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 تمھید  
رَ  ــِ ُروا ب ــَ ِذیَن َكف ــَّ مَّ ال ــُ وَر ۖ ث ــُّ اِت َوالن ــَ َل الظُّلُم ــَ َماَواِت َواْألَْرَض َوَجع َق الســَّ ــَ ِذي َخل ــَّ ِ ال ُد ِ�َّ ــْ ِدلُوَن } { اْلَحم ــْ بِِّھْم یَع

ِ َوَسَال  ا یُْشِرُكونَ و { قُِل اْلَحْمُد ِ�َّ ُ َخْیٌر أَمَّ  }  ٌم َعلَٰى ِعبَاِدِه الَِّذیَن اْصَطفَٰى ۗ آ�َّ

 وصحابتھ أجمعین  ھوالصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آل

 ثم أما بعد ..

ال زالــت مســألة االختصــاص محــل إشــكال لــدى القضــاة والمتقاضــین وال زالــت الكثیــر مــن القضــایا 

ــدافع بــین ا ً لمحــاكم ممــا ســبب ضــیاعتائھــة فــي ظــل الت ــةً  وأمــوال وقــاتأل ا مــد رجــوع أل الخصــوم وإطال

 أھلھ .الحق إلى 

من القضایا المتشابھة  إدارة اإلحاالت وقید الدعاوى في المحاكم التجاریة تحیل سیالً   :والمتأمل یجد أن

 .لقضاة وقت اجھد ول اً ب ضیاعبالتي ال تختص المحكمة التجاریة بنظرھا مما یسو إلى الدوائر القضائیة

ـــ  ۱٤۳۹لعـــام (لألحكــام القضـــائیة التجاریــة المنشـــورة فــي موقـــع وزارة العــدل  ومــن خــالل بحثنـــا ـھ

  ) ھـ ۱٤٤۰وعام 

 ) حكم تقریباً  ٥۲٦٤(  :ھو المنشورة مجموع عدد القضایا  نجد أن

    :حكم منھا)  ٤۱۳( : بصرف النظر لعدم االختصاص وعدد األحكام

 والوالئيعدم االختصاص النوعي ) حكم صرف النظر ل ۳٦٤( 

 ) حكم لعدم االختصاص المكاني . ٤۹و ( 

   ،من األحكام ھي لعدم االختصاص )% ۸( مما یعني أن

ــك ــى ذل ــد  )% ۸( أن معن ــن جھ ــةم ــب وطاق ــة منص ــاكم التجاری ــر  ةٌ المح ــایا دون النظ ــكلیات القض ــي ش ف

ــوعھا  ــي موض ــالً  ،ف ــاص فض ــص االختص ــا یخ ــذا م ــرى ك ھ ــكلیات األخ ــن الش ــفة ع ــودالص ــرط  ووج ش

 .  وغیرھا.التحكیم 
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جـــاءت فكـــرة جمـــع ھـــذه األحكـــام وتلخیصـــھا واســـتخالص القواعـــد منھـــا  وألھمیـــة ھـــذا األمـــر

ــھ القضــاء  ــتقر علی ــا اس ــل وم ــھ العم ــا جــرى علی ــة م ــھل معرف ــرافعینواختصــارھا لیس ــد المت ــا ترش  لعلھ

 .وتفید القضاة 

ــرت عــادة المــؤلفین  ـ  والمختصــین فــي تبیــین مــا یــدخل فــيج ا ال اختصــاص المحكمــة التجاریــة ال ـم

  . تختص بھ ألن ما ال تختص بھ المحكمة التجاریة قد ال یتناھى

 لكن في ھذه المذكرة جاء األمر بالعكس وھو التركیز على 

ــا  ــد االختـصـ ال م ــا بع ــم فیھ ــي ُحك ــام الت ــو األحك ــث ھ ــل البح ــة ألن مح ــاكم التجاری ــھ المح ــتص ب اص تخ

 والوالئي النوعي

ومــع ذلــك تحكــم   كثیــراً مــن األعمــال والقضــایا قــد یُظــن أنھــا تجاریــة  ألة أنة ھــذه المـسـ وتكمــن أھمـیـ 

ســنركز علیــھ فــي  مــا  علــى معــاییر وقواعــد معینــة وھــو بعــدم االختصــاص بنــاءً  فیھــا  المحكمــة التجاریــة

 ھذه المذكرة .

 ً  واحداً في الكتابة وإیراد المسائل   ولم أسلك مسلكا

ــص  ــاً ألخ ــیة فأحیان ــارةالقض ــب وت ــدة سأقت ــدة والقاع ــل  الفائ ــالنص بجع ــبیب ب ــن التس ــین م ــاس ب االقتب
ــم القضــیة للرجــوع لھــا لمــن أراد أو  ــم أذكــر رق ــاً ھــو موضــوع المســألة ث ھــذه " " ولكــٍل أجعــل عنوان

وقـــد أذكـــر أكثـــر مـــن رقـــم قضـــیة فـــي نھایـــة المســـألة وذلـــك التحـــاد  ،لالحتجـــاج بھـــا فـــي الترافـــع
 . الموضوع وتكراره في أكثر من قضیة

مــا تــم دراســتھ مــن األحكــام لــیس جمیــع األحكــام التــي ُحكــم بھــا بعــدم االختصــاص إنمــا جــرى  وأنبــھ أن

  دراسة بعضھا وھو ما یقارب المائتي حكم

ــا ..  .. ــع بھـ ــل وأن ینفـ ــأل هللا أن یقبـ ــأ ونسـ ــألھ نسـ ــاد .. ونسـ ــة والرشـ ــداد والھدایـ ــق والسـ ل هللا التوفیـ

 اصینا للبر والتقوى .خذ بنووأن یأ  سبحانھ أن یوفقنا لما یحب ویرضى
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 االستثمار في األسھم
ــ  بــالمبلغالمـــدعى علیـــھ فـــي مطالبتـــھ المـــدعي  تــتلخص دعـــوى فـــي  االســـتثمارلـــھ ألجـــل  ذي ســـلمھاـل

 . السعودیةشركات األسھم 

ــاص ف  ــدم االختصـ ــة بعـ ــت المحكمـ ــوالئيحكمـ ــھم  ، الـ ــوق األسـ ــق بسـ ــوع یتعلـ ــى أن الموضـ ــاًء علـ بنـ

ــرة ــد نصــت الفق ــى  أ"" الســعودیة وق ــة عل ــة الســوق المالی ــن نظــام ھیئ ــة والعشــرین م ــادة الخامس ــن الم م

ــ ارعلـــى الد وبنـــاءً  . المالیـــةإنشـــاء لجنـــة للفصـــل فـــي منازعـــات األوراق   اإلدارةة المعـــدة مـــن قبـــل ـس

 .ھـ٤/۸/۱٤۳۷بتاریخ  )۱۳۹۲۹( رقم  العامة للمستشارین بالمجلس األعلى للقضاء 

 ھـ ۱٤۳۹) لعام ۱۲٤٦رقم (القضیة  •

 ھـ ۱٤۳۹) لعام ۳۰۸٤رقم (یة القض •

 ھـ۱٤۳۸لعام ۲۳۱۳القضیة رقم  •

 ھـ۱٤۳۹لعام  ۳٤۸القضیة رقم  •

مــع أن المحكمــة التجاریــة نظــرت فــي قضــایا المضــاربة باألســھم وحكمــت فــي موضــوعھا مثــل القضــیة 

 )/ق ۱۰۱/٦(القضیة رقم  وكذلك ۱)۱/٥۷٥ھـ (قضایا الشركات :  ۱٤۳۹لعام  )۳۲۲۲(رقم 

 )۱/٦۹۹ایا الشركات : ھـ  (قض ۱٤۳۹لعام 

 ثمن جھاز طبي
ــي  ــاز طب ــثمن جھ ــة ب ــة بالمطالب ــركة المدعی ــوى الش ــتخلص دع ــھت ــم بیع ــدمات  ت ــي للخ ــز طب ــى مرك عل

  ." المدعى علیھا "  الصحیة

ــي غرضــھ ف ــى مركــز طب ــة عل ــدعوى مقام ــى أن ال ــاًء عل ــوعي بن ــدم االختصــاص الن ــة بع حكمــت المحكم

ــن شــراء األجھــزة الطبیــة عــالج  ــى.م ــةممو المرض ــال التجاری ــن األعم ــة الطــب ال تعــد م ــة مھن    ارس

  .وقضاءً بل ھي من األعمال المھنیة وھذا ھو المستقر علیھ فقھاً 

 ھـ۱٤۳۹) لعام ۹٥۹۱رقم (القضیة  •

 ھـ۱٤۳۸) لعام ق/۱۲۸۷۷/۱رقم (القضیة  •

  

 
 قضایا الشركات لألحكام المنشورة لعام ۱٤۳۹ و ۱٤٤۰ ھـ ھو مصنف الكتروني  تجده  في موقع  مدونة األحكام التجاریة  ۱
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 ) ھـ ۱٤٤۰لعام  ۲۰۲۳( رقم  وجاء في تسبیب القضیة

ـ  (أعمــال تجاریــة لعــدم تــوفر الصــفة  ة مــن األعمــال المدنیــة الغیــرالمستشــفیات والمستوصــفات الطبـی

ــفیات ــاطات المستش ــي نش ــة ف ــى  التجاری ــاري أیضــا عل ــتقر القضــاء التج ــا اس ــة، كم والمستوصــفات الطبی

ــاً  ــدمھا أتعاب ــا مق ــي یتقاضــى عنھ ــة الت ــال المھنی ــل األعم ــن قبی ــھ م ــاً، وأن ــذا النشــاط تجاری ــار ھ عــدم اعتب

ــھ الم ــا تجری ــاً، وأن م ــیس أرابح ــرول ــع الغی ــود م ــن عق ــفیات م ــد أي  ستش ــة ال یع ــأتھا الطبی ــالح منش لص

ً منھا عمالً     .)تجاریا

 المطالبة بعھدة
المــدعى علیــھ كــان موظفــاً لــدیھا وســلمتھ  أن المــدعى علیــھ فــي " ضــدتــتخلص دعــوى المدعیــة "الشــركة

ــالي وع ــز م ــدث عج ــد ح ــال الصــرافة، وق ــي مج ــركة ف ــال الش ــییر أعم ــدة لتس ــال كعھ ــن الم ــاً م ــھ مبلغ لی

 .العجزتطالبھ بمبلغ 

فحكمـــت المحكمـــة بعـــدم االختصـــاص النـــوعي وذلـــك ألن النـــزاع لـــیس تجاریـــاً والمـــدعى علیـــھ لـــیس 

 )۲۸٤٦(ة بقرار من المجلس األعلى للقضاء رقم بناًء على محضر اللجنة المشكل تاجراً 

 ـ .ھ۲۹/۱/۱٤۳۹بتاریخ 

 ھـ۱٤۳۹) لعام ق/٥۱۷٤/۲القضیة (رقم  •

 سعي األرض
ــب الـمـ  ــام بتســویقھا دعي بســعي یطال ــي ق ــم لاألرض الت ــم یق ــھ ول ــد اشــتراھا المــدعى علی ــھ وق لمــدعى علی

 . بدفع نسبة السعي المستحقة

ــدم  ــة بع ــوعي ألن المــدعي ذكــر أن  االختصــاصحكمــت المحكم ــاق الن ــى  االتف ــار عل ــك العق ــع مال ــان م ك

نــاًء علــى المــادة الثالثــة لكــھ بة لما نســبعمــالً تجاریــاً بال ال یعــدالوســاطة فــي بیــع عقــاره وألن بیــع العقــار 

 أیدت محكمة االستئناف الحكم  . من نظام المحكمة التجاریة

الــدعوى مقامــة علــى مالــك األرض البــائع لھــا ولــم یظھــر أنــھ تــاجر وأن تلــك الصــفقة  وأضــافت أن

ــة األصــلیة  ھألعماـلـ  ــةالتجاری ــس  أو التبعی ــیس المجل ــیم رئ ــي تعم ــا ورد ف ــع م ــق م ــذي یتف ــر ال ــو األم وھ

  ـ.ھ۱۲/۲/۱٤۳۹ بتاریخ )۳۳۹(رقم  لى للقضاءاألع

 ھـ۱٤۳۸/ف) لعام ۱۸۷۷٥/ ۱القضیة رقم ( •



۸ 
 

 ھـ۱٤۳۷/ف) لعام ۱۱۱۳۹/ ۱القضیة رقم ( •

 ھـ ۱٤۳۷ق لعام  /۱۳٤۱٤/۲القضیة رقم  •

 ھـ ۱٤۳۹لعام  ٥۸۷القضیة رقم  •

 ھـ ۱٤٤۰لعام  ۱٥٥۸القضیة رقم  •

 ھـ) ۱٤۳۹لعام  ق /۷۸۱۰رقم ( في القضیةكذلك جاء 

علــى  أن المحكمــة غیــر مختصــة بــدعاوى السمســرة إذا كــان المــدعى غیــر تــاجر بنــاءً  الحكــم أســباب فــي

ــاءً  ــكلة بن ــة المش ــرار اللجن ــم ( ق ــى للقضــاء رق ــس األعل ــیس المجل ــالي رئ ــرار مع ــى ق ــاریخ ۲۸۲٦عل ) بت

 . ھـ۲۹/۱/۱٤۳۹

 دعوى في مقاوالت على غیر تاجر
إنشــاء فلــة ســكنیة ثــم ى أن یقــوم المــدعي بمــع المــدعى علیــھ علــ  دقــ عا ت ھأنــ  "مقــاول"یــدعي المــدعي وھــو 

المــدعى علیــھ بقیمــة العقــد المتفــق علیــھ مــع  ویطالــب إلــزام اإلضــافیةحــدث خــالف فــي المــدة واألعمــال 

 . اإلضافیةاألعمال 

  ؟ لمن یعود ملكیة العقار محل العقد  :سألت المحكمة الطرفین

  . علیھبأن العقار مملوك للمدعى  :فأجابا

ــة  ــت المحكم ــدفحكم ــر لع ــدم النظ ــوالئيبع ــاص ال ــق  ۲م االختص ــرفین تتعل ــین الط ــة ب ــة القائم ألن العالق

ــاًء  ــة بن ــال التجاری ــن األعم ــد م ــھ ال تع ــار وإیجارات ــة بالعق ــدعاوى المتعلق ــھ وال ــدعى علی ــھ الم ــار یملك بعق

 .التجاریةمن نظام المحكمة  "۳"على المادة 

 ھـ ۱٤۳۸/ق) لعام  ٤۹۱۷/ ۱ضیة رقم (الق •

 ھـ ۱٤۳۸/ق) لعام ۱٤/۱۲۲۹القضیة رقم ( •

    ھـ ۱٤۳۹) لعام ٤٥٦القضیة رقم ( •

 ھـ ۱٤٤۰لعام  ۲۸۸۸القضیة رقم  •

 ھـ ۱٤٤۰) لعام ۳۱٦القضیة رقم ( •

  

 
 حینما كانت تابعة لدیوان المظالم ۲



۹ 
 

 )ھـ۱٤۳۹لعام  ٤٤٤ ( رقم وجاء في تسبیب الحكم في القضیة

ــرقم  ــتئناف ب ــة االس ــدة بمحكم ــام  )۳۱۷ ( المقی ــیة أن المــدعى ۱٤۳۹لع ــذه القض ــي ھ ــر ف ــم یظھ ــ ( ل ـھ

ــھ  ــك منفعتعلی ــھ أو یمل ــة ل ــى أرض مملوك ــاء عل ــییده لبن ــاجر، وتش ــو ت ــى ل ــاً حت ــالً تجاری ــد عم ــا، ال یع ھ

 كان غرضھ تأجیر العقار على الغیر،  

لعقــار ال تــدخل فــي اختصــاص المحــاكم ودعــوى مقــاول البنــاء علــى مالــك العقــار أو مالــك منفعــة ا

ــھ الت ــبب أعمال ــى بس ــیید المبن ــاجراً وتش ــان ت ــة إال إذا ك ــأتھ التجاری ــراً لمنش ــى مق ــون المبن ــأن یك ــة ك جاری

ــو  ــھ ونح ــتودعاً لتجارت ــھ أو مس ــذاً لمبیعات ــة أو منف ــن التجاری ــییده م ــة تش ــار أو مقاول ــك العق ــا تمل ــك أم ذل

ــأجی ــكناه أو ت ــل س ــاجر ألج ــن ت ــاجر أو م ــر ت ــاكم غی ــن اختصــاص المح ــك م ــد ذل ــال یع ــر ف ــى الغی ره عل

 لتجاري.)التجاریة، وبموجب ما استقر علیھ القضاء والعرف ا

 

 قیمة عقد استقدام عاملة منزلیة
ــھ  ــدعى علی ــد الم ــة ض ــوى المدعی ــتلخص دع ــركة "ت ــتقدامش ــد  "االس ــغ العق ــادة مبل ــب بإع ــا تطال ــي أنھ ف

  .منزلیةوفسخ العقد الذي أبرم على أن یتم استقدام عاملة 

ــت ــب حكم ــذه المكات ــل ھ ــوعي ألن مث ــاص الن ــدم االختص ــة بع ــوفیر " المحكم ــدمات ت ــب خ ــةالعما مكات  ل

  . التجاریةتندرج ضمن المكاتب  ال "المنزلیة

ــس  ــیس المجل ــالي رئ ــیم مع ــأنھا تعم ــة الصــادر بش ــن محضــر اللجن ــة م ــرة الثامن ــي الفق ــاء ف ــا ج ــا لم ووفق

ــم  ــاء رقــ ــى للقضــ ــاریخ /۹۷۹(األعلــ ــات ۱٤۳۹ /۱۲/۲ت) وتــ ــمن اختصاصــ ـــ المتضــ ـ ــةـھ    المحكمــ

 .   التجاریة

 ھـ ۱٤۳۹ق) لعام  /٥۳۲/۲القضیة رقم ( •

 ھـ ۱٤۳۹ق) لعام  /۲٥۳/۲( ة رقم القضی •

 ھـ ۱٤۳۹لعام  ۱۱٥۲القضیة رقم  •

 ھـ ۱٤۳۹لعام  ۹۹۲القضیة رقم  •

 ھـ ۱٤۳۹ق لعام  /۸۲۸/۲القضیة رقم  •



۱۰ 
 

 أجرة محل بالنسبة
ــغ  ــى أن یكــون مبل ــع الخضــار عل ــھ محــال لبی ــھ اســتأجر مــن المــدعى علی ــتلخص دعــوى المــدعي فــي أن ت

ــر ممــا یســتحقھ مــن المبیعــات كــل شــھر إ ٪٦األجــرة مــا نســبتھ  ــام باستحصــال أكث ــھ ق ال أن المــدعى علی

 .اإلیجاربرد ما زاد على ذلك بموجب عقد  إلزامھوعلیھ یطلب  قیمة األجرةمن 

 ؟ المحلھل بینھما شراكة في   :ي سألت المحكمة المدع

 عقار.شراكة وإنما ھو عقد تأجیر  ال یوجد بأنھ :فأجاب

ــارات وأجرتھــا النظــر فــي ق النــوعي ألن االختصــاصفحكمــت المحكمــة بعــدم  مــن اختصــاص  ضــایا العق

 .الشرعیة من نظام المرافعات "۳۱"المحاكم العامة بناًء على المادة 

 ھـ ۱٤۳۸) لعام ۲۸۱۱القضیة رقم ( •

 

 وجھة نظر

 معلوماً،تكییف المحكمة للدعوى على أنھا إجارة محل نظر ألن من شروط عقد األجرة أن یكون العوض 

ً  رط في عوض اإلجارةشتی :ة قدامیقول ابن  وتحدید العوض بالنسبة  .۳خالفا في ذلك  ال نعلم كونھ معلوما
ً  شركةجھالة واألقرب أنھا  فیھ  أن اتفاقھم كان على النسبة  خصوصا

یـــف الـــدعوى بنـــاًء علـــى الوقـــائع ال علـــى تصـــور وفھـــم ھ كـــان علـــى المحكمـــة أن تكیأـنــ  اعتقـــاديبف

 . األطراف

 . یحتمل أن تكون إیجاره فاسدة فیكون لھ أجرة المثل أنھ: آخر ألحد الفضالء يوھناك رأ

 

 
 )  ۱٤/۸(المغنى ۳

 



۱۱ 
 

 عقار خارج الدولة
ــي  ــي الشــركة المــدعى علیھمــا وأن مــن أمــالك الشــركة قطعت ــھ شــریك ف ــي أن ــتلخص دعــوى المــدعي ف ت

ــات  ــدى الجھـ ــة لـ ــرین والموثقـ ــة البحـ ــي دولـ ــان فـ ــمأرض تقعـ ــة باسـ ــا  المختصـ ــدعى علیھـ ــده والمـ والـ

یة ویطالـــب إثبـــات ملكیـــة قطعتـــي األرض لشـــركة وھـــي تحـــت التصـــفت عـــن ملكیـــة العقـــار لـســ تقاع

   .للشركة

بعــدم االختصــاص الــدولي ألن العقــار محــل الــدعوى خــارج المملكــة وعلیــھ فــإن  كمــةالمح فحكمــت

مـــن نظـــام  "۲۸"و  "۲٤"علـــى المـــادة  بنـــاءً  اختصـــاص محـــاكم المملكـــة ینحســـر عـــن نظـــر الـــدعوى

 .الشرعیةالمرافعات 

 ھـ ۱٤۳۹) لعام ۳٥۹٥القضیة رقم ( •

  



۱۲ 
 

 فسخ عقد صیانة
ـ  ــي أـن ــدعي ف ــوى الم ــتلخص دع ـ ا تع ھت ــال  دـق ــذ األعم ــوم بتنفی ــى أن تق ــركة" عل ــا "الش ــدعى علیھ ــع الم م

ــدخول والخــروج إال أن ــة مــن صــیانة وحراســة وإدارة وتنظــیم ال ــمالخدمی ــب  ھــا ل ــھ یطل ــزم بالعقــد وعلی تلت

  . العقدفسخ 

ـ المحكمــة حكمــت  مــدعى علیھــا د الخــدمات عقــد غیــر تجــاري والبعــدم االختصــاص النــوعي ألن عـق

ــاري أل ــر تج ــاطھا غی ــركة نش ــا ش ـ الن أعمالھ ــة ـف ــروج ي خدمی ــیم الخ ــة واإلدارة وتنظ ــیانة والحراس الص

ــاجر  ــا ال تكتســب صــفة الت ــھ فإنھ ــة. وعلی ــة ولیســت تجاری ــال مھنی ــدخول أعم ــدأ وال ــذا المب ــد وضــح ھ وق

 .ھـ ۱٤۳۹ /۱۲/۲ ) وتاریخ۹۷۹تعمیم رئیس المجلس األعلى للقضاء رقم (

 ھـ ۱٤٤۰) لعام ۳۷۱القضیة رقم ( •

 ھـ ۱٤٤۰) لعام ۳۷۸(القضیة رقم  •

 ھـ ۱٤٤۰) لعام ۳٥۲القضیة رقم ( •

  



۱۳ 
 

 تقلید عالمة تجاریة
ــارة ــي وزارة التج ــة وســجلھا ف ــة تجاری ــر عالم ــھ ابتك ــدعي أن ــدعي ی ــار أو الم ــام باختی ــھ ق ــدعى علی ن الم

  علیھ.المدعى طلب شطب عالمة یعالمة مشابھة لعالمتھ وعلیھ 

ــوان  ــاص دی ــن اختص ــا م ــوالئي وأنھ ــدم االختصــاص ال ــة بع ــت المحكم ــاءفحكم ــالم بن ــادة  المظ ــى الم عل

 .التجاریةمن نظام األسماء  "۱۸"

 ھـ ۱٤۳۸) لعام ۱۳٦٥٤القضیة رقم ( •

 ھـ ۱٤۳۸ق) لعام /۱۲٦٤٦/۱القضیة رقم ( •

 التعویض عن استخدام عالمة تجاریة
ــك ــھ یمل ــي ان ــدعي ف ــوي الم ــتلخص دع ــة  ت ــتخدام عالم ــھ باس ــدعى علی ــام الم ــمیاً وق ــجلة رس ــة مس تجاری

 نفس العالمة التجاریة ونفس االسم التجاري وعلیھ یطلب إلزام المدعى علیھ بدفع التعویض.

ــد نصــت المــادة  ــة وق ــوالئي ألنھــا دعــوى اســتغالل عالمــة تجاری فحكمــت المحكمــة بعــدم االختصــاص ال

ــ مـــن نظـــام العالمـــات التجاریـــة علـــى اخ "٥۳" وان المظـــالم بالفصـــل فـــي جمیـــع الـــدعاوى تصـــاص دـی

 الناشئة عن تطبیق ھذا النظام.

 ھـ ۱٤۳۹/ق) لعام ۳٤۰٥/۲القضیة رقم ( •

 ھـ  ۱٤۳۹لعام  ٦۷۹۱القضیة رقم  •

 ھـ۱٤٤۰لعام  ۱٤٥۲محكمة االستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) الدائرة التجاریة األولي الحكم في القضیة رقم 

 ھـ۱٤۳۷لعام  /ق۱/ ٤۸٤القضیة رقم  •

  



۱٤ 
 

 إبطال تصرف وكیل
ــد التأســیس  ــى عق ــة شــرعیة قدیمــة تعتمــد عل ــھ اســتغل وكال ــتلخص دعــوى المــدعي فــي أن المــدعى علی ت

شــریك فیھــا وقــام بإخراجــھ منھمــا إلــى غیــر ذلــك مــن التصــرفات وطلــب إبطــال فــي الشــركة التــي ھــو 

 جمیع التصرفات التي قام بھا المدعى علیھ

   السابق.إلى ما كان في  وإعادة كل أمور الشركة

ــق  ــدعوى یتعل ــوع ال ــوعي ألن موض ــاص الن ــدم االختص ــر لع ــرف النظ ــة بص ــت المحكم ــتغاللفحكم  باس

الوكالـــة وھـــذا خـــارج عـــن اختصـــاص  ذهوالتصـــرف فـــي ممتلكـــات المـــدعي علـــى أســـاس ـھــ  وكالـــة

 المحكمة  

 .ھـ ۱٤۳۹ /۱۲/۲/ت) وتاریخ ۹۷۹( رئیس المجلس األعلى للقضاء رقم على تعمیمبناًء 

 ھـ ۱٤۳۹ق) لعام /۱۷۷۳/۳القضیة رقم ( •

 أجرة عقار
ــركة ــا "الش ــدعى علیھ ــن الم ــتأجر م ــھ اس ــي أن ــدعي ف ــوى الم ــتلخص دع ــنوات  "ت ــس س ــدة خم ــاراً لم عق

ــدعى  ــإلزام الم ــب ب ــھ یطال ــار وعلی ــالء العق ــا إخ ــدعى علیھ ــھ الم ــت من ــد طلب ــن العق ــھر م ــتة أش ــد س وبع

   الضرر.علیھا بقیمة اإلیجارات والتعویض عن 

أجـــرة عقـــار  عالقـــة فحكمـــت المحكمـــة بعـــدم االختصـــاص النـــوعي ألن العالقـــة بـــین الطـــرفین ھـــي

ــارات ومــا  ــى المــادة والنظــر فــي قضــایا العق ــاًء عل  "۳۱"تفــرع عنھــا مــن اختصــاص المحــاكم العامــة بن

ــدعوى لغــرض التجــارة وذلــك أن المــادة  ــك أن العقــار محــل ال ــن ذل ــات وال ینــال م ــام المرافع ــن نظ م

 .لغیرهولم تفرق بین ما كان العقار معداً للسكن أو للتجارة أو  عامة تدور "۳۱"

 ھـ ۱٤٤۰) لعام ۳۲٦القضیة رقم ( •

  



۱٥ 
 

 االستثمار العامة ندوق مملوكة لصشركة 
ــة ــة "مؤسس ــوى المدعی ــتلخص دع ــيت ــة  " ف ــب مناقص ــركة" بموج ــا "ش ــدعى علیھ ــع الم ــدت م ــا تعاق أنھ

بااللتزامــات ولــم تســدد قیمــة مــدعى علیھــا وقــد أخلــت ال علــى تنفیــذ وتشــغیل خــدمات نقــل مدرســي

ــھ  ــات وعلی ــب المستخلص ــدفع یطل ــا ب ــك.إلزامھ ــركة ذل ــي للش ــد التأسیس ــا العق ــدعى علیھ ــل الم ــدم وكی  ق

ــدم النظــام  ــي  اتاالســتثمار ندوق للشــركة وذكــر أن الشــركة مملوكــة لـصـ  األساســيوق العامــة كمــا جــاء ف

   نظامھا.المادة السابعة من 

ــت المحك ــة فحكمــ ــدم اختمــ ــھا بعــ ــة لـصـــ  صاصــ ــا مملوكــ ــدعى علیھــ ــدعوى ألن المــ ــر الــ  ندوق بنظــ

 .التجاريالعامة فھي مملوكة للدولة والشركات المملوكة للدولة ال تخضع للقضاء  اتاالستثمار

 ھـ ۱٤۳۸ق) لعام /۳۱۸۰/۱القضیة رقم ( •

 ھـ ۱٤۳۸/ ق لعام  ٥۷۳٦/۱القضیة رقم  •

 ھـ ۱٤۳۸/ق لعام  ۱۰٦۸۸/۱القضیة رقم  •

 وأرباح مدینحصص 
 بــإلزام مــورثصــالحھ حكــم مــن المحكمــة العامــة یقضــي لص دعــوى المــدعي فــي أنــھ صــدر لختــت

 الورثة" عن الوفاء بھا تقضیھ الحكم " المدعى علیھم بدفع مبلغ وقدره وأمتنع المدعى علیھم

بــالمبلغ المــدعى  المــدعى علــیھم حصــص فــي شــركات معینــة فإنــھ یطلــب الحكــم لمــورث أن علــىوبنــاًء 

   الشركات.القوائم المالیة لتلك ح مورث المدعى علیھم بناًء على بھ من صافي أربا 

 . قضائيفحكمت المحكمة بعدم االختصاص النوعي ألن حقیقة الدعوى طلب تنفیذ حكم 

 ھـ ۱٤۳۹/ق) لعام ۲٤۲القضیة رقم ( •

 ھـ ۱٤٤۰) لعام ۲٤۰القضیة رقم ( •

  



۱٦ 
 

 يالعقاراالستثمار والتطویر 
ـ  ــق ـم ــي أن أتف ــدعي ف ــوى الم ــتلخص دع ــا ت ــدعى علیھ ــركة"ع الم ــا  "ش ــویر العق ــوم رللتط ــى أن یق ي عل

 معلوم.شراء شقة من المدعى علیھا أن تقوم بإعادة تسویتھا وبیعھا بربح بالمدعي 

ــوالئي ــاص ال ــدم االختص ــة بع ــت المحكم ــة ٤فحكم ــار بعین ــى عق ــب عل ــدعوى منص ــراف ال ــاق أط ألن اتف

ــ  والـــدعوى المتعلقـــة بالعقـــارات تخـــرج عـــن االختصـــاص مـــن نظـــام المحكمـــة  "۳" ى المـــادةبنـــاًء عـل

 .التجاریة

 ھـ ۱٤۳۸ق) لعام /٤٥۰۹/۲القضیة رقم ( •

 )ھـ  ۱٤٤۰لعام    ۸۷٦(رقم  وجاء في القضیة

" أنــھ إذا كــان نشــاط الشــركة التطــویر العقــاري واســتثماره فإنھــا بھــذه الصــفة ال تتــوفر فیھــا صــفة 

 التاجر. "

 أرباح بناًء على عقد عمل
ــتلخص دعــوى المــدعي فــي ــھ مــن أر ت ــة بحق ــاح الشــركة المــدعى علیھــا المطالب ــد العمــل  ب ــى عق ــاًء عل بن

 .لھا مع الشركة كمدیر عام 

ــذه  ــین الطــرفین وھ ــل ب ــد عم ــة ناشــئة عــن عق ــوعي ألن المطالب ــدم االختصــاص الن ــة بع فحكمــت المحكم

 .التجاریةالعالقة وما یترتب علیھا لیست من األعمال 

 ھـ ۱٤۳۹ق) لعام /٥٤۳۷/۲القضیة رقم ( •

 ھـ ۱٤۳۹) لعام ۳۹۳۷القضیة رقم ( •

  

 
 قبل السلخ ٤



۱۷ 
 

 إدارة مدیرسوء 
تــتخلص دعــوى المدعیــة "شــركة" فــي أنھــا تعاقــدت مــع المــدعى علیــھ علــى أن یكــون مــدیراً تنفیــذیاً لھــا 

ــل الشــركة  ــام بتحمی ــھ اإلدارة ق ــاء تولی ــزام"وأثن ــب إل ــھ تطال ــرة وعلی ــة وخســائر كبی ــاء مالی ــة" أعب  المدعی

ــدفع التعــویض، وـقـ  ــد  أن المــدعى رر ممثــل المدعیــة المــدعى علیــھ ب ــھ لــیس المــدیر المســجل فــي عق علی

 .التأسیس

ــوالئي ــدم االختصــاص ال ــة بع ــت المحكم ــرفین   ٥حكم ــین الط ــل ب ــد عم ــن عق ــتج ع ــدعوى ن ــل ال ألن مح

ــاً   العمــلعلیــھ خاضــعة لنظــام  فعالقــة المدعیــة بالمــدعىوھــذه الرابطــة التــي ذكــرت ال تعــد عمــالً تجاری

. 

 ھـ ۱٤۳۹عام ) ل۱۰۹٤الدعوى رقم ( •

 شركة في أرض
المملوكــة  بتطــویر األرض یقــومتــتلخص دعــوى المــدعي فــي أنــھ أتفــق مــع المــدعى علیــھ علــى أن 

ــتخراج التصــاریح و ــھ واس ــدعى علی ــون للم ــى أن یك ــویرھا عل ــھ تس ــبتھ  ل ــا نس ــن األرض  ٪۳۰م ــدم  وق

یـــھ یطلـــب إثبـــات إال أن المـــدعى علیـــھ لـــم یلتـــزم باالتفـــاق وعل علیھـــا.قـــام بجمیـــع األعمـــال المتفـــق 

  شراكتھ.

حكمـــت المحكمـــة بعـــدم االختصـــاص النـــوعي ألن النـــزاع بـــین الطـــرفین متعلـــق بشـــراكة فـــي عقـــار ف

ــاكم  ــدخل ضــمن اختصــاص المح ــالي ال ت ــدد بالت ــاءً مح ــة بن ــادة  التجاری ــى الم ــادة "/أ۳٥"عل  "/أ۳۱" والم

ــاًء علــى تعمــیم رئــیس المجلــس األعلــى للق الشــرعیة.مــن نظــام المرافعــات  /ت) ۹۷۹ضــاء رقــم (وبن

 .ھـ ۱٤۳۹ /۱۲/۲وتاریخ 

 ھـ ۱٤۳۸/ق) لعام ٤٤۲۷القضیة رقم ( •

  

 
 قبل إنشاء المحاكم العمالیة ٥



۱۸ 
 

 تورید أدویة لمن یمتھن العالج
تــتلخص دعــوى المدعیــة فــي طلبھــا إلــزام المــدعى علیھــا "شــركة" بــدفع مبلــغ وقــدره وذلــك قیمــة 

   تجمیل.مستحقات تورید أدویة ومستحضرات 

ــوعي أل ــدم االختصــاص الن ــة بع ــت المحكم ــالج وافحكم ــة الع ــزاول مھن ــا ت ــدعى علیھ ــب وألن ن الم لتطبی

ل التجاریــة بــل مــن األعمــال مــن األعمــا  ال یعــدممارســة الطــب ولــو بفــتح مستوصــف أو مستشــفى 

 .مھنیة

 ھـ ۱٤۳۹ق) لعام  /۱٤۲/۳القضیة رقم ( •

    ھـ ۱٤۳۸ق) لعام /۱۲٤۱۱/۱القضیة رقم ( •

 وجاء في تسبیب ھذه القضیة 

ــة كالمس ــطة الطبی ــطة(أن األنش ــن األنش ــد م ــفیات ال تع ــي  تش ــھ ف ــتقر علی ــو المس ــة وھ ــال التجاری واألعم

 القضاء التجاري)ا.ھـ

 ھـ ۱٤۳۹) لعام ٤۰۱٤(القضیة رقم  •

 ھـ ۱٤۳۸/ق) لعام ۱۲۰٥۹/ ۳القضیة رقم ( •

 ھـ ۱٤۳۹) لعام ٤٦٤۲القضیة رقم ( •

 ھـ ۱٤۳۹ق لعام  /۳٦۰/۳القضیة رقم  •

  )ھـ ۱٤٤۰ام لع ٤۰۷۱(رقم  وجاء في تسبیب الحكم في القضیة

القضــاء التجــاري ( أن أعمــال المستشــفیات والمستوصــفات الطبیــة مــن األعمــال المدنیــة وقــد اســتقر 

ــاً وأنــھ مــن قبــل األعمــال المھنیــة وأن مــا تجریــھ المستشــفیات مــن  علــى عــدم اعتبــار ھــذا النشــاط تجاری

 لصالح منشأتھا الطبیة ال یعد أي منھا عمالً تجاریاً. )   عقود مع الغیر

 )ھـ۱٤۳۹لعام  ٤٦۲(رقم  وجاء في تسبیب الحكم في القضیة

 ھـ ۱٤۳۹لعام  ۳٦۸بمحكمة االستئناف برقم 

( بمــا أن الــدعوى مقامــة ضــد مــن یــزاول الطــب البشــري وفــي شــأن تــأجیر مركــز طبــي لھــذا الغــرض ، 

 فإن المدعى علیھ بھذا لیس تاجراً والمنازعة بالنسبة لھ لیست تجاریة )



۱۹ 
 

 استقدام العمالة
ــزام المــدعى علیھــا "شــركة ــا إل ــة فــي طلبھ ــتلخص دعــوى المدعی ــغ اســتقدام ت ــدفع مبل ــدره" ب تعویضــاً  وق

  ضرر.للعمالة مما تسبب لھ  وسحبھا المدعي علیھا بالعقد  التزامعدم  على

فحكمـــت المحكمـــة بعـــدم االختصـــاص النـــوعي ألن المـــدعي علیھـــا تعمـــل فـــي مجـــال االســـتقدام 

ــد اســتقد والمنازعــة ــة بعق ــة للمــدعي متعلق ــدام عمال ــىاســتقر القضــاء التجــاري  وق ــك عمــالً  عل ــار ذل  اعتب

 األعلــىالتعمــیم معــالي رئــیس المجلــس  علــى وبنــاءً ثــم فــإن ممارســھ ال یكتســب صــفة التــاجر  ومــنمــدنیاً 

 ھـ۱/۸/۱٤۳۹ وتاریخ/ت) ۱۰۷۷للقضاء رقم (

 ھـ  ۱٤۳۹) لعام ٤۷۸۸القضیة رقم ( •

 ھـ ۱٤۳۹) لعام ٤۱۳۸القضیة رقم ( •

 ھـ ۱٤۳۹) لعام ۷٤٥قم (یة رالقض •

 ھـ ۱٤۳۹لعام  ٥۳۳۳القضیة رقم  •

 ھـ) ۱٤۳۹لعام  ۳٤۱( رقم في تسبیب القضیة وجاء

ب مــن  الفقــرةفــي  إلیھــا ن مكاتــب خــدمات االســتقدام ال تنــدرج ضــمن المكاتــب التجاریــة المشــار ( أ

محضــر اللجنــة الصــادر  مــن اً)نــ المــادة الثانیــة مــن نظــام المحكمــة التجاریــة وفقــاً لمــا تضــمنتھ الفقــرة (ثام

 )  ھـ۱۲/۲/۱٤۳۹/ت) ۹۷۹بشأنھا تعمیم رئیس المجلس رقم (

 دعوى ضد محامي
ــو ــتلخص دع ــي  ىت ــدعي ف ــھ أالم ــدعى علی ــع الم ــد م ــھ تعاق ــىن ــة  عل ــیة المرفوع ــھ القض ــوم بمتابع أن یق

ــة)  ــدوائر التجاری ــة (ال ــة اإلداری ــي المحكم ــھ  وبســببضــده ف ــدعى علی ــھتقصــیر الم عــن الجلســات  وغیاب

 بالتعویض. یطلب إلزامھ  وعلیھصدر حكم ضده 

یكتســـب بـــذلك  والمحامــاة المحكمـــة بعــدم االختصـــاص النـــوعي ألن المــدعى علیـــھ صـــاحب  فحكمــت

 المھنیة.وم بھ یعد من قبیل األعمال صفة التاجر إن ما یق

 ھـ ۱٤۳۹) لعام ٤٤۸۳القضیة رقم ( •

 ھـ  ۱٤٤۰لعام  ۹۱۷القضیة رقم  •

 



۲۰ 
 

 وجاء في التسبیب

 ینصب على قضایا تحت نظر الدائرة ي والمدعى علیھ لمالمدع (اتفاق 

 بل محلھ قضایا أمام جھات أخرى.)  

 أجره عمل
المــدعى علیھــا  علــىبــاعوا حصصــھم فــي شــركة معینــة  وشــركاؤهتــتلخص دعــوى المــدعي فــي أنــھ ھــو 

 استالم الشركة محل البیعرفضت  أنھا  إال

ــم قضــائيو ــد صــدور حك ــذلك بع ــا ب ــا ا یلزمھ ــدعى علیھ ــتلمت الم ــركة اس ــھلش ــل  وعلی ــرة المث ــب أج یطل

  االستالم.تاریخ  إلىالتي دفعھا في سبیل إدارة الشركة في تاریخ البیع  والمصروفات

ــةحكمـــت  ــدم االختصـــاص الـــوالئي المحكمـ ــرة عمـــل  ٦بعـ ــدعي یطلـــب أجـ ــن  وھـــوالن المـ ــارج عـ خـ

 من المنازعات العمالیة. وھياختصاص المحاكم التجاریة 

 ھـ۱٤٤۰لعام  ٤۱۷۱رقم  ضیةالق •

 

 وجھھ نظر 

لــیس بــین الطــرفین عقــد  ألنــھرأي المحكمــة فــي كــون ھــذه المطالبــة مــن المنازعــات العمالیــة محــل نظــر 

 العامة.األقرب أنھا من اختصاص المحكمة  ولعلعمل 

  

 
 قبل إنشاء المحكمة العمالیة ٦
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 طلب إثبات أحد أصول الشركة
ــي  ــدعى ف ــوي الم ــتلخص دع ــدر أت ــھ ص ــالحھن ــت التـصـ  لص ــركة تح ــد "الش ــم ض ــدما فیة" حك ــدم  وعن تق

 المحكمــة التجاریــة لــم تــأذن لــھ  بذریعــة أن لمحكمــة التنفیــذ امتنــع المصــفي "المــدعى علیــھ" عــن الســداد 

 قرار تكلیفھ   على بناءً 

  الموضوع.قاضي  إليعلي المدعي الرجوع  نأوفحكمت محكمة التنفیذ بصرف النظر 

 : بیطل وعلیھكما یوجد عقار في حقیقتھ أصل من أصول الشركة 

 الدین.األذن للمصفي بسداد   -۱

 الشركة.تقریر كون األرض أًصل من أصول   -۲

ة إیقـــاف التصـــرف بالصـــك ریثمـــا تقـــرر الـــدائرة مـــا إذا كـــان العقـــار مشـــموالً ـلــ بصـــفھ عاج  -۳

ــدین  بأعمــال التصــفیة مــن عدمــھ. فأجــاب المــدعى علیــھ "المصــفي"  فیمــا یخــص اإلذن بســداد ال

لعقـار ملـك الشــركة فـإن یطلـب مــن الـدائرة أن تقـرر ذلــك وأمـا مــا یخـص تقریـر ھــل ا مـانع.فـال 

 لیس كذلك . وأما إذا كان العقار ملك للشركة 

 ؟  ة كھل یوجد نزاع بین مالك األرض في نقل ملكیتھا للشر سألت الدائرة :

ــا: ــركة  فأجاب ــة األرض للش ــي ملكی ــركاء ف ــین الش ــزاع ب ــد ن ــم یوج ــام   نع ــركاء أق ــض الش وبع

 .امة للتصرف في ھذا العقار دعوى في المحكمة الع

 

الن األرض محـــل الـــدعوى فیھـــا نـــزاع بـــین  ۷بعـــدم االختصـــاص الـــوالئي المحكمـــةفحكمـــت 

ــة األرض  ــوت ملكی ــد ثب ــزاع للتصــفیة إال بع ــل الن ــات األرض مح ــن إثب ــالي ال یمك ــركاء وبالت الش

ــدعى حســب  ــات الم ــة لیســت مختصــة بطلب ــإن المحكم ــھ ف ــم قضــائي وعلی ــادةبحك ــن  "۳۱" الم م

 ام المرافعات .نظ 
 ھـ۱٤۳۹/ق لعام ٥۰٥/۱رقم  القضیة •

  

 
 أظنھ خطأ والصحیح "نوعي"۷
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 محاماة لعاملأتعاب 
ــي القضــیة  ــاة ف ــاب المحام ــدفع أتع ــركة" ب ــا "ش ــدعى علیھ ــزام الم ــھ إل ــي طلب ــدعي ف ــوى الم ــتلخص دع ت

المــدعى  الشــركة ودفــع ممثــل المــدعى علیھــا بــأن العالقــة بــین المــدعي  الــدائرة.التــي نظــرت فــي نفــس 

ة موقعــھ تصــفیة كافــة مســتحقاتھ بمخالـصـ  وتــمة بموجــب راتــب شــھري مقطــوع ـیـ علیھــا ھــي عالقــة عمال

 المدعي.من 

بـــین الطـــرفین عقـــد أجـــرة عمـــل خـــاص  العالقـــةألن  ۸حكمـــت المحكمـــة بعـــدم االختصـــاص الـــوالئي

 تبعیتھا  وتحتعلیھا المدعي راتباً شھریاً مقابل العمل لدي المدعى علیھا  یتقاضى

ــذه ــائل  وھـ ــاتالمسـ ــةالمتعل والخالفـ ــات  قـ ــدرج النزاعـ ــة تنـ ــذه العالقـ ــائرةبھـ ــا  الثـ ــادة  حیالھـ ــمن المـ ضـ

 العمل.من نظام  "۱۱۹"

 ھـ۱٤۳۸/ق لعام ٦٥٦۷/۱رقم  القضیة •

 عقار وإدارةتشغیل 
ــأجیر  ــد ت ــركة" عق ــا "ش ــدعى علیھ ــع الم ــرم م ــھ أب ــي إن ــدعي ف ــوى الم ــتلخص دع ــغیلت ــاره  وتش  وأنلعق

 تھ.مستحقا تسلم لھ  ولمالمدعى علیھا قامت بفسخ العقد 

فحكمـــت المحكمـــة بعـــدم االختصـــاص النـــوعي ألن موضـــوع الـــدعوى أجـــرة عقـــار مملـــوك للمـــدعي  

 المرافعات.من نظام  "۳۱"على المادة  من اختصاص المحكمة العامة بناءً  وأنھا 

 ھـ۱٤۳۸/ق لعام  ۱۲۱۹۰/۱رقم  القضیة •

 علیھا والتدریبإعداد البرامج 
أن تقــدم المــدعى  علــى"شــركة"  ع المــدعى علیھــا تــتلخص دعــوى المدعیــة "شــركة" فــي أنھــا تعاقــدت ـمـ 

ــة  ــابات المالی ــتص بالحس ــاً یخ ــا برنامج ــدریبعلیھ ــة  وت ــوظفي المدعی ــىم ــم  عل ــا ل ــامج إال أنھ ــذا البرن ھ

 لھا.إلزامھا برد المبلغ الذي دفع  ویطلبتلتزم بالعقد 

لیـــھ ال ع والتــدریبحكمــت المحكمــة بعــدم االختصـــاص النــوعي ألن ممارســة مھنــة إعـــداد البــرامج  

ــات  ــل مــن اســتثمار للملك ــار أن ھــذا العم ــال المھنیــة باعتب ــل مــن األعم ــد مــن األعمــال التجاریــة ب یع
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ـ  مقابــل الخــدمات التــي  وذلــك أرباحــا  ولیســتا تحصــل علیــھ المــدعى علیھــا ھــو أتعــاب الفكریــة وـم

 وقضاءً تؤدیھا وھو المستقر فقھا 

 التجاریة. فإن ھذه الدعوى ال تنطبق علیھا مفھوم المنازعات وعلیھ

 ھـ۱٤۳۹لعام  ٦۸٤۱رقم  القضیة •

 كفالة شخصیة
ثمــن مبیــع كفلــت المــدعى علیھــا "شــركة" المشــتري  وقــدرهتــتلخص دعــوى المــدعي فــي مطالبتــھ بمبلــغ 

 . تسدد عنھ أنفي حال عدم سداده 

ــي فــي الموضــوع    األولمحكمــة االســتئناف نقضــت الحكــم  إلــى وبإحالتھــا حكمــت محكمــة الدرجــة األول

ــة شخصــیة ب وحكمــت ــوعي ألن موضــوع القضــیة كفال ــدم االختصــاص الن ــرض  یســتولع ــة أو لغ تجاری

 التجاري.تجاري بالنسبة للشركة وھو شرط في االختصاص 

 ھـ۱٤۳۹لعام  ۱۹۳رقم  القضیة •

 جدوى ودراسةاستخراج تراخیص 
ــة"  ــا "مؤسس ــدعى علیھ ــع الم ــق م ــھ اتف ــي أن ــدعي ف ــوى الم ــتلخص دع ــىت ــاء عل ــراءات  إنھ ــة اإلج كاف

ـ الم ــي المدیـن ــع ف ــار الواق ــة بالعق ــناعیة  ةتعلق ــلالص ــروع  وعم ــدوى للمش ــة ج ــدیمدراس ــى والتق ــك  عل البن

 الصناعي لجلب قرض للمدعي إال أنھا لم تلتزم بالعقد.

ــت  ــةفحكم ــدمات  المحكم ــد خ ــذ عق ــق بتنفی ــدعوى متعل ــذه ال ــوع ھ ــوعي ألن موض ــاص الن ــدم االختص بع

 اقتصـــادیةدراســـة جـــدوى  وإعـــدادالمعلومـــات  وتـــوفیراج التـــراخیص فـــي اســـتخر والمتمثـــلللمـــدعي 

الخــدمات لیســت مــن األعمــال التجاریــة إنمــا ھــي مــن األعمــال المدنیــة المھنیــة  وھــذه والمتابعــة والتقــدیم

 تاجر.فیكون المدعى علیھ غیر  وعلیة

 ھـ۱٤۳۹لعام  ۲۲٦۹رقم  القضیة •

 ھـ۱٤۳۹لعام  ۷۹۷۹رقم  القضیة •

 ھـ ۱٤۳۷لعام  ۹۹٤۲القضیة رقم  •

 ھـ ۱٤۳۹ق لعام  ۲٦۰قم القضیة ر •
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 والتربويالنشاط التعلیمي 
ــدمات  ــركھ للخ ــا "ش ــدعي علیھ ــت للم ــدمات انترن ــدمت خ ــا ق ــي أنھ ــركھ" ف ــة "ش ــوى المدعی ــتلخص دع ت

   إلزامھا.یطلب  وعلیھتدفع  ولم" بموجب كشف حساب والتربویةالتعلیمیة 

ــدمت  ــدمات قـ ــوعي ألن الخـ ــاص النـ ــدم االختصـ ــة بعـ ــت المحكمـ ــرعفحكمـ ــدارس) التعل لألفـ ــة (المـ یمیـ

یعتبــر مــن األعمــال المھنیــة وال یعتبــر مــن  والتربــويالنشــاط التعلیمــي  وألنالعائــدة للمــدعي علیھــا 

ــادة  ــي الم ــا ف ــة المنصــوص علیھ ــال التجاری ــق  "۳٥"األعم ــا ال ینطب مــن نظــام المرافعــات فالمــدعي علیھ

 والتربویة.  علیھا وصف التاجر ألنھا تمارس األنشطة التعلیمیة 

أن التعلــیم لــیس نشــاطاً  ذكــرت:لطیفــة فــي تســبیبھا لتأییــد الحكــم حیــث  ةئــدا ف محكمــة االســتئناف أضــافت

ــاً  ــأةتجاری ــاجراً  والمنش ــھ ال تصــنف ت ــوم ب ــي تق ــا الت ــال  وأم ــربح ف ــا ت ــة أو كونھ ــركة أو مؤسس ــا ش كونھ

ــاط الحكــم باالختصــاص مــن عدمــھ  ــیس من ــذلك ل ــر مــن االختصــاص شــیئاً ف ــا،یغی ــت  ھن ــا عــدا إذا كان م

 النظام في ذلك واضحة وما استقر علیھ القضاء   وموادمنازعة بین الشركاء في الشركة ال

 ذلك.من أحكام قررت 

 ھـ۱٤۳۹/ق لعام ۳/۱رقم  القضیة •

 ھـ ۱٤۳۸لعام ) /ق ۱۷٦۷/۱(رقم  وجاء في تسبیب القضیة

ــدعى  ــت الم ــا كان ــا ، ولم ــدعى علیھ ــي الم ــا عل ــذاكر باعتھ ــة ت ــب بقیم ــة تطال ــت المدعی ــا كان ــا ( ولم علیھ

ــا  ــادة بیعھ ــیس إلع ــذاكر ل ــراء الت ــت بش ــاري ، وقام ــیس التج ــي ول ــاط التعلیم ــتھن النش ــة تم ــركة تعلیمی ش

ــد مع ــات المتعاق ــي الجامع ــا ف ــت كفالتھ ــاملین تح ــات الع ــاتذة الجامع ــدفعھا ألس ــا ت ــذي وإنم ــر ال ــا ، األم ھ

 یتبین تخلف وصف التاجر عن المدعى علیھا. )

 لذكیةخدمات المواقع وتطبیقات األجھزة ا
ــة  ــة لالتصــاالت وتقنی ــا "مؤسس ــدعى علیھ ــع الم ــدت م ــا تعاق ــي أنھ ــركة" ف ــة "ش ــوى المدعی ــتلخص دع ت

ــى ــربط باإلضــافة إل ــران مــع ال ــة لحجــوزات الفنــادق والطی ــة الكترونی ــاء بواب ــات" إلنش إنشــاء  المعلوم

  .تطبیق األجھزة الذكیة وأن المدعى علیھا أخلت بالتزاماتھا 
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ص النـــوعي ألن الـــدعوى مقامـــة ضـــد مكتـــب خـــدمات االتصـــاالت حكمـــت المحكمـــة بعـــدم االختصـــا 

ــدیمھا  ــل تق ــاً مقاب ــتھدف أتعاب ــا تس ــة كونھ ــدمات ال تكتســب الصــفة التجاری ــب الخ ــات ومكات ــة معلوم وتقنی

  .ط بین العمل التجاري والعمل المھنيللخدمات ال أرباحاً وھو الضاب

ھا ونصــھا : أمــا قولــھ (أي المــدعي فــي أیــدت الحكــم وذكــرت فوائــد لطیفــة فــي تســبیب محكمــة االســتئناف

ــة  ــز متجــره ومزاول ــاجر لتجھی ــھ الت ــذي یبرم ــد ال ــة العق ــود التجاری ــن العق ــأن م ــم) ب ــى الحك اعتراضــھ عل

ــھ ... ــة علی ــدعوى مقام ــت ال ــا إذا كان ــذلك خــاص بم ــرة االســتئناف  نشــاطھ التجــاري ف ــذا وتســتبعد دائ ھ

  .ف عاموصف المقابل بأنھ لیس أرباحاً فالربح وصمن األسباب 

 ھـ ۱٤۳۹لعام  ٦٤٦٥القضیة رقم  •

 خدمات السفر والسیاحة
ــھ ــدعى علی ــا الم ــببت بھ ــي تس ــائر الت ــن خس ــویض ع ــھ التع ــي طلب ــدعي ف ــوى الم ــتلخص دع ــركة " ت ش

ادق التــي إذ تــم االتفــاق بیــنھم علــى أن تقــوم المــدعى علیھــا بحجــز أحــد الفنــ " لتنظــیم الــرحالت الســیاحیة 

قـــدره وبعـــد ســـفر المـــدعي للدولـــة محـــل االتفـــاق لـــم یجـــد أي تقـــدمھا فـــي عروضـــھا مقابـــل مبلـــغ و

  .  حجوزات

ــدیم  ــاق تق ــق باتف ــین الطــرفین متعل ــائم ب حكمــت المحكمــة بعــدم االختصــاص النــوعي ألن محــل النــزاع الق

وصــف  لیــھ خــدمات حجــوزات ســفر وســیاحة مــن مكتــب یقــدم ھــذه الخــدمات وھــذا النــزاع ال یصــدق ع

  .قررة نظاما األعمال التجاریة بضوابطھا الم

 ھـ۱٤۳۹لعام  ۲۷٥۰القضیة رقم  •

 الدعوى على مؤسسة وقفیة
ــات  ــرامج وإعالن ــث ب ــة وب ــة وإنتاجی ــال إعالمی ــذ أعم ــا قامــت بتنفی ــة "شــركة" أنھ ــتلخص دعــوى المدعی ت

 ورعایة لصالح المدعى علیھا.

ــة أن  ــح للمحكم ــھ أتض ــوعي ألن ــاص الن ــدم االختص ــة بع ــت المحكم ــة وقحكم ــا مؤسس ــدعى علیھ ــة فالم ی

ــى جوأن م ــاجر وال ینطبـــق علـ ــفة التـ ــا ال تحمـــل صـ ــھ فإنھـ ــة الوقـــف وعلیـ ــتثمار وتنمیـ ــا إدارة واسـ الھـ

ــة التــي تخصــبھا المحــاكم ــالي فإنــھ ال ینطبــق علیــھ مفھــوم المنازعــات التجاری  أعمالھــا أنھــا تجاریــة وبالت

 التجاریة.



۲٦ 
 

 ھـ ۱٤۳۹لعام  ۳۹۰۰القضیة رقم  •

 رخصة تمویل
ه الحكــم بفســخ عقــد التمویــل بینــھ وبــین المــدعى علیــھ وذكــر المــدعي " بمــا أن المــدعي یطلــب فــي دعــوا 

ــھ بإعــادة  ــزام المــدعى علی ــب إل ــدین ویطل ــین المتعاق ــدم وجــود بضــاعة ب ــد باطــل لع ــك لكــون العق ــأن ذل ب

ـ  ــدعى علـی ــا أن الم ــیكات، وبم ــل الش ــد أص ــى عق ــھ عل ــق مع ــد اتف ــدعي ق ــأن الم ــھ ب ــي جواب ــر ف ــد ذك ھ ق

ــین  ــالف ب ــى أن الخ ــرا إل ــل، ونظ ــون تموی ــرفین، ولك ــین الط ــرى ب ــل ج ــي تموی ــالف ف ــو خ ــرفین ھ الط

ــدعى  ــھ الم ــذي عمل ــل ال ــى أن العم ــرا إل ــل، ونظ ــة التموی ــي ممارس ــة ف ــھ رخص ــیس لدی ــھ ل ــدعى علی الم

ــر ــھ فـ ــدعى علیـ ــون المـ ــاً  ولكـ ــالً تجاریـ ــد عمـ ــھ ال یعـ ــن علیـ ــة عـ ــدعوى خارجـ ــذه الـ ــون ھـ داً، ولكـ

ــھ اـلــ  ــي معـ ــذي تنتھـ ــر الـ ــة األمـ ــاكم التجاریـ ــات المحـ ــة اختصاصـ ــاص المحكمـ ــدم اختصـ ــى عـ دائرة إلـ

 التجاریة نوعیا بنظرھا  

 فقد أفھمت الدائرة المدعي بذلك وأن المحكمة المختصة ھي المحاكم العامة لكون النزاع

 رخصة لممارسة التمویل . " لیس في عمل تجاري ولكون المدعى علیھ ال یحمل  

 ھـ  ۱٤۳۹لعام  ۹۸۰القضیة رقم  •

 )ھـ ۱٤٤۰لعام  ٤۲۳۸(رقم  وجاء في تسبیب القضیة

( المســتقر قضــاًء وفقھــاً أن تعــامالت التمویــل والقــروض ال تعتبــر مــن األعمــال التجاریــة، وال ینــال 

ــا   ــاجرة أو أنھ ــا ت ــدعى علیھ ــك أن الم ــن ذل ــاج م ــغ    تحت ــع   المبل ــترط م ــھ یش ــة إذ أن ــا التجاری ألعمالھ

ــاجرین ناشــئ عــن عمــل تجــار ــین الطــرفین الت ــك أن یكــون التعامــل ب ــة التذل ــین ي، وبمــا أن حقیق عامــل ب

 طرفي الدعوى ال یعتبر من قبیل األعمال التجاریة .  )

 تدریب الطالب
تــتخلص دعــوى المــدعي فــي طلبــھ إلــزام المــدعى علیھــا بــدفع مبلــغ ملیــون ومائتــان وخمســة عشــر ألــف 

ــى ا ــھ إل ــا موكل ــد فیھ ــي عھ ــا والت ــع المــدعى علیھ ــة م ــھ بموجــب اتفاقی ــل مســتحقات موكل ــدعى لایر یمث لم

طالـــب فـــي مجـــال التـــأمین التعـــاوني والتكـــافلي بغیـــة حصـــولھن علـــى  "٤۰"ھیـــل أ بتـــدریب وتعلیھـــا 

الشـــھادة الجامعیـــة المتوســـطة المعتمـــدة  فحكمـــت المحكمـــة بعـــدم االختصـــاص ألن الـــدعوى ال ینطبـــق 

ــدریب  ــث إن تـ ــة، وحیـ ــة التجاریـ ــا المحكمـ ــص بنظرھـ ــي تخـ ــة التـ ــات التجاریـ ــوم المنازعـ ــا مفھـ علیھـ
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ــالب ــن ا الط ــد م ــا ال یع ــق علیھ ــدعوى ال ینطب ــذه ال ــا أن ھ ــة، كم ــال المھنی ــن األعم ــة م ــال  تجاری ألعم

 وصف األعمال التي تقام على التجار بسبب أعمالھم التجاریة األصلیة أو التبعیة .

 ھـ۱٤۳۹لعام   ۲۲٥۲القضیة رقم  •

 إصالح السیارات
ــین أن النشــاط األساســي للمــدعى  ــدعوى تب ــى ال فــي إصــالح الســیارات علیھــا یتمثــل " وبعــد االطــالع عل

وأن أعمالھــا مــن قبیــل األعمــال المھنیــة التــي یتقاضــى عنھــا مقــدمھا أتعابــاً، ولــیس أرباحــاً وال ینــال مــن 

 ذلك أن المدعى علیھ مؤسسة تقدم خدمات للجمھور؛ إذ إن الخدمات المقدمة منھا مدنیة 

 وال توصف باألعمال التجاریة . "

 ھـ ۱٤٤۰لعام  ٤۸۲۳القضیة رقم  •

 الدیونمحصل 
ــة  ــلیة مقام ــدعوى األص ــین أن ال ــة فتب ــر والدراس ــرت النظ ــدائرة باش ــذه ال ــى ھ ــیة إل ــة القض ــد إحال " وبع

ضــد المــدعي فــي ھــذه الــدعوى بصــفتھ محصــل دیــون ممــا یعــد مــن األعمــال المھنیــة كمــا أن العقــد محــل 

 ة. " النزاع منطو على أعمال تحصیل دیون وإیجارات مما ال تعد أعماالً تجاری

الصادر من الدائرة التجاریة األولى بمحكمة االستئناف اإلداریة الحكم  •

 ھـ ۱٤۳۹/ ق لعام  ۷۹۳بالمنطقة الشرقیة في قضیة االستئناف رقم 

 الشراكة في عقار معین
ــا "  ــي  وبم ــا ف ــدعى علیھ ــع الم ــدعي مســتحقاتھ الناشــئة عــن الشــراكة م ــة الم ــدعوى مطالب أن موضــوع ال

ــة  ــة،عــین عقاری ــى أن للمحــاكم  "۳۱"ة بمــا أن المــادو معین ــد نصــت عل مــن نظــام المرافعــات الشــرعیة ق

فــي الــدعاوى المتعلقــة بالعقــار، مــن المنازعــة فــي الملكیــة، أو حــق متصــل  (النظــرالعامــة بوجــھ خــاص 

ــن  ــھ أو م ــار نفس ــن العق ــھ، أو دعــوى الضــرر م ــھ،ب ــین ب ــافع أو اإلخــالء أو  المنتفع ــام المن أو دعــوى أقی

 ، وھو ما أكده تعمیم رئیس المجلس األعلى للقضاء  ھ)فیالمساھمة  دفع األجرة أو

 ھـ ۱۲/۲/۱٤۳۹وتاریخ ) ۹۷۹(رقم 

ــركة  المتضــمن: ــان غــرض الش ــركات، إذا ك ــام الش ــركات الخاضــعة لنظ ــدا الش ــا ع ــر: فیم ــادي عش (الح

ــین المضــاربة أو ــزاع ب ــإن الن ــین، ف ــار مع ــد عق ــار دون تحدی ــي العق ــا ف ــو ھم ــتثمار ونح ــرك   االس اء الش
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ــت ــا إذا كان ــة، وأم ــاكم التجاری ــاص المح ــي اختص ــدخل ف ــي    ی ــدخل ف ــال ی ــین ف ــار مع ــي عق ــركة ف الش

 اختصاصھا، لكونھا مساھمة في عقار). " 

 ھـ  ۱٤٤۰لعام  ۱۸۷٥القضیة رقم  •
 ھـ۱٤۳۹لعام ۳٤۸٥القضیة رقم  •

 االستشارات اإلداریة
ــارات اإل ــدیم االستش ــي تق ــة ینحصــر ف ــاط المدعی ــا أن نش ــة أل" بم ــا داری ــدعى علیھ ــھم الم ــرح أس ــل ط ج

ــل  ــث إن مــا یتقاضــاه المــدعي مــن قبی ــة، حی ــل األعمــال المھنی ــد مــن قبی ــا أن محــل التعاق ــاب ، وبم لالكتت

ــاجرین،  ــین ت ــدعوى حاصــلة ب ــون ال ــھ ال تك ــاء علی ــاجر، وبن ــي صــفة الت ــذلك تنتف ــاح، فب ــاب ال األرب األتع

ــذل ــر بـ ــا، فتنحسـ ــة عنھـ ــمة التجاریـ ــا السـ ــي معھـ ــا تنتفـ ــذه اممـ ــاء ك ھـ ــاص القضـ ــن اختصـ ــدعوى عـ لـ

 التجاري."

 ھـ۱٤٤۰لعام ۱٥۹٥القضیة رقم  •

 االستشارات الھندسیة  
" ولمــا كــان البــین مــن صــورة العقــد ــــ محــل الــدعوى ھــو أنــھ عقــد (إدارة وخــدمات مرفــق ألجــل محــدد) 

ــان  ــا ك ــل) ، ولم ــا كطــرف (عمی ــین المــدعى علیھ ــة كطــرف (مــورد) وب ــین المدعی ــرم ب ــھ مب ــین ، وأن الب

ــن أور ــیة، م ــارات الھندس ــي یمــتھن االستش ــن مكتــب ھندس ــارة ع ــھ عب ــدعى علی ــو أن الم ــیة ھ اق القض

ــان  ــ ك ــزاع ــ ــذا الن ــل ھ ــ مح ــد ــ ــة أن التوری ــل المدعی ــإقرار وكی ــاً ب ــت أیض ــذا وأن الثاب ــت ھ ــث ثب وحی

 لمكتب المدعى علیھ ،

ـ  ــالً تجارـی ــر عم ــیة ال تعتب ــارات الھندس ــذلك وأن االستش ــر ك ــث إن األم ـ وحی ــا ـھ ــي اً ، وإنم ــل مھن ي عم

یتقاضـــي عنـــھ مقدمـــھ أتعابـــاً ال أرباحـــاً، األمـــر الـــذي تفتقـــد معـــھ ھـــذه المنازعـــة لوصـــف المنازعـــة 

 التجاریة المشمولة باختصاص المحكمة التجاریة النوعي . " 
 ھـ۱٤۳۸لعام ۳٥٦۳القضیة رقم  •

 شركات االتصاالت
إســـقاط كافـــة المبـــالغ مـــدعى علیھـــا ب" وحیـــث إن دعـــوى وكیـــل المدعیـــة تنحصـــر فـــي طلبـــھ إلـــزام ال

ــة  ــاكم التجاری ــن اختصــاص المح ــتثني م ــواتیر شــھریة ، و اس ــن ف ــب م ــا یترت ــھ وم ــي موكلت ــوترة عل المف

ــدعاوي التــي ترفــع علــي مشــغلي خدمــة االتصــاالت مــن المســتفیدین حیــث نصــت المــادة العاشــرة مــن  ال

ـــ علـــي۱۲/۳/۱٤۲۲وتـــاریخ  م ۱۲/نظـــام االتصـــاالت الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم  أن تتـــولي  ـھ



۲۹ 
 

الھیئـــة تـــوفیر الحمایـــة للُمســـتخدمین و الُمشـــغلین ، و تٌحـــِدد الالئحـــة إجـــراءات تســـویة الِخالفـــات بـــین 

ــاِلغ  ــي المب ــتخدمین عل راض الُمس ــِ ــك اعت ــي ذل ــا ف ــتخدمین ،بم ــین الُمس ــنُھم وب ــا بی ھم أو م ــِ ــغلین أنفُس الُمش

ــتوى الخِ  ــي مس ــواتیر أو عل ــي الف ــواِردة ف ــة اال ــر.دم ــت الفق ــا نص ــ كم ــعة و ـھ ــادة التاس ــن الم ــة م ة الثالث

ــدمي  ــین أحــد مق ــي حــال وجــود خــالف ب ــھ ف ــي أن ــة لنظــام االتصــاالت عل الخمســون مــن الالئحــة التنفیذی

الخدمــة وبــین أي مســتخدم ولــم یــتم حلــھ ودیــاً فإنــھ یجــوز للمســتخدم تقــدیم طلــب للھیئــة لحــل ھــذا 

ــالف  ـ.ا"الخ ــفھا  "ھــ ــة بوص ــا أن المدعی ـ  وبم ــدعى علیـھ ــالء الم ــد عم ــغلة أح ــركات المش ــن الش ــي م ا وھ

ــن  ــارج ع ــراض خ ــذا االعت ــر ھ ــإن نظ ــا ؛ ف ــدرت علیھ ــواتیر ص ــي ف ــرض عل ــاالت وتعت ــة االتص لخدم

 اختصاص المحاكم التجاریة . " 
 ھـ۱٤٤۰لعام ٦۲٦القضیة رقم  •

 مشروع قصر األفراح
ــدعى  ــزام الم ــي إل ــواه إل ــن دع ــدف م ــالة یھ ــدعي أص ــان الم ــا ك ــدره" لم ــا ق ــھ مبلغ ــدفع ل ــأن ت ــا ب  علیھ

ــراح الخــاص ۲۹۰٫۰۰۰( ــي مشــروع قصــر األف ــا ف ــدعى علیھ ــع الم ــي شــراكتھ م ــل أرباحــھ ف ) لایر تمث

بالمــدعى علیھــا ، ولمــا كــان المــدعي أصــالة ذكــر فــي دعــواه بأنــھ یطالــب فــي أرباحــھ الناتجــة عــن عقــد 

ــراح الخــاص بالمــدعى علیھــا األـمـ  ــي مشــروع قصــر األف ــأن شــراكة المضــاربة ف ــدائرة ب ــین لل ــذي یب ر ال

ــي المـضـ  ــدائرة إل ــھ ال ــي مع ــذي تنتھ ــر ال ــین ، األم ــار مع ــق بعق ــا تتعل ــدعى علیھ ــدعي و الم ــین الم اربة ب

 .إصدار حكمھا وھو ما تقضي بھ 

 حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاریة نوعیاً بنظر ھذه الدعوى . "  لذلك
 ھـ۱٤٤۰لعام ٥۹٦۱القضیة رقم  •

 ونيتقني والصیانة للموقع االلكترخدمات الدعم ال
ــابع  ــي الت ــع االلكترون ــیانة للموق ــي والص ــدعم التقن ــدمات ال ــدیم خ ــد تق ــل العق ــت أن مح ــان الثاب ــا ك " ولم

ــة  ــي تضــفي  .للمدعی ــة الت ــة األصــلیة أو التبعی ــال التجاری ــل األعم ــن قبی ــد م ــل ال یع ــذا العم ــث إن ھ وحی

اضــى عنھــا مقــدماً ال المھنیــة والذھنیــة التــي یتقعلــي صــاحبھا صــفة التــاجر وإنمــا یعــد مــن قبیــل األعـمـ 

ــاً ال أرباحــاً ، وعلیــھ فــإن العقــد محــل الــدعوى لــیس مــن العقــود التجاریــة ال بصــفة أصــلیة وال  أتعاب

بصــفة تبعیــة ، وبنــاًء علیــھ ال یعــد النــزاع المائــل مــن قبیــل النزاعــات التجاریــة التــي تخــتص ھــذه 

 یة عنھ . " المحكمة بنظرھا ، النتفاء الصفة التجار
 ھـ۱٤٤۰عام ل۲۸۳۸القضیة رقم  •



۳۰ 
 

 محطة المحروقات
ــات  ــي محطــة للمحروق ــاح الناشــئة عــن شــراكتھ ف ــال واألرب ــھ رأس الم ــھ بإعطائ ــزام المــدعى علی " ... إل

ــدعوى  ــاً بعقــار محــدد فتكــون ال ، وحیــث إن مــا یطلبــھ المــدعي لــیس مــن األعمــال التجاریــة لكونــھ متعلق

 عقاریة وال تدخل ضمن االختصاص التجاري . " 
 ھـ۱٤۳۹لعام ۳۷۱القضیة رقم  •

 بین الورثةتقسیم الشركة 
ــدھم ( ــة والـ ــي مؤسسـ ــركاء فـ ــھ ، شـ ــدعى علیـ ــم  و المـ ــدعین أنھـ ــوى المـ ــتلخص دعـ ــجل .…تـ ) ، بالسـ

ــم ( ــھ .…التجــاري رق ــا باســم المــدعى علی ــا المســجلة حالی ) ، بعــد مــوت مــورثھم ، وھــي المؤسســة ذاتھ

ــوائم المالـیـ  ــاره مــدیراً لھــا أخفــى الق ــھ باعتب ــد فــرض تعــدی، وأن المــدعى علی ــود ة للمؤسســة ، ویری ل للعق

ــات  ــة الشــركاء ، یحصــر دعــواه فــي منــع مــدیر المؤسســة مــن التصــرف ، وإثب فــي المؤسســة دون موافق

 شراكة موكلیھ .

أجـــاب المـــدعى علیـــھ أن المؤسســـة محـــل النـــزاع ملـــك للمـــورث ، ولـــم یـــتم تقســـیمھا ، وتـــم تســـجیلھا 

ــھ ، وھــي لیســت مملوكــة  ــة صــوریاً باســم المــدعى علی ــك للورث ــھ ، و إنمــا ھــي مل ، و تســتلزم قســمتھا ل

حســب األنصــبة الشــرعیة ، وأن مــا ذكــره المــدعي مــن كــون الشــركة شــركة محاصــة فھــو غیــر صــحیح 

ــق  ــا تتعلـ ــاص لكونھـ ــدم االختصـ ــم بعـ ــب الحكـ ــا ، ویطلـ ــوم بإدارتھـ ــمھ ؛ لیقـ ــت باسـ ــا تحولـ ــث أنھـ ؛ حیـ

 بتركات .

ــھ لمــا كــان موـمـ فحك ــي أن ت المحكمــة بعــدم االختصــاص ألن ــل ف ــدعوى یتمث المــدعین یطــالبون ضــوع ال

بإثبــات شــراكتھم فــي مؤسســة مــورثھم ، التــي تــم تحویلھــا باســم المــدعى علیــھ ، حیــث إنــھ لــم یــتم تحریــر 

وإثبـــات شـــراكتھم فـــي المؤسســـة ولـــم یقـــم المـــدعى علیـــھ باإلفصـــاح للمـــدعین عـــن أعمـــال المؤسســـة 

ــدعو ــة ال ــث إن حقیق ــابات ؛ وحی ــات الحس ــلیمھم میزانی ــورث لوتس ــة م ــي ترك ــة عل ــن ى مقام ــة ، وم ورث

ــال إن القضــاء التجــاري یخــتص  ــة وال یق ــم فھــي خــارج اختصــاص القضــاء التجــاري بالمحــاكم التجاری ث

بنظــر إثبــات الشــراكة ضــد الورثــة أو أحــدھم ، ذلــك أن المــدعى علیــھ أقــر بــأن المؤسســة المســجلة 

 ً ــا ــتم باســمھ لیســت ملك ــم ی ــھ ل ــة ، وأن ــك للورث ــا ھــي مل ــھ ، وإنم ــي ل ــة المؤسســة عل ــة ، تقســیم ترك  الورث

وقســـمة التركـــات ومـــا تفـــرغ عنھـــا مـــن نـــزاع یكـــون  وحیـــث إن الوالیـــة العامـــة للنظـــر فـــي اإلرث

ــرع ،  ــو قاضــي الف ــون قاضــي األصــل ھ ــم یك ــن ث ــوال الشخصــیة ، وم ــاكم األح اختصــاص أصــیل لمح

 وتكون ھذه القضیة متفرعة عن حقوق آخرین في تركة متوفى .
 ھـ۱٤۳۹لعام ٦۹۳القضیة رقم  •



۳۱ 
 

 السمسرة إذا كان المدعى علیھ لیس تاجراً دعاوى 
ــا أن وكیـــل  " بنظـــر النـــزاع ألن الطـــرفین ال یمتھنـــان السمســـرة و المـــدعى علیـــھ لـــیس تـــاجراً ، وبمـ

المـــدعي لـــم ینكـــر ذلـــك وقـــرر فـــي جلســـة الیـــوم أن موكلـــھ ال یمـــتھن السمســـرة وقـــرر أن السمســـرة 

 تخص المدعى علیھ ، ألعمال تجاریة تخص طرفاً ثالثاً وال

 ھـ ۱۲/۲/۱٤۳۹بتاریخ ) /ت۹۷۹(وبما أن تعمیم رئیس المجلس األعلى للقضاء المكلف رقم  

 ھـ ۲۹/۱/۱٤۳۹وتاریخ ) ۲۸۲٦( باعتماد ما انتھت إلیھ اللجنة المشكلة بالقرار رقم 

ــي  ــا یل ــوا :تضــمن م ــئة عــن السمســرة س ــدعاوي الناش ــة بال ــاكم التجاری ــاً : " تخــتص المح ــي " سادس ء ف

 في أي من الحاالت اآلتیة : العقار وغیره ، 

  .إذا كان كال المتداعیین ممن یمتھن السمسرة  -أ

  .إذا كان المدعى علیھ ممن یمتھن السمسرة  -ب

تـــاجراً       إذا كـــان المـــدعي ھـــو السمســـار غیـــر الممـــتھن للسمســـرة وكـــان المـــدعى علیـــھ   -ت

 .والعقد ألعمالھ التجاریة األصلیة أو التبعیة

ــا  وال ــاجراً بم ــیس ت ــھ ل ــدعى علی ــان الم ــة دعــاوى السمســرة إذا ك ــي اختصــاص المحــاكم التجاری ــدخل ف ی

ــھ فــي ذلــك السمســار غیــر الممــتھن للسمســرة ، أو كــان تــاجراً  ــم یبــرم العقــد مــع المــدعي ألعمال ولكــن ل

ــة  ــدخل فــي اختصاصــات المحكمــة التجار .التجاریــة األصــلیة أو التبعی  یــةوبمــا أن النــزاع المائــل ال ی

 بناء على التعمیم المشار إلیھ "
 ھـ۱٤۳۹/ ق لعام ۳٦٤۱/۱القضیة رقم  •

 األنشطة العقاریة
" أن موضــوع ھــذه الــدعوى ھــو نــزاع أحــد طرفیــھ لــیس تــاجراً ، وھــي الشــركة المــدعى علیھــا ؛ لكــون 

الثابــت مــن ســجلھا المقــدم مــن وكیــل المــدعي ان نشــاطھا شــراء األراضــي وإقامــة المبــاني علیھــا ، 

ثمارھا فـــي البیـــع واإلیجـــار ، وتملـــك األراضـــي والعقـــارات ، وإدارة وصـــیانة المبـــاني الســـكنیة واســـت

ــا و ــا وإدارتھـ ــتثمارھا وتطویرھـ ــیاحیة ، واسـ ــة والسـ ــحیة والترفیھیـ ــق الصـ ــاء المرافـ ــة ، وإنشـ التجاریـ

ــدن  ــغیل المـ ــویر وتشـ ــك وإدارة وتطـ ــاني ، وتملـ ــة للمبـ ــاوالت عامـ ــار ومقـ ــویر العقـ ــیانتھا ، وتطـ وصـ

عیة ، وتملـــك المصـــانع وشـــراء مـــا ھـــو قـــائم علیھـــا ، ممـــا یعنـــي نشـــاطھا متصـــل باألنشـــطة الصـــنا 

ــة  ــة العقاری ــة لیســت تجاری ــة ، وھــي أنشــطة مدنی ــؤول لألنشــطة العقاری ــة منھــا متصــلة بأعمــال ت أو الغای

 ، مما كون معھ الشركة المدعى علیھا متلبسة بالطبیعة المدنیة ال الطبیعة التجاریة  



۳۲ 
 

تجاریـــة تخـــتص بالـــدعوي التـــي یكـــون المـــدعى علیـــھ تـــاجراً ، وكـــان ســـبب الـــدعاوى أن المحـــاكم ال

التجاریـــة األصـــلیة أو التبعیـــة ، و تنحســـر والیـــة المحـــاكم التجاریـــة عـــن الـــدعاوي ممارســـتھ ألعمالـــھ 

التــي یكــون فیھــا المــدعى علیــھ غیــر تــاجر أو الــدعوى التــي یكــون فیھــا المــدعى علیــھ تــاجراً ولــم یكــن 

 یھا أعمالھ التجاریة األصلیة أو التبعیة . " سبب النزاع ف
 ھــ۱٤۳۹ھـ۱٤۳۸لعام۱۰۱۱القضیة رقم  •

  



۳۳ 
 

 القضایا المعروضة على محكمة االستئناف بناء على نظام التحكیم
 عمالة وتوریدتوفیر 

ــة  ــد أبرمــت بینھمــا اتفاقی ــین شــركتین ق ــىقضــیة ب ــة  ونصــتالخــدمات المســاندة  عل ــىاالتفاقی التحكــیم  عل

 قبلھا.المدعیة إلزام المدعى علیھ بتعیین محكم من طلبت  وعلیھ

ــتف ــو  حكم ــزاع ھ ــل الن ــد مح ــوع العق ــوعي ألن موض ــاص الن ــدم االختص ــتئناف بع ــة االس ــوفیر محكم ت

ــد ــل  وتوری ــةعمــال مــن قب ــا  المدعی ــى المــدعي علیھ ــى واســتناداً إل ــي المحكمــة  عل ــة ف ــدائرة الثالث ــرار ال ق

ــم  ــاض رقـ ــا بالریـ ــاریخ۱٥٦/۳/٤(العلیـ ــنص ۱۹/۲/۱٤٤۰ ) وتـ ــذي یـ ـــ الـ ــىـھ ــوفیر  علـ ــدأن تـ  وتوریـ

 المقاوالت.في الدعاوى المقامة عي شركات  حتىختصاص المحاكم التجاریة العمال لیس من ا

 ھـ۱٤٤۰لعام  ٦۱٤رقم  القضیة •

 ) ۱۰٤/٤/٤( قرار للدائرة الرابعة في المحكمة العلیا رقم علىاطلعت  أننيكما 

المدعیــة ألیــدي عاملــة للقیــام بأعمــال المــدعى علیــھ فــإن ـھــ والــذي یتضــمن "تــأمین ٦/۳/۱٤٤۱ وتــاریخ

ومــن  التجاریــةھــذا الوصــف یعتبــر مــن قبیــل تــأجیر األیــدي العاملــة ممــا ال ینــدرج فــي مشــمول العقــود 

ــة ثــم  ــال تأخــذ وصــف الــدعاوي التجاری ــمولة بــنص المــادة  وإنمــا ف ــات المالیــة المش ــل المطالب مــن قبی

 عیة .من نظام المرافعات الشر "۳۱"

 مدارس وتشغیلدارة إ
ــا  ــة "شــركة" أن بینھ ــتلخص دعــوى المدعی ــینت ــد  وب ــا "شــركة" عق ــىالمــدعى علیھ ــة  عل ــوم المدعی أن تق

ــإدارة  ــة  وتشــغیلب ــم إن ھیئ ــیم ث ــة النظــر للتحك ــم إحال ــین الطــرفین ت ــزاع ب ــد نشــوء ن ــة وبع ــدارس أھلی م

ــرد المُ  ــا ب ــدم لھ ــب المق ــض الطل ــررت رف ــیم ق ــم التحك ــدرتحك ــي موضــو وأص ــراراً ف ــزاع ق ــىع الن  عل

 النزاع.وطلبت المدعیة من المحكمة ضبط موضوع  خالف ما أحالت ألجلھ المدعیة التحكیم.

عـــدم االختصـــاص النـــوعي ألن النـــزاع بـــین منشـــأتین تعلیمیتـــین ومحـــل ب حكمـــت محكمـــھ االســـتئناف

 تجاریة.التعلیمیة ال تعد الدعوى بینھما  المنشاةتشغیل مدارس والتعلیم و إدارةالنزاع 

 ھـ۱٤٤۰لعام  ۸٤۱رقم  لقضیةا •
 ھـ۱٤٤۰لعام  ۸۳۹رقم  القضیة •



۳٤ 
 

 حكم تحكیمي في لندن
ــة  ــتلخص طلــب المدعی ــة لنــدن "  ی ــذ حكــم تحكیمــي صــادر فــي مدین وفــق شــركھ" فــي إصــدار أمــر بتنفی

 إلنجلترا.القوانین البریطانیة ومصادق علیھ من المحكمة العلیا 

ــھ االســتئناف بعــدم االختصــاص النــوعي  ــت محكم ــاءً فحكم ــد لمحكمــة التنفیــذ بن ــاص منعق  ألن االختص

ــى ــادة عل ــي نصــت  "۹" الم ــذ والت ــن نظــام التنفی ــىم ــد  -٦( عل ــي بل ــین ... الصــادر ف ــام المحكم ... وأحك

 أجنبي).

 ھـ۱٤٤۰لعام  ٤٤۲رقم  القضیة •

 التحكیم الدولي علىاالتفاق 
ــت  ــةطلب ــم المدعی ــین محك ــركھ" تعی ــائ "ش ــزاع الق ــي الن ــك ف ــا وذل ــدعي علیھ ــن الم ــا.م ع ــت  بینھم حكم

ــین الطــرفین تضــمن  ــرم ب ــد المب ــدولي ألن العق ــدم االختصــاص ال ــتئناف بع ــھ االس ــةمحكم ــزاع  إحال أي ن

ــة التجاریـــة  إلـــى ــة بالغرفـ ــیم الخاصـ ــد التحكـ ــیم بموجـــب قواعـ ــة.التحكـ ــذه  الدولیـ ــیم فـــي ھـ وألن التحكـ

 لتحكیم.امن نظام اتفاق الطرفین وفقاً للمادة الثالثة  على القضیة یعد تحكیماً دولیاً بناءً 

 ھـ۱٤٤۰لعام  ۲۸۱رقم  القضیة •

 وثائق تأمین
حكــم التحكــیم الصــدر فــي النــزاع بــین الشــركتین  علــىتطلــب المدعیــة "شــركھ" مــن المحكمــة التصــدیق 

فحكمــت محكمــة االســتئناف بعــدم  التحكــیم.وثیقــة  وعلــىحكــم التحكــیم  علــىبســبب مضــي عشــر ســنوات 

ــل ــزاع الحاص ــوالئي ألن الن ــاء  االختصــاص ال ــأمین فبن ــائق ت ــن وث ــئ ع ــرفین ناش ــین الط ــىب ــادة عل  الم

مـــن نظـــام مراقبـــھ شـــركات التـــأمین فتكـــون اللجنـــة المشـــكلة ھـــي المختصـــة فـــي الفصـــل فـــي  "۲۰"

 وغیرھا. وعمالئھا النزاعات التي تقع بین شركات التأمین 

 ھـ۱٤٤۰لعام  ۹٦۲رقم  القضیة •

  



۳٥ 
 

 مشروع عقدي
المــدعي علیھــا "مجموعــھ  وبــینر فــي النــزاع القــائم بینــھ فــي تعیــین محكــم للنـظـ یــتلخص طلــب المــدعي 

 علیھا.شرط التحكیم ولم یتم التجارب من المدعي  علىللتطویر العقاري" حیث نص العقد 

بعـــدم االختصـــاص النـــوعي ألن محـــل الـــدعوى ھـــو شـــراء حصـــص فـــي مشـــروع  المحكمـــةفحكمـــت 

علیھــا ال تعــد  والمــدعي . لتجــارياعقــاري وھــذا ال یعــد مــن األعمــال التــي یتحقــق فیھــا وصــف العمــل 

 . العامةتاجرة وإنما مالكة للعقار ودعاوى العقار تدخل في اختصاص المحاكم 

 ھـ۱٤٤۰لعام  ۳٥۳رقم  القضیة •

 ف السفرومصاری األضرار
شــرط التحكــیم والمــدعي علیھــا  علــىالمــدعي علیھــا عقــد یــنص  وبــینبینــھ  أنتــتلخص دعــوى المــدعي 

 ومصاریف السفر.   األضراریض عن ولیھ یطلب التعسداد المستحقات وعباطل مت

ــھ ــت محكم ــن  حكم ــویض ع ــي التع ــھ ف ــر طلب ــدعي حص ــوعي ألن الم ــاص الن ــدم االختص ــتئناف بع االس

ــة  ــدعوى بحالتھــا الراھن ــاً بنظــر ال ــر مختصــة نوعی األضــرار ومصــاریف الســفر ومحكمــة االســتئناف غی

 القضیة لم یظھر في الصك رقم التحكیم.لكونھا لیست متصلة بدعوى 

 عقار أجره
ــم  ــذ الحك ــر بتنفی ــدار أم ــدعي إص ــب الم ــةطال ــن  التحكیمی ــادر م ــةالص ــة  الغرف ــت محكم ــة. فحكم التجاری

ــو  ــیم ھ ــوعي ألن موضــوع التحك ــدم االختصــاص الن ــتئناف بع ــرةاالس ــار  أج ــة  وألنعق ــدعاوى المتعلق ال

ــاكم  األجــرةبالعقــار بمــا فــي ذلــك  ــتناداً  العامــةمــن اختصــاص المح مــن نظــام  "۳۱" المــادة علــىاس

 . الشرعیةافعات المر

 ھـ۱٤٤۰لعام  ٥٥۸رقم  القضیة •
 ھـ۱٤٤۰لعام  ۱۳۰رقم  القضیة •
 ھـ۱٤٤۰لعام  ۳۷۳رقم  القضیة •

  



۳٦ 
 

 اً ..خاتم
ــى قصــورٍ  ــدین النصــیحة فمــن دلنــي عل ــى فكــرةٍ الخطــأ وارد والمــؤمن قــوي بإخوانــھ وال   أو أرشــدني إل

 إال لنسیھ وما ُسمي القلب إال أنھ یتقلُب .. .. وقیل ما ُسمي اإلنسان فكأنما أھدى لي ھدیةً 

 أكون قدمت شيًء یفید المجتمع القضائي والقانوني و الحمد � رب العالمین . أتمنى أن

 ھـ  ۱٤٤۱/ ۱۹/۹

 عبد هللا بن تركي الحمودي
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