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توريد
رقم الق�ضية 2/2969/ق لعام 1423هـ

رقم احلكم االبتدائي 317/د/جت/12 لعام 1428هـ
رقم حكم التدقيق 166/ت/3 لعام 1429هـ

تاريخ اجلل�ضة 1429/5/5هـ

توريد- ا�ضتالم الب�ضاعة من العاملني لدى املدعى عليه -اإنكار املدعى عليه وجود تفوي�ض اأو 

وكالة منه ملوظفيه للتعامل با�ضم املوؤ�ض�ضة - متكني املدعى عليه موظفيه من التعامل �ضابقاً مع 

املدعى - اأثر ذلك.

قيمة  �أمريكي  دوالر  �أالآف   )406( مبلغ  بدفع  �إلز�مه  بطلب  عليه  �ملدعى  على  دعو�ه  �ملدعي  �أقام 
مالب�س م�ستوردة قام �ملدعي بتوريدها �إليه - �أنكر �ملدعى عليه ��ستالمه للمالب�س، و�أكَّد �أن �ملدعى 
عليه،  �ملدعى  ملوؤ�س�سة  �لب�ساعة  و�سول  ثبوت   - با�سمه  بالتعامل  لتابعيه وهم غري خمولني  �سلمها 
�ملدعى عليه  �إنكار  �أثر ذلك: عدم قبول  لها -  و��ستالم خمل�سها �جلمركي  وبطلب من مديرها، 
�ملدعي  من  �لب�ساعة  ��ستالم  يف  لتابعيه  وكالة  �أو  تفوي�س  وجود  بعدم  بتذرعه  للب�ساعة  ��ستالمه 
- علة ذلك: �سد�د �ملدعى عليه جزء من ثمن �لب�ساعة، ومتكني �ملدعى عليه موظفيه وت�سليطهم 
بالتعامل �ل�سابق مع �ملدعي، وتعامل موظفي �ملدعى عليها با�سم �ملوؤ�س�سة، وباأور�قها و�أختامها مع 
�أ�سا�س ذلك: �أن �لعو�ئد تقوم مقام �الأقو�ل �إجماعًا، و �ل�سكوت يف معر�س �حلاجة �إىل  �ملدعي - 
مع  �لتعامل  وتورطو� يف   ، بداللة حاله  عليه  �ملدعى  مع  تعاملهم  �لنا�س يف  تغرر  و�إال  بيان،  �لبيان 
�لعاملني لديه، وهم غري ماأذونني - موؤدى ذلك: �إلز�م �ملدعى عليه ب�سد�د قيمة �لب�ساعة حمل عقد 

�لتوريد.
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تقدم �إىل ديو�ن �ملظامل وكيل �ملدعي بالئحة دعوى موكله �سد �ملدعى عليه، قيدت ق�سية بالرقم 
�ملدون �أعاله ذكر فيها �أن موكله د�أب على توريد �سحنات من �ملالب�س �جلاهزة من �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية وقام �ملدعى عليه بطلب ب�سائع من �ملدعى با�سم موؤ�س�سته و��سمه، و��ستلمها من موكله 
وهي عبارة عن �سحنات مالب�س جاهزة، ومل يقم ب�سد�د قيمتها حتى و�سلت �ملطالبات �لتي يف ذمته 
ملوكله مبلغ )406.506.26( دوالرً� �أمريكيًا ما يعادل مبلغ، )1.524.397.5( ريال �سعودي مثبتة 

بامل�ستند�ت، لهذ� فهو يطلب من �حلكم ملوكله على �ملدعى عليه باملبلغ �ملدعى به.
وباإحالة �لدعوى �إىل هذه �لد�ئرة با�سرت نظرها وعقدت لها عدة جل�سات، حيث �أجاب فيها �ملدعى 
من  �ملقدمة  و�لفو�تري  �لدعوى  ينكر  موكله  �أن  حا�سله  مبا   ).....( �ل�سرعي  وكيله  بو��سطة  عليه 
�ملدعى و�لتي يزعم �أنها تتعلق بب�سائع ��ستلمها موكله من �سنع �ملدعي، و�أما �لب�سائع �لتي يذكر 
�ملدعي �أنه قام بتوريدها فقد قام بت�سليمها لكل من ).....( و�للذ�ن يعمالن حتت كفالة �ملوؤ�س�سة 
�أو مع  �ملوؤ�س�سة ال مع �ملدعي  با�سم  بالتعامل  �إطالقًا  �أنهما غري خمولني  �إال  للمدعى عليه  �ململوكة 
غريه، فكل �ملر��سالت و�ملبالغ �مل�سار �إليها يف عري�سة �لدعوى و�التفاق على جدولة �لدين ال يعلمها 
با�سم  بالتوقيع  مفو�سني  �أو  وعاملني غري خمولني  �ملدعى  بني  الأنها متت  يقرها؛  وال  عليه  �ملدعى 
�ملوؤ�س�سة �أو با�سم �ملدعى عليه، و�أن جميع �ملر��سالت �إما �أنها �سادرة من �ملدعي وموجهة للمذكورين 
�أو بالعك�س ومذيلة بتوقيعهما �إىل �ملدعي و�أ�ساف وكيل �ملدعى عليه �أنه بالرغم من توريد مثل هذه 
�لكميات من �لب�سائع حتى و�سلت �إىل �ملبلغ �ملدعى به، فاإنه مل يخاطب �ملدعى عليه وهو �ساحب 
�ل�ساأن بخ�سو�سها، كما �أن �ملدعى عليه ملا علم بهذه �لب�ساعة قام بح�سر جميع �لب�ساعة �ملوجودة 
مبحالته، و�أنه ال ميانع �أن ي�ستلمها �ملدعي دون �أن يتحمل �ملدعي �أية م�سوؤولية جتاه كمية �لب�ساعة 
�أو جودتها �أو قيمتها كونها ال تخ�سه؛ لذ� فهو يطلب رد �لدعوى، فعقَّب وكيل �ملدعي على ما جاء 
يف جو�ب �ملدعى عليه باأن ).....( و).....( و�للذين ذكرهما وكيل �ملدعى عليه هما حتت كفالة 
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�ملدعى عليه ويعمالن لديه يف موؤ�س�سته �لتجارية وكل و�حد منهما ميار�س مهمته �لوظيفية مبعرفته 
وحتت �إمرته، فاالأول �ملدير وم�سئوول �ملعار�س و�الآخر م�سوؤول �ملحا�سبة يف �ملوؤ�س�سة، فمن �لطبيعي 
توكيل  �إىل  يحتاج  ال  و�الأمر  به،  كلف  �لذي  �جلانب  يف  عمله  مبمار�سة  منهما  و�حد  كل  يقوم  �أن 
�ملدعى  وموظفي  �ملدعي،  بني  ومر��سالت  مكاتبات  هناك  تكون  �أن  غر�بة  وال  تفوي�س،  �أو  مكتوب 
عليه، فاملر��سالت و�ملخاطبات، وجدولة �ملبالغ كلها تتم على ورق �ملوؤ�س�سة ومذيلة بخامتها �لر�سمي 
عليه  �ملدعى  قيام  عن  و�أما  عليه،  �ملدعى  �ملوؤ�س�سة  �ساحب  وتوقيع  ��سم  حتمل  �ملر��سالت  وبع�س 
بح�سر �لب�سائع �ملوجودة يف حمالته وعثوره على ب�سائع تخ�س �ملدعى بالفعل فاإن هذه �لب�سائع 
هناك  يعد  ومل  عليه،  �ملدعى  معار�س  يف  وقت  عليها  م�سى  جاهزة  مالب�س  عن  عبارة  هي  و�لتي 
�إجر�ء يف مو�جهة  �أي  يتخذ  �أن �ملدعى عليه مل  بها، كما  للمدعي دخل  لي�س  الأ�سباب  �إقبال عليها 
من تالعب با�سمه �لتجاري، و��ستغل خامت موؤ�س�سته و�أور�قها، مما يعد مبثابة �إقر�ر يثبت م�سوؤولية 
�ملدعى عليه، ويلزمه ب�سد�د مطالبات �ملدعي، و�أرفق وكيل �ملدعي �سورة م�ستند عبارة عن خطاب 
بخط �ملدعى عليه وتوقيعه موجه �إىل �ملدعي يطلب منه �إر�سال رقم ح�سابه ليقوم بتحويل جزء من 
حقوقه لديه، وعددً� من �سند�ت �لتحويل �سادرة من �لبنك �لعربي �لوطني تثبت قيام �ملدعي عليه 
جتارية  عالقة  وجود  عن  لالإفادة  �ساهدين  لديه  باأن  �ملدعي  وذكر  للمدعى،  مالية  مبالغ  بتحويل 
بني �ملدعي و�ملدعي عليه، فرد وكيل �ملدعى عليه مبذكرة قدمها بجل�سة  1424/7/23هـ باأنه فيما 
يتعلق بالتحويالت �مل�سرفية فاإن �ملدعى عليه ال ينكر �أن هناك حتويالت مالية حتمل توقيعه تتعلق 
مبعامالت معروفة وب�سائع متفق عليها بني �لطرفني عرب قنو�ت ر�سمية، حيث كان �ملدعى ير�سل 
م�ستند�ت �لب�ساعة ويقوم �ملدعى عليه باإجر�ء �الإيد�ع و�لتحويل �ملطلوب �إىل ح�ساب �ملدعى عرب 
�لبنك وقد ��ستوفى �ملدعى كافة حقوقه فيما يخ�س هذه �ملعامالت، ولكن هناك حتويالت ال حتمل 
توقيع �ملدعى عليه ومنها �حلو�لة �ملوؤرخة يف 1996/4/17م �ل�سادرة من �سركة ).....( �مل�سرفية 
لال�ستثمار مببلغ )15000( خم�سة ع�سر �ألف دوالر ل�سالح �ملدعى، وكذلك �حلو�لة �ل�سادرة من 
توقيع  �ألف ريال ال حتمل  بتاريخ1995/6/24م مببلغ )20.000( ع�سرين  �لوطني  �لعربي  �لبنك 
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�ملدعى عليه، بل حتمل توقيع ).....(، كما �أن هناك حو�لة م�سرفية �أخرى �سادرة �أي�سًا من �لبنك 
�لعربي �لوطني بتاريخ 1995/10/14م مببلغ ع�سرين �ألف ريال ل�سالح ).....( وهي حتمل توقيعًا 
ال ميت �إىل توقيع �ملدعى عليه ب�سلة، ولذلك فاإن هذه �حلو�الت تثري كثريً� من �ل�سكوك حول طبيعة 
�ملعامالت بني �ملدعي وبع�س موظفي موكله و�خلطاب �ملكتوب باللغة �الإجنليزية وبخط �ليد وعلى 
�لورق �لر�سمي ملوؤ�س�سة ).....(، ويحمل �خلتم �لر�سمي للموؤ�س�سة ومذيل با�سم ).....( غري موقع 
ال  فهو  �ملدعى عليه  �أن مر�سله  دليل على  ولي�س هناك  موؤرخًا،  ولي�س   ، من موكله )�ملدعى عليه( 
يعلم عنه وال عن حمتو�ه، فعقَّب وكيل �ملدعي باأنه تقدم بكل ما يثبت مطالبة موكله للمدعي عليه، 
وم�سوؤولية �ملدعي عليه دون �سو�ه عن �اللتز�مات �لتي ن�ساأت نتيجة للعالقة �لتي قامت بني موكله 
بنكية، وحو�الت م�سرفية، ومر��سالت بني  �إفاد�ت  تثبت ذلك من  �مل�ستند�ت  و�ملدعى عليه، فكل 
�ملدعي و�ملدعى عليه و�ل�سهود �ملعا�سرين لعالقة �لتعامل �جلاري بني �ملدعي و�ملدعى عليه، �إ�سافة 
�إىل �أ�سول بو�ل�س �ل�سحن �ملوجة ملوؤ�س�سة ).....( �لتي ميلكها �ملدعى عليه، كما �أن �خلطاب �ملوجه 
من �ملدعى عليه للمدعي مذيل بتوقيع �ملدعى عليه، وهذ� يوؤكد وجود �لعالقة �لتجارية بني �لطرفني 
��ستيفائه حلقوقه طرف �ملدعى عليه، وقد  ويدل على �سحة مطالبة موكله �لذي ي�سر على عدم 
�أرفق ك�سفًا بجميع �لدفعات و�لبالغ جمموعها )406.506.27( دوالرً� �أمريكيًا، وكرر وكيل �ملدعي 
�لقول باأن �لتحويالت �لتي يزعم وكيل �ملدعى عليه �أنها ال حتمل توقيعه، بل حتمل توقيع �ملدير �ملايل 
و�الإد�ري ملوؤ�س�سة ).....( �ملدعو ).....( و�لتي حتمل ��سم وعنو�ن �ملدعي �لبنكي، وقد جرى �لعرف 
�لتجاري �أن يقوم مدير �حل�سابات �أو �ملدير �ملايل باإجر�ء �لعمليات �ملالية ومن �سمنها �لتحويالت 
�ملايل  �ملدير  هو  و).....(  كفالته،  وعلى  �لعمل  �ساحب  موؤ�س�سة  من�سوبي  من  �أنه  طاملا  �مل�سرفية 
و�الإد�ري و).....( موظف ومن من�سوبي موؤ�س�سة ).....( وهما على كفالة �ملدعى عليه وقد جرى 
�لتي  �الأعباء  بع�س  للقيام  �لعمل مكفولية  تكليف �ساحب  �ل�سرع على  يتعار�س مع  �لذي ال  �لعرف 

تتطلبها م�سلحة �لعمل، وهذ� �الأمر ممكن �أن يتم بكل �سور �لتكليف.
وبجل�سة �الثنني 1424/11/13هـ قدم وكيل �ملدعى عليه مذكرة �أكد فيها قيام عالقة جتارية بني 
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موكله و�ملدعي يف وقت �سابق، وهذه �لعالقة قد �نتهت و�نقطعت ومتت ت�سويتها مع �ملدعي، ولكن 
�ملدعي �آثر �أن ي�ستمر بعد �نقطاع تلك �لعالقة يف معامالت جتارية خا�سة مع ).....( و).....( وهو 
يعلم - �أي �ملدعي - حقيقة �أن هذين �ل�سخ�سني غري خمولني ر�سميًا بالتعامل با�سم موكله، ويعلم 
�أن هذين �ل�سخ�سني كانا يعمالن ل�ساحلهما وحل�سابهما �خلا�س دون علم �ملدعى عليه، وي�ستلمان 
�لب�ساعة �لو�ردة �إليهما منه بتلك �ل�سفة من �جلمارك �سمن �أية ب�سائع �أخرى ترد �إىل موكله من 
عمالء �آخرين، وقد �سكت �ملدعي طيلة فرتة تعامله �خلا�س و�ل�سخ�سي مع هذين �ملوظفني ومل ي�ساأ 
�أن يطلع �ملدعى عليه بحقيقة ما يجري يف �خلفاء بينه وبني هذين �ملوظفني، حتى �إذ� بلغت مديونيته 
عليهما هذ� �حلجم وف�سل يف ت�سوية ح�ساباته معهما خرج بدعو�ه هذه؛ لذلك فاإن �ملدعى عليه غري 
ملزم بت�سرفات من ال ميثلونه �سرعًا ونظامًا ��ستنادً� على �سخ�سية �لعقوبة ووفقًا لقوله تعاىل)وال 
تزر و�زرة وزر �أخرى(، وعليه فهو يتم�سك باأن ما قدمه �ملدعى من �أور�ق ومكاتبات هي من �سنعه، 
وال يقر بها �ملدعى عليه، �أما ما ذهب �إليه بقوله �أن �لعرف �لتجاري جرى باأن يقوم مدير �حل�سابات 
�أو �ملدير �ملايل باإجر�ء �لعمليات �ملالية مبا فيها �لتحويالت �مل�سرفية با�سم، وعنو�ن موؤ�س�سة موكله 
�ل�سريعة، فهذ� قول غري �سحيح  يتعار�س مع  �لعرف ال  باأن هذ�  �ملدعي  تفوي�س منه وزعم  ودون 
�إال  تاأتي  �أيًا كانت ال  �لوكالة �سرعًا، ومن ثم فاإن م�ساألة قيام وكالة  �الأ�سل عدم  ومرود عليه؛ الأن 
�سر�حًة �أو �سمنًا من �الأ�سيل، و�أنه ح�سب �ملتبع يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، وكذلك يف كافة �أنحاء 
�لعامل �أنه البد من �لوكالة �سر�حًة وخطيًا فيما يتعلق باإجر�ء �لعمليات �مل�سرفية با�سم �الآخرين 
مل  عليه  و�ملدعى  لالأ�سيل  بالن�سبة  حم�سًا  �سررً�  �ل�سارة  �لت�سرفات  قبيل  من  الأن  عنهم؛  ونيابة 
يجزها �أبدً� لعدم علمه بهذه �لت�سرفات، وحقيقة �أن من قام بالتحويالت هو من من�سوبي موؤ�س�سته 
وعلى كفالته، ال ت�سفي �أي �سرعية على مثل هذ� �لتحويالت، طاملا �أنها بنيت على ت�سرف خمالف 
ل�سرع و�لنظام، �أما عن �لب�ساعة مو�سوع �لدعوى فقد كان يتم ف�سحها و��ستالمها من قبل �ملعقب 
�لذي كان يعمل حتت �إ�سر�ف وتوجيهات �ل�سخ�س �لهارب �لذي تعامل مع �ملدعى، و�أن هذ� �ملعقب 
مل يكن يعلم طبيعة �لتعامل �خلا�س بني �ملدعو ).....( و�ملدعى، ولهذ� �الأمر فاإن موكله - �ملدعى 
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عليه - مل يكن يعلم كمية �لب�ساعة �مل�ستلمة، علمًا باأن موكله عند قيامه بجرد �لب�سائع تبني له وجود 
ب�ساعة بامل�ستودع، وقد عر�س على �ملدعى �أن يح�سر وي�ستلم �لب�ساعة �لتي تخ�سه �إن وجدت، ولكن 
�ملدعي رف�س ومل يح�سر، كما �أن موكله ي�سر ويتم�سك باأن �ملدعي وبعلمه وب�سفته �ل�سخ�سية كان 
يتعاقد ويجري �سفقاته مع �أ�سخا�س ال ميثلون موكله �ملدعى عليه باأية �سفة كانت ال بتفوي�س وال 
بوكالة �سرعية مما ُيعّد خمالفًا للقانون و �ل�سرع، وبجل�سة �ل�سبت 1425/1/8هـ �ساألت �لد�ئرة وكيل 
�أن �لذي ��ستلمها هو خمل�س جمركي ي�ستلم  �ملدعى عليه عن م�ستلم �لب�ساعة من �مليناء، فذكر 
جميع �لب�ساعة �ملر�سلة با�سم موؤ�س�سة موكله وتقوم �ملوؤ�س�سة بنقلها من �مليناء �إىل �مل�ستودع وموجود 
كمية من �لب�ساعة �ملر�سلة من قبل �ملدعية يف �مل�ستودعات �إىل تاريخه، وقد ت�سرف �أحد �لعاملني 
يف �ملحل بجزء من �لب�ساعة، فعقَّب �ملدعي قائاًل �إن جميع �لب�ساعة �سحنت با�سم �ملدعى عليها 
و��ستلمها �ملخل�س �جلمركي نيابة عن �ملدعى عليه، وبجل�سة �الأربعاء 1425/1/19هـ ذكر �ملدعي 
�ل�سركات  وبع�س  �ل�سعودية  �جلوية  �خلطوط  طريق  عن  عليه  للمدعى  �أر�سلت  �لتي  �لب�ساعة  باأن 
�لناقلة �الأخرى قد بلغ عدد بو�ل�س �ل�سحن )86( بولي�سة وقدم �سورة لها، وعقب وكيل  �جلوية 
�ملدعى عليه �أن موكله لي�س له عالقة بالب�ساعة و�أن �أغلبها موجودة يف �مل�ستودع وميكنه �أخذها متى 
�ساء، ثم �أ�سدرت �لد�ئرة حكمها رقم )11/د/جت/12( لعام 1425هـ �لقا�سي باإلز�م �ملدعى عليه 
�أمريكيًا، ثم رفعت �الأور�ق �إىل هيئة  ).....( باأن يدفع للمدعي مبلغًا وقدره  )406،506( دوالرً� 
�لقا�سي  1425هـ  لعام  )351/ت/3(  رقم  حكمها  �لتدقيق  هيئة  فاأ�سدرت  �ملتبع  ح�سب  �لتدقيق 
نظرها ح�سبما هو مبني يف  با�سرت  �لد�ئرة  لهذه  �لق�سية  �أعيدت  �أن  وبعد  �لد�ئرة،  بنق�س حكم 
حما�سر �ل�سبط، فبجل�سة 1426/1/13هـ ذكر �ملدعى وكالة �أن �لتعامل بني موكله و�ملدعى عليه 
موؤ�س�سته  و�أحد من�سوبي  يت�سل هو  �أو  �سر�ء  ير�سل طلبات  �سنو�ت كان  تزيد عن �ست  ��ستمر ملدة 
�ملدعي  قبل  من  �الإر�سال  فيتم  عينة،  على  �طالعه  بعد  ومو��سفاتها  �سنفها  يحدد  ب�ساعة  بطلب 
وت�سحن �لب�ساعة با�سم �ملدعى عليه، وتدون حمتوياتها يف �سند �ل�سحن وت�ستلم من قبل �ملدعى عليه 
�ملدعى عليه  ��سم  بقيمتها مر�سلة  �ملدعية  �لتي تطالب  �لب�ساعة  باال�ستالم وجميع  يفو�سه  �أو من 
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و��ستلمت من قبل مفو�سه وهو �ملخل�س �جلمركي للمدعى عليه، وجميعها دخلت م�ستودعاته، وقد 
ك�سف  على  بامل�سادقة   ).....( موؤ�س�سته  ومدير   ).....( حما�سبه  طريق  عن  عليه  �ملدعى  قام 
�حل�ساب وهو كفيل لالثنني، فعقَّب �ملدعى عليه وكالة �أن جميع ما ذكره �ملدعى قد �سبق �لرد عليه 
�أن  فيها  �أ�ساف  مذكرة  �ملدعية  وكيل  قدم  1426/2/14هـ  وبجل�سة  �العرت��سية،  �لالئحة  يف 
�مل�ستند�ت �لتي �أوردها �ملدعى عليه يف الئحة �عرت��سه ما هي �إال ك�سوفات ح�سابات �سابقة وال متثل 
�ملبلغ مو�سوع �لدعوى، و�آخر تاريخ فيها هو 1996/5/31م بينما ك�سف �حل�ساب �لذي يطالب به 
�ملدعي �سادر بتاريخ1998/9/29م وهذ� �لك�سف مذيل بتوقيع مديرها �ملايل و�الإد�ري وهو �ملدير 
نف�سه �لذي ورد ��سمه يف ك�سوفات �حل�ساب، كما ذكر �أن �لتحويالت كانت تتم من ح�سابات �ملدعى 
عليه يف بنك �لر�جحي و�لبنك �الأهلي بو��سطة �ملدعى عليه ومدير موؤ�س�سته �ملايل و�الإد�ري ).....( 
�أنه  ذكر  كما  تفوي�س،  وجود  دون  بالتحويل  عميل  ح�ساب  با�ستخد�م  ل�سخ�س  ت�سمح  ال  و�لبنوك 
بخ�سو�س ما ذكره �ملدعى عليه من �أن بني بو�ل�س �ل�سحن بولي�سة ت�سري �إىل �جلربك�س و�إ�سبري�ت 
�سيار�ت ال عالقة لها باملالب�س �جلاهزة، فقد �أر�سلها �ملدعي الأنه متو�جد بالواليات �ملتحدة وبطلب 
خا�س وقيمة خا�سة ال عالقة لها بالب�سائع �لتي ظل ير�سلها للمعرت�س دون �أن يت�سلم قيمتها، �أما 
�لب�سائع �لتي ال تخ�س �ملعرت�س �أو �لتي و�سلته عرب موؤ�س�سات �أخرى فاإن �الأعر�ف �لتجارية �لتي ال 
وبجل�سة  �لذكر،  �سالف  �لد�ئرة  حكم  تاأييد  مذكرته  ختام  يف  وطلب  ذلك،  تبيح  �ل�سرع  تخالف 
1426/9/7هـ ذكر �ملدعى وكالة باأن بينته ال تقت�سر على توقيع �ملوؤ�س�سة عن طريق موظفيها على 
ك�سف ح�ساب وذكر �أنه قدم جميع بو�ل�س �ل�سحن �لتي �أر�سلت �لب�ساعة مبوجبها، وقد �أقر �ملدعى 
عليه با�ستالمها عن طريق �ملخل�س �جلمركي ونقلها �إىل م�ستودعاته وت�سرف يف جزء منها، فطلبت 
�ملخل�س  ي�ستلمها  ومل  �ل�سحن  بو�ل�س  يف  وردت  �لتي  �لب�ساعة  ح�سر  عليه  �ملدعى  من  �لد�ئرة 
�جلمركي للموؤ�س�سة، وبجل�سة �الأحد 1426/9/13هـ قدم وكيل �ملدعى عليه مذكرة �أ�ساف فيها �أن 
بو�ل�س �سحن حيث  لي�ست  �أغلبها  بولي�سة  �أنها )86(  و�لتي ذكر  �مل�ستند�ت �ملقدمة من �ملدعى، 
ت�ستمل على �سند�ت مالية ومر��سالت �سخ�سية للمدعي مع �أ�سخا�س وجهات ال عالقة للمدعى عليه 



812

بهم، ومنها ما يتعلق بب�سائع �أخرى ال متت ب�سلة �إىل �لب�سائع مو�سوع �لدعوى، �أو ن�ساط �ملدعى 
عليه، �أما بخ�سو�س �لب�سائع �لتي �أر�سلها �ملدعي على عنو�ن �ملوؤ�س�سة �ملدعى عليها فاملدعى عليه 
مل يطلب هذه �لب�سائع من �ملدعي ومل يفو�س �أحدً� يف طلبها كما ذكر �أن �لب�سائع مو�سوع �لدعوى 
مت ف�سحها و��ستالمها من قبل �ملعقب �خلا�س باملوؤ�س�سة حيث مت �لتعامل معها كغريها من �لب�سائع 
�لتي ترد با�سم �ملوؤ�س�سة و�ملدعي، وبعد �نتهاء �لعالقة مع �ملدعى عليه �آثر �لتعامل دون علم �ملدعى 
عليه مع �سخ�سني كانا يعمالن لدى �ملدعى عليه وهما ).....( و).....( و�ملدعي كان ير�سل �لب�سائع 
با�ستالمها  ليقوما  عليه  للمدعى  �ململوكة  �ملوؤ�س�سة  عنو�ن  على  �ملفو�سني  غري  �ل�سخ�سني  لهذين 
بو��سطة �ملعقب �خلا�س باملوؤ�س�سة وتخزينها مب�ستودعات �ملدعى عليه �سمن ب�سائع �أخرى ترد �إىل 
�ملدعى عليه من عمالء �آخرين، ومل يطلع �ملدعي �ملدعى عليه طيلة فرتة تعامله مع هذين �لعاملني 
بحجز  علمه  دون  عماله  مع  �ملدعى  بتعامل  علمه  فور  عليه  �ملدعى  قام  وقد  معهما،  تعامله  على 
ثم  ذلك،  رف�س  �أنه  �إال  ي�ستلمها  �أن  �ملدعى  على  وعر�س  علمه  دون  �ملدير  �أر�سلها  �لتي  �لب�ساعة 
�أ�سدرت �لد�ئرة حكمها رقم )166/د/جت/12( لعام 1425هـ �لقا�سي باإلز�م �ملدعى عليه ).....( 
باأن يدفع للمدعي مبلغًا وقدره )406،506( دوالرً� �أمريكيًا ثم رفعت �الأور�ق على حمكمة �ال�ستئناف 
ح�سب �ملتبع فاأ�سدرت هيئة �لتدقيق حكمها رقم  )806/ت/3( لعام 1427هـ �لقا�سي بنق�س حكم 
�لد�ئرة لالأ�سباب ذ�تها �لتي �سمنها حكم �لهيئة �الأول ومت �إعادة �لق�سية للد�ئرة لنظرها، وبعد 
�أعادت �لنظر، فبجل�سة يوم �الأحد 1428/2/28هـ طلبت  �طالع �لد�ئرة على حكم هيئة �لتدقيق 
�لد�ئرة من �ملدعى عليه وكالة تقدمي ما يثبت ما ورد يف مذكرته �ملقدمة بجل�سة  1426/9/13هـ 
�لب�ساعة وعر�س  �ملدعى مع عماله دون علمه قام بحجز  بتعامل  �أن موكله وفور علمه  و�ملت�سمنة 
�لثالثاء  يوم  وبجل�سة  بتقدميها،  وكالة  عليه  �ملدعى  فا�ستعد  ��ستعادتها  �ملدعي  على  �ملدعى 
1428/5/12هـ قدم وكيل �ملدعى عليه مذكرة �أو�سح فيها �أن موكله وفور علمه بوجود تعامل بني 
�أو تفوي�سه، و�أن هناك خ�سائر يف �ملحالت �ململوكة له ف�ساًل عن  �ملدعي وبع�س عماله دون علمه 
�كت�سافه لتغيب مدير �ملحالت ).....( و�ملحا�سب ).....( بعد �أن قاما باإهمال �مللفات و�مل�ستند�ت 
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ب�سوق  �ملعر�س رقم )62(  وتركها بطريقة مبعرثة يف  �الآيل  �لفاك�س و�حلا�سب  و�أجهزة  و�لفو�تري 
�خليمة و�لذي قام بجمعها وو�سعها يف كر�تني و�لتحفظ عليها و�إغالق جميع �ملحالت، وقد حاول 
موكله عمل جرد �سامل للب�سائع �ملوجودة باملحالت، �إال �أن عدم وجود جميع �مللفات وم�سح بياناتها 
لتقدمي   ).....( للمدعو  وكالة  �إعد�د  ومت  م�ستحياًل،  ذلك  تنفيذ  جعل  �الآيل  �حلا�سب  �أجهزة  من 
�سكوى لالإمارة ودعوى يف �ملحكمة �سد �لعاملني ويف هذه �الأثناء وعندما علم �ملدعي باإغالق موكله 
حمالت �ملالب�س و�أن �ل�سخ�س �لذي كان يتعامل معه دون علم موكلنا قد هرب، قام باالت�سال على 
زوجة موكله �لتي قامت باإخطاره باأن موكله قام بحجز �لب�سائع �لتي كان �ملدعى ير�سلها دون علمه، 
و�أن موكله طلب منه �حل�سور ال�ستالمها، و��ستعادتها، غري �أن �ملدعي طلب �أن تدفع له قيمة �لب�ساعة 
نقدً�، والإثبات �سحة هذه �لو�قعة فاإن زوجة موكله على ��ستعد�د للمثول وحلف �ليمني، ف�ساًل عن 
ذلك؛ فاإن �ملدعي قد ح�سر يف مدينة جدة و�جتمعو� به ومت عر�س ��ستعادة �لب�ساعة �ملتبقية، �إال �أنه 
رف�س ومت عر�س �ل�سلح، غري �أنه كرر رف�سه، كما �أن موكله قام بنقل كفاالت �لعمال تقديرً� منه 
تخ�س  باأن هذه عالقة  ذكر  وكالة  �ملدعي  على  �ملذكرة  وبعر�س  و�أ�سرهم،  �لعمال  هوؤالء  لظروف 
�ملدعى عليه مبوظفيه وال متت ملوكله ب�سلة ولي�س لديه �أي جو�ب على ذلك، ثم قرر �لطرفان �الكتفاء 
طلبت  1428/8/27هـ  �الأحد  يوم  وبجل�سة  �لر�هنة،  بحالتها  �لق�سية  يف  �لف�سل  وطلبا  قدما  مبا 
�لد�ئرة وكيل �ملدعى ح�سور موكله �أ�سالة الأد�ء ميني �ال�ستظهار باأن تعامله كان مع موؤ�س�سة �ملدعى 
تعامل  باأن  يعلم  ال  و�أنه  �ملدعى عليه،  تعامل خا�س مع عمال  �أي  له  يكن  بعلم �ساحبها، ومل  عليه 
بذلك،  �ملدعي  وكيل  فا�ستعد  �لدعوى  نظر  ال�ستكمال  وذلك  عليه،  �ملدعى  علم  بدون  معه  �لعمال 
موكله خارج  �أن  وكيله  و�أفاد  �أ�سالة  �ملدعي  تبني عدم ح�سور  �الأحد 1428/9/18هـ  يوم  وبجل�سة 
�ململكة ومل يح�سل على �لتاأ�سرية �خلا�سة بقدومه �إىل �ململكة، ويطلب �إمهاله �أجاًل حتى يتمكن من 
باأنه  وذكر  �أ�سالة،  �ملدعى  ح�سر  1428/11/4هـ  �الأربعاء  �ليوم  وبجل�سة  �ليمني،  الأد�ء  �حل�سور 
م�ستعد الأد�ء �ليمني ح�سبما طلبت �لد�ئرة وحلف قائاًل : )و�هلل �لعظيم �إن �لتعامل �لذي كان بيني 
وبني موؤ�س�سة �ملدعى عليه بعلم �ساحبها، ومل يكن يل �أي تعامل خا�س مع عمال �ملدعى عليه، و�إنى 
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ال �أعلم �أن تعامل �لعمال معي كان بدون علم �ملدعى عليه(، ثم قرر �لطرفان �الكتفاء مبا �سبق.

وتاأ�سياًل على ما تقدم من �لدعوى و�الإجابة، وعلى ما �سبق �إير�ده من �أ�سباب و�أ�سانيد يف حكمي 
�لد�ئرة �ل�سابقني �مل�سار �إليهما �أعاله.

�لغالب على ما تعارف عليه  �لدعوى عالقة جتارية مبنية يف  �لتي تربط طريف  �لعالقة  �إن  وحيث 
�ملدعى عليه حتى  باإقر�ر  ��ستمرت  �لعالقة  �إن هذه  وتعاقدهم، وحيث  و�سر�ئهم  بيعهم  �لتجار يف 
عام 1996م، ومع ذلك فاإن �لد�ئرة وهي يف معر�س در��سة �لق�سية، وما قدمه �الأطر�ف من بينات 
ودفوع، وترتيب ذلك على �الأ�س�س �لعامة للتعاقد، فاإنه يتعني معه �لنظر و�لتدقيق يف �لعالقة �لتي 
ن�ساأت بعد ذلك للتاريخ �مل�سار �إليه �أعاله، و�لذي ينكر �ملدعى عليه �لتفوي�س و�الإذن لعماله لل�سر�ء 
�إن كان ذلك خمالف لو�قع  �لتي قيمتها حمل هذه �لدعوى، وما  �لب�ساعة  و�لتعاقد مع �ملدعي يف 
بالتعامل  ملوظفيه  عليه  �ملدعى  متكني  الأن  �ل�سك؛  مبجرد  يزول  ال  �لذي  �ليقني  على  �ملبني  �حلال 
�ل�سابق مع �ملدعي وغريه من �لتجار ين�ساق ال حمالة للتعامل �لالحق، هذ� من جانب، ومن جانب 
�آخر فاإن �الأمار�ت و�لقر�ئن �لو�ردة يف هذه �لدعوى ت�ستوجب �لوقوف و�لتاأمل، �إذ هي مبجموعها 
بينات ال ي�سح �إ�سقاطها و�اللتفات عنها باأي حال، �إذ من �ملعلوم �أن هذه �لقر�ئن �لقاطعة هي �أمار�ت 
بالغة حد �ليقني، وهي و��سحة بحيث �أ�سبح �الأمر يف حيز �ملقطوع به، وهي مبينة للحق ومظهرة 
له، وحيث �إن �لقر�ئن تدل على علم �ملدعى عليه و�إذنه وتفوي�سه ملوظفيه فاملخل�س �جلمركي قام 
بو�جبه جتاه �لب�ساعة، و��ستلمها نيابة عن �ملدعى عليه، و�ملدير �لذي ينكر تفوي�سه كان وال يز�ل 
يحول �ملبالغ عن طريق �لبنك �لذي ال يقبل �لتحويل �إال مبوجب تفوي�س �سريح، وما مت على �لب�ساعة 
�لتي قيمتها حمل هذه �لدعوى من ��ستالم و�إيد�ع مب�ستودعات �ملدعى عليه وبيعها و�لت�سرف فيها 

لهو مبجموعه موؤكد، وجازم بعلم �ملدعى عليه ور�ساه وتفوي�سه وتوكيله لعماله و�إنابتهم يف ذلك.
وملا كان �لثابت �أن فعل �الإن�سان عن غريه ما �ساأنه �أن يفعله م�سى فعله عليه، تنزياًل لالإذن �ل�سرعي 
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منزلة �الإذن �لقويل، فاإن �لعو�ئد تقوم مقام �الأقو�ل �إجماعًا، فاالإذن �إما �أن يكون �سر�حة، و�إما �أن 
�لبيع و�ل�سر�ء وهو �ساكت عنهما، فاإنه ي�سبح  �لنا�س  يكون داللة كتعاطي عاملي �ملدعى عليه مع 
ماأذونًا لهما، وذلك حلاجة �لتعامل، وداللة �حلال، �إذ من �ملقرر يف �لقو�عد �أن �ل�سكوت يف معر�س 
�حلاجة �إىل �لبيان بيان، و�إال تغرر �لنا�س بداللة حال �ملدعى عليه، وتورطو� يف �لتعامل مع �لعاملني 
وهم غري ماأذونني، فمتى ما ر�أى �ملدعى عليه �لعاملني يبيعان وي�سرتيان �أي علم ببيعهما و�سر�ئهما 
و�سكت ومل مينعهما فيكون قد �أذن داللة يف �لتجارة لهما يف غري �لذي ر�آهما يبيعان وي�سرتيان فيه؛ 
الأنه و�إن كان يحتمل �لر�سا و�ل�سخط ويلزم �أال يثبت �الإذن بال�سك فقد جرت �لعادة باأنه �إذ� ر�أي 
تاجر عامله - وهو حتت كفالته وحمله و�أور�قه و�أختامه بيده وياأمتر �ملخل�س �جلمركي باأمره - يبيع 
وي�سرتى، فاإنه مينعه �إذ� مل يكن ر��سيًا بذلك، فعليه �إذ� مل ُيعد �ل�سكون �إذنًا كان موؤديًا �إىل �ل�سرر 
بالنا�س؛ الأن �لنا�س ينخدعون ب�سكوته ويتعاملون معها، وعليه فقد عد �ل�سكوت ر�سًا )بت�سرف : 
درر �الأحكام 685/2(. وملا كان �لثابت �أن �لتعار�س �إذ� وقع بني �الأ�سل ،وبني �لعرف �أو �لغالب، �أو 
داللة �حلال، فاإنه يرجح �لعرف �أو �لغالب �أو داللة �حلال، الأنها قر�ئن و�سو�هد قائمة تنبئ بحدوث 
�أمر يغري حاله )و�سائل �الإثبات �س 669(، وعليه فال يقبل قول �ملدعى عليه باأنه مل ياأذن لعماله 
بالتعامل مع �ملدعى وغريه يف �ملا�سي، و�حلا�سر، ملا فيه من تكذيب للقر�ئن �لظاهرة له ،و�لتي �سبق 
�الإ�سارة �إليها، فاإن �لعلم �حلا�سل من �إذ� �ملدعى عليه لعماله بالتعامل، و�ملبا�سرة مع �ملدعي وغريه 
و�لت�سليط لت�سيري �أعمال موؤ�س�سته و�لعمل فيها - وباأيديهم �ملقومات �ملوؤهلة لذلك �لعمل من �أور�ق 
و�أختام، و�إجر�ء حو�الت لدى �لبنوك - دليل على �الأمار�ت �لظاهرة، وهي �أقوى من �لظن �حلا�سل 
با�ست�سحاب �الأ�سل، فكيف يقدم هذ� �لظن �ل�سعيف على ذلك �لعلم �لذي يكاد يبلغ �لقطع؟ فاإن 
�لعمال مل يكن ينزل عليهم من �ل�سماء �أور�ق �ملدعى عليه و�أختامه، كما �أن تلك �الأعمال �ل�سادرة 
من �لعمال مل تكن يف �خلفاء - �لذي ال ميكن �الطالع عليه - وب�سمت مطبق من �ملدعى عليه لدليل 
�ال�ست�سحاب  ويقدم ظن  عليه(  �ملدعى  قول  )�لقول  يقال  كيف  ثم  ومن  و�إذنه،  ر�ساه  قاطع على 
على هذ� �لعلم �ليقيني، الأنها قر�ئن و�سو�هد قائمة تنبئ بحدوث �أمر يغري حالة �الأ�سل وبالتايل 
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يلزم �الكتفاء بهذه �لقر�ئن و�الأمار�ت �لقوية وال يجوز �إهد�رها للظن �حلا�سل با�ست�سحاب �الأ�سل 
)بت�سرف : �لطرق �حلكمية �س 7(، غري �أنه ميكن �لقول بتقدمي �الأ�سل متي ما خلت وقائع �لق�سية 
من هذه �لقر�ئن �ل�سريحة و�لدالالت �لو��سحة �ل�ساطعة �مل�سار �إليها، ومتى ما كان تعامل �ملدعى 
مع عمال غري م�ستظلني حتت ظل موؤ�س�سة ولي�س باأيديهم �أور�قها، و�أختامها و�سلطة ��ستالم وقب�س 
�لب�سائع و�لتمكن من تخزينها و�لبيع منها، فعليه ميكن ترجيح �الأ�سل وتقدميه و�لنظر يف �إثبات 
�لوكالة، وما يتعلق بها، وهكذ� يقبل �ملدعى عليه �إذ� مل يكذبه �ساهد �حلال، فاإن كذبه مل يقبل قوله، 
ولهذ� ال يقبل من �ملالك )�ملدعى عليه( �دعاءه عدم �الإذن و�لتفوي�س لعماله ويكون �الأ�سل معه مثل 

كون �الأ�سل قبول قول �الأمناء �إال حني يكذبهم �لظاهر.
وملا كان �لثابت من �أور�ق �لق�سية وما �سبق �إير�ده يف �أحكامها �ل�سابقة وجود تعامالت �سابقة بني 
�لطرفني مببا�سرة �لعام لني �لذين ينكر �ملدعى عليه ت�سرفهم مع �ملدعي الحقًا مع �إقر�ره ب�سحة 
ت�سرفاتهم �ل�سابقة مما يجعل �إنكاره لتعامل عماله مع �ملدعي ال ي�سح وال ي�سوغ كونه على خالف 
�لتجار،  �سنيع  من  �أو  �سرطًا(  كامل�سروط  عرفًا  )�ملعروف  قاعدة  خالف  وعلى  �لتجاري،  �لعرف 
�إجازة؛ الأن �الإذن �ل�سابق على �لت�سرف، كاالإجازة �لالحقة بعده،  وعاد�تهم من غري حاجة على 
وقد بني �بن تيمية - رحمه �هلل - يف معر�س جو�به على �لغالم �لذي يت�سرف لهذ� �ملوكل باإيجار 
حو�نيته، وقب�س �الأجرة، ويدعي بذلك عند �لق�ساة ملوكله، و�سيده يعلم بذلك كله، ويقره عليه، فهل 
يقبل قوله �أنه مل يوكله؟ فاأجاب باأنه: )ال يقبل قوله يف �إنكاره �لوكالة مع كونه يت�سرف له ت�سرف 
�أنه مل يوكله - و�حلالة  لو قدر  �لنا�س، حتى  باأنه وكيل بني  �لوكالء مع علمه بذلك وكونه معروفًا 
�أور�قه،  لعماله  عليه  �ملدعى  فت�سليم   ،)... �ل�سمان  يوجب  منه  عدو�ن  وت�سليمه  فتفريطه   - هذه 
و�أختامه وت�سليطهم للتعامل مع �الآخرين يجعل م�سوؤولية ت�سرفاتهم عليه وال يجوز له �لتن�سل منها 
�أخلو�  باأي حال كما ال يقبل منه �الإقر�ر ببع�س �لتعامالت دون �لبع�س �الآخر و�إن كان �لعمال قد 
�ملدعى عليه  ثنائية بني  �لعالقة يف حقيقتها هي عالقة  فاإن هذه  �ملدعى عليه؛  بالتز�ماتهم جتاه 
وعماله وله �لرجوع عليهم �إن �أخلو�، ومتى ما فرط �ملدعى عليه يف قب�س حمالته و�لت�سرف فيها 
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بنف�سه فاإنه �أوىل باخل�سارة؛ الأن �لقاعدة �أن �ملفرط �أوىل باخل�سارة، وما ذكرته �لهيئة �سحيح غري 
�أنه ال ينطبق على �حلالة �ملاثلة، الأن �لعمال نائبون عن �ملالك يف �سرف منافعه و�أعمال يف حمله كٌل 
بح�سبه، وما يتعلق مب�ساألة �لوكالة �ملنقولة عن �ملغني البن قد�مة فهي متح�سلة بني �لوكيل وموكله 
وما قد ين�ساأ بينهما من خالف وخ�سومه، �أما �لو�قعة �ملاثلة بني يدي �لد�ئرة فهي مبنية على عالقة 
�لغري مع �لعمال �لذين ظاهر حال ت�سرفاتهم ينبئ عن تفوي�سهم و�لت�سريح لهم بالتمكني �مل�سار 
�ملاثلة  �حلالة  على  ينطبق  ال  �أنه  غري  �سحيح،  �لوكالة  ب�ساأن  �لهيئة  ذكرته  ما  فاإن  وبالتايل  �إليه، 
�أن  �لتي تظهر جليًا  �لق�سية وما ذكره �الأطر�ف مبحا�سرها ومذكر�تهم  بالنظر مل�ستند�ت  وذلك 
عمال �ملدعى عليه نائبون عنه يف �سرف منافعه و�أعمال يف حمله كٌل بح�سبه، وكل ذلك مبناه على 
�لعرف �لتجاري بني �لتجار، و�الإذن �ملطلق �خلايل من �لتغيري، وحيث �إن �ملدعى عليه قد �أبرز عماله 
ليعاملو� �لتجار بالبيع، و�ل�سر�ء دون حتديد طريقة معينة حمددة لكل نوع، �إذ �إنه مل يقدم خالل 
نظر �لدعوى ما يثبت �إخطار �ملدعي باخت�سا�س كل عامل ،�أو �لطريقة �لتي يتم بها �لتعامل معهم، 
ومل يقدم �ملدعى عليه ما يثبت نهيه لعماله عن �لتعامل مع �لغري، وحيث خلت ت�سرفات �لعمال من 
�إذن مكتوب من قبل �ملدعى عليه وهو منكر له بالتايل فاإن �النعقاد لهذه �لت�سرفات يكون مبناه 
على �الإذن �ل�سابق �ملبني على �لعرف وداللة �حلال ما تعارف عليه �لتجار يف جتارتهم، وحيث �إن 
�النعقاد يكون بالقول و�لفعل ويكون بكل ما دل عليه، و�لعرف يف هذه �حلالة دل على �النعقاد و�الإذن، 
فت�سرفات �لعمال ماأذون لهم فيها، ومن ثم �ن�سرف �الإذن �إىل ما جرت به �لعادة من �ال�ستبانة 
فيه مل يكن بينه وبني �ملدعي ��سرت�طًا بينًا عند �بتد�ء �لتعامل وحتديدً� جازمًا ملنعه من �لتعامل مع 
عماله، وحيث �لثابت �نتقال �لب�ساعة بيد �مل�سرتي �ملدعى عليه فهي د�خلة يف �سمانه، لتمكنه من 
�لقب�س �لتام باحليازة، وقد �نقطعت علق �لبائع منه، الأن عليه ت�سليمه ،و�لتمكني من قب�سه وقد 
ح�سل به، فالناقل لل�سمان هي �لقدرة �لتامة على �ال�ستيفاء و�حليازة، وحيث �إن �الأ�سل �أن �ملفو�س 
له والية على ما يت�سرف فيه، وحيث �إن �الأ�سل يف �ل�سريعة �أن �الإن�سان �سامن الأفعاله كلها ال يتحمل 
غريه عنه �سيئًا من تبعاتها؛ الأن �الأ�سل �أن �ل�سخ�س م�سئول عن �سمان �ل�سرر �لذي ن�ساأ عن فعله 



818

ال عن فعل غريه لكن �لفقهاء ��ستثنو� من هذ� �الأ�سل �سمان �ل�سخ�س الأفعال �لتابعني له كاخلدم 
و�لعمال وكاملوظفني، ويتمثل هذ� يف �خلادم يف �ملنزل، و�لطاهي يف �ملطعم، و�مل�ستخدم يف �ملحل، 
و�لعامل يف �مل�سنع، و�ملوظف يف �حلكومة، ويف �سائق �ل�سيارة ملالكها كٌل يف د�ئرة عمله، الأنه ي�سري 
�إليه، كاأنه فعله بنف�سه، وملا كان دفع �ملدعى عليه عدم �الإذن يف  نائبًا منابه، في�سري فعله منقواًل 
ت�سرفات عماله مما تلحقه فيه �لتهمة �لظاهرة، لدفعه عن نف�سه �سررً� حم�سًا و�لقاعدة �أن من 
�سعى لنق�س ما مت من جهته ف�سعيه مردود عليه، والأن �إذنه �ل�سابق لعماله ين�ساق على ت�سرفاتهما 
�لالحقة و�لقاعدة جرت ببقاء ما كان على ما كان، والأنه يغتفر يف �لتو�بع ما ال يغتفر يف غريها، 
�إذ �أو�ئل �لعقود توؤكد مبا ال يوؤكد بها �أو�خرها، فيغتفر يف �لثو�ين ما ال يغتفر يف �الأو�ئل، وملا كانت 
م�سلحة ��ستقر�ر �لتعامل بني �لتجار باأن تكون ت�سرفات �الإر�دة �لتي يتعامل فيها �لنا�س بع�سهم 
مع بع�س بطريق �لتعاقد �لر�سائي ذ�ت نتائج ثابتة غري معر�سة لالنتقا�س باأ�سباب يجلها �ملتعاقد 
ولي�س هو �ملق�سر يف �جتنابها، وذلك لكي ي�ستطيع �أن يبني �أموره على نتائج معامالته وهو مطمئن 
�إىل ��ستقر�رها، وعلى ثقة بثباتها، فهذ� �لنظر �إىل م�سلحة ��ستقر�ر �لتعامل يقت�سي �عتماد �الإر�دة 
�لظاهرة، و�أالَّ يكون لتق�سري �أحد �لعاقدين تاأثريً� يف قوة هذ� �الرتباط �لعقدي، الأن �لعاقد يتعذر 
عليه معرفة باطن رفيقه ما مل تدل دالئل و��سحة. وكل عقد ميكن �أن يكون عاقديه مق�سرً� يف ناحية 
منه، فاإذ� �ساغ له �إبطال عقده ب�سبب تق�سريه كان ذلك مفاجاأة للعاقد �الآخر، فينتفي �طمئنان كل 
عاقد �إىل نتائج عقده الحتمال �أن يكون رفيقه و�قعًا يف �لتق�سري، �أو �لغلط؛ لذلك وترجيحًا مل�سلحة 
��ستقر�ر �لتعامل يعتمد �لفقه �الإ�سالمي �الإر�دة �لظاهرة؛ الأن �لت�سحية مب�سلحة �لعاقد �ل�سخ�سية 
�جلزئية عندئذ �أوىل من �لت�سحية با�ستقر�ر �ملعامالت، فالعربة لالإر�دة �لظاهرة، وما دخل حتت 
داللتها وحدودها فهو �ملعترب دون �ملقا�سد �لباطنة يف نف�س �أحد �لعاقدين مما هو م�سترت عن �لعاقد 
�الآخر ومعذور يف جهله؛ الأن يف �لت�سديد يف م�ساألة �الإذن، و�لتفوي�س للعمال يف �ملحالت ،و�ملوؤ�س�سات 

ت�سييق على �مل�سلمني، وتكليفهم ما ال يطيقون.
وحيث مل يقدم �ملدعى عليه �لبينة �ملثبتة باأن �لتعامل كان خا�سًا بالعمال وبعلم �ملدعي؛ �الأمر �لذي 
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�أثاره �ملدعى  �أجرت معه �لد�ئرة �لوجه �ل�سرعي بطلب ميني ��ستظهار من �ملدعى على دعو�ه وملا 
عليه، وحيث �أد�ها �ملدعي على �لوجه �ل�سرعي �ملعترب، مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل ما �نتهت �إليه يف 

حكميها �ل�سابقني، و�الإ�سر�ر عليه. 
لذلك حكمت الدائرة باإلزام املدعى عليه ).....( باأن يدفع للمدعى ).....( مبلغاً وقدره ، اأربعمئة 

األف و�ضتة اآالف وخم�ضمئة و�ضتة دوالرات اأمريكية )406.506(. وباإعالن احلكم على الطرفني 

قرر املدعى قناعته وقرر املدعى عليه وكالة عدم القناعة.

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

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


