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 .. تمهيد

َماَواتِ   خَلََق   الَِّذي   لِلَّهِ   اْلَحْمد    } ل َماتِ  َوَجَعلَ   َواْْلَْرَض   السَّ  ث مَّ  ۖ   َوالنُّورَ  الظُّ

َببِِهمْ  كََفذذر وا الَّذذِذ نَ  ذذلِ  } {  َْعذذِدل و َ  بِذذ  الَّذذِذ نَ  ِعَبذذاِه ِ َعَلذذ    َوَسذذَم    لِلَّذذهِ  اْلَحْمذذد   ق 

ا  خَْير    آللَّه    ۖ    اْصَطَفى    الذي محمد نبينا عل   السم    و  الصمة   و  {    ْشرِك و َ   أَمَّ

 بِاْلَحِق  اْلِكَتابَ  } عليه  أنزل   و  فيه   اختلفوا   فيما   الناس   بين   ليحكم   للا  بعثه 

 .. بعد أما ثم { َواْلِميَزا َ 

 مذن المتقاضذين مذن كثيذر لذدى إشكال محل القضا ا شكليات تزال ال

 مذن كبيذر حيز تأخذ الشكليات زالت ال و .. استعجال أو فهم سوء أو جهل

 " و " الدعوى قبول بعد  "  الصاهرة اْلحكا  عده بلغ حيث المحاكم نظر

ر ة اْلحكا   بحسب   "  الدعوى   نظر   جواز   عد   وزارة موقع في المنشورة التجا

ا   هذا  ..  حكم   (  276  )  عده  هذ  1440  عا   و  هذ  1439  عا   خمل  العدل   عن فضم

 . االختصاص" "بعد   الصاهرة اْلحكا 

 كا  إ  منها و  القضية بحسب الدعوى"  قبول   "عد    أسباب   تختلف   و

 عد  أو الصفة عد  أو  به اْلطراف أحد تمسك و للتحكيم شرط    العقد   في

 قبذل الذدعوى إقامذة أو عليذه للمذدعى بيانذات وجوه عد  أو الدعوى تحب ر

.. أوانها . 

 فذي للنظذر القنطذرة  عتبذر والذذي الذدعوى فذي الشذكلي الجانب ْلهمية و

 بسذبب القبذول" "بعذد  فيهذا حكذم التذ  القضذا ا جمع قررت  .. الموضوع

 "المذكرة" هذ  نها ة في ألحقت ثم تلخيصها و أوانها" قبل الدعوى  "إقامة 

ر ة كا اْلح صكوك  موقذع فذي نشذرت التذ  و الموضذوع بهذذا الخاصة التجا

 . الفائدة لتعم هذ 1440 عا  و هذ 1439 عا  خمل العدل وزارة
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 أنقذذل أ  علذذ  القضذذية فذذي بذذالمرثر االكتفذذاء و االختصذذار مذذع حرصذذت و

 أراه لمذذن القضذذية رقذم أذكذذر النها ذذة فذي ثذذم الحكذم صذذك فذذي جذاء مذذا بذالن 

 . الرجوع

 الحموهي  ترك   بن للا عبد /  بقلم
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 الحق أصل ثبوت بعد يكون بالتعويض المطالبة

 .. في المدع  هعوى تتلخ 

 لهذذذا مملوكذذذة أرض علذذذ  سذذذكنية لبنذذذاء عليذذذه المذذذدعى مذذذع تعاقذذذدت "

 بتنفيذ  قم ولم  ر ال،   ألف  ستمائة   ( 600,000)  مبلغ   عليه   المدعى   وسلمت 

 عن تعو ضها وطلبت هال  كثيرة   أضرار  ذلك   عل   وترتب   عليه   المتفق   العمل 

 تذم مذا بإنجذاز عليهذا المذدعى التذزا  عذد  بسذبب لهذا تعرضذت الت  اْلضرار

 ثمثو  (30,000) بمبلغ شقة استئجار ذلك عل  ترتب حيث عليه االتفاق

 بذذين المواصذذمت عذذن تعو ضذذها إلذذ  إضذافة سذذنوات ثمذذا  لمذذدة ر ذذال، ألذف

 مبلذغ وقدرت وجدة المد نة بين للتنقل اضطرت أنها حيث وجدة المد نة

 أنها قررت ثم ر ال،   ألف  مائت    ( 200,000)  بمبلغ   به  تطالب   الذي  التعو ض 

 وقذذدر  عليذذه للمذذدعى المسذذلم اْلصذذلي بذذالمبلغ بالمطالبذذة هعذذوى أقامذذت

 هذ، 1436 عا  في المحكمة  هذ   في  قيدها   وتم  ر ال،   ألف  ستمائة   ( 600.000)

..  الشيخ   فضيلة   لدى  منظورة   وه   رفعه وتم ابتدائي حكم  ها في  صدر  وقد  ،  .

 " عليه. االعتراض بعد االستئناف محكمة إل 

 . أوانها قبل لرفعها الدعوى قبول بعد  المحكمة حكمت

 .. لحكمها سببت و

 إلذزا  طلبهذا إلذ  المائلذة هعواهذا إقامذة مذن تهذدف المدعيذة كانذت لما "

 بينهما ر المب المقاولة  عقد  تنفيذ   في  تأخر    آثار   عن  التعو ض   عليه   المدعى 

 هائرة لدى منظور الماثلة الدعوى   في  الحق   أصل  أ   للدائرة   استبا    وحيث   ..

 التعو ض هعوى  نظر من ه  اْلصلية الدائرة تكو   وبذلك   أخرى   قضائية 

 .. الفذرع  نظذر مذن هذو اْلصذل قاضذ  أ  اعتبذار علذ  عنهذا الناشئة الفرعية

 تطالذب كذ  ليهع المدعى أو للمدعية بعد  ثبت لم الحق أصل إ  وحيث

 قذد المدعيذة أ  ذلذك اسذتحقاقه، بعذد  عليذه المدعى  دفع أو بالتعو ض
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 المحكمذة أمذا  منظذورة الذدعوى تذزال وال الموضذوع أصذل في هعوى رفعت

ا    صبح   لم  أنه   عدا  ..  صك  بها   صدر  وقد  ..   أخرى   بدائرة   الذي  اْلمر  ..  بعد   نهائيا

 " . اهنةالر  بحالتها المائلة الدعوى في الفصل معه  تعذر

ر ة الدعوى في  الحكم  هذ  1439 لعا  496 رقم التجا
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 حتى شرط على المعلق باالستحقاق المطالبة يسوغ ال

 الشرط هذا يتحقق

ذ مطالبتذذه فذذي المذذدع  هعذذوى تذذتلخ   بمبلذذغ عليذذه المذذدعى إلذذزا  "  بذذذ

 أ  بمئحتذذذه ذكذذر التذذذزا  و إقذذرار بموجذذب وذلذذذك ر ذذال (7.000.000) وقذذدر 

ذ( 1437 / 11 / 6) في ومررخ به التز  عليه المدعى  قضذا ا إلنهذاء وذلذك هذ

 بدا تها من بالدعوى المتعلقة اإلجراءات كافة  إنهاء  تم  أنه   وذكر   ومرافعات، 

 التز  بما مطالبته وبعد عليه،  المدعى   خصم   عل   الحبس   أمر  صدور  وحتى 

 " به. التز  ما  سده ولم وكالت  فسخ به،

ذ عليذه المدعى هفع   ذتم ولذم تحصذيلها، حذال تسذتحق المبذالغ بذأ  " بذذ

ا  جذذاء كمذذا اللحظذذة هذذذ  حتذذى تحصذذيلها ب حا  أشذذار الذذذي واإلقذذرار بالعقذذد صذذ

  " المدع  علي واستند

 إجراءات لإكما عن وكالتها فسخ عليه المدعى أ   "  بذذ  المدع    أجاب 

 " التنفيذ

 الذذذي طذذرفال أ  إذ عليذذه المذذدعى  سذذتلمها لذذم المبذذالغ بذذأ  "  قذذال و

 ."مختف  عليه المدعى  طالبه

 .. أوانها قبل لرفعها الدعوى قبول بعد   المحكمة حكمت

 إال العقد بصحة أقر عليه المدعى وكيل إ  وحيث  "  لحكمها   سببت   و

 بعبارته صب ح العقد أ  اعتبار عل  ،  طلبه  لما  المدع    استحقاق   أنكر   أنه 

 سذذذداه أسذذذاس علذذذ  مم ذذذين سذذذبعة البالغذذذة اْلتعذذذاب هفذذذع و ذذذتم ) ونصذذذها

 وأقر الن  هذا بتفسير  طعن لم  المدع أ  كما واحدة(  هفعة   المد ونية 

 استحقاق    لعد   الدائرة   معه  تتجه   مما  عليه،   المدعى    ستلمها   لم  المبالغ   أ 

 عليذه المدعى استم  ثبت فمتى أوانها، قبل لرفعها وذلك المطالبة مبلغ
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 لهذذذ  اسذذتم  مذذن لذذه ثبذذت بمذذا ةالمطالبذذ  فللمذذدع  المبلذذغ كامذذل أو لجذذزء

 فسذذخ عليذذه المذذدعى أ  مذذن المذذدع  ذكذذر  مذذا ذلذذك مذذن  نذذال وال المبذذالغ،

 متى التنفيذ ْلوامر  وإصدار    المرافعة   جلسات   بحضور   ثابت   حقه  إذ  الوكالة، 

  " به. والتز  أقر لما عليه المدعى استم  شب طة بها تقد  ما

 هذ  1439 لعا  ق /  2 /  4055  رقم الدعوى في  الحكم
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 نظام في عليها  المنصوص اإلجراءات اتباع يجب

 محكم بتعيين الطلب رفع قبل التحكيم 

رضت قضية في  فذي جذاء بذالنظر الختصاصذها االسذتئناف محكمذة علذ  ع 

 إلنشاء عليها المدعى مع عقد بإبرا  موكلته  قيا    "  نصه   ما  المدع    طلب 

 تنفيذ في عليها لمدعىوا موكلته بين نزاع وقع  وأنه   سكن ،   مخيم   مشروع 

 وطلب  الوه ة،   بالطرق   النزاع   إنهاء  في  عليها   المدعى   تتجاوب   ولم  العقد،   بنوه 

 قبذذذل مذذذن مذذذرجح محكذذذم وتعيذذذين محكمهذذذا، تعيذذذين عليهذذذا المذذذدعى إلذذذزا 

ا  ؛ المحكمة  مذاهة )أ( ملحذق فذي المتضذمن بينهمذا المبذر  العقد إل  استناها

 "  .التحكيم إل  النزاع إحالة )ز( فقرة (14)

 . أوانه قبل لرفعه الطلب هذا قبول عد  المحكمة قررت

 عليه المنصوص السبيل  سلك لم الطلب مقد   "  بأ    لذلك   سببت   و

 بإشذذعار ب( / 2 ) الفقذذرة التحكذذيم نظذذا  مذذن عشذذرة الخامسذذة المذذاهة فذذي

ر خ من  وماا  عشر خمسة مضى  فإذا  محكمه،   لتعيين   اآلخر   الطرف   إبمغ تا

 ومذن الدعوى، رفع للمدع  فيحق محكَمة لخصمه  عين أ  هو  خصمه

  ثبت ما وجوه  لعد    المدع    من  المقد    الطلب   هذا  لقبول   محل  ال  فإنه   ثم

 " محكمه. لتعيين اآلخر الطرف إشعار

 هذ  1440 لعا  439 رقم القضية في  الحكم
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 بعد يكون عدمها  من الشركاء مسؤولية قيام في النظر

 الديون سداد عن الشركة عجز

 للمدعى المملوكة .. شركة سلم أنه  " نصه ما المدع  هعوى في جاء

ب ك هخولذه مقابذل ر ال (000,750,6) مبلغ .. عليهم  تحذت مشذروع فذي اا شذ

 من العقار  التصرف    كو    أ   عل   مفروشة   شقق  عن  عبارة   )عمارة(  التنفيذ

 ولذم وفرطذت الشركة تخلفت وقد الشركة قبل من وإهارة وتشغيل إنشاء

 نصذيبه شذراء أو العمذارة بإكمذال الشركة مد ر وتعهد أعمال، أي إنجاز  تم

 سذلمته ر ذال (000,8100 ) بمبلذغ فيهذا نصذيبه الشذركة اشذترت وقد منها،

 وقد بسداه ، تقم ولم ر ال، (7207500)  مبلغ   وبق    ر ال،   (892500)  مبلغ 

ذ 1438 / 29 فذي قضذائي حكذم لذه صدر  مبلذغ لذه تذدفع بذأ  الشذركة بذإلزا  هذ

 أو أرصدة وجوه عد  تبين التنفيذ لمحكمة التقد  وبعد ر ال،  ( 7207500)

 تعمل الشركة أ  تبين كما منها،  االستيفاء    مكن   للشركة   عينية   موجوهات 

 منتظمة، قوائم وجوه وعد   مالها   رأس  نصف  من  أكثر   خسائرها   تجاوز   رغم

 منه بواوطل عليهم المدعى معه تواصل وقد مد رها،  حبس   قرار   صدر  وقد

 اتفاقيذة وأبرمذت بيذنهم، فيما اا تضامن المبلغ بسداه االلتزا  مقابل اإلمهال

ذ1438 / 9 / 5 فذذذي معهذذذم  ونظذذذا  اآل ، حتذذذى ه نذذذه  سذذذتوف لذذذم أنذذذه إال  هذذذ

 هذم بذل مطلذق بشذكل المحذدوهة الشذركات في الشركاء  عف لم الشركات

 والت  ركات،الش نظا   من  ( 13)  الماهة   ذلك   ومن  بالنظا    بالتزامهم   مقيدو  

 في   تسببهم   حال   الشركاء  عل   الضرر   تعو ض   عن  المسرولية   إقامة   فيها   جاء 

 تطرأ الت  التغيرات ذلك ومن  الشركة،   تأسيس   عقد  عل    طرأ   ما  نشر   عد 

 عليه نصت لما وفقا المال رأس عن  الخسائر   ز اهة   بسبب   المال   رأس  عل 

 لمسذذذروليةا ذات الشذذذركة خسذذذائر بلغذذذت إذا مذذذا بخصذذذوص (181) المذذذاهة

 الشخ     كو    أ   من  ( 155)  الماهة   في  وره  وما  مالها،   رأس  نصف   المحدوهة 

ا  المحدوهة للشركة المالك   الشركة التزامات عن الخاصة أمواله في مسروال

 أوقذف إذا فيها حاالت في الشركة باسم معه تعامل الت  الغير مواجهة في
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 وأعمالذذه الشذذركة أعمذذال بذذين  فصذذل لذذم إذا أو مذذدتها، انتهذذاء قبذذل نشذذاطها

 وعمذذل المحذذدوهة، الشذذركات أنذذواع لجميذذع شذذاملة المذذاهة وهذذذ  الخاصذذة،

 لحساب اْلموال استثمار من (1) فقرة  ( 153)  الماهة   لن   مخالف   الشركة 

 مصلحة، ذي كل إل  بالنسبة الشركة إبطال من ذلك عل   بن  وما الغير،

 عن  الغير   مواجهة   في  بالتضامن   مسرولين   فيه   تسببوا   الذ ن   الشركاء   واعتبار 

ا  الضرر تعو ض ر ذة الذدوائر أحكذا  اسذتقرت وقذد (،159) للماهة وفقا  التجا

 نظذذذا  مذذذن (180) المذذذاهة ْلحكذذذا  مخذذذالفتهم حذذذال الشذذذركاء تضذذذمين علذذذ 

 السابق، الحكم   إلغاء   عل   صراحة    ن    لم  القد م   والنظا    القد م،   الشركات 

 الشذركاء عضذو ة سذتمرارا مذع النظا  بقوة منقضية الشركة اعتبار أ  كما

 والتغب ذر الغذ  من نوع هو التغير هذاب الغير إشعار هو  وانتفاعهم فيها

 قبذذل القضذذية هذذذ  ووقذذائع  بالتضذذامن، المسذذرولية تحمذذيلهم  وجذذب ممذذا

 والمذدعى الرجعذ ، باْلثر تسري ال واْلنظمة الجد د، الشركات نظا  صدور

..(   عليهم  . ..(   و  ) . ..( و ) . ... وشقيقيهما ) ..( و () .  الد ن، سداه عل  فاوضوا )

ذ 1438 / 9 / 5 فذذي اتفاقيذذة ووقعذذوا بذذذلك وتعهذذدوا  بمسذذروليتهم تفيذذد هذذ

 انتفاعهم ولوال الشركة، عل  له الذي الد ن سداه   عن  بالتضامن   والتزامهم 

ب ن مذذع  برمونهذذا التذذ  بذذالعقوه  أركذذا  أ  كمذذا ذلذذك، علذذ  أقذذدموا لمذذا اآلخذذ

 بالغير تغب رهم   في  متمثل   والخطأ   أمواله،   سارة خ  الضرر   إذ  متوافر   التعو ض 

 هو  الخطيذرة الشذركة تجذاوزات مذع الشذركاء قائمذة ضذمن أسمائهم ببقاء

 علذيهم المذدعى سذكوت لوال أنه في تتمثل السببية والعمقة بيا ، أو إعذار

 هعوا  الئحة وختم بأمواله. الجسيم   الضرر   لحق  لما   شرکتهم   ممارسات   عن

 بسببهم به لحقت الت  الخسارة عن بتعو ض عليهم  المدعى   إلزا    بطلب 

.." )7207500بمبلغ) . 

 . الدعوى هذ  قبول بعد  الدائرة حكمت

 موضذوع في الدخول لها  مكن ال الدائرة إ  وحيث "  لحكمها سببت و

...( شركة أموال  أ   ثبوت   قبل   عدمها   من  الشركاء   أو  المد ر   مسرولية   قیا   ( 
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 عن  كو  والذي به،  طالب الذي المبلغ لسداه  تكف    ال  المحدوهة   للتجارة 

ا  الشركة تصفية طب ق  الشذركة إفذمس طب ذق عذن أو الشركات لنظا  وفقا

ا   السابقين  اإلجراء ن   من  أي   تخذ   لم  المدع    إ   وحيث   اإلفمس،   لنظا   وفقا

 فإ  منها جزء أو مد ونيته لسداه   تكف    ال  للشركة   أموال   وجوه   عد   ليتبين 

 " .الدعوى  هذ قبول عد  إل  تنته  الدائرة

 هذ  1440 لعا  1989  رقم القضية
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 شرط على الحوالة تعليق

 ه ن  حوالة   قبلت   قد  عليها   المدعى   أ   "  المدع    هعوى   مضمو    في  جاء 

 فقذ  ر ذال وسذبعمائة آالف وعشذرة تسعمائة ر ال 910,700 بمبلغ عليها

..( عليها حولها قذد كا  . ذين مكتذوب اتفذاق بموجب ) ..( بذ .  المذدعى وبذين )

 وكيذذل وأضذذاف والجذذنس. القيمذذة بذذنفس وأنهمذذا حذذاال  الذذد نا  وأ  عليهذذا

 أ ا  لعشرة مرجلة ه   والت    الحوالة   كتابة   منذ  عليها   المدعى   بأ    المدعية 

 بذأ  عليهذا المذدعى إلذزا  و طلذب الحوالة، قيمة تدفع لم تابتهاك حين من

 " .المحال المبلغ تدفع

 الحوالة أ  وهو الحوالة اتفاقية  في  شرط    وجد   بأنه   "  عليه   المدعى   هفع 

...( شذركة مذن المبلغ  عليها   المحال   عليها   المدعى   باستم    مشروط   هفعها  ( 

 " .اآل  حتى الشرط  تحقق ولم

 . أوانها قبل لرفعها المقامة الدعوى هذ  قبول  عد  ب  المحكمة   حكمت 

.. نصذذها عبذذارة علذذ  احتذذوت قذذد الحوالذذة اتفاقيذذة  "  ْل  ذلذذك و .  خذذمل )

..(   شركة   من  أ ا    عشرة  . (   )..  االشتراط في العبارة صراحة عد  ومع  ستلمها

 إهماله، من أول  الكم  إعمال وأ  كما االشتراط معنى  ر د السياق  أ   إال

 التعليق عبارة هكذا من   فهم   الناس   من  والمتوس    تذكر،   لم  تقصد   لم  فلو 

...(،   من   ستلم   مبلغ   خمل  من  الدفع    كو    أ   عل   للدائرة  ثبت   فقد  وعليه   )

..( الشذذركة هفذذع هذذو فعذذل علذذ  للمدعيذذة الذذدفع بتعليذذق الشذذرط وجذذوه . ( 

 لذذدى بعلذذم وقوعذذه عذذد  لنذذا وثبذذت  قذذع لذذم الفعذذل وهذذذا عليهذذا، للمذذدعى

 قذول فذي تطعذن ولذم  نافيذه مذا تحضذر ولذم المدعيذة جهلتذه عليهذا ىالمدع

 للدائرة  ثبت   فقد  سلف  ما  ولجميع   كله   ولذلك   .  و  بحث   ليثذار   عليها   المدعى 

 المدعية هعوى وأ   متعلقة    تحقق   لم  الشرط   أ   من  إليه   ذهبت   مذا  وجاهة 

  " . أوانها قبل رفعت
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     1437 لعا  10250  رقم القضية
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 و الديون تحصيل بعد يكون الشراكة بأرباح المطالبة

 المستحقات

 مبلذغ بتسليمه عليه المدعى  طالب أنه " في المدع  هعوى تتلخ 

رباحذذذه مالذذه رأس تمثذذذل والتذذ  ر ذذذال (750.000) وقذذدر   اسذذذتلمها التذذ  وأ

 هذذذا بذذدفع إلزامذذه و طلذذب المقذذاوالت مجذذال فذذي لتشذذغيلها عليذذه المذذدعى

 " المبلغ.

 أخذرى شذركات لذدى مسذتحقات للمرسسذة "  بذأ  عليه المدعى هفع

 " . بها طالبهم أ  سبق وقد علم عل  والمدع  بها نطالب

 أصذذالة عليذذه المذذدعى ذكذذر  مذذا  " أجذذاب المذذدع  علذذ  ذلذذك وبعذذرض

  " المرسسة حساب في مبالغ أي  وجد وال صحيح

 أوانها. قبل لرفعها الدعوى قبول عد  المحكمة حكمت

 حقوق   بأ    هفع   قد  أصالة   عليه   المدعى   أ   حيث   و  "  بذذ  كمها لح  سببت   و

 ومسذتحقات ه ذو  هيئذة عل  شركات عدة لدى الشراكة محل المرسسة

 ما عل   أصالة   المدع    صاهق   وحيث   بها،   بالمطالبة   أصالة   والمدع    هو  وقا  

 المال  ورأس  باْلرباح   المدع    مطالبة   أ   وحيث   أصالة،   عليه   المدعى   به  هفع 

 الذذذذد و  هذذذذذ  تحصذذذذيل هذذذذو قبلذذذذه فالواجذذذذب ْلوانذذذذه سذذذذابق طلذذذذب تعتبذذذذر

 " بها. المطالبة أصالة للمدع   حق ثم ومن والمستحقات

 هذ  1439 لعا  ق /  1 /  3860  رقم القضية
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 عجز تثبو بعد يكون الشركاء بتضمين الدعوى توجيه

 الديون سداد عن الشركة

..(. كةشر مالكا هما عليهما المدعى أ  " في  المدع    هعوى   تتلخ   . ( 

ا  الذذدائرة هذذذ  حكذذم صذذدر وقذذد محذذدوهة، مسذذرولية ذات وهذذ   بذذإلزا  سذذابقا

ا  لذذه تذذدفع بذذأ  الشذذركة ا  وسذذبعو  ثمثذذة (73,636,820) وقذذدر  مبلغذذا  مليونذذا

ا  وسذذتو  وثمثذذة وسذذتمائة ا، وعشذذرو  وثمانمائذذة ألفذذا  رقذذم القضذذية فذذي ر ذذاال

ذ 1439 لعذذا  (1523) ا  ، هذذذ  نظذذذا  خذذذالفوا وممكهذذذا الشذذذركة مذذذد ر أ  موضذذذحا

 بالمخالفذذة الغيذذر لحسذذاب اْلمذذوال اسذذتثمار ممارسذذة خذذمل مذذن الشذذركات

 مخالفات  إل   إضافة   الشركات   نظا    من  المائة   بعد   والخمسين   الثالثة   للماهة 

 " الشركاء. تضمين تستوجب أخرى

ا  المحكمة وجهت .. للمدع  سراال . 

 رقذم القضذية فذي الصذاهر الحكذم تنفيذذ عذن المذدع  وكيذل وبسذرال " 

 لذم أنذه إال التنفيذذ لمحكمذة رفعذه تذم قذد بأنه ذكر ، هـ1439 لعام (1523)

 والزالت عليها، التنفيذ  مكن موجوهات أو للشركة أموال هناك أ   تبين

 " التنفيذ. إجراءات في التنفيذ محكمة

 . الدعوى قبول بعد  المحكمة حكمت

 قد موكله أ  للدائرة أوضح المدع  وكيل أ  وبما   "  لحكمها   سببت   و

ا   زال ال عليهما المدعى  ملكانها الت   الشركة  ضد تنفيذ  طلب  قيد   منظورا

 لذم عليهمذا المذدعى  ملكانهذا الت  الشركة أ  وبما التنفيذ، محكمة لدى

 عد  إل  الدائرة معه تنته   الذي  اْلمر  حينه،  حتى  التنفيذ  عن عجزها   ثبت 

 " أوانها. قبل لرفعها الدعوى هذ  قبول

 هذ  1439 لعا  10201  رقم القضية
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 التنفيذ إجراءات و الشركاء بتضمين المطالبة يسوغ ال

 قائمة زالت ما  الشركة على

 عليها المدعى الشركة  في الشركاء  مطالبة   "  في  المدع    هعوى   تتلخ  

 قذرار بموجذب الشركة ذمة في الثابتة المد ونية بتحمل الخاصة ذمتهم في

 أمذر بموجبذه الصذاهر التأمينيذة والمخالفذات المنازعذات فذي الفصذل لجنذة

 بمحكمذة والعشذرو  الواحذدة التنفيذذ هائذرة مذن 38714989 رقذم التنفيذذ

ب ذاض التنفيذ  .. عنذوا  أي لهذا  وجذد وال مكتبهذا أغلقذت الشذركة لكذو  بال

 الطب  التأمين أقساط من المتبق   مثل  الطالبة  محل المبلغ  أ  وأضاف 

 " عليها. المدعى موظف  عل 

ا  وجهت المحكمة  .. للمدع  سراال

 ؟ عليها المدعى الشركة صفيت  هل  المدعية:   وكيل   الدائرة   سألت   ثم  "

 "  علم. ال بأنه فأجاب

 .الدعوى قبول بعد  المحكمة حكمت

 .. لحكمها سببت و

 التنفيذ أمر أ  الثابت   أ  كما محدوهة،  مسرولية  ذات الشركة  أ  وبما   "

ا   زال ال اجهتهامو في الصاهر  وكيذل  قذد  ولذم التنفيذذ، محكمذة أمذا  قائمذا

 التنفيذ  إجراءات  إقفال  بعد  السداه  عن  ضدها  المنفذ  عجز  ثبت  ما المدعية 

 أو الشركة  بتصفية  الحكم  من ذلك  عل   ترتب  وما مراحله،  جميع  واستيفاء 

 " .إفمسها

 هذ  1439 لعا   6697 برقم المقيدة القضية
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 وقتها  حلول قبل بالمستحقات المطالبة يسوغ ال

 بالعقد عليه المتفق

 عليها  المدعى  الشركة  في شب ك  موكله  أ   "  في  المدع    هعوى   تتلخ  

  تم لم لكن مرات عدة هذ 1438لعا   بأرباحه  الشركة  مد ر  بمطالبة   قا  وقد

 إل  هعوا  في وانتهى شيك، بموجب المتحققة اْلرباح  من جزء إال تسليمه 

 لعا  بالشركة الخاصة والسجمت الدفاتر  بتقد م  عليها  المدعى  إلزا   طلب 

 لموكله كأرباح ر ال (1,000,000)  قدر   مبلغ  بدفع  إلزامها  وكذلك   هذ، 1438

 (25,000)  قذدر  مبلذغ بذدفع عليهذا المذدعى إلزا  طلب كما هذ، 1438 لعا 

ا  ر ال  " والمماطلة. الضرر عن تعو ضا

 لعذا  ماليذة قذوائم مذن المذدع   طلبذه مذا بذأ   " عليذه المذدعى هفذع

 فذي نذ  قذد التأسيس لعقد اْلول الملحق أ  حيث ْلوانه، سابق هذ1438

ا  ( مذن ) ۲ ( الفقذرة  العقذد مذن) عشذر الرابعذة ( للمذاهة المعدلذة ) خامسذا

ربعذة خمل  عد الشركة مد ر ) :عل  للشركة اْلساس   انتهذاء مذن أشذهر أ

.. والخسذائر اْلربذاح وحسذاب عموميذة ميزانيذة للشذركة الماليذة السذنة . 

ب ك لكذل  رسل أ  وعليه اْلرباح، توز ع بشأ  واقتراحاته  اإلهارة وإلذ  شذ

 ذلك عل  وبناءا   الوثائق...( تلك من نسخة التجارة  بوزارة  للشركات  العامة 

 " أوانها. قبل لرفعها الدعوى قبول بعد  الحكم  طلب فإنه

 الدعوى. قبول بعد   المحكمة حكمت

 .. لحكمها سببت و

  مذن ) ۲ ( الفقذرة فذي نذ  قد التأسيس لعقد اْلول الملحق أ  بما "

ا (  أ  عل  للشركة اْلساس   العقد  من عشر  الرابعة  للماهة  المعدلة  ) خامسا

ربعة خمل  عد الشركة مد ر ) :  للشذركة الماليذة السذنة انتهاء من أشهر أ

.. والخسذائر اْلربذاح وحسذاب عموميذة ميزانيذة  توز ذع بشذأ  واقتراحاتذه .
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ب ك لكذل  رسذل أ  وعليذه اْلرباح،  بذوزارة للشذركات العامذة اإلهارة وإلذ  شذ

ا  (  من (1) الفقرة  أ  كما   الوثائق...(،  تلك من نسخة  التجارة   ذات  في ) خامسا

ا  إليذه المشذار اْلول الملحذق  الماليذة السذنة تبذدأ ) : أ  علذ  نصذت قذد آنفذا

 هذ. 1426 / 3 / 14 في وتنته  التجاري  السجل  في قيدها  تار خ  من للشركة 

 أشهر اْلربعة مدة أ  وبما ، ))شهر   1۲ كل ذلك  بعد  مالية  سنة  كل  )وتكو  

 بها الشركاء  وتزو د  اْلرباح  وحساب  الميزانية  إلصدار الشركة  لمد ر  المحدهة 

  لعا  الشركة وسجمت بدفاتر المطالبة من المدع   تمكن حتى  تنته،  لم

 قد المدع  هعوى فإ   لذلك  له،  المقررة  بأرباحه  المطالبة  وكذلك  هذ،  1438

 "أوانها. قبل أقيمت

 1439 لعا  ق  /  2 /  735  رقم القضية
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 بعد تكون الشراكة على المبنية بااللتزامات المطالبة

 الشراكة ثبوت

...( معمذل بذين فذاقاالت تذم أنه " في المدع  هعوى تتلخ   الغذائيذة )

...(   /  شركة   فرع  ...(   مرسسة   وبين   والمقاوالت   للتجارة   )  توقيع  عل  للتجارة   )

 الجملة وتجارة استيراه بنشاط  تعمل  مرسسة   لكونها  تضامنيه  شركة  عقد

 وقد وتصد رها واستيراهها  .. والعطور التجميل  وأهوات  .. الغذائية  المواه  في

 الذي الغرض بأ  " الثالث  بالبند  بقوله  صراحة  ذلك  عل  الشركة  عقد ن 

ر ة العممة في المشاركة غرض هو الشركة  أجلها  من تكونت   الخاصة التجا

ا  النشاط هذا كا  وقد الغذائية، المنشئات  لجميع   الثاني)...(  بالطرف   مقترنا

 عقذد إليذه أشذار كمذا الشذركة فتذرة خذمل ذلذك علذ  مذوكلي موافقذة بشذرط

 اتفق " :  أنه في صراحة نصت  الت   منه  الثانية  بالفقرة  الرابع  بالبند  الشركة 

 باإلضافة  الخا   والمواه  االستيراه  بمتابعة  الثاني الطرف    قو  أ  عل  الطرفا  

 مشذروطة عليهذا المتفذق الشذراكة محل الغذائية للمنتجات التسو ق إل 

 إال كمية أي وجخر وعد  العقوه وإبرا  البيع  بعملية  اْلول الطرف  بموافقة 

 كافذة بتنفيذذ قمذت أ  وبعذد " تسذليمها علذ  والتوقيذع الطرفين بموافقة

...( معمل عل  ترتبت الت  االلتزامات  مال رأس هفع من العقد بموجب )

...( مصذنع ووضع والعمالة المقرات وتأمين اْلولية المواه وتوفير  تحذت )

 وتصد ر باستيراه وشرعت العقد   بشروط  عليها  المدعى  المرسسة  تصرف 

 صذفقات وأبرمذت موافقتنذا أو علمنا هو  الغذائية المنتجات وبيع المواه

ر ة  الشذهيرة والمطذاعم والشذركات المنشذتت مذن العد ذد مذع ضذخمة تجا

 ) بمفرهها  ( عليها  استحصلت   الت   واْلرباح  المبالغ  جميع  عل  واستحوذت 

 والتدليس بالغ  وشرعت الحائ   عرض وااللتزامات  الشركة  بعقد  ضاربة 

أكذل  معهذا، توقيعذه تذم الذذي الشذركة عقذد غطذاء تحذت بالباطذل أموالنذا و

 عملية وأ  " :  أنه عل  ن   قد الشركة  عقد من  ( 12) رقم  البند أ  وحيث 

 المملكة خارج أو هاخل عليها المتفق الشراكة منتجات من منتج  أي بيع 
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 ذلذك الطذرفين أحذد مخالفذة حالذة وفذي مشذاركة الطرفين حق من عوائدها

 المرسسذة  جعذل ممذا "اآلخذر بذالطرف تلحذق التذ  اْلضذرار كافذة  تحمذل

 بمعمذل الكبيذر الضذرر عليه ترتب مما البند هذا خالفت قد عليها المدعى

).. . ...( شذركة ( الحصر ال المثال سبيل عل  منها ) ...( شذركة الدوليذة، ) ( ، 

..(   شركة  . ...( القابضة، ) ...( مرسسة والتجارة، اهلمستير  شركة)  للتمو ن )

..(   شركة  والتجارة،  . ...( مرسسة  للتجارة،  مرسسة)...(  والمقاوالت،  للتجارة  ) ( 

..( ،مرسسة . ...( شركة والتصد ر، لمستيراه ) ر ذة، للخذدمات )  شذركة التجا

)... ...( شركة المحدوهة، ) ...( شذركات مجموعذة العالميذة، )  أ  وحيذث (، )

 ثبذوت حذال فذي أنذه علذ  نذ  قذد (4) رقذم بذالفقرة والعشرو  الثالث البند

ا  المذكور المنافسة بند مخالفة  المتشذاركة اْلطراف من طرف ْلي مسبقا

 الطذرف تعذو ض و ذتم رسذم  وبشذكل ذلذك علذ   ثبذت مذا تقذد م  ذتم

 قوائم بعض ضب  تم قد أنه وحيث اْلضرار، قيمة  عاهل بمبلغ المتضرر 

 المذدعى المرسسذة ممارسذة تركذد قبض وسندات وفواتير والشراء البيع

ر خ مذن الغذائيذة المذواه وبيذع لتجارة عليها ذ 7/7/1436 تذا  فذي الموافذق  هذ

ر خه  وحتى    2015/ 4/ 26  (13) رقم البند مخالفة وموافقتنا علمنا هو  تا

 الطرف من تدليس  أو بغ   طرف  أي اكتشاف  حال  وفي  :"  عل  ن  الذي 

رباح بيعها تم الت  البضائع كميات كامل  له فيحق  اآلخر   ." اآلخر الطرف وأ

 المرسسذة عليهذا استحصذلت التذ  واْلمذوال المبذالغ جميذع  جعذل ممذا

 والمنتجات للمواه بها  قامت  الت   التجار ة  الصفقات   نتيجة  عليها  المدعى 

رباحها مع الغذائية ..( لمعمل مكتسب حق أ . ا  )  عقذد من البند، لهذا وفقا

 غيهذا فذي تمذاهت بذل بذذلك عليهذا المذدعى المرسسذة تكتف  ولم شركةال

أكل   مشروع  الغير  التكثر  بقصد   الثالث البند خالفت فقد بالباطل أموالنا و

 أحد مخالفة   حال  في  :"   أ  عل  نصت  الت   ) الخامسة  ( بفقرتها  والعشرو  

 أو العقذوه بذإبرا  وذلذك العمذمء مذع والتعاقذد الوكمء تعيين لبند اْلطراف

 للطرف  حق فإنه  اآلخر  الطرف  موافقة  أخذ هو   كميات  بيع  أو وكمء  تعيين 

 الطرف و تحمل اآلخر للطرف الرجوع هو  مباشرة العقوه إلغاء المتضرر
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 مذع للتوز ذع الوكالة أو العقد بفسخ المتعلقة االلتزامات كافة المتسبب

 موضوع  الغذائية  منتجاتها  ببيع  عليها  المدعى  المرسسة   قامت  وقد العممء 

ر ذة صذفقة كذل  جعذل ممذا موافقتنذا أو علمنذا هو  الشذركة عقذد  مذع تجا

رباحها  ...( معمل حق من ه  بها قامت ) الغذائية والمنتجات للمواه ( ا ( 

ا   المرسسة بممارسة  هعوانا  أ  وحيث  بيننا،  الموقع   الشركة  عقد لبنوه  وفقا

ر ة الصفقات وتوقيع الغذائية المنتجات لبيع عليها المدعى  خذمل التجا

 الشركات أسماء قائمة بموجب ثابتة هعوى  ه  الشركة  عقد سب ا   فترة 

 الت  القبض وسندات والفواتير معها  تتعامل  الت   والمطاعم  والمنشئات 

 ر ذال ( 59749308)  مبلذغ هذ  اإلجماليذة قيمتهذا وإ  بسذوء علينذا أخفتها

ا   بذدو  القذبض وسذندات والفذواتير، القذبض، سندات في ثابت هو لما وفقا

 الشركات من العد د هناك أ  كما قبض، سندات  بدو   والفواتير  الفواتير، 

 أجذل من عليها المدعى المرسسة مع تعاقدت الت  اْلخرى والمنشئات

 تلك ومقدار أسماءها في معرفة أو علم لد نا وليس  غذائية  منتجات   بيعها 

ا  والصذفقات المبذالغ اكتنا فذي والتذدليس الغذ  التباعهذا نظذرا  معهذا شذر

..( بمعمذل ألحذق ممذا الصذفقات وتوقيذع التسذو ق فذي وانفراههذا .  أضذرار )

 أ  حذين واالنتذاج، العمذل عذن توقفذه إلذ  أهت ومعنو ذة ماه ذة جسذيمة

 وأخذ بإبمغنا التعاقد ة التزاماتها بتنفيذ تقم لم عليها  المدعى  المرسسة 

 فتكو   الغذائية  المنتجات  وتصد ر  واستيراه  وتسو قها  بيعها  لدى موافقتنا 

 ن  الذي  الشركة  عقد من الثانية  بالفقرة  الرابع  البند   ن  خالفت  قد بذلك 

 بمتابعذة الثذاني الطذرف  قذو  ا  علذ  الطرفذا  اتفذق " أنذه علذ  صذراحة

 محذل الغذائيذة للمنتجذات التسذو ق إلذ  باإلضافة الخا  والمواه االستيراه

 وإبرا  البيع بعملية اْلول الطرف   بموافقة  مشروطة  عليها  المتفق  الشراكة 

 تسليمها عل  والتوقيع الطرفين بموافقة إال كمية  أي خروج  وعد  العقوه 

...( معمل بحق أخطأت قد عليها  المدعى  المرسسة  أ   وحيث   خمل من )

 الشركة عقد بموجب عاتقها عل  ة الملقا  التعاقد ة  التزاماتها  تنفيذها  عد 

 نشأ قد بنا  لحق الذي  الضرر وإ  الخطأ  هذا بسبب  الكبير  الضرر أصابنا  وقد
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 المستحصلة واْلرباح الغذائية المنتجات بيع في الحق من حرماننا نتيجة 

 تلك ببيع وانفراهها عليها المدعى المرسسة واستئثار  الصفقات  هذ  من

ر ذة الصذفقات حقيقذة وإخفذاء المنتجذات ...( معمذل علذ  التجا  بصذفته )

ا  معها شب ك  المذاهي الضذرر إلحذاق عليذه ترتذب فقذد الشذركة لعقذد إنفذاذا

ا  المعنذوي ...( معمذل بسذمعة المسذاس عذن فضذم ر ذة )  الغيذر، أمذا  التجا

 الخطأ فلوال ومتوافرة قائمة  والضرر  الخطأ  بين  ما السببية  الصلة  أ  وحيث 

 التقصذيب ة المسرولية أركا  وقيا  توافر عل   دل وهذا الضرر، صدر لما

 الضرر ( الفقهية القاعدة  أ  وحيث  الدعوى،  هذ  في للتعو ض  المستوجبة 

 رفع وإ  وقوعه، بعد الضرر  رفع وجوب  عل  تفيد الت   القاعدة  هذ   )  زال 

 الذذي والمعنذوي المذاهي الضذرر عذن الماهي التعو ض بفرض  تم الضرر

 المنتجذات ببيذع عليهذا المذدعى المرسسذة انفذراه جذراء مذن بالموكلة لحق

 العمذمء مذن الكثيذر علذ  واالستحواذ موكلت  وموافقة علم هو  الغذائية

ا  ا  غشذا  المهنيذة وبسذمعتها المدعيذة بالشذركة الضذرر ألحذق ممذا وتدليسذا

ر ذة  إلذزا  طلذب إلذ  وانتهذى المنافسذة، الشذركات مذن مثيمتهذا بذين والتجا

 المرسسذة إخذمل قيمة تمثل ر ال 2,000,000 مبلغ بدفع عليها المدعى

 قيمذة تمثذل ر ذال 1,000,000 ومبلغ التعاقد ة، بالتزاماتها عليها المدعى

 "  المحاماة.  أتعاب  قيمة  تمثل  ر ال 2,000,000 ومبلغ  اْلضرار عن التعو ض 

 وكيذل هعذوى فذي جذاء مذا أ  "  قولذه فذي عليذه المذدعى إجابذة تلخصذت

ا  جملة  صحيح  غير لمدعية ا  التعاقد ة بالتزاماتها تف لم الذي فهو وتفصيم

...  الصحيح التفعيل تفعلها لم العقد وأ  . " 

 الدعوى. قبول بعد   المحكمة حكمت

 .. لحكمها سببت و

ا  جملذة المدعيذة شذراكة تنكذر عليهذا المذدعى أ  وبما "  كمذا . وتفصذيم

ر خ المقدمذة مذذكراتها فذي ذلذك  ذكذرت ذ 1438 / 8 / 21 بتذا  مذا وكذذلك هذ
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 المدعية  وكيل  اكتفى   :" نصه  ما المذكرة  نفس  من (5) رقم الفقرة  في ذكرت 

ا   نفذ  لم الذي  الصوري  العقد  بمجره  المالية  بمطالباته   ولم  الواقع  عل  فعليا

 اْلمذوال بتسذليم قيامذه تثبذت الت  الشرعية بالبينات بإثباتها هعوا   حرر

ا  كذا  سذواء لمذوكلت  ا  إ ذداع أو حوالذة أو نقذدا  التذ  الشذراكة لصذفة إثباتذا

،"..  عليهذا المذدعى إخذمل فذي تتمثذل المدعيذة مطالبذة أ  وحيذث  ذدعيها

 فتكو  الشراكة عن الناتجة اْلضرار عن التعو ض و التعاقد ة بالتزاماتها 

 المدعية شراكة تنكر عليها المدعى لكو  ْلوانها، سابقة المدعية طلبات

.  " ابتداءا

 هذ  1437  لعا   ق /  1 /  10680  رقم القضية
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 الشراكة مدة انتهاء قبل المال برأس المطالبة

 المرسسذة مذع أبرمذت موكلته أ  " في المدعية وكيل هعوى تتلخ 

ر خ اْلول بالمحاصة، شراكة عقوه ثمث  عليها  المدعى   1437/ 1 / 13  بتا

 هذذا فذي موكلتذه مذال ورأس ، اللحذو  تجذارة مجذال فذي االسذتثمار وغرضذه هذ

ر خ والثذذاني ر ذذال، ألذذف وسذذتو  سذذبعمائة (760,000) العقذذد  / 1 / 13 بتذذا

ذ 1437  مذال رأس و البيطب ذة، الصذيدليات مجذال فذي االسذتثمار وغرضذه هذ

ر خ والثالذث ر ذال، ألذف خمسذو  (50,000) العقذد هذذا فذي موكلتذه  بتذا

 ورأس اْلغنا ، وتسمين تببية مجال في راالستثما غرضه  و  هذ  1437/ 8/ 22

ا  وعشذرو  واثنذا  مائذة ر ذال (122,500) العقذد هذذا فذي موكلتذه مذال  ألفذا

 عقوهها   الموقع  المشار ع  تلك كافة  أ  لموكلته  ظهر  وقد ر ال،  وخمسمائة 

 بإقامة عليها المدعى مرسسة ال قيا   ثبت  ولم الواقع،  أرض عل  تثبت  لم

ر ع تلك  فذي انتهذى ثذم مسذتندات، أو إفاهات أي لموكلته تقد  ولم المشا

 لهذا المسذلمة المبذالغ جميذع بإعذاهة عليهذا المذدعى إلذزا  طلب إل  الئحته

ا  وثمثذو  واثنذا  تسذعمائة (932,500) وقدرها الشراكة في مال كرأس  ألفذا

 المحاماة أتعاب بتحمل عليها المدعى المرسسة وإلزا   ر ال،  وخمسمائة 

 لألرباح  موكلته   استم    المفترض   من  و  ..  ر ال.   ألف مائة  ( 100,000) وقدرها 

 " ..  حصل. لم ذلك أ  إال هذ 1438 عا  من محر  شهر في

 من الدعوى  في  وره بما   تعلق  ما  ..  "  الدعوى   عل   عليه   المدعى   أجاب 

 والمدعية صحيح، غير  ذلك  فإ  الواقع  أرض عل  المشار ع  هذ  قيا   عد 

 وكانت  تفاصيلها،  أهق عل  مطلعة  وه  المشار ع،  تلك   تفاصيل  بكل  تعلم 

 وتببية  لألبقار  مستلزماتها   بكل  حظائر  إنشاء  تم حيث  إنشائها،  خطوات  تتابع 

 بعذد جرى ثم لألغنا ، منفصلة حظائر إنشاء جرى كما العجول، وتسمين

 استئجار جرى كما اْلغنا ، من قطيع وشراء اْلبقار، من قطيع شراء ذلك 

ر ين محلذين  تذم كمذا اللحذو ، لبيذع واآلخذر بيطب ذة كعيذاهة أحذدمها تجذا

 المدعيذة وبإمكذا  المحليذين، لكذم العمذل مكتذب مذن تأشذيرات استخراج
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ر ع عل  لمطمع وكيلها   بعث  أو بنفسها  الذهاب   أرض عل  معا نتها المشا

 هذ  طبيعة فإ  ؛ اْلول  السنة ْلرباح  المدعية  استم   عد  عن ما وأ الواقع، 

 معروف أمر وهذا  اإلنشاء،  فترة  في العقبات  لبعض  معرضة  تكو   المشار ع 

 اْلجواء لتغير  نتيجة  للوفاة  القطيع  بعض  تعرض  حيث   التجار ة،  الناحية  من

 وقذد موسذمية، وأوبئة ْلمراض المشا ة بعض تعرضت كما التببة، وبيئة

 بعد إال اْلرباح توز ع عد  عل  المدعية مع المبرمة الشراكة عقوه نصت 

 " الدعوى. بره الحكم طلب إل  مذكرته ختا  في انتهى ثم الخسائر، تغطية

 أوانها. قبل لرفعها الدعوى هذ  قبول بعد  المحكمة حكمت

 فذي وال الشذراكة صذحة فذي تنذازع ال عليها المدعى أ  " عل  بناء ذلك و

 بوجوه تتمسك  أنها  إال المدعية  من مال كرأس إليها  المسلمة   المبالغ  صحة

 اْلرباح وجوه  عد  سبب   وتعيد الواقع،  أرض عل  فيها  المتشارك  المشار ع 

ر ع طبيعة إل  الشراكة من اْلول  السنة في  ووجذوه الشذراكة محذل المشا

 لعقذوه مراجعتهذا وبعذد الذدائرة إ  وحيذث ، إنشذائها فذي العقبذات بعذض

 الشذراكة هذذ  مذدة تحد ذد علذ  تن  بأنها وجدت الدعوى محل الشراكة

ر خ من تبدأ  سنوات  بثمث  اكة، عقوه توقيع تا  مدة تحد د أ  وحيث الشر

 انقضذاء قبذل الذدعوى هذذ  المدعيذة أقامذت وقذد للطذرفين، ملز  الشراكة

 " ...عليه المتفق المدة

 هذ  1438 لعا  ق /  1 /  5108  رقم القضية
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 ثبوت قبل القضائي الحارس تعيين طلب يسوغ ال

 الشراكة

 مذع شذراكة عقذد أبذر  قذد موكلذه أ  "  فذي المذدع  هعذوى تذتلخ 

...(  مرسسة  في عليه  المدعى  ..(  وكالة  عنها   تفرع  والت   التجار ة  ) .  للدعا ة  )

 موكله أ و عليه، المدعى به  ِف  ولم الشراكة عقد الشروط   وفق واإلعم  

 بوقذف الذدائرة مذن قرار فيها وصدر هذ 1439 لعا  994 رقم بالدعوى تقد 

  د   وضع أ  بعد  بموكله  وأضر عليه  المدعى  استغله  مما الدعوى  في السير 

...(  مرسستين  فرع  عل   قضائي حارس  تعيين  فيها  و طلب  المرسسة،  عل  ( 

ر ة ...( وكالة وفرع التجا  " الدعوى. انتهاء حتى واإلعم  للدعا ة )

 الدعوى. قبول بعد  المحكمة حكمت

 و 994 برقم عليه المدعى  ضد  هعوا    أقا   المدع    أ   "  عل   بناء   ذلك   و

 النيابة إل  الدعوى  وإحالة  الدعوى  تلك في  السير  وقف قررت  الدائرة  أ    بما 

 عليه للمدعى المدع  تسليم وثبوت التجاري، التستر  شبهة  من للتحقق 

 لم وحيث عدمه، من الشراكة  تقب ر  نتيجة  في أثر له  كو    مما مالية،  مبالغ 

 في التحقيقات العامة النيابة تستكمل حتى الطرفين شراكة للدائرة  ثبت 

 ثبوت عل  معلق أنه اعتبار عل  ْلوانه سابق الطلب هذا أ  وبما  الدعوى، 

 عد  إل  تنته  الدائرة فإ  فيها؛  التحقيقات  واستكمال  عدمه  من الشراكة 

ا  الدعوى قبول  " .تقد  ما عل  تأسيسا

 هذ  1440 لعا   771  رقم القضية 
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 و المشروع انتهاء قبل المال برأس المطالبة يسوغ ال

 تنضيضه

 عليه ىالمدع مع ساهم قد موكله   بأ    "  المدع    وكيل   هعوى   تتلخ  

 مكذة فذي عقذارات وشراء بيع في ر ال، ألف ستمائة (600,000) قدر  بمبلغ

 له الحكم  طلب وهو التعاقدي بالتزامه أخل عليه المدعى أ  إال  المكرمة 

 " بذلك.

 نسذبة عذن الدائرة فسألته "  سراال المدع  لوكيل المحكمة فوجهت

ا  بأنها فذكر الطرفين بين اْلرباح  أ  وفيه الطرفين بين الموقع للعقد وفقا

 لموكله الحكم وطلب للمدع  (%80) و عليه  للمدعى  ( %20) اْلرباح  نسبة 

 "لألرباح. إضافة المال برأس

 أ   "  أجذاب عليذه المذدعى وكيذل مذن  الدعوى عل  الجواب بطلب و

 عليه المدعى وأ  موجوه زال ما العقار وأ  المدع   شراكة   نكر  ال موكله 

 لمدة مهلة فأطلب المال رأس المدع  أراه وإ  بحصته   اْلرض في شب كه 

 " له. ماله رأس إلعاهة أشهر ستة

 وكيذل الذدائرة سذألت " عليذه المذدعى لوكيذل سذراال المحكمذة وجهذت

 بأنه فذكر الشراكة تصفية هو  العقد مدة مض  سبب عن عليه  المدعى 

 كساه بسبب البيع  تم ولم المزاه عليه وأجرى المخط   عرض وأ  سبق 

 إجذراء ءالشذركا طلذب مذا متذى البيذع إجذراءات باتخذاذ سذيقو  وأنذه السوق

 "البيع

ا  وجهت  ثم  هل وكالة المدع  الدائرة فسألت  " المدع  لوكيل سراال

 له شأ  وال ماله رأس  طلب بأنه فذكر الشركة وتصفية العقار  بيع   طلب 

 " المخط . ببيع
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 أوانها. قبل لرفعها الدعوى قبول بعد  المحكمة حكمت

..   "  بذذ  لحكمها   المحكمة   سببت   و  وأنه بالشراكة عليه المدعى أقر وقد  .

 وأ  عقذاراتهم للمسذاهمين  ذره لكذ  اْلرض لبيذع اإلجذراءات بجميذع قذا 

 طلذب إذا الشذركة تصذفية مذن لد ذه مذانع وال الكسذاه مذن  شذكو السذوق

ب    ثبذت مذا  قذد  لذم المذدع  إ  وحيذث بالمزاه العقار بيع الشركاء  تفذ

ا  لذه الحكذم طلذب ذلذك ومذع مالذه، في المضارب  هو  المذال، رأس بذره فذورا

 وقد ذلك، في قوله فيقبل  أمين  والمضارب  والتصفية،  البيع  إجراءات  انتظار 

 في  أمين والعامل :" لله رحمه البهوتي قال  ، أمين  المضارب   أ  العلماء  ذكر 

 بنفعذه،  خذت  ال وجذه عل  مالكه بإذ  فيه متصرف ْلنه ؛ المضاربة مال

ا  فكا   بغيذر المضاربة مال من تلف فيما عليه ضما  ال   ...كالوكيل أمينا

 ذكر عليه  المدعى  أ   وبما   [؛ 523  –  3/ 522  القناع  ]كشاف   "  تفب    وال تعد

ا، مازال الشراكة  محل اْلرض  هو شروع م ال بأ    وقد بعد،  نته لم وأنه قائما

قه  ا،   زال ما بأنه  ذلك  في المدع   صدَّ  المدعى  بالمبلغ  إلزامه  طلب  أنه  إال قائما

ا؛ به  المذدع  بتسذليم اْلرض بيذع بعذد مستعد عليه المدعى أ  وبما فورا

ا، زال ما المشروع أ  ثبت أنه وبما   واْلرباح،  المال  رأس   مكن ال فإنه قائما

 متوقفة الخسارة أو الببح معرفة ْل  به، المدعى بالمبلغ للمدع   الحكم 

 والمضاربة  خسر، أو المشروع  ببح وقد وتنضيضه، المشروع  انتهاء   عل 

ببح علذ  قائمذة  وأ  وحذد  الخسذارة  تحمذل ال والمضذارب والخسذارة، الذ

 طلب إذا فيما الشراكة محل العقار  بيع  من  مانع  ال بأنه  قرر  عليه  المدعى 

 المال،  بتنضيض  الشركاء   مطالبة  للدائرة   ثبت  لم وحيث  ذلك،  الشركاء منه

 الذي المال لتنضيض مراعاة هو  ماله برأس وكالة المدع  طلب  وحيث 

ا  أو وه اا عليه  المدعى   بها   طالب  أ  باستطاعته  كا    شركائه  بقية  مع قضائيا

 " .تقض  وبه بمنطوقه الواره الحكم إل  الدائرة معه تنته  الذي اْلمر

 هذ  1438 لعا  2921  رقم القضية
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 التحصيل شرط على المعلق االستحقاق

...(   موكلته   أ   "  في  المدعية   وكيل   هعوى   تتلخ    بضائع بتور د  قامت   )

 علذ  عليهذا المذدعى سذدهت وقد هيل حبوب عن عبارة وه  هفعات عل 

 المدعى ذمة في وتبق  مجدولة، أقساط عل  المبالغ بعض معينة فترات

 وإلزامه به، إلزامه و طلب بسداهها، تقم لم ر ال (447,930,1) مبلغ  عليها 

.. ر ال (000,100) قدر  بمبلغ المحاماة أتعاب بسداه ا  .  المبلغ بأ  مضيفا

 " . ریال  (197,024,2) هو عليه المدعى ذمة في المتبق 

ا، جملة  الدعوى   إنكار   تضمنت   "   مذكرة   المدعى   وكيل   قد   وأ  وتفصيم

 المدعيذة بذين وسذي  مجذره هو إنما المدعية، من  شتري ال عليه المدعى

 الهيل، حبوب استم  في عليها المدعى عمل  تمثل حيث آخب ن،  أطراف و

 المدعى وأ  العممء، عل  توز عها ثم المدعية، مستوهعات  في  تور دها   ثم

ا  ملتز  غير عليه  قذا  حذال فذي  نشأ االلتزا  إنما القيمة، بسداه للعقد طبقا

 وأ  يذذذة،للمدع المبذذالغ بتحو ذذذل عليهذذا المذذدعى فيقذذذو  بالسذذداه، العمذذمء

ا   البيع   إ قاف   عليه   المدعى   من  طلبت   المدعية   بين  المتباهلة   لإل ميمت   طبقا

 الهيل تخز ن حال في بأنه المدعية أخطر عليه المدعى أ  حيث الطرفين،

زبائن البيع عد  منه طلبت المدعية وأ  لونه،  تغير  فسوف   طو لة   لمدة   ل

ب ذاض،  إعذذاهة أخذرى رةمذ  طلبذت كمذا كانذت، طب قذذة بذأي بيعذه طلبذت ثذم ال

 " الدعوى. رفض  و طلب سنغافورة، في لبيعه المخزو 

ا  المحكمذذة وجهذذت  عذذن الطذذرفين الذذدائرة سذذألت ثذذم "  للطذذرفين سذذراال

 " تور د بأنها فأجابا بينهما؟ مقةالع طبيعة

 مذن صذورة فقد  " الدعوى عل  بينته تقد م المدع  المحكمة طلبت

 بمبلذذذغ اإلقذذذرار المتضذذذمن عيذذذةللمد عليهذذا المذذذدعى مذذذن المرسذذذل اإل ميذذل

 لم مذكرة عليها المدعى وكيل قد  ، هذ1438  /  7  /  28  جلسة   وفي  الدعوى، 

ا  سذبق مذا مضمو  عن تخرج  وأ  وسذي ، مجذره عليذه المذدعى بذأ  مركذدا
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ا  لهم الموره العممء سداه عل  مبن   المدعية   استحقاق   سداه   للماهة طبقا

 "  41۲۰مارس 19 في المررخة االتفاقية من (1۲)

 يهاعل المدعى تحصيل عل  البينة المدعية وكيل من المحكمة  طلبت 

 حيث قد  ما سوى  له  بينة   ال  بأنه    "  فأجاب   الغير   من  الدعوى   محل   المبالغ 

ب د الجلسة هذ  في قدمه ما تضمن  تضذمن عليهذا المذدعى من إلكتروني ب

 تحصيل عل  بينته هو والبيا  الكشف هذا وأ  عنها صاهر حساب  كشف 

 بذأ  ذكذر عليهذا المذدعى وكيذل علذ  ذلذك وبعذرض للمبذالغ، عليها المدعى

 تحصذيل سذيتم بأنذه إخطارهم هو وإنما التحصيل  فيد ال المذكور اإل ميل

  مذين إال لذه لذيس بأنه المدعية وكيل المحكمة أفهمت ثم  " المبالغ هذ 

 حلذف ثذم .. ذلذك قبذول فقرر الغير، من لتحصيلا نف  عل  عليه المدعى

 . طلبه عل  بناء عليه المدعى

 أوانها. قبل لرفعها الدعوى قبول بعد  المحكمة حكمت

 في  مررخ الدعوى محل العقد بأ  ستبا ا وحيث "  بذذ  لحكمها   سببت   و

 بشذحن سذتقو  المدعيذة أ  مقدمته في تضمن حيث  ،4۲۰1 /مارس/19

 فذي وره كمذا السذعوه ة، فذي ببيعه اْلخير ليقو  عليه للمدعى الهيل حبوب

 مذذن (%3) قذذدرها عمولذذة علذذ  عليذذه المذذدعى  حصذذل بذذأ  منذذه (9) المذذاهة

  لذز  بذأ  االتفاقيذة ملحق من (1۲) الماهة تضمنت كما المبيعات، إجمالي

..( وأ  المبيعات،   عن  المدعية   إل   فواتير   بإرسال   عليه   المدعى  .  )المدع ( )

..(  قذذو  أ  علذذ  المرسذذلة، الفذذواتير لتلذذك بالسذذداه ملذذز  غيذذر .  )المذذدع ( )

 الهيذل، اسذتيراه مصذروفات  قابذل مذا المبيذع إ ذراهات إجمالي من بالخصم

..( وأ  ،(%3) ب المقدرة عمولةال  إل   وباإلضافة  .  بتحو ل  لتز  )المدع ( )

 أ  سذذبق ممذذا والمسذذتفاه قيمتهذذا، اسذذتم  عنذذد للمدعيذذة المبيعذذات قيمذذة

ب ف، علذذ  البيذذع فذي تتمثذذل الطذرفين بذذين العمقذة  قيذذا  حذذال فذي وأنذذه التصذ

 بتحو ل ملزمة  كو  فإنه قيمتها؛  واستحصال   البضاعة   ببيع   عليه   المدعى 

 الواقعذذة علذ  سذذبق مذا وبتطبيذذق اسذتحقاقه، خصذذم مذع مدعيذذة،لل المبذالغ
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 اللمبلغ؛  المدعية   باستحقاق   أقر  عليه   المدعى   أ   الدائرة   تجد  الدعوى،   محل

 العمذمء مذن المبذالغ تحصذيل  تم لم بأنه وذكر الشرط، بهذا تمسك أنه إال

 رةالدائ أما   المنظور   العقد   كا    ولما   بذلك،   المدعية   أخطر   وأنه   تار خه،   حتى 

 الكتذذاب فذذي اْلهلذذة تظذافرت وحيذذث بهذذا، الوفذذاء الواجذب المزمذذة العقذذوه مذن

 الذ ن أ ها ) ا : وعم  جل  قوله   ذلك   ومن  بالعقوه،   الوفاء   وجوب   عل   والسنة 

 كا  العهد إ  بالعهد )وأوفوا وتعال : سبحانه وقوله بالعقوه(، أوفوا آمنوا

ا(،   المتقين(    حب   للا  فإ    قى وات  بعهد    أوف   من  )بلی   :  تعال   وقوله   مسروال

 )المسذلمو  قوله: من - وسلم عليه للا صل  – عنه روى ما السنة ومن

ا  إال  شروطهم،   عل  ا  أحل شرطا ا(، حر  أو حراما  ه  المدعية كانت ولما حمال

 االلتزا    ابتداءا   عليه   الواجب   ومن  عليه،   المدعى   به  وألزمت   العقد  صاغت   من

ا  السداه طب قة حده العقد كا  ولما به،  مذن (1۲) المذاهة فذي وره لمذا طبقذا

 سذذداه علذذ  متوقذذف للمدعيذذة عليذذه المذذدعى سذذداه وأ  االتفاقيذذة، ملحذذق

 المدعيذة وكيذل اهعى وحيث كذلك، اْلمر كا  ولما عليه، للمدعى العممء

 ذلك، عل  بينة  قد  لم أنه إال  الدعوى،   محل  للمبلغ   عليه   المدعى   تحصيل 

 للمبلغ؛ المدعية استحقاق أوا  إ  وحيث لبينة؛ا إل  افتقر اهعاؤ  و كو 

ا   وتطبيقاا  الغير، من  للمبلغ   عليه   المدعى   تحصيل   حال   في   كو    للعقد   طبقا

 ابن عن الجمح  عمر بن نافع عن بأسانيدهما والترمذي  هاوه  أبو   روا   لما 

ا  وسذلم عليذه للا صذل  النبذ  عذن عبذاس، ابذن عذن مليكة أبي  )لذو : مرفوعذا

 علذ  البينة ولكن وأموالهم رجال هماء ناس الهعى بدعواهم الناس   عطى

 وهذذا : للا. رحمذه العيذد. هقيذق ابذن قذال أنكر(، من عل  واليمين المدع 

 ، والخصذذا  التنذذازع عنذذد مرجذذع وأعظذذم اْلحكذذا ، أصذذول مذذن أصذذل الحذذد ث

 أجمذع : - للا رحمذه- المنذذر ابن قال كما بدعوا ، ْلحد  حكم أال و قتض 

 ولمذا ، عليذه المذدعى علذ  واليمين المدع  عل  البينة أ  عل  لمالع أهل

 فذإ  فأنكرهذا، هعذو،، عليذه اهُّعذ  مذن كذل علذ  إال  تأت  ال اليمين أهاء كا 

 بالنكول عليه قض   اليمين   عن  نكل   وإ   ساحته،   برئت   عليه   المدعى   حلف

 الإ لذه لذيس بأنذه المدعية وكيل أفهمت ذلك سبيل في الدائرة كانت ولما ،



 أوانها قبل الدعوى رفع مسائل | 32 الصفحة

 فقرر الغير، من لموكلته المستحق تحصيل نفيه عل   عليه   المدعى    مين 

ا   عليه؛   المدعى   حلف  وحيث   بها،   قبوله   تجد ال الدائرة  فإ    أعم ؛   جاء   لما  طبقا

 " أوانها. قبل لرفعها المدعية؛ هعو، قبول عد  من مناصأ

 هذ1438 لعا   ق /  2 /  585 رقم القضية في  الحكم
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 زال ال الشراكة عقد و المال برأس المطالبة يسوغ ال

 عقد فسخ يبرر سببا   الطرفين حدأ يقدم لم  ما  ساريا  

 الشراكة

 ألف مائة مبلغ بدفع قا  موكله أ  " في المدع   وكيل   هعوى   تتلخ  

ا  ثمثو  قدرها مدة  خمل  الستثمارها   عليه،   للمدعى   ر ال   نسبة مقابل شهرا

رباح  ا  عشر اثن   كل  نها ة   تدفع   %15  أ ا  ميمه اا  شهرا ر خ من اعتبارا  العقد، تا

ا   إليه،   المشار  بالتزامها   توف   لم  عليها   المدعى   أ   المدع    وكيل   وأوضح   طالبا

 " .لموكله ر ال ( ۰۰1 ,۰۰۰ ) ألف مائة مبلغ وره المذكور العقد فسخ

 حكمذت الطذرفين بذين الموقذع العقد أصل عل  المحكمة اطمع بعد و

 . الدعوى قبول بعدم

 االسذذتثمار عقذذد فسذذخ  طلذذب المذذدع  وكيذذل أ   " علذذ  بنذذاء ذلذذك و

 أ   وبما   المدع ،   لصالح   ر ال  (۰۰۰,۰۰1)  ألف  مائة   مبلغ   استثمار   المتضمن 

ر خ  الطرفين   بين   الموقع   العقد   من  الثابت   موضوعه أ   2016 / 4 / 1 بتا

 االسذذذتثمار مجذذذال فذذذي ( ۰۰1 ,۰۰۰ )   ر ذذذال ألذذذف مائذذذة مبلذذذغ اسذذذتثمار هذذذو

ربذاح مذن %15 نسذبته مذا المذدع  استحقاق وبمقابل العقاري،  سذنة كذل أ

ا( البند من اْلول  الفقرة نصت كما مالية.   بدأ العقد سب ا  أ  عل  )رابعا

ا  نثمثي مدة به العمل  ستمر أ   عل ،    6۲۰1/ 1/4  تار خ   من ا. شهرا  میمه ا

 الزال العقد أ   حين   في  المال،   رأس  وره  العقد   فسخ    طلب   المدع    أ   وبما 

ا،  ر ا ا   قد  لم فإنه أخرى جهة ومن الذكر،   سالف   الن    حسب   سا   برر سببا

 هذذانأوا قبذذل هعذذوا  أقذذا  المذذدع  أ  إلذذ  تنتهذذ  فذذإ  وعليذذه الفسذذخ. طلذذب

ا  وتقض   " قبولها. بعد  لذلك تبعا

 هذ 1439 لعا  2796  رقم القضية
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 ثبوت بعد يكون الشركة ديون بتحمل اإللزام طلب

 الشراكة

 في  موكلته شارك عليه المدعى أ  " في المدعية وكيل  هعوى   تتلخ  

...(   مرسسة   مرسستها   بين المبر  العقد من العاشر البند وأ   عامة   أجرة   )

ربذاح كامذل  سذتحق عليذه المدعى أ  عل  ن  الطرفين  بعذد المرسسذة أ

 علذذ  صذذدر بأنذذه وأضذذاف التشذذغيل، ومصذذارف المدعيذذة مسذذتحقات صذذمخ

 ) قذذدر  مبلذذغ اْلشذذخاص ْلحذذد تذذدفع بذذأ   لزمهذذا قضذذائي حكذذم المرسسذذة

 وعن المرسسة عن عليه المدعى مسرولية عل  بناء وأنه ر ال (000,118

 " المذكور. المبلغ بدفع إلزامه  طلب فإنه إهارتها

 الذدعوى بمئحذة المرفق الشراكة دعق أ  " بذذ عليه المدعى وكيل هفع

 عل  كا  االتفاق بأ  " ذكر و " . العمل من  مكن لم موكله أ  إال صحيح

 المرسسذذذة رخصذذذة كذذذو  وذلذذذك المرسسذذذة هخذذذل مذذذن (%10) للمدعيذذذة أ 

 اإل ذذراهات وعلذذ  المرسسذذة علذذ  واسذذتولت باالتفذذاق أخلذذت أنهذذا إال باسذذمها

اكة  نكر فهو وعليه والعمال والسائقين  " للمدعية موكله شر

ا  المحكمذذذة وجهذذذت  وكيذذذل الذذذدائرة سذذذألت ثذذذم " المدعيذذذة لوكيذذذل سذذذراال

اكة   ثبتت   هل  المدعية   " ذلك. بعد  فأجاب قطع   بحكم   عليه   المدعى   شر

 أوانها. قبل لرفعها الدعوى هذ  قبول بعد  المحكمة حكمتف

 بذأ  عليذه المذدعى إلذزا  تطلذب المدعيذة كانت لما " بذذ لحكمها سببت

 قضذائي حكم بموجب بدفعها مرسستها إلزا  تم الت  المد ونية لها  دفع

ا   لها ليس وأنه  للمرسسة   الفعلي  المالك   هو  عليها   المدعى   أ   عل   تأسيسيا

اكته  نكر عليه المدعى  أ   وبما   الرخصة،   مقابل   ( % 10)  إال  المرسسة في شر

 الدعوى محل بالمد ونية عليه المدعى إلزا  بحث أ  ماوب الدعوى، محل

اكته ثبوت عل   نبن  عدمه   من  الدعوى، محل المرسسة في للمدعية شر
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اكة   أ   وبما   فإ    اآل    حتى   قطع    م كبح  تثبت   لم  للمدعية   عليه   المدعى   شر

 إل  الدائرة معه تنته  مما ْلوانها سابقة تكو  الحالة   بهذ    المدعية   هعوى 

 " أوانها. قبل لرفعها الدعوى هذ  قبول بعد  الحكم

 هذ 1439 لعا  6630  رقم القضية
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 تحصيل بعد يكون األرباح و المال برأس المطالبة

اكة  محل المشروع مستحقات  الشر

ا  عليه المدعى  سلم   أنه   "  في  المدع    هعوى   تتلخ    مليوني  قدر  مبلغا

..( معذذذرض مظلذذذة حذذذتت السذذذيارات وشذذذراء بيذذذع فذذذي السذذذتثمارها ر ذذذال، . ( 

رباح عن عبارة ر ال ألف خمسمائة مبلغ استلم وقد  للسيارات،   وانتهى ؛ أ

رباح ماله رأس إعاهة طلب إل   ألذف وخمسين مائتين مبلغ هذ1439 عا  وأ

 " ر ال.

ا  المذدع  سذلم قذد موكلذه بأ  " عليه المدعى وكيل أجاب  قذدر  مبلغذا

 المذال رأس مذن المتبقذ  وأ  المذال رأس مذن كجذزء ر ذال ألذف خمسمائة

 حالذة فيهذا مبذين كشذوفات سذبع وقذد  والتحصيل، المطالبة قيد واْلرباح

 وصورة المكرمة، بمكة التنفيذ ومحكمة العامة المحكمة لدى المطالبات

 " المدع  باسم ر ال ألف خمسمائة بمبلغ شيك من

 وتعثذر المبذالغ تحصیل بأ  " أجاب المدع  وكيل عل  ذلك وبعرض 

 وطلذب بذذلك لذه عمقذة وال عليذه المذدعى علذ  عائد أمر الدفع عن ءالعمم

 " ..ر ال.  مليوني بدفع إلزامه

  .أوانها قبل لرفعها الدعوى قبول بعد  المحكمة حكمتف

 الدعوى طبفي تبب   الت    العمقة   أ   الثابت   وحيث   "  بذذ  لحكمها   سببت   و

 المذدع  بمذال المضذاربة علذ  هذ1436 / 12 / 1 في المررخ العقد  حكمها

 أنه غير عليه، المدعى  نكر  ال ما وهو ر ال، مليوني  قدر    بمبلغ   واستثمار  

 تمثذل والتذ  علذيهم المقسذ  العمذمء مذن المبالغ استحصال بعد   دفع

 العقد بموجب ارتضی قد المدع  وْل  واْلرباح، المال رأس من المتبق 

 فذي هذ  مالذه رأس اسذتثمار طب قهذا عن سيجري الت  المضاربة تكو  أ 

 عقد أنشأ  قد  المدع    وْل   الحولية،   السنة   بنظا    السيارات   وشراء  بيع   تجارة 
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 وتسذذليمها، المبذذالغ تحصذذيل عليذذه المذذدعى تفذذو ض المتضذذمن المضذذاربة

 قبذذل واْلربذذاح المذذال بذذرأس مطالبتذذه فذذإ  وعليذذه لمذذه،وع واختيذذار  بطوعذذه

 - التحصذذيل قبذذل واْلربذذاح المذذال رأس أي وهذذ  ْلوانهذذا، سذذابقة تحصذذيلها

 إلذزا  وفذي ذلذك، ونحذو تركذه هو  وفاتذه أو المذد ن بإعسذار للمخذاطر عرضذه

 والتزامه موجب، بدو    له  إلزا    تحصيلها   تعذر   احتمال   مع  بما   عليه   المدعى 

 إلذ  الدائرة معه تنته  الذي اْلمر استحصالها، حال بحين  للمدع بأهائها

 " تقض . به و بمنطوقه الواره الحكم

  هذ  1439 لعا  93  رقم القضية
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 من االنتهاء بعد إال يكون ال الشركة إفالس إشهار طلب

 التصفية أعمال

 عليهذا المدعى تطالب موكلت  إ  " في المدعية وكيل هعوى تتلخ 

ربعمائة (000,450 ) قدر  بمبلغ  مواسير بيع قيمة ر ال، ألف وخمسو  أ

 من نهائي قضائي حكم لموكلت   صدر  وقد  عليها،   للمدع    بمستيكية   وقطع 

ر ة   بالمحكمة   الثانية   التجار ة   الدائرة   الحكم تنفيذ أرهنا  وعندما   بالدما ،   اإلها

 ام لسداه تكف  أموال لد ها  وليس   مفلسة،   عليها   المدعى   الشركة   أ   تبين 

 وإلزامهذا عليهذا، المذدعى الشذركة إفذمس إشذهار أطلب لذا ه و ، من عليها

ربعمائة  (000,450 ) وقدرها ذمتها في الثابتة  المد ونية   بسداه   وخمسو  أ

 " هعواي. هذ  ریال ألف

 المحاسذذب وتعيذذين تصذذفيتها تمذذت قذذد عليهذذا المذذدعى بذذأ  " أضذذاف و

..(   /  القانوني .  عما لسراله  القانوني حاسبالم مخاطبة  المحكمة قررت  " )

 . الدعوى في ذكر

 بأ  أفاه  "  منه  اإلجابة   بطلب   و   عليها   المدعى   الشركة   مصف    حضر   ثم

 القوائم إصدار  لحين   القضية   حفظ  و طلب   ،  التصفية   طور   في  عليها   المدعى 

 أعمال كافة من لمنتهاء مهلة "  طلب كما " .الشركة  وضع   وترتيب   المالية 

 " عليها. المدعى الشركة عل  الت  الد و  ميعج وتسو ة التصفية

 بمئحذذة الذذواره طلبهذذا علذذ  أكذذدت المدعيذذة وكيلذذة علذذ  ذلذذك وبعذذرض 

 الدعوى.

 أوانها. قبل لرفعها الدعوى قبول بعد  المحكمة حكمتف

 للدائرة أفاهت قد المدعية  وكيلة   إ   وحيث   "  نصه   بما   لحكمها   سببت   و

..( القانوني المحاسب تعيين تم قد بأنه .  عليهذا، المذدعى للشركة مصف   )
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 بذذأ  أفذذاه إليذذه المشذذار عليهذذا المذذدعى الشذذركة مصذذف  بحضذذور إنذذه وحيذذث

 لذم للشذركة الماليذة القذوائم وأ  التصذفية، طذور فذي عليهذا المدعى الشركة

 بعد إال عليها المدعى الشركة إفمس إشهار كن م ال إنه وحيث   بعد.   تصدر 

 ثذم ومذن ه ذو ، مذن عليها وما لها ما ومعرفة التصفية، أعمال من االنتهاء

 عن عجزها  حال   في  عليها   المدعى   الشركة   إفمس   إشهار   طلب   للمدعية    حق

ا   ذمتها،   في  الثابتة   بالد و    الوفاء   للشركة   المالية   القوائم   صدور  عد   عن  فضم

 اإلجذراءات، تلك من االنتهاء لحين التب ث معه  تعين مما ليها،ع المدعى

 قبل إلقامتها الدعوى قبول بعد  الحكم إل  الدائرة معه تنته  الذي  اْلمر 

 " أوانها.

 هذ  1439 لعا  ق  /  3 /  927  رقم القضية

 

 

  



 أوانها قبل الدعوى رفع مسائل | 40 الصفحة

 محل المشروع تصفية بعد يكون المال برأس المطالبة

 الشراكة

رط ولو  المال رأس  ضمن ال المضارب : فائدة   العقد في ذلك اشت 

 مذذع مضذذاربة عقذد أبذذر  موكلذه أ  " فذذي المذذدع  وكيذل هعذذوى تذتلخ 

..( لمشروع عليها المدعى  .  / 4 / 21 في المررخ العقد بموجب السكن ، )

ا  عليها   المدعى   بتسليم   وقا     ،  2013  /3  /  3  الموافق   هذ  1434  وقدر  مبلغا

 تقم ولم مدته  انتهت   العقد   أ   له  تبين   وقد  ر ال،   ألف  ستمائة   (  ۰۰۰,۰۰6  )

 هعوا  صحيفة في وانتهى حساباتها؛  لتصفية   إجراء   أي  باتخاذ   عليها   المدعى 

 " المذكور. المال رأس له تعيد أ  عليها المدعى بإلزا  الحكم طلب إل 

  خذذالف هعذذوا  فذذي المذذدع  اسذذتناه بذذأ  " عليهذذا المذذدعى وكيذذل هفذذع

ر خه   حتى   موكلته   كو    الحقيقة،   ال العقد أ  كما بالمشروع   تعمل   تزال  ال  تا

ا،   زال   والتصفية للمشروع الكامل باالنتهاء مرتب  المال رأس وإعاهة قائما

 حقذذذوق كافذذذة ومعرفذذذة المالكذذذة، الجهذذذة مذذذع مسذذذتحقاتها لكافذذذة النهائيذذذة

ب ن المضذذاربين  الخسذذارة. أو بذذالببح سذذواء المشذذروع فذذي المسذذاهمين اآلخذذ

 " المدع . هعوى ره طلب إل  هفعه في وانتهى

 هل إفاهتها  بطلب   المشروع   مالكة   الشركة    مخاطبة   المحكمة   قررت   ثم

ا، مازال أ  المضاربة  عقد  محل  المشروع   من  االنتهاء  تم  المدعى وهل قائما

  . إ قافها تم أ  تنفيذ  في مستمرة عليها

..( شذذذذذركة إفذذذذذاهة ورهت ثذذذذذم .  عذذذذذن اإلجابذذذذذة والمتضذذذذذمنة المحذذذذذدوهة )

Af/CNV19 /  – ۰۰1۰۰۰1) رقذم العقد  خ  فيما الدائرة تاستفسارا

LT / F5 / AH - EA )  المذكور للعقد اْلساسية المدة بأ  أفاهت والت 

 تنفيذ في متأخرة وه  شروع،بالم تعمل تزال ال عليها  والمدعى   انتهت،   قد

 .عملها
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  خذذ  فيمذذا أثرهذذا إعمذذال طلذذب المذذدع  وكيذذل علذذ  اإلفذذاهة وبعذذرض 

 عليها. عىبالمد عقد 

 المشذذروع مالكذذة بذذأ  " أفذذاه عليهذذا المذذدع  وكيذذل علذذ  ذلذذك وبعذذرض

 موكلتذذه وقامذذت نظذذام ، مبذذرر هو  موكلتذذه مذذن المشذذروع بسذذحب قامذذت

ا  المشروع مالكة بمطالبة  إنها إال بذمتها، الثابتة مستحقاتهما بتسليم وه ا

 فذذي هعذذوى إلقامذذة بموكلتذذه حذذدا الذذذي اْلمذذر مشذذروع، مبذذرر هو  امتنعذذت

 الذذرقم تحذت قيذدت بجذدة العامذة المحكمذذة لذدى المشذروع مالكذة مواجهذة

 " المدع . هعوى ره طلب إل  وانتهى هذ، 1438 / ۲ / 17 في (719۸663۸)

 .أوانها قبل لرفعها الدعوى قبول بعد  المحكمة فحكمت

 عل   هعوا  أقا  قد  المدع    وكيل   كا    ولما   "  نصه   بما   لحكمها   سببت   و

 هذ1434 / 4/  21  في  عليها   المدعى   مع  مضار ة   عقد  موكله   إبرا    مفاه    سند  

...(   مشروع   لصالح   وذلك    ، ۲۰13/  3  /  3  الموافق   البند ن  وقد  السكن ،   )

 الطرف أ  الثاني للطرف ثبت )إذا أنه عل  بينهما المبر  العقد من السابع 

...( شركة مع عقد  تفسخ( أو) فسخ  قد  اْلول ...( مشروع تنفيذ )عقد ) ( 

 إل  المال رأس لكامل المباشر بالسداه ملتز  اْلول الطرف فإ  وممحقه(

ر خ حتى تحققت، إ  اْلرباح من الثاني الطرف نصیب مع الثاني الطرف   تا

 ومالكذذة عليهذذا المذذدعى بذذين المبذذر  العقذذد أ  لذذه ثبذذت وقذذد الواقعذذة، هذذذ 

 أ  تجد المذكور  للشرط   بتأملها   والدائرة   اْلساسية.   مدته   انتهت   دق  المشروع 

 المستقر من كا  ولما المال، لرأس ضما  هو إنما حقيقته  في  الشرط   هذا

ا   عليه   إذا إال  ضمن وال مال،  من  بید    ما  عل   أمين   المضارب   أ   وقضاءا   فقها

 كا  سواء العقد في المضارب عل   الضما    اشتراط    جوز   وال  فرّط،   أو  تعّدى 

 المضذارب من االشتراط كا  أو المضارب وقبله المال ربّ  من الشرط هذا

ا، نفسذذه علذذ    خسذذر ال لكذذ  وذلذذك العقذذد؛ مقتضذذى  نذذافي ذلذذك ْل  متبرعذذا

  سعى كا  الذي الببح  وفوات   وعمله   جهد    بضياع   اْلول   مرتين:   المضارب 

 رأس ضما  في كذلك والحال المال، رأس  خسارة   بتحّمل   والثانية   لتحقيقه، 
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ا   كذو  المضارب ْل  العمل؛ في الشروع بعد المال  إبقذاء فذي برغبتذه متهمذا

  كذو  الذدعوى محذل العقذد مذن السذابع البنذد فذإ  عليذه بيذد ، المال رأس

ا؛  ومن الفسخ، حال في اْلرباح مع المال رأس ضما  عل  ن  لكونه باطم

 إال  تحقذق ال لنذزاعا ماثل في اْلرباح صرف كا  ولما به، العمل  مكن ال ثم

 بذذأ  أفذذاهت قذذد عليهذذا المذذدعى كانذذت ولمذذا وتصذذفيتها، اْلعمذذال انتهذذاء بعذذد

 وأنهذا المشذروع، مالكذة مذن مسذتحقاته واستم  تصفيته تتم لم المشروع

 لذدى المقيدة الدعوى المدع  وحق حقها عل  الحصول سبيل في أقامت

  كو  ما  هذ، 1438  2  /  17  في  ( 719۸663۸)  الرقم   تحت   بجدة   العامة   المحكمة 

 محل المشروع في العمل تصفية تتم حتى  االنتظار   المدع    عل   المز   من

  ستند الذي البند أ  وتبين  ذلك   تبين   وقد  أما  المال،   قسمة   ثم  ومن  العقد 

 للدائرة  قدمت   عليها   المدعى   كانت   ولما   باطل،   شرط   هعوا    في  المدع    عليه 

 من لألموال استحصالها عد و العقد،  محل  المشروع   تصفية   عد    ثبت   ما

 بجدة، العامة المحكمة  أما   قضائية   هعوى   بتقد مها   وذلك   المشروع   مالكة 

 الدعوى بذلك وتكو  الدعوى، هذ  بإقامة استعجل قد  المدع    فإ    عليه 

 "تقض . وبه الدائرة إليه تنته  ما وهو أوانها، قبل مرفوعة

 هذ  1436  لعا   ق /  2 /  10351  رقم القضية
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 الملكية ثبوت عن متفرعة المحاسبة دعوى

 علذذيهم المذذدعى محاسذذبة  " طلبذذه فذذي وكالذذة المذذدع  هعذذوى تذذتلخ 

..( الشركة حققتها الت  والخسائر  اْلرباح   بخصوص  .  والخدمات للتصنيع )

 إ  وحيث ،  ۲۰17 عا  وحتى  2014 المالي  العا    من  المحدوهة   الكهببائية 

..(، للشركة ابنة موكلته . ر خ في توفي وقد )  ".  14۲۰ مارس 17 تا

ا   المحكمة   وجهت   المدعية حص  يلتسج   تم  هل  وكالة   للمدع    سراال

  ؟ الشركة في

 مذذوكليهم مذذورث حصذذ  لتسذذجيل قائمذذة هعذذوى توجذذد أنذذه  " فذذذكر

 " .بأسمائهم

 أوانها. قبل لرفعها الدعوى هذ  قبول بعد   المحكمة حكمتف

  ذذتم لذذم أنذذه المدعيذذة وكيذذل قذذرر وحيذذث " نصذذه بمذذا لحكمهذذا سذذببت و

 هذ  أما  قائمة هعوى بها وأ  الشركة، سجمت في موكلته حصة تسجيل

 تثبت لم  وحيث   الملكية،   ثبوت   عن  فرع   المحاسبة   هعوى   أ   وبما   المحكمة، 

 نصذذت وحيذذث اآل ، حتذذى الشذذركة حصذ  مذذن حصذذة ْلي المدعيذذة ملكيذة

 انتقال نفاذ عد  عل  الشركات نظا  من  المائة   بعد   والستو    الثانية   الماهة 

 فذذي للملكيذذة ناقذذلال السذذبب بقيذذد إال الغيذذر أو الشذذركة مواجهذذة فذذي الملكيذذة

 قبذل لرفعها الدعوى هذ  قبول عد  إل  تنته  الدائرة فإ  الشركة؛ سجل

 " اْلوا .

 هذ 1439 لعا   3669 رقم القضية في  الحكم
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 .. ختاما  

 المكتبذذذة إثذذذراء فذذذي بسذذذي  بشذذذ ء لذذذو و سذذذاهمت قذذذد أكذذذو  أ  ىنذذذ متأ

ا  اإلسممية القضائية ا  نذ م  قبلذه أ  تعال  و سبحانه للا من مرمم  خالصذا

 . العالمين رب لله الحمد و .. الكب م لوجهه

 هذ  1441 /  10 /  23  تار خ في  منه االنتهاء تم

 

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا  
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل       
        (722 )  

 ه9644لعام 644التجارية رقم  احلكم يف الدعوى
 من / )...( املقامة

 ضد / )...(
 -احلمد هلل وحده والصالة على من ال نيب بعده، أما بعد :

 برائسة: لتجارية الثانية ابحملكمة العامة ابدلدينة ادلنورة، جلستهاه، عقدت الدائرة ا59/15/5881ففي يوم األربعاء 
 القاضي / دمحم بن إبراهيم البياضي

بتاريخ   وذلك للنظر يف ىذه الدعوى ادلقيدة ابحملكمة واحملالة إليها عبدهللا العمريبن تركي وحبضور أمني سر الدائرة / 
دبوجب اذلوية الوطنية رقم  - سعودية اجلنسية -شخصها  ادلثبت يف الضبطه، وقد حضر ادلرافعة فيها ادلدعية، و =19/587/:6

مساع ادلرافعة  )...(، وبعد رقم دبوجب اذلوية الوطنية -سعودي اجلنسية -)...( وادلدعى عليو، وادلثبت يف الضبط شخصو 
   -اآليت : والدراسة أصدرت الدائرة بشأهنا حكمها

 )الوقائع(
يف أن ادلدعية تقدمت بالئحة ادعاء أوضح فيها وكيلها ما مفاده أنو مت االتفاق بني ادلدعية وادلدعى تتلخص وقائع ىذا الدعوى 

 آالف رايل، عدا عليو على أن يقوم ببناء فيال سكنية ذلا وقد مت ربويل مبلغ مايل ذلا عن طريق ربويالت بنكية قدره ستمائة وشبانية
طلبو إلزام  ه، وانتهى إىل5876دلدعية أضرار ابستئجار شقة سكنية ذلا منذ عام أنو مل يقم ابلعمل ادلطلوب وقد ترتب على ا

ادلدعى عليو بدفع صبيع اإلضرار ادلرتتبة على أتخريه يف تسليم العمل ادلتفق عليو، وكذلك أتعاب احملاماة إبصبايل قدره ) 
ضر ادلدعي وزبلف ادلدعى عليو عن احلضور ه، ح=587/;1/=1وجبلسة يوم االثنني  ( مائتان وثالثون ألف رايل،، 671.111

وقد ورد للدائرة خطاب قسم احملضرين وأفاد أنو مت االتصال على ادلدعى عليو. وأفاد أنو بعيد عن ادلنزل ومت إبالغو دبوعد اجللسة 
ا  كما ووكيله ه حضرت ادلدعية=587/>15/1كما ىو موضح خبطاب قسم احملضرين، وجبلسة يوم الثالاثء  .ووعد ابحلضور

حضر ادلدعى عليو وبسؤال ادلدعية عن دعواىا أجابت أهنا تعاقدت مع ادلدعى عليو لبناء عمارة سكنية على أرض مملوكة ذلا 
العمل ادلتفق عليو وترتب على ذلك أضرار كثرية ذلا  بتنفيذ ( ستمائة ألف رايل، ومل يقم 11.111:وسلمت ادلدعى عليو مبلغ ) 
ر اليت تعرضت ذلا بسبب عدم التزام ادلدعى عليها إبجناز ما مت االتفاق عليو حيث ترتب على ذلك وطلبت تعويضها عن األضرا

( ثالثون ألف رايل، دلدة شبان سنوات إضافة إىل تعويضها عن ادلواصالت بني ادلدينة وجدة  71.111شقة دببلغ )  استئجار
 رايل، مث ( مائيت ألف611.111الذي تطالب بو دببلغ )  حيث أهنا اضطرت للتنقل بني ادلدينة وجدة وقدرت مبلغ التعويض

قيدىا يف  ومت ( ستمائة ألف رايل، 11.111:قررت أهنا أقامت دعوى ابدلطالبة ابدلبلغ األصلي ادلسلم للمدعى عليو وقدره ) 
عو إىل زلكمة صدر فيها حكم ابتدائي ومت رف ه، وىي منظورة لدى فضيلة الشيخ / )...(،وقد:587ىذه احملكمة يف عام 



 

 

العمارة ادلملوكة للمدعية يعود العيب يف  التأخري يف بناء أن االستئناف بعد االعرتاض عليو، وبسؤال ادلدعى عليو اجلواب أجاب
ه، وعند الشروع يف التنفيذ تبني وجود عيب يف األرض حيث كان يوجد 5876/:59/1 العقد يف توقيع مت األرض حيث أنو

ئية ومت رفعو بعد سنة ونصف من اتريخ العقد وأثناء ذلك طلبت منو ادلدعية تشغيل ادلبلغ ادلسلم لو يف بداخلها سبديدات كهراب
ببيع األرض بعد أن ىيأ  ه، قامت5879ه، ويف عام 5879إىل عام  ذبارة مواد البناء والسباكة ومت تشغيل ادلبلغ بناء على طلبها

رفع العمود خالل ستة أشهر وليس  مت وجود الغيب يف األرض صحيح وقداألرض للبناء، وبسؤال ادلدعية عن ذلك أجابت أن 
سنة ونصف كما ذكر ادلدعى عليو، وأما ابلنسبة لتشغيل ادلبلغ فغري صحيح وأما ابلنسبة لألرض ادلتفق على بنائها فقد  خالل

( >8>=>5=7احلكم رقم )  ادلدعى عليو مث قدمت ادلدعية نسخة من ه، كما ذكر5879 ه، وليس:587قامت ببيعها يف عام 
الدعوى إىل  فضيلة الشيخ / )...( ، بشأن ادلطالبة األصلية وأفاد طرفا النزاع، أنو مت رفع ه الصادر من=67/18/587واتريخ 
االستئناف بعد اعرتاض ادلدعى عليو وبسؤال وكيل ادلدعية ىل لديو رخصة زلاماة أجاب أنو ال يوجد لديو رخصة زلاماة  زلكمة
أحكام نظام احملاماة قررت الدائرة عزلو  و عن عدد القضااي ادلوكل بشأهنا أجاب أن لديو أربعة قضااي وبناء عليو واستنادا علىوبسؤال

ما إذا رغبت يف حضور وكيل إىل جانبها، وجبلسة يوم  عن الرتافع يف ىذه القضية، وأفهمت ادلدعية أن عليها توكيل وكيل آخر
شطب  اعتذارمها عن احلضور فتم للدائرة ما يفيد يرد أطراف الدعوى ومل عدم حضور أي من ه، تبني=587/>1/;6األربعاء

موعدا الستكمال ، نظر  جلسة ىذا اليوم ادلدعية االعتذار عن احلضور فقبلتو الدائرة، وبتحديد الدعوى للمرة األوىل، مث قدمت
فأجااب أبن احلكم مازال ابتدائيًا بني الطرفني وقد عاد  الدعوى وحبضور طرفيها سألتهما الدائرة عن احلكم يف أصل الدعوى

أصدرت الدائرة  فقد إىل فضيلة انظر الدعوى، وحيث قرر األطراف اكتفائهما دبا قدما وطلبا احلكم يف الدعوى دبالحظات
 : حكمها دلا يلي

 ) األسباب (
عليو التعويض عن آاثر أتخره يف تنفيذ عقد ادلقاولة ادلربم  عىدلا كانت ادلدعية هتدف من إقامة دعواىا ادلائلة إىل طلبها إلزام ادلد

من نظام احملكمة التجارية الصادر 6بينهما فإن موضوع دعواه حينئذ تكون داخلة ضمن األعمال التجارية وفقًا لنص ادلادة / 
ما مت النص عليو دبحضر اللجنة ادلشكلة بوزارة العدل دبوجب قرارىا  وكذا ه،59/5/5891( واتريخ  76ابدلرسوم ادللكي رقم ) 

  ( واتريخ 6=77ادلكلف رقم )  ه والوارد بتعميم معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء=5/587/=6  ( واتريخ :6>6رقم ) 
ب من  -79ناداً النص ادلادة / م/ه، وابلتايل فإن الدعوى من اختصاص الدوائر التجارية ابحملكمة العامة والئياً است=56/6/587

  واتريخ 685 وطبقا لقرار رللس الوزراء رقم ه،66/5/5879اتريخ  5رقم  م/ نظام ادلرافعات الشرعية الصادر ابدلرسوم ادللكي
ه، وحيث استبان للدائرة أن أصل احلق يف الدعوى ادلاثلة منظور لدى دائرة قضائية  أخرى وبذلك تكون الدائرة ;51/581/:6

فضيلة انظر  ىو من ينظر الفرع، إال أن األصل األصلية ىي من ينظر دعوى التعويض الفرعية الناشئة عنها على اعتبار أن قاضي
الدعوى ادلاثلة السابق قد قبلها فإنو وتطبيقا لقواعد التوزيع الداخلي للدعاوى الصادرة بقرار اجمللس األعلى للقضاء رقم ) 

دون إعادة الدائرة للدعوى أو ازبذت الدائرة أي  ه بنصها ) إذا مضت ادلدة احملددة،...=8/587/=( واتريخ  =7/:/665
قواعد التوزيع الداخلي وتفصل يف الدعوى  كانت ال تتفق مع فتلتزم الدائرة بنظرىا والفصل فيها ولو إجراء قضائي يف القضية ...

وكذا فإن الدعوى من اختصاص الدائرة مكانيًا وفقًا دلقر إقامة  نظرىا،استمرت الدائرة ب وفق ادلبادئ القضائية ادلستقرة فيها ( فقد



 

 

ادلرافعات الشرعية ادلشار إليو، والقرارات ادلنظمة لذلك. وحيث إنو من ادلتوجب  من نظام :7ادلدعى عليو وذلك إنفاذًا لنص م/
لشروط قبوذلا، وسلوك ادلدعي للمطالبة  على الدائرة اإلدارية بداءة التصدي من تلقاء نفسها للتحقق من استيفاء الدعوى

وحيث  ادلقررة ذلا وذلك قبل اخلوض يف موضوعها حبسبانو مسألة أولية يتحتم حبثها ونظرىا قبل اخلوض يف موضوعها ابإلجراءات
ن ادلدعية إن أصل احلق مل يثبت بعد للمدعية أو ادلدعى عليو كي تطالب ابلتعويض أو يدفع ادلدعى عليو بعدم استحقاقو، ذلك أ

بدائرة أخرى وفق ادلعاملة ادلقيدة هبذه احملكمة برقم )  يف أصل ادلوضوع وال تزال الدعوى منظورة أمام احملكمة قد رفعت دعوى
 مل ه  عدا أنو=76/8/587( واتريخ >8>=>5=7رقم ) احلكم هبا صك ه وقد صدر:587/>/61( واتريخ ::>>8=7:6

  لدعوى جبلسة ىذا اليوم. األمر الذي يتعذر معو الفصل يف الدعوى ادلاثلة حبالتها الراىنة. ا يصبح هنائيا بعد وىو ما قرره طرفا
 )ك)لذل

 :حكمت الدائرة مبا يلي
أواهنا ملا هو  )...( ضد/ )...(، سجل مدين رقم )...( لرفعها قبل / )...(، سجل مدين رقم بعدم قبول الدعوى املقامة من

 دمحم وعلى آله وصحبه وسلم.  وصلى هللا على نبينا األسباب، وهللا املوفق موضح يف
  أمني السر                                 رئيس الدائرة                                   

  دمحم بن إبراهيم البياضي                      العمري عبدهللابن تركي                            



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 ستئناف ابملدينة املنورةالحمكمة ا

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 9661لعام  34احلكم يف القضية رقم 

 )...( هوية وطنية)...( / املقامة من
 )...( هوية وطنية للمقاوالت)...( صاحب /  )...(  ضد/
 على من ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل وحده والصالة والسالم

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  ستئناف ابدلدينة ادلنورةزلكمة االىـ ودبقر  >5881/18/5 الثالاثءفإنو يف يوم 
 التايل:

 رئيسا العقيلهللا عبدالعزيز بن عبد القاضي
 عضوا عبدالعزيز بن علي الطويلعي القاضي
 عضوا السديري محد بن عبدالعزيزأ القاضي

 
 ،ىـ 5881/18/19، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  احلويفيهللا فهد بن عبد وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

منعاً للتكرار ، والذي قضت فيو الدائرة التجارية  حيث إن وقائع ىذه القضية قد أوردىا احلكم زلل االعرتاض فإن احلكم حييل إليو
، سجل )...( (، ضد / ...، سجل مدين رقم ))...( الثانية يف احملكمة العامة ابدلدينة ادلنورة بعدم قبول الدعوى ادلقامة من / 

احلكم الصادر فيها واالعرتاض (، لرفعها قبل أواهنا، دلا ىو موضح يف األسباب، وبعد االطالع على أوراق القضية و ...مدين رقم )
 تبني أن االعرتاض قد قدم خالل األجل احملدد نظاماً ومن مث فهو مقبول شكالً.  ادلقدم على احلكم

 
 )األسباب(

أما من حيث ادلوضوع فإنو مل يظهر ذلذه الدائرة من خالل االعرتاض على احلكم ملحوظات ربول دون أتييده األمر الذي تنتهي 
 ىل أتييد احلكم زلمواًل على أسبابو .معو الدائرة إ

 
 
 



 

 

 
 (لذلك)

ه من الدائرة التجارية الثانية يف احملكمة العامة  9649لعام  694  بتأييد احلكم الصادر يف القضية رقم حكمت الدائرة:
نا دمحم وعلى آله وسلم على نبي هللااملوفق وصلى  وهللاهــ فيما انتهى إليه من قضاء،  0411010551ابملدينة املنورة جبلسة 

  .وصحبه أمجعني

 

 

 أمني السر
 احلويفيهللا فهد بن عبد

 عضو 
 محد بن عبدالعزيز السديريأ

 عضو 
 عبدالعزيز بن علي الطويلعي

 
 رئيس الدائرة

 العقيلهللا عبدالعزيز بن عبد



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل                                               
       [788                                            ] 

 هـــ9541/ق لعام 5566/7احلكم يف الدعوى رقم 
 املقامة من/   )...( هوية وطنية رقم )...(

 ( هوية وطنية رقم )...(ضد/ )...
 احلمد هلل وحده، والصالة والًالم على من ال نيب بعده، وبعد:

ىــ عقدت الدائرة التجارية الثالثة مبقر احملكمة التجارية جبدة جلًتها، واملشكلة من 32/2/2551ففي يوم االثنني املوافق 
 أصحاب الفضيلة:

 رئيساً    فيصل بن صاحل العنزي القاضي
 عضواً    د بن دمحم املدرع سعو  القاضي
 عضواً                      العزيز بن على الزهراين عبد القاضي

ىـــ، وبعد :34/8/254وذلك حبضور خالد بن عبد الرمحن العبيد أمينًا للًر، وذلك للنظر يف ىذه الدعوى احملالة إىل الدائرة يف 
 فيها، وبعد التأمل واملداولة أصدرت الدائرة حكمها اآليت: مساع الدعوى واإلجابة واالطالع على كامل أوراقها والبينات املقدمة

 )الوقائع(
( رايل وذلـك مبوجـ  801110111تتلخص واقعات الدعوى يف أن املدعي تقدم بالئحة مفادىا/ إلزام املدعى عليـو مببلـو وقـدره  

إلهنـا  قضـااي ومرافعـات، وذكـر أنـو ء إهنـا  ىـــ( وذلـك 7/22/2548م بو ومـرر  يف  ذكر بالئحتو أن املدعى عليو التز إقرار والتزام 
كافة اإلجرا ات املتعلقة ابلدعوى من بدايتها وحـ  صـدور أمـر احلـبى علـى خصـى املـدعى عليـو، وبعـد م البتـو مبـا التـزم بـو، فًـ  

تهـا للـدائرة ومساعهـا ( رايل، وبعـد قيـد الـدعوى وإحال801110111وكاليت ومل يًدد ما التزم بو، وختى الئحتو إبلزامو مببلو وقـدره  
حــــددت دــــا عــــدة جلًــــات نلــــا املــــدعى عليــــو عــــن بعضــــها واعتــــذر عــــن حضــــور جلًــــتني متتــــاليتني، ودمــــا جــــا  يف جلًــــة 

ىـــ نظـرت أمـام الـدائرة التجاريــة 2547لعـام  636ىــــ وبعـد مسـاع الـدعوى ذكـر أن القضـية الـيت ترافـع  ـا املـدعي بـرقى :9/9/254
ىــ أفاد وكيل املدعى عليو أبن املبالو تًتحق حـال صصـيلها، ومل يـتى صصـيلها حـ  ىـذه اللحظـة،  32/2/2551الثالثة ويف جلًة 

ـــ( فعقــ  املــدعي أن املــدعى عليــو 7/22/2548كمــا جــا  صــرقا ابلعقــد واإلقــرار الــذي ألــار وايــتند عليــو املــدعي واملــرر  يف   ىـ
مل يًــتلمها املــدعى عليــو إذ أن ال ــرط الــذي ي البــو املــدعى عليــو  فًــ  وكالتــو عــن إكمــال إجــرا ات التنفيــذ كمــا عقــ  أبن املبــالو
 خمتفي، ولصالحية الفصل يف الدعوى رفعت اجللًة للمداولة0

 )األسباب(
( رايل وذلـك مقابـل إهنـا  قضـااي ومرافعـات ومنهـا 801110111ومبا أن املدعي يهدط من دعـواه إلـزام املـدعى عليـو مببلـو وقـدره  

ىــ وذلـك مبوجـ  اإلقـرار الصـادر مـن املـدعى 2547لعام  363ئرة التجارية الثالثة وء أتييد احلكى فيها برقى قضية نظرت لدى الدا



 

 

احملـــاكى  ( مـــن نظـــام املرافعـــات الشـــرعية الـــيت نـــتص46ىــــــ(، وعليـــو فـــدن ذلـــك منـــدر   ـــمن املـــادة  7/22/2548عليـــو واملـــرر   
بصــحة العقــد إال أنــو أنكــر ايــتحقا  املــدعي ملــا ي لبــو، علــى اعتبــار أن العقــد ن وكيــل املــدعى عليــو أقــر إالتجاريــة بنظرىــا، وحيــ  

مل ي عــن  يصـري  بعبارتــو ونصــها  ويــتى دفــع ااتعــاب البالنيـة يــبعة ماليــني علــى أيــا  يــداد املديونيـة دفعــة واحــدة( كمــا أن املــدع
تجــو معــو الــدائرة لعــدم ايــتحقا  مبلــو امل البــة وذلــك لرفعهــا قبــل بتفًــه ىــذا الــنص وأقــر أن املبــالو مل يًــتلمها املــدعى عليــو، دمــا ت

أواهنا، فم  ثبت ايتالم املدعى عليو جلز  أو كامل املبلو فللمدعي امل البة مبا ثبـت لـو مـن ايـتالم دـذه املبـالو، وال ينـال مـن ذلـك 
رافعـة وإصـداره اوامـر التنفيـذ مـ  مـا تقـدم  ـا ما ذكره املدعي من أن املدعى عليو فً  الوكالة، إذ حقو اثبـت حبضـور جلًـات امل

 لري ة ايتالم املدعى عليو ملا أقر والتزم بو
 )لذلك( 

 حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أواهنا. وهللا املوفق، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم. 
 

 أمني السر
 خالد بن عبد الرمحن العبيد

 عضو 
 ز بن علي الزهراينعبد العزي

 عضو 
 سعود بن دمحم املدرع

 
 رئيس الدائرة

 فيصل بن صاحل العنزي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة

)جدة(          
الدائرة التجارية األوىل     

ه9555لعام  567احلكم يف القضية رقم   
 املقامة من/ )...(، هوية وطنية/ )...(

 ضد/ )...(، هوية وطنية/ )...(
 احلمد هلل وحده والصالة والًالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلًتها  الدائرة التجارية ااوىلعقدت  حمكمة االيتئناط مبن قة مكة املكرمة  جدة(ىـ ومبقر 2551/16/18 ااحدفدنو يف يوم 
 بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين القاضي
 عضوا دمحم بن موسى الفيفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف ا للًرمينً أ يل ان بن يفر بن صاحل العمهي وحبضور
 أصدرت الدائرة ىذا احلكى0 بعد املداولة ىـ، وفيها2551/15/24

 )الوقائع(
بعد االطالع ودراية أورا  القضية واحلكى الصادر فيها واالعرتاض املقدم عليو، ومبا أن وقائع ىذه القضية قد أوردىا احلكى حمل 

عليو مببلو قدره  االيتئناط املشار إليو أعاله، فدن الدائرة صيل إليو منعًا للتكرار وتتلخص ب ل  وكيل املدعي إلزام املدعى
 ( راياًل قيمة إهنا  قضااي ومرافعات0 007770777 

 )األسباب(
وحي  اطلعت ىذه الدائرة على أورا  القضية واحلكى الصادر فيها واالعرتاض املقدم عليو فايتبان دا أن االعرتاض قد قدم خالل 

نو مل يظهر دذه الدائرة من خالل االعرتاض على احلكى ااجل احملدد نظامًا ومن مث فهو مقبول لكاًل0 أما من حي  املو وع فد
 ما يوج  املالحظة عليو وتنتهي إىل أتييده حممواًل على أيبابو0 

 
 
 
 
 



 

 

 
 )لذلك(

قبول االعرتاض شكاًل، ورفضه موضوعاً، وأتييد حكم الدائرة الثالثة ابحملكمة التجارية جبدة يف القضية رقم ب الدائرةحكمت 
  : بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أواهنا.قاضيهـ ال9341ق لعام /5544/2

 وسلم على نبينا دمحم وآله وصحبه أمجعني.هللا وصلى وهللا املوفق، 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 أمني السر
 سلطان بن سفر بن صاحل العمريي

 عضو 
 دمحم بن موسى الفيفي

 عضو 
 دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين

 
 رئيس الدائرة

 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

الدائرة التجارية الثانية     
ه0991لعام  934احلكم يف القضية رقم   

 املقامة من/ مؤسسة )...( للمقاوالت، سجل جتاري/ )...(
 ضد/ شركة )...(، سجل جتاري/ )...(

  حدد  حاصلةاة حاصلةا  لى  ن   ا ب ي عدد   حعدد احلهد هلل
جىلتها عتشكيىها  اصدائرة اصتجارية اصثابيةلقدت  حمكهة ا استئناؼ ابدلنطقة اصشرقيةهػ حمبقر 411/4/0441 األددفإبه يف يو  

 اصتايل 
 رئيسا سلمان بن غرم الشهراين القاضي
 عضوا د. خالد بن سعود الرشود القاضي
 عضوا بن أمحد اجلعفري عبد هللابن  أمحد القاضي

  حذصك صىنظر يف اصقضية ادلشار إصيها ألةا  احملاصة صىدائرة يف ا صىلرنينً أ ع  محدان اصدانري هللا لىي ع  ضيف ححبضور 
 عدد ادلداحصة أصدرت اصدائرة هذا احلكم. حفيها  هػ411/4/1441

 )الوقائع(
ذ  احملكهة عطىب يتضه  قيا  نوكىته إبعرا  لقد نع ادلدل  لىيها إلبشاء نشرحع تتىخص حقائع اصقضية عتقد  حكيل ادلدلية ذل

  تتجاحب ادلدل  لىيها يف إهناء اصنزاع ابصطرؽ اصودية حمل  اصدقدحأبه حقع بزاع عني نوكىته حادلدل  لىيها يف تنفيذ عنود   خميم سكين
ا إىل اصدقد ادلرب  عينهها ادلتضه  يف نىحق استنادً  ؛حتديني حمكم نرجح ن  قبل احملكهة  حطىب إصزا  ادلدل  لىيها تديني حمكهها

  .( فقرة )ز( إداصة اصنزاع إىل اصتحكيم41)أ( نادة )
 )األسباب(

يم حإبداصة اصطىب إىل هذ  اصدائرة تبني أن نقد  اصطىب مل يلىك اصلبيل ادلنلوص لىيه يف ادلادة اخلانلة لشرة ن  بظا  اصتحك
فإذا نض  مخلة لشر يونًا ن  اتريخ إعةاغ خلهه دحن أن يدني خلهه   4ب( إبشدار اصطرؼ اآلخر صتديني حمكهه4اصفقرة )

حن  مث فإبه  ا حمل صقبول هذا اصطىب ادلقد  ن  ادلدلي صدد  حجود نا يثبت إشدار اصطرؼ   حمَكهه فيحق صىهدلي رفع اصدلوى
 اآلخر صتديني حمكهه 

 
 
 
 



 

 

 
 )لذلك(

 وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني  هللااملوفق وصلى  وهللا ررت الدائرة عدم قبول هذا الطلب لرفعه قبل أوانه.ق
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 أمني السر
 علي بن ضيف هللا بن محدان العامري

 عضو 
 أمحد بن عبد هللا بن أمحد اجلعفري

 عضو 
 د. خالد بن سعود الرشود

 
 رئيس الدائرة
 شهراينسلمان بن غرم ال
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 المملكة العربية السعودية 

 ديوان المظالم      
 المحكمة اإلدارية بجدة

 

 ه6741/ق لعام 4907/2الحكم في القضية رقم  
  )...(وطنية  هوية )...(/  المقامة من

  )...(وطنية  هوية )...(/  ضد

  وبعد: وااله،ومن  وآله وصحبه رسول اهللوالصالة والسالم على  وحده،احلمد هلل 
  :واملشكلة منهـ عقدت الدائرة التجارية الثالثة احملكمة اإلدارية جبدة جلستها 01/9/0341ثنني املوافق ففي يوم اال

 رئيسا                         القاضي/ سعدي بن محسن الزهراني     
 القاضي / د. ماجد بن محمد السليمي                         عضوا  

 المطرودي                          عضوا   عبد اهللالقاضي / هشام بن 
 ه.10/1/0341ة احملالة للدائرة يف وذلك للنظر يف هذه القضي للسر،وحبضور موسى احملياوي أميناً 

  (الواقعات)

تقدم إىل احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أن بيين وبني املدعى  )...(تتلخص واقعات هذه الدعوى يف أن املدعي / 
والدي رمحه اهلل تعاىل ورغب املدعى عليه إهناء حالة الشيوع  صفة على الشيوع ناشئة عن شراكة مععليه شراكة منا

القائمة بيننا ألكثر من أربعني سنة فقام املدعى عليه بتحرير اتفاقية وأبديت موافقيت على ذلك ، ولكن املدعى عليه 
دعوى ضد  ةماستغلها استغالال سيئًا مع األسف ، األمر الذى أدى لنشوب خالفات ونزاعات ، ونتيجة هلا متت إقا

وأن سبب هذه اخلالفات هو جانب ثبتت أن هناك خالفات كبرية حاصلة أما احملكمة اإلدارية جبدة اليت أخصمي 
املدعى عليه وذكرت هذا يف حكمها بشكل واضح حيث قالت : إمنا كان من أسباب إقامة املدعي دعواه اخلالفات 

اقية ، وهو أمر ثابت حبسب وقائع الدعوى واملدعى عليه متسبب اليت واجهت الطرفني ومها يف سبيل إكمال تنفيذ االتف
نشأت عنه هذه الدعوى " وأفهمت احملكمة الطرفني بأن نظرها سيكون مقتصراً فقط على ما  يف ذلك اخلالف الذي 

يطلبه املدعي من احلكم بفسخها ، وحكمت احملكمة بعدم فسخ االتفاقية ووجهت إىل إقامة دعوى منفصلة يف كل 
وطن نزاع بني الشريكني وبتقدمي عدة دعاوى تتعلق ببنود تلك االتفاقية فقالت " : ... وما ذكر املدعي من اشكاالت م

اخلالف أو اختالفات بني الطرفني تتعلق باالتفاقية فإن ذلك جيعل لكل منهما إقامة دعوى مستقلة بشأن ما حصل 
 09أنه عند توزيع وقسمة األموال حسب االتفاقية مت جعل مبلغ  اخلالفات،بينهما بشأنه من بنود االتفاقية " . ومن 
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أراضي مليون  09وأخذ املدعى عليه ما يقابل مبلغ  ،)...(شركة  ىوهو دين عل املدعي،مليون لاير من نصيب 
ولة حيصل على مديونية الفوالذ إن توفرت السيسوف  )...(: " من املعلوم أن الشيخ 01فنصت يف الفقرة  وعقارات،

مل  )...(وعند مراجعة شركة  “.مليون فإنه يصبح نصيب اجلميع  09سواء بالبيع أو بالدمج أو التشغيل وما زاد عن 
وأرفق قرار اجلمعية العمومية  إدارهتا،علما بأن املدعى عليه هو رئيس جملس  أساسا،تعرتف هبذا املبلغ وهبذا الدين 

دعواه بطلب إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ وختم الئحة  له،فرفض دفعه  باملبلغ،وذكر أنه قد رجع على شريكه  للشركة،
 الشراكة.لاير مقابل ما أخذ من أموال مليون  09

، الدائرة إىل احملضر املعد يدويا ه وفيها تشري01/00/0341وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة 
بإفادة عمدة حي الرحاب بأنه مت إبالغ ابن مذيال حيث تبني عدم حضور املدعى عليه وقدم املدعي خطاب اإلبالغ 

ه وبسؤال املدعي عن دعواه ذكر أهنا وفق الئحة الدعوى 4/1/0341 جلسة ، ويف )...(املدعى عليه ويدعى 
سنة مث قام املدعى عليه بتحرير اتفاقية  31املتضمنة بأنه بينه وبني املدعى عليه شراكة على الشيوع دامت ألكثر من 

قسمة األموال جعل مبلغ أنه عند توزيع و ومتت املوافقة عليها من قبله مث حدثت خالفات بينهما ومن هذه اخلالفات 
 0901110111قابل مبلغ وأخذ املدعى عليه ما ي )...(لاير من نصيب املدعي وهو دين على شركة  0901110111

إن توفرت السيولة وما أن املدعي سوف حيصل على مديونية الفوالذ  01وعقارات ونصت االتفاقية بفقرة  لاير أراضي
ذا املبلغ ، هبمل تعرتف هبذا الدين  )...(ب اجلميع ، وعند مراجعة شركة مليون فإنه من نصي 0901110111زاد عن 

لاير مقابل ما أخذ  0901110111جملس إدارهتا ، وطلب إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ علما بأن املدعى عليه رئيس 
للرد عليها فأفهمته الدائرة من أموال الشركة ، ويطلب اجلواب من املدعى عليه وكالة طلب تزويده بالالئحة واملرفقات 

ستعد بالتواصل معه واستالم الالئحة للرد عليه ، مث أفهمته الدائرة استلم الالئحة واستعد بالرد ، فا قد )...(بأن الوكيل 
ه قدم املدعى عليه وكالة مذكرة من ثالث صفحات 12/4/0341بتعديل وكالته ، فاستعد بذلك ، ويف جلسمة 

ه 11/2/0341. ويف جلسة ، تسلم املدعي نسخة منها وباطالعه عليها ، استمهل للرد أجاب فيها على الدعوى 
املقدمة يف اجللسة السابقة ويف هذه اجللسة قدم املدعي مذكرة من ثالث صفحات أجاب فيها على مذكرة املدعى عليه 

رح التصويت على املوافقة على  طوفيه مت )...(،أرفق هبا مستندين أحدمها صورة من حمضر اجلمعية العمومية لشركة 
خر جزء من املذكرة اليت قدمها وكيل املدعى يت اجلمعية العمومية واملستند اآلاملديونية حيث مل يوافق عليها يف تصو 

وباطالعه عليها  اجللسة،يف هذه وتسلم وكيل املدعى عليه نسخة مما قدم املدعي للدائرة  السابقة،عليه يف اجللسة 
ه قدم املدعى عليه وكالة مذكرة من ورقتني أجاب فيها على مذكرة املدعي 01/1/0341ويف جلسة  للرد.استمهل 

وذكر أنه قد أثبت يف امليزانية املديونية املستحقة لشركة  )...(حلق هبا ميزانية شركة كما أ  السابقة؛ملقدمة يف اجللسة ا
ويف  للرد،وباطالعه عليها استمهل  منها،تسلم املدعي نسخة  لاير، 0909340113اململوكة للمدعي مببلغ  )...(

ه قدم املدعي مذكرة من صفحتني أجاب فيها على مذكرة املدعى عليه املقدمة يف اجللسة 11/01/0341جلسة 
دعى علية وكالة ه قدم امل11/01/0341ويف جلسة  د،للر واستمهل  منها،عليه وكالة نسخة تسلم املدعى  السابقة.
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تسلم  السابقة،مذكرة من ثالث صفحات خالية من املستندات أجاب فيها على املذكرة املقدمة من املدعي يف اجللسة 
ه قدم املدعي مذكرة من ثالث 19/1/0341ويف جلسة  للرد.وباطالعه عليها استمهل  منها،املدعي نسخة 

ويف جلسة يف اجللسة السابقة ة املقدمة من املدعى عليه وكالة كر صفحات خالية من املستندات أجاب فيها على املذ 
 عليها.وباطالع عليها استمهل للرد  منها،زود املدعى عليه وكالة نسخة  ه،11/01/0341ه وجلسة 01/1/0341

على ه قدم املدعى عليه وكالة مذكرة من صفحة واحدة أفاد فيها بأن املدعي مل يقدم جوابا 14/2/0341ويف جلسة 
بعض االستفسارات وأنه يكتفي مبا سبق ويطلب الفصل يف القضية تسلم املدعي نسخة منها وقرر أنه يكتفي مبا سبق 

ويف جلسة  احملضر.قفل أهنما يكتفيان مبا مت تقدميه مث أذكر أطراف الدعوى ه 04/1/0341ويف جلسة  تقدميه.
رد فيها  )...(من  )...(ر اجتماع اجلمعية العمومية لشركة ه تفيد الدائرة إىل أنه وردها مذكرة مع حمض11/1/0341

 وبسؤال املدعي عما يثبت وكالة،ويف هذه اجللسة وحبضور املدعي واملدعى عليه  املدعي،على الدعوى املقدمة من 
ه من حمضر اجلمعية العمومية 01/1/0341حني مل تعرتف باملديونية ذكر أن ما قدمه يف جلسة  )...(مراجعته لشركة 

مث عقب وكيل املدعى عليه بأن اجلمعية صادقت على  باملديونية.اجلمعية العامة والذي فيه مل تعرتف  )...(لشركة 
صويت على قرض قدم بالفعل ومل يتم هذا امليزانية املتضمنة للمديونية وليس هناك اعرتاف أو عدم اعرتاف بل هو ت

مث قرر الطرفان االكتفاء مبا  الشركة،من أسهم هذه  اكبري   االتصويت الستبعاد أصوات موكلي واملدعي الذين ميلكون عدد
تطلب التداخل يف السعودي  )...(ه تشري الدائرة إىل أنه وردها مذكرة من شركة 01/9/0341ويف جلسة  لديهم.

  للمداولة.اء األطراف يف اجللسة السابقة رفعت اجللسة على اكتفالدعوى وبناء 

 (األسباب)

لذلك فإن هذه  حوالة،يف عقد  ليواحمل ومبا أن املنازعة القائمة بني املدعي واملدعى عليه ناجتة عن خالف بني احملال
من نظام احملكمة التجارية واليت نصت على والية احملاكمة التجارية على  أ()( الفقرة 334)املنازعة تندرج حتت املادة 

  القضية.وبناًء عليه فإن الدوائر التجارية خمتصة بنظر هذه  (؛جتاريةما حيدث بني التجار ومن هلم هبم عالقة  )كل

على املدعي طلب يف دعواه إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ احلوالة ؛ ألنه اعتربها حوالة مل تثبت يف الذمة بناء ث إن وحي
وهي الطرف احملال إليه والذي فيه مل توافق اجلمعية العامة على  )...(ما قدمه من حمضر اجلمعية العمومية لشركة 

بعد  )...(ومل توافق أيضاً على املديونية اليت متت بني احملال إليها وشركة  ...()املديونية اليت متت بني احملال إليها وشركة 
املدعي ذكر يف دعواه وحيث إن ، هنما من املالك يف الشركة عي واملدعى عليه من التصويت حيث إاستبعاد أصوات املد

املدعي وحيث إن ، احلوالة تكون الزمة إذا قبلها احملالوحيث إن اليت هي احملال إليها  )...(أنه قبل احلوالة على شركة 
ه أنه مل يقم مبطالبة احملال إليها بل اكتفى بتقدمي حمضر اجلمعية العمومية للشركة احملال 11/1/0341قد أقر يف جلسة 

حسن لصاحل ن قرض للتجارة والصناعة م )...(" ... املوافقة على األعمال اليت متت بني الشركة وشركة إليها والذي فيه
والرتخيص هبا لعام قادم ... املوافقة على مصلحة فيها  )...(م واليت لعضو جملس اإلدارة 1119من عام  )...(شركة 
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م واليت 1100من عام  )...(احلديثة من قرض حسن لصاحل شركة  )...(األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة 
، واستدل املوافقةها والرتخيص هبا لعام قادم ... حيث مت التصويت عليها بعدم مصلحة في )...(لعضو جملس اإلدارة 

هبا املدعي على عدم استقرار الدين يف ذمة احملال إليها ، ولكن داللتها على عدم استقرار الدين يف ذمة احملال إليه داللة 
ا " ... املوافقة على األعمال والعقود اليت هنا تدل أيضًا على أن املديونية قد مت بالفعل حيث ورد فيه، حيث إضعيفة 

وحيث إن ، ن املدعي قد قبل احلوالة، فحيث إمتت بالفعل بني الشركتنيمتت ..." فاألعضاء يصوتون على مديونية 
ا ، نه مل يثبت عدم استقرار املديونية يف ذمة احملال إليه، وحيث إانت ثابتة يف ذمة احملالإذا كاحلوالة الزمة ملن فيها 

 نه مل يقم مبطالبة احملال إليها ، فإن الدائرة تنتهي إىل حكمها . وحيث إ

 (وبناء عليه ولهذه األسباب)

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى  التوفيق،وباهلل  أوانها،بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل  الدائرة:حكمت  
  .أجمعينآله وصحبه 

                                           

 

                         

 

 

 

 

                                                                                                                               

 أمين السر
 موسى المحياوي

 عضو 
 المطرودي عبد اهللهشام بن 

 عضو 
 د. ماجد بن محمد السليمي

 
 رئيس الدائرة

 سعدي بن محسن الزهراني    
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المملكة العربية السعودية  
 وزارة العدل       

 محكمة االستئناف بمنطقة مكة المكرمة 
 جدة()الدائرة التجارية الثانية  

 ـه6740لعام  43القرار في القضية رقم 
 )...(المقامة من / 

 )...(ضد / 
في القضية رقم  ـه69/0/6743والصادر فيها حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة االدارية بجدة بجلسة 

 .هـ6714/ ق لعام 2/ 4907

ومبحكمة االستئناف مبنطقة  الثانيةالدائرة التجارية  ه عقدت0349/ 2/2 االثننيففي يوم  وبعد، وحدهاحلمد هلل  
 من: املكون بتشكيلهاجلستها  –جدة  –مكة املكرمة 

 رئيسا                         فرحان بن يحيى الفيفي        رئيس محكمة االستئناف     
 عضوا                             الثبيتي حسن بن علي       قاضي استئناف              

 إبراهيم بن صالح السحيباني                     عضوا     قاضي استئناف                 
املذكورة أعاله واحملالة إىل الدائرة بتاريخ القضية و  احلكم ذلك للنظر يف سقا،حسام بن مصطفى وحبضور أمني السر/ 

 .ه01/0/0349

 االستئناف()دائرة 

هذه القضية قد  وقائع وحيث إن عليه،بعد االطالع ودراسة أوراق القضية واحلكم الصادر فيها واالعرتاض املقدم 
بعدم قبول  الدائرة: قضت فيه ائرة حتيل إليه منعًا للتكرار واليتفإن الد أعاله،أوردها احلكم حمل االستئناف املشار إليه 

 أواهنا.الدعوى لرفعها قبل 

هلا أن االعرتاض قد وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية واحلكم الصادر فيها واالعرتاض املقدم عليه فاستبان 
أما من حيث املوضوع فإنه مل يظهر هلذه الدائرة من خالل  شكاًل.قدم خالل األجل احملدد نظاماً ومن مث فهو مقبول 

 أسبابه.ده حممواًل على عليه وتنتهي إىل تأيياالعرتاض على احلكم ما يوجب املالحظة 
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 )لذلك(

قررت دائرة االستئناف تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة االدارية بجدة في القضية رقم 
  أوانها.بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل  القاضي:ه 6741/ ق لعام  2/  4970

 أجمعين.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصلى اهلل وسل الموفق،واهلل 

  

 

 أمين السر

 حسام بن مصطفى سقا

 عضو الدائرة

 إبراهيم بن صالح السحيباني

 عضو الدائرة

 حسن بن علي الثبيتي

 رئيس الدائرة

 الفيفي ىفرحان بن يحي



 

 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل
[722] 

 احملكمة التجارية ابلرايض
 الثالثةالدائرة التجارية 

 ىــ0412 لعام 01701رقم يف القضية الصادر  كماحل
 املقامة من / مؤسسة )...( للمقاوالت

 ضد  / شركة )...(  لإلنشاءات احملدودة
 نةينا دمحم وعلى آلو وصحةو، وبعد:  الة والسالم على ، والصوحده  احلمد هلل

 الثالثة جلستها بتشكيلها التايل: التجاريةىـــ، مبقر احملكمة التجارية ابلرايض عقدت الدائرة 11/11/1341ففي يوم االثنني 
 القاضي      عبد اإللو بن عبد هللا اجلار هللا                           رئيساً 

 مصعب بن سليمان الوابل                                عضواً  القاضي     
 القاضي      إبراىيم بن بندر آل ثنيان                                 عضواً 

 ىـــ.11/1/1341وحبضور عةد العزيز بن سعد عةد السالم أميناً للسر وذلك للنظر يف ىذه القضية احملالة إليها بتاريخ 
 )الوقائع(

 ادلدعيـةلخص وقائع ىذه القضية ابلقدر الـالزم للحكـف فيهـا أنـو تقـدم  ...د سـعوسي اسنسـية سـجم مـد. رقـف  ...د و ـياًل عـن تت
حساء واليت ختولو رفع الدعوى عن ادلدعية واليت رقف سجلها التجاري العدل الثانية ابأل ةوالصاسرة من  تاب  ...د ابلو الة رقف ...د 

ا شــر ة ابلــرايض مــدعياً علــى ادلــدعى عليهــ التجاريــةإىل احملكمــة  ســجم مــد. رقــف  ...د اسنســية، ســعوسيةها  ...د اح ...د لصــ
قةلــح حوالــة سيــن عليهــا قــد  ا. وتلخــص مضــمون سعــواه يف أن ادلــدعى عليهــ ...د لإلنشـاءات احملــدوسة وادلســجلة  ــاراًي بــرقف  ...د

ل فق   ان قـد حوذلـا عليهـا  ...د مبوجـا اتفـاق مكتـو. بـني  ...د رايل تسعمائة وعشرة آالف وسةعمائة راي 111.111مبةلغ 
وبني ادلدعى عليها وأن الدينان حاالن وأهنما بنفس القيمة واسنس. وأضاف و يم ادلدعية أبن ادلدعى عليها منذ  تابة احلوالة والـيت 

ا أبن تــدفع ادلةلــغ احملــال وأتعــا. زلامــاة هــعى عليىــي ملجلــة لعشــرة أايم مــن حــني  تابتهــا ا تــدفع قيمــة احلوالــة، وي لــا إلــزام ادلــد
 األرـــراف ادلـــذ ورة أعـــاله رابقتهـــا الـــدائرة الحقـــا أبصـــلها أثنـــاء نيســـندا لـــدعواه صـــورة لالتفاقيـــة بـــ ىرايل، وقـــدم دلـــا يـــر  01.111
ن ادلدعيـة قـد رفعـح سعـوى وإبجراء الالزم افتتحح ادلرافعة و ان رلمم ادللثر من الوقائع فيها أن ادلدعى عليهـا رست أب –اسلسات 

ت ادلوضـو  وي لـا رس  ...د يف نفـس ادلةلـغ وذا علـى من صاحةها على مدير الشـر ة ادلـدعى عليهـا يف نفـس ادلةلـغ و ـذلك سعـوى
يليد ذلك مث رست ادلدعى  وأجابح ادلدعية أبن الدعوى ادلرفوعة على ادلدير حكف فيها بعدم االختصاص وأرفق ما الدعوى شكاًل.

نو يوجد شرط يف اتفاقية احلوالة وىو أن احلوالة سفعها مشروط ابستالم ادلدعى عليها احملال عليها ادلةلغ مـن شـر ة  ...د وا عليها أب
يتحقــق الشــرط حــو اان وأجابــح ادلدعيــة أبنــو ا يــذ ر أي اشــداط ومــا تــذ ره ادلــدعى عليهــا مــن وجــوس اشــداط اســتالم ادلةلــغ مــن 

ق حصـولو مبضـيها وأنـو ا يـذ ر أيًضـا قـر لفـ  مـن  ...د فقـ  وابلتـايل فالشـرط ىـو عشـرة أايم وقـد ح ...د غري صـحي،، وإاـا ذ ـ
يف االتفاقية، مث رلةح الدائرة من ادلدعية بيان عةارة العشرة أايم وما بعـدىا ادلـذ ورة  –أي التعليق  –التعليق على شرط هبذا اللف  



 

 

أايم مــن توقيــع االتفاقيــة وبســلاذلا عــن  لمــة  مــن شــر ة  ...د د  11يســتحق ذلــا بعــد  يف االتفاقيــة فاجابــح أن ادلعــن ىــو أن ادلةلــغ
فذ رت أنو ال عالقة لنا بــ  ...د مث سالح الدائرة و يم ادلدعى عليها ىم استلمتف من  ...د شيئا بعد االتفاقية فاجا. ال وبعرض 

لصـالحية القضـية للفصـم فيهـا ال رفـان. و  ىهف وبـني  ...د مث ا تفـجوابو على و يلة ادلدعية أجابح ال أعلف لعدم وجوس العالقة بيـن
 خلح الدائرة للمداولة وإصدار احلكف.

 )األسباب(
ا إلـزام ادلـدعى عليهـ ايف سعواىـ ةفةناء على الدعوى واإلجابة وما مضـى مـن مرافعـات ومـذ رات بـني ال ـرفني، ودلـا  ـان رلـا ادلدعيـ

التفاقية احلوالة بـني  تسعمائة وعشرة آالف وسةعمائة رايل فق  وذلك إعماالً ايلد ر  111.111 مةلغاً قدره رلموعاً   ادفع ذلأن ت
 ...د وبني ادلـدعى عليهـا ومبـا أن ال ـرفني يقـران ابالتفاقيـة، ولتحقـق شـروط احلوالـة فقـد ثةـح للـدائرة صـحة احلوالـة وثةـح ذلـا أصـم 

ا. ومبـا أن اتفاقيـة احلوالـة قـد احتـوت علـى عةـارة نصـها  ... خـالل عشـرة استحقاق ادلدعية للمةلـغ ادلـدعى بـو يف ذمـة ادلـدعى عليهـ
أايم من شر ة  ...د يستلمها ..د ومع عدم صراحة العةارة يف االشداط إال أن السياق يليد معن االشداط  ما وأن إعمال الكـالم 

رة التعليــق علــى أن يكــون الــدفع مــن خــالل مةلــغ أوىل مــن إلالــو، فلــو ا تقصــد ا تــذ ر، وادلتوســ  مــن النــاس يفهــف مــن ىكــذا عةــا
يســتلف مــن  ...د، وعليــو فقــد ثةــح للــدائرة وجــوس الشــرط بتعليــق الــدفع للمدعيــة علــى فعــم ىــو سفــع الشــر ة  ...د للمــدعى عليهــا، 

يهـا  قـول ادلـدعى علوىذا الفعم ا يقع وثةح لنا عدم وقوعو بعلف لدى ادلدعى عليها جهلتو ادلدعية وا حضر مـا ينافيـو وا ت عـن يف
وأن سعــوى و ثـار ويبةحـ . ولــذلك  لـو وسميـع مــا سـل  فقـد ثةــح للـدائرة وجاىــة مـا ذىةـح إليــو مـن أن الشـرط ا يتحقــق متعلقـلي

 ادلدعية رفعح قةم أواهنا.
 )فلهذه األسباب(

 لى نبينا دمحم.بعدم قبول ىذه الدعوى املقامة لرفعها قبل أواهنا. وابهلل التوفيق، وصلى هللا وسلم وابرك ع
 
 

 

 

 أمني السر
 السالم       عبدالعزيز بن سعد عبد

 القاضي
 إبراىيم بن بندر آل ثنيان       

 

 القاضي
 مصعب بن سليمان الوابل       

 رئيس الدائرة
 هللاعبداإللو بن عبدهللا اجلار    
 

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 لوزارة العد       
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 الدائرة التجارية األوىل
 ىـ 0441لعام  69احلكم يف القضية رقم 

 )...( سجل جتاري ،للمقاوالت)...( مؤسسة  املقامة من/
 نشاءات احملدودةالعاملية لإل)...( شركة  ضد/

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
جلستها بتشكيلها  األوىلالدائرة التجارية عقدت  ابلرايضاالستئناف زلكمة ىـ ومبقر  1331/10/11 اخلميسفإنو يف يوم 

 التايل:
 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا انصر بن محد الوىييب القاضي
 عضوا الزكريعبدهللا عبداحملسن بن  القاضي

  ، ىـ 1331/11/41للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف ، وذلك للسرأمينا  عمر بن سليمان العيسى وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكف.

 )الوقائع(
مبا أن الوقائع قد أورسىا احلكف الصاسر يف القضية من زلكمة الدرجة األوىل فإن سائرة االستئناف حيم إليو يف ىذا الشان، وزلم 

مبا أن االعداض على احلكف جرى تقدميو من و يم ادلدعي أثناء األجم احملدس نظاماً، فإن سائرة االستئناف و و سين.الدعوى حوال
تنتهي إىل قةولو شكالً، أما فيما يتعلق ابحلكف فإن سائرة االستئناف ا يظهر ذلا يف االعداض ما حيول سون أتييد احلكف، وبناء عليو 

 مواًل على أسةابو، وعلى الدائرة يف حال آن األوان أن تةح  بقية اسوانا ذلذه ادلعاملة بني أررافها.فإهنا تنتهي إىل أتييده زل

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 )لذلك(

ىـ يف القضية رقم 11/10/1431بتأييد حكم الدائرة الثالثة ابحملكمة التجارية ابلرايض الصادر بتاريخ  حكمت الدائرة 
وهللا املوفق، وصلى هللا  وى لرفعها قبل أواهنا. حممواًل على أسبابو.ىـ القاضي بعدم قبول ىذه الدع1431لعام  10250

 وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني.
 

 
 

 

 أمني السر
 عمر بن سليمان العيسى

 عضو
 الزكريعبدهللا  عبداحملسن بن

 

 عضو
 انصر بن محد الوىييب

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ادلملكة العربية السعودية

 وزارة العدل      
         [722] 

 احملكمة التجارية ابلرايض
 3الدائرة التجارية التاسعة عشرة/

 هــ1331/ق لعام 3683/1احلكم يف القضية رقم 
 ادلقامة من/ ادلدعية )...(.  

 ...(لصاحبها ) ،ضد ادلدعى عليها/ مؤسسة )...( للتجارة
 احلمد هلل، والصالة والسالم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني، وبعد:

 ىـــ اجتمعت الدائرة التجارية التاسعة عشرة مبقر احملكمة التجارية ابلرايض املشكلة من:32/1/1441ففي يوم األربعاء املوافق 
 رئيساً   ألطرم                   القاضي/       إبراهيم بن صاحل ا

 عضواً                     القاضي/       إبراهيم بن أمحد جراح  
 عضواً                     القاضي/       طالل بن اثمر ادلطريي  

ىــ، وبعد دراستها 32/2/1421وحبضور/ مطلق بن شارع احلمادي أميناً للسر، وذلك للنظر يف ىذه القضية واحملالة للدائرة بتاريخ 
 ها أصدرت بشأهنا حكمها املبين على الوقائع واألسباب التالية:واملداولة في

 )الوقائع(
تتحصل وقائع ىذه القضية حسبما يتبني من مطالعة أوراقها املقدمة، وابلقدر الـالزم صصـدار ىـذا احلكـن، ملن املـدعي أصـلة       

ى عليهـا مسسسـة       للتجـارة سـجل  ـاري سجل مدين رقن       تقدم للمحكمة التجارية ابلـرايض، بالئحـة دعـوى اـد املـدع
  رايل والـ  111 021رقن       لصاحبها       سجل مدين رقن       تضمنت أنو يطالب املدعى عليو بتسليمو مبلغ وقـدره  
 متثل رأس مالو وأرابحو ال  استلمها املدعى عليو لتشغيلها يف جمال املقاوالت ويطلب إلزامو بدفع ىذا املبلغ 

سجلت الئحة الدعوى قضية بسجالت احملكمة ابلرقن الوارد يف مستهل احلكن وإبحالة القضية للـدائرة ابشـرت نظرىـا وفـق مـا  وقد
ىو مواح مبحضر الضبط، ويف جلسة اليوم حضر الطرفان وبسسال املدعي أصالة عن دعواه ادعى مبا ال خيـر  عـن الئحـة الـدعوى 

قولو ما ذكره املدعي من دفعو هلذه املبالغ وقد جهزان هبا سوايً أتسيس املسسسة من إجيار وبعراها على املدعى عليو أصالة أجاب ب
أخــرى نطالــب هبــا واملــدعي علــى علــن وقــد ســبق أن ذــالبهن هبــا وبعــرض ذلــك علــى  اتوأتثيــو وللمسسســة مســتحقات لــدى شــرك

غ يف حسـاب املسسسـة، وبعـد املداولـة أصـدرت املدعي أصـالة أجـاب بقولـو مـا ذكـره املـدعى عليـو أصـالة صـحيح وال يوجـد أي مبـال
قـد نطق احلكن، حيـو أن املـدعى عليـو أصـالة املثبت يف حمضر املداولة وحمضر الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أواهنا 

بة هبا، وحيو ابملطالدفع ملن حقوق املسسسة حمل الشراكة لدى عدة شركات على ىيئة ديون ومستحقات وقام ىو واملدعي أصالة 
ما دفع بو املـدعى عليـو أصـالة، وحيـو أن مطالبـة املـدعي ابألراب  ورأس املـال تعتـب ذلـب سـابق ألوانـو  صادق املدعي أصالة على

فالواجب قبلو ىو حتصيل ىذه الديون واملستحقات ومن مث حيق للمدعي أصالة املطالبة هبا، ولكن وقع خطأ مادي يف صك احلكن 
كــن كــان عــدم االختصــا  النــوعي، مث اكتســب احلكــن القطعيــة مبضــي مــدة االعــ اض، مث تقــدم املــدعي بطلــب متثــل أن منطــوق احل



 

 

للمحكمــة العليــا للفصــل يف تــدافع االختصــا  بــني احملكمــة التجاريــة وبــني احملكمــة العامــة الــ  أصــدرت ىــي األخــ ة حكــن بعــدم 
ىـــــ 1/1/1441 يف درت احملكمــة العليــا قرارىــا رقــن       املــسر االختصــا  النــوعي يف ىــذه الــدعوى وبعــد النظــر يف التــدافع أصــ

ىــ حددت هلا الـدائرة جلسـة 31/1/1441املتضمن اختصا  احملكمة التجارية بنظر ىذه الدعوى، وبعد إحالة القضية للدائرة يف 
ـــ تبــني هلــا أن احلكــن 13/6/1421حضــر املــدعي أصــالة وبعــد اذــالع الــدائرة علــى حكمهــا الصــادر بتــاريخ  ايف ىــذا اليــوم وفيهــ ىـ

م اختصـا  احملـاكن التجاريـة صدر يف الدعوى بعدم قبوهلا لرفعها قبل أواهنا إال أنو وقع يف خطأ مادي يف صك احلكن املتضمن عد
بنظــر ىــذه الــدعوى، وحيــو أن احلكــن قــد أصــبح هنائيــا لفــوات مواعيــد االعــ اض عليــو قــررت الــدائرة تصــحيح ا طــأ املــادي  انوعًيــ
 عديل منطوق احلكن ليكون عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أواهنا وت

 )األسباب( 
بعــد عــاع الــدعوى واالذــالع علــى أوراق القضــية ومســتندادا، وحيــو أن املــدعي أصــالة يطالــب املــدعى عليــو أصــالة بتســليمو مبلــغ 

  رايل وال  متثل رأس املال واألراب ، وحيو أن املدعى عليو أصالة قـد دفـع ملن حقـوق املسسسـة حمـل الشـراكة 111 021وقدره  
ستحقات وقام ىو واملدعي أصالة ابملطالبة هبا، وحيو صادق املدعي أصالة على مـا دفـع بـو لدى عدة شركات على ىيئة ديون وم

املدعى عليو أصالة، وحيو أن مطالبة املدعي ابألراب  ورأس املال تعتب ذلب سابق ألوانـو فالواجـب قبلـو ىـو حتصـيل ىـذه الـديون 
ة احلادية والسبعون بعد املائة مـن نظـام املرافعـات الشـرعية الصـادر واملستحقات ومن مث حيق للمدعي أصالة املطالبة هبا، وحيو املاد

علـى ذلـب أحـد ا صـوم أو  تتوىل احملكمة بقرار تصدره بنـاءً " :ىــ، وال  جاء فيها33/1/1422واتريخ  1ابملرسوم امللكي رقن  م/
ص معــو الــدائرة لتعــديل ا طــأ املــادي مـن تلقــاء نفســها تصــحيح مــا قــد يقــع يف صــك احلكــن مــن أخطـاء ماديــة   " األمــر الــذي  لــ

لعـام  2661ىـــ ليكون على  النحو التايل: عدم قبـول الـدعوى رقـن 13/6/1421الوارد يف تصحيح منطوق احلكن الصادر بتاريخ 
 ىـــ لرفعها قبل أواهنا 1421

 )لذلك( 
هــ 17/8/1331م الصادر بتاريخ بتعديل اخلطأ ادلادي الوارد يف منطوق صك احلك الدائرة:وبناء على ما تقدم حكمت 

 .هـــ لرفعها قبل أواهنا1331لعام  3683ليكون على النحو التايل: عدم قبول الدعوى رقم 
 وهللا ادلوفق وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني. 
 

 

 أمني السر
 مطلق احلمادي

 عضو
 طالل بن اثمر ادلطريي   

 

 عضو
  إبراهيم بن أمحد جراح 

 رئيس الدائرة
 إبراهيم بن صاحل األطرم

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ادلملكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
 ستئناف ابلرايضحمكمة اال

 الدائرة التجارية الثانية
 هـ1333لعام  535احلكم يف القضية رقم 

 هوية وطنية/ )...( ،/ )...(منادلقامة 
 هوية وطنية/ )...( ،)...(صاحبها ل ،للتجارة )...(مؤسسة / ضد

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر 1441/16/14 الثالاثءفإنو يف يوم 

 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا عيسى بن هزاع العيسى هزاع بن القاضي
 عضوا حجاب بن عائض العتييب القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف ا للسرمينً أ امللك بن غصني السلطان عبد وحبضور 
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكن  ىـ، وفيها1441/13/36

 )الوقائع(
د أوردىا احلكن الصادر يف القضية فإن دائرة االستئناف حتيل إليو وحاصلها أن املدعي تقدم إىل احملكمة ما أن واقعات الدعوى ق

  رايل وال  متثل رأس مالو 777 007التجارية ابلرايض بالئحة دعوى يطلب فيها إلزام املدعى عليها بتسليمو مبلغ وقدره  
وإبحالة القضية إىل الدائرة التجارية التاسعة عشرة ابحملكمة التجارية  ،ال املقاوالتعليو لتشغيلها يف جموأرابحو ال  استلمها املدعى 

  وقد حددت م قبول الدعوى لرفعها قبل أواهنامث أصدرت حكمها حمل التدقيق القااي بعد ،ابلرايض أجرت ما رأتو الزماً لنظرىا
 ،ىـ2/9/0447مث قدم املدعي اع ااو بتاريخ  ،ه موعدًا لتسلين نسخة إعالم احلكن2/9/0447الدائرة يوم ا ميس 

وابالذالع على االع اض من قبل الدائرة مصدرة احلكن قررت إحالتو حملكمة االستئناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن 
  أحيلت القضية حملكمة االستئنافف ،حكمها

 )األسباب(
؛ فإنو أما من حيو املواوع دة احملددة نظاماً فإنو مقبول شكالً و حيو تبني لدائرة االستئناف أنو جرى تقدمي االع اض خالل امل

   مل يظهر لدائرة االستئناف من خالل االع اض على احلكن مالحظات حتول دون أتييده ولذا فإهنا تسيده حممواًل على أسبابو
 
 
 
 
 



 

 

 
 (لذلك)

ية التاسعة عشرة ابحملكمة التجارية وأتييد حكم الدائرة التجار  ،بقبول االعرتاض شكاًل ورفضه موضوعاً  حكمت الدائرة
/ بعدم قبول الدعوى لرفعها هـ القاضي1401لعام  0680در يف القضية رقم ه الصا73/1/1440بـالرايض ادلؤرخ يف 

  على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني هللاوصلى  ،التوفيق وابهلل ،حمموالً على أسبابه ،قبل أواهنا

 
 
 

 أمني السر
  السلطانادللك بن غصني عبد

 عضو 
 حجاب بن عائض العتييب

 عضو 
 هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى

 رئيس الدائرة
 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 احملكمة التجارية ابلرايض

 الدائرة التجارية التاسعة عشرة
 هـ 1431لعام  10201احلكم يف القضية رقم 

 ، هوية وطنية )...( )...(/املقامة من
 ، هوية وطنية )...( )...(/ضد

 و )...(، هوية وطنية )...( 
 د هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد7احلم

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية التاسعة عشرةعقدت  احملكمة التجارية ابلرايضىـ ومبقر  4/4441///4 األربعاءفإنو يف يوم 
 التايل7

 رئيسا إبراهيم بن صاحل األطرم القاضي
 عضوا محد جراحأابراهيم بن  القاضي
 عضوا طالل بن اثمر بن مقباس املطريي القاضي

  ،ىـ /4/4244944، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ مطلق بن شارع احلمادي وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
كم، حيث تقدم ادلدعي إىل احملكمة التجارية ابلرايض هبذه الدعوى، تتلخص وقائع ىذه القضية ابلقدر الالزم إلصدار ىذا احل

. وىي ذات مسؤولية حمدودة، وقد صدر حكم ىذه )...(اختصم فيها ادلدعى عليهما موضحًا أن ادلدعى عليهما مها مالكا شركة 
واًن وستمائة وثالثة وستون ألفًا ومثامنائة ( ثالثة وسبعون ملي4663636537الدائرة سابقًا إبلزام الشركة أبن تدفع لو مبلغًا وقدره )

ىـ، موضحًا أن مدير الشركة ومالكها خالفوا نظام الشركات من خالل 3366( لعام 3236وعشرون راياًل، يف القضية رقم )
الفات أخرى دمارسة استثمار األموال حلساب الغري ابدلخالفة للمادة الثالثة واخلمسني بعد ادلائة من نظام الشركات إضافة إىل خم

تستوجب تضمني الشركاء، وإبحالة القضية ذلذه الدائرة ابشرت نظرىا على النحو ادلبني يف حمضر ضبط ىذه اجللسة واليت حضر 
ىـ، 1/1/41//1واتريخ  )...(بصفتو وكياًل عن ادلدعي مبوجب الوكالة رقم  )...(. صاحب اذلوية الوطنية رقم )...(4فيها

واتريخ  )...(، مبوجب الوكالة رقم )...(4، بصفتو وكياًل عن ادلدعى عليو)...(الوطنية رقم  . صاحب اذلوية)...(4وحضر
ىـ، وبسؤال وكيل ادلدعي عن دعوى موكلو ادعى مبا ال خيرج عن الئحة الدعوى، وبطلب اجلواب من وكيل 1/41//3/1/

ها وابطالعو عليها طلب مهلة للرد، وبسؤال وكيل ادلدعى عليها طلب نسخة من الئحة الدعوى ومرفقاهتا فجرى تزويده بنسخة من
ىـ، ذكر أبنو قد مت رفعو حملكمة التنفيذ إال أنو مل يتبني أن 3366لعام  3236ادلدعي عن تنفيذ احلكم الصادر يف القضية رقم 

حية القضية للفصل فيها، ىناك أموال للشركة أو موجودات ميكن التنفيذ عليها، والزالت حمكمة التنفيذ يف إجراءات التنفيذ، ولصال
 رفعت اجللسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها حممواًل على ما يلي من7 



 

 )األسباب( 
بعد مساع الدعوى واالطالع على أوراق القضية ومستنداهتا، وحيث أن ادلدعي يطالب بتضمني ادلدعى عليهما مبا ترتب يف ذمة 

ىـ والذي قضى بـ )إبلزام 3366( لعام 3236النهائي الصادر يف القضية رقم )الشركة اليت ميلكاهنا مبوجب حكم ىذه الدائرة 
( 46.363.536مبلغاً قدره ) )...(سجل مدين رقم )...(أبن تدفع للمدعي  )...(سجل جتاري رقم  )...(ادلدعى عليها شركة 

ا أن وكيل ادلدعي أوض  للدائرة أن موكلو قد ثالثة وسبعون مليون وستمائة وستة وثالثون ألف ومثامنائة وتسعة وعشرون رايالً(، ومب
قيد طلب تنفيذ ضد الشركة اليت ميلكاهنا ادلدعى عليهما ال يزال منظورًا لدى حمكمة التنفيذ، ومبا أن الشركة اليت ميلكاهنا ادلدعى 

ليهما مل يثبت عجزىا عن التنفيذ حىت حينو، األمر الذي تنتهي معو الدائرة إىل عدم قبول ىذه الدعوى لرفعها قبل أواهنا، وبو ع
 تقضي.

 (لذلك)
  وهللا املوفق، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم. بعدم قبول الدعوى. حكمت الدائرة

 أمني السر
 مطلق بن شارع احلمادي

  عضو
املطرييطالل بن اثمر   

 عضو 
محد جراحأبراهيم بن إ  

 
 رئيس الدائرة

 إبراهيم بن صاحل األطرم



 

 

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة العدل       
 ابلرايض االستئنافحمكمة 

الدائرة التجارية الثانية     
 هـ 1440لعام  586احلكم يف القضية رقم 

 ، هوية وطنية )...( )...(/املقامة من
 ، هوية وطنية )...( )...(/ضد

 و )...(، هوية وطنية )...( 
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد7

 جلستها بتشكيلها التايل7 الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ابلرايض االستئنافحمكمة ىـ ومبقر  /4/044///4 األحدفإنو يف يوم 
 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع قاضيال

 عضوا هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى القاضي
 عضوا حجاب بن عائض العتييب القاضي

 4/44/1///4، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ عبدادللك بن غصني السلطان وحبضور
 ئرة ىذا احلكم.وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدا  ،ىـ

 )الوقائع(
مبا أن واقعات الدعوى قد أوردىا احلكم الصادر يف القضية فإن دائرة االستئناف حتيل إليو وحاصلها أن ادلدعي تقدم إىل احملكمة 

 وىي ذات مسؤولية حمدودة ويطلب تضمني )...( التجارية ابلرايض بالئحة دعوى ذكر فيها أن ادلدعى عليهما مها مالكني لشركة 
وذكر أنو صدر حكم الدائرة النهائي الصادر يف  ،ادلدعى عليهما مبا ترتب يف ذمة الشركة اليت ميتلكاهنا لعدم وجود أموال للشركة

( 92..04.141مبلغًا قدره ) )...(4أبن تدفع للمدعي)...(4ه والذي قضى إبلزام شركة4/42( لعام 4194القضية رقم )
مث أصدرت  ،التجارية التاسعة عشرة ابحملكمة التجارية ابلرايض أجرت ما رأتو الزمًا لنظرىا وإبحالة القضية إىل الدائرة ،رايل

أتسيسًا على أن الشركة اليت ميتلكاهنا ادلدعى عليهما مل يثبت  ،حكمها حمل التدقيق القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أواهنا
مث قدم وكيل ادلدعي  ،ه موعدًا لتسليم نسخة إعالم احلكم///94944عجزمها عن السداد. وقد حددت الدائرة يوم اخلميس 

وابالطالع على االعًتاض من قبل الدائرة مصدرة احلكم قررت إحالتو حملكمة االستئناف لعدم  ، ىـ///494944اعًتاضو بتاريخ 
اف أنو جرى تقدمي حيث تبني لدائرة االستئنو  .فأحيلت القضية حملكمة االستئناف ،وجود ما يوجب العدول عن حكمها

أما من حيث ادلوضوع ؛ فإنو مل يظهر لدائرة االستئناف من خالل  االعًتاض خالل ادلدة احملددة نظامًا فإنو مقبول شكالً. 
  .االعًتاض على احلكم مالحظات حتول دون أتييده ولذا فإهنا تؤيده حممواًل على أسبابو

 



 

 

 (لذلك)
وأتييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة ابحملكمة التجارية  ،فضه موضوعاً بقبول االعرتاض شكاًل ور  حكمت الدائرة

 ،بعدم قبول الدعوى/القاضي هـ  1431لعام  10201ه الصادر يف القضية رقم 16/1/1440بـالرايض املؤرخ يف 
 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني. هللاوصلى  ،التوفيق وابهلل ،حممواًل على أسبابه

 

السر أمني  
السلطانعبدامللك   

 عضو 
 حجاب بن عائض العتييب

 عضو 
العيسىهزاع بن عيسى   

 
 رئيس الدائرة

 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اململكة العربية السعودية  
 وزارة العدل         
         (722 ) 

 احملكمة التجارية ابلرايض 
 الدائرة العشرون      

 ىـ9346لعام  9962احلكم يف القضية املقيدة برقم 
 شركة )...( للتأمني وإعادة التأمني التعاوين )...( املدعية/

 كة )...( للتعليم والتدريب )...(شر  املدعى عليها/
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هلل، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، أما بعد: 

 فلدى الدائرة العشرون ابحملكمة التجارية ابلرايض، ادلشكلة من:
 رئيساً  د. عمر بن عبد هللا بن طالب   القاضي
 عضواً   دمحم بن علي السلطان  القاضي
 عضواً             بن عبد الع ي  البليهددمحم  القاضي
 ىـ 12/8/2349ىـ، وادلقيدة لدى احملكمة بتاريخ 21/9/2349وبناء على ىذه القضية احملالة للدائرة يف 

 )الوقائع(
ىـ وحضر )...( سعودي اجلنسية، دبوجب اذلوية الوطنية برقم 21/21/2349افتتحت حماضر ضبط الدعوى جبلسة يوم اخلميس 

ن ممثل ادلدعية، ختولو احلق يف ادلطالبة وإقامة الدعاوى وادلرافعة وادلدافعة، صادرة من كاتب العدل ادلكلف يف اذليئة )...( بوكالة ع
ىـ ومل حيضر من ميثل ادلدعى عليها وذكر احلاضر أن موضوع الدعوى 2/9/2349واتريخ  )...(العامة لالستثمار ابلرايض، برقم 

عليها يف ذمتهم اخلاصة بتحمل ادلديونية الثابتة يف ذمة الشركة دبوجب قرار جلنة الفصل يف  مطالبة الشركاء يف الشركة ادلدعى
ىـ من 21/22/2348واتريخ  48123989ىـ الصادر دبوجبو أمر التنفيذ رقم 2341/ر/4ادلنازعات وادلخالفات التأمينية رقم 

ىـ لكون الشركة 21/22/2348واتريخ  48813933ا رقم دائرة التنفيذ الواحدة والعشرون دبحكمة التنفيذ ابلرايض يف قرارى
أغلقت مكتبها وال يوجد ذلا أي عنوان، فأفهم بتقدمي مستخرج لسجل ادلدعى عليها مبني فيو أمساء الشركاء وأرقام سجالهتم 

وعليو جرى رفع اجللسة، ادلدنية، وأضاف أن ادلبلغ حمل الطالبة ميثل ادلتبقي من أقساط التأمني الطيب على موظفي ادلدعى عليها، 
ىـ حضر وكيل ادلدعية السابق تعريفو كما حضر مدير الشركة ادلدعى عليها: )...( سجلو ادلدين )...( 11/2/2332وجبلسة 

ىـ خبروجو من الشراكة وأن 12/5/2342وقدم أصل قرار الشركاء يف الشركة ادلدعى عليها بتعديل عقد أتسيس الشركة بتاريخ 
كة: )...( فأعادتو الدائرة إليو بعد مطابقة الصورة، ومل حيضر الشركاء ادلدعى عليهم أو من ميثلهم ومل يثبت تبلغهم، يتوىل إدارة الشر 



 

وطلب الفصل يف القضية وقرر اكتفاءه  ،فأجاب أبنو ال يعلم ؟مث سألت الدائرة وكيل ادلدعية: ىل صفيت الشركة ادلدعى عليها
 سة للمداولة.بذلك، وعليو قررت الدائرة رفع اجلل

 )أسباب احلكم(
فبناء على ما تقدم، ودبا أن ادلدعية تطلب إلزام الشركاء يف شركة )...( للتعليم والتدريب يف ماذلم اخلاص بدفع مبلغ 

 48813933( رايل، الصادر أبمر الشركة بدفعو قرار دائرة التنفيذ الواحدة والعشرون دبحكمة التنفيذ ابلرايض برقم 129.221)
ىـ، لكون الشركة أغلقت مكتبها وال يوجد ذلا أي عنوان، ودبا أن الشركة ذات مسؤولية حمدودة، كما أن 21/22/2348خ واتري

الثابت أن أمر التنفيذ الصادر يف مواجهتها ال يزال قائمًا أمام حمكمة التنفيذ، ومل يقدم وكيل ادلدعية ما يثبت عجز ادلنفذ ضدىا 
 راءات التنفيذ واستيفاء مجيع مراحلو، وما يرتتب على ذلك من احلكم بتصفية الشركة أو إفالسها.عن السداد بعد إقفال إج

 )وهلذه األسباب(
ىـ موعدًا الستالم احلكم، وملن مل يقنع بو االعرتاض 8/7/9331حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وحدد يوم األربعاء 

 تالمو، وابهلل التوفيق، وصلى هللا على نبي ِّنا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم. عليو خالل ثالثني يوماً من التاريخ احملدد الس
 ىـ. 77/9/9331حرر يف 

 الدائرة العشرون

 

 رئيس الدائرة  عضو                    عضو
 د. عمر بن عبد هللا بن طالب دمحم بن علي السلطان دمحم بن عبد الع ي  البليهد



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 كة العربية السعوديةاململ
 وزارة العدل     

 حمكمة االستئناف ابلرايض
 الدائرة التجارية الثانية

 ىـ9331لعام  688احلكم يف القضية رقم 
 )...( /جتاريسجل  ،للتأمني )...(شركة املقامة من/ 

  للتعليم والتدريب )...(شركة ضد/ 
 بعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، و 

 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ودبقر 2332/21/21 الثالاثءفإنو يف يوم 
 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ى اع بن عيسى بن ى اع العيسى القاضي
 عضوا دمحم بن سعود العريفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا العريين عبد هللان سليمان بن صاحل ب وحبضور
 بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها ،ىـ2332/23/21

 )الوقائع( 
تكرار واليت حكمت فيها الدائرة دبا أن وقائع ىذه القضية قد أوردىا حكم الدائرة فإن دائرة االستئناف حتيل إليو وإىل أسبابو منعاً لل

التدريب. وقد حددت الدائرة يوم للتعليم و  )...( ضد/ شركة للتأمني )...(بعدم قبول الدعوى ادلقامة من شركة 
وبعده جرى استالم ادلعرتض لنسخة إعالم احلكم مث قدم اعرتاضو  ،ىـ موعدًا لتسليم نسخة إعالم احلكم8///0141 األربعاء

 .ىـ1440/ 317خ على احلكم بتاري
 )األسباب(

؛ فإنو مل أما عن ادلوضوع، حيث تبني لدائرة االستئناف أنو جرى تقدمي االعرتاض خالل ادلدة احملددة نظامًا فإنو مقبوٌل شكالً 
 لذلك فإهنا تؤيده حمموالً على أسبابو. ،يظهر لدائرة االستئناف من خالل االعرتاض على احلكم مالحظاٌت حتول دون أتييده

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 (لذلك)

املؤرخ يف  ، وأتييد حكم الدائرة العشرون ابحملكمة التجارية ابلرايض ول االعرتاض شكاًل ورفضو موضوعاً بقب حكمت الدائرة
 )...(بعدم قبول الدعوى املقامة من شركة  والقاضي ىـ 9346/ق لعام9966  يف القضية رقم ىـ الصادر44/1/1222

وصلى  ،املوفق هللا. و، حممواًل على أسبابو)...(للتعليم والتدريب سجل جتاري  ()...ضد/ شركة  )...(للتأمني سجل جتاري 
 وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني. هللا

 

 
 
 
 
 
  
 

 أمني السر
 العريين هللا عبدبن سليمان بن صاحل 

 عضو 
 دمحم بن سعود العريفي

 عضو 
 ى اع بن عيسى بن ى اع العيسى

 رئيس الدائرة
 جلربوعدمحم بن انصر ا



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 وزارة العدل        
          [۷۲۲] 

 ـه9331/ق لعام 537/2 الحكم في القضية رقم
 ...(، هوية وطنية رقم ))...( المقامة من:

 ...() المحدودة)...( ضد: شركة 
 ه أمجعني، وبعد:نا حممد وعلى آله وصحببي  احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على ن

 :الدائرة التجارية التاسعة جلستها، املشكلة من، عقدت ـه81/6/8341فإنه يف يوم الثالثاء 
 رئيسا               د. ماجد بن محمد السليمي                 :القاضي
 وا  عض                   أنس بن سعد الشهراني                 : القاضي
 عضوا        اهلل بن محمد بن علي الغامدي عبد                :القاضي

وضحة أعاله واحملالة للدائرة يف للسر، وذلك للنظر يف هذه القضية امل وحبضور خالد بن سعد العتييب أمينا  
 :اولة أصدرت الدائرة حكمها التايلاالطالع على أوراق الدعوى ومساعها وبعد املد ، وبعدـه81/2/8341

 (الوقائع)
 -)...(تقدم  ـه88/2/8341بالقدر الالزم إلصدار احلكم فيها، بأنه يف تاريخ ائع هذه الدعوى تتلخص وق

والصادرة عن  ـه6/2/8341وتاريخ  ...() عن املدعي مبوجب الوكالة رقم بصفته وكيال  )...( هوية وطنية رقم 
ركة املدعى عليها وقد قام كتابة العدل جبنوب حمافظة جدة بدعواه واليت ذكر فيها بأن موكله شريك يف الش

عدة مرات لكن مل يتم تسليمه إال جزء من األرباح املتحققة مبوجب  ـه8341مبطالبة مدير الشركة بأرباحه لعام 
 ،ـه8341سجالت اخلاصة بالشركة لعام شيك، وانتهى يف دعواه إىل طلب إلزام املدعى عليها بتقدمي الدفاتر وال

دعى ، كما طلب إلزام املـه8341( لاير كأرباح ملوكله لعام 8،111،111وكذلك إلزامها بدفع مبلغ قدره )
عاب حماماة قدرها إلزامها بدفع أت ، وأيضا  عن الضرر واملماطلة  تعويضا  ( لاير20،111عليها بدفع مبلغ قدره )

 روفيها حض ـه4/4/8341يوم الثالثاء  للدائرة حددت هلا جلسة لنظرها يف، وبإحالتها ( لاير811،111)
 ـه6/2/8341وتاريخ )...(  املدعي مبوجب الوكالة رقم عن بصفته وكيال  )...(  هوية وطنية رقم -)...(

، وبسؤال املدعي حضور من ميثل املدعى عليها، فيما تبني عدم عن كتابة العدل جبنوب حمافظة جدةوالصادرة 
، حضر املدعي وكالة ـه1/3/8341 ثاءه أحال إىل الئحة الدعوى املقدمة، ويف جلسة يوم الثالوكالة عن دعوا



 

، مث أفهمت الدائرة الوكيل احلاضر بأن عليه إعادة إبالغ املدعى  عدم حضور من ميثل املدعى عليهافيما تبني
هوية وطنية رقم )...( حضر املدعي وكالة  ـه84/0/8341ريق العمدة، ويف جلسة يوم الثالثاء عليها عن ط

املدعى  عن بصفته وكيال   )...(هوية وطنية رقم  -)...( آنفا، كما حضر حلضورهمبوجب الوكالة املرصودة  )...(
 قدم مث -دةوالصادرة عن كتابة العدل بشمال حمافظة ج ـه1/3/8341 وتاريخ)...(  عليها مبوجب الوكالة رقم

ليها نسخة هبا عدد من املرفقات ، تسلم وكيل املدعى ع ئحة دعواه مكونة من صفحتني وارفقاملدعي وكالة ال
 ىجلسة هذا اليوم حضر املدعي وكالة، كما حضر عن املدع، ويف طالع وتقدمي اجلوابلال منها وطلب أجال  

والصادرة عن كتابة  ـه80/3/8341وتاريخ )...(  رقم مبوجب الوكالة)...( هوية وطنية رقم  -)...( عليها
قدم جوابه يف مذكرة من ثالث صفحات  وبطلب اجلواب من وكيل املدعى عليها -العدل بشمال حمافظة جدة

، مث أضاف وكيل لالطالع والرد من املرفقات تسلم وكيل املدعي نسخة مما قدم وطلب أجال   ارفق هبا عددا  
، حيث أن امللحق األول لعقد سابق ألوانه ـه8341املدعى عليها بأن ما يطلبه املدعي من قوائم مالية لعام 

: من العقد األساسي للشركة على (الرابعة عشر)( املعدلة للمادة من )خامسا  ( ۲التأسيس قد نص يف الفقرة )
ة عمومية وحساب األرباح )مدير الشركة يعد خالل أربعة أشهر من انتهاء السنة املالية للشركة ميزاني

ارة بوز  ، وعليه أن يرسل لكل شريك وإىل اإلدارة العامة للشركات. واقرتاحاته بشأن توزيع األرباح..واخلسائر
م قبول الدعوى لرفعها قبل أواهنا؛ على ذلك فإنه يطلب احلكم بعد ...( وبناء  التجارة نسخة من تلك الوثائق

 :على ما يلي ، وأصدرت حكمها مبنيا  ررت الدائرة رفع اجللسة للمداولة، قولكون الدعوى صاحلة للفصل فيها
 (األسباب)

من باب املنازعات  إذا، فهي بتقدمي قوائم مالية وتسليم أرباحطالبة ملا كانت العالقة بني طريف الدعوى تتعلق بامل
وم امللكي رقم اخلامسة والثالثون( من نظام املرافعات الشرعية الصادر باملرس)، وملا كانت املادة يف الشركات

بالنظر يف ، على اختصاصات احملاكم التجارية يف قوهلا: )ختتص احملاكم التجارية ـه22/8/8340( وتاريخ 8)م/
اآليت: أ. مجيع املنازعات التجارية األصلية والتبعية اليت حتدث بني التجار. ب. الدعاوى اليت تقام على التاجر 

ليت حتدث بني الشركاء يف الشركات...(، كما أن الفقرة بسبب أعماله التجارية األصلية والتبعية. ج. املنازعات ا
( بتاريخ 2126س اجمللس األعلى للقضاء رقم )ة بقرار رئيمن نتائج حمضر اللجنة املشكل (التاسعة)

 االت املتعلقةكواردة للمحاكم والدوائر التجارية، ومجع االستشلدراسة أنواع القضايا ال ـه21/8/8341
، نصت على اختصاص احملكمة ـه82/2/8341( بتاريخ ۹۷۹بالتعميم رقم ) ، والصادرةباالختصاص النوعي

نشأ بني الشركاء يف مجيع الشركات، سواء تلك املسماة يف التجارية باملنازعات اليت ت بقوهلا: )ختتص احملاكم
لة ، أو شركة ذات نشاط عقاري( ومن مث فإن الدعوى املاثلة داخكانت مهنية ، ولومالفقه، أو املسماة يف النظا

 ضمن اختصاص احملاكم التجارية.



 

: )يكون االختصاص للمحكمة ثني( من نظام املرافعات الشرعية، نصت على أنالسادسة والثال)ومبا أن املادة 
مقر املدعى عليها يف حمافظة  ...( وحيث تبني للدائرة أناختصاصها مكان إقامة املدعى عليهاليت يقع يف نطاق 

 بنظر هذه الدعوى. ا  إن هذه احملكمة هي املختصة مكاني، لذلك فجدة
ا يطلب ، كمـه8341دفاتر وسجالت الشركة لعام  ب إلزام املدعى عليها بتقدميمبا إن املدعي وكالة يطل و

دعى عليها ، وكذلك يطلب إلزام املـه8341( لاير كأرباح ملوكله لعام 8،111،111إلزامها بدفع مبلغ قدره )
قدرها  فع أتعاب حماماةإلزامها بد ، وأيضا  عن الضرر واملماطلة  تعويضا  ( لاير20،111بدفع مبلغ قدره )

( املعدلة للمادة ( من )خامسا  ۲، ومبا أن امللحق األول لعقد التأسيس قد نص يف الفقرة )( لاير811،111)
: )مدير الشركة يعد خالل أربعة أشهر من انتهاء السنة املالية  أن عشر من العقد األساسي للشركة علىالرابعة 

، وعليه أن يرسل لكل شريك قرتاحاته بشأن توزيع األرباح. وا..سائرللشركة ميزانية عمومية وحساب األرباح واخل
( يف ا  ( من )خامس8ارة التجارة نسخة من تلك الوثائق...(، كما أن الفقرة )وإىل اإلدارة العامة للشركات بوز 

يدها يف السجل : )تبدأ السنة املالية للشركة من تاريخ ققد نصت على أن امللحق األول املشار إليه آنفا   ذات
، ومبا أن مدة األربعة شهر((۲۲ية بعد ذلك كل . )وتكون كل سنة مالـه83/4/8326 تجاري وتنتهي يفال

، حىت يتمكن املدعي من رباح وتزويد الشركاء هبا مل تنتهأشهر احملددة ملدير الشركة إلصدار امليزانية وحساب األ
، لذلك فإن دعوى املدعي احه املقررة لهذلك املطالبة بأرب، وكـه8341املطالبة بدفاتر وسجالت الشركة لعام 

السادسة والسبعون( من )( من املادة 8للفقرة ) ، ووفقا  كما دفع بذلك وكيل املدعى عليها  ،مت قبل أواهناقد أقي
: )... الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة أو األهلية أو رافعات الشرعية واليت نصت على أننظام امل

حتكم به احملكمة من آخر، ... ، جيوز الدفع به يف أي مرحلة تكون فيها الدعوى و املصلحة أو ألي سبب 
 مبا يرد يف منطوقه. ، مما تنتهي معه الدائرة إىل احلكم حضوريا  تلقاء نفسها(

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (ناء على كل ما تقدم وب)
 ، ضد/ شركة)...(والمقامة من  ـه9331( لعام 537بعدم قبول الدعوى ذات الرقم ) حكمت الدائرة

 المحدودة.)...( 
 نا محمد وآله وصحبه أجمعين.، وصلى اهلل وسلم على نبي  قوف  واهلل الم  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمين السر

      خالد بن سعد العتيبي

 القاضي

      اهلل بن محمد بن علي الغامدي عبد

 القاضي

         أنس بن سعد الشهراني

 /القاضيرئيس الدائرة

 د. ماجد بن محمد السليمي
 

 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                         
 المملكة العربية السعودية        

 وزارة العدل                
                 [۷۲۲] 

 مة االستئناف بمنطقة مكة المكرمةمحك
 الدائرة التجارية الثانية )جدة(      

 ـه9331لعام  173القرار في القضية رقم 
 )...(/ المقامة من

 المحدودة )...( شركة/ ضد المدعى عليه
 التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة والصادر فيها حكم الدائرة التجارية

 ـه9331/ق لعام 537/2في القضية رقم  ـه91/6/9331بجلسة 
مة االستئناف مبحك عقدت الدائرة التجارية الثانيةهـ 23/1/8341يس هلل وحده وبعد، ففي يوم اخلماحلمد 

 جلستها بتشكيلها املكون من: -جدة -مبنطقة مكة املكرمة
 ا  سيرئ                   حسن بن علي الثبيتي                  افتئنقاضي اس

 عضوا              عبد اللطيف بن محمد السبيل             القاضي باالستئناف
 عضوا                  سعدي بن محسن الزهراني           القاضي باالستئناف 

احملالة إىل الدائرة ذلك للنظر يف احلكم والقضية املذكورة أعاله و و سقا،  ىحسام بن مصطف ني السر/وحبضور أم
 ـ.ه28/1/8341بتاريخ 

 (نافدائرة االستئ)
بعد االطالع ودراسة أوراق القضية واحلكم الصادر فيها واالعرتاض املقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية 

للتكرار وتتلخص بطلب املدعي  اف املشار إليه أعاله، فإن الدائرة حتيل إليه منعا  قد أوردها احلكم حمل االستئن
وإلزامها بدفع مبلغ قدره  ـه8341ا بتقدمي دفاتر وسجالت الشركة لعام هوكالة إلزام املدعى علي

لة، طعن الضرر واملما ا   تعويض( لاير20،111ومبلغ قدره ) ـه8341( لاير كأرباح ملوكله لعام 8111،111)
 ( لاير.811،111) وأتعاب احملاماة مببلغ قدره

وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية واحلكم الصادر فيها واالعرتاض املقدم عليه فاستبان هلا أن 
. أما من حيث املوضوع فإنه مل يظهر ومن مث فهو مقبول شکال   ا  ض قد قدم خالل األجل احملدد نظاماالعرتا



 

على أسبابه،  ي إىل تأييده حمموال  هخالل االعرتاض على احلكم ما يوجب املالحظة عليه وتنتهلذه الدائرة من 
 مع التنويه إىل أن للمدعى عليها إقامة دعوى مستقلة بطلباهتا.

 (لذلك )
ة التجارية بجدة في تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكم قررت دائرة االستئناف

 ـه9331( لعام 537الرقم ) القاضي: بعدم قبول الدعوى ذات ـه9331/ق لعام 537/2القضية رقم 
 المحدودة.)...(  ضد/ شركة)...( / والمقامة من

 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.ق، وصلى اهلل وسلم على نبي  وف  واهلل الم  

 
 
 
 

 أمين السر

        سقا ىحسام بن مصطف

 عضو الدائرة

          يسعدي بن محسن الزهران

 عضو الدائرة

          عبداللطيف بن محمد السبيل

 رئيس الدائرة

 حسن بن علي الثبيتي
 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية 

 وزارة العدل        
         [۷۲۲] 

 المحكمة التجارية بالدمام
 الدائرة التجارية األولى

 (ـه1031/ق لعام 014/3لصادر في القضية التجارية رقم )الحكم ا
 ...() للتجارة والمقاوالت ذات السجل التجاري رقم)...(  شركة /المقامة من

 )...( ذو الهوية الوطنية رقم)...(  /ضد
 )...( التجارية ذات السجل التجاري رقمصاحب مؤسسة )...( 

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
 مبقر احملكمة التجارية بالدمام انعقدت جلسات الدائرة التجارية األوىل ـه21/6/2341ففي يوم األربعاء 

 ضاة اآلتية أمساؤهم:من الق
 رئيسا         الرحمن الحمام  بن عبد د. فهد

 رئيسا        الرحمن اليابس  عبداهلل بن  عبد
 عضوا        الرحمن آل عتيق  ياسر بن عبد

وحبضور حسام بن خالد القلعي أمني سر الدائرة، وذلك إلصدار احلكم يف القضية التجارية املبينة أعاله، 
 .هـ12/3/2341الدائرة بتاريخ  حملالة إىل هذهوا

 )الوقائع(
 -سعودي اجلنسية  -)...(/ صدار هذا احلكم بأن املدعي وكالةتتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم إل

ب العدل الصادرة من كات ـه12/1/2341)...( مبوجب الوكالة رقم )...( وتاريخ  وحيمل اهلوية الوطنية رقم
ة دعوى تضمنت بصحيف ـه11/21/2341ملنطقة الشرقية تقدم بتاريخ صناعية باالاملكلف بالغرفة التجارية 

( لاير قيمة بضاعة مت ,,,،,,,،۳قدره ثالثة ماليني ) املدعى عليه بأن يدفع ملوكلته مبلغا  طلب موكلته إلزام 
دت الدائرة ( لاير، ويف سبيل نظر الدعوى عق,,,،,,۳تعاب وقدرها ثالمثائة ألف )، باإلضافة إىل أاستالمها

شار إليه أعاله، ومل حيضر املدعى حضر وكيل املدعية امل ـه11/3/2346عدة جلسات لنظرها، ففي جلسة 
حيضر حضر وكيل املدعية ومل  ـه12/22/2346ه عن طريق الشرطة، ويف جلسة عليه أو من ميثله وطلب تبليغ

عليه أو من ميثله، ومل حيضر املدعى  ضر وكيل املدعيةح ـه21/2/2341ى عليه أو من ميثله ويف جلسة املدع
املدعية، كما حضر املدعى حضر وكيل  ـه13/3/2341بعة خطاب التبليغ، ويف جلسة وطلبت منه الدائرة متا

، وسألت الدائرة وكيل املدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وبطلب / )...(عليه
حضر طرفا الدعوى، وقدم املدعى  ـه11/1/2341ة، ويف جلسة ة من املدعى عليه استمهل لإلجاباإلجاب



 

عليه مذكرة تضمنت أنه ال توجد عالقة بينه وبني املدعية، وسلمت نسخة من املذكرة لوكيل املدعية وباطالعه 
حضر طرفا الدعوى، واتفق الطرفان على صلح منه للنزاع  ـه24/1/2341 عليها طلب مهلة للرد، ويف جلسة

 ه للدائرة تضمن أحقية املدعية مببلغ املطالبة، وطلبت الدائرة من وكيل املدعية تعديل وكالتهقدما نسخة من
ر املدعى عليه أو من ميثله، حضر وكيل املدعية ومل حيض ـه11/22/2341بإضافة حق الصلح، ويف جلسة 

حيضر املدعى  ضر وكيل املدعية وملح ـه11/21/2341صلح بني الطرفني، ويف جلسة  أن هناك بوادروذكر 
حضر وكيل املدعية ومل حيضر  ـه11/2/2341خرية إلمتام الصلح، ويف جلسة عليه أو من ميثله، وطلب مهلة أ

املدعى عليه أو من ميثله، وأفاد وكيل املدعية بأنه تعذر إمتام الصلح بني الطرفني، وطلب احلكم الغيايب، وحصر 
لزام مؤسسة املدعى عليه/ إب ، وعليه حكمت الدائرة ايابيا  ( لاير4،222،222لبه مببلغ قدره ثالثة ماليني ) ط

الت مبلغا قدره ثالثة ماليني للتجارة واملقاو )...(  التجارية بأن تدفع للمدعية/ شركة مؤسسة )...(
( لاير، وقد تقدم املدعى عليه بالطعن يف هذا احلكم ألسباب تتلخص يف أنه ال يوجد تعامل 4،222،222)

للخدمات التجارية، وبإحالة  )...( رفني، لكن مت االتفاق مع املدعية لتحصيل مبلغ من مؤسسةجتاري بني الط
حضر وكيل املدعية/  ـه14/6/2341نظرها عدة جلسات، ففي جلسة  القضية إىل هذه الدائرة عقدت ملعاودة

تاريخ و )...(  مبوجب الوكالة رقموحيمل اهلوية الوطنية رقم )...(  -سعودي اجلنسية  -)...(
الصادرة من كاتب العدل املكلف بالغرفة التجارية الصناعية باملنطقة الشرقية، كما حضر  ـه21/22/2341

زويده بنسخة منها، ويف املدعى عليه أصالة، وطلب وكيل املدعية االطالع على الالئحة االعرتاضية، فتم ت
...( مل اهلوية الوطنية رقم )وحي -سعودي اجلنسية  -/ )...(حضر وكيل املدعية ـه12/1/2341جلسة 

الصادرة من كاتب العدل املكلف بالغرفة التجارية  ـه21/22/2341)...( وتاريخ  مبوجب الوكالة رقم
الصناعية باملنطقة الشرقية، كما حضر املدعى عليه أصالة، وقدم وكيل املدعية مذكرة مفادها أن املدعى عليه مل 

رة نسخة من املذكل يف الدعوى، وبتسلم املدعى عليه دعوى، وطلب الفصلغ موضوع البينكر أحقية موكلته بامل
وحيمل اهلوية  -سعودي اجلنسية  -)...( /حضر وكيل املدعية ـه21/22/2341طلب مهلة للرد، ويف جلسة 

الصادرة من كاتب العدل املكلف  ـه21/22/2341)...( وتاريخ  مبوجب الوكالة رقم )...( الوطنية رقم
جارية الصناعية باملنطقة الشرقية، كما حضر املدعى عليه أصالة، وقدم األخري مذكرة أكد فيه على بالغرفة الت

عدم وجود تعامل جتاري بني الطرفني، وأنه ال ينكر أحقية املدعية باملبلغ حمل الدعوى، لكن ال يتم تسليم 
ئي الصادر من دائرة التنفيذ الرابعة ( الصادر بشأنه القرار القضا۱1۲املدعية املبلغ حىت يتم صرف الشيك رقم )

املدعية إثبات ، فطلبت الدائرة من وكيل ـه11/2/2346( وتاريخ ۳63۲۸۲احملكمة العامة بالدمام برقم )ب
 -سعودي اجلنسية  -حضر وكيل املدعية/ )...( ـه1/1/2341جاري بني الطرفني، ويف جلسة التعامل الت

الصادرة من كاتب العدل  ـه21/22/2341وتاريخ )...(  الوكالة رقممبوجب وحيمل اهلوية الوطنية رقم )...( 
ه أصالة، وقدم وكيل املدعية مذكرة املكلف بالغرفة التجارية الصناعية باملنطقة الشرقية، كما حضر املدعى علي

ذكر فيها بأن بني الطرفني عالقة جتارية تتمثل يف بيع موكلته مواد اذائية للمدعى عليه، حيث يقوم املدعى عليه 
دعى عليه مبلغ بإعادة تسويق البضاعة إىل جتار آخرين بامسه وحلسابه اخلاص بأسعار مغايرة، وقد تراكم على امل

لصاحله مقابل )...( ( لاير، والذي صدر بشأنه الشيك املذكور من مؤسسة 4،222،222ثالثة ماليني )



 

 عليه مذكرة أكد فيها ىـ حضر الطرفان، وقدم املدعه21/4/2341باعة من املدعية، ويف جلسة البضائع امل
عت حضر الطرفان وقررا اكتفاءمها مبا سبق تقدميه، وعليه رف ـه14/3/2341على ما سبق ذكره، ويف جلسة 

القضية للدراسة، ويف جلسة هذا اليوم وحيث اكتفى الطرفان كل مبا قدم، عليه مت رفع اجللسة للمداولة وصدر 
 هذا احلكم.

 
 

 )األسباب(
 

إلزام املدعى مستنداهتا، وحيث إن املدعية تطلب ، واالطالع على أوراق القضية و وبعد مساع الدعوى واإلجابة
أتعاب باإلضافة إىل ( لاير قيمة بضاعة مت استالمها، 4،222،222ني )قدره ثالثة ماليعليه بأن يدفع مبلغ 

( لاير، وعن قبول الدعوى؛ ومبا إنه من املتعني على الدائرة قبل اخلوض يف 422،222وقدرها ثالمثائة ألف )
موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبوهلا؛ ومبا أن الثابت من خالل االطالع على أوراق الدعوى 

مدعى لخدمات بأن يصرف للل )...( م من مؤسسة1/2/1223( وتاريخ ۱1۲صدر برقم ) أن هنالك شيكا  
 -كر هذا اإلقرار ومل ين -من املدعى عليه  ا  ( لاير، كما أن هناك إقرار 3،222،222عليه مبلغ أربعة ماليني ) 

( لاير من إمجايل قيمة الشيك 4،222،222املدعية مببلغ ثالثة ماليني )صاحب الشركة يفيد بأحقية/ )...( 
املذكور بعد تسديد قيمة الشيك، وحيث إن املدعية مل تقدم يف دعواها ما يفيد استحقاقها للمبلغ حمل الدعوى 
سوى اإلقرار املوقع من املدعى عليه، ومبا أن الثابت من خالل هذا اإلقرار أن املدعية ال تستحق هذا املبلغ إال 

لقيمة الشيك املذكور، كما أن الثابت أن املدعى عليه أقام طلب تنفيذ للشيك بعد استالم املدعى عليه 
باحلبس التنفيذي على صاحب  ـه11/2/2346( وتاريخ ۳63۲۸۲املذكور، وصدر بشأنه احلكم رقم )

حىت يتم صرف قيمة الشيك، وحيث مل يثبت لدى الدائرة أن الشيك مت صرفه إىل وقت إصدار مؤسسة )...( 
ومبا أن إقرار املدعى عليه ال يلزمه بسداد مبلغ املطالبة إال بعد صرف قيمة الشيك، فإن الدعوى  هذا احلكم،

 .واحلال هذه تكون قد أقيمت قبل أواهنا، مما تنتهي معه الدائرة إىل احلكم بعدم قبول الدعوى
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (وعليه)
لتجارة )...( لركة ش /المقامة منـ( ه1031/ق لعام 014/3بعدم قبول الدعوى رقم ) دائرة:حكمت ال

)...( صاحب مؤسسة  ذو الهوية الوطنية رقم )...( ضد/ )...(والمقاوالت ذات السجل التجاري رقم 
ق والهادي إلى سواء وف  لما هو موضح باألسباب واهلل الم   التجارية ذات السجل التجاري رقم )...( )...(

 أجمعين.  محمد وعلى آله وصحبه ناالسبيل وصلى اهلل وسلم على نبي  

 

 أمين السر
 حسام بن خالد القلعي      

 القاضي
 الرحمن آل عتيق     ياسر بن عبد

 

 القاضي
 الرحمن اليابس     عبداهلل بن عبد

 رئيس الدائرة
 الرحمن الحمامد. فهد بن عبد

 
 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية      

 وزارة العدل             
              [۷۲۲] 

 محكمة االستئناف بالمنطقة الشرقية
 دائرة االستئناف التجارية الثانية   

 هـ1031لعام  857الحكم في قضية االستئناف رقم 
 هـ1031لعام  014/3المتعلقة بالقضية التجارية رقم 

 المقامة من المدعية/ شركة )...( للتجارة والمقاوالت
 سسة )...( التجاريةعليه/ )...( صاحب مؤ  ىضد المدع

 هـ11/41/1031الصادر بشأنها حكم الدائرة التجارية األولى بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 
 نا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبي  

جارية الثانية مبقرها مبحكمة االستئناف انعقدت دائرة االستئناف الت هـ11/21/2341ففي يوم الثالثاء املوافق 
 باملنطقة الشرقية بتشكيلها املكون من القضاة التالية أمساؤهم:

 رئيسا   سلمان بن غرم الشهراني        
 عضوا   خالد بن سعود الرشود         

 عضوا   أحمد بن خالد العبد القادر      
يف القضية املذكورة أعاله واحملالة هلذه الدائرة يف  وحبضور/ أمحد محد العتييب أمينا  للسر، وذلك للنظر

هـ وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية واحلكم الصادر فيها وعلى االعرتاضات املقدمة، 11/21/2341
 وبعد دراسة القضية واملداولة فيها أصدرت الدائرة احلكم املاثل.

 (دائرة)ال
إن الدائرة حتيل إليه منعا  للتكرار و بإحالة الدعوى إىل الدائرة مبا أن واقعات هذه القضية قد أوردها احلكم ف

الناظرة للقضية أصدرت بشأهنا حكما  بعدم قبول الدعوى املقامة من املدعية ضد املدعى عليه، وبتسليم وكيل 
 نسخة من إعالم احلكم اعرتض عليه وطلب تدقيقه. وأحيلت القضية إىل هذه الدائرة فقامت بدراسة يةاملدع

أوراقها و مستنداهتا واحلكم الصادر فيها واالعرتاض املقدم عليه وما بين عليه من أسباب فظهر هلا أن االعرتاض 
قدم خالل املهلة النظامية وبالتايل فهو مقبول شكال . أما عن موضوع الدعوى فقد استبان للدائرة صحة النتيجة 

ما يكفي لتأييد هذا  القضاء اليت أقامت عليها هذا  اليت خلصت إليها الدائرة يف قضائها، وأن يف األسباب
 احلكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده حمموال  على أسبابه.
 
 



 

 )لذلك(
ه موضوعا  وتأييد الحكم الموضح أعاله محموال  على حكمت الدائرة بقبول االعتراض شكال  ورفض

 ه وصحبه أجمعين.نا محمد وآلق وصلى اهلل وسلم على نبي  وف  أسبابه. واهلل الم  
 
 

 أمين السر
 أحمد بن حمد العتيبي         

 عضو 
 د. أحمد بن خالد العبد القادر         

 عضو 
 د. خالد بن سعود الرشود            

 
 رئيس الدائرة

 سلمان بن غرم الشهراني
 



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 احملكمة التجارية ابلرايض

 الدائرة التجارية الرابعة
 

 
 )...( هوية وطنية )...( املقامة من/

 
 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 )...( وطنيةهوية  )...( ضد/
 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 )...( هوية وطنية )...( ضد/

 وبعد:، احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الرابعةعقدت  احملكمة التجارية ابلرايضهـ ومبقر 1440/03/07 اخلميسفإنه يف يوم 

 رئيسا م بن حممد احليدربراهيإ القاضي
 عضوا وليد بن حممد الشهري القاضي
 عضوا بن سليمان الغيث عبد العزيز القاضي

وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف ، امينا للسر اجمليد بن جرمان العجمي عبد وحبضور 
 كم.وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احل ،هـ1440/02/21

 الوقائع()
 - )...(سجل جتاري رقم  – )...(ذكر فيها أنه سلم شركة  -)...(سجل مدين رقم  –تتلخص يف الئحة دعوى قدمها املدعي 

سجل مدين رقم  –)...(و  -)...(سجل مدين رقم  –)...(و  -)...(سجل مدين رقم  –  )...(–اململوكة للمدعى عليهم 
( رايل مقابل دخوله شريكاً 6750000)مبلغ   - )...(سجل مدين رقم  –)...(و -.()..سجل مدين رقم  –)...(و -)...(

، عمارة( عبارة عن شقق مفروشة على أن يكون التصرف العقار من إنشاء وتشغيل وإدارة من قبل الشركة)يف مشروع حتت التنفيذ 
وقد اشرتت الشركة ، ل العمارة أو شراء نصيبه منهاوتعهد مدير الشركة إبكما، وقد ختلفت الشركة وفرطت ومل يتم إجناز أي أعمال

وقد ، ومل تقم بسداده، ( رايل7207500)وبقي مبلغ ، ( رايل892500)( رايل سلمته مبلغ 8100.000)نصيبه فيها مببلغ 
ذ وبعد التقدم حملكمة التنفي، ( رايل7207500)هـ إبلزام الشركة أبن تدفع له مبلغ 29/3/1438صدر له حكم قضائي يف 

كما تبني أن الشركة تعمل رغم جتاوز خسائرها أكثر من ،  تبني عدم وجود أرصدة أو موجودات عينية للشركة ميكن االستيفاء منها

 هـ1440لعام  1989احلكم يف القضية رقم 



 

 

وقد تواصل معه املدعى عليهم وطلبوا منه اإلمهال ، وقد صدر قرار حبس مديرها، نصف رأس ماهلا وعدم وجود قوائم منتظمة
ونظام ، هـ إال أنه مل يستوف دينه حىت اآلن5/9/1438وأبرمت اتفاقية معهم يف ، امنًا فيما بينهممقابل االلتزام بسداد املبلغ تض

( من نظام 13)الشركات مل يعف الشركاء يف الشركات احملدودة بشكل مطلق بل هم مقيدون ابلتزامهم ابلنظام ومن ذلك املادة 
على الشركاء حال تسببهم يف عدم نشر ما يطرأ على عقد أتسيس  واليت جاء فيها إقامة املسؤولية عن تعويض الضرر، الشركات

( 181)ومن ذلك التغريات اليت تطرأ على رأس املال بسبب زايدة اخلسائر عن رأس املال وفقًا ملا نصت عليه املادة ، الشركة
( من أن يكون الشخص 155) وما ورد يف املادة، خبصوص ما إذا بلغت خسائر الشركة ذات املسؤولية احملدودة نصف رأس ماهلا

املالك للشركة احملدودة مسؤواًل يف أمواله اخلاصة عن التزامات الشركة يف مواجهة الغري اليت تعامل معه ابسم الشركة يف حاالت فيها 
واع الشركات وهذه املادة شاملة جلميع أن، أو إذا مل يفصل بني أعمال الشركة وأعماله اخلاصة، إذا أوقف نشاطها قبل انتهاء مدهتا

وما يبىن على ذلك من إبطال ، ( من استثمار األموال حلساب الغري1)( فقرة 153)وعمل الشركة خمالف لنص املادة ، احملدودة
واعتبار الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولني ابلتضامن يف مواجهة الغري عن تعويض الضرر وفقاً ، الشركة ابلنسبة إىل كل ذي مصلحة

( من نظام 180)وقد استقرت أحكام الدوائر التجارية على تضمني الشركاء حال خمالفتهم ألحكام املادة  ،(159)للمادة 
كما أن اعتبار الشركة منقضية بقوة النظام مع استمرار ،  والنظام القدمي مل ينص صراحة على إلغاء احلكم السابق، الشركات القدمي

،  هبذا التغري هو نوع من الغش والتغرير مما يوجب حتميلهم املسؤولية ابلتضامنعضوية الشركاء فيها وانتفاعهم دون إشعار الغري
 )...(و )...(و )...(واملدعى عليهم ، واألنظمة ال تسري ابألثر الرجعي، ووقائع هذه القضية قبل صدور نظام الشركات اجلديد

هـ تفيد مبسؤوليتهم والتزامهم 5/9/1438تفاقية يف وتعهدوا بذلك ووقعوا ا، فاوضوا على سداد الدين )...(و )...( وشقيقيهما
كما أن ،  ال انتفاعهم ابلعقود اليت يربموهنا مع اآلخرين ملا أقدموا على ذلكولو  ،ابلتضامن عن سداد الدين الذي له على الشركة

ن قائمة الشركاء مع جتاوزات واخلطأ متمثل يف تغريرهم ابلغري ببقاء أمسائهم ضم، أركان التعويض متوافر إذ الضرر خسارة أمواله
والعالقة السببية تتمثل يف أنه لوال سكوت املدعى عليهم عن ممارسات شركتهم ملا حلق الضرر ، الشركة اخلطرية دون إعذار أو بيان

( 7207500)اجلسيم أبمواله. وختم الئحة دعواه بطلب إلزام املدعى عليهم بتعويض عن اخلسارة اليت حلقت به بسببهم مببلغ 
، وإبحالة القضية للدائرة ابشرت نظرها وفق ما هو موضح مبحضر الضبط، ( أتعاب حماماة600.000)رايل إضافة إىل مبلغ 

 فق هبا عددا من املستندات ذكر أهنا حترير لدعواه. أر وجبلس هذا اليوم وبسؤال املدعي عن دعواه قدم مذكرة 
 األسباب()

وفق ما تقدم  –( رايل أتعاب حماماة 60.000)( رايل إضافة إىل مبلغ 7207500)بلغ وحيث إن املدعي يطالب بتعويض مب
وحيث إن ، للتجارة احملدودة )...(وحيث إن الثابت أن املبلغ الذي يطالب به املدعي انتج عن تعامل املدعي مع شركة  –بيانه 
للتجارة احملدودة  )...(من عدمها قبل ثبوت أن أموال شركة  ال ميكن هلا الدخول يف موضوع قيام مسؤولية املدير أو الشركاء ةالدائر 

والذي يكون عن طريق تصفية الشركة وفقًا لنظام الشركات أو عن طريق إفالس الشركة ، ال تكفي لسداد املبلغ الذي يطالب به
ال للشركة ال تكفي لسداد وحيث إن املدعي مل يتخذ أي من اإلجرائني السابقني ليتبني عدم وجود أمو ، وفقًا لنظام اإلفالس

 مديونيته أو جزء منها فإن الدائرة تنتهي إىل عدم قبول هذ الدعوى.
 
 
 



 

 

 (لذلك)
 وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.هللا املوفق وصلى هللا بعدم قبول هذه الدعوى و حكمت الدائرة

 
 
 

 

 أمني السر
 عبداجمليد بن جرمان العجمي

 عضو
 عبدالعزيز بن سليمان الغيث

 عضو
 وليد بن حممد الشهري

 رئيس الدائرة
اهيم بن حممد احليدرإبر   



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
ستئناف ابلرايضكمة االحم  

 الدائرة التجارية الثانية
 
 

 )...( هوية وطنية )...( املقامة من/
 

 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 )...( هوية وطنية .().. ضد/
 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 )...( هوية وطنية )...(  ضد/
 )...( هوية وطنية )...( ضد/

 وبعد:، احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةت عقد ستئناف ابلرايضحمكمة االهـ ومبقر 1440/10/10 اخلميسفإنه يف يوم 

 عضوا هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى القاضي
 رئيسا حممد بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا حجاب بن عائض العتييب القاضي

دائرة يف وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة لل، ا للسرمين  أ عبدامللك بن غصني السلطان وحبضور
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم. ،هـ1440/06/19

 الوقائع()
مبا أن واقعات الدعوى قد أوردها احلكم الصادر يف القضية فإن دائرة االستئناف حتيل إليه وحاصلها أن املدعي تقدم إىل احملكمة 

 )...(( رايل مقابل دخوله يف مشروع متتلكه شركة 7.207.500)التجارية ابلرايض بالئحة دعوى يطلب فيها بتعويض مببلغ 
لزام املالك إوبطلب ، رصدة ألجل التنفيذ عليهاأاململوكة للمدعى عليهم وأنه صدر له حكم إبلزام الشركة إال انه مل يكن لديها 

كمة التجارية ابلرايض أجرت ما رأته وإبحالة القضية إىل الدائرة التجارية الرابعة ابحمل، تعاب احملاماةأىل إللشركة ابلسداد إضافة 
ه 1440 /25/4يوم  بول هذه الدعوى وقد حددت الدائرةمث أصدرت حكمها حمل التدقيق القاضي بعدم ق، الزمًا لنظرها

وابالطالع على االعرتاض من قبل ،  هـ1440 /16/5مث قدم وكيل املدعي اعرتاضه بتاريخ ، موعدًا لتسليم نسخة إعالم احلكم
فأحيلت القضية حملكمة ، مصدرة احلكم قررت إحالته حملكمة االستئناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمهاالدائرة 

 .االستئناف

 هـ 1440لعام  1808احلكم يف القضية رقم 



 

 

 حيث تبني لدائرة االستئناف أنه جرى تقدمي االعرتاض خالل املدة احملددة نظاماً فإنه مقبول شكالً.و  
 األسباب()

ستئناف من خالل االعرتاض على احلكم مالحظات حتول دون أتييده ولذا فإهنا أما من حيث املوضوع ؛ فإنه مل يظهر لدائرة اال
 تؤيده حممواًل على أسبابه 

 (لذلك)
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 وزارة العدل        
        (722) 

  712/3الدائرة     
 ه1332/ق لعام 12602/1الحكم في القضية رقم 

 الغذائية    )...(المقامة من / شركة
 للتجارة  )...(مؤسسةضد / 

 وبعد : ،والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني  ،وحدهاحلمد هلل 
 الدائرة الثانية املشكلة من: ه انعقدت مبقر احملكمة التجارية بالرياض7341/ 71/6ففي يوم االثنني املوافق  

 رئيسا                القاضي / محمد بن سليمان األصقه      
 عضوا                       عبداهلل البخيت  القاضي/محمد بن 

 عضوا          النابت            القاضي/عبداهلل بن عبدالعزيز 
واحملالة للدائرة  ،وذلك للنظر يف القضية املوضح بياناهتا أعالهور سليمان بن فالح احلارثي أمينًا للسر، وحبض

أصدرت الدائرة احلكم ، الدعوى ودراسة أوراق القضية واملداولة فيهاوبعد مساع ه .74/71/7341بتاريخ 
املثبت امسه  )...(–املبين على الوقائع واألسباب التالية : إذ تتحصل وقائع هذه القضية يف أن وكيل املدعية 

ما  افيه تقدم بالئحة دعوى إىل فضيلة رئيس احملكمة اإلدارية بالرياض حيث جاء –وهويته يف ملف القضية 
للتجارة  )...(للتجارة واملقاوالت وبني مؤسسة )...(الغذائية فرع شركة / )...(نصه :" أنه مت االتفاق بني معمل

 –سعودي اجلنسية  –(ه ممثلة بوكيلها )...77/2/7343اريخ ت )...(سجل جتاري رقم – )...(لصاحبتها
ه لكوهنا ى توقيع عقد شركة تضامنيه عل21/6/7346وتاريخ  )...(بالوكالة رقم – )...(سجل مدين رقم

مؤسسة تعمل بنشاط استرياد وجتارة اجلملة يف املواد الغذائية واخلضروات والدواجن واألمساك املربدة واجملمدة 
والعسل والفواكة والبهارات وأدوات التجميل والعطور ومواد السباكة والبناء واملالبس اجلاهزة واأللعاب الغري 

واستريادها وتصديرها وقد نص عقد الشركة على ذلك صراحة بقوله بالبند الثالث " بأن  نارية واإلكسسوارات
 )...(الغرض الذي تكونت من أجلها الشركة هو غرض املشاركة يف العالمة التجارية اخلاصة بالطرف الثاين

وقد كان هذا النشاط مقرتنًا بشرط موافقة موكلي على ذلك خالل فرتة الشركة كما  ،جلميع املنشئات الغذائية



 

 

أن يقوم أشار إليه عقد الشركة بالبند الرابع بالفقرة الثانية منه اليت نصت صراحة يف أنه : " اتفق الطرفان على 
الغذائية حمل الشراكة املتفق عليها الطرف الثاين مبتابعة االسترياد واملواد اخلام باإلضافة إىل التسويق للمنتجات 

مشروطة مبوافقة الطرف األول بعملية البيع وإبرام العقود وعدم خروج أي كمية إال مبوافقة الطرفني والتوقيع على 
مبوجب العقد من دفع رأس مال  )...(تسليمها " وبعد أن قمت بتنفيذ كافة االلتزامات اليت ترتبت على معمل

حتت تصرف املؤسسة املدعى عليها بشروط  )...(ة وتأمني املقرات والعمالة ووضع مصنعوتوفري املواد األولي
العقد وشرعت باسترياد وتصدير املواد وبيع املنتجات الغذائية دون علمنا أو موافقتنا وأبرمت صفقات جتارية 

األرباح اليت ضخمة مع العديد من املنشآت والشركات واملطاعم الشهرية واستحوذت على مجيع املبالغ و 
بعقد الشركة وااللتزامات عرض احلائط وشرعت بالغش والتدليس وأكل استحصلت عليها ) مبفردها ( ضاربة 

( من عقد الشركة قد  72وحيث أن البند رقم )  ،أموالنا بالباطل حتت غطاء عقد الشركة الذي مت توقيعه معها
اكة املتفق عليها داخل أو خارج اململكة عوائدها نص على أنه : " وأن عملية بيع أي منتج من منتجات الشر 

اآلخر " من حق الطرفني مشاركة ويف حالة خمالفة أحد الطرفني ذلك يتحمل كافة األضرار اليت تلحق بالطرف 
منها على سبيل  )...(مما جيعل املؤسسة املدعى عليها قد خالفت هذا البند مما ترتب عليه الضرر الكبري مبعمل

 ،لالسترياد والتجارة )...(شركة ،القابضة )...(شركة )...(،شركة ،الدولية )...(صر ) شركةاملثال ال احل
 )...(،مؤسسة ،للتجارة )...(مؤسسة ،للتجارة واملقاوالت )...(شركة ،للتموين والتجارة )...(مؤسسة
 ،العاملية )...(شركة ،احملدودة )...(شركة ،للخدمات التجارية )...(شركة ،لالسترياد والتصدير )...(مؤسسة

( قد نص على أنه يف حال ثبوت  3وحيث أن البند الثالث والعشرون بالفقرة رقم )  ،(  )...(جمموعة شركات
خمالفة بند املنافسة املذكور مسبقًا ألي طرف من األطراف املتشاركة يتم تقدمي ما يثبت على ذلك وبشكل 

قوائم البيع والشراء وحيث أنه قد مت ضبط بعض  ،يمة األضراررمسي ويتم تعويض الطرف املتضرر مببلغ يعادل ق
ه 1/1/7346دات قبض تؤكد ممارسة املؤسسة املدعى عليها لتجارة وبيع املواد الغذائية من تاريخ وفواتري وسن
( الذي نص على : " ويف  74م وحىت تارخيه دون علمنا وموافقتنا خمالفة البند رقم ) 26/3/2172املوافق يف 

اكتشاف أي طرف بغش أو تدليس من الطرف اآلخر فيحق له كامل كميات البضائع اليت مت بيعها  حال
املبالغ واألموال اليت استحصلت عليها املؤسسة املدعى عليها نتيجة  مجيع وأرباح الطرف اآلخر ." مما جيعل

وفقًا هلذا  )...(تسب ملعملالصفقات التجارية اليت قامت هبا للمواد واملنتجات الغذائية مع أرباحها حق مك
من عقد الشركة ومل تكتفي املؤسسة املدعى عليها بذلك بل متادت يف غيها بقصد التكثر الغري مشروع  ،البند

وأكل أموالنا بالباطل فقد خالفت البند الثالث والعشرون بفقرهتا ) اخلامسة ( اليت نصت على أن : " يف حال 
م العقود أو تعيني وكالء أو بيع كميات ء والتعاقد مع العمالء وذلك بببراوكالخمالفة أحد األطراف لبند تعيني ال

دون أخذ موافقة الطرف اآلخر فبنه حيق للطرف املتضرر إلغاء العقود مباشرة دون الرجوع للطرف اآلخر 



 

 

قامت  مع العمالء وقدويتحمل الطرف املتسبب كافة االلتزامات املتعلقة بفسخ العقد أو الوكالة للتوزيع 
املؤسسة املدعى عليها ببيع منتجاهتا الغذائية موضوع عقد الشركة دون علمنا أو موافقتنا مما جيعل كل صفقة 

وفقًا لبنود عقد الشركة  )...(جتارية مع ارباحها ) للمواد واملنتجات الغذائية ( قامت هبا هي من حق معمل
رية عليها لبيع املنتجات الغذائية وتوقيع الصفقات التجا وحيث أن دعوانا مبمارسة املؤسسة املدعى ،املوقع بيننا

ي دعوى ثابتة مبوجب قائمة أمساء الشركات واملنشئات واملطاعم اليت تتعامل خالل فرتة سريان عقد الشركة ه
لاير  ( 21131415معها والفواتري وسندات القبض اليت أخفتها علينا بسوء وإن قيمتها اإلمجالية هي مبلغ ) 

  ،والفواتري بدون سندات قبض ،وسندات القبض بدون الفواتري ،والفواتري ،ملا هو ثابت يف سندات القبضوفقًا 
كما أن هناك العديد من الشركات واملنشئات األخرى اليت تعاقدت مع املؤسسة املدعى عليها من أجل بيعها 
منتجات غذائية وليس لدينا علم أو معرفة يف أمساءها ومقدار تلك املبالغ والصفقات نظرًا التباعها الغش 

أضرار جسيمة مادية  )...(ا أحلق مبعملوالتدليس يف شراكتنا معها وانفرادها يف التسويق وتوقيع الصفقات مم
حني أن املؤسسة املدعى عليها مل تقم بتنفيذ التزاماهتا التعاقدية  ،االنتاجعن العمل و ومعنوية أدت إىل توقفه 

بببالغنا وأخذ موافقتنا لدى بيعها وتسويقها واسترياد وتصدير املنتجات الغذائية فتكون بذلك قد خالفت نص 
حة على أنه " اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الثاين افقرة الثانية من عقد الشركة الذي نص صر البند الرابع بال

الغذائية حمل الشراكة املتفق عليها مشروطة مبوافقة مبتابعة االسترياد واملواد اخلام باإلضافة إىل التسويق للمنتجات 
إال مبوافقة الطرفني والتوقيع على تسليمها وحيث  الطرف األول بعملية البيع وإبرام العقود وعدم خروج أي كمية

من خالل عدم تنفيذها التزاماهتا التعاقدية امللقاة على  )...(أن املؤسسة املدعى عليها قد أخطأت حبق معمل
عاتقها مبوجب عقد الشركة وقد أصابنا الضرر الكبري بسبب هذا اخلطأ وإن الضرر الذي حلق بنا قد نشأ نتيجة 

ة من هذه الصفقات واستئثار املؤسسة املدعى نتجات الغذائية واألرباح املستحصلاحلق يف بيع امل حرماننا من
بصفته شريك معها  )...(عليها وانفرادها ببيع تلك املنتجات وإخفاء حقيقة الصفقات التجارية على معمل

التجارية  )...(ساس بسمعة معملاملعنوي فضاًل عن امل املادي إنفاذًا لعقد الشركة فقد ترتب عليه إحلاق الضرر
وهذا يدل  ،وحيث أن الصلة السببية ما بني اخلطأ والضرر قائمة ومتوافرة فلوال اخلطأ ملا صدر الضرر ،أمام الغري

وحيث أن القاعدة الفقهية )  ،على توافر وقيام أركان املسؤولية التقصريية املستوجبة للتعويض يف هذه الدعوى
وإن رفع الضرر يتم بفرض التعويض  ،عدة اليت تفيد على وجوب رفع الضرر بعد وقوعهالضرر يزال ( هذه القا

املادي عن الضرر املادي واملعنوي الذي حلق باملوكلة من جراء انفراد املؤسسة املدعى عليها ببيع املنتجات 
ا أحلق الضرر بالشركة ممالغذائية دون علم وموافقة موكليت واالستحواذ على الكثري من العمالء غشًا وتدليسًا 

وانتهى إىل طلب إلزام املدعى عليها بدفع  ،املدعية وبسمعتها املهنية والتجارية بني مثيالهتا من الشركات املنافسة
لاير  701110111ومبلغ  ،لاير متثل قيمة إخالل املؤسسة املدعى عليها بالتزاماهتا التعاقدية 201110111مبلغ 



 

 

وقد مت قيد الدعوى قضية  ،احملاماةلاير متثل قيمة أتعاب  201110111ار ومبلغ متثل قيمة التعويض عن األضر 
ه موعداً 7/4/7345ويف سبيل نظر الدعوى عقدت هلا الدائرة جلسة  ،بالرقم املشار إليه يف صدر احلكم

اب طلب اجلو ال إىل الئحة الدعوى ومرفقاهتا وبلنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل املدعية عن دعوى موكلته فأح
ه قدم وكيل املدعى عليها مذكرة جاء فيها 27/5/7345ويف جلسة  ،للرد من وكيل املدعى عليها طلب مهلة

بالتزاماهتا التعاقدية  ما نصه : " أن ما جاء يف دعوى وكيل املدعية غري صحيح مجلة وتفصياًل فهو الذي مل تف
طلبت منه اطالعه على رأس املال اليت قدرهتا يف عقدها  مل تفعلها التفعيل الصحيح فسبق ملوكليت أن وأن العقد

بأنه ثالثة ماليني لاير وماطلت يف ذلك كما طلب منه تفعيل الشركة بتسجيل عقدها يف وزارة التجارة الستخراج 
سجل جتاري مع تسجيل العالقة التجارية املطلوبة نظامًا والعمل على فتح حساب بنكي للشركة املتفق عليها 

يف عقدها ال ا ماطلت يف ذلك وههر الحقًا ملوكليت أن املدعية ليس لديها أي رأس مال وأن ما ذكرته إال أهن
ودعواها هذه اعرتاها التناقض املانع من  ،ن رأس مال شركتها هو ثالمثائة ألف لاير فقطأساس له من الصحة وبأ

 -7 -اآليت :ذلك تفصياًل على النحو  صحتها كما أهنا دعوى مزدوجة مع دعاوى أخرى أقامتها املدعية وبيان
ه تطابقاً 7341( لعام  71141لقد جاء يف دعواها لدى الدائرة التجارية الرابعة يف القضية املقيدة برقم ) 

لقد جاء يف  -2واضح يف الوقائع واألسانيد مع هذه الدعوى إال أنه غري يف أرقام األموال املدعى هبا فقط . 
تطابقًا واضحًا يف الوقائع واالسانيد مع ه 7341( لعام  71652جارية املقيدة برقم ) دعواها لدي الدائرة الت

أدعت املدعية مشاركتها الفعلية وهي تطالب  -4هذه الدعوى إال أنه غري أرقام األموال املدعى هبا فقط . 
أحد عشر مليون لاير تقريباً ومل األخرى ما يزيد على  ماليني لاير ولدى الدوائرلدي الدائرة التجارية الثانية بثالثة 

يقدم لكم وكيلها ما يثبت مشاركتها املالية الفعلية ولو مبليون لاير واحد يثبت أهنا أدخلتها إىل حساب موكليت . 
وأهنا استلمتها منه وأهنا قامت باإلجتار واالسترياد هذه وكأنه قدم أموااًل ملوكليت  صور املدعي يف دعواه -3

ها ومل يثبت يف دعواها هذه دخول تلك األموال إىل حسابات موكليت بالبيانات الشرعية بأمواهلا دون علم
ع ومل حيرر اكتفى وكيل املدعية مبطالباته املالية مبجرد العقد الصوري الذي مل ينفذ فعليًا على الواق -2املعروفة . 

ليت سواء ما كان نقدًا أو حوالة أو إيداع نات الشرعية اليت تثبت قيامه بتسليم األموال ملوكدعواه ببثباهتا بالبي
ههر لنا من خالل دعواه هذه حماولته االستحواذ على أموال موكليت  -6إثباتًا لصفة الشراكة اليت يدعيها . 

ونشاطاهتا التجارية بدعوى ما بيده من عقد غري مفعل ومل يشارك موكليت بأي أموال حىت تصح مطالبته على 
هو  –أن النشاط املثبت يف العقد الغري مفعل حمل الدعوى  –يتضح من ذلك  -1.  فرض التسليم هبا جدالً 
بينما املدعية تدعى تارة أهنا شريكة يف مجيع األنشطة التجارية وأخرى تدعي نشاطها  –ما يتعلق بالزيوت فقط 

يتضح من ذلك أن  -5. يف الزيوت فقد وهذا التناقض متكرر منها يف هذه الدعوى ويف الدعاوى األخرى 
ه وتاريخ دعواها جتاه موكليت كلها تقريبًا بدأت يف النصف األول من عام 1/1/7346تاريخ العقد املدعى به 



 

 

ه أي أن مدة الشركة الغري مفعلة ال تتجاوز أشهرًا معدودة وهو يطالب لدى الدائرة التجارية الثانية 7341
األوىل مخسة مليون ويزيد ولدى الدائرة التجارية الرابعة ستة مليون لاير  ني لاير ولدي الدائرة التجاريةبثالثة مالي

اخلامسة والثالثة فأصبحت مبجموعها مطالبات تزيد عن أربعة عشر مليون لاير هذا عدا ما لدى الدائرة التجارية 
م كما أن بداية تاريخ ويف مقابلها مل يقدم ما يثبت مشاركته ملوكلي ولو مبليون لاير واحد تفعياًل لعقده املزعو 

الفارق العقد مع تاريخ الدعاوى يتضح أن الفارق الزمين لدعوى الشراكة ال تتجاوز أشهر معدودة وهذا 
يتعارض مع ما يطالب به من أموال طائلة لدى هذه الدائرة ولدى الدوائر األخرى مل تصل إليها مؤسسة موكليت 

يقدم وكيل املدعية أي تقرير حماسب قانوين يثبت ما أدخله من مل  -1منذ بداية تأسيسها إىل الوقت احلاضر . 
 -71أموال إىل مؤسسة موكلي وما هي املنتجات اليت دفع أثكاهنا وهل هي تقارن مع ما يطلبه من طلبات . 

مستنداته املرفقة يف دعواه غري موصلة ملا يطالب به فبالرجوع إليهم اتضح أن املستندات هي عبارة عن خطاب 
الدولية يتضمن عرض أسعار لسلة غذائية  )...(م موجه إىل شركة22/71/2172( وتاريخ :  21721) برقم 

للتجارة  )...(ال تتعلق بالعقد الغري مفعل وال بالنشاط املتفق عليه وكذلك عبارة عن خطاب موجه إىل شركة
به وأن هذه املستندات هي  ىدعواملقاوالت يتضمن طلب استرياد بعض املواد الغذائية ليست متعلقة بالنشاط امل

ذاهتا اليت أرفقها يف الدعاوى األخرى لدى الدائرة التجارية األوىل والرابعة والثالثة ومجيع املستندات اليت قدمها 
ي التجارية األخرى ومنها ما هو لغرض عروض أسعار وما  موكللنا يف هذه الدائرة وغريها كلها متعلقة بنشاطات 

لزيوت فليس له عالقة هبا وال ختصه لعدم إثبات مشاركته املالية الفعلية كما أسلفنا ولو كان منها متعلقًا با
ومما تقدم يتضح أن العقد صوري مل يفعل من قبل املدعية ومل يقدم ما يثبت مشاركته املالية  ،مبليون لاير واحد

ولو مبليون لاير واحد مقابل املاليني اليت يطالب هبا وليس هلا أصل يف دعواه وليس لديه بينة شرعية بأنه يستحق 
ا أدخله من أموال إىل موكليت وما الذي هذه األموال اليت يطالب هبا ومل يقدم أي تقرير حماسيب قانوين يثبت م

بل أن الذي ههر أهنا تريد االستحواذ على ممتلكات موكليت ونشاطها  ،شارك فيه مشاركة فعلية تثبت دعواها
التجاري وأمواهلا بدعوى ما بيدها من عقد ليس له قيمة فعلية كما أن األموال اهلائلة اليت يطالب هبا مع قصر 

ا مل يقدم ما يثبت أهنا نتاج أمواله اليت شارك هبا كما مل يقدم ما يثبت مصادر تلك مدة الشراكة املدعى هب
األموال واملستندات اليت أرفقها ليست موصلة اإلثبات تلك األرقام اهلائلة كما أهنا ال ختصه وختص نشاطات 

النشاط املتفق عليه وهو دة ومل يقدم أي مستندات يثبت تلك األموال أهنا منه وأهنا من موكليت املتعد مؤسسة
وأنتهى إىل طلب رد  ،إنتاج الزيوت يف عقده الذي أبطله بنفسه لعدم تفعيله وتقدمي ما يثبت مشاركته ملوكليت

مث توالت اجللسات وفيها تبادل الطرفان  ،وبعرض ذلك على وكيل املدعية طلب مهلة للرد ،دعوى املدعية
اجللسات السابقة ويف جلسة هذا اليوم سألت الدائرة وكيل املدعية املذكرات ومل خيرج مضموهنما عما قدمها يف 
ومرفقاهتا وما سبق تقدميه وبطلب اجلواب من وكيل املدعى عليها عن دعوى موكلته فأحال إىل الئحة الدعوى 



 

 

جارية أحال إىل ما سبق تقدميه مث سألت الدائرة وكيل املدعية هل صدر حكم يف القضية املنظورة أمام الدائرة الت
 مث أصدرت الدائرة حكمها يف ذات اجللسة . ،ه71/2/7341الثالثة فقدم صورة من احلكم املؤرخ بتاريخ 

 )األسباب(
لاير متثل قيمة إخالل املدعي عليها  201110111مبا أن وكيل املدعية يطلب إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ 

لاير متثل قيمة التعويض عن األضرار ومبلغ  701110111ومبلغ  ،ببلتزاماهتا التعاقدية الناجتة عن الشراكة
ومبا أن املدعى عليها تنكر شراكة املدعية مجلة وتفصياًل . كما ذكرت  ،لاير قيمة أتعاب احملاماة 201110111

( من نفس املذكرة ما  2ه وكذلك ما ذكرت يف الفقرة رقم ) 27/5/7345ذلك يف مذكراهتا املقدمة بتاريخ 
ع ومل حيرر وكيل املدعية مبطالباته املالية مبجرد العقد الصوري الذي مل ينفذ فعليًا على الواق نصه : "  اكتفى
نات الشرعية اليت تثبت قيامه بتسليم األموال ملوكليت سواء كان نقدًا أو حوالة أو إيداع إثباتاً دعواه ببثباهتا بالبي

تتمثل يف إخالل املدعى عليها بالتزاماهتا التعاقدية و  وحيث أن مطالبة املدعية ،" ..لصفة الشراكة اليت يدعيها 
لكون املدعى عليها تنكر شراكة  ،التعويض عن األضرار الناجتة عن الشراكة فتكون طلبات املدعية سابقة ألواهنا

 ومبا أنه صدر حكم من الدائرة التجارية الثالثة يقضي بعدم اختصاص احملاكم التجارية نوعياً  ،املدعية ابتداءً 
 –املدعى عليها  –ه ( واملقامة من املدعية يف هذه الدعوى ضد 7341لعام   71145بنظر الدعوى رقم ) 

لكون حقيقة ما تطالب به املدعية إمنا هو قرض تطلب إلزام املدعى  )...(،للتجارة لصاحبتها / )...(مؤسسة
قبول الدعوى لرفعها قبل ذلك فبن الدائرة تنتهي إىل عدم  فبناًء على ،بسداده –للتجارة  )...(مؤسسة –عليها 
ه واملؤيدة من حمكمة 7345لعام  2117وقد استقر القضاء التجاري على ذلك طبقًا للحكم رقم  ،أواهنا

 . االستئناف
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (لذلك)
واهلل  ،للتجارة )...(الغذائية ضد مؤسسة )...(حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة 

 الموفق  وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

                            

 

         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمين السر

 فالح سليمان
 الحارثي

 عضو 

عبداهلل بن عبدالعزيز 
 النابت

 عضو 

 محمد بن عبداهلل البخيت

 

 رئيس الدائرة

 محمد بن سليمان األصقه
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 وزارة العدل      
     (722) 

 ه1332/ق لعام 12602/1حكم في القضية رقم 
 ه1330لعام  1207المقامة بمحكمة االستئناف برقم 

 الغذائية    )...(المقامة من / شركة
 للتجارة  )...(ضد / مؤسسة

 ه .12/6/1330ة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ثالصادر بشأنها حكم الدائرة التجارية الثال
 وبعد :  ،وآله وصحبه ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وحدهاحلمد هلل 

ه ومبقر حمكمة االستئناف مبنطقة الرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية 7341/ 71/71ففي يوم األحد  
 تها بتشكيلها التايل :جلس

 قاضي االستئناف  / محمد بن ناصر الجربوع                       رئيسا  
 قاضي االستئناف  / هزاع بن عيسى العيسى                       عضوا  
 قاضي االستئناف  / د. حجاب بن عايض العتيبي                عضوا  

احملسن، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله، واحملالة إىل هذه  وحبضور أمني سر الدائرة / باسل بن سامل
وبعد دراستها  ،ه . وبعد االطالع على أوراق القضية واحلكم الصادر فيها72/5/7341الدائرة بتاريخ 

 واملداولة فيها ؛ أصدرت حكمها املاثل : 
  (دائرة االستئناف)

الصادر يف القضية فبن دائرة االستئناف حتيل إليه وحاصلها أنه تقدم مبا أن واقعات الدعوى قد أوردها احلكم 
وكيل املدعية إىل احملكمة التجارية بالرياض بالئحة دعوى يطلب فيها إلزام املدعى عليها بدفع مبلغ ) 

ومبلغ )  ،( لاير متثل قيمة إخالل املدعى عليها بالتزاماهتا التعاقدية الناجتة عن الشراكة 201110111
 ،ل قيمة أتعاب احملاماةث(لاير مت 201110111ومبلغ )  ،( لاير ميثل قيمة التعويض عن األضرار 701110111

مث أصدرت  ،زمًا لنظرهاالتجارية بالرياض أجرت ما رأته ال وببحالة القضية إىل الدائرة التجارية الثانية باحملكمة
 ،للتجارة )...(الغذائية ضد مؤسسة )...(شركةحكمها حمل التدقيق القاضي بعدم قبول الدعوى املقامة من 

مث قدم وكيل املدعي  ،ه موعدًا لتسليم نسخة إعالم احلكم4/1/7341وقد حددت الدائرة يوم الثالثاء 



 

 

وباالطالع على االعرتاض من قبل الدائرة مصدرة احلكم قررت إحالته  ،ه23/1/7341اعرتاضه بتاريخ 
 فأحيلت القضية حملكمة االستئناف . ،العدول عن حكمها حملكمة االستئناف لعدم وجود ما يوجب

 وحيث تبني لدائرة االستئناف أنه جرى تقدمي االعرتاض خالل املدة احملددة نظاماً فبنه مقبول شكاًل . 

أما من حيث املوضوع ؛ فبنه مل يظهر لدائرة االستئناف من خالل االعرتاض على احلكم مالحظات حتول دون 
 بهنا تؤيده  حمموالً على أسبابه .تأييده  ولذا ف

 (لذلك)

حكمت دائرة االستئناف التجارية الثانية : بقبول االعتراض شكال  ورفضه موضوعا ، وتأييد حكم الدائرة 
ه الصادر في القضية رقم 12/6/1330التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 

 ،للتجارة )...(الغذائية ضد مؤسسة )...(المقامة من شركةه بعدم قبول الدعوى 1332لعام  12602
 .  وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وباهلل التوفيق ،محموال  على أسبابه

 

                                    

 

 

 

 أمين السر

 باسل بن سالم المحسن

 عضو 

 د. حجاب بن عايض العتيبي

 عضو 

 العيسىهزاع بن عيسى 

 

 رئيس الدائرة

 محمد بن ناصر الجربوع
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        (722) 

 المحكمة التجارية بالرياض 
  3 /الدائرة التجارية السابعة

 ه0335/ق لعام 8015/0الحكم في القضية رقم 
 )...(  /منالمقامة 

 للتجارة )...( مؤسسة  /ضد
 وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل 

ه ومبقر احملكمة التجارية بالرياض انعقدت جلسة الدائرة 32/40/9021يوم األربعاء املوافق هذا الففي 
 التجارية السابعة املشكلة من القضاة التالية أمساؤهم:

 رئيسا       بندر بن سعد العريفي                 /القاضي
 عضوا             عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي /القاضي

 عضوا                   بن بدر العثمان   / عبد الرحيمالقاضي
 وبعد، وذلك للنظر يف القضية املوضح بياناهتا أعاله أمينا  للسر بحضور/ عبد الرحمن بن عبده محنشيو 

 جابة ورراةة أورا  القضية واملداولة فياا  أددرت الدائرة حكماا التاي:اإلمساع الدعوى و 
 (الوقائع)

تقدم إىل رئيس احملكمة بالئحة  )...((ةجل مدين رقم )...( )تتلخص وقائع الدعوى يف أن املدعي وكالة 
أبرمت مع املؤةسة املدعى علياا  وقد جاء يف الئحته : أن موكلته، للتجارة)...( رعوى خيتصم فياا مؤةسة 
ورأس ، ه وغرضه االةتثمار يف جمال جتارة اللحوم92/49/9021األول بتاريخ ، ثالث عقور شراكة باحملادة
ه وغرضه 92/49/9021والثاين بتاريخ ، ةبعمائة وةتون ألف لاير (104.444)مال موكلته يف هذا العقد 

، مخسون ألف لاير (04.444)أس مال موكلته يف هذا العقد ور ، االةتثمار يف جمال الصيدليات البيطرية
ورأس مال موكلته يف هذا ، ه وغرضه االةتثمار يف جمال تربية وتسمني األغنام33/40/9021والثالث بتاريخ 

وقد ظار ملوكلته أن كافة تلك املشاريع املوقع ، نان وعشرون ألفاً ومخسمائة لاير( لاير مائة واث933.044)العقد 
ومل يثبت قيام املؤةسة املدعى علياا بإقامة تلك املشاريع ومل تقدم ملوكلته ، رها مل تثبت على أرض الواقععقو 



 

2 
 

مث انتاى يف الئحته إىل طلب إلزام املدعى علياا بإعارة مجيع املبالغ املسلمة هلا كرأس ، أي إفارات أو مستندات
وإلزام املؤةسة املدعى علياا ، ألفاً ومخسمائة لاير ثونوثال تسعمائة واثنان (123.044)مال يف الشراكة وقدرها 

وقد أرفق مع الئحته نسخة من عقور الشراكة ، مائة ألف لاير (944.444)بتحمل أتعاب احملاماة وقدرها 
ودورة من وكالته عن املدعية ، ودور لعدر من الشيكات املصرفية واحلواالت البنكية، املشار إلياا يف الئحته

ه واملمنوح له فياا حق 30/49/9020وتاريخ  (.........)الصاررة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم 
وقد ، اخل 4444نكار واإلبراء الدعوى والرر علياا واإلقرار واال املطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعات ومساع
احملكمة بالرقم الوارر يف مستال احلكم وأحيلت إىل هذه الدائرة  ةجلت الئحة الدعوى قضية يف ةجالت

حيث عقد هلا جلسة بتاريخ ، ه فتم نظرها على النحو الوارر يف حماضر الضبط43/40/9020بتاريخ 
املثبت  -ه حضر فياا عن املدعية الوكيل املذكور ةابقًا وحضر حلضوره وكيل املدعى علياا  34/41/9020

وبسؤال وكيل املدعية عن رعوى موكلته ؟ أحال على الئحة الدعوى  –ويته ومستند دفته يف ضبط اجللسة ه
ه إال أن ذلك مل 9020وأضاف أنه كان من املفرتض اةتالم موكلته لألرباح يف شار حمرم من عام ، ومرفقاهتا
ه 40/42/9021مث عقد هلا جلسة بتاريخ ، وبعرض ذلك على وكيل املدعى علياا طلب مالة للرر، حيصل

إال أن ، قدم فياا وكيل املدعى علياا مذكرة من ورقتني جاء فياا املصارقة على عقور املشاركة الواررة يف الدعوى
وأما ما يتعلق مبا ورر ، هذه العقور تتعلق بنشاطات خمتلفة ال رابط بيناا واملدعية قامت بدجماا يف رعوى واحدة

واملدعية تعلم بكل تفاديل ، رض الواقع فإن ذلك غري دحيحيف الدعوى من عدم قيام هذه املشاريع على أ
حيث مت إنشاء حظائر بكل  ، وكانت تتابع خطوات إنشائاا، لعة على أر  تفاديلاا، وهي مطتلك املشاريع

مث جرى بعد ذلك شراء ، كما جرى إنشاء حظائر منفصلة لألغنام،  مستلزماهتا لألبقار وتربية وتسمني العجول
 جتاريني أحداما كعيارة بيطرية واخآخر لبيع ، كما جرى اةتئجار حملنيوشراء قطيع من األغنام، ارقطيع من األبق

وبإمكان املدعية الذهاب بنفساا أو بعث ، كما مت اةتخراج تأشريات من مكتب العمل لكال احملليني،  اللحوم
م املدعية ألرباح السنة األوىل   وأما عن عدم اةتال، وكيلاا لالطالع على املشاريع معاينتاا على أرض الواقع

، وهذا أمر معروف من الناحية التجارية، يع تكون معرضة لبعض العقبات يف فرتة اإلنشاءر فإن طبيعة هذه املشا
كما تعرضت بعض املشاية ألمراض وأوبئة ،  ةلتغري األجواء وبيئة الرتب حيث تعرض بعض القطيع للوفاة نتيجة

مث انتاى يف ، كة املربمة مع املدعية على عدم توزيع األرباح إال بعد تغطية اخلسائروقد نصت عقور الشرا ، مومسية
ويف جلسة هذا ، وبعرض ذلك على وكيل املدعية طلب مالة للرر، ختام مذكرته إىل طلب احلكم برر الدعوى

مالً لياا جاء جم مذكرة وكيل املدعى عاليوم قدم وكيل املدعية مذكرة من ثالث ورقات جاء فياا أن ما عرض يف
كما أن املدعى علياا ملتزمة يف عقور الشراكة بإعدار ميزانية ةنوية عن  ،  ومرةاًل ومل يرفق معه أي مستندات

وأما ما أشار إليه وكيل املدعى علياا من ، كل مشروع وتزويد موكلته هبا إال أن ذلك مل حيصل حىت تارخيه
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فإن العقد األةاةي هو العقد املؤرخ يف ، واحدة انفصال العقور حمل الدعوى وعدم رجماا يف رعوى
مث انتاى يف مذكرته التمسك بطلبه الوارر يف الئحة ، والعقور األخرى تابعة له ومتفرعة عنه، ه92/49/9021

للمثول أمام الدائرة وإرخاله يف الدعوى بصفته الشخص )...(  /ب من الدائرة اةتدعاء املدعوطلالدعوى كما 
وبعرض ذلك على وكيل املدعى علياا قرر اكتفاءه مبا  .العقور مع موكلته وهو املعين بإعارة امليزانياتالذي أبرم 
 .وعليه رأت الدائرة رفع القضية للمداولة، ةبق تقدميه

 )األسباب( 

لغ ف من رعواها إىل فسخ عقور الشراكة مع املدعى علياا وإلزاماا بإعارة رأس املال الباملا كانت املدعية هتد
تسعمائة واثنان وثالثون ألفًا ومخسمائة لاير تأةيسًا على عدم إقامة املشاريع حمل الشراكة  (123.044)قدره 

وحيث أن املدعى علياا ال تنازع يف دحة الشراكة وال يف دحة املبالغ ، وعدم درف أرباح السنة األوىل
وتعيد ، اريع املتشارك فياا على أرض الواقعاملسلمة إلياا كرأس مال من املدعية إال أهنا تتمسك بوجور املش

ووجور بعض العقبات يف ةبب عدم وجور األرباح يف السنة األوىل من الشراكة إىل طبيعة املشاريع حمل الشراكة 
بأهنا تنص على حتديد مدة هذه إنشائاا ، وحيث إن الدائرة وبعد مراجعتاا لعقور الشراكة حمل الدعوى وجدت 

وقد ، وحيث أن حتديد مدة الشراكة ملزم للطرفني، ات تبدأ من تاريخ توقيع عقور الشراكةالشراكة بثالث ةنو 
 وى قبل انقضاء املدة املتفق عليه.أقامت املدعية هذه الدع
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 )لذلك( 

واهلل الموفق وصلى اهلل وسلم على نبينا  ،حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها
 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 
 

 
 

  

 أمين السر

 بن عبده محنشي     عبد الرحمن

 عضو 

 در العثمان    نبن ب عبد الرحيم

 عضو 

 بن عبد العزيز الجريوي      عبد الرحمن

 

 رئيس الدائرة

 بندر بن سعد العريفي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية 

 وزارة العدل     
        (722) 

 محكمة االستئناف بمنطقة الرياض
 التجارية الثانية  االستئناف الدائرة 

 ه0335/ق لعام 8015/0الحكم في القضية رقم 
 ه0331/ ق لعام 0013المقيدة بمحكمة االستئناف بمنطقة الرياض برقم 

 )...(  /منالمقامة 
 للتجارة )...( مؤسسة  /ضد

 ه73/3/0331 المؤرخ فيالتجارية بالرياض  السابعة بالمحكمةالصادر بشأنها حكم الدائرة التجارية 
 وبعد: ،واالهوعلى آله ودحبه ومن  ،اهللرةول والصالة والسالم على  ،هللاحلمد 

ه عقدت رائرة االةتئناف التجارية الثانية مبحكمة االةتئناف مبنطقة 92/94/9021ففي يوم األربعاء  
 الرياض جلستاا بتشكيلاا التاي:

 محمد بن ناصر الجربوع                                               رئيسا  قاضي االستئناف: 
 عضوا                                           هزاع بن عيسى العيسى         االستئناف:قاضي 
 عضوا            لزكري                         ا عبد اهللبن  عبد المحسند.  االستئناف:قاضي 

واحملالة إىل  أعاله،وذلك للنظر يف القضية املشار إلياا  ،راوربن حممد آل  عبد اجمليد /حبضور أمني ةر الدائرة
وبعد االطالع على أورا  القضية واحلكم الصارر فياا واالعرتاض املقدم  ،ه31/0/9021بتاريخ هذه الدائرة 

 املاثل:أددرت حكماا  فياا وبعد رراةتاا واملداولة  ،عليه
 )دائرة االستئناف(

رار والذي مبا أن وقائع هذه القضية قد أوررها حكم الدائرة فإن رائرة االةتئناف حتيل إليه وإىل أةبابه منعاً للتك
ه 0/0/9021وحدرت الدائرة يوم اخلميس  ،حكمت فياا الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعاا قبل أواهنا

 ،ه30/0/9021ومت تأجيل موعد اةتالم نسخة إعالم احلكم إىل تاريخ  ،موعدًا لتسليم نسخة إعالم احلكم
ضية للدائرة وبإحالته مع الق ،ه0/0/9021وبعد تسلم املعرتض لنسخة إعالم احلكم قدم اعرتاضه عليه بتاريخ 

ومن حيث املوضوع مل  ،عليه قبلت االعرتاض شكاًل لتقدميه يف املدة احملدرة نظاماً  عاااطالمصدرة احلكم وبعد 
واكتفت مبا ورر يف أةباب حكماا لإلجابة عليه  ،يظار هلا ما يستوجب عدوهلا عن حكماا حمل االعرتاض
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وبإحالتاا لدائرة االةتئناف باشرت نظرها  ،ورفع أورا  القضية حملكمة االةتئنافوقررت التأكيد على حكماا 
وبعد رراةتاا واملداولة فياا مل  ،وبعد االطالع على أورا  القضية واحلكم الصارر فياا واالعرتاض املقدم عليه

   ،حمموالً على أةبابهلذلك فإهنا تؤيده  ،يظار هلا من خالل االعرتاض على احلكم مالحظات حتول رون تأييده

 )لذلك(

حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية  الثانية: تأييدحكمت دائرة االستئناف التجارية  
بعدم قبول  القاضي:-ه 0335/ق لعام 8015/0ه في القضية رقم 73/3/0331بالرياض المؤرخ 

ينا محمد وعلى آله اهلل وسلم على نبوصلى  أسبابه،على  أوانها، محموالهذه الدعوى لرفعها قبل 
 .وصحبه أجمعين

  

 

 

 أمين السر

 الداود            عبد المجيد

 عضو 

 عبد اهللبن  د. عبد المحسن
 الزكري

 عضو 

 هزاع بن عيسى العيسى                   

 

 رئيس الدائرة

 محمد بن ناصر الجربوع      



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 احملكمة العامة ابملدينة املنورة

األوىلالدائرة التجارية      
 
  

 هـ 7441لعام  777احلكم يف القضية رقم 
 

 )...( قامةإرخصة  )...( املقامة من/
 

 .().. سجل جتاري )...(التجارية لصاحبها  )...(مؤسسة  ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها بتشكيلها  األوىلالدائرة التجارية عقدت  احملكمة العامة ابدلدينة ادلنورةودبقر ىػ  4/41/41//8 األربعاءفإنو يف يوم 
 التايل:

 رئيسا عبداإلله بن ظاهر العنزي القاضي
 عضوا ماهر بن مصلح اجلهين القاضي
 عضوا عمر بن صاحل بن دمحم مباركي القاضي

 
 ىػ 4/40/81//8، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ مين بن عبدالعزيز الصبحيأ وحبضور 

 ،وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 (الوقائع)

حملكمة العامة ابدلدينة ادلنورة ادلدعي بالئحة ادعاء ختتصم فيها ادلدعى عليها قيدت تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أنو تقدم إىل ا
ه موعدا لنظرىا، وفيها 8///0141قضية ابلرقم ادلشار إليو أعاله وأحيلت إىل ىذه الدائرة، ومت حتديد جلسة يوم األربعاء ادلوافق 

( الصادرة من كتابة العدل الثانية ...(، دبوجب الوكالة رقم )...، سعودي اجلنسية، ىوية وطنية رقم ))...(حضر وكيل ادلدعي 
ابدلدينة ادلنورة وفيها تبني عدم حضور ادلدعى عليو أو من ينوب عنو رغم إبالغ ادلدعى عليو إلكًتونيا بواسطة برانمج معني ادلربوط 

وكلو أحال على الئحة الدعوى اليت يذكر فيها خبدمة أبشر وعليو قررت الدائرة السري يف الدعوى وبسؤال وكيل ادلدعي عن دعوى م
للدعاية واإلعالن وفق )...( التجارية واليت يتفرع عنها وكالة )...( أن موكلو قد أبرم عقد شراكة مع ادلدعى عليو يف مؤسسة 

ر من الدائرة ه وصدر فيها قرا9949لعام  999بو ادلدعى عليو، وأن موكلو تقدم ابلدعوى رقم  ؼ  الشروط عقد الشراكة ومل ي
  ويطلب فيها تعيني حارس قضائي بوقف السري يف الدعوى دما استغلو ادلدعى عليو وأضر دبوكلو بعد أن وضع يده على ادلؤسسة، 



 

 

للدعاية واإلعالن حىت انتهاء الدعوى، وبعد رفع اجللسة للمداولة قررت )...( التجارية وفرع وكالة  )...(على فرع مؤسستني 
  الدعوى   دلا يلي من األسباب.الدائرة احلكم يف

 
 (األسباب)

دلا كان النزاع احلاصل بني الطرفني انشئًا عن دعوى ادلدعي شراكتو مع ادلدعى عليو   فإن الدائرة خمتصة والئيًا بنظر ىذا النزاع 
اليت تنص  -الفقرة )ج(  -ه 9941الناشئ بسببو طبقًا للمادة اخلامسة والثالثني من نظام ادلرافعات الشرعية الصادر يف عام 

على أنو:" ختتص احملاكم التجارية ابلنظر يف ادلنازعات اليت حتدث بني الشركاء يف الشركات" ،كما أن الدائرة خمتصة نوعيًا بنظر 
ه، كما أهنا خمتصة مكانياً 1///1/1// ت يف 969ىذه ادلنازعة طبقًا لتعميم معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء ادلكلف رقم 

، ودبا أن الدائرة قررت وقف السري 999دعى عليو برقم فقًا لألنظمة والقرارات ادلنظمة لذلك، ودبا أن ادلدعي أقام دعواه ضد ادلو 
يف تلك الدعوى وإحالة الدعوى إىل النيابة للتحقق من شبهة التسًت التجاري، وثبوت تسليم ادلدعي للمدعى عليو مبالغ مالية، دما 

كمل النيابة العامة التحقيقات يف يكون لو أثر يف نتيجة تقرير الشراكة من عدمو، وحيث مل يثبت للدائرة شراكة الطرفني حىت تست
معلق على ثبوت الشراكة من عدمو واستكمال التحقيقات فيها  فإن  هالدعوى، ودبا أن ىذا الطلب سابق ألوانو على اعتبار أن

 تنتهي إىل عدم قبول الدعوى أتسيساً على ما تقدم.  الدائرة
 

 (لذلك)
على نبينا دمحم وعلى أله وصحبه هللا املوفق وصلى هللا األسباب.وبعدم قبول الدعوى؛ ملا هو موضح يف  حكمت الدائرة: 

  .وسلم
 

 
 لسرا منيأ

 مين بن عبدالعزيز الصبحيأ
 عضو

 ماهر بن مصلح اجلهين
 عضو

 عمر بن صاحل بن دمحم مباركي
  

 رئيس الدائرة
 عبداإلله بن ظاهر العنزي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

العدل وزارة         
 ابملدينة املنورة االستئنافحمكمة 

الدائرة التجارية األوىل    
 

 هـ 7441لعام  051احلكم يف القضية رقم 
 

 )...( رخصة اقامة )...( املقامة من/
 

 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  ابدلدينة ادلنورة االستئناؼحمكمة ىػ ودبقر  4/84/11//8 اإلثننيفإنو يف يوم 
 التايل:

 رئيسا العقيلهللا عبدالعزيز بن عبد القاضي
 عضوا عبدالعزيز بن علي الطويلعي القاضي
 عضوا امحد بن عبدالعزيز السديري القاضي

 
  ، ىػ 4/40/18//8ذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف ، و امينا للسر احلويفيهللا فهد بن عبد وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
  (الوقائع)

حيث أن وقائع ىذه القضية قد أوردىا احلكم حمل االعًتاض فإن احلكم حييل إليو منعًا للتكرار، والذي قضت فيو الدائرة التجارية 
يف احملكمة العامة ابدلدينة ادلنورة  بعدم قبول الدعوى ، دلا ىو موضح يف األسباب، وبعد االطالع على أوراؽ القضية األوىل 

واحلكم الصادر فيها واالعًتاض ادلقدم على احلكم تبني أن االعًتاض قد قدم خالل األجل احملدد نظامًا ومن مث فهو مقبول 
ة واحلكم الصادر فيها واالعًتاض ادلقدم على احلكم تبني أن االعًتاض قد قدم خالل شكاًل، وبعد االطالع على أوراؽ القضي

 األجل احملدد نظاماً ومن مث فهو مقبول شكالً.
 

  (األسباب)
أما من حيث ادلوضوع فإنو مل يظهر ذلذه الدائرة من خالل االعًتاض على احلكم ملحوظات حتول دون أتييده األمر الذي تنتهي 

 ة إىل أتييد احلكم حممواًل على أسبابو.معو الدائر 
 



 

 

 (لذلك)
ه من الدائرة التجارية األوىل ابحملكمة العامة يف  1440لعام  771بتأييد احلكم الصادر يف القضية رقم  حكمت الدائرة: 

على آله وسلم على نبينا دمحم و هللا املوفق وصلى هللا هــ فيما انتهى إليه من قضاء، و4440441//8املدينة املنورة جبلسة 
 وصحبه أمجعني 

 
 

 لسرا منيأ
 احلويفيهللا فهد بن عبد

 عضو
 عبدالعزيز بن علي الطويلعي

 عضو
 محد عبدالعزيز السديريأ

  

 رئيس الدائرة
 العقيلهللا عبدالعزيز بن عبد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ت  



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 احملكمة العامة مبكة املكرمة

الدائرة التجارية الثالثة    
 
 

 )...( هوية وطنية )...( املقامة من/
 

 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثالثةعقدت  احملكمة العامة مبكة ادلكرمةىـ ومبقر  2/41///411 األربعاءوم فإنو يف ي
 رئيسا خالد بن سليمان احلويس القاضي
 عضوا منر بن تركي العتييب القاضي
 عضوا عادل بن منري الشجعاين القاضي

وفيها بعد  ،ىـ0/41///411وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف ، مينا للسرأ فهد بن دمحم الفيفي وحبضور
 ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
مع   تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أنو وردت إىل الدائرة صحيفة دعـــوى مقدمة من ادلدعي وكالة حاصلها : أبن موكلو قد ساىم

( ستمائة ألف رايل، يف بيع وشراء عقارات يف مكة ادلكرمة إال أن ادلدعى عليو أخل ابلتزامو 600.000بلغ قدره )مب  ادلدعى عليو
التعاقدي وىو يطلب احلكم لو بذلك، وبقيد الدعوى يف سجالت احملكمة ابلرقم ادلذكور يف صدر ىذا احلكم، وإبحالتها ذلذه 

 40032302ى وكالة وفيها اطلعت الدائرة على قرار الفصل ابالختصاص رقم )أطراف الدعو   ابشرت النظر، كما حضر  الدائرة
ىـ الصادر عن رئيس احملكمة العامة مبكة ادلكرمة ادلساعد وادلتضمن اختصاص الدائرة التجارية الثالثة هبذه 4///141/( واتريخ 

ة الدعوى وملخصها أبن موكلو قد ساىم مع الدعوى وبسؤال ادلدعي وكالة عن دعوى موكلو، أجاب أبهنا وفقًا دلا جاء بالئح
( ستمائة ألف رايل يف بيع وشراء عقارات يف مكة إال أن ادلدعى عليو أخل ابلتزامو التعاقدي 600.000ادلدعى عليو مببلغ قدره)

وقع بني الطرفني وفيو أن ومل يسلم موكلو رأس ادلال واألرابح فسألتو الدائرة عن نسبة األرابح بني الطرفني فذكر أبهنا وفقا للعقد ادل
% ( للمدعي وطلب احلكم دلوكلو برأس ادلال إضافة لألرابح، وبسؤال وكيل ادلدعى 00% ( للمدعى عليو و)20نسبة األرابح )

عليو احلاضر عن اجلواب: ذكر أن موكلو ال ينكر شراكة ادلدعي وأن العقار ما زال موجود وأن ادلدعى عليو شريكو يف األرض 
أراد ادلدعي رأس ادلال فأطلب مهلة دلدة ستة أشهر إلعادة رأس مالو لو، ويف جلسة ىذا اليوم حضر طرفا الدعوى وقرر حبصتو وإن 

األطراف االكتفاء مبا سبق تقدديو، وسألت الدائرة وكيل ادلدعى عليو عن سبب مضي مدة العقد دون تصفية الشراكة فذكر أبنو 
جراءات البيع مىت ما طلب إومل يتم البيع بسبب كساد السوق وأنو سيقوم ابختاذ  جرى عليو ادلزادأسبق وأن عرض ادلخطط و

 هـ 2541لعام  3232احلكم يف القضية رقم 



 

 

الشركاء إجراء البيع فسألت الدائرة ادلدعي وكالة ىل يطلب بيع العقار وتصفية الشركة فذكر أبنو يطلب رأس مالو وال شأن لو ببيع 
 ت اجللسة للمداولة:ادلخطط وطلب طرفا الدعوى احلكم يف الدعوى حبالتها الراىنة مث رفع

 
 )األسباب(

( واتريخ 40032302ودلا كانت الدعوى حمل النظر من الدعاوى اليت ختتص بنظرىا الدائرة وفقاً لقرار الفصل ابالختصاص رقم )
وى؛ ىـ، الصادر عن رئيس احملكمة العامة مبكة ادلكرمة ادلساعد وادلتضمن اختصاص الدائرة التجارية الثالثة هبذه الدع4///141/

( 36( من ادلادة )1وحيث إن الدعوى تقام أمام احملكمة اليت تقـــع يف نطاق حمــل إقامة ادلدعى عليو؛ وفقًا دلا نصَّت عليو الفقرة )
من نظام ادلرافعات الشرعية واليت جاء فيها: )يكون االختصاص للمحكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها مكان إقامة ادلدعى 

للدائرة أن مقر ادلدعى عليها داخل يف اختصاص احملكمة مكانيا، وبناًء على ذلك؛ ودلا كان وكيل ادلدعي حيصر عليو...( وقد تبني 
( ستمائة ألف رايل، وىو ديثل رأس مالو يف مضاربتو مع ادلدعى عليو يف بيع 600.000دعواه يف إلزام ادلدعى عليو مببلغ قدره )

ىـ وعقد ادلسامهة ادلذيل بتوقيع ادلدعى عليو ادلؤرخ يف 0/1/1432بض ادلؤرخ يف وشراء عقارات يف مكة، وقدم بينتو سند الق
ىـ ابستالم ادلبلغ حمل ادلطالبة وذكر أن ىذه ادلبالغ مستحقة يف ذمة ادلدعى عليو وأهنا اثبتة يف ذمتو وقد أقر ادلدعى 30/1/1432

 سامهني عقاراهتم وأن السوق يشكو من الكساد وال مانع لديوعليو ابلشراكة وأنو قام جبميع اإلجراءات لبيع األرض لكي يرد للم
من تصفية الشركة إذا طلب الشركاء بيع العقار ابدلزاد وحيث إن ادلدعي مل يقدم ما يثبت تفريط ادلضارب يف مالو، ومع ذلك طلب 
احلكم لو فورا برد رأس ادلال، دون انتظار إجراءات البيع والتصفية، وادلضارب أمني فيقبل قولو يف ذلك، وقد ذكر العلماء أن 

"والعامل أمني يف مال ادلضاربة؛ ألنو متصرف فيو إبذن مالكو على وجو ال خيتص بنفعو، هللا: هويت رمحو ادلضارب أمني ، قال الب
[؛ ومبا 523-3/522فكان أمينًا كالوكيل ... ال ضمان عليو فيما تلف من مال ادلضاربة بغري تعد وال تفريط" ]كشاف القناع 

مازال قائما، وأنو مل ينتو بعد، وقد صدَّقو ادلدعي يف ذلك أبنو ما زال  أن ادلدعى عليو ذكر أبن ادلشروع ىو األرض حمل الشراكة
قائما، إال أنو طلب إلزامو ابدلبلغ ادلدعى بو فورا؛ ومبا أن ادلدعى عليو مستعد بعد بيع األرض بتسليم ادلدعي رأس ادلال واألرابح، 

ابدلبلغ ادلدعى بو، ألن معرفة الربح أو اخلسارة متوقفة على  ومبا أنو ثبت أن ادلشروع ما زال قائما، فإنو ال ديكن احلكم للمدعي
انتهاء ادلشروع وتنضيضو، وقد يربح ادلشروع أو خيسر، وادلضاربة قائمة على الربح واخلسارة، وادلضارب ال يتحمل اخلسارة وحده 

كاء ذلك، وحيث مل يثبت للدائرة مطالبة وأن ادلدعى عليو قرر أبنو ال ديانع من بيع العقار حمل الشراكة فيما إذا طلب منو الشر 
الشركاء بتنضيض ادلال، وحيث طلب ادلدعي وكالة برأس مالو دون مراعاة لتنضيض ادلال الذي كان ابستطاعتو أن يطالب هبا 

 ادلدعى عليو وداًي أو قضائًيا مع بقية شركائو األمر الذي تنتهي معو الدائرة إىل احلكم الوارد مبنطوقو وبو تقضي. 
  (لذلك)

ضد املدعى  )...( مدين رقم )...(هـ املقامة من املدعي/ 8341لعام  (2222) بعدم قبول الدعوى رقم حكمت الدائرة
 لرفعها قبل أواهنا، ملا هو موضح ابألسباب. )...(سجل مدين رقم  )...(عليه / 

 أمني السر
 فهد بن دمحم الفيفي

 عضو
 منر بن تركي العتييب

 عضو
 شجعاينعادل بن منري ال

  

 رئيس الدائرة
 خالد بن سليمان احلويس



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

الدائرة التجارية الثانية           
 
 
 
 

 )...( هوية وطنية )...( املقامة من/
 

 ()... هوية وطنية )...( ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

 الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ومبقر  /0//4//411 األربعاءفإنو يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا حسن بن علي الثبييت القاضي
 عضوا يباينبراهيم بن صاحل السحإ القاضي
 عضوا عبداللطيف بن دمحم السبيل القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا سقاهللا حسام بن مصطفى بن عبد وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ،ىـ1//0///411

 )الوقائع(
احلكم الصادر فيها واالعـًتاض ادلقدم عليو، ومبا أن وقائع ىذه القضية قد أوردىا احلكم حمل بعد االطالع ودراسة أوراق القضية و 

االستئناف ادلشار إليو أعاله، فإن الدائرة حتيل إليو منعًا للتكـرار وتتلخص بطلب ادلدعى إلزام ادلدعى عليو مببلغ قدره 
 و مع ادلدعى عليو يف بيع وشراء عقارات يف مكة.( ستمائة ألف رايل ، وىو ديثل رأس مالو يف مضاربت600.000)

 (األسباب)
وحيث اطلعت ىذه الدائرة على أوراق القضية واحلكم الصادر فيها واالعـًتاض ادلقدم عليو فاستبان ذلا أن االعًتاض قد قدم خالل 

دائرة من خالل االعـًتاض على احلكم أما من حيث ادلوضوع فإنو مل يظهر ذلذه ال األجل احملدد نظامًا ومن مث فهو مقبول شكاًل.
 ما يوجب ادلالحظة عليو وتنتهي إىل أتييده حممواًل على أسبابو. 
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  (لذلك)

هـ 8341لعام  2228رقم   أتييد احلكم الصادر من الدائرة الثالثة ابحملكمة العامة مبكة املكرمة يف القضية  حكمت الدائرة
 املدعىضد  )...(سجل مدين رقم  )...(/ ه املقامة من املدعي8341 ( لعام2222القاضي3 بعدم قبول الدعوى رقم )

وسلم علـى نـبينا مـحمد وعلـى آله وصـحبـه هللا الـموفق، وصلـى هللا و، لرفعها قبل أواهنا)...( ـ سجل مدين رقم  )...(/ عليه
 أجـمعني.

  
 

 
 أمني السر 
 سقاهللا حسام مصطفى عبد

 عضو
 راهيم صاحل السحيباينإب

 عضو
 يف دمحم السبيلعبداللط

  

 رئيس الدائرة
 حسن بن علي الثبييت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
4ت  



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ادلملكة العربية السعودية

 ديوان ادلظامل      
        (380) 

 احملكمة اإلدارية جبدة
 الدائرة التجارية اخلامسة

 ىــ8308/ق لعام 585/2احلكم يف القضية رقم 
 ( ...اجلنسية، ) )...(ادلقامة من: الشركة التجارية الدولية )...( احملدودة )...(، 

 ..(، صاحب مؤسسة )...( التجاريةضد: ).
 احلمد هلل، والصالة والسالم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

هــ، ومبقـ  اكممـا ااراريـا ،ـدة، عقـدا الـدات ة ال ااريـا الاتسـا  لسـ  ا، 95/5/9344فإنه يف يوم األربعاء 
 املشملا تن:

 بيل                                رئيسا  القاضي:        د. عبد اللطيف بن دمحم الس
 عضوا       القاضي:        عبد احملسن بن عبد العزيز اجلليفي                        

 القاضي:        عبد العزيز بن عيظو ادلالكي                                     عضوا  
لنظــ  يف هــلق القضــيا ال ااريــا اكالــا للــدات ة يف  ريــ  وحبضــور أتــني الســ  عبــد   بــن أ ــد الشــ   ، و لــ  ل

هــــ، وبعــد اــاو الــدعوة واا ابــا، وبعــد اراــالو علــى األوراق، وبعــد املداولــا، أصــدرا الــدات ة 43/9/9344
 حمم ا ال ايل:

 (الوقائع)
يــا املدعيــا: تــ ل و وئــاته هــلق الــدعوة يف أنــه وررا إد اكممــا ااراريــا ،ــدة رتحــا رعــوة تقدتــا تــن و 

هــ، الصاررة عن  اتب العـد  94/9/9344)...(، ساا تدين رئم )...( ابلو الا الار يا رئم )...( و ري  
ئاتــب ب وريــد بضــاته علــى رفعــاا وهــب عبــارة عــن حبــو  هيــا وئــد )...( يف ســنفافورة، حاصــل ا: أك تو ل ــه 

جمدولــا، وتبقــى يف  تــا املــدعى علي ــا تبلــ  ســدرا املــدعى علي ــا علــى فــباا تعينــا بعــق املبــال  علــى أئســاط 
( راي  مل تقــــــم بســــــدارها، ويهلــــــب إلساتــــــه بــــــه، وإلساتــــــه بســــــدار أتعــــــا  اكاتــــــاة مببلــــــ  ئــــــدرق 935403333)
 ( راي .9003000)

وبقيــد القضــيا يف ســاالا هــلق اكممــا ابلــ ئم املــل ور يف صــدر هــلا احلمــم، و حال  ــا  ــلق الــدات ة  اب ــ ا 
هــ، وبسؤا  و يا املدعيا عن رعوة تو ل ـه أحـا  إد رتح  ـا أعـالق،  مـا 44/4/9344 لسا النظ  في ا يف 

رغـــم تبلفـــه مبو ـــب ئهـــا  الـــدات ة املو ـــه للعمـــدة، ويف  لســـا تبـــني عـــدم حضـــور املـــدعى عليـــه أو تـــن   لـــه 
و ـه للعمـدة، هــ، تبني عدم حضور املدعى عليه أو تن   له رغم تبلفه مبو ـب ئهـا  الـدات ة امل42/3/9344

هـــــ، وبســـؤا  و يــا املدعيـــا عـــن الــدعوة أحـــا  إد رتح  ـــا أعــالق، تضـــي ا   ك املبلـــ  9/2/9344ويف  لســا 



 

( راي ، مث ئــدم و يــا املــدعى عليــه: )...(، ســاا تــدين رئــم 430433953امل بقــب يف  تــا املــدعى عليــه هــو )
ــــ، الصـــاررة عـــ44/4/9341)...(، ابلو الـــا رئـــم )...( و ريـــ   ن   ابـــا العـــد  ال انيـــا ،نـــو   ـــدة، تـــل  ة هـ

ك املدعى عليه ر يشب  تن املدعيا، إمنا هو جم ر وسـي  بـني املدعيـا إنمار الدعوة مجلا وت صيال ، وأتضمنب 
وأا اف آئ ين، حيـ  ي م ـا عمـا املـدعى علي ـا يف اسـ الم حبـو  ا يـا، مث توريـدها يف تسـ ورعاا املدعيـا، 

ء، وأك املـدعى عليـه غــت تل ـسم ابقــا  للعقـد بسـدار القيمــا، إمنـا ارل ـسام ينشــ  يف حـا  ئــام مث توزيع ـا علـى العمــال
العمالء ابلسدار، فيقوم املدعى علي ا ب حويا املبال  للمدعيا، وأك املدعيا البب تـن املـدعى عليـه إيقـاف البيـه 

عيـا  نـه يف حـا  نـسين ا يـا ملـدة اويلـا ابقا  لإل يالا امل بارلا بني اله فني، حي  أك املدعى عليـه أئهـ  املد
فســوف ي فــت لونــه، وأك املدعيــا البــب تنــه عــدم البيــه لــسابتن الــ ايض، مث البــب بيعــه    ا يقــا  انــب،  مــا 
البب ت ة أئ ة إعارة امل سوك لبيعه يف سـنفافورة، ويهلـب رفـق الـدعوة، وإلـسام املدعيـا  تعـا  اكاتـاة مببلـ  

ـــــ، ئــــدم و يــــا املدعيــــا تــــل  ة تضــــمنب   يــــدق علــــى 45/2/9344، ويف  لســــا ( راي 9103000ئــــدرق ) هـ
( راي ، وأك املــدعى عليــه مبو ــب رســالا ب يــد 430433953تهالباتــه الســابقا تضــي ا   ك تبلــ  املهالبــا ئــدرق )

( رورر أت يمـب، أ  1453342394م، أئـ   ك رصـيد املديونيـا هـو )45/2/4092إلمبوين للمدعيـا ب ـاري  
( راي ، وأك املــدعى عليــه   ــ  للمدعيــا  نــه ســيبل    ــدق يف أصــيا األتــوا ، وأك 430433953ا يعــار  )مبــ

وأنـــه  ــحن بضــاته ايــساك والــيمن، وبســبب احلــ   مل يســـ هه املــدعى عليــه زعــم  ك ووــه الســوق غــت  يــد، 
ا تن ـا، والـب ت لـا للـ ر، أصيل ا، وأك هلا اررعاء ال  اف على حق املدعيا، تسلم و يـا املـدعى عليـه نسـ 

مث س لب الدات ة اله فني عن ابيعا العالئا بين ما؟ ف  ااب  هنا توريد،  ما البب تن و يا املدعب تقـد  بيناتـه 
علــى الــدعوة، فقــدم صــورة تــن اا يــا امل ســا تــن املــدعى علي ــا للمدعيــا امل ضــمن اائــ ار مببلــ  الــدعوة، ويف 

املدعى علي ا تـل  ة مل نـ ع عـن تضـموك تـا سـبق تؤ ـدا   ك املـدعى عليـه هــ، ئدم و يا 44/3/9344 لسا 
( تــن ارت ائيــا 94جمـ ر وســي ، وأك ســدار اسـ حقاق املدعيــا تبــ  علـى ســدار العمــالء املـورر  ــم ابقــا  للمـارة )

 يــا م، تســلم و يــا املدعيــا نســ ا تن ــا، والــب ت لــا للــ ر، مث ســ لب الــدات ة و 4093/ تــارس/ 95املؤرئــا يف 
املدعيا عن أصيا املدعى عليه للمبال  حما الـدعوة تـن الفـت؟ هـا ك  لـ ؟ ف  ـا   نـه يهلـب ت لـا ل قـد  
البينــا، ف ف م ــه الــدات ة  نــه يف حــا  عــدم البينــا فلــي  لــه إر  ــني املــدعى عليــه علــى ن ــب أصــيل ا، ويف  لســا 

ـــ، البــب الــدات ة تــن و يــا املدعيــا البينــا علــى49/4/9344 أصــيا املــدعى علي ــا املبــال  حمــا الــدعوة تــن  هـ
الفت، فل    نه ر بينا له سوة تا ئدم حي  تضمن تا ئدته يف هلق االسـا ب يـد إلمـبوين تـن املـدعى علي ـا 
تضــمن  شــا حســا  صــارر عن ــا وأك هــلا المشــا والبيــاك هــو بين ــه علــى أصــيا املــدعى علي ــا للمبــال ، 

لي ا   ـ   ك اا يـا املـل ور ر ي يـد ال حصـيا وإمنـا هـو إئهـارهم  نـه سـي م وبع ض  ل  على و يا املدعى ع
أصيا هلق املبال ، مث أف مـب الـدات ة و يـا املدعيـا  نـه لـي  لـه إر  ـني املـدعى عليـه علـى ن ـب ال حصـيا تـن 

نــه يف حــا  عــدم الفــت، فقــ ر ئبــو   لــ ، ف ف مــب الــدات ة املــدعى عليــه  حضــار تو لــه أصــالا ألراء اليمــني وأ
هـــ، حضـ  املـدعى 95/5/9344ا، ويف  لسا هلا اليوم األربعـاء حضورق س عدق الدات ة ان ال  وأمم يف القضي

( 430433935املبال  املس حقا للمدعب وئدرها )عليه أصالا فهلبب تنه الدات ة أراء اليمني على عدم أصيا 
)و  العظــيم  :م، فحلــا ابهلل ئـاتال  4093/تـارس/ 95ني يف راي ، تـن الفـت، بنــاء علـى العقــد املـطم بـني الهــ ف



 

الل  ر إله إر هو عامل الفيب والش ارة، فاا  السماواا واألرض أن  أك املدعى عليـه )...(، مل أأصـا علـى 
ـــ ) ( راي ، مبو ــب العقــد 43433935ئيمــا البضــاعا حمــا الــدعوة امل م لــا يف حبــو  هيــا تــن الفــت، املقــدرة بـ

م، و  العظـيم و  العظـيم 4093/ تـارس/ 95م بيـ  وبـني املدعيـا الشـ  ا )...( اكـدورة )...( املـؤر  يف املط 
و  العظيم(، هملا حلا، وبع ض اليمني على و يا املدعيـا ئـ ر عـدم ئناع ـه مثـا، مث رفعـب االسـا للمداولـا، 

 وأصدرا الدات ة حمم ا تبنيا  على تا يلب:
 (األسباب)

 اك النظ  يف ارئ صاص تن أود املسـاتا الـجي  ـب حب  ـا ئبـا الشـ وو يف نظـ  تووـوو النـساو، وملـا  انـب   وملا
العالئا بني اله فني ت علق بعقد بيه علـى ال صـ يا بـني   ـ ين، وحيـ  حـدر نظـام اكممـا ال ااريـا تـا  ـ و 

وتـن  ـم مثـم عالئـا ةاريـا تـن تشـا ا القضاء ال اـار  بنظـ ق تـن النساعـاا، وحصـ ها فيمـا  ـدت بـني ال اـار 
وتنازعاا ت ولدة تن أتـور ةاريـا حمضـا أو ابل بعيـا، وتـن مث يمـوك النـساو املا ـا رائـا وـمن ائ صـاص الـدوات  

 ( تن نظام اكمما ال ااريا.334ال ااريا مبحا م الديواك وفق املارة ال انيا، واملارة )
عوة تقــام أتــام اكممــا الــجي تقــه يف نهــاق حمــا إئاتــا املــدعى عليــه، وملــا  ــاك املقــ ر يف ال قــه والقضــاء أك الــد

وحيــ  تبــني أك تقــ  املــدعى عليــه مبحافظــا  ــدة، فــإك هــلق اكممــا تمــوك خم صــا بنظــ  هــلق الــدعوة تمانيــا   
 هــ.9344( لعام 944وفقا  لق ار رتي  ريواك املظامل رئم )

( راي ، الــل  430433935املــدعى عليــه بــدفه تبلــ  ئــدرق )وعــن املووــوو، وملــا  ــاك و يــا املدعيــا الــب إلــسام 
  ــا املســ حق للمدعيــا نظــت بيع ــا حبــو  هيــا للمــدعى عليــه ومل يســدر ان ــا، فيمــا الــب و يــا املــدعى عليــه 
رفق الدعوة  سيسا  على عدم أصيا أتوا  املدعيا تن الفت، وحي  إك إ ابا اله فني لهلب ما يسـ لسم تن ـا 

قــد حمــا الــدعوة وتــا حلقــه تــن تهبيــق لــه أو عدتــه،  مــا يســ لسم تنــه النظــ  يف إ ابــا الهــ فني علــى النظــ  يف الع
يـ  تضـمن يف تقدت ـه أك م، ح4093/تـارس/ 95بعض ما، وحيـ  اسـ باك  ك العقـد حمـا الـدعوة تـؤر  يف 

( تنـه 5املدعيا سـ قوم بشـحن حبـو  ا يـا للمـدعى عليـه ليقـوم األئـت ببيعـه يف السـعوريا،  مـا ورر يف املـارة )
( تـن تلحــق 94%( تــن إمجـايل املبيعـاا،  مـا تضـمنب املـارة )4 ك  صـا املـدعى عليـه علـى عمولـا ئـدرها )
 إد املدعيــا عــن املبيعــاا، وأك )...( )املــدعب( غــت تلــسم ابلســدار ارت ائيــا  ك يلــسم املــدعى عليــه  رســا  فــواتت

ل لــ  ال ـــواتت امل ســلا، علـــى أك يقــوم )...( )املـــدعب( ابلصـــم تــن إمجـــايل إيــ اراا املبيـــه تــا يقابـــا تصـــ وفاا 
ـــــ ) بيعــــاا %(، وأك )...( )املــــدعب( يل ــــسم ب حويــــا ئيمــــا امل4اســــ تار ا يــــا، واباوــــافا إد العمولــــا املقــــدرة بـ

للمدعيا عند اس الم ئيم  ا، واملس  ار دمـا سـبق أك العالئـا بـني الهـ فني ت م ـا يف البيـه علـى ال صـ يا، وأنـه يف 
حا  ئيام املدعى عليـه ببيـه البضـاعا واس حصـا  ئيم  ـا  فإنـه يمـوك تلستـا  ب حويـا املبـال  للمدعيـا، تـه ئصـم 

ة، ةـــد الــدات ة اك املــدعى عليـــه أئــ  ابســ حقاق املدعيـــا اســ حقائه، وب هبيــق تـــا ســبق علــى الوائعـــا حمــا الــدعو 
متس  مثلا الش ط، و     نه مل يـ م أصـيا املبـال  تـن العمـالء حـ،  ر ـه، وأنـه أئهـ  املدعيـا أنه للمبل   إر 

 بــلل ، وملــا  ــاك العقــد املنظــور أتــام الــدات ة تــن العقــور الالزتــا الوا ــب الوفــاء مثــا، وحيــ  تظــاف ا األرلــا يف
ـا الـذينينا )الم ا  والسنا على و و  الوفاء ابلعقور، وتـن  لـ  ئولـه  ـا وعـال:  لفُعُقـودن  َيا أايُـّها ، (آامانُـوا أاوفُُـوا لن

وا للعهد إن العهد كان مسؤوال (وئوله سبحانه وتعاد:  ُاـِننذ )، وئوله تعـاد: )وأُو دنهن وااتـذقاى   بـالاى مانف أاوفَفا بنعاهف



 

تـن ئولـه: )املسـلموك علـى  ـ وا م، إر  ـ اا  أحـا ح اتـا   -ملسو هيلع هللا ىلص -وتن السـنا تـا روة عنـه (الفُمتذقنيا اَّللذا ُيُنبُّ 
أو ح م حـالر (، وملـا  انـب املدعيـا هـب تـن صـاغب العقـد وألستـب بـه املـدعى عليـه، وتـن الوا ـب عليـه اب ـداء  

ســدار  ( تــن تلحــق ارت ائيــا، وأك94ارة )ملــا ورر يف املــ ارل ــسام بــه، وملــا  ــاك العقــد حــدر ا يقــا الســدار ابقــا  
للمدعيــا ت وئــا علــى ســدار العمــالء للمــدعى عليــه، وملــا  ــاك األتــ   ــلل ، وحيــ  ارعــى و يــا املــدعى عليــه 

املدعيا أصيا املدعى عليه للمبل  حما الدعوة، إر أنه مل يقدم بينا على  ل ، ويموك ارعاؤق اف قـ  إد البينـا  
إك أواك اســ حقاق املدعيــا للمبلــ   ابقــا  للعقــد يمــوك يف حــا  أصــيا املــدعى عليــه للمبلــ  تــن الفــت، وحيــ  

وتهبيقا  ملا رواق أبو راور والبتل   سانيدمها عن انفه بن عم  اامحب عن ابن أيب تليما عن ابن عباس، عـن 
انس رتـاء ر ـا  وأتـوا م ولمـن البينـا علـى املـدعب واليمـني  النيب ملسو هيلع هللا ىلص ت فوعا : )لو يُعهى الناس بدعواهم ررعـى

على تن أنم (، ئـا  ابـن رئيـق العيـد. ر ـه  .: وهـلا احلـدي  أصـا تـن أصـو  األحمـام، وأعظـم ت  ـه عنـد 
:أمجـه أهـا العلـم علـى أك  -ر ـه  –والصام ، ويق ضب أر ُ مم ألحـد بـدعواق،  مـا ئـا  ابـن املنـلر ال نازو 

عليه رعـوة،  يمني ر ي  تى إر على  ا تن ارُّعبوملا  اك أراء ال عليه ،ا على املدعب واليمني على املدعى البين
ف نم ها، فإك حلا املدعى عليه ب تب ساح ه، وإك نما عن اليمني ئضب عليه ابلنمو ، وملـا  انـب الـدات ة يف 

ليه على ن يه أصيا املسـ حق ملو ل ـه تـن الفـت، سبيا  ل  أف مب و يا املدعيا  نه لي  له إر  ني املدعى ع
فق ر ئبوله مثا، وحي  حلا املدعى عليه  ابقا  ملا  اء أعالق  فإك الدات ة ر ةد تناصا  تن عـدم ئبـو  رعـوة 

 املدعيا  ل فع ا ئبا أواهنا.
 (وبناء  على ذلك) 

اجلنســية، ســجل  )...(دة )...(، بعــدم قبــود الــدعوم ادلقامــة مــن: الشــركة )...( احملــدو  حكمــا الــدائرة: 
، ضد: )...(، سجل مدين رقم )...(، صاحب مؤسسة )...( التجارية، سجل ذباري رقـم )...(ذباري رقم 

عها قبل أواهنا.  )...(؛ لُر
ق، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآلو وصحبو أمجعي.  وهللا ادلُو
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا                                                   
 ادلملكة العربية السعودية

 وزارة العدد     
       [222] 

 حمكمة االستئناف دبنطقة مكة ادلكرمة
 ية األوىل )جدة(الدائرة التجار 

 ىــ8301لعام  3القرار يف القضية رقم 
 ادلقامة من/ الشركة التجارية الدولية )...( احملدودة )...(

 ضد/ )...( )صاحب مؤسسة )...( التجارية(
 والصادر ُيها حكم الدائرة التجارية اخلامسة لحملكمة اإلدارية جبدة

 ىـ8308م /ق لعا585/2ىــ يف القضية رقم 81/1/8308جبلسة 
 ىــ83/2/8301ادلؤيد لحلكم الصادر من ىيه الدائرة بتاريخ 

 احلمد هلل وحدق وبعد:
–هـــ عقـدا الـدات ة ال ااريـا األود مبحممـا ارسـ نناف مبنهقـا تمـا املم تـا 41/90/9345 ار ننيف ب يوم 

  لس  ا ب شميل ا املموك تن:- دة 
 رئيسا                                     دلدرع   قاضي استئناف        دمحم بن خبيا ا

 قاضي استئناف        عبد هللا بن عبد الرحيم الزىراين                             عضوا  
 قاضي استئناف        إبراىيم بن صاحل السحيباين                                 عضوا  

 لــ  للنظـ  يف ارل مــاس املقـدم تــن املـدعب/ الشــ  ا ال ااريــا حبضـور/ بنــدر بـن أبــو االـب الســيد أتينـا  للســ ، و 
ــــــ واكـــــا  إد هـــــلق الـــــدات ة ب ـــــاري  43/4/9345( و ريـــــ  992)...( اكـــــدورة )...(، املقيـــــد بـــــ ئم )..... هـ
هـ، وامل ضمن الب إعارة النظ  يف احلمم الصارر تن الدات ة ألسبا  حاصل ا أنـه مل يـ ر يف أ  44/4/9345
( تـن حمـم الـدات ة 4ن بنور ارت ائيا أو امللحق  ك يمـوك البيـه ابل ـا وعليـه فـإك تـا  ـاء يف الصـ حا )بند ت

ألسبا  مل ي ر فيه أ  تعىن للبيه أـب ال حصـيا والصـحين أك تـا ورر يف احلمـم ال ااريا الاتسا أب عنواك ا
حين أنــه ر يو ــد أ  تعــىن للبيــه ( تــن تلحــق ارت ائيــا ئــد حصــا فيــه ســوء ف ــم والصــ94تــن ت ســت للمــارة )

ابل ا، اباوافا إد أنه ر يو د أ  تعىن للبيه ابل ا أو ال حصـيا بـا أنـه يع ـط ال ساتـاا فقـ  علـى )...( 
و ا  ل  تبعا  ملا هـو تنصـوص عليـه أساسـا  يف العقـد املـطم بـني الهـ فني ابلبنـد السـابه  ك البيـه يمـوك ابلمـاش 

  ق فيه لــ )...( أك يقوم ابلبيه ابل ا.وعليه فال يو د أ  سبب 
 )األسباب(

وحي  إك الب و يا املـدعب ال مـاس إعـارة النظـ  ئـد بـ  علـى تـا   ـ ق تـن أسـبا  أووـح ا يف البـه وحيـ  
هــــ ئــد تنــاو  ابل نظــيم يف 44/9/9341و ريــ   9لمــب رئــم م/إك نظــام امل افعــاا الشــ عيا الصــارر ابمل ســوم امل



 

البــا  احلــار  عشــ  تنــه ال مــاس إعــارة النظــ  ونــو يف املــارة املــات ني علــى أنــه  ــق أل  تــن ال صــا ال ابــه تــن 
الصــوم أك يلــ م  إعــارة النظــ  يف األحمــام الن اتيــا يف األحــوا  اكــدرة في ــا علــى ســبيا احلصــ ، وحيــ  إك 

الـدات ة ال ااريـا األود حمم حممما أو  رر ا الصارر يف هلق القضيا أصـبن هناتيـا  ب  ييـدق ابحلمـم الصـارر تـن 
هـــ، وحيـ  إك تـا ئدتـه و يـا امللـ م  9345لعـام  3يف حممما ارس نناف مبنهقا تما املم تا يف القضـيا رئـم 

يف ال ماسه ر يعدو أك يموك اعباوا  على احلمم بعد أك أصبن هناتيا  ر تنهبق عليه أ  تن حـارا ارل مـاس 
نظام امل افعاا الش عيا، األت  الل  نلو تعه الدات ة إد عدم ئبو  الب املنصوص علي ا يف املارة تات ني تن 

 ال ماس إعارة النظ .
 (ليلك)

عدم قبود التماس إعادة النظر ادلقدم من ادلدعي على احلكم الصادر من الدائرة  قررت دائرة االستئناف 
ىــ ادلؤيد حبكم الدائرة 8308م /ق لعا585/2التجارية اخلامسة لحملكمة اإلدارية جبدة يف القضية رقم 

 ىــ.8301لعام 3التجارية األوىل يف حمكمة االستئناف اإلدارية دبنطقة مكة ادلكرمة يف القضية رقم 
ق، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعي.  وهللا ادلُو

       
 
 

                                                                          

 أمي السر
 بندر بن أبو طالب السيد

 عضو الدائرة
 يباينإبراىيم بن صاحل السح

 عضو الدائرة
 عبد هللا بن عبد الرحيم الزىراين

 
 رئيس الدائرة

 دمحم بن خبيا ادلدرع



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ادلملكة العربية السعودية

 وزارة العدل      
        [722] 

 احملكمة التجارية ابلدمام                                                      
 -7- الدائرة التجارية السابعة

 هــ9347لعام  7272رقم  القضيةحكم يف 
 )...( وطنية رقمهوية )...(    ادلقامة من ادلدعي/

 جتاري )...( سجل-شركة )...( العقارية  /ضد ادلدعى عليها
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

ىــ انعقدت مبقر احملكمة التجارية ابلدمام، الدائرة التجارية السابعة ادلشكلة 4/4/9345 ادلوافقيوم الثالاثء ففي 
 من:

 رئيساً   صاحل العنزيالقاضي/ عثمان بن 
 عضواً   القاضي/ دمحم بن حسن عسريي

 عضواً  عبد اإلله بن دمحم الطالبالقاضي/ 
من إدارة  وذلك للنظر يف القضية احملالة إىل ىذه الدائرة أمينًا للسر مشعل بن عشيوي الظفرييوحبضور / 
 ىــ.22/3/9345بتاريخ  الدعاوى

 )الوقائع(
أودع ىـــذه / )...( وكيـــل ادلـــدعي يف أن –احلكـــ   ىـــذا الـــالزم ارـــدار قـــدروابل- وقـــائذ ىـــذه الـــدعوى تتحصـــل

احملكمة الئحة دعوى تضمنت أن موكلو قـام بـدفذ مغلـا مائـة ألـ  رمد للمـدعى عليـو، الاـتثمارىا  ـالد مـدة 
لعقـد، % تـدفذ اايـة كـل اثـر عشـر شـهراً مـيالدمً اعتغـاراً مـن  ريـخ ا91قدرىا ثالثون شهراً مقابـل نسـغة أراب  
مل تــواب ابلتمامهــا ادلشــار إليــو، سالغــاً فســخ العقــد ادلــذكور ورد مغلــا مائــة  اوأوضــو وكيــل ادلــدعي أن ادلــدعى عليهــ

ـــ حضــر وكيــل ادلــدعي / )...( ومل ثضــر مــن  ثــل 4/4/9345( رمد دلوكلــو. ويف سلســة 911.111ألــ  ) ىــ
دلتضــمن ااــتالم مــدير الشــركة ادلــدعى عليهــا/ الشــركة ادلــدعى عليهــا مــذ تغلوهــا ابلــدعوى حســ، بيــان التغليــا، ا

وم ابقتـو ابلصـور ادلرفقـة )...( راالة ىاتفية مبوعد اجللسة. وبعد االسالع علـى أرـل العقـد ادلوقـذ بـر ال ـرفر 
 يف أوراق القضية، وبعد ادلداولة أردرت الدائرة ىذا احلك .

 )األسباب(
فسـخ عقـد االاـتثمار ي لـ،  داهتا، ومبـا أن وكيـل ادلـدعيومسـتن أوراق القضية واالسالع علىبعد مساع الدعوى 

( رمد لصـــامل ادلـــدعي، ومبـــا أن الثابـــت مـــن العقـــد ادلوقـــذ بـــر 911.111ادلتضـــمن ااـــتثمار مغلـــا مائـــة ألـــ  )
( يف رلـاد االاـتثمار 911.111م أن موضوعو ىو ااتثمار مغلا مائة ألـ  رمد )9/3/2192ال رفر بتاريخ 



 

% من أراب  كل انة مالية. كما نصت الفقرة األوىل من الغند 91تحقاق ادلدعي ما نسغتو العقاري، ومبقابل اا
ـــو مـــدة ثالثـــر شـــهراً 9/3/2192)رابعـــاً( علـــى أن اـــرمن العقـــد يغـــدأ مـــن  ريـــخ  م، علـــى أن يســـتمر العمـــل ب

حس، النص اال   ميالدمً. ومبا أن ادلدعي ي ل، فسخ العقد ورد رأس ادلاد، يف حر أن العقد الزاد اارمً،
تنتهـي إىل أن ادلـدعي أقـام دعـواه قغـل  الذكر، ومن سهة أ رى فإنو مل يقـدم اـغغاً يـطر سلـ، الفسـخ. وعليـو فـإن

 .أوااا وتقضي تغعاً لذلك بعدم قغوذلا
 (فلما سبق)

العقاريـة  )...( ضد/ شركة )...(  مدينسجل  بعدم قبول الدعوى ادلقامة من/ )...(حكمت الدائرة:  فقد
 جتاري رقم )...(، وهللا ادلوفق. سجل-

 وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآله وصحبه أمجعني. 

 
 

   
 

 
 
 

 دائرةأمني ال
 مشعل ابن عشيوي الظفريي

 القاضي
 عبد اإلله بن محد الطالب   

 

 القاضي
 دمحم بن حسن عسريي   

 رئيس الدائرة
 عثمان بن صاحل العنزي

 



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 دلملكة العربية السعوديةا

 وزارة العدل      
        [722] 

 ابدلنطقة الشرقية حمكمة االستئناف
 األوىلدائرة االستئناف التجارية 

 هـ9347لعام  /ق882احلكم يف قضية االستئناف 
 هــ9347لعام /ق  7272/4ادلتعلقة ابلقضية التجارية رقم 
  / شركة )...( ادلقامة من

 العقاريةضد/ شركة )...( 
 هــ8/8/9347الصادر بشأهنا حكم الدائرة التجارية السابعة ابحملكمة التجارية ابلدمام بتاريخ 
 احلمد هلل رب العادلر، والصالة والسالم على نغينا دمحم وعلى آلو ورحغو أمجعر، وبعد:

مبقرىـا مبحكمـة االاـتئنااب  األوىلىـ انعقدت دائرة االاتئنااب التجارية 22/91/9345ادلوافق  الثالاثءففي يوم 
 التجارية ابدلن قة الشرقية بتشكيلها ادلكون من:
 رئيساً   اليحىيدمحم بن صاحل 

 عضواً  إبراهيم بن عبد هللا العجالن
 عضواً  أمحد بن خالد العبد القادر

ذلــذه الــدائرة يف أمينــاً للســر، وذلــك للنظــر يف القضــية ادلــذكورة أعــاله واحملالــة  عغــد ب بــن دمحم اخلضــرييوحبضــور/ 
ـــ وقــد اسلعــت الــدائرة علــى أوراق القضــية واحلكــ  الصــادر فيهــا وعلــى االعــ ا  ادلقــدم، وبعــد 29/5/9345 ىـ

 درااة القضية وادلداولة فيها أردرت الدائرة احلك  ادلاثل.
 (الدائرة)

ار وإبحالـة الـدعوى للتكـر  مبا أن واقعات ىذه القضية قد أوردىا احلك  زلل االع ا  فإن الـدائرة ييـل إليـو منعـاً 
، وبتسلي  وكيل ادلدعي نسخة من عدم قغود الدعوىاحلك  ادلنتهي إىل لقضية أردرت بشأاا إىل الدائرة انظرة ا

إعالم احلكـ  اعـ   عليـو وسلـ، تدقيقـو. وأحيلـت القضـية إىل ىـذه الـدائرة فقامـت بدرااـة أوراقهـا ومسـتنداهتا 
قدم عليـو ومـا بـر عليـو مـن أاـغاب فظهـر ذلـا أن االعـ ا  قـدم  ـالد ادلهلـة واحلك  الصادر فيها واالع ا  ادل

النظاميـة وابلتـاف فهـو مقغــود شـكاًل. أمـا عــن موضـوع الـدعوى فقــد ااـتغان للـدائرة رــحة النتيجـة الـ   لصــت 
، ولــذلك إليهـا الـدائرة يف قضـائها، وأن يف األاـغاب الــ  أقامـت عليهـا ىـذا القضـاء مــا يكفـي لتأييـد ىـذا احلكـ 

 فإن ىذه الدائرة تؤيده زلمواًل على أاغابو.
 
 



 

 (لذلك)
حكمت الدائرة بقبول االعرتاض شكاًل ورفضه موضوعاً وأتييد احلكم ادلوضـ  أعـالحم حممـواًل علـى أسـبابه. 

 وهللا ادلوفق وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآله وصحبه أمجعني.
   

 
 

 أمني السر
 عبد هللا بن دمحم اخلضريي

 وعض
 عبد هللا بن سليمان ادلزروع

 عضو 
 د. إبراهيم بن عبد هللا العجالن  

 
 رئيس الدائرة

 د. دمحم بن صاحل اليحىي



 
 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل    
 احملكمة التجارية جبدة

 الدائرة التجارية الثالثة 
 
 

 )...( سجل جتاري )...( املقامة من/
 

 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثالثةعقدت  احملكمة التجارية ابلرايضهـ ومبقر  1440/04/24 ثننياالفإنه يف يوم 

 
 رئيسا هللا اجلارهللا  اإلله بن عبد عبد القاضي
 عضوا مصعب بن سليمان الوابل القاضي
 عضوا براهيم بن بندر آل ثنيانإ القاضي

 
وفيها  ،هـ 1439/09/16لك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف ، وذمينا للسرأ محد محليأعبده بن  وحبضور 

 بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم.
 )الوقائع(

يف أن وكيل املدعية تقدم للمحكمة التجارية ابلرايض بالئحة دعوى قيدت قضية ابلرقم املشار إليه  وقائع هذه الدعوى تتلخص
أجرة عامة وأن البند العاشر من العقد املربم بني  )...(وهنا أن املدعى عليه شارك موكلته يف مؤسستها مؤسسة أعاله، جاء يف مضم

الطرفني نص على أن املدعى عليه يستحق كامل أرابح املؤسسة بعد خصم مستحقات املدعية ومصارف التشغيل، وأضاف أبنه 
( رايل وأنه بناء على مسؤولية املدعى 118.000ألشخاص مبلغًا قدره )صدر على املؤسسة حكم قضائي يلزمها أبن تدفع ألحد ا

عليه عن املؤسسة وعن إدارهتا فإنه يطلب إلزامه بدفع املبلغ املذكور، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت هلا عدة جلسات 
أن موكله مل ميكن من العمل كما نص على ذلك دفع فيها وكيل املدعى عليها أبن عقد الشراكة املرفق بالئحة الدعوى صحيح إال 

يف العقد مث عقب وكيل املدعية أبن الصك الصادر من احملكمة العامة واملرفق بالئحة الدعوى يثبت يف مضمونه تصرف املدعى عليه 
ملال فلن يسكت عن ومتكينه من إدارة املؤسسة كما دفع أبن املدعى عليه لو مل ميكن من املؤسسة مع أنه هو من قام بدفع رأس ا

( من دخل %10حقه وسكوته دليل على متكينه، ويف جلسة هذا اليوم ذكر وكيل املدعى عليه أبن االتفاق كان على أن للمدعية )
املؤسسة وذلك كون رخصة املؤسسة ابمسها إال أهنا أخلت ابالتفاق واستولت على املؤسسة وعلى اإليرادات والسائقني والعمال 

 هـ 1439لعام  6630احلكم يف القضية رقم 



 
 

 

شراكة موكله للمدعية مث عقب وكيل املدعية أبن الدائرة سألت وكيل املدعى عليه يف جلسة سابقة عن اتريخ ما  وعليه فهو ينكر
إلزام املدعى عليه بسداده هو هـ وأن الدين الذي تطالب موكلته 1439( من عام 7يذكر من االستيالء وأجاب أبنه كان يف شهر )

ملدعية هل ثبتت شراكة املدعى عليه حبكم قطعي فأجاب بعدم ذلك، ولصالحية القضية سابق هلذا التاريخ، مث سألت الدائرة وكيل ا
 للفصل فيها قررت الدائرة رفع اجللسة للمداولة وإصدار احلكم. 

 )األسباب(
سياً على أن ملا كانت املدعية تطلب إلزام املدعى عليه أبن يدفع هلا املديونية اليت مت إلزام مؤسستها بدفعها مبوجب حكم قضائي أتسي

( مقابل الرخصة، ومبا أن املدعى عليه ينكر شراكته يف املؤسسة %10املالك الفعلي للمؤسسة وأنه ليس هلا إال ) واملدعى عليها ه
حمل الدعوى، ومبا أن حبث إلزام املدعى عليه ابملديونية حمل الدعوى من عدمه ينبين على ثبوت شراكته للمدعية يف املؤسسة حمل 

دعية هبذه احلالة تكون سابقة ألواهنا مما الدعوى، ومبا أن شراكة املدعى عليه للمدعية مل تثبت حبكم قطعي حىت اآلن فإن دعوى امل
 تنتهي معه الدائرة إىل احلكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أواهنا. 

 
 (لذلك)

 .بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أواهنا الدائرةحكمت 
 

 
 أمني السر

 محد محليأعبده بن 
 عضو              

 مصعب بن سليمان الوابل 
 عضو           

 براهيم بن بندر آل ثنيانإ 
  

 رئيس الدائرة
 هللااجلارهللا عبداإلله بن عبد



 
 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية الثانية 
 
 
 

 )...( سجل جتاري )...( املقامة من/
 

 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االهـ ومبقر  1440/11/22 اخلميسفإنه يف يوم 
 التايل:

 رئيسا هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى القاضي
 عضوا حممد بن سعود العريفي القاضي
 عضوا حجاب بن عائض العتييب القاضي

 
  ، ه 1440/07/25، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ حممد بن فهد املطوع وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم.
 

 )الوقائع(
دائرة االستئناف حتيل إليه وإىل أسبابه منعًا للتكرار والذي حكمت فيه مبا أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة فإن 

كم، ومت أتجيل موعدًا لتسليم نسخة إعالم احل هـ 9/5/1440الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وحددت الدائرة يوم الثالاثء 
هـ وقدم اعرتاضه 25/5/1440ريخ عالم احلكم بتاإهـ، ومت استالم نسخة 24/5/1440عالم احلكم ليوم إموعد استالم نسخة 

هـ ، وإبحالته مع القضية للدائرة مصدرة احلكم وبعد اطالعها عليه قبلت االعرتاض شكالً 1440 /6 /22عليه بتاريخ 
 .املدة احملددة نظاماً   يف تقدميهل

 )األسباب( 

ا ورد يف أسباب حكمها لإلجابة عليه ومن حيث املوضوع مل يظهر هلا ما يستوجب عدوهلا عن حكمها حمل االعرتاض، واكتفت مب
وقررت التأكيد على حكمها ورفع أوراق القضية حملكمة االستئناف. وإبحالتها لدائرة االستئناف ابشرت نظرها وبعد االطالع 

 هـ 1440لعام  2219احلكم يف القضية رقم 



 
 

 

عرتاض على على أوراق القضية واحلكم الصادر فيها واالعرتاض املقدم عليه ، وبعد دراستها واملداولة فيها مل يظهر هلا من خالل اال
 احلكم مالحظاٌت حتول دون أتييده ، لذلك فإهنا تؤيده حممواًل على أسبابه.

 (لذلك) 
هـ يف القضية رقم 24/4/1440بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة ابحملكمة التجارية بـالرايض املؤرخ  لدائرةحكمت ا
 قبل أواهنا.القاضي بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها  و هـ1439ق لعام /6630/1

 
 

 أمني السر
 حممد بن فهد املطوع

 عضو            
 حممد بن سعود العريفي 

 عضو         
 حجاب بن عائض العتييب 

  

 رئيس الدائرة
 هزاع عيسى هزاع العيسى
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل      
      (722) 

 الدائرة التجارية األوىل 
 احملكمة العامة مبكة املكرمة 

 ه9393لعام  39احلكم الصادر يف القضية رقم 
 )...(سجل مدين  )...(واملقامة من املدعي/ 

 )...(سجل مدين  )...(،ضد املدعى عليه/ مؤسسة 
  :.. وبعد.احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

ه ومبقر احملكمة العامة مبكة ادلكرمة عقدت الدائرة التجارية األوىل 41/9/4149ادلوافق ففي اليوم الثالاثء 
  :لنظر القضية ادلبينة أعاله حبضور كل منجلستها 

 رئيساً       بن هالل احلارثي                                              / عمروالقاضي
 العجالن                                           عضواً  عبد العزيزبن  عبد هللاالقاضي/ 

 بن دمحم املنيعي                                           عضواً  عبد الرمحنالقاضي/ 
ه 44/2/4149وذلك لنظر ىذه القضية احملالة للدائرة بتاريخ  ،للسر مدين أميناأمحد بن سلطان  وحبضور/

 -اآليت: وبعد دراسة األوراق ومساع الدعوى وبعد ادلداولة أصدرت الدائرة احلكم 
 (الواقعات)

دم إىل ىذه احملكمة  بصحيفة دعوى مضموهنا أنو سلم تقأبن ادلدعي أصالة  ادلاثلة القضية تتلخص وقائع
 ،للسيارات )...(الستثمارىا يف بيع وشراء السيارات حتت مظلة معرض  ،ادلدعى عليو مبلغًا قدره مليوين رايل

ه 4149وقد استلم مبلغ مخسمائة ألف رايل عبارة عن أرابح ؛ وانتهى إىل طلب إعادة رأس مالو وأرابح عام 
وبقيد  الدعوى وإحالتها إىل ىذه الدائرة ابشرت نظرىا وفقًا دلا ورد مبحاضر  ،مبلغ مائتني ومخسني ألف رايل

ه 4/4/4149واتريخ  )...(وكالة رقم  مبوجب )...(سجل مدين رقم  )...(/ وبسؤال ادلدعي وكالة ،الضبط
وبعرض ذلك على وكيل ادلدعى  .عن دعوى موكلو أجاب أبنو وفقًا دلا ورد بصحيفة الدعوى ادلشار إليها أعاله

أجاب أبن موكلو قد  ،ه22/5/4149واتريخ  )...(مبوجب وكالة رقم  )...(سجل مدين رقم  )...(/ عليو
رايل كجزء من رأس ادلال وأن ادلتبقي من رأس ادلال واألرابح قيد ادلطالبة  سلم ادلدعي مبلغًا قدره مخسمائة ألف
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، وقدم سبع كشوفات مبني فيها حالة ادلطالبات لدى احملكمة العامة وحمكمة التنفيذ مبكة ادلكرمة ،والتحصيل
يل على وكيل ادلدعي ذكر أبن حتص ك، وبعرض ذلصورة من شيك مببلغ مخسمائة ألف رايل ابسم ادلدعيو 

وتعثر العمالء عن الدفع أمر عائد على ادلدعى عليو وال عالقة لو بذلك وطلب إلزامو بدفع مليوين رايل ادلبالغ 
ه ومبلغ مئتان ومخسون ألف رايل 4141عبارة عن رأس ادلال ومبلغ مخسمائة ألف رايل عبارة عن أرابح عام 

ن ألف رايل كأتعاب للمحاماه فأصدرت ه ومبلغ مئتان ومخسة وسبعو 4149أرابح األشهر الستة من عام 
  -:من الدائرة حكمها حممواًل على ما يلي

 ()األسباب

ودلا كان ادلدعي يطلب إلزام ادلدعى عليو مببلغ ثالثة ماليني ومخسة وعشرون ألفًا رايل والذي ميثل رأس مالو 
لعالقة اليت تربط  طريف الدعوى وحيث الثابت أن ا ،واألرابح وأتعاب احملاماة ابلتفصيل ادلشار إليو أعاله

وىو ما  ،ه على ادلضاربة مبال ادلدعي واستثماره مببلغ قدره مليوين رايل4/42/4141كمها العقد ادلؤرخ يف حي
غري أنو يدفع بعدم استحصال ادلبالغ من العمالء ادلقسط عليهم واليت متثل ادلتبقي من  ،ال ينكره ادلدعى عليو

ادلدعي قد ارتضى مبوجب العقد أن تكون ادلضاربة اليت سيجري عن طريقها استثمار  وألن ،رأس ادلال واألرابح
وألن ادلدعي قد أنشأ عقد ادلضاربة ادلتضمن  ،ليةوشراء السيارات بنظام السنة احلو رأس مالو ىي يف جتارة بيع 

تو برأس ادلال واألرابح وعليو فإن مطالب ،بطوعو واختياره وعلمو ،تفويض ادلدعى عليو حتصيل ادلبالغ وتسليمها
عرضو للمخاطر إبعسار ادلدين أو  –وىي أي رأس ادلال واألرابح قبل التحصيل  ،قبل حتصيلها سابقة ألواهنا

والتزامو  ،احتمال تعذر حتصيلها إلزام لو بدون موجب عويف إلزام ادلدعى عليو هبا م ،و ذلكحنوفاتو دون تركو و 
  .األمر الذي تنتهي معو الدائرة إىل احلكم الوارد مبنطوقو وبو تقضي ،أبدائها للمدعي حبني حال استحصاذلا
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 لذلك()

ه املقامة من املدعي/ 9393لعام  39بعدم قبول الدعوى يف القضية رقم  :حكمت الدائرة وبعد املداولة
هللا وصلى  .لرفعها قبل أواهنا )...(سجل مدين رقم  )...(ضد املدعى عليه/  )...(سجل مدين رقم  )...(

 .وسلم على نبينا دمحم وآله وصحبه أمجعني

                         

 

 

 

  

 أمني السر

           أمحد بن سلطان مدين

 عضو 

 بن دمحم املنيعي عبد الرمحن

 عضو 

 العجالن عبد العزيزبن  عبد هللا

 رئيس الدائرة

 عمرو بن هالل احلارثي
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل         
         (722) 

 حمكمة االستئناف منطقة مكة املكرمة 
 (جبدةاألوىل )الدائرة التجارية 

 ه 9393لعام  9171القرار يف القضية رقم 
  )...( /املقامة من

  )...( /ضد املدعى عليه
ه يف 93/3/9393ابحملكمة العامة مبكة املكرمة جبلسة والصادر فيها حكم الدائرة التجارية األوىل 

 .ه9393لعام  39القضية رقم 
 :احلمد هلل وحده وبعد

-مبحكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة  الثانيةعقدت الدائرة التجارية  ه41/4/4111 اخلميسففي يوم 
 :بتشكيلها ادلكون من جلستها- جدة

 رئيساً                                         الفيفيفرحان بن حيىي  /استئناف رئيس حمكمة
 عضواً                                         حسن بن علي الثبييت           /استئناف يقاض

 عضواً                               سعدي بن حمسن الزهراين              /ستئنافابقاضي 
احلكم والقضية ادلذكورة أعاله واحملالة إىل الدائرة ذلك للنظر يف  ،مصطفي سقاحسام بن  /وحبضور أمني السر

 .ه49/42/4149بتاريخ 
 (دائرة االستئناف)

ن وقائع ىذه القضية قد ومبا أ ،الصادر فيها واالعرتاض ادلقدم عليو واحلكمبعد االطالع ودراسة أوراق القضية 
إلزام فإن الدائرة حتيل إليو منعا للتكرار وتتلخص بطلب ادلدعي  ،حمل االستئناف ادلشار إليو أعاله احلكمأوردىا 

ة س مالو واألرابح وأتعاب احملاماوالذي ميثل رأ .ادلدعى عليو مببلغ ثالثة ماليني ومخسة وعشرون ألف رايل
الصادر فيها واالعرتاض  واحلكمقضية وحيث اطلعت ىذه الدائرة على أوراق ال .ابلتفصيل ادلشار إليو أعاله

أما من  .ادلقدم عليو فاستبان ذلا أن االعرتاض قد قدم خالل األجل احملدد نظاما ومن مث فهو مقبول شکالً 
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ما يوجب ادلالحظة عليو وتنتهي إىل  احلكمحيث ادلوضوع فإنو مل يظهر ذلذه الدائرة من خالل االعرتاض على 
 أسبابو.أتييده حمموال على 

  (لذلك)
يف  العامة مبكة املكرمةابحملكمة التجارية األوىل الصادر من الدائرة  احلكمأتييد قررت دائرة االستئناف 

ه 9393لعام  (39)بعدم قبول الدعوى يف القضية رقم  :القاضي ه9393لعام  39القضية رقم 
)...( مدين رقم  سجل- )...( /ضد املدعى عليه )...(سجل مدين رقم  – )...(املقامة من املدعي 

  .وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآله وصحبه أمجعني ،وهللا املوفق لرفعها قبل أواهنا.
                                  

 

 

 أمني السر

 سقا         ىحسام بن مصطف

 عضو الدائرة

 عدي بن حمسن الزهراينس

 عضو الدائرة

 حسن بن علي الثبييت

 رئيس الدائرة

 فرحان بن حيىي الفيفي  



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
   ادلملكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
      [722]   

                   احملكمة التجارية ابلدمام
 السادسةالدائرة التجارية 

 ىــ3439/ق لعام 972/3رقم القضية احلكم يف 
 للبالستيك احملدودة)...(  ادلدعية: شركةادلقامة من 

 احملدودة)...(  شركة :اضد ادلدعى عليه
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

ادلشكلة  جارية السادسةالدائرة التىػػ انعقدت ابحملكمة التجارية ابلدمام =587/=/59ادلوافق  األربعاءيوم ففي 
 :القضاة التالية أمساؤىم من

 رئيساً   مالك بن دمحم ادللحمالقاضي/ 
 عضواً   ذ بن محد الزيدانمعاالقاضي/ 
 عضواً   معاذ بن سامي العبد القادرالقاضي/ 

من قسم اإلحالة لنظر القضية احملالة إىل ىذه الدائرة ، وذلك مزيد بن سعود ادلطًنيسر/ الوحبضور أمٌن 
 ىػػ.=7/587/:5بتاريخ ابحملكمة التجارية ابلدمام 

 )الوقائع(
خيتصم فيها  دعوىبالئحة  / )...(ةار احلكم بتقدم وكيل ادلدعيصدوقائع ىذه الدعوى ابلقدر الالزم إل تتحصل
( أربعمائة ومخسون ألف رايل، 894.444مفادىا: إن موكليت تطالب ادلدعى عليها مببلغ قدره ) اعليهادلدعى 

قيمة بيع مواسًن وقطع بالستيكية للمدعى عليها، وقد صدر دلوكليت حكم قضائي هنائي من الدائرة التجارية 
ىػػ، وعندما أردان تنفيذ احلكم تبٌن أن :587/ؽ لعام 7/;8;6لثانية ابحملكمة اإلدارية ابلدمام يف القضية رقم ا

الشركة ادلدعى عليها مفلسة، وليس لديها أموال تكفي لسداد ما عليها من ديون، لذا أطلب إشهار إفالس 
( أربعمائة ومخسون ألف 894.444تها وقدرىا )الشركة ادلدعى عليها، وإلزامها بسداد ادلديونية الثابتة يف ذم

رايل ىذه دعواي. قيدت قضية ابلرقم ادلشار إليو أعاله، وعقدت الدائرة عدة جلسات إلبالغ ادلدعى عليها. 
ىػػ حضرت وكيلة ادلدعية/ )...(، ومل حيضر من ديثل ادلدعى =587/;/55ويف جلسة يوم األربعاء ادلوافق 

عية أبن ادلدعى عليها قد متت تصفيتها وتعيٌن احملاسب القانوين/ )...( ورأت الدائرة عليها، وأفادت وكيلة ادلد
خماطبة احملاسب القانوين )...( لسؤالو عما ذكرتو وكيلة ادلدعية. مث عقدت الدائرة عدة جلسات حلضور مصفي 

كيلة ادلدعية/ )...(  ت و ىػػ حضر =587/>/54ادلدعى عليها ادلشار إليو. ويف جلسة يوم اخلميس ادلوافق الشركة 
 ادلدعية على طلبها الواردالشركة احملاسب القانوين/ )...( ويف مستهل اجللسة أكدت وكيلة  يكما حضر مصف



 

بالئحة الدعوى، وبطلب اإلجابة من مصفي الشركة ادلدعى عليها استمهل لذلك، وأكد على دخول ادلدعى 
ائرة التجارية الثانية. ويف جلسة يوم األربعاء ادلوافق عليها مرحلة التصفية مبوجب احلكم الصادر من الد

ىػػ حضرت وكيلة ادلدعية/ )...( كما حضر ادلفوض عن مصفي الشركة ادلدعى عليها/ )...( =587/>/67
وأفاد ادلفوض أبن ادلدعى عليها يف طور التصفية، ويطلب حفظ القضية حلٌن إصدار القوائم ادلالية وترتيب وضع 

وعليو مت حجز ذلك على وكيلة ادلدعية طلبت احلكم يف الدعوى، واكتفى الطرفان مبا قدماه،  الشركة. وبعرض
ىػػ حضرت وكيلة ادلدعية/ )...( كما حضر =587/=/=القضية للدراسة. ويف جلسة يوم اخلميس ادلوافق 

مذكرة من ورقة مصفي الشركة احملاسب القانوين/ )...( ويف مستهل اجللسة قدم مصفي الشركة ادلدعى عليها 
واحدة تضمنت طلبو مهلة لالنتهاء من كافة أعمال التصفية وتسوية مجيع الديون اليت على الشركة ادلدعى 
عليها. وبعرض ذلك على وكيلة ادلدعية أكدت على طلبها الوارد بالئحة الدعوى، وعليو مت حجز القضية 

ت وكيلة ادلدعية/ )...( كما حضر مفوض عن ىػػ حضر =587/=/59للدراسة. ويف جلسة يوم األربعاء ادلوافق 
مصفي الشركة ادلدعى عليها/ )...( وحيث اكتفى الطرفان مبا قدماه، عليو مت رفع اجللسة للمداولة وإصدار 

 احلكم.
 )األسباب(

تنحصر  ةوحيث إن دعوى وكيل ادلدعي، ومستنداهتا أوراؽ القضية االطالع علىو  واإلجابة، بعد مساع الدعوىو 
( أربعمائة 894.444و إشهار إفالس الشركة ادلدعى عليها لسداد ادلديونية الثابتة يف ذمتها وقدرىا )يف طلب

ومخسون ألف رايل، مبوجب احلكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية ابحملكمة اإلدارية ابلدمام يف القضية رقم 
و بسبب إفالس الشركة ادلدعى عليها، ىػػ، وذلك لعجزه عن تنفيذ احلكم ادلشار إلي:587 م/ؽ لعا7/;8;6

مت تعيٌن  لدائرة أبنو قدلحيث إن وكيلة ادلدعية قد أفادت وقدم يف سبيل ذلك صورة من احلكم ادلشار إليو، و 
دلدعى عليها، وحيث إنو حبضور مصفي الشركة ادلدعى عليها ادلشار إليو سب القانوين )...( مصٍف للشركة ااحملا

التصفية، وأن القوائم ادلالية للشركة مل تصدر بعد. وحيث إنو ال ديكن  الشركة ادلدعى عليها يف طورأفاد أبن 
من أعمال التصفية، ومعرفة ما ذلا وما عليها من ديون، إشهار إفالس الشركة ادلدعى عليها إال بعد االنتهاء 

جزىا عن الوفاء ابلديون الثابتة يف ومن مث حيق للمدعية طلب إشهار إفالس الشركة ادلدعى عليها يف حال ع
ذمتها، فضاًل عن عدم صدور القوائم ادلالية للشركة ادلدعى عليها، دما يتعٌن معو الرتيث حلٌن االنتهاء من تلك 
اإلجراءات، األمر الذي تنتهي معو الدائرة إىل احلكم بعدم قبول الدعوى إلقامتها قبل أواهنا. واستنادًا على 

الثمانٌن بعد ادلائة من نظام ادلرافعات الشرعية واليت تنص على أن: "مدة االعرتاض بطلب ادلادة السابعة و 
االستئناؼ أو التدقيق ثالثون يوماً، ويستثىن من ذلك األحكام الصادرة يف ادلسائل ادلستعجلة فتكون عشرة 

ناؼ أو التدقيق وعلى أايم، فإذا مل يقدم ادلعرتض اعرتاضو خالل ىاتٌن ادلدتٌن سقط حقو يف طلب االستئ
الدائرة ادلختصة تدوين حمضر بسقوط حق ادلعرتض عند انتهاء مدة االعرتاض يف ضبط القضية والتهميش على 

فإن للمدعية حق االعرتاض على ىذا احلكم أمام ىذه  صك احلكم وسجلو أبن احلكم قد اكتسب القطعية".
 يخ استالم احلكم. الدائرة خالل مدة ثالثٌن يوماً من اليوم التايل لتار 



 

 األسباب(فلهذه )
 – للبالستيك احملدودة)...(  شركة /ةالدعوى ادلقامة من ادلدعي بعدم قبولوبعد ادلداولة حكمت الدائرة: 

وذلك لرفعها قبل رقم )...( احملدودة سجل جتاري  شركة )...(/ ارقم )...( ضد ادلدعى عليه سجل جتاري
 وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني. وصلى هللاوهللا ادلوفق، أواهنا، 

 

     
 
 
 

 دائرةأمني ال
 مزيد بن سعود ادلطريي

 القاضي
  معاذ بن سامي العبد القادر

 

 القاضي
 معاذ بن محد الزيدان

 رئيس الدائرة
 مالك بن دمحم ادللحم

 



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ادلملكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
       [722] 

 حمكمة االستئناف ابدلنطقة الشرقية
 دائرة االستئناف التجارية األوىل
 ىـ3439/ق لعام 3323يف قضية االستئناف رقم  احلكم

 ىــ3439/ق لعام 972/3ادلتعلقة ابلقضية التجارية رقم 
 للبالستيك احملدودة)...( شركة ادلقامة من/ 

 احملدودة)...(  شركةضد/ 
 ىــ35/9/3439ابحملكمة التجارية ابلدمام بتاريخ  السادسةالتجارية الدائرة  حكمالصادر 

 احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعٌن، وبعد:
ىػػ انعقدت دائرة االستئناؼ التجارية األوىل مبقرىا مبحكمة االستئناؼ 57/6/5884ففي يوم االثنٌن ادلوافق 

 لشرقية بتشكيلها ادلكون من القضاة التالية أمساؤىم:ابدلنطقة ا
 رئيساً     اليحىيدمحم بن صاحل 

 عضواً    إبراىيم بن عبد هللا العجالن
 عضواً             عبد هللا بن سليمان ادلزروع

 أمينًا للسر، وذلك للنظر يف القضية ادلذكرة أعاله واحملالة ذلذه الدائرة يف عبد هللا بن دمحم اخلضًنيوحبضور/ 
ىػػ. وقد اطلعت الدائرة على أوراؽ القضية واحلكم الصادر فيها وعلى الطلب ادلقدم، وبعد =67/56/587

 دراسة القضية وادلداولة فيها أصدرت الدائرة احلكم ادلاثل.
 (الدائرة)

دعوى ة المبا أن واقعات ىذه القضية قد أوردىا احلكم حمل االعرتاض فإن الدائرة حتيل إليو منعًا للتكرار وإبحال
وبتسليم وكيل ادلدعية نسخة من الدعوى، ل قبو بعدم  احلكم ادلنتهيلقضية أصدرت بشأهنا اانظرة إىل الدائرة 

. وأحيلت القضية إىل ىذه الدائرة فقامت بدراسة أوراقها ومستنداهتا وطلب تدقيقوإعالم احلكم اعرتض عليو 
ليو من أسباب فظهر ذلا أن االعرتاض قدم خالل ادلهلة واحلكم الصادر فيها واالعرتاض ادلقدم عليو وما بين ع

للدائرة صحة النتيجة اليت خلصت  فقد استبانالنظامية وابلتايل فهو مقبول شكاًل، أما عن موضوع الدعوى 
إليها الدائرة يف قضائها، وأن يف األسباب اليت أقامت عليها ىذا القضاء ما يكفي لتأييد ىذا احلكم، ولذلك 

 دائرة تؤيده حممواًل على أسبابو.فإن ىذه ال
 
 



 

 )لذلك(
حكمت الدائرة بقبول االعرتاض شكاًل ورفضو موضوعًا وأتييد احلكم ادلوضح أعاله حممواًل على أسبابو. 

 .وهللا ادلوفق وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآلو وصحبو أمجعني
        

 
 
 

 

 أمني السر
 عبد هللا بن دمحم اخلضريي

 عضو 
 بن سليمان ادلزروع عبد هللا

 عضو 
 د. إبراىيم بن عبد هللا العجالن

 
 رئيس الدائرة
 اليحىيد. دمحم بن صاحل 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اململكة العربية السعودية     

 (330ديوان املظامل )       

 الدائرة التجارية الرابعة     

 هـ6401/ق لعام 44/2احلكم يف القضية رقم 

 سجل مدين رقم )...( املقامة من / )...(

 سجل مدين رقم )...( صاحب مؤسسة / )...(

 سجل مدين رقم )...( ضد / )...(

 سجل جتاري رقم )...( احب مؤسسة / )...( التجاريةص

 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على نبينا دمحم وآلو وصحبو أمجعني، أما بعد :

ىـ عقدت الدائرة التجارية الرابعة ابحملكمة اإلدارية جبدة جبلستها ادلشكلة ٖٛٗٔ/ٙ/ٕٛففي يوم االثنني 
 من :

 رئيساً             احلازمي  القاضي / رامي بن إبراهيم

 عضواً   القاضي / عساف بن صاحل العواجي 

 عضواً            القاضي / دمحم بن أمحد املالكي 
ىـ، وادلعادة إليها يف ٖٚٗٔ/ٔ/ٜوحبضور )...( أمينًا للسر، للنظر يف الدعوى احملالة إليها ابتداًء يف 

دبحكمة االستئناف اإلدارية دبنطقة مكة ادلكرمة يف  ىـ، دبوجب حكم الدائرة التجارية األوىلٖٚٗٔ/٘/ٕٕ
ىـ(، ادلرفوعة من وكيل ادلدعي واحلاضر هبذه اجللسة / )...(، حامل ٖٚٗٔ/س لعام ٕ/ٕٓٓٔالقضية رقم )

ىـ، الصادرة عن كتابة العدل الثانية ٖ٘ٗٔ/ٕ/ٗٔواتريخ  )...(اذلوية الوطنية رقم )...(، دبوجب الوكالة رقم 
عد االطالع على كافة األوراق ومساع ادلرافعة، وبعد الدراسة والتأمل وادلداولة، أصدرت الدائرة جبنوب جدة، وب

 بشأهنا حكمها اآليت :

 )الواقعــات(
تتلخص واقعات ىذه الدعوى ابلقدر الالزم إلصدار ىذا احلكم، أن وكيل ادلدعي تقدم بصحيفة دعوى 

قام بغش وتقليد ادلنتجات األصلية من ادلدعى عليو ا أن ىـ، ذكر فيهٖٙٗٔ/ٔ/ٖللمحكمة اإلدارية جبدة يف 
)بودرة األلوان الصناعية للمواد الغذائية( اخلاصة دبوكلو ونسبتها للمؤسسة ادلدعي عليها، وكذلك قام بتقليد 
الباركود اخلاص دبوكلو ونسبتو إليو، إضافة إىل قيامو بطرح ادلنتجات ادلغشوشة وادلقلدة بكميات كبرية يف 
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سواق، وقد مت شراء العديد من ادلنتجات ادلغشوشة من األسواق وسلابز )...( بشارع )...( جبدة دبوجب األ
م، مضيفًا أنو ودلا كانت أفعال الغش والتقليد ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٖٕ( واتريخ ٕٜٖٔٙٛٓٓٙٓٓٓٓالسند رقم )
( ٔٔر ابدلرسوم ادللكي رقم )م/سلالفاً دلا نص عليو نظام مكافحة الغش التجاري، الصادادلدعى عليو اليت قام هبا 

بتغيري حجم وشكل ادلنتج الذي قام بغشو ادلدعى عليو ىـ، فإن موكلو يطلب احلكم إبلزام ٗٓٗٔ/٘/ٜٕيف 
( مليون رايل ٓٓٓ.ٓٓٓ.ٔدفع مبلغ )ادلدعى عليو وتقليده، وتغيري كافة البياانت ادلقلدة، واحلكم إبلزام 

( مائة ألف رايل، ٓٓٓ.ٓٓٔعليو، إضافة إىل مبلغ ) ىجة غش ادلدعتعويضًا دلوكلو عن الضرر الذي حلقو نتي
نظري أتعاب احملاماة يف ىذه الدعوى. وبقيدىا قضية وإحالتها للدائرة ابشرت نظرىا كما ىو مبني يف زلاضر 

وادلثبت بياانتو وصفتو دبحاضر ضبط القضية ادلدعى عليو ضبطها، وبطلب اإلجابة على ىذه الدعوى من وكيل 
/ع( يف ٜٕٙ٘أبنو سبق وأن تقدم ادلدعي بشكوى أمام وزارة التجارة يف ذات ادلوضوع، قيدت ابلرقم ) دفع
ىـ، مدعيًا فيها على موكلو أنو قّلد عالمتو التجارية، موضحًا أنو وبعد دراسة شكواه تبني أن ٖ٘ٗٔ/ٕ/ٜٕ

والرسم أو األلوان، وعليو قررت وزارة العالمتني سلتلفتني سباماً، وال تطابق بينهما أبدًا سواء من حيث الشكل 
التجارة حفظ شكوى ادلدعي، كما دفع أبن موكلو يقوم ابسترياد ادلنتج زلل الدعوي من مجهورية اذلند، ويتم 

بني أنو مطابق للموصفات، وادلنتج يتم تمعاينتو من قبل مصلحة اجلمارك وفحصو من قبل ىيئة الغذاء والدواء و 
كراً لتاجر بعينو، منتهياً يف دفعو إىل طلب احلكم برد الدعوى. وبعرض ما سبق على عرضو يف األسواق وليس ح

وكيل ادلدعي، ذكر أبن شكوى موكلو أمام وزارة التجارة ليست بسبب تقليد عالمة ذبارية، بل لتقليد شكل 
عليو، ىو تقليد  ىا ادلدعوبياانت منتج ذباري، ووزارة التجارة مل تتنبو ذلذا األمر، وكان من طرق الغش اليت قام هب

)الباركود(، وطباعتو على ملصقات ادلنتج زلل الدعوى، وحيمل ذات الرقم اخلاص دبوكلو وىو )...(، وىذا ال 
كافحة الغش التجاري. وبعرض ما سبق مابألفعال اإلجرامية وفقًا لنظام ادلدعى عليو يدع رلااًل للشك يف قيام 

ستند عليو ادلدعي من أن موكلو قد خالف نظام مكافحة الغش التجاري عليو، ذكر أن ما ا ىعلى وكيل ادلدع
ىـ، ال يستقيم، إذ إنو أصبح الغيًا بعد صدور نظام ٗٓٗٔ/٘/ٜٕ( يف ٔٔالصادر ابدلرسوم ادللكي رقم )م/

ىـ، وتسري أحكامو على ىذه ٜٕٗٔ/ٗ/ٖٕ( يف ٜٔمكافحة الغش التجاري ابدلرسوم ادللكي رقم )م/
عليو دعوى ادلدعي قائمة على غري سند، متمسكًا دبا سبق لو إبداؤه، ويف جلسة الدعوى، ما تكون 

تعويض عن منتج  ىىـ، قّدم وكيل ادلدعي مذكرة بني فيها أن ىذه الدعوى ادلنظورة ىي دعو ٖٚٗٔ/ٕ/ٕٔ
نتج تغيري حجم وشكل ادلادلدعى عليو مقّلد، وقد توافرت يف الدعوى أركان ادلسئولية، ويطلب احلكم إبلزام 

( ٓٓٓ.ٓٓٓ.ٔعليو، بدفع مبلغ ) ىالذي قام بغشو وتقليده، وتغيري كافة البياانت ادلقلدة، واحلكم إبلزام ادلدع
أبن ادلدعى عليو عليو، وكذلك احلكم إبلزام  ىمليون رايل تعويضاً دلوكلو عن الضرر الذي حلقو نتيجة غش ادلدع

ظري أتعاب احملاماة يف ىذه الدعوى، وبعرض ذلك على ( مائة ألف رايل، نٓٓٓ.ٓٓٔيدفع دلوكلو مبلغ قدره )
وكيل ادلدعى عليو، أفاد أبنو يكتفي دبا قدمو من دفوع سابقة، مث قرر طريف الدعوى االكتفاء دبا ُقّدم سابقاً، 

عن تقليد الباركود على ادلنتج، فذكر أن الباركود ادلدعى عليو وطلبا الفصل يف الدعوى. مث سألت الدائرة وكيل 
ري مقلد، ولو كان كذلك ألشارت إليو وزارة التجارة، موضحاً أن الباركود خيص ادلنتجات ذات الشكل الواحد غ

خبالف ُمَصّنِعها، فعقب ادلدعي أبن الباركود ُيسجل للشركة دبوجب شهادة تعريف مسجلة وال يوجد ابركود 
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الباركود الذي مت تقليده، مث طلب  ال توافقادلدعى عليو واحد يشمل عدة منتجات، إضافة إىل أن منتجات 
إحالة النزاع إىل جهات خربة للنظر يف مدى التقليد من عدمو، عليو ولكون الدعوى صاحلة ادلدعى عليو وكيل 

للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها يف الدعوى ادلنظورة وادلتضمن "عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أواهنا". على 
على حكم الدائرة السابق حملكمة االستئناف اإلدارية دبنطقة مكة ادلكرمة، واليت  إثره تقدم ادلدعي ابعًتاضو

نظرت يف اعًتاضو مث انتهت للحكم بنقض حكم ىذه الدائرة وإعادة القضية للدائرة رُلددًا لبحث اختصاص 
نظرىا جلسة للدائرة رُلددًا عاودت نظرىا وحددت ل ىالدوائر التجارية بنظر النزاع. وإبحالة أوراق الدعو 

 ىىـ، واليت تبني فيها عدم حضور طريف الدعوى أو من ديثلهما، عليو قررت الدائرة شطب الدعو ٖٚٗٔ/ٙ/ٕٓ
ىـ، تقدم وكيل ادلدعي بكتاب اعتذاره عن زبلفو عن اجللسة ادلشار إليها، ٖٛٗٔ/ٔ/ٖٕللمرة األوىل. ويف 

معاودة النظر يف الدعوى وأطلعت طريف النزاع وطلب ربديد موعد آخر لنظرىا، وإبجابتو لطلبو قررت الدائرة 
على ما تضمنو حكم زلكمة االستئناف واستمهال للتعقيب عليو، ويف جلسة اليوم ذكر وكيل ادلدعي أّن دعوى 
موكلو ىي دعوى تعويض عن تقليد منتج ذباري وزبتص بنظرىا احملاكم اإلدارية بديوان ادلظامل استناداً على ادلادة 

مكافحة الغش التجاري اليت نصت على أنو )خيتص ديوان ادلظامل ابلفصل يف مجيع ادلخالفات ( من نظام ٖٔ)
وادلنازعات ودعاوي ادلطالبات ابلتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام ىذا النظام(، وىذا النص صريح ابختصاص 

ئحة الدعوى، كما تبني عدم ديوان ادلظامل بنظر ىذه الدعوى، وانتهي إىل طلب احلكم دلوكلو بطلباتو الواردة بال
أو من ديثلو، ولكون الدعوى صاحلة للفصل فيها قررت الدائرة رفع اجللسة للمداولة، ادلدعى عليو حضور 

 وأصدرت حكمها ىذا علناً مبنياً على التايل من : 

 )األسبــاب(
وكلو دببلغ تعويض مادلدعى عليو دلا كان وكيل ادلدعي يبتغي من إقامة ىذه الدعوى احلكم إبلزام 

( مائة ألف رايل كأتعاب زلاماة ذلذه الدعوى، وإلزام ٓٓٓ.ٓٓٔ( مليون رايل، إضافة دلبلغ )ٓٓٓ.ٓٓٓ.ٔ)
بتغيري حجم وشكل منتج "بودرة األلوان الصناعية للمواد الغذائية" "صفار الزعفران" لتقليده ادلدعى عليو 

ت موكلو األصلية؛ ابلتايل فإنو ومن حيث تضمن حكم االستئناف أن على الدائرة حبث مدى اختصاص منتجا
الدوائر التجارية بنظر النزاع زلل الدعوى؛ فإنو ومن حيث كان طلب ادلدعي يف دعواه متمثاًل بطلب إلزام 

دعي وتوىم ادلستهلك أبهنا ذات بتعويضو عن واقعة قيام األخري إبنتاج منتجات ُتشابو منتجات ادلادلدعى عليو 
ادلنتجات اخلاصة ابدلدعي وفق ما تضمنتو الواقعات تفصيالً؛ أتسيسًا عليو فإن الواقعة ادلشار إليها واليت يؤسس 
عليها ادلدعي طلب التعويض؛ ال تعدو كوهنا يف حقيقتها ومبناىا جردية حيكمها نظام مكافحة الغش التجاري 

ىـ، واحلاصل أن النظام اآلنف تضمن األحكام ٜٕٗٔ/ٗ/ٖٕ( واتريخ ٜٔم )م/الصادر ابدلرسوم ادللكي رق
ادلتعلقة ابلغش التجاري ابتداًء من بيان ماىية الغش الذي ينص عليو النظام ومرورًا ابإلجراءات ادلتعلقة دبرحليت 

ليت قررىا النظام بشأن الضبط والتحقيق ابلواقعة وصواًل إىل نظر القضاء ذلا والفصل فيها وما يتعلق ابلعقوابت ا
تلك الواقعة دبختلف حاالهتا إضافة إىل ما يتعلق أيضًا بتعويض من حلقو ضرر جراء تلك الواقعة، وقد أسند 
نظام مكافحة الغش التجاري النظر القضائي يف إيقاع العقوابت وكذلك التعويض إىل ديوان ادلظامل وفقًا دلا 



  

4 

 

نصت على أنو : "خيتص ديوان ادلظامل ابلفصل يف مجيع ادلخالفات تضمنتو ادلادة الثالثة عشرة منو واليت 
وما  –ادلطالبة ابلتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام ىذا النظام"، وال ريَب أن مراد ادلادة  ىوادلنازعات ودعاو 

؛ اجلزائية ىو إسناد االختصاص ادلشار إليو إىل الدوائر اجلزائية والتجارية يف ديوان ادلظامل –استقر عليو العمل 
فيما يتعلق إبيقاع العقوابت، وبسلخ الدوائر اجلزائية انتقل االختصاص إىل احملكمة اجلزائية، وأما الدوائر التجارية 
فينبسط اختصاصها على ما يتعلق ابلتعويض، وأتسيُس ىذا على أنَّ ادلكّون األساس للتعويض يف واقعة الغش 

تثبت إال حبكم جزائي بناًء على ما سبق اإلشارة إليو من كون تلك  التجاري ىو ثبوت تلك الواقعة، واليت ال
الواقعة إمنا ذُبسُد يف حقيقتها وبنائها جردية يُعاقب عليها النظام، وىذا التأسيُس أييت متناغمًا مع قاعدة عْقل 

أ من أركان اجلنائي للمدين، إذ دبجرد صدور حكم جزائي يف واقعة الغّش التجاري؛ يتجسد مباشرًة ركن اخلط
ادلوضوع يف دعوى التعويض وىو القاضي  يلقاض ىالتعويض الثالثة اخلطأ والضرر والعالقة السببية، وال يبق

التجاري؛ سوي النظر يف مدى ثبوت الركنني اآلخرين الضرر والعالقة السببية؛ ألن اجلنائي يعقُل ادلدين، وهبذا 
ق وبناًء على ادلادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الغش يظهُر أنَّ اختصاص القضاء اجلزائي وفقًا دلا سب

التجاري؛ إمنا يقتصر على النظر يف إيقاع العقوابت على سلالفات أحكام النظام، وذلك دون النظر يف طلبات 
 ىالتعويض اليت أسندهتا ذات ادلادة إىل القضاء التجاري أتسيسًا على سبق اإلشارة إليو، وبذلك يضح

التعويض الناشئة عن تطبيق أحكام نظام  ىدًا للدوائر التجارية بديوان ادلظامل بنظر دعو االختصاص منعق
أمرًا الزمًا وسابقًا على الدخول  ىمكافحة الغش التجاري، أتسيسًا عليو ودلّا كان حبث القبول الشكلي للدعو 

ن دفع من اخلصوم الذين ال يف موضوعها، إذ ىو من النظام العام الذي جيب على احملكمة التصدي لو وحبثو دو 
بدعوي تقليد منتجو ادلدعى عليو جيوز ذلم االتفاق على سلالفتو. وابلنظر إىل ىذه الدعوى فإن ادلدعي خياصم 

الغذائي "بودرة صفار الزعفران" يف الشكل واحلجم واللون، وكذلك تقليد الباركود اخلاص دبنتجو ربت الرقم 
نظم قد سن يف نظام مكافحة الغش التجاري دلن حلق بو ضرر  )...( ووضعو على ادلنتجات ادلقلدة،

ُ
ودلا كان ادل

من سلالفة أحكامو طُرقًا من الواجب إتباعها وعدم احليد عنها، ضبطًا وربقيقًا وزلاكمة، مث إنو وابلنظر إىل 
يث إنو يلزم لثبوت ادلستندات ادلنظورة يتبني وخالفًا دلا ادعاه ادلدعي ووكيلو من ثبوت واقعة الغش والتقليد، ح

ذلك ضبطًا قضائيًا للمنتجات ادلغشوشة من قبل أعضاء وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية وىيئة الغذاء 
والدواء، وربرير زلضر ضبط بتلك ادلخالفة، إضافة لتويل ىيئة التحقيق واإلدعاء العام وحبكم اختصاصها 

ا كان األمر كذلك فإن اليقني بواقعة غش أو تقليد األصيل التحقيق يف ادلخالفة ومن مث إجراءات احمل
َ
اكمة، ودل

سالف ذكره وإثَر ذبسد اللن يثبت حىت يستويف كافة اإلجراءات النظامية السابقة ادلنصوص عليها يف النظام 
ذلك الثبوت حبكم جزائي مكتسب القطعية وفق ما سبق بيانو، ومن مث حيق دلن حلقو ضرر مطالبة مرتكب 

ش التجاري ابلتعويض أمام القضاء التجاري، وىو ما مل يتحقق يف ىذه الدعوى ادلنظورة، وعليو وعلى واقعة الغ
ما سبق فإن الدائرة زبلص إىل أن ادلدعي قد استعجل يف إقامة دعواه، قبل استكمال اإلجراءات النظامية 

 ادلتبعة، وتنتهي إىل عدم قبول ىذه الدعوى لرفعها قبل أواهنا.

 دم حكمت الدائرة()ولكل ما تق
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هـ( املقامة من )...( سجل مدين رقم )...( صاحب 6401/ق لعام 44/2بعدم قبول الدعوى رقم )
مؤسسة )...( سجل جتاري رقم )...( ضد / )...( سجل مدين رقم )...(، صاحب مؤسسة )...( 

 التجارية سجل جتاري رقم )...( لرفعها قبل أواهنا.

 واِء السبيِل، وصلى هللُا على نبينا حممٍد وعلى آِله وصحِبه وسلَّم.وهللا املوفُق، واهلادي إىل س
 

 

 أمني السر
)...( 

 القاضي
 دمحم بن أمحد املالكي

 القاضي
 عساف بن صاحل العواجي

 
 رئيس الدائرة

 رامي بن إبراهيم احلازمي
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اململكة العربية السعودية           

 رة العدلوزا            

             [222] 

 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة

 الدائرة التجارية األوىل )جدَّة(   

 

 هـ6403/س لعام 4033/2القرار يف القضية رقم 

 املقامة من / )...(

 ضد/ )...(       

 هـ23/1/6403والصادر فيها حكم الدائرة التجارية الرابعة ابحملكمة اإلدارية جبدة جبلسة 

 هـ6401/ق لعام 44/2يف القضية رقم 
 احلمد هلل وحده وبعد :

ىـ انعقدت الدائرة التجارية األوىل دبحكمة االستئناف دبنطقة مكة ٜٖٗٔ/ٔ/ٕٕففي يوم اخلميس 
 بتشكيلها ادلكون من : –جدة  –ادلكرمة 

 رئيساً     دمحم بن خبيت املدرع   قاضي استئناف 

 عضواً            بد الرحيم الزهراين عبد هللا بن ع  قاضي استئناف 

 عضواً   إبراهيم بن صاحل السحيباين   قاضي استئناف 
وذلك للنظر يف احلكم والقضية ادلذكورة أعاله واحملالة إىل الدائرة بتاريخ ، أمينًا للسر )...( حبضور

 ىـ.ٖٛٗٔ/ٜ/ٓٔ

 (دائرة االستئناف)
ر فيها واالعًتاض ادلقدم عليو، وحيث أن وقائع ىذه بعد االطالع ودراسة أوراق القضية واحلكم الصاد

القضية قد أوردىا احلكم زلل االستئناف ادلشار إليو أعاله، فإن الدائرة ربيل إليو منعًا للتكرار والذي قضت فيو 
ىـ( ادلقامة من / )...( سجل مدين رقم )...( ٖٙٗٔ/ق لعام ٕ/ٗٗالدائرة : بعدم قبول الدعوى رقم )
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...( سجل ذباري رقم )...(، ضد / )...( سجل مدين رقم )...(، صاحب مؤسسة )...( صاحب مؤسسة )
 التجارية سجل ذباري رقم )...(، لرفعها قبل أواهنا.

وحيث اطلعت ىذه الدائرة على أوراق القضية واحلكم الصادر فيها واالعًتاض ادلقدم عليو فاستبان ذلا أن 
 ماً ومن مث فهو مقبول شكالً.االعًتاض قد قدم خالل األجل احملدد نظا

أما من حيث ادلوضوع فإنو مل يظهر ذلذه الدائرة من خالل االعًتاض على احلكم مالحظات توجب 
 النقض وتنتهي الدائرة إىل أتييده زلمواًل على أسبابو.

 (لذلك)

ة الرابعة بقبول االعرتاض شكاًل، ورفضه موضوعاً، وأتييد حكم الدائرة التجاري قررت دائرة االستئناف
هـ القاضي : بعدم قبول الدعوى رقم 6401/ق لعام 44/2ابحملكمة اإلدارية جبدة يف القضية رقم 

)...( سجل  سجل مدين رقم )...( صاحب مؤسسة  هـ( املقامة من / )...(6401/ق لعام 44/2)
اري رقم جتاري رقم )...( ضد / )...(، سجل مدين رقم )...(، صاحب مؤسسة )...( التجارية سجل جت

 وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآله وصحبه أمجعني. ، لرفعها قبل أواهنا.)...(
 

 أمني السر
)...( 

 عضو الدائرة
 إبراهيم بن صاحل السحيباين

 عضو الدائرة
 عبدهللا بن عبدالرحيم الزهراين

 
 رئيس الدائرة

 دمحم بن خبيت املدرع



 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 المملكة العربية  السعودية 

 ديوان المظالم       
        (380) 

 المحكمة اإلدارية بالرياض 
 0الدائرة التجارية السابعة /

 

 المقامة من هـ4106/ق لعام 43601/4في القضية رقم الصادر الحكم 

 .)...( صاحب مؤسسة )...( للمقاوالت المدعي/

 .صاحب مؤسسة )...( للمقاوالتضد / )...( 

 والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:  وحدهاحلمد هلل 

احملكمة اإلدارية بالرياض ب هامقر انعقدت الدائرة التجارية السابعة يف هـ 02/3/3438 املوافق االثننيففي يوم 
 :بتشكيلها التايل

 
 رئيسا   القاضي/ أحمد بن عبد العزيز السديري

 عضوا   / عبد الحميد بن عبد اهلل المطروديالقاضي
 عضوا   القاضي/ محمد بن عبد اهلل البخيت

بعد دراستها واملداولة فيها املذكورة أعاله و القضية نظر وذلك ل، أمينًا للسر عبد الرمحن بن عبده حمنشي/ حبضورو 
 سباب التالية: بشأهنا حكمها املبين على الوقائع واألأصدرت 

 (الوقائع)

هـ  31/33/3431حسبما يبني من أوراقها يف أنه تقدم صاحب املدعية )...( بتاريخ خص وقائع هذه القضية تتل
هـ  08/9/3434تتخلص بأنه أبرم عقدا مع املدعى عليها بتاريخ حملكمة اإلدارية بالرياض بالئحة دعوى لرئيس ا

( 4399989422انة الرياض مببلغ قدره )م على مشروع سفلتة شوارع مشال الرياض التابع ألم1/8/0233املوافق 



 
 

واحد وأربعون مليونا وتسعمائة ومثانية وتسعون ألفا وأربعمائة لاير فأخل املدعى عليه مبا مت االتفاق عليه ويطلب إلزام 
الصادرة من األمانة إىل احلساب املشرتك وإلزامه بإحضار الكشف اخلاص مبؤسسته لدى  املبالغاملدعى عليه بتحويل 

األهلي التجاري وإلزامه بكافة اخلسائر وغرامات التأخري ورواتب العمال وأجرة سكنهم ورسوم إدارية وأجرة ك البن
بأن اإلخالل معدات وحنو ذلك، وقد عقب وكيل املدعى عليه  وأجرة تأشرياتأيدي عاملة وقيمة دفان وإلزامه بتسليم 

( سبعمائة ألف لاير، ويف 0229222ان البنكي وقدره )كونه مل يدفع نصيبه من قيمة الضم  ييف العقد يعود للمدع
تضمنت تاريخ عقد الشراكة واملراحل اليت متت جلسة هذا اليوم قدم وكيل املدعي مذكرة مكونة من ثالث صفحات 

حىت رفع القضايا اخلمس اليت لدى الدائرة وعد مذكرته جوابا وملخصا جلميع املذكرات واليت ختمها بطلب إحالة 
الدعوى واملتسبب يف التقصري إن كان هناك تقصري فعقب وكيل املدعى نزاع إىل خبري ليبني حقوق طريف موضوع ال

اإلمهال مث قدم ورقة عبارة عن حمضر اجتماع بني موكلته ومكتب مدير إدارة تنفيذ الطرق تضمن أن عليها بطلب 
ملدعى عليه على إهناء األعمال خالل شهر للمشروع موضوع النزاع والذي تعهد فيه ا اإلنتاجيف معدالت  اً هناك ضعف

املشروع وباالطالع عليه من قبل وكيل املدعية أفاد بأن سبب التوقف يعود إىل املدعى عليه وإال سوف يتم سحب 
الستكمل املشروع ألنه الزال يف ذمة الشركاء،  اً خلصات ويؤكد أنه لو كان رأس املال موجودتالستحواذه على املس
 وى أحاال إىل ملف القضية، فرأت قفل باب املرافعة يف هذه القضية وحجزها للمداولة. وبسؤاهلما عن الدع

 (األسباب) 

تطلب يف دعواها املاثلة إلزام املدعى عليه بتحويل املبالغ الصادرة من األمانة إىل احلساب املشرتك  حيث إن املدعية
ي وإلزامه بكافة اخلسائر وغرامات التأخري ورواتب )...( التجار البنك وإلزامه بإحضار الكشف اخلاص مبؤسسته لدى 

بتسليم تأشريات وأجرة معدات وحنو ذلك  هورسوم إدارية وأجرة أيدي عاملة وقيمة ودفان وإلزامالعمال وأجرة سكنهم 
 م.  1/8/0233هـ املوافق  08/9/3434حسب العقد املربم بينهما بتاريخ 

نظام  443هذا مما خيتص به ديوان املظامل هبيئة قضائه التجاري حسب املادة ومبا أن العقد املربم بينهما عقد شراكة ف
وجيري بالفعل (: القضايا اليت حيال أمر النظر فيها إىل احملكمة التجارية 443احملكمة التجارية الفقرة )هـ( ونصها" )

. ومبا أن ...اخل" ا.هـراكتهم بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي )هـ( القضايا اليت تقع بني الشركاء املرتبطة ش
ل بني الشركاء وال يزال بأيديهم حىت إصدار هذا احلكم حسب حمضر االجتماع الذي قدمه وكي اً املشروع ال زال قائم

 هلذا األمر يف جلسة هذا اليوم. ياملدعى عليه وتأكيد وكيل املدع

صا جلميع املذكرات للقضايا اخلمس وختمها قدم يف جلسة هذا اليوم مذكرة عدها جوابا وملخ املدعي ومبا أن وكيل
املستحقات لكل شريك ومن املسؤول عن التقصري، مع  بطلب تكليف خبري لدراسة موضوع النزاع والدعوى ولبيان

 طريف النزاع.  وبني اً العلم أن املشروع ال يزال قائم



 
 

حكام سيما وأهنا مرتبطة ببعضها البع  ومبا أن النظر يف هذه القضايا مجيعا أو على إفراد قد يؤدي إىل التضارب باأل
الدعوى، هـ القاضي برف   01/8/3430ن يف موضوع النزاع أحدمها من هذه الدائرة يف ابدليل أنه صدر حكم

إلقامتها قبل أواهنا، فيالحظ هـ القاضي بعدم قبول الدعوى  01/1/3431واآلخر من الدائرة التجارية الرابعة بتاريخ 
 بأنه مت التكرار لطلباته وإدخال بعضها ببع . 

ومبا أن الدخول يف موضوع الدعوى واحلال هكذا مؤداه إىل عدم استقرار احلقوق ولن تستقر إال بعد انتهاء املشروع أو 
لدعوى للمطالبة باحلقوق املرتتبة رفع اسحبه ومل يتم من ذلك شئ بل ومل يتحقق؛ مما تنتهي معه الدائرة إىل أن أوان 

 مل حين وقتها.  –حمل العقد  –والناشئة عن الشراكة يف هذا املشروع 

 (الدعوى ودراسة األوراق والمداولةلذا وبعد سماع )

/ )...( صاحب مؤسسة )...( للمقاوالت ضد  يبعدم قبول الدعوى المقامة من المدع حكمت الدائرة:
اهلل وسلم  ىالتوفيق وصلاهلل بو ؛ لما هو مبين باألسباب. ؤسسة )...( للمقاوالتالمدعى عليه/ )...( صاحب م

 .أجمعينعلى نبِينا محمد وعلى آله وصحبه 

 

 

 

 أمين السر
     عبد الرحمن بن عبده محنشي

 عضو
    محمد بن عبد اهلل البخيت

 عضو 
دي   عبد الحميد بن عبد اهلل المطرو   

 رئيس الدائرة

 السديريأحمد بن عبد العزيز 
 



 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية   

 وزارة العدل           
             (٧٢٢) 

 محكمة االستئناف بمنطقة بالرياض
 دائرة االستئناف التجارية الثانية   
 

 هـ 4106/ق لعام 43601/4حكم في القضية رقم 

 هـ 4108ام /ق لع0٧16المقيدة في محكمة االستئناف برقم 

 المقامة من/ )...( صاحب مؤسسة )...( للمقاوالت

 ضد / )...( صاحب مؤسسة )...( للمقاوالت

 هـ  ٧3/0/4108الصادر بشأنها حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة اإلدارية بالرياض المؤرخ 
 

 د: احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبع
هـ عقدت الدائرة التجارية الثانية مبحكمة االستئناف مبنطقة الرياض جلستها بتشكيلها  1/0/3439ففي يوم األربعاء 

 التايل:

 رئيسا      محمد بن ناصر الجربوع  قاضي االستئناف

 عضوا     هزاع بن عيسى العيسى  قاضي االستئناف 

 عضوا             لزكريد. عبد المحسن بن عبد اهلل ا  قاضى االستئناف 
وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله، واحملالة إىل هذه  عبد اجمليد بن حممد آل داود، وحبضور أمني سر الدائرة/

هـ، وبعد االطالع على أوراق القضية واحلكم الصادر فيها واالعرتاض املقدم، وبعد دراستها 0/1/3438الدائرة بتاريخ 
 ها؛ أصدرت حكمها املاثل: وبعد املداولة في

 



 
 

 (دائرة االستئناف)
مبا أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة فإن دائرة االستئناف حتيل إليه، وحاصلها أن املدعى تقدم إىل 

هـ يف مشروعه مع  08/9/3434احملكمة اإلدارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه ابرم مع املدعى عليه بتاريخ 
الرياض لسفلتة الشوارع مشال الرياض، وأن املدعى عليه أخلَّ مبا مت االتفاق عليه، وختم الئحته بطلب إلزام  أمانة

املدعى عليه بتحويل املبالغ الصادرة من األمانة إىل احلساب املشرتك وإلزامه بإحضار الكشف اخلاص مبؤسسته لدى 
ا مما أورده يف الئحته، وقيدت الدعوى قضية بالرقم املشار إليه البنك األهلي وإلزامه بكافة اخلسائر والغرامات وغريه

 أعاله. 
وبإحالة القضية إىل الدائرة التجارية السابعة باحملكمة اإلدارية بالرياض أجرت ما رأته الزما لنظرها مث أصدرت 

( للمقاوالت ضد حكمها حمل التدقيق القاضي بعدم قبول الدعوى املقامة من املدعى / )...( صاحب مؤسسة )...
 املدعى عليه/ )...( صاحب مؤسسة )...( للمقاوالت، ملا هو موضح باألسباب. 

هـ مت  1/4/3438هـ موعدًا لتسليم نسخة إعالم احلكم، وبتاريخ  1/4/3438وحددت الدائرة يوم الثالثاء 
وحيث تبني لدائرة االستئناف  هـ، 0/1/3438استالم وكيل املدعية نسخة إعالم احلكم، مث قدم اعرتاضه عليه بتاريخ 
 أنه جرى تقدمي االعرتاض خالل املدة احملددة نظاماً فإنه مقبول شكال.

أما عن املوضوع؛ فإنه مل يظهر لدائرة االستئناف من خالل االعرتاض على احلكم مالحظات حتول دون تأييده 
 لذلك فإهنا تؤيده حممواًل على أسبابه. 

 (لذلك)
: بقبول االعتراض شكال  ورفضه موضوعا ، وتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة حكمت دائرة االستئناف

/ق لعام 43601/4هـ الصادر في القضية رقم  ٧3/0/4108بالمحكمة اإلدارية بالرياض المؤرخ في 
/ )...( صاحب مؤسسة )...( للمقاوالت ضد  يدم قبول الدعوى المقامة من المدعهـ والقاضي بع 4106

 ليه/ )...( صاحب مؤسسة )...( للمقاوالت، محموال  على أسبابه. واهلل الموفق.المدعى ع
 

 أمين السر
 عبد المجيد الداود       

 عضو
 زكريد. عبد المحسن بن عبد اهلل ال

     

 عضو 
 ى   هزاع بن عيسى العيس

   
 

 رئيس الدائرة
 محمد بن ناصر الجربوع

 



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
     اململكة العربية السعودية 

 (383ديوان املظامل )
 الدائرة التجارية الرابعة 

 هـ1436/ق لعام 13351/2احلكم يف القضية رقم 
 )...(سجل مدين رقم  )...(املقامة من 

 )...(للتجارة القابضة، سجل جتاري رقم  )...(ضد/ شركة 
 نا دمحم وآله وصحبه أمجعني، أما بعد: الة والسالم على نبي   احلمد هلل رب العادلني، والص

 هـ عقدت الدائرة التجارية الرابعة ابحملكمة اإلدارية جبدة جلستها ادلشكلة من: 02/8/8348ففي يوم الثالاثء 
 رئيساً    القاضي/ عساف بن صاحل العواجي 

 عضواً           القاضي/ دمحم بن أمحد املالكي
 عضواً  بن عبد العزيز البديوي القاضي/ سهيل 

ادلرفوعة من وكيل ادلدعي/ هـ، 8341/ 81/80أمينًا للسر، للنظر يف الدعوى احملالة إليها يف  )...(وحبضور/ 
هـ، الصادرة عن كتابة 8341/ 8/88واتريخ  )...(، مبوجب الوكالة رقم اذلوية الوطنية رقم )...(حامل  )...(

، )...( ، حامل اذلوية الوطنية رقم)...(ارر فيها ذهه  الجلسة وكيل ادلدعي/ العدل الثانية جبنوب جدة، واحل
/ 0/0واتريخ )...(رقم ، مبوجب الوكالة )...(، حامل اذلوية الوطنية رقم )...(وعن ادلدعى عليها ممثلها/ 

دلرافعة، وبعد هـ الصادرة عن كتابة العدل الثانية بشمال جدة وبعد االطالع على كافة األوراق ومساع ا8348
 الدراسة والتأمل وادلداولة، أصدرت الدائرة بشأهنا حكمها اآليت: 

 )الواقعات(
تتلخص واقعات هه  الدعوى ابلقدر الالزم إلصدار هها احلكم، أن وكيل ادلدعي تقدم بصحيفة دعوى 

دلشروع عليها  هـ، ذكر فيها أن موكله أبرم عقد مضاربة مع ادلدعى3/88/8341حكمة اإلدارية جبدة يف للم
م، وقام بتسليم ادلدعى عليها 0284/ 4/4هـ ادلوافق 08/3/8343مبوجب العقد ادلؤرخ يف السكين، )...( 

ادلدعى عليها ابختاذ ( ستمائة ألف رايل، وقد تبني له أن العقد انتهت مدته ومل تقم 122.222مبلغًا وقدر  )
ىل طلب احلكم إبلزام ادلدعى عليها أن تعيد له رأس أي إجراء لتصفية حساابهتا؛ وانتهى يف صحيفة دعوا  إ

ادلال ادلهكور. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة ابشرت نظرها كما هو مبني يف حمارر ربطها. وبطلب الجواب 
دفع أبن استناد ادلدعي يف دعوا  خيالف احلقيقة، كون موكلته حىت اترخيه  على الدعوى من ممثل ادلدعى عليها



 

مرتبط ابالنتهاء الكامل للمشروع مل ابدلشروع كما أن العقد ال يزال قائماً، وإعادة رأس ادلال ال تزال تع
والتصفية النهائية لكافة مستحقاهتا مع الجهة ادلالكة، ومعرفة كافة حقوق ادلضاربني اآلخرين ادلسامهني يف 

عي. وبعرض ذلك على وكيل ادلدعي ادلشروع سواء ابلربح أو اخلسارة. وانتهى يف دفعه إىل طلب رد دعوى ادلد
وجهت الدائرة كتاذها لشركة )...( مالكة ادلشروع ا سبق وأن قدمه يف الئحة دعوا ، مث قرر أبنه يتمسك مب

بطلب إفادهتا هل مت االنتهاء من ادلشروع حمل عقد ادلضاربة أم مازال قائماً، وهل ادلدعى عليها مستمرة يف 
احملدودة وادلتضمنة اإلجابة عن استفسارات الدائرة فيما  )...(ردت إفادة شركة تنفيه  أم مت إيقافها، وعليه و 

( واليت أفادت أبن ادلدة األساسية -2282228Af/CNV19/EA-AH/F5/LTخيص العقد رقم )
للعقد ادلهكور قد انتهت، وادلدعى عليها ال تزال تعمل ابدلشروع، وهي متأخرة يف تنفيه عملها، وبعرض اإلفادة 

بقة على وكيل ادلدعي طلب إعمال أثرها فيما خيص عقد  ابدلدعى عليها، كما ذكر أبن لديه بينة شهادة السا
( مليون رايل 8.222.222)شهود تثبت أن ادلدعى عليها فر طت يف تنفيه ادلشروع وقامت إبخراج مبلغ وقدر  

عليه، وبعرض ذلك على ممثل  مما خصص للمشروع خلارجه وهو ما أدى لتعثر تنفيه ادلشروع من قبل ادلدعى
ادلدعى عليها أفاد أبن مالكة ادلشروع قامت بسحب ادلشروع من موكلته دون مربر نظامي، وقامت موكلته 

إهنا امتنعت دون مربر مشروع، األمر الهي مبطالبة مالكة ادلشروع وداًي بتسليم مستحقاهتا الثابتة بهمتها، إال 
مالكة ادلشروع لدى احملكمة العامة جبدة قيدت حتت الرقم  حدا مبوكلته إلقامة دعوى يف مواجهة

هـ، وانتهى إىل طلب رد دعوى ادلدعي، مث توالت بعد ذلك عدة جلسات 8348/ 86/0( يف 48116818)
تبادل خالذلا طرفا الدعوى ادلهكرات. ويف جلسة اليوم ولكون الدعوى صاحلة للفصل فيها قررت الدائرة رفع 

 علناً مبيناً على التايل من: درت حكمها هها الجلسة للمداولة وأص
 )األسباب(

رأس ادلال دلا كان وكيل ادلدعي يبتغي من إقامة هه  الدعوى احلكم إبلزام ادلدعى عليها أبن تعيد دلوكله مبلغ 
( ستمائة ألف رايل، فإن هه  الدعوى ختضع لوالية 122.222السكين، والبالغ ))...( الهي قدمه يف مشروع 

( 334ادلظامل كهيئة قضاء جتاري حبسباهنا دعوى مضاربة، مبوجب ادلادة األوىل والفقرة )هـ( من ادلادة ) ديوان
هـ، كما أهنا تدخل يف 81/8/8412( واتريخ 40)م/ من نظام احملكمة التجارية الصادرة ابدلرسوم ادللكي رقم 

والثالثني من نظام ادلرافعات الشرعية الصادر اختصاص احملكمة ادلكاين وفقًا للفقرة األوىل من ادلادة السادسة 
هـ، واليت نصت على : )يكون االختصاص للمحكمة اليت يقع  00/8/8341( يف 8ابدلرسوم ادللكي رقم )م/

يف نطاق اختصاصها مكان إقامة ادلدعى عليه....(، وتدخل يف اختصاص الدائرة النوعي وفقًا لقرار رئيس 
 هـ.8341( لعام 33ديوان ادلظامل رقم )



 

فإنه ودلا كان وكيل ادلدعي قد أقام دعوا  على سنٍد مفاد  إبرام موكله عقد مضاربة مع وعن موروع الدعوى 
السكين، وقد نص البند  )...(م، وذلك لصاحل مشروع 4/4/0284هـ ادلوافق 08/3/8343ادلدعى عليها يف 

الطرف األول قد فسخ )أو تفسخ( عقد  مع السابع من العقد ادلربم بينهما على أنه )إذا ثبت للطرف الثاين أن 
ومالحقه( فإن الطرف األول ملتزم ابلسداد ادلباشر لكامل رأس ادلال إىل  )...()عقد تنفيه مشروع  )...(شركة 

من األرابح إن حتققت، حىت اتريخ هه  الواقعة، وقد ثبت له أن العقد  الطرف الثاين مع نصيب الطرف الثاين
ادلربم بني ادلدعى عليها ومالكة ادلشروع قد انتهت مدته األساسية. والدائرة بتأملها للشرط ادلهكور جتد أن هها 

ضارب أمني على ما حقيقته إمنا هو رمان لرأس ادلال، ودل ا كان من ادلستقر عليه فقهًا وقضاًء أن ادلالشرط يف 
سواء كان  بيد  من مال، وال يضمن إال إذا تعد ى أو فر ط، وال جيوز اشًتاط الضمان على ادلضارب يف العقد

هها الشرط من رب  ادلال وقبله ادلضارب أو كان االشًتاط من ادلضارب على نفسه متربعاً، ألن ذلك ينايف 
األوىل بضياع جهد  وعمله وفوات الربح الهي كان وذلك لكي ال خيسر ادلضارب مرتني:  مقتضى العقد؛

يسعى لتحقيقه، والثانية بتحم ل خسارة رأس ادلال، واحلال كهلك يف رمان رأس ادلال بعد الشروع يف العمل؛ 
ألن ادلضارب يكون متهمًا برغبته يف إبقاء رأس ادلال بيد ، عليه فإن البند السابع من العقد حمل الدعوى يكون 

نص على رمان رأس ادلال مع األرابح يف حال الفسخ، ومن مث ال ميكن العمل به، ودل ا كان  هونابطالً؛ لك
إال بعد انتهاء األعمال وتصفيتها، ودل ا كانت ادلدعى عليها قد أفادت  صرف األرابح يف ماثل النزاع ال يتحقق

قامت يف سبيل احلصول على حقها أبن ادلشروع مل تتم تصفيته واستالم مستحقاته من مالكة ادلشروع، وأهنا أ
هـ، ما 86/0/8348( يف 48116818وحق ادلدعي الدعوى ادلقيدة لدى احملكمة العامة جبدة حتت الرقم )

يكون من الالزم على ادلدعي االنتظار حىت تتم تصفية العمل يف ادلشروع حمل العقد ومن مث قسمة ادلال، أما 
ادلدعى عليها قدمت عليه ادلدعي يف دعوا  شرط ابطل، ودل ا كانت  وقد تبني ذلك وتبني أن البند الهي يستند

مالكة ادلشروع وذلك بتقدميها للدائرة ما يثبت عدم تصفية ادلشروع حمل العقد، وعدم استحصاذلا لألموال من 
دعوى قضائية أمام احملكمة العامة جبدة، عليه فإن ادلدعي قد استعجل إبقامة هه  الدعوى، وتكون بهلك 

 وبه تقضي. دعوى مرفوعة قبل أواهنا، وهو ما تنتهي إليه الدائرة ال
 )ولكل ما تقدم حكمت الدائرة(

، )...(، سجل مدين رقم )...(هـ، املقامة من/ 1436/ق( لعام 13351/2بعدم قبول الدعوى رقم )
ق واهلادي إىل ف  و ؛ لرفعها قبل أواهنا. وهللا املم )...(للتجارة القابضة، سجل جتاري رقم  )...(ضد شركة 

 له وصحبه وسلم. آنا دمحم وعلى سواء السبيل، وصلى هللا على نبي   
 

 



 

 

                  

 أمني السر

)...( 

 القاضي

 سهيل بن عبد العزيز البديوي  

 القاضي

 دمحم بن أمحد املالكي

 /القاضيرئيس الدائرة

 عساف بن صاحل العواجي  



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية         

 وزارة العدل               
                [277] 

 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة 
 الدائرة التجارية الثانية )جدة(       

 هـ1438/س لعام 4553/2القرار الصادر يف القضية رقم 
 املقامة من )...(

 ضد/ شركة )...( للتجارة القابضة
 يها حكم الدائرة التجارية الرابعة ابحملكمة اإلدارية جبدةوالصادر ف

 هـ1436/ق لعام 13351/2هـ يف القضية رقم 23/8/1438جبلسة 
 وبعد:، نا دمحم وآله وصحبه أمجعنياحلمد هلل وحد ، والصالة والسالم على نبي   

 -ئناف مبنطقة مكة ادلكرمةهـ انعقدت الدائرة التجارية الثانية مبحكمة االست01/8/8341ففي يوم االثنني 
 بتشكيلها ادلكون من:  -جدة

 رئيساً                   فرحان بن حيىي الفيفي  رئيس حمكمة استئناف         
 عضواً    حسن بن علي الثبييت           قاضي استئناف         
 عضواً             إبراهيم بن صاحل السحيباين      قاضي استئناف         

  .هـ88/1/8348وذلك للنظر يف القضية ادلهكورة أعال  واحملالة إىل الدائرة بتاريخ  ،أميناً للسر )...( ضورحب
 (دائرة االستئناف)

بعد االطالع ودراسة أوراق القضية واحلكم الصادر فيها واالعًتاض ادلقدم عليه، وحيث إن وقائع هه  القضية 
ليه أعال ، فإن الدائرة حتيل إليه منعًا للتكرار والهي قضت فيه الدائرة: قد أوردها احلكم حمل االستئناف ادلشار إ

سجل مدين رقم )...( رد/ شركة  –هـ ادلقامة من )...( 8341/ق لعام 82418/0بعدم قبول الدعوى رقم 
 سجل جتاري رقم )...( لرفعها قبل أواهنا. –( للتجارة القابضة .)..

القضية واحلكم الصادر فيها واالعًتاض ادلقدم عليه فاستبان ذلا أن طلعت هه  الدائرة على أوراق اوحيث 
 االعًتاض قد قدم خالل األجل احملدد نظاماً ومن مث فهو مقبول شكاًل. 



 

أما من حيث ادلوروع فإنه مل يظهر ذله  الدائرة من خالل االعًتاض على احلكم مالحظات توجب النقض 
 ى أسبابه. وتنتهي الدائرة إىل أتييد  حمموالً عل

 (لذلك)
قررت دائرة االستئناف أتييد احلكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة ابحملكمة اإلدارية جبدة يف القضية 

هـ 1436/ق لعام 13351/2هـ القاضي: بعدم قبول الدعوى رقم 1436/ق لعام 13351/2رقم 
سجل جتاري رقم )...( وهللا  –لقابضة املقامة من )...( سجل مدين رقم )...( ضد/ شركة )...( للتجارة ا

 نا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني. ق، وصلى هللا وسلم على نبي   ف   املوم 
         

 

 أمني السر

)...( 

 عضو الدائرة

 إبراهيم بن صاحل السحيباين

 عضو الدائرة

 حسن بن علي الثبييت

 رئيس الدائرة

 فرحان بن حيىي الفيفي
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا   

 

 

 

 

 ىـ املقامة من 3311/ق لعام 1333/3احلكم يف القضية رقم 

 املدعي / )...( صاحب مؤسسة )...( للمقاوالت.

 ضد املدعى عليو / )...( صاحب مؤسسة )...( للمقاوالت.

 احلمد هلل، والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد:

ىـ انعقدت الدائرة التجارية السابعة يف مقرىا ابحملكمة اإلدارية 02/3/8338فق ففي ىذا اليوم االثنني ادلوا
 ابلرايض بتشكيلها التايل:

 
 رئيساً  القاضي/ أمحد بن عبد العزيز السديري                  
 عضواً  القاضي/ عبد احلميد بن عبد هللا املطرودي                   
 عضواً   بن عبد هللا الب ي القاضي/ دمحم                    

   

ذلك لنظر القضية ادلذكورة أعاله وبعد دراستها وادلداولة فيها ، أمينا للسر عبد الرمحن بن عبده حمنشي وحبضور 
 أصدرت بشأهنا حكمها ادلبين على الوقائع واألسباب التالية: 

 (الوقائع  )

ىـ 83/3/8337ادلدعية )...( بتاريخ  نو تقدم صاحبتتلخص وقائع ىذه القضية حسبما يبني من أوراقها يف أ
ع ادلدعى عليها بتاريخ بالئحة دعوى لرئيس احملكمة اإلدارية ابلرايض تتخلص أبنو أبرم عقدا م

م على مشروع سفلتة شوارع مشال الرايض التابع ألمانة الرايض مببلغ قدره 5/8/0283ىـ ادلوافق 08/9/8333
مليوان وتسعمائة ومثانية وتسعون ألفا وأربعمائة رايل فأخل ادلدعى عليو مبا مت  ( واحد وأربعون38.998.322)

 اململكة العربية السعودية
 ديوان املظامل

(381) 
 احملكمة اإلدارية ابلرايض
 بعةالدائرة التجارية السا
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االتفاق عليو ويطلب إلزام ادلدعى عليو بتحويل ادلبالغ الصادرة من األمانة إىل احلساب ادلشًتك وإلزامو إبحضار 
التأخري ورواتب العمال الكشف اخلاص مبؤسستو لدى البنك األىلي التجاري وإلزامو بكافة اخلسائر وغرامات 

وأجرة سكنهم ورسوم إدارية وأجرة أيدي عاملة وقيمة دفان وإلزامو بتسليم أتشريات وأجرة معدات وحنو ذلك، 
كونو مل يدفع نصيبو من قيمة الضمان البنكي   يأبن اإلخالل يف العقد يعود للمدعوقد عقب وكيل ادلدعى عليو 

جلسة ىذا اليوم قدم وكيل ادلدعي مذكرة مكونة من ثالث  ( سبعمائة ألف رايل، ويف722.222وقدره )
صفحات تضمنت اتريخ عقد الشراكة وادلراحل اليت متت حىت رفع القضااي اخلمس اليت لدى الدائرة وعد 
مذكرتو جوااب وملخصا جلميع ادلذكرات واليت ختمها بطلب إحالة موضوع النزاع إىل خبري ليبني حقوق طريف 

 التقصري إن كان ىناك تقصري فعقب وكيل ادلدعى عليها بطلب اإلمهال  م قدم ورقة عبارة الدعوى وادلتسبب يف
 اإلنتاجأن ىناك ضعف يف معدالت  تعن حمضر اجتماع بني موكلتو ومكتب مدير إدارة تنفيذ الطرق تضمن

يتم سحب  للمشروع موضوع النزاع والذي تعهد فيو ادلدعى عليو على إهناء األعمال خالل شهر وإال سوف
ادلشروع وابالطالع عليو من قبل وكيل ادلدعية أفاد أبن سبب التوقف يعود إىل ادلدعى عليو الستحواذه على 

ويؤكد أنو لو كان رأس ادلال موجود الستكمل ادلشروع ألنو الزال يف ذمة الشركاء، وبسؤاذلما عن  تادلستخلصا
 ادلرافعة يف ىذه القضية وحجزىا للمداولة.  قفل ابب الدائرة الدعوى أحاال إىل ملف القضية، فرأت

 (األسباب) 

حيث إن ادلدعية تطلب يف دعواىا ادلاثلة إلزام ادلدعى عليو بتحويل ادلبالغ الصادرة من األمانة إىل احلساب 
ادلشًتك وإلزامو إبحضار الكشف اخلاص مبؤسستو لدى البنك األىلي التجاري وإلزامو بكافة اخلسائر وغرامات 

دفان وإلزام بتسليم أتشريات وأجرة إدارية وأجرة أيدي عاملة وقيمة  خري ورواتب العمال وأجرة سكنهم ورسومالتأ
 م.  5/8/0283ىـ ادلوافق  08/9/8333معدات وحنو ذلك حسب العقد ادلربم بينهما بتاريخ 

 333ائو التجاري حسب ادلادة ومبا أن العقد ادلربم بينهما عقد شراكة فهذا مما خيتص بو ديوان ادلظامل هبيئة قض
القضااي اليت حيال أمر النظر فيها إىل احملكمة التجارية وجيري ابلفعل  كمة التجارية الفقرة )ىـ( ونصها"نظام احمل

بتها عن طريقها وضمن اختصاصها ىي )ىـ( القضااي اليت تقع بني الشركاء ادلرتبطة شراكتهم ...اخل" ا.ىـ. ومبا 
ائم بني الشركاء وال يزال أبيديهم حىت إصدار ىذا احلكم حسب حمضر االجتماع الذي أن ادلشروع ال زال ق

 ذلذا األمر يف جلسة ىذا اليوم. يادلدعى عليو وأتكيد وكيل ادلدع قدمو وكيل

قدم يف جلسة ىذا اليوم مذكرة عدىا جوااب وملخصا جلميع ادلذكرات للقضااي اخلمس  يومبا أن وكيل ادلدع
ليف خبري لدراسة موضوع النزاع والدعوى ولبيان ادلستحقات لكل شريك ومن ادلسؤول عن وختمها بطلب تك

 التقصري، مع العلم أن ادلشروع ال يزال قائم وبيد طريف النزاع. 

ومبا أن النظر يف ىذه القضااي مجيعا أو على إفراد قد يؤدي إىل التضارب ابألحكام سيما وأهنا مرتبطة ببعضها 
ىـ القاضي برفض  05/8/8337البعض بدليل أنو صدر حكمني يف موضوع النزاع أحدمها من ىذه الدائرة يف 
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القاضي بعدم قبول الدعوى إلقامتها قبل  ىـ 05/6/8336الدعوى، واآلخر من الدائرة التجارية الرابعة بتاريخ 
 أواهنا، فيالحظ أبنو مت التكرار لطلباتو وإدخال بعضها ببعض. 

ومبا أن الدخول يف موضوع الدعوى واحلال ىكذا مؤداه إىل عدم استقرار احلقوق ولن تستقر إال بعد انتهاء 
الدائرة إىل أن أوان رفع الدعوى للمطالبة ادلشروع أو سحبو ومل يتم من ذلك شئ بل ومل يتحقق؛ مما تنتهي معو 

 مل حين وقتها.  –حمل العقد  –ابحلقوق ادلًتتبة والناشئة عن الشراكة يف ىذا ادلشروع 

 (لذا وبعد مساع الدعوى ودراسة األوراق واملداولة حكم  الدائرة:)

/ )...( صاحب مؤسسة )...( للمقاوالت ضد املدعى عليو/ )...( يم قبول الدعوى املقامة من املدعبعد
 هللا وسلم على نبِينا دمحم ىصاحب مؤسسة )...( للمقاوالت؛ ملا ىو مبني ابألسباب. وابهلل التوفيق وصل

 وعلى آلو وصحبو أمجعني.

                                  

 أمني السر
 عبد الرمحن بن عبده حمنشي

 عضو
 دمحم بن عبد هللا الب ي 

 عضو
 ميد بن عبد هللا املطروديعبد احل

 
 ةرئيس الدائر 

 أمحد بن عبد العزيز السديري
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية     

 وزارة العدل             
              (٧11) 

 حمكمة االستئناف مبنطقة ابلرايض
 الدائرة التجارية الثانية        

 
 ىـ 3311/ق لعام 1333/3احلكم يف القضية رقم 

 ىـ 3318/ ق لعام 1٧33املقيدة مبحكمة االستئناف مبنطقة الرايض برقم 
 املقامة من/ )...( صاحب مؤسسة )...( للمقاوالت
 ضد / )...( صاحب مؤسسة )...( للمقاوالت

 الصادر بشأهنا حكم الدائرة السابعة ابحملكمة التجارية ابلرايض
 ىـ ٧3/1/3318املؤرخ يف 

 لصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد: احلمد هلل وحده وا
ىـ مبقر حمكمة االستئناف مبنطقة الرايض عقدت دائرة االستئناف  83/0/8339ففي يوم اخلميس ادلوافق 

 التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التايل:
 رئيساً     دمحم بن انصر اجلربوع  قاضي االستئناف
 عضواً    ىزاع بن عيسى العيسى  قاضي االستئناف 

 عضواً                د. عبد احملسن بن عبد هللا الزكري االستئناف  يقاض              
وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله، واحملالة إىل ىذه  ،وحبضور أمني سر الدائرة/ابسل سامل احملسن

صادر فيها واالعًتاض ادلقدم عليو، ىـ. وبعد االطالع على أوراق القضية واحلكم ال0/6/8338الدائرة بتاريخ 
 وبعد دراستها وادلدِاولة فيها؛ أصدرت حكمها ادلاثل:

 (دائرة االستئناف)

مبا أن وقائع ىذه القضية قد أوردىا حكم الدائرة فإن دائرة االستئناف حتيل إليو وإىل أسبابو منعًا للتكرار 
/ )...( صاحب مؤسسة )...(  يمن ادلدعبول ىذه الدعوى ادلقامة واليت حكمت فيها الدائرة بعدم ق

 للمقاوالت ضد ادلدعى عليو / )...( صاحب مؤسسة )...( للمقاوالت دلا ىو مبني ابألسباب.
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وحيث اطلعت ىذه الدائرة على أوراق القضية واحلكم الصادر فيها فتبني ذلا أن الدائرة قد حددت يوم 
اعًتاضو  مىـ وقد 6/3/8338تلمها ادلعًتض بتاريخ ىـ موعدًا لتسليم نسخة إعالم احلكم، واس 5/3/8338

 ىـ.  08/3/8338على احلكم بتاريخ  

 وحيث تبني لدائرة االستئناف أنو جرى تقدمي االعًتاض خالل ادلدة احملددة نظاماً فإنو مقبوٌل شكاًل. 

حتول دون أما عن ادلوضوع؛ فإنو مل يظهر لدائرة االستئناف من خالل االعًتاض على احلكم مالحظات 
 أتييده، لذلك فإهنا تؤيده حمموالً على أسبابو. 

 )لذلك(

حكم  دائرة االستئناف التجارية الثانية:  بقبول االعرتاض شكاًل ورفضو موضوعاً، وأتييد حكم الدائرة 
ىـ الصادر يف القضية رقم  ٧3/1/3318التجارية السابعة ابحملكمة اإلدارية ابلرايض املؤرخ يف 

/ )...( صاحب  يبول ىذه الدعوى املقامة من املدعىـ القاضي بعدم ق 3311م /ق لعا1333/3
مؤسسة )...( للمقاوالت ضد املدعى عليو / )...( صاحب مؤسسة )...( للمقاوالت، حممواًل على 

 .أسبابو، وصلى هللا وسلم على نبِينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني

 

 أمني السر
 ابسل سامل احملسن       

 عضو 
   . عبد احملسن بن عبد هللا الزكريد

 عضو 
 ىزاع بن عيسى العيسى 

      
 رئيس الدائرة

مَّد بن انصر اجلربوع  حمح
 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية 

 (380ديوان المظالم )
 الدائرة التجارية الرابعة 

 ـه5300ام /ق لع3030/2القضية رقم  يالحكم ف
 رقم )...( ي)...( سجل مدن المقامة من /

 رقم )...( سجل تجاري ضد / شركة )...( للتجارة القابضة
 نا حممد وآله وصحبه أمجعني، أما بعد:والسالم على نبي  هلل رب العاملني والصالة  احلمد

 عقدت الدائرة التجارية الرابعة باحملكمة اإلدارية جبدة جلستها املشكلة من: ـه02/8/8348ففي يوم الثالثاء 
 رئيًسا              عساف بن صالح العواجي    القاضي/
 اعضوً                محمد بن أحمد المالكي     القاضي/
 عضًوا           العزيز البديوي سهيل بن عبد     القاضي/

، املرفوعة مـن ـه81/80/8341ميًنا للسر، للنظر يف الدعوى احملالة إليها يف أ وحبضور/ هالل بن حممد الشهري
، ـهـــ8/88/8341وكيـــمل املـــدعى/  حححل، هلامـــمل انويـــة الو.نيـــة راـــا  حححل، .وجـــا الوكالـــة راـــا حححل و ـــاري  

أصــالة، وعــن املــدعى عليهــا  يعددرة عــن كتابــة العــدل الثانيــة جبنــوب جــدة، واحلااــر فيهــا  ــ   ا لســة املــالصــا
الصــادرة عــن   ـهــ0/0/8348 حححل، .وجــا الوكالــة راــا  حححل و ــاري   ممثلهــا/  حححل هلامــمل انويــة الو.نيــة راــا

  املرافعـــة، وبعـــد الدراتـــة والت مــــمل كتابـــة العـــدل الثانيـــة بشـــمال جــــدة وبعـــد اق.ـــال  علـــى كافـــة ا ورا  و ــــا 
 واملداولة، وأصدرت الدائرة بش هنا هلكمها اآليت:

 (الواقعات)
 قـــدم بصـــحيفة دعـــوى  كيـــمل املـــدعي ـــتلوا وااعـــات هـــ   الـــدعوى بالقـــدر الـــال م إلصـــدار هـــ ا احلكـــا، وأ  و 

ملـدعى عليهـا ملشـرو  ، ذكر فيها أ  موكله أبرم عقـد مضـاربة مـ  اـه81/80/8341للمحكمة اإلدارية جبدة يف 
م، واــام بتســليا املــدعى عليهــا 02/2/0284املوافـ   ـهــ88/8/8343 حححل السـك،، .وجــا العقــد املــ ر  يف 

هــا ل مئتــا  ووســو  ألــق  ، واــد  بــني لــه أ  العقــد انتهــد مد ــه و   قــا املــدعى علي0120222  مبلًغــا اــدر 
ة دعـوا  إ  .لـا احلكـا بـملاام املـدعى عليهـا أ   عيـد لـه يف صـحيف باختاذ أي إجـراء لتصـفية هلسـابا اا وانتهـى

هـــو مبـــني يف حمااـــر اـــب هاح و.لـــا  امـــة إهلالتهـــا للـــدائرة بارـــرت نظرهـــا كرأس املـــال املـــ كورح وبقيـــدها اضـــي
، كـو  موكلتـه هلـ  ةيف دعوا  خيـالق احلقيقـ يعدا واب على الدعوى من ممثمل املدعى عليها دف  ب   اتتناد امل



 

و   اال  عممل باملشرو  كما أ  العقـد ق يـاال اائًمـا، وإعـادة رأس املـال مـر بت باقنتهـاء الكامـمل للمشـر  ارخيه ق 
قا ا مـــ  ا هـــة املالكـــة، ومعرفـــة كافـــة هلقـــو  املضـــاربني اآل ـــرين املســـا ني يف والتصـــفية النهائيـــة لكافـــة مســـتح

اـرر  وى املـدعيح وبعـرذ ذلـل علـى املـدعيى يف دفعـه إ  .لـا رد دعـاملشـرو  تـواء بـالربو أو ارسـارةح وانتهـ
ب نـه يتمسـل .ـا تـب  وأ  ادمـه يف قئحـة دعــوا ، ل وجهـد الـدائرة كتا ـا لشـركة  حححل مالكـة املشـرو  ب لــا 

أم   إفاد ا همل مت اقنتهاء من املشرو  حممل عقد املضاربة أم مـا  ال اائًمـا/ وهـمل املـدعى عليهـا مسـتمرة يف  نفيـ 
 حححل احملدودة واملتضمنة اإلجابـة عـن اتتفسـارات الـدائرة فيمـا خيـا العقـد  ه وردت إفادة رركةمت إيقافها، وعلي

دعى عليهــا ق  ــاال  عمــمل باملشــرو ، ملـاتـية للعقــد املــ كور اــد انتهــد، واراـا  حححل والــف أفــادت بــ   املــدة ا ت
وبعرذ اإلفادة السابقة على املدعى .لا إعمال أثرها فيما خيا عقد  باملدعى وهي مت  رة يف  نفي  عملها، 

عليهـا، كمــا ذكـر بــ   لديـه بينــة رـهادة رــهود  ثبــد أ  املـدعى عليهــا فر.ـد يف  نفيــ  املشـرو  واامــد بــم را  
املشـرو ا مـن ابـمل  وهو ما أدى لتعثر  نفيـ  رارجهللمشرو   مليو    مما  صا ل802220222مبلغ ادر   

بســحا املشــرو  مــن  وبعــرذ ذلــل علــى ممثــمل املــدعى عليهــا، أفــاد بــ   مالكــة املشــرو  اامــد املــدعى عليهــا، 
يًـا بتسـليا مسـتحقا ا الثابتـة بـ متها، إق أهنـا دموكلته دو  مربر نظامي، واامد موكلته . البـة مالكـة املشـرو  و 

نعد دو  مربر مشرو ، ا مر ال ي هلدا .وكلته إلاامة دعوى يف مواجهة مالكة املشرو  لدى احملكمة العامة امت
، ل  والــد ، وانتهــى إ  .لـا رد دعــوى املـدعيـهـ86/0/8348ل يف 48226818ايــدت  ـد الــراا   جبـدة
و  الـدعوى صـاحلة للفصـمل ا الـدعوى املـ كراتح ويف جلسـة اليـوم ولكـذلل عدة جلسات  بادل  النا .رف بعد

 من:على التايل  ًيافيها اررت الدائرة رف  ا لسة للمداولة وأصدرت هلكمها ه ا علًنا مبن
 )األسباب(

ه من إاامة ه   الدعوى احلكا بملاام املدعى عليها ب    عيد له مبلـغ رأس املـال الـ ي ادمـ   املدعي يبتغيملا كا
ل مئتـــا  ووســـو  ألـــق  ، فـــم  هـــ   الـــدعوى ختضـــ  لوقيـــة 0120222، والبـــالغ  يف مشـــرو   حححل الســـك،

ل 334ديوا  املظـا  كهيئـة اضـاء يـاري حبسـباهنا دعـوى مضـاربة، .وجـا املـادة ا و  والفقـرة  ةل مـن املـادة  
ا  ـد مل يف ، كمـا أهنــهـ81/8/8412ل و ـاري  40راـا  م/ التجارية  الصادر باملرتـوم امللكـيمن نظام احملكمة 

ت الشــرعية الصــادر وفًقــا للفقـرة ا و  مــن املــادة السادتــة والثالثــني مـن نظــام املرافعــا اص احملكمــة املكــايا تصـ
، والـف نصـد علـى :  يكــو  اق تصـاص للمحكمـة الـف يقــ  ـهــ00/8/8341ل يف 8 م/ راـا باملرتـوم امللكـي

وفًقــا لقــرار رئــي   ئرة النــوعي، و ــد مل يف ا تصــاص الــدايف ن ــا  ا تصاصــها مكــا  إاامــة املــدعى عليــه حححل
 ح ـه8342ل لعام 33ديوا  املظا  راا  

ة مـ  املـدعى عليهـا تـند مفـاد  إبـرام عقـد مضـارباد أاام دعوا  على  واو  الدعوى فمنه وملا كا  املدعيوعن م
 حححل السـك،، واــد نــا البنــد الســاب   م، وذلــل لصــار مشــرو 2/0284/ 02ة املوافـ  8343/ 8/ 88يف 



 

لعقد املربم بينهما على أنه " إذا ثبد لل رف الثاي أ  ال رف ا ول اد فس   أو انفس ل عقد  مـ  رـركة من ا
بالســداد املبارــر لكامــمل رأس املــال إ   ال ــرف ا ول ملتــام حححل و مالهلقــهل فــم    حححل  عقــد  نفيــ  مشــرو 

ال رف الثاي م  نصيا ال رف الثاي من ا ربـا  إ   ققـد، هلـ   ـاري  هـ   الوااعـة، واـد ثبـد لـه أ  العقـد 
  كور يـد أ  هـ اللشـر  املـ بت ملهـااملربم بني املدعى عليها ومالكة املشرو  اد انتهـد مد ـه ا تاتـيةح والـدائرة 

أ  املضـارب أمـني علـى مـا  إمنا هو اما  لرأس املال، وملا كا  من املسـتقر عليـه فقًهـا واضـاءً الشر  يف هلقيقته 
ء كــا  بيـد  مـن مـال، وق يضـمن إق إذا  عـدى أو فـر ، وق رتـو  ارـاا  الضـما  علـى املضـارب يف العقـد تـوا

ربًعــاا    ذلــل ينــايف ه املضــارب أو كــا  اقرــاا  مــن املضــارب علــى نفســه متهــ ا الشــر  مــن رب املــال وابلــ
مقتضــى العقـــدا وذلــل لكـــي ق خيســر املضـــارب مــر ني: ا و  بضـــيا  جهــد  وعملـــه وفــوات الـــربو الــ ي كـــا  

رأس املـال بعـد املشـرو  يف العمـملا  يسعى لتحقيقه، والثانية بتحممل  سارة رأس املال، واحلـال كـ لل يف اـما 
  ال بيد ، عليه فم  البند الساب  من العقـد حمـمل الـدعوى يكـو ته يف إبقاء رأس امل   املضارب يكو  مهتًما برغب

املــال مــ  ا ربــا  يف هلــال الفســ ، ومــن ل ق ،كــن العمــمل بــه، وملــا كــا   بــا.اًل ا لكونــه نــا علــى اــما  رأس
صرف ا ربا  يف ماثمل الناا  ق يتحق  إق بعـد انتهـاء ا عمـال و صـفيتها، وملـا كانـد املـدعى عليهـا اـد أفـادت 

تـبيمل احلصـول علـى هلقهـا  املشرو     تا  صـفيته واتـتالم مسـتحقا ه مـن مالكـة املشـرو ، وأهنـا أاامـد يف ب  
، مــا ـهــ86/0/8348ل يف 48226818الــدعوى املقيــدة لــدى احملكمــة العامــة جبــدة  ــد الــراا   وهلــ  املــدعي

ا  رــر  با.ــمل، وملــا كانــد اقنتظــار هلــ   ــتا  صــفية العمــمل يف املشــرو  يف دعــو  يكــو  مــن الــال م علــى املــدعي
مــوال مــن مالكــة املــدعى عليهــا اــدمد للــدائرة مــا يثبــد عــدم  صــفية املشــرو  حمــمل العقــد، وعــدم اتتحصــانا لأ

بماامــة يكــو  اــد اتــتعجمل  كمــة العامــة جبــدة، عليــه فــم  املــدعياملشــرو  وذلــل بتقــد،ها دعــوى اضــائية أمــام احمل
 أواهنا، وهو ما  نتهي إليه الدائرة وبه  قضىح ه   الدعوى، و كو  ب لل الدعوى مرفوعة ابمل

 (ة)ولكل ما تقدم حكمت الدائر 
راــا  حححل،   حححل، تــجمل مــدي ة، املقامــة مــن /  حححل8342/ ل لعــام 2124/0بعــدم ابــول الــدعوى راــا  

 راا  حححل لرفعها ابمل أواهناح  حححل للتجارة القابضة، تجمل يارياد/ رركة 
 وسلم.نا محمد وعلى آله وصحبه إلى سواء السبيل، وصلى اهلل على نبيِّ  ديواهلل الُموفِّق، والها

 )الدائرة التجارية الرابعة(
 القاضي                            القاضي                               أمين السر
 المالكيمحمد بن احمد      العزيز البديوي سهيل بن عبد          الشهريهالل بن محمد 

 
 رئيس الدائرة /القاضي

 عساف بن صالح العواجي



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية          

 وزارة العدل                
 محكمة االستئناف بمنطقة مكة المكرمة

 الدائرة التجارية الثانية)جدة(         
 

 هـ5308/س لعام 3030/2قرار الصادر في القضية رقم ال
 المقامة من / )...(

 ضد / شركة )...( للتجارة القابضة
 والصادر فيها حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة اإلدارية بجدة

 ـه5300/ق لعام 3030/2هـ في القضية رقم 23/8/5308بجلسة 
 احلمد هلل وهلد  وبعد:
-ة انعقدت الدائرة التجارية الثانية .حكمة اقتتئناف .ن قة مكة املكرمة1/0/8341ففي يوم ا ربعاء 

 بتشكيلها املكو  من:-جدة
 رئيًسا حسن بن علي الثبيتي                     قاضي استئنـاف    
 عضًوا إبراهيم بن صالح السحيباني                 قاضي استئناف     

 عضًوا عوض العمري                    عبيد بن قاضي استئناف      
وذلل للنظر يف القضية امل كورة أعال  واحملالة إ  الدائرة بتاري  ، أميًنا للسر تـامي بـن غااي امل ريي حبضـور
 هـ88/1/8348

 دائرة االستئناف
قـدم عليـه، وهليـ  إ  واـائ  هـ   القضـية بعد اق.ال  ودراتة أورا  القضية واحلكا الصادر فيهـا واقعـااذ امل

اد أوردها احلكا حممل اقتتئناف املشار إليه أعال ، فم  الدائرة  يمل إليه منًعا للتكرار وال ي اضد فيـه الـدائرة: 
تجمل مدي راا  حححل، اد  –هـ املقامة من /  حححل  حححل 8342/  لعام 2124/0بعدم ابول الدعوى راا 
 تجمل ياري راا  حححل لرفعها ابمل أواهناح –القابضة  / رركة  حححل للتجارة

وهليــ  ا.لعــد هــ   الــدائرة علـــى أورا  القضــية واحلكــا الصــادر فيهــا واقعـــااذ املقــدم عليــه فاتــتبا  نـــا أ  
 اقعااذ اد ادم  الل ا جمل احملدد نظاًما ومن ل فهو مقبول ركاًلح



 

مـن  ــالل اقعــااذ علــى احلكــا مالهلظــات  وجــا الــنق  أمـا مــن هليــ  املواــو  فمنــه   يظهــر نــ   الــدائرة 
 و نتهي الدائرة إ    ييد  حمموًق على أتبابهح

 لذلك قررت دائرة االستئناف
/   لعـــام 2124/0  ييـــد احلكـــا الصـــادر مـــن الـــدائرة التجاريـــة الرابعـــة باحملكمـــة اإلداريـــة جبـــدة يف القضـــية راـــا 

تـجمل مـدي  –هــ املقامـة مـن /  حححل 8342/   لعـام 2124/0هـ القااي: بعـدم ابـول الـدعوى راـا 8341
 تجمل يارى راا  حححل، لرفعها ابمل أواهناح –راا  حححل، اد / رركة  حححل للتجارة القابضة 

 واهلل الُموفِّق، وصلى اهلل وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

 عضو الدائرة              أمين السر                      عضو الدائرة        
 سامي غزاي المطيري          عبيد بن عوض العمري        إبراهيم بن صالح السحيباني

 
 رئيس الدائرة

 حسن بن علي الثبيتي
 



 

  
 بسمميحرلا نمحرلا هللا                                                 

                                                             اململكة العربية السعودية
 هـ5640/ق لعام 4056/2

 (584ديوان املظامل )  
 الدائرة التجارية الرابعة  

 هـ5640لعام  /ق4056/2رقم  القضيةاحلكم ىف 

 رقم )...( مدينسجل  )...(/ املقامة من
 رقم )...( جتاريسجل للتجارة القابضة  )...(شركة  /ضد

مَّد وآله وصحبه أمجعني، أما بعد:نبي   والصالة والسالم على رب العادلني، هللا  احلمد  نا ُمح
  ابحملكمة اإلدارية جبدة جلستها ادلشكلة من: ابعةالر الدائرة التجارية  عقدتهــ :365/:/42الثالاثء يوم ففى 

 رئيسا             عساف بن صاحل العواجي           /القاضي                              
 عضوا               دمحم بن أمحد املالكي           /القاضي                              
 عضوا           سهيل بن عبد العزيز البديوي           /يالقاض                              

مَّدوحبضور  هـ، وادلعـادة إليهـا 34/3657/;3يف  إليها ابتداءً الة احملالدعوى للنظر ىف ، أمينا  للسر هالل بن ُمح
يف  هـ، مبوجب حكم الدائرة التجارية الثانية مبحكمة االستئناف اإلدارية مبنطقة مكة ادلكرمـة32/3659/:4يف 

هـ(، ادلرفوعة من وكيل ادلدعي/ )...(، حامل اذلوية الوطنيـة رقـم )...(، 3659/س لعام 6255/4القضية رقم )
هـ، الصادرة عن كتابة العدل الثانية جبنوب جدة، واحلاضر فيهـا 3/33/3657مبوجب الوكالة رقم )...( واتريخ 

( حامــل اذلويــة الوطنيــة رقــم )...(، مبوجــب الوكالــة هبــ ا اسلســة ادلــدعي أصــالة، وعــن ادلــدعى عليهــا  ثلهــا/ )...
وبعـــد االطـــالك علـــى كافـــة هــــ الصـــادرة عـــن كتابـــة العـــدل الثانيـــة بشـــمال جـــدة :4/4/365رقـــم )...( واتريـــخ 

 األوراق ومساك ادلرافعة، وبعد الدراسة والتأمل وادلداولة، أصدرت الدائرة بشأهنا حكمها اآليت:
 )الواقعات(

ابلقـــدر الـــالزم إلصـــدار هـــ ا احلكـــم، أن وكيـــل ادلـــدعي تقـــدم بصـــحيفة دعـــوى  الـــدعوىهـــ ا  واقعـــاتتـــتل   
هـ، ذكر فيها أن موكله أبرم عقـد مضـاربة مـمل ادلـدعى عليهـا دلشـروك 34/3657/;3للمحكمة اإلدارية جبدة يف 

هـــا م، وقــام بتســليم ادلــدعى علي35/4/4235هـــ ادلوافــ  5/6/3656)...( الســك ، مبوجــب العقــد ادلــ ر  يف 
( ثالمثئـة ألـر ر،ل، وقـد نـ  العقـد علـى أنـه إذا سـحب العقـد ادلـ م بـني  ـركة )...( 522.222مبلغاً قدرا )



 

"مالكة ادلشروك" و ركة )...( تلتزم  ركة )...( إبعادة رأس ادلال، وقد ثبت له أنه مت سحب العقد؛ وانتهـى يف 
ادلــ كور. وبقيــدها قضــية وإحالتهــا لــه رأس ادلــال طلــب احلكــم إبلــزام ادلــدعى عليهــا أن تعيــد صــحيفة دعــواا إ  

هـــ، والــني تبــني 33/3/3658للــدائرة اب ــرت نظرهــا كمــا هــو مبــني يف ُماضــر ضــبطها، وحــددت لنظرهــا جلســة 
هـــ، 4/3658/;4فيهــا عــدم حضــور ادلــدعي أو مــن يوكلــه، فقــررت الــدائرة  ــطب الــدعوى للمــرة األو ، ويف 

 لفــه عــن موعــد اسلســة الســاب ، فقــررت الــدائرة قبــول اعتــ ارا وفــت  ابب تقــدم وكيــل ادلــدعي بكتــاب اعتــ ار لت
هـ، والني تبني فيها عدم حضور من ميثل ادلدعى عليها مـمل 3/9/3658ادلرافعة يف القضية، وحدد لنظرها جلسة 

عـن  ثبوت تبلغها ابدلوعد كما يتبني من كتاب اإلبالغ عن موعد اسلسة بواسـطة العمـدة، وبسـ ال وكيـل ادلـدعي
بينات موكله ادلثبتـة لصـحة دعـواا، فقـد قـدم العقـد ادلـ م بـني موكلـه وادلـدعى عليهـا، كمـا قـدم عطـاابً صـادراً عـن 

م، متضـــمناً إهنــــاء العالقـــة مــــمل ادلـــدعى عليهــــا، وعليـــه فقــــد 4236/:/34مالكــــة ادلشـــروك بتــــاريخ   ـــركة )...(
( ثالمثئـة 522.222عليها أن تدفمل للمـدعي مبلـ) ) أصدرت الدائرة حكمها الغيايب القاضي بـــ : "إبلزام ادلدعى

هــ، تقـدم  ثـل ادلـدعى عليهـا بطلـب نسـ ة 3658/:/;4ألر ر،ل"، أتسيساً علـى نكـول ادلـدعى عليهـا، ويف 
مـــــن احلكـــــم الصـــــادر يف مواجهـــــة موكلتـــــه، وعلـــــى إثـــــرم تقـــــدم بطلـــــب إعـــــادة النظـــــر يف احلكـــــم الغيـــــايب بتـــــاريخ 

فت  ادلرافعة بعدم تقدمي  ثل ادلدعى عليهـا وادلثبـت صـفته وبيا تـه يف ُمضـر  هـ، مث أعادت الدائرة3658/:/52
ضبط تلك اسلسة اعرتاضه على حكمها الغيايب، وال ى دفمل أبن استناد ادلدعي يف دعواا خيـالر احلقيقـة، كـون 

من موكلته على مصـلحة  )...(، وأنه حرصاً موكلته حىت اترخيه مل يتم التصفية النهائية بينهما وبني الشركة ادلالكة 
ادلسامهني قامت مب اطبة الشركة ادلالكة لتسوية ادلستحقات ادلالية ادلتعلقة ابدلشروك، إال أن الشركة ادلالكة قامـت 

 إ  نشــوب عــالف وتعليــ  التصــفية حــىتمنفــردة بعمــل تصــفية مــن جانبهــا فقــط دون الرجــوك دلوكلتــه،  ــا أدى 
دم أحقية ادلدعي يف دعواا، ما ورد يف البند الرابمل من ادلادة اخلامسة من العقـد اترخيه، و ا ي يد موقر موكلته بع

مــمل رأس مالــه كــاماًل حــال انتهــاء الطــرف ادلــ م بينهــا والــ ي نــ  علــى أنــه )يلتــزم الطــرف الثــا  ابســتالم أرابحــه 
االنتهـاء ابدلشـروك األول من تنفيـ  ملحـ  عقـد مشـروك )...(،  ـا ي كـد علـى أن اسـتالم رأس ادلـال مشـرو  مـن 

الزال قائمــاً  قــد ادلــ م بــني موكلتــه وبــني  ــركة )...(وتصــفية كافــة احلســاابت مــمل الشــركة ادلالكــة، مــا دفــمل أبن الع
يف دفعـه إ  طلـب رد دعـوى ادلـدعي. وبعـر   مل الشركة ادلالكة للمشـروك، وانتهـىوقيد التنفي  وجار  العمل به م

ســب  وأن قدمــه يف الئحــة دعــواا، مث كانــت الــدائرة قــد وجهــت كتاهبــا ذلــك علــى ادلــدعي قــرر أبنــه يتمســك مبــا 
لشركة )...( مالكة ادلشروك بطلب اإلفادة هل مت االنتهاء مـن ادلشـروك ُمـل عقـد ادلضـاربة أم مـازال قائمـاً، وهـل 

نة اإلجابــة وعليــه فقـد وردت إفــادة  ــركة )...( احملــدودة وادلتضــمادلـدعى عليهــا مســتمرة يف تنفيــ ا أم مت إيقافهــا، 
عن استفسارات الدائرة فيما خي  العقد رقم )...( والـني تضـم نت أنـه مت إبـالغ ادلـدعى عليهـا إبهنـاء هـ ا العقـد 

هــــ، وذلـــك بســـبب التـــأعر اسســـيم يف تنفيـــ  39/32/3657م ادلوافـــ  4236/:/34وفســـ ه، وذلـــك بتـــاريخ 



 

هـــ، تبــني عــدم 34/9/3659فــ  عليــه. ويف جلســة األعمــال ادلناطــة هبــا، وعــدم االلتــزام بتنفيــ  العقــد وفقــاً للمت
حضـور مـن ميثــل ادلـدعى عليهـا، وطلــب ادلـدعي السـ  يف الــدعوى وادلصـادقة علـى حكــم الـدائرة الغيـايب، ولكــون 
الـــدعوى صـــاحلة للفصـــل فيهـــا قـــررت الـــدائرة رفـــمل اسلســـة للمداولـــة، وأصـــدرت بـــ ات اسلســـة حكمهـــا القاضـــي 

ســاب  والقاضــي إبلــزام ادلــدعى عليهــا أن تــ دى للمــدعي ادلبلــ) ادلــد عى بــه. ويف ابدلصــادقة علــى حكمهــا الغيــايب ال
هـــ، مت تســليم  ثــل ادلــدعى عليهــا نســ ة مــن احلكــم الصــادر يف مواجهــة موكلتــه، وعلــى إثــرا تقــدم 3659/:/;

 هــــ، والـــ ى ذكــر فيـــه أن اســـتناد3659/:/45ابعرتاضــه علـــى احلكــم الغيـــايب، وطلـــب إعــادة النظـــر فيـــه بتــاريخ 
ادلــدعي علــى مــا ورد يف البنــد الســابمل مــن العقــد ادلــ م بينهمــا والــ ى نــ  علــى أنــه )يلتــزم الطــرف الثــا  ابســتالم 

مالـه كـاماًل حـال انتهـاء الطـرف األول مـن تنفيـ  ملحـ  عقـد مشـروك )...( ال يسـتقيم ودعـواا، أرابحه مـمل رأس 
ادلنف  ذلا ادلشروك، وأم ا عن إفـادة  ـركة )...( يف فالن  الساب  هو يف حال تصفية التعامل بني موكلته والشركة 

عصـم دلوكلتـه وال ميكـن التعويــل علـى مـا تضـمنه إفادضــا، وبعـر  ذلـك علـى ادلــدعي ذكـر أبن فسـخ العقـد ادلــ م 
بــني ادلــدعى عليهــا و ــركة )...( كــان بتفــريط مــن ادلــدعى عليهــا وقــدم إفــادة مــن  ــركة )...( وفيهــا أن ادلــدعى 

 تنفي  ادلشروك ما جعل  ركة )...( يف حر  أمام اسهـات الرقابيـة وابلتـاد فقـد مت فسـخ التعاقـد عليها تعثرت يف
عـــدة جلســـات تبـــادل عالذلـــا طرفـــا الـــدعوى  م، مث توالـــت بعـــد ذلـــك4236/:/34مـــمل ادلـــدعى عليهـــا بتـــاريخ 

ادلــ كرات. ويف جلســة اليــوم ولكــون الــدعوى صــاحلة للفصــل فيهــا قــررت الــدائرة رفــمل اسلســة للمدولــة وأصــدرت 
 على التاد من:حكمها ه ا علناً مبنياً 

 )األسباب(
مبلـ) رأس ادلـال الـ ي قدمـه  يبتغي من إقامة ه ا الدعوى احلكم إبلزام ادلدعى عليها أبن تعيد لـهكان ادلدعي دلا  

( ثالمثئة ألر ر،ل، فإن ه ا الدعوى ختضمل لوالية ديوان ادلظامل 522.222يف مشروك )...( السك ، والبال) )
( مــن نظــام 665كهيئــة قضــاء  ــاري  ســباهنا دعــوى مضــاربة، مبوجــب ادلــادة األو  والفقــرة )هـــ( مــن ادلــادة )

هــ، كمـا أهنـا تـدعل يف اعتصـا  37/3/3572( واتريـخ 54دللكـي رقـم )م/احملكمة التجارية الصادر ابدلرسوم ا
احملكمــة ادلكــا  وفقــاً للفقــرة األو  مــن ادلــادة السادســة والثالثــني مــن نظــام ادلرافعــات الشــرعية الصــادر ابدلرســوم 

هـــ، والــني نصــت علــى: )يكــون االعتصــا  للمحكمــة الــني يقــمل يف نطــاق 44/3/3657( يف 3ادللكـي رقــم )م/
...(، وتدعل يف اعتصا  الدائرة النوعي وفقـاً لقـرار رئـيي ديـوان ادلظـامل )عتصاصها مكان إقامة ادلدعى عليه ا

 هـ.3658( لعام 66رقم )
فإنه ودلا كان ادلدعي قد أقام دعواا على سند مفـادا إبـرام عقـد مضـاربة مـمل ادلـدعى عليهـا وعن موضوك الدعوى 

ذلــك لصــار مشــروك )...( الســك ، وقــد نــ  البنــد الســابمل مــن م، و 9/6/4235هـــ ادلوافــ  48/7/3656يف 
العقــد ادلــ م بينهمــا علــى أنــه "إذا ثبــت للطــرف الثــا  أن الطــرف األول قــد فســخ )أو انفســخ( عقــدا مــمل  ــركة 



 

)...( )عقـــد تنفيـــ  مشـــروك )...( ومالحقـــه( فـــإن الطـــرف األول ملتـــزم ابلســـداد ادلبا ـــر لكامـــل رأس ادلـــال إ  
 ممل نصيب الطرف الثا  من األراب  إن قحققت، حىت اتريخ ه ا الواقعة"، وقد ثبـت لـه أن العقـد الطرف الثا 

ـا هـو ضـمان  قد مت سـحبه مـن ادلـدعى عليهـا. والـدائرة بتأملهـا للشـر  ادلـ كور  ـد أن هـ ا الشـر  يف حقيقتـه إ  
علـى مـا بيـدا مـن مـال، وال يضـمن إال إذا لرأس ادلال، ودل ا كان من ادلستقر عليه فقهاً وقضـاًء أن  ادلضـارب أمـني 

كــان هــ ا الشــر  مــن رب  ادلــال وق ب لــه  تعــد ى أو فــر  ، وال اــوز ا ــرتا  الضــمان علــى ادلضــارب يف العقــد ســواءً 
من ادلضارب على نفسه مت عاً؛ ألن ذلك ينايف مقتضى العقد؛ وذلك لكي ال خيسر  ادلضارب أو كان اال رتا 
بضــياك جهــدا وعملــه وفــوات الــرب  الــ ي كــان يســعى لتحقيقــه، والثانيــة يتحم ــل عســارة ادلضــارب مــرتني: األو  

رأس ادلــال، واحلــال كــ لك يف ضــمان رأس ادلــال بعــد الشــروك يف العمــل؛ ألن ادلضــارب يكــون متهمــاً بر بتــه يف 
علـى ضـمان رأس إبقاء رأس ادلال بيدا، عليه فإن البند السابمل من العقد ُمل الدعوى يكون ابطـاًل؛ لكونـه نـ  

ادلال ممل األراب  يف حال الفسخ، ومن مث ال ميكن العمل بـه، ودلـ ا كـان صـرف األراب  يف ماثـل النـزاك ال يتحقـ  
إال بعـــد انتهـــاء األعمـــال وتصـــفيتها، ودل ـــا كانـــت ادلـــدعى عليهـــا قـــد أفـــادت أبن ادلشـــروك مل تـــتم تصـــفيته واســـتالم 

ســبيل احلصــول علــى حقهــا وحــ  ادلــدعي الــدعوى ادلقيــدة لــدى  مســتحقاته مــن مالكــة ادلشــروك، وأهنــا أقامــت يف
هـ، ما يكون من الالزم على ادلـدعي :38/4/365( واتريخ 75;5:25:58احملكمة العامة جبدة قحت الرقم )

حـىت تـتم تصــفية العمـل يف ادلشـروك ُمــل العقـد ومـن مث  قسـمة ادلــال، أم ـا وقـد تبــني ذلـك وتبـني أن البنــد االنتظـار 
كانـت ادلـدعى عليهـا قـدمت للـدائرة مـا يثبـت عـدم تصـفية   ادلـدعي يف دعـواا  ـر  ابطـل، ودلـا د عليـهال ي يستن

ادلشروك ُمـل العقـد، وعـدم استحصـاذلا للمـوال مـن مالكـة ادلشـروك وذلـك بتقـدميها دعـوى قضـائية أمـام احملكمـة 
لك الــدعوى مرفوعــة قبــل العامــة جبــدة، عليــه فــإن ادلــدعي يكــون قــد اســتعجل إبقامــة هــ ا الــدعوى، وتكــون بــ 

 أواهنا، وهو ما تنتهي إليه الدائرة وبه تقضي.
 )ولكل ما تقدم حكمت الدائرة(

هـــا املقامــة مــن/ )...(ا ســجل مــدين رقــم )...(ا 5644/ق( لعــام 4056/2بعــدم قبــول الــدعو) رقــم )
 ضد/ شركة )...( للتجارة القابضةا سجل جتاري رقم )...(ا لرفعها قبل أواهنا.

 م.سلَّ و  وعلى آِله وصحِبه نا ُممد  نبي ِ  على للاح  ىوصل ا واهلادي إىل سواِء السبيِلاوفقح املح  وللاح 
 
 
 
 



 

 )الدائرة التجارية الرابعة(
 القاضي                                القاضي   أمني السر                      

 بن أمحد املالكيدمحم   بن عبد العزيز البديوي        سهيل هالل بن دمحم الشهري      
 

 رئيس الدائرة القاضي
 عساف بن صاحل العواجي
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 كرَّمةُمك م ة االستئن اف مب نطق ة م كَّة املح 
 )جدةَّ( الثانيةالت ج ارِي ة  ئِرة  دَّاال    

 هـ5648لعام  س/6042/2القضية رقم  يفالقرار 
 املقامة من/ )...(

 ضد/ شركة )...( للتجارة القابضة
 والصادر فيها حكم الدائرة التجارية الرابعة ابحملكمة اإلدارية جبدة جبلسة

 هـ5640/ق لعام 4056/2هـ يف القضية رقم 25/8/5648
الثانيــة مبحكمــة االســـتئناف التجاريــة عقــدت الـــدائرة ه ;39/4/365 االثنــنييــوم د ففـــي وبعــ هلل وحــدا احلمــد

  جلستها بتشكيلها ادلكون من: – جدة-مبنطقة مكة ادلكرمة 
 اف             فرحان بن حيي الفيفي            رئيسا  نرئيس ُمكمة استئ

 عضوا                حسن بن علي الثبييت              قاضى استئناف       
 عضوا               عبيد بن عوض العمري              قاضى استئناف       

القضية ادل كورة أعـالا واحملالـة إ  الـدائرة احلكم و  يفللنظر ، ذلك حبضور أمني السر سلطان بن سفر العمرييو 
 هـ.;39/4/365بتاريخ 

 دائرة االستئناف
ن وقـائمل هـ ا القضـية إالصـادر فيهـا واالعـرتا  ادلقـدم عليـه، وحيـ   لقـراروابعد االطالك ودراسة أوراق القضـية 

قضـت فيـه الـدائرة:  وال يُمل االستئناف ادلشار إليه أعالا، فإن الدائرة قحيل إليه منًعا للتكرار  احلكمقد أوردها 



 

ضـد/  ـركة سجل مد  رقم )...(،  –هـ ادلقامة من/ )...( 3658/ق لعام 8726/4بعدم قبول الدعوى رقم 
 سجل  اري رقم )...(، لرفعها قبل أواهنا. –)...( للتجارة القابضة 

الصــادر فيهـــا واالعــرتا  ادلقـــدم عليــه فاســـتبان ذلـــا أن  واحلكـــمأوراق القضـــية  ىوحيــ  اطلعـــت هــ ا الـــدائرة علــ
 االعرتا  قد قدم عالل األجل احملدد نظاما  ومن مث فهو مقبول  كاًل.

 احلكــم مــا يوجــب ادلالحظــة عليــه ىه مل يظهــر ذلــ ا الــدائرة مــن عــالل االعــرتا  علــأمــا مــن حيــ  ادلوضــوك فإنــ
 أسبابه. ىوتنتهي الدائرة إ  أتييدا ُممواًل عل

 لذلك قررت دائرة االستئناف
/ق لعـــام 8726/4القضـــية رقـــم  يفأتييـــد احلكـــم الصـــادر مـــن الـــدائرة التجاريـــة الرابعـــة ابحملكمـــة اإلداريـــة جبـــدة 

سجل مد  رقم  –هـ ادلقامة من/ )...( 3658/ق لعام 8726/4ي: بعدم قبول الدعوى رقم هـــ القاض:365
 سجل  اري رقم )...(، لرفعها قبل أواهنا. –)...(، ضد/  ركة )...( للتجارة القابضة 

 آله وصحبه أمجعني.على نا دمحم و نبي ِ  علىللا وسلم  ىوصلوللا املحوفِ قا 
 عضو الدائرة  عضو الدائرة                               أمني السر                 

 سلطان بن سفر العمريي          عبيد بن عوض العمري              حسن بن علي الثبييت
 

 ةرئيس الدائر 
 فرحان بن حيي الفيفي

 



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا                                                
 املْمَلَكُة الْعَربيَّة السُُّعوِديّةِ 

 دَيوان املَظَامِل      
        (ٖٓٛ)                                                                                      

 ةالدائرة التجارية الرابع 
 هـٖٙٗٔام /ق  لعٕ/ٖٛٗٓٔيف القضية رقم  احلكم

 املقامة من / )...(، سجل مدين رقم )...(
 رقم )...( / شركة )...( للتجارة القابضة سجل جتاري:ضــــــد

 :بعدأمجعني، أما  وآله وصحبهنا دمحم ، والصالة والسالم على نبي   رب العاملني احلمد هلل
 من:املشكلة  جلستها، عقدت الدائرة التجارية الرابعة ابحملكمة اإلدارية جبدة هـ،02/8/8348 الثالاثءفي يوم ف

 اـرئيس                عساف بن صاحل العواجيالقاضي :          
 و اعض              دمحم بن أمحد املالكيالقاضي :          
 عضو ا                       العزيز البديوي سهيل بن عبدالقاضي :          

هــ، املرفوعـة مـن املـدعي 3/88/8341للنظـر   الـدعوا احملالـة هليهـا    ،للسـرضور / هلا  بـن دمحم الرـهري أمي  ـا وحب
هـ الصادرة عن كتابة العـد  00/8348مبوجب الوكالة رقم )...( واتريخ  )...(،اهلوية الوطنية رقم حامل  )...(،أصالة / 

بشــل ا ، أصــدرت الــدائرة دراســة والتلمــل واملداولــة، وبعــد الومســا  املرافعــة علــى ارورا  وبعــد االطــال  الثانيــة بشــما  جــدة،
 اآليت:حكمها 

 الواقعات
هــ ا الــدعوا ابلقــدر الــالزم إلصــدار هــ ا احلكــم، أص املــدعي تقــدم بصــحيفة دعــوا للمحكمــة اإلداريــة تــتل و واقعــات 

املـدعى عليهـا ملشـرو  )...( السـكو، مبوجـب العقـد املـ ر   هـ، ذكر فيها أنه أبرم عقد مضاربة مع3/88/8341جبدة   
( ثالمثئـة ألـر ر، ، وقـد 422.222م، وقام بتسليم املـدعى عليهـا مبلا ـا قـدرا )7/3/0284هـ املوافق 01/5/8343  

عـادة رأس إب )...(شـركة )...( ممالكـة املشـرو م وشـركة )...( تلتـكم شـركة  ذا سحب العقد املربم بـنيهالعقد على أنه نو 
دعـواا ه  طلـب احلكـم إبلـكام املـدعى عليهـا دص تعيـد لـه رأس املا ، وقد ثبت له أنه مت سحب العقـد  وانتهـى   صـحيفة 

املــا  املـــ كور. وبقيـــدها قضـــية وهحالتهـــا للـــدائرة ابشـــرت نظرهـــا كمــا هـــو مبـــني    ا ـــر  ـــب ها، وب لـــب ا ـــواب علـــى 
هـ، واملثبت صفته وبياانتـه    ضـر  ـبل تلـل ا لسـة دفـع 08/8/8347لسة الدعوا من ممثل املدعى عليها احلا ر جب

دص اســتناد املــدعي   دعــواا حلــالر احلقيقــة، كــوص موكلتــه حــص اترحلــه ا يــتم التصــفية النهائيــة بينهمــا وبــني الشــركة املالكــة 



 

ــا مــن موكلتــه علــى مصــلحة املســا ني قامــت مب اطبــة الشــركة املالكــ ة لتســوية املســتحقات املاليــة املتعلقــة )...(، وأنــه حرص 
ابملشــرو ، هال أص الشــركة املالكــة قامــت منفــردة بعمــل تصــفية مــن جانبهــا فقــل دوص الرجــو  ملوكلتــه، ممــا أدا ه  نشــوب 

مــا ورد   البنــد الســابع مــن خــالو وتعليــق التصــفية حــص اترحلــه، وممــا ي يــد موقــر موكلتــه بعــدم أحقيــة املــدعي   دعــواا، 
رو  املربم بينهما وال ي نو على أنه )يلتكم ال رو الثاين ابستالم أرابحه مع رأس ماله كـامال  حـا  انتهـاء ال ـرو االعقد 

ممــا ي كــد علــى أص اســتالم رأس املــا  مشــرو  مــن االنتهــاء ابملشــرو  وتصــفية كافــة (، مــن تنفيــ  ملحــق عقــد مشــرو  ... 
ـا وقيـد التنفيـ  و احلساابت مع الشركة املالكة، ما دفع دص العقد  العمـل  جـار  املربم بني موكلته وبـني شـركة )...( ال زا  قائم 

وانتهى   دفعه ه  طلب رد دعوا املدعي. وبعرض ذلـل علـى املـدعي قـرر دنـه يتمسـل به مع الشركة املالكة للمشرو ، 
لكـة املشـرو  ب لـب اإلفـادة هـل مت مبا سبق وأص قدمه   الئحة دعواا، مث كانت الدائرة قـد وجهـت كتا ـا لشـركة )...( ما

االنتهاء من املشرو   ل عقد املضاربة أم ما زا  قائم ا، وهل املـدعى عليهـا مسـتمرة   تنفيـ ا أم مت هيقافهـا، وعليـه وردت 
والــت تضــم نت أنــه مت  (هفــادة شــركة )...( احملــدودة واملتضــمنة اإلجابــة عــن استفســارات الــدائرة فيمــا حلــو العقــد رقــم )...

هــ، وذلـل بسـبب 87/82/8345م املوافـق 80/8/0283هبالغ املدعى عليها إب ـاء هـ ا العقـد وفسـ ه، وذلـل بتـاريخ 
هــ، 80/7/8347التلخر ا سيم   تنفي  ارعما  املناطة  ا، وعـدم االلتـكام بتنفيـ  العقـد وفق ـا للمتفـق عليـه. و  جلسـة 

أص تعيـد لـه املـدعى عليهـا  ي السـ    الـدعوا ايابي ـا واحلكـم إبلـكامتبني عدم حضور من ميثل املدعى عليهـا، وطلـب املـدع
( ثالمثئة ألر ر، ، استناد ا ه  العقـد املـربم بينهمـا، ولكـوص 422.222  املشرو   ل الدعوا والبالغ )رأس املا  املقدم 

حكمهـا القا ــي إبلـكام املــدعى الـدعوا صـاحلة للفصــل فيهـا قــررت الـدائرة رفــع ا لسـة للمداولـة، وأصــدرت بـ ات ا لســة 
هـ، مت تسليم ممثل املدعى عليها نسـ ة 9/8/8347عليها أص ت دي للمدعي املبلغ السابق ذكرا أتسيس ا على نكوهلا. و  

ظــر فيــه بتــاريخ تقــدم ابعضا ــه علــى احلكــم الايــاا، وطلــب هعــادة النمــن احلكــم الصــادر   مواجهــة موكلتــه، وعلــى هثــرا 
ذكر فيه أص استناد املدعي على ما ورد   البند السابع من العقـد املـربم بينهمـا والـ ي نـو علـى   يهـ، وال04/8/8347

أنه )يلتكم ال رو الثاين ابستالم أرابحه مع رأس ماله كامال  حا  انتهاء ال رو ارو  من تنفي  ملحق عقد مشـرو  )...( 
ــا عــن هفــادة فــالنو الســابق هــو   حــا  تصــفية التعا ( ال يســتقيم ودعــواا، انفــ  هلــا املشــرو ، وأم 

مــل بــني موكلتــه والشــركة امل
كة )...( فهي خصم ملوكلته وال ميكن التعويل على ما تضمنته هفادهتا، وبعرض ذلل على املدعي ذكـر دص فسـخ العقـد ر ش

املــدعى عليهــا  أص قــدم هفــادة مــن شــركة )...( وفيهــااملــربم بــني املــدعى عليهــا شــركة )...( كــاص بتفــريل مــن املــدعى عليهــا و 
ا هات الرقابية وابلتايل فقد مت فسخ التعاقد مع املـدعى عليهـا  م  حرج أما )...(تعثرت   تنفي  املشرو  ما جعل شركة 

م، مث توالت بعد ذلل عدة جلسات تباد  خالهلا طرفا الدعوا امل كرات. و  جلسة اليـوم ولكـوص 80/8/0283بتاريخ 
 :ه ا علن ا مبني ا على التايل من قررت الدائرة رفع ا لسة للمداولة وأصدرت حكمهاالدعوا صاحلة للفصل فيها 

 
 



 

 األسباب
املدعي يبتاي من هقامة ه ا الدعوا احلكم إبلكام املدعى عليها دص تعيد له مبلغ رأس املا  ال ي قدمه   مشـرو   ملا كاص

الدعوا ختضـع لواليـة ديـواص املظـاا كهيئـة قضـاء  ـاري  ( ثالمثئة ألر ر، ، فإص ه ا422.222)...( السكو، والبالغ )
( مـن نظـام احملكمـة التجاريـة الصـادر ابملرسـوم 334دة )ادة ارو  والفقـرة )هــ( مـن املـاحبسبا ا دعوا مضاربة، مبوجـب املـ

و  مـن املـادة احملكمـة املكـاين وفق ـا للفقـرة ارهـ، كما أ ـا تـدخل   اختصـا  85/8/8452( واتريخ 40امللكي رقم )م/
نصـــت هـــ، والــت 00/8/8345(   8السادســة والثالثــني مــن نظـــام املرافعــات الشــرعية الصـــادر ابملرســوم امللكــي رقـــم )م/

: )يكوص االختصا  للمحكمة الت يقع   ن ـا  اختصاصـها مكـاص هقامـة املـدعى عليـه...(، وتـدخل   اختصـا  على
 هـ.8341( لعام 33ا لقرار رئيس ديواص املظاا رقم )الدائرة النوعي وفق  

وعــن مو ــو  الـــدعوا فإنــه وملـــا كــاص املـــدعي قــد أقـــام دعــواا علـــى ســندمل مفـــادا هبــرام عقـــد مضــاربة مـــع املــدعى عليهـــا   
مــن العقــد املــربم  لصــام مشــرو  )...( الســكو، وقــد نــو البنــد الســابعم، وذلــل 7/3/0284هـــ املوافــق 01/5/8343

عقـــدا مـــع شـــركة )...( )عقـــد تنفيـــ   ذا ثبـــت لل ـــرو الثـــاين أص ال ـــرو ارو  قـــد فســـخ )أو انفســـخ(علـــى أنـــه م ه بينهمـــا
مشرو  )...( ومالحقه( فإص ال رو ارو  ملتـكم ابلسـداد املباشـر لكامـل رأس املـا  ه  ال ـرو الثـاين مـع نصـيب ال ـرو 

قــد مت سـحبه مــن املـدعى عليهــا. والــدائرة ثبــت لـه أص العقــد  الثـاين مــن اررابن هص تققـت، حــص اتريـخ هــ ا الواقعــةم، وقـد
ـا وقضـاءا د أص ه ا الشر    حقيقته هاما هو  ماص لرأس املـا ، ولامـا  جنبتلملها للشر  امل كور   كـاص مـن املسـتقر عليـه فقه 

اص علــى املضــارب   وال جيـوز اشــضا  الضــم أمــني علــى مــا بيــدا مـن مــا ، وال يضــمن هال هذا تعــد ا أو فــر  ،أص  املضـارب 
ينـا  العقد سواء  كاص ها الشر  من رب  املا  وقاب له املضارب أو كاص االشضا  من املضارب على نفسه متربع ا  رص ذلل 

وذلل لكي ال حلسر املضارب مرتني: ارو  بضيا  جهدا وعمله وفوات الربح ال ي كاص يسعى لتحقيقه، مقتضى العقد  
ـا رأس املا ، واحلا  ك لل    ـماص رأس املـا  بعـد الشـرو   خسارةوالثانية بتحم ل    العمـل  رص املضـارب يكـوص متهم 

من العقد  ل الـدعوا يكـوص ابطـال   لكونـه نـو علـى  ـماص رأس  عليه فإص البند السابع برابته   هبقاء رأس املا  بيدا،
ا كـاص صـرو اررابن   ماثـل النـكا  ال يتحقـق هال بعـد املا  مع اررابن   حا  الفسـخ، ومـن مث ال ميكـن العمـل بـه، ول مـ

ارعما  وتصفيتها، ول ما كانت املدعى عليها قـد أفـادت دص املشـرو  ا تـتم تصـفيته واسـتالم مسـتحقاته مـن مالكـة  انتهاء
ت الــرقم املشــرو ، وأ ــا أقامــت   ســبيل احلصــو  علــى حقهــا وحــق املــدعي الــدعوا املقيــدة لــدا احملكمــة العامــة جبــدة تــ

مـــن الـــالزم علـــى املـــدعي االنتظـــار حـــص تـــتم تصـــفية العمـــل   هــــ، مـــا يكـــوص 81/0/8348( واتريـــخ 4824841954)
يستند عليه املدعي   دعـواا شـر  ابطـل، املشرو   ل العقد ومن مث  قسمة املا ، أم ا وقد تبني ذلل وتبني أص البند ال ي 

لألمـوا  مـن مالكـة يثبـت عـدم تصـفية املشـرو   ـل العقـد، وعـدم استحصـاهلا ول ما كانت املدعى عليها قـدمت للـدائرة مـا 
املشرو  وذلل بتقدميها دعوا قضائية أمام احملكمة العامة جبدة، عليه فإص املدعي يكوص قد استعجل إبقامة ه ا الدعوا، 

  وتكوص ب لل الدعوا مرفوعة قبل أوا ا، وهو ما تنتهي هليه الدائرة وبه تقضي.



 

 
 ما تقدم حكمت الدائرة( )ولكل

:  هـ.80/7/8347هـ، بتاريخ 8341/ ( لعام 82438/0هلااء احلكم الاياا الصادر   ه ا الدعوا رقم ) أوال 
هـ، املقامة من / )...( سجل مـدين رقـم )...(،  ـد / شـركة 8341/ ( لعام 82438/0اثنياا: عدم قبو  الدعوا رقم )

 م )...(  لرفعها قبل أوا ا.ق)...( للتجارة القابضة، سجل  اري ر 
  ا دمحم وآله وصحبه أمجعني.وصلى هللا وسلم على نبيِّ  املُوفَّْق،وهللا 

 
 القاضي                       القاضي                          أمني السر           

 أمحد املالكي دمحم بن       البديوي        عبد العزيزهلا  بن دمحم الرهري          سهيل بن 
 

 رئيس الدائرة/ القاضي
 عساف بن صاحل العواجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 املمَلكة الَعربية الُسُعوديَة        
 َوزَارَة الَعد             

              [ٕٚٚ] 
 حمَكَمة االستئَ اف مبَ طَقة ّمكَّة املُكرمَّة

 يّة الثانية )جدَّة(الداَئَِرة الّتَجارِ       
 هـ ٖٛٗٔ/س لعام ٕ/ٓ٘٘ٗالقرار يف القضية رقم 

 املقامة من / )...(
 ضد/ شركة )...( للتجارة القابضة

 والصادر فيها حكم الدائرة التجارية الرابعة ابحملكمة اإلدارية جبدة جبلسة
 هـٖٙٗٔ/ق لعــــــام ٕ/ٖٛٗٓٔهـ يف القضية رقم ٖٛٗٔ/ٛ/ٕٓ

هـــ عقـدت الــدائرة التجاريـة الثانيــة مبحكمـة االســتئناو مبن قـة مكــة 87/0/8349عــد ففـي يــوم االثنـني احلمـد هلل وحـدا وب
 بتشكيلها املكوص من:-جدة -املكرمة 

 رئيس ا            فرحان بن حيي الفيفي                          رئيس حمكمة استئ اف 
 عضو ا              حسن بن علي الثبييت                قاضي استئ اف    

 عضو ا    عبيد بن عوض العمري                      قاضي استئ اف 
، وذلـل للنظـر   احلكـم  والقضـية املـ كورة أعـالا واحملالـة ه  الـدائرة بتـاريخ وحبضور أمني السر سلطان بـن سـفر العمـ ي

 هـ.88/9/8348
 دائرة االستئ اف

القرار الصادر فيهـا واالعـضاض املقـدم عليـه، وحيـو هص وقـائع هـ ا القضـية قـد أوردهـا بعد االطال  ودراسة أورا  القضية و 
: هلاـاء احلكــم  القـرار  ـل االسـتئناو املشــار هليـه أعـالا، فـإص الــدائرة تيـل هليـه منع ــا للتكـرار والـ ي قضـت فيــه الـدائرة: أوال 

هـــ. اثني ــا: عــدم قبــو  الــدعوا 80/7/8347 هـــ بتــاريخ8341/  لعــام 82408/0الايــاا الصــادر   هــ ا الــدعوا رقــم 
-سـجل مـدين رقـم )...(،  ـد / شـركة )...( للتجـارة القابضـة -هـ املقامة من / )...( 8341/  لعام 82408/0رقم 

 سجل  اري رقم )...( لرفعها قبل أوا ا.



 

فاســتباص هلـا أص االعـضاض قــد  هوحيـو اطلعـت هـ ا الــدائرة علـى أورا  القضـية والقــرار الصـادر فيهـا واالعــضاض املقـدم عليـ
.  قدم خال  ارجل احملدد نظام ا ومن مث فهو مقبو  شكال 

أما من حيو املو و  فإنه ا يظهر هل ا الدائرة من خـال  االعـضاض علـى القـرار مـا يوجـب املالحظـة عليـه وتنتهـي الـدائرة 
 ه  أتييدا  موال  على أسبابه.

 لذلك قررت دائرة االستئ اف
هــــ 8341/  لعـــام 82438/0حلكـــم الصـــادر مـــن الـــدائرة التجاريـــة الرابعـــة ابحملكمـــة اإلداريـــة جبـــدة   القضـــية رقـــم أتييـــد ا

هــ. اثني ـا: 80/7/8347هـ بتـاريخ 8341/  لعام 82438/0هلااء احلكم الاياا الصادر   ه ا الدعوا رقم القا ي: 
سـجل مـدين رقـم )...(،  ـد / شـركة )...( -)...(  هــ املقامـة مـن /8341/  لعام 82438/0عدم قبو  الدعوا رقم 

 سجل  اري رقم )...( لرفعها قبل أوا ا.-للتجارة القابضة 
 وهللا املُوفِّق، وصلى هللا وسلم على نبيِّ ا دمحم وآله وصحبه أمجعني.

 
 

 أمني الســر                     عضـــو الدائرة                       عضـــو الدائرة
 ن بن سفر العم ي          عبيد بن عوض العمري               حسن بن على الثبييتسلطا

 
 رئيس الدائرة

 فرحان بن حيي الفيفي
 



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا                                             
 اململكة العربية السعودية

 (380ديوان املظامل )
 احملكمة اإلدارية ابلرايض

 ه1305/ ق لعام5887/1 القضية رقم يفاحلكم 
 صاحب مؤسسة )...( للمقاوالتاملقامة من/ )...( 
 للمقاوالت)...(  شركةضد/ 

 وبعد:  وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده  احلمد هلل
ه ومبقييييك ا اميييي اابلاايضيييي دليييكة  انعقيييدت  لسيييي الييييدا كة 11/11/1438 ادل افييي  اخلمييي  ففيييذ  يييوا ال ييي م 

 ادلشالي من القضاة التال ي أمساؤ م: الكابعيالتجاايضي 
 رئيساً                          بكر بن خلف العنزي

 عضواً                        املطرييطالل بن اثمر 
 عضواً                          إبراهيم بن عبد العزيز املوسى

 أميناً للسر       عبد اجمليد بن جرمان العجميوحبضور     
وبعييد مسيياد اليييدع ى  ه،22/6/1437وا الييي للييدا كة بتيياايض   وذلييل للر ييك ق القضيي ي ادل انيي  ب ا، ييا أعيياله،

 واياق القض ي وادلداولي ف ها؛ أصدايت الدا كة حامها التايل:ولاياسي أ
 الوقائع

سيج  مييد   –قضي ي ق أنيت تقيدم إحمل ا اميي اابلاايضيي دليكة  بووول ب عالتيت عين بووول ال يوه تيتلص  وايا   
بال حيي لعي ى اصتصيم  –سيج  اياايى ايايم بووول  –مؤسسيي بووول للمقياوالت  بصيفتت صياح  –ايام بووول 

، ذعك ف ها أن م علت اد تعااد م  ادلدعى عل ها على -سج  ااايى ايام بووول  –عي بووول للمقاوالت ف ها شك 
البطحييييام بام يييي تقدضكضييييي  –أن ضلتيييمم م علييييت دلق يييام ةعمييييا  إرتاليييي الكمييييا  ادلراعميييي علييييى مسيييااي  كضيييي  حيييك  

ل اية  7720339047% مييين ا ميييي العقيييد مبيييا ضسييياوي ب13عميييا نييي  العقيييد عليييى حسيييم   3م303330333
وسييبعي وأايبعيي ن  للييي عحسيين ترف ييو بعييد التسييل م  سييبعما ي واارييان وسييبع ن أليية واالعا ييي وتسييعي واالايي ن ايةالً 

االبتييدا ذ ميين ورتااية الرقيي ، واييد اييام م علييت بترف ييو م يي  اععمييا  وسييلم ادلشييكود ليي رتااية الرقيي  التسييل م االبتييدا ذ 
ل اية  سييبعما ي واارييان وسييبع ن أليية واالعا ييي 7720339047ب وضطليي  إلييمام ادلييدعى عل هييا بييدف  مبليي  واييدايه

وتسعي واالا ن اية  وسبعي وأايبع ن  للي دل علت والوي ميث  انمان حسن الترف و عما ضطل  إليمام ادليدعى عل هيا 
ل اية  مئتييان أليية اية  عتعيي ضخ عيين دصك ييا ق لفيي  ادلبليي  ادلسييتح  ق ذمتهييا  2330333بييدف  مبليي  واييدايه ب

 ل اية  مئتا ألة اية  أتعاب حماماةو2330333مام ادلدعى عل ها بدف  مبل  وادايه بعما  ل  إل
واد سجلت ال حي الدع ى اض ي ق سجالت ا امي دلكام ال اايل ق مسته  احلام، وأح لت إحمل  وه الدا كة 

  ه الطيييكفب وبسيييؤا  وع ييي23/13/1437فيييتم ن ك يييا عليييى الرحييي  الييي اايل ق الضيييب ، ح ييي  حضيييك ق  لسيييي 



 

ادلدعذ عن لع ى م علتت فأ اب مبا ال خيكج عن ال حي اليدع ى وبعيك  ذليل عليى وع ي  ادليدعى عل هيا  لي  
ه 28/12/1437ص اية من ال حي الدع ى ورتول بص اية مرها و ل  مهلي للكل ق اجللسي القالميي، وق  لسيي 

ع ي ذلوا ادلبل  ح ي  أن ادلشيكود ادم ادلدعى عل ت وعالي موعكة من واياي واحدة تتضمن لفعت بعدم استحقاق ادلد
ل اية  عأتعيييياب 1930233مل ضييييتم تسييييل مت التسييييل م االبتييييدا ذ عمييييا  ليييي  إلييييمام ادلييييدعذ بييييدف  مبليييي  واييييداي ا ب

% ميين ا مييي ادلطالبييي دل علتييت، ورتول ادلييدعذ وعالييي بصيي اية مرهييا ود العييت عل هييا  ليي  25للمحاميياة والييوي ميثيي  
ه ادم وع   ادليدعذ ميوعكة مين صيفحي واحيدة تتضيمن 24/2/1438سي مهلي للكل ق اجللسي القالمي، وق  ل

دع ييده علييى صييحي التسييل م االبتييدا ذ للمشييكود وضطليي  نا بييي ورتااية الرقيي  لنفييالة وسييلمت صيي اية مرهييا ل ع يي  
ه ايدم وع ي  ادليدعى 7/4/1438ادلدعى عل ت وبطل  ااب ابي  ل  مهلي لليكل ق اجللسيي القالميي، ول  لسيي 

صحي عدم التسل م االبتيدا ذ للمشيكود وضطلي  نا بيي ورتااية    اب ي من واياتب تتضمن دع ده على عل ت موعكة
الرقيي  لنفييالة مكفيي  نييا مسييترد واحييد و يي  نسييصي ميين العقييد ادلييام بييب الطييكفب رتول وع يي  ادلييدعذ برسييصي مرهييا 

د الييدا كة بب ييا،ت ادلشييكود حميي  مهلييي للييكل ب  لبييت الييدا كة ميين وع يي  ادلييدعى عل هييا تموضيي ليي  ود العييت عل هييا 
ه حضيك ادليدعذ وعالييي ق حيب  ليية 3/6/1438اليدع ى صيال  أسييب د مين هايضي   ييوه اجللسيي، وق  لسييي 

ادلدعى عل ت عن احلضي اي  يوا عميا ايدم ادليدعذ وعاليي ميوعكة   اب يي ما نيي مين صيفحي واحيدة  يكى إايفااهيا ق 
بتييدا ذ للمشييكود  ييوا عمييا  ييكى الاتابييي إحمل إلااية ترف ييو التسييل م االادلعاملييي تتضييمن دع ييده علييى صييحي عييدم 

عتميال التسيل م االبتيدا ذ لاامي  ادلشيكود حمي  اليدع ى ومل ضيكل اجلي اب حي  كق ب رتااية الرقي  لالستفسيااي عين االط
ه حضك الطكفب  يوا عميا  يكت الاتابيي إحمل إلااية ترف يو الطيكق ق 1/8/1438هايض   وه اجللسي، وق  لسي 

شيكود حمي  اليدع ى ومل ضيكل اليكل حي  ا ن حي  عتميال لتسيل م االبتيدا ذ لاامي  ادلق  لالستفسااي عين االورتااية الر
هايضيي   ييوه اجللسييي، وق  لسييي  ييوا ال يي م حضييك الطكفييان  ييوا عمييا وايل للييدا كة صطيياب ورتااية الرقيي  وادلتضييمن 

 اابفالة ةنت مل ضتم االستالم االبتدا ذ الاام  للمشكودو
 األسباب

ل اية  سيبعما ي وااريان وسيبع ن 7720339047إلمام ادلدعى عل ها بيدف  مبلي  وايدايه ب ضطل  ح   أن ادلدعذ
ألة واالعا ي وتسعي واالا ن اية  وسبعي وأايبع ن  للي دل علت والوي ميث  انمان حسن الترف و عما ضطل  إليمام 

تعيييي ضخ عيييين دصك ييييا ق لفيييي  ادلبليييي  ل اية  مئتييييان أليييية اية  ع2330333ادلييييدعى عل هييييا بييييدف  مبليييي  واييييدايه ب
ل اية  مئتييا أليية اية  أتعيياب 2330333ادلسيتح  ق ذمتهييا عمييا  ليي  إلييمام ادلييدعى عل هيا بييدف  مبليي  واييدايه ب

ل اية  عأتعيياب حماميياة، 1930233وح يي  أن ادلييدعى عل هييا تطاليي  إلييمام ادلييدعذ بييدف  مبليي  واييداي ا ب حماميياةو
أن الفقكة الثامري ومن البرد الثا  مين العقيد ادليام بيب الطيكفب تير   ح   % من ا مي ادلطالبيو25والوي ميث  

% عحسيين ترف ييو ميين امييايل اععمييا  ادلرفييوة حيي  ميييت االسييتالم االبتييدا ذ للمشييكود ميين 13علييى بضييتم حسييم 
  أن ابيي  ورتااية الرقيي ل، وح يي  أن ورتااية الرقيي  اييد أفييالت ةنييت مل ضييتم االسييتالم االبتييدا ذ لااميي  ادلشييكود، وح يي

واحلاليي  يوه  –ادلدعذ ضبين لع اه على االستالم االبتدا ذ للمشكود، فإن الر ك ق  ل  ادلدعذ وادليدعى عل هيا 
 ساب  عوانتو –

 لذلك



 

حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى املقامة من مؤسسة/ )...( للمقااوالت ضاد/ شاركة )...( للمقااوالت 
  وسلم على نبينا عو د وعلى  لص وص بص أنيع .وهللا املوفق وصلى هللا لرفعها قبل أواهنا.

  
 عضو     عضو         أم  السر 

 طالل بن اثمر املطريي              إبراهيم بن عبد العزيز املوسى عبد اجمليد بن جرمان العجمي
 

 رئيس الدائرة
 بكر بن خلف العنزي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
 



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل
[855] 

 حمكمة االستئناف مبنطقة الرايض
 دائرة االستئناف التجارية األوىل

 ه1305/ ق لعام5887/1 القضية رقم احلكم يف
 ه1301لعام 30 املقيدة مب كمة االستئناف برقم

 صاحب مؤسسة )...( للمقاوالتاملقامة من/ )...( 
 التجارية)...( شركة ضد/ 

 )الصادر فيها حكم احملكمة اإلدارية(
 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على نب را دمحم وعلى آلت وصحبت وبعد:

ه عقييدت لا ييكة االسييتئراا التجاايضييي اعوحمل  لسييتها مبقك ييا دلييكة  دلتشييا   23/2/1439اخلميي   ق ضيي م 
 التايل:

 بن سعود البديع                     رئيساً  بديع   قاضى االستئناف         
 انصر بن محد الوهيىب                    عضواً   رئيس حمكمة االستئناف   
 عضواً        عبد الرمحن بن عو د اجلوفان         قاضى االستئناف          
 أميناً للسر         عبد احملسن بن عو د العصيمي          وحبضور                 

ه وبعيد 11/1/1439 ا اليي إحمل لا يكة االسيتئراا بتياايض و لر ك ل القض ي ادلببن ايامها وأ كافها أعاله، وذلل ل
لاياسيييي أواياق القضييي ي واحلايييم الصيييالاي ف هيييا واالعيييرا  ادلقيييدنم عل يييت وبعيييد ادلداوليييي، أصيييدايت لا يييكة االسيييتئراا 

 حامها ادلاا و
 دائرة االستئناف

  ييوه القضيي ي قد امييي اابلاايضييي دلييكة  حامهييا  الكابعييي كة التجاايضييي ه أصييدايت الييدا11/11/1438 بتيياايض 
ومبا أن ال ااعات اد أوايل ا احلام الصالاي ق القض ي فإن لا كة االستئراا بعدم اب   الدع ى لكفعها اب  أواهنا، 

ام واييد  ييكى البطحيي –أعمييا  إرتالييي الكمييا  ادلراعمييي علييى مسييااي  كضيي  حييك  حت يي  إل ييت ق  ييوا الشييأن، وحميي  
ه م عداً لتسل م احلام وبرف  التاايض  استلم وع   ادلدعذ نسصي من احلام وادنم 28/11/1438حتدضد هايض  

لا يييكة ه ومبيييا أن االعيييرا   يييكى تقدمييييت أاريييام اع ييي  ا يييدل ن امييياً فيييإن 27/12/1438اعيييرا  عل يييت بتييياايض  
 االستئراا ترتهذ إحمل اب لت شاالً 

لا ييكة االسيتئراا مل ض هييك ذلييا ق االعييرا  مييا دي   لون دض ييد احلاييم، وبريياًم عل ييت فإهنييا فييإن عيين ادل انيي د  أميا  
 ادل ان ع يو ترتهذ إحمل دض ده حمم اًل على أسبابت



 

وأما ما ذعكه ادلدعى بعد صدواي احلام من حص لت على واياي ضدعذ أهنا تف د دستالم اععميا  اليق ايام نيا ق  
ق م ف ها لع ى إذا شام، ذلل أهنا وااعيي ميدعاة الحقياً ل اضي ي ايد انتهيت بعيدم القبي   ادلشكود ابتدا  اً، فإنت ض

 على حن  صح   ل ح رتو
 لذلك 

د اميي اابلاايضيي دليكة  الصيالاي  الكابعييبتأض يد حايم اليدا كة التجاايضيي  حامت لا كة االستئراا التجاايضي اعوحمل
بعيدم ابي   الييدع ى ادلقاميي ميين ه القاانييذ 1437عيامق ل 7285/1 ه ق القضي ي اياييم11/11/1438 بتياايض 

 مؤسسي بووول للمقاوالت اند شكعي بووول للمقاوالت لكفعها اب  أواهناو
 وهللا ادل ف ، وصلى هللا وسلم على نب را دمحم وعلى آلت وصحبت أمعبو

 
 عضو    عضو                         أم  السر         

 انصر بن محد الوهييب الرمحن بن عو د اجلوفان  عبد    عبد احملسن بن عو د العصيمي
 

 رئيس الدائرة
 بديع بن سعود البديع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية     

 وزارة العدل              
              (722 ) 

 احملكمة التجارية ابلرايض      
 الدائرة التجارية احلادية والعشرون  

 ىـ9393لعام  9663احلكم يف القضية رقم 
 املقامة من املدعي/ )...( سجل مدين رقم: )...(

 )...( -9)...(  -7جمموعة )...( للصيانة والتجارة احملدودة  -9عى عليهم/ ضد املد
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على نبي ِّنا دمحم وعلى آلو وصحبو وبعد:

ىيييي ع يييدئ اليييدارية الادا  يييع احلا  يييع والعقييييون  لسيييايا اب ر يييي ا  ميييع الادا  يييع  ليييي   9342شيييعبان  92ففيييو  يييبم ا  بعيييا  
 يا الاايل:باق يل

 رئيساً   حبيب بن جمري القحطاين   القاضي
 عضواً   دمحم بن علي السلطان   القاضي
 عضواً   أمحد بن دمحم العبود   القاضي

ىي، وبعيد 9342مجا ى ا ول  92سليمان بن إبياىيم ادلا د أريناً للسي ، وذلك لنظي ىذه ال ضيع ا الع للدارية باا  خ   وحبضب 
 اق ال ضيع، ومساع الدعبى، وادلداولع، أصد ئ الدارية احل م اآليت:االطالع على أو  

 )الوقائع(
تالخص وقارع ىيذه ال ضييع  ل يد  الياللم للح يم فيييا أن ادليدعو و.اليعس ودددا سيعب ي ابنسييع  ب يين السيدر ادليد  ذي الييقم 

ني أعياله، وححالاييا لليدارية ع يدئ   ير احل يم ودددا ت دم بصحيفع  عبى للمح مع الادا  ع  لي  :  ييى قييدىا  لييقم ادلبي
فيييييا عيييدة  لسيييائ: اسيييامعد اليييدارية لليييدعبى فليييم :يييي  عميييا و   اب صيييحيفايا: حيييي  طليييين  اسيييبع ادليييدعى عليييييم  صيييب  

م، 9090م وحي  عيام 9003ا   ح واخلساري اليت ح  ايا القيي.ع ودددا للاصينيع واخليدرائ ال يي رييع ا يدو ة رين العيام ادليايل 
ىييي سييالد اليييدارية 9342  يييين  90م، واب  لسييع 9093رييا    90وحييي  إن رب.لاييو ابنييع للقيييي.ع ودددا، وقييد تييباب اب    يييخ 

ادلدعو و.الع عن الدعبى ف دم رذ.ية ر بنيع رين  يف صيفحائ، .ميا طليين فيييا إ ريال القيي.ا  اب القيي.ع ودددا للاصينيع،   
اب القي.ع؟ فذ.ي أنيو تب يد  عيبى قارميع لاسيدير حصيص ريب ه ريب.لييم  مسياريمد سالاو الدارية ىر مت تسدير حصص ادلدعيع 

وعليو قي ئ الدارية  فع ابلسع للد اسع، واب  لسع الييبم قيي  و.يير ادلدعييع ا.افيا ه  يا قدريو وقاليو أريام اليدارية ولييف لد يو ريا  يب  
 احل م ربنياً على را  لو: إضافاو، وعليو قي ئ الدارية:  فع ابلسع للمداولع، وصد  عنيا ىذا



 

 

 )األسباب(
حي  طلين و.ير ادلدعيع  اسبع ادلدعى علييم  صب  ا   ح واخلساري اليت ح  ايا القي.ع ودددا للاصنيع واخلدرائ 

م، وحي  قي  و.ير ادلدعيع أنو مل  ام تسدير حصع رب.لاو اب 9090م وح  عام 9003ال يي ريع ا دو ة رن العام ادلايل 
ئ القي.ع، وأن اها  عبى قارمع أرام ىذه ا  مع، و ا أن  عبى ا اسبع فيع عن بببئ ادلل يع، وحي  مل تببد رل يع سدال

ادلدعيع  ي حصع رن حصص القي.ع ح  اآلن، وحي  نصد ادلا ة البانيع والسابن بعد ادلارع رن نظام القي.ائ على عدم نفاذ 
الغري إال ب يد السبين الناقر للمل يع اب سدر القي.ع؛ فإن الدارية تنايو إىل عدم قببل ىذه  انا ال ادلل يع اب ربا يع القي.ع أو

 الدعبى ليفعيا قبر ا واند 
 )وهلذه األسباب(

 حكمت الدائرة: بعدم قبول ىذه الدعوى لرفعها قبل أواهنا.
 وابهلل التوفيق، وصلى هللا وسلم على نبي ِّنا دمحم وآلو وصحبو أمجعني.

    
 
 

 أمني السر
 سليمان املاجد

 القاضي
 أمحد بن دمحم العبود

 القاضي
 دمحم بن علي السلطان

 رئيس الدائرة
 حبيب بن جمري القحطاين

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا   
 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة العدل       

 حمكمة االستئناف     
 الدائرة التجارية الثانية  
 

 ىـ 9393لعام  9323ة رقم احلكم يف القضي
 املقامة من / )...( ىوية وطنية/ )...(

/ )...( غري ذلك للصيانة والتجارة احملدودة )...(جمموعة  -9ضد /   
)...(  رخصة إقامة )...( -7  

)...( ىوية وطنية )...( -9  
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رن ال نيب بعده، وبعد:

  لسايا باق يليا الاايل: الدارية الادا  ع البانيعع دئ  سائناف  لي    مع االىي و  ي  04س9330/04 ا حدفإنو اب  بم 
 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 عضوا دمحم بن سعود العريفي القاضي

 
وذلك للنظي اب ال ضيع ادلقا  إلييا أعاله ا الع للدارية اب ، رينا للسيأ العي ينهللا سليمان بن صاحل بن عبد وحبضب  

 وفييا بعد ادلداولع أصد ئ الدارية ىذا احل مد  ، ىي 90س99س9342
 )الوقائع(

بو رنعًا للا يا  واليت ح مد ا ا أن وقييييييييييييييارع ىيييييييذه ال ييييييييضيع قد أو  ىا حيييييييييييي م الدارية فإن  ارية االسائناف حتير إليو وإىل أسب
ىي ربعداً لاسليم نسخع 93/1/9/51فييا الدارية بعدم قببل ىييييييييييييذه الدعبى ليفعيا قبر أواهنا د وقد حد ئ الدارية  بم ا  بعا  

س 12م بيييييييييييم قدم اعرتاضو على احل م باا  خ إعييييييييييييالم احل م ، وبيييييييييييييعده  يييييييييييى اساالم ادلعرت  لنسخع إعيييييييييييالم احل 
 دد ة نظاراً فإنو ر ببٌل ش الً ىي ، وحي  تييييييييييييييبني لدارية االسائناف أنيييييييييييو  يييييييييييييى ت دمي االعرتا  رالل ادلدة ا 93/9/51

 )األسباب(
ظييييييي ليييييييييييدارية االسائناف رن رالل االعرتا  على احل م رالحظاٌئ حتبل  ون أت يده ، لذلك أرا عييييييييييين ادلييييييييييبضبع ؛ فإنو مل  يييييي
 فإهنا تؤ ده  مباًل على أسبابود



 

 

  (لذلك)
ابحملكمة التجارية ابلرايض   قبول االعرتاض شكاًل ورفضو موضوعًا ، وأتييد حكم الدائرة احلادية والعشرونحكمت الدائرة:

ل ىذه الدعوى والقاضي بـعدم قبو ىـ  9341/ق لعام992/8:   ىـ الصادر يف القضية رقم2:;92/1/8يف املؤرخ  
 ، حممواًل على أسبابو . لرفعها قبل أواهنا

 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم،،،هللا املوفق، وصلى هللا و
 

 لسرا امني
 العريينهللا سليمان بن صاحل بن عبد

 عضو
 لعيسىىزاع بن عيسى بن ىزاع ا

 عضو
 دمحم بن سعود العريفي

  

 رئيس الدائرة
 دمحم بن انصر اجلربوع

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
       [722] 

 احملكمة العامة حبائل
 الدائرة التجارية األوىل

 ىـ2341/ق لعام 257/8احلكم يف الدعوى التجارية رقم 
 اهلوية الوطنية رقم: )...( املقامة من املدعي/ )...(
 نية رقم: )...(اهلوية الوط ضد املدعى عليو/ )...(

 -احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
 ىــ انعقدت جلسة الدائرة التجارية األوىل ابحملكمة العامة حبائل، ادلشكلة من:42/24/2241 الثالاثء ففي ىذا اليوم

 القاضي           محد بن غازي الزوميل                               رئيساً 
 لقاضي           عمر بن مزيد املزيد                                  عضواً ا

 القاضي           إبراىيم بن مقرن العبد املنعم                        عضواً 
ىــ، 44/5/2241 ىـ، واحملالة إىل الدائرة بتاريخ44/5/2241وذلك للنظر يف ىذه الدعوى ادلوضح بياانهتا أعاله، وادلقيدة بتاريخ 

 واليت حضر الرتافع فيها:
رقم اهلوية        احلاضر م

 الوطنية
 مستند الصفة الصفة

 )...(         املدعي أصالة 2
الوكالة رقم )...( واتريخ  وكيل املدعى عليو )...(         )...( 7

ىــ الصادرة عن كتابة 23/8/2348
 العدل الثانية حبائل.

 جابة، وااللالع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات جرى إددار ىذا احلك..وبعد مساع الدعوى، واإل
 )الوقائع(

تتحصل وقائع الدعوى يف أن ادلدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت أنو اتفق مع ادلدعى عليو يف الشهر الثالث من عام 
( رايل، سدادىا منادفة بينهما 400,000ألف ) م( على أن يشرتاي تقبياًل مطع. )...( حبائل مببلغ وقدره مائتان وستون4002)

حبائل، والدفعة الثانية من أجرة  )...(( رايل من أرابحهما يف حمل 12,000على دفعتني مبلغ كل دفعة أربعة وتسعون ألف )
اط ( رايل، وقد مت سداد آخر قسط من أقس22,000ادلطع. الشهرية حيث أجراه على لرف اثلث مببلغ وقدره أحد عشر ألف )

( أربعون ألف رايل منادفة بينهما، ومنذ اتريخ 20,000م، وقد قاما بصيانة احملل مببلغ وقدره )40/4/4000ادلطع. بتاريخ 



 

 

سداد آخر قسط مل يستل. أي مبلغ من ادلدعى عليو، وخت. دحيفة الدعوى بطلب حماسبة ادلدعى عليو، وبعد قيد ىذه الصحيفة 
الدائرة واليت أجرت ما ىو الزم لنظرىا فحددت يف سبيل ذلك عدة جلسات على النحو دعوى جتارية جرى إحالتها إىل ىذه 

ادلبني يف ضبوط ادلرافعة ادلرفقة مبلف الدعوى، ويف جلسة ىذا اليوم استمعت الدائرة بتشكيلها اجلديد إىل ملخص للدعوى واليت 
ستمعت دللخص إلجابة وكيل ادلدعى عليو واليت ينكر فيها ابإلجراء احملاسيب بينو وبني ادلدعى عليو، كما ا ييطالب فيها ادلدع

الشراكة، مث قررت الدائرة إقفال ابب ادلرافعة ورفع الدعوى للمداولة متهيدًا للفصل فيها، مث أددرت حكمها ادلستند على التايل 
 من:

 )األسباب(
سيب بينو وبني ادلدعى عليو عن شراكتهما. اليت أتسيسًا على ما سبق وبعد مساع الدعوى تبني أن ادلدعي يطالب ابإلجراء احملا

، وإذا كان األمر كذلك فإن الفصل فيها يكون داخاًل يف اختصاص احملاك. التجارية لبقًا دلا نصت عليو )...(يدعيها. يف مطع. 
ىـ، كما أن الدائرة 44/2/2245( واتريخ 2ادلادة اخلامسة والثالثون من نظام ادلرافعات الشرعية الصادر ابدلرسوم ادللكي رق. )م/

 خمتصة نوعياً بنظر ىذه الدعوى وفقاً لقرارات اجمللس األعلى للقضاء ادلنظمة لذلك.
التأكد من شروط قبوذلا، ومبا أن ذلك دما تستقل الدائرة بنظره ولو مل  -قبل النظر يف موضوع الدعوى -ومبا أن من ادلتعني حتقيقو

ن: اء يف ادلادة السادسة وسبعة والسبعني من نظام ادلرافعات الشرعية واليت نصت على أيدفع بو أحد لريف الدعوى وفقًا دلا ج
نتفاء واليتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة أو )الدفع بعدم اختصاص احملكمة ال

ر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، لسبق الفصل فيها جيوز الدفع بو يف أي مرحلة األىلية أو ادلصلحة أو ألي سبب آخ
تكون فيها الدعوى، وحتك. بو احملكمة من تلقاء نفسها( ومبا أن ادلدعي يطالب ابإلجراء احملاسيب بينو وبني ادلدعى عليو عن 

دعي لو يف ذلك ادلطع.، ومبا أنو يشرتط للنظر يف دعوى ، ومبا أن وكيل ادلدعى عليو أنكر شراكة ادل)...(شراكتهما يف مطع. 
 .احملاسبة ثبوت الشراكة بني لرفيها

 (لذا)
( املقامة من املدعي/ )...( 2341/ق لعام 257/8حتكم بـــ: عدم قبول ىذه الدعوى رقم ) -وبعد املداولة -فإن الدائرة

اهلوية الوطنية رقم: م: )...( ضد املدعى عليو/ )...( وطنية رقاهلوية ال اهلوية الوطنية رقم: )...( ضد املدعى عليو/ )...(
 )...( لرفعها قبل األوان. وهللا املوفق، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني.

 القاضي
 إبراىيم بن مقرن العبد املنعم

 القاضي
 عمر بن مزيد املزيد

 رئيس الدائرة
 محد بن غازي الزوميل

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
     [722] 

 ستئناف ابلرايضحمكمة اال
 الدائرة التجارية الثانية

 
 ىـ 2336لعام  026احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من / )...( ىوية وطنية/ )...(
 ضد / )...( ىوية وطنية/ )...(

 من ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل وحده والصالة والسالم على
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  2220/02/04 ثننياالفإنو يف يوم 

 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 عضوا دمحم بن سعود العريفي القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ العريينهللا سليمان بن داحل بن عبد ضوروحب 

 وفيها بعد ادلداولة أددرت الدائرة ىذا احلك..  ، ىـ 2220/04/00
 )الوقائع(

ليو وإىل أسبابو منعًا للتكرار واليت حكمت فيها ـئناف حتيل إحك. الدائـــرة فإن دائرة االستـمبا أن وقائع ىذه القــضية قد أوردىا 
 ىـ9///01/1ربعاء ألاألوان. وقد حددت الدائرة يوم الرفعها قبل  )...(ضد/  )...( الدائرة بعدم قبول الدعوى ادلقامة من/ 

ـــــرتاضو على احلك. بتاريخ ، وبعده جرى استالم ادلعرتض لنسخة إعالم الــــــــحك. مث قدم اعــــموعدًا لتسلي. نسخة إعالم احلك.
 .وٌل شكالً ىـ ، وحيث تبــــــني لدائرة االســـتئناف أنو جرى تـــــــقدمي االعــــرتاض خــــالل ادلــــــدة احملددة نظامًا فإنو مقب9///0141 

، لذلك فإهنا تؤيده ون أتييدهاحلك. مالحظاٌت حتول د أما عن ادلوضوع ؛ فإنو مل يظهر لدائرة االستئناف من خالل االعرتاض على
 حممواًل على أسبابو.

 
 
 
 



 

 

 (لذلك) 
بقبول االعرتاض شكاًل ورفضو موضوعًا ، وأتييد حكم الدائرة التجارية األوىل ابحملكمة العامة حبائل املؤرخ  حكمت الدائرة: 

 )...( قامة من/ والقاضي بعدم قبول الدعوى امل ىـ  2341لعام 251 يف القضية رقم  ىـ الصادر 21/21/42//يف 
 ( ، حممواًل على أسبابو ....سجل مدين رقم ) )...( ( ضد/ ...سجل مدين رقم )

 بينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم،،على نهللا املوفق، وصلى هللا و
 

 لسرمني اأ
 العريينسليمان بن صاحل 

 عضو
 ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى

 عضو
 دمحم بن سعود العريفي

  

 رئيس الدائرة
 ن انصر اجلربوعدمحم ب

 




