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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل       
         (722) 

 احملكمة العامة حبائل    
 التجارية  وائرالد     

 الدائرة التجارية الثانية  
 ه 2441لعام  247احلكم يف القضية رقم 

 )...( سجل مدين رقم )...(  /املقامة من املدعي
 )...( سجل مدين رقم  (...) /ضد  املدعى عليه 

 ، أما بعد:والصالة والسالم على نبينا دمحم وآلو وصحبو ،وحدهاحلمد هلل 
انعقدت الدائرة التجارة  ،ابحملكمة العامة حبائله ودبقر الدائرة التجارية 9/7/9349ففي يوم االثنني ادلوافق   

 :الثانية
 إبراهيم بن عبدهللا العجالن           /برائسة القاضي

عوض بن عايد العنزي وذلك لنظر ىذه القضية ادلوضح بياانهتا أعاله وادلقيدة بتاريخ  /وحبضور أمني السر
 .وبدراسة القضية جرى إصدار ىذا احلكم ،ه5/5/9349

 (الوقائع) 
تتحصل وقائع ىذه القضية يف أن ادلدعي تقدم إىل ىذه احملكمة بصحيفة دعوى وفيها ذكر أن ادلدعى عليو 

مقابل شيك  ،مائة ومخسون ألف رايل بغرض االشرتاك معو يف حمالت ذبارية (951.111)  :سلمو مبلغ
عليو بعد ذلك فض الشركة ومن مث طلب ادلدعى  ،مائتان وعشرون ألف رايل (001.111)  :ضمان دببلغ

وانتهى إىل طلب تصفية الشركة وإيقاف تنفيذ الشيك  ،وقدم شيك الضمان الذي استلمو حملكمة التنفيذ
حيث حضر طرفا  ،وإبحالة القضية إىل ىذه الدائرة ابشرت نظرىا على النحو ادلبني دبحاضرىا ،الصادر حبقو

زام ادلدعى عليو بتصفية الشركة اليت بينهم وإجراء حماسبة الدعوى وبسؤال ادلدعي عن دعواه قرر ادلطالبة إبل
)  :ابالستحقاق اليت بينهما حيث أن ادلدعى عليو دخل معو شريكًا يف حمالتو اخلاصة وسلمو مبلغ

وبعرض ذلك على ادلدعى عليو قدم مذكرة تضمنت أنو سلم ادلدعي  ،( مائة ومخسون ألف رايل951.111
عشرة آالف رايل بغرض  (91.111)  :مائة ومخسون ألف وكذلك ربويل مبلغ (951.111)   :شيك دببلغ
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االستثمار دبحالت ذبارية وبعدىا توقف عن السداد حبجة إيقاف حسابو البنكي وتبقى يف ذمتو مبلغ مائة ألف 
ال أساس لو من  ادعاءوستمائة رايل وخبصوص ما يتعلق بدعواه حيال طلب إيقاف تنفيذ شيك الضمان فهو 

بلغو أن يف حسابو مبلغ مايل وأن حسابو ه أ9343، ففي شهر رمضان لعام لصحة ومجيع الشيكات منفصلةا
دلبلغ مائتان وعشرون ألف رايل ليتمكن من سداد ما عليو ورفع إيقاف موقف بسبب كفالة وأنو أبمس احلاجة 
مث طلبت منو إعادة ادلبلغ الذي يف  ومن ،فتم تسليمو ادلبلغ قرضاً حسنا ،اخلدمات ومن مث إعادة ادلبلغ بعد ذلك

حيح مجلة رد ذكر أن مجيع ما ورد فيها غري صذمتو فرفض إعادة ادلبلغ سلم ادلدعي نسخة منها وبطلب ال
وبسؤاذلما عن النشاط الذي اشرتكا فيو ذكروا أهنم اشرتكوا يف حملني إحدامها قطع غيار سيارات  ،وتفصيالً 

وبسؤاذلما  ،بح ادلتفق عليو بينهما ذكروا أهنم مل حيددوا مبلغ الربحعن مقدار الر  السيارات وبسؤاذلماواآلخر لزينة 
مائة ومخسون ألف  (951.111)  :عن مقدار رأس مال الشركة ذكر ادلدعي أنو استلم من ادلدعى عليو مبلغ

ذكر أنو  وبعرض ذلك على ادلدعى عليو ،مائتان ألف رايل (011.111كما أنو دفع من حسابو مبلغ )   ،رايل
عشرة أالف  (91.111)  :مائة ومخسون ألف رايل إضافة إىل مبلغ (951.111اشرتك مع ادلدعي دببلغ ) 

عشرة أالف رايل وبسؤال ادلدعي  (91.111)  :رايل حوذلا بعد ذلك مث ذكر ادلدعي عدم صحة ربويل ادلبلغ
ألف رايل وبعرض ذلك على ادلدعى  ( ستون01.111) :عن ادلبالغ ادلسلمة للمدعى عليو ذكر أنو سلمو مبلغ

ويف جلسة ىذا اليوم  ،تسعة ومخسون ألف رايل وأربعمائة رايل فقط (59.311)  :عليو ذكر أنو استلم مبلغ
والبالغ  (70حضر طرفا الدعوى وبسؤال ادلدعي أصالة عن حصر دعواه حصرىا ابدلطالبة دببلغ الشيك رقم ) 

وادلسلم للمدعى عليو حيث أن ادلدعى عليو قام بتنفيذه مما  ،مائتان وعشرون ألف رايل (001.111)  :قدره
ريقة احليلة أهنما ذىبا إىل معرض سيارات طسلمو الشيك بحيث أنو  ،خدماتو وتعطل مصاحلو إبيقافتسبب 

دعى عليو وبعرض ذلك على ادل ،يف حمافظة الغزالة لشراء سيارة ودفع الشيك للمدعى عليو كضمان للمعرض
وبسؤال ادلدعي  ،نفى صحة ما ذكره ادلدعي مجلة وتفصياًل وأحال على ادلذكرة ادلقدمة منو يف اجللسة السابقة

 ،عن بينتو ذكر أن بينتو أن ادلدعى عليو ىو من قام بكتابة بياانت الشيك حمل الدعوى وليس لديو سوى ذلك
وبعرض ذلك على ادلدعى عليو ذكر أنو على  ،اليمني داءة أبن لو ميني ادلدعى عليو فطلب أفأفهمتو الدائر 

 ،وبعد أن ذكرتو الدائرة بعاقبة احللف الكاذب أدى اليمني حسب ما وجهت بو الدائرة ،استعداد ألداء اليمني
ين أطالب هبذا وإ)...( ) أقسم ابهلل العظيم أبين استلمت الشيك مقابل قرض حسن للمدعي  :وذلك بقولو

ودبا أن الدعوى صاحلة الفصل فيها قررت  (،ه9341فة اليت سلمتها لو يف شهر رمضان لعام ادلبلغ مقابل السل
 .الدائرة رفع اجللسة للدراسة وإصدار احلكم
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 () األسباب

أتسيسًا على ما سبق وبعد مساع الدعوى واإلجابة واالطالع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق 
ه 09/99/9341وادلؤرخ بـــ  (70وحيث حصر ادلدعي دعواه بطلب اسرتداد الشيك رقم )  ،ومستندات
إذ أنو دفع للمدعى عليو على  ،مائتان وعشرون ألف رايل وادلسحوب من ادلدعي (001.111)  :والبالغ قدره

ن تدل على وال ما يسنده من بيا ،وحيث مل يقدم ادلدعي ما يقوي ىذا األمر ،سبيل الضمان ال االستحقاق
 ،إذ أن األصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة لو ،صحة ىذا األمر مع إنكار ادلدعى عليو

، األمر وحيث طلب ادلدعي ميني ادلدعى عليو ،وحيث أفهمت الدائرة ادلدعي أبن ليس لو إال ميني ادلدعى عليو
ودلا كان اإلجراء الشرعي يتمثل يف أن  ،رابإلنكاجراء الشرعي حيال دفع ادلدعى عليو الذي يتوجب معو اإل

ودبا أن ادلدعى عليو أصالة أدى  ،البينة على ادلدعي واليمني على من أنكر ؛ كما صح ذلك عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
األمر الذي تنتهي معو الدائرة  ،اليمني على الوجو والوارد ذكرىا يف جلسة ىذا اليوم ووفق ما وجهت بو الدائرة

 .وبو تقضي ،إىل احلكم برفض دعوى ادلدعي
 )لذلك(

)...( سجل مدين رقم )...(  /ه واملقامة من2441لعام  (247برفض الدعوى رقم )  :حكم الدائرة 
 ، وذلك ملا هو موضوح يف األسباب.)...(سجل مدين رقم )...(  /ضد املدعى عليه

لتسليم إعالم احلكم لدى قسم  ه موعدا74/2/2441د يوم الثالاثء ه وحد1/2/2441حرر يف 
 .يوم 43تسليم األحكام وأبلغ احلاضرون أن أبن للمحكوم عليه حق االعرتاض على احلكم خالل 

 

 
 
 

  

 أمني السر

 عوض بن عايد العنزي

 رئيس الدائرة 

 إبراهيم بن عبدهللا العجالن
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل     
      (722) 

 ه2441لعام  247حكم يف القضية رقم 
 ه 2441لعام  2444املقيدة مبحكمة االستئناف برقم 

 (...سجل مدين رقم ))...(  /املقامة من
 (( سجل مدين رقم )......) /ضد 

 .ه1/2/2441الصادر بشأهنا حكم الدائرة التجارية الثانية ابحملكمة التجارية ابلرايض املؤرخ يف 
 :وبعد ، وآلو وصحبو أمجعنيوالصالة والسالم على نبينا دمحم ،وحدهاحلمد هلل 

الثانية  ه ودبقر حمكمة االستئناف دبنطقة الرايض عقدت الدائرة التجارية97/90/9349ففي يوم الثالاثء  
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيساً                                  دمحم بن انصر اجلربوع   /قاضي االستئناف 
 عضواً                                 هزاع بن عيسى العيسى  /قاضي االستئناف 
 عضواً      د. حجاب بن عايض العتييب                          /قاضي االستئناف

الة إىل ىذه واحمل ،وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله ،ابسل بن سامل احملسن  /وحبضور أمني سر الدائرة
وبعد دراستها  ،وبعد االطالع على أوراق القضية واحلكم الصادر فيها .ه09/91/9349الدائرة بتاريخ 

 : داولة فيها ؛ أصدرت حكمها ادلاثلوادل

 (دائرة االستئناف)

تقدم  ودبا أن واقعات الدعوى قد أوردىا احلكم الصادر يف القضية فإن دائرة االستئناف ربيل إليو وحاصلها أن
مائة  (951.111ادلدعي إىل احملكمة العامة حبائل بالئحة دعوى ذكر فيها أن ادلدعى عليو سلمو مبلغ ) 

( مائتان 001.111ومخسون ألف رايل بغرض االشرتاك معو يف حمالت ذبارية مقابل شيك ضمان دببلغ ) 
ه والبالغ قدره 09/99/9341ادلؤرخ يف  (70وحصر دعواه يف اسرتداد الشبك رقم )  وعشرون ألف رايل،

مث  ،وإبحالة القضية إىل الدائرة التجارية الثانية ابحملكمة العامة حبائل أجرت ما رأتو الزماً لنظرىا (،001.111)
وقد حددت الدائرة يوم  .)...( /ضد)...(  /أصدرت حكمها حمل التدقيق القاضي برفض الدعوى ادلقامة من

 ،ه00/1/9349مث قدم ادلدعي اعرتاضو بتاريخ  ،ه موعدًا لتسليم نسخة إعالم احلكم03/7/9349الثالاثء 



 

5 
 

وابالطالع على االعرتاض من قبل الدائرة مصدرة احلكم قررت إحالتو حملكمة االستئناف لعدم وجود ما يوجب 
   .ناففأحيلت القضية حملكمة االستئ ،العدول عن حكمها

أما من  ،وحيث تبني لدائرة االستئناف أنو جرى تقدمي االعرتاض خالل ادلدة احملددة نظامًا فإنو مقبول شكاًل 
حيث ادلوضوع ؛ فإنو مل يظهر لدائرة االستئناف من خالل االعرتاض على احلكم مالحظات ربول دون أتييده 

  .ولذا تؤيده حممواًل على أسبابو

 )لذلك(
وأتييد حكم الدائرة  ،بقبول االعرتاض شكاًل ورفضه موضوعاً  :االستئناف التجارية الثانيةحكمت دائرة 

لعام  247ه الصادر يف القضية رقم 1/2/2441املؤرخ يف العامة حبائل التجارية الثانية ابحملكمة 
سجل مدين  )...(  /ضد)...( سجل مدين رقم  ،)...( /برفض الدعوى املقامة منوالقاضي  ه2441

 .حمموالً على أسبابه ،)...(رقم 

 .وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني ،وابهلل التوفيق
 

  
 
 

 أمني السر

 ابسل بن سامل احملسن        

 عضو 

 د. حجاب بن عايض العتييب         

 عضو 

      هزاع بن عيسى العيسى   

 

 رئيس الدائرة

 دمحم بن انصر اجلربوع

 


