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رقم الق�ضية: 3/878/ق لعام 1426هـ
رقم احلكم االبتدائي: 55/د/جت/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 214/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/6/10هـ

عقد �ضم�ضرة - عقد �ضفوي- تعريف ال�ضم�ضار- ا�ضتحقاق اأجرة ال�ضم�ضرة - ف�ضخ العقد - االإقالة. 

عى عليها باأن تدفع له اأجرة الو�ساطة مقابل قيامه بالتو�سط لإبرام عقد  ِعي اإلزام املُدَّ مطالبة املُدَّ
باإلغاء  َعى عليها  املُدَّ للتجارة واملقاولت- ثبوت قيام  َعى عليها وموؤ�س�سة ).....(  املُدَّ م�ساركة بني 
ِعي  التفاق املربم مع موؤ�س�سة ).....( للتجارة واملقاولت- خلو الأوراق من اأي عقد مكتوب بني املُدَّ
من  النزاع  طريف  بني  ال�سفهي  التفاق  خلو  والتزاماته-  طرف  كل  حقوق  يحدد  عليها  َعى  املُدَّ و 
ِعي لأجرة الو�ساطة على و�سف معني كما لو كان التفاق على ا�ستحقاق الأجرة مبجرد  ا�ستحقاق املُدَّ
َعى عليها وموؤ�س�سة ).....( للتجارة واملقاولت و لي�س على متام العقد املتو�سط فيه-  الربط بني املُدَّ
ِعي بعر�س م�ساريعها على امل�ستثمرين لأن  َعى عليها ببطالن التفوي�س الذي اأ�سدرته للُمدَّ دفع املُدَّ
�سدور ذلك التفوي�س كان بعد توقيع التفاقية بع�سرين يومًا كما مل يت�سمن هذا التفاق اأية اإ�سارة 
ِعى عليها( على ذلك بطالن ال�ستدلل به- عدم وجود ن�س �سرعي يحكم  اإىل التفاقية ورتبت )املُدَّ
دون  العقد  ن�سوء  مبجرد  ا�ستحقاقها  بني  الو�ساطة  اأجرة  ا�ستحقاق  يف  الفقهاء  واختالف  امل�ساألة 
�سحة  عدم  لال�ستحقاق-  ك�سرط  اإلغائه  وعدم  وقيامه  العقد  نفاذ  وجوب  وبني  متامه،  يف  النظر 
ِعي اإىل ثبوت ا�ستحقاق الأجرة له على �سند من اأن ف�سخ التفاقية كان باإقالة ل�سدور  ا�ستناد املُدَّ
واإلغاء حكمه  العقد  رفع  ا�سطالحًا هو  الإقالة  باأن معنى  عليها، فذلك مردود  ِعى  املُدَّ الف�سخ من 
َعى عليها ولي�س  واآثاره برتا�سي الطرفني، يف حني اأن واقع احلال كان ف�سخًا من جانب واحد هو املُدَّ
ِعي الأجرة- اجتهاد الدائرة مرجحة اأن اأجرة الو�ساطة ل ت�ستحق اإل  الطرفني ومن ثم ل ي�ستحق املُدَّ
بح�سول العمل املتو�سط فيه ومتامه ونفاذه لأن ثمرتها تكون بتمام العقد حمل الو�ساطة، فاإذا األغي 
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فكاأنه مل يكن ومل يح�سل اأ�ساًل، ودليل ذلك اأن تعريف ال�سم�سار اأو الو�سيط وفقًا لنظام املحكمة 
عدم  ذلك  فيعني  باأجرة،  البيع  لإمتام  وامل�سرتي  البائع  بني  يتو�سط  الذي  ال�سخ�س  هو  التجارية 

ا�ستحقاق اأجر ال�سم�سرة اإل بتمام العقد- موؤدى ذلك: رف�س الدعوى.

نظام املحكمة التجارية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 32 بتاريخ 1350/1/15هـ.
قرار جمل�س الوزراء رقم )241( يف 1407/10/26هـ  وم�سمونه: " نقل اخت�سا�سات هيئات ح�سم 
املنازعات التجارية املن�سو�س عليها يف النظم والقرارات مبا فيها املنازعات املتفرعة عن تطبيق 

نظام ال�سركات اإىل ديوان املظامل" .
قرار جمل�س الوزراء رقم )261( بتاريخ 1423/11/17هـ وم�سمونه: "تويل ديوان املظامل النظر يف 

الق�سايا النا�سئة عن الأعمال التجارية بالتبعية اإىل حني اإن�ساء املحاكم التجارية".

ِعي تقدم  تتح�سل وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم للبت فيها باأن ).....( ب�سفته وكياًل عن املُدَّ
َعى عليها اأن تدفع ملوكله مبلغًا قدره ع�سرون مليون رياٍل مقابل  بالئحة دعوى طلب فيها اإلزام املُدَّ
لدعواه،  �سندًا  راآه  ما  بها  واأرفق   ).....( وموؤ�س�سة  عليها  َعى  املُدَّ بني  اأجراها  �سم�سرة-  و�ساطة- 
ِعي كما  وبورودها للدائرة حددت لنظرها جل�سة 1426/8/9هـ ه ح�سرها ).....( وكياًل عن املُدَّ
ِعي وكالة عن حترير دعواه ذكره اأنها  َعى عليها وب�سوؤال املُدَّ ح�سر ).....( وكياًل عن ال�سركة املُدَّ
ِعي مبا له من خربة يف جمال الو�ساطة التجارية تو�سط  الواردة بالئحة الدعوى، واملت�سمنة اأن املُدَّ
َعى عليها كطرف اأول لإبرام اتفاقية م�سرتكة بتاريخ  بني موؤ�س�سة ).....( كطرف ثان وال�سركة املُدَّ
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َعى عليها  املُدَّ اأحد م�ساريع  اأربعمائة مليون رياٍل )400.000.000(، لدعم  1423/2/2هـ  مببلغ 
ِعي كان اأحد �سهود ذلك العقد، وحر�سًا من  ح�سب التف�سيل الوارد يف بنود تلك التفاقية، واأن املُدَّ
ِعي بعد جناحه يف اإيجاد ممول لذلك امل�سروع اأر�سلت له  َعى عليها على ا�ستمرار عالقتها باملُدَّ املُدَّ
داخل  الأعمال  رجال  على  ال�ستثمارية  م�ساريعها  بعر�س  تفو�سه  م  2002/5/5م  بتاريخ  خطابًا 
َعى عليها لقاء  ِعي( ي�ستحق اأجرة ال�سم�سرة بن�سبة )5%( من املُدَّ اململكة وخارجها، واأن موكله )املُدَّ
جهده الذي بذله يف تلك التفاقية مبجرد توقيعها ح�سب العرف اجلاري يف ذلك، ومبطالبة موكله 
ِعى عليها بذلك تلقى وعودًا متكررة واإقرارًا منها باأن له حقًا ثابتًا لديها، وختم دعواه بطلب  للُمدَّ
َعى عليها باأن تدفع ملوكله مبلغ ع�سرين مليون رياٍل )20.000.000( متثل ن�سبة )%5(  اإلزام املُدَّ
َعى عليها ).....(  من قيمة العقد املربم بني الطرفني، ويف جل�سة 1426/9/15هـ ه قدم وكيل املُدَّ
َعى عليها واأنه كان �سم�سارًا  ِعي و�سيطًا لدى �سركة ).....( املُدَّ مذكرة جوابية نفى فيها اأن يكون املُدَّ
ووكياًل متعاقدًا مع موؤ�س�سة ).....( )الطرف الثاين يف اتفاقية امل�سروع امل�سرتك(، واأما التفوي�س 
َعى عليها وموؤ�س�سة ).....( ذلك  ِعي فهو لحق لالتفاقية امل�سرتكة التي بني املُدَّ الذي يحتج به املُدَّ
اأن التفاقية اأبرمت بتاريخ 1423/2/2هـ  بينما التفوي�س كان بتاريخ 1423/2/22هـ ، ومن امل�ستقر 
مع  تعاقد  قد  ِعي  املُدَّ واأن  ال�سابقة،  الت�سرفات  على  جتري  ل  الالحقة  العقود  اأن  ونظامًا  �سرعًا 
و�سيطًا  يكون  اأن  على  واملقاولت  للتجارة   ).....( موؤ�س�سة  وهي  التفاقية  تلك  يف  الثاين  الطرف 
َعى عليها ودلل  ِعى عليها، وعلى هذا الأ�سا�س تعاملت معه املُدَّ ووكياًل لها يف التفاو�س مع ال�سركة املُدَّ
على ذلك مبا جاء يف خطاب موؤ�س�سة ).....( رقم )306م �س( بتاريخ 2002/9/14م، الذي جاء 
فيه: )ال�سادة �سركة ).....( .... نفيدكم باأن ال�سيد ).....( موجود حاليًا خارج اململكة....، نرجو 
عدم اتخاذ اأي اإجراء حتى عودته، واإذا كان هناك اأي ا�ستف�سار ميكن الت�سال باملهند�س ).....(، 
فيها  يظهر  التفاقية  لتوقيع  التح�سريية  املفاو�سات  يف  الجتماعات  حما�سر  من  منوذجًا  واأرفق 
ِعي كوكيل عن موؤ�س�سة ).....( لكون ا�سمه دون يف القائمة نف�سها التي كتب فيها ا�سم الطرف  املُدَّ
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ِعى  الثاين يف اتفاقية امل�ساركة حمل الدعوى، ويف القائمة املقابلة دونت اأ�سماء بع�س م�سوؤويل املُدَّ
ِعي يريد اأن يلقي باأعباء و�ساطته عن موؤ�س�سة ).....( على جهة ل �سلة لها بذلك وهي  عليها، فاملُدَّ
ِعي ربط حقوق و�ساطته التي يدعيها على �سركة ).....(  ِعى عليها، م�سريًا اإىل اأن املُدَّ ال�سركة املُدَّ
على   )400.000.000( رياٍل  مليون  اأربعمائة  البالغ   ).....( �سركة  مال  راأ�س  من   )%5( بن�سبة 
الرغم من اأن �سركة ).....( املن�سو�س عليها يف اتفاقية �سركة ).....( مع موؤ�س�سة ).....( مل يتم 
املت�سمنة  التفاقية  من  )العا�سرة(  باملادة   ).....( )موؤ�س�سة  املمول  لإخالل  اأ�سا�سًا  فيها  ال�سروع 
التزامها باإيداع مبلغ واحد وع�سرين مليونًا يف ح�ساب خم�س�س للم�سروع لتغطية تكاليفه، وعليه 
َعى عليها موؤ�س�سة ).....( كتابيًا باإلغاء التفاقية مبا ن�سه: )ال�سادة موؤ�س�سة ).....(  اأ�سعرت املُدَّ
اتفاقية  واإلغاء  �سالحية  بانتهاء  �سيادتكم  اإ�سعار   ).....( �سركة  تود  بهذا  واملقاولت....  للتجارة 
اأعاله(، وخل�س يف  باأي من بنود التفاقية  التفاهم- امل�سروع امل�سرتك- .... وذلك لعدم وفائكم 
ِعي بدفع اأتعاب املحاماة  ِعي جملة وتف�سياًل واإلزام املُدَّ ختام جوابه اإىل طلب رد كافة طلبات املُدَّ
جل�سة  ويف  كيدية؛  الدعوى  هذه  لكون  رياٍل  األف  ثالثمائة  وقدرها  عليها  ِعي  املُدَّ تكبدتها  التي 
ِعي مذكرة نفى فيها اأن يكون موكله و�سيطًا عن موؤ�س�سة ).....(،  1426/11/26هـ قدم وكيل املُدَّ
واإمنا جاء فيه  ِعي  املُدَّ توكيل  َعى عليها مل ين�س �سراحة على  املُدَّ به  ا�ستدلت  الذي  واأن اخلطاب 
ِعي مفو�س اأو و�سيط عن موؤ�س�سة ).....(، كما اأن  الت�سال به عند احلاجة وهذا ل يدل على اأن املُدَّ
هذا اخلطاب لحق لالتفاقية بخم�سة اأ�سهر، واأن كاًل من املهند�س ).....( رئي�س �سركة ).....( 
ِعي هو من عر�س وعرف بامل�سروع على  ونائبه املهند�س ).....( واملهند�س ).....( مقرون باأن املُدَّ
ِعي يف حماولة حلل اخلالف  موؤ�س�سة ).....( وذلك مبح�سر من �سهود عدول اجتمعوا بهم مع املُدَّ
ِعي يف و�ساطته وتعريفه مب�سروعهم على موؤ�س�سة  َعى عليها بعد اأن راأت جناح املُدَّ وديًا، وذكر اأن املُدَّ
).....( اأ�سدرت له ذلك التفوي�س الذي �سبقت الإ�سارة اإليه، واأن عدم وجود عقد و�ساطة مكتوب 
ِعي لأن الكتابة و�سيلة لإثبات احلق ل لإن�سائه،  َعى عليها ل يلزم منه نفي حق املُدَّ ِعي و املُدَّ بني املُدَّ
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كما اأن عدم توثيق عقود ال�سم�سرة اأمر متعارف عليه، واأن املقرر �سرعًا اأن الو�سيط ي�ستحق اأجرته 
وموؤ�س�سة  عليها  َعى  املُدَّ بني  ح�سل  ما  وهو  بينهم،  تو�سط  من  بني  العقد  اإبرام  مبجرد  )ال�سعي( 
).....(، واأرفق �سهادتني خطيتني من كل من ).....( و).....(، وت�سمنت �سهادة كل واحدة منهم 
باأن �سركة ).....( ال�سناعية املحدودة ممثلة باملهند�س ).....( رئي�س ال�سركة، واملهند�س ).....( 
نائب رئي�س ال�سركة، واملهند�س ).....(، اأحد م�سوؤويل ال�سركة قد اأقروا اأمامهم يف الجتماع الذي 
ِعي( هو  عقد يف فندق ).....( يف مدينة اخلرب بتاريخ 1426/4/30هـ ه باأن املهند�س ).....(  )املُدَّ
 ).....( مل�سروع  امل�سرتكة  التفاقية  عقد  يف  الثاين  الطرف   ).....( امل�ستثمر  بتعريف  قام  الذي 
ب�سركة ).....(، واأنه من عرف امل�ستثمر مب�سروع ).....( واأن ذلك كان �سماعًا وم�ساهدة اأمامهم، 
َعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها اأن ال�سهادة التي يدعي  ويف جل�سة 1427/3/28هـ ه قدم وكيل املُدَّ
ِعي ل ت�سح، لأن هوؤلء ال�سهود هم يف  َعى عليها واملُدَّ ِعي اإثباتها لعقد ال�سم�سرة بني املُدَّ وكيل املُدَّ
ِعي واأن ذلك موجب لعدم قبول �سهادتهم، ثم اإن �سهادتهم  الأ�سل اأع�ساء يف فريق التفاو�س مع املُدَّ
ِعى عليها،  ِعي ملوؤ�س�سة ).....( على �سركة ).....( املُدَّ املدونة غري مو�سلة لكونهما ذكرا تعريف املُدَّ
ِعي  يف تاأ�سي�س �سركة  َعى عليها واملُدَّ ومل ي�سهد على حمل النزاع وهو حتقق عقد الو�ساطة بني املُدَّ
اإليه  امل�سار  الالحق  التفاق  لكان  َعى عليها  املُدَّ و�سيطًا عن  لو كان  ِعي  املُدَّ اأن  واأكد على   ،).....(
�سابقًا لغوًا اإذ ل معنى لتكرار التفاق ولو كان هذا التفوي�س توثيقًا لتفاق �سابق لكان فيه الإ�سارة 
العقود الكبرية  بالكتابة يف  التوثيق  اإغفال  العادة والعرف قد جريًا على عدم  اأن  اإىل ذلك، وذكر 
ِعي بعدم توثيق دعواه يجعلها من الدعاوى التي يكذبها العرف وتنفيها العادة، واأن  وعليه فاإقرار املُدَّ
�سركة ).....( حمل التفاقية مل يتم ال�سروع فيها اأ�سا�سًا، واأن ال�سم�سرة فرع عن اإمتام العمل ل 
ِعي اأجرة �سم�سرة على عقد مل يتم املق�سود منه وهو متويل  جمرد اإبرامه، مت�سائاًل كيف ي�ستحق املُدَّ
ِعي اأ�سالة مذكرة جوابية اأكد فيها على  امل�سروع حمل التفاقية، ويف جل�سة 1427/4/5هـ قدم املُدَّ
اأن اأجرة ال�سم�سرة ت�ستحق مبجرد اإبرام العقد ول عالقة للو�سيط بتنفيذ العقد املربم من عدمه، 
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ال�سركة  اإدارة  تنفيذها ومت تعيني موؤ�س�سة ).....( رئي�سًا ملجل�س  ال�سروع يف  اأن التفاقية مت  واأكد 
َعى عليها املوؤرخ يف 2002/7/30م ، واأن عدم وجود عقد  العربية ).....( كما جاء يف خطاب املُدَّ
َعى  َعى عليها ل يعد دلياًل على نفي حقه، ثم كيف تفو�سه املُدَّ و�ساطة موثق بالكتابة بينه وبني املُدَّ
عليها وهي تدعي اأنه مفو�س عن موؤ�س�سة ).....( فهذا فيه تعار�س للم�سالح يدل على اأنه اإمنا كان 
ِعى عليها، واأن خطاب التفوي�س الالحق لالتفاقية جاء بعد اإحلاح منه لتاأكيد حقه  مفو�سًا عن املُدَّ
2002/3/29م  يف  املوؤرخ  الإجنليزية  باللغة  املعد  الجتماع  حم�سر  اأن  وذكر  ال�سم�سرة  اأجرة  يف 
ِعي �سورة  َعى عليها ونائبه بالإ�سافة اإىل اأحد م�سوؤوليها بهدف اإعطاء املُدَّ بح�سور كل من رئي�س املُدَّ
وا�سحة عن امل�سروع لكي يتمكن من عر�سه على املمول ب�سكل �سحيح واأ�سار كذلك اإىل قيام امل�سروع 
َعى عليها يف مذكراته  حمل التفاقية من عدمه، كما ناق�س بع�س الن�سو�س التي اأوردها وكيل املُدَّ
َعى  ودفوعه يف هذه الدعوى حتيل اإليه الدائرة يف موا�سعه منعًا لالإطالة والتكرار، وبت�سليم وكيل املُدَّ
قدمه، ويف  واأن  �سبق  واكتفى مبا  تت�سمن جديدًا  اأنها مل  عليها ذكر  وباطالعه  منها  ن�سخة  عليها 
ِعي اأ�سالة عددًا من امل�ستندات التي راأى اأنها موؤيدة لدعواه، ا�ستملت  جل�سة 1427/5/25هـ قدم املُدَّ
بتاريخ  )1225/�س(  برقم   ).....( العربية  لل�سركة  ال�سناعي  الرتخي�س  من  ن�سخة  على 
1420/9/11هـ ل�سالح �سركة ).....( وخطابًا من رئي�س اإدارة جمموعة ).....( لل�سيانة واملقاولت 
العامة برقم )2005/145( بتاريخ 2005/4/19م  يفيد فيه باأن اأ�سا�س العالقة والو�ساطة مع �سركة 
َعى  املُدَّ ِعي(، وخطابًا من  )املُدَّ  ).....( املهند�س  كانت عن طريق   ).....( م�سروع  ).....( حول 
َعى عليها  عليها ملوؤ�س�سة ).....( للتجارة واملقاولت بتاريخ 2002/9/17م ، ت�سمن عدم ممانعة املُدَّ
َعى  املُدَّ اآخر من  اتفاقية م�ساركة جديدة مع موؤ�س�سة ).....( ب�سروط جديدة، وخطابًا  اإبرام  من 
عليها ملوؤ�س�سة ).....( بتاريخ 2002/7/30م ب�سفتها رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة العربية ).....( 
ودعوة  بعيدة  خطوات  قطع  قد  امل�سروع  اأن  ت�سمن  اإليه-  الإ�سارة  �سبقت  التاأ�سي�س"-  "حتت 
اأع�ساء جمل�س الإدارة لالجتماع لالطالع على امل�ستجدات املتعلقة بامل�سروع، وخطابًا اآخر بتاريخ 
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على  امل�ستحقة  املبالغ  بع�س  ت�سديد  على   ).....( موؤ�س�سة  عليها  َعى  املُدَّ فيه  2002/5/26م حتث 
َعى عليها ن�سخة منها ا�ستمهل للرد، ويف جل�سة 1427/6/2هـ قدم وكيل  امل�سروع، وبت�سليم وكيل املُدَّ
ِعي على اإقامة  َعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها اأن الرتخي�س ال�سناعي الذي يحتج به املُدَّ املُدَّ
امل�سروع �سابق لالتفاقية املربمة مع موؤ�س�سة ).....(، فهو بتاريخ 1420/9/12هـ بينما التفاقية 
بتاريخ 1423/2/2هـ ، كما اأن هذه الرتاخي�س ال�سناعية اإذن باإن�ساء امل�سروع من جهة الخت�سا�س 
اإن�ساء امل�سروع وت�سجيله ك�سركة فيتم عن طريق وزارة التجارة، واأن  ممثلة بوزارة ال�سناعة واأما 
ِعي للدائرة اأكد على اأن التفاقية قد األغيت حيث  اخلطاب املوؤرخ يف 2002/9/17م الذي قدمه املُدَّ
جاء فيه ما ن�سه: )عطفًا على اتفاقية امل�سروع امل�سرتك امللغاة بتاريخ 1423/3/7هـ(، وما ن�سه: 
امل�سرتك(،  امل�سروع  اإلغاء  من  �سابقًا  ذكر  ما  على  التاأكيد  مت   ).....( ال�سيد  مع  الجتماع  )وبعد 
ِعي خلط بني الو�ساطة يف عقود التمليك والو�ساطة يف عقود امل�ساركات فهي يف عقود التمليكات  واملُدَّ
تكون على البائع لأن ملكية الثمن توؤول اإليه، اأما عقود امل�ساركات فاإن اأجرة ال�سم�سرة تكون يف ذمة 
ِعي مل تن�ساأ  ال�سركة التي مت التو�سط لإن�سائها، وال�سركة حمل التفاقية التي تعلقت بها دعوى املُدَّ
ِعي مذكرة مل تخرج  فهي معدومة وما بني على معدوم فهو مثله، ويف جل�سة 1427/6/16هـ  قدم املُدَّ
الواردة بالئحة دعواه، وبتزويد  ال�سابقة ومت�سك فيها بالطلبات  اأورده يف مذكراته  عما �سبق واأن 
َعى عليها بن�سخة منها واطالعه عليها ذكر اأنها مل تت�سمن جديدًا واأن ما قدم من مذكرات  وكيل املُدَّ
للتاأمل، ويف جل�سة  الطرفان مبا قدماه وعليه رفعت اجلل�سة  واكتفى  الرد عليها،  �سابقة كافية يف 
برف�س  القا�سي  1427هـ  لعام  )159/د/ج/15(  رقم  حكمها  الدائرة  اأ�سدرت  1427/7/14هـ  
ِعي ح�سر  َعى عليها  ).....(، وذلك بناًء على اأن املُدَّ ِعي ).....( �سد املُدَّ الدعوى املقامة من املُدَّ
َعى عليها باأن تدفع له مبلغ ع�سرين مليون رياٍل )20.000.000( متثل اأجرة  دعواه مبطالبة املُدَّ
واأ�س�س   ،  ).....( وموؤ�س�سة  عليها  َعى  املُدَّ بني  م�ساركة  عقد  لإبرام  بالتو�سط  قيامه  يف  ال�سم�سرة 
َعى عليها وموؤ�س�سة  ِعي مطالبته للمدعي عليها بدفع اأجرة ال�سم�سرة لقيامه بالتو�سط بني املُدَّ املُدَّ
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).....( لإبرام اتفاقية م�سروع م�سرتك بني الطرفني بتاريخ 1423/2/2هـ قيمتها اأربعمائة مليون 
رياٍل )20.000.000(،  مليون  عليها ع�سرين  َعى  املُدَّ فيه ح�سة  تكون  رياٍل )400.000.000(، 
وح�سة موؤ�س�سة ).....( ثالثمائة وثمانني مليون رياٍل )380.000.000(، واأن تو�سطه لإبرام هذه 
َعى عليها  َعى عليها لإيجاد �سريك ممول للم�سروع، وحيث دفعت املُدَّ التفاقية كان بتفوي�س من املُدَّ
ِعي مل يتو�سط يف تلك التفاقية ب�سفته وكياًل عنها واأنه اإمنا كان و�سيطًا  على ل�سان وكيلها باأن املُدَّ
مفو�سًا عن الطرف الثاين يف تلك التفاقية وهي موؤ�س�سة ).....( وبالتايل توجه مطالبته اإليهم. 
َعى عليها للمدعي بعر�س م�ساريعها على رجال الأعمال يف  وحيث اإن التفوي�س الذي اأ�سدرته املُدَّ
يف  موؤرخ  املنتدب  والع�سو  عليها  َعى  املُدَّ ال�سركة  رئي�س   ).....( من  واملوقع  واخلارج  الداخل 
َعى عليها ببطالن  املُدَّ به قد دفع وكيل  ِعي يف �سبيل الحتجاج  املُدَّ ، والذي قدمه  1423/2/22هـ 
الحتجاج بهذا التفوي�س لأن �سدوره كان لحقًا لتوقيع التفاقية بع�سرين يومًا وهو ما راأت الدائرة 
اأنه دفع وجيه، كما اأنه مل يت�سمن اأي اإ�سارة اإىل التفاقية حمل الدعوى، واأما ال�سهادتان اخلطيتان 
ِعي هو من عرف  َعى عليها باأن املُدَّ ِعي فغاية ما ورد فيها اإقرار من م�سوؤويل املُدَّ اللتان احتج بهما املُدَّ
ِعي لأجره الو�ساطة  موؤ�س�سة ).....( ب�سركة ).....(، وحيث اإن مناط البحث اإثبات ا�ستحقاق املُدَّ
اإما على  ال�سهود  �سهادة  تكون  اأن  املطلوب هو  فاإن  التفاقية،  اإبرام  و�ساطته يف  )ال�سم�سرة( على 
ِعي لأجرة ال�سم�سرة عليهم بناًء على و�ساطته، اأو باأن  َعى عليها با�ستحقاق املُدَّ اإقرار م�سوؤويل املُدَّ
َعى عليها يف تلك التفاقية، وهو ما خلت منه هاتان  ِعي كان مفو�سًا وو�سيطًا عن املُدَّ تثبت اأن املُدَّ
َعى عليها  باملُدَّ التفاقية ).....(  الثاين يف  الطرف  بتعريف  ِعي  املُدَّ قيام  يلزم من  ول  ال�سهادتان 
فائدتهما يف  تبني معه عدم  الذي  الأمر  ِعى عليها،  املُدَّ الو�ساطة على  اأجرة  ا�ستحقاق  وم�سروعها 
ا�ستدعاء  من  ال�سهادتني  حيال  ال�سرعي  املقت�سى  اإجراء  احلاجة  عدم  وبالتايل  الدعوى  مو�سوع 
ِعي بينه كافية على و�ساطته يف العقد املذكور  لل�سهود و�سماع �سهادتهم وتعديلهم، وحيث مل يقدم املُدَّ
اتفاقية  اإبرام  يف  عليها  َعى  املُدَّ من  وتفوي�سه  ِعي  املُدَّ و�ساطة  ثبوت  عدم  اإىل  الدائرة  انتهت  فقد 
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تلك  عن  الو�ساطة  باأجره  اإياها  مطالبته  �سحة  عدم  وبالتايل  الدعوى  حمل  امل�سرتك  امل�سروع 
التفاقية. واأ�سارت الدائرة اإىل اأنه ل حاجة لبحث ما اأثاره الطرفان حول قيام امل�سروع من عدمه 
واأثره على اأجرة ال�سم�سرة واإىل حتقيق العرف اجلاري يف اأجرة ال�سم�سار يف مثل هذه العقود، لأنه 
َعى عليها يف اإبرام تلك التفاقية. وباإعالن احلكم  ِعي كان و�سيطًا مفو�سًا عن املُدَّ مل يثبت اأن املُدَّ
ِعي  َعى عليها القناعة، ووردت لئحة املُدَّ ِعي عدم القناعة وقرر وكيل املُدَّ على طريف الدعوى قرر املُدَّ
الذي  ال�سخ�س  باأن  العادة جرت  اأن  يلي: )اأوًل:  بتاريخ 1427/8/23هـ ذكر فيها ما  العرتا�سية 
َعى عليها هي التي تريد  يريد اإقامة م�سروع هو الذي يبحث عن ممول لهذا امل�سروع ل العك�س، و املُدَّ
َعى عليها تقر وتعرتف باأننا نحن  اإقامة امل�سروع وموؤ�س�سة ).....( هي املمول لهذا للم�سروع، و املُدَّ
بهذه  و�سطاء  باأننا  العرتاف  هذا  تدفع  ال�سركة  ولكن  التفاقية،  اإبرام  يف  بالتو�سط  قمنا  الذين 
التفاقية عن طريق موؤ�س�سة ).....( وهذا جاء على خالف العادة والعرف اجلاري. ثانيًا: ورد يف 
اأن  الفقهاء  عند  ا�ستقر  وقد  الثاين،  الطرف  من  ومفو�سًا  وكياًل  كان  ِعي  املُدَّ اأن  احلكم  حيثيات 
َعى عليها باأن تاأتي  ال�سم�سار لي�س وكياًل عن طرف من طريف التعاقد، كما اأن الدائرة مل تطالب املُدَّ
اأنني قدمت للدائرة  ِعي كان وكياًل للممول، ف�ساًل عن  ببينة �سرعية معتربة على دعواها باأن املُدَّ
املوقرة اإقرارًا من املمول باأنني ل�ست وكياًل ومفو�سًا عنه ثالثا: اأن التفوي�س الر�سمي من ال�سركة 
َعى عليها واملمول ولكنه متاأخر  َعى عليها واإن كان متاأخرًا عن التفاقية املربمة بني ال�سركة املُدَّ املُدَّ
ِعى عليها اأرادت تر�سيم ومتتني  بوقت ق�سري مما يوؤكد معه اأنني ملا وفقت باإيجاد هذا املمول للُمدَّ
املحرر  فالتفوي�س  لها،  ا�ستثمارية  مل�ساريع  اآخرين  ممولني  لإيجاد  ر�سمية  عقود  يف  معي  العالقة 
املذكور هو تاأكيد للتفوي�س ال�سفهي ال�سابق على التفاقية املذكورة وهذا ما توؤكده القاعدة الفقهية 
من اأن الإجازة الالحقة كالإذن ال�سابق. رابعًا: اأن القانون التجاري اأعطى تف�سريًا وا�سحًا لأعمال 
ال�سم�سرة باأنها التقريب بني طريف التعاقد نظري عملة وو�ساطة وي�ستحق هذه العمولة متى مت اإبرام 
بناء على و�ساطته خام�سًا: اأن الو�سيط دوره يف ا�ستحقاق الأجرة هو: اجلمع والتعرف بني الطرفني 
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اإف�ساد العقد لحقًا، وهذا هو مفهوم ال�سم�سرة نظامًا وعرفًا، واأما ما  اأو  ولي�س م�سوؤول عن ف�ساد 
يح�سل بعد ذلك من ف�سخ لالتفاقية بني الطرفني لأي �سبب من الأ�سباب فال عالقة لعقد التو�سط 
بهذا الف�سخ، لأن القاعدة ال�سرعية تن�س على اأنه اإذا تبني ف�ساد العقد بطل ما بني عليه، واإن ف�سخ 
اختياريًا مل تبطل العقود الطارئة قبل الف�سخ، والتفاقية التي بني الطرفني ف�سخت ف�سخًا، ومل تكن 
ِعي العرتا�سية ومل جتد فيها  فا�سدة باأ�سل و�سعها( ويف اليوم ذاته اطلعت الدائرة على لئحة املُدَّ
ما يوجب العدول عن حكمها ومت رفع كامل اأوراق الق�سية اإىل هيئة التدقيق، وقد تبني ورود مذكرة 
الالئحة  يف  ذكر  ملا  بالإ�سافة  فيها  ذكر  1428/1/2هـ   بتاريخ  ِعي  املُدَّ من  اإحلاقية  اعرتا�سية 
العرتا�سية- ما يلي: )اأوًل: اأن �سهادة ال�سهود باإثبات اإقرار �سركة ).....( ممثاًل ).....(، رئي�س 
بامل�ستثمر  بالتعريف  قام  الذي  هو   ).....( باأن   ،).....( �سركة  رئي�س  نائب   ).....( و  ال�سركة، 
ِعي، لأنه يف العادة  ).....(، اإمنا ذكروا ذلك لبيان اأن هذا التعريف مل يكن ليتم اإل عن طريق املُدَّ
لو كان الطرف الثاين يف التفاقية الأ�ستاذ ).....( هو الذي فو�سنا لإبرام التفاقية بينه وبني �سركة 
).....( ملا كان لإقرار �سركة ).....( باأن ).....( هو الذي قام بتعريف امل�ستثمر ).....( مب�سروع 
من  وتفوي�س  تخويل  غري  من  امل�سروع  بهذا   ).....( يقوم  وكيف  ومعنى،  فائدة  اأي   ").....("
وقد  ت�سرفًا ف�سوليًا،  ِعى عليها-  املُدَّ وكيل  بناء على زعم   ).....( الت�سرف من  ولعد هذا  اأحد، 
ر�سيت �سركة ).....( بهذا الت�سرف، لأنها هي الراغبة يف متويل م�ساريعها. ثانيًا: اأن ال�سهود لي�س 
لديهم اخلربة الق�سائية، واملعرفة الفقهية لهذا التفريق، الذي اأدلت به الدائرة املوقرة يف حكمها، 
وكان الأجدى هو ال�ستف�سار والتو�سيح خ�سية اإطالة اأمد الق�سية، ولهذا ملا قراأت على ال�سهود حكم 
ِعي  الدائرة اأخربوين اأن اإدلءهم بال�سهادة على ما متت �سياغته قد اعتربوها كافية لإثبات حق املُدَّ
بذلك وهم على اأمت ال�ستعداد للمثول اأمام الدائرة املوقرة لالإدلء ب�سهادتهم. و�سبب هذا اخلطاأ يف 
اأمام  ال�سهود  مثول  عدم  هو  حكمهم  يف  الف�سيلة  اأ�سحاب  ذكره  الذي  ال�سهود  من  التفريق  عدم 
الدائرة املوقرة قبل �سدور حكمها. ثالثًا: اأطلب اليمني املغلظة من نائب �سركة ).....( باأن يقول 
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حتديدًا: "اأق�سم باهلل العظيم الذي رفع ال�سماء بغري عمد اأنني ما اأتيت اإىل ).....( وقابلته وطلبت 
منه اإيجاد ممول مل�سروع البرتوكيماويات "اأمني" والذي مت اإبرامه بعد ذلك مع موؤ�س�سة ).....( . 
َعى عليها باأن ال�سم�سرة فرع عن الإمتام ل جمرد الإبرام وهذا بال �سك تقول  رابعًا: اأثار وكيل املُدَّ
لعام  )41/ت/3  رقم  حكمها  التدقيق  هيئة  واأ�سدت  كتبهم(  يف  يدونوه  مل  مبا  العلم  اأهل  على 
َعى عليها باأجرة  ِعي يطالب باإلزام املُدَّ 1428هـ( املنتهي اإىل نق�س حكم الدائرة تاأ�سي�سًا على اأن املُدَّ
َعى عليها وقد نفت  ِعية وموؤ�س�سة ).....( يف متويل اأحد م�ساريع املُدَّ ال�سم�سرة التي قام بها بني املُدَّ
ِعي بالو�ساطة يف هذا امل�سروع اإ�سافة اإىل عدم ا�ستحقاقه ملا يطالب  َعى عليها اأن تكون كلفت املُدَّ املُدَّ
به لكون امل�سروع حمل ال�سم�سرة قد األغى وطلبت رد دعواه وقد تبني للهيئة من خالل اطالعها على 
ِعي حيث ذكرت  َعى عليها عند دفعها لدعوى املُدَّ احلكم حمل التدقيق واأوراق الق�سية ا�سطراب املُدَّ
مرة باأنه مل يكن و�سيطًا من قبلها واإمنا هو �سم�سار ووكيل متعاقد مع موؤ�س�سة ).....( )الطرف 
الثاين يف اتفاقية امل�سروع امل�سرتك( ومرة تتذرع باأن امل�سروع حمل الو�ساطة وال�سم�سرة قد اأُلغي ومل 
َعى عليها كيف ي�ستحق  املُدَّ ت�ساءلت  اإبرام وقد  العمل ل جمرد  اإمتام  ال�سم�سرة فرع عن  واأن  يقم 
اأجرة �سم�سرة على عقد مل يتم املق�سود منه وهو متويل امل�سروع حمل التفاقية. وقد رد  ِعي  املُدَّ
َعى عليها كونه و�سيطًا يف امل�سروع مب�ستندات قدمها للدائرة ومت اإيرادها يف  ِعي على نفي املُدَّ املُدَّ
يف  به  عللت  مبا  ال�سهادتني  تلك  الدائرة  اأ�سقطت  وقد  �ساهدين  من  مكتوبة  �سهادة  وفيها  احلكم 
حكمها، وبالن�سبة للم�ستندات التي قدمها لإثبات قيامه بال�سم�سرة فاإنه مل يرد يف احلكم ما يكفي 
ملناق�ستها ومن ثم اإثباتها اأو ردها وبالن�سبة ل�سهادة ال�ساهدين، فاإنه ل يخفى على علم الدائرة باأن 
الفقهاء ل يعتربون ال�سهادة موؤثرة اإل حينما ُتوؤدى يف جمل�س الق�ساء واملتعني على القا�سي �سماع 
َعى عليها من طعن يف  البينة مبا�سرة من ال�سهود بح�سور طريف النزاع و�سماع ما قد يكون لدى املُدَّ
ال�سهادة اأو ال�سهود ومن ثم ينظر فيها من حيث كونها مو�سلة للحق من عدمه بناًء على اأ�سباب يتم 
َعى عليها باأن امل�سروع حمل  عر�سها يف احلكم يف حال الإثبات اأو النفي، كما اأنه بخ�سو�س دفع املُدَّ
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ِعي  الو�ساطة مل يقم ب�سبب اإخالل املمول موؤ�س�سة ).....( بالتفاق املربم معها... اإلخ. فقد رد املُدَّ
على هذا الدفع مبذكراته املقدمة للدائرة وخا�سة املذكرة املقدمة يف جل�سة 1427/4/5هـ وكذلك 
َعى عليها عن ا�سطرابها يف دفوعها  امل�ستندات التي اأورها احلكم. ومل يتبني مناق�سة الدائرة املُدَّ
للدعوى بحيث يتبادر باأن دفعها بعدم قيام امل�سروع حمل ال�سم�سرة واأن ال�سم�سرة فرع عن اإمتام 
العمل واأنه ل يحق للمدعي اأن يطالب بقيمة ال�سم�سرة على عقد مل يتم املق�سود منه كل ذلك يعطي 
ِعي قام بعملية ال�سم�سرة ومل مينعها من دفع م�ستحقاته على  َعى عليها تقر باأن املُدَّ دللة باأن املُدَّ
ِعي و�سيطًا و�سم�سارًا لها  ال�سم�سرة اإل عدم قيام امل�سروع وهذا ما يتعار�س مع نفيها اأن يكون املُدَّ
ِعي بال�سم�سرة التي يدعيها مبوجب  اأ�ساًل. واأ�سارت الهيئة املوقرة اإىل اأنه يف حال ثبوت قيام املُدَّ
عى عليها مع ثبوت قيام امل�سروع حمل ال�سم�سرة فهذا وا�سح يف ا�ستحقاق  تفوي�س �سادر له من املُدَّ
مبوجب  بال�سم�سرة  ِعي  املُدَّ قيام  ثبت  واإذا  الطرفان.  عليه  اتفق  ما  وفق  ال�سم�سرة  لقيمة  ِعي  املُدَّ
َعى عليها وعدم قيام امل�سروع حمل ال�سم�سرة ومل يكن بني الطرفني عقد مكتوب-  تفوي�س من املُدَّ
ِعي به وهو ل يرتكن  ِعي حقًا يف ال�سم�سرة مبجرد العقد كما يطالب املُدَّ ِعي- يجعل للُمدَّ كما قرره املُدَّ
يف ذلك اإىل اتفاق يقرر دعواه وحينئذ يبقى الأ�سل يف اأن ال�ستحقاق ل يكون ثابتًا عرفًا اإل بثبوت 
واتفاقه مع  لل�سم�سرة  ا�ستحقاقه  باأن  ِعي  املُدَّ يدع  وقيامه ما مل  ال�سم�سرة  امل�سروع مو�سع  ح�سول 
َعى عليها م�سافهة مبجرد التفاق ال�سفهي فقط ولي�س على ح�سول قيام امل�سروع فحينئذ يتعني  املُدَّ
ِعي بينه مو�سلة على اأنه قام بعملية ال�سم�سرة  اإجراء الوجه ال�سرعي بني الطرفني. واإذا مل يقدم املُدَّ
َعى عليها فعلى الدائرة اأن  َعى عليها وموؤ�س�سة ).....( بناًء على تفوي�س �سادر له من املُدَّ بني املُدَّ
َعى عليها على نفيها اإقامة املذكور و�سيطًا و�سم�سارًا بينها وبني  جتري الوجه ال�سرعي باأخذ ميني املُدَّ
ِعي يف اعرتا�سه املقدم على احلكم حمل التدقيق- ويف �سبيل  موؤ�س�سة ).....(- وهو ما طلبه املُدَّ
ووكيل  اأ�سالة  ِعي  املُدَّ وفيها ح�سر  يوم 1428/4/13هـ  الدائرة جل�سة  الدعوى حددت  اإعادة نظر 
َعى عليها عن التناق�س امل�سار اإليه اآنفًا كما طلبت  َعى عليها ).....( و�ساألت الدائرة وكيل املُدَّ املُدَّ
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عليها  َعى  املُدَّ وكيل  وقدم  الطرفان  ح�سر  142/5/23ه  جل�سة  ويف  �ساهديه،  اإح�سار  ِعي  املُدَّ من 
ِعي لي�س و�سيطًا مفو�سًا من  مذكرة ت�سمنت عدم تناق�س موكلته يف دفوعها واأنها تتم�سك باأن املُدَّ
ِعي بكونه مفو�سًا من قبل  قبلها بل هو وكيل مفو�س من موؤ�س�سة ).....( وعلى فر�س �سحة زعم املُدَّ
َعى عليها فاإن دفعها بعدم تنفيذ موؤ�س�سة ).....( لتفاقية التمويل وانف�ساخها ل يت�سمن الإقرار  املُدَّ
ِعي اإفادتني  َعى عليها ل �سراحة ول �سمنا. كما قدم املُدَّ ِعي باأنه و�سيط مفو�س من قبل املُدَّ للُمدَّ
خطتني ت�سمنتا �سهادة كل من ).....( على �سحة ما يراه �سندا لدعواه، ويف جل�سة 1428/6/10هـ 
ِعي ال�ساهد الأول ).....( الذي اأفاد باأنه وقع على ال�سهادة الكتابية والتي  ح�سر الطرفان وقدم املُدَّ
جاء فيها ما يلي: )اإن اإدلئي بال�سهادة ال�سابقة وعلى ما متت �سياغته والتي مت تقدميها لكم اعتقدت 
ِعي على �سركة ).....( ال�سناعة املحدودة حيث اإن �سركة ).....( ممثلة  اأنها كافية لإثبات حق املُدَّ
وبح�سور كٍل من املهند�س ).....( رئي�س ال�سركة واملهند�س ).....( نائب رئي�س ال�سركة واملهند�س 
).....( م�سوؤوًل يف ال�سركة وذلك يف الجتماع الذي عقد يف فندق ).....( بتاريخ 3041426هـ قد 
اأقرت اأمامي مبا يلي: 1- اأن املهند�س ).....( هو الذي قام بتعريف امل�ستثمر املمول ).....( ب�سركة 
).....( 2- اأن املهند�س ).....( هو الذي قام بتعريف امل�ستثمر املمول مب�سروع ).....( واأنا على اأمت 
ا�ستعداد للمثول اأمام الدائرة لالإدلء مبزيد من اإقرارات �سركة ).....( حيث اأقرت اأمامي مبا يلي: 
1- اأن املهند�س ).....( قد اأقر اأمامنا باأنه ذهب مع املهند�س ).....( اإىل اجلبيل ملقابلة امل�ستثمر 
املمول. 2- اأن املهند�س ).....( قد اأقر اأمامنا باأن ).....( له �سعيًا حيث قال: اأنا واملهند�س ).....( 
معا يف امل�سروع. 3- اأن �سركة ).....( قد اأقرت اأمامنا باأنها جاءت اإىل املهند�س ).....( وعر�ست 
عليه البحث لإيجاد م�ستثمر ممول مل�سروع اأمني(. كما اأفاد باأنه ح�سر الجتماع املنعقد يف ).....( 
ِعي وال�ساهد ).....( بح�سور املهند�س ).....( و ).....( و�سخ�س اآخر وقد كان النقا�س  مبعية املُدَّ
ِعي اأتعاب و�ساطته لدى موؤ�س�سة ).....( وقد مل�س من خالل الجتماع اأن  يدور حول ا�ستحقاق املُدَّ
ِعي ذهب مع ).....( اإىل اجلبيل ملقابلة املمول واأن ).....( اأو�سح باأنه هو واملدعي �سعاة معًا يف  املُدَّ
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ِعي البحث  امل�سروع واإذا كان للمدعي حق فله حق اأي�سًا كما فهم اأن الطرف الآخر عر�س على املُدَّ
ِعي واأنه من  ِعي والطرف الآخر على مو�سوع ا�ستحقاق املُدَّ عن ممول واأفاد باأن خالفًا ح�سل بني املُدَّ
ِعي من قبل ).....( وهو من قبل ال�سركة كما ح�سر ال�ساهد  َعى عليها باأن املُدَّ خالل النقا�س اأفاد املُدَّ
الثاين ).....( الذي اأفاد باأن ال�سهادة الكتابية املرفقة بالأوراق هي �سهادته واأنه يقر ويثبت جميع 
ما جاء فيها والتي جاء فيها ما يلي: )اإن اإدلئي بال�سهادة ال�سابقة وعلى ما متت �سياغته والتي مت 
ِعي على �سركة ).....( ال�سناعية املحدودة حيث  تقدميها لكم اعتقدت اأنها كافية لإثبات حق املُدَّ
اإن �سركة ).....( ممثلة وبح�سور كال من املهند�س ).....( رئي�س ال�سركة واملهند�س ).....( نائب 
رئي�س ال�سركة واملهند�س ).....( م�سوؤوًل يف ال�سركة وذلك يف الجتماع الذي عقد يف فندق ).....( 

بتاريخ 1426/4/30هـ قد اأقرت اأمامي مبا يلي: 
1- اأن املهند�س ).....( هو الذي قام بتعريف امل�ستثمر املمول ).....( ب�سركة ).....(.

اأمت  على  واأنا   .).....( مب�سروع  املمول  امل�ستثمر  بتعريف  قام  الذي  هو   ).....( املهند�س  اأن   -2
ا�ستعداد للمثول اأمام الدائرة لالإدلء مبزيد من اإقرارات �سركة ).....( حيث اأقرت اأمامي مبا يلي: 
1- اأن املهند�س ).....( قد اأقر اأمامنا باأنه ذهب مع املهند�س ).....( اإىل اجلبيل ملقابلة امل�ستثمر 
املمول. 2- اأن املهند�س ).....( قد اأقر اأمامنا باأن ).....( له �سعيًا حيث قال: اأنا واملهند�س ).....( 
املهند�س ).....(  اإىل  باأنها جاءت  اأمامنا  اأقرت  �سركة ).....( قد  اأن  امل�سروع. 3-  �سعاة معا يف 
وعر�ست عليه البحث لإيجار م�ستثمر ممول مل�سروع ).....( 4- اأن املهند�س ).....( عندما ذكر 
له يف الجتماع قيمة مبلغ ال�سعي املطلوب قام واقفًا واأقر اأمامنا بقوله: اإننا قلنا لك- الكالم كان 
الذي تطلب  املبلغ  اإننا �سوف نعطيك هذه  اإننا �سوف نعطيك هدية ومل نقل  اإىل ).....(-  موجها 
ِعي فاأجاب  َعى عليها ت�ساءل هل كان ال�ساهد الثاين وكياًل عن املُدَّ به( وبعر�س ذلك على وكيل املُدَّ
ِعي يف اإقامة الدعوى ذاتها اأمام حمكمة اجلبيل قبل نظرها اأمام  ال�ساهد باأنه كان وكياًل عن املُدَّ
الديوان واأن توكيله كان خا�سًا بهذه الدعوى وي�سمل ت�سوية النزاع وديًا بني الطرفني، ويف اجلل�سة 
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َعى عليها  ِعي مذكرة ت�سمنت اأنه ل يلزم لإثبات ا�ستحقاق اأجرة الو�ساطة على املُدَّ ذاتها قدم املُدَّ
ِعي باإثبات وجود التفوي�س والنيابة من املتعاقدين اأو اأحدهما يف اإبرام عقد م�سروع )اأمني(  قيام املُدَّ
لأن الو�ساطة عقد للدللة والتقريب بني متعاقدين دون نيابة عن اأحدهما بخالف الوكالة اإ�سافة اإىل 
ِعي �سعيًا م�ستحقًا  َعى عليها باأن للُمدَّ �سهادة ال�سهود وهم ).....( و).....( و).....( باإقرارات املُدَّ
عندها حيث اأقر املهند�س ).....( اأمام ال�سهود بقوله: "اإننا قلنا لك �سوف نعطيك هدية ومل نقل 
اأنا و  "اإنني  اأمامهم بقوله:  اإقرار ).....(  اإننا �سوف نعطيك هذا املبلغ الذي تطالب به". وكذلك 
).....( �سركاء يف ال�سعي وذهب معه �سويًا اإىل اجلبيل ليعرفنا على املمول )امل�ستثمر(" ول �سك 
باأن اجلهة  والعرف  العادة  امل�سروع وقد جرت  والراغبة يف متويل  امل�ستفيدة  َعى عليها هي  املُدَّ اأن 
عليها  َعى  املُدَّ طبقت  ولهذا  العك�س  ولي�س  ممول  عن  تبحث  التي  هي  ما  م�سروع  اإقامة  تريد  التي 
الثالث  ال�ساهد  الو�سطاء، ويف جل�سة 1428/6/29هـ ح�سر  ِعي ومع غريه من  املُدَّ العرف مع  هذا 
 ).....( فندق  يف  املنعقدة  الودية  الت�سوية  اجتماع  ح�سر  باأنه  اأفاد  �سهادته  عن  وب�سوؤاله   ).....(
ِعي كان يبحث عن ممول مل�سروع  ِعي واأنه فهم من خالل النقا�س اأن املُدَّ وكان ح�سوره من قبل املُدَّ
َعى  ِعي اأح�سر لهم ).....( كممول مل�سروع املُدَّ َعى عليها بطلب وتعميد من قبل ).....( واأن املُدَّ املُدَّ
عليها واأنه �سمع املهند�س ).....( يقول للمدعي اأن ما اتفقنا عليه هو اأن نعطيك هدية ولي�س املبلغ 
الذي تطالب به كما يوؤكد ما جاء يف �سهادته الكتابية التي جاء فيها ما يلي: )اإن اإدلئي بال�سهادة 
ِعي على  ال�سابقة وعلى ما متت �سياغته والتي مت تقدميها لكم اعتقدت اأنها كافية لإثبات حق املُدَّ
�سركة ).....( ال�سناعية املحدودة حيث اإن �سركة ).....( ممثلة وبح�سور كٍل من املهند�س ).....( 
رئي�س ال�سركة واملهند�س ).....( نائب رئي�س ال�سركة واملهند�س ).....( م�سوؤوًل يف ال�سركة وذلك 
اأن  اأمامي مبا يلي: 1-  اأقرت  يف الجتماع الذي عقد يف فندق ).....( بتاريخ 1426/4/30هـ قد 
املهند�س ).....( هو الذي قام بتعريف امل�ستثمر املمول ).....( ب�سركة ).....(. 2- اأن املهند�س 
).....( هو الذي قام بتعريف امل�ستثمر املمول مب�سروع ).....(. واأنا على اأمت ا�ستعداد للمثول اأمام 
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املهند�س  اأن   -1 يلي:  مبا  اأمامي  اأقرت  حيث   ).....( �سركة  اإقرارات  من  مبزيد  لالإدلء  الدائرة 
).....( قد اأقر اأمامنا باأنه ذهب مع املهند�س ).....( اإىل اجلبيل ملقابلة امل�ستثمر املمول. 2- اأن 
املهند�س ).....( قد اأقر اأمامنا باأن ).....( له �سعيًا حيث قال: اأنا واملهند�س ).....( �سعاة معًا 
وعر�ست   ).....( املهند�س  اإىل  باأنها جاءت  اأمامنا  اأقرت  قد   ).....( �سركة  اأن   -3 امل�سروع.  يف 
يف  له  ذكر  عندما   ).....( املهند�س  اأن   -4  ).....( مل�سروع  ممول  م�ستثمر  لإيجاد  البحث  عليه 
الجتماع قيمة مبلغ ال�سعي املطلوب قام واقفًا واأقر اأمامنا بقوله: اإننا قلنا لك- الكالم كان موجها 
اإىل ).....( اأننا �سوف نعطيك هدية ومل نقل اأننا �سوف نعطيك هذا املبلغ الذي تطالب به(، وقدم 
ِعي ا�ستحقاقه لأجرة الو�ساطة دون اإذن من  َعى عليها مذكرة ت�سمنت بطالن دعوى املُدَّ وكيل املُدَّ
َعى عليها يف عمل التو�سط لأن عقد الو�ساطة من العقود الر�سائية ويرتتب على عدم حتقق ركن  املُدَّ
الر�سا عدم انعقاد العقد وعدم ترتب اآثاره عليه كما اأن التكييف ال�سرعي لعقد الو�ساطة اأنه عقد 
جعالة ومن املقرر فقها اأن اجلعل ل يثبت اإذا مل يكن العمل ماأذونًا به من قبل اجلاعل، ويف جل�سة 
ِعي باطلة ملا  َعى عليها مذكرة ت�سمنت باأن ال�سهادات التي قدمها املُدَّ 1428/8/20هـ قدم وكيل املُدَّ
يلي اأوًل: اأن ال�سهود كانوا اأع�ساء يف فريق التفاو�س التابع للمدعي، ولي�سوا طرفًا حمايدًا، حيث اإن 
ِعي وديًا بعدم ا�ستحقاقه لدعواه، وكان الفريق  الجتماع امل�سار اإليه يف فندق ).....( كان لإقناع املُدَّ
ِعي هم  َعى عليها هم ).....( و).....( و ).....(، بينما كان الفريق الذي ميثل املُدَّ الذي ميثل املُدَّ
ولو مل  التفاو�س مع موكلته،  ي�ستعني بخربتهما يف  ِعي  املُدَّ ).....( و).....( و).....(، حيث كان 
يكن ال�ساهدان املزعومان اأع�ساء يف فريق التفاو�س التابع للمدعي ملا كان لدخولهما هذا الجتماع 
املقفل معنى اأو مربر، يوؤكد ذلك اأن اخلبري ).....( متخ�س�س يف ال�سوؤون القانونية، وقد عرف به 
ِعي يف اجتماع ).....( على هذا الأ�سا�س، كما اأن ال�ساهد ).....( قد اأقر يف �سهادته املدونة  املُدَّ
ِعي، وبناء على ذلك فقد قامت التهمة  يف �سبط الق�سية اأن ح�سوره لالجتماع كان من طرف املُدَّ
ِعي يف جر النفع ملن ا�ستعان بهما، والتهمة قادح من قوادح ال�سهادة كما قرره  باأع�ساء فريق املُدَّ
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الفقهاء. ثانيًا: اإن مما يوؤكد قيام التهمة يف ال�سهود وما ورد يف �سهاداتهم املكتوبة مبا ن�سه: "اإن 
اإدلئي بال�سهادة ال�سابقة وعلى ما متت �سياغته والتي مت تقدميها لكم، اعتقدت اأنها كافية لإثبات 
ِعي على �سركة ).....( ال�سناعية املحدودة ).....(" وهذا يدل على اأن ال�سهود يت�سدون  حق املُدَّ
اإن ال�ساهد يديل بالوقائع امل�سهود  ِعي وهذه تهمة قوية توجب رد �سهادتهم، حيث  لإثبات حق املُدَّ
عليها �سواء اأفادت اإثباتًا للمدعي به، اأم مل تفد، وحر�سه على اإثبات حق لأحد الطرفني اأن نفيه عن 
ِعي يف فريق التفاو�س مثلوا دور اخل�سم يف  قادح يف �سهادته ثالثا: اأن ال�سهود الذين ا�ستعان بهم املُدَّ
حمل النزاع يف الجتماع امل�سار اإليه، ومن املقرر فقهًا عدم قبول �سهادة ال�ساهد اإذا خا�سم امل�سهود 
عليه ونازعه رابعًا: اإن ما ت�سمنته ال�سهادات املذكورة- على فر�س �سحتها - ل تو�سل اإىل اإثبات 

ِعي لعمولة الو�ساطة وبيان ذلك: ا�ستحقاق املُدَّ
1- اأن املهند�س ).....( لي�س خموًل من قبل موكلته بالتعاقد مع الغري يف اأمور التمويل ول بالإقرار 

ِعى عليها. نيابة عنها، وعليه فاإن الإقرارات املن�سوبة اإليه- على فر�س �سحتها- ل ت�سري على املُدَّ
ِعي ملقابلة املمول- على الت�سليم جدًل بوقوعه- ل يدل على  2- اأن ذهاب املهند�س ).....( مع املُدَّ
تفوي�س موكلته للمدعي بالو�ساطة يف اإيجاد ممول مل�سروعها، بل قد يتم ذلك واملدعي مفو�س من 

قبل املمول اأو لي�س مفو�سًا من اأي منهما، ولذا فال دللة فيه على تفوي�س ول التزام.
معًا يف  �سعاة   ).....( واملهند�س  "اأنا  قال:  اأنه  من   ).....( املهند�س  اإىل  املن�سوب  الإقرار  اأن   -3
ِعي قد �سعا يف متويل امل�سروع، ومل يت�سمن اأن  امل�سروع" -على فر�س �سحته- اإمنا يدل على اأن املُدَّ

ِعى عليها. ِعي مفو�س بذلك ال�سعي من قبل املُدَّ املُدَّ
ِعي البحث لإيجاد ممول مل�سروع  اأن الإقرار املن�سوب اإىل املهند�س ).....( من اأنه عر�س على املُدَّ
ِعي وقت توقيع اتفاقية التمويل مع موؤ�س�سة ).....(  ).....(- على فر�س �سحته- ل يدل على اأن املُدَّ
التفاقية  توقيع  بعد  بالو�ساطة  للمدعي  موكلته  تفوي�س  كان  واإمنا  موكلته،  قبل  من  مفو�سًا  كان 

املذكورة وذلك حني اإ�سدار اخلطاب املوؤرخ يف 1423/2/22هـ.
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"اإننا �سوف نعطيك هدية ومل  اأنه قال للمدعي:  5- اأن الإقرار املن�سوب اإىل املهند�س ).....( من 
اأن  على  يدل  ما  فيه  فلي�س  �سحته-  فر�س  على  به"-  تطالب  الذي  املبلغ  هذا  نعطيك  �سوف  نقل 
ِعي مفو�س من قبل موكلته يف التو�سط يف اتفاقية التمويل املوقعة مع موؤ�س�سة ).....(، واإمنا كان  املُدَّ
تفوي�س موكلته بعد ذلك وفقًا للخطاب املوؤرخ يف 1423/2/22هـ ، فعلى فر�س �سدور هذا الإقرار 
ِعي بعد تاريخ التفوي�س مبوجب اخلطاب  من املهند�س ).....( فاإنه يتناول ما قد يتو�سط فيه املُدَّ
َعى عليها مذكرته  بطلب احلكم برد دعوى  املذكور اأي بعد تاريخ 1423/2/22هـ واختتم وكيل املُدَّ
ِعي عن طلبه اليمني  ِعي. واكتفى الطرفان بذلك، ويف جل�سة 1429/1/27هـ �ساألت الدائرة املُدَّ املُدَّ
التي ذكرها يف لئحته العرتا�سية فاأجاب باأنه يطلب ميني اأربعة اأ�سخا�س وهم ).....( و ).....( 
و).....( و).....( ويحدد اأن طلبه لأميانهم حم�سور باإنكار عدم �سحة ما جاء يف ال�سهادات، ويف 
الدائرة رفع  وراأت  َعى عليها ).....(،  املُدَّ اأ�سالة كما ح�سر وكيل  ِعي  املُدَّ اليوم ح�سر  جل�سة هذا 

اجلل�سة للمداولة واإ�سدار احلكم.

ِعي  وبعد �سماع الدعوى والإجابة، وبعد الطالع على اأوراق الق�سية وم�ستنداتها، وحيث ح�سر املُدَّ
اأجرة الو�ساطة املقدرة مببلغ ع�سرين مليون  َعى عليها باأن تدفع له  اإلزام املُدَّ اأ�سالة دعواه بطلب 
وموؤ�س�سة  عليها  َعى  املُدَّ بني  م�ساركة  عقد  لإبرام  بالتو�سط  قيامه  لقاء   )20.000.000( رياٍل 
).....( للتجارة واملقاولت، وحيث اإن الو�ساطة من اأعمال ال�سم�سرة التي تعد من الأعمال التجارية 
الأ�سلية املن�سو�س عليها يف املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية والتي تخت�س الدوائر التجارية 
بديوان املظامل بنظر املنازعات التجارية النا�سئة عنها والف�سل فيها ح�سب ن�س املادة )443( من 
الوزراء رقم )241( يف 1407/10/26هـ كما تخت�س هذه  التجارية وقرار جمل�س  نظام املحكمة 
الدوائر بنظر النزاع والف�سل فيه ح�سبما تن�س عليه قرارات وتعاميم معايل رئي�س الديوان املنظمة 
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لخت�سا�س الدوائر التجارية النوعي واملكاين.
َعى  ِعي اأ�سالة يطلب اإلزام املُدَّ وحيث اإنه فيما يخ�س نظر هذه الدعوى مو�سوعًا، فاإنه ملا كان املُدَّ
بني  م�سرتك  م�سروع  اتفاقية  لإبرام  بالتو�سط  قيامه  نظري  رياٍل  مليون  ع�سرين  مبلغ  بدفع  عليها 
َعى عليها وموؤ�س�سة ).....( للتجارة واملقاولت بقيمة اأربعمائة مليون رياٍل، وحيث اإن املتبني من  املُدَّ
َعى عليها قد قامت باإلغاء التفاق مع موؤ�س�سة ).....( للتجارة واملقاولت و�سد بذلك  الأوراق اأن املُدَّ
خطابها املوؤرخ يف 1423/7/7هـ املوافق 2002/9/14م ون�سه: )ال�سادة موؤ�س�سة ).....( للتجارة 
واملقاولت بهذا تود �سركة ).....( اإ�سعار �سيادتكم بانتهاء �سالحية واإلغاء اتفاقية التفاهم" اتفاقية 
م�سروع م�سرتك" املوقعة بيننا بتاريخ 2 �سفر 1423 ه بخ�سو�س م�سروع ال�سركة ).....( وذلك لعدم 
وفائكم باأي من بنود التفاقية( كما اأكدت ذلك بخطابها ال�سادر بتاريخ 2002/9/17م  ون�سه: 
2 �سفر  بتاريخ  م�سروع م�سرتك  اتفاقية  واملقاولت عطفًا على  للتجارة   ).....( موؤ�س�سة  )ال�سادة 
1423هـ وامللغاة بتاريخ 7 رجب 1423هـ. وبعد الجتماع مع ال�سيد ).....( مت التاأكيد على ما ذكر 
�سابقًا من اإلغاء اتفاقية م�سروع م�سرتك... ومن املنطلق اأعاله ل متانع �سركة ).....( ال�سناعية 

باإبرام اتفاقية م�ساركة جديدة مع ال�سادة موؤ�س�سة ).....( للتجارة واملقاولت ب�سروط جديدة(.
وحيث خال التعامل بني الطرفني املتنازعني من عقد مكتوب يحفظ حقوق كل طرف ويبني التزامات 
ِعي اأجرة الو�ساطة على و�سف معني  كل منها جتاه الآخر كما خال من اتفاقها على ا�ستحقاق املُدَّ
للتجارة   ).....( وموؤ�س�سة  ال�سناعية   ).....( �سركة  بني  والتفاق  الربط  كان على جمرد  لو  كما 

واملقاولت ولي�س على ح�سول قيام امل�سروع، ومتام العقد املتو�سط فيه من عدمه.
وحيث احتج كل طرف بن�سو�س فقهية لتاأكيد اأقواله �سواء فيما يتعلق باأن اأجرة ال�سم�سرة ت�ستحق 
ومتامه  العقد  نفاذ  ل�ستحقاقها  ي�سرتط  اأنه  اأم  ونفاذه  متامه  يف  النظر  دون  العقد  ن�سوء  مبجرد 
وقيامه وعدم اإلغائه، و�سبب هذه الجتهادات الفقهية التي يحتج بها كل طرف هو عدم وجود ن�س 

�سرعي �سريح يحكم هذه امل�ساألة.
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العمل  اإل بح�سول  ت�ستحق  تثبت ول  الو�ساطة ل  اأجرة  اأن  الدائرة جمتهدة  فاإن ما ترجحه  وعليه 
املتو�سط فيه ومتامه ونفاذه لأن ثمرة الو�ساطة وال�سم�سرة تكون بتمام العقد املتو�سط فيه وقيامه 

فاإذا مل ينفذ ومل يقم فكاأن العقد مل يح�سل اأ�ساًل.
وترى الدائرة اأن هذا ما تقرره قواعد ال�سريعة ومبادئها العامة التي قررت حفظ الأموال والنهي 
عن اأكلها بالباطل ف�ساًل عن اأن ذلك هو ما تقرره الأعراف التجارية ل�سيما واأنه ل يوجد اأي عقد 
اأن العقد �سريعة املتعاقدين ما  اأو اتفاق بني الطرفني يخ�س�س عموم هذه القواعد العامة بحكم 
ِعى عليهم اأن اأجرته  ِعي خالل مراحل نظر الدعوى اأن اتفاقه املُدَّ مل يخالف ال�سرع، ومل يبني املُدَّ
ت�ستحق مبجرد ربطهم مبوؤ�س�سة ).....( فقط دون النظر يف قيام امل�سروع ومتام العقد واملتو�سط 

من عدمه.
كما اأنه بعر�س ذلك على النظم النافذة جند اأن نظام املحكمة التجارية يقرر هذه القاعدة التي 
الو�سيط-  تعريف  على  التجارية  املحكمة  نظام  من   )30( املادة  ن�ست  حيث  الدائرة  بها  تاأخذ 

ال�سم�سار- باأنه: )من يتو�سط بني البائع وامل�سرتي لإمتام البيع باأجرة(.
وعليه فاإن اأجرة ال�سم�سرة ل تكون م�ستحقة بالن�سبة لل�سم�سار اإل بعد قيام العقد الذي ن�ساأ مبوجب 
هذه ال�سم�سرة ح�سب قواعد ال�سريعة العامة، والأعراف التجارية، والنظام النافذ يف اململكة العربية 

ال�سعودية، وهو الراأي الذي اأملحت اإليه الهيئة املوقرة ومالت اإليه
اإىل موؤ�س�سة  اأنها عائدة  َعى عليها قيام امل�سروع ونفاذ التفاقية لأ�سباب ذكرت  وحيث انكرت املُدَّ

ِعي قيام امل�سروع فاإن الدائرة تذهب اإىل رف�س الدعوى. ).....(، وحيث مل يثبت املُدَّ
ِعي اأنها كافية لإثبات حقه- فاإنها على فر�س �سالمتها  اأمام بخ�سو�س �سهادة ال�سهود التي ذكر املُدَّ
ِعى عليها- فهي قا�سرة عن اإثبات اأجرة الو�ساطة ملا تقرر  من القوادح التي اأ�سارت اإليها وكيل املُدَّ

َعى عليها وموؤ�س�سة ).....( للتجارة واملقاولت. من عدم قيام امل�سروع ومتامه بني املُدَّ
ِعي مل ينكر اإلغاء التفاقية حيث ذكر يف مذكرته املقدمة يف جل�سة 1427/4/5هـ  ل�سيما واأن املُدَّ
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امل�سروع امل�سرتك املزعوم من جانب واحد  اتفاقية  َعى عليها بف�سخ  املُدَّ يلي: )قامت  )�س14( ما 
ِعي يف مذكرته املوؤرخة يف 1426/11/26هـ: )اأن ف�سخ  بعد مرور خم�سة اأ�سهر( كما ذكر وكيل املُدَّ

ِعى عليها(. التفاقية كان من جانب واحد من قبل ال�سركة املُدَّ
يتم مبجرد  الو�ساطة  اأجرة  ا�ستحقاق  باأن  اإليها-  امل�سار  مذكرتيهما  ووكيله يف-  ِعي  املُدَّ اأفاد  كما 
التوفيق بني الطرفني- �سركة ).....( مع موؤ�س�سة ).....( للتجارة واملقاولت- واأما جناح التفاقية 

ِعي فيه من قريب ول بعيد. واإمتام اللتزام فال دخل للُمدَّ
ِعي يف مذكرته العرتا�سية الإحلاقية بعد اأن نقل ن�سو�س بع�س الفقهاء  واأما بخ�سو�س ما ذكره املُدَّ
بقوله: )وهذا يفيد باأن ف�سخ العقد اإن كان باإقالة فاإن اأجرة ال�سم�سار ثابتة ل ت�سقط، واإن كان ف�سخه 
ب�سبب عيب اأو خيار �سرط فال تثبت الأجرة( فاإن الإقالة يف ا�سطالح الفقهاء: رفع العقد واإلغاء 
حكمه واآثاره برتا�سي الطرفني، وقد قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "من اأقال م�سلمًا بيعته اأقال 
اأبو داود وابن ماجة و�سححه ابن حبان واحلاكم، وبناء عليه فاإن ف�سخ اتفاقية  اهلل عرثته" رواه 
ِعى عليها. وهذا على  التفاهم" اتفاقية م�سروع م�سرتك" لي�س من باب الإقالة لكونه �سادرًا من املُدَّ
ِعي وهو ا�ستحقاق الأجرة بن�سوء العقد دون النظر يف نفاذ  فر�س الأخذ بالراأي الذي يتم�سك به املُدَّ

ح�سول الأثر املرتتب على التعاقد.
�سركة ).....(  تاأ�سي�س  �سابق  يدل على  اأنه  ِعي  املُدَّ الذي ذكر  ال�سناعي  للرتخي�س  بالن�سبة  واأما 
َعى عليها وموؤ�س�سة ).....( للتجارة واملقاولت فقد دفع  باتفاقية امل�سروع امل�سرتك املربمة بني املُدَّ
التمهيدية  اأما التفاقية  بتاريخ 1420/9/12هـ  باأن الرتخي�س ال�سناعي كان  َعى عليها  املُدَّ وكيل 

ِعي ما يفند هذا الدفع. حمل الدعوى فكانت بتاريخ 1423/2/2هـ ومل يقدم املُدَّ
واملقاولت  للتجارة   ).....( موؤ�س�سة  اإىل  عليها  َعى  املُدَّ من  ال�سادر  اخلطاب  اإىل  ال�ستناد  واأما 
مفيدًا باأن امل�سروع قد قطع بف�سل اهلل عز وجل خطوات بعيدة يف م�سروع ).....( فقد كان بتاريخ 
اإلغاء التفاقية ال�سادر بتاريخ 2002/9/14م وبعد هذا الإلغاء فال حمل  اأي قبل  2002/7/30م 
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لالحتجاج بهذا اخلطاب.
َعى عليها �ضركة  ِعي ).....( �ضد املُدَّ لذلك حكمت الدائرة برف�س هذه الدعوى املقامة من املُدَّ

).....( ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. 

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.


