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 الوقائع والمبدأ رقم حكم الهيئة مسلسل

 إجراءاتإجراءاتإجراءاتإجراءات

 هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٤٨  .١
رفضـت الهيئـة االعتـداد بخـتم الـدائرة علـى الحكـم بفـوات موعـد الطعـن 

 عليه لعدم تحرير ذلك في محضر الضبط.

 هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٠٦  .٢
يمـــين مـــن أحـــد أنابـــت الـــدائرة الســـفارة الســـعودية فـــي اليابـــان بســـماع ال

 األطراف بصيغة يمين أرفقت بالخطاب.

 هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/ ٣٩  .٣

القاعـــدة العامـــة بالنســـبة لألعمـــال اإلجرائيـــة هـــي وجـــوب أن تـــتم طبقـــا 
للوســـيلة التـــي يحـــددها النظـــام وأن تتضـــمن المقتضـــيات التـــي يتطلبهـــا، 
والشــك أن بطــالن العمــل اإلجرائــي يــؤدي إلــي بطــالن األعمــال الالحقــة 

بطــة بــه لتعلــق ذلــك بالنظــام العــام وإذا خــالف الحكــم ذلــك فيتعــين المرت
 نقضه.

 هـ١٤١٢لعام ٤/ت/١٠٣  .٤

من المستقر عليه في قواعد اإلجراءات أنه يتعـين علـى الـدائرة فـي حالـة 
مــا إذا كانــت لــديها أكثــر مــن دعــوى تتحــد فــي أطرافهــا وفــي الخصــومة 

منظـــورة أمامهـــا فيهـــا أو دفـــع أمامهـــا بوجـــود قضـــية تتحـــد مـــع الـــدعوى ال
يتعــين أن تتحقــق مــه هــذا قبــل أن تصــدر حكمهــا بحيــث تســعى إلــى ضــم 
ــــي  ــــدا إلصــــدار حكــــم فيهــــا أو وقــــف الســــير ف إحــــداهما لألخــــرى تمهي
الــدعوى التــي تنظرهـــا حتــى صــدر حكـــم فــي الــدعوى األخـــرى ومــن ثـــم 
تتصرف في الدعوى التي أمامها وذلك تالفياً لصدور أكثر من حكم فـي 

 اه ذات الخصومة.موضوع واحد وتج

 هـ١٤١٣لعام ٤/ت/ ٢٩  .٥
اعتبرت الدائرة طلب المدعي تفسير الحكم الصادر منها اعتراضـاً علـى 

 الحكم وأمرت برفع كامل األوراق إلى هيئة التدقيق.

 هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٧٤  .٦

(وحيــث أن الهيئــة بعــد اإلطــالع علــى أوراق القضــية واســتعراض الحكــم 
ة أشـارت فـي حكمهـا إلـى حضـور وكيلـين محل التدقيق تالحظ أن الـدائر 

عــن المــدعى عليهــا أحــدهما (....) والثــاني (...) ولــم تعتمــد علــى وكالــة 
) مــن نظــام ٤٧٤) و(٤٧٣رســمية لهمــا طبقــا لمــا تقتضــي بــه المادتــان (

المحكمة التجارية بل ذكـرت بالنسـبة لـألول أنهـا اعتمـدت علـى خطـاب 
ـ علمـاً أن الهيئـة لـم هـ٥/١/١٤١٨من الشركة المـدعى عليهـا مـؤرخ فـي 

تجد هذا الخطاب مرفقاً بأوراق القضية، أما الثـاني فلـم تـورد الـدائرة فـي 
  الحكم وال في الضبط ما يثبت وكالته.

كما أن صك وكالة الحاضر عن المـدعي مرفـق بـأوراق القضـية صـوره لـه 
فقط ولم يكتب عليها من قبل الدائرة بأنها مطابقة ألصلها رغم أنـه البـد 

  ك حتى تكون الصورة معتمدة.من ذل
فــي أول حكــم الــدائرة نســب إلــى أوراق القضــية الــواردة مــن اإلمــارة أنهــا 

) مليــــون ومائــــة وســــتة ١,١٦٦,٥٦٠تتضــــمن مطالبــــة المــــدعي بمبلــــغ (



  ٣

 الوقائع والمبدأ رقم حكم الهيئة مسلسل
وســتين ألــف وخمســمائةً وســتين ريــاال فــي حــين أنــه فــي عريضــة الــدعوى 

مـــارة المقدمـــة لمـــدير الحقـــوق مـــن المـــدعى نفســـه وكـــذا فـــي خطـــاب اإل
) مليون ومائـة وسـتين ألـف ١١٦٠٠٠٠للديوان وردت المطالبة بمبلغ (

   فقط.
ورد فـــي ضـــبط القضـــية خطـــأ فـــاحش فـــي مقـــدار المبلـــغ المنســـوب إلـــى 
وكيـــل المـــدعى عليهـــا اإلقـــرار بـــه حيـــث يزيـــد أضـــعافاً كثيـــرة عـــن المبلـــغ 

  هـ.١٤/١/١٤١٨المدعى به وذلك بجلسة يوم الثالثاء الموافق 
ــى أنــه يتعــين نقــض الحكــم محــل وحيــث أن ا ــة تخلــص ممــا ســبق إل لهيئ

التـــدقيق وإعـــادة القضـــية إلـــى الـــدائرة للنظـــر فيهـــا علـــى مـــا ضـــوء ســـلف 
 بيانه).

 هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٥٩  .٧

التخلـي عـن نظـر القضــية وإحالتهـا إلـى وزارة التجـارة مــن أجـل البـت فــي 
تقر قضية التستر ليس له سند صـحيح، كمـا أن قضـاء هـذه الهيئـة قـد اسـ

على خالف ما ذهـب إليـه الحكـم محـل التـدقيق ،وفضـالً عـن ذلـك فقـد 
) مــــن قواعــــد المرافعــــات واإلجــــراءات أمــــام ديــــوان ٢٩نصــــت المــــادة (

لمظــالم علـــى أنــه: " إذا تضـــمن الحكــم الصـــادر مــن ديـــوان المظــالم مـــا 
يشــــير إلــــى حــــدوث فعــــل يشــــكل جريمــــة جنائيــــة أو تأديبيــــة تبلــــغ جهــــة 

من الحكم التخـاذ مـا يلـزم نظامـاً"ومن ثـم فـإن  التحقيق المختصة بصورة
اإلجراء الصحيح في هذه القضية الماثلة هو التمشي مع مـا نصـت عليـه 

 هذه المادة.

 اختصاص ـ إجراءاتاختصاص ـ إجراءاتاختصاص ـ إجراءاتاختصاص ـ إجراءات

 هـ.٤٠٨لعام  ٤/ت/٤  .٨
تالحــظ الهيئــة أن الــدائرة قضــت فــي الــدعوى بعــدم اختصاصــها بنظرهــا 

. وإذا أغفلــــت دون أن تعقــــد جلســــة وتخطــــر أصــــحاب الشــــأن فيهــــا...
 الدائرة ذلك فيتعين إعادة القضية إليها.

 هـ٤٠٩من عام  ٣إلى  ٣١  .٩
مــــن المتعــــين علــــى الــــدائرة بعــــد أن ثبــــت لهــــا أن القضــــية مــــن القضــــايا 

أن ُأحيلـت  قالتجارية أن تفصل في موضوعها وال تأثير لكون القضية سـب
 إلى المحكمة أو أن القاضي قد اتخذ بشأنها بعض اإلجراءات.

 ختصاص والئيختصاص والئيختصاص والئيختصاص والئياااا

 هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٥٠  .١٠

طلب الشريك من الشـركة شـطب الشـركة مـن السـجل التجـاري  الوقائع:
وذلك ألن الشركة لـم تمـارس أي نشـاط منـذ تأسيسـها ولـيس لهـا أصـول 
أو موجـــودات أو حقـــوق علـــى الغيـــر أو للغيـــر واســـتحال عليـــه تصـــفيتها 

  تحت التصفية.رضائيًا وأن شريكه األجنبي ـ وهي شركة إيطالية ـ 
عـدم اختصـاص ديـوان المظـالم والئيـاً بنظرهـا ألن الطلـب  حكم الـدائرة:

المعروض ال يأخذ صـفة الـدعوى وهـو مـن اختصـاص وزارة التجـارة طبقـاً 
 لنظام السجل التجاري.

  اختصاص في الطلبات العارضة: هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٠٧  .١١
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ن مختصــة بنظــر ذلــك دون اعتبــار الــدوائر اإلداريــة فــي الــديوا لال يحــو 

الدعاوى المقامة من الحكومة أو الشخصيات المعروفة العامة إذا كانـت 
مقابلة ومرتبطة بدعاوى أخرى داخلة في اختصاصها ذلـك أن المقـرر أن 
وجود ارتباط بين دعويين إذا كان عنصر السبب أو المحل فيهمـا واحـداً 
يــؤدي إلــى أن تخــتص المحكمــة بــدعوى هــي فــي األصــل غيــر مختصـــة 
بنظرهــا التحــاد الخصــومة فيهــا مــع دعــوى أخــرى مرتبطــة بهــا، ولمــا كــان 
الثابــت فـــي األوراق أن الشـــركة المـــدعى عليهــا بصـــفتها نائبـــة عـــن مـــالك 
الســـفينة قـــد أقامـــت دعـــوى ضـــد المؤسســـة العامـــة للمـــوانئ بخصـــوص 
حــادث اصــطدام ســفينة وُأحيلــت الــدعوى إلــى الــدائرة اإلداريــة الخامســة 

 نها تكون مختصة بنظر هذه الدعوى.عشرة لنظرها... فإ

 هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٧  .١٢
الديوان جهة قضائية تفصل فيمـا هـو مـن اختصاصـها مـن قضـايا وتصـدر 
بشــأنها األحكــام والقــرارات وليســت جهـــة تنفيذيــة لمــا تصــدره الهيئـــات 

 القضائية...

 هـ١٤١٥لعام ٤/ت/٦٧  .١٣

ـــدائرة بعـــد ـــاء علـــى أن ن محكمـــت ال ـــدعوى بن ظـــام االختصـــاص بنظـــر ال
ـــــــم  ـــــــاألمر الســـــــامي رق ـــــــام المصـــــــدق ب ـــــــاريخ  ٧٢٦٧المطـــــــوفين الع وت

هـــ وقــد اشــتمل علــى تنظــيم مفصــل للبــت فــي المنازعــات ٣/١١/١٣٦٧
والخصومات التي تقع بـين أفـراد الطائفـة بمـا فـي ذلـك طريقـة االعتـراض 
علــى األحكــام وتميزهــا وذلــك الهتمــام والة األمــر بمهنــة الطوافــة... ولــم 

 المذكور.... يثبت إلغاء النظام

 هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٣٤  .١٤

طلـــب المـــدعي تعـــديل االســـم التجـــاري لشـــركة تجاريـــة وطعنـــه فـــي قـــرار 
رفـــض هــــذا الطلــــب ال يعتبــــر مـــن المنازعــــات التجاريــــة التــــي وردت فــــي 

) مـــن النظـــام التجـــاري وال مـــن المنازعـــات المتفرعـــة عـــن ٤٤٣المـــادة (
إلــى الــدوائر التجاريــة تطبيــق نظــام العالمــات التجاريــة، كمــا أنــه لــم يعهــد 

بنظـــر المنازعـــات المتعلقـــة باالســـم التجـــاري أو بنظـــام الســـجل التجـــاري 
ولهــــذا فــــإن الــــدعوى ال تــــدخل فــــي اختصــــاص الــــدوائر التجاريــــة وإنمــــا 

 تختص بنظرها الدوائر اإلدارية.

 هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/١٦  .١٥
ال يخـتص ديـوان المظـالم بهيئـة قضـائه التجـاري بالفصـل فـي المنازعـات 

 ناشئة عن تطبيق نظام السجل التجاري.ال

 أوراق جتاريهأوراق جتاريهأوراق جتاريهأوراق جتاريه

 هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/ ٣٥  .١٦

تالحــظ الهيئــة أن الــدائرة قضــت بــإلزام المــدعى عليــه بــدفع مقابــل قيمــة 
الشــيكين مــع أن هــذه المنازعــة مــن القضــايا التــي تخــتص بنظرهــا لجــان 
ـــدائرة مـــن عـــدم جـــواز ســـماع  ـــه ال ـــت ب ـــر لمـــا قال ـــة وال أث األوراق التجاري
الـدعوى بخصــوص الشـيكين أمــام تلـك اللجــان لمضـي المــدة وأن النظــر 
فــــي النــــزاع بخصوصــــهما بالتــــالي لــــديوان المظــــالم، إذ إن ذلــــك متــــروك 
للجـــان األوراق التجاريـــة وهـــى التـــي تقـــرر مـــدى جـــواز ســـماع الــــدعوى 
بخصوصــهما، ومــن ثــم يتعــين علــى الــدائرة أن تحكــم بعــدم اختصاصـــها 
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ذلــك وشــأنه فــي المطالبــة بمــا يدعيــه مــن  بنظــر الــدعوى، والمــدعي بعــد

 مبالغ...

 هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٦٠  .١٧

ــــديوان  ــــوالئي لل ــــة تخــــرج عــــن االختصــــاص ال منازعــــات األوراق التجاري
ـــك أن  ـــة وال يقـــدح فـــي ذل ـــة األوراق التجاري ـــدخل فـــي اختصـــاص لجن وت
الشـــيك حـــرر كضـــمان لتســـليم بوليصـــة الشـــحن ذلـــك أن المقـــرر أنـــه ال 

بــإرادة المتعــاملين بــه وتحويلــه مــن أداة وفــاء  الشــيكيجــوز تغييــر وظيفــة 
 إلي أداة ضمان على خالف النظام.

 هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٣٤  .١٨
موضوع النزاع يتعلق بورقة تجارية هـي السـند ألمـر وأن الجهـة المختصـة 
بنظــره هــي مكتــب الفصــل فــي منازعــات األوراق التجاريــة بــوزارة التجــارة 

 ان بنظر هذه الدعوى.مما رأت معه عدم اختصاص الديو 

 اختصاص والئي ـ قضايا البنوكاختصاص والئي ـ قضايا البنوكاختصاص والئي ـ قضايا البنوكاختصاص والئي ـ قضايا البنوك
 عدم اختصاص الديوان بنظر الدعاوى التي تقام من البنوك أو ضدها. هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١١١  .١٩

 هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٧٦  .٢٠
الحكــم بعــدم ســماع الــدعوى فــي قضــية مقامــة ضــد بنــك لألمــر الســامي 

البنـوك أو منهـا القاضي بعدم سماع الـدعاوى المقامـة ضـد  ٧٢٩/٨رقم 
 (وليس بعدم االختصاص).

 عقود تأمنيعقود تأمنيعقود تأمنيعقود تأمني

 هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٤٠  .٢١
المنازعات في عقود التأمين يتم حلها عن طريق التحكيم باإلشـراف مـن 

 وزارة التجارة.

 هـ١٤٠٩لعام ٤/ت/٣٥  .٢٢

ال يغيــــر مــــن ذلــــك مــــا أبــــداه البنــــك المــــدعي مــــن أنــــه يعمــــل باألعمــــال 
التجاريـة وأن أحـد المـدعى علـيهم كـان المصرفية والتي تعد من األعمـال 

يعمـــل عنـــده رئيســـا لقســـم الحســـابات واآلخـــر مســـاعدا لـــه وأن عملهمـــا 
بــذلك يعــد عمــالً تجاريــا، وذلــك أنـــه إذا كــان هــذا الوصــف يطلــق علـــى 
البنك بوصفه شخصاً معنويًا فإنه ال ينطبـق علـى العـاملين لديـه ألنهـم فـي 

ال يمكـــن معــه القــول بأنـــه  الحقيقــة مجــرد مــوظفين لديـــه... األمــر الــذي
 ينطبق عليهم وصف التجار.

 اختصاص والئي ـ أعمال جتاريةاختصاص والئي ـ أعمال جتاريةاختصاص والئي ـ أعمال جتاريةاختصاص والئي ـ أعمال جتارية

 هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٣٣  .٢٣
ممارســة مهنــة الطــب ولــو بفــتح عيــادة أو مستشــفى ال يعــد مــن األعمــال 

 التجارية.

 هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٧١  .٢٤
المطالبــــة بالغرامــــة إذا كانــــت ناشــــئة عــــن عقــــد تجــــاري فإنهــــا تعــــد مــــن 

 بالفصل فيها. ات التجارية التي يختص الديوانالمنازع

 ختليص مجركيختليص مجركيختليص مجركيختليص مجركي

 هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٨٤  .٢٥
حكمت الدائرة : بعدم االختصاص علـى سـند مـن أن مكاتـب التخلـيص 
الجمركي تعد من قبيل مكاتـب الخـدمات واألعمـال المهنيـة وتخـرج مـن 
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  األعمال التجارية المحضة التي نص عليها نظام المحكمة التجارية.

لهيئة: السبب الذي أقيم عليه الحكم محل التـدقيق غيـر صـحيح ذلـك ا
أن الفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية نصت علـى 
أنــه: "يعتبـــر مــن األعمـــال التجاريــة كـــل مــا يتعلـــق بــالمحالت والمكاتـــب 
التجارية" وقد قـرر شـراح النظـام أن مكاتـب التخلـيص الجمركـي تعـد مـن 

 كاتب التجارية... وانتهت إلي نقض الحكم.قبيل الم

 هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٨  .٢٦
كــان علــى الــدائرة أن تبحــث فــي مــدى اختصاصــها بنظــر الــدعوى والئيــا 
وذلــك أن أســاس الــدعوى هــي المســئولية التقصــيرية وليســت عقديــة ممــا 

 تعد معه العالقة بينهما غير تجارية محضة.

 هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/١٠٠  .٢٧

ضـوع الشـركة محـل الـدعوى هـو عبـارة عـن قطعـة أرض الهيئة:تبين أن مو 
ــة عليهــا منهــا مطعــم  ــه تشــييد أبني واســعة للمــدعي اتفــق مــع المــدعى علي
وســـــوبر ماركـــــت وكافتريـــــا وورشـــــة وغيرهـــــا وإنشـــــاء محطـــــة محروقـــــات 
الســـتغالل كـــل ذلـــك واقتســـام الغلـــة ويعتبـــر الطرفـــان شـــركاء فـــي ملكيـــة 

تبــين أن قيمــة المحطــة ومــا المشــروع علــى وفــق مــا بينهمــا مــن عقــد، كمــا 
خمـس قيمـة المشـروع تقريبـاً، وعليـه فـإن الحكـم مـن  زيلزم لهـا ال تتجـاو 

ناحيــة تجاريــة الشــركة مــن عــدمها يكــون لألغلــب الــذي هــو العقــار، ومــن 
ثــم فــإن الشــركة محــل النــزاع ال تعــد مــن الشــركات التجاريــة التــي ينطبــق 

تهـا (هــ) والتـي نصـت ) بفقر ٤٤٣على النزاع الناشئ منهـا حكـم المـادة (
على أن :"من القضايا التي يحال أمر النظر فيهـا إلـى المحكمـة التجاريـة 
ويجري بالفعل بتها عن طريقهـا وضـمن اختصاصـها... القضـايا التـي تقـع 
بين الشركاء المرتبطة شراكتهم باألصول التجارية، كما أنها لـم تتخـذ أي 

الشـركات والتـي  شكل من أشـكال الشـركات المنصـوص عليهـا مـن نظـام
 يختص الديوان بالبت في النزاع الناشئ عنها.

 هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٤٢  .٢٨

(وحيــث أن مــن الثابــت أن االتفــاق المبــرم بــين الطــرفين ـ ودون تعــرض 
لـذلك االتفـاق ومـا يرتبـه مـن التزامـات ـ والـذي نشـأ عنـه النـزاع ال يمكـن 

ــــوع مــــن  ــــأي مســــمى أو تحــــت أي ن ــــة قيــــام شــــركة ب ــــواع اعتبــــاره بمثاب أن
الشــــركات المســــماة فــــي النظــــام كمــــا ال تنطبــــق عليــــه شــــروط الشــــركات 

 المعروفة في الفقه).

 هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٤٢  .٢٩

وإذا خـرج االتفـاق عـن هــذا الوصـف فـإن الــديوان ال يخـتص بـالنظر فــي 
النـــزاع بـــل تظـــل الواليـــة بحســـب األصـــل للمحـــاكم العامـــة طبقـــاً للمـــادة 

التي قضـت بـأن :"تخـتص المحـاكم  السادسة والعشرين من نظام القضاء
بالفصــل فــي كافــة المنازعــات والجــرائم إال بمــا يســتثنى بنظــام ..." األمــر 
الـــذي يتعـــين معـــه حكـــم الـــدائرة األخيـــر والحكـــم بعـــد اختصـــاص ديـــوان 

 المظالم والئياً بنظر الدعوى).

 هـ١٤١٧لعام  ٣/ت/١٧٢  .٣٠
لتـدقيق بعـدم وبإحالة القضية إلى الدائرة أصدرت بشأنها حكمهـا محـل ا

اختصاص ديوان المظالم والئيـاً بنظـر الـدعوى، مشـيرة فـي األسـباب إلـى 
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العقد الذي استند إليـه المـدعي فـي دعـواه قيـام شـركة محاصـة بينـه وبـين 
المـــدعى عليـــه واستعرضـــت بعـــض نصـــوص ذلـــك االتفاق،وخلصـــت مـــن 
ذلك إلى أن القصد من إبرامه هو مجرد إنابة المـدعى عليـه للمـدعي فـي 

يس شركة البترول العربيـة وإدارة حصصـه فيها.وأضـافت أن ممـا يؤيـد تأس
ذلك خلو االتفاق من األركان األساسية للشركة فلم يتضـمن مقـدار رأس 
المال وال األرباح وكيفية توزيعها وإنما اقتصـر علـى دخـول الطـرف األول 
ـــ المـــدعى عليـــه ـ كمؤســـس فـــي شـــركة البتـــرول العربيـــة بمبلـــغ خمســـة  ـ

ون  باســم الطــرف الثــاني ـ المــدعي واســتحقاق المــدعى وعشــرين مليــ
ألتعابــه نظيــر ذلك،ممــا يــدل علــى أن نيــة الطــرفين لــم تتجــه إلــى تكــوين 
شركة بينهما وأنه ال ينال من ذلـك مـا عنـون بـه االتفـاق مـن عبـارة ـ شـركة 
محاصــة ـ إذ العبــرة فــي العقــود للمقاصــد والمعنــي ال لأللفــاظ والمبــاني 

حكمهـا بأنـه لـيس هنـاك شـركة بـين الطـرفين حتـى يقـال  .وختمت أسـباب
باختصاص الديوان بنظر النزاع بينهما كما أن إنابة المـدعى عيـه للمـدعي 
ـــة ال تعـــد عمـــالً  فـــي االشـــتراك باســـمه فـــي تأســـيس شـــركة البتـــرول العربي
تجارياً، وبالتالي ال يختص الديوان كذلك بنظر النزاع المترتب علـى قيـام 

 قضية).المدعي بهذه ال

 هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/١٤  .٣١

وحيث أنه بإعـادة القضـية إلـى الـدائرة فتحـت فيهـا بـاب المرافعـة وأخيـراً 
هــ بعـدم اختصـاص ١/١١/١٤١٧أصدرت حكمها محل التـدقيق بتـاريخ

ديـــوان المظـــالم بنظـــر الـــدعوى مشـــيرة فـــي األســـباب إلـــى مـــا قـــرره وكيـــل 
( فالنـــة  هــــ مـــن أنـــه يـــدعي عـــن٢١/٧/١٤١٧المدعيـــة بجلســـة االثنـــين 

بنــت فــالن ) بصــفتها صــاحبة وكالــة (......) والتــي آلــت إليهــا بعــد وفــاة 
  والدها وتنازل بقية الورثة لها. 

وخلصت الدائرة من ذلك إلـى أنـه لـيس هنـاك عالقـة تجاريـة مباشـرة بـين 
المدعيـــة المـــذكورة والمـــدعى عليهـــا وكالـــة (....) للســـياحة، وبنـــاء علـــى 

  التدقيق. ةالقضية إلى هيئاعتراض وكيل المدعية أحيلت 
وحيــث أن هيئــة التــدقيق ال تتفــق مــع الــدائرة فيمــا ذهبــت إليــه أخيــراً مــن 
القول بعدم االختصاص إذ أن هذه الدعوى هي امتداد للـدعوى السـابقة 
التـــي أقيمـــت مـــن قبـــل صـــاحب الوكالـــة وتـــم الفصـــل فيهـــا بحكـــم نهـــائي 

مـن قبـل هـذه هــ المؤيـد ١٤١٢) لعـام ٢٤٧بموجب حكم الدائرة رقـم (
هـــ، فهــذه الــدعوى متفرعــة عــن الــدعوى ١٤١٣) لعــام ٤١الهيئــة بــرقم (

الـدعويين هـو ذلـك  لالسابقة ومرتبطة بها إذا أن منشأ النزاع فيهما ومحـ
االتفــــاق المبــــرم بــــين الوكــــالتين ومــــا يرتبــــه مــــن التزامــــات وحــــدود تلــــك 

ي االلتزامـــات، ومـــن ثـــم فـــال تـــأثير لوفـــاة صـــاحب الوكالـــة بعـــد الفصـــل فـــ
الجزء األساسـي واألهـم مـن النـزاع، ممـا يتعـين معـه بالتـالي نقـض الحكـم 
محــل التــدقيق وإعــادة القضــية إلــى الــدائرة للحكــم فــي موضــوع الــدعوى 

هــ مـن ١٤١٥) لعـام ١٦٣وعلى ضوء ما أوردته الهيئة في حكمها رقم (
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 مالحظات..).

 هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/١٥٣  .٣٢

ا أن مــن ضـمن المبـالغ التــي تالحـظ الهيئـة أن الـدائرة ذكــرت فـي حكمهـ
استلمتها المـدعى عليهـا مبلغـًا قـدره (......) وهـو تـأمين ،وال اختصـاص 
للــدائرة فــي نظــر التأمين،وأنهــا لــذلك تلتفــت عــن طلــب إعادتــه للمدعيــة 
في حين أنه لم يتبين للهيئة وجود عقد أو نزاع بشأن هذا المبلـغ مـع أي 

ضـمن المبـالغ المسـلمة إلـى  شركة من شركات التأمين بل الثابت أنـه مـن
المدعى عليها وبالتالي فهو تابع لعقد اإليجار المبرم بـين المتنـازعين فـي 

 هذه الدعوى.

 هـ١٤١٧لعام  ٤/ت/٩٩  .٣٣

: أقــام المــدعي دعــواه ضــد المــدعى عليــه فــي نــزاع يتعلــق بعقـــد الوقــائع
توريـد مــن البــاطن وقــد تـوفي أثنــاء نظــر القضــية المـدعى عليــه وحــل ورثتــه 

ودفعوا بعدم االختصاص باعتبار أن التاجر قد توفى وأن المخـتص  محله
  بنظر النزاع ضد الورثة هي المحاكم العامة.

: بثبــــوت ديــــن المــــدعى عليــــه المتــــوفى للمــــدعي بمبلــــغ حكمــــت الــــدائرة
  (........) وإلزام الورثة بدفع المبلغ المذكور في حدود تركة مورثهم.

دخل فـــي االختصـــاص المخـــول : ذكـــرت الـــدائرة أن الـــدعوى تـــاألســـباب
ــاطن  للــدائرة التجاريــة بــديوان المظــالم باعتبــار أن المــدعي مقــاول مــن الب
للمدعى عليه الذي يقوم بتقديم أعمـال المقاولـة لجهـة أخـرى وفـق العقـد 

يوجـه دعـواه ضـد المـدعى عليـه المتـوفى  الموقع بينهما ،كما أن المـدعي
جلســات المرافعـة وطبقــاً فـي مواجهـة ورثتــه الـذين حضــر وكـيلهم الشـرعي 

) من النظام التجاري فإن الدعوى تبقـى ضـمن االختصـاص ٥٣٧للمادة (
المخــول للــديوان نظــره وال يخرجهــا وفــاة المــدعى عليــه عــن ذلــك باعتبــار 
ــه النــزاع محــل  ــاً نشــأ وتولــد عن نــص المــادة المــذكورة وكــون العمــل تجاري

ؤهـا علـى أصـلها القضية وهي دعوى في مال التـاجر المتـوفى واألصـل بقا
التجــاري ويــدفع الــدين الثابــت فــي تركــة المتــوفى وفقــاً لألحكــام الشــرعية 

  المنظمة لذلك.
تالحـــظ الهيئـــة أن الـــدائرة إزاء دفـــع وكيـــل المـــدعى علـــيهم بعـــدم الهيئــة: 

ــه الورثــة تمســكت فــي  ــديوان بنظــر الــدعوى بمواجهــة موكلي اختصــاص ال
المحكمــة التجاريــة مــن  ) مــن نظــام٥٣٧ردهــا عليــه بمــا ورد فــي المــادة (

ضرب مثل لمسألة اعتراض الغير بما لو أدعى أحد ديناً على ميت بوجـه 
أحد ورثته فأنكر هذا الـوارث وأثبـت المـدعي دعـواه فـي مواجهتـه بالبينـة 
وحكم عليـه بالـدين فللـوارث األخـر أن يعتـرض علـى هـذا الحكـم بطريـق 

ــــل يتعــــين أن يفســــر ــــراض الغيــــر، ويالحــــظ أن هــــذا المث فــــي نطــــاق  اعت
ــا عليــه ١٦٩) و(١٣٥المــادتين ( ــة ومــا دلت )مــن نظــام المحكمــة التجاري

مـــن عـــدم اختصـــاص المحكمـــة التجاريـــة بـــالنظر فـــي مثـــل هـــذه الـــدعوى 
الماثلة فقد نصت المادة األولـى علـى أنـه: "إذا تـوفى التـاجر قبـل إعطـاء 
القــرار بإفالســه فصـــالحية حجــز تركتـــه وتقســيمها وإثبـــات ديونهــا عائـــدة 
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حكمة الشرعية، أما إذا تـوفي فـي حالـة اإلفـالس فحجـز تركتـه وبيعهـا للم

من  صالحية محكمة التجارة حسـبما تقـدم لكـون تركتـه مسـتغرقة بديونـه 
  فال حق للورثة فيها"

ومن نص هـذه المـادة يتبـين أن اختصـاص القضـاء التجـاري فـي حالـة 
حصـلت وفاة التاجر مقصور على حالة واحدة وهـي إذا كانـت الوفـاة قـد 

بعد إفالس التاجر أما ما عدا ذلك وكما نصت عليـه المـادة صـراحة فـإن 
 حجز التركة وتقسيمها وإثبات ديونها عائد للمحكمة الشرعية.

 هـ١٤١٢لعام ٤/ت/١٩٧  .٣٤
التزامـــــات التـــــاجر الناشـــــئة عـــــن المســـــئولية التقصـــــيرية والتـــــي يتحملهـــــا 

بعيـة وليسـت مـن بمناسبته نشاطه التجـاري هـي مـن األعمـال التجاريـة بالت
 األعمال التجارية األصلية.

 هـ١٤١١لعام  ٤/ت/١٥  .٣٥
لمـــا كـــان خالصـــة الـــدعوى أن المـــدعى عليـــه تســـلم مـــن المـــدعين مبلغـــاً 
ليقوم بإيداعه في الشركة لكنـه لـم يفعـل فالمنازعـة ليسـت تجاريـة وينعقـد 

 االختصاص بها للمحكمة العامة.

 هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٤٨  .٣٦
ة ضــد مــدير الشــركة المدعيــة التــي تطالبــه فيهــا لمــا كانــت الــدعوى مقامــ

بــــالتعويض ممــــا يكــــون النــــزاع فيــــه متفرعــــاً عــــن تطبيــــق نظــــام الشــــركات 
 ويختص بنظره ديوان المظالم.

 هـ١٤١٣لعام ٤/ت/٨٨  .٣٧

وحيــث أن الثابــت مــن صــحيفة الــدعوى ومســتندات القضــية أن المــدعي 
وإنمـا الثابــت لـيس شـريكاً للمـدعى عليـه فـي شـركة (....) وال فـي غيرهـا 

أنــــه شــــريك لــــه فــــي أربــــاح مشــــروع (.....) وفــــي ملكيــــة فنــــدق (.....) 
وأرباحه وهذه الشـراكة بهـذا الوصـف والتحديـد ال تنطبـق علـى أي شـركة 
من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات وال تتوافـق مـع شـروط 
وأوصــــاف الشــــركات المعروفــــة فــــي الفقــــه ذات الطــــابع التجــــاري والتــــي 

عليهــا وصــف شــركات تجاريــة فــإن الــديوان ال يخــتص بــالنظر فــي يصــدق 
 هذا النزاع ..

 إنتاج ذهنيإنتاج ذهنيإنتاج ذهنيإنتاج ذهني

 هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٢٠٥  .٣٨
ــاج الــذهني قبــل بيــع المختــرع نتــاج فكــره وعقلــه ال يعــد عمــالً  بيــع اإلنت

 تجارياً.

 هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٣٤  .٣٩
ــاً وإنمــا هــو مــن قبيــل األع مــال تقــديم االستشــارات ال يعتبــر عمــالً تجاري

 المهنية.

 هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٧٤  .٤٠
المنازعة المطروحة ليسـت ذات صـبغة أو طـابع تجـاري ال مـن قريـب وال 
 من بعيد فهي منازعة على نتاج ذهني، واإلنتاج الذهني له صفة تجارية.

 هـ١٤١٢لعام ٤/ت/٩٩  .٤١

ولمــا كــان يشــترط أن يســبق البيــع شــراء حتــى يعتبــر عمــالً تجاريــاً فيخــرج 
ـــــرة األ ـــــم يســـــبقها شـــــراء  مـــــن دائ ـــــي ل ـــــع األشـــــياء الت ـــــة بي عمـــــال التجاري

كالمنقوالت الموروثـة أو التـي انتقلـت إلـى شـخص عـن طريـق الوصـية أو 
 الهبة.. فإنه يتعين نقض الحكم..
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 هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٦٨  .٤٢
ــــة  الحظــــر النظــــامي المفــــروض علــــى المــــوظفين الحكــــوميين بعــــدم مزاول

نـع مـن اكتسـاب صـفة التـاجر األعمال التجاريـة ال يحـول فـي ذاتـه وال يم
 للفرد الذي يشتغل في األعمال التجارية ويزاولها.

٤٣.  
دعــوى المــدعي ضــد الشــركة بصــفته مســاهماَ فيهــا ال تفتقــر إلــى تحقــق  

صفة التاجر فـي حقـه، ويخـتص الـديوان بنظرهـا باعتبارهـا مـن المنازعـات 
 المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات.

 هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٢٧  .٤٤
ن مــن المقــرر أن عمــل المكاتــب الهندســية لــيس تجاريــاً وال يعتبــر إذا كــا

 المهندس تاجراً حتى ولو باشر أعماله على وجه التكرار.

 هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/٢٠٧  .٤٥
الثابــــت أن الــــدعوى الماثلــــة أقامهــــا المــــدعي بطلــــب بطــــالن عقــــد بيــــع 
المصنع العائد لـه وللمـدعى عليـه األول وهـذا التصـرف بالنسـبة للطـرفين 

 د عمًال تجارياً بالتبعية وليس عمًال تجارياً أصلياً.يع

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٢٣١  .٤٦
مـــواد صـــحية مـــوردة طالـــب المـــدعي بثمنهـــا ،ودفـــع موضـــوع الـــدعوى: 

  المدعى عليه بأنه كفل المشتري وليس هو المشتري.
  بعدم االختصاص ألن المنازعة ناشئة عن كفالة. حكمت الدائرة:

  هـ١٤١٥لعام ٤/ت/١٨٦  .٤٧

حكمــت الــدائرة بعــدم االختصــاص ألن النــزاع ناشــئ  محــل تجــاري: بيــع
عــــن بيــــع المــــدعى عليــــه لمحلــــه التجــــاري بمــــا فيــــه مــــن بضــــائع وأثــــاث 

  وديكورات، فإن موضوع الدعوى غير تجاري.
ـــة: ـــى مـــا يعـــد تجاريـــاً  الهيئ ـــزاع يشـــتمل عل تالحـــظ أن الصـــفقة محـــل الن

ميـة كبيـرة محضًا ومن صميم اختصاص الـديوان حيـث شـملت بضـائع بك
تفــوق قيمــة المحــل التجــاري بعــدة أضــعاف كمــا هــو موضــح فــي العقــد، 
وكانــت تلــك البضــاعة ودعــوى وجــود نقــص فيهــا مــن جملــة مــا يــدعي بــه 

  المدعي لذا فإنه يتعين نقض الحكم محل التدقيق.
  تسويق اإلعالنات عن الغير عمل تجاري.  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٤٦  .٤٨

لذي يمارسه مالك األرض الزراعية أو المزارع والمتمثل في بيـع النشاط ا  هـ١٤١٥لعام ٤/ت/١٩٧  .٤٩
  غلتها أو االتفاق على تسويقها وما شابه ذلك ال يعد عمًال تجارياً.

  هـ١٤١٦لعام٤/ت/٢  .٥٠

حكمت الدائرة بعدم اختصاص الديوان بنظر القضية ألن محـل الـدعوى 
ومـــواد  لـــيس عمـــالً تجاريـــاً بالنســـبة للمـــدعى عليهـــا إذ هـــو تـــأمين أطعمـــة

  غذائية الستعمال منسوبي المدعى عليها وأن هذا ليس عمًال تجاريا. 
الهيئة: تالحظ أن ما بنـت عليـه الـدائرة حكمهـا بعـدم اختصـاص الـديوان 
بنظــر الــدعوى وهــو عــدم تجاريــة العمــل بالنســبة للمــدعى عليهــا ال يتفــق 

هـي مع ما نص عليـه نظـام المحكمـة التجاريـة إذ أن العالقـة محـل النـزاع 
ــة لعمــال ســفن المــدعى عليهــا ومــن  ــة مــن قبــل المدعي ــد مــواد غذائي توري
المقــرر أن مثــل ذلــك حينمــا يتعلــق بالســفن والتجــارة البحريــة يعــد تجاريــاً 

) مــن ٤٤٣بالنسـبة للمـورد لــه وفقـاً لمـا تقضــي بـه الفقـرة (د)مــن المـادة (
  نظام المحكمة التجارية.

أو شـــراء عقـــار ليمـــارس فيـــه تجارتـــه يعتبـــر عمـــل غيـــر قيـــام التـــاجر ببنـــاء   هـ٤١٦لعام  ٤/ت/١١٨  .٥١
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  تجاري.

  هـ١٤١٦لعام ٤/ت/١١٥  .٥٢
قيـــام البنـــك بإيـــداع حســـاب جـــاٍر وتحويـــل يـــدخل مـــن صـــميم األعمـــال 
المصــرفية للبنــك ويعــد عمــالً تجاريــاً محضــاً وفقــاً لمــا أشــارت إليــه الفقــرة 

  (ج) من المادة األولى من نظام المحكمة التجارية.

  هـ١٤١٦ملعا٤/ت/١٢٣  .٥٣

المطبعـــة مشـــروع صـــناعي تجـــاري ومـــا تنفـــذه مـــن أعمـــال الطباعـــة يعتبـــر 
عمـــالً تجاريـــاً أصـــلياً ومـــن ثـــم فـــإن المـــدعي يعتبـــر تاجراً،كمـــا أن العمـــل 
محــــل النــــزاع يعتبــــر كــــذلك تجاريــــاً محضــــاً بالنســــبة للمؤسســــة المــــدعى 

  عليها...

  هـ١٤١١لعام ٤/ت/٣٠  .٥٤

هــا كانــت لشــراء وبيــع األســهم وال ينــال مــن ذلــك أن المبــالغ المطالــب ب
وهي عمل تجاري ذلـك أن نـزاع المـدعي مـع المـدعى عليـه لـم ينشـأ مـن 
عالقة بيـع وشـراء بيـنهم وإنمـا كـان المـدعى عليـه يشـتري ويبيـع لحسـاب 
موكلــه المــدعي فهمــا بالنســبة للعمــل التجــاري طــرف واحــد، وأمــا النــزاع 

  ن األعمال التجارية.بينهما فسببه عقد الوكالة العادية وهي ال تعتبر م

تصفية عمل تعاوني بين أهل القريـة لتمديـد شـبكة الكهربـاء ال يعـد عمـالً   هـ١٤٠٩/د/ت لعام ٩٧  .٥٥
  تجارياً.

  هـ١٤٠٩لعام ٤/ت/١٢٨  .٥٦

هـــذه المنازعـــة ال تـــدخل فـــي اختصـــاص الـــدائرة أصـــالً ألن العالقـــة بـــين 
ــازعين ليســت عالقــة تجاريــة وإنمــا هــي عالقــة نشــأت بســبب عقــد  المتن
العمــل الــذي يلتــزم فيــه المــدعي بالعمــل لــدى المــدعى عليــه،وترتب علــى 
هــذه العالقــة قيــام هــذا النــزاع الــذي يــذكر فيــه المــدعي أن المــدعى عليــه 

  يطالبه بمبالغ لم تكن مستحقه عليه لعدم مسئوليته عنها.

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٢٧  .٥٧
ـــد ـــي ت ـــدائرة بنظـــر القضـــية ألن قيمـــة الفـــواتير الت عيها عـــدم اختصـــاص ال

ــه بصــفته  ــة هــي مقابــل خــدمات ومصــروفات قــدمت للمــدعى علي المدعي
  الشخصية المحضة.

) مـــن نظــام الـــديوان مـــن النظــر فيمـــا تصـــدره المحـــاكم ٩منعــت المـــادة (  هـ١٤٠٩لعام ٤/ت/١٢٠  .٥٨
  والهيئات القضائية من أحكام وقرارات داخلة في واليتها.

  هـ١٤٠٩لعام ٤/ت/ ٢٠٧  .٥٩

ــه تجــاري ال يتوقــف علــى صــدور تــرخيص مــن الجهــة  (وصــف العمــل بأن
المختصـــة بمزاولـــة مهنـــة التجـــارة ،وإنمـــا العبـــرة فـــي ذلـــك هـــي بـــاحتراف 
التجـــارة وتـــوافر شـــروط اكتســـاب الصـــفة التجاريـــة فـــي حـــق مـــن يزاولهـــا، 
فمتـــى تحققـــت هـــذه الشـــروط أصـــبح العمـــل تجاريـــاَ وخضـــع مـــن يزاولـــه 

ئر التجاريـة بـديوان لألحكام المنظمة لألعمال التجارية التي تختص الدوا
المظالم بتطبيقها بغض النظر عما إذا كان المحترف للتجارة قـد تـوافرت 
فــي حقــه األســباب المبيحــة لمزاولــة التجــارة أم أنــه مــازال ممنوعــاً عنهــا 
وفي الحالة األخيرة يظل مسئوالً عن مخالفتـه لألحكـام التـي تحظـر عليـه 

  ذا الصدد). مزاولة التجارة ويخضع للعقوبات المقررة في ه

وحيــث أنــه يتبــين مــن ذلــك أنــه جــرى شــطب الســجل التجــاري للمؤسســة   هـ ١٤١٦لعام ٤/ت/٩  .٦٠
المـــدعى عليهـــا منـــذ وفـــاة مالكهـــا وقبـــل إقامـــة الـــدعوى، وهـــي مؤسســـة 
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فردية لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبها مما يعني أن إقامـة الـدعوى 

ــه علــى صــاحب المؤسســة المتــوفى غيــر صــحيح، بــل أنهــا ت قــام فــي تركت
)مـن النظـام ٤٤٣وفي مواجهة الورثة، ومن المعلـوم أنـه بموجـب المـادة (

التجــــاري يشــــترط الختصــــاص المحكمــــة التجاريــــة بــــالنظر فــــي المنازعــــة 
المعروضة عليها أن يكون النزاع بين تاجر ومقوالً متولًد عن أمـور تجاريـة 

  محضة...

  هـ١٤٠٩لعام٤/ت/١٨٢  .٦١

اكم العامـة فـي المملكـة هـي صـاحبة الواليـة لما كانت المحـ تنازع سلبي:
العامة في التقاضي وهو ما يجوز معه اللجوء إليها في مثـل النـزاع الماثـل 
فــإذا مــا قضــت بعــدم اختصاصــها بنظــره أضــحت مــن بــين األطــراف التــي 
تتنــازع هــذا االختصـــاص (تنــازع ســـلبي) وفــي هــذه الحالـــة تكــون اللجنـــة 

نظـام القضـاء هـي صـاحبة الواليـة ) مـن ٢٩المنصوص عليها في المـادة (
  في الفصل في هذا التنازع وتحديد الجهة صاحبة االختصاص.

 اختــصاص مكـــــانياختــصاص مكـــــانياختــصاص مكـــــانياختــصاص مكـــــاني

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٧٤  .٦٢

لمــا كانــت قواعــد االختصــاص المكــاني تختلــف عــن قواعــد االختصــاص 
الــوالئي والنــوعي وذلــك لعــدم تعلقهــا بالنظــام العــام، ولــذا يجــوز االتفــاق 

كما يجوز للمدعى عليه أن يتنازل عن حقـه فيهـا صـراحة أو   على خالفها
  ضمناً...

وإذا كـــان األمـــر كـــذلك فـــإن القاعــــدة فـــي حالـــة االرتبـــاط بـــين دعــــوتين 
أصليتين أو أحدهما أصـلية واألخـرى فرعيـة أو عارضـة هـي أن المحكمـة 
المختصـــة بنظـــر أحـــدهما مكانيـــاً تخـــتص بنظـــر األخـــرى وأن كانـــت غيـــر 

لو أفضى ذلـك إلـى الخـروج عـن قواعـد االختصـاص مختصة بذلك حتى 
  المحلي بالنسبة لهذه القضية...

  القاعدة العامة أن المدعي يتبع المدعى عليه في محكمته.  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٧١  .٦٣

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٤٨  .٦٤

ــه  ــه وإن كــان األصــل أن الــدعوى تقــام فــي مــوطن المــدعى علي وحيــث أن
ه فيمــا يخــتص فــي الــدعاوى التــي ترفــع إليــه الــدائرة إال أنــ توهــو مــا انتهــ

ضد األشخاص االعتبارية الخاصة فإنه وإن كانت القاعدة فـي ذلـك أنهـا 
ترفع في الموطن الذي تقع فيه مركز إدارته إال أنه يجوز االعتـداد بمركـز 
الفرع، فيما يتعلق بنشاطه الخاص فيجوز رفـع الـدعوى إلـى الـدائرة التـي 

و المؤسســة وذلــك فــي المســائل المتصــلة يقــع فــي دائرتهــا فــرع الشــركة أ
  بهذا الفرع..

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/١١٦  .٦٥

القاعــدة العامــة  فــي االختصــاص المحلــي أن تقــام الــدعوى أمــام محكمــة 
مــوطن المــدعى عليــه فــإن لــم يكــن لــه مــوطن أو محــل إقامــة كمــا لــو كــان 
أجنبياً كـان االختصـاص لمحكمـة مـوطن المـدعي أو محـل إقامتـه والعبـرة 

  حديد االختصاص بوقت رفع الدعوى.في ت
أقامـت المدعيـة دعواهــا أمـام فـرع ديــوان المظـالم بجـدة مــع أن  الوقـائع:  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٨٤  .٦٦
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  مقر المدعى عليها الرياض.

: بعدم االختصـاص المكـاني دون طلـب إحضـار المـدعى حكمت الدائرة
  عليها ومواجهتها بالدعوى.

عدم اختصاصـها محليـاً مـن تلقـاء بأن الدائرة حكمت ب اعتراض المدعى:
نفســها مــع أنــه دفــع ال يتعلــق بالنظــام العــام وبــأن محــل تنفيــذ العقــد هــو 

  مدينة جدة.
األصل مقاضاة المدعى عليه في بلده،كما أن المنازعة  هيئة التدقيق:

  هنا ال تتعلق بتنفيذ العقد وانتهت إلى تأييد الحكم.

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٤٨  .٦٧

تراض المقـدم مـن المدعيـة مـن أن الـدفع المبـدي مـن أما ما جاء في االع
المــدعى عليــه بعــدم االختصــاص المكــاني قــد ســقط بحضــوره جلســات 
عديدة سابقة لم يدفع فيها إال بعدم االختصاص الوالئي ممـا يعنـي تنازلـه 
عــــن االختصــــاص المحلــــي فمــــردود بــــأن المــــدعى عليــــه لــــم يــــتكلم فــــي 

أمـا تمسـكه بعـدم االختصـاص موضوع النزاع قبـل التمسـك بهـذا الـدفع و 
ـــــدم  ـــــدفع بع ـــــي ال ـــــه ف ـــــاًع موضـــــوعياً يســـــقط حق ـــــر دف ـــــال يعتب ـــــوالئي ف ال

  االختصاص المكاني.

  هـ٤١٨لعام  ٣/ت/١٤٤  .٦٨

أن الـــدائرة خلصـــت فـــي حكمهـــا إلـــى عـــدم اختصاصـــها  تالحـــظ الهيئـــة:
ــين المؤسســة الخاصــة  بنظــر الــدعوى اســتناداً إلــى مــا تــراه مــن التفريــق ب

الدعوى تقام فـي المحـل الـذي يقـيم فيـه صـاحب  والشركة حيث ترى أن
المؤسسة دون اعتبار لمقر المؤسسـة الرئيسـي أو فروعهـا. ومـن الواضـح 

  أن هذا التفريق ال وجه له.. ومن ثم يتعين نقض الحكم.

 اختصاص دويلاختصاص دويلاختصاص دويلاختصاص دويل

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٨٣  .٦٩

ــدائرة: ــه ســعودي الجنســية ومقيمــاً فــي  حكمــت ال لمــا كــان المــدعى علي
إن القضاء السعودي يختص بنظر النزاع الماثل بوصـف قضـاء المملكة ف

مــوطن المــدعى عليــه تطبيقــاً للتعمــيم الصــادر مــن ســماحة رئــيس القضــاة 
هــــــــ، كمـــــــا أنـــــــه عمـــــــالً بالمـــــــادتين ٩/٨/١٣٩٣) وتـــــــاريخ ٢٢٨رقـــــــم (

) مـــــن قـــــانون المرافعـــــات المصـــــري فـــــإن المحـــــاكم المصـــــرية ٣٢،٣٠(
أ في مصر ولكون المـدعى عليـه تختص بنظر النزاع لكون االلتزام قد نش

الســعودي قــد ارتضــى اختصاصــها، وأنــه لمــا كانــت الشــركة المدعيــة قــد 
لجأت إلـى القضـاء المصـري أوالً وقبـل المـدعى عليـه ذلـك فإنـه ال يقبـل 
ــــذات الطلبــــات أمــــام القضــــاء  ــــة أن تعــــود وترفــــع الــــدعوى ب مــــن المدعي

ق احتكــام الســعودي، وإذ دفــع  المــدعى عليــه بعــدم قبــول الــدعوى لســب
المدعيــة إلــى القضــاء المصــري فــإن دفعــه هــذا يكــون فــي محلــه ويتعــين 

  إجابته والحكم بعدم القبول. 
أنه وإن كان الحكم محل التدقيق قد خلص صحيحاً إلـى أن كـالً  الهيئة:

من القضاء السعودي والقضاء المصـري يخـتص بنظـر الـدعوى لألسـباب 
ة وتأخــذ بهــا وتجعلهــا مكملــة الصــحيحة ســالفة البيــان والتــي تقرهــا الهيئــ
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ألســباب قرارهــا إال أنــه جانبــه الصــواب فيمــا انتهــى إليــه مــن قضــاء بعــدم 
قبــول الــدعوى شــكالً ذلــك أن الـــدعوى قــد أقيمــت لــدى الــديوان وقـــد 
توافرت شروط قبولها من وجـود الحـق المـدعى بـه واالعتـداد عليـه وقيـام 

ــــ ــــة مــــا تطلب ــــاع المدعي ــــي رفعهــــا وإتب ه النظــــام مــــن الصــــفة والمصــــلحة ف
إجــراءات لقيــام الــدعوى أمــام ديــوان المظــالم ،وال ينــال مــن ذلــك وجــود 
دعوى ثانية بذات الموضوع أمام القضاء المصري المختص بنظرها وفقـاً 
لنظــام المرافعــات المصــري وأنهــا مازالــت منظــورة أمامــه ولــم يفصــل فيهــا 

عوى بعــد إذ إن ذلــك ال يحــول وال يمنــع القضــاء الســعودي مــن نظــر الــد
ــاره مختصــاً بنظرهــا وتــوافرت شــروط قبولهــا وألن كــل دولــة  الماثلــة باعتب
تحدد اختصاص محاكمها وال توجد سلطة عليا فوق سلطة الدولـة ترسـم 
حدود والية القضاء بينها وبين الدول األخـرى، إال أنـه لمـا كانـت أحكـام 

فـي النظام الدولي الخاص تقـوم أساسـاً علـى التعـاون الطبيعـي بـين الـدول 
إدارة القضــاء وإن الــدفع باإلحالــة لقيــام ذات النــزاع أمــام محكمــة أخــرى 
ــة مــن  ــة مصــر العربي وكانــت كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوري
المــوقعين علـــى اتفاقيــة تنفيـــذ األحكــام األجنبيـــة ودرا لتضــارب األحكـــام 

المالءمــة وحســن ســير العدالــة فــإن يحســن فــي هــذه  توتقـديرا ال اعتبــارا
  لحالة أن توقف الدائرة السير في الدعوى.ا

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٧٦  .٧٠

وحيث أن األصل في والية القضاء في الدولة هو اإلقليمية التي تربط مـا 
بين المنازعة ووالية القضاء مأخذها مـوطن المـدعى عليـه أو محـل إقامتـه 
أو موقــع المــال أو محــل مصــدر االلتــزام أو محــل تنفيــذه، لمــا كــان ذلــك 

ن الثابـــت أن الشـــركة المـــدعى عليهـــا مصـــرية وموطنهـــا القـــاهرة ممـــا وكـــا
تخــتص المحــاكم المصــرية بنظــر النــزاع وفــي ذات الوقــت لمــا كــان محــل 
تنفيــــذ عقـــــد الوكالـــــة التجاريـــــة موضـــــوع الـــــدعوى فـــــي المملكـــــة العربيـــــة 
الســعودية فــإن القضــاء الســعودي يكــون مختصــاً أيضــاَ بنظــر النــزاع، ولمــا  

عليــا فــوق الدولــة ترســم حــدود واليــة القضــاء بينهــا  كــان ال توجــد ســلطة
وبــين الــدول األخــرى وكانــت أحكــام النظــام الــدولي الخــاص تقــوم أساســاً 
علــى التعــاون الطبيعــي بــين الــدول فــي إدارة القضــاء وأن الــدفع باإلحالــة 
لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخـرى متعـذر تطبيقـه فـي حالـة مـا إذا كـان 

مطروحاً أمام محكمـة دولـة أخـرى وإذا كانـت كـل مـن  النزاع بين الطرفين
المملكة ومصر مـن المـوقعين علـى اتفاقيـة تنفيـذ األحكـام األجنبيـة وكـان 
الثابــت أن النــزاع بــين الطــرفين الناشــئ عــن عقــد الوكالــة التجاريــة المبــرم 
بينها وطلب السير في إجراءات التحكـيم مطـروح أمـام القضـاء المصـري 

ـــه درًأ لتضـــارب  األحكـــام وتقـــديراً العتبـــارات المالئمـــة وحســـن ســـير فإن
ــة فإنــه يحســن فــي هــذه الحالــة أن توقــف الــدائرة الســير فــي نظــر  العدال
الــدعوى الماثلــة لســبق قيــام النــزاع أمــام المحــاكم المصــرية وتنــوه الهيئــة 
إلى أن وقف السير في الدعوى ال يمنع المدعية في أي وقت من طلـب 
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الـــدعوى الثانيـــة  تمـــام الـــدائرة إذا مـــا انتهـــاســـتئناف الســـير فـــي نظرهـــا أ

ـــــزاع أمـــــام المحـــــاكم المصـــــرية دون الفصـــــل فـــــي  المقامـــــة فـــــي ذات الن
  موضوعها.

  هـ١٤١٣لعام  ٤٩ـ٣٧  .٧١

بالنسبة للدفع بعدم اختصاص القضـاء السـعودي بنظـر الـدعوى فإنـه لمـا  
كــان الثابـــت أن شـــركة (.......) هـــي شـــركة تخضـــع لنظـــام (أوف شـــور) 

طن فــي المملكــة ألنــه لــم يثبــت أنهــا باشــرت نشــاطاً فيهــا ،  ولــيس لهــا مــو 
ــــم  ــــت مــــن خطــــاب وزارة التجــــارة واالقتصــــاد المصــــري رق كمــــا أن الثاب
(.......) وتـــاريخ (......) أنـــه صـــرح للشـــركة المـــذكورة بـــأن يكـــون لهـــا 
مكتب تمثيل في القاهرة يقتصر على دراسة األسواق وإمكانيات اإلنتـاج 

تجـاري أو صـناعي فيهـا كمـا أن الثابـت مـن أقـوال دون القيام بأي نشاط 
المــدعى عليــه نفســه أن أمــوال المضــاربين التــي تســلم للشــركة يقــوم هــو 
بالمضــاربة بهــا باســمه شخصــياً ولــيس باســم الشــركة وأكــد ذلــك مــا أثبتــه 

ـــه وموجـــودا تـــ هـــو  هالمـــدعى عليـــه بخطـــاب التصـــفية مـــن أن كافـــة أموال
أي مكـــان آخـــر هــي ملـــك لشـــركة وزوجتــه وأوالده خـــارج المملكـــة وفــي 

(.......) ولم يقدم المدعى عليـه أي مسـتند يثبـت أن للشـركة المـذكورة 
أي حصص أو أسهم في الشركات التي أدعى أنها شاركت فـي تأسيسـها 
أو تحويلهـــا األمـــر الـــذي تســـتدل معـــه الـــدائرة إلـــى أنـــه إلـــى جانـــب عـــدم 

ن ذمــة المــدعى وجــود مــوطن للشــركة فإنــه لــيس لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة عــ
عليها وبالتالي فليس لها شخصية معنوية مسـتقلة فـإذا كـان أقـام المـدعي 
دعـــواه علـــى المـــدعى عليـــه شخصـــياً مـــدعياً أن تعاملـــه كـــان معـــه بصـــفته 
الشخصـــية ألن هـــذه الشـــركة وهميـــة فـــإن دعـــواه والحـــال كـــذلك تكـــون 
مقامــة علــى ذي صــفة ويكــون القضــاء الســعودي مختصــاً بنظــر الــدعوى 

  المدعى عليه سعودي الجنسية.لكون 

 إفـــــالسإفـــــالسإفـــــالسإفـــــالس

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٥٥  .٧٢

  أثر عدم مسك الدفاتر التجارية في الحكم باإلفالس.. 
بــرفض دعــوى التــاجر الــذي طلــب إعــالن إفالســه حكمــت الــدائرة: 
ــاء علــى أن المــادة ( ) مــن نظــام المحكمــة التجاريــة نصــت علــى ١٠٩بن

ت الـــديون المطلوبـــة لـــه إلـــى :"علـــى المفلـــس أن يقـــدم دفـــاتره مـــع ســـندا
المجلـــس مشـــفوعة بجـــدول يحتـــوي أصـــل رأس مالـــه اعتبـــاراً مـــن تـــاريخ 
اشتغاله بالتجارة إلى يوم إفالسه وما وقع عليـه مـن الخسـارة والمصـاريف 
وجميــع مالـــه ومــا عليـــه" وأضـــافت أن المــدعي لـــم يقـــدم شــيئاً مـــن ذلـــك 

يهما شـيء مـن سوى ميزانية الشركة عن خمسة أعوام بدعوى أنه ليس لد
ذلك المطلوب ومن ثـم فإنـه ال يمكـن النظـر فـي طلـب اإلفـالس المقـدم 
منهما وذلك لتخلف الشروط المطلوبة التي نص عليها النظام للنظـر فـي 

  طلب إعالن اإلفالس.
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  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٣٦  .٧٣

  نظام اإلفالس ال يسري إال على التاجر..
ـــدائرة: ـــب إعـــالن إفالســـه و  حكمـــت ال ـــرفض دعـــوى طال ـــك ألن ب ذل

الـــدين المـــدعى بعـــدم ســـداده علـــى فـــرض ثبوتـــه هـــو قيمـــة إعالنـــات مـــن 
منتجـــات المـــدعى عليـــه وهـــو عمـــل غيـــر تجـــاري بالنســـبة للمـــدعى عليـــه 
ــذين يتوقفــون عــن  واإلفــالس نظــام تجــاري وال يســري إال علــى التجــار ال

  سداد ديونهم التجارية.

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٨٦  .٧٤

  س..المقصود بالتاجر في مواد اإلفال
ما ذهبت إليه الدائرة من أنها مختصـة بـالنظر فـي إفـالس المـدين فـي 
هـــــذه الـــــدعوى مســـــتنده فـــــي ذلـــــك إلـــــى أن المـــــذكور يعتبـــــر مـــــن خـــــدم 
المحـــالت التجاريـــة وممارســـته للعمـــل التجـــاري بصـــفته مـــديراً للمؤسســـة 
تعد عالقة تجارية ومن ثم يندرج في مدلول عجـز الفقـرة (هــ) مـن المـادة 

م المحكمة التجارية وبالتالي يخـتص الـديوان بـالنظر فـي ) من نظا٤٤٣(
إفالسه يجاب عنـه بـأن مـا تعنيـه الفقـرة المـذكورة بعبـارة: (وكتبـتهم وخـدم 
محالتهــم فيمــا إذا كــان لهــم عالقــة تجاريــة) ال يصــح أن يحمــل علــى أن 
مـــن تلـــك العالقـــة إدارة المحـــل التجـــاري بـــل مزاولـــة الكاتـــب أو الخـــادم 

لحســابه إلــى جانــب عملــه فــي المحــل التجــاري ،إذ بــدون نشــاطاً تجاريــاً 
هــذا تبقــى العالقــة بــين التــاجر وبــين العــاملين لديــه عالقــة عمــل وليســت 
عالقــة تجاريــة وهــذا هــو المتقــرر لــدى شــراح النظــام التجــاري الســعودي 

  وغيرهم.

٧٥.  

هـ ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٨٤
  وانظر أيضاً الحكم رقم

  هـ٤١٥لعام  ٤/ت/١٨٣ 

  المصفي طلب إعالن إفالس الشركة.. ليس من سلطات 
بــرفض طلــب المصــفي إلعــالن إفــالس الشــركة ألن  حكمــت الــدائرة:

تصفية الشركة يقوم مقام إشهار إفالسها وأن نظام الشركات قـد خـال مـن 
الــــنص علــــى إشــــهار إفــــالس الشــــركة كمــــا أن مــــواد اإلفــــالس فــــي نظــــام 

ة المعبــر عنهــا جــاءت مختصــة بالتــاجر الفــرد وبالشــرك المحكمــة التجاريــة
  بشركة المفاوضة.

ـــدائرة قبـــل ذلـــك النظـــر فـــي صـــفة طالـــب  الهيئـــة:كان يتعـــين علـــى ال
اإلفـالس ومــا إذا كـان مــن ســلطانه مثـل هــذا الطلــب ولمـا كانــت ســلطات 
المصــفي والتــي نــص عليهــا نظــام الشــركات لــيس مــن بينهــا تخويلــه طلــب 

فــالس إعــالن إفــالس الشــركة فإنــه ال يكــون صــاحب صــفة فــي إعــالن اإل
وإنما كان من المتعين عليه أن يتفاوض مع أصحاب الشركة والمسـئولين 
عـــن تعامالتهـــا عمـــا إذا كـــانوا يرغبـــون إيقـــاف التصـــفية والتقـــدم لـــديوان 
المظــالم بطلــب إعــالن إفــالس الشــركة آخــذين فــي اعتبــارهم ومــا يترتــب 

ن على ذلك من نتائج وآثار فإن لم يسـتجيبوا لـه فـإن عليـه إبـالغ الـدائني
بـــأن حصـــيلة التصـــفية ال تكفـــي لســـداد ديـــونهم ومـــا إذا كـــان أحـــد مـــنهم 
يرغـــب التقـــدم للـــديوان بطلـــب إيقـــاف التصـــفية وإعـــالن إفـــالس الشـــركة 

  ... وانتهت إلى نقض الحكم.اوالسير في إجراءاته
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٧٦.  

هـ ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٨٠
  وانظر أيضاً إلى القرار رقم

  هـ٤١٧لعام  ٣/ت/١٧٨ 

ائرة فيمــا أوردتــه فــي أســباب الحكــم عــن نــوع الهيئــة ال تتفــق مــع الــد
اإلفــالس إذ أن وكيلــي البنكــين الــدائنين قــد أفصــحا عــن أن الهــدف مــن 
دعواهما بـأن اإلفـالس غيـر حقيقـي هـو إلـزام الشـركة بالـدين فـي أمـوالهم 
الخاصـة أي ضــم ذممهـم إلــى ذمـة الشــركة فـي االلتــزام بوفـاء الــدين ولمــا 

مة عــن ذمــم الشــركاء وإنمــا صــفته كــان المصــفي ال صــفة لــه فــي الخصــو 
مقصـــودة علـــى الذمـــة المســـتقلة للشـــركة فـــإن الـــدعوى علـــى الشـــركاء ال 
تكون مقبولـة بمواجهـة المصـفي دون وكالـة مـنهم ومـن ثـم فـإن مـا أوردتـه 

  الدائرة في األسباب عن نوع اإلفالس ال محل له.

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٣٨  .٧٧

يــر ذي صــفة (طلــب بــرفض الــدعوى إلقامتهــا مــن غ حكمــت الــدائرة:
  المصفي إعالن إفالس الشركة).

ـــة: ــار  الهيئـ ــال مــن ذلــك مــا أث مصــفي الشــركة فــي اعتراضــه مــن أن  هال ين
المصفي يحل محل الشـركاء وبالتـالي يأخـذ حكـم التـاجر المفلـس نفسـه 

) من نظام المحكمة التجاريـة، ١٠٨وينطبق عليه ما نصت عليه المادة (
المــذكورة نصــت علــى أن إعــالن اإلفــالس إذ أن ذلــك مــردود بــأن المــادة 

إما أن يكون بطلـب مـن المفلـس مباشـرة أو بطلـب أحـد مـن غرمائـه، وال 
  شك أن المصفي ليس هو المفلس.

  هـ١٤١٦/لعام ٤/ت/٥٣  .٧٨

طلــــب إعــــالن اإلفــــالس يكــــون مــــن المفلــــس ومــــن الــــدائنين ومــــن حــــق 
  المحكمة الحكم به ابتداًء..

الس المــدين بــدين تجــاري أن يكــون فهمــت الــدائرة أنــه ال بــد إلعــالن إفــ
هو أيضاً يدعي اإلفالس وليس األمر كذلك إذ أنـه إذا كـان طلـب إعـالن 
اإلفــــالس قــــد جــــاء مــــن قبــــل الــــدائنين فيكفــــي إلجابــــة طلــــبهم مــــن قبــــل 

  المحكمة التأكد من أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية.

ار إفالســه إفالســاً عــدم قبــول طلــب المــدعي معاقبــة المــدعى عليــه باعتبــ    .٧٩
  احتيالياً وذلك لرفعها من غير ذي صفة. 

  هـ١٤١٣لعام ٤/ت/١٥٩  .٨٠
دعوى شهر اإلفالس ليست إال دعوى إجـراءات ليسـت دعـوى خصـومة 
فهي ال تهدف إلى الفصل في نزاع بل إلى مجرد إثبات حالة معينة وهـي 

  ما إذا كان المدين في حالة توقف عن دفع ديونه...

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٥٣  .٨١

طلب الحكم بإعسار المدين تختص به المحاكم العامة.. ال بد في 
  الحكم باإلفالس أن تكون الديون تجارية.  

حيث أن أمر اإلفالس في هذه القضية قد انتهى موضوعه فقد سبق أن 
طالب الغرماء بديونهم وأحيل المدين مع دائنيه إلى محكمة النعيرية 

االستيضاح من الغرماء عما إذا كانوا يعرفون وأثبتت ديونهم ثم جرى 
وبيعت ووزعت على الغرماء بنسبة  هأمواًال للمدين وحصرت موجودا ت

ديونهم بمعرفة قاضي محكمة النعيرية ولما كان من المقرر أن الحجر 
على المفلس وشهر إفالسه أنما يهدف إلى تنظيم التصفية الجماعية 

مساواة بين دائنيه، وقد تم ذلك ألموال المفلس بما يكفل تحقيق ال
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فإنه حينئذ يصبح المطروح أمام الديوان في هذه القضية هو طلب 
إعسار السجين وتحقق به المحاكم العامة،وفضًال عن ذلك فإن أغلب 
ديون المدين غير تجارية وعليه فإن الدين التجاري يدخل تبعًا للديون 

  غير التجارية.

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/د/٦٠  .٨٢

  من الحكم بإفالس المدين والحكمة منه..المقصود 
وحيث أن هيئة التدقيق تالحظ على الحكم محل التدقيق أنه على 
الرغم من كون الدائرة نظرت القضية على أساس أن المطروح أمامها هو 
النظر في إفالس المدين،أال أنها للوصول إلى ما خلصت إليه من رفض 

لك، حينما اعتمدت على  طريقة ال تؤدي إلى ذ دعوى اإلفالس سلكت
كون المدين لم يوافق على العمل لدى الدائرة لوفاء دينه وكونه لم 
يوافق على تقسيط المبلغ، ذلك أنه من المقرر أن الغرض من الحكم 
بشهر اإلفالس هو التصفية الجماعية ألموال المدين المتوقف عن 

سيط الدفع، وليس الغرض منه الوصول إلى ما ذكرته الدائرة من تق
الدين أو عمل المدين لدى غريمه.وقد أوردت الدائرة في معرض 
االستدالل أن الفقهاء رحمهم اهللا نصوا على أن من أفلس وله صنعة 
فيكلف بالعمل لسداد دينه وهذا الذي أوردته الدائرة ال يصلح دليًال 
لرفض دعوى اإلفالس وعدم الحجر على أموال المفلس ألن تكليف 

سداد دينه يأتي بعد الحجز على المفلس وتفريق ماله المفلس بالعمل ل
على غرمائه يوضح ذلك ما جاء في كتاب المغني البن قدامه ـ رحمه 
اهللا ـ وإذا فرق مال المفلس وبقيت عليه بقيه وله صنعة فهل يجبره 
الحاكم على إيجار نفسه ليقضي دينه؟ على روايتين، ثم بين أن أحد 

ك والشافعي، وأورد أدلة ذلك، والثانية يجبر إهماًال يجبره وهو قول مال
على الكسب وهو قول عمر بن عبدالعزيز وسوار العنبري 
وإسحاق،وأورد دليلهم، ومن هذا يتبين أن البحث في مسألة إجبار 
المفلس على العمل يأتي متأخرًا عن الحكم بشهر إفالسه وقسمة 

  أمواله على غرمائه.
بيانه إال أن هيئة التدقيق ولغير  وحيث أنه وأن كان األمر كما سبق

األسباب التي بني عليها الحكم محل التدقيق ترى الموافقة على مؤدى 
  نتيجته وذلك ألمور منها:

أن المدين في هذه القضية لم يوجد له أموال يمكن الحجر عليها  )١
يتضح ذلك من أقواله وأقوال غريمه ـ الذي ظهر أنه ليس للمدين غريم 

عند الفقهاء أن المفلس من دينه أكثر من ماله وخرجه  سواه ـ والمعروف
 أكثر من دخله.

وال تختلف أنظمة اإلفالس مع مباحث الحجر على المفلس لدى 
الفقهاء في أن نظام اإلفالس أو الحجر على المفلس يهدف إلى تنظيم 
التصفية الجماعية ألموال المدين الذي زادت ديونه على أمواله بما 
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ساواة بين دائنيه دون تفضيل ألحدهم على اآلخر يكفل تحقيق الم

طالما لم يوجد سبب يبرر مثل هذا التفضيل، وإن كانت األنظمة تخص 
اإلفالس بالتجار كما أن مواد اإلفالس في نظام المحكمة التجارية 
جاءت بكيفية تصفية أموال المفلس وتوزيعها على غرمائه وما يتبع 

بق له مال، األمر الذي يدل على ذلك،ولم تتعرض للمفلس الذي لم ي
أن من عجز عن دفع ديونه وليس لديه مال يمكن أن يصفي ويوزع على 
غرمائه ال يطلق عليه اإلفالس وإنما يعتبر معسرًا ومن ثم فال يوجد ما 

  يوجب إعالن إفالسه.
ومن جهة أخرى فإن الغريم لم يطلب إعالن إفالس المدين وكذلك  )٢

هو إثبات إعساره ألن طلب المدين من  المدين حقيقة ما يطالب به
المحكمة إعالن إفالسه حقيقته طلب أن تتولى المحكمة بيع أمواله 
وقسمتها على غرمائه بالتسوية،وليس هذا مؤدى ما طلبه من الدائرة ألنه 
أبدى أمامها عدم قدرته على تسديد المبلغ وأنه ال يملك شيئًا ال في 

أبدى أنه ال يعلم للمدين شيئاً  المملكة وال خارجها وكذلك الغريم
ولكنه سبق أن سمع من المذكور أن له مبالغ ومزرعة في تنزانيا ولكنه ال 
يستطيع إثبات ذلك ، األمر الذي يتضح منه أن المدين عندما طلب 
إعالن إفالسه أمام الدائرة كان يقصد إثبات إعساره ولذا نراه فيما أبداه 

 بأنه لم يطلب إعالن إفالسه.لالعتراض على الحكم يوضح مقصده 
ومما سبق كله يتضح أنه فضًال عن عدم وجود أموال للمدين يمكن 
الحجر عليها فإن إعالن اإلفالس يعتبر غير مطلوب ال من المدين وال 

) من نظام المحكمة التجارية على ١٠٨من غريمه ،وقد نصت المادة (
اشرة أو بطلب أن :"إعالن اإلفالس أما أن يكون بطلب من المفلس مب

  من أحد غرمائه".
ومن ثم فإنه ال يوجد ما يوجب إعالن إفالس المدين ولم يبق سوى 
إثبات إعساره الذي هو من اختصاص المحاكم العامة وفقًا لما نصت 

) من نظام المحكمة التجارية ـ سالف الذكر ـ :" إذا ٤٨٩عليه المادة (
سار ولم يوجد ما أقر المدعى عليه بالدين المدعى به وأدعى اإلع

يوجب إعالن إفالسه فعلى المحكمة أن تحكم بالدين فقط أما دعوى 
  اإلعسار فللمدعية الحق في إثباته بالمحكمة الشرعية.

وحيث أن هيئة التدقيق تخلص مما سبق إلى إقرار مؤدى نتيجته حكم 
  الدائرة التجارية التاسعة محل التدقيق لغير األسباب التي بني عليها.

  

٨٣.  
  يد بقرار الهيئة رقممؤ 
  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٥٦

  منطوق قرار إعالن اإلفالس 
  : طلب المدين تفليسة وبيع مزرعته في الدين. الوقائع

  فأصدرت الدائرة حكمها بما يلي:
  : ثبوت عجز المدين/ ..... عن تسديد ديونه وإعالنه إفالسه.أوًال  •
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  لحكم.وقف تصرفاته اعتباراً من تاريخ صدور هذا ا ثانيا : •
: يعين المحاسب القـانوني/ ..... أمينـا للتفلـيس وعليـه مباشـرة ثالثاً  •

وضــع يــده علــى جميــع أمــوال المفلــس وحجزهــا ويصــبح المتصــرف 
الوحيــد فــي هــذه الموجــودات واستحصــال مــا للمفلــس مــن حقــوق 
وهـــو الشــــخص الممثــــل للمفلــــس والتفليســـة أمــــام كافــــة الســــلطات 

ــه اإلعــالن عــن ذلــك فــي إحــدى الصــحف  القضــائية والرســمية وعلي
ــــى  ــــى نقــــود واإلنفــــاق عل ــــل موجــــودات المفلــــس إل ــــة وتحوي المحلي

  المفلس ومن تلزم نفقته ومراعاة الديون الممتازة.
  : على أمين التفليسة أن يعد كل ثالثة أشهر تقريراً عن أعماله.رابعاً  •
ــــع أي خامســــاً  • ــــل بي ــــدائرة قب ــــى ال : علــــى أمــــين التفليســــة الرجــــوع إل

  تباع كلها بالمزاد العلني وفقاً ألحكام هذا النظام. موجودات والتي
: على أمين التفليسة عدم االعتراف بـأي مبلـغ علـى المفلـس سادساً  •

  ما لم يصدر حكم بذلك من الجهة المختصة.
ـــدائرة علـــى ضـــوء ســـابعاً  • : تحـــدد أتعـــاب أمـــين التفليســـة مـــن قبـــل ال

 مال ومجهودات نتيجة حصيلة التصفية.‘مايؤديه من أ
نـــت الـــدائرة حكمهـــا علـــى كـــون المـــدعى عليـــه قـــد أدعـــى إفـــالس وقـــد ب

  وطلب إعالنه وصادقه على ذلك غريمه.

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٧٤  .٨٤

طلب البنك الدائن وآخرين تفليس المدين فحكمت الدائرة  الوقائع:
بإعالن إفالس التاجر/.....صاحب مؤسسة/ ......واعتبار يوم  /  

الدفع ويعين عضو الدائرة..... أمينًا  هـ تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن١٤/
مؤقتًا للديانة وكلفته بنشر ملخص الحكم بإحدى الجرائد ولصق 
اإلعالنات بملخص الحكم في محل تجارة المفلس وبكل فروعه 
وحددت جلسة الجتماع الدائنين وإضافة المصروفات على عاتق 

الطرفان  التفليسة وإخطار السجل التجاري بمدينة .. بهذا الحكم وقرر
  قناعتهما بالحكم.

  أيدته الهيئة محموًال على أسبابه.

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/١٧٢  .٨٥

  حكمت الدائرة بما يلي:
  أوًال: إعالن إفالس السجين المدعى عليه(.......). •
ثانيًا : منع المدعى عليه المذكور من أي تصرف في أمواله المنقولة  •

ه أو التي له لدى الغير وغير المنقولة العينية والنقدية التي تحت يد
واعتبار تصرفاته المالية والقولية والفعلية فيها غير نافذة من تاريخ 

  أمر سمو وزير الداخلية رقم (...) وتاريخ .....
ثالثًا : اعتماد المحاسب (.....) أمينًا للتفليسة ومصفيًا في نفس  •

الوقت لمؤسسات (.... ) وحددت الدائرة مهمة أمين التفليسة في 
  ).٧،٦،٥،٤لبنود (ا

رابعاً: يطلق سراح السجين (.....)  بالكفالة الحضورية ما لم يكون  •
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لسجنه أسباب أخرى غير ما ورد بهذه القضية مع منعه من السفر 

  إلى خارج المملكة إال بإشعار آخر.
وحيث إن (.....) أحد الدائنين لم يقنع بالحكم واعترض على اعتبار 

) ١١٠وزير الداخلية وذلك ألن المادة ( اإلفالس من تاريخ أمر سمو
من نظام المحكمة التجارية تقضي بأن "تعتبر تصرفات المفلس الفعلية 
والقولية غير نافذة اعتبارًا من تاريخ قرار اإلفالس" وذلك ألن أمر سمو 
وزير الداخلية المذكور والذي جعلته الدائرة تاريخًا إلفالس المذكور لم 

  إلعالن إفالسه.... يكن في الحقيقة قرارً 
وحيث إن الهيئة بعد اإلطالع على الحكم واالعتراض عليه تشير إلى 

) من نظام المحكمة التجارية نصت على أن : "على ١١٢أن المادة (
المحكمة أن تعين مأمور من طرفها أحد األعضاء ويعبر عنه بأمين 

دعاوى المجلس ، وعلى الديانه أن ينتخبوا ذاتين منهم أو من وكالء ال
المعروفين بالدراية واالستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم بأمناء 
الديانة،وعلى المحكمة أن تبلغهم بذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم 

  محًال مخصوصاً لالجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه".
وحيث إن الحكم محل التدقيق في تعيينه أمين التفليسة قد جاء مخالفًا 

ه هذه المادة من النظام وقد اعترض الدائنون على هذا لما تقضي ب
  التعيين ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم في هذه الجزئية.

كما تشير الهيئة إلى ما أبداه المعترضون من االعتراف على ما قضي به 
الحكم محل التدقيق من إطالق المدين من التوقيف وإلى ما نصت 

ة التجارية من أنه:" في أثناء هذه ) من نظام المحكم١١٥عليه المادة (
المعاملة والتحقيقات اإلفالسية إذا طلب المفلس الذي قد أدى 

) إطالقه من التوقيف ولم يمانع من ١١٣واجباته بمقتضى المادة (
ذلك أمين المجلس وأمناء الديانة فبعد إعطائه كفيًال معتبراً بعدم مبارحة 

ة إطالقه مؤقتًا إلى ظهور البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكم
  النتيجة األخيرة". 

ومن ثم فإن ما قضى به الحكم محل التدقيق من إطالق سراح المدين 
) سالفة ١١٥المفلس من التوقيف جاء مخالفًا لما رسمته المادة (

الذكر من إجراء سراح المفلس من التوقيف األمر الذي يتعين معه نقض 
  ية أيضًا.الحكم محل التدقيق في هذه الجزئ

...... هذا وتشير الهيئة إلى أن القول بأن المدين يصبح محجورا عليه 
بمجرد وقوعه في اإلفالس دون حاجة إلى حكم الحاكم لذلك ذهب 
إليه بعض الحنابلة ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية.... لذلك 

ياً حكمت الهيئة بتأييد الحكم محل التدقيق فيما قضي به في أوًال وثان
  من المنطوق ونقضه فيما عدا ذلك.

  منطوق حكم..  مؤيد بالحكم رقم   .٨٦
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والحجر عليه ووقف نفاذ  : إعالن إفالس التاجر (....)أوالً  •  هـ١٤١٨/ت/ لعام ١١٣
تصرفاته المالية القولية منها والفعلية اعتبارًا من تاريخ صدور هذا 

  الحكم.
وعليه مباشرة وضع : يعين المحاسب (.....) أمينًا للتفليسة ثانيا •

يده على جميع أموال المفلس وتتبعها وحجزها ويصبح صاحب 
الحق الوحيد في التصرف في هذه الموجودات وفي استحصال 
مال المفلس من حقوق وهو الشخص الممثل للمفلس والتفليسة 

  أمام كافة السلطات القضائية والرسمية.....
كل ثالثة أشهر تقريرًا عن على أمين التفليسة أن يقدم للدائرة  ثالثاً:  •

  أعماله ومرئياته...
على أمين التفليسة الرجوع إلى هذه الدائرة قبل بيع إي رابعاً:  •

  موجودات ويجب أن يكون البيع بمزاد علني.....
تحدد أتعاب أمين التفليسة من قبل الدائرة على ضوء ما خامساً:  •

  يؤديه من أعمال.

مـــا إذا كانـــت الـــديون قـــد اســـتغرقت أمـــوال التـــاجر بقرينـــة يكفـــي لمعرفـــة   هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٤٥  .٨٧
  التوقف عن دفع الدين التجاري.

  ال يفلس المعدم.  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٣٩  .٨٨

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٧٦  .٨٩
تصرفات المفلـس القوليـة والفعليـة غيـر نافـذة اعتبـاراً مـن تـاريخ قـرار  •

 اإلفالس.
  س تجارياً.    عدم اختصاص الديوان بنظر القضية لكون الدين لي •

  شهر اإلفالس ال يتوقف على سماع البينة على صحته.   هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٦٦  .٩٠
  وانظر إلى بنود الحكم فيه.

  هـ١٤١٩لعام  ٣/ت/٣٩  .٩١

  تسوية واقية من اإلفالس 
  حكمت الدائرة:

افتتــاح إجــراءات التســوية الواقيــة مــن اإلفــالس فــي هــذه القضــية بنــاء  )١
 ...).  على الطلب المقدم من (.....

ـــة مـــن  )٢ ـــى إجـــراءات التســـوية الواقي ـــدائرة اإلشـــراف عل ـــولى هـــذه ال تت
 اإلفالس.

تعيين المحاسب القـانوني (.....) وشـركاه رقيبـاً لمباشـرة اإلجـراءات  )٣
 .   التي تتطلبها التسوية

وبعد أن تلقـت الـدائرة تقريـر الرقيـب المعـين مـن قبلهـا عـن وضـع التـاجر 
، وعقدت عـدة جلسـات حضـرها دائنـو طالب التسوية من الناحية المالية

طالب التسوية المذكور لمناقشة تقرير الرقيـب انتهـت مـن ذلـك كلـه إلـى 
إصــدار حكمهــا محــل التــدقيق بجلســة ....... الموافــق ....... والــذي 

  قضي منطوقه بما يلي:
هــ ١٤١٨/د/تـج لعـام ١٢إلغاء القرار الصادر من هذه الـدائرة بـرقم  )١
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 لخاص بافتتاح إجراءات التسوية.وما ترتب عليه من آثار ا

رد طلـــب (.......) إجـــراء التســـوية الواقيـــة مـــن اإلفـــالس بينـــه وبـــين  )٢
  دائنيه..

وقد بنت الدائرة هذا الحكم بعـد إيرادهـا لتقريـر الرقيـب علـى أسـاس أنـه 
قد ظهر من بعض تصرفات طالب التسوية ما ينبئ علـى عـدم حسـن نيتـه 

 صــيد وترتــب علــى ذلــك صــدورفقــد أصــدر ألحــد دائنيــه شــيكين بــدون ر 

منازعـات األوراق التجاريــة بإدانتـه ومجازاتــه عــن  قـرار مكتــب الفصـل فــي
ذلــك بـــالتغريم والســجن لمـــدة خمســة عشـــر يومــًا، كمـــا أنــه أخفـــى علـــى 
الــــدائرة الخــــالف الحاصــــل بينــــه وبــــين أحــــد دائنيــــه بشــــأن رهــــن األرض 

لتهــا. وتضــيف الزراعيــة التــي يطلــب التــاجر إجــراء التســوية الواقيــة علــى غ
ــر الرقيــب  ــه فضــالً عــن ذلــك فــإن طالــب التســوية حســب تقري ــدائرة أن ال

ســوى األرض الزراعيــة التــي حصــل النــزاع علــى رهنهــا  كوبــإقراره ال يملــ
والمنظور في المحكمة الكبرى، وليس لديه أي مال يمكن أن يّتجـر بـه،  
 كمــا أنــه لــم يقــدم للرقيــب دفــاتر تجاريــة منتظمــة لمعرفــة ســبب اضــطراب

  أوضاعه التجارية والخسائر التي تعرض لها.

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٨٠  .٩٢

  : بإعالن إفالس الشركة بطلب من المصفي.حكمت الدائرة
توافق الهيئة على منطوق الحكم،وال تتفق مع الدائرة فيما  الهيئة: 

ذكرته من أسباب الحكم عن نوع اإلفالس إذ أن وكيلي البنكين 
الهدف من دعواهما بأن اإلفالس غير الدائنين قد أفصحا عن أن 

حقيقي هو إلزام الشركاء بالدين في أموالهم الخاصة أي ضم ذممهم 
إلى ذمة الشركة في االلتزام بوفاء الدين، ولما كان المصفي ال صفة له 
في الخصومة عن ذمم الشركاء وإنما صفته مقصورة على الذمة 

كون مقبولة بمواجهة المستقلة للشركة فإن الدعوى على الشركاء ال ت
المصفي دون وكالة منهم ومن ثم فإن ما أوردته الدائرة في األسباب عن 
نوع اإلفالس وإنما صفته مقصورة على الذمة المستقلة للشركة فإن 
الدعوى على الشركاء ال تكون مقبولة بمواجهة المصفي دون وكالة 

إلفالس وأنه منهم ومن ثم فإن ما أوردته الدائرة في األسباب عن نوع ا
  حقيقي وليس احتيالياً وال تقصيرياً ال محل إليراده.

 إقـــــــــالةإقـــــــــالةإقـــــــــالةإقـــــــــالة

ذكر الفقهاء أن مؤنة رد المبيع الذي يتقابله البائع والمشتري يكون   هـ١٤١٤لعام٤/ت/١٨  .٩٣
  على البائع.

 إكــــراهإكــــراهإكــــراهإكــــراه

علم كما قرره أهل بينة اإلكراه تقدم على بينة الطواعية ألن معها زيادة   هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٢٦  .٩٤
  العلم وتعضد يمين مدعي اإلكراه.



  ٢٤

 الوقائع والمبدأ رقم حكم الهيئة مسلسل

 بــــطـــالنبــــطـــالنبــــطـــالنبــــطـــالن

  هـ١٤١٣/لعام ٤/ت/٧٣  .٩٥

قضت الدائرة ببطالن عقد المقاولة من الباطن بسبب سحب المشروع 
من المقاول الرئيسي في حين أن العقد الباطل هو ما اختل ركنه أو 

ما يبين من محله أو ما لم يشرع بأصله أو بوصفه والعقد المذكور على 
األوراق انعقد صحيحًا مستوفيًا ألركانه وشروطه إال أنه أثناء تنفيذه 
حدث خالف بين المتعاقدين فانسحبت المدعية وتوقفت عن تنفيذ 
باقي األعمال وقامت المدعى عليها بفسخ العقد استنادا إلى الرخصة 

ي بينها المخولة لها بالفقرة (...) من الشروط العامة له أما العقد األصل
وبين شركة الفنادق فقد أنهى من جانبها بتاريخ الحق بسبب دخولها 
في التصفية االختيارية ومن ثم فإن ما انتهت إليه الدائرة في حكمها 
المعترض عليه من بطالن عقد المقاولة من الباطن لسحب المشروع 

  بكامله من المدعى عليها يكون على غير أساس سليم.
  قاول األصلي.المدعى عليها = الم

  المدعية = المقاول من الباطن.

  هـ٤٠٩لعام  ٤/د/ع/١٨٣  .٩٦

الشخص المتعامل مع من يقوم بإدارة الشركة ال شأن له في مدى 
) من نظام ١٦٣نظامية إسناد هذا العمل إليه، وقد نصت المادة (

الشركات على أنه ال يجوز للشركاء أو يحتجوا على الغير بهذا 
  البطالن.

  حكم بإبطال العقد للغرر والجهالة.  هـ١٤١٢عام ل ٤/ت/٩٠  .٩٧

 بيــــــعبيــــــعبيــــــعبيــــــع

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٢٩  .٩٨

الوقائع: المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بإتمام عقد البيع 
  وتعويضها عن المماطلة في تسليم المبيع.

وخلصت الدائرة (من ذلك كله) إلى ثبوت إخالل المدعية بما 
ل المدة المحددة بالعقد ومن ثم تعهدت به من فتح االعتماد خال

  قضت برفض الدعوى.

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٩  .٩٩

: بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به للمدعية حكمت الدائرة
وأقامت قضاءها على أنه من الثابت أن المدعى عليه وكالة ال ينكر دين 

 %من ثمنها٢٥موكلته بل تقتصر على أنه يستحق عليها خصمًا بنسبة 
واستدل على ذلك بصورة كشف الحساب ، وذكر المدعي أن الخصم  
كان عن بضاعة أخرى ، ولم يقدم المدعى عليه دليًال على أن الخصم 
يشمل جميع البضائع ولم يقبل يمين المدعي ومن ثم يكون قد عجز 

  عن إثبات أحقيته في نسبة الخصم ويلزم بكامل المبلغ.

 بيــــــع الدين (حوالة احلق) بيــــــع الدين (حوالة احلق) بيــــــع الدين (حوالة احلق) بيــــــع الدين (حوالة احلق) 
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  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٩٣  .١٠٠

: بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (.....) حكمت الدائرة
مشيرة في األسباب إلى إقرار المدعى عليها بالمبلغ وأنه ال يعفيها من 
المسئولية ما تدعيه من بيع المركز فالبضاعة بيعت لها وهي المسئولة 

  ط الدين عنها ببيع المركز.عن المركز التابع لها وهي المدين وال يسق
: وال ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها من أضافت الهيئة 

اعتراضه من أن موكلته ال تنكر الدين الذي تطالب به المدعية وال تنازع 
في مقداره إال أنها دفعت بأن الدين تحول إلى (فالن ) الذي اشترى 

ونية مع المدعية ال تأثير المحل وتعهد بإبراء ذمة موكله وجدول المدي
لها لذلك إذ أن تلك الجدولة للدين تمت بين المدعية وبين المدعى 
عليها ولم يرد في اتفاقية الجدولة ما يشير إلى بيع المركز أو أن 
المدعية اتفقت مع مشتر جديد على دفع مستحقاتها بموجب تلك 

  االتفاقية.

  هـ٤٠٩لعام  ٤/ت/١٤٠  .١٠١
ل بـه ملكيـة الشـركة ألحـد األطـراف بمـا لهـا إجازة صلح علـى عـوض تـؤو 

  وما عليها.

 التحــكيم ـ إجراءات التحكيم أمام  الديوان التحــكيم ـ إجراءات التحكيم أمام  الديوان التحــكيم ـ إجراءات التحكيم أمام  الديوان التحــكيم ـ إجراءات التحكيم أمام  الديوان 

  هـ٤١٣/ لعام ٤/ت/١٥٠  .١٠٢

  اإلجراءات القضائية المتعينة في قضايا التحكيم أمام الديوان.. 
نظام التحكيم والئحته التنفيذيـة توجـب إيـداع وثيقـة تحكـيم لـدى الجهـة 

نظــر النــزاع وصــدور قــرار منهــا باعتمــاد الوثيقــة بعــد قيــد المختصـة أصــالً ب
طلــب التحكـــيم فــي الســـجل الخــاص بـــذلك وعلــى تلـــك الجهــة إخطـــار 
هيئــة التحكــيم بقــرار االعتمــاد لكــي تباشــر نظــر النــزاع المحــدد موضــوعه 
بالوثيقة المعتمدة وال يحول دون ذلك رفض أحد طرفـي النـزاع للتحكـيم 

حكـيم مســبقاً إذ فـي هـذه الحالـة يـتم إعــداد بـالرغم مـن التزامـه بشـرط الت
الوثيقــة مــن الطــرف اآلخــر تحــت إشــراف الــدائرة وإذا اســتوفت شــرائطها 
المنصــوص عليهــا نظامــاً وأصــر الخصــم علــى عــدم التوقيــع تحــرر الــدائرة 

  محضرًا بذلك وتصادق عليها ثم تصدر قراراً باعتمادها.

م التحكــيم اعتمــاد وثيقــة التحكــيم هــي الجهــة الجهــة التــي أنــاط بهــا نظــا  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٥٩  .١٠٣
  المختصة بنظر النزاع.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٥٣  .١٠٤

  درجات التقاضي وإجراءات قضايا التحكيم..
نص نظام التحكيم على أنه تنظر الجهة المختصة أصـًال بنظـر النـزاع مـن 

  ).١٨االعتراض وتقرر إما رفضه .... (مادة 
ظــــر النــــزاع بصــــيغة العمــــوم دون وقــــد وردت عبــــارة الجهــــة المختصــــة بن

تحديــد درجــة قضــائية بــذاتها ومــن ثــم فالجهــة التــي تنظــر القضــية تطبــق 
اإلجـــراءات التـــي تتبعهـــا عـــادة فـــي القضـــايا المماثلـــة ممـــا ال يصـــح معـــه 
القول بنهائية حكم الدائرة باعتبارها درجة ثانية بعـد هيئـة التحكـيم التـي 

ض مـــع القواعـــد اإلجرائيـــة هـــي بمثابـــة درجـــة أولـــي ـ إذ إن ذلـــك يتعـــار 
  المقررة في قضايا الديوان.
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  هـ٤١٤لعام  ٤/ت/٦١  .١٠٥

  وجوب االلتزام بنظام التحكيم..   
يجب االلتزام بنظام التحكيم وال يصح االتفاق على شروط تخالف 
النظام المذكور أو تلزم بما يناقضه ومن باب أولى أنه ال يصح أن يوُكل 

م بوظيفة السلطة القضائية والحلول ألي أحد ـ شركة أو فرد ـ القيا
  مكانها في مثل هذه اإلجراءات.

  هـ٤١٥لعام  ٤/ت/٩٩  .١٠٦

ولما كان الثابت من األوراق عدم وجود وثيقة تحكيم أودعت لدى 
الديوان وصدر قرار باعتمادها من الدائرة المختصة فإن صدور حكم 

الحكم المحكمين واألمر ما ذكر يكون مخالفًا لنظام التحكيم ويكون 
محل التدقيق الذي صدر عن الدائرة باألمر بتنفيذه قد صدر مخالفاً 
ألحكام النظام وال يبرر أو ينفي تلك المخالفة كون الدائرة قد وجهت 
المحكمين عندما كتبوا للدائرة مشيرين إلى أنه يتوجب على طرفي 
 النزاع إعداد وثيقة التحكيم فوجهت الدائرة بأن عليهم مباشرة التحكيم
بناء على أن حكمها المذكور يتضمن بيانات وثائق التحكيم .. فإنه ال 
يسوغ مخالفة النظام وعدم التقيد بما تقضي به نصوصه في هذا 

  المجال.

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/٣٣  .١٠٧

يتعين االلتزام بموضوع المطالبة التي اتفق على االلتجاء فيها إلى 
ي وثـيـــقة التحكيم من قبــــل التحكيم  ـ عدم جــواز القــضاء بما لم يرد ف

  ـ. المحكمـــين
يتعين االلتزام بموضوع المطالبة التي اتفق على االلتجاء إلى التحكيم   

بشأنها وقد كانت في وثيقة التحكيم هي التعويض عن األضرار المترتبة 
على التأخير في السداد وهذا الطلب يختلف عن المطالبة بقيمة 

م فإن  ما انتهت إليه هيئة التحكيم من أن األعمال المنفذة ومن ث
  موضوع المطالبة واحد يكون غير سديد.

 التحــكيم ـ مدى تعلق شرط التحكيم بالنظام العامالتحــكيم ـ مدى تعلق شرط التحكيم بالنظام العامالتحــكيم ـ مدى تعلق شرط التحكيم بالنظام العامالتحــكيم ـ مدى تعلق شرط التحكيم بالنظام العام

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/ ٢٩  .١٠٨

يسقط الدفع بوجود شرط التحكيم إذا لم يتمسك به قبل التكلم في 
  الموضوع..

شرط التحكيم غير من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود 
متعلق بالنظام العام وموافقة الطرفين على التقدم إلى الجهة المختصة 
أصًال بنظر النزاع للفصل فيه وعدم التمسك بشرط التحكيم قبل 

  التكلم في الموضوع هو تنازل ضمني عن هذا الشرط.

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٧٢  .١٠٩

الــــة : بعــــدم قبــــول الــــدعوى لوجــــود شــــرط تحكــــيم وبإححكمــــت الــــدائرة
األوراق إلــــى هيئــــة التــــدقيق ال حظــــت أن الــــدائرة حكمــــت بعــــدم قبــــول 
الــدعوى لوجــود شــرط التحكــيم فــي حــين أن المــدعى عليهــا لــم تتمســك 

  بذلك إال بعد التكلم في الموضوع مما يسقط حقها في هذا الدفع.

للــدائرة  الــدفع بوجــود شــرط التحكــيم ال يتعلــق بالنظــام العــام ـ ال يجــوز  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/ ٩٥  .١١٠
  إبداء هذا الدفع من تلقاء نفسها.. 
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الـدفع بعــدم قبـول الــدعوى لوجــود شـرط التحكــيم لــيس مـن النظــام العــام 
وال تتصدى لـه الـدائرة مـن تلقـاء نفسـها ويجـب التمسـك بـه قبـل الـتكلم 

  في الموضوع.

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٤٢  .١١١
ار أن وجود شرط التحكـيم ال يحرمهـا مـن حـق اللجـوء إلـى القضـاء باعتبـ

ذلـــك هـــو األصـــل وأن االتفـــاق علـــى التحكـــيم اســـتثناء ال يتعلـــق بالنظـــام 
  العام فليس للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها.

اشرتاط أن يكون التحكيم جلهة خـارج اململكـة إذا اتفـق الطرفـان ـ اشرتاط أن يكون التحكيم جلهة خـارج اململكـة إذا اتفـق الطرفـان ـ اشرتاط أن يكون التحكيم جلهة خـارج اململكـة إذا اتفـق الطرفـان ـ اشرتاط أن يكون التحكيم جلهة خـارج اململكـة إذا اتفـق الطرفـان ـ التحــكيم ـ التحــكيم ـ التحــكيم ـ التحــكيم ـ 
كة فـإن هـذا كة فـإن هـذا كة فـإن هـذا كة فـإن هـذا وأحدهما أو كالهما طرف أجنبي ـ على التحكيم يف دولة أخرى غري اململوأحدهما أو كالهما طرف أجنبي ـ على التحكيم يف دولة أخرى غري اململوأحدهما أو كالهما طرف أجنبي ـ على التحكيم يف دولة أخرى غري اململوأحدهما أو كالهما طرف أجنبي ـ على التحكيم يف دولة أخرى غري اململ

 الشرط صحيح وملزم.الشرط صحيح وملزم.الشرط صحيح وملزم.الشرط صحيح وملزم.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٥٥  .١١٢

اشـــترطت المـــدعى عليهـــا ( األجنبيـــة ) حـــل النـــزاع عـــن طريـــق التحكـــيم 
  خارج المملكة فحكمت الدائرة بإلزامها بالتحكيم السعودي.

: يلــزم المــدعى مــا التــزم بــه مــن حــل النــزاع عــن طريــق التحكــيم الهيئــة 
  لدى الجهة المذكورة.

  هـ١٤١٦عام ل ٤/ت/٤٣  .١١٣

وإن كان القضاء السعودي في األصل مختصًا بنظر الدعوى باعتبار أن 
المملكة محل تنفيذ العقد إال أنه لما كانت الشركة المدعى عليها 
أمريكية وأن تنفيذ العقد ال يقتصر على المدعية وحدها فالمدعى عليها 

وبالتالي فإن  تقوم بتنفيذ البيع والتصدير والمدعية تقوم بالشراء والتوزيع
المحاكم األمريكية تكون مختصة بنظر النزاع وليس هناك ما يمنع من 
ذلك إذا خال العقد المبرم بين الطرفين من اتفاق على تحديد 
االختصاص لقضاء أي من الدولتين ، وبما أن االتفاقية موضوع الدعوى 
قد نصت على أن أي نزاع أو دعوى بشأنها يتم تسويته عن طريق 

يم في ( سيدار رايد زايوا) الواليات المتحدة وهو ما يعني صراحة التحك
اتفاق طرفيها على تعيين القضاء هناك وحدة للفصل في النزاع الناشئ 
بينهما عن طريق االتفاقية المذكورة مما يستفاد منه تنازل الطرف 
السعودي عن حقه طبقًا لقواعد االختصاص الدولي في االلتجاء إلى 

لمملكة ومن ثم فإن االختصاص ال يتعقد إال للقضاء في القضاء في ا
  بلد المدعى عليه .... وخلصت الدائرة إلى نقض الحكم.

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٧٨  .١١٤

شرط تحكيم في العقد المبرم بين شركة سعودية وشركة  الموضوع:
  أجنبية وتمسك الطرف األجنبي بشرط التحكيم في النمسا.

يختص وحده بنظر هذا النزاع وإنما أحد  القضاء السعودي ال الهيئة :
طرفي العقد والنزاع أجنبي وهو المدعى عليه وقد اتفق الطرفان مسبقاً 
على قضاء دولة واحدة للفصل في أي نزاع ووقعت المدعية على ذلك 

  باختيارها ومن حق الطرف الثاني التمسك بذلك الشرط.
  يين االتفاق على التحكيم خارج المملكة.. ال يجوز للطرفين السعود  هـ  ١٤١٢لعام  ٤/ت/١٤٣  .١١٥
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قضت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند 
من وجود هذا الشرط في العقد موضوع الدعوى وتقديم وكيل عليها ما 
يثبت السير في إجراءات التحكيم  ضد المدعية واستنادًا إلى نظام 

التحكيم ال يعدو أن يكون  التحكيم والئحته التنفيذية في حين أن
قضاء خاصًا يلجأ إليه األفراد لقضي منازعاتهم بعيدًا عن اإلجراءات 
التي تضعها الدولة لتيسير عملية التقاضي ولما كان هذا القضاء الخاص 
يسير جنبًا إلى جنب مع القضاء العادي الذي يتمثل في المحاكم التي 

ها وال ية الفصل في أنشأتها الدولة وعينت  قضاتها وأسندت إلي
المنازعات فإن ولي األمر  لم يشأ أن يترك هذا النوع من أسلوب 
التقاضي دون حماية ودون رقابة فأصدر نظام التحكيم وفيه اشترط أن 

ذوي الخبرة حسن السيرة  يكون المحكم من النص في العقد موضوع
ر أن والسلوك كامل األهلية وأضافت الالئحة التنفيذية للنظام المذكو 

يكون المحكم من الوطنيين أو األجانب المسلمين وأن يكون رئيس 
المحكمين عند تعددهم على دراية بالقواعد الشرعية واألنظمة التجارية 
والعرف والتقاليد السارية في المملكة وأعطى النظام للجهة المختصة 
أصًال بنظر النزاع دورًا أساسيًا في الهيمنة واألشراف على التحكيم 

بتداء من اعتماد وثيقة التحكيم وانتهاء بتنفيذ حكم المحكمين ونظر ا
االعتراض المقدم من الخصوم ولما كانت المنازعة الماثلة تدخل في 

الدعوى على االتفاق على التحكيم  والية القضاء السعودي أصًال فإن
خارج المملكة في مدينة زيورخ بسويسرا وفقًا لقوانين غرفة التجارة 

فضًال عن أنه يتعارض مع نظام التحكيم السعودي والئحته  الدولية
التنفيذية المشار إليها سلفًا فإنه يعتبر بمثابة اتفاق على سلب والية 
القضاء وحجبه عن نظر النزاع الداخل في اختصاصه مما يتعارض مع 
النظام العام في المملكة ويكون معه هذا الشرط باطًال بطالنًا مطلقاً 

من الشركة المدعى  ين معه القضاء برفض الدفع المبدىمما كان يتع
عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وتصدي الدائرة للفصل 

  في موضوع النزاع.

 منطوق احلكم ومناذج للسوابق القضائية.. سوابق قضائية.منطوق احلكم ومناذج للسوابق القضائية.. سوابق قضائية.منطوق احلكم ومناذج للسوابق القضائية.. سوابق قضائية.منطوق احلكم ومناذج للسوابق القضائية.. سوابق قضائية.التحكيم ـ  التحكيم ـ  التحكيم ـ  التحكيم ـ  

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٩٧  .١١٦
الـــدائرة بـــرفض : باعتمـــاد وثيقـــة تحكـــيم ، ثـــم حكمـــت حكمـــت الـــدائرة

االعتراض على حكم المحكمين وتأييد النتيجة التي خلـص إليهـا حكـم 
  هيئة التحكيم.

  تأييد حكم الدائرة فيما قضت به من اعتماد حكم هيئة التحكيم.  هـ١٤١١/ت/ لعام ٩٥  .١١٧

*عـــدم منطــوق الحكـــم الـــرافض لنظـــر الـــدعوى لوجـــود شـــرط التحكيم..  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/١١٣  .١١٨
  جود شرط التحكيم.قبول الدعوى لو 

  *مصادقة على حكم هيئة التحكيم.  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٣٢  .١١٩
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  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٣٨  .١٢٠

عدم جواز نظر الدعوى من قبل الدائرة في القضية المشروط فيها أن 
  تحل القضية عن طريق التحكيم..

تالحـظ الهيئــة أن الحكــم قضـي بإثبــات اتفــاق الطـرفين علــى تنفيــذ شــرط 
عليــه فــي العقــد مــع أن هــذا االتفــاق ســبق للطــرفين  التحكــيم المنصــوص

إقـــراره فـــي وقـــت ســـابق لنظـــر الـــدعوى وبالـــذات فـــي تـــاريخ إبـــرام العقـــد 
وأنهمــا أمــام الــدائرة قــررا تمســكهما بهــذا الشــرط ورغبــاً فــي تنفيــذه األمــر 
الذي ينبغي معه أن تعبر الدائرة في منطوق  حكمها بعدم قبـول الـدعوى 

  ق.ال بإثبات هذا االتفا

١٢١.  

هـ ومثله ١٤١٢لعام  ٤/ت/٦
  القرار رقم

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٥ 

إلزام الدائرة المتداعيين بتعيين محكميهم ـ إذا كانوا تراضوا على 
  التحكيم.. 

بـــإلزام المـــدعى علـــيهم بتعيـــين محكمهـــم وفقـــاً للمـــادة  حكمـــت الـــدائرة:
  (....) من عقد تأسيس الشركة.

حــل أي نــزاع بيــنهم عــن طريــق  : أن األطــراف قــد اتفقــوا علــى األســباب
التحكــيم وكــان المــدعي يتمســك بهــذا الشــرط والنــزاع ناشــئ عــن نظـــام 
الشـــركات وعقـــد الشـــركة فإنـــه ال يجـــوز لـــديوان المظـــالم بوصـــفه الجهـــة 
  المختصة أصًال بنظر النزاع في موضوع القضية إال وفقاً لنظام التحكيم.

 حتكيم ـ متفرقاتحتكيم ـ متفرقاتحتكيم ـ متفرقاتحتكيم ـ متفرقات

  هـ١٤١٩لعام  ٣/ت/٧  .١٢٢
  يكون المحكم واحداً..جواز أن 

أبدت الـدائرة حكـم المحكـم المنفـرد فيمـا انتهـى إليـه ( وكانـت سـبق أن 
  اعتمدت وثيقة التحكيم).

  هـ١٤١٠لعام  ٤/ت/١١١  .١٢٣

االتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لحل النزاع هل يعد اتفاقًا على 
  التحكيم واعتبار هذه اللجنة لجنة تحكيم؟..

لمدعية بأعمال الفقرة (د) من االتفاق الذي : بإلزام احكمت الدائرة
جرى بينهما وبين المدعى عليها المتضمن تشكيل لجنة من الطرفين 

  للبت في المبالغ المتحفظ عليها.
: لوجود اختالف بين الطرفين فقد اتفقا على التحفظ على المبالغ الهيئة

المختلف فيها لحين تشكيل لجنة للبت فيها خالل خمسة عشر يوماً 
من تاريخ تحرير االتفاقية ولما كان هذا الميعاد قد انقضي ولم تشكل 
اللجنة ، كما أن تشكيل لجنة من الطرفين اآلن أصبح متعذرًا للخالف 

اللجنة وطبيعتها.... فيكون من حقها االلتجاء إلى  بينهما في كنية هذه
  القضاء.

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٣٦  .١٢٤

    كيم ـ كالضامن ـ..للطرف ذي المصلحة التمسك بشرط التح
: المدعى يعترض على الحكـم بـأن الضـامن لـيس طرفـاً فـي العقـد الوقائع

  ومن ثم ال يجوز له التمسك بشرط إلى التحكيم.
أنـه مـادام طرفــاً فـي الـدعوى فمـن حقــه أن يـدفع بشـرط التحكــيم  الهيئـة:
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وال يمكــن حرمانــه مــن هــذا الحــق بمقولــة أنــه لــم يوقــع علــى العقــد أو أنــه 

ضامن أو أن تمتعه بهـذا الحـق يحتـاج إلـى توكيـل خـاص فالمـدعي مجرد 
فــــي النهايــــة يطالبــــه بتســــديد االلتزامــــات المترتبــــة علــــى المــــدعى عليهــــا 
الناشـــئة مـــن العقـــد ومـــا دام األمـــر كـــذلك فـــال أقـــل مـــن أن يتمســـك بمـــا 
تضــمنه هــذا العقــد مــن شــروط باعتبــاره صــدر االلتزامــات محــل الــدعوى 

  ليته عنها.بانتقالها إليه ومسئو 

حكم الصادر من دولة أخرى مستندًا 
ُ
كم امل

ُ
حكم الصادر من دولة أخرى مستندًا جواز اعتبار ح

ُ
كم امل

ُ
حكم الصادر من دولة أخرى مستندًا جواز اعتبار ح

ُ
كم امل

ُ
حكم الصادر من دولة أخرى مستندًا جواز اعتبار ح

ُ
كم امل

ُ
جواز اعتبار ح

 من مستندات الدعوى واحلكم مبوجبهمن مستندات الدعوى واحلكم مبوجبهمن مستندات الدعوى واحلكم مبوجبهمن مستندات الدعوى واحلكم مبوجبه

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٢٩  .١٢٥

أقامــت الــدائرة قضــاءها علــى أن المــدعى لــم يُقــم دعــواه الماثلــة ابتغـــاء 
) مـن ٢٠إصدار أمر بتنفيذ حكم المحكم طبقاً لما نصت عليـه المـادة (

ــإلزام   نظــام التحكــيم وإنمــا أقامهــا ابتغــاء استصــدار حكــم مــن الــديوان ب
المــدعى عليــه بــأن يــدفع مــا حكــم بــه المحكــم ثمنــاً للحصــة المبيعــة فــي 
شــــركة (....) وإلزامــــه بــــدفع المتبقــــي مــــن قيمــــة القــــرض وبــــذلك تكــــون 
الــدعوى مبتـــدأه وليســـت دعـــوى إصــدار أمـــر بتنفيـــذ حكـــم المحكـــم وال 

من دفـاع بشـأن حكـم المحكـم وتعتبـره محل للتصدي لما أثاره الخصوم 
  الدائرة مستندًا من مستندات الخصوم في الدعوى.

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٢٢  .١٢٦

  ليس من شروط المحكم أن يكون مقيمًا في المملكة..
الثابــت مــن نصــوص نظـــام التحكــيم أنــه يشـــترط فــي المحكــم أن يكـــون 

ه التنفيذيـة وطنياً أو مـن األجانـب المسـلمين ولـم يـر فـي النظـام أو الئحتـ
أي قيود ُأخـر وبالتـالي فـإن رفـض هيئـة حسـم المنازعـات للمحكـم الـذي 
اختارتــه الشــركة وقيامهــا هــي بتعيــين محكــم آخــر لكــون المحكــم الــذي 
ــر مقــيم فــي المملكــة وال يحمــل تصــريحاً بــذلك يعــد  اختارتــه الشــركة غي

رار وضعاً لقيود وشروط لم ينص عليها النظام وانتهـت الهيئـة إلـى إلغـاء قـ
  اعتماد وثيقة التحكيم وما ترتب عليه من صدور الحكم.

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/١٨٤  .١٢٧

الحكــم بــإلزام الممتنــع عــن إعــداد وثيقــة التحكــيم بإعــدادها وفقــاً للنظــام 
  السعودي.. 

  : امتنعت المدعى عليها من االشتراك في إعداد وثيقة التحكيم.الوقائع
سـة (.....) بإعـداد وثيقـة حكمت الدائرة بإلزام مؤسسـة (.....) ومؤس

  تحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي.

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٢٧  .١٢٨

ال يعــد ـ رفــع دعــوى بموضــوع اشــترط فيــه التحكــيم ـ تنــازالً عــن شــرط 
  التحكيم..

تمسك المدعى عليـه بشـرط التحكـيم الـوارد فـي العقـد فقضـت  الوقائع:
أن المــدعى عليــه الــدائرة بعــدم قبــول الــدعوى واعتــرض وكيــل المدعيــة بــ

أقــام دعــوى بهــذا الموضــوع أمــام محــاكم الواليــات األمريكيــة وهــذا يعــد 
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  تنازالً عن شرط التحكيم الوارد في العقد.

  ال تأثير لذلك..الهيئة: 

  هـ١٤١٨/لعام ٣/ت/٣٥  .١٢٩

وحيث إن هيئة التدقيق بإطالعها على حكم الدائرة واالعتراض عليه 
ا خالل األجل المحدد نظاما المقدم من وكيل الشركة المدعى عليه

وبعد دراستها لمستندات القضية فإنها تجد أن ما أخذت به الدائرة من 
خيار التصدي لنظر الموضوع أمر مقبول في ضوء مجريات القضية 
وفشل هيئة التحكيم في البت في النزاع وتملك الدائرة سلطة التقدير 

نظام التحكيم  في اتخاذ هذا القرار حسب منطوق المادة التاسعة من
التي نصت بأنه : " يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في 
وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تمديده .وإذا لم يحدد لخصوم في 
وثيقة التحكيم أجًال للحكم وجب  على المحكمين أن يصدروا 
حكمهم خالل تسعين يومًا من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة 

 جاز لمن شاء من الخصوم رفع األمر إلى الجهة التحكيم .وإال
المختصة أصًال بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد 

  لفترة أخرى"
والبين من هذا النص أن الجهة المختصة أصًال بنظر النزاع تتخذ القرار 

  ...... نالمناسب بأحد الخيار ي

 تضامنتضامنتضامنتضامن

تبر متضامنًا مع المدين األصلي وللدائن أن يرجع على أيهما الكفيل يع  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٦٥  .١٣٠
  شاء.

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٣  .١٣١
إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به تأسيسًا على استخالص 
الدائرة تضامن المدعى عليها مع الشركة الموردة لها البضاعة المطالب 

  بقيمتها.

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/ ٤٠  .١٣٢

زام مؤسسة (......) وشركة (.......) بالتضامن بأن بإل حكمت الدائرة:
  يدفعا للمدعي (.....) مبلغاً وقدره (.....).

قامت كل من المؤسسة والشركة بتوقيع عقد مشاركة لتنفيذ  األسباب:
مشروع اإلسكان العام في (.....) لصالح وزارة األشغال، ونص العقد 

الشريكان بوضوح  على المشاركة والتضامن في ذلك المشروع وأفصح
عن وجود هذه الشركة بينهما على سبيل التضامن من اتخاذ مجلس 
إدارة لهذا التضامن وعمل ختم ومطبوعات بهذا االسم ولوحات على 
مداخل المشروع تحمل اإلعالن عن أن الشريكين هما المنفذان 
للمشروع على سبيل التضامن باإلضافة إلى توجيه خطاب بتوقيع رئيس 

رة التضامن وختم بختم المدعى عليهما بالتضامن ويقضي مجلس إدا
بتفويض بعض األشخاص للتفاوض في مجال توريد المواد للمشروع 
مما يدل على أن الطرفين قد أرادا التضامن فيما بينهما وأنهما يمثالن 
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شركة تضامن وأن المدعي بالخيار في رفع الدعوى على أيهما شاء أو 

قد طلب الحكم عليهما بالتضامن فإنه يتعين  عليهما متضامنين وما دام
  إجابته.

 ترجــمةترجــمةترجــمةترجــمة

  هـ٤/١٤١٧/ت/٧٣  .١٣٣

(وبإحالة القضية إلى هذه الهيئة الحظت أن الدائرة في أسباب حكمها 
ردت ما دفع به المدعي من أنه وقع المخالصة وهو ال يعلم شيئًا عن 

ن أنه ال محتواها مستندة إلى تعليالت ليس من بينها ما ينفي ما ذكره م
يعرف اللغة العربية والتي كتبت بها المخالصة وال ما يثبت أنها ترجمت 
له وفهم مضمونها حين التوقيع عليها ، ومن ثم فإن الظاهر يبقى مؤيداً 
له فيما أبداه من عدم معرفته ما تضمنته الكشوفات والمخالصة 

صحة المقدمة من المدعى عليه مما يتعين معه على الدائرة النظر في 
دعواه ضد المدعى عليه بالمبلغ الذي ذكره وفي ضوء ما يكشف عنه 
إجراء المحاسبة بين الطرفين وتحميل تكاليفها من تظهر عدم صحة 

 ٥٧دعواه.وانتهت الهيئة من هذه األسباب إلى إصدار حكمها رقم 
هـ ١٤١٥لعام  ١٠٧هـ ويقضي بنقض حكم الدائرة رقم ١٤١٦لعام 

  سالف الذكر.
لعام  ٦٤القضية إلى الدائرة أصدرت بشأنها الحكم رقم  وبإعادة  

هـ ١٤١٥لعام  ١٠٧هـ ويقضي بأنها ال تزال عند حكمها رقم ١٤١٦
  القاضي برد دعوى المدعي (......) ضد مؤسسة (.....).

وفي أسباب هذا الحكم بينت الدائرة وجهة نظرها في عدم صحة     
ي قضي بنقض حكمها األسباب التي أقيم عليها حكم التدقيق الذ

حيث ترى الدائرة االكتفاء باإلقرار على توقيع السند وأن كان اإلقرار 
المنسوب للموقع بلسان غير لسانه وال تلتفت إلى ادعائه بأنه ال يعلم 
ما يحتويه السند، إذ ترى أنه يتحمل نتيجة تفريطه إن كان ال يعلم ما 

  يحتويه السند حقًا.
ذ بالمبدأ الذي أشارت إليه هيئة التدقيق وأضافت الدائرة أنه لو أخ

ألسقط كثير من المستندات الحائزة للحجية بالطعن فيها بعدم المعرفة 
بلغتهم حينما  تأو الجهل من قبل األشخاص الموقعين عليها ولو كان

  يريدون التنصل منها أو يدعون أنهم وقعوا على بياض أو نحوه.
محل إليرادها ـ مثل قولها : كما ومضت الدائرة في إيراد تدليالت ـ ال 

أن المدعى عليه بموجب ما معه من مخالصة يعتبر مثبتًا والمدعي نافياً 
والمثبت ـ كما قرره العلماء ـ مقدم على النافي لما معه من زيادة حجة، 
وأضافت الدائرة أنها قد أعلمت الوجه الشرعي بوجود البينة بيد 

بينما الذي يدعيه المدعي هو  المدعى عليه وأخذت يمينه تكملة لها
أمر ظني وفي الخوض فيه دخول في أمور استحسانية وترك لطريق 

  شرعي من طرق التقاضي ال يجوز مخالفته.
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وحيث أن الهيئة بعد اإلطالع على األوراق واستعراض الحكم محل    

التدقيق وما بني عليه من أسباب. تالحظ: أن مستمسك الدائرة في 
لالحق هو ما أفصحت عنه أخيرا من أن السند يجوز حكمها السابق وا

الحجية بمجرد إقرار موقعه بالتوقيع عليه ولو كان مكتوبًا بلغة غير لغته 
وال تسمع أي دعوى من المقر بالتوقيع عليه تتعلق بالطعن بمضمونه 
وال حتى دعوى التزوير بمحتواه بإساءة استعمال التوقيع على بياض أو 

قع يتحمل نتيجة تفريطه إن كان ال يعلم مضمون ثمن عليه وأن المو 
السند حقا ولعل هذا المبدأ الذي تبنته الدائرة لم يقل به أحد غيرها 
ولو أخذ به ألكل كثير من أموال الناس بالباطل وال شك أن التوقيع 
على سند بناء على ثقة أو فهم خاطئ أو تغرير دون علم بمضمونه ليس 

ا بتحمل نتيجة التفريط،إذ على هذا القول  من المواضع التي يقال فيه
لو أن شخصًا أقرض آخر أميًا عشرة آالف  مثًال وليس عندهما أحد 
وكتب المقرض بخطه إقرارا منسوبًا إلى المقترض بأن في ذمته للمقرض 
مائة ألف  أو أكثر مثًال وأخذ بصمته على هذا اإلقرار الخطي أو 

أسباب الحكم  محل التدقيق إذا طالب  ختمه أو إمضاءه فعلى مقتضى
المقرض بمضمون السند كامًال فإنه يكفي أن يقر المقترض بتوقيعه على 
السند وليس بالحق ليحوز هذا السند الحجية والمدعى عليه يتحمل 

  نتيجة تفريطه وال تسمع دعواه بالطعن في مضمونه.
دين وما أمر اهللا ولعل الدائرة ال تصر على هذا الرأي لو تأملت آية ال   

  به في كتابة اإلقرار بالدين.
وتشير الهيئة إلى بعض ما قرره أهل العلم بهذا الموضوع لعل وجه 
الحق ينجلي أمام الدائرة أكثر، جاء في كتاب درر الحكام شرح مجلة 

فيمن أمر كاتبًا أن يكتب إقراره بدين عليه  ١٣٨ص  ٤األحكام جـ 
لمقر بإمضائه أو ختمه قال ......" لفالن وكتب الكاتب ووقع عليه ا

فلذلك إذا أنكر المقر كونه أمر الكاتب أن يكتب على هذا الوجه 
وأثبت المقر له ذلك بالشهود الشخصية فيلزم المقر" ففي هذه الصورة 

  احتاج األمر إلى بينه على ما أنكره المدين رغم إقراره بأنه وقع السند.
" أما إذا كان صاحب من المصدر نفسه قال : ١٣٩وفي صفحة 

اإلمضاء أو الختم غير واقف على اللغة التي حرر بها السند وأدعى بأنه 
وقع إمضاءه بدون علم مآل السند فال يؤاخذ بالسند مالم يثبت بأن 
السند قرئ عليه وشرح وفسر مضمونه له وأنه أمضي أو ختم السند 

ن أو البيع بعد أن وقف على تمام مضمونه سواء كان السند يتضمن الدي
  أو التصرفات األخرى".

هـ سالف ١٤١٦لعام  ٥٧ويالحظ كذلك : أن حكم هذه الهيئة رقم 
الذكر قد تضمن توجيها بأن تقوم الدائرة بإجراء المحاسبة بين الطرفين 
إال أنه لم تقم بذلك مع أنه يعتبر من إجراءات اإلثبات التي يتعين على 
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لعام  ٩عالي رئيس الديوان رقم الدائرة القيام بها امتثاُال لقرار م

) بفقرتها (ب) على أنه : " إذا تضمن ١هـ الذي تنص مادته (١٤١١
حكم التدقيق بالنقض واإلعادة إلى الدائرة القضائية توجيهًا باتخاذ 
إجراء معين من إجراءات اإلثبات أو غير ذلك من اإلجراءات المتعلقة 

اتخاذ اإلجراء المطلوب بنظر الدعوى والفصل فيها فعلي هذه الدائرة 
  بموجب حكم التدقيق").

نقض حكم على أساس أن المترجم في القضية لم يراع في تكليفه   هـ ١٤١٣لعام ٤/ت/١٠٦  .١٣٤
  وتوليه للترجمة ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من قواعد المرافعات.

 ترخيصترخيصترخيصترخيص

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٢٥  .١٣٥

دور اإلذن لشخص برفض الدعوى استنادًا إلى ص حكمت الدائرة:
بالتصدير يعني اإلذن له هو بالتصدير فقط وليس اإلذن لغيره وال يحق 

  لمالك إذن الترخيص تأجيره على الغير.
ال توافق الدائرة على ذلك وذلك أن المدعي قدم للمدعى  الهيئة:

عليها حقه في استغالل هذا الترخيص الذي بذل جهدًا ووقتًا وماًال في 
كما أنه بموجب االتفاق سمح لها باستخدام   سبيل الحصول عليه،

اسمه وشهرته والتصدير بموجبها ولهذا أهمية واعتبار في المجال 
التجاري وفوق ذلك يتحمل المسئولية الناجمة عن استغالل هذا 

  الترخيص وما يترتب عليها من تبعات.

 تعويضتعويضتعويضتعويض

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٤٣  .١٣٦

المدعى عليه ( بأنه برفض طلب التعويض وذلك أن  حكمت الدائرة:
روج لبضاعة مقلدة) قد أقر بشراء إحدى عشرة مروحة فقط فإن هذا 
القدر ال ترى الدائرة بأن له أثرًا مباشرًا في انخفاض مبيعات المدعي 
ولم تتيقن الدائرة من حدوث ضرر لحق فعًال بالمدعي بسبب المخالفة 

  المنسوبة إلى المدعى عليه.
  

  هـ١٤٠٩/لعام ٤/ت/٤٢  .١٣٧

  ي نفس القضية السابقة:وف
هـ أما انخفاض ١٤٠٥الثابت أنه لم يستورد المراوح إال في  الهيئة:

هـ حتى ١٤٠٣حركة البيع لدى المدعي فكان في األعوام من 
هـ مما يدل أن المخالفة المنسوبة للمدعى عليه لم تكن ذات ١٤٠٧

  أثر مباشر في تخفيض مبيعات المدعي.

  هـ١٤١٧لعام  ٤/ت/٢٦  .١٣٨

ن هيئة التدقيق بعد إطالعها على حكم الدائرة واالعتراض عليه وحيث أ
من المدعى عليها ودراستها لمستندات القضية فإنها ال تتفق مع الدائرة 
في قضائها للمدعية بالتعويض عما فاتها من المكاسب بالكيفية الواردة 
في الحكم محل التدقيق ذلك أن الدائرة كانت قد أكدت قبل ذلك 
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جز المدعية عن إثبات ما تدعيه من خسارة بسبب عدم في حكمها ع

تنفيذ العقد سواء بالنسبة ألعيان المواد التي تدعي توريدها أو المبالغ 
التي تدعي دفعها للغير. وعلى هذا فما دام أنه لم يثبت أن المدعية قد 
نالها أضرار مادية، وال أنها قد خسرت وتضررت بسبب اإلعداد لتنفيذ 

الخصومة أو احتبست جزء من أموالها أو ممتلكاتها لهذا العملية محل 
الغرض فكيف يصح ـ والحال كذلكـ القول بتعويضها عما فاتها من 
الربح وهو من األمور االحتمالية غير مؤكدة الحصول، فالربح المشروع 
من حيث األصل ـ وأن كان مما تعتريه الجهالة ال من حيث مقداره 

كما هو معلومـ ال يحصل إال بالعمل   فحسب بل وفي تحققه وحصوله
والجهد وفي ظل المخاطرة وما يقدره اهللا من توفيق نتيجة لهذه العوامل 
وغيرها من األمور األخرى مما ال يستقيم معه الحكم بتعويض المدعية 
عما فاتها من الربح المتوقع في هذه العملية دون تحقق أسبابه ودون 

علومة جراء ما بذلته من عمل أو أن تتعرض لخسارة مادية محققة وم
جهد في هذا المجال. ولمخالفة الحكم محل التدقيق لهذا النظر فإن 
الهيئة تجد أنه ال مندوحة من نقضه وإعادة القضية مرة أخرى إلى 

  الدائرة إلعادة نظرها في ضوء ما تقدم في هذا الحكم ..). 

 تعويض جزايفتعويض جزايفتعويض جزايفتعويض جزايف

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٥٣  .١٣٩

من التعويض أن يكون مكافئاً مع الضرر وغير زائد عليه لما كانت الغاية 
فإن الهيئة تقدر للمدعية تعويضًا عما أصابها من أضرار مبلغًا قدره 

% من قيمة العقد وترى أن ذلك كاٍف لجبر الضرر ٢٠(......) يمثل 
  الذي أصاب المدعية.

 التعويض عن املنع من السفرالتعويض عن املنع من السفرالتعويض عن املنع من السفرالتعويض عن املنع من السفر

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٧٥  .١٤٠
قفت المدعي ومنعته من السفر هي المسئولة عن تعويضه الجهة التي أو 

إذا كانت مخطئة في ذلك باعتبارها الجهة المنوط بها المنع من السفر 
  ورفعه عنه.

  التعويض يشمل ما فات من ربح وما حصل من خسارة.  هـ٤٠٩لعام  ٤/ت/١٩٧  .١٤١

 حارس قضائي

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/٢٠  .١٤٢

هـ بتعيين حارس ١٤١١) لعام ٢١٩( قرار الدائرة التجارية التاسعة رقم
  قضائي.

يشترط لغرض الحراسة القضائية أن يكون هناك نزاع جدي بين الخصوم 
............ وقد استند المدعون في طلبهم فرض الحراسة إلى أن 
المدعى عليها استأثر بأرباح شركة المحاصة دونهم ولم يطلبهم على 
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لهم أن يتدخلوا في اإلدارة حساباتها..... أنهم كشركاء محاصين ليس 

  وإنما لهم محاسبة مديرها....... وانتهت الدائرة إلى رفض دعواهم.

 حجـــــز

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٧٣  .١٤٣
استقرت أحكام القضاء على أنه ليس للعميل توقيع الحجز على مبلغ 
خطاب الضمان تحت يد البنك أو المعارضة في سحبه باعتباره وسيلة 

  التي تقدمها البنوك. من وسائل االئتمان

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٢٠٥  .١٤٤

  عدم جواز تدقيق قرار الحجز التحفظي. 
  على الدائرة أال تقبل الحجز ما دام المدعي لم يقم دعواه.

على الدائرة قبل توقيع الحجز التحفظي أن تنظر إذا كانت مختصة 
  أصالً بنظر النزاع.

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/١٥١  .١٤٥

حفظي هو إجراء وقتي يرمي الدائن بالحصول األمر بتوقيع الحجز الت
عليه إلى مباغتة المدين بتوقيع الحجز على أمواله قبل تهريبها، والقضاء 
الوقتي ذو أثر مؤقت فهو يرتب أثره إلى حين الفصل في الدعوى 
الموضوعية، وقد نظم الفصل الثاني عشر من نظام المحكمة التجارية 

من أهمها ما نصت عليه المادة الحجز االحتياطي ووضع له شروطًا 
) من أنه يجب على طالب الحجز أن يقدم سند كفالة مالية من ٥٦٦(

كفيل ملئ مصدقًا من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه 
وأضراره إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه وإذا ما توافرت شروط 

ن سواء كان الحجز أصدرت المحكمة قرارها بالحجز على أموال المدي
بيده أو بيد شخص ثالث وللمحجوز عليه والمحجوز عنده أن يعترض 
على الحجز في داخل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتنظر المحكمة 
التجارية هذا االعتراض وتجري فيه ما يقضي حسب النظام المادتان 

)٥٧٧،٥٧.(  
ارية في ويتعين على الدائن بعد إلغاء الحجز أن يرفع للمحكمة التج  

ثالثة أيام من تاريخ تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه عريضة يطلب فيها 
جلب المدين أو الشخص الثالث إلى المحكمة إلثبات حقه في 

) فإذا لم يقدم الحاجز دعواه خالل المدة المذكورة ٥٧٥الحجز (مادة
فعلى المحكمة أن تقرر رفع الحجز وتضمن لحاجز المصاريف والعطل 

) وبعد توقيع الحجز تدعو المحكمة الفريقين ٥٧٦ادة والضرر (م
وتفحص الدعوى فإذا تحقق دينه في ذمة المحجور عليه أو بعضه 
حكم بإثبات الحجز وبقائه إلى أن يستوفي الدائن دينه وإذا عجز 
الدائن الحاجز عن إثبات دينه تقرر لمحكمة فك الحجز ويمنع 

ضرر يلحق بالمحجور  التعرض للمحجور عليه وتضمنه مع كفيله كل
  عليه من ذلك الحجز.

طالبت شركة توكيالت مالحية المدعى عليها بإعادة الحاويات  الوقائع:  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/ ٧١  .١٤٦
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ودفع أجور عن احتجازها عندهم فرفضت المدعى عليها ذلك 
واحتجزت الحاويات وشرطت إلعادتها إعفائها عن أجور التأخير، 

  بإعادة الحاويات ودفع أجور التأخير.وطلبت المدعية الحكم لها 
تالحظ الهيئة أن الدائرة قد حكمت برد الدعوى على أساس  التدقيق:

عدم وجود شرط أو اتفاق بين الطرفين بشأن غرامة التأخير وأن 
المدعى عليها قد احتجزت الحاويات العائدة للشركة المدعية رغم 

يراد من قيمة غرامة مطالبتها لها بإعادتها بقصد الحصول منها على إ
التأخير،وهذا التصرف في ذاته يشكل تعديًا منها على ممتلكات 
الشركة المدعية وما دام أن المدعية تملك الحاويات محل الدعوى 
ومنفعتها مباحة فإنها بالتالي مما تصح إجارته بحيث تكون مطالبته 

اتفاق المدعية باألجرة متوجهة، وأما احتجاج المدعى عليها بعدم وجود 
بينهما بهذا الشأن فليس الزمه عدم أحقية المدعية في مطالبتها فالعرف 
بين التجار قد استقر على فرض غرامة بعد اليوم الخامس عشر، ويعزز 
هذا العرف تعميم الغرفة التجارية المبني على خطاب رئيس المؤسسة 

هـ وسواء سميت بغرامة تأخير ٢٢/٦/١٤٠٠العامة للموانئ المؤرخ في 
أو غير ذلك من المسميات فهي تعويض عن األجرة المستحقة عن 

  هذه الحاويات.

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٨٩  .١٤٧

فقد تحقق دين المدعية الحاجزة في ذمة المدعى عليها المحجوز 
عليها ومن حق المدعية وقد ثبت عدم تواجد المدعى عليها في 

عليه  المملكة أن تستوفي المبلغ المحكوم به من المبلغ المحجوز
  لصالحها من مستحقات المدعى عليها لدى وزارة األشغال.

 حكم موضوعي ـ التماس إعادة النظر 

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/١٠٨  .١٤٨

(حيث أن ممثل الشركة قرر قناعته بالحكم ثم بعد ختم الحكم 
بالنهائية من قبل الدائرة تقدم إليها بعريضة يتحصل مضمونها في أنه 

ليه قبل الحكم يثبت أن الباقي للمدعية وجد مستندًا لم يكن عثر ع
  يقل كثيراً عن المبلغ المحكوم به ويطلب إعادة النظر في حكم الدائرة.

هـ أصدرت الدائرة التجارية الخامسة قرارًا برقم ٢٩/٥/١٤١٨وبتاريخ 
  ) بأن ًيحال االلتماس إلى هيئة التدقيق.٣٧(

نظر في األحكام وأقامت قرارها على القول بأن البت في طلب إعادة ال
النهائية المستند إلى ظهور أوراق وسندات لم تكن بحوزة المحكوم 
عليه قبل الحكم هو من والية هيئة التدقيق إذ أنها هي المعنية بتقدير 
ما إذا كان السند قاطعًا في الدعوى من شأنه تغيير الحكم فيها نقضًا 

لدائرة لنظرها أو تعديًال، ومن ثم رفض الطلب أو إعادة القضية إلى ا
  على ضوئه.

هذا وقد رفعت الدائرة قرارها مع عريضة االلتماس ومرفقاتها إلى معالي 
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) في ٧النائب حيث أحيلت بشرح معاليه إلي هذه الهيئة وقيدت برقم (

  هـ.١٧/٦/١٤١٨
ونظرت في أمر االلتماس المذكور أعاله وما إذا كان هناك ما يخولها 

تماس أو رفضه، وبعد االطالع على قواعد والية التقرير بقبول هذا االل
المرافعات واإلجراءات أمام الديوان وكذا النظام التجاري الصادر عام 

هـ لم تجد الهيئة فيهما ما يعطيها والية البت بمثل ما ذكرته ١٣٥٠
الدائرة مما ترى معه إعادة األوراق إلى الدائرة مع اإلشارة إلى أنه في 

جرائية التي تحدد من يتولى البت في أمر غياب النصوص النظامية اإل
قبول ذلك االلتماس ترى الهيئة أن الدائرة التي أصدرت الحكم تكون 
هي المعنية بذلك استصحابًا لألصل وهو كون االلتماس يتعلق بالدعوى 
المفصول فيها من قبلها. ومن ثم تنتهي الهيئة إلى أنها ال تختص بالنظر 

  في هذا االلتماس).
  رفض التماس إعادة النظر في القضية.  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٥١  .١٤٩
  رفض التماس إعادة النظر في القضية.  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/٢٠٨  .١٥٠

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٦  .١٥١
يجب أن تكون األوراق التي حصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم 
قاطعة في الدعوى ولما كان المستند المقدم ال يعدو أن يكون صورة 

  للمدعى عليه ... ضوئية منسوبة

 حكم موضوعي ـ منطوق حكم

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٤٩  .١٥٢

( وأقامت الهيئة قضاءها على سند من أنها ودون تعرض لمدى صحة 
ما خلصت إليه الدائرة في حكمها من أن الدعوى مقامة من غير ذي 
صفة ـ تالحظ : عدم صحة ما ذهبت إليه الدائرة في أسباب حكمها 

الخصوم مقدم على النظر في االختصاص ألنها من أن النظر في صفة 
إذا لم تكن مختصة فليس من حقها منع الشركة المدعية من مطالبة 
المدعى عليه بدفع ما تدعي به عليه بخالف ما لو حكمت بعدم 
االختصاص فإن حكمها ال يمس حق أحد من الخصوم ، ولو أن 

خطأ ، حيث أن الدائرة رجعت إلى ما لديها من تعاميم لما حصل هذا ال
هـ قد نص في مادته ١٤١٠) لعام ٢تعميم معالي رئيس الديوان رقم (

الثالثة على أن :" في حالة تعدد الدفوع الشكلية يجب على الدائرة أن 
  تقضي أوًال في الدفع بعدم االختصاص أياً كان نوعه").

ها ال رفضها إذ أن من المعلوم أن عدم تحرير الدعوى يقتضي عدم قبول  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/١٦٠  .١٥٣
  رفض الدعوى من الصيغ التي تعني عدم أحقية المدعي فيما يطالب به.

  هـ١٤٠٨لعام  ٤/ت/١٥  .١٥٤

نص منطوق الحكم على القضاء بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر 
القضية في حين أنه كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، وذلك ألن 

إنما اشترط موافقة المقام  األمر السامي الذي استندت إليه الدائرة
السامي لسماع الدعاوى التي يكون البنك طرفًا فيها وقضي بتشكيل 
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لجنة حددت مهمتها بالنسبة لهذه القضايا. والواضح من هذا األمر أن 
مباشرة اللجنة لمهمتها ال تعني سلب اختصاص المحاكم أو ديوان 

ن سماع الدعوى المظالم لهذا النوع من المنازعات وكل ما في األمر أ
  وقبولها مشروط بموافقة ولي األمر.....

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٧٣  .١٥٥

) من نظام المحكمة التجارية ٥٨٦،٥٨٥حيث أن المادتين ( الدائرة:
قد نصتا صراحة على أن منع المدين من السفر أنما يكون عند امتناعه 
من تقديم الكفيل وإقامة الوكيل إال أنه لما كان من المتعذر جلب 
المدعى عليه لمعرفة رأيه حيال ذلك فإنه متى ما قدم الكفيل وأقام 
الوكيل فال محل لمنعه وانتهت إلى الحكم: بمنع........ من السفر 

  خارج المملكة حتى تنتهي قضيته أو يقيم الوكيل ويقدم الكفيل.

  هـ١٤١٧عام  ٤/ت/١٠٥  .١٥٦

  حكمت الدائرة:
  ف المدخل].رفض الدعوى ضد بنك (.......) [الطر  أوًال: •
إلزام المدعى بإعادة المعدات التي قام بسحبها من الشركة  ثانياً: •

إليها وإعادتها للوضع الذي كانت عليه قبل سحبها ورفض طلبه 
  التعويض مقابل نقلها من وإلي المصنع.

ندب خبير للقيام بتقييم حصة المدعي في الشركة والوقوف  ثالثاً: •
لشركة ودراسة ما آلت إليه على أوضاع المصنع من بداية عقد ا

وأسباب األضرار التي لحقت به ونسبة ما لكل من الشريكين من 
  أسباب في الضرر والخسارة وقيمة األضرار وتقديم تقرير بذلك.

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/١٣٩  .١٥٧

بعدم جواز نظر الدعوى وأقامت قضاءها على أن  حكمت الدائرة:
ر) في النزاع يمنع من صدور حكم من غرفة تحكيم القهوة في (لي هاف

إعادة طرحه أمامها وأن التعليمات حددت الطريق النظامي لكيفية تنفيذ 
  األحكام األجنبية.

  هـ١٤١٧لعام  ٤/ت/٣٩  .١٥٨

(جاء منطوق حكم الدائرة على وجه يختلف عن جاري العادة في صيغ 
األحكام القضائية فصيغته جاءت: حكمت الدائرة  بأنها ال تزال عن 

ور القاضي ..... الخ وكيف لها أن تحكم بذلك. وكان حكمها المذك
يكفي الدائرة ما أشارت إليه في أسباب الحكم من تمسكها بقضائها 
السابق وأنها لم تجد في مالحظات الهيئة ما يغير في وجهة نظرها أو 
ما يقرب من هذا المعنى ثم تحكم بما يخص النزاع والفصل فيه من 

  ما تقضي به لصالح خصمه).إلزام الطرف المحكوم عليه ب

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ ت/٧٠  .١٥٩

بإلزام المدعى عليه بإجراء المحاسبة بينه وبين المدعى  حكمت الدائرة:
وأقامت قضاءها على أن الحكم الصادر للمدعي من المحكمة الكبرى 
قد أصبح نهائيًا وأنه صريح في اعتبار المدعي شريكًا مؤسسًا بنسبة 

ر مليونًا وأنه ال مجال لتحجيم منطوق مليون ونصف إلى أثني عش
الحكم القضائي ال من قبل الشركاء وال من قبل مدير عام الشركات 

  بوزارة التجارة ........
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  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٤٠  .١٦٠

حكم بقبول نظر الدعوى في القضية المنقوطة (فقط) أي دون الدخول 
  في موضوعها.

تعترض على  بنقض الحكم لسبق الفصل فيه ولم حكمت الهيئة:
  منطوق الحكم: قبول نظر الدعوى.

  حكم بثبوت الشراكة .  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٣٨  .١٦١

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٨٢  .١٦٢

بعــــدم قبـــول الــــدعوى إلقامتهـــا علــــى غيـــر ذي صــــفة   حكمـــت الـــدائرة:
وذكـــرت فـــي األســـباب أنـــه ال عالقـــة للمـــدعى عليهـــا بالمـــدعي وليســـت 

لهــا وأنهــا فقــط تقــدم خــدمات  ممثلــة للشــركة الشــاحنة وال وكــيالً مالحيــاً 
  لتلك الشركة.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٧٤  .١٦٣

ـــدعوى واســـتندت فـــي ذلـــك علـــى المـــادة  قضـــت الـــدائرة بعـــدم قبـــول ال
) مـــن النظـــام التجـــاري التـــي أوجبـــت أن تشـــمل عريضـــة الـــدعوى ٤٥٩(

على اسم المدعي والمدعى عليـه وصـفتها ومحـل إقامتهـا وتابعيتهمـا وأن 
ام ذاته قد نصت علـى أن كـل عريضـة ال تشـمل ) من النظ ٤٦٠المادة (

علـــى تلـــك الشـــروط تكـــون غيـــر مقبولـــة وأن عنـــوان المـــدعى عليهـــا غيـــر 
  صحيح.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٨١  .١٦٤

بعـــدم قبـــول الـــدعوى ألن المـــدعي قصـــر دعـــواه علـــى  حكمـــت الـــدائرة:
ــه لمــا كــان الثابــت أن االتفــاق مــع  ــم يوجهــا إلــى (س) وأن شــركة (ص) ول

  ..  (س) فقط ......
قصـــر المـــدعي دعـــواه علـــى المـــدعى  عليـــه (ص) وهـــو صـــاحب  الهيئـــة:

صفة في التقاضي بهذا الشأن دون  نظر إلـي سـند المطالبـة ومـا إذا كـان 
مـع الشــركة ذاتهـا أو طــرف آخـر فهــذا أمــر آخـر يمكــن بحثـه والنظــر فــي 

  مدى إلزامه للشركة من عدمه عند نظر الموضوع. 
إليــه الــدائرة مـن عــدم وجـود رابطــة عقديــة .......... وال أثـر لمــا أشـارت 

بــين المدعيــة والشــركة المــدعى عليهــا ال أثــر لــه فــي قبــول وصــحة انعقــاد 
الخصــــومة ....... وإذا انتهــــت الــــدائرة إلــــى عــــدم أحقيــــة المدعيــــة فــــي 

  مطالبتها فإن الحكم يكون برفض الدعوى وليس بعدم القبول.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٧٨  .١٦٥
ــــي القضــــ ــــدائرة ف ية المنقوضــــة باختصاصــــها بنظرهــــا دون أن حكمــــت ال

تحكم في الموضوع فنقضت الهيئـة الحكـم علـى أسـاس عـدم اختصـاص 
  الديوان بنظرها.

ــدائرة: ب  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/١٠٧  .١٦٦ ــة التحكــيم بعــد اســتبعاد مبلــغ مليــون حكمــت ال تأييــد حكــم هيئ
  ومائة ألف  وحكم الهيئة.

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/١٥٦  .١٦٧
ه بصفته مديراً لشركة (.........) بـأن يصـرف للمـدعي إلزام المدعى علي

أربـــاح الســـنة الماليــــة (.......) المســـتحقة لــــه عـــن حصــــته فـــي الشــــركة 
  المذكورة ومكافأة عضويته لمجلس إدارتها.

بإشـــراك (فـــالن) مـــع المـــدعى عليـــه (فـــالن) فـــي إدارة  حكمـــت الـــدائرة:  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٩٩  .١٦٨
  شر ذلك وقيده طبقاً للنظام.شركة (........) وأن عليها ن
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إذا كــان موضــوع المطالبــة محرمــاً فــالمنطوق يكــون: بعــدم قبــول الــدعوى   هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٦٤  .١٦٩
  ال برفضها.

اســتبعاد عبــارة (وإحالتهــا إلــى المحكمــة الشــرعية ذات الواليــة العامــة مــن   هـ١٤٠٩/د/ت لعام ٩٥  .١٧٠
  منطوق الحكم القاضي بعدم االختصاص).

  هـ١٤٠٩م /د/ت لعا٨٨  .١٧١

تالحـــظ الهيئـــة أن الـــدائرة حكمـــت بأحقيـــة الـــوزارة فـــي تســـجيل العالمـــة 
وهذا المنطوق ال يزيد عـن كونـه تقريـراً للحـق الـذي كـان للـوزارة مـن قبـل 
ـــت المدعيـــة  ـــراض ومـــا إذا كان دون أن يتعـــرض لمـــدى صـــحة هـــذا االعت
محقة فيه أم غير محقة والذي يعتبر فـي الحقيقـة جـوهر القضـية واألولـى 
أن ينصـــب المنطـــوق علـــى االعتـــراض وبيـــان النتيجـــة التـــي انتهـــت إليهـــا 

  الدائرة بصدده باعتباره موضوع الدعوى.

صرف النظر عن الدعوى  لوجود دعوى منظورة حكم موضوعي ـ 
 فيها لدى احملكمة الكربى)

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٢٣  .١٧٢

صـرف شاب منطوق حكم الدائرة لبس ولم يتضح ما تعنيه الدائرة بعبارة 
النظــر عــن الــدعوى هــل هــو وقــف الســير فــي الــدعوى ، وهــذا ال تــؤدي 
إليه األسباب التي أوردتها الدائرة والتي توحي بـأن الـدائرة حكمـت بعـدم 

  االختصاص.

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٧١  .١٧٣

: بـإلزام المـدعى عليـه بمبلـغ (........) وقرنـت بمنطـوق حكمت الـدائرة
  يمين المدعي متى شاء.الحكم وأفهمت المحكوم عليه بأن له 

قــــدم المــــدعي الفــــواتير التــــي يطالــــب بتســــديدها وأقــــر بــــذلك  الوقــــائع:
المــدعى عليــه ودفــع بأنــه ســدد للمــدعي هــذا المبلــغ ولــم يقــدم المــدعى 

  عليه بينة ولم يرضى بيمين خصمه على نفي ذلك.
عــرض علــى المحكــوم عليــه األخــذ بحقــه فــي طلــب اليمــين  قــرار الهيئــة:

بلهــا فــال بــد أن يكــون الحكــم إذا للخصــومة مــادام أنــه قــد فقــرر أنــه ال يق
أتيح للمدعى عليه التقاضي بهـذه الوسـيلة مـن وسـائل اإلثبـات فلـم يقبـل 
ــه ال  ــم أراد بعــد ذلــك أن يحلــف بأن ــالنكول ث ــه ب ، مثــل مــا لــو حكــم علي

  يقبل منه.

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٦١  .١٧٤

متهـا علـى غيـر أن تالحظ الدائرة أن منطوق حكمهـا بـرفض الـدعوى إلقا
ذي صفة ومن المعلوم أن التعبيـر بـرفض الـدعوى إنمـا يكـون فـي  مـا إذا  
كانت الدعوى المرفوعة أمام الدائرة فقـد تـوافرت شـروط قبولهـا وقـررت 
الدائرة النظر في موضوع النزاع وإصدار حكم فيـه، أمـا فـي حالـة  مـا إذا  

نهـا الصـفة فـي كانـت الـدعوى لـم تتـوفر فيهـا الشـروط الالزمـة لقبولهـا وم
أي مـــن المتنــــازعين  فــــإن التعبيــــر الصـــحيح لمنطــــوق الحكــــم يجــــب أن 

  يكون : (عدم قبول الدعوى).
بإلزام المـدعى عليـه بتمكـين المدعيـة مـن المشـاركة فـي  حكمت الدائرة:  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٩٣  .١٧٥
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  إدارة الشركة.

النتيجـة التـي انتهـت يجب أن ينصب الحكم على طلـب الخصـوم وبيـان   هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٣١  .١٧٦
  إليها الدائرة وقبوله أو رفضه باعتباره هو موضوع الدعوى.

 حكم موضوعي ـ تسبيب احلكم
  نقض الحكم لقصور تسبيب الدائرة لحكمها.  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/١٠٥  .١٧٧

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/١٤٥  .١٧٨
على الدائرة إذا رأت عـدم العـدول عـن حكمهـا السـابق أن توضـح وجهـة 

صــيالً علــى األســباب والمالحظــات التــي قــام عليهــا حكــم نظرهــا بــالرد تف
  التدقيق.

١٧٩.  
  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٢٠٢

  وانظر أيضاً القرار رقم
  هـ١٤٠٩لعام ٤/ت/١٤٩  

يتعــين علــى الــدائرة بعــد النطــق بــالحكم أن تحــرر الصــك مشــتمالً علــى 
األســباب وأن تصــدر حكمــاً مســتقالً بتعــديل الحكــم الســابق يشــتمل كــل 

هــذا التعــديل والــرد علــى اعتراضــات الخصــوم أمــا مــا  منهــا علــى أســباب
قامت به الدائرة من حذف وإضافة فـي أسـباب ومنطـوق الحكـم ال يتفـق 

  والقواعد السليمة في تقرير األحكام.

 حكم غيابي  حكم غيابي  حكم غيابي  حكم غيابي  

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٢٢٤  .١٨٠

) من النظام التجاري يعتبـر الحكـم غيابيـاً إذا  ٥٢٨وفقاً لنص المادة (   
مــدعى عليــه قبــل ختــام المحاكمــة ومــن ثــم فــإن االعتــراض كانــت غيبــة ال

المقـــدم مـــن المـــدعى عليـــه يعتبـــر اعتراضـــاً علـــى حكـــم غيـــابي وكـــان مـــن 
المتعــين علــى الــدائرة أن تنظــر فــي االعتــراض علــى الحكــم الغيــابي وفقــاً 
لما ورد في الفصـل الثـامن مـن النظـام التجـاري وبالتـالي فـإن الـدعوى لـم 

ام الــدائرة ممــا ال يجــوز معــه للهيئــة تــدقيق الحكــم تنتــه الخصــومة فيهــا أمــ
  وانتهت إلى عدم قبول تدقيق الحكم.  

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٨٤  .١٨١

بإســقاط عريضــة اعتــراض المــدعى عليــه علــى الحكـــم  حكمــت الــدائرة:
الغيـــابي لعـــدم حضـــوره الجلســـة المحـــددة لنظـــر االعتـــراض اســـتناداً لمـــا 

ة التجاريـة مـن أنـه إذا قـدم ) من نظـام المحكمـ٥٣٤نصت عليه المادة (
المحكــوم عليــه اعتراضــه داخــل المــدة القانونيــة ولــم يضــر إلــى المحكمــة 
في اليوم المعين ولم يكن تأخره ناشئاً عن عـذر شـرعي تحكـم المحكمـة 
بإسقاط عريضة اعتراضه وال يقبـل لـه اعتـراض مـرة ثانيـة بـل يبقـى لـه حـق 

  التمييز.
عترض على الحكم الصادر ضده حكمت الهيئة: بعدم قبول اعتراض الم

  من الناحية الشكلية.

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٢٦  .١٨٢

) البيانـات التـي ٤٥٩وحيث أن النظام التجاري قد أوضـح فـي المـادة (
يجب أن تشتمل عليها عريضـة الـدعوى بمـا فـي ذلـك خالصـة الـدعوى 

) بعـدم قبـول العريضـة التـي ال تشـتمل ٤٦٠مع أدلتهـا وقضـت المـادة (
) بوجــــوب أ، تكــــون ٤٦٢وط، كمــــا قضــــت المــــادة (علــــى تلــــك الشــــر 



  ٤٣
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العريضــــة المقدمــــة علــــى نســــختين تبلــــغ إحــــداهما إلــــى المــــدعى عليــــه 
مشفوعة بورقة الجلب وعالوة على ذلـك فإنـه فـي حالـة امتنـاع المـدعى 
عليــــه عــــن الحضــــور وطلــــب المــــدعي الحكــــم عليــــه غيابيــــا فــــإن األمــــر 

) مـن النظـام ٥٢٧ة (يتطلب تقديم المدعي ما يؤيد دعـواه عمـالً بالمـاد
  التجاري.

١٨٣.  
  

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٣٩

حددت الدائرة جلسة لنظر االعتـراض المقـدم مـن وكيـل المـدعى عليهـا 
علــى الحكــم الغيــابي فلــم يحضــر رغــم تبلغــه بالموعــد فحكمــت الــدائرة 

) مــن نظــام المحكمــة ٥٣٤بســقوط عريضــة االعتــراض عمــالً بالمــادة (
  مييز.التجارية ولم يبق له إال حق الت

 اعرتاض على احلكماعرتاض على احلكماعرتاض على احلكماعرتاض على احلكم

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٩٧  .١٨٤

  طلب المعترض إلغاء قرار الدائرة بانتهاء الخصومة. الموضوع:
ـــزاع هـــذه النتيجـــة ومـــا  الهيئـــة: ـــة النتهـــاء الن ـــار الخصـــومة منتهي .... اعتب

ـــر أحكامـــا حتـــى يقـــال  ـــدعوى ال تعتب ـــازل المـــدعي عـــن ال يماثلهـــا مـــن تن
  بخضوعها للتدقيق.

  هـ١٤١٦عام ل ٤/ت/١٠٦  .١٨٥

وحيــث أن مــدة االعتــراض علــى الحكــم وفقــاً لمــا يقضــي بــه النظــام هــي 
ثالثــون يومــاُ وقــد انقضــت هــذه المــدة قبــل أن يقــدم المعتــرض اعتراضــه 
على الحكـم إذ انقضـت أثنـاء العطلـة الرسـمية فيكـون موعـد التقـديم هـو 

هـ أول أيام العمـل بعـد العطلـة ولـم ١٦/١٢/١٤١٥يوم االثنين الموافق 
هــ . وقـد ١٨/١٢/١٤١٥يقدم الئحة اعتراضه إال يوم األربعاء الموافـق 

ـــرض الالئحـــة بيـــوم  هــــ ومـــن ثـــم يتعـــين عـــدم ١٧/١٢/١٤١٥أرخ المعت
  قبول االعتراض شكًال لتقديمه بعد فوات الميعاد المحدد.

الجــــدل الــــوارد فــــي االعتــــراض علــــى الحكــــم حــــول تقــــدير األدلــــة التــــي   هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٢٠٣  .١٨٦
  إليها الدائرة ال يؤثر في صحة الحكم. استندت

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٣٤  .١٨٧

هـــ علــى أن تقــوم ١٩/٦/١٤٠٨) وتــاريخ ١٢نــص تعمــيم الــرئيس رقــم (
الـــدائرة الفرعيـــة والتجاريـــة فـــي جلســـة النطـــق بـــالحكم بـــإعالن الخصـــوم 
بمنطوقة وأخذ موافقتهم عليه من عـدمها وفـي حالـة عـدم الموافقـة يكـون 

ــ ــاً .... ومــؤدى هــذا للمعتــرض خــالل ثالث ين يومــاً تقــديم اعتراضــه مكتوب
النص أن الطعن على الحكم بتقديم اعتراض عليه فـي الميعـاد المقـرر ال 
يكون إال في حالة عدم الموافقة عليه ، أما من قَبـل الحكـم وقنـع بـه مـن 

  الخصوم فال يقبل منه بعد ذلك االعتراض عليه .

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/١٧١  .١٨٨
محكوم عليهـا الطاعنـة قنـع بـالحكم الصـادر ضـده فإنـه حيث أن وكيل ال

ال يحق له الطعن عليه بعـد ذلـك ويصـبح فـي حقـه غيـر قابـل للطعـن ألن 
  قبوله للحكم يعتبر بمثابة التنازل عن الحق في الطعن.

قيــام الــدائرة بقبــول االعتــراض وإعــادة النظــر فــي حكمهــا األول والحكــم   هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٢١  .١٨٩
صحيح ـ ألن الحكم يصبح غير نهـائي بتقـديم االعتـراض  فيه من جديد ـ



  ٤٤
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ــــدائرة عــــن قضــــائها  ــــإذا عــــدلت ال ــــه مســــتوفياً ألوضــــاعه الشــــكلية ف علي
وأعادت النظر في حكمها وفقاً لما قـدم إليهـا مـن اعتـراض فـإن هـذا هـو 
األصــل الموافــق لألصــول الشــرعية ولمــا نصــت عليــه المــادة الرابعــة مــن 

) وتــاريخ ٦٠رة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم (الئحــة تمييــز األحكــام الصــاد
  هـ ...١/٤/١٤١٠

  هـ١٤١٠لعام  ٤/ت/٦٦  .١٩٠
لما كان الثابت في األوراق أن وكيل المـدعي المعتـرض تسـلم صـورة مـن 
نســخة إعــالم الحكــم بتــاريخ ....... ولــم يقــدم الئحــة اعتراضــه مكتوبــة 

  خالل المدة المقررة نظاماً فإن اعتراضه غير مقبول شكًال.

 راءات راءات راءات راءات إجإجإجإج

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/ ٢١  .١٩١

يتعين على الدائرة أن تستوفي ما طلبته هيئة التـدقيق مـن أجـراء ومـا رأت 
ضــرورة اســتكماله ولزومــه للفصــل فــي القضــية بغــض النظــر عمــا ســتنتهي 
إليـــه الـــدائرة ومـــا ســـترتبه مـــن نتيجـــة علـــى اســـتيفاء مـــا طلـــب منهـــا ومـــن 

المالحظـات األخـرى الـواردة  المتعين أيضاَ أن تنـاقش الـدائرة مـا تضـمنته
  بقرار الهيئة وتجيب عنها.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٦٢  .١٩٢

اعتــرض المـــدعي بــأن نقـــض الحكــم مـــن قبــل هيئـــة التــدقيق يعنـــي نقـــض 
جميع األحكام التي صدرت قبل صدور الحكم النهائي ألن الفرع يأخـذ 
حكــم األصــل .... فــال يجــوز التمســك بــالقرار التمهيــدي أو القــول بأنــه 

جيـــة األمــر المقضـــي وبالتــالي ال يجـــوز القــول بســـبق الفصــل فـــي حــاز ح
  الدعوى الماثلة وطلب قبول اعتراضه والحكم بطلباته.

) من نظام المحكمة التجاريـة علـى أنـه : ٥٥١قد نصت المادة ( الهيئة:
"إذا نقــض صــك مــن هيئــة التمييــز لوقــوع خطــأ مــن األوجــه المــذكورة فــي 

ت مـن المحكمـة التجاريـة بعـد وقـوع )فالقرارات التي صدر ٥٤٩المادة( 
الخطأ في الصك والمرافعة تلغي وأما إذا وقـع فـي أثنـاء المرافعـة ( كلمـة 
غيـــر واضـــحة) مـــثالُ فمـــا جـــري مـــن المعـــامالت والقـــرارات فـــي محكمـــة 
التجارة التي أصدرت ذلك الصك من ابتداء المحاكمة إلى حـين الوقـوع 

عتبـــراً وال يســـوغ إعـــادة فـــي الخطـــأ الـــذي أوجـــب الـــنقض يبقـــى مرعيـــاً وم
النظـــر فيـــه عنـــد رجـــوع الصـــك منقوضـــاً" وانتهـــت إلـــى تأييـــد الحكـــم ورد 

  االعتراض.

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٤٨  .١٩٣
يالحظ أن الدائرة أغفلت أمراً جوهريـاً حيـث لـم تـذكر فـي صـك الحكـم 

) مـن ٥١٩أسماء طرفي الـدعوى مخالفـة بـذلك مـا نصـت عليـه المـادة (
  نظام المحكمة التجارية.

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١١٧  .١٩٤
قضـــية صـــدر فيهـــا حكـــم نهـــائي وتظلـــم المحكـــوم عليـــه للمقـــام الســـامي 
فكتبــت هيئــة التــدقيق قــراراً جديــداً مؤيــداً لقرارهــا الســابق دون فــتح بــاب 

  المرافعة من جديد.



  ٤٥
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يجــــب أن يكــــون الحكــــم مســــتقال بنفســــه والرجــــوع إلــــى أوراق القضــــية   هـ٤١٨/ لعام ٣/ت/١٨٧  .١٩٥
  تنفيذه .ومستنداتها عند 

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٢٢٨  .١٩٦

أعادت هيئة التدقيق الحكم إلى الدائرة ألن منطوقـه قـد جـرى تصـحيحه 
) ٢١) بطريـــق حـــك الـــرقم (١٨) إلـــى (٢١بتعـــديل عيـــار الـــذهب مـــن (

) دون أن يصحب ذلك أي بيان كتابي عـن هـذا التغيـر ١٨وكتابة الرقم (
ار بقي فـي األسـباب وأسبابه أو أي توقيع بجانب ذلك فضالً عن أن العي

) دون تصـحيح ، ومـن ثـم فـإن بنـاء الحكـم بهـذا ٢١على مـا كـان عليـه (
الشــكل يجعــل تنفيــذه متعــذراً ممــا يتعــين معــه إعــادة القضــية إلــى الــدائرة 

) ١٨لتـذييل الحكــم بمــا يفيـد أن صــحة عيــار الـذهب المحكــوم بــه هــو (
اد إلـــى ويـــتم التوقيـــع علـــى ذلـــك مـــن أعضـــاء الـــدائرة وأمـــين الســـر ثـــم تعـــ

  الهيئة.

 تفسري احلكمتفسري احلكمتفسري احلكمتفسري احلكم

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٢٠٠  .١٩٧

ـــة علـــى الحكـــم الصـــادر فـــي حقهـــا بانتهـــاء الخصـــومة  اعترضـــت المدعي
النتهاء النزاع وديًا المبني على اتفـاق صـلح وذلـك ألن الموقـع عليـه مـن 

  قبل المدعية هو معقب وليس في وكالته ما يعطيه حق الصلح عنها.
ألن منطوقـــه اعتبـــار الخصـــومة منتهيـــة  بـــرفض الـــدعوى حكمـــت الـــدائرة:

النتهاء النزاع وأنه مبني علـى مـا ثبـت مـن أن طرفـي الـدعوى قـد تصـالحا 
وبالتــالي فهــي لــم تفصــل فــي النــزاع ولــم تقضــي باعتمــاد الصــلح واإللــزام 

  به.
الهيئة : من المتعـين علـى الـدائرة أن تتخـذ مـا يلـزم حيـال ذلـك الغمـوض 

ياً لحكمهــا يزيــل اللــبس ويوضــح أن الــدائرة واإلبهــام فتصــدر قــراراً تفســير 
  لم تقضي باعتماد الصلح ....

 قضاء مبا مل يطلبه اخلصومقضاء مبا مل يطلبه اخلصومقضاء مبا مل يطلبه اخلصومقضاء مبا مل يطلبه اخلصوم

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/٥٦  .١٩٨

أن الــــدائرة حكمــــت للمدعيــــة بمبلــــغ يزيــــد عمــــا طلبتــــه  تالحــــظ الهيئــــة:
بمذكرة دفاعها الختامية وهـذا يعتبـر قضـاء بمـا لـم يطلبـه الخصـوم فضـالً 

أساسـية وهـي عـدم جـواز أن يضـار الطـاعن بطعنـه عن أنـه يخـالف قاعـدة 
طالما أن خصمه لـم يرفـع طعنـاً مقـابًال وقـد سـبق أن حكـم علـى المـدعى 
عليــه بمبلــغ أقــل واعتــرض علــى هــذا الحكــم ولــم تقــدم المدعيــة ال ئحــة 
اعتـراض عليـه ممـا كـان يتعـين علــى الـدائرة عـدم الحكـم بمبلـغ يزيـد عمــا 

  ُحكم به سابقاً.

 تنفيذ احلكم تنفيذ احلكم تنفيذ احلكم تنفيذ احلكم 

بعدم اختصاص الديوان بتنفيذ الحكم الصـادر لصـالحه  حكمت الدائرة:  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٨  .١٩٩
  ينتهي دورها بإصدار الحكم. ةوأن الجهة القضائي



  ٤٦
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 حــــــوالةحــــــوالةحــــــوالةحــــــوالة

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٣٤  .٢٠٠

ـــي  ـــالمبلغ الت ـــة ب ـــه أحـــال المدعي ـــه بأن ـــدائرة دفـــع المـــدعى علي رفضـــت ال
  تطالب به إلي مؤسسة (.....).

يشترط في الحوالـة أن تكـون علـى ديـن مسـتقر فـي الذمـة ألن  :األسباب
مقتضــاها إلــزام المحــال عليــه بــأداء الــدين الثابــت فــي ذمتــه ، وحيــث لــم 
يثبــت أن فــي ذمــة المحــال عليــه شــيئاً للمحيــل وقــت الحوالــة فإنــه يتعــين 

  رفض هذا الدفع.

 دفاتر جتاريةدفاتر جتاريةدفاتر جتاريةدفاتر جتارية

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٨  .٢٠١

لمدعي من وجوب الرجـوع إلـى دفـاتره ودفـاتر بالنسبة لما ذكره االدائرة: 
المــدعى عليــه التجاريــة لمعرفــة حقيقــة المبلــغ المطالــب بــه فــإن هــذا غيــر 
ممكن ألنه ليس هناك مداخالت حسابية بين الطرفين بحيث ال يعلـم مـا 
للطرف األول على الطرف الثاني أو العكـس وإنمـا الـدعوى منصـبه علـى 

كــره مــن أساســه ، إضــافة إلــى أن حــق معــروف ومحــدد والمــدعي عليــه ين
مجرد تدوين مبالغ في دفاتر أحد الطرفين ال يكون ملزمـاً للطـرف األخـر 

  عند إنكارها.
: هــذه أســباب غيــر ســائغة وال تســتند إلــى أســاس صــحيح ذلــك أن الهيئــة

المـــدعى عليـــه لـــم ينكـــر التعامـــل ولـــم ينكـــر العقـــد وال التســـديدات التـــي 
يم الـــدفاتر التجاريـــة لـــيس مقصـــوراً ذكرهـــا المـــدعى عليـــه وأن طلـــب تقـــد

على ما إذا كانت الـدعوى بحاجـة إلـى تصـفية حسـاب بـين الطـرفين فقـد 
حدد الهدف من تقديم الدفاتر التجارية ومـا ينـتج عـن امتنـاع التـاجر عـن 
تقــــديمها بمــــا نصــــت عليــــه المــــادة العاشــــرة مــــن نظــــام الــــدفاتر التجاريــــة 

هـــ مــن ١٧/١٢/١٤٠٩يخ ) وتــار ٣/٦الصــادرة بالمرســوم الملكــي رقــم (
أن : " للجهــة القضــائية المختصــة عنــد نظــر الــدعوى أن تقــرر مــن تلقــاء 
نفسها أو بناء علـى طلـب أحـد الخصـوم تقـديم الـدفاتر التجاريـة لفحـص 
القيـود المتعلقـة بالموضـوع المتنـازع فيـه واسـتخالص مـا تـرى استخالصــه 

ــاجر عــن تقــديم دفــ ــاع الت اتره أن تعتبــر منهــا، وللجهــة القضــائية عنــد امتن
  امتناعه بمثابة قرينه على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر"

ومن ثـم فـإن رفـض طلـب تقـديم الـدفاتر التجاريـة يعـد إهـداراً لوسـيلة مـن 
  وسائل اإلثبات.

 ربــــــــــــاربــــــــــــاربــــــــــــاربــــــــــــا

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/١٠٤  .٢٠٢
(وحيــث أن الهيئــة بعــد اإلطــالع علــى األوراق واســتعراض الحكــم محــل 

دقيق والالئحـــــة االعتراضــــية تشـــــير إلـــــى أن الــــدائرة بعـــــد أن ســـــاقت التــــ
تفاصيل أسباب حكمها خلصت إلـى أنـه لمـا كـان موضـوع الـدعوى وهـو 



  ٤٧
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أســـهم البنكـــين ســـببها محـــرم وهـــو الربــــا فقـــد اختـــل شـــرط مـــن شــــروط 
سماعها. هذا وفي األسباب التي فصـلتها الـدائرة بصـدد مـا توصـلت منـه 

حـــل المطالبـــة هـــو الربـــا أشـــارت إلـــى أن إلـــى أن ســـبب أســـهم البنكـــين م
األســــهم فــــي البنــــك عبــــارة عــــن نقــــود وبيــــع النقــــد بجنســــه يشــــترط فيــــه 

  والمالحظ:التقايض والتماثل وذلك لم يتحقق في األسهم المشتراة 
أن مثل هذا السبب ال يصح أن يرتب عليه الحكم بعـدم سـماع الـدعوى  

مطالبـاً المشـتري بمـا  كما لو بـاع ذهبـاً بـذهب متفاضـالً ثـم أقـام الـدعوى
فــي ذمتــه فــإن الــدعوى تســمع وال يحكــم للمــدعي بــأكثر مــن رأس مالــه، 
ومـــن ثـــم فإنـــه فـــي قضـــيتنا الماثلـــة وعلـــى فـــرض التســـليم بـــأن بيـــع أســـهم 
البنــــك يعتبــــر بيــــع نقــــود بنقــــود ال يصــــح أن يبنــــى الحكــــم بعــــدم ســــماع  

  الدعوى على هذا السبب.
المدعيــة بــأن الــذي يحــق لهـــا  ولكــن فــي حالــة مــا إذا أفهمــت الـــدائرة  

المطالبــة بــه هــو رأس مالهــا وأصــرت علــى المطالبــة بــإفراغ األســهم فعنــد 
ذلك يتعين الحكـم بعـدم سـماع الـدعوى ألن الحكـم لهـا بـإفراغ األسـهم 
يفضي إلى تحليل محرم وهو اإلسهام فـي شـركة غرضـها األساسـي محـرم 

فــي األســباب وانتهــت  وهــو التعامــل بالربــا وذلــك وفقــاً لمــا بحثتــه الــدائرة
  منه إلى أن البنكين محل األسهم غرضهما األساسي هو التعامل بالربا.

ومــا أوردتــه مــن مجلــس مجمــع الفقــه اإلســالمي التــابع لمنظمــة المــؤتمر 
إلــى  ٧اإلســالمي فــي دورة مــؤتمره الســابع المنعقــد بجــدة فــي الفتــرة مــن 

ف فـي حرمـة هـ قد أصدر قراراً جاء فيه أنـه : " ال خـال١٢/١١/١٤١٢
اإلســـهام فـــي شـــركات غرضـــها األساســـي محـــرم كالتعامـــل بالربـــا أو إنتـــاج 

  المحرمات أو المتاجرة بها" 
هـــذا وتشـــير الهيئـــة إلـــى أن الـــدائرة فـــي أســـباب حكمهـــا أوردت عـــدة    

ـــه مـــن الحكـــم بعـــدم ســـماع الـــدعوى تجـــاه  استشـــهادات لمـــا انتهـــت إلي
حـــظ أن مـــا أوردتـــه غيـــر مطالبـــة المدعيـــة بأربـــاح الكوبونـــات. لكـــن المال

واضــح الداللــة علــى مــا أورد مــن أجلــه وهــو عــدم ســماع الــدعوى بــل أن 
بعضــها قــد يكــون دلــيالً علــى خــالف نتيجــة الحكــم وذلــك كمــا فــي (ص 

) مـــن الحكـــم مـــن إيـــراد لمـــا جـــاء فـــي بحـــث أعدتـــه اللجنـــة الدائمـــة ١٥
بـل هـي للبحوث العلمية واإلفتاء من أن " الفوائد الربويـة التـي لـم تقـبض 

  باقية في البنوك يتولى اإلمام قبضها وصرفها في المصالح العامة ....."
فهذا الذي أوردته الدائرة قد يسـتدل بـه علـى أن دعـوى المدعيـة فـي     

ـــة  ـــدعوى يحكـــم للمدعي ـــات يتعـــين ســـماعها وإذا ثبتـــت ال ـــاح الكوبون أرب
رفه بالحالل من المـدعى بـه ، وأمـا الربـا فـيحكم بإدخالـه بيـت المـال لصـ

فــي المصــالح العامــة . كمــا أن استشــهاد الــدائرة بقــول الفقيــه الكاســاني 
ــأس  رحمــه اهللا :" كــل شــيء أفســده الحــرام والغالــب عليــه الحــالل فــال ب
ببيعه وما كـان الغالـب عليـه الحـرام لـم يجـز بيعـه وال هبتـه". قـد ال يكـون 



  ٤٨
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عي منطبقـاً علـى مثــل دعـوى المدعيــة باألربـاح وإال لجــاز أن يحكـم للمــد
  بجميع المدعى به إذا كان مشتمًال على ربا مقداره أقل من النصف.

وحيـــث أن الهيئـــة تنتهـــي ممـــا ســـبق إلـــى أن الســـبب الـــذي أقـــيم عليـــه    
ــه، األمــر الــذي يتعــين معــه  الحكــم محــل التــدقيق ال يكفــي لحمــل نتيجت
نقضــــه وإعــــادة القضــــية إلــــى الــــدائرة للنظــــر فيهــــا علــــى ضــــوء مــــا ســــلف 

  بيانه...).

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٦٠  .٢٠٣

وعـن أجــرة تصـنيع الــذهب المطالـب بهــا فإنــه كمـا اتضــح مـن كــالم وكيــل 
المـــدعي وكـــالم المـــدعى عليـــه الثـــاني أنهـــا لـــم تكـــن فـــي حقيقتهـــا أجـــرة 
تصــنيع وإنمــا الفــرق بــين الــذهب المكســر والــذهب المصــنع ممــا تنتهــي 

لــم معــه الــدائرة إلــى أن هــذه العمليــة تمثــل بيــع ذهــب بــذهب متفاضــالً و 
يكــن يــداً بيــد وبــذلك يكــون العقــد فاســداً وال يترتــب آثــاره علــى المــدعى 

  عليهما وتكون الدعوى هذه مرفوضة في هذه الجزئية.

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٧٣  .٢٠٤

(وبعـــــد أن ســـــمعت الـــــدائرة دعـــــوى المـــــدعين بالتفصـــــيل وإجابـــــة وكيـــــل 
هــ إلـى ٣٠/١/١٤١٧المدعى عليه خلصت بجلسة يوم األحد الموافـق 

  مها محل التدقيق ويقضي بعدم سماع الدعوى.إصدار حك
ــــى أســــباب بســــطتها فــــي حــــوالي ثمــــان      ــــدائرة قضــــاءها إل وأقامــــت ال

  صفحات من حكمها المكون من سبع عشرة صفحة.
وختمت األسباب بأنه لما كان موضوع الدعوى وهو أحقيـة المـدعين     

ــا فقــد  اختــل باألســهم المطروحــة لالكتتــاب العــام ســببها محــرم وهــو الرب
  شرط من شروط سماعها). 

 رهـــــــــنرهـــــــــنرهـــــــــنرهـــــــــن

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/١٤٢  .٢٠٥

تفــويض الــراهن للمــرتهن بــالبيع يأخــذ حكــم الوكالــة العاديــة وللــراهن حــق 
إلغائــه(أي الوكالــة ) فــي أي وقــت متــى ظهــر لــه مــا يوجــب ذلــك قــال فــي 
اإلقنــاع :" وإن عــز لهمــا (أي المــرتهن أو العــدل) أو مــات عــزال علمــاً او 

يعلمــا كســائر الــوكالء" وقــال أيضــًا: " فــإن لــم يكــن أذن أو كــان أذن لــم 
المرتهن على وفاء الدين أو بيع الرهن فإن لم تفعل حبسه أو عـزره لبيعـه 

  فإن أبى باعه عليه وقضى الدين"

 سلم (استصناع)سلم (استصناع)سلم (استصناع)سلم (استصناع)

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٤٤  .٢٠٦

ى تالحــظ الهيئــة أن الــدائرة أجــازت شــراء المدعيــة للبضــاعة المتعاقــد علــ
صناعتها على حسـاب المـدعى عليـه ومقتضـى مـا ذهبـت إليـه الـدائرة أنـه 
إذا حل أجـل المسـلم فيـه ولـم يسـلمه المسـلم إليـه لـرب السـلم فـإن مـن 
حق رب السـلم أن يشـتري مثـل المسـلم فيـه علـى حسـاب المسـلم إليـه، 
وكذلك في عقد االستصناع الكذا (كذا) نصت المدة المضروبة لتسـليم 

ع وهــذا غيــر صــحيح وإنمــا الصــحيح أن يجبــر المســلم الشــيء المستصــن
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  إليه والصانع على التسليم وفقاً لما هو مقرر فقهاً.

 مسسرة مسسرة مسسرة مسسرة 

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٣٧  .٢٠٧

ادعت المدعية على شركة نقليات بأنها تعاقدت معها علـى نقـل الوقائع: 
ــــت بقيمــــة هــــذه  ــــة النقــــل وطالب بضــــاعة وتلــــف جــــزء منهــــا بســــبب عملي

  المتلفات.
بعــــدم قبــــول الــــدعوى إلقامتهــــا علــــى غيــــر ذي صــــفة  حكمــــت الــــدائرة:

اســتناداً علــى أن المــدعى عليهــا مكتــب سمســرة ولــم يثبــت أنهــا مالكــة 
  للسيارات الناقلة.

العقـــد المبـــرم بـــين الطـــرفين هـــو عقـــد نقـــل وال يـــؤثر فـــي أن تكـــون الهيئة:
  السيارات الناقلة ملك للمدعى عليها أو ملكًا لغيرها.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٧٢  .٢٠٨

بعدم قبـول الـدعوى ألن المـدعى عليـه وقـع علـى العقـد حكمت الدائرة: 
  بصفته وسيطاً.

اعتــــراض المــــدعى بــــاعتراض ذكــــر فيــــه الفــــرق بــــين السمســــار والوكيــــل 
بالعمولة وانتهى إلـى أن المـدعى عليـه وكيـل بالعمولـة بـدليل أنهـا وقعـت 

  على العقد بنفسها نيابة عن الشركة األجنبية.
تالحــظ الهيئــة أن الــدائرة بنــت قضــاءها علــى أســاس أن المــدعى  ئــة:الهي

عليــه مجــرد وســيط بــين البــائع والمشــتري الــذي هــو المــدعى عليــه بينمــا 
الظـــاهر مـــن واقـــع الحـــال غيـــر ذلـــك، فلـــم يتعاقـــد المـــدعي مـــع الشـــركة 
الموردة مباشرة على شراء البضـاعة محـل المنازعـة ولـيس فـي األوراق مـا 

ل بهـذا أو اتفـق معهـا لهـذا الغـرض ال شـفاهة وال كتابـة يدل على أنه اتصـ
بــــل التعاقــــد تــــم بــــين المــــدعي والمــــدعى عليــــه حســــب الخطــــاب الــــذي 
اســتندت إليــه الــدائرة والــذي اســتند إليــه كــل مــن المــدعي والمــدعى عليــه 
فــي دفاعهــا حتــى وأن جــرى تســمية الشــركة المــوردة فالمــدعى عليــه هــو 

مشـــــتري وحـــــدد بموجـــــب هـــــذا الـــــذي طلـــــب البضـــــاعة منهـــــا لصـــــالح ال
الخطــاب أوصــاف البضــاعة وقيمتهــا وطريقــة الشــحن وطريقــة دفــع الــثمن 
وكافــة مــا يتعلــق بالعمليــة وعلــى أســاس هــذا الخطــاب قــام المــدعي فــتح 
االعتمـــاد حســـب شـــروط المـــدعى عليـــه ، وإذا كـــان األمـــر كـــذلك وكـــان 
ـــدالل أو السمســـار حســـب مقتضـــى  ـــذي يعبـــر عنـــه بال عمـــل الوســـيط ال

) مـــــن النظـــــام التجـــــاري يقتصـــــر علـــــى التوســـــط والتقريـــــب ٣٠ة (المـــــاد
والتوفيق بين طرفي العقد وال يكون طرفاً فيه وال وكـيالً عـن أحـد أطرافـه، 
ـــــذي تعاقـــــد بشـــــأنها مـــــع الشـــــركة  ـــــه هـــــو ال ـــــي أن المـــــدعى علي ومـــــا يعن
ــدائرة بخــالف هــذا النظــر مــع مــدى مشــروعية  الموردة،وبمــا أن قضــاء ال

المــدعى عليــه خطــاب التعاقــد مــن قولــه : (لقــد  الشــروط التــي افتــتح بهــا
  طلبنا على حسابكم ومخاطرتكم ومسئوليتكم البضائع التالية).
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 شخصية اعتباريةشخصية اعتباريةشخصية اعتباريةشخصية اعتبارية

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/١٤٢  .٢٠٩
النيـــة ال تنســـب إلـــى الشـــخص االعتبـــاري وإنمـــا تنســـب إلـــى الشـــخص 

  الطبيعي الذي مثله في العقد.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١١٧  .٢١٠
ن رئــــيس مجلــــس إدارة المــــدعى عليهــــا علــــى نفــــي طلبــــت الــــدائرة يمــــي

  الدعوى.

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٢٨  .٢١١

  وأضافت الهيئة:
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالقول بـــأن اليمـــين ال يجـــوز توجيهيهـــا إلـــى الشـــخص 
االعتباري ألنه  يدار بواسطة شخص طبيعـي عرضـه للتغييـر فمـردود بأنـه 

شخصـاً معنويـاً  من المقرر أنـه إذا كـان الخصـم ممـثالً بغيـره بسـبب كونـه
  فإن اليمين توجه إلى ممثله الذي له صفة في الخصومة.

تنبـــه الهيئـــة إلـــى أن منطـــوق الحكـــم محـــل التـــدقيق عبـــر بـــإلزام مؤسســـة 
(فالن) مع أن المؤسسـة لـيس لهـا شخصـية اعتباريـة ومـن ثـم فـإن الـذي 
يلزم هو صاحبها، كما أن المبلغ المحكوم بـه ورد بـالمنطوق رقمـاً فقـط 

لمتعين أن يكون بالرقم والكتابة منعاً لما يثير النزاع وتمشـياً مـع مع أن ا
  هـ.١٤٠٩) لعام ١ما يقضي به تعميم رئيس ديوان المظالم رقم (

 شركات جتارية ـ منازعات الشركاءشركات جتارية ـ منازعات الشركاءشركات جتارية ـ منازعات الشركاءشركات جتارية ـ منازعات الشركاء

  هـ٤١٢/ لعام ٤/ت/١١٣  .٢١٢

  طريقة احتساب الربح والخسارة في الشركة..
ارة بين الشـركاء فـإن حيث لم ينص في الشركة على تحديد توزيع الخس

نصـــيب كـــل منهمـــا فـــي الخســـارة معـــادالً لنصـــيبه فـــي الـــربح طبقـــاً لـــنص 
  المادة التاسعة من نظام الشركات.

هــذا مخــالف لإلجمــاع فــالربح علــى مــا شــرطاه والخســارة مــن  مالحظــة:
  رأس المال إال أن الحكم جاء موافقاً لما في نظام الشركات.

  هـ١٤١٥لعام  ٣/ت/١٥٧  .٢١٣

دعي أن المـدعى عليـه الشـريك لـه قـام بسـحب عشـرة ماليـين ادعى المـ 
مــن حســاب الشــركة دون وجــه حــق وطلــب المــدعي إلــزام المــدعى عليــه 
  بإعــادة هــذا المبلــغ إلــى حســاب الشــركة والحكــم لــه بمبلــغ مليــوني

  تعويضاً عن تعدي المدعى عليه على أموال الشركة.
لـغ عشـرة ماليـين  إلـى بإلزام المـدعى عليـه بإعـادة مبحكمت الدائرة: 

  حساب الشركة ورفض طلب التعويض.

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٦١  .٢١٤

  صفة الشريك في تمثيل الشركة..
اعتراض المعترض بعدم تحقق صفة التقاضي لـم حضـر نيابـة عـن الشـركة 
المــدعى عليهــا الــذي هــو وكيــل الشــريك الموصــي حيــث إن الشــركة قــد 

ولية محدودة، مـردود،إذ إن حولت من شركة تضامن إلي شركة ذات مسئ
هذا االعتراض مردود بأن الذي حضـر نيابـة عـن شـركة التضـامن المـدعى 
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عليها هو مديرها المعين بعقدها وهو الذي وقـع العقـد مـع المـدعي ومـن 
ثـــم فهـــو يمثـــل الشـــركة وال ينـــال مـــن ذلـــك كـــون الشـــركاء الثالثـــة حولـــوا 

أقيمـــت هـــذه  الشــركة إلـــى شـــركة ذات مســـئولية محـــدودة وذلـــك بعـــد أن
الدعوى إذ أن الذي حضر نيابة عن المدعى عليها هو أحد الشـركاء فـي 
شركة التضامن المدعى عليها وهو المدير المعـين فـي عقـدها ومـن ثـم ال 

) ٣٣يعزل إال بقرار يصدر من المحكمة التجارية وفقاً لمقتضـى المـادة (
صــت ) مــن نظــام الشــركات ن٢١١مــن نظــام الشــركات ، كمــا أن المــادة (

علــى أنــه:" ال يترتــب علــى تحــول الشــركة نشــوء شــخص اعتبــاري جديــد 
وتظـــــل الشـــــركة محتفظـــــة بحقوقهـــــا والتزاماتهـــــا الســـــابقة علـــــى التحـــــول 

  المذكور.
تنفيــــذ الحكــــم علــــى الشــــركة فــــي أمــــوال الشــــريكين لكــــون الشــــركة ال   هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٦٦  .٢١٥

  تعدوهما.

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٢٤  .٢١٦

) مـن نظـام الشـركات التـي أوجبـت علـى مـديري ١٧٥المقصود بالمادة (
الشركات ذات المسئولية المحدودة أن يعدوا عـن كـل سـنة ماليـة ميزانيـة 

  تتضمن حساب األرباح والخسائر.
بعدم قبـول الـدعوى وبنـت ذلـك علـى أسـباب محصـلها  حكمت الدائرة:

) من نظام الشركات قد أوجبت على مـديري الشـركات ١٧٥أن المادة (
ئولية المحــدودة أن يعــدوا عــن كــل ســنة ماليــة ميزانيــة تتضــمن ذات المســ

  حساب األرباح والخسائر .
فـالمكلف بــذلك هــو مــدير الشــركة فقــط وعليــه فــال محــل للقــول بــأن     

رئـيس مجلـس إدارة الشـركة أو أحـد أعضــاءه مكلفـون بـذلك ولمـا كانــت 
ول الدعوى مقامة ضـد رئـيس مجلـس اإلدارة فإنـه يتعـين القضـاء بعـدم قبـ

  الدعوى.
المـــادة تعنـــي مـــن يـــدير الشـــركة ســـواء كـــان فـــرداً أو عـــدداً مــــن الهيئـــة: 

  المديرين أو مجلس إدارة.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٢١٢  .٢١٧

األصــل أن قــرار الشــركة باعتمــاد ميزانيــة ســنوية ، يمنــع مــن رفــع دعــوى 
طلــــب إعــــادة مناقشــــتها، ولمــــا كــــان طلــــب المــــدعي تزويــــده بحســــابات 

نذ إنشاء الشركة مع إعطائه الحق في مناقشة تلـك م امراجعة ال اعتماده
الميزانيـــات وإبـــداء مالحظاتـــه عليهـــا هـــو فـــي حقيقتـــه طلـــب بفـــتح بـــاب 
االعتــراض علــى قــرارات الشــركة الصــادرة باعتمــاد هــذه الميزانيــات وهــذا 

  الطلب واجب الرفض لتلك األسباب.

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/١٨٢  .٢١٨

نهاء إجراءات تعديل عقد بإلزام المدعى عليهم بإ حكمت الدائرة:
  الشركة وتوثيق ذلك لدى الجهات ذات العالقة.

أن قرار تعديل موقع من جميع الشركاء  بما فيهم  أسباب الحكم:
  المدعى عليهم ويعتبر ملزماً للجميع.

  باع المدعيان شركتهما إلى المدعى عليهما ولم يتسلما الثمن. الدعوى:  هـ٤١٦لعام  ٤/ت/٢٠١  .٢١٩



  ٥٢

 الوقائع والمبدأ رقم حكم الهيئة مسلسل
ليهمــا: بــأن شــراءهما للشــركة تــم علــى أســاس أن ديونهــا دفــع المــدعى ع

تقدر بمبلغ أربعة باليين فقـط وتعهـد المـدعيان بتحمـل أي ديـون أخـرى، 
. وبعد ذلك ظهرت ديون زائدة تقدر بمليوني  

بــإلزام المــدعى عليهمــا بــدفع المبلــغ المطالــب بــه وهــو  حكمــت الــدائرة:
أن العالقة بينهما عالقة بيـع باقي قيمة بيع الشركة وأقامت قضاءها على 

وشــراء وأنهــا محكومــة بالعقــدين المبــرمين بينهمــا وأن مــا أجمــل أو أطلــق 
في العقد الثاني محمول على ما ورد في العقـد األول مـن توضـيح وذلـك 
بتحديـــد القيمـــة وتســـلم المشـــتري للشـــركة والبـــائع للـــثمن وخلصـــت مـــن 

ا ورد فـــي العقـــد ذلـــك إلـــى االعتـــداد بالعقـــدين ورتبـــت علـــى ذلـــك أن مـــ
الثــاني الــذي تــم أمــام وزارة التجــارة مــن شــراء الشــركة بمــا لهــا ومــا عليهــا 
محمـــول علـــى مـــا ورد فـــي العقـــد األول مـــن تحديـــد لـــديونها ومـــا أظهرتـــه 
ميزانيتهـــا بهـــذا الشـــأن . وردت الـــدائرة طلـــب المـــدعيين بـــإلزام المـــدعى 

ـــدة عمـــا ورد فـــي العقـــد لعـــدم  ـــام البينـــة عليهمـــا بتســـديد الـــديون الزائ قي
  بوجودها فعًال.

تتفــق مــع الـدائرة فيمــا انتهــت إليــه مـن االعتــداد باالتفــاقيتين لكــم  الهيئـة:
مـن المتعــين إحالـة الموضــوع إلـى خبــرة فنيـة لتحديــد الـديون الزائــدة عمــا 
هــو مثبــت فــي الميزانيــة ومــن المســئول عنهــا ومقــدار مــا ســدده المــدعى 

علـــى المـــدعيين ومـــا قـــد  عليهمـــا منهـــا وحقهمـــا فـــي الرجـــوع فـــي ذلـــك
يســـتلزمه األمـــر مـــن إجـــراء المقاصـــة بـــين مـــا دفعـــاه لتلـــك الـــديون وبـــين 
المبلـــغ الثابـــت فـــي ذمتهمـــا ثمنـــاً للبيـــع والـــذي قضـــى الحكـــم بإلزامهمـــا 

  بدفعه .... وانتهت إلى نقض الحكم.

  هـ١٤١٧لعام  ٤/ت/٢٠٧  .٢٢٠

أختـه  المدعي لما كان موظفاً حكوميـاً فقـد جعـل نصـيبه باسـمالموضوع: 
في الشركة ذات المسئولية المحـدودة وطلـب فـي دعـواه األمـر بتسـجيل 

  حصته في السجالت الرسمية وصرف ما يستحق من أرباح.
بـــــرفض دعـــــوى المـــــدعي ضـــــد الشـــــركاء فـــــي شـــــركة  حكمـــــت الـــــدائرة:

(........) اســتناداً إلــى أن المــدعي لــيس لــه نظامــاً أي اســم فــي الشــركة 
(فالنـه) وعلـى ذلـك فلـيس لـه الحـق وأن حصته كانت ضمن حصـة أختـه 

في مطالبته الشركاء في الشركة بإدخـال اسـمه كشـريك أو التصـرف فيهـا 
مع بقية الشركاء ويبقى لـه الحـق فـي مطالبـة أختـه بمـا يرغـب المطالبـة بـه 

  إن أراد.

  هـ٤١٠/لعام ٤/ت/٢١٥  .٢٢١

ادعــى األخــوة علــى أخــيهم أنــه بــاع حصصــهم فــي شــركة المحاصــة دون 
  إبطال هذا البيع. علمهم وطلبوا

بصـــحة ونفــاذ البيـــع باعتبـــار أنــه ال عالقـــة بـــين الغيـــر ( حكمــت الـــدائرة: 
المشتري) وبين باقي الشركاء وحقهم يكـون فـي ذمـة أخـيهم البـائع ولهـم 

  الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر إن وجد.
لمــدعى عليهــا بــرفض دعــوى المــدعي ( إلــزام الشــركة ا حكمــت الــدائرة:  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٥٦  .٢٢٢



  ٥٣

 الوقائع والمبدأ رقم حكم الهيئة مسلسل
بنقل ملكية األسـهم إليـه وتسـجيلها لـه) وذكـرت " أنهـا تجـد أن الـدعوى 
قد أقيمت في مواجهـة الشـركة المـدعي عليهـا فـي حـين أنـه ال شـأن  لهـا 
بما جرى في عقد بيع أسهم الشركة وأنهـا ليسـت طرفـاً فيـه وأن المـدعي 

ص لـه أنما بني دعواه علـى أسـاس أن الشـركة لـم تقـم بنقـل ملكيـة الحصـ
بعد أن تلقت تعميداً من البائع بنقلها له وأنها اسـتجابت للبـائع فـي عـدم 
تسجيلها متراجعًا عن تعميده السابق. والحق أن هذه العالقة أنمـا تكـون 
بـــــين طرفـــــي العقـــــد البـــــائع ،والمشتري،والشـــــركة وقـــــد تلقـــــت منعـــــاً مـــــن 
تســجيلها الحصــص باســم المــدعي مــن البــائع ال تكــون ملومــة علــى عــدم 

لتســجيل وقــد كــان للمــدعي أن يلجــأ إلــى الجهــة القضــائية المختصــة أو ا
ــة بتســجيل الحصــص ونقــل ملكيتهــا إليــه وهــو  الســلطة التنفيذيــة للمطالب
األمـــر الـــذي ال تملكـــه المـــدعى عليهـــا، ولـــذلك ولـــذات األســـباب التـــي 
وردت في حكم هيئة التدقيق فإن الدائرة تنتهي إلى عدم أحقيـة المـدعي 

  ه في مواجهة الشركة المدعى عليها.فيما يطالب ب

 شركات جتارية ـ قضايا تصفية الشركاتشركات جتارية ـ قضايا تصفية الشركاتشركات جتارية ـ قضايا تصفية الشركاتشركات جتارية ـ قضايا تصفية الشركات

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٠٦  .٢٢٣

تالحــــظ الهيئــــة أن الحكــــم قضــــي بمعاقبــــة مــــدير الشــــركة لعــــدم تقديمــــه 
ــــة جنائيــــة ومــــن المســــلم أن  لميزانيــــات الشــــركة لســــنوات ، وهــــذه عقوب

ة أمــــام الــــدائرة العقوبــــة الجنائيــــة ال توقــــع علــــى المخــــالف إال بعــــد مثولــــ
  وتمكينه من دفاعه عن نفسه.

  هـ١٤١٥/لعام ٤/ت/١٤  .٢٢٤

تالحــــظ الهيئــــة أن الــــدائرة قــــد اســــتندت فــــي مؤاخــــذة المــــدعى عليــــه ( 
)مــن نظــام ١٧٥المصــفي الــذي لــم يقــدم ميزانيــة الشــركة) علــى المــادة (

) مــن نفــس النظــام ٢٣٠الشــركات وعاقبتــه بالعقوبــة الــواردة فــي المــادة (
لفقرة التـي تنطبـق بحقـه مـن تلـك المـادة وكـال الموصـفين دون أن تحدد ا

محـــل نظـــر فواجبـــات مصـــف الشـــركات ومـــا يتطلبـــه إســـناد هـــذه المهمـــة 
إلـــيهم قـــد انتظمهـــا البـــاب الحـــادي عشـــر مـــن نظـــام الشـــركات الخـــاص 

) ولـيس للمـادة ٢٢٦) إلـى المـادة (٢١٦بتصفية الشركات مـن المـادة (
 تخاطــب مصــفي الشــركات أو ) تعلــق بهــذا الجانــب، كمــا أنهــا ال١٧٥(

) مــن نظــام ٢٣٠تلــزمهم بمــا ورد فيهــا مــن واجبــات كــذلك فــإن المــادة (
ــع أي  ــرد فــي أي فقراتهــا األرب الشــركات ال تشــمل مصــفي الشــركة ولــم ي
ذكــر أو إشــارة إليــه ومــن المعلــوم أن النصــوص الجزائيــة ال تعــدي بطريــق 

بـار المصـفي مـديراً القياس وأنه ال يتوسع في تفسيرها ولذا فال يمكـن اعت
أو عضواً في مجلـس اإلدارة حتـى يقـال بتطبيـق العقوبـة الـواردة فـي تلـك 

  المادة بحقه.

  هـ٤١٠عام  ٢١ـ ٣٥من   .٢٢٥
  حقيقة طلب التصفية ـ شروطها..

طلب تصفية الشركة هو في حقيقته طلب حل الشركة ثـم تصـفيتها وهـذا 
ركات إال أن هـذا ) من نظـام الشـ١٥جائز طبقاً للبند السابع من المادة (



  ٥٤

 الوقائع والمبدأ رقم حكم الهيئة مسلسل
الطلب يشترط فيه أن يقام مـن أحـد ذوي الشـأن ويشـترط وجـود أسـباب 

  خطيرة تبرر ذلك.
والمقصـــود بـــذوي الشـــأن فـــي هـــذا المقـــام : هـــم الشـــركاء ومـــن ثـــم فـــإن 
الــدعوى الراهنــة المقامــة مــن مكتــب العمــل بطلــب تصــفية الشــركة تكــون 

  غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة.

  هـ١٤١٠لعام  ٤/ت/٥٨  .٢٢٦

  عدم جواز إدانة المصفي بعدم تقديم ميزانيات الشركة
  حكمت الدائرة :

ـــه علـــى أســـاس أن  ـــه (المصـــفي) بمـــا نســـب إلي ـــة المـــدعى علي بعـــدم إدان
) مـن نظـام ٢٢٩المصفي لـيس مـن ضـمن المسـئولية المعـاقبين بالمـادة (

) مـــن ذات النظـــام ال تشـــمل مصـــفي ٢٣٠الشـــركات، كمـــا أن المـــادة (
ــــل أ ــــق بمســــئولية المــــد راالشــــركات ب ــــس إدارة  ءنهــــا تتعل وأعضــــاء مجل

الشـــركة،وعليه فـــإن المخالفـــة المنســـوبة للمـــدعى عليـــه لـــم تكـــن مجرمـــة 
  نظاماً بحسب المادتين المذكورتين.

  هـ.١٤١٨/لعام ٣/ت/٧٩مؤيد بالحكم رقم 
عـــدم إدانـــة مصـــف ـ بعـــدم موافـــاة اإلدارة العامـــة للشـــركات بميزانيـــات 

  ضاه وعلمه بتعيينه.الشركة ـ وذلك لعدم ر 

  هـ١٤١٠لعام  ٤/ت/١٠٠  .٢٢٧

  قضية مرفوعة من وزارة التجارة ضد المصفي:
) من نظـام الشـركات:" ال تسـمع الـدعوى ضـد ٢٢٦مؤدى نص المادة (

المصــفين بســبب أعمــال التصــفية بعــد انقضــاء ثــالث ســنوات علــى شــهر 
هر انتهــاء التصــفية" هــو ســريان مــدة الــثالث ســنوات اعتبــاراً مــن تــاريخ شــ

انتهاء التصفية ...... ولما كان الثابت فـي األوراق أن الشـركة التـي عـين 
المـــتهم مصـــفياً لهـــا هـــي شـــركة ذات مســـئولية محـــدودة وكانـــت المـــادة 

) مــــن نظــــام الشــــركات توجــــب نشــــر عقــــد الشــــركة فــــي الجريــــدة ١٦٤(
الرسـمية مـع سـريان هـذا الحكـم علـى كـل تعـديل يطـرأ علـى عقـد الشـركة 

وفقـــاً للتسلســـل المـــذكور يكـــون مـــن المتعـــين شـــهر انتهـــاء وبالتـــالي فإنـــه 
تصـفية الشــركة فـي الجريــدة الرسـمية وال يســري الميعـاد المنصــوص عليــه 

) إال من هـذا التـاريخ ولمـا كـان الثابـت مـن األوراق أن ٢٢٦في المادة (
المصـفي لـم يشـهر انتهـاء التصـفية فــي الجريـدة الرسـمية وإنمـا تـم النشــر 

بالد، ومن ثم فإن مـا انتهـى إليـه الحكـم محـل التـدقيق عنها في جريدة ال
من عدم سماع الدعوى لمضـي ثـالث سـنوات علـى شـهر انتهـاء التصـفية 

  ال يصادف صحيح النظام...

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٤  .٢٢٨

نصــوص نظـــام الشـــركات ذات طـــابع آمـــر باســتثناء مـــا نـــص النظـــام علـــى 
لعــرف المخالفــة جــواز مخالفتــه ـ ال قيمــة لشــروط الشــركاء وال قواعــد ا

ألحكـام هـذا النظـام ـ تــدخل الشـركة بانقضـائها فـي طـور التصـفية ويلتــزم 
  فيها بأحكام النظام..

ــــدقيق بعــــد اإلطــــالع علــــى أوراق القضــــية والحكــــم  ــــة الت ــــث أن هيئ وحي



  ٥٥

 الوقائع والمبدأ رقم حكم الهيئة مسلسل
الصــادر فيهــا واألســباب التــي بنــي عليهــا تالحــظ أن الحكــم أقــام قضــاءه 

..) بين الطرفين وأشـار إلـى أنـه ال (.. يعلى االلتزام باالتفاقية المؤرخة ف
ضرورة لتعيين مصفي وأنه على فرض أنه بقي لتلـك الشـركة أو عليهـا أي 
التزامات للغير خالف ما تضمنته االتفاقية فبإمكان من لـه حـق خـاص أو 
عام التقدم به أمام الجهة المختصة ضد أي من الشـركاء أو ضـد الشـركة  

ر ســديد ذلــك أن نصــوص كشــخص معنــوي، ومــا ذهــب إليــه الحكــم غيــ
ـــنص النظـــام علـــى جـــواز  نظـــام الشـــركات ذات طـــابع آمـــر باســـتثناء مـــا ي
مخالفتــه منهــا . وقــد أكــدت هــذا الحكــم المــادة الثانيــة مــن هــذا النظــام 
التـــي تقضـــي بســـريان أحكامـــه ومـــا ال يتعـــارض معهـــا مـــن شـــرط الشـــركاء 
وقواعــد العــرف علــى الشــركات المنصــوص عليهــا فــي تلــك المــادة..... 
ومعنــى ذلــك أنــه ال قيمــة لشــروط الشــركاء وال لقواعــد العــرف وال يؤخــذ 
بهـا مـا دامـت تخـالف أحكـام هـذا النظام،ولمـا كـان البنـد الخـامس عشــر 
من عقد الشركة نص علـى أن : "تنقضـي الشـركة بأحـد أسـباب االنقضـاء 

) مـــن نظــام الشـــركات وبانقضــائها تـــدخل فــي طـــور ١٥الــواردة بالمــادة (
  ألحكام الباب الحادي عشر من نظام الشركات" التصفية وفقاً 

وكانــت المــادة الخامســة عشــرة مــن نظــام الشــركات بعــد أن عــددت     
أســباب انقضــاء الشــركة نصــت فــي الفقــرة الثانيــة منهــا علــى أن : " وتــتم 
تصفية الشـركاء عنـد انقضـائها وفقـاً لألحكـام الـواردة فـي البـاب الحـادي 

ر الــذي ال يتعــارض فــي هــذه األحكــام عشــر مــن هــذا النظــام وذلــك بالقــد
  على شروط عقد الشركة أو نظامها.

) مـن نظـام ٢٢٦ـ ٢١٦وكانـت قواعـد التصـفية تضـمنتها المـواد مـن (   
الشـــركات ومنهـــا : طريقـــة تعيـــين المصـــفي ومســـؤوليته وســـلطاته ووجـــوب 
شــهر قــرار تعيينــه وســداد الــديون وإعــداد الميزانيــة الســنوية ومــن ثــم فإنــه 

  لتزام بها.يتعين اال
ولمــا كــان ذلــك وكانــت االتفاقيــة بــين الطــرفين لــم يتبــع بشــأنها قواعــد    

التصــــــفية المشــــــار إليهــــــا لتواجــــــه ديــــــون الشــــــركة لمؤسســــــة التأمينــــــات 
االجتماعية والشركات المطلوبة منها لوزارة المالية على ما هـو ثابـت مـن 

المنطقـة  إنذار المؤسسة المؤرخ في (.....) للشركة وكتاب أمين جمـارك
الجنوبية المؤرخ في(....) لها وكان قـرار تعيـين المصـفي لـم يشـهر وكـان 
الحكم المعترض عليه اعتمد في قضائه على تلـك االتفاقيـة والتفـت عـن 
ـــب  ـــه يكـــون مشـــوباً بعي ـــم فإن ـــه نظـــام الشـــركات،ومن ث ـــزام بمـــا أوجب االلت

  مخالفة النظام بما يستوجب نقضه.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٦٢  .٢٢٩

قــدير أنصــباء الشــركاء بعــد انقضــاء الشــركة (بــاإلفالس، أو مــوت كيفيــة ت
  أحد الشركاء، أو الحجز....). 

الــدائرة : ( وحيــث لــم يتفــق الشــركاء علــى إجــراء القســمة ومــا يتبعــه مــن 
التراضــــي ونظــــراً لالخــــتالف فــــي تقــــويم الموجــــودات وتوزيعهــــا وإعطــــاء 



  ٥٦

 الوقائع والمبدأ رقم حكم الهيئة مسلسل
فــة فــي المــزاد المــدعي حصــته منهــا فإنــه لــم يبــق إال بيــع الموجــودات كا

  العلني.
الهيئــة: نــص عقــد الشــركة علــى : "وبعــد خمســة أعــوام مــن أراد أن ينفــرد 
من الشركاء فال يحـق لـه بيـع حصـته إال علـى شـركائه فتقـدر الموجـودات 
حســب الزمــان والمكــان ونقــدر حصــته وتــدفع لــه أقســاطا حتــى تســتوفى 

  له.." 
ي أحكامهــا علــى  ) مــن نظـام الشــركات التــي تسـر ٣٥كمـا أن المــادة (     

كــل مــن شــركة التضــامن وشــركة المحاصــة وشــركة التوصــية البســيطة نــص 
علـــى:" كـــذلك يجـــوز الـــنص مـــن عقـــد الشـــركة علـــى أنـــه إذا تـــوفى أحـــد 
الشــركاء أو حجــر عليــه أو شــهر إفالســه أو إعســاره أو انســحب تســتمر 
الشركة بين الباقين من الشركاء وفي هـذه الحالـة ال يكـون لهـذا الشـريك 

رثتــه إال نصـــيبه فــي أمـــوال الشــركة ويقـــدر هــذا النصـــيب وفقــاً آلخـــر أو و 
جـــرد مـــا لـــم يـــنص عقـــد الشـــركة علـــى طريقـــة أخـــرى للتقـــدير وال يكـــون 
للشريك أو ورثته نصـيب فيمـا يسـتجد بعـد ذلـك مـن حقـوق إال بقـدر مـا 
تكــــون هــــذه الحقــــوق ناتجــــة عــــن عمليــــات ســــابقة علــــى تلــــك الواقعــــة 

ائرة محــل التــدقيق فيهــا قضــي بــه مــن بيــع "وأضــافت الهيئــة أن قــرار الــد
العقــارات وموجــودات الشــركة بمــا فــي ذلــك المخــابز قــد خــالف مــا بــين 
الشراكة من عقد دون ذكر أسباب تسوغ ذلك ، وأن األصل فـي الشـرع 
الوفـــاء بـــالعقود وال يعتبـــر مســـوغاً مـــا ذكرتـــه مـــن حصـــول االخـــتالف فـــي 

لحالـة االجتهـاد بسـماع  تقويم الموجودات إذ أن على القاضـي فـي هـذه ا
كل طرف وأخذ رأي أهل الخبرة حتى يصل إلى ما يطمئن إلى أنه تقـويم 

  عادل.
  تكون التصفية اعتبارًا من آخر ميزانية اعتمدت من الشريكين.  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/١٨٠  .٢٣٠

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٤٢  .٢٣١
  حل الشركة:

 مــــن األســــباب المشــــروعة التــــي تبــــرر حــــل الشــــراكة وجــــود ســــوء تفــــاهم
  مستحكم بين الشركاء يجعل التعاون بينهم مستحيًال.

التحقق من أن الشركة قـد خسـرت رأس مالهـا يكـون بنـدب خبيـر إلبـداء   هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٤٢  .٢٣٢
  رأيه في هذه المسألة الجوهرية.

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٨٥  .٢٣٣

تدخل الشركة بمجـرد انقضـائها فـي طـور التصـفية ـ أثـر ذلـك فـي القضـية 
اســتحالة الغــرض الــذي ألجلــه تأسســت الشــركة يــؤدي إلــي المعروضــة ـ 

انقضائها بهذه االستحالةـ إجراء المحاسـبة المتعلقـة بالتصـفية مـن صـميم 
  عمل المصفي.. 

قضــت الــدائرة بعــدم قبــول الــدعوى لرفعهــا قبــل أدائهــا علــى ســند مــن أنــه 
يتعــين إجــراء المحاســبة أوًال قبــل تصــفية الشــركة فــي حــين أن المقــرر أن 

ركة تـــدخل بمجـــرد انقضـــائها فـــي دور التصـــفية وتحـــتفظ بالشخصـــية الشــ
) ٢١٦االعتباريـة بالقــدر الــالزم للتصــفية وإلــي أن تنتهــي التصــفية ( مــادة 



  ٥٧

 الوقائع والمبدأ رقم حكم الهيئة مسلسل
ـــر  مـــن نظـــام الشـــركات) ولمـــا كـــان الثابـــت مـــن األوراق صـــدور قـــرار وزي
الصـناعة والكهربـاء بإلغـاء تـرخيص الشـركة موضـوع الـدعوى لعـدم قيامهــا 

لالزمـــــة لتنفيـــــذ المشـــــروع وهـــــو مـــــا يعنـــــي مـــــن انقضـــــاءها بـــــاإلجراءات ا
باســتحالة تحقيــق الغــرض الــذي تأسســت ألجلــه عمــالً بالبنــد الثــاني مــن 

) مــن النظــام المــذكور هــذا فضــالً عــن أن المــدعى عليهــا لــم ١٥المــادة (
تنازع في انقضاء الشركة بموافقتهـا علـى تعيـين مصـف لهـا وإن اشـترطت 

يتعــين علــى الــدائرة التقريــر بحــل الشــركة  إجــراء المحاســبة ومــن ثــم كــان
ودخولهــا فــي مرحلــة التصــفية والحكــم بتعيــين مصــف يمثــل الشــركة فــي 
تلـك المرحلــة ويتــولى تصــفيتها ، ومــا ذكرتــه الــدائرة مــن أن األمــر يتطلــب 
إجــراء المحاســبة لمعرفــة موقــف كــل شــريك وعائــدات الشــركة مالهــا ومــا 

  في. عليها فهو أمر يدخل في صميم عمل المص

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٢٢٧  .٢٣٤

  تقدير خطورة السبب الداعي إلى طلب حل الشركة وتصفيتها.. 
رد طلب الشريك بتصفية الشركة لعدم وجود أسباب خطيـرة توجـب حـل 

  الشركة وتصفيتها.
  وتراجع مالبسات القضية في الحكم. 

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٧٥  .٢٣٥

أن يتضـمن اسـم  وجوب أن يتضمن حكم الدائرة بحـل الشـركة وتصـفيتها
  المصفي..

ــــدائرة بحــــل الشــــركة وتصــــفيتها أن يتضــــمن  يتعــــين أن يتضــــمن حكــــم ال
الحكــم اســم المصــفي الــذي ســيقوم بهــذه المهمــة ســواء تــم ذلــك باتفــاق 

  األطراف أو بتعيينه من قبل الدائرة عند عدم اتفاقهما.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٦١  .٢٣٦

اإلجــــراءات حكــــم بحــــل وتصــــفية الشــــركة وتعيــــين مصــــٍف عليــــه اتخــــاذ 
النظامية للتصفية وفقاً ألحكام نظام الشركات استناداً إلى طلب المدعي 
حل الشركة لتجاوز مجموع الخسائر عن ثالثة أربـاع رأس المـال (المـادة 

  من نظام الشركات). ١٨٠

التصــفية ال تكــون إال فــي حالــة كفايــة أمــوال الشــركة لســداد ديونهــا (وإال   هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٤٨  .٢٣٧
  حكم بإفالسها).وجب ال

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٨٣  .٢٣٨

بــرد طلــب المصــفي إنهــاء تصــفية الشــركة وشــطبها مــن حكمــت الــدائرة: 
ســـجالت وزارة التجـــارة وذكـــرت فـــي الســـباب أن الشـــركة بهـــذا الوضـــع 
الـذي ذكـره المصـفي مـن أنـه لـم يـزل عليهـا ديـون تفـوق حصـيلة التصـفية 

ورد فـي البـاب الحـادي ال يصح أن تنهى تصفيتها إذ ال ينطبق بحقهـا مـا 
  عشر من نظام الشركات من اإلجراءات التي تنتهي بها التصفية.

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/١٤٥  .٢٣٩

  وجود ديون على الشركة ال يمنع من الحكم بتصفيتها..
أن الدائرة أقامت قرارها على ما تراه تالحظ الهيئة على حكم الدائرة: 

كافة ما عليه من   من أن فرع الشركة ال يصح أن يصفى قبل تسديده
التزامات تجاه من تعامل معهم في المملكة وهذا الرأي من الدائرة لم 
يكن مبنيًا على سند صحيح بل أن نظام الشركات جعل من بين أعمال 



  ٥٨

 الوقائع والمبدأ رقم حكم الهيئة مسلسل
المصفين سداد ديون الشركة ولم يجعل ديون الشركة ما نعة من 

  تصفيتها.

بالمعني النظامي للشركات ذات  ةصفيشركة المحاصة ال ترد عليها الت  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٥٧  .٢٤٠
  الشخصية المعنوية المستقلة.

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/١٤٩  .٢٤١

طلب أمين تفليسة الشركة صرف مبلغ مليون وتسعمائة ألف الواقعة: 
 من الرصيد الخاص بالتفليسة مقابل أتعابه وجهوده المتبقية عن 

  أعمال التفليسة.
 من حساب تفليسة الشركة صرف مبلغ تسعمائة ألف قررت الدائرة: 

للمصفي السابق (رافع الدعوى) مقابل أتعابه، ولم يعترض المصفي 
  رافع الدعوى بل قرر قناعته.

  للدائرة. يإعادة القضية دون التصدي لتدقيق القرار التكميلالهيئة: 
  

ية بناء حكم بإلزام الشركة المدعى عليها تحت التصفية بأن تدفع للمدع  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٤٧  .٢٤٢
  على إقرار المصفي .

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٢٣  .٢٤٣

  حكم بعدم إدانة المصفي بإهماله في إنجاز التصفية ـ السبب..
دعـــوى مرفوعـــة مـــن وزارة التجـــارة ضـــد مصـــفي شـــركة إلهمالـــه فـــي عـــدم 

  إنجازه أعمال التصفية.
بعــدم إدانــة المــدعى عليــه بمــا نســب إليــه علــى أســباب  حكمــت الــدائرة:

  حاصلها:
لمعلــوم أن هــذه الــدعوى جنائيــة وأنــه يلــزم لصــحة إقامتهــا أن تكــون مــن ا

واضـحة ومحـددة بحيـث تشـتمل علــى بيـان الحكـم النظـامي الـذي تمــت 
) مـــن نظـــام الشـــركات ٣٢٣،٢١٧مخالفتــه...... ولـــيس فـــي المــادتين (

مـــدة محـــددة إلنجـــاز التصـــفية وبالتـــالي فلـــيس فيهمـــا مـــا يلـــزم المصـــفي 
ـــة بحيـــث يمكـــن القـــول بإنجـــاز أعمـــال التصـــفية خـــال ـــة معين ـــرة زمني ل فت

  بوجود إهمال أو عدم إنجاز للعمل خالل المدة المحددة لذلك.

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/١٢٢  .٢٤٤

أقامـــت وزارة التجـــارة دعـــوى علـــى مـــدير الشـــركة لعـــدم قيامـــه  الـــدعوى:
  بتصفيتها بعد أن تجاوزت خسائرها ثالثة أرباع رأس مال الشركة.

المـدعى عليـه مـدير الشـركة وذك ألن النظـام  بعدم إدانة حكمت الدائرة:
لم ينص على وقـت محـدد التخـاذ ذلـك اإلجـراء ومـا دام قـد تـم اتخـاذه 

  فيما بعد من قبل المدعي فال وجه لمعاقبته.
ـــة: ـــى ضـــوء مـــا  الهيئ ـــة تحـــدد عل ـــق يقتضـــي الفوريـــة والفوري الـــنص المطل

بوجـود  يقتضيه الحال ومجريات األمور بحيث إذا تجاوزت مدة التأخير 
  إهمال وعدم تنفيذ للواجب ....

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٧٧  .٢٤٥
القضاء ببطالن الشركة يقتضي رجـوع العامـل بـأجرة عملـه ( أجـرة المثـل) 
وتكون تصرفاته صحيحة وفق مـا أذن لـه بموجـب عقـد المحاصـة المبنـي 
على الوكالة واألمانة واألذن بالتصـرف ، وأن مـا اعتـرى العقـد مـن بطـالن 
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قبضه من مال وتصرف فيـه إلـى ديـن عليـه وإنمـا تنطبـق عليـه  ال يحول ما

  أحكام الوكالة واإلجازة وال مسؤولية عليه ما لم يثبت تفريطه أو تعديه.

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/ ٦٧  .٢٤٦

هــــ حضـــر لـــدى الـــدائرة ممثـــل ١٤(وبجلســـة يـــوم ....... الموافـــق /  /  
عى عليــه اإلدعــاء بــوزارة التجــارة وطلــب الحكــم فــي الــدعوى لكــون المــد

لـــم يحضـــر رغـــم تبلغـــه بمواعيـــد الجلســـات وخلصـــت الـــدائرة فـــي نهايـــة 
الجلســة إلــى إصــدار حكمهــا محــل التــدقيق ويقضــي بعــدم إدانــة المــدعى 

) مــن ٨عليــه بمــا نســب إليــه وأقامــت قضــاءها علــى ســند مــن أن الفقــرة (
) التي استند إليها المدعي تقضـي بمعاقبـة كـل مسـئول فـي ٢٢٩المادة (

اعـــي تطبيـــق القواعـــد اإللزاميـــة التـــي تصـــدر بهـــا األنظمــــة أو شـــركة ال ير 
  القرارات.

) منهــا بمعاقبــة كــل مســئول فــي شــركة ال يمتثــل ٩كمــا تقضــي الفقــرة (    
للتعليمـــات التـــي تصـــدرها وزارة التجـــارة بغيـــر ســـبب معقـــول فيمـــا يتعلـــق 
بالتزامـــــــات الشـــــــركة أو بـــــــإطالع منـــــــدوبي الـــــــوزارة علـــــــى المســـــــتندات 

  تقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة.والسجالت أو ب
) تــنص علــى أن :" تستحصــل الغرامــات المقــررة ١٠وجــاءت الفقــرة (   

) مـن مكافـأة أعضـاء مجلـس إدارة الشـركة وفقـاً لـنص ٩،٨في الفقرتين (
) من هذا النظام " وأضافت الدائرة بأن مـن القواعـد المقـررة ٧٦المادة (

ســـر بعضـــها بعضـــاً وأنـــه بـــالجمع بـــين النصـــوص أن النصـــوص النظاميـــة يف
المــذكورة يتبـــين أن المصـــفى وإن كــان مســـئوالً فـــي الشــركة إال أنـــه لـــيس 
مقصــوداً بهــذه المــادة بــدليل أن العقوبــة إنمــا توقــع علــى أعضــاء مجلــس 

اإلدارة وليس المصفي منهم والقول بأن المصفي مقصـود بالعقوبـات فـي   
ع العقوبـــة علـــى غيـــر المخـــالف وهـــذا هـــذه  المـــادة يترتـــب عليـــه أن توقـــ

  مخالف لألحكام الشرعية حيث ال تزر وازرة وزر أخرى).

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٥٢  .٢٤٧

  حكم بتصفية شركة وتعيين مصٍف.. 
  حكمت الدائرة بما يلي: 

  أوًال: تصفية شركة (.....) وتعيين المحاسب (....) مصٍف لها.
في نظام الشركات ثانياً: للمصفي كل الصالحيات المنصوص عليها 

وعليه كل الواجبات المنصوص عليها وفق النظام وعمل كل ما يلزم 
لتصفية الشركة المذكورة واستحصال جميع أموالها وحقوقها لدى الغير 
رضاء أو قضاء وتحويل الموجودات إلى نقود وتوزيعها على الشركاء 
 بحسب حصصهم بعد سداد ديونها وله االستعانة في أداء مهمته بمن

  يراه من الوكالء . وبإعالن الحكم قرر األطراف الحاضرون القناعة.

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/١٦٥  .٢٤٨

  عزل مصٍف..

  حكمت الدائرة:

: عزل المصفي (....) عن تصفية شركة (......) والمعين بحكم أوال ً 
  .هـ١٤١٤) لعام ١٤٩الدائرة رقم (
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تضيات النظام : تعيين المحاسب (.....) مصفيًا للشركة وفقًا لمقثانياً 

  بدالً من المصفي السابق.
أيدت ذلك هيئة التدقيق وأضافت " وال يؤثر في ذلك ما ذكره 
المعترض من أنه عين مصفيًا باتفاق الشركاء حيث إن تعيينه مصفيًا 
للشركة تم بحكم الدائرة وعزله تم بحكمها أيضًا لما رأته من مصلحة ، 

  شريك اآلخر طالب بعزله..ومن يملك التعيين يملك العزل كما أن ال

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/١٤٧  .٢٤٩
ارتكاب مدير الشركة لمخالفات يعاقب عليها النظام في إدارته لشركات 
مختلفــة يمنــع تـــداخل العقوبــة ويوجـــب تكــرار العقوبــة لكـــل مخالفــة فـــي 

  إدارة شركة.

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٣٣  .٢٥٠

لكونهـا مـن  وأما ما تضـمنته األسـباب مـن القـول بتعـدد المخالفـات وأنهـا
  جنس واحد فيكتفي بعقوبة واحدة.

إن ما أوردته الـدائرة بهـذا الخصـوص غيـر صـحيح إذ إن إهمـال المـدعى 
  عليه في موافاة الجهة المعينة بالوثائق يعتبر مخالفة واحدة مستمرة.

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/  ٣١  .٢٥١

مــن المعلــوم أن الــدعوى الجنائيــة حــق للمجتمــع وليســت حقــاً لالدعـــاء 
متى شاء ويسـقطها متـى شـاء فهـذه الـدعوى متـى مـا خرجـت مـن  يحركها

واليته بتقـديمها للمحكمـة المختصـة فإنهـا تصـبح بعـد ذلـك تحـت واليـة 
هذه المحكمـة ولـيس مـن حقـه سـحبها أو إسـقاطها أو التنـازل عنهـا متـى 
مــا تبــين لــه بعــد ذلــك عــدم صــحة أو قيــام األدلــة التــي اســتند عليهــا عنــد 

  تحريكه لها...

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/١٩٥  .٢٥٢

  إقامة الدعوى:
فيما يتعلق بمطالبة المدعي معاقبة المدعى عليهم بالعقوبات الـواردة فـي 
نظام الشـركات هـي مـن اختصـاص ممثـل اإلدعـاء فـي وزارة التجـارة وهـي 

  صاحبة الصفة في إقامتها.

فية ـ هـــو المخـــتص نظامـــاً بإقامـــة الـــدعوى باســـم الشـــركة ـ أثنـــاء التصـــ  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/١٩٥  .٢٥٣
  المصفي.

تأييــد حكــم الــدائرة فيمــا انتهــى إليــه مــن ثبــوت شــراكة المــدعين للمــدعى   هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٠٣  .٢٥٤
  عليه في (......) وعليه تمكينهم من المشاركة في إدارتها.

  القضاء بصحة بيع الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١١٦  .٢٥٥

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/١٨٣  .٢٥٦

" ال يلزم مـن عـرض بضـاعة مقلـدة مـن قبـل المؤسسـة أن يكـون صـاحبها 
هــو المســئول عـــن هــذه المخالفــة بـــل ال بــد مــن تحديـــد اســم الشـــخص 
المسـئول عــن هــذه الواقعــة والــذي يمكــن أن تنســب إليــه المخالفــة ســواء  

  كان صاحب المؤسسة أو أي مسئول فيها".

 صلـــــح

جمــي أن المخالصــة الموقعـــة بينــه وبــين خصـــمه لــم يكــن يعلـــم ادعــى أع  هـ١٤١١لعام ٤/ت/١٤٠  .٢٥٧
بمضــــمونها لكونهــــا مكتوبــــة بالعربيــــة وهــــو ال يتكلمهــــا فقضــــت الــــدائرة 
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  بإعمال هذه المخالصة وعدم صحة هذا الدفع.

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٢٠٠  .٢٥٨

صــدر حكــم بثبــت الصــلح بــين الطــرفين ونــص فيــه علــى أن أي الوقــائع: 
بشــأن مصــنع (...) أو كانــت شخصــية بيــنهم التعامــل بــين الطــرفين ســواء 

تعتبــر منتهيـــة وال يحــق ألي طـــرف منهمـــا مطالبــة اآلخـــر بهــا وبعـــد ذلـــك 
تقــدم المــدعى بــدعواه هــذه وذر أنــه يطالــب بمبلــغ المثبــت فــي المســتند 
الذي حصل عليه الحقًا ولم يكن بعلم بـه حـين إجـراء المخالصـة، وذكـر 

ــه لكنــه أخفــا ــه كــان يعلــم ب ه عنــه وأضــاف أن المخالصــة أن المــدعى علي
  مبنية على حسابات متداخلة وكشوف حسابات.

الـــدائرة: بعـــد التثبـــت ممـــا ذكـــر حكمـــت للمـــدعي بـــالمبلغ المثبـــت فـــي 
  المستند واعتبرت الصلح المثبت ال يتضمن هذا المبلغ.

  هـ١٤١٨/لعام ٣/ت/٣٧  .٢٥٩
بثبــوت االتفــاق بــين الطــرفين علــى تنــازل المــدعى عليــه  حكمــت الــدائرة:

كافـــة مـــا يخصـــه مـــن ملكيـــة شـــركة (......) بتـــاريخ (......) وإلـــزام   عـــن
  الطرفين بذلك.

 عـــرف

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/١٦  .٢٦٠
استطلعت الدائرة عن طريق الغرفة التجارية رأي التجار بخصـوص مقـدار 
العمولة والعرف التجاري بهذا الشأن (نسبة مئويـة مـن مبيعـات أخشـاب) 

  وحكمت الدائرة بموجب ذلك.

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/١  .٢٦١

تالحظ الهيئة أن العرف الذي استندت إليه الدائرة غير كاف وغير منـتج 
في الدعوى وذلك أنه كان يتعـين علـى الـدائرة إن هـي رأت االسـتناد إلـي 
عــرف معــين أن تأخــذ رأي أهــل الخبــرة فيــه وهــم فــي هــذه الــدعوى تجــار 

ختالف األزمنـة الحديد في المنطقة ـ لما هـو معلـوم أن العـرف يختلـف بـا
واألمكنــة وعليــه فــإن اســتناد الــدائرة إلــى العــرف المقــول بــه الــذي قدمــه 

  المدعى عليه...........

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/٢٧  .٢٦٢
ولكون العرف والعادة أن المحاسبة إنما تكون سابقة لالتفـاق ال ال حقـه 
لــه وهــذا ينفــي صــحة دعــوى المــدعى عليــه أن االتفــاق كــان علــى أســاس 

  اسبة فيما بعد.إعادة المح

  هـ١٤١٣لعام   ٤/ت/١١  .٢٦٣

لمــا كــان العــرف التجــاري أنــه فــي بيــع العــروض وغيرهــا مــن المنقــوالت ـ 
غيــر بيــع األصلـــ إذا اتفــق الطرفــان علــى ميعــاد لــدفع الــثمن يكــون البيــع 
منسوخاً دون حاجة إلى أعذار أنه لم يدفع الثمن عند حلول الميعـاد إذا 

اتفاق غيره .... فإن شـرط االنفسـاخ وفقـاً  اختار البائع ذلك ما لم يوجد
ــــزاع فــــي حكــــم  ــــه العــــرف يكــــون فــــي االتفــــاق محــــل الن لمــــا جــــرى علي

فـي قـولهم  ءالمنصوص عليه وبذلك تتفق هذه الصورة مع ما قـرره الفقهـا
: " وإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلـى ثـالث أو مـدة معلومـة وإال 

أن البيـــع ينفســـخ إذا لـــم ينقـــد  فـــال بيـــع بيننـــا" فـــالبيع صـــحيح ثـــم ذكـــروا
  الثمن.
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 عقـد ـ طرق التعبري عن اإلرادة

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٩٦  .٢٦٤

المدعى عليهـا تنكـر اسـتحقاق المدعيـة لشـيء ألن عملهـا التـي  الوقائع:
  تطالب عنه قد تم خارج نطاق المدة المحددة في العقد.

جابـــت بـــإلزام المـــدعى عليهـــا بـــالمبلغ المطالـــب بـــه وأ حكمـــت الـــدائرة:
ـــه المعتـــرض مـــن خطـــأ الحكـــم  ـــة علـــى اعتراضـــه (أمـــا مـــا ذهـــب إلي الهيئ
باالعتداد بتشغيل المعدات خارج نطاق مدد العقود موضوع النزاع لعـدم 
ـــر عـــن  ـــأن التعبي ـــإرادة طرفيهـــا فمـــردود ب جـــواز تعـــديل تلـــك العقـــود إال ب
اإلرادة يجـوز أن يكـون ضــمنياً وقـد سـاق الحكــم محـل التـدقيق بأســباب 

دداً مــــن القــــرائن التــــي اســــتخلص منهــــا موافقــــة مؤسســــة (...) ســــائغة عــــ
  الضمنية على تحديد تلك العقود).

(والقرائن هي أن عامة هـذه األعمـال تمـت خـارج نطـاق المـدة المحـددة 
  في العقد تحت مرأى ومسمع المدعى عليها).

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١١  .٢٦٥

ليعـرف مـن ذلـك  تالحظ الهيئة أنه مادام لم يتم تسليم الثمن وال المثمن
نية المتعاقدين عند التعاقد كان على الدائرة أن تقف عند نصـوص العقـد 
وصيغته في ضوء العرف والعادة وما قرره الفقهاء فـي هـذا الشـأن لتعـرف 

  حقيقة ما لتزم به كل من طرفيه.

ــارات االتفــاق صــريحة وواضــحة فــال يجــوز   هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٧٩  .٢٦٦ ــه إذا كانــت عب مــن المقــرر أن
  نحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.اال

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٩٨  .٢٦٧
مــن المعلـــوم أنــه يتعــين أن يتقيــد التفســير القضـــائي تفســير نــص النظــام: 

ـــنص بمـــا يوافـــق النظـــام المـــنظم للعالقـــة محـــل البحـــث وأن ال يكـــون  لل
  مجاوزًا للحدود النظامية وشروط العقد.

 تكييف عقد 

  هـ١٤٠٩لعام  ٤//ت١٢٩  .٢٦٨

من المقرر أن الوكيل في عقد الوكالة سواء كانت عادية أو بالعمولة يقوم 
بالتصــرف النظــامي لحســاب موكلــه ولــيس لحســاب نفســه وإذا مــا أشــهر 
عقد الوكالة بالبيع ففي هذه الحالة يكون المعول عليه في تكييـف العقـد 

ـــارات العقـــد وظروفـــه وم ـــذي يســـتنبط مـــن عب البســـاته قصـــد العاقـــدين ال
والقــرائن التــي أحاطــت بــه فــإذا اتجهــت إرادتهمــا إلــى أن ينقــل المالــك 
حقـــه إلـــى الطـــرف األخـــر بحيـــث يصـــبح هـــذا مالكـــا حقيقيـــاً لهـــذا الحـــق 
فالعقـــد بيـــع وأال فهـــو وكالـــة وإذا اتفـــق علـــى أن يقـــوم مـــن تســـلم الشـــيء 
ببيعه لحساب صاحبه علـى أن يأخـذ لنفسـه نسـبة معينـة مـن الـثمن الـذي 

به فالعقد يكون وكالة،كذلك إذا حدد صاحب الشيء السعر الذي يبيع 
ـــدفع مـــن تســـلم  ـــه،أما إذا اتفـــق أن ي ـــى مـــن تســـلمه أن يبيعـــه ب يجـــب عل
الشــيء مبلغــا محــدداً لمالكــه بقطــع النظــر عــن الــثمن الــذي يــتمكن مــن 

  البيع فإن العقد يكون بيعاً 
متعاقـدون حسـبما يستخلصـه القاضـي العبرة في تكييف العقد ما عناها ال  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/١١٣  .٢٦٩
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مــــن حقيقــــة الواقــــع والنيــــة المشــــتركة ،وال يعتــــد بمــــا أطلقــــوه عليهــــا مــــن 

  أوصاف أو ضمنوها من عبارات إذا تبين أنها نخالف حقيقة التعاقد.

 فسخ عقد 

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٧٢  .٢٧٠

الفسخ القضائي ال تقضـي بـه المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها دون طلـب مـن 
ح أن العقـد فـي هـذا الجـزء قـد انفسـخ مـن تلقـاء نفسـه الخصوم والصحي

ـــــيلم  ـــــة بعمـــــل الف ـــــزام المؤسســـــة المدعي ـــــدعوى أن الت ـــــي ال ـــــع ف إذ الواق
السينمائي قد استحال تنفيذه فـي نهايـة مـدة العقـد بسـبب ال يـد لهـا فيـه 
وهو عدم اكتمال مشـروع اإلسـكان ـ موضـوع تصـوير الفـيلم ـ فـي موعـده 

ة بــــين الشــــركة المــــدعى عليهــــا ووزارة ألســــباب وظــــروف خاصــــة بالعالقــــ
اإلسكان وتعـذر عمـل فـيلم نهـائي لمـا تـم تصـويره حتـى نهايـة مـدة العقـد 
ألن الفيلم سيكون في هـذه الحالـة ـ كمـا قـرر الطرفـان ـ مبتـورا ولـن تقبلـه 
وزارة اإلســكان ،وعلــى ذلــك يكــون هــذا االلتــزام قــد انقضــى ال ســتحالة 

ان التـزام الشــركة المـدعى عليهـا بــدفع تنفيـذه طبقـاً لشـروط العقــد،ولما كـ
)  مقابـــل التـــزام الشـــركة المـــدعى ٨٠،٠٠٠بـــاقي قيمـــة العقـــد وهـــو (

عليهـــا بعمـــل الفـــيلم النهـــائي فإنـــه ينقضـــي تبعـــاً النقضـــاء االلتـــزام األخيـــر 
وينفســـخ العقـــد فـــي هـــذا الشـــق مـــن تلقـــاء نفســـه ممـــا يكـــون معـــه طلـــب 

دفع هـــذا المبلـــغ علـــى غيـــر المؤسســـة المدعيـــة بـــإلزام المـــدعى عليهـــا بـــ
  أساس وجديراً بالرفض.

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٩٩  .٢٧١

ـــالعمالت  الوقـــائع : ـــاجرة ب اتفـــق المـــدعي مـــع المـــدعى عليهـــا علـــى المت
ـــة وعنـــدما طلـــب منـــه تزويـــده  ـــوك والمؤسســـات التجاري لحســـابه مـــع البن

  باإلجراءات التي تمت رفضت المدعى عليها ذلك.
تناداً علــى أن المــدعي قــام بإضــافة بــرفض الــدعوى اســ حكمــت الــدائرة :

مبالغ جديدة إلى حسابه االستثماري وإجراء صفقات عن طريق المـدعى 
عليها بعد رفع الدعوى،وهذه قرينة شـاهده علـى رضـاه بأسـلوب المـدعى 

  عليها في التعامل.

  هـ١٤١٨/لعام ٣/ت/٥٧  .٢٧٢
قضـــت الــــدائرة بــــرد دعـــوى المدعيــــة (التــــي ادعـــت أنهــــا باعــــت أجهــــزة 

ــم تســتلم ثمنهــا) لوجــود عيــوب جســيمة فــي األجهــزة للمــدعى  عليهــا ول
  فسخت المدعى عليها العقد بسببها.

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/١٠  .٢٧٣

اشــــترى المــــدعى ســــيارات ثــــم ادعــــى أن بهــــا خلــــالً مصــــنعياً  الموضــــوع:
  وطلب فسخ البيع لهذا العيب.

برد الدعوى بناًء على أن هيئة المواصفات والمقـاييس ـ  حكمت الدائرة:
ي خبـرة فنيـة مختصـة ـ قـد قـدمت شـهادتين بخصـوص نـوع السـيارات وهـ

محـــــــل النـــــــزاع تفيـــــــدان أن هـــــــاتين الســـــــيارتين مطابقتـــــــان للمواصـــــــفات 
والمقــاييس الخليجيــة للســيارات، إضــافة إلــى عجــز المــدعي عــن إثبــات 

  هذا العيب.
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 عقد توريـــد 

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٧  .٢٧٤

لهـــا مبلغـــاً تعويضـــاً عـــن إلـــزام المـــدعى عليهـــا أن تـــدفع  طلـــب المدعيـــة:
  األضرار التي تكبدها بسبب إخالل المدعى عليها بعقد التوريد.

فدفع المدعى عليه أنه قام بفتح اعتماد مستندي غير قابل لإللغـاء بـثمن 
البضــاعة وأنــه نظــراً ال نقضـــاء األجــل المحــدد لشــحن البضـــاعة دون أن 

البنــك ممــا يؤكــد تقــوم المدعيــة بشــحنها فقــد تــم إلغــاء االعتمــاد مــن قبــل 
  أن التقصير من جانبها في عدم شحن البضاعة.

  حكمت الدائرة: برد الدعوى لصحة دفع المدعى عليه.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٤٤  .٢٧٥

اختلف المتداعيان في عقد التوريد الموقع بينها هل كان على أسـاس أن 
  .caf. Safe)تكون أجور الشحن على المورد أو المستورد(

تجــاري يقضـــي بــأن أجـــور الشــحن تقـــع علــى المـــدعى العـــرف ال الــدائرة:
عليـــــه ( المســـــتورد) فـــــإن المـــــدعي يعـــــد أقـــــوى الجـــــانبين فـــــي الـــــدعوى 
وللمـــدعى عليـــه يمـــين المدعيـــة علـــى نفـــس االتفـــاق معـــه علـــى أن أجـــور 

  الشحن من مسئوليتها.

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٩٢  .٢٧٦
  عقد توريد حكمت الدائرة ببطالنه ألنه بيع ما ليس عندك.

كم علـى أسـاس أن هـذا الحـديث إنمـا تنـاول بيـع األعيـان وأمـا نقض الح
  البيع في الذمة فهو جائز كالسلم واالستصناع.

 عقـد مقاولة

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٧٧  .٢٧٧

بـرد الـدعوى ( المقـاول مـن البـاطن) بنـاء علـى أن وزارة  حكمت الدائرة:
 المواصالت لـم تسـلم للمـدعى عليهـا ( المقـاول األصـلي) المبـالغ محـل
المطالبــة أو أي قســط منهــا حســبما هــو مشــروط فــي محضــر المخالصــة 

  النهائية الموقع بين الطرفين.

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/١٧٤  .٢٧٨
اســتحقاق المدعيــة كمقــاول مــن البــاطن للمبــالغ المتفــق عليهــا فــي العقــد 
مرهـــون بقبـــول الجهـــة صـــاحبة المشـــروع لتلـــك األعمـــال والتـــي بإمكانهـــا 

  للشروط والمواصفات.تحديد مخالفة تلك األعمال 

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/١٢٠  .٢٧٩
ولما كان ـ المقاول مـن البـاطن ـ لـم يكمـل العمـل المكلـف بـه حتـى اآلن 
وأن هناك نواقص ومالحظات في عمله وعليه فإنه ال يستحق بـاقي أجـره 

  ما لم يكمل عمله ويسلمه لصاحبه حسب االتفاق.

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٥٧  .٢٨٠

  لعقد وتنفيذ االلتزامات بـ:االستدالل على حسن تنفيذ ا
 تجديد عقدها. - أ
 بالمخاطبات بين الطرفين. - ب
  شهادة من الجهة الحكومية مالكة المشروع.   - ت

 عقـــــد نقل
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  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/٨٤  .٢٨١

  دعوى ضد ناقل لتسببه في إتالف بضاعة. الموضوع:
بعـــدم ســـماع الـــدعوى لتقـــديمها بعـــد الميعـــاد المحـــدد  حكمـــت الـــدائرة:

  نظاماً.
) مـــن نظـــام المحكمـــة التجاريـــة علـــى أن ٢٧نصـــت المـــادة (باب: األســـ

استالم األشياء المرسـلة مـن المكـاري ثـم إعطـاءه األجـرة تمامـاً أو باقيهـا 
يعد اعترافاً باستالم األشـياء تامـة سـليمة فـال تسـمع دعـوى المكـاري بمـا 
يناقض ذلك أما قبل تحقق هذا االعتراف فيحق له إقامة الـدعوى داخـل 

  شهر....ثالثة أ

  هـ٤١٤لعام  ٤/ت/ ١١١  .٢٨٢

رفــع المــدعي دعــوى علــي الناقــل لتســببه فــي إتــالف البضــاعة  المنقولــة 
  بسبب وضعها في درجة حرارة غير مناسبة.

%) لكــــل ٥٠بتحميــــل الطــــرفين المســــئولية بنســــبة (حكمــــت الــــدائرة: 
منهما استنادا إلـى خطـأ كـال الطـرفين فـي ذلـك ، وذلـك أن الناقـل وضـع 

ــــه اإلرســــالية مــــن بلــــد المصــــدر الحــــرارة فــــي  ــــه حســــبما وردت علي ناقلت
) بنــاء علــى تعليمــات ٢٠والثابــت أن الســائق وضــعها علــى درجــة حــرارة (

لم يحدد مصـدرها ولـم يحضـر منـدوب المدعيـة وقـد خلـت األوراق ممـا 
  يثبت درجة الحرارة التي وردت في اإلرسالية.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٣٢  .٢٨٣

على الناقل وذكر أن المصدر (األمريكي) رفع المدعى دعواه  الوقائع:
الذي شحن المعدتين على متن سفينتين تابعتين للمدعى عليها،إال أن 
ما استلمته المدعية من المدعى عليها يختلف اختالفًا كليًا عما ورد في 
بوليصة الشحن وانتهى إلى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم 

  ة الشحن أو استرداد المبلغ المدفوع.المعدتين الموصوفتين في بوليص
تالحظ الهيئة أن الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم وجود  الهيئة:

عالقة تعاقدية بينهما باعتبار أن المصدر األمريكي (المدعى عليه) هو 
الشاحن في حين أنه ال يوجد تالزم بين الحق في إقامة الدعوى لحماية 

ابطة العقدية من عدمه، فما دام أن الحق المدعى به وبين تحقق الر 
المدعي هو المشتري للمعدات حسب الفاتورة وأن الشركة المدعى 
عليها مكلفة حسب شروط سند الشحن بتسليم المعدات إليه وهي 
الحائزة لها طوال مدة الرحلة فإن من حقه مقاضاتها بشأن ما يدعيه من 

لمرسل ضد الناقل حق تجاهها، وكما أن دعوى المسئولية أصًال تكون ل
  تكون أيضاً للمرسل إليه ضد الناقل.

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٢١٠  .٢٨٤

حكــم بــإلزام الناقــل بتســليم (صــاحب البضــاعة التالفــة بعــد شــحنها علــى 
ظهـر السـفينة) واحــد وعشـرين ألفــاً و.... كـيس ســكر باعتبـار أن الســكر 

م مــن المثليــات وال يجــوز العــدول عنــه إلــى القيمــة علــى أن يكــون التســلي
  في نفس الميناء (جدة). 

أن الثابــت فقهــاً وقضــاًء أن المرســل إليــه وإن كــان لــيس طرفــاً فــي عقــد   هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٦٧  .٢٨٥
النقــل الــذي انعقــد بــين المرســل والناقــل إال أنــه يكســب حقوقــاً ويتحمــل 
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ــــل  ــــى الناق ــــك الحقــــوق الرجــــوع عل بالتزامــــات مــــن هــــذا العقــــد ومــــن تل

  تلف والتأخير:بالتعويض في أحوال الهالك وال
  نقًال عن كتاب العقود التجارية على وجه القبول والتسليم.

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٦٢  .٢٨٦

) مـــن ٢٧مــن المعلــوم أن الحكــم الــوارد فـــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة (
النظام التجاري والقاضي بعدم سماع الدعوى عن تلف أو ضياع األشياء 

لـذلك ، هـذا الحكـم أنمـا  أو البضاعة المرسلة بعـد مضـي المـدة المقـررة
تقــرر لحمايــة الناقــل حســن النيــة الــذي ينفــذ التزامــه بأمانــة وإخــالص أمــا 
المتعهــد أو أمــين النقــل الــذي يصــدر عنــه غــش أو خيانــة فــي تعاملــه مــع 

ال يسـتحق الحمايـة وال يصـح أن يتمتـع بهـا ولهـذا  هصاحب البضاعة فإنـ
:" إذا ظهـــر أن ) مـــن النظـــام التجـــاري علـــى أنـــه٢٨فقـــد نصـــت المـــادة (

ــة مــن نفــس المكــاري فتقــام  التلــف أو الضــياع حصــل عــن حيلــه أو خيان
الدعوى في أي وقت كان وال يمنع سماعها مـرور المهلتـين المـذكورتين" 
ـــى الشـــركة  ـــة تنســـب إل ـــت أن المدعي وإذا كـــان األمـــر كـــذلك وكـــان الثاب
 المدعى عليها الغش والخيانـة فـي ...... الشـحنة محـل التـداعي فإنـه ال
يصــح الحكــم بعــدم ســماع الــدعوى لفــوات ميعــاد رفعهــا بــل يتعــين علــى 

  الدائرة النظر في الموضوع......

 ـ اختصاص وشكلـ اختصاص وشكلـ اختصاص وشكلـ اختصاص وشكل    عالمات جتارية

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٤٨  .٢٨٧

  االختصاص بنظر قضايا التبغ والدخان منعقدًا لوزارة التجارة:
 حكمــــت الــــدائرة بعــــدم اختصــــاص ديــــوان المظــــالم بنظــــر القضــــية إذ إن
موضــــــوع النــــــزاع فــــــي العالمــــــة يتعلــــــق بوضــــــعها علــــــى علــــــب الســــــجائر 
والتبغ،وبمـــا أن قضـــايا التبـــغ والـــدخان والنـــزاع فيهـــا أصـــبح االختصـــاص 
بنظرهــا موكــوالً إلــى وزارة التجــارة بموجــب الخطــاب المقــام الســامي رقــم 

ـــاريخ ٤/١٣٢ ـــديوان بنظـــر هـــذه ٢١/١/١٤١٥/م وت هــــ فـــال يخـــتص ال
  القضية.

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٥٩  .٢٨٨

  اختصاص الدوائر التجارية بنظر قضايا العالمات التجارية:
وقد استقر قضاء هذه الهيئـة علـى عـدم اختصـاص الـدائرة التجاريـة بنظـر 

الطعـــن باعتبـــاره طعنـــاً فـــي قـــرار إداري صـــادر عـــن لجنـــة التظلمـــات  اهـــذ
واالعتراضــات بــوزارة التجــارة وهــو بهــذا الوصــف يــدخل فــي نــص المــادة 

ــيط االختصــاص بنظــره للــدوائر فقــرة ب) مــ ٨( ــديوان الــذي أن ن نظــام ال
اإلدارية.                                                                               

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٤٩  .٢٨٩

  رد الدعوى شكًال لمضي المدة المحددة لالعتراض على قرار اللجنة:
وى شــكالً وذلــك لمــا نصــت حكمــت الــدائرة التجاريــة بعــدم قبــول الــدع

) مـــن نظـــام العالمــــات التجاريـــة مـــن إعطـــاء صــــاحب ١٩عليـــه المـــادة (
الشــأن الحــق فــي الطعــن فــي قــرارات اللجنــة أمــام ديــوان المظــالم خــالل 

  ثالثين يوماً من تاريخ إبالغه القرار. 
(تظلم من قرار تسجيل العالمة).                                                 



  ٦٧

 الوقائع والمبدأ رقم حكم الهيئة مسلسل

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٦٥  .٢٩٠

قرار قبول تسجيل العالمة يكون نهائيـا بمضـي التسـعين يومـاً دون تقـديم 
اعتراض خالل هذه المدة وال يصح االحتجاج بأن اإلعالن فـي الجريـدة 
 الرســمية تضــمن أن مــدة االعتــراض ســنة أشــهر ، بـــأن هــذا تجــاوز إداري
غيــــر منــــتج ألثــــاره ، وانتهــــت الــــدائرة إلــــى إلغــــاء قــــرار لجنــــة التظلمــــات 

  واالعتراضات بوزارة التجارة فيما قضت به من قبول االعتراض شكًال.

  هـ١٤١٧لعام  ٤/ت/٧  .٢٩١

هـــــ حكمهــــا محــــل ٩/١٠/١٤١٦هــــذا وقــــد أصــــدرت الــــدائرة بتــــاريخ 
مـادة التدقيق بعدم قبول الدعوى مشيرة في األسباب إلى مـا تقضـي بـه ال

) من نظام العالمات التجاريـة مـن أن:" لصـاحب الشـأن الـتظلم مـن ١٤(
ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ إخطـاره أو مـن  القـرار الصـادر بـرفض طلبـه خـالل

تـــاريخ فـــوات الميعـــاد المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة الســـابقة وذلـــك أمـــام 
لجنــة يصــدر بتشــكيلها قــرار مــن وزيــر التجــارة " ومــا نصــت عليــه المــادة 

منة من الالئحة التنفيذية لنظام العالمـات التجاريـة مـن أنـه :" إذا صـد الثا
ر قــــرار صــــريح أو ضــــمني بــــرفض تســــجيل العالمــــة فلطالــــب التســــجيل 
التظلم من هذا القرار خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ إخطـاره أو مـن تـاريخ 

) مـــن نظـــام العالمـــات ١٣فـــوات الميعـــاد المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة (
لك أمام لجنة التظلمات واالعتراضـات المنصـوص عليهـا فـي التجارية وذ

هذه الالئحة"                                                                   
وأوضــحت الــدائرة أن المدعيــة أبلغــت بــرفض طلبهــا بخطــاب مــدير عــام 

هـــ ولــم تــتظلم ٥/٢/١٤١٦وتــاريخ  ٣٣٢/٢٢١التجــارة الداخليــة رقــم 
للجنــة طبقــاً لمــا يقضــي بــه نظــام العالمــات والئحتــه التنفيذيــة فيــه أمــام ا

  وخلصت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى.

  هـ١٤١٧لعام  ٤/ت/٢٠٤  .٢٩٢

  حماية العالمة التجارية..
قـرر مجمــع الفقــه اإلسـالمي التــابع لمنظمــة المـؤتمر اإلســالمي فــي دورتــه 

ي هــــــ بـــــأن: "االســـــم التجـــــاري والعنـــــوان التجـــــار ١٤٠٩المنعقـــــدة عـــــام 
ـــراع أو االبتكـــار هـــي حقـــوق خاصـــة  ـــأليف واالخت ـــة والت والعالمـــة التجاري
ألصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمـول النـاس 

لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فال يحوز االعتداء عليها".                        
المـة التجاريـة ونقـل كما أنه :" يجوز التصرف فـي االسـم التجـاري أو الع

أي منها بعوض مالي" ..... نقلته الهيئة على وجه االستدالل والتسليم.                                                           

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/٨٣  .٢٩٣

يشــترط للحكــم بالتشــابه ـ إضــافة إلــى وجــود التشــابه بــين العالمتــين ـ 
  اتفاقهما في فئة المنتج.. 

) من نظام العالمات التجاريـة أنـه يشـترط ٢٥) و(٢ح من المادتين (يتض
لحماية العالمـة التجاريـة المسـجلة ـ فضـالً عـن وجـود التطـابق أو التشـابه 

يــؤدي إلــي تضــليل الجمهــور ـ أن تكــون هــذه  يفـي العالمــة األخــرى الــذ
ـــاً وضـــعها علـــى منتجـــات أو خـــدمات مطابقـــة أو مشـــابهة  العالمـــة مطلوب

خدمات العالمة المسـجلة ففـي هـذه الحالـة ال تعتبـر عالمـة  لمنتجات أو
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تجاريــــة ويحظــــر تســــجيلها لســــبق تســــجيلها واســــتخدامها....، أمــــا إذا 
اختلفت المنتجات أو الخدمات فمن غير السائغ القول بأن المسـتهلك 

سيقع في اللبس أو الخلط.                                                             

  هـ١٤١٧لعام  ٤/ت/٢٠٨  .٢٩٤

األصل أن العالمة المحمية هي المسـجلة فـي المملكـة وفقـاً للنظـام ،وال 
  اعتداد بتسجيلها في دولة أخرى.. 

العالمــة التجاريــة ال تتمتــع بالحمايــة التــي كفلهــا نظــام العالمــات التجاريــة 
ك. وعليــــه فــــإن العالمــــة إال بعــــد تســــجيلها لــــدى الجهــــة المختصــــة بــــذل

المســجلة فــي دولــة أخــرى ال يمكــن االعتــداد بهــا وال إضــفاء المشــروعية 
عليها داخل إقليم الملكة إال بعد تسجيلها وفقاً للنظام.                                                                        

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٦  .٢٩٥

المدعيــة صــاحبة عالمــة ( الطــازج فــروج فقيــه المشــوي) تطالــب  الوقــائع:
بمنـــــع المـــــدعى عليهـــــا صـــــاحبة االســـــم التجـــــاري الطـــــازج الشـــــرقي مـــــن 

استعمال هذا االسم.                                                                                    
الدعوى لعدم وجود التقليد.                                     برفض حكمت الدائرة:
الحمايــة التــي يكفلهــا نظــام العالمــات التجاريــة للعالمــة  وأضــافت الهيئــة:

المسـجلة إنمــا تنصــرف إلــى العالمــة التجاريـة فــي مجموعهــا بحيــث ينظــر 
فــي دعــوى التقليــد إلــى الموضــوع علــى هــذا األســاس والثابــت أن عالمــة 

هـــ ١٢/٦/١٤١٦وتــاريخ  ٣٥٧/٦٢ة المدعيــة المســجلة بـرقم المؤسسـ
ـــة  ـــة بالفئ  ٤٢عـــن خـــدمات المطـــاعم وخـــدمات تقـــديم الوجبـــات الغذائي

تتكون حسب وصفها الوارد فـي شـهادة التسـجيل مـن رسـم ثـالث دوائـر 
بــاأللوان يتوســط الداخليــة الخضــراء رســم دجاجــة بيضــاء وكتــب بالــدائرة 

يــه المشــوي) بــاللون األبــيض علــى الوســطي كلمــات (الطــازج ـ فــروج فق
خلفية حمراء وحولها دائـرة بـاللون األصـفر. وقـد نـص فـي الشـهادة علـى 
أن الحمايـــة للعالمـــة فـــي مجموعهـــا. وعليـــه فلـــيس للمدعيـــة أن تتمســـك 
بكلمـــة       الطـــازج وتضـــفي الحمايـــة عليهـــا منفـــردة عـــن بقيـــة عالمتهـــا 

ر اللفظيـة بحيـث يـتم التجارية في شكلها ومجموع عناصرها اللفظيـة وغيـ
النظــر إلــى العالمــة فــي مجموعهــا عنــد بحــث حصــول التقليد.ولهــذا فــإن 

الهيئة تنتهي إلي رفض االعتراض وتأييد الحكم محل التدقيق                                                                       

٢٩٦.  

هـ ٤١٢لعام  ٤/ت/٢٠١
  وانظر أيضاً القرار رقم

  هـ٤١٢لعام  ٤/ت/٢٠٠ 

كلمة (ملكي)وما يشابها من األلفاظ الدالة على الجـودة والتـي لـم تتخـذ 
شكًال مميزاً، ال تنصب الحماية عليها بل على الشكل العام للعالمة..                       

نتجـــين والمســـتهلكين  ال خـــالف أن كلمـــة (ملكـــي) لفـــظ شـــائع لـــدى الم
كوصــف للســلعة بــالجودة واالمتيــاز ولــيس هنــاك مــا يمنــع مــن اســتعمالها  
كوصف للسلعة لفظاً ممـا ال يجـوز معـه اعتبـار هـذا اللفـظ عالمـة تجاريـة 
إال إذا اتخــذ شــكالً مميــزاً وفــي هــذه الحالــة فــإن الحمايــة ســوف تنصــب 

بـت علـى مـا على هذا الشكل وليس على اللفظ المستعمل ولما كـان الثا
سلف بيانـه أن كلمـة (ملكـي) فـي العالمـة محـل االعتـراض لـم تأخـذ هـذا 
الشــكل المميــز وكانــت هــي العنصــر الــرئيس فإنــه ال يجــوز عمــالً بالمــادة 
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الثانيـــة مـــن نظـــام العالمـــات التجاريـــة اعتبارهـــا عالمـــة تجاريـــة أو عنصـــراً 

الحـق فـي  ممـا يعطـي مالكهـا ترئيسياً فيها جـديراً بالحمايـة إذا مـا سـجل
منع غيره من استعمالها.                                                                                

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/١٤٥  .٢٩٧

  تسجيل عالمة تحمل اسم عائلة:
ــه وبعــد  ــة التــدقيق بإطالعهــا علــى الحكــم واالعتــراض علي (حيــث أن هيئ

أن الـدائرة إنمـا بنـت قضـاءها بإلغـاء دراستها لمسـتندات القضـية تالحـظ 
قـرار لجنـة التظلمـات واالعتراضـات علــى معارضـة شـركة (فـالن بـن فــالن 
الفالني) على تسـجيل العالمـة لصـالح شـركة (....) بحجـة أن (...كـو ) 
اســم لعائلــة (.....) وهــي ال توافــق علـــى تســجيلها وأنــه يلــزم لتســـجيلها 

) مـن المـادة الثانيـة مـن ٧للفقـرة (موافقة عائلـة (....) علـى ذلـك تطبيقـاً 
نظـــام العالمـــات التجاريـــة. وأن الهيئـــة دون تعـــرض لتحديـــد العالقـــة بـــين 
ـــر  ـــى أو تعب ـــرة مرادفـــة لألول لفظي(.....)و(...كـــو) ومـــا إذا كانـــت األخي
عنها تشير إلى أن السند النظامي الذي عولـت عليـه الـدائرة ال يسـاعدها 

ذ أن المـادة المـذكورة تـنص علـى في االستدالل به علـى هـذا الموضـوع إ
أنه :" ال تعتبر عالمة تجارية في تطبيق أحكام هـذا النظـام صـور اآلخـرين 
أو أسماؤهم ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها" فالبين مـن هـذا 
النص أن المقصود به االسم الشخصي الخاص وأنه ال ينصرف إلـى غيـر 

ــــذي ال يتوقــــف علــــى مو  ــــه  االســــم الشخصــــي ال ــــه أو ورثت ــــة فــــرد بعين افق
كموضــوع الــدعوى، إضــافة إلــى أن اســم (.....) ال يعــد بالنســبة لطالــب 
التســـجيل صـــاحب الشـــركة (....)مـــن أســـماء اآلخـــرين كـــإطالق المـــادة 
  المذكورة بل هو مشارك لغيره في االنتساب إلى هذا االسم).             

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/١٦٦  .٢٩٨

ـــإلزام المـــ ـــدائرة ب ـــاه الفـــردوس (حكمـــت ال دعى عليـــه صـــاحب مصـــنع مي
(فـــالن بـــن فـــالن الفالنـــي) بشـــطب عبـــارة (ميـــاه الفـــردوس) مـــن شـــهادة 
ســـجله التجـــاري والتـــرخيص الصـــناعي ومنعـــه مـــن اســـتعمال أو اســـتغالل 
هـــذه العبـــارة بـــأي صـــورة مـــن الصـــور ورفـــض مـــا عـــدا ذلـــك مـــن طلبـــات. 

يطالـب بـه ,أقامت قضاءها على أسباب قالت فيها:" وحيـث أن غايـة مـا 
المـــدعي فـــي دعـــواه هـــذه هـــو منـــع المـــدعى عليـــه مـــن اســـتعمال عالمتـــه 
واســمه التجــاري وإلزامــه بتعويضــه عــن اســتعماله لعالمتــه التجاريــة واســمه 
التجاري من تاريخ فتح مصنع مياه الفردوس الصحية إلى صـدور الحكـم 

  والبت فيه" وأضافت تقول:               
العشــرون مــن نظــام العالمــات التجاريــة وحيــث نصــت المــادة الخامســة و 

على أنه :" يعتبر من قام بتسجيل العالمة مالكاً لها دون سـواه وال تجـوز 
المنازعــــة فــــي ملكيــــة العالمــــة إذا اســــتعملها مــــن قــــام بتســــجيلها بصــــفة 
مستمرة لمدة سـنتين علـى األقـل مـن تـاريخ تسـجيلها إال إذا صـدر حكـم 

ي طلب منـع غيـره مـن اسـتعمالها بخالف ذلك ، ولمالك العالمة الحق ف
أو اســــتعمال أيــــة إشــــارة أخــــرى مشــــابهة لهــــا يكــــون مــــن شــــأنها تضــــليل 
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الجمهـــور بالنســـبة للمنتجـــات أو الخـــدمات التـــي ســـجلت عنهـــا العالمـــة 
وكـذلك بالنســبة للمنتجــات أو الخــدمات المماثلــة"، وبتطبيــق هــذا الــنص 

ـــين للـــدائرة مـــن شـــهاد ـــه يب ـــدعوى فإن ة تســـجيل علـــى الواقعـــة موضـــوع ال
ــــرقم  ــــة الصــــادرة للمــــدعي مــــن وزارة التجــــارة ب  ٥٦٧/٥العالمــــة التجاري

ـــزاع ٢٤/٨/١٤١٦وتـــاريخ  هــــ أن المـــدعي قـــد ســـجل العالمـــة محـــل الن
في الشهادة عبارة (ميـاه الفـردوس  دبهذا التاريخ وهي طبقاً لوصفها الوار 

الصحية ) بحروف عربية وكلمة (الفردوس ) داخل رسم قطـره فـي مثلـث 
ه خطــوط مموجــة والعالمــة محــددة بــاللونين األســود واألزرق وهــي بداخلــ

األمـر الـذي يثبـت معـه للـدائرة ملكيـة  ٣٢مسجلة بالفئة الثانية والثالثين 
المـــدعي لهـــذه العالمـــة التجاريـــة بـــل أن شـــهادة تســـجيل فـــرع مؤسســـته 

وتــــاريخ  ٠٠٣/٤٠٣٠٠٢٦١٦٩الصــــادر لــــه مــــن وزارة التجــــارة بــــرقم 
فـــرع مؤسســـته تســـمى باســـم ميـــاه الفـــردوس هــــ يؤكـــد أن ٩/١٠/١٤٠٤

ــاه صــحية ووســم منتجــه بهــذا االســم الــذي هــو  ةالصــحي وأن نشــاطه/ مي
وأهــم عناصــرها ممــا يؤكــد أســبقيته الســتعمال عالمتــه هــذه  ةجــوهر العالمــ

ـــة  ـــم فإنـــه بحكـــم األســـبقية واســـتقرار الملكي حتـــى قبـــل تســـجيلها ومـــن ث
استعمالها.                                                                                                          وحمايتها بالتسجيل يكون من حقه منع الغير من

ـــث أن المـــدعى عليـــه قـــد اســـتعمل تلـــك العالمـــة بـــأن جعلهـــا اســـم  وحي
  منشأته الصناعية ـ مصنع مياه الفردوس ـ لتعبئة المياه 

ــــــر الصــــــناعة  ــــــرار وزي ــــــالمــــــرخص لهــــــا بق ــــــاء رق ــــــاريخ ٦٧٤ موالكهرب وت
هـ ثم استخرج باسم نفس العالمـة شـهادة تسـجيل ـ فـرع ٢٥/٨/١٤١٣

الموســوم " بمصــنع ميــاه الفــردوس الصــحية" مــن قبــل وزارة التجــارة بــرقم 
هـــــــ واســــــتعملها علــــــى ١٢/٥/١٤١٥وتــــــاريخ ٠٠١/٩٣٤٤/١٠١٠٠

منتجه من المياه الصحية الذي يماثل منتج المدعي المسجلة له العالمـة 
بالفئة الثانية والثالثين. وعليـه وإذا كـان ذلـك كـذلك فإنـه يتعـين منعـه مـن 

  استعمال هذه العالمة).                                         

  هـ١٤١٠لعام  ٤/ت/١٧٨  .٢٩٩

ال يســـوغ القـــول بـــأن كلمـــة (....) غيـــر محميـــة، ألنهـــا جـــزء مـــن العالمـــة 
ة فـــي مجموعهـــا ،ذلـــك أن التجاريــة للمدعيـــة وأن الحمايـــة تكـــون للعالمـــ

حماية العالمة في مجموعها يقتضي حماية كل جـزء فيهـا ومنـع اسـتعماله 
فــي عالمــة أخــري طالمــا أن هــذا االســتعمال يــؤدي إلــى وجــود تشــابه بــين 

العالمتين من شأنه تضليل جمهور المستهلكين.                                        

 تقليد العالمةتقليد العالمةتقليد العالمةتقليد العالمة

  هـ١٤١٠ لعام ٤/ت/١٤١  .٣٠٠

شـطب العالمــة لكـون تســجيلها مبنـي علــى غـش وبيــان كـاذب مــن طالــب 
  التسجيل..   

" حكمـــت الـــدائرة بشـــطب العالمـــة التجاريـــة (...) التـــي قامـــت مؤسســـة 
ـــــات المدعيـــــة  ـــــض بـــــاقي طلب ـــــدى وزارة التجـــــارة ورف (...) بتســـــجيلها ل
وأسســت قضــاءها علــى أســباب حاصــلها أن المدعيــة كانــت تقــوم بتوريــد 
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عة الحاملــــة للعالمــــة(....) بحــــروف أجنبيــــة إلــــى المــــدعى عليهــــا البضــــا

بصــفتها وكيلــه فــي المملكــة ولــم تقــم المدعيــة بتســجيل العالمــة تلــك فــي 
المملكـــــة فقامـــــت المـــــدعي عليهـــــا بتســـــجيلها بـــــذات صـــــفتها وشـــــكلها 
وأضــــــافت إليهــــــا كلمــــــة (.....) وهــــــذا مــــــن شــــــأنه أن يــــــوهم الجمهــــــور 

ـــ ـــتج الســـابق المســـتهلك أن هـــذه البضـــاعة الحامل ـــداد للمن ة للعالمـــة امت
الذي عرفه لدى المدعى عليها فـي حـين أنـه مـن شـرط العالمـة أن تكـون 
صــالحة لتمييــز البضــاعة عــن غيرهــا مــن البضــائع وهــو أمــر لــم يتحقــق فــي 
هـذه العالمـة... وفـي تقـديم المـدعى عليهـا لهـذه العالمـة للتسـجيل علــى 

كاذبـة ترتــب عليهـا تســجيل ذلـك األسـاس تغييــر للحقيقـة وإدالء ببيانــات  
) مـن نظـام العالمـات ٢٩العالمة لدى الجهات المختصة وطبقاً للمـادة (

التجاريــة فإنــه يتعــين الحكــم بشــطب تســجيلها وعــن طلــب التعــويض فــإن 
المدعية لم تثبت أنه وقع عليها ضرر من ذلك مما يتعين معـه رفـض هـذا 

                  الطلب.                                          

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٦٠  .٣٠١

حكمــت الــدائرة: بشــطب تســجيل العالمــة المســجلة لــدى وزارة التجــارة 
برقم (.....) بالفئة السادسة وبنت ذلك على أن المدعية تسـتعمل ذات 
العالمة وأن المدعى عليه يتعامـل مـع المدعيـة باسـتيراد منتجاتهـا وإفادتـه 

يـــان كـــاذب ألنـــه يعلـــم بوجـــود عالمـــة بـــأن هـــذه العالمـــة مبتكـــرة غـــش وب
المدعية قبل قيامه بتسـجيل العالمـة الخاصـة بـه وذلـك مـن خـالل تعاملـه 

مع المدعية بشراء منتجاتها.                                                                                                   

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٦٦  .٣٠٢

ت وزارة التجارة بطلب شطب العالمـة المسـجلة لصـالح تقدم الموضوع:
شـركة (.....) المسـجلة بالفئــات (،،،) ألن تسـجيلها تـم بنــاء علـى غــش 
مــن الشــركة المــدعى عليهــا إذ قــدمت إقــرار بــأن العالمــة مبتكــرة وأتضــح 

  أنها مملوكة لشركة أخرى.
  بشطب العالمة من سجالت وزارة التجارة. حكمت الدائرة:

  هـ١٤١٢عام ل ٤/ت/١٨  .٣٠٣
تعمد التقليد في العبوة له أثر عند هيئة التدقيق في الحكـم بالتشـابه بـين 
العالمتــين لظهــور ســوء نيــة صــاحب العالمــة المعتــرض عليهــا وأن التشــابه 

في العالمة والعبوة من شأنه إحداث الخلط بين العالمتين                                                  

  هـ١٤١٧لعام  ٣/ت/١٠٥  .٣٠٤

أو  ةببيــع منتجــات عليهــا عالمــة مــزورة أو مقلــد ةيشــترط للحكــم باإلدانــ
حيازتها بقصد البيع ـ علم المتهم بالتزوير أو التقليد.                               

حكمت الـدائرة بعـدم إدانـة المـدعى عليـه بالمخالفـة  المنسـوبة إليـه ألنـه 
ــــدعوى ا ــــي ال ــــة ف ــــام المخالف ــــم يلــــزم لقي ــــوافر عل ــــة ت ــــة بصــــفة عام لجنائي

المخـالف بهــا عنــد ارتكابهــا وأن المــدعى عليـه فــي هــذه القضــية قــد نفــى 
علمـه بـأن العالمــة المثبتـة علــى األقـالم محـل الــدعوى مقلـدة وأن الــوزارة 

لم تقدم ما يثبت علمه بذلك.                                                                    
) مـن ٤٩) مـن المـادة (٣هيئة التدقيق ذلـك وأضـافت أن الفقـرة (أيدت 

نظام العالمات التجارية نصت على : " كـل مـن عـرض أو طـرح للبيـع أو 
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باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليهـا عالمـة مـزورة أو مقلـدة بغيـر وجـه 
حـــــق مــــــع علمــــــه بــــــذلك....." ولـــــم تقــــــدم الــــــوزارة فــــــي اعتراضــــــها وال 

نها أي دليل أو قرينة تدل على علم المـدعى عليـه المستندات المحالة م
بالعالمــــة األصــــلية أو بــــأن البضــــاعة التــــي عرضــــها للبيــــع تحمــــل عالمــــة 

  مقلدة.                                                      

هـ                                                                     ١٤٠٩/د/ت لعام ١٠٢  .٣٠٥

الحكــم باإلدانــة والبــراءة أمــر الحــق لتوجيــه االتهــام والقيــام بمســائلة مــن 
يمكــن أن تنســب إليــه هــذه المخالفــة طبقــاً لمــا يقضــي بــه النظــام كمــا أنــه 
من المسلم به أن الحكم لذي يصدر عن الدائرة ويتم نقضـه يصـبح غيـر 

لـــدائرة األخيـــر بعـــدم قـــائم وال يمكـــن التعويـــل عليـــه ومـــن ثـــم فـــإن قـــرار ا
العدول عن حكمها المنقوض يكون رداً على غير محل.                                       

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٤٤  .٣٠٦

ــــدائرة: ــــة المــــتهم بجريمــــة عــــرض وبيــــع بضــــاعة مقلــــدة  حكمــــت ال بإدان
وتغريمه خمسة آالف  ومصادرة ما تم ضبطه من (شـمغ) وفقـاً للمـادة 

ظام العالمات.                                                                             ) من ن٥٨(
ـــدقيق: ـــة الت ـــة التصـــرف فـــي تلـــك  اعتـــراض هيئ ـــم يتضـــمن الحكـــم كيفي ل

) أن تقرر إما بيعهـا ٤٥البضاعة المصادرة ويتعين عليها بموجب المادة (
لتــه لخزينــة الدولــة أو وخصــم ثمنهــا مــن التعويضــات أو الغرامــات أو أيلو 

التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها مناسبة.                                                                                    

  هـ١٤١٧لعام  ٣/ت/٨٩  .٣٠٧

الـــدول تقليــد الشـــعارات العامـــة واإلعـــالم الخاصـــة بالمملكـــة أو بإحـــدى 
  التي تعاملها المملكة بالمثل..

نصت المادة الثانية من نظام العالمات التجارية في فقرتهـا الرابعـة : " ال 
) الشـــعارات ٤تعتبـــر عالمـــة تجاريـــة فـــي تطبيـــق أحكـــام هـــذا النظـــام :" (

العامــــة واألعــــالم وغيرهــــا مــــن الرمــــوز واألســــماء الخاصــــة بالمملكــــة أو 
مثــــل أو بمنظمــــة دوليــــة أو حكوميــــة ، بإحــــدى الــــدول التــــي تعاملهــــا بال

وكـــذلك أي تقليـــد لهـــذه الشـــعارات أو األعـــالم أو الرمـــوز أو األســـماء " 
والبين من هذا النص أن المنع مـن اتخـاذ هـذه األسـماء أو الشـعارات أو 
الرموز عالمة تجارية لم يكن القصد منه ـ كما اجتهدت الـدائرة ـ الخشـية 

ه ال يشـترط فـي المنـع كـذلك اتحـاد من تضليل الجمهور وغشه . كمـا أنـ
نشــاط المنظمــة الدوليــة مــثالً مــع نــوع النشــاط التجــاري الــذي ستســجل 
العالمــة مــن أجلــه كمــا أخــذت بــذلك الــدائرة بــل المنــع فــي الحقيقــة أنمــا 
هــو حمايــة لهــذه األســماء ومــا إليهــا مــن الشــعارات والرمــوز مــن أن تتخــذ 

اد فـي تلمـس العلـة مـع وجـود اسماً أو عالمة تجارية بحيث يمتنع االجته
النص الصريح.                                                                                                                 

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/١٩٦  .٣٠٨

ال تحمي إال العالمة المسجلة في المملكة ويستثني مـن ذلـك العالمـات 
  .ذات الشهرة العالمية.

الحماية التي يكفلها نظام العالمات التجارية ال تسبغ إال علـى العالمـات 
ـــي لـــم تســـجل فـــي ســـجل  ـــع العالمـــة الت المســـجلة فـــي الملكـــة فـــال تتمت
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) مــــن المــــادة ١٠العالمــــات التجاريــــة بالحمايــــة إال مــــا ورد فــــي الفقــــرة (

الثانية مـن النظـام عـن العالمـات ذات الشـهرة العالميـة ولـم تكـن مسـجلة 
  المملكة.في 

رفعت وزارة التجارة دعوى على المدعى عليه لتقليده الموضوع: 
   للعالمة التجارية (.....) المسجلة للمؤسسة الشاكية.

بمجـــازاة المـــدعى عليـــه بغرامـــة ماليـــة قـــدرها ألـــف ، حكمـــت الـــدائرة: 
وذكرت فيه أنه ثبـت لهـا اسـتعمال المـدعى عليـه لعالمـة(....) المسـجلة 

نـه كــان يسـتعملها قبــل تسـجيلها لمــن سـجلت لــه فـإن تهمــة لغيـره، وبمــا أ
التقليــد ليســت ثابتــة فــي حقــه إذ الواضــح أنــه أخطــأ فــي االســتمرار فـــي 
اســتخدام العالمــة ولمــا كــان نظــام العالمــات التجاريــة قــد جــاء فــي مادتــه 
الخمســـين علـــى أن مـــن اســـتعمل عالمـــة يـــؤدي اســـتعمالها إلـــى االعتقـــاد 

  ب بالعقوبة الواردة في المادة المذكورة.بحصول تسجيلها فإنه يعاق

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/١٩٣  .٣٠٩

: رفعت وزارة التجارة دعوى علي المـدعى عليـه لتقليـده لعالمـة الموضوع
  مسجلة لغيره.

بــرد الــدعوى علــى أســاس أن مالكــة العالمــة لــم تلتــزم  حكمــت الــدائرة:
ة بعالمتهــا المســجلة حيــث أضــافت إليــه أشــياء غيــر موجــودة فــي العالمــ

ــه المســجلة  ــم يلتــزم بعالمت ــه هــو اآلخــر ل المســجلة كمــا أن المــدعى علي
بزيادته أشياء غير مسجلة مما يجعل النزاع خارجاً عن نطـاق التقليـد إلـى 
مخالفة كل منهمـا للعالمـة المسـجلة لـه، ولـم يعتـرض علـى الحكـم ممثـل 

                        وزارة التجارة وأعترض عليه صاحب العالمة المقلدة.                  
بمــا أن الشــركة مالكــة العالمــة اعترضــت علــى الحكــم فاعتراضــها  الهيئــة:

مقبول باعتبار الشركة المذكورة هي صاحبة المصـلحة فـي إقامـة الـدعوى 
  ... وانتهت إلى تأييد الحكم.

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٢٠٦  .٣١٠

                                                توافر أركان جريمة التقليد في المتهم:
ولمــا كــان الثابــت مــن األوراق أن المــتهم هــو المنــتج لطهــر (بيتــول) وهــو 
الـــذي وضـــع علـــى عبـــوات هـــذا المنـــتج عالمـــة تشـــابه تشـــابهاً كبيـــراً فـــي 
الشــكل العــام والجــرس الصــوتي عالمــة (ديتــول) فــي المملكــة كــل ذلــك 

ب جريمــة تقليــد يؤكــد بمــا ال يــدع مجــال للشــك فــي إقدامــه علــى ارتكــا
العالمــة التجاريــة (ديتــول) مــع تــوافر ركنيهــا المــادي والمعنــوي فــي حقــه 

) مـــن نظـــام العالمـــات ٤٩وهـــو مـــا يتعـــين معـــه معاقبتـــه عمـــالً بالمـــادة (
التجاريـة مــع األمــر بـإتالف العالمــة المقلــدة وكـذا المنتجــات التــي تحمــل 

                                                                             ) من النظام المذكور.   ٥٨هذه العالمة عمًال بالمادة (

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٧٩  .٣١١

شروط ثبوت جريمة التقليد ـ الفرق بين التقليد والتزوير ـ تعرف الركن 
   المادي والمعني لهذه الجريمة الذي ينبغي توافره للحكم بالتقليد..

همين بما نسب إليهما ( بعرض بضائع قضت بعدم إدانة المت الدائرة:
 مقلدة للبيع) لعدم كفاية األدلة على ثبوته في حقهما..
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أن الجريمة المنسوبة إلى المتهمين ال تقوم وفقًا للمستفاد  األسباب:

) من نظام العالمات التجارية إال إذا كانت العالمة ٤٩/٣من المادة (
ع تحمل عالمة مزورة األصلية مسجلة وكانت المنتجات المعروضة للبي

أو مقلدة أو مغتصبة، والتزوير يعني نقل العالمة نقًال حرفيًا وتامًا من 
دون تغيير، والتقليد يعني اتخاذ عالقة تشبه في مجموعها العالمة 
المسجلة على نحو يؤدي إلى تضليل الجمهور ووقوع الخلط بين 

يشترط توافر العالمتين والعبرة في هذا بنظرة المستهلك العادي، كما 
الركن المعنوي للجريمة بأن يثبت علم المتهمين بتزوير أو تقليد أو 
اغتصاب العالمة التجارية، وكال الركنين ال بد من ثبوتهما بدليل قطعي 

ال يحتمل الشك.                                                                                      

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٨٢  .٣١٢

وجوب تحرير المدعى العام لدعواه وتلخيص الوقائع وتقـديم األدلـة قبـل 
  نظر الدعوى.. 

اتهــام مــن وزارة التجــارة للمــدعى علــيهم بتوزيــع عبــوات كــريم  الموضــوع:
  مقلدة.
أصدرت قراراً بإعادة القضـية لـوزارة التجـارة السـتكمال الـدعوى  الدائرة:

  وتلخيص الوقائع واألدلة.

  هـ١٤١٠عام ل ٤/ت/١٠  .٣١٣

  ال يجوز طلب اليمين فيما كان حقاً هللا: 
" تالحظ الهيئة أن الدائرة ذكرت فـي األسـباب أنـه لـيس لممثـل االدعـاء 
علــى المتهمــين ســوى إيمــانهم بــأنهم ال يعلمــون أن األشــرطة محــل النــزاع 
مقلدة عند شراءهم وحيازتهم وبـيعهم إياهـا، ولمـا عجـز عـن إثبـات علمـه 

بـــــذلك إال أنـــــه لـــــم يقبـــــل بإيمـــــانهم ، كمـــــا ذكـــــرت أن بالتقليـــــد أفهمتـــــه 
المتهمــين أبــدوا اســتعدادهم للحلــف علــى الصــفة المــذكورة وهــذا الــذي 
رأته الدائرة فيه نظر،ذلك أن الحق فـي دعـوى التقليـد يجتمـع فيـه حقـان 
حــق هللا وحــق للعبــد مالــك العالمــة المقلــدة المعتــدى عليهــا والــرأي عنــد 

مــع فــي الــدعوى حقــان حــق هللا وحــق للعبــد جمهــور الفقهــاء أنــه متــى اجت
  فإنه ال يجوز االستحالف....                    

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/١١٠  .٣١٤

  إجراءات الدعوى الجنائية:
" الحكـــم فـــي الـــدعوى الجزائيـــة غيابيـــاً يلـــزم لصـــحته أن تكـــون الـــدائرة  

أعلنــت المـــدعى عليـــه بموعـــد الجلســـة األولـــى إعالنـــاً صـــحيحاً فـــإذا لـــم 
ر أعيــد طلــب إحضــاره لجلســة أخــرى، فــإذا تخلــف بعــد ذلــك جــاز يحضــ

) ١٩للدائرة أن تحكم في الدعوى غيابيـاً طبقـاً لمـا نصـت عليـه المـادة (
ــــــــــوان المظــــــــــالم.                                  ــــــــــام دي ــــــــــات واإلجــــــــــراءات أم ــــــــــن قواعــــــــــد المرافع م

 ولمــا كــان الثابــت مــن محضــر جلســة النطــق بــالحكم أن ممثــل االدعــاء
طلــب مــن الــدائرة التعــديل فــي الئحــة الــدعوى بــأن توجــه لمــدير الشــركة 
بدًال من الشركة ذاته مع إلزامه بتقديم الميزانية عن السـنتين اللتـين تـأخر 
فــي تقــديم ميزانيــة عنهمــا. وقــد أجــابتهم الــدائرة إلــى طلبــه دون أن تعلــن 
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المـــدعى عليـــه بالتعـــديل الـــذي طـــرأ علـــى الئحـــة الـــدعوى لـــذا فـــإن مـــن 

الواجب إعالنه بذلك قبل إصدار الحكم......"                                                                                    

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/٨٧  .٣١٥

ـــه     ـــدائرة واالعتـــراض علي ـــدقيق بدراســـتها لحكـــم ال ـــة الت وحيـــث أن هيئ
ظ أن تقريــر الحكــم محــل وإطالعهــا علــى مســتندات القضــية فإنهــا تالحــ

التــدقيق بتــوافر القصــد الجنــائي بحــق المــدعى عليــه محــل نظــر ذلــك أن 
الــدائرة لــم تحقــق فــي دفــاع المــدعى عليــه الــذي أبــداه منــذ التحقيــق معــه 
مــن قبــل ســلطات الضــبط فــي وزارة التجــارة ومــازال يــدفع بــه ويتمثــل فــي 

ه التجاريـة يملكهـا أنه يملك العالمة التي يدعي الشاكي أنها تقليد لعالمت
منذ زمن بعيد وأنه يسـتعملها ويضـعها علـى منتوجاتـه وبضـائعه التـي يتجـر 
فيهــــا قبــــل تســــجيل الشــــاكي لعالمتــــه أو اســــتعماله لهــــا بــــزمن طويــــل . 
ومقتضى هـذا الـدفع أن المـدعى عليـه ينـازع الشـاكي فـي ملكيتـه للعالمـة 

السـتعمال وإذا أو في أحقيته في منعه من استعمال عالمته ألسبقيته فـي ا
ثبـــــت دفـــــع المـــــدعى عليـــــه وأســـــبقيته فـــــي اســـــتخدام العالمـــــة المـــــدعى 
بمشابهتها لعالمة المؤسسـة الشـاكية انتفـت عنـه تهمـة التقليـد وصـار مـن 
حـق الشــاكي باعتبــاره مالكــاً للعالمــة طلـب منعــه مــن اســتخدام عالمتــه أو 

) مــــن نظــــام العالمــــات ٢٥عالمــــة مشــــابهة لهــــا وفــــق مقتضــــى المــــادة (
جاريـــة وتعـــين بالتـــالي علـــى القضـــاء النظـــر فـــي موضـــوع األحقيـــة وفقـــا الت

للمســـتقر مـــن القواعـــد العامـــة والســـوابق القضـــائية فـــي هـــذا المجـــال وإذ 
خالف الحكم محل التدقيق فإن من المتعين نقضه.                                                             

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/١٥٣  .٣١٦

ــــث أ ــــه ( وحي ــــراض علي ــــدقيق بإطالعهــــا علــــى الحكــــم واالعت ــــة الت ن هيئ
ودراستها لمستندات القضية فإنها تتفـق مـع الـدائرة فيمـا خلصـت بـه مـن 

) ٣لقضاء بعد إدانة المدعى عليه لما هو منصوص بصـريح نـص الفقـرة (
مـن نظـام العالمـات التجاريـة التـي تشـترط لتحقـق اإلدانـة  ٤٩من المـادة 

المخالفة ومن الزم ذلك فـي حـق المـدعى عليـه العلـم بما ورد بها العلم ب
بتســجيل العالمــة وقــد نفــى ذلــك مؤكــداً عــدم علمــه بتســجيلها...... أمــا 
احتجــاج الــوزارة فــي اعتراضــها بالنشــر عــن العالمــة فــي الجريــدة الرســمية 
فإنــــه ال يصــــح ســــنداً إلثبــــات العلــــم ألن النشــــر إنمــــا يتحقــــق بــــه العلــــم 

ة في حاالت محددة بالنظام ليس مـن بينهـا مـا االفتراضي وتقوم به الحج
مـن نظـام العالمـات التجاريـة المشـار  ٤٩) مـن المـادة ٣ورد في الفقرة (

إليها التي تستلزم حقيقة العلم بالمخالفة مما يتعين معـه رفـض االعتـراض 
  وتأييد الحكم محموًال على هذه األسباب.                            

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/١٦٨  .٣١٧

بعدم إدانة المدعى عليه بالتهمـة المنسـوبة إليـه وبإلزامـه (حكمت الدائرة 
ـــدعوى إال بعـــد طمـــس العالمـــة  بعـــدم التصـــرف فـــي البضـــاعة موضـــوع ال
الموضوعة عليهـا طمسـاً كـامالً وبنـت قضـاءها علـى مـا حاصـله أن الفقـرة 

مــــن نظــــام العالمــــات التجاريــــة اشــــترطت لمعاقبــــة  ٤٩) مــــن المــــادة ٣(
علمــه بــأن العالمــة مــزورة أو مقلــدة وأن المــدعى عليــه قــد نفــي  المخــالف
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مـن نظـام  ٥٨علمه بأن العالمة مقلدة ..... وأضـافت الـدائرة أن المـادة 

العالمات التجارية نصت على جواز الحكم بمصادرة األشياء المحجـوزة 
أو التـــي تحجـــز فيمـــا بعـــد أو إتـــالف العالمـــات المـــزورة أو المقلـــدة أو 

ي تحمــل هــذه العالمــات حتــى فــي حــال الحكــم بــالبراءة وأن األشــياء التــ
مــــن الالئحــــة التنفيذيــــة للنظــــام المــــذكور أجــــازت للــــديوان  ٤٥المــــادة 

التصــرف فــي األشــياء المحجــوزة بــأي طريقــة يراهــا مناســبة ولــذا اكتفــت 
  الدائرة بما قضت به من طمس العالمة المقلدة..

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/١٨٣  .٣١٨

مقلدة من قبل المؤسسة أن يكون صاحبها هو  من عرض بضاعة ماليلز 
المسئول عن هذه المخالفة بل ال بد من تحديد اسم الشخص 
المسئول عن هذه الواقعة والذي يمكن أن تنسب إليه المخالفة سواء  

  كان صاحب المؤسسة أو أي مسئول فيها).

  هـ١٤١٠لعام  ٤/ت/٣٥  .٣١٩

ارة التجارة:                                  دعوى تقليد العالمة من الحق العام الموكل إلى وز 
رفع الدعوى العامة بطلب مجازاة المتهم بتقليد عالمة تجارية لقاء 
الحق العام محصور بالجهة التي يحددها وزير التجارة......ليس من 
حق صاحب العالمة المقلدة أن يباشر هذا الحق بنفسه أو يتواله 

                                                                                         بالنيابة عن الجهة المختصة.  

  هـ١٤١٠لعام  ٤/ت/٥٤  .٣٢٠

حكمت الدائرة:                                                                           
                                                             أوًال: بعدم إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما.          •
ثانياً: مصادرة ما تم حجزه لديهما من زيت الفازلين المقلد وقدره  •

واحد وتسعون قارورة وإتالفه، وأقامت قضاءها على سند من إنكار 
المدعى عليهما بأن زيت الشعر الذي قاما بشرائه من دولة 

نهما كانا يظنان أنه زيت أصلي لموافقته في اإلمارات كان مقلد وأ
اللون والشكل لزيت الفازلين األصلي وأن الدائرة لم يتبين لها ما 

) ٤٩/٣يدل على علمهما بأن  هذه البضاعة مقلدة وكانت المادة (
من نظام العالمات التجارية تعاقب بالحبس... مع علمه بذلك.                                        

 التفرقة بني العالمة التجارية وبني ما يشابههاالتفرقة بني العالمة التجارية وبني ما يشابههاالتفرقة بني العالمة التجارية وبني ما يشابههاالتفرقة بني العالمة التجارية وبني ما يشابهها

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٦٠  .٣٢١

  الحماية للعالمة التجارية المسجلة وليست لالسم التجاري مجردًا:
جاري للشركة قول الحكم محل التدقيق بأن كلمة (سفاري) اسم ت

المذكورة ال يحق للمدعي استعمالها كعالمة تجارية غير سديد ، ذلك 
أن نظام العالمات التجارية منح الحماية للعالمة التجارية المسجلة 

          وليست لالسم التجاري مجرداً.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٢٠٩  .٣٢٢

 شكل السلعة متى كان من مستلزماتها فال يمكن اتخاذه عالمة تجارية
  :    تؤدي إلى احتكارها

: برفض طلبات الطرفين على أساس أنه يشترط أن حكمت الدائرة
تكون العالمة التجارية مستقلة عن السلعة وأن تقليد المنتج ذاته متى  

كان مبتكراً ال يخضع لنظام العالمات ويخضع لنظام الغش التجاري.                                 
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: كما أن من المقرر أن شكل السلعة إذا كان من فتأيدته الهيئة وأضا 

مستلزماتها فال يمكن اتخاذه عالمة تجارية تؤدي إلى احتكار صاحبها 
استعمالها وحرمان اآلخرين إلى األبد من إنتاجها وإذا لم يكن من 
مستلزماتها فال يعتبر عالمة تجارية إذ يكتفي بحماية شكل المنتج 

اذج.                                                               لقواعد ملكية الرسوم والنم

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٣١  .٣٢٣

ـ:                                          التفرقة بين االسم التجاري وبين العالمة التجارية ـ أثر ذلك 
ال تالزم من حيث األصل بين االسم التجاري وبين المنتجات أو 

التي تمارسها الشركة صاحبة االسم فاالسم التجاري علم  الخدمات
على المنشأة أما العالمة فهي للداللة على المنتجات أو السلع أو 
الخدمات المسجلة ألجلها وال عالقة لها باالسم التجاري للمنشأة التي 
تنتج أو تتاجر في السلع التي توضع العالمة عليها ولهذا فإن استدالل 

) من المادة الثانية من نظام العالمات التجارية محل ٩رة (الدائرة بالفق
) من ذات المادة والتي ٧نظر ومثل ذلك استناد الدائرة على الفقرة (

تنص بأن : " ال تعتبر عالمة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام صور 
اآلخرين أو أسماؤهم مالم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها" فهذه 

تنطبق على الشخص المعنوي وإنما على األشخاص الطبيعين.                                        الفقرة ال

تسجيل الشركات والمؤسسات لدى وزارة التجـارة يختلـف وال عالقـة لـه   هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٧٢  .٣٢٤
  بتسجيل العالمات التجارية.                   

 منطوق أحكاممنطوق أحكاممنطوق أحكاممنطوق أحكام

هـ   ١٤١٦لعام  ٤/ت/١٤٣  .٣٢٥

حكمت الدائرة بما يلي:                                                                            
ـــة  • ـــد للعالمـــة التجاري ـــه مـــن تقلي أوًال: بثبـــوت مـــا نســـب للمـــدعى علي

(.....) ومعاقبتـه علـى (.....) المسجلة بوزارة التجارة لصالح شركة 
. ذلك بغرامة مالية قدرها عشرون ألف 

ثانيــاً:منع المــدعى عليــه مــن اســتعمال كلمــة (.....) مســتقبالً وإزالــة  •
  هذا االسم عن جميع منتجاته.                                 

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٤٩  .٣٢٦

منطـــوق  مـــن المتعـــين وقـــد انتهـــت الـــدائرة إلـــى هـــذه النتيجـــة أن يكـــون
حكمهـــا شـــطب تســـجيل العالمـــة ال إلـــزام الـــوزارة بـــذلك إذا إنـــه بصـــدور 
الحكـــم بشـــطب تســـجيل العالمـــة تقـــوم الـــوزارة باتخـــاذ إجراءاتهـــا حيـــال 

ذلك طبقا لما يقضي  به النظام والئحته التنفيذية.                                                                              

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٤٤  .٣٢٧

بمنع المدعى عليه من استيراد وبيع واستعمال العالمة حكمت الدائرة: 
(..........) المقلدة للعالمة التجارية المملوكة للمدعية مع نشر 
ملخص هذا الحكم في إحدى الصحف اليومية المحلية على نفقة 

  المدعى عليه.               
حكمت الهيئة بمنع المدعى عليه من استيراد وبيع بضاعة مقلدة.                                                       هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٦٣  .٣٢٨



  ٧٨

 الوقائع والمبدأ رقم حكم الهيئة مسلسل

        متفرقاتمتفرقاتمتفرقاتمتفرقات
بإلغاء قرار لجنـة التظلمـات واالعتراضـات بنـاء علـى أن حكمت الدائرة:   هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/٩١  .٣٢٩

جة.                                                                              األسباب الواردة فيه غير موصلة إلى النتي

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٩٦  .٣٣٠

  أثر الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات واالعتراضات بوزارة التجارة: 
أمـا مـا جــاء بالئحـة االعتــراض فمـردود بــأن الحكـم الصــادر بإلغـاء القــرار 

الكافة وتكون لـه حجيـة مطلقـة نتيجـة لطبيعـة  اإلداري يسري في مواجهة
دعــــوى اإللغــــاء العينيــــة والتــــي تكــــون موجهــــة إلــــى القــــرار اإلداري ذاتــــه 
وبالتــالي فــإن مقتضــى إلغــاء القــرار اإلداري اعتبــاره معــدوماً وأنــه لــم يكــن 

  بحيث يسري هذا األثر وبحكم اللزوم على الكافة.     

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/١١٨  .٣٣١

ة العالمة التجارية تثبت بالسبق في استعمالها وأن األصل أن ملكي
التسجيل ال يعدو أن يكون قرينة على الملكية ـ أثر ذلك ـ:                                                                 

  حكمت الدائرة:  
) بشطب العالمة التجارية (..........) المسجلة باسم المدعى عليه ١

  م ........) وتاريخ (............).   األول برق
) بإتالف األغلفة التي تحمل العالمة التجارية سالفة الذكر أينما ٢

  وجدت.
األسباب: أن ديوان المظالم مختص بالفصل في دعاوى األحقية في 
تسجيل العالمة إذ يجوز لكل صاحب مصلحة أن يطلب تسجيل 

ذلك بداهة إال بعد تمام العالمة تأسيسًا على ملكيته لها وال يكون 
التسجيل ومن ثم تلتفت الدائرة عما أثاره المدعى عليه األول من أن 
المدعية لم تعترض على قرار الجهة اإلدارية بقبول تسجيل العالمة 
باسمه خالل الميعاد النظامي وأضافت الدائرة أن األصل في ملكية 

لنظامي وأضافت العالمة التجارية أنها تثبت بأسبقية خالل الميعاد ا
الدائرة أن األصل في ملكية العالمة التجارية أنها تثبت بأسبقية 
استعمالها وأن تسجيلها ال يعدو أن يكون قرينة على الملكية يجوز 
دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها وذلك ما يدل عليه نص 

 ) من نظام العالمات التجارية الذي أكد ملكية العالمة لمن٢٥المادة (
قام بتسجيلها إذا استمر في استعمالها بصفة دائمة لمدة سنتين على 
األقل من تاريخ تسجيلها ما لم يصدر حكم بخالف ذلك والمدعية 

أقامت دعواها قبل انقضاء سنتين على تسجيل العالمة .....                        

هـ                                     ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٦٠  .٣٣٢
المقصود بالفقرة السابعة من المادة الثانية من نظام العالمات التجارية 
هم األشخاص الطبيعيون فقط دون األشخاص االعتباريين ويستفاد 

ذلك مما جاء في النص من كلمة صورهم وكلمة " ورثتهم.                    

  هـ١٤١٥ام لع ٤/ت/٢٤  .٣٣٣
) من نظام العالمات التجارية ـ تطبيق ذلك على ٢٥تفسير المادة (

القضية ـ:  تالحظ الهيئة أن الدائرة أسست حكمها محل التدقيق أوًال 
على كون المدعية تستعمل تلك العالمة وتضعها على المستحضرات 
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الخاصة بتبييض األقمشة وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل 

) والتي ترد إلى المملكة وغيرها من الدول منذ ٣س تحت الفئة (المالب
سنوات وبالتالي فهي ذات شهرة عالمية مما ال يمكن معه تسجيلها 
عالمة للمدعى عليها مؤسسة (.......) لتطابقها مع عالمة الشركة 
المدعية ذات الشهرة العالمية طبقًا للفقرة العاشرة من المادة الثانية من 

لتي تنص على أنه : " يعتبر من قام بتسجيل العالمة مالكًا لها النظام وا
دون سواه..... وخلصت إلى القول بأن المدعية قامت بتسجيل العالمة 
في كل من لبنان واألردن واليمن وأنها ـ المدعية ـ تكون طبقًا لنص 

المادة السابقة صاحبة العالمة ال ينازعها فيها أحد.                       
) غير صحيح وفهم خاطئ لما ٢٥وحيث أن استناد الدائرة إلى المادة (

تقضي به وتعنيه تلك المادة إذ إن تلك المادة وما قبلها وما بعدها كلها 
العالمات  تتحدث عن أثر تسجيل العالمة في المملكة وطبقًا لنظام

) أن أثر تسجيل العالمة يبدأ من ٢٤التجارية حيث أوضحت المادة(
) باعتبار من قام بتسجيل ٢٥تاريخ تقديم الطلب وقضت المادة (

 تالعالمة مالكًا لها وأحقيته في طلب منع غيره من استعمالها وحدد
) استمرار تلك الحقوق مدة عشر سنوات إال إذا جدد ٢٦المادة (

د أخرى فال عالقة إذًا لهذه المواد بتسجيل العالمة خارج تسجيلها لمد
المملكة ..... وكل هذه المواد تتعلق بتسجيل العالمة في المملكة 
وإجراءاتها وما يترتب على ذلك طبقاً لنظام العالمات التجارية، ولو كان 
تسجيل العالمة في أي بلد خارج المملكة كافيًا في هذا الصدد كما 

) لما احتاج األمر ٢٥دائرة ـ خطأ ـ استنادًا إلى المادة (ذهبت إليه ال
إلى أن تجهد الدائرة نفسها في البحث عن أسباب أخرى كمدى ثبوت 

الشهرة العالمية وهو السبب الذي أشارت إليه الدائرة.                                                         

٣٣٤.    

ا لحكم الدائرة واالعتراض عليه (وحيث أن هيئة التدقيق باستعراضه
ودراستها لمستندات القضية فإنها تالحظ أن الدائرة فصلت في طلب 
المدعية شطب العالمة المسجلة لصالح الشركة المدعى عليها دون أن 
تشعر وزارة التجارة وهي الجهة المختصة بتسجيل العالمات التجارية 

دعيه مدير عام المدعية بهذه الدعوى وتستطلع منها حقيقة األمر فيما ي
من حصول غش وتدليس قامت به المدعى عليها إلى أن تم لها 
تسجيل العالمة. والمستقر الذي جرى عليه العمل أن تقام مثل هذه 
الدعوى في مواجهة وزارة التجارة وال بأس من دخول مالك العالمة في 

  دعي).النزاع للدفاع عن حقه في العالمة وبيان موقفه تجاه طلبات الم

  غرامة تأخريغرامة تأخريغرامة تأخريغرامة تأخري

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٨٠  .٣٣٥
الدائرة: حيث اتضح للدائرة أن المهندس المشرف على الموقع لم 
يعين من المقاول الرئيسي إال في تاريخ ........ وبالتالي فلم يكن 

المقاول من الباطن هو المتسبب في التأخير.                                                       
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        قرينةقرينةقرينةقرينة
اعتبار الشهادة الناقصة ( شهادة رجل واحد) قرينة تضاف إلى البينة.                                                    هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/٩٣  .٣٣٦

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/١٤٦  .٣٣٧

وإذ كان هذا الشريك الموقع على العقد لم يكن وقت التوقيع قد عين 
ًا عامًا لها فإن تعيينه بعد ذلك بوقت قصير في هذا المنصب بعد مدير 

قرينة على أنه كان من الناحية الفعلية هو الممثل لشركة قبل 
تسجيلها،كما أن قيام الشركة بعد ذلك بسداد جزء من مستحقات 
المدعية الناشئة عن العقد وتوقيعها على محاضر تسليم األعمال 

الالحقة للعقد.                                                                                                         المنفذة دليل قاطع على إجازتها

        مدعٍ ومدعى عليهمدعٍ ومدعى عليهمدعٍ ومدعى عليهمدعٍ ومدعى عليه

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٩٣  .٣٣٨
فإنه  الجانبينالمدعي صحة دعوى الفسخ وكان هو أقوى  نفى وإذا

باليمين النافية لصحة بالمقتضى الشرعي ملزم بأن يعزز مستنداته 
  .الفسخ

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/١١  .٣٣٩

عن يمين المدعى  حكمهاالهيئة إلى ما أوردته الدائرة في أسباب  تشير
  تسديدعليها ال محل له ذلك أن المدعى عليه أقر بأصل الحق وادعى 

كامل المبلغ المدعى به وأحضر بينة على ذلك ومن ثم فإنه وفقاً 
يبقى  العلى المدعى واليمين على من أنكر"  نةالبي: " الشرعيةللقاعدة 

ذكرتها الدائرة ويعتبر ذلك يزيدًا ال يؤثر على صحة  التيمحل لليمين 
  الحكم وسالمته.

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١١٧  .٣٤٠

تحريرها  لعدمالهيئة أن الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى  تالحظ
دعى عليه في وإكمال البيانات الجوهرية لقبولها ومن أهمها تحديد الم

أن المدعية حددت المدعى عليه بأنه مؤسسة (.........)  حين
عليها مع شركة (.......) ألن حقها  الحكملتعاقدها معها. وطلبت 

أحدهما وتركت للدائرة  أووفقًا لدعواها لديهما وهما المسئوالن عنه 
 المرفقةتحديد من تقع عليه المسئولية منهما في ضوء المستندات 

لدعوى، فالمدعية في الجلسة المشار إليها حدت المدعى بملف ا
عليه بالتضامن مع المدعى عليه اآلخر بالمبلغ  الحكمعليه وطلبت 

المسئوالن عنه أو أحدهما،  وهماالمدعى به بحجة أن حقها لديهما 
على ضوء  فيهاوهذا يكفي لقبول الدعوى ونظرها وإصدار حكم فاصل 
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  ع.مستندات ودفو  ما يتم طرحه أمام الدائرة من
  .صاحب الجانب األقوى هو المدعى عليه  هـ ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٩٢  .٣٤١
  .قضاء إال في خصومة منعقدة وال يتم ذلك إال بإعالن الخصوم ال  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/١٣٨  .٣٤٢
  افتقدت الدعوى إلى مدعى عليه توجب القضاء بعدم قبولها. إذا  هـ٤٠٩لعام  ٤/د/ت/٧٧  .٣٤٣

        صفةصفةصفةصفة

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/٢٧  .٣٤٤

 لمؤسسة  مديراً أن الثابت في األوراق أن المذكور يعمل  وحيث
ومطبوعاتها ومفوض من المدعى عليه  بأختامهاالمدعى عليها ويحتفظ 

لدى البنك  المؤسسةبالبيع والشراء والسحب واإليداع من حساب 
 الموادوهو المتعامل به منذ البداية بصفته مديرًا من المدعية في شراء 

والتوقيع على المستندات المتعلقة بذلك، أما ما دفع به البترولية 
من أن المذكور لم يكن مفوضاً منه إال في حدود الضمان  عليهالمدعى 

بعض العمليات زادت قيمتها على مبلغ  أننقول مردود بما ثبت من 
  عليه. المدعىالضمان وتم سدادها للمدعية دون اعتراض من 

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٢٦  .٣٤٥

التي  مذكرتهت الدائرة إلى ما دفع به وكيل المدعى عليها في تلتف لم
قدمها بعد قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم من عدم صفة 

ألن هذا الدفع القصد منه إطالة أمد الخصومة  الدعوىموكلته في 
  لقدمته للدائرة من قبل. صحيحاوالمماطلة في دفع الحق ولو كان 

        الصفةالصفةالصفةالصفة    انعدامانعدامانعدامانعدام

  هـ١٤١٨ عامل ٣/ت/١٨٥  .٣٤٦

المدعى أن فالنًا خصمه فدفع المدعى عليه بأنة ال  ادعى :الوقائع
لم يوقعه هو ولم يكن طرفًا فيه فأجاب  العقدصفة له في الدعوى ألن 

المدعى عليه وأنه هو  اسمالمدعي بأن العقد صوري قصد به تحاشي 
  المدعى عليه حقيقة.

ذي صفة ـ ولم الدعوى إلقامتها على غير  برفض الدائرة: حكمت
الدعوى على غير من وقع العقد  توجيهتستجب لطلب المدعي في 

  لعدم الدليل.
  في المنطوق ويقارن بالوارد في القرارات األخرى. نظر: يتنبيه
 عريضةأن رافع القضية تبين أنه ال صفة له في الدعوى فإن  بما

الدعوى المقدمة منه تكون ال غية وعليه فإن المتدخل ال يحق له 
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هذه القضية ،وله الحق في رفع دعوى جديدة  فيمواصلة الترافع 
  مستقلة عن هذه الدعوى.

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/١٨٥  .٣٤٧

(....)  شركةللدائرة أن التنازل المدعى به إنما تم ألصحاب  تبين
ومن ثم ال يكون  بصفتهم شركاء في الشركة ال بصفتهم الشخصية،

دمتين منه ذلك أن الدائرة صفة بموجب الوكالتين المق وكالةللمدعي 
به إنما تم ألصحاب الشركة فوكالته التي  المدعىانتهت إلى أن التنازل 

ال تعطيه الحق  الشخصيةقدمها عن بعض أصحاب الشركة بصفتهم 
 إلىفي رفع الدعوى ألن موكليه ال صفة لهم .... وانتهت الدائرة 

  .الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة

        ارارارارإقـرإقـرإقـرإقـر

  هـ١٤٠٨لعام  ٤/ت/١١  .٣٤٨

يسأل الموظف لدى الشركة المدعى عليها عن المبالغ  ال :الدائرة
تقصيرا  الشركةالشركة نفسها، وإذا وجدت  تسألوإنما   بهالمطالب 

أو إهماًال أو اختالسًا من قبل الموظفين لديها فإنها هي التي ترفع 
  ضدهم. الدعوى
لرفعها على غير ذي  الدعوى قبول بعدم إلى الحكم: الدائرة وانتهت

  .صفة. [ بتصرف واختصار]

  هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٢٠٣  .٣٤٩

أن التوقيع الموجود في السند توقيع مدير  الشركةوكيل  قرر :الوقائع
  الشركاء. أحدالشركة ثم قرر أنه توقيع 

إنكارًا للخطاب بل يؤكد صدوره من  يعدذلك ال  أن الدائرة: رأت
  الشركة ومن ثم قبوله.

        ينةينةينةينةالبالبالبالب

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/١٩٨  .٣٥٠

 وأنأن تحويل مبالغ من شركة إلى أخري أن يكون وفاء لدين  األصل
عبء اإلثبات يقع على من يدعي خالف ذلك وقد عجز وكيل المدعي 

تحويل موكلته للمبالغ المذكورة إلى  يقتضيعن إثبات أي سبب 
  مبلغ.استرجاع هذا ال طلبهالمدعى عليها مما يتعين معه الحكم برفض 

  هـ١٤١٩لعام  ٣/ت/٣٢  .٣٥١
أن الدائرة في حكمها لم تذكر أنها طلبت األصل منهم  الهيئة تالحظ

عليه( من خصمه) إحضار األصل ،  المدعىوإنما أشارت إلى طلب 
درج العمل  ،وقدوذلك ال يكفي ألن طلب البينات من شئون القاضي 
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بل على أن صور المستندات هي التي تقدم ثم تطلب األصل من ق
  للمطابقة" الحاجة  عندالقاضي 

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٨٧  .٣٥٢
أو  توقيعهقول المدعي بأن رسالة الفاكس المنسوبة إليه ليس عليها  أما

خاتمه فمردود بأن رساالت الفاكس يكتفي فيها بتوضيح اسم مرسل 
  ....الفاكسالرسالة ورقم 

  هـ٤٢٥لعام  ٤/ت/١٥٣  .٣٥٣
 بمقدارة لها في اإلثبات إال حجية لصور تلك المستندات وال قيم ال

ما تهدي إلى األصل إذا كان موجودًا فيرجع إليه ، أما إذا كان غير 
  لالحتجاج. سبيلموجود فال 

  هـ٤١٥لعام  ٤/ت/٢٢١  .٣٥٤

من شأن القضاء إلزام الشهود في الخصومات الخاصة بالحضور  ليس  
التي  إجراء التحقيق في هذه األمور. والمدعية على لسان وكيلها هي أو

تجاه المدعى عليها وتقع عليها وحدها  مطالبتهاسمت الشهود في 
أن تشهد بهم ما لم يدلوا  لهامسئولية جلبهم وإذا لم يحضروا فليس 

  بشهادتهم أمام القضاء.
  قبول شهادة الشاهد لكونه يعمل عند المشهود لها. عدم  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١  .٣٥٥
  البينة الناقصة. لتعزيزر يمين االستظها طلب  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٥٨  .٣٥٦

  هـ٤١٢لعام  ٤/ت/١٠٨  .٣٥٧

للمــدعى عليهــا ( الشــركة األجنبيــة)  وكيــلالمدعيــة أنهــا  ذكــرت :الوقــائع
وطلبــت التعــويض  تعســفياً وأن المــدعى عليهــا قــد فســخت العقــد فســخاً 

  عن ذلك.

  املدعى عليها: دفعت

  الصفة ألن من تعاقد مع المدعية شركة أخرى. بعدم )١

المكـــــاني لوجـــــود مقـــــر المـــــدعى عليهـــــا خـــــارج االختصـــــاص  بعـــــدم )٢
  .المملكة

اختصــاص ديــوان المظــالم والئيــاً بنظــر الــدعوى  بعــدم" :الــدائرة حكمــت
  .من (.....) ضد (.......) المقامة

 التــيالمــدعى عليهــا ليســت خلفــاً شــرعياً لمؤسســة (....)  أن :األســباب
إليـه وعلـى  تعاقدت مع المدعية بحيث يمكن أن تنتقل التزاماتها العقدية

بين المدعية ومؤسسة (...) كان قائمـاً ومرتبـاً ألثـاره فقـط  العقدهذا فإن 
عليها الواقعي والنظامي إذ لـم تتضـمن أوراق  للمدعىمع الوجود السابق 

بموجــب هــذا العقـــد أي  للمدعيــةالــدعوى مــا يفيــد غيــر ذلــك ولـــم يعــد 
ذكـرت  ذيالـعالقة عمل بالمدعى عليهـا سـوى مـا ورد فـي قـرار األخيـرة 

فيــه أن المدعيــة وكيلـــة للشــركة المـــدعى عليهــا ولكــن تبقـــى حــدود هـــذه 
ونطاق سريانها المكاني والزماني غيـر واضـحة وبالتـالي  وأحكامهاالوكالة 

فـي ذلـك فغـن عليهـا أن تقـدم إثباتـاً لـذلك كلـه  مطالبـةفإن كـان للمدعيـة 
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  أمام القضاء المختص.

  .صحيحإلى المدعى عليه إذا دفعها بمستند  تتوجه اليمين ال  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٣٦  .٣٥٨

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٦٦  .٣٥٩

علـى نفـي  عليـهالدائرة يمـين رئـيس مجلـس إدارة الشـركة المـدعى  طلبت
ـــه ال يعلـــم عـــن  ـــه ال يجـــوز تحليفـــه لكون ـــأن موكل ـــه ب ـــدعوى فـــذكر وكيل ال

تـــم ولـــيس هـــو المتصـــرف وأنـــه مســـتعد لتقـــديم مـــدير الشـــركة  مـــاحقيقـــة 
أو حلــف اليمــين ، فكــررت الــدائرة  بشــهادتهماإلدالء والمــدير المــالي لــ

حكمـــت عليـــه  يحضـــرطلـــب حضـــور رئـــيس مجلـــس اإلدارة وعنـــدما لـــم 
  بالنكول.

        األمياناألمياناألمياناألميان
  هـ٤٠٩لعام  ٤/ت/١٩٢  .٣٦٠

عليــه علــى  المــدعىاليمــين إلــى  ُتوجــه.. الناكــل بطلــبال تــرد إال  اليمــين
( تنبيـــه: الشـــيء الـــذي أنكـــره ولـــيس للـــدائرة أن توجهـــه بصـــيغة اإلثبـــات 

  واختصار). بتصرف

باســتحالف الــدائرة التجاريــة التاســعة بمدينــة جــدة  التــدقيقمــن هيئــة  قــرار  هـ٤١٨ لعام ٣/ت/١٥٥  .٣٦١
  عليه. المدعىوإنابتها في أخذ يمين 

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/٨٠  .٣٦٢
ــإلزام الــدائرة: حكمــت  اســتناداً  تــدفع للمدعيــة.... بــأنالمــدعى عليهــا  ب

ــــى عــــدم  ــــه  حضــــورإل ألداء اليمــــين الحاســــمة بعــــد أن تــــم المــــدعى علي
  ذلك نكوالً عن اليمين. تيحضر واعتبر   استدعاؤه عدة مرات فلم 

  عليه عن اإلجابة عن الدعوى. المدعىبموجب نكول  قضاء  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٧٥  .٣٦٣

٣٦٤.  

  هـ٤١٣لعام  ٤/ت/١٥٣
  القرار رقمأيضاً  وانظر

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٣٩
  بالنكول من دون رد اليمين. حكم

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/١٩  .٣٦٥

ــالي لــم  رفــضكــان المــدعي قــد   لمــا ــين الطــرفين وبالت إجــراء المحاســبة ب
معــه عليهــا معرفــة الحقيقــة،  تعــذريمكـن للــدائرة مــن تمحــيص األمــر ممــا  

إلـــزام المــدعي وقســـره علــى إجـــراء المحاســبة وإقامـــة  يمكــنوبمــا أنـــه ال 
  المدعي.الحكم برفض طلب  المتعينالدليل على صحة دعواه فإن من 

        دفعدفعدفعدفع
أحــد الطــرفين يترتــب عليــه أن يكــون الطــرف اآلخــر فــي حــل مــن  إخــالل  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٩٣  .٣٦٦

  التزاماته.

  هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/١٨  .٣٦٧
يــرد فيهمــا مــا يــدل  لــمالهيئــة أن الحكــم محــل التــدقيق وضــبطه  تالحــظ

أجــاب بشــيء عــن الشــيكين (....) األمــر الــذي يعيــب  المــدعيعلــى أن 
  يتعين نقضه. الحكم وبالتالي

  هـ.٤٠٩من عام  ٣ـ ٢٩  .٣٦٨
فـي هـذا الخصـوص يكـون جوهريـاً قـد يتغيـر بـه  عليهـادفاع المـدعي  فإن

الـــدائرة عـــدم إغفالـــه  علـــىلـــو صـــح وجـــه الـــرأي فـــي الـــدعوى ممـــا كـــان 
 هـــذاومواجهـــة المدعيـــة بـــه ومناقشـــتها إيـــاه وفـــي العمـــوم بحـــث وتحقيـــق 
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  الدعوى على ضوء ذلك. الدفاع وصوًال إلى إبداء رأيها فيه والفصل في

        ختامية ختامية ختامية ختامية     طلباتطلباتطلباتطلبات
  هـ٤٠٩لعام  ٤/ت/٢٠١  .٣٦٩

الـذي تصـدره الـدائرة مـع طلبـات  النظـاميبد من أن يتوافق الوصـف  ال  
وال بــــد مــــن  أمامهــــاالمــــدعي الــــواردة فــــي الئحــــة الــــدعوى وفــــي أقوالــــه 

  التحقيق عما يريد بأقواله المنافية لطلباته األصلية.
  الختامية معناه أنه عدل عما سواها. الجلسةلطلباته النهائية في  هتحديد  هـ٤٠٩لعام  ٤/ت/١٩٧  .٣٧٠

        اعرتاض على احلكم اعرتاض على احلكم اعرتاض على احلكم اعرتاض على احلكم 
٣٧١.    

التـي يتعـين علـى المعتـرض أن يقـدم اعتراضـه خاللهـا  يومـاً الثالثـين  ميعاد
صــورة الحكــم ولــيس مــن تــاريخ إبالغــه  المعتــرضيبــدأ مــن تــاريخ تســليم  

  .بمنطوقه

  هـ٤٠٩ لعام ٤/ت/٤٩  .٣٧٢

الــدائرة مصــدره الحكــم لعــدم نظرهــا االعتــراض  إلــىقضــية أوراق ال إعــادة
وجهــة نظرهــا حيالــه عمــالً  إلبــداءالمقــدم مــن المؤسســة المحكــوم عليهــا 

ــــــــــديوان رقــــــــــم (٣بالمــــــــــادة ( )وتــــــــــاريخ ١٣) مــــــــــن تعمــــــــــيم رئــــــــــيس ال
  هـ.١٩/٦/١٤٠٨

  هـ٤١١ لعام ٤/ت/١٧١  .٣٧٣

د عليهـا ـ الطاعنـة ـ قـد قنـع بـالحكم الصـادر ضـ المـدعىدام أن وكيـل  ما
 حقــهيحـق لــه الطعـن عليــه بعــد ذلـك ويصــبح الحكـم فــي  الموكلتـه فإنــه  

ــر بمثابــة تنــازل عــن الحــق فــي  ــر قابــل للطعــن ألن قبولــه بــالحكم يعتب غي
  الطعن.

        متفرقاتمتفرقاتمتفرقاتمتفرقات
فيهــا بعــدم أحقيــة المــدعى فيمــا يدعيــه وال  يقضــيالمجهلــة ال  الــدعوى"         هـ١٤١٩لعام  ٣/ت/٣١   .٣٧٤

وتوجيــه اليمــين ، وإنمــا  تمحيصــهاو يمضــي فيهــا القاضــي بطلــب البينــات 
  .ينهيها بعدم السماع أو القبول"

        هـ١٤١٢ لعام ٤/ت/٢١   .٣٧٥
تستوفي ما طلبته هيئة التـدقيق مـن إجـراء ومـا رأت  أنعلى الدائرة  يتعين

بغــض النظــر عمــا ســتنتهي  القضــيةضــرورة اســتكماله ولزومــه للفصــل فــي 
طلـــب منهـــا ومـــن  نتيجـــة علـــى اســـتيفاء مـــا مـــنإليـــه الـــدائرة ومـــا ســـترتبه  
مـا تضـمنته المالحظـات األخـرى الـواردة  الـدائرةالمتعين أيضاً أن تنـاقش 

  بقرار الهيئة وتجيب عنها.

        هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٢٧   .٣٧٦

 بعــدةتشــاركت المتـداعيتان فــي تنفيـذ مشــروع وطالبـت المدعيــة  :الوقـائع
طلبــات منهـــا إجــراء المحاســـبة بينهمــا، وفـــي الجلســة الختاميـــة حصـــرت 

بــه المــدعى عليهــا أمــا بقيــة الطلبــات فــذكرت أنهــا  أقــرتفــي مــا طلباتهــا 
  سترفع بها دعوى فيما بعد.

بـــالمبلغ المقـــر بـــه اســـتناداً إلـــى أنـــه مـــن حـــق المـــدعي  الـــدائرة: حكمـــت
  .طلباتهحصر 
  هـ.١٤١٣لعام  ٤/ت/٣١بالقرار رقم  مؤيد
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حكمـت بموجـب تقريـره ، ثـم تقـدم  ثـمالدائرة محاسـباً  ندبت :الموضوع

ذكــر أنــه تحصــل عليهــا بعــد ذلــك ولــم تــدخل  بمســتنداتى عليــه المــدع
  الحكم الصادر ضده. علىضمن تقرير المحاسب . واعترض بذلك 

عليه ولم يصبح نهائيـاً فإنـه يتعـين النظـر  معترضألن الحكم  نظراً  :الهيئة
وعرضـــها علـــى المحاســـب  عليـــهفـــي المســـتندات المقدمـــة مـــن المـــدعي 

  المعين.

        هـ.١٤١٦لعام  ٤/ت/٦٣   .٣٧٧
مجهلـة  كانـتتحرير الدعوى هو أن تكـون غيـر مجهلـة فـإن   من  الهدف

فــال تقبــل ، أمــا إذا كانــت واضــحة ومحــددة فيهــا طلبــات المــدعي ســواء 
ـــهفـــي  بضـــبط القضـــية أو مـــذكرات شـــارحة ومســـتندات فـــال يســـوغ  أقوال

حتى ولو كانت غامضـة بالنسـبة لـبعض  محررةالقول بأنها مجهلة أو غير 
  الخبرة. أهلعترض الفصل فيها وتحتاج إلى المسائل التي ت

وهـو الرضـا إذا تعـارض مـع الظـاهر (وهـو فـي  األصـلأهـل العلـم أن  قرار        هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٢٦   .٣٧٨
  عليه ألنه أقوى. يقدمهذه الدعوى اإلكراه) فإن الظاهر 

        هـ١٤١١ لعام ٤/ت/١٩٣   .٣٧٩
الـــدائرة التـــي أصـــدرت وجـــب عليهـــا نظـــر  إلـــينقـــض الحكـــم وأحيـــل  إذا
علـى القضـية  وإطالعهـااجتمـاع الـدائرة  فـإنثـم   ومـنضية من جديـد  الق

السـابق  حكمهـاودراستها دون دعوة الخصوم وتقريرها عدم العـدول عـن 
إذا نقــض أصــبح  الحكــمالمنقــوض مخــالف للقواعــد القضــائية وذلــك أن 

  غير قائم وكأن لم يكن.

  هـ١٤١١ لعام ٤/ت/٢٠١   .٣٨٠

إسـتادا علـى أنـه إذا نقـض  لقضيةااختصاصها بنظر  بعدمالدائرة  حكمت
  .الدعوىالحكم للمرة الثانية وجب على هيئة التدقيق الفصل في 

مــن الثابــت أن الهيئــة لــم تــنقض الحكــم إال مــرة  كــان..... ولمــا   :الهيئــة
.... فقـد قبلـت الهيئـة االعتـراض  رقـمواحدة بـالقرار رقـم ... أمـا قرارهـا 

حظــات علــى الحكــم ومــن ثــم الــدائرة لمال إلــىشــكالً وأعــادت القضــية  
عدم اختصاصها بنظر الـدعوى يكـون علـى  منفإن ما انتهت إليه الدائرة 

  غير أساس من الواقع والنظام.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٩٦   .٣٨١
تثريـــب علـــى الـــدائرة حينمـــا لـــم تشـــر فـــي حكمهـــا إلـــي طلـــب  ال :الهيئـــة

والقواعـد المقـررة فـي هـذا الصـدد والمتمثـل  للمبـادئالمدعي المخـالف 
  .لهي أن يحلف بأن المدعى عليه مدين ف

        مضاربةمضاربةمضاربةمضاربة

٣٨٢.   
  هـ٤١٤لعام  ٤/ت/١٨٣

القرار رقم أيضاً  وانظر
  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/١٨٢

بإلزام المـدعى عليـه بـدفع تلـك المبـالغ مشـيرة  حكمهات الدائرة  أصدر
من قبل المـدعي للمـدعى عليـه  المبالغفي األسباب إلى ثبوت دفع هذه 

أنـه اسـتعمل هـذه  علـىليـه لـم يقـدم أي دليـل ال ستثمارها وأن المـدعى ع
 علــىالمبــالغ فيمــا دفعــت مــن أجلــه وأدعــى الخســارة دون أن يقــيم البينــة 
  استثماره المال في مجال استثماره، وأن هذا المجال حقق خسارة.

 اخلبرياخلبرياخلبرياخلبري    نفقةنفقةنفقةنفقة
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  ألتعاب الخبير. الخاسربتحميل الطرف  حكم  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٨٠   .٣٨٣
  من خسر الدعوى. علىيحكم بها  األتعاب  هـ.١٤١٦لعام  ٤/ت/٦٣   .٣٨٤

 احملـاماةاحملـاماةاحملـاماةاحملـاماة    نفقةنفقةنفقةنفقة
ـــــاة (  حكـــــم  هـ١٤١٥ لعام ٤/ت/١٧٨   .٣٨٥ ـــــاب المحام ـــــه ٥٠،٠٠٠بأتع ـــــه قناعت ـــــرر المـــــدعى علي ) وق

  لنظرها. التصديبالحكم وبذلك قررت الهيئة بإعادة القضية دون 

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٢٨   .٣٨٦

ماطـــل مـــا غرمـــه فـــي مســـألة تضـــمين الغـــريم الم العلـــممـــن أقـــوال  الـــراجح
إال فــي الحــق الثابــت  يكــونصــاحب الحــق بســبب المماطلــة أن ذلــك ال 

إلــى  وأحوجــهإذا طالــب بــه صــاحبه فمماطلــة غريمــه عــن أدائــه ممــا دفعــه 
الشكاية فما غرمه بسبب هـذه المماطلـة فعلـى المماطـل ضـمانه إذا كـان 

  على وجه معتاد. كذلكالغرم  
طرفيهـا ليسـت فـي حـق ثابـت  بـين الخصومةفي هذه القضية أن  والثابت

  ومعلوم المقدار.

 وعــدوعــدوعــدوعــد

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٤٢   .٣٨٧
فيما تطالـب بـه مـن إلـزام المـدعى عليهـا بمـا وعـدت  المدعيةأحقية  عدم

يلـــزم الواعـــد إذا رغـــب فـــي عـــدم إتمـــام  البـــه ألن مجـــرد الوعـــد بالشـــيء 
  وعده.

 الوكالةالوكالةالوكالةالوكالة    حدودحدودحدودحدودـ ـ ـ ـ     وكـالــةوكـالــةوكـالــةوكـالــة        

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٨١   .٣٨٨

التعاقد تعرف باللفظ أو بالعرف فإن تصرف  فيبة الموكل نيا حدود
عرفًا فهو ملزم لألصيل ومتى  أوالوكيل في حدود ما ُأذن له فيه لفظًا 

إلى من  ينصرفتعدى ذلك فإن التصرف ال ينصرف إلى األصيل وإنما 
باشر العقد ومعلوم أن ذلك كقيد بعدم مخالفة الشرع. قال في المغني 

د فاسد لم يملكه ألن اهللا لم يأذن فيه وألن الموكل وكله في عق وإن" 
  يملكه فالوكيل أولى. ال

تصرفات من فوضه وعينه مديرًا مالياً  بنتائجالمؤسسة ملزم  صاحب  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/٨٩   .٣٨٩
  األمور. وطبائعوإدارياً لمؤسسته والتي يقتضيها العرف 

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٨٩   .٣٩٠

م تفوض مدير فرعها في جدة في عليها ل المدعىكانت الشركة   إذا
اعتبرته مفوضًا لمجرد   الدائرةإبرام عقد وكالة تجارية مع المدعية،وأن 

سند في أن  للدائرةكونه مديرًا لمكتب الشركة في جدة دون أن يكون 
مثله يكون مفوضًا في التصرف في أموال الشركة دون قيد ،إذ األصل 

  إال في حدود ما وكل فيه ..الوكيل ال ينفذ تصرفه في شئون موكله  أن

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٦٠   .٣٩١
العقود المخالفة  هذهكان المدعى عليه الثاني هو الذي باشر   لما

للشرع فإن المدعى عليه األول (صاحب المحل) وقد نفى علمه بهذه 
وشهد الشرع بصحة دفعه إذ األصل في المسلمين أنهم لن  العقود
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ن بها اهللا،وبذلك ينتفي عنه ما نسبه لم يأذ عنهميأذنوا في إجراء عقود 

في إجراء التعامل المحرم  الثانيإليه المدعي من إنابته المدعى عليه 
  .ويلزم المدعى عليه الثاني برد الذهب

 أثر إلغاء الوكــالةأثر إلغاء الوكــالةأثر إلغاء الوكــالةأثر إلغاء الوكــالة

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٢١٢   .٣٩٢

إذ هو عول على الوكالة التي بيد الوكيل  عليهتثريب على المدعى  ال
نيابة عن المدعي وال  التصرفاتكانت تخوله حق إجراء وتعامل معه إذ  

كاتب   لديينال من ذلك دعوى المدعي أنه قام بإلغاء هذه الوكالة 
العدل وذلك أن المدعى عليه رد على ذلك بأنه لم يخطره باإللغاء ولم 

الدليل على األخطار بهذا اإللغاء ،ويشهد لذلك واقع  المدعييقم 
لوكيل السابق أو يقم هو بالمباشرة ولم  لفاً خحال المدعي إذ لم يعين 

المدعى عليه، ومن ثم  دفعيدع شيئًا من ذلك فكان شاهدًا على صحة 
كان   إذافتعامله مع الوكيل تعامل صحيح ويكون المدعي شأنه مع وكيله 

  باشر أعمال الوكالة بعد إخطاره بإلغائها أو أساء استغاللها.

 على العقدعلى العقدعلى العقدعلى العقد    املوقعاملوقعاملوقعاملوقع    ننننمممم    وكــالةوكــالةوكــالةوكــالةداللة احلال على وجود داللة احلال على وجود داللة احلال على وجود داللة احلال على وجود 

  هـ.١٤١١لعام  ٤/ت/٧   .٣٩٣

في الحقل المخصص لكفيله يدل على  العقدالمكفول على  توقيع
منح الثقة له في  ويعنيقبول الكفيل لتوقيع مكفوله كممثل للوكالة 

صالحية  وأعطاهتوقيع االتفاقية وتنفيذها.... يدل على أنه منحه الثقة 
مما يعني تفويضه وتوكيله في ذلك إدارتها والتعامل باسمها ولحسابها 

نص العلماء على أن اإلذن العرفي في اإلباحة والتمليك أو  وقد
  الوكالة كاإلذن اللفظي. بطريقالتصرف 

العرفي في التصرف بطريق الوكالة كاإلذن  اإلذنالعلماء على أن  نص  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٦   .٣٩٤
  اللفظي.

  هـ   ١٤١١لعام  ٤/ت/٣٥   .٣٩٥

عليه بالمبلغ المطالب وأسست قضاءها  المدعىالدائرة على  حكمت
تم التعاقد بشأنها بين  التيعلى قيام المدعى عليه باستالم الصيصان 

بسداد  العمالالشركة المدعية وبين المدعى عليه وقيام بعض هؤالء 
مستحقات المدعية وأن ذلك دليل على ما درج عليه العمل من 

وتوقيعهم على بعض الفواتير  للغير نيابة عن كفيلهم مستحقاتسدادهم 
بالتالي أن تعتمد على هذا المظهر  المدعيةبموافقته،وأن من حق 

بحسبان هذه  عليهالخارجي في تعاملها معهم كوكالء للمدعي 
 الموكلالتصرفات صادرة من الموكل وأن من أثار الوكالة الظاهر التزام 

  بما التزم به الوكيل قبل الغير.

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/١٢٤   .٣٩٦

الدائرة بإلزام المقاول األصلي أن يدفع مبلغًا إلى  حكمت :الوقائع
  المقاول من الباطن.

  لم يتعاقد مع المقاول من الباطن. بأنه المقاول األصلي: اعتراض
ثبت وبإقرار المدعى عليه أن مؤسسته قد فوضت  بأنه :األسباب
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 وختمها. وقد كانت العقود اسمهامؤسسة (......) في استخدام 

 المؤسسةواالتفاقات بما فيها االتفاق مع المدعي تصدر باسم 
ومختومة بخاتمها وخلصت الدائرة من ذلك كله إلى أن المذكور وكيل 

  إليها تصرفاته مع الغير. وتنصرفعن المؤسسة 

 معزولمعزولمعزولمعزولدفع إىل وكيل دفع إىل وكيل دفع إىل وكيل دفع إىل وكيل 

  هـ٤١٧لعام ٣/ت/١١١   .٣٩٧

قدره  تدفع للمدعية مبلغاً  بأنالمدعى عليها  بإلزام الدائرة: حكمت
خطاباً  بعثت(.......) وأقامت قضاءها على ما ثبت من أن المدعية 

م بوجوب تسديد مستحقاتها في ٩/١١/١٩٩١للمدعى عليها بتاريخ 
القاهرة السعودي،وأن أي مبلغ يرسل إلى خارج  بنكحسابها لدى 

وقد  محليه،سعودية وحسابها في بنوك  الشركةالمملكة فهو مقبول ألن 
لمدعى عليها تبلغها بهذا الخطاب وأشارت الدائرة إلى ثبت بإقرار ا

عليها في قيامها بتحويل مبلغ في حساب خارج  المدعىتجاوز 
عليها هو بمثابة دفع إلي وكيل  المدعىالمملكة وأن هذا التصرف من 

ذلك الخطأ وال  تبعةمعزول ثبت علم المدين بعزله وأن عليها تحمل 
  الوفاء به. تبرأ ذمتها من الدين وأن عليها

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٢٠٥   .٣٩٨

نظرت من قبل الدائرة بمواجهة وكيل الشريك  الدعوىالهيئة أن  تالحظ
) ولم يتضمن هذا التوكيل ما فالنفي الشركة المدعى عليها (فالن بن 

وكيًال عنها، كما  أويفيد بأن ( فالن المذكور) وكل بصفته مديرًا للشركة 
ما يثبت أن ( المذكور ) هو مدير لم يتضمن الحكم محل التدقيق 

  ... وانتهت إلى نقض الحكم. الشركة

 حلدود وكالتهحلدود وكالتهحلدود وكالتهحلدود وكالته    احمللاحمللاحمللاحمللأثر جتاوز مدير أثر جتاوز مدير أثر جتاوز مدير أثر جتاوز مدير 

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٩٢   .٣٩٩
مدير المحالت لما هو مفوض فيه هو وحده المسئول عنه وهو  تجاوز

تصرف بما هو خارج عما فوض به وال يختص بنشاط  ألنهالذي يضمن 
  المحالت ....

وجود الوكالة أو التفويض للعامل يف وجود الوكالة أو التفويض للعامل يف وجود الوكالة أو التفويض للعامل يف وجود الوكالة أو التفويض للعامل يف     يفيفيفيفاملنازعة املنازعة املنازعة املنازعة عند عند عند عند 
     فيجبفيجبفيجبفيجباحملل،احملل،احملل،احملل،

ّ
 على الدائرة البحث والتثب
ّ
 على الدائرة البحث والتثب
ّ
 على الدائرة البحث والتثب
ّ
 ت    ت    ت    ت    على الدائرة البحث والتثب

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/١٥٢   .٤٠٠

المنازعة في وجود الوكالة أو التفويض للعامل في المحل،  عند .١
  البحث والتثبت. الدائرةفيجب على 

                                         .بد لقبول الوكيل بالحكم موجود وكالة خاصة بذلك ال .٢
بد من مناقشة الطرفين ومواجهة الموظف الذي وقع العقد هل كان  ال

المؤسسة في التصرف نيابة عن المؤسسة وإجراء  صاحبمفوضًا من 
  .العقود وقبض الثمن؟

سبق أن بيعت مخلفات ذبائح أو  قدالمدعى عليه عما إذا كان  وسؤال
  .تغذية آلخرين؟
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اتبع في هذا الخصوص؟ مع إطالع الدائرة على دفاتر الذي  وما

  إن أمكن وصوالً لوجه الحق في الدعوى. عليهاالمؤسسة المدعى 

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٩٦   .٤٠١

  تطالب المدعى عليها بقيمة تذاكر السفر. المدعية :الوقائع
  عليها تدفع بأن التعامل تم مع أحد الموظفين غير المخولين. المدعى
ونفي  أفكارأنه بالنسبة لما دفعت به المدعى عليها من  وحيث :الهيئة

ما تدل عليه هذه المستندات والقول بأن التذاكر لم تستلم بتوقيع ( 
المذكور) شخصيًا فمردود بأن هذه التذاكر صرفت بطلب  الموظف

استالمها بتوقيعه شخصيًا ما دام أن من  يكونوتعميد منه وال يلزم أن 
المدعى عليها وبمعرفة  عنالمبيعات الصادرة  الثابت وبموجب تقارير

التي  والطريقةالمذكور ما دام أن الثابت استالم تلك التذاكر وتصريفها 
 منتم بها ذلك كله عالوة على ما أظهرته ميزانية الوكالة المدعى عليها 

مديونيتها بهذا المبلغ وما اتخذه أصحابها من إجراءات لتسديده 
......  
المدعى عليها والتزاماتها تجاه تصرف  مسئوليةمدى سبق توضيح  وقد

  بهذا الشأن. الصالحيةالموظف المسئول لديها والذي أعطيت له 

 باحلكم من وجود وكالة خاصة بذلكباحلكم من وجود وكالة خاصة بذلكباحلكم من وجود وكالة خاصة بذلكباحلكم من وجود وكالة خاصة بذلك    الوكيلالوكيلالوكيلالوكيلال بد لقبول ال بد لقبول ال بد لقبول ال بد لقبول 

وكيل المدعية الذي قرر قناعته بالحكم عند  أنمن األوراق  الثابت  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٧٢   .٤٠٢
  بقبول الحكم. لهه خاصة وال ترخص النطق به كانت وكالت

 عن فسخ العقد عن فسخ العقد عن فسخ العقد عن فسخ العقد     التعويضالتعويضالتعويضالتعويضـ ـ ـ ـ     بالعمولةبالعمولةبالعمولةبالعمولة    ــــ    تـجاريةتـجاريةتـجاريةتـجارية    وكالةوكالةوكالةوكالة

  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/١٩٨   .٤٠٣

  المدعى تعويضه عن إنهاء عقد الوكالة بينه وبين الشركة األجنبية. طلب
 مدةالبين من أحكام العقد المذكور أنه جاء خاليًا من تحديد  :الدائرة

طرفيه إنهاء العمل به بمجرد  منن حق أي التعاقد ونص فيه أن م
عليها  المدعىإخطار يشعر فيه الطرف اآلخر وأن هذا ما قامت به 

وطالما استخدمت المدعى عليها حقها المقرر بموجب العقد فإن 
خطأ وال يرتب أي مسئولية عليها.. فضًال عن أن ما  يعتبرتصرفها ال 

ها محتمل وليست الحصول علي أرباحيطالب به المدعي إنما هو 
  أضراراً وقعت بالفعل.

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٧٩   .٤٠٤

موضوع النزاع مدته سنة تتحدد تلقائيًا ما لم  التجاريةأن الوكالة  وحيث
بانتهاء مدته قبل ستة أشهر بموجب  العقديخطر أحدهما اآلخر بإنهاء 

ى عليها ـقيام المدع الثابتيل والموكل، وإذا كان كالعقد المبرم بين الو 
 العقد(الموكل) بإخطار المدعي قبل انتهاء عقد الوكالة بسنة فإن 

والحال كذلك قد انتهى في التاريخ المذكور وال يلزم المدعى عليها 
  .فيهباالستمرار 

كان عقد الشركة مدته عامان ولم يتضمن نصًا يقضي بتجديد في   لما  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٧   .٤٠٥
  دته.العقد ينتهي بانتهاء م فإنحالة معينة 
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٤٠٦.   
  ـه٤١٣لعام  ٤/ت/١٢٠
القرار رقم  أيضاً  وانظر    
  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١١٩

( الوكيل ضد موكله األجنبي) استناداً  دعوىبرفض  الدائرة: حكمت
أن مدة سريان العقد  الطرفينإلى ما تضمنه عقد الوكالة المبرم بين 

خر األ الطرفينثالث سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا ما لم يخطر أحد 
بعدم رغبته في التجديد بثالثة أشهر على األقل قبل انتهاء المدة وإلى 

ثبت من قيام المدعى عليها في إبداء رغبتها بعدم تجديد العقد وأنه  ما
قد انتهى بانتهاء مدته مهما كانت األسباب التي  العقدمن ثم يكون 

ى رغبتها في التجديد وإذا انته عدمحدت بالمدعى عليها إلى إبداء 
نسبته إلى  يمكنالعقد نهاية طبيعية بانتهاء مدته فليس هناك خطأ 

  المدعى عليها وبالتالي تكون طلبات المدعى عليها على غير سند.

  هـ١٤١٤لعام  ٤/ت/٢٤   .٤٠٧

العقد على تجديد المدة بستة أشهر وعلى إمكانية التمديد لثالثة  نص
الزم ذلك أن  ينص في العقد على كيفية التمديد فإن من لمأشهر وإذا 

وبما أنه لم يحصل اتفاق على التمديد  الطرفينيجري االتفاق عليه بين 
العقد على إمكانيته حيث  فيفإنه ال وجه للقول بحصوله لمجرد النص 

المدة  انتهاءلم ينص العقد على التمديد التلقائي الذي تم بمجرد 
  األصلية.

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/٨٣   .٤٠٨
إنهاء الوكالة التجارية ألن عقد الوكالة عن  تعويضهطلب المدعي  رفض

عليها رغبتها في إنهاء الوكالة  المدعىانتهى بانتهاء مدته وقد أعلنت 
  في المدة المسموح بها في العقد.

  هـ١٤١٠لعام  ٤/ت/٩٦   .٤٠٩

قضية ضدها لتعويضه عن األضرار  األجنبيةوكيل الشركة  رفع :الوقائع
  واحد.الناشئة عن فسخها عقد الوكالة من طرف 

أن المدعي لم يلتزم  علىالدعوى واستندت  برفض الدائرة: حكمت
كان   أنهشروط العقد حيث أنه كان يتعامل مع الشركة المنافسة، كما 

يقوم بتصنيع نفس المنتج.. األمر الذي يؤكد مخالفة المدعي لاللتزام 
المنافسة مما يبرر للمدعى عليها فسخ العقد دون حاجة إلى  بعدم

  مدعي.إخطار ال

  هـ١٤١١لعام  ٤/ت/٨٨   .٤١٠

عقد الوكالة المبرم مع  بتنفيذالمدعى عليها  بإلزام الدائرة: حكمت
على أن  العقدالمدعية وإكمال المدة المتفق عليها استنادًا إلى نص 

مدته عشر سنوات ولم تثبت المدعى عليها أن المدعية قد خالفت 
  فسخ.أو أن لها أسباب مشروعة ُتجيز ال االتفاقيةبنود 

 بالنطاق املكاني لعقد الوكالة بالنطاق املكاني لعقد الوكالة بالنطاق املكاني لعقد الوكالة بالنطاق املكاني لعقد الوكالة     التزامهالتزامهالتزامهالتزامهخمالفة املوكل يف خمالفة املوكل يف خمالفة املوكل يف خمالفة املوكل يف     جزاءجزاءجزاءجزاء

  هـ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٣   .٤١١

للمدعي مبلغاً  تدفعالشركة المدعى عليها بأن  بإلزام الدائرة: حكمت
قدره (.....) حيث إن الثابت أن المؤسسة العامة للخطوط السعودية 

به األخيرة بتأمين عقدًا مع الشركة المدعى عليها تقوم بموج أبرمت
بلغت قيمتها(....) وأن مقر مؤسسة  المذكورةبطانيات للمؤسسة 

جدة في النطاق المكاني  فيالخطوط الجوية في جدة،وتم توقيع العقد 
عقد وكالة  عليهاللوكالة. ولما كان الثابت أن المدعي أبرم مع المدعى 
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رفيه تجارية توافرت فيه أركانه وشروط صحته، ومن ثم يجب على ط

بما تضمنه من حقوق والتزامات ومن الشروط المنصوص عليها  الوفاء
عليها (الموكل) عن الدخول في أي  المدعى تمنعفي هذا العقد أن 

تحق \يسنمناقصات حكومية في منطقة الوكالة وأن خالف فإن الوكيل 
يظهر فيه  العمولة كاملة من تلك المناقصة ولما كان هذا الشرط ال

يستحق العمولة من تلك المناقصة، ولما كان هذا  وكيلالخالف فإن 
عليه الشرع فتلزم المدعى عليها به  دلالشرط ال يظهر فيه خالف لما 

بدفع عمولة من قيمة  مطالبتهوتنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي في 
  العقد....

ناء سريان عقد حق المدعية في حالة تعيين وكيل آخر ـ غيرها أث من  هـ١٤١٦لعام  ٤/ت/٣٤   .٤١٢
  .بعمولة عن السيارات المباعة للوكيل الجديد المطالبةالوكالة ـ 

 بعقد البيع الذي أبرمه املوكل بعقد البيع الذي أبرمه املوكل بعقد البيع الذي أبرمه املوكل بعقد البيع الذي أبرمه املوكل     اإلخاللاإلخاللاإلخاللاإلخاللصفة الوكيل يف صفة الوكيل يف صفة الوكيل يف صفة الوكيل يف     عدمعدمعدمعدم

٤١٣.     

م المدعي دعواه على وكيل ( الشركة األجنبية) في اأق :الموضوع
  بضاعتها للمواصفات. موافقةالسعودية لعدم 

  لعقد مبرم مع الشركة األجنبية) مباشرة.ا بأنالمدعى عليها  دفعت
بعدم قبول الدعوى إلقامتها على غير ذي صفة ألن  الدائرة: حكمت

  ) وليس مع وكيلها في السعودية.األجنبيةالعقد مبرم مع ( الشركة 
 الوكيل إذا أخل بالتزاماته التعاقديةالوكيل إذا أخل بالتزاماته التعاقديةالوكيل إذا أخل بالتزاماته التعاقديةالوكيل إذا أخل بالتزاماته التعاقدية    لوكالةلوكالةلوكالةلوكالةجواز إلغاء املوكل جواز إلغاء املوكل جواز إلغاء املوكل جواز إلغاء املوكل     مدىمدىمدىمدى

  هـ١٤١٥لعام ٤/ت/٢٣٠   .٤١٤
ألحقت  المدعيةائرة بما ذكره وكيل المدعى عليها من أن تعتد الد لم

ضررًا بموكلته بسبب عدم التزام المدعى عليها بالتسديد وعدم الوفاء 
  المحددة طبقاً للعقد. باألهداف

  التجارة  بوزارةكتابة الوكالة التجارية ببلدها األصلي وتسجيلها  وجوب
 اإلخالل بذلك ـ جزاء ـ

  ـه١٤١١لعام  ٤/ت/١٤١   .٤١٥

مع الشركة  تجاريةكان العقد الذي ادعى المدعي بأنه عقد وكالة   ولما
 يكنالمدعى عليها وطالبها استنادًا إليه بعمولة مقدارها (.....) لم 

مكتوبًا ومبرمًا مع الجهة المدعى عليها ببلدها األصلي أو من يقوم 
 البلد فضًال عن عدم تسجيله بوزارة التجارة فإن هذا ذلكمقامها في 

الشركة المدعى عليها ( األجنبية) مما  تجاهالعقد ال يرتب أي التزام 
  على أساس صحيح. يقوميجعل الحكم عليها بالمبلغ المذكور ال 

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/٨٩   .٤١٦

( أربعة  بمبلغالدائرة مديونية الشركة المدعى عليها للمدعي  أثبتت
في حين أن هذا ماليين) استنادًا إلى عقد الوكالة المقدم من المدعي 

حسب الدعوى قد أبرمه المدعي مع مندوب الشركة المدعى  العقد
العقد على فرض صحة صدوره ممن نسب  فإنعليها في جدة، ومن ثم 

وذلك وفقًا لنصوص  عليهاإليه ال يرتب أي التزام تجاه الشركة المدعى 
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ى عل األولىنظام الوكاالت التجارية والئحته التنفيذية إذ نصت المادة 

نظام الوكاالت التجارية وتعديالته على كل من يتعاقد مع  يسري:"
من يقوم مقامه في بلده للقيام باألعمال التجارية سواء كان  أو المنتج

في المادة العاشرة من الالئحة : يشترط في  وجاء" موزعاً وكيًال أو 
لجهة ما يلي : أن يكون مكتوبًا ومبرمًا مع ا التوزيعالوكالة التجارية أو 

  مقامها في ذلك البلد". يقومالموكلة ببلدها األصلي أو من 

 بإلغاء الوكالة بناء على طلب املوكل بناء على أسباب سائغة القضاء

  هـ١٤١٢لعام  ٤/ت/١٠٩   .٤١٧
بينهما  الوكالةالمدعية (الشركة األجنبية) من الديوان فسخ عقد  طلبت

دي لحدوث خالفات وبين الشركة الوطنية الوكيل لها في السوق السعو 
  الثقة بينهما. تعدم

 بني عقد البيع وعقد الوكالة بالعمولة وما يرتتب على ذلك التفرقة

  هـ١٤١٣لعام  ٤/ت/١٩٥   .٤١٨

كانت تبيع   عليهامن العقد المبرم بين المتداعيين أن المدعى  البين
 المملكةمنتجاتها للمدعي وكان األخير يقوم بعد ذلك ببيعها في أسواق 

حسابه ولم يتضمن العقد ما يشير إلى أن المدعي كان يبيع باسمه ول
عليها في المملكة مقابل عمولة أو نسبة وأن حصيلة  المدعىمنتجات 

حتى يمكن أن يقال أن المدعي   عليهاالمبيعات كانت تؤول للمدعى 
أن المدعي كان  الواقعكان يعمل لحسابها ويبيع نيابة عنها ومن ثم فإن 

 وعجزابه ويبيعها لعمالئه ... فإن خانة تقديره يسوق المنتجات لحس
عن تصريف جزء من البضاعة وانتهت صالحيتها فهي تلزمه وال 

  .عليهامسؤولية على المدعي 
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  بالنظام العام التحكيم: مدى تعلق شرط  ثانياً  �
  لجهة خارج المملكة التحكيم:اشتراط أن يكون  ثالثاُ  �
  القضائية للسوابق: منطوق الحكم ونماذج رابعاً  �
  ت متفرقا: خامساً  �

  تضامن •
  ترجمة •
  ترخيص •



  ٩٥

  تعويض •
  قضائي حارس •
  حجز •

        حـــــــكمحـــــــكمحـــــــكمحـــــــكم �
  : التماس إعادة النظر أوال �
  : منطوق حكم ثانياً  �
  : تسبيب الحكم ثالثاً  �
  : حكم غيابيرابعاً  �
  : اعتراض على الحكم خامساً  �
  : إجراءات سادساً  �
  الحكم تفسير:   سابعا �
  الخصوم: قضاء بما لم يطلبه ثامناُ  �
  : تنفيذ الحكم تاسعاً  �

  حوالة •
  تجارية دفاتر •
  ربا •
  رهن •
  (استصناع) سلم •
  سمسرة •
  اعتبارية شخصية •

        جتاريةجتاريةجتاريةجتارية    شركاتشركاتشركاتشركات �
  : منازعات الشركاءأوالً  �
  : قضايا تصفية الشركاتثانيا �

  صلح •
  عرف •
  عقد •



  ٩٦

  : طرق التعبير عن اإلرادةأوال �
  : تكييف العقد ثانياً  �
  : فسخ العقدثالثاً  �

  توريد عقد •
  لةمقاو  عقد •
  نقل عقد •

        جتاريةجتاريةجتاريةجتارية    عالماتعالماتعالماتعالمات �
  : اختصاص وشكل أوالً  �

       اختصاص •
  شكل                           •

  : حماية العالمة التجاريةثانياً  �
  : تقليد العالمةثالثا �
  وبين ما يشابهها التجارية: التفرقة بين العالمة رابعاً  �
  : منطوق أحكامخامسا �
  : متفرقاتسادساً  �

  تأخير غرامة •
  قرينة •

            مرافعاتمرافعاتمرافعاتمرافعات �
  : مدٍع ومدعى عليهأوال �
  : صفةثانيا �
  : إقرارثالثا �
  : البينةرابعاً  �
  : دفعخامساً  �
  : طلبات ختاميةسادساً  �
  : اعتراض على الحكمسابعاً  �
  : متفرقاتثامناً  �



  ٩٧

  مضاربة •
  الخبير نفقة •
  المحاماة نفقة •
  وعد •

        وكالةوكالةوكالةوكالة �
  الوكالة حدود •
  إلغاء الوكالة أثر •
  الموقع على العقد منوكالة  الحال على وجود داللة •
  إلى وكيل معزول دفع •
  وكالتهتجاوز مدير المحل لحدود  أثر •
التفويض لعامل في المحل،فيجب على الدائرة  أوالمنازعة في وجود الوكالة  عند •

  البحث والتثبت
  وكالة خاصة بذلك وجودلقبول الوكيل بالحكم من  البد •
  "بالعمولةتجارية"  وكالة •

  ياتالمحتو  فهرس �
       

 
 


