  الواقف  ال�شرط 

تعليق العقد على �شرط م�شتقبلي فلي�س فيه من�ف�ة ملقت�شى العقد، لأن مقت�شى العقد 

هو م� ترا�شى عليه املتع�قدان يف العقد يف حدود م� ر�شمه ال�ش�رع، ف�إن ترا�شي� على 

اأن يكون العقد منجزًا ك�ن لهم� ذلك، واإن ترا�شي� على اأن يكون معلقً� على �شرط ك�ن 

لهم� ذلك، ول �شرر على الغري من هذا، بل م� دام فيه منفعتهم� ف�إن ال�شرع ل ي�أب�ه 

اأو حترمي  ط�مل� ك�نت هذه املنفعة م�شروعة، ول يرتتب على ت�شرفهم� حتليل حرام 

الرابطة  العقد عليه ف�إن  ُعلق  ال�شرط امل�شتقبلي الذي  حالل. وحيث مل يتحقق هذا 

العقدية بني الطرفني تنف�شم ُعراه�، وتنحل عقدته� ول ُترتب اأثرًا �شرعيً� اأو نظ�ميً� 

ذا ب�ٍل مل� تقدم.مم� تنتهي معه الدائرة اإىل رف�س دعوى املدعي واحلكم بذلك. فلهذه 

الأ�شب�ب وبعد درا�شة اأوراق الق�شية واملداولة.

عليها  املدعى  �ضد   ).....( املدعي  من  املقامة  الدعوى  برف�س  الدائرة:  حكمت 
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.

ال�ضركة )...( لتطوير العقارات 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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رقم الق�ضية االبتدائية 1/7746/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 105/د/جت/1 لعام1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5923/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 311/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/4/7هـ

�ضركة - اتفاق متهيدي- عقد معلق على �ضرط- تعوي�س- اأركان التعوي�س- اأ�ضرار 

جتارية.

مط�لبة املدعيني اإلزام املدعى عليه� ب�شداد التزام�ته� امل�لية املرتتبة على عقد التف�ق 

املربم، وبطالن ت�شرف�ته� فيم� يخ�س م�ش�ركته� �شركة اأخرى غري �شركة املدعيني 

ملخ�لفة ذلك لالتف�قية واإلزامه� ب�لتعوي�س عن تعطل تنفيذ �شري امل�شروع حمل التف�ق 

بينهم� واإلزامه� بت�شليم جميع الوث�ئق ال�شرية التي ا�شتلمته� من املدعيني:

1( ثبوت اأن التف�ق بني الطرفني اتف�ٌق متهيدٌي لإدخ�ل املدعى عليه� �شريكًة بن�شبة 

)50%( يف ال�شركة التي ميلكه� املدعي�ن - الن�س يف التف�قية على اأن �شركة امل�شروع 

يق�شد به� �شركة املدعيني- الن�س يف التف�قية على ا�شرتاط ح�شول املدعى عليه� 

على املوافق�ت املن��شبة من اإدارته�، وتعليق التف�قية ا�شتمرار �شري�نه� حلني توقيع 

اتف�قية ال�شراكة النه�ئية يف احل�ش�س اأو قرار املدعى عليه� عدم امل�ش�ركة يف امل�شروع 

لعدم حتقق �شروط التف�قية، اأو حلول ت�ريخ 2008/7/31، اإل اإذا مت متديد املوعد 

اأن تتف�و�س �شركة املدعيني مع موردين  ب�إرادة الطرفني - الن�س يف التف�قية على 

حول اتف�قية طويل الأجل لت�أمني املواد اخل�م للم�شروع وا�شرتاط اأن ت�أمني املواد اخل�م 
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املر�شية يعد �شرطً� م�شبقً� مل�ش�ركة املدعى عليه�، والن�س على اأحقية املدعى عليه� 

بعدم ال�شتمرار ح�ل تبني اأن ال�شم�ن�ت والتعهدات املقدمة من املدعيني غري ك�فية 

اأو غري �شحيحة - عدم حتقق ال�شروط ال�ش�لفة املن�شو�س عليه� يف التف�قية �شواء 

توفري املواد اخل�م اأو التوقيع على التف�ق النه�ئي قبل حلول الأجل امل�شروب وعدم 

اإدارته� ب�شبب ا�شتبي�نه� وجود احتم�ل حظر الت�شدير  تقدمي املدعى عليه� موافقة 

والبيع ملنتج امل�شروع يف بع�س البالد اخل�رجية - اأثر ذلك - عدم قي�م ال�شراكة بني 

الطرفني وعدم اإلزام املدعى عليه� ب�إق�مته� اأو ال�شتمرار فيه�.

عدم   - اأثره   - الطرفني  بني  العالقة  وانقط�ع  التف�قية  اإنه�ء  ثبوت   - تعوي�س   )2

جواز احتف�ظ املدعى عليه� بن�شخ من امل�شتندات والوث�ئق ال�شرية للم�شروع واإلزامه� 

بت�شليمه� للمدعيني - عدم ثبوت اأي �شرر ب�ملدعيني من عدم ت�شليم ن�شخ امل�شتندات 

ت�َشلُّم  ثبوت   - اإتالفه�  اأو  ت�شليمه�  يف  عليه�  املدعى  خي�ر  على  التف�قية  يف  للن�س 

املدعيني امل�شتندات والوث�ئق من املدعى عليه�، وعدم وجود خط�أ عقدي منه� - اأثر 

ذلك - رف�س طلب التعوي�س ورف�س الدعوى.

الديوان بالئحة ادع�ء ق�ل فيه�  اأم�م  بت�ريخ 1429/11/18هـ تقدم وكيل املدعيني 

بت�ريخ 2007/8/19م وقع موَكليَّ مع املدعى عليه� اتف�قً� يت�شمن اآلية قي�م الطرفني 

ال�شن�عية  اجلبيل  مبدينة  له  الت�بعة  واملنتج�ت  الأكريليك  ح�م�س  م�شروع  بتطوير 
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واإدخ�ل املدعى عليه� �شريكًة بن�شبة )50%( يف �شركة امل�شروع )�شركة...( اململوكة 

�شرية  بحم�ية  اإقرارًا  عليه�  املدعى  وقعت  2007/9/17م  وبت�ريخ   -1 للمدعيني. 

املعلوم�ت والأ�شرار الفنية وعدم الإف�ش�ح عنه�. 2- ج�ء يف اتف�قية تنفيذ امل�شروع 

الأول  الطرف  "يفو�س  ن�شه  م�   )1-5( الفقرة   )5( البند  يف  اأعاله  اإليه�  امل�ش�ر 

ب�لقي�م  عليه�"  "املدعى  الث�ين  الطرف  التف�قية  هذه  ت�ريخ  من  اعتب�رًا  "املدعيني" 

ب�لأعم�ل اليومية اخل��شة بتنفيذ امل�شروع ويقوم الطرف الأول فورًا ب�إبالغ الأطراف 

امل�شرتكة يف امل�شروع بهذا التفوي�س". وتنفيذًا لذلك اأبلغ املدعي�ن الأطراف امل�ش�ركة 

�شركة   )...( ))...(.و�شركة  )...(ال�شعودية  )...(و�شركة  �شركة  وهم  امل�شروع  يف 

)...( و�شركة )...( مبوجب التف�قي�ت املوقعة بينه� وبني املدعيني فيم� تتعلق بتوفري 

التكنولوجي� واملعلوم�ت والأ�شرار الفنية لتنفيذ اأعم�ل امل�شروع  بهذا التفوي�س، وطلب� 

والأ�شرار  ال�شرية  املعلوم�ت  ك�فة  عن  عليه�  للمدعى  تك�شف  اأن  ال�شرك�ت  هذه  من 

الفنية وت�شليمه� وث�ئق امل�شروع الفنية والتج�رية لأغرا�س تنفيذ بنود واأحك�م اتف�قية 

تنفيذ امل�شروع. 3- وج�ء يف اتف�قية التنفيذ امل�ش�ر اإليه� اأعاله يف البند )10( الفقرة 

"اتفق الطرف�ن على احلف�ظ على �شرية بنود هذه التف�قية وكل  )10-1( م� ن�شه 

املعلوم�ت اخل��شة ب�لطرف الآخر اأو املتعلقة به والتي يتم توفريه� فيم� يتعلق بهذه 

التف�قية  هذه  توقيع  بعد  اأو  قبل  �شواًء  الطرف  ذلك  علم  اإىل  ت�شل  التي  التف�قية 

يتم  التي  لالأغرا�س  فقط  ال�شرية  املعلوم�ت  تلك  ي�شتعمل  واأن  ال�شرية(  )املعلوم�ت 

ك�شفه� من اأجله�".  وا�شتن�دًا على ذلك قدم املدعي�ن للمدعى عليه� اإف�ش�حً� ك�ماًل 
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عن كل املعلوم�ت اخل��شة بعمل �شركة امل�شروع. 4- وقد ج�ء يف البند )13( الفقرة 

اآخر حول  اأي طرف  التف�و�س مع  اأو  "ل يحق لأي طرف من�ق�شة  )13-1( م� ن�شه 

اأي �شكل من التع�ون اأو التع�مل فيم� يتعلق ب�مل�شروع اأو للم�ش�ركة يف �شركة امل�شروع 

اأو غري مب��شرة دون موافقة م�شبقة خطية من الطرف الآخر غري  ب�شورة مب��شرة 

اأنه يحق للطرف الث�ين )املدعى عليه�( التف�و�س مع اأي م�ش�ركني اآخرين حمتملني 

يف امل�شروع لغر�س حت�شني الإط�ر الع�م وجدوى امل�شروع".  5- وج�ء يف البند )9( 

من:  اأي  حدوث  حلني  املفعول  �ش�رية  التف�قية  هذه  "تظل  ن�شه  م�   )1-9( الفقرة 

ال�شركة  ح�ش�س  يف  وامل�ش�ركة  ال�شراكة  اتف�قية  توقيع  فيه  يتم  الذي  الوقت   .)1(

اأو)2(. قرار الطرف الث�ين عدم امل�ش�ركة يف امل�شروع لعدم حتقق ال�شروط املو�شحة 

يف هذه التف�قية اأو )3(. حلول ت�ريخ احل�دي والثالثني من �شهر يوليو 2008م اإل اإذا 

مت متديد ذلك املوعد مبوافقة الطرفني. 6- وقد ج�ء يف البند )ب( الفقرة )ب-2( 

لقد   -7 عنه�.  الإف�ش�ح  وعدم  الفنية  والأ�شرار  املعلوم�ت  �شرية  بحم�ية  اإقرار  من 

اأفهمت املدعى عليه� املدعيني ب�أنه� جتري مف�و�ش�ت مع �شركة )...( و�شركة )...(

بغر�س حت�شني الإط�ر الع�م وجدوى امل�شروع وفقً�ً مل� ن�شت عليه اتف�قية التنفيذ يف 

خالل  من  املدعيني  ف�ج�أت  عليه�  املدعى  اأن  اإل   )13( البند  من   )1-13( الفقرة 

م� ورد بخ�طبه� رقم )R/070/08( وت�ريخ 2008/4/14م واإعالن�ته� عرب و�ش�ئل 

الإعالن مب�ش�ركته� ل�شركة )...(يف تكوين �شركة م�شروع جديدة اأ�ش��شه� ق�ئم على 

ال�شوق  ن�شرة  يف  ورد  حيث  اإليه..  امل�ش�ر  املدعيني  م�شروع  وموا�شف�ت  بي�ن�ت  ك�فة 
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)...(اأن  تعلن   11:59 ال�ش�عة  2008/04/20م  بت�ريخ  )تداول(  ال�شعودية  امل�لية 

اإحدى �شرك�ته� الت�بعة - �شركة )...(- قد وقعت الأ�شبوع امل��شي اتف�قية م�ش�ركة 

مع �شركة )...(الأمريكية وذلك لإن�ش�ء م�شنع لإنت�ج )250( األف طن �شنويً� لإنت�ج 

ح�م�س الأكريليك وم�شتق�ته يف مدينة اجلبيل ال�شن�عية، وورد يف �شحيفة الوطن 

يونيو   18 املوافق  1429هـ  الآخرة  جم�دي   14 الأربع�ء  يوم  يف  ال�ش�درة  ال�شعودية 

2008م العدد )2819( ال�شنة الث�منة م� ن�شه: )اأعلنت �شركة )...(اأم�س عن دخول 

الأو�شط  ال�شرق  مبنطقة  نوعه  من  م�شروع  اأول  يف  ا�شرتاتيجيً�  )...(�شريكً�  �شركة 

لإنت�ج ح�م�س الأكريليك تتوىل تنفيذه �شركة )...(- اململوكة )...(- واأن امل�شروع 

اجلديد يعد مكماًل مل�شروع )...(املتوقع ت�شغيله يف نه�ية الع�م اجل�ري(. حيث ق�مت 

بغر�س  عليه�  حت�شلت  التي  الفنية  والبي�ن�ت  املعلوم�ت  كل  بتحويل  عليه�  املدعى 

لنف�شه�  م�شروع  غري  ك�شبً�  بذلك  حمققة  اخل��شة  ملنفعته�  املدعيني  م�شروع  تنفيذ 

ومن  املدعية  م�شروع  لتنفيذ  تعطيله�  خالل  من  ف�دحة  خ�ش�رة  للمدعيني  وم�شببة 

خالل ا�شتغالله� للمعلوم�ت ال�شرية والأ�شرار الفنية التي مت الإف�ش�ح عنه� لأغرا�س 

تنفيذ التف�قية يف م�ش�ركته� ل�شركة )...( وتكوين ال�شركة اجلديدة دون اأن تت�شمن 

امل�شروع كم� هو  تنفيذ  اتف�قية  واأحك�م  ب�شروط  اإخالل  املدعيني، ويف ذلك  م�ش�ركة 

يف الفقرة )13-1( من البند )13( من التف�قيه امل�ش�ر اإليه �شلفً�. كم� اأن الفقرة 

)10-2( من البند )10( حت�شر ا�شتعم�ل املعلوم�ت ال�شرية فقط يف الأغرا�س التي 

مت الك�شف من اأجله�. وقد حلق موكِلي نتيجة اإخالل املدعى عليه� امل�ش�ر اإليه اأعاله 
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التزام املدعى  ب�شبب عدم  امل�شروع مو�شوع التف�ق  اأ( تعطل �شري  الت�لية:  الأ�شرار 

الذي  الأمر  تنفذه  وخطط  مراحل  وت�أخري  امل�شروع  تنفيذ  اتف�قية  مبتطلب�ت  عليه� 

اأدى اإىل زي�دة م�شروف�ت الت�أ�شي�س وامل�شروف�ت الإدارية. ب( من خالل مم�ر�شة 

اتف�قية اخلدمة  ب�إنه�ء  التف�ق ق�مت  للم�شروع حمل  ل�شلطته� كمدير  املدعى عليه� 

ال�شت�ش�رية التي اأبرمت مع �شركة )...(مق�بل دفع مبلغ قدره )3.406.858( ري�ًل 

وبن�ء على ن�س امل�دة )7-3( من اتف�قية تنفيذ امل�شروع واإقراره� مبوجب اخلط�ب 

املوجه من قبله� للمدعيني برقم )R/058/08( وت�ريخ 2007/11/25م ب�أن تتحمل 

 )...( �شركة  اأنهت خدم�ت  كم�  اإليه.  امل�ش�ر  املبلغ  عليه� )50%( من جملة  املدعى 

امل�شت�ش�ر الإداري للم�شروع وق�مت بتعيني )...( كم�شت�ش�ر اإداري للم�شروع بدًل عنه. 

وبن�ًء على اتف�قية تنفيذ امل�شروع واتف�قية تعهد ال�شرية وعدم ك�شف املعلوم�ت، يجب 

اأن حتمل املدعى عليه� ك�مل امل�شوؤولية عن عدم التزامه� بت�شليم املدعيني املعلوم�ت 

ال�شرية والأ�شرار الفنية والدرا�ش�ت اخل��شة ب�مل�شروع. ج( ترتب على خطوات تنفيذ 

ري�لت   )186.510.804.00( جملته�  بلغت  للم�شروع  ت�أ�شي�س  م�ش�ريف  التف�ق 

وبن�ء على ن�س امل�دة )7-3( من اتف�قية تنفيذ امل�شروع تتحمل املدعى عليه� )%50( 

من جملته�. د( لقد اأدى اإخالل املدعى عليه� ب�شروط واأحك�م اتف�قية تنفيذ امل�شروع 

مو�شوع الدعوى اإىل ف�شله� ب�لوف�ء ب�شروط واأحك�م التف�قي�ت املربمة بينهم� وبني 

الأطراف امل�ش�ركة وامل�شغلة للم�شروع امل�ش�ر اإليهم يف الفقرة )5( اأعاله.

املدعيني  بت�شليم  املدعى عليه�  اإلزام  اأ(  ب�لآتي:  الطلب�ت: 1- طلب م�شتعجل   : ث�نيً�ً
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م�  ح�شب  املدعيني  قبل  من  امل�شلمة  والدرا�ش�ت  الفنية  والأ�شرار  ال�شرية  املعلوم�ت 

لتلك  عليه�  املدعى  حجز  ب�شبب  متعطل  امل�شروع  اأن  حيث  التف�قية  عليه  ن�شت 

املدعيني  واأن  �شرعي،  م�شوغ  دون  والدرا�ش�ت،  الفنية  والأ�شرار  ال�شرية  املعلوم�ت 

خبري  ندب  ب(  ذلك.  ب�شبب  يومي  مبعدل  وامل�شروف�ت  الأ�شرار  عليهم�  تتزايد 

لالطالع على املعلوم�ت ال�شرية والأ�شرار الفنية والدرا�ش�ت امل�شلمة من قبل املدعيني 

اإن�ش�ء امل�شروع  التي ا�شتخدمه� املدعى عليه� يف  للمدعى عليه�، ومط�بقته� مع تلك 

اجلديد الذي دعت طرفً� اآخر للم�ش�ركة فيه وا�شتبعدت املدعيني منه واإثب�ت احل�لة. 

2- اإلزام املدعى عليه� ب�لوف�ء بك�فة اللتزام�ت املرتتبة عليه� مبوجب اتف�قية تنفيذ 

امل�شروع املوقعة بينه� وبني املدعيني بت�ريخ 2007/8/19م وفق �شروطه� واأحك�مه�، 

اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه.  امل�شلمون على �شروطهم( كم� ورد يف حديث  حيث )اإن 

التي ق�مت به� املدعى عليه� فيم�  3- احلكم ببطالن ك�فة الت�شرف�ت والإجراءات 

يخ�س م�ش�ركة �شركة )...( بطريقة مب��شرة اأو غري مب��شرة مبخ�لفة اأحك�م اتف�قية 

من  حققته  م�  كل  من  عليه�  املدعى  حرم�ن   -4 اأعاله.  اإليه�  امل�ش�ر  امل�شروع  تنفيذ 

مك��شب غري م�شروعة واإلزامه� بتحويل اأي منفعة حتققت له� وفق م� اأ�شري اإليه اأعاله 

ل�ش�لح امل�شروع حمل التف�قية املربمة بينه� وبني املدعيني. 5- اإلزام املدعى عليه� 

بتعوي�س املدعيني عن ك�فة الأ�شرار التي حلقته� نتيجة ت�شرف�ته� وخم�لفته� لأحك�م 

اأتع�ب  بدفع  عليه�  املدعى  على  احلكم   -6 الدعوى.  مو�شوع  التف�قية  و�شروط 

ال�شت�ش�رات الق�نونية واملح�م�ة املقدرة بـ )2.000.000(  )مليوين ري�ل(. وب�إح�لة 
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له�  وعقدت  نظره�  ب��شرت  والع�شرين  ال�ش�بعة  التج�رية  الدائرة  اإىل  الق�شية  هذه 

رقم  قراره�  ف�أ�شدرت  للدعوى  وا�شتمعت  1429/12/16هـ  الأحد  يوم  جل�شته� 

املحكمة  رئي�س  لف�شيلة  الق�شية  اأوراق  ك�مل  برفع  1429هـ  لع�م   27 جت/  473/د/ 

الولية  اأن  على  ت�أ�شي�شً�ً  الدائرة،  لهذه  لإح�لته�  متهيدًا  الري��س  مبنطقة  الإدارية 

اأوًل بنظره� الق�شية رقم 1/5595/ق لع�م 1429هـ املق�مة من )...( انعقدت له� 

لع�م  الدائرة حكمه� رقم 469/ د/ جت/ 1  اأ�شدرت فيه�  �شد �شركة )...(- والتي 

1429هـ الق��شي بعدم قبول الدعوى لرفعه� من غري ذي �شفة لالأ�شب�ب املبينة يف 

ذلك احلكم والذي اكت�شب القطعية بقن�عة الطرفني: وبت�ريخ 1430/1/1هـ اأحيلت 

الق�شية لهذه الدائرة وب��شرت نظره� على النحو املثبت يف حم��شره�، ففي جل�شة 

عليه�،  املدعى  عن  )...(وكياًل  ح�شر/  كم�  املدعيني  وكيل  ح�شر  1430/3/11هـ 

ف�إنه�  الدعوى  بقراءة حتليل   .." قوله:  فيه�  مذكرة ج�ء  قدم  للدعوى  �شم�عه  وبعد 

املتعلق  والث�ين:  اإرج�عه�.  وطلب  املعلوم�ت  ب�شرية  املتعلق  الأول:  �شقني  اإىل  تنق�شم 

ب�شروط اتف�قية تنفيذ امل�شروع املربمة بني الطرفني يف 2007/8/19م وعدم اإخالل 

املدعى عليه� بتلك ال�شروط.ال�شق الأول: �شرية املعلوم�ت وطلب اإرج�عه�:1( هن�ك 

م�شتندان موقع�ن من الطرفني حول هذه امل�ش�ألة هم�:اأ- تعهد ال�شرية وعدم ك�شف 

املعلوم�ت املوقع بت�ريخ 2006/10/14م ونخ�س اأهم البنود به� وهي ))اأ-3(، )اأ - 

4-ج(، )ب - 2(، )د((. ب- اتف�قية �شرية املعلوم�ت املوقعة بت�ريخ 2007/9/17م. 

2( تطرقت اتف�قيت� ال�شرية اإىل بع�س اللتزام�ت والبنود منه�:اأ- حتديد املعلوم�ت 
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ال�شرية واأنه ي�شتثنى منه�: املعلوم�ت التي حت�شل عليه� )...(بطريقة نظ�مية من اأي 

التف�قية   - ج  )اأ-4-  �شريته�..  على  ب�ملح�فظة  التزام  عليه  يكون  ل  اآخر  طرف 

الأوىل( و)2-د - التف�قية الث�نية(.ب- اأن امل�شتندات املقدمة للمدعى عليه هي ن�شخ 

�شحيحة من الأ�شول اخل��شة ب�ملدعيني )البند 10 من امللحق 3 من اتف�قية تنفيذ 

لغر�س  منه�  واحدة  بن�شخة  )...(الحتف�ظ  عليه�  للمدعى  يحق  واأنه  امل�شروع( 

التحقيق من التقيد بتعهد ال�شرية )ب-2- التف�قية الأوىل(.واإنن� نوؤكد اأن امل�شتندات 

امل�شتلمة من املدعيني هي عب�رة عن ن�شخة، واأن املدعيني ميلك�ن الأ�شول له�، لذلك 

غري �شحيح م� ادعى به املدعي�ن من اأن امل�شروع متعطل ب�شبب حجز املدعى عليه� 

تلك املعلوم�ت وم� حلق املدعي�ن من اأ�شرار ب�شبب ذلك.ونعر�س ا�شتعدادن� الفوري 

بت�شليم املدعيني جميع امل�شتندات التي �شبق اأن ح�شلت املدعى عليه� على ن�شخة منه� 

)�شواء على �شكل ورق اأو على �شكل اأقرا�س الكرتونية(، ومعلوم اأنه� عب�رة عن ملف�ت 

و�شن�ديق عديدة. وندعوهم� اإىل ا�شتالمه� فورًا �شريطة الإقرار ب�ل�شتالم واإخالء 

امل�شتندات  هذه  من  بن�شخة  عليه�  املدعى  و�شتحتفظ  امل�شتندات.  هذه  جت�ه  طرفن� 

لأجل هذه الدعوى وا�شتعم�ًل حلقه� الوارد يف البند )ب-2( من التف�قية الأوىل بني 

 )...( واإن  ا�شتعم�له�  وعدم  �شريته�  على  ب�ملح�فظة  الك�مل  التزامن�  مع  الطرفني 

جميع  حترتم  اململكة  يف  برتوكيم�وي�ت  �شركة  اأكرب  وث�ين  ع�مة  م�ش�همة  ك�شركة 

تعهداته� وتعمل ب�شف�فية مب� يحقق امل�شلحة مل�ش�هميه� واملتع�ملني معه�، ولي�س من 

م�شلحته� اإ�ش�ءة ا�شتخدام معلوم�ت الآخرين، ول يعقل اأن ت�شيئ ا�شتخدام معلوم�ت 
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املدعيني اخل��شة ب�مل�شروع. علمً� اأن )...(ت�ش�رك يف �شركة اأخرى ب��شم )...( والتي 

تنوي مع اآخرين تنفيذ م�شروع مع �شركة )...(والتي متتلك جميع التقني�ت وتراخي�س 

التقنية الالزمة لالإنت�ج، و�شركة )...( �شركة برتوكيم�وي�ت اأمريكية تعد ث�ين اأكرب 

والتقنية  الفنية  والإمك�ن�ت  املعلوم�ت  ولديه� جميع  املج�ل  الع�مل يف هذا  �شركة يف 

التي حتت�جه�، وخربته� يف هذا املج�ل تعود اإىل ع�شرات ال�شنني، ومتتلك عدة م�ش�نع 

يف اأوروب� واأمريك�، ول حتت�ج اإىل معلوم�ت طرف اآخر.ال�شق الث�ين: �شروط اتف�قية 

تنفيذ امل�شروع املربمة بني الطرفني يف 2007/8/19م: توؤكد )...(اأنه� مل تخل ب�أي 

�شرط من �شروط هذه التف�قية، واأن البينة على املدعيني لإثب�ت خالف ذلك، واأنهم� 

حتى ت�ريخه مل يقدم� اأي اإثب�ت يف هذا اخل�شو�س. واأن �شروط ال�شتمرار يف امل�شروع 

مل تتحقق، واأن املدعى عليه� قد ا�شتعملت حقه� املن�شو�س عليه يف امل�دة )الت��شعة( 

عليه�  املدعى  حقوق  وحفظ  الدعوى،  رد  بطلبه:  مذكرته  وختم  التف�قية..".  من 

م�ش�ريف  من  تكبدته  )...(عم�  بتعوي�س  املدعيني  واإلزام  م�شتقلة،  دع�وى  ب�إق�مة 

وتك�ليف ا�شتن�دًا اإىل البند )9-2( من اتف�قية تنفيذ امل�شروع، ب�لإ�ش�فة اإىل اأتع�ب 

وكيل  قدمه  مم�  ن�شخة  املدعيني  وكيل  واملح�م�ة.وب��شتالم  الق�نونية  ال�شت�ش�رات 

وب�نعق�ده�  1430/3/17هـ  اإىل  اجلل�شة  ت�أجيل  فتم  للرد،  مهلة  طلب  عليه  املدعى 

 .." ال�ش�بق ح�شورهم� وقدم وكيل املدعيني مذكرًة ج�ء فيه� قوله:  ح�شر الطرف�ن 

عليه�  املدعى  اإن  حيث  والدرا�ش�ت:  الفنية  والأ�شرار  ال�شرية  املعلوم�ت  ت�شليم  اأوًل: 

توافقن� على طلب الت�شليم وتبدي ا�شتعداده� الفوري لت�شليم امل�شتندات التي ح�شلت 
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ف�إنن�  امل�شروع،  تنفيذ  اتف�قية  يف  الواردة  التزام�ته�  تنفيذ  يف  بدوره�  للقي�م  عليه� 

الفنية  والأ�شرار  ال�شرية  املعلوم�ت  ك�فة  بت�شليم  قرار  اإ�شدار  الدائرة  من  نطلب 

والدرا�ش�ت امل�شتلمة من قبل املدعيني ح�شب م� ن�شت عليه التف�قية ليتم ال�شتالم 

: اإخالل املدعى عليه� ب�شروط اتف�قية تنفيذ امل�شروع: فكم� ذكرن�  وفق القرار. ث�نيً�ً

من قبل وبكل و�شوح يف لئحة الدعوى اأنه:1- .. حيث ج�ءت يف الفقرة )3-ث( من 

مذكرة رد املدعى عليه� - حمل الرد - اأن )...(ت�ش�رك يف �شركة اأخرى ب��شم )...(، 

والتي تنوي مع اآخرين تنفيذ م�شروع مع �شركة )...(وهذا يوؤكد ت�شريحه� واإعالنه� 

عرب و�ش�ئل الإعالن ح�شبم� اأكدن�ه يف م�شتنداتن� املرفقة مع لئحة الدعوى. كل ذلك 

وحيث  عليه�..  واملدعى  املدعيني  بني  املوقعة  امل�شروع  تنفيذ  اتف�قية  �شري�ن  اأثن�ء 

ف�شلت املدعى عليه� يف الرد على الدعوى ف�إنن� نتم�شك بطلبن� احلكم ببطالن ك�فة 

املدعى عليه� فيم� يخ�س م�ش�ركة )...(-  به�  التي ق�مت  والإجراءات  الت�شرف�ت 

بطريقة مب��شرة اأو غري مب��شرة - مبخ�لفة اأحك�م اتف�قية تنفيذ امل�شروع .. واإلزام 

املدعى عليه� بطلب�تن� امل�شمنة يف لئحة الدعوى. واحتي�طيً�ً ولتحقيق اأكرب قدر من 

والأ�شرار  ال�شرية  املعلوم�ت  على  لالطالع  خبري  ندب  بطلب  نتم�شك  ف�إنن�  العدالة 

عليه�،  للمدعى  املدعيني  قبل  من  امل�شلمة  والدرا�ش�ت  الفنية  والدرا�ش�ت  الفنية 

اإن�ش�ء امل�شروع اجلديد الذي  ا�شتخدمته� املدعى عليه� يف  التي  ومط�بقته� مع تلك 

دعت طرفً� اآخر للم�ش�ركة فيه وا�شتبعدت املدعيني منه واإثب�ت احل�لة..".وب��شتالم 

وكيل املدعى عليه� ن�شخة مم� قدمه وكيل املدعيني طلب مهلة للرد، ف�أجلت اجلل�شة 
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اإىل 1430/4/25هـ وب�نعق�ده� ح�شر الطرف�ن وقدم وكيل املدعى عليه� مذكرة ج�ء 

من  بحوزتن�  م�  جميع  ا�شتلم�  قد  املدعيني  اأن  الدائرة  نفيد  اأوًل:   .." قوله:  فيه� 

املعلوم�ت والوث�ئق ال�شرية، وفق اإقرار ال�شتالم املرفق �شورته، م� عدا ن�شخة واحدة 

املوؤرخ  ال�شرية  تعهد  من  )ب-2(  البند  يف  الوارد  حلقن�  ا�شتعم�ًل  به�  احتفظن� 

بني  الت�ش�لت  بداأت  الطرفني:  بني  للتع�مل  الع�م  الإط�ر   : 2006/10/14م.ث�نيً�ً

املدعيني و)...(للتع�ون بخ�شو�س م�شروع ح�م�س الأكريليك، وذلك بن�ء على تقنية 

للمدعيني  ال�شينية  ال�شركة  قبل  من  ترخي�س  )...(واتف�قية  �شركة  متلكه�  �شينية 

عت اتف�قية تنفيذ امل�شروع بني الطرفني  لإن�ش�ء م�شنع ح�م�س الأكريليك يف اململكة.ُوقِّ

بت�ريخ 2007/8/19م ومن املهم التو�شيح اأن هذه التف�قية مل تكن اتف�قية م�ش�ركة 

نه�ئية بني الطرفني، اإمن� هي للتحقق من اإمك�نية قي�م ال�شراكة النه�ئية بني الطرفني 

هذه  خالل  من  �شنو�شحه�  ا�شرتاط�ت  بعدة  م�شروطة  اأنه�  ذلك  يوؤكد  امل�شروع،  يف 

املن��شبة من  املوافق�ت  الث�ين )...(على جميع  الطرف  املذكرة، ومن ذلك ح�شول 

اأن  كم�  2008/7/31م،  ت�ريخ  بحلول  تلق�ئيً�  تنتهي  اأنه�  كم�  ال�شركة،  اإدارة 

اتف�قيةتنفيذ امل�شروع قد اأعطت )...(احلق يف مراجعة كل التف�قي�ت، والت�أكيد من 

�شحة جميع البي�ن�ت وال�شم�ن�ت والتعهدات التي قدمه� املدعي�ن مب� يف ذلك الت�أكد 

من  واملقدمة  ال�شينية،  ال�شركة  متلكه�  التي  التقنية  و�شالحية  امل�شروع  جدوى  من 

املدعيني واإمك�نية تنفيذ امل�شروع وذلك كله حق )...(يف اتخ�ذ قراره� للدخول يف 

�س املدعي�ن الت�شنيَع يف اإدارة تنفيذ امل�شروع وبداأت الت�شنيع  �شركة امل�شروع. وقد فوَّ
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بتقييم  امل�شروع(  تنفيذ  اتف�قية  من   1-5 البند  )بح�شب  له�  الإدارة  توكيل  بحكم 

التف�قي�ت ال�ش�بقة املربمة مع م�شت�ش�ري امل�شروع وبن�ء على التف�هم بني الطرفني 

ق�م الطرف الأول )املدعي�ن( ب�ل�شتغن�ء عن خدم�ت �شركة )...( وذلك بعك�س م� 

ادع�ه املدعي�ن من اأن الت�شنيع هي من ق�مت ب�إنه�ء اتف�قية هذه ال�شركة ون�شري اإىل 

اأن البند )12-1( من اتف�قية تنفيذ امل�شروع قد ن�س على حق الت�شنيع يف مراجعة 

جميع التف�قي�ت املذكورة يف امللحق رقم )1( من التف�قية، ومع وجود هذا احلق ف�إن 

اإلغ�ء ال�شركة املذكورة ك�ن بتوقيع املدعي. وقد ق�مت )...(كذلك ب�لتحقق من تقنية 

ل  التقنية  تلك  اأن  على  لالطمئن�ن  وذلك  للتقنية  امتالكه�  وحقوق  )...(ال�شينية 

تتعدى على تقني�ت اأخرى، واأنه� مملوكة ب�لك�مل لل�شركة ال�شينية واأن من حق �شركة 

اأنه  للت�شنيع  تبني  وقد  الع�مل  اأنح�ء  اإىل جميع  بعد  فيم�  ت�شدير منتج�ته�  امل�شروع 

بح�شب ترخي�س ال�شركة ال�شينية ف�إنه ل ي�شمح ببيع منتج�ت امل�شنع )يف ح�ل قي�مه 

يف اململكة( يف ال�شني مم� يحد من الأ�شواق املت�حة للم�شروع. وقد ق�مت الت�شنيع 

بتكليف مكتب )...( وهو ا�شت�ش�ري متخ�ش�س ع�مليً� يف مثل هذه الأمور للت�أكد من 

اأخرى،  دول  اخرتاع يف  براءات  مع  تع�ر�شه�  وعدم  للتقنية  ال�شينية  ال�شركة  ملكية 

ومعلوم اأن هذا الأمر يف غ�ية الأهمية واخلطورة اإذ اأن تكلفة اإق�مة امل�شنع �شتتج�وز 

مبلغ )700( مليون دولر، واأن حقوق ملكية التقنية واإمك�نية بيع املنتج�ت يف جميع 

مثرية  الدرا�شة  نتيجة  ك�نت  وقد  فيه�  �شك  ل  وا�شحة  تكون  اأن  يجب  الع�مل  اأنح�ء 

اأ�شواق  اإىل  الت�شدير  ملنعه� من  املنتج�ت  تعر�س  اإمك�نية  ال�شكوك حول  للعديد من 
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ه�مة ك�أمريك� واأوروب�، وقد ن�شت اتف�قية الرتخي�س مع ال�شركة ال�شينية على منع 

تنفيذ  اتف�قية  من   )3( امللحق  من   )11( البند  اإىل  ال�شني.ون�شري  اإىل  الت�شدير 

لكل  امل�شروع  �شركة  امتالك  على  و�شم�نهم�  املدعيني  تعهد  على  ن�س  قد  امل�شروع 

احلقوق الفكرية ال�شرورية لت�شغيل اأعم�ل امل�شروع وعدم خرق تلك احلقوق الفكرية 

توقيع  اإىل  تطرق  التف�قية  من   )1-2( البند  ث�لث.اإن  طرف  لأي  ملكية  حق  لأي 

الطرفني لتف�قية اأخرى يف امل�شقبل فيم� يخ�س امل�ش�ركة بينهم� وتق�شيم احل�ش�س، 

اتف�قية  امل�شروع"  "�شركة  اأن تربم  التف�قية قد ن�س على  البند )5-2( من  اأن  كم� 

بتقدمي  )...(مبوجبه�  تقوم  اأن  )...(وعلى  الث�ين  الطرف  مع  ت�شغيل  خدم�ت 

لعدم  توقع�  مل  التف�قيت�ن  وه�ت�ن  امل�شروع.  ل�شركة  والت�شغيلية  الإدارية  اخلدم�ت 

حتقيق ظروفهم� وانتف�ء احل�جة لهم� لعدم الو�شول اإىل املرحلة التي ت�شتوجبهم� يف 

ا�شتمرار الطرفني يف امل�شروع، مم� يوؤكد اأن اتف�قية تنفيذ امل�شروع لي�شت اإل اتف�قية 

اأولية بني الطرفني ولي�شت اتف�قية م�ش�ركة نه�ئية.ث�لثً�: اجل�نب الآخر املهم: عدم 

توفري امل�دة اخل�م )غ�ز الربوبلني(: ن�س البند )3-1( من اتف�قية تنفيذ امل�شروع 

على اأن: "تتف�و�س �شركة امل�شروع مع موردين حول اتف�قية توريد طويلة الأجل لت�أمني 

اخل�م  املواد  ت�أمني  ب�أن  الطرفني  كال  ويقر  للم�شروع،  الربوبلني  من  اخل�م  املواد 

توفري  ويعد  امل�شروع"  �شركة  يف  الث�ين  الطرف  مل�ش�ركة  م�شبقً�  �شرطً�  يعد  املر�شية 

اأ�ش��شيً�ً لقي�م هذه ال�شن�عة وبدونه ل ميكن قي�م  امل�دة اخل�م )الربوبلني( �شرطً� 

تنفيذه  يف  اأخفق�  والذي  املدعيني  على  الأ�ش��شي  اللتزام  وهو  امل�شنع.  هذا  مثل 
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يف  ال�شتمرار  عدم  يف  )...(حقه�  وا�شتعم�ل  املدعيني،  اإخف�ق�ت  وتوفريه.رابعً�: 

"امل�شروع": مم� يتبني اإخف�ق�ت املدعيني يف تنفيذ التزام�تهم� وذلك بعد توفري امل�دة 

اخل�م للم�شروع وعدم و�شوح ملكية التقنية املقرتحة للم�شروع من قبل املدعيني مم� 

جعل )...( )مب� متلك من خربة( ا�شتنت�ج عدم من��شبة ال�شتمرار يف هذا امل�شروع، 

فخ�طبت املدعيني مبوجب اخلط�ب املوؤرخ 2008/4/14م ت�شرح لهم ذلك.  وقد ن�س 

"قرار  وهي:  الإنه�ء  اإحدى ح�لت  امل�شروع على  تنفيذ  اتف�قية  البند )9-1-2( من 

يف  املو�شحة  ال�شروط  حتقيق  لعدم  امل�شروع  يف  امل�ش�ركة  )...(عدم  الث�ين  الطرف 

م�ش�ركة  "تخ�شع  اأنه:  على  التف�قية  من   )1-12( البند  ن�س  كم�  التف�قية"،  هذه 

اإىل �شرط ح�شول ذلك  امل�شروع  �شركة  راأ�س م�ل  الث�ين )...(يف ح�ش�س  الطرف 

على  امل�ش�ركة  تعتمد  وكذلك  �شركته.  اإدارة  من  املن��شبة  املوافق�ت  على  الطرف 

التعهدات  و�شحة  و�شالحية   )1( ب�مللحق  املبينة  املوقعة  امل�شروع  عقود  مراجعة 

اأن  تبني  ح�ل  يف  اأنه  البند  نه�ية  يف  ج�ء  وقد   ،)3( ب�مللحق  املو�شحة  وال�شم�ن�ت 

غري  اأو  �ش�حلة  غري   )3( ب�مللحق  املدعي�ن  به�  تعهد  التي  وال�شم�ن�ت  التعهدات 

�شحيحة ف�إن الطرف الث�ين )...(ل يكون ملزمً�ً ب�ل�شتمرار ويتم تعوي�شه وحم�يته 

من قبل الطرف الأول )املدعي�ن( و�شركة امل�شروع، وي�شبح لديه مطلق احلرية يف 

اإع�دة تقييم ا�شتمرارية يف امل�شروع بن�ء على تلك املعلوم�ت اجلديدة التي ت�شل اإىل 

عمله". وقد ا�شتعملت )...(حقه� يف قراره� عدم ال�شتمرار يف امل�شروع م�شتندة اإىل 

هذه البنود من التف�قية كم� اأن الن�س ي�شري بو�شوح اإىل اأن م�ش�ركة )...(يف امل�شروع 
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م�شروطة بح�شوله� على املوافق�ت املن��شبة من اإدارة )...( على امل�ش�ركة يف امل�شروع 

حل�م�س  اآخر  م�شروع  )...(يف  �شركة  م�ش�ركة  يح�شل...خ�م�شً�:  م�مل  وهو 

الأكريليك:ا�شت�شهد املدعي�ن ب�لبند )13-1( ويف احلقيقة اأن البند املذكور مل مينع 

البند يخت�س  اإن هذا  اأخرى، حيث  تنفيذ م�ش�ريع  اآخرين يف  الت�شنيع من م�ش�ركة 

بهذا  يتعلق  فيم�  اآخر  طرف  اأي  مع  التف�و�س  اأو  ب�ملن�ق�شة  طرف  اأي  اأحقية  بعدم 

امل�شروع، وقد عرفت التف�قية اأن املق�شود هو هذا امل�شروع ب�لذات،حيث مت تعريفه 

ال�شم  بداية  يف  الكبرية  الجنيليزية  احلروف  ا�شتعم�ل  مت  وقد  التف�قية  بداية  يف 

الجنليزية،  ب�للغة  العقود  �شي�غة  يف  املتبع  هو  كم�  معرف  ا�شم  اأنه  على  للدللة 

�شتقيمه  الذي  الأكريليك  ح�م�س  م�شروع  حتديدًا  هو  ب�لتف�قية  املق�شود  وامل�شروع 

ذلك  اأو�شحت  م�  )...(ح�شب  �شركة  من  املرخ�شة  التقنية  )...(بح�شب  �شركة 

التف�قية وملحق�ته�. من ن�حية اأخرى ف�إن الت�شنيع مل ت�شتعمل اأي من املعلوم�ت التي 

�شلمت له� من املدعيني �شوى للغر�س املخ�ش�س له� مبوجب اتف�قي�ت ال�شرية، وهو 

عن  يختلف   )...( ب�شركة  اخل��س  امل�شروع  اأن  املدعي�ن  ويقر  فقط  امل�شروع  تقييم 

مذكرتهم. من   )7( البند  يف  الوارد  ب�إقرارهم  وذلك  معهم�  عليه  املتفق  امل�شروع 

وبخ�شو�س امل�شروع الآخر الذي ت�ش�رك فيه �شركة )...(مع �شركة )...(الأمريكية 

الع�ملية وهي من اأقدم واأكرب ال�شرك�ت يف جم�ل �شن�عة ح�م�س الأكريليك فقد ق�مت 

)املواد  الغ�ز  بتخ�شي�س  املخولة  اجلهة  ب�شفته�  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة 

اخل�م( وحتديد امل�ش�ريع التي يجب اإق�مته� بن�ء على ذلك، بتخ�شي�س كمية من غ�ز 
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م�شنع  ب�إن�ش�ء   )... )�شركة  واألزمت  الأكريليك  ح�م�س  اإنت�ج  لأغرا�س  الربوبلني 

حل�م�س الأكريليك وذلك بخط�ب الوزارة املوؤرخ يف 2006/4/10م )املرفق �شورته( 

البرتول  وزارة  )...(بتكليف من  �شركة  فيه  والذي دخلت  امل�شروع  اأن هذا  ويالحظ 

والرثوة املعدنية هو م�شروع �ش�بق لالتف�قي�ت بني طريف هذه الدعوى، وكم� ن�شري اإىل 

اأن م�شدر غ�ز الربويلني لهذا امل�شروع ك�ن حمددًا م�شبقً� يف خط�ب الوزارة املوؤرخ يف 

فيه� كل من: )املدعى  �شركة )...(ي�ش�رك  اأن  ب�لذكر  2006/4/10م ومن اجلدير 

اإنت�ج  يف  ال�شرك�ت  اأقدم  من  هي   )...( ب�أن  علمً�   .)...( و   )...( و   )...( عليه�/ 

حم�س الأكريليك وله� ت�ريخ يتج�وز ع�شرات ال�شنني يف هذه ال�شن�عة وت�شبق بذلك 

�شركة )...(، و�شركة )...(تتواجد يف 27 قطرًا حول الع�مل وتبلغ ع�ئداته� ال�شنوية 

يف  )...(اإل  �شركة  تتواجد  ل  بينم�  موظف،  األف   17 ولديه�  دولر  ملي�ر   9 حوايل 

ال�شني فقط، ف�إن )...(متتلك تقني�ت متطورة وم�شتخدمة يف اأمريك� واأوروب�، ومن 

مع�مل تطور هذه التقنية متكنهم من ت�شميم م�ش�نع بط�قة تزيد على )140.000( 

طن �شنويً� من ح�م�س الأكريليك يف خط واحد، يف حني اأن �شركة )...( مل ت�شمم 

على  يوؤثر  مم�  الواحد  اخلط  يف  �شنويً�  طن   )60.000( من  اأعلى  اإنت�جية  ط�قة 

مبلغ  من   )%50( بن�شبة  املدعي�ن  ط�لب  وجدواه.�ش�د�شً�:  امل�شروع  اقت�ش�دي�ت 

ول  خدم�ته�،  )...(لإنه�ء  �شركة  مع  ت�شوية  لق�ء  واملدفوع  ري�ًل،   )3.406.858(

اأحقية لهم� يف هذه املط�لبة، حيث اأنه �شبق )...(اأن دفعت )50%( من املبلغ املذكور 

م�  )...(بح�شب  �شركة  خدم�ت  اإنه�ء  يخ�س  وفيم�  املرفق(.  الدفع  �شند  )مبوجب 
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ادع�ه املدعي�ن، ف�إن املدعى عليه� )...(مل تلغ التف�قي�ت مع تلك ال�شركة يف ح�ل 

ن�س  وتك�ليف:  من م�ش�ريف  تكبدته  عم�  )...(بتعوي�شه�  مط�لبة  وجوده�.�ش�بعً�: 

البند )9-2( من التف�قية على اأنه يف ح�لة النته�ء اأو الإنه�ء مبوجب البند )9 - 1- 

2( ف�إنه تتم اإع�دة دفع ك�فة التك�ليف التي تكبده� الطرف الث�ين، وتعد )...(ح�ليً� 

املدعى  وتتم�شك  عنه�،  بتعوي�شه�  املدعيني  ملط�لبة  تكبدته�  التي  ب�لتك�ليف  ق�ئمة 

وكيل  ن�شخة يف مذكرة  املدعيني  وكيل  وب��شتالم  �ش�بقً�..".  املذكورة  بطلب�ته�  عليه� 

وب�نعق�ده�  1430/4/16هـ  اإىل  اجلل�شة  ت�أجيل  فتم  للرد،  مهلة  عليه� طلب  املدعى 

ح�شر الطرف�ن وقدم وكيل املدعية مذكرة ج�ء فيه� قوله: "....1- الرد على الفقرة 

الأوىل )اأوًل( حيث اأن املدعى عليه� وافقتن� على طلب الت�شليم وق�مت ب�لفعل بت�شليم 

والوث�ئق  املعلوم�ت  من  املذكرة(  من  اأوًل  الفقرة  يف  قوله�  حد  )على  بحوزته�  م� 

والوث�ئق  امل�شتندات  ا�شتالم  نوؤكد  ف�إنن�  به�  احتفظت  واحدة  ن�شخة  عدا  م�  ال�شرية 

الدائرة  من  نطلب  اأنن�  اإل  ب�لك�شوف�ت،  وردت  التي  اللكرتونية  والأقرا�س  ال�شرية 

اإلزام املدعى عليه� بت�شليم ب�قي املعلوم�ت وامل�شتندات والوث�ئق والدرا�ش�ت )ح�شب 

الك�شف املرفق( امل�شتلم من قبل املدعى عليه� حيث اأنه� ح�شب م� ن�شت عليه اتف�قية 

تنفيذ امل�شروع واتف�قية �شرية املعلوم�ت ملزمة بت�شليم ك�فة امل�شتندات التي ح�شلت 

عليه� للقي�م بدوره� يف تنفيذ التزام�ته� الواردة يف التف�قية، كم� اأنه� ملزمة بت�شليم 

وامل�شتلمة  ب�مل�شروع  املتعلقة  والدرا�ش�ت  الفنية  والأ�شرار  ال�شرية  املعلوم�ت  ك�فة 

بوا�شطة �شركة )...( التي ق�مت املدعى عليه� بتعيينه� كم�شت�ش�ر اإداري للم�شروع اإذ 
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اأن املدعى عليه� بن�ء على اأحك�م اتف�قية تنفيذ امل�شروع واتف�قية تعهد ال�شرية وعدم 

ك�شف املعلوم�ت يجب اأن تتحمل ك�مل امل�شوؤولية عن عدم التزام م�شت�ش�ريه� الذين 

والدرا�ش�ت  الفنية  والأ�شرار  ال�شرية  املعلوم�ت  ب��شرتداد  اللتزام  لنف�س  يخ�شعون 

اأن املدعى عليه� قد  اخل��شة ب�مل�شروع امل�شتلمة بوا�شطتهم. وجتدر بن� الإ�ش�رة اإىل 

ب�أن جميع  اأف�د  الن�س  اأن  التعهد حيث  البند )ب-2( من  الفهم يف تف�شري  اأخط�أت 

املعلوم�ت التي تقدم مبوجبه تظل ملكيته� ل�شركة املدعيني ويجب ت�شليمه� فور الطلب 

التف�قية  �شري�ن  اأثن�ء  ب�للتزام�ت  التقيد  لغر�س  ال�شري  امللف  ن�شخة يف  ب��شتثن�ء 

ولي�س بعد انته�ئه�، عليه ن�أمل اإلزام املدعى عليه� بت�شليم الن�شخة التي اأ�ش�رت اإىل 

اأنه� حتتفظ به� كم� ورد يف الفقرة الأوىل من املذكرة امل�ش�ر اإليه�. 2-... فيم� يخ�س 

التقنية املرخ�س به� من قبل �شركة )...(ال�شينية ف�جلدير ب�لذكر اأن املدعى عليه� 

ب�إر�ش�ل  التف�هم،  واأثن�ء �شري�ن مذكرة  امل�شروع  تنفيذ  اتف�قية  توقيع  قد ق�مت قبل 

جمموعة من م�شت�ش�ريه� بزي�رة اإىل املرخ�شني واطلعت على ك�فة امل�شتندات والوث�ئق 

 RRR( للجه�لة  ن�فيً�  فح�شً�  امل�شتندات  ك�فة  وفح�شت  واأعّدت  ب�لتقنية  املتعلقة 

RRRRRRRRR( واأدركت ك�فة �شلبي�ته� واإيج�بي�ته� ثم قدمت عر�شً� تقدمييً� بذلك 

اتف�قية  يف 2007/07/11م و�شنقدم ن�شخة مرتجمة منه لحقً�. ومن ثم دخلت يف 

وزارة  حتويل  من  به�  يتعلق  وم�  ا�شتغلته�  والتي  2007/08/19م  يف  امل�شروع  تنفيذ 

البرتول والرثوة املعدنية تخ�شي�س خ�م الربوبلني )اللقيم( اإىل �شركة )...(اإحدى 

فروعه�. 3- الرد على الفقرة )ث�لثً�(: فكم� ورد يف الفقرة خ�م�شً� من مذكرة املدعى 
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الربوبلني  بتخ�شي�س  ق�مت  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة  ف�إن  اإليه�  امل�ش�ر  عليه� 

اخل�م ل�شركة )...( التي ف�شلت يف اإن�ش�ء م�شنع حل�م�س الإكلرييك لعدم متكنه� من 

�شركة  اإىل  التخ�شي�س  اإىل حتويل  اأدى  لذلك، مم�  الالزمة  التقنية  احل�شول على 

التكنولوجي�  للوزراء  قدمت  والتي  عليه�(  )املدعى   )...( �شركة  فروع  )...(اإحدى 

املتوفرة لدى املدعيني وح�شلت على موافقة من الوزارة يف 2007/11/07م على اأن 

يكون التخ�شي�س ب��شم �شركة )...( وذلك بعد توقيعه� التف�قية على املدعيني يف 

م�دة  توفر  بعدم  عليه�  املدعى  ادع�ء  يبطل  وهذا  اأ�شهر.  بثالثة  2007/08/19م 

الربوبلني ويوؤكد �شحة م� ذهب اإليه املدعي�ن، ويظهر ذلك جليً� عند تقدمي املدعى 

عليه� للخط�بني الذين ا�شت�شهدت بهم� يف مذكرته� ومل ترفقهم�، وامل�ش�ر اإليهم� يف 

الفقرة اأوًل من هذه املذكرة. واجلدير ب�لذكر اأن املدعى عليه� بعد ا�شتالمه� خلط�ب 

ال�شركة  اللقيم )م�دة الربوبلني اخل�م( ق�مت مبخ�طبة  وزارة البرتول بتخ�شي�س 

م�نحة الرتاخي�س للمدعيني للعمل على تو�شعة الط�قة الإنت�جية ووعدت ب�أنه� �شوف 

حت�ول احل�شول على كمي�ت اإ�ش�فية من امل�دة اخل�م )اللقيم( ومن هذا يت�أكد توفر 

الكمية الأولية من امل�دة اخل�م للم�شروع، ويت�شح جليً� ا�شتغالل املدعى عليه� للتقني�ت 

حت�شني  اأغرا�س  غري  يف  املدعيني  قبل  من  امل�شلمة  الهند�شية  والأعم�ل  والدرا�ش�ت 

تنفيذ  وتركه�  اآخر  م�شروع  يف  للدخول  وان�شرافه�  امل�شروع  وجدوى  الع�م  الإط�ر 

التزام�ته� مبوجب اتف�قية تنفيذ امل�شروع امل�ش�ر اإليه�.. 4- الرد على الفقرة )رابعً�(: 

اإن خط�ب املدعى عليه� املوؤرخ يف 2008/04/14م مل يكن اإل ت�أكيدًا لإخالل املدعى 
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عليه� ب�شروط واأحك�م اتف�قية تنفيذ امل�شروع حيث اأكدت فيه املدعى عليه� ب�أنه�قد 

اأجرت مف�و�ش�ت مع �شركة )...(اأثن�ء �شري�ن التف�قية مل�شلحة ال�شراكة التي متت 

اأغرا�س حت�شني الإط�ر الع�م وجدوى  اأي يف غري  بني )... - املدعى عليه� - و...( 

امل�شروع، وهذا يتع�ر�س مع م� ن�س عليه البند )13-1( مقرونً� مع البند )1-9( - 

من التف�قية حمل الدعوى والوارد ن�شهم� بالئحة الدعوى -... واإن الإ�ش�رة اإىل اأن 

املدعى عليه� ا�شتعملت حقه� يف عدم ال�شتمرار يف امل�شروع فهذا قول ع�ر من ال�شند 

اإخالله�  اأكدت  بل  لالتف�قية  ف�شخه�  يفيد  م�  عليه�  املدعى  املدعي�ن من  يتلقى  ومل 

وان�شرافه� مل�شروع اآخر مبخ�لفة اأحك�م اتف�قي�ته� وعهوده� مع املدعيني. 5- الرد 

على الفقرة خ�م�شً�: اإن الجته�دات يف اإيج�د اأي تربير لإخالل املدعى عليه� واإعط�ء 

�شرعية لإجرائه� مف�و�ش�ت مع �شركة )...(مردود عليه ب�إعم�ل مبداأ اإغالق احلجة 

حيث ذكرت املدعى عليه� بكل و�شوح يف خط�به� املوؤرخ يف 2008/08/14م ب�أنه� بن�ء 

على  يقوم  الإكلرييك  حل�م�س  م�شروع  اإن�ش�ء  و)...(   )...( من  الوزارة  طلب  على 

الربوبلني بنه�ية الربع الأول من الع�م 2008م. وبن�ء على ذلك جرت مف�و�ش�ت مع 

)...(وال�شراكة اجلديدة التي �شوف تعلن يف القريب الع�جل. وتعتزم كل من )...( 

�شركة  )...(لتكوين  مع  ت�شرتك  و�شوف  �شعودية  ق�ب�شة  �شركة  تكوين  على  و)...( 

ال�شركة  يف  اأ�شهم  لتخ�شي�س   )...( مع  العمل  يف   )...( وترغب  جديدة.  م�شروع 

مع  �شراكة  يكون  �شوف  وذلك   )...( يف  للم�ش�همني  اجلديدة  الق�ب�شة  ال�شعودية 

املوقع  على  معلنة  اأنه�  حني  يف  العر�س.  على  للرد  2008/04/19م  وحتدد   .)...(
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اللكرتوين لل�شوق امل�لية )تداول( يف 16 اأبريل 2008م )تعلن �شركة )...(اأن اإحدى 

�شرك�ته� الت�بعة - �شركة )...(قد وقعت الأ�شبوع امل��شي اتف�قية م�ش�ركة مع �شركة 

)...(الأمريكية لإن�ش�ء م�شنع لإنت�ج حم�س الأكريليك وم�شتق�ته يف مدينة اجلبيل 

ال�شن�عية( اأي قبل حترير اخلط�ب بعدة اأي�م.اأم� حم�ولة التعلل ب�أن مكون�ت امل�شروع 

حمل اتف�قية التنفيذ تختلف عن تلك التي متت امل�ش�ركة به� مع )...(فهذا يخ�لف 

 ،)...( �شركة  اأ�شدرته� بخ�شو�س  التي  الكتت�ب  ن�شرة  عليه� يف  املدعى  ن�شرته  م� 

والتي ورد فيه� )تخطط �شركة )...(الوطنية لإنت�ج ح�م�س الأكلرييك والبيوت�نول 

وم�شتق�تهم� بط�قة اإنت�جية تبلغ 160 األف طن �شنويً� من ح�م�س الأكلرييك اخل�دم 

و120 األف طن �شنويً� من م�دة البيوت�نول وم�شتق�تهم�..( اأي ذات املكون�ت الواردة 

يف العر�س التقدميي.  6- الرد على الفقرة �ش�د�شً�: ح�شب ن�س امل�دة )7-1( ف�إن 

امل�ش�ريف والتك�ليف التي يتكبده� �شركة امل�شروع تكون لتطوير امل�شروع، وحيث اإن 

املدعيني  ف�إن  امل�شروع  تطوير  حلق�ت  من  حلقة  اأي  يف  يدخل  مل  اإليه  امل�ش�ر  املبلغ 

يط�لب�ن املدعى عليه� ب�شداد املبلغ ك�ماًل �شمن الأ�شرار التي ت�شببت فيه�. 7- الرد 

على الفقرة �ش�بعً�: اإن البند )7( من اتف�قية تنفيذ امل�شروع اأثن�ء �شري�نه� قد اأو�شح 

اأخّلت  التي  هي  عليه�  املدعى  ولكن  ا�شرتداده�،  اآلية  وحدد  وامل�شروف�ت  التك�ليف 

مذكرته  يف  الواردة  بطلب�ته  مذكرته  وختم  �شروطه�..".  كل  وخ�لفت  ب�لتف�قية 

مهلة  طلب  املدعيني  وكيل  مذكرة  من  ن�شخة  عليه  املدعى  وكيل  ال�ش�بقة.وب��شتالم 

ال�ش�بق  الطرف�ن  ح�شر  وب�نعق�ده�  1430/5/15هـ  اإىل  اجلل�شة  ت�أجيل  فتم  للرد، 
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فيم� يخ�س  اأوًل:   ..." قوله:  فيه�  عليه� مذكرة ج�ء  املدعى  وكيل  وقدم  ح�شورهم� 

وم�شتندات  ملف�ت  من  بحوزتن�  م�  جميع  املدعيني  �شلمن�  لقد  امل�شتندات:  ت�شليم 

واأقرا�س اإلكرتونية، وقد وقعوا لن� على ذلك، واإن )...(مل ت�شتخدم تلك امل�شتندات 

انتهت من  امل�شروع فقط وقد  للغر�س املن�شو�س عليه ب�لتف�قي�ت وهو تقييم  �شوى 

ذلك. وقد �شبق اأن طلبن� من وكيل املدعيني اأم�م الدائرة اأن يزودن� بق�ئمة ب�مل�شتندات 

التي يط�لب ب��شتع�دته� فذكر ب�أن لي�س لديهم ق�ئمة، ثم وبعد اأن �شلمن�هم جميع م� 

بحوزتن� اأظهر الق�ئمة املرفقة مبذكرة رده الأخرية. وامل�شتندات التي �شملته� الق�ئمة 

اأن اأعيدت لهم، عدا م�شتندات ك�نت بحوزة �شركة )...(لإر�ش�له� له�، ونحن  �شبق 

على اأمت ال�شتعداد لت�شليمه� اإىل املدعيني، مع ا�شتعدادن� لت�شليمهم )مرة اأخرى( م� 

املرا�شالت  بع�س  على  احتوت  قد  ق�ئمتهم  اأن  علمً�  لهم،  ي�شلم  مل  اأنه  يق�ل  قد 

وامل�شتندات غري املحددة، ويف جميع الأحوال ف�إنن� نتم�شك بحقن� ب�لحتف�ظ يف ملف 

تعهد  من  )ب-2(  البند  يف  الوارد  حلقن�  ا�شتعم�ًل  امل�شتندات  من  بن�شخة  �شري 

�شري�ن  اأثن�ء  ذلك  اأن  يحدد  مل  املذكور  والبند  2006/10/14م،  املوؤرخ  ال�شرية 

ال�شرية  على  ب�ملح�فظة  اللتزام  اأن  اإذ  املدعيني،  وكيل  ادعى  كم�  فقط  التف�قية 

م�شتمر ملدة ع�شرين ع�مً� ح�شب م� ج�ء يف البند )اأ - 4( ومع ذلك ف�إن )...(- اإن 

اإخالء طرف  اأن حت�شل على  الن�شخة �شريطة  راأت الدائرة - م�شتعدة لإرج�ع تلك 

اإخف�ق املدعيني يف   : التعهد.ث�نيً�ً التزام )...(مبوجب  واإنه�ء  مر�شي موثق ق�ش�ئيً� 

ا�شتن�دًا  امل�شروع  لقي�م  مف�و�ش�ت  يف  املدعيني  مع   )...( دخل  الرئي�س:  التزامهم� 
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على التزام رئي�شي يقع على ع�تق املدعيني وحدهم� وهو توفري الربوبلني والذي تعهدا 

الطرفني، ففي مذكرة  التف�قي�ت بني  يتبني ذلك يف كل مراحل  بتوفريه مبعرفتهم 

الطرفني  بني  �شراكة حمتملة  قي�م  بخ�شو�س  بت�ريخ 2007/5/5م  املوقعة  التف�هم 

يجري  "اأنه  ن�شه:  م�   )...( الأول  الطرف  تعريف  وب�شدد  املذكرة  متهيد  يف  ورد 

األف   120( RRR 120 اآخر ب�ش�أن اتف�قية طويلة الأجل لتوريد مف�و�ش�ت مع طرف 

الطرفني  بني  املوقعة  امل�شروع  تنفيذ  اتف�قية  ج�ءت  "ثم  الربوبلني  من  �شنويً�(  طن 

بت�ريخ 2007/8/19م ون�شت �شراحة يف البند )3-1( على التزام املدعيني الرئي�شي 

ت�أمني املواد اخل�م املر�شية  بت�أمني توريد املواد اخل�م مع الربوبلني للم�شروع، و"اإن 

يعد �شرطً� م�شبقً� مل�ش�ركة الطرف الث�ين )...(يف �شركة امل�شروع".واحلقيقة الث�بتة 

توفري  وهو  ع�تقهم�  على  الذي  الأ�ش��س  اللتزام  حتقيق  يف  اأخفق�  قد  املدعيني  اأن 

وال�شتمرارية  امل�شروع  لقي�م  اإمك�نية  وب�لت�يل فال  امل�شروع،  لقي�م  الالزم  الربوبلني 

فيه، لأن عدم توفري الربوبلني يعني بب�ش�طة عدم اإمك�نية قي�م امل�شروع ب�أي ح�ل من 

الأحوال، وهذه النقطة اجلوهرية مل يجب عليه� وكيل املدعيني.ث�لثً�: الرد على بع�س 

ادع�ءات وكيل املدعيني: اإن م�ش�ألة اإخف�ق املدعيني يف التزامهم� الرئي�س بعدم توفري 

ولدى  الدعوى  ك�فية وحده� - يف هذه  اأعاله  ث�نيً�ً  اأو�شحن� يف  كم�  الربوبلني  م�دة 

)...(- لعدم ال�شتمرار يف امل�شروع، ول ح�جة بعده� للخو�س يف الردود على ادع�ءات 

وكيل املدعيني املتفرعة، ومع ذلك نقدم ردودن� املخت�شرة على بع�شه� كم� يلي: 1- 

لي�س �شحيحً�ً م� ذكره وكيل املدعيني من اأن )...()قبل توقيع التف�قية( قد راجعت 
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واأمتت  ونظ�ميته�  �شحته�  من  وت�أكدت  ب�مل�شروع  اخل��شة  والوث�ئق  الأعم�ل  جميع 

جميع اأعم�ل التمحي�س والفح�س الن�فية للجه�لة ح�شب زعمه املر�شل دون دليل، بل 

اإن هذا الزعم يتن�فى مع طبيعة التف�قية ذاته�، اإذ اأن املهمة امللق�ة على ع�تق )...(

امل�شروع  قي�م  متطلب�ت  ك�فة  �شالمة  من  التحقيق  ت�شمل  التف�قية  تلك  خالل  من 

ت�شتمر  الدولرات  من  املاليني  مئ�ت  تكلف  التي  امل�ش�ريع  هذه  مثل  يف  اأنه  ومعروف 

عملية التمحي�س والفح�س لك�فة جوانبه� اإىل اأن حتقق القن�عة الك�ملة يف �شالمة 

جميع نواحي امل�شروع وي�شل الأطراف اإىل نتيجة مر�شية حول اإمك�نية وجدوى قي�مه، 

بي�نه  مت  ح�شبم�   - املذكور  امل�شروع  )...(بخ�شو�س  اإليه  ت�شل  مل  الر�ش�  وهذا 

امل�شروع  تنفيذ  اتف�قية  يف  ال�شتمرار  عن  العدول  ب�لت�شنيع  حدا  مم�  �ش�بقً�-.. 

واإح�طة املدعيني علمً� بذلك.. 2- اأم� بخ�شو�س م� ذكره وكيل املدعيني حول اإنه�ء 

التف�قية املربمة مع �شركة )...(فقد �شبق اأن ذكرن� اأن )...(قد اأو�شت ب�إنه�ئه� اإل 

اأن الإنه�ء مت من قبل املدعيني اأنف�شهم وبتوقيع اأحدهم� )�شبق اأن قدمن� الإثب�ت على 

ذلك( وم� ذكره وكيل املدعيني يف هذا ال�ش�أن لي�س اإل مغ�لطة وا�شحة للحق�ئق �ش�أنه� 

�ش�أن م� �شبق اأن ذكره بخ�شو�س اإنه�ء خدم�ت )�شركة ...( حيث عجز عن تقدمي 

اأدنى دليل على هذا الدع�ء غري �شحيح. 3- اإن وزارة البرتول والرثوة املعدنية قد 

ل�شتمرار  ك�شرط  الأكريليك  حل�م�س  م�شنع  اإن�ش�ء   )...( �شركتي  على  ا�شرتطت 

اإثيلني  والبويل  لالإثيلني   )...( ال�شركة  مل�شروع  الالزمة  اخل�م  ب�ملواد  تزويدهم� 

مبوجب  وذلك  )الربوبلني(  م�دة  منتج�ته�  �شمن  من  والتي  لل�شركتني(  )الت�بعة 
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خط�ب الوزارة املوجه لل�شركني بت�ريخ 2006/4/10م، يف حني ك�ن ت�ريخ اأول تعهد 

مذكرة  توقيع  تاله  ثم  2006/10/14م  بت�ريخ  الدعوى  هذه  طريف  بني  موقع  �شرية 

التف�هم يف اتف�قية تنفيذ امل�شروع التي وقعت بت�ريخ 2007/8/19م. وعليه ف�إن فكرة 

ت�أ�شي�س م�شنع حلم�س الأكريليك لدى �شركتي )...(قد بداأت قد التف�قي�ت املربمة 

بني طريف هذه الدعوى علمً� اأن امل�دة اخل�م املخ�ش�شة من الوزارة لل�شركة )...( 

التي  الربوبلني  م�دة  اأن  اإىل  الربوبلني.ون�شري  م�دة  لي�شت  اإثيلني  والبويل  لالإثيلني 

�شت�شتخدم كلقيم مل�شنع ح�مل الأكريليك الذي �شتقيمه �شرك�ت )...( و)...( هي 

 )...( ل�شركة  الت�بعة  اإثيلني  والبويل  لالإثيلني   )...( ال�شركة  منتج�ت  اإحدى 

من  املقرتح  امل�شروع  عن  وخمتلف  مبعزل  امل�شروع  هذا  اأن  يوؤكد  مم�  لالأوليفين�ت، 

امل�شروع  ب�شركة  و�شرك�ئه�  ب�لت�شنيع  اخل��س  الربوبلني  ملنتج  عالقة  ول  املدعيني، 

)...( ب�أن  املدعيني  وكيل  زعم  ف�إن  وب�لت�يل  ب�ملدعيني،  ول  الدعوى  هذه  حمل 

للم�دة اخل�م )...(هو  الوزارة  ا�شتخدمت التف�قية معه� للح�شول على تخ�شي�س 

حم�س افرتاء بعيد كل البعد عن احلقيقة ول اأ�ش��س له من ال�شحة. 4- ح�ول وكيل 

بطريقة  2008/4/14م  بت�ريخ  للمدعيني  املوجه  الت�شنيع  خط�ب  تف�شري  املدعيني 

خ�طئة ومن�فية مت�مً� ملحتواه ال�شحيح، زاعمً� اأن يف ذلك اخلط�ب م� يغلق حجتن� 

يلي: - عدم  م�  يت�شمن  فيه �شراحة  م� ج�ء  وبح�شب  اأن ذلك اخلط�ب  وال�شحيح 

اإمك�نية ال�شتمرار يف امل�شروع لعدة اأ�شب�ب اأهمه�: )1( عدم ت�أمني م�دة الربوبلني، 

)...( تقنية  �شالمة  حول  للقلق  املثرية  ال�شكوك  )...(ب�شبب  موافقة  عدم   )2(
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ال�شينية. - اأن وزارة البرتول والرثوة املعدنية طلبت من �شركتي )...( و)...( اإن�ش�ء 

لالإثيلني   )...( ال�شركة  من  املنتج  الربوبلني  على  يقوم  الأكريليك  حل�م�س  م�شروع 

واجهته�  التي  لل�شعوب�ت  منه�  واإدراكً�  الت�شنيع  اأن  لهم�.5-  الت�بعة  اإثيلني  والبويل 

)...( تعر�س مع ال�شحراء من ب�ب التع�ون ومنح الفر�شة ال�شتثم�رية اأن تخ�ش�س 

للم�ش�همني يف )...(اأ�شهمً� يف ال�شركة )...(الق�ب�شة اجلديدة والتي �شتقيم م�شروعً� 

اآخر ب�ل�شراكة مع )...(.هذا هو م�شمون اخلط�ب وهوم� يتوافق مت�مً� مع دف�عن� يف 

هذه الدعوى.6- اأم� م� ج�ء يف رد وكيل املدعيني بخ�شو�س البند )7-1( من اتف�قية 

تنفيذ امل�شروع ب�ش�أن امل�ش�ريف، فيتع�ر�س مت�مً� مع ن�س امل�دة )7( ونحيل الدائرة 

اإىل ن�س تلك امل�دة.." وختم مذكرته بطلب رف�س الدعوى.وب��شتالم وكيل املدعيني 

ن�شخة من مذكرة املدعى عليه� طلب مهلة للرد، فتم ت�أجيل اجلل�شة اإىل1430/5/28هـ 

فيه�  املدعيني مذكرة ج�ء  املدعيني مذكرة  وكيل  وقدم  الطرف�ن  وب�نعق�ده� ح�شر 

مت�شكه مب� ج�ء يف مذكراته ال�ش�بقة واأ�ش�ف عليه� قوله: ".. اأوًل: ت�شليم املعلوم�ت 

ال�شرية والأ�شرار الفنية والدرا�ش�ت:اأ. اإن موقف املدعى عليه� هذا يوؤكد مب� ل يدع 

جم�ًل لل�شك اإ�شرار املدعى عليه� على ال�شتحواذ على املعلوم�ت الفنية )املعلوم�ت 

ذات  واملرا�شالت  الفنية  املع�رف  وبي�ن�ت  واملوا�شف�ت  والر�شوم�ت  واملخطط�ت 

الطبيعة الفنية اأو التج�رية( التي مت نقله� له� بطريقة مب��شرة اأو غري مب��شرة حيث 

امل�شتندات  من  ت�شليمه  يف  ف�شلت  مب�  وا�شحً�  بي�نً�  بت�شليمه�  الدائرة  اأم�م  قمن� 

واملعلوم�ت واأو�شحن� فيه اإىل من �شلمت ومتى وكيف! اإل اأن املدعى عليه� ت�شر على 
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املم�طلة يف الت�شليم )واملطل ظلم( وقد حرم اهلل الظلم بني عب�ده ليحفظوا بذلك 

دينهم ويحفظوا دني�هم، وليوؤدوا احلقوق هلل وللخلق. وهذا يحقق للمدعى عليه ك�شبً� 

وي�شبب خ�ش�رًة  الفنية  املعلوم�ت  اأطول وقت ممكن بهذه  انتف�عه�  غري م�شروع وهو 

واأ�شرارًا م�شتمرة للمدعيني وهي تعطل اأعم�ل امل�شروع وتكمن خطورة املو�شوع يف اأن 

هن�لك وث�ئق اأ�شلية م�زالت بحوزة املدعى عليه� ح�شبم� مت الإ�ش�رة اإليه يف البي�ن 

الفقرة )خ�م�شً�( من  اإثب�ت م� ذكرته يف  ا�شتندت املدعى عليه� يف  التف�شيلي.ب. 

2006/04/10م  بت�ريخ  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة  اإىلخط�بي  املذكرة  ذات 

ترفق �شورة اخلط�بني.  ب�أن �شورة منه� مرفقة ومل  وت�ريخ 2007/11/7م وذكرت 

ووعدت ب�إح�ش�ر امل�شتندين يف اجلل�شة الت�لية ومل تِف بوعده� حتى ت�ريخه فح�شمً� 

لهذه املم�طلة التي ا�شتمرت قرابة ال�شنة، واأ�شرت كثريًا ب�ملدعيني، ف�إنن� نطلب من 

غري  اأو  مب��شرًا  نقاًل  عليه�  للمدعى  نقله  مت  م�  ك�فة  بت�شليم  قرار  اإ�شدار  الدائرة 

مب��شر من اأي معلوم�ت اأو خمطط�ت اأو ر�شوم�ت اأو موا�شف�ت اأو بي�ن�ت مع�رف فنية 

اأو اأي مرا�شالت ذات طبيعة فنية اأو جت�رية، والتي ت�شمى "املعلوم�ت الفنية"، من قبل 

املتع�قد معه� من قبل املدعيني  التكنولوجي�  ال�شرك�ت م�نحة تراخي�س  اأو  املدعيني 

ليتم  عليه�،  املدعى  ع�تق  يف  املرتتب  اللتزام  ووفق  التف�قية  عليه  ن�شت  م�  وفق 

هذه  لنتج�وز  القرار  وفق  تعني  من  اأو  اإ�شرافه�  حتت  اأو  الدائرة  بوا�شطة  ال�شتالم 

النقطة ونوقف ال�شرر امل�شتمر على املدعيني ثم ننظر يف ب�قي طلب�ت املدعيني..." 

وختم مذكرته بطلب�ته الواردة بالئحة الدع�ء وم� تاله� من مذكرات، ويف اجلل�شة 
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قرر وكيل املدعى عليه� بقوله: اإن موكلتي ل مت�نع من ت�شليم املدعيني ك�فة امل�شتندات 

املطلوبة حيث اإن موكلتي حتتفظ بن�شخة منه�، وقد طلبت موكلتي من املدعيني تقدمي 

بي�ن ب�مل�شتندات الن�ق�شة املطلوبة، وهي على ا�شتعداد بت�شليمه� متى �ش�ء املدعي�ن، 

املدعيني  وكيل  بعد ذلك قرر  املدعيني،  وكيل  اإج�بة على مذكرة  لأقدم  واأطلب مهلة 

ق�ئاًل: اإن وكيل املدعى عليه� قرر احتف�ظ موكلته بن�شخة من امل�شتندات واإن التف�قية 

تلزم بعدم الحتف�ظ ب�شيء من ذلك واأطلب ت�شليم تلك الن�شخة املحتفظ به�، وبعر�س 

من  بن�شخة  الحتف�ظ  جزئية  على  اأجبت  لقد  ق�ل:  عليه�  املدعى  وكيل  على  ذلك 

امل�شتندات يف مذكرتني �ش�بقتني قدمت� للدائرة وللمدعيني واأو�شحت فيه� اأن موكلتي 

طلب  ذلك  بعد  امل�شتندات.  من  بن�شخة  ب�لحتف�ظ  التف�قية  اإىل  ا�شتن�دًا  احلق  له� 

وكيل املدعيني من الدائرة الف�شل يف الطلب الع�جل املتعلق بت�شليم امل�شتندات، وبن�ء 

ت�أجيل نظر الدعوى جلل�شة يوم 1430/06/13هـ وفيه� ح�شر  على م� �شبق فقد مت 

الطرف�ن وقدم وكيل املدعى عليه� مذكرة ج�ء فيه� قوله: ".. اأوًل: فيم� يخ�س ت�شليم 

يف  1430/05/15هـ  بجل�شة  املقدمة  مذكرتن�  يف  ذلك  على  فقداأجبن�  امل�شتندات: 

اأنه مل  اأخرى م� قد يق�ل  لت�شليم املدعيني مرة  الفوري  ا�شتعدادن�  واأكدن�  اأوًل  البند 

ي�شلم لهم، اإل اأن املدعيني مل ي�أتي� لال�شتالم ون�شتغرب كيف يدعي وكيلهم� ب�ملم�طلة 

ي�أتي� ل�شتالم  اأن  اأخرى  للت�شليم؟ ونوؤكد على املدعيني مرة  رغم عر�شن� ا�شتعدادن� 

اأنه مل ي�شلم لهم علمً� اأن  امل�شتندات التي ك�نت بحوزة �شركة )...( مع م� قد يق�ل 

ب�لإمك�ن  ك�ن  ولو  امل�شتندات  لإر�ش�ل  تطوعً�   )...( �شركة  ق�مت مبخ�طبة  الت�شنيع 
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مل  ف�إن  اإح�ش�ره�،  ي�شعب  كثرية  ملف�ت  ولكن  لأح�شرن�ه�  الدائرة  اإىل  اإح�ش�ره� 

يتع�ون املدعي�ن يف ذلك حم�ولني ت�شوير الأمر اأنهم� �شحية واأنهم مت�شررين وذلك 

كله غري �شحيح ف�إنن� نعر�س اإن راأت الدائرة اأن يكون الت�شليم بني الطرفني مبعرفته� 

اإىل  فهم�  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة  بخط�بي  يتعلق  بذلك.وفيم�  نرحب  فنحن 

الت�ليني: 1- خط�ب� الوزارة فيه� الكثري من  لل�شببني  الدائرة فقط ولي�س للمدعيني 

املعلوم�ت ال�شرية التي تخ�س م�ش�ريع متعددة ل�شرك�ت اأخرى ب�لإ�ش�فة اإىل م�ش�ريع 

)...(ومعلوم�ت اأخرى �شرية تخ�س تع�مل هذه ال�شرك�ت مع وزارة البرتول والرثوة 

املعدنية ومن غري املرخ�س للمدعى عليه� اإف�ش�ء هذه املعلوم�ت. 2- اإن الغر�س من 

ال�شتدلل بخط�بي الوزارة هو اإثب�ت عك�س م� ادعى به وكيل املدعيني من اأن الت�شنيع 

اأن  )اأ(  اأثبتن�:  اإذًا  الغ�ز  على  للح�شول  املدعيني  مع  اتف�قي�ته�  من  ا�شتف�دت 

ينتج عنه� م�دة الربوبلني ولي�س مل�دة الربوبلني  التي  الأولية  للمواد  التخ�شي�س هو 

نف�شه� و)ب( اأن التخ�شي�س م�شروط ب��شتخدام م�دة الربوبلني يف م�شروع اآخر ل 

عالقة له مب�شروع )...( ول ب�ملدعني و )ج( اأن ذلك التخ�شي�س ك�ن قبل ت�ريخ اأي 

اتف�قي�ت مع املدعيني يثبت ذلك ت�ريخ خط�ب الوزارة الأول املوؤرخ يف 2006/4/10م 

يف حني ك�ن ت�ريخ اأول تعهد �شرية موقع بني طريف الدعوى بت�ريخ 2006/10/14م 

للتحقق من  الوزارة  وت�ريخ خط�بي  وب�إمك�ن وكيل املدعيني الطالع فقط على رقم 

خط�بي  ب�شورة  املدعيني  بتزويد  الدعوى  هذه  تقت�شيه�  ح�جة  فال  وعليه  ذلك، 

املدعيني  مع  اتف�قيته�  من  ا�شتف�دت   )...( ب�أن  املدعيني  ادع�ء  اأن   : ث�نيً�ً الوزارة. 
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بخ�شو�س التكنولوجي� ال�شينية للح�شول على تخ�شي�س املواد الأولية من الوزارة 

ادع�ء ب�طل ل اأ�ش��س له من ال�شحةولي�س للمدعيني اأي اإثب�ت عليه، علمً� اأن )...( 

ك�نت مهمته بهذه ال�شن�عة منذ ع�م 1998م اأي قبل م� يزيد على ع�شر �شنوات يبني 

ذلك خط�به� اإىل �شركة )...( الأمريكية - مرفق الإثب�ت - بغر�س امل�ش�ركة مب�شروع 

الت�شنيع،  م�ش�ريع  اأحد  من  اإنت�جه  املزمع  الربوبلني  على  يقوم  الأكريليك  حل�م�س 

كم� اأن املف�و�ش�ت بني �شركة )...(و�شركة )...( اأي�شً� ك�نت �ش�بقة لتف�قية الت�شنيع 

مع املدعيني - مرفق الإثب�ت - مم� يوؤكد على اأن فكرة م�شروع حل�م�س الأكريليك 

اتف�قي�ت مع املدعيني...".  اأي  التقنية �شركة )...(�ش�بقة على  والتف�و�س مع موفر 

اإن موكلتي حتتفظ بعدد من امل�شتندات  ويف اجلل�شة قرر وكيل املدعى عليه� بقوله: 

للمدعيني مبوجب  لت�شليمه�  ا�شتعداد  التي وردته� حديثً� من �شركة )...(وهي على 

حم�شر ت�شليم، وي�شدر بذلك خط�ب مرفق معه� وخمتوم عليه بختم املدعيني.. كم� 

تلتزم موكلتي بت�شليم اأي م�شتند ح�شلت عليه مبوجب التف�قية املربمة بني الطرفني، 

وتلتزم كذلك بت�شليم م� قد يطلبه املدعي�ن يف �شبيل ذلك - مم� قد ينق�س - على اأن 

مقره�.  يف  حل�شورهم�  املدعيني  ب�نتظ�ر  وموكلتي  وا�شح،  ببي�ن  املدعي�ن  يقدمه 

وبعر�س ذلك على وكيل املدعيني ق�ل: ي�شتعد موكلي للح�شور ل�شتالم تلك امل�شتندات 

اأي م�شتندات متعلقة ب�لتف�قية التي  وذلك يف مقر املدعى عليه� كم� يطلب موكَلي 

متت بني املدعى عليه� وجه�ت اأخرى، ول يعلم عنه� موكَلي، وبعر�س ذلك على وكيل 

ول  ملوكلتي ذلك  ول ميكن  مت�شور  اإن ح�شر ذلك غري  ق�ئاًل:  اأج�ب  عليه�  املدعى 
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اأن يكون  ميكنه� ح�شره� وي�شعب عليه� ذلك لعدم حتديده� واتفق الطرف�ن على 

ال�شتالم  و�شيكون  1430/6/16هـ  الثالث�ء  يوم  اآنفً�  اإليه�  امل�ش�ر  امل�شتندات  ت�شليم 

والت�شليم وفق م� مت ذكره يف هذا املح�شر. ويف جل�شة 1430/6/27هـ ح�شر الطرف�ن 

وقدم وكيل املدعيني مذكرة ج�ء فيه� مت�شكه مب� ذكره يف مذكراته ال�ش�بقة واأ�ش�ف 

قوله: "...اأ. لقد مت ا�شتالم جزءًا من امل�شتندات اإلاأنه م�زال هن�لك البع�س مل ي�شلم 

)ح�شب الك�شف املرفق(، ون�أمل من املدعى عليه� امل�ش�رعة يف ت�شليمه� حتى ل تتزايد 

عليه�يف جل�شة 1430/03/25هـ مذكرة  املدعى  قدمت  املدعيني.ب-  على  الأ�شرار 

الجنليزية  ب�للغة  حمررة  �شفح�ت   )7( من  مكونة  امل�شتندات  من  عدد  به�  مرفق 

ترجمت واحده  فقط من هذه امل�شتندات واأهملت البقية. كم� اأرفقت �شمن م�شتندات 

املذكرة مو�شوع الرد هذام�شتندًا م�شطنعً� من قبله� ول عالقة له البتة ب�شبب دعوان� 

ول يجوز اأن ي�شطنع ال�شخ�س دلياًل لنف�شه مم� ي�شتوجب عدم اللتف�ت له. ج - اإن 

بت�ريخ  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة  بخط�بي  تزويدن�  عن  عليه�  املدعى  امتن�ع 

2006/4/10م وت�ريخ 2007/11/17م والذي قدمته� كبينة اإثب�ت بحجة �شريتهم� 

ت�شبيٌب يف غري حمله، ف�ل�ش�هد اأن املدعى عليه� ذكرت �شراحة اأن هن�ك معلوم�ت 

املدعى  تخ�س  ل  )اأي  اأخرى  ل�شرك�ت  م�ش�ريع  تخ�س  ب�خلط�بني  م�شمنة  �شرية 

اأن هذا  اإىل  اإ�ش�رة  اأي  دون  وك�شفت عنه  ب�مل�شتند  الوزارة  زودته�  ومع ذلك  عليه�( 

عن  الأنظ�ر  �شرف  من  عليه�  املدعى  حم�ولة  على  ت�أكيد  ذلك  ويف  �شري،  امل�شتند 

البرتول  وزارة  ث�لثً� من خط�ب  البند  اأظهر  اأن  حمتوي�ت اخلط�بني ومن حكم اهلل 
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اأن املطلوب  اأ�ش�ر اإىل  والرثوة املعدنية بت�ريخ 2006/4/10م �شحة م� ذكرن�ه حيث 

كي�ن  اأي  اإىل  ي�شر  ومل  الأكلرييك  ح�م�س  م�شروع  بتطوير  )...(فقط   �شركة  من 

بتخ�شي�س  ق�مت  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة  اأن  بذلك  ويثبت   )...( اآخرغري 

حل�م�س  م�شنع  اإن�ش�ء  من  تتمكن  مل  التي  )فقط(   )...( ل�شركة  اخل�م  الربوبلني 

الأكلرييك لعدم ح�شوله� على التقنية الالزمة لذلك.مم� اأدى اإىل حتويل التخ�شي�س 

مت  والتي  عليه�(  )...()املدعى  �شركة  فروع  اإحدى  لالأوليفين�ت(   ...( �شركة  اإىل 

اأن  بعد   -)...( �شركة  كي�ن خمتلف مت�مً� عن  وهي   - 2006/4/17م  ت�أ�شي�شه� يف 

قدمت املدعى عليه� للوزارة عر�شً� ب�لتكنولوجي� املتوفرة لدى املدعيني وح�شلت على 

ب�أن يكون التخ�شي�س ب��شم �شركة  الوزارة يف 2007/11/7م م�شروطة  موافقة من 

2007/8/19م  يف  املدعيني  مع  التف�قية  توقيعه�  بعد  وذلك  لالأوليفي�ت(  )..و.. 

بثالثة اأ�شهر ... ول م�نع لدين� اإذا راأت الدائرة خم�طبة الوزارة ل�شتجالء الأمر، واإن 

هذا يبطل ادع�ء املدعى عليه� بعدم توفري م�دة الربوبلني ويوؤكد �شحة م� ذهب اإليه 

املدعى  بهم�  ا�شت�شهد  الذين  اخلط�بني  على  ب�لطالع  جليً�  ذلك  ويظهر  املدعي�ن، 

جل�شة  ال�ش�بقة.ويف  مذكراته  يف  الوزارة  بطلب�ت  مذكرته  وختم  عليه�...". 

1430/7/19هـ ح�شر الطرف�ن وقدم وكيل املدعى عليه� مذكرة ج�ء فيه� قوله: "... 

الرد على البند )اأ(: فيم� يخ�س ت�شليم امل�شتندات: لقد �شلمت )...(م� بحوزته� من 

م�شتندات بح�شب الك�شف املقدم من املدعيني مرفق اإقرارهم ب�ل�شتالم وهي ملف�ت 

عديدة وتفوق بكثري م� طلب منهم بح�شب ك�شفهم. اأم� الب�قي بح�شب ك�شفهم الذي 
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يزعمون اأنهم مل ي�شتلموه فهو اإم� ر�ش�ئل كم� ذكروا اأر�شلت عرب الربيد اللكرتوين 

وعدوا  وقد  لن�  اإر�ش�له�  يثبتوا  ومل  بحوزتن�  لي�شت  فهي  جنده�  مل  عنه�  وب�لبحث 

اأنه�  اأو  ذلك.  ننتظر  ونحن  له�  ا�شتالمن�  على  اإثب�تهم  بتقدمي  الأخرية  ب�جلل�شة 

 ،10-1( البنود  يف  كم�  يدعون  وهم  ا�شتلمن�ه�  كم�  لهم  �شلمت  اإلكرتونية  اأقرا�س 

2-10، 3-10( من ك�شفهم اأنهم �شلمون� ن�شخً� اأ�شلية واأن امل�شلم لهم ح�ليً� ن�شخ غري 

اأم�  ادعوه.  م�  اإثب�ت  وعليهم  �شلمن�  ا�شتلمن�  فكم�  �شحيح  غري  ادع�ء  وهو  اأ�شلية، 

طلبهم جميع املرا�شالت كم� يف البنود من 12 اإىل 17 بح�شب ك�شفهم ف�إنه� مرا�شالت 

غري حمددة ومل يو�شحوا بي�نه� ومليثبتوا ت�شليمه� لن�، وي�شعب على )...(ح�شره� اأو 

اإيج�ده�، وعلى العموم فكل الذي ذكروا اأخريًا اأنه مل ي�شلم لهم كم�شتندات متبقية 

لي�شت موجودة لدين� ومل يقدموا الإثب�ت على ت�شليمه� )لـ...(. واإن م� �ُشلِّم للمدعيني 

ك�ن لع�شرات ومئ�ت امللف�ت والوث�ئق والأقرا�س الإلكرتونية، وهو كل م� بحوزتن� ومل 

يبق �شوى بع�س وريق�ت يدعي�ن من غري اإثب�ت اأنه� بحوزتن� وهو غري �شحيح، ونوؤكد 

اأن )...(ل ح�جة له� بكل هذه امل�شتندات وم� بحوزته� اأع�دته ون�أمل بذلك اأن نكون 

قد اأقفلن� مو�شوع امل�شتندات اإذ اأن املدعيني ل يريدا قفل هذا املو�شوع مع الأ�شف، 

اأنهم  ح�لهم  وت�شوير  الأمر  لت�شخيم  اإل  ذلك  وم�  لأجله،  اخلربة  وكيلهم�  ويطلب 

مت�شررين و�شحية، واإبع�دًا للق�شية عن مو�شوعه� الأ�ش��س وهو اإخف�قهم ب�لتزامهم 

ح�شب التف�قية وعلى راأ�س ذلك عدم توفريهم اللقيم للم�شروع الذي بدونه ل تقوم 

هذه ال�شن�عة...". وختم مذكرته بطلب رد الدعوى. وب��شتالم وكيل املدعيني ن�شخة 
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من مذكرة وكيل املدعى عليه� طلب مهلة للرد فتم ت�أجيل اإىل 1430/8/25ه وفيه� 

ح�شر الطرف�ن وقدم وكيل املدعية مذكرة ا�شتملت على تكرار مل� �شبق اأن تقدم به يف 

مذكراته غري اأنه اأ�ش�ف على ذلك قوله: "... 1- ظل املدعي�ن يط�لب�ن بحقهم� يف 

ا�شرتداد امل�شتندات التي ا�شتلمته� املدعى عليه� بغر�س تنفيذ بينهم�ح�شبم� ت�شمنته 

التزام�ت املدعى عليه�، اإل اأنه� ظلت ممتنعة عن ت�شليم هذه امل�شتندات مل� يق�رب 

ب�أنه�  للدفع  الدائرة ثم ان�شرفت  اأم�م  الت�شليم اجلزئي  انتهجت �شي��شة  الع�م، ثم 

�شلمت م� بحوزته� )فقط( من م�شتندات واملتبقي عب�رة عن ن�شخ مر�شلة عرب الربيد 

اللكرتوين، فهذا ل يعفيه� من التزامه� بت�شليم ك�فة م� مت نقله اإليه� نقاًل مب��شرًا اأو 

غري مب��شر من اأي معلوم�ت اأو خمطط�ت اأو ر�شوم�ت اأو موا�شف�ت اأو بي�ن�ت مع�رف 

"املعلوم�ت الفنية"،  اأو جت�رية، والتي ت�شمى  اأي مرا�شالت ذات طبيعة فنية  اأو  فنية 

قبل  من  معه�  املتع�قد  التكنولوجي�  تراخي�س  م�نحة  ال�شركة  اأو  املدعيني  قبل  من 

ب�أنه قد �شبق  العلم  التزمت به. مع  املدعيني وفق م� ن�شت عليه التف�قية ووفق م� 

للمدعيني تزويد الدائرة واملدعى عليه� مب� يفيد اأن املدعيني قد �شلم� املدعى عليه� 

الفنية  املع�رف  وبي�ن�ت  واملوا�شف�ت  والر�شوم�ت  واملخطط�ت  املعلوم�ت  اأ�شول 

واملرا�شالت ذات الطبيعة الفنية اأو التج�رية وحدد ال�شخ�س امل�شتلم من قبل املدعى 

للدائرة  امل�شلمة  املدعيني  مبذكرة  املرفق(  الك�شف  )ح�شب  الت�شليم.  وت�ريخ  عليه� 

بت�ريخ 1430/04/16هـ املوافق 2009/04/12م. وبذلك لي�س هن�لك اأم�م املدعى 

وت�شليم ك�فة م� مت  الوف�ء  اأم�مه� غري  ولي�س  اأكرث من ذلك،  للمم�طلة  عليه� �شبيل 
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ت�شليمه اإليه� ولي�س م� بحوزته� اأو الإقرار ب�لف�شل يف تنفيذ التزامه�، وحتمل الأ�شرار 

عليه�  املدعى  حم�ولة  اإن   -3  ...  -2 الف�شل.  اأو  ذلك  يف  التق�شري  عن  نتجت  التي 

التم�شك بعدم حتقق ال�شروط مل�ش�ركته� يف امل�شروع فهذه ل ميكن اإعم�له� لأن املدعى 

عليه� قد �ش�ركت واأدارت واأمرت ونهت وعينت وف�شلت يف امل�شروع اأي اأنه� ا�شتمرت 

تنفيذ  عن  ف�ن�شرفت  اأخرى  جهة  مع  م�شلحة  وجدت  اأن  اإىل  التزام�ته�  تنفيذ  يف 

بت�ريخ  للدائرة  املقدمة  ال�ش�بقة  املدعيني  مذكرات  يف  �شرحه  مت  كم�  التزام�ته� 

يف  ال�شتمرار  يف  رغبته�  بعدم  اإخط�ر  اأي  للمدعيني  تقدم  ومل  1430/04/16هـ 

امل�ش�ركة بل ذكرت بكل و�شوح يف خط�به� املوؤرخ يف 2008/08/14م ب�أنه� بن�ء على 

طلب الوزارة من )...( اإن�ش�ء م�شروع حل�م�س الأكلرييك يقوم على الربوبلني بنه�ية 

الربع الأول من الع�م 2008م. وبن�ء على ذلك اأجرت مف�و�ش�ت مع )...( وال�شراكة 

اجلديدة التي �شوف تعلن يف القريب الع�جل. وتعتزم كل من )...( على تكوين �شركة 

ق�ب�شة �شعودية و�شوف ت�شرتك مع )...(لتكوين �شركة م�شروع جديدة. وترغب )...( 

اجلديدة  الق�ب�شة  ال�شعودية  ال�شركة  يف  اأ�شهم  لتخ�شي�س   )...( مع  العمل  يف 

ت�ريخ  وحددت   .)...( مع  �شراكة  يكون  �شوف  وذلك   )...( يف  للم�ش�همني 

الإلكرتوين  املوقع  على  معلنة  اأنه�  لحقً�  وتبني  العر�س،  على  للرد  2008/04/19م 

لل�شوق امل�لية )تداول( منذ ت�ريخ 16 اأبريل 2008م. واأم� حم�ولة املدعى عليه� التعلل 

ب�أن التقنية املرخ�س به� من قبل �شركة )...( ال�شينية تثور �شكوك حول �شالمته� 

هذه  هي  م�  عليه�  املدعى  تبني  مل  حيث  علمي  �شند  له  ولي�س  مر�شل  حديث  فهذا 
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ال�شكوك اأو ت�شبب له�، واإن القول ب�أن امل�شروعني خمتلف�ن دون قي�م بينة، فهذا قول 

قبل خبري متخ�ش�س  امل�شتندات من  يتم فح�س هذه  اأن  والفي�شل يف ذلك  مر�شل 

الواردة بالئحة  بطلب�ته  اأن يحدد �شحة ذلك من عدمه..".وختم مذكرته  ي�شتطيع 

وكيل  قدمه  مم�  ن�شخة  عليه  املدعى  وكيل  ال�ش�بقة.وب��شتالم  ومذكراته  الدع�ء 

ح�شر  فيه�  1430/10/22هـ  اإىل  اجلل�شة  ت�أجيل  فتم  للرد،  مهلة  طلب  املدعيني 

الطرف�ن وقدم وكيل املدعى عليه� مذكرة ج�ء فيه� قوله: ".. اأوًل: اإن مذكرة وكيل 

املدعيني قد حوت على كالم مر�شل كثري ين�يف الواقع ل نقر به، ومل يقدم دليل عليه 

املدعيني  اإخف�ق�ت  ف�شلن�  اأن  �شبق   : املدعيني.ث�نيً�ً على  الإثب�ت  عبء  اأن  واملعلوم 

وا�شتعم�ل )...( حقه� يف عدم ال�شتمرار يف امل�شروع، وذلك يف مذكرتن� املقدمة يف 

غ�ز  ا�شتخدام  اإمك�نية  من  املدعيني  وكيل  زعمه  م�  �شحيح  وغري  1430/3/25هـ 

الربوبلني املنتج من )...( و�شريكهم� يف م�شروع )...( حيث اأن ت�أمني الربوبلني هو 

امل�شروع  �شركة  )...(يف  مل�ش�ركة  م�شبق  و�شرط  فقط  املدعيني  على  اأ�ش��شي  التزام 

)...( لدى  موجود  الغ�ز  هذا  اأن  )...(وكون  على  التزامً�  ولي�س  التف�قية  ح�شب 

اأن على املدعيني  اإذ  اأن )...(ب��شتخدامه يف م�شروع )...(  و�شرك�ئه� ف�إنه ل يعني 

يف  املقدمة  اجلوابية  مذكرتن�  يف  ذلك  ف�شلن�  وقد  ج�نبهم  من  بتوفريه  التزام 

1430/6/13هـ ث�لثً�: ح�شلت الت�شنيع موؤخرًا على بع�س امل�شتندات امل�شتجدة ذات 

اإعداد مذكرة تف�شيلية بذلك..". ويف جل�شة  العالقة مبو�شوع الدعوى وهي ب�شدد 

ب�لتي  اإحل�قية  مذكرة  عليه�  املدعى  وكيل  وقدم  الطرف�ن  ح�شر  1430/11/17هـ 
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ب�أن  للمدعيني  اإقرارات   - ".. - هن�ك  قوله:  فيه�  ال�ش�بقة وج�ء  قدمه� يف اجلل�شة 

عدم توفري الغ�ز ك�ن من ج�نبهم واأنه ل �شرر قد حلق بهم وب�لت�يل فال دعوى لهم 

املدعيني  من  �ش�درة  واإعالن�ت  اأخب�ر  عدة  على   )...( ح�شلت  حيث-   - اأ�شاًل.. 

من�شورة ب�أكرث من جملة متخ�ش�شة وموقع اإلكرتوين يعرتفون فيه� ب�لآتي: 1- بح�شب 

م� ج�ء يف جملة مييد جملة اأخب�ر الأعم�ل يف ال�شرق الأو�شط )مرفق �شورة اخلرب 

الرئي�س  ن�ئب  �شرح  فقد  2009م(  21/يوليو/  بت�ريخ  واملن�شور  وترجمته،  ب�ملجلة 

للم�لية يف �شركة )...(للبرتوكيم�وي�ت والتي ميلكه� املدعي�ن ب�أن )...( مت�شي قدمً� 

على  ح�شولهم  عدم  ب�شبب  ك�ن  ت�أخرهم  واأن  للبرتوكيم�وي�ت،  اجلبيل  مبجمع 

اأنهم ك�نوا قد  اأف�د  اإذ  الربوبلني الالزم ملجمعهم البرتوكيم�وي حل�م�س الأكريليك 

خططوا لإق�مة م�شنع ح�م�س الأكريليك منذ �شنة ولكن ك�ن كل �شيء متوقفً� ب�نتظ�ر 

ت�أمني الربوبلني، واأنهم قد اأّمنوا اللقيم ح�ليً� من مزود حملي ل ي�شتطيع البوح ب��شمه 

تنفيذ  اتف�قية  لتوقف  احلقيقي  ال�شبب  يك�شف  ذكر.وهذا  كم�  احل��شر  الوقت  يف 

امل�شروع ويوؤكد اأنهم مل يكونوا ميلكون الغ�ز خالل �شري�ن اتف�قيتن� معهم وهو ال�شرط 

الت�أخري  اأن هذا  امل�شبق الالزم ل�شتمرار الت�شنيع يف التف�قية. 2- اعرتفوا كذلك 

ك�ن ل�ش�حلهم، حيث اإن تك�ليف الإن�ش�ء ح�ليً� منخف�شة عم� ك�نت عليه قبل �شنة، 

واأكدوا اأن ذلك �شبب ملنفعتهم ل�شررهم. وهو م� ي�شقط دعواهم من اأ�ش��شه� حيث 

ل �شرر قد حلق بهم كم� اأف�دوا، وذلك يدح�س جميع ادع�ءاتهم ومزعمهم ويوؤكد م� 

ذكرن�ه من اأن توقف امل�شروع ك�ن ب�شبب عدم قدرة املدعيني على توفري اللقيم الالزم 
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لقي�م امل�شروع، واأنه عندم� ا�شتط�عوا توفريه وا�شلوا امل�شروع.لقد اأكد معنى اخلرب 

اأنه� قد تع�قدت مع �شركة  اأعلنت  اأن �شركة )...( قد  اإذ  اأخرى  اأخب�ر  ال�ش�بق عدة 

)...( للقي�م ب�لأعم�ل الهند�شية والإدارية مل�شروع ح�م�س الأكريليك اخل��س ب�شركة 

)...( )مرفق �شورة اخلرب وترجمته( وكذلك جملة داون �شرتمي تودي اأكدت نف�س 

ال�ش�بقة  ت�أكيداتن�  ويدعم  يعزز  مم�  وهذا  وترجمته(.  اخلرب  �شورة  )مرفق  اخلرب 

على الدوام اأنه ل خط�أ من ج�نبن�، ويوؤكده اإقرارهم احل�يل اأنه ل �شرر قد حلق بهم. 

ولقد ق�مت دعوى املدعيني كم� ج�ء يف لئحة دعواه على اأن )...( قد �شببت للمدعيني 

خ�ش�رة ف�دحة من خالل تعطيله� لتنفيذ م�شروع املدعيني واأنه قد حلقت ب�ملدعيني 

التف�ق  مو�شوع  امل�شروع  �شري  تعطل  اأوله�:  ذكر  عديدة  )...(اأ�شرار  اإخالل  نتيجة 

وكيل  ا�شتالم  وبعد  املدعيني...".  ب�إقرارات  كله  هذا  اأدح�س  وقد   ،)...( ب�شبب 

املدعيني ن�شخة مم� قدمه وكيل املدعى عليه� قرر ق�ئاًل: اإن م� ج�ء يف مذكرة املدعى 

عليه� غري �شحيح جملة وتف�شياًل وم�شتنده� على اأخب�ر �شحفية، واأكتفي مب� قدمته 

فتم  اكتف�ءه كذلك.  قرر  عليه�  املدعى  وكيل  على  وبعر�س ذلك  �ش�بقة،  يف جل�ش�ت 

ت�أجيل اجلل�شة اإىل 1430/11/27هـ وب�نعق�ده� يف موعده� ح�شر الطرف�ن ال�ش�بق 

وكيال  الدائرة  �ش�ألت  اجلل�شة  ويف   - املدعيني  اأحد   -  )...( ح�شر  كم�  ح�شورهم� 

والوث�ئق  للمعلوم�ت  عليه�  املدعى  ب��شتخدام  املدعي�ن  ا�شتند  م�ذا  على  املدعيني 

وامل�شتندات ال�شرية ف�أج�ب ق�ئاًل: اأحيل اإىل مذكراتي واأخل�س جواب هذا ال�شوؤال: 

اأن موكلتي علمت بذلك من خالل الإعالن يف اأحد ال�شحف ويف موقع تداول، وكذلك 
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حمل  امل�شروع  ذات  ا�شم  على  العالن  ن�س  حيث  ب�لدعوى  املرفق  الوزارة  خط�ب 

التف�قية. ف�ش�ألته الدائرة عن املراد بلفظ �شركة امل�شروع يف التف�قية وعن اللتزام�ت 

اأن�شئت  التي   )...( �شركة  هي  امل�شروع  ب�شركة  املراد  ق�ئاًل:  ف�أج�ب  عليه�  املرتتبة 

لغر�س تنفيذ تطوير ح�م�س الأكريليك واللتزام�ت التي ن�شت التف�قية عليه� تقع 

علىاملدعى عليه� ب�شفته� من تولت اإدارة امل�شروع. ف�ش�ألته الدائرة عن امللتزم بتوريد 

لقد  ق�ئاًل:  اجلل�شة  هذه  احل��شر   )...( املدعي  ف�أج�ب  للم�شروع  البوربلني  م�دة 

التف�قية  به� طرف�  واملراد  امل�شروع  �شركة  بت�أمينه�  امللتزم  اأن  التف�قية على  ن�شت 

وهم� املدعي�ن واملدعى عليه� وقد مت ت�أمني تلك امل�دة بدليل خط�ب وزارة البرتول 

والرثوة املعدنية املرفق ب�لدعوى حيث اإن املدعى عليه� ُمنحت تخ�شي�س لتلك امل�دة 

بعد توقيع التف�قية بثالثة اأ�شهر، ولقد ُعقدت عدة اجتم�ع�ت ح�شرُت اأحده� وقد 

دار يف بع�س تلك الجتم�ع�ت احلديث حول تو�شعة العمل واحل�شول على كمية اأكرث 

مق�بل ذلك التو�شع وقد ك�نت الكمية التي خ�ش�شته� الوزارة للم�شروع حمل التف�قية 

اجلل�شة  يف  مرتجمة  و�شنقدمه�  الجتم�ع�ت  تلك  حم��شر  من  ن�شخة  ولدين�  ك�فية 

الألكريليك  وحم�س  الأ�شيد  حم�س  بني  فرق  هن�ك  هل  الدائرة  ف�ش�ألته  الق�دمة. 

ف�أج�ب ب�أنه: ل فرق بينهم� ومعن�هم� واحد، واإنن� ن�شتند على ا�شتخدام املدعى عليه� 

ملعلوم�تن� ال�شرية اإىل م� ذكره وكيلن� ون�شيف عليه اأن واقع املدعى عليه� اأنه� �شركة 

م�ش�همة ومل يكن لديه� نواي� اأو خطط معلنة لتنفيذ امل�شروع، وقد ك�نت الفكرة لدين� 

ملعلوم�تن�  ا�شتخدامه�  على  يدل  مم�  م�ش�ركتن�  يف  عليه�  املدعى  رغبت  وقد  ابتداًء 
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التف�قية.  م�شروع  ذات مقوم�ت  عليه� هي  املدعى  م�شروع  اأن مقوم�ت  ذلك  ويوؤكد 

ف�ش�ألته الدائرة عن ميزانية امل�شروع ف�أج�ب ب�أن اإعداد تلك امليزانية منوط ب�لطرفني 

جميعً� وقد قمن� ب�إعداد ميزانية تقديرية مل� قمن� به من ج�نبن� واأر�شلن�ه� للمدعى 

اأعم�ل قمن� به�. وب�شم�ع وكيل املدعيني م�  عليه� والتك�ليف التي نط�لب به� مق�بل 

قرره املدعي قرر امل�ش�دقة عليه وطلب مهلة ليقدم مذكرة اإ�ش�فية. بعد ذلك �ش�ألت 

امل�شروع  �شالحية  بعدم  عليه�  املدعى  علمت  متى  عليه�  املدعى  وكيل  الدائرة 

التف�قية حمل  م�شروع  الفرق بني  وعن  بذلك  املدعيني  ومتى خ�طبت  لال�شتمرارية 

مذكرة  لتقدمي  مهلة  عليه�  املدعى  وكيل  فطلب  لحقً�  ق�م  الذي  وامل�شروع  الدعوى 

م�شتملة على جواب ال�شوؤال وعلى م� قرره املدعي ووكيله يف هذه اجلل�شة، وبن�ء عليه 

مت ت�أجيل نظر الدعوى جلل�شة 1430/12/19هـ وب�نعق�د اجلل�شة ح�شر وكيل املدعيني 

اأوًل:   ..." كم� ح�شر وكيل املدعى عليه� وقدم وكيل املدعى عليه� مذكرة ق�ل فيه�: 

حتديد �شركة امل�شروع واللتزام�ت املرتبة عليه�: اأقر وكيل املدعيني اأن �شركة امل�شروع 

بح�شب اتف�قية تنفذ امل�شروع املوقعة بني الطرفني هي: �شركة )...(. وقد ج�ء و�شفه� 

احل�يل  وقتن�  اإىل  ب�لك�مل  مملوكة  وهي  التف�قية،  من   )2-1(  ،)1-1( البنود  يف 

ومل  التج�ري.  و�شجله�  ت�أ�شي�شه�  عقد  �شورة  املدعي�ن  يقدم  اأن  ونطلب  للمدعيني، 

تدخل به� املدعى عليه� حيث اإن �شروط ومتطلب�ت هذا الدخول مل تتحقق )للت�شنيع(، 

وقد �شرحن� ذلك ب�لتف�شيل يف مذكرتن� املوؤرخة يف 1430/3/25هـ البندين )ث�نيً�( 

و )رابع�(، م�شتندين على البند )12-1(. وكذلك فقد ن�س البند )9-1( على اأنه: 
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"تظل التف�قية �ش�رية املفعول حلني حدوث اأي من: )1( الوقت الذي يتم فيه توقيع 

اأن  اتف�قية ال�شرك�ء وتق�شيم احل�ش�س". واتف�قية ال�شرك�ء مل ُتوقع؛ مم� يدل على 

ال�شتمرار يف  للتحقق من �شالمة وجدوى  ك�نت مرحلة  اإمن�  امل�شروع  تنفيذ  اتف�قية 

مل  ...للبرتوكيم�وي�ت(  )�شركة  امل�شروع  �شركة  يف  ال�شراكة  واأن  ودرا�شته،  امل�شروع 

تتحقق، وعليه ف�إن )...( لي�شت طرفً� اأو �شريكً� يف �شركة )...(، ول متلك اأي ح�شة 

فيه�. وهكذا ُتفهم التزام�ت �شركة امل�شروع اأنه� التزم�ت على )...(بن�س التف�قية 

وبي�نه�، ل كم� اأراد - مغ�لطة - ت�شويره� املدعى/ )...( ب�أنه� التزام�ت على )...(. 

ويف هذا ال�شي�ق ن�ق�س املدعى/ ).....( نف�شه فت�رة ذكر اأن اللتزام�ت املرتتبة على 

�شركة امل�شروع التي ن�شت عليه� التف�قية تقع على ع�تق املدعى عليه� ب�شفته� من 

تولت اإدارة امل�شروع، وت�رة يذكر اأن امللتزم بت�أمني م�دة الربوبلني للم�شروع هو �شركة 

امل�شروع واملراد به� طرف� التف�قية وهم� املدعي�ن واملدعى عليه�. وكل م� �شبق غري 

من  ابتداًء  امل�شروع  فكرة  هل  ث�نيً�ً:  ذاته�.  التف�قية  ن�شو�س  عليه  وترد  �شحيح 

امل�شروع  فكرة  اأن  املدعيني  وكيل  ذلك  على  واأقره  املدعي/)...(،  اأف�د  املدعيني؟ 

اأو خطط معلنة لتنفيذ امل�شروع،  ابتداًء من املدعيني، واأن )...(مل يكن لديه� نواي� 

وا�شتخدمته�.  املدعيني  معلوم�ت  من  )...(ا�شتف�دت  اأن  بذلك  ي�شل  اأن  ويريد 

وجوابن�: اأنه - ب�لإ�ش�فة اإىل اأن م� �شبق كالم مر�شل ومل ُيقدم عليه اأية بينة اأو اإثب�ت 

- غري �شحيح مطلقً�. وقد �شرحن� ذلك ب�لتف�شيل يف مذكرتن� املوؤرخة 1430/3/25هـ 

ومذكرتن�   ،)3  - )ث�لثً�  البند  1430/5/15هـ  املوؤرخة  ومذكرتن�  )خ�م�شً�(،  البند 
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املوؤرخة 1430/6/13هـ البند )ث�نيً�(.. ث�لثً�: من امللتزم بتوريد )الربوبلني( للم�شروع 

للم�شروع حمل  )الربوبلني(  ت�أمني  للم�شروع؟مو�شع  ت�أمينه  وهل مت  التف�قية؟  حمل 

التف�قية، هو اأكرث املو�شوع�ت التي حتدثن�عنه� يف مذكراتن� ال�ش�بقة، وخال�شة م� 

املدعي/ )...( على هذا  اأج�ب  توفريه.وقد  �شركة )...(  يقع على  التزام  اأنه  لدين� 

ال�شوؤال، فذكر اأن امللتزم هي �شركة امل�شروع بح�شب ن�س التف�قية، وقد اأو�شحن� اأن 

املراد ب�شركة امل�شروع هي �شركة )...(للبرتوكيم�وي�ت، والتي تعود ملكيته� ب�لك�مل 

للمدعيني وحدهم�. وقد ج�ء �شمن تعريف )الطرف لأول / .....( كم� ورد يف مذكرة 

التف�هم املوقعة يف 2007/5/5م )يف ال�شفحة الأوىل( اأنه هو الذي يجري مف�و�ش�ت 

مع طرف اآخر ب�ش�أن اتف�قية طويلة الأجل لتوريد 120RRR )120 األف طن �شنويً�( 

تنفيذ  اتف�قية  من  )الث�لثة(  ب�مل�دة  وردت  التي  العب�رة  ذات  وهي  الربوبلني،  من 

امل�شروع. اأم� م� ذكره املدعي/ )...(: اأن م�دة )الربوبلني( قد اأُمنت للم�شروع، بدليل 

خط�ب وزارة البرتول والرثوة املعدنية، واأن الكمية املوؤمنة من الوزارة ك�فية للم�شروع 

بني  املنعقدة  الجتم�ع�ت  حم��شر  من  ن�شخة  �شيقدم  اأنه  ووعد  التف�قية،  حمل 

الطرفني )مرتجمة( يف اجلل�شة الق�دمة. فجوابن�: اأن م� ذكره غري �شحيح اإطالقً� 

وهو مغ�لطة كبرية منه، ف�لغ�ز املوؤمن املخ�ش�س بح�شب خط�بي الوزارة �شواء الأول 

اأنه ل�شركتي  اأنه مل�شروع �شركة )...(، وقد حدد حرفيً�  الث�ين مل يرد فيه مطلقً�  اأو 

)...( و)...(، كم� اأنه بح�شب خط�ب الوزارة الأول املوؤرخ 2006/4/10م فهو �ش�بق 

حمل  مل�شروع  خم�ش�شً�  يكون  فكيف  )املدعيني(  )...(و  بني  تف�هم�ت  اأي  لقي�م 
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الوزارة - كم� ادعى - لذات  اأنه موؤمن بح�شب خط�ب  ولو  التف�قية مع املدعيني؟! 

ت�أمني  ب�أن  الطرف�ن على ذلك  ويقر   )...( ت�شرتط  فلم�ذا  التف�قية،  امل�شروع حمل 

املواد اخل�م )الربوبلني( يعد �شرطً� م�شبقً� مل�ش�ركة )...( يف �شركة امل�شروع؟. اإنه 

مبوجب جميع حم��شر الجتم�ع�ت التي دارت بني الطرفني؛ مل ي�أِت مطلقً� ذكر اأو 

و)...(اأنه  لكن من )...(  الوزارة  الوارد ذكره بخط�ب  اأن )الربوبلني(  اإىل  اإ�ش�رة 

للم�شروع حمل التف�قية مع �شركة )...(، يف حني ورد يف املح��شر اأن )...( ت�شعى 

ت�أمينه. ت�شتطع  مل  م�  وهو  ال�شعودية،   )...( �شركة  من  الربوبلني(  على  للح�شول 

املقرتحة  التقنية  �شالمة  مدى  عن  والتحري  ب�لدرا�شة  الت�شنيع  ق�مت   .. رابعً�: 

للم�شروع، م�شتعينة مبكتب )...( اإذ كلفن�ه للقي�م بدرا�شة حول هذا املو�شوع يف �شهر 

ع�م  من   )4( اأبريل  �شهر  حتى  ا�شتغرقت  والتي  2007م  ع�م  من   )12( دي�شمرب 

2008م، وقد زودن� مبذكرة تلخ�س م� ق�م به من درا�ش�ت تف�شيلية حول مدى �شالمة 

"غري  املكتب  اأن  ن�شه  والتي ج�ءت خال�شته� مب�  ال�شينية..  لل�شركة  التقنية  ملكية 

ق�در على ا�شتبع�د وجود خطر خلرق ملمو�س يف الت�شدير والبيع يف الولي�ت املتحدة 

الأمريكية اأو اأي من دول الحت�د الأوربي لأي منتج ي�شنع يف اململكة العربية ال�شعودية 

ري�ًل   )359.439/44( مبلغ  الدرا�شة  كلفتن�  لقد   .")...( �شركة  تقني�ت  على  بن�ًء 

�شعوديً� ُدفعت للمكتب املذكور )مرفق الفواتري(. ول�شك ب�أن هذا ال�شبب وحده ك�ٍف 

�شبق  التي  الأخرى،  الرئي�شية  لالأ�شب�ب  اإ�ش�فًة  امل�شروع،  يف   )...( ا�شتمرار  لعدم 

لال�شتمرارية؟  امل�شروع  �شالحية  بعدم  )الت�شنيع(  علمت  متى  اإي�ش�حه�.خ�م�شً�: 
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اأن  وحيث  البوربلني،  بت�أمني  املدعي�ن  يِف  مل  حيث  بذلك؟  املدعيني  خ�طبت  ومتى 

لتف�قية  وا�شتن�دًا  �شك،  حمل  ك�نت  املدعي�ن  قدمه�  التي  ال�شينية  ال�شركة  تقنية 

اأي من  امل�شروع التي اأعطت احلق )...(يف عدم ال�شتمرارية، وبخ��شة عند حتقق 

هذه الإخف�ق�ت، فك�ن قرار )...(عدم ال�شتمرار يف امل�شروع ا�شتن�دًا للبند )1-9-

2( من التف�قية.. وقد تطرقت )...( يف حم��شر اجتم�ع�ته� مع املدعيني اإىلتخوفه� 

من ه�تني النقطتني )عدم ت�أمني الغ�ز وتخوفه� من �شالمة التقنية(. وبو�شوح فمثل 

هذا امل�شروع يف غري م�دته� اخل�م )الربوبلني(، ومع تقنية م�شكوك فيه� ل ميكن اأن 

)�شركة  ا�شتخدمت  املق�بل  ويف  املدعيني.  مع  فيه  ت�شتمر  اأن   )...( ميكن  ول  يقوم 

)...( و)...( لالأوليفين�ت يف م�شروعه� الآخر غ�ز الربوبلني( املنتج من )ال�شركة 

و)...(   )...( �شركة  بني  م�ش�ركة  )اململوكة  اإثيلني(  والبويل  لالإثيلني   )...(

و)الربوب�ن(،  )الإيث�ن(  بغ�زي  الوزارة  تزوده�  والتي  ب�زل(  و�شركة  لالأوليفيني�ت 

وُتنتج منه� غ�ز )الربوبلني(، وحيث اإن الوزارة ترغب اأن ي�شتف�د من منتج�ت الغ�ز 

ب�شن�ع�ت مقرتحة حمددة م�شبقً� بح�شب �شي��شة الوزارة، لذا فر�شت الوزارة على 

اأن تخ�ش�س جزءًا من غ�ز الربوبلني )الذي  )�شركة ... وال�شحراء لالأوليفين�ت( 

وعليه  الوزارة(،  خط�بي  يف  وا�شح  هو  )كم�  الأكريليك  حم�س  ل�شن�عة  �شُينتج( 

تقنية  هي  امل�شتخدمة  والتقنية  اإثيلني(،  والبويل  لالإثيلني   ... )ال�شركة  من  ف�لغ�ز 

اآخر مل�شنع  اإق�مة م�شروع  و... لالأوليفين�ت( على  اأقدمت )...  �شركة )...(، لهذا 

حم�س الأكريليك بتقنية اأخرى ومبنتج�ت �شن�عية اأخرى كم� �شنبينه لحقً�، واأعلن 
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عن ذلك يف )تداول(...�ش�د�شً�: هل يوجد فرق بني م�شروع التف�قية حمل الدعوى 

وامل�شروع الذي اأق�مته )...( مع )...( و)...(؟ حول هذا ال�شوؤال اأف�د املدعي/ )...( 

امل�شروعني  ا�شم  واأن  واحدة  امل�شروعني  اأن مقوم�ت  املدعيني  وكيل  واأقره على ذلك 

واحد. وجوابن�على ال�شوؤال اأعاله الآتي:اإن )حم�س الأكريليك( هو منتج، وقد اأعلنت 

)�شركة ...( اأي�شً� عن رغبته� يف ت�شنيعه، فهل يعني اأنه� �شتقيم ذات امل�شروع، اإن 

ُمنتجي )...( و )...( وكالهم� م�شروب�ن غ�زي�ن، ل يعني اأن م�شروعهم� واحد، كم� 

بتقنية خ��شة،  كل  بروبلني(  )البويل  م�دة  تنتج  �شرك�ت  اململكة عدة  اأن هن�لك يف 

اأن مقوم�ت امل�شروعني خمتلفة،  الث�بتة  اأنه� م�شروع واحد. واحلقيقة  وهذا ل يعني 

اأن ال�شركتني  ومن ذلك: -اإن التقنية امل�شتخدمة يف كال امل�شروعني خمتلفة. - كم� 

الأجنبيتني املرخ�شتني لتقنية امل�شروعني خمتلفت�ن. - كم� اأن منتج�ت كال امل�شروعني 

علمن�(:  )بح�شب  الت�لية  املنتج�ت  اإنت�ج   )...( �شركة  تنوي  فبينم�  خمتلفة، 

اأكريليت،  وبيوت�يل  الأكريليك،  وح�م�س   "RRR RRR" امل�شنع  والغ�ز  )البيوت�نول، 

وميث�يل اأكريليت،وهيك�ش�يل اأكريليت(، جند اأن م�شروع )... و...( مع )...( ينوي 

اإنت�ج املنتج�ت الت�لية: )ح�م�س الأكريليك، وبيوت�يل اأكريليت،وهيك�ش�يل اأكريليت( 

ذلك  ويتبع  امل�شروعني  بني  خمتلفة  منتج  لكل  الإنت�جية  الط�قة  اأن  كم�   - فقط. 

خمتلف�ن،  امل�شروع�ن  نعم  منهم�.فب�لت�يل،  كل  وتكلفة  امل�شنعني  ت�ش�ميم  اختالف 

ول عربة بت�ش�به ا�شم املنتج املراد ت�شنيعه.ثم اإن اتف�قي�تن� مع املدعيني مل متنع اأيً� 

عدم  ح�ل  يف  )وبخ��شة  الأكريليك  حل�م�س  اآخر  م�شروعً�  يقيم  اأن  الطرفني  من 
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ال�شتمرار يف امل�ش�ركة يف امل�شروع حمل التف�قية(، ب�لطبع على األ ي�شتفيد مم� اطلع 

عليه من معلوم�ت �شرية من الطرف الآخر.�ش�بعً�:... ث�منً�: ميزانية امل�شروع: مل ُتعد 

اإقرارات املدعيني ب�أن عدم توفري  ُتن�ق�س حتى ت�ريخه.ت��شعً�:  ميزانية امل�شروع ومل 

الغ�ز ك�ن من ج�نبهم، واأن ل �شرر قد حلق بهم، وب�لت�يل فال دعوى لهم اأ�شاًل: كن� 

يف مذكرتن� املوؤرخ يف 1430/11/7هـ اأثرن� اأقوال املدعي/ )...( املن�شورة ب�أكرث من 

اأقوال  واأنه�  نف�ه�يف اجلل�شة جملة وتف�شياًل  جملة وموقع، وك�ن وكيل املدعيني قد 

يف  املنعقدة  امل��شية  اجلل�شة  يف  ثم  املح�شر.  يف  مثبت  هو  كم�  �شحيحة  غري 

م�شمون  ب�شحة  ف�أقر  ذلك،  عن   )...( املدعي/  الدائرة  �ش�ألت  1430/11/27هـ 

الأخب�ر املعلن عنه� ن�فيً� ت�شريحه بنف�شه. و حيث اإن م� ج�ء يف الأخب�ر على ل�ش�ن 

اأنه ل �شرر وقع عليهم، واأن عدم  اأقروا  اأنهم  املدعي/)...( يف غ�ية الأهمية حيث 

واإف�دة املدعي/ )...(  اإقرار  اإثب�ت  الغ�ز من ج�نبهم، ف�إنن� نطلب الآتي:1-  توفري 

بهذا اخل�شو�س، وذلك ب��شتمراره ب�مل�شروع واتف�قه مع �شركة )...(. 2- خم�طبة 

�شركة )...( وهي �شركة نرويجية له� فرع يف الظهران )مرفق عنوانه�(، وقد اأعلنت 

حم�س  مل�شروع  والإدارية  الهند�شية  ب�لأعم�ل  للقي�م   )...( �شركة  مع  تع�قدت  اأنه� 

الإلكرتوين  مبوقعهم  املن�شورة  الإعالن�ت  �شحة  من  للتحقق  وذلك  الأكريليك، 

وب�ملجالت التي قدمن� �شوره� �ش�بقً�..". وب�طالع وكيل املدعيني على مذكرة وكيل 

املدعى عليه� طلب مهلة للرد، فتم ت�أجيل اجلل�شة اإىل 1431/1/5هـ وب�نعق�د اجلل�شة 

يف موعده� ح�شر الطرف�ن كم� ح�شر )...( - اأحد املدعيني - ويف اجلل�شة اأع�دت 
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امل�شروع  �شالحية  بعدم  موكلته  علمت  متى  عليه�  املدعى  وكيل  عن  �شوؤاله�  الدائرة 

هذا  على  جوابه  ب�أن  الدائرة  واأفهمته  بذلك  املدعيني  خ�طبت  ومتى  لال�شتمرارية 

ال�شوؤال يف مذكرته التي قدمه� يف اجلل�شة امل��شية غري وا�شح ف��شتعد ببي�ن ذلك يف 

اأ- اإج�بة  اأوًل:...   ..." اجلل�شة الق�دمة، هذا وقدم وكيل املدعيني مذكرة ق�ل فيه�: 

على ال�شوؤال املتعلق مب� ا�شتند عليه املدعي�ن يف ادع�ئهم� ب��شتخدام املدعى عليهم� 

املعلوم�ت ال�شرية والدرا�ش�ت الفنية امل�شلمة من قبل املدعيني للمدعى عليه�؟ جنيب 

مذكراتن�  يف  ورد  وم�   - الدائرة  اأم�م   - ذكرن�ه  م�  اإىل  اإ�ش�فة  ب�لآتي:  ذلك  على 

ال�ش�بقة ف�إنن� نوؤكد ذلك مب� �شرحت به املدعى عليه� ب�إعالنه� يف املوقع الإلكرتوين 

الر�شمي ل�شركة تداول بت�ريخ 2008/04/16م ب�أنه� قد وقعت اتف�قية قبل اأ�شبوع مع 

الأكريليك  حم�س  لإنت�ج  ال�شن�عية  اجلبيل  مبدينة  م�شنع  لإن�ش�ء   )...( �شركة 

الفنية  والدرا�ش�ت  ال�شرية  املعلوم�ت  مع  يتط�بق مت�مً�  )RRRRRRR RRRR( مب� 

امل�شلمة من قبل املدعيني للمدعى عليه لإدارة امل�شروع مو�شوع التف�قية، اإ�ش�فة اإىل 

م� �شرحت به املدعى عليه يف �شحيفة القت�ش�دية بت�ريخ 2008/04/16م مقرونة 

مع خط�ب املدعى عليه� بت�ريخ 2008/04/14م والذي ت�شري فيه �شراحة اإىل امل�شروع 

مو�شوع الدعوى واإىل مق�رنته� بني تكنولوجي� �شركة )...(. و�شركة )...( الدمن�ركية، 

واأنه� خ�ش�شت اأ�شهم يف ال�شركة للم�ش�همني يف م�شروع )...( اأي املدعيني.واجلدير 

مع  ومف�و�ش�ت  ات�ش�لت  الف�ئتة  القليلة  الأي�م  يف  اأجرت  عليه�  املدعى  اأن  ب�لذكر 

املدعيني  بوا�شطة  لهم  تقدميه�  مت  التي  ال�شرك�ت  من  التكنولوجي�  مرخ�شي  بع�س 
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لأغرا�س امل�شروع �شعيً� منه� للح�شول على بع�س التقني�ت املكملة مل�شروعه� اجلديد 

ب�شبب  عليه�  اطلعت  التي  ال�شرية  املعلوم�ت  عليه� من  املدعى  ا�شتف�دة  يوؤكد  وذلك 

الإتف�قية حمل الدعوى ويف نف�س الوقت يزيد من اأ�شرار املدعيني، لذا ن�أمل اتخ�ذ 

الت�ش�لت  هذه  مثل  اإجراء  بعدم  تعهدًا  عليه�  املدعى  ب��شتكت�ب  واقعية  تدابري 

واملف�و�ش�ت.ب. اأم� بخ�شو�س املراد ب�شركة امل�شروع فكم� ذكرن� وم� اأكدته اتف�قية 

تنفيذ امل�شروع فهي �شركة )...(- التي اأن�شئت يف مدينة اجلبيل ال�شن�عية لغر�س 

اإنت�ج وتطوير ح�م�س الأكريليك وم�شتق�ته - واملراد به� طرف� التف�قية وهم� املدعية 

واملدعى عليه� واملدعي�ن.ت. اأم�عن الطرف امللزم بتوريد م�دة الربوبلني للم�شروع 

فقدن�شت اتف�قية تنفيذ امل�شروع �شراحة على اأن �شركة امل�شروع هم� املدعي�ن و�شركة 

)...( املدعى عليه�. وقدمت ت�أمني م�دة الربوبلني ويوؤكد ذلك خط�ب وزارة البرتول 

يف اجتم�عه� مع �شركة )...( بت�ريخ 2007/11/14م بوعده� بتو�شعة العمل وزي�دة 

بخ�شو�س  اأم�  املح�شر(.ث.  من  �شورة  )مرفق  الوزارة.  خ�ش�شته�  التي  الكمية 

الذي  وامل�شروع  الدعوى  حمل  التف�قية  م�شروع  بني  فرق  وجود  عن  الدائرة  �شوؤال 

اأق�مته املدعى عليه� مع �شركة )...( و�شركة )...( ف�إنه الإج�بة قطعً� ب�لنفي ا�شتن�دًا 

على اأن مقوم�ت م�شروع التف�قية مو�شوع الدعوى هي نف�شه� املقوم�ت التي اأق�مت 

به� املدعى عليه� م�شروعه� مع �شركة )...( و�شركة )...(، وقداأكدت املدعى عليه� 

املوافق  1430/12/19هـ  بت�ريخ  للدائرة  املقدمة  مذكرته�  من  �ش�د�شً�  الفقرة  يف 

وبيوت�يلي  الأكريليك  )ح�م�س  اإنت�ج  على  يقوم  م�شروعه�  ب�أن  2009/12/06م 



1508

اأكريليك وهيك�ش�يل اأكريليك( وم� �شرحت به يف اإعالنه� املن�شور علىموقعي مب��شر 

اإنت�ج  )...(ق�ئم على  ب�أن م�شروعه� مع  القت�ش�دية )مرفق �شورة(  تداول  و�شبكة 

�شينتج  والتي  الأ�ش��شية  امل�دة  الأكريليك )RRRRRRR RRRR( وهي  )م�دة حم�س 

هيك�شل  اإيث�يل  م�دة  وكذلك   )RRRRR RRRRRRRR( اأكريليت  بيوت�ل  م�دة  منه� 

اأ�شيد  اأكريلك  جلي�شيل  وم�دة   )RRRRR-RRRRR RRRRRRRR( اأكريليت 

مت  والتي  املدعيني  م�شروع  مقوم�ت  نف�س  وهي   )RRRRRRR RRRRRRR RRRR(

1427/02/18هـ  بت�ريخ  )255/�س(  رقم  ال�شن�عي  الرتخي�س  منحهم�  مبوجبه� 

مقوم�ت  نف�س  ا�شتخدمت  قد  عليه�  املدعى  اأن  يقينً�ً  يثبت  وبذلك  �شورة(،  )مرفق 

والأ�شرار  املعلوم�ت  من  م�شتفيدة   )...( �شركة  مع  م�شروعه�  يف  املدعيني  م�شروع 

الفنية مو�شوع التف�قيةحمل الدعوى والتي �شردته� يف العر�س التقدميي التي قدمته 

والذي  امل�شروع،  جدوى  بخ�شو�س  املعدنية  والرثوة  البرتول  لوزارة  عليه�  املدعى 

ح�شلت مبوجبه على امل�دة اخل�م )اللقيم(.ج. بخ�شو�س ميزاني�ت وتك�ليف امل�شروع 

فقد اأعددن� ت�شورًا مبدئيً� وفقً�ً ملتطلب�ت البند )7( من التف�قية مو�شوع الدعوى 

اأ�ش�رت املدعى عليه� لذلك يف العر�س  وقد زودن� املدعى عليه� به� لعتم�ده� وقد 

: الإج�بة على  التقدميي الذي اأعدته لوزارة البرتول واجله�ت احلكومية الأخرى.ث�نيً�ً

من  التن�شل  عليه�  املدعى  وحم�ولة  اأوًل  الفقرة  على  عليه�:1-الرد  املدعى  مذكرة 

التزام�ته� مبوجب اتف�قية تنفيذ امل�شروع، ف�إن البند )3-1( من التف�قية قد ن�س 

�شراحة على اأن )تتف�و�س �شركة امل�شروع مع موردين حول اتف�قية توريد طويلة الأجل 
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لت�أمني املواد اخل�م مع الربوبلني للم�شروع( وقد حدد البند )1-2( من ذات التف�قية 

على اأنه )وفقً�ً ل�شروط هذه التف�قية يدخل الطرف الث�ين يف �شركة امل�شروع بحيث 

الطرفني...(  بني  مق�شمً�  الث�ين  الطرف  دخول  بعد  امل�شروع  �شركة  راأ�شم�ل  يكون 

وبذلك يت�أكد �شحة اإج�بة املدعى املهند�س/ )...( ب�أن امللتزم بت�أمني م�دة الربوبلني 

هي �شركة امل�شروع واملراد به�: طرف� اتف�قية تنفيذ امل�شروع )املدعى عليه� واملدعي�ن( 

اأو  حرامً�  اأحل  �شرطً�  اإل  �شروطهم  عند  )امل�شلمون  ب�أن  امل�شروع  قواعد  اأكدت  وقد 

اأنه ل يجوز لل�شرك�ء الحتج�ج  حرم حالًل( كم� ن�س نظ�م ال�شرك�ت بو�شوح على 

بعدم نف�ذ العقد، كم� ذهبت اإليه املدعى عليه�. هذا ب�لإ�ش�فة اإىلاأن م�شوؤولية تنفيذ 

البند )5-1( من  التف�قية وفق م� ت�شمنه  توقيع  ت�ريخ  ن�ش�أت منذ  امل�شروع  اأعم�ل 

هذه  ت�ريخ  من  اعتب�رًا  الأول،  الطرف  )يفّو�س  على  ن�س  حيث  التف�قية  ذات 

التف�قية، الطرف الث�ين ب�لقي�م ب�لأعم�ل اليومية اخل��شة بتنفيذ امل�شروع. ويحق 

ومتثيل  لإدارة  اآخر(  �شخ�س  اأي  )اأو  م�شروع  ملدير  �شلط�ته  تفوي�س  الث�ين  للطرف 

، لي�س فيه م�  �شركة امل�شروع يف كل م� يتعلق ب�مل�شروع(. 2- م� ورد يف الفقرة ث�نيً�ً

ي�شتدعي الرد ولكن� نوؤكد ا�شتف�دة املدعى عليه� من معلوم�ت املدعيني وا�شتخدامه� 

وفق م� مت اإثب�ته يف الفقرة )اأ( اأعاله.. 3- م� ورد يف الفقرة ث�لثً� وحيث مل تقدم 

املدعى عليه� بينة مو�شلة على قوله� ب�أنه مل يتم ت�أمني الربوبلني اخل�م ف�إنن� نكتفي 

مب� ق�م ب�شرحه املدعي/ )...( يف جل�شة /1430/11هـ 4-... 5- الرد على م� ورد 

يف الفقرة خ�م�شً�: اإن م� ذكرته املدعى عليه� يف هذه الفقرة يوؤكد اأنه� ل متلك اإج�بة 
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على �شوؤال الدائرة ب�شقيه. لأنه� تعلم علم اليقني ب�شالحية امل�شروع لال�شتمرار ويدل 

على ذلك عدم خم�طبته� البتة للمدعيني بعدم الرغبة يف ال�شتمرار اأو طلب الإنه�ء.

التقنية  �شالمة  مدى  عن  والتحري  ب�لدرا�شة  ق�مت  قد  ب�أنه�  اإليه  اأ�ش�رت  اأم�م� 

املقرتحة للم�شروع م�شتعينة مبكتب )...(واأن م� ت�شمنه مذكرة مكتب )...(- التي 

اأرفقته� املدعى عليه� - من درا�ش�ت حول مدى �شالمة ملكية التقنية لل�شركة ال�شينية 

واأنه� تعترب ذلك �شببً� ك�فيً� لعدم ا�شتمراره� يف امل�شروع فهذا تربير ب�طل مل� يلي: 

اأخلت املدعى عليه�  اأن  اأي بعد  بت�ريخ 2009/03/19م  اأُعدت  اأن هذه املذكرة   :-1

ب�لتزامه� مب� يق�رب الع�م. 2- اأن املذكرة مل حتدد اأي الرباءتني اأ�شبق يف الت�شجيل 

ومل حتدد اأي موانع متنع ا�شتخدام تقنية �شركة )...(ال�شينية لذلك فهو راأي مبتور. 

3- اأن ا�شتنت�ج مكتب )...(- اإن �شح اللتف�ت اإليه - ف�إنه ق�ئم على الحتم�ل حيث 

واأطروح�ت م�ش�به  له� افرتا�ش�ت  براءات اخرتاع  ا�شتنتج من خالله بحثه عن  اأنه 

لتلك اخل��شة )...(وت�شف عددًا من التقني�ت امل�ش�به لتقني�ت )...(، لذلك يرى اأن 

البيع وال�شترياد للمنتج قد ي�شكل خرقً� لنظ�م الرباءات يف الولي�ت املتحدة - وقد 

بعد ذلك طلب  به..".  ال�شتدلل  في�شقط  ورد عليه الحتم�ل  دليل  ي�شكل - فهذا  ل 

املدعي احل��شر تدوين اإج�بته يف حم�شر هذه اجلل�شة ف�أج�بته الدائرة لذلك فقرر 

ق�ئاًل: "�شبق اأن عقد اجتم�ع مع املدعى عليه� بت�ريخ 2007/12/8م وك�ن بح�شوري 

وُذكر يف الجتم�ع ب�أنه اإذا ك�ن الع�ئق هو عدم توفري امل�دة اخل�م ف�إن على املدعى 

عليه� خم�طبةاملدعيني بذلك قبل ت�ريخ 2007/12/31م ومع ذلك مل يتم خم�طبة 
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املدعيني بذلك ويوجد يف املرفق�ت حم�شر ذلك الجتم�ع، كم� اأنه يف اأحد الجتم�ع�ت 

ون�شبة  ن�شبتي  تخفي�س  حول  نق��ش�ت  هن�ك  ك�ن  عليه�  املدعى  مع  ح�شرُته�  التي 

املدعي /)...( من )50%( اإىل )5%( وك�ن هذا يف �شهر 5 لع�م 2008م ويوجد لدين� 

اأن الذين ح�شروا الجتم�ع من قبلن� ك�ن عددهم  عر�س املدعى عليه� بذلك، كم� 

اأ�شخ��س،  �شتة  عددهم  عليه�  املدعى  قبل  من  احل��شرون  وك�ن  اأ�شخ��س،  خم�شة 

ونحن على ا�شتعداد لإح�ش�ر من تطلب الدائرة ل�شم�ع �شه�دته، كم اأنه يف الجتم�ع 

املنعقد يف 2008/1/1م - كم� هو مو�شح يف املرفق�ت - ذكرت املدعى عليه� اأنه� 

له�  ف�ت�شح  املدعيني  من  واملقدمة   )...( من  املقدمة  التقنية   )...( مع  در�شت 

�شالحية التقنية املقدمة من املدعيني للم�شروع، كم� اأو�شحن� يف هذا الجتم�ع وغريه 

ب�أنه ل م�نع لدين� من اإدخ�ل طرف ث�لث يف امل�شروع يف ح�لة وجود م�شلحة من ذلك، 

ول م�نع لدين� بن�ء عليه من تخفي�س ن�شبتن� ون�شبة املدعى عليه� ب�لت�ش�وي يف مق�بل 

مبذكرة  اأرفقت  التي  الدرا�شة  اأن  كم�  الداخل،  للطرف  ن�شبة  من  �شيخ�ش�س  م� 

حمل  ب�لتف�قية  لإخاللهم  لحقة  درا�شة  ك�نت  امل��شية  اجلل�شة  يف  عليه�  املدعى 

عليه�".  للمدعى  �شلمت  امل�شروع  تقنية  عن  ق�نونية  درا�شة  هن�ك  اأن  كم�  الدعوى، 

وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليه� طلب مهلة ليقدم ردًا م�شتوفيً� على م� ذكره 

املدعي احل��شر وعلى املذكرة املقدمة يف اجلل�شة، وبن�ء عليه مت ت�أجيل نظر الدعوى 

اإىل 1431/1/26هـ، وب�نعق�د اجلل�شة يف موعده� ح�شر الأطراف ال�ش�بق ح�شورهم، 

 )...( �شركة  اإخف�ق  اأوًل:   ...." فيه�:  ق�ل  مذكرة  عليه�  املدعى  وكيل  وقدم 
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للم�شروع: ج�ء يف  الالزم  بت�أمني )الربوبلني(  للمدعيني(  للبرتوكيم�وي�ت )الع�ئدة 

مذكرة املدعيني الأخرية املوؤرخة يف 1431/1/5هـ الفقرة )ت( اأن م�دة الربوبلني قد 

اأمنت للم�شروع وذلك بح�شب خط�ب وزارة البرتول والرثوة املعدنية، وا�شت�شهدوا على 

ذلك اأي�شً� مبح�شر اجتم�ع مع �شركة )...( بت�ريخ 2007/11/14م ذكروا اأنه مرفق، 

ومل يرفقوه.وجوابن� على ذلك، ب�لإ�ش�فة اإىل م� ذكرن�ه �ش�بقً� وب�لأخ�س يف البندين 

املدعي�ن  قدم   .1 الآتي.  1430/12/19هـ،  املوؤرخة  مذكرتن�  من  )ث�لثً�(  و  )اأوًل( 

�شورًا لبع�س حم��شر الجتم�ع�ت املتب�دلة بني الطرفني، لال�شتدلل على م� ادعي�ه، 

وك�نت ب�شفة انتق�ئية، ونحن يف غ�ية العجب اإذ اإنن� ب��شتقرائه� جنده� اأدلة عليهم 

ل لهم، وهي مليئة ب�ملغ�لط�ت. والأوراق التي ُيدعى اأنه� حم��شر اجتم�ع�ت مل يوقع 

اأنه� م�ش�غة من )الت�شنيع(، كمح�شر 1/اأكتوبر  اإم�  عليه� اأي من الطرفني. وهي 

2007/10م، وحم�شر 8/دي�شمرب 2007/12م، والتي قدمت من املدعيني لال�شت�شه�د 

به�، ويعني ذلك موافقته� على املح�شرين. واأم� من اإعداد )املدعيني(، وجميعه� مل 

 /12 كمح�شر  حينه،  يف  بع�شه�  �شي�غة  على  اعرت�شن�  قد  وكن�   ،)...( من  توقع 

نوفمرب 2007/11م )ارفق من قبلهم�(، وامل�شلم لن� بت�ريخ 2007/11/27م، واأر�شلن� 

)املرفق  2007/12/2م،  يف  املوؤرخ  )اإمييلن�(  الإلكرتونية  ر�ش�لتن�  حينه  يف  لهم 

�شورته( نذكر لهم م� ن�شه: "لقد قمن� مبراجعة حم�شر الجتم�ع، ويوؤ�شفن� اإبالغكم 

ب�أنه غري مقبول لن�...، ب�لإ�ش�فة اإىل ذلك ف�إن هن�ك بنودًا مدونة يف حم�شر الجتم�ع 

م�شتندات  املدعي�ن من  م� قدمه  2. من خالل  الجتم�ع".  من�ق�شته� خالل  مل جتر 
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من  معظمه�  و�شي�غة  عليه�،  حتفظن�  من  )ب�لرغم  الربوبلني  مو�شوع  بخ�شو�س 

التزام  على  ق�ئمة  امل�شروع  يف  امل�ش�ركة  نية  اأن  مرارًا  لهم  ت�أكيدن�  يت�شح  قبلهم( 

 )...( �شركة  موافقة  على  ح�شال  اأنهم�  اأدعي�  وقد  )الربوبلني(،  بتوفري  املدعيني 

ال�شعودية لتزويدهم ب�لربوبلني الالزم للم�شروع، وكن� مرارًا نط�لبهم بتقدمي اإثب�ت 

على هذه املوافقة من �شركة )...( ك�لتزام اأ�ش��س عليهم اإل اأنهم اأخفقوا، يوؤكد ذلك 

يوليو 2007م  املوؤرخ يف 11  الأكريليك  التقدميي مل�شروع حم�س  العر�س  كم� ورد يف 

)املقدم من املدعيني(، حيث ج�ءت يف ال�شفحة )الث�لثة( م� ن�شه: "وافقت �شركة 

)...( ال�شعودية على تزويد امل�شروع مب�دة الربوبلني". كم� ورد يف ذات العر�س، يف 

ال�شفحة )الرابعة ع�شرة( م� ن�شه: "اأن الربوبلني �شيكون من �شيفرون ال�شعودية". 

ثم يف ال�شفحة )ال�ش�د�شة ع�شرة( اخل��شة مبراجعة ح�لة امل�شروع، ورد م� ن�شه: 

اإنه�  ب�ش�أنه�".  املوافقة  على  احل�شول  مت  قد  ال�شعودية   )...( من  اخل�م  املواد  "اإن 

املعلوم�ت املغلوطة التي زودن� به� املدعي�ن من اأن الربوبلني الالزم قد ح�شال عليه 

من �شركة )...( وهو م� مل يتحقق لهم� وعجزا عنه، ثم ح�ليً� يزعم�ن اأن الربوبلني 

هو ذلك املخ�ش�س ل�شركة )...( و)...( من الوزارة. والعجيب يف الأمر اأن املدعيني 

يزعم� ح�ليً� اأن هذا العر�س التقدميي املت�شمن ح�شول امل�شروع على الربوبلني من 

الجتم�ع  حم�شر  يف   .3 الربوبلني!.  على  للح�شول  للوزارة   )...( قدمته  قد   )...(

والذي  املدعيني،  من  �شي�غته  املعد  2007/11م،  نوفمرب   /12 يف  املنعقد  الإداري 

على  املح�شر  من  )الث�لثة(  ال�شفحة  يف  ورد  اأعاله،  �شي�غة  على  اعرتا�شن�  ذكرن� 
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ل�ش�ن املدعيني )ن�شً�( م� يلي: ".. )املواد اخل�م - الربوبلني( اأنه مت من�ق�شة نت�ئج 

اأكتوبر 2007م الذي  الجتم�ع الأخري املنعقد مع �شركة )... ال�شعودية( بت�ريخ 30 

متخ�س عن ت�أمني "الربوبلني" مل�شروع "... للبرتوكيم�وي�ت" بح�شب حم�شر الجتم�ع 

املقدم للم�ش�ركني يف الجتم�ع. وب�لرغم من اأن اعتب�ر اإت�حة "الربوبلني" يف منتهى 

الأهمية واحليوية لنج�ح امل�شروع، ف�إنه من املتفق عليه يف الجتم�ع ب�أن عدم اللتزام 

"الربوبلني" يجب األ ي�شكل ع�ئقً� ولن مينع من تطور  "...ال�شعودية" بتوريد  من قبل 

يف  قرار  �شدر  فقد  ولذلك  املرحلة،  هذه  يف   "..." قبل  من  املنفذ  ب�مل�شروع  العمل 

الجتم�ع ب�أن كال الطرفني �شيعمالن على حل هذه الق�شية وت�أمني توريد الربوبلني 

من �شركة "... ال�شعودية" بحلول دي�شمرب 2007م وقد حدد التزام العمل ب�لت�ش�ل 

ب�إدارة �شركة "... ال�شعودية" لت�أمني كمي�ت واأ�شع�ر اأف�شل والتوقيع علىاتف�قية توريد 

ك�أولوية ق�شوى على �شركة "... للبرتوكيم�وي�ت.." وهذه الفقرة التي �ش�غه� املدعي�ن 

بحلول  ال�شعودية(   ...( �شركة  من  الربوبلني  توريد  ت�أمني  يجب  اأنه  بجالء  تو�شح 

ال�شعودية"   ..." �شركة  ب�إدارة  ب�لت�ش�ل  العمل  التزام  حدد  وقد  2007م.  دي�شمرب 

لت�أمني كمي�ت واأ�شع�ر اأف�شل، والتوقيع على اتف�قية توريد ك�أولوية ق�شوى على �شركة 

اأنه يجب  تو�شح بجالء  املدعي�ن  التي �ش�غه�  الفقرة  وهذه  للبرتوكيم�وي�ت.."   ..."

واأن هذه  ال�شعودية( بحلول دي�شمرب 2007م  توريد الربوبلني من �شركة )...  ت�أمني 

املهمة تقع على ع�تق �شركة )...( للبرتوكيم�وي�ت )املدعي�ن(، كم� اأنهم� اأف�دا اأنهم� 

الربوبلني  ت�أمني  عن  زعمهم�  بح�شب  متخ�س  الذي  معه�  ب�جتم�عهم�   )...( ن�ق�ش� 
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اأن عدم  نوافق املدعيني على م� كتب�ه من  ف�إنن� مل ولن  اأخرى،  ن�حية  للم�شروع.من 

التزام )...( ال�شعودية بتوريد الربوبلني ل ي�شكل ع�ئقً� للم�شروع، يوؤكد ذلك على م� 

"حم�شر  عب�رة  الرتجمة، حيث ج�ءت  وجود خط�أ يف  اإىل  ن�شري  كم�  اأدن�ه.  �شنورده 

اجتم�ع جمل�س الإدارة" يف اأول ترجمة ال�شفحة )الأوىل(، بينم� الأ�شل ين�س على 

اأن موظفي )...( لي�س لهم عالقة مبجل�س  اإداري"، واملعلوم  "حم�شر اجتم�ع  عب�رة 

العمل  توزيع  اإدارة �شركة )...(ولي�شوا جزءًا منه�. كم� يالحظ يف م�شودة املح�شر 

اإىل )... للبرتوكيم�وي�ت(،  اإىل )...(اأو  اأن توكل  اإم�  اأن الأعم�ل  اأي  بني الطرفني، 

مم� يدل على اأنه عندم� نذكر التزام�ت ج�نب )�شرك�ت ...( ف�إنن� ل نق�شد به� اأنه� 

تقع على املدعيني و)...(، كم� اأراد املدعي/ )...( ت�شويره، وي�شتف�د هذا بو�شوح يف 

ال�شفحة  دي�شمرب 2007/12م،   /8 اجتم�ع  4. يف حم�شر  املرفقة.  املح��شر  جميع 

)الأوىل(، الفقرة )1( اخل��شة بتوفري الربوبلني، جند م� ن�شه: ".. اإت�حة الربوبلني: 

�شددت �شركة )...( على احل�جة اإىل توفري "الربوبلني" قبل البدء يف تنفيذ التزام�ت 

امل�شروع الرئي�شية، وقد طلبت "... للبرتوكيم�وي�ت" من "..." اإعط�ء معلوم�ت ر�شمية 

عن و�شعه� يف ح�لة مل يتم ت�أمني "الربوبلني: قبل الربع الث�ين من الع�م 2008م وعم� 

وافقت  وقد  2007م  دي�شمرب   15 بحلول  �شتتوقف  ب�مل�شروع  العمل  اأن�شطة  ك�نت  اإذا 

 ..." قي�م  على  الف�ق  مت  وقد  2007م.  دي�شمرب   31 بحلول  علىالرد   )...(

للبرتوكيم�وي�ت" ب�أخذ املب�درة يف من�ق�شة اتف�قية توريد "الربوبلني" مع )...( )�شركة 

... ال�شعودية(..." ون�شري ابتداًء اإىل اأن الرتجمة ال�شحيحة لـ )اإت�حة الربوبلني( هي 
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توفري  علىوجوب  )...(توؤكد  اأن  بو�شوح  الن�س  من  واملالحظ  الربوبلني(.  )توفري 

ووا�شح تخوف  الأخرى،  الرئي�شية  امل�شروع  التزام�ت  تنفيذ  البدء يف  قبل  الربوبلني 

تلك  يف  و�شعهم  عن   )...( و�شوؤالهم  الربوبلني،  توفريهم  عدم  ح�لة  يف  املدعيني 

احل�لة. واأنهم �شين�ق�شون توفري الربوبلني مع )...(. اإن �شوؤالهم عن موقف )...(يف 

بتوريده كم� زعم�،  الت�شنيع غري ملزمة  اأن  يوؤكد  ت�أمينهم )الربوبلني(،  ح�لة عدم 

واأنه التزام يقع على ع�تقهم اأقروا به. 5. يف ر�ش�لة بريدية )اإمييل( موجه من )...( 

اإىل / املدعيني بت�ريخ 1/ نوفمرب 2007/11م )مرفقة مع ترجمته�( ج�ء م� ن�شه: 

"يجب اأن ترتكز جهود )الدم�م 7( ح�ليً� على ت�أمني التزام خطي من �شركة )...( 

لتوريد الربوبلني ... واأخ�شى القول ب�أنن� ل جند ف�ئدة من الجتم�ع ومن�ق�شة ق�ش�ي�ت 

تطوير امل�شروع الالحقة قبل ت�أمني التزام خطي من )...( بهذا اخل�شو�س". 6- لقد 

خلت جميع املح��شر واملرا�شالت الدائرة بني الطرفني من ذكر اأن الربوبلني الواجب 

ت�أمينه للم�شروع هو الربوبلني املخ�ش�س بخط�ب�ت الوزارة ل�شركتي )...( و)...(كم 

�شرح  كم�  ذلك  تثبت  �شيقدمه�  التي  املح��شر  اأن  وادعى  بل  املدعي/)...(،  ذكر 

بذلك اأم�م الدائرة بجل�شة 1430/11/27هـ، ووجدن� اأن املح��شر وكت�ب�ت املدعني 

اأنف�شهم توؤكد اأن على ع�تقهم� ت�أمني الربوبلني من �شركة )...( كم� وعدا ومل يلتزم�، 

وامل�شروع من غري بروبلني )امل�دة اخل�م( ل يقوم. اإ�ش�فة اإىل ذلك فقد جرى العمل 

لدى وزارة البرتول )كم� يت�شح من اأ�شلوب الوزارة يف خط�ب�ته� ... و...( اأن حتدد 

بدقة يف تخ�شي�شه� ل�شتعم�ل املواد اخل�م ا�شم اجلهة التي �شت�شتخدمه�، ومل يرد 
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يف ر�ش�ئل الوزارة اأي ذكر ل�شتعم�ل )الربوبلني( يف �شركة )...(. واإن م� مت اإي�ش�حه 

 )...( �شركة  من  الربوبلني  بتوفري  التزام�تهم�  ب�أهم  املدعيني  اإخف�ق  يوؤكد  اأعاله 

ال�شعودية كم� ذكرا وتعهدا، وم� التف�شيل ال�ش�بق اإل لت�أكيد مغ�لطة املدعيني بعدم 

به  املق�شود  هو  و)...(   )...( الوزارة  خط�ب�ت  يف  اإليه  امل�ش�ر  الربوبلني  اأن  �شحة 

الخرتاع  برباءات  املخ�طراملتعلقة  حول  ث�نيً�ً:   .)...( مل�شروع  الالزم  الربوبلني 

اخل��شة بتقنية ال�شركة ال�شينية )...(:ذكرن� اأنن� كلفن� مكتب )...(للقي�م بدرا�شة 

�شالمة التقنية املقدمة من ال�شركة ال�شينية يف �شهر دي�شمرب )12( ع�م 2007م وقد 

ا�شتغرقت درا�شتهم حتى �شهر اإبريل )4( ع�م 2008م وحتديدًا حتى 2008/4/4م. 

)نرفق لطالع الدائرة جزءًا من الدرا�ش�ت واملرا�شالت وهي تفوق م�ئتي �شفحة(، 

املكتب  من  طلبن�  الدائرة،  اإىل  تقدميه�  ي�شعب  التي  الدرا�ش�ت  حجم  لكرب  ونظرًا 

ال�شت�ش�ري تقدمي ملخ�س عن درا�شته لتقدميه للدائرة، ف�أعد لن� املذكرة املوؤرخة يف 

الدرا�شة  اأن  به�  ومذكور  للدائرة،  ترجمته�  مع  قدمن�ه�  والتي  2009/3/19م 

الأ�ش��شية اأعدت ب�شهر اأبريل 2008م. لكن املدعيني مل يقرءا ذلك وادعي� اأن ت�ريخ 

الدرا�شة املرفقة 2009/3/19م، اأي اأنه� لحقة لزعمهم ب�لإخالل ب�لتف�قية. وكن� 

كذلك قد قدمن� �شور الفواتري واحلوالت ملكتب )...( ك�أتع�ب الدرا�شة واملحولة لهم 

بعلم  ك�نت  التقنية  حول  �شكوكن�  اإن  2007م.  ع�م   )12( دي�شمرب  �شهر  من  ابتداًء 

واطالع املدعيني، ففي اإمييل املدعي/ )...( اإىل الت�شنيع املوؤرخ 13/ ين�ير / 2008م 

الق�نوين املعد من قبل  التقرير  الراهن من  الوقت  "يجب النته�ء يف  ج�ء م� ن�شه: 
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مكتب املح�م�ة املكلف من قبلكم، هل بو�شعكم اإخط�رن� ب�لنت�ئج؟" )مرفق �شورته(. 

ويف رد الت�شنيع عليه املوؤرخ يف 14/ين�ير/ 2008م، م� ن�شه: "�شتمتد على الأرجح 

هن�ك  اأن  حيث  2008م  ين�ير  نه�ية  بعد  اإىلم�  النه�ئية  للنت�ئج  الق�نونية  املراجعة 

"ميت�شوبي�شي"  اخرتاع  براءات  ومق�رنة  الخرتاع  براءات  جميع  ترجمة  اإىل  ح�جة 

ق�ش�ئية  اإجراءات  اتخ�ذ  ح�لة  يف  املنتج  بيع  على   )...( قدرة  على  ت�أثريه�  وتقييم 

ب�شبب اخلرق للتقنية املحمية برباءة اخرتاع". )مرفق �شورته(. وج�ء رد املدعيني 

اإىل الت�شنيع املوؤرخ يف 20/ين�ير/2008م مب� ن�شه: "�شنقدر لكم قي�مكم ب�إ�شع�رن� 

والت�شويق  الخرتاع  براءة  حلقوق  الق�نونية  املراجعة  نت�ئج   /1 يلي:  م�  بخ�شو�س 

ب�أ�شرع م� ميكن" )مرفق �شورته(.اأم� م� ذكره وكيل املدعيني من اأن ا�شتنت�ج املكتب 

الذي  وم�  عبثً�،  لنتيجة  ينته  مل  ال�شت�ش�ري  ف�إن  الحتم�ل،  على  ق�ئم  ال�شت�ش�ري 

ي�شطر )...(ل�شتخدام تقنية م�شكوك يف �شالحيته� اأو يف اإمك�نية ت�شدير منتج�ته� 

بن�ء  الدولرات لإق�مة امل�شنع  تنفق مئ�ت املاليني من  اأن  بعد  الع�ملية  الأ�شواق  اإىل 

امل�شروع  �شالحية  )...(بعدم  علمت  متى  فيه�.ث�لثً�:  امل�شكوك  التقنية  تلك  على 

لال�شتمرارية؟ ومتى خ�طبت املدعيني بذلك؟ ا�شتكم�ًل مل� كتب بهذا اخل�شو�س يف 

ال�شت�ش�ري حول  تقرير  ورود   - بعد  ف�إنه   - 1430/12/19هـ.  املوؤرخة يف  مذكرتن� 

يف  املوؤرخ  بخط�به�  )...(املدعيني  خ�طبت  2008/4/4م،  بت�ريخ  التقنية  خم�طر 

اأن  اإىل  منه(  الأخرية  )ال�شفحة  اخلط�ب  بذات  اأخربن�هم  كم�  2008/4/14م... 

اتف�قية تنفيذ امل�شروع املوقعة بني الطرفني حتكم العالقة بينهم�، واأن البند )901( 
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من التف�قية ين�س على اأن قرار )...(عدم امل�ش�ركة يف امل�شروع لعدم حتقيق اأي من 

ال�شروط املو�شحة يف التف�قية، ُيعد �شببً� لإنه�ء التف�قية، كم� اأن البند )12-1( من 

كل  النه�ئية يف  امل�شروع م�شروط مبوافقته�  اأن دخول )...(يف  ين�س على  التف�قية 

الأحوال..(.لقد تع�ملن� مع املدعيني بكل ح�شن نية، وكن� ننتظر ردهم على عر�شن� 

الدخول يف ال�شركة اجلديدة، اإل اأنهم مل يردوا.. اإن البند )9-3( ين�س �شراحة على 

مبوافقة  التمديد  مت  اإذا  اإل  31/يوليو/2008م،  بحلول  تلق�ئيً�  تنتهي  التف�قية  اأن 

وكيل  مذكرة  من  )اأ(  الفقرة  على  الرد   -1 يح�شل.رابعً�:  مل  م�  وهو  الطرفني، 

املدعيني: مل ت�شتند )...( مع �شركة روم )...(يف م�شروعه� اإن�ش�ء ح�م�س الأكريليك 

الفنية املقدمة من املدعيني. ولقد جتنى  ال�شرية والدرا�ش�ت  اأي من املعلوم�ت  على 

املدعي�ن ب�ته�مهم� )...(ب��شتخدامه� املعلوم�ت ال�شرية ل�شركة )...( يف م�شروعن� 

ال�شن�عية،  املن�ش�أة  اإن�ش�ء  اأو  بت�شميم  يقوم  ل  و...(   ...( امل�لك  اأن  اإذ   ،)...( مع 

واإمن� يتم ذلك من قبل املق�ولني الرئي�شيني ومل يتم حتى الآن النته�ء من الأعم�ل 

اإن  املعلوم�ت.  تلك  ب��شتخدام  الزعم  للمدعيني  فكيف  امل�شنع،  يقم  ومل  املبدئية 

اختي�رن� لتقنية اأخرى غري تقنية )...( هو حق لأي �شركة �شن�عية اأن تخت�ر التقنية 

الأن�شب التي تراه�، واإجراء املف��شلة بني التقني�ت ل يعني ال�شتف�دة من املعلوم�ت 

ال�شرية املطلع عليه�، وقد ك�ن هذا التف�شري جتنب� على املدعيني. واإن الت�شنيع ك�نت 

على ات�ش�ل دائم مبزودي التقني�ت املختلفة، وك�ن له� عدة اجتم�ع�ت معهم داخل 

اململكة وخ�رجه� منذ الت�شعين�ت، ومث�ل ذلك: ات�ش�لتن� وزي�راتن� املتب�دلة بخ�شو�س 
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م�شروع ح�م�س الأكريليك مع اأكرب �شركة ع�ملية يف هذا املج�ل وهي )...(الي�ب�نية، 

وات�ش�لت اأخرى مع �شرك�ت )...(و )...(، مم� يوؤكد عدم �شحة م� اأدعي�ه من اأنهم 

قدموا لن� فكرة امل�شروع. )�شنقدم اإثب�ت�ت ذلك حيث اأنه� من الرتجمة(. اإن اآلف 

امل�ش�نع تنتج نف�س م�شمي�ت املنتج�ت ول يعني هذا خرق تقنية لأخرى. اأم� م� ا�شتند 

عليه املدعي�ن يف مذكرتهم� اأنه دليل على ذلك ف�إنه لي�س بدليل، اإمن� هو خلط من 

املدعيني ب�عتب�ر اإعالن الت�شنيع عن قي�م امل�شروع دلياًل عن ال�شتف�دة من معلوم�ت 

مع  ات�ش�لت  اإجراءات  بعدم  الت�شنيع  ا�شتكت�ب  املدعيني  طلب  عن  املدعيني.اأم� 

مزودي الآخرين ف�إنه غري �شرعي وغري منطقي، لأن هذه ال�شرك�ت معروفة وجوهر 

وكيل  مذكرة  من  )ب(  الفقرة  على  الرد   -2 للجميع.  التقني�ت  بيع  هو  عمله� 

امل�شروع  �شركة  يف  ت�ريخه  حتى  ت�شرتك  ومل  تدخل  مل  الت�شنيع  اأن  املدعيني:نوؤكد 

مرة  من  اأكرث  يف  للمدعيني  ذلك  ت�أكيد  مت  وقد  )...(للبرتوكيم�وي�ت"،  "�شركة 

)ال�شفحة  2007م  دي�شمرب   8 حم�شر  يف  ورد  م�  ذلك  مث�ل  معهم،  ب�جتم�ع�تن� 

 ..." يف  ق�نونيً�  م�لكً�  الآن  حتى  تعد  ل  ب�أنه�   )...( الت�شنيع  ت�أكيد  من  الث�نية( 

للبرتوكيم�وي�ت". ومل يقدم املدعي�ن اإىل الآن عقد ت�أ�شي�س �شركة )...( ول �شجله� 

يف  �ش�بقً�  ذلك  �شرحن�  م�  بح�شب   )...( �شركة  هي  من  ول�شتي�ش�ح  التج�ري، 

مذكراتن�، ومل تعود ملكيته�، ولإثب�ت اأنه� مملوكة ب�لك�مل للمدعيني، وقد ُطلب منهم 

ح�شلن�  اأن  بعد  املدعيني  ل�شركة  التج�ري  ال�شجل  �شورة  )نرفق  يقدموه.  ومل  ذلك 

الرد على )1( من مذكرة  عليه..3-... 4-  فلم نح�شل  الت�أ�شي�س  اأم� عقد  عليه(، 
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وكيل املدعيني:�شبق اأن اأجبن�عليه، ون�شري اإىل اأن ا�شت�شه�د املدعيني ب�لبند )2-1( 

من التف�قية، عليهم� ولي�س لهم�، حيث اأن )...( مل تدخل ب�ل�شركة بعد ومل يق�شم 

ا�شتكم�ل  �شروط  توافر  من  حتقق  ومرحلة  فرتة  هي  اإمن�  الطرفني،  بني  امل�ل  راأ�س 

قي�م امل�شروع و�شالمته ثم الدخول ب�ل�شراكة بعد حتقق متطلب�ته�، وهو م� مل يتحقق. 

5-... 6- اإن دعوى املدعيني قد ق�مت على اأ�ش��س اأن عدم ا�شتمرار )...( يف امل�شروع 

واإ�ش�بتهم�  امل�شروع  تنفيذ  عدم  يف  ال�شبب  ك�ن  التف�قية(  بح�شب  له�  حق  )وهو 

ب�أ�شرار وخ�ش�ئر، بينم� يقر املدعي�ن ح�ليً� ب�أنهم� ب��شرا العمل يف امل�شروع بعد ت�أمني 

ح�شولهم� على الربوبلني، مم� يجعل الدعوى ل اأ�ش��س له�. 7- خال كالم املدعي/

كالم  اأي  على  الإج�بة  عن  ونعتذر  اإثب�ت�ت،  من  امل��شية  اجلل�شة  يف   )...(

مر�شل...".وب�طالع وكيل املدعيني على املذكرة املقدمة طلب مهلة للرد فتم ت�أجيل 

اجلل�شة اإىل 1431/2/9هـ وب�نعق�د اجلل�شة يف موعده� ح�شر الطرف�ن وقدم وكيل 

املدعيني مذكرة مت�شك فيهم� مب� قدمه �ش�بقً� واأ�ش�ف قوله: "... ث- اإن م� ذكرته 

املدعى عليه� يف الفقرة ث�لثً� يوؤكد اأنه� ل متلك اإج�بة على �شوؤال الدائرة ب�شقيه لأنه� 

خم�طبته�  عدم  ذلك  على  ويدل  لال�شتمرار،  امل�شروع  ب�شالحية  اليقني  علم  تعلم 

البتة للمدعيني بعدم الرغبة يف ال�شتمرار ومل تطلب الإنه�ء.ومل نظن اأن يفوت على 

ث�لثً�  الفقرة  الأخرية من  التن�ق�س حول م� ذكرته املدعى عليه� يف اجلزء  الدائرة 

عر�شن�  على  ردهم  ننتظر  وكن�  نية  ح�شن  بكل  املدعيني  مع  تع�ملن�  )لقد  بقوله� 

الدخول يف ال�شركة اجلديدة اإل اأنهم مل يردوا( هل هذا م� ن�شت عليه التف�قية؟ 
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ح�شب  ال�شركة  ت�أ�شي�س  مت  وقد   - الفعل  �شح  اإن   - العر�س  على  الرد  يكون  وكيف 

خط�ب  حترير  من  اأ�شبوعني  قبل  الدعوى(  مبلف  )املوجودة  اإليه�  امل�ش�ر  الإعالن 

بت�ريخ 2008/4/14م.اأم� اإقرار املدعى عليه� الوارد يف ذيل الفقرة )ب( اأنه� مل تلغ 

العمل مع املدعيني اإىل اآخر حلظة فهو وحده بينة تكفي لإثب�ت اإخالل املدعى عليه� 

ب�شروط واأحك�م التف�قية اأثن�ء �شري�نه�.ج- ردًا على حم�ولة املدعى عليه� يل عنق 

احلقيقة كم� ج�ء يف ذيل الفقرة رابعً� )1( ف�إن طلبن� وا�شح وهو منع املدعى عليه� 

بتقدمي  املدعي�ن  ق�م  التي  ال�شرك�ت -  التقنية من  ات�ش�لت مع مزودي  اإجراء  من 

ال�شرية  وامل�شتندات  الفنية  الأ�شرار  على  الطالع  من  ومكنه�  لهم  عليه�  املدعى 

املتب�دلة بينهم� عرب املدعى عليه� واخل��شة مب�شروع املدعيني مو�شوع الدعوى - من 

اللتف�ف وحم�ولة اإ�شف�ء �شرعية على ا�شتخدام تلك املعلوم�ت يف م�شروع اآخر، ويف 

يخ�لف  مب�  من�فع  لتحقيق  للمدعيني  �شراكته�  عليه�  املدعى  ل�شتغالل  ت�أكيد  ذلك 

�شروط التف�قية امل�ش�ر اإليه�.جـ- ردًا على الفقرة رابعً� )2( ف�إنن� نكتفي بن�شو�س 

اتف�قية تنفيذ امل�شروع مقروءة مع م� هو ث�بت فقهً� وق�ش�ًء ب�أن من �شعى يف نق�س م� 

ذلك  بغري  ال�شتدلل  اأم�م  احلجة  تغلق  وبذلك  عليه،  مردود  ف�شعيه  يديه  على  مت 

للتن�شل عن ال�شراكة.خ- حيث اأن الأ�شرار التي ترتبت على املدعيني ب�شبب اإخالل 

املدعى عليه� بك�فة العقود واملواثيق املتعلقة ب�مل�شروع تتزايد ب�شكل يومي فقد تركن� 

لأمر  تنفيًذا  للدائرة.د-  وتقدم  نه�ئي  �شكل  يف  لتحدد  املرافعة  اآخر  يف  ح�شره� 

الدائرة نرفق مقرتح املدعى عليه� بخ�شو�س توزيع احل�ش�س يف ال�شراكة اجلديدة 
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مع �شركة )...(ويف ذلك قرينة ق�طعة على عدم وجود فرق بني م�شروع التف�ق حمل 

)...(كم�  و�شركة   )...( �شركة  مع  عليه�  املدعى  اأق�مته  الذي  وامل�شروع  الدعوى 

املرفق�ت  بجميع  تزويدن�  عليه�  املدعى  ونرغب من  ال�ش�بقة،  اأو�شحن� يف مذكراتن� 

التي ورد ذكره� ب�ملذكرة مو�شوع الرد لفقدانن� له�...". وب��شتالم وكيل املدعى عليه� 

ن�شخة مم� قدمه وكيل املدعيني طلب مهلة للرد فتم ت�أجيل اجلل�شة اإىل 1431/2/22هـ 

املدعى  وكيل  ح�شر  )...(كم�  املدعيني  وكيل  ح�شر  موعده�  يف  اجلل�شة  وب�نعق�د 

 ..." فيه�:  ق�ل  املدعى عليه� مذكرة  وكيل  ال�ش�بق ح�شوره. ويف اجلل�شة قدم  عليه� 

اأوًل: الرد على الفقرة )اأ( من مذكرة وكيل املدعيني" ا�شت�شهد وكيل املدعيني بخط�ب 

الفقرة  1431/1/5هـ  املوؤرخة  مذكرته  يف  2007/11/14م  يف  املوؤرخ   )...( �شركة 

اخلط�ب  هذا  واأن   ،)...( �شركة  مع  اجتم�ع  حم�شر  ب�أنه  اخلط�ب  وا�شفً�   .. )ت( 

دليل على اأن م�دة الربوبلني للم�شروع قد ت�أمنت من الوزارة، واأن املدعى عليه� )...(

قد وعدت بزي�دة الكمية التي خ�ش�شته� الوزارة، وتو�شعة �شعة امل�شروع بزي�دة كمية 

اللقيم. وجوابن� على م� �شبق، وبقراءة خط�ب �شركة )...(املوجه اإىل مدير م�شروع 

يف �شركة )...(واملوؤرخ 2007/11/14م، )املرفق �شورته وترجمته من قبل املدعيني(، 

جند الآتي:  1( اأنه خط�ب ولي�س حم�شرًا كم� اأف�د بذلك وكيل املدعيني، واأنه خط�ب 

من )...( )ال�شركة ال�شينية( اإىل )...(ولي�س اإىل )...(، ولي�س عليه اأي توقيع من 

يف  لي�س   )2 مر�شلة.  نظر  وجهة  وميثل   ،)...( على  حجة  لي�س  فهو  )...(وب�لت�يل 

مت   )3 الدعوى.  مو�شوع�ت  جميع  يخ�س  )...(فيم�  �شد  ا�شتدلل  اأي  اخلط�ب 
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ال�شت�شه�د ب�خلط�ب ب�شورة مغلوطة وحمرفة، فم� مت نقله من اخلط�ب وال�شت�شه�د 

�شيغة  )مبراجعة  والفهم  النقل  يف  حمرفة  ب�شورة  مت  املدعيني،  وكيل  قبل  من  به 

اخلط�ب املقدم من قبلهم ومق�رنته مع موطني ال�شت�شه�د امل�ش�ر اإليهم� يف مذكرتي 

اأنه من اخلط�ب مل  النقل وال�شت�شه�د(، وم� ذكر  يتبني عدم �شحة  وكيل املدعيني 

:... ث�لثً�:... رابعً�: الرد على الفقرة )ج( من مذكرة وكيل  جنده يف اخلط�ب...ث�نيً�ً

احلقيقة.  ين�يف  مر�شل  كالم  وهو  عليه،  للرد  بجديد  املدعي�ن  ي�أت  مل  املدعيني: 

خ�م�شً�:... �ش�د�شً�: الرد على الفقرة )د( من مذكرة وكيل املدعيني: �شبق اأن �شرحن� 

يف مذكرتن� املوؤرخة بـ 1430/12/19هـ الفقرة )�ش�د�شً�(، وجود فروق�ت بني م�شروع 

التف�قية حمل الدعوى وامل�شروع املزمع اإق�مته بني )...(و)...(و)...(، واأن ت�ش�به 

متط�بق�ن.  امل�شروعني  اأن  يعني  ل  الأكريليك(  ت�شنيعه )ح�م�س  املراد  املنتج  ا�شم 

املدعيني  ل�شركة  املمنوح  ال�شن�عي  الرتخي�س  بني  الوا�شح  الختالف  ذلك  يوؤكد 

اإن  الأكريليك،  )ح�م�س  هي:  ومنتج�ته  وال�شن�عة،  التج�رة  وزارة  من  ال�ش�در 

ميث�يل  اأكرياليت،  هيك�ش�يل  اإثي�يل  اأكرياليت،  بوت�يل  هيك�ش�يل،  اإثي�يل  بيت�نول، 

ال�شن�عي  الرتخي�س  اأن  اأكريليك(، يف حني  اأكرياليت، كال�شيل  اإثي�يل  اأكرياليت، 

املمنوح للمدعى عليه� ال�ش�در من الهيئة الع�مة لال�شتثم�ر، منتج�ته هي: )ح�م�س 

بيوت�ل  اأكريليت،  هيك�شيل  اإيث�يل  اخل�م،  الأكريليك  حم�س  اجلليدي،  الأكريليك 

اأكريليت(، )مرفق �شورتي الرتخي�شني مل�شروعي كل من املدعيني واملدعى عليه�(، 

ويالحظ بهذين الدليلني الختالف ب�ملنتج�ت املراد ت�شنيعه� و�شعة الط�قة الإنت�جية 
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امل�شروعني  اأن  من  املدعيني  وكيل  زعمه  مل�  مطلقً�  �شحة  فال  وب�لت�يل  منتج،  لكل 

متط�بق�ن اأو اأن )...(ا�شتف�دت من معلوم�ت املدعيني لإق�مة ذات امل�شروع، كم� اأن 

الفنية  الت�ش�ميم  واختالف  التقنية  اختالف  على  دليل  الإنت�جية  الط�قة  اختالف 

للم�شروعني. اأم� املرفق الذي قدمه وكيل املدعيني لي�شت�شهد به اأن امل�شروعني واحد، 

فهو ا�شت�شه�د عليهم ل لهم، اإذ اأن املرفق يوؤكد )اأوًل( اأن امل�شروعني خمتلف�ن بدليل 

اأو  اأو ختم  اختالف املواد املنتجة والكمي�ت، و)ث�نيً�ً( قد خلت الورقة من اأي توقيع 

ث�منً�:..   .. كدليل.�ش�بعً�:  ت�شلح  ل  فهي  وب�لت�يل  الدعوى،  حمل  ب�مل�شروع  ارتب�ط 

ت��شعً�: نرفق اأحد امل�شتندات مع ترجمته )�شبق اأن ا�شت�شهدن� به يف مذكرتن� املوؤرخة 

وكيل  وب��شتالم  لحقً�(..".  و�شنقدمه  الرتجمة  يف  اأنه  وذكرن�  1431/1/26هـ، 

املدعيني ن�شخة مم� قدمه وكيل املدعى عليه� قرر اكتف�ءه، فتم ت�أجيل اجلل�شة اإىل 

1431/4/12هـ وب�نعق�ده� ح�شر الطرف�ن، ونظرًا لتكليف اأع�ش�ء الدائرة بح�شور 

التكليف، فقد مت  اأن حتديد اجلل�شة ك�ن �ش�بقً� لقرار  ت�ريخ اجلل�شة، ومب�  دورة يف 

ووكيلهم�  اأ�ش�لة  املدعي�ن  ح�شر  وب�نعق�ده�  1431/6/9هـ،  اإىل  اجلل�شة  ت�أجيل 

ال�ش�بق ح�شوره كم� ح�شر وكيل املدعى عليه�، ويف اجلل�شة قدم وكيل املدعيني مذكرة 

ق�ل فيه�: "... نوجز للدائرة طلب�ت املدعيني يف الدعوى املق�مة يف مواجهة املدعى 

بت�ريخ  الطرفني  بني  املوقعة  امل�شروع  تنفيذ  ب�تف�قية  اإخالله�  ب�شبب  عليه� 

بك�فة  ب�لوف�ء  عليه�  املدعى  اإلزام   -1 الآتي:   يف  تتلخ�س  والتي  2007/8/19م 

وبني  بينه�  املوقعة  امل�شروع  تنفيذ  اتف�قية  مبوجب  عليه�  املرتتبة  امل�لية  اللتزام�ت 
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املدعيني بت�ريخ 2007/88/19م وفق �شروطه� واأحك�مه� والتي تتلخ�س يف:اأ- �شداد 

قدره�  والب�لغ  التف�قية  مو�شوع  ال�شركة  م�ل  راأ�س  م�ش�ركته� يف  قيمة  من   )%50(

)250.000( )م�ئت�ن وخم�شون األف ري�ل. ب- �شداد )50%( من قيمة م�ش�ركته� يف 

تكلفة م�شروع ال�شركة مو�شوع التف�قية والب�لغ قدره� )1.875.000.000( واحد 

بليون وثم�من�ئة وخم�شة و�شبعون مليون ري�ل �ش�ملة التك�ليف الإ�ش�فية الن�جتة عن 

للم�شروع.  عليه�  املدعى  اإدارة  فرتة  خالل  الإنت�جية  ط�قته  وزي�دة  امل�شروع،  ت�أخري 

2- احلكم ببطالن ك�فة الت�شرف�ت والإجراءات التي ق�مت به� املدعى عليه� فيم� 

يخ�س م�ش�ركة �شركة )...(اأو اأية اإجراءات اأخرى يثبت م�ش�ركته� لحقً� - بطريقة 

مب��شرة اأو غري مب��شرة - مبخ�لفة اأحك�م اتف�قية تنفيذ امل�شروع امل�ش�ر اإليه� اأعاله. 

3- حرم�ن املدعى عليه� من كل م� حققته من مك��شب غري م�شروعة واإلزامه� ب�إبط�ل 

ال�شراكة مع )...(وحتويل اأي منفعة حتققت له� ب�شبب ل�ش�لح امل�شروع حمل التف�قية 

املربمة بينه� وبني املدعيني. وعلى وجه اخل�شو�س اأية كمية متح�شل عليه� من اخل�م 

اللقيم من قبل الوزارة. 4- اإلزام املدعى عليه� بتعوي�س املدعيني عن ك�فة الأ�شرار 

مو�شوع  التف�قية  و�شروط  لأحك�م  وخم�لفته�  ت�شرف�ته�  نتيجة  حلقتهم�  التي 

ملدة  والدرا�ش�ت  امل�شتندات  ت�شليم  عن  المتن�ع  ترتبت  التي  الأ�شرار  الدعوى.اأ- 

تق�رب الع�م ب�شوء ق�شد مم� عطل اأعم�ل امل�شروع طوال هذه املدة، اإ�ش�فة اإىل اأن 

كثري من هذه امل�شتندات فقد فقدت قيمته� وعلى �شبيل املث�ل ل احل�شر،الدرا�ش�ت 
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الأ�شرار مببلغ وقدره  امل�شروع. وتقدر هذه  اأعم�ل  املتعلقة بخطط �شري  وامل�شتندات 

)60،000.000( )�شتني مليون( ري�ل. ب - احلكم على املدعى عليه� بدفع اأتع�ب 

ري�ل،كم�  )مليوين(   )2.000.000( بـ  واملقدرة  واملح�م�ة  الق�نونية  ال�شت�ش�رات 

وب�إطالع  اآخرين..".  اأطراف  مع  امل�شروع  يف  املتمثل  ال�شرر  اإيق�ف  طلب  على  نوؤكد 

فيه�  الواردة  الطلب�ت  اإن   .." ق�ئاًل  قرر  املدعيني  مذكرة  على  عليه�  املدعى  وكيل 

غريموؤ�ش�شة، وخ�لية من اأ�ش�نيده� ونطلب رد الدعوى لعدم ثبوت عن��شر امل�شوؤولية 

فيه�، ولثبوت الإخالل من ج�نب املدعيني على التف�شيل ال�ش�بق ذكره� يف مذكراتن�، 

ب�لتعوي�س عم� تكبدن�ه من م�ش�ريف  ال�ش�بقة ب�ملط�لبة  كم� نطلب حفظ مط�لبتن� 

الق�نونية  ال�شت�ش�رات  ب�أتع�ب  مط�لبتن�  وكذلك  التف�قية،  عليه�  ن�شت  وتك�ليف 

املدعيني  وكيل  على  ذلك  وبعر�س  م�شتقلة".  دع�وى  بذلك  �شنقيم  حيث  واملح�م�ة 

التزام  لعدم  نتيجَة  ومتزايدة  لحقة  ب�أ�شرار  يط�لب�ن  موكليَّه  "ب�أن  ق�ئاًل:  اأج�ب 

املدعى عليه� ب�لتف�قية ونط�لب به� يف هذه الدعوى، و�ش�أقدم م�شتندات بذلك يف 

اأحد املدعيني  اأجلت لهذا اليوم وب�نعق�ده� ح�شر )...( -  اجلل�شة الق�دمة. وعليه 

ال�ش�بق  عليه�  املدعى  وكيل  ح�شر  كم�  ح�شوره،  ال�ش�بق  املدعيني  وكيل  وح�شر   -

ح�شوره، ويف اجلل�شة قرر وكيل املدعيني ب�أنه مل يعد لديه م� يقدمه يف الدعوى وقرر 

اكتف�ءه، كم� قرر ذلك وكيل املدعى عليه�. 
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�شريكًة  عليه�  املدعى  لإدخ�ل  متهيدية  اتف�قية  هي  الدعوى  حمل  التف�قية  اأن  مب� 

بن�شبة )50%( يف ال�شركة التي ميلك فيه� املدعي�ن )100%( من راأ�س م�له�.ومب� اأن 

 :)1( بني  امل�شروع  اتف�قية  اأبرمت   .." ن�شه:  م�  التف�قية  هذه  يف  الأول  الطرف 

"الطرف  بـ  التف�قية منفردين وجمتمعني  اإليهم� يف هذه  وي�ش�ر  و ).....(   ).....(

"الطرف  بـ  التف�قية  هذه  يف  اإليه�  وي�ش�ر  الوطنية..   )...( �شركة  و)2(  الأول". 

بـ  جمتمعني  بعد  فيم�  الث�ين  والطرف  الأول  الطرف  من  كل  اإىل  وي�ش�ر  الث�ين".. 

"الطرفني" وي�ش�ر اإىل كل منهم� منفردًا بـ "الطرف"...".ومب� اأن املراد ب�شركة امل�شروع 

هو الطرف الأول حيث ج�ء يف البند )1-1( من التف�قية م� ن�شه: ".. يقر الطرف 

الأول وي�شمن اأنه ميتلك )100%( من راأ�س م�ل امل�شروع، ووفقً�ً ل�شروط هذه التف�قية 

تكون م�ش�ركة الطرف الث�ين يف ح�ش�س �شركة )...(.." وج�ء يف البند )1-12(: 

ح�شول  �شرط  اإىل  امل�شروع  م�ل  راأ�س  ح�ش�س  يف  الث�ين  الطرف  م�ش�ركة  "تخ�شع 

 )2-5( البند  يف  وج�ء   ".. �شركته  اإدارة  من  املن��شبة  املوافق�ت  اإىل  الطرف  ذلك 

لئحة  يف  وج�ء  الث�ين.."  الطرف  مع  ت�شغيل  خدم�ت  اتف�قية   "... "�شركة  "تربم 

دعوىاملدعيني م� ن�شه: "... واإدخ�ل املدعى عليه� �شريكة بن�شبة )50%( يف �شركة 

)...(، حيث ج�ء يف املط�لبة م� ن�شه: "... ح�شب ن�س امل�دة )7-1( ف�إن امل�ش�ريف 

امل�ش�ر  املبلغ  اإن  امل�شروع وحيث  لتطوير  تكون   )...( �شركة  يتكبده�  التي  والتك�ليف 
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اإليه مل يدخل يف اأي حلقة من حلق�ت تطوير امل�شروع، ف�إن املدعيني يط�لب�ن املدعى 

عليه� ب�شداد املبلغ ك�ماًل �شمن الأ�شرار التي ت�شببت فيه�.." يف اإقرار منهم� ب�أنهم� 

اأم�م الدائرة م�  اأحد املدعيني -  املرادان ب�شركة )...(، وج�ء على ل�ش�ن )...( - 

تطوير  تنفيذ  لغر�س  اأن�شئت  التي   ،)...( �شركة  هي   )...( "املرادب�شركة  ن�شه: 

عليه�  املدعى  تقع على  عليه�  التف�قية  التي ن�شت  واللتزام�ت  الأكلريليك  ح�م�س 

عّلقت  الطرفني  بني  املربمة  التف�قية  اأن  امل�شروع..". ومب�  اإدارة  تولت  ب�شفته� من 

قي�َم ال�شراكة بينهم� على �شروط، منه� م� ن�س عليه البند )9( الفقرة )9-1( ب�أن: 

فيه  يتم  الذي  الوقت   -1 من:  اأي  حدوث  حلني  املفعول  �ش�رية  التف�قية  هذه  "تظل 

توقيع اتف�قية ال�شراكة وامل�ش�ركة يف ح�ش�س ال�شركة اأو 2- قرار الطرف الث�ين عدم 

حلول   -3 اأو  التف�قية  هذه  يف  املو�شحة  ال�شروط  حتقق  لعدم  امل�شروع  يف  امل�ش�ركة 

ت�ريخ احل�دي والثالثني من �شهر يوليو 2008 اإل اإذا مت متديد ذلك املوعد مبوافقة 

"تتف�و�س  ب�أن:   )1-3( البند  عليه  ن�س  م�  ال�شروط  من  اأي�شً�  وج�ء  الطرفني..". 

من  اخل�م  املواد  لت�أمني  الأجل  طويلة  توريد  اتف�قية  موردين حول  مع   )...( �شركة 

املواد اخل�م املر�شية يعد �شرطً�  ت�أمني  ب�أن  للم�شروع، ويقر كال الطرفني  الربوبلني 

البند  ال�شروط  �شمن  ج�ء  امل�شروع".كم�  �شركة  يف  الث�ين  الطرف  مل�ش�ركة  م�شبقً� 

يف  الث�ين  الطرف  م�ش�ركة  "تخ�شع  اأنه:  على  ن�س  والذي  التف�قية  من   )1-12(

املوافق�ت  على  الطرف  ذلك  ح�شول  �شرط  اإىل   )...( �شركة  م�ل  راأ�س  ح�ش�س 

التعهدات  اأن  تبني  ح�ل  يف  "اأنه  البند  نه�ية  يف  وج�ء  �شركته.."  اإدارة  من  املن��شبة 
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اأو غري �شحيحة ف�إن  وال�شم�ن�ت التي تعهد به� املدعي�ن ب�مللحق )3( غري �ش�حلة 

تلك  حتقق  عدم  الث�بت  اأن  ب�ل�شتمرار..".ومب�  ملتزمً�  يكون  ل  الث�ين  الطرف 

ال�شروط:ففيم� يتعلق ب�ل�شرط الوارد يف البند )9( الفقرة )9-1( الذي ن�س على 

اأن: "تظل هذه التف�قية �ش�رية املفعول حلني حدوث اأي من: 1- الوقت الذي يتم فيه 

توقيع اتف�قية ال�شراكة وامل�ش�ركة يف ح�ش�س ال�شركة اأو 2- قرار الطرف الث�ين عدم 

حلول   -3 اأو  التف�قية  هذه  يف  املو�شحة  ال�شروط  حتقق  لعدم  امل�شروع  يف  امل�ش�ركة 

ت�ريخ احل�دي والثالثني من �شهر يوليو 2008م اإل اإذا مت متديد ذلك املوعد مبوافقة 

الطرفني...": مل ُتوقع اتف�قية �شراكة حتى ت�ريخه، ومل متدد التف�قية مبوافقة من 

الطرفني.وفيم� يتعلق ب�ل�شروط الوارد يف البند )3-1( الذي ن�س ب�أنه: ".. يقر كال 

الطرفني ب�أن ت�أمني املواد اخل�م املر�شية يعد �شرطً� م�شبقً� مل�ش�ركة الطرف الث�ين 

واأم�  بذلك.  ب�للتزام   - الأول  الطرف   - املدعي�ن  يقم  مل  امل�شروع..":  �شركة  يف 

دعواه� ب�أن "�شركة )...( ال�شعودية وافقت على تزويد امل�شروع مب�دة الربوبلني". فهو 

عالوة على اأنه ادع�ء بال بينة فهو متن�ق�س مع اأ�شل دعواهم� التي يدعون فيه� ب�أن 

الربوبلني املوؤمن للمدعى عليه� من قبل وزارة البرتول والرثوة املعدنية هو املخ�ش�س 

للم�شروع حمل الدعوى.وفيم� يتعلق ب�ل�شروط الواردة يف البند )12-1( من التف�قية 

"تخ�شع م�ش�ركة الطرف الث�ين يف ح�ش�س راأ�س م�ل �شركة  الذي ن�س على اأن:ك 

امل�شروع اإىل �شروط ح�شول ذلك الطرف على املوافق�ت املن��شبة من اإدارة �شركته.." 

مل حت�شل املدعى عليه� على تلك املوافق�ت.وفيم� يتعلق ب��شرتاط "اأنه يف ح�ل تبني 
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اأو غري  التي تعهد به� املدعي�ن ب�مللحق )3( غري �ش�حلة  التعهدات وال�شم�ن�ت  اأن 

عليه�  املدعى  كلفت  قد  ب�ل�شتمرار.."  ملزمً�ً  يكون  ل  الث�ين  الطرف  ف�إن  �شحيحة 

مكتب )...(يف �شهر دي�شمرب )12( ع�م 2007م - مبوجب �شور الفواتري واحلوالت 

ملكتب )...( ك�أتع�ب الدرا�شة - بدرا�شة �شالمة التقنية املقدمة من ال�شركة ال�شينية 

وك�نت نتيجة الدرا�شة - ح�شب التقرير املقدم - ب�أن املكتب "غري ق�در على ا�شتبع�د 

اأو اأي  وجود خطر خلرق ملمو�س يف الت�شدير والبيع يف الولي�ت املتحدة الأمريكية 

على  بن�ًء  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  ي�شنع  منتج  لأي  الأوربي  الحت�د  دول  من 

تقني�ت �شركة )...(".ف�إنه ا�شتن�دًا مل� تقدم مل تقم ال�شراكة بني الطرفني، ولي�شت 

امللتزم  ب�أن  املدعيني  دعوى  فيه�.واأم�  ال�شتمرار  اأو  ب�إق�مته�  ملزمة  عليه�  املدعى 

التي  التف�قية  ف�إن ذلك عالوة على خم�لفته  املدعى عليه�  املواد اخل�م هو  بت�أمني 

ادع�ء  ف�إنه   - به�  املراد  وتقدم   -)...( �شركة  هو  بذلك  امللتزم  اأن  على  ن�شت 

ن�شت  لقد   ...." بقوله:  الدائرة  اأم�م   - املدعيني  اأحد   -)...( قرر  متن�ق�س،حيث 

وهم�  التف�قية  طرف�  به�  واملراد   )...( �شركة  بت�أمينه�  امللتزم  اأن  على  التف�قية 

املدعي�ن واملدعى عليه�...".واأم� دعواهم� ب�أن املواد اخل�م املوؤمنة للمدعى عليه� من 

قبل وزارة البرتول والثورة املعدنية تخ�س امل�شروع حمل الدعوى ف�إنه عالوة على اأن 

بينة  بال  ادع�ء  ف�إنه  عليه�  املدعى  دون  املدعيني  على  يقع  اخل�م  املواد  تلك  ت�أمني 

وين�ق�س دعواهم� ب�أن املواد اأمنت بوا�شطة �شركة )...( ال�شعودية.والث�بت اأنه يخ�س 

املدعى عليه� ا�شتن�دًا اإىل اأن خط�ب وزارة البرتول والرثوة املعدنية املوجه ل�شركتي 
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اخل�م  ب�ملواد  تزويده�  فيه  ورد  وقد  2006/4/10م،  بت�ريخ  ك�نت  و)...(   )...(

الالزمة مل�شروع ال�شركة )...( لالإثيلني والبويل اإثيلني )الت�بعة لل�شركتني( والتي من 

طريف  بني  موقع  �شرية  تعهد  اأول  ت�ريخ  بينم�  )الربوبلني(  م�دة  منتج�ته�  �شمن 

الدعوى بت�ريخ 2006/10/14م.واأم� دعوى املدعيني ب�أنه - بعد توفر تلك امل�دة من 

الوزارة ُعقدت اجتم�ع�ت مع املدعى عليه� ومت التف�ق حول تو�شعة العمل واحل�شول 

للم�شروع  الوزارة  خ�ش�شته�  التي  الكمية  واأن  التو�شع،  ذلك  مق�بل  اأكرث  كمية  على 

تلك  تخ�س  ب�أنه�  ذاكرًا  حم��شر  على  ذلك  يف  وا�شتند  ك�فية،  التف�قية  حمل 

الجتم�ع�ت، ف�إنه ب�لطالع على تلك املح��شر تبني خلوه� من توقيع املدعى عليه� 

للمدعى  املر�شل  2007م  نوفمرب/   /12 اجتم�ع  حم�شر  �شحته�.�شوى  اأنكرت  وقد 

اأقرت املدعى عليه� ا�شتالمه� له بت�ريخ 2007/11/27م، غري  عليه� ب�لإمييل فقد 

اأنه� اأج�بت املدعيني جت�هه ب�إمييله� املوؤرخ يف 2007/12/2م مب� ن�شه: "لقد قمن� 

مبراجعة حم�شر الجتم�ع، ويوؤ�شفن� اإبالغكم ب�أنه غري مقبول لن� .. ب�لإ�ش�فة اإىل 

ذلك ف�إن هن�ك بنودًا مدونة يف حم�شر الجتم�ع مل جتِر من�ق�شته� خالل الجتم�ع".

ل�شحة  به�  التوا�شل  ول ميكن  املح��شر،  تلك  ال�شتن�د على  ي�شح  ل  ف�إنه  وب�لت�يل 

املعلوم�ت  ب��شتغالل  ق�مت  عليه�  املدعى  ب�أن  املدعيني  دعوى  واأم�  املدعني.  دعوى 

ملنفعته�  وحولته�  منهم�  عليه�  حت�شلت  التي  الفنية  والأ�شرار  والبي�ن�ت  ال�شرية 

ال�شركة اجلديدة.. ووقعت معه� لإن�ش�ء  اخل��شة يف م�ش�ركته�ل�شركة )...(وتكوين 

 )RRRRRRR RRRR( الأكريليك  حم�س  لإنت�ج  ال�شن�عية  اجلبيل  مبدينة  م�شنع 
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م�شروع  مقوم�ت  اأن  على  ذلك  يف  وا�شتن�ده�  املدعيني،  م�ش�ركة  تت�شمن  اأن  دون 

املدعى عليه� هي ذات مقوم�ت م�شروع التف�قية، وب�أن واقع املدعى عليه� اأنه� �شركة 

م�ش�همة ومل يكن لديه� نواي� اأو خطط معلنة لتنفيذ امل�شروع واأن الفكرة ك�نت لديهم� 

اأ�شهر  اأي بعد ثالثة  ابتداًء، وب�أن التف�قية حمل الدعوى ك�نت يف 2007/08/19م 

توقع�ت  يكون  اأن  يعدو  ل  عليه  ا�شتندا  م�  اأن  دعواهم�.فبم�  �شحة  يوؤكد  ذلك  واأن 

و�شكوك مل يقدم� يف �شبيل اإثب�ته� بينة مو�شلة.ومب� اأن املدعى عليه� قدمت مق�بل 

اإىل  الأول: خط�به�  م�شتندين:  الدع�ء، حيث قدمت  تثبت خالف هذا  بين�ت  ذلك 

امل�ش�ركة مب�شروع حل�م�س  بغر�س  املوؤرخ يف 1998/11/3م  �شركة )...(الأمريكية 

الأكريليك يقوم على الربوبلني، املزمع اإنت�جه من اأحد م�ش�ريع املدعى عليه�، اأي قبل 

التف�قية حمل الدعوى ب�شنوات.الث�ين: خط�ب وزارة البرتول والرثوة املعدنية املوؤرخ 

يف 2006/4/10م املوجه للمدعى عليه� والذي ت�شمن يف ث�نيً�ً منه اأنه: ".. يجب على 

)...( لل�شركة  الت�بع  بروبلني  البويل  تو�شعة م�شنع  اأ-  يلي:  م�  اإن�ش�ء   )...( �شركة 

اأوليفين� )RRR( من 500 األف طن مرتي �شنويً�.. ب- م�شنع بويل بروبلني  للبويل 

اإن�ش�ء   )...( �شركة  على  يجب  ث�لثً�:  �شنويً�..  األف طن مرتي   25 بط�قة   )RRRR(

م�شنع حم�س الأ�شيد .. بط�قة 140 األف طن مرتي �شنويً�..".ف�إنه ا�شتن�دًا لهم� - اأي 

امل�شتندين - َيثبت اأن املدعى عليه� ك�نت تعمل يف م�شروع حم�س الأ�شيد - الذي هو 

حم�س الأكريليك ح�شب اإقرار )...( اأنه ل فرق بينهم� - قبل التف�قية حمل الدعوى، 
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اإلزام املدعى  مم�يبطل �شحة ادع�ء املدعيني بهذا اخل�شو�س.واأم� طلب املدعيني 

املدعيني  ا�شتالم  للدائرة  ثبت  فقد  ال�شرية،  والوث�ئق  امل�شتندات  بت�شليمه�  عليه� 

جلميع تلك امل�شتندات ح�شب الك�شوف التي قدمته� يف طلبه�،ووقعت على ال�شتالم 

مبوجب املح��شر املرفقة ب�لدعوى، ودعواهم� ب�أن هن�ك م�شتندات اأ�شلية اأو من�شوخة 

ن�ق�شة دون اأن يقدم� بي�نً� به� اأو اإي�ش�حً� مل�هيته� تعترب دعوى مر�شلة بال بينة.واأم� 

بدون  اأنه  بدعوى  امل�شتعجل  الطلب  حمل  وجعله  امل�شتندات  تلك  بت�شليم  مت�شكهم� 

مو�شوع  امل�شروع  �شري  ويتعطل  الع�جل،  القريب  يف  �شرر  عليهم�  يقع  ذلك  حتقق 

نتيجة  يقع  ال�شرر  اأن  ذلك  امل�شوؤولية،  اأرك�ن  من  خلت  �شرر  دعوى  ف�إنه�  التف�ق، 

يكون  اإمن�  العالقة  واخلط�أ يف هذه   ، الطرفني عالقة عقدية  بني  والعالقة  اخلط�أ، 

ب�إخالل املتع�قد ب�لتزامه التع�قدي، وال�شرر يف ذلك مفرت�س، وتقوم امل�شوؤولية متى 

ثبت الإخالل من اأحد طريف العقد، والث�بت - وفق م� تقدم - عدم اإخالل املدعى 

عليه� يف تع�قده� مع املدعيني مم� يتوجب معه رف�س دعوى ال�شرر من اأ�شله�.ويوؤكد 

ال�شرية  تعهد  اتف�قية  وقع� على  وب�إرادتهم�  اأنهم�  عدم وجود �شرر عليهم� يف ذلك 

وعدم ك�شف املعلوم�ت املوؤرخ 2006/10/14م، وقد ج�ء يف البند )ب-2( منه�: اأن 

م�شتندات  بحوزته� من  م�  ت�شلمه� جميع  اأن  املدعيني  عليه� عند طلب  املدعى  على 

وال�شور  الأ�شول  يف  مب�  ب�إتالفه�  منه�  تتخل�س  اأن  اأو  املدعيني،  من  له�  ُقدمت 

مع  اتفق�  مل�  امل�شتندات  تلك  بفقدانهم�  �شيلحقهم�  �شرر  هن�ك  ك�ن  ولو  احلقيقية. 
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اإىل دعواهم�  ت�شليمه�.اإ�ش�فًة  للمدعى عليه� عن  اإتالفه� كخي�ر  املدعى عليه� على 

مبيد  جملة  يف  املدعيني  �شركة  لدى  للم�لية  الرئي�س  ن�ئب  ت�شريح  ين�ق�س  ال�شرر 

مبجمع  قدمً�  اأن)...(مت�شي  فيه  ج�ء  الذي  21/يوليو/2009م(  بت�ريخ  املن�شور 

الربوبلني  على  ح�شولهم  عدم  ب�شبب  ك�ن  ت�أخرهم  واأن  للبرتوكيم�وي�ت،  اجلبيل 

الالزم ملجمعهم البرتوكيم�وي حل�م�س الأكريليك، واأنهم قد اأّمنوا اللقيم ح�ليً� من 

مزود حملي، واأنه من ح�شن حظهم اأن البداية يف هذا التوقيت، ولو بداأوا قبل �شنة 

لواجهوا مع�ن�ة كثرية، اأم� الآن ف�إن ال�شوق اأكرث ج�ذبية..". وهو ت�شريح يوؤكد �شحة 

وت�شري  جمرد.-  اإنك�ر  ل�شحته  املدعيني  واإنك�ر  ج�نبه�،  ويقوي  عليه�  املدعى  دفع 

واملعلوم�ت  امل�شتندات  تلك  من  بن�شخ  عليه�  املدعى  احتف�ظ  اأن  اإىل  هن�  الدائرة 

ال�شرية م�شتندًة بذلك على البند )ب-2( من تعهد ال�شرية املوؤرخ 2006/10/14م 

مربر  اأي  هن�ك  يعد  مل  الطرفني  بني  العالقة  ب�نقط�ع  اإذ  حمله،  غري  يف  ا�شتن�ٌد 

دعوى  حوزته�.واأم�  يف  منه�  اأٍي  وجود  ح�ل  يف  امل�شوؤولية  وتتحمل  به�،  لحتف�ظه� 

املدعيني اأن املدعى عليه� ق�مت ب�إنه�ء اتف�قية اخلدمة ال�شت�ش�رية التي اأبرمت مع 

�شركة )...(مق�بل دفع مبلغ قدره )3.406.858( ري�ًل ويطلب�ن اإلزام املدعى عليه� 

ب�أن تتحمل املدعى عليه� )50%( من جملة املبلغ امل�ش�ر اإليه ا�شتن�دًا على ن�س امل�دة 

)7-3(.ف�إن الث�بت ا�شتن�دًا على ن�شخة حم�شر التف�قية التي قدمته� املدعى عليه� 

وبتوقيع  املدعيني،  بعلم  التف�قيةك�نت  تلك  اإنه�ء  اأن  �شحته�:  املدعي�ن  ينكر  ومل 
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كذلك  الث�بت  اأن  3/فرباير/2008م.كم�  بت�ريخ  وذلك   )...( وهو  عليه�  اأحدهم� 

ا�شتن�دًا على ك�شف احل�ش�ب الذي قدمته املدعى عليه�، ومل يقدم املدعي�ن م� يثبت 

اإىل ح�ش�ب �شركة  امل�ش�راإليه وذلك بتحويله  املبلغ  خالفه: قي�م املدعى عليه� بدفع 

)...(امل�شت�ش�ر  �شركة  خدم�ت  اأنهت  عليه�  املدعى  ب�أن  دعواهم�  املدعيني.واأم� 

الث�بت  عنه.ف�إن  بدًل  للم�شروع  اإداري  )...(كم�شت�ش�ر  بتعيني  للم�شروع  الإداري 

ا�شتن�دًا اإىل اخلط�ب الذي قدمه املدعي�ن وال�ش�در من املدعى عليه� بت�ريخ 22/

اأغ�شط�س/2007م اأن ال�شركة املو�شى اإنه�ء خدم�ته� هي �شركة )...( ل�شت�ش�رات 

امل�ش�ريع املحدودة، ولي�شت �شركة )...(ويف ح�لة ك�نت هي ف�إن املدعى عليه� مل تلغ 

خدم�ته� واإمن� اأو�شت بذلك، وق�م اأحد املدعيني وهو - )...( بتوجيه خط�به لتلك 

ال�شركة برقم RRR/07/ 140 وت�ريخ 10/ �شبتمرب / 2007م - املقدمة ن�شخة منه 

من قبل املدعيني - بطلب ت�شليم وث�ئق امل�شروع الفنية والتج�رية اإىل �شركة )...(، 

مم� يدل على علم املدعيني وموافقتهم� على الإنه�ء اإن ك�ن قد مت ،وب�لت�يل فال حجة 

لهم� يف املط�لبة مب� مت عن علمهم� وموافقتهم� واإرادتهم�.

ولذلك 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 االبتدائية 2/4260/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 222/د/جت/13 لعام 1431هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 85/اإ�س/ 8 لعام 1432هـ
تاريخ اجلل�ضة 1432/3/13هـ

قرار   - دعوى  عن  تنازل   - �ضلح   - �ضركة  عقد  تعديل  قرار  اإلغاء  طلب  �ضركة-   

حرا�ضة ق�ضائية- رفع احلرا�ضة الق�ضائية.

مط�لبة املدعي اإلغ�ء قرار ال�شركة بتعديل عقد �شركة )...( املحدودة ملخ�لفة قرار 

التعديل لالأنظمة املرعية- حتريك الدعوى وموا�شلته� من عدمه حق حم�س للمدعي 

دعواه  عن  املدعي  تن�زل  ثبوت   - عنه�  تن�زل  اأو  تركه�  اإذا  مت�بعته�  على  يجرب  فال 

ال�شركة  يف  �شرك�وؤه  الوقت  ذات  ويف  اأبن�وؤه  وهم  عليهم  املدعى  مع  ت�ش�حله  بعد 

وانته�ء م�ش�كل الإدارة بينهم - تقدم �شريكني من املدعى عليهم بطلب ع�جل بفر�س 

املقدم  الع�ر�س  الطلب  يف  الدائرة  قرار  �شدور   - ال�شركة  على  الق�ش�ئية  احلرا�شة 

ب�شفة ع�جلة بفر�س احلرا�شة الق�ش�ئية على ال�شركة لوجود خم�لف�ت من املدعي 

اإب�ن اإدارته لل�شركة - زوال اخل�شية من �شي�ع احلقوق بت�ش�لح اأطراف النزاع- اأثر 

ذلك - رفع احلرا�شة.

: اإثب�ت تن�زل املدعي عن دعواه. موؤدى ذلك - اأوًل: رفع احلرا�شة الق�ش�ئية. ث�نيً�ً



1539

تتلخ�س وق�ئع هذه الدعوى يف اأنه تقدم لهذه املحكمة )...( وكيل )...( يطلب اإلغ�ء 

وقد  املرعية  لالأنظمة  خم�لفً�  �شدر  التعديل  قرار  لأن   )...( بتعديل  ال�شرك�ء  قرار 

�شجلت الدعوى ق�شية ب�شجالت املحكمة برقم )2/4260/ق( واأحيلت لهذه الدائرة 

بقية  تقدم  املرافعة  اأثن�ء  ثم  اجلل�ش�ت،  ب�شبط  مبني  هو  م�  ح�شب  نظره�  ملب��شرة 

ال�شرك�ء بطلب ع�جل وهو اإيق�ع احلرا�شة الق�ش�ئية على ال�شركة حمل الدعوى، لكون 

املحكمة  من  وال�ش�در  القطعية  املكت�شب  ال�شك  مبوجب  ع�مً�  مديرًا  اأ�شبح  املدعي 

الع�مة بجدة برقم )...(. ويف جل�شة يوم الأربع�ء 1430/6/19هـ فتحت اجلل�شة بن�ًء 

على الطلب امل�شتعجل من وكيل ال�شريكتني يف �شركة)...()...( و)...(  ابنتي )...( 

بطلب احلرا�شة الق�ش�ئية على ال�شركة وقد ح�شر يف هذه اجلل�شة وكيل ال�شريكتني 

الدائرة  من  وطلب  )..و..و...(  ال�شرك�ء  عن  وكياًل   )...( ح�شر  وكذلك   )...(

ان�شم�مه اإىل املدعيتني بطلب احلرا�شة على ال�شركة وتبني عدم ح�شور )...(  وذكر 

وكيل ال�شريكتني اأنه مت اإبالغه مبوعد هذه اجلل�شة عن طريق �شكرتري حم�ميه )...( 

وقدموا  احلرا�شة  ط�لبوا  وكيلي  ح�شر  اليوم  وبجل�شة  ذلك  يثبت.  م�  للدائرة  وقدم 

مذكرة بينوا فيه� وجه اخلطر الذي يهدد حقوقهم وال�شركة ع�مة ت�شمنت اأنه منذ اأن 

اأنه �شخ�س غري  اإدارة ال�شركة بداأت ال�شركة يف النهي�ر حيث  توىل ال�شريك )...( 

مقيم ب�ململكة ه�ربً� من تنفيذ احلكم ال�شرعي رقم )18/297/42( ال�ش�در بت�ريخ 
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�ش�در  1427/1/14هـ  يف   )1/2/574/1( رقم  احلكم  �شدر  وقد  1416/11/8هـ 

مليونً�  وت�شعون  )خم�شة   )95.255.047.47( وقدره  مبلغ  ب�شداد  �شخ�شيً�  عليه 

وم�ئتني وخم�شة وخم�شون و�شبعة واأربعون( ري�ًل �شعوديً� من ال�شيدة )...( كقر�س 

خ�رج  الدائم  وهروبه  ال�شداد  يف  مم�طلته  وب�شبب  ال�شداد  ال�شركة  وحمل  �شخ�شي 

1423/6/11هـ  بت�ريخ  )�س/22437(  رقم  الكرمي  ال�ش�مي  الأمر  �شدر  اململكة، 

بتوقيفه واإلق�ء القب�س عليه وكذلك توقيف ال�شجل التج�ري لأكرث من )ثم�ن( �شنوات. 

ونتج عن ذلك: اأوًل : فقدان ال�شركة ملعظم الوك�لت الع�ملية مثل وك�لة �شي�رات )...(، 

وك�لة �شي�رات )...( ، وك�لة �شي�رات )...( ، وك�لة �شركة )...(�شركة رافع�ت �شوكية 

)...(كاليف  �شركة  وك�لة  اأخرى،  �شوكية  رافع�ت  )...(�شركة  �شركة  وك�لة  امل�ئية، 

ال�شعودية، اخلطوط  اأرامكو  املراعي،  �ش�بك  �شرك�ت  مع  املربمة  العقود  اإىل  اإ�ش�فة 

والوك�لت  امل�ش�رك�ت  تلك  اأرب�ح  من  ال�شركة  اإيراد  يقدر  والتي  ال�شودانية،  اجلوية 

والعقود مببلغ وقدره )60.000.000( )�شتون مليون( ري�ل �شنويً� ولكم اأن تتخيلوا 

واأق�مت  والعقود.  الوك�لت  هذه  فقدان  من  ال�شركة  به�  منيت  التي  اخل�ش�رة  حجم 

�شركة )...(دعوى ق�ش�ئية لدى ديوان املظ�مل بطلب الت�شفية وقد ق�شى له� ب�لت�شفية 

رقم  الق�شية  يف  1429هـ  لع�م  جت/12(  د/   /1030( رقم  ال�شرعي  احلكم  مبوجب 

ب�شبب  ب�لتدقيق  واحلكم  1429/10/28هـ  بت�ريخ  1428هـ  لع�م  ق(   /2/5802(

ك�إيق�ف  ب�ل�شركة  اأ�شرت  اإجراءات  من  عليه�  ترتب  وم�   )...( ال�شريك  مديونية 

ال�شجل التج�ري، وجتميد ح�ش�ب�ت ال�شركة. ث�نيً�: جتميد اأر�شدة ال�شركة لدى البنوك 
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ولدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي ب�شبب الأمر ال�ش�مي امل�ش�ر اإليه، وال�ش�در �شد 

ففقدت  املوردين  م�شتحق�ت  دفع  عن  ال�شركة  توقف  اإىل  اأدى  مم�   )...( ال�شريك 

ال�شركة م�شداقيته� واأدى اإىل �شي�ع م�ش�لح ال�شركة يف فقدان ن�ش�ط�ته�. وحتميل 

ال�شركة ملزيد من املديوني�ت التي اأثقلت ك�هل ال�شركة ومبقت�ش�ه� توقفت ال�شركة عن 

�شداد رواتب الع�ملني لديه� والوف�ء ب�لتزام�ته� جت�ه الغري و�شدر �شده� العديد من 

الأحك�م الق�ش�ئية ب�شداد هذه امل�شتحق�ت ومنه� �شك احلكم رقم )22/200/106( 

)م�ئت�ن   )220318( وقدره  مببلغ   )...( املدعي  ل�ش�لح  1430/5/21هـ  بت�ريخ 

وع�شرون األفً� وثالثم�ئة وثم�نية ع�شر( ري�ًل �شعوديً�، واحلكم رقم )13( يف الدعوى 

وقدره  مببلغ   )...( ل�ش�لح  1431/1/16هـ  بت�ريخ  1431هـ  لع�م   )1329( رقم 

�شعوديً�،  ري�ًل  و�شتون(  واثنني  وم�ئت�ن  األفً�  وع�شرون  واثن�ن  )م�ئة   )122.262(

واحلكم رقم )1364( يف الدعوى رقم )1050( لع�م 1430هـ بت�ريخ 1430/12/29هـ 

ل�ش�لح )...( مببلغ وقدره )412.569( )اأربعم�ئة واثن� ع�شر األفً� وخم�شم�ئة وت�شعة 

و�شتون( ري�ًل �شعوديً� ل غري، هذا بخالف الق�ش�ي� العم�لية املنظورة لدى الق�ش�ء 

ال�شعودي للمط�لبة ب�لرواتب واملت�أخرات امل�لية لدى ال�شركة ن�هيك عن قي�مه بف�شل 

العديد من العم�ل بال �شبب اأو مربر. وحم�ولته عر�س ال�شركة للبيع لال�شتيالء على 

لأغرا�شه  ال�شركة  مقر  وا�شتخدام  حقوقهم.  من  ال�شرك�ء  ك�فة  وحرم�ن  اأمواله� 

ل�شي�راته  كمعر�س  ب�ل�شركة  اخل��س  ال�شي�رات  )معر�س  ا�شتخدام  ال�شخ�شية 

عليه�  وال�شتيالء  ال�شعودية  البنوك  لدى  ال�شركة  اأر�شدة  �شحب  ث�لثً�:  ال�شخ�شية(. 
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بطرق غري نظ�مية رغم عدم �شالحيته الإدارية يف ذلك مبوجب خط�به املوجه اإىل 

 )4.000.000( بنحو  قدرت  مب�لغ  ب�شرف  ال�شعودي  الفرن�شي  البنك  ع�م  مدير 

ال�شقيقة  ال�شرك�ت  لدى  ال�شركة  اأر�شدة  �شحب  رابعً�:  غري.  ل  ماليني(  )اأربعة 

وال�شتيالء عليه� وتهريبه� اإىل اخل�رج مبملكة البحرين وفتح ح�ش�ب لدى بنك طيب 

الع�مة مبملكة  للني�بة  �شكوى  وقدمت  ال�شركة  ا�شم  نف�س  وهمية حتمل  �شركة  ب��شم 

ال�شكوى طي  للتحقيق يف كيفية فتح احل�ش�ب ب�شركة وهمية ول تزال هذه  البحرين 

التحقيق. خ�م�شً�: �شدور قرار من )...( اإىل مدير ع�م ال�شركة )...( بتحويل ك�فة 

اأرب�ح ال�شركة اإىل ح�ش�ب املدعو )...( مب� ميثل ذلك اإهدار لأموال ال�شركة و�شي�ع 

حلقوق ال�شرك�ء. �ش�د�شً�: فقدان ال�شركة مل�شداقيته� يف التع�مل مع البنوك التج�رية، 

مبلغ  يف  ال�شركة  تداينت  حيث  الربيط�ين  ال�شعودي  البنك  نذكر  املث�ل  �شبيل  وعلى 

)20( مليون ري�ل �شعودي، ومت اللجوء اإىل الق�ش�ء للمط�لبة بهذا املبلغ وقد مت توقيع 

ب�ل�شركة  �شريك  كل  واأ�شهم  ح�ش�س  ب�شم�ن  البنك  ل�ش�لح  ب�ملبلغ  �شم�ن  اتف�قية 

على  احلجز  توقيع  عدم  ل�شم�ن  اململكة  وخ�رج  داخل  ال�شخ�شية  ممتلك�ته  وك�فة 

اإدارة  توليه  اإب�ن  لل�شركة  كوارث  يف  ت�شبب   )...( ال�شريك  ب�أن  يفيد  مب�  ال�شركة، 

ال�شركة وقد ج�هد ال�شرك�ء للعمل على حتقيق ال�شتمرارية لل�شركة وا�شتع�دة كي�نه� 

وهيكله� ب�شكل يليق ب�ل�شركة وجن�ح ال�شركة رغم العقب�ت من قبل )...( و�شع ك�فة 

ال�شركة  �شد  الدع�وى  من  العديد  واإق�مة  واخلالف�ت،  امل�ش�كل  وافتع�ل  العراقيل 

وال�شرك�ء، بهدف زعزعة ا�شتقرار ال�شركة والت�أثري على اإدارته�. �ش�بعً�: التالعب يف 
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لفوارق  دفعه  عدم  الآتي:  من  لف�شيلتكم  ي�شتبني  ح�شبم�  وذلك  ال�شركة  ميزاني�ت 

ث�منً�:  �شعودي.  ري�ل  ماليني(  )خم�شة   )5.000.000( مببلغ  تقدر  والتي  الزك�ة 

حتميل ال�شركة مل�ش�ريف ط�ئرته اخل��شة واملب�لغ فيه� وذلك وفق اخلط�ب ال�ش�در 

اأ�شب�نية حتت  الط�ئرات متلكه� �شركة  ب�أن هذه  وال�شن�عة علمً�  التج�رة  من وزارة 

ا�شمه �شخ�شيً�. ت��شعً�: حتميل ال�شركة مل�ش�ريف مب�لغ فيه� ل�ش�لح جمل�س الإدارة 

التي هو رئي�شه�. ع��شرًا: حتميل ال�شركة مل�ش�ريف مب�لغ فيه� على �شكل هداي� �شنوية 

يتم حتميله� على ال�شركة. احل�دي ع�شر: حتويل مبلغ )6.000.000( )�شتة ماليني( 

ح�ش�به  اإىل  الأ�شواق  ل�شركة  ال�شقيقة  ال�شرك�ت  اإحدى  وهي   )...( �شركة  من  ري�ل 

اخل��س يف �شركة )...( ب�أ�شب�ني�. الث�ين ع�شر: حتميل ال�شركة لدفع رواتب واإيج�ر 

ل�شركة اأ�شب�نية ت�شمى)...( علمً� ب�أن هذه ال�شركة هي �شركة لل�شي�رات اخل��شة التي 

ميتلكه� )...( �شخ�شيً� ويتم دفع هذه املب�لغ نقدًا وفورًا من ح�ش�ب ال�شركة.  من كل 

 )...( �شركة  على  الق�ش�ئية  احلرا�شة  اإيق�ع  الدائرة  من  نلتم�س  اإي�ش�حه  �شبق  م� 

امل�شتندات  ك�فة  الدائرة  نظر  حتت  ون�شع  ال�شركة  من  الب�قية  البقية  على  حف�ظً� 

لع�م  )141/د/جت/13(  رقم  قراره�  الدائرة  اأ�شدرت  ذلك  عقب  اأعاله.  املبينة 

املح��شب  )...(وتعيني  �شركة  على  الق�ش�ئية  احلرا�شة  ب�إيق�ع  الق��شي  1431هـ 

الق�نوين/ )...( ح�ر�شً� ق�ش�ئيً� عليه� يدير �شوؤونه� ح�شب املعمول به نظ�مً�ً ريثم� 

ت�شرف اأرب�ح ال�شرك�ء املرحلة ويتفق ال�شرك�ء على تعيني مدير حم�يد لل�شركة ح�شب 

نظ�م ال�شرك�ت، ثم ت�شلم وكيل املدعي ن�شخة من قرار احلرا�شة، واأفهم ب�أن ملوكله 
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حق العرتا�س عليه. وبجل�شة الثالث�ء 1431/10/12هـ اطلعت الدائرة على �شورة 

واملوجه  1431/9/14هـ  يف  املوؤرخ  املحكمة  رئي�س  ف�شيلة  من  اإليه�  املح�ل  اخلط�ب 

يخ�س  فيم�  واملت�شمن  )..و..(  وكيل  ومن   )...( من  الق�ش�ئي  احل�ر�س  اإىل  اأ�شاًل 

حمكمة  اإىل  منه  املقدم  العرتا�س  عن  ويعدل  احلرا�شة  بقرار  يقتنع  اأنه   )...(

وب�شوؤال  احلرا�شة،  بقرار  قن�عته  يوؤكد  اأنه  )..و..(  وكيل  يخ�س  وفيم�  ال�شتئن�ف، 

)...( يف هذه اجلل�شة عم� ذكر �شلفً� اأكد اأنه مقتنع بقرار احلرا�شة، وي�شقط لئحة 

العرتا�س املقدمة من وكيله، وكذلك قرر وكيل )..و..و...( قن�عته بقرار احلرا�شة 

ب�ملط�لبة  احل�ر�س  على  والت�أكيد  النه�ئية  ب�ل�شيغة  القرار  تذييل  اجلميع  طلب  ثم 

وكيل  الدائرة  �ش�ألت  الثالث�ء 1431/10/24هـ  وبجل�شة  الغري.  لدى  ال�شركة  بحقوق 

)..و..(عن �شبب اإفراغ الأر�س اخل��شة ب�ل�شركة ب��شمه والواقعة يف حم�فظة جدة 

ب�أبحر، فقرر اأن ال�شبب ب�إفراغه� ب��شمه ب�شفته وكياًل )..و..( هو ل�شم�ن حقوقهم� 

املت�أخرة يف ذمة ال�شركة والتي ت�ش�حل� عليه� مع )..و..( وقت اأن ك�ن رئي�س جمل�س 

الأر�س  قيمة  عن  الدائرة  �ش�ألت  ثم  ري�ل  مليون(  )ت�شعني  اأنه�  على  ال�شركة  اإدارة 

ال�شوقية ح�ليً� فذكر اأنه ل يعلم قيمته� ح�ليً� ثم �ش�ألت الدائرة )...( رئي�س جمل�س 

اإدارة ال�شركة عن �شبب اإفراغ �شك الأر�س املذكورة )..و..( وكيل )..و..( فذكر اأن 

ت�ش�وي مبلغ )م�ئة مليون( ري�ل  الأر�س  اأن  ال�شبب هو �شم�ن حقوق )..و..( وذكر 

اإىل  الرجوع  الدائرة  من  ويطلب  الق�ش�ئي  احل�ر�س  ب�أتع�ب  مقتنع  اأنه غري  واأ�ش�ف 

العرو�س التي قدمه� ب�عرتا�شه املكتوب اأم�م الدائرة فعقب )...( اأن الأر�س ت�ش�وي 
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)م�ئة مليون( ري�ل ح�شب تقدير )...( دلل العق�ر يف جدة، ثم بعد ذلك ذكر احل�ر�س 

الق�ش�ئي ب�شدد اإنه�ء النزاع �شلحً� بني جميع الأطراف، ويطلب من الدائرة اإمه�له 

لإمت�م عملية ال�شلح بينهم اإىل يوم الأربع�ء الق�دم وبن�ًء عليه اأج�بته الدائرة لطلبه. 

اأنه مت ال�شلح  اأبن�ء )...(  وبجل�شة الأربع�ء 1431/10/27هـ ويف هذه اجلل�شة ذكر 

فيه�  مب�  بينهم،  فيم�  والق�ش�ي�  الدع�وى  ك�فة  اإنه�ء  على  والدهم  وبني  بينهم  فيم� 

الدعوى الق�ئمة يف املحكمة الع�مة بجدة لدى ف�شيلة ال�شيخ )...( وقدم للدائرة ن�س 

اتف�قية ال�شلح بينهم والتي ن�شه�: عقد �شلح وتن�زل وترا�شي.

اإنه بعون اهلل تع�ىل وتوفيقه مت توقيع هذا العقد اخل��س ب�ل�شلح والتن�زل والرتا�شي 

الآتية  ال�ش�دة  من  كل  بني  2010/10/5م  املوافق  1431/10/26هـ  الثالث�ء  يوم  يف 

اأ�شم�وؤهم:

1- �شع�دة ال�شيخ/)...( - ال�شعودي اجلن�شية مبوجب ال�شجل املدين رقم ).........( 

�ش�درة جدة.طرف اأول.

2- ال�شيد/ )...( - ال�شعودي اجلن�شية مبوجب ال�شجل املدين رقم ).........( �ش�در 

جدة. طرف ث�ين.

3- ال�شيد/ )...( - ال�شعودي اجلن�شية مبوجب ال�شجل املدين رقم  ).........(�ش�در 

جدة. طرف ث�لث.

4- ال�شيد/ )...( - ال�شعودي اجلن�شية مبوجب ال�شجل املدين رقم ).........(�ش�در 

جدة. طرف رابع.
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5- ال�شيد/ )...( - ال�شعودي اجلن�شية مبوجب ال�شجل املدين رقم ).........( �ش�در 

جدة. طرف خ�م�س.

6- ال�شيد/ )...( - ال�شعودي اجلن�شية مبوجب ال�شجل املدين رقم ).........( �ش�در 

جدة. طرف �ش�د�س.

 ).........( رقم  املدين  ال�شجل  مبوجب  اجلن�شية  ال�شعودية   -  )...( ال�شيدة/   -7

�ش�در جدة. طرف �ش�بع.

).........( رقم  املدين  ال�شجل  مبوجب  اجلن�شية  ال�شعودية   -  )...( ال�شيدة/   -8

�ش�در جدة مواليد 1417/3/2هـ بولية والده� ال�شيخ )...(. طرف ث�من. متهيــد، 

ال�شدر  ورح�بة  العقل  ورج�حة  واحلكمة  احلنكة  من  الأول  الطرف  ميلكه  مل�  نظرًا 

ووج�هة يف الفكر، وانطالقً� من الوازع الديني الذي يت�شف به الطرف الأول م�شتعينً� 

وقول  تفرقوا(  ول  جميعً�  اهلل  بحبل  )واعت�شموا  احلكيم  كت�به  يف  تع�ىل  اهلل  بقول 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم )اإمن� ي�أكل الذئب من ال�ش�ة الق��شية( فقد عقد العزم 

ب�شفته رمزًا للع�ئلة الكرمية وعزه� وجمده� على امل�شي قدمً� يف مل �شمله� واحتواء 

خالف�ته� وجمع �شت�ته� ونبذ الفرقة وال�شحن�ء بني اأفراده� و�شد خط الرجعة على كل 

من ت�شول له نف�شه اأن ين�ل من �شموخ الع�ئلة وهيبته�، وحيث اأن ذوي النفو�س املري�شة، 

من بني اآدم قد اأوقدوا ن�ر الفتنة ب�شبب ملكية الأطراف من الث�ين حتى الث�من لعدد 

من احل�ش�س يف �شركة )...( املحدودة مبوجب قرار ال�شرك�ء رقم )4( �شحيفة )4، 

5، 6، 7( جملد )1/�س/ع( وت�ريخ 1421/13/1هـ حتى حتققت لهم م�آربهم الدنيئة 
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وال�ش�خمة  الث�بتة  الأ�شول  ذات  العريقة  الع�ئلة  اأو�ش�ل  يف  ال�شتقرار  زعزعة  من 

والب�قية م� بقي الزم�ن، وعليه فقد قرر �شع�دة ال�شيخ )...( الطرف الأول اإطف�ء تلك 

فلذات  اأبن�ئه  �شت�ت  نف�شه جمع  اآثر على  قد  �شع�دته  اأن  كم�  ونبذ اخلالف�ت  الن�ر، 

اآنفً� ومل� ميلكه �شع�دة  اأكب�ده من حوله وراأب ال�شدع بينهم، وذلك ا�شتن�دًا مل� ذكر 

ال�شيخ )...(  الطرف الأول من حكمة و�شدادة يف الراأي، وخربة يف احتواء مثل هذه 

اخلالف�ت ال�شطحية التي ات�شعت هوته� ب�شبب م� اأوقده �شي�طني الإن�س واجلن من ن�ر 

الفتنة والغل واحلقد واحل�شد، ونظرًا مل� ميلكه الأطراف من مقوم�ت الإرادة املعتربة 

�شرعً� وق�نونً� فقد اتفق� على الآتي: اأوًل: يعترب التمهيد املذكور اأعاله جزءًا من هذا 

العقد ومف�شرًا ومكماًل له وملحق�ته. ث�نيً�ً: نظرًا لولعه ال�شديد ب�أبن�ئه ومتني�ته لهم 

يف اأن ي�شملهم اهلل بكل خري وجن�ح فقد وافق الطرف الأول )�شع�دة ال�شيخ ...( على 

اأن احل�ش�س امل�ش�ر اإليه� يف البند التمهيدي يف �شركة )...(  املحدودة والتي �شبق له 

الت�شرف فيه� لالأطراف من الث�ين حتى الث�من هي حق لهم، ث�لثً�: ورغبة منه يف اأن 

لهم من عند اهلل  واأن يظل دومً� وكم� عهدوا منه �شبب خري  ي�شملهم بعطفه وحبه 

تع�ىل فقد وافق الطرف الأول )�شع�دة ال�شيخ )...( - يحفظه اهلل ويرع�ه( على اأنه 

حتى  الث�ين  من  الأطراف  لب�قي  منه  تن�زًل  يعترب  ف�إنه  التف�ق  هذا  على  ب�لتوقيع 

هذه  ب�ش�أن  ال�شرعيني  وكالئه  قبل  من  اأو  قبله  من  مق�مة  ق�ش�ي�  اأية  عن  الث�من 

احل�ش�س اأم�م املح�كم املخت�شة اأو اأية جهة اأخرى، رابعً�: اأقر الأطراف من الث�ين 

وحتى ال�ش�د�س على تن�زلهم عن ن�شبة )60%( بن�ًء على رغبة الطرف الأول �شع�دة 
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ال�شيخ )...( من اأي دخل يعود اإليهم نتيجة امتالكهم احل�ش�س امل�ش�ر اإليه� اأعاله يف 

�شركة )...( املحدودة ل�ش�لح الطرف الأول )ال�شيخ ...(، كم� اأقروا على اأن تكون 

هذه الن�شبة من الدخل حقً� مكت�شبً� ل�شع�دة ال�شيخ )...( طيلة حي�ته )اأبق�ه اهلل لن� 

ذخرًا وهو يف اأمت �شحة وع�فية( ول يحق لأي من الأطراف من الث�ين حتى ال�ش�د�س 

الرجوع فيم� ذكر اأعاله، خ�م�شً�: اأنه ورغبة منه يف احتواء اأبن�ئه و�شمولهم بع�طفة 

اإي�ه فقد وافق الطرف الأول  اأودعه� اهلل تع�ىل  اأبوته اجلي��شة التي يت�شم به� والتي 

)�شع�دة ال�شيخ )...( - رع�ه اهلل وحم�ه من كل مكروه و�شوء( ب�لتن�زل عن الق�شية 

  )...( ال�شيخ  ف�شيلة  اأم�م  واملنظورة   - اأبن�ئه  �شد  منه  املق�مة   )29/2604( رقم 

الق��شي ب�ملحكمة الع�مة بجدة وال�ش�در فيه� احلكم رقم )1501324512007310060( 

واملميز من قبل حمكمة ال�شتئن�ف مبوجب القرار رقم )1/5/493( يف 1431/6/4هـ 

والذي مت اإيق�فه مبوجب قرار حمكمة التمييز رقم )2/5/789( بت�ريخ 1431/7/2هـ 

وال�شك�وى  الق�ش�ي�  ك�فة  عن  بتن�زله  وافق  كم�  طلب�ت،  من  ب�لقرار  ج�ء  م�  وبحث 

املق�مة بينه وبني اأبن�ئه )الأطراف من الث�ين حتى الث�من( بخ�شو�س هذا ال�ش�أن، 

مق�بل  ويف  ال�شرعي،  وكيله  بوا�شطة  اأو  �شع�دته  ب�شخ�س  اإم�  التن�زل  يكون هذا  واأن 

ذلك قد قرر الأطراف من الث�ين وحتى الث�من اإ�شق�ط اأية دع�وى اأو �شك�وى مق�مة 

منهم جميعً� اأومن اأحدهم �شد والدهم الطرف الأول �شع�دة ال�شيخ )...(  ك�نت اأم�م 

اأقر  �ش�د�شً�:  حكومية،  غري  اأو  حكومية  جهة  اأية  اأو  الإم�رة  اأو  ال�شرطة  اأو  املح�كم 

الأول  لوالدهم الطرف  والك�مل  الت�م  الث�من على ولئهم  الث�ين حتى  الأطراف من 
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والقي�م على خدمته  الدائم على ط�عته  ال�شيخ ...-حفظه اهلل( وحر�شهم  )�شع�دة 

واأن يقدموا له يد العون على اأمور حي�ته، واأن يكونوا �شندًا له ودعمً�، وح�شنً� منيعً� 

م�شتعينني يف ذلك بكت�ب اهلل تع�ىل و�شنة حبيبه حممد �شلى اهلل عليه و�شلم وط�عتهم 

لوالدهم الكرمي. �ش�بعً�: اتفق الأطراف على توكيل ال�ش�دة/ مكتب )...( للمح�م�ة 

وال�شت�ش�رات الق�نونية، لإثب�ت هذا التف�ق وتوثيقه لدى اجله�ت ذات الخت�ش��س، 

على اأن تكون هن�ك ن�شخة من هذا العقد لدى اجلهة التي ق�مت بتوثيق هذا العقد، 

ومبجرد توثيق العقد يتم تقدمي قرار التوثيق ال�ش�در من اجلهة املخت�شة اإىل اجله�ت 

الق�ش�ئية املختلفة التي تنظر ك�فة النزاع�ت بني الأطراف وذلك لإنه�ء تلك النزاع�ت 

مبوجب هذا العقد، ث�منً�: اتفق الأطراف على اأن هذا العقد يكون له حجيته النظ�مية 

يف مواجهة كل منهم� ويعتد به ويعمل به اأم�م املح�كم وك�فة اجله�ت النظ�مية ذات 

الخت�ش��س، ت��شعً�: اتفق جميع اأطراف العقد على اأنه ومبجرد التوقيع عليه ف�إنه يتم 

ترجمته اإىل اللغة الإجنليزية وتوجيه ن�شخة منه اإىل كل من مديري ال�شرك�ت ال�شقيقة 

اتفق  ع��شرًا:  به،  والعمل  واللتزام  مبحتواه  ج�ء  مب�  للعلم  املحدودة    )...( ل�شركة 

 )...( �شركة  يف  الأول  الطرف  ميتلكه�  التي  الن�شبة  تكون  اأن  على  الأطراف  جميع 

الن�شبة  ال�شركة هي  املئوية حل�ش�س  الن�شبة  بن�شبة )1%( من  والتي تقدر  املحدودة 

املرجحة لأية قرارات يكون فيه� اختالف فيم� بني ال�شرك�ء يف ال�شركة على اتخ�ذه�، 

وب�لت�يل ف�إن الطرف الأول يكون هو املرجح ملثل هذه القرارات مبوجب الن�شبة التي 

الث�ين  الأخرى من  الأطراف  التي ميتلكه�  الأخرى  الن�شبة  اإىل  اللتف�ت  ميلكه� دون 
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وحتى الث�من. ح�دي ع�شر: اتفق جميع الأطراف على العمل مبقت�شى التف��شيل الوارد 

مبواد هذا العقد وح�شب التف�شيل الوارد مبلحق هذا العقد برقم )1(، ث�ين ع�شر: 

اتفق جميع الأطراف واإر�ش�ًء للطرف الأول �شع�دة ال�شيخ/ )...( وتنفيذًا لرغبته فقد 

اتفقوا على اأنه ومبجرد التوقيع على هذا العقد واإنه�ء ك�فة الق�ش�ي� املنظورة ب�ملح�كم 

وتثبيت ح�ش�شهم ب�ل�شركة كم� هو وارد بقرار ال�شرك�ء رقم )4( �شحية )4، 5، 6، 

7( جملد )1/�س/ع( وت�ريخ 1421/12/1هـ ف�إن الأطراف من الث�ين حتى الث�من 

)اأبن�ء ال�شيخ ...( يلتزمون جمعً� ب�إع�دة توزيع احل�ش�س اململوكة لهم واحل�ش�س 

للذكر مثل  بينهم  فيم�  ب�ل�شوية   - املرحومة )...(  لأبيهم   لهم من جدتهم  الع�ئدة 

ح�شة(   1580( عدد   )...( البن  ك�لت�يل:  توزيعه�  ويتم  بينهم  تفرقة  دون  الأنثى 

وبن�شبة )10.9%( و)...( عدد )1580( وبن�شبة )10.9%( و)...( عدد )1580( 

وبن�شبة )10.9%( و)...( عدد )1580( وبن�شبة )10.9%( و)...( عدد )1580( 

وبن�شبة )10.9%( و)...( عدد )1580( وبن�شبة )10.9%( و)...( عدد )1580( 

يكون  اأن  الأطراف على  اتفق  ث�لث ع�شر:  ال�شركة،  وبن�شبة )10.9%( من ح�ش�س 

مبداأ العمل بهذا العقد هو  ح�شن النية املفرت�س بينهم� ا�شتن�دًا اإىل كت�ب اهلل عز 

وجل، و�شنة حبيبه حممد �شلى اهلل عليه و�شلم، رابع ع�شر: حترر هذا العقد من عدد 

)10( ن�شخ )ع�شرة( ن�شخ بيد كل طرف ن�شخة، للعمل مبوجبه� عند اللزوم ون�شخة 

وال�شت�ش�رات  للمح�م�ة   )...( مكتب  لدى  ون�شخة  املخت�شة،  للجه�ت  لتقدميه� 

الق�نونية الذي ق�م ب�إعداد هذا العقد وكت�بته يف �شيغته النه�ئية لتوثيقه واإثب�ته لدى 
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اجله�ت املخت�شة. واهلل على م� نقول وكيل. ثم اأف�د وكيل )..و..( ب�أنه يتم�شك ب�إبق�ء 

احلرا�شة الق�ش�ئية حتى يتم معرفة ن�شيب ه�تني ال�شريكتني و�شرف اأرب�حهم� منذ 

وف�ة والدهم ثم ذكر )...( ب�شفته عن نف�شه وبوك�لته عن )..و..و....( بوك�لته عن 

)..و..( اأنهم متفقون على توكيل احل�ر�س الق�ش�ئي )...( للقي�م ب��شتح�ش�ل حقوق 

ال�شركة لدى الغري �شواء من ال�شرك�ت ال�شقيقة اأو غريه� واإعط�ء كل ذي حق حقه من 

الأموال امل�شتح�شلة من تلك ال�شرك�ت ومراجعة ح�ش�ب�ت حقوق ال�شرك�ء يف الأرب�ح 

بعد اإيداعه� يف ح�ش�ب ب��شم/ )...( احل�ر�س الق�ش�ئي، وبعر�س ذلك على احل�ر�س 

اأتع�ب هذا  على  الأطراف  مع  يتفق  اأن  على  املهمة  بهذه  القي�م  على  وافق  الق�ش�ئي 

التح�شيل، ويطلب من الدائرة تقدير اأتع�ب احلرا�شة منذ �شدور قرار احلرا�شة اإىل 

ت�ريخ هذه اجلل�شة ثم قدم )...( طلبً� للدائرة يطلب منه� تعميد احل�ر�س الق�ش�ئي 

ب�شرف مبلغ وقدره )مليون( ري�ل نظرًا لظروفه اخل��شة واأ�شوة ب�ل�شريكتني )..و..( 

اللتني مت ال�شرف لهم� م�شبقً� فوافقته الدائرة على تقدير ظروفه وعمدت احل�ر�س 

الق�ش�ئي ب�أن ي�شرف له مبلغ )خم�شم�ئة األف( ري�ل، ثم قررت الدائرة املوافقة على 

�شرف مبلغ )خم�شم�ئة األف( ري�ل )..و..(. وبجل�شة اليوم تنوه الدائرة اإىل اأنه ك�ن 

حمدد ملوا�شلة النظر يف هذه الق�شية جل�شة يوم الأربع�ء 1431/12/4هـ اإل اأن وكيل 

موا�شلته�،  يريد  ول  الدعوى،  يتن�زل عن هذه  اأنه  وقرر  الدائرة  لدى  املدعي ح�شر 

ويطلب اإثب�ت تن�زله عنه� لكونه ل يطلب �شيء من املدعى عليهم ولي�س له اأي دعوى 

رفع  يطلب  ب�أنه  )..و..(  احل��شر  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اأي�شً�  قرر  ثم  مق�بلهم  يف 
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احلرا�شة الق�ش�ئية عن ال�شركة، وهو الذي طلب ب�إيق�عه� �ش�بقً� لكونه م�شتعد بت�شليم 

ابنتي )...()..و..( وقدم خط�بً�  املت�أخرة مب� يف ذلك  الأرب�ح  ال�شرك�ء من  حقوق 

ب�أن  علمً�  �شرعً�  ثبت  متى  ال�شركة  يف  املت�أخرة  حقوقهم�  بدفع  فيه  يتعهد  للدائرة 

ال�شريكتني )..و..( قد ا�شتلم� �شم�نً� حلقوقهم� وهي اأر�س مت اإفراغه� ب��شم وكيلهم� 

الثالث�ء  جل�شة  يف   )...( وكيلهم�  قرره  مل�  وفقً�ً  جدة  مبح�فظة  اأبحر  مبنطقة 

1431/10/24هـ حيث قرر اأن �شبب اإفراغ الأر�س اخل��شة ب�ل�شركة ب��شمه هو �شم�ن 

حلقوق ال�شريكتني )..و..( املت�أخرة يف ذمة ال�شركة.

�شركة  يف  ال�شرك�ء  �شد  اأق�مه�  وقد   )...( هو/  الدعوى  هذه  يف  املدعي  اإن  وحيث 

اإلغ�ء  دعواه  فحوى  وك�نت   )...( اأخيه  ابنتي  و)..و..(  اأولده  وهم  املحدودة   )...(

بت�ريخ  العدل  ك�تب  لدى  واملثبت  املحدودة   )...( الأ�شواق  ب�شركة  ال�شركة  قرار 

ال�شركة.  اإدارة  ملجل�س  رئي�شً�   )...( ال�شريك  عني  مبوجبه  والذي  1430/5/17هـ 

للمدعي ول يجرب على  الدعوى وموا�شلته� من عدمه حق حم�س  اإن حتريك  وحيث 

مت�بعته� واإذا تركه� اأو تن�زل عنه�، وحيث قرر املدعي اأنه يتن�زل مبح�س اإرادته على 

مبوجب  ال�شركة  يف  ال�شرك�ء  جل  مع  ت�ش�لح  كونه  موا�شلته�  يريد  ول  الدعوى  هذه 

اإنه ب�لن�شبة للطلب  اتف�قية ال�شلح املقدمة للدائرة بت�ريخ 1431/10/27هـ، وحيث 

الع�ر�س لل�شريكتني )..و..( وهم� من �شمن املدعى عليهم� يف هذه الدعوى وهو طلب 
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حق  له  الذي  وكيلهم�  قرر  فقد  له  الدائرة  اأج�بته�  والتي  الق�ش�ئية  احلرا�شة  اإيق�ع 

الإقرار اأنه ت�ش�لح مع رئي�س جمل�س الإدارة على )ت�شعني مليون( ري�ل مبوجب اتف�قية 

ال�شلح املوقعة يوم الأحد املوافق 1427/9/1هـ وتنتهي بذلك جميع مط�لب�ت موكلتيه 

لل�شريكتني  اأفرغ  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اأن  كذلك  وقرر  2006م  ع�م  اإىل  بحقوقهن 

الأر�س الواقعة يف حم�فظة جدة بحي اأبحر ال�شم�لية واململوكة ب�ل�شك ال�شرعي رقم 

)1020( وت�ريخ 1429/6/20هـ واملرفق �شورة منه مبلف الدعوى حف�ظً� حلقوقهم�، 

وحيث اإن احلرا�شة الق�ش�ئية ت�شكل عبئً� م�ليً� واإداريً� واأدبيً� على املن�ش�أة التي توقع 

اإن  اأنه ل من��س منه� يف ح�لة حتقق خطر على حقوق من طلبه� وحيث  اإل  عليه�، 

اأمن ط�مل� مت  اأن حقوق ط�لبتي احلرا�شة يف  ترى  الدائرة  ف�إن  �شلفً�  م� ذكر  احل�ل 

الت�ش�لح عليه�، وهي حمل اإقرار من جميع ال�شرك�ء بل واأعطيت لهن اأر�س �شم�نً� 

حلقوقهن فال داعي لبق�ء احلرا�شة اإطالقً� على ال�شركة، وحتميل ال�شركة اأعب�ًء ل 

داعي له�، ف�شاًلً عن اأن م�ش�كل اإدارة ال�شركة قد انتهت ب�ل�شلح بني الأب والأبن�ء 

والعمالء  ال�شرك�ء  واطمئن�ن من  ثقة  ال�شركة حمل  واأ�شبحت  ال�شرك�ء(  )وهم جل 

على حد �شواء.

لذلك حكمت الدائرة:اأواًل/رفع احلرا�ضة الق�ضائية عن �ضركة )...( املتحدة التي 

مت اإيقاعها على ال�ضركة مبوجب قرار الدائرة رقم )141/دجت/ 13( لعام 1431هـ

ثانياًً/ اإثبات تنازل املدعي عن دعواه.

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 االبتدائية 1/2500/ق لعام 1409هـ، 1/4021/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 1/د/جت/3 لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 110/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/3/20هـ

�ضركة- ميزانية ال�ضركة - الطعن يف امليزانيات ال�ضابقة لل�ضركة- اعتماد امليزانية 

من ال�ضركاء - �ضلح - ت�ضفية-�ضلطات امل�ضفي- النطاق الزمني الأعمال الت�ضفية 

- ميني اال�ضتظهار - اعتماد احل�ضاب اخلتامي للت�ضفية.

مط�لبة امل�شفي واملدعني ب�شفتهم ورثة ال�شريك املتوفى مراجعة وفح�س امليزاني�ت 

القدمية لل�شركة التي �شبق لل�شرك�ء اأن قرروا اعتم�ده�، واإلزام املدعى عليه بتقدمي 

على  م�شتحق�تهم  بدفع  واإلزامه  لفح�شه�،  بدايته�  منذ  ال�شركة  وم�شتندات  دف�تر 

�شبيل التخمني مببلغ )�شتم�ئة مليون( ري�ل - اعتم�د ال�شرك�ء ومنهم مورث املدعني 

امل�شتقر عليه فقهً�  اأرب�حه� -  واقت�ش�م  لل�شركة،  ال�ش�بقة  ال�شنوية  امليزاني�ت  جلميع 

وق�ش�ًء اأن اأعم�ل امل�شفي تبداأ من اآخر ميزانية معتمدة من ال�شرك�ء، واأنه ل يجوز 

قرروا  اأن  لل�شرك�ء  �شبق  التي  القدمية  وامليزاني�ت  احل�ش�ب�ت  وفح�س  مراجعة  له 

اعتم�ده� و�ش�دقوا عليه�، ل�شيم� اأن طريف النزاع قد عقدا �شلحً� قررا فيه التن�زل 

عن اعرتا�ش�تهم� ال�شكلية واملو�شوعية ب�شكل نه�ئي ل رجعة فيه - ال�شتج�بة لطلب 

بني  امل�لية  املع�مالت  وا�شطراب  فو�شى  اإىل  يوؤدي  اعتم�ده�  مت  ميزاني�ت  مراجعة 

ال�شرك�ء وعدم ا�شتقراره�، ويفتح ب�بً� للمط�لبة ل ميكن اإغالقه - عدم جواز تكليف 
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حم��شب ق�نوين ملراجعة ميزاني�ت �ش�بقة لل�شركة معتمدة اأ�شاًل من ال�شرك�ء، ومن 

ثم فال عربة مب� اأبداه يف تقريره من مالحظ�ت - عدم تقدمي املدعني م� يثبت ان�شغ�ل 

ذمة املدعى عليه بعد اتف�قية ال�شلح - توجيه الدائرة ميني ال�شتظه�ر للمدعى عليه 

اخل�شوم  اإث�رة  جواز  عدم   - املطلوبة  اليمني  عليه  املدعى  واأداء  التحري  يف  زي�دًة 

مط�عن جديدة مو�شوعية اأو واقعية لأول مرة اأم�م اجلهة الق�ش�ئية التي تتوىل ت�أييد 

اأو نق�س اأحك�م حم�كم الدرجة الأوىل ف�شاًلً عن رد الدائرة عليه� مو�شوعيً� - موؤدى 

ذلك - رد الدعوى واعتم�د احل�ش�ب اخلت�مي املعد من قبل امل�شفي .

الب�ب احل�دي ع�شر واملواد )216، 222، 223( من نظ�م ال�شرك�ت ال�ش�در ب�ملر�شوم 

امللكي رقم )م/6( وت�ريخ 1385/3/22هـ .

ال�شرعية ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم )م/21(  امل�دة )107( من نظ�م املرافع�ت 

وت�ريخ 1421/5/20هـ .

بت�ريخ 1420/4/11هـ �شدر من الدائرة بت�شكيل �ش�بق احلكم رقم )29/د/جت/3( 

لع�م 1420هـ الق��شي )بحل وت�شفية ال�شركة الوطنية )...( وتعيني �شركة )..و..( 

حم��شبون ومراجعون ق�نونيون ب�لرتخي�س رقم )22( م�شفيً� لل�شركة، وعلى امل�شفي 
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واملط�لبة  ال�شرك�ت،  نظ�م  ع�شر( من  للب�ب )احل�دي  وفقً�ً  الت�شفية  القي�م مبه�م 

بجميع حقوق ال�شركة واأمواله� وت�شديد ديونه�، ثم توزيع الف�ئ�س على ال�شرك�ء ح�شب 

ن�شبة كل منهم�(. وذلك يف النزاع احل��شل بني ورثة ال�شريك )...( واملدعى عليه 

ال�شريك املت�ش�من مدير ال�شركة، وب�شدور احلكم �شرع امل�شفي يف اأعم�ل الت�شفية 

ورفع دعوى �شد )...( وقيدت برقم )1/168/ق( لع�م 1430هـ يط�لبه فيه� بتحويل 

اأموال ال�شركة التي لديه اإىل ح�ش�ب امل�شفي، ومت ذلك و�شدر حكم الدائرة رقم )93( 

يف 1431/6/22هـ ب�نق�ش�ء الدعوى ل�شداد املبلغ حمل املط�لبة، كم� رفع دعوى �شد 

)...( قيدت ب�لرقم امل�ش�ر اإليه اآنفً� يط�لبه فيه� ببع�س �شجالت وم�شتندات ووث�ئق 

ال�شركة وبعد عقد عدة جل�ش�ت بني امل�شفي والورثة واملدعى عليه لت�شوية النزاع �شلحً� 

بينهم� اإل اأنه مل يتم تو�شلهم اإىل حل ودي وقد اأنكر املدعى عليه وجود اأي م�شتندات 

اأو �شجالت لديه واأن جميع دف�تر ال�شركة �شلمت للم�شفي الختي�ري ال�ش�بق مع�يل 

الدكتور )...( وهي التي حتت يد امل�شفي ح�ليً�، وقد قدم امل�شفي تقرير الت�شفية 

اخلت�مي املوؤرخ يف 1430/12/6هـ واملنتهي اإىل ق�شمة ف�ئ�س الت�شفية اإىل ال�شرك�ء 

على النحو الآتي:- لل�شريك )...( مبلغ قدره )11.434.526/79( ري�ل للمدعني 

ورثة )...( مبلغ قدره )8.373.405/8( ري�ل وتف�شيل ذلك على النحو الآتي:-  مت 

اإعداد احل�ش�ب اخلت�مي بن�ًء على املركز امل�يل لل�شركة الوطنية )...( يف 1420/2/8هـ 

واملراجع من قبل املح��شب الق�نوين )...(. اأو�شح حكم الت�شفية رقم )29/د/ جت/3( 

1420/4/11هـ  بت�ريخ  لديه  املوجود  املبلغ  اأن  )...(ذكر  الدكتور  اأن  1420هـ  لع�م 
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)...(لال�شتثم�ر  �شركة  لدى  م�شتثمر  اأمريكي  دولر   )3.889.479/68( مبلغ  هو 

والتنمية ومبلغ )74.774/17( ري�ل مودعة لدى البنك الأهلي التج�ري فرع �ش�رع 

فل�شطني، وقد مت حت�شيلهم� على النحو الت�يل: - املبلغ املوجود لدى الدكتور)...(: 

متت مط�لبته اأكرث من مرة ب�ملبلغ املوجود لديه ومل� مل تفلح اجلهود وجهتن� الدائرة 

الدعوى  اإق�مة  املبلغ، ومتت  لتح�شيل  �شده  دعوى  ب�إق�مة  يف جل�شة 1427/4/24هـ 

رقم )5724( لع�م 1427هـ وبعد ح�شور عدة جل�ش�ت مت التف�ق بت�ريخ 1430/1/9هـ 

على اأن حت�ل الدعوى للدائرة التج�رية الث�لثة.. وبعد اإح�لته� للدائرة طلبن� من وكيله 

توريد املبلغ ب�شيك م�شريف ب��شم ال�شركة الوطنية )...( حتت الت�شفية اإىل الدائرة 

التج�رية الث�لثة وبت�ريخ 1431/1/16هـ ح�شر وكيله اإىل الدائرة وقدم �شيكً� م�شحوبً� 

امل�شتحق  الب�قي  اأنه  ري�ل ذكر  التج�ري مببلغ )20.538.302(  الأهلي  البنك  على 

بت�ريخ 1420/2/8هـ  املوجود  امل�شتثمر  النقدي  الر�شيد  موكله، وميثل  لدى  لل�شركة 

م�ش�ف اإىل الأرب�ح التي حققه�، وخم�شومً� منه الزك�ة التي مت دفعه� يف ع�م 1430هـ 

املبلغ  اأن  التج�ري  الأهلي  البنك  اأف�د  التج�ري:  الأهلي  البنك  لدى  املوجود  املبلغ   -

املوجود لديه واخل��س ب�ل�شركة مبلغه )65.918/59( ري�ل ولي�س كم� ذكر د. )...(

اأن املبلغ )47.774/17( ري�ل. - اإجم�يل النقدية اخل��شة ب�ل�شركة املب�لغ املوجودة 

بحوزة د. )...()../23.037.450(.املب�لغ املوجودة بحوزة البنك الأهلي التج�ري 

ال�شركة:  على  امل�شتحقة  الزك�ة   )23.103.368/59( الإجم�يل   .)65.918/59(

بن�ًء على الربط املبدئي فقد ا�شتحق على ال�شركة مبلغ وقدره )2.499.148( ري�ل، 
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منه مبلغ )2.055.789( ري�ل خ��س بفندق )...( �شوف يحمل به ال�شريك )...( 

بن�ًء على موافقة وكيله بجل�شة يوم 1430/12/1هـ ب�لدائرة التج�رية الث�لثة بديوان 

املظ�مل. املركز امل�يل لل�شركة يف ت�ريخ الت�شفية: اأو�شح املركز امل�يل لل�شركة الوطنية 

)...( بت�ريخ 1420/2/8هـ واملراجع من قبل املح��شب الق�نوين )...( م� يلي:اأوًل: 

اأ- املوجودات: ذمم مدينة اأخرى )14.880.097( ري�ل، ومتثل املبلغ امل�شتثمر لدى 

ري�ل،  دائنة)200.000(  ذمم  ال�شرك�ء:  وحقوق  املطلوب�ت  ث�نيً�ً:  الدكتور)...(. 

وم�شروف�ت  اإيرادات  ح�ش�ب  يف  قفله�  ف�شيتم  مط�لبة  ب�أية  اأحد  يتقدم  مل  وحيث 

الت�شفية ،راأ�س امل�ل )600.000( ري�ل،اأرب�ح مبق�ة )2.421.646( ري�ل، ج�ري 

ال�شرك�ء )1( )11.658.451( ري�ل، )14.880.097( )1( ج�ري ال�شرك�ء موزع 

 )3.270.725/5()...( ورثة  ري�ل،   )8.387.725/5(  ،  )...( يلي:  كم�  بينهم� 

وم�شروف�ت  اإيرادات  اأوًل:  2009/11/23م  يف  كم�  الت�شفية  خت�مي  ح�ش�ب  ري�ل، 

الت�شفية عوائد ا�شتثم�ر اأموال ال�شركة لدى الدكتور )8.157.353(ري�ل.

)...( ذمم دائنة مل يط�لب به� )200.000(ري�ل، )8.257.353(

مدفوعة  زك�ة  ري�ل،   )796.288( الت�شفية  واأتع�ب  م�ش�ريف  امل�شروف�ت:  ب- 

ري�ل،  الت�شفية )7.117.796(  اأرب�ح  ري�ل،  ري�ل، )1.239.557(   )433.269(

ث�نيً�ً: حتويل موجودات ال�شركة اإىل نقود، مبلغ الر�شيد املوجود بت�ريخ 2009/11/23م 

وقدره )23.103.368/59( ري�ل يطرح: م�ش�ريف واأتع�ب الت�شفية )796.288( 

)3.295.436( )2.499.148(ري�ل،  والفندق  ال�شركة  عن  مدفوعة  زك�ة  ري�ل، 
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ري�ل، املبلغ النقدي الق�بل للتوزيع، )19.807.932/59(

ث�لثً�: ت�شديد حقوق ال�شرك�ء:
ال�ضريك ورثة )...(ال�ضريك )...(االإجمــــايلالبيـــــان

)300.000/00()300.000/00()600.000/00(راأ�س املال
)1.210.823/00()1.210.823/00()2.421.646/00(اأرباح مبقاة

)6.364.805/79( )9.668.490/59(احل�ضاب اجلاري )1(
)2()3.303.684/80(

)3.558.898/00()3.558.898/00()7.117.796/00(فائ�س الت�ضفية
)19.807.932/59()11.434.526/79()8.373.405/8(

)1( مت قفل الر�شيد املوجود لدى البنك الأهلي التج�ري يف ح�ش�ب ج�ري ال�شرك�ء 

من��شفة نظرًا لأنه مل يدرج يف املركز امل�يل املعد من قبل املح��شب الق�نوين )...( 

بت�ريخ 1420/2/8هـ. )2( ق�مت ال�شركة بدفع مبلغ )2.055.879( ري�ل زك�ة عن 

الفندق، وقد وافق وكيل )...()املدعى عليه( يف جل�شة 1430/12/1هـ على ت�شجيل 

املبلغ على ح�ش�ب ج�ري موكله. ويف جل�شة 1431/7/24هـ قررت الدائرة �شم ه�تني 

اأن توجه ميني  اإنه�ًء لهذه الدعوى والنزاع امل�ثل  الق�شيتني اإىل بع�شهم�، كم� قررت 

ال�شتيث�ق اإىل املدعى عليه )...( ب�ش�أن امل�شتندات، واأفهمته الدائرة ب�أن اليمني يجب 

اأن تكون �ش�دقة واأن عليه مراجعة نف�شه قبل اأن يحلف ذلك؛ لأن اليمني الغمو�س تغم�س 

�ش�حبه� يف الن�ر، فذكر ب�أنه يعلم ذلك، وهو �شيحلف لأنه �ش�دق ف�أذنت له الدائرة 

فحلف ق�ئاًل:- )اأق�شم ب�هلل العظيم اأنه ل يوجد يف حوزتي اأي م�شتندات اأو عقود اأو 

واأنه مل يدخل يف ح�ش�بي  املدعي  به� ح�شبم� ذكر  ال�شركة ول علم يل  اأوراق تخ�س 

امليزاني�ت  الأحوال غري م� ورد يف  ب�أي ح�ل من  اأو مب�لغ  اإيرادات منه�  اأي  اخل��س 
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املعتمدة من الطرفني واملركز امل�يل واأن جميع امل�شتندات املتعلقة ب�ل�شركة و�شجالته� 

�شلمت ب�لك�مل للدكتور )...( ول يوجد لدي اأي مب�لغ م�شتحقة لورثة )...( وامل�شفي 

على توجيه اليمني.

ق�ش�ئه  بهيئة  املظ�مل  ديوان  فيخت�س  ال�شركة  بت�شفية  يتعلق  امل�ثل  النزاع  اأن  مب� 

رقم  امللكي  ب�ملر�شوم  ال�ش�در  ال�شرك�ت  لنظ�م  ا�شتن�دًا  الدعوى  بنظر  التج�ري 

)م/6( وت�ريخ 1385/3/22هـ وتعديالته، ومب� اأن ال�شريك املدعى عليه اأدى اليمني 

على نحو م� �شبق. ومب� اأن امل�شفي قدم تقريره اخلت�مي املوؤرخ 1430/12/6هـ ف�إن 

واعتم�د احل�ش�ب  املدعى عليه/ )...(  امل�شفي �شد  رد دعوى  اإىل  تنتهي  الدائرة 

اخلت�مي املقدم من امل�شفي وبن�ًء على ذلك اأ�شدرت الدائرة حكمه� رقم )118/د/ 

واعتم�د   )...( �شد/  )..و..(  �شركة  امل�شفي  دعوى  برد  1431هـ  لع�م  جت/3( 

احل�ش�ب اخلت�مي املعد من قبل امل�شفي بت�ريخ 1430/12/6هـ فقدم املدعي وكيل 

والعرتا�س  احلكم  وبعر�س  احلكم  على  اعرتا�شهم�  امل�شفي  وكذلك   )...( ورثة 

ومت  مبالحظ�ت  للدائرة  الق�شية  واأع�دت  احلكم  نق�شت  ال�شتئن�ف  حمكمة  على 

للوق�ئع  وفقً�ً  الأوىل:  املالحظة  على  اإج�بة  اأوًل:  الآتية:-  النق�ط  عليه� يف  الإج�بة 

املدونة يف حم��شر �شبط اجلل�ش�ت الأربع الأخرية التي عقدته� الدائرة، واملذكرة 

املقدمة من وكيل ورثة )...( بت�ريخ 1431/4/4هـ واملذكرة اجلوابية عليه� املقدمة 
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جل�شة  يف  للدائرة  امل�شفي  قدم  فقد  1431/4/25هـ،  بت�ريخ  امل�شفي  من 

1431/2/15هـ احل�ش�ب اخلت�مي املوؤرخ يف 1430/11/6هـ واأف�شح فيه اأنه ا�شتند 

على املركز امل�يل املقدم من )...(رحمه اهلل املعد من قبل املح��شب الق�نوين )...( 

على م� ك�نت عليه ال�شركة بت�ريخ 1420/2/8هـ، واملبني على اآخر ميزانية معتمدة 

من ال�شرك�ء، وف�شل م� ج�ء فيه من قيود ح�ش�بية، و�شلم لل�شرك�ء يف نف�س اجلل�شة 

لإبداء مالحظ�تهم، وبعد مراجعة ال�شرك�ء لهذا احل�ش�ب بن�ًء على طلب الدائرة مب� 

ورثة )...(   وتقدم  املح��شب )...(  قبل  امل�يل من  املركز  اإىل  ا�شتن�ده  ت�شمنه من 

بعدة اأ�شئلة للم�شفي، اأحده� عن �شبب ا�شتن�ده على هذا املركز امل�يل حتديدًا، دون 

اأن يذكروا اأي مالحظة ف�أج�ب امل�شفي بخط�به امل�ش�ر اإليه �ش�بقً� ب�لرد على جميع 

اأ�شئلة املدعني، ومل يعقب املدعون بعد هذا الرد ب�شيء، ومن املعلوم �شرعً� اأن ت�أخري 

البي�ن عن وقت احل�جة بي�ن، بل اإنهم قرروا اكتف�ءهم ب�أنه لي�س لديهم م� ي�شيفونه 

م�  بتقدمي  املرافعة  ب�ب  قفل  قبل  النزاع  اأطراف  على  الدائرة  ت�أكيد  من  ب�لرغم 

اأ�شهر  لديهم، وبهذا يكون احل�ش�ب اخلت�مي قد بقي يف حوزتهم حوايل )ثم�نية( 

عقدت فيه� الدائرة )ثالث( جل�ش�ت متت�لي�ت دون اأن يبدي اأي من اأطراف النزاع 

اأية مالحظة، وعليه مت قفل ب�ب املرافعة والف�شل يف الدعويني على نحو م� هو مبني 

يف الأوراق. وملزيد من البي�ن ف�إن )...( )رحمه اهلل( ك�ن م�شفيً� اتف�قيً� لل�شركة. 

اأعم�ل الت�شفية، وهو م� بينته الأوراق املقدمة يف  وق�م ب�جلزء الأكرب والأهم من 

يف  ج�ء  فقد  1420هـ  لع�م   )3 جت/  )29/د/  رقم  احلكم  اأثبته  وم�  الدعوى  هذه 
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ال�شفحة الأخرية منه اأن املدعني، وهم طرف يف النزاع، يرف�شون ا�شتمرار الدكتور 

)...( يف الت�شفية، وهم من عينه، ومن البديهي اأن يرف�س ال�شتمرار يف اأمر، يعني 

اأنه ك�ن موجودًا قبل الرف�س، ولذا فقد ك�ن من البديهي اأي�شً� اأن يطلب منه املركز 

امل�شفي  اإليه  ي�شتند  اأن  الطبيعي  من  وك�ن  1420/2/8هـ،  يف  كم�  لل�شركة  امل�يل 

الق�ش�ئي فيم� بعد. خ��شًة واأن الورثة مل يطعنوا يف اأي رقم اأو ح�ش�ب مم� ج�ء يف 

الدائرة  ق�مت  لقد  الث�نية:  املالحظة  على  اإج�بة   : ث�نيً�ً اآنفً�.  بين�  كم�  املركز  هذا 

بت�شكيله� ال�ش�بق مبت�بعة امل�شفي فيم� يتعلق ب�حلقوق التي يذكر وكيل الورثة اأنه� 

موجودة لدى وزارة الدف�ع، ف�أف�ده� امل�شفي ب�أنه قد كتب للوزارة، واأن الوزارة مل 

املرفق مبلف  الدف�ع ح�شب �شورة اخلط�ب  لوزارة  ب�لكت�بة  الدائرة  فق�مت  جتبه، 

الق�شية فوردت اإج�بة الوزارة، ومت �شمه� مللف الدعوى بعدم وجود اأي م�شتحق�ت 

لديه� تخ�س �شركة )...( ، وقد مت عر�س ذلك على ال�شرك�ء خالل جل�ش�ت مت�بعة 

اأعم�ل الت�شفية ح�شب م� ت�شري اإليه حم��شر �شبط اجلل�ش�ت. ومل� ك�ن امل�شفي قد 

اأعد ح�ش�به اخلت�مي، ومل ُي�شر اإىل هذه املب�لغ ومل يقدم اأحد من ال�شرك�ء اأي حتفظ 

على هذه املط�لبة حتديدًا، ومل� ك�ن هو ممثل ال�شركة النظ�مي من ت�ريخ تعيينه من 

نظ�م  من  ع�شر  احل�دي  للب�ب  طبقً�ً  مهني  بعمل  يقوم  وهو  م�شفيً�،  الدائرة  قبل 

بن�شبة مئوية  اأتع�به  اأنه قد مت حتديد  الق�نونيني، كم�  املح��شبني  ونظ�م  ال�شرك�ت 

حددت  وقد  املط�لبة،  يف  اأكيدة  م�شلحة  �ش�حب  بذلك  وهو  بت�شفيته،  يقوم  مم� 

امل�دة )226( من نظ�م ال�شرك�ت ب��شتمرار م�شوؤولية امل�شفي ب�شبب اأعم�ل الت�شفية 
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ملدة )ثالث( �شنوات من �شهر انته�ء الت�شفية، وب�لت�يل ف�إنه لن يرتك املط�لبة به� 

لو ك�ن مقتنعً� بوجوده� فعاًل. كم� اأنه ل يقبل تعليق اأمور الق�ش�ء على بين�ت غ�ئبة 

عن جمل�س الق�ش�ء اإل ب�لقدر الذي يقّدره الق��شي لتقدمي البينة، كم� اأن ت�شفية 

ال�شركة الآن ل ي�شقط حق ال�شرك�ء يف املط�لبة كٌل بقدر ن�شيبه يف راأ�س امل�ل مب� قد 

يظهر من حقوق له� بعد الت�شفية. وعليه ترى الدائرة اأن م� اأ�شري اإليه اآنفً�، واحل�ش�ب 

اخلت�مي الذي قدمه امل�شفي عن ت�شفية ال�شركة الوطنية )...( �شجل جت�ري )...( 

قد اأنهى ا�شتي�ش�ح مق�م دائرة ال�شتئن�ف �ش�لف البي�ن. ث�لثً�: اإج�بة على املالحظة 

الث�لثة: اإن اأ�شل املن�زعة اأم�م الدائرة هي الدعوى التي رفعه� املدعون )ورثة ...( 

وُقيدت برقم )1/2500/ق( لع�م 1409هـ، ط�لبني فيه� احلكم لهم ب�إلزام املدعى 

عليه )...( ال�شريك املدير بتقدمي دف�تر وم�شتندات ال�شركة وفروعه� منذ بدايته� 

�شبيل  على  قيمته�  تقدر  م�شتحق�ت  بدفع  واإلزامه  الأخط�ء..  وت�شحيح  لفح�شه� 

التخمني مببلغ )�شتم�ئة مليون( ري�ل، وقد دفع املدعى عليه تلك الدعوى ب�أمور عدة 

منه� ح�شول �شلح نه�ئي مع املدعني، وك�ن قد �شدر بهذا ال�ش�أن حكم هيئة التدقيق 

اأن ال�شلح �شحيح- بعد نق�س حكمي  )123/ت/4( لع�م 1415هـ الذي ن�س على 

هذه الدائرة ملرتني على التوايل- فج�ء يف حكم هيئة التدقيق )123( امل�ش�ر اإليه م� 

ن�شه: ).... مع اأنه ميثل اإقرارًا �شريحً� ب�لطالع والعلم بك�فة احل�ش�ب�ت والقبول 

انتق�ل  وقبل  املدعني  مورث  حي�ة  اأثن�ء  وامليزاني�ت  احل�ش�ب�ت  من  بدءًا  بنتيجته� 

احلق اإليهم، ثم فيم� تال ذلك من ميزاني�ت اأعدت من قبل املح��شب الق�نوين )...( 
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اأو من املح��شب ي)...(املنتدب لهذه املهمة من قبل الدكتور )...(، فهل ي�شتقيم 

والأمر م� ذكر - القول ب�أن هن�ك �شلحً� عن جمهول !!! ومن ثم ف�إن هيئة التدقيق 

�شبق  م�  �شوء  على  لنظره�  الدائرة  اإىل  الق�شية  واإع�دة  احلكم  نق�س  اإىل  تنتهي 

لل�شركة  بتعيني م�شفي  الدائرة حكمت  لهذه  الدعوى  اإع�دة ملف  وبعد  اإي�ش�حه(. 

وحتديد مه�مه مب� ن�س عليه الب�ب )احل�دي ع�شر( من نظ�م ال�شرك�ت- وُنظرت 

الق�شية طبقً�ً لقرار هيئة التدقيق امل�ش�ر اإليه- ومت ت�أييد احلكم بتعيني امل�شفي من 

هيئة التدقيق بحكمه� رقم )1666/ت/3( لع�م 1420هـ، والذي ت�أيد كذلك من قبل 

دوائر التدقيق جمتمعة ب�حلكم رقم )4( لع�م 1424هـ املرفق مبلف الدعوى، وقد 

ب��شر امل�شفي مه�م الت�شفية ح�شب النظ�م، وعليه حتددت مع�مل الق�شية ب��شتكم�ل 

اأعم�ل الت�شفية، فعقدت هذا الدائرة ملت�بعة اأعم�ل الت�شفية جل�ش�ت دورية ملعرفة 

م� ق�م به امل�شفي من اأعم�ل، واإطالع الأطراف على م� ق�م به امل�شفي وتقدمي م� 

لديهم من مالحظ�ت وطلب�ت ملن�ق�شة امل�شفي حوله�، حتى اأ�شدر امل�شفي احل�ش�ب 

اخلت�مي الذي اعتمدته الدائرة اأخريًا. ويف هذا ال�شي�ق كتب ع�شو دوائر التدقيق 

جمتمعة ف�شيلة الن�ئب امل�ش�عد ال�شيخ )...(  وجهة نظر مو�شوعية ملحقة ب�حلكم 

وا�شحً�  راأيً�  وك�ن  جمتمعة  التدقيق  دوائر  عن  ال�ش�در  1424هـ  لع�م   )4( رقم 

و�شريحً� يف هذا النزاع اأكد فيه على حكم هيئة التدقيق )123/ت/4( لع�م 1415هـ، 

واأن ال�شلح الذي مت �شلح لزم وبني وجه لزومه، كم� بني وجه بطالن طلب الطالع 

اأن اكتملت اأعم�ل الت�شفية  على ح�ش�ب�ت ال�شركة وهو مرفق مبلف الدعوى. وبعد 
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وقدم امل�شفي احل�ش�ب اخلت�مي مل يقدم اأي من طريف الدعوى اأي اعرتا�س عليه، 

اأمد اخل�شومة  اإثب�ت دع�واهم، وقد ط�ل  والورثة مل يتمكنوا من  اأن امل�شفي  ومب� 

دون تقدمي اأي جديد فيه�، ومل� ك�نت ال�شريعة الإ�شالمية قد �شرعت ميني ال�شتيث�ق 

الطبيعي  من  ك�ن  فقد  به،  �شيق�شي  فيم�  للق��شي  الطمئن�ن  من  مزيد  لتحقيق 

واملوافق لل�شرع اأن توجه املحكمة اليمني اإىل املدعى عليه )...( ملزيد من ال�شتيث�ق 

حلكمه�، واأن ت�شمل اليمني الأموال لأنه قد ن�س عليه� يف لئحة الدعوى التي رفعه� 

ثم  لطلب من اخل�شوم.  ال�شتيث�ق ل حتت�ج  اأن ميني  املعلوم  ومن  ابتداًء،  املدعون 

رقم  الق�شية  يف  1431هـ،  لع�م   )118( رقم  حكمه�  الدائرة  هذه  اأ�شدرت 

دعوى  برد  1427هـ،  لع�م  )1/4021/ق(  والق�شية  1409هـ  لع�م  )1/2500/ق( 

امل�شفي واعتم�د احل�ش�ب اخلت�مي لل�شركة، وعليه يكون هذا احلكم قد اأنهى جميع 

اأم� بخ�شو�س م� ذكرته دائرة ال�شتئن�ف من  اأم�م الدائرة.  جوانب النزاع املث�رة 

ا�شتح�ش�نه� توجيه من  ي�ش�ء من ال�شرك�ء رفع دعوى على �شريكه اأو مدير ال�شركة، 

ف�إن هذه الدائرة ترى اأنه ُيكتفى يف ذلك بوجود ن�س امل�دة )226( من نظ�م ال�شرك�ت 

التي اأكدت على هذا احلق يف مواجهة ال�شرك�ء واملديرين مدة )ثالث( �شنوات من 

ت�ريخ �شهر الت�شفية وتفرت�س اأن اأطراف النزاع على علم ب�لنظ�م. رابعً�: اإي�ش�حً� 

ك�نت  مل�  الأطراف./  املقدمة من  ب�لعرتا�ش�ت  اإث�رته�  التي متت  لبع�س اجلوانب 

احل�لة التي عليه� الدعوى يف هذه املرحلة بعد �شدور حكم دوائر التدقيق جمتمعة 

لل�شركة وحتديد  بتعيني م�شفي  الدائرة  بت�أييد حكم هذه  لع�م 1424هـ،  رقم )4( 
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مه�مه، هي مت�بعة عمل امل�شفي والإ�شراف عليه�، بو�شفه ممثل ال�شركة النظ�مي 

حتى ُيتم اأعم�ل الت�شفية، وقد مت ذلك حتت نظر ومت�بعة اأطراف النزاع من خالل 

والإحل�قية  الأ�شلية  العرتا�س  على لئحتي  الطالع  وبعد  متعددة.  دورية  جل�ش�ت 

املقدمتني من وكيل ورثة )...( ، ولئحة العرتا�س املقدمة من امل�شفي الق�ش�ئي 

)�شركة ...(، واملذكرة التو�شيحية املقدمة من وكيل املدعى عليه )...( ، ولإزالة اأي 

لب�س قد يثريه م� ج�ء يف املذكرة املقدمة من الأطراف، ف�إن الدائرة تورد فيم� يلي 

اإي�ش�حً� لكل ذلك: 1- اأن حم�شلة طلب�ت املدعني وم� تو�شعوا يف ب�شطه الطعن يف 

امليزاني�ت املوقعة من ال�شرك�ء، وهو اأمر ل ميلكه )...( نف�شه لو ك�ن حيً� لأ�شب�ب 

عقدية ونظ�مية. ولأن امل�شتقر يف الفقه والق�ش�ء التج�ري اأن عمل امل�شفي يبداأ من 

اآخر ميزانية معتمدة من ال�شرك�ء، واأنه ل يجوز للم�شفي اأو املدعني مراجعة وفح�س 

و�ش�دقوا  اعتم�ده�  قرروا  اأن  لل�شرك�ء  �شبق  التي  القدمية،  وامليزاني�ت  احل�ش�ب�ت 

لع�م  )180/ت/4(  رقم  بحكمه�  الرابعة  التدقيق  هيئة  اأكدته  م�  وهذا  عليه�. 

)167/د/  رقم  الت��شعة  التج�رية  الدائرة  عن  ال�ش�در  للحكم  بت�أييده�  1412هـ، 

"تكون الت�شفية اعتب�رًا  اأ�شب�به، والق��شي ب�أن:  جت/9( لع�م 1412هـ حمموًل على 

من اآخر ميزانية اعتمدت من ال�شرك�ء". وبحكمه� رقم )212/ت/4( لع�م 1415هـ، 

بت�أييده� للحكم ال�ش�در عن الدائرة التج�رية الت��شعة بجدة رم 35/د/جت/9 لع�م 

بح�ش�ب�ت  تزويده  املدعي  طلب  رف�س  واملت�شمن  اأ�شب�به،  على  حمموًل  1415هـ 

مراجعة منذ اإن�ش�ء ال�شركة، ملن�ق�شة امليزاني�ت القدمية املعتمدة واإبداء مالحظ�ته 
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على  العرتا�س  ب�ب  يفتح  هذا  املدعي  طلب  اإن  بقوله�  ذلك  الهيئة  وعللت  عليه�، 

قرارات ال�شركة ال�ش�درة ب�عتم�د هذه امليزاني�ت، وهذا الطلب واجب الرف�س لتلك 

الأ�شب�ب. وعلى هذا، ف�إن هذا احلق ل ميلكه ورثة )...(من بعده، ذلك اأن مم�ر�شة 

احلقوق التي تخ�شع لعتب�رات �شخ�شية ذاتية خ��شة، ل�شيقة ب�ل�شخ�س، يقدره� 

حللوله  نق�شه�  للوارث  يجوز  ل  التي  الأمور  من  امليزاني�ت  يف  والطعن  وحده،  هو 

ملزمة  واأوراق  م�شتندات  من  املورث  يوقعه  م�  ف�إن  وب�لت�يل  مورثه.  مك�ن  ب�لإرث 

لورثته ل يجوز الطعن فيه� اإل ب�لتزوير، وورثة )...( مل ينكروا توقيع مورثهم على 

ت�لية لآخر ميزانية وقعه� مورثهم،  اإنهم ق�موا بتوقيع ميزانية  هذه امليزاني�ت، بل 

اأي اعرتا�س.  فوقعوا على ميزانية ال�شنة امل�لية املنتهية يف 1405/10/30هـ، دون 

الذي  الأمر  ميزاني�ت،  من  �شبقه�  م�  على  ُتبنى  ال�شركة  ميزانية  ب�أن  املعلوم  ومن 

يجعل من�ق�شتهم يف اأي حق من احلقوق التي يزعمونه� قبل ت�ريخ 1405/10/30هـ 

غري مقبول نه�ئيً� مل� تقدم، وهو م� اأكدته هيئة التدقيق ب�لن�س على اأن تكون الت�شفية 

من اآخر ميزانية، وهو م� انتهت اإليه هذه الدائرة يف حكمه� ال�ش�بق ب�للتف�ت عن 

دف�تر  كل  مبراجعة   )...( الق�نوين  املح��شب  ق�م   -2 بذلك.  الورثة  مط�لب�ت 

اأحيل  حيث  �شنة،  وملدة  1405/10/30هـ  ت�ريخ  من  ال�شركة  وم�شتندات  وح�ش�ب�ت 

النزاع بعد ذلك اإىل املحكم الدكتور )...(، وقدم املح��شب الق�نوين )...( للورثة 

تقريرًا تف�شيليً� عن مالحظ�ته التي وقف عليه� من خالل هذه املراجعة، وب�شرف 

النظر عن �شحة اأو عدم �شحة هذه املالحظ�ت والأرق�م الآن، فهذا يعني اأن املدعني 
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يف  )...(حمكمً�  الدكتور  بتعيني  ق�موا  عندم�  به�  وتف�شيلي  ت�م  علم  على  ك�نوا 

اخلالف بينهم وبني املدعى عليه، وقد ق�موا بعد ذلك بتوقيع اتف�قية ال�شلح املوؤرخة 

بهذه  مت�شك  وقد  عليه.  املدعى  مع  النزاع  اأوجه  جميع  اأنهت  والتي  1408/3/1هـ 

التف�قية املدعى عليه يف الدعوى رقم )1/2500/ق( لع�م 1409هـ، وادعى املدعون 

لع�م  الدائرة فيه� حكمه� رقم )70/د/جت/3(  ف�أ�شدرت  ب�أنه �شلح على جمهول، 

1414هـ، بن�ًء على هذا، فحكمت ب�أن ال�شلح مّت على جمهول، اإل اأن هيئة التدقيق 

الرابعة رقم )123/ت/4( لع�م 1415هـ، الذي نق�س حكم هذه الدائرة، وقررت فيه 

ب�أن ال�شلح مل يكن على جمهول كم� ذهبت اإليه هذه الدائرة. وعلى هذا فلم يكن من 

اجل�ئز للدائرة اآنذاك، بعد اأن ع�دت الق�شية اإليه�، اأن تقوم بتكليف مكتب )...( 

التي  املب�دئ  ين�ق�س  هذا  لأن  ت�أ�شي�شه�.  منذ  ال�شركة  وم�شتندات  اأوراق  مبراجعة 

م�  وكذلك  ال�شرك�ت،  نظ�م  ين�ق�س  كم�  ب�لديوان،  التج�ري  الق�ش�ء  عليه  ا�شتقر 

ت�شمنه عقد ت�أ�شي�س ال�شركة، ومقت�شى اتف�قية ال�شلح، التي ق�شت هيئة التدقيق 

الأعلى يف الدرجة ب�أنه� اتف�قية �شحيحة. ول يغري من ذلك �شدور حكم هيئة التدقيق 

حكم  �شنوات،  )خم�س(  بعد  فيه  اأيدت  الذي  1420هـ،  لع�م  )166/ت/3(  رقم 

الدائرة رقم )29/د/ جت/3( لع�م 1420هـ، املت�شمن تعيني امل�شفي وحتديد مه�مه، 

دون اأن تنبه الدائرة اإىل اأنه مل يكن من اجل�ئز له� اأن تقوم بتكليف مكتب )...( 

هيئة  قبل  من  ال�شكوت  وهذا  ت�أ�شي�شه�،  منذ  ال�شركة  وم�شتندات  اأوراق  مبراجعة 

التدقيق ل يقلب اإجراء الدائرة بتكليف )...( اإىل �شحيح. كم� يالحظ اأن الدائرة 
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بعد حكم هيئة التدقيق الرابعة رقم )123/ت/4( لع�م 1415هـ �شلكت م�شلكً� اآخر 

يف هذه الدعوى، ب�حلكم بتعيني م�شٍف لل�شركة وحتديد مه�مه طبقً�ً للب�ب )احل�دي 

ع�شر( من نظ�م ال�شرك�ت وقد قبل املدعون )...( هذا احلكم واعرت�س عليه املدعى 

عليه ).....( حتى ا�شتقر الأمر اإىل �شدور حكم دوائر التدقيق جمتمعة بعدم جواز 

هذه  وترى  1420هـ،  )166/ت/3/لع�م  رقم  التدقيق  هيئة  حكم  يف  النظر  اإع�دة 

الدائرة وبعد ت�أمل هذا ال�شلح وظروفه وم� �شدر ب�ش�أنه اأن املدعى عليه )...( قد 

لع�م 1409هـ،  الدعوى رقم )1/2500/ق(  الدفوع يف  به �شمن جملة من  مت�شك 

املق�مة اأم�م هذه الدائرة بطلب احلكم ب�إلزامه بتقدمي دف�تر وم�شتندات ال�شركة 

وفروعه� منذ بدايته� لفح�شه� وت�شحيح الأخط�ء.. واإلزامه بدفع م�شتحق�ت تقدر 

قيمته� على �شبيل التخمني مببلغ )�شتم�ئة مليون( ري�ل، وقد رد املدعون على ذلك 

ب�أن ال�شلح ك�ن على جمهول -ومع اأن هيئة التدقيق قد ق�شت ب�أن ال�شلح �شحيح ول 

جه�لة فيه - ف�إن وكيل املدعني قرر يف مذكرتي العرتا�س املقدمة منه نفي ح�شول 

اجله�لة يف هذا ال�شلح، واأكد اأنه مل يكن هن�ك اأي جه�لة فيه، وقدم دفعً� جديدًا 

ب�أن )...(قد غرر مبوكليه. مع اأن وكيلهم )...( عند توقيع هذا ال�شلح ك�ن يبلغ من 

هذا  اأن  كم�  والطريان،  الدف�ع  بوزارة  ويعمل حينه�  �شنة،  يق�رب )45(  م�  العمر 

الدفع ل اأثر له نه�ئيً� يف مواجهة املدعى عليه ق�ش�ء، حيث اإن هذا ال�شلح مت مع 

هذه  مب��شرة  بعد   -3 �شبق.  م�  نحو  على  �شحته  تقرير  ومت   ،)...( عليه  املدعى 

اأ�شبح  الدائرة لنظر الدعوى تنفيذًا حلكمه� بتعيني امل�شفي وحتديد مه�مه الذي 
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ملت�بعة  منتظمة  جل�ش�ت  بعقد  ق�مت  جمتمعة  التدقيق  دوائر  حكم  ب�شدور  نه�ئيً� 

اأعم�ل الت�شفية والإ�شراف عليه�، وذلك بح�شور طريف الدعوى واأ�شبح امل�شفي هو 

املمثل النظ�مي لل�شركة الذي يحق له وحده الت�شرف ني�بة عنه�، وقد �شرع يف تنفيذ 

مهمته واإنه�ئه� حتت اإ�شراف الدائرة، وبعد اأن ق�م امل�شفي مبط�لبة وزارة الدف�ع 

و)...(و)...( ، على نحو م� هو مف�شل يف ملف الدعوى، وبعد اإج�بة وزارة الدف�ع 

بعدم وجود م�شتحق�ت لل�شركة، وانته�ء الدعوى املرفوعة على )...(ب�شبب م� ق�م به 

من اأعم�ل الت�شفية، وانته�ء هذه الدعوى بت�شليمه م� تبقى لديه من اأموال ن�جتة 

عن اأعم�ل الت�شفية للم�شفي الق�ش�ئي، وحيث اإنه فيم� يخ�س دعوى ت�شليم الأوراق 

وامل�شتندات، ف�إنه مل� ك�نت جميع هذه امل�شتندات والأوراق تتعلق مبيزاني�ت ال�شركة 

اأن  املعتمدة من ال�شرك�ء التي �شبق الإ�ش�رة اإىل موقف ق�ش�ء الديون ب�ش�أنه�، كم� 

والذين تدخلوا معه مل يقدموا م�  الأ�شلية  الدعوى  واملدعني يف  الق�ش�ئي  امل�شفي 

يثبت وجود هذه امل�شتندات لديه، يف حني اأن املدعى عليه )...( اأنكر احتف�ظه ب�أي 

وث�ئق اأو اأوراق اأو م�شتندات تتعلق ب�ل�شركة اأو ب�لت�شفية. ولي�س يف ملف الدعوى اأو 

م�شتنداته� اأي دليل يثبت احتف�ظه ب�أي اأوراق اأو م�شتندات تخ�س �شركة )...( اأو 

اأم�م  )...(اأقّر  ال�ش�بق  وامل�شفي  املحكم  ف�إن  هذا  اإىل  اإ�ش�فة  لت�شفيته�،  تلزم 

�ش�حب ال�شمو امللكي اأمري منطقة الري��س، ب�أن ك�فة وث�ئق وم�شتندات ال�شركة ك�نت 

حمل  ال�شركة  يخ�س  م�شتند  اأو  وثيقة  اأي   )...( لدى  لي�س  وب�أنه  لديه،  موجودة 

مبلف  مرفق  1427/2/8هـ  موؤرخ  اخل�شو�س  بهذا  خط�بً�  �شموه  و�شلم  الدعوى، 
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الدعوى، ذكر فيه اأنه ق�م بزي�رة مع�يل رئي�س ديوان املظ�مل ال�ش�بق، واأعلمه بهذين 

اأوراق  عن   )...( الدكتور  �ش�أل  اأن  الق�ش�ئي  للم�شفي  �شبق  كم�  معً�.  الأمرين 

وم�شتندات ودف�تر ال�شركة. ف�أج�به بخط�به رقم )2023( وت�ريخ 1420/12/29هـ 

املرفق مبلف الدعوى، ب�أن ك�فة امل�شتندات والأوراق املتعلقة ب�ل�شركة ك�نت بحوزته، 

اأن الدائرة بت�شكيله�  اإىل ال�شريك )...(. ومب�  واأنه ق�م بت�شليمه� مع مقر ال�شركة 

اجلديد ب��شرت عمله� ومل يتبق اأم�م امل�شفي الق�ش�ئي �شوى الق�شية املرفوعة �شد 

امل�شفي  اإ�شرار  اأن  ومب�  �ش�بقة.  مليزاني�ت  قدمية  وم�شتندات  وث�ئق  يطلب   )...(

الق�ش�ئي، ومعه املدعني، على طلب وث�ئق وم�شتندات قدمية مليزاني�ت �ش�بقة غري 

مقبول �شرعً� ونظ�مً�ً يف نظر هذه الدائرة بعد اأن اعتمدوا جميع امليزاني�ت ال�شنوية 

ال�شكر  خط�ب�ت  تب�دل  مع  خ�طر،  طيب  بكل  اأرب�حه�  واقت�شموا  لل�شركة.  ال�ش�بقة 

اأ�شب�ب �شبق بي�نه� تف�شياًل، منه� ن�س امل�دة )الث�منة( من عقد  والمتن�ن، لعدة 

الفقه  يف  وامل�شتقر   ،)223  -222  -216( املواد  يف  ال�شرك�ت  ونظ�م  الت�أ�شي�س، 

والق�ش�ء التج�ري من اأن عمل امل�شفي يبداأ من اآخر ميزانية معتمدة من ال�شرك�ء، 

واأنه ل يجوز له مراجعة وفح�س احل�ش�ب�ت وامليزاني�ت القدمية، التي �شبق لل�شرك�ء 

اأن قرروا اعتم�ده� و�ش�دقوا عليه�. ثم عقد ال�شلح الذي اأقر الطرف�ن فيه ب�لتن�زل 

عن اعرتا�ش�تهم� ال�شكلية واملو�شوعية ب�شكل نه�ئي وقطعي ل رجعة فيه ول عدول 

عنه. ولأن ال�شتج�بة لهذا الطلب واأمث�له، يوؤدي اإىل الفو�شى وال�شطراب، وعدم 

ا�شتقرار املع�مالت امل�لية بني ال�شرك�ء يف كل ال�شرك�ت مم� يفتح لهم ب�بً� للمط�لب�ت 
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بينهم ل ميكن اإغالقه. ومل� ك�نت الق�شية رقم )1/2500/ق( لع�م 1409هـ، املق�مة 

للمدعى عليه  الورثة  من املدعني )...( �شد املدعى عليه )...(، ت�شمنت مط�لبة 

ري�ل، وقد مت  وقته� بحوايل )600.000.000(  مب�شتندات ومبب�لغ م�لية قدروه� 

�شم الدعوى رقم )1/4021/ق( لع�م 1427هـ الأخرية اإليه�. ومب� اأن حق امل�شفي 

واملدعني يف مراجعة ح�ش�ب�ت ال�شركة ينح�شر يف ال�شنة التي تلت امليزانية الأخرية 

املوقعة من املدعني حتى 1405/10/30هـ فقط، على م� بين�ه اآنفً�. ومب� اأنه مل يكن 

املعتمدة  ال�ش�بقة  امليزاني�ت  مبراجعة   )...( املح��شب  تكليف  اأ�شاًل  اجل�ئز  من 

واملوقعة من ال�شرك�ء، وب�لت�يل فال عربة مب� اأبداه يف تقريره من مالحظ�ت. ومب� اأن 

املدعني بعد ثبوت �شحة اتف�قية ال�شلح املوؤرخة 1408/3/1هـ، مل يتمكنوا من اإثب�ت 

ان�شغ�ل ذمة املدعى عليه )...( ب�أي مبلغ. ومب� اأن كل ذلك، وعلى نحو ظ�هر وجلي 

ينفي ان�شغ�ل ذمة )...( ب�أي م�شتحق�ت يدعيه� املدعون، فلم يكن اأم�م الدائرة اإل 

اأن توجه ميني ال�شتظه�ر للمدعى عليه وفقً�ً للفقرة الرابعة من امل�دة )107( من 

نظ�م املرافع�ت ال�شرعية، لتحقيق مزيد من الطمئن�ن لدى الدائرة برباءة ذمته، 

حت�شم  اأن  تريد  م�دامت  احلكم،  يف  الذمة  يربئ  عم�  التحري  يف  منه�  ومب�لغة 

والأموال  امل�شتندات  دعوى  نفي  ذلك  ي�شمل  واأن  نه�ئيً�،  الطرفني  بني  اخلالف 

�شم  بعد  1409هـ  لع�م  )1/2500/ق(  الدعوى  يف  اإليه�  وامل�ش�ر  به�  املق�شودة 

والتقرير  )...( احل�ش�ب  الق�ش�ئي  امل�شفي  قدم  اأن  بعد  لبع�شهم�. 4-  الق�شيتني 

اخلت�مي عن اأعم�ل الت�شفية، وبعد اأن تركت الدائرة للورثة فر�شة من�ق�شته والرد 
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احل�ش�ب  هذا  يف  الطعن  عن  الأخرية  اجلل�ش�ت  يف  الورثة  �شكت  اأن  وبعد  عليه، 

والتقرير بعد اإج�بة امل�شفي على م� وجهه له املدعون من اأ�شئلة، اأ�شدرت الدائرة 

حكمه� الأخري، وق�شت فيه ب�عتم�د احل�ش�ب والتقرير اخلت�مي املقدم من امل�شفي 

- عدم  ب�حلكم  النطق  بعد   - للدائرة  اأبدى  املذكور  امل�شفي  اأن  و�شحيح  املذكور. 

قن�عته به وقدم ملحكمة ال�شتئن�ف اعرتا�شً� عليه، اإل اأن اعرتا�س امل�شفي الق�ش�ئي 

الأوراق  ت�شليم  بطلب   )...( �شد  رفعه�  التي  الدعوى  نتيجة  اإىل  متوجهً�  ك�ن 

هذا  على  ب�لرد  كفيل  اإج�بة  من  الدائرة  اأوردته  م�  ف�إن  وب�لت�يل  وامل�شتندات، 

العرتا�س، ول تت�شور الدائرة ب�أي ح�ل اأن يكون العرتا�س املقدم منه على احل�ش�ب 

اخلت�مي الذي اأعده هو وقدمه للدائرة، خ��شة وهو املح��شب الق�نوين املتخ�ش�س، 

ف�شاًلً عن اأن من القواعد الأ�شولية امل�شتهرة اأن من �شعى يف نق�س م� مت على يديه، 

ف�شعيه مردود عليه. 5- ذكر وكيل الورثة يف لئحة العرتا�س الإحل�قية، اأنه ح�ول 

اأن يقدم للدائرة مذكرة يف اجلل�شة الأخرية، قبل توجيه اليمني لـ)...(، ت�شتمل على 

اأقفلت  واإنه�  الدائرة رف�شت ا�شتالمه� منه،  اإن  اليمني. وق�ل:  اعرتا�شه على هذه 

ب�ب املرافعة بعد اليمني مب��شرًة. وذكر اأي�شً�: اأن الدائرة ق�لت يف حكمه� ، وكيل 

الورثة اعرت�س على توجيه اليمني بعد قفل ب�ب املرافعة. والدائرة تقرر عدم �شحة 

ميني  توجيه  وقبل  اأنه�  حم�شره�  يف  الث�بت  اإن  بل  وتف�شياًل،  جملة  الزعم  هذا 

ال�شتظه�ر للمدعى عليه �ش�ألت اأطراف الدعوى عم� اإذا ك�ن لديهم م� ي�شيفونه؟ 

للمدعى عليه )...(،  ال�شتظه�ر  الدائرة ميني  وعليه فقد وجهت  ب�لنفي،  ف�أج�بوا 
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وبعد اأدائه اليمني اعرت�س وكيل املدعني على توجيه اليمني، وطلب اإثب�ت ذلك يف 

هو  م�  نحو  على  الدعويني  الدائرة حكمه� يف  اأ�شدرت  ثم  اجلل�شة،  حم�شر �شبط 

مدون يف �شبط اجلل�ش�ت. 6- اإن م� ج�ء يف ال�شفحة رقم )6( من املركز امل�يل، 

بت�ريخ  امل�شتودع�ت  يف  ب�ش�عة  هن�ك  ك�نت  اأنه  من   ،)6( رقم  الإي�ش�ح  ويف 

1412/2/15هـ، بقيمة )237.904( ري�ل. واأنه مت اعتب�ر قيمة هذه الب�ش�عة �شفرًا 

يف 1420/2/8هـ، ومت اعتب�ر قيمته� ب�لك�مل خ�ش�رة على ال�شرك�ء، دون بي�ن اأ�شب�ب 

ذلك. واأن قيمة هذه الب�ش�عة ك�نت يف ميزانية �شنة 1407هـ -املعدة من قبل )...(- 

)866.780( ري�ل، كل هذا ك�ن �ش�بقً� لتف�قية ال�شلح املوؤرخة يف 1408/3/1هـ، 

و�ش�بقً� للمب�لغ امل�لية التي ا�شتوف�ه� الورثة مبوجب اتف�قية ال�شلح هذه، واملثبتة يف 

ال�شيك�ت الثالثة امل�شحوبة على البنك ال�شعودي الأمريكي، وكذلك ال�شيك امل�شحوب 

على البنك الأهلي التج�ري، وهذا يعني اأنه مل تعد للورثة ل يف ال�شركة ول يف ذمة 

)...( اأي م�شتحق�ت اأخرى لحقة على اتف�قية ال�شلح تلك، ول زائدة على املب�لغ 

التي مت �شرفه� لهم، وق�موا ب��شتيف�ئه� فعاًل. كم� اأن هذا الأمر مل ُيرثه وكيل الورثة 

عندم� طلبت منه الدائرة تقدمي مالحظ�ته على نحو م� ذكرن�ه اآنفً�. 7- وعم� ذكره 

امل�شفي )..و..(، يف البند الأول وال�شفحة رقم )6( من ح�ش�ب الت�شفية اخلت�مي، 

من اأن هن�ك خط�أ يف ر�شيد النقدية الوارد ب�ملركز امل�يل الذي اأعده )...(. لأنه مل 

يدرج الر�شيد النقدي يف البنك الأهلي التج�ري �شمنه. ف�إن هذا الأمر مل يرثه وكيل 

الورثة عندم� طلبت منه الدائرة تقدمي مالحظ�ته على نحو م� بيّن�، كم� اأنه لي�س 
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قد  )..و..(  الق�ش�ئي  امل�شفي  اأن  اإذ  اخلت�مي،  احل�ش�ب  على  اأثر  املالحظة  لهذه 

ح�ش�ب  يف  وبّينه  التج�ري  الأهلي  البنك  يف  املوجود  النقدي  الر�شيد  هذا  اأدرج 

الت�شفية اخلت�مي، ول م�شلحة معتربة اأو جدوى يف اإث�رته� الآن. 8- اأم� ب�ش�أن م� 

اأث�ره وكيل الورثة يف لئحته العرتا�شية الإحل�قية من وجود ح�ش�س اأو اأ�شهم اأو 

حقوق ل�شركة )...(، يف �شرك�ت اأو جه�ت اأخرى. ف�إنه ب�لرغم من اأن هذا الأمر مل 

يرثه وكيل املدعني خالل جل�ش�ت مت�بعة اأعم�ل امل�شفي ول عندم� طلبت منه الدائرة 

تقدمي مالحظ�ته على نحو م� بّين�، ف�إن الدائرة مل جتد يف اأوراق الق�شية اأي دليل 

يثبت هذا الأمر. ومع ذلك ف�إن احلكم الأخري للدائرة، ل يحول دون حق اأي �شريك 

اأو  احلقوق  تلك  من  يخ�شه  مب�  الأخرى،  واجله�ت  ال�شرك�ت  تلك  مط�لبة  يف 

احل�ش�س اأو الأ�شهم، ر�ش�ًء اأو ق�ش�ًء اإذا ظهر �شيئً� منه� يف امل�شتقبل. واأيً� م� ك�ن 

الأمر، ف�إنه لي�س فيم� حكمت به هذه الدائرة موؤخرًا م� ين�س على براءة ذمة وزارة 

م�شتحق�ت  من  عليه�  يكون  قد  لل�شركة  مب�شتحق�ت  ان�شغ�له�  فر�س  على  الدف�ع 

لل�شركة. ويبقى حق ال�شرك�ء كل فيم� يخ�شه. اأن يط�لب الوزارة ب�أن ت�شدد له ح�شته 

من اأي م�شتحق�ت يثبت اأن ذمة الوزارة م�شغولة به� فعاًل. 9- من املقرر ق�ش�ًء اأنه 

ل يحق للخ�شوم اإث�رة مط�عن جديدة مو�شوعية اأو واقعية لأول مرة، اأم�م اجلهة 

الق�ش�ئية التي تتوىل ت�أييد اأو نق�س اأحك�م حم�كم الدرجة الأوىل، وهو م� ي�شدق 

على م� قدمه املدعون من مط�عن بينت الدائرة وجه رده� ب�لرغم من اأن املدعني 

�شكتوا عن تقدميه� قبل قفل ب�ب املرافعة يف الدعوى، وب�لرغم من مط�لبة الدائرة 
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لأطراف النزاع بتقدمي م� لديهم وردهم ب�لكتف�ء مب� قدموه، وجميع م� ذكروه ل 

يت�شمن اأي معلوم�ت اأو م�شتندات جديدة مت احل�شول عليه� بعد قفل ب�ب املرافعة، 

رده�  وجه  بين�  وقد  فكيف  وحده،  ال�شبب  لهذا  ب�لرف�س  جديرة  فهي  وب�لت�يل 

مو�شوعيً�. 10- اأم� م� �شوى ذلك من مالحظ�ت، فهو اإم� داخل فيم� �شبق بي�نه، 

واإم� ل اأثر له على احلكم الأخري الذي اأ�شدرته الدائرة. لذلك كله ف�إن الدائرة مل 

جتد م� يدعو للعدول عن حكمه� ال�ش�بق، وتوؤكد على اأن النظ�م قد كفل لكل �شريك 

وكذا امل�شفي ك�مل احلق يف مط�لبة من يراه مم� مل يظهر اأثن�ء الت�شفية، يف ح�ل 

وجود اأ�شب�به.

لذلك حكمت الدائرة: برد دعوى امل�ضفي )...( �ضد )...( واعتماد احل�ضاب اخلتامي 

املعد من قبل امل�ضفي بتاريخ 1430/12/6هـ

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

عدم  اإىل  التنبيه  مع  ق�ضاء،  من  اإليه  انتهى  فيما  احلكم  بتاأييد  املحكمة  حكمت 

الورثة،  املقدمة من وكيل  بالرد على الئحة االعرتا�س  الدائرة  اأن تقوم  احلاجة 

ولي�ضت  يطلبوها،  مل  اخل�ضوم  لكون  اليمني،  اإىل  احلاجة  عدم  التدقيق  اأكد  كما 

بيمني ا�ضتظهار، واأن ذلك ا�ضتطراد زائد ي�ضتقيم احلكم بدونه.
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رقم الق�ضية االبتدائية 2/388/ق لعام 1431هـ
رقم القرار االبتدائي 205/د/جت/10لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 119/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 506/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/7/9هـ

�ضركة -حق ال�ضريك يف االطالع-م�ضوؤولية املدير.

من  الأ�شل  طبق  ب�شورة  بتزويده  عليه  املدعى  اإلزام  ع�جلة  ب�شفة  املدعي  مط�لبة 

وامل�شتندات  الأوراق  على  ب�إطالعه  واإلزامه  ال�شراكة،  حمل  احلج  �شركة  ت�شريح 

اأن يعدوا عن كل �شنة م�لية ميزانية  اإلزام نظ�م ال�شرك�ت املديرين  اخل��شة به� - 

ال�شركة وح�ش�ب الأرب�ح واخل�ش�ئر وتقرير عن ن�ش�ط ال�شركة ومركزه� امل�يل، وتقدمي 

اقرتاح�تهم ب�ش�أن الأرب�ح واخل�ش�ئر، واأن ير�شلوا �شورة من تلك الوث�ئق و�شورة من 

كل  واإىل  لل�شرك�ت  الع�مة  الإدارة  اإىل  احل�ش�ب�ت  ومراقب  املراقبة  جمل�س  تقريري 

�شريك ب�ل�شركة - الن�س يف عقد ت�أ�شي�س ال�شركة على التزام املدير ب�لواجب�ت املنوطة 

وامل�شتندات  الأوراق  اإطالع املدعي على  ال�شرك�ت - رف�س املدعى عليه  به يف نظ�م 

اخل��شة ب�ل�شركة رغم اأن ال�شراكة منعقدة وق�ئمة بينهم� - اأثر ذلك - اإلزام املدعى 

الأوراق وامل�شتندات اخل��شة ب�شركة )...(- طلب املدعي  ب�إطالع املدعي على  عليه 

�شورة طبق الأ�شل من ت�شريح ال�شركة وعدم مم�نعة املدعى عليه يف ذلك - اأثره - 

اإلزام املدعى عليه بتزويده ب�شورة طبق الأ�شل من ت�شريح �شركة )...(.
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وت�ريخ  )م/6(  رقم  امللكي  ب�ملر�شوم  ال�ش�در  ال�شرك�ت  نظ�م  من   )175( امل�دة 

1385/3/22هـ.

تتح�شل وق�ئع هذه الدعوى اأنه بت�ريخ 1431/1/18هـ، وردت اإىل املحكمة الإدارية 

اأنه  واملت�شمنة  عليه،  املدعى  �شد  املدعي  من  مقدمة  دعوى  لئحة  جدة  مبح�فظة 

اأحد ال�شرك�ء يف �شركة )..( ح�شب عقد الت�أ�شي�س املوؤرخ يف 1424/6/25هـ املوافق 

2003/8/26م كطرف ث�لث بعدد )200 ح�شة عينية( قيم احل�شة الواحدة ح�شب 

احل�ش�س  وب�قي  ري�ل  األف  م�ئتي  ن�شيبي  فيكون  ري�ل،  األف  ال�شركة  ت�أ�شي�س  عقد 

موزعة على ب�قي ال�شرك�ء الثالثة ب�لت�ش�وي ح�شب عقد ت�أ�شي�س ال�شركة، حيث �ش�وى 

عدد احل�ش�س على ال�شرك�ء الأربعة )500ح�شة( وهو الأعلى من بني ال�شرك�ء ومل 

ي�شتلم اأرب�حه ح�شب م� ن�س عليه عقد ت�أ�شي�س ال�شركة طيل ال�شبع �شنوات امل��شية، 

وطلب يف خت�م دعواه احلكم ب�إع�دة ح�ش�شة من ال�شركة وت�شليمه الأرب�ح من حج 

ع�م 1424هـ اإىل ع�م 1430هـ. وقد قيدت هذه الدعوى يف �شجالت الديوان ب�لرقم 

املذكور يف �شدر هذا احلكم واأحيلت اإىل هذه الدائرة فب��شرت النظر فيه� على النحو 

املبني مبح��شر ال�شبط.
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ففي جل�شة 1431/3/14هـ وب�شوؤال املدعى وك�لة عن دعواه قرر اأنه� على وفق م� ج�ء 

بالئحة الدعوى املودعة مبلف الق�شية، واملت�شمنة اأن موكله اأحد ال�شرك�ء يف �شركة 

املوؤرخ يف 1424/6/25هـ  ال�شركة  ت�أ�شي�س  عليه عقد  م� ن�س  املتميزة ح�شب   )...(

واملذكور فيه اأنه ميتلك عدد )200( ح�شة عينية بقيمة )200.000( ري�ل وحيث اإن 

اإلزم املدعى عليه  اأرب�حه ح�شب م� ن�س عليه العقد، ف�إنه يطلب  موكله مل يتق��شى 

ب�إظه�ر ميزاني�ت ال�شركة ملدة ال�شبع �شنوات امل��شية، وحم��شبة موكله ح�شب م� ورد 

يف العقد، كم� طلب حم��شبة املدعى عليه من التج�وزات الإدارية ك��شتغالله الوك�لة 

ال�شرعية يف 1428/6/1هـ دون موافقته، وكذلك �شوؤال املدعى عليه عن الآلية التي مت 

به� البيع اأو التن�زل هل زود موكله �ش�حب احل�شة الأعلى، وطلب اإلزام املدعى عليه 

بدفع امل�شتحق�ت امل�لية ملوكله من �شنة 1424هـ اإىل 1430هـ مدة �شبع �شنوات ح�شب 

امليزاني�ت ال�شنوية املن�شو�س عليه� يف عقد ت�أ�شي�س ال�شركة، وطلب عزله عن اإدارة 

ال�شركة وتعيني مديرًا اآخر مبوافقة عموم ال�شرك�ء، وكذلك اإلزام املدعى عليه ب�إح�ش�ر 

امل��شية من مراقبي احل�ش�ب�ت ح�شب م� ن�س عليه  �شنوات  لل�شبع  ال�شنوي  التقرير 

عقد ت�أ�شي�س ال�شركة يف البند رقم )11(، وكذلك �شوؤال املدعى عليه كيف مت توظيف 

موكله بدون موافقته مديرًا لفرع القنفذة وهو مقيم و�ش�كن يف مدينة جدة ومل يكن 

املح�م�ة  اأتع�ب  بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  طلب  اإىل  وانتهى  الفرع،  لهذا  مديرًا  يومً� 

وب�شوؤال  اأ�شرار  به من  وتعوي�س موكله م�ديً� عم� حلق  ري�ل،  وقدره� )250.000( 

به� عدد �شورة  الدعوى قدم مذكرة مرفق  املدعى عليه اجلواب عم� ورد يف لئحة 
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هي  املدعي  ح�ش�س  عدد  ب�أن  القول  اأن  املذكرة  يف  ج�ء  م�  ح��شل  م�شتندًا   )14(

ويتع�ر�س مع احلقيقة  اأرب�ح غري �شحيح،  يتق��ش�ه من  يتع�ر�س مع م�  واأنه  الأعلى 

والواقع لأن املدعي اأحد ال�شرك�ء الذين اطلعوا على عقد الت�أ�شي�س ومن الذين وافقوا 

ال�ش�درة يف 1427/10/8هـ   )...( �شركة  ت�أ�شي�س  عقد  بتعديل  ال�شرك�ء  قرار  على 

والذي ن�س على خروج �شريكني ودخول �شريك واحد وكذلك م� اأورده املدعي بعدم 

ا�شتالمه م�شتحق�ته امل�لية منذ ع�م 1424هـ غري �شحيح، لأنه لي�س ب�ش�حب حق واأن 

دعواه ب�طلة ول اأ�ش��س له� من ال�شحة، وذلك اأن املدعي اأقر يف العقد الداخلي املربم 

معه بعدم ا�شتحق�قه لأي م�شتحق�ت م�لية اأو مط�لب�ت اأخرى اأيً� ك�ن نوعه� جت�هي، 

وكذلك اإقرار املدعي ب�أنه قد ا�شتلم حقوقه عن الع�م 1425هـ ك�ملة، وت�أكيده ب�أن لي�س 

وكذلك عدم �شحة  ال�شركة  ت�أ�شي�س  وقت  لأنه  املط�لبة مبو�شم 1424هـ  له احلق يف 

ا�شتحق�ق املدعي لأي حقوق م�لية اأو مت�أخرات عن اأي مو�شم من موا�شم احلج منذ 

ت�أ�شي�س ال�شركة حيث ثبت ا�شتالم م�شتحق�ته من حج 1425هـ اإىل حج 1429هـ وم� 

ذكره املدعي من ا�شتغالل الوك�لة من ج�نبي غري �شحيح، لأن كل الت�شرف�ت التي 

نتجت عني هي متفقة مع حدود الوك�لة، وب�لرجوع اإىل ت�ريخ ف�شخ املدعي للوك�لتني 

رقم )81136(  الأوىل  الوك�لة  الواقع  وين�يف يف  م� ذكره غري �شحيح  كل  اأن  يت�شح 

وت�ريخ 1427/11/12هـ مت ف�شخه� من ج�نب املدعي يف 1430/1/2هـ ومت اإخب�ري 

ب�لف�شخ يف 1430/11/5هـ اأي بعد ع�شرة اأ�شهر من ت�ريخ الف�شخ وعن طريق �شرطة 

ال�شرقية وكذلك الوك�لة رقم )75550( وت�ريخ 1427/10/24هـ مت ف�شخه� من ج�نب 
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املدعي يف 1430/1/2هـ ومت اإخب�ري ب�لف�شخ يف 1430/11/5هـ واأم� م� ادع�ه املدعي 

بوجود خلل يف توزيع احل�ش�س وعدم ر�ش�ه مبقدار ح�شته غري �شحيح، لأن التغيريات 

التي طراأت مبوجب قرار التعديل اأثره� على توزيع احل�ش�س وم� لزمه من التن�زل 

الذي مت واإثب�ت ذلك مبوافقة املدعي وعلمه الت�م بكل م� مت وطلب يف خت�م املذكرة رد 

دعوى املدعى و�شرف النظر عنه�، ت�شلم املدعي وك�لة ن�شخة من املذكرة اجلوابية 

اإىل الدائرة، ليتمكن  اأ�شبوع  ب�إح�ش�ر امل�شتندات املرفقة خالل  وا�شتعد املدعى عليه 

املدعي وك�لة من الطالع عليه� وبطلب اجلواب من املدعي وك�لة حي�ل م� ت�شلم، طلب 

مهلة لالطالع والرد. ويف جل�شة 1431/4/21هـ ح�شر املدعي وك�لة ال�ش�بق تعريفه 

وتبني عدم ح�شور املدعى عليه اأو اأي اأحد من طرفه، وت�شري الدائرة اإىل اأنه ورد اإليه� 

من املدعى عليه وك�لة خط�ب اعتذار عن ح�شور هذه اجلل�شة لظروف خ�رجة عن 

اإرادته مرفق به ن�شخة من امل�شتندات التي طلبت منه يف اجلل�شة ال�ش�بقة، وهي عب�رة 

عن )14( م�شتند مكونة من )43( �شفحة واملقيدة بوارد الديوان رقم 2/2/2566 

مهلة  فطلب  امل�شتندات  هذه  من  ن�شخة  وك�لة  املدعي  وت�شلم  1431/4/6هـ  وت�ريخ 

لالطالع والرد. ويف جل�شة 1431/6/16هـ قرر املدعي وك�لة اأن جميع املب�لغ الواردة 

يف امل�شتندات املقدمة من املدعى عليه قد ا�شتلمه� موكله اإل اأنه يطلب اأ�شل املخ�ل�شة 

اأن املدعى عليه ا�شتغل  النه�ئية املوؤرخة يف 1427/5/19هـ للت�أكد من �شحته�، كم� 

 30( اأ�شبحت  حيث  املدعي،  ح�ش�س  عن  والتن�زل  ب�لبيع  فق�م  له  املدعي  توكيل 

ح�شة( بعد اأن ك�نت )200 ح�شة( وذلك مبوجب قرار ال�شرك�ء بتعديل عقد الت�أ�شي�س 
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بدخول �شريك وخروج �شريكني بت�ريخ 1427/10/8هـ واأ�ش�ف ب�أن املدعى عليه وحتى 

ت�ريخه مل يقدم م� �شبق اأن طلب منه يف لئحة الدعوى واملتمثل يف ميزاني�ت ال�شركة 

لل�شنوات ال�ش�بقة من ع�م 1425هـ اإىل ع�م 1430هـ فعقب املدعى عليه ب�أن لديه اأ�شل 

املخ�ل�شة النه�ئية، وم�شتعد بتقدميه يف اجلل�شة الق�دمة، اأم� بخ�شو�س اأنه ا�شتغل 

توكيل املدعي له فق�م ب�لبيع والتن�زل عن ح�ش�شه فغري �شحيح وقد �شبق اجلواب 

عن ذلك يف املذكرة املقدمة بت�ريخ 1431/3/14هـ واأم� ميزاني�ت ال�شركة فلي�س له 

احلق يف املط�لبة ب�لطالع عليه� لأنه لي�س ب�شريك فعلي وقد �شبق اأن ا�شتلم حقوقه 

و�شيك�ت  م�شتندات  مبوجب  1429هـ  ع�م  اإىل  1425هـ  ع�م  من  لالأعوام  ك�ملة 

وخم�ل�ش�ت، ثم اأ�ش�ف املدعي وك�لة ب�أنه يطلب خم�طبة وزارة احلج لإيق�ف ن�ش�ط 

الق�شية، ثم قرر الطرف�ن اكتف�ءهم� مب� �شبق تقدميه. ويف  البت يف  ال�شركة حلني 

جل�شة 1431/8/1هـ قدم املدعى عليه اأ�شل املخ�ل�شة امل�ش�ر اإليه� يف اجلل�شة ال�ش�بقة 

اأقر ب�شحته�  الدائرة، وبعد اطالع املدعى عليه  ومتت مط�بقته� ب�شورته� من قبل 

واأنه هو من ق�م ب�لتوقيع عليه� ثم قرر املدعى عليه ب�أن هن�ك عقد داخلي بني الطرفني 

مت اإبرامه بعد عقد ال�شراكة �شنة اأي يف ع�م 1425هـ قدم �شورة منه ين�س على اأن 

الطرف الأول املدعي يلتزم ب�شداد ك�فة امل�شتحق�ت واملط�لب�ت امل�لية من اأجل قي�م 

ال�شركة، وحتمل ك�فة م� ينتج عن عملية الت�شغيل من مك�شب اأو خ�ش�رة، على اأن يقوم 

الن�شبة  تقل  ل  اأن  على  كل ح�ج  ري�ل عن  )املدعي( )100(  الث�ين  الطرف  بت�شليم 

املخ�ش�شة عن احلد الأدنى لالتف�ق وهو )500( ح�ج اأي م� يع�دل )50.000( ري�ل 
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اأو  م�لية  م�شتحق�ت  اأو  اأ�شول  اأي  )املدعي(  الث�ين  للطرف  لي�س  اأنه  على  ن�س  كم� 

اأو عمالء تخ�س  اأموال  اأو  اأ�شول  واأن كل م� فيه� من  ال�شركة  اأخرى جت�ه  مط�لب�ت 

ك�فة  املدعي  بت�شليم  ق�م  اأنه  عليه  املدعى  اأ�ش�ف  ثم  عليه(  )املدعى  الأول  الطرف 

يف  املوؤرخة  املخ�ل�شة  مبوجب  العقد  لهذا  الالحقة  اخلم�س  ال�شنوات  عن  حقوقه 

1426/3/1هـ اخل��شة بع�م 1425هـ وع�م 1426هـ واملوقعة من قبل املدعي ومبوجب 

و  1427هـ  بع�م  اخل��شة  املدعي  قبل  من  املوقعة  وال�شتالم�ت  وال�شندات  ال�شيك�ت 

1428هـ، و 1429هـ، ثم عقب املدعي ب�أن العقد املذكور اأعاله �شحيح ومذيل بتوقيعه 

يف  املوؤرخ  الت�أ�شي�س  عقد  مبوجب  1428هـ  ع�م  من  انتهت  العقد  ذلك  مدة  اأن  اإل 

1424/6/25هـ واملن�شو�س يف امل�دة اخل�م�شة منه على اأن مدة ال�شركة خم�س �شنوات 

تبداأ من ت�ريخ قيده� يف ال�شجل التج�ري وجتدد ملدد اأخرى م�مل يخطر اأحد ال�شرك�ء 

الآخرين برغبته يف عدم ال�شتمرار بخط�ب م�شجل على عن�وينهم، ثم اأ�ش�ف ب�أنه 

وال�شندات  ال�شيك�ت  مبوجب  عليه  املدعى  ذكره�  التي  املب�لغ  جلميع  ب��شتالمه  يقر 

1429هـ  ع�م  حتى  1424هـ  ع�م  من  الأعوام  عن  اأعاله  اإليه�  امل�ش�ر  وال�شتالم�ت 

واأ�ش�ف ب�أن دعواه ل تتعلق مب�شتحق�ته امل�لية عن الأعوام امل��شية، واإمن� عن جت�وزات 

ح�ش�س  عن  له  والتن�زل  ب�لبيع  وقي�مه  للعقود  وتزوير  عليه  املدعى  به�  ق�م  اإدارية 

به�  اإ�ش�فية قدم  لديه طلب�ت  ب�أن  ثم قرر  وك�لة تخوله هذا احلق،  املدعي من غري 

مذكرة مرفق به� عدد )6( م�شتندات،ح��شل م� ج�ء يف املذكرة اأن املدعى عليه مل 

ت�أ�شي�شه�  يقدم م� طلب منه يف لئحة الدعوى ويف مقدمته� ميزاني�ت ال�شركة منذ 
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حتى ت�ريخه، وكذلك مل يثبت اأنه يحق له البيع والتن�زل ل�ش�حله من قبلي وطلب عزل 

على  مذكرته  خت�م  يف  واأكد  لل�شركة،  اإدارته  ل�شوء  ال�شركة  اإدارة  من  عليه  املدعى 

مت�شكه مب� ج�ء يف لئحة الدعوى، وكذلك اإلزام املدعى عليه ب�إح�ش�ر ك�شف ح�ش�ب 

ال�شركة من حج ع�م 1430هـ حتى ت�ريخه، واإلزامه بعدم الت�شرف منذ هذا الت�ريخ 

بح�ش�ب ال�شركة اإل مبوافقة عموم ال�شرك�ء، وكذلك اإلزام املدعى عليه بعدم الت�شرف 

التعديل من قبل  تنفيذ قرار  اإيق�ف  ب�لق�شية، وكذلك  الف�شل  ال�شركة حلني  ب�إدارة 

ب�تخ�ذ  يقم  مل  عليه  املدعى  اإن  حيث  1427/10/8هـ  يف  املوؤرخ  التج�رة  وزارة 

الإجراءات الق�نونية بتعديل احل�ش�س يف ال�شجل التج�ري بحجة اأن ت�شريح ال�شركة 

اإح�ش�ر  عليه  املدعى  اإلزام  وكذلك  وزارة احلج  املفعول ح�شب خط�ب  �ش�ري  م�زال 

�شورة من ت�شريح ال�شركة ليت�شنى لن� الطالع، ت�شلم املدعى عليه ن�شخة منه� فطلب 

مهلة للرد عليه� وعلىم� ذكره املدعي يف هذه اجلل�شة. ويف جل�شة 1431/10/17هـ 

قدم املدعى عليه مذكرة ت�شمنت اأن املدعي يعلم مت�م العلم قبل اأن يتم دخوله �شريكً� 

معي اأن ال�شركة وجموداته� وجميع اأ�شوله� ملكي وحدي وحتى بعد هذه ال�شركة التي 

الع�ملة يف خدم�ت  املوؤ�ش�ش�ت  تنظيم عمل  وزارة احلج بخ�شو�س  بقرار من  ن�ش�أت 

حج�ج الداخل يف كي�ن موحد "�شركة" ويوؤكد التزام املدعي معي بعقد داخلي طواعية 

وبك�مل احلرية والختي�ر على اأن تكون له ن�شبة حمددة ومقدرة من ع�ئد كل مو�شم 

حج وفق الت�شريح املمنوح له من وزارة احلج، وقد ك�ن هذا اللتزام مبوجب العقد 

الداخلي مع املدعي وهذا العقد التزام مقيد ب�شروط واأحك�م واأن الأ�شل يف العقود من 
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بنود  من  الداخلي  العقد  هذا  ت�شمنه  مب�  ملزم  املدعي  واأن  "اللزوم"  ال�شرع  ن�حية 

واأحك�م وكذلك م� ذكره املدعي بعدم �شحة اإجراء تعديل احل�ش�س،ف�إن اإجراء تعديل 

توزيع احل�ش�س مل يكن جزافً� بل ك�ن متفقً� مع �شرورة الو�شع اجلديد، ومب� ن�س 

ال�شرك�ء  وبقية  املدعي  به  خولني  وم�  ال�شركة  ت�أ�شي�س  عقد  من  الع��شر  البند  عليه 

احلق يف بيع و�شراء وزي�دة احل�ش�س والأ�شهم وال�شندات" وكذلك م� ت�شمنته الوك�لة 

اخل��شة ال�ش�درة من املدعي مبنحي �شالحية "�شلطة التوقيع لكوين من اأكرث ال�شرك�ء 

القرار  هذا  ك�ن  اإذا  والنظ�م  متفقً�  العزل  قرار  ي�أتي  ل  كذلك  للح�ش�س  امتالكً� 

من  النوع  هذا  قرارات  واأن  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  ال�شركة  اأن  لكون  فردي، 

ال�شرك�ت لبد من اأن حتوز الأغلبية حتى تكون متفقة مع ال�شفة النظ�مية، ويق�شد 

املدعي وغري  متوفر يف  ال�شركة، وهذا غري  امل�ل يف  راأ�س  اأرب�ع  ثالثة  ب�لأغلبية هن� 

متحقق يف اأي من ال�شرك�ء يف الوقت احل�يل الأمر الذي يجعل طلب املدعي يف غري 

حمله لعدم توفر اأ�شب�به ولعدم اتف�قه مع اأحك�م النظ�م، وكذلك راأ�س امل�ل املقرر يف 

العقد والذي على اأ�ش��شه مت توزيع احل�ش�س هو يف احلقيقة راأ�شم�يل لأنه مت اعتب�ره 

الأ�شول  هذه  �ش�حب  وحدي  واأن�  ق�ئم،  ككي�ن  ال�شركة  وموجودات  اأ�شول  على 

ال�شرك�ء  جميع  مع  متت  التي  الداخلية  العقود  ذلك  على  دليل  واأبلغ  واملوجودات، 

وذلك  املدعي،  النظر عن دعوى  املذكرة �شرف  بينهم وطلب يف خت�م  واملدعي من 

لعدم توفر اأ�شب�ب وم�شوغ�ت الدعوى من حيث املط�لبة ولحت�د املو�شوع وال�شبب مع 

املدعي  واإلزام  ع�شرة  احل�دية  التج�رية  الدائرة  لدى  املنظورة  ال�ش�بقة  الدعوى 
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بتك�ليف املق��ش�ة، ت�شلم املدعي ن�شخة منه� وبعد اطالعه عليه� قرر اأن هذه املذكرة 

مل حتوي جديدًا ي�شتوجب الرد خالف م� �شبق اأن اأو�شحته يف لئحة دعواي وم� تاله� 

لئحة  يف  الواردة  ب�لطلب�ت  عليه  املدعى  على  احلكم  وطلب  واأقوال  مذكرات  من 

الدعوى، فرد املدعى عليه ب�أنه يتم�شك ب�لعقد الداخلي املربم بينه وبني املدعي الذي 

مبوجبه ي�أخذ املدعي من ال�شركة م� يخ�شه من اإيراد ال�شركة ح�شب العقد الداخلي 

العقد  ب�أن  املدعي  فرد  ذلك،  له خالف  ولي�س  فقط  كل ح�ج  ري�ل عن  وهو )100( 

الداخلي املنوه عنه من قبل املدعى عليه، هو عقد �شحيح مربم بيني وبينه ويعمل به 

من ع�م 1424هـ وقد ا�شتلمت جميع حقوقي يف ال�شركة ك�ملة حتى 1428/12/30هـ 

وا�شتلمت من حج ع�م 1429هـ مبلغ وقدره )40.500( ري�ل مبوجب ال�شيك رقم 5 

بت�ريخ 1429/12/29هـ م�شحوب علىالبنك الهولندي ومل ا�شتلم م�شتحق�تي عن حج 

ع�م 1430هـ، فرد املدعى عليه ب�أنه مل يتبقى للمدعي اأي حقوق عن حج ع�م 1430هـ 

نظرًا لأنه ا�شتلم اأكرث من حقوقه، حيث مت ت�شليمه ال�شي�رة بقيمة )52.000( ري�ل 

ب�لإ�ش�فة اإىل مب�لغ م�شلمة له �شبق اأن بينته� يف مذكرتي ال�ش�بقة، فرد املدعي ب�أنه 

ت�شفية  على  يوافق  ل  ب�أنه  عليه  املدعى  فرد  وحله�،  ال�شركة  بت�شفية  يطلب احلكم 

ال�شركة نظرًا لأن املدعي ل �شفة له يف هذا الطلب بن�ء على م� ورد يف العقد الداخلي 

املنوه عنه، ثم قرر الطرف�ن اكتف�ءهم� مب� �شبق تقدميه، وطلب� الف�شل يف الق�شية 

بح�لته� الراهنة. ويف جل�شة 1431/11/10هـ املنعقدة للنظر يف الطلب الع�جل املقدم 

من املدعي املقيد بوارد الديوان رقم 2/2/7556 وت�ريخ 1431/11/1هـ واملح�ل اإىل 
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الطلب  هذا  على  الدائرة  وب�طالع  املحكمة،  هذه  رئي�س  ف�شيلة  ب�شرح  الدائرة  هذه 

الع�جل تبني له� اأنه ينح�شر يف طلب اإلزام املدعى عليه ب�إح�ش�ر �شورة طبق الأ�شل 

من ت�شريح ال�شركة حمل ال�شراكة يف هذه الدعوى، واإلزامه ب�إطالعه على التق�رير 

الع�م  هذا  حج  يخ�س  فيم�  والت�شغيلية  والإدارية  امل�لية  النواحي  من  والإي�ش�ح�ت 

1431هـ، وب�طالع املدعى عليه على هذا الطلب الع�جل قرر اأنه ل م�نع لديه من تزويد 

املدعي ب�شورة طبق الأ�شل من ت�شريح ال�شركة، واأم� الطلب الث�ين اخل��س ب�إطالعه 

على التق�رير والإي�ش�ح�ت من النواحي امل�لية والإدارية والت�شغيلية فيم� يخ�س حج 

هذا الع�م 1431هـ ل حق له يف ذلك بن�ًء على عقد ت�أ�شي�س ال�شركة والذي ن�س على 

اأنه هو الذي يتوىل اإدارة ال�شركة وله ك�فة ال�شالحي�ت، وكذلك التف�ق الداخلي بني 

ح�شب  ح�ج  كل  عن  ري�ل  )م�ئة(  مبلغ  فقط  للمدعي  اأن  على  ن�س  والذي  الطرفني 

اأعداد احلج�ج املخ�ش�شني له ح�شب ت�شريحه، فعقب املدعي ب�أن التف�ق الداخلي 

قد انتهى بعد خم�س �شنوات منه حيث اإنه يبداأ منذ عقد الت�أ�شي�س ع�م 1424هـ وينتهي 

بع�م 1428هـ ثم قرر الطرف�ن اكتف�ءهم�.

والذي  اأعاله،  اإليه  امل�ش�ر  الع�جل  بطلبه  املحكمة  هذه  اإىل  تقدم  املدعي  اإن  وحيث 

ب�شورة  بتزويده  عليه  املدعى  اإلزام  الأول:  طلبني  يف  اليوم  هذا  جل�شة  يف  انح�شر 

طبق الأ�شل من ت�شريح ال�شركة. والث�ين: اإلزامه ب�إطالعه على الأوراق وامل�شتندات 
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اإن املدعى  الع�م 1431هـ وحيث  املتعلقة بحج هذا  اأعاله  ب�ل�شركة املذكورة  اخل��شة 

عليه قرر اأنه يرف�س الطلب الث�ين للمدعي، واأنه ل حق له يف املط�لبة به، وحيث اإن 

الث�بت ب�إقرار الطرفني واأوراق الق�شية اأن ال�شراكة منعقدة وق�ئمة بني طريف الدعوى 

وفقً�ً للعقد املربم بينهم�، وحيث اإن املدعي قد ح�شر دعواه يف هذه اجلل�شة يف الطلبني 

املذكورين اأعاله، وحيث اإن املدعى عليه هو املوكل اإليه اإدارة ال�شركة ح�شبم� ورد يف 

امل�دة الع��شرة من عقد ت�أ�شي�س ال�شركة حمل الدعوى، وحيث اإن نظ�م ال�شرك�ت األزم 

مدراء ال�شرك�ت ب�إعداد ميزانية لل�شركة، وح�ش�ب الأرب�ح واخل�ش�ئر واإعداد تقرير عن 

ن�ش�ط ال�شركة ومركزه� امل�يل، واأعطى احلق لل�شركة يف املط�لبة بذلك وفقً�ً للم�دة 

)175( التي تن�س على اأنه: يعد املديرون عن كل �شنة م�لية ميزانية ال�شركة وح�ش�ب 

ب�ش�أن  واقرتاح�تهم  امل�يل،  ومركزه�  ال�شركة  ن�ش�ط  عن  وتقرير  واخل�ش�ئر  الأرب�ح 

ير�شلوا  اأن  املديرين  وعلى  امل�لية،  ال�شنة  نه�ية  اأ�شهر من  اأربعة  الأرب�ح خالل  توزيع 

الرق�بة و�شورة من تقرير مراقب  الوث�ئق و�شورة من تقرير جمل�س  �شورة من هذه 

احل�ش�ب�ت اإىل الإدارة الع�مة لل�شرك�ت واإىل كل �شريك وذلك خالل �شهرين من ت�ريخ 

اإعداد الوث�ئق املذكورة، ولكل �شريك يف ال�شرك�ت التي ل توجد به� جمعية ع�مة اأن 

يطلب من املديرين دعوة ال�شرك�ء اإىل الجتم�ع للمداولة يف تلك الوث�ئق. وحيث ن�شت 

الفقرة الث�نية من امل�دة الرابعة ع�شرة من عقد الت�أ�شي�س على اأنه: "يعد مدير ال�شركة 

اأ�شهر من انته�ء ال�شنة امل�لية لل�شركة ميزانية عمومية وح�ش�ب الأرب�ح  اأربعة  خالل 
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واخل�ش�ئر وتقريرًا عن ن�ش�ط ال�شركة ومركزه� امل�يل واقرتاح�ته ب�ش�أن توزيع الأرب�ح 

وعليه اأن ير�شل اإىل كل �شريك واإىل الإدارة الع�مة لل�شرك�ت بوزارة التج�رة بن�شخة من 

تلك الوث�ئق مع �شورة من تقرير احل�ش�ب�ت وذلك خالل �شهرين من ت�ريخ اإعداده�. 

وحيث اإن املدعى عليه رف�س اإطالع املدعي على الأوراق وامل�شتندات اخل��شة ب�ل�شركة 

املذكورة اأعاله املتعلقة بحج هذا الع�م 1431هـ ف�إن الدائرة وبن�ًء على م� تقدم تنتهي 

اإىل اإلزامه ب�إطالع املدعي على الأوراق وامل�شتندات اخل��شة ب�ل�شركة املذكورة اأعاله 

اإلزام املدعى  الأول:  يتعلق بطلب املدعي  واأم� م�  الع�م 1431هـ،  اخل��شة بحج هذا 

عليه بتزويده ب�شورة طبق الأ�شل من ت�شريح ال�شركة حمل ال�شراكة يف هذه الدعوى، 

ف�إن املدعى عليه قرر اأنه ل م�نع لديه من ذلك، وعليه ف�إن الدائرة تنتهي اإىل احلكم 

ب�إلزامه مب� ا�شتعد به على النحو املبني اأدن�ه.

لذلك حكمت الدائرة:اأواًل: اإلزام املدعى عليه/ )...( بتزويد املدعي/ )...( ب�ضورة 

وزارة  ال�ضادر من  الداخل  )...( خلدمات حجاج  �ضركة  ت�ضريح  االأ�ضل من  طبق 

احلج برقم )10116(.

وامل�ضتندات  االأوراق  على   )...( املدعي/  باإطالع  عليه/)...(  املدعى  اإلزام  ثانياًً: 

اخلا�ضة بال�ضركة املذكورة اأعاله اخلا�ضة بحج هذا العام 1431هـ

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 االبتدائية 3/861/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 122/د/جت/16 لعام 1431هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 15/اإ�س/7 لعام 1432هـ
تاريخ اجلل�ضة 1432/1/9هـ

�ضركة - ت�ضفية- عزل امل�ضفي- م�ضوؤولية امل�ضفي - احل�ضاب اخلتامي.

اأخط�ء  لوجود  اآخر  م�شٍف  اإىل  الت�شفية  واإح�لة  امل�شفي،  بتغيري  املدعي  مط�لبة 

مهنية منه وجت�وزه حدود �شلط�ته واإلزامه ب�لتعوي�س عن ال�شرر - اتف�ق املدعي مع 

�شريكه على حل وت�شفية ال�شراكة بينهم� - �شدور حكم الدائرة بتعيني املدعى عليه 

حم��شبً� وم�شفيً� له� واقتن�ع املدعي و�شريكه به - يد املدعى عليه على ال�شركة بعد 

تعيينه م�شفيً� له� يد اأم�نة ب�إذن ال�شريكني م�لكيه� - الأ�شل براءة الذمة عن احلقوق 

واللتزام�ت ول يعدل عن هذا الأ�شل اإل بدليل - عدم ثبوت وجود تعٍد من امل�شفي اأو 

تفريط اأو ميل لأحد طريف ال�شراكة على ح�ش�ب الآخر- عدم تقدمي امل�شفي ح�ش�بً� 

خت�ميً� عن اأعم�له لعدم انته�ئه من الت�شفية، وحني تقدمي احل�ش�ب اخلت�مي �شوف 

يظهر للمدعي و�شريكه م� لهم� وم� عليهم� - موؤدى ذلك - رف�س الدعوى ورف�س طلب 

التعوي�س كونه متفرعً� عن الطلب الأ�شلي ولعدم وجود خط�أ.
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من  تبني  وح�شبم�  احلكم  هذا  لإ�شدار  الالزم  ب�لقدر  الدعوى  هذه  وق�ئع  تتح�شل 

اأوراقه� بتقدم املدعي )...( بالئحة ادع�ء يخت�شم فيه� املدعى عليه قيدت ق�شية 

عدة  له�  عقد  نظره�  �شبيل  ويف  الدائرة  لهذه  واأحيلت  اأعاله،  اإليه  امل�ش�ر  ب�لرقم 

اأ�ش�لة كم�  املدعي  املوافق 1427/11/20هـ ح�شر  الثنني  يوم  جل�ش�ت، ففي جل�شة 

اإن املدعى عليه  ح�شر املدعى عليه امل�شفي/ )...( وب�شوؤال املدعي عن دعواه ق�ل 

مكتب امل�شفي )...( قد عني م�شفيً� لت�شفية جممع الدكتور )...( الطبي الك�ئن، 

يف  1424هـ  لع�م   )16 ج/  ت/  )7/د/  رقم  الديوان  حكم  مبوجب  الرا�شد  مبجمع 

الق�شية رقم )123/ 3/ق( لع�م 1423هـ واأنه يوجد لديه عدد من املالحظ�ت على 

عمل امل�شفي حيث ذكر املدعي اأن امل�شفي ي�أخذ بفواتري مل ت�شدر ب��شم املجمع كم� 

اأنه اأحي�نً� ي�شتند اإىل اأقوال �شريكي ال�ش�بق )...( واملر�شلة بال م�شتندات، وقد طلب 

الذي  ال�شرر  عن  وتعوي�شه  اآخر  مكتب  اإىل  واإ�شن�ده�  الت�شفية  اإيق�ف  الدائرة  من 

�شلمت  مذكرة  قدم  عليه  املدعى  على  ذلك  وبعر�س  امل�شفي،  عمل  جراء  من  حلقه 

ن�شخة منه� للمدعي مف�ده� اأن م� ذكره املدعي يف دعواه غري �شحيح جملًة وتف�شياًل 

على  اقت�شرت  للم�شتو�شف  الت�شفية  اإجراء  يف  له�  ا�شتند  التي  امل�شتندات  واأن 

امل�شتندات الر�شمية وفقً�ً للمع�يري املح��شبية يف ذلك، علمً� ب�أن امل�شتو�شف ل يزال 

ال�شتن�د  التي مت  امل�شتندات  املدعي طلب جميع  على  ذلك  وبعر�س  الت�شفية،  حتت 
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اإليه� كم� طلب اإمه�له لإعداد رد مكتوب على مذكرة امل�شفي. وبجل�شة يوم الثنني 

املوافق 1428/3/15هـ ح�شر طرف� الدعوى، وقدم وكيل املدعية مذكرة مكونة من 

)خم�س( �شفح�ت مف�ده� اأنه ب�لنظر يف التقرير املقدم من مكتب )...( - حم��شبون 

ومراجعون ق�نونني - وجدن� اأن التقرير قد ج�نبه ال�شواب وح�د عن ج�دة الطريق 

عليه�  املتع�رف  املهنية  ب�لأ�شول  يلتزم  ومل  اخلط�أ،  وعاله  اخللل،  و�ش�به  امل�شتقيم 

ونظ�م  1412/5/13هـ  وت�ريخ  )م12(  رقم  الق�نونيني  املح��شبني  نظ�م  ح�شب 

ال�شرك�ت الب�ب احل�دي ع�شر الذي يحدد �شلط�ت و�شالحي�ت امل�شفي، فقد جت�وز 

ب�لغة  اأ�شرارًا  عليه�  ترتب  ج�شيمة  اأخط�ء  يف  وقع  اأنه  كم�  �شلط�ته  حدود  امل�شفي 

اأوًل:  اأ�ش��شيني ونوجزه� فيم� يلي:  اإىل نوعني  مبوكلتي وميكن تق�شيم هذه الأخط�ء 

الأخط�ء املهنية التي ا�شتمل عليه� التقرير املح��شبي: 1- اخلط�أ يف التكييف الق�نوين 

للعالقة التع�قدية بني )..و..(. فقد خلط املكتب بني العالقة التع�قدية التي تربط 

  )...( بني  الق�ئمة  ف�ل�شراكة  )..و..(.  تربط  التي  التع�قدية  العالقة  وبني  )..و..( 

ب�شدد  نحن  واإمن�  العالقة  تلك  ب�شدد  ل�شن�  ولكنن�  ت�ش�من  �شركة   )...( والدكتور 

العالقة التع�قدية الق�ئمة بني )..و..( التي يحكمه� ويحدد مع�مله� العقد املربم بني 

هذين الطرفني والذي هو عقد حم��شة ح�شب نظ�م ال�شرك�ت - وقد عرف النظ�م 

ب�أنه� هي ال�شركة التي ت�شترت عن  �شركة املح��شة يف امل�دة )40( من الب�ب الرابع 

الغري ول تتمتع ب�شخ�شية اعتب�رية ول تخ�شع لإجراءات ال�شهر. ونتيجة لهذا التكييف 

اخل�طئ حمل التقرير �شركة املح��شة م� ل تطيق من اللتزام�ت التي تخ�لف نظ�م 
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ال�شرك�ت. فقد احت�شب الدين ال�شخ�شي )�شرك�ت ال�شي�رات( لل�شريك )..و..( على 

يف  تف�شياًل  ذلك  �شيتبني  كم�  املح��شة.  عقد  حمل  للمجمع  الث�بتة  الأ�شول  من  اأنه 

بني  املربم  للعقد  وا�شتن�دًا  )دائنون(  التقرير  البند )2( من  الالحق. 2- يف  البند 

ال�شرك�ء واإىل التكييف الق�نوين ال�شحيح لهذه العالقة التع�قدية )�شركة حم��شة(. 

فقد ج�نب تقرير املكتب ال�شواب، حينم� اأ�ش�ف التكلفة الدفرتية لل�شي�رات وقيمته� 

)403.810( وعده� من الأ�شول الث�بتة لل�شركة واإدخ�له� يف البند )ال�ش�د�س( من 

ال�شخ�شية  الديون  من  تعد  اأنه�  حني  يف  الراأ�شم�لية،  اخل�ش�ئر  ا�شم  حتت  التقرير 

لل�شريك/ )...( ، حيث اإنه اقرت�شه� ب��شمه �شخ�شيً� ل ب��شم املجمع، وذلك لت�شديد 

ح�شته يف ال�شراكة الق�ئمة بينه وبني )...( ، وقد و�شع جزءًا منه� يف املجمع والب�قي 

و�شعه يف اأعم�ل خ��شة به، فكيف ت�ش�ف اإذًا اإىل اخل�ش�ئر الراأ�شم�لية وتكون عبئً� 

على امل�شروع مب� ت�شتمل عليه من فوائد، وم�شداقً� لذلك عدم احتواء العقد على بند 

اأو يحكمه ل ت�شريحً� ول تلميحً�. وبن�ء على م� �شبق ف�إنه من  ي�شري لذلك القر�س 

ال�شريك  ب��شم  �شخ�شية  ديون  وجميعه�   - الديون  هذه  اإ�ش�فة عبء  الف�دح  اخلط�أ 

ح�ش�ب  يف  ي�ش�ف  واإمن�  للمجمع،  الث�بتة  الأ�شول  اأو  الراأ�شم�لية  للخ�ش�ئر   -  )...(

ج�ري )...(  جميع املب�لغ التي �شدده� فعليً� يف املجمع كم� يف البند )3( واأم� م� تبقى 

من مب�لغ وديون ل�شرك�ت ال�شي�رات فهو يف ذمته ولي�س يف ذمة ال�شركة الق�ئمة وي�ش�أل 

لك�ن  الراأ�شم�لية  للخ�ش�ئر  البند  هذا  اإ�ش�فة  ب�شحة  جدًل  �شلمن�  ولو  وحده.  عنه� 

التي  الديون  كذلك  ي�شيف  اأن   - والعدالة  امل�ش�واة  مبداأ  -ح�شب  املكتب  على  لزامً� 
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ال�شركة  لت�شديد ح�شته يف هذه  الذي اقرت�شه  القر�س  ب�شبب  بقيت يف ذمة موكلي 

اأي�شً�. فجميعه� اأخذت لغر�س واحد وهو تغطية ح�شة ال�شرك�ء يف �شركتهم )�شركة 

ال�شي�رات  ل�شرك�ت  املتبقية  الديون  اأن  اإىل  النقطة  هذه  من  تخل�س  املح��شة(. 

ومقداره� )403.810( ري�ل �شعودي وم� ت�شتمل عليه من فوائد هي ديون �شخ�شية 

يف ذمة ال�شريك )...( ي�ش�أل عنه� ب�شفته ال�شخ�شية ولي�شت يف ذمة ال�شركة )�شركة 

املح��شة(. النوع الث�ين وهو جت�وزات امل�شفي ل�شلط�ته: 1- لي�س من �شلط�ت امل�شفي 

الأخذ بقول هذا وطرح قول ذاك ف�مل�شفي لي�س جهة ق�ش�ء ت�أخذ م� ت�ش�ء وتطرح م� 

ت�ش�ء دون رقيب اأو ح�شيب واإمن� اأم�مه معطي�ت واأ�شول ث�بتة يجب عليه اأن يلتزم به� 

واأن ي�أخذ موافقة ال�شرك�ء على جرد الأ�شول واخل�شوم الذي يقدمه بعد ثالثة �شهور 

من ت�ريخ توليه الت�شفية كم� ن�شت على ذلك امل�دة )223( من نظ�م ال�شرك�ت، واإل 

�شهور من  امل�شفي - خالل )ثالثة(  واجب�ت  اإن من  �شلط�ته.  متج�وزًا حلدود  يعد 

توليه عمله - اأن يعد جردًا مب� لل�شركة من اأ�شول وم� عليه� من خ�شوم وينبغي عر�س 

ذلك على ال�شرك�ء لإقراره واملوافقة عليه. ويفهم من تف�شري هذه امل�دة ومن املتع�رف 

اإجراء  ويلزم  ذلك  اأمكن  كلم�  نقود  اإىل  ال�شركة  موجودات  حتويل  ينبغي  اأنه  عليه، 

ح�شر �ش�مل واقعي وحقيقي ح�شب احل�لة التي عليه� تلك الأ�شول الث�بتة وقت بدء 

الت�شفية مثل الأجهزة وامل�شتلزم�ت الطبية للمجمع - تطبيقً� على ق�شيتن� - والتي 

بلغت قيمته� ح�شب احل�شر )288.342( ري�ل يف البند )6، 955، 216( يف )6/اأ( 

رده على  املكتب يف  واأف�د  �شبق  الأ�شول كم�  التقرير، ويف ح�لة عدم وجود هذه  من 
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املذكرة ال�ش�بقة، فك�ن لزامً� عليه وطبقً�ً لأ�شول املهنة - اأن يطلب من املحكمة متكينه 

من مع�ينة هذه الأ�شول واملوجودات تعيينً� ن�فيً� للجه�لة، اأو اأن ي�أخذ موافقة ال�شرك�ء 

على  تقريره  يف  ي�شتند  حتى   - ب�ليقني  لل�شك  قطعً�   - الأولية  احل�شر  ك�شوف  على 

ح�ش�ب�ت وا�شحة وموجودات عينية ظ�هرة، ل اأن يعتمد على اإف�دات واأقوال �شفهية 

- في�أخذ منه� م� ي�ش�ء وينحي م� يريد - اأو بع�شه� لي�س من اأجهزة واأ�شول املجتمع 

والبع�س الآخر مت حتديد قيمته بعد �شنة اأو اأكرث من ا�شتخدامه، ويف النه�ية اأ�شيف 

ال�شرائية، بل والأكرث من ذلك مت تقييم بع�س املوجودات  التقرير بنف�س قيمته  اإىل 

كر�شي  مثل  م�شتعملة  اأنه�  ثمنه� ك�جلديدة يف حني  وعده� من حيث  تقييمً� خ�طئً� 

الأ�شن�ن امل�شرتى من موؤ�ش�شة اأ�شن�ن للخدم�ت الطبية. ويف ذلك كله جت�وزات واأخط�ء 

مهنية ترتب عليه� نت�ئج نه�ئية خ�طئة، وم� يف ذلك من ت�شييع للحقوق وهدر لالأموال، 

من   )2( البند  يف  املح��شبي.  التقرير  يف  ج�شيمة  اأخط�ء  عليه  ترتب  تقدير  و�شوء 

التقرير. وبن�ًء على تواطئ بني املكتب وال�شريك )...(: مت اإ�ش�فة اأ�شول لي�شت من 

موجودات املجمع اأ�شاًل واإمن� هي تخ�س امل�شتو�شف )...( )الت�بع لل�شريك...( وذلك 

ب�لتواطئ بني املكتب وال�شريك )...(، فك�ن ينبغي قبل اإ�ش�فة وح�شر الأ�شول الث�بتة 

للمجمع اأخذ موافقة خطية ومكتوبة من الطرفني - طبقً�ً ملبداأ احلي�دية - على م� مت 

والعرفية  املهنية  الأ�شول  وح�شب  ومتبع  معروف  هو  وكم�  ث�بتة  اأ�شول  من  ح�شره 

لأعم�ل املح��شبني الق�نونية، ل اأن ي�أخذ املكتب براأي �شريك دون اآخر. علمً� ب�أنه لي�س 

من �شلط�ته الأخذ براأي هذا وطرح ذاك ف�شلط�ته يف ذلك حمدودة بحدود نظ�مية 
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وردت يف نظ�م ال�شرك�ت الب�ب )احل�دي ع�شر( كم� اأ�ش�ر بذلك احلكم الذي كلف 

من  )م/220(  �شلط�ته  يف  للمكتب  �شريحً�  جت�وزًا  ذلك  ويعد  الت�شفية.  مبقت�ش�ه 

اأ�شن�ن  موؤ�ش�شة  امل�شرتى من  اأ�شن�ن(  اأ- )كر�شي  اأمثلة ذلك:  ال�شرك�ت. ومن  نظ�م 

اأقوال  على  بن�ًء  املجمع  ملوجودات  وامل�ش�ف   )64.939( بقيمة  الطبية  للخدم�ت 

ال�شريك )...(. وطرحً� لأقوال ال�شريك )...( يف هذا ال�شدد. ويدعم ذلك اأن املجمع 

اأتى ب�لكر�شي الرابع؟ ب- مل� ك�ن املجمع  اأين  يحتوي على ثالث عي�دات فقط فمن 

يحتوي على عدد ثالث عي�دات فقط، وكل عي�دة يخ�شه� كر�شي واحد وقد ك�نت هذه 

الثالث )عدد 2 كر�شي جديد، وعدد 1 كر�شي م�شتعمل( وقد عده� املكتب جميعه� 

بني  وتواطوؤ  حي�دية  وعدم  وجور  موكلي  بحقوق  اإجح�ف  ذلك  ويف  جديدة  اأنه�  على 

)ثالثة(  ملدة  العمل  راأ�س  على   )...( الدكتور  يكن  مل  ت-   .)...( وال�شريك  املكتب 

�شهور )ك�ن خالله� يعمل لدى ال�شريك )...( ب�مل�شتو�شف...( ومع ذلك حمل املدعى 

عليه اأجر هذه ال�شهور على م�شتو�شف )...( وهذا اأي�شً� تواطوؤ مع ال�شريك )...(  كم� 

�شي�أتي تف�شياًل يف الفقرة الرابعة من مذكرتن�. 3- يف البند رقم )3( من التقرير 

اإيرادات  وهي  ري�ل   )90.000( مبلغ  احت�ش�ب  مت  ال�شريك/...(  ج�ري  )ح�ش�ب 

  )...( ال�شريك  بج�نب  اأ�شيفت  افرتا�شية  بطريقة  تقديره�  مت  عمله  فرتة  للمجمع 

وح�شمت عليه، يف حني ك�ن لل�شريك )...(  ن�شيب من هذه الإيرادات. ومل تو�شح 

القوائم امل�لية ذلك يف ح�ش�به اجل�ري. 4- يف البند رقم )5( من التقرير )م�شروف�ت 

املجتمع( والذي ي�شمل رواتب الدكتور )...( حمل اخلالف. ويف مذكرة الرد املقدمة 



1599

من املدعى عليه: والذي يقول فيه� اأنه اعرتف للدكتور مببلغ اأقل وهو )98.875( مم� 

اأقرته اللجنة العلي� لت�شوية اخلالف�ت العم�لية وهو )108.475(. ف�إنن� نذكر املدعى 

عليه ب�أن الدعوى التي ف�شلت فيه� اللجنة العلي� لت�شوية اخلالف�ت العم�لية بن�ًء على 

مط�لبة الدكتور لل�شيد/ )...( عن اإجم�يل مدة عمله يف الفرتة من )2000/9/3م 

اإىل 2001/6/3م( مب� فيه� عمله لدى امل�شتو�شف )...( ، وعمله لدى جممع )...( ، 

بن�ًء عليه ف�ل�شتدلل بحكم اللجنة لي�س يف حمله، ولي�س مربرًا خلطئه ول م�شححً� 

راأ�س  على  فيه�  يكن  مل  اأ�شهر  )ثالثة(  رواتب  قيمة  املجمع  حتميل  وهو  فيه  وقع  مل� 

العمل، وقد طرح ج�نبً� اإف�دة املدعي متج�وزًا بذلك حدود �شلط�ته. وبن�ًء على ذلك 

ف�إنه وت�شحيحً�ً للخط�أ الوارد يف التقرير املذكور يجب خ�شم )36.000( من اإجم�يل 

اأو  الرواتب )108.475( الواردة يف قرار اللجنة العلي� لت�شوية اخلالف�ت العم�لية، 

من الإجم�يل الذي احت�شبه املدعى عليه يف التقرير. لي�شبح ال�شحيح من الرواتب 

)72.475( اعتم�دًا على قرار اللجنة، اأو )62.875( اعتم�دًا على م� ورد يف تقرير 

املدعى عليه. من هذا العر�س املوجز يت�شح مدى التحيز وعدم احلي�دية التي م�ر�شه� 

املدعى عليه اأثن�ء ت�أديته لعمله املكلف به على ح�ش�ب موكلي ف�إنن� نطلب ت�شحيح هذه 

الأخط�ء واإلزامه ب�لتعوي�س كم� ورد يف نظ�م ال�شرك�ت م�دة )219(. ي�ش�أل امل�شفي 

حدود  جت�وزهم  نتيجة  والغري  وال�شرك�ء  ال�شركة  ي�شيب  الذي  ال�شرر  تعوي�س  عن 

اأداء عملهم، ون�س امل�دة )15( من  اأو نتيجة الأخط�ء التي يرتكبونه� يف  �شلط�تهم 

نظ�م املح��شبني الق�نونيني. ي�ش�أل املح��شب الق�نوين عن تعوي�س ال�شرر الذي ي�شيب 



1600

العميل اأو الغري ب�شبب الأخط�ء الواقعة منه يف اأداء عمله وتكون امل�شوؤولية ت�ش�منية 

بت�شحيح  عليه  املدعى  اإلزام   -1 الطلب�ت:  املح��شبة.  �شرك�ت  يف  لل�شرك�ء  ب�لن�شبة 

عليه  املدعى  اإلزام   -2 �ش�بقً�.  اإليه�  الإ�ش�رة  مت  والتي  التقرير  يف  الواردة  الأخط�ء 

ب�لتعوي�س بن�ًء على ن�س امل�دة )15( من نظ�م املح��شبني الق�نونيني. وامل�دة )219( 

من نظ�م ال�شرك�ت. جربًا لالأ�شرار التي حلقت مبوكلي نتيجة هذه الأخط�ء. 3- اإلزام 

عليه  للمدعى  منه�  �شورة  �شلمت  املح�م�ة.  واأتع�ب  امل�ش�ريف  بدفع  عليه  املدعى 

وب�شوؤال الإج�بة طلب مهلة لذلك. وبجل�شة يوم الثنني املوافق 1428/6/10هـ  ح�شر 

طرف� الدعوى وقدم املدعى عليه مذكرة جوابية مكونة من )�شت( �شفح�ت مف�ده�. 

اأوًل: اخلط�أ يف التكييف الق�نوين للعالقة التع�قدية بني ال�شيد/ )...( وال�شيد/ )...(. 

فم� اتخذن�ه اأ�ش��شً� لعملن� ك�ن وا�شحً� وهو قرار ديوان املظ�مل والذي ذكر فيه �شراحًة 

يف اأ�شب�ب الت�شفية م� ن�شه م� يلي: )اإنه من ن�حية ال�شكل فحيث اأن الطرفني اتفق� 

�شركة  عقد  بينهم�  الذي  ف�لعقد  الأ�شن�ن  لطب  م�شتو�شف  اإن�ش�ء  على  ال�شراكة  يف 

ت�ش�من يحكمه� نظ�م ال�شرك�ت(، وعليه وبن�ًء على الدعوى والإج�بة حكمت الدائرة 

ب�حلكم الت�يل: )حل وت�شفية جممع الدكتور )...( لطب الأ�شن�ن ل�ش�حبه/ )...( 

و)...( وتعيني ال�ش�دة/ مكتب )...( حم��شبً� وم�شفيً�، له ك�فة ال�شالحي�ت الواردة 

يف الب�ب )احل�دي ع�شر( من نظ�م ال�شرك�ت(. ومم� �شبق يت�شح لف�شيلتكم اأ�ش��س 

من  لي�س  لأنه  عقودًا  نكيف  ل  وذكرن�  �شبق  وكم�  لأنه  احلكم  على  بني  والذي  عملن� 

اخت�ش��شن� ولكن من حكم ب�ل�شراكة و�شنفه� اأنه� ت�ش�من هي الدائرة املوقرة ممثلة 
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يف اأع�ش�ئه� املحرتمني، ب�لإ�ش�فة اإىل ذلك فنحن ن�شوق لف�شيلتكم ومن خالل ق�نون 

ال�شرك�ت الذي ي�شت�شهد به وكيل املدعي وكم� ذكر ب�مل�دة )46( منه والتي ورد فيه� 

)اإذا �شدر من ال�شرك�ء عمل يك�شف للغري وجود ال�شركة )املح��شة( ج�ز اعتب�ره� 

ب�لن�شبة اإليه �شركة ت�ش�من واقعية(. البند )2( من التقرير دائنون وا�شتن�دًا للعقد 

املربم بني ال�شرك�ء: فيم� يتعلق بديون ال�شي�رات وفوائده�، ذكر املدعي بداية ب�أنه من 

ديون  لأنه�  وذلك  ال�شرك�ت  خ�ش�ئر  اإىل  الديون  هذه  عبء  اإ�ش�فة  الف�دح  اخلط�أ 

�شخ�شية، وذكر اأنه لو �شلم جدًل ب�شحة اإ�ش�فة هذا البند للخ�ش�ئر الراأ�شم�لية لك�ن 

لزامً� علين� كمكتب ح�شب مبداأ امل�ش�واة والعدالة اأن ت�شيف كذلك الديون التي بقيت 

اأي�شً�  ال�شركة  لت�شديد ح�شته يف هذه  اقرت�شه  الذي  القر�س  ب�شبب  موكله  يف ذمة 

)�شركة  �شركتهم  يف  ال�شرك�ء  ح�شة  تغطية  وهو  واحد  لغر�س  اأخذت  فجميعه� 

تقريري  يف  له  مطبقً�ً  اإل  نف�شي  اأجد  ول  مت�مً�  عليه  اأوافق  الكالم  هذا  املح��شة(. 

يف  ال�شرك�ء  ح�ش�س  لتغطية  ت�أخذ  القرو�س  اأن  املدعي  ذكر   - ذلك:  لكم  ولنثبت 

�شركتهم لن�أتي فلنح�شب ح�شة كل �شريك يف ال�شركة وذلك بن�ًء على م� مت �شرفه 

عليه من حمروق�ت فعلية واأ�شول لزمة لإدارة الن�ش�ط بعيدًا عن ال�شي�رات وذلك من 

خالل الأرق�م الفعلية الواردة ب�لتقرير، ف�إجم�يل م� مت �شرفه على ال�شرك�ء والذي 

ميكن القول عليه اأنه ممثل حل�ش�س ال�شرك�ء يف ال�شركة بلغ )1.033.296( ري�ل 

مبلغ  اإىل  ب�لإ�ش�فة  املجمع  م�شروف�ت  قيمة  ري�ل   )744.954( عن  عب�رة  وذلك 

كل  على  ي�شتحق  ف�إنه  �شبق  م�  على  بن�ًء  الطبية.  الأجهزة  قيمة  ري�ل   )288.342(
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 )516.648( يبلغ  والذي  ح�شته  ل�شداد  الإجم�يل  املبلغ  هذا  ن�شف  �شداد  �شريك 

ري�ل. ولنق�رن ذلك املبلغ املذكور ب�حل�شة التي �شدده� ال�شريك/ )...( والتي بلغت 

تكتمل لبد من �شداد مبلغ وقدره  ال�شريك كي  اأن ح�شة  )252.334( ري�ل �شنجد 

اإدارته لل�شركة؟  اأين لل�شريك املدير بهذا املبلغ خالل فرتة  )264.314( ري�ل فمن 

نف�س  �شدد  قد  اأنه  جدًل  �ش�أفرت�س  ولكن   )...( لل�شريك/  املق�رنة  نف�س  اأعمل  ولن 

مبلغ  ب�شداد  ملزمني  ال�شريك�ن  يكون  بذلك   .)...( ال�شريك/  �شدده�  التي  احل�شة 

ولن�أتي  ب�ل�شركة،  ح�شتيهم�  بب�قي  للوف�ء  وذلك  ري�ل   )528.628( وقدره  اإجم�يل 

الآن ولنق�رن املبلغ الواجب الوف�ء به مع مبلغ �شراء ال�شي�رات والتي يف حقيقته� م� هي 

اإل قر�س للوف�ء بتلك اللتزام�ت جند اأن تكلفة ال�شي�رات امل�شرتاة بلغت )403.810( 

ري�ل اأي م� يقل عن احل�شة مبقدار )124.818( ري�ل ولو ق�رن� مبلغ بيع ال�شي�رات 

والب�لغ )220.834( ري�ل قيمة احل�شتني الواجب الوف�ء بهم� لوجدن� فرق مقداره 

ال�شريك/ )...(  به  الذي مول  املبلغ  الفرق يف احلقيقة هو  )307.794( ري�ل هذا 

ال�شركة دون اأخذ فوائد عليه. لذا ولكل م� �شبق فلقد و�شعن� قيمة الفوائد امل�شتحقة 

على ال�شي�رات �شمن اخل�ش�ئر الراأ�شم�لية تطبيقً� ملبداأ امل�ش�واة والعدالة التي يط�لب 

به� املدعي ولي�س �شحيحً�ً كم� ذكر اأنه خط�أ ف�دح، واإمن� اخلط�أ الف�دح هو م� يط�لبن� 

ال�شي�رات  ل�شرك�ت  املتبقية  الديون  ب�إ�ش�فة  نقوم  ب�أن  النقطة  نه�ية  يف  املدعي  به 

ومقداره� كم� ذكر )403.810( ري�ل وم� ت�شتمل عليه من فوائد يف ذمة ال�شريك/ 

)...(  وي�ش�أل عنه� ب�شفته ال�شخ�شية هو م� ل يقبله عقل ول ي�شتند اإىل اأي منطق. 
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لأ�شول  لزامً� علين� وطبقً�ً  ك�ن  ب�أنه  املدعي  ل�شلط�ته: ذكر  امل�شفي  ث�نيً�ً: جت�وزات 

املهنة يف ح�لة عدم وجود الأ�شول الث�بتة ك�ن لبد من اأن نطلب من املحكمة متكينن� 

من مع�ينة هذه الأ�شول واملوجودات تعيينً� ن�فيً� للجه�لة اأو اأن ن�أخذ موافقة ال�شركة 

على ك�شوف احل�شر الأولية، وهذا اخلي�ر الث�ين هو م� مت ب�لفعل فلقد قمن� بدعوة 

ال�شريكني لدين� مبكتبن� ب�خلرب وذلك بعد اأن انتهين� من عملن� ب�شكل مبدئي وعر�شن� 

م� مت من عمل عليهم� ومل يكن هن�ك اأي اعرتا�س من قبل ال�شريك/ )...(- على 

الأ�شول الث�بتة اإل اأنه يف نه�ية اجلل�شة رف�س التوقيع على حم�شر الجتم�ع. وحتى لو 

�شلمن� مب� ج�ء بردكم على اأن هن�ك اعرتا�شً� على اأحد الأ�شول واملتمثل يف كر�شي 

ب�أن  �شمني  اعرتاف  فهذا  الطبية  للخدم�ت   )...( موؤ�ش�شة  من  امل�شرتى  الأ�شن�ن 

ب�قي  على  اعرتا�شً�  هن�ك  لي�س  واأن  �شحيح  الث�بتة  ب�لأ�شول  يتعلق  فيم�  قن�عتن� 

على  بن�ًء  ذلك  فك�ن  الأ�شول  �شمن   )...( بكر�شي  ب�عرتافن�  يتعلق  وفيم�  الأ�شول 

بتقريرن�  تف�شيله  ج�ء  كم�  وذلك  الكر�شي  بتوريد  ق�مت  التي  املوؤ�ش�شة  من  اإف�دة 

ال�ش�بق طبقً�ً مل� يلي: ف�تورة موؤ�ش�شة )...( للخدم�ت الطبية بقيمة كر�شي اأ�شن�ن: مت 

اإ�ش�فة الكر�شي املذكور بن�ًء على اإف�دة خطية من موؤ�ش�شة )...( ب�أن هذا الكر�شي مت 

واأنه مت كت�بة  التج�ري  الأ�شن�ن، مبجمع )...(  الدكتور/)...( لطب  تركيبه مبجمع 

الف�تورة ب��شم/ امل�شتو�شف )...( ، نظرًا لعدم ح�شول ال�شركة على ترخي�س يف ذلك 

الوقت، وبن�ًء على طلب وزارة ال�شحة ب�أن هذه العي�دة املوجود به� الكر�شي زائدة عن 

العدد الذي مت ترخي�شه للمجمع، فقد مت نقل الكر�شي لتخزينه ب�مل�شتو�شف )...( 
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نظرًا لعدم وجود م�شتودع مبجمع الدكتور/)...(  لطب الأ�شن�ن، وقد ذكرن� بنه�ية 

لطب   )...( الدكتور/  مبجمع  اخل��شة  الث�بتة  الأ�شول  جميع  اأن  الت�شفية  تقرير 

الأ�شن�ن لي�شت بحوزة اأحد من ال�شرك�ء واإمن� هن�ك ق�ش�ي� م�زالت تتداول ب�ملح�كم 

يتم  الأ�شول،  تلك  من  مق�بل  اأي  على  احل�شول  ح�لة  ويف  الأ�شول،  تلك  ل�شرتداد 

توزيعه� على ال�شرك�ء ب�لت�ش�وي. ث�نيً�ً: يف البند )2( من التقرير وبن�ًء على تواطئ 

من  لي�شت  اأ�شول  ب�إ�ش�فة  قمن�  ب�أنن�  املدعي  ذكر   -  .)...( وال�شريك/  املكتب  بني 

لل�شريك/...(  )الت�بع   )...( امل�شتو�شف  تخ�س  هي  واإمن�  اأ�شاًل  املجمع  موجودات 

وذلك ب�لتواطئ بني املكتب وال�شريك/)...( - متن��شيً� املدعي اأو متج�هاًل اخلط�ب 

الواقعة  تلك  من  والتحقق  للتثبيت  خ�شي�شً�  لن�  والوارد   )...( موؤ�ش�شة  من  الوارد 

ولرمب� ك�ن من الأجدر به اأن يقول اأن التواط�أ مت بني املكتب وال�شريك )...(  وكذا 

موؤ�ش�شة )...( للخدم�ت الطبية. - على الرغم من ترخي�س املجمع بثالث عي�دات 

فقط اإل اأنه ك�ن يحتوي على اأربع وحينم� ق�مت وزارة ال�شحة ب�كت�ش�ف تلك املخ�لفة، 

اأمرت ب�إزالته� ومت نقل الكر�شي الرابع لتخزينه مب�شتودع )...( ، اإل اأن هذه الواقعة 

ل تنفي كون هذا الكر�شي م�شرتى ول�ش�لح م�شتو�شف الدكتور/)...(-بن�ًء على اإف�دة 

من موؤ�ش�شة )...(. - رواتب الدكتور )...(: ذكرن� بتقريرن� ال�ش�بق اأن راتب الدكتور/

)...( واملدرج ب�لتقرير والب�لغ )98.875( ري�ل مت اإدراجه بن�ًء على تقرير املح��شب 

الق�نوين املعني من قبل املجمع لدرا�شة رواتب املذكور امل�شتحقة وكذلك ب�ل�شرت�ش�د 

بحكم مكتب العمل ال�ش�در �شد جممع الدكتور/ )...( لطب الأ�شن�ن ل�ش�لح الطبيب. 
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رابعً�: البند رقم )3( من التقرير ح�ش�ب ج�ري ال�شريك/ )...(. - احت�ش�ب مبلغ 

)90.000( ري�ل وهي اإيرادات للمجمع مت تقديره� اأ�شيفت بج�نب ال�شريك/ )...(  

وح�شمت عليه، ويط�لب املدعي بن�شيب ال�شريك/ )...(  من هذه الإيرادات ويدعي 

كذلك ب�أن ح�ش�به اجل�ري ب�لقوائم امل�لية مل يو�شح ن�شيبه يف هذه الإيرادات. نقول 

اإن دققت النظر ب�حل�ش�ب اجل�ري ملوكلك ال�شيد/ )...( - لوجدت مبلغ )563.163( 

تخفي�شه�  بعد  الت�شفية  خ�ش�رة  �ش�يف  يف  ن�شيبه  عن  عب�رة  هو  املبلغ  وهذا  ري�ل 

ال�شريك/ )...(  املبلغ على  واإمن� ح�شم ذلك  الب�لغة )90.000( ري�ل،  ب�لإيرادات 

وزادت من املديونية امل�شتحقة عليه وذلك على اعتب�ر اأن ال�شريك/ )...( قد ا�شتلمه� 

ي�شمل  والذي  املجمع(  التقرير )م�شروف�ت  من  رقم )5(  البند  وحده. خ�م�شً�: يف 

رواتب الدكتور/)...( - حمل اخلالف. ذكر املدعي ب�أن قرار اللجنة العلي� لت�شوية 

عن   -  )...( لل�شيد/  الدكتور)...(   مط�لبة  على  بن�ًء  ج�ءت  العم�لية  اخلالف�ت 

اإجم�يل مدة عمله يف الفرتة من )2000/9/3م حتى 2001/6/3م( مب� فيه� عمله 

اأين ج�ء  اأدري من  ول  الدكتور/)...(.  لدى جممع  وعمله   ،  )...( امل�شتو�شف  لدى 

اأي ذكر  اأجد  اللجنة مرات عديدة لكي  العب�رة فقد قمت بقراءة قرار  املدعي بهذه 

لديه  ك�ن  اإن  املدعي  من  فرنجو  اإطالقً�  اأجد  فلم   )...( ب�مل�شتو�شف  الدكتور  لعمل 

ن�شخة اأخرى من القرار ذكر فيه� ذلك ب�أن يوافين� به� كي ن�شتطيع ال�شتج�بة ملطلبه 

وا�شتبع�د رواتب )3( �شهور من امل�شروف�ت. واإىل ف�شيلتكم ن�س قرار اللجنة الذي 

اعتمدن� عليه وهو ك�لت�يل: )يلزم جممع عي�دات الدكتور )...( - ب�أن يدفع للع�مل/ 
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اأجوره  األفً� وت�شعم�ئة و�شتني ري�ًل( مق�بل الب�قي من  )...( - مبلغ )اثن�ن وثالثني 

وبدل مك�ف�أة نه�ية اخلدمة والتعوي�س عن الإج�زات امل�شتحقة ورد م� عدا ذلك من 

وعن  ت�شحيحه�  وجب  اأخط�ء  اأية  هن�ك  فلي�س  اأعاله  بين�  م�  خالل  فمن  طلب�ت( 

وب�شوؤاله  املدعية،  لوكيل  املذكرة  هذه  من  �شورة  �شلمت  به.  يط�لب  الذي  التعوي�س 

املوافق 1428/11/15هـ ح�شر  الأحد  يوم  وبجل�شة  لذلك.  مهلة  الإج�بة عنه� طلب 

اأوًل:  )اأربع( مرفق�ت مف�ده�:  املدعي مذكرة مكونة من  الدعوى وقدم وكيل  طرف� 

ب�لن�شبة ل�شتدلل املدعى عليه بن�س امل�دة )46( من نظ�م ال�شرك�ت - على دفعن� - 

مردود ول حمل له. حيث اإن ا�شتدلل املدعى عليه ب�مل�دة املذكورة هو ا�شتدلل غري 

جت�ه  ال�شرك�ء  ب�لتزام�ت  تتعلق  جنده�   )46( امل�دة  ن�س  اإىل  ب�لرجوع  لأنه  �ش�ئب 

ذكر  فلقد  ب�شدده-.  نحن  م�  -وهو  بينهم  فيم�  ال�شرك�ء  ب�لتزام�ت  ولي�س  الغري، 

املدعى عليه الث�نية من امل�دة فقط ومل يذكر امل�دة ك�ملة حيث تقول: لي�س للغري حق 

الرجوع اإل على ال�شريك الذي تع�مل معه، واإذا �شدر من ال�شرك�ء عمل يك�شف للغري 

عن وجود ال�شركة ج�ز اعتب�ره� ب�لن�شبة اإليه �شركة ت�ش�من واقعية، فلفظ اإليه هن� 

اأدنى  ع�ئدة على الغري فعالقة )..و..( هي عالقة بني ال�شرك�ء ول يوجد للغري هن� 

عالقة. وبن�ًء عليه ف�إنن� نتم�شك بدفعن� ال�ش�بق على هذه اجلزئية، ب�أن املدعى عليه 

اأخط�أ حينم� بحث لعالقة )..و..( عن اأحك�م نظ�مية خ�رج اأحك�م �شركة املح��شة 

وامل�شتمدة من العقد الأ�ش��شي املربم فيم� بينهم�. فيكون املدعى عليه بذلك قد اأخط�أ 

يف ت�أويل وتف�شري ن�س امل�دة امل�ش�ر اإليه�، وخال رده من اأي �شند نظ�مي ي�شتند اإليه. 
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ث�نيً�ً: م� ذكره املدعى عليه كرد على البند )دائنون( متن�ق�س ومتع�ر�س ومردود ول 

على  يوافق  اأنه  رده  �شدر  يف  عليه  املدعى  ذكر  الت�يل:-  النحو  على  وذلك  له  حمل 

ب�إ�ش�فة  فيه  ونط�لبه  �شخ�شية  ديون  ال�شي�رات  ديون  ب�أن  فيه  نقرر  الذي  كالمن�- 

العدالة - ومل يجد  ملبداأ  للوف�ء بح�شته طبقً�ً  الذي اقرت�شه  ال�شريك )...(  قر�س 

وا�شح  تن�ق�س  هذا  ويف  تعبريه،  حد  على  تقريره  يف  الكالم  لهذا  مط�بقً�  اإل  نف�شه 

وت�ش�رب يف الأقوال يثبت خط�أ املدعى عليه الذي اأنهى رده على هذه النقطة بنتيجة 

ل تتفق ول ت�شتقيم مع مقدم�ته التي بداأ به�. فذكر اأن مم� نط�لبه به خط�أ ف�دح - 

اإثب�ته  النه�ية بخط�أ ف�دح - و�ش�ق املدعى عليه  فكيف يوافق على مطلب ي�شفه يف 

ب�لأرق�م ليربهن به على التزامه مبطلبن�. ويف ذلك تع�ر�س وا�شح بني اأقوال املدعى 

عليه وتقريره الذي قدمه للمحكمة من قبل. ونحن الآن نط�لب املدعى عليه مب� وافق 

عليه يف مذكرته ال�ش�بقة و�ش�ق الرباهني من اأجل اإثب�ت اأنه مل يخ�لفه، ب�إ�ش�فة دين 

�شخ�شي  دين  ال�شي�رات  ديون  اعتب�ر  اأو  الراأ�شم�لية  اخل�ش�ئر  اإىل   )...( ال�شريك 

وجت�وزه  امل�شفي  اأخط�ء  ث�لثً�:  لذلك.  مط�بقً�  نف�شه  يجد  ك�ن  اإن   )...( لل�شريك 

املدعى عليه غري �شحيحة يف جممله� كم�  ردود  البند ج�ءت  ل�شلط�ته: وحتت هذا 

تفتقر لل�شند ال�شرعي واإىل ف�شيلتكم تو�شيح ذلك:-   1- ذكر املدعى عليه - ردًا على 

اأخذ بخي�رن� الث�ين وهو موافقة ال�شرك�ء على  اأنه  دفعن� بتج�وزه حلدود �شلط�ته - 

الك�شوف، يف حني اأنن� �شبق واأ�شرن� اأن موكلن� مل يوافق على اجلرد الأويل الذي اأعده 

له  ك�نت  حيث  امل�شفي  من  واملقدم  اأ�شول  من  لل�شركة  م�  على  امل�شتمل  امل�شفي 
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حتفظ�ت على هذا اجلرد. فك�ن لزامً� على امل�شفي العودة للدائرة املوقرة وهي اجلهة 

التي اأق�مته م�شفيً� للبت يف النق�ط املختلف عليه� بني ال�شرك�ء وهذا م� مل يقم به 

املدعى عليه. ويعد اإهم�ًل ج�شيمً� يف اإعداد لئحة اجلرد ي�ش�أل عنه املدعى عليه. 2- 

خط�ب  ب�أن  عليه.  مردود   )...( �شركة  من  امل�شرتى  الكر�شي  ب�ش�أن  عليه  املدعى  رد 

اأخط�أت  اأن  بعد  ل�شيم�  فيه،  الطعن  وميكن  اإليه  ي�شتند  نظ�ميً�  �شندًا  لي�س  ال�شركة 

ال�شركة وتداركت خط�أه� على م� ذكر، ف�أ�شبح هذا ال�شند حمل �شك ول ي�شلح دليل 

اإثب�ت، ونحن ندفع ب�أن هذا الكر�شي لي�س من اأ�شول جممع الدكتور )...(. اأم� عن 

التف�شري الذي �ش�قه املدعي فهو تف�شري خ�طئ ول �شند عليه، ويتحمل لنتيجة اإ�ش�فته، 

حيث اأن هذه النقطة حمل نزاع بني ال�شرك�ء ومع ذلك اأخذ به� التقرير مم� يعد معه 

خط�أ يف ج�نب امل�شفي. اإذ ينبغي على امل�شفي طرح النق�ط التي عليه� خالف حلني 

يف  اإليه�  يتو�شل  التي  النت�ئج  تكون  حتى  عليه�  ال�شرك�ء  اتف�ق  اأو  ق�ش�ئيً�.  ح�شمه� 

اأ�شول  لل�شرك�ء مم� يعد خط�أ يف تقومي  تق�ريره اخلت�مية �شحيحة و�ش�ئبة وملزمة 

نظ�م  من   )15( امل�دة  لن�س  ا�شتن�دًا  امل�شفي  عنه  ي�ش�أل  وموجوداته�،  ال�شركة 

املح��شبني الق�نونيني. رد املدعى عليه ب�ش�أن رواتب الدكتور )...(. ب�لن�شبة ل�شتن�د 

املدعى عليه لقرار الهيئة العلي� للخالف�ت العم�لية وتقرير املح��شب فهو مردود عليه؛ 

لأن احلكم والتقرير ل يعتربان حجة على موكلي. حيث مل ي�شدرا يف مواجهة موكلي 

عمل  )ت�ريخ  ث�بتة  ووق�ئع  حلق�ئق  واإغف�له  )..و..(  وكفيله  ع�مل  بني  �شدرا  واإمن� 

الدكتور وت�ريخ عمل املجمع فعليً�( عن عقد عمل لي�س موكلي طرف فيه، فكيف يكون� 
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حجة عليه؟ وبفح�س قرار الهيئة والتقرير املح��شبي يت�شح اأن: اأ- مدة العقد التي 

  )...( لدى  الدكتور  عمل  مدة  ك�مل  هي  املح��شبي،  والتقرير  الهيئة  قرار  به�  اأخذ 

عمل  )فرتة  ت�شمل  هن�  العقد  فمدة  2001/6/3م.  وحتى  2000/9/3م  من  وتبداأ 

اإقرار  من  الث�بت  ...(. ب-  الدكتور  وكذلك جممع   )...( امل�شتو�شف  لدى  الدكتور 

الأطراف اأن املجمع افتتح يف 2000/12/1م وحتى 2001/3/1م اأي ملدة ثالثة �شهور 

فقط. رابعً�: الأ�شرار التي حلقت مبوكلي: اإن م� ق�م به املدعى عليه هو خط�أ مهني، 

نظ�م  من   )15( املواد  يف  اإليه�  امل�ش�ر  املهنية  امل�شوؤولية  لأحك�م  طبقً�ً  عنه  ي�ش�أل 

املح��شبني الق�نونيني وكذلك امل�دة )219( من نظ�م ال�شرك�ت وقواعد �شلوك واآداب 

عليه  املدعى  اإن  حيث  الق�نونيني،  للمح��شبني  ال�شعودية  الهيئة  عن  ال�ش�درة  املهنة 

ارتكب عدة اأخط�ء مهنية مل يكن ليقع فيه� لو بذل م� تقت�شيه اأ�شول املهنة من عن�ية 

وراع م� ينبغي عليه مراع�ته مم� ذكر اآنفً�، ولقد خلفت هذه الأخط�ء اأ�شرارًا ب�لغة 

املهني  اخلط�أ  �شور  وجنمل  املبلغ.  هذا  لت�أمني  الديون  دائرة  يف  يدخل  جعله  ملوكلي 

للمدعى عليه فيم� يلي: 1- اإهم�ل املدعى عليه يف اإعداد ك�شوف اجلرد الأوىل ح�شب 

للجه�لة  ن�فيً�  تعيينً�  الأ�شول  تعيني  )عدم  يف  واملتمثل  �شرك�ت   )223( امل�دة  ن�س 

واإدخ�ل اأ�شول لي�شت خ��شة ب�ل�شركة رغم التنبيه من قبل املدعي وعدم اأخذ موافقة 

)...( وامل�شي قدمً� دون �شند �شرعي يف ذلك رغم اعرتا�س ال�شريك( اأدى اإىل اخلط�أ 

يف القوائم امل�لية واملعلوم�ت امل�شتخرجة من ال�شجالت املح��شبية للعميل. 2- ا�شتن�ده 

العم�لية  اخلالف�ت  لت�شوية  العلي�  الهيئة  قرار  على   )...( الدكتور  رواتب  تقرير  يف 
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وتقرير حم��شبي �ش�در من مكتب اآخر على نحو م� �شبق ذكره وكذلك اإخالله مببداأ 

املهنة.  و�شلوك  ملع�يري  خم�لفة  يعد  اآخر  دون  �شريك  ديون  اأ�ش�ف  حينم�  العدالة 

اأن  الع�شو  على  )يجب  تقول  التي  املهنة  واآداب  �شلوك  قواعد  من   )202( الق�عدة 

حكمه  يخ�شع  واأل  ب�ملو�شوعية،  املهني  بعمله  قي�مه  عند  يتحلى  واأن  ب�لعدل  يت�شف 

املح��شبية  والقواعد  املهنية  للمع�يري  عليه  املدعى  خم�لفة   -3 الآخرين(.  لآراء 

ال�ش�درة عن الهيئة ال�شعودية للمح��شبني الق�نونيني وا�شتند اإىل مربرات ل ينه�س 

عليه� العمل املح��شبي ال�شحيح حيث اأخط�أ يف تقييم بع�س الأ�شول حينم� اعتربه� 

من موجودات ال�شركة ول�شيم� جرده لأ�شول غري معينة تعيينً� ن�فيً� للجه�لة ولي�شت يف 

حي�زة ال�شرك�ء فعليً�، بل وهن� نزاع ق�ئم فيم� بينهم على وجوده�، والق�عدة )102( 

تن�س على اأنه )يجب على الع�شو.. اأن يلتزم مبع�يري املهنة التي حتكم تلك اخلدم�ت 

اأ�شب�ب واأ�ش�نيد  اأي انحراف عن تلك املع�يري(. بن�ًء على م� تقدم من  وعليه تربير 

نظ�م  من   )15( وامل�دة  ال�شرك�ت  نظ�م  من   )223  ،229( املواد  ب�أحك�م  وعماًل 

ف�إنن�  املهنة،  ومع�يري  قواعد  من  202/ب(   ،102( والقواعد  الق�نونيني  املح��شبني 

ن�شر على طلب�تن� ال�ش�بقة ونطلب من دائرتكم املوقرة ح�شم اجلدل الدائر ل�ش�لح 

موكلي واحلكم ب�لتعوي�س عم� حلقه من �شرر جراء اأخط�ء املدعى عليه طبقً�ً لنظ�م 

ال�شرك�ت ونظ�م املح��شبني الق�نونيني والقواعد واملع�يري املهنية ال�ش�درة عن الهيئة 

ال�شعودية للمح��شبني الق�نونيني، والتي خ�لفه� املدعى عليه اأثن�ء ت�أديته لعمله املكلف 

به من قبل دائرتكم املوقرة، مم� �شبق الإ�ش�رة اإليه تف�شياًل. و�شلمت �شورة من هذه 
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املذكرة لوكيل املدعى عليه وب�شوؤاله الإج�بة طلب مهلة لذلك. وبجل�شة يوم الثالث�ء 

من  مذكرة  عليه  املدعى  وكيل  وقدم  الدعوى  طريف  ح�شر  1428/11/15هـ  املوافق 

�شفحة واحدة ت�شمنت اأنه ل جديد مب� قدمه املدعي وطلب رد الدعوى واإلزام املدعي 

اآلف وم�ئت�ن وخم�شون( ري�ًل )6250(، واكتفى  ب�شداد ب�ق الأتع�ب وقدره� )�شتة 

الطرف�ن مب� قدم�ه، وبجل�شة يوم الثنني املوافق 1429/6/12هـ ح�شر طرف� الدعوى 

وقدم وكيل املدعي مذكرة من �شفحتني ذكر اأنه� مذكرة خت�مية وهي رد على املح�شر 

اإفه�م موكله  الدائرة  الت�شفية وقد طلبت منه  ب�ش�أن  املدعى عليه�  املقدم من وكيل 

ب�ختي�ر حم��شب ق�نوين يتحمل تكلفته لالطالع على الإجراءات التي ق�م به� املدعى 

عليه وتقدمي تقرير يت�شمن �شحة اإجراءات املدعى عليه من عدمه�، ويف ح�لة �شدور 

ب�لأعم�ل  تتعلق  فيم�  اتخ�ذه�  الواجب  لالإجراءات  عليه  املدعى  مبخ�لفة  التقرير 

املهنية التي ق�م به� املدعى عليه ف�إن الدائرة �شتقوم ب�ختي�ر مكتب مرجح يطلع على 

م� قدمه الطرف�ن، وم� ينتهي اإليه ف�إن الطرفني يلتزم�ن به، وتكون اأجرة املح��شب 

اأي  موافقة  اإىل  املرجح  املح��شب  انته�ء  ح�لة  ويف  الطرفني،  بني  من��شفة  املرجح 

حم��شب  بتقدمي  املدعي  وكيل  ف��شتعد  التكلفة،  ك�مل  يتحمل  اخل��شر  ف�إن  منهم�، 

ق�نوين وذكر اأن لديه مكتب حم��شبي وهو مكتب )...(  للمح��شبة فطلبت منه الدائرة 

عر�س اأوراقه على املكتب واإ�شع�ره ب�حل�شور ب�جلل�شة الق�دمة لتحديد الأعم�ل والتكلفة 

واملدة التي ت�شتغرق لإ�شدار التقرير ف��شتعد بذلك، كم� اأفهمت الدائرة وكيل املدعى 

الثالث�ء 1429/8/11هـ  يوم  وبجل�شة  موافقته على ذلك،  فقرر  الإجراء،  بهذا  عليه 
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الطرف�ن احل��شران وفيه� قدم وكيل املدعي خط�بً� �ش�درًا من مكتب )...(   ح�شر 

املهمة  على  موافقته  تت�شمن  موؤرخ يف 1429/8/8هـ  ق�نونيون  ومراجعون  حم��شبون 

املوكلة اإليه وفق م� جرى يف اجلل�شة امل��شية وحدد اأتع�به مقدرة مببلغ )اأربعة اآلف( 

ري�ل )4000( بن�ًء عليه  مت تعميد مكتب )...( حم��شبون ومراجعون ق�نونيون للبدء 

الثنني  يوم  وبجل�شة  ذلك،  يف  النه�ئي  تقريره  وتقدمي  اإليه،  املوكلة  املهمة  يف 

الق�نوين  املح��شب  تقرير  املدعي  وكيل  وقدم  الدعوى  1429/10/27هـ ح�شر طرف� 

مكتب )...(  ومو�شوعه املالحظ�ت التي على املدعى عليه. ومف�ده� اأنه بعد املراجعة 

والتدقيق للم�شتندات امل�ش�ر اإليه� تبني لن� م� يلي:- 1- اأن الأ�شول الث�بتة التي وجدت 

مق�بل    )...( ب��شم  اأ�شول  �شراء  من  تكونت  قد  ال�شي�رات  يخ�س  وم�  املوؤ�ش�شة،  يف 

تكملة ح�شته يف راأ�شم�ل ال�شركة، واأن م�شوؤولية هذا الدين تعد �شخ�شية، واأن الدين 

الذي اقرت�شه ال�شريك )...(  للوف�ء بح�شته يف راأ�س امل�ل يعد دين �شخ�شي ومن 

عليه،  واملدعى  املدعي  بني  الق�ئمة  ال�شراكة  على  ال�شخ�شي  الدين  حتميل  اخلط�أ 

وال�شركة لي�شت م�شوؤولة عن دين )...(  اأو دين )...(. 2- اإن ت�شرف اأحد ال�شرك�ء 

يف بع�س الأ�شول الث�بتة ك�ملعدات اأو �شي�رات اأو غريه تعترب دين على ال�شخ�س الذي 

ا�شتعمل اأو ت�شرف يف تلك الأ�شول. 3- ب�لن�شبة لف�تورة الكر�شي: اإن تقييم الكر�شي 

يف القوائم امل�لية غري �شحيح، واإثب�ته بقيمته الأ�شلية غري �شليم، لأن جمرد تركيبه 

وا�شتعم�له يف عي�دة الدكتور )...(  يبداأ ا�شتهالكه، لذا يجب اإجراء ا�شتهالك عليه 

الزك�ة  م�شلحة  من  املقررة  الن�شبة  ح�شب  مكتبة(  )كمعدات  �شنويً�   )%15( بن�شبة 
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والدخل، وخ�شمه من قيمة الأ�شول الث�بتة يف نه�ية الفرتة. 4- البند اخل��س برواتب 

الدكتور )...( حيث اإنه عمل يف م�شتو�شف اآخر مدة )ثالثة( اأ�شهر فيجب األ ت�ش�ف 

مبلغ )36.000(  يع�د  اأن  ويجب  و)...(   الق�ئمة بني )...(  املح��شة  ال�شركة  على 

ري�ل ل�ش�لح ال�شركة. 5- ب�لن�شبة للتقرير امل�يل اخل��س ب�لت�شفية، مت عر�شه على 

اأحد ال�شرك�ء وهو ال�شيد/ )...(  واأبدى اعرتا�شه ومالحظ�ته على نق�ط حمددة ومل 

يوافق على املركز امل�يل، يف حني اأنه ينبغي موافقة ال�شرك�ء على القوائم امل�لية املعدة 

حيث  حم��شة،  �شركة  هي  )..و..(   بني  الق�ئمة  ال�شراكة  اإن   -6 امل�شفي.  قبل  من 

تعرف �شركة املح��شة وفقً�ً لق�نون ال�شرك�ت ب�أنه�: ال�شركة التي ت�شترت عن الغري ول 

ال�شرك�ت  يف  ت�شرتط  التي  ال�شهر  لإجراءات  تخ�شع  ول  اعتب�رية  ب�شخ�شية  تتمتع 

الأخرى. 7- مم� �شبق يتبني اأن النق�ط التي اأخذت على ق�ئمة املركز امل�يل املعدة يف 

20 حمرم 1424هـ هي نق�ط �ش�ئبة حيث ا�شتمل التقرير على تلك املالحظ�ت والبنود 

مهلة  وطلب  عليه  املدعى  لوكيل  التقرير  هذا  من  �شورة  �شلمت  اأعاله.  اإليه�  امل�ش�ر 

الدعوى وقدم  املوافق 1429/11/14هـ ح�شر طرف�  الثالث�ء  يوم  لالإج�بة. وبجل�شة 

الق�نوين  املح��شب  اأن  مف�ده�  واحدة  �شفحة  من  مكونة  مذكرة  عليه  املدعى  وكيل 

مكتب )...(  مل يقم بـ: 1- تقدمي امل�شتندات الثبوتية املوؤيدة لتلك املالحظ�ت وذلك 

عن النق�ط ال�شت الواردة ب�لتقرير. 2- ترجمة املالحظ�ت ال�شت الواردة ب�لتقرير يف 

ب�لقوائم  الواردة  اأرق�م م�لية حمددة ميكن من خالله� حتديد قيمة الأخط�ء  �شكل 

امل�لية. 3- تقدمي قوائم م�لية جديدة ت�شتمل على الأرق�م ال�شحيحة من وجهة نظر 
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ب�قي  بدفع  ال�شيد/)...(  مط�لبة   -4 �ش�بقً�.  املقدمة  لقوائمن�  فح�شه  بعد  املكتب 

اأتع�بن� املهنية امل�شتحقة طرفه والب�لغة )6.250( ري�ل. �شلمت �شورة من هذه املذكرة 

لوكيل املدعي وطلب مهلة لالإج�بة. وبجل�شة يوم الثنني املوافق 1430/2/21هـ ح�شر 

طرف� الدعوى وقد ذكر اأطراف الدعوى اأنه مل يبق يف ذمة اأحدهم� لالآخر اأي مبلغ 

وكيل  وذكر  )...(  م�شفيً�،  به� مكتب  ك�ن  والتي  ال�ش�بقة  الق�شية  م�يل بخ�شو�س 

املدعي اأنه لزال يط�لب بتعيني املح��شب املرجح يف هذه الق�شية وبطلب اجلواب من 

الأمر  اأمور  لعدة  وذلك  حم��شب  اختي�ر  على  يوافق  ل  اأنه  ذكر  اأ�ش�لة  عليه  املدعى 

امل�دة  ن�شت  حيث  �شنوات  ثالث  من  اأكرث  عليه�  م�شى  قد  الدعوى  هذه  اأن  الأول: 

�شد  الدعوى  ت�شمع  ل  ب�أنه  ال�شرك�ت  لت�شفية  ع�شر(  )احل�دي  الب�ب  من   )226(

انته�ء  �شهر  على  �شنوات  )ثالث(  انق�ش�ء  بعد  الت�شفية  اأعم�ل  ب�شبب  امل�شفني 

الدعوى  اأق�م  واملدعي  بت�ريخ 1424/1/20هـ،  �شدر  قد  احلكم  اإن  وحيث  الت�شفية 

بت�ريخ 1427/6/19هـ، وهذا يفيد م�شي )ثالث( �شنوات على هذه الدعوى فال ي�شح 

مرجح،  لختي�ر  ب�لن�شبة  اأنه  الث�ين:  الأمر  اآنفً�،  املذكورة  امل�دة  على  بن�ًء  �شم�عه� 

وحيث اأن املدعي قد اعتمد يف تبني اأخط�ئن� املح��شبية على مكتب )...(  ويف الواقع 

اأن هذا املكتب مل يقم بدرا�شة اأوراق امل�شتندات، وكذلك مل يقم ب�إعداد ميزانية �ش�ملة 

اأم� وقد ج�ء  تو�شح املركز امل�يل لل�شركة لكي يتبني تق�شرين� وفق درا�شة متك�ملة، 

بهذه الأخط�ء املجتزئة ف�إنن� ل نوافق على اختي�ر مرجح، الأمر الث�لث: ف�إين اأطعن يف 

مكتب )...(  ب�لتزوير وذلك لأن التقرير ال�ش�در منهم يف ت�ريخ 1429/10/20هـ، 
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مل يكن من قبل خمول ب�لتوقيع، كم� هو وا�شح يف نظ�م املح��شبني الق�نونيني وفقً�ً 

املح��شب  املكتب من  ال�ش�درة من  تق�رير  على  التوقيع  يجب  ال�ش�بقة، حيث  للم�دة 

نف�شه، ول يجوز اإن�بة �شخ�س اآخر ب�لن�شبة للتوقيع، وبعر�س م� ذكره املدعى عليه على 

وكيل املدعي اأج�ب اأوًل: ب�لن�شبة مل�شي )ثالث( �شنوات على هذه الدعوى اأن طعنه 

هذا يعترب طعنً� �شكليً� ف�أين املدعى عليه منذ )ثالث( �شنوات عن بي�ن هذا الطعن 

كم� اأن الدعوى مل مي�س عليه� اأكرث من )ثالث( �شنوات وذلك لأن تقرير الت�شفية مل 

: اإنه ب�لن�شبة مل� ذكره عن مكتب )...(  من اإح�ش�ره  ي�شدر اإل بعد احلكم ب�شنة. ث�نيً�ً

لك�فة امل�شتندات ف�إنه مل يكلف من قبل الدائرة بدرا�شة املركز امل�يل لل�شركة واإمن� 

بقراءة الأوراق وهل يرى فيه� ب�شيء من اخلط�أ اأو ل وبعد ذلك يتم اختي�ر املرجح، 

الأمر الث�لث: وب�لن�شبة للطعن ب�لتزوير فال عالقة يل بذلك ل من قريب ول من بعيد 

وقد طلب املدعى عليه اأ�ش�لة اإح�ش�ر )...(  بكونه هو اأ�شل هذه الدعوى حيث اأنه ك�ن 

املدعى عليه يف تلك الدعوى، وبعر�س ذلك على وكيل املدعي رف�س طلب الإدخ�ل، 

وذكر اأنه ل عالقة له بهذه الدعوى وقد اتفق اأطراف الدعوى على اأن اإذا اأح�شر وكيل 

املدعي ذات التقرير املوؤرخ يف 1429/10/20هـ، وك�ن م�شدقً� من الغرفة التج�رية 

مرجح  حم��شب  اختي�ر  على  يوافقون  الدعوى  طريف  ف�إن  املكتب  �ش�حب  توقيع  وبه 

وقد  بينهم�،  من��شفة  فيكون  للمقدم  ب�لن�شبة  اأم�  اأتع�به على اخل��شر منهم�،  تكون 

ذكر املدعى عليه اأ�ش�لة اأنه ي�شتثنى من ذلك لو زاد املبلغ اأكرث من )اأربع وع�شرين 

األف( ري�ل، ف�إنه غري موافق وقد طلب وكيل املدعي الكت�بة اإىل املح��شب لكي يكون 
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تقريره موثق من الغرفة التج�رية، وعليه توقيع �ش�حب املكتب. ويف جل�شة يوم الأحد 

املوافق 1431/2/16هـ ح�شر وكيل املدعي واملح��شب لدى املدعى عليه وقدم خط�ب 

اعتذار من املدعى عليه عن ح�شور هذه اجلل�شة لكون املدعى عليه �ش�حب املكتب 

خ�رج املنطقة، ولكون املح��شب احل��شر هو الذي ق�م ب�إعداد التقرير املح��شبي حمل 

الدعوى فقد وجهت له الدائرة بع�س الأ�شئلة حيث �ش�ألته: هل مت النته�ء من اأعم�ل 

اأنه مت تعليقه� وذلك  اأعم�ل الت�شفية غري  الت�شفية؟ ف�أج�ب بقوله: لقد �شرعن� يف 

لوجود دعوى مق�مة من ال�شريك/ )...( �شد/ ال�شوؤون ال�شحية ب�ملنطقة ال�شرقية 

امل�شتو�شف،  ب�إغالق  قي�مه�  جراء  به  حلقت  التي  اخل�ش�ئر  بتعوي�س  فيه�  يط�لب 

وكذلك وجود دعوى مق�مة من ال�شريك/ )...( �شد كل من/)...(، و)...( يط�لب 

فيه� بقيمة الأ�شول الث�بتة املتحفظ عليه�، كم� طلبت الدائرة منه �شورة ك�ملة من 

اإن ال�شورة املودعة مبلف الق�شية  اإعداده حيث  التقرير الذي �شرع املدعى عليه يف 

غري ك�ملة، كم� مت تزويد وكيل املدعي ب�شورة من املذكرة التي تقدم به� املدعى عليه� 

املوافق  الثنني  يوم  وبجل�شة  عليه�،  للرد  ا�شتمهل  حيث  امل��شية  اجلل�شة  يف 

قدم  اإ�ش�فته  يودان  عم�  الطرفني  وب�شوؤال  الدعوى  طريف  ح�شر  1431/7/16هـ 

املدعى عليه �شورة من تقريره يف ت�شفية املجمع حمل الدعوى، واأ�ش�ف ب�أن الت�شفية 

ل زالت ق�ئمة، وب�إمك�ن املدعي تقدمي م� لديه من م�شتندات للنظر يف اأتع�به من��شفة، 

بني  ويكون  مرجح  حم��شب  تعيني  طلبه  على  اأ�شر  املدعي  وكيل  على  ذلك  وبعر�س 

الطرفني، وعليه مت رفع اجلل�شة للمداولة، ثم اإ�شدار احلكم.
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وم�شتنداته�، وحيث  الق�شية  اأوراق  وبعد الطالع على  والإج�بة  الدعوى  �شم�ع  وبعد 

ح�شر املدعي ال�شريك دعواه بطلب تغيري امل�شفي املدعى عليه، واإ�شن�د عمل الت�شفية 

مل�شٍف اآخر نظرًا للمالحظ�ت املذكورة على امل�شفي بالئحة الدعوى، والتعوي�س عن 

تتعلق  الدعوى  هذه  اإن  وحيث  عليه.  املدعى  ارتكبه�  التي  الأخط�ء  نظري  الأ�شرار 

رقم )م/6(  امللكي  ب�ملر�شوم  ال�ش�در  ال�شرك�ت  نظ�م  تطبيق  متفرعة عن  مبن�زعة 

فيه�  ب�لف�شل  ولئيً�  يخت�س  املظ�مل  ديوان  ف�إن  وتعديالته،  1385/3/22هـ  وت�ريخ 

هذه  تخت�س  كم�  1407/11/26هـ  وت�ريخ  )م/63(  رقم  امللكي  املر�شوم  على  بن�ًء 

الدائرة بنظر هذه الدعوى بن�ًء على قرارات مع�يل رئي�س الديوان املنظمة لخت�ش��س 

الدوائر التج�رية النوعي واملك�ين. وحيث اإنه فيم� يخ�س نظر هذه الدعوى مو�شوعً� 

الت�شفية  اأعم�ل  واإح�لة  امل�شفي  تغيري  اإىل  دعواه  من  يهدف  املدعي  ك�ن  مل�  ف�إنه 

مل�شٍف اآخر، وحيث �شبق للمدعي اأن اتفق مع �شريكه املدعو/ )...( على حل وت�شفية 

جممع الدكتور )...( لطب الأ�شن�ن ل�ش�حبيه )...( و)...( وتعيني )...( حم��شبً� 

وم�شفيً� له ك�فة ال�شالحي�ت الواردة يف الب�ب )احل�دي ع�شر( من نظ�م ال�شرك�ت 

و�شدر بذلك احلكم رقم )7/د/ ت/ 16( لع�م 1424هـ واقتنع الطرف�ن به، وحيث 

اإن الق�عدة ال�شرعية تن�س على اأن عبء الإثب�ت منوط ب�ملدعي، ولذا ق�ل النبي �شلى 

ولكن  واأموالهم،  قوم  قوم دم�ء  بدعواهم لدعى  الن��س  يعطى  و�شلم: )لو  اهلل عليه 
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البينة على املدعي( وحيث اإن م� ذكره املدعي يف دعواه كالم مر�شل مل يع�شده اأي 

دليل، وحيث اأج�ب املدعى عليه على �ش�ئر املالحظ�ت التي اأ�ش�ر اإليه� املدعي مب� ترى 

الدائرة �شوابه، وحيث اإن الأ�شل براءة الذمة عن احلقوق واللتزام�ت، ول يعدل عن 

هذا الأ�شل اإل بدليل، وحيث قرر �شيخ الإ�شالم ابن تيمية رحمه اهلل اأن الأ�شل �شحة 

الت�شرف�ت و�شالمته�، وحيث اإن يد املدعى عليه يد اأم�نة، لأن ال�شركة اأ�شبحت حتت 

يده ب�إذن ال�شريكني م�لكيه�، وحيث مل يتبني من ت�شرف�ت املدعى عليه وجود التعدي 

اأو التفريط اأو امليل لأحد الطرفني على ح�ش�ب الآخر، ف�إن الدائرة تذهب اإىل رف�س 

لل�شركة  م�  ب�إح�ش�ء  قي�مه  ب�مل�شفي  املنوطة  الأعم�ل  اأن  اإىل  اإ�ش�فة  الدعوى،  هذه 

من ديون على الغري �شواء من ال�شرك�ء اأو من غريهم ومن ثم �شداد الديون التي على 

ال�شركة اأو رده� اإىل ال�شرك�ء كل بح�شب ح�شته يف راأ�س م�ل ال�شركة، اإل اأن امل�شفي 

مل ينته من اأعم�ل الت�شفية بعد، ومل يقدم للدائرة بعد احل�ش�ب اخلت�مي عن اأعم�له 

والتي من خالله� يت�شح لل�شرك�ء يف ال�شركة )حمل الت�شفية( م� لل�شركة وم� عليه�، 

ومن �شمنه� هذه املط�لبة التي تقدم به� املدعي يف هذه الدعوى، وب�لت�يل ف�إن النظر 

يف دعوى املدعي يعد �ش�بقً� لأوانه، ومن ثم ف�إن رفع الدعوى واحل�لة هذه يعد رفعً� له� 

قبل الأوان، واأم� بخ�شو�س طلب املدعي التعوي�س عن الأ�شرار نظري الأخط�ء التي 

ارتكبه� املدعى عليه، وحيث اإن الدائرة رف�شت الطلب الأ�شلي ف�إن الدائرة تذهب اإىل 

رف�س طلبه التعوي�س كون هذا الطلب متفرع عن الطلب الأ�شلي.

لذلك حكمت الدائرة:برف�س الدعوى املقامة من املدعي ).....( �ضد املدعى عليه 
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امل�ضفي/ مكتب ).....( 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 االبتدائية 2/5160/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 67/د/جت/10 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6202/ ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 585/اإ�س/ 8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/7/24هـ

�ضركة- ت�ضفية - عزل امل�ضفي- م�ضوؤولية امل�ضفي - بيع موجودات ال�ضركة.

ال�شركة  اأ�شول  لتقدير  حم��شب  وتعيني  عليه،  املدعى  امل�شفي  عزل  املدعي  مط�لبة 

واحت�ش�ب اخل�ش�ئر التي �شببه� املدعى عليه واإلزامه ب�لتعوي�س عنه�.

ثبوت تعيني امل�شفي ابتداًء بقرار من ال�شرك�ء، ومنحه ال�شالحي�ت الالزمة للت�شفية 

بتنفيذ  ال�شرك�ء  التزام  ب�شبب عدم  الت�شفية  اإجراءات  اإنه�ء  الت�أخر يف  اأن  ثبوت   -

به من مديوين�ت  التزم  مل�  املدعي  �شداد  وعدم   ، ال�شركة  بحمل مديوني�ت  قرارهم 

على ال�شركة - ثبوت اأن اخل�ش�ئر التي حلقت ال�شركة ك�نت قبل الت�شفية وجت�وزت 

عدم   - عليه  للمدعى  اخل�ش�ئر  يف  دور  ول  للت�شفية  ال�شرك�ء  دافع  وهي  راأ�شم�له� 

على  بن�ًء  ال�شركة  ممتلك�ت  لبع�س  بيع  من  به  ق�م  فيم�  عليه  املدعى  تق�شري  ثبوت 

ثبوت  عدم   - اأثره   - له�  بيعه  يف  للنظ�م  خم�لفته  وعدم  له  املمنوحة  ال�شالحي�ت 

ال�شرر واخلط�أ املدعى بهم� ورف�س التعوي�س والعزل - موؤدى ذلك - رف�س الدعوى.

تتلخ�س وق�ئع هذه الدعوى ب�لقدر الك�يف لإ�شدار احلكم فيه�، يف اأنه ورد للمحكمة 
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الإدارية مبح�فظة جدة لئحة الدعوى املقدمة من املدعي وك�لة )...( مبوجب ال�شجل 

ـ  رقم )...( و�شك الوك�لة من كت�بة العدل الث�نية بجدة برقم )...( وت�ريخ )...( 

واملت�شمنة اأن موكله ك�ن �شريكً� يف �شركة )...( خلدم�ت النقل وال�شحن املحدودة، 

ونظرًا لتعر�س ال�شركة املذكورة خل�ش�ئر م�لية جت�وزت راأ�س امل�ل، فقد مت التف�ق بني 

عليه  املدعى  اختي�ر  ال�شرك�ء على  اتف�ق  ومت  وت�شفيته�،  ال�شركة  ال�شرك�ء على حل 

)...( م�شفيً� لل�شركة، اإل اأنه قد ارتكب العديد من املخ�لف�ت والتج�وزات ف�شاًلً عن 

ل�شركة  نية، وطلب يف خت�مه� عزل املدعى عليه من مهمته كم�شفي  ب�شوء  الإهم�ل 

اأ�شول ال�شركة واحت�ش�ب اخل�ش�ئر التي  )...( وتعيني حم��شب ق�نوين يقوم بتقدير 

�شببه� املدعى عليه، مع اإلزامه بدفع التعوي�س عن ال�شرر الذي حل ب�ل�شركة ب�شببه. 

ثم  م�شتهل هذا احلكم،  املذكور يف  ب�لرقم  الديوان  �شجالت  الدعوى يف  قيدت  وقد 

اإنه يف  اأحيلت للدائرة فب��شرت نظره� على النحو املبني يف حم��شر ال�شبط. حيث 

جل�شة 1429/11/13هـ ح�شر املدعي وك�لة ال�ش�بق تعريفه، كم� ح�شر املدعى عليه 

املدعى عليه عن هذه  وبطلب اجلواب من  املدين رقم )...(  ال�شجل  )...( مبوجب 

 )6( �شور  جمموعة  به�  مرفق  �شفحتني  من  مكونة  جوابية  مذكرة  قدم  الدعوى، 

م�شتندات وقد ج�ء فيه� اأن املدعي يهدف من هذه الق�شية التهرب من �شداد م� التزم 

ب�شداده مبوجب التف�قية املربمة مع بقية ال�شرك�ء بت�ريخ 1423/9/7هـ وكذلك كلف 

الق�نوين )...( ملراجعة م� لدين� من م�شتندات وطلبن� منه  املدعي مكتب املح��شب 

ال�شرك�ء  من  كلفن�  وعندم�  يراجعن�،  ومل  فعجز عن حتديد مطلبه  يريد  م�  حتديد 
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ب�لت�شفية ك�ن تقدير املدة تبعً� مل� ورد منهم من معلوم�ت تنح�شر يف بيع ال�شي�رات 

وت�شوية حقوق املوظفني، لكن الو�شع الذي مل�شن�ه فيم� بعد ومم�طلة ال�شريك املدعي 

وعدم وف�ئه ب�لتزام�ته مل ميكن� من اإنه�ء الت�شفية، وكذلك مل تبداأ الت�شفية ر�شميً� 

ومل نتمكن من �شهر الت�شفية لأن وزارة التج�رة طلبت �شداد التزام�ت ال�شركة، ولأن 

املدعي مل ي�شدد م� التزم ب�شداده حتى الآن، ف�إن الت�شفية مل تنته حتى ت�ريخه، واأم� 

ب�لن�شبة مل� اأ�ش�ر اإليه املدعي اإىل بيع موجودات ال�شركة ب�شكل خم�لف للنظ�م، نرد 

ب�أن هذا العقد مل يتم اإل مبوافقة ال�شرك�ء ومب�ركتهم، بل وهم اأنف�شهم من �ش�رك فيه 

ويف مف�و�ش�ته، وكذلك ف�إن الدع�ء اخل��س ببيع اأرا�شي �شورية اإىل اآخره هو ادع�ء 

ل اأ�ش��س له، فال عالقة لن� ببيع اأو �شراء، ت�شلم املدعي وك�لة ن�شخة منه� وطلب مهلة 

بت�شليم  امل�شفي  اإلزام  يف  يتمثل  م�شتعجل  طلب  لديه  اأن  واأ�ش�ف  والرد،  لالطالع 

املح��شب الق�نوين ك�مل امل�شتندات اخل��شة ب�ل�شركة، فرد املدعى عليه ب�أنه ل مي�نع 

من ت�شليم م� لديه من م�شتندات يف ح�ل اأمرت الدائرة بذلك، والتزام املدعي بدفع 

اأتع�ب الت�شفية التي مل يدفع منه� اأي مبلغ ف�أفهمته الدائرة املدعى عليه ب�أنه يف ح�ل 

اأتع�ب الت�شفية من قبل املدعي فعليه تزويد املح��شب الق�نوين )...( مب�  ا�شتالمه 

لديه من م�شتندات ف��شتعد بذلك. ويف جل�شة 1429/12/26هـ ح�شر املدعي وك�لة 

)...( مبوجب ال�شجل املدين رقم )...( وب�شك الوك�لة رقم )...( ال�ش�در من كت�بة 

به�  مرفق  �شفح�ت  )ثالث(  من  مكونة  جوابية  مذكرة  وقدم  الث�نية  جدة  عدل 

م�شتندين ذكر فيه� اأن املدعى عليه اأقر بعدم فراغه من اأعم�ل الت�شفية حتى هذه 
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اللحظة والإقرار حجة ق��شرة على املقر، ومل� ك�ن �شبب قي�م هذه الدعوى هو طلب 

عزل امل�شفي لعدم اإنه�ئه الت�شفية رغم مرور م� يق�رب )4( �شنوات من ت�ريخ تعيينه 

يف 1426/2/25هـ ولذلك نطلب موؤاخذة املدعى عليه ب�إقراره واحلكم ملوكلن� بعزله 

وت�شليم امل�شتندات التي بحوزته، وم� ذكرن� يف لئحة الدعوى من اأن املدعى عليه ب�ع 

موجودات ال�شركة واأ�شوله� ب�شكل خم�لف للنظ�م فهذا الته�م مل ي�أت جزافً� واإمن� 

ج�ء بعد مراجعة ت�شرف�ته خ��شة الن�قلة للملكية منه�، ومن هذه الت�شرف�ت عقد 

البيع املوؤرخ يف 1426/5/4هـ حيث ق�م املدعى عليه مبوجب هذا العقد مب� يلي:  1- 

اإىل  لل�شركة  اأخرى  وموجودات  اأ�شول  مع  ال�شركة  �شي�رات  من  �شي�رة   )319( بيع 

موؤ�ش�شة )...( بقيمة )2.987.026( ري�ل وهو ثمن بخ�س اإذا قورن بعدد ال�ش�حن�ت 

وال�شي�رات املب�عة وموديالته� واأنواعه�، وكذلك مل يقم بتحديد قيم واأثم�ن ال�شي�رات 

التي بيعت لهذا العقد، وعدم حتديد قيم واأثم�ن الأجهزة املكتبية والأدوات الكهرب�ئية 

التي بيعت للموؤ�ش�شة املذكورة، وطلب يف خت�م املذكرة احلكم ملوكله بطلب�ته الواردة يف 

لئحة الدعوى، كم� قدم مذكرة اأخرى مكونة من �شفحتني بخ�شو�س الطلب امل�شتعجل 

املتمثل ب�إلزام املدعى عليه بت�شليم امل�شتندات للمح��شب الق�نوين/)...(ج�ء فيه�، اأن 

ال�شداد  يف  الأولوية  وتعطي  ال�شركة  على  الن��شئة  الديون  من  تعترب  امل�شفي  اأتع�ب 

و�شداده� يكون من م�ل ال�شركة ولي�س من اأموال ال�شرك�ء اخل��شة، وطلب يف خت�مه� 

جل�شة  ويف  بطرفه.  التي  امل�شتندات  ك�مل  موكله  بت�شليم  عليه  املدعى  اإلزام 

1430/1/21هـ قدم املدعي وك�لة مذكرة مكونة من �شفحتني مرفق به� عدد )3( 
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م�شتندات ج�ء فيه� اأن املدعى عليه تقدم بخط�ب قدر فيه قيمة اأتع�به لت�شفية �شركة 

على  وال�شريك/)...(  موكله  اإطالع  وبعد  ري�ل   )400.000( قدره  مببلغ   )...(

اخلط�ب ذيلوه ب�شيغة ت�شمنت خ�شم هذه الأتع�ب من �شركة )...( لل�شي�رات، وحيث 

اإن امل�شفي قبل القي�م ب�لت�شفية بعد تذييل خط�به ب�ل�شيغة ال�ش�بقة ف�إن ذلك يعترب 

خت�مه�  يف  وطلب  ال�شريكني  عر�س  من  اخلط�ب  يف  ج�ء  م�  على  منه  �شمني  قبول 

عليه  املدعى  ت�شلم  بطرفه،  التي  امل�شتندات  ك�مل  موكله  بت�شليم  عليه  املدعى  اإلزام 

ن�شخة منه� وقدم مذكرة مكونة من �شفحتني مرفق به� عدد )6( م�شتندات ج�ء فيه� 

اأن امل�دة )220( من نظ�م ال�شرك�ت ن�شت على م� يلي )مع مراع�ة القيود الواردة يف 

اإىل  ال�شركة  ال�شلط�ت يف حتويل موجودات  اأو�شع  لهوؤلء  وثيقة تعيني امل�شفني يكون 

اأكده قرار  م�  املزاد( وهذا  اأو  ب�ملم�ر�شة  والعق�رات  املنقولت  بيع  نقود مب� يف ذلك 

لل�شركة  كم�شفي  تعييني  عند  املحدودة  للخدم�ت   )...( �شركة  بت�شفية  ال�شرك�ء 

ومنحي ك�فة ال�شالحي�ت وال�شلط�ت الالزمة لإجن�ز العمل دون قيود اأو �شروط، كم� 

ن�شت امل�دة )224( من نظ�م ال�شرك�ت على م� يلي )تلتزم ال�شركة ب�أعم�ل امل�شفني 

اأي م�شوؤولية يف ذمة امل�شفني ب�شبب مب��شرة  الداخلة يف حدود �شلطتهم ول ترتتب 

الأعم�ل املذكورة( اأي اأن املدعي ملزم بقبول جميع الت�شرف�ت التي قمت به� ل�شداد 

بقية  ال�شهود احل��شرين يف مكتبي مع  وب�شه�دة  الذي طلب مني  ال�شركة وهو  ديون 

اليومي  النزيف  لإيق�ف  وذلك  ال�شي�رات  لبيع  الوحيد  ب�لإجراء  اأقوم  اأن  ال�شرك�ء 

ر�شميً�  الت�شفية  اأعم�ل  يخ�س  م�  واأم�  ال�شركة،  على  اللتزام�ت  تراكم  وجتنب 
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و�شهره� واإجراءات الت�شفية املتمثلة يف الوف�ء ب�لتزام�ت ال�شركة ومديوني�ته� التي 

لبد من �شداده� امتث�ًل لطلب وزارة التج�رة وال�شن�عة، لعل املدعي مل يتمعن مبعنى 

م� ورد يف مذكرة الرد حينم� ادعى ب�أن هن�ك تن�ق�س يف م�شمونه�، فهن�ك فرق بني 

الت�شفية  اأعم�ل  تبداأ  ب�نته�ئه�  التي  الت�شفية  واإجراءات  الر�شمية  الت�شفية  اأعم�ل 

والتي  ال�شركة  خ�ش�ئر  يف  ح�شته  ب�شداد  املدعي  اإلزام  خت�مه�  يف  وطلب  الر�شمية، 

بلغت )24.078.245( ري�ل والتي التزم بثلثه� مع الت�أكيد على اأن م� ق�م به وب�شه�دة 

ال�شهود وبقية ال�شرك�ء ك�ن بف�شل اهلل عماًل ا�شتثن�ئيً� حر�س خالله على اإبراء الذمم 

وم�ش�عدة املوظفني الذين ك�نوا �شح�ي� خلالف ال�شرك�ء، ت�شلم املدعي وك�لة ن�شخة 

منه� وبطلب اجلواب طلب مهلة لالطالع والرد. ويف جل�شة 1430/3/27هـ وب�شوؤال 

املدعي وك�لة عم� طلب الإمه�ل لأجله يف اجلل�شة ال�ش�بقة قدم مذكرة جوابية مكونة 

من �شفحتني ح��شل م� ج�ء فيه� اأن قول املدعى عليه بعدم م�شوؤوليته كم�شفي عن 

جميع الأعم�ل التي ق�م به� يف ت�شفية �شركة اخلليج وا�شتن�ده على ن�س امل�دة )224( 

من نظ�م ال�شرك�ت غري �شحيح، لأن امل�دة املذكورة اأوجبت عدم م�ش�ءلة امل�شفي يف 

ح�ل ك�نت اأعم�له �شحيحة و�شمن م�شوؤولي�ته كم�شفي، اأم� يف ح�ل وجود اأخط�ء يف 

ال�شرك�ء والغري عم�  ت�شرف�ته ف�إنه ملزم بن�س امل�دة )219( من النظ�م بتعوي�س 

ي�شيبهم من اأ�شرار متى جت�وز حدوده كم�شفي وارتكب عددًا من الأخط�ء، وحيث 

اإن املدعى عليه وقع يف اأخط�ء منه� اأوًل: بيعه كل �ش�حن�ت ال�شركة )جملة واحدة( 

ملوؤ�ش�شة )...( دون تو�شيح قيمة كل �ش�حنة اأو �شي�رة من ال�شي�رات التي ب�عه� وعدده� 
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)319( �ش�حنة كبرية و�شي�رة وهذا خم�لف لن�س امل�دة )220( التي اأوجبت عدم بيع 

اأموال ال�شركة جملة واحدة حيث ورد فيه� )ولكن ل يكون للم�شفني اأن يبيعوا اأموال 

ال�شركة جملة اأو اأن يقدموه� ح�شة يف �شركة اأخرى اإل اإذا �شرحت لهم بذلك اجلهة 

بت�شليم  واإلزامه  عليه(  )املدعى  امل�شفي  بعزل  احلكم  وطلب  عينتهم....اإلخ(  التي 

امل�شتندات التي بطرفه، واإلزامه كذلك ب�لتعوي�س عن الأ�شرار التي اأحلقه� مبوكله، 

وذلك على النحو الوارد تف�شيله بهذه املذكرة ت�شلم املدعى عليه ن�شخة منه�، وب�شوؤاله 

اجلواب قدم مذكرة جوابية مكونة من �شفحتني مرفق به� �شورة م�شتند واحد ج�ء 

بدء  من  اأمتكن  مل  لأين  �شفة،  ذات  لي�شت  كم�شفي  �شدي  املذكور  دعوى  اأن  فيه�: 

اإجراءات الت�شفية الر�شمية ب�شبب عدم وف�ء ال�شرك�ت ب�للتزام�ت التي ط�لبن�هم 

به� واخل��شة ب�ملح��شب الق�نوين واملطلوبة من قبل وزارة التج�رة وال�شن�عة كي اأعني 

م�شفيً� ر�شميً� وطلب يف خت�م مذكرته رد دعوى املدعي واإلزامه ب�شداد م�شتحق�تن� 

من��شبً�  ترونه  من  تعيني  اأو  الت�شفية  ل�شتكم�ل  به�  التزم  التي  امل�لية  وامل�شتحق�ت 

ل�شتكم�ل ذلك حفظً� للحقوق واإبراء للذمم ومو�شحً� يف هذه اجلل�شة ب�أن هذه املذكرة 

املذكرة  وعلى  اجلل�شة  وك�لة يف هذه  املدعي  املقدمة من  املذكرة  على  الرد  تت�شمن 

ت�شلم املدعي وك�لة ن�شخة منه� وب�شوؤاله حي�ل م�  ال�ش�بقة،  املقدمة منه يف اجلل�شة 

اأنه� ل حتوي جديدًا ي�شتوجب الرد واأنه يطلب احلكم على املدعى عليه  ت�شلم قرر: 

ب�لطلب�ت املذكورة يف مذكرته املقدمة يف هذه اجلل�شة واأنه يكتفي مب� �شبق تقدميه 

الق�شية  الف�شل يف  الطرف�ن  تقدميه وطلب  �شبق  اكتف�ءه مب�  املدعى عليه  كم� قرر 
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مبوجب   )...( وك�لة/  املدعي  ح�شر  1430/6/2هـ  جل�شة  ويف  الراهنة.  بح�لته� 

ال�شجل املدين رقم )...( و�شك الوك�لة رقم )...( ال�ش�درة من كت�بة عدل �شم�ل 

جدة كم� ح�شر املدعى عليه ال�ش�بق تعريفه وبعد درا�شة الدائرة للق�شية والت�أمل فيه� 

طلبت من املدعي وك�لة تقدمي م� يثبت ادع�ءه ب�أن املدعى عليه قد �شبب له اأ�شرارًا 

حلدود  وجت�وزه  املتعمد  واإهم�له  واجبه  اأداء  يف  وتق�شريه  حقوقه  �شي�ع  يف  متمثلة 

جل�شة  ويف  الق�دمة.  اجلل�شة  يف  ذلك  لتقدمي  مهلة  فطلب  به�،  كلف  التي  مهمته 

1430/7/21هـ وب�شوؤال املدعي وك�لة عم� طلب منه يف اجلل�شة ال�ش�بقة قدم مذكرة 

مكونة من )8( �شفح�ت مرفق به� عدد )15( م�شتندًا ح��شل م� ج�ء فيه� اأن املدعى 

اأ�شهر  ثالثة  مبدة  املحددة  الت�شفية  اأعم�ل  من  النته�ء  بعدم  ب�لتزامه  اأخل  عليه 

مبوجب خط�به رقم )193/ع( وت�ريخ 1426/3/1هـ املوافق 2005/4/10م. كم� اأنه 

جت�وز عمله املكلف به و�شلط�ته املمنوحة له من ال�شرك�ء، وكذلك قدم ملوكلي خط�ب 

يبني فيه �شوء اإدارة ال�شريك واملدير ع�م/ )...( واأم� اإقرار املدعى عليه يف املذكرة 

املقدمة منه اإىل الدائرة بت�ريخ 1429/11/13هـ ب�أن املدعي يجهل م� ق�م به املدعى 

عليه من اأعم�ل فهو �شحيح لأن امل�شفي املدعى عليه مل يقم مب� هو واجب عليه نظ�مً�ً 

وامل�يل  الفعلي  ال�شركة  موقف  لل�شرك�ء  يبني  ومل  وخ�ش�ئر  اأرب�ح  ميزاني�ت  عمل  من 

 )...( ملوؤ�ش�شة  ال�شركة  وموجودات  لأ�شول  بيعه  وكذلك  �شنوات  )ثالث(  من  لأكرث 

وعدم حتديد اأ�شع�ر مفردات الأ�شول، بل ك�ن البيع ب�جلملة جزافً� وذلك جر ال�شرر 

بت�ريخ  للدائرة  املقدمة  مذكرته  يف  عليه  املدعى  يدعيه  م�  واأم�  املدعي.  على 
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ل  ال�شركة  ديون  ب�أن   )5( الفقرة  رابعً�  البند  يف  فيه�  ذكر  والتي  1429/11/13هـ 

ميكن حت�شيله� لأنه� ب�شيطة والأ�شخ��س لي�س لهم عنوان ول ميكن التو�شل اإليهم( 

فنذكر على �شبيل املث�ل ل احل�شر بع�س اجله�ت املدينة لل�شركة مثل )...( - )...( 

- )...( - )...( وذلك يو�شح اأن ادع�ء املدعى عليه ل اأ�ش��س له من ال�شحة، بل اإن 

معظم هذه املب�لغ مدينة به� موؤ�ش�ش�ت معروفة وجه�ت حكومية كم� �شبق ذكره وكذلك 

ف�إن املدعى عليه خ�لف ن�س امل�دة )225( من نظ�م ال�شرك�ت التي ن�شت على )تبقى 

اأو يف  ال�شركة  اأو يف عقد  ال�شركة اخت�ش��ش�ته� املقررة له� يف هذا النظ�م  لأجهزة 

نظ�مه� ب�لقدر الذي ل يتع�ر�س مع اخت�ش��ش�ت امل�شفني ويبقى لل�شريك حق الطالع 

على وث�ئق ال�شركة املقررة له يف هذا النظ�م اأو يف عقد ال�شركة اأو يف نظ�مه�، فلم�ذا 

جت�هل املدعى عليه طلب�ت املح��شب الق�نوين املكلف من قبل الدائرة، واإن ك�ن كم� 

اأعط�ه  وقد  �شريكً�  املدعي  األي�س  املدعي  قبل  من  كلف  الق�نوين  املح��شب  اأن  يقول 

الوث�ئق اخل��شة ب�ل�شركة وطلب يف خت�م املذكرة م�  النظ�م احلق يف الطالع على 

يلي:  1- تثمني ال�شي�رات ح�شب الك�شف املرفق من قبل �شيخ ط�ئفة دليل ال�شي�رات 

بجدة ب�شعر زمن بيعه� لتحديد قدر ال�شرر امل�يل يف بيع ال�شي�رات. 2- تعيني م�شفي 

اآخر بدًل عنه واإلزام املدعى عليه بت�شليم جميع الوث�ئق وامل�شتندات واملعلوم�ت )مب� 

والتي  لل�شركة  الع�مة  احل�ش�ب�ت  ونظ�م  برن�مج  عليه  املحمل  احل��شوب  جه�ز  فيه� 

ح�لة  ويف  الق�شية،  مبو�شوع  �شلة  له  م�  وكل  الت�شفية  اأعم�ل  اأو  �شركة...(  تخ�س 

ت�أخره اأو امتن�عه اأو مم�طلته عن الت�شليم اأو اإخف�ئه لأي م�شتند اأو اإهم�له ت�شليم اأي 
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ق�نوين  حم��شب  تعيني   -3 عليه.  املدعى  مق��ش�ة  يف  موكلن�  بحق  فنتم�شك  م�شتند 

للوقوف على ت�شرف�ت امل�شفي اإب�ن مب��شرته لأعم�ل الت�شفية وذلك لتقدير حجم 

الأ�شرار التي �شببه� ملوكلن�. 4- حرم�نه من اأتع�به املقررة له ب�شبب م� اأحدث ملوكلن� 

وفقً�ً مل� مت اإثب�ته وتقدميه من بين�ت يف مذكرتن� هذه مع حقن� ب�لحتف�ظ بكل م� مت 

تقدميه. 5- املط�لبة ب�لتعوي�س عن الأ�شرار التي �شببه� املدعى عليه ملوكلن� ب�شبب 

عدم تع�ونه مع املح��شب الذي مت تكليفه من قبل الدائرة يف الق�شية املق�مة من قبل 

موكلن� على �شريكه )...(. ت�شلم املدعى عليه ن�شخة منه� وب�شوؤاله حي�ل م� ت�شلم طلب 

مهلة للرد. ويف جل�شة 1430/10/24هـ وب�شوؤال املدعى عليه عم� طلب الإمه�ل اإليه يف 

اجلل�شة ال�ش�بقة قدم مذكرة مكونة من �شفحتني ح��شل م� ج�ء فيه� اأن تذييل املدعي 

للخط�ب املرفق مبذكرته ب�ل�شيغة التي ت�شمنت خ�شم اأتع�بي من ح�ش�ب الت�شفية 

ل�شركة )...(  هو اأكرب دلياًل على علمه الت�م مب� ك�ن ي�شتجد من ت�شرف�ت واإجراءات 

وال�شن�عة  التج�رة  وزارة  ا�شرتطت  التي  الر�شمية  الت�شفية  مرحلة  اإىل  للو�شول 

لإمت�مه� ب�شداد التزام�ت ال�شركة ومديوني�ته�. واأم� بخ�شو�س ال�شي�رات التي ادعى 

هي  بيعه  مت  م�  لأن  �شحيح  فغري  بخ�س،  وبثمن  جزافً�  بيعت  قد  ب�أنه�  املدعي  وكيل 

وقد  ب�لتمليك  وتنتهي  بعقد  موؤجرة   )...( ل�شركة  اأغلبه� ملك  ك�نت  التي  ال�شي�رات 

طلبن� من �شركة )...( اأخذ ال�شي�رات مق�بل املب�لغ املتبقية من تق�شيطه� فرف�شت 

يتم  البيع  وب�شعر  ال�شي�رات  بيع  يتم  اأن  ال�شرك�ء  مع  التف�ق  ومت  ذلك   )...( �شركة 

ال�شرك�ء  جميع  ومبوافقة  فعاًل  ذلك  ومت  مب�لغ  من   )...( ل�شركة  تبقى  م�  �شداد 
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ومب�ركتهم هذا العقد كونه جنب ال�شركة الكثري من اخل�ش�ئر. وكذلك ف�إنه م�شتعد 

ب�أمر الدائرة وطلب يف خت�م املذكرة  بت�شليم م� لديه من م�شتندات تخ�س ال�شركة 

وكيل  ت�شلم  به،  التزم  م�  ب�شداد  واإلزامه  املدعي  دعوى  عن  النظر  ب�شرف  احلكم 

املدعي ن�شخة من املذكرة ومرفق�ته� وب�شوؤاله حي�ل م� ت�شلم طلب مهلة للرد عليه�. 

ويف جل�شة 1431/1/11هـ قرر املدعي وك�لة اأن املذكرة الأخرية املقدمة من امل�شفي 

بت�ريخ 1430/10/24هـ احتوت على ادع�ءات مر�شلة دون تقدمي اأي بينة كم� اأنه مل 

يقم ب�لرد على م� ورد يف املذكرة املوؤرخة يف 1430/7/21هـ وم� احتوته من نق�ط 

مثبتة ب�لبينة وبطلب اجلواب من املدعى عليه قرر اأن م� ذكره املدعي وك�لة ل يحوي 

جديدًا ي�شتوجب الرد واأن م� ذكره يف هذه اجلل�شة يكتفي ب�لرد عليه يف م� ورد يف 

والت�أمل  للق�شية  الدائرة  وبعد درا�شة  ال�ش�بقة. ويف جل�شة 1431/2/25هـ  مذكراته 

فيه� �ش�ألت الدائرة املدعى عليه وك�لة عن الأتع�ب التي يط�لب به�، فقرر اأن الأتع�ب 

التي يط�لب به� والتي مل يقم املدعي بدفعه� له قدره� )133.333( ري�ل متثل ح�شة 

املدعي من ك�مل الأتع�ب املقدرة ملوكلي من جميع ال�شرك�ء كم� قرر اأنه ق�م بت�شليم 

امل�شتندات اخل��شة ب�ل�شركة للمح��شب املعني من قبل الدائرة )...( وب�شوؤال املدعي 

جل�شة  ويف  موكله.  اإىل  العودة  من  خالله�  ليتمكن  مهلة  طلب  الأتع�ب  عن  وك�لة 

وذلك  املذكورة  لالأتع�ب  ب�لدفع  يقم  مل  موكله  اأن  وك�لة  املدعي  قرر  1431/3/2هـ 

ب�شبب عدم قي�مه ب�لأعم�ل املطلوبة منه وقد �شبق تف�شيل ذلك يف املذكرة املقدمة يف 

�شبق  مب�  ذلك  عن  ب�جلواب  يكتفي  ب�أنه  عليه  املدعى  فعقب  1430/7/21هـ  جل�شة 



1631

تقدميه وقرر اأنه يحتفظ بحقه يف مط�لبة املدعي بح�شته من اأتع�ب الت�شفية واملقدرة 

)133.333( ري�ل يف ق�شية م�شتقلة، وقرر الأطراف اكتف�ءهم.

كم�شفي  مهمته  عليه من  املدعى  دعواه يف طلب عزل  املدعي ح�شر  اإن  ومن حيث 

يقوم  ق�نوين  حم��شب  وتعيني  املحدودة،  وال�شحن  النقل  خلدم�ت   )...( ل�شركة 

واإلزام املدعى  التي �شببه� املدعى عليه،  ال�شركة واحت�ش�ب اخل�ش�ئر  اأ�شول  بتقدير 

عليه بدفع تعوي�س يتن��شب مع قيمة ال�شرر الذي �شببه لل�شركة وله �شخ�شيً� ح�شب 

ادع�ئه، وذلك لالأ�شب�ب التي اأورده� يف لئحة دعواه ال�ش�لف ذكره�. وحيث اإنه عن 

طلبه عزل املدعى عليه من ت�شفية ال�شركة ف�إن تعيينه ابتداًء ك�ن بقرار من ال�شرك�ء 

لإجن�ز  الالزمة  وال�شلط�ت  ال�شالحي�ت  ك�فة  منحه  الذي  1426/2/25هـ  بت�ريخ 

اأعم�له مبوجب هذا القرار املرفق �شورته مبلف الق�شية، وم� ذكره املدعى عليه يف 

الت�شفية هي مربرات م�شروعة من  اإجراءات  اإنه�ء  لت�أخر  اأدت  دفوعه من مربرات 

اأهمه� عدم التزام ال�شرك�ء بتنفيذ قرارهم بتحمل مديوني�ت ال�شركة، وعدم �شداد 

هذا  وق�ئع  �شمن  املبني  النحو  على  ال�شركة  على  مديوني�ت  من  به  التزم  مل�  املدعي 

اأم� عن طلب املدعي تعيني حم��شب  اإىل رف�س هذا الطلب.  احلكم وتنتهي الدائرة 

ق�نوين يقوم بتقدير اأ�شول ال�شركة واحت�ش�ب اخل�ش�ئر التي �شببه� املدعى عليه، ف�إن 

هذا الطلب مرفو�س اأي�شً�، ذلك اأن اأ�شول ال�شركة مبينة ومقدرة يف قوائمه� امل�لية 
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املدعي  يدعيه  وعم�  الغر�س،  لهذا  خربة  لندب  ح�جة  ل  وب�لت�يل  ميزاني�ته�،  ويف 

وت�شفية  حل  يقرروا  مل  ال�شرك�ء  ف�إن  ال�شركة،  خ�ش�ئر  يف  عليه  املدعى  ت�شبب  من 

يف  ال�شرك�ء  قرره  ح�شبم�  م�له�  راأ�س  جت�وزت  خ�ش�ئر  حتقيقه�  ب�شبب  اإل  ال�شركة 

قرار الت�شفية، وب�لت�يل فال دور للمدعى عليه يف ذلك، اأم� م� اأ�ش�ر اإليه املدعي يف 

ف�إن  للنظ�م،  ب�شكل خم�لف  لل�شركة  موجودات  ببيع  ق�م  عليه  املدعى  اأن  من  دعواه 

املدعى  فو�شوا  قد  ال�شرك�ء  وبقية  املدعي  اأن  ذلك  ال�شواب  قد ج�نب  الدع�ء  هذا 

عليه بك�فة ال�شالحي�ت الالزمة لتحقيق غر�س ت�شفية ال�شركة وذلك مبوجب قرار 

ال�شرك�ء املوؤرخ يف 1426/2/25هـ كم� اأن املدعى عليه مل يخ�لف نظ�م ال�شرك�ت يف 

هذا الإجراء حيث اأن النظ�م حدد طريقتني للبيع، وهي املزايدة اأو املم�ر�شة ومن حق 

واأنه معطى ك�فة ال�شالحي�ت  لل�شركة وال�شرك�ء �شيم�  املدعى عليه الأخذ ب�لأ�شلح 

لتحقيق هذا الغر�س. اأم� عن طلب املدعي اإلزام املدعى عليه بدفع تعوي�س يتن��شب 

مع قيمة ال�شرر الذي �شببه لل�شركة وللمدعي �شخ�شيً� ف�إن هذا الطلب مرفو�س اأي�شً� 

لأنه مل يثبت ت�شبب املدعى عليه يف ال�شرر احل��شل على ال�شركة اأو على املدعي، حيث 

اإن ال�شرر الذي من اأجله حلت ال�شركة من قبل ال�شرك�ء هو ح�شول اخل�ش�ئر اأثن�ء 

يثبت  ومل  ذلك  يف  عليه  املدعى  للم�شفي  �ش�أن  فال  وب�لت�يل  ت�شفيته�  وقبل  قي�مه� 

املدعي  �شي�ع حقوق  ت�شببه يف  يثبت  كم� مل  واإهم�له  واجبه  اأداء  تق�شريه يف  اأي�شً� 

ذلك اأن املدعي مل يبني هذه احلقوق ومل يقدم اأدلة ثبوتية على �شحة هذا الدع�ء بل 

اإن الث�بت اأن الذي �شبب اأ�شرار للمدعي هو التزامه بتحمل املديوني�ت التي حتمله� 
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مبوجب قرار ال�شرك�ء ال�ش�لف ذكره.

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 االبتدائية 3/418/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 47/د/جت/15 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3392/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 588/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/7/24هـ

�ضركة - تخارج- خالف ال�ضركاء- بيع موجودات ال�ضركة - حق ال�ضفعة.

مط�لبة املدعيني احلكم بتخ�رج ال�شرك�ء ب�إلزام املدعى عليه اإم� ب�شراء ن�شيبهم� اأو 

�شراوؤهم� ن�شيبه يف ال�شركة -قوة ا�شتحك�م اخلالف بني ال�شرك�ء وا�شتعداد املدعني 

ول  �شرر  ل  ال�شرعية  الق�عدة   - له  ح�شتهم�  بيعهم�  اأو  عليه  املدعى  ح�شة  ب�شراء 

الق�ش�ئي  احل�ر�س  اإعالن   - ت�شفيته�  من  اأف�شل  ال�شراكة  وبق�ء  التخ�رج   - �شرار 

عن بيع املطعم حمل ال�شراكة على اأن يكون لل�شرك�ء حق ال�شفعة دون اأن يتقدم اأحد 

لل�شراء، وعر�س الدائرة على طريف النزاع ال�شراء بتقدمي ظرف مغلق من كل طرف 

و�ش�حب العر�س الأكرب تثبت بق�ء �شراكته يف املطعم واإخراج الطرف الآخر منه�- 

تقدمي املدعني عر�شً� ل�شراء املطعم ب�أكمله مق�بل قيمة حمدودة وعدم تقدمي املدعى 

عليه اأي عر�س - اأثر ذلك - اإلزام املدعى عليه ب�لتخ�رج وبيع ح�شته يف املطعم حمل 

ال�شراكة مببلغ مقداره )...( وانتق�ل ح�شته اإىل املدعني.

اأن  فيه�  ذكر  دعوى  بالئحة   )...( وك�لة/  املدعي  ب�أن  الق�شية  هذه  وق�ئع  تتح�شل 
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موكليه اتفق� مع املدعى عليه� على اإن�ش�ء مطعم )...( والك�ئن يف مدينة الدم�م، ومت 

الدم�م برقم  اأم�نة  ال�ش�درة من  ب��شم املدعى عليه مبوجب رخ�شة املحل  ت�شجيله 

425/0179 وت�ريخ 1425/11/15هـ وقد كلف اإن�ش�وؤه مبلغ ثالثة ماليني وخم�شم�ئة 

األف  وخم�شم�ئة  مليونني    )...( ك�لت�يل:  ال�شرك�ء  دفعه�  ري�ل )3.500.00(  األف 

)2.500.000( و )...( ثم�من�ئة األف ري�ل)800.000( و)...( )م�ئت� األف( ري�ل 

اأداء املطعم منذ افتت�حه ب�شبب ت�شرف�ت املدعى عليه، ثم  )200.000( وقد تعرث 

زاد الأمر �شوءًا حيث ا�شتح�ل معه� ا�شتمرار ال�شراكة بني موكليه واملدعى عليه، ومل� 

ك�نت ال�شركة عقدًا ج�ئزًا وب�شبب ت�شرف�ت املدعى عليه ف�إن موكليه يطلب�ن احلكم 

عم�له  اأو  املطعم  �شوؤون  يف  الت�شرف  من  عليه  املدعى  مبنع  ال�شتعج�ل  �شبيل  على 

وت�شليم الدف�تر التي بحوزته خ�شية اإحل�ق ال�شرر ب�ل�شرك�ء امل�لكني لن�شبة )%94.3( 

من قيمته ثم احلكم بحل ال�شراكة اأو تخيري املدعى عليه ببيع ح�شته اأو �شراء ح�ش�س 

املدعيني. وحم��شبة املدعى عليه عن املب�لغ التي ا�شتلمه� واإلزامه برده�، ويف �شبيل 

نظر الدعوى حددت الدائرة جل�شة يوم 1428/3/15هـ ح�شره� وكيل املدعيني ووكيل 

التف�شيل  اإىل  اأح�ل  موكليه  دعوى  عن  املدعيني  وكيل  وب�شوؤال   )...( عليه/  املدعى 

الوارد بالئحة الدعوى م�شريًا اأنه ي�شحح ح�شة املدعى عليه من )م�ئتي األف( ري�ل 

ري�ًل  ع�شر(  وثالثة  وثالثم�ئة  األفً�  وع�شرين  واثنني  )م�ئة  اإىل   )200.000(

)122.313( وذلك لأنه �شبق واأن مت اإرج�ع الفرق وقدره )�شبعة و�شبعون األفً� و�شتم�ئة 

و�شبعة وثم�نون( ري�ًل مبوجب ال�شيك رقم )432( يف 2005/8/14م واأطلع الدائرة 
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اأوًل:  يلي:  للمدعى عليه، واختتم دعواه بطلب م�  ال�شيك امل�شروف  اأ�شل كعب  على 

التي  الدف�تر  اأو عم�له وت�شليم  �شوؤون املطعم  الت�شرف يف  اإلزام املدعى عليه بعدم 

لئحة  تقدمي  وبعد  عليه  املدعى  اأن  مع  ب�ل�شرك�ء  ال�شرر  اإحل�ق  من  خ�شية  بحوزته 

ب�لت�ش�ل  وق�م  �شي�رات،  )خم�س(  وعدده�  املطعم  �شي�رات  ب�شحب  ق�م  الدعوى 

ب�شركة الت�ش�لت وطلب اإيق�ف هواتف املطعم، كم� ات�شل ب�شرك�ت التموين ط�لبً� 

الليل  من  مت�أخرة  �ش�ع�ت  يف  العم�ل  على  يدخل  واأنه  املطعم،  مع  التع�مل  اإيق�ف 

بقبول  املتعلقة  الت�ش�ل  �شبكة  ب�إقف�ل  ق�م  اأنه  كم�  والتنفري،  ب�لتخويف  ويهددهم 

ح�ش�س  �شراء  اأو  عليه  املدعى  تخيري  اأو  ال�شركة  حل  ث�نيً�ً:  الإلكرتوين.  الت�شديد 

املدعيني. ث�لثً�: حم��شبة املدعى عليه عن املب�لغ التي ا�شتلمه� واإلزامه برده�، وبطلب 

الإج�بة من وكيل املدعى عليه قدم مذكرة جوابية ت�شمنت اأنه ل يوجد عقد �شراكة 

موجود يو�شح ح�ش�س الأطراف وقدر الأرب�ح واخل�ش�ئر، واأنه مل يرفق ب�لالئحة اأي 

م�شتندات تثبت �شرف املدعيني للح�ش�س املذكورة كم� اأنه� مل تو�شح ال�شخ�س الذي 

من  موكله  منع  على  ويعرت�س  املدعيني.  اأم  موكله  هو  هل  املب�لغ  هذه  ب�شرف  ق�م 

الت�شرف يف �شوؤون املطعم،لأن كل اأعم�ل املطعم وعم�لته م�شجلة ب��شمه وهو الذي 

اأك�شبه ال�شم وال�شهرة، واختتم مذكرته بطلب اإع�دة حترير دعوى املدعي وطلب كف 

يد املدعيني عن اإدارة املطعم، وتعيني ح�ر�س ق�ش�ئي يتوىل اإدارته وت�شريف �شوؤونه 

اإىل حني الف�شل يف الدعوى، وبعر�س ذلك على وكيل املدعيني اأف�د ب�أنه ل يعرت�س 

الف�شل  حني  اإىل  �شوؤونه  وت�شريف  املطعم  اإدارة  يتوىل  ق�ش�ئي  ح�ر�س  تعيني  على 
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اأن  بخ�شو�س  واأم�  ذلك  اإثب�ت  ي�شتطيع  ف�إنه  موكليه  دفعه  م�  اإثب�ت  واأم�  ب�لدعوى، 

املدعى عليه يدير املطعم بطريقة من��شبة فم� تف�شري الإجراءات التي اتخذه� وبعر�س 

اأف�د: ب�أن من�ش�أ اخلالف �شببه عدم وجود عقد يو�شح  ذلك على وكيل املدعى عليه 

ويف�شل ويحدد التزام�ت واأعم�ل و�شالحي�ت كل �شريك، ولذا ح�شل اخلالف ولكن 

مل يوؤد هذا اخلالف اإىل توقف اأعم�ل املطعم ول يزال يوؤدي ن�ش�طه وك�مل ط�قمه اإىل 

ت�ريخه، وطلب الطرف�ن من الدائرة اأن تعني من تثق فيه لإق�مته ح�ر�شً� ق�ش�ئيً� على 

املطعم اإىل حني الف�شل يف الدعوى، وعليه مت ت�أجيل نظر الدعوى اإىل ال�ش�عة الواحدة 

ظهرًا لالت�ش�ل على املح��شبني املعروفني لدى الدائرة وهم كل من )..و..و..و..( ويف 

املوعد املحدد ح�شر طرف� الدعوى املعرف بهم� �ش�بقً� كم� ح�شر املدعيني اأ�ش�لة/ 

واتفق  الدائرة،  لدى  املعروف   )...( الق�نوين/  املح��شب  ح�شر  كم�  و)...(   )...(

الأطراف على اختي�ر مكتب املح��شب املذكور كح�ر�س ق�ش�ئي على املطعم ولإعداد 

تقرير حم��شبي فني يو�شح فيه م� دفعه كل �شريك ل�ش�لح املطعم من بداية عمله اإىل 

اأنه  املدعي�ن  اأف�د  وقد  املوافق 1428/3/12هـ  املوافق 2007/3/31م  ال�شبت  ت�ريخ 

يوجد يف املطعم مدير للمطبخ وهو رئي�س الطه�ة املدعو/)...( �شريلنكي اجلن�شية 

ومدير للعم�لة وهو )...( �شريلنكي اجلن�شية و�شخ�س �شوداين يدعى )...( مكلف 

ب�أعم�ل املح��شبة و�شخ�س مكلف ب�أعم�ل احل��شب الآيل وهو )...( �شوري اجلن�شية 

جميع  واإع�دة  )اخلم�س(  ال�شي�رات  اإع�دة  عليه  املدعى  وكيل  من  املدعي�ن  وطلب 

وا�شتكم�ل  الإلكرتوين  ال�شرف  بخطوط  املتعلقة  وخ��شة  املوقفة  اله�تفية  اخلطوط 
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ب�لإ�ش�فة  الق�ش�ئي،  للح�ر�س  وت�شليم جوازاتهم  الثم�ن  العم�ل  فيز  اإنه�ء  اإجراءات 

جلميع جوازات العم�لة وت�شحيح التع�مل مع ال�شرك�ت التي تع�قد معه� املطعم واإع�دة 

ع�ملني خ��شني ب�ملطعم ا�شتخدمهم� املدعى عليه لأعم�له اخل��شة واإع�دة ال�شجلني 

للم�شروف�ت والإيرادات املوجودة بحوزة املدعى عليه ف�أج�ب وكيل املدعى عليه ب�أنه 

�شرياجع موكله ل�شتكم�ل هذه املالحظ�ت وت�شليمه� للح�ر�س الق�ش�ئي. وبعد من�ق�شة 

مق�بل  املذكورتني  املهمتني  لإجن�ز  املح��شب  ندب  يتم  اأن  على  اتفقوا  الأطراف  بني 

اأتع�ب حدوده� )�شتة اآلف( ري�ل )6000( �شهريً� ب�لن�شبة لأعم�ل احلرا�شة اإىل حني 

التقرير  اآلف(  )10000( ري�ل لإعداد  الق�شية ومبلغ مقطوع قدره )ع�شرة  انته�ء 

املح��شبي، ويف ذات اجلل�شة اأ�شدرت الدائرة قراره� رقم )65/د/ت/ج/15( لع�م 

1428هـ املنتهي اإىل م� يلي: اأوًل: ندب مكتب املح��شب الق�نوين/ )...( للقي�م ب�أعم�ل 

ب�لدم�م -حي اجل�معيني-  والتنور  الق�ش�ئية على مطعم )...(للم�شوي�ت  احلرا�شة 

والإ�شراف على اإدارته اإىل حني الف�شل النه�ئي يف الق�شية. ث�نيً�ً: ندب مكتب املح��شب 

ت�ريخ  اإىل  عمله  بداية  من  للمطعم  حم��شبي  تقرير  لإعداد  املذكور  الق�نوين 

طلب  وج�هة  على  ت�أ�شي�شً�ً  وذلك  بع�ليه  املو�شحة  الأتع�ب  ح�شب  2007/3/31م 

اإدارة املطعم حلفظ حقوق ال�شرك�ء اإىل حني  الأطراف تعيني ح�ر�س ق�ش�ئي يتوىل 

�شدور حكم نه�ئي يف املو�شوع، ولتف�ق الأطراف على اختي�ر املكتب املح��شبي املذكور 

للقي�م ب�أعم�ل احلرا�شة الق�ش�ئية على املطعم وهو بك�مل اإرادتهم واختي�رهم املقرر 

بني  اأثالثً�  املح��شبة  وتك�ليف  الق�ش�ئية  احلرا�شة  تك�ليف  تدفع  اأن  وعلى  �شرعً� 
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ال�شرك�ء، وا�شتن�دًا على املواد من )233( وحتى )245( من نظ�م املرافع�ت ال�شرعية، 

وب�إعالنه على الطرفني قررا قن�عتهم� به، ويف جل�شة 1428/4/14هـ �ش�ألت الدائرة 

ال�شي�رات  مو�شوع  بخ�شو�س  ب�أنه  ف�أف�د  ب�ش�أن احلرا�شة  الق�ش�ئي عم� مت  احل�ر�س 

اخلم�س فقد اأع�ده� املدعى عليه اإليه، وهي حتت حوزة املطعم ح�ليً� كم� اأن اخلطوط 

اله�تفية مت ت�شغيله� كم� مت ت�شحيح التع�مل مع �شرك�ت التموين، واأم� بخ�شو�س فيز 

العم�لة وت�شلم جوازاتهم ف�إنه مبت�بعة معقب املطعم ملو�شوعهم لدى اجلوازات فقد 

تبني اإلغ�ء ت�أ�شريات )�شت( عم�ل لدى مكتب العمل كم� جرى ا�شتالم جميع جوازات 

ي�شلمه�  فلبيني اجلن�شية مل  اثنني  املدعى عليه م�عدا ع�ملني  ب�ملطعم من  الع�ملني 

املدعى عليه جوازاتهم� والذي اأو�شح له لحقً� اأنه قد جرى نقل كف�لتهم� اإىل موؤ�ش�شة 

ب�أنهم� لي�ش� بحوزته ومت  اأخرى، واأم� ال�شجلني فقد طلبهم� من املدعى عليه ف�أف�ده 

البحث عنهم� يف املطعم ومل يتم العثور عليهم� وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليه 

بخ�شو�س  واأم�  احلرا�شة،  فر�س  قبل  املذكورين  الع�ملني  كف�لة  نقل  مت  ب�أنه  اأف�د 

الدفرتين الأول والث�ين فقد اأع�دهم� موكله للمطعم ومع اأنه ت�شمن ال�شجلني الث�لث 

ي�شتلم  اأنه  حيث  للمطعم  اأع�دهم�  قد  ولكنه  موكله  بحوزة  والث�ين  الأول  اأن  والرابع 

وب�شوؤال  املطعم،  اإىل  يعيدهم�  ثم  ملراجعتهم�  املنزل  اإىل  معه  ويح�شرهم�  ال�شجلني 

املدعى عليه اأ�ش�لة اأف�د ب�أن ال�شجلني املذكورين لي�ش� بحوزته وقد �شلمهم� ل�شريكه 

)...( ول يذكر يوم اأو ت�ريخ كم� مل يعد حم�شرًا ب�لت�شليم ويو�شح للدائرة اأن م� قد 

يتم ت�شجيله وكت�بته يف ال�شجل لي�س ح�ش�ب�ت نه�ئية ول ي�شجل فيه كل �شيء واإمن� هو 
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ك�ن  ب�أنه  اأف�د  ال�شجلني  ا�شتلم  هل   )...( ال�شريك  وب�شوؤال  الأعم�ل  لبع�س  م�شودة 

الأول  ال�شجل  ومنه�  فيه  موجودة  تكون  التي  ال�شجالت  على  ويطلع  للمطعم  يح�شر 

والث�ين وك�ن ي�شجل فيهم� بع�س امل�شروف�ت واأحي�نً� ي�أخذهم� معه اإىل املنزل، وقد 

اأنه  عنده  واأقر  امللخ�س  هذا  من  ن�شخة  �شريكه  و�شلم  فيهم�  ج�ء  مل�  ملخ�شً�  اأعد 

و�شعهم� يف املكتب داخل املطعم ول يعلم بعد ذلك من اأخذهم�، وب�شوؤال املدعى عليه 

هل ا�شتلم ن�شخة من امللخ�ش�ت وهل يقر م� ج�ء فيه� ف�أج�ب ب�أنه مل يطلع عليه� ومل 

ي�شتلم ن�شخة منه�، وبعر�س ذلك على ال�شريك )...( اأف�د ب�أنه ح�شل نق��س بينه وبني 

املدعى عليه ولديه من ي�شهد على ذلك وهو اأنه �ش�أله عن الدفرتين قبل �شهر ون�شف 

من ت�ريخه تقريبً� ف�أج�به املدعى عليه ب�أنه ل يعلم عن هذين الدفرتين منذ �شفره اإىل 

م�ليزي� وهو م� يق�رب م�شي مدة �شنة ون�شف وعليه اأطلعته مب� ين�ق�س هذه الإف�دة 

وهو اأنه قد �شجل الدفرت رقم )4( اأن بحوزته الدفرتين الأول والث�ين وقد وقع على 

هذا الإقرار يف 2006/11/13م وهو م� يوؤكد اأن الدفرتين ل يزالن بحوزته مو�شحً� 

اأنه عند درا�شته للدفرتين الأول والث�ين واإعداد امللخ�ش�ت فقد اأح�شرهم� اإىل منزله 

التوقيع  واإطالعه على ن�شخة من  مرة واحدة فقط. وبعر�س ذلك على املدعى عليه 

املن�شوب اإليه ب�أن ال�شجل رقم 1، 2 عنده يف البيت واملوؤرخ يف 2006/11/3م اأج�ب 

ب�شحة التوقيع و�شحة امل�شمون اإل اأن الذي يجيب به هو اأن ال�شجلني ك�ن� لديه يف تلك 

اللحظة وقد اأع�دهم� اإىل املطعم نظرًا لأنهم يتب�دلون الدف�تر ب��شتمرار، كم� اأج�ب 

وكيل املدعى عليه ب�أنه يرغب تزويد موكله بن�شخة من هذه امللخ�ش�ت لإبداء مرئي�ته 
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عليه� فقد تكون مط�بقة مل� ج�ء يف الدفرتين الأول والث�ين ويقره� اأو يو�شح مرئي�ته 

عليه�، وعليه طلبت الدائرة من احل�ر�س الق�ش�ئي ت�شليم وكيل املدعى عليه ن�شخة من 

امللخ�ش�ت لكي يبدي عليه� مرئي�ت موكله، ويف جل�شة 1428/5/19هـ راأت الدائرة 

على  منهم  كل  �شرفه�  التي  التقديرية  املب�لغ  عن  ال�شرك�ء  جميع  من  ال�شتي�ش�ح 

املطعم ف�أج�ب ال�شريك )...( ب�أنه �شرف على املطعم )مليونني وثالثم�ئة األف( ري�ل 

على  و�شرفه�  اأ�شدق�ئه  اأحد  من  اقرت�شه�  ري�ل  األف(  )م�ئتي  مبلغ  اإىل  ب�لإ�ش�فة 

اآلف  وخم�شة  )ثم�من�ئة  املطعم  على  �شرف  ب�أنه   )...( ال�شريك  واأج�ب  املطعم، 

واأربعم�ئة( ري�ل كم� اأج�ب ال�شريك )...( ب�أنه �شرف على املطعم )مليون وم�ئتي 

لديه  التي  امل�شتندات  ب�أن  اأف�د  الق�ش�ئي  احل�ر�س  على  ذلك  وبعر�س  ري�ل  األف( 

 )...( ال�شريك  ب�أن  البتدائية  والنتيجة  منتظمة  وغري  مكتملة  غري  املطعم  وتخ�س 

مب�لغ  يوجد  ول  ري�لت  وع�شرة(  وت�شعم�ئة  األفً�  وخم�شني  واثنني  )اأربعم�ئة  �شرف 

م�شروفة ب��شم ال�شريك )...( واأم� ال�شريك )...( فلديه من امل�شتندات م� يفيد ب�أنه 

�شرف )ثم�نية واأربعني األفً� وثم�من�ئة وع�شرة( ري�لت، وهن�ك مبلغ م�شروف قدره 

واأربعون(  و)�شت  ري�ًل  وثم�نون(  وم�ئت�ن  األفً�  وثالثون  وخم�شة  وخم�شم�ئة  )مليون 

هللة مل ي�شجل ب��شم اأي من ال�شرك�ء، ولذا يرغب من ال�شرك�ء ال�شف�فية والو�شوح 

التي دفعه�. ويف جل�شة  املب�لغ  توؤكد  التي  امل�شتندات  لديه من  م�  �شريك  وتقدمي كل 

مت  التي  الأرق�م  ت�شمن  اإحل�قيً�  تقريرًا  الق�ش�ئي  احل�ر�س  قدم  1428/9/13هـ 

احل�شول عليه� ب�ش�أن م� دفعه كل �شريك يف املطعم واأف�د ب�أنه اجتهد مع الأطراف يف 



1642

ت�شوية من��شبة لإنه�ء النزاع حيث عر�س على الطرفني اأن يبيع اأو ي�شرتي اأي طرف 

ن�شيب الطرف الآخر اإل اأنه ح�شل خالف بني الأطراف يف املبلغ الذي يقدر فيه كل 

طرف ن�شيب الآخر وقد اأبدى املدعي�ن ا�شتعدادهم� ب�شراء ح�شة املدعى عليه مببلغ 

اأكرث من هذا  اأن موكله دفع يف املطعم  األف( ري�ل ف�أف�د وكيل املدعى عليه  )م�ئتي 

املبلغ، وبعر�س ذلك على احل�ر�س الق�ش�ئي اأف�د ب�أنه ح�شب امل�شتندات التي لديه ف�إن 

املدعى عليه مل يدفع �شوى املبلغ املحدد ب�لتقرير وهو )�شتة وت�شعني األفً� وم�ئة وثالثة 

املب�لغ  يثبت  م�  تقدمي  عليه  املدعى  وكيل  من  ويطلب   )96.123( ري�ًل  وع�شرين( 

يعر�شه  الذي  املبلغ  عن  عليه  املدعى  وكيل  وب�شوؤال  الرقم  هذا  من  ب�أكرث  املدفوعة 

ب�أن موكله مل يحدد مبلغً� ي�شرتي به ح�شة املدعيني  ل�شراء ح�شة املدعيني ف�أج�ب 

الذي  املبلغ  ب�أنه ح�شب  ف�أف�دا  يقدرانه حل�شتهم�  الذي  املبلغ  عن  املدعيني  وب�شوؤال 

واأربعم�ئة  األفً�  ع�شر  وخم�شة  وخم�شم�ئة  )مليون�ن  وقدره  الق�ش�ئي  احل�ر�س  اأثبته 

عليه  املدعى  وكيل  على  ذلك  وبعر�س  ري�ل،   )2.515.447( واأربعون(ري�ًل  و�شبعة 

املدعيني  ل�ش�لح  الق�ش�ئي  احل�ر�س  احت�شبه�  التي  املب�لغ  على  يتحفظ  ب�أنه  اأف�د 

األفً�(  وم�ئت�ن وخم�شة وخم�شون  قدره )مليون  الآيل مببلغ  ال�شراف  وامل�شحوبة من 

)1.255.000( و�شيبحث مع موكله هذا املو�شوع. كم� قدم املدعي�ن مذكرة ت�شمنت 

من  عدد  مع  الق�ش�ئي  احل�ر�س  من  املقدم  املح��شبي  التقرير  على  مالحظتهم� 

امل�شتندات ا�شتملت على بي�ن�ت تتعلق ب�ل�شرف على املطعم ويطلب�ن احت�ش�به� �شمن 

م�شروف�تهم� على املطعم. ويف جل�شة 1428/10/25هـ قدم وكيل املدعى عليه مذكرة 
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األف( ري�ل  ت�شمنت الرد على م� ذكره املدعيني ب�أن املدعى عليه دفع مبلغ )م�ئتي 

فقط ب�أن امل�شتند املقدم منهم� ل عالقة له ب�لدعوى، ومل ي�شدر عن املدعى عليه لأنه 

التقرير  على  العرتا�س  اإىل  ب�لإ�ش�فة  وينكره،  �شيئً�  عنه  يعلم  ول  توقيعه  يحمل  ل 

امل�شحوب  املبلغ  ب�أن  الق�ش�ئي  احل�ر�س  اأف�د  1428/11/2هـ  جل�شة  ويف  الإحل�قي. 

بوا�شطة ال�شراف الآيل املذكور يف التقرير مل يتم اإ�ش�فته واإمن� متت الإ�ش�رة اإليه على 

افرتا�س الإ�ش�فة ويرتك ذلك للدائرة، واأف�د املدعي�ن اأن لديهم� �ش�هدًا بخ�شو�س 

ري�ل  األف(  )م�ئتي  �شوى  ال�شركة  م�ل  راأ�س  يف  يدفع  مل  اأنه  عليه  املدعى  اإقرار 

ال�شرك�ء  فيه�  تواجد  قد  جل�شة  يف  ح�شر  ب�أنه  �شهد  الذي   )...( وهو   )200.000(

الثالثة يف نف�س املطعم، وفهم منهم اأنه� جل�شة �شلح وقد لحظ يف اجلل�شة اأن املدعى 

بع�س  مع   )200.000( ري�ل  األف(  )م�ئتي  مبلغ  ال�شريكني  من  طلب   )...( عليه 

ال�شروط مق�بل اخلروج من ال�شركة دون رفع الدعوى واأبرز ال�ش�هد للدائرة ورقتني 

ال�شركة،  من  والتخ�رج  ال�شلح  )...(مق�بل  ال�شريك  طلبه�  التي  ال�شروط  ت�شمنت 

وبعر�س ذلك على ال�شريك )...(اأف�د بعدم �شحة جميع م� ت�شمنته ال�شه�دة ب�لإ�ش�فة 

اإىل اأن ال�ش�هد �شريك للمدعي )...(يف مطعم )...(واأف�د وكيل املدعيني اأنه مت اإبالغ 

ب�أنه مل يدفع يف  املدعى عليه يذكر  واأن �شمع  �شبق  اآخر يدعى )...(والذي  �شخ�س 

ال�شركة �شوى )م�ئتي األف( ري�ل ومل يح�شر هذه اجلل�شة. ويف جل�شة 1428/11/24هـ 

اإدارة احل�ر�س الق�ش�ئي للمطعم،  قدم املدعى عليه مذكرة ت�شمنت اعرتا�شه على 

وعلى بع�س م�ش�كل العم�لة فيه وت�شرف�ت املدعيني كم� اأ�ش�ر احل�ر�س الق�ش�ئي اإىل 



1644

اأن بع�س الإجراءات النظ�مية املتعلقة ب�ملطعم حمل النزاع متعطلة نظرًا لعدم جت�وب 

املدعى عليه مع م� يطلب منه وخ�شو�شً� ب�أن وث�ئق املطعم كله� ب��شمه، وبعر�س ذلك 

على املدعى عليه ا�شتعد ب�لتع�ون مع احل�ر�س الق�ش�ئي. ويف جل�شة 1428/12/28هـ 

والث�ين  ال�شراكة  ت�شفية  الأول  خي�ران  اأم�مهم  ب�أن  الدعوى  طريف  الدائرة  اأفهمت 

اأف�د  1428/12/29هـ  جل�شة  ويف  لذلك.  ف��شتمهال  للبيع  واإعالنه  املطعم  عر�س 

ال�شراكة نظرًا لأنهم� �شوف ت�شبب  ب�أنهم� ل يرغب�ن يف ت�شفية  ال�شريك�ن املدعي�ن 

خ�ش�ئر اأكرث واأن تب�يع ال�شرك�ء للمطعم اأقل خ�ش�ئر وعر�س ال�شريك�ن املدعي�ن على 

املدعى عليه �شراء ح�شته بـ)م�ئتي األف( ري�ل فرف�س ذلك، وعليه طلبت الدائرة من 

ب��شمه  واحدة  جملة  املطعم  بيع  عن  ال�شحف  اأحد  يف  الإعالن  الق�ش�ئي  احل�ر�س 

و�شهرته ومعداته واأمواله امل�دية واملعنوية وعم�لته وم�له وم� عليه وذلك خالل فرتة 

�شهر من ت�ريخه، واأف�د احل�ر�س الق�ش�ئي ب�أنه �شيقوم بتنزيل اإعالنني خالل الفرتة 

الق�دمة يف جريدة اليوم، ومتى وردته العرو�س ف�شيتم افتت�حه� يف اجلل�شة الق�دمة 

اأم�م الدائرة وبح�شور ال�شرك�ء ولل�شرك�ء حق ال�شفعة بخ�شو�س امل�شرتين من خ�رج 

ال�شرك�ء كم� اأن لهم حق املزايدة فيم� بينهم. ويف جل�شة 1429/1/27هـ اأف�د احل�ر�س 

الق�ش�ئي ب�أنه ق�م بتنزيل اإعالن عن بيع املطعم مرتني يف جريدة اليوم اأحدهم� يف 

وقررت  عرو�س  اأي  اإليه  يرد  ومل  1429/1/17هـ  يف  والث�ين  1429/1/5هـ  ت�ريخ 

للمطعم  �شراء  بعر�س  منهم  كل  يتقدم  اأن  اأنف�شهم  ال�شرك�ء  من  تطلب  اأن  الدائرة 

اأن تقدم  و�ش�حب العر�س الأكرب هو الذي تقوم الدائرة ب�إثب�ت متلكه للمطعم على 
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اليوم  الدائرة. ويف جل�شة هذا  اأم�م  وتفتتح يف اجلل�شة  عرو�شهم مبظ�ريف مغلقة، 

اأف�د وكيل املدعى عليه اأن موكله مل يتقدم بعر�س لل�شراء لعدم ا�شتط�عته دفع القيمة، 

مببلغ  ك�ماًل  املطعم  قيمة  بتقدير  وذلك  املطعم،  ب�شراء  عر�شهم�  املدعي�ن  وقدم 

)�شتم�ئة األف( ري�ل وعلى اأن يتم دفع ثلث القيمة وقدره� )م�ئتي األف( ري�ل للمدعى 

عليه ب�شرط األ ي�شلم ال�شيك امل�شدق للمدعى عليه اإل بعد اأن يتم نقل ك�فة اأمالك 

املطعم ومتعلق�ته من �شي�رات وكف�لت العم�ل واملوظفني والأوراق الر�شمية اإىل ا�شمه 

املدعى  امل�لية لأمر  �ش�مب�  �شيكً� م�شرفيً� �ش�درًا من جمموعة  الث�ين  املدعي  وقدم 

عليه )...( مببلغ )م�ئتي األف( ري�ل )200.000( ويحمل هذا ال�شيك الرقم )...( 

وبعر�س ذلك على املدعى عليه ووكيله اأف�د وكيل املدعى عليه اأنه يعرت�س على اإثب�ت 

�شراء املدعيني ن�شيب موكله بهذا املبلغ، واكتفى الطرف�ن بذلك وعليه رفعت اجلل�شة 

اإىل  املنتهي  1429هـ  لع�م  )65/د/ت/ج/15(  رقم  الدائرة  حكم  و�شدر  للمداولة، 

وانتق�ل   )...( مطعم  �شركة  من  ب�لن�شح�ب   )...( عليه/  املدعى  ال�شريك  اإلزام 

ح�شته يف ال�شركة اإىل ال�شريكني املدعيني )...( مبق�بل م�يل قدره )م�ئت� األف( ري�ل 

جريدة  يف  واحدة  جملة  املطعم  بيع  عن  الإعالن  مت  اأنه  على  ت�أ�شي�شً�ً   )200.000(

اليوم مرتني ومل يرد اأي عر�س لل�شراء، يف حني تقدم املدعي�ن بطلب �شرائه مببلغ 

)�شتم�ئة األف( ري�ل )600.000( ومل يتقدم املدعى عليه ب�أي عر�س، وب�إعالنه على 

طريف الدعوى قرر املدعي�ن قن�عتهم� وقرر املدعى عليه عدم القن�عة، وبعد ا�شتالم 

احلكم قدم املدعى عليه اعرتا�شه على احلكم، وب�إطالع الدائرة على م� ج�ء فيه مل 
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تر فيه م� يدعو للعدول عن حكمه� وب�لت�يل فهي ت�شر على م� ج�ء يف حكمه�، فتم رفع 

ك�مل اأوراق الق�شية اإىل حمكم ال�شتئن�ف والتي اأ�شدرت حكمه� رقم )393/ت/7( 

له�  للدائرة حددت  الق�شية  وب�إح�لة  الدائرة،  نق�س حكم  اإىل  املنتهي  لع�م 1430هـ 

جل�شة 1431/2/15هـ وفيه� ح�شر احل�ر�س الق�ش�ئي/ )...( ووكيل املدعيني/)...( 

ووكيل وكيل املدعى عليه/)...( ، ويف اجلل�شة �ش�ألت الدائرة احل�ر�س الق�ش�ئي هل 

جملة  بيعه  من  اأكرث  ال�شرك�ء  على  ب�لنفع  �شيعود  وهل  جمزءًا  املطعم  بيع  ب�لإمك�ن 

واأن  قيمته  من  كبريًا  جزءًا  املطعم  �شيفقد  جمزءًا  املطعم  بيع  ب�أن  ف�أف�د  واحدة، 

امل�شلحة تقت�شي بيعه جملة واحدة مم� �شيعود ب�لنفع الأكرث على ال�شرك�ء، وب�شوؤال 

الدائرة للمدعيني عن ن�شيب كل واحد منهم� يف العر�س املقدم منهم� ل�شراء املطعم 

ف�أف�دا ب�أن العر�س قد قدم منهم� من��شفة لكل واحد منهم� )خم�شون يف امل�ئة( حيث 

دفع كل واحد منهم� )م�ئة األف( ري�ل ل�شراء املطعم واإخراج املدعى عليه ب�لإ�ش�فة 

يف  )خم�شون  ن�شبته  �شتكون  منهم�  واحد  كل  ف�إن  لهم�  املطعم  م�آل  ح�ل  يف  اأنه  اإىل 

امل�ئة( من املطعم، وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليه اأف�د ب�أنه لي�س لديه م� يود 

احل�ر�س  ح�شر  كم�  الدعوى،  طرف�  ح�شر  1431/3/17هـ  جل�شة  ويف  تقدميه، 

الق�ش�ئي، وب�شوؤال الدائرة لطريف الدعوى عم� يودان اإ�ش�فته، اكتفي� مب� �شبق واأن 

قدم�ه، وعليه مت رفع اجلل�شة للمداولة.
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وبعد �شم�ع الدعوى والإج�بة، وبعد الطالع على اأوراق الق�شية وم�شتنداته�. وحيث اإن 

الدعوى حمل النظر يف مو�شوعه� خالف بني �شرك�ء ف�إنه ينعقد الخت�ش��س الولئي 

بني  نزاعً�  ب�عتب�ره�  فيه�  والف�شل  الدعوى  بنظر  املظ�مل  بديوان  التج�رية  للدوائر 

�شرك�ء متفرعً� عن تطبيق نظ�م ال�شرك�ت، وذلك مبوجب نظ�م ال�شرك�ت وتعديالته 

مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )241( لع�م 1407هـ كم� ينعقد اخت�ش��س الدائرة 

املنظمة  الديوان  رئي�س  مع�يل  وتع�ميم  قرارات  على  بن�ًء  ومك�نيً�  نوعيً�  بنظره� 

ح�شر  مل�  ف�إنه  مو�شوعً�  الدعوى  هذه  نظر  يخ�س  فيم�  اإنه  وحيث  لخت�ش��ش�ته�. 

ال�شريك�ن املدعي�ن طلبهم� يف الدعوى ب�أن يتخ�رج ال�شرك�ء يف �شركة مطعم )...( 

من  خ�ش�ئر  اأقل  ذلك  لأن  ن�شيبه؛  �شرائهم�  اأو  ن�شيبهم�  عليه  املدعى  ب�شراء  اإم� 

ت�شفية ال�شراكة. وحيث اإن الق�عدة ال�شرعية النبوية اأنه ل �شرر ول �شرار، وحيث 

اإن بيع املطعم وخ�شو�شً� مع ا�شتعداد ال�شريكني املدعيني ب�ل�شراء اأف�شل من ت�شفية 

ال�شراكة مل� قد يرتتب على الت�شفية من خ�ش�رة اأكرب ب�لإ�ش�فة لإمك�ن بق�ئه� ودوامه� 

البق�ء �شريكني يف املطعم، وانح�شر اخلالف  ال�شريكني املدعيني على  نظرًا لتف�ق 

بينهم� وبني ال�شريك الث�لث املدعى عليه وا�شتحكم ب�شورة عجزت معه الدائرة بحث 

جميع احللول الودية لبق�ء ال�شراكة بني اجلميع. وحيث ق�م احل�ر�س الق�ش�ئي -وبن�ًء 

الدائرة- ب�لإعالن عن بيع املطعم جملة واحدة ب��شمه و�شهرته ومعداته  على طلب 
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وعم�لته واأمواله امل�دية واملعنوية وم� له وم� عليه على اأن يكون لل�شرك�ء حق ال�شفعة 

بينهم.  فيم�  املزايدة  حق  لهم  اأن  كم�  ال�شرك�ء  خ�رج  من  م�شرتين  وجود  تبني  اإذا 

وحيث اأف�د احل�ر�س الق�ش�ئي اأنه مت الإعالن عن بيع املطعم مرتني يف جريدة اليوم 

-الأكرث انت�ش�رًا يف املنطقة ال�شرقية - ومل يرد اإليه اأي عر�س لل�شراء. وحيث عر�شت 

ظرف  يف  عر�شه  طرف  كل  تقدمي  طريق  عن  املطعم  �شراء  الطرفني  على  الدائرة 

مغلق يفتح اأم�م الدائرة و�ش�حب العر�س الأكرب تقوم الدائرة ب�إثب�ت بق�ء �شراكته 

يف املطعم واإخراج الطرف الآخر من ال�شركة. وحيث قدم املدعي�ن عر�شهم� ب�شراء 

املطعم ك�ماًل مببلغ )�شتم�ئة األف( ري�ل )600.000( على اأن يتم دفع ثلث القيمة 

وقدره� )م�ئت� األف( ري�ل )200.000( للمدعى عليه بعد اإنه�ء نقل ك�فة متعلق�ت 

املطعم اإىل ا�شمهم�. وحيث اأف�د وكيل املدعى عليه ب�أن موكله مل يتقدم بعر�س لل�شراء 

لعدم ا�شتط�عته دفع القيمة، وحيث قدم املدعي�ن املبلغ املحدد يف عر�شهم� ب�شيك 

م�شريف م�شدق لأمر املدعى عليه مببلغ )م�ئتي األف( ري�ل يف ذات اجلل�شة، وذلك 

دليل اجلدية والعزم على ال�شراء والبق�ء يف ال�شركة. وحيث اأف�د املح��شب الق�نوين 

ب�أن املبلغ املدفوع من املدعى عليه وفقً�ً للم�شتندات املقدمة له )96.123( ري�ًل، ف�إن 

الدائرة تذهب اإىل ت�شفية �شراكة املدعى عليه يف ال�شركة واإلزامه ببيع ن�شيبه منه� 

املذكور،  املبلغ  من  قدم�ه  م�  مبوجب  املدعيني  ال�شريكني  اإىل  ح�شته  انتق�ل  وثبوت 

ح�شمً� للنزاع وقطعً� للخالف ومنعً� ملح�ولة اأي �شريك الإ�شرار ب�لآخر. اأم� م� يتعلق 

بكون ال�شراكة اأثالثً� فلثبوت ال�شراكة بني جميع ال�شرك�ء وعدم اإنك�ره�، ولعدم وجود 
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عقد يبني ح�ش�س ال�شرك�ء وقدره� والتزام�ت كل �شريك، اإ�ش�فة لعدم ح�شر املب�لغ 

ن�شبة  ثبوت  هو  املتيقن  القدر  ف�إن  واليقني،  الدقة  وجه  على  ال�شرك�ء  من  املدفوعة 

فيه  تكون  احل�لني  واأي  اأو جملة  املطعم جمزءًا  ببيع  يتعلق  م�  واأم�  اأثالثً�.  ال�شراكة 

�شيفقد  جمزءًا  املطعم  بيع  ب�أن  الق�ش�ئي  احل�ر�س  اأف�د  فقد  ال�شرك�ء  على  الف�ئدة 

ن�شيب  يخ�س  وفيم�  بيعه جملة.  امل�شلحة يف  تكون  فعليه  قيمته،  من  املطعم جزءًا 

فقد  �شرائهم�،  ح�ل  عليه  املدعى  طرف  من  املب�ع  الن�شيب  يف  املدعيني  ال�شريكني 

اأف�دا ب�أن احل�شة �شتكون من��شفة بينهم�. 

�ضركة  وبيع ح�ضته يف  بالتخارج   )...( املدعى عليه  باإلزام  الدائرة:  لذلك حكمت 

مطعم )...( مببلغ قدره )مائتا األف( ريال )200.000( وانتقال ح�ضته يف ال�ضركة 

اإىل املدعيني )...( و)...( 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 االبتدائية 2/1242/ق لعام 1428هـ، 2/701/ق لعام 1425هـ
رقم احلكم االبتدائي 71/د/جت/11 لعام 1431هـ

رقم ق�ضة اال�ضتئناف 4433/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 674/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/9/21هـ 

�ضركة - ت�ضفية - ثبوت عقد ال�ضركة - حكم ق�ضائي- انتهاء ال�ضراكة - �ضهادة - 

ميني اال�ضتظهار.

مط�لبة املدعي احلكم بت�شفية ال�شراكة التي بينه وبني املدعى عليه، واإلزامه بدفع 

ك�مل حقوقه من راأ�س م�ل واأرب�ح- ثبوت اأن احلكم ال�ش�در من املحكمة الع�مة بجدة 

الذي اأثبت عقد ال�شراكة �شدر بت�ريخ 1424/3/17هـ بقن�عة طريف الدعوى - رفع 

املدعى عليه ب�أن ال�شراكة مت ف�شه� بن�ء على التف�ق مع املدعي بت�ريخ 1423/10/17هـ 

- اأداء ال�ش�هدين �شه�دتهم� اأم�م الدائرة على انته�ء ال�شراكة بني الطرفني وا�شتالم 

مع�ر�س  اإحدى  على  وح�شوله  والأرب�ح  م�له  راأ�س  يف  املتمثلة  حقوقه  ك�فة  املدعي 

املدعي  ال�شراكة مع  ال�شتظه�ر على ت�شفية  املدعى عليه ميني  اأداء   - املدعى عليه 

واأنه لي�س له اأي مبلغ يف ذمته واأن دعواه غري �شحيحة - موؤدى ذلك - رف�س الدعوى.

تتح�شل وق�ئع الدعوى اأنه وردت اإىل املحكمة الإدارية مبح�فظة جدة لئحة الدعوى 
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املقدمة من املدعي ذكر فيه� اأن له ق�شية �شبق له اإق�مته� اأم�م هذه الدائرة وطلب 

اإع�دة فتح الق�شية ب�ش�أن نزاعه مع املدعى عليه يف موؤ�ش�شة )...( و�شراكته مع املدعى 

عليه به�، وقد ورد اإىل الدائرة وفق لئحة الدعوى اأوراق الق�شية رقم 701/ 2 ق لع�م 

1425هـ املق�مة من املدعي �شد املدعى عليه يف ذات مو�شوع املط�لبة، والتي �شدر 

ب�ش�أنه� حكم الدائرة التج�رية الث�لثة ع�شرة رقم 57/ دجت 13 لع�م 1426هـ الق��شي 

بوقف ال�شري يف الدعوى لوجود دعوى مق�مة يف املحكمة الع�مة بني ذات الأطراف ومل 

ينته الف�شل فيه�، وله� تعلق بذات الدعوى. وبجل�شة 1428/5/25هـ وب�شوؤال املدعي 

لل�شي�رات وقد  ب�أن موكله �شريك للمدعى عليه يف موؤ�ش�شة )...(   اأج�ب  عن دعواه 

�شدر حكم �شرعي يثبت �شراكته فيه، وهو يطلب ت�شفية ال�شراكة يف املوؤ�ش�شة وت�شليم 

موكله ك�مل حقوقه من راأ�س م�ل واأرب�ح، وذكر اأن راأ�س امل�ل ك�ن مبلغ مليون ري�ل، 

اأم� الأرب�ح فتبلغ ملي�رين تقريبً�، وب�شوؤال املدعى عليه عن اإج�بته طلب اإمه�له لتقدمي 

رده على الدعوى خطيً� وقد مت تزويده ب�شورة من لئحة الدعوى من قبل املدعي، ثم 

عقدت الدائرة عدة جل�ش�ت عقب ذلك ب�شبب ا�شتمه�ل الأطراف اأو عدم ح�شورهم. 

وبجل�شة 1430/6/15هـ اطلعت الدائرة على خط�ب �شرطة ال�شف� رقم 1314/ 36 

مدينة  من  ي�شكن  عليه  املدعى  ب�أن  العمدة  اإف�دة  املت�شمن  1430/4/10هـ،  وت�ريخ 

�شبت العالي�، وذكر املدعى عليه وك�لة ب�أن موكله لديه مك�تب يف مدينة جدة ويف مدن 

اأخرى اإل اأن مقر �شكنه يف مدينة �شبت العالي� ولي�س له �شكن يف مدينة جدة، ويطلب 

اإق�مة الدعوى عليه يف مقره، فعقب املدعي ب�أن م� ذكره الوكيل غري �شحيح واملدعى 



1652

وبجل�شة  ذلك.  لإثب�ت  اإمه�يل  واأطلب  جدة،  يف  يدر�شن  وبن�ته  جدة  ي�شكن  عليه 

اأن  املثبت  اليوم  ال�ش�هد احل��شر )...( بجل�شة  1430/7/20هـ طلب املدعي �شم�ع 

اإق�مة دائمة، وب�شوؤال ال�ش�هد عم� لديه ذكر ب�أن  املدعى عليه مقيم يف مدينة جدة 

املدعى عليه )...(، من اأق�ربي ومقر اإق�متي ب�شبت العالي�، واأ�شهد اأن املدعى عليه 

غري مقيم يف �شبت العالي�، وبيت والده قريب من بيتي واأ�شهد اأن املدعى عليه مقيم 

مع ع�ئلته مبدينة جدة، واأعرف م�شكنه بحي املحمدية. ومكتب عق�ره يف حي املحمدية 

هذا م� لدي من �شه�دة، ثم طلب املدعي وك�لة اإمه�له بتقدمي م�شهد اآخر اأو �ش�هد اأو 

لإثب�ت اإق�مة املدعى عليه، فطلب املدعى عليه وك�لة اإمه�له للتحقق من عدالة ال�ش�هد 

بعد الرجوع اإىل موكله، وقدم �شورة م�شتند �ش�در عن ن�ئب )...( ، ذكر اأنه يثبت اأن 

املدعى عليه مقيم بقرية )...(موقعً� من الن�ئب )...(، ن�ئب )...(. فعقب ال�ش�هد 

ب�أن الن�ئب املذكور لي�س �شيخً� على قريتن�، و�شيخن� بقرية )...(يدعى )...(، فطلبت 

الدائرة من املدعى عليه تقدمي اأ�شل التعريف، واجلواب على م� ذكره ال�ش�هد بجل�شة 

بجل�شة 1430/8/3هـ  لذلك.  اإمه�له  وطلب  الدعوى.  مو�شوع  على  اأو اجلواب  اليوم 

طلب املدعي �شم�ع ال�ش�هد احل��شر )...( بجل�شة اليوم املثبت اأن املدعى عليه مقيم 

يف مدينة جدة اإق�مة دائمة، وب�شوؤال ال�ش�هد عم� لديه ذكر ب�أن املدعى عليه ).....(، 

من جم�عتي ومقر اإق�متي مبدينة جدة حي الأمري )...( واأ�شهد اأن املدعى عليه غري 

مقيم يف �شبت العالي�، �شوى اأي�م ال�شيفية والإج�زات، واأ�شهد اأن املدعى عليه مقيم 

مع ع�ئلته مبدينة جدة، واأعرف م�شكنه بحي املحمدية. ومكتب عق�ره يف حي الب�ش�تني 
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بجوار املحمدية وقدتق�بلت معه قبل �شهرين تقريبً�، وتوجد دعوى مق�مة مني عليه 

منظورة مبكتب )...( مبحكمة جدة ويح�شره� املدعى عليه اأو وكيله ومل يطعن ب�أن 

اإق�مته لي�شت يف جدة وموؤجلة اإىل �شهر رم�ش�ن 1430هـ علم� اأنه بيني وبني املدعى 

عليه ق�ش�ي� م�لية ومط�لب�ت متب�دلة بينن� اإل اأنه ل توجد بينن� عداوة، هذا م� لدي 

من �شه�دة، فعقب املدعي وك�لة ب�أن املح�كمة يف الأموال ل متنع ال�شه�دة وفقً� للم�دة 

عليه  املدعى  ع�ئلة  ت�شلمت  اأن  �شبق  اأنه  كم�  ال�شرعية.  الأحك�م  )2174( من جملة 

بع�س طلب�ت الإبالغ ال�ش�بقة يف هذه الدعوى، كم� �شبق اأن اأج�ب وكيل املدعى عليه 

على مو�شوع الدعوى فطلب املدعى عليه وك�لة اإمه�له للتحقيق من عدالة ال�ش�هدين 

موكله  ب�أن  وك�لة  عليه  املدعى  ذكر  1430/8/7هـ  وبجل�شة  موكله.  اإىل  الرجوع  بعد 

يطعن يف عدالة ال�ش�هدين اأم� ال�ش�هد الأول )...( فبينه وبني املدعي عداوة ب�شبب 

مط�لبة م�لية وح�شلت بينهم� م�ش�جرة يثبته� امل�شهد املقدمة �شورته بجل�شة اليوم، 

واملوقع من �ش�هدين اأم� ال�ش�هد الث�ين فقد �شدر بحقه اأمرًا قب�س، الأول يف تهمة 

تزوير والث�ين يف مط�لبة م�لية مقدمة �شورته� بجل�شة اليوم، وذكر اأن م�شهد التعريف 

�شدر من ن�ئب )...( ب�شبب مر�س ن�ئب اآل )...(  الذين ينتمي اإليهم املدعى عليهم، 

للتحقق من �شكن املدعى عليه وبن�ء عليه  اإىل حم�فظ �شبت العالي�  الكت�بة  واأطلب 

قررت الدائرة الكت�بة اإىل حم�فظ �شبت العالي� ب�ش�أن ذلك. وبجل�شة 1430/11/12هـ 

تبني عدم ورود جواب على خط�ب الدائرة املر�شل اإىل حم�فظة �شبت العالي� للتحقق 

من �شكن املدعى عليه، وذكر املدعي ب�أنه يوجد لدى املدعى عليه �شكن يف �شبت العالي� 
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وكذلك مبدينة جدة، واأن �شكن �شبت العالي� يتخذه املدعى عليه يف ف�شل ال�شيف واإل 

ف�إن غ�لب مدة �شكنه يف جدة، واأن اأولده يدر�شون فيه� واأكد على اأن �شكنه يف جدة 

�شكرتري مكتب  اإىل  الطلب  ت�شليم  ب�أنه مت  املوؤرخة يف 1430/6/9هـ،  العمدة  ب�إف�دة 

العالي�  �شبت  حم�فظة  اإىل  الكت�بة  اإع�دة  الدائرة  وقررت  املذكور،  عليه  املدعى 

وخم�طبة العمدة لإبالغه، واأ�ش�ف املدعي ب�أنه ل داعي لهذا الإبالغ حيث اأن املدعى 

عليه �شبق اأن ح�شر يف هذه الدعوى وقدم اأجوبة فيه� ودخل يف مو�شوع هذه الدعوى 

الدائرة  اطلعت  1431/2/11هـ  وبجل�شة  املك�ين.  ب�لخت�ش��س  الدفع  حق  له  ولي�س 

على خط�ب وكيل اإم�رة منطقة مكة املكرمة رقم 3582 وت�ريخ 1431/1/27هـ املقيد 

بوارد الديوان برقم 897 وت�ريخ 1431/2/5هـ وم�شروع�ته املت�شمن اأن اأغلب اإق�مة 

املدعى عليه مبح�فظة جدة ح�شب اإقرار ن�ئب )...(  ب�لقرن، ف�أفهمت الدائرة وكيل 

ب�أنه  املدعي  وعقب  بذلك  ف��شتعد  واجلواب  احل�شور  يف  ب�لن�شب�ط  عليه  املدعى 

يحتفظ بحقه املط�لبة ب�لتعوي�س عن الأ�شرار التي حلقت به جراء ت�شرف�ت املدعى 

عليه ال�ش�بقة، ويطلب حم��شبة املدعى عليه برف�شه ال�شراكة التي معه واإعط�ء كل ذي 

حق حقه، حيث اأن جميع الأوراق وامل�شتندات بحوزة املدعى عليه وال�شراكة معه ك�نت 

اأثبته حكم  يف املوؤ�ش�شة امل�شم�ة )...( وقد اأقر املدعى عليه وك�لة ب�ل�شراكة ح�شبم� 

ف�شيلة ال�شيخ )...( ال�ش�در من املحكمة الع�مة بجدة برقم )15/555/53 وت�ريخ 

تلك  عن  املح��شبة  تتم  مل  اأنه  اإل  الدعوى(  بالئحة  �شورته  املرفق  1424/3/17هـ 

ال�شراكة، وكذا عن الرواتب امل�شتحقة يل مبوجب العقد الذي يعطى لكل مدير مبلغ 
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وا�شتعد  املح��شب  لت�شمية  اإمه�له  وطلب  اإدارته،  مق�بل  �شهريً�  ري�ل  اآلف(  )ع�شرة 

من  ق�ئمة  بت�شمية  عليه  املدعى  ب�إبالغ  اليوم  بجل�شة  احل��شر  عليه  املدعى  وكيل 

املح��شبني املقرتحني ف�أفهمته الدائرة ب�إفه�م موكله ب�أن يف ح�ل عدم احل�شور ف�شيتم 

الف�شل يف الدعوى يف غي�به. وبجل�شة 1431/2/17هـ قدم املدعى عليه وك�لة مذكرة 

من �شفحة واحدة زود املدعى بن�شخة منه�، ذكر اأن ح��شله� اأن املدعي �شبق اأن اأق�م 

دعواه،  ترك  ثم  1424هـ  ع�م  يف  بجدة،  الع�مة  املحكمة  يف  الطلب�ت  بذات  دعوى 

و�شطب للمرة الأوىل وك�ن ذلك بعد اأن �شدر حكم ال�شيخ )...( ، الذي اأثبت ال�شراكة، 

ثم تقدم املدعى عليه بدعواه اأم�م ال�شيخ )...( ، لإثب�ت اإلغ�ء ال�شراكة وف�شه� واإلغ�ء 

حكم ال�شيخ )...( ، وذلك بن�ء على اتف�ق الطرفني على اإنه�ء ال�شراكة الذي ح�شل 

بت�ريخ 1423/10/17هـ قبل حكم ال�شيخ )...( ، وقد توقف ال�شيخ )...( ، عن نظر 

اأم�  اأم�م الدائرة التج�رية الث�لثة ع�شرة،  الدعوى لكونه� منظورة يف ديوان املظ�مل 

التف�ق  مبوجب  انتهت  قد  ال�شراكة  ب�أن  عنه�  فنجيب  الدعوى،  مو�شوع  بخ�شو�س 

املقدم �شورته بجل�شة اليوم واملوؤرخ يف 1424/10/17هـ ونطلب �شم�ع �شه�دة ال�شهود 

املوقعني على ذلك التف�ق، فعقب املدعي ب�أنه ل ينكر ح�شول اتف�ق �ش�بق على ف�س 

ال�شراكة، اإل اأنه مل يتم تنفيذه من املدعى عليه وليقدم البينة على تنفيذه، علمً� اأن 

موكله  اإليه  ي�شتند  الذي  الإقرار  بعد  وثبوته�  ال�شراكة  ب�شحة  اأقر  قد  عليه  املدعى 

بجل�شة اليوم وقرر قن�عته بذلك اأم�م ال�شيخ )...( يف حكمه املوؤرخ يف 1424/3/16هـ، 

التمييز بقراره� رقم 764/ 2/6 وت�ريخ  وقد مت امل�ش�دقة على احلكم من حمكمة 
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1424/9/8هـ، كم� مت رف�س التم��س املدعى عليه لإلغ�ء حكم مبوجب قرار التمييز 

رقم 960/ 2/2 وت�ريخ 1430/7/8هـ �شكاًل، ولعدم انطب�ق امل�دة )192( من نظ�م 

اأم�م  مقدم  اآخر  التم��س  هن�ك  ب�أن  وك�لة  عليه  املدعى  فعقب  ال�شرعية،  املرافع�ت 

ال�ش�مي و�شنقدم م� يثبته يف اجلل�شة املقبلة. ف�أفهمت  واأم�م املق�م  التمييز  حمكمة 

الدائرة وكيل املدعى عليه ب�جلواب على مو�شوع الدعوى واقرتاح املح��شب، فقرر ب�أن 

وطلب  معه.  التع�مل  اأو  حم��شب  اأي  بت�شمية  ي�شتجيب  ولن  املح��شب  يرف�س  موكله 

�شم�ع بينته على اأن ال�شراكة مت ف�شه�. وبجل�شة 1431/5/5هـ قرر املدعى عليه ب�أن 

التم��شه امل�ش�ر اإليه يف جل�شة 1431/2/17هـ على احلكم ال�ش�در ب�إثب�ت ال�شراكة مل 

ومل  ال�ش�مي  املق�م  لدى  يزال  ل  واللتم��س  ت�ريخه،  حتى  اإجراء  اأي  ب�ش�أنه  يح�شل 

ي�شدر عنه �شيء واأطلب �شم�ع البينة احل��شرة بجل�شة اليوم وهم� ال�ش�هدان )...( و 

)...( وب�شوؤال ال�ش�هد )...( عم� لديه من �شه�دة �شهد ق�ئاًل: اأ�شهد ب�أنني تق�بلت مع 

املدعي بحكم زم�لتي معه ومع املدعى عليه وكوين كنت اأعمل يف املوؤ�ش�شة التي ك�نت 

�شراكة بني املدعي واملدعى عليه،  حيث كنت اأعمل فيه� مديرًا م�ليً� وقد �ش�ألت املدعي 

يف ع�م 1424هـ يف �شهر 4 اأو 5 ل اأذكر ب�لتحديد عم� ح�شل بينه وبني املدعى عليه، 

ب�ش�أن ال�شراكة ف�أخربين املدعي عندم� ق�بلته عند مع�ر�س ال�شي�رات بحي اجلوهرة 

وقد  اأي�شً�،  زمياًل يل  ك�ن  والذي   )...( الث�ين  ال�ش�هد  برفقتي  وك�ن  مبدينة جدة، 

اأج�بني املدعي عندم� �ش�ألته عن ال�شراكة اأج�بني ب�أنه خرج من ال�شراكة، واأن �شركته 

مع املدعى عليه قد انتهت واأنه ت�شلم راأ�س م�له وت�شلم اأرب�حً� قدره� )مليون( ري�ل، 
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اأحد  ك�ن  ،والذي  ال�شن�عية  املنطقة  يف  لل�شي�رات   )...( معر�س  اإليه  انتقل  واأنه 

املع�ر�س امل�شت�أجرة من قبل موؤ�ش�شة )...( ، التي هي مو�شوع ال�شراكة بني الطرفني، 

هذا م� لدي من �شه�دة واهلل �شهيد على م� اأ�شهد به لوجه اهلل تع�ىل اإبراء لذمتي، 

علمً� اأنني ل اأعلم عم� بني املدعي واملدعى عليه من اأحك�م �شدرت بينهم�، وب�شوؤال 

ال�ش�هد الث�ين )...( عم� لديه من �شه�دة �شهد ق�ئاًل اأ�شهد اأنني كنت اأن� وال�ش�هد 

الأول احل��شر بجل�شة اليوم )...(، يف مع�ر�س ال�شي�رات بحي اجلوهرة بجدة وذلك 

يف ع�م 1424هـ يف �شهر 4 اأو 5 ل اأذكر ب�لتحديد، اإل اأنني اأذكر اأنه ح�شل يل ح�دث 

�شي�رة بعد لق�ئي ب�ملدعي واأ�شهد اأن ال�ش�هد الأول )...( �ش�أل املدعي احل��شر بجل�شة 

اليوم عم� ح�شل بينه وبني املدعى عليه يف �شراكتهم� يف موؤ�ش�شة )...(  فق�ل املدعي 

ب�أن �شراكتي يف املوؤ�ش�شة انتهت، واأنني ت�شلمت راأ�س م�يل وت�شلمت مبلغ مليون ري�ل 

اأرب�حً� كم� اأنني اأخذت املعر�س الت�بع ملوؤ�ش�شة )...( يف مدينة تبوك وذكر املدعي لن� 

ال�شه�دة،  بهذه  �شهيد علي  �شه�دة واهلل  لدي من  به هذام�  موؤ�ش�شة خ��شة  فتح  اأنه 

فعقب املدعي ب�أنه ل يقبل ب�ل�شه�دة واأنه ل يعلم عنه� �شيئً� واأنه ب�لن�شبة لل�شهود ل 

مطعن لديه يف دي�نتهم واأم�نتهم، اإل اأن �شه�دتهم غري �شحيحة كم� اأن املدعى عليه 

ذكر ب�أنه �شيح�شر ال�شهود املوقعني على ال�شلح ومل يذكر اأنه �شيح�شر �شهودًا اآخرين 
فطلبت الدائرة من املدعى عليه اإح�ش�ر مزكني لل�ش�هدين، ف�أح�شر كاًل من )...( 

و)...( اللذين ذكرا ب�أن ال�ش�هدين معروفني لهم� ب�لعدالة وال�شدق، فعقب املدعي 

ب�أن املزكي )...( بيني وبينه خ�شومة حيث زور �شيكً� علي مببلغ )450.000( ري�ل، 
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ف�أفهمت الدائرة املدعي ب�أن له حق طلب ميني املدعى عليه على نفي الدعوى، فذكراأنه 

بت�شفية  املط�لبة  هو  ح��شله�  اأن  مذكرةذكر  وقدم  عليه  املدعى  ميني  يف  يرغب  ل 

ميني  عليه  املدعى  من  الدائرة  فطلبت  املوؤ�ش�شة،  على  التحفظي  واحلجز  ال�شركة 

ال�شتظه�ر علىم� اأج�ب به، ف�أداه� ق�ئاًل: اأق�شم ب�هلل العظيم الواحد الأحد الفرد 

ال�شمد اأنه لي�س للمدعي )...( اأي مبلغ يف ذمتي واأن دعواه غري �شحيحة واأن �شراكته 

معي يف موؤ�ش�شة )...( قد مت ت�شفيته� على نحو م� ذكره ال�ش�هدان يف جل�شة اليوم 

واهلل �شهيد علي.

على احلكم  بن�ء  ك�ن  عليه  املدعى  مع  �شراكته  اإثب�ت  اإىل  املدعي  ا�شتن�د  اإن  وحيث 

ال�ش�در عن املحكمة الع�مة بجدة الذي اأثبت ال�شراكة وت�ريخ احلكم 1424/3/17هـ 

وك�ن بقن�عة الطرفني ودفع املدعى عليه ب�أن ال�شراكة مت ف�شه�بن�ًء على التف�ق الذي 

ال�ش�هدين  �شه�دة  اأثبتت  واملوؤرخ يف 1423/10/17هـ، وحيث  الدعوى  مت بني طريف 

اللذين �شمعت الدائرة �شه�دتهم� بجل�شة 1431/5/5هـ انته�ء ال�شراكة بني الطرفني 

وح�شوله  والأرب�ح  م�له  راأ�س  املتمثلة يف  املدعي حلقوقه  وا�شتالم  موؤ�ش�شة...(  )يف 

على معر�س )...( الت�بع ملوؤ�ش�شة )...(  الأمر الذي يظهر اأن دعوى املدعي ف�قدة مل� 

يثبته� من حيث بق�ء ال�شراكة ويجعل هذا من طلب املدعي ت�شفيته� حريً� ب�لرف�س، 

�شه�دة  على  املبني  جوابه  �شحة  على  ميني  عليه  املدعى  من  الدائرة  طلبت  وقد 

اأن رغب املدعي يف طلب اليمني واأدى عليه اليمني على النحو املبني  ال�ش�هدين بعد 
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بجل�شة 1431/5/5هـ مم� يجعل دعوى املدعي ف�قدة ل�شنده� وحرية ب�لرف�س.

لذلك حكمت الدائرة:برف�س الدعوى. 

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

ورد  ما  تعديل  بعد  ق�ضاء،  من  اإليه  انتهى  فيما  احلكم  بتاأييد  املحكمة  حكمت 

اأنه ق�ضى بثبوت عقد ال�ضراكة  اإىل  بخ�ضو�س احلكم ال�ضادر عن املحكمة العامة 

بداًل من اإثبات ال�ضراكة، وربط حكم اال�ضتئناف مع حكم الدائرة وتبليغهما معاً.
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رقم الق�ضية االبتدائية 2/7547/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 200/د/جت/12 لعام 1431هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 101/اإ�س/8 لعام 1432هـ
تاريخ اجلل�ضة 1432/3/18هـ

على  مديونية   - تركة  اإقرار-   - امل�ضارب  وفاة   - ال�ضراكة  -اإثبات  م�ضاربة  �ضركة 

الرتكة.

مط�لبة املدعي ب�إثب�ت مديونية مورث املدعى عليهم له مبوجب اإقراراته الثالثة، التي 

تو�شح جمموع ا�شتالمه للمب�لغ املو�شحة به� وذلك للمت�جرة يف بيع و�شراء بط�ق�ت 

ال�شحن �شوا - اإقرار الورثة ب�شالمة و�شحة اإقرارات مورثهم - حجية الإقرار لتوافر 

بوف�ة  اخل�ش�رة  بتحقق  الورثة  تذرع  �شحة  عدم   - موانعه  وانتف�ء  و�شروطه  اأرك�نه 

امل�ش�رب وعدم العلم مب� اآلت اإليه امل�ش�ربة وعدم وجود م�شوؤول عنه� - اأ�ش��س ذلك 

- الأ�شل بق�ء امل�ل يف يد امليت واختالطه بجملة الرتكة و�شريورته دين�ً  يف تركته - 

موؤدى ذلك - ثبوت مديونية مورث املدعى عليهم للمدعي ب�ملبلغ املط�لب به، واإلزام 

املدعى عليهم برده للمدعي.

تتلخ�س وق�ئع هذه الق�شية ب�لقدر الالزم لإ�شدار احلكم فيه� ب�أنه ورد اإىل املحكمة 

الإدارية بجدة بت�ريخ 1429/12/23هـ اأوراق هذه الدعوى من املحكمة الع�مة بجدة، 
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وقيدت ق�شية ب�لرقم املدون اأعاله، وب�إح�لته� اإىل الدائرة ب��شرت نظره� على النحو 

الدائرة  الدعوى بجل�شة 1430/3/5هـ وطلبت  اأطراف  ب�ل�شبط، حيث ح�شر  املبني 

اإمه�له لذلك.  اإىل دعواه، فطلب  ي�شتند فيه  الذي  امل�شتند  اأ�شل  اإح�ش�ر  من املدعي 

وبجل�شة 1431/3/20هـ �شطبت الق�شية للمرة الأوىل ثم اأعيد فتح ب�ب املرافعة بن�ًء 

على طلب املدعي املقيد ب�إدارة الدع�وى يف �شجل طلب�ت النظر يف الق�ش�ي� امل�شطوبة 

عن  وك�لة  املدعي  �شوؤال  جرى  اليوم  وبجل�شة  1431/6/24هـ  وت�ريخ   )322( برقم 

دعوى موكله، فذكر اأن املدعي �شلم مورث املدعى عليهم مبلغً� وقدره )ع�شرون األف( 

ري�ل للمت�جرة به يف �شراء وبيع بط�ق�ت �شحن اجلوال �شوا، مبوجب التف�ق املربم 

مع مورثهم ب�إقراره املرفق �شورته ب�أوراق الق�شية املوقع عليه من مورث املدعى عليهم 

وعليه ب�شمة اإبه�مه، اإ�ش�فة اإىل املبلغ امل�شلم ملورثهم بت�ريخ 1421/12/17هـ قدره 

)ثم�نون األف( ري�ل، اإ�ش�فة اإىل املبلغ امل�شلم ملورث املدعى عليهم وامل�شلم له بت�ريخ 

1427/1/2هـ واملثبت عن طريق توقيع املدعى عليه لي�شبح املبلغ املدعى به )م�ئة 

وثالثني األف( ري�ل، ويطلب احلكم ب�إثب�ته على مورثهم واإلزامهم بدفعه من تركته، 

وب�شوؤال املدعى عليه اأ�ش�لة ووك�لة ذكر ب�أن �شراكة املدعي مع مورثهم يف م�ش�هم�ت 

�شوا قد تعر�شت للخ�ش�رة بوف�ة مورثهم ول علم لهم مب�شريه�، ول يوجد اأحد من 

الورثة م�شوؤول عنه� وطلب من املدعي تقدمي اأ�شل الإقرار الذي ي�شتند اإليه يف دعواه 

فقدم املدعي اأ�شل الإقرار امل�ش�ر اإليه املوؤرخ يف 1426/10/8هـ وب�إطالع املدعى عليه 

اأ�ش�لة ووك�لة ذكر ب�أن ظ�هر الإقرار والتوقيع والب�شمة الذي عليه تعود ملورثهم فيم� 
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التي  وهي  ري�ل،  األف(  )م�ئة  قدره�  الدعوى  حمل  الإقرار  يف  املثبتة  ب�ملب�لغ  يتعلق 

عليه� توقيع مورثهم، واأم� املبلغ الآخر وقدره )ثالثون األف( ري�ل امل�ش�ف يف الإقرار 

بت�ريخ 1427/1/2هـ يف التوقيع الذي عليه لي�س ملورثهم، وب�لت�يل ل يقرون ب��شتالم 

امل�شتلمة  ب�ملب�لغ  عليهم  املدعى  مبط�لبة  دعواه  يح�شر  ب�أنه  املدعي  فعقب  مورثهم، 

من مورثهم واملوقع عليه� من قبل مورثهم وقدره� )م�ئة األف( ري�ل، ويطلب احلكم 

ب�إثب�ت املديونية به� على مورثهم واإلزامهم بدفعه من تركة مورثهم ثم قرر الطرف�ن 

الكتف�ء.

وت�أ�شياًل على م� تقدم، وحيث اإن املدعي ح�شر دعواه يف املط�لبة ب�إثب�ت مديونية مورث 

املدعى عليهم املتوفى، واإلزام ورثته ب�إع�دة راأ�س م�له مبلغ وقدره )م�ئة األف( ري�ل 

امل�شلم ملورثهم للمت�جرة به يف جم�ل �شراء وبيع بط�ق�ت �شوا، وحيث اإن دعوى املدعي 

امل�ثلة توجهت للورثة لثبوت وف�ة مورثهم وانح�ش�ر تركته فيهم وهم ورثته املن�شو�س 

من  ال�ش�در  1427/2/21هـ  وت�ريخ   )11/60( رقم  الورثة  ح�شر  �شك  يف  عليهم 

ي�شتند يف دعواه لإقرار مورث املدعى عليهم  اإن املدعي  الع�مة، وحيث  حمكمة جدة 

وا�شتالم  معه،  التف�ق  فيه  واملثبت  للدائرة  اأ�شله  املقدم  1426/10/8هـ  يف  املوؤرخ 

مورث املدعى عليهم من املدعي للمبلغ املدعى به وذلك للمت�جرة وامل�ش�ربة يف �شراء 

وبيع بط�ق�ت ال�شحن �شوا وهي حمل امل�ش�ربة املتفق عليه� واملو�شحة يف هذا الإقرار 
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والذي ورد فيه الن�س �شراحة على ا�شتالم مورث املدعى عليهم لراأ�س م�ل املدعي 

املدعى به، ون�س على كون حمل مت�جرته به هو يف �شراء وبيع بط�ق�ت ال�شحن �شوا 

ون�س على كون التف�ق بينهم� لتق�شيم الأرب�ح هو م� ن�شبته )37.5%( ملورث املدعى 

عليهم و)62.5%( للمدعي من اأرب�ح البط�قة الواحدة يف عملية ال�شراء والبيع ح�شب 

املب�لغ املو�شحة يف الإقرار والذي هو موقع من قبل مورث املدعى عليهم على اأ�شله 

ب�ملبلغ املدعى به وعليه ب�شمة اإبه�مه. وحيث اإن الورثة املدعى عليهم مقرون ب��شتالم 

مورثهم لهذا املبلغ املدعى به، ومقرون كذلك ب�شحة توقيع مورثهم على الإقرار يف 

املبلغ املدعى به، وب�شراكة مورثهم مع املدعي على النحو الذي ت�شمنه ظ�هر اإقرار 

مورثهم؛ ومب� اأن الإقرار حجة ك�ملة يعول عليه ق�ش�ًء اإذا اجتمعت اأرك�نه و�شروطه 

يف  مبوجبه  احلكم  يقت�شي  مم�  به  والأخذ  اعتب�ره  يتعني  وب�لت�يل  موانعه،  وانتفت 

من  عليهم  املدعى  ذكره  م�  ذلك  من  ين�ل  ول  مورثهم.  تركة  من  الورثة  مواجهة 

حتقق اخل�ش�رة بوف�ة مورثهم وعدم علمهم مب� اآلت اإليه هذه امل�ش�ربة؛ لأنه اإذا تويف 

امل�ش�رب ومل يعرف م�ل امل�ش�ربة لعدم تعني الع�مل له وجهل بق�وؤه ف�إن الأ�شل بق�ء 

امل�ل يف يد امليت واختالطه بجملة الرتكة فهو دين يف تركته )ك�ش�ف القن�ع(. وحيث 

للمدعي  املدعى عليهم  ثبوت مديونية مورث  اإىل  تنتهي  الدائرة  ف�إن  احل�ل م� ذكر 

ب�ملبلغ املدعى به واإلزام املدعى عليهم ورثة املتوفى بدفعه من تركته.

لذلك حكمت الدائرة: بثبوت مديونية مورث املدعى عليهم املتوفى )...( للمدعي 

)...( مببلغ وقدره )مائة األف( ريال، واإلزام الورثة بدفعه من تركة مورثهم. 
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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.



1665

رقم الق�ضية االبتدائية 5/1391/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 127/د/جت/21 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6220/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 493/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/7/5هـ

�ضركة م�ضاربة - اإثبات ال�ضراكة-�ضهادة-�ضروط قبولها. 

مط�لبة املدعي اإلزام املدعى عليه برد راأ�شم�له الذي �شلمه له لي�ش�رب به يف العق�رات 

- اإنك�ر املدعى عليه ت�شلمه اأي مبلغ من املدعي ونفى اأن يكون بينه وبني املدعي اتف�ق 

�شه�دة  �شوى  بينة على وجود م�ش�ربة،  املدعي  تقدمي  العق�رات - عدم  م�ش�ربة يف 

ال�ش�هد الأول �شجني وعليه �ش�بقة ترويج خمر ومق�ومة رج�ل  اأن  �ش�هدين - ثبوت 

اإدانته  مت  الث�ين  ال�ش�هد  اأن  وثبوت  عليهم،  الن�ر  واإطالق  الهيئة  واأع�ش�ء  ال�شرطة 

بحي�زة م�شكر ومت جلده ت�شعني جلدة - قول الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم يف حديثه 

اإن  اهلل  ر�شول  ي�  فق�ل احل�شرمي:  فلك ميينه،  ق�ل:  ل،  ق�ل  بينة؟  األك  للح�شرمي 

الرجل ف�جر ل يب�يل على م� حلف عليه ولي�س بتورع من �شيء، فق�ل ر�شول اهلل يل 

اهلل عليه و�شلم: لي�س لك منه اإل ذلك - رف�س املدعي طلب ميني املدعى عليه - موؤدى 

ذلك: رف�س الدعوى.  

اإىل املحكمة الإدارية ب�ملدينة املنورة وكيل  اأنه تقدم  تتح�شل وق�ئع هذه الدعوى يف 
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اإليه  امل�ش�ر  ب�لرقم  ق�شية  قيدت  عليه،  املدعى  فيه�  يخت�شم  ادع�ء  بالئحة  املدعي 

1429/10/21هـ  الثالث�ء  يوم  جل�شة  حتديد  ومت  الدائرة،  هذه  اإىل  واأحيلت  اأعاله، 

موعدًا لنظره�، وب�لنداء على الأطراف ح�شر وكيل املدعي )...(املثبت يف ال�شبط 

هويته و�شفته، و�ش�ألت الدائرة وكيل املدعي عن دعوى موكله فقرر اأن موكله دفع اإىل 

وذلك  ري�ل،  األف  و�شبعون  وثالثة  ت�شعم�ئة   )973000( قدره  مبلغً�  عليه  املدعى 

اأن  اإل  الأرب�ح،  عليه )20%( من  املدعى  ي�أخذ  اأن  العق�رات، على  به� يف  للم�ش�ربة 

املدعى عليه اأنكر ا�شتالم املبلغ ومل يلتزم بعقد ال�شراكة، واأطلب اإلزامه ب�إع�دة املبلغ 

)171/د/ رقم   حكمه�  الدائرة  اأ�شدرت  ثم  معه،  ال�شراكة  عقد  وف�شخ  له  امل�شلم 

هذه  بنظر  ولئيً�  املظ�مل  ديوان  اخت�ش��س  بعدم  والق��شي  1429هـ  لع�م  جت/21( 

الدعوى، ثم تقدم وكيل املدعي بالئحة اعرتا�شية على هذا احلكم وطلب من الدائرة 

مع�ودة نظر الق�شية على �شوء م� ج�ء يف لئحته، وبعد اطالع الدائرة عليه� راأت فتح 

ب�ب املرافعة، وحددت ثالث جل�ش�ت مل يح�شر فيه� املدعى عليه اأو من ينوب عنه، ومل 

يرد للدائرة م� يفيد تبلغه مبواعيد هذه اجلل�ش�ت من عدمه، ويف جل�شة يوم الثالث�ء 

1430/6/30هـ ح�شر وكيل املدعي )...(  كم� ح�شر وكيل املدعى عليه )...( واملثبت 

يف ال�شبط هويتهم� ووك�لتيهم�، وبعر�س دعوى املدعي على وكيل املدعى عليه ق�ل: اإن 

موكلي مل يقم ب�شيء مم� ذكره وكيل املدعي ومل تن�ش�أ بينهم� �شراكة كم� مل ي�شتلم 

العقد الذي قدمه املدعي فغري �شحيح وهو مزور  اأية مب�لغ من املدعي،واأم�  موكلي 

على موكلي. وبعر�س ذلك على وكيل املدعي ق�ل: اإن هذا العقد يوجد عليه �شهود وهم 
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اأنه ا�شتلم مبلغ ال�شراكة  اأي�شً� ي�شهدون ب�أن املدعى عليه عند توقيع العقد ذكر لهم 

ك�ماًل، واأن� م�شتعد ب�إح�ش�رهم يف اجلل�شة الق�دمة. وقد قدم وكيل املدعى عليه مذكرة 

لوكيل  منه�  ن�شخة  �شلمت  املدعي  دعوى  على  رده  اأنه� متثل  ذكر  واحدة  �شفحة  من 

املدعي فطلب مهلة للرد عليه�. ويف جل�شة يوم الثالث�ء 1430/8/6هـ ذكر وكيل املدعي 

اأحد ال�ش�هدين اعتذر عن احل�شور لظرف خ��س، وطلب مهلة لإح�ش�ره و�شم�ع  اأن 

حمكمة  ا�شتخالف  وطلب  اخلرج  حم�فظة  يف  �شجني  الآخر  ال�ش�هد  واأن  �شه�دته، 

اخلرج ل�شم�ع �شه�دة ال�ش�هدين. ثم اأ�شدرت الدائرة قراره� رقم )209/د/جت/21( 

ومتت  وتعديلهم.  املدعي  �شهود  ل�شم�ع  اخلرج  حمكمة  ب��شتخالف  1430هـ  لع�م 

الإدارية  املحكمة  رئي�س  بخط�ب  اخلرج  مبح�فظة  الع�مة  املحكمة  رئي�س  خم�طبة 

ب�ملدينة املنورة رقم )4451( بت�ريخ 1430/8/11هـويف جل�شة الثالث�ء 1430/10/17هـ 

للدائرة فعقب وكيل املدعي  اأنه مل ي�شل رد من حمكمة اخلرج  اإىل  الدائرة  اأ�ش�رت 

بقوله: اإنه مت يف يوم الأم�س الثنني 1430/10/16هـ حتديد جل�شة يف املحكمة الع�مة 

مبح�فظة اخلرج ل�شم�ع ال�شه�دة، واأنه خالل يومني �شي�شل الرد للدائرة، واأطلب اأجاًل 

املحكمة  رئي�س  خط�ب  للدائرة  ورد  1430/10/24هـ  وبت�ريخ  الرد.  ورود  حني  اإىل 

الع�مة مبح�فظة اخلرج رقم )30/7171( بت�ريخ 1430/10/17هـ والذي يفيد ب�أنه 

الدائرة  طلبت  واأن  �شبق  الذين  ال�شهود  �شه�دة  �شم�ع  حي�ل  الالزم  اإكم�ل  جرى 

ا�شتخالف حمكمة حم�فظة اخلرج ل�شم�ع �شه�دتهم، واطلعت الدائرة على �شورة من 

ويف  وتعديلهم�.  ال�ش�هدين  �شه�دة  تدوين  ت�شمنت  التي   )...( ال�شيخ  ف�شيلة  �شبط 
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الدعوى،  طريف  على  ال�شه�دة  ن�س  الدائرة  قراأت  1430/11/21هـ  الثنني  جل�شة 

وب�شوؤال وكيل املدعى عليه بعد �شم�عه لن�س �شه�دة ال�شهود اإن ك�ن لديه م� يطعن به 

كونهم�  ب�شبب  لدي  مقبولة  غري  �شه�دتهم�  ب�أن  ف�أج�ب  يجرحهم�  اأو  �شه�دتهم�  يف 

هذه  م�شتندات  من  كم�شتند  واملقدمة  موكلي  �شد  املزورة  الورقة  على  ال�ش�هدين 

الدعوى. فطلبت منه الدائرة الرجوع اإىل موكله و�شوؤاله عن �شه�دة ال�شهود. ثم طلبت 

الدائرة من طريف الدعوى اإح�ش�ر موكليهم� يف اجلل�شة الق�دمة ف��شتعدا بذلك. ويف 

جل�شة يوم الأحد 1431/1/10هـ ح�شر املدعي اأ�ش�لة )...(، كم� ح�شر املدعى عليه 

اأ�ش�لة )...(، املثبت يف ال�شبط هويتهم�، وعر�شت الدائرة على املدعى عليه اأ�ش�لة 

�شه�دة ال�ش�هدين الذين �شبق اأن عر�شت �شه�دتهم� على وكيله يف اجلل�شة ال�ش�بقة. 

وب�شوؤاله عن �شه�دتهم� قرر ب�أن هذه ال�شه�دة غري �شحيحة، ف�ش�ألته الدائرة هل تطعن 

واأن �شه�دتهم� غري �شحيحة ول يطعن  ب�شه�دتهم�  ب�أنه ل يقبل  يف عدالتهم�؟ فقرر 

بعدالتهم�. ثم قدم مذكرة من �شفحتني ذكر اأنه� متثل رده على �شند املدعي و�شه�دة 

ثم  ت�شمنته.  م�  للرد على  مهلة  وطلب  املذكرة  ن�شخة من هذه  املدعي  ت�شلم  �شهوده 

اأنه دفعهم�  �ش�ألت الدائرة املدعي اأ�ش�لة عن كيفية دفع املبلغني للمدعى عليه فقرر 

نقدًا، ف�ش�ألته الدائرة: كيف تدفع هذا املبلغ الكبري نقدًا؟ فق�ل: دفعت هذا املبلغ لأين 

ل اأريد حتويله على ح�ش�به، وقد وفرت هذا املبلغ من قرو�س ب��شم اأخي ومت�جرة يف 

ال�شي�رات، وقدم عددًا من امل�شتندات ق�ل اإنه� جزء من بع�س قرو�س البنوك، والبع�س 

املدعي عم�  الدائرة  �ش�ألت  الثنني 1431/2/10هـ  �شي�رات. ويف جل�شة  قيمة  الآخر 
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طلب املهلة لأجله فقرر اأنه اطلع على مذكرة املدعى عليه ومل يجد فيه� جديدًا ي�شتحق 

ب�أتع�ب املح�م�ة وبعر�شه�  الرد. ثم قدم وكيل املدعي مذكرة ت�شمنت طلب احلكم 

على وكيل املدعى عليه ق�ل: اإن ثبت احلق املدعى به فال م�نع لدى موكلي من حتمل 

اأتع�ب املح�م�ة، كم� اأنني اأطلب يف املق�بل يف ح�ل عدم ثبوت احلكم بتعوي�س موكلي 

عم� اأ�ش�به من �شرر وب�أتع�ب مرافعتي عنه. وبنظر الدائرة يف �شه�دة ال�شهود راأت اأن 

املدعي  من  وطلبت   ،  )...( ال�ش�هد  من  عنه  ال�شتف�ش�ل  يحت�ج  م�  بع�س  هن�ك 

وتوجيه  اإليه  يحت�ج  عم�  ال�شتف�ش�ل  للدائرة  ليت�شنى  الق�دمة  اجلل�شة  يف  اإح�ش�ره 

بع�س الأ�شئلة اإىل ال�ش�هد حول �شه�دته ف��شتعد بذلك. ويف جل�شة الأحد 1431/3/14هـ 

�ش�ألت الدائرة املدعي هل اأح�شر �ش�هده الذي طلب منه اإح�ش�ره يف اجلل�شة امل��شية 

ف�أج�ب ب�لإيج�ب ومبن�داة ال�ش�هد ح�شر )...(  وب�شوؤاله عم� لديه من �شه�دة ق�ل 

اأ�شهد ب�هلل العظيم اأن املدعي يف هذه الق�شية )...( ات�شل بي يف اآخر ع�م 1424هـ 

يف �شهر ذي القعدة اأو ذي احلجة ل اأتذكر ب�ل�شبط، وك�ن ذلك بعد �شالة الع�شر 

وطلب مني اأن اأح�شر اإليه يف منزله فح�شرت اإليه بعد �شالة املغرب ووجدت عنده 

املدعى عليه يف هذه الق�شية )...( وك�ن معهم اأي�شً� �شخ�س ث�لث ا�شمه )...(  وحني 

ح�شرت اأفهموين ب�أنه مت التف�ق بينهم� على اأن ي�شتثمر )...( لـ)...( الأموال امل�شلمة 

يكون  اأن  على  الأموال  تلك  ا�شتثم�ر  ملك�ن  حتديد  دون  من  وغريه�  العق�رات  يف  له 

لـ)...( ن�شبة )20%( من الأرب�ح واأقر اأم�مي )...( ب�أنه ا�شتلم قبل مدة مبلغ خم�شم�ئة 

األف ري�ل، علمً�  اأربعم�ئة وثالثة و�شبعني  األف ري�ل كم� ا�شتلم يف هذا املجل�س مبلغ 
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ب�أين مل اأ�ش�هد عملية ال�شتالم للمب�لغ واإمن� ذكروه� يل وقد طلبوا مني �شي�غة عقد 

الورقة  ك�نت  وقد  الق�شية  هذه  يف  املدعي  من  املقدمة  الورقة  بكت�بة  فقمت  بذلك، 

خمتومة بختم موؤ�ش�شة املدعى عليه قبل اأن اأقوم ب�لكت�بة عليه� وحني اأمتمت الكت�بة 

الآخر يف  وال�ش�هد  اأن�  ب�لتوقيع عليه�  ال�شيغة عليهم� فوافق� عليه�، وقمت  عر�شت 

هذه الق�شية )...( ثم خرجت قبل اأن يقوم� ب�لتوقيع عليه� هذا م� لدي من �شه�دة. 

وبعر�س �شه�دة ال�ش�هد على املدعى عليه ق�ل م� ذكره ال�ش�هد غري �شحيح وجميع م� 

اأنه  اأطعن به يف دي�نته وعدالته �شوى  له ولي�س فيه م�  اأ�شل  ج�ء ب�شه�دته ب�طل ول 

ك�ذب يف هذه الدعوى. ثم طلبت الدائرة من املدعي ميينه على �شدق م� ادعى به 

فحلف ق�ئاًل )اأق�شم ب�هلل العظيم الذي ل اإله اإل هو اأين �شلمت املدعى عليه )...( يف 

األف ري�ل على  نه�ية ع�م 1424هـ مبلغً� قدره )973000( ت�شعم�ئة وثالثة و�شبعون 

دفعتني لغر�س ا�شتثم�ره� يف العق�رات ومل يدفع يل اإىل الآن �شوى ع�شرة اآلف ري�ل(. 

ثم عقب وكيل املدعى عليه ق�ئاًل: اإين ل اأقبل بيمينه. ثم اأع�د وكيل املدعى عليه م� 

�شبق واأن ذكره يف جل�ش�ت �ش�بقة من اأنه يطلب اأ�شل هذا ال�شند لإح�لته اإىل اجله�ت 

من  هي  ا�شتلمته�  التي  اآلف  الع�شرة  اإن  املدعي:  ق�ل  ثم  التزوير.  بك�شف  املخت�شة 

الأرب�ح ولي�شت من راأ�س امل�ل وذلك بن�ء على م� ذكره يل املدعى عليه ولي�س لدي بينة 

للمدعي  عليه  املدعى  من  �شلفة  املبلغ  هذا  ب�أن  عليه  املدعى  وكيل  فعقب  ذلك.  على 

الطرف�ن  قرر  اأن  وبعد  الإطالق.  على  �شحيح  غري  املدعي  يذكره  الذي  والكالم 

املدعى  ب�إلزام  الق��شي  )36/د/جت/21(  رقم  حكمه�  الدائرة  اأ�شدرت  اكتف�ءهم� 
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ري�ل  األف  و�شتون  وثالثة  ت�شعم�ئة  وقدره )963000(  مبلغً�  للمدعي  يدفع  ب�أن  عليه 

وب�إعالن احلكم على احل��شرين قرر املدعي القن�عة به بينم� قرر املدعى عليه عدم 

القن�عة به. ثم تقدم وكيل املدعى عليه بالئحة اعرتا�شية على هذا احلكم، ومم� ج�ء 

اأنه تبني له اأن ال�ش�هد/)...(  عليه �ش�بقة �شرب م�شكر، وبعد اطالع الدائرة  فيه� 

على الالئحة العرتا�شية راأت فتح ب�ب املرافعة يف الق�شية وحددت جل�شة يوم الثنني 

1431/5/19هـ موعدًا لنظره�، وفيه� �ش�ألت الدائرة وكيل املدعى عليه عم� ذكره يف 

اإنه قد �شجل عليه  اعرتا�شه من طعنه يف ال�ش�هد )...( ب�أنه خمروم العدالة حيث 

�ش�بقة �شرب امل�شكر يف ع�م 1429هـ وب�شوؤال وكيل املدعي عن جوابه على ذلك قرر اأنه 

ل  اأنه  بينته ذكر  عليه عن  املدعى  وكيل  وب�شوؤال  ال�ش�بقة  ب�ش�أن هذه  علم  لديه  لي�س 

الدائرة  من  وطلب  الر�شمية  اجله�ت  ذلك عن طريق  واإمن� ميكن  اإح�ش�ره�  ميكنه 

ف�إنه  بحقه  ال�ش�بقة  هذه  ثبوت  عدم  ح�ل  يف  واأنه  بذلك  املخت�شة  اجلهة  خم�طبة 

منطقة  �شرطة  مدير  خم�طبة  متت  عليه  وبن�ء  ذلك.  على  يرتتب  م�  بقبول  م�شتعد 

املدينة املنورة بخط�ب رئي�س املحكمة الإدارية ب�ملدينة املنورة رقم )3083( بت�ريخ 

1430/5/21هـ املت�شمن طلب الإف�دة عن �شحة م� ذكره املدعى عليه من اأن ال�ش�هد 

قد �شجل عليه �ش�بقة �شرب امل�شكر يف ع�م 1429هـ وبت�ريخ 1431/6/2هـ ورد خط�ب 

الذي  1431/6/2هـ  بت�ريخ   )3/7/6066/22( رقم  املنورة  املدينة  منطقة  �شرطة 

ب�ش�أنه�  �شدر  امل�شكر  حي�زة  يف  متمثلة  �ش�بقة  لديه  يوجد   )...( املواطن  ب�أن  يفيد 

احلكم رقم )31/2( بت�ريخ 1420/2/30هـ بجلده ت�شعني جلدة اإ�ش�فة اإىل اأخذ تعهد 
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عليه. ويف جل�شة الأحد 1431/6/23هـ عر�شت الدائرة م� ورد يف هذا اخلط�ب على 

طريف الدعوى فقررا عدم اعرتا�شهم� عليه. ثم �ش�ألت الدائرة وكيل املدعي هل لدى 

موكلك زي�دة بينة على دعواه، فقرر اأنه يطلب مهلة لذلك. واأفهمته الدائرة اأن هذا 

الأجل له هو الأخري، ثم �ش�ألته الدائرة هل موكلك يرغب بيمني املدعى عليه الن�فية 

ثم  ذلك.  عن  ل�شوؤاله  ملوكله  �شريجع  اأنه  فقرر  البينة  اإح�ش�ر  عدم  ح�ل  يف  لدعواه 

اأفهمت الدائرة وكيل املدعى عليه �شرورة اإح�ش�ر موكله يف اجلل�شة الق�دمة ف��شتعد 

بذلك. ويف جل�شة اليوم �ش�ألت الدائرة وكيل املدعي هل لدى موكلك زي�دة بينة خالف 

م� قدمه يف اجلل�ش�ت ال�ش�بقة، فقرر اأنه ل بينة له ثم اأفهمته الدائرة اأن ملوكلك حق 

طلب ميني املدعى عليه على نفي دعواه فهل موكلك يطلب ميينه؟ فقرر اأنه �ش�أل موكله 

عن ذلك واأنه ل يرغب بيمني املدعى عليه. ثم قرر الطرف�ن اكتف�ءهم� مب� �شبق واأن 

قدم�ه، واأنه لي�س لديهم� م� يودان اإ�ش�فته. وبن�ء عليه حكمت الدائرة يف الق�شية مل� 

يلي من الأ�شب�ب. 

اإلزام املدعى عليه برد املبلغ الذي يذكر  مل� ك�ن املدعي وك�لة يهدف من دعواه اإىل 

اأنه �شلمه اإي�ه لي�ش�رب له به يف العق�رات وقدره )973000( ت�شعم�ئة وثالثة و�شبعون 

اأن يكون قد اتفق  األف ري�ل. ومل� ك�ن املدعى عليه ينكر ا�شتالمه هذا املبلغ، وينفي 

مع املدعي على امل�ش�ربة يف �شراء العق�رات. ومل� ك�ن املدعي مل يقدم بينة على م� 
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يدعيه �شوى �شه�دة �ش�هدين يف مدينة اخلرج اأحدهم� �شجني، وعليه �ش�بقت� ترويج 

خمر ومق�ومة رج�ل الدوري�ت واأع�ش�ء الهيئة واإطالق ن�ر عليهم، والآخر عليه �ش�بقة 

حي�زة م�شكر، مم� راأت معه الدائرة عدم قبول �شه�دتهم�، ومل� ك�ن املدعي مل يقدم 

ميني  طلب  حق  ملوكله  اأن  املدعي  وكيل  الدائرة  اأفهمت  فقد  لذا  ذكر،  م�  غري  بينة 

املدعى عليه على نفي م� ادع�ه اآخذًا مب� ج�ء يف احلديث ال�شحيح عن ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم يف حديث احل�شرمي والكندي وقوله للح�شرمي: )األك بينة؟( 

ق�ل: ل، ق�ل: )فلك ميينه(، فق�ل: ي� ر�شول اهلل اإن الرجل ف�جر ل يب�يل على م� حلف 

عليه ولي�س يتورع من �شيء، فق�ل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: )لي�س لك منه اإل 

الأخذ بدعواه واحل�لة  ي�شع  اأبى املدعي طلب ميني املدعى عليه، ومل  ذلك(. وحيث 

هذه، لذا ف�إن الدائرة تنتهي اإىل رف�س دعوى املدعي ت�أ�شي�شً�ً على م� �شبق. 

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

�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 االبتدائية 4/1276/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 166/د/جت/18 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 6053/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 496/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/7/5هـ

�ضركة م�ضاربة - ت�ضليم مال امل�ضاربة الآخر - تفريط - احت�ضاب الربح من راأ�س 

املال.

ب�مل�ش�ربة  ليقوم  له  �شلمه  الذي  م�له  راأ�س  بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  املدعي  مط�لبة 

امل�ش�ربة  الطرفني على وجود  اتف�ق  الربح -  ن�شبة من  الأ�شهم مق�بل  بنف�شه يف  به 

واختالفهم� على ن�شبة امل�ش�رب ل يوؤثر يف اأ�شل التف�ق، �شيم� اأن املدعي يقر للمدعى 

عليه بن�شبة اأعلى من التي يقر به� لنف�شه - عدم تقدمي املدعى عليه البينة على وجود 

عقد و�ش�طة بحوزة املدعي وحده - اأداء املدعي اليمني بعدم وجود عقد معه بو�ش�طة 

املدعى عليه، واأنه مل يربم معه عقدًا بذلك - اأثر ذلك - ثبوت تفريط املدعى عليه 

بت�شليم امل�ل اإىل اآخر بدون علم املدعي بذلك، واعتب�ره تعديً� منه لنعق�د ال�شراكة 

عليه  املدعى  ت�شرف  ذلك:  اأ�ش��س   - بنف�شه  امل�ش�ربة  توليه  على  املدعي  وبني  بينه 

هذا يوجب يف امل�ل حقً� لغريه، ول يجوز اإيج�ب حق يف م�ل اإن�ش�ن بغري اإذنه - اتف�ق 

املذاهب الأربعة على اأن ال�شم�ن مب�ش�ربة الع�مل غريه ي�شتقر على امل�ش�رب الأول - 

يف ح�ل تفريط امل�ش�رب جعل الربح الذي قب�شه رب امل�ل جزءا ًمن راأ�س م�له - اإقرار 

املدعي ت�شلمه مبلغً� من املدعى عليه ك�أرب�ح - اأثر ذلك - اإلزام املدعى عليه برد م� 

تبقى من راأ�س م�ل املدعي.
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ات�شل  عليه  املدعى  ب�أن  فيه�  يفيد  وك�لة  املدعي  قدمه�  دعوى  لئحة  يف  وتتلخ�س 

الأ�شهم  يف  فيه�  ي�ش�رب  به  خ��شة  ا�شتثم�رية  حمفظة  لديه  ب�أن  واأخربه  مبوكله 

اأن ي�شتثمر له م�له يف  ال�شعودية املب�حة، واأن الأرب�ح م�شجعة وجمزية وعر�س عليه 

و�شتة  وقدره )336000( )ثالثم�ئة  مبلغً�  و�شلمه  ذلك  على  موكله  فوافق  حمفظته، 

وثالثون األف( ري�ل ثم ق�م املدعى عليه بعد فرتة بتحويل مبلغ )20.000( )ع�شرين 

األف( ري�ل اإىل موكله ك�أرب�ح ن�جتة عن هذا ال�شتثم�ر، ثم توقف بعد ذلك عن دفع 

ثم  ال�شعودية.  الأ�شهم  �شوق  انهي�ر  ب�شبب  كله  امل�ل  خ�شر  اأنه  بحجة  ملوكله،  الأرب�ح 

ب�إع�دة راأ�س امل�ل من املدعى عليه ف�متنع عن ذلك، وتدخل  بعد ذلك ط�لب موكله 

و)...(   )...( تدخل كل من/  عليه، حيث  واملدعى  موكله  لالإ�شالح بني  اأهل اخلري 

املدعى عليه  اأقر  واملدعى عليه، وقد  ب�ملدعي  التي تربطهم�  ال�شداقة  بحكم عالقة 

اأم�مهم� بر�ش�ه واختي�ره ب�أنه ا�شتلم من املدعي املبلغ ك�ماًل، كم� اأقر ب�أنه لي�س لديه 

اأوهمه خالف ذلك، كم� ذكر املدعى  واأنه غرر ب�ملدعي حيث  اأي حمفظة لالأ�شهم، 

ب�أن  ال�ش�هدين  اأم�م  واأقر   ،)...( املدعو/  اإىل  املدعي  مبلغ  بتحويل  ق�م  ب�أنه  عليه 

املدعي مل ي�أذن به بذلك، واأن هذا خم�لف لالتف�ق املربم بينهم�. وختم املدعي وك�لة 

دعواه ب�إلزام املدعى عليه بدفع املبلغ امل�شتقر يف ذمته وقدره )336000( )ثالثم�ئة 

و�شتة وثالثون األف( ري�ل. ويف �شبيل نظر الدعوى مت حتديد جل�شة يوم الثنني املوافق 
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كم�   )...( املدعي  وكيل  ح�شر  اجلل�شة  ويف  الدعوى  لنظر  موعدًا  1429/11/26هـ 

الدعوى  على  الإج�بة  عليه  املدعى  من  الدائرة  وطلبت   ،)...( عليه  املدعى  ح�شر 

املق�مة �شده فطلب حتديد جل�شة لحقة للرد على الدعوى حيث اأنه مل ي�شتلم �شورة 

لتقدمي  الدائرة  واأمهلته  الدعوى  لئحة  من  ب�شورة  تزويده  فجرى  الدعوى،  لئحة 

الإج�بة يف جل�شة يوم الثالث�ء املوافق 1430/3/27هـ ويف اجلل�شة قدم املدعى عليه 

اإج�بته على الدعوى، �شلمت �شورته� لوكيل املدعي ملخ�شه�: اأن املدعى عليه مل يكن 

بت�شغيل  يقوم  لكي  املدعي  من  املذكور  املبلغ  ا�شتلم  اأنه  حيث  خ��شة،  حمفظة  لديه 

امل�ل لدى م�شغلني اآخرين، وذكر املدعى عليه ب�أن املدعي ك�ن مدينً� له مببلغ وقدره 

)36.000( )�شتة وثالثون األف( ري�ل، وقد اأع�ده� اإليه، ثم �شئل بعد ذلك املدعي 

وك�لة عن اإج�بته على لئحة املدعى عليه ف�أج�ب ق�ئاًل اإن النزاع ينح�شر يف ق�شية 

حمددة وهي اأنه اإذا ادعى رب امل�ل تلف م�ل امل�ش�ربة بتعدي امل�ش�رب واأنكر امل�ش�رب 

بثبوت  ت�شهد  �شرعية  بينة  امل�ل  يقيم رب  اأن  اإىل  بيمينه  امل�ش�رب  قول  ف�لقول  ذلك 

تعدي امل�ش�رب، وموكله هو رب امل�ل ولديه البينة ال�شرعية التي ت�شهد بثبوت تعدي 

موكله.  بينة  �شم�ع  بطلب  اإج�بته  وك�لة  املدعي  وختم  امل�ش�ربة،  م�ل  على  امل�ش�رب 

ال�شهود غري  �شه�دة  اإن  ق�ئاًل:  اأج�ب  وك�لة  املدعي  لإج�بة  عليه  املدعى  �شم�ع  وبعد 

اآخرين  اأن��س  تدخل  طلبن�  لقد  بقوله  ف�أج�ب  ذلك،  على  دليل  عن  و�شئل  �شحيحة، 

ال�ش�هدين  �شه�دة  �شمعت  اجلل�شة  ويف  ذلك،  من  �شيء  يتم  مل  اأنه  اإل  بينن�  لل�شلح 

كل على حدة، حيث ح�شر املدعو/ )...( ف�شئل عن �شه�دته، ف�أج�ب ب�أنه ي�شهد ب�أن 
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األف( ري�ل مت حتويله� من املدعي اإىل املدعى عليه  مبلغ الـ)ثالثم�ئة و�شتة وثالثني 

لكي يقوم الأخري ب��شتثم�ره� يف حمفظته اخل��شة دون حتويله� اإىل الغري، بعد ذلك 

ذكر له املدعى عليه ب�أنه لي�س لديه حمفظة واأنه اأودع امل�ل يف ح�ش�ب �شخ�س يدعى/ 

اأق�شم ب�هلل العظيم على �شحة كالمه، كم� ح�شر املدعو/ )...( وب�شوؤاله  )...( ثم 

عن �شه�دته اأج�ب بنف�س ال�شه�دة التي اأدىل به� زميله ال�ش�بق واأق�شم ب�هلل العظيم 

على �شحة م� اأورده، وبعد �شم�ع �شه�دة ال�ش�هدين رفعت الق�شية للت�أمل، وبعد املداولة 

اأ�شدرت الدائرة حكمه� رقم )111( املنتهي اإىل اإلزام املدعى عليه ب�أن يدفع للمدعي 

مبلغً� وقدره )316.000( )ثالثم�ئة و�شتة ع�شر األف( ري�ل ثم بعد �شدور احلكم راأت 

الدائرة حتديد جل�شة اأخرى بن�ًء على اعرتا�س املدعى عليه فجرى حتديد جل�شة يوم 

الثالث�ء املوافق 1430/6/30هـ ويف اجلل�شة ح�شر طرف� الدعوى، و�شئل وكيل املدعى 

عليه م� اإذا ك�ن لديه جديد وفق العرتا�س املقدم ف�أج�ب: ب�أنه يطعن يف �شه�دة اأحد 

ال�شهود وهو )...(  حيث اإن بينهم� خ�شومة يف مط�لبة م�لية، حيث اإن موكله يط�لب 

اأخ�  واأن  ري�ل،  األف(  وثالثون  وقدره )35.000( )خم�شة  )...( مببلغ م�يل  املدعو 

املذكور حرر له �شيك ب�ملبلغ، واأنه ق�م بتهديد ال�ش�هد )...( قبل ال�شه�دة ب�شرورة 

ق�م  لذلك  ونتيجة  املخت�شة،  للجه�ت  ب�ل�شيك  �شيتقدم  ف�إنه  واإل  فورًا  املبلغ  ت�شديد 

ب�ل�شه�دة �شده، وب�لطالع على ال�شيك تبني اأنه غري موؤرخ ومل يحدد ت�ريخ اخل�شومة، 

ويف اجلل�شة طلبت الدائرة ميني املدعي على اأنه دفع امل�ل للمدعى عليه لت�شغيله بنف�شه 

يف �شوق الأ�شهم، واأنه ل يعلم بنقل امل�ل اإىل الغري ف�أق�شم ب�هلل العظيم ب�أنه دفع امل�ل 
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للمدعى عليه لت�شغيله بنف�شه دون اأن يدفعه اإىل الغري ول يعلم م�شغاًل �شواه ثم حكمت 

الدائرة ب�مل�ش�دقة على حكمه� رقم )111( املنتهي اإىل اإلزام املدعى عليه ب�أن يدفع 

لدائرة  الق�شية  رفعت  احلكم  �شدور  وبعد  ري�ل   )316.000( وقدره  مبلغ  للمدعي 

 ،)242( رقم  الدائرة  حكم  نق�س  اإىل  حكمه�  يف  انتهت  التي  ال�ش�بعة  ال�شتئن�ف 

وبن�ًء على ذلك جرى حتديد جل�شة يوم الثنني املوافق 1431/9/20هـ ملن�ق�شة طريف 

الدعوى،  طريف  ح�شر  اجلل�شة  ويف  ال�شتئن�ف.  حمكمة  بحكم  ورد  م�  وفق  الدعوى 

و�شئل املدعي عن العقد الذي بينه وبني املدعى عليه ف�أج�ب بعدم وجود عقد بينهم�، 

الرجوع  العقد طلب  وب�شوؤال وكيل املدعى عليه عن  اتف�ق �شفوي فقط،  واإمن� هن�ك 

ملوكله يف ذلك، كم� �ُشئل املدعي هل مت التف�ق بينهم� على ن�شبة من الربح؟ ف�أج�ب 

بقوله: نعم مت التف�ق على ن�شبة )50%( لكل طرف وبعر�س ذلك على وكيل املدعى 

عليه طلب مهلة للرد كم� �ُشئل املدعي عن املبلغ الذي ادعى به والب�لغ )36 األف( ري�ل 

اأنه ك�ن لت�شديد دين �ش�بق كم� ذكر املدعى  اأم  هل ك�ن للم�ش�ربة يف �شوق الأ�شهم 

عليه، ف�أج�ب ك�ن للم�ش�ربة به �شمن مبلغ الـ)ثالثم�ئة األف( ري�ل و�شئل عن بينته 

على ذلك ف�أج�ب بقوله: م� اأدىل به ال�شهود من اأنهم �شمعوا املدعى عليه يقر بذلك، 

وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليه اأف�د ب�أنه ك�ن ل�شداد دين كم� اأف�د بذلك موكله، 

وطلب مهلة لتقدمي م� يفيد ذلك ويف اجلل�شة طلبت الدائرة من وكيل املدعى عليه 

حتديد  وجرى  به  ادعى  م�  يثبت  م�  اإح�ش�ر  مع  الق�دمة  اجلل�شة  يف  موكله  اإح�ش�ر 

جل�شة بت�ريخ 1431/11/3هـ املوافق ليوم الثنني. ويف اجلل�شة ح�شر املدعي اأ�ش�لة 
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كم� ح�شر وكيل املدعى عليه يف حني تخلف املدعى عليه اأ�ش�لة مع اأن الدائرة طلبت 

منه احل�شور يف اجلل�شة ال�ش�بقة، ويف اجلل�شة قدم وكيل املدعى عليه مذكرة جوابية 

مكونة من )ثالث( �شفح�ت واأرفق معه� م� يراه �شندًا له� ملخ�شه� اأن وكيل املدعي 

قد اأقر بوجود عقد بني الطرفني وذلك يف مذكرته املقدمة للدائرة، كم� اأن املدعي 

يتهرب  املدعي  ب�أن  اأف�د  كم�  و)...(   )...( وهم/  العدول  اأم�م  و�شيط  ب�أنه  اأقر  قد 

من اإظه�ر العقد لأن العقد يثبت اأنه و�شيط لدى الغري، كم� اأف�د ب�أن الن�شبة املحددة 

ملوكله من الربح )10%( ولي�س كم� ذكر املدعي، اأم� م� يخ�س الـ)�شتة وثالثني األف( 

ري�ل فقد اأع�ده� موكله للمدعي، كم� اأنه يطعن يف �شه�دة ال�شهود كم� ورد يف مذكرته 

وقد ختم املذكرة ب�لتم��س رد الدعوى وبطلب اجلواب من املدعي طلب مهلة لذلك 

وجرى حتديد جل�شة بت�ريخ 1431/12/23هـ املوافق يوم الثنني. ويف اجلل�شة ح�شر 

بقوله:  ف�أج�ب  بينهم�  بينته على وجود عقد  عليه عن  املدعى  و�شئل  الدعوى،  طرف� 

الأول )...( عم املدعى  ا�شتلمه مني املدعي،  بينن�  يثبت�ن وجود عقد  لدي �ش�هدان 

عليه والث�ين )...( جد املدعى عليه لأمه، ثم �ش�ألته الدائرة هل لديه �شهود غري من 

ذكر ف�أج�ب بقوله: لي�س لديه بينة اأخرى فطلبت الدائرة من املدعي ميينه على عدم 

وجود عقد بينهم�، ف�أق�شم ب�هلل العظيم اأنه مل يربم عقدًا ومل ي�شتلم منه ومل يطلع 

على بنوده، ثم اأقفل املح�شر، ورفعت اجلل�شة للمداولة.



1680

بعد �شم�ع الدعوى والإج�بة عليه� وبعد الطالع على اأوراق الق�شية وم�شتنداته�، ومل� 

ك�ن النزاع احل��شل بني املدعي واملدعى عليه ن��شئ عن اتف�ق امل�ش�ربة الق�ئم بينهم� 

ري�ل  األف(  وثالثني  و�شتة  )ثالثم�ئة   )336000( مبلغ  املدعي  ت�شليم  يف  واملتمثل 

للمدعى عليه، ليقوم ب�مل�ش�ربة به بنف�شه يف الأ�شهم ال�شعودية ويف حمفظته اخل��شة 

مق�بل ن�شبة من الربح، وحيث اإن الدائرة التج�رية تخت�س بنظر املن�زع�ت املتعلقة 

الإ�شالمي،  الفقه  يف  عليه�  املن�شو�س  ال�شرك�ت  من  امل�ش�ربة  و�شركة  ب�ل�شرك�ت، 

وحيث  لذلك.  تبعً�  للدائرة  ينعقد  الق�شية  هذه  بنظر  الولئي  الخت�ش��س  ف�إن  لذا 

اإن الطرفني قد اتفق� على امل�ش�ربة بن�شبة، ثم اختلف� يف مقداره� حيث ذكر املدعي 

اأن الن�شبة )50%( اأم� املدعى عليه فذكر اأنه� )10%( وحيث اإن ذلك ل يوؤثر يف اأ�شل 

)امل�ش�رب(  عليه  للمدعى  يقر  امل�ل(  )رب  املدعي  واأن  الن�شبة خ��شة  على  التف�ق 

بزي�دة على الن�شبة التي يقره� لنف�شه. وحيث اإن املدعى عليه قد اأقر ب��شتالم مبلغ 

)300.000( )ثالثم�ئة األف( ري�ل من املدعي لت�شغيله يف الأ�شهم، وحيث اإنه اأنكر 

كون الـ)�شتة وثالثون األف( ري�ل قد اأودعت له لت�شغيله� يف الأ�شهم، فقد قدم املدعي 

�شهدا يف  )...(و)...( حيث  ال�ش�هدين/  ب�شه�دة  وذلك  الأ�شهم  اأنه� يف  بينته على 

ب��شتالم  يقر  عليه  املدعى  �شمع�  اأنهم�  1430/3/27هـ  بت�ريخ  الثالث�ء  يوم  جل�شة 

املبلغ من املدعي لت�شغيله يف حمفظته اخل��شة وقدم� يف ذات اجلل�شة �شه�دة مكتوبة 
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واأنه  )336.000(ري�ل،  وقدره  املبلغ  ك�مل  ب��شتالم  يقر  عليه  املدعى  �شمع�  ب�أنهم� 

اأقر بكون جميع امل�ل �شلمه له لت�شغيله يف الأ�شهم. وحيث اإن املدعى عليه قد ادعى اأن 

هن�ك عقدًا بني الطرفني واأنه مع املدعي واأن هذا العقد ين�س على اأنه و�شيط ولي�س 

عليه على وجود  املدعى  بينة  الدائرة  فقد طلبت  املدعي ذلك  اأنكر  م�ش�ربً�، وحيث 

العقد، فذكر اأن لديه �ش�هدان ي�شهدان بذلك هم�: عمه )...(، وجده )...(، اإل اأن 

الدائرة مل ت�شمع �شه�دتهم� لوجود �شبهة القرابة بينهم� وبني املدعى عليه وحيث اإن 

البينة على املدعي واليمني على من اأنكر، ومل يقدم املدعى عليه بينة لذا فقد طلبت 

الدائرة ميني املدعي كونه مدعى عليه فيم� يخ�س هذه امل�ش�ألة وكونه منكرًا مل� يدعيه 

املدعى عليه من وجود العقد وكون املدعى عليه مل يخ�لف يف طلب اليمني من املدعي، 

اأق�شم املدعي ب�هلل العظيم  ف�إن هذا يدل على قن�عته بطلب اليمني وبن�ًء عليه فقد 

اأنه مل يربم معه عقدًا ومل ي�شتلمه منه ومل يطلع على بنوده. وحيث اإن املدعي يط�لب 

املدعى عليه ب�إع�دة راأ�س م�له، وحيث اإن املدعى عليه قد ذكر اأنه ق�م بتوزيع املبلغ 

على عدة م�شغلني، وقد اأنكر املدعي علمه مب� ق�م به املدعى عليه من ت�شليم امل�ل اإىل 

غريه، وحيث اإن يد امل�ش�رب يد اأم�نة كم� ن�س على ذلك الفقه�ء رحمهم اهلل تع�ىل، 

هن�  ثبت  قد  وحيث  �شمن،  فرط  اأو  تعدى  ف�إن  يفرط  اأو  يتعد  مل  م�  ي�شمن  ل  ف�إنه 

تفريط املدعى عليه يف راأ�س امل�ل ب�شه�دة ال�شهود، حيث ق�م بت�شليم املبلغ اإىل الغري 

للم�ل،  يكون �ش�منً�  املدعى عليه  ف�إن  املدعي بذلك، وعليه  بدون علم  به  للم�ش�ربة 

وذلك لأن رب امل�ل اإمن� دفع اإليه امل�ل لي�ش�رب به يف حمفظته اخل��شة، وبدفعه امل�ل 
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اإىل غريه م�ش�ربة يخرجه عن كونه م�ش�ربً� به، كم� اأن ت�شرفه هذا يوجب يف امل�ل 

حقً� لغريه ول يجوز اإيج�ب حق يف م�ل اإن�ش�ن بغري اإذنه، ق�ل الإم�م ابن قدامة رحمه 

اهلل يف كت�به املغني: )وبهذا ق�ل اأبو حنيفة وال�ش�فعي ول اأعرف من غريهم خالفهم(، 

وذكر الدكتور وهبة الزحيلي يف كت�به الفقه الإ�شالمي واأدلته م� ن�شه )واخلال�شة: 

اأن املذاهب الأربعة متفقة على اأن ال�شم�ن مب�ش�ربة الع�مل غريه ي�شتقر على الأول( 

ب�أنه قب�س مبلغً� وقدره )20.000(  اأف�د  اإن املدعي  اأي على امل�ش�رب الأول. وحيث 

)ع�شرون األف( ري�ل من املدعى عليه ك�أرب�ح عن راأ�س م�له، وحيث اإن املدعى عليه 

قد فرط ودفع امل�ل اإىل غريه دون اإذن رب امل�ل، وقد ذكر بع�س الفقه�ء اأنه يف مثل 

هذه احل�لة ي�شمن امل�ش�رب الأول راأ�س امل�ل من حني دفع امل�ل اإىل امل�ش�رب الث�ين 

الن�جت عنه يكون  والربح  الأول  للم�ش�رب  الث�ين ملكً�  للم�ش�رب  املدفوع  امل�ل  ويكون 

للم�ش�رب الأول وامل�ش�رب الث�ين على م� ا�شرتط�ه ول يكون لرب امل�ل �شيء منه، واأم� 

من ذكر من الفقه�ء اأن الربح يكون لرب امل�ل ف�لذي يظهر واهلل اأعلم اأنهم يرون ذلك 

يف ح�ل ك�ن راأ�س امل�ل ب�ق بخالف م� اإذا ك�ن راأ�س امل�ل غري ب�ق كم� هو احل�ل يف 

هذه الق�شية، ف�إن رب امل�ل ل ي�شتحق غري راأ�س م�له لأن الربح ف�شل وزي�دة على راأ�س 

امل�ل، وراأ�س امل�ل مل ي�شلم حتى ي�شلم الربح، كم� قد ذكر الدكتور وهبة الزحيلي اأنه 

لو دفع رجل اإىل اآخر األف درهم للم�ش�ربة به فربح� واقت�شم� الربح ثم هلك امل�ل يف 

يد امل�ش�رب بعد الق�شمة ل ت�شح ويكون قب�شة رب امل�ل جزء من راأ�س م�له وم� قب�شه 

امل�ش�رب يرده لرب امل�ل حتى ي�شتويف راأ�س م�له.  واإذا ك�ن قد ُجعل الربح الذي قب�شه 
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رب امل�ل جزء من راأ�س م�له وامل�ش�رب مل يفرط، ففي ح�ل التفريط من ب�ب اأوىل. 

مم� تنتهي معه الدائرة اإىل اإلزام املدعى عليه برد املبلغ املتبقي من راأ�س امل�ل اإىل 

رب امل�ل، وت�شري الدائرة اإىل اأن حمكمة ال�شتئن�ف املوقرة الدائرة ال�ش�بقة قد اأيدت 

يف حكمه� رقم )773/اأ�س/7( لع�م 1430هـ م� توجهة اإليه الدائرة من ح�شم املب�لغ 

التي ا�شتلمه� رب امل�ل من راأ�س م�له وذلك يف حكم الدائرة رقم )89/د/جت18( لع�م 

1429هـ

لذلك حكم الدائرة: باإلزام املدعى عليه )...( باأن يدفع للمدعي )...( مبلغاً وقدره 

)316000( )ثالثمائة و�ضتة ع�ضر األف( ريال وهو ما تبقى له من راأ�س ماله، 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 االبتدائية 2/1361/ق لعام 1424هـ
رقم احلكم االبتدائي 55/د/جت/10 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3482/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 501/اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/7/5هـ

�ضركة م�ضاربة - تعوي�س عن ف�ضخ العقد - عقد جائز.

اأرب�ح  له عن  امل�شتحق  التعوي�س  املدعى عليه بدفع مبلغ ميثل  اإلزام  املدعي  مط�لبة 

�شنوات  ع�شر  ملدة  اإدارة حمالته  على  عليه  املدعى  مع  تع�قده  املتبقية من  ال�شنوات 

حقيقة  اأن  ثبوت   - مدته  انته�ء  قبل  تع�شفيً�  العقد  بف�شخ  عليه  املدعى  قي�م  نتيجة 

ويقوم  امل�ل  بدفع  عليه  املدعى  يقوم  م�ش�ربة  �شركة  الطرفني هي عقد  بني  العالقة 

منوط  وهو  معلومً�  ربحً�  ذلك  على  وي�شتحق  اجلهد  وبذل  للم�شروع  ب�إدارته  املدعي 

ب�لعمل - عقد امل�ش�ربة من العقود اجل�ئزة بني طرفيه� ينف�شخ بف�شخ اأحدهم�، كم� 

اأن ال�شريك امل�ش�رب ي�شتحق الربح اإىل حني الف�شخ فقط - ثبوت اأن املدعي اأوقف عن 

العمل خالل ال�شنوات التي يط�لب ب�أرب�ح عنه� - اأثر ذلك - رف�س الدعوى.

تتح�شل وق�ئع هذه الدعوى ح�شبم� يبني من مط�لعة اأوراقه� وب�لقدر الالزم للف�شل 

فيه� يف اأنه تقدم اإىل املحكمة الإدارية مبح�فظة جدة املدعي وك�لة/ )...( بالئحة 

دعوى �شد املدعى عليه ومف�ده�،اأن موكله تع�قد مع املدعى عليه يف ت�ريخ 1988/1/1م 
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على اإدارة حمالت )...(  منذ ت�ريخ العقد وحتى 1997/12/31م اأي ملدة )ع�شر( 

�شنوات، اإل اأن املدعى عليه ق�م يف ع�م 1994م ب�إلغ�ء العقد وف�شخه تع�شفيً� مم� ع�د 

الدعوى  يف  وال�ش�در  1418هـ  لع�م   )73( رقم  احلكم  يف  ورد  ثم  ب�ل�شرر،  ملوكله 

املرفوعة �شد املدعى عليه بديوان املظ�مل اأحقية مط�لبة موكله ب�لتعوي�س عن ال�شرر 

الن��شئ عن ف�شخ العقد، وحيث اإنه يف ت�ريخ 1994/4/28م �شدرت ورقة من املدعى 

ب�قي  من  �شنة  كل  ري�ل عن  وقدره )4.000.000(  موكله مببلغ  ب�أحقية  تفيد  عليه 

�شنوات العقد من ت�ريخ ف�شخه وحتى انته�ءه. وانتهى اإىل طلب احلكم ب�إلزام املدعى 

عليه بدفع م� التزم به وقدره )16.000.000( ري�ل، وذلك ميثل املبلغ امل�شتحق عن 

الدعوى  قيدت  وقد  لنته�ئه.  املفرت�س  الت�ريخ  وحتى  العقد  ف�شخ  ت�ريخ  من  الفرتة 

ب�شجالت املحكمة ب�لرقم الوارد يف مقدمة هذا احلكم، ثم اأحيلت اإىل هذه الدائرة 

جل�شة  ففي  ال�شبط.  حم��شر  يف  مبني  هو  ح�شبم�  جل�ش�ت  عدة  نظره�  فب��شرت 

1424/10/29هـ ح�شر املدعي وك�لة/ )...( �شعودي اجلن�شية ب�ل�شجل املدين رقم 

)...( ومبوجب الوك�لة رقم )...( وت�ريخ )...( وال�ش�درة عن كت�بة العدل الث�نية 

ب�لري��س والوك�لة رقم )...( وال�ش�درة عن ك�تب عدل بريوت وامل�ش�دق عليه� من 

وك�لة  عليه  املدعى  حل�شوره  ح�شر  كم�  ال�شبط،  يف  ورد  ح�شبم�  املخت�شة  اجله�ت 

)...( �شعودي اجلن�شية ب�ل�شجل املدين رقم ...( ومبوجب �شك الوك�لة رقم )...( 

وت�ريخ )...( وال�ش�درة عن كت�بة العدل الث�نية بجدة، وتنوه الدائرة اإىل اأنه ورده� 

الوك�لة  ب�إلغ�ء  الدائرة  فيه�  يعلم  1424/10/20هـ  بت�ريخ  اأ�ش�لة  املدعي  من  برقية 
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يف  للدائرة  ورد  امل�شمون  بنف�س  ب�لف�ك�س  خط�ب  وكذا    )...( اإىل  منه  املنظمة 

1424/10/20هـ، فرد املدعي وك�لة ب�أنه مل يبلغ من قبل املدعي ب�أي اإلغ�ء منذ حترير 

الوك�لة وحتى هذا اليوم وقد تف�ج�أ بذلك، وهدفه من ذلك هو رغبته يف عدم �شدور 

حررا  قد  الطرفني  اأن  حيث  عليه،  املدعى  وبني  بينه  التي  املخ�ل�شة  ب�إثب�ت  حكم 

خم�ل�شة بينهم� يف 2003/11/18م وقد ت�شلم املدعي اأ�ش�لة ن�شخة منه� عن طريق 

كت�بة العدل بلبن�ن وكذا ف�إن هدفه من اإلغ�ء الوك�لة هو ال�شتمرار يف رفع الدع�وى 

على املدعى عليه بعد اأن ا�شتف�د من املخ�ل�شة املذكورة اأعاله، حيث اإنه مبوجبه� مت 

الق�شية  ال�شتمرار يف هذه  اأراد  ثم  بلبن�ن  اأمواله املحجوز عليه�  بع�س  الإفراج عن 

لن�شغ�ل املدعى عليه، فعقب املدعى عليه وك�لة اأن يرغب يف تقدمي ن�شخة من عقد 

ب�إثب�ته�  ن�شخة منه� وطلب احلكم  النه�ئية بني موكله وبني املدعي وقدم  املخ�ل�شة 

واإلزام الطرفني مبوجبه�. ويف جل�شة 1425/12/29هـ ح�شر املدعي وك�لة/ )...( 

 )...( رقم  الوك�لة  �شك  ومبوجب   )...( رقم  املدين  ب�ل�شجل  اجلن�شية  �شعودي 

وت�ريخ)...( وال�ش�درة عن كت�بة العدل الث�نية بجدة وح�شر حل�شوره املدعى عليه 

وك�لة/ )...( �شعودي اجلن�شية ب�ل�شجل املدين رقم )...( ومبوجب �شك الوك�لة رقم 

)...( وت�ريخ )...( ـ  وال�ش�درة عن كت�بة عدل جدة الث�نية، وقرر املدعي وك�لة اأنه 

�شبق واأن قدم للدائرة مذكرة تف�شيلية بطلب�ته واملوؤرخة يف 1425/7/8هـ واملودعة 

مبلف الق�شية ومف�ده� املط�لبة ب�أن يدفع املدعى عليه م� التزم به من تعوي�ش�ت عن 

ال�شنوات الأربعة املتبقية من العقد املربم بني الطرفني وقدره )16.000.000( ري�ل 
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�شعودي ت�شلم املدعى عليه وك�لة ن�شخة منه� يف هذه اجلل�شة وب�طالعه عليه� طلب 

هذه  ويف  تعريفهم�  ال�ش�بق  الطرف�ن  ح�شر  1426/6/24هـ  جل�شة  ويف  للرد.  مهلة 

اجلل�شة اأو�شح املدعي وك�لة اأن دعوى موكله تنح�شر يف املط�لبة مببلغ )16.000.000( 

ملدة  ال�شركة  اإدارة  يف  املدعي  حق  مق�بل  له  بدفعه�  عليه  املدعى  للتزام  وفقً�ً  ري�ل 

ملدة  ال�شركة  اإدارة  يف  املدعي  اأحقية  على  اتفق�  اأن  لهم�  �شبق  حيث  �شنوات  )اأربع( 

والتزم  التف�ق،  �شنوات من ذلك  بعد )�شت(  ال�شركة  بيع  قررا  ثم  �شنوات  )ع�شر( 

اإ�ش�فة اإىل تعوي�شه عن الأربع �شنوات املتبقية  املدعى عليه بدفع م�شتحق�ت املدعي 

بواقع )اأربعة ماليني( ري�ل لكل �شنة من �شنوات الإدارة املتفق عليه�، وب�إجم�يل بلغ 

)�شتة ع�شر مليون( ري�ل، م�شيفً� ب�أن ال�شركة مل تبع حتى ت�ريخه بل ق�م املدعى عليه 

بدًل من بيع ال�شركة وتنفيذ التف�ق بف�شخ التف�ق الأول الذي يعطي للمدعي حق اإدارة 

ال�شركة ملدة )ع�شر( �شنوات، واأن دعوى موكله تنح�شر يف هذه الدعوى يف التعوي�س 

عن حق املدعي يف اإدارة ال�شركة ملدة )اأربع( �شنوات، وب�شوؤال املدعى عليه وك�لة عن 

اجلواب قدم مذكرة مكونة من �شفحتني ذكر فيه� اأن الن�س الوارد يف ق�ش��شة الورق 

التي يعتمد عليه� املدعي ك�ن م�شروطً� بح�شب م� هو مكتوب فيه� والتي مل يذكره� 

: بيع الب�ش�عة ب�لتكلفة. ث�لثً�:  املدعي وهي اأوًل: حدوث البيع والذي مل يحدث. ث�نيً�ً

بيع املب�ين ب�لتكلفة. رابعً�: بيع الأرا�شي ب�شعر ال�شوق. خ�م�شً�: اأن تكون قيمة ال�شهرة 

التج�رية م� بني )150 مليون( اإىل )300 مليون( وجميع هذه ال�شروط مو�شحة على 

نف�س الق�ش��شة كم� اأن موكلي مل يقم بعر�س املكتبة على املدعي من اأجل بيعه� واإمن� 
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ق�م بذلك املدعي واأغراه حتى يح�شل على ال�شعي يف ح�ل بيع املكتبة من خالل هذه 

الورقة املكتوبة له والتي مل يوقعه� موكله، ثم اإن موكله مل يوفق ببيع املكتبة ومل يح�شل 

على قيمة البيع كي يدفع للمدعي �شيئً�، واأكد على اأن موكله يطلب املح��شبة مع املدعي 

والذي يتهرب منه وذلك مبوجب م� ن�س على احلكم الأول رقم )17/د جت/10( لع�م 

1418هـ وال�ش�در من هذه الدائرة كم� طلب رد الدعوى واأ�ش�ف اأنه قد مت التف�ق بني 

اإدارة ال�شركة يف مدة الأربع �شنوات  اإلغ�ء حق املدعي يف  املدعي واملدعى عليه على 

املتبقية، ويثبت ذلك التف�قية التي بينهم� على بيع ال�شركة حيث تعد هذه التف�قية 

ملغية لالتف�قية ال�ش�بقة، كم� ل يكون له احلق يف مبلغ )16.000.000( ري�ل لأن 

هذا احلق �شيرتتب للمدعي يف ح�ل بيع ال�شركة ب�ل�شروط املتفق عليه� بينهم� اإل اأن 

الدعوى،  رف�س  وطلب  به  يط�لب  م�  يف  املدعي  اأحقية  عدم  وب�لت�يل  يتم،  مل  البيع 

فطلب املدعي وك�لة اإمه�له للرد على مذكرة املدعى عليه وم� اأ�ش�فه يف جل�شة هذا 

املدعي  وب�شوؤال  تعريفهم�  ال�ش�بق  الطرف�ن  ح�شر  1426/8/8هـ  جل�شة  ويف  اليوم. 

وك�لة عم� طلب الإمه�ل لأجله يف اجلل�شة ال�ش�بقة قدم مذكرة مكونة من �شفحتني 

ج�ء فيه� ب�أن م� ورد يف مذكرة املدعى عليه وك�لة وتعليق مط�لبة موكله له ب�لبيع ف�إن 

البيع بحد ذاته لي�س هو املق�شود، واإمن� املق�شود هو النت�ئج والتبع�ت التي �شترتتب 

على البيع يف ح�ل حدوثه يف ذلك الوقت اإل وهي ح�ل �شراكة املدعي للمدعى عليه 

والذي  1988/6/22م  يف  بينهم�  املربم  العقد  بح�شب  �شنوات(  بـ)ع�شر  املحددة 

حقوقه  من  موكله  حرم�ن  من  ذلك  على  ترتب  وم�  �شنوات  )�شت(  منه�  انق�شت 
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ف�إنه قد احتفظ املدعى عليه عندم� ق�م  وبن�ًء عليه  املتبقية،  ال�شنوات  ك�شريك عن 

بف�شخ العقد لنف�شه منفردًا ب�ملوؤ�ش�شة ومب� ا�شتملت عليه من اأرا�شي ومب�ين وب�ش�ئع 

و�شهرة جت�رية وحرم�ن موكله منه�، اإ�ش�فة اإىل اأن امل�دة ال�ش�بقة من العقد ن�شت 

على اأن يبداأ املدعي يف �شحب الأرب�ح تدريجيً� اعتب�رًا من ال�شنة ال�ش�د�شة، وهي التي 

مت فيه� ف�شخ العقد وانتهى فيه� اإىل الت�أكيد على مط�لبة موكله ب�ملبلغ حمل املط�لبة 

جل�شة  ويف  للرد.  اأجاًل  وطلب  منه�  ن�شخة  وك�لة  عليه  املدعى  ت�شلم  له،  وا�شتحق�قه 

موكله  اأن  وك�لة  عليه  املدعى  وقرر  تعريفهم�  ال�ش�بق  الطرف�ن  1427/1/7هـ ح�شر 

اطلع على املذكرة املقدمة من املدعي وك�لة يف اجلل�شة ال�ش�بقة ومل يجد به� جديد 

ي�شتوجب الرد واأنه يكتفي مب� ورد يف اجلل�شة ال�ش�بقة م�شيفً� اأنه يطلب رف�س هذه 

الدعوى لأن موكله ا�شتعد ب�أن يدفع للمدعي مبلغ )اأربعة ماليني( ري�ل عن كل �شنة يف 

ح�ل بيع حمالت )...(  وموكله مل يقم ببيع حمالت املكتبة حتى ت�ريخه، وب�لت�يل ل 

ي�شتحق املدعي املبلغ املذكور لعدم حتقق ال�شرط وهو بيع )...(  م�شيفً� اأن هذا الوعد 

من موكله ك�ن قبل ن�شوب اخلالف بينه وبني املدعي وب�لتحديد اأثن�ء فرتة ال�شراكة، 

اأجاًل للرجوع ملوكله وعر�س هذا الكالم عليه ومن ثم  ب�أنه يطلب  فرد املدعي وك�لة 

تقدمي اجلواب يف اجلل�شة الق�دمة، ثم طلبت الدائرة من املدعى عليه وك�لة الإف�دة 

يف  املوؤرخ  امل�شتند  على  ت�أثريه�  ومدى  1994/5/15م  يف  املوؤرخة  التف�قية  عن 

1994/4/24م املوقع من )...( فطلب اأجاًل للرجوع ملوكله. ويف جل�شة 1428/2/22هـ 

ح�شر الطرف�ن ال�ش�بق تعريفهم� ويف هذه اجلل�شة قدم املدعي وك�لة مذكرة مكونة 
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من �شفحتني اأكد فيه� على م� ج�ء يف مذكراته ال�ش�بقة وذكر اأنه� ت�شمنت اأ�شب�ب 

اأدلة وقواعد  مط�لبة موكله يف هذه الدعوى والأ�ش��س الذي بنيت عليه املط�لبة من 

�شرعية وكالم الفقه�ء، ت�شلم املدعى عليه ن�شخة منه� فطلب اأجاًل لالطالع والرد، ثم 

�ش�ألت الدائرة املدعي وك�لة عن موقف موكله مم� ذكره املدعى عليه وك�لة يف جل�شة 

1427/1/7هـ حيث اإنه طلب اأجاًل للرد على م� ذكره املدعى عليه، ومل يقدم رده حتى 

ت�ريخ هذه اجلل�شة فقرر اأنه يطلب اأجاًل للرد على هذا اجل�نب من دفع املدعى عليه 

ال�ش�بق  الطرف�ن  ح�شر  1428/5/12هـ  جل�شة  ويف  الق�دمة.  اجلل�شة  يف  وذلك 

تعريفهم�، وقدم املدعي وك�لة مذكرة برده على ا�شتف�ش�ر الدائرة منه املوجه له يف 

جل�شة 1427/1/7هـ واملوؤكد عليه من قبل الدائرة ب�لرد على هذا ال�شتف�ش�ر يف جل�شة 

1428/2/22هـ واملكونة من �شفحة واحدة ومف�ده� اأن موكله ل يط�لب ب�ملبلغ حمل 

العقد  بك�شر  املدعى عليه  قي�م  تعوي�شً� عن  بل  ببيع )...(  متعلقً�  كتعوي�س  الدعوى 

اإمن� ك�ن بن�ًء على  ب�أن حتديد املبلغ املخ�ش�س ملوكله وامل�شروط ببيع )...(   وذلك 

اإىل ع�م 1994م واملقدر بـ)12.000.000(  اأرب�ح املكتبة من ع�م 1988م  متو�شط 

موكله  اإن  وحيث  اجلل�شة،  �شورته� يف هذه  املرفقة  امليزاني�ت  �شنة ح�شب  لكل  ري�ل 

ي�شتحق وبح�شب العقد املربم بني املتداعيني ن�شبة الثلث من الأرب�ح وبن�ًء على ذلك 

تكون ح�شته )1.000.000( ري�ل بل اإن من و�شعه هو املدعى عليه كمعي�ر وقبل به 

لتحديد اأتع�ب موكله، وانتهى اإىل طلب احلكم ملوكله مببلغ وقدره )16.000.000( 

وطلب  منه�  ن�شخة  وك�لة  عليه  املدعى  ت�شلم  م�شتندات  خم�شة  عدد  به�  واأرفق  ري�ل 
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تت�بعت  ال�ش�بقة. ثم  للرد عليه وعلى مذكرة املدعي وك�لة املقدمة يف اجلل�شة  اأجاًل 

عدم  عن  عذريهم�  للدائرة  وقدم�  الطرف�ن  ح�شور  فيه�  يكتمل  مل  والتي  اجلل�ش�ت 

وك�لة عم�  عليه  املدعى  وب�شوؤال  ثم يف جل�شة 1429/5/21هـ  التمكن من احل�شور، 

واحدة  �شفحة  من  مكونة  جوابية  مذكرة  قدم  ال�ش�بقة  اجلل�شة  يف  بتقدميه  وعد 

ومف�ده� اأن املدعي ب�ت حريان ل يعلم م� يط�لب به، فمرة يقول اأن املبلغ املط�لب به 

بن�ًء على التف�قية املزعومة ومرة يقول بن�ًء على ك�شر العقد وهذه التف�قية املزعومة 

من قبل املدعي لي�س له� عالقة مب� يط�لب به حيث اإنه� ك�نت م�شروطة بح�ل البيع ومل 

تكن اأي�شً� اتف�قية ر�شمية حيث اإنه� خ�لية من التوقيع واخلتم والت�ريخ والتف�قي�ت 

الر�شمية يجب اأن تكون مو�شحة ومف�شلة، وانتهى اإىل طلب املح��شبة بني الطرفني 

ح�شبم� ج�ء يف الفقرة الث�نية من حكم الدائرة رقم )17( لع�م 1418هـ وقرر اأنه ق�م 

املدعي  وب�شوؤال  اجلل�شة،  موعد  قبل  املذكرة  هذه  من  بن�شخة  وك�لة  املدعي  بتزويد 

وك�لة اجلواب عم� ورد يف هذه املذكرة قرر اأنه يطلب مهلة ل�شتكم�ل اأوراق الق�شية 

جل�شة  ويف  الق�دمة.  اجلل�شة  يف  الرد  تقدمي  ثم  ومن  ال�ش�بق  الوكيل  لدى  املوجودة 

1429/12/24هـ قدم املدعي وك�لة مذكرة جوابية مكونة من )8( �شفح�ت ذكر فيه� 

اأن العقد مو�شوع التداعي يف حقيقته هو عقد حمدد املدة ب�إرادة طرفيه ومن�شو�س 

فيه على عن�شر الزمن وهو )ع�شر( �شنوات وانق�ش�ئه م�شروط مبرور املدة املذكورة 

اأعاله ول ميكن اإنه�ءه اأو ف�شخه اإل مبوافقة طرفيه معً� دون انفراد اأحد طرفيه بف�شخه 

اأو جتديده، وقد ق�م املدعى عليه منفردًا ب�إرادته املنفردة وقبل انته�ء مدته بف�شخه 



1692

واإنه�ئه، مم� يعد معه خم�لفًة لأ�شول التع�قد ال�شرعية والنظ�مية، مم� ترتب عليه 

حلوق ال�شرر مبوكله وذلك كله حتت م�شمى بيع )...( كم� ج�ء يف الإقرار مم� اأدى 

اإىل حرم�ن موكله من احلقوق املن�شو�س عليه� يف العقد - والتي �شبق الكالم عنه� 

- من اأخذ م�شتحق�ته جميعه� ب�نق�ش�ء املدة. وبداأ �شحب الأرب�ح تدريجيً� اعتب�رًا من 

انته�ء  قيد  العقد  اأن  اإىل  اإ�ش�فة  عليه،  املدعى  اإليه  �شعى  م�  وهذا  ال�ش�د�شة  ال�شنة 

�شراكة موكله قبل انق�ش�ء مدة الـ)ع�شر( �شنوات بتحقق �شرط واحد يتمثل يف وف�ة 

املدعى عليه وحيث مل يتحقق ال�شرط ف�إن موكله حمق فيم� يط�لب به لكون ال�شراكة 

م�شتمرة وب�قية واأرفق به� �شور ثالث م�شتندات، ت�شلم املدعى عليه وك�لة ن�شخة منه�، 

وب�شوؤاله حي�ل م� ت�شلم طلب مهلة لالطالع والرد. ويف جل�شة 1430/1/10هـ وب�شوؤال 

املدعى عليه وك�لة عم� طلب الإمه�ل لأجله يف اجلل�شة ال�ش�بقة قدم مذكرة جوابية 

مكونة من )4( �شفح�ت ج�ء فيه� اأن موكله يتم�شك فيه� بكون الق�ش��شة على فر�س 

حجيته� ف�إنه� م�شروطة يف ح�ل بيع املكتبة وعندم� علم املدعي ب�أن موكله مل يقم ببيع 

املكتبة اأهمله� وبداأ يط�لب بقيمة التعوي�س عن ك�شر العقد ونحوه مم� ذكره، وهذا م� 

مل ين�س عليه يف العقد والذي مل يتطرق اإىل ذكر اأي تعوي�س يف ح�ل مت ف�شخ العقد 

قبل انته�ء مدته، وم� ذكر يف العقد هو تفوي�س ب�إدارة العمل والعم�ل ح�شب امل�شلحة 

ولي�س تفوي�شً� بخراب املوؤ�ش�شة وارتك�ب الأخط�ء، كم� اأن املدعي مل يتطرق اإىل ذكر 

اأي حقوق له من جراء ك�شر العقد يف الدعوى املقدمة من قبله، حيث ورد على ل�ش�ن 

ب�أنن�  ن�شه  م�  1418هـ،  لع�م  برقم )17/ج/10(  ال�ش�در  احلكم  وذلك يف  املدعي 
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عر�شن� عليه بيع املكتبة ونحن حددن� عن��شر البيع ب�ملخزون والأبنية وبع�س اأرا�شي 

املكتبة وال�شمعة التج�رية وقد ج�ء احلكم ب�أن املدعي ل ي�شتحق بعد توقفه عن العمل 

طلب  اإىل  وانتهى  بعمله،  منوط  للربح  امل�ش�رب  ا�شتحق�ق  لأن  الأرب�ح  من  ن�شبة  اأي 

احلكم برف�س الدعوى واأرفق به� �شورة ثالثة م�شتندات، ت�شلم املدعي وك�لة ن�شخة 

منه�، وب�شوؤاله حي�ل م� ورد فيه� طلب مهلة لالطالع والرد. ويف جل�شة 1430/4/3هـ 

وب�شوؤال املدعى عليه وك�لة اإن ك�ن قد ا�شتلم ن�شخة من املذكرة املقدمة من املدعي 

وك�لة يف اجلل�شة ال�ش�بقة، قرر اأنه ا�شتلم ن�شخة منه� اإل اأنه مل يتمكن من تقدمي رده 

عليه� يف هذه اجلل�شة نظرًا لكونه مل ي�شتلمه� اإل قبل اأ�شبوع من ت�ريخ هذه اجلل�شة، 

وطلب حتديد موعد اآخر ليتمكن من تقدمي رده يف اجلل�شة الق�دمة، ثم اأ�ش�ف املدعي 

وك�لة اأنه عند قي�مه بتبليغ املدعى عليه يف مقر )...(  اأف�دوه املوظفون ب�أنه قد مت بيع 

)...( ملجموعة م�شتثمرين، واأن املدعى عليه مل يعد له �شلة ب�)...(  وب�لت�يل تكون 

وهي  موكله  ا�شتحق�ق  �شرف  بعدم  عليه  املدعى  به�  يتم�شك  التي  الوحيدة  احلجة 

ا�شرتاطه ببيع )...(  قد انتفت، وب�لت�يل اأ�شبح املبلغ الذي اأقر به ث�بت بذمته، مع 

مت�شكه مب� �شبق تقدميه، فعقب املدعى عليه وك�لة ب�أنه يطلب مهلة للرد على م� ذكره 

عليه  املدعى  وب�شوؤال  1430/6/9هـ  جل�شة  ويف   .)...( بيع  بخ�شو�س  وك�لة  املدعي 

)اأربع(  ال�ش�بقة، قدم مذكرة مكونة من  الإمه�ل لأجله يف اجلل�شة  وك�لة عم� طلب 

�شفح�ت مرفق به عدد )�شبع( م�شتندات ل تخرج يف م�شمونه� عم� �شبق اأن قدمه من 

مذكرات، م�شيفً� اأنه بخ�شو�س م� ذكره املدعي وك�لة من قي�م موكله ببيع )...(  ف�إن 
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هذا ال�شيء املفرح املبكي ومن�فيً� لالأعراف التج�رية وال�شرعية، كم� اأن )...(  ملك 

العمر كله ينتظر  اأنه لن يبقى  التدخل يف بيعه� من عدمه كم�  ملوكله ول يحق لأحد 

�شنوات  )خم�س(  خالل  ل�شقطت  جن�ئية  �ش�بقة  ك�نت  ولو   )...( بيع  لأجل  املدعي 

ح�شب النظ�م،ومق�شد املدعي بهذا الكالم هو اإ�شغ�ل موكله وابتزازه. ت�شلم املدعي 

وك�لة ن�شخة منه� ومرفق�ته� وب�شوؤاله اجلواب عنه� طلب مهلة لالطالع والرد. ويف 

اجلل�شة  يف  لأجله  الإمه�ل  طلب  عم�  وك�لة  املدعي  وب�شوؤال  1430/12/26هـ  جل�شة 

امل��شية، قدم مذكرة مكونة من )ثالث( �شفح�ت قرر فيه� ب�أن م� ذكره املدعى عليه 

يف مذكرته ال�ش�بقة ل يحوي جديدًا ي�شتوجب الرد، واأكد فيه� على اأن موكله يتم�شك 

الواردة  ال�ش�بقة  فيه� على طلب�ته  اأكد  كم�  منه،  املوقع  الكت�بي  عليه  املدعى  ب�إقرار 

بالئحة الدعوى، ت�شلم املدعى عليه وك�لة ن�شخة منه�، وب�إطالعه عليه� قرر اكتف�ءه 

مب� �شبق تقدميه يف الرد عليه�، وطلب الطرف�ن الف�شل يف الق�شية بح�لته� الراهنة 

وقررا اكتف�ءهم� مب� �شبق تقدميه. ويف جل�شة اليوم �ش�ألت الدائرة الطرف�ن اإن ك�ن 

لديهم� م� يريدان اإ�ش�فته يف هذه اجلل�شة فقرر اأنه لي�س لديهم� جديدا، وطلب� الف�شل 

يف الق�شية.

ومل� ك�ن املدعي يط�لب املدعى عليه بدفع مبلغ وقدره )16.000.000( ري�ل ميثل 

التعوي�س امل�شتحق له ح�شب ادع�ئه عن الأرب�ح لل�شنوات املتبقية من العقد الذي مت 
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بني الطرفني واملوؤرخ يف 1988/6/22م واأن م�شتنده على ذلك هو الورقة املوؤرخة يف 

1994/4/27م واملن�شوبة اإىل املدعى عليه، واملوقعة من قبله واملن�شو�س فيه� على اأنه 

يف ح�ل بيع حمالت )...( وخمزونه� وبيع الب�ش�عة وبيع غري ذلك مم� هو مثبت يف 

هذه الورقة ف�إن املدعي ي�شتحق مبلغً� وقدره )4.000.000( ري�ل عن كل �شنة متبقية 

من العقد املقرر زمنه بـ)ع�شر( �شنوات. ومل� ك�ن املدعى عليه ينكر ا�شتحق�ق املدعي 

للمبلغ املدعى به، حيث اإنه مل يتم بيع حمالت املكتبة ومل يتحقق ال�شرط املذكور يف 

هي  الطرفني  بني  العالقة  حقيقة  ك�ن  ومل�  املدعي.  ذكره  مب�  عربة  فال  الورقة  هذه 

عقد م�ش�ربة، حيث يقوم املدعى عليه بدفع امل�ل ويقوم املدعي ب�إدارته وبذل اجلهد 

بحكم  ث�بتة  العالقة  هذه  واأن  ب�لعمل،  منوط  وهو  معلومً�  ربحً�  ذلك  على  وي�شتحق 

ق�ش�ئي مكت�شب للقطعية، وحيث ثبت لدى الدائرة اأن املدعي اأوقف عن العمل خالل 

ال�شنوات التي يط�لب مب�شتحق�ته فيه�، ومل� ك�ن عقد امل�ش�ربة عقد ج�ئز بني الطرفني 

ينف�شخ بف�شخ اأحدهم�، كم� اأن ال�شريك امل�ش�رب ي�شتحق الربح اإىل حني الف�شخ فقط، 

الدعوى، ول يعدو م� قدمه - على  به املدعي يف هذه  يثبت �شحة م� يط�لب  ومل� مل 

فر�س �شحته - عن كونه وعدًا من قبل املدعى عليه وهو وعد  غري ملزم ق�ش�ًء، ومل� 

ك�نت بينته تنح�شر يف امل�شتند املذكور اأعاله مم� ل يعول عليه يف اإثب�ت املبلغ املط�لب 

به، ف�إن الدائرة تنتهي اإىل احلكم برف�س الدعوى وتق�شي به.

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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املو�ضوعاملجلد
رقم ال�ضفحة

اإىلمن

االأول

134اخت�ضا�س

3572دعوى

73146حتكيم

147196�ضم�ضرة

197472مقاولة

473522عقد نقل

الثاين
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18851926مكاتب جتارية
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رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/3740/ق 1
لعام 1430هـ

20/د/جت/22 لعام 
1432هـ

1866/ق لعام 
1432هـ

287/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س- 
3م�ضاربة فا�ضدة

1/1822/ق 2
لعام 1431هـ

95/د/جت/1 لعام 
1431هـ

5747/ق لعام 
1432هـ

88/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

اخت�ضا�س-
7قر�س

1/2730/ق 3
لعام 1432هـ

109/د/جت/30 
لعام 1432هـ

2876/ق لعام 
1432هـ

510/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س - 
11خدمة ات�ضاالت

8/162/ق لعام 4
1432هـ

218/د/جت/4 لعام 
1432هـ

4321/ق لعام 
1432هـ

734/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س- 
16اأعمال مهنية ـ

3/464/ق لعام 5
1428هـ

584/د/جت/10 
لعام 1432هـ

881/ق لعام 
1432هـ

902/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س - 
كفالة غري 

جتارية
20

1/1839/ق 6
لعام 1427هـ

133/د/جت/32 
لعام 1432هـ

2323/ق لعام 
1432هـ

919/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س - 
28�ضم�ضرة

1/1870/ق 7
لعام 1430هـ

134/د/جت/32 
لعام 1432هـ

6284/ق لعام 
1432هـ

875/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

دعوى - وقف 
ال�ضري يف 
الدعوى

37

1/3482/ق 8
لعام 1427هـ

12/د/جت/2 لعام 
1431هـ

2879/ق لعام 
1431هـ

101/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

دعوى - حكم 
46غيابي

1/556/ق لعام 9
1432هـ

148/د/جت/31 
لعام 1432هـ

7339/ق لعام 
1432هـ

951/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

دعوى - رف�س 
اإحالة النزاع 

خلبري حما�ضبي
62

2/6855/ق 10
لعام 1429هـ

119/د/جت/11 
لعام 1431هـ

5578/ق لعام 
1431هـ

265/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

حتكيم- طلب رد 
75حمكم

2/71/ق لعام 11
1427هـ

186/د/جت/11 
لعام 1431هـ

1542/ق لعام 
1431هـ

626/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

حتكيم- عقد 
بيع مرابحة 

لالآمر بال�ضراء
83



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/3050/ق 12
لعام 1431هـ

84/د/جت/30 لعام 
1432هـ

3288/ق لعام 
1432هـ

702/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

حتكيم- �ضرط 
التحكيم 

الدويل
110

13

2/506/ق 
لعام 1421هـ، 
2/1846/ق 
لعام 1422هـ

211/د/جت/11 
لعام 1431هـ

2/506/ق 
لعام 1421هـ، 
2/1846/ق 
لعام 1422هـ

686/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

حتكيم - 
اعرتا�س على 
حكم التحكيم

114

1/4248/ق 14
لعام 1429هـ

106/د/جت/32 
لعام 1432هـ

6096/ق لعام 
1432هـ

855/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

حتكيم- عقد 
133اإجارة

3/825/ق لعام 15
1427هـ

192/د/جت/15 
لعام 1429هـ

6900/ق لعام 
1432هـ

190/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد �ضم�ضرة-
و�ضاطة يف اإبرام 

عقد
149

2/2914/ق 16
لعام 1430هـ

188/د/جت/ف/4 
لعام 1431هـ

6157/ق لعام 
1431هـ

215/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد �ضم�ضرة- 
�ضرط ا�ضتحقاق 

عمولة
164

3/16/ق لعام 17
1427هـ

147/د/جت/10 
لعام 1432هـ

6155/ق لعام 
1432هـ

892/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد �ضم�ضرة- 
170جعالة

2/6351/ق 18
لعام 1430هـ

107/د/جت/ف/18 
لعام 1431هـ

4049/ق لعام 
1431هـ

37/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد مقاولة - 
199ا�ضتالم االأعمال

1/2401/ق 19
لعام 1429هـ

66/د/جت/5 لعام 
1431هـ

4432/ق لعام 
1431هـ

161/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة - 
206توريد وتركيب

1/1481/ق/ 20
لعام 1431هـ

195/د/جت/3 لعام 
1431هـ

934/ق لعام 
1432هـ

325/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
227

4/1134/ق 21
لعام 1429هـ

16/د/جت/9 لعام 
1432هـ

2071/ق لعام 
1432هـ

399/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة - 
232توقف عن تنفيذ

1/2569/ق 22
لعام 1427هـ

170/د/جت/6 لعام 
1431هـ

939/ق لعام 
1432هـ

497/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
240

2/1614/ق 23
لعام 1429هـ

200/د/جت/11 
لعام 1431هـ

954/ق لعام 
1432هـ

586/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
270



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

5/306/ق لعام 24
1430هـ

132/د/جت/21 
لعام 1432هـ

7156/ق لعام 
1432هـ

820/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
281

2/6585/ق 25
لعام 1428هـ

57/د/جت/13 لعام 
1431هـ

3042/ق لعام 
1431هـ

31/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد مقاولة - 
295�ضمان العيوب

2/4884/ق 26
لعام 1429هـ

23/د/جت/8 لعام 
1430هـ

2/2841/ق 
لعام 1431هـ

36/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد مقاولة- 
ت�ضامن 
يف تنفيذ 
م�ضروعات

304

3/1319/ق 27
لعام 1427هـ

83/د/جت/16لعام 
1431هـ

5333/ق لعام 
1431هـ

137/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة - 
315تعوي�س

1/1818/ق 28
لعام 1430هـ

168/د/جت/6 لعام 
1431هـ

336/ق لعام 
1432هـ

217/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
340

3/41/ق لعام 29
1429هـ

134/د/جت/15 
لعام 1431هـ

726/ق لعام 
1432هـ

444/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
وتوريد- �ضرط 

جزائي
346

2/5499/ق 30
لعام 1427هـ

2/د/جت/11لعام 
1431هـ

5343/ق لعام 
1431هـ

330/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة - 
359تف�ضري عقد

1/1668/ق 31
لعام 1430هـ

117/د/جت/4 لعام 
1431هـ

7824/ق لعام 
1431هـ

347/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة - 
380حكم غيابي

7/470 /ق 32
لعام 1430هـ

4/د/جت/7 لعام 
1432هـ

1890/ق لعام 
1432هـ

514/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
385

1/4568/ق 33
لعام 1429هـ

146/د/جت/3 لعام 
1431هـ

6559/ق لعام 
1431هـ

634/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
401

1/4189/ق 34
لعام 1427هـ

59/د/جت/31 لعام 
1432هـ

5025/ق لعام 
1432هـ

848/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
418



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/8233/ق 35
لعام 1429هـ

72/د/جت/27 لعام 
1432هـ

6097/ق لعام 
1432هـ

853/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
452

5/1340/ق 36
لعام 1431هـ

119/د/جت/9 لعام 
1432هـ

5118/ق لعام 
1432هـ

910/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
460

1/107/ق لعام 37
1430هـ

6/د/جت/ف/4 
لعام 1431هـ

5310/ق لعام 
1431هـ

216/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
ب�ضاعة- 

م�ضوؤولية الناقل
475

2/2981/ق 38
لعام 1428هـ

177/د/جت/11 
لعام 1431هـ

6728/ق لعام 
1431هـ

364/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
حديد- ك�ضف 
تخريج �ضيارة

483

2/6950/ق 39
لعام 1430هـ

206/د/جت/11 
لعام 1431هـ

1435/ق لعام 
1432هـ

489/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد �ضحن 
بحري- 

م�ضوؤولية 
ال�ضاحن

493

1/2698/ق 40
لعام 1431هـ

30/د/جت/32 لعام 
1432هـ

2889/ق لعام 
1432هـ

694/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
وحتميل وتفريغ 
اأحجار- تلفيات 

و�ضيانة

504

3/2121/ق 41
لعام 1429هـ

77/د/جت/11 لعام 
1432هـ

3940/ق لعام 
1432هـ

771/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
حفارات- تكييف 

العقد
510

1/1991/ق 42
لعام 1428هـ

168/د/جت/30 
لعام 1432هـ

3423/ق لعام 
1432هـ

873/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

1- عقد 
بيع  - ال�ضفة 

يف املبيع- 
2-تعوي�س 

- تعوي�س عن 
فوات فر�ضة

525

2/898/ق لعام 43
1431هـ

61/د/جت/ف/21 
لعام 1431هـ

3794/ق لعام 
1432هـ

51/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد بيع - 
544اأجهزة طبية



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/923/ق لعام 44
1429هـ

26/د/جت/ف/17 
لعام 1431هـ

7036/ق لعام 
1431هـ

229/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع 
-م�ضادقة على 

ك�ضف ح�ضاب
551

1/5610/ق 45
لعام 1429هـ

157/د/جت/4 لعام 
1431هـ

1024/ق لعام 
1432هـ

252/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - 
565اأدوات مدر�ضية

1/5534/ق 46
لعام 1429هـ

121/د/جت/6 لعام 
1431هـ

5940/ق لعام 
1432هـ

259/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
حديد ومعّدات 

ثقيلة
572

2/5853/ق 47
لعام 1429هـ

158/د/جت/12 
لعام 1431هـ

6749/ق لعام 
1431هـ

319/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
578�ضيارات

7/1105/ق 48
لعام 1430هـ

27/د/جت/ف/57 
لعام 1431هـ

6959/ق لعام 
1431هـ

335/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
585�ضاعات

7/334/ق لعام 49
1431هـ

12/د/جت/7 لعام 
1432هـ

2009/ق لعام 
1432هـ

348/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
606�ضيارات

2/512/ق لعام 50
1431هـ

19/د/جت/19 لعام 
1432هـ

2246/ق لعام 
1432هـ

394/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - 
بطاقات قناة 

ف�ضائية
613

2/3381/ق 51
لعام 1429هـ

412/د/
جت/12لعام 

1431هـ

2288/ق لعام 
1432هـ

432/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
619�ضيارات

2/3504/ق 52
لعام 1428هـ

153/د/جت/13 
لعام 1431هـ

652/ق لعام 
1432هـ

494/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
628موا�ضي

1/4941/ق 53
لعام 1426هـ

23/د/جت/29 لعام 
1432هـ

2255/ق لعام 
1432هـ

535/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1-عقد بيع - 
اّدعاء �ضورية 

البيع  2- مكافاأة 
مقابل االإدارة 

- ال�ضروط 
يف العقد3- 

اأرباح - اإثباتها 
4- اخت�ضا�س 
- طلب اأتعاب 
املحاماة من 

الوكيل

638



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/8138/ق 54
لعام 1429هـ

107/د/جت/4 لعام 
1431هـ

7146/ق لعام 
1431هـ

564/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
654موؤ�ض�ضة

3/314/ق لعام 55
1428هـ

186/د/جت/16 
لعام 1431هـ

2721/ق لعام 
1432هـ

633/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1- عقد بيع 
�ضيارات - ف�ضخ 

العقد 2- 
تعوي�س - اأركان 

التعوي�س 
3- اخت�ضا�س 
- اخت�ضا�س 

ماأموري 
ال�ضبط 
الق�ضائي

664

2/1381/ق 56
لعام 1432هـ

38/د/جت/21 لعام 
1432هـ

4194/ق لعام 
1432هـ

641/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - مواد 
683طباعة

3/85/ق لعام 57
1431هـ

56/د/جت/9 لعام 
1432هـ

3914/ق لعام 
1432هـ

707/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - اإنكار 
687بيع

1/7855/ق 58
لعام 1429هـ

130/د/جت/30 
لعام 1432هـ

5286/ق لعام 
1432هـ

780/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
695تذاكر

7/821/ق لعام 59
1431هـ

151/د/جت/7 لعام 
1432هـ

5012/ق لعام 
1432هـ

790/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
703دهانات

2/2362/ق 60
لعام 1431هـ

156/د/جت/20 
لعام 1432هـ

4869/ق لعام 
1432هـ

793/اإ�س/2 
لعام 1432هـ

عقد اإجارة 
منتهية 

بالتمليك- طلب 
ف�ضخ

717

2/1307/ق 61
لعام 1432هـ

51/د/جت/21 لعام 
1432هـ

4867/ق لعام 
1432هـ

826/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - 
724تفوي�س العامل

5/84/ق لعام 62
1430هـ

79/د/جت/9 لعام 
1432هـ

5463/ق لعام 
1432هـ

869/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد بيع ــ  نكول 
735عن اجلواب

1/2934/ق 63
لعام 1429هـ

85/د/جت/27 لعام 
1432هـ

6611/ق لعام 
1432هـ

876/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
749باملزاد

5/1819/ق 64
لعام 1430هـ

235/د/جت/21 
لعام 1431هـ

1071/ق لعام 
1432هـ

299/اإ�س/7 
765عقد بيع - اإقرارلعام 1432هـ



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

3/1657/ق 65
لعام 1431هـ

49/د/جت/10 لعام 
1432هـ

4305/ق لعام 
1432هـ

940/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد بيع - طلب 
�ضراء بطاقة 

جمركية
776

3/2507/ق 66
لعام 1430هـ

34/د/جت/9 لعام 
1432هـ

3852/ق لعام 
1432هـ

630/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد اإجارة - 
785اإيجار �ضاحنات

1/2415/ق 67
لعام 1427هـ

98/د/جت/30 لعام 
1432هـ

5338/ق لعام 
1432هـ

891/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

اإيجار �ضاحنات 
-  امل�ضوؤولية 

امل�ضروطة 
للموؤجر

797

3/79/ق لعام 68
1432هـ

574/د/جت/10 
لعام 1432هـ

6863/ق لعام 
1432هـ

900/اإ�س/12 
لعام1432هـ

1-عقد اإيجار 
�ضاحنات - 

جدولة مديوينة 
2- دعوى - 
طلب عار�س

813

1/3689/ق 69
لعام 1426هـ

155/د/جت/2 لعام 
1431هـ

5070/ق لعام 
1431هـ

122/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - 
821حوالة الدين

2/1781/ق 70
لعام 1428هـ

84/د/جت/18 لعام 
1432هـ

3339/ق لعام 
1432هـ

764/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

حوالة - حوالة 
826احلق

3/2457/ق 71
لعام 1429هـ

191/د/جت/15 
لعام 1431هـ

2431/ق لعام 
1432هـ

447/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد 
839-�ضرط جزائي

1/1122/ق 72
لعام 1430هـ

83/د/جت/33 لعام 
1432هـ

5008/ق لعام 
1432هـ

685/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
848ف�ضخ عقد

3/276/ق 73
لعام1427هـ

21/د/جت/15 لعام 
1431هـ

3590/ق لعام 
1431هـ

109/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
ال�ضروط يف 

العقد
864

2/742/ق لعام 74
1417هـ

40/د/جت/11 لعام 
1430هـ

2978/ق لعام 
1431هـ

162/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
882اإقرار

3/602/ق لعام 75
1431هـ

124/د/جت/17 
لعام 1431هـ

6517/ق لعام 
1432هـ

355/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
ت�ضنيع من�ضات 

حديدية
898



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/3315/ق 76
لعام 1431هـ

40/د/جت/28 لعام 
1432هـ

3010/ق لعام 
1432هـ

453/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد-  
جتارية العمل 
وقت التعامل

907

2/5422/ق 77
لعام 1429هـ

17/د/جت/18 لعام 
1432هـ

3068/ق لعام 
1432هـ

528/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
912م�ضادقة

3/282/ق لعام 78
1430هـ

30/د/جت/3/9 
لعام 1432هـ

3127/ق لعام 
1432هـ

572/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
920توريد حديد

1/5229/ق 79
لعام 1428هـ

18/د/جت/32 لعام 
1432هـ

2604/ق لعام 
1432هـ

587/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
933اإقرار

2/69/ق لعام 80
1426هـ

221/د/جت/11 
لعام 1431هـ

2127/ق لعام 
1432هـ

631/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
940خمال�ضة

3/444/ق لعام 81
1429هـ

187/د/جت/17 
لعام 1431هـ

966/ق لعام 
1432هـ

637/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
ال�ضروط يف 

العقد
956

1/4163/ق 82
لعام 1431هـ

69/د/جت/29 لعام 
1432هـ

3918/ق لعام 
1432هـ

700/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
اإقرار فروق 

اأ�ضعار
969

1/5160/ق 83
لعام 1430هـ

141/د/جت/31 
لعام 1432هـ

6795/ق لعام 
1432هـ

904/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
979بيع ذهب

1/4722/ق 84
لعام 1431هـ

100/د/جت/28 
لعام 1432هـ

6032/ق لعام 
1432هـ

915/اإ�س/12 
لعام1432هـ

عقد توريد - 
984حوالة

2/560/ق لعام 85
1429هـ

203/د/جت/10 
لعام 1431هـ

900/ق لعام 
1432هـ

235/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
989ا�ضتالم املبيع

2/3646/ق 86
لعام 1429هـ

129/د/جت/11 
لعام 1431هـ

6744/ق لعام 
1431هـ

285/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
999�ضرط جزائي

5/1839/ق 87
لعام 1431هـ

30/د/جت/9 لعام 
1432هـ

2576/ق لعام 
1432هـ

426/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
1015اإقرار

2/1106/ق 88
لعام 1428هـ

6/د/جت/14 لعام 
1432هـ

1543/ق لعام 
1432هـ

530/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1- عقد توريد 
- انعقاد البيع 
2- تعوي�س - 
�ضمان املبيع

1021



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

3/2601/ق 89
لعام 1431هـ

103/د/جت/11 
لعام 1432هـ

4512/ق لعام 
1432هـ

740/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
م�ضادقة على 

الر�ضيد
1030

883/ 3/ق 90
لعام 1430هـ

223/د/جت/17 
لعام 1431هـ

1749/ق لعام 
1432هـ

741/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
تعوي�س عن 

ف�ضخ عقد
1036

1/1878/ق 91
لعام 1430هـ

81/د/جت/33 لعام 
1432هـ

1530/ق لعام 
1432هـ

781/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1-عقد توريد 
- �ضروط العقد 

2-تعوي�س- 
التعوي�س 
العقدي 
3-اأتعاب 

املحاماة- �ضلطة 
املحكمة يف 

تقديرها

1054

1/1751/ق 92
لعام 1426هـ

277/د/جت/2 لعام 
1430هـ

4756/ق لعام 
1432هـ

578/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1-�ضركة 
ت�ضامن - �ضفة 
2- عقد تاأ�ضي�س 
- تعديل عقد 

تاأ�ضي�س 3- 
وكالة - وكالة يف 

تعديل عقد

1073

2/812/ق لعام 93
1431 هـ

70/د/جت/17 لعام 
1432هـ

4871/ق لعام 
1432 هـ

677/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1-�ضركة 
ت�ضامن- ف�ضخ 
عقد �ضركة 2- 
اأتعاب املحاماة 

-�ضروط 
الق�ضاء بها

1127

1/8185/ق 94
لعام 1429هـ

10/د/جت/31 لعام 
1432هـ

2895/ق لعام 
1432هـ

690/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة ت�ضامن - 
1134مطالبة باأرباح



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/334/ق لعام 95
1426 هـ

512/د/جت/ 9 
لعام 1429هـ

2/334/ق لعام 
1432هـ

83/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

1-�ضركة تو�ضية 
ب�ضيطة- 
االعتبار 

ال�ضخ�ضي 
لل�ضركة  2- 

�ضلطات امل�ضفي 
- �ضلطة الدائرة 

التقديرية

1156

2/332/ق لعام 96
1429هـ

251/د/جت/12 
لعام 1431هـ

6171/ق لعام 
1431هـ

121/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة تو�ضية 
ب�ضيطة-طلب 
اإعادة راأ�س املال

1179

2/6243/ق 97
لعام 1428هـ

368/د/جت12 لعام 
1431هـ

6166/ق لعام 
1431هـ

299/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة حما�ضة- 
1194حتويل ال�ضركة

2/3108/ق 98
لعام 1425هـ

148/د/جت/10 
لعام 1431هـ

6745/ق لعام 
1431هـ

400/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة حما�ضة- 
طلب اإعادة راأ�س 

املال
1209

1/61/ق لعام 99
1430هـ

115/د/جت/27 
لعام 1430هـ

5630/ق لعام 
1430هـ

279/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة - بيع 
1221اأ�ضهم

1/3935/ق 100
لعام 1429هـ

76/د/جت/1 لعام 
1431هـ

4498/ق لعام 
1431هـ

333/اإ�س/8 
لعام1432هـ

�ضركة م�ضاهمة 
مغلقة - اإثبات 

�ضراكة-
1225

1/6380/ق 101
لعام 1429هـ

179/د/جت/4 لعام 
1430هـ

2352/ق لعام 
1431هـ

571/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة - بيع 
1233اأ�ضهم

2/1297/ق 102
لعام 1430هـ

55/د/جت/11 لعام 
1431هـ

2/1297/ق 
لعام 1430هـ

3/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

حمدودة- عقد 
تنازل عن ح�ضة

1244

2/100/ق لعام 103
1431هـ

1167/د/جت/11 
لعام 1431هـ

6860/ق لعام 
1432هـ

10/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

حمدودة  -  
عزل مدير

1251

رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف



2/3014/ق 104
لعام 1429هـ

178/د/جت/11 
لعام 1431هـ

2/3014/ق 
لعام 1429هـ

30/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 
حمدودة - 

ح�ضة يف �ضركة

1259

1/1752/ق 105
لعام 1430هـ

274/د/جت/4 لعام 
1430هـ

2701/ق لعام 
1431هـ

112/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 
حمدودة - 

ت�ضفية

1269

2/2737/ق 106
لعام 1430هـ

114/د/جت/20 
لعام 1432هـ

3625/ق لعام 
1432هـ

606/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

حمدودة - بيع 
ح�ضة

1273

1/308/ق لعام 107
1431هـ

59/د/جت/27 لعام 
1432هـ

6225/ق لعام 
1432هـ

927/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 
حمدودة - 
م�ضوؤولية 
ال�ضركاء

1282

1/1746/ق 108
لعام 1423هـ

7/د/جت/2 لعام 
1430هـ

5551/ق لعام 
1430هـ

706/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 
حمدودة 

خمتلطة - 
اتفاق �ضراكة

1291

5/615/ق لعام 109
1429هـ

265/د/جت/21 
لعام 1430هـ

2/ق لعام 
1432هـ

6/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

1-�ضركة-
اإثبات �ضركة 
2- ت�ضفية - 
ت�ضفية �ضراكة

1395

2/3240/ق 110
لعام 1429هـ

17/د/جت/14 
لعام1431هـ

2715/ق لعام 
1431هـ

655/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة- اإثبات 
1405�ضراكة-

1/932/ق لعام 111
1427هـ

81/د/جت/6 لعام 
1431هـ

4510/ق لعام 
1431هـ

661/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1- �ضركة - 
اإثبات �ضراكة 

2- اأتعاب 
حماماة - مناط 

ا�ضتحقاقها

1420

رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف



3/2341/ق 112
لعام 1429هـ

135/د/جت/17 
لعام 1431هـ

221/ق لعام 
1432هـ

670/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة - اإثبات 
1444�ضراكة

1/7746/ق 113
لعام 1429هـ

105/د/جت/1 
لعام1431هـ

5923/ق لعام 
1431هـ

311/اإ�س/7 
لعام1432هـ

�ضركة - اتفاق 
1459متهيدي

2/4260/ق 114
لعام 1430هـ

222/د/جت/13 
لعام 1431هـ

2/4260/ق 
لعام 1430هـ

85/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة - طلب 
اإلغاء قرار 

تعديل عقد 
�ضركة

1538

115

1/2500/ق 
لعام 1409هـ، 
1/4021/ق 
لعام 1427هـ

1/د/جت/3 لعام 
1432هـ

1/2500/ق 
لعام 1409هـ، 
1/4021/ق 
لعام 1427هـ

110/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة - الطعن 
يف ميزانيات 

�ضابقة لل�ضركة
1555

2/388/ق لعام 116
1431هـ

رقم القرار 
205/د/جت/10 

لعام 1431هـ

119/ق لعام 
1432هـ

506/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة - حق 
ال�ضريك يف 

االطالع
1578

3/3861/ق 117
لعام 1427هـ

122/د/جت/16 
لعام 1431هـ

3/861/ق لعام 
1427هـ

15/اإ�س/ 7 لعام 
1592�ضركة - ت�ضفية1432هـ

2/5160/ق 118
لعام 1429هـ

67/د/جت/10 لعام 
1431هـ

6202/ق لعام 
1431هـ

585/اإ�س/8 
1620�ضركة- ت�ضفيةلعام 1432هـ

3/418/ق لعام 119
1428هـ

47/د/جت/15 لعام 
1431هـ

3392/ق لعام 
1432هـ

588/اإ�س/8 
1634�ضركة - تخارجلعام 1432هـ

120

2/1242/ق 
لعام 1428هـ و 
2/701/ق لعام 

1425هـ

71/د/جت/11 لعام 
1431هـ

4433/ق لعام 
1431هـ

674/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة - ثبوت 
1650عقد �ضركة

2/7547/ق 121
لعام 1429هـ

200/د/جت/12 
لعام 1431هـ

2/7547/ق 
لعام 1429هـ

101/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
1660- اإثبات �ضراكة

5/1391/ق 122
لعام 1429هـ

127/د/جت/21 
لعام 1431هـ

6220/ق لعام 
1431هـ

493/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
1665- اإثبات �ضراكة

4/1276/ق 123
لعام 1429هـ

166/د/جت/18 
لعام 1431هـ

6053/ق لعام 
1432هـ

496/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
- ت�ضليم مال 
امل�ضاربة الآخر

1674

رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف



2/1361/ق 124
لعام 1424هـ

55/د/جت/10 لعام 
1431هـ

3482/ق لعام 
1432هـ

501/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
-تعوي�س عن 

ف�ضخ عقد
1684

2/5768/ق 125
لعام 1427هـ

159/د/جت/11 
لعام 1431هـ

673/ق لعام 
1432هـ

132/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اإفال�س- ماهية 
1699دعوى االإفال�س

2/3397/ق 126
لعام 1430هـ

164/د/جت/9 لعام 
1431هـ

1219/ق لعام 
1432هـ

307/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اإفال�س - عزل 
1711اأمني التفلي�ضة

2/4613/ق 127
لعام 1426هـ

31/د/جت/13 لعام 
1431هـ

2370/ق لعام 
1431هـ

363/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

وكالة جتارية 
- تعوي�س عن 

ف�ضخ وكالة
1745

2/2167/ق 128
لعام 1424هـ

87/د/جت/9 لعام 
1431هـ

535/ق لعام 
1431هـ

338/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

وكالة جتارية - 
1756وعد بالتعاقد

1/1800/ق 129
لعام 1422هـ

332/د/جت/2 لعام 
1430هـ

3079/ق لعام 
1431هـ

91/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد وكالة - 
1793وكالة بالعمولة

2/2801/ق 130
لعام 1424هـ

235/د/جت/13 
لعام 1431هـ

473/ق لعام 
1432هـ

430/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد وكالة - 
1830وكالة بالعمولة

1/4506/ق 131
لعام 1430هـ

159/د/جت/5 لعام 
1431هـ

1213/ق لعام 
1432هـ

318/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد ت�ضغيل 
1844-  ف�ضخ عقد

3/836/ق لعام 132
1431هـ

1/د/جت/16 لعام 
1432هـ

2283/ق لعام 
1432هـ

498/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد دعاية 
1859واإعالن - قرائن

3/584/ق لعام 133
1428هـ

44/د/جت/9 لعام 
1432هـ

4485/ق لعام 
1432هـ

625/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد دعاية 
واإعالن -  طلب 

ن�ضر
1864

2/3537/ق 134
لعام 1428هـ

82/د/جت/11 لعام 
1431هـ

5691/ق لعام 
1431هـ

55/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد دعاية 
واإعالن - 

تركيب لوحة 
اإعالنية

1876

3/984/ق لعام 135
1425هـ

92/د/جت/16 لعام 
1431هـ

1351/ق لعام 
1431هـ

290/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
بري - تخلي�س 

جمركي
1887

رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف



3/2519/ق 136
لعام 1429هـ

38/د/جت/11 لعام 
1432هـ

2257/ق لعام 
1432هـ

390/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

مكاتب جتارية 
- تخلي�س 

جمركي
1905

2/5911/ق 137
لعام 1427هـ

183/د/جت/12 
لعام 1431هـ

680/ق لعام 
1432هـ

577/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

مكاتب جتارية 
- تخلي�س 

جمركي
1917

3/1536/ق 138
لعام 1431هـ

53/د/جت/10 لعام 
1432هـ

3990/ق لعام 
1432هـ

404/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1-دعوى - طلب 
عاجل حجز 
حتفظي2-

حرا�ضة ق�ضائية 
- �ضروطها

1929

3/732/ق لعام 139
1428هـ

28/د/جت/17 لعام 
1431هـ

2792/ق لعام 
1431هـ

509/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

طلب عاجل - 
1937�ضروط قبوله

2/3240/ق 140
لعام 1429هـ

رقم القرار 28/د/
جت/14 لعام 

1431هـ

2715/ق لعام 
1431هـ

655/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

طلب عاجل - 
1942حجز حتفظي

3/674/ق لعام 141
1431هـ

رقم القرار 
188/د/جت/16 

لعام 1431هـ

4154/ق لعام 
1432هـ

746/اإ�س/13 
لعام 1432هـ

1-حرا�ضة 
ق�ضائية 

-�ضروطها 
2-طلب عاجل - 

منع من �ضفر

1946

5/1035/ق 142
لعام 1429هـ

180/د/جت/9 لعام 
1431هـ

4146/ق لعام 
1432هـ

/907
اإ�س/12لعام 

1432هـ

طلبات عار�ضة 
- �ضروط احلكم 

بها
1963

2/5845/ق 143
لعام 1428هـ

31/د/جت/17 لعام 
1432هـ

3262/ق لعام 
1432هـ

542/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

التما�س اإعادة 
النظر- �ضروط 

قبوله
1983

3182/ 1/ق 144
لعام 1430هـ

101/د/جت/30 
لعام 1432هـ

3713/ق لعام 
1432هـ

583/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

مكاتب جتارية 
- تعوي�س عن 
ربح احتمايل

1989

2/3296/ق 145
لعام 1430هـ

86/د/جت/11 لعام 
1431هـ

605/ق لعام 
1432هـ

406/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اأوراق جتارية - 
1994�ضيك



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

83اأتعاب حتكيم

37 ، 46 ، 1756 ، 1844اأتعاب خبة 

240 ، 638 ، 654 ، 1054 ، 1127 ، 1420 ، 1844اأتعاب حماماة

1699اآثار احلكم باالإفال�س

1225 ، 1395 ، 1420 ، 1444 ، 1660 ، 1665اإثبات �ضراكة

3اإجارة مدنية 

1194 ، 1674احت�ضاب الربح من راأ�س املال

664اخت�ضا�س ماأموري ال�ضبط الق�ضائي 

898اختالف جن�س الثمن املعقود عليه

114االإخالل باإجراءات املرافعة

1844                      اإخالل بالتزامات العقد

578اّدعاء اختالف قيمة التقدير

826اّدعاء اع�ضار املحال اإليه

1905اّدعاء االإخالل بالتزامات العقد 

578اّدعاء االإكراه

749اّدعاء اخلطاأ

785اّدعاء انتهاء العقد

638اّدعاء �ضورية البيع

664اّدعاء عيب



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

638 ، 1134اأرباح

304 ، 315 ، 525 ، 664 ، 839 ، 1459 ، 1887 ، 1905اأركان التعوي�س

1156 ، 1269اأ�ضباب الت�ضفية

114اأ�ضباب ت�ضدي الدائرة للف�ضل يف النزاع

785ا�ضرتداد العني املوؤجرة

776 ، 1134ا�ضتقالل الذمم املالية

920ا�ضتمرار التعامل ال يفيد جتديد العقد

1459اأ�ضرار جتارية

380اإ�ضقاط عري�ضة االعرتا�س

1221 ، 1225 ، 1233اأ�ضهم
ا�ضرتاط حلول جميع االأق�ضاط حال 

606التاأخر يف ال�ضداد

493 ، 687االأ�ضل براءة الذّمة

619االأ�ضل يف العقود ال�ضحة 

606اإ�ضالح حكم غيابي

83 ، 114 ، 133اعرتا�س على حكم حتكيم

380اعرتا�س على حكم غيابي

240اأعمال اإ�ضافية

16اأعمال مهنية

989اإفادة اجلهة االإدارية 

1699 ، 1711 ، 1745اإفال�س

1711اإفال�س احتيايل



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

اإقرار

 ، 703 ، 654 ، 606 ، 585 ، 578 ، 572 ، 565 ، 460 ، 401 ، 385
 ، 940 ، 933 ، 898 ، 882 ، 864 ، 826 ، 797 ، 765 ، 749 ، 735

 ، 1660 ، 1660 ، 1395 ، 1259 ، 1030 ، 1015 ، 984 ، 979 ، 969
1963 ، 1859 ، 1844

907اإقرار م�ضفي

37  ، 46 ، 1917امتناع عن �ضداد

28امتهان ال�ضم�ضرة

164انتفاء بينة

1073انتقال ح�ضة ال�ضريك اإىل الورثة

1650انتهاء ال�ضراكة 

628انعدام البينة 

1291اإنهاء �ضراكة

1994اأوراق جتارية

898 ، 1021 ، 1273االإيجاب والقبول

776بطاقة جمركية

110 ، 956بطالن ال�ضرط

572 ، 654بطالن العقد

703بطالن املقا�ضة الق�ضائية

1073بطالن ت�ضرف الوكيل

1221 ، 1233بيع اأ�ضهم

585بيع الت�ضريف

572بيع الغرر

1021بيع املبيع قبل قب�ضه



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

956بيع املو�ضوف يف الذمة

1273بيع ح�ضة يف �ضركة

979 بيع ذهب

83بيع مرابحة لالآمر بال�ضراء 

1036التاأخر يف تنفيذ العقد

1073جتاوز الوكيل حدود الوكالة

75 ، 83 ، 110 ، 114 ، 133حتكيم

1179 ، 1194حتويل ال�ضركة

1209 ، 1634 ، 1942تخارج

1887 ، 1905 ، 1917تخلي�س جمركي

1660تركة

206 ، 613 ، 848 ، 1864 ، 1876التزامات العقد

1793التزامات الوكيل

619ت�ضليم املبيع قبل ا�ضتيفاء ثمنه

1674 ت�ضليم مال امل�ضاربة الآخر

1054ت�ضليم مبيع

133ت�ضدي الدائرة لنظر النزاع

619ت�ضرف امل�ضرتي باملبيع بعد قب�ضه

585ت�ضرفات الوكيل

1156 ، 1269 ، 1395 ، 1555 ، 1592 ، 1620ت�ضفية

1194 تعدي وتفريط

1054التعوي�س العقدي



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

304 ، 1989تعوي�س عن  ربح احتمايل

999تعوي�س عن اإخالل بالتزامات العقد 

1905تعوي�س عن تاأخر ف�ضح جمركي 

1459تعوي�س عن تعطل تنفيذ م�ضروع

240تعوي�س عن حب�س مال

281 ، 304 ، 315 ، 510 ، 664 ، 1021 ، 1756  ، 1887تعوي�س عن �ضرر

460 ، 1021تعوي�س عن فرق ال�ضعر

401 ، 654 ، 1036 ، 1684تعوي�س عن ف�ضخ عقد

1745 تعوي�س عن ف�ضخ وكالة جتارية 

240 ، 525تعوي�س عن فوات فر�ضة

724 ،  ، 97 ، 984 ، 1179 ، 1674تفريط 

359 تف�ضري العقد

227 ، 544 ، 695 ، 1859تفوي�س

551 ، 724تفوي�س العامل

565تفوي�س مقيد

240 ، 999تقدير التعوي�س

281تقدير ال�ضهادة

1844تقرير حما�ضبي

170 ، 510 ، 765 ، 979تكييف العقد

1793 تكييف عقد ال�ضمان 

1859تالقي االإيجاب والقبول

1983التما�س اإعادة نظر



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

359 ، 578 ، 969 ، 1444تنازل

1244 ، 1444تنازل عن ح�ضة

1538تنازل عن دعوى

654تنازل عن وكالة 

206 ، 401 التنفيذ على احل�ضاب

1844توزيع جتاري

170جعالة

654جهالة الثمن

572جهالة املعقود عليه

1983 حاالت التما�س اإعادة نظر

1793حاالت ال�ضمان

1929 ، 1942احلجز التحفظي

578 ، 765حجية االإقرار

565 حجية االإقرار القا�ضرة

619 حجية احلكم الق�ضائي

687حجية ال�ضور 

1259حجية عقد التاأ�ضي�س

1929 ، 1946 ، 1538حرا�ضة ق�ضائية

1578حق ال�ضريك يف االطالع

1634حق ال�ضفعة

46 ، 227 ، 380 ، 452 ، 797 ، 551 ، 606 ، 703 ، 933حكم غيابي

703حلول الدين



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

821 ، 826 ، 984حوالة

826حوالة احلق

898حيازة ب�ضاعة

37 ، 46 ، 240 ، 882 ، 1756 ، 1844خبة

62خبة حما�ضبية

240خطاأ عقدي

956خطاب ال�ضمان

1156 ، 1269 ، 1634خالف ال�ضركاء 

1194خلط مال ال�ضركة

525اخللف يف ال�ضفة

1905خلو التعامل من عقد مكتوب

1420درا�ضة جدوى

940الدفع باالإكراه

1015 الدفع بال�ضداد

1887الدفع بعدم ال�ضداد

724داللة احلال

585داللة الُعْرف

585داللة الن�س

687الدليل املقبول �ضرعاً ونظاماً

776 ، 1134الذمة املالية لل�ضركة

864رجوع عن االإقرار

572ر�ضوم اإدارية



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

619ر�ضا البائع بت�ضليم املبيع 
ر�ضا املتعاقدين بال�ضرط الباطل ال 

606يجعله �ضحيحاً

826ر�ضا املحال

493 ، 544 ، 565 ، 628  ، 687 ، 1859رف�س اليمني

1538رفع احلرا�ضة الق�ضائية

133رقابة الدائرة على حكم حتكيم

628�ضقوط البينات املت�ضاوية

295�ضقوط احلق يف ال�ضمان 

683�ضقوط اخليار

1156 ، 1555�ضلطات امل�ضفي

1269�ضلطة الدائرة يف تقدير اأ�ضباب الت�ضفية

999 ، 1156�ضلطة املحكمة التقديرية

37 ، 46 ، 62 ، 359 ، 848�ضلطة املحكمة يف تعيني وندب خبة

1054�ضلطة املحكمة يف تقدير اأتعاب املحاماة 

385�ضلطة املحكمة يف تقدير امل�ضتند

1756�ضلطة املحكمة يف تقدير تقرير اخلبري

765�ضلطة املحكمة يف تكييف العقد 

628�ضندات �ضحن

1073ال�ضراكة الفعلية

1259�ضراكة يف ح�ضة  

164�ضرط ا�ضتحقاق العمولة



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

110�ضرط التحكيم الدويل

340 ، 346 ، 839 ، 999 ، 1127�ضرط جزائي

813�ضرط حلول االأق�ضاط 

1179 ، 1156

1073 ، 1127 ، 1134�ضركة ت�ضامن

1244 ، 1273  ، 1282 ، 1291 ، 1295 ، 1946�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

1194 ، 1209�ضركة حما�ضة

1225 �ضركة م�ضاهمة مغلقة

3 ، 1660 ، 1665 ، 1674 ، 1684�ضركة م�ضاربة  

703�ضروط اإجراء املقا�ضة الق�ضائية

149 ، 170�ضروط ا�ضتحقاق االأجرة

839 ، 999�ضروط ا�ضتحقاق ال�ضرط اجلزائي

585�ضروط اإعمال العرف

1699�ضروط احلكم باالإفال�س

1929 ، 1946�ضروط احلكم باحلرا�ضة الق�ضائية

1963�ضروط احلكم بالطلبات العار�ضة

1946�ضروط املنع من ال�ضفر

654 ، 1221 ، 1233�ضروط �ضحة البيع

3�ضروط �ضحة �ضركة امل�ضاربة 

1711�ضروط عزل اأمني التفلي�ضة

826 �ضروط عقد احلوالة

664�ضروط ف�ضخ العقد



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

638 ، 765 ، 785 ، 813 ، 864 ، 920، 956 ، 1864ال�ضروط يف العقد

170ال�ضروط يف عقد اجلعالة

1929 ، 1942�ضروط قبول احلجز التحفظي

1665�ضروط قبول ال�ضهادة

813�ضروط قبول الطلب العار�س

1983�ضروط قبول حاالت التما�س اإعادة النظر

1942�ضروط قبول طلب اإيقاف تخارج

1963�ضطب

281 ، 304 ، 628 ، 1244 ، 1420 ، 1650 ، 1665�ضهادة

1859 ، 1994�ضيك

1420�ضالحيات املدير

1699�ضالحيات اأمني التفلي�ضة

1538 ، 1555�ضلح

504�ضيانة

664�ضبط الغ�س التجاري

1989ال�ضرر االأدبي

839ال�ضرر الفعلي

839ال�ضرر الفعلي

1989ال�ضرر املبا�ضر

295 ، 1994�ضمان

295�ضمان العيب

1793�ضمان الغرم واالأداء



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

1021�ضمان املبيع

1793�ضمان املعرفة

1887�ضمان الناقل

232 ، 1793�ضمان بنكي

418 ، 452�ضمان ح�ضن التنفيذ

7�ضمان قر�س

385طعن بالتزوير

1179 ، 1209طلب اإعادة راأ�س املال

1929 ، 1942 ، 1942 ، 1946طلب عاجل

1963طلبات عار�ضة

687عبء االإثبات

638العبة بالظاهر وال يعدل عنه اإال بدليل

1859عدم اإثبات البينة على ال�ضمان 

46 ، 797عدول عن حكم غيابي

206 ، 385 ، 724 ، 999 ، 1073 ، 1887عرف

544 ، 695عرف جتاري

1592 ، 1620عزل امل�ضفي

1295عزل مدير �ضركة

133 ، 797 ، 813عقد اإجارة

717عقد اإجارة منتهي بالتمليك

785عقد اإجارة موؤقت



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

عقد بيع 
 619 ، 613 ، 606 ، 585 ، 578 ، 572 ، 565 ، 551 ، 544 ، 525 ، 83
 ، 724 ، 717 ، 703 ، 695 ، 687 ، 683 ، 664 ، 654 ، 638 ، 628 ،

821 ، 776 ، 765 ، 735
749عقد بيع باملزاد

1073 ، 1259عقد تاأ�ضي�س �ضركة

62 ، 1844عقد ت�ضغيل

عقد توريد
 ، 940 ، 933 ، 920 ، 912 ، 907 ، 898 ، 882 ، 864 ، 848 ، 839

 1036 ، 1030 ، 1021 ، 1015 ، 999 ، 989 ، 984 ، 979 ، 969 ، 956
1054 ،

1859 ، 1864 ، 1876عقد دعاية واإعالن

149 ، 164 ، 170عقد �ضم�ضرة

493عقد �ضحن بحري

206 ، 232 ، 295 ، 304 ، 315 ، 346 ، 359 ، 380عقد مقاولة

46 ، 227 ، 240 ، 270 ، 281 ، 340 ، 385 ، 401 ، 418 ، 452 ، 460 عقد مقاولة من الباطن
1963 ،

475 ، 483 ، 504 ، 510 ، 1963عقد نقل

1887عقد نقل بري

1793 ، 1844عقد وكالة بالعمولة

170عمولة و�ضاطة

664 ، 683عيب

232غرامة تاأخري

572ف�ضاد العقد

62الف�ضخ الق�ضائي

525 ، 664 ، 717 ، 848 ، 1036 ، 1127 ، 1233 ، 1244 ، 1793 ، ف�ضخ عقد
1844 ، 1844



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

346 ، 724 ، 989 ، 1844 ، 1859قرائن

920القرائن الظنية

920القرائن املحتملة

7قر�س

206قرينة ال�ضكوت

724القرينة الظاهرة

551 ، 683 ، 735ك�ضف ح�ضاب

20كفالة غري جتارية

1876لزومية عقد االإجارة

578 ، 638 ، 940خمال�ضة

1073خمالفة القاعدة االآمرة

133خمالفة حكم التحكيم لالإجماع  

206 ، 418م�ضتخل�س 

724م�ضوؤولية التابع

695م�ضوؤولية التاجر عن اأختامه

493م�ضوؤولية ال�ضاحن

1282م�ضوؤولية ال�ضركاء

984م�ضوؤولية املتبوع عن اأعمال تابعه

1905م�ضوؤولية املخل�س اجلمركي

1578م�ضوؤولية املدير

797امل�ضوؤولية امل�ضروطة للموؤجر

1592 ، 1620م�ضوؤولية امل�ضفي



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

475م�ضوؤولية الناقل 

232م�ضوؤولية عقدية

493امل�ضوؤولية عن تلف الب�ضاعة

1917م�ضوؤولية مالك الب�ضاعة

956م�ضادرة خطاب ال�ضمان

227 ، 695 ، 724 ، 735 ، 912 ، 1030م�ضادقة

270 ، 452 ، 551 ، 703 ، 933م�ضادقة على حكم غيابي

1291م�ضروفات اإن�ضاء �ضراكة

683مطلق العقد يقت�ضي ال�ضالمة من العيب

1905 ، 1917 ، 1989مكاتب جتارية

638مكافاأة االإدارة

1946منع من ال�ضفر 

11النزاع بني مقدمي خدمة ات�ضاالت

735 ، 912نكول

613وجوب الوفاء بالعقد

149 ، 170و�ضاطة

1156وفاة ال�ضريك املت�ضامن

1660 وفاة امل�ضارب

37 وقف ال�ضري يف الدعوى

654 ، 1073 ، 1793 ، 1844وكالة

565وكالة بيع 

1745 ، 1756وكالة جتارية



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

1073وكالة يف تعديل العقد

ميني
 ، 628 ، 565 ، 544 ، 493 ، 418 ، 346 ، 295 ، 281 ، 240 ، 170

 ، 1259 ، 1244 ، 1015 ، 940 ، 912 ، 882 ، 749 ، 735 ، 687 ، 638
1994 ، 1963 ، 1876 ، 1830 ، 1420 ، 1395

544 ، 735 ، 749 ، 940 ، 1259 ، 1555 ، 1650ميني اال�ضتظهار



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

النظام االأ�ضا�ضي للحكم ال�ضادر باالأمر امللكي رقم )اأ/90( 
بتاريخ 1412/8/27هـ

 ،1476 ،1410 ،777 ،720 ،639 ،272 ،44
1828

نظام ا�ضتئجار الدولة للعقار واإخالئه ال�ضادر باملر�ضوم امللكي 
1250رقم )م/61( بتاريخ 1427/9/18ه

نظام االإجراءات اجلزائية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/39( 
1629وتاريخ 1422/7/28هـ

نظام االأحوال املدنية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/7( بتاريخ 
1407/4/20هـ املعدل باملر�ضوم امللكي رقم )م/25( بتاريخ 

1422/6/1هـ 
734 ،124

نظام اال�ضتثمار التعديني ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/47( 
777بتاريخ 1425/8/20هـ

نظام االأوراق التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/37( 
22بتاريخ 1383/10/11هـ

نظام البلديات والقرى ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/5( 
1586، 1687وتاريخ 1397/2/21هـ

نظام البيانات التجارية ال�ضادرة باملر�ضوم امللكي رقم )م/15( 
99بتاريخ 1404/4/14هـ

نظام التقاعد الع�ضكري ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/24( 
610، 618، 632، 646بتاريخ1395/4/5هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام التقاعد املدين ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/41( بتاريخ 
596، 604، 1393/7/291577هـ 

نظام الرثوة احليوانية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/13( 
707وتاريخ 1424/3/10ه

نظام اجلمارك ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )425( بتاريخ 
1372/3/512هـ

نظام اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية املوافق عليه باملر�ضوم امللكي رقم )م/41( بتاريخ 

1423/11/3هـ
12

نظام اخلدمة املدنية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/49( 
223، 243، 293، 409بتاريخ 1397/7/10هـ 

نظام ال�ضمان ال�ضحي التعاوين ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم 
64)م/10( بتاريخ 1420/5/1هـ 

1656نظام الطرق واملباين ال�ضادر بتاريخ 1360/6/1هـ

نظام الطريان املدين ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/44( 
1600وتاريخ 1426/7/18هـ

نظام العالمات التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/21( 
893، 904، 915، 923بتاريخ 1423/5/28هـ

نظام العمل ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/51( بتاريخ 
7، 1426/8/2326هـ

نظام العمل والعمال ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/21( بتاريخ 
1389/9/6674هـ 



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام الكهرباء ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/56( بتاريخ 
1426/10/20800هـ

نظام املراعي والغابات ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/55( 
691بتاريخ 1425/10/29هـ 

نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/21( 
17، 1629بتاريخ 1421/5/20ه

456نظام املناطق ال�ضادر باالأمر امللكي رقم )اأ/92( لعام 1412هـ

نظام املناف�ضات وامل�ضرتيات احلكومية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي 
94، 931، 988، 1087، 1410، 1390رقم )م/58( وتاريخ 1427/9/4هـ

نظام املن�ضاآت وامل�ضتح�ضرات ال�ضيدالنية ال�ضادر باملر�ضوم 
1860امللكي رقم )م/31( بتاريخ 1425/6/1هـ

النظام املوحد الإدارة النفايات ال�ضحية بدول جمل�س التعاون 
لدول جمل�س اخلليج العربي املوافق على تطبيقه باملر�ضوم 

امللكي رقم )م/53( بتاريخ 1426/9/16هـ
1867

نظام املوؤ�ض�ضات ال�ضحية اخلا�ضة ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم 
)م/40( بتاريخ 1423/11/3هـ

  ،1840 ،1828 ،1782 ،1771 ،1762 ،1756
1868 ،1851

نظام براءات االخرتاع والت�ضميمات التخطيطية للدارات 
املتكاملة واالأ�ضناف النباتية والنماذج ال�ضناعية ال�ضادر 

باملر�ضوم امللكي رقم )م/27( بتاريخ 1425/5/29هـ 
886

نظام تاأديب املوظفني ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/7( بتاريخ 
44، 1391/2/1223هـ 

نظام تاأمني م�ضرتيات احلكومة وتنفيذ م�ضروعاتها واأعمالها 
999، 1005ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/14( بتاريخ 1397/4/7هـ
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725نظام ت�ضغيل �ضيارات االأجرة 

نظام خدمة االأفراد ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/9( وتاريخ 
1397/3/24هـ املعدلة مبوجب املر�ضوم امللكي رقم )م/44( 

وتاريخ 1422/9/22هـ
632 ،562 ،547 ،536 ،530 ،508 ،503

نظام خدمة ال�ضباط ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/34( 
479وتاريخ 1393/8/28ه

نظام ديوان املظامل ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/78( يف 
3، 1428/9/1917هـ

نظام �ضركة الزيت العربية ال�ضعودية )اأرامكو( ال�ضادر باملر�ضوم 
1756امللكي رقم م/8 بتاريخ 1409/4/4ه

نظام قوات االأمن الداخلي ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/30( 
509، 562وتاريخ 1384/12/4هـ

نظام مزاولة املهن ال�ضحية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم)م/59( 
1874بتاريخ 1426/11/4هـ 

نظام مزاولة مهنة ال�ضيدلة واالجتار باالأدوية وامل�ضتح�ضرات 
الطبية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم)م/18( بتاريخ 

1398/3/18هـ 
1790

نظام مكافحة الر�ضوة ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/36( 
562بتاريخ 1412/12/29هـ 

نظام نزع امللكية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/65( بتاريخ 
1392/11/16822هـ 

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد املوؤقت 
على العقار ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/15( بتاريخ 

1424/3/11هـ
863 ،822 ،806 ،103
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نظام هيئة حقوق االإن�ضان ال�ضادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 
1747)207( وتاريخ 1426/8/8هـ

نظام وثائق ال�ضفر ال�ضادرة باملر�ضوم امللكي رقم )م/24( بتاريخ 
1421/5/28721هـ

قواعد املرافعات واالإجراءات اأمام ديوان املظامل ال�ضادرة بقرار 
جمل�س الوزراء رقم )190( بتاريخ 1409/11/16هـ

 ،185 ،151 ،145 ،141 ،124 ،120 ،114
1476 ،463

املر�ضوم امللكي رقم )1( بتاريخ 1429/1/13هـ باملوافقة على 
57الرتخي�س بتاأ�ضي�س �ضركة املياه الوطنية

املر�ضوم امللكي رقم )م/20( بتاريخ 1389/7/2هـ يف احت�ضاب 
582، 590اخلدمات الأغرا�س التقاعد

املر�ضوم امللكي رقم )م/43( بتاريخ 1407/7/10هـ باإلغاء تطبيق 
فرع املعا�ضات يف نظام التاأمينات االجتماعية على العمال 

االأجانب
1119

تنظيم خدمات املعتمرين ال�ضادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 
)93( بتاريخ 1420/6/10هـ - والئحته التنفيذية ال�ضادرة بقرار 

وزير احلج رقم )197/ف( بتاريخ 1420/12/21هـ
697

اتفاقية توحيد بع�س قواعد النقل اجلوي الدويل املحررة يف 
1600مونرتيال يف 1999/5/28م

1534االأمر امللكي رقم )24388( وتاريخ 1424/5/23هـ

777االأمر ال�ضامي رقم )38133( بتاريخ 1428/8/22هـ

204االأمر ال�ضامي رقم )5108/م ب( بتاريخ 1429/7/2هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

73االأمر ال�ضامي رقم )6252( بتاريخ 1398/3/18هـ 

1274االأمر ال�ضامي رقم )7/ب/6629( بتاريخ 1420/5/7هـ

491االأمر ال�ضامي رقم )752/م ب( وتاريخ 1428/1/17هـ

1625االأمر ال�ضامي رقم )7926/م ب( وتاريخ 1428/9/8هـ

185االأمر ال�ضامي رقم )8422/م ب( بتاريخ 1426/6/25هـ

برقيات املقام ال�ضامي رقم )8733( وتاريخ 1417/6/15هـ، 
والبقية رقم )5/4711( وتاريخ 1430/5/8هـ، والبقية رقم 

)514700( وتاريخ 1430/5/8هـ
1515

1790قرار جمل�س الوزراء رقم )61( بتاريخ 1416/3/12ه

582، 590قرار جمل�س الوزراء رقم )169( بتاريخ 1398/1/29هـ

468قرار جمل�س الوزراء رقم )175( بتاريخ 1422/6/15هـ 

1555قرار جمل�س الوزراء رقم )19( وتاريخ 1394/1/14هـ

159قرار جمل�س الوزراء رقم )307( بتاريخ 1398/3/1هـ
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582، 590قرار جمل�س الوزراء رقم )368( بتاريخ 1392/4/18هـ

491قرار جمل�س الوزراء رقم )491( وتاريخ 1394/3/25هـ

293قرار جمل�س الوزراء رقم )601( بتاريخ 1396/4/18هـ

57قرار وزير املياه والكهرباء رقم )1/842( بتاريخ 1429/9/1هـ

قرار الديوان العام للخدمة املدنية رقم )2( بتاريخ 
1398/3/1273هـ

747قرار الهيئة الق�ضائية العليا رقم )73( بتاريخ 1394/2/22هـ 

1715القرار الوزاري رقم )1345( لعام 1410هـ

681القرار الوزاري رقم )6526( بتاريخ 1417/12/1هـ

القرار رقم )2/738( بتاريخ 1428/8/12هـ ال�ضادر بتعديل املادة 
657)24( من الالئحة التنفيذية لنظام املحافظة على م�ضادر املياه

قرار جمل�س التعليم العايل رقم )1428/45/6هـ( بتاريخ 
1428/1/181274هـ

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )1045/1( بتاريخ 
1426/3/7300هـ

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )241/1( بتاريخ 
1412/3/28259هـ
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259قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )366( لعام 1400هـ 

293قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )52( بتاريخ 1398/3/6هـ

286قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )799( بتاريخ 1404/1/1هـ

الالئحة التنفيذية لنظام االأحوال املدنية بعد تعديل عدد 
من مواده مبوجب املر�ضوم امللكي رقم )م/ 54( وتاريخ 

1425/10/29هـ
734

الالئحة التنفيذية لنظام الرثوة احليوانية ال�ضادرة مبوجب 
708املر�ضوم امللكي رقم )م/13( بتاريخ 1424/3/10هـ

الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية ال�ضادرة بقرار 
223، 243، 273، 293جمل�س اخلدمة املدنية رقم )1( بتاريخ 1397/7/27هـ

الالئحة التنفيذية لنظام املراعي والغابات ال�ضادرة بقرار وزير 
691الزراعة رقم )200/11( بتاريخ 1426/3/24هـ

الالئحة التنفيذية لنظام املناف�ضات وامل�ضرتيات احلكومية 
1373ال�ضادرة بالقرار الوزاري رقم )362( بتاريخ 1428/2/20هـ

الالئحة التنفيذية لنظام تاأمني م�ضرتيات احلكومة ال�ضادرة 
1005بقرار وزير املالية برقم 2131/17 وتاريخ 1397/5/5ه

1860الالئحة التنفيذية لنظام املن�ضاآت وامل�ضتح�ضرات ال�ضيدالنية

الالئحة التنفيذية لنظام املوؤ�ض�ضات ال�ضحية اخلا�ضة ال�ضادرة 
1828، 1840بقرار وزير ال�ضحة رقم )45787/1/12( يف 1424/4/16هـ
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الالئحة التنفيذية لنظام خدمة االأفراد ال�ضادرة بقرار جمل�س 
484الوزراء رقم )324( بتاريخ 1397/3/16هـ

الئحة املدار�س االأجنبية ال�ضادرة بقرار رئي�س جمل�س الوزراء 
31رقم )26( يف 1418/2/24هـ 

الئحة االبتعاث والتدريب ملن�ضوبي اجلامعات ال�ضادرة بقرار 
393جمل�س التعليم العايل رقم )1417/4/6( بتاريخ 1417/2/7هـ 

الئحة االإيفاد للدرا�ضة بالداخل ال�ضادرة بقرار جمل�س اخلدمة 
317املدنية رقم )676/1( بتاريخ 1421/2/16هـ

الئحة الرتقيات ال�ضادرة بقرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم 
176)686/1( بتاريخ 1421/3/15هـ 

الئحة الت�ضرف بالعقارات البلدية ال�ضادرة باالأمر ال�ضامي 
792رقم )3/ب/38313( يف 1423/9/24هـ

الالئحة املنظمة ل�ضوؤون من�ضوبي اجلامعات ال�ضعوديني من 
اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم ال�ضادرة بقرار جمل�س 

التعليم العايل رقم )1417/6/4( واملوافق عليها باالأمر ال�ضامي 
رقم )م/ب/12457( يف 1418/8/22هـ 

393 ،367

الئحة الوظائف ال�ضحية ال�ضادرة بقرار جمل�س اخلدمة 
280املدنية رقم )241/1( بتاريخ 1412/3/28هـ

1790الئحة ت�ضجيل �ضركات االأدوية ومنتجاتها

الئحة تقومي االأداء الوظيفي ال�ضادرة بقرار وزير اخلدمة 
417املدنية رقم )51934( بتاريخ 1426/12/30هـ
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الئحة توظيف غري ال�ضعوديني يف اجلامعات ال�ضادرة بقرار 
376جمل�س التعليم العايل رقم)1417/4/3( بتاريخ 1417/2/7هـ 

الئحة توظيف غري ال�ضعوديني يف الوظائف العامة ال�ضادر 
345بقرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )45( بتاريخ 1398/8/1هـ

الئحة زواج ال�ضعودي بغري ال�ضعودية وال�ضعودية بغري �ضعودي 
44ال�ضادرة بقرار وزير الداخلية رقم )6874( يف 1422/12/20هـ

الئحة موظفي وم�ضتخدمي املوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات 
االجتماعية ال�ضادرة بقرار وزير العمل رقم )55( وتاريخ 

1401/7/9هـ
325

الالئحة اخلا�ضة بتقومي االأداء الوظيفي ال�ضادرة بقرار وزير 
اخلدمة املدنية رقم )51934( بتاريخ 1426/12/30هـ بناًء على 

االأمر ال�ضامي رقم )401/7( بتاريخ 1401/3/6هـ
332

التعليمات التنفيذية لالئحة الغرامات واجلزاءات عن 
املخالفات البلدية ال�ضادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم )218( يف 

1422/8/6هـ 
759

تعليمات تطبيق اأحكام مواد نظام وظائف مبا�ضرة االأموال 
311العامة

تعليمات جباية واإيداع االإيرادات العامة للعام املايل 
1432/1431311هـ

1612اال�ضرتاطات البلدية والفنية للور�س املهنية



*-,+



ديوان المظالم ، ١٤٣٦ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
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رقم الق�ضية االبتدائية  2/5768/ ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 159/د/ جت/ 11 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 673/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 132/ اإ �س/ 7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/2/19هـ

احلكم  اآثار  باالإفال�س-  احلكم  �ضروط  ماهيتها-  االإفال�س–  دعوى  اإفال�س- 

باالإفال�س- حتديد نوعه – اأمني التفلي�ضة – �ضالحيات اأمني التفلي�ضة.

مطالبة املدعني احلكم باإعالن اإفال�س املدعى عليه, واحلجز على ممتلكاته وتعيني 

اأمني للتفلي�سة:

اإثبات حالة  اإجراءات هدفها  الإفال�س هي دعوى  الإفال�س: دعوى  1- ماهية دعوى 

معينة هي توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية, نتيجة ا�سطراب مركزه املايل مبا 

يزعزع ائتمانه ويعر�س حقوق دائنيه للخطر, ول تهدف اإىل املطالبة باأ�سل احلق بل 

اإىل حماية املدينني عن طريق اإجراء الت�سفية بال�سوية فيما بينهم بعد التقدم بطلب 

اإىل اأمني التفلي�سة.

ما  ومبوجب  باإقراره,  مفل�س  عليه  املدعى  اأن  ثبوت  بالإفال�س:  احلكم  �سروط   -2

وتوقفه عن �سدادها رغم كونها ديونًا  تثبت مديونيته  الدائنون من م�ستندات  قدمه 

جتارية وحالة حمققة الوجود وخالية من النزاع - ا�سطراب مركز املدعى عليه املايل 

اإفال�سه  باإعالن  احلكم   : ذلك  موؤدى   - للخطر  دائنيه  حقوق  وتعري�س  والئتماين 

حمايًة حلقوق الدائنني طبقًا لل�سرع والنظام.
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3- اآثار احلكم بالإفال�س: احلجز على ممتلكات املدعى عليه وموجوداتها, وق�سمتها 

بني الغرماء, مع الأخذ يف العتبار المتيازات ال�سرعية والنظامية يف تلك الق�سمة, 

وغل يده عن اإدارة اأمواله وتعيني اأمني للتفلي�سة ي�سرف عليها ويديرها.

4- حتديد نوع الإفال�س ل يكون اإل بعد ظهور نتائج التفلي�سة -اأثره- اإرجاء الدائرة 

البت يف هذه اجلزئية اإىل بعد ظهور تلك النتائج. -موؤدى ذلك:  اإعالن اإفال�س التاجر 

املدعى عليه, ووقف نفاذ ت�سرفاته املالية القولية والفعلية, اعتبارًا من تاريخ �سدور 

حتت  وللمفل�س,  لها  وممثاًل  للتفلي�سة  اأمينًا  القانوين  املحا�سب  وتعيني  احلكم,  هذا 

مبنطوق  عليها  املن�سو�س  بالواجبات   ملتزمًا  اجلهات,  كافة  اأمام  الدائرة  اإ�سراف 

حكم الدائرة.

املواد )108, 114, 118, 570( من نظام املحكمة التجارية ال�سادر باملر�سوم امللكي 

رقم )32( وتاريخ 1350/1/15هـ .

تتلخ�س وقائع هذه الدعوى ح�سبما يتبني من مطالعة اأوراقها وبالقدر الالزم للف�سل 

ال�سرعي  وكيلها   ).....( املدعية  عن  بجدة  الإدارية  املحكمة  اإىل  تقدم  اأنه  يف  فيها 

)...( بالئحة دعوى طالبًا فيها احلكم باإعالن اإفال�س املدعى عليه, حيث ذكر باأنه 

مدين للمدعية مببلغ قدره )مليون واأربعون األفًا وخم�سمائة وخم�سون( رياًل مبوجب 
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�سندات لأمر, واأنه متوقف عن دفع قيمتها بعد حلول ميعاد ا�ستحقاقها. وقد قيدت 

الأوراق يف �سجالت املحكمة ق�سية بالرقم )5768/ ق لعام 1427هـ( واأحيلت اإىل هذه 

وبجل�سة  الق�سية.  �سبط  بدفاتر  مو�سح  هو  ح�سبما  نظرها  با�سرت  حيث  الدائرة 

ال�سبت 1428/3/21هـ وب�سوؤال وكيل املدعية عن دعوى موكلته اأجاب باأنها على وفق 

ما ورد يف لئحة الدعوى, واملت�سمنة طلب اإعالن اإفال�س املدعى عليه لتوقفه عن �سداد 

عن  للجواب  اإمهاله  طلب  عليه  املدعى  وكيل  من  اجلواب  وبطلب  التجارية,  ديونه 

ح�سور  عدم  وتبني  املدعية  وكيل  ح�سر  1428/7/2هـ  الثالثاء  وبجل�سة  الدعوى. 

املدعى عليه اأو من ميثله, وقد اأطلعت الدائرة على املذكرة اجلوابية املقدمة من وكيل 

املدعى عليه للدائرة بتاريخ 1428/4/28هـ واملت�سمنة اأن توقفه عن �سداد املديونية 

يعود لأ�سباب خارجة عن اإرادته, وطلب وقف الدعوى حلني الف�سل يف طلب ال�سلح 

الواقي من الإفال�س, وباإطالع وكيل املدعية عليها قدم مذكرة حا�سلها اإن كان املدعى 

عليه يرغب يف الت�سوية الواقية من الإفال�س فعليه اأن يلتزم باأحكامها خ�سو�سًا املادة 

يبني يف طلبه هذا  اأن  التاجر  على  اأنه )يجب  على  تن�س  والتي  النظام,  الثانية من 

اأ�سباب ا�سطراب اأو�ساعه املالية, و�سروط الت�سوية التي يقرتحها, وو�سائل تنفيذها 

املنقولة,  وغري  املنقولة,  باأمواله  تف�سيليًا  بيانًا   -1 الآتي:  به  يرفق  واأن  وجدت,  اإن 

وقيمتها الدفرتية عند طلب الت�سوية. 2- بيانًا باأ�سماء الدائنني, واملدينني, وعناوينهم, 

ومقدار حقوقهم يونهم, والتاأمينات ال�سامنة لها اإن وجدت. وذلك اأن املق�سود من 

من  وطلب  ال�سوق,  يف  الئتمان  نظام  وحماية  الدائنني,  حماية  هو  الإفال�س  طلبها 
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الدائرة اإجبار املدعى عليه على تقدمي دفاتره واحلكم باإفال�سه اإعماًل ملادة )109( 

مع  دفاتره  يقدم  اأن  املفل�س  اأنه )على  تن�س على  والتي  التجارية  املحكمة  نظام  من 

�سندات الديون املطلوبة له اإىل املجل�س م�سفوعة بجدول يحتوي اأ�سل راأ�س ماله اعتبارًا 

من تاريخ ا�ستغاله بالتجارة اإىل يوم اإفال�سه وما وقع عليه من اخل�سارة وم�ساريفه 

اأن  بعد  اأنه )على املحكمة  والتي تن�س على  واملادة )110(  له وما عليه(  وجميع ما 

ال�سابقة  املادة  يف  املذكورة  والدفاتر  اجلدول  مع  املفل�س  من  املقدمة  الأوراق  تدقق 

وال�ستدعاء الذي يقدم من املفل�س اأو اأحد غرمائه يطلب اإفال�سه تقرر املحكمة احلجز 

عليه واإعالن اإفال�سه وتعترب ت�سرفاته الفعلية والقولية غري نافذة(. وبجل�سة الأحد 

12/27/ 1428هـ ح�سر وكيل املدعية وتبني عدم ح�سور املدعى عليه اأو من ميثله, 

يف  ملناق�سته  عليه  املدعى  اإح�سار  ب�سرورة  برميان  �سجن  خماطبة  الدائرة  فقررت 

مو�سوع النزاع. وبجل�سة الأحد 1429/3/1هـ طلب وكيل املدعية مرة اأخرى احلكم 

دفاتره  يقدم  باأن  واإلزامه  التجارية,  املحكمة  لنظام  طبقًا  عليه  املدعى  باإفال�س 

وم�ستلزماته, وبيان باأمالكه, وديونه, وتعيني اأمني تفلي�سة, وب�سوؤال املدعى عليه عن 

اإجابته اأجاب باأن الدعوى غري �سحيحة, واأنه لي�س مبفل�س, وقد �سبق واأن عر�س على 

املدعية الت�سوية على اأ�سا�س جدولة املديونية, اإل اأن املدعية رف�ست ذلك, فرد وكيل 

املدعية باأنه يرف�س الت�سوية, وذكر اأن توقف املدعى عليه عن ال�سداد يدل على عدم 

يكفي  ما  املوجودات  لديه من  عليه هل  املدعى  الدائرة  ف�ساألت  ال�سداد,  قدرته على 

ل�سداد الدين املطالب به, فاأجاب باأن ما لديه هو موؤ�س�سة تاأجري �سيارات, فيها حوايل 
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الدين  اأخرى غري  ديون  عليه  اأنه  اإل  به,  باأ�س  ل  وفيها دخل  �سيارة,  وع�سرين  ت�سعة 

اخلا�س باملدعية, ويحتاج لتوزيع املبلغ على عدد من الدائنني, فاأ�سر وكيل املدعية 

على طلب اإفال�س املدعى عليه ح�سب ما ورد يف لئحة دعواه, ف�ساألت الدائرة وكيل 

املدعية عن الهدف من طلب الإفال�س فاأجاب باأن الهدف هو حماية الدائنني, وحماية 

و�سجالت  اأوراق  لديه  املدعى عليه هل  الدائرة  �ساألت  ثم  ال�سوق,  الئتمان يف  نظام 

لعمله التجاري, فاأجاب باأن لديه �سجالت تتعلق بعمله يف تاأجري ال�سيارات, واكتفى 

الدائرة  �ساألت  1429/4/14هـ  الأحد  وبجل�سة  اأقوال.  من  لهما  �سبق  مبا  الطرفان 

املدعى عليه عن ديونه التي يطالب بها من قبل الدائنني له فاأجاب باأنه مدين )...( 

األف ريال(,  اأكرث من )ثمانية ماليني ريال(, و)...(  مببلغ )مائتني وثالثني  مببلغ 

هذه  يف  باملدعية  اخلا�س  الدين  اإىل  اإ�سافة  ريال(,  األف  وت�سعني  بـ)مائة  و)...( 

الق�سية, وهو ل يقبل احلكم باإفال�سه وهو م�ستعد ل�سداد الدين للدائنني جميعًا, بواقع 

)خم�سني األف ريال �سهريًا(, كما �ساألته الدائرة عن م�ستنداته واأوراقه فاأجاب باأنها 

�سمن موؤ�س�سته والتي ا�سمها موؤ�س�سة )...( لالأجرة العامة, كما �ساألته الدائرة هل 

حاول التفاهم مع الدائنني للو�سول اإىل ت�سوية للديون فاأجاب باأنه مل يتم �سيئًا من 

من  الواقي  ال�سلح  طلب  يف  الف�سل  حلني  الدعوى  وقف  الدائرة  من  وطلب  ذلك, 

الإفال�س, وذكر اأن الدائنني هم الأ�سخا�س الذين ذكرهم ولي�س له دائنني اآخرين, 

فعقب وكيل املدعية اأنه يتم�سك بطلبه ال�سابق باإعالن اإفال�س املدعى عليه, كما ذكر 

يف  الت�سرف  من  عليه  املدعى  منع  الدائرة  من  وطلب  �سيارات,  عليه  للمدعى  اأن 
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امل�سرتاه من  ال�سيارات  باأن  املدعى عليه  لديه, ويف ممتلكاته, فعقب  التي  ال�سيارات 

املدعية هي )ت�سعة وع�سرين( �سيارة ولديه �سيارات اأخرى م�سرتاه من جهات اأخرى, 

�سيارة(  وثالثني  )مائة  لديه  التي  ال�سيارات  واأن جمموع  قيمتها  بتق�سيط  يقوم  وهو 

تقريبًا. وبجل�سة الأحد 1429/5/27هـ قدم وكيل املدعية مذكرة اأعاد فيها ما ذكره 

طلبها  على  وت�سر  الإفال�س,  من  الواقية  الت�سوية  ترف�س  موكلته  اأن  وذكر  �سابقًا, 

اجلل�سات.  ح�سور  عن  ذلك  بعد  عليه  املدعى  تخلف  ثم  الإفال�س,  باإعالن  احلكم 

وبجل�سة الأحد 1430/6/14هـ قرر وكيل املدعى عليه باأن مديونية املدعية املطالب 

بها يف هذه الدعوى وقدرها )ثالثة ماليني وت�سعمائة وواحد و�سبعون و�سبعمائة( ريال 

وا�ستالمها من  �سراوؤها  �سيارات مت  �سحيحة, وهي يف ذمة موكله وهي مقابل قيمة 

املدعية ومل ي�سدد ثمنها علمًا اأن على املدعى عليه ديونًا اأخرى, وهو �سجني منذ عام 

1427هـ اأي ما يقارب )ثالث( �سنوات, واأن الت�سوية املقرتحة من املدعى عليه للوقاية 

من الإفال�س رف�سها دائنيه ومن �سمنهم املدعية, واملدعى عليه يعر�س �سداد مديونية 

املدعية بواقع )خم�سني األف ريال( �سهريًا, لأنه لي�س لدى املدعى عليه حاليًا اأموال 

تعمل  �سيارة  )ع�سرين(  عددها  ال�سيارات  من  جمموعة  �سوى  منقولة  اأو  عقارية 

ليموزين, ومن هذا الدخل ي�ستطيع �سداد اأق�ساط مديونية املدعية, وطلب وكيل املدعية 

للقيام  التفلي�سة  اأمني  اإىل موكلته, ويف حال رف�ستها �سيقدم بت�سمية  اإمهاله للرجوع 

باملهمة املطلوبة. وبجل�سة الأحد 1430/6/14هـ ذكر وكيل املدعى عليه باأن الأو�ساع 

ي�ستطيع  ول  م�ستمر,  تناق�س  يف  بحوزته  املوجودة  ال�سيارات  واأو�ساع  ملوكله  املالية 
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اللتزام ب�سداد املديونيات ب�سورة منتظمة, ول مانع لدى موكله من املوافقة على طلب 

اإعالن الإفال�س, وطلب اإمهاله ل�ستكمال م�ستندات هذا الطلب وفقًا لأحكام النظام, 

وتقدمي امليزانيات والدفاتر التجارية املثبتة للخ�سارة من تاريخ بدء ا�ستغاله بالتجارة 

للتفلي�سة وتقدمي موافقته على  اأمني  حتى ح�سول حالة الإفال�س, وكذا اقرتاح ا�سم 

القيام باملهمة, وتقدمي بيان بجميع ممتلكات املدعى عليه املنقولة والثابتة اإن وجدت, 

وتوكيل كل من يقوم بهذه املهمة لكون املدعى عليه �سجني يف �سجن برميان بجدة منذ 

باإلزامه بدفع ما  نهائية �سدرت بحقه تق�سي  اأحكام  ب�سبب  )اأربع( �سنوات تقريبًا, 

تاريخ  من  اإع�سار  بدعوى  عليه  املدعى  تقدم  وقد  ريال,  مليون(  ع�سر  )�ستة  يقارب 

عليه  املدعى  طلب  باأن  املدعية  وكيل  فعقب  تاريخه,  حتى  طلبه  يف  يبت  ومل  �سجنه 

احلكم باإع�ساره مت رف�سه بعد ثبوت ملكيته ملا يزيد عن )ثالثمائة واأربعني( �سيارة, 

وقرر اأنه يرغب يف انتظار ما يقدمه املدعى عليه ب�ساأن طلبه اإعالن الإفال�س. وبجل�سة 

الأحد 1430/11/6هـ طلب وكيل املدعى عليه مزيدًا من الأجل ل�ستكمال م�ستندات 

جتهيز  تبقى  حيث  عليه,  املدعى  عمل  من  �سنوات  �سبع  تغطي  التي  الإفال�س  طلب 

م�ستندات الثالث �سنوات الأخرية, فعقب وكيل املدعية باأنه ل مانع من انتظار املدعى 

بال�سيارات, فعقب وكيل املدعى  الت�سرف  انه يطلب منع املدعى عليه من  اإل  عليه, 

عليه باأن ال�سيارات جمعيها متعطلة ومتوقفة عن العمل, و�سيقدم ح�سرًا بها, وبناًء 

عليه قررت الدائرة الكتابة اإىل املرور باإ�سعار الدائرة ب�ساأن طلب وكيل املدعية منع 

املدعى عليه من الت�سرف يف ال�سيارات اململوكة له اإل بعد ا�ستئذان الدائرة. وبجل�سة 
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الثالثاء 1431/6/25هـ  قدم وكيل املدعى عليه خطابًا من املحا�سب القانوين )...( 

واأكد وكيل املدعية  التفلي�سة,  اأمني  للقيام مبهمة  اأنها تت�سمن موافقة املحا�سب  ذكر 

على طلب اإعالن اإفال�س املدعى عليه, وذكر اأنه ل يوافق على تعيني املحا�سب )...( 

على اأمانة التفلي�سة, واأن املدعية تقرتح ثالثة حما�سبني هم )...( و)...( و)...(, كما 

الدعوى  اإدخاله يف  , وكياًل عن �سركة )...( و�سركاه املحدودة, وطلب  ح�سر )...( 

اأن مديونية  اإفال�سه, وذكر  اإعالن  ويطلب  املدعى عليه,  الدائنني على  اأحد  باعتباره 

موكله )ع�سرة ماليني و�ستة وثمانون األفًا ومائتان وت�سعون( رياًل, قيمة �سيارات مباعة 

ل�ستكمال  اإمهاله  عليه  املدعى  وكيل  كما طلب  اأثمانها,  ي�سدد  ومل  عليه  املدعى  على 

الأحد  وبجل�سة  الإفال�س.  لإعالن  التجارية  املحكمة  نظام  يف  املطلوبة  امل�ستندات 

1431/8/20هـ تبني عدم ح�سور املدعى عليه اأو من ميثله, وقدم وكيل احلاج )...( 

اأن موكلته تطالب املدعى عليه مببلغ  اأرفق �سورة ك�سوف ح�سابات ذكر فيها  مذكرة 

وقدره )ع�سرة ماليني و�ستة وثمانون األفًا ومائتان وت�سعون( رياًل, وطلب اإعالن اإفال�س 

املدعى عليه, واحلجز على ممتلكاته, واأ�ساف اأنه ير�سح مكتب )...( كاأمني للتفلي�سة, 

وهو اأحد املكاتب الثالثة التي اختارتها املدعية. وبجل�سة الأربعاء 1431/9/1هـ  اأكد 

ير�سحان  اأنهما  وعلى  عليه  املدعى  اإفال�س  باإعالن  طلبهما  على  املدعيان  الطرفان 

مكتب )...( كاأمني للتفلي�سة, وهو اأحد املكاتب الثالثة التي اختارتها املدعية, فعقب 

وكيل املدعى عليه باأنه يوافق هو اأي�سًا على تعيني مكتب )...( اأمينًا لتفلي�سة موكله, 

واأ�ساف اأنه يطلب اإطالق موكله بالكفالة احل�سورية, فرفعت الدائرة اجلل�سة للمداولة.
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الق�ساء  رافعها  الدائن  لي�ست دعوى خ�سومة يطلب فيها  الإفال�س  اإن دعوى  وحيث 

حالة  اإثبات  هدفها  اإجراءات  دعوى  هي  واإمنا  به,  الوفاء  على  مدينه  واإجبار  بدينه 

املايل,  مركزه  ا�سطراب  نتيجة  التجارية  ديونه  دفع  عن  التاجر  توقف  هي  معينة 

ومروره ب�سائقة م�ستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعر�س بها حقوق دائنيه للخطر, 

وهي واإن كانت متهد لت�سفية اأمواله اإل اأنها تعترب مطالبة �سريحة باحلق, ول تن�سب 

على اأ�سله, بل هي تعالج حماية املدين وحتقق امل�ساواة عند اإجراء الت�سفية التي لن 

ي�سلوا اإليها اإل بعد التقدم اإىل التفلي�سة. وحيث اإن طلب اإعالن اإفال�س التجار الذين 

يتوقفون عن �سداد ديونهم التجارية نتيجة ا�سطراب مركزهم املايل, يكون اإما بطلب 

اأحد الدائنني طبقًا لن�س املادة )108( من نظام املحكمة  اأو من  التاجر نف�سه  من 

التجارية التي تن�س على اأن )اإعالن الإفال�س اإما اأن يكون بطلب من املفل�س مبا�سرة 

الأداء,  حال  جتاريًا  دينًا  يكون  باأن  م�سروطًا  هذا  لكن  غرمائه(  اأحد  من  بطلب  اأو 

ومعلوم املقدار, وخال من النزاع اجلدي. وحيث اإنه قد ثبت للدائرة اأن املدعى عليه 

الذي  الدين  واأن  مديونيته  تثبت  م�ستندات  من  الدائنون  قدمه  وما  باإقراره,  مفل�س 

يطالب به هو دين جتاري حال وحمقق الوجود وخال من النزاع, وملا كان توقف املدعى 

عليه عن �سداد هذه الديون ينبئ عن مركز مايل م�سطرب ووقوعه يف �سائقة مالية 

اإىل خطر حمقق,  دائنيه  بحقوق  وتتعر�س  التاجر,  ائتمان  معها  تتزعزع  م�ستحكمة 
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مما ينبغي معه احلكم باإعالن اإفال�سه حماية حلقوق الدائنني طبقًا لل�سرع والنظام 

مع ما يرتتب على ذلك من اآثار نظامية تتمثل يف احلجز على موجوداته وممتلكاته, 

وق�سمتها بني الغرماء مع الأخذ يف العتبار مراعاة المتيازات ال�سرعية والنظامية 

املفل�س  يد  غل  الإفال�س  �سهر  حكم  على  يرتتب  كان  ملا  اإنه  وحيث  الق�سمة.  تلك  يف 

اأمينًا للتفلي�سة يقوم حتت  اأمواله, فقد قررت الدائرة تعيني مكتب )...(  اإدارة  عن 

اإ�سراف الدائرة باإدارة اأموال املفل�س واملحافظة عليها, حتى ي�سل الدائنون اإىل احلل 

املنا�سب للتفلي�سة, وينوب عن املفل�س يف جميع الدعاوى التي تقت�سيها هذا الإدارة, 

وت�سري الدائرة اإىل اأن بيان نوع الإفال�س ل ميكن حتديده اإل بعد ظهور نتائج اأعمال 

التفلي�سة, لذلك فاإن الدائرة ترجئ البت يف هذه اجلزئية اإىل حني ظهور تلك النتائج.

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

والفعلية  القولية  املالية  ت�ضرفاته  نفاذ  ووقف   )...( التاجر  اإفال�س  اإعالن  اأواًل: 

اعتباراً من تاريخ �ضدور هذا احلكم.

اإ�ضراف ق�ضاة  للتفلي�ضة حتت  اأميناً   )...( ثانياً: تعيني املحا�ضب القانوين مكتب 

كافة  اأمام  وللتفلي�ضة  للمفل�س  الق�ضائي  املمثل  هو  احلكم  بهذا  ويعترب  الدائرة 

ال�ضلطات الق�ضائية والتنفيذية واجلهات الر�ضمية وغري الر�ضمية, وعليه البحث 

�ضاحب  هو  وي�ضبح  وحجزها,  عليها  يده  وو�ضع  وموجوداته  املفل�س  اأموال  عن 

احلق الوحيد يف ا�ضتح�ضال ما للمفل�س من حقوق ر�ضاًء اأو ق�ضاًء, وعليه االإعالن 

التجارة عن  وزارة  واإبالغ  املذكور,  التاجر  اإفال�س  املحلية عن  ال�ضحف  اإحدى  يف 
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اإفال�ضه, وله العمل على حتويل كافة موجودات املفل�س العينية اإىل �ضيولة نقدية 

مع مراعاة اأحكام مواد االإفال�س يف نظام املحكمة التجارية ومراعاة ما ن�ضت عليه 

املادة )114( "وما ت�ضري اإليه فيما يتعلق باحلجز" واملادة )570( واملادة )118( "فيما 

يتعلق باالإنفاق على املفل�س ومن تلزمه نفقته".

ثالثاً: على اأمني التفلي�ضة اأن يعد كل ثالثة اأ�ضهر تقريراً عن املفل�س وعن التفلي�ضة 

وعن اأعماله ومرئياته, يبني فيه و�ضع املفل�س وموجوداته ودفاتره و�ضجالته وبيان 

نوع االإفال�س اإن كان حقيقياً اأو تق�ضرياً اأو احتيالياً.

و�ضجالته  دفاتره  كافة  وتقدمي  التفلي�ضة  اأمني  مع  التعاون  املفل�س  على  رابعاً: 

التجارية وم�ضتنداته وح�ضاباته البنكية وت�ضليم اأمني التفلي�ضة جميع موجوداته 

الثابتة واملنقولة.

باملزاد  اإال  للمفل�س,  واأمالك  اأي موجودات  بيع  التفلي�ضة عدم  اأمني  خام�ضاً: على 

العلني وعدم الت�ضرف فيها اإال باإذن وقرار من الدائرة.

�ضاد�ضاً: على اأمني التفلي�ضة عدم االعرتاف باأي مبلغ على املفل�س, ما مل ي�ضدر به 

حكم من اجلهة الق�ضائية املخت�ضة.

�ضابعاً: حتدد اأتعاب اأمني التفلي�ضة من قبل الدائرة على �ضوء ما يوؤديه من اأعمال 

وجمهودات ونتيجة ح�ضيلة التفلي�ضة.

ثامناً: اإطالق �ضراح ال�ضجني املفل�س )...( بالكفالة احل�ضورية املعتربة القوية ملدة 

النهائية, ما مل يكن م�ضجوناً  اكت�ضاب هذا احلكم لل�ضفة  عام, اعتباراً من تاريخ 
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اأو كان ل�ضجنه مربرات اأخرى غري ما ورد بهذه الق�ضية  على ذمة ق�ضية اأخرى, 

ومنعه من ال�ضفر وجتميد اأر�ضدته وح�ضاباته املالية يف كافة امل�ضارف والبنوك.

املالية,  ووزارة  املكرمة,  مكة  منطقة  واإمارة  الداخلية,  وزارة  اإىل  الكتابة  تا�ضعاً: 

وموؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي, ووزارة التجارة, الإيقاع املنع من ال�ضفر واحلجز 

والتجميد واإبالغ اجلهات املخت�ضة بتنفيذه. 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 االبتدائية 2/3397/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 164/د/جت/9 لعام 1431هـ

رقم الق�ضية اال�ضتئناف 1219/ق لعام 1432 هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 307/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/4/7هـ

اإفال�س - عزل اأمني التفلي�ضة – �ضروطه - اإفال�س احتيايل.

مطالبة ورثة املدعي ا�ستكماًل لدعوى اأبيهم عزل اأمني التفلي�سة لعدم متابعته جل�سات 

للغرماء  مفاو�سته  ولعدم  املحاكم,  يف  املتوفى  املفل�س  والدهم  على  املقامة  الق�سايا 

اأمني التفلي�سة املدعى عليه تابع ق�سايا التفلي�سة  اأن  على تخفي�س املديونية - ثبوت 

واأعمالها لدى املحاكم واأنه طعن بتزوير اإحدى املبايعات واأنه ا�ستلم جميع ال�سكوك 

مورث  اأن  ثبوت   - ال�سابق  التفلي�سة  اأمني  من  وامل�ستندات  واملبالغ  الذرعة  وقرارات 

املدعني مفل�س اإفال�سًا احتياليًا بتقارير اأمناء التفلي�سة ال�سابقني الذين اأكدوا تهربه 

منهم وعدم معاونته لهم وعدم ت�سليمه امل�ستندات اأو ال�سجالت اخلا�سة بتجارته اأو 

اإر�سادهم عنها واأنه يقوم بالبيع وال�سراء باأ�سماء اآخرين واأنه ا�ستطاع تهريب اأمالكه 

اأمني  اأقاموا دعواهم بطلب عزل  اأن املدعني ورثة املفل�س  لالإ�سرار بدائنيه - ثبوت 

التفلي�سة بغر�س اإيقاف اإجراءاتها وتعطيل اأعمالها - موؤدى ذلك - رف�س الدعوى.

تتلخ�س وقائع هذه الق�سية ح�سبما يتبني من اأوراقها املرفقة وبالقدر الالزم لإ�سدار 
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هذا احلكم يف اأنه ورد اإىل هذه املحكمة لئحة الدعوى املقدمة من املفل�س )...( ثم 

بعد وفاته مت تعديلها من وكيل ورثته �سد اأمني تفلي�سته املحامي )...( وبعد اأن مت قيد 

الدعوى ق�سية بالرقم امل�سار اإليه اأعاله واإحالتها اإىل هذه الدائرة با�سرت نظرها على 

ح�سر  1430/7/13هـ  املوافق  الثنني  يوم  وبجل�سة  ال�سبط.  مبح�سر  املثبت  النحو 

وب�سوؤال  للتفلي�سة,  اأمينًا  املدعى عليه )...( ب�سفته  وكالة )...( كما ح�سر  املدعي 

اأنه يدعي على املحامي  الدعوى وحا�سلها  اأنها وفقًا لالئحة  املدعي عن دعواه ذكر 

)...( ب�سفته اأمينًا للتفلي�سة باأنه قد قام با�ستالم عدة �سكوك للمفل�س واأنه قد باع 

واأفرغ بع�سها دون الرجوع للجهات املخت�سة واأنه متخاذل فلم يتابع جل�سات املحاكم 

بل اكتفى بح�سور بع�س اجلل�سات دون بع�س ومل يقم با�ست�سدار مذكرات املراجعة 

من مكاتب املحكمة العامة بجدة وعدم الرتافع يف الدعاوى املقامة على املفل�س ومل 

يكلف نف�سه التفاو�س مع اجلهات التي لها حقوق لإيجاد ت�سوية لها, وقد زعم املذكور 

قيامه با�ستخراج بع�س الكروكيات لعدد من ال�سكوك وقيامه بت�سليم املهند�س )...( 

رهن  اأنه  بلغنا  بل  ذلك,  من  �سيء  اأي  يتم  ومل  لالأرا�سي  الكروكيات  ا�ستخراج  اأمر 

ومل  ي�سددها  اأتعاب كبرية ومل  على  معه  اتفق  لأنه  ال�سكوك  بع�س   )...( للمهند�س 

يقدم للدائرة التفاق وا�ستوىل على مبالغ كبرية اأوردها حما�سب التفلي�سة )...( على 

التي  ال�سكوك  لت�سليم   )...( املهند�س  اإح�سار  بطلب  دعواه  وختم  م�ساريف,  اأنها 

رهنها املدعى عليه, واإح�سار حما�سب التفلي�سة لتعديل تقريره على الوجه ال�سحيح. 

له بع�س من م�ستندات  باأن املدعي مفل�س احتيايل وقد ظهر  التفلي�سة  اأمني  فاأجاب 
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التفلي�سة اأن اأمالكه اأكرثها خارج اململكة وقد اأفرغها با�سم ابنه )...( بن )...( وهي 

يف لبنان ويف اليمن ويف احلب�سة ويف م�سر واأن ابنه املذكور ميلك طائرة خا�سة, واأن 

اأن املفل�س قد  اإليه بطريق الحتيال, كما  اأموال املفل�س حتت يده, وقد نقلها املفل�س 

ذكر له بح�سور بع�س الأ�سخا�س واأقر باأنه ميلك عقارات يف لبنان باأكرث من )مائتي 

مليون( ريال �سعودي, وقد طلبت منه اأن ي�سلمني م�ستنداتها اأو يعطيني ا�سم ال�سخ�س 

اأنه  اأن �سبب هذه ال�سكوى  اإدارتها فخرج من مكتبي ومل يرجع, ويظهر  الذي يتوىل 

اكت�سف اأنني ا�ستخرجت من كتابة العدل �سكوك بع�س اأمالكه واأن العمل جار على 

اإفال�سه  اأن  بحجة  فرف�ست  التفلي�سة  ح�سيلة  مبالغ  طلب  واأنه  الباقي  ا�ستخراج 

احتيايل, كما تبني يل من درا�سة م�ستندات التفلي�سة اأن املفل�س املذكور قد اأفرغ اأكرث 

اأقاربه ومعارفه داخل اململكة وخارجها يف  من )مائتي( عقار لأبنائه وبناته وبع�س 

وقت الريبة وقب�س مبالغها واأخفاها ثم اأعلن اإفال�سه, وملا طالبناه بذلك اأقام هذه 

 )...( من  املقامة   )...( ال�سيخ  لدى  منظورة  كانت  التي  الدعوى  اأن  كما  الدعوى, 

اأثبتت اأن  املذكور قد زور مبايعة على اأنها قبل التفلي�سة ب�سنوات بينما  هي يف احلقيقة 

بعد التفلي�سة ب�سبع �سنوات وهذا تزوير من املفل�س وا�ستمرار يف التحايل, فطلبت منه 

بامل�ستندات  اجلل�سة مدعمة  اإليه يف هذه  اأ�سار  تف�سيلية مبا  تقدمي مذكرة  الدائرة 

قدم  1430/8/25هـ  الأحد  يوم  وبجل�سة  اإمهاله.  فطلب  الدعوى  على  للرد  اإ�سافة 

املدعى عليه مذكرة جوابية مكونة من �ست �سفحات اأرفق بها �سور بع�س امل�ستندات 

وقد ت�سمنت املذكرة ما ن�سه:-  اأوًل: اأن املفل�س حكم باإفال�سه اإفال�سًا احتياليًا طبقًا 
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وتعترب   ...( اأن  على  تن�س  التي  التجاري  القانون  من   )110( رقم  باملادة  جاء  ملا 

ت�سرفاته الفعلية والقولية غري نافذة اعتبارًا من تاريخ قرار الإفال�س ... اإىل اآخر ما 

جاء بها( ولي�س له احلق يف تعطيل �سري ق�سية التفلي�سة واأن كل ما يورده باطل ول 

اأ�سا�س له من ال�سحة, ثم اإن ما �سدر بحقه من الحتيال يوجب عدم قبول اأي دعوى 

منه. ثانيًا: اأثناء ح�سوري لدى ف�سيلة ال�سيخ/ )...( القا�سي باملحكمة العامة بجدة 

بجل�سة يوم الثالثاء املوافق 1428/4/14هـ يف الدعوى املقامة من )....( �سد التاجر 

املفل�س طلبت من ف�سيلة ناظر الق�سية تزويدي ب�سورة من العقد حمل الدعوى املوؤرخ 

يف 1409/11/10هـ, على اأوراق موؤ�س�سة )...( العقارية وتبني اأن تاريخ اإن�ساء هذه 

هذا  يف  اأ�ساًل  املوؤ�س�سة  هذه  موجودة  تكن  ومل  1412/6/5هـ,  يف  العقارية  املوؤ�س�سة 

التاريخ, وهذا يوؤكد ا�ستمرار تالعب وحتايل املفل�س وعدم م�سداقيته حيث تواطاأ مع 

الأطراف الآخرين وقام بتزوير حمرر عريف على اأوراق موؤ�س�سة )...( العقارية. ثالثًا: 

بعد اأن ا�ستلمت من اأمني التفلي�سة )...(ما بحوزته من مبالغ, ح�سر املفل�س وطلب 

مني اأن اأ�سلمه املبلغ الذي ا�ستلمته من )...( فلم اأوافق لأنه مفل�س احتيايل. رابعًا: 

اأثناء تردده علّي مبكتبي وبح�سور اأ�سخا�س, ذكر باأن لديه اأر�س كبرية على البحر يف 

لبنان ميلكها, وقد و�سعها با�سم �سخ�س لبناين ويرغب يف بيعها. خام�سًا: تبني يل اأن 

اأرقامها مبوجب خطاب ر�سمي لدائرتكم املوقرة,  للمفل�س )مائتي( عقار مت تقدمي 

وطلبت من كتابة العدل تزويدكم ب�سورة من �سبط كل �سك و�سجله وهذه العقارات 

وغريها قد مت بيعها واإفراغها خالل فرتة الريبة, وهذا ما مل يتداركه الأمناء ال�سابقني 
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ومل يخطر ببال ال�سابقني. �ساد�سًا: قام املفل�س بتوكيل عدة اأ�سخا�س مبوجب وكالت 

فرع  جدة  عدل  كتابة  ومن  بجدة  التجارية  الغرفة  ومن  العدل,  كتابة  من  �سادرة 

اجلنوب وفرع ال�سمال, اإ�سافة اإىل اأنه اأثناء الرتافع يف الق�سية املرفوعة يف الريا�س 

اأحد الوكالء وعندما بلغني ذلك مت ح�سوري يف اجلل�سة, وتفاجاأت  �سده وكل فيها 

واأطلب  القا�سي.  �سبط  يف  مر�سودة  �سرعية  وكالة  مبوجب  املفل�س  وكيل  بح�سور 

لتزويد  بالريا�س  العامة  باملحكمة   )...( ال�سيخ/  الق�سية  ناظر  ف�سيلة  خماطبة 

ف�سيلتكم ب�سورة من الوكالة حتى يظهر لدائرتكم املوقرة تالعبه واحتياله. �سابعًا: 

قمت با�ستخراج ال�سكوك بدل فاقد وقد ا�ستلمتها عن طريقكم, وتفاجاأت باأن املفل�س 

يحاول التفاق مع اأ�سخا�س ل�ستخراج بدل فاقد وكروكيات مما يوؤكد حتايله وعدم 

مبالته بالقرارات ال�سادرة عليه. ثامنًا: لدى ف�سيلة ال�سيخ/ )...( ق�سية مفادها 

العقار مفرغ  وهذا  العقارات  اأحد  املفل�س يف  ن�سيب  ا�سرتى  باأنه  يدعي  املدعي  باأن 

با�سم �سخ�س اآخر وعند ح�سوري �سمعت الدعوى, وتفاجاأت باأن املدعي وكيل للمفل�س 

املدعي وهي  ثلث ح�سة  باأن )...( )املدعي(  فيها  يذكر  ورقة  اأبرز  وقد  قبل ذلك, 

عبارة عن هبة من املدعي للمفل�س وهذا يوؤكد التالعب والتحايل. اأما بالن�سبة لوكيل 

املوافق  الثنني  يوم  املا�سية  باجلل�سة  املوقرة  الدائرة  اأمام  قرر  فقد  املفل�س 

1430/8/5هـ باأنه من مكتب املحامي )...( فهنا اأود اأن اأو�سح اأن املحامي ارتكب 

عدة خمالفات وهي:-  1- اأن مذكرته املقدمة لكم مل تطبع على اأوراق مكتبه الر�سمية, 

وهو يعمل مبكتب املحامي )...( وهذا خمالفة لنظام املحاماة وجلنة تاأديب املحامني. 
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2- ارتكب املحامي وكاتب العدل خمالفة قانونية و�سرعية يف قبول الق�سية من املفل�س 

وا�ستالم وكالته, لأن النظام مينع املفل�س من اإ�سدار وكالة �سرعية ومينع كاتب العدل 

ت/   /13( رقم  املفل�س  على  احلجر  تعميم  لورود  وغريها  الوكالة  هذه  اإ�سدار  من 

املفل�س  ومعاقبة  �سكاًل  الدعوى  قبول  عدم  وطلب  1417/12/2هـ  وتاريخ   )1000

ف�سيلتكم  لتزويد   )...( ال�سيخ/  القا�سي  ف�سيلة  وخماطبة   )136( املادة  مبوجب 

ب�سورة من �سبط الق�سية بخ�سو�س املحرر, وما ح�سل من املفل�س ب�سحة املحرر 

الوارد اأعاله, ومن ثم اإحالته للجهات املخت�سة للف�سل فيه ومعاقبته ومن معه باإ�سدار 

هذا املحرر العريف املزور. وت�سكيل جلنة من وزارة الداخلية ووزارة العدل واملحكمة 

الإدارية للبحث يف ال�سكوك البالغ عددها اأكرث من )200( �سك اأفرغت بطريقة اأو 

باأخرى وخماطبة وزارة العدل عن املخالفات التي ارتكبها كتاب العدل باإ�سدار وكالت 

التعميم  تبليغهم  من  بالرغم  احتياليًا  لإفال�سه  عليه  املحجور  املفل�س  اإىل  �سرعية 

باحلجر عليه رقم )13/ ت/1000( وتاريخ 1417/12/2هـ وتكليف جلنة من كتابة 

العدل للبحث يف ال�سجالت و�سبطها عن اأمالك املفل�س واإحالة املحامي املنت�سب اإىل 

)مكتب ...( للجنة تاأديب املحامني للتحقيق معه يف املخالفات ال�سادرة, فعقب وكيل 

منها  ق�سده  ال�سحة  عن  عارية  اأقوال  من  عليه  املدعى  ذكره  ما  جميع  باأن  املدعي 

واأنهم ميلكون طائرة  باإفراغ عقارات  قاموا  باأنهم قد  ولأولده  للمفل�س  التهم  توجيه 

خا�سة واأمالك تربو على )مائتي مليون( واأن لهم اأمالك خارج اململكة وعليه اإثبات 

ذلك وهذا يدل على عدم قيام املدعى عليه بواجباته, كما اأنه �سبق واأن حقق مع اأبناء 
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موكلي من قبل اأمني التفلي�سة ال�سابق/ )...(, وذلك ملعرفة ما اإذا كان املفل�س قد قام 

بالت�سرف يف كل اأو جزء من اأمواله جتاههم, وقد اأ�سفر التحقيق عن عدم وجود اأي 

اأمني التفلي�سة  اأو عقارية بينهم وهو ثابت بالأوراق التي ا�ستلمها من  تناقالت مالية 

ال�سابق, وهي حتت يد املدعي ومل يتطرق لها, وعليه تقدمي البينة على ذلك حاًل, واأما 

اأنه قد قام با�ستخراج ال�سكوك وت�سليمها بيده فهذا غري �سحيح, وال�سحيح اأن من 

اتفاق )...(  بينهما, وهو �سابق على  قام بذلك هو )...( وذلك مبوجب عقد مربم 

الدائرة  اأطلب من  �سهود, وعليه  وي�سهد بذلك  اأ�سا�سًا,  باملو�سوع  له �سلة  لي�س  الذي 

املوقرة التحقق من ذلك, وخماطبة البنوك عن �سحة ت�سلم هذه ال�سيكات واإعادتها بل 

ومن  التفلي�سة  اأمني  من  والتحقق  من  وحل�ساب  �سرفت  اأين  اإيداعاتها,  ومتابعة 

بلغت   )1675  -68  -6( ال�سكوك  كروكيات  ا�ستخراج  اأتعاب  مبالغ  عن  حما�سبها 

مببلغ  قدرها  التي  والريا�س  جدة  جل�سات  ح�سور  اأتعاب  وعن  ريال,   )270.000(

اأتعاب  مببلغ  قدرها  التي  وعن  جل�سة,   )50( ح�سور  عن  وذلك  ريال   )100.000(

حت�سيل مبالغ تعوي�س مدر�سة البنني حيث بلغت )390.000( ريال بواقع )10%( من 

قيمة املح�سل للتفلي�سة.  واأما دعوى: ت�سرف موكلي يف اأكرث من )مائتي( عقار خالل 

فرتة الريبة. فهذا زعم باطل ل دليل عليه ول يعدو اأن يكون ق�سده الفرار من احلقيقة. 

تعلق  فيما  بها  قام  التي  الإجراءات  عن  التفلي�سة  اأمني  من  الدائرة  ا�ستو�سحت  ثم 

بع�س  اإىل  اأحيلت  وقد  لالأمانة  وقدمها  الكروكيات  ا�ستخرج  باأنه  فاأجاب  بالتفلي�سة, 

اإجراءات الت�سديق, وعند النتهاء منها �سيقدمها للدائرة  الأق�سام ل�ستكمال بع�س 
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للح�سول على الإذن لإقامة املزاد. وبجل�سة يوم الثنني 1430/11/28هـ قدم املدعى 

عليه مذكرة مكونة من )اأربع( �سفحات اأرفق بها �سورة التقرير املحا�سبي املعد من 

املحا�سب )...( و�سورة حكم الدائرة رقم )143( لعام 1427هـ وقد ت�سمنت مذكرته 

يوم  بجل�سة  املدعي  وكيل  بها  تقدم  التي  املذكرة  اأن  اإىل  الإ�سارة  اأود  اأوًل:  ن�سه:  ما 

اأوردتها  التي  النقاط  كل  على  اإجابة  تت�سمن  مل  1430/10/23هـ  املوافق  الثنني 

مبذكرتي املقدمة لدائرتكم املوقرة بجل�سة 1430/8/25هـ, ومن النقاط التي مل يتم 

الدعاوى  يف  اأ�سالة  املدعي  تالعب  احل�سر  ولي�س  املثال  �سبيل  على  عليها  الإجابة 

وكذلك  بجدة,  العامة  باملحكمة  القا�سي   )...( ال�سيخ/  ف�سيلة  لدى  �سده  املقامة 

العامة  باملحكمة  القا�سي   )...( ال�سيخ  ف�سيلة  لدى  املقامة  الدعوى  يف  تالعبه 

القا�سي   )...( ال�سيخ  ف�سيلة  لدى  املقامة  الدعوى  يف  تالعبه  وكذلك  بالريا�س, 

باملحكمة العامة بجدة وقيامه بعمل عدة وكالت لعدة اأ�سخا�س. اأما ما اأورده املدعي 

وكالة على اعرتا�سه على اأن موكله لي�س مفل�سًا احتياليًا وما اأورده من األفاظ و�سفات 

املوقرة  الدائرة  باأن  عليه,  مردود  ادعاء  وغريها  والفرتاء  الكذب  مثل  بي  األ�سقها 

ناظرة هذه الدعوى هي التي حكمت عليه بالإفال�س الحتيايل وذلك مبوجب قرارها 

رقم )143/ د/ جت/ 9 لعام 1427هـ( وبدًل من اأن يقوم املدعي وكالة بدرا�سة دعواه 

من الناحية املو�سوعية فنجد اأنه �سلك طريقًا اآخر وهو التعدي على �سخ�سي , وت�سويه 

الأربعاء  يوم  وبجل�سة  نظامي.  م�سوغ  اأو  �سند  دون  بي  التهم  واإل�ساق  �سورتي 

1431/1/6هـ قدم اأمني التفلي�سة خطابًا اأرفق به �سورة خطابه املر�سل لأمني حمافظة 
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طلبه  ت�سمنت  1428/5/27هـ  بتاريخ  اآخر  وخطابًا  1428/4/7هـ  يف  موؤرخ  جدة 

ا�ستخراج كروكيات ال�سكوك الواردة يف اخلطابني, واأ�ساف باأنه يطلب من الدائرة 

الغرماء,  لت�سديد  العلني  باملزاد  بيعها  ثم  ومن  الكروكيات,  لإنهاء  الأمانة  خماطبة 

وبناًء عليه قررت الدائرة الكتابة لأمني حمافظة جدة لإجناز الكروكيات التي يطالب 

بها اأمني التفلي�سة ولإح�سار املهند�س )...( وتاأجيل نظر الق�سية. وبجل�سة يوم الأحد 

)...( املهند�س  ووكيل  عليه  املدعى  كما ح�سر  وكالة  املدعي  1431/2/23هـ ح�سر 

املو�سحة مبح�سر اجلل�سة واأمام الدائرة كرر املدعي واملدعى عليه م�سمون اأقوالهم 

يف   )2/849( رقم  خطابها  كتبت  قد  باأنها  الأطراف  الدائرة  اأفهمت  ثم  ال�سابقة, 

اإنهاء  التفلي�سة  اأمني  طلب  على  بناًء  فيه  طلبت  جدة  مدينة  لأمني  1431/1/20هـ 

على  وتوزيعها  العقارات  بيع  ميكن  حتى  ذكرها  ال�سالف  لل�سكوك  الذرعة  قرارات 

الدائنني ق�سمة غرماء فعقب وكيل املهند�س )...( باأن موكله املهند�س �سبق واأن ا�ستلم 

واأعاد  لديه  موجودة  واأ�سلها  الأمانة  من  الذرعة  قرارات  با�ستخراج  وقام  ال�سكوك 

ال�سكوك لأمني التفلي�سة اإل �سكني وقد احتجز هذين ال�سكني على اأمني التفلي�سة, 

لأنه رف�س ت�سليم اأتعاب ا�ستخراج قرارات الذرعة فعقب اأمني التفلي�سة باأنه �سبق واأن 

يف  بتفوي�سه  قام  وقد  الذرعة,  قرارات  ا�ستخراج  على  املذكور  املهند�س  مع  اتفق 

يدخل  اأن  على  التفاق  كان  بل  حمددة  اأتعاب  على  التفاق  يتم  ومل  1428/10/8هـ 

يف  للدخول  منه  تربعًا  الكروكيات  باإخراج  التزامه  كان  وقد  غريه,  مثل  مثله  املزاد 

العقارات مبا  ب�سراء  م�ستعد  باأنه  اأمامها  وقرر  للدائرة  واأن ح�سر  �سبق  وقد  املزاد, 
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عليها من �سوائب بـ)مائة مليون( ريال, وطلبت منه الدائرة �سيكًا م�سدقًا للدخول يف 

ي�سلم  مل  الآن  حتى  الوقت  ذلك  ومن  الكروكيات,  لإخراج  الإمهال  فطلب  املزاد, 

الكروكيات ومل يعد ال�سكني, ثم ا�ستو�سحت الدائرة من وكيل املهند�س املذكور عن 

مهلة  يطلب  باأنه  فذكر  املذكورة,  للمواقع  الأمانة  من  ا�ستخرجها  التي  الكروكيات 

 )...( املهند�س  باإح�سار  وم�ستعد  وال�سكني  الكروكيات  لإح�سار  القادمة  للجل�سة 

�سخ�سيًا, فاأكدت عليه الدائرة باأن عليه اإح�سار موكله واأ�سل ال�سكني والكروكيات 

واإح�سار  باإح�ساره  فا�ستعد  بالقوة اجلربية,  �ستطلبه  الدائرة  فاإن  واإل  امل�ستخرجة, 

يوم  وبجل�سة  الق�سية.  نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت  عليه  وبناًء  وال�سكني,  الكروكيات 

 )...( املهند�س  خطاب  املحكمة  رئي�س  ب�سرح  للدائرة  ورد  1431/3/15هـ  الثنني 

املقيد باملحكمة برقم )2/1946( يف 1431/3/14هـ املت�سمن اأنه بناًء على تفوي�س 

اأمني التفلي�سة املوؤرخ يف 1428/10/8هـ قام با�ستخراج جميع قرارات الذرعة, ما عدا 

قرارات ذرع ال�سكني رقم )365( يف 1396/5/23هـ وال�سك رقم )140( فاإنها يف 

الأمانة ويف املراحل الأخرية, كما اأرفق بخطابه اأ�سل ال�سك رقم )365( املوؤرخ يف 

قرارات  واأ�سول  1389/12/6هـ  يف   )2192( رقم  ال�سك  واأ�سل  1396/5/23هـ 

و)661(   )660( رقم  القرار  وهي  1429/2/13هـ  يف   )68( رقم  لل�سك  الذرعة 

و)662( و)663( واأ�سل قرارات الذرعة لل�سك رقم )2546( يف 1429/7/1هـ وهي 

القرارات رقم )2139( و)2140( و)2141( واأ�سل قرارات الذرعة لل�سك رقم )6( 

واأ�سل  و)667(  و)666(  و)665(   )664( رقم  القرارات  وهي  1429/2/13هـ  يف 
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قرارات الذرعة لل�سك رقم )2192( يف 1389/12/6هـ وهي القرارات رقم )1888( 

 1898 و1897و  و1896   1895 و1894و  و189  و1892  و1891  و)1890  و)1889( 

و1899 و1900 و1901 و1902 و1903 و1904 و1905 و1906 و1907 و1908 و1909 

و1910 و1911 و1912 و1913 و1914 و1915 و1916 و1917 و1918 و1919 و1920 

و1921 و1922 و1923 و1924 و1925 و1926 1927 و1928 و1929 و1930 و1931 

و1932 و1933 و1934 و1935 و1936 و1937 و1938 و1939 و1940 و1941 و1942 

و1943 و1944 و1945 و1946 و1947 و1948 و1949 و1950 و1951 و1952 و1953( 

التفلي�سة على مبلغ  اأمني  اتفق موكله )...( مع  واأن  اأنه �سبق  اإىل  وانتهى يف خطابه 

الكروكيات, وهو يطلب  ا�ستخراج هذه  اأتعاب على  ريال  األف(  )مليونني وخم�سمائة 

اإلزام اأمني التفلي�سة بدفع اأتعابه عن هذه القرارات البالغ قدرها )مليونان وخم�سمائة 

األف( وبعر�س ذلك على اأمني التفلي�سة احلا�سر اأجاب باأن املهند�س املذكور قد ا�ستلم 

املزاد,  مقابل دخوله يف  باإخراجها  ووعد  الذرعة  قرارات  ال�سكوك ل�ستخراج  منه 

وقد قدم عر�سه �سابقًا للدائرة بـ )مائة مليون( ريال ل�سراء جميع حمتويات ال�سكوك 

املذكورة, وذكر اأن فيها م�ساكل واأنه �سي�سرتيها باملبلغ املذكور مبا لها وما عليها من 

م�ساكل, كما اأنه مل يبلغني اأنه قد ا�ستخرج قرارات الذرعة, وطلب من الدائرة تعميد 

واأما  املذكورين  بال�سكني  املتعلقة  الباقية  الذرعة  قرارات  بتقدمي  املذكور  املهند�س 

بالن�سبة لأتعابه التي يطالب بها فال يوجد اأي اتفاق بيني وبني املذكور واأنكر ما ذكره 

جملة وتف�سياًل, وكل ما مت بيني وبينه هو اأنه ا�ستعد با�ستخراج الكروكيات من الأمانة 
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عر�سه  قدم  وقد  املزاد,  يف  للدخول  تفرغ  اأنها  ومن  ال�سكوك  �سالمة  من   للتحقق 

�سابقًا للدائرة بـ)مائة مليون( ويف حالة اإجراء املزاد فال مانع لدي كاأمني تفلي�سة من 

ح�سور املزاد والدخول فيه مثله مثل غريه, واأكد باأنه ل ي�ستحق املبلغ الذي يطالب به, 

فعقب وكيل املهند�س )...( باأن التفاق مع اأمني التفلي�سة كان باملبلغ املذكور و�سريجع 

ملوكله لإح�سار ما يثبت ذلك, فطلب اأمني التفلي�سة اإح�سار املهند�س )...( �سخ�سيًا 

ملواجهته مبا ذكره وكيله. وبجل�سة يوم ال�سبت املوافق 1431/4/4هـ ح�سر املهند�س 

)...( وذكر اأنه يحتاج اإىل مهلة اإ�سافية ملراجعة الأمانة لإنهاء الكروكيات الباقية, ثم 

1431/4/3هـ  املوافق  اجلمعة  يوم  تويف  قد   ).....( املفل�س  باأن  احلا�سرون  ذكر 

فاأفهمت الدائرة الوكيل احلا�سر عنه باأن وكالته قد انق�ست بوفاة موكله, فذكر باأنه 

 )...( املهند�س  طلب  ثم  الدعوى,  ملتابعة  وكالت  عنهم  و�سيح�سر  للورثة  �سريجع 

اليمني ال�سرعية النافية لدعواه من اأمني التفلي�سة )...( احلا�سر وهي يق�سم باهلل 

العظيم الذي ل اإله اإل هو احلي القيوم اأنه مل يتم التفاق بينهما على مبلغ )مليونني 

من  يطلب  فاإنه  اليمني,  حلف  واإذا  الذرعة  قرارات  اأتعاب  ريال  األف(  وخم�سمائة 

الدائرة تقدير اأتعابه العادلة على اجلهد الذي بذله, وندب جلنة من الغرفة التجارية 

م�ستعد  اأنه  ذكر  التفلي�سة  اأمني  على  ذلك  وبعر�س  اأتعابه,  لتقدير  بجدة  ال�سناعية 

باحللف, ثم ا�ستعد باأداء اليمني فعقب املهند�س )...( باأنه يعفي اأمني التفلي�سة من 

اأداء اليمني, ويعدل عن طلبه اليمني ويحت�سب ذلك عند اهلل ويطلب من الدائرة تقدير 

اأتعابه بالطريقة التي حتقق العدالة وتربئ الذمة, فاأفهمته الدائرة باأن عليه ا�ستكمال 
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واإح�سار الكروكيات الباقية, وعندها �سي�سكل له جلنة من الغرفة التجارية ال�سناعية 

لتقدير اأتعابه فوافق على تكليف اللجنة, ثم اأفهمت الدائرة املدعي باأنه ل �سفة له الآن 

يف الدعوى حتى يح�سر وكالة من ورثة املفل�س اإذا كان يرغب اأن يتابع دعواه. وبجل�سة 

املفل�س )...( مذكرة مكونة من  ورثة  وكيل  املوافق 1431/5/10هـ قدم  ال�سبت  يوم 

ورقتني اأرفق بها �سورة �سك ح�سر الورثة والوكالت الالزمة, وطلب حتريك الدعوى 

فيها  وكرر  الدائرة  هذه  اأمام  املنظورة  1430هـ(  لعام  ق   /2/3397( برقم  املقيدة 

اأمني  ذكر  1431/6/22هـ  ال�سبت  يوم  وبجل�سة  ذكرها.  ال�سالف  والطلبات  الدعوى 

التفلي�سة باأنه قد ت�سلم ن�سخة من لئحة دعوى وكيل الورثة وباطالعه عليها ذكر اأنها 

تكرار للدعوى ال�سابقة واأنه لي�س فيها جديد عما قدم �سابقًا وبالتايل فاإنه لي�س فيها 

ما ي�ستدعي الرد, ويطلب البت يف الق�سية فعقب وكيل )...( باأن موكله يطلب اإحالة 

يوم  وبجل�سة  ال�سكوك.  واقع  اأتعابه من  لتقدير  التجارية  الغرفة  للخبري يف  مذكرته 

عن  موكله  اأتعاب  تقدير  طلبه   )...( املهند�س  وكيل  كرر  1431/7/14هـ  ال�سبت 

على  التفاق  نفى  لأنه  التفلي�سة  اأمني  من  تعميد  على  بناًء  اأعدها  التي  الكروكيات 

الأتعاب مببلغ )مليونني ون�سف( ريال, وهو يطلب اإحالتها اإىل اخلربة لتقدير اأتعابه 

فعقب اأمني التفلي�سة احلا�سر باأنه ل يوجد اتفاق واأنه �سبق واأن اأبدى ا�ستعداده حللف 

اليمني ال�سرعية على نفي التفاق, وهو ل ي�ستحق اأي مبلغ ول يوافق على ندب اخلربة 

اأن يدخل يف املزاد فعقب وكيل املهند�س  باإعداد هذه الكروكيات مقابل  لأنه قد قام 

ي�ستحق  اإىل اخلربة لأنه قد بذل جهدًا  اأتعاب موكله  اإحالة تقدير  باأنه يطلب   )...(
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عليه اأتعاب, ثم ا�ستو�سحت الدائرة من اأمني التفلي�سة عن ال�سكوك والأرا�سي التي 

بحوزته وحتت يده والتي ميكن بيعها باملزاد العلني وتوزيع قيمتها على الدائنني ق�سمة 

غرماء, فطلب اإمهاله اإىل اجلل�سة القادمة. وبجل�سة يوم ال�سبت 1431/8/26هـ قدم 

ال�سكوك  بع�س  �سور  بها  اأرفق  �سفحات  ثالث  من  مكونة  مذكرة  التفلي�سة  اأمني 

ت�سمنت ما ن�سه ب�سفتي اأمني لتفلي�سة التاجر )...( مبوجب القرار رقم )384/د/ 

منا  طلبكم  على  وبناًء  املوقرة,  دائرتكم  قبل  من  وال�سادر  1427هـ(  لعام   9 جت/ 

التفلي�سة,  هذه  ب�سكوك  ببيان  بتزويدكم  1431/7/14هـ  بتاريخ  املا�سية  باجلل�سة 

ثم  كتابة عدل جدة )ومن  قبل  لف�سيلتكم من  ت�سليمها  التي مت  ال�سكوك  فاإن  عليه 

قمتم بت�سليمنا اإياها( بعد اإمتامنا الإجراءات النظامية والإعالن عنها هي عدد 13 

�سك مو�سحة باجلدول التايل )مرفق رقم 1(:-
التـــاريخرقم ال�ضكم�ضل�ضل

1398/2/28هـ168
1398/1/8هـ26
1395/9/10هـ3782
1395/9/11هـ42608
1395/7/10هـ 51675
1395/2/6هـ6140
1388/3/19هـ7429
1396/4/6هـ8437
1391/11/20هـ92654

1393/9/18هـ102106
1390/12/4هـ112546
1395/10/21هـ123396
1396/5/23هـ13365
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وبعد ا�ستالم ال�سكوك املذكورة بعاليه, قامت كتابة العدل مبخاطبة رئي�س الديوان 

 )365( رقم  ال�سك  باأن  ومفاده  1428/6/9هـ  وتاريخ   )3362( رقم  باخلطاب 

قبل  من  مفرغ  500.000م2(  وم�ساحته  �سك  اأكرب  )وهو  1396/5/23هـ  وتاريخ 

اإفراغه مبوجب ال�سك رقم  اإنه قد مت  ُيهم�س على �سجله, حيث  املفل�س ومل  التاجر 

)467( يف 1398/6/20هـ وهو املهم�س على �سجله, وقد ترتب على ذلك قيام ف�سيلة 

وتاريخ   )2/6671( رقم  اخلطاب  مبوجب  العدل  كتابة  مبخاطبة  الديوان  رئي�س 

 ,6  ,68( الأرقام  حتمل  التي  الباقية  ال�سكوك  �سالمة  من  للتاأكد  1428/6/25هـ 

782, 2608, 1675, 140, 429, 437, 2654, 3396, 2546, 2106( فاأجابت كتابة 

العدل مبا مفاده اأنه بالطالع على �سبوط و�سجالت هذه ال�سكوك وجد اأنها ل زالت 

با�سم التاجر املفل�س حتى تاريخه ما عدا ثالثة �سكوك مل يهم�س على �سجالتها ومت 

نقل ملكيتها لأ�سخا�س اآخرين باأرقام اأخرى, وهذه ال�سكوك الثالثة هي ال�سك رقم 

وتاريخ 1396/10/21هـ,  رقم )3396(  وال�سك  وتاريخ 1386/9/11هـ,   )2608(

وال�سك رقم )2546( وتاريخ 1390/12/4هـ اأما باقي ال�سكوك فهي ل زالت با�سم 

دائرتكم  بتزويد  قمت  بعدها  اإيقاف,  اأو  م�ساكل  اأي  عليها  يوجد  ول  املفل�س  التاجر 

ببيان ت�سمن اأن للمفل�س اأرا�سي اأفرغها وهي تزيد على )مائتي( �سك اأفرغها املفل�س 

وقت الريبة لأ�سخا�س وطلبت منكم خماطبة كتابة العدل لتزويد دائرتكم ب�سور من 

�سبوط و�سجالت هذه ال�سكوك حتى ُيعرف من هي يف يده لأن الدعوى �ستكون دعوى 

اأو  اإ�سكالت  اأية  لتفادي  والأختام  التواقيع  ودقة  وتواريخها  اأفرغها  الذي  ومن  عني 
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تزويرات فيها. ومت خماطبة كتابة العدل مرة اأخرى وذلك مبوجب خطاب الديوان رقم 

باأ�سماء  تزويدكم  العدل  كتابة  وقد طلبتم من  وتاريخ 1429/9/14هـ   )2/10072(

الأ�سخا�س املفرغ لهم هذه ال�سكوك و�سفة املفرغني واإر�سال �سور من تلك ال�سكوك 

ومن �سبطها ومن اآخر اإجراء مت عليها, وقد اأجابت كتابة العدل الدائرة املوقرة على 

جزء من هذه ال�سكوك مبوجب خطابهم رقم )30/7507( وتاريخ 1430/3/3هـ باأن 

ال�سكوك التي حتمل الأرقام )68, 6, 782, 1675, 140, 429, 437, 2654, 2106( 

لزالت با�سم التاجر. ومل تتم الإجابة على باقي ال�سكوك حتى تاريخه ومل تقم كتابة 

ال�سكني  اإىل  بالإ�سافة  وال�سجالت.  ال�سبوط  ب�سور  املوقرة  الدائرة  بتزويد  العدل 

التي مت ا�ستالمهما من اأمني التفلي�سة ال�سابق املحا�سب القانوين/ )...(الأول �سك 

ال�سالمة برقم )2192( وتاريخ 1389/12/6هـ )والذي يحتوي على 1438 قطعة اأر�س 

ح�سب املخطط مل يظهر منها بال�سك �سوى 135 قطعة ح�سب اإفادة الأمني ال�سابق( 

وتاريخ 1392/1/16هـ  )والذي يحتوي على 694  البوادي برقم 110  والثاين �سك 

قطعة اأر�س باملخطط ح�سب اإفادة الأمني ال�سابق(, وقد مت اإفراغ هذين ال�سكني منها 

ما هو قبل التفلي�سة, ومنها ما قام الأمني ال�سابق )...(باإفراغه ح�سب ما ورد بتقرير 

املحا�سب القانوين )...(رقم )430/256(. اخلال�سة: اأن ال�سكوك التي اأكدت كتابة 

عدل جدة اأنها ل زالت با�سم التاجر املفل�س هي ال�سكوك التي حتمل الأرقام )68, 

6, 782, 1675, 140, 429, 437, 2654, 2106( واأن الباقي مل ترد الإجابة عليه, 

واأنه م�سّكل لذلك جلنة يف كتابة العدل, فاأفهمته الدائرة باأن عليه متابعة ذلك حتى 
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ترد الإجابة للتحقق من �سحة هذه ال�سكوك فا�ستو�سحت الدائرة من اأمني التفلي�سة 

لدى  كانت  باأنها  فذكر  لها,  ذرعة  قرارات  ا�ستخراج  مت  هل  املذكورة  الأرا�سي  عن 

املهند�س )...( من قبل الأمني ال�سابق, ول اأعلم اإن كان قد خرج لها قرارات ذرعة 

اأم ل, فاأفهمته الدائرة باأن عليه متابعة ا�ستخراج الكروكيات حتى ميكن اإجراء املزاد 

العلني عليها, ثم ا�ستو�سحت منه الدائرة هل يوجد عليها وعلى العقارات املذكورة 

فاأجاب  بها,  تتعلق  العامة بجدة  اإقامة دعوى عليها يف املحكمة  اأو قد مت  اعتداءات 

تثمني من  واإح�سار  التحقق من ذلك  الدائرة  يتحقق من ذلك فطلبت منه  باأنه مل 

مكاتب  ومن  العقار  �سيخ  ومن  بجدة  ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  العقارية  اللجنة 

باإح�سار  كذلك   )...( ورثة  وكيل  ا�ستعد  كما  الفعلية  قيمتها  لبيان  موثوقة,  عقارية 

تثمينات للعقارات املذكورة. وبجل�سة هذا اليوم ذكر احلا�سرون باأنه ل مانع لديهم 

من ندب خربة تختارها الدائرة لتقدير اأتعاب املهند�س )...( عن قرارات الذرعة 

)...(للنظر  )...(واملهند�س  املهند�س  تكليف  عليه مت  وبناًء  با�ستخراجها  قام  التي 

يف الأعمال التي قام بها املهند�س )...( واإجراءات قرارات الذرعة و�سالمتها ومدى 

جهد  من  بذله  ما  مقابل  ي�ستحقها  التي  الأتعاب  وتقدير  واملواقع,  للواقع  مطابقتها 

املقامة  الدعوى  الف�سل يف  الدائرة  من  يطلب  باأنه  التفلي�سة  اأمني  ثم عقب  وعمل, 

عليه من املفل�س �سابقًا ومن ورثته لحقًا ممثلني يف الوكيل احلا�سر عنهم ثم عقب 

وكيل املدعني باأن اأمني التفلي�سة هو �سبب تعطيل هذه التفلي�سة وعدم اإجنازها, لأنه 

لعام  ورقم )1156(  رقم )1020(  الأ�سا�سية  التفلي�سة  ق�سية  ال�سري يف  وقف  طلب 
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التي  املديونيات  تخفي�س  على  معهم  ويتفاو�س  الغرماء  يخاطب  مل  ولأنه  1413هـ, 

يتابعه حتى  على املفل�س ولأنه فو�س املهند�س )...( ل�ستخراج قرارات الذرعة ومل 

تقدمنا بهذه الق�سية عليه, ولأنه هو الذي اأوقف �سري الق�سية املنظورة اأمام ال�سيخ 

)...( باملحكمة العامة بجدة املتعلقة ب�سك البوادي والتي )...(طرفًا فيها ولأن اأمني 

التفلي�سة ل يعلم عن مواقع ال�سكوك التي تخ�س املفل�س ولأن ما ذكره اأمني التفلي�سة 

بع�س  اأن  الورثة  ذكر  فقد  العتداءات غري �سحيح,  املواقع خالية من  بع�س  اأن  من 

اأن موكليه م�سرين على عزل  واأكد  اإن�ساءات,  اعتداءات ومبني عليها  املواقع عليها 

اأمني التفلي�سة وتعيني �سخ�س اآخر ليتوىل اإنهاءها فعقب اأمني التفلي�سة باأن موجودات 

املفل�س عقارات وحتتاج اإىل قرارات ذرعة وحتقق من املواقع, وبع�س ال�سكوك فيها 

اإ�سكالت لدى كتابات العدل م�سكل لها جلنة يف كتابات العدل, ومنها بع�س ال�سكوك 

املفرغة ومل يتم بيع اأي عقار اأو اأي موجودات للمفل�س حتى ميكن التفا�س مع الغرماء 

ال�سابق )...( ثم ح�سرت  التفلي�سة  اأمني  ال�سيخ )...( ح�سرها  التي لدى  والق�سية 

العقار وعلى )...(  املفل�س وعلى مكتب  التزوير على  واأثبت  الأخرية منها  اجلل�سات 

يف املبايعة لأنها قد مت حتريرها قبل احلكم باإفال�س املفل�س, وظهر اأن مكتب العقار 

مل يبا�سر ن�ساطه وي�ستخرج �سجله اإل قبل �سنتني من اإقامة الدعوى, وقد رفع �سكوى 

تزوير  من  التحقق  يتم  ومل  الإدارية  واملباحث  مكة  ولأمري  وللداخلية  امللكي  للديوان 

العقد لرتك املدعي دعواه, واأما بالن�سبة ملا ذكره وكيل ورثة املفل�س من اأنني ل اأعلم 

عن مواقع ال�سكوك, فهذا غري �سحيح فال�سكوك بحوزتي واأعرف مواقعها واأعرف 
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املحرر منها والتي عليها اإ�سكالت اأو اعتداءات وكل عقار �ستعالج م�سكلته على حدة, 

واأما بالن�سبة )...( فهو قد قام با�ستخراج قرارات الذرعة اإل اأنه مع الأ�سف حجزها 

وحجز ال�سكوك ومل يبلغني اأنه ا�ستخرجها, بدليل اأنه قدمها للدائرة ومل اأطلع عليها 

متابعة  من  لأمتكن  الدعوى  برد  اأو  بعزيل  اإما  بحالتها,  الدعوى  يف  الف�سل  واأطلب 

اأعمال التفلي�سة, ثم قرر الأطراف الكتفاء وطلبوا الف�سل يف الدعوى بحالتها.

وحيث اإنه قد ثبت اإفال�س املدعي )...( مبوجب حكم هيئة ح�سم املنازعات التجارية 

رقم )189( لعام 1412هـ املوؤرخ يف 1412/5/25هـ, ومنعه من الت�سرف يف اأمواله 

واعتبار ت�سرفاته الفعلية والقولية غري نافذة اعتبارًا من تاريخ احلكم وتعيني املحامي 

)...(اأمينًا للتفلي�سة, وحيث اإنه بعد اإ�سناد الخت�سا�س التجاري لق�ساء ديوان املظامل 

التفلي�سة  اأمني  اعتذار  على  بناًء  املذكور  ق�سية  التا�سعة  التجارية  الدائرة  نظرت 

املحامي )...(ملا تواجهه التفلي�سة من م�ساكل من املفل�س والغرماء, عر�ست الدائرة 

جرى  حتى  بها  القيام  عن  واعتذروا  واملحا�سبني  املحامني  من  عدد  على  التفلي�سة 

عر�سها على املحامي)...(فقبل بها. وحيث اأ�سدرت الدائرة قرارها رقم )5/د/ ت/ 

ج9( لعام 1417هـ املوؤرخ يف 1417/1/5هـ بتعيني املحامي )...(اأمينًا للتفلي�سة, ومت 

اإعطاوؤه كافة ال�سالحيات املن�سو�س عليها يف الأحكام ال�سابقة, وحيث قدم املحامي 

معه  التعاون  رف�س  واأنه  ومتهرب  خمتفي  املفل�س  اأن  فيها  ذكر  تقارير  عدة  املذكور 
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ورف�س تقدمي دفاتره و�سجالته وم�ستنداته وك�سوف ح�ساباته البنكية, وقد نحى طرقًا 

اأخرى يف تهريب نقل واإخفاء اأمواله باأ�سماء اأ�سخا�س اآخرين, بل اأنه تبني له اأنه بعد 

اإفال�سه يبا�سر اأعماله التجارية يبيع وي�سرتي ويجري ال�سفقات وي�سافر خارج اململكة 

وهو ممنوع من ذلك, وقد قام ببيع ح�سته من �سركة )...( للفنادق يف اليمن على 

الفارهة  ال�سيارات  الرجل ي�سرتي  البيع �سوري لأن  اأن  اآخرين, وقد يظهر  اأ�سخا�س 

بـ)مئات الألوف( له ولأولده واأنه يف احلقيقة مفل�س احتيايل. وحيث اأ�سدرت الدائرة 

حكمها رقم )103/د/ جت/ 9( لعام 1417هـ ورقم )122/ د/ جت/ 9( لعام 1418هـ 

ق�ست فيه بو�سع املفل�س حتت مراقبة ال�سرطة, ثم باإيقاف املفل�س يف ال�سرطة حتى 

يتعاون مع اأمني التفلي�سة وينفذ الأحكام التي �سدرت عليه, ومل يتمكن اأمني التفلي�سة 

املذكور من التنفيذ على املفل�س لختفائه وتهربه فطلب العتذار واإعفاءه من اأعمال 

التفلي�سة, وحيث قبلت الدائرة اعتذار املحامي )...(وعر�ست الدائرة التفلي�سة على 

جمموعة من املحامني واملحا�سبني فاعتذروا منها حتى جرى عر�سها على املحامي 

)...(فوافق على القيام بها, فاأ�سدرت الدائرة قرارها رقم )133/د/ جت/ 9( لعام 

ال�سالف ذكرها. وحيث  ال�سالحيات  كافة  واإعطاوؤه  للتفلي�سة  اأمينًا  بتعيينه  1422هـ 

قدم للدائرة عدة تقارير قرر فيها اأنه واأمناء التفلي�سة ال�سابقني قد عانوا من املفل�س 

ولعدم تقدميه م�ستنداته و�سجالته وك�سوفات  ولتهربه ولختفائه,  العثور عليه  لعدم 

احل�سابات البنكية التي تخ�سه وعدم بيان كيفية ت�سرفه يف املبالغ الثابتة عليه ويف 

التنفيذية  وللجهات  الداخلية  لوزارة  طلبات  بعدة  تقدم  قد  واأنه  ممتلكاته,  �سكوك 
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بالقب�س عليه لختفائه, اإل اأنه كان خارج اململكة وبعد عودته ت�سرت عليه اأولده واأخريًا 

عرثنا عليه يف ال�سجن يف ق�سية جنائية. وحيث قرر اأمني التفلي�سة املحا�سب )...(اأنه 

قد اجتمع باملفل�س وطلب منه املعلومات وامل�ستندات واأنه وعده بذلك, واأنه عطفًا على 

ظروفه ال�سحية وافق على اإطالق �سراحه من ال�سجن بخطابه املوجهة اإىل احلقوق 

املدنية يف 1425/12/4هـ بعد اأن تعهد له املفل�س بت�سليم �سنداته و�سكوك اأمالكه يف 

الداخل واخلارج, اإل اأنه ومنذ اإطالق �سراحه مل يف بتعهده وانتهى يف تقريره اإىل اأن 

و�سع التفلي�سة ل زال كما هو عليه لعدم توفر ال�سيولة الكافية ل�سداد الديون املمتازة 

ف�ساًل عن الديون العادية, وحيث قد ورد للدائرة اأوراق الق�سية رقم )2/1569/ ق( 

التفلي�سة  ق�سية  ملف  باأوراق  �سمها  وجرى   )...( الدائن  من  املقامة  1427هـ  لعام 

الدائن )...( وكياًل عن  التفلي�سة وكل من  اأمني  الدائرة جل�سة ح�سر فيها  وحددت 

عن  )...(,و)...(وكياًل  والدائن  الأهلي,  البنك  عن  وكياًل   )...( الريا�س,  بنك 

الدائن )...(,و)...(وكياًل عن بنك اجلزيرة, و)...( وكياًل عن بنك البحرين العربي 

الدويل. وحيث ادعى الدائنون املذكورون باأن املفل�س مفل�س احتيايل, لأن لديه اأمالك 

يف الداخل واخلارج كما هو وا�سح من تقرير اأمني التفلي�سة, لزال ممتنعًا عن ت�سليم 

اأحكام ق�سائية  الثابتة لهم عليه مبوجب  اأ�سول م�ستنداتها, وعن ت�سديد املديونيات 

وقرارات من اللجان الق�سائية, واإن املفل�س يبيع وي�سرتي بعد اإعالن اإفال�سه, بل قد 

نحى منحًا اآخر بتقدمه للمحكمة العامة لإثبات اإع�ساره تهربًا من ت�سديد الديون, ومن 

الإفال�س دون علم الدائنني واأمناء التفلي�سة ال�سابقني والالحقني, ف�سرفت حمكمة 
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وطلب  1424/1/5هـ  يف   )17/531/13( برقم  الإع�سار  دعواه  عن  النظر  جدة 

الدائنون اإثبات اإفال�س التاجر املذكور اإفال�سًا احتياليًا, واإعادته لل�سجن, كما طلبوا 

عزل اأمني التفلي�سة املحا�سب )...(لأنه قد وافق على اإطالق �سراحه من ال�سجن دون 

علم الدائنني اأو ا�ستئذان اجلهة الق�سائية املخت�سة, فقرر اأمني التفلي�سة باأنه بالن�سبة 

لتو�سيف الإفال�س فاإن املفل�س يف احلقيقة مفل�س احتيايل, لأنه قد اأخفى م�ستنداته 

و�سجالته ودفاتره وح�ساباته واختفى هو داخل اأمالكه, ولأنه مار�س الحتيال لت�سرفه 

بالبيع وال�سراء بعد �سدور الأحكام الق�سائية باإفال�سه اإذ ا�سرتى من الدائن )...( 

وغريه جمموعة من املعدات تزيد قيمتها عن )�سبعة ماليني وخم�سمائة األف( وباعها 

وقب�س ثمنها ومل ي�سلمها لأمانة التفلي�سة. ثم اأ�سدرت الدائرة حكمها رقم )143/ د/ 

جت/ 9( لعام 1427هـ املت�سمن:

اأوًل: اإعادة اإيقاف التاجر/ )...( لدى ال�سرطة حتى يوؤدي واجباته بت�سلم كافة اأمواله 

وموجوداته واأ�سول م�ستنداته اإىل اأمني التفلي�سة ويلتزم بكل ما ن�ست عليه الأحكام 

ال�سادرة ب�ساأن الق�سية لثبوت اإفال�س التاجر املذكور اإفال�سًا احتياليًا.

ثانيًا: اإعفاء اأمني التفلي�سة املحا�سب القانوين/ )...(من مهام اأمانة تفلي�سة التاجر 

ال�سالحيات  كافة  )...(وله  املحامي/  التفلي�سة  اأعمال  عنه يف  بدًل  وتعيني  املذكور 

املنازعات  ح�سم  هيئة  وحكم  التجارية  املحكمة  نظام  يف  نظامًا  عليها  املن�سو�س 

توكيل  له احلق يف  املوؤرخ يف 1412/5/25هـ كما  التجارية بجدة رقم )412/189( 

احلكم  عليه  ن�س  ما  واملحا�سبني يف حدود  من اخلرباء  يرى  وال�ستعانة مبن  الغري 
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النظام وما تدعو اإليه ال�سرورة التي تقت�سيها اأعمال التفلي�سة, وحيث اأ�سبح احلكم 

نهائيًا بفوات مواعيد الطعن عليه وبعد اإبالغ املحامي )...( باحلكم اعتذر عن القيام 

بالتفلي�سة, فاأ�سدرت الدائرة قرارها رقم )384/د/ جت/9( لعام 1427هـ املوؤرخ يف 

املفل�س  عليه  وافق  )...(وقد  املحامي  )...(وتعيني  املحامي  باإعفاء  1427/11/4هـ 

ال�سابق  اأمينها  لدى  ما  جميع  وا�ستلم  التفلي�سة  اأعمال  املفل�س  با�سر  ثم  حينه,  يف 

الثابتة  املديونيات  اإن  التقارير, حا�سلها  للدائرة جمموعة من  املحا�سب )...(وقدم 

على التفلي�سة وال�سادر بها اأحكام هي ح�سب البيان التايل:
اجلهة امل�ضتحقة لهاملبلغ بالريال

4.165.225
م�ضتحقة مل�ضلحة الزكاة والدخل وذلك ن�ضاط املوؤ�ض�ضة لالأعوام من 1982 

اإىل 1984 لفرع ال�ضرافة باالإ�ضافة اإىل الن�ضاط التجاري لالأعوام من 1405 
اإىل 1411هـ

441.162
م�ضتحقة لوزارة املالية واالقت�ضاد الوطني )االإدارة العامة للقرو�س 

واالإعانات( نتيجة ال�ضرف على اإعانة املواد الغذائية امل�ضتوردة من قبل 
التاجر املفل�س.

7.000.000
م�ضتحقة للبنك العربي الوطني مبوجب قرار مكتب الف�ضل يف منازعات 

االأوراق التجارية بجدة قرار رقم )147/11( وتاريخ 1407/1/18هـ يف 
الق�ضية رقم )1406/152(.

مبا يعادل )1.400.000( دوالر اأمريكي للبنك العربي الوطني مبوجب قرار 5.250.000
ف�ضل منازعات االأوراق التجارية بجدة قرار رقم )1408/13(.

20.527.766

مبا يعادل )5.474.071( دوالر اأمريكي ب�ضعر )3.75( م�ضتحقة للبنك 
العربي االأفريقي الدويل مبوجب قرار الف�ضل يف منازعات االأوراق التجارية 
بجدة رقم )408/210( يف 1408/10/10هـ يف الق�ضية رقم )1407/188( علماً 

باأنه توجد حرا�ضة مفرو�ضة على اأ�ضول التاجر املفل�س بجمهورية م�ضر 
العربية مقابل ديون البنك العربي االإفريقي الدويل من قبل املدعي العام 
اال�ضرتاكي مب�ضر وقد �ضدر احلكم بتاريخ 1994/12/3م من قبل حمكمة 

القيم بالقاهرة لرفع احلجز على هذه االأ�ضول وبيعها للبنك العربي 
االإفريقي.
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5.300.000
م�ضتحقة للم�ضرف العربي الدويل لال�ضتثمار مبوجب قرار الف�ضل يف 
منازعات االأوراق التجارية قرار رقم )412/55( وتاريخ 1412/5/26هـ يف 

الق�ضية رقم )408/275(.

2.500.955
م�ضتحقة للم�ضرف العربي الدويل لال�ضتثمار مبوجب قرار الف�ضل يف 

منازعات االأوراق التجارية قرار رقم )1413/92( وتاريخ 1413/8/10هـ يف 
الق�ضية رقم )1413/125(.

23.437.500

مبا يعادل )6.250.000( دوالر اأمريكي ب�ضعر )3.75( م�ضتحقة اإىل بنك 
بريوت- الريا�س مبوجب قرار الف�ضل يف منازعات االأوراق التجارية 
بجدة قرار رقم )408/211( وتاريخ 1408/10/10هـ يف الق�ضية رقم 

)1405/273هـ(.

7.909.738
م�ضتحقة لبنك ياريبا الوحدة امل�ضرفية اخلارجية مبوجب قرار الف�ضل 

يف منازعات االأوراق التجارية بجدة قرار رقم )1407/117( وتاريخ 
1407/7/22هـ يف الق�ضية رقم )1407/259(.

5.468.244
م�ضتحقة لبنك القاهرة ال�ضعودي مبوجب قرار �ضادر من مكتب الف�ضل 

يف منازعات االأوراق التجارية بجدة قرار رقم )1411/117( وتاريخ 
1411/4/5هـ(.

751.537
م�ضتحقة لبنك اجلزيرة مبوجب قرار الف�ضل ال�ضادر من موؤ�ض�ضة النقد 
العربي ال�ضعودي جلنة ت�ضوية املنازعات امل�ضرفية قرار رقم )1410/113( 

وتاريخ 1410/5/20هـ يف الق�ضية رقم )1409/177.

600.000
م�ضتحقة لبنك اجلزيرة مبوجب قرار الف�ضل ال�ضادر من موؤ�ض�ضة النقد 
العربي ال�ضعودي جلنة ت�ضوية املنازعات امل�ضرفية قرار رقم )1409/131( 

وتاريخ 1409/4/20هـ يف الق�ضية رقم 1409/1.

34.180.859
م�ضتحقة للبنك االأهلي التجاري مبوجب قرار الف�ضل ال�ضادر من 

موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي جلنة ت�ضوية املنازعات امل�ضرفية قرار رقم 
)1411/228( وتاريخ 1411/8/17هـ يف الق�ضية رقم )1410/239(.

14.533.877
م�ضتحقة لبنك الريا�س مبوجب القرار ال�ضادر من موؤ�ض�ضة النقد العربي 

ال�ضعودي قرار رقم )1414/110( بتاريخ 1414/6/3هـ يف الق�ضية رقم 
.)1409/221(

11.543.302
م�ضتحقة لبنك البحرين الدويل مبوجب القرار ال�ضادر من وزارة العدل 

وال�ضئون االإ�ضالمية اإدارة املحاكم بالبحرين يف الق�ضية رقم )9/2814/9/2( 
يف 1991/5/18م.
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12.289.525

مبا يعادل )3.277.206( دوالر اأمريكي ب�ضعر )3.75( م�ضتحقة لبنك اآرال 
الدويل- البحرين مبوجب القرار ال�ضادر من موؤ�ض�ضة النقد العربي جلنة 
ت�ضوية املنازعات امل�ضرفية قرار رقم )1409/180( بتاريخ 1409/6/3هـ يف 

الق�ضية رقم )1409/133(.

14.775.622
م�ضتحقة للبنك ال�ضعودي لال�ضتثمار بجدة مبوجب القرار ال�ضادر من 

موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي جلنة ت�ضوية املنازعات امل�ضرفية قرار رقم 
)1408/93( يف 1408/6/26هـ يف الق�ضية رقم )1408/161(.

3.047.928

مبا يعادل )812.780( دوالر اأمريكي ب�ضعر )3.75( م�ضتحقة لبنك االعتماد 
والتجارة الدويل- لندن مبوجب القرار ال�ضادر من موؤ�ض�ضة النقد العربي 
ال�ضعودي جلنة ت�ضوية املنازعات امل�ضرفية مبوجب قرار رقم )1410/52( 

بتاريخ 1410/3/10هـ يف الق�ضية رقم )1409/182(.

م�ضتحقة ل�ضركة ال�ضريف للتجارة مبوجب حكم �ضادر من الدائرة 159.000
التجارية الثالثة ع�ضر بديوان املظامل.

التفلي�سة  على  والثابتة  املخت�سة  اجلهات  من  اأحكام  بها  ال�سادر  املديونيات  واأن 

)مديونيات اأفراد( هي ح�سب البيان التايل:-
امل�ضـــــتحقاملبلغ بالريال

م�ضتحقة اإىل )...( مبوجب �ضك �ضرعي �ضادر من املحكمة ال�ضرعية 190.000
بجدة يف الدعوى رقم )36145( ل�ضنة 1429هـ يف 1428/5/2هـ

م�ضتحقة ملوؤ�ض�ضة )...( لل�ضيارات مبوجب �ضك �ضرعي �ضادر من 129.000
املحكمة ال�ضرعية الكربى بجدة.

م�ضتحقة اإىل )...( مبوجب �ضك �ضرعي �ضادر برقم )2/161/53( قيد 4.200.565
رقم )271( وتاريخ 1408/4/28هـ

م�ضتحقة اإىل )...( مبوجب القرار ال�ضادر من هيئة ح�ضم املنازعات 14.084.403
التجارية بجدة مبوجب قرار رقم )1407/571هـ(.

7.500.000
م�ضتحقة اإىل )...( مبوجب القرار ال�ضادر من مكتب الف�ضل يف 

منازعات االأوراق التجارية بجدة مبوجب قرار رقم )1419/142( يف 
1419/9/23هـ يف الق�ضية رقم )1419/88(.
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5.000.000
م�ضتحقة )...( مبوجب قرار �ضادر من مكتب الف�ضل يف منازعات 

االأوراق التجارية بجدة رقم )1422/426( يف 1422/10/10هـ ق�ضية 
رقم )1422/952(.

االإجمـــــــــــــــــــــــــــايل204.986.2121

واأن املديونيات التي مل ت�سدر فيها اأحكام هي ح�سب البيان التايل:-
التف�ضيـــــــــــــــــلاملبلغ بالريال

م�ضتحقة اإىل )...( مبوجب كمبيالة رقم )1876( يف 1407/3/30هـ400.000

1.205.000

م�ضتحقة اإىل )...( مبوجب خطاب خطي على مطبوعات املفل�س 
وموقع من قبل التاجر املفل�س وم�ضادق على �ضحة التوقيع رئي�س 

الق�ضم القن�ضلي ب�ضفارة خادم احلرمني ال�ضريفني يف كندا واخلطاب 
حمرر يف 1409/2/8هـ املوافق 1988/9/19م.

م�ضتحقة اإىل )...( مبوجب خطاب خطي على اأوراق املفل�س وموقع 100.000
عليه من قبل التاجر املفل�س.

1.000.000

م�ضتحقة اإىل )...( مبوجب �ضيك �ضادر من قبله اإىل التاجر املفل�س 
رقم )2096157/اأ( م�ضحوب على البنك االأهلي التجاري مرفق بها 

خطاب على اأوراق التاجر املفل�س مب�ضاركة االأخ/ )...( مببلغ )مليون( 
ريال �ضراء االأر�س التي تقع �ضمال م�ضنع االأ�ضمنت بطريق املدينة 

بجدة وامل�ضرتاه من جاللة امللك/ )...( )يرحمه اهلل( وموقع اخلطاب 
من التاجر املفل�س ومرفق بها جمموعة خطابات اأخرى تن�ضب كلها يف 

اإثبات دين )...(.

141.625
م�ضتحقة لل�ضركة ال�ضعودية لتجهيز الورق باقي م�ضتحق عليه نظري 
ب�ضاعة على التاجر املفل�س من ال�ضركة واأ�ضدر بها �ضيك رقم )81( 

م�ضحوب على البنك االأهلي التجاري فرع عنيك�س.

230.000

م�ضتحقة ل�ضركة املكاملة ال�ضريعة الدولية لالت�ضاالت قيمة �ضراء 
مائة جهاز نوكيا موديل )2110( وقد اأ�ضدر املفل�س �ضيكاً رقم )298( 
م�ضحوب على البنك ال�ضعودي االأمريكي بتاريخ 1996/3/30م بدون 

ر�ضيد.
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9.105.467
م�ضتحقة ل�ضاحبة ال�ضمو )...( قيمة م�ضاهمة يف اأرا�ضي بحي 

ال�ضالمة وحي البوادي يف جدة مبوجب �ضكني رقم )2192( وتاريخ 
1389/12/6هـ وال�ضك رقم )110( وتاريخ 1392/1/16هـ

االإجمــــــــــــــــــــــــايل12.179.092

واأن ال�سكوك التي ا�ستطاع ا�ستخراجها من كتابة العدل هي وفق البيان التايل:-
التـــــاريخرقمم�ضل�ضل

1398/2/28هـ168
1398/1/8هـ26
1395/9/10هـ3782
1398/12/6هـ42192
1395/7/10هـ51675
1395/2/6هـ6140
1388/3/19هـ7429
1391/11/20هـ82654
1396/5/23هـ9365

1393/9/18هـ102106
1390/12/4هـ112546

 )...( املهند�س  معه  واأح�سر  الدائرة  اأمام  اأح�سر  واأن  �سبق  اأنه  تقريره  يف  وجاء 

رقم  عر�سه   )...( وقدم  العقاري  لال�ستثمار  امتالك  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

)207/�س( يف 1430/1/15هـ املوؤرخ يف 2009/1/12م املت�سمن اأنه يعر�س �سراء 

واأنه  ريال  مليون(  )مائة  مببلغ   )...( املفل�س  با�سم  زالت  ل  التي  �سكًا  ع�سر  الأحد 

جاد يف ال�سراء, وقد ح�سر يف هذا اليوم لإثبات جديته واأنه �سوف يقدم �سيكًا مببلغ 

)ع�سرة ماليني( ريال لإثبات م�سداقيته, وقدم للدائرة �سورة ال�سيك رقم )257( 

املوؤرخ يف 1430/4/20هـ با�سم اأمني التفلي�سة مببلغ )ع�سرة ماليني( ريال للدخول يف 

املزاد العلني, وحيث ذكر اأمني التفلي�سة باأن اإعداد قرارات الذرعة لكل �سك يحتاج 
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اإىل مراجعة لالأمانة وللبلديات الفرعية ومن ثم التحقق من مواقعها ومن خلوها من 

قرارات  وا�ستخراج  للمراجعة  الوقت  بع�س  الأمر  ياأخذ  وقد  وال�سوائب,  العتداءات 

الذرعة لكل �سك من ال�سكوك الواردة يف البيانات املقدمة منه, واأنه ل ميكن بيعها 

باملزاد العلني اإل بعد ا�ستخراج قرارات الذرعة من اأمانة جدة حتى ميكن اإفراغها, 

قرارات  ا�ستخراج  يتم  حتى  التفلي�سة  اإجراءات  يف  ال�سري  وقف  يطلب  فاإنه  ولذلك 

الذرعة وبعد ا�ستخراجها فاإنه �سيقدمها للدائرة للح�سول على الإذن باإجراء املزاد 

العلني وبيع العقارات وتوزيع قيمتها على الدائنني ق�سمة غرماء, ثم اأ�سدرت الدائرة 

قرارها رقم )439/د/ جت/9( لعام 1430هـ ت�سمن وقف ال�سري يف اإجراءات التفلي�سة 

لإنهاء  الدائرة  ومراجعة  الذرعة  قرارات  اإجراءات  ا�ستكمال  التفلي�سة  اأمني  وعلى 

اأعمال التفلي�سة, وحيث ورد للدائرة اأوراق الق�سية رقم )2/3397/ق( لعام 1430هـ 

مقامة من املفل�س ثم بعد وفاته تقدم ورثته بالئحة دعوى ل�ستكمال دعواهم بطلب 

عزل اأمني التفلي�سة املحامي )...(؛ لأنه قد ا�ستلم �سكوك عقارات املفل�س؛ ولأنه رهن 

على  املقامة  الق�سايا  جل�سات  يتابع  مل  ولأنه  الدائرة  اإىل  الرجوع  دون  بع�سها  وباع 

املفل�س يف جدة والريا�س ومل يتفاو�س مع الغرماء على تخفي�س املديونية على املفل�س 

ولأنه مل ي�ستخرج الكروكيات لبيع العقارات باملزاد العلني ولأنه قد �سرف مبالغ كبرية 

اأثبتها املحا�سب )...( يف تقريره ومل يقدم اأمني التفلي�سة ما يدل على اأنه �سرفها فعاًل 

واأنه  اإفال�سه احتيايل,  باأن املفل�س  التفلي�سة  اأمني  واأنه ي�ستحقها حقيقة, وحيث دفع 

اآخرين, وحيث ذكر  اأ�سخا�س  باأ�سماء  واأمالكه  اأكرث عقاراته  ونقل  اأخفى م�ستنداته 
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اأمني التفلي�سة اأنه ا�ستطاع بجهده وعالقاته ا�ستخراج بع�س عقارات املفل�س املو�سحة 

يقارب من )مائتي(  اأفرغ ما  لأنه  اأبناءه متواطئني معه  واأن  ال�سالف ذكره,  بالبيان 

�سك يف فرتة الريبة قبل اإفال�سه لأبنائه وبناته املدعني واأنه ا�ستخرج )ثالثة ع�سر( 

�سكًا من كتابة عدل جدة الأوىل بعد خماطبة متت بينه وبني الدائرة وبني كتابة العدل 

واأنه ا�ستلم ال�سكوك املذكورة و�سلمها للمهند�س )...( ل�ستخراج قرارات الذرعة, 

واأن املهند�س املذكور ا�ستخرج بع�س قرارات الذرعة والباقي ل يزال, واأنه �سلمه بع�س 

ال�سكوك واحتفظ املهند�س )...( ب�سكني للح�سول على اأتعاب قدرها من عنده ومن 

غري اتفاق بـ)مليونني ون�سف املليون( ريال, وادعى اأن هذا املبلغ هو الذي مت عليه 

لأمني  و�سلم  الأطراف,  من  طلب  على  بناًء  املذكور  املهند�س  ح�سر  وحيث  التفاق, 

املهند�س  ذكره  ما  التفلي�سة  اأمني  نفى  وحيث  وال�سكني,  الذرعة  قرارات  التفلي�سة 

العلني  املزاد  املذكور يف  املهند�س  يدخل  اأن  اأجل  كان من  التفاق  باأن  واأكد  املذكور 

فقط, يوؤكد ذلك اأنه ح�سر للدائرة قبل ا�ستخراج الكروكيات وعر�س �سراء العقارات 

بـ)مائة مليون( ريال لأن املهند�س املذكور �ساحب �سركة عقارية ا�ستثمارية كربى, 

وحيث عجز املهند�س )...( على اإثبات التفاق الذي ذكره مع اأمني التفلي�سة وطلب 

اليمني النافية لذلك من اأمني التفلي�سة, وا�ستعد اأمني التفلي�سة بحلف اليمني على نفي 

التفاق, وحيث رجع املهند�س املذكور وعدل عن طلبه ميني التفلي�سة, فاإن هذا يدل 

على عدم ثبوت التفاق الذي ادعاه املهند�س )...( مع اأمني التفلي�سة ويتعني اللتفات 

التجارية  الغرفة  من  اأتعابه  لتقدير  خربة  ندب   )...( املهند�س  طلب  وحيث  عنه, 
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ال�سناعية بجدة, وحيث كلفت الدائرة املهند�س )...(واملهند�س )...(لتقدير اأتعابه 

على قيامه با�ستخراج قرارات الذرعة والتحقق من �سحة تلك القرارات ومن مدى 

وحيث  املذكورة حتى �سدور هذا,  اللجنة  تنته  ومل  واملواقع  ال�سكوك  على  انطباقها 

تبني للدائرة اأن اأمني التفلي�سة قد تابع ق�سايا التفلي�سة واأعمالها ومنها املنظورة لدى 

ال�سيخ )...( باملحكمة العامة بجدة والتي كان املفل�س و)...(اأطرافًا فيها واأنه طعن 

تابع  كما  التزوير,  �سبهة  للتحقق من  املخت�سة  للجهات  املبايعة,واأنها حمالة  بتزوير 

الق�سية املنظورة اأمام ال�سيخ )...( مبحكمة جدة العامة املتعلقة بت�سرف املفل�س يف 

بع�س عقاراته بالهبة, وكذلك الق�سية املنظورة اأمام القا�سي مبحكمة الريا�س )...( 

واأنها جميعًا ل زالت منظورة وكذلك كتابات العدل واللجان امل�سكلة فيها. وحيث قرر 

اأنه ا�ستلم جميع ال�سكوك وقرارات الذرعة واملبالغ وامل�ستندات التي  اأمني التفلي�سة 

كانت لدى اأمني التفلي�سة ال�سابق املحا�سب )...(واأنها يف عهدته وم�سوؤوليته واأن ما 

�سرفه ثابت ب�سندات اأثبتها التقرير املحا�سبي وطلب رد الدعوى. وحيث تبني للدائرة 

اأمني التفلي�سة للدائرة, تقرير مبدئي  اأن تقرير املحا�سب القانوين )...(املقدم من 

اأنه بعد ح�سر  اأن جميع ما ورد فيه ملزم للدائرة بل  واأنه كا�سف فقط ل يلزم منه 

موجودات التفلي�سة وحتريرها ليتم بيعها باملزاد العلني �سيتم اإعداد مركز مايل من 

حما�سب اآخر لتدقيق احل�سابات وللتحقق من �سحة ما ورد فيه ومن مدى مطابقته 

للم�ستندات, و�ستتوىل الدائرة مناق�سة ذلك لأنها هي اخلبري الأعلى, فما كان ثابت 

ثابت ومبني على تقديرات جزافية  �سيتم اعتماده, وما كان غري  مب�ستندات حقيقة 
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فلن يتم العتداد به, و�سيكون من م�سوؤولية اأمني التفلي�سة, لأن ما ا�ستلمه من الأمني 

ال�سابق وما بحوزته مبالغ واأعيان اأمانة عنده ويف عهدته وم�سوؤوليته, واملحامي يعلم 

حدود م�سوؤوليته ال�سرعية والنظامية ول ت�سح ت�سرفاته ب�سرف اأي مبلغ اأو عمل اأي 

ت�سوية اإل بعد الرجوع للدائرة وح�سوله على اإذن ق�سائي مكتوب, وبعد اأن ي�سدر بها 

قرار من الدائرة ويبلغ به اأمني التفلي�سة ر�سميًا ومتى خالف ذلك عّد اأمني التفلي�سة 

غري اأمني ويتعني حما�سبته, وحيث قد ظهر للدائرة اأن املدعني يهدفون من الدعوى 

ومنها  والق�سايا  الأعمال  وتعطيل  العلني  باملزاد  والبيع  التفلي�سة  اإجراءات  اإيقاف 

الق�سايا التي عليهم حليازتهم العقارات املفرغة باأ�سمائهم, فاإن الدائرة تنتهي اإىل 

اأن جميع ما اأورده وكيل املدعني يف الدعوى اأقوال مر�سلة و�سابقة لأوانها عطلت اأعمال 

رف�سها  اإىل  تنتهي  الدائرة  فاإن  كذلك  الأمر  كان  وملا  توقفها,  يف  وت�سببت  التفلي�سة 

ويتعني على اأمني التفلي�سة ال�ستمرار يف ا�ستكمال اأعمال التفلي�سة ومتابعة الق�سايا 

الإجراءات  ح�سب  العلني  باملزاد  لبيعها  للموجودات  ح�سره  ومتابعة  عليها,  املقامة 

ال�سرعية والنظامية, وعليه تقدمي املراكز املالية عن التفلي�سة خالل املدد النظامية 

اأوًل باأول, وعلى اأن تكون مدعمة بامل�ستندات, ومدققة من حما�سب اآخر حتى ميكن 

مناق�ستها اأو اإحالتها اإىل اخلربة لتدقيقها فا�ستعد بذلك.

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:-

اأواًل/ رف�س طلب املدعني عزل اأمني التفلي�ضة املحامي )...(.

ثانياً/ على اأمني التفلي�ضة املذكور تقدمي تقرير تف�ضيلي عن االأعمال التي قام بها 
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للتفلي�ضة, وعن العقارات التي ميكن اإجراء املزاد العلني 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.
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رقم الق�ضية االبتدائية 2/4613/ ق لعام 1426هـ
رقم احلكم االبتدائي 31/د/ جت/13 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2370/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 363/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/4/24هـ

وكالة جتارية – تعوي�س عن اإنهائها – اأ�ضباب اإنهائها - اإفال�س– حكم ق�ضائي. 

مطالبة املدعي اإلزام ال�سركة الأجنبية املدعى عليها بالتعوي�س نتيجة اإنهائها لتفاقية 

– الن�س  اململكة  داخل  منتجاتها  وتوزيع  لت�سويق  له  منحتها  واأن  �سبق  التي  الوكالة 

والتنفيذ  الأداء  م�ستحيلة  ت�سبح  عندما  التفاقية  انتهاء  على  الوكالة  اتفاقية  يف 

بالن�سبة للطرفني اأو ب�سبب املوت اأو فقدان الأهلية القانونية اأو اإعالن اإفال�س اأي من 

الطرفني – ثبوت اإفال�س ال�سركة الأجنبية املدعى عليها مبوجب حكم اإ�سهار الإفال�س 

ال�سادر من حمكمة الإفال�س بدولتها واملقدم �سورة مرتجمة منه ومطابقة لالأ�سل 

اإنهاء التفاقية املوقعة بني الطرفني يرتتب عليه انتفاء  اأ�سباب  – الإفال�س هو اأحد 

الوجود  النظامي للمدعى عليها وزوال �سخ�سيتها – موؤدى ذلك: رف�س الدعوى.

بعد الطالع على  الأوراق و�سماع اأقوال وكيل املدعي وبعد  املداولة: تتلخ�س وقائع هذه 

الق�سية ح�سبما يتبني من مطالعة اأوراقها وبالقدر الالزم لإ�سدار هذا احلكم يف اأنه 

وكالة  حتمل  كانت  موكلته  اأن  فيها  ذكر  دعوى  بعري�سة  املدعية  وكيل  للديوان  تقدم 
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ح�سرية ووحيدة لتوزيع وت�سويق منتجات �سركة )...( يف اململكة العربية ال�سعودية ثم 

اإن موكلته فوجئت باأن ال�سركة املذكورة قد منحت وكالة ح�سرية اأخرى ل�سركة )...( 

التجارية وذلك يف اأثناء �سريان اتفاقية موكلته التجارية احل�سرية الأمر الذي اأحلق 

ل�سركة  املمنوحة  التفاقية  باإلغاء  احلكم  يطلب  لذا  ذكر,  كما  ملوكلته  بالغة  اأ�سرارًا 

)...( التجارية واحلكم بعدم ت�سجيل وكالتها واإلزامها بعدم ت�سويق منتجات موكلته 

واحلكم بتعوي�س موكلته عما حلقها من اأ�سرار وقد قيدت الأوراق ب�سجالت الديوان 

فبا�سرت  الدائرة  هذه  اإىل  اأحيلت  ثم  احلكم  هذا  م�ستهل  يف  الوارد  بالرقم  ق�سية 

نظرها ح�سبما هو مبني يف حما�سر ال�سبط, وبجل�سة الثالثاء 1427/8/12هـ �ساألت 

بالئحة  ورد  يخرج يف م�سمونه عما  ل  فاأجاب مبا  دعواه  املدعية عن  وكيل  الدائرة 

وقدم  �سحيحة  غري  الدعوى  باأن  اأجاب  اجلواب  عليها  املدعى  وكيل  وب�سوؤال  دعواه 

اإفال�س  مبوجب  للمدعية  ال�سابقة  التفاقية  اإنهاء  يت�سمن  مرتجمًا  خطابًا  للدائرة 

ال�سركة التي تعاقدت معها واأن العالقة بينهما قد انتهت باإفال�س ال�سركة المريكية 

الأحد  دعواه.وبجل�سة   يثبت �سحة  ما  امل�ستندات  لديه من  باأنه  املدعية  وكيل  فعقب 

1427/9/8هـ ذكر وكيل املدعى عليها باأن املدعية قد انتهى عقدها ال�سابق ومل يعد 

في وانتهت العالقة  لها احلق باملطالبة حيث اإن العقد ال�سابق مع ال�سركة املفل�سة قد �سُ

بينهما وذلك  ا�ستنادًا اإىل اإ�سعار �سادر من ال�سركة يفيد باإنهاء العالقة بني املدعية 

وال�سركة التي تتعامل معها وذلك بعد ت�سجيل اإفال�سها يف املحكمة الأمريكية يف عام 

اأربعة  م�سي  وبعد  والعقود  التفاقيات  كافة  باإنهاء  للمدعية خطيًا  واإبالغها  2001م 
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�سنوت تعاقدت موكلتي �سركة )...( مع ال�سركة اجلديدة التي ا�سرتت ال�سم التجاري 

باأن ما  اإفال�سها ثم عقب وكيل املدعية  اأعلنت  ول عالقة لها بال�سركة ال�سابقة التي 

ال�سركة  اأن  النزاع كما  اأمد  اإطالة  اإىل  ذكره وكيل املدعى عليها يعد مماطلة يهدف 

املدعى عليها مل تقدم ما يثبت اإفال�س ال�سركة الأمريكية يف املحكمة الفيدرالية حتى 

عام 2005م ويوؤكد ذلك الفواتري و�سهادات املن�ساأ املقدم �سورة منها للدائرة ومما 

يتبني باأن العالقة ا�ستمرت مع ال�سركة الأمريكية حتى بعد حكم الإفال�س الذي يدعيه 

اأخرى  اأواأي �سركة  اتفاقية �سركة )...(  اإلغاء  اأطلب  وكيل املدعى عليها الأوىل, لذا 

بعدم  واحلكم  للت�سويق   )...( ال�سركة  مع    )...( ملنتجات  التجاري  ال�سم  متتلك 

ت�سجيل الوكالة ال�سادرة للمدعى عليها من ال�سركة الأمريكية املوكلة لكون موكلتي ل 

تزال الوكيل الوحيد ومازال عقدنا مع ال�سركة املوكلة �ساري املفعول كما اأطلب اإلزام 

اأي منطقة يف اململكة  اأو بيع منتجات )...( يف  اأو ترويج  املدعى عليها بعدم ت�سويق 

العربية ال�سعودية حتى انتهاء هذه الق�سية بحكم نهائي يف�سل هذا النزاع اإ�سافة اإىل  

احلكم بتعوي�س موكلتي عما حلقها من �سرر من جراء خمالفة ال�سركة املوكلةلعقدها 

اإنها قامت بكل  اتفاقيتها مع موكلتي وحيث  اإنهاء  الغري من دون  وتوكيل  مع موكلتي 

وقدره  مببلغ  التعوي�س  هذا  موكلتي  وتقدر  مربر  ودون  �سرعي  �سند  دون  من  ذلك 

)خم�سة ع�سر مليون( دولر اأمريكي, ثم عقب وكيل املدعى عليها الأوىل باأنه يطلب 

اإمهاله لإح�سار ما يثبت اإفال�س ال�سركة حمل الدعوى.وبجل�سة  الثالثاء 1428/6/4هـ 

قدم وكيل املدعى عليها الأوىل مذكرة جاء فيها )باأن الدعوى مرفوعة على غري ذي 
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�سفة فموكلتي لها �سخ�سيتها العتبارية امل�ستقلة وهي لي�ست وكياًل للرتافع عن �سركة 

)...( التي لي�س هي �سركة )...( التي اأ�سهرت اإفال�سها فعليه لي�س ملوكلتي اأي عالقة 

مبا تطلبه املدعية وكما اأنه لي�س للمدعية اأن تطلب من موكلتي �سركة )...( اأن تلغي 

اتفاقًا اأبرمته مع �سركة )...( وعلى املدعية اأن تقيم الدعوى على �سركة )...( وتطلب 

منها ما طلبته من موكلتي, كما اأن عقد الوكالة التجارية بني املدعية و�سركة )...( قد 

مبوجبه  والتي  الأمريكية  الإفال�س  حمكمة  قرارات  مبوجب  ال�سركة  باإفال�س  انتهى 

�سمحت املحكمة الأمريكية بيع ال�سركة املتعاقدة مع املدعية اإىل ال�سيد)...( وبيعت 

املفل�سة  وال�سركة  املدعية  اأبرمتها  التي  الوكالة  اتفاقية  اأن  موجوداتها لآخرين, وكما 

ن�ست يف البند  احلادي ع�سر على اأنه ينتهي العقد با�ستحالة تنفيذه بالن�سبة لأحد 

الطرفني اأو بوفاة اأحدهما اأو فقدان الأهلية اأو اإ�سهار اإفال�سه, كما اأن ما ذكرته املدعية 

من اأنها ظلت تتعامل مع ال�سركة املفل�سة حتى عام 2005م غري �سحيح لأن ما قدمته 

  )...( �سركة  من  ال�سترياد  تو�سح  والتي  للمن�ساأ  و�سهادات  م�ستندات  من  املدعية 

قدمية وقبل  انتهاء ال�سركة باإفال�سها.وبجل�سة ال�سبت 1429/2/9هـ قرر وكيل املدعى 

عليها الأوىل �سركة )...( التجارية باأن املدعى عليها الثانية �سركة )...( قد فو�سته 

املدعى  عن  مذكرتني  وقدم  القادمة,  الأيام  خالل  بتوكيله  و�ستقوم  عنها  للمرافعة 

عليهما انتهى فيهما اإىل طلب رد الدعوى لإقامتها على غري ذي �سفة وذلك لأن موكلته 

قد اآل اإليها بع�س منتجات ال�سركة املفل�سة وال�سم التجاري والعالمة  الفارقة )...(  

بالتنازل بعد اإفال�س ال�سركة املتعاقدة مع املدعية كما اأن ال�سيد )...(  املالك لال�سم 
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والعالمة املتنازل بهما اإليه كان �سابقًا هو املدير العام لل�سركة املفل�سة وكل ما ذكرته 

يفيد اإفادة وا�سحة و�سريحة باأن ال�سركة التي كانت تتعاقد معها املدعية قد اأفل�ست 

التي  ال�سركة  وهي  الدولية   )...( �سركة  اإىل  اآلت  التي  مكوناتها  من  جزءًا  وباعت 

تعاقدت معها �سركة )...(  للت�سويق املدعى عليها الأوىل لذا يطلب احلكم برد الدعوى 

وقدم للدائرة �سورة من �سهادة ت�سجيل العالمة الفارقة التي تثبت كما يذكر انتهاء 

ال�سبت  الأوىل.وبجل�سة   ال�سركة  اإفال�س  بعد  بالتنازل  الفارقة  العالمة  وانتقال 

1429/5/19هـ ذكر وكيل املدعية باأن املدعى عليهما مل تقدم ما يثبت اإفال�س �سركة 

)...( والتي انتقلت ملكيتها فيما بعد اإىل �سركة )...( وكما اأن �سركة )...( مل تتوقف 

اململكة وهذا  املنتجات ملوكلتي حتى عام 2005م ب�سفتها وكيل عنها يف  توريد   عن 

يعترب اإقرار منها با�ستمرارية التزامها بالوكالة املمنوحة ملوكلتي وا�ستمرارية �سريان 

مفعولها خا�سة واأن موكلتي مل تتلق اأي اإ�سعار بف�سخ وكالتها ومن ثم ل يجوز لها الآن 

اإنكارها, وعليه فاإن عقد موكلتي ل يزال �ساري املفعول  اأو  التن�سل من هذه الوكالة 

حتى الآن لكونها مل تتلق اأي اإ�سعار بف�سخه اأو باإفال�س ال�سركة املوكلة ح�سب ما زعم 

وكيل املدعى عليهما ثم عقب وكيل املدعى عليهما باأنه يطلب اإمهاله لتقدمي احلكم 

الثالثاء  وترجمته.وبجل�سة  الأمريكية  الفيدرالية  املحكمة  من  بالإفال�س  ال�سادر 

1429/11/6هـ قدم وكيل املدعية مذكرة جاء فيها )اأوًل: اأن ما ذكره وكيل املدعى 

املدعى  وكيل  بها  دفع  واأن  �سبق  التي  الدفوع  ذات  كرر  بجديد حيث  ياأت  عليهما مل 

عليهما يف عدة جل�سات �سابقة وهي زعم املدعى عليها اأن �سركة )...( حكم باإفال�سها 
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عام 2001م واأنه مت بيع  اأ�سول ال�سركة على �سركة )...( وقد �سبق واأن اأجبنا تف�سيليًا 

على ذلك ودفعنا بعدم �سحته حيث اإن ال�سركة مازالت قائمة ومتار�س ن�ساطها واأنها 

مازالت تتعامل معها من عام 2001م وهو التاريخ املزعوم باحلكم باإفال�سها فيه حتى 

منذ  املذكورة  ال�سركة  الب�سائع من  ا�ستريادنا  تثبت  تقدمنا مب�ستندات  وقد  2005م 

عام 2001م حتى 2005م, ثانيًا: اأن ما يوؤكد حتايل املدعى عليهما على اإظهار احلقيقة 

هو الأ�سماء املتقاربة جدًا والتي تكاد تكون متطابقة لل�سركة التي اأقمنا الدعوى �سدها 

وال�سركة  �سركة )...(   فالأوىل هي  الوكالة,  اأ�سبحت متتلك  اأنها  املزعوم  وال�سركة 

املزعومة الآن هي �سركة )...(  والوكالة  التجارية واحدة والقائمني على اإدارة الأوىل 

الثانية والتعامل ظل م�ستمرًا بيننا من عام 2001م  ال�سركة  هم ذات القائمني على 

حتى عام 2005م كما اأو�سحت على  ا�سم ال�سركة نف�سها ومع نف�س العاملني بها( كما 

)1( من حمكمة  رقم  اأمر  �سدر  )اأوًل:  فيها  جاء  مذكرة  عليهما  املدعى  وكيل  قدم 

– اأو كالند مبوجب  كاليفورنيا  مقاطعة  �سمال  – دائرة  املتحدة  الوليات  الإفال�س 

م�ساهمة  – �سركة   )...(  )44089  j-11( رقم  الإفال�س  ق�سية  يف   )11( الف�سل 

 )2( الأمر  و�سدر  املحدودة  الأ�سول  ببيع   )...( للمدين  ي�سمح  الذي  بكاليفورنيا 

حمكمة  وافقت  – حيث  املمتلكات  عن  التنازل  عقود  بتويل  املدين(  )اأي  بتفوي�سه 

ال�سيد/  وملحقاتها  التجارية )...(   العالمة  بيع  املتحدة على  الوليات  الإفال�س يف 

التجارية  )املاركات  وت�سمل  اإىلموكلتي/)...(   )...( اأ�سول  اآلت  ثانيًا:   ,  )...(

 )...( بني  اأبرم  بيع  �سند  مبوجب  وذلك  واملخزون(  واملطالبات  التجارية  وال�سمعة 
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الإفال�س  حمكمة  بعدموافقة   )...( موكلتي/  وبني   )... �سركة  لأ�سول  )املالكة 

الأمريكية على بيع بع�س الأ�سول اإىل عدة اأ�سخا�س ومن �سمنهم ال�سيد/ )...(ومت 

  )...( �سركة  )وكالة(  ت�سجيل  �سهادة  للدائرة  اأقدم  ثالثًا:  با�سمه,  ملكيتها  ت�سجيل 

والتي تفيد باأن الوكيل الرئي�سي لل�سركة هو )...( وهو املتابع خلدماتها واأنه قد مت 

جهات  من  �سادرة  ال�سهادة  وهذه  المتياز  ح�س�س  ومنها  الوكالة  هذه  تاأ�سي�س 

الأمريكية  اخلارجية  وزير  من  وموثقة  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  الخت�سا�س 

و�سهادة الت�سجيل تفيد باأن ال�سركة التي اأبرمت اتفاقية التوزيع مع �سركة  )...( لي�س 

هي ال�سركة  التي  اأبرمت معها املدعية اتفاقية الوكالة  التجارية, رابعًا: لقد اأر�سلت 

)...( خطاب بتاريخ 8 فرباير 2001 اإىل املدعية )ال�سركة ... للتجارة( تفيد فيه اأنه 

اأ�سول من جمموعة )...(  ومن  الفدرالية مت بيع  بناًء على حكم حمكمة  الإفال�س 

�سمنها �سركة )...( )املتعاقدة مع املدعية( ولقد قررت )...( اإنهاء كافة اتفاقيات 

املدعية  مع  التجارية  الوكالة   اتفاقية  �سمنها  ومن  بالبيع  املتاأثرة  والتمثيل  التوزيع 

واأخطرت املدعية باأن تتفاو�س مع امل�سرتين اجلدد لتجديد الوكالة اإن رغبت واأر�سلت 

خطابًا بنف�س املعنى بتاريخ 2002/1/29م ومل حترك املدعية �ساكنًا وظلت قابعة ومل 

تهتم بالإخطارات والإنذارات التي اأر�سلت لها فلم تخاطب اأو تفاو�س امل�سرتي اجلديد 

وف�سر �سكوتها على اأنه عدم رغبة يف تويل وكالة التوزيع, خا�سة واأن �سكوتها ا�ستمر 

لأكرث من ثالث �سنوات, واأما ما يتعلق بطلبات ال�سراء والفواتري التي قدمتها املدعية 

وزعمت بهااأن الوكالة لزالت م�ستمرة فهذا غري �سحيح لالآتي: اأ- اأن طلبات ال�سراء 
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والفواتري منذ العام 2005م ونحن الآن يف العام 2008م فاإذا كان هذا الدعاء �سحيح 

2007م,  2006م,  لالأعوام   )...( ملنتجات  وفواتري  �سراء  طلبات  توجد  ل  فلماذا 

2008م, كما اأن اتفاقية البيع املربمة بني موكلتي/ �سركة )...(  و)...( )وهي املالكة 

للعالمة التجارية ...( تن�س يف الق�سم )4( حقوق البائع النتقالية على حق البائع 

)...( لبيع منتجات �سركة )...(  املعلقة اعتبارًا من تاريخه, كما يحق له الت�سرف 

يف اأي خمزون للمنتجات املتبقية ل�سركة )...(  �سواء املوجودة حاليًا اأو التي هي قيد 

للمدعية    )...( منتجات  بيع  ا�ستمرار  يف�سر  ما  وهذه  تاريخها,  من  وذلك  الإجناز 

بوا�سطة ال�سركة الأم املالكة لل�سركة املفل�سة ولي�س �سحيحًا اأن موكلتي / �سركة )...(  

با�سم  املقدمة  امل�ستندات  اأ�ساًل فهذه  تتعامل معها  املدعية فهي مل  تتعامل مع  ظلت 

ال�سركة التي انتهت باإ�سهار اإفال�سها ومت بيع اأ�سولها وعالمتها التجارية ل�سركة اأخرى 

واإذا كانت موكلتي/ �سركة )...( تتعامل مع املدعية كما تدعي فعليها اأن تقدم اتفاقية 

الوكالة واملرا�سالت والطلبات با�سم موكلتي ل با�سم �سركة اأخرى, ول �سك اأن اأقوى 

واأكرب دليل على اأن موكلتي �سركة/ )...(  لي�ست هي �سركة )...( التي تعاقدت مع 

املدعية هي �سهادتي ت�سجيل العالمة  الفارقة )...(  الرقم )42/193(  الفئة )29( 

من  وال�سادرة   )30( والفئة   )42/196( والرقم    )...( الفارقة  العالمة   ت�سجيل 

وزارة التجارة باململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 1409/7/28هـ ومبني فيها اأن �ساحب 

  )...( اإىل   )...( انتقلت  التجارية هذه  العالمة  ملكية  واأن   )...( التجارية  العالمة 

)ال�سركة املتعاقدة مع ال�سركة املتحدة( بتاريخ 1419/6/14هـ ومو�سح فيها اأن ملكية 
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عليها  املدعى  موكلتي  اىل  1424/5/13هـ  بتاريخ  اأخريًا  بالتنازل  انتقلت  العالمة 

)...(   وهي ال�سركة التي تعاقدت مع موكلتي املدعى عليها/ �سركة )...( للت�سويق 

)املدعى عليها( ثم طلب يف نهاية مذكرته رد دعوى املدعية, وقدم للدائرة �سورة من 

�سمال  دائرة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الإفال�س  حمكمة   من  ال�سادر  الأمر 

مقاطعة كاليفورنيا – اأوكالند يف ق�سية اإفال�س ال�سركة حمل الدعوى كما قدم �سورة 

من خطاب �سادر من ال�سركة املفل�سة وجهة اإىل املدعية تفيدها باأنه بناء على حكم 

حمكمة الإفال�س الفيدرالية مت بيع �سركة )...( املتعاقدة مع املدعية وفيه ما يت�سمن 

الوكالة  اتفاقية  �سمنها  ومن  بالبيع  املتاأثرة  والتمثيل  التوزيع  اتفاقيات  كافة  اإنهاء 

التجارية مع املدعية واأخطرها باأن تتفاو�س مع امل�سرتين اجلدد لل�سركة اإن رغبت يف 

جتديد وكالتها التجارية,  وبجل�سة الثالثاء 1430/2/22هـ ذكر وكيل املدعية باأن ما 

�سبق اأن قدمه وكيل املدعى عليها �سركة )...(  و�سركة )...(  مل ياأِت بجديد وما هو 

اإل تكرار ملا �سبق تقدميه رغبة يف املماطلة واإطالة اأمد  النزاع وما دفع به من دفوعات 

ل اأ�سا�س لها من ال�سحة, وذلك لأن  التعامل ظل م�ستمرًا مع �سركة )...( حتى عام 

2005م ومل يقدم وكيل �سركة )...( ما يثبت اإنهاء وكالتنا التجارية معها ومل تتمكن 

من تربير منحها تلك الوكالة ل�سركة اأخرى يف اأثناء �سريان وكالتنا التجارية معها ثم 

قدم وكيل املدعى عليهما مذكرة مل تخرج يف م�سمونها عما �سبق له تقدميه وتقريره. 

ا�ستكمال  عليهما  املدعى  وكيل  من  الدائرة  طلبت  1430/11/6هـ  الثنني  وبجل�سة 

الت�سديقات على امل�ستندات املتعلقة بحكم الإفال�س املقدم �سورة منه للدائرة �سابقًا 
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ل�ستكمال  وا�ستمهل  بذلك  فا�ستعد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  اأح�سرها  والتي 

الت�سديقات املطلوبة  اليوم قدم وكيل املدعى عليهما  الت�سديقات املطلوبة.وبجل�سة 

منه يف اجلل�سة املا�سية واملتعلقة بحكم حمكمة الإفال�س ال�سادر من الوليات املتحدة 

الأمريكية لل�سركة حمل الدعوى, ثم قدم وكيل املدعية مذكرة مل تخرج يف م�سمونها 

الأجنبية  ال�سركة  يف  دعواه  املدعية  وكيل  ح�سر  ثم  وتقريره,  تقدميه  له  �سبق  عما 

مليون(  ع�سر  )خم�سة  وقدره  مببلغ  موكلته  بتعوي�س  اإلزامها  ويطلب   )...( امل�سماة 

دولر اأمريكي ثم طلب الطرفان الف�سل يف الدعوى بحالتها الراهنة.

وحيث اإن وكيل املدعية ح�سر دعواه يف طلب اإلزام ال�سركة الأمريكية امل�سماة)...(  

بتعوي�سه مببلغ وقدره )خم�سة ع�سر مليون( دولر اأمريكي والتي �سبق اأن منحت موكلته 

عنها  جتاري  كوكيل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  منتجاتها  وتوزيع  لت�سويق  اتفاقية 

مبوجب التفاقية اأعاله. ومبا اأنه قد ن�ست اتفاقية الوكالة املنوه عنها اأعاله يف املادة 

)احلادية ع�سرة( منها على اأنه تنتهي هذه التفاقية عندما ت�سبح م�ستحيلة الأداء 

والتنفيذ بالن�سبة للطرفني اأو ب�سبب املوت اأو فقدان الأهلية القانونية اأو اإعالن اإفال�س 

اأي من الطرفني.وحيث ثبت للدائرة اإفال�س ال�سركة الأمريكية )...(   املتعاقدة مع 

املدعية مبوجب حكم اإ�سهار الإفال�س ال�سادر من حمكمة  الإفال�س بالوليات املتحدة 

الأمريكية واملقدم للدائرة �سورة منه مرتجمة ومطابقة لالأ�سل وامل�سادق عليها من 
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وزارة  ومن  اخلارجية  وزارة  ومن  بوا�سنطن  ال�سعودية  بال�سفارة  القن�سلي  الق�سم 

اأ�سباب  اأحد  املذكورة هو  ال�سركة  اإفال�س  اإن  ال�سعودية, ومبا  العربية  باململكة  العدل 

اإنهاء التفاقية املوقعة بني الطرفني, الأمر الذي  تنتهي به التفاقية احل�سرية لنتفاء 

الوجود النظامي لل�سركة حمل الدعوى بزوال �سخ�سيتها املعتربة نظامًا, فاإن الدائرة 

واحلال ما ذكر تنتهي اإىل احلكم برف�س 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 االبتدائية 2167 /2/ ق لعام 1424هـ
رقم احلكم االبتدائي 87/ د/ جت/9 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 535/ ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 338/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/4/16هـ

وكالة جتارية –اإثباتها– وعد بالتعاقد – تعوي�س – خربة – �ضلطة املحكمة يف 

تقدير راأي اخلربة – اأتعاب اخلربة – تقديرها – اأثر انتهاء كيان ال�ضركة.

مطالبة املدعية اإثبات وجود عقد وكالة مع املدعى عليها واحلكم بالتعوي�س لها نتيجة 

–اإنكاراملدعى عليها  اإخالل املدعى عليها بعقد الوكالة  املزعوم وما تبعه من �سرر 

ب�سرط  بالوكالة  وعد  �سدور  هو  هناك  ما  غاية  واأن  املدعية  وبني  بينها  وكالة  وجود 

موافقة جمل�س الإدارة وهو مامل يحدث – اإثبات اخلبرياملنتدب عدم اإبرام الطرفني 

لعقد وكالة ح�سب نظام الوكالت التجارية  ال�سعودية ول ح�سب نظام الوكالة التجارية 

الكويتي –تقرير اخلبري املنتدب باأن طبيعة العالقة بني الطرفني هي عملية بيع تقوم 

بها ال�سركة املدعى عليها وعملية �سراء من قبل ال�سركة املدعية تقوم ب�سداد ثمنها 

مقابل اعتماد م�ستندي غريقابل لالإلغاء مقابل الفاتورة الأولية التي يعدها البائع بناًء 

على احتياجات امل�سرتي واأن املدعي كان ي�سوق املنتجات حل�سابه, ومل يثبت اأن البيع 

للمدعى  توؤول  البيع كانت  اأن ح�سيلة  اأو  للمدعى عليها  ن�سبة  اأو  كان بتحديد عمولة 

عليها –اأثرذلك: عدم ثبوت عقد الوكالة وبالتايل عدم ثبوت التعوي�سات التي بنيت 

املطالبة بها على  وجوده.



1757

تقارير اخلربة – �سلطة القا�سي يف العتداد بها– اأتعاب اخلبري– تقارير اخلربة 

لي�ست ملزمة للقا�سي واإمنا ي�ستاأن�س بها ثم بعد ذلك يجتهد يف الق�سية بعد الطالع 

على وقائعها وم�ستندات الطرفني –عدم العتداد مبا اأثبته اخلبري املحا�سبي من اأن 

للمدعية قيمة �سيارتني اإي�سوزو لأن ذلك كان وعداً  من املدعى عليها ومل يتم الوفاء 

به ومل يقم �سببه من اإبرام عقد وكالة  جتارية وكذلك احلال بالن�سبة لال�ستاندات 

طريف  اتفاق   - وال�ستاندات  ال�سيارتني  بقيمة  عليها  املدعى  حتميل  عدم  –اأثره: 

الدعوى على اأن يتحمل الطرف اخلا�سر  اأتعاب اخلبري كاملة – �سحة ما انتهى اإليه 

اخلبري املحا�سبي يف اجلزء الثاين من تقريره ,وهو ذات ما ت�سمنه املح�سرالوارد  به 

اإقراراملدعى عليها للمدعية -  عدم اإقرار املدعى عليه باملبلغ اإل بعد اإثباته من اخلبري 

–اأثره: اعتبار املدعى عليها هي الطرف اخلا�سر للدعوى –موؤدىذلك: حتملها كامل 

اأتعاب اخلبري.

حكم –ال�سركة املدعى عليها الثانية قد مت ت�سفيتها من قبل مالكتها الأ�سلية املدعى 

عليها الأوىل وهي جمموعة )...( املخت�سمة يف الدعوى, فاإن احلكم ي�سدر باإلزامها 

به لتعذر اإلزام املدعى عليها الثانية لعدم وجود موجودات اأو كيان قانوين لها.

املادة )10( من الالئحة التنفيذية لنظام الوكالت التجاريةال�سادرة بالقرار الوزاري 

رقم )1897( وتاريخ 1401/5/24هـ .
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جدة  مبحافظة  الإدارية  للمحكمة  ورد  اأنه  يف  تتلخ�س  الق�سية  هذه  وقائع  اإن  حيث 

خطاب املدعية املذكورة بعالية املت�سمن اأن املدعية كانت تقوم بتوزيع منتجات املدعى 

عليه من الأغذية اخلفيفة )...(يف الكويت عامي 1993 – 1994م,واأنه نتيجة لنجاح 

املدعية يف الرتويج وحتقيق مبيعات عالية ن�ساأ عقد وكالة بني املدعية واملدعى عليها 

وذلك مبوجب قراراملدعى عليها )...(ومت اإخطار املدعية ر�سميًا بقرار املدعى عليه 

اإعطاء حق الوكالة للمدعية واأ�سبحت املدعية هي الوكيل الوحيد للمدعى عليها وذلك 

الوكالة  املوؤرخ يف 1994/12/27م وموافقة املدعية على قبول حق  مبوجب اخلطاب 

ومبوجب ن�سوء العقد قامت املدعية مبوافقة املدعى عليها بالرتويج والدعاية والإعالن 

ملنتجات املدعى عليه واأنفقت يف �سبيل ذلك اأمواًل طائلة ح�سب التزام املدعى عليها 

وارتكبت  منتج  كموكل  بالتزاماتها  اأخلت  عليها  املدعى  اأن  اإل   النفقات  هذه  بدفع 

اأخطاء ت�سببت يف اإحلاق اأ�سرار باملدعية ومتثل هذا الإخالل فيما يلي:

مرجتع. ووجود  اأ�سعارها  خف�س  اإىل  اأدى  مما  الطلبيات  من  كثري  • تاأخري 

من  الطلبيات  بع�س  حجز  اإىل  اأدى  مما  وال�سالحية  الإنتاج  تواريخ  و�سوح  • عدم 

قبل �سلطات اجلمارك الكويتية. 

فادحة  خ�سائر  �سبب  مما  م�سبق  اإ�سعار  دون  الأ�سعار  وزيادة  الأوزان  تخفي�س   •

للمدعية نتيجة تعاقدها امل�سبق من ال�سوق الكويتي.
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للمدعية. اإ�سعار  دون  املنتجات  من  اأ�سناف  اإنتاج  عن  • توقفها 

الكويت. دولة  لدى  املطلوبة  واملقايي�س  للموا�سفات  املنتجات  بع�س  • خمالفة 

• بيع امل�سنع واإنهاء عقد الوكالةمن جانب املدعى عليه دون اإ�سعار م�سبق للمدعية.

1- بناء علىما تقدم اأعاله فاإن املدعية تلتم�س احلكم لها مبا يلي: اأ- مبلغ )57,840( 

يف  املعتمدة  الغذائية  للموا�سفات  مطابقة  غري  تالفة  منتجات  قيمة  �سعودي  ريال 

الكويت.ب- مبلغ )459,486( ريال �سعودي قيمة املنتجات التالفة وغري املباعة. ت- 

مبلغ )468,200( ريال �سعودي قيمة �سراء و�سيانة خم�سة �سيارات مربدة.ث –مبلغ 

مبلغ  واجلمعيات.ج-  املركزية  الأ�سواق  �ستاندات يف  قيمة  �سعودي  ريال   )32,862(

)640,478( ريال �سعودي قيمة ب�ساعة جمانية للعر�س والبيع.ح- مبلغ )386,537( 

ريال �سعودي قيمة اإيجارات اأماكن للعر�س والبيع يف الأ�سواق املركزية واجلمعيات. 

مبلغ  تخزين.د-  ونفقات  خمازن  اإيجار  قيمة  �سعودي  ريال   )200,000( مبلغ  خ- 

)450,666( ريال �سعودي تعوي�س موؤ�س�سة )...(عن الأ�سرار املعنوية وغري املبا�سرة 

هو  بها  احلكم  املطلوب  املبلغ  ال�سوق.وجملة  يف  ل�سمعتها  خ�سائرها  عن  والناجتة 

األفًا وت�سعة و�ستون(  )2,697,069( ريال �سعودي )مليونان و�ستمائة و�سبع وت�سعون 

اأعاله  امل�ساراإليه  بالرقم  ق�سية  ب�سجالت  الدعوى  قيد   مت  اأن  �سعوديًا.وبعد  رياًل 

مبحا�سر  املو�سح  النحو  على   جل�سات  عدة  لها  حددت  حيث  الدائرة  لهذه  واأحيلت 

بتاريخ  قدمها  مبذكرة  دعواه  لئحة  وكالة  املدعي  اأردف  حيث  الق�سية,  �سبط 

)...(و�سركة  �سركة  من  كل  على  الدعوى  يقيم  علىاأن  فيها  اأكد  1425/3/26هـ 
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الأغذية )...(–)...( -؛ لأنهما كانتا تعمالن معًا بالت�سامن, حيث كانت كل منهما 

تخاطب املدعية يف نف�س املو�سوع الذي هو الوكالة, والتم�س �سم �سركة الأغذية )...(, 

وتوجيه الدعوى �سد ال�سركتني بالت�سامن والنفراد, فقدم وكيل املدعى عليها مذكرة 

على   دعواه  اأ�س�س  قد  املدعي  اأن  على  فيها  اأكد  1425/8/13هـ,  يف  موؤرخة  جوابية 

اعتقاده بوجود عالقة وكالة جتارية بني املدعي )موؤ�س�سة ...( و�سركة الأغذية )...(

وهي ال�سركة الوحيدة التي كانت تبيع منتجاته اإىل املدعي �ساأنه يف ذلك �ساأن �سائر 

اأو وكالة  اأي عالقة خا�سة  اأو خارجها, ول توجد  عمالء ال�سركة �سواء داخل اململكة 

فعليه  جتارية  وكالة  عقد  املدعي  لدى  كان  فاإن  واملدعي؛  ال�سركة  هذه  بني  جتارية 

اإبرازها وذلك عماًل بن�س املادة )10( من نظام الوكالت التجارية ال�سادرة بالر�سوم 

التنفيذية والتي تن�س على �سرط  امللكي رقم )11( بتاريخ 1382/2/20هـ ولئحته 

كتابة عقد الوكالة واأن يكون مت�سمنًا اإي�ساحًا وافيًا حلقوق والتزامات الطرفني قبل 

بع�سهما البع�س, فعلى �سوء قراءة عقد الوكالة ميكن حتديد احلقوق واللتزامات بني 

الطرفني, وكذلك حتديد من هو الطرف املت�سرر الذي يحق له املطالبة بالتعوي�س. ما 

التي  ال�سركات الأخرى  �سبق ذكره ب�ساأن عدم وجود عقد وكالة جتارية ينطبق على 

يدعى عليها.لذا ويف حال ف�سل املدعي يف تقدمي عقد وكالة على النحو املن�سو�س عليه 

نظامًا فاإنني اأطلب احلكم ب�سرف النظر عن الدعوى, وقد ت�سلم وكيل املدعية ن�سخة 

من املذكرة املذكورة فقدم لئحة تعقيبية عليها جاء فيها باأن ما اأ�سري اإليه يف الالئحة 

اجلوابية من  عدم وجود عقد مكتوب واأن املادة )10( من الالئحة التنفيذية لنظام 
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الوكالت ت�سرتط الكتابة, فال يخفى على اأ�سحاب  الف�سيلة اأن نظام الوكالت داخل 

ال�سعودية ينطبق على الوكالء يف دولة  الكويت اأو اأي دولة اأخرى يف العامل, فاملدعي 

وكيل كويتي يف دولةالكويت ملنتج اأعمال الوكالة داخل ال�سعودية فاإن عدم توفر �سركة 

ال�سريعة,  قواعد  ح�سب  وعقود  التزامات  من  الطرفني  بني  ين�ساأ  ما  يلغي  ل  الكتابة 

واإمنا يعترب خمالفة ت�ستوجب عقوبات وغرامات ح�سب ن�س املادة )20( من الالئحة 

التنفيذية للنظام ثم خل�س يف نهايتها اإىل اأنه ي�سرعلى دعواه وفقا ل�سحيفة الدعوى 

بجوابنا  نتم�سك  قائاًل  عليهما  املدعى  وكيل  عليه  فعقب  بطلباته  له  احلكم  ويلتم�س 

الذي قدمناه يف اجلل�سات ال�سابقة والذي يتلخ�س يف ف�سل املدعي اإثبات عالقة وكالة 

بالإ�سافة  الت�سفية(  الأغذية )...()�سركة حتت  بينه واملدعى عليها �سركة  جتارية 

اإىل ف�سله يف تقدمي دليل عالقة وكالة جتارية بني املدعي و�سركة )...( واأ�سر على 

طلبه باحلكم ب�سرف النظر عن الدعوى, ثم ا�ستو�سحت الدائرة من وكيل املدعية 

عن بع�س الأمور وطلبت منه الإجابة عنها فقدم مذكرة جوابية ت�سمنت ما ن�سه:اأوًل: 

فيما يتعلق با�ستف�ساركم عن الذي قام بالتعاقد من قبل �سركة )...(؟ وعما اإذا كان 

الوكالة  حق  املدعية  باإعطاء  قامت  عليها  املدعى  ال�سركة  باأن  نفيدكم  عقد؟  هناك 

بتاريخ  عليها  املدعى  خطاب  مبوجب  وذلك  الكويت  دولة  لدى  منتجاتها  جلميع 

بدولة  للمدعية  الوكالة  حق  اإعطاء  قررت  ال�سركة  اأن  املت�سمن  و  1994/12/27م 

الكويت.ثانيًا: حول  ا�ستف�سار ف�سيلكم هل هناك عقد يلزم املدعى عليها بعدم توريد 

وتعهدات  عليها  املدعى  قبل  التزام من  يوجد  نعم  املدعي؟  لغري  الكويت  ب�ساعة يف 
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بعدم توريد منتجاتها يف الكويت لغري املدعية ويظهر ذلك من امل�ستندات واخلطابات 

ال�سركة  باأن  ثالثًا منه  الفقرة  واملت�سمن يف  اأعاله  اإليه  امل�سار  التالية:  1- اخلطاب 

املدعى  املوجه من  الكويت. 2- اخلطاب  اأخرى داخل  لأي جهة  التوريد  بعدم  تلتزم 

عليها اإىل ال�سادة حلويات )...(بالكويت بتاريخ 1995/4/21م واملت�سمن اأن املدعية 

 -3 اخلفيفة.  لالأغذية   )...( ل�سركة  والوحيد  املعتمد  الوكيل  )...(هي  موؤ�س�سة 

بتاريخ  )...(بالكويت  جممع  �سركة  ال�سادة  اإىل   عليها  املدعى  من  املوجه  اخلطاب 

والوحيد  املعتمد  الوكيل  هي   )...( موؤ�س�سة  املدعية  اأن  واملت�سمن  1995/4/21م 

ال�سادة  اإىل  املدعى عليها  املوجه من  لالأغذية اخلفيفة. 4- اخلطاب  ل�سركة )...( 

املدعية  اأن  واملت�سمن  1995/4/21م  بتاريخ  بالكويت  العامة  للتجارة   )...( �سركة 

موؤ�س�سة )...(هي الوكيل املعتمد والوحيد ل�سركة )...(لالأغذية اخلفيفة. 5- اخلطاب 

املوجه من املدعى عليها اإىل ال�سادة موؤ�س�سة )...( للمواد الغذائية بالكويت بتاريخ 

1995/4/21م واملت�سمن اأن املدعية موؤ�س�سة )...(هي الوكيل املعتمد والوحيد ل�سركة 

)...(لالأغذية  اخلفيفة. 6- اخلطاب املوجه من املدعى عليها اإىل ال�سادة موؤ�س�سة 

)...(بالكويت بتاريخ 1995/4/21م واملت�سمن اأن املدعية موؤ�س�سة )...(هي الوكيل 

املعتمد والوحيد ل�سركة )...( لالأغذية اخلفيفة. 7ـ اخلطاب املوجه من املدعى عليها 

اإىل ال�سادة �سركة )...( بالكويت بتاريخ 1995/4/21م واملت�سمن اأن املدعية موؤ�س�سة 

مبوجب  اخلفيفة.ثالثًا:  لالأغذية   )...( ل�سركة  والوحيد  املعتمد  الوكيل  هي    )...(

اخلطابات اأعاله والتي متثل اإيجابًا من قبل املدعى عليها باإعطاء حق الوكالة للمدعية 



1763

وقبول املدعية بذلك ومبا�سرة الطرفني ملتطلبات عقد الوكالة يكون قد ن�ساأ عقد وكالة 

بني الطرفني ومن ثم فاإن اإخالل املدعى عليها بالتزاماتها وف�سخها للعقد من جانبها 

يخول املدعية املطالبة مبا حلقها من اأ�سرار نتيجة لذلك.ثم مت�سك كل طرف باأقواله 

ومذكراته, وملا كان هناك فرق �سا�سع, وبون كبري بني ما تطالب به املدعية من مبالغ 

فقد  وتف�سياًل  جملًة  الطلبات  تلك  عليها  املدعى  تنكر  بينما  ريال  املليوين  تتجاوز 

م�ستندات  على  لالطالع  خمت�سة  خربة  ندب  الدعوى  طريف  على  الدائرة  عر�ست 

الطرفني وتقدمي تقريرها املهني يف الق�سية, فاتفق الطرفان على ندب مكتب )...(  

لتقدمي تقرير واف يف الق�سية يتم دفع اأتعابه منا�سفة مقدمًا من الطرفني على اأن 

يتحملها يف النهاية الطرف اخلا�سر, وكذلك كان, حيث كلفت الدائرة املكتب املذكور 

حول  ومف�سل  �سامل  واف  تقرير  وتقدمي  كافة,  الطرفني  م�ستندات  على  بالطالع 

الق�سية وذلك مبوجب خطاب فرع الديوان بجدة رقم 2/10746 يف 1427/11/25هـ 

فورد خطاب املحا�سب املذكور املوؤرخ يف 1428/4/25هـ املت�سمن عدم جتاوب املدعى 

  )...( املحامي  عليها  املدعى  وكيل  تقدم  1428/6/8هـ  .وبتاريخ  الق�سية  يف  عليها 

يف  التاأخري  عن  تعتذر   : ن�سه:اأوًل  ما  ت�سمنت  �سفحات  ثالث  من  مكونة  مبذكرة 

مراجعة املحا�سب القانوين وما ذلك اإل لأن اإدارة �سركة ـ )...( ـ قد تغريت وقد غادر 

اأ�سا�سًا  الدعوى  اأن  وحيث  حينه,  يف  لل�سركة  امللف  ت�سليم  يتم  ومل  ال�سابق  املحامي 

مقامة على �سركة )...( وعلى �سركة )...( لالأغذية اخلفيفة وهما �سركتان قد متت 

اإل  بدعواها  تتقدم  واملدعية مل  �سنوات  على خم�س  يزيد  ما  منذ  اأ�سا�سًا  ت�سفيتهما 
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قريبًا فلذلك اآمل اأن يت�سع �سدر الدائرة لقبول اعتذارنا عن التاأخري.ثانيًا : مع كامل 

احرتامنا لل�سادة املحا�سبني القانونيني اإل اأنه من املمكن اأن جنتمع مع ممثل املدعية 

نراجع الأوراق معه فاإن كان له حق فنحن ل نعار�سه فيه واإن مل يكن له حق ف�سنو�سح 

ذلك و�سيتم هذا الأمر بكل روح طيبة وبكل جدية و�سرعة اأي�سًا ثالثًا : يف جميع الأوراق 

التي قدمتها املدعية مل جند قرارًا واحدًا من �سركة جمموعة )...( اأو �سركة )...( 

قيم  وعن  1998م  عام  مرجتعات  كويتي  دينار   849 مببلغ  اجتماع  حم�سر  يف  اإل 

امل�ساربات يف ال�سوق وقبل هذا الأمر مالك ومدير املوؤ�س�سة الأ�ستاذ )...( يف حينه 

وهذا املح�سر كان يف تاريخ 1999/1/27م.وهذا يعني اأن اأي مطالبة باأي مرجتعات 

اأو توالف قبل تاريخ 1999/1/27م هو اأمر حم�سوم ول تلزم موكلتي اإل مبا اأقرت به. 

رابعًا: فيما يتعلق بال�سيارات التي تدعي املدعية �سراوؤها وقيمة ال�ستاندات والب�سائع 

يلزم  واحد  م�ستند  اأي  جند  مل  العر�س,  واأماكن  املخازن  اإيجارات  وقيمة  املجانية 

موكلتي باأي من هذه الأمور بل على العك�س فعلى �سبيل املثال ال�سيارات التي تطالب 

املدعية بقيمتها مت �سراوؤها عام 1995 وعام 1997 م والذي يت�سمن  طلب املدعية باأن 

يتم تزويدها بعدد )2�سيارة( فقط من �سيارات �سركة )...( واأن يتم ا�ستخدامها يف 

ترويج املنتجات يف فرتة حمدودة فقد كان رد ال�سركة ما يلي )عليه نرجو العلم باأننا 

�سوف نوافيكم خالل الأيام القادمة بتفا�سيل ال�سيارات واملعلومات اخلا�سة بها ويف 

توجد  ل  اأنه  يعنى  وهذا  ال�سيارات(,  هذه  باإعارتكم  النهائية  موافقتنا  الوقت  نف�س 

موافقة نهائية وبالتايل اإما اأن يكون هذا الأمر قد مت ـ  ونحن ن�ستبعد حدوثه ـ وبالتايل 



1765

اأي�سًا يكون ل داعي لهذه املطالبة اأو اأن املوافقة النهائية مل تتخذ وبالتايل فال اإلزام 

على موكلتي فهذا من باب الإح�سان وما على املح�سنني من �سبيل. خام�سًا: املدعية 

اأن تكون هذه  اأوىل  وا�ستعداداتها فمن باب  لها �سياراتها وخمازنها  موؤ�س�سة جتارية 

املخازن وال�سيارات ملكها ل اأن ت�سرتيها وت�ستخدمها وحتت�سب قيمتها على موكلتي فال 

املدعية  دعوى  متاثل  ق�سية  هناك  �ساد�سًا:  �سابقًا.  به  التزمت  مبا  اإل  موكلتي  تلزم 

دعوى  امل�سماة  م�سهورة  دعوى  وهي  منها  امل�ستندات  يف  واأقوى  بل   )...( موؤ�س�سة 

موؤ�س�سة )...( التجارية �سد �سركة )...(  و�سدر بها احلكم رقم 96/د/ت/ج/15 

لعام 1421هـ يف الق�سية رقم 1/1239/ق لعام 1420 وا�ستغرقت اأكرث من ثالثة ع�سر 

جل�سة, وكانت طلبات املدعية هنالك تطابق تقريبًا طلبات املدعية هنا )تعوي�سات, 

موؤ�س�سة  من  املقامة  الدعوى  برف�س  احلكم  اإىل  الدائرة  وانتهت  خمازن(  �سيارات 

الثالثة  التدقيق  دائرة  تاأييد احلكم من  , وقد مت  �سركة )...(  التجارية �سد   )...(

بقرارها رقم 129/ت/3 وتاريخ 1422/5/22هـ وقد ا�ستندت الدائرة يف حكمها اإىل 

حتديد  اأجل  من  التجارة  وزارة  �سيغة  ح�سب  الطرفني  بني  مربم  عقد  وجود  وجوب 

العالقة بني الطرفني وكذلك يلزم ت�سجليها يف الوزارة و�سدور �سهادة بهذا  اخل�سو�س 

ول يكتفى مبجرد اخلطابات وال�سهادات التي يق�سد منها حقيقة حتفيز املدعية على 

الت�سويق لب�سائع املدعى عليها )...( واأكد احلكم اأنه اإذا مل يتم اإبرام العقد الالزم 

اإرادة  تلتق  الواقع حيث مل  اإىل  الأمر يظل فكرة ورغبة مل ترتجم  فاإن  الوكالة  لعقد 

الطرفني املتداعني اإىل ذلك وبالتايل مل يتم اإبرام العقد. �سابعًا: اأكرر ما �سبق واأن 
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وبالتايل  واملدعية  موكلتي  بني  عقد  وجود  عدم  ب�ساأن  الدعوى  ذات  يف  زميلي  قاله 

ي�ستحيل معرفة اللتزامات واحلقوق املرتتبة على اأي طرف حتى يعرف من هو الطرف 

املخل بالتزاماته )املادة )10( من نظام الوكالت التجارية ال�سعودي(. ختامًا: وبناًء 

املبلغ  النظر عنها يف غري  املدعية, و�سرف  نطلب رف�س دعوى  فاإننا  �سبق,  ما  على 

الذي اأقرت به موكلتي وهو مبلغ 849 دينارًا ومبلغ 137 دينارًا وهو عبارة عن مبالغ 

وبتاريخ  عادي.  م�سرت  ب�سفتها  واإمنا  وكيل  املدعية  ب�سفة  لي�س  موكلتي  بها  اأقرت 

1429/3/10هـ ورد للدائرة التقرير املبدئي يف الق�سية من مكتب املحا�سب القانوين 

)...( والذي خل�س فيه اإىل راأيه املهني الذي اأوجزه يف عدة نقاط  قائاًل:ـ  1ـ مل يتبني 

لنا ح�سول املدعي على الوكالة ومل يربم بني طريف النزاع العقد اخلا�س بهذه الوكالة 

اإمنا  الوكالة  التزامات قبل هذه  الذي يو�سح ما لكل طرف من حقوق وما عليه من 

عقد  اأن  اأو  الوكالة  مبنحه  وعود  عن  عبارة  نف�سه  لنا  قدمها  التي  اخلطابات  جميع 

الوكالة جار اإعداده وبالتايل ل ميكن لنا حتديد حقوق والتزامات كل طرف قبل الآخر 

املدعي  بها  يطالب  التي  املبالغ  2ـ  بها.  املكلف  الأعمال  تنفيذ  يف  املق�سر  وحتديد 

واملذكورة تف�سياًل يف لئحة الدعوى املقدمة لفرع مقام ديوان املظامل مبنطقة مكة 

املكرمة ـ جدة مل يوافينا بامل�ستندات الأ�سلية اخلا�سة بها والتي مت طلبها يف خطابنا 

من  �سور  على  تقريرنا  يعد  اأن  ميكن  ل  حيث   , 1428هـ  القعدة  ذي   30 يف  املوؤرخ 

م�ستندات بفر�س اأحقيته يف هذه املبالغ والتي مل يثبت لنا اأحقيته لها . 3ـ املبالغ التي 

يطالب بها املدعي يعود تاريخ ن�ساأتها اإيل تواريخ قدمية ن�سبيًا ومثل ذلك قيم �سراء 



1767

ال�سيارات والذي كان خالل عام 1995م طبقًا ل�سور امل�ستندات التي مت تقدميها لنا 

من قبل وكيل املدعي. اإل اأنه طبقا ملا ورد يف النقطة )1/6 ال�سيارات( اأعاله - ورغم 

عدم مطالبة املدعي بها خالل الجتماع الذي انعقد بتاريخ 1999/1/27م - اإل اأننا 

نرى اأن يتم تعوي�سه ـ املدعي ـ بقيمة عدد اثنني �سيارة اإي�سوزو والتي اأو�سحت املدعى 

ملا  النهائية طبقًا  املوافقة  للمدعي حيال احل�سول على  اإر�سالها  �سبيل  اأنه يف  عليها 

�سبق تو�سيحه اأعاله, ليتم ا�ستخدامها ملدة ترتاوح بني ثالث اأو اأربع �سنوات وهي املدة 

املحا�سبة ل�ستهالك ال�سيارات. كذلك بالن�سبة لال�ستاندات والواردة يف النقطة 2/6 

ا�ستاندات العر�س من تقريرنا اإل اأن قيمتها مل يتم الإ�سارة لها من قبل املدعى عليه 

يف  الطرفان  عليها  اتفق  التي  املبالغ  4ـ   . عليها  اطلعنا  التي  املرا�سالت  من  اأي  يف 

ا�ستحقاقها للمدعي تتمثل فيما ذكر يف حم�سر الجتماع املنعقد بتاريخ 1999/1/27م 

واملتمثلة يف : ـ مرجتعات �سنة 1998م مببلغ 849 دينار كويتي. ب�ساعة وردت باخلطاأ 

وبعد  املذكور  التقرير  من  ن�سخة  الدعوى  طرفا  ت�سلم  وقد  كويتي.  دينار   137 مببلغ 

فيها:  جاء  �سفحتني  من  مكونة  جوابية  مذكرة  املدعية  وكيل  قدم  عليه  اطالعهما 

بالإ�سارة اإىل التقرير احلا�سبي القانوين املبدئي عن الق�سية رقم 2/2167/ق لعام 

1424هـ املقامة من )...( للتجارة واملقاولت �سد �سركة )...( , وال�سادر من مكتب 

املدعية  اأحقية  لديهم حما�سبيًا  يثبت  اأنه مل  مفادها  نتيجة  اإىل  تو�سل  والتي   )...(

موؤ�س�سة )...( للمقاولت يف املبالغ التي تطالب بها من املدعى عليها )�سركة ...( فاإن 

فيما  اأوًل:  الآتية:  لالأ�سباب  التقرير  اإليها  تو�سل  التي  النتيجة  على  تعرت�س  املدعية 
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يتعلق بتقرير املحا�سب القانوين واخلا�س بعدم وجود عقد وكالة بني املدعي واملدعى 

لدرا�سة  الدائرة  عمدته  الذي  القانوين  املحا�سب  عمل  نطاق  خارج  هذا  عليها, 

امل�ستندات فقط ولي�س بتكرار ما قاله وكيل املدعى عليها والذي ثبت للدائرة يف فرتة 

مرافعة الق�سية اأن هناك عقد وكالة �سرعية واأن موكلي وكيل اأجنبي ل ينطبق عليه 

نظام الوكالت ال�سعودي, ولو مل يثبت ملقام الدائرة اأن موكلي وكيل عن �سركة )...( 

ما قررت الدائرة اإحالة املعاملة اإىل املحا�سب القانوين لدرا�سة م�ستنداتها!! ثانيًا : 

اأ�سول  لديه  تتوفر  ومل  �سور  باعتبارها  قدمت  التي  امل�ستندات  كل  التقرير  رف�س 

املحا�سب  خطاب  اإلينا  ورد  باأنه  ف�سيلتكم  نفيد   )...( هذه  على  وللرد  امل�ستندات 

بتزويدهم  وذلك  2007/12/10م  املوافق  1428/11/30هـ  بتاريخ  القانوين 

بامل�ستندات الأ�سلية للدعوى وفور ا�ستالمنا خطاب اخلبري املحا�سبي خطابنا موكلنا 

يف دولة الكويت مبدنا بامل�ستندات الأ�سلية للفواتري ا�ستجابة لطلب املحا�سب القانوين 

دولة  من  الفواتري  اأ�سول  اأح�سرنا  وقد  املتبع  ح�سب  على  التقرير  واإكمال  لدرا�سة 

الكويت قبل اجلل�سة املقررة اأ�ساًل بتاريخ 1429/4/22هـ باأ�سبوعني وبالأ�سف ال�سديد 

قد تفاجاأنا برف�س املحا�سب القانوين با�ستالم اأي م�ستند من قبلنا اإل بخطاب ر�سمي 

من الدائرة, عليه نطلب من ف�سيلتكم خماطبة وتعميد املحا�سب القانوين با�ستالم 

امل�ستندات الأ�سلية املقدمة من قبلنا لدرا�ستها ومن ثم و�سع التقرير ال�سحيح. ثالثًا: 

فيما يلي نقدم اعرتا�سًا تف�سيليًا على بع�س بنود التقرير:ـ البند1: فيما يتعلق باأن 

تاريخ املبالغ التي يطالب بها قدمية ن�سبيًا نرد عليه باأنها بداية ن�سوء العالقة التعاقدية 



1769

بني موكلنا و�سركة )...( واملطالبة ل ت�سقط بالتقادم الزمني . البند 2: اأما بخ�سو�س 

ال�ستاندات نقوم باإيجار م�ساحة معينة يف املراكز التجارية لعر�س املنتجات مقابل 

اإيجار �سنوي مرفق )م�ستندات اإيجار(, وهذا رد موجز لتقرير املحا�سب القانوين. ثم 

�سحيفة  يف  ذكرها  ي�سبق  مل  والتي  التالية  امل�سروفات  اإ�سافة  املدعية  وكيل  طلب 

الدعوى:  مبلغ قدرها )1530000 ريال ( عبارة عن رواتب واأجور وعمولت املندوبني 

ال�سيارات )�سيانة ووقود  مرفق ظرف رقم )15(. مبلغ)96138 ريال( م�سروفات 

وزيوت( مرفق ظرف رقم )16(. مبلغ )99551 ريال( امل�سروفات املختلفة )نرثيات 

+ مطبوعات + كهرباء( مرفق ظرف رقم )17(. مبلغ )207700 ريال (, اأجور �سكن 

العمال وخمازن التربيد مرفق ظرف رقم )18(, مبلغ )89387 ريال( ر�سوم جمارك 

وتخلي�س مرفق ظرف رقم )19(. مبلغ )13900 ريال ( م�سارف تعديل العتماد 

الت�سالت  م�سروفات   ) ريال   2425( مبلغ   .)20( رقم  ظرف  مرفق  امل�ستندية 

�سحن  ر�سوم   ) ريال  مبلغ )2543  رقم )21(.  )...(. مرفق ظرف  ل�سركة  الدولية 

هو  به  احلكم  املطلوب  املبلغ  جملة   .)22( رقم  ظرف  مرفق   . الق�سية  اأوراق 

األفًا وثالثمائة وثالثة  اأربعة ماليني وت�سعمائة واثنان وثالثون  )4.932.363ر.�س( 

اإعادة النظر يف التقرير املحا�سبي  و�ستون رياًل. لكل ما تقدم نلتم�س من ف�سيلتكم 

وفقًا لعرتا�سنا املوؤيد بامل�ستندات. كما قدم وكيل املدعى عليها مذكرًة جوابية مكونة 

من �سفحتني جاء فيها: قبل اأن ن�سرد ردنا على تقرير املحا�سب القانوين فاإننا  نعود 

ونتم�سك اأي�سًا بجميع ما ذكرناه باأن موكلتي ل تلتزم اإل مبا اأقرت به يف اآخر اجتماع 
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اأن املدعي مل يطالب يف هذا  بتاريخ 1999/1/27م والذي ظهر وا�سحًا  مع املدعي 

الجتماع باأي من مطالباته يف هذه الدعوى, واحلمد هلل فقد اأظهر املحا�سب القانوين 

�سدق ما �سبق واأن  ذكرناه اإل اأن لنا حتفظًا واحدًا �سنذكره كما يرد اأدناه على تقرير 

املحا�سب القانوين وهو كما يلي: اأوًل: بالن�سبة ملا جاء يف التقرير حول اإقرار موكلتنا 

قيمة  كويتي  دينار   137 ومبلغ  1998م  �سنة  مرجتعات  عن  كويتي  دينار   849 مببلغ 

ب�ساعة وردت باخلطاأ فال يوجد لدينا اعرتا�س على ذلك وقد ذكرنا ذلك يف املذكرة 

املقدمة لف�سيلتكم �سلفًا. ثانيًا: بالن�سبة ملا ذكره املحا�سب القانوين يف تقريره باأنه ل 

وجود لعقد وكالة بني الطرفني ومل يتبني ح�سول املدعية على الوكالة وبالتايل ل ميكن 

حتديد حقوق والتزامات كل طرف قبل الخر وهذا ما اأ�سرنا اإليه يف مذكرتنا املقدمة 

لف�سيلتكم �سلفًا. ثالثًا: ل تعتمد املدعية يف دعواها على اأي م�ستندات اأ�سلية واإمنا هي 

بع�س الأوراق امل�سورة والتي ل نعلم لها اأي اأ�سا�س من ال�سحة كما ذكر ذلك املحا�سب 

القانوين حيث حاول خماطبة املدعية بطلب اأ�سول امل�ستندات ومل تتجاوب معه. رابعًا: 

اأما بالن�سبة ملا ذكره املحا�سب القانوين يف الفقرة )3( من ملخ�س النتائج من اأنه 

يرى اأن يتم تعوي�س املدعية بعدد اثنني �سيارة اأي�سوزو وا�ستنادات لذلك فاإن ردنا على 

ذلك اأن املحا�سب القانوين ذكر اأن هناك اجتماعًا بتاريخ 1999/1/27م بني الطرفني 

وبح�سور املدعي اأ�سالة مل يتم التفاق على هذه الأمور وهذا يدل على اأنه وحتى تاريخ 

ذكره  مما  �سيء  باأي  موكلتي  من  التزام  اأي  يوجد  ل  1999/1/27م  يف  الجتماع 

املحا�سب القانوين ولذلك فاإن موكلتي غري ملزمة باأداء ما مل تلتزم به واأي مطالبة من 
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اأمر  هو  1999/1/27م  تاريخ  قبل  غريه  اأو  توالف  اأو  مرجتعات  كانت  �سواء  نوع  اأي 

له  ا�ستند  الذي  اخلطاب  فاإن  اأي�سًا  به.  اأقرت  مبا  اإل  موكلتي  به  تلتزم  ول  حم�سوم 

املحا�سب كان يت�سمن موافقة معلقة على قرار اإدارة ال�سركة باملوافقة النهائية على 

اإعارة ال�سيارات ولي�س منحها وبالتايل وحيث مل ي�سدر قرار اأ�سا�سًا بالإعارة فال حق 

لدى املدعية فيها . خام�سًا: لقد تبني لف�سيلتكم من خالل تقرير املحا�سب القانوين 

عدم وجود عقد وكالة جتارية بني الطرفني وعدم وجود اأي التزام من موكلتي جتاه 

املدعي وعدم جتاوب املدعية مع طلبات املحا�سب القانوين وحتى عدم ح�سور وكيل 

فاإننا نطالب رف�س دعوى  �سبق  ما  وبناء على  . ختامًا:  ال�سابقة  املدعية يف اجلل�سة 

املدعية و�سرف النظر عنها يف غري املبلغ الذي اأقرت به موكلتي وهو مبلغ 848 دينار 

وكيل  املدعية  لي�س ب�سفة  بها موكلتي  اأقرت  دينار وهو عبارة عن مبالغ  ومبلغ 137 

املحا�سبي  التقرير  على  الدائرة  اطالع  وبعد  عادي.  م�سرٍت  ب�سفتها  واإمنا  جتاري 

يوم  جل�سة  يف  القانوين  املحا�سب  وجهت  عليه  الطرفني  اعرتا�سات  وعلى  املبدئي 

الثنني املوافق 1429/6/26هـ باأن عليه اأن يت�سلم اأي م�ستند يقدم له من الطرفني 

واأن يطلع على ردهما عليه ثم يقدم للدائرة تقريره اخلتامي والنهائي يف الق�سية حتى 

تتمكن الدائرة من الف�سل يف الدعوى, وبتاريخ 1429/7/3هـ كتبت الدائرة للمحا�سب 

املذكور خطابًا ر�سميًا بذلك فورد للدائرة خطابه املوؤرخ يف 1429/8/4هـ املت�سمن 

عن  عبارة  م�ستندات  به  اأن  تبني  كرتونًا  1429/8/1هـ  بتاريخ  له  قدم  املدعي  باأن 

جمموعة من )22( ظرفا به م�ستندات غري مرتبة وغري مرفق بها بيان يو�سح كل مبلغ 
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وطلب  تاريخه,  حتى  له  اعرتا�سه  يقدم  مل  عليه  املدعى  اأن  كما  املدعي,  به  يطالب 

امل�ستندات  لدرا�سة  اأ�سهر  ثالثة  عن  تقل  ل  مهلة   )...( مكتب  القانوين  املحا�سب 

فيه  طلب  املذكور  املحا�سب  خطاب  للدائرة  ورد  1430/1/29هـ  وبتاريخ  وفح�سها. 

مهلة ثالثني يوما لتقدمي تقريره املطلوب نظرًا لكرب حجم امل�ستندات والأوراق التي 

قدمها املدعي, وتعر�س بع�سها للتلف نتيجة القدم وما تعر�ست له خمازن املدعي من 

مياه. وبتاريخ 1430/3/8هـ ورد للدائرة خطاب اخلبري املحا�سبي مرفقًا به التقرير 

اخلتامي يف الق�سية والذي �سمنه عدة نقاط هامة منها:ـ  اعتذاره عن تاأخره يف تقدمي 

النهائي  تقريرنا  تقدمي  تاأخرنا يف  �سبب  اأن  اإىل  الإ�سارة  نود  قائال:  النهائي  تقريره 

يرجع يف الأ�سا�س ملا لقيناه من معانة �سديدة يف امل�ستندات التي مت تقدميها لنا من 

قبل املدعي وكالة وعدم وجود فهر�س لها اأو ك�سوف مرفق بها امل�ستندات, واإمنا قدمت 

لنا يف �سكل اأظرف وكراتني حتتوي على فواتري وم�ستندات غري منظمة وما قد ترتب 

�سلم  والذي  6 �سفر 1430هـ  املوؤرخ يف  وكالة مبوجب خطابنا  املدعي  عليه خماطبة 

لف�سيلتكم ن�سخة منه وقد كان رد املدعي علينا مبوجب اخلطاب رقم 530 م ج وتاريخ 

28 �سفر 1430هـ والذي اأو�سح من خالله اأن �سعر التحويل مت على اأ�سا�س 12.5 ريال 

/ للدينار الكويتي وبخالف بع�س النقاط الأخرى ثم خل�س التقرير املذكور اإىل نتائج 

خل�سها يف عدة نقاط قائال: 1. مل يتبني لنا ح�سول املدعي على الوكالة ومل يربم بني 

طريف النزاع العقد اخلا�س بهذه الوكالة الذي يو�سح ملا لكل طرف من حقوق وما عليه 

من التزامات قبل هذه الوكالة اإمنا جميع اخلطابات التي قدمها لنا نف�سه عبارة عن 
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وعود مبنحة الوكالة اأو اأن عقد الوكالة جار اإعداده وبالتايل ل ميكن لنا حتديد حقوق 

والتزامات كل طرف قبل الخر وحتديد املق�سر يف تنفيذ الأعمال املكلف بها .  2. 

املبالغ التي يطالب بها املدعي واملذكورة تف�سياًل يف لئحة الدعوى املقدمة لفرع مقام 

ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة  ـ جدة والأخرى التي تقدم بها وكيله �سمن خطابه 

العرتا�سي على تقريرنا املبدئي قد قدمنا م�ستندات مل تكن معدة بطريقة مهنية ومل 

تغط القيم الواردة بها التي بلغت 2.398.434.84 ريال, يف حني اأن املطالبة التي 

يطالب بها  املدعي وكالة تبلغ يف خطابه 4.932.363.00ريال . 3. يطالب املدعي 

وراتب  من  بالكويت   )...( موؤ�س�سة  م�سروفات  كافة  عليه  املدعى  بتحميل  وكالة 

وعمولت واأجور خمازن وم�ساريف نرثية وقيمة الب�ساعة التي مت اإتالفها وخالفه من 

بنود والتي مت عر�سها تف�سياًل �سابقًا ومل نتو�سل لقناعة باأحقية املدعي يف املبالغ . 4. 

املبالغ التي يطلب بها املدعي يعود تاريخ ن�ساأتها اإيل تواريخ قدمية ن�سبيًا ومثل ذلك 

قيم �سراء ال�سيارات والذي كان خالل عام 1995م طبقًا ل�سور امل�ستندات التي مت 

تقدميها لنا من قبل وكيل املدعي. 5. بالن�سبة لل�سيارات ورغم عدم مطالبة املدعي 

بها خالل الجتماع الذي انعقد بتاريخ 1999/1/27م اإل اأننا نرى اأن يتم تعوي�سه ـــ 

املدعي ــــ بقيمة عدد اثنان �سيارة اأي�سوزو والتي اأو�سحت املدعى عليها اأنها يف �سبيل 

اإر�سالها للمدعي حيال احل�سول على  املوافقة النهائية , وعدت املدعى عليها بتوفري 

عدد اثنان �سيارة من �سيارتها ل�ستخدامها خالل فرتة حمدودة على اأن تظل ملكيتها 

ال�سيارات  نوعية  حتديد  التالية  الفرتة  خالل  يتم  �سوف  واأنه  نف�سها  عليها  للمدعى 



1774

1997/4/22م  يف  موؤرخ  اخلطاب  وهذا  لل�سيارات  اإعارته  على  النهائية  واملوافقة 

)مرفق رقم )9( �سورة من خطاب املدعى عليها(. كذلك خطاب من املدعى عليها 

معتمد من قبل الأ�ستاذ/ )...( مدير املبيعات الدولية وموؤرخ يف 1997/7/6م والذي 

ت�سمن بع�س النقاط, ما نعول عليه هو اقرتاح املدعى عليها تزويد املدعية بعدد اثنان 

�سيارة اأي�سوزو حمولة 4 طن موديل 1994م 4 �سلندر ديزل )مرفق رقم )10( �سورة 

من خطاب املدعى عليها( وقد بلغت قيمة ال�سيارات التي ا�سرتاها املدعي مبلغًا وقدره 

 91.315.60 ال�سيارة  �سعر  متو�سط  يكون  �سيارات   )4( لعدد  ريال   365.262.5

ريال, ي�ستحق للمدعي قيمة اثنان �سيارة مببلغ وقدره 182.631.2 ريال. 6. بالن�سبة 

لنا  يتبني  مل  لنا  قدمت  التي  امل�ستندات  �سور  على  الطالع  خالل  ومن  لال�ستاندات 

ميكن  اأنه  اإل  ال�ساأن  هذا  بخ�سو�س  عليها  املدعى  قبل  من  �سريح  التزام  اأي  وجود 

عر�س النقاط التالية لأهميتها وعد املدعى عليها بتوفري عدد من ال�ستاندات وحال 

وقد  1997/4/22م,  يف  موؤرخ  اخلطاب  وهذا  للمدعي  اإر�سالها  يتم  �سوف  توافرها 

 .7 27.441.25ريال.  وقدره  مبلغًا  املدعي  ا�سرتاها  التي  ال�ستاندات  قيمة  بلغت 

املبالغ التي اتفق عليها الطرفان يف ا�ستحقاقها للمدعي تتمثل فيما ذكر يف حم�سر 

الجتماع املنعقد بتاريخ 1999/1/27م واملتمثلة يف : ـ مرجتعات �سنة 1998م مببلغ 

ريال. وب�ساعة وردت باخلطاأ مببلغ 137  يعادل 10.612.5  849 دينار كويتي ومبا 

اأن اإجمايل املبالغ  دينار كويتي ومبا يعادل 1.712.5 ريال �سعودي . ثم خل�س اإىل 

واثنان وع�سرون  ريال فقط )مائتان  وقدره 222.397.45  مبلغًا  للمدعي  امل�ستحقة 
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األفًا وثالثمائة و�سبعة وت�سعون رياًل وخم�س واأربعون هللة(, وقد ت�سلم الطرفان ن�سخة 

من التقرير املذكور وباطالعهما عليه قدم وكيل املدعى عليها بتاريخ 1430/3/17هـ 

مذكرة جوابية مكونة من �سفحتني جاء فيها ما ن�سه : اأوًل: فيما يتعلق بالفقرة )6( 

بال�سيارات  املتعلق  الأمر  اأن  فيها  اأقول  بال�سيارات  اخلا�س  التقرير  من   35 �سفحة  

اأو�سحه املحا�سب القانوين يف بداية الأمر ب�سكل �سليم وذكر اأن اأمر املطالبة ب�سيارات 

يف  املوؤرخ  عليها  واملدعى  املدعي  بني  والنهائي  الأخري  الجتماع  يف  يذكر  مل 

لإعارة  املوافقة  تنتظر  عليها  املدعى  اأن  هو  دار  ما  اأن  وذكر كذلك  1999/1/27م, 

�سيارتني اأي�سوزو ي�ستخدمها املدعي خال فرتة حمددة وتظل ملكيتها للمدعى عليها ـ 

اأن  وقرر  القانوين  املحا�سب  عاد  ولكن  ـ  اأبدًا  موكلتي  على  التزام  هناك  يكن  مل  اأي 

املدعي ي�ستحق قيمة �سيارتني اأي�سوزو بقيمة 182.631.2 ريال. اإن اعرتا�سنا هو اأن 

القرتاح كان معلقًا على �سرط موافقة موكلتي النهائية وهذا اأمر مل يحدث, كذلك 

هذه  على  نعرت�س  الأمر  فلهذا  بتملكهما  ولي�س  ال�سيارتني  باإعارة  تعلق  الأمر  فاإن 

اجلزئية ول حق للمدعي فيها بل ان املدعي مل يطالب بها يف الجتماع الأخري. ثانيًا: 

يوجد  فال  بال�ستاندات  واملتعلقة  التقرير  من   36 �سفحة   )7( بالفقرة  يتعلق  فيما 

التزام من موكلتي ومل تذكر يف الجتماع الأخري ومل تاأمره موكلتي ب�سرائها اأو التزمت 

ب�سداد قيمتها فعلى اأي اأ�سا�س حتمل موكلتي ما مل تلتزم به . ثم ختم مذكرته قائال: 

1999/1/27م  يف  املوؤرخ  باملح�سر  نتم�سك  اإننا  ونقول  ونعود  اعرتا�سنا  وجه  هذا 

والذي حدد التزامات موكلتي باأمرين اثنني هما :ـ مرجتعات �سنة 1998م مببلغ 849 
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دينار كويتي تعادل 10612.5 ريال �سعودي . ـ ب�ساعة وردت باخلطاأ مببلغ 137 دينار 

املدعية  وكيل  قدم  1430/5/15هـ  وبتاريخ   . �سعودي  ريال   1712.5 وتعادل  كويتي 

النهائي  للتقرير  التام  رف�سه  فيها  اأعلن  �سفحات  ثالث  من  مكونة  تعقيبية  مذكرة 

املقدم من اخلبري املحا�سبي وا�ستند يف رف�سه على اأ�سباب خل�سها قائاًل: اأوًل: فيما 

قبل  من  الرف�س  فكان  امل�ستندات  �سور  قدمنا  الأمر  بداية  يف  امل�ستندات  يخ�س 

املحا�سب القانوين فات�سلنا مع وكيلنا يف دولة الكويت بتزويدنا بامل�ستندات الأ�سلية, 

فقدمنا امل�ستندات الأ�سلية ولكن مل ميار�س املحا�سب القانوين عمله املنيط به ودخل 

اإن موؤ�س�سة موكلي وكيل  يف مو�سوع الوكالة وقد مت الرد عليها وردنا عليه هو الآتي: 

اأجنبي ونظام الوكالت ال�سعودي ل ينطبق على الوكيل الأجنبي. اأن ما بني اأيدينا من 

م�ستندات تعد عقودًا �سرعية ي�ستحق موكلي مبوجبها حق املطالبة باملبلغ املذكور يف 

اأن املدعي مل يطالب املدعى  لئحة الدعوى . ثانيًا: ما يقوله املحا�سب القانوين من 

عليها بالتعوي�س يف الجتماع الذي انعقد 1999/1/27م بني الطرفني ردنا عليه اأن 

بينما  باخل�سائر  للمطالبة  ولي�س  التوزيع  وم�ساكل  املعوقات  حلل  فقط  كان  الجتماع 

توزيع  �سبيل  تكبدتها يف  التي  املدعية عبارة عن اخل�سائر  به  الذي تطالب  التعوي�س 

منتجات )...( )�سحيفة الدعوى(  وجمعنا كل اخل�سائر وكانت النتيجة املبلغ املطلوب 

ال�سعودي ) مبعدل واحد دينار يقابل 12.5  وقد مت حتويلها من الدينار اإىل الريال 

امل�ستندات  فح�سه  خالل  من  القانوين  املحا�سب  تقرير  على  الرد   �سعودي(   ريال 

عما  فر�س  كان هناك  اإذا  الق�سية:  اأوراق  �سحن  ر�سوم  ـ   : اأوًل    : قبلنا  من  املقدمة 
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قدمناه وما خرج به املحا�سب القانوين فاإننا نعتمد ما جاء يف تقرير املحا�سب القانوين 

بحكم اأنهم اأهل خربة ودراية, وهي عبارة عن مبلغ قدره 112.5 دينار اأو ما يعادل 

ـ  ثانيًا  املحا�سب.  قبل  اعتمادها من  يتم  �سعودي مل  ريال   1406=112.5X12.5(

تكلفة م�ساريف الت�سالت : عبارة عن 2.425 ريال �سعودي مل يعتمدها املحا�سب . 

ثالثًا:ـ م�ساريف العتمادات : ـ قدمنا لهم امل�ستندات لأنهم جهة اخت�سا�س عليهم 

احت�ساب ما له عالقة باملو�سوع واإهمال اأي م�ستند لي�س له عالقة بالعتمادات ولي�س 

تكرير مو�سوع مل نتمكن من املطابقة مع امل�ستندات امل�سدرة بالدينار الكويتي. رابعًا:ـ 

اأخطاء  هناك  كان  اإذا  اجلمارك  م�ساريف  يخ�س  ما  اأما  :ـ  اجلمارك  م�ساريف 

املو�سوع.  اإهمال  ولي�س  القانوين  املحا�سب  قدمه  ما  نعتمد  نحن  قبلنا  من  ح�سابية 

خام�سًا : ـ امل�ساريف اخلا�سة باإيجار و�سراء ا�ستاندات يف املراكز التجارية : ـ موكلي 

ونحن   )...( منتجات  بعر�س  التجارية  املراكز  يف  معينة  م�ساحة  باإيجار  يقوم  كان 

هناك  باأن  فنقر  املخازن  اإيجارات  بخ�سو�س  اأما  ال�ستاندات,  اإيجار  بقيمة  نطالب 

من  كثريًا  اأف�سدت  التي  والرطوبة  الأمطار  نتيجة  وذلك  امل�ستندات  بع�س  يف  نق�سًا 

الأوراق وكنا نتوقع اأن يخرج اإلينا املحا�سب القانوين  القيمة املالية مبوجب امل�ستندات 

املوجودة ولكن لالأ�سف نالحظ يف اأي مو�سوع ي�ستكي ويقرر عدم مطابقة امل�ستندات 

امل�سدرة بالدينار الكويتي بالرغم من تكرار لهم اأن الدينار كان يعادل 12.5 ريال 

اأ�سار املحا�سب القانوين  �سعودي. �ساد�سًا : م�ساريف �سراء و�سيانة ال�سيارات : قد 

وقال  النزاع  تخ�س فرتة  ومل  ن�سبيًا  ال�سيارات قدمية  بخ�سو�س  املقدمة  امل�ستندات 
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اأنهما مل تتطابق مع امل�ستندات امل�سدرة بالدينار الكويتي ومن املعلوم اأن احلقوق ل 

ت�سقط بالتقادم واأن �سراء ال�سيارات كان خالل �سريان التعامل بني طريف النزاع ونود 

اأن اأ�ساأل املحا�سب القانوين اأين املبالغ املالية التي مت �سرفها من قبل املدعي مبوافقة 

املدعى عليها يف ترويج والدعاية والإعالن ملنتجات )...( هل املدعي كان فاعل خري؟ 

الناجتة عن جراء ذلك  واخل�سائر  م�سبق  اإخطار  بدون  التعامل  واإيقاف  امل�سنع  بيع 

على من تقع امل�سئولية واأين التعوي�س؟ ل ننكر اأن املحا�سب القانوين يوؤدي دورًا كبريًا 

اإلزام   املوقرة  الدائرة  املدونة, ونرجو من  للبيانات  اإعطاء كل ذي حق حقه وفقًا  يف 

املحا�سب القانوين مبمار�سة عمله املهني اأو اإحالة الق�سية اإىل حما�سب قانوين اآخر, 

ثم اأعلن الأطراف اكتفاءهم فقررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية للدرا�سة والتاأمل اإىل 

جل�سة يوم الثنني املوافق 1430/6/22هـ وفيها ح�سر )...( وكيال عن املدعى عليها 

وتبني عدم ح�سور املدعية اأو من ميثلها �سرعًا وطلب وكيل املدعى عليها �سطب الق�سية 

للمرة الأوىل, وبذات اجلل�سة قررت الدائرة �سطب الق�سية للمرة الأوىل فتقدم وكيل 

املدعية )...( يف 1430/7/1هـ بخطاب اعتذار وطلب اإعادة فتح باب املرافعة فحددت 

عدم  تبني  وفيها   1430/8/25هـ   املوافق  الأحد  يوم  جل�سة  الق�سية  لنظر  الدائرة 

ح�سور املدعى عليها اأو من ميثلها �سرعًا ومل تتحقق الدائرة من �سحة تبليغه فقررت 

تاأجيل نظر الق�سية اإىل جل�سة يوم الثالثاء املوافق 1430/9/18هـ وفيها ح�سر )...( 

و )...( عن طريف الدعوى وقررت الدائرة بذات اجلل�سة ا�ستدعاء املحا�سب القانوين 

ملناق�سته حول بع�س الأمور الواردة يف تقريره النهائي واأمرت طريف الدعوى باإبالغه 
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فا�ستعدا  1430/11/13هـ  املوافق  الأحد  يوم  لها  املحددة  القادمة  اجلل�سة  مبوعد 

ح�سور  عدم  وتبني  عليها  املدعى  عن  وكياًل   )...( ح�سر  اجلل�سة  ذات  ويف  بذلك, 

بذات  الدائرة  فقررت  الق�سية  �سطب  احلا�سر  وطلب  �سرعًا,  اأو من ميثلها  املدعية 

اجلل�سة �سطب الق�سية للمرة الثانية, ومت رفع الق�سية اإىل اإدارة الدعاوى والأحكام 

الدائرة مرة  اإىل هذه  الق�سية  اأحيلت  وبتاريخ 1431/3/8هـ  بتاريخ 1430/11/15 

اأخرى بعد اأن �سدر فيها قرار هيئة التدقيق جمتمعة رقم 29 لعام 1431هـ باملوافقة 

على �سماع الدعوى واملرافعة فيها اأمام الدائرة فحددت الدائرة لنظرها جل�سة يوم 

الثنني 1431/5/12هـ وفيها ح�سر )...( وكيال عن املدعية, كما ح�سر )...( وكيال 

عن املدعى عليها وتبني عدم ح�سور املحا�سب القانوين اأو من ميثله وذكر الطرفان 

اأنهما يكتفيان مبا قدماه وما اأدليا به من اأقوال, وبناء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر 

الدعوى للدرا�سة والتاأمل اإىل جل�سة يوم الأربعاء املوافق 1431/5/21هـ , على اأن يتم 

عن  مندوب  ح�سر  وفعال  اليوم,  هذا  جل�سة  موعد  قبل  القانوين  املحا�سب  مناق�سة 

ومت  1431/5/13هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  الدائرة  مقام  اإىل  القانوين  املحا�سب 

ال�ستف�سار منه �سفهيًا عن بع�س النقاط املتعلقة بتقريره الأخري حتى تتمكن الدائرة 

من اإمتام درا�سة الق�سية  للف�سل فيها , فورد من اخلبري املذكور بتاريخ 1431/5/15هـ 

خطابه اجلوابي املت�سمن ما ن�سه: بالإ�سارة اإىل املو�سوع اأعاله واإىل الجتماع الذي 

انعقد مبقام فرع املحكمة الإدارية مبنطقة مكة املكرمة ـ جدة بتاريخ 13 جماد الأوىل 

1431هـ بح�سور اأ�سحاب الف�سيلة اأع�ساء الدائرة التا�سعة التجارية )حفظهم اهلل( 
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وممثل املحا�سب القانوين املكلف باإعداد التقرير املحا�سبي حول الق�سية امل�سار اإليها 

اأعاله والذي قدمنا عنها تقريرنا املبدئي واملوؤرخ يف 08 ربيع الأول 1430هـ املوافق 05 

مار�س 2009م  واإ�سارة اإىل ال�ستف�سارات التي وجهت ملمثلنا يف الجتماع امل�سار اإليه 

اأعاله بتاريخ 1431/5/13هـ والتي طلب اأ�سحاب الف�سيلة الإجابة عليها فاإننا نقدم 

منهجيتنا يف  تكون  و�سوف  ال�ستف�سارات  تلك  اأدناه جوابنا عن  يلي  فيما  لف�سيلتكم 

العر�س هي ا�ستعرا�س كل حالة طلبت الدائرة ا�ستي�ساحها, ومن ثم التعقيب عليها 

وذلك على النحو التايل : 1ـ ا�ستف�سار اأ�سحاب الف�سيلة عن بداية التعامل بني الطرفني 

وتوقفه من خالل اطالعنا على املرا�سالت املتاحة واملقدمة لنا من طريف النزاع تبني 

لنا اأن بداية التعامل عام 1993م حيث كانت املدعية تقوم بتوزيع منتجات املدعى عليه 

من الأغذية اخلفيفة )...( يف الكويت كاأحد املوزعني ملنتجاتها يف الكويت وذلك طبقًا 

ملا ذكر يف مذكرة املدعية, اأما فيما يخ�س توقف الن�ساط بني الطرفني فقد كان يف 

نهاية عام 2000م وبداية 2001م 2ـ ا�ستف�سار اأ�سحاب الف�سيلة عن طبيعة العالقة 

بني موؤ�س�سة )...( )املدعي( و�سركة )...( )... ـ املدعى عليه (, وهل كانت موؤ�س�سة 

)...( تاأخذ منتجات )...(  وتبيعها ل�سالح )...(  اأم كون املعاملة �سراء وبيع بني 

الطرفني. وتعقيبًا على هذا ال�ستف�سار فاإننا نود تو�سح اأن العمل بني الطرفني طبقًا 

ملا اطلعنا عليه من م�ستندات مقدمة من الطرف املدعي نف�سه كان يتم على النحو 

 proforma ( باإر�سال الفاتورة الأولية ) التايل:ـ تقوم �سركة )...( )املدعى عليها

موؤ�س�سة )...(  قبل  املطلوبة من  الأ�سناف  وكمية  نوعية  تت�سمن  التي   )lnvoice
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)املدعية ( وكذلك اأ�سعار وكيفية ال�سداد وما يهمنا يف هذا اجلزئية هي كيفية ال�سداد 

م�ستندي  اعتماد  بوا�سطة  يتم  ال�سداد  اأن  الأولية  الفاتورة  على  مو�سح  اإنه  حيث 

)L/C( وقد ذكرت العبارة التالية اخلا�سة ب�سروط ال�سداد على الفاتورة الأولية

  Payment conditions

Confirmed irrevocable l/c by bank in Saudi Arabia

اأي اأن ال�سداد يتم عن طريق اعتماد م�ستندي غري قابل لالإلغاء اأو التعديل لدى اإحدى 

البنوك يف ال�سعودية . تقوم موؤ�س�سة )...( ) املدعية ( بفتح اعتماد م�ستندي نهائي 

غري قابل لالإلغاء اأو التعديل بقيمة الب�ساعة املطلوبة واملر�سل مقابلها الفاتورة الأولية 

ـ والتي يتم الإ�سارة لها يف العتماد امل�ستندي ـ ي�ستحق التح�سيل من قبل �سركة )...( 

)املدعى عليها( مبجرد تقدمي م�ستندات ال�سحن والفاتورة املوقع عليها بال�ستالم من 

قبل موؤ�س�سة )...(. اأي اأن املعاملة  التي تتم بني الطرفني عبارة عن بيع من قبل �سركة 

)...( و�سراء من قبل موؤ�س�سة )...( يتم �سداد قيمة الب�ساعة مقابل اعتماد م�ستندي 

احتياجات  على  بناء  البائع  يعدها  التي  الأولية  الفاتورة  مقابل  لالإلغاء  قابل  غري 

امل�سرتي. هذا كما اأو�سحت املدعى عليها اأن بداية العمل بني الطرفني كانت تتم نقدًا 

اإل اأن امل�ستندات التي توؤيد ذلك تتطلب بع�س الوقت لإح�سارها لتقادمها ونقل امللفات 

اإىل خمازن خا�سة . 3ـ ا�ستف�سار اأ�سحاب الف�سيلة عن اأ�سباب ذكرنا يف ال�سفحات 

من 12 : 31 من التقرير النهائي الفقرة التالية )قيمة املطالبةxxxريال ومل نتمكن 

من املطابقة مع امل�ستندات امل�سدرة بالدينار الكويتي( وهل هذا يعني اأن امل�ستندات ل 
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تثبت ا�ستحقاق املدعية اأم لعدم معرفة اأ�سعار ال�سرف وملاذا مل يرجع للبنوك لتحديد 

ال�سعر. وتعقيبًا على هذا ال�ستف�سار فاإننا نود اأن نو�سح معنى عبارتنا )قيمة املطالبة 

xxxريال ومل نتمكن من املطابقة مع امل�ستندات امل�سدرة بالدينار الكويتي( ـ وذلك 

�سعر  على  اعتمادًا  ـــ  املبالغ  لهذه  طلبه  اأحقيته يف  عدم  اأو  اأحقيته  عن  النظر  بغ�س 

والذي  1430هـ  �سفر   28 وتاريخ  ج  م   530 رقم  خطابه  يف  ذكره  قد  الذي  التحويل 

اأو�سح من خالله اأن �سعر التحويل مت على اأ�سا�س 12.5 ريال / للدينار الكويتي حيث 

يوجد اختالف كبري بني القيم التي يطالب بها املدعي وبني امل�ستندات املوؤيدة لهذه 

القيم واجلدول املو�سح اأدناه يو�سح عينه من هذه الختالفات كما يلي:ـ

البيان

القيمة 
بالدينار 

الكويتي طبقاً 
للم�ضتندات 

املوؤيدة

�ضعر التحويل

القيمة 
بالريال 

ال�ضعودي 
اعتماداً على 
�ضعر التحويل

القيمة الواردة 
يف مطالبة 
املدعي وكالة

الفرق

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديدينار كويتي
االأجور 

وعموالت 
للعاملني

65228.6312.5815357.871530000.00)714.642.12(

ر�ضوم �ضحن 
)1136.75(112.5012.51406.252543.00اأوراق الق�ضية

االت�ضاالت مع 
)997.37(114.2112.51427.632425.00�ضركة �ضافوال

م�ضاريف 
تعديل 

االعتمادات
1211.2512.515140.6313900.001240.63



1783

م�ضاريف 
تخلي�س 
جمركي

2686.1212.533576.5089837.00)56260.50(

قيمة اإيجار 
و�ضراء 

ا�ضتاندات
9.143.1612.5114.289.50419.399.00)305.109.50(

قيمة اإيجار 
29.115.0012.5363.937.50200.000.00163.937.50خمازن

قيمة �ضراء 
و�ضيانة 
�ضيارات

34.178.2712.5427.228.37564.338.00)40.971.62(

الب�ضائع 
املجانية 
للعمالء

15.162.96125.5189.537.00640.478.00)450.941.00(

ومن خالل ما قمنا به من فح�س وحتديد نوع العالقة بني الطرفني يف �سوء ما توافر 

لنا من م�ستندات ول يوجد عقد وكالة رغم وعد  املدعي اأكرث من مرة يف املرا�سالت 

اأي مبلغ  للمدعي يف  ا�ستحقاقها  تثبت  امل�ستندات ل  فاإن هذه  الطرفني  املتبادلة بني 

بخالف ما مت اعتماده اأو املوافقة عليه من قبل املدعى عليها . 4ـ ا�ستف�سار اأ�سحاب 

اأ�سباب حتميل املدعى عليها قيمة �سيارتني وال�ستاندات. وتعقيبًا على  الف�سيلة عن 

فاإننا  وال�ستاندات  ال�سيارتني  قيمة  عليها  املدعى  حتميل  واأ�سباب  ال�ستف�سار  هذا 

نرى ــــ والراأي الأول والأخري لف�سيلتكم ـــ على الرغم من عدم مطالبة املدعي بقيمة 

يتم  اأن  نرى  اأننا  اإل  1999/1/27م  بتاريخ  انعقد  الذي  الجتماع  خالل  ال�سيارتني 

�سيارة  اثنني  بقيمة عدد  به  ال�سيارات اخلا�سة  ا�ستغالل  مقابل حق  املدعي  تعوي�س 

�سياراتها  من  �سيارة  اثنني  عدد  بتوفري  عليها  املدعى  اأو�سحت  قد  حيث  اأي�سوزو, 
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واأنه  نف�سها  عليها  للمدعى  ملكيتها  تظل  اأن  على  حمدودة  فرتة  خالل  ل�ستخدامها 

�سوف يتم خالل الفرتة التالية حتديد نوعية ال�سيارات واملوافقة النهائية على اإعارته 

عليها  املدعى  من  خطاب  كذلك  1997/4/22م  يف  موؤرخ  اخلطاب  وهذا  لل�سيارات 

معتمد من قبل الأ�ستاذ/ )...( مدير املبيعات الدولية وموؤرخ يف 1997/7/6م والذي 

ت�سمن بع�س النقاط, وما نعول عليه هو وعد املدعى عليها تزويد املدعية بعدد اثنني 

�سيارة اأي�سوزو حمولة 4 طن موديل1994م 4 �سلندر ديزل اأي اأن املنفعة اخلا�سة بهذه 

ال�سيارات �سوف تكون من ن�سيب املدعي ولي�س املدعى عليها اإل اأنها مل تقم باإر�سال 

هذه ال�سيارات للمدعي. وقد بلغت قيمة ال�سيارات التي ا�سرتاها املدعي مبلغًا وقدره 

 91.315.60 ال�سيارة  �سعر  متو�سط  يكون  �سيارات   )4( لعدد  ريال   365.262.5

ريال , ي�ستحق للمدعي قيمة اثنني �سيارتني مببلغ وقدره 182.631.2 ريال  وبالن�سبة 

لال�ستاندات ومن خالل الطالع على �سور امل�ستندات التي قدمت لنا ومل يتبني لنا 

ميكن  اأنه  اإل  ال�ساأن  هذا  بخ�سو�س  عليها  املدعى  قبل  من  �سريح  التزام  اأي  وجود 

عر�س النقاط التالية لأهميتها وعد املدعى عليها بتوفري عدد من ال�ستاندات وحال 

وقد  1997/4/22م  يف  موؤرخ  اخلطاب  وهذا  للمدعي  اإر�سالها  يتم  �سوف  توافرها 

بلغت قيمة ال�ستاندات التي ا�سرتاها املدعى مبلغ وقدره 27.441.25 ريال ي�ستحق 

الف�سيلة عن  اأ�سحاب  ا�ستف�سار  5ـ  ريال.  وقدره 27.441.25  قيمتها مببلغ  املدعي 

قيمة اأتعابنا وكيفية �سدادها وتعقيبًا على هذا ال�ستف�سار فاإننا نود اإفادة ف�سيلتكم 

األف ريال مت حت�سيلها منا�سفة من قبل  اأتعابنا قدرت مببلغ 60  اإجمايل  باأن  علما 
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طريف النزاع على النحو التايل :ـ  اأـ مبلغ ثالثون األف ريال م�ستلمة نقدًا من الطرف 

املدعي مبوجب �سند قب�س رقم 2588 بتاريخ 1428/4/3هـ . ب ـ مبلغ ثالثون األف 

ريال م�ستلمة مبوجب �سيك رقم 107788 م�سحوب على البنك الأهلي التجاري من 

الطرف املدعى عليه مبوجب �سند قب�س رقم 2745 1428/7/14هـ . ويف جل�سة هذا 

اليوم ح�سر )...( وكيال عن املدعية , كما ح�سر )...( وكيال عن املدعى عليها وذكر 

الطرفان اأنهما مكتفيان مبا قدما وما اأدليا به من اأقوال واأما بالن�سبة لأتعاب املحا�سب 

القانوين فاإنهما يتم�سكان بتحميلها على الطرف املحكوم عليه, ثم طلبا الف�سل يف 

الق�سية, فرفعت اجلل�سة للمداولة.

وحيث اإن غاية ما تطالب به املدعية هو اإثبات وجود عقد وكالة بينهما وبني املدعى 

عليها , ورتبت على ثبوت تلك الوكالة عدة طلبات وتعوي�سات اأو�سلتها يف اآخر جل�سات 

الق�سية اإىل حوايل اأربعة ماليني ريال. وحيث اإنه بعر�س دعوى املدعية على املدعى 

عليهما اأنكرتا �سحة الدعوى, ومت�سكت بعدم وجود عقد وكالة بينها وبني املدعية , 

واأن غاية ما هناك هو �سدور وعد منها بذلك للمدعية م�سروط مبوافقة جمل�س اإدارة 

املدعى عليها وهو ما مل يح�سل, واأ�سرت على اأن املدعية ل ت�ستحق يف ذمتها �سيئا 

البتة. واأمام مت�سك كل طرف باأقواله, ولكرثة م�ستندات الق�سية وت�سعبها, ولقتناع 

الطرفني  على  عر�ست  فقد   , ذلك  يف  اخلربة  براأي  ال�ستئنا�س  عليها  باأن  الدائرة 
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ندب خربة حما�سبية تطلع على م�ستندات الطرفني وتقدم تقريرًا مف�ساًل من واقع 

املحا�سبي  اخلبري  فقدم  الطرفني.  بني  العالقة  حقيقة  وت�ستجلي  امل�ستندات,  تلك 

تقريرين يف الق�سية مت العرتا�س عليهما من قبل طريف الدعوى على النحو املف�سل 

املحا�سبي  النهائي من اخلبري  التقرير  �سدور  بعد  اإنه  وحيث  بعاليه.  الدعوى  بواقع 

اأوراق الق�سية اإىل  مت�سك كل طرف باأقواله وطلباته اإل اأن املدعى عليها بعد اإحالة 

جهة اخلربة عادت على ل�سان وكيلها اجلديد واأقرت للمدعية مبا يعادل مبلغًا وقدره 

األفًا وخم�سمائة ريال, هو الوارد يف حم�سر الجتماع الأخري  )12.500( اثنا ع�سر 

يف  به  طالبت  مبا  للمدعية  عليها  املدعى  فيه  واأقرت  الدعوى  طريف  بني  عقد  الذي 

اإنه  وحيث  اأ�سالة.  املدعي  بح�سور  1999/1/27م  بتاريخ  كان  الذي  املح�سر  ذلك 

ثبوت  عدم  اإىل  الدائرة  تخل�س  املحا�سبي  اخلبري  وتقريري  الق�سية  اأوراق  بدرا�سة 

وجود عالقة وكالة بني طريف الدعوى, وذلك لأنه يلزم لثبوت تلك العالقة وجود عقد 

مربم بني الطرفني ح�سب �سيغة وزارة التجارة من اأجل حتديد العالقة بني الطرفني 

وكذلك يلزم ت�سجيلها يف الوزارة و�سدور �سهادة بهذا اخل�سو�س, ول يكتفى مبجرد 

اخلطابات وال�سهادات التي يق�سد منها حقيقًة حتفيز املدعية على الت�سويق لب�سائع 

املدعى عليها )...( ومبا اأنه مل يتم اإبرام العقد الالزم لعقد الوكالة فاإن الأمر يظل 

فكرة ورغبة مل ترتجم اإىل الواقع حيث مل تلتق اإرادة الطرفني املتداعيني على ذلك, 

وبالتايل مل يتم اإبرام العقد ح�سب نظام الوكالت والتجارية ال�سعودية الذي ن�س يف 

املادة العا�سرة من لئحته على اأنه: ي�سرتط يف الوكالة التجارية اأو التوزيع ما يلي : اأن 
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يكون مكتوبًا ومربمًا مع اجلهة املوكلة ببلدها الأ�سلي اأو من يقوم مقامها يف ذلك البلد 

وهو ما مل يثبت حتققه يف هذه الدعوى, كما اأنه مل يثبت قيام عقد وكالة جتارية بني 

طريف الدعوى ح�سب نظام الوكالت التجارية الكويتي. )ينظر حكم هيئة التدقيق رقم 

89/ت/4 عام 1413هـ (. ول ينال من هذه النتيجة ما قدمته املدعية من خطابات 

�سادرة عن املدعية للمدعى عليها لبع�س التجار يف دولة الكويت تت�سمن اأن املدعى 

اأر�س  على  ترجمتها  يتم  مل  اخلطابات  تلك  اأن  ذلك  الكويت,  يف  وكيلتها  هي  عليها 

الواقع ح�سب نظام الوكالت التجارية يف اأي من بلدي طريف الدعوى, كما اأنه مل يتم 

اإبرام عقد بذلك, واإمنا غاية ما �سدر عن املدعى عليها هو وعد م�سروط مل يتحقق 

�سرطه. كما اأنه بالرجوع اإىل طبيعة املعامالت بني طريف الدعوى ظهر للدائرة اأنها 

كانت عبارة عن بيع و�سراء؛ حيث تقوم املدعية بطلب �سراء كمية معينة وحمددة من 

املدعى عليها وتدفع قيمتها كاملة للمدعى عليها وتقوم بت�سريف الب�ساعة بعد ذلك 

مبعرفتها داخل دولة الكويت دون اأن يكون لها عمولة حمددة من قبل املدعى عليها. 

امل�سفاة(  ــــ  عليها  )املدعى   )...( �سركة  اأن  املحا�سبية  اخلربة  تقرير  اأثبت  وحيث 

كانت تقوم باإر�سال الفاتورة الأولية )PROFORMA LNVOICE( التي 

وكذلك   ) موؤ�س�سة )...( )املدعية  قبل  املطلوبة من  الأ�سناف  وكمية  نوعية  تت�سمن 

اأ�سعارها وكيفية ال�سداد وما يهمنا يف هذه اجلزئية هي كيفية ال�سداد حيث اأنه مو�سح 

اأن ال�سداد يتم بوا�سطة اعتماد م�ستندي )L/C( وقد ذكرت  على الفاتورة الأولية 

العبارة التالية اخلا�سة ب�سرط ال�سداد على الفاتورة الأولية 
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  PAYMENT CONDITIONS

 CONFIRMED IRREVOCABIE L/C  BY BANK IN SAUDI

ARABIA

لدى  التعديل  اأو  لالإلغاء  قابل  غري  م�ستندي  اعتماد  طريق  عن  يتم  ال�سداد  اأن  اأي 

اأحد البنوك يف ال�سعودية . ثم تقوم موؤ�س�سة )...( )املدعية( بفتح اعتماد م�ستندي 

نهائي غري قابل لالإلغاء اأو التعديل بقيمة الب�ساعة املطلوبة واملر�سل مقابلها الفاتورة 

قبل  التح�سيل من  ي�ستحق  ــ  امل�ستندي  العتماد  لها يف  الإ�سارة  يتم  والتي  ـــ  الأولية 

والفاتورة  ال�سحن  ـــ )...( ) املدعى عليها ( مبجرد تقدمي م�ستندات  �سركة )...( 

املوقع عليها بال�ستالم من قبل موؤ�س�سة )...(. اأي اأن املعاملة التي تتم بني الطرفني 

عبارة عن بيع من قبل �سركة )...( و�سراء من قبل موؤ�س�سة )...( يتم �سداد قيمة 

الب�ساعة مقابل اعتماد م�ستندي غري قابل لالإلغاء مقابل الفاتورة الأولية التي يعدها 

البائع بناء على احتياجات امل�سرتي. وعلى هذا فاإنه يت�سح من العالقة املربمة بني 

املتداعيني اأن املدعى عليها كانت تبيع منتجاتها للمدعي وكان الأخري يقوم بعد ذلك 

ببيعها يف اأ�سواق الكويت با�سمه وحل�سابه ومل تت�سمن الأوراق ما ي�سري اإىل اأن املدعي 

كان يبيع منتجات املدعى عليها يف الكويت مقابل عمولة اأو ن�سبة واأن ح�سيلة املبيعات 

ويبيع  يعمل حل�سابها  املدعي كان  اإن  يقال  اأن  للمدعى عليها حتى ميكن  توؤول  كانت 

نيابة عنها. وحيث كان الأمر كذلك فاإنه يبني اأن الواقع اأن املدعي كان ي�سوق املنتجات 

من  جزء  ت�سريف  عن  وعجز  تقديره  وخانه  فر�س  فاإن  لعمالئه.  ويبيعها  حل�سابه 
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الب�ساعة وانتهت �سالحيتها فهي تلزمه ول م�سوؤولية على املدعى عليها ) ينظر حكم 

هيئت التدقيق رقم 195/ت/4 لعام 1413هـ ( وحيث خل�ست الدائرة اإىل عدم ثبوت 

عقد وكالة جتارية بني طريف الدعوى فاإنها بالتايل تخل�س اإىل عدم اأحقية مطالبة 

املدعية للمدعى عليها بالتعوي�سات املذكورة يف لئحتي دعواها ومذكراتها لعدم ثبوت 

ما بنيت عليه وهو عقد الوكالة هذا من حيث اجلملة. واإ�سافة ملا �سبق فاإن الدائرة 

ت�سري اإىل اأن اخلبري املحا�سبي قد اأكد بعد اطالعه على م�ستندات املدعى عليها باأن 

تلك امل�ستندات ل تثبت �سيئًا مما طالبت به املدعية البتة على النحو املف�سل بتقريريه 

واملذكور بوقائع الدعوى اأعاله. وحيث اأثبت التقرير املحا�سبي للمدعية طلبني فقط 

عليها  املدعى  به  التزمت  ما  اإىل  اإ�سافة  اأي�سوزو  �سيارتي  قيمة  وهما:  طلباتها  من 

اخلبري  مع  تتفق  الدائرة  فاإن  1999م  عام  يف  املوؤرخ  الجتماع  حم�سر  يف  للمدعية 

اإليه يف تقريره النهائي وتخالفه يف جزء اآخر. وحيث  املحا�سبي يف جزء مما انتهى 

اإن تقارير اخلربة لي�ست ملزمة للقا�سي البتة واإمنا ي�ستاأن�س بها, ثم بعد ذلك يجتهد 

يف الق�سية بعد الطالع على وقائعها وم�ستندات الطرفني, فاإن الدائرة ل تتفق مع 

اخلبري املحا�سبي فيما اأثبته للمدعية من قيمة �سيارتي اأي�سوزو ذلك لأن املدعى عليها 

مل تلتزم للمدعية بذلك وقد اأقر اخلبري املحا�سبي باأن املدعى عليها اأ�سدرت يف عام 

1997م وعدًا للمدعية بتوفري �سياراتي اأي�سوزو يف حال توفرها كعارية للمدعية وتبقى 

ملكيتها للمدعى عليها , اإل اأنها مل تفعل وبالتايل فاإن الدائرة ل ترى وجهًا لتحميل 

املدعى عليها بقيمة �سيارتني بناًء على وعد مل يتم الوفاء به , ومل يقم �سببه من اإبرام 
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عقد وكالة جتارية , وكذلك احلال بالن�سبة لال�ستاندات. بل وت�سيف الدائرة باأنه قد 

ا�ستبان لها اأن املدعية كانت قد ا�سرتت ال�سيارتني املذكورتني مل�سلحتها عام 1995م 

اأي قبل �سدور وعد املدعى عليها بحوايل عامني كاملني )ينظر �سفحة 35 الفقرة : 5 

من التقرير النهائي للخبري املحا�سبي( وبالتايل فاإنه ل جمال بحال لتحميل املدعى 

عليها قيمة �سيارتني ا�سرتاهما املدعي مل�سلحتها, واتخذتها و�سيلة لتوزيع ب�سائعها. 

واأما بالن�سبة للجزء الثاين مما اأثبته اخلبري املحا�سبي وهو ما ت�سمنه املح�سر الذي 

للمدعية  املدعى عليها  اإقرار  اأ�سالة من  املدعي  بتاريخ 1999/1/27م بح�سور  كان 

مبا يعادل مبلغًا وقدره )12.500( اثنا ع�سر األفًا وخم�سمائة ريال؛ فاإن الدائرة تتفق 

عليها  املدعى  لإقرار  نظرًا  اجلزئية  هذه  يف  اإليه  انتهى  فيما  املحا�سبي  اخلبري  مع 

اآخر جل�سات الدعوى. هذا وت�سري الدائرة اإىل  اإىل  بذلك عن طريق وكيلها اجلديد 

اأن طريف الدعوى قد اتفقا على اأن �سعر �سرف العملة الكويتية هو )12.5(رياًل لكل 

ال�سعودي  الريال  اإىل  املبلغ وحتويله  اإثبات  الدائرة يف  اعتمدته  ما  وهو  كويتي  دينار 

الدعوى يف هذه اجلزئية من خالل ما ورد يف  لعدم وجود خالف بني طريف  نتيجة 

اأتعاب  اخلا�سر  الطرف  يتحمل  اأن  على  اتفقا  قد  الطرفان  كان  وحيث  مذكرتيهما. 

اخلبري املحا�سبي كاملة, واأ�سرا على ذلك يف اآخر جل�سات الق�سية, وحيث اإن املدعى 

عليها مل تقر باملبلغ املذكور اأعاله اإل بعد اإحالة الطرفني اإىل اخلبري املحا�سبي, وحيث 

اأثبت اخلبري املحا�سبي للمدعية جزءًا من طلباتها التي كانت املدعى عليها تنكرها 

قبل اإحالتهما للخبري؛ فاإنه لذلك تكون املدعى عليها هي الطرف اخلا�سر للدعوى, 
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وبالتايل فاإنه يلزمها حتمل تكاليف اخلربة . وحيث ذكر اخلبري املحا�سبي اأن اأتعابه 

قدرت مببلغ 60 األف ريال, مت حت�سيلها منا�سفة من قبل طريف النزاع على النحو :ـ اأ ـ 

مبلغ ثالثون األف ريال م�ستلمة نقدًا من الطرف املدعي مبوجب �سند قب�س رقم 2588 

بتاريخ 1428/4/3هـ . ب ـ مبلغ ثالثون األف ريال م�ستلمة مبوجب �سيك رقم 107788 

م�سحوب على البنك الأهلي التجاري من الطرف املدعى عليه مبوجب �سند قب�س رقم 

باأن تدفع  اأي�سًا  اإلزام املدعى عليها  اإىل  2745 1428/7/14هـ . فاإن الدائرة تنتهي 

للمدعية مبلغًا وقدره ثالثون األف ريال هو ما دفعته املدعية للخبري املحا�سبي, وبجمع 

اإليه الدائرة من نتيجة ي�سبح جمموع ما تق�سي به الدائرة  املبلغ املذكور مع انتهت 

 ) ريال  وخم�سمائة  األفًا  واأربعون  )اثنان  وقدره  مبلغ  هو  عليها  املدعى  على  للمدعية 

فقط. وحيث اإنه من الثابت اأن ال�سركة املدعى عليها قد مت ت�سفيتها من قبل مالكتها 

به  املحكوم  باملبلغ  باإلزامها  ي�سدر  فاإن احلكم   )...( �سركة  الأ�سلية وهي جمموعة 

يف�سر  ما  وهو  لها  قانوين  كيان  اأو  موجودات  وجود  لعدم  عليها  املدعى  اإلزام  لتعذر 

توكيل الأخرية ملكتب حماماة يقوم بالرتافع عنها والإقرار مبا ورد يف املح�سر املوؤرخ 

يف 1999م.

تدفع  باأن    )...( جمموعة  �ضركة  عليها  املدعى  باإلزام   : الدائرة  لذلك:حكمت 

للمدعية موؤ�ض�ضة )...( مبلغاً وقدره )42.500( اثنان واأربعون األفا ًوخم�ضمائة ريال 

ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

واهلل املوفق و�ضلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية االبتدائي 1/1800/ق لعام 1422هـ
رقم احلكم االبتدائي 332/د/جت/2 لعام 1430هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3079/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 91/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/2/7هـ

ال�ضمان  بنكي–حاالت  الوكيل–�ضمان  بالعمولة–  التزامات  عقد وكالة–وكالة 

–التكييف الفقهي لل�ضمان - �ضمان املعرفة–�ضمان الغرم واالأداء–وجوب معرفة 

الوكيل–حت�ضيل  على  ال�ضمان  –ا�ضرتاط  ال�ضمان  امل�ضمون–م�ضادرة  احلق 

–  اأثره. مديونيات – ف�ضخ العقد 

املدعى   - �سادرته  الذي  ال�سمان  قيمة  باإعادة  عليها  املدعى  اإلزام  املدعية  مطالبة 

عليها �سادرت قيمة ال�سمان مقابل الأق�ساط املتبقية من قيمة ال�سيارات املباعة من 

قبل املدعية ومقابل ال�سيانة وقطع الغيار لعمالء املدعية - ا�سرتطت املدعى عليها 

على املدعية �سمان عمالئها جتاه املدعى عليها - حكم ال�سرط بال�سمان من حيث 

ال�سحة والبطالن متوقف على تفريط املدعية فمتى قيل اإن ال�سمان هنا يق�سد به 

�سمان معرفة اأي اأنه ملزم باإح�سار من �سمنه متى طلبه واإن عجز عن اإح�ساره �سمن 

ما عليه و ما مل تطلبه املدعى عليها كما واأنه واإن قررت طلبه فاإن الوكيل ل ي�سمن 

وبالتايل ل يحق لها م�سادرة مبلغ ال�سمان, واإن قيل اإن املق�سود بال�سمان اأنها م�سئولة 

م�سئولية عامة عند قيامها بالبيع اأو التاأجري لل�سيارات املوكل اإليها تاأجريها اأو بيعها 

للعمالء يف حال عدم قيامهم بالت�سديد ولو مل يكن ذلك نتيجة لتعديها اأو تفريطها يف 
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التعاقد ف�سرط ال�سمان يف هذه احلالة فا�سد ول ي�سح مع �سحة العقد؛ لأنه �سرط 

فاإن  والأداء  الغرم  كفالة  هنا  بال�سمان  املق�سود  اإن  قيل  واإن  العقد,  مقت�سى  ينايف 

ا�سرتاطه يف عقد معاو�سة,  و ل يجوز  التربع  لأنه من عقود  ال�سمان هنا ل ي�سح؛ 

فا�سرتاط الكفالة مع عقد الوكالة ل ي�سح - ا�سرتاط ال�سمان يف كل احلالت �سواء 

فّرطت املدعية اأو مل تفرط ينايف مقت�سى عقد الوكالة عند الفقهاء - التزام املدعية 

بتح�سيل املديونيات من العمالء هو من التزامات عقد الوكالة - ثمرة ف�سخ العقد مع 

املدعية انتهاء العالقة مع املدعى عليها وانتهاء اللتزام بتح�سيل مديونيات العمالء 

-  عدم ثبوت تفريط املدعية اأو تعديها - اأثر ذلك: اإلزام املدعى عليها اإعادة قيمة 

ال�سمان كاماًل للمدعية.

يف  تقدمت  املدعية  اأن  يف  فيها  للف�سل  الالزم  بالقدر  الدعوى   هذه  وقائع  توجز 

1422/11/7هـ اإىل الديوان بعري�سة دعوى مت قيدها بالرقم امل�سار اإليه اأعاله ذكرت 

اأن  على  الطرفان  اتفق  بتاريخ 1988/10/27هم  اجتماع   اأنه مبوجب حم�سر  فيها 

لل�سيارات  جازان  منطقة  يف  معتمدًا  موزعًا  للتجارة   )...( موؤ�س�سة  املدعية  تكون 

املدعية  تقدم  واأن  )...(لل�سيارات  �سركة  عليها  للمدعى  اململكة  يف  وكالتها  العائدة 

للمدعى عليها �سمانًا بنكيًا بقيمة خم�سمائة األف ريال وتنفيذًا لذلك التفاق قدمت 

واأبرمت  ريال  األف  خم�سمائة  مببلغ  البنكي  ال�سمان  خطاب  عليها  للمدعى  املدعية 
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بالتاأجري  عقود  عدة  الجتماع  مبح�سر  ورد  ملا  وفقًا  امل�ستاأجرين  مع  عليها  املدعى 

املنتهي بالتمليك و�سلمت ال�سيارات للم�ستاأجرين مع احتفاظ املدعى عليها با�ستمارات 

ال�سيارات وتخلف بع�س امل�ستاأجرين عن �سداد بع�س الأق�ساط الواجب عليهم �سدادها 

وملا كانت م�سوؤولية التح�سيل تقع على عاتق املدعية مبوجب ما ورد يف حم�سر الجتماع 

طلبت املدعية من املدعى عليها تزويدها بوكالة ليت�سنى لها مالحقة امل�ستاأجرين اأو 

املوؤرخني يف  للمدعى عليها وذلك بخطابيها  امل�ستحقة  الأق�ساط  امل�سرتين وحت�سيل 

ويف  املطلوبة  الوكالة  اإ�سدار  رف�ست  اأنها  اإل  1421/9/6هـ  و  1421/8/26هـ 

2001/7/26م املوافق لل�سهر اخلام�س من عام 1422هـ �سادرت املدعى عليها كامل 

املدعية  وحاولت  لديه  ح�سابها  يف  قيمته  اإدخال  البنك  من  وطلبت  ال�سمان  قيمة 

الجتماع باملدعى عليها لإقناعها برد قيمة ال�سمان فرف�ست ذلك وانتهت اإىل طلبها 

احلكم باإلزام املدعى عليها باإعادة كامل قيمة ال�سمان البالغ قدرها خم�سمائة األف 

ريال. وباإحالة الق�سية اإىل هذه الدائرة با�سرت نظرها وحددت لذلك عدة جل�سات 

ح�سرها عن املدعية وكيلها )......( كما ح�سر عن املدعى عليها وكالوؤها )....( و 

)....( و) .....( و�سمعت الدعوى والإجابة وتبادل الطرفان املذكرات اأثناء املرافعة. 

وبجل�سة 1423/2/2هـ قدم وكيل املدعى عليها مذكرة اأجاب فيها عن الدعوى ذكر 

فيها اأن حم�سر الجتماع الذي قدمت املدعية �سورته ت�سمن اتفاق الطرفني على اأنه 

)...(هي  موؤ�س�سة  فتكون  التق�سيط  اأو  بالتمليك  املنتهي  بالتاأجري  البيع  حالة  يف 

ال�سامنة لعمالئها وتتوىل التح�سيل وتقييم العميل نيابة عن �سركة )...(لل�سيارات 
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يت�سح لنا اأن هذا الن�س قد اأكد على الآتي : 1- اأن املدعية هي ال�سامنة لعمالئها. 

اأنها تتوىل تقييم العميل نيابة عن املدعى عليها  2- واأنها تتوىل التح�سيل. 3- كما 

�سركة )...(لل�سيارات. ونظرًا لأن املدعية هي التي تقدمت بهذا املح�سر فاإن املدعى 

عليها تقبل بال�ست�سهاد يف الن�س املتقدم ذكره الذي ت�سمنه . وتاأكيدًا للن�س املتقدم 

ذكره فاإن املدعى عليها تقدم �سورة عن طلب �سراء �سيارة نوع كردوبا موديل 1998م 

حيث ورد يف ال�سفحة الثانية من الطلب املت�سمن بندًا بعنوان راأي ) اأي راأي املدعية 

( ما يلي : املذكور ) اأي امل�سرتي ( قدم �سيكات 36 �سيك بقيمة كل ق�سط وكذلك وقع 

على كمبيالت 36 اإ�سافة لذلك وكفالة ال�سيخ )......( وقد مهر هذا التعهد بخامت 

�سركة املدعية. وبذلك يت�سح ب�سكل جلي باأن املدعية ت�سمن كامل قيمة ال�سيارات التي 

مو�سوع  البنكي  ال�سمان  عليها  للمدعى  قدمت  ال�سبب  ولهذا  قبلها  من  بيعها  يتم 

�سيارة  اأي  املدعية  ت�سليم  على  عليها  املدعى  وافقت  ملا  ال�سمان  هذا  ولول  الدعوى 

ونظرًا لتق�سري املدعية بتنفيذ التزامها ب�سداد كامل قيمة ال�سيارات امل�سلمة اإليها من 

حقها  ا�ستعمال  اإىل  عليها  املدعى  جلاأت  فقد  قبلها  من  واملباعة  عليها  املدعى  قبل 

امل�سروع مب�سادرة مبلغ ال�سمان ل�ستيفاء حقها ح�سب التفاق ووفقًا للنظام واأنه لول 

وت�ستويف  تريد  ملن  فورًا  ال�سيارات  من  كبري  عدد  بيع  املدعية  باإمكان  لكان  ال�سمان 

ن�سيبها من الأرباح وترتك اأمر حت�سيل الديون على املدعى عليها وهذا ل ين�سجم مع 

املنطق ول يقره �سرع اأو نظام ول تقبل به املدعى عليها. ونظرًا لأن املطلوب من املدعية 

اأن ت�سدد اإىل املدعى عليها مبلغ )287,413( ريال لقاء الأق�ساط املتبقية من قيمة 
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ال�سيارات املباعة من قبل املدعية ومبلغًا اآخر وقدره )77,663( �سبعة و�سبعون األفًا 

املبلغ  اإجمايل  فيكون  الغيار  قطع  وثمن  ال�سيانة  لقاء  رياًل  و�ستون  وثالثة  و�ستمائة 

هو  البنكي  ال�سمان  مبلغ  اإن  وحيث  رياًل.   )365,076( هو  املدعية  من  املطلوب 

)500,000( ريال فيكون املتبقي هو مبلغ )134,924( رياًل واأن املدعى عليها م�ستعدة 

لإعادة هذا املبلغ اإىل املدعية. كما اأن املدعى عليها حري�سة كل احلر�س على م�ساعدة 

املدعية بتح�سيل الديون املرتتبة على زبائنها املباعة لهم ال�سيارات امل�سلمة للمدعية 

من قبل املدعى عليها لذا فاإن املدعى عليها ل متانع يف طلب املدعية لعمل وكالة لها 

لتح�سيل هذه الديون وتطلب من املدعية تقدمي بيان باأ�سماء مدينيها لكي تعمل لها 

وكالة خا�سة باأ�سمائهم ح�سرًا وهذا ي�ساعدها على حت�سيل ديونها من زبائنها التي 

اتفقت معهم على بيع ال�سيارات من تلقاء نف�سها ورغبتها املح�سة ب�سبب معرفتها لهم 

دون معرفة املدعى عليها لأي واحد منهم. اأما طلب املدعية ا�سرتداد قيمة ال�سمان 

فاإن املدعى عليها تطلب رد هذا الطلب لعدم قيامه على اأ�سا�س اأو �سند نظامي كما 

تقدم اإي�ساحه. ويف اجلل�سة املنعقدة بتاريخ 1423/2/24هـ قدم وكيل املدعية مذكرة 

عقب فيها على ما قدم من وكيل املدعى عليها جاء فيها: جاء يف مذكرة املدعى عليها 

اأن حم�سر الجتماع الذي اأرفقته املدعية طي لئحة دعواها قد اأكد ح�سب قول املدعى 

عليها على ما ا�ستعر�سته يف النقاط الثالث : ) املدعية هي ال�سامنة لعمالئها ( و 

)تتوىل التح�سيل( و )تتوىل تقييم العميل نيابة...(. ويف  هذا املقام تلتم�س املدعية 

اأ�سول امل�ستندات الدالة  باإح�سار الآتي: 1- جميع  من الدائرة تكليف املدعى عليها 
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ح�سرًا على عدد ال�سيارات التي ا�ستلمتها املدعية من املدعى عليها خا�سة اأن املدعى 

عليها قد ذكرت )ولول هذا ال�سمان ملا وافقت على املدعى عليها على ت�سليم املدعية 

اأي �سيارة...( 2- بيان وتو�سيح اللتزامات التي ق�سرت يف تنفيذها م�سفوعة بالبينات 

اإ�سافة اإىل البينات الدالة  املوؤكدة �سرعًا ونظامًا باأن املدعية ق�سرت يف التزاماتها 

ذكرت  فقد  مبا�سرة  املدعية  من  تباع  كانت  والتي  للمدعية  امل�سلمة  ال�سيارات  على 

املدعى عليها )ونظرًا لتق�سري املدعية ب�سداد كامل قيمة ال�سيارات امل�سلمة اإليها من 

حقها  ا�ستعمال  اإىل  عليها  املدعى  جلاأت  فقد  قبلها  من  واملباعة  عليها  املدعى  قبل 

امل�سروع بـ ... اإلخ (. 3- جميع اأ�سول عقود البيع املربمة بني املدعى عليها وامل�سرتين 

م�سفوعة باأ�سول طلبات ال�سراء واأ�سول ا�ستمارات هذه ال�سيارات وبيان ما اآلت اإليه 

ال�سيارات املباعة. 4- اإذا كان هناك عقود بيع مربمة مبا�سرة بني املدعية وامل�سرتين 

لل�سيارات فاملدعية ترحب باإبراز املدعى عليها لهذه العقود. 5- البينات وامل�ستندات 

املوؤيدة طلب املدعى عليها ح�سب قولها باأن ت�سدد لها املدعية مبلغًا وقدرة )287,413( 

وامل�ستندات  البينات   -5 رياًل.  ع�سر  وثالثة  واأربعمائة  األفًا  وثمانون  و�سبعة  مائتان 

�سبعة   )77,663( وقدره  مبلغا  املدعية  لها  ت�سدد  باأن  عليها  املدعى  لطلب  املوؤيدة 

و�سبعون األفًا و�ستمائة وثالثة و�ستون رياًل مقابل ال�سيانة وقطع الغيار. ويف اجلل�سة 

املنعقدة بتاريخ 1423/8/21هـ قدم وكيل املدعى عليها مذكرة جوابية اأرفق بها عددًا 

من امل�ستندات وقد جاء فيها : اإن املدعى عليها تقدم �سورًا عن كافة امل�ستندات التي 

بحوزتها واخلا�سة بال�سيارات التي تريد املدعية الطالع على املعلومات وامل�ستندات 
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اخلا�سة بها وعددها اأحد ع�سر �سيارة والتي اأ�سارت املدعى عليها يف مذكرتها املقدمة 

بجل�سة 1423/2/2هـ وقد ت�سمن هذا املرفق تعدادًا اإىل )21( اإحدى وع�سرين �سيارة 

واملدعى  املدعية  بني  ب�ساأنها  خالف  اأي  يوجد  ول  منتٍه  و�سعها  �سيارات  ع�سر  منها 

ومرفقاتها  البيع  اتفاقيات  من  ال�سيارات  هذه  م�ستندات  اأ�سول  باأن  علمًا  عليها. 

موجودة لدى املدعية؛ لأن البيع قد مت من قبلها مبا�سرة ومبعرفتها فاحتفظت بالأ�سول 

لديها للرجوع اإليها عند احلاجة واأر�سلت اإىل املدعى عليها �سورًا منها. ومن تدقيق 

هذه امل�ستندات جند موافقة �سريحة على بيع هذه ال�سيارات من قبل املدعية واأنها 

دور  اأي  لها  كان  اإذا  فيما  عليها  املدعى  وتت�ساءل  بتوقيعها وممهورة بخامتها  موثقة 

تق�سريي يف ذلك لكي حتا�سب عنه فالبيع وحترير م�ستنداته قد مت بالكامل من قبل 

املدعية ومبعرفتها ومبح�س اإرادتها وحتت م�سوؤوليتها فما وجه م�ساءلة املدعى عليها 

كان  فاإن  مقنعة  واأدلة  اإي�ساحات  من  ذكره  تقدم  ما  جميع  بعد  املدعية.  عمل  عن 

بها  تنازع  التي  الوقائع  منها حتديد  تطلب  عليها  املدعى  فاإن  اعرتا�س  اأي  للمدعية 

حتديدًا وا�سحًا نافيًا لأي غمو�س لكي ي�ساعد ذلك على ح�سم النزاع. اأما فيما يتعلق 

بقيمة قطع الغيار وتكاليف اإ�سالح ال�سيارات ومبلغه )77,663( فاإننا نفيد الدائرة 

باأن اأعمال ال�سيانة وما تطلبته من قطع غيار قد متت بناًء على موافقة ال�سيد )...( 

�سخ�سيًا لدى اجتماعه بال�سيد ).....( املدير ال�سابق للمدعى عليها ومتابعة ال�سيد 

).....( حما�سب املدعية هاتفيًا ب�سبب �سرورة �سرعة اإجناز ال�سيانة وعدم توقفها 

اأو تاأخرها ويوؤيد �سحة اأقوالنا باأنه مل ي�سبق للمدعية اأن اعرت�ست على اأعمال ال�سيانة 
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والتكاليف  والأ�سعار  العمل  �سحة  على  يدل  وهذا  الغيار  قطع  اأ�سعار  اأو  اأ�سعارها  اأو 

واملوافقة الكاملة من قبل املدعية. واملدعى عليها توؤكد مرة اأخرى ما اأبدته يف مذكرتها 

مائة   )134,924( وقدره  ال�سمان  مبلغ  من  املتبقي  املبلغ  لدفع  ا�ستعدادها  ال�سابقة 

واأربعة وثالثون األفًا وت�سعمائة واأربعة وع�سرون رياًل اإ�سافة اإىل عمل وكالة ح�سرية 

باأ�سماء زبائنها التي قامت ببيعهم ال�سيارات مو�سوع الق�سية ب�سكل مبا�سر من قبلها 

بتاريخ 1423/11/9هـ  املنعقدة  اجلل�سة  عليهم.ويف  املرتتبة  ديونها  لتح�سيل  وذلك 

قدم وكيل املدعية مذكرة تف�سيلية جاء فيها : اأن قيام �سركة )...( مب�سادرة قيمة 

تقدمي  اإن  اإذ  التجاري  العرف  لقواعد  خمالفته  مع  فعلته  فيما  لها  وجه  ل  ال�سمان 

املوؤ�س�سة  دلياًل على جدية  كونه  ذاته ل يخرجه عن  البنكي يف حد  ال�سمان  خطاب 

املقدمة له ورغبتها يف التعامل مع ال�سركة ول ميكن اعتباره ثمنًا ملا تت�سلمه املوؤ�س�سة 

به  تت�سبث  جوهري  تق�سري  املدعية  املوؤ�س�سة  من  يح�سل  ومل  وب�سائع  �سيارات  من 

ذكر  من  الجتماع  حم�سر  يف  ورد  ما  اأما  به.  قامت  ملا  حجة  عليها  املدعى  ال�سركة 

املنتهي  بالتاأجري  البيع  حالة  ويف   ( عبارة  وهو  عليها  املدعى  به  واحتجت  ال�سمانة 

وتقييم  التح�سيل  وتتوىل  لعمالئها  ال�سامنة  التق�سيط فتكون )...(هي  اأو  بالتمليك 

العميل نيابة عن �سركة )...( لل�سيارات( ل يعترب حجة لها بل هو حجة عليها فاجلملة 

حتمل تناق�سات يف �سياقها ما يجعلها موهمة فلو كان ال�سمان املذكور هو �سمان غرم 

واأداء اأي اأنه يقت�سي اأن حتل املوؤ�س�سة املدعية حمل امل�سرتي حال عجزه اأو تق�سريه  

وجتمع ذمتها اإىل ذمته ويكون لل�سركة املدعى عليها احلق يف مطالبة اأي منهما فما هو 
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املق�سود من ا�سرتاط اأن تتوىل املوؤ�س�سة املدعية التح�سيل وتقييم العميل بل اإن عبارة 

) نيابة عن �سركة )...(( تنفي بجالء اأن املوؤ�س�سة املدعية جمرد وكيل اأو نائب لل�سركة 

عليها  املدعى  ال�سركة  با�سم  البيع  �سفقات  اإمتام  يف  دورها  ينح�سر  عليها  املدعى 

وحل�سابها اخلا�س وحتت اإ�سرافها ولذا ا�سرتطت ال�سركة املدعى عليها على املوؤ�س�سة 

املدعية اأن تتوىل التح�سيل وتقييم العمالء نيابة عنها وفائدة ذكر ال�سمانة هي فيما 

لو ح�سل التفريط من املوؤ�س�سة املدعية باأن اأخلت ب�سروط البيع والتي ن�س عليها يف 

حم�سر التفاق اأو اأخطاأت خطاأ ج�سيمًا اأدى اإىل تعذر ا�ستيفاء اأثمان املبيعات ولكن 

املوؤ�س�سة املدعية مل يح�سل منها �سيء من ذلك بل كل ما مت من ال�سفقات اإمنا يكون 

مبلغ  م�سادرة  اإىل  ال�سبيل  فكيف  ومبوافقتها  عليها  املدعى  ال�سركة  اإ�سراف  حتت 

ال�سمان. اأما ما ورد يف بع�س املرا�سالت بني املوؤ�س�سة وال�سركة من ذكر الكفالة اإمنا 

لدى  معروفني  لهم  البيع  يتم  الذي  الأ�سخا�س  لأن  احل�سورية  الكفالة  بها  يق�سد 

موؤ�س�سة )...(ولكن ل ي�سل الأمر اإىل كفالة الغرم والأداء ويدل لذلك اأن ال�ستمارات 

الغارم ومل يتم تعبئتها من قبل  الكفيل  العميل بها خانات تخ�س  تعباأ من قبل  التي 

املوؤ�س�سة املدعية ويف بع�س املرا�سالت جاء الرد من ال�سركة املدعى عليها ) ل مانع 

من التاأجري بكفالة غرم واأداء من م / )...( ( ف�سارعت املوؤ�س�سة املدعية برف�س هذه 

باأن الكفالة ح�سورية فقط  ال�سركة املدعى عليها  ال�سفقة بهذه ال�سيغة ومت تذكري 

ح�سب التفاق يف حينه. ومما يدعو اإىل العجب وال�ستغراب عر�س ال�سركة املدعى 

مدينيها  مبوجبها  لتالحق  املدعية  للموؤ�س�سة  وكالة  اإ�سدار  يف  ممانعتها  عدم  عليها 
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املوؤ�س�سة  منها  طلبته  والذي  العر�س  هذا  تاأخر  فرغم  مبالغ  لديهم من  ما  وحت�سل 

يف  املوؤرخ  باخلطاب  ثم  1421/8/26هـ  يف  املوؤرخ  باخلطاب  مرة  اأول  املدعية 

اأبواب  و�سد  عليها  املدعى  بال�سركة  العالقة  ا�ستمرار  يف  منها  �سعيًا  1421/9/6هـ 

اخلالف مما ينبئ عن عدم مبالة ال�سركة املدعى عليها هو عر�س يف غاية الغرابة 

اإذ اإن ال�سركة املدعى عليها تزعم اأن املوؤ�س�سة املدعية قد قامت ببيع ال�سيارات مو�سوع 

تعر�س  اإذن  فكيف  الأخرية  مذكرتها  يف  جاء  كما  قبلها  من  مبا�سر  ب�سكل  الق�سية 

اإ�سدار وكالة للموؤ�س�سة املدعية وباأي �سفة ت�سدر هذه الوكالة هل هي طرف يف البيع 

فاإذا كانت طرفًا يف البيع فما �سفة املوؤ�س�سة املدعية يف ال�سفقة. اإن ما ذكرته ال�سركة 

املدعى عليها يف البيان الذي اأوردته من مبالغ غري �سحيح وتف�سيله كالتايل : - ما 

يخ�س العميل ).....( فقد �سحبت املدعية منه ال�سيارة واأر�سلتها اإىل ال�سركة املدعى 

عليها ثم تقدمت ب�سكوى اإىل ويل العهد فحولت املعاملة اإىل فرع وزارة التجارة بجيزان 

عليها  املدعى  بال�سركة  التق�سيط  عن  امل�سوؤول   ).....( الأ�ستاذ  بطلب  قامت  والتي 

عليها  املدعى  ال�سركة  مع  العميل  تعامل  ونقل  الأق�ساط  جدولة  على  معهم  واتفق 

مبا�سرة.  - ما يخ�س العميل ) ....( فقد قدم �سمانًا بنكيًا من البنك الأهلي مرفقًا 

�سورة منه وقد قامت املوؤ�س�سة املدعية باإر�سال خطاب للبنك الأهلي فرع �سبيا يفيد 

باإيداع الأق�ساط امل�ستحقة يف ح�ساب ال�سركة املدعى عليها مرفقة �سورة منه. - ما 

بال�سيارة وقامت  العميل ).....(  فقد قدم �سيكات ووقع كمبيالت ثم هرب  يخ�س 

املوؤ�س�سة املدعية بتبليغ �سرطة املنطقة وبعد التعميم عليه قب�س عليه وعلى ال�سيارة 
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من قبل �سرطة جنران ول تزال ال�سيارة مبركز العري�سة التابع ل�سرطة جنران. - ما 

يخ�س العميل )......( فقد مت �سحب �سيارته واإر�سالها لل�سركة املدعى عليها. - ما 

يخ�س العميل )......( فقد ا�ستلمت ال�سركة املدعى عليها حقوقها منه مبوجب �سند 

قب�س مرفق به �سورة منه وبناء عليه مت نقل ملكية ال�سيارة اإليه. - ما يخ�س العميل 

).....( فقد تقدم اإىل فرع ال�سركة املدعى عليها يف جدة ومتت جدولة الأق�ساط عليه 

من جديد بعد اأن قدمت جهة عمله)...(خطاب تعهد بح�سم قيمة الأق�ساط من راتبه 

متت  فقد   )......( العميل  يخ�س  ما   - عليها.  املدعى  ال�سركة  بح�ساب  واإيداعها 

مقابلته بالأ�ستاذ )......( مدير التق�سيط بال�سركة املدعى عليها لإنهاء مو�سوعه ومت 

اإر�سال �سيارته اإىل فرع ال�سركة بخمي�س م�سيط لإ�سالحها ومنذ تاريخه ل تزال يف 

فرع ال�سركة املدعى عليها باخلمي�س دون اإ�سالح , مما جعل العميل يرف�س ال�سداد 

لعدم جدية ال�سركة يف اإ�سالح ال�سيارة ول تعلم املوؤ�س�سة املدعية بعد هذا عن مو�سوعه 

�سيئًا. - ما يخ�س قطع الغيار وال�سيانة والتي تزعم ال�سركة اأنها اتفقت مع املوؤ�س�سة 

ب�ساأنها فاأين هذا التفاق؟ اأن ما اأقدمت عليه من م�سادرة لقيمة ال�سمان قد كلف 

املوؤ�س�سة املدعية اأ�سرارًا كبرية وتعطياًل مل�ساحلها ناأمل اإلزام املدعى عليها برد قيمة 

عليها  املدعى  وكيل  قدم  1423/12/23هـ  بتاريخ  املنعقدة  اجلل�سة  ويف  ال�سمان. 

مذكرة جوابية جاء فيها: باأن ال�سمان يقدم عادة ل�سمان حقوق من قدم ل�ساحله 

واأنه لو مل تقدم املدعية ال�سمان ملا كان هناك اأي تعامل بني املدعية واملدعى عليها ولو 

اأن املدعية قد اأوفت بالتزاماتها فهل كانت املدعى عليها تقدم على م�سادرة ال�سمان 
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ال�سامنة  )...(هي  موؤ�س�سة  )....فتكون  من  الجتماع  حم�سر  يف  ورد  ما  فاإن 

لعمالئها....( يعد اإقرارًا كتابيًا �سريحًا من املدعية ول ي�سح للمدعية اأن تتن�سل من 

التزاماتها بال�سمان كيفما ت�ساء. اإنه من الثابت واملوؤكد باأن املدعية �سامنة جلميع 

للمدعى  توانت ب�سداد ما يتوجب عليها من حقوق  اأعمالها وعمالئها ولكنها عندما 

حلقها.اأما  �سمانًا  ال�سمان  مب�سادرة  امل�سروع  حقها  با�ستعمال  هذه  قامت  عليها 

بخ�سو�س ما ورد يف مذكرة املدعية بالقول : ) باأن كل ما مت من ال�سفقات اإمنا يكون 

ذلك  على  عليها  املدعى  فتجيب   ومبوافقتها(  عليها  املدعى  ال�سركة  اإ�سراف  حتت 

بالتاأكيد على انتفاء وجود اأي اإ�سراف مبا�سر اأو غري مبا�سر يف عملية البيع التي تقوم 

بها املدعية مع عمالئها واأنه مل يتوافر اأي �سرط من �سروط الإ�سراف املعتد به نظامًا 

يف عالقة املدعى عليها باملدعية واأن جميع عمليات البيع قد متت مبا�سرة من قبل 

اأن  كما  لها  و�سمانها  اإرادتها  ومبح�س  املبا�سر  اإ�سرافها  وحتت  ومبوافقتها  املدعية 

املدعى عليها ل تعمل يف منطقة عمل املدعية واأن هذه ل تتلقى تعليماتها من املدعى 

عليها يف عملية البيع. كما اأن املدعى عليها ت�ستغرب تف�سري املدعية اإىل اعتبار كفالتها 

اأو جهة  املوؤيدة ب�سمان بنكي كفالة ح�سورية فهل املدعى عليها ق�سم �سرطة  املالية 

حكومية لكي تطلب كفالة ح�سورية وهل �سبق يف التعامل التجاري اأن يو�سف ال�سمان 

املايل اأو الكفالة املالية بالكفالة احل�سورية كما ورد يف ال�سطر الأول من البند ثالثًا 

من مذكرتها فلو كان ال�سمان اأو الكفالة املالية اأريد تف�سريها يف العالقات التجارية 

يف  ا�ستقرار  اأي  هناك  يكون  وهل  التف�سري  هذا  اأحد  يقبل  فهل  احل�سورية  بالكفالة 
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اأو  ال�سمان  باأن  معروف  هو  كما  واأنه  التف�سري,  بهذا  الأخذ  عند  التجاري  التعامل 

ل  عليها  املدعى  واأن  فقط  املالية  الأمور  مدلولها يف  ينح�سر  اإمنا  التجارية  الكفالة 

توافق املدعية فيما ذهبت اإليه بهذا التف�سري. اأما بخ�سو�س عر�س املدعى عليها يف 

فاإن  ال�سيارات  باعتهم  الذين  عمالئها  من  ديونها  لتح�سيل  للمدعية  وكالة  اإ�سدار 

طلبت  قد  باأنها   ( بالذات  قبلها  من  املقدمة  الدعوى  لئحة  يف  تقر  نف�سها  املدعية 

الدعوى  برفع  امل�سرتين  مالحقة  لها  ليت�سنى  �سرعية  بوكالة  تزويدها  عليها  املدعى 

عليهم... ( كما تاأكد طلبها هذا مبوجب اأكرث من خطاب �سادر من املدعية بالذات 

وهذا ما اأ�سارت اإليه املدعية يف مذكرتها املوؤرخة يف 1423/11/9هـ باأنها طلبت من 

املدعى عليها اإ�سدار الوكالة مبوجب خطابها املوؤرخ يف 1421/8/26هـ ثم باخلطاب 

املوؤرخ 1421/9/6هـ وهذا الطلب من قبل املدعية اإىل املدعى عليها باإ�سدار الوكالة 

يوؤكد باأن البيع قد مت من قبلها مبا�سرة اإىل عمالئها وباختيارها ومبح�س اإرادتها واإل 

ملاذا تطلب من املدعى عليها اأن ت�سدر وكالة لها واأن املدعى عليها قد ا�ستجابت لطلب 

على  جمددًا  موافقتها  تكرر  عليها  املدعى  اإن  الوكالة,  اإ�سدار  على  ووافقت  املدعية 

اإ�سدار الوكالة اإذا ظلت املدعية حمتفظة برغبتها يف ذلك كما اأنه لو كان بيع ال�سيارات 

قد مت من قبل املدعى عليها لقامت هي بنف�سها بتح�سيل الديون ول حاجة لإ�سدار 

وكالة للمدعية بهذا اخل�سو�س ولكنه مبا اأن البيع قد مت من قبل املدعية بالذات فاإنها 

انتفاء  ويدل على  ديونها  لتح�سيل  وكالة خا�سة  اإ�سدار  املدعى عليها  قد طلبت من 

الوحيدة  فهي  وديونها  ومبيعاتها  املدعية  باأعمال  عليها  للمدعى  عالقة  اأية  وجود 
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امل�سوؤولة عنها وال�سامنة لها. اأما بخ�سو�س ما ورد يف مذكرة املدعية ب�ساأن العمالء :  

عالقته  واإمنا  به  عالقة  اأية  عليها  للمدعى  فلي�س  العميل)......(  اإىل  بالن�سبة   -1

بالتفوي�س  يلتزم  ومل  قبلها  بالتزاماته  بالوفاء  تاأخر  حيث  فقط  باملدعية  حم�سورة 

القائم بينه  للبنك وقد رغبت املدعى عليها م�ساعدته يف حل الإ�سكال  اأعطاه  الذي 

اإىل  املوجه  1422/1/29هـ  املوؤرخ  عليها  املدعى  بخطاب  ورد  ملا  وفقًا  املدعية  وبني 

مدير عام فرع وزارة التجارة مبنطقة جازان ولكن مل ي�سل اإىل املدعى عليها حتى 

تاريخه اأي رد على هذا اخلطاب مما يجعل هذا املو�سوع معلقًا ومل يبت فيه. 2- اأما 

بخ�سو�س العميل ).....( فاإن ال�سمان الذي قدمه البنك الأهلي التجاري مبوجب 

كان  فاإنه  1420/8/23هـ  وتاريخ   /613/443/99/4582 رقم  ال�سمان  خطاب 

اأما بخ�سو�س اخلطاب  املدعى عليها  لها ومل يكن ل�سالح  املدعية وموجهًا  ل�سالح 

يف  املدعية  من  واملقدم  1422/1/24هـ  يف  واملوؤرخ  البنك  اإىل  املدعية  من  املوجه 

اجلل�سة الفائتة واملت�سمن طلب حتويل الأق�ساط امل�ستحقة على العميل املذكور اأعاله 

البنك  من  اإ�سعارًا  تاريخه  حتى  تتلق  مل  عليها  املدعى  فاإن  عليها  املدعى  حل�ساب 

بذلك  املدعية  تعلمنا  اأن  املفرت�س  من  كان  لأنه  عدمه؛  من  التحويل  على  مبوافقته 

وتر�سل لنا �سورة من اخلطاب الذي اأر�سلته اإىل البنك لكي تكون املدعى عليها على 

علم بذلك ولكنها مل تفعل ذلك كما اأن البنك مل ي�سعرنا مبوافقته على ذلك التحويل 

حتى تاريخه واأن املدعى عليها ل تعلم فيما اإذا مت �سداد اأي �سيء من تلك الأق�ساط 

ل�ساحلها لأنها مل تخطر بذلك من املدعية اأو البنك. 3- وبخ�سو�س العميل ).....( 
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ب�سيكات وكمبيالت  اإليها  اأن تقدم  بعد  العقد  بالذات يف منت  املدعية قد كفلته  فاإن 

فتمت كفالة املدعية له بتوقيع �ساحب املوؤ�س�سة بالذات ومهرها بخامتها واأن املدعى 

عليها ل عالقة لها بالعميل املذكور ول يف هروبه فهو �ساأن خا�س بينه وبني املدعية 

املدعية  وكل  فقد   )......( العميل  بخ�سو�س  اأما   -4 العقد.  �سلب  يف  كفلته  التي 

با�ستالم رواتبه من جهة عمله حتى �سداد كامل قيمة ال�سيارات مبوجب �سك الوكالة 

املدعى  واأن  1420/2/2هـ  وتاريخ   33 برقم  الثانية  جازان  عدل  كتابة  من  ال�سادر 

توكيلها  العميل رغم  ا�ستيفاء حقها من هذا  املدعية من  ت�ستغرب عدم متكن  عليها 

با�ستالم رواتبه علمًا باأن املدعية هي التي �سحبت ال�سيارة من العميل املذكور واأر�سلتها 

اأي  وجود  وبدون  عليها  املدعى  من  طلب  وبدون  نف�سها  تلقاء  من  عليها  املدعى  اإىل 

م�ستند لال�ستالم واأن ال�سيارة ل تزال حمفوظة لدى املدعى عليها وباإمكان املدعية 

قبل  له من  ال�سيارة  بيعت  العميل).....( فقد  ما يخ�س  اأرادت. 5-  ا�ستالمها متى 

املدعية بالذات وفقًا لنظام التق�سيط ومبوجب هذا النظام فاإن ملكية ال�سيارة تنتقل 

اإىل امل�سرتي فورًا وهذا بخالف نظام التاأجري املنتهي بالتمليك فاإن امللكية وفقًا لهذا 

البيع تنتقل عند �سداد اآخر دفعة من قيمة ال�سيارة علمًا باأن املدعى عليها مل ت�ستلم 

من العميل املذكور �سيئًا واإمنا مت ال�ستالم من قبل املدعية وهي التي قامت بت�سليم 

املبلغ اإىل املدعى عليها حيث جاء يف �سند القب�س عبارة )مناولة /..........(  اأي اأن 

فاإن  العميل)....(  ما يخ�س  عليها. 6-  للمدعى  ولي�س  للمدعية  كان  املبا�سر  الدفع 

التعهد ال�سادر من فرع البنك الزراعي مبنطقة جازان بتاريخ 1419/8/19هـ فاإنه 
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يت�سمن تعهد البند ب�سداد اأق�ساط ال�سيارة اإىل املدعية بالذات حتى �سداد اآخر ق�سط 

من الأق�ساط ولي�س هناك اأية عالقة للمدعى عليها بذلك وت�ستغرب املدعى عليها عدم 

ا�ستيفاء املدعية لكامل حقوقها من هذا العميل رغم وجود التعهد الكتابي ال�سادر من 

البنك. 7- اأما بخ�سو�س العميل )...( فاإن املدعى عليها مل ترف�س اإ�سالح �سيارته 

كما جاء مبذكرة املدعية واإمنا اأراد العميل اإ�سالح ال�سيارة باملجان وبدون اأن يتحمل 

تكاليف الإ�سالح لظنه اأن �سمان ال�سيارة ل يزال �ساري املفعول فتم اإفادته باأن مدة 

�سمان ال�سيارة قد انتهت ويجب اإ�سالحها على ح�سابه اخلا�س عندها رف�س اإ�سالح 

ال�سيارة وتركها لدى فرع املدعى عليها يف خمي�س م�سيط ول تزال ال�سيارة موجودة 

هناك وباإمكانه ا�ستالمها متى ما اأراد. 6- اأما فيما يتعلق بقطع الغيار وال�سيانة فاإنها 

من  اعرتا�س  اأي  بدون  امللفات  اإقفال   مت  وقد  ملفاتها  اإقفال  مت  �سيارات  اإىل  تعود 

املدعية ولو كان هناك اأي اإ�سكال ب�ساأنها مل يتم اإقفال امللفات علمًا باأن قطع الغيار 

وال�سيانة ل تعود لأية �سيارة من ال�سيارات املدرجة بالك�سف املقدم من قبل املدعى 

عليها يف هذه الق�سية واإمنا تعود ل�سيارات و�سعها منتٍه ول يوجد اأي خالف ب�ساأنها 

واأنه من املتبع واملتعارف عليه بل واملتفق عليه بني املدعية واملدعى عليها باأن ل يتم 

اإقفال  امللف اإل اإذا كان الو�سع �سليمًا و�سحيحًا ول يوجد اأي اإ�سكال ب�ساأنه اأو اعرتا�س 

من اأي طرف واإن وجد اأي �سيء من ذلك فيبقى امللف مفتوحًا حتى يتم ت�سوية الإ�سكال 

ثم يقفل امللف ولذلك مت اإقفال ملفات ال�سيارات التي ل يوجد ب�ساأنها اأي اعرتا�س من 

املدعية مبا فيه قيمة قطع الغيار وتكاليف ال�سيانة التي اأقدمت على العرتا�س عليها 
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يف هذه الق�سية رغم اإقفال ملفاتها وعدم وجود اعرتا�س من قبلها قبل تقدمها بهذه 

ويف  ذلك.  عك�س  تثبت  اأن  فعليها  الأقوال  هذه  تعار�س  املدعية  كانت  واإن  الدعوى 

 : اأوًل   : فيها  املدعية مذكرة جاء  وكيل  قدم  بتاريخ 1424/2/5هـ  املنعقدة  اجلل�سة 

واأداء  غرم  �سمان  �سامنة  املدعية  اأن  على  مذكراتها  ثنايا  يف  عليها  املدعى  اإقرار 

لعمالئها واأن ما يتم من �سفقات عن طريق املدعية هو ت�سرف اأحادي من جانبها ول 

دخل للمدعى عليها فيه, ونفيها اأي اإ�سراف على هذه ال�سفقات ثم ترفق مبذكرتها 

يف  املوؤرخ  جيزان  مبنطقة  التجارة  وزارة  فرع  عام  مدير  اإىل  موجهًا  خطابًا 

�سدر اخلطاب  - جاء يف  كالتايل:  وبيانه  املزاعم  هذه  كل  يدح�س  1422/1/29هـ 

�سهادة من املدعى عليها للمدعية بح�سن ال�سلوك وعدم ارتكاب اأي خطاأ واملدعية اإذ 

يكافاأ  ل  الإح�سان  باأن  تذكرها  فاإنها  ال�سهادة  هذه  على  عليها  املدعى  وت�سكر  تقدر 

بالنكران قال املوىل جل وعال: ) هل جزاء الإح�سان اإل الإح�سان (. - اأ�سقطت املدعى 

عليها اأحد الأق�ساط عن العميل على وجه الإكرام والتربع للمدير والعميل وعر�ست 

خ�سمًا جمزيًا ونقاًل فوريًا مللكية ال�سيارة حال �سداد املبلغ يف احلال مع اأنها ويف نف�س 

املذكرة تنفي اأي عالقة لها بالعميل وتزعم اأن العالقة حم�سورة باملدعية فقط زاعمة 

اأنها رغبت يف م�ساعدة العميل يف حل الإ�سكال القائم بينه وبني املدعية ونحن نقول 

اإذا كانت مهمة املدعى عليها جمرد م�ساعدة العميل على حل الإ�سكال دون اأن يكون 

اأن ت�سقط ما ت�ساء وتخ�سم من الثمن وتقدم  لها عالقة مبا�سرة به فهل من حقها 

الت�سهيالت والإكراميات ثم ت�سادر كامل الثمن من مبلغ ال�سمان اخلا�س باملدعية؟ 
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- يف نف�س اخلطاب تقول املدعى عليها ما ن�سه ) ورغبة من �سركتنا يف خدمة عميلها 

وتقديرًا للظروف......( فهي هنا تن�سب العميل اإىل نف�سها مع اأنها يف نف�س املذكرة 

وقبلها تنفي اأي ن�سبة للعمالء الذين متت ال�سفقات معهم عن طريق املدعية اإليها بل 

تن�سبهم للمدعية وتقول عمالء املدعية األ يوجد تناق�س ما ؟. - يف نف�س اخلطاب جاء 

الباقي منها مع باقي  الآن وجدولة  املتاأخرة  الأق�ساط  اأو �سداد دفعة من  ما ن�سه ) 

الأق�ساط ب�سرط تقدمي كفيل غارم وتو�سية منكم( فهي ت�سرتط على عميلها اأن يقدم 

كفياًل غارمًا مع اإ�سرارها على اأن املدعية هي الكفيل الغارم لكل من تتم ال�سفقة معه 

اأي  لوجود  القاطع  النفي  الأخرية  عليها  املدعى  مذكرة  يف  جاء  ثانيًا:  طريقها.  عن 

اإ�سراف مبا�سر اأو غري مبا�سر يف عملية البيع التي تقوم بها املدعية مع عمالئها مع 

اأنها اأرفقت عددًا من ا�ستمارات البيع وقد كتبت املدعى عليها عبارة )ل مانع( ومهرته 

اأن هذا كله مل  الإدارة( ثم تزعم  بختمها ووقع م�سوؤولوها يف خانة �سميت )اعتماد 

عليها  املدعى  نظامًا يف عالقة  به  املعتد  الإ�سراف  �سروط  �سرط من  اأي  فيه  يتوافر 

باملدعية ونحن هنا نتمنى اأن تفيدنا املدعى عليها بهذه ال�سروط. ثالثًا: جاء يف مذكرة 

املدعى عليها فيما يخ�س العميل ).....(تذرعت املدعى عليها بعدم العلم ب�سداد اأي 

�سيء من الأق�ساط امل�ستحقة على هذا العميل باأنها مل تخطر بتحويل هذه الأق�ساط 

اإىل ح�ساب املدعى عليها مبوجب اخلطاب ال�سادر من املدعية  من ح�ساب املدعية 

قد  املدعية  اأن  وال�سحيح  التجاري  الأهلي  للبنك  املوجه  1422/1/23هـ  يف  واملوؤرخ 

اأخطرت املدعى عليها بذلك ولكن املدعى عليها اأهملت ومل تبال بالأمر ولكنا نذكر 
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ال�سهل  الطريق  ت�سلك  اأن  ل  ل�ستيفاء حقها  البنك  تتابع  اأن  عليها  اأن  عليها  املدعى 

وت�سادر ال�سمان لأن هذا ظلم وجور ل يجيزهما �سرع اأو عقل. رابعًا: رغم اإرفاقنا 

ل�سورة اخلطاب رقم )4( وتاريخ 1422/1/30هـ من البنك الزراعي وفيه يحت�سب 

البنك الأق�ساط من رواتب العميل ).....( حل�ساب ال�سركة املدعى عليها مبا�سرة اإل 

اأن املدعى عليها تتعمد جتاهل هذا اخلطاب دون مربر. ويف اجلل�سة املنعقدة بتاريخ 

1424/3/11هـ قدم وكيل املدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها باأنه بخ�سو�س ما 

باأن ما ورد بخطاب موكلته  ذكرته املدعية عن عميلها ).....( والتي تزعم املدعية 

فاإن  املدعية  عميل  ولي�س  عليها  املدعى  عميل  اأنه  اإىل  ي�سري  التجارة  لوزارة  املوجه 

املدعى عليها تريد اأن تلفت نظر املدعية بالرجوع اإىل نف�س هذا امل�ستند التي تتم�سك 

 ( كالآتي  ون�سها  امل�ستند  هذا  �سدر  وردت يف  التي  بالعبارة  جيدًا  النظر  ومتعن  به 

موؤ�س�سة  من   98 موديل  كوردوبا  �سيات  �سيارة  وامل�سرتي   ).....  ( ال�سيد  بخ�سو�س 

)...(موزع �سركتنا مبنطقة جيزان ( ومن هذه العبارة الوا�سحة التي توؤكد اأن العميل 

).....(قد ا�سرتى ال�سيارة من املدعية مبا�سرة وبهذه ال�سفة فاإنه يعترب عميلها ولي�س 

عميل املدعى عليها ولكن املدعية قد جتاهلت ذلك فهل يعقل اأن ي�سرتي العميل املذكور 

ال�سيارة من املدعية مبا�سرة ول يعترب عميلها ويقال باأنه عميل املدعى عليها اإذ اإن من 

الواجبات الأوىل للوكيل هو الوقوف اإىل جانب املوزع اإذا اقت�سى الأمر م�ساعدته يف 

فيه م�سلحة  ملا  النهاية  يعود يف  ذلك  لأن  لها  يتعر�س  التي  للم�ساكل  احللول  اإيجاد 

الطرفني فتدخل املدعى عليها لت�سوية النزاع مع عميل املدعية )......( ل يحتم وجود 
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اأية عالقة للمدعى عليها به واأن تدخلها كان م�ساهمة منها يف م�ساعدة املدعية فقط 

العميل  فيما يخ�س  املدعية  اأوردته  ما  وبخ�سو�س  واجباتها.  يدخل �سمن  لأن ذلك 

لأنها  ب�ساأنهما  ال�سابقة  اأقوالها  تكرر  عليها  املدعى  فاإن   )....( )......(والعميل 

التاأكد  دون  عليها  املدعى  على  تلقيها  التي  املدعية  مزاعم  عليها  يوؤثر  ول  احلقيقة 

والتثبت من �سحتها . وختمت املدعى عليها مذكرتها بطلب رد الدعوى. ويف اجلل�سة 

املدعى عليها  وكيل  ما قدمه  باأن  املدعية  وكيل  بتاريخ 1424/4/23هـ قرر  املنعقدة 

لي�س فيه ما ي�ستوجب الرد ثم طلبت الدائرة من الطرفني الجتماع ببع�سهما بوجود 

عدة  حتديد  وجرى   . بينهما  الختالف  وحمل  التفاق  حمل  لتحديد  حما�سبيهما 

وكيل  تخلف  1425/1/30هـ  بتاريخ  املنعقدة  اجلل�سة  ويف   . الغر�س  لهذا  جل�سات 

املدعية عن ح�سور اجلل�سة فاأ�سدرت الدائرة قرارها رقم 11/د/جت/2/لعام 1425هـ 

ب�سطب الدعوى. ثم تقدم وكيل املدعية بتاريخ 1425/2/6هـ بطلب اإعادة فتح باب 

1425/8/14هـ  بتاريخ  املنعقدة  اجلل�سة  ويف  طلبه  اإىل  فاأجيب  الق�سية  يف  املرافعة 

�ساألت الدائرة الطرفني هل لدى موكليهما اأية عقود تنظم العالقة بينهما غري ما ورد 

يف حم�سر الجتماع املقدم من املدعية؟ فاأجاب باأنه لي�س هناك �سوى ذلك املح�سر 

ثم اأ�سدرت الدائرة يف ذات اجلل�سة حكمها رقم 195/د/جت/2 لعام 1425هـ القا�سي 

ريال وقد اعرت�س  األف  للمدعية خم�سمائة  تدفع  باأن  املدعى عليها  باإلزام  مبنطوقه 

عليه وكيل املدعى عليها وباإحالة الق�سية اإىل هيئة التدقيق بتاريخ 1425/11/10هـ 

اأ�سدرت حكمها رقم 527/ت/3 لعام 1426هـ القا�سي بنق�س حكم الدائرة واإعادة 
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الق�سية اإليها ملعاودة نظرها يف �سوء ما اأ�سري اإليه يف حكم الهيئة. وباإحالة الق�سية 

جل�سة 1427/3/11هـ عر�ست  لنظرها  بتاريخ 1426/9/12هـ حددت  الدائرة  اإىل 

فيها الدائرة مالحظات هيئة التدقيق على حكم الدائرة على الطرفني وطلبت املدعية 

بتاريخ  املنعقدة  اجلل�سة  ويف  مالحظات.  من  ورد  ما  على  اإجابة  لتقدمي  مهلة 

1427/11/20هـ قدم وكيل املدعية مذكرة جاء فيها: اأوًل: اأن عبارة )فتكون موؤ�س�سة 

)...(هي ال�سامنة لعمالئها( مع قيام موكلته بتقدمي ال�سمان البنكي يتم تو�سيحها 

على النحو الآتي: 1- اأن ال�سمان البنكي الذي قدمته املدعية ل �ساأن له من قريب اأو 

من بعيد بعمليات البيع بالتق�سيط اأو التاأجري املنتهي بالتمليك حيث اإن ال�سمان متعلق 

بال�سيارات التي كانت املدعية تت�سلمها من املدعى عليها لت�سعها ) كعينات عر�س( يف 

ببيعها  لتقوم  عليها  املدعى  من  املدعية  ت�سرتيها  التي  ال�سيارات  وكذلك  معر�سها 

مبا�سرة ونقدًا من قبلها اأما جميع عمليات البيع التي كانت تتم حل�ساب املدعى عليها 

لهذا  �ساأن  فال  اأي�سًا  منها  وبعقود  املطلقة  التقديرية  �سلطتها  ووفق  اإ�سرافها  وحتت 

ال�سمان بها وبا�ستقراء حم�سر الجتماع املوؤرخ يف 1998/10/27م يتاأكد بجالء – 

لفظًا ومعنى- املفهوم ال�سابق اإي�ساحه فقد جاء فيه اأنه ) مت التفاق امل�سبق على اأن 

اإدخال قيمة  ... ويجري  ريال  بقيمة ن�سف مليون  بنكيًا  تقدم موؤ�س�سة )...(�سمانًا 

البيع قبل ت�سليم البطاقة ( ومن اجلدير ذكره اأنه بعد انتهاء التعامل بني الطرفني 

ا�ستلمت املدعى عليها من املدعية جميع ال�سيارات التي كانت عينات للعر�س. 2- اأن 

ال�سمان املعني يف الفقرة �سالفة الذكر هو كفالة املدعية للعمالء املتقدمني بطلبات 
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�سراء عن طريقها كفالة ح�سورية فقط. 3- ا�سرتط اأهل العلم يف كفالة الغرم والأداء 

اأن تكون باللفظ ال�سريح القطعي البات الدال على نية موؤكدة من الكفيل الغارم ومن 

من  الغرمية  املدعية  كفالة  ا�ستخال�س  اأو  ا�ستنتاج  اأو  ا�ستنباط  �سرعًا  يجوز  فال  ثم 

غري  عامة  عبارة  اأنها  حيث  لعمالئها(  ال�سامنة  )...(هي  موؤ�س�سة  فتكون   ( عبارة 

مبوجبها  البيع  يتم  كان  والتي  عليها  املدعى  من  املعدة  البيع  عقود  نق�ستها  حمددة 

موا�سع  يف  واإي�ساحه  ذكره  �سريد  ما  نحو  على  بالكفالة  خا�سًا  ن�سًا  ت�سمنت  والتي 

لحقة من هذه املذكرة. ثانيًا: اأن املدعية مل يكن لها اأية �سالحيات اأو �سلطات مبا�سرة 

يف البيوع التي متت فالبيع كان يتم وفق دورة م�ستندية مو�سوعة من قبل املدعى عليها 

وتخ�سع يف كل كبرية و�سغرية لإ�سرافها وقرارها حيث كان العميل الراغب يف ال�سراء 

نوع  اختياره  بعد  املدعية  اإىل  يتقدم  بالتمليك  املنتهي  التاأجري  اأو  التق�سيط  بنظام 

ال�سيارة التي يرغب يف �سرائها وتقوم املدعية باإفهام العميل �سروط ال�سراء من املدعى 

عليها ثم ت�سلمه ا�ستمارة ) طلب �سراء �سيارة ( معدة �سلفًا من املدعى عليها ومن ثم 

يقوم العميل مبلء بياناتها واإعادتها اإىل املدعية لتتوىل املدعية بعد ذلك التاأكد من 

�سحة ما جاء يف الطلب من بيانات ثم تبدي املدعية راأيها يف خانة خم�س�سة لذلك 

يف طلب ال�سراء وتقوم باإر�سال طلب ال�سراء مع مرفقاته اإىل املدعى عليها التي لها 

يف  الن�س  مت  وقد  رف�سه  اأو  ال�سراء  طلب  قبول  يف  املطلقة  وال�سالحيات  ال�سلطات 

طلبات ال�سراء على العبارة التالية ) ولل�سركة – اأي ل�سركة )...(– احلق يف الرف�س 

لنف�سها  احتفظت  قد  املدعى عليها  كانت  وملا  الأ�سباب(.  اإبداء  الطلب دون  قبول  اأو 
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مقدرته  ذلك  يف  مبا  بياناته  �سحة  من  والتاأكد  العميل  عن  والتحري  البحث  بحق 

اإبداء  اأو رف�سه دون  العميل  قبول طلب  لنف�سها وحدها بحق  احتفظت  ومالءته كما 

الأ�سباب ومل جتعل للمدعية اأي �سلطات اأو �سالحيات يف هذا ال�سدد وق�سرت دور 

املدعية على جمرد اإبداء الراأي فقط اإذ اإن هناك خانة خا�سة بطلب ال�سراء عنوانها 

هو ) تقرير الباحث ( اأو ) راأي الفرع( الأمر الذي يوؤكد اأن دور املدعية مل يتجاوز 

مرحلة اإبداء الراأي باعتبار اأن كافة ال�سالحيات وال�سلطات يف القبول اأو الرف�س هي 

للمدعى عليها وحدها حتى اأ�سبحت طبيعة العالقة التي تربط املدعية باملدعى عليها 

اأ�سبه بعالقة مندوب مبيعات ب�ساحب العمل. واإذا كان احلال هو ما ذكر فال يجوز 

باأي حال القول باأن تتحمل املدعية اأية تبعات لهذه البيوع اأو م�ساءلة املدعية عن �سوء 

ت�سرف املدعى عليها.ثالثًا: اأن املدعية يف معر�س تاأكيد حقها يف ا�سرتداد كامل مبلغ 

ال�سمان البنكي الذى �سادرت املدعى عليها قيمته حل�سابها دون وجه حق تقدم دلياًل 

اأحد  اأنها مل تكن �سامنة حلقوق املدعى عليها لدى العمالء وهذا الدليل  اآخر يوؤكد 

العقود التي وقعتها املدعية والذي ت�سمن الآتي: 1- اأن البيع يتم مبا�سرة من املدعى 

عليها اأ�سالة وما املدعية اإل ممثٌلً لها يف العقد. 2- التزام امل�ستاأجر بال�سداد يف مقر 

ر�سمي على  �سند  –)...(– مبوجب  لل�سركة فقط  الق�سط  �سداد   -3 .)...( �سركة 

اأوراق ال�سركة. 4- اأتى البند رقم 18 بالن�س على اأن ل يتطلب العقد يف نفاذه وجود 

الكفيل ال�سامن للم�ستاأجر اإل اإذا ارتاأت ال�سركة ) اأي )...(( يف اأي وقت قبل توقيع 

املنا�سب  الكفيل  بتقدمي  امل�ستاأجر  يقوم  اأن  توقيعه  بعد  العقد  فرتة  خالل  اأو  العقد 
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للت�سامن معه يف اأداء وتنفيذ جميع اللتزامات املرتتبة عليه...الخ. واملعنى امل�ستفاد 

اأن املدعى عليها احتفظت بحقها يف طلب  اآنف الذكر  بو�سوح وجالء تام من البند 

�سامن غارم من امل�سرتي ويف الوقت الذي تراه وقد جاء هذا بن�س خا�س يف عقود 

البيع املعدة من املدعى عليها وهذا يوؤكد ما �سبق للمدعية �سرحه وبيانه يف البند اأوًل 

من هذه املذكرة من اأن ال�سمانة املعنية يف حم�سر الجتماع  هي كفالة ح�سورية فقط 

اأما فيما يتعلق بتقدمي كفيل غارم فقد احتفظت املدعى عليها بحقها يف طلب ذلك 

مبوجب الن�س اخلا�س الوا�سح وال�سريح يف األفاظه ومعانيه. ومع احتفاظ املدعية 

ومت�سكها مبا �سبق لها طلبه برد كامل مبلغ ال�سمان حيث اإنها لي�ست �سامنة حلقوق 

املدعى عليها لدى العمالء وعلى افرتا�س جديل باأن عبارة ال�سمان الواردة يف حم�سر 

تطبيقًا  لها  اأثر  ول  تعترب لغية  العبارة  اأن هذه  اإل  املدعية  م�سوؤولية  تعني  الجتماع 

الوا�سح  اخلا�س  الن�س  اأن  اأي  معه(  تعار�س  فيما  العام  ين�سخ  اخلا�س   ( لقاعدة 

وال�سريح الوارد يف عقود البيع ن�سخ واألغى الن�س العام الوارد يف حم�سر الجتماع 

توقيع  من  خاليًا  جاء  الجتماع  حم�سر  اأن  علمنا  متى  عمقًا  امل�سمون  هذا  ويزداد 

وت�سديق املدعية واملدعى عليها. 5- اأن ال�سيارة املباعة للعميل تظل ملكيتها للمدعى 

عليها فيظل الإفراج اجلمركي لدى املدعى عليها وت�ستخرج ا�ستمارة ال�سيارة با�سم 

املدعى عليها ) البند رقم 8( ويقر امل�ستاأجر باأن ال�سيارة ملكًا ل�سركة )...(لل�سيارات. 

اإىل ... مع حفظ  ال�سيارة وحجزها دون الرجوع  –)...(ا�سرتداد  لل�سركة  6- يحق 

حق ال�سركة يف مطالبة امل�ستاأجر بامل�ستحق عليه ) البند 9(, وخال�سة ما تقدم اأن 
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املدعى عليها تظل لها ملكية ال�سيارة ولها حق ا�سرتدادها من العميل ولها حق احلجز 

عليها ولها وحدها حق مطالبة العميل ولها جميع احلقوق ال�سرعية وغري ال�سرعية ثم 

تاأتي بعد هذا كله لتزعم باأن ال�سمان املقدم لها من املدعية هو لقاء حقوق لها لكي 

ترثى بال �سبب �سرعي اأو نظامي بل ويعد فعلها هذا تك�سبًا غري م�سروع وبعد هذا كله 

فهل يوجد يف وقائع الدعوى وم�ستنداتها ما يوؤكد اأن الطرفني قد عمال اأو نفذا ما جاء 

بتوقيع الطرفني. 7-  جاء يف  امل�سماة ) حم�سر اجتماع( والتي مل حتظ  الورقة  يف 

البند ) 20( من عقود البيع الآتي ن�سه ) كل ما مل .... واأي نزاع يقع .... واإل مت 

عر�سه على احلقوق املدنية فاإن مل يتم حله اأحيل اإىل ديوان املظامل للبت فيه ق�ساًء(. 

ومع بقاء املدعية على موقفها من اأنها غري �سامنة حلقوق املدعى عليها جتاه جميع 

العمالء بيد اأن الأ�سئلة التي تطرح نف�سها يف هذا ال�سدد عديدة ومتالحقة فما هي 

الق�سايا التي اأقامتها املدعى عليها جتاه املق�سرين يف ال�سداد واأين الأحكام الق�سائية 

ال�سادرة من جهة الخت�سا�س الق�سائي والدالة على اأن املدعى عليها قد ثبتت هذه 

احلقوق املزعومة يف مواجهة العمالء وهل تعلم املدعى عليها اأن من �سروط الرجوع 

على الكفيل الغارم - على افرتا�س جديل اأننا ب�سدد كفالة غرمية - هو ثبوت الدين 

امل�ستحق �سرعًا على املكفول. وختم مذكرته بطلب احلكم باإلزام املدعى عليها برد 

اجلل�سة  ويف  ريال.  األف  خم�سمائة   )500,000  ( قدره  البالغ  ال�سمان  مبلغ  كامل 

فيها:  جاء  جوابية  مذكرة  عليها  املدعى  وكيل  قدم  1428/4/26هـ  بتاريخ  املنعقدة 

اأن حم�سر  علمنا  متى   ....( بقولها  الجتماع  املدعية على �سحة حم�سر  اعرت�ست 
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الجتماع جاء خاليًا من توقيع وت�سديق املدعية واملدعى عليها( اأي اأن املدعية تطعن 

ب�سحة حم�سر الجتماع وتطلب ا�ستبعاده وعدم اعتماده واأن ردنا على هذا العرتا�س 

نف�سها  تلقاء  من  الجتماع  تقدمت مبح�سر  التي  املدعية هي  اأن    -1 بالآتي:  يتمثل 

واأرفقته مع اإحدى مذكراتها ال�سابقة ظنًا منها باأن ال�ست�سهاد به هو يف م�سلحتها 

وهذا يدل بداهة على موافقتها ال�سريحة على جميع ما ت�سمنه املح�سر وعلى �سوء 

ذلك فاإنه يتوجب اعتماد احل�سر واإلزام الطرفني به ب�سرف النظر اإن كان ذلك يف 

يف  موقع  من  باأكرث  الجتماع  مبح�سر  املدعية  ا�ست�سهدت   -2 اأحدهما.  م�سلحة 

�سحته  من  ينال  ل  فاإنه  وبهذا  �سحته  من  لتاأكدها  به  وتتم�سك  الأخرية  مذكرتها 

تارة  به  الأخذ  ووجوب  ب�سحته  والتم�سك  به  بال�ست�سهاد  باأقوالها  املدعية  تناق�س 

باأن كفالتها هي  اأن زعم املدعية  اأخرى. كما  والطعن ب�سحته وطلب ا�ستبعاده تارة 

املعروف  ومن  البنكي  بال�سمان  عليها  للمدعى  تتقدم  فلماذا  فقط  ح�سورية  كفالة 

تزعم  كما  ح�سورية  كفالة  ولي�س  واأداء  غرم  كفالة  هو  البنكي  ال�سمان  باأن  بداهة 

املدعية وبهذا يكون اعرتا�س املدعية على هذه اجلزئية يف غري مو�سعه وي�ستوجب 

مبوجب  الثابت  العمالء  باختيار  التزامها  من  التن�سل  املدعية  حماولة  واأن  الرد 

من  الأوىل  ال�سفحة  منت�سف  يف  الواردة  ال�سريحة  العبارة  ومنها  ثابتة  ن�سو�س 

وتتوىل  لعمالئها  ال�سامنة  )...(هي  موؤ�س�سة  )...فتكون  ون�سها  الجتماع  حم�سر 

التح�سيل وتقييم العميل نيابة عن �سركة )...(( فهل هناك ن�س اأكرث و�سوحًا من 

هذا الن�س الذي يوؤكد م�سوؤولية املدعية �سراحة عن تقييم العميل وعن تق�سريها يف 
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هذا التقييم وبهذا فاإنه ل يفيدها نفي م�سوؤوليتها يف اختيار العمالء وفيما ارتكبته من 

اأخطاء يف البيوع وحماولة التن�سل من اأخطائها بقولها ) فال يجوز باأي حال القول 

باأن تتحمل املدعية اأية تبعات لهذه البيوع....( وردنا على هذا القول هو الت�ساوؤل ملاذا 

التزمت املدعية بتقييم العميل بن�س �سريح يف حم�سر الجتماع  وملاذا تقدمت اإىل 

املدعى عليها ب�سمان بنكي األي�س لأنها م�سوؤولة عن جميع ت�سرفاتها ومن ذلك تقييم 

اأن تتحمل ما ينتج عن تبعات هذه الت�سرفات. وختمت املدعى عليها  العميل ويجب 

مذكرتها بطلب رد الدعوى. ويف ذات اجلل�سة طلبت الدائرة من املدعى عليها تقدمي 

املنعقدة  اجلل�سة  ويف  لذلك.  مهلة  فطلب  ال�سيانة  اأجور  ا�ستحقاق  يف  موكلته  �سند 

ذكرته  ما  باأن  فيها  جاء  تعقيبية  مذكرة  املدعية  وكيل  قدم  1428/8/13هـ  بتاريخ 

وتطلب  الجتماع  حم�سر  ب�سحة  تطعن  املدعية   ( اأن  مذكرتها  يف  عليها  املدعى 

ا�ستبعاده وعدم اعتماده( واملدعية توجز ردها على ذلك يف الآتي: اأن املدعية مل تنكر 

يف اأي مرحلة من مراحل الدعوى حم�سر الجتماع بيد اأن املدعية اأبدت عليه حتفظات 

والتي منها عدم توقيع الطرفني عليه كما اأو�سحت املدعية باأنه ل يجوز خلط �سطور 

من  اأنواع  ثالث  ت�سمن  قد  املح�سر  اإن  حيث  ببع�س  بع�سها  املح�سر  هذا  وعبارات 

البيوع هي : 1- بيع مبا�سر من املدعى عليها اإىل املدعية وقد ن�ست عليه ال�سطور من 

رقم )1( اإىل رقم ) 4( وجاء الن�س عليه ...) ويجري ت�سليم الكميات التي تطلبها 

موؤ�س�سة )...(على اأن تبقى البطاقات اجلمركية لدى �سركة )...(ويتم اإدخال قيمة 

البيع قبل ت�سليم البطاقة(. وهذه فقط هي احلالة التي كان خم�س�سًا لها ال�سمان 
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التي  اأو  كعينات  معر�سها  يف  لت�سعها  املدعية  تطلبها  التي  ال�سيارات  وهي  البنكي 

بيع  اأو  بالتمليك  املنتهي  بالتاأجري  بيع  ب�سكل مبا�سر. 2-  املدعى عليها  ت�سرتيها من 

بنظام التق�سيط وقد جاء ذكره يف ال�سطور اأرقام )5و6( فتكون موؤ�س�سة )...(�سامنة 

ككفيل ح�سوري. وذكر اأن موكلته تطلب من الدائرة اإلزام املدعى عليها بتقدمي الأدلة 

الثبوتية املوؤكدة باأن املدعى عليها قد �سلكت قواعد ال�سرع ون�سو�س النظام للرجوع 

لها  املن�سئ  وال�سبب  ذمتهم  يف  التي  املزعومة  حقوقها  مقدار  وثبوت  املكفولني  على 

�سرعًا مبوجب اأحكام �سادرة من املحكمة املخت�سة كي يت�سنى القول باأن من حقها اأن 

ت�ستويف من الكفيل الغارم هذا على افرتا�س باأن ال�سمان البنكي ميثل كفالة غرامية  

للم�سرتين من املدعى عليها بنظامي التق�سيط والتاأجري املنتهي بالتمليك. ويف ذات 

اجلل�سة قدم وكيل املدعية بيانًا باأ�سماء املدينني وبيانًا اآخر با�ستحقاق موكلته لأجور 

ال�سيانة اأرفق بها اأربع فواتري وباطالع الدائرة عليها ظهر لها اأن البيان املتعلق باأجور 

ال�سيانة املرفقة به متثل مبلغ 29,356 ريال واأن الفواتري مل ت�سدر با�سم املدعية كما 

اأن البيان املتعلق باملدينني يختلف عما �سبق واأن قدم رفق مذكرة املدعى عليها املوؤرخة 

يف 1423/8/21هـ يف اأ�سماء املدينني املتخلفني عن ال�سداد فطلب وكيل املدعى عليها 

الرجوع اإىل موكلته. ويف اجلل�سة املنعقدة بتاريخ 1428/9/17هـ قدم وكيل املدعى 

عليها مذكرة جاء فيها: اأوًل: بخ�سو�س طلب الإي�ساح عن مبلغ ال�سيانة وقطع الغيار 

اأن  نو�سح  هذا  على  وبناًء  ريال   77,663 اأم  ريال   29,356 هو  املبلغ  كان  اإذا  وعما 

املوؤ�س�سة املدعية قامت ببيع عدد من ال�سيارات لبع�س العمالء وبعد ا�ستعمالهم لتلك 
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هوؤلء  من  ال�سيارات  هذه  ا�سرتجاع  فتم  بال�سداد  يقوموا  مل  طويلة  فرتة  ال�سيارات 

العمالء وتبني اأن هذه ال�سيارات بعد فح�سها حتتاج اإىل �سيانة وا�ستبدال قطع غيار 

لها حتى ميكن اإعادة بيعها مرة اأخرى وبالفعل مت بيع هذه ال�سيارات ولكن مببالغ اأقل 

نظرًا ل�سبق ا�ستعمالها وبلغ اإجمايل املبالغ امل�ستحقة على املوؤ�س�سة املدعية �ساماًل فرق 

نق�س قيمة املبيع + م�ساريف ال�سيانة مبلغًا وقدره 77,663 ريال.  ثانيًا: بخ�سو�س 

ال�ستف�سار عن كون فواتري ال�سيانة با�سم ال�سركة املدعى عليها ولي�ست با�سم املوؤ�س�سة 

املدعية لأن هذه ال�سيارات التي عمل لها �سيانة من اأجل اإعادة بيعها مرة اأخرى وفقًا 

لنظام التاأجري املنتهي بالتمليك وهذا النوع من البيوع تظل ملكية ال�سيارات م�سجلة 

على جهاز احلا�سب الآيل با�سم املالك الأ�سلي ) ال�سركة املدعى عيها ( بالتايل فاإنه 

امل�سجلة حتت  املالك  با�سم  ت�سدر  اآلية  �سيانة  اأو  اإ�سالح  فاتورة  اأي  ا�ستخراج  عند 

ا�سمه ال�ستمارة وهي ال�سركة املدعى عليها يف هذه احلالة. ثالثًا: اأما بخ�سو�س عدد 

ع�سر  اأحد  الأ�سل  يف  فهم  بال�سداد  يقوموا  ومل  ال�سيارات  لهم  بيعت  الذي  العمالء 

عمياًل ولكن تبني اأن اأحد هوؤلء العمالء هو العميل )....( منتظم يف ال�سداد فلم يتم 

اإدراج ا�سمه يف البيان الأخري املقدم يف اجلل�سة ال�سابقة. كما �سقط �سهوًا يف البيان 

امل�سار اإليه ا�سم العميل )....( وبالتايل فاإن اإجمايل مبلغ املديونية يبقى دون تغيري 

287,413 ريال. رابعًا: اأما بخ�سو�س ما ذكرته املوؤ�س�سة املدعية يف مذكرتها املقدمة 

يف اجلل�سة ال�سابقة فيجاب عنها على النحو الآتي:-  اأوًل: القول باأن خطاب ال�سمان 

املقدم من املوؤ�س�سة املدعية هو خم�س�س فقط لل�سيارات التي تطلبها املوؤ�س�سة املدعية 
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لت�سعها يف معر�سها كعينات اأو التي ت�سرتيها من ال�سركة املدعى عليها ب�سكل مبا�سرة 

املوؤ�س�سة  ا�ستنبطت  اأي دليل  الأول: من  الوجه  اأوجه:  للحقيقة من عدة  فيه خمالفة 

اأن ال�سمان البنكي خم�س�س حلالة معينة دون الأخرى فقد خلت ن�سو�س  املدعية 

اأن املوؤ�س�سة املدعية  اإ�سارة  حم�سر الجتماع الذي نظم م�ساألة خطاب ال�سمان من 

اأ�ساًل  املعاملة  فاإن هذه  وبالتايل  لت�سعها يف معر�سها كعينات  �سيارات  تاأخذ  �سوف 

غري متفق عليها وغري من�سو�س عليها فكيف يقال اأن خطاب ال�سمان خم�س�س لهذه 

التي  ال�سيارات  ال�سمان خم�س�س حلالة  باأن خطاب  القول  الثاين:  الوجه  احلالة؟ 

�سوف ت�سرتيها املوؤ�س�سة املدعية مبا�سرة من ال�سركة عليها قول يجايف املنطق لأن هذه 

اأدنى خالف بني الطرفني ومل  النوعية من البيوع ) البيع النقدي احلال( لي�س فيه 

يت�سور حدوث خالف اأو م�ساكل ب�ساأنه وبالتايل ل يت�سور تطلب خطاب �سمان ب�ساأنه 

ومن ثم يظل العقل واملنطق ال�سليم يقول اإن خطاب ال�سمان يكون للبيوع الآجلة التي 

�سوف تقوم بها املوؤ�س�سة املدعية لأن ن�سبة املخاطرة يف هذه البيوع تكون عالية. الوجه 

الثالث: هل من املعقول اأن ال�سركة املدعى عليها تطلب خطاب �سمان لل�سيارات التي 

ت�سرتيها املوؤ�س�سة املدعية نقدًا ول تطلب خطاب �سمان للبيوع الآجلة. الوجه الرابع: 

اإن ال�سيارات �سوف ت�سرتيها املوؤ�س�سة املدعية مبا�سرة من ال�سركة املدعى  قد يقال 

عليها �ستكون بطريق البيع الآجل ولي�س البيع النقدي الأمر الذي يتطلب ب�ساأنه خطاب 

�سمان وهنا نقول اإذا كانت ال�سركة املدعى عليها طلبت من املوؤ�س�سة املدعية خطاب 

�سمان للبيوع الآجلة التي تتم بينهما مبا�سرة فكيف احلال بالن�سبة للبيوع الآجلة التي 
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تتولها املوؤ�س�سة املدعية لعمالء من الغري األ يحتاج ذلك من باب اأوىل اإ�سدار خطاب 

�سمان يغطي هذه البيوع. ثانيًا: مع كل احرتامنا لكالم املوؤ�س�سة املدعية حول تف�سري 

عبارة ) ويف حالة البيع بالتاأجري املنتهي بالتمليك اأو التق�سيط فتكون موؤ�س�سة )...(

هي ال�سامنة لعمالئها وتتوىل التح�سيل وتقييم العميل ( من اأن املق�سود بالكفالة يف 

العبارة ال�سابقة هي الكفالة احل�سورية ولي�س كفالة الغرم اأو الأداء ول �سك اأن هذا 

التف�سري فيه خمالفة للحقيقة من عدة اأوجه : الوجه الأول : اأن امل�ستقر عليه لدى اأهل 

العلم اأن اللفظ ال�سريح ل يوؤول بغري دليل ي�سرفه عن معناه الظاهر فعبارة ) فتكون 

موؤ�س�سة )...(هي ال�سامنة لعمالئها( عبارة �سريحة لي�س فيها لب�س اأو غمو�س ف�ساًل 

اأن القول باأن املق�سود بالكفالة يف العبارة الكفالة احل�سورية ولي�ست كفالة غرم اأو 

التدقيق قطعت  هيئة  اأن  الثاين:  الوجه  بغري خم�س�س.  للمعنى  اأداء هو تخ�سي�س 

اأن عبارة ) فتكون موؤ�س�سة  واأكدت  العبارة  لتف�سري هذه  دابر اخلالف حني ت�سدت 

واأكد  تاأويل  اإىل  حتتاج  ل  ووا�سحة  �سريحة  عبارة   ) لعمالئها  ال�سامنة  )...(هي 

احلكم على م�سوؤولية املدعية عن اختيار عمالء مثاليني ل مياطلون يف ت�سديد الأق�ساط 

ومتى اأخطاأت املدعية فاختارت عمالء مماطلني اأو غري مليئني ماليًا فهي التي تتحمل 

خطاأها لأنها هي ال�سامنة لهم. ومن ثم يت�سح بجالء و�سوح العبارة امل�سار اإليها ومن 

اإعادة طرح النقا�س حول تف�سري هذه العبارة مرة اأخرى بعد  ثم لي�س من امل�ست�ساغ 

حكم هيئة التدقيق. ثم جرى حتديد عدة جل�سات تبادل فيها اأطراف الدعوى املذكرات 

واأن  �سبق  مبا  اكتفاءهما  الطرفان  قرر  1429/3/1هـ  بتاريخ  املنعقدة  اجلل�سة  ويف 
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باإلزام  القا�سي  1429هـ  لعام  83/د/جت/2  رقم  حكمها  الدائرة  فاأ�سدرت  قدماه 

�سركة )...(لل�سيارات باأن تدفع ملوؤ�س�سة )....( مبلغا قدره خم�سمائة األف ريال والذي 

حمكمة  اإىل  الق�سية  اأوراق  كامل  اأحيلت  ثم  ومن  عليها  املدعى  وكيل  عليه  اعرت�س 

ال�ستئناف الثالثة التي اأ�سدرت قرارها رقم 3/اإ�س/3 لعام 1430هـ باإعادة الق�سية 

اإىل الدائرة م�سدرته ل�ستكمال النظر يف الق�سية. وقد وردت الق�سية اإىل الدائرة 

بتاريخ 1430/1/30هـ ومن ثم جرى حتديد عدة جل�سات ويف اجلل�سة املنعقدة بتاريخ 

املقدمة  موكلته  مذكرة  يف  ورد  باأنه  املدعية  وكيل  الدائرة  اأفهمت  1430/4/16هـ 

بجل�سة 1423/11/9هـ اأنه ) يف بع�س املرا�سالت جاء الرد من ال�سركة املدعى عليها 

) ل مانع من التاأجري بكفالة غرم واأداء من موؤ�س�سة )....( ف�سارعت املوؤ�س�سة املدعية 

الكفالة  باأن  عليها  املدعى  ال�سركة  تذكري  ومت  ال�سيغة  بهذه  ال�سفقة  هذه  برف�س 

ح�سورية فقط ح�سب التفاق يف حينه (. فطلبت الدائرة تقدمي امل�ستند املثبت لذلك 

املدعية  وكيل  بتاريخ 1430/5/15هـ طلب  املنعقدة  اجلل�سة  ويف  باإح�ساره.  فا�ستعد 

اإ�سافية لإح�سار ما طلب منه . كما قدم وكيل املدعى عليها مذكرة نفى فيها  مهلة 

�سحة وجود مرا�سالت بني الطرفني تفيد باأن الكفالة يف حم�سر التفاق بينهما يق�سد 

وكيل  طلب  1430/6/22هـ  بتاريخ  املنعقدة  اجلل�سة  ويف  احل�سورية.  الكفالة  بها 

املنعقدة  اجلل�سة  يف   ا�ستمهاله  طلب  كما  طلبه.  اإىل  فاأجيب  اإ�سافية  مهلة  املدعية 

بتاريخ 1430/7/28هـ اإل اأن الدائرة اأفهمته باأنها �ستكون املهلة النهائية لتقدمي ما 

لديه. ويف اجلل�سة املنعقدة بتاريخ 1430/10/23هـ قدم وكيل املدعية �سورة اخلطاب 
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امتناع  واملت�سمن  1999/10/31م  يف  واملوؤرخ  عليها  للمدعى  موكلته  من  ال�سادر 

حتت  ال�سراء  طلبات  على  التوقيع  اأو  واأداء  غرم  كفالة  امل�سرتي  تقدمي  عن  املدعية 

م�سوؤولية املدعية.  ويف اجلل�سة املنعقدة بتاريخ هذا اليوم ذكر وكيل املدعية باأنه لي�س 

لديه ما يثبت ا�ستالم املدعى عليها للم�ستندات التي �سبق تقدميها ثم قرر الطرفان 

اكتفاءهما مبا �سبق واأن قدماه فاأ�سدرت الدائرة حكمها بذات اجلل�سة.

قيمة  باإعادة  عليها  املدعى  اإلزام  طلب  اإىل  دعواها  من  تهدف  املدعية  اإن  حيث   

الدعوى  طرفا  اإن  وحيث  ريال.  األف  خم�سمائة  ومقداره  �سادرته  الذي  ال�سمان 

اأن  باعتبار  التجارية  الأعمال  من  تعد  تربطهما  التي  العالقة  اأن  كما  تاجرين 

�سمن  داخلة  تكون  الدعوى  فاإن  بالعمولة  وكالة  عقد  هو  بينهما  املربم  العقد 

الثابت  اإن  وحيث  جتاري.  ق�ساء  بهيئة  املظامل  لديوان  املقررة  الخت�سا�سات 

قيام املدعى عليها مب�سادرة قيمة ال�سمان وا�ستقطاعها ملبلغ )287,413( ريال 

ومبلغ  املدعية  قبل  من  املباعة  ال�سيارات  قيمة  من  املتبقية  الأق�ساط  مقابل  منه 

ي�سددوا  الذين مل  املدعية  لعمالء  الغيار  ال�سيانة وقطع  ريال مقابل   )77.663(

اأرجعت  قد  عليها  املدعى  اإن  وحيث  ل�سياراتهم.  الغيار  وقطع  ال�سيانة  اأجور 

املوؤرخ  الجتماع  مبح�سر  الوارد  ال�سرط  اإىل  ال�سمان  قيمة  م�سادرة  يف  اأحقيتها 

العالقة  اإن  لعمالئها. وحيث  ال�سامنة  املدعية هي  تكون  باأن  1998/10/27م  يف 
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مع  املدعية  وكيل  من  املوقعة  العقود  توؤكده  ما  وهو  وكالة  عقد  هي  الطرفني  بني 

اإذ  بالتق�سيط  البيع  اأو يف عقود  بالتمليك  املنتهية  التاأجري  العمالء �سواء يف عقود 

اإن العقود املربمة مع العمالء املدعى عليها ويتم توقيعها من املدعية نيابة عنها. 

على  فتطبق  للعمالء  البيع  يف  عليها  للمدعى  وكيلة  تعد  املدعية  اإن  تقرر  وحيث 

ال�سرط  على  للحكم  يتعني  وحيث  الإ�سالمي.  الفقه  يف  الوكالة  اأحكام  الطرفني 

املق�سود  معرفة  البطالن  اأو  بال�سحة  الذكر  �سالف  الجتماع  مبح�سر  الوارد 

معرفة  �سمان  به  يق�سد  هنا  ال�سمان  اإن  قيل  فمتى  فيه  الواردة  ال�سمان  بعبارة 

اأي اأنه ملزم باإح�سار من �سمنه متى طلبه واإن عجز عن اإح�ساره �سمن ما عليه 

) ك�ساف القناع )375/3(( وهو ما مل تطلبه املدعى عليها كما واأنه واإن قررت 

م�سادرة  لها  يحق  ل  وبالتايل  بيانه.  �سياأتي  ما  على  ي�سمن  ل  الوكيل  فاإن  طلبه 

م�سوؤولة  اأنها  لعمالئها  املدعية  ب�سمان  املق�سود  اإن  قلنا  وحيث  ال�سمان.  مبلغ 

اأو  تاأجريها  اإليها  املوكل  لل�سيارات  التاأجري  اأو  بالبيع  قيامها  عند  عامة  م�سوؤولية 

لتعديها  نتيجة  ذلك  يكن  مل  ولو  بالت�سديد  قيامهم  عدم  حال  يف  للعمالء  بيعها 

فا�سد  احلالة  هذه  يف  ال�سمان  ف�سرط  العمالء  هوؤلء  مع  التعاقد  يف  تفريطها  اأو 

على  �سمان  ل  فاإنه  العقد  مقت�سى  ينايف  �سرط  لأنه  العقد  �سحة  مع  ي�سح  ول 

ول   (  )486/3( القناع  ك�ساف  يف  قال  والتعدي.  التفريط  حالتي  يف  اإل  الوكيل 

�سمان على وكيل ب�سرط لأنه اأمني وال�سرط لغ لأنه ينايف مقت�سى العقد ( وجاء 

يف جملة الأحكام ال�سرعية املادة ) 1208( : ) ول ي�سح ا�سرتاط �سمان الوكيل 
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فيما  املدعية  تعدي  اأو  تفريط  يثبت  مل  وحيث   .) �سحيحة  والوكالة  تفريط  بال 

املدعى  �سروط  وفق  العقود  جميع  جتري  كانت  اإذ  وتاأجري  بيع  من  اإليها  اأوكل 

موافقتها  بعد  اإل  يتم  ل  التعاقد  اأن  كما  العقود  بنماذج  املدونة  و�سماناتها  عليها 

تعٍد  اأو  تفريط  وجود  تثبت  مل  عليها  املدعى  فاإن  ذلك  عن  ف�ساًل  عليه.  النهائية 

من قبل املدعية. اأما عن كون العمالء مل يكونوا مثاليني فاإن اختيار العمالء بهذه 

اأي  على  احلكم  ميكن  فال  م�ستحياًل  يكن  مل  اإذا  ال�سعوبة  غاية  يف  اأمر  الدرجة 

عند  املدعية  م�سوؤولية  وتقف  معه  التعامل  بعد  اإل  مثايل  اأو غري  مثايل  باأنه  عميل 

العمالء  بت�سديد  والكفيلة  عليها  املدعى  و�سعتها  التي  الالزمة  ال�سمانات  اأخذ 

كانت  العقود  اأغلب  اأن  مع  ذلك  من  اأكرث  و�سعها  يف  ولي�س  عليهم  التي  لالأق�ساط 

وتعرث  عليها.  املدعى  با�سم  باقية  املوؤجرة  ال�سيارات  ملكية  اأن  اأي  تاأجري  عقود 

بع�س العمالء عن ال�سداد اأمر وارد وحمتمل حتى ولو تولت املدعى عليها بنف�سها 

باأن املق�سود ب�سمان املدعية لعمالئها  قلنا  واإن  للعمالء مبا�سرة.  والتاأجري  البيع 

ي�سح  ل  هنا  ال�سمان  فاإن  والأداء  الغرم  كفالة  هو  هنا  بال�سمان  املق�سود  باأن 

لأنه من عقود التربع ول يجوز ا�سرتاطه يف عقد معاو�سة جاء يف املادة )1081(  

با�سرتاط  اأو  فيه  اخليار  با�سرتاط  ال�سمان  يف�سد   ( ال�سرعية  الأحكام  جملة  من 

عن  ف�ساًل  ي�سح  ل  الوكالة  عقد  مع  الكفالة  فا�سرتاط   ) فيه  ف�سخ  اأو  اآخر  عقد 

ذلك ومع افرتا�س �سحته جدًل فاإن ال�سمان الوارد يف التفاق فيه جهالة فاح�سة 

كما  ال�سمان  �سرط  من  اإن  اإذ  مقداره  يعلم  مل  كما  يجب  مل  امل�سمون  احلق  فاإن 
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ال�سرعية  الأحكام  جملة  من   )1078  ( املادة  ويف   )367/3( القناع  ك�ساف  جاء 

يجب  مل  اأو  جهل  لو  اأما  به  العلم  اإىل  اآياًل  اأو  حاًل  وواجبًا  معلومًا  احلق  يكون  اأن 

اأو  اأجاز الفقهاء وجود اجلهالة يف العلم باحلق  حاًل وماآًل مل ي�سح ال�سمان وقد 

التزام  ال�سمان هو  اأن  اعتبار  والوجوب على  العلم  اإىل  ماآله  كان  اإذا  واجبًا  كونه 

العلم  اإىل  ماآله  كان  اإذا  املجهول  يف  �سح  فلذلك  معاو�سة  غري  من  الذمة  يف  حق 

والوجوب وال�سامن يف هذه الدعوى مل يكن �سمانه على وجه التربع بل كان على 

فيه  ت�سح  وبالتايل فال  الوكالة  �سرطًا يف عقد  كان  ال�سمان  كون  املعاو�سة  �سبيل 

اإىل  الدائرة  معه  تنتهي  مما  جوازه.  افرتا�س  على  الوجوه  من  وجه  باأي  اجلهالة 

عليها  املدعى  اأحقية  عدم  وبالتايل  لعمالئها  �سامنة  املدعية  اعتبار  �سحة  عدم 

اأو  ال�سيارات  اأجرة  من  املتاأخر  عن  العمالء  مديونيات  من  املتبقي  با�ستقطاع 

الذي  ال�سمان  مبلغ  من  �سيانتها  اأجور  اأو  ا�سرتدادها  بعد  قيمتها  من  املتبقي 

للمدعية  كاماًل  ال�سمان  قيمة  باإعادة  باإلزامها  الدائرة  معه  وتق�سي  بحوزتها 

املدعية  التزام  عن  اأما  قيمته.  من  جزء  اأي  ل�ستقطاع  ا�ستحقاقها  ثبوت  لعدم 

ف�سخ  مت  وحيث  الوكالة  عقد  التزامات  من  فهو  العمالء  من  املديونيات  بتح�سيل 

اأ�سله  العقد من الطرفني وانتهت العالقة بينهما فاإن هذا اللتزام ينتهي بانتهاء 

العمالء  مع  عليها  املدعى  وعقود  بالأ�سل  يلحق  الفرع  اأن  ال�سرعية  القاعدة  اإذ 

ال�ستئناف من  اإليه حمكمة  اأ�سارت  ما  اأما  لديهم.  لها حت�سيل مديونياتها  كفلت 
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م�ستندات واإن مل تثبت املدعية �سحتها فال يغري ما انتهت اإليه الدائرة يف حكمها 

حكمها  يف  اإليه  ال�ستناد  �سبق  ما  اأن  باعتبار  1429هـ  لعام  83/د/جت/2  رقم 

بالإبقاء  الدائرة  معه  تق�سي  مما  املطالبة  حمل  للمبلغ  املدعية  ل�ستحقاق  كاف 

باالإبقاء  الدائرة:  حكمت  واملداولة  والتاأمل  الدرا�ضة  وبعد  عليه  وبناء  عليه. 

�ضركة  )باإلزام  القا�ضي  1429هـ  لعام  83/د/جت/2  رقم  ال�ضابق  حكمها  على 

األف ريال( واهلل  )...( لل�ضيارات باأن تدفع ملوؤ�ض�ضة )...( مبلغ قدره خم�ضمائة 

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

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية االبتدائية 2/2801/ق لعام 1424هـ
رقم احلكم االبتدائي 235/د/جت/13 لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 473/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 430/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/5/19هـ

– العقد  –ف�ضخ  – م�ضاعدة فنية  بالعمولة– توزيع جتاري  –وكالة  عقد وكالة 

ندب خربة –اأتعاب اخلربة –حما�ضب قانوين –تقرير حما�ضبي –قرائن –اعتبار 

قرينة –ميني –اأتعاب املحاماة.

1ـ مطالبة املدعية باإلزام املدعى عليها بدفع املبلغ الذي انتهى اإليه اخلبري املحا�سبي 

يف تقريره الذي ميثل م�ستحقاتها من اأرباح املبيعات ال�سنوية بن�سبة )15%( – اإقرار 

 – املدعى عليها ا�ستحقاق املدعية لن�سبة املبيعات ال�سنوية التي تطالب بها )%15( 

– اأثره: ندب الدائرة خلبري  الن�سبة  اختالف طريف الدعوى يف ح�ساب مقدار هذه 

اإيراد  اإىل ا�ستحقاق املدعية ).....( يورو مع  – انتهاء اخلبري يف تقريره  حما�سبي 

الهيئة  ملعايري  وفقًا  اإليها  انتهى  التي  النتيجة  �سحة  يوؤكد  ل  اأنه  تقريره  يف  اخلبري 

ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني لعدم تقدمي طريف الدعوى ميزانيات نظامية ولحتمال 

اأن يكون هناك م�ستندات مل تقدم ولو قدمت لتغري بها وجه الراأي يف التقرير – اأثر 

ذلك: اعتبار تقرير اخلبري املحا�سبي قرينة يتوجب معها طلب اليمني املتممة لبينة 

– اأداء  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ق�سى يف احلقوق باليمني وال�ساهد  املدعية لأن 

مدير ال�سركة املدعية اليمني على ا�ستحقاق ال�سركة للمبلغ الذي انتهى اإليه اخلبري يف 
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تقريره – اأثره: اإلزام املدعى عليها به. 

2ـ اأتعاب اإقامة الدعوى واخلبري -  ما غرم رب دين ب�سببه )اأي ب�سبب مطل الدين( 

امل�ستحقة  الن�سبة  – مماطلة املدعى عليها يف دفع  لت�سببه يف غرمه  فعل من ماطل 

للمدعية وفقًا لالتفاق املربم معها – اأثره: حتميل املدعى عليها تكاليف اإقامة الدعوى 

واأتعاب اخلبري.

3ـ تعوي�س عن تكاليف اإقامة ال�سراكة - عدم ثبوت انعقاد ال�سراكة بني طريف الدعوى 

– امل�ساريف التي تكبدتها املدعية يف �سبيل اإجناح التفاقية املربمة مع املدعى عليها 

تعترب من لزوم عملها وت�ستحق عليه فقط الأرباح املتفق عليها بن�سبة )15%( – اأثر 

ذلك: رف�س هذا الطلب. 

تتلخ�س وقائع الدعوى يف اأن وكيل املدعية/)....( تقدم بالئحة دعوى اخت�سم فيها 

�سركة )...( و�سركة )...( وانتهى فيها اإىل طلب اإلزامها بالت�سامن بتعوي�س موكلته 

من  الأوىل  عليها  املدعى  بها  اأحلقتها  التي  الأ�سرار  ريال جلرب  اأربعة ماليني  مببلغ 

جراء ف�سخها لالتفاقيات املربمة بني الطرفني – )اتفاقية التوزيع التجاري – اتفاقية 

املبيعات الإقليمية – اتفاقية امل�ساعدة الفنية( – دون �سند نظامي اأو عقدي ويف وقت 

�سركة  لتكوين  الأملانية   )...( �سركة  مع  اندماجها  بعد  وذلك  للمدعية  منا�سب  غري 

جديدة هي املدعى عليها الثانية �سركة )...(, وفقًا للتف�سيل املبني بالئحة الدعوى 
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ومرفقاتها. فقيدت الدعوى ق�سية بالرقم امل�سار اإليه اأعاله واأحيلت اإىل هذه الدائرة 

فبجل�سة  الدعوى,  ب�سبط  مدون  هو  ملا  وفقًا  جل�سات  عدة  يف  نظرها  فبا�سرت 

1425/4/13هـ ح�سر املحامي/)....( وكياًل عن �سركة )...( وتبني عدم ح�سور من 

ميثل املدعية وح�سر/)....( مندوبًا عن وكيل املدعية ليقدم اعتذاره عن ح�سور هذه 

اآخر فحددت الدائرة جل�سة يوم ال�سبت 1425/8/4هـ  اجلل�سة وطلب حتديد موعد 

التي ح�سر فيها وكيل املدعية/)....(, كما ح�سر املدعى عليه وكالة/)....( وقدم 

مذكرة جوابية من خم�س �سفحات انتهى فيها اإىل طلب رد دعوى املدعية لكون املدعى 

عليها ا�ستخدمت حقها ال�سرعي ح�سب املادة )18( من التفاقية املربمة بني الطرفني 

اأن  اأ�سهر كما  �ستة  باأكرث من  انتهائه  قبل  العقد  ف�سخ  برغبتها يف  املدعية  واأخطرت 

املادة )6/20( تعفي املدعى عليها من اأي تعوي�س اإذا مت اإنهاء الوكالة طبقًا لن�سو�س 

املدعية  وعلى  �سحيحة  غري  بها  املدعى  الكبرية  التجارية  اخل�سائر  اأن  كما  العقد, 

تقدمي �سنداتها حيث اإن راأ�س املال امل�ستثمر من قبل املدعية ل يزيد عن )200.000( 

ريال دفعت منا�سفة من الطرفني...اإلخ ما ورد يف املذكرة وت�سلم وكيل املدعية ن�سخة 

وكيل  قدم  وبجل�سة 1426/1/6هـ  للرد,  فا�ستمهل  بها  املرفقة  امل�ستندات  ومن  منها 

املدعية مذكرة من �ست �سفحات انتهى فيها اإىل ما يلي: اأوًل/اأن ما ذكره وكيل املدعى 

عليهما من اأن الف�سخ كان نظاميًا فهو غري �سحيح لأن الإخطار املزعوم مل يكن �سوى 

اأي خالل �سهرين تقريبًا  اأخرى يف 31/مار�س/2003م  اإخطار بالندماج مع �سركة 

من خطابهم املوؤرخ يف 11/فرباير/2003م وبذلك تكون املدعى عليها الأوىل خالفت 
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العقد واختفت قبل انتهاء مدة الإخطار باأكرث من خم�سة اأ�سهر مما اأوقع املدعية يف 

خ�سائر لعدم متكنها من ال�ستفادة من مدة ال�ستة اأ�سهر املن�سو�س عليها والتي مل 

حترتمها املدعى عليها الأوىل, وحيث ت�سببت املدعى عليها الأوىل يف ال�سرر املذكور 

بخطئها فاإن املدعية تطلب اإلزامها بالتعوي�س, ثانيًا/بالن�سبة للتعوي�س املطلوب مببلغ 

اأربعة ماليني ريال فاإن اخل�سائر لي�ست متعلقة بعالقة املدعية باملدعى عليها كوكيل 

بالعمولة فح�سب, بل اإن العالقة كانت �سراكة توجت باإقامة م�سنع للمنتجات املتمثلة 

يف النكهات والزيوت العطرية والأ�سباغ الغذائية, وما ذكره وكيل املدعى عليهما من 

مبالغ وو�سفها باأنها متثل عمولة موكلتنا عن الوكالة فهي متثل على ال�سحيح اأرباح 

اأقر  وقد  املدعى عليها,  تدفعه  الذي مل  با�ستثناء عام 2003م  ال�سراكة  موكلتنا عن 

وكيل املدعى عليهما بهذه ال�سراكة حيث ذكر اإن "راأ�س املال امل�ستثمر من قبل املدعية 

ل يزيد عن )200.000( ريال دفعت منا�سفة من الطرفني", وقد مت التعاقد على 

اأ�سا�س هذه ال�سراكة اإل اأنها �سميت اتفاقية توزيع التزامًا مبتطلبات النظام حيث ل 

ي�سمح لالأجنبي مبمار�سة التجارة باململكة اإل عن طريق الوكالة اأو التوزيع التجاري, 

املدعية  فاإن  تقدم,  ملا  وا�ستنادًا  ن�سًا,  ذلك  على  متهيدها  يف  التفاقيات  ن�ست  بل 

تطلب اإلزام املدعى عليهما مت�سامنتني ومنفردتني بدفع مبلغ )914.221( يورو = 

بالريال ال�سعودي مبلغ )4.479.682/29( باقي اأرباح ال�سراكة ملوكلتنا, اإ�سافة اإىل 

مبلغ مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي متثل تكاليف اإقامة ال�سراكة, ومبلغ مائتي 

عليهما  املدعى  وكيل  ت�سلم  املذكرة  يف  ورد  ما  التقا�سي..اإلخ  اأتعاب  عن  ريال  األف 
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ن�سخة منها ومن مرفقاتها فا�ستمهل للرد, ثم تبادل الطرفان املذكرات لعدة جل�سات 

مبا مل يخرج يف جممله عما �سبق ذكره كما قام الطرفان برتجمة عدد من امل�ستندات 

التي طلبت الدائرة ترجمتها, وبجل�سة 1427/8/19هـ ح�سر الطرفان وقررا الكتفاء 

مبا �سبق �سبطه وتقدميه وطلبا الف�سل يف الق�سية بحالتها الراهنة فقررت الدائرة 

الدائرة  ا�ستو�سحت  والتاأمل, وبجل�سة 1428/3/27هـ  للدرا�سة  الق�سية  تاأجيل نظر 

من وكيل املدعى عليهما عن املبالغ الواردة يف امليزانيات عن الأعوام من 2000م اإىل 

بجل�سة 1428/9/18هـ  لذلك  تو�سيحية  مذكرة  عليهما  املدعى  وكيل  فقدم  2005م 

للرد عليها, وبجل�سة 1428/11/7هـ قدم  وا�ستمهل  ن�سخة منها  املدعية  ت�سلم وكيل 

الرد يف  ي�ستوجب  اإىل عدم وجود ما  انتهى فيها  املدعي وكالة مذكرة من �سفحتني 

مذكرة وكيل املدعى عليهما, وبجل�سة 1429/2/9هـ �ساألت الدائرة وكيل املدعية عن 

رده على ما ذكره وكيل املدعى عليهما يف مذكرته من اأنه مل يبق للمدعية من ن�سبة 

و�ستة  يورو  ع�سر  واثنا  وثالثمائة  األفًا  ع�سر  وثالثة  مائة  وقدره  مبلغ  �سوى   )%15(

�سنتات كما �ساألت الدائرة وكيل املدعية هل ت�سررت موكلته من اإيقاف املدعى عليها 

يف  التفاقية  انتهاء  تاريخ  اإىل  2002/11/20م  تاريخ  من  املدعية  مع  التعامل 

2003/9/6م فا�ستمهل للرد, وبجل�سة 1429/3/28هـ قدم وكيل املدعية مذكرة من 

مبلغ   -1 يلي:  مبا  عليهما  املدعى  اإلزام  طلب  اإىل  فيها  انتهى  �سفحات  �ست 

)113.312/06( يورو الذي اأقر به وكيل املدعى عليهما وفقًا ملذكرته املقدمة بجل�سة 

عن  امل�ستحقة  املبالغ  باقي  ميثل  يورو   )1.883.841( مبلغ   -2 1428/9/18هـ, 
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ن�سيب املدعية من ن�سبة )15%( من مبيعات ال�سركة عن ال�سنوات ال�ست )2000 – 

2005م(, 3- مبلغ )1.500.000( ريال �سعودي ميثل اإجمايل ما تكبدته املدعية يف 

�سبيل اإقامة ال�سراكة مع املدعى عليها الأوىل وما ترتب على ان�سحابها غري النظامي, 

4- مبلغ )200.000( ريال عن م�سروفات التقا�سي, واأرفق مبذكرته جمموعة �سور 

للرد,  ا�ستمهل  عليها  وباطالعه  منها  ن�سخة  عليهما  املدعى  وكيل  ت�سلم  م�ستندات 

وبجل�سة 1429/6/4هـ قدم وكيل املدعى عليهما مذكرة من اأربع �سفحات انتهى فيها 

اإىل التاأكد على حق املدعى عليها الأوىل يف ف�سخ التفاقيات حمل الدعوى, كما اأكد 

فيها على اأن ال�سراكة املن�سو�س عليها يف التفاقيات مل تنعقد واإمنا كانت جمرد نية 

اأي خطوات  الطرفان  يتخذ  والرغبة حيث مل  النية  الأمر مرحلة  يتجاوز  ومل  ورغبة 

فعلية لتنفيذ تلك الرغبة, كما مل تو�سح املدعية نوع ال�سراكة املدعى بها اإن �سحت, 

اأما الأرباح املدعى بها فال حمل للمطالبة بها لعدم انعقاد ال�سراكة واإمنا كانت املدعية 

مالها  وراأ�س  بها  املدعى  ال�سراكة  تاأ�سي�س  عقد  عن  ن�ساأل  ولزلنا  بالعمولة  وكياًل 

ومركزها الرئي�سي واإدارتها وميزانياتها وح�ساباتها وعن تاريخ حتقيق الأرباح املدعى 

وقدره  عليها  املدعى  ذمة  يف  املتبقي  املبلغ  على  بالتاأكيد  املذكرة  وانتهت  بها, 

)113.312/06( يورو, ورف�س ما عدا ذلك من طلبات, ثم تبادل الطرفان املذكرات 

الطرفني عن مدى  من  الدائرة  ا�ستو�سحت  وبجل�سة 1430/1/23هـ  جل�سات,  لعدة 

حاجة الق�سية اإىل خربة حما�سبية للنظر يف املبالغ التي �سلمت للمدعية مقابل ن�سبة 

بني  اتفاق  حمل  كانت  والتي  املبيعات  اإجمايل  عن  نتجت  التي  الأرباح  من   )%15(
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الطرفني ون�س عليها العقد املربم بينهما والتي حتت�سب من بداية العقد وحتى ف�سخ 

العقد بنهاية عام 2003م من قبل املدعى عليها فرد وكيل املدعية باأن موكلته ل ترى 

حاجة لإحالة املو�سوع اإىل حما�سب قانوين حيث اإنها قدمت جميع بيناتها وهي تتم�سك 

بذلك, فعقب وكيل املدعى عليهما باأنه قد رد على دعوى املدعية فيما يتعلق باملبالغ 

املطالب بها وهو كاف للرد عليها واإذا راأت الدائرة اأن ما يتعلق باملبالغ التي �سلمت 

للمدعية الناجتة عن الأرباح يحتاج ملحا�سب قانوين فهذا اأمر يعود للدائرة يف تقرير 

للدرا�سة,  الق�سية  نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت  فقد  عليه  وبناء  ال�ساأن  بهذا  تراه  ما 

من   )%15( بن�سبة  املتعلق  النزاع  مو�سوع  اأن  الدائرة  راأت  1430/2/7هـ  وبجل�سة 

الأرباح التي تطالب بها املدعية يحتاج اإىل خربة حما�سبية لإي�ساح ما لكل طرف على 

الآخر وبعر�س ذلك على الطرفني وافقا على ذلك ومت تر�سيح مكتب )...( لتويل هذه 

اأن تكون الأتعاب منا�سفة بني الطرفني, وبجل�سة 1430/2/19هـ قررت  املهمة على 

الدائرة تكليف املحا�سب القانوين/)....( لتويل املهمة املحا�سبية بني الطرفني على 

وا�ستعد  للق�سية  اخلا�سر  الطرف  النهاية  يف  ويتحملها  منا�سفة  اأتعابه  تدفع  اأن 

رقم  املحكمة  رئي�س  خطاب  �سدر  عليه  وبناء  املذكور,  املحا�سب  مبراجعة  الطرفان 

)2/3465( يف 1430/3/12هـ اإىل املحا�سب القانوين/)....( املت�سمن تكليفه ".. 

مبراجعة ح�سابات الطرفني والتفاقيات املربمة بني الطرفني واحت�ساب ن�سبة )%15( 

من اإجمايل املبيعات يف اململكة العربية ال�سعودية اعتبارًا من تاريخ توقيع العقد وحتى 

نهاية العمل به يف 2003/9/6م علمًا باأن الن�سبة امل�سار اإليها لي�ست حمل خالف بني 
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الطرفني.." اإلخ اخلطاب, وبجل�سة 1430/10/16هـ قرر وكيل املدعية باأنه ورد اإليه 

خطاب املحا�سب القانوين املت�سمن الإفادة بعدم ورود اأي م�ستندات من املدعى عليها 

واأن حمامي املدعى عليها اأفاد باأن موكلته حتتاج اإىل وقت نظرًا لكونها خارج اململكة, 

بعد  �سدر  اإمنا  املدعية  وكيل  ذكره  الذي  اخلطاب  باأن  عليها  املدعى  وكيل  فعقب 

الت�سال بنا وبعد ات�سالنا مبوكلتنا خارج اململكة علمًا باأنني وافيت املحا�سب القانوين 

مبا لدي من م�ستندات واأطلب مزيدًا من الأجل لكون موكلتي وعدتني باإر�سال بقية 

وكيل  ح�سر  1431/1/3هـ  وبجل�سة  بالق�سية.  واملتعلقة  لديها  املتوفرة  امل�ستندات 

اإليها  ورد  اأنه  اإىل  الدائرة  وتنوه  عليها  املدعى  وتبني عدم ح�سور من ميثل  املدعية 

خطاب من وكيل املدعى عليها يطلب فيه اأجاًل كافيًا لنتهاء املحا�سب القانوين من 

اخلبري  اإىل  منها  املطلوبة  امل�ستندات  بت�سليم  موكلته  قامت  حيث  تقريره  اإعداد 

وكيل  فعقب  برتجمتها  وقيامها  اإليها  و�سولها  بعد  1430/12/28هـ  يف  املحا�سبي 

عن  تقريره  لإكمال  اأ�سبوعني  اإىل  يحتاج  باأنه  اأفاد  املحا�سبي  اخلبري  باأن  املدعية 

الدعوى وقدم �سورة من خطاب اخلبري املحا�سبي املوؤرخ يف 1431/1/2هـ. وبجل�سة 

1431/1/26هـ ح�سر وكيل املدعية وتبني عدم ح�سور من ميثل املدعى عليها وطلب 

باإبالغ  وا�ستعد  املحا�سبي  اخلبري  تقرير  اكتمال  حتى  الق�سية  نظر  تاأجيل  احلا�سر 

املدعى عليها باملوعد القادم. وبجل�سة 1431/4/6هـ زودت الدائرة الطرفني بن�سخة 

الوارد من مكتب )...( املحا�سبي وباطالعهما عليه قرر وكيل  النهائي  التقرير  من 

املدعية موافقته على النتيجة التي انتهى اإليها التقرير وطلب احلكم بها ثم قدم وكيل 
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تقرير  على  مالحظاته  على  ت�ستمل  اأنها  ذكر  املذكرات  من  جمموعة  عليها  املدعى 

واأن زود بها اخلبري ووعد بتزويد املدعية بن�سخة منها  التي �سبق  اخلبري املحا�سبي 

واأفاد باأنه يتم�سك بهذه املالحظات ويطلب مناق�سة اخلبري املحا�سبي فيما ت�سمنته 

هذه املذكرات, وبجل�سة 1431/6/10هـ قرر الطرفان اأنهما ل مزيد لديهما على ما 

الراهنة.  بحالتها  الق�سية  يف  الف�سل  وكالة  املدعي  وطلب  وتقدميه  �سبطه  �سبق 

وبجل�سة 1431/7/14هـ �ساألت الدائرة مندوب اخلبري املحا�سبي عما ورد يف ال�سفحة 

رقم )7( واملت�سمن ن�سًا "... اأنه نظرًا لأن الإجراءات املبينة اأعاله ل ت�سكل تطبيقًا 

للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  اأن  ال�سادرة  للمعايري  وفقًا  به  القيام  يتم  وفح�سًا 

القانونيني حول مهام التدقيق والفح�س فاإننا ل نبدي اأي تاأكيد تدقيق اأو فح�س حول 

املعلومات الواردة يف هذا التقرير.." فاأجاب باأن الطرفني مل يقدما ميزانيات نظامية 

ومرا�سالت  عقود  عن  عبارة  م�ستندات  قدما  واإمنا  تقرير  اإعداد  عليها  بناء  يتم 

ومذكرات الدعوى اأمام الدائرة الأمر الذي ي�سعب على املحا�سب القطع بدقتها ودقة 

من  تقدم  مل  وم�ستندات  بيانات  هناك  يكون  اأن  لحتمال  فيها  الواردة  املعلومات 

الطرفني ولو قدمت لحتمل اأن تغري نتيجة التقرير وعلى هذا الأ�سا�س ل ن�ستطيع اأن 

جنزم ب�سحة ودقة نتيجة التقرير بناًء على الأ�سا�س الذي بني عليه فطلبت الدائرة 

بذلك.  فا�ستعد   )....( املدعية  لل�سركة  النظامي  املمثل  اإح�سار  املدعية  وكيل  من 

وبجل�سة 1431/8/12هـ ذكر وكيل املدعية باأن ال�سخ�س املبا�سر للعالقة بني طريف 

م�ستعد  وهو  املدعية  لل�سركة  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  وهو   )....( هو  الدعوى 
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املدعية/)....(ووكيل  وكيل  ح�سر  اليوم  هذا  وبجل�سة  الدائرة.  رغبت  اإذا  للح�سور 

املدعى عليها/)....( كما ح�سر مدير ال�سركة – وفقًا لجتماع تعديل عقد التاأ�سي�س 

-/ )....(, وا�ستو�سحت الدائرة من وكيل املدعية عن املبالغ التي يح�سر دعواه فيها 

األفًا ومائة و�سبعون  اأنه يح�سر دعواه يف مبلغ مليون واأربعمائة و�سبعة و�ستون  فقرر 

يورو متثل امل�ستحقات التي انتهى اإليها تقرير اخلبري املحا�سبي الذي ندبته الدائرة 

ومبلغ مليون وخم�سمائة األف ريال عن تكاليف اإقامة ال�سراكة بني الطرفني اإ�سافة اإىل 

 )...( �سركة  مواجهة  يف  يكون  احلكم  واأن  ريال  األف  مائتا  وقدرها  الرتافع  اأتعاب 

الأملانية حيث اإن �سركة )...( اندجمت يف هذه ال�سركة فعقب وكيل املدعى عليها باأنه 

واأنه ظهر لديه م�ستند  التقرير املحا�سبي  اأنه غري موافق على ما ورد يف  يوؤكد على 

العقد  اتفاقية بني طريف الدعوى تلغي ن�سبة )15%( املذكورة يف  جديد يثبت وجود 

اإرفاق  ت�سوية م�ستحقات عام 1999م وما قبلها و�سبق  اعتبارًا من عام 2000م بعد 

هذا امل�ستند اإىل اخلبري املحا�سبي اإل اأنه جتاهله بحجة اأنه خارج نطاق التكليف واأنه 

مل يعر�س على الدائرة وقدم ن�سخة من هذا التفاق وذكر باأنه بعد اطالعه عليه فاإنه 

على  باملحا�سبة  القانوين  املحا�سب  تكليف  جرى  التي  الـ)%15(  بن�سبة  يعرتف  ل 

اأ�سا�سها واأنه يتم�سك بهذا امل�ستند فعقب وكيل املدعية باأن هذا امل�ستند �سبق تقدميه 

من طرفنا كبينة لنا على م�ساريف ال�سراكة املدعى بها ول يت�سمن ما ذكره وكيل 

املدعى عليها من اإلغاء ن�سبة الـ)15%( فعقب وكيل املدعى عليها باأن هذا امل�ستند مل 

يقدم واأنه يقدم يف هذه اجلل�سة لأول مرة واأنه يتم�سك به وقرر الطرفان اكتفائهما 
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ميني  اأداء  املدعية  ال�سركة  مدير  من  الدائرة  طلبت  ثم  وتقدميه,  �سبطه  �سبق  مبا 

الدائرة  ندبته  الذي  القانوين  املحا�سب  تقرير  يف  املتمثلة  للبينة  اإمتامًا  ال�ستظهار 

فاأداها قائاًل: اأق�سم باهلل العظيم باأن املبلغ الذي انتهى اإليه تقرير املحا�سب القانوين 

يف هذه الق�سية وهو مبلغ مليون واأربعمائة و�سبعة و�ستون األفًا ومائة و�سبعون يورو باأنه 

املدعى  ذمة  يف  املحدودة  ال�سناعية  التجارية   )...( ملجموعة  م�ستحق  واأنه  �سحيح 

عليها. 

وحيث ح�سر وكيل املدعية دعوى موكلته يف اإلزام �سركة )...( الأملانية مببلغ مليون 

واأربعمائة و�سبعة و�ستون األفًا ومائة و�سبعون يورو ميثل م�ستحقات املدعية من اأرباح 

اخلبري  تقرير  اإليها  انتهى  والذي  عليها  املتفق   )%15( بن�سبة  ال�سنوية  املبيعات 

املحا�سبي الذي ندبته الدائرة, ومبلغ مليون وخم�سمائة األف ريال عن تكاليف اإقامة 

ال�سراكة بني الطرفني اإ�سافة اإىل اأتعاب الرتافع وقدرها مائتا األف ريال, وحيث اأقر 

وكيل املدعى عليها – الذي له حق الإقرار مبوجب وكالته – باأن املدعية ل ت�ستحق 

ت�ساوي مبلغًا وقدره مائة  اأنها  اأنه ذكر  اإل  ال�سنوية  املبيعات  ن�سبة )15%( من  �سوى 

وثالثة ع�سر األفًا وثالثمائة واثنا ع�سر يورو و�ستة �سنتات خمالفًا ح�ساب املدعية التي 

مو�سوع  اأن  للدائرة  معه  تبني  مما  يورو   )1.883.841( هو  املبلغ  باأن  وكيلها  ذكر 

النزاع املتعلق بن�سبة )15%( من املبيعات يحتاج اإىل خربة حما�سبية وبعر�س ذلك 
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املحا�سب  تكليف  جرى  ثم  1430/2/7هـ  بجل�سة  ذلك  على  وافقا  الطرفني  على 

القانوين/)....( لتويل املهمة املحا�سبية بني الطرفني على اأن تدفع اأتعابه منا�سفة 

املحا�سب  مبراجعة  الطرفان  وا�ستعد  للق�سية  اخلا�سر  الطرف  النهاية  يف  ويتحملها 

للمدعية هي  امل�ستحقة  املبالغ  اأن  اإىل  انتهى تقرير املحا�سب املذكور  املذكور, وحيث 

مبلغ مليونني واأربعمائة وت�سعة ع�سر األفًا ومائتني وثالثة ع�سر األف يورو اإل اأن املدعية 

ا�ستلمت منها مبالغ قدرها ت�سعمائة واثنان وخم�سون األفًا وثالثة واأربعون يورو ح�سب 

امل�ستندات الواردة وبناء عليه يكون املبلغ املتبقي للمدعية هو مليون واأربعمائة و�سبعة 

و�ستون األفًا ومائة و�سبعون يورو, وحيث اإن الدائرة وبعد اطالعها على التقرير املذكور 

اأنه ق�سر عن الحتجاج  اإل  اأنه ميثل قرينة قوية على �سحة دعوى املدعية  تبني لها 

به لكونه ا�ستند على ما قدمه الطرفان فح�سب مما يحتمل معه وجود م�ستندات مل 

يف  املحا�سب  اإليه  اأ�سار  ما  وهو  املحا�سبية  املعايري  ح�سب  الإجراء  ل�ستكمال  تقدم 

تقريره بعبارة: "... اأنه نظرًا لأن الإجراءات املبينة اأعاله ل ت�سكل تطبيقًا وفح�سًا 

القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  عن  ال�سادرة  للمعايري  وفقًا  به  القيام  يتم 

حول مهام التدقيق والفح�س فاإننا ل نبدي اأي تاأكيد تدقيق اأو فح�س حول املعلومات 

اإفادة مندوب اخلبري املذكورة اأعاله, الأمر  الواردة يف هذا التقارير.." اإ�سافة اإىل 

الذي يتوجه معه طلب اليمني املتممة لبينة املدعية اإذ ثبت اأن النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم ق�سى يف احلقوق باليمني مع ال�ساهد, وحيث اأدى مدير ال�سركة املدعية اليمني 

باهلل العظيم على اأن املبلغ الذي انتهى اإليه تقرير املحا�سب القانوين يف هذه الق�سية 
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واأنه  باأنه �سحيح  األفًا ومائة و�سبعون يورو  واأربعمائة و�سبعة و�ستون  وهو مبلغ مليون 

فاإنه  املدعى عليها؛  املحدودة يف ذمة  ال�سناعية  التجارية  م�ستحق ملجموعة )....( 

يتبني للدائرة بالتقرير املحا�سبي وميني ال�ستظهار ثبوت ذلك املبلغ يف ذمة املدعى 

بجل�سة  عليها  املدعى  وكيل  ذكره  ما  ذلك  من  ينال  ول  به,  باإلزامها  وتق�سي  عليها 

هذا اليوم من اطالعه على م�ستند يلغي التفاق على ن�سبة )15%( املذكورة يف العقد 

اعتبارًا من عام 2000م اإذ اإن امل�ستند املذكور مل ي�سر اإىل اإلغاء اأي اتفاق بني الطرفني 

واإمنا جرى فيه – ح�سب ترجمته – ت�سوية ح�سابات ما قبل عام 2000م والتفاق على 

خطة اأعمال عام 2000م, ولذلك فاإنه ل ي�سح اإعماله على الوجه الذي ذكره وكيل 

املدعى عليها ل �سيما واأن وكيل املدعى عليها قد اأقر بتلك الن�سبة يف جميع مراحل 

الق�سية ومل تكن الن�سبة حمل خالف بني الطرفني كما �سدر بذلك اخلطاب املذكور 

اأعاله ال�سادر من رئي�س املحكمة اإىل اخلبري املحا�سبي بتكليفه, وحيث اإن ل�ساحب 

احلق املطالبة بالأتعاب التي تكبدها يف �سبيل املطالبة بحقه اإذا تبني اأن املدين كان 

مماطاًل كما جاء يف منتهى الإرادات و�سرحه )وما غرم رب دين ب�سببه – اأي ب�سبب 

مطل مدين – فعلى مماطل لت�سببه يف غرمه( لذلك فاإن الدائرة تق�سي باإجابة طلب 

املدعية اإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ مائتي األف ريال عما تكبدته من م�ساريف يف 

هذه الدعوى م�ستملة على اأتعاب اخلربة املحا�سبية, اأما بالن�سبة لطلب املدعية اإلزام 

املدعى عليها بدفع مبلغ مليون وخم�سمائة األف ريال عن تكاليف اإقامة ال�سراكة بني 

الطرفني فاإن الدائرة مل يثبت لديها انعقاد ال�سراكة بني طريف الدعوى, اأما اإذا كان 
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املق�سود باأن املدعية قد تكبدت اأمواًل وم�ساريف يف �سبيل اإجناح التفاقية بينها وبني 

اأرباحها املتفق عليها  املدعى عليها فاإن ذلك من لزم عملها ول ت�ستحق عليه �سوى 

بن�سبة )15%( من املبيعات ال�سنوية. 

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:  

اأواًل: اإلزام املدعى عليها �ضركة )....( االأملانية باأن تدفع للمدعية جمموعة )....( 

األفاً  و�ضتون  و�ضبعة  واأربعمائة  مليون  وقدره  مبلغاً  املحدودة  ال�ضناعية  التجارية 

ومائة و�ضبعون يورو. 

ثانياً: اإلزام املدعى عليها �ضركة ).... ( االأملانية باأن تدفع للمدعية جمموعة )....( 

التجارية ال�ضناعية املحدودة مبلغاً وقدره مائتا األف ريال على اأتعاب املحاماة. 

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 االبتدائية 1/4506/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 159/د/جت/5 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف  1213/ق لعام 1432هـ 
رقم حكم اال�ضتئناف 318/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/4/9هـ

–عدم  – الف�ضخ العقدي - اإخالل بالتزامات العقد  –  ف�ضخ العقد  عقد ت�ضغيل 

توفري املعقود عليه - اإقرار .

مطالبة املدعية احلكم باإثبات ف�سخ عقد الت�سغيل املربم مع املدعى عليها واإلزامها 

الطرفني  املوقع من  الت�سغيل  ملحق عقد  – الن�س يف  للمدعية  ال�سيدليات  بت�سليم 

على اأحقية املدعية يف ف�سخ العقد دون الرجوع للمدعى عليها اأو حتمل اأي م�سوؤولية 

اإ�سعارات خالل  جتاهها يف احلالت الآتية.... )ت( نق�س الأدوية بعد توجيه ثالث 

�سهر وخم�سة اإ�سعارات خالل �سهرين متتابعني خالل مدة �سريان العقد ب�سبب نق�س 

– ثبوت  امل�سرتجعة من املر�سى  الو�سفات  الأدوية من  نواق�س  بها  الأدوية مو�سحًا 

�سريان  مدة  خالل  متتابعني  �سهرين  خالل  عليها  املدعى  باإ�سعار  قامت  املدعية  اأن 

العقد بخم�سة اإ�سعارات مت�سمنًة وجود نق�س يف الأدوية يف ال�سيدليات الثالث حمل 

الت�سغيل واأن ذلك يوؤدي اإىل حرج �سديد مع املر�سى وال�سركات واملوؤ�س�سات املرتبطة 

بعقود معها و�سرورة تاأمني نواق�س الأدوية املطلوبة – ثبوت توافر تلك الأدوية بال�سوق 

اإنكار املدعى عليها وجود نق�س لبع�س الأدوية  – عدم  واإ�سعار املدعى عليها بذلك 

املتعاقد  الدواء  وموؤ�س�سات  �سركات  اإىل  يعود  النق�س  اأن  البينة على  تقدميها  وعدم 
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الدواء  تاأمني  املدعية يف  باأحقية  الت�سغيل  الن�س يف ملحق عقد  تاأثري  – عدم  معها 

مبعرفتها على ح�ساب املدعى عليها يف حالة عدم توفري الأدوية للمتعاقد معهم على 

حقها يف ف�سخ العقد, لأن هذا الن�س يتعلق بتنظيم العالقة بني املدعية واملدعى عليها 

يف حال عدم توفري بع�س الأدوية وقيام املدعية بتوفريها والتزام املدعى عليها ب�سداد 

بالتزاماتها  عليها  املدعى  لإخالل  العقد  ف�سخ  املدعية يف  ي�سقط حق  ول  فواتريها, 

التعاقدية – اأثر ذلك: �سحة ف�سخ املدعية عقد الت�سغيل املحرر مع املدعى عليها – 

موؤدى ذلك: احلكم بثبوت ف�سخ العقد واإلزام املدعى عليها بت�سليم ال�سيدليات حمل 

التعاقد. 

تتح�سل وقائع هذه الدعوى ح�سبما يتبني من اأوراقها وبالقدر الالزم للف�سل فيها اأنه 

تقدم للمحكمة الإدارية بالريا�س )....( بوكالته عن املدعية �سركة جمموعة )...( 

الطبية بالئحة دعوى �سد �سركة )...( الطبية املحدودة ذكر فيها اأن موكلته متتلك 

�سيدليات )...( مبوجب الرتخي�س ال�سادر من وزارة ال�سحة رقم )141013061315( 

وتاريخ 1415/5/1هـ والكائنة بحي منفوحة بجوار م�ستو�سف )...( و�سيدلية )...( 

وتاريخ   )141013061315( رقم  ال�سحة  وزارة  من  ال�سادر  الرتخي�س  مبوجب 

1417/3/6هـ والكائنة بحي الروابي �سارع عنيزة بجوار مركز )...( الطبي و�سيدلية 

)...( مبوجب الرتخي�س رقم )14101306147( وتاريخ 1411/10/25هـ والكائنة 
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تعاقدت موكلته  وقد  الطبي.  الأمري عبد اهلل بجوار مركز )...(  �سارع  الورود  بحي 

مع املدعى عليه على ت�سغيل ال�سيدليات الثالث مبوجب عقد الت�سغيل املحرر بينهما 

يف  املوؤرخ  والثاين  التاريخ  بذات  املوؤرخ  الأول:  وملحقاته,  2004/2/22م  يف  واملوؤرخ 

عليها  للمدعى  ال�سيدليات  ت�سليم  تاريخ  من  تبداأ  �سنوات  ع�سر  ملدة  2008/4/1م 

اأ�سهر  األف ريال �سنويًا تدفع على دفعتني كل �ستة  وذلك مقابل مبلغ قدره ثمامنائة 

دفعة مببلغ اأربعمائة األف ريال اإل اأن املدعى عليها اأخلت بالتزاماتها التعاقدية وفقًا 

2004/2/22م  بتاريخ  املدعية  وبني  بينهما  املحرر  العقد  من   )12  ,11  ,8( للمادة 

املحرر  العقد  ملحق  من   )11( للمادة  وا�ستنادًا  البالغ,  ال�سرر  مبوكلته  اأحلق  مما 

بني موكلته واملدعى عليها والتي تن�س على حق موكلته يف ف�سخ واإنهاء عقد الت�سغيل 

املحرر بينهما يف احلالت املن�سو�س عليها يف تلك املدة وبعد اإ�سعارها بذلك وهو ما 

حدث بالفعل اإل اأن املدعى عليها تقاع�ست عن توفري الأدوية الالزمة لعمالء موكلته 

مما دعاهم اإىل اإ�سعارها باإعادة النظر يف تعاقدهم معها الأمر الذي اأحلق مبوكلته 

ال�سرر واأثر على �سمعة خدماتها الطبية وانتهى اإىل طلب احلكم باإثبات الف�سخ لعقد 

الت�سغيل املحرر بني موكلته واملدعى عليها واملوؤرخ يف 2004/2/22م وملحقاته وت�سليم 

ال�سيدليات ملوكلته دفعًا لل�سرر الذي حلق بها ب�سبب اإخالل املدعى عليها بالتزاماتها 

مع احتفاظ موكلته بحقها باملطالبة بالتعوي�س عن جميع الأ�سرار التي اأ�سابتها جراء 

ذلك. وقد قيدت هذه الدعوى ق�سية برقم )1/4506/ق( لعام 1430هـ واأحيلت اإىل 

جل�سة  لذلك  حددت  حيث  نظرها  فبا�سرت  1430/11/12هـ  بتاريخ  الدائرة  هذه 
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عليها  املدعى  )....(ووكيل  املدعية  وكيل  ح�سر  وفيها  1431/6/4هـ  الثالثاء  يوم 

الدائرة  �ساألت  اجلل�سة  هذه  ويف  ال�سبط  و�سفتهما مبح�سر  هويتهما  املثبت   )....(

وال�سالف  الدعوى  بالئحة  الوارد  النحو  على  باأنها  فذكر  دعواه  عن  املدعية  وكيل 

الدائرة  فاأمهلته  ذكرها وبطلب اجلواب من وكيل املدعى عليها طلب مهلة لالإجابة 

برده  املدعى عليها مذكرة  وكيل  وفيها قدم  الثالثاء 1431/6/11هـ  يوم  اإىل جل�سة 

اأما ما ذكره  مكونة من �سفحة واحدة ذكر فيها باأن العقد املربم وملحقاته �سحيح 

وكيل املدعية من وجود اإخالل من موكلته فهذا غري �سحيح واإن كانت املدعية تدعي 

العقد  ف�سخ  على  توافق  ل  موكلته  اأن  اإىل  وانتهى  البينة  بتقدمي  فعليها  اإخالل  وجود 

ذكر  عليها  وباطالعه  منها  بن�سخة  املدعية  وكيل  تزويد  جرى  ال�سيدليات  وت�سليم 

باأنه يقدم للدائرة البينة على ذلك واملتمثلة يف عدد من امل�ستندات واخلطابات التي 

تثبت اإخالل املدعى عليها بالعقد خا�سة الفقرة الثامنة من العقد واملتعلقة بالتزام 

والتزامها  الأ�سبوع  مدار  على  يوميًا  �ساعة   )24( �سيدلية  كل  بت�سغيل  عليها  املدعى 

هذه  تثبت  كما  ال�سيدليات  لعمل  الالزمة  والكماليات  الأدوية  كافة  وتوفري  بتاأمني 

امل�ستندات ف�سخ العقد من قبل املدعية خا�سة اخلطاب ال�سادر من موكلته للمدعى 

واملوؤرخ  للمدعية  عليها  املدعى  من  ال�سادر  واخلطاب  بتاريخ 1430/7/20هـ  عليها 

يف 1430/7/22هـ جرى تزويد وكيل املدعى عليها ب�سورة من هذه امل�ستندات التي 

قدمها وكيل املدعية وباطالعه عليها قدم بجل�سة يوم الثالثاء 1431/8/22هـ مذكرة 

على  والكماليات  الأدوية  نق�س  دعوى  باأن  فيها  ذكر  واحدة  �سفحة  مكونة من  برده 
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املتعاقد  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  تاأمينها من قبل  فر�س �سحتها هي ناجتة عن نق�س 

والكماليات  الأدوية  تلك  بتاأمني  املدعية  تقوم  اأن  احلالة  التفاق يف هذه  وكان  معها 

مبعرفتها ح�سب ما ن�ست عليه املادة ال�ساد�سة من ملحق العقد حيث ن�ست )يف حالة 

عدم توفري الأدوية لل�سركات واملوؤ�س�سات املتعاقدة معها وامل�سروفة مبوجب و�سفات 

طبية من م�ستو�سف )...( ومركز )...( الطبي ومركز )...( الطبي, يقوم الطرف 

الطرف  ويلتزم  ال�سوق  ب�سعر  الثاين  الطرف  ح�ساب  وعلى  مبعرفته  بتاأمينها  الأول 

الثاين ب�سداد هذه املبالغ فورًا مبوجب الفاتورة( كما اأن دعوى عدم ت�سغيل ال�سيدلية 

ل  اأوراق  املدعية من م�ستندات جمرد  وكيل  ما قدمه  واأن  �ساعة غري �سحيح   )24(

ترقى اإىل م�ستوى القرينة ف�ساًل عن اأن تكون بينة مو�سلة كما اأن ما تدعيه املدعية 

اإليه وكيل املدعية فهذا اخلطاب  من ثبوت ف�سخ العقد مبوجب اخلطاب الذي اأ�سار 

يثبت خالف ذلك بل هو يثبت مت�سك املدعى عليها بالعقد وتنفيذها لكامل بنوده وقد 

جرى تزويد وكيل املدعية بن�سخة منها وباطالعه عليها ذكر باأن وكيل املدعى عليها 

العقد  ملحق  من  ال�ساد�سة  املادة  اإىل  اجلل�سة  هذه  يف  املقدمة  مذكرته  يف  اأ�سار  قد 

واملادة املذكورة الغر�س منها هو تاليف وقوع ال�سرر على �سيدليات موكلته موؤقتًا وقد 

املدعية  حق  على  العقد  يف  ال�سريحة  البنود  مذكراته  يف  اأو�سح  اأن  �سبق  باأنه  ذكر 

اأي تق�سري يف وجود الأدوية والكماليات واأي�سًا عند عدم فتح  يف الف�سخ عند وجود 

ال�سيدليات )24( �ساعة وقد قدمت موكلته امل�ستندات املثبتة لوجود التق�سري والذي 

مت مبوجبه اإ�سعار املدعى عليها بف�سخ العقد, ويف جل�سة يوم الأحد 1431/12/29هـ 
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�ساألت الدائرة اأطراف الق�سية اإن كان لديهما ما يرغبان يف اإ�سافته اأو تقدميه فذكر 

وكيل املدعية باأنه يكتفي مبا �سبق ويح�سر دعواه يف طلب احلكم باإثبات ف�سخ عقد 

الت�سغيل املوقع بني موكلته واملدعى عليها واملوؤرخ يف 2004/2/22م وملحقاته وذلك 

اعتبارًا من 1430/7/20هـ املوافق 2009/7/13م بالإ�سافة اإىل اإلزام املدعى عليها 

الثالث �سيدلية )...( و�سيدلية )...( و�سيدلية )...( ملوكلته  ال�سيدليات  بت�سليم 

ويتم�سك بجميع ما قدمه من  �سبق  يكتفي مبا  باأنه  املدعى عليها ذكر  وكيل  اأن  كما 

مذكرات وم�ستندات يف هذه الدعوى. 

وحيث اإن وكيل املدعية يح�سر مطالبته يف هذه الدعوى بطلب احلكم باإثبات ف�سخ 

عقد الت�سغيل املوقع بني موكلته واملدعى عليها بتاريخ 2004/2/22م وملحقه وذلك 

اعتبارًا من 1430/7/20هـ املوافق 2009/7/13م بالإ�سافة اإىل اإلزام املدعى عليها 

وذلك   )...( و�سيدلية   )...( و�سيدلية   )...( �سيدلية  الثالث  ال�سيدليات  بت�سليم 

اإن وكيل  بالعقد املربم بني الطرفني وملحقه. وحيث  اإخالل املدعى عليها  بناء على 

ذكرته  ما  �سحة  بعدم  ويدفع  �سحيح  وملحقه  الت�سغيل  عقد  اأن  يذكر  عليها  املدعى 

بالن�سبة ملطالبة  اإنه  املدعى عليها. وحيث  قبل  بالعقد من  اإخالل  املدعية من وجود 

املدعية باإثبات ف�سخ عقد الت�سغيل املربم بني الطرفني يف 2004/2/22م وملحقاته 

اعتبارًا من 1430/7/20هـ املوافق 2009/7/13م فاإن عقد الت�سغيل املذكور ت�سمن 
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يف التمهيد: 

اأن الطرف الأول – املدعية ميتلك ال�سيدليات التالية: 1- �سيدلية )...( ترخي�س 

جتاري  �سجل  1415/5/1هـ  وتاريخ   )14-101-30-61-315( رقم  ال�سحة  وزارة 

رقم )163737( الواقعة يف حي منفوحة �سارع الأمري حممد بن عبد الرحمن بجوار 

م�ستو�سف )...(.  2- �سيدلية )...( ترخي�س وزارة ال�سحة رقم )30-61-297-

101-14( وتاريخ 1417/3/6هـ �سجل جتاري رقم )163737( الواقعة يف حي الروابي 

�سارع عنيزة – بجوار مركز )...( الطبي.  3- �سيدلية )...( ترخي�س وزارة ال�سحة 

رقم )47-61-30-101-14( وتاريخ 1411/5/25هـ �سجل جتاري رقم )167103( 

الواقعة يف حي الورود �سارع الأمري عبد اهلل بجوار مركز )...( الطبي. واأن الطرف 

الثاين – املدعى عليها – ترغب يف ت�سغيل هذه ال�سيدليات املحددة اأعاله كما ت�سمن 

البند اأوًل من العقد اأن مدة هذا العقد ع�سر �سنوات ميالدية تبداأ من تاريخ ا�ستالم 

ت�سمن  كما  نظامًا  ميثلهما  من  اأو  الطرفني  بني  موقع  حم�سر  مبوجب  ال�سيدليات 

– بت�سغيل  عليها  – املدعى  الثاين  الطرف  )يلتزم  ن�سه  ما  العقد  من  ثامنًا  البند 

كل �سيدلية )24( اأربعًا وع�سرين �ساعة يوميًا على مدار الأ�سبوع وخالل اأيام العطل 

الر�سمية والإجازات. كما يلتزم بتاأمني وتوفري كافة الأدوية والكماليات الالزمة لعمل 

ال�سيدليات وكذلك التي تطلب من قبل اأطباء م�ستو�سف )...(, مركز )...(الطبي, 

ت�سمن  كما  الكماليات(  وجميع  ال�سوق  يف  املوجودة  والأدوية  الطبي   )...( مركز 

– باملحافظة  – املدعى عليها  البند احلادي ع�سر ما ن�سه: )يلتزم الطرف الثاين 
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يحق  )ل  اأنه  على  ع�سر  الثاين  البند  ن�س  كما  وم�ستواها(  ال�سيدليات  �سمعة  على 

للطرف الثاين – املدعى عليها – ترك ت�سغيل ال�سيدليات اأو اأي منها اأو الإخالل باأي 

التزام اأو �سرط من �سروط هذا العقد اأو اأي تعديل لحق له واإل حق للطرف الأول – 

املدعية – ف�سخ العقد ومطالبة الطرف الثاين باأن يدفع فورًا كامل اخل�سائر املالية 

والأ�سرار املرتتبة على خمالفة الطرف الثاين واإنهاء العقد(. وحيث اإن ملحق عقد 

الت�سغيل املوقع من الطرفني بتاريخ 2004/2/22م ن�س يف البند احلادي ع�سر على: 

)يحق للطرف الأول – املدعية – ف�سخ العقد دون الرجوع للطرف الثاين – املدعى 

عليها – اأو حتمل اأي م�سوؤولية جتاه الطرف الثاين يف احلالت الآتية:  اأ- متى اأخل 

الطرف الثاين باأي التزام من التزاماته العقدية النافذة بني الطرفني ب�ساأن ت�سغيل 

ال�سيدليات.   لنظام  لأي خمالفة  الثاين  الطرف  ارتكاب  الثالث.  ب-  ال�سيدليات 

خالل  اإ�سعارات  وخم�سة  �سهر  خالل  اإ�سعارات  ثالث  توجيه  بعد  الأدوية  نق�س  ت- 

�سهرين متتابعني خالل مدة �سريان العقد ب�سبب نق�س الأدوية, مو�سحًا بها نواق�س 

الأدوية من الو�سفات امل�سرتجعة من املر�سى.  ث- يف حالة عدم اللتزام ب�ساعات 

ال�سيدليات  اأي من  اإ�ساءة �سمعة  اأو حالة  املتفق عليها  العمل  اأيام  اأو  اليومية  العمل 

من خالل مظهرها العام ونظافتها اأو تعاملها مع املراجعني.  ج- ت�سغيل اأي متعاقد 

يف ال�سيدليات من دون موافقة اجلهات املخت�سة على ذلك.  ح- يف جميع احلالت 

الطرف  عنوان  على  ي�سلم  بخطاب  مالحظته  بتوجيه  الأول  الطرف  يقوم  ال�سابقة 

الرد عليه  الثاين  العقد وعلى الطرف  الثالثة ع�سر من هذا  املادة  الثاين املحدد يف 
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خالل يومني من تاريخ ت�سليمه على عنوانه واإل �سقط حقه يف اأي اعرتا�س وكان اإقرارًا 

منه ب�سحة املالحظة(. 

وحيث اإن الثابت اأن املدعية قد قامت باإ�سعار املدعى عليها خالل �سهرين متتابعني 

ال�سادرة  اخلطابات  مبوجب  وذلك  اإ�سعارات  بخم�سة  العقد  �سريان  مدة  خالل 

وتاريخ  2009/5/25م  وتاريخ  2009/5/12م  وتاريخ  2009/5/2م  بتاريخ  منها 

نق�س  بوجود  عليها  املدعى  اإ�سعار  واملت�سمنة  2009/7/1م  وتاريخ  2009/6/7م  

�سديد  حرج  اإىل  يوؤدي  ذلك  واأن  الت�سغيل  حمل  الثالث  ال�سيدليات  يف  الأدوية  يف 

بعقود معها  املرتبط  التاأمني  و�سركات  وامل�سانع  واملوؤ�س�سات  وال�سركات  املر�سى  من 

و�سرورة تاأمني نواق�س الأدوية املطلوبة. وحيث اإن املدعى عليها ل تنكر وجود نق�س 

املدعى  ال�سركة  مدير  خطاب  من  ذلك  يت�سح  كما  ال�سيدليات  يف  الأدوية  لبع�س 

عليها املوؤرخ يف 1430/7/22هـ املوافق 2009/7/15م. كما اأن الثابت من امل�ستندات 

املرفقة بالدعوى واملقدمة من وكيل املدعية ت�سمن عدد من �سور امل�ساهد واخلطابات 

وجود نق�س يف الأدوية وال�سادرة من عدد من املوؤ�س�سات وال�سركات التجارية وكذلك 

من �سركات التاأمني واملرتبطة بعقود مع املدعية. وحيث اإن املدعية قامت بعد اإ�سعار 

املدعى عليها بخم�سة اإ�سعارات بخ�سو�س نق�س الأدوية يف ال�سيدليات بف�سخ عقد 

مبوجب  وذلك  2004/2/22م  يف  الطرفني  بني  واملربم  الثالث  ال�سيدليات  ت�سغيل 

2009/7/13م  املوافق  1430/7/20هـ  بتاريخ  عليها  للمدعى  ال�سادر  خطابها 

واملت�سمن ما ن�سه: )بالإ�سارة اإىل عقد الت�سغيل وملحقه املربمني فيما بيننا واملوؤرخني 
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يف 2004/2/22م بخ�سو�س ت�سغيل �سيدليات )...( التابعة لنا من جانبكم, وحيث 

بال�سوق,  ثبت ا�ستمرار نق�س بع�س الأدوية بال�سيدليات بالرغم من ثبوت توافرها 

مما ترتب عليه تكرار الو�سفات امل�سرتجعة من املر�سى مرتادي جمموعتنا الطبية, 

واملوؤ�س�سات  وال�سركات  املر�سى  من  �سديد  حرج  يف  والإداري  الطبي  طاقمنا  وو�سع 

وامل�سانع و�سركات التاأمني التي ترتبط بعقود معنا, بالرغم من اإ�سعاركم مبالحظاتنا 

ا�ستمرار نق�س بع�س الأدوية بال�سيدليات )...( مبوجب خطاباتنا اخلم�سة املوجهة 

التوايل  على  واملوؤرخة  2009/7/1م  حتى  2009/5/2م  من  الفرتة  خالل  اإليكم 

2009/7/1م.  2009/6/7م,  2009/5/25م,  2009/5/12م,  2009/5/2م, 

وا�ستنادًا ملقت�سى ن�س املادة الثامنة من ملحق العقد املت�سمنة التزامكم بتاأمني كافة 

الأدوية والكماليات ل�سمان ح�سن �سري العمل بال�سيدليات )...( ومقت�سى ن�س املادة 

عقد  ف�سخ  الطبية(   )...( )جمموعة  باأحقيتنا  الأ�سا�سي  العقد  من  ع�سر  احلادية 

اإليه اأعاله اعتبارًا من تاريخ خطابنا هذا مع  اإبرامه معكم وامل�سار  الت�سغيل ال�سابق 

اإمهالكم �سهرًا واحدًا من تاريخه جلرد وت�سفية موجودات �سيدليات )...( واإخالئها 

من قبلكم وت�سليمها لنا خالية من ال�سواغل خالل املهلة املنوه عنها اأعاله(. مما يتبني 

املدعى عليها  بينهما وبني  الت�سغيل املربم  لعقد  املدعية  اأن ف�سخ  معه واحلال كذلك 

بني  املربم  وملحقه  الت�سغيل  عقد  عليه  ن�س  ما  مع  متوافقًا  لكونه  �سحيحًا  جاء  قد 

الطرفني. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بناء على ذلك اإىل ثبوت ف�سخ املدعية لعقد 

1430/7/20هـ  تاريخ  من  اعتبارًا  وذلك  عليها  املدعى  وبني  بينهما  املربم  الت�سغيل 
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نق�س  اأن  من  عليها  املدعى  ذكرته  ما  ذلك  من  ينال  ول  2009/7/13م.  املوافق 

واأن  معها  املتعاقد  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  قبل  من  تاأمينها  نق�س  عن  ناجت  الأدوية 

البند )ال�ساد�س( من ملحق العقد ت�سمن اأنه )يف حالة عدم توفري الأدوية لل�سركات 

 )...( م�ستو�سف  من  طبية  و�سفات  مبوجب  وامل�سروفة  معها  املتعاقدة  واملوؤ�س�سات 

ومركز )...( الطبي ومركز )...( الطبي يقوم الطرف الأول – املدعية – بتاأمينها 

مبعرفته وعلى ح�ساب الطرف الثاين ب�سعر ال�سوق ويلتزم الطرف الثاين – املدعى 

عليها – ب�سداد هذه املبالغ فورًا مبوجب الفاتورة(. ذلك اأن البند احلادي ع�سر من 

ملحق عقد الت�سغيل ن�س على اأنه )يحق للطرف الأول – املدعية – ف�سخ العقد دون 

الرجوع للطرف الثاين – املدعى عليها – اأو حتمل اأي م�سوؤولية جتاه الطرف الثاين 

يف احلالت التالية: - ..... ت- نق�س الأدوية بعد توجيه ثالثة اإ�سعارات خالل �سهر 

نق�س  ب�سبب  العقد  �سريان  مدة  خالل  متتابعني  �سهرين  خالل  اإ�سعارات  خم�سة  اأو 

بف�سخ  حقها  با�ستخدام  العقد  عليه  ن�س  ملا  ووفقًا  املدعية  قامت  وقد  الأدوية...( 

بخ�سو�س  عليها  املدعى  ذكرته  فما  اأخرى  جهة  ومن  جهة.  من  هذا  الت�سغيل  عقد 

تاأمينها من قبل ال�سركات واملوؤ�س�سات املتعاقد هو  اأن نق�س الأدوية ناجت عن نق�س 

قول مر�سل ل دليل عليه وهو حمل اإنكار املدعية كما يت�سح ذلك من خطابها املوؤرخ 

الدعوى  باأوراق  امل�ستندات وامل�ساهد املرفق �سورها  اإن بع�س  يف 1430/7/20هـ بل 

ت�سمنت عدم وجود حتى بع�س الأدوية الب�سيطة وحليب الأطفال ونحوها. اأما بالن�سبة 

وترتيب  بتنظيم  يتعلق  فاإنه  الت�سغيل  عقد  ملحق  من  )ال�ساد�س(  البند  ت�سمنه  ملا 
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املدعية  وقيام  الأدوية  بع�س  توفري  عليها يف حال عدم  واملدعى  املدعية  بني  العالقة 

بتوفريها وما يتبع ذلك من التزام املدعى عليها ب�سداد مبالغها فورًا مبوجب فواتري 

وبالتايل فاإنه ل ي�سقط حق املدعية يف الف�سخ فقد تقوم املدعية بتوفري بع�س الأدوية 

بالن�سبة  اإنه  العقد. وحيث  ف�سخ  لها احلق يف  يكون  ومع ذلك  توفريها  يف حال عدم 

ملطالبة املدعية الثانية واملتعلقة بطلب اإلزام املدعى عليها بت�سليم ال�سيدليات الثالث 

ف�سخ  ثبوت  اإىل  انتهت  الدائرة  فاإن   )...( و�سيدلية   )...( و�سيدلية  �سيدلية )...( 

املدعية لعقد الت�سغيل وقيامه على �سند �سليم و�سحيح كما �سبق بيانه واإذا كان احلال 

الأمر  للمدعية  الت�سغيل  الثالث حمل  ال�سيدليات  ت�سليم  املدعى عليها  فيلزم  كذلك 

الذي تنتهي معه الدائرة بناء على ذلك اإىل اإلزام املدعى عليها بت�سليم ال�سيدليات 

الثالث للمدعية. 

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: 

املربم  الت�ضغيل  لعقد  )...(الطبية  جمموعة  �ضركة  املدعية  ف�ضخ  ثبوت  اأواًل: 

تاريخ  من  اعتباراً  وذلك  املحدودة  )...(الطبية  �ضركة  عليها  املدعى  وبني  بينها 

1430/7/20هـ املوافق 2009/7/13م. 

)...( �ضيدلية  بت�ضليم  املحدودة  )...(الطبية  �ضركة  عليها  املدعى  اإلزام  ثانياً: 

و�ضيدلية )...( و�ضيدلية )...(للمدعية �ضركة جمموعة )...(الطبية ملا هو مبني 

و�ضحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  و�ضلم  اهلل  و�ضلى  التوفيق,  باالأ�ضباب.وباهلل 

اأجمعني. 
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية االبتدائية 3/836/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 1/د/جت/16 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2283/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 498/اإ�س/7 لعام1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/4هـ

عقد دعاية واإعالن – قرائن –�ضداد جزء من قيمة العقد–حترير �ضيك بال�ضداد–

ختم املتعاقد على العقد–اإقرار–تالقي االإيجاب والقبول–تفوي�س بالتوقيع.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها باأن تدفع املتبقي من مقابل ن�سر الإعالنات 

بالدليل املتفق على الن�سر فيه طبقًا للعقد املربم بينهما – تقدمي املدعية اأ�سل العقد 

– اإقرار املدعى عليها  املربم بينها وبني املدعى عليها ممهورًا بخامت املدعى عليها 

– عدم  بتحرير �سيك ل�سداد جزء من مبلغ العقد للمدعية وقامت املدعية ب�سرفه 

باإنكار التعاقد لعدم توقيعها على العقد لثبوت التعاقد بني  �سحة دفع املدعى عليها 

طريف الدعوى بتالقي اإرادتهما اإيجابًا وقبوًل وتفوي�س �ساحب ال�سركة املدعى عليها 

لبنه يف التعاقد – موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية املبلغ مو�سوع 

الدعوى. 

تتح�سل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل املدعية بالئحة دعوى اإىل املحكمة الإدارية 

اإلزام املدعى عليها مببلغ قدره �سبعة اآلف وخم�سمائة وت�سعون  بالدمام يطلب فيها 
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ال�سفحات  بدليل  عليها  املدعى  اإعالنات  نظري  قيمتها,  ت�سدد  مل  رياًل,   )7590(

اإحالة  وحال  لدعواه,  �سندًا  راآه  ما  واأرفق  – 2009م,  عام 2008  لإ�سدار  ال�سفراء 

8/�سعبان/1431هـ,  املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  حددت  لدائرة  لهذه  الق�سية 

وفيها ح�سر عن املدعية/)....(, كما ح�سر املدعى عليها )....(, وب�سوؤال احلا�سر 

اأبرمت عقدًا مع املدعى عليها نظري  اأن موكلته  اأفاد:  عن املدعية عن دعوى موكلته 

2009م,   –  2008 لعام  ال�سفراء  ال�سفحات  يف  الت�سالت  بدليل  لها  اإعالناتهم 

مببلغ قدره ع�سرة اآلف ريال وثمامنائة واثنان واأربعون )10.842( رياًل, وقد �سددت 

املدعى عليها منها مبلغًا قدره ثالثة اآلف ومائتان واثنان وخم�سون )3.252( رياًل, 

وتبقى مبلغ قدره �سبعة اآلف وخم�سمائة وت�سعون )7590( رياًل, اأطلب اإلزامها بهذا 

املبلغ, وبعر�سها على املدعى عليه اأجاب: بعدم �سحة التفاقية مع املدعية لكونه مل 

اإمنا كان باتفاق وكيل املدعية  يربم العقد معهم, ولكون وجود اخلتم على التفاقية 

ومل  عليها,  �ساأم�سي  ح�سوري  حال  يف  ثم  التفاقية,  على  باخلتم   )....( ابني  مع 

اإل بوجود  اأنه ل تنفذ التفاقية  اأفاد  اأم�سي على ذلك, وبعر�سها على وكيل املدعية 

ال�سم والتوقيع وختم ال�سركة, وكل هذا موجود يف التفاقية و�ساأح�سرها يف اجلل�سة 

ويف  التفاقية,  حول  اإفادته  لأخذ  ابنه  باإح�سار  عليه  املدعى  ا�ستعد  كما  القادمة, 

جل�سة هذا اليوم املوافق 1/حمرم/1432هـ, ح�سر وكيل املدعية/)....(, كما ح�سر 

اأ�سل  قدم  املطالبة  مبلغ  على  بينته  عن  املدعية  وكيل  وب�سوؤال   ,)....( عليه  املدعى 

عقد التفاقية الذي مت بني موكلته واملدعى عليها, ممهورًا ذلك بخامت املدعى عليها, 
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وموقعًا من قبل املدير العام للمدعى عليها با�سم/)....(, كما اأرفق ما يثبت اإيداع 

مبلغ الدفعة املقدمة مببلغ قدره ثالثة اآلف ومائتان واثنان وخم�سون )3252( رياًل, 

و�سند قب�سه, والذي مت دفعه من قبل املدعى عليها, وبعر�س ذلك على املدعى عليه 

اأفاد: اأنه جاء ثالثة مندوبني لدى املدعية اإىل مقر موؤ�س�سته, وقدموا اأ�سل التفاقية 

اأقوم  التفاقية, ويف حال جميئي  ابنه يف غري ح�سوره, وطلبوا منه اخلتم على  اإىل 

بالتوقيع على التفاقية, وب�سوؤال الدائرة للمدعى عليه هل قام ب�سداد مبلغ املطالبة اأو 

جزء منه, اأفاد: اأنه قام بتحرير �سيك مببلغ قدره ثالثة اآلف ومائتان واثنان وخم�سون 

وب�سوؤال  ابنه/)....(,  للمدعية عن طريق  ت�سليمه  ومت  منه,  موقعًا  رياًل   )3.252(

الأطراف هل لديهم ما يودان اإ�سافته اكتفيا مبا قدماه, عليه مت رفع اجلل�سة للمداولة 

واإ�سدار احلكم.

تبني  وم�ستنداتها,  الق�سية  اأوراق  على  والطالع  والإجابة,  الدعوى  �سماع  وبعد 

للدائرة اأن املدعية تهدف من دعواها اإىل اإلزام املدعى عليها مببلغ قدره �سبعة اآلف 

بدليل  للمدعى عليها  اإعالنات  رياًل, متبقي عن قيمة  وت�سعون )7590(  وخم�سمائة 

ال�سفحات ال�سفراء لإ�سدار عام 2008 – 2009م.  وحيث اإن اأ�سا�س هذه املطالبة 

هو تعامل جتاري بني طرفني فاإنه ُيعد من الأعمال التجارية املن�سو�س عليها يف املادة 

املظامل  بديوان  التجارية  الدوائر  تخت�س  التي  التجارية؛  املحكمة  نظام  من  الثانية 
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بنظر املنازعات النا�سئة عنها والف�سل فيها ح�سب املادة )443( من نظام املحكمة 

التجارية, وقراري جمل�س الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ, ورقم )261( 

بتاريخ 1423/11/17هـ, كما تخت�س هذه الدائرة بنظر الدعوى والف�سل فيها بناًء 

التجارية  الدوائر  لخت�سا�س  املنظمة  الديوان  رئي�س  معايل  وتعاميم  قرارات  على 

النوعي واملكاين؛ وفيما يخ�س مو�سوع الدعوى فبما اأن وكيل املدعية قدم امل�ستندات 

اأ�سل العقد املربم بني موكلته واملدعى عليها, وكون العقد  املثبتة ملبلغ املطالبة متثل 

مبلغ  بت�سديد جزء من  قامت  عليها  املدعى  اإن  عليها؛ وحيث  املدعى  ممهورًا بخامت 

العقد قدره ثالثة اآلف ومائتان واثنان وخم�سون )3252( رياًل؛ وحيث اإن املدعى عليه 

اأقر اأنه قام بتحرير �سيك م�سريف مببلغ قدره ثالثة اآلف ومائتان واثنان وخم�سون 

املدعية  وقامت  للمدعية؛  العقد  مبلغ  من  جزء  �سداد  لهدف  وذلك  رياًل؛   )3252(

وطواعيته  بر�ساه  بتحريره  عليه  املدعى  قام  ر�سمية  ورقة  ال�سيك  اأن  ومبا  ب�سرفه؛ 

التعاقدية  للعالقة  وفاء  اأداة  وذلك لعتباره  الهولندي  ال�سعودي  البنك  من  م�سحوبًا 

التي ن�ساأت بينهما مبوجب العقد؛ ومل يكن ين�سئ هذا اللتزام اإل بتحرير املدعى عليه 

�سيكًا م�سرفيًا لق�سد الوفاء بقيمة املبلغ املحرر به؛ ومن ثم الوفاء باملبلغ املتبقي من 

العقد  مبلغ  قب�س جزء من  ل�سند  كربونية  �سورة  قدم  املدعية  وكيل  كان  وملا  العقد؛ 

والذي قدره ثالثة اآلف ومائتان واثنان وخم�سون )3252( رياًل؛ حمررًا با�سم املدعى 

املدعى  من  املقدمة  الدفعة  اإيداع  من  كربونية  �سورة  املدعية  وكيل  قدم  كما  عليها؛ 

عليها يف ح�سابها امل�سريف لدى م�سرف الراجحي مدونًا فيه رقم ال�سيك الذي حرره 



1863

املدعى عليه وعلى البنك امل�سحوب عليه؛ وملا كان العقد قد توافقت فيه اإرادة طريف 

الدعوى, وتقابل الإيجاب بالقبول؛ فاإن العقد لزم مبجرد توقيع املدعى عليها واإمهار 

العقد بخامتها, وبالتايل ت�سغل ذمة املدعى عليها بالدين؛ فكل هذه البينات والقرائن 

ينال من  به على املدعى عليه؛ ول  املبلغ املدعى  لثبوت  اأنها كافية  الدائرة معه  ترى 

ذلك اإنكار املدعى عليه للتعاقد مع املدعية, ذلك اأن وجود ختم ال�سركة املدعى عليها 

وما  املطالبة  مبلغ  من  ب�سداد جزء  عليها  املدعى  ال�سركة  �ساحب  وقيام  العقد  على 

مت التعاقد عليه؛ قرائن كافية لإثبات �سحة التعاقد بني الطرفني, وتفوي�س �ساحب 

ال�سركة املدعى عليها لبنه )....( يف التعاقد. 

تدفع  اأن  واإخوانه,   )....( عليها/�ضركة  املدعى  باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 

مبلغاً قدره �ضبعة اآالف وخم�ضمائة وت�ضعون )7590( ريااًل, للمدعية/�ضركة )...(

التوفيق, و�ضلى اهلل و�ضلم على  باالأ�ضباب. وباهلل  ملا هو مو�ضح  ال�ضعودية؛ وذلك 

نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية االبتدائية 3/584/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 44/د/جت/9 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 4485/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 625/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/29هـ

عدد  عن  العقد  خلو   - العقد  يف  – ال�ضروط  ن�ضر  –  طلب  واإعالن  دعاية  عقد 

طبعات الن�ضر – التزامات العقد – حتقق الهدف من الن�ضر.

الذي  الإعالن  املتبقي يف ذمتها من قيمة  اإلزام املدعى عليها بدفع  مطالبة املدعية 

باأن  – دفعت املدعى عليها املطالبة  واأتعاب املحاماة  ن�سرته لها يف جريدة ).....( 

املدعية مل تن�سر الإعالن املتفق عليه �سوى يف طبعتني فقط هما الأوىل والثالثة بجريدة 

).....( ومل تن�سره يف الطبعة الثانية ومن ثم ل ت�ستحق املدعية كامل قيمة الإعالن 

فيه  يحدد  ومل  الطرفني  بني  للعالقة  احلاكم  هو  املدعية  من  املقدم  الن�سر  – طلب 

عدد الطبعات املطلوب اإ�سدارها والن�سر فيها – ثبوت اأن الرقم )3( املكتوب بطلب 

الن�سر يق�سد منه تاريخ ن�سر الإعالن نظرًا لكتابته يف خانة تاريخ الن�سر املتفق عليه 

– اإفادة مدير عام اجلريدة املن�سور فيها الإعالن باأنه يف يوم الن�سر �سدرت طبعتان 

فقط لل�سحيفة هما الطبعة الأوىل والثالثة واأنهما يغطيان جميع مناطق اململكة – اأثر 

ذلك: اأن الطبعة الثانية التي مل تطبع مل توؤثر يف ن�سر الإعالن لأنها مل تطبع خ�سي�سًا 

للتوزيع يف منطقة معينة مما يت�سبب يف عدم و�سول الإعالن ل�سريحة من القراء – 

موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية املتبقي من قيمة الإعالن. 
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تتلخ�س وقائع هذه الق�سية باأن وكيل املدعية/)....( تقدم بالئحة ادعاء ذكر فيها 

اأن املدعى عليها طلبت من موكلته اإعالن )�سكر وتقدير ل�سعادة املهند�س )....(( يف 

كل من جريدة )...( و)...( مقابل مبلغ قدره خم�سة و�سبعون األفًا وخم�سمائة وع�سرة 

�سندًا  راآه  ما  بالئحته  واأرفق  ب�سدادها  عليها  املدعى  تقم  ومل   )75.510( ريالت 

جل�سة  ففي  جل�سات,  عدة  الدائرة  حددت  الدعوى  نظر  �سبيل  ويف  موكلته,  لدعوى 

عليها,  املدعى  عن  وكياًل  ح�سر/)....(  كما  املدعية,  وكيل  ح�سر  1428/4/21هـ 

و�سالت الدائرة وكيل املدعية عن دعواه فاأعاد ما جاء يف لئحة الدعوى وبعر�س ذلك 

وكيال  ح�سر  1428/5/3هـ  جل�سة  ويف  للرد.  مهلة  طلب  عليها  املدعى  وكيل  على 

ال�سركة  موكلته طلبت من  باأن  فيها  عليها مذكرة جاء  املدعى  وكيل  وقدم  الطرفني 

املدعية ن�سر الإعالن يف ثالث �سحف )...( و)...( و)...( يف يوم واحد ولكن الإعالن 

مل ين�سر اإل يف �سحيفتي )...( و)...( وذكرت املدعية اأن �سحيفة )...( اعتذرت عن 

تقدم  فيها ومل  الن�سر  يتم  الثانية يف جريدة )...( مل  الطبعة  اأن  كما  الإعالن  ن�سر 

املدعية ما يثبت ن�سرها يف الطبعة الثانية. وبعر�س ذلك على وكيل املدعية ذكر اأنها 

مل تت�سمن جديدًا وقدم �سورة خطاب �سادر من مدير اإدارة مكتب الدمام جلريدة 

ن�سر يف جميع طبعات )...(  الإعالن  باأن  �سركة )...( مت�سمنة  اإىل  )...( موجهة 

لنف�س اليوم. وطالب وكيل املدعية باإ�سافة ع�سرة اآلف ريال )10.000( على مبلغ 
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املطالبة لأتعاب املحاماة. ويف جل�سة 1428/7/30هـ ح�سر وكيال الطرفني وبخ�سو�س 

الطبعة الثانية من جريدة )...( ورد للدائرة خطاب م�ساعد املدير العام للت�سويق رقم 

ت�سمل  يوم 2006/6/3م  اأن طبعات  ت�سمن   وتاريخ 1428/6/12هـ  )8/1199/خ( 

جميع  يف  ن�سره  مت  عليها  املدعى  طلبته  الذي  الإعالن  واأن  ثالثة  وطبعة  اأوىل  طبعة 

الطبعات ويف نف�س اليوم املتفق عليه. وبعر�س ذلك على طريف الدعوى اكتفيا مبا �سبق 

رقم  حكمها  الدائرة  واأ�سدرت  للمداولة,  اجلل�سة  رفعت  وعليه  قدماه.  واأن 

 )...( عليها/�سركة  املدعى  اإلزام  اإىل  واملنتهي  1428هـ  لعام  )133/د/ت/ج/15( 

والت�سويق  والعالقات  لالإعالن   )...( للمدعية/�سركة  تدفع  باأن  املحدودة  لل�سيارات 

مبلغًا قدره �سبعة و�سبعون األفًا وخم�سمائة وع�سرة ريالت )77.510( تاأ�سي�سًا على اأنه 

ملا كان وكيل املدعية يطالب نيابة عن موكلته باملبلغ املطالب به يف الدعوى مقابل قيام 

موكلته بن�سر اإعالن بناء على طلب املدعى عليها, واملدعى عليها مل تنكر التعامل بل 

ومل تنكر قيام املدعية بن�سر الإعالن يف جريدة )...( و)...( �سوى الطبعة الثانية من 

جريدة )...(. وحيث اإن الطبعة الثانية من جريدة )...( اأفادت املدعية اأن الإعالن 

مت ن�سره يف جميع طبعاتها يف نف�س اليوم. وورد للدائرة خطاب من مدير عام الت�سويق 

يف جريدة )...( يوؤكد باأن الإعالن متت طباعته يف جميع الطبعات ويف نف�س اليوم واأن 

وكيل  وبعد عر�سه على  ثالثة.  اأوىل وطبعة  الإعالن هي طبعة  يوم  طبعات )...( يف 

املدعى عليها اكتفى مبا �سبق واأن قدمه للدائرة. كما اكتفى وكيل املدعية مبا قدم. 

وعليه تذهب الدائرة اإىل احلكم باإلزام املدعى عليها باملبلغ املطالب به يف الدعوى مع 
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األفي ريال )2.000( عن اأتعاب املحاماة, وبعر�سه على الطرفني قرر وكيل املدعية 

القناعة وقرر وكيل املدعى عليها عدم القناعة, وبعد ا�ستالم ن�سخة احلكم قدم وكيل 

املدعى عليها اعرتا�سه على احلكم, وباطالع الدائرة على ما جاء فيها مل تر فيها ما 

يدعو للعدول عن حكمها, وبرفع كامل اأوراق الق�سية اإىل هيئة التدقيق اأ�سدرت ب�ساأنها 

حكمها رقم )47/ت/3( لعام 1429هـ واملنتهي اإىل نق�س حكم الدائرة, للتاأكد من 

 )...( جريدة  يف  الإعالن  فيه  يدخل  وهل  الطرفني,  بني  عليه  املتفق  اللتزام  نوع 

للدائرة حددت لها جل�سة  الق�سية  ثانية يف جريدة )...(, وفور ورود  و�سدور طبعة 

1429/4/14هـ وفيها ح�سر طرفا الدعوى, وبعر�س اأ�سباب نق�س احلكم على طريف 

الثانية من جريدة )...( مل تطبع ومل تنزل  باأن الطبعة  اأفاد وكيل املدعية  الدعوى 

الأ�سواق بالإ�سافة اإىل مو�سوع الطبعات مل يتم الإ�سارة اإليه والتفاق عليه مع املدعى 

يتم  ومل  الدعوى,  مبلف  واملرفق  عليها  املدعى  مع  املوقع  ال�سراء  طلب  ح�سب  عليها 

حتديد طبعات معينة واإمنا اقت�سر دور موكلته على الإعالن فقط ومت اإثارة مو�سوع 

)2006/6/داأ/306(  رقم  اخلطاب  اأن  اإىل  واأ�سار  بال�سداد  املطالبة  حني  اخلالف 

اأخرى حتى ي�سرف امل�ستحق وهذا يو�سح  اإعادة ن�سر الإعالن مرة  واملت�سمن طلب 

املماطلة من املدعى عليها وكان هذا اخلطاب اأول خطاب يثار فيه مو�سوع الطبعات, 

وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليها ا�ستمهل لالإجابة, ويف جل�سة 1429/5/19هـ 

قدم وكيل املدعى عليها مذكرة ذكر فيها عدم �سحة ما ذكره وكيل املدعية باأنه مل 

ي�سدر من جريدة )...( التي مت ن�سر اإعالن موكلته فيها �سوى طبعتني ويوؤيد ذلك 
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خطاب م�ساعد املدير العام للت�سويق بجريدة )...( باأنه مل ت�سدر من جريدة )...( 

واأنه  اأوىل وثالثة, فاإنه يدل على وجود ثالث طبعات من جريدة )...(,  �سوى طبعة 

والثالثة,  الأوىل  هما  فقط  طبعتني  �سوى  الإعالن  ن�سر  يوم  يف  ي�سدر  مل  ما  ل�سبب 

والإ�سارة اإليهما يعني بال�سرورة وجود طبعة ثانية مل ت�سدر ذلك اليوم, وت�ساءل هل 

والإعالن يف ثالث طبعات من حيث  الإعالن يف طبعتني فقط  ن�سر  هناك فرق بني 

اأدائه لغر�س املعلن وو�سوله اإىل اأكرب عدد من القراء, وهل تختلف تكلفة ن�سر الإعالن 

ومدى ا�ستفادة املعلن من ن�سر اإعالنه, ويرى باأن الإجابة على هذه الأ�سئلة توؤكد اأن 

الذين  القراء  لأن عدد  �سدور ثالث طبعات  كبريًا من عدم  �سررًا  ت�سررت  موكلته 

اطلعوا على اإعالنها اأقل, وكذلك تكلفة الن�سر, وبناء عليه فاإن املدعية ل ت�ستحق كامل 

مبلغ املطالبة لأنها مل تقم بالوفاء بالتزامها, وبعد الطالع وكيل املدعية على ما جاء 

فيها اأكد باأنه مل يكن هناك اأي اتفاق ب�ساأن مو�سوع عدد الطبعات, واإمنا كان التفاق 

املتفق عليها يف  الإعالن  بتكاليف  انح�سرت  اأن مطالبة موكلته  لالإعالن فقط, كما 

الكربونية  الن�سخ  وقدم  فيها,  الإعالن  مت  التي  و)...(   )...( وهما  فقط  جريدتني 

احلمراء التي ذكر اأنها توؤيد ما ذكر, واأن ما جاء فيها هو التفاق, واكتفى الطرفان 

للدرا�سة, ويف جل�سة 1429/6/20هـ ح�سر طرفا  مبا قدماه, وعليه مت رفع اجلل�سة 

باأنهما  فاأفادا  اإ�سافته  يودان  عما  الطرفني  الدائرة  �ساألت  اجلل�سة  ويف  الدعوى, 

يكتفيان مبا �سبق اأن قدماه, وعليه مت رفع اجلل�سة للمداولة, واأ�سدرت الدائرة حكمها 

عليها/�سركة  املدعى  اإلزام  اإىل  واملنتهي  1429هـ  لعام  )165/د/ت/ج/15(  رقم 
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والعالقات  لالإعالن   )...( للمدعية/�سركة  تدفع  باأن  املحدودة  لل�سيارات   )...(

 )77.510( ريالت  وع�سرة  وخم�سمائة  األفًا  و�سبعون  �سبعة  قدره  مبلغًا  والت�سويق 

 )...( مبوؤ�س�سة  للت�سويق  العام  املدير  م�ساعد  اإفادة  للدائرة  ورد  اأنه  على  تاأ�سي�سًا 

رقم  الدائرة  خلطاب  جوابًا  1428/6/12هـ  وتاريخ  )8/1199/خ(  رقم  لل�سحافة 

جميع  يف  الإعالن  طباعة  متت  باأنه  1428/5/20هـ  وتاريخ  )د/ت/ج/229/115( 

ليوم  الطبعات  ح�سب   )...( توزيع  مناطق  باأن  مو�سحًا  اليوم  نف�س  ويف  الطبعات 

2006/6/3م ت�سمل طبعة اأوىل وثالثة, وهي كالتايل: الطبعة الثالثة وت�سمل جدة, مكة 

الأوىل وت�سمل:  القنفذة, والطبعة  ال�ساحل, رابغ,  املنورة,  املكرمة, الطائف, املدينة 

باقي مناطق اململكة. وحيث مل تثبت املدعى عليها �سدور طبعة ثانية جلريدة )...( 

يف يوم ن�سر الإعالن, فاإن الدائرة تذهب اإىل اإلزام املدعى عليها بقيمة ن�سر الإعالن 

بالإ�سافة اإىل مبلغ األفي ريال )2000( تقدرها الدائرة عن اأتعاب املحاماة, وبعر�سه 

على الطرفني قرر وكيل املدعية القناعة, وقرر وكيل املدعى عليها عدم القناعة, وبعد 

ت�سلم احلكم للطرفني قدم وكيل املدعى عليها اعرتا�سه عليه, وباطالع الدائرة على 

ما جاء فيه مل تر فيه ما يدعو للعدول عن حكمها, فتم رفع الق�سية مع احلكم اإىل 

حمكمة ال�ستئناف والتي اأ�سدرت حكمها رقم )364/اإ�س/3( لعام 1430هـ بنق�س 

حكم الدائرة, وفور ورود الق�سية للدائرة حددت لها جل�سة 1431/3/9هـ وفيها ح�سر 

وكيل املدعية, يف حني مل يح�سر من ميثل املدعى عليها, ومل يرد ما يفيد تبلغها مبوعد 

هذه اجلل�سة, ويف اجلل�سة عر�ست الدائرة على وكيل املدعية بع�س مالحظات حمكمة 
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ال�ستئناف فاأفاد باأن رقم )3( املذكور يف طلب ن�سر الإعالن يق�سد به التاريخ, ويف 

املدعية  وكيل  الدعوى, ويف م�ستهل اجلل�سة قدم  جل�سة 1431/5/19هـ ح�سر طرفا 

مذكرة ت�سمنت اأن رقم )3( املذكور يف طلب ن�سر الإعالن يق�سد به التاريخ ويدل على 

ذلك اأن رقم )3( مكتوب حتت خانة تاريخ الن�سر املتفق عليه, �سلمت ن�سختها لوكيل 

ويف  الدعوى,  طرفا  ح�سر  1431/6/1هـ  جل�سة  ويف  للرد,  فا�ستمهل  عليها  املدعى 

وكيل  ذكره  ما  اأن  ت�سمنت  جوابية  مذكرة  عليها  املدعى  وكيل  قدم  اجلل�سة  م�ستهل 

املدعية من اأن رقم )3( الوارد يف طلب البيع يق�سد به تاريخ ن�سر الإعالن لي�س حمل 

نزاع بني الطرفني, لأن النزاع يرتكز يف �سدور الإعالن يف طبعتني فقط من طبعات 

اأمرًا  تعده موكلته  والثالثة بدًل من ثالث طبعات, وهو ما  الأوىل  الطبعة  )...(وهما 

جوهريًا, وطلب يف ختام مذكرته الكتابة اإىل جهة خربة اأو اإىل وزارة الإعالم, �سلمت 

ن�سختها لوكيل املدعية وباطالعه عليها اأفاد باأن موكلته مل تتفق مع املدعى عليها يف 

طلب ال�سراء على اأي عدد من الن�سرات واإمنا اتفقت معها على اإعالن واحد واأكد على 

اثنا  وقدرها  املحاماة  اأتعاب  اإىل  بالإ�سافة  املطالبة  مببلغ  عليها  املدعى  اإلزام  طلبه 

ع�سر األف ريال )12.000( واكتفى الطرفان بذلك وعليه مت رفع اجلل�سة للدرا�سة, 

ويف جل�سة 1431/8/14هـ ح�سر طرفا الدعوى, وحيث اإنه بعد درا�سة اأوراق الق�سية 

راأت �سرورة الكتابة اإىل جريدة )...( للتحقق من هل الأ�سا�س هو طباعة ثالث طبعات 

يوميًا فاإن كان الو�سع كذلك فما ال�سبب يف �سدور طبعتني فقط يف موعد ن�سر الإعالن 

حمل النزاع اأو اأن هذه طبيعة الن�سر لديهم, وب�سوؤالهما هل لديهما ما يودان اإ�سافته 
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ذكر وكيل املدعية باأن اإ�سكال املدعى عليها يف اأن الإعالن مل يغط �سائر اأنحاء اململكة 

وهو ما ح�سل مبوجب اإفادة جريدة )...( املرفق بالق�سية, وبعر�س ذلك على وكيل 

ثالثه  ولي�ست  طبعتني  لأنها  اململكة  اأنحاء  تغط  مل  الطبعات  باأن  اأفاد  عليها  املدعى 

وعليه قررت الدائرة الكتابة جلريدة )...(, ويف جل�سة 1431/10/11هـ ح�سر طرفا 

اأن موكلته قد اتفقت مع املدعى عليها  الدعوى, وقدم وكيل املدعية مذكرة ت�سمنت 

اإثبات عك�س ذلك, وختم  الفعلية هي واحدة وعلى املدعى عليها  الن�سرات  باأن عدد 

مذكرته بطلبه اإلزام املدعى عليها مببلغ املطالبة, �سلمت ن�سختها لوكيل املدعى عليه 

وباطالعه عليها طلب مهلة للرد واأفادت الدائرة طريف الدعوى باأنها قامت مبخاطبة 

رئي�س حترير جريدة )...( ومل ي�سل منهم اأي رد, ويف جل�سة هذا اليوم ح�سر طرفا 

الدعوى, ويف م�ستهل اجلل�سة قدم وكيل املدعى عليها مذكرة جوابية اأفاد فيها باأنه مت 

التفاق بني موكلته واملدعية على اأن يتم ن�سر الإعالن ليوم واحد يف جميع الطبعات 

التي ت�سدرها ال�سحيفة وطاملا باأن املدعية قد اعرتفت باأنها قامت بن�سر الإعالن يف 

طبعتني فقط فاإن املدعية مل تقم بالتزامها كاماًل, وباطالع وكيل املدعية على ما جاء 

فيها اأفاد باأنه لي�س فيها ما يدعو للرد, واأ�ساف باأن املدعى عليها مل تقدم بينة على 

ما تذكره, ويف اجلل�سة اأفادت الدائرة الطرفني باأنه وردها خطاب مدير عام جريدة 

اأوىل  )...( واملوؤرخ يف 1432/3/9هـ والذي يفيد فيه باأنه كان هناك طبعتان فقط 

املوافق  1427/5/7هـ  ال�سبت  يوم  ال�سادر  العدد  يف  عكاظ  ل�سحيفة  وثالثة 

2006/6/3م واأن الطبعتني تغطيان كافة مناطق اململكة, واأن ال�سعر املتفق عليه بني 
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الطرفني قد و�سع دون حتديد عدد طبعات, علمًا باأن الطبعتني كانتا تغطيان جميع 

مناطق اململكة, وبعر�س ذلك على طريف الدعوى اأفاد وكيل املدعية باأنه يكتفي مبا 

�سبق اأن قدمه, واأفاد وكيل املدعى عليها باأنه يعرت�س على ما جاء يف خطاب جريدة 

)...(, وحيث اكتفى الطرفان بذلك, مت رفع اجلل�سة للمداولة.

وبعد �سماع الدعوى والإجابة, وبعد الطالع على اأوراق الق�سية وم�ستنداتها, وحيث 

اإن دعوى وكيل املدعية تنح�سر يف طلبه اإلزام املدعى عليها باأن تدفع ملوكلته مبلغًا 

األفًا وخم�سمائة وع�سرة ريالت )75.510( والذي ميثل قيمة  قدره خم�سة و�سبعون 

املدعى  طلب  على  بناء  والقت�سادية  عكاظ  جريدة  يف  بن�سره  موكلته  قامت  اإعالن 

عليها, بالإ�سافة اإىل اأتعاب املحاماة. وحيث اإن اأ�سا�س هذه املطالبة هو تعامل جتاري 

بني الطرفني, فاإن هذا التعامل يعترب من الأعمال التجارية املن�سو�س عليها يف املادة 

التجارية بديوان املظامل  الدوائر  والتي تخت�س  التجارية,  الثانية من نظام املحكمة 

نظام  من   )443( املادة  ن�س  ح�سب  فيها  والف�سل  عنها  النا�سئة  املنازعات  بنظر 

املحكمة التجارية وقراري جمل�س الوزراء رقم )241( بتاريخ 1407/10/26هـ ورقم 

والف�سل  الدعوى  بنظر  الدائرة  تخت�س هذه  كما  بتاريخ 1423/11/17هـ,   )261(

لخت�سا�س  املنظمة  الديوان  رئي�س  معايل  وتعاميم  قرارات  به  تق�سي  ما  وفق  فيها 

فاإنه  مو�سوعًا  الدعوى  هذه  نظر  يخ�س  فيما  اإنه  وحيث  واملكاين.  النوعي  الدوائر 
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املبلغ  لها  تدفع  باأن  عليها  املدعى  باإلزام  ملوكلته  يطلب احلكم  املدعية  وكيل  كان  ملا 

املحدد بعاليه. وحيث مل تنكر املدعى عليها التعامل وطلب ن�سر الإعالن من املدعية, 

كما مل تنكر قيام املدعية بن�سر الإعالن يف جريدتي )...( و)...(. وحيث ق�سرت 

ن�سر  والتي مت  و)...(   )...( الإعالن يف جريدتي  ن�سر  قيمة  املدعية مطالبتها على 

الإعالن فيهما باإقرار املدعى عليها عدا الطبعة الثانية من �سحيفة )...(. وحيث اإن 

التعاقد بني الطرفني هو طلب ن�سر الإعالن والذي مبوجبه قامت املدعية  ما يحكم 

بن�سر الإعالن للمدعى عليها يف اجلريدتني امل�سار اإليهما. وحيث دفعت املدعى عليها 

باأن املدعية مل تقم بن�سر الإعالن يف جميع طبعات �سحيفة عكاظ وبالتايل ل ت�ستحق 

كامل مبلغ املطالبة. وحيث �ساألت الدائرة وكيل املدعية عن الرقم )3( واملكتوب يف 

طلب ن�سر الإعالن, هل هو لعدد الطبعات اأم ل؟ فاأفاد باأن الرقم )3( يق�سد به تاريخ 

ن�سر الإعالن, ويوؤكد ذلك اأن الرقم مكتوب يف خانة تاريخ الن�سر املتفق عليه. وحيث 

قامت الدائرة مبخاطبة جريدة )...( مبوجب خطابها رقم )د/ت/ج/15( وتاريخ 

واأنه  عادة,  لها ثالث طبعات   )...( كانت جريدة  اإذا  عما  ل�سوؤالها  1431/8/16هـ 

مت عمل طبعتني يف يوم الإعالن اأم ل؟ بالإ�سافة اإىل اأنه هل الطبعتان املن�سورتان يف 

اليوم املتفق عليه ت�سمل كافة مناطق اململكة؟ بالإ�سافة اإىل اأنه هل املعول يف حتديد 

قيمة الن�سر مع املدعية يف ذات يوم الن�سر على عدد الطبعات اأم على الن�سر لكافة 

 )...( جريدة  عام  مدير  اإفادة  فوردت  الطبعات؟  عدد  حتديد  دون  اململكة  مناطق 

طبعتان  هناك  كان  باأنه  فيها  يفيد  والتي  1432/3/9هـ  وتاريخ  )2/47/خ(  برقم 
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فقط )اأوىل وثالثة( ل�سحيفة )...( بالعدد ال�سادر يوم ال�سبت 1427/5/7هـ املوافق 

2006/6/3م, واأفاد باأن الطبعة الثالثة كانت توزع يف منطقتي جدة ومكة وتوابعهما, 

واأما الطبعة الأوىل فتوزع يف باقي مناطق اململكة, واأ�ساف باأن ال�سعر املتفق عليه و�سع 

اململكة.  مناطق  جميع  تغطيان  كانتا  الطبعتني  باأن  علمًا  الطبعات  عدد  حتديد  دون 

املتفق عليه,  الإعالن  تاريخ  ثانية ل�سحيفة )...( يف  وحيث تبني عدم �سدور طبعة 

كما مل يقدم وكيل املدعى عليها ما يثبت اأن التفاق قد مت على اأ�سا�س ن�سر الإعالن يف 

ثالث طبعات, واإمنا مت التفاق على ن�سر الإعالن يف التاريخ املتفق عليه دون حتديد 

جميع  اإىل  الإعالن  و�سول  هو  الإعالن  ن�سر  من  الهدف  اإن  وحيث  الطبعات.  لعدد 

القراء, وحيث حتقق ذلك ب�سمول الطبعة الأوىل والثالثة جلميع مناطق اململكة, فاإن 

الدائرة تذهب اإىل اإلزام املدعى عليها مببلغ املطالبة كاماًل, وللمدعية رفع دعوى لدى 

اجلهة املخت�سة للمطالبة باأتعاب املحاماة. ول ينال مما انتهت اإليه الدائرة ما ذكره 

وكيل املدعى عليها من اأن هناك فرقًا بني ن�سر الإعالن يف طبعتني اأو ثالث طبعات 

من حيث اأدائه لغر�س املعلن وو�سوله اإىل اأكرب عدد من القراء واختالف تكلفة ن�سر 

ن�سر  مت  اأنه  بني  قد  اإليه  امل�سار   )...( �سحيفة  عام  مدير  خطاب  اإن  حيث  الإعالن 

اململكة,  �ساملتان جلميع مناطق  اليوم وهي طبعتان  الإعالن يف جميع طبعات ذلك 

وعليه فال يظهر وجود فرق بني ن�سر الإعالن يف طبعتني اأو ثالث طبعات لأن املق�سود 

و�سول الإعالن اإىل اأكرب عدد من القراء وما يرتتب عليه من اأداء غر�س املعلن, وهذا 

ن�سر الإعالن يف اجلريدة املوزعة على كافة مناطق اململكة,  متحقق يف احلالني مع 
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واإمنا يظهر الفرق لو كانت الطبعة الثانية والتي مل تطبع خمت�سة مبنطقة معينة مما 

يت�سبب يف عدم و�سول الإعالن اإىل �سريحة معينة من القراء. 

باأن  املحدودة  لل�ضيارات   )...( عليها/�ضركة  املدعى  باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 

خم�ضة  قدره  مبلغاً  والت�ضويق  والعالقات  لالإعالن   )...( للمدعية/�ضركة  تدفع 

و�ضبعون األفاً وخم�ضمائة وع�ضرة رياالت )75.510( 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 االبتدائية 2/3537/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي 82/د/جت/11 لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 5691/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 55/اإ�س/7 لعام 1432هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1432/9/28هـ

–  لزوم العقد - اإلغاء العقد –ميني–  عقد دعاية واإعالن– تركيب لوحة اإعالنية 

ميني مدير ال�ضركة – التزامات العقد – نفاذ العقد –ا�ضرتاط اإلغاء العقد لطرف 

واحد.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها باأن تدفع لها قيمة اإيجار اللوحة الإعالنية 

طبقًا للعقد املربم بينهما – دفعت املدعى عليها اأنه مت التفاق على اإلغاء العقد مع 

للمدعى  الدائرة  – توجيه  ذلك  على  البينة  عليها  املدعى  تقدم  ومل  �سفويًا  املدعية 

عليها اأن لها طلب ميني املدعية النافية لالتفاق على اإلغاء العقد واأن املدعية مل ت�ستغل 

اللوحة طوال فرتة الإيجار املتعاقد عليه – اأداء مدير ال�سركة املدعية اليمني املطلوبة 

– اأثر ذلك: بقاء العقد ولزومه بحق املدعى عليها فال يجوز لها التحلل منه باإرادتها 

املنفردة – الن�س يف العقد على حق املدعية على اإلغائه وحدها ل يجيز حتلل املدعى 

اأو  التفاق  واإلغاء  به  الأخذ  ولها  وحدها  للمدعية  الإلغاء  خيار  لأن  العقد  من  عليها 

التم�سك بالعقد – موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية املبلغ مو�سوع 

الدعوى. 
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تتح�سل وقائع الدعوى اأنه وردت اإىل املحكمة الإدارية مبحافظة جدة لئحة الدعوى 

للمدعية  تدفع  باأن  املدعى عليها  اإلزام  فيها  وكالة )....(يطلب  املدعي  املقدمة من 

مبلغًا قدره )115.000( ريال, وذلك �سداد اأجرة اللوحة الإعالنية من نوع يونيبول 

�ساألت  1428/9/19هـ  وبجل�سة  اأجرتها.  تدفع  ومل  عليها  املدعى  ا�ستاأجرتها  التي 

الدائرة احلا�سر عن املدعية عن دعواه فذكر اأن املدعى عليها قامت باإبرام عقد تاأجري 

يت�سمن ا�ستئجار لوحات اإعالنية مبدينة الريا�س وذلك بتاريخ 2007/1/28م حيث 

قامت املدعى عليها با�ستئجار الوجه )b( مبوجب العقد املرفق �سورته مبلف الق�سية 

مببلغ قدره مائة وخم�سة ع�سر األف ريال �سنويًا وقد قامت موكلته بتنفيذ ما مت ذكره 

يف العقد بتجهيز اللوحة يف املوعد املحدد اإل اأن موكلته تفاجاأت بعد مدة من توقيعها 

للعقد باأن املدعى عليها قامت باإلغاء العقد مما �سبب هذا يف ح�سول اأ�سرار مادية 

ومعنوية حلقت مبوكلته وانتهى اإىل طلب اإلزام املدعى عليها بتنفيذ العقد من تاريخ 

توقيعه و�سداد اأجرة اللوحة كاماًل مببلغ مائة وخم�سة ع�سر األف ريال وبطلب اجلواب 

من وكيل املدعى عليها قدم مذكرة مكونة من �سفحة واحدة ذكر باأن العقد املوقع بني 

الطرفني كان مكتوبًا باللغة الإجنليزية وعند ترجمته بعد التوقيع عليه تبني اأنه يحتوي 

على بنود فيها اإ�سرار مبوكلته مما دفع مبوكلته اإىل اإلغاء هذا العقد ثم اأ�ساف باأن 

املدعية مل تقم برتكيب اللوحات التي ين�س العقد عليها ومل تقم كذلك املدعى عليها 
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بدفع الدفعة املقدمة التي تخول املدعي بال�ستمرار يف العقد وانتهى اإىل طلب رف�س 

الدعوى. وبجل�سة 1429/1/27هـ قدم وكيل املدعية مذكرة مكونة من �سفحتني ذكر 

التي  العرو�س  كافة  اللوحة ورف�ست  املوقع وجتهيز  با�ستئجار  اأن موكلته قامت  فيها 

ك�سب,  وفوات  موقع  اإيجار  ذلك خ�سائر  على  ترتب  اأخرى مما  �سركات  بها  تقدمت 

واأن الإجراء املعمول به اأن تقوم ال�سركة امل�ستاأجرة للوحة باإر�سال الت�سميم اخلا�س 

باللوحة ونقوم با�ستالم اإي�سال الت�سميم اإل اأن املدعية مل تقم بذلك مما يعد اإخفاقًا 

من جانبها, وت�سلم وكيل املدعى عليها ن�سخة من مذكرة املدعي وكالة وب�سوؤاله حيال 

ما ت�سلم ذكر اأن العقد املوقع بني الطرفني كان مكتوبًا باللغة الإجنليزية وعند ترجمته 

مبوكلته  دفع  مما  مبوكلته  اإ�سرار  فيها  بنود  على  يحتوي  اأنه  تبني  عليه  التوقيع  بعد 

باأن موكلته مل تقم  اأ�ساف بعد ذلك  واإ�سعار املدعية بذلك ثم  العقد  اإلغاء هذا  اإىل 

بدفع اأي دفعة للمدعية تخولها با�ستمرار هذا العقد وانتهى اإىل طلب رف�س الدعوى 

باأن  العقد املوقع من الطرفني, ثم ذكر وكيل املدعية  لكون موكلة مل ينتفع من هذا 

موكلته قد حجزت العني املوؤجرة ملدة �سنة بناًء على العقد املوقع بني الطرفني ومل تقم 

بالت�سرف بالعني املوؤجرة التي قامة املدعى عليها با�ستئجارها بناء على العقد املوقع 

بني الطرفني, ثم ذكر وكيل املدعى عليها باأنه ل يعلم هل قامت املدعية بالت�سرف 

بالعني املوؤجرة وتاأجريها ل�سخ�س اآخر اأو مل تقم بذلك, ثم قرر الطرفان اكتفاءهما 

مبا �سبق تقدميه وطلبا الف�سل يف الق�سية. وبجل�سة 1429/5/6هـ اأكد وكيل املدعية 

على طلبه الوارد بالئحة دعواه باإلزام املدعى عليها باإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ 
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قدره مائة وخم�سة ع�سر األف ريال اإيجار اللوحة بناء على العقد املوقع بني الطرفني 

ت�سرفت  قد  املدعية  باأن  وكالة  عليه  املدعى  فذكر  الق�سية,  مبلف  �سورته  واملرفق 

بالعني املوؤجرة بعد اإلغاء العقد من قبل موكله, واأن بينته على ذلك ال�سور التي قدمها 

للدائرة والتي تثبت باأن املدعية قد ت�سرفت بالعني املوؤجرة, واأ�ساف باأن العقد املوقع 

بدون  العقد  باإلغاء  الأول احلق  للطرف  باأن  العا�سرة منه  املادة  الطرفني ن�ست  بني 

كانت  وملا  املحدد,  الوقت  الثاين يف  الطرف  يدفع  الثاين يف حال مل  الطرف  اإ�سعار 

العقد كان للمدعية احلق يف ف�سخه بناء على هذه  املدعى عليها مل تقم بدفع قيمة 

املادة, فعقب وكيل املدعية باأن املادة التي ذكرها وكيل املدعى عليها تخ�س موكلته 

دون املدعى عليها حيث لها احلق يف اإلغاء العقد دون اإ�سعار املدعى عليها بذلك اإذا 

مل تقم بدفع قيمة الإيجار, ثم ذكر املدعى عليه وكالة باأنه �سوف يقوم باإح�سار �سهود 

ي�سهدون باأن املدعية قد ت�سرفت يف العني املوؤجرة وقامت بتاأجريها ل�سخ�س اآخر. 

وبجل�سة 1430/3/17هـ قدم وكيل املدعية مذكرة مكونة من �سفحة واحدة اأرفق بها 

�سركة  املالك  من  واللوحات  للموقع  م�ستاأجرة  موكلته  اأن  فيها  ذكر  م�ستندات  اأربعة 

)...( باأجرة �سنوية واأن اأي تاأخري يف ال�سداد يعر�سها للخ�سارة, اأما ما ذكره وكيل 

اإثبات  اأن املدعية قامت بتاأجري اللوحة واأرفق ذلك بال�سور فعليه  املدعى عليها من 

اأن ال�سور هي لنف�س اللوحة امل�ستاأجرة منهم, ت�سلم وكيل املدعى عليها ن�سخة منها 

ثم  عليها,  الرد  من  ليتمكن  اأخرى  جل�سة  اإىل  اإمهاله  طلب  ت�سلم  ما  حيال  وب�سوؤاله 

املادة  اأن  مع  العقد  بقيمة  املطالبة  موكلته يف  �سند  املدعية عن  وكيل  الدائرة  �ساألت 
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الثالثة تن�س باأن العقد يبداأ من تاريخ الرتكيب واملدعية كما تبني من املرافعة باأنها 

مل تقم برتكيب اللوحات, فذكر باأنه �سوف يقوم باإح�سار جواٍب عن ذلك يف اجلل�سة 

من  ن�سخة  ت�سليمه  املدعية  عن  احلا�سر  من  عليها  املدعى  وكيل  طلب  ثم  القادمة. 

العقد الأ�سلي واملكتوب باللغة الإجنليزية واملوقع بني الطرفني فوعد بذلك. وبجل�سة 

1430/6/27هـ قدم املدعى عليه وكالة مذكرة من �سفحتني خالية من امل�ستندات, 

اأكد فيها على عدم اأحقية املدعية يف دعواها واأن املدعية مل تلتزم باملادة الثانية منه 

فطلب  مذكرته  من  بن�سخة  وكالة  املدعي  وزود  الإيجار  عقد  تنفيذ  ببداية  اخلا�سة 

اإمهاله للجواب واأفهمته الدائرة بتقدمي ن�سخة مرتجمة باللغة العربية بالعقد مو�سوع 

لعدم  عليها  للمدعى  الإعالن  تنفذ  مل  موكلته  باأن  واأجاب  بذلك,  فا�ستعد  الدعوى. 

اإح�ساره الت�سميم اخلا�س به بالإعالن.  وبجل�سة 1430/11/13هـ قدم املدعي وكالة 

مذكرة من �سفحة واحدة ذكر باأنها تت�سمن الرد على مذكرة املدعى عليها املقدمة 

املدعى عليها يف اجلل�سات  الذي كان يرتافع عن  ال�سابقة وح�سر )....(,  باجلل�سة 

م�سافهة  الدعوى  هذه  يف  وكالتي  باإلغاء  اأفهمتني  عليها  املدعى  باأن  وذكر  ال�سابقة, 

اأ�سار فيه اإىل اأن املحامي املوكل بهذه  واأنهم قاموا بتوكيل حمام اآخر, وقدم خطابًا 

الإعالنية حتت  اللوحة  باأن ت�سميم  الدعوى خارج مدينة جدة. وذكر املدعي وكالة 

اإىل موكلتي. وبجل�سة 1430/11/23هـ ذكر  الذي مل تقدمه  املدعى عليها  م�سوؤولية 

العقد  األغت  موكلته  اأن  وذكر  به,  اجلواب  �سبق  مبا  يكتفي  باأنه  وكالة  عليه  املدعى 

واأبلغت املدعية بذلك ومل تزودها بالت�سميم وكان الإبالغ عن طريق موظف املدعى 
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عليها املدعو )...()...( اجلن�سية وهو خارج البالد وترك العمل, وهذه الدعوى �سبق 

حفظها بعد اأن تفهمت املدعية موقف املدعى عليها اإل اأنها اأعادت حتريكها ب�سبب ل 

نعلمه, فذكر املدعي وكالة باأن موكلته تكبدت عددًا من اخل�سائر لتنفيذ العقد وتطلب 

اأنها ا�ستاأجرت من �سركة )...( موقعًا لالإعالن بتاريخ  التعوي�س عنها ومن �سمنها 

2007/4/18م علمًا باأن العقد بتاريخ 2007/1/28م اأي بعد ما يقارب ثالثة اأ�سهر 

من عقد موكلتي مع املدعية, ح�سبما �سبق بيانه باملذكرة املوؤرخة يف 1429/8/16هـ 

ا�ستاأجرتها من �سركة )...( كامل فرتة  التي  الإعالنية  الواجهة  املدعية  ت�ستغل  ومل 

العقد املربم مع املدعى عليها, علمًا باأن عقد املدعية مع �سركة )...( كان على نف�س 

التعوي�س  هو  العقد  قيمة  اأن  املدعية  وترى  عليها,  املدعى  مع  عليه  املتعاقد  املوقع 

عقد  عن  تعلم  ل  موكلته  باأن  وكالة  عليه  املدعى  فعقب  اخل�سائر,  تلك  عن  املنا�سب 

املدعية مع �سركة )...( ول عالقة لها به, ومل تطلب منها التعاقد مع الغري لتنفيذ 

العقد املربم معها. وبجل�سة 1431/2/24هـ قدم املدعي وكالة �سورة عقد املدعية مع 

�سركة )...( ذكر اأن تاريخه يظهر اأن عقد املدعية قدمي واأن لها حق تاأجري اللوحة 

باعتبارها مالكة ملنفعتها, واأن العقد يتجدد كل �سنتني, فعقب املدعى عليه وكالة باأن 

العقد مو�سوع الدعوى ت�سمن اأن ت�سلم املدعى عليها الت�ساميم للمدعية خالل خم�سة 

ع�سر يومًا من تاريخ توقيع العقد اإل اأنه مت التفاق على اإلغاء العقد مع املدعية �سفويًا, 

اإليه  امل�سار  التفاق  على  بناء  تركتها  ثم  الدعوى  هذه  املدعية  اأقامت  اأن  �سبق  وقد 

لإلغاء العقد, فعقب املدعي وكالة باأنه مل يح�سل اتفاق على اإلغاء العقد وقد حتللت 
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وقد  املدعية  قبل  من  الدعوى  ترك  ي�سبق  ومل  منفردة,  باإرادتها  منه  عليها  املدعى 

بقيت اللوحة دون ا�ستغالل من املدعية لكامل فرتة العقد, فاأفهمت الدائرة املدعى 

واأنه مل  العقد  باإلغاء  النافية لالتفاق  املدعية  باأن ملوكلته حق طلب ميني  عليه وكالة 

ت�ستغل املدعية اللوحة خالل فرتة العقد, فذكر اأنه يطلب ميني ال�سخ�س امل�سوؤول عن 

العقد لدى املدعية, فطلب املدعي وكالة اإمهاله للرجوع اإىل موكلته ب�ساأن ذلك وحتديد 

ال�سخ�س الذي كان م�سوؤوًل عن العقد يف ذلك التاريخ. وبجل�سة 1431/5/21هـ ذكر 

املدعي وكالة باأن ال�سخ�س الذي كان م�سوؤوًل عن اإبرام العقد مو�سوع هذه الدعوى 

)....(اجلن�سية, ويعمل مديرًا تنفيذيًا يف ال�سركة املدعية وامل�سوؤول عن ق�سم الدعاية 

والإعالن فيها فاأكد املدعى عليه وكالة على طلب ميني مدير ال�سركة املدعية احلا�سر 

اأق�سم  فاأداها قائاًل:  اليمني  ال�سركة املدعى عليها لأداء  اليوم وا�ستعد مدير  بجل�سة 

باهلل العظيم الواحد الأحد الفرد ال�سمد اإن ما ذكره املدعى عليه وكالة ب�ساأن اإلغاء 

يتم  ومل  اإلغاوؤه  يتم  مل  العقد  اإن  وواهلل  �سحيح  غري  عليها  املدعى  مع  املربم  العقد 

املدعى عليها  العقد املربم مع  املتعاقد عليها طوال فرتة  الإعالنية  اللوحة  ا�ستغالل 

من 2007/1/28م وملدة �سنة كاملة واإن املدعية م�ستحقة للمبلغ الذي تطالب به يف 

هذه الدعوى وقدره )115.000( ريال, واهلل على ما اأقول �سهيد, ثم قرر الطرفان 

اكتفاءهما مبا �سبق لهما تقدميه. 
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وحيث اإن املدعى عليه وكالة ذكر بجل�سة 1431/2/24هـ باأن العقد ت�سمن اأن ت�سلم 

العقد,  توقيع  تاريخ  من  يومًا  ع�سر  خم�سة  خالل  للمدعية  الت�ساميم  عليها  املدعى 

اإل اأنه مت التفاق على اإلغاء العقد مع املدعية �سفويًا ومل تقدم املدعى عليها لإثبات 

الإلغاء اأي دليل اأو بينة, وحيث عجزت املدعى عليها عن اإثبات �سحة دفعها بالإلغاء 

واأفهمت الدائرة املدعى عليها وكالة باأن ملوكلته حق طلب ميني املدعية النافية لالتفاق 

باإلغاء العقد واأنه مل ت�ستغل املدعية اللوحة خالل فرتة العقد, وملا طلبت املدعى عليها 

ميني املدعية واأُديت اليمني املطلوبة على النحو املذكور يف اجلل�سة الأخرية اأ�سبحت 

دعوى املدعى عليها من غري دليل ول م�ستند يدعمها ومت نفيها بيمني املدعية مما 

يجعل العقد لزمًا بحق املدعى عليها ول يجوز لها التحلل من التزاماتها فيه باإرادتها 

العقد مل ميكن تنفيذه ب�سبب املدعى عليها نف�سها حيث مل  اأن  املنفردة, ف�ساًل عن 

تقدم الت�ساميم للمدعية والتي يتم الإعالن مبوجبها, كما اأن املادة العا�سرة من عقد 

يجيز  ول  لوحدها  العقد  اإلغاء  املدعية احلق يف  اأعطت  الطرفني  بني  املربم  التفاق 

واإلغاء  به  الأخذ  ولها  للمدعية  لأن اخليار  العقد  املدعى عليها من  البند حتلل  ذلك 

التفاق اأو التم�سك بالعقد مما تنتهي معه الدائرة اإىل احلكم باإلزام املدعى عليها. 

�ضجل  للتجارة  )....(واإخوانه  �ضركة  عليها  املدعى  باإلزام  الدائرة:  حكمت  لذلك 

األف ريال.  )...( باأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره مائة وخم�ضة ع�ضر  جتاري رقم 
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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 االبتدائية 3/984/ق لعام 1425هـ
رقم احلكم االبتدائي 92/د/جت/16 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 1351/ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 290/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة  1432/4/2هـ

عقد – نقل بري – تخلي�س جمركي – ا�ضتالم الب�ضاعة – ثبوت و�ضول الب�ضاعة 

�ضليمة –تعطل اأجهزة التربيد بعد و�ضول الب�ضاعة–تعر�س الب�ضاعة للتلف –

االآدمي– الب�ضاعة لال�ضتهالك  –عدم �ضالحية  النوعية  تقرير مراقبة اجلودة 

الدفع بعدم �ضداد الر�ضوم – العرف -  اأركان امل�ضوؤولية التق�ضريية –�ضمان الناقل.

مطالبة املدعية احلكم باإلزام املدعى عليها بقيمة الب�ساعة التي ت�سببت يف ف�سادها 

مع  تعوي�سها ملا اأ�سابها من خ�سائر – ثبوت و�سول الب�ساعة بحالة �سليمة و�ساحلة 

وكيل  اإقرار   – النوعية  اجلودة  مراقبة  خمترب  خلطاب  وفقًا  الآدمي  لال�ستهالك 

للذوبان  الب�ساعة  تعر�س  – ثبوت  املعاينة  يوم  الب�ساعة يف  بتحميلها  املدعى عليها 

ارتفاع  ب�سبب  عليها  املدعى  �سيارات  على  م�سحونة  وهي  الطبيعية  خوا�سها  وتغري 

املعاينة املحرر من خمترب مراقبة  واإثبات حم�سر  الربادات,  لتعطل  درجة احلرارة 

اجلودة عدم �سالحيتها لال�ستهالك الآدمي – عدم �سحة دفع املدعى عليها بتاأخر 

فيها  بقيت  التي  الت�سعة  الأيام  مدة  لأن  الب�ساعة,  ت�سليم  ر�سوم  �سداد  يف  املدعية 

املتعارف عليه بني  اأن  املدعى عليها مل تكن طويلة, ف�ساًل عن  الب�ساعة يف خمازن 

الطرفني يف تعامالتهم ال�سابقة اأن املدعى عليها تقوم بتخزين الب�ساعة يف خمازنها 
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وتقوم املدعية بدفع ر�سومها – عدم اتخاذ املدعى عليها الإجراءات ال�سليمة حلفظ 

الب�ساعة وثبوت اأنها املت�سببة يف ف�سادها عند اإعادتها اإىل ال�ساحة اجلمركية بح�سب 

حم�سر معاينتها – عدم اتخاذ املدعى عليها الإجراءات النظامية عند اخل�سية من 

وقوع ال�سرر على الب�ساعة بحفظها حفظًا �سليمًا يف املطالبة الق�سائية باأجورها – 

موؤدى ذلك: م�سوؤولية املدعى عليها عن ف�ساد الب�ساعة وتلفها.

تعوي�س–اأركان التعوي�س.

حتقق  بالتعوي�س  للق�ساء  – ي�سرتط  الالحقة  الأ�سرار  عن  التعوي�س  املدعية  طلب 

وقوع ال�سرر– عدم تقدمي املدعية ما يثبت وقوع ال�سرر املدعى به – اأثره: رف�س هذا 

الطلب – موؤدى ذلك: اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعية... "قيمة الب�ساعة من 

واقع الفواتري" ورف�س ما عدا ذلك من طلبات املدعية. 

املادة )443,276( من نظام املحكمة التجارية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )32( 

وتاريخ 1350/1/15هـ. 

تتح�سل وقائع الدعوى بتقدم وكيل املدعية بالئحة دعوى يخت�سم فيها املدعى عليها, 

مفادها اأن موكلته اتفقت مع املدعى عليها على اأن تقوم بنقل ب�سائعها و�سحنها من 

ميناء الدمام اإىل الريا�س؛ وذلك مبوجب عقد تخلي�س جمركي ونقل بري وقد اأهملت 
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املدعى عليها؛ وت�سبب ذلك الإهمال يف ف�ساد ال�سحنات بالكامل وهي داخل احلاويات 

وت�سعمائة  مليونان  املدعى عليها مببلغ قدره  اإلزام  اخلا�سة؛ وطلب يف ختام لئحته 

األفًا وخم�سمائة و�سبعة وت�سعون )2.927.597( رياًل, ومبلغ قدره  و�سبعة وع�سرون 

حلقت  التي  واملعنوية  املادية  الأ�سرار  عن  كتعوي�س  ريال,   )1.000.000( مليون 

لها عدة جل�سات, ففي  فيها وحددت  النظر  با�سرت  للدائرة  ورودها  مبوكلته, وحال 

كما  املدعية/)....(,  وكيل  ح�سر  13/حمرم/1426هـ,  املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة 

ح�سر مدير ال�سركة املدعى عليها/)....(, وب�سوؤال وكيل املدعية عن دعوى موكلته 

اأفاد مبا ورد يف لئحة الدعوى الآنفة الذكر, وبعر�س ذلك على مدير ال�سركة املدعى 

عليها قدم اإجابة ت�سمنت اأن ال�سركة املدعية اأهملت �سحناتها واأنها غري متابعة لها, 

و�سول  قبل  اجلمركي  التخلي�س  وم�ستندات  بذمتها  اخلا�سة  امل�ستندات  تر�سل  ومل 

ال�سحنة بوقت كايف, وختمها باأنه يطالب املدعية بدفع مبلغ مائة وثالثة وخم�سني األفًا 

و�ستة واأربعني )153.046( رياًل, قيمة فواتري مل ت�سدد, ومبلغ مليون وخم�سمائة األف 

)1.500.000( ريال, عن اخل�سائر املعنوية, ويف جل�سة يوم الأحد املوافق 8/ربيع 

الثاين/1426هـ, حيث ح�سر طرفا الدعوى وب�سوؤال وكيل املدعية عن اجلواب اأفاد اأن 

العادة جرت على اأن تقوم املدعى عليها بتخزين الب�سائع يف خمازنها وتقوم موكلته 

بدفع الر�سوم لها مقابل ذلك, وهو اأمر متعارف عليه يف جمال التخلي�س اجلمركي, 

وقد �سبق واأن قامت املدعى عليها بهذه العملية وهي قيامها بالتخزين وقيام موكلته 

بالدفع لها مقابل ذلك ثم اإن املدعى عليها قامت من تلقاء نف�سها باإخراج ال�سحنات 
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من اجلمرك وبدون علم موكلته ودون اتخاذ الإجراءات املتبعة مما ت�سبب يف ف�ساد 

بعد و�سول  ال�سحن  با�ستالمها م�ستندات  اأقرت  املدعى عليها  اأن  ال�سحنة كما  كامل 

اأحد  اأنها يف عهدتها وقامت بتحميلها يف ال�سيارات وتركتها ملدة  ال�سحنة مما يعني 

ع�سر يومًا دون تربيد اإىل اأن ف�سدت بالكامل كما اأفاد اأن موكلته قامت بتعديل ا�سمها 

اإىل �سركة )...(, وختم اإجابته بتم�سكه مبطالبات موكلته يف لئحة الدعوى, وبعر�س 

ذلك على املدعى عليها ا�ستمهل لالإجابة, ويف جل�سة يوم الثنني املوافق 6/جمادى 

اأن  الأوىل/1426هـ, ح�سر طرفا الدعوى وقدم وكيل املدعى عليها اإجابة ذكر فيها 

اأ�ساًل وقد قام بذلك مبعرفة املدعي واأن  حتميل ال�سحنات على ال�سيارات هو املتبع 

تلك ال�سيارات موجودة داخل امليناء ول ي�سمح لها باخلروج اإل بعد دفع الر�سوم وقد 

انتظرا طوياًل وقاموا ِبحّث املدعية على دفع الر�سوم اإل اأنهم تاأخروا مما ا�سطرهم 

اأن  كما  بامليناء  اجلمركية  ال�ساحات  داخل   )...( �سركة  حلاويات  ال�سحنة  لإعادة 

املخل�س اجلمركي ل يقوم بتخزين اأي �سحنة اأو ب�ساعة اإل بعد اإنهاء اإجراءات الف�سخ, 

كما اأفاد باأنه قام باإجراءات التخلي�س يف الوقت املحدد ملثل هذه ال�سحنات ومت حتميل 

اإجراء طبيعي, وبعر�س ذلك على  الب�سائع على ال�سيارات وذلك بعلم املدعي وهذا 

وكيل املدعية ا�ستمهل لالإجابة, ويف جل�سة يوم الأربعاء 22/جمادى الآخرة/1426هـ, 

فيها ح�سر الطرفان وقدم وكيل املدعية اإجابة اأفاد فيها باأن املدعى عليها اأقرت يف 

اإجابتها ال�سابقة باأنها قامت بتحميل الب�ساعة على �ساحناتها ثم قامت باإعادتها مرة 

اأخرى اإىل احلاويات داخل ال�ساحة اجلمركية, ومن هنا ن�ساأت م�سوؤولية املدعى عليها 
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املدعى  كانت  ولو  ال�ساحنات,  هذه  داخل  وجودها  ب�سبب  ف�سدت  التي  الب�ساعة  عن 

عليها قد قامت بتنفيذ اإجراءات و�سروط التخزين ال�سليم ملا ف�سدت الب�ساعة, كما 

تعر�ست  ال�سحنات  اأن  فيه  يقر  بالدمام  النوعية  اجلودة  خمترب  تقرير  بوجود  اأفاد 

اأدى اإىل ذوبانها وخروج ال�سوائل والدم منها  لرتفاع �سديد يف درجة احلرارة مما 

اأدى اإىل انبعاث روائح كريهة  ب�سكل كبري وتكدي�س الكراتني بع�سها فوق بع�س مما 

وتلف  ف�ساد  عن  عليها  املدعى  م�سوؤولية  التقرير  واأكد  الطبيعية,  خوا�سها  اأفقدها 

ال�سحنات ب�سبب �سوء ت�سرفهم, كما قدم مرفقًا يوؤكد اأن ال�ساحنات ف�سدت وهي يف 

ميناء الدمام, ب�سبب اأخطاء املدعى عليها رغم اأنها و�سلت �سليمة وبعر�س ذلك على 

9/ذو  املوافق  الأحد  يوم  جل�سة  ويف  لالإجابة,  مهلة  طلب  عليها  املدعى  وكيل 

اأن  اإجابة ت�سمنت  املدعى عليها  الدعوى وقدم وكيل  القعدة/1426هـ, ح�سر طرفا 

الب�ساعة حملت يف ال�ساحنات بعلم املدعية ومبوافقتها وبعد اإبالغهم للمدعى عليها 

باإيداع مبلغ الر�سوم بح�ساب املدعى عليها وهذا هو املتبع يف جميع ال�سحنات ال�سابقة 

فلماذا مل تف�سد؟ و�ساألت الدائرة املدعى عليها عن اأنواع ال�سيارات التي حملت فيها 

الب�ساعة فذكر اأنها �سيارات مربدة وبقيت فيها الب�ساعة حوايل اأحد ع�سر يومًا حيث 

مل يدفعوا ر�سوم اجلمارك, ثم �ساألت الدائرة وكيل املدعية عن دفع الر�سوم اجلمركية 

فذكر اأن الب�ساعة مل تف�سد اإل بعد حتميلها يف �ساحنات املدعى عليها اأما قبل التحميل 

فلم تف�سد وكانت �ساحلة لال�ستهالك ح�سب ما ورد يف تقرير خمترب اجلودة النوعية 

بالدمام رقم )333/26/1885( وتاريخ 5/ذو القعدة/1426هـ, وقد اطلعت الدائرة 
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فيه  ورد  ما  اأن  ذكر  عنه  وب�سوؤاله  عليها,  املدعى  وكيل  على  وعر�سته  التقرير,  على 

اإر�سال الر�سوم اجلمركية والعوائد الأر�سية  �سليم, واأن املدعية هي التي تاأخرت يف 

مما ت�سبب يف تلف الب�ساعة وبذلك اختتم الطرفان اأقوالهم ورفعت الق�سية للدرا�سة, 

ثم عقدت عدة جل�سات تبني فيها ح�سور وكيل املدعية فيما مل يتبني ح�سور من ميثل 

املدعى عليها, ويف جل�سة يوم الأحد املوافق 1/جمادى الأوىل/1427هـ, ح�سر فيها 

اإىل  ال�ستماع  املدعية  وكيل  وطلب  عليها  املدعى  يح�سر من ميثل  ومل  املدعية  وكيل 

الدجاج  بقيمة  فواتري  �سور  قدم  لديه  عما  وب�سوؤاله  الدعوى,  يف  واحلكم  اأقوالهما 

الفا�سد مع ترجمة لها وطلب احلكم له بقيمة الدجاج وتعوي�س موكلته ملا اأ�سابها من 

خ�سائر, ثم اأ�سدرت الدائرة حكمها الغيابي رقم )120د/ت/ج لعام 1427هـ( والذي 

مبلغًا   )...( �سركة  للمدعية  تدفع  باأن   )...( �سركة  عليها  املدعى  "باإلزام  يق�سي: 

وت�سعون  و�سبعة  وخم�سمائة  األفًا  وع�سرون  و�سبعة  وت�سعمائة  مليونان  وقدره 

املحكمة  بخطاب  ال�سرقية  املنطقة  اإمارة  اإبالغ  مت  وعليه  رياًل",   )2.927.597(

/28 تاريخ  وحتى  الآخرة/1427هـ,  22/جمادى  وتاريخ   )3/1916( برقم  الإدارية 

�سوال/1427هـ مل يرد اإىل الدائرة من الإمارة ما يفيد تبلغ املدعى عليها باحلكم, 

وعليه طلبت الدائرة من املدعية احل�سور اإىل الدائرة فح�سر وكيلها/)....(, و�ساألته 

عما مت ب�ساأن احلكم الغيابي, فاأفاد باأن الإمارة مل تقم باإبالغ املدعى عليها, فاأفهمته 

واإفادة  28/�سوال/1427هـ,  تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة  الإمارة خالل  الدائرة مبراجعة 

الدائرة مبا مت حول ذلك, ويف 4/ذو احلجة/1427هـ ورد للدائرة خطاب من وكيل 
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اإمارة املنطقة ال�سرقية برقم )67993/14( وتاريخ 3/ذو احلجة/1427هـ, يفيد تبلغ 

املدعى عليها باحلكم الغيابي بتاريخ 8/ذو القعدة/1427هـ, كما ح�سر وكيل املدعى 

عليها بتاريخ 21/ذو القعدة/1427هـ, وقدم اعرتا�سه على احلكم الغيابي, واأفاد باأنه 

يوم  للدائرة  احل�سور  عليه  باأن  واأفهم  القعدة/1427هـ  8/ذو  بتاريخ  باحلكم  تبلغ 

حكمها  الدائرة  اأ�سدرت  ثم  يح�سر,  مل  اأنه  اإل  احلجة/1427هـ,  27/ذو  الأربعاء 

1427هـ(  لعام  )219/د/ت/ج/16  برقم  وجاهيًا  عليها  املدعى  حق  يف  واعتربته 

ثانيًا:   ,)...( عليها/�سركة  املدعى  اعرتا�س  عري�سة  اإ�سقاط  "اأوًل:  يق�سي:  والذي 

الإبقاء على حكم الدائرة رقم )120/د/ت/ج لعام 1427هـ( املت�سمن اإلزام املدعى 

وت�سعمائة  للمدعية/�سركة )...( مبلغًا وقدره مليونان  اأن تدفع  عليها/�سركة )...( 

ما  ورف�س  رياًل,   )2.927.597( وت�سعون  و�سبعة  وخم�سمائة  األفًا  وع�سرون  و�سبعة 

عدا ذلك من طلبات املدعية", ثم اعرت�ست املدعى عليها على احلكم خالل الأجل 

الثالثة  التدقيق  دائرة  من  اأعيدت  وقد  للتدقيق,  الق�سية  كامل  رفع  ومت  النظامي, 

بحكمها رقم )220/ت/3/لعام 1428هـ( والذي ق�سى بنق�س احلكم واإعادة الق�سية 

وا�ستكمال املالحظات, ويف �سبيل ذلك حددت الدائرة لها جل�سة يوم الأحد املوافق 

با�ستكمال  الدائرة  واأفهمتهم  الدعوى,  وفيها ح�سر طرفا  27/ذو احلجة/1428هـ, 

16/ربيع  املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  ويف  لديهم,  ما  وتقدمي  التدقيق  مالحظات 

املدعية مذكرة من �سفحة  الدعوى, وقدم وكيل  الأول/1429هـ, وفيها ح�سر طرفا 

واحدة مع جمموعة من املرفقات ذكر اأنها مرفقات واإ�سعارات بنتائج حتليل العينات 



1894

اأن العينات حمل الدعوى  الواردة من خمترب اجلودة والنوعية بالدمام والذي يثبت 

كانت �ساحلة لال�ستهالك الآدمي واأن مندوب املخترب لحظ تعر�س الإر�سالية للذوبان 

ب�سبب بقائها قرابة ع�سرة اأيام بعد املعاينة وعليه اأ�سبحت غري �ساحلة لال�ستهالك 

وكيل  وزود  الدعوى  مللف  �سمها  ومت  عليه,  املدعى  لتق�سري  راجع  هذا  واأن  الآدمي, 

املدعى عليها بن�سخة منها, كما قدم وكيل املدعى عليها مذكرة من ثالث �سفحات 

حاولت  قد  املدعية  واأن  بالعقد  تلتزم  مل  املدعية  اأن  وذكر  �سبق  ملا  تكرار  اأنها  ذكر 

وقدم  املحدودة"  للتاأمني   )...( "�سركة  التاأمني  �سركة  من  تفوي�س  على  احل�سول 

تقرير �سركة التاأمني املت�سمن نتيجة اخلطاأ والتي كانت تاأتي من بلد املن�ساأ مبا�سرة 

بلد  من  �سحنت  قد  الدعوى  حمل  الب�ساعة  ولكن  له,  املباعة  الب�ساعة  �ساحب  اإىل 

املن�ساأ الربازيل وانتقلت اإىل مدينة �ساللة ب�سلطنة عمان, ثم نقلت اإىل باخرة اأخرى 

اإىل جبل علي يف دبي ثم نقلت اإىل �سفينة اأخرى اإىل ميناء امللك عبد العزيز واأن هذا 

النتقال كان �سببًا بتلف الب�ساعة لنقطاع الكهرباء عنها خالل فرتة النتقال وعليه 

مل تقم �سركة التاأمني بتعوي�س املدعية وقد زود وكيل املدعية بن�سخة مما قدم, ويف 

وكيل  كما ح�سر  املدعية  وكيل  املوافق 5/رجب/1429هـ, ح�سر  الثالثاء  يوم  جل�سة 

املدعى عليها/)....(, املثبت هويته ووكالته ب�سبط الق�سية, وفيها قدم وكيل املدعية 

مذكرة من ثالث �سفحات واأربع م�ستندات و�ساألته الدائرة عن ح�سر دعواه فذكر اأنه 

يح�سر دعواه مبا ورد يف لئحة الدعوى ويتم�سك باحلكم ال�سابق للدائرة والذي مت 

نق�سه, وب�سوؤال وكيل املدعى عليها عن اجلواب ذكر اأنه لي�س لديه ما ي�سيفه �سوى اأنه 
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اإذا اأثبتت املدعية تعاماًل م�سبقًا مببالغ طائلة مثل ما تدعيه املدعية مببلغ اأربعمائة 

وخم�سون األف )450.000( ريال, قمنا ب�سدادها عنهم, وذكر اأن هذه الر�سوم عبارة 

عن ر�سوم اجلمارك وقد خاطبت املدعية اأكرث من ثالث مرات لدفع الر�سوم اجلمركية 

بناًء على ذلك,  الب�ساعة  املحدد فت�سررت  الوقت  ي�سددوا يف  اأنهم مل  اإل  للب�ساعة 

وطلبت منه الدائرة ما يثبت تاأخر �سداد املدعية عن وقت �سداد الر�سوم اجلمركية 

وكذلك ما يثبت اأن املبالغ التي تتعدى الع�سرة اآلف )10.000( ريال, لي�ست م�سوؤولية  

/3 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  ويف  للدولة,  جمركية  كر�سوم  دفعها  الناقل 

فواتري  اأربع  عليها  املدعى  وكيل  قدم  وفيها  الدعوى  طرفا  ح�سر  �سعبان/1429هـ, 

مرتجمة, عبارة عن خطاب لل�سركة املدعية عن تاأخريها يف دفع الر�سوم اجلمركية, 

ور�سوم  فواتري  عليها  املدعى  وكيل  قدم  كما  للرد,  ا�ستمهل  املدعية  وكيل  وباطالع 

اجلمارك لدفع املبالغ امل�ستحقة على املدعية مقابل دخول الب�ساعة وهي عبارة عن 

فاتورتني وكل هذه الفواتري التي مت تقدميها �سواء ال�سادرة من اجلمارك اأو ال�سادرة 

من موكلتي للمدعية, تفيد اأن املدعية قد تاأخرت يف ا�ستالم الب�ساعة مما ترتب عليه 

املدعى  وكيل  الب�ساعة, وذكر  ف�ساد  تكون موكلتي غري م�سوؤولة عن  وبذلك  ف�سادها 

اأن ا�ستالم موكلته للم�ستندات من املدعية بعد )28( يومًا من تاريخ ا�ستالم  عليها 

وبهذا  الباخرة يف 2004/5/25م  املوؤرخة يف 2004/6/23م, وقد و�سلت  الب�ساعة 

اجلمارك,  ر�سوم  دفع  عن  فيه  املدعية  تاأخرت  يومًا  وع�سرون  ثمانية  الفرق  ي�سبح 

وذكر اأن تاريخ اإذن الت�سليم كانت يف 2004/6/29م, اأي بعد ت�سعة وع�سرون يومًا من 
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اإذن الت�سليم, وذكر وكيل املدعى عليها اأن جمموع الفواتري قرابة ثمامنائة وخم�سون 

األف )850.000( ريال, وهي عبارة عن الر�سوم اجلمركية التي على الب�ساعة, وقد 

الر�سوم اجلمركية  "و" مدفوعات  الفقرة  الذي بني موكلتي واملدعية يف  العقد  ن�س 

اآلف  ع�سرة  اإىل  ي�سل  مبلغًا  ال�سحن  خلدمات   )...( الأول  الطرف  يدفع  اأن  على 

)10.000( ريال كر�سوم جمركية اإذا قررتها ر�سوم اجلمارك, وحتتاج اإىل موافقة 

اآلف  الع�سرة  عن  زادت  اجلمركية  الر�سوم  اإن  وحيث  امل�سبقة,  الآخر  الطرف 

)10.000( ريال, فلي�س من م�سوؤولية موكلتي دفع هذه املبالغ الطائلة, وقد خاطبت 

حتى  رد  منهم  ياأت  ومل  ذمتها  يف  الثابتة  املبالغ  لتدفع  مرات  ثالث  املدعية  موكلتي 

املدعية  وكيل  من  اجلواب  وبطلب  موكلتي,  على  �سكوى  قدموا  ثم  الب�ساعة  ف�سدت 

ا�ستمهل للرد, ثم توا�سلت اجلل�سات وفيها تبادل الأطراف املذكرات مبا مل يخرج عما 

القعدة/1429هـ, ح�سر طرفا  املوافق 24/ذو  ال�سبت  يوم  �سابقًا, ويف جل�سة  ذكروه 

بتاريخ  موؤرخة  واحدة  �سفحة  من  مذكرة  عليها  املدعى  وكيل  قدم  وفيها  الدعوى, 

1429/11/17هـ ت�سمنت اأن ما ذكرته املدعية يف اجلل�سة املا�سية لي�س �سحيحًا وهو 

يدينها ذلك اأن طلب الر�سوم اجلمركية بتاريخ 2004/6/12م مببلغ ثمامنائة و�سبعة 

واأربعني األفًا ومائة و�ستة و�سبعني )847.176( ريال, واأن هناك مديونية �سابقة على 

املدعية حل�سابها �سركة )...( مرفق ك�سف ح�ساب وقامت بتحويل ثالثمائة وخم�سني 

األف )350.000( ريال, بعد �سهر ون�سف من و�سول الباخرة وهذا ل يغطي اجلمارك 

املطلوبة بخالف مديونيتنا لديها, واأ�سافت باأن ادعاء عدم تو�سيل الكهرباء للثالجة 
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هو ادعاء كاذب باأن املدعية تعلم اأن تربيد ال�ساحنات يعمل بالديزل واأن ال�سحنة مل 

يفرج عنها فكيف �سددت الر�سوم ثم اإنه مت القيام بنقلها للمدعية من خالل �سركتنا 

اأي خالف من قبلنا ومل يقم املدعى عليها ب�سكوى يف  بعد هذه العملية ومل يح�سل 

ذلك, هذا وكان وكيل املدعية ت�سلم �سورة من هذا الرد بوا�سطة الفاك�س وذلك وفق 

اإجابته يف هذه اجلل�سة وب�سوؤاله هل لديك رد على ما جاء فيه, قال: نعم اأما ما يخ�س 

البند اأوًل: فقد مت ت�سديد الر�سوم اجلمركية و�سبق تقدمي �سور من احلوالت املثبتة 

بف�ساد  بتق�سريها  اأقرت  قد  عليها  املدعى  فاإن  ثانيًا:  البند  يف  ورد  ما  اأما  لذلك, 

ال�سحنة بعد اأن ا�ستلمتها �ساحلة ح�سب تقرير خمترب اجلودة والنوعية, وفيما يخ�س 

البند الثالث: فاإن �سركتنا مل تتعامل مع املدعى عليها بعد رفع هذه الدعوى ونكتفي 

بذلك, وقد طلب �سورة من ك�سف احل�ساب الذي اأرفقه وكيل املدعى عليها يف ردها 

وهو من  ت�سويره  فتم  منه  ي�ستلم �سورة  اأنه مل  اأفاد  اإذ  اليوم  املقدم يف جل�سة هذا 

لحقة  فرتة  ميثل  ل  الك�سف  هذا  اإن  قال:  عليه  اطالعه  وبعد  له  وت�سليمه  �سورتني 

اإن تاريخ 2004/12/31م ورفع  للتعامل معهم بعد رفع هذه الدعوى �سدهم, حيث 

الدعوى كان يف 2005/2/22م, عليه يت�سح بالتاأكيد على ما قلناه بعدم التعامل معهم 

بعد رفع هذه الدعوى وفيما يتعلق باملبالغ فقد قدمنا الو�سولت اخلا�سة بها مبا يثبت 

�سدادها ولي�س لدينا خالف ما نقوله, وهنا رد وكيل املدعى عليها بقوله اإن احلوالت 

التي بعد ثالثمائة وخم�سني األف )350.000( ريال, هو دليل على ا�ستمرار التعامل 

معهم وهذا خالف ما يدعيه وكيل املدعية, فاأجاب وكيل املدعية باأن هذه الدعاءات 
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متكررة ونحن قدمنا ملقام الدائرة ما يثبت ما ذكرته ولي�س لدي مزيد عليه, وقال: اإن 

الر�سوم اجلمركية كما يذكر, فلو �سددت تلك  اأرفقه ميثل مديونية عليهم ولي�س  ما 

الر�سوم لتم فك احلجز عليها واملدعية تتحفظ فعندما ف�سلوا يف التاأمني األقوا الالئمة 

علينا وب�سوؤال وكيل املدعية هل لديه تعقيب على ما �سمعته من وكيل املدعى عليها قال 

لقد رددنا على ما ذكره ولي�س لدي ما اأ�سيفه واكتفى بذلك كما اأن وكيل املدعى عليها 

اكتفى مبا اأو�سحه, ويف جل�سة يوم الثالثاء املوافق 16/حمرم/1430هـ, ح�سر طرفا 

اأن  الدعوى وقد �ساألت الدائرة وكيل املدعية عن ما ذكر يف حكم هيئة التدقيق من 

خطاب مدير خمترب مراقبة اجلودة والنوعية بالدمام واملوجه اإىل مكتب املحامي/

)....( اأنه يفتقر اإىل وجود حم�سر اأو ما مياثله, فاأجاب وكيل املدعية اأن هذه املحا�سر 

قد قدمت يف املذكرة املوؤرخة يف 16/ربيع الأول/1429هـ, و�ساألته الدائرة عن م�ستنده 

يف ف�ساد الب�ساعة عند اإعادتها من �ساحنات املدعى عليها اإىل حاويات امليناء فاأجاب 

اإنها الواردة يف املذكرة املوؤرخة يف 2005/2/20م والتي �سدرت من قبل املدعى عليها 

كما يف ال�سفحة الثانية, كما �ساألت الدائرة اأطراف الدعوى هل اإدارة امليناء ت�سمح 

اأنه ل  وكالة  املدعي  الب�ساعة فذكر  اإعادة  اأو  الفا�سدة دون حتفظ  الب�ساعة  باإعادة 

يعلم, اأما املدعى عليه وكالة فذكر اإنهم ل يقومون باإرجاعها, وقد �ساألت املدعي وكالة 

اآلف  الع�سرة  يفوق  مبلغًا  كانت  والتي  للر�سوم اجلمركية  ت�سديده  لعدم  الداعي  عن 

)10.000( ريال, فاأجاب املدعي وكالة اإنه يف املذكرة املوؤرخة يف 26/�سوال/1429هـ, 

مرفقًا بها �سورة لتحويلني بنكيني للمدعى عليها مببلغ قدره ثالثمائة وخم�سون األف 
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)350.000( ريال, والتحويل الأول موؤرخ يف 2004/7/13م والتحويل الثاين املوؤرخ يف 

2004/7/17م, وبطلب اجلواب من املدعى عليه وكالة حول التحويالت البنكية اأجاب 

اأنه ل علم لديه و�سوف ي�ساأل موكله, و�ساألت الدائرة املدعي وكالة عن الفقرة الرابعة 

من املادة "د" والتي فيها اإلزام املدعية بت�سليم امل�ستندات لل�سحن قبل و�سول الباخرة 

للميناء فاأجاب اأنه يطلب املهلة للرد على ذلك, و�سالت الدائرة املدعى عليه وكالة هل 

اأي ر�سوم لها عالقة بها  ا�ستلمت موكلته الب�ساعة حمل الدعوى وقد قامت بت�سديد 

فطلب مهلة للرد, كما �ساألت الدائرة املدعي وكالة يف اأي مكان عاين خمترب اجلودة 

الدائرة  �ساألت  كما  للرد,  مهلة  فطلب  وبعده  ف�سادها  قبل  وذلك  الب�ساعة  والنوعية 

املدعي وكالة عن اخلطاب املوؤرخ يف 5/ذو القعدة/1426هـ, واملوجه لكم من مدير 

مراقبة اجلودة والنوعية فقرة "5", حيث قيل فيه اإنه مت ت�سكيل جلنة فاأين حم�سرها, 

كما �ساألت الدائرة وكيل املدعية عن ما ورد يف العقد يف الفقرة "هـ" يف �سروط الدفع 

حول قيام الطرف الثاين ب�سداد قيمة فواتري الطرف الأول اخلا�سة بر�سوم اخلدمات 

وذلك يف غ�سون �سبعة اأيام من تقدمي الفواتري, كما طلبت اجلواب عن هذه الفقرة 

وكالة فحول  املدعي  اأما  الفواتري,  بتقدمي  قيامه  املدعى عليها حول  وكيل  كذلك من 

ت�سديد قيمة الفواتري وبالن�سبة ملا ورد يف الفقرة "و" حول مدفوعات الر�سوم اجلمركية, 

العقد يف  املذكور يف  ميعاده  دفعه يف  ما مت  اإثبات  املدعية عن  وكيل  الدائرة  ف�ساألت 

الفقرة "هـ", كما �ساألت الدائرة املدعى عليه وكالة ما هو املبلغ الذي قام بدفعه عن 

الأربعاء  يوم  جل�سة  ويف  ذلك,  كل  عن  للجواب  مهلة  فطلبوا  ماذا؟  ومقابل  املدعية 
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عن  املدعية  وكيل  وب�سوؤال  الدعوى,  طرفا  ح�سر  وفيها  30/�سفر/1430هـ,  املوافق 

جواب الأ�سئلة املوجهة له من قبل الدائرة, طلب اأجاًل للجواب, كما طلب الكتابة اإىل 

اإدارة مراقبة اجلودة والنوعية التابعة لوزارة التجارة بخ�سو�س املحا�سر التي طلبتها 

مذكرة  لإعداد  مهلة  طلب  اإليه  وجه  ملا  اجلواب  عن  وكالة  املدعي  وب�سوؤال  الدائرة, 

يرفق بها امل�ستندات والثبوتات, ويف جل�سة يوم ال�سبت املوافق 24/ربيع الأول/1430هـ, 

ح�سر طرفا الدعوى وفيها قدم وكيل املدعية جوابه عن الأ�سئلة املوجهة له من قبل 

الدائرة يف مذكرة مكونة من ثالث ورقات بها عدد من املرفقات, وبعر�سها على وكيل 

املدعى عليها اكتفى مبا اأجاب عليها يف املذكرات ال�سابقة, كما قدم وكيل املدعى عليه 

مذكرة من ورقة واحدة مت�سمنة لالأ�سئلة املوجهة له من قبل الدائرة واأفاد يف هذه 

اأجاًل  وطلب  يرفقها  مل  اأنه  اإل  كالمه  حت�سر  امل�ستندات  من  عدد  باإرفاق  املذكرة 

لتقدميها وبعر�س هذه املذكرة على وكيل املدعية طلب اأجاًل للجواب عليها كما طلب 

ن�سخة من املرفقات التي تقدم يف اجلل�سة القادمة, ويف جل�سة يوم الأحد املوافق 25/

التجارة  الوارد من وزارة  اإرفاق اخلطاب  ربيع الآخر/1430هـ, فتح ال�سبط لإثبات 

اأرفق  حيث   )7184( برقم  بالدمام  والنوعية  اجلودة  مراقبة  خمترب  وال�سناعة 

اخلطاب يف ملف الق�سية, ثم عقدت عدة جل�سات تبادل فيها الأطراف املذكرات مبا 

مل يخرج عما ذكر �سابقًا, ويف جل�سة هذا اليوم املوافق 10/جمادى الآخرة/1431هـ, 

اإ�سافته, قررا اكتفاءهما مبا �سبق واأن  ح�سر طرفا الق�سية, وب�سوؤالهما عما يودان 

قدماه, عليه مت رفع اجلل�سة للمداولة واإ�سدار احلكم. 
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والنظر  وم�ستنداتها,  الق�سية  اأوراق  على  والطالع  والإجابة,  الدعوى  �سماع  بعد 

قدره  مببلغ  عليها  املدعى  اإلزام  تطلب  املدعية  اأن  للدائرة  تبني  املقدمة؛  الدفوع  يف 

مليونان وت�سعمائة و�سبعة وع�سرون األفًا وخم�سمائة و�سبعة وت�سعون )2.927.597( 

قدره  ومبلغ  خ�سائر,  من  اأ�سابها  ملا  تعوي�سها  مع  الفا�سدة  الب�ساعة  قيمة  رياًل, 

اأحاقت  التي  واملعنوية  املادية  الأ�سرار  عن  كتعوي�س  ريال,   )1.000.000( مليون 

يعد من  فاإنه  الطرفني  بني  تعامل جتاري  هو  املطالبة  اأ�سا�س هذه  اأن  ومبا  مبوكلته؛ 

الأعمال التجارية املن�سو�س عليها يف املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية؛ التي 

والف�سل  عنها  النا�سئة  املنازعات  بنظر  املظامل  بديوان  التجارية  الدوائر  تخت�س 

فيها ح�سب املادة )443( من نظام املحكمة التجارية, وقراري جمل�س الوزراء رقم 

)241( بتاريخ 1407/10/26هـ, ورقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ, كما تخت�س 

رئي�س  معايل  وتعاميم  قرارات  على  بناًء  فيها  والف�سل  الدعوى  بنظر  الدائرة  هذه 

ما يخ�س نظر  اأما  واملكاين؛  النوعي  التجارية  الدوائر  املنظمة لخت�سا�س  الديوان 

تقوم  اأن  على  املدعية  مع  اتفقت  عليها  املدعى  كانت  ملا  فاإنه  الدعوى مو�سوعًا  هذه 

للمدعية ح�سب ما هو متعارف عليه  وت�سليمها  و�سحنها  الب�ساعة جمركيًا  بتخلي�س 

ملا  الب�ساعة  اإن  وحيث  العقد؛  من  )د/4(  البند  يف  كما  اتفاقهما  هو  وكما  بينهما 

و�سلت اإىل ميناء امللك عبد العزيز بالدمام كانت �سليمة و�ساحلة لال�ستهالك الآدمي 



1902

التجارة  بوزارة  بالدمام  النوعية  اجلودة  مراقبة  خمترب  عام  مدير  خطاب  بح�سب 

وال�سناعة برقم )333/26/1885( وتاريخ 5/ذو القعدة/1426هـ؛ وحيث اإن املدعى 

وقد  املعاينة  يوم  يف  بها  اخلا�سة  وال�سيارات  الربادات  على  بتحميلها  قامت  عليها 

اأقر وكيل املدعى عليها بذلك يف جل�سة يوم الأحد 9/ذو القعدة/1426هـ؛ وحيث اإن 

الب�ساعة تعر�ست للذوبان وتغري خوا�سها الطبيعية يف �سيارات املدعى عليها ب�سبب 

ارتفاع درجة احلرارة لتعطل عمل الربادات, وقد �سكلت جلنة من قبل خمترب مراقبة 

اجلودة النوعية بالدمام بوزارة التجارة وال�سناعة ملعاينتها واإعادة فح�سها, وانتهوا 

يف حم�سرها اإىل اأن الب�ساعة غري �ساحلة لال�ستهالك الآدمي, وذلك ح�سب حم�سر 

املخترب  عام  مدير  بخطاب  واملرفق  الأوىل/1425هـ,  4/جمادى  يف  املوؤرخ  املعاينة 

الأول/1430هـ؛ ومبا  بتاريخ 17/ربيع  للدائرة  واملر�سل  رقم )7185/ف/333/25( 

اأقر بجل�سة يوم الأحد املوافق 9/ذو القعدة/1426هـ ب�سحة  اأن وكيل املدعى عليها 

اأنه دفع بدفع غري مقبول؛ ثم اإنه من املتعارف عليه بينهما اأن  و�سالمة التقرير؛ اإل 

لها  الر�سوم  بدفع  املدعية  وتقوم  خمازنها  يف  الب�سائع  بتخزين  تقوم  عليها  املدعى 

مقابل ذلك؛ وحيث اإن املدة – )9( اأيام – التي بقيت الب�ساعة يف خمازن املدعى 

عليها مل تكن طويلة بحيث يوقع ال�سرر عليها؛ ثم اإن الب�ساعة ملا اأعيدت اإىل احلاويات 

داخل ال�ساحة اجلمركية من قبل املدعى عليها كانت فا�سدة بح�سب حم�سر املعاينة 

مما يدل على م�سوؤولية املدعى عليها عن ذلك؛ حتى ولو كانت الب�ساعة مل ي�سمح لها 

باخلروج من امليناء؛ ويتعني معه اأن املدعى عليها اأهملت وفرطت يف حفظ الب�ساعة؛ 
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وت�سببت يف تلفها لكونها حتت يدها دون اأن يثبت ت�سبب اأحد بذلك؛ ولو اأنها قامت 

بتنفيذ اإجراءات و�سروط التخزين ال�سليم ملا ف�سدت الب�ساعة؛ ول ينال من ذلك ما 

تاأخرت يف دفع ر�سوم  الب�ساعة هو كون املدعية  ادعته املدعى عليها من �سبب تلف 

الب�ساعة؛  اإلزامها يف حفظ  يعفيها من  اإن ذلك ل  واأجورها؛ حيث  الب�ساعة  ت�سليم 

ثم اإنها �سبق واأن اأقرت اأنها قامت بتحميل الب�ساعة على �ساحناتها ثم اأعادتها اإىل 

احلاويات؛ وقد كان من الواجب عليها اإما حفظ الب�ساعة حفظًا �سليمًا ثم املطالبة 

بالأجور؛ اأو اتخاذ الإجراء ال�سحيح باإرجاعها اأو ت�سليمها, اأو ا�ست�سدار اأمر ق�سائي 

ببيعها وا�ستيفاء الثمن منها عند خ�سية وقوع ال�سرر, فقد ن�ست املادة )276( من 

نظام املحكمة التجارية على اأنه: "اإذا ا�ستنكف امل�ستلم عن اأخذ املتاع فللربان احلق 

اأن يكلفه ر�سميًا ا�ستالمه بوا�سطة ا�ستدعاء يرفعه اإىل حمكمة التجارة ويبيع مبوجب 

اأو كاملها حتى ي�ستويف نولونه وخ�سارته البحرية  حكمه مقدارًا من الأمتعة املذكورة 

اإذا  اأما  اأمني,  حمل  يف  فيودعه  �سيء  ذلك  من  بقي  واإذا  الواقعة,  م�ساريفه  وباقي 

كانت تباع جميع الأمتعة على الوجه امل�سروح ول يبقى النولون وغريه متامًا فال يحرم 

الربان من احلق يف الرجوع على اأ�سحاب ال�سحن لي�ستح�سل باقي مطاليبه"؛ وعليه 

فاإن الت�سبب يف مبا�سرة اإتالف الب�ساعة يجعل ذلك من �سمان املدعى عليها؛ وبذلك 

اأركان امل�سوؤولية التق�سريية جتاهها من توفر اخلطاأ ووقوع ال�سرر على  قد حتققت 

املدعية والرابطة ال�سببية بينهما؛ واأما بخ�سو�س طلب املدعية تعوي�سها مببلغ قدره 

ما  املدعية  وكيل  يقدم  مل  وحيث  الالحقة؛  لالأ�سرار  ريال,   )1.000.000( مليون 
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عن  تلتفت  الدائرة  فاإن  التعوي�س  اأركان  اأحد  اختل  وحيث  عليه؛  ال�سرر  وقوع  يثبت 

هذا الطلب؛ ثم اإنه ملا كان وكيل املدعية قدم ما يثبت قيمة الدجاج الفا�سد من خالل 

الفواتري وترجمتها؛ فالدائرة تذهب اإىل ثبوتها واإلزام املدعى عليها بها. 

لذلك حكمت الدائرة: باإلزام املدعى عليها/�ضركة )...( اأن تدفع للمدعية/�ضركة 

و�ضبعة  وخم�ضمائة  األفاً  وع�ضرون  و�ضبعة  وت�ضعمائة  مليونان  قدره  )...(مبلغاً 

وت�ضعون )2.927.597( ريااًل, ورف�س ما عدا ذلك مما طلبته املدعية؛ وذلك ملا هو 

مو�ضح باالأ�ضباب؛ 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 االبتدائية 3/2519/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 38/د/جت/11 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2257/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 390/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/5/1هـ

ب�ضاعة–  ف�ضح  يف  تاأخر  جمركي–  –ف�ضح  جمركي  تخلي�س   – جتارية  مكاتب 

يف  –تاأخر  جمركية  ر�ضوم   - اجلمركي  –البيان  اجلمركي  املخل�س  م�ضوؤولية 

�ضداد الر�ضوم –تعوي�س –اأركان التعوي�س –انتفاء ركن اخلطاأ –ادعاء االإخالل 

بالتزامات العقد –خلو التعامل من عقد مكتوب.

اإجراءات ف�سح  اإنهاء  تاأخره يف  نتيجة  بالتعوي�س  اإلزام املدعى عليه  مطالبة املدعي 

وحقوق  التزامات  يو�سح  مكتوب  عقد  وجود  عدم   – امليناء  جمارك  من  الب�ساعة 

الطرفني – مكمن النزاع بني الطرفني هو تاأخر املدعى عليه يف ف�سح الب�ساعة من 

عدمه – ثبوت اأن التاأخر ب�سبب وجود طردين زائدين على طرود املدعي – ثبوت اأن 

املدعى عليه خمل�س جمركي وينح�سر دوره يف اإنهاء اإجراءات الب�ساعة دون اأن يكون 

له اليد يف اإقحام ب�سائع اأخرى �سمن البيان اجلمركي واإحلاقها ببيان ال�سترياد – 

ثبوت تعهد املدعي مب�سوؤوليته الكاملة عن �سحة بيانات الب�ساعة والطرود ومطابقتها 

لبيان ال�سترياد – علم املدعي بنق�س طردين من الطرود امل�سحونة وعدم مطالبته 

املوجب  اخلطاأ  ركن  حتقق  وعدم  عليه  املدعى  م�سوؤولية  انتفاء  ذلك:  اأثر   – بهما 

للتعوي�س – موؤدى ذلك: رف�س الدعوى. 
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تتح�سل وقائع هذه الدعوى ح�سبما تف�سح الأوراق وبالقدر الالزم لإ�سدار هذا احلكم 

ادعاء  اأ�سالة/)....(بالئحة  املدعي  بالدمام  الإدارية  املحكمة  اإىل  تقدم  اأنه  يف 

يخت�سم فيها املدعى عليه, قيدت ق�سية بالرقم امل�سار اإليه اأعاله, واأحيلت اإىل هذه 

املوافق  الأحد  جل�سة  ففي  مو�سوعها,  يف  للبت  جل�سات  عدة  عقد  ومت  الدائرة. 

عليه/)....(,  املدعى  وكيل  وح�سر  اآنفًا,  اإليه  امل�سار  املدعي  ح�سر  1430/5/15هـ 

جمركيًا  خمل�سًا  ب�سفته  عليه  املدعى  مع  التفاق  مت  لقد  قال:  دعواه  عن  وب�سوؤاله 

جمهورية  من  )ال�سرياميك(  الطبيعي  الرخام  من  يل  �سحنة  نقل  اإجراءات  لإنهاء 

اإيران اإل اأن املدعى عليه اأخل بالتفاق وقام باإر�سال طرود اأخرى على ذات ال�سحنة 

ب�ساعة  لوجود  اجلمارك  لدى  حب�سها  يف  ت�سبب  مما  اخلا�سة  ب�ساعتي  حتمل  التي 

مغايرة وخمالفة لب�ساعتي الأمر الذي ت�سبب ب�سرر كبري نتيجة عدم ا�ستالم ال�سحنة 

يف الوقت املتفق عليه, لذا فاإين اأطلب اإلزام املدعى عليه بالتعوي�س عن ال�سرر الذي 

ريال  األف  خم�سمائة  وقدره  مببلغ  التعامل  هذا  يف  املخل  ت�سرفه  اإزاء  اأ�سابني 

تاأخره يف ت�سليم الب�ساعة والتي تكبدت  )500.000( واأطالب كذلك بتعوي�سي عن 

ريالت  واأربع  وثالثمائة  األفًا  واأربعون  �ستة  وقدره  مببلغ  الأر�سيات  ر�سوم  معها 

)46.304(, كما اأطالب بالتعوي�س عما اأ�ساب الب�ساعة من تلفيات نتيجة مكوثها يف 

اأثر على جودة الب�ساعة واأقدرها  امليناء ملدة �سهر وتعر�سها للتغريات املناخية مما 
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مببلغ ثالثمائة وع�سرين األف ريال )320.000(, واملدعى عليه اأجربين اأن اأجند كل 

اأطلب  لذا  وقت,  من  اأهدر  ما  على  واحلفاظ  العمل  لإجناز  لدي  العمالية  الطاقات 

ريال  اآلف  ع�سرة  وقدرها  الزائدة  العمالة  اأجور  عن  بالتعوي�س  عليه  املدعى  اإلزام 

وثالثمائة  األفًا  و�سبعون  و�ستة  ثمامنائة  مطالبتي  جمموع  يكون  وبذلك   )10.000(

املذكور  املبلغ  �سداد  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  اأطلب   ,)876.304( ريالت  واأربع 

من  مكونة  مذكرة  قدم  عليه  املدعى  وكيل  على  ذلك  وبعر�س  دعواي,  هذه  اأخريًا, 

�سفحة واحدة �سمنها رده على هذه الدعوى بعدم اخت�سا�س الدائرة الق�سائية ولئيًا 

موؤ�س�سًا دفعه باأن موكله ميار�س التخلي�س اجلمركي وهو عمل مهني بحت ولي�س من 

الأعمال التجارية ول تكت�سب موكلتي بذلك �سفة التاجر ويطلب من الدائرة احلكم 

بعدم اخت�سا�سها بنظر هذه الدعوى وزود وكيل املدعى عليه املدعي ب�سورة منها, 

وراأت الدائرة اخت�سا�سها بنظر الق�سية وطلبت الدائرة من وكيل املدعى عليه تقدمي 

املوافق  ال�سبت  جل�سة  ويف  الق�سية,  هذه  يف  املدعي  دعوى  على  واٍف  مو�سوعي  رد 

من  مكونة  مذكرة  عليه  املدعى  وكيل  وقدم  الق�سية  طرفا  ح�سر  1430/6/27هـ 

�سفحة واحدة �سمنها رد موكله لهذه الدعوى حيث اإن موكله خمل�س جمركي ولي�س 

ناقل واأن موكله مل يت�سبب يف اأي �سرر ولذا فهو يطلب احلكم برد الدعوى. وحيث اإنه 

باطالع الدائرة على دعوى املدعي وما مت �سبطه يف اجلل�سة املا�سية اأفهمت الدائرة  

اأوراق  من  الثابت  اإذ  الدعوى؛  مل�سمون  مالق  غري  موكله  رد  باأن  عليه  املدعى  وكيل 

الق�سية اأن بند قناين العطور قد اأدخل على املدعي مبوجب بيان ال�سترياد اخلا�س 
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باجلمارك الذي اأعده املخل�س اجلمركي وهو للمدعى عليه وبالتايل فال بد من جواب 

وا�سح ومف�سل حول حقيقة اإدخال هذا البند يف ك�سف املدعي املذكور, وهل لذلك ما 

يربره, وما �سبب قيام موكله بعمل ذلك اإن كانت الن�سبة اإليه �سحيحة, و�ساألت الدائرة 

املدعي عن حقيقة هذه القناين اخلا�سة بالعطور وهل مت اإحلاقها فعاًل ب�سحنة الرخام 

 ,)336( طردًا  وثالثون  و�ستة  ثالثمائة  والبالغة  ا�ستلمها  والتي  فعاًل  اإليه  الوا�سلة 

فاأجاب بقوله: اإن الكمية املتوجب �سحنها من اإيران ثالثمائة وثمانية وثالثون طردًا 

اأر�سلت يل ثالثمائة و�ستة وثالثني طردًا  الإيرانية املذكورة  ال�سركة  اأن  )338( غري 

)336( واأبلغتني بنق�س طردين لن�سيانهما وقد ا�ستلمتهما فيما بعد, والذي اأجزم به 

بناء على ال�سركة التي قامت بتفريغ ال�سفينة الإيرانية اأن عدد الطرود من الرخام هو 

ثالثمائة و�ستة وثالثون طردًا )336( فقط ولي�س فيها قناين عطور, ول اأعلم من اأين 

مت اإدخال هذه القناين علي يف الك�سف املذكور, علمًا باأنني مل اأ�ساهد هذه القناين وقد 

تكون موجودة اأو غري موجودة ولكن الذي اأتيقن منه اأن املدعى عليه كمخل�س جمركي 

اخلا�س  ال�سترياد  بيان  يف  اإيل  ون�سبه  العطور  بقناين  املتعلق  البند  هذا  اأ�ساف 

من  عليها  ترتب  وما  والإ�سافة  الن�سبة  هذه  م�سوؤولية  يتحمل  فهو  ولذلك  باجلمارك 

اأ�سرار ذكرتها لكم يف اجلل�سة املا�سية. فطلبت الدائرة من وكيل املدعى عليه ردًا 

حمررًا حول جميع ما ذكر يف هذه اجلل�سة فوعد بذلك, ويف جل�سة الثالثاء املوافق 

1431/2/11هـ ح�سر طرفا الق�سية وقدم وكيل املدعى عليه رده على دعوى املدعي 

يف مذكرة من �سفحتني ت�سمنت اأن التعامل �سحيح واملطالبة غري �سحيحة واملدعي 
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اأ�سول امل�ستندات م�سدقة يف حينها ملوكلي,  التاأخري لعدم تقدميه  هو من ت�سبب يف 

واأي�سًا لختالف عدد الطرود الواردة على عدد الطرود املو�سحة ببيان )املانفي�ست( 

مما ا�ستغرق معه وقتًا بتعديل الكمية ح�سب نظام اجلمارك, واأي�سًا تاأخره يف �سداد 

املطالبة  بعدم  تعهد  املدعي  اأن  كما  1428/9/15هـ,  تاريخ  حتى  اجلمركية  الر�سوم 

بالطردين الناق�سني وفق اإقراره يف 2007/9/19م, وقد اأقر املدعي اأمام الدائرة اأن 

عدد الطرود امل�سحونة من اإيران )336( بنق�س طردين عن عدد الطرود )338( مما 

ت�سبب هذا الختالف باأن يطلب املوظف املخت�س تعديل الكمية ح�سب الوارد الفعلي, 

واأ�ساف باأن مطالبة املدعي ل اأ�سا�س لها ومل يرتكب موكلي خطاأ ي�ستوجب امل�سوؤولية, 

وانتهى اإىل طلبه رد الدعوى. و�سلم للمدعي ن�سخة من املذكرة وباطالعه عليها و�سوؤاله 

املوافق 1431/3/14هـ ح�سر طرفا  الأحد  للرد, ويف جل�سة  عن اجلواب طلب مهلة 

الق�سية وقدم املدعي اأ�سالة مذكرة مكونة من �سفحتني مرفق معها عدة م�ستندات 

زود وكيل املدعى عليها بن�سخة منها �سمنها رده على مذكرة وكيل املدعى عليه؛ جاء 

فيها موافقته على ما ذكره وكيل املدعى عليه يف البند رقم )5( فيما يت�سل باإقراره 

بالطرود امل�سحونة وا�ستالمه لها, واأما ما ذكره باأنه مل يتم تقدمي اأ�سل امل�ستندات يف 

الباخرة و�سلت يف 2007/9/4م وغادرت يف 2007/9/5م  له لأن  الوقت فال �سحة 

بولي�سة  الت�سليم دون  اإذن  امليناء, ول ميكن �سرف  الب�ساعة وغادرت  اأفرغت  حيث 

ال�سحن الأ�سلية اأو يف حالة وجود تلك�س �سمان بنكي, وهو ما يدل على ت�سليم بولي�سة 

ال�سحن الأ�سلية وكافة الوثائق الأ�سلية يف املوعد املحدد والت�سديق عليها, واأما ب�ساأن 
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عدم اإح�سار تعهد خمتوم من الغرفة التجارية فال حاجة لإح�سار هذا التعهد وذلك 

لتقدمي اأ�سول امل�ستندات وذكر ذلك يف البيان اجلمركي, ول �سحة ملا ذكره املدعى 

عليه من عدم ت�سديد الر�سوم لأنه مت �سدادها كاملة يف الوقت املحدد والأوراق تثبت 

فيها  مبا  الزينة  اأدوات  كل  حتتها  تندرج  الديكورات  اأن  يذكر  عليه  واملدعى  ذلك, 

القناين  التعرفة اجلمركية ذكر  اأن نظام  والعطور وهذا غري �سحيح, ذلك  القناين 

والعطور حتت بند )70.31( والرخام ذكر حتت بند )68.02( فكيف يقوم بتدوينها 

حتت �سنف واحد ول رابط بني بع�سها البع�س, وانتهى اإىل طلبه اإلزام املدعى عليه 

من  الدائرة  وطلبت  للرد,  ا�ستمهل  عليه  املدعى  وكيل  من  الإجابة  وبطلب  بطلباته, 

املدعي اأ�سالة تقدمي ما يثبت ال�سرر الذي اأحاق به وتكبد معه اخل�سائر, ويف جل�سة 

الثالثاء املوافق 1431/6/11هـ ح�سر طرفا الق�سية وقدم وكيل املدعى عليه مذكرة 

مكونة من ورقة واحدة بها عدد من املرفقات �سمنها عدم �سحة ما ذكره املدعي يف 

الر�سوم  وت�سديده  املحدد  الوقت  يف  امل�ستندات  اأ�سول  ت�سليم  من  ال�سابقة  مذكرته 

اجلمركية يف الوقت املحدد, واأما ما ذكره باأن الديكورات لي�ست جزًء من ن�ساطه فهذا 

خالف فاتورة الب�ساعة التي ت�سمنت )ديكورات( واإقراره يف التفوي�س ال�سادر منه 

ملوكلي واملت�سمن )الزخرفة الإ�سالمية والت�سميم الداخلي واأعمال الديكور(, وانتهى 

اإىل طلبه رد الدعوى, زود املدعي بن�سخة منها وطلب مهلة للجواب عليها, كما قدم 

املدعي اأ�سالة ما طلبته الدائرة منه بح�سر ال�سرر الذي اأحاق به وتكبد معه اخل�سائر 

مبذكرة مكونة من ورقتني بها عدد من املرفقات �سمت مللف الدعوى وزود وكيل املدعى 
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عليه بن�سخة منها. وطلب مهلة للجواب عليها, ويف جل�سة الثالثاء املوافق 1431/8/15هـ 

ح�سر طرفا الق�سية وقدم املدعي اأ�سالة مذكرة مكونة من �سفحتني مرفق بها اأوًل: 

جدول زمني مكون من اإحدى ع�سرة �سفحة يفيد تتبع املراحل من و�سول الباخرة من 

ميناء بو�سهر يف اإيران اإىل ميناء الدمام. ثانيًا: تعهد منه باإح�سار امل�ستندات الأ�سلية 

للمدعى عليه املخل�س اجلمركي وا�ستدلله بهذا املرفق يكمن يف اأن توقيعه عليه كان 

قبل و�سول ال�سحنة حمل الدعوى وهذا يرد على ما ذكره وكيل املدعى عليه من اأنه 

بينما  قدمه  ولذلك  هذه  دعواه  �سحة  يف  عليها  ي�ستند  اأ�سلية  م�ستندات  لديه  لي�س 

برفقة  كانت  اأي�سًا  اأ�سلية  ن�سخ  ثالث  من  املكونة  الأ�سلية  امل�ستندات  اأن  ال�سحيح 

الباخرة القادمة من ميناء بو�سهر �سلم يل منها ن�سخة واحدة من قبل املدعى عليها 

والن�سختان الأ�سليتان الأخريتان بقيت عند املدعى عليه بق�سمية البحري والتخلي�س 

اجلمركي, زود وكيل املدعى عليه ب�سورة من هذه املذكرة وملحقاتها حيث وعد بالرد 

املحرر عليها اإ�سافة اإىل مذكرة املدعي ب�ساأن طلبه للتعوي�سات, ويف جل�سة الثالثاء 

املوافق 1431/12/24هـ ح�سر طرفا الق�سية وقدم وكيل املدعى عليه مذكرة مكونة 

من �سفحة واحدة �سمنها جواب موكله على مذكرتي املدعي بتاريخ 1431/6/11هـ 

و1431/8/15هـ, ت�سمنت اأن ما ذكره املدعي �سبق الرد عليه يف مذكرة �سابقة اإذ اإن 

موكلي خمل�س جمركي ولي�س م�سوؤوًل عما يدعيه املدعي واأن املدعي م�سوؤول م�سوؤولية 

كاملة عن �سحة بيانات الب�ساعة املوردة ومطابقتها للت�سريح على بيان ال�سترياد واأن 

اختالف عدد الطرود وعدم م�سادقة امل�ستندات وعدم �سداد الر�سوم كان ب�سبب من 
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املدعي واأدى اإىل التاأخري يف اإنهاء اإجراءات هذه الب�ساعة حمل الدعوى كما يدعي. 

ال�سابقة  مذكراته  اإىل  اأحال  الإجابة  وبطلب  منها  ب�سورة  اأ�سالة  املدعي  تزويد  مت 

واكتفى مبا قدم, كما قرر وكيل املدعى عليه الكتفاء مبا اأفاد, وقفل باب املرافعة يف 

واأ�سدرت  الق�سية  طرفا  ح�سر  1432/2/18هـ  املوافق  ال�سبت  جل�سة  ويف  الق�سية, 

الدائرة احلكم. 

املدعي  كان  وملا  وم�ستنداتها,  الق�سية  اأوراق  ودرا�سة  والإجابة,  الدعوى  �سماع  بعد 

األفًا  اإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ثمامنائة واأربعة وثالثون  يهدف من دعواه 

و�ستمائة وثالثون رياًل )834.630(؛ جمموع قيمة تعوي�سه عن تراخي املدعى عليه 

واإدخاله  العزيز,  عبد  امللك  ميناء  جمارك  من  الب�ساعة  ف�سح  اإجراءات  اإنهاء  يف 

طردين خمالفني للب�ساعة امل�سحونة مببلغ وقدره خم�سمائة األف ريال )500.000( 

ريالت  واأربع  وثالثمائة  األفًا  واأربعون  �ستة  وقدره  مببلغ  الأر�سيات  ر�سوم  وتكبده 

)46.304(, والتعوي�س عما اأ�ساب الب�ساعة من تلفيات نتيجة مكوثها يف امليناء ملدة 

وع�سرون  ثالثمائة  وقدرها  جودتها  على  اأثر  مما  املناخية  للتغريات  وتعر�سها  �سهر 

اآلف  وقدرها ع�سرة  الزائدة  العمالة  اأجور  والتعوي�س عن  ريال )320.000(,  األف 

الديوان ولئيًا  ريال )10.000(, وملا كان وكيل املدعى عليه يدفع بعدم اخت�سا�س 

املحكمة  نظام  ومراجعة  الق�سية  اأوراق  على  الدائرة  وباطالع  الق�سية,  هذه  بنظر 



1913

التجارة فيما ورد يف الفقرة )ب( يف املادة الثانية وملا ا�ستقر عليه نظام ق�ساء ديوان 

املظامل بهيئة ق�ساء جتاري باأن املحال واملكاتب التجارية ومكاتب التخلي�س اجلمركي 

الت�سدي يف  الق�سية  ناظرة  الدائرة  على  يتعني  وبذلك  التجارية  الأعمال  تعترب من 

يف  بالنظر  الولئي  اخت�سا�سها  من  لها  ا�ستبان  ما  بح�سبان  الدعوى  بهذه  الف�سل 

وتعد من  الطرفني هي عالقة جتارية  التعاقدية بني  العالقة  اإن  النزاع, وحيث  هذا 

الأعمال التجارية املن�سو�س عليها يف املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية والتي 

تخت�س الدوائر التجارية بديوان املظامل بنظر املنازعات النا�سئة عنها والف�سل فيها 

مبوجب املادة )443( من نظام املحكمة التجارية. كما تخت�س هذه الدائرة بنظر هذه 

الدعوى والف�سل فيها وفق ما تق�سي به قرارات وتعاميم معايل رئي�س الديوان املنظمة 

الدائرة  اإنه فيما يخ�س نظر  واملكاين, وحيث  النوعي  التجارية  الدوائر  لخت�سا�س 

لهذه الدعوى مو�سوعًا, وملا كان مبنى مطالبة املدعي يف التعوي�س عن اإخالل املدعى 

عليه بالتزاماته العقدية يف اإنهاء اإجراءات الب�ساعة امل�سحونة من ميناء امللك عبد 

الأمر  عليه,  املدعى  لطرود  البيان اجلمركي  قائمة  واإقحامه طردين �سمن  العزيز, 

الذي ت�سبب يف تاأخر اإجراءات الف�سح اجلمركي للطرود حمل الدعوى, وبالتايل حتقق 

م�سوؤولية املدعى عليه العقدية يف تراخيه تنفيذ التزاماته مع املدعي, وملا كانت قواعد 

مقابلة  وهو  ال�سببية(  والعالقة  وال�سرر  )اخلطاأ  ثالثة  اأركان  على  تقوم  امل�سوؤولية 

يتعني  ثم  والإف�ساء(, ومن  والتلف  الإ�سالمي يف )التعدي  الفقه  ال�سمان يف  لأركان 

على الدائرة واحلال كذلك اأن تتق�سى النظر يف قيام هذه الأركان على الواقعة ماثلة 
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النظر ليت�سنى لها تقرير واقعة ال�سرر ون�سووؤها وترتب امل�سوؤولية مبوجبها, والدائرة 

يف �سبيل ذلك فاإنها تت�سدى لدرا�سة اأوراق الق�سية وتتفح�سها بالقدر الذي تتحقق 

معه قيام امل�سوؤولية, وت�ستبعد ما ل ميت ب�سلة يف هذا اجلانب, وت�ستق�سي من تلقاء 

ل  املنازعة,  يف  املبا�سر  الأثر  ذات  والقرائن  الأدلة  وبعث  الأوراق  يف  البحث  نف�سها 

�سيما مع خلو التعامل بني الطرفني من عقد مكتوب ينظم عملية التعاقد ويحكم عملية 

اللتزام ويرتب احلقوق والواجبات بينهما يف هذا ال�سدد, واإذ اإن الدائرة بتفح�سها 

لأوراق الق�سية مل ي�ستنب لها مكمن خطاأ املدعى عليه يف تاأخر ف�سح الب�ساعة, ذلك 

اأن ما حت�سلت عليه الدائرة يف تفح�سها لإ�سعار التفريغ وطلب الت�سريح واملعاينة, 

يظهر اأن عدد الطرود املوردة كان ح�سب املتفق عليه وعددها )338( ومت تفقيطها 

يف الك�سف �سمن بندين؛ الأول )336( طردًا حمتوياتها رخام, والثاين )2( طردان 

جمركي  خمل�س  عليه  املدعى  اأن  للدائرة  ينجلي  ومما  وعطور,  قناين  حمتوياتها 

ينح�سر دوره يف اإنهاء اإجراءات الب�ساعة من اجلمارك دون اأن تكون له اليد يف اإقحام 

الباخرة,  من  ال�سترياد  ببيان  واإحلاقها  �سمها  مع  اجلمركي  البيان  �سمن  ب�سائع 

والطرود  الب�ساعة  بيانات  �سحة  عن  الكاملة  مب�سوؤوليته  املدعي  تعهد  مع  �سيما  ل 

ومطابقتها لبيان ال�سترياد بح�سبان خطابه ملدير جمرك ميناء امللك عبد العزيز يف 

1428/8/20هـ املوافق 2007/9/9م, مما يجعل امل�سوؤولية يف �سالمة هذه البيانات 

امل�سوؤولية  يتحمل  فهو  انطباقها وخمالفتها  تبني عدم  ما  ومتى  املدعي,  على  حقيقة 

اإىل ذلك حتقق علم املدعي بنق�س طردين من الطرود امل�سحونة  يف ذلك, ي�ساف 
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وعدم املطالبة بهما. مما ينجلي للدائرة عدم وقوع خطاأ من املدعى عليه يف التزامه 

العقدي مع املدعي, ويناكف معه ن�سوء امل�سوؤولية لنتفاء ركن اخلطاأ, وتعذر التحقق 

تاأخر  ن�ساأ عنه  وبالتايل  الق�سية,  اأوراق  املدعى عليه يف �سوء  يف حقيقة وقوعه من 

الب�ساعة واإجراءات ف�سحها, وحيث اإن ركن اخلطاأ ل ترى الدائرة حتققه مما تنهار 

معه باقي الأركان لنتفاء الركن الأول, واإذ اإن الثابت من الأوراق اأن املدعي تاأخر يف 

الر�سوم اجلمركية يف  ا�ستالم  اإي�سال  تاريخ  الر�سوم اجلمركية حيث يظهر  ت�سديد 

1428/9/17هـ وو�سول الب�ساعة اإىل امليناء يف 1428/8/22هـ ح�سب اإقرار املدعي 

يف مذكرته املوؤرخة يف 1431/3/14هـ, الأمر الذي ت�ستخل�س منه الدائرة حتقق وقوع 

عدم  عليه  يرتتب  مما  ذلك,  من  املتوخية  النتائج  وحتمله  املدعي  جانب  يف  اخلطاأ 

اإل بدليل  اأ�سل براءة الذمة وعدم �سغلها  اإعمال  م�سوؤولية املدعى عليه؛ ل �سيما مع 

قوي اأو م�ساٍو يعدل معه عن هذا الأ�سل, وحيث اإن ما قدمه املدعي من بينات ل يرتقي 

اإىل مقام الإثبات, ول يرتكن اإليه يف ال�ستدلل واحلجية, مما تعني معه اللتفات عن 

طلبات املدعي ورف�س الدعوى. 

لذلك حكمت الدائرة: برف�س الدعوى املقامة من املدعي/)....(�ضاحب موؤ�ض�ضة 

 )...( مكتب  �ضاحب  عليه/)....(  املدعى  �ضد  والزخرفة  للرخام  العاملية   )...(

التوفيق, و�ضلى اهلل و�ضلم على  ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. وباهلل  اجلمركي )....(, 

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 االبتدائية 2/5911/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي 183/د/جت/12 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 680/ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 577/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/22هـ

عدم   - التخلي�س  ر�ضوم  �ضداد  عن  –امتناع  جمركي  – تخلي�س  جتارية  مكاتب 

ت�ضليم الب�ضاعة– م�ضوؤولية مالك الب�ضاعة.

من  بتخلي�سها  كلفه  التي  الب�ساعة  قيمة  بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  املدعي  مطالبة 

التي  اخل�سائر  عن  كتعوي�س  اأرباح   )%20( اإىل  بالإ�سافة  له  ي�سلمها  ومل  اجلمرك 

يقم  ومل  الب�سائع  ا�ستالم  رف�س  من  هو  املدعي  باأن  عليه  املدعى  – دفع  به  حلقت 

كان  عليه   املدعى  اأن  على  البينة  املدعي  تقدمي  – عدم  تخلي�سها  تكاليف  ب�سداد 

�سببًا يف عدم ا�ستالمه الب�ساعة اململوكة له - ورود خطاب من ميناء جدة بناء على 

املدعي  الدعوى مت�سمنًا حتميل  الإر�ساليات حمل  با�ستي�ساح مو�سوع  الدائرة  طلب 

م�سوؤولية عدم ا�ستالمه للب�ساعة واأن املدعى عليه مل يقم بواجباته املهنية – موؤدى 

ذلك: رف�س الدعوى. 

حا�سل وقائع الدعوى اأنه وردت اإىل املحكمة الإدارية بجدة لئحة الدعوى املقدمة من 

قيمة  ميثل  ريال  مليون  قدره  مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  طلب  مت�سمنة  املدعي 
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وكذا  له  بت�سليمها  يقم  بتخلي�سها من اجلمرك ومل  املدعى عليه  قام  التي  الب�سائع 

اأعاله,  املدون  بالرقم  ق�سية  فقيدت  با�سمه,  للخارج  ت�سديرها  مت  التي  الب�سائع 

وباإحالتها اإىل الدائرة, با�سرت نظرها على النحو املو�سح يف حم�سر ال�سبط. ويف 

جل�سة يوم الثالثاء 1428/2/2هـ ح�سر املدعي وكالة )....(املثبتة هويته وذكر اأنه 

وكيل عن والده املدعي اإل اأنه مل يح�سر الوكالة وقدم �سورة خطاب ذكر اأنه مر�سل 

من املدعي بتفوي�سه بح�سور جل�سة اليوم واأنه يطلب اإعادة اإبالغ املدعى عليه فاأفهمته 

لتمكينه من  الدعوى  نظر  تاأجيل  املدعي غري مكتملة فطلب  باأن �سفته عن  الدائرة 

تقدمي وكالته اأو ح�سور الأ�سيل �سخ�سيًا. وبجل�سة يوم الأحد 1428/4/26هـ ح�سر 

املدعي وكالة )....(املثبتة هويته ووكالته بال�سبط كما ح�سر حل�سوره املدعى عليه 

اإلزام  اأنه يطلب  وب�سوؤال املدعي وكالة عن دعواه ذكر  بال�سبط  )....(املثبتة هويته 

املدعى عليه بت�سليم الب�سائع املتفق معه على تخلي�سها جمركيًا ح�سب التف�سيل املبني 

بالئحة الدعوى وب�سوؤال املدعى عليه قدم مذكرة من �سفحتني اأرفق بها �سور عدد من 

امل�ستندات ذكر اأنه اأ�سار اإليها يف مذكرته وانتهى فيها اإىل طلب رف�س الدعوى و�سلم 

املدعي وكالة ن�سخة من مذكرته وباطالعه عليها طلب اإمهاله لتقدمي الرد فاأفهمته 

عليها  م�ستنداته  وتقدمي  مطالبته  مفردات  وبيان  دعواه  حترير  عليه  باأن  الدائرة 

بيان  املدعي  من  الدائرة  طلبت  1428/8/6هـ  الأحد  يوم  وبجل�سة  بذلك.  فا�ستعد 

مفردات مطالبته مب�ستندات عليها فطلب اإمهاله لتقدميها فاأفهمته الدائرة باأنه يف 

حال عدم تقدميها فاإنه لن يعطى فر�سة اأخرى كما اأفهمته باأن عليه تزويد املدعى 
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الثالثاء  يوم  وبجل�سة  عليها.  الرد  لتقدمي  اجلل�سة  موعد  قبل  منها  بن�سخة  عليه 

1428/9/13هـ قدم املدعي مذكرة بخط اليد مكونة من �سفحتني مرفقًا بها �سور 

الإمهال  الدائرة  من  وطلب  منها  �سورة  عليها  املدعى  وا�ستلم  م�ستندًا  ع�سر  �ستة 

لالطالع والرد املف�سل واإرفاق رده مبلف الق�سية قبل موعد اجلل�سة باأ�سبوعني ليتمكن 

املدعي من الطالع والرد يف اجلل�سة القادمة. وبجل�سة يوم ال�سبت 1428/11/28هـ 

قدم املدعى عليه وكالة مذكرة من )3( �سفحات اأرفق بها �سور عدد من امل�ستندات 

ذكر اأنه اأ�سار اإليها يف مذكرته كما قدم املدعي مذكرة جوابية على املذكرة املقدمة يف 

من  عدد  �سور  بها  اأرفق  �سفحات  �سبع  من  مكونة  مذكرته  اأن  علمًا  اليوم  جل�سة 

امل�ستندات ذكر اأنه اأ�سار اإليها يف مذكرته وطلب املدعى عليه وكالة اإمهاله لالطالع 

على املذكرة املقدمة يف جل�سة اليوم. وبجل�سة يوم الثنني 1429/2/5هـ قدم املدعى 

ال�ستة  ال�سحنات  يو�سح  اأنه  وذكر  بيانًا  بها  اأرفق  واحدة  �سفحة  من  مذكرة  عليه 

اخلا�سة باملدعي وزود املدعى عليه ب�سورة من مذكرته وباطالعه عليها طلب اإمهاله 

لتقدمي الرد لتقدمي الرد يف اجلل�سة املقبلة. وبجل�سة يوم ال�سبت 1429/3/21هـ ذكر 

املدعي باأن ما قدمه املدعى عليه يف املذكرة املا�سية ل ي�ستدعي الرد فقدم املدعى 

اأنه  وبيانًا ذكر  امل�ستندات  بها �سور عدد من  اأرفق  وكالة مذكرة من �سفحتني  عليه 

يو�سح املرفقات زود املدعي ب�سورة منه فطلب اإمهاله لالطالع والرد وذكر املدعى 

عليه اأ�سالة اأنه يطلب ت�سكيل جلنة ذات خربة لإبداء وجهة نظرها يف مو�سوع الدعوى 

وذكر اأنه اأح�سر معه بجل�سة اليوم �ساهدًا يثبت اأن املدعي قام بفتح احلاوية اخلا�سة 
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به وفك الر�سا�س املختومة به من قبل اأن نقوم بت�سليمها الب�ساعة وذكر اأن ال�ساهد 

لي�س حتت كفالته اإل اأنني قمت با�ستئجاره لنقل الب�ساعة على ال�سيارة من نوع تريال 

اململوكة يل وب�سوؤال ال�ساهد احلا�سر بجل�سة اليوم املدعو/)....(�سومايل اجلن�سية 

املثبتة هويته بال�سبط عما لديه من �سهادة �سهد قائاًل: اأنه منذ قرابة �سنتني وبناًء 

على طلب املدعى عليه بنقل الكونتيرن اخلا�س باملدعي من �ساحة تخزين احلاويات 

ونقل  ال�ساحنة  لقيادة  عليه  املدعى  ا�ستاأجرتني  وقد  عليه  املدعى  مكتب  اأمام  اإىل 

احلاوية بعد ذلك اإىل مكة املكرمة وعندما و�سلت باحلاوية اأمام املكتب ح�سر املدعي 

برفقة اأحد اأبنائه ال�سغار يف حدود ع�سر �سنوات وقام بفتح احلاوية وعندما حاولت 

منعه ذكر يل باأنه �ساحب احلاوية والب�ساعة التي فيها ف�سمحت له بفتح احلاوية وقام 

قراآنية  كتابات  عليها  لوحات  باإخراج  قام  والذي  احلاوية  اإىل  واإدخاله  ابنه  بحمل 

وعددها يف حدود ثالث قطع ثم قام بعد ذلك بالدخول اإىل مكتب املدعى عليه ثم 

ح�سل م�سادة كالمية بينه وبني املوظفني يف املكتب ثم غادر ب�سيارته )واهلل على ما 

اأقول �سهيد( ثم اأمرين املدعى عليه بعد ح�سوره وبعد اأن غادر املدعي املكان اأمرين 

املدعى عليه بالذهاب باحلاوية اإىل �سرطة امليناء لإثبات ما ح�سل علمًا اأن املدعي 

قام بف�س خامت الر�سا�س الذي كان على احلاوية كما اأنني قمت بعد انتهاء اإجراءات 

ال�سرطة باإعادة احلاوية اإىل ال�ساحات مرة اأخرى بعد ذلك مت و�سع قفل عليها من 

قبل املدعى عليها هذا ما �ساهدته واهلل على ما اأقول �سهيد فعقب املدعي باأن ال�سهادة 

غري مقبولة وهي غري �سحيحة وال�ساهد يعمل لدى املدعى عليه.  وبجل�سة يوم الأحد 
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�سحة  عدم  على  فيها  اأكد  واحدة  �سفحة  من  مذكرة  املدعي  قدم  1429/5/27هـ 

ال�سهادة واأنه على فر�س �سحتها فاإن املدعى عليه كان ملزمًا بت�سليم الكونتيرن وباقي 

الكونتنريات الأخرى لأن جمموعة املبالغ امل�سلمة للمدعى عليه وقدرها )69.000( 

اأثاره  ما  على  الرد  املذكرة  ت�سمنت  كما  عليه  املدعى  م�ستحقات  تغطي جميع  ريال 

املدعى عليه يف جوابه ال�سابق وذكر اأنه واملدعى عليه كانا ملزمني بتنفيذ ما جاء يف 

عقد ال�سلح املربم بينهما واملودع �سورته يف ملف الدعوى و�سلم املدعى عليه ن�سخة 

من مذكرته فطلب اإمهاله لتقدمي الرد وبناء عليه.  وبجل�سة يوم الأحد 1429/8/23هـ 

تبني عدم ورود الرد من مدير عام جمرك ميناء جدة الإ�سالمي على خطاب الدائرة 

رقم )2/5859( وتاريخ 1429/5/29هـ وذكر املدعى عليه باأنه مت ا�ستدعاوؤه من قبل 

اإدارة املتابعة بجمرك ميناء جدة الإ�سالمي واأخذوا مني اإفادات كتابية وفتح بذلك 

اإفادة  ثم  ومن  بالريا�س  �سيكتبون مل�سلحة اجلمارك  باأنهم  واأفادوه  ر�سمي  حم�سر 

الدائرة على �سوء خطابها املذكور واأ�ساف باأن اإدارة املتابعة اأفادته باأن املدعي مل 

يراجعهم واأفاد املدعي احلا�سر باأنه راجع ميناء جدة الإ�سالمي بخ�سو�س خطاب 

الدائرة امل�سار اإليه واأفادوه باأنه ل يلزم مراجعتهم واأنهم �سوف يجيبون الدائرة على 

خطابها فحثت الدائرة طريف الدعوى متابعة ومراجعة جمارك ميناء جدة والتعاون 

معها مبا يتعلق بجوابها على خطاب الدائرة.  وبجل�سة يوم ال�سبت 1429/11/24هـ 

رقم  الإ�سالمي  جدة  ميناء  جمرك  من  املر�سل  اخلطاب  على  الدائرة  اطلعت 

)2/5859( وتاريخ 1429/5/29هـ والذي ظهر اأنه مل ترد الإجابة عليه حتى تاريخه 
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وبناء عليه قررت الدائرة اإعادة الكتابة للميناء والكتابة للمدعى عليه للح�سور نظرًا 

لتخلفه عن ح�سور جل�سة اليوم. وبجل�سة يوم الثنني 1430/1/15هـ اطلعت الدائرة 

على خطابها الإحلاقي رقم )2/13309( وتاريخ 1429/12/1هـ املوجه اإىل جمرك 

اجلمارك  م�سلحة  اأن  عليه  املدعى  وذكر  تاريخه  حتى  الإفادة  ترد  مل  وحيث  جدة 

بتزويدهم  قام  واأنه  عليها  والت�سديق  امل�ستندات  من  عددًا  منه  طلبت  بالريا�س 

باملطلوب واأن امل�سلحة كانت ب�سدد اإعداد الرد على الديوان يف هذا ال�ساأن. وبجل�سة 

اإىل  املوجهني  الالحقني  خطابيها  على  الدائرة  اطلعت  1430/3/3هـ  ال�سبت  يوم 

م�سلحة  راجع  اأنه  عليه  املدعى  وذكر  عليهما  الإجابة  ترد  مل  والذين  جدة  جمرك 

اجلمارك بالريا�س واأنها اإفادتة باأن الإجابة على ما طلبته الدائرة مت اإعدادها وهي 

ثم  اإليهم  ترد  الإجابة مل  باأن  اإفادته  راجع جمرك جدة ومت  اأنه  اإل  الإر�سال  ب�سدد 

طلبت الدائرة من املدعي حتديد عنا�سر مطالبته وتقدمي امل�ستندات املبينة لها اإذا مل 

يقدم  �سوف  واأنه  تقدميها  �سبق  امل�ستندات  جميع  اأن  فذكر  تقدميها  �سبق  قد  يكن 

رقم  املظامل  ديوان  رئي�س  معايل  قرار  �سدر  ثم  املقبلة  اجلل�سة  يف  لطلباته  تف�سيل 

)61( لعام 1430هـ باإنهاء العمل بالدائرة التجارية الثالثني ومتت اإحالة الق�سية اإىل 

اطلعت  1430/10/23هـ  الثنني  يوم  وبجل�سة  1430/6/9هـ.  بتاريخ  الدائرة  هذه 

الدائرة على الإحالة من اإدارة الدعاوى والأحكام املرفق به هذه الق�سية مقيدة لدى 

الدائرة بتاريخ 1430/6/24هـ املحالة من الدائرة التجارية الثالثني بعد حلها وحمدد 

لنظرها جل�سة هذا اليوم وجرى �سوؤال املدعي عما �سبق واأن طلب الإمهال من اأجله 
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فقدم للدائرة خطابًا من �سفحة واحدة جاء جمماًل غري مو�سح به تف�سيل لطلباته 

على  اأنه  فذكر  املذكور  اخلطاب  الدائرة  له  فاأعادت  به  يطالب  الذي  املبلغ  ومقدار 

ا�ستعداد لتقدمي تف�سيل لطلباته ومقدار املبلغ املدعى به واإمهاله من اأجل ذلك ثم 

عقب الطرفان باأن هناك خطابًا �سبق اأن طلبته الدائرة الثالثني اإىل اإدارة جمرك 

ميناء جدة ب�ساأن ال�ستف�سار عن مو�سوع الإر�ساليات حمل الدعوى فاأفهمتهم الدائرة 

 )13/1601( الرقم  ذو  الإ�سالمي  جدة  ميناء  جمرك  عام  مدير  خطاب  ورد  باأنه 

وتاريخ 1430/3/13هـ املقيد لدى املحكمة برقم )2/2/2368( تاريخ 1430/3/17هـ 

بع�س  اأن  من  الق�سية  يف  املدعي  ادعاءات  �سحة  عدم  املت�سمن  بالق�سية  مرفق 

الإر�ساليات متت اإعادة ت�سديرها با�سم املخل�س, واأنه اأعيد ت�سديرها با�سم املدعي 

نف�سه, واأن الإر�سالية الأخرى رف�س املدعي ا�ستالمها من املدعى عليه رغم الت�سال 

به اأكرث من مرة, والتفاق �سلحًا اأمام اجلمرك با�ستالمه للب�سائع, ومع ذلك رف�س 

وب�سوؤال  ال�سبت 1430/11/12هـ  يوم  وبجل�سة  امليناء.  الب�سائع من  ا�ستالم  املدعي 

املدعي عما طلبته منه الدائرة من تقدمي تف�سياًل لطلباته ومقدار املبلغ املدعى به 

فقدم للدائرة مذكرة من �سفحتني مرفق بها جدول ت�سمنت مطالبته بقيمة الب�ساعة 

التي هي عبارة عن اأربعة كونتيرنات وعدد واحد ب�ساعة فرط مببلغ ثمامنائة و�ستني 

األف وثمامنائة ريال اإ�سافة اإىل )20%( على ذلك املبلغ عبارة عن اأرباح كتعوي�س عن 

اخل�سائر التي حلقت به وبذلك يكون اإجمايل ما يطالب به مبلغ مليون واثنني وثالثني 

طلب  عليها  وبالطالع  منها  ن�سخة  عليه  املدعى  ت�سلم  رياًل  و�ستني  مائة  وت�سع  األفًا 
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اإمهاله اأجاًل لالطالع والرد. وبجل�سة يوم الثنني 1430/12/20هـ قدم املدعى عليه 

مذكرة ختامية مكونة من خم�س �سفحات مرفق بها عدد من امل�ستندات ت�سلم املدعي 

الأربعاء  يوم  وبجل�سة  القادمة.  للجل�سة  اإمهاله  طلب  عليها  وباطالعه  منها  ن�سخة 

1431/1/13هـ قدم املدعي مذكرة مكونة من �ست �سفحات اأرفق بها �سور عدد من 

امل�ستندات ذكر اأنه اأ�سار اإليها يف مذكرته وزود املدعى عليه بن�سخة منها وباطالعه 

عليها طلب اأجاًل لدرا�سة ما ورد يف املذكرة وتقدمي الرد يف اجلل�سة املقبلة. وبجل�سة 

املدعى عليه وكالة مذكرة مكونة من ثالث �سفحات  الأحد 1431/2/2هـ قدم  يوم 

مرفق بها �سورة مذكرة املدعي املقدمة يف اجلل�سة ال�سابقة وقد ت�سلم املدعي ن�سخة 

منها وبالطالع عليها ذكر باأن مذكرة املدعى عليه مل تاأت بجديد و�سبق الرد على ما 

جاء بها باملذكرات املقدمة �سابقًا ثم قرر الطرفان الكتفاء وطلبا البت يف الدعوى. 

وطلب  ميثله  من  اأو  املدعي  ح�سور  عدم  تبني  1431/3/22هـ  الثنني  يوم  وبجل�سة 

املدعى عليه �سطب الدعوى وبناء عليه اأ�سدرت الدائرة قرارها ب�سطب الدعوى, ثم 

قدم املدعي اعتذاره وطلب اإعادة نظر الدعوى.  وبجل�سة يوم الثالثاء 1431/8/1هـ 

باملبالغ  املدعي  باأن يحتفظ بحق مطالبة  املدعى عليه  الكتفاء فعقب  الطرفان  قرر 

امل�ستحقة يف ذمته يف دعوى م�ستقلة وقرر اكتفائه مبا قدمه يف هذه الدعوى.

ومبا اأن املدعي يطلب اإلزام املدعى عليه بقيمة الب�سائع التي مت تخلي�سها عن طريقه 
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ومل يقم بت�سليمها للمدعي, ومبا اأن املدعى عليه يدفع باأن املدعي هو من رف�س ا�ستالم 

اأن املدعي مل يقدم  الب�سائع.  ومبا  الب�سائع, ومل يقم ب�سداد تكاليف تخلي�س تلك 

له ف�ساًل  اململوكة  للب�سائع  ا�ستالمه  �سببًا يف عدم  كان  عليه  املدعى  اأن  البينة على 

اأن اخلطاب ال�سادر من مدير عام جمرك ميناء جدة الإ�سالمي بعد خماطبة  عن 

الدائرة له - لكون امليناء مطلع على تفا�سيل العمل بني املدعي واملدعى عليه و�سبق 

م�سوؤوليات  حتديد  يف  واخلبري  املطلع  وهو  الدعوى  طريف  بني  لالإ�سالح  التدخل  له 

املخل�س اجلمركي و�ساحب الب�ساعة - ت�سمن حتميل املدعي م�سوؤولية عدم ا�ستالمه 

لب�سائعه واأن املدعى عليه مل يق�سر يف واجباته املهنية.  ول ينال ذلك من ما قدمه 

املدعي من �سور خطابات ذكر اأنها تثبت مطالبته, فهي ل تعدو كونها مرا�سالت بني 

املدعي واملدعى عليه ل توؤيد دعوى املدعي على �سبيل القطع واليقني, ومبا اأن املدعي 

مل يقم البينة املو�سلة التي توؤيد دعواه, ومبا اأن اخلطاب ال�سادر من جمرك ميناء 

جدة الإ�سالمي حمل املدعي م�سوؤولية عدم ا�ستالمه لب�سائعه فاإن الدائرة تنتهي اإىل 

احلكم برف�س الدعوى وبه تق�سي. 

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 االبتدائية  3/1536/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 53/د/ جت/10 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3990/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 404/ اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 22/ 6/ 1432هـ

1- دعوى - طلب عاجل - حجز حتفظي- �ضروطه.

مطالبة املدعي احلكم باحلجز التحفظي وتعيني حار�س ق�سائي على املوؤ�س�سة حمل 

التحفظي  احلجز  لتوقيع  �سروطًا  النظام  -اأوجب  فيها  حقوقه  على  حفاظًا  الدعوى 

مليء  كفيل  من  مالية  كفالة  �سند  املحكمة  اإىل  احلجز  طالب  تقدمي  وجوب  منها: 

م�سدقًا عليها من كاتب العدل - عدم تقدمي املدعي الكفالة املالية اأو ما يثبت اخل�سية 

اأثر  عليه-  التحفظي  اإيقاع احلجز  اختفائه عند عدم  اأو  تهريبه  اأو  املال  من هالك 

ذلك: رف�س الطلب العاجل باإيقاع احلجز التحفظي املقدم من املدعي.

2- حرا�ضة ق�ضائية –�ضروطها.

اأ�سبابًا ومربرات كافية لفر�س احلرا�سة الق�سائية ومل يقدم ما  عدم تقدمي املدعي 

–اأثر  عليه  املدعى  ت�سرف  حتت  واإدارتها  املوؤ�س�سة  بقاء  من  العاجل  اخلطر  يثبت 

الطلبات  رف�س  ذلك:  –موؤدى  ق�سائي  حار�س  وتعيني  احلرا�سة  طلب  رف�س  ذلك- 

العاجلة واإعطاء الأطراف موعدًا ل�ستكمال النظر املو�سوع للدعوى.
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املادتان )566, 584( من نظام املحكمة التجارية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )32( 

بتاريخ 1350/1/15هـ .

رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سرعية  املرافعات  نظام  من   )239  ,208( املادتان 

)م/21( بتاريخ 20/ 5/ 1421هـ .

من  يتبني  وح�سبما  احلكم  هذا  لإ�سدار  الالزم  بالقدر  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�سل 

عليه,  املدعى  فيها  يخت�سم  ادعاء  بالئحة   )...( املدعية/  وكيل  تقدم  يف  اأوراقها 

لنظرها  وعقدت  الدائرة  هذه  اإىل  واأحيلت  اأعاله,  اإليه  امل�سار  بالرقم  ق�سية  قيدت 

عدة جل�سات, وبجل�سة يوم الثنني 1431/12/23هـ ح�سر وكيل املدعي املذكور اآنفًا, 

واملدعي اأ�سالة/ )...( , وح�سر حل�سوره وكيل املدعى عليه/ )...( , وب�سوؤال وكيل 

املدعي عن دعوى موكله اأفاد اأن هناك �سراكة بني املدعي واملدعى عليه يف املوؤ�س�سة 

الأرباح  وتق�سيم  املوؤ�س�سة  هذه  ن�سف  منهما  واحد  لكل  يكون  بحيث  الدعوى  حمل 

املتولدة  والأرباح  الأمالك  كافة  على  ا�ستحوذ  عليه  املدعى  ولكن  بالت�ساوي,  بينهما 

عن املوؤ�س�سة راف�سًا اإعطاء موكله ح�سته من هذه الأمالك والأرباح البالغة الن�سف, 

موكله  واإعطاء  بينهما  املحا�سبة  واإعمال  الطرفني  بني  ال�سراكة  ف�س  موكله  ويطلب 
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ن�سيبه من هذه ال�سراكة, ويطلب احتياطيًا تعيني حار�س ق�سائي بالدعوى واحلجز 

الحتياطي على املوؤ�س�سة حمل ال�سراكة, وبعر�س هذه الدعوى على وكيل املدعى عليه 

اأنه يف عام 2005م ونتيجة لبع�س اخلالفات  قدم مذكرة جوابية جاء يف م�سمونها 

بني ال�سريكني مت القيام بت�سفية جميع احل�سابات ح�سب امليزانيات ال�سنوية ابتداًء 

من عام 1996م وحتى عام 2005م ومت التوقيع على هذه الت�سفية من قبل املدعي, 

ح�سر  تتوىل  جلنة  ت�سكيل  على  الطرفان  اتفق  النف�سال  يف  املدعي  لرغبة  ونظرًا 

لالأطراف,  ملزمة  اللجنة  نتائج  تكون  اأن  على  موجوداتها  وكافة  املوؤ�س�سة  ممتلكات 

وتو�سلت اللجنة اإىل نتائج مت رفعها اإىل املحا�سب القانوين, وبناًء عليه ا�ستلم املدعي 

كامل ن�سيبه من املوؤ�س�سة حمل الدعوى, وبعد اأن ا�ستلم املدعي ن�سيبه بر�ساه وكامل 

اأهليته ال�سرعية عاد ورف�س العرتاف بالنتائج التي تو�سلت اإليها اللجنة وتقدم بهذه 

الدعوى, واأما طلبه احلجز التحفظي فهو يخالف املواد )208, 209, 210( من نظام 

املرافعات ال�سرعية؛ حيث اإن هذه املواد ا�سرتطت �سروطًا غري متوفرة يف طلبه, واأنه 

الدعوى  يختاره طرفا  قانوين  اإجراء حما�سبة عن طريق حما�سب  لديه من  مانع  ل 

وتكون الأتعاب منا�سفة يف حالة عدم قناعة املدعي باللجنة التي �ُسكلت يف ال�سابق, 

الثنني 1432/1/7هـ  يوم  وبجل�سة  لذلك,  مهلة  الإجابة طلب  املدعي  وكيل  وب�سوؤال 

قدم وكيل املدعي مذكرة جوابية جاء يف م�سمونها اأن موكله مل يقبل باملحا�سبة التي 

جاء  ما  واأما  وهمية,  وثائق  اإىل  ت�ستند  لأنها  بها  قناعته  لعدم  الطرفني  بني  جرت 

فهذا  موكلي  ر�سا  قانوين يف حالة عدم  تعيني حما�سب  عليه من  املدعى  يف مذكرة 
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دليل على �سحة دعوانا وموكله ل يريد �سوى اإجراء اخلربة احل�سابية حتت اإ�سراف 

املحكمة, واإلزام املدعى عليه باإعطاء موكله حقوقه, كما اأن قيام املدعى عليه باإجراء 

األف  وخم�سمائة  ماليني  )اأربعة  مببلغ  حافالت  لت�سع  موكله  وبني  بينه  مبايعة  عقد 

ريال( )4.500.000( دون موافقة موكله وح�سوره فاإنه يعد تزويرًا فا�سحًا هدفه 

ه�سم اأكرب جزء من حقوق موكله, وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليه طلب مهلة 

تاريخ  منذ  الطرفني  بني  فيما  ال�سركة  ت�سمل  اأن  يجب  املحا�سبة  اأن  ونوؤكد  للجواب, 

الأربعاء  يوم  وبجل�سة  الدعوى,  هذه  رفع  تاريخ  وحتى  1990م  عام  ال�سركة  تاأ�سي�س 

1432/2/1هـ قدم وكيل املدعى عليه مذكرة جوابية جاء يف م�سمونها اأن ما جاء يف 

مذكرة وكيل املدعي ب�ساأن البا�سات الت�سع فنفيد باأن عدد با�سات املوؤ�س�سة )ثمانون( 

با�سًا متت ق�سمتها بواقع )اأربعني( با�سًا لكل منهما ومتت ب�ساأن هذه الق�سمة تنازلت 

متبادلة وهذه البا�سات الت�سع من ن�سيب موكله ونقل ملكيتها مبوجب وكالته ال�سرعية 

من املدعي, واأما ال�سراكة فبداأت من تاريخ 1996/1/1م, واإن كان لدى وكيل املدعي 

الإجابة  املدعي  وكيل  وب�سوؤال  للدائرة,  فليقدمه  التاريخ  هذا  قبل  ال�سراكة  يثبت  ما 

العاجلني  طلبيه  يف  م�ستمر  هو  هل  املدعي:  وكيل  الدائرة  و�ساألت  لذلك  مهلة  طلب 

و�ساألته  نعم.  فقال:  عليه؟  املدعى  على  التحفظي  واحلجز  ق�سائي  حار�س  بتعيني 

الدائرة: هل لديه مربرات اأخرى غري ما قدمه للدائرة ب�ساأن هذين الطلبني؟ فقال: 

لي�س لدّي غري ما قدمت. وبجل�سة يوم الأحد 1432/2/26هـ قدم وكيل املدعي مذكرة 

جوابية جاء يف م�سمونها اأن ال�سراكة بداأت منذ عام 1990م اإل اأن هذه ال�سراكة مل 
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يوؤكد  التفاقية  من  الثالث  البند  واأن  بتاريخ 1995/12/22م  اإل  كتابيًا  توثيقها  يتم 

با�سًا  وثمانون  وخم�سة  مائة  فهو  للموؤ�س�سة  اململوكة  البا�سات  لعدد  وبالن�سبة  ذلك, 

)185( ولي�س )ثمانني( با�سًا )80( كما يذكر املدعى عليه, وبناًء عليه فاإن موكلي 

ي�ستحق اأكرث من )اثنني وت�سعني( با�سًا )92( هذا عدا باقي الأموال املنقولة وغري 

املنقولة الأخرى, واإن ما قام به املدعى عليه من اإجراء ملبايعة )ت�سع( با�سات اإجراء 

غري قانوين ومل يفو�سه موكلي بذلك, وبعر�س ذلك على وكيل املدعى عليه وب�سوؤاله 

الإجابة قال: لدي اإجابة عن جزء منها واأ�ستمهل بالباقي, واأما جوابي احلا�سر هو 

اأن املدعي �سريك يف اأرباح موؤ�س�سة )...( للنقل وال�سياحة منا�سفة ولي�س �سريكًا يف 

اأمالك هذه املوؤ�س�سة واأن هذه ال�سراكة بداأت من تاريخ 1996/1/1م, واإن كان لدى 

وكيل املدعي ما يثبت ال�سراكة قبل هذا التاريخ فليقدمه للدائرة, وبعر�س ذلك على 

املدعي وكالة قال باأن ال�سراكة قائمة من عام 1990م من اأحداث حرب اخلليج واأن 

ال�سراكة يف جميع ما متلكه موؤ�س�سة )...( , ولدي �سهود على ذلك, وعليه مت تاأجيل 

اجلل�سة لرد وكيل املدعى عليه ولدرا�سة الطلب العاجل املقدم من وكيل املدعي علمًا 

املدعي  وكيل  اأن  اإل  موكليهما  بني  املحا�سبة  اإجراء  من  لديهما  مانع  ل  الطرفني  اأن 

يطلب اأن تبداأ هذه املحا�سبة من عام 1990م واأما وكيل املدعى عليه فيطلب اأن تبداأ 

املحا�سبة من عام 2005م اإىل تاريخ 2008/9/30م وذلك لوجود ت�سفية وخمال�سة 

بني الطرفني بتاريخ 2005م. وبجل�سة يوم الثنني 1432/3/11هـ قدم وكيل املدعى 

عليه مذكرة جوابية جاء يف م�سمونها باأن ما ذكره وكيل املدعي باأن عدد البا�سات 
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)مائة وخم�سة وثمانون( با�سًا )185( فهو غري �سحيح وعليه تقدمي البينة وال�سحيح 

عليها  وقع  عام 2005م  ق�سمة وخمال�سة  وهناك  با�سًا )80(  )ثمانون(  اأن عددها 

املدعي ويوجد على ذلك �سهود, وب�سوؤال وكيل املدعية عن اجلواب طلب مهلة لذلك, 

وطلب �سماع �سهادة ال�سهود وهم/ )...( , و)...( , و)...( , وعليه مت رفع اجلل�سة 

للمداولة يف الطلب العاجل املقدم من وكيل املدعية وال�ستمرار يف املرافعة يف هذه 

الق�سية.

وبعد �سماع الدعوى والإجابة ودرا�سة اأوراق الق�سية وم�ستنداتها, وحيث يهدف وكيل 

املدعي اإىل احلكم ملوكله باحلجز التحفظي وتعيني حار�س ق�سائي على املوؤ�س�سة حمل 

الدعوى حفاظًا على حقوق موكله, وحيث اإن الدعوى تتعلق بطلب ت�سفية �سراكة فاإن 

ديوان املظامل يخت�س ولئيًا يف الف�سل فيها بناًء على املر�سوم امللكي رقم )م/63( 

 )241( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  على  باملوافقة  ال�سادر  1407/11/26هـ  بتاريخ 

بتاريخ 26/ 1407/10هـ, كما ينعقد اخت�سا�س الدائرة بنظرها نوعيًا ومكانيًا بناًء 

فيما  اإنه  وحيث  لذلك,  املنظمة  املظامل  ديوان  رئي�س  معايل  وتعاميم  قرارات  على 

يخ�س نظر هذا الطلب مو�سوعًا, فاإن الذي ينظم اأحكام احلجز التحفظي هو نظام 

املحكمة التجارية )م 564- م587( ونظام املرافعات ال�سرعية )م 208- م 216(, 

وحيث طلب وكيل املدعي احلجز التحفظي وتعيني احلار�س الق�سائي وهو اإجراء من 



1935

الطلبات العاجلة التي يكون على الدائرة الف�سل فيها ب�سفة عاجلة, وقد اأ�س�س وكيل 

املدعي طلبه تعيني حار�س ق�سائي خ�سية �سياع حقوق موكله يف ال�سركة حمل الدعوى 

خالل مدة الف�سل يف اأ�سل املو�سوع, وحيث ن�ست املادة )566( على اأنه )يجب على 

طالب احلجز اأن يقدم اإىل املحكمة �سند كفالة مالية من كفيل مليء م�سدقًا من كاتب 

العدل ي�سمن جميع حقوق املحجوز عليه واأ�سراره اإذا ظهر اأن احلاجز غري حمق يف 

طلبه( وعليه فاإن املدعي مل يقدم كفالة مالية م�سدقة من كاتب العدل حيث اإن كاتب 

العدل �سيتحقق من مدى املالءة املالية لكفيله طالب احلجز مما يق�سي بعدم قبول 

طلبه احلجز التحفظي على ال�سراكة حمل الدعوى, كما اأن املدعي مل يقدم ما ُيثبت 

خ�سية هالك هذا املال اأو فواته اأو تهريبه اأو اختفائه عند عدم اإيقاع احلجز التحفظي 

عليه, كما هو مذكور يف املادة )584( من نظام املحكمة التجارية, واملادة )208( من 

نظام املرافعات ال�سرعية, وحيث اإنه فيما يخ�س طلب وكيل املدعي فر�س احلرا�سة 

الق�سائية على املوؤ�س�سة املدعى عليها, فاإن للحرا�سة الق�سائية اأركانًا و�سروطًا يجب 

يكون  اأن  واأركانها  �سروطها  اأهم  من  اإن  وحيث  النزاع,  لفر�سها على حمل  توافرها 

املادة  يد حائزه(( كما ن�ست على ذلك  املال حتت  بقاء  هناك ))خطر عاجل من 

)239( من نظام املرافعات ال�سرعية, وحيث اإن وكيل املدعي مل يقدم اأ�سبابًا معقولة 

من  العاجل  ُيثبت اخلطر  ياأت مبا  ومل  الق�سائية,  احلرا�سة  لفر�س  كافية  ومربراٍت 

الق�سائية  احلرا�سة  اإن  وحيث  عليه,  املدعى  ت�سرف  حتت  واإدارتها  املوؤ�س�سة  بقاء 

الأ�سا�سي,  �سرطها  يتوفر  ومل  ملحة  �سرورة  اإل  تربره  ل  ا�ستثنائي  ق�سائي  اإجراء 
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وهو: وجود اخلطر العاجل بحيث ل ُت�سعف �ساحب امل�سلحة يف املال املطلوب فر�س 

احلرا�سة عليه اتخاذ الإجراءات املو�سوعية العادية للف�سل يف حمل النزاع, وهو ما 

مل تره الدائرة متحققًا يف الق�سية املاثلة اأمامها, وعليه وملا للدائرة ناظرة الدعوى 

اإيقاع احلجز التحفظي وتعيني احلار�س الق�سائي من عدمه  من �سلطة تقديرية يف 

فاإن الدائرة مل تر مربرًا كافيًا لإيقاع احلجز التحفظي وتعيني احلار�س الق�سائي على 

ال�سركة حمل الدعوى, وت�سري الدائرة اإىل اأن رف�سها لإيقاع احلجز التحفظي وتعيني 

موعدًا  الأطراف  باإعطاء  قامت  ولذلك  للدعوى,  رف�سًا  يعترب  ل  الق�سائي  احلار�س 

ل�ستكمال النظر املو�سوعي.

لذلك حكمت الدائرة باحلكم التايل: رف�س الطلبات العاجلة املقدمة من املدعي/

)...(  باحلرا�ضة الق�ضائية واحلجز التحفظي, 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 االبتدائية 3/732/ ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 28/د/ جت/ 17 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2792/ ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 509/ اإ�س/8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/7/10هـ

طلب عاجل– �ضروط قبوله – طلب اإيقاف تخارج.

مطالبة املدعى عليهم احلكم ب�سفة عاجلة باإيقاف التخارجات من ال�سركة املدعية 

ال�سادر بها احلكم باإثبات تخارجهم منها حلني الف�سل يف الدعوى املقامة منهم اأمام 

الدائرة التجارية بطلب اإعادة تقييم ح�س�س ال�سركاء- ثبوت عدم ارتباط الدعوى 

ال�سريك  لكون  املاثلة,  بالدعوى  التجارية  الدائرة  اأمام  عليهم  املدعى  من  املقامة 

املتخارج ياأتي بطوعه واختياره للتخارج وفقًا لعقد ال�سركة املوقع من اأغلب ال�سركاء 

املوؤ�س�سني دون اإكراٍه اأو جهالٍة, ووفقًا للتقييم الذي اعتمدته الدائرة يف التخارجات ما 

بني ال�سركاء - اأحقية املدعى عليهما اإذا �سدر لهما حكٌم �سد ال�سركة املدعية باإعادة 

تقييم احل�س�س يف الدعوى الأخرى يف املطالبة مبا زاد لهما بناًء على احلكم- موؤدى 

ذلك- رف�س الطلب العاجل بوقف النظر يف الق�سية املقامة من املدعى عليهم �سد 

املدعية.

تتمثل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل املدعية/ )...(, بالئحة دعوى: عقدت الدائرة 

لنظرها عدة جل�سات, وادعى وكيل املدعية بقوله: اإن املدعى عليهم يف هذه الدعوى 
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واآخرون �سركاء يف �سركة/ )...(و�سركاه, مبوجب عقد ال�سركة املثبت لدى اجلهات 

الر�سمية برقم )768( بتاريخ 2/ ربيع الأول/ 1418هـ, وال�سادر من وزارة التجارة. 

وقد تويف ثالثة من ال�سركاء فتم اإعداد م�سودة لتعديل عقد ال�سراكة, ووقع من كافة 

عقد  تعديل  توقيع  عن  امتنعوا  عليهم,  املدعى  ومنهم  �سركاء  �سبعة  عدا  ال�سركاء 

ال�سركة الذي اتخذه باقي ال�سركاء ووافقوا عليه بتاريخ 1/رجب/1424هـ, وحيث اإن 

هذا المتناع والرف�س على توقيع عقد تعديل ال�سراكة اجلديد كان بال مربر من املدعى 

اجلديدة,  ال�سركاء  اأن�سبة  توزيع  يف  ال�سركة  اأعمال  تعطيل  اإىل  ذلك  واأدى  عليهم, 

يف  حقوقهم  على  ح�سولهم  عدم  من  املتوفني  ال�سركاء  لورثة  �سرر  ل  َح�سَ وكذلك 

ال�سركة  هذه  يف  ح�ستهم  ا�ستالم  عليهم  املدعى  باإلزام  احلكم  اأطلب  لذا  ال�سركة, 

واأ�ساف  ال�سراكة,  هذه  من  تخارجهم  واإثبات  موؤ�س�سني,  ب�سركاء  لي�سوا  اإنهم  حيث 

حيث  نقدًا  ل  عينًا  ح�ستهم  التخارج  حال  يعطونه  �سوف  ال�سركاء  وبقية  موكله  باأن 

اإنه ورث هذه احل�سة عينًا كذلك لأن ال�سركة لي�س لديها �سيولة كافية, هذه دعواي, 

وتخلل نظر هذه الدعوى عدة جل�سات للبحث عن حل ودي بني ال�سركاء, ويف جل�سة 

 )...( و)...(   )...( عليهم  املدعى  اأبدى  رجب/1430هـ,   /11 املوافق  ال�سبت  يوم 

ال�سركة,  من  التخارج  يف  رغبتهم  عليهم  املدعى  ال�سركاء  ال�سبعة  من   )...( اأبناء 

وطلبوا من الدائرة ندب اأهل اخلربة لتقييم عقارات ال�سركة املدعية, واقرتحوا مكتب 

�سعبان/   /17 ال�سبت  يوم  وبجل�سة  ذلك,  على  املدعية  وكيل  ووافق  العقاري,   )...(

1430هـ, ح�سر املدعى عليهما ).....( و).....( اأبناء )...( كما ح�سر وكيل املدعية 



1939

واأبناء )...( امل�سار اإليهم اأعاله وقدموا تقرير جمموعة )...(للتنمية والتطوير حول 

تقوميها للعقارات التابعة ل�سركة )...(, واأبدى املدعى عليهم )...( و)...( و)...( 

اأبناء )...( موافقتهم على هذا التقييم, ور�ساهم على التخارج, وفق الأقيام الواردة 

فيه, بعد تعيينهم العقارات التي يرغبون بها, اأما املدعى عليهما )...( و)...( اأبناء 

)...(فذكروا اأنه ل ميكن القبول مع عدم �سحة الن�سب املثبتة لل�سركاء واأن لديهما 

دعوى اأمام الدائرة التجارية ال�ساد�سة ع�سرة بذلك, ثم �سدر عن الدائرة احلكم رقم 

)221/د/ ت/ ج/ 17( لعام 1429هـ, بت�سكيل الدائرة ال�سابق القا�سي باإثبات تخارج 

ثم �سدر  الطرفان,  به  واقتنع  ت�سمنه احلكم  ما  وفق  املدعى عليه/ )...(  ال�سريك 

ال�سركاء  تخارج  باإثبات  القا�سي  1430هـ,  لعام   )17 )254/د/ت/ج/  رقم  احلكم 

به  واقتنع  احلكم  ت�سمنه  ما  وفق   )...( اأبناء  و)...(  و)...(   )...( عليهم  املدعى 

عليهم  املدعى  من  عاجل  طلب  للدائرة  ورد  3/حمرم/1431هـ,  وبتاريخ  الطرفان, 

املدعية  ال�سركة  التخارجات من  اإيقاف  يت�سمن  اأبناء )....(  )...( و)...( و)...( 

ال�ساد�سة ع�سرة مت �سمه مللف  التجارية  الدائرة  اأمام  التي  الدعوى  انتهاء  اإىل حني 

الدعوى, وبجل�سة هذا اليوم وب�سوؤال وكيل املدعى عليهم مت�سك بطلب موكليه العاجل 

اإيقاف التخارجات من ال�سركة املدعية اإىل حني انتهاء الدعوى املنظورة اأمام الدائرة 

تقييم  اإعادة  وهو  الدعوى  يف  الأ�سيل  طلبهم  وكذلك  ع�سرة,  ال�ساد�سة  التجارية 

ح�س�س ال�سركاء وعدم موافقة موكليه على ما مت تقييمه, واكتفى بذلك, كما اكتفى 

وكيل املدعية مبا اأفاد به, عليه فقد رفعت اجلل�سة للمداولة, ثم اإ�سدار احلكم.
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وبعد �سماع الدعوى والطالع على اأوراق الق�سية وم�ستنداتها, وحيث ينح�سر الطلب 

العاجل لوكيل املدعى عليه باإيقاف التخارجات من ال�سركة املدعية اإىل حني انتهاء 

املظامل  ديوان  اإن  وحيث  ع�سرة؛  ال�ساد�سة  التجارية  الدائرة  اأمام  املنظورة  الدعوى 

نظام  تطبيق  عن  متفرعة  كونها  الدعوى  هذه  بنظر  يخت�س  جتاري  ق�ساء  بهيئة 

ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 22/ جمادى الأوىل /1385هـ 

املر�سوم  على  بناًء  فيها  بالف�سل  ولئيًا  يخت�س  املظامل  ديوان  فاإن  لذا  وتعديالته؛ 

بنظر  الدائرة  تخت�س  كما  1407هـ,  القعدة/  ذو   /26 بتاريخ  )م/63(  رقم  امللكي 

الدوائر  لخت�سا�س  املنظمة  الديوان  رئي�س  معايل  قرارات  على  بناًء  الدعوى  هذه 

املطلوبة  الإجراءات  ا�ستوفت  قد  الدعوى  هذه  اإن  وحيث  واملكاين؛  النوعي  التجارية 

لتقدميها ونظرها فاإنها تكون مقبولة �سكاًل؛ وحيث اإنه فيما يخ�س نظر الدائرة يف 

الطلب العاجل, فالدائرة ظهر لها انعدام املماثلة بني الق�سية املنظورة لديها, وبني 

ما تنظرها الدائرة التجارية ال�ساد�سة ع�سرة, ول ترى ما ي�سوغ وقف التخارجات من 

املوقع من  ال�سركة  للتخارج وفق عقد  ياأتي بطوعه واختياره  ال�سريك  لكون  ال�سركة, 

اأغلب ال�سركاء املوؤ�س�سني, دون اإكراه اأو جهالة, ووفق التقييم الذي اعتمدته الدائرة 

الدائرة  اأمام  ثبت  اإذا  ثم   ,)...( تقييم مكتب  وهو  ال�سركاء  بني  ما  التخارجات  يف 

ممثلة  املدعية  ال�سركة  فاإن  عليهما  املدعى  دعوى  �سحة  ع�سرة  ال�ساد�سة  التجارية 
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مبديرها م�سئولة اأمام ال�سركاء فيما زاد اأو نق�س لل�سركاء, ولهذا فال مدخل للطعن 

فيه.

الق�ضية  يف  النظر  وقف  املت�ضمن  العاجل  الطلب  رف�س  الدائرة:  حكمت  لذلك 

املقام من املدعى عليهم )...( و)...( و)...( اأبناء )...(, �ضد املدعية/ �ضركة )...(

و�ضركاه, 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 االبتدائية 2/3240/ ق لعام 1429هـ
رقم القرار رقم 28/ د/ جت/14 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 2715/ ق لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 655/ اإ �س/ 8 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/9/6هـ

طلب عاجل - حجز حتفظي- من �ضروط قبوله.

مطالبة املدعي باإيقاع احلجز التحفظي على املدار�س التي يدعي �سراكته فيها - ثبوت 

اأن املدر�سة املطلوب اإيقاع احلجز التحفظي عليها م�ستاأجرة ول تعود ملكيتها للمدعى 

عليها واأن املباين التعليمية املقامة عليها مملوكة للغري- عدم وجود �سرورة تربر اإيقاع 

احلجز التحفظي على الرتخي�س التعليمي للمدر�سة- موؤدى ذلك- رف�س الطلب.

املادة )567( من نظام املحكمة التجارية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )32( وتاريخ 

1350/1/15هـ.

اإىل املحكمة الإدارية مبحافظة  باأن وكيل املدعية تقدم  تتح�سل وقائع هذه الق�سية 

مدار�س  على  التحفظي  احلجز  اإيقاع  يطلب  اأنه  فيها  جاء  ا�ستدعاء  بعري�سة  جدة 

)...( العاملية ل�سدور حكم ق�سائي عن الدائرة باإثبات �سراكة املدعية للمدعي عليها 
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بن�سبة )50%(؛ لأن موكلته تخ�سى من قيام املدعى عليها بالتعر�س لالأموال اخلا�سة 

باملدر�سة لإ�ساعة حقوق املدعية, ل�سيما واأنه قد وردها اأن املدعى عليها تقوم بعر�س 

الدائرة  عقدت  1431/2/12هـ  الأربعاء  بجل�سة  احلكم.  �سدور  بعد  للبيع  املدر�سة 

اإجراء  فيه  يطلب  والذي   )...( املدعية  وكيل  من  املقدم  الطلب  يف  للنظر  جل�ستها 

احلجز التحفظي على مدر�سة )...( العاملية عماًل بن�س املادة )29, 208( من نظام 

عر�س  نفت  الطلب  هذا  يف  جاء  ما  عن  عليها  املدعى  وب�سوؤال  ال�سرعية,  املرافعات 

املدر�سة للبيع, واأما ما �سدر عن هذه الدائرة من اإثبات �سراكة املدعية لها فهو حكم 

اعرتا�سية,  لئحة  بتقدمي  ال�سرعي  وكيلها  ا�ستعد  وقد  لال�ستئناف,  خا�سع  ابتدائي 

لإيقاع  حاجة  يوجد  ل  اأنه  حيث  متامًا,  ترف�سه  املدعية  به  تطالب  ما  باأن  واأ�سافت 

اأن تتحقق  اإيقاع احلجز التحفظي  اأنه ي�سرتط لطلب  احلجز التحفظي, ف�ساًل على 

�سروطه, كما اأنه ل يوجد اأ�سول لهذه املن�ساأة, واأما املباين فهي م�ستاأجرة و�سوف تقدم 

ما يثبت ما ذكرته يف اجلل�سة التي حتددها الدائرة, فعقب وكيل املدعية قائاًل حتى 

واإن �سح ما ذكرته املدعى عليها من كون املن�ساأة م�ستاأجرة فاإن هذه املوؤ�س�سة التعليمية 

اأثاث وغريها مما  امل�ستخدمة من  الأدوات   اإىل جانب  لها ترخي�س, هذا  قد �سدر 

يجعل املدعى عليها تنقل الرتخي�س لغريها اأو تتنازل عنه اأو تبيع ما بداخل املدر�سة 

من م�ستلزمات تخدم ن�ساطها, فعقبت املدعى عليها قائلة اإن اإجراءات التنازل حتتاج 

اإىل وقت طويل ل يقل عن �سنة, اأما موجودات املدر�سة من طاولت وغريها فقيمتها 

ال�سمانات  تقدمي  الدائرة عن  ف�ساألته  طلبه  على  اأ�سر  املدعية  وكيل  اإن  ثم  زهيدة, 
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الالزمة حلقوق املحجوز واأ�سراره )�سند كفالة اأو �سمان بنكي( فطلب مهلة للرجوع 

اإىل موكلته. وبجل�سة هذا اليوم ذكر وكيل املدعية باأنه وفقًا للنظام فاإنه على ا�ستعداد 

لتقدمي ال�سمانات الالزمة لطلبه العاجل الذي تقدم به لهذه الدائرة, فردت املدعى 

الرتخي�س  اأن  كما  م�ستاأجرة  املن�ساأة  لكون  ذلك  الطلب,  هذا  ترف�س  باأنها  عليها 

التعليم مدته عام  للتعليم الأهلي والأجنبي ال�سادر من  العامة  ال�سادر من الإدارة 

درا�سي يتجدد عند املوافقة, وقدمت �سورة ترخي�س للمدر�سة لعام 1430-1431هـ 

ومنفعة يف  لي�س هناك م�سلحة  اأنه  كما ذكرت  الدعوى,  منه مبلف  �سورة  واأودعت 

اإيقاع احلجز التحفظي بل اإنها ت�سيء للمدر�سة والعاملني فيها ومت�سك وكيل املدعية 

بطلبه املاثل ثم �ساألت الدائرة وكيل املدعية اإن كانت مباين هذه املدر�سة م�ستاأجرة 

كما ذكرت املدعى عليها فذكر باأن هذه املباين م�ستاأجرة واأن هدفه من هذا الطلب 

هو عدم ت�سرف املدعى عليها بهذه املدر�سة, فردت املدعى عليها باأنه لي�س يف نيتها 

الت�سرف يف هذه املدر�سة واأنها ملتزمة بذلك, وتتعهد بعدم الت�سرف ببيع املدر�سة 

والرتخي�س اأو الت�سرف يف اأي من موجوداتها حتى النتهاء من مو�سوع هذه الدعوى.

وملا كان املدعي وكالة يطلب اإيقاع احلجز التحفظي على مدار�س )...( العاملية وكانت 

تعود  ل  عليها  التحفظي  احلجز  اإيقاع  وكالة  املدعي  طلب  والتي  املن�ساأة  هذه  مباين 

ملكيتها للمدعى عليها, وملا كانت املادة )567( من نظام املحكمة التجارية ال�سادر 
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اإيقاع احلجز التحفظي ما مل يكن  اأنه ل ي�سوغ  باملر�سوم امللكي رقم  قد ن�ست على 

التعليمية  املن�ساأة  هذه  مباين  ولكون  املدين,  بنف�س  خمت�سًا  حجزه  املطلوب  املال 

مملوكة للغري, ولكون الدائرة ل ترى �سرورة لإيقاع احلجز التحفظي على الرتخي�س 

التعليمي للمدر�سة, فاإن الدائرة تنتهي اإىل رف�س طلب وكيل املدعية.

 )...( مدار�س  على  التحفظي  احلجز  اإيقاع  الدائرة:برف�س  قررت  �ضبق,  ما  لكل 

العاملية.

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 االبتدائية 3/674/ق لعام 1431هـ
رقم القرار االبتدائي 188/د/ جت/ 16لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 4154/ ق لعام 1432هـ
رقم قرار اال�ضتئناف 746/ اإ�س/13 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/11/19هـ

1- حرا�ضة ق�ضائية –�ضروطها – اخلطر العاجل -  �ضركةذات م�ضئولية حمدودة.

 - عليها  املدعى  ال�سركة  على  الق�سائية  احلرا�سة  بفر�س  احلكم  املدعيني  مطالبة 

ي�سرتط للحكم بطلب احلرا�سة وجود خطر عاجل من بقاء املال حتت يد حائزه - عدم 

تقدمي املدعيني اأ�سبابًا معقولة لفر�س احلرا�سة الق�سائية كاإهدار حقوق ال�سركاء اأو 

انفراد اأحد بالإدارة انفرادًا ي�سر بها- ثبوت تر�سيح املدعيتني �سمن جمل�س املديرين 

املنوط به اإدارة ال�سركة - الن�س يف العقد على رهن اأموال ال�سركة �سمانًا ملا عليها 

بيع ما متلكه من عقارات كل ذلك  اأو  بغري مقابل  التنازل عن حقوقها  اأو  ديون  من 

ال�سركاء  لي�س مربرًا لفر�س احلرا�سة الق�سائية؛ لأنه موقوف على �سدور قرار من 

فلي�س لأحد اأن ينفرد به ولو كان جمل�س املديرين - موؤدى ذلك: رف�س طلب احلرا�سة 

الق�سائية.

2- طلب عاجل - منع من ال�ضفر – �ضروطه.

ي�سرتط يف دعوى املنع من ال�سفر اأن تقام على اخل�سم املدعى عليه باحلق - مطالبة 

املدعيني مبنع كل من املدير التنفيذي وممثل ال�سركة املدعى عليها من ال�سفر- ثبوت 

اأن املطلوب اإيقاع منع ال�سفر عليهما لي�سا من خ�سوم املدعيني لأنهما لي�سا من جمل�س 
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يتغيبا عن ح�سور اجلل�سات وقد  اأنهما مل  ال�سركة, كما  اإدارة  امل�سئول عن  املديرين 

اأقاما عنهما  وكياًل �سرعيًا – موؤدى ذلك: انتفاء مربرات احلكم باملنع من ال�سفر - 

رف�س الدعوى.

وتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )168( املادة 

1385/3/22هـ.

املواد )233, 236, 239( من نظام املرافعات ال�سرعية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 

)م/21( وتاريخ 1421/5/20هـ .

"نقل  وم�سمونه:  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار 

اخت�سا�سات هيئات ح�سم املنازعات التجارية املن�سو�س عليها يف النظم والقرارات 

مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�سركات اإىل ديوان املظامل" .

تتح�سل وقائع هذه الدعوى ح�سبما تبني من الطالع على اأوراقها, بتقدم املدعيتني 

الدائرة  الدعوى حددت  �سبيل نظر  املدعى عليها, ويف  فيها  ادعاء يخت�سم  بالئحة 

عن  املدعيتني  وكيل  الدائرة  �ساألت  1431/6/18هـ  جل�سة  ففي  جل�سات,  عدة  لها 

دعوى موكلتيه قال: املدعيتان �سريكتان يف ال�سركة املدعى عليها مالكتان حل�س�س 
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يف  املدعيتان  �ساركت  منهما,  لكل   )%20( بواقع  الأ�سهم  جملة  من   )%40( تعادل 

النظامية  بال�سراكة  عام 2002م  تتمتعان حتى  وظلتا  عليها  املدعى  ال�سركة  تاأ�سي�س 

فيها وامل�ساركة يف اجتماعات جمعية ال�سركاء فيها ومداولتها واتخاذ قراراتها ونيل 

ح�س�سها من الأرباح كما �ساهمتا اأي�سًا بح�س�سهما من اخل�سائر, اإل اأنه يف الأعوام 

2002م اإىل 2009م عقدت املدعى عليها اجتماعات اجلمعية العامة ال�سنوية لل�سركة 

يف  النظامي  حقهما  من  حرمانهما  ذلك  على  ترتب  ما  لها  املدعيتني  م�ساركة  دون 

اإىل  اأدى  كما  قراراتها,  اتخاذ  والت�سويت يف  العامة  اجلمعية  مداولت  امل�ساركة يف 

حرمانهما من حقهما يف �سايف الأرباح ال�سنوية, وعليه وملا ذكر �سابقًا اأطلب احلكم 

اجتماعات  من  ال�سادرة  القرارات  كل  واإلغاء  بطالن  اإعالن  اأوًل:  يلي:  مبا  ملوكلتي 

اآخر انعقاد اجلمعية  اأو  اجلمعية العامة لل�سركاء يف الفرتة من 2002م اإىل 2009م 

الأرباح  من  املدعيتني  ح�س�س  ب�سداد  عليها  املدعى  اإلزام  ثانيًا:  ل�سركاء,  العامة 

العامة ل�سركاء,  انعقاد اجلمعية  اآخر  اأو  اإىل 2009م  ال�سنوية يف الفرتة من 2002م 

اإلزامها بتقدمي ك�سوفات ح�ساب امليزانية ال�سادرة من مدقق ح�سابات  ولأجل ذلك 

مع  ريال  )مليون(  قدرها  البالغ  املحاماة  اأتعاب  تدفع  باأن  اإلزامها  ثالثًا:  معتمد, 

مت�سك املدعيتني بحفظ حقهما باإ�سافة ما فات عليها بالئحة الدعوى, ثم قدم وكيل 

املدعيتني مذكرة مكونة من �سفحتني مفادها طلبه العاجل تعيني حار�س ق�سائي على 

ال�سركة املدعى عليها وتوقيع احلجز على اأر�سدتها لدى البنوك ومنع كل من املدعو/ 

حني  اإىل  ال�سفر  من   )...( و)...(ممثل  عليها  املدعى  لدى  التنفيذي  املدير   )...(
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الدعوى على وكيل املدعى  النزاع هذه دعوى موكلتي, وبعر�س هذه  الف�سل يف هذا 

عليها قال: مل اأ�ستلم لئحة الدعوى ومرفقاتها, ويف جل�سة 1431/7/14هـ قدم وكيل 

املدعى عليها مذكرة ت�سمنت اأنه: 1- بخ�سو�س طلب اإبطال قرارات اجلمعية العامة 

فاإنه طلب خمالف للمادة )177( من نظام ال�سركات, والتي ت�سمنت اأن دعوى اإبطال 

اإبطاله,  املراد  القرار  تاريخ  �سنة من  انق�ساء  بعد  ت�سمع  العامة ل  قرارات اجلمعية 

واقعًا  اأ�سبحت  لكونها  اإبطالها نظرًا  العمل على  القرارات ل ميكن  اأن بع�س  ناهيك 

اأو فعاًل ما�سيًا ل ميكن ال�ستدارك عليه, واإذا راأت الدائرة املوقرة �سحة الطلب من 

الأرباح  دفع  طلب  اأما   -2 املو�سوعية.  لالإجابة  م�ستعدون  فنحن  النظامية  الناحية 

لل�سركاء )مبن  ت�سرف  موكلتي مل  اأن  هو  ذلك  فاجلواب عن  اإليها  امل�سار  لل�سنوات 

فيهم ال�سريك الأجنبي )...(( اأي اأرباح لل�سنوات امل�سار اإليها يف الدعوى, وهذا يوؤكد 

اأخرى  ناحية  �سركة )...(بالأرباح, ومن  انفراد  الدعوى من  عدم �سحة ما جاء يف 

فموكلتي توؤكد للدائرة باأن ال�سنوات املالية من عام 2002م اإىل 2008م مل يتم فيها 

تكبدت خ�سائر �سخمة جدًا يف عام2008م  موكلتي  اإن  بل  �سريك,  لأي  اأرباح  توزيع 

اأما  القانوين,  املحا�سب  اأقرها  كما  ريال,  مليون(  وت�سعني  واأربعة  )مائة  عن  زادت 

العام املايل 2009م فقد حققت موكلتي فيه اأرباحًا �سوف يتم ترحيلها للعام القادم 

كاحتياطي, وذلك حت�سبًا ملواجهة تقلبات ال�سوق ول�سمان مالءة ال�سركة وفقًا لتو�سية 

املحا�سب القانوين الذي جاء يف تقريره اأي�سًا اأن املطلوبات املتداولة لل�سركة جتاوزت 

مو�سحًا  2009م  عام  بنهاية  ريال  )مليون(   )178.1( مببلغ  املتداولة  موجوداتها 
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كافية  اأموال  توفر  ا�ستمرار  على  يعتمد  بالتزاماتها  الوفاء  على  ال�سركة  مقدرة  اأن 

املزمع عقدها هذا  العامة  موافقة اجلمعية  اأخذ  بعد  ا�ستحقاقها )و�سيتم هذا  عند 

يف  مت  الذي  ال�سابق  القرار  لت�سديق  2010/6/26م  املوافق  1431/7/14هـ  اليوم 

1431/4/4هـ املوافق 2010/3/20م(, ومن حق املدعيتني الت�سويت على القرار مبا 

ق�سائي من  تعيني حار�س  فاإن طلب  العاجل,  الطلب  واأما بخ�سو�س  منا�سبًا,  يرونه 

وجهة نظرنا اأنه طلب غري مدرو�س ويف غري حمله, كما اأنه لي�س له مربر وهو يف الوقت 

ذاته �سيف�سي اإىل تدمري موكلتي وت�سفيتها, اأما ما اأ�سارت اإليه املدعيتان من انفراد 

مولكتي باإدارة ال�سركة, فنقول: رمبا اأن املدعيتان تعنيان بذلك انفراد �سركة )...( 

�سركة  انفراد  )اأعني  ولي�س موكلتي, وهذا غري �سحيح  بالإدارة  الأجنبي(  )ال�سرك 

)...( بالإدارة(, فموكلتي ل ينفرد اأي من ال�سركاء باإدارتها, بل تدار من قبل جمل�س 

املدعيتني ع�سوين يف جمل�س  كل من  يتاألف من )خم�سة( مديرين, وميثل  مديرين 

باإدارة  يقوم  بتعيينهما, واخلال�سة هو وجود جمل�س مديرين  الإدارة هما من قامتا 

ال�سركة ح�سب ن�سو�س عقد تاأ�سي�س ال�سركة املوافق عليه من املدعيتني, واأما طلب 

من  منعهما  املطلوب  ال�سخ�سني  لأن  اأي�سًا  حمله  غري  يف  طلب  فهو  ال�سفر  من  املنع 

ال�سفر لي�سا هما اخل�سوم يف مواجهة املدعيتني, كما اأن �سفرهما من عدمه ل يعر�س 

احلق املدعى به للخطر ول يوؤخر اأداءه )هذا اإذا �سلمنا باأن حقًا ثابتًا يف ذمة موكلتي( 

ولأن الأرباح مو�سوع الدعوى ل يتعلق بذمة اأي منهما, يوؤيد هذا الدفع ما ن�ست عليه 

املادة )236( من نظام املرافعات ال�سرعية, وعليه فاإن موكلتي تطلب ما يلي:
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مدة  لنق�ساء  العامة  اجلمعية  قرارات  اإبطال  طلب  عن  النظر  ب�سرف  احلكم   -1

�سرف  طلب  بخ�سو�س  الدعوى  برد  احلكم   -2 اخل�سو�س.  بهذا  الدعوى  �سماع 

الأرباح لل�سنوات من عام 2002م اإىل2009م نظرًا لعدم وجود اأرباح ووجود خ�سائر.

3- توجيه املدعيتني باتباع الو�سائل النظامية لالطالع على اأعمال ال�سركة وقوائمها 

)املوافق  1431/7/14هـ  تاريخ  يف  العامة  اجلمعية  ح�سور  وكذلك  املالية, 

2001/6/26م( للنظر يف م�ساألة ترحيل اأرباح عام 2009م واتخاذ القرار املنا�سب 

كما ن�س على ذلك عقد ال�سركة. 4- احلكم برد الطلب العاجل لكونه ل ي�ستند ملربر 

�سحيح, وبطلب اجلواب من وكيل املدعيتني على مذكرة املدعى عليها ا�ستمهل لذلك, 

ويف جل�سة 1431/8/15هـ طلب وكيل املدعيتني مهلة اأخرى لتقدمي جوابه, ويف جل�سة 

ت�سمنت ما  ورقات  املدعيتني مذكرة مكونة من )ثالثة(  وكيل  1431/12/1هـ قدم 

يلي: اأوًل: 1- دفعت املدعى عليها باملادة )177( من نظام ال�سركات, تبعي�سًا واجتزاًء 

املادة  ن�س  اأ�سل  لأن  الآخر,  البع�س  واإغفال  منها  جزء  باإيراد  مبدلولها,  خماًل 

لأحكام  خمالفة  كانت  اإذا  لل�سركاء,  العامة  اجلمعية  قرارات  بطالن  هو  املذكورة, 

وجوب  على  تن�س  النظام  اأحكام  باأن  علمًا  ال�سركة.  تاأ�سي�س  وعقد  ال�سركات  نظام 

اأو  باأ�سخا�سهم  ال�سركاء,  جميع  وم�ساركة  بح�سور  العامة  اجلمعية  قرارات  �سدور 

اجتماع اجلمعية  لتمثيلهم يف  نظاميًا �سحيحًا  تفوي�سًا  املفو�سني  بوا�سطة وكالءهم 

العامة وم�ساركتهم, من ثم باملناق�سة يف مداولت كل الأجندة املطروحة على جدول 

عليها  املدعى  فتغييب  اإذن  الرف�س,  اأو  بالقبول  عليها  والت�سويت  الجتماع,  اأعمال 
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من  املمتدة  الفرتة  يف  العامة  اجلمعيات  لجتماع  دعوتهما  بعدم  للمدعيتني  املتعمد 

2002م وحتى تاريخ قيد الدعوى خمالف لأحكام نظام ال�سركات ووفقًا لذات ن�س 

املادة )177( من نظام ال�سركات التي حتتج بها املدعى عليها, ت�سبح قرارات تلك 

اجلمعيات العامة باطلة, وما دفعت به املدعى عليها ب�سقوط احلق يف املطالبة ببطالن 

قرارات اجلمعية العامة بالتقادم, فال �سند له يف ن�س املادة التي حتتج بها, ومردود 

عليها باأن دفع التقادم ل ين�ساأ يف مواجهة املدعيتني, اإل من تاريخ علمهما بالقرارات 

املطالب باإبطالها واإلغائها. وقد تقدمت املدعيتان بطلب الإبطال والإلغاء بعد علمهما 

بها خالل القيد الزمني املقرر نظامًا. ومل تقدم املدعى عليها ما يثبت خالف ذلك, 

اأ�سبحت  اإبطالها نظرًا لكونها  القرارات ل ميكن  "بع�س  باأن  اأما دفع املدعى عليها 

باأن من يقرر ماآلت ذلك هو  اإدراكه", فمردود عليه  اأو فعاًل ما�سيًا ل ميكن  واقعًا 

الق�ساء ولي�س املدعى عليها. وعالوة على ذلك, فاإن هذا الدفع خمالف لقواعد ال�سرع 

التي تقرر بطالن ما بني على باطل, طال الزمن اأو ق�سر, ولي�س �سحيحًا اأن املدعى 

عليها مل ت�سرف لل�سركاء - مبا فيهم ال�سريك الأجنبي - اأي اأرباح لل�سنوات امل�سار 

احل�سابات  مراجعي  تقرير  و�سالمة  �سحة  يف  املدعيتان  وتطعن  الدعوى,  يف  اإليها 

وتطعنان يف حيدة املحا�سب القانوين الذي اأعد التقرير املذكور, ول تقران اأو تعرتفان 

ب�سحة اأي من البيانات الواردة فيه, وبالتايل تنكران وتناه�سان اأن ال�سركة تكبدت 

الأرقام  �سحة  يف  وتنازعان  تناه�سان  كما  2008م  وحتى  2002م  عام  من  خ�سائر 

الواردة عن العام 2009م وتلتم�سان بناًء عليه اإحالة النزاع حول ميزانيات وح�سابات 
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ال�سنوات 2002- 2009م اإىل مدقق ح�سابي حمايد ونزيه, ملراجعة وتدقيق ح�سابات 

ال�سركة لالأعوام املذكورة, ورفع تقريره لدائرتكم املوقرة. ثانيًا: وت�سر املدعيتان على 

طلبهما بتعيني احلار�س الق�سائي ملا تخ�ساه املدعيتان من �سرر حمقق, لأن املدعى 

باإدارة وت�سريف �سئون ال�سركة املالية والفنية وخالفها, وقد تت�سرف  عليها تنفرد 

عمدًا مبا يعيق اأو مينع تنفيذ اأي حكم ي�سدر يف مواجهتها مل�سلحة املدعيتني, عالوة 

على ذلك فاإن ال�سريك الأجنبي - اإذا مل تفر�س عليه رقابة ق�سائية - قد ينقل اأمالك 

ال�سركة من اأ�سول مالية نقدية اأو منقولة اإىل خارج دائرة اخت�سا�س املحكمة والق�ساء 

ال�سعودي عمومًا, وهذا الطلب حق مكفول نظامًا وق�ساًء ولي�س يف لئحة الدعوى اأي 

من  كل  �سفر  منع  اأمر  اإ�سدار  ا�ستعجال  املدعيتان  تلتم�س  كما  للت�سفية.  اإ�سارة 

ال�سيدين: )1( )...("املدير التنفيذي", و)2( )...( ممثل )...(, لالأ�سباب الواردة 

يف الطلب التحوطي لأنهما اأجنبيان وميكنهما مغادرة البالد اأو نقل موجودات واأ�سول 

ال�سركة اإىل اخلارج, لالإ�سرار باملدعيتني, ولتعطيل وتعويق وتاأخري اأو منع تنفيذ اأي 

قرار ي�سدر ل�ساحلهما �سد املدعى عليها. ثم اأكد طلبه مبا طلبه يف مو�سوع الدعوى 

اإ�سافة اإىل طلباته العاجلة, وباطالع وكيل املدعى عليها على مذكرة وكيل املدعيتني 

املدعى  وكيال  قدم  املوافق 1431/12/21هـ  اليوم  للرد, ويف جل�سة هذا  اأجاًل  طلب 

عليها مذكرة من )خم�س( �سفحات ت�سمنت ما يلي: اأن ادعاء املدعيتني اأن موكلتي 

تنفرد باإدارة ال�سركة لي�س له معنى ول ثمرة حيث اإن موكلتي هي ال�سركة ذاتها, فال 

ميكن اأن نقول اأن ال�سركة تنفرد باإدارة نف�سها, وال�سحيح اأن موكلتي �سركة ميلكها 
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و�سركاه   )...( و�سركة   )...( موؤ�س�سة  واملدعيتان   )...( �سركة  وهم  �سركاء  ثالث 

يقومون  وهم مبجموعهم  ال�سركة,  تاأ�سي�س  ويحكم عالقتهم عقد  البحرية  لالأعمال 

وقبل   قرار,  واأ�سحاب  �سركاء  ب�سفتهم  )موكلتي(  ال�سركة  عمل  على  بالإ�سراف 

اخلو�س يف م�ساألة العلم بالقرارات لبد من التاأكيد على اأن املادة )177( من نظام 

ال�سركات تن�س يف فقرتها الأخرية على اأنه "ل ت�سمع دعوى البطالن بعد انق�ساء �سنة 

من تاريخ القرار املذكور" من غري اأن تربط ذلك مب�ساألة العلم بالقرارات التي تتناولها 

الفقرة الأوىل من املادة اإل فيما يخ�س العرتا�س الكتابي الذي ي�سبق رفع الدعوى, 

واأما رفع الدعوى بعد انق�ساء ال�سنة فال ت�سمع من دون قيد اأو �سرط, وما ذاك اإل لأنه 

معلوم لدى اأ�سحاب ال�ساأن اأن اجلمعيات العامة تعقد وجوبًا مرة كل �سنة على الأقل 

ح�سب املادة )174( من نظام ال�سركات, وبالتايل ل يقبل منهم الدفع بعدم العلم بعد 

عن  تغييبهما  تعمدت  موكلتي  اأن  من  املدعيتان  ذكرته  وما  �سنوات,  )ثمان(  م�سي 

مطلقًا  �سحيح  غري  فهذا  2009م  اإىل  2002م  عام  من  العامة  اجلمعيات  ح�سور 

ميثالن  اثنني  ممثلني  وجود  وهو  ب�سيط  لأمر  وذلك  ذلك  فعل  ميكنها  ل  وموكلتي 

املدعيتني يف جمل�س املديرين الذي من مهامه دعوة ال�سركاء لعقد اجلمعيات العامة. 

كما اأن املدعيتني قامتا باأعمال خالل الفرتة املعنية تنفي هذا الزعم نفيًا باتًا. ففي 

عام 2004م اأقرت املدعيتان قرار ال�سركاء بتعديل واإعادة �سياغة عقد التاأ�سي�س. كما 

اأن املدعيتني ح�سرتا بع�س اجلمعيات العمومية خالل الفرتة املعنية و�ساركتا يف بع�س 

القرارات املهمة. ففي عام 2004م اأي�سًا قامت املدعيتان بح�سور جمعية عامة لإجراء 
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تغيريات  لإجراء  ال�سنة  نف�س  يف  اآخر  حم�سر  وتوقيع  املديرين  جمل�س  يف  تغيريات 

اأخرى, كما قامتا بح�سور جمعيات اأخرى يف 2002م و2003م للموافقة على قرارات 

م�سابهة فهل من املنطق واملعقول واملقبول اأن تلزم املدعيتان ال�سمت من عام 2002م 

ثم تفيقان يف عام 2010م وتطلبان اإبطال كافة اجلمعيات لـ)ثمان( �سنوات خلت, اإنه 

من ال�سعب اأن يقبل العقل اأن ل تخاطب املدعيتان موكلتي طيلة هذه الفرتة ل�ستجالء 

اأي اأمر اأ�سكل عليهما قبل اللجوء للق�ساء, �سيما ول يوجد منهما اأي حتفظ اأو خطاب 

احتجاج اأو حتى ا�ستف�سار عن اأي خطر يخ�س م�سلحتهما طيلة تلك ال�سنوات, وملاذا 

تركت املدعيتان ممثليهما يف جمل�س املديرين وهما من عينتاهما ور�سيت عملهما اإذا 

مل تكن ترى قيامهما باأي دور �سيما واملدعيتان تعلمان يقينًا باأن اجلمعية العامة لأي 

�سركة لبد اأن تعقد مرة كل �سنة على الأقل, اأي اأنهما تعلمان بوجود جمعية عامة تعقد 

كل �سنة على الأقل ناهيك اأنهما ح�سرتا بع�س اجلمعيات و�ساركتا يف بع�س القرارات 

كما اأ�سلفنا ل كما تزعمان يف مذكرتهما الأخرية باأنهما مل يعلما بوجود جمعيات عامة 

لتلك ال�سنوات اإل يف عام 2010م وبعد علمهما تقدما بهذه الدعوى, وهذا زعم �سعيف 

يرده من له اأدنى معرفة بطبيعة عمل ال�سركات, كما نود اأن نو�سح باأنه ل يوجد �سريك 

يف موكلتي ينفرد باإدارة ال�سركة بل تدار من قبل جمل�س مديرين يتاألف من )خم�سة( 

 ,)...( ال�سيد/  وهما  املديرين  جمل�س  يف  ع�سوين  املدعيتان  عينت  وقد  مديرين, 

فاإذا  ال�سركة,  مديري  جمل�س  يف  املدعيتني  ارت�ستاهما  ممن  )...(وهما  وال�سيد/ 

يف  امل�ساركة  يف  واأهملتا  موؤخرًا  بال�سركة  الهتمام  فقدتا  اأن  بعد  املدعيتان  كانت 
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قراراتها اأو ر�سم مواقفها اإزاء قرارات ال�سركة يف مواعيدها املحددة والنظامية فاإننا 

نعتقد باأنه لي�س من الالئق بعد )ثمان( �سنوات اأن يخرجا اأمام الق�ساء بحجة اأنهما 

مت تغييبهما عمدًا عن اإدارة ال�سركة اأو التظاهر باأنهما تعر�ستا لعملية ا�ست�سعاف من 

حل�سور  للمدعيتني  دعوتني  وجهت  موكلتي  اأن  الغريب  ومن  الأجنبي,  ال�سريك  قبل 

اجلمعية التي انعقدت بتاريخ 1431/7/14هـ املوافق 2010/6/26م واأكدنا نحن على 

تلك  حت�سرا  مل  املدعيتني  اأن  الأ�سف  مع  اأنه  اإل  ال�سابقة  مذكرتنا  يف  الدعوة  هذه 

اجلمعية رغم ما تبديانه من حر�س وتخوف على م�ساحلهما اأمام الدائرة, ولعل هذا 

الإعرا�س يعترب مثاًل داًل على عدم رغبة املدعيتني احلقيقية مبمار�سة دورهما يف 

الإ�سراف على ال�سركة واإدارتها كما اتفقوا على ذلك يف عقد التاأ�سي�س, واأن ما اأوردته 

غري  اإيراد  العامة  اجلمعيات  عن  تغييبهما  الآخرين  الأطراف  تعمد  من  املدعيتان 

مل  املدعيتان  فاإن  احل�سابات  مراقب  حياد  يف  املدعيتني  طعن  وبخ�سو�س  �سحيح, 

حت�سرا اجلمعية العامة الأخرية للنظر يف تقرير مراقب احل�سابات كما مل ي�سبق لهما 

اأن بينتا وجه العرتا�س عليه اأو اتخذتا اأي تدابري ل�ست�سدار قرار لل�سركاء لتغيري 

مراقب احل�سابات, كما اأنه مل ي�سبق واأن طعنت املدعيتان يف حياد مراقب احل�سابات 

لعام 2009م, وهو �سركة )...( املرخ�سة كمحا�سب قانوين يف اململكة منذ ا�ستالمها 

 )...( �سركة  وهو  ال�سابق,  احل�سابات  مراقب  اأو  2004م  املايل  العام  يف  عملها 

املرخ�سة كمحا�سب قانوين يف اململكة والتي اأعدت التقارير للعامني املاليني 2002م 

مل  الذي  الأخري  الجتماع  يف  احلايل  للعام  اأخرى  مرة  تعيينها  مت  والتي  و2003م 
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حت�سره املدعيتان, وعلى اأية حال فاإن �سقط تتم�سك ب�سقوط حق املدعيتني يف املطالبة 

ببطالن قرارات اجلمعية العامة التي عينت مراقب احل�سابات, والذي ُبني عليه قيام 

التجارة  بوزارة  لل�سركات  العامة  الإدارة  لدى  الر�سمية  الوثائق  �سور  باإيداع  موكلتي 

اأن  حتاول  الذي  ال�ستعجال  ن�ستغرب  فنحن  العاجل  الطلب  وبخ�سو�س  وال�سناعة, 

قبل  ما  اجلل�سة  يف  املقدمة  مذكرتنا  اإجابة  عن  تعذرهما  ظل  يف  املدعيتان  تبديه 

املا�سية )يف 1431/8/15هـ( اأي قبل ما يزيد عن ثالثة اأ�سهر, بل وتكرارهما لنف�س 

املربرات التي مل تبُد منطقية ول معقولة يف حينها ثم بعد كل هذا الوقت من غري اأن 

تاأتيا باأي جديد عن اأي خطر يت�سور وقوعه يتعلق مبحل الدعاء ويتعلق ب�سري وم�ستقبل 

فلعل  املتنازع  املال  واإدارة  بحيازة  موكلتي  انفراد  املدعيتان من  وما ذكرته  موكلتي, 

بل  الأجنبي  ال�سريك  منثل  ل  هنا  ونحن   )...( الأجنبي  ال�سريك  ق�سدتا  املدعيتان 

منثل ال�سركة املدعى عليها )�سركة )...( العربية ال�سعودية املحدودة( اململوكة لكل 

تكييف  �سالمة  نرى  ل  فاإننا  وبالتايل  جمتمعني,  الأجنبي  وال�سريك  املدعيتني  من 

باحليازة  النفراد  يخ�س  فيما  الدعوى  توجيه  �سالمة  ول  الإ�سكال  ملحل  املدعيتني 

والإدارة ملوكلتي, كون موكلتي ت�سم املدعيتني وال�سريك الأجنبي يف اآن واحد, واإن كنا 

ل منثل ال�سريك الأجنبي يف هذه الدعوى اإل اأننا نطمئن املدعيتني مما تخ�سيانه من 

التاأ�سي�س يف مادته  اإن عقد  اململكة فنقول:  اإىل خارج  واأ�سولها  ال�سركة  اأمالك  نقل 

بيع ما  اأو  ال�سركة  اأ�سول  اأي �سالحيات لرهن  املديرين  )12/اأ/2( ل مينح جمل�س 

متلكه من عقارات اأو التنازل عن حقوقها بدون مقابل اإل مبوافقة ال�سركاء, فاإذا كان 
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الت�سرف باأموال ال�سركة يف الداخل مير بهذه القيود فكيف ملحدود ال�سالحيات نقل 

الأموال والأ�سول للخارج, وبالتايل فاإن ما تخ�ساه املدعيتان اأمر تع�سفي ل ميكن وقوعه 

مطلقًا, كما اأن �سالحيات املدير التنفيذي مق�سورة على ما يحدده له جمل�س املديرين 

ودوره متفرغ من اأ�سل اإدارة ال�سركة من قبل املجل�س كما ورد يف املادة )12/اأ/4( من 

عقد التاأ�سي�س, كما اأن �سالحيات اأي مدير منفرد ل تختلف عن باقي املديرين بغ�س 

النظر عن من عينه من ال�سركاء, اأي اأن �سالحيات من اأ�سارت اإليه املدعيتني بـ )...(

ل تختلف عن �سالحيات املديرين )...(و)...(�سواء  ب�سواء, واأما بخ�سو�س الطلب 

فكونهما  ال�سفر  من  الأجنبي  ال�سريك  وممثل  التنفيذي  املدير  مبنع  املتعلق  العاجل 

اأجنبيان ل ي�سلح اأن يكون م�سوغًا ملنعهما من ال�سفر ول مربرًا للتعدي على حرياتهما 

اإمكانيتهما نقل موجودات واأ�سول ال�سركة اإىل اخلارج  ب�سيء من ذلك, واأما م�ساألة 

فهذا غري �سحيح مطلقًا ول ميكنهما ذلك لأن �سالحيات املدير التنفيذي مق�سورة 

على ما يحدده جمل�س املديرين ودوره متفرغ من اأ�سل اإدارة ال�سركة من قبل املجل�س 

كما ورد يف املادة )12/اأ/4( من عقد التاأ�سي�س كما اأن �سالحيات اأي مدير منفرٍد ل 

من  لأي  ولي�س  ال�سركاء,  من  عينه  من  عن  النظر  بغ�س  املديرين  باقي  عن  تختلف 

املديرين اأن ينفرد بنقل اأ�سول ال�سركة اإىل اخلارج, ومن حق اأي من ال�سركاء الطالع 

على اأعمال ال�سركة وفح�س دفاترها اأو ال�ستعالم عن ذلك من خالل ممثل ال�سريك 

يف جمل�س املديرين كما لأي من ال�سركاء الإيعاز ملمثله يف جمل�س املديرين بالدعوة 

لأي اجتماع للجمعية العامة اأو خماطبة ال�سركة اأو ال�سركاء الآخرين ب�سفته �سريك 
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الإجراء  هو  وهذا  ذلك  لتلبية  م�ستعدة  تكون  �سوف  وموكلتي  عامة,  جمعية  لعقد 

النظامي الذي ي�سبق بال�سرورة اللجوء للق�ساء واإ�سغاله مبا ميكن حله ب�سكل روتيني 

اإليها احلكم برد  اأكد وكيل املدعى عليها طلباته ال�سابقة, م�سيفًا  بني ال�سركاء, ثم 

بهذه  الدعوى  �سماع  مدة  لنق�ساء  ح�سابات  ملدقق  النزاع  باإحالة  املدعيتني  طلب 

اخل�سو�س ولعدم ا�ستناد الطعن ملربر �سحيح حتى لو مل تنق�س تلك املدة, وباطالع 

وكيل املدعيتني عليها طلب مهلة لالإجابة عليها, اإل اأنه طلب احلكم له فيما قدمه من 

الطلب العاجل, وعليه قررت الدائرة رفع اجلل�سة للمداولة للبت يف الطلب العاجل, 

واإعطاء الأطراف موعدًا اآخر ل�ستكمال النظر يف املو�سوع.

وبعد �سماع الدعوى والإجابة, وبعد الطالع على اأوراق الق�سية وم�ستنداتها, وحيث اإن 

املدعي يهدف من طلبه العاجل اإىل: فر�س احلرا�سة الق�سائية على ال�سركة املدعى 

ال�سفر.  من   ")...( و)...("ممثل  التنفيذي",  )...("املدير  من  كل  ومنع  عليها, 

وهي:  نظامية  �سركٍة  يف  ال�سركاء  بني  النزاع  دعاوى  من  الدعوى  مو�سوع  اإن  وحيث 

�سركة ذات م�سئولية حمدودة, فهي من املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�سركات 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته, وعليه فاإن 

 )241( رقم  امللكي  املر�سوم  على  بناًء  فيها  بالف�سل  ولئيًا  يخت�س  املظامل  ديوان 

وتاريخ 1407/10/26هـ, كما ينعقد اخت�سا�س الدائرة بنظرها نوعيًا ومكانيًا بناًء 
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فيما  اإنه  وحيث  لذلك.  املنظمة  املظامل  ديوان  رئي�س  معايل  وتعاميم  قرارات  على 

يخ�س نظر الطلبات العاجلة يف هذه الدعوى, فاإنه بخ�سو�س طلب اإقامة احلرا�سة 

الق�سائية على ال�سركة املدعى عليها, فاإن للحرا�سة الق�سائية اأركانًا و�سروطًا يجب 

يكون  اأن  واأركانها  �سروطها  اأهم  من  اإن  وحيث  النزاع,  على حمل  لفر�سها  توافرها 

املادة  يد حائزه(( كما ن�ست على ذلك  املال حتت  بقاء  هناك ))خطر عاجل من 

اأ�سبابًا معقولًة  اإن املدعيتني مل ُيقدما  )239( من نظام املرافعات ال�سرعية, وحيث 

العاجل من  يثبت اخلطر  ياأتيا مبا  الق�سائية, ومل  لفر�س احلرا�سة  ومربراٍت كافية 

– املديرين  واأن جمل�س  ال�سركاء, خ�سو�سًا  )...(من �سمن  الثالث  ال�سريك  وجود 

واملخول له اإدارة ال�سركة مبوجب املادة )12( من تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة حمل 

الدعوى- قد ت�سمن وجود اأ�سماء مر�سحة من املدعيتني, كما اأن العقد جاء باأن رهن 

اأموال ال�سركة �سمانًا ملا عليها من ديون اأو التنازل عن حقوقها بغري مقابل اأو بيع ما 

متلكه ال�سركة من عقارات؛ كل ذلك مناط بقرار من ال�سركاء ولي�س لأحٍد اأن ينفرد 

به ولو كان جمل�س املديرين كما جاءت به املادة )12/اأ/2( من عقد التاأ�سي�س املعدل 

املدعى  قيام  يثبت  ما  يقدما  املدعيتان مل  اأن  اإىل  اإ�سافة  واملوؤرخ يف 1425/1/1هـ, 

عليها بالإخالل بو�سعها املايل اأو قيامها باإهدار حقوق ال�سركاء اأو انفراد اأحد باإدارة 

ال�سركة اإنفرادًا ي�سر بها ويخل بعقدها وو�سعها, كما اأن من حق ال�سركاء وفقًا للمادة 

)168( من نظام ال�سركات م�ساءلة املدير الذي يوقع بال�سركة اأو بال�سركاء ال�سرر, 

وحيث اإن احلرا�سة الق�سائية اإجراء ق�سائي ا�ستثنائي ل تربره اإل �سرورة ملحة, ومل 
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يتوفر �سرطها الأ�سا�سي, وهو: وجود اخلطر العاجل بحيث ل ُت�سعف �ساحب امل�سلحة 

يف املال املطلوب فر�س احلرا�سة عليه اتخاذ الإجراءات املو�سوعية العادية للف�سل 

يف حمل النزاع, وعليه فاإن الدائرة تخل�س اإىل رف�س طلب فر�س احلرا�سة الق�سائية. 

التنفيذي", )...("ممثل )...("  اإنه فيما يخ�س منع كل من: )...("املدير  وحيث 

من ال�سفر, فاإنه ي�سرتط يف دعوى املنع من ال�سفر اأن تقام على اخل�سم املدعى عليه 

باحلق كما يف املادة )236( من نظام املرافعات ال�سرعية, واملذكوران – املطلوب اإيقاع 

منع ال�سفر عليهما - لي�سا من خ�سوم املدعيتني, ولي�سا من �سمن جمل�س املديرين- 

اأوراق الق�سية وما  اإىل  اإ�سافة   , اإدارة ال�سركة حمل الدعوى ومتثيلها-  امل�سئول عن 

قدمته املدعيتان قد خلت من دليل ُيثبت وجود ما يدعو اإىل منعهما من ال�سفر ومدى 

بالأرباح  املذكورين  بقرار  الظن  اإىل  يدعو  ما  اأو  الدعوى,  حمل  ال�سركة  يف  اأثرهما 

امل�ستحقة للمدعيتني اأو ال�ستحواذ عليها, ف�ساًل عن �سيطرتهما على ال�سركة, اإ�سافة 

تاأ�سي�س ال�سركة حمل  اإىل حق املدعيتني حمفوظ لها مبوجب نظام ال�سركات وعقد 

تتهرب عن  اأو  تتغيب  عليها - مل  – املدعى  الدعوى  ال�سركة حمل  اأن  كما  الدعوى, 

ح�سور اجلل�سات واملثول اأمام املحكمة, وقد اأقامت عنها وكياًل �سرعيًا, ومل تر الدائرة 

اإجابة  فيما ُقدم لها ما يدعو اإىل منعهما من ال�سفر؛ وعليه فاإن الدائرة تلتفت عن 

هذا الطلب املقدم من املدعيتني وتذهب اإىل رف�سه. وحيث اإنه فيما يخ�س نظر هذه 

الدعوى مو�سوعًا, فاإن قيام الدائرة برف�س الطلب العاجل املقدم من املدعيتني ل يوؤثر 

على احلكم يف مو�سوع الدعوى, ول ُيعترب رف�سًا للدعوى وبذلك اأتت املادة )233( من 
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"حتكم املحكمة املخت�سة بنظر املو�سوع  نظام املرافعات ال�سرعية والتي جاء فيها: 

ب�سفة موؤقتة يف امل�سائل امل�ستعجلة... ول يوؤثر هذا احلكم على مو�سوع", وعليه قامت 

الدائرة با�ست�سدار هذا القرار مع موا�سلتها النظر املو�سوعي يف الدعوى.

 )...( املدعيتني/ موؤ�ض�ضة  املقدم من  العاجل  الطلب  الدائرة:رف�س  لذلك قررت 

للتجارة واالقت�ضاد و�ضركة )...(و�ضركاه للخدمات البحرية والبرتولية املحدودة, 

�ضد املدعى عليها/ �ضركة )...( العربية ال�ضعودية املحدودة, وذلك ملا هو مو�ضح 

باالأ�ضباب.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية االبتدائية  5/1035/ ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 180/د/ جت/ 9 لعام 1431هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 4146/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 907/ اإ�س/ 12 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/11/21هـ

طلبات عار�ضة – �ضروط احلكم بها – طلبات املدعى عليه - عقد مقاولة – عقد 

نقل خملفات – اإقرار – ميني - �ضطب.

مطالبة املدعي احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يدفع له املتبقي من عقد نقل املخلفات 

املربم بينهما-َدَفَع املدعى عليه بعدم �سحة املطالبة واأنه �سدد للمدعي مبالغ مالية 

جمموعها يزيد عما قام املدعي برفعه وطلب اإلزام املدعي باأن ي�سدد له مقابل الزيادة 

التي دفعها له اأكرث من م�ستحقاته –اإقرار املدعي ا�ستالمه بع�س املبالغ من املدعى 

عليه واإنكاره لأخرى, وطلب ميني املدعى عليه على تلك املبالغ فاأداها- تقدمي املدعى 

عليه �سور من ال�سيكات امل�سادق عليها من البنك  لإثبات املبالغ التي ينكرها املدعي 

والتي �سددها نيابة عنه لأ�سخا�س حمددين بناًء على اتفاق مع املدعي بذلك- اإقرار 

املدعي ب�سحة التفاق مع املدعى عليه على �سداد تلك املبالغ وطلب ميني املدعى عليه 

املدعي  دعوى  يف  احلكم  جواز  فاأداها-  يتحقق,  مل  ب�سرط  م�سروطًا  كان  ذلك  باأن 

اأن يقدم من  اأجاز للمدعى عليه  النظام  اإلزامه ب�سداده؛ لأن  مبا طلب املدعى عليه 

الطلبات العار�سة اأي طلب يرتتب على اإجابته األ يحكم للمدعى عليه بطلباته كلها اأو 

بع�سها اأو يحكم بها مقيدة بقيد مل�سلحة املدعى عليه- ات�سال طلبات املدعى عليه 
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اإذا  �سطبها  وعدم  الدعوى  وثبوت �سحتها- جواز احلكم يف  املدعي  دعوى  مبو�سوع 

طلب املدعى عليه احلكم يف مو�سوعها بعد اأن غاب املدعي وكانت الدعوى �ساحلة 

للحكم فيها- اأثر ذلك: اإ�سرار الدائرة على حكمها باإلزام املدعي باأن يدفع للمدعى 

عليه املبلغ مو�سوع الدعوى.

املادة )2/هـ( من نظام املحكمة التجاري ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )32( وتاريخ 

1350/1/15هـ .

امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سرعية  املرافعات  نظام  و)81( من  و)80(  املواد )54( 

رقم )م/21( بتاريخ 1421/5/20هـ .

"نقل  وم�سمونه:  1407/10/26هـ  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار 

اخت�سا�سات هيئات ح�سم املنازعات التجارية املن�سو�س عليها يف النظم والقرارات 

مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق نظام ال�سركات اإىل ديوان املظامل" .

تتلخ�س وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة الإدارية 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 ال�سبت املوافق 1429/7/16هـ موعدًا 
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لنظرها, وبالنداء على الأطراف ح�سر املدعي )...( واملثبت يف ال�سبط هويته, وتبني 

كما  اجلل�سة,  هذه  مبوعد  اإبالغه  رغم  عنه  ينوب  من  اأو  عليه  املدعى  ح�سور  عدم 

بتاريخ   )9/237/22( رقم  قباء  �سرطة  مركز  مدير  خطاب  من  ذلك  يت�سح 

1429/7/16هـ وذكر املدعي اأنه يوجد بينه وبني املدعى عليه عقد يتم مبوجبه نقل 

خملفات الأتربة يف م�سروع تابع مل�سلحة املياه يف املدينة املنورة واأنه اأجنز اأكرث الكمية 

املتعاقد على نقلها ثم فوجئ باإيقافه عن العمل يف امل�سروع والتعاقد مع مقاول اآخر, 

وعليه يطلب اإ�سدار قرار م�ستعجل باإيقاف العمل يف امل�سروع من قبل املقاول اجلديد 

حفاظًا على م�ستحقاته, ونظرًا لعدم ح�سور املدعى عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر 

الدعوى اإىل جل�سة يوم الأحد املوافق 1429/7/17هـ ويف هذه اجلل�سة ح�سر املدعى 

عليه )...( ثم �ساألت الدائرة املدعي عن دعواه فقال: اأين اتفقت مع املدعى عليه على 

وذلك  املرمى  اإىل  امل�سروع  موقع  من  املياه  حتلية  مب�سروع  خملفات  بنقل  اأقوم  اأن 

وقد  بريال ون�سف  املربع  املرت  نقل  يكون  اأن  واتفقنا على  تابعة يل  بوا�سطة قالبات 

)مائتا  مبلغ  عليه  املدعى  من  وا�ستلمت  تقريبًا  مربع  مرت  األف  ثالثمائة  بنقل  قمت 

اأطلب  ريال,  األف(  وخم�سون  )مائتان  وقدره  مبلغ  ذمته  يف  يل  وتبقى  ريال,  األف( 

اإلزامه ب�سدادها وب�سوؤال املدعى عليه اجلواب قال: ما ذكره املدعي �سحيح من حيث 

التعاقد معه, اأما الكمية التي نقلها فلم ينقل �سوى )مائتني وع�سرين األف( مرت مربع 

وقد �سددت له )مائة األف( ريال و)مائة األف( ريال اأخرى �سددتها للمدعو )...( بناًء 

على موافقة املدعي, كما اأين �سددت لأ�سخا�س اآخرين بناًء على موافقة املدعي مبلغًا 
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وقدره )مائتان وثالثون األف( ريال, تقريبًا كما يوجد فواتري ديزل �سددت نيابًة عن 

املدعي ل ي�ستطيع متديدها ثم طلبت منه الدائرة اإح�سار جواب مكتوب يو�سح فيه 

امل�سددة  املحروقات  وقيمة  اآخرين  اأ�سخا�س  بيد  اأو  مبا�سرة  للمدعي  امل�سددة  املبالغ 

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  ويف  بذلك,  فا�ستعد  لها  املوؤيدة  وامل�ستندات  اأي�سًا 

املوؤرخة يف  اجلل�سة  منه يف  عما طلب  عليه  املدعى  الدائرة  �ساألت  1429/10/14هـ 

1429/8/22هـ فقدم �سندي قب�س الأول منهما مببلغ )100225( )مائة األف ومائتان 

ريال  األف(  )مائة   )100000( مببلغ  منهما  والثاين  رياًل  وع�سرون(  وخم�سمائة 

وبعر�س هاذين ال�سندين على املدعي قرر �سحتهما ثم �ساألته الدائرة عن املبالغ التي 

�سددها لآخرين عن املدعي بعد موافقته فقدم مذكرة مكونة من �سفحة واحدة �سرد 

فيها جمموعة من الأ�سماء وبعر�سها على املدعي قرر اأنه مل يوافق على ت�سليم هوؤلء 

بقيمة  الذي  الأول  القب�س  �سند  ا�ستلم  فاإنه   )...( با�ستثناء  مبالغ  اأية  الأ�سخا�س 

)100225( )مائة األف ومائتان وخم�سة وع�سرون( رياًل بعد ذلك طلبت الدائرة من 

على  وبينته  الديزل  لفواتري  الإجمالية  للقيمة  م�ستوفيًا  جوابًا  تقدمي  عليه  املدعى 

تفوي�س املدعى له ب�سداد اأ�سخا�س اآخرين نيابة عنه فا�ستعد بذلك, ويف جل�سة يوم 

ال�سبت املوافق 1430/1/20هـ �ساألت الدائرة املدعى عليه عما طلب منه يف اجلل�سة 

نيابة  اآخرين  اأ�سخا�س  ب�سداد م�ستحقات  له  املدعى  تفوي�س  بينته على  ال�سابقة من 

عنه فقدم اأ�سل عقد اتفاق مربم بينه وبني املدعي وبعر�س هذا العقد على املدعي قرر 

�سحة هذا التفاق وذكر اأن بع�س الأ�سخا�س املو�سحني يف هذا التفاق ل تربطني بهم 
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عقود وهم )...( و)...( واأما )...( فقد عمل معي يف �سهر اأربعة من عام 1429هـ اأما 

الفرتة الالحقة ل�سهر اأربعة من عام 1429هـ فلم يعمل معي وبعر�س ذلك على املدعى 

عليه قال عن العقد املربم مع املدعي يخولني بالتعاقد مع اأ�سخا�س اآخرين يف حال 

ح�سول تق�سري من املدعي حيث مل يوفر املدعي العدد املطلوب من القالبات, وقمت 

اأنا بتوفريها على ح�سابه واتفقت معه على اأن يقوم ب�سدادها ثم �ساألت الدائرة املدعي 

عن بينته على اأن التفاق مع املدعى عليه على �سداد م�ستحقات الأ�سخا�س املذكورين 

فيه كان ملن تربطه بهم عالقة باأن كان تعاقدهم معه مبا�سرة فقرر اأنه ل بينة له على 

ذلك ويطلب ميني املدعى عليه على نفيه وبعر�س على املدعى عليه ا�ستعد بذلك ثم 

حلف قائاًل: )اأق�سم باهلل العظيم اأن التفاق املربم مع املدعي واملوؤرخ يف 1429/6/24هـ 

واملت�سمن اتفاقي معه على اأن يفو�سني بدفع م�ستحقات الأ�سخا�س املذكورين فيه من 

ح�سابه لدي مل يكن ب�سرط اأن يكونوا متعاقدين عن طريقه(, ثم اأبرز املدعي فاتورتني 

الرتبة  كمية  اأن  تو�سحان  الفاتورتني  هاتني  اإن  وقال:  معتمدة  ترجمة  مرتجمتني 

األف( مرت وبعر�س هاتني الفاتورتني على املدعى  املرفوعة بلغت )ثالثمائة واأربعني 

هو  رفعه  مت  ما  اإجمايل  واأن  الأوىل  للفاتورة  متممة  الثانية  الفاتورة  اإن  قال:  عليه 

)مائتان وع�سرون األف( مرت فقط ثم قدم املدعى عليه بيانًا اأو�سح فيه اأ�سماء عدد 

من الأ�سخا�س املو�سحة اأ�سماءهم يف التفاق املربم مع املدعي وقال: اإن هذا البيان 

يو�سح قيامه بدفع جملة من املبالغ لهوؤلء الأ�سخا�س فطلبت منه الدائرة ما يثبت دفع 

ت�سري  1430/3/20هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  ويف  بذلك,  فا�ستعد  املبالغ  هذه 
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الدائرة اإىل اأنه وردها خطاب �سركة)...( للمقاولت املحدودة املوؤرخ يف 1430/2/1هـ 

والذي يفيد باأن الفاتورة املعتمدة من قبلهم ذات الرقم )1( هي جزء من الفاتورة 

رقم )2( وبعر�س هذا اخلطاب على املدعي قرر اعرتا�سه على ذلك وبعر�سه على 

من  مكونة  مذكرة  عليه  املدعى  قدم  ذلك  بعد  فيه  جاء  ما  �سحة  قرر  عليه  املدعى 

�سفحة واحدة اأرفق بها عددًا من �سور امل�ستندات املرفقة بها, ذكر اأنها متثل بيانًا 

باملبالغ التي �سلمها ملن فو�سه املدعي بت�سليم م�ستحقاته لهم كما اأن جزًء منها يبني 

ما ا�ستلمه املدعي اأ�سالة وبعر�س هذه املذكرة على املدعي قال اإن بع�س هذه ال�سيكات 

ملغى وبع�سها �سبق اأن قدمته والباقي لي�س عن الفرتة التي اأطالب بها والتي قدرها 

ثالثة اأ�سهر تنتهي بنهاية ال�سهر ال�ساد�س من عام 1429هـ, بعد ذلك طلبت الدائرة 

من املدعى عليه تقدمي م�سادقة على ما قدمه من �سور فقدم م�سادقة من البنك 

�سرفها  �سندات  و�سور  �سيكات  اأربع  �سور  على  احلي  باخلتم  الربيطاين  ال�سعودي 

وطلب مهلة لإح�سار امل�سادقة على بقية ال�سيكات, ويف جل�سة يوم الثنني 1430/4/3هـ 

ا�ستو�سحت الدائرة من املدعي عن ق�سده من قوله عن بع�س ال�سيكات التي قدمها 

ذلك  من  ق�سدي  اإن  فقال  قدمها  واأن  �سبق  اأنه  ال�سابقة  اجلل�سة  يف  عليه  املدعى 

والثاين  ريال  األف(  )مائة  وقدره  اأحدهما  يخ�سني  والذين  يل  امل�سلمني  ال�سيكني 

ال�سيكني  وهذين  ريال  األف(  وع�سرون  وخم�سة  )مائة  وقيمته   )...( املدعو  يخ�س 

ا�ستلمت قيمتهما يف بداية العمل ثم ا�ستو�سحت منه الدائرة عن ال�سيكات التي ذكر 

اأنها لي�ست عن الفرتة التي تطالب بها وهي ثالثة اأ�سهر تنتهي بنهاية ال�سهر ال�ساد�س 
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من عام 1429هـ, وباطالعه على هذه ال�سيكات قرر اأنها جميعها ل تخ�س الفرتة التي 

عمل بها ثم �ساألته الدائرة بعد اطالعها على تواريخ هذه ال�سيكات باأنها جميعها قبل 

نهاية الفرتة التي تطالب بها ما عدا ال�سيك رقم )6451111( فقال: ل علم يل بهذه 

م�ستحقاتهم  الأ�سخا�س  هوؤلء  بت�سليم  فو�سته  ملاذا  اإذن  الدائرة  ف�ساألته  ال�سيكات 

وح�سمها من ح�سابك لدى املدعى عليه فقرر اأنه كتب هذا التفوي�س من باب ح�سن 

النية, ثم ا�ستو�سحت الدائرة من املدعى عليه عن الكميات التي قام برفعها املدعي 

والأ�سخا�س الذين عملوا معه فقرر اأنها )مائتني وع�سرين األف( مرت مكعب وقيمتها 

)ثالثمائة وثالثون( األف ريال ف�ساألته الدائرة عن املبالغ التي اأو�سحها يف مذكرته 

املقدمة يف اجلل�سة ال�سابقة, حيث يبلغ جمموع ما يذكر اأنه دفعه لالأ�سخا�س الذين 

عملوا مع املدعي مبلغًا وقدره )خم�سمائة واأربعة وثالثون األفًا و�سبعمائة( ريال فقرر 

اأنه دفع يف بداية العمل اإىل املدعي �سيكني بلغ جمموعهما )مائتي األف ومائتان وخم�سة 

وع�سرون( رياًل اإ�سافة اإىل مبلغ نقدي قدره )�سبعة اآلف ( ريال وقيمة ديزل مببلغ 

وقدره  مبلغًا  يبلغ  املبالغ  هذه  جمموع  ليكون  رياًل  وت�سعني(  و�ستمائة  األف  )ع�سرين 

وت�سعمائة وخم�سة ع�سر( رياًل ومل يقم املدعي بدفع  األفًا  )مائتان و�سبعة وع�سرون 

اأخرى  مرة  حما�سبتهم  اإىل  ا�سطرين  مما  معه,  عملوا  الذين  الأ�سخا�س  وحما�سبة 

ودفعت لهم مبالغ بلغ جمموعها )334475( )ثالثمائة واأربعة وثالثون األفًا واأربعمائة 

واثنان  )خم�سمائة   )562390( هو  الكلي  املجموع  ليكون  رياًل  و�سبعون(  وخم�سة 

املدعي  برفعها  قام  التي  الكمية  قيمة  وبح�سم  رياًل,  وت�سعون  وثالثمائة  األفًا  و�ستون 
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وهي )ثالثمائة وثالثون األف( ريال من هذا املبلغ يكون املتبقي يل يف ذمة املدعي مبلغ 

ثم عقب  رياًل  وت�سعون(  األفًا وثالثمائة  واثنان وثالثون  وقدره )232390( )مائتان 

املدعي بقوله مل اأ�ستلم من املدعي مبلغ )�سبعة اآلف( ريال واأي�سًا قيمة الديزل ل تبلغ 

املبلغ الذي ذكره واإمنا تبلغ مبلغًا وقدره )14757.50( )اأربعة ع�سر األفًا و�سبعمائة 

و�سبعة وخم�سون رياًل وخم�سون هللة( وب�سوؤال املدعى عليه عن بينته على دفع مبلغ 

)�سبعة اآلف( نقدًا للمدعي قال: اأحلف على ذلك فقرر املدعي اأنه يقبل بيمينه اأما 

فرق الديزل فيوجد لدي فواتري بتوقيع مراقب املدعي ثم حلف قائاًل: )اأق�سم باهلل 

العظيم اأين دفعت )...(  مبلغ )�سبعة اآلف( ريال نقدًا( ثم عقب املدعي باأنه يوافق 

األفًا و�ستمائة  على قيمة الديزل الذي دفعه املدعى عليه وقدره )20690( )ع�سرون 

بدفع  قيامه  على  ال�ستظهار  ميني  عليه  للمدعى  الدائرة  وجهت  ثم  رياًل(  وت�سعون 

املبالغ التي اأو�سحها يف مذكرته املقدمة يف اجلل�سة ال�سابقة نيابة عن املدعي فا�ستعد 

 )334475( وقدره  مبلغ  دفعت  اأين  العظيم  باهلل  )اأق�سم  قائاًل:  حلف  ثم  بذلك, 

املدعي  عن  نيابة  رياًل(  و�سبعون  وخم�سة  واأربعمائة  األفًا  وثالثون  واأربعة  )ثالثمائة 

لالأ�سخا�س الذين عملوا معه عن الكمية التي رفعها وقدرها )220( )مائتان وع�سرون 

املدعي طلباته مبا  تفوي�سه يل بذلك( ثم ح�سر  بناًء على  األف( مرت مكعب وذلك 

مذكرته  ذكره يف  الذي  باملبلغ  له  عليه طلبه احلكم  املدعى  وح�سر  دعواه  ذكره يف 

املقدمة يف اجلل�سة ال�سابقة وقدره )232390( )مائتان واثنان وثالثون األفًا وثالثمائة 

ما  لديهما  ولي�س  قدماه  واأن  �سبق  مبا  اكتفاءهما  الطرفان  قرر  ثم  رياًل,  وت�سعون( 
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لعام  )101/د/جت/21(  رقم  حكمها  الدائرة  اأ�سدرت  عليه  وبناًء  اإ�سافته,  يودان 

وقدره  مبلغًا   )...( عليه  للمدعى  يدفع  )...(باأن  املدعي  باإلزام  القا�سي  1430هـ 

)223290( )مائتان واثنان وثالثون األفًا وثالثمائة وت�سعون( رياًل, ملا هو مو�سح يف 

وبعد  الدائرة  حكم  على  اعرتا�سية  بالئحة  املدعي  تقدم  ثم  احلكم,  ذلك  اأ�سباب 

املتبع  ال�ستئناف ح�سب  اإىل حمكمة  الق�سية  اأوراق  رفع  قررت  عليه  الدائرة  اإطالع 

والتي اأ�سدرت ب�ساأنه احلكم رقم )163/ اإ�س/3( لعام 1431هـ القا�سي بنق�س حكم 

الدائرة بناًء على الأ�سباب التي �سطرتها يف حكمها وبعد ورود الق�سية اإىل الدائرة, 

وبعد اطالعها على حكم حمكمة ال�ستئناف اأ�سدرت حكمها رقم )115/د/جت/ 21( 

لعام 1431هـ القا�سي باإ�سرارها على حكمها رقم )101/د/ جت/ 21( لعام 1430هـ 

�سجل    )...( يدفع  باأن   )...............( رقم  مدين  �سجل   )...( باإلزام  القا�سي 

األفًا  مدين رقم )1006034217( مبلغًا وقدره )232390( )مائتان واثنان وثالثون 

وثالثمائة وت�سعون( رياًل, ثم رفعت الق�سية اإىل حمكمة ال�ستئناف كاملتبع واأ�سدرت 

ب�ساأنه احلكم رقم )3/7/265( لعام 1432هـ القا�سي بنق�س حكم الدائرة بناًء على 

الأ�سباب التي �سطرتها يف حكمها وبعد ورود الق�سية اإىل الدائرة حددت لها جل�سة يوم 

املثبتة هويته  املدعى عليه )...(  املوافق 1432/6/21هـ وفيها ح�سر وكيل  الثالثاء 

و�سفته يف ال�سبط وتبني عدم ح�سور املدعي اأو من ينوب عنه, ويف جل�سة يوم الأحد 

ي�سيفانه  اأي جديد  لديهما  الدعوى هل  الدائرة طريف  �ساألت  املوافق 1432/8/2هـ 

خالف ما مت ذكره يف اجلل�سة ال�سابقة فقرر املدعي باأنه �سيقوم باإح�سار الأ�سخا�س 
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اأما  1429/6/24هـ  يف  املوؤرخ  عليه  املدعى  مع  التفاق  عقد  يف  اأ�سماءهم  املذكورة 

املدعى عليه فقرر باأنه لي�س لديه جديد يود اإ�سافته, ويف جل�سة يوم الثنني املوافق 

1432/8/17هـ ح�سر وكيل املدعي )...( املثبتة يف ال�سبط هويته و�سفته كما ح�سر 

املدعى عليه ال�سابق ح�سوره وفيها �ساألت الدائرة طريف النزاع هل لديهما ما ي�سيفانه 

يف هذه الق�سية خالف ما قدم �سابقًا فقرر وكيل املدعي اأن عقد التفوي�س حرر يف 

اأ�سبوع  اأي بعد  تاريخ 1429/7/5هـ  الدعوى يف  1429/6/28هـ وتقدم موكلي بهذه 

من تاريخ التفوي�س مما يدل على اأن املدعى عليه ا�ستغل هذا العقد واأوقف موكلي عن 

العمل وا�ستكمله عن طريق الأ�سخا�س املذكورين يف العقد كما اأن اثنني من الأ�سخا�س 

املذكورين يف التفوي�س وهما )...( و)...( ا�ستلما من موكلي مبلغًا وقدره )209905( 

)مائتان وت�سعة اآلف وت�سعمائة وخم�سة( ريالت مبوجب احلكم رقم )18/د/ جت/ 

21( لعام 1430هـ ال�سادر من هذه الدائرة وكان هذا املبلغ عن نف�س الفرتة التي 

عمل بها موكلي مع املدعى عليه وبعر�س ما ذكره وكيل املدعي على املدعى عليه قرر 

عدم �سحته ثم اأفهمت الدائرة وكيل املدعي باأن عليه اإبالغ موكله باحل�سور �سخ�سيًا 

فا�ستعد بذلك, ويف جل�سة هذا اليوم ذكر وكيل املدعي اأن موكله مل ي�ستطع احل�سور 

يف هذه اجلل�سة كون ابنه لديه عملية يف ينبع هذا اليوم, ثم قرر الطرفان اأنهما لي�س 

لديهما اأي جديد يقدمانه ويكتفيان مبا �سبق واأن قدماه, وبناًء عليه حكمت الدائرة 

يف الق�سية ملا يلي من الأ�سباب.
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ملا كان النزاع احلا�سل بني الطرفني نا�سئًا عن تعاقد املدعي مع املدعى عليه, ليقوم 

املدعي باأعمال حفر وترحيل خزانات باملدينة مع توفري القالبات والرتيالت ل�سالح 

املدعى عليه- ُيعُد من قبيل الأعمال التجارية الأ�سلية مبوجب ن�س املادة )2/هـ( من 

نظام املحكمة التجارية التي ن�ست على اأنه يعترب من الأعمال التجارية )جميع العقود 

والتعهدات احلا�سلة بني التجار واملت�سببني وال�سما�سرة وال�سيارفة والوكالء باأنواعهم 

وجميع املقاولت املتعلقة باإن�ساء مبان ونحوه كالتي كان املقاول متعهدًا بتوريد املوؤن 

ب�سببه  النا�سئ  النزاع  هذا  بنظر  ولئيًا  خمت�سة  الدائرة  فاإن  لها(  الالزمة  واملواد 

املحكمة  اأن  كما  1407/10/26هـ,  بتاريخ   )241( رقم  الوزراء  جمل�س  لقرار  طبقًا 

والقرارات  عليه  املدعى  اإقامة  ملقر  وفقًا  مكانيًا  خمت�سة  املنورة  باملدينة  الإدارية 

املنظمة لذلك, كما اأن الدائرة خمت�سة نوعيًا بنظر هذه املنازعة طبقًا لقرار معايل 

اإىل  يهدف من دعوه  املدعي  كان  وملا  لعام 1432هـ,  رقم )3(  املظامل  ديوان  رئي�س 

)مائتان   )250000( وقدره  ذمته  يف  املتبقي  املبلغ  له  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام 

وخم�سون األف( ريال مقابل قيامه بنقل خملفات من موقع م�سروع حتلية املياه التابع 

للمدعى عليه اإىل املرمى وذلك بوا�سطة قالباته م�ستندًا على العقد املربم بينهما, وملا 

كان املدعى عليه قد دفع باأن ما ذكره املدعي غري �سحيح واأن الكمية التي قام املدعي 

برفعها بلغت )220( )مائتان وع�سرين األف مرت مكعب( واأنه �سدد للمدعي يف بداية 



1974

ومائتان وخم�سة  األف  وقدره )200225( )مائتا  مبلغًا  بلغ جمموعهما  مبلغني  العمل 

وع�سرون( رياًل, اإ�سافة اإىل قيامه بدفع مبالغ نيابة عن املدعي لأ�سخا�س عملوا معه يف 

نف�س امل�سروع بناًء على تفوي�س بذلك من قبله بلغ جمموعها مبلغًا وقدره )334475( 

وقدره  نقد  ومبلغ  رياًل,  و�سبعون(  واأربعمائة وخم�سة  األفًا  وثالثون  واأربعة  )ثالثمائة 

)7000( )�سبعة اآلف( ريال, ويكون جمموع هذه املبالغ بلغ مبلغًا وقدره )562390( 

)خم�سمائة واثنان و�ستون األفًا وثالثمائة وت�سعون( رياًل, بناًء على اأن الكمية التي قام 

برتحيلها قدرها )330000( )ثالثمائة وثالثون األف( ريال, وملا كان املدعي قد اأقر 

با�ستالم مبلغ )100000( )مائة األف( ريال, ومبلغ )100225( )مائة األف ومائتني 

وخم�سة وع�سرين( رياًل, �سدد نيابة عنه )...( , كما اأقر مببلغ حمروقات ديزل حمطة 

)...( وقدره )20690( )ع�سرون األفًا و�ستمائة وت�سعون( رياًل, وملا كان املدعي ينكر 

ا�ستالمه نقدًا مبلغ )7000( )�سبعة اآلف( ريال, ورد اليمني اإىل املدعى عليه والذي 

اأداها بال�سيغة الواردة يف الوقائع وقبل بها املدعي وبالتايل فاإن هذه املبالغ وقدرها 

يف  تثبت  رياًل  ع�سر(  وخم�سة  وت�سعمائة  األفًا  وع�سرون  و�سبعة  )مائتان   )227915(

ذمة املدعي, وملا كان املدعى عليه يف �سبيل اإثباته ل�سداد بقية املبالغ ل�سالح املدعي 

�سددت  التي  الربيطاين  ال�سعودي  البنك  قبل  من  عليها  م�سادق  �سيكات  �سور  قدم 

لالأ�سخا�س املذكورين اأعاله نيابة عن املدعي وقدرها )334475( )ثالثمائة واأربعة 

بينه  املربم  التفاق  اأ�سل  قدم  كما  رياًل,  و�سبعون(  وخم�سة  واأربعمائة  األفًا  وثالثون 

وبني املدعي على اأ�سا�س اأن يقوم املدعى عليه ب�سداد م�ستحقاتهم نيابة عن املدعي, 
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وملا كان املدعي قد اأقر ب�سحة هذا التفاق ودفع باأن هذا التفاق م�سروط مبا اإذا كان 

التعاقد معهم عن طريقه ومل يقدم بينته على ذلك وطلب ميني املدعى عليه على نفي 

هذا ال�سرط واأداها كما هي يف ال�سيغة الواردة يف الواقع, وملا كان املدعى عليه قد 

حلف ميني ال�ستظهار على قيامه ب�سداد هوؤلء الأ�سخا�س نيابة عن املدعي كما هي 

اأي�سًا,  يف ال�سيغة الواردة يف الوقائع, وبالتايل فاإن هذا املبلغ يثبت يف ذمة املدعي 

وحيث ثبت للدائرة اأن الكمية التي قام برتحيلها املدعي ومن عمل معه يف تلك الفرتة 

األف مرت مكعب( كما يت�سح ذلك من خطاب نائب  بلغت )220( )مائتني وع�سرين 

العقد  الكمية ح�سب  واملوؤرخ يف 1430/2/1هـ وقدر هذه  ل�سركة )...(  العام  املدير 

)330000( )ثالثمائة وثالثون األف( ريال, وبالتايل فاإنه يخ�سم من اإجمايل املبالغ 

التي قام املدعى عليه ب�سدادها ل�سالح املدعي لي�سبح املبلغ املتبقي يف ذمة املدعي 

ل�سالح املدعى عليه مبلغًا قدره )232390( )مائتان واثنان وثالثون األفًا وثالثمائة 

وت�سعون( رياًل, ومن ثم فاإن الدائرة تنتهي اإىل اإلزامه به, ول ينال من ذلك ما ذكره 

املدعي من كون ال�سيكات –التي مبوجبها قام املدعى عليه ب�سداد الأ�سخا�س العاملني 

نهاية �سهر )6( من  اإىل  بداية �سهر )4(  بها من  التي عمل  الفرتة  معه- ل تخ�س 

بها,  التي عمل  الفرتة  موؤرخة يف  كانت  ال�سيكات  اأن جميع هذه  عام 1429هـ؛ ذلك 

ول ينال من ذلك اأي�سًا ما ذكره املدعي من اأنه وقع على خطاب التفوي�س من باب 

ح�سن النية؛ ذلك اأنه اأقر ب�سحة هذا التفوي�س واملرء موؤاخذ باإقراره والإقرار معترب 

�سرعًا وهو حجة بذاته على املقر يظهر اأثره يف ثبوت احلق املقر به عليه ول يحتاج 
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اإىل دليل اآخر يوؤيده يف اإظهار احلق, وحيث اإنه يجب احلكم بالإقرار كما قال عليه 

ال�سالة وال�سالم: ))واغد يا اأني�س اإىل امراأة هذا فاإن اعرتفت فارجمها(( عالوة 

على ذلك فاإن املدعى عليه يتم�سك بالأ�سل وهو كون العقد املربم بينه وبني املدعي 

يخوله التعاقد مع اأ�سخا�س اآخرين حال ح�سول ق�سور من جانب املدعي كما يف البند 

اإىل زيادة عدد القالبات باملوقع  العمل  العقد ون�سه: )يف حال احتاج  اخلام�س من 

املطلوبة  القالبات  بتوفري  املدعي-  –اأي  الثاين  الطرف  يلتزم  العمل  وفقًا ملتطلبات 

–اأي املدعى عليه- وتخ�سم  الأول  اإح�سار قالبات من قبل الطرف  يتم  واإل �سوف 

من ح�ساب الطرف الثاين( كما ل ينال من ذلك ما �سطرته حمكمة ال�ستئناف يف 

الق�سية  هذه  املدعي يف  على  ا�ستنكارها احلكم  من  اأعاله  اإليه  امل�سار  ثنايا حكمها 

باعتبار اأن الدعوى املنظورة هي دعوى املدعي ويتاأ�س�س على هذا اأنه ل تنظر دعوى 

املدعى عليه اإل يف جانب له �سلة وثيقة بالدعوى يف حدودها....اإلخ ولعل ما اأ�سارت 

النظر يف حتديد املراد باملدعي و�سوابط متييز املدعي من  اإىل  اإليه املحكمة يدعو 

اأن لفظ املدعي لي�س املراد به  اإذ ل يخفى على ثاقب املحكمة املوقرة  املدعى عليه؛ 

ما يتبادر اإىل الذهن من كون املدعي هو رافع الدعوى ابتداًء, واإن كان ذلك هو ما 

جرى عليه ا�سطالح املنظم ترتيبًا لالإجراء, واإمنا املدعي عند الفقهاء هو من يطالب 

غريه بحق يذكر ا�ستحقاقه عليه, وهذا هو من اإذا ترك موا�سلة دعواه ُترك, وعليه 

فاإن املدعى عليه يف مثل هذه الدعوى قد انقلب مدعيًا بالأمر الذي طالب به, ومن 

املعلوم اأن الفقهاء قد ن�سوا يف اأبواب الدعاوى والبينات على اأحوال ُتطلب فيها البينة 
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من غري رافع الدعوى, ومن ثم فاإن رافع الدعوى حينئذ ل يكون مدعيًا باعتبار اأن من 

م�ستلزمات التمييز بني املدعي واملدعى عليه كون املدعي هو من ُيطالب بالبينة لإثبات 

دعواه, وملا كان املدعى عليه قد تغري مركزه اإىل مدٍع يف هذه اجلزئية فاإنه يبقى الأمر 

اأمرًا اإجرائيًا بحتًا,  يف نظره مع نف�س الق�سية الأ�سلية واحلكم عليهما بحكم واحد 

املرافعات  نظام  ن�س  اإذ  نظرها,  �سفة  ونظم  الطلبات  هذه  اأمر  املنظم  ح�سم  وقد 

الطلبات  من  يقدم  اأن  عليه  للمدعى  اأنه  على  منه  )الثمانني(  املادة  يف  ال�سرعية 

العار�سة ما ياأتي:-اأ- طلب املقا�سة الق�سائية.ب- طلب احلكم له بتعوي�س عن �سرر 

األ  اإجابته  اأي طلب يرتتب على  اإجراء فيها.جـ-  اأو من  الأ�سلية,  الدعوى  حلقه من 

يحكم للمدعي بطلباته كلها اأو بع�سها, اأو اأن يحكم له بها مقيدة بقيد مل�سلحة املدعى 

ما  التجزئة.هـ-  يقبل  ل  ات�ساًل  الأ�سلية  بالدعوى  مت�ساًل  يكون  طلب  اأي  عليه.د- 

تاأذن املحكمة بتقدميه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأ�سلية.وملا كان طلب املدعى عليه 

يف هذه الق�سية طلبًا مرتبطًا بالدعوى الأ�سلية, وقد راأت الدائرة قبوله فاإن الف�سل 

املادة  عليه  ن�ست  ما  وفق  وذلك  عنه,  للدائرة  منا�س  ل  اأمٌر  رف�سه  اأو  بقبوله  فيه 

احلادية والثمانون من نظام املرافعات ال�سرعية التي ن�ست على اأن )حتكم املحكمة 

ا�ستبقت  واإل  ذلك,  اأمكن  كلما  الأ�سلية  الدعوى  مع  العار�سة  الطلبات  مو�سوع  يف 

الطلب العار�س للحكم فيه بعد حتقيقه( واملادة الثانية وال�سبعون بعد املائة من ذات 

النظام التي ن�ست على اأنه )اإذا اأغفلت املحكمة احلكم يف بع�س الطلبات املو�سوعية 

املذكورة فل�ساحب ال�ساأن اأن يطلب املحكمة اأن تكلف خ�سمه باحل�سور اأمامها ح�سب 
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الإجراءات املعتادة لنظر هذا الطلب واحلكم فيه(, كما اأن القول باأن رافع الدعوى ل 

يرتك اإذا ترك موا�سلة دعواه لي�س على اإطالقه بل للمدعى عليه اأن يطلب عدم �سطب 

اإذا كانت �ساحلة للحكم فيها, ويف هذه احلالة على  الدعوى واحلكم يف مو�سوعها 

املحكمة اأن حتكم فيها, ويعد هذا احلكم غيابيًا يف حق املدعي(, كما ت�سري الدائرة 

اإىل اأن مما ا�ستقر عليه العمل الق�سائي اأنه اإذا رفعت لدى الدائرة الق�سائية ق�سيتان 

واحتد طرفاهما ومو�سوع النزاع و�سببه, اأن تقوم الدائرة ب�سم اإحدى الق�سيتني اإىل 

الأخرى, ومن ثم فاإن الأخذ مبا وجهت به املحكمة املوقرة من اأنه على املدعى عليه 

اإذا كان له حق جتاه املدعي اأن يقيم بها دعوى م�ستقلة يكون مركزه فيها مدعيًا, ماآله: 

اأن ت�سم الق�سية املتاأخرة اإىل الق�سية الأوىل, وحينئٍذ يبقى الإجراء الذي ُطلب من 

املدعى عليه بال مزيد ثمرة واإمنا هو تطويل لالإجراء فح�سب, ولعل هذا هو ما التفت 

اإليه املنظم يف تنظيم تقدمي الطلبات العار�سة, واإتاحته للمدعى عليه اأن يقدم من 

اإليها  امل�سار  املادة  �ساقته  ما  الدعوى  حمل  بالنزاع  العالقة  ذات  العار�سة  الطلبات 

اأعاله؛ لذلك فاإن الدائرة ت�سر على حكمها ال�سابق تاأ�سي�سًا على ما �سبق.

لذلك حكمت الدائرة: باإ�ضرارها على حكمها ال�ضابق رقم )101/د/ جت/ 21( لعام 

1430ـ القا�ضي باإلزام )...( �ضجل مدين رقم )..............( باأن يدفع )لـ...(  �ضجل 

مدين رقم )................( مبلغاً وقدره )232390( )مائتان واثنان وثالثون األفاً 

وثالثمائة وت�ضعون( ريااًل, 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 االبتدائية 2/5845/ ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 31/د/ جت/17 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3262/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 542/ اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/14هـ

 التما�س اإعادة النظر–�ضروط قبوله– حاالت االلتما�س.

بانتهاء  القا�سي  النهائي  الدائرة  حكم  يف  النظر  اإعادة  التما�س  املدعي  مطالبة 

التي  النظام على �سبيل احل�سر احلالت  بينه وبني املدعى عليه - حدد  اخل�سومة 

اإعادة النظر يف الأحكام فن�س على جواز اللتما�س يف  يجوز فيها للخ�سم التما�س 

اأوراق ظهر بعد احلكم تزويرها, واإذا ح�سل  اإذا بني احلكم على  الأحكام النهائية 

قبل  اإبرازها  عليه  تعذر  قد  كان  الدعوى  يف  قاطعة  اأوراق  على  احلكم  بعد  امللتم�س 

احلكم, اأو اإذا وقع من اخل�سم غ�س من �ساأنه التاأثري يف احلكم, اأو اإذا كان منطوق 

احلكم يناق�س بع�سه بع�سًا, اأو كان احلكم غيابيًا, اأو �سدر على من مل يكن ممثاًل 

بعد  اأنه  من  �سند  على  التما�سه  املدعي  تقدمي  ثبوت  الدعوى-  يف  �سحيحًا  متثياًل 

تخال�سه مع املدعى عليه وتنازل كل منهما جتاه الآخر عن مطالباته وجد اأن �سركات 

التق�سيط طالبته مب�ستحقاته واأنه راجع نف�سه فوجد اأنه وقع يف اأ�سواأ مما قام به من 

النظر  اإعادة  التما�س  حالت  من  حالة  توافر  عدم  ذلك:  اأثر  الدعوى-  عن  التنازل 

املن�سو�س عليها ح�سرًا بالنظام- موؤدى ذلك: رف�س اللتما�س.
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املادة )192( نظام املرافعات ال�سرعية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/21( بتاريخ 

1421/5/20هـ.

تتلخ�س وقائع هذه الدعوى بالقدر الكايف لإ�سدار احلكم فيها يف اأنه تقدم املدعي اإىل 

هذه املحكمة بالئحة دعوى ذكر فيها اأنه قام بتقبيل مكتب تاأجري �سيارات للمدعى 

عليه بكامل حمتوياته بتاريخ 1428/4/8هـ على اأن يلتزم املدعى عليه ب�سداد ال�سركات 

وامل�ستندات  بنقل الرتاخي�س  ت�سغيله حتى يقوم  تاأخري خالل فرتة  واملديونيات دون 

وال�سيارات با�سمه, ولكنه مل يقم باأي �سيء من ذلك مما اأدى اإىل رفع �سكاوى �سد 

املدعي من قبل ال�سركات مببالغ ت�سل اإىل 85.000( ريال تقريبًا وهي يف تزايد يومي, 

علمًا باأن املدعى عليه ل يزال يزاول الن�ساط دون �سداد للمبالغ املرتتبة عليه, وطلب يف 

ختام دعواه اإلزام املدعى عليه ب�سداد مديونيات ال�سركات على املكتب, واإلزامه بنقل 

جميع امل�ستندات اإىل ا�سمه. وقد قيدت هذه الدعوى ق�سية بالرقم املذكور, ثم اأحيلت 

اإىل هذه الدائرة فبا�سرت نظرها, حيث اإنه يف جل�سة 1429/6/11هـ ح�سر املدعي/ 

عليه  املدعى  ح�سر  كما   ,)...( املدين  ال�سجل  برقم  اجلن�سية-  �سعودي   –)...(

).....( –�سعودي اجلن�سية- برقم ال�سجل املدين )...(, وب�سوؤال املدعي عن دعواه 
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قدم لئحة اأخرى ذكر اأنها حترير لالئحة الأوىل ت�سمنت اأنه يف تاريخ 1428/4/8هـ 

قام ببيع مكتب لتاأجري ال�سيارات بكامل حمتوياته والتي هي: عدد )7( �سيارات بنظام 

التاأجري املنتهي بالتمليك, واأثاث مكتبي, وم�ستندات عبارة عن ترخي�س وزارة النقل, 

وال�سجل التجاري, ورخ�سة البلدية, وح�ساب بنك الراجحي با�سم موؤ�س�سة املدعي قام 

ببيع ذلك كله على املدعى عليه مببلغ )180.000( ريال �سدد منه مبلغ )110.000( 

ريال وبقى بذمته )70.000( ريال, وبعد ا�ستالم املدعى عليه للمكتب على اأن يقوم 

املتبقي  ويدفع  ال�سيارات  على  املتبقية  الأق�ساط  وي�سدد  با�سمه  املكتب  ملكية  بنقل 

بذمته من مبلغ البيع وقدره )70.000( ريال بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ عقد البيع اإل 

اأق�ساط ال�سيارات ومل  اأن املدعى عليه مار�س ن�ساط املكتب با�سم املدعي ومل ي�سدد 

يدفع املتبقي من مبلغ البيع مما اأدى اإىل تراكم الأق�ساط و�سحب ال�سركات ل�سياراتها 

ومطالبتها للمدعي مببالغ قدرها )149.395( رياًل,  وطلب يف ختام دعواه احلكم 

 )149.395( وقدرها  لل�سركات  املرتاكمة  الأق�ساط  ب�سداد  عليه  املدعى  باإلزام 

اإجمايل مبلغ املطالبة  رياًل, و�سداد باقي مبلغ البيع وقدره )70.000( ريال ليكون 

هو )219.395( رياًل, وكذلك اإيقاف املدعى عليه من مزاولة ن�ساط مكتب املدعي 

حتى يتم نقل جميع امل�ستندات با�سم املدعى عليه ت�سلم املدعى عليه ن�سخة من لئحة 

الدعوى املقدمة يف هذه اجلل�سة وب�سوؤاله حيال ما ت�سلم طلب مهلة لالطالع والرد. 

ح�سور  عدم  وتبني  تعريفه  ال�سابق  اأ�سالة  املدعي  ح�سر  1429/9/16هـ  جل�سة  ويف 

املدعى عليه اأو من ميثله �سرعًا رغم تبلغه مبوعد هذه اجلل�سة يف اجلل�سة ال�سابقة, 
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وطلب املدعي احلكم غيابيًا على املدعى عليه باملبلغ املدعى به وقدره )219.395( 

رياًل وذلك على النحو املبني تف�سيله مبح�سر اجلل�سة ال�سابقة وقدم يف هذه اجلل�سة 

املطالبة  هذه  يف  م�ستنده  اأنها  ذكر  لفة   )18( من  مكونة  م�ستندات  �سور  جمموعة 

ت�سمنت عقد تنازل عن مكتب تاأجري ال�سيارات بكامل حمتوياته من املدعي للمدعى 

عليه بتاريخ 1428/4/8هـ موقع من الطرفني مببلغ )180.000( ريال, وكذلك اإقرار 

واأنه  ريال,   )110.000( مبلغ  ذمته  يف  باأن  1428/4/8هـ  بتاريخ  عليه  املدعى  من 

يتعهد بت�سديد كامل املديونيات لل�سركات �ساحبة ال�سيارات لعدد �سبع �سيارات, واأنه 

املدعي عقود  اأرفق  الإقرار, كما  تاريخ  بعد  املكتب  اأي مديونيات على  ب�سداد  ملتزم 

ال�سيارات حمل الدعوى, وك�سوفات ح�ساب من ال�سركات �ساحبة ال�سيارات باملبالغ 

لتخلف  ونظرًا  املدعي,  اإليه  ا�ستند  ما  على  وبناًء  وعليه  ال�سيارات,  على  امل�ستحقة 

رقم  الغيابي  حكمها  الدائرة  اأ�سدرت  اجلل�سة  هذه  مبوعد  تبلغه  رغم  عليه  املدعى 

الدعوى. ثم تقدم  باملبلغ حمل  املدعى عليه  باإلزام  والقا�سي  لعام 1429هـ   )153(

موعدًا  الدائرة  فحددت  نظامًا,  املحددة  املدة  يف  اعرتا�سية  بالئحة  عليه  املدعى 

باأنهما يطلبان  ملناق�سة الالئحة, ويف جل�سة يوم الأحد 1431/6/2هـ قرر الطرفان 

احلكم بانتهاء اخل�سومة يف هذه الق�سية, وذلك لتنازلهما عن مطالبتهما كل جتاه 

الآخر فاأ�سدرت الدائرة حكمها النهائي بقناعة الطرفني رقم )127( لعام 1431هـ 

والقا�سي بالعدول عن احلكم الغيابي املذكور, وانتهاء اخل�سومة بني الطرفني يف هذه 

الق�سية, ثم تقدم املدعي بطلب التما�س اإعادة النظر يف الق�سية وفق مطالباته فيها 
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وقرر مت�سكه مبطالباته بالئحة الدعاء ف�ساألته الدائرة عن �سبب عدوله عن التنازل 

بعد اأن قرر اأمامها يف جل�سة 1431/6/2هـ اأنه اتفق مع املدعى عليه على اأن يتنازل كل 

منهما عن مطالباته جتاه الآخر وطلبا احلكم بانتهاء اخل�سومة يف الق�سية واعتبار 

التق�سيط  �سركات  باأن  فاأجاب  لالآخر  منهما  كل  لذمة  نهائية مربئة  ذلك خمال�سة 

طالبته مب�ستحقاتها وبعد مراجعته لنف�سه تبني اأنه وقع يف اأ�سواأ ما قام به من التنازل 

عن الدعوى واأنه بناًء على ذلك تقدم للمحكمة وطلب اإعادة النظر يف هذه الق�سية 

ملتم�سًا فتح باب املرافعة ومتم�سكًا مبطالباته الأ�سلية فيها وبطلب اجلواب من املدعى 

عليه عما طلبه املدعي قرر مت�سكه باحلكم ال�سادر بانتهاء اخل�سومة يف هذه الق�سية 

بعد اأن اأبراأ كل منهما ذمة الآخر ثم قررا الكتفاء بذلك وطلبا الف�سل فيما بينهما.

وحيث اإن املدعي طلب التما�س اإعادة النظر يف حكم الدائرة النهائي القا�سي بانتهاء 

اخل�سومة بينهما, والذي انتهى بقناعة الطرفني وعاد اإىل املطالبة بطلباته ال�سابقة 

املرافعات  نظام  من  املائة  بعد  والت�سعون  الثانية  للمادة  وفقًا  نظامًا  املقرر  كان  وملا 

ال�سرعية: )اأنه يجوز لأي من اخل�سوم اأن يلتم�س اإعادة النظر يف الأحكام النهائية, 

اإذا كان احلكم قد بني على اأوراق ظهر بعد احلكم تزويرها, اأو بني على �سهادة ق�سي 

بعد احلكم على  امللتم�س  واإذا ح�سل  باأنها مزورة,  بعد احلكم  املخت�سة  من اجلهة 

اأوراق قاطعة يف الدعوى كان قد تعذر عليه اإبرازها قبل احلكم, واإذا وقع من اخل�سم 
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غ�س من �ساأنه التاأثري يف احلكم, واإذا ق�سى احلكم ب�سيء مل يطلبه اخل�سوم اأو ق�سي 

احلكم  كان  واإذا  بع�سًا,  بع�سه  بناق�س  احلكم  منطوق  كان  واإذا  طلبوه,  مما  باأكرث 

غيابيًا, واإذا وقع احلكم على من مل يكن ممثاًل متثياًل �سحيحًا يف الدعوى(. وملا كان 

طلب اللتما�س املقدم من املدعي يف هذه الدعوى, ل ي�سمل اآيًا من الفقرات املن�سو�س 

عليها يف النظام ال�سابق ذكره, فاإن الدائرة وبناًء على ذلك تقرر رف�س طلب املدعي 

بالتما�س اإعادة النظر يف الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برف�س التما�س املدعي الإعادة النظر يف هذه الق�ضية.

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 االبتدائية 1/3182/ ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 101/ د/جت/30 لعام 1432هـ

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 3713/ ق لعام 1432هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 583/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/6/25هـ

مكاتب جتارية –تعوي�س– الربح االحتمايل – ال�ضرر املبا�ضر – ال�ضرر االأدبي.

الأرز  ت�سليم  يف  خطئه  نتيجة  بتعوي�سه  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  املدعى  مطالبة 

– �َسْبُق �سدور حكم من الدائرة   املتعاقد عليه اإىل �سخ�س غري مفو�س من املدعي 

للمدعي بقيمة الأرز الذي فقده لكونه من املثليات – حتديد قيمة التعوي�س عن الأرز 

يكون بثمنه املو�سح يف فاتورة ال�سراء ولي�س بطلب الفرق بني ثمنه امل�سار اإليه وثمنه 

وقت و�سوله اململكة لعتبار ذلك تعوي�سًا عن الربح الفائت اأو املتوقع وهوما ل يجوز 

– اأثر ذلك: رف�س هذا  الواقع فعاًل  ال�سرر  يكون عن  التعوي�س  واإمنا  التعوي�سعنه, 

الطلب.

�سرط  فر�س  يف  املتمثل  ال�سرر  عن  بتعوي�سه  عليه  املدعى  اإلزام  املدعي  مطالبة 

جزائي عليه نتيجة خطئه يف ت�سليم الأرز اإىل �سخ�س غري مفو�س منه – التعوي�س يف 

امل�سوؤولية العقدية يكون عن ال�سرر املبا�سر املتوقع احلدوث وهو ما كان نتيجة طبيعية 

�سرط  – فر�س  العقد  اأبرم  حني  للمتعاقد  متوقعًا  حدوثه  وكان  حدث  الذي  للخطاأ 

جزائي على املدعي يعد من قبيل ال�سرر غري املبا�سر لكونه لي�س نتيجة طبيعية مرتتبة 

مبا�سرة على خطاأ املدعى عليه – اأثر ذلك: رف�س هذا الطلب.
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مطالبة املدعي اإلزام املدعى عليه بتعوي�سه عن ال�سرر الأدبي – ال�سرر الذي يجوز 

التعوي�س عنه هو ال�سرر املايل الفعلي فال يعو�س  عن ال�سرر الأدبي اأو املعنوي لأنه 

ل ميكن حتديده وتقديره – اأثر ذلك: رف�س هذا الطلب – موؤدى ذلك: رد الدعوى.

تتلخ�س وقائع هذه الدعوى يف اأنه تقدم اإىل املحكمة الإدارية بالريا�س املدعي )...( 

 )...( عليه  املدعى  فيها  اخت�سم  دعوى   بالئحة  للتجارة    )...( موؤ�س�سة  �ساحب 

مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  فيها  طلب  اجلمركي  للتخل�س   )...( مكتب  �ساحب 

رياًل  واأربعني(  وخم�سمائة  األفا  و�سبعني  وثمانية  وخم�سمائة  )مليون   )1,578,540(

ب�سجالت  ق�سية  الدعوى  لئحة  �سجلت  الدعوى.وقد  لئحة  يف  املف�سل  النحو  على 

املحكمة بالرقم املذكور يف م�ستهل احلكم واأحيلت اإىل هذه الدائرة فبا�سرت نظرها 

على النحو الوارد يف �سبط الق�سية حيث ح�سر املدعي )...(  كما ح�سر املدعى عليه 

باأنه تعاقد مع �سركة هندية  اأجاب  )...( ووكيله )...( , وب�سوؤال املدعي عن دعواه 

الأرز, ثم تعاقد مع املدعى عليه ب�سفته �ساحب مكتب تخلي�س  ل�سترياد كمية من 

الف�سخ  بطاقة  على  والتوقيع  اجلمركية  الإجراءات  باإنهاء  يقوم  اأن  على  جمركي 

وا�ستالم الب�ساعة ومن ثم اإي�سالها اإىل خمازن املدعي, وقد قام املدعى عليه بجميع 

ذلك اإل اأنه مل يو�سل الب�ساعة اإىل خمازن املدعي وقام بت�سليمها اإىل جهة اأخرى مل 

يفو�سه املدعي بت�سلميها لها, وبناًء على ذلك اأقام املدعي دعوى اأمام هذه املحكمة 
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قيدت برقم )4207( لعام 1428هـ واحيلت اإىل هذه الدائرة وذلك للمطالبة بقيمة 

الب�ساعة التي مل يو�سلها املدعي عليه, وقد �سدر يف تلك الق�سية من هذه الدائرة – 

املدعى عليه  باإلزام  والقا�سي  لعام 1429هـ  ال�سابق- احلكم رقم )117(  بت�سكيلها 

باأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره )489.760( ريال وقد ا�سبح هذا احلكم نهائي, وهو 

يطلب يف هذه الدعوى احلكم له مببلغ )428,540( )اربعمائة وثمانية وع�سرين األفًا 

الأرز قد  اأ�سعار  للمدعي, لأن  الذي �سلم  الأرز  واأربعني( رياًل فرق قيمة  وخم�سمائة 

ارتفعت يف وقت و�سوله اإىل اململكة, كما يطلب احلكم به مببلغ )150,000( )مائة 

وخم�سني األف( ريال تعوي�سًا عن ال�سروط اجلزائية التي دفعها نتيجة خطاأ املدعى 

ال�سرر  عن  تعوي�سًا  ريال  )مليون(   )1,000,000( مببلغ  له  احلكم  ويطلب  عليه, 

الأدبي الذي حلقه وفقًا ملا ورد يف لئحة دعواه, وب�سوؤال املدعى عليه عن اإجابته اأجاب 

باأن موكله قد اأخطاأ يف ت�سليم الب�ساعة اإىل �سخ�س غري مفو�س من املدعي وقد �سدر 

املدعي  وقدم  به,  ما حكم  للمدعي حق غري  فلي�س  لذا  ماله,  براأ�س  للمدعي احلكم 

م�ستندات ذكر اأنها تثبت اأنه مت فر�س �سروط جزائية عليه, ثم قرر الطرفان الكتفاء.

وثمانية  )اأربعمائة   )428,540( مببلغ  عليه  املدعي  اإلزام  يطلب  املدعي  اأن  مبا 

– مبوجب  تعوي�سه  مت  اأنه  على  تاأ�سي�سًا  رياًل,  واأربعني(  وخم�سمائة  األفًا  وع�سرين 

حكم الدائرة رقم 117 لعام 1429هـ - عن خطاأ املدعى عليه املتمثل يف ت�سليم الأرز 
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فاتورة   الأرز ح�سب  ب�سعر  املدعي  مفو�س من  �سخ�س غري  اإىل  تخلي�سه  على  املتفق 

ال�سراءبينما كانت اأ�سعار الأرز مرتفعة وقت و�سوله اإىل اململكة عنها وقت ال�سراء, لذا 

فهو يطلب الفرق بني �سعر الأرز  الوارد يف فاتورة ال�سراء و�سعره وقت و�سول الب�ساعة, 

ومبا اأن حق  املدعي يف هذه احلالة هو تعوي�سه مبثل الأرز الذي فقده لكون الأرز من 

بح�سب  الأرز  بقيمة  له  – قد حكمت  ال�سابق  – بت�سكيلها  الدائرة  اأن  ومبا  املثليات, 

يف  الأرز  قيمة  بني  بالفرق  مطالبته  فاإن  طلبه,  على  بناًء  ال�سراء  فاتورة  يف  ورد  ما 

عن  بالتعوي�س  مطالبة  حقيقته  يف  هو  للمملكة  و�سوله  وقت  وقيمته  ال�سراء  فاتورة 

الربح الفائت اأو املتوقع, والتعوي�س اإمنا يكون عن ال�سرر املادي الواقع فعاًل ل ال�سرر 

الحتمايل ومبا اأن الربح الفائت يحتمل حتققه وعدم حتققه فاإنه ل ي�ستحق تعوي�سًا 

عنه.اأما فيما يتعلق مبطالبة املدعي مببلغ )150,000( )مائة وخم�سني األف( ريال, 

تعوي�سًا عن ال�سرر املتمثل يف فر�س �سرط جزائي عليه نتيجة خطاأ املدعى عليه يف 

ت�سليم ب�ساعة املدعي اإىل غري مفو�س منه, فلما كان التعوي�س يف امل�سوؤولية العقدية 

اإمنا يكون عن ال�سرر املبا�سر املتوقع, وال�سرر املبا�سر هو ما كان نتيجة طبيعية للخطاأ 

الذي حدث وكان متوقع احلدوث للمتعاقد حني العقد, ومبا اأن هذا ال�سرر غري مبا�سر 

لكونه لي�س نتيجة طبيعية خلطاأ  املدعى عليه؛ فاإن املدعي ل ي�ستحق تعوي�سًا عنه.اأما 

فيما يعلق مبطالبة املدعي مببلغ )1,000,000( )مليون( ريال, تعوي�سًا عن ال�سرر 

الأدبي الذي حلقه ب�سبب خطاأ املدعى عليه, فلما كان التعوي�س ل يكون اإل عن ال�سرر 

املادي الواقع فعاًل, وقد جاء يف قرار جممع الفئة الإ�سالمي الدويل رقم )109( يف 
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.

دورته الثانية ع�سرة "ال�سرر الذي يجوز التعوي�س عنه ي�سمل ال�سرر املايل الفعل ... 

ول ي�سمل ال�سرر الأدبي اأو املعنوي "ومبا اأن ال�سرر املعنوي ل ميكن حتديده وتقديره 

فاإن املدعي ل ي�ستحق تعوي�سًا عنه.

لذلك حكمت الدائرة: برد الدعوى املقامة من )...( �ضاحب موؤ�ض�ضة)...( للتجارة 

�ضد )...( �ضاحب مكتب )...( للتخلي�س اجلمركي ملا هو مبني باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق, و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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رقم الق�ضية االبتدائية 2/3296/ق لعام 1430 هـ
رقم احلكم االبتدائي 86/د/جت/11 لعام 1431هـ 

رقم ق�ضية اال�ضتئناف 605/ق لعام 1432 هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 406/اإ�س/7 لعام 1432هـ

تاريخ اجلل�ضة 1432/5/2هـ

اأوراق جتارية – �ضيك –اأداة وفاء – �ضمان -  ادعاء اأنه مقابل �ضمان ادعاء على 

خالف االأ�ضل– عدم اإثبات البينة على ال�ضمان–ميني–رف�س اآداء اليمني. 

لأنهما  لها  املحررين  ال�سيكني  قيمة  يف  عليها  املدعى  اأحقية  بعدم  املدعي  مطالبة 

الأ�سل  بينهما  اإغالق احل�ساب  واأنه مت  اأجهزة منها  ل�سراء  ال�سمان  كانا على �سبيل 

اأن  بينة على  – عدم تقدمي املدعي  اأداة �سمان  ولي�ست  اأداة وفاء  اأنها  ال�سيكات  يف 

ال�سيكني مو�سوع الدعوى كانا �سمانًا ولي�سا وفاًء لقيمة ب�ساعة – عر�س الدائرة على 

املدعي ميني املدعى عليها ورف�سه قبول ميينها على اأن ال�سيكني كانا �سمانًا للب�ساعة 

ولي�سا وفاًء لقيمتها – موؤدى ذلك: رف�س الدعوى. 

الإدارية مبحافظة جدة لئحة  املحكمة  اإىل  ورد  اأنه  الدعوى يف  وقائع هذه  تتلخ�س 

الدعوى املقدمة من )....( وكيل املدعية ذكر فيها اأن املدعية كانت لها عالقة جتارية 

مع املدعى عليها انتهت يف 2007/10/14م واأُغلق احل�ساب بينهما وقد كان املدعي قد 

اأ�سدر �سيكني كتاأمني ل�سمان �سداد خالل مدة التعامل, وبعد ذلك فوجئ اأن املدعى 
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الإقرار  عليها  املدعى  اأطلب  لذا  املذكورين.  بال�سيكني  للمطالبة  دعوى  رفعت  عليها 

باإبراء ذمة املدعي عن اأية مطالبات مالية. وبجل�سة 1430/12/25هـ وب�سوؤال املدعي 

عن دعواه ذكر باأنها وفقًا ملا جاء بالئحة الدعوى املرفقة, املت�سمنة طلب عدم اأحقية 

يف   )1829( رقم  قرارها  مبوجب  التجارة  وزارة  من  لها  �سدر  فيما  عليها  املدعى 

1429/10/27هـ مببلغ مليون وخم�سة وثالثون األف ريال بناًء على ال�سيكني املحررين 

م�ستحقات  من  ينتج  قد  ملا  وك�سمان  الأمانة  �سبيل  على  عليها  للمدعى  املدعية  من 

ناجتة عن التعامل مع املدعى عليها ل�سراء اأجهزة جوالت علمًا اأنه مت اإغالق احل�ساب 

بتاريخ 2007/10/14م, يوؤكد خلو ذمة املدعية اإل اأن حما�سب املدعى عليها املدعو 

وب�سوؤال املدعى  ثبتت عليه,  بيديه وتغطية اختال�سات  ال�سيكني  ا�ستغل وجود   )....(

عليه اجلواب ذكر باأنه ل يعلم باأن ح�ساب املدعية قد مت اإغالقه واأن الذي يعلمه اأن 

ال�سيكات كانت مقابل قيمة الأجهزة, فقدم املدعي وكالة مذكرة من )4( �سفحات 

ذكر اأنها تت�سمن حتريرًا للدعوى ومرفقًا بها امل�ستندات املثبتة لها, وزود املدعى عليه 

وكالة بن�سخة منها وباطالعه عليها طلب اإمهاله للجواب وذكر اأنه يطلب احلكم بعدم 

الخت�سا�س املكاين لأن مقر املدعى عليها مبدينة الدمام ول يوجد اأي فرع يف املنطقة 

الغربية, حيث مت اإغالق فرعها يف مدينة جدة منذ �سهر تقريبًا و�ساأقدم ما يثبت ذلك 

يف اجلل�سة املقبلة علمًا اأنه مت اإبالغنا بالدعوى بتاريخ 1430/10/16هـ. كما ا�ستعد 

بتقدمي ن�سخة من وكالته باجلل�سة املقبلة. وبجل�سة 1431/3/6هـ قدم املدعى عليه 

وكالة �سهادة تفيد ب�سطب �سجل فرع ال�سركة املدعى عليها وبالطالع عليها ظهر اأن 
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باأن على موكلته اجلواب على  الدائرة  ال�سطب اعتبارًا من 1431/2/17هـ فاأفهمته 

مو�سوع الدعوى فطلب اإمهاله للرجوع لتقدمي الإجابة املثبتة لكون ال�سيكات التي �سدر 

بها حكم وزارة التجارة رقم )1829( وتاريخ 1429/10/27هـ كانت لب�سائع مل يتم 

�سداد قيمتها, فعقب املدعي وكالة باأن املبلغ مل ي�سدد واأن جهات التنفيذ تالحق املدعي 

ل�سداده, فاأفهمت الدائرة املدعى عليه وكالة بتقدمي اجلواب املطلوب وتقدمي ك�سف 

ح�ساب كامل التعامل اخلا�س باملدعية مع م�ستنداته املثبتة ملا مل يتم �سداده. فعقب 

املدعي وكالة باأن ك�سف احل�ساب ال�سادر عن املدعى عليها واملقدم ن�سخة منه ومن 

وكالة  عليه  املدعى  اأن احل�ساب مغلق فعقب  يثبت  بجل�سة 1430/12/25هـ  ترجمته 

1431/5/24هـ  وبجل�سة  املقبلة.  اجلل�سة  يف  جوابه  و�سيعد  الك�سف  ذلك  ت�سلم  باأنه 

قدم املدعى عليه وكالة مذكرة من �سفحتني خالية من امل�ستندات, اأورد فيها الدفوع 

الإدارية  والتي تذكر فيها عدم اخت�سا�س املحكمة  ال�سكلية املقدمة من قبل موكلته 

بالنظر يف هذه الق�سية عدم اخت�سا�سها ول�سابقة الف�سل يف مو�سوع هذه الدعوى, 

ورد يف  ما  باأن  وذكر  منها,  ن�سخة  وكالة  املدعي  ت�سلم  ولرفعها على غري ذي �سفة, 

هذه املذكرة غري �سحيح, حيث اإن هذه الدائرة خمت�سة بنظر الق�سية واأن مت�سك 

املدعى عليها ب�سطب ال�سجل التجاري والذي ت�ستند هذه يف عدم وجود فرع لها مبدينة 

جدة, مت بعد رفع الدعوى, ثم اأكد على طلباته الواردة يف لئحة الدعوى وطلب احلكم 

على  جوابه  منه  طلب  اأن  �سبق  باأنه  وكالة  عليه  املدعى  الدائرة  فاأفهمت  مبوجبها, 

مو�سوع الدعوى وا�ستعد بذلك يف اجلل�سة ال�سابقة, فذكر اأنه بلغ موكلته بالإجابة على 
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املو�سوع اإل اأنها تتم�سك بالدفع ال�سكلي, فاأفهمت الدائرة املدعي وكالة بتقدمي البينة 

على اأن ال�سيكني مو�سوع هذه الدعوى كانا �سمانًا ولي�سا وفاًء لقيمة ب�ساعة, فذكر 

باأنه لي�س لديه بينة �سوى ك�سف احل�ساب املغلق مع املدعى عليها فاأفهمته الدائرة باأنه 

له حق طلب ميني املدعى عليها النافية للدعوى, فذكر باأنه ل يرغب يف ميني املدعى 

عليها, ويطلب الف�سل يف الدعوى بحالتها, كما قرر املدعى عليه وكالة اكتفاءه. 

وحيث اإن طلب املدعي يف هذه الدعوى هو اإلزام ال�سركة املدعى عليها الإقرار باإبراء 

ذمة املدعي من اأي مطالبة مالية وعدم اأحقيتها يف قيمة ال�سيكني املحررين من املدعية 

للمدعى عليها واأنهما كانا على �سبيل ال�سمان وا�ستند يف ذلك على ك�سف احل�ساب 

اأن  املدعى عليه  فيه  يبني  والذي  بتاريخ 2008/12/21م  املدعى عليها  ال�سادر من 

ل�سمان  كانا  الدعوى  يف  الواردين  ال�سيكني  اأن  ذكر  كما  املدعية  مع  اأغلق  احل�ساب 

ولي�سا مقابل اأجهزة, وحيث اإن املدعي مل يقدم البينة على اأن ال�سيكني الواردين يف 

الدعوى كانا ل�سمان ولي�س مقابل قيمة اأجهزة وحيث اإن الأ�سل يف ال�سيكات اأنها وفاء 

ولي�ست �سمانًا, وحيث اإن الدائرة عر�ست على املدعي اأن له حق طلب اليمني ورف�س 

ذلك. 

على  و�ضلم  اهلل  و�ضلى  التوفيق,  وباهلل  الدعوى.  برف�س  الدائرة:  حكمت  لذلك 

نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. 



1998

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



1999

اإفال�س





املو�ضوعاملجلد
رقم ال�ضفحة

اإىلمن

االأول

134اخت�ضا�س

3572دعوى

73146حتكيم

147196�ضم�ضرة

197472مقاولة

473522عقد نقل

الثاين

523782بيع

783818عقد اإجارة

819836حوالة

8371070توريد

10711696�ضركةالثالث

الرابع

16971742اإفال�س

17431856وكالة جتارية

18571884دعاية واإعالن

18851926مكاتب جتارية

19271980طلبات عار�ضة

19811998متفرقات



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/3740/ق 1
لعام 1430هـ

20/د/جت/22 لعام 
1432هـ

1866/ق لعام 
1432هـ

287/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س- 
3م�ضاربة فا�ضدة

1/1822/ق 2
لعام 1431هـ

95/د/جت/1 لعام 
1431هـ

5747/ق لعام 
1432هـ

88/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

اخت�ضا�س-
7قر�س

1/2730/ق 3
لعام 1432هـ

109/د/جت/30 
لعام 1432هـ

2876/ق لعام 
1432هـ

510/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س – 
11خدمة ات�ضاالت

8/162/ق لعام 4
1432هـ

218/د/جت/4 لعام 
1432هـ

4321/ق لعام 
1432هـ

734/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س- 
16اأعمال مهنية ـ

3/464/ق لعام 5
1428هـ

584/د/جت/10 
لعام 1432هـ

881/ق لعام 
1432هـ

902/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س – 
كفالة غري 

جتارية
20

1/1839/ق 6
لعام 1427هـ

133/د/جت/32 
لعام 1432هـ

2323/ق لعام 
1432هـ

919/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

اخت�ضا�س – 
28�ضم�ضرة

1/1870/ق 7
لعام 1430هـ

134/د/جت/32 
لعام 1432هـ

6284/ق لعام 
1432هـ

875/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

دعوى - وقف 
ال�ضري يف 
الدعوى

37

1/3482/ق 8
لعام 1427هـ

12/د/جت/2 لعام 
1431هـ

2879/ق لعام 
1431هـ

101/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

دعوى – حكم 
46غيابي

1/556/ق لعام 9
1432هـ

148/د/جت/31 
لعام 1432هـ

7339/ق لعام 
1432هـ

951/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

دعوى - رف�س 
اإحالة النزاع 

خلبري حما�ضبي
62

2/6855/ق 10
لعام 1429هـ

119/د/جت/11 
لعام 1431هـ

5578/ق لعام 
1431هـ

265/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

حتكيم– طلب 
75رد حمكم

2/71/ق لعام 11
1427هـ

186/د/جت/11 
لعام 1431هـ

1542/ق لعام 
1431هـ

626/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

حتكيم– عقد 
بيع مرابحة 

لالآمر بال�ضراء
83



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/3050/ق 12
لعام 1431هـ

84/د/جت/30 لعام 
1432هـ

3288/ق لعام 
1432هـ

702/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

حتكيم- �ضرط 
التحكيم 

الدويل
110

13

2/506/ق 
لعام 1421هـ, 
2/1846/ق 
لعام 1422هـ

211/د/جت/11 
لعام 1431هـ

2/506/ق 
لعام 1421هـ, 
2/1846/ق 
لعام 1422هـ

686/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

حتكيم - 
اعرتا�س على 
حكم التحكيم

114

1/4248/ق 14
لعام 1429هـ

106/د/جت/32 
لعام 1432هـ

6096/ق لعام 
1432هـ

855/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

حتكيم– عقد 
133اإجارة

3/825/ق لعام 15
1427هـ

192/د/جت/15 
لعام 1429هـ

6900/ق لعام 
1432هـ

190/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد �ضم�ضرة-
و�ضاطة يف اإبرام 

عقد
149

2/2914/ق 16
لعام 1430هـ

188/د/جت/ف/4 
لعام 1431هـ

6157/ق لعام 
1431هـ

215/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد �ضم�ضرة- 
�ضرط ا�ضتحقاق 

عمولة
164

3/16/ق لعام 17
1427هـ

147/د/جت/10 
لعام 1432هـ

6155/ق لعام 
1432هـ

892/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد �ضم�ضرة- 
170جعالة

2/6351/ق 18
لعام 1430هـ

107/د/جت/ف/18 
لعام 1431هـ

4049/ق لعام 
1431هـ

37/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد مقاولة – 
199ا�ضتالم االأعمال

1/2401/ق 19
لعام 1429هـ

66/د/جت/5 لعام 
1431هـ

4432/ق لعام 
1431هـ

161/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة – 
206توريد وتركيب

1/1481/ق/ 20
لعام 1431هـ

195/د/جت/3 لعام 
1431هـ

934/ق لعام 
1432هـ

325/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
227

4/1134/ق 21
لعام 1429هـ

16/د/جت/9 لعام 
1432هـ

2071/ق لعام 
1432هـ

399/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة – 
232توقف عن تنفيذ

1/2569/ق 22
لعام 1427هـ

170/د/جت/6 لعام 
1431هـ

939/ق لعام 
1432هـ

497/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
240

2/1614/ق 23
لعام 1429هـ

200/د/جت/11 
لعام 1431هـ

954/ق لعام 
1432هـ

586/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
270



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

5/306/ق لعام 24
1430هـ

132/د/جت/21 
لعام 1432هـ

7156/ق لعام 
1432هـ

820/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
281

2/6585/ق 25
لعام 1428هـ

57/د/جت/13 لعام 
1431هـ

3042/ق لعام 
1431هـ

31/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد مقاولة – 
295�ضمان العيوب

2/4884/ق 26
لعام 1429هـ

23/د/جت/8 لعام 
1430هـ

2/2841/ق 
لعام 1431هـ

36/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد مقاولة- 
ت�ضامن 
يف تنفيذ 
م�ضروعات

304

3/1319/ق 27
لعام 1427هـ

83/د/جت/16لعام 
1431هـ

5333/ق لعام 
1431هـ

137/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة – 
315تعوي�س

1/1818/ق 28
لعام 1430هـ

168/د/جت/6 لعام 
1431هـ

336/ق لعام 
1432هـ

217/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
من  – مقاولة 

الباطن
340

3/41/ق لعام 29
1429هـ

134/د/جت/15 
لعام 1431هـ

726/ق لعام 
1432هـ

444/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
وتوريد- �ضرط 

جزائي
346

2/5499/ق 30
لعام 1427هـ

2/د/جت/11لعام 
1431هـ

5343/ق لعام 
1431هـ

330/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة – 
359تف�ضري عقد

1/1668/ق 31
لعام 1430هـ

117/د/جت/4 لعام 
1431هـ

7824/ق لعام 
1431هـ

347/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة – 
380حكم غيابي

7/470 /ق 32
لعام 1430هـ

4/د/جت/7 لعام 
1432هـ

1890/ق لعام 
1432هـ

514/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
385

1/4568/ق 33
لعام 1429هـ

146/د/جت/3 لعام 
1431هـ

6559/ق لعام 
1431هـ

634/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
401

1/4189/ق 34
لعام 1427هـ

59/د/جت/31 لعام 
1432هـ

5025/ق لعام 
1432هـ

848/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
418



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/8233/ق 35
لعام 1429هـ

72/د/جت/27 لعام 
1432هـ

6097/ق لعام 
1432هـ

853/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
452

5/1340/ق 36
لعام 1431هـ

119/د/جت/9 لعام 
1432هـ

5118/ق لعام 
1432هـ

910/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد مقاولة 
- مقاولة من 

الباطن
460

1/107/ق لعام 37
1430هـ

6/د/جت/ف/4 
لعام 1431هـ

5310/ق لعام 
1431هـ

216/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
ب�ضاعة- 

م�ضوؤولية الناقل
475

2/2981/ق 38
لعام 1428هـ

177/د/جت/11 
لعام 1431هـ

6728/ق لعام 
1431هـ

364/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
حديد- ك�ضف 
تخريج �ضيارة

483

2/6950/ق 39
لعام 1430هـ

206/د/جت/11 
لعام 1431هـ

1435/ق لعام 
1432هـ

489/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد �ضحن 
بحري- 

م�ضوؤولية 
ال�ضاحن

493

1/2698/ق 40
لعام 1431هـ

30/د/جت/32 لعام 
1432هـ

2889/ق لعام 
1432هـ

694/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
وحتميل وتفريغ 
اأحجار– تلفيات 

و�ضيانة

504

3/2121/ق 41
لعام 1429هـ

77/د/جت/11 لعام 
1432هـ

3940/ق لعام 
1432هـ

771/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل 
حفارات- تكييف 

العقد
510

1/1991/ق 42
لعام 1428هـ

168/د/جت/30 
لعام 1432هـ

3423/ق لعام 
1432هـ

873/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

1- عقد 
بيع  - ال�ضفة 

يف املبيع- 
2-تعوي�س 

عن  – تعوي�س 
فوات فر�ضة

525

2/898/ق لعام 43
1431هـ

61/د/جت/ف/21 
لعام 1431هـ

3794/ق لعام 
1432هـ

51/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد بيع – 
544اأجهزة طبية



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/923/ق لعام 44
1429هـ

26/د/جت/ف/17 
لعام 1431هـ

7036/ق لعام 
1431هـ

229/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع –
م�ضادقة على 
ك�ضف ح�ضاب

551

1/5610/ق 45
لعام 1429هـ

157/د/جت/4 لعام 
1431هـ

1024/ق لعام 
1432هـ

252/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – 
565اأدوات مدر�ضية

1/5534/ق 46
لعام 1429هـ

121/د/جت/6 لعام 
1431هـ

5940/ق لعام 
1432هـ

259/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
حديد ومعّدات 

ثقيلة
572

2/5853/ق 47
لعام 1429هـ

158/د/جت/12 
لعام 1431هـ

6749/ق لعام 
1431هـ

319/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
578�ضيارات

7/1105/ق 48
لعام 1430هـ

27/د/جت/ف/57 
لعام 1431هـ

6959/ق لعام 
1431هـ

335/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
585�ضاعات

7/334/ق لعام 49
1431هـ

12/د/جت/7 لعام 
1432هـ

2009/ق لعام 
1432هـ

348/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - بيع 
606�ضيارات

2/512/ق لعام 50
1431هـ

19/د/جت/19 لعام 
1432هـ

2246/ق لعام 
1432هـ

394/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – 
بطاقات قناة 

ف�ضائية
613

2/3381/ق 51
لعام 1429هـ

412/د/
جت/12لعام 

1431هـ

2288/ق لعام 
1432هـ

432/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
619�ضيارات

2/3504/ق 52
لعام 1428هـ

153/د/جت/13 
لعام 1431هـ

652/ق لعام 
1432هـ

494/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
628موا�ضي

1/4941/ق 53
لعام 1426هـ

23/د/جت/29 لعام 
1432هـ

2255/ق لعام 
1432هـ

535/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1-عقد بيع – 
اّدعاء �ضورية 

البيع  2- مكافاأة 
مقابل االإدارة 
– ال�ضروط 
يف العقد3- 

اأرباح – اإثباتها 
4- اخت�ضا�س 
اأتعاب  – طلب 

املحاماة من 
الوكيل

638



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/8138/ق 54
لعام 1429هـ

107/د/جت/4 لعام 
1431هـ

7146/ق لعام 
1431هـ

564/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
654موؤ�ض�ضة

3/314/ق لعام 55
1428هـ

186/د/جت/16 
لعام 1431هـ

2721/ق لعام 
1432هـ

633/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1- عقد بيع 
�ضيارات – 
ف�ضخ العقد 

2- تعوي�س – 
اأركان التعوي�س 
3- اخت�ضا�س 
– اخت�ضا�س 

ماأموري 
ال�ضبط 
الق�ضائي

664

2/1381/ق 56
لعام 1432هـ

38/د/جت/21 لعام 
1432هـ

4194/ق لعام 
1432هـ

641/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – مواد 
683طباعة

3/85/ق لعام 57
1431هـ

56/د/جت/9 لعام 
1432هـ

3914/ق لعام 
1432هـ

707/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – 
687اإنكار بيع

1/7855/ق 58
لعام 1429هـ

130/د/جت/30 
لعام 1432هـ

5286/ق لعام 
1432هـ

780/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
695تذاكر

7/821/ق لعام 59
1431هـ

151/د/جت/7 لعام 
1432هـ

5012/ق لعام 
1432هـ

790/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
703دهانات

2/2362/ق 60
لعام 1431هـ

156/د/جت/20 
لعام 1432هـ

4869/ق لعام 
1432هـ

793/اإ�س/2 
لعام 1432هـ

عقد اإجارة 
منتهية 

بالتمليك- طلب 
ف�ضخ

717

2/1307/ق 61
لعام 1432هـ

51/د/جت/21 لعام 
1432هـ

4867/ق لعام 
1432هـ

826/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع – 
724تفوي�س العامل

5/84/ق لعام 62
1430هـ

79/د/جت/9 لعام 
1432هـ

5463/ق لعام 
1432هـ

869/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد بيع ــ  نكول 
735عن اجلواب

1/2934/ق 63
لعام 1429هـ

85/د/جت/27 لعام 
1432هـ

6611/ق لعام 
1432هـ

876/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد بيع – بيع 
749باملزاد

5/1819/ق 64
لعام 1430هـ

235/د/جت/21 
لعام 1431هـ

1071/ق لعام 
1432هـ

299/اإ�س/7 
765عقد بيع - اإقرارلعام 1432هـ



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

3/1657/ق 65
لعام 1431هـ

49/د/جت/10 لعام 
1432هـ

4305/ق لعام 
1432هـ

940/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد بيع – 
طلب �ضراء 

بطاقة جمركية
776

3/2507/ق 66
لعام 1430هـ

34/د/جت/9 لعام 
1432هـ

3852/ق لعام 
1432هـ

630/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد اإجارة – 
785اإيجار �ضاحنات

1/2415/ق 67
لعام 1427هـ

98/د/جت/30 لعام 
1432هـ

5338/ق لعام 
1432هـ

891/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

اإيجار �ضاحنات 
-  امل�ضوؤولية 

امل�ضروطة 
للموؤجر

797

3/79/ق لعام 68
1432هـ

574/د/جت/10 
لعام 1432هـ

6863/ق لعام 
1432هـ

900/اإ�س/12 
لعام1432هـ

1-عقد اإيجار 
�ضاحنات – 

جدولة مديوينة 
2- دعوى – 
طلب عار�س

813

1/3689/ق 69
لعام 1426هـ

155/د/جت/2 لعام 
1431هـ

5070/ق لعام 
1431هـ

122/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد بيع - 
821حوالة الدين

2/1781/ق 70
لعام 1428هـ

84/د/جت/18 لعام 
1432هـ

3339/ق لعام 
1432هـ

764/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

حوالة – حوالة 
826احلق

3/2457/ق 71
لعام 1429هـ

191/د/جت/15 
لعام 1431هـ

2431/ق لعام 
1432هـ

447/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد –
839�ضرط جزائي

1/1122/ق 72
لعام 1430هـ

83/د/جت/33 لعام 
1432هـ

5008/ق لعام 
1432هـ

685/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
848ف�ضخ عقد

3/276/ق 73
لعام1427هـ

21/د/جت/15 لعام 
1431هـ

3590/ق لعام 
1431هـ

109/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
ال�ضروط يف 

العقد
864

2/742/ق لعام 74
1417هـ

40/د/جت/11 لعام 
1430هـ

2978/ق لعام 
1431هـ

162/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد - 
882اإقرار

3/602/ق لعام 75
1431هـ

124/د/جت/17 
لعام 1431هـ

6517/ق لعام 
1432هـ

355/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
ت�ضنيع من�ضات 

حديدية
898



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

1/3315/ق 76
لعام 1431هـ

40/د/جت/28 لعام 
1432هـ

3010/ق لعام 
1432هـ

453/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد–  
جتارية العمل 
وقت التعامل

907

2/5422/ق 77
لعام 1429هـ

17/د/جت/18 لعام 
1432هـ

3068/ق لعام 
1432هـ

528/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
912م�ضادقة

3/282/ق لعام 78
1430هـ

30/د/جت/3/9 
لعام 1432هـ

3127/ق لعام 
1432هـ

572/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
920توريد حديد

1/5229/ق 79
لعام 1428هـ

18/د/جت/32 لعام 
1432هـ

2604/ق لعام 
1432هـ

587/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
933اإقرار

2/69/ق لعام 80
1426هـ

221/د/جت/11 
لعام 1431هـ

2127/ق لعام 
1432هـ

631/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
940خمال�ضة

3/444/ق لعام 81
1429هـ

187/د/جت/17 
لعام 1431هـ

966/ق لعام 
1432هـ

637/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
ال�ضروط يف 

العقد
956

1/4163/ق 82
لعام 1431هـ

69/د/جت/29 لعام 
1432هـ

3918/ق لعام 
1432هـ

700/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
اإقرار فروق 

اأ�ضعار
969

1/5160/ق 83
لعام 1430هـ

141/د/جت/31 
لعام 1432هـ

6795/ق لعام 
1432هـ

904/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
979بيع ذهب

1/4722/ق 84
لعام 1431هـ

100/د/جت/28 
لعام 1432هـ

6032/ق لعام 
1432هـ

915/اإ�س/12 
لعام1432هـ

عقد توريد – 
984حوالة

2/560/ق لعام 85
1429هـ

203/د/جت/10 
لعام 1431هـ

900/ق لعام 
1432هـ

235/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
989ا�ضتالم املبيع

2/3646/ق 86
لعام 1429هـ

129/د/جت/11 
لعام 1431هـ

6744/ق لعام 
1431هـ

285/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
999�ضرط جزائي

5/1839/ق 87
لعام 1431هـ

30/د/جت/9 لعام 
1432هـ

2576/ق لعام 
1432هـ

426/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
1015اإقرار

2/1106/ق 88
لعام 1428هـ

6/د/جت/14 لعام 
1432هـ

1543/ق لعام 
1432هـ

530/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1- عقد توريد 
البيع  – انعقاد 
2- تعوي�س – 

�ضمان املبيع

1021



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

3/2601/ق 89
لعام 1431هـ

103/د/جت/11 
لعام 1432هـ

4512/ق لعام 
1432هـ

740/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
م�ضادقة على 

الر�ضيد
1030

883/ 3/ق 90
لعام 1430هـ

223/د/جت/17 
لعام 1431هـ

1749/ق لعام 
1432هـ

741/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد توريد – 
تعوي�س عن 

ف�ضخ عقد
1036

1/1878/ق 91
لعام 1430هـ

81/د/جت/33 لعام 
1432هـ

1530/ق لعام 
1432هـ

781/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

1-عقد توريد 
– �ضروط العقد 

2-تعوي�س- 
التعوي�س 
العقدي 
3-اأتعاب 

املحاماة- �ضلطة 
املحكمة يف 

تقديرها

1054

1/1751/ق 92
لعام 1426هـ

277/د/جت/2 لعام 
1430هـ

4756/ق لعام 
1432هـ

578/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1-�ضركة 
ت�ضامن – �ضفة 
2- عقد تاأ�ضي�س 
عقد  – تعديل 

تاأ�ضي�س 3- 
وكالة – وكالة 
يف تعديل عقد

1073

2/812/ق لعام 93
1431 هـ

70/د/جت/17 لعام 
1432هـ

4871/ق لعام 
1432 هـ

677/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1-�ضركة 
ت�ضامن- ف�ضخ 
عقد �ضركة 2- 
اأتعاب املحاماة 

–�ضروط 
الق�ضاء بها

1127

1/8185/ق 94
لعام 1429هـ

10/د/جت/31 لعام 
1432هـ

2895/ق لعام 
1432هـ

690/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة ت�ضامن 
– مطالبة 

باأرباح
1134



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/334/ق لعام 95
1426 هـ

512/د/جت/ 9 
لعام 1429هـ

2/334/ق لعام 
1432هـ

83/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

1-�ضركة تو�ضية 
ب�ضيطة– 
االعتبار 

ال�ضخ�ضي 
لل�ضركة  

2- �ضلطات 
امل�ضفي – 

�ضلطة الدائرة 
التقديرية

1156

2/332/ق لعام 96
1429هـ

251/د/جت/12 
لعام 1431هـ

6171/ق لعام 
1431هـ

121/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة تو�ضية 
ب�ضيطة–طلب 
اإعادة راأ�س املال

1179

2/6243/ق 97
لعام 1428هـ

368/د/جت12 لعام 
1431هـ

6166/ق لعام 
1431هـ

299/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة 
حما�ضة– 

حتويل ال�ضركة
1194

2/3108/ق 98
لعام 1425هـ

148/د/جت/10 
لعام 1431هـ

6745/ق لعام 
1431هـ

400/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة 
حما�ضة– طلب 
اإعادة راأ�س املال

1209

1/61/ق لعام 99
1430هـ

115/د/جت/27 
لعام 1430هـ

5630/ق لعام 
1430هـ

279/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة - بيع 
1221اأ�ضهم

1/3935/ق 100
لعام 1429هـ

76/د/جت/1 لعام 
1431هـ

4498/ق لعام 
1431هـ

333/اإ�س/8 
لعام1432هـ

�ضركة م�ضاهمة 
مغلقة – اإثبات 

�ضراكة-
1225

1/6380/ق 101
لعام 1429هـ

179/د/جت/4 لعام 
1430هـ

2352/ق لعام 
1431هـ

571/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة – بيع 
1233اأ�ضهم

2/1297/ق 102
لعام 1430هـ

55/د/جت/11 لعام 
1431هـ

2/1297/ق 
لعام 1430هـ

3/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

حمدودة- عقد 
تنازل عن ح�ضة

1244

2/100/ق لعام 103
1431هـ

1167/د/جت/11 
لعام 1431هـ

6860/ق لعام 
1432هـ

10/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

  – حمدودة  
عزل مدير

1251



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/3014/ق 104
لعام 1429هـ

178/د/جت/11 
لعام 1431هـ

2/3014/ق 
لعام 1429هـ

30/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

حمدودة – 
ح�ضة يف �ضركة

1259

1/1752/ق 105
لعام 1430هـ

274/د/جت/4 لعام 
1430هـ

2701/ق لعام 
1431هـ

112/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 
حمدودة - 

ت�ضفية

1269

2/2737/ق 106
لعام 1430هـ

114/د/جت/20 
لعام 1432هـ

3625/ق لعام 
1432هـ

606/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

حمدودة – بيع 
ح�ضة

1273

1/308/ق لعام 107
1431هـ

59/د/جت/27 لعام 
1432هـ

6225/ق لعام 
1432هـ

927/اإ�س/12 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 

حمدودة – 
م�ضوؤولية 
ال�ضركاء

1282

1/1746/ق 108
لعام 1423هـ

7/د/جت/2 لعام 
1430هـ

5551/ق لعام 
1430هـ

706/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة ذات 
م�ضوؤولية 
حمدودة 

خمتلطة – 
اتفاق �ضراكة

1291

5/615/ق لعام 109
1429هـ

265/د/جت/21 
لعام 1430هـ

2/ق لعام 
1432هـ

6/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

1-�ضركة–
اإثبات �ضركة 
2- ت�ضفية – 
ت�ضفية �ضراكة

1395

2/3240/ق 110
لعام 1429هـ

17/د/جت/14 
لعام1431هـ

2715/ق لعام 
1431هـ

655/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة– اإثبات 
1405�ضراكة–

1/932/ق لعام 111
1427هـ

81/د/جت/6 لعام 
1431هـ

4510/ق لعام 
1431هـ

661/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1- �ضركة - 
اإثبات �ضراكة 2- 
اأتعاب حماماة 

– مناط 
ا�ضتحقاقها

1420



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

3/2341/ق 112
لعام 1429هـ

135/د/جت/17 
لعام 1431هـ

221/ق لعام 
1432هـ

670/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة – اإثبات 
1444�ضراكة

1/7746/ق 113
لعام 1429هـ

105/د/جت/1 
لعام1431هـ

5923/ق لعام 
1431هـ

311/اإ�س/7 
لعام1432هـ

�ضركة – اتفاق 
1459متهيدي

2/4260/ق 114
لعام 1430هـ

222/د/جت/13 
لعام 1431هـ

2/4260/ق 
لعام 1430هـ

85/اإ�س/8 لعام 
1432هـ

�ضركة – طلب 
اإلغاء قرار 

تعديل عقد 
�ضركة

1538

115

1/2500/ق 
لعام 1409هـ, 
1/4021/ق 
لعام 1427هـ

1/د/جت/3 لعام 
1432هـ

1/2500/ق 
لعام 1409هـ, 
1/4021/ق 
لعام 1427هـ

110/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة – الطعن 
يف ميزانيات 

�ضابقة لل�ضركة
1555

2/388/ق لعام 116
1431هـ

رقم القرار 
205/د/جت/10 

لعام 1431هـ

119/ق لعام 
1432هـ

506/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة – حق 
ال�ضريك يف 

االطالع
1578

3/3861/ق 117
لعام 1427هـ

122/د/جت/16 
لعام 1431هـ

3/861/ق لعام 
1427هـ

15/اإ�س/ 7 لعام 
1592�ضركة - ت�ضفية1432هـ

2/5160/ق 118
لعام 1429هـ

67/د/جت/10 لعام 
1431هـ

6202/ق لعام 
1431هـ

585/اإ�س/8 
1620�ضركة- ت�ضفيةلعام 1432هـ

3/418/ق لعام 119
1428هـ

47/د/جت/15 لعام 
1431هـ

3392/ق لعام 
1432هـ

588/اإ�س/8 
1634�ضركة - تخارجلعام 1432هـ

120

2/1242/ق 
لعام 1428هـ و 
2/701/ق لعام 

1425هـ

71/د/جت/11 لعام 
1431هـ

4433/ق لعام 
1431هـ

674/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة – ثبوت 
1650عقد �ضركة

2/7547/ق 121
لعام 1429هـ

200/د/جت/12 
لعام 1431هـ

2/7547/ق 
لعام 1429هـ

101/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
�ضراكة 1660– اإثبات 

5/1391/ق 122
لعام 1429هـ

127/د/جت/21 
لعام 1431هـ

6220/ق لعام 
1431هـ

493/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
�ضراكة 1665– اإثبات 

4/1276/ق 123
لعام 1429هـ

166/د/جت/18 
لعام 1431هـ

6053/ق لعام 
1432هـ

496/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
مال  – ت�ضليم 
امل�ضاربة الآخر

1674



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

2/1361/ق 124
لعام 1424هـ

55/د/جت/10 لعام 
1431هـ

3482/ق لعام 
1432هـ

501/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

�ضركة م�ضاربة 
-تعوي�س عن 

ف�ضخ عقد
1684

2/5768/ق 125
لعام 1427هـ

159/د/جت/11 
لعام 1431هـ

673/ق لعام 
1432هـ

132/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اإفال�س- ماهية 
1699دعوى االإفال�س

2/3397/ق 126
لعام 1430هـ

164/د/جت/9 لعام 
1431هـ

1219/ق لعام 
1432هـ

307/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اإفال�س - عزل 
1711اأمني التفلي�ضة

2/4613/ق 127
لعام 1426هـ

31/د/جت/13 لعام 
1431هـ

2370/ق لعام 
1431هـ

363/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

وكالة جتارية 
عن  – تعوي�س 

ف�ضخ وكالة
1745

2/2167/ق 128
لعام 1424هـ

87/د/جت/9 لعام 
1431هـ

535/ق لعام 
1431هـ

338/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

وكالة جتارية – 
1756وعد بالتعاقد

1/1800/ق 129
لعام 1422هـ

332/د/جت/2 لعام 
1430هـ

3079/ق لعام 
1431هـ

91/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد وكالة – 
1793وكالة بالعمولة

2/2801/ق 130
لعام 1424هـ

235/د/جت/13 
لعام 1431هـ

473/ق لعام 
1432هـ

430/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد وكالة – 
1830وكالة بالعمولة

1/4506/ق 131
لعام 1430هـ

159/د/جت/5 لعام 
1431هـ

1213/ق لعام 
1432هـ

318/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد ت�ضغيل 
عقد 1844–  ف�ضخ 

3/836/ق لعام 132
1431هـ

1/د/جت/16 لعام 
1432هـ

2283/ق لعام 
1432هـ

498/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد دعاية 
واإعالن – 

قرائن
1859

3/584/ق لعام 133
1428هـ

44/د/جت/9 لعام 
1432هـ

4485/ق لعام 
1432هـ

625/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد دعاية 
واإعالن –  طلب 

ن�ضر
1864

2/3537/ق 134
لعام 1428هـ

82/د/جت/11 لعام 
1431هـ

5691/ق لعام 
1431هـ

55/اإ�س/7 لعام 
1432هـ

عقد دعاية 
واإعالن – 

تركيب لوحة 
اإعالنية

1876

3/984/ق لعام 135
1425هـ

92/د/جت/16 لعام 
1431هـ

1351/ق لعام 
1431هـ

290/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

عقد نقل بري 
– تخلي�س 

جمركي
1887



رقم الق�ضية م
االبتدائية

رقم احلكم 
االبتدائي

رقم ق�ضية 
اال�ضتئناف

رقم حكم 
�ساملو�ضوعاال�ضتئناف

3/2519/ق 136
لعام 1429هـ

38/د/جت/11 لعام 
1432هـ

2257/ق لعام 
1432هـ

390/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

مكاتب جتارية 
– تخلي�س 

جمركي
1905

2/5911/ق 137
لعام 1427هـ

183/د/جت/12 
لعام 1431هـ

680/ق لعام 
1432هـ

577/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

مكاتب جتارية 
– تخلي�س 

جمركي
1917

3/1536/ق 138
لعام 1431هـ

53/د/جت/10 لعام 
1432هـ

3990/ق لعام 
1432هـ

404/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

1-دعوى - طلب 
عاجل حجز 
حتفظي2-

حرا�ضة ق�ضائية 
– �ضروطها

1929

3/732/ق لعام 139
1428هـ

28/د/جت/17 لعام 
1431هـ

2792/ق لعام 
1431هـ

509/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

طلب عاجل – 
1937�ضروط قبوله

2/3240/ق 140
لعام 1429هـ

رقم القرار 28/د/
جت/14 لعام 

1431هـ

2715/ق لعام 
1431هـ

655/اإ�س/8 
لعام 1432هـ

طلب عاجل - 
1942حجز حتفظي

3/674/ق لعام 141
1431هـ

رقم القرار 
188/د/جت/16 

لعام 1431هـ

4154/ق لعام 
1432هـ

746/اإ�س/13 
لعام 1432هـ

1-حرا�ضة 
ق�ضائية 

–�ضروطها 
2-طلب عاجل - 

منع من �ضفر

1946

5/1035/ق 142
لعام 1429هـ

180/د/جت/9 لعام 
1431هـ

4146/ق لعام 
1432هـ

/907
اإ�س/12لعام 

1432هـ

طلبات عار�ضة 
– �ضروط 
احلكم بها

1963

2/5845/ق 143
لعام 1428هـ

31/د/جت/17 لعام 
1432هـ

3262/ق لعام 
1432هـ

542/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

التما�س اإعادة 
النظر– �ضروط 

قبوله
1983

3182/ 1/ق 144
لعام 1430هـ

101/د/جت/30 
لعام 1432هـ

3713/ق لعام 
1432هـ

583/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

مكاتب جتارية 
عن  – تعوي�س 

ربح احتمايل
1989

2/3296/ق 145
لعام 1430هـ

86/د/جت/11 لعام 
1431هـ

605/ق لعام 
1432هـ

406/اإ�س/7 
لعام 1432هـ

اأوراق جتارية – 
1994�ضيك



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

83اأتعاب حتكيم

37 , 46 , 1756 , 1844اأتعاب خربة 

240 , 638 , 654 , 1054 , 1127 , 1420 , 1844اأتعاب حماماة

1699اآثار احلكم باالإفال�س

1225 , 1395 , 1420 , 1444 , 1660 , 1665اإثبات �ضراكة

3اإجارة مدنية 

1194 , 1674احت�ضاب الربح من راأ�س املال

664اخت�ضا�س ماأموري ال�ضبط الق�ضائي 

898اختالف جن�س الثمن املعقود عليه

114االإخالل باإجراءات املرافعة

1844                      اإخالل بالتزامات العقد

578اّدعاء اختالف قيمة التقدير

826اّدعاء اع�ضار املحال اإليه

1905اّدعاء االإخالل بالتزامات العقد 

578اّدعاء االإكراه

749اّدعاء اخلطاأ

785اّدعاء انتهاء العقد

638اّدعاء �ضورية البيع

664اّدعاء عيب



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

638 , 1134اأرباح

304 , 315 , 525 , 664 , 839 , 1459 , 1887 , 1905اأركان التعوي�س

1156 , 1269اأ�ضباب الت�ضفية

114اأ�ضباب ت�ضدي الدائرة للف�ضل يف النزاع

785ا�ضرتداد العني املوؤجرة

776 , 1134ا�ضتقالل الذمم املالية

920ا�ضتمرار التعامل ال يفيد جتديد العقد

1459اأ�ضرار جتارية

380اإ�ضقاط عري�ضة االعرتا�س

1221 , 1225 , 1233اأ�ضهم
ا�ضرتاط حلول جميع االأق�ضاط حال 

606التاأخر يف ال�ضداد

493 , 687االأ�ضل براءة الذّمة

619االأ�ضل يف العقود ال�ضحة 

606اإ�ضالح حكم غيابي

83 , 114 , 133اعرتا�س على حكم حتكيم

380اعرتا�س على حكم غيابي

240اأعمال اإ�ضافية

16اأعمال مهنية

989اإفادة اجلهة االإدارية 

1699 , 1711 , 1745اإفال�س

1711اإفال�س احتيايل



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

اإقرار

 , 703 , 654 , 606 , 585 , 578 , 572 , 565 , 460 , 401 , 385
 , 940 , 933 , 898 , 882 , 864 , 826 , 797 , 765 , 749 , 735

 , 1660 , 1660 , 1395 , 1259 , 1030 , 1015 , 984 , 979 , 969
1963 , 1859 , 1844

907اإقرار م�ضفي

37  , 46 , 1917امتناع عن �ضداد

28امتهان ال�ضم�ضرة

164انتفاء بينة

1073انتقال ح�ضة ال�ضريك اإىل الورثة

1650انتهاء ال�ضراكة 

628انعدام البينة 

1291اإنهاء �ضراكة

1994اأوراق جتارية

898 , 1021 , 1273االإيجاب والقبول

776بطاقة جمركية

110 , 956بطالن ال�ضرط

572 , 654بطالن العقد

703بطالن املقا�ضة الق�ضائية

1073بطالن ت�ضرف الوكيل

1221 , 1233بيع اأ�ضهم

585بيع الت�ضريف

572بيع الغرر

1021بيع املبيع قبل قب�ضه



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

956بيع املو�ضوف يف الذمة

1273بيع ح�ضة يف �ضركة

979 بيع ذهب

83بيع مرابحة لالآمر بال�ضراء 

1036التاأخر يف تنفيذ العقد

1073جتاوز الوكيل حدود الوكالة

75 , 83 , 110 , 114 , 133حتكيم

1179 , 1194حتويل ال�ضركة

1209 , 1634 , 1942تخارج

1887 , 1905 , 1917تخلي�س جمركي

1660تركة

206 , 613 , 848 , 1864 , 1876التزامات العقد

1793التزامات الوكيل

619ت�ضليم املبيع قبل ا�ضتيفاء ثمنه

1674 ت�ضليم مال امل�ضاربة الآخر

1054ت�ضليم مبيع

133ت�ضدي الدائرة لنظر النزاع

619ت�ضرف امل�ضرتي باملبيع بعد قب�ضه

585ت�ضرفات الوكيل

1156 , 1269 , 1395 , 1555 , 1592 , 1620ت�ضفية

1194 تعدي وتفريط

1054التعوي�س العقدي



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

304 , 1989تعوي�س عن  ربح احتمايل

999تعوي�س عن اإخالل بالتزامات العقد 

1905تعوي�س عن تاأخر ف�ضح جمركي 

1459تعوي�س عن تعطل تنفيذ م�ضروع

240تعوي�س عن حب�س مال

281 , 304 , 315 , 510 , 664 , 1021 , 1756  , 1887تعوي�س عن �ضرر

460 , 1021تعوي�س عن فرق ال�ضعر

401 , 654 , 1036 , 1684تعوي�س عن ف�ضخ عقد

1745 تعوي�س عن ف�ضخ وكالة جتارية 

240 , 525تعوي�س عن فوات فر�ضة

724 ,  , 97 , 984 , 1179 , 1674تفريط 

359 تف�ضري العقد

227 , 544 , 695 , 1859تفوي�س

551 , 724تفوي�س العامل

565تفوي�س مقيد

240 , 999تقدير التعوي�س

281تقدير ال�ضهادة

1844تقرير حما�ضبي

170 , 510 , 765 , 979تكييف العقد

1793 تكييف عقد ال�ضمان 

1859تالقي االإيجاب والقبول

1983التما�س اإعادة نظر



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

359 , 578 , 969 , 1444تنازل

1244 , 1444تنازل عن ح�ضة

1538تنازل عن دعوى

654تنازل عن وكالة 

206 , 401 التنفيذ على احل�ضاب

1844توزيع جتاري

170جعالة

654جهالة الثمن

572جهالة املعقود عليه

1983 حاالت التما�س اإعادة نظر

1793حاالت ال�ضمان

1929 , 1942احلجز التحفظي

578 , 765حجية االإقرار

565 حجية االإقرار القا�ضرة

619 حجية احلكم الق�ضائي

687حجية ال�ضور 

1259حجية عقد التاأ�ضي�س

1929 , 1946 , 1538حرا�ضة ق�ضائية

1578حق ال�ضريك يف االطالع

1634حق ال�ضفعة

46 , 227 , 380 , 452 , 797 , 551 , 606 , 703 , 933حكم غيابي

703حلول الدين



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

821 , 826 , 984حوالة

826حوالة احلق

898حيازة ب�ضاعة

37 , 46 , 240 , 882 , 1756 , 1844خربة

62خربة حما�ضبية

240خطاأ عقدي

956خطاب ال�ضمان

1156 , 1269 , 1634خالف ال�ضركاء 

1194خلط مال ال�ضركة

525اخللف يف ال�ضفة

1905خلو التعامل من عقد مكتوب

1420درا�ضة جدوى

940الدفع باالإكراه

1015 الدفع بال�ضداد

1887الدفع بعدم ال�ضداد

724داللة احلال

585داللة الُعْرف

585داللة الن�س

687الدليل املقبول �ضرعاً ونظاماً

776 , 1134الذمة املالية لل�ضركة

864رجوع عن االإقرار

572ر�ضوم اإدارية



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

619ر�ضا البائع بت�ضليم املبيع 
ر�ضا املتعاقدين بال�ضرط الباطل ال 

606يجعله �ضحيحاً

826ر�ضا املحال

493 , 544 , 565 , 628  , 687 , 1859رف�س اليمني

1538رفع احلرا�ضة الق�ضائية

133رقابة الدائرة على حكم حتكيم

628�ضقوط البينات املت�ضاوية

295�ضقوط احلق يف ال�ضمان 

683�ضقوط اخليار

1156 , 1555�ضلطات امل�ضفي

1269�ضلطة الدائرة يف تقدير اأ�ضباب الت�ضفية

999 , 1156�ضلطة املحكمة التقديرية

37 , 46 , 62 , 359 , 848�ضلطة املحكمة يف تعيني وندب خربة

1054�ضلطة املحكمة يف تقدير اأتعاب املحاماة 

385�ضلطة املحكمة يف تقدير امل�ضتند

1756�ضلطة املحكمة يف تقدير تقرير اخلبري

765�ضلطة املحكمة يف تكييف العقد 

628�ضندات �ضحن

1073ال�ضراكة الفعلية

1259�ضراكة يف ح�ضة  

164�ضرط ا�ضتحقاق العمولة



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

110�ضرط التحكيم الدويل

340 , 346 , 839 , 999 , 1127�ضرط جزائي

813�ضرط حلول االأق�ضاط 

1179 , 1156

1073 , 1127 , 1134�ضركة ت�ضامن

1244 , 1273  , 1282 , 1291 , 1295 , 1946�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

1194 , 1209�ضركة حما�ضة

1225 �ضركة م�ضاهمة مغلقة

3 , 1660 , 1665 , 1674 , 1684�ضركة م�ضاربة  

703�ضروط اإجراء املقا�ضة الق�ضائية

149 , 170�ضروط ا�ضتحقاق االأجرة

839 , 999�ضروط ا�ضتحقاق ال�ضرط اجلزائي

585�ضروط اإعمال العرف

1699�ضروط احلكم باالإفال�س

1929 , 1946�ضروط احلكم باحلرا�ضة الق�ضائية

1963�ضروط احلكم بالطلبات العار�ضة

1946�ضروط املنع من ال�ضفر

654 , 1221 , 1233�ضروط �ضحة البيع

3�ضروط �ضحة �ضركة امل�ضاربة 

1711�ضروط عزل اأمني التفلي�ضة

826 �ضروط عقد احلوالة

664�ضروط ف�ضخ العقد



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

638 , 765 , 785 , 813 , 864 , 920, 956 , 1864ال�ضروط يف العقد

170ال�ضروط يف عقد اجلعالة

1929 , 1942�ضروط قبول احلجز التحفظي

1665�ضروط قبول ال�ضهادة

813�ضروط قبول الطلب العار�س

1983�ضروط قبول حاالت التما�س اإعادة النظر

1942�ضروط قبول طلب اإيقاف تخارج

1963�ضطب

281 , 304 , 628 , 1244 , 1420 , 1650 , 1665�ضهادة

1859 , 1994�ضيك

1420�ضالحيات املدير

1699�ضالحيات اأمني التفلي�ضة

1538 , 1555�ضلح

504�ضيانة

664�ضبط الغ�س التجاري

1989ال�ضرر االأدبي

839ال�ضرر الفعلي

839ال�ضرر الفعلي

1989ال�ضرر املبا�ضر

295 , 1994�ضمان

295�ضمان العيب

1793�ضمان الغرم واالأداء



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

1021�ضمان املبيع

1793�ضمان املعرفة

1887�ضمان الناقل

232 , 1793�ضمان بنكي

418 , 452�ضمان ح�ضن التنفيذ

7�ضمان قر�س

385طعن بالتزوير

1179 , 1209طلب اإعادة راأ�س املال

1929 , 1942 , 1942 , 1946طلب عاجل

1963طلبات عار�ضة

687عبء االإثبات

638العربة بالظاهر وال يعدل عنه اإال بدليل

1859عدم اإثبات البينة على ال�ضمان 

46 , 797عدول عن حكم غيابي

206 , 385 , 724 , 999 , 1073 , 1887عرف

544 , 695عرف جتاري

1592 , 1620عزل امل�ضفي

1295عزل مدير �ضركة

133 , 797 , 813عقد اإجارة

717عقد اإجارة منتهي بالتمليك

785عقد اإجارة موؤقت



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

عقد بيع 
 619 , 613 , 606 , 585 , 578 , 572 , 565 , 551 , 544 , 525 , 83
 , 724 , 717 , 703 , 695 , 687 , 683 , 664 , 654 , 638 , 628 ,

821 , 776 , 765 , 735
749عقد بيع باملزاد

1073 , 1259عقد تاأ�ضي�س �ضركة

62 , 1844عقد ت�ضغيل

عقد توريد
 , 940 , 933 , 920 , 912 , 907 , 898 , 882 , 864 , 848 , 839

 1036 , 1030 , 1021 , 1015 , 999 , 989 , 984 , 979 , 969 , 956
1054 ,

1859 , 1864 , 1876عقد دعاية واإعالن

149 , 164 , 170عقد �ضم�ضرة

493عقد �ضحن بحري

206 , 232 , 295 , 304 , 315 , 346 , 359 , 380عقد مقاولة

46 , 227 , 240 , 270 , 281 , 340 , 385 , 401 , 418 , 452 , 460 عقد مقاولة من الباطن
1963 ,

475 , 483 , 504 , 510 , 1963عقد نقل

1887عقد نقل بري

1793 , 1844عقد وكالة بالعمولة

170عمولة و�ضاطة

664 , 683عيب

232غرامة تاأخري

572ف�ضاد العقد

62الف�ضخ الق�ضائي

525 , 664 , 717 , 848 , 1036 , 1127 , 1233 , 1244 , 1793 , ف�ضخ عقد
1844 , 1844



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

346 , 724 , 989 , 1844 , 1859قرائن

920القرائن الظنية

920القرائن املحتملة

7قر�س

206قرينة ال�ضكوت

724القرينة الظاهرة

551 , 683 , 735ك�ضف ح�ضاب

20كفالة غري جتارية

1876لزومية عقد االإجارة

578 , 638 , 940خمال�ضة

1073خمالفة القاعدة االآمرة

133خمالفة حكم التحكيم لالإجماع  

206 , 418م�ضتخل�س 

724م�ضوؤولية التابع

695م�ضوؤولية التاجر عن اأختامه

493م�ضوؤولية ال�ضاحن

1282م�ضوؤولية ال�ضركاء

984م�ضوؤولية املتبوع عن اأعمال تابعه

1905م�ضوؤولية املخل�س اجلمركي

1578م�ضوؤولية املدير

797امل�ضوؤولية امل�ضروطة للموؤجر

1592 , 1620م�ضوؤولية امل�ضفي



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

475م�ضوؤولية الناقل 

232م�ضوؤولية عقدية

493امل�ضوؤولية عن تلف الب�ضاعة

1917م�ضوؤولية مالك الب�ضاعة

956م�ضادرة خطاب ال�ضمان

227 , 695 , 724 , 735 , 912 , 1030م�ضادقة

270 , 452 , 551 , 703 , 933م�ضادقة على حكم غيابي

1291م�ضروفات اإن�ضاء �ضراكة

683مطلق العقد يقت�ضي ال�ضالمة من العيب

1905 , 1917 , 1989مكاتب جتارية

638مكافاأة االإدارة

1946منع من ال�ضفر 

11النزاع بني مقدمي خدمة ات�ضاالت

735 , 912نكول

613وجوب الوفاء بالعقد

149 , 170و�ضاطة

1156وفاة ال�ضريك املت�ضامن

1660 وفاة امل�ضارب

37 وقف ال�ضري يف الدعوى

654 , 1073 , 1793 , 1844وكالة

565وكالة بيع 

1745 , 1756وكالة جتارية



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

1073وكالة يف تعديل العقد

ميني
 , 628 , 565 , 544 , 493 , 418 , 346 , 295 , 281 , 240 , 170

 , 1259 , 1244 , 1015 , 940 , 912 , 882 , 749 , 735 , 687 , 638
1994 , 1963 , 1876 , 1830 , 1420 , 1395

544 , 735 , 749 , 940 , 1259 , 1555 , 1650ميني اال�ضتظهار



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

النظام االأ�ضا�ضي للحكم ال�ضادر باالأمر امللكي رقم )اأ/90( 
بتاريخ 1412/8/27هـ

 ,1476 ,1410 ,777 ,720 ,639 ,272 ,44
1828

نظام ا�ضتئجار الدولة للعقار واإخالئه ال�ضادر باملر�ضوم امللكي 
1250رقم )م/61( بتاريخ 1427/9/18ه

نظام االإجراءات اجلزائية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/39( 
1629وتاريخ 1422/7/28هـ

نظام االأحوال املدنية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/7( بتاريخ 
1407/4/20هـ املعدل باملر�ضوم امللكي رقم )م/25( بتاريخ 

1422/6/1هـ 
734 ,124

نظام اال�ضتثمار التعديني ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/47( 
777بتاريخ 1425/8/20هـ

نظام االأوراق التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/37( 
22بتاريخ 1383/10/11هـ

نظام البلديات والقرى ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/5( 
1586, 1687وتاريخ 1397/2/21هـ

نظام البيانات التجارية ال�ضادرة باملر�ضوم امللكي رقم )م/15( 
99بتاريخ 1404/4/14هـ

نظام التقاعد الع�ضكري ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/24( 
610, 618, 632, 646بتاريخ1395/4/5هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام التقاعد املدين ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/41( بتاريخ 
596, 604, 1393/7/291577هـ 

نظام الرثوة احليوانية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/13( 
707وتاريخ 1424/3/10ه

نظام اجلمارك ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )425( بتاريخ 
1372/3/512هـ

نظام اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية املوافق عليه باملر�ضوم امللكي رقم )م/41( بتاريخ 

1423/11/3هـ
12

نظام اخلدمة املدنية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/49( 
223, 243, 293, 409بتاريخ 1397/7/10هـ 

نظام ال�ضمان ال�ضحي التعاوين ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم 
64)م/10( بتاريخ 1420/5/1هـ 

1656نظام الطرق واملباين ال�ضادر بتاريخ 1360/6/1هـ

نظام الطريان املدين ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/44( 
1600وتاريخ 1426/7/18هـ

نظام العالمات التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/21( 
893, 904, 915, 923بتاريخ 1423/5/28هـ

نظام العمل ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/51( بتاريخ 
7, 1426/8/2326هـ

نظام العمل والعمال ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/21( بتاريخ 
1389/9/6674هـ 



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام الكهرباء ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/56( بتاريخ 
1426/10/20800هـ

نظام املراعي والغابات ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/55( 
691بتاريخ 1425/10/29هـ 

نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/21( 
17, 1629بتاريخ 1421/5/20ه

456نظام املناطق ال�ضادر باالأمر امللكي رقم )اأ/92( لعام 1412هـ

نظام املناف�ضات وامل�ضرتيات احلكومية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي 
94, 931, 988, 1087, 1410, 1390رقم )م/58( وتاريخ 1427/9/4هـ

نظام املن�ضاآت وامل�ضتح�ضرات ال�ضيدالنية ال�ضادر باملر�ضوم 
1860امللكي رقم )م/31( بتاريخ 1425/6/1هـ

النظام املوحد الإدارة النفايات ال�ضحية بدول جمل�س التعاون 
لدول جمل�س اخلليج العربي املوافق على تطبيقه باملر�ضوم 

امللكي رقم )م/53( بتاريخ 1426/9/16هـ
1867

نظام املوؤ�ض�ضات ال�ضحية اخلا�ضة ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم 
)م/40( بتاريخ 1423/11/3هـ

  ,1840 ,1828 ,1782 ,1771 ,1762 ,1756
1868 ,1851

نظام براءات االخرتاع والت�ضميمات التخطيطية للدارات 
املتكاملة واالأ�ضناف النباتية والنماذج ال�ضناعية ال�ضادر 

باملر�ضوم امللكي رقم )م/27( بتاريخ 1425/5/29هـ 
886

نظام تاأديب املوظفني ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/7( بتاريخ 
44, 1391/2/1223هـ 

نظام تاأمني م�ضرتيات احلكومة وتنفيذ م�ضروعاتها واأعمالها 
999, 1005ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/14( بتاريخ 1397/4/7هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

725نظام ت�ضغيل �ضيارات االأجرة 

نظام خدمة االأفراد ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/9( وتاريخ 
1397/3/24هـ املعدلة مبوجب املر�ضوم امللكي رقم )م/44( 

وتاريخ 1422/9/22هـ
632 ,562 ,547 ,536 ,530 ,508 ,503

نظام خدمة ال�ضباط ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/34( 
479وتاريخ 1393/8/28ه

نظام ديوان املظامل ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/78( يف 
3, 1428/9/1917هـ

نظام �ضركة الزيت العربية ال�ضعودية )اأرامكو( ال�ضادر باملر�ضوم 
1756امللكي رقم م/8 بتاريخ 1409/4/4ه

نظام قوات االأمن الداخلي ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/30( 
509, 562وتاريخ 1384/12/4هـ

نظام مزاولة املهن ال�ضحية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم)م/59( 
1874بتاريخ 1426/11/4هـ 

نظام مزاولة مهنة ال�ضيدلة واالجتار باالأدوية وامل�ضتح�ضرات 
الطبية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم)م/18( بتاريخ 

1398/3/18هـ 
1790

نظام مكافحة الر�ضوة ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/36( 
562بتاريخ 1412/12/29هـ 

نظام نزع امللكية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/65( بتاريخ 
1392/11/16822هـ 

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد املوؤقت 
على العقار ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/15( بتاريخ 

1424/3/11هـ
863 ,822 ,806 ,103



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام هيئة حقوق االإن�ضان ال�ضادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 
1747)207( وتاريخ 1426/8/8هـ

نظام وثائق ال�ضفر ال�ضادرة باملر�ضوم امللكي رقم )م/24( بتاريخ 
1421/5/28721هـ

قواعد املرافعات واالإجراءات اأمام ديوان املظامل ال�ضادرة بقرار 
جمل�س الوزراء رقم )190( بتاريخ 1409/11/16هـ

 ,185 ,151 ,145 ,141 ,124 ,120 ,114
1476 ,463

املر�ضوم امللكي رقم )1( بتاريخ 1429/1/13هـ باملوافقة على 
57الرتخي�س بتاأ�ضي�س �ضركة املياه الوطنية

املر�ضوم امللكي رقم )م/20( بتاريخ 1389/7/2هـ يف احت�ضاب 
582, 590اخلدمات الأغرا�س التقاعد

املر�ضوم امللكي رقم )م/43( بتاريخ 1407/7/10هـ باإلغاء تطبيق 
فرع املعا�ضات يف نظام التاأمينات االجتماعية على العمال 

االأجانب
1119

تنظيم خدمات املعتمرين ال�ضادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 
)93( بتاريخ 1420/6/10هـ - والئحته التنفيذية ال�ضادرة بقرار 

وزير احلج رقم )197/ف( بتاريخ 1420/12/21هـ
697

اتفاقية توحيد بع�س قواعد النقل اجلوي الدويل املحررة يف 
1600مونرتيال يف 1999/5/28م

1534االأمر امللكي رقم )24388( وتاريخ 1424/5/23هـ

777االأمر ال�ضامي رقم )38133( بتاريخ 1428/8/22هـ

204االأمر ال�ضامي رقم )5108/م ب( بتاريخ 1429/7/2هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

73االأمر ال�ضامي رقم )6252( بتاريخ 1398/3/18هـ 

1274االأمر ال�ضامي رقم )7/ب/6629( بتاريخ 1420/5/7هـ

491االأمر ال�ضامي رقم )752/م ب( وتاريخ 1428/1/17هـ

1625االأمر ال�ضامي رقم )7926/م ب( وتاريخ 1428/9/8هـ

185االأمر ال�ضامي رقم )8422/م ب( بتاريخ 1426/6/25هـ

برقيات املقام ال�ضامي رقم )8733( وتاريخ 1417/6/15هـ, 
والربقية رقم )5/4711( وتاريخ 1430/5/8هـ, والربقية رقم 

)514700( وتاريخ 1430/5/8هـ
1515

1790قرار جمل�س الوزراء رقم )61( بتاريخ 1416/3/12ه

582, 590قرار جمل�س الوزراء رقم )169( بتاريخ 1398/1/29هـ

468قرار جمل�س الوزراء رقم )175( بتاريخ 1422/6/15هـ 

1555قرار جمل�س الوزراء رقم )19( وتاريخ 1394/1/14هـ

159قرار جمل�س الوزراء رقم )307( بتاريخ 1398/3/1هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

582, 590قرار جمل�س الوزراء رقم )368( بتاريخ 1392/4/18هـ

491قرار جمل�س الوزراء رقم )491( وتاريخ 1394/3/25هـ

293قرار جمل�س الوزراء رقم )601( بتاريخ 1396/4/18هـ

57قرار وزير املياه والكهرباء رقم )1/842( بتاريخ 1429/9/1هـ

قرار الديوان العام للخدمة املدنية رقم )2( بتاريخ 
1398/3/1273هـ

747قرار الهيئة الق�ضائية العليا رقم )73( بتاريخ 1394/2/22هـ 

1715القرار الوزاري رقم )1345( لعام 1410هـ

681القرار الوزاري رقم )6526( بتاريخ 1417/12/1هـ

القرار رقم )2/738( بتاريخ 1428/8/12هـ ال�ضادر بتعديل املادة 
657)24( من الالئحة التنفيذية لنظام املحافظة على م�ضادر املياه

قرار جمل�س التعليم العايل رقم )1428/45/6هـ( بتاريخ 
1428/1/181274هـ

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )1045/1( بتاريخ 
1426/3/7300هـ

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )241/1( بتاريخ 
1412/3/28259هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

259قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )366( لعام 1400هـ 

293قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )52( بتاريخ 1398/3/6هـ

286قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )799( بتاريخ 1404/1/1هـ

الالئحة التنفيذية لنظام االأحوال املدنية بعد تعديل عدد 
من مواده مبوجب املر�ضوم امللكي رقم )م/ 54( وتاريخ 

1425/10/29هـ
734

الالئحة التنفيذية لنظام الرثوة احليوانية ال�ضادرة مبوجب 
708املر�ضوم امللكي رقم )م/13( بتاريخ 1424/3/10هـ

الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية ال�ضادرة بقرار 
223, 243, 273, 293جمل�س اخلدمة املدنية رقم )1( بتاريخ 1397/7/27هـ

الالئحة التنفيذية لنظام املراعي والغابات ال�ضادرة بقرار وزير 
691الزراعة رقم )200/11( بتاريخ 1426/3/24هـ

الالئحة التنفيذية لنظام املناف�ضات وامل�ضرتيات احلكومية 
1373ال�ضادرة بالقرار الوزاري رقم )362( بتاريخ 1428/2/20هـ

الالئحة التنفيذية لنظام تاأمني م�ضرتيات احلكومة ال�ضادرة 
1005بقرار وزير املالية برقم 2131/17 وتاريخ 1397/5/5ه

1860الالئحة التنفيذية لنظام املن�ضاآت وامل�ضتح�ضرات ال�ضيدالنية

الالئحة التنفيذية لنظام املوؤ�ض�ضات ال�ضحية اخلا�ضة ال�ضادرة 
1828, 1840بقرار وزير ال�ضحة رقم )45787/1/12( يف 1424/4/16هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

الالئحة التنفيذية لنظام خدمة االأفراد ال�ضادرة بقرار جمل�س 
484الوزراء رقم )324( بتاريخ 1397/3/16هـ

الئحة املدار�س االأجنبية ال�ضادرة بقرار رئي�س جمل�س الوزراء 
31رقم )26( يف 1418/2/24هـ 

الئحة االبتعاث والتدريب ملن�ضوبي اجلامعات ال�ضادرة بقرار 
393جمل�س التعليم العايل رقم )1417/4/6( بتاريخ 1417/2/7هـ 

الئحة االإيفاد للدرا�ضة بالداخل ال�ضادرة بقرار جمل�س اخلدمة 
317املدنية رقم )676/1( بتاريخ 1421/2/16هـ

الئحة الرتقيات ال�ضادرة بقرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم 
176)686/1( بتاريخ 1421/3/15هـ 

الئحة الت�ضرف بالعقارات البلدية ال�ضادرة باالأمر ال�ضامي 
792رقم )3/ب/38313( يف 1423/9/24هـ

الالئحة املنظمة ل�ضوؤون من�ضوبي اجلامعات ال�ضعوديني من 
اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم ال�ضادرة بقرار جمل�س 

التعليم العايل رقم )1417/6/4( واملوافق عليها باالأمر ال�ضامي 
رقم )م/ب/12457( يف 1418/8/22هـ 

393 ,367

الئحة الوظائف ال�ضحية ال�ضادرة بقرار جمل�س اخلدمة 
280املدنية رقم )241/1( بتاريخ 1412/3/28هـ

1790الئحة ت�ضجيل �ضركات االأدوية ومنتجاتها

الئحة تقومي االأداء الوظيفي ال�ضادرة بقرار وزير اخلدمة 
417املدنية رقم )51934( بتاريخ 1426/12/30هـ



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

الئحة توظيف غري ال�ضعوديني يف اجلامعات ال�ضادرة بقرار 
376جمل�س التعليم العايل رقم)1417/4/3( بتاريخ 1417/2/7هـ 

الئحة توظيف غري ال�ضعوديني يف الوظائف العامة ال�ضادر 
345بقرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )45( بتاريخ 1398/8/1هـ

الئحة زواج ال�ضعودي بغري ال�ضعودية وال�ضعودية بغري �ضعودي 
44ال�ضادرة بقرار وزير الداخلية رقم )6874( يف 1422/12/20هـ

الئحة موظفي وم�ضتخدمي املوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات 
االجتماعية ال�ضادرة بقرار وزير العمل رقم )55( وتاريخ 

1401/7/9هـ
325

الالئحة اخلا�ضة بتقومي االأداء الوظيفي ال�ضادرة بقرار وزير 
اخلدمة املدنية رقم )51934( بتاريخ 1426/12/30هـ بناًء على 

االأمر ال�ضامي رقم )401/7( بتاريخ 1401/3/6هـ
332

التعليمات التنفيذية لالئحة الغرامات واجلزاءات عن 
املخالفات البلدية ال�ضادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم )218( يف 

1422/8/6هـ 
759

تعليمات تطبيق اأحكام مواد نظام وظائف مبا�ضرة االأموال 
311العامة

تعليمات جباية واإيداع االإيرادات العامة للعام املايل 
1432/1431311هـ

1612اال�ضرتاطات البلدية والفنية للور�س املهنية


