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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اململكة العربية السعودية

 (320ديوان املظامل ) 

 الدائرة التجارية الرابعة

 ىـ2201/ق لعام 21221/1احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من : )...( سجل مدين رقم )...(

 )...( سجل مدين رقم )...( :ضد       
 آلو وصحبو أمجعني وبعد: احلمد هلل، والصالة والسالم علي نبينا دمحم وعلى

ىـ عقدت الدائرة التجارية الرابعة ابحملكمة اإلدارية جبدة جلستها بتشكيلها 31/8/3318ففي يوم الثالاثء 
 التايل:

 رئيسا     احلازمي إبراىيمرامي بن   /القاضي

 عضوا     سعود بن دمحم املدرع  /القاضي

 عضوا     دمحم بن أمحد املالكي/ القاضي
ىـ ادلرفوعة م  31/9/3311أمينًا للسر، للنظر يف الدعوى احملالة إليها يف   ل ب  دمحم الشهريىالوحبضور/ 

ىـ، 31/33/3311وكيل ادلدعي/ )...(، حامل اذلوية الوطنية رقم )...(، دبوجب الوكالة رقم )...( واتريخ 
ليوم وكيلو/ )...( حامل اذلوية جبلسة ا نو  جدة، واحلارر فيها ع  ادلدعيالصادرة ع  كتابة العد ل الثانية جب

وكيلو  ادلدعى عليوىـ، واحلارر فيها ع  38/31/3311الوطنية رقم )...(، دبوجب الوكالة رقم )...( واتريخ 
ىـ الصادرة ع  كتابة 33/33/3311)...( حامل اذلوية الوطنية رقم )...( دبوجب الوكالة رقم )...( واتريخ 

الطالع على كافة األوراق ومساع ادلرافعة، وبعد الدراسة والتأمل وادلداولة، العد ل الثانية جبنو  جدة، وبعد ا
 أصدرت الدائرة بشأهنا حكمها اآليت:

 (الواقعات)
ي تقدم بصحيفة دعوى تتلخص واقعات ىذه الدعوى ابلقدر الالزم إلصدار ىذا احلكم، يف أن وكيل ادلدع

عقد أتعا   ادلدعى عليون موكلو سبق وأن أبرم مع ىـ، ذكر فيها أ31/9/3311محكمة اإلدارية جبدة يف لل
( مخسة ماليني راي ل، تسلم موكلو نصف 1.111.111ىـ وذلك دببلغ قدره )38/1/3311حماماة بتاريخ 

/ق لعام 1131/3ادلبلغ ادلذكور، وقد انتهت الدعوى حمل االتفاق وادلقيدة لدى ىذه الدائرة ربت الرقم )
بعد انتهاء الدعوى ابلصلح ماطل موكلو يف  ادلدعى عليووخصمو، إال أن  يوادلدعى علىـ( ابلصلح بني 3311
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دفع ادلبلغ ادلتبقي لو، مع أن االتفاق ادلربم بينهما نص على استحقاق موكلو لكامل األتعا  ادلتفق عليها يف 
ادلدعى  املز حاالت معينة وم  رمنها إذا انتهت الدعوى صلحاً، وانتهى يف صحيفة دعواه إىل طلب احلكم إب

ألف  ةومخسمائ( مليوانن 3.111.111أن يؤدي دلوكلو ادلبلغ ادلتبقي م  عقد األتعا  والبالغ قدره ) عليو
ومخسون ألف راي ل كأتعا  للمحاماة يف ىذه  ةثالمثائ( 111.111راي ل، وإلزامو كذلك أبداء مبلغ قدره )

طلب اجلوا  على بمبني يف حمارر ربطها، و الدعوى. وبقيدىا قضية وإحالتها للدائرة ابشرت نظرىا كما ىو 
ثالثة عقود إلقامة ثالث دعاوى على ادلدعو  يدفع أبن موكلو أبرم مع ادلدع ادلدعى عليوالدعوى م  وكيل 

( أربعة ماليني 3.311.111)...(، وادلدعي مل يقم دبا مت االتفاق عليو، وقد تسلم م  موكلو مبلغ قدره )
فيما خيص  يىو زايدة على ما يستحقو، وقد قام موكلو إبقامة دعوى رد ادلدعومخسون ألف راي ل، و  نومائتا

ىـ، أي قبل إقامة ىذه الدعوى 1/9/3311ذلك مت قيدىا لدى احملكمة العامة ربت الرقم )...( واتريخ 
لكون احلكم يف القضية حمل االتفاق غري هنائي وقد مت ي بعشري  يومًا وطلب احلكم برفض دعوى ادلدع

 يذكر أبن ما ذكره وكيل ادلدعي ل ادلدعكيماس عليو إبعادة النظر فيو م  طرف آخر، وبعرض ذلك على و االلت
م  وجود التماس مقدم م  طرف آخر فهذا خارج حدود ونطاق العمل ادلتفق عليو، فقد نص العقد بني موكلو 

يقدم أحد أطراف الدعوى على أن نطاق العمل ينتهي بصدور حكم هنائي أو الصلح، أما أن  ادلدعى عليوو 
ة كمحباجة إلبرام اتفاق جديد، وأما فيما خيص الدعوى ادلقامة لدى احمل ادلدعى عليوطرف آخر ف أوالتماسًا 

العامة جبدة، فإن األصل يف العقود الوفاء واإللزام وموكلو أوىف دبا عليو، ويكون حقو يف استيفاء األجر مقدم 
ذكر أبن موكلو وفيما  ادلدعى عليو، وبعرض ذلك على وكيل ى عليوادلدععلى طلب الفسخ الذي تقدم بو 

عقداً  ادلدعيىـ( فإن موكلو أبرم مع 3311/ق لعام 1131/3خيص القضية ادلقيدة لدى ىذه الدائرة ربت رقم )
 نمائتا( 311.111ألف راي ل، مت سداد مبلغ قدره ) ةمخسمائ( 111.111ىـ، دببلغ )33/8/3311بتاريخ 

ىـ وادلسحو  على 31/8/3311( واتريخ 3811راي ل كمقدم أتعا  دبوجب الشيك رقم )ومخسون ألف 
وبعد إبرام العقد ادلشار إليو مل يلتزم دبا مت االتفاق عليو حيث أنو مل يزود موكلو  ادلدعيالبنك األىلي التجاري، و 

م بشأهنا العقد ادلؤر  يف أبي تقارير أو تفاصيل خبصوص ما مت حيا ل القضية ادلذكورة والقضااي األخرى ادلرب 
قد مت احلكم فيها بعدم  ادلدعيىـ، كما أفاد أبن القضية ادلنظورة أمام احملكمة العامة يف مواجهة 38/1/3311

اختصاص احملكمة العامة والئيًا بنظر النزاع. مث قرر الطرفان االكتفاء وطلبا الفصل يف القضية حبالتها الراىنة. 
ع  عقد األتعا  ادلربم بني موكلو  ادلدعى عليوفاء األطراف سألت الدائرة وكيل ويف جلسة اليوم وإثر اكت

فأجا   اكامل األتعا  ادلتفق عليه  ادلدعيبشأن القضية السابق نظرىا أمام ىذه الدائرة ىل تسلم  ادلدعيو 
ىذا علناً  ابلنفي. ولكون الدعوى صاحلة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع اجللسة للمداولة، وأصدرت حكمها

 مبنياً على التايل م :

 )األسباب(
أبن يؤدي دلوكلو مبلغًا قدره  ادلدعى عليودلا كان وكيل ادلدعي يبتغي م  إقامة ىذه الدعوى احلكم إبلزام 

م  عقد أتعا   ادلدعى عليوألف راي ل، ميثل ادلبلغ ادلتبقي دلوكلو يف ذمة  ةومخسمائ( مليوانن 3.111.111)
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ىـ، وكذلك احلكم إبلزامو أبن يؤدي دلوكلو أتعا  احملاماة يف ىذه 38/1/3311بني الطرفني بتاريخ احملاماة ادلربم 
ن ىذه الدعوى زبضع لوالية ىذه إابلتايل فومخسون ألف راي ل؛  ةثالمثائ( 111.111الدعوى دببلغ وقدره )

( واتريخ 18ادللكي رقم )م/ابدلرسوم  ةالدائرة دبوجب ادلادة السادسة والعشري  م  نظام احملاماة الصادر 
ىـ، كما أهنا تدخل يف اختصاص احملكمة ادلكاين وفقًا للفقرة األوىل م  ادلادة السادسة والثالثني 38/1/3333

ىـ، واليت نصت على: )يكون 33/3/3311( يف 3م  نظام ادلرافعات الشرعية الصادر ابدلرسوم ادللكي رقم )م/
...(، وتدخل يف اختصاص ادلدعى عليواختصاصها مكان إقامة االختصاص للمحكمة اليت يقع يف نطاق 

 ىـ.3311( لعام 33الدائرة النوعي وفقاً لقرار رئيس ديوان ادلظامل رقم )

إىل دعواه يستلزم أن تكون قائمة على عماد متني،  ادلدعيودلا كان م  ادلستقر عليو فقهًا وقضاًء أنو وإلجابة 
إظهار احلق، وابلنظر إىل الدعوى ادلاثلة وإىل مستنداهتا ادلرفقة، ودلا كان وكيل وسند قومي، وبينة فارقة م  شأهنا 

، حملها التزام موكلو ابدلرافعة ادلدعى عليوأقام دعوى موكلو على سند مفاده نشأة عالقة بني موكلو و  ادلدعي
و إال أنو وبعد ربقيق ما اذبهت إليو إرادة ، وقد التزم موكلو دبا مت االتفاق عليادلدعى عليووادلدافعة نيابة ع  

"ادلدعي" وامتنع ع  الوفاء دبا عليو م  مستحقات،  وبفسخ وكالة حمامي ادلدعى عليوالطرفني حلظة التعاقد قام 
مل يلتزم دبا مت االتفاق عليو فلم يزود موكلو أبي تقارير أو تفاصيل  ادلدعيدفع أبن ي ادلدعى عليوودلا كان وكيل 

ما مت حيا ل القضااي ادلربم بشأهنا العقد حمل الدعوى، فضاًل ع  أنو تسلم أكثر مما يستحقو، وفيما خبصوص 
ابدلرافعة  ادلدعيىـ( واليت قام 3311لعام  1131/3/1خيص القضية ادلقيدة لدى ىذه الدائرة ربت الرقم )

وقد مت االلتماس عليو إبعادة وادلدافعة ع  موكلو فإن القضية ادلذكورة قد صدر فيها حكم مكتسب القطعية 
النظر فيو م  طرف آخر. والدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات ادلقدمة فيها والدفوع ادلثارة م  
الطرفني، ودلا كان الفقو والقضاء قد استقرا على محاية حس  النية يف مجيع مراحل العقد، ربقيقًا للمبدأ ادلتفق 

 ادلدعية إىل عدم اإلررار ابلغري بصفة عامة وادلتعاقد بصفة خاصة، ودلا كان وكيل عليو والذي تتجو فيو اإلراد
 ىادلدعىـ، إلثبات استحقاق موكلو للمبلغ 38/1/3311يستند يف دعواه على العقد ادلربم بني الطرفني بتاريخ 
يو يف ثالث قضااي لع ىدلدعاابدلرافعة وادلدافعة ع   ادلدعيبو، ودلا كان العقد ادلذكور تضم  االتفاق على قيام 

األوىل أمام احملكمة العامة، والثانية ىي القضية السابق نظرىا لدى ىذه الدائرة، والثالثة أمام احملكمة اجلزائية، 
/ق لعام 1131/3عليو فال تنبسط والية الدائرة إال على القضية السابق نظرىا لدى ىذه الدائرة وادلقيدة ابلرقم )

 ادلدعيعلى ادلادة السادسة والعشرون م  نظام احملاماة، ودلا كان قد سبق التعاقد بني ىـ(، استنادًا 3311
يف القضية ادلنظورة أمام ىذه الدائرة دبوجب العقد  ادلدعى عليوابلرتافع نيابة ع   ادلدعيعلى قيام  ادلدعى عليوو 

 ادلدعيألف راي ل، تسلم  ةمخسمائ( 111.111ىـ، مقابل مبلغ وقدره )33/8/3311احملرر بينهما بتاريخ 
ادلدعى مثل ذلك، ودلا كان وكيل  ادلدعى عليولو يف ذمة  يومخسون ألف راي ل، وبق نمائتا( 311.111مبلغ )
ال يستحق ادلبلغ ادلتبقي يف ذمة موكلو لألسبا  اليت سبق إيرادىا يف واقعات الدعوى،  ادلدعييدفع أبن  عليو

مل يستلم كامل ادلبلغ ادلتفق عليو بشأن  ادلدعيا أقر أبن ادلدعى عليهن وكيل واليت مل يقدم عليها أي بينة، ودلا كا
أبن يؤدي للمدعي مبلغًا قدره  ادلدعى عليوالقضية ادلرفوعة أمام ىذه الدائرة، عليو فإن الدائرة تنتهي إىل إلزام 
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ىـ. 33/8/3311طرفني يف ومخسون ألف راي ل، ميثل ادلبلغ ادلتبقي م  العقد احملرر بني ال نمائتا( 311.111)
بتعويض موكلو ع  أتعا  احملاماة؛ فإنو ودلا ظهر مما انتهت إليو  ادلدعى عليوإلزام  ادلدعيوأما ع  طلب وكيل 

دون  ه، وكان يف مكنتو حسر ادلدعى عليوإىل إقامة ىذه الدعوى ىو  ادلدعيالدائرة م  نتيجة أن الذي أجلأ 
عليو فالدائرة وىي اخلبري األو ل يف الدعوى تقدر للمدعي ع  ذلك مبلغ إقامتها وربميلو مغبة ذلك، أتسيسًا 

، وبو تقضي. وال ينا ل مما سبق ما ادلدعى عليو( مثانية عشر ألف راي ل وتنتهي كذلك إىل ربميلو 38.111)
آخر م  أن احلكم ادلكتسب القطعية قد مت االلتماس عليو إبعادة النظر فيو م  طرف  ادلدعى عليودفع بو وكيل 

ال يستحق بقية األتعا  ادلتفق عليها، ودلا كان م  ادلستقر عليو فقهًا وقضاًء أن رفع االلتماس ال  ادلدعيو 
يرتتب عليو وقف تنفيذ احلكم ادلكتسب للقطعية وال ينا ل مما ينتهي إليو م  قضاء، وابلتايل فإن دفع وكيل 

، ما ادلدعي، بل ويناقض العقد الذي أبرمو موكلو مع السابق ذكره ال سند يعضده م  الفقو والنظام ادلدعى عليو
 دبا سبق تقريره. ادلدعى عليوىل احلكم إبلزام تنتهي معو الدائرة إ

 )لذلك(

ولكل ما تقدم حكمت الدائرة إبلزام )...(، سجل مدين رقم )...(، أبن يدفع لـ )...( ، سجل مدين رقم 
 ستون ألف رايل.ومثانية و  نمائتا( 102.333)...( مبلغا  قدره )

 نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم . وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل، وصلى هللا على

 

 

 أمني السر
 ىالل بن دمحم الشهري

 القاضي
 دمحم بن أمحد املالكي

 القاضي
 سعود بن دمحم املدرع

 
 رئيس الدائرة

 ياحلازم إبراىيمرامي بن 



  

5 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اململكة العربية السعودية      
 وزارة العدل             

               (111) 
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة

 الدائرة التجارية األوىل )جدة(    
 

 ىـ2202/س لعام 1232/1القرار يف القضية رقم 

 )...( /املقامة من

 )...( ضد/
 حملكمة اإلدارية جبدة جبلسةوالصادر فيها حكم الدائرة التجارية الرابعة اب

 ىـ2201/ق لعام 21221/1ىـ يف القضية رقم 21/2/2202
 وبعد: ،و ل هللا، وعلى آلو وصحبو  أمجعنياحلمد هلل، والصالة والسالم على رس

 -ىـ انعقدت الدائرة التجارية األوىل دبحكمة االستئناف دبنطقة مكة ادلكرمة31/3/3319االثنني يف يوم 
 ادلكون م :بتشكيلها  -جدة

 رئيسا      دمحم بن خبيت املدرع  قاضي استئناف 

 عضوا     عبد هللا بن عبد الرحيم الزىراين  قاضي استئناف 

 عضوا    إبراىيم بن صاحل السحيباين  قاضي استئناف
الدائرة سلطان ب  سفر العمريي أميناً للسر، وذلك للنظر يف احلكم و القضية ادلذكورة أعاله واحملالة إىل وحبضور 
 ىـ.8/33/3318بتاريخ 

 )دائرة االستئناف(
بعد االطالع ودراسة أوراق القضية واحلكم الصادر فيها واالعرتاض ادلقدم عليو، وحيث أن وقائع ىذه القضية 
قد أوردىا احلكم حمل االستئناف ادلشار إليو أعاله، فإن الدائرة ربيل إليو منعًا للتكرار والذي قضت فيو الدائرة: 

( 318.111زام )...(، سجل مدين رقم )...(، أبن يدفع لـ )...(، سجل مدين رقم )...( مبلغًا قدره )إبل
 ومثانية وستون ألف راي ل. نمائتا
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وحيث اطلعت ىذه الدائرة على أوراق القضية واحلكم الصادر فيها واالعرتاض ادلقدم عليو فاستبان ذلا أن 
 اً وم  مث فهو مقبو ل شكالً.االعرتاض قد قدم خال ل األجل احملدد نظام

أما م  حيث ادلوروع، فإنو مل يظهر ذلذه الدائرة م  خال ل االعرتاض على احلكم مالحظات توجب النقض 
 وتنتهي الدائرة إىل أتييده، حمموالً على أسبابو.

 )لذلك(

ية الرابعة قررت دائرة االستئناف بقبول االعرتاض شكال ، ورفضو موضوعا ، وأتييد حكم الدائرة التجار 
ىـ القاضي: إبلزام )...(، سجل مدين 2201/ق لعام 21221/1ابحملكمة اإلدارية جبدة يف القضية رقم 

ومثانية وستون  ن( مائتا102.333رقم )...(، أبن يدفع لـ )...(، سجل مدين رقم )...( مبلغا  وقدره )
 ألف رايل.

     وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآلو وصحبو أمجعني.

 

 

 أمني السر
 سلطان بن سفر العمريي 

 عضو الدائرة
 إبراىيم بن صاحل السحيباين

 عضو الدائرة
 عبدهللا بن عبدالرحيم الزىراين        

 
 رئيس الدائرة

 دمحم بن خبيت املدرع


