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�سم�سرة
رقم الق�ضية 2/2433/ق لعام 1426هـ

رقم احلكم االبتدائي 31/د/جت/13 لعام 1428هـ
رقم حكم التدقيق 105/ت/3 لعام 1429هـ

تاريخ اجلل�ضة 1429/3/22هـ

�ضم�ضرة - مطالبة بباقي العمولة - اخت�ضا�ص ديوان املظامل بهيئة ق�ضاء جتاري بنظر دعاوى 

ال�ضم�ضرة - حجية االإقرار - اأثر ذلك: عدم جواز املطالبة بعد االإقرار با�ضتالم كامل احلق .

�تفق �ملدعي مع �ملدعى عليه كو�صيط يف �إمتام �صفقة بني �ملدعى عليه، وطرف �آخر على �أن يح�صل 
�لو�صيط  باعتباره  �ملدعى عليه  �ل�صفقة على ما قيمته )20٪( من ن�صيب  �إمتام  �ملدعي يف حالة 
�الأ�صلي يف �ل�صفقة - دفع �ملدعي بعدم �خت�صا�ص �لديو�ن والئيًا بنظر �لدعوى - يخت�ص ديو�ن 
�ملظامل بهيئة ق�صاء جتاري بنظر دعاوى �ل�صم�صرة - موؤدى ذلك : رف�ص �لدفع - قدم �ملدعى عليه 
�إقر�رً� من �ملدعي يفيد باأنه ��صتلم كافة حقوقه، ومل يعد له �أية مطالبة بعد هذ� �الإقر�ر - �أثر ذلك 

: رف�ص �لدعوى - علة ذلك : عدم جو�ز رجوع �ملقر عما �أقر به لغريه.

ب�صجالت  ق�صية  �لدعوى  �صجلت  وقد   ،).....( دعوى �صد  بالئحة   ).....( �ملدعي  للديو�ن  تقدم 
�لديو�ن بالرقم �ملذكور يف م�صتهل �حلكم و�أحيلت لهذه �لد�ئرة فبا�صرت نظرها على �لنحو �ملثبت 
بدفرت �ل�صبط، حيث ح�صر �ملدعي ).....( كما ح�صر وكيل �ملدعى عليه ).....(، وب�صوؤ�ل �ملدعي 
�تفق مع �ملدعى عليه ).....( كو�صيط  �أنه  باأنها وفقًا لالئحة �ملرفقة خال�صتها  �أجاب  عن دعو�ه 
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يف �إمتام �صفقة �ملدعى عليه وطرف �آخر على �أن يكون للمدعي يف حالة �إمتام �ل�صفقة ما ن�صبته 
)20٪( من ن�صيب �ملدعى عليه، وقد ح�صل �ملدعى عليه على مبلغ �ثني ع�صر مليونًا وخم�صمئة �ألف 
رياٍل يكون للمدعي منه مبلغ مليونان وخم�صمئة �ألف رياٍل وهو �ملبلغ ذ�ته �لذي يطالب باإلز�م �ملدعى 
عليه به كما �أ�صاف �ملدعي �أنه ��صتلم من �ملدعى عليه مبلغ ثالثمئة وخم�صة وع�صرين �ألف رياٍل من 
�ألف رياٍل، وب�صوؤ�ل وكيل �ملدعى  ن�صيبه �لنقدي �ملذكور، وتبقى له مليونان ومئة وخم�صة و�صبعون 
عليه عن �إجابته �أجاب باأنه مل يطلع على الئحة �لدعوى، ويطلب تزويده بها، فا�صتو�صحت �لد�ئرة 
ب�صببها،  �لنز�ع  وقع  و�لتي  �لطرفني،  بني  ن�صاأت  �لتي  �لعالقة  وعن  دعو�ه،  �ملدعي عن حقيقة  من 
فاأجاب باأنه �تفق مع �ملدعى عليه ).....( على �إمتام �صفقة توريد بني �خلطوط �جلوية �ل�صعودية 
و�صركة )....( �لفرن�صية؛ وذلك لتوريد �جلهاز �لت�صبيهي لكبينة �لطائرة ل�صالح �خلطوط �ل�صعودية 
بقيمة �إجمالية قدرها مئتان وو�حد وخم�صون مليون رياٍل على �أن يكون ن�صيب �ملدعي من �لعمولة 
يف حال �إمتام �ل�صفقة ما مقد�ره )20٪( مما يخ�ص ن�صيب �ملدعى عليه؛ حيث �إن �ملدعى عليه 
كان و�صيطًا يف هذه �ل�صفقة، وقد �صاركه �ملدعي يف ت�صهيل �الأمور �ملتعلقة باإبر�م هذه �ل�صفقة، وهو 
�ألف رياٍل ميثل ن�صيبه �ملتبقي من �ملبلغ  يطالب �ملدعى عليه مببلغ مليونني ومئة وخم�صة و�صبعني 
�لذي ��صتلمه �ملدعى عليه يف عقد �لو�صاطة، حيث �إن �ملدعى عليه كان قد ��صتلم عمولته �لناجتة 
عن �إمتام هذه �ل�صفقة مبقد�ر )5٪( وهو يطالب باملبلغ �ملذكور ب�صفته �صريكًا مع �ملدعى عليه يف 
�لو�صاطة و�لعمولة �لناجتة عنها باملبلغ �مل�صار �إليه فرد وكيل �ملدعى عليه باأنه يدفع بعدم �خت�صا�ص 
ديو�ن �ملظامل بنظر هذه �لق�صية؛ لكونه لي�ص عماًل جتاريًا كما �أ�صاف �أن �لدعوى �ملاثلة لي�صت كما 
ذكرها �ملدعي، و�إمنا �ل�صحيح باأن موكله قد ��صتعان باملدعي للقيام باإجر�ء�ت معينة لت�صهيل �ملهمة 
�ملذكورة، وقد دفع �ملدعى عليه للمدعي مبلغ ثالثمئة وخم�صة و�صبعني �ألف رياٍل مقابل �الأعمال �لتي 
نفذها، وقد ح�صل منه على خمال�صة نهائية تت�صمن �إبر�ء ذمة �ملدعى عليه وباأنه لي�ص له حقوق، 
�أو مطالبات �أخرى بهذ� �ل�صاأن على موكله، وقدم للد�ئرة �صورًة من �إقر�ر �إبر�ء ذمة مكتوب بخط 
�ليد وبتوقيع �ملدعي موؤرخ يف 1421/4/17هـ، وقد مت مطابقة �أ�صل �الإقر�ر �ملذكور بال�صورة �ملرفقة 
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باالأور�ق و�أعيد �أ�صله للمدعى عليه، و�لذي يت�صمن �إقر�ر �ملدعي باأنه قد ��صتلم كافة حقوقه ).....( 
و ).....( لقاء قيامه مبر�جعة و�إنهاء �أمور متعلقة ب�صر�كتهم، ولي�ص للمدعي �حلق باملطالبة الحقًا 
باأية متعلقات مالية ولي�ص له �لرجوع عن هذ� �الإقر�ر و�أ�صبحت ذمة ).....( و ).....( بريئة من �أية 
مطالبة، كما �أ�صاف وكيل �ملدعى عليه باأن لديه �صورة من ��صتالم �ملدعي ملبلغ خم�صني �ألف رياٍل 
مبوجب �صيك، وقد وقَّع �ملدعي حتت هذ� �ل�صيك باأنه لي�ص له مطالبة بعد هذ�، وقدم للد�ئرة �صورة 
منه، وبعر�ص �الإقر�ر �ملذكور و�صورة �ل�صيك على �ملدعي �أجاب باأن ما ورد يف �الإقر�ر و�صورة �ل�صيك 
�صحيح وهو ال ينكر ما ورد فيهما، �إال �أنه مل يكن ق�صده من �لتوقيع هو �لتنازل، و�إمنا �أر�د �أن ياأخذ 
جزًء من ن�صيبه حاليًا، ثم يطالب عرب �جلهات �لر�صمية بباقي م�صتحقاته، ثم �كتفى �لطرفان مبا 

�صبق لهما من �أقو�ل و�أ�صرَّ� عليها.

وحيث قد دفع وكيل �ملدعى عليه بعدم �خت�صا�ص �لديو�ن بنظر هذه �لق�صية، وحيث �إن �لدعوى 
�لنظر  وجهات  تقريب  يف  �لدعوى  طريف  بني  �ل�صر�كة  قيام  �أ�صا�ص  على  �بتد�ء  �أ�ص�صت  قد  �ملاثلة 
و�لتوفيق بني طريف �لعقد على �لنحو �لذي ذكره �ملدعي يف دعو�ه، و�لذي يعرب عنه بال�صم�صرة �لتي 
تعترب من �الأعمال �لتجارية ح�صب مقت�صى �ملادة )�لثانية( من نظام �ملحكمة �لتجارة، و�إذ يتبني 
من ذلك �أن �لدعوى متفرعة عن تطبيق نظام �ملحكمة �لتجارية �مل�صند والية نظره �إىل ديو�ن �ملظامل 
ممثلة يف دو�ئره �لتجارية طبقًا للنظام، وبالتايل فال �صحة ملا دفع به �ملدعى عليه بعدم �خت�صا�ص 

�لديو�ن بنظر هذه �لق�صية، ويتعني رف�ص هذ� �لدفع، و�لنظر يف �ملو�صوع. 
وحيث �إن �ملدعي يهدف من دعو�ه �إىل �إلز�م �ملدعى عليه بدفع مبلغ مليونني ومئة وخم�صة و�صبعني 
�ألف رياٍل نظري عمله ك�صريك بن�صبة )20٪( مع �ملدعى عليه يف �ل�صم�صرة الإمتام �صفقة �لتوريد 
�ملذكورة يف �لدعوى، وحيث �إن وكيل �ملدعى عليه مل ينكر وجود �لتعامل بني �لطرفني، �إال �أنه قدم 
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للد�ئرة �إقر�رً� و�صورة �صيك مذيَّلني بتوقيع �ملدعي، يفيد�ن باأن �ملدعي قد ��صتلم كافة حقوقه من 
�الإقر�ر، وملا كان �ملدعي قد  �أية مطالبة بعد هذ�  للمدعي  �ملدعى عليه بهذ� �خل�صو�ص، ومل يعد 
�أقر ب�صحة ما ت�صمنه �الإقر�ر، و�صورة �ل�صيك وباأنهما موقعان منه، و�لذي يت�صح منهما �أن �ملدعي 
قد ��صتلم كافة حقوقه لقاء ما قام به من �أعمال، و�أن ذمة �ملدعى عليه �أ�صبحت بريئة من مطالبة 
�أر�د  �إمنا  باأنه  �دعاءه  فاإن  ولذ�  بالدعوى �ملطروحة؛  يتعلق  بعد هذ� فيما  له حقوق  ولي�ص  �ملدعي، 
بالتوقيع على �الإقر�ر و�صورة �ل�صيك �حل�صول على جزء من ن�صيبه حاليًا ومل يق�صد تربئة ذمة 
�ملدعى عليه من �ملطالبة فال �عتبار له مع وجود �إقر�ر خطي با�صمه وتوقعيه بثبوت ��صتالمه للمبالغ 
�ملدعي بها يف ذمة �ملدعى عليه الأنه ال يقبل �صرعًا رجوع �ملقر عما �أقره به لغريه، وحيث �إن مطالبة 
�ملدعي تتعار�ص مع ما ت�صمنه �الإقر�ر، و�صورة �ل�صيك �ملت�صمنان ��صتالمه لكافة حقوقه ،وبر�ءة 
ذمة �ملدعى عليه من �أي حق عليه يف هذه �لق�صية، فاإن دعو�ه تلك تكون قائمة على غري �أ�صا�ص من 

�ل�صرع �أو �لنظام، �الأمر �لذي تنتهي معه �لد�ئرة �إىل رف�ص دعو�ه وبه تق�صي �لد�ئرة.
لذلك حكمت الدائرة برف�ص الدعوى؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب، وباإعالن احلكم قرر وكيل املدعى 

عليه قناعته به وقرر املدعي 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.


