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تقديم

الحمد لله وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،وبعد:
بالغا بمنظومة عمل األوراق التجارية بما في ذلك تنظيماتها،
اهتماما ً
فإن وزارة التجارة تولي
ً
وممارساتها المتنوعة في النشاط التجاري وقطاع األعمال ،والفصل في منازعاتها؛ لما لها من دور
انطالقا من مهام الوزارة
ً
كبير في استقرار االئتمان التجاري ،وتوفير الضمانات الالزمة لحمايته ،وذلك

واختصاصاتها في تحسين البيئة التجارية لمجتمع األعمال ،وتوفير الظروف والضمانات الالزمة لذلك.

وقد تولت الوزارة اإلشراف على الفصل في منازعات األوراق التجارية ،والنظر في دعاوى الحق الخاص

والعام ،منذ صدور نظامها بالمرسوم الملكي رقم ( )37وتاريخ 1383/10/11هـ ،إلى صدور نظام التنفيذ ونفاذه
بتاريخ 1434/4/18هـ ،مما نتج عنه انتقال اختصاص النظر في دعاوى الحق الخاص إلى محاكم التنفيذ ،وانتقال

اختصاص النظر في دعاوى الحق العام إلى المحاكم الجزائية بتاريخ 1439/6/1هـ.

دقة في اإلجراءات ،وما انطوت عليه من تعامالت
ولما تميزت به منازعات األوراق التجارية من ّ

مالية كبيرة ،فقد عملت الوزارة على استقطاب الكفاءات القانونية المميزة لعضوية مكاتب الفصل في

منازعات األوراق التجارية ،وعضوية اللجنة القانونية (االستئنافية) ،مما أسهم في رفع مستوى الكفاءة
ودقة في توظيف النصوص النظامية في سبيل إنزال نصوص
القانونية ،وأفضى إلى نضج في التطبيق ّ

االحكام على الوقائع الناشئة في قضاء األوراق التجارية.

وقد أثمر عمل مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجانه الكثير من األحكام واالجتهادات

القانونية الرصينة التي صدرت على ركيزة من القواعد الدولية الموحدة المقرة في مؤتمر جنيف،

وأحكام األنظمة والمبادئ القضائية المستقرة واألعراف التجارية ،مع االلتزام قبل ذلك كله بأحكام
الشريعة اإلسالمية الغراء.

ورغبة في إثراء الساحة القانونية ،واإلسهام في استقرار االجتهاد في قضاء األوراق التجارية وتيسير

فضل عن نشر الثقافة القانونية التطبيقية التي تكونت في هذا المجال على مدى أكثر من
ً
الوصول إليه،

نصف قرن ،فقد عمل فريق الوزارة على استخالص ما استقر عليه العمل من مبادئ نظامية في قضايا

األوراق التجارية ،وترتيبها ،وتبويبها ،وعرضها وفق تسلسل مالئم لطبيعة المحتوى وتيسيره للقارئ ،يبدأ
بنبذة عامة عن نشأة مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية واللجنة القانونية ،ثم بيان منهجية
اإلعداد ،ثم ملخص المبادئ ،تعقبه تفاصيل المبادئ والقرارات.

وإذ تقدم الوزارة هذا الكتاب ليكون في متناول المهتمين والمختصين ،فإني أسال الله أن ينفع

به ،وأن يكون إضافة نوعية للعمل القانوني ،وأن يحقق األهداف المنشودة.

وزير التجارة
د .ماجد بن عبد الله القصبي
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تمهيد

تحفل بيئتنا المحلية بكثير من تجارب تدوين المبادئ القضائية ،وتتناول بعض الدوائر البحثية

بمعان متباينة ،وهو ما يمكن فهمه على ضوء حداثة هذا المصطلح الذي
مصطلح (المبدأ القضائي)
ٍ
ً
حديثا إلى الثقافة القانونية العربية في القرن المنصرم.
ولج
وتجتهد كثير من التجارب المحلية لتدوين المبادئ القضائية في بلورة الوظيفة التشريعية للمبدأ

القضائي ،ويمكن القول :إنه يستحسن استطالع اإلطار النظري لهذا الموضوع؛ فربما حالت ضبابية

اإلطار المفاهيمي للمبدأ القضائي دون الفهم األمثل لوظيفته التشريعية.

وبين يدي هذه المجموعة من مبادئ قضاء األوراق التجارية نود لفت االنتباه إلى هذا الجانب،

يتعين على المختصين وجمهور المهتمين االنطالق من أساس معرفي يؤصل لهذه الممارسة
ونعتقد أنه َّ

في سياقها التشريعي والقضائي.

تحفل أدبيات علم التشريع ( )Legisprudenceبكثير من اإلضاءات حول مفهوم المبدأ القضائي،

وكيفية تشكله ،وعالقته بالحكم القضائي ،والفرق بينه وبين السابقة القضائية ،كما تعتني الدراسات
برصد تباين وظيفة المبدأ القضائي بحسب هوية البنية القانونية للدولة محل التطبيق؛ ففي بعض
كاشفا للقاعدة القانونية ،أو بعبارة
ً
تجليا
ملز ًما للقضاة ،بوصفه ً
التطبيقات الدولية يعتبر المبدأ القضائي ِ

أخرى يعتبر المبدأ القضائي هو القانون .وفي تطبيقات دولية أخرى تعتبر المبادئ القضائية مجرد

اجتهاد في تفسير النص التشريعي ،ومحاولة مرحلية لردم فجواته.

ونأمل أن يساعد هذا الطرح الذي نعتزم إيجازه في مقدمة هذا المشروع ،حول مفهوم المبدأ

القضائي وتطبيقاته في المساهمة في بلورة سياق وظيفي منسجم مع هوية البنية القانونية المحلية.

في المفهوم( :المبدأ القضائي) مصطلح يمكن جالء معناه على ضوء العالقة بين المعنى

اللغوي والمضمون القانوني للمصطلح ذاته .فالمبدأ يمكن أن يكون معناه في اللغة :القاعدة

التي ُينطلق منها .ولذا يستخدم مصطلح (المبدأ) للداللة على الحكم القضائي المؤثر في السياق

الذي يستخدم فيه .وقد يكون مضمون هذا المبدأ قاعدة كلية تشكلت من سلسلة من األحكام

المتناظرة التي قاد مجموعها إلى صياغة هذا (المبدأ) .وقد يكون (المبدأ) مجرد الحكم القضائي ،ولو
كليا.
لم يكن ًّ

وتتعين العناية بالفرق بين (الحكم القضائي) وبين مصطلح (السابقة القضائية) الذي ولد ضمن

نظام قانوني محدد المالمح ،فال يسوغ استخدامه في سياق نظام قانوني مختلف عن محضنه؛

حيث تحتل السابقة القضائية محل الصدارة في مصادر القانون في النظام القانوني اإلنجليزي العرفي.

ويمكن بشكل مختصر تعريف السابقة القضائية على أنها القيمة التي يقررها النظام القضائي للقرارات
القطعية الصادرة من المحاكم المختصة بالنسبة لما يعرض عليها من القضايا الالحقة ،وأثر تلك األحكام
في الدعاوى المماثلة التي ترفع أمام القضاء فيما بعد.

وبالحديث عن النظم القانونية نشير إلى نظام القانون العرفي ( )Common Lawونظام القانون

المدني ( ،)Civil Lawيتسم النظام القانوني العرفي بمجموعة من الخصائص أبرزها اثنتان:
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مدون ،وقد طبعت هذه الخاصية هذا النظام بصعوبة حصره وضبطه،
أوالهما :أنه قانون غير
َّ

فعل إلى نشأته العرفية ،وما ينطوي عليه الكشف عن العرف من صعوبات ،وهو ما حدا
وهي تعود ً

كشفا عن قواعد
ً
برجال القانون في هذا النظام إلى ابتداع ما أسموه بالسوابق القضائية ،باعتبارها

القانون الذي ال يحيط به العموم.

ثانيهما :الدور الرئيس الذي يلعبه القضاء في تشكيل القانون ،وهذا الدور نتيجة طبيعية لمهمة

القاضي في الكشف عن العرف وتطبيقه ،أو بمعنى آخر :خلق القاعدة القانونية منه.
كما يتسم النظام المدني الالتيني بمجموعة من الخصائص أبرزها اثنتان:
أوالهما :أنه قانون مكتوب ُيستمد بالدرجة األولى من أحكام مقننة ومدونة.

ثانيهما :االهتمام بفقهاء القانون؛ ذلك أن الطابع المدون لهذا القانون جعل مهمة القاضي

محدودة بتطبيق النص القانوني على الواقعة التي هو بصددها ،وبالتالي تبقى مهمة شرح القانون
وتوضيح مآالته ومعانيه لفقيه القانون.

في الوظيفة :يمكن مناقشة وظيفة المبدأ القانوني بالنظر إلى االختالفات الرئيسة بين

النظامين القانونيين العرفي والالتيني المدني ،وأهمها تراجع دور القضاء في صنع القاعدة القانونية
في النظام الالتيني لصالح العمل التشريعي المدون .ولذا كان من الطبيعي أن ُينظر إلى عمل القضاء

في إطار ذلك القانون بصورة مختلفة ،فالقاعدة العامة أن عمل القضاء في النظام الالتيني تطبيق

المدون وبالتالي فهو ال ينشئ القاعدة القانونية ،وإن كان الجتهاد القضاء في ظل هذا النظام
للنص
َّ
خصوصا عندما يتصدى القضاء لمسائل ال يتناولها النص مباشرة،
نوع من القيمة األدبية أو التفسيرية
ً

إال أن هذه القيمة ال ترقى باجتهاد القضاء إلى مرتبة إرساء السابقة ،وما يحمله مفهومها المنوه عنه
سابقا من قيمة اإللزام.
ً

ولعل اإلضاءة على اختالف المنهج الذي يعمل بموجبه القاضي في كال النظامين تُ ظهر لنا الفرق

مجردا وبين حكم القضاء المشكل للسابقة ،فالقاضي في النظام اإلنجليزي
بين حكم القضاء حين يكون
ً

يتخذ منهج االستقراء ،بينما يتخذ القاضي الفرنسي منهج االستنباط.

أما االستقراء :فهو االنتقال من الجزء إلى الكل ،أو من الخاص إلى العام ،فالقاضي اإلنجليزي

يستعرض أحكام القضاء في المسائل المشابهة للمسألة التي هو بصددها ،ويخلص منها إلى قاعدة
عامة مجردة تنتظم كافة هذه األحكام ليطبقها على المسألة التي هو بصددها.

وأما االستنباط :فهو االنتقال من الكل إلى الجزء أو من العام إلى الخاص ،فالقاضي في

النظام الالتيني ال يصنع القاعدة ،إنما يفترض أنه سبق أن قامت السلطة المختصة بالتشريع بوضعها

بعموميتها وتجريدها ،ويقتصر دوره على نقلها من هذا المستوى العام المجرد إلى المستوى التطبيقي

الذي يعكس فيها تلك القاعدة على الحالة الجزئية المعروضة عليه ويفتي فيها بحكم القانون بصورة
حكم قضائي يشير إلى أشخاص ومحل وسبب محددين بأعينهم ،وبحيث يستنفذ الحكم القضائي
قيمته بمجرد تطبيقه عليهم وال يتعدى ذلك إلى أي أثر سوى األثر التفسيري أو االستئناسي إن

توافرت ظروفه.
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على أنه -وإلى جانب هذا األثر االستئناسي التفسيري -قد يتصدى القاضي في النظام الالتيني

إلى دور يسهم في تشكيل القاعدة القانونية ،فقد تتواتر أحكام القضاء على اتجاه معين في مسألة

ال يتناولها النص صراحة أو في مسألة تنطوي على الحاجة إلى تفسير النص عندما ال يسعف ظاهره
في التوصل إلى الحكم ،فيؤدي ذلك إلى استقرار مبدأ ما بما يرسيه القضاء.

في المنظومة المحلية
على ضوء االستعراض النظري لمصطلحات (المبدأ القضائي) و(الحكم القضائي) و(السابقة

القضائية) ،ولخصائص موجزة للنظامين العرفي والمدني ،يمكننا استخالص الفرضيات التالية المتصلة
بوظيفة (المبدأ القضائي) وسبل (تشغيله) ضمن األطر التشريعية المحلية:

• ال يمكن توظيف (المبدأ القضائي) بنفس الطريقة التي يجري بها توظيفه في النظام العرفي
اإلنجليزي؛ فأحكام القانون العرفي مبهمة يصعب كشفها إال بواسطة السوابق القضائية،
حررها الفقهاء ضمن إطار (معرفي) متسق سهل النفاذ ،فال حاجة لتصنيف
وأحكام الشريعة َّ

وتبويب األحكام القضائية بوصفها وسيلة للكشف عن أحكام الشريعة.

نظرا للسمات
صائبا؛
أمرا
ً
ً
• ال يبدو استزراع مصطلح (السابقة القضائية) في السياق المحلي ً

اإللزامية التي صاحبت ميالده في المنظومة األجنبية ،وليس في اإلطار النظامي ما يمهد لهذا
اإللزام.

مصدرا للقانون ،على ضوء
• يستحسن إلقاء مزيد من الضوء حول إلزامية (المبدأ القضائي) بوصفه
ً
سمات منظومتنا القانونية المحلية.

• يمكن توظيف المبادئ القضائية كأداة للتحديث التشريعي ،بوصفها مفسرة للقانون ،وكاشفة
لفجواته في التطبيق .ويتوقف رشاد هذا التوظيف على وجود إطار قانوني ينظم دور االجتهاد

القضائي  ،Judicial Discretionوالمراجعة القضائية .Judicial Review
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نبذة عامة

أنشئت مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بموجب نظام األوراق التجارية الصادر

بالمرسوم الملكي رقم ( )37وتاريخ 1383/10/11هـ .وقد شكلت في الوزارة هيئة فض المنازعات التجارية
كأول جهة مختصة بالفصل في منازعات األوراق التجارية مكونة من ثالثة أعضاء ،ثم تغير اسمها إلى

هيئة حسم المنازعات التجارية عام 1387هـ ،وفي عام 1388هـ تغير اسمها مرة أخرى إلى لجنة الفصل
في منازعات األوراق التجارية ،وفي عام 1403هـ أنشئ أول مكتب فصل في منازعات األوراق التجارية
في الرياض ليتولى الفصل في القضية عضو واحد فقط ،ثم توالى إنشاء مكاتب الفصل وانضمام
األعضاء إليها ،وفي عام 1434هـ انتقل اختصاص نظر دعاوى الحق الخاص في األوراق التجارية إلى

قضاء التنفيذ باعتبار األوراق التجارية سندات تنفيذية ،وفي عام 1439هـ انتقل اختصاص نظر دعاوى
الحق العام في األوراق التجارية إلى المحاكم الجزائية.

مر بها قضاء األوراق التجارية:
ونستعرض بإيجاز فيما يلي المراحل التاريخية التي َّ

المرحلة األولى
استنادا إلى نظام المحكمة التجارية ،الصادر باألمر رقم (م )32/وتاريخ 1350/01/15هـ ،فقد اختص
ً

المجلس التجاري األعلى المشار إليه في الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية بالفصل في جميع
طبقا للفقرة (ب) من المادة ( )443من النظام ،ولعدم
المنازعات التجارية ،ومنها قضايا األوراق التجارية ً
تشكيل المجلس التجاري األعلى فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )288وتاريخ 1380/06/02هـ الذي

عهد باختصاصات المجلس التجاري األعلى إلى وزارة التجارة ،وأن عليها تطبيق العقوبة على المخالفين
واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء صدر قرار معالي وزير التجارة رقم ( )262وتاريخ
إذا تحققت نسبتها إليهم،
ً
1384/11/26هـ بتشكيل (هيئة فض المنازعات التجارية).

وفي عام 1385هـ صدر نظام الشركات الذي نص في المادة ( )232من الباب الرابع عشر على

إنشاء هيئة تسمى (هيئة حسم منازعات الشركات التجارية) ،وصدر بعدها قرار مجلس الوزراء رقم

( )186وتاريخ 1387/02/05هـ بالموافقة على طلب وزارة التجارة دمج هيئة فض المنازعات التجارية

وهيئة حسم منازعات الشركات التجارية في هيئة واحدة تسمى (هيئة حسم المنازعات التجارية) ويكون
تشكيلها وفق نص المادة ( )232من نظام الشركات ،وتشكيل هيئة تمييز تجارية تختص بالتصديق على

القرارات االبتدائية بإعادة نظر الموضوع إذا وجدت أن التظلم له اعتباره أو التصديق على القرار إذا كان
متفقا مع الشريعة واألنظمة السارية.
ً

وإليضاح اختصاص الهيئة بشأن قضايا األوراق التجارية صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم ()137

وتاريخ 1387/02/20هـ بالنص على أن تكون هيئات حسم المنازعات التجارية هي المختصة بمباشرة المنازعات

الناشئة عن تطبيق نظام األوراق التجارية ،وتكون قرارتها واجبة التنفيذ فور صدورها وال يمنع من تنفيذها
الطعن فيها أمام هيئة التمييز التجارية.
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المرحلة الثانية
نظرا إلى طبيعة منازعات األوراق التجارية وما تتطلَّ به من سرعة في الحسم وتجنب الدخول في
ً

لجان متخصصة من ذوي
الخالفات المتعلقة بالروابط السابقة والالحقة ،فقد كان االتجاه إلى إنشاء
ٍ

الكفاءة والخبرة باألنظمة على وجه الخصوص تكون مهمتها الفصل في قضايا األوراق التجارية على
وجه السرعة ،بحيث تتفرغ هيئات حسم المنازعات التجارية لكونها القاضي العام في حسم المنازعات
األخرى ،لذا صدرت قرارات وزير التجارة أرقام ( )353و( )354بتاريخ 1388/5/11ه ،و( )358بتاريخ 1388/5/16ه،

بإنشاء (لجان األوراق التجارية) و(اللجنة القانونية-االستئنافية) للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق
أحكام نظام األوراق التجارية ،ثم أصدر وزير التجارة القرارين رقمي )2093( :بتاريخ 1401/6/18هـ ،و()859

بتاريخ 1403/3/13هـ ،بتحديد إجراءات الفصل في منازعات األوراق التجارية.

المرحلة الثالثة
في عام 1403هـ أنشئ أول مكتب للفصل في منازعات األوراق التجارية ليتولى الفصل في

بدل من اللجنة ،وقد استمرت مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية واللجنة
القضية عضو واحدً ،

القانونية في ممارسة مهماتها في الفصل في منازعات األوراق التجارية في دعاوى الحقين العام
والخاص ،وفي عام 1433هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م )53/وتاريخ 1433/08/13هـ بالموافقة على
نظام التنفيذ ودخل حيز النفاذ في 1434/04/18هـ ،حيث اعتبر النظام األوراق التجارية سندات تنفيذية
وفق الفقرة ( )4من المادة (التاسعة).

أفرادا وشركات-واستنادا إلى أحكام نظام التنفيذ أصدرت الوزارة في 1434/4/20هـ إعالنً ا للعموم
ً
ً

بتوقفها عن استقبال قضايا األوراق التجارية في الحق الخاص باعتبارها سندات تنفيذية.

المرحلة الرابعة
استمرت الوزارة في تلقي القضايا الجديدة في دعوى الحق العام من النيابة العامة في قضايا

الشيكات والفصل فيها ،إلى حين صدور تعميم رئيس المجلس األعلى للقضاء المكلف رقم (/998ت)
موعدا لنقل اختصاص مكاتب الفصل
بتاريخ 1439/03/16هـ ،والذي نص على تحديد تاريخ 1439/06/01هـ
ً

في منازعات األوراق التجارية في الدعاوى العامة إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية) ،وقد توقفت
الوزارة عن استقبال القضايا الجديدة من النيابة العامة في الحق العام.

وفي تاريخ 1442/02/21هـ صدر تعميم رئيس المجلس األعلى للقضاء المكلف رقم (/1627ت)

بنقل االختصاص في قضايا الحق الخاص المنظورة لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية

إلى المحاكم والدوائر التجارية المختصة ،ونقل االختصاص في قضايا الحق العام إلى المحاكم والدوائر
اعتبارا من 1442/03/01هـ.
الجزائية
ً
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منهجية اإلعداد

وضع الفريق الموكلة إليه مهمة جمع مبادئ األوراق التجارية ،وترتيبها ،وتبويبها ،منهجية واضحة

وفقا لما يلي:
ً
لسير العمل

أول :تحديد نطاق المشروع
ً
وذلك بحصر جميع القرارات الصادرة عن اللجنة القانونية في األعوام من 1436هـ إلى 1439هـ،

وفرزها حسب موضوعها.

ثانيا :االطالع على المبادئ السابقة
ً
تم االطالع على مجموعة المبادئ النظامية في مواد األوراق التجارية التي سبق أن أصدرتها

الوزارة ،بهدف تطوير المشروع.

ً
ثالثا :االستخالص وإعداد المعايير
وذلك باالطالع على القرارات بمزيد من التركيز الستخالص المبادئ وفق معايير أقرتها اللجنة.

رابعا :المراجعة
ً
أجريت المراجعة األولية للمشروع من خالل مطابقة نص المبدأ مع ما ورد في قرار اللجنة القانونية،

أيضا المراجعة اللغوية ،مع مراعاة التقيد بنص قرار اللجنة ما أمكن ذلك.
وشهدت هذه المرحلة ً

خامسا :المراجعة في ضوء اآلراء والتنقيح
ً
وذلك بتدقيق المبادئ بعناية ،من حيث الترتيب ،والصياغة ،والتنقيح اللغوي ،بعد األخذ بمالحظات

الفريق االستشاري للمشروع.
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طريقة العرض

وضع فريق العمل منهجية لعرض مبادئ األوراق التجارية تتلخص فيما يأتي:
بابا ،اشتمل كل باب منها على
ً
أول :تقسيم موضوعات مبادئ األوراق التجارية إلى خمسة عشر ً

عدة موضوعات.

ثانيا :إبراز المبدأ القانوني في كل موضوع.
ً
ً
ثالثا :بيان جزئية التطبيق ،وتتضمن تطبيق المبدأ على وقائع وحيثيات قضايا األوراق التجارية

المنظورة أمام مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية واللجنة القانونية.

مشتمل على الوقائع واألسباب وما انتهى إليه القرار.
ً
رابعا :إيراد قرار اللجنة القانونية
ً

تنويه
• ألغي البابان (الثالث) و(الرابع) من نظام المحكمة التجارية الصادر باألمر الملكي رقم ( )32بتاريخ
اعتبارا من تاريخ
1350/01/15هـ ،بموجب المرسوم الملكي رقم (م )1/وتاريخ 1435/1/22هـ ،وذلك
ً
إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها.

بناء على األمر
• ُعدل مسمى (هيئة التحقيق واالدعاء العام) إلى اسم (النيابة العامة) ،وذلك ً
الملكي رقم (م )240/وتاريخ 1438/9/22هـ.
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ملخص المبادئ

الباب األول :مفهوم الورقة التجارية
حماية وظيفة الشيك
( مقر أدبملااملافقد الشيك ألحد بياناته الشكلية ال يمنع عقوبة المخالف متى احتفظ الشيك

بمظهره العام.

( مقر أدبملااملاالعقوبة على سحب الشيك بدون رصيد؛ حماية لوظيفة الشيك كأداة وفاء.

طبيعة قضاء األوراق التجارية
( مقر أدبملااملاقضاء األوراق التجارية قضاء مستعجل بطبيعته.

تغيير وظيفة الشيك
( مقر أدبملااملاال يجوز االتفاق على تغيير وظيفة الشيك كأداة وفاء.

الباب الثاني :الشروط الشكلية
شكل األوراق التجارية
( مقر أدبملااملااألوراق التجارية محررات لها شكل محدد في النظام ،وعدم تحققه يفقدها

صفة الورقة التجارية.

شرط األمر في الورقة التجارية
( مقر أدبملااملاانتفاء شرط األمر في الورقة التجارية يحولها إلى سند دين عادي ،ويفقد الورقة

صفتها التجارية.

خلو الورقة التجارية من تاريخ اإلنشاء
( مقر أدبملااملاخلو الورقة التجارية من تاريخ اإلنشاء يفقدها صفتها التجارية.

خلو السند ألمر من ميعاد االستحقاق
( مقر أدبملااملاخلو السند ألمر من ميعاد االستحقاق يوجب الوفاء به لدى االطالع عليه.

الخطأ في تاريخ االستحقاق
( مقر أدبملااملايترتب على الخطأ في تاريخ استحقاق السند ألمر فقدان صفة الورقة التجارية.

اشتمال الورقة التجارية على أكثر من ميعاد استحقاق
( مقر أدبملالاملايفقد السند ألمر صفة الورقة التجارية إذا تضمن أكثر من ميعاد استحقاق.
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توقيع المحرر

( مقر أدبملالاملاالتوقيع على الورقة التجارية ال يتحقق إال بالتحرير الحي ممن أنشأها.
( مقر أدبملالاملاخلو المحرر من التوقيع يفقده صفة الورقة التجارية.

التوقيع في الخانة المخصصة

( مقر أدبملالاملاالتوقيع في غير الخانة المخصصة يفقد المحرر صفة الورقة التجارية.

اختالف التاريخ

( مقر أدبملالاملااختالف التاريخ الميالدي إلنشاء الورقة التجارية عن التاريخ الهجري بما ال يتجاوز
واحدا حسب تقويم أم القرى ال يسلب الورقة صفتها التجارية.
يوما
ً
ً

الباب الثالث :الشروط الموضوعية
السبب -وجوده ومشروعيته
( مقر أدبملالاملا(الرضا ،واألهلية ،والمحل ،والسبب) شروط موضوعية لصحة التزام الساحب.

محل الورقة التجارية -مزاولة عمل بالمخالفة للنظام
( مقر أدبملالاملاال تتحقق مشروعية سبب إنشاء الورقة التجارية إذا خالف السبب النظام العام.

انتفاء سبب تحرير الورقة التجارية

( مقر أدبملالاملاانتفاء سبب سابق ومشروع إلنشاء الورقة التجارية ،وعجز المستفيد عن إثبات
وجوده ومشروعيته يترتب عليه بطالنه.

تحرير الورقة التجارية
( مقر أدبملالاملاالدفع بانعدام سبب الورقة التجارية أو الطعن في مشروعيته يتعين التحقق منه.

األهلية
( مقر أدبملالاملااألصل أهلية الساحب عند تحرير الشيك ،ما لم ُيثبت الساحب خالف ذلك.

إثبات عدم األهلية
حرر الورقة التجارية أهليته بعد تحريرها ال أثر له.
( مقر أدبملالاملافقد ُم ِّ

الباب الرابع :االختصاص
اختصاص والئي
( مقر أدبملالاملاوجود منازعة في ورقة تجارية لدى جهة ال يخل بوالية مكاتب الفصل في

منازعات األوراق التجارية في النظر في المنازعات الصرفية الناشئة عنها.
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اختصاص مكاني
( مقر أدبملالاملاالدفع بعدم االختصاص المكاني من المسائل التي يتعين البت فيها قبل النظر

في موضوع الدعوى.

االختصاص بتحريك دعوى الحق العام
( مقر أدبملالاملاتختص النيابة العامة باالدعاء بمخالفات نظام األوراق التجارية.

االختصاص بنظر التماس إعادة النظر
( مقر أدبملالاملاتختص اللجنة القانونية بنظر التماس إعادة النظر على القرارات الصادرة منها.

االختصاص في إيقاف التنفيذ
( مقر أدبملالاملاللجنة القانونية إيقاف تنفيذ قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية

متى شاب رفع الدعوى أو نظرها مخالفة لإلجراءات النظامية.

االختصاص -فقد الصفة التجارية
( مقر أدبملالاملاتُ رد الدعوى لعدم االختصاص إذا لم تستوف الورقة التجارية شروطها الشكلية.

االختصاص  -ورقة تجارية سحبت بعد سريان نظام التنفيذ
( مقر أدبملالاملاعدم اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالنظر في دعوى

حق خاص ناشئ عن ورقة تجارية بعد سريان نظام التنفيذ.

االختصاص  -تعديل قيمة المطالبة بعد سريان نظام التنفيذ
( مقر أدبملالاملاعدم اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالنظر في طلب

تعديل قيمة المطالبة في دعوى منظورة لديها بعد سريان نظام التنفيذ.

سابقة صدور قرار في الدعوى -اختصاص والئي
( مقر أدبملالاملااكتساب الحكم حجية األمر المقضي به يمنع مكاتب الفصل من إعادة النظر

في الدعوى.

دعوى موضوعية -عدم اختصاص
( مقر أدبملالاملاال تختص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالنظر في الدعوى

الموضوعية التي نشأت بسببها الورقة التجارية.

جدولة مديونية -عدم اختصاص
بها.

( مقر أدبملالاملااالتفاق على جدولة المديونية محل الورقة التجارية يترتب عليه سقوط المطالبة
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طلب اإلعفاء من عقوبة
( مقر أدبملالاملااللجنة القانونية غير مختصة بالنظر في طلب اإلعفاء من العقوبات.

طلب اإلفراج عن سجين
( مقر أدبملالاملااإلفراج عن المسجون بقرار من محكمة التنفيذ خارج عن اختصاص اللجنة

القانونية.

الباب الخامس :الصفة
توافر شرط الصفة
( مقر أدبملالاملاالتحقق من توافر شرط الصفة ألطراف الدعوى من المسائل األولية التي يتعين

البت فيها قبل السير في موضوعها.

تحديد صاحب الصفة في الدعوى
( مقر أدبملالاملاعدم تحقق ناظر القضية من صاحب الصفة في الدعوى يتعين معه إلغاء القرار.

التظلم من غير ذي صفة
شكل إذا قدمه غير ذي صفة.
ً
( مقر أدبملالاملايرفض التظلم

صدور قرار لغير ذي صفة
القرار.

( مقر أدبملالاملاالحكم لغير المستفيد من الورقة التجارية دون بيان سبب ذلك يتعين معه إلغاء

تغير الصفة في الدعوى
( مقر أدبملالاملاتغيير ناظر الدعوى صفة المدعي إلى مدعى عليه ،والعكس ،دون تسبيب ذلك،

يترتب عليه إلغاء القرار.

الصفة السابقة لمصدر القرار
( مقر أدبملالاملايبطل القرار إذا سبق لمصدره تمثيل االدعاء العام عند رفع دعوى الحق العام.

الباب السادس :التبليغ
العيب في التبليغ
( مقر أدبملالاملاالعيب الجوهري في التبليغ يترتب عليه إلغاء القرار.
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مرفقات مذكرة التبليغ
( مقر أدبملالاملاعدم إرفاق الئحة الدعوى مع مذكرة تبليغ المدعى عليه وعدم تمكينه من

االطالع عليها عيب جوهري يترتب عليه إلغاء القرار.

التبليغ بتعديل قيمة المطالبة
( مقر أدبملالاملاتعديل قيمة المطالبة أثناء نظر النزاع دون تسبيب ودون تبليغ المدعى عليه به

يتعين معه إلغاء القرار.

السلطة التقديرية في تحديد وسيلة التبليغ
( مقر أدبملالاملاإذا لم يعرف محل إقامة أو عنوان المدعى عليه ،أو تعذر تبليغه ،فلناظر القضية

أن يقرر طريقة تبليغه.

تعذر التبليغ
( مقر أدبملالاملاإذا تعذر إبالغ المدعى عليه بالدعوى ،ولم يدرج اسمه على قائمة (إيقاف

مشوبا بعيب جوهري يوجب إلغاء القرار.
الخدمات) ،فإن إعالنه بالدعوى يكون
ً

التبليغ بجلسة النطق بالقرار
( مقر أدبملالاملاعدم إبالغ أحد أطراف الدعوى بجلسة النطق بالقرار يترتب عليه إلغاؤه.

احتساب مدة التبليغ
( مقر أدبملالاملايوم التبليغ ويوم الجلسة ال يحسبان ضمن المدة التي حددتها المادة ( )469من

نظام المحكمة التجارية.

الباب السابع :عدم سماع الدعوى
انقضاء الميعاد النظامي
( مقر أدبملالاملاعدم سماع الدعوى النقضاء الميعاد النظامي ليس من النظام العام.

الدفع بعدم سماع الدعوى في دعوى الحق العام
العام.

( مقر أدبملالاملاال يقبل الدفع بعدم سماع الدعوى النقضاء الميعاد النظامي في دعوى الحق

عدم تقديم ما يثبت هدم قرينة الوفاء
( مقر أدبملالاملاعلى المدعي تقديم ما يثبت هدم قرينة الوفاء عند الدفع بعدم سماع الدعوى.
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ثبوت ما يهدم قرينة الوفاء
( مقر أدبملالاملايشترط لقبول الدفع بعدم سماع الدعوى أال يصدر من المدعى عليه ما يهدم

قرينة الوفاء التي يقوم عليها مبدأ الدفع بعدم سماع الدعوى.

الباب الثامن :المدد النظامية
إثبات مقابل الوفاء في المدة النظامية
( مقر أدبملالاملايمنع عقوبة الساحب إثباته وجود مقابل للوفاء لدى المسحوب عليه وبقاؤه

حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك أو زواله بفعل غير منسوب إليه.

فوات موعد التظلم
( مقر أدبملالاملايسقط الحق في التظلم بفوات المدة النظامية.

مدة سماع الدعوى في الشيك
والمظهر،
( مقر أدبملالاملاال تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه ،والساحب،
ّ

وغيرهم من الملتزمين ،بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.

الباب التاسع :إجراءات نظر الدعوى
إثبات االمتناع عن الوفاء -الشيك
( مقر أدبملالاملااإلجراءات النظامية إلثبات عدم الوفاء بقيمة الشيك من النظام العام ويتعين

التحقق منها قبل إصدار القرار.

اإلقرار القضائي
( مقر أدبملالاملااإلقرار بالمخالفة أثناء التحقيق ثم الرجوع عنه في مجلس القضاء ال يكفي

إلثبات اإلدانة.

مخالفة إجراءات نظر الدعوى
( مقر أدبملالاملااإلخالل باإلجراءات الجوهرية لنظر الدعوى يترتب عليه بطالن القرار.

إثبات االمتناع عن الوفاء -سند ألمر
( مقر أدبملالاملاإجراء إثبات االمتناع عن الوفاء بقيمة السند ألمر الخالي من شرط الرجوع بدون

مصروفات أو احتجاج من النظام العام.

تجزئة الدعوى
( مقر أدبملالاملاال يجوز تجزئة الدعوى دون طلب من المدعي.
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مخالفة قرار اللجنة القانونية
( مقر أدبملالاملايتعين إلغاء القرار إذا خالف ما انتهت إليه اللجنة القانونية في قرار سابق في

الدعوى نفسها.

إثبات الوفاء بقيمة الورقة التجارية
( مقر أدبملالاملاعجز ُمحرر الورقة التجارية عن إثبات عدم صحتها أو عدم صحة التوقيع عليها أو

الوفاء بها ،يتعين معه إلزامه بالوفاء بكامل أو باقي قيمتها.

التغيب عن الجلسة
( مقر أدبملالاملاقبول عذر التغيب عن جلسة نظر الدعوى سلطة تقديرية لناظر القضية.

الباب العاشر :اإلجراء الجوهري
تسبيب القرار
( مقر أدبملالاملارد الدعوى لعدم االختصاص دون تسبيب يوجب إلغاء القرار.

المواجهة بالدعوى
( مقر أدبملالاملامواجهة المدعى عليه بالدعوى وتمكينه من اإلجابة عليها إجراء جوهري يترتب

على اإلخالل به إلغاء القرار.

توافق منطوق القرار مع أسبابه
( مقر أدبملالاملايجب أن يتوافق منطوق القرار مع أسبابه.

تدوين القرار
( مقر أدبملالاملاتدوين القرار في الضبط إجراء جوهري يترتب على اإلخالل به بطالن القرار.

إرفاق صورة الورقة التجارية
( مقر أدبملالاملاإرفاق صورة الورقة التجارية مختومة ومطابقة لألصل في ملف الدعوى إجراء

جوهري يتعين استيفاؤه قبل نظر الدعوى.

التأشير على صورة الورقة التجارية
( مقر أدبملالاملايتعي ــن التأش ــير عل ــى ص ــورة الورق ــة التجاري ــة مح ــل الدع ــوى بالمطابق ــة م ــع

األصل.

القصور في التسبيب
( مقر أدبملالاملاقصور القرار عن تسبيب ما انتهى إليه خلل جوهري يترتب عليه إلغاؤه.

29

مبادئ األوراق التجارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقشة الدفوع
( مقر أدبملالاملاقصور القرار عن بيان دفوع المدعى عليه ومناقشتها خلل جوهري يترتب عليه

إلغاؤه.

الباب الحادي عشر :الدفع الجوهري
الدفع بالتزوير
( مقر أدبملالاملاالدفع بالتزوير دفع جوهري مؤثر في الدعوى ،ويتوقف الفصل في القضية

على التحقق منه.

مواجهة المدعي بالدفوع الجوهرية
( مقر أدبملالاملاعدم مواجهة المدعي بدفع جوهري دفع به المدعى عليه أثناء نظر النزاع يترتب

عليه إلغاء القرار.

الدفع بالسداد الجزئي
( مقر أدبملالاملاالدفع بالسداد الجزئي من الدفوع الجوهرية التي يتعين مواجهة المدعي بها.

الدفع بالسداد الكلي
( مقر أدبملالاملاالدفع بأداء كامل قيمة الورقة التجارية من الدفوع الجوهرية التي يتعين مواجهة

المدعي بها.

الدفع بصدور حكم نهائي
( مقر أدبملالاملاالدفع بصدور حكم نهائي عن محكمة الموضوع بعدم استحقاق المدعي قيمة

الورقة التجارية دفع جوهري مؤثر في الدعوى.

الدفع بعدم االختصاص المكاني
( مقر أدبملالاملاالدفع بعدم االختصاص المكاني دفع جوهري يلزم مواجهة المدعي به شريطة

أال يسبقه دفع من المدعى عليه.

الدفع بعدم توقيع الورقة التجارية
( مقر أدبملالاملاالدفع بعدم توقيع الورقة التجارية من الدفوع الجوهرية التي يتعين مواجهة

المدعي بها.

الدفع بعدم صحة المبلغ
بها.

( مقر أدبملالاملاالدفـع بعـدم صحـة المبلـغ مـن الدفـوع الجوهريـة التـي يتعيـن مواجهـة المدعـي
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الدفع بعدم وجود وكالة شرعية
القرار.

( مقر أدبملالاملاقصور الوكالة عن حق الوكيل في المرافعة والمدافعة يترتب عليه إلغاء

الدفع بالمخالصة
( مقر أدبملالاملاالدفع بوجود مخالصة دفع جوهري يتعين مواجهة المدعي به.

تكرار الدفع بالتزوير
( مقر أدبملالاملاعدم تجاوب المتظلم مع األدلة الجنائية عند دفعه بالتزوير يترتب عليه سقوط

هذا الدفع.

الباب الثاني عشر :الحق العام
سحب الشيك بدون رصيد
( مقر أدبملالاملاسحب الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب مخالفة تستوجب

العقوبة.

تلقي الشيك بدون رصيد
( مقر أدبملالاملاتلقي المستفيد أو الحامل شيكً ا ليس له مقابل وفاء يعد جريمة متى توافر

كاف لدفع قيمته.
سوء النية ،وذلك بقبوله الشيك مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء ٍ

شيك بدون رصيد -علم المستفيد
كاف لدفع
( مقر أدبملالاملايستدل إلثبات علم المستفيد أو الحامل بعدم وجود مقابل وفاء ٍ

قيمة الشيك وقت تلقيه له بالبينة أو القرائن الدالة على ذلك.

القصد الجنائي في الساحب
( مقر أدبملالاملاتتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد سحب الشيك مع العلم بعدم

وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب خالل المدة النظامية.

الئحة دعوى الحق العام
( مقر أدبملالاملاصدور القرار دون وجود الئحة دعوى في الحق العام يترتب عليه إلغاء القرار.

سابقة الفصل في الحق العام
( مقر أدبملالاملاسابقة صدور قرار اللجنة القانونية بتأييد قرار سابق لمكتب الفصل في دعوى

حق عام ،وإلغاء ما قضى به في الحق الخاص يترتب عليه عدم جواز إعادة النظر في دعوى الحق العام.
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استقالل الحق العام عن الحق الخاص
( مقر أدبملالاملاال أثر لدفع المتظلم المتعلق بدعوى الحق الخاص في دعوى الحق العام.

أداء قيمة المطالبة
( مقر أدبملالاملاانتهاء دعوى الحق الخاص بالوفاء ال عالقة له في تقدير عقوبة الحق العام.

النفاذ المعجل
( مقر أدبملالاملاالقرار الصادر في دعوى الحق العام غير مشمول بالنفاذ المعجل.

الصلح في الحق الخاص
( مقر أدبملالاملاالصلح في الحق الخاص ال ُيسقط الحق العام.

الباب الثالث عشر :التماس إعادة النظر
قبول االلتماس
أوراقا قاطعة
ً
( مقر أدبملالاملايقبل التماس إعادة النظر في القرارات النهائية إذا قدم الملتمس

في الدعوى تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

رفض االلتماس
( مقر أدبملالاملاال يقبل التماس إعادة النظر في القرارات النهائية إال في األحوال الواردة في

نظام المرافعات الشرعية.

الباب الرابع عشر :صالحيات اللجنة القانونية
تصدي اللجنة لنظر الدعوى
بناء على طلب
( مقر أدبملالاملاللجنة القانونية أن تتصدى لنظر الدعوى من تلقاء نفسها ،أو ً
المتظلم ،متى قام سبب لذلك.

تعديل ما انتهى إليه القرار
( مقر أدبملالاملاللجنة القانونية سلطة تقديرية في تعديل العقوبة الصادر بشأنها قرار مكتب

الفصل.

إعادة السير في الدعوى
( مقر أدبملالاملاتختص اللجنة القانونية بالنظر في طلب إعادة السير في القضية المشطوبة
للمرة الثانية.
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تجانس العقوبة
( مقر أدبملالاملاللجنة القانونية تعديل العقوبة المقضي بها في الحق العام ،بما يناسب الفعل

المخالف.

إيقاف تنفيذ  -تقديم ضمان
( مقر أدبملالاملاللجنـة القانونيـة إيقـاف تنفيـذ قـرار مكتـب الفصـل إلـى حيـن البت فـي التظلم؛ إذا

مصرفيا ،بقيمة المبلغ المحكوم به.
بنكيا ،أو شيكً ا
ًّ
قدم طالب اإليقاف ضمانً ا ًّ
ّ

الباب الخامس عشر :موضوعات عامة
الضامن االحتياطي
جميعا
ومظهرها ،وضامنها االحتياطي) مسئولون
( مقر أدبملالاملا(ساحب الكمبيالة ،وقابلها،
ً
ّ

بالتضامن نحو حاملها ،وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين ،دون مراعاة أي ترتيب.

صيغة الضمان االحتياطي
( مقر أدبملالاملا
 -يشترط لصحة االلتزام بالضمان االحتياطي أن يؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية

صيغة أخرى تفيد المعنى ذاته.

 -عبارة (ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة) ال تفيد الضمان إال

بالتوقيع على وجه الكمبيالة وفي أسفلها.

داللةحيازة الورقة التجارية
( مقر أدبملاملاملاحيازة المستفيد للورقة التجارية دليل على عدم استيفاء قيمتها.

تظهير الورقة التجارية
ناقل للملكية حتى يكون لحامل الورقة التجارية صفة
( مقر أدبملاملاملايجب أن يكون التظهير ً

في الدعوى.

حيازة الورقة التجارية
( مقر أدبملاملاملاحائز الورقة التجارية يعد مالكها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها

بتظهيرات غير منقطعة.

حامل الورقة التجارية-حسن النية
( مقر أدبملاملاملااألصل حسن نية حامل الورقة التجارية ما لم يثبت خالف ذلك.
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التظهير -عالقة المدعى عليه بالمستفيد األول
( مقر أدبملاملاملادفوع المدعى عليه المبنية على عالقته الشخصية بالمستفيد األول ال

المظهر له ما لم ُيثبت المدعى عليه أن المستفيد قصد بالتظهير
يصح االحتجاج بها في مواجهة
ّ

اإلضرار به.

تحديد الورقة التجارية المقضي بدفع قيمتها
( مقر أدبملاملاملايتعين تحديد األوراق التجارية المحكوم بقيمتها في القرار.

خلو ملف الدعوى من المرفقات األساسية
( مقر أدبملاملاملاخلو الملف من الئحة الدعوى و أصل القرار المتظلم منه على نحو يتعذر معه

التحقق من صحة الدعوى واستيفاء متطلباتها النظامية يترتب عليه إلغاء القرار.

الدفع بالسداد بعد صدور القرار
( مقر أدبملاملاملاالدفع بأداء قيمة الورقة التجارية بعد صدور القرار يخرج عن اختصاص مكاتب

الفصل واللجنة القانونية.

اإللزام بأكثر مما أقر به المدعي
( مقر أدبملاملاملاالحكم بأكثر مما أقر به المدعي دون تسبيب يتعين معه إلغاء القرار.

الخطأ في التكييف
( مقر أدبملاملاملاصدور القرار بصرف النظر عن الدعوى الشتمال قيمة الورقة التجارية على

ومقتض لإللغاء.
ٍ
فوائد ربوية دون التحقق من ذلك مجانب للصواب

أداء اليمين
( مقر أدبملاملاملاطلــب أداء اليميــن علــى تحقــق ســبب الورقــة التجاريــة ســلطة تقديريــة لناظــر

القضية.

المطالبة بقيمة شيكات مستبدلة
( مقر أدبملاملاملاال تصح المطالبة بقيمة شيكات ثبت استالم بديل عنها من الساحب.

بطالن إحدى األوراق التجارية محل الدعوى
( مقر أدبملاملاملاصدور قرار مكتب الفصل باإللزام بسداد قيمة األوراق التجارية محل الدعوى

ثم تبين انتفاء صفة الورقة التجارية ألحدها يتعين معه إلغاء القرار.

الجهل بالنظام
( مقر أدبملاملاملاالجهل بالنظام ال يعتد به ،وال يعفي المخالف من العقوبة.
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الخطأ المادي
( مقر أدبملاملاملاالخطأ الكتابي في منطوق الحكم يعد من قبيل األخطاء المادية البحتة التي

تستدعي تصحيحها من المحكمة مصدرة القرار.

مهلة الوفاء
( مقر أدبملاملاملاال يجوز منح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية إال في األحوال المنصوص

عليها في نظام األوراق التجارية.

إيقاف نظر الدعوى
( مقر أدبملاملاملايوقف النظر في الدعوى إذا تعلق الحكم في موضوعها على الفصل في

دعوى جزائية مرتبطة بها.

تكرار المحاكمة
( مقر أدبملاملاملاال تجوز المحاكمة مرتين عن فعل واحد.

إعادة المراكز القانونية إلى ما كانت عليه
( مقر أدبملاملاملاصدور قرار باإللزام بدفع قيمة ورقة تجارية مع ثبوت الوفاء بقيمتها بناء على

قرار ألغي يتعين معه إلغاء القرار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل نظر الدعوى.

تقديم الشيك في تاريخ تحريره
( مقر أدبملاملاملاتقديم الشيك للوفاء في تاريخ تحريره ال يدل على سوء نية المستفيد.

سلطة تقدير العقوبة
( مقر أدبملاملاملاتحديد العقوبة سلطة تقديرية لناظر الدعوى وفق أحكام النظام.

أثر حكم محكمة الموضوع
( مقر أدبملاملاملاحكم محكمة الموضوع يقيد مكتب الفصل عند نظره في الدعوى الصرفية

ويتعين مواجهة المدعي به.

ضمان وفاء الشيك
( مقر أدبملاملاملايضمن الساحب وفاء الشيك ،وكل شرط يعفي الساحب من هذا الضمان يعتبر

كأن لم يكن.

عزل الوكيل الشرعي
( مقر أدبملاملاملااعتزال أو عزل الوكيل بغير موافقة المحكمة ال أثر له في سير الدعوى.
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تعدد العقوبات
ويلغى
( مقر أدبملاملاملاإذا صدر حكمان على مخالفة واحدة فالعبرة بأسبقية قيد الدعوىُ ،

المتأخر منهما.

اختالف التسبيب
( مقر أدبملاملاملااالختالف في التسبيب في إحدى نسختي القرار عن النسخة األخرى يجعل

مشوبا بالقصور ،متعين اإللغاء.
القرار
ً

تسلم الشيك المؤجل
مؤجل ال يعد جريمة ما لم يثبت علمه بعدم توافر
ً
( مقر أدبملاملاملاتسلّ م المستفيد الشيك

كاف لدفع قيمته.
مقابل وفاء ٍ

الشهادة
( مقر أدبملاملاملاالشهادة إحدى وسائل اإلثبات في المنازعات الصرفية.

إثبات السداد -التعامالت بأكثر من قيمة الورقة التجارية
( مقر أدبملاملاملاعند وجود تعامالت بأكثر من قيمة الورقة التجارية محل الدعوى يقع على

المدعى عليه عبء اإلثبات بأن ما دفع به من سداد يخص تلك الورقة التجارية.

تعليق األمر على شرط
( مقر أدبملاملاملاتعليق الورقة التجارية على شرط يترتب عليه فقدان الورقة صفتها التجارية.

التوقيع على بياض
تفويضا له في
ً
( مقر أدبملاملاملاتوقيع الورقة التجارية على بياض وتسليمها إلى المستفيد يعد

استكمال باقي البيانات.

التحقق من صفة الموقع
( مقر أدبملاملاملاالمستفيد غير ملزم بالتحقق من صحة صفة ممثل الشركة المعين في عقد

التأسيس إذا ُعدل العقد ولم يشهر.

الطعن في صفة موقع الورقة التجارية
موقع الورقة التجارية ال يعد طعنً ا بالتزوير.
ّ
( مقر أدبملاملاملاالطعن في صفة

نفاذ تعديل عقد الشركة
نافذا
ً
وفقا للطرق النظامية ال يعد
ً
( مقر أدبملاملاملاأي تعديل على عقد الشركة لم يتم شهره

في مواجهة الغير.
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استقالل مكاتب الفصل واللجنة القانونية
( مقر أدبملاملاملامكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية واللجنة القانونية مستقلة عن

الوزارة وليست تابعة لها.

النظر في صحة الدفوع
( مقر أدبملاملاملااختصاص مكاتب الفصل بالنظر في المنازعات الصرفية الناشئة عن التعامل

باألوراق التجارية ال يمنعها من بحث صحة الدفوع المثارة أمامها.

التراخي في المطالبة
( مقر أدبملاملاملاتراخي الدائن في مطالبة المدين ال ُيفضي إلى سقوط حقه في المطالبة.

الورقة التجارية-السبب والمشروعية
( مقر أدبملاملاملااألصل في الورقة التجارية عند سحبها وجود سببها ومشروعيته ،وعبء

اإلثبات يقع على من يدعي خالف ذلك.

التنازل عن الدعوى
( مقر أدبملاملاملاتنازل المدعي عن دعواه ال يمس الحق المدعى به ،ويجوز للمدعي تجديد

المطالبة به في أي وقت.

الذمة المالية للمؤسسة الفردية
( مقر أدبملاملاملاالمؤسسة التجارية الفردية ال تتمتع بالشخصية االعتبارية وال بذمة مالية

مستقلة عن ذمة مالكها.

صالحيات مدير الشركة
( مقر أدبملاملاملاسحب الورقة التجارية من مدير الشركة ملزم لها ما لم يثبت انتفاء صالحيته.
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الباب األول
مفهوم الورقة التجارية

حماية وظيفة الشيك
( مقر أدبملااملافقد الشيك ألحد بياناته الشكلية ال يمنع عقوبة المخالف متى احتفظ
الشيك بمظهره العام.

( مقر أدبملااملاالعقوبة على سحب الشيك بدون رصيد حماية لوظيفة الشيك كأداة وفاء.

تطبيق
الصك الخالي من أحد البيانات الشكلية المنصوص عليها في المادة ( )91من نظام األوراق

التجارية يعد شيكً ا من وجهة النظر الجزائية متى كان له هذا المظهر ،وإن تخلف بيان من البيانات

اإللزامية التي يشترطها النظام التجاري في الصك لكي يكتسب صفة الشيك -مؤدى ذلك :عدم

اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بنظر الدعاوى التي ال تتوافر للورقة التجارية فيها
البيانات اإللزامية التي استلزمها نظام األوراق التجارية في جانب الحق الخاص .أما الحق العام فعلى
الرغم من انتفاء صفة الشيك عن الصك محل الدعوى من حيث المفهوم التجاري فإن المدعى عليه

واقعا تحت طائلة نصي
سحبه للمدعي ،وقبله المدعي على أنه شيك ،ومن ثم يكون المدعى عليه
ً

المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )101لعام 1438هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1428/10/25هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره عشرة ماليين ومائة وسبعة وثالثون ألف ( )10.137.000ريال ،وذلك قيمة الشيك رقم ()...

وتاريخ ...الذي حرره المدعى عليه ألمر المدعي ،على بنك ،....دون أن يكون له مقابل وفاء ،وقد تداخل
طالبا معاقبة المدعى عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
في الدعوى ممثل االدعاء العام
ً

( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته المادتين ( ،94و )118من النظام.

وقد نظرت الدعوى وصدر بشأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص بإلزام المدعى

عليه أن يدفع للمدعي قيمة الشيك محل الدعوى ،وفي الحق العام بتغريم المدعى عليه بمبلغ
تشهيرا بجميع الغرف التجارية.
خمسين ألف ( )50.000ريال ونشر اسمه
ً

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/3/27هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1438/3/29هـ،

مستندا إلى أسباب حاصلها أن الشيك محل الدعوى مشروط بتسلمه كامل حقوقه من البنك ،وأنه
ً
وقع ضحية نصب واحتيال من قبل المدعي ،ويطلب التحقيق مع المدعي ومخاطبة البنك وتحويل

أوراق القضية إلى الجهات المختصة للحكم فيها.
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األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة قد تحدد بالفصل

في منازعات األوراق التجارية دون غيرها من المنازعات ،وحيث إنه يتعين على مكاتب الفصل وهذه
وفقا للقواعد التي حددها نظام
ً
اللجنة قبل الفصل في المنازعة التحقق من تعلقها بورقة تجارية
األوراق التجارية ،وحيث إن األوراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تكفل نظام األوراق التجارية
دقيقا ،ورتب على عدم توافرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة؛ أي صفة
ً
تحديدا
بتحديدها
ً
الورقة التجارية ،وتحولها إلى سند دين عادي يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التي جاء بها نظام

األوراق التجارية ،وهو ما يعني بعبارة أخرى أن النظام قد اشترط النعقاد الورقة التجارية صحيحة أن
ترد في الشكل أو القالب الذي حدده؛ أي إن النظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونً ا ـ فضال عن
توافر األركان الموضوعية ـ بوجود هذا الشكل أو القالب ،وقد استهدف النظام من وراء ذلك التسهيل

والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم؛ ألن الورقة بعد أن تستوفي الشكل
أو القالب المتعارف عليه تنطلق في التداول كأداة وفاء أو أداة ائتمان دون عائق ،إذ يقتصر دور من

يتلقى الورقة على إلقاء نظرة سريعة عليها كي يطمئن إليها ،وإلى أنه سيكون في مأمن من الدفوع
التي قد تؤثر في حقه .والشكلية في األوراق التجارية تختلف بحسب نوع الورقة ،فبالنسبة إلى الشيك

حددت المادة ( )91من نظام األوراق التجارية شكل الشيك بالنص على البيانات اإللزامية التي يجب أن
يتضمنها ،حيث قررت أن يشتمل الشيك على البيانات اآلتية:
أ-

كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.

ب -أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج -اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د -مكان الوفاء.
هـ -تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
و -توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
كما تنص المادة ( )92من النظام على أن( :الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة

السابقة ال يعتبر شيكً ا إال في الحالتين اآلتيتين:

أ-إذا خال الشيك من بيان مكان وفائه ،اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم

المسحوب عليه ،فإذا تعددت األماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه ،اعتبر الشيك مستحق
الوفاء في أول مكان منها .وإذا خال الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء

في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيس للمسحوب عليه.

ب-إذا خال الشيك من بيان مكان اإلنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب).
وحيث إنه باالطالع على الصك المدعى به المسمى (شيكً ا) تبين أنه معلق على شرط؛ إذ

كتب في متنه عبارة( :لقاء سعي ...وذلك حين تسلم كامل حقوقي) ،فإذا كانت العبارة األولى (لقاء
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سعي )...تمثل سبب الشيك وهي عبارة زائدة ،فإن العبارة الثانية (وذلك حين تسلم كامل حقوقي)

شرطا تعلق عليه الوفاء بااللتزام ،وتبين
ً
علقت الوفاء بااللتزام حين تسلمه كامل حقوقه ،فهي تمثل

كذلك أنه اشتمل على تاريخين لإلنشاء ،األمر الذي ينحسر معه وصف هذا الصك بالشيك الذي يخضع
لنظام األوراق التجارية ويتمتع بالحماية المقررة بموجبه لألوراق التجارية ،ويعد بسبب ذلك سند دين
عاديا يخرج نظره عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة.
ًّ

وحيث إن مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمكة المكرمة فصل في منازعة متعلقة

بسند دين عادي ،فإنه خالف قاعدة من قواعد النظام العام المتعلقة باالختصاص الوالئي ،مما
يستوجب على هذه اللجنة أن تقرر ومن تلقاء نفسها ودون الحاجة إلى أن يدفع أحد الخصوم بذلك

إلغاء القرار المتظلم منه والحكم برد الدعوى لعدم االختصاص.

وحيث انتهت اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه والحكم برد الدعوى لعدم االختصاص ،فإنه ال

حاجة إلى مناقشة بقية دفوع المتظلم.

وفيما يتعلق بما صدر به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام ،فإنه وإن كان الصك

المدعى به ال يعد ورقة تجارية في مفهوم النظام التجاري ،فإن للشيك معنى في النظام الجزائي

يختلف عنه في النظام التجاري ،فإذا كان الغرض من األخير هو تنظيم التعامل ،فإن النظام الجزائي
حين يعاقب على سحب الشيك بدون رصيد فإنه يهدف إلى مواجهة الخطر المترتب على العبث بهذا
الشيك ،ومن ثم فإن الصك يعتبر شيكً ا من وجهة النظر الجزائية متى كان له هذا المظهر ،رغم تخلف

بيان من البيانات اإللزامية التي يشترطها النظام التجاري في الصك لكي يكتسب صفة الشيك في
النظام التجاري ،ومتى كان لهذا الصك مظهر الشيك الصحيح بأن يكون سحب وقبل بهذه الصفة،
وعليه فإنه بالرغم من انتفاء صفة الشيك عن الصك محل الدعوى من حيث المفهوم التجاري ،فإن
واقعا تحت
المدعى عليه سحبه للمدعي وقبله المدعي على أنه شيك ،ومن ثم يكون المدعى عليه
ً
طائلة نصي المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية ،وحيث إن ما أبداه المتظلم من دفوع في

تظلمه ال أثر لها في صحة القرار المتظلم منه فيما قضى به في دعوى الحق العام ،وحيث قضى القرار
المتظلم منه بمعاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،94و )118من النظام ،فيتعين تأييده

فيما يتعلق بما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمكة
ً
قبول التظلم

المكرمة رقم 1428/2147هـ وتاريخ 1428/12/29هـ الصادر في القضية رقم 1428/2791هـ ،والحكم برد

الدعوى لعدم االختصاص ،وتأييده فيما قضى به في دعوى الحق العام.
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طبيعة قضاء األوراق التجارية
( مقر أدبملااملاقضاء األوراق التجارية قضاء مستعجل بطبيعته.

تطبيق
طلب المتظلم منحه فرصة أخرى لنظر الدعوى بعد أن ثبت للجنة علمه بموعد الجلسة وأتيحت

له اإلمكانية للحضور فيها أو توكيل من ينوب عنه لحضورها ،وعدم تقديمه ما يثبت استحالة حضوره أو

عدم قدرته على توكيل غيره إلى مكتب الفصل -مؤدى ذلك :االلتفات عن هذا الطلب -مفاد ذلك:

قضاء األوراق التجارية قضاء مستعجل بطبيعته.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )164لعام 1438هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/3/29هـ أقام المدعي دعواه
ً

ألفا وسبعمائة وستة رياالت وستة وسبعون هللة
مبلغ مقداره خمسة ماليين وثمانية وسبعون ً
( ،)5.078.706/76باقي قيمة سند ألمر حرره المدعى عليه ألمر المدعي بتاريخ 2008/1/21م ويستحق
بتاريخ (بدون).

عدل وكيل المدعي مطالبته لتصبح :المطالبة
وفي جلسة يوم االثنين الموافق 1438/4/4هـّ ،

مبلغا مقداره ثالثة ماليين وثالثمائة وثمانية وخمسون ألف
ً
بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي
( )3.358.000ريال ،باقي قيمة السند ألمر محل الدعوى.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

المبلغ المشار إليه.

مطالبا
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/6/21هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1438/6/27هـ،
ً

مستندا في ذلك إلى عدة أسباب حاصلها عدم صحة
بإعادة النظر فيه وتمكينه من إثبات ما لديه،
ً
المبلغ المتبقي في ذمته للمدعي ،وعدم تبليغه بجلسة النطق بالقرار.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وبالنسبة إلى دفوع المتظلم المنصبة على عدم صحة المبلغ المتبقي ،وأن المتبقي مبلغ

مقداره ( )320ألف ريال ،وحيث لم يقدم المتظلم رفق تظلمه ما يثبت ذلك ،فإن هذا الدفع يكون

مجرد كالم مرسل ،يتعين االلتفات عنه.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم بعدم تبليغه بموعد الجلسة التي صدر فيها القرار ،وحيث تبين للجنة

من االطالع على ملف القضية أن المدعى عليه حضر جلسة نظر الدعوى بتاريخ 1438/2/14هـ والتي
تم فيها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم 1438/4/4هـ ،وحيث ثبت للجنة علم المدعى عليه بموعد
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الجلسة وأتيحت له اإلمكانية للحضور فيها أو توكيل من ينوب عنه لحضورها إن لم يستطع الحضور،
وحيث لم يقدم المدعى عليه المتظلم ما يثبت استحالة حضوره الجلسة وعدم قدرته على توكيل

فضل عن أن المتظلم لم يقدم رفق
ً
غيره إلى مكتب الفصل وطلب تأجيل نظر الدعوى إلى موعد آخر،
تظلمه هذا ما يبرر طلب إعطائه فرصة أخرى لنظر الدعوى ،وحيث إن قضاء األوراق التجارية هو قضاء

مستعجل بطبيعته ،فإنه يتعين على اللجنة االلتفات عن هذا الدفع.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم  38/370وتاريخ 1438/4/4هـ الصادر في القضية رقم .34 /2076
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تغيير وظيفة الشيك
( مقر أدبملااملاال يجوز االتفاق على تغيير وظيفة الشيك كأداة وفاء.

تطبيق
دفع المدعى عليه بتحرير الشيك ضمانً ا لحق المدعي -هذا الدفع مردود عليه بأن الشيك

مستحق الوفاء بمجرد االطالع عليه ،وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن -مفاد ذلك أنه :ال يجوز

تغيير وظيفة الشيك بإرادة المتعاملين به وتحويله من أداة وفاء إلى أداة ضمان على خالف أحكام
النظام.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )177لعام 1436هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/3/21هـ أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بالرياض بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق في قضايا االعتداء على المال بفرع هيئة

مرفقا بها الئحة دعوى عامة برقم ( )...لعام 1434هـ،
ً
التحقيق واالدعاء العام بمنطقة الرياض رقم ()...
طالبا
في القضية رقم ( )...المقامة من المدعي العام بفرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بالرياض،
ً
معاقبة موقع الشيك محل الدعوى والمستفيد بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و)121

من نظام األوراق التجارية لمخالفتهما نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

وبتاريخ 1434/4/2هـ تقدم المدعي في دعوى الحق الخاص .../بالئحة دعوى في الحق الخاص

يطلب فيها إلزام المدعى عليه دفع قيمة الشيك محل الدعوى.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم

 1435/620وتاريخ 1435/3/5هـ ،ويقضي بما يأتي:

أول :في دعوى الحق الخاص :عدم سماع الدعوى المقامة من المدعي .../ضد المدعى
ً

عليه ،.../وذلك لمضي المدة النظامية لتقادم الشيك.

ثانيا :في دعوى الحق العام :إدانة المدعى عليه .../بالمخالفة المنسوبة إليه ،ومعاقبته بغرامة
ً

قدرها أربعة آالف ( )4.000ريال ،وإدانة المدعى عليه المتلقي .../بالمخالفة المنسوبة إليه ،ومعاقبته

بغرامة قدرها ثالثة آالف ( )3.000ريال.

وتظلم المدعي ...من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء ما قضى به قرار
ً
رقم  1435/444وتاريخ 1435/6/22هـ ،بقبول التظلم
مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم  1435/620وتاريخ 1435/3/5هـ في دعوى الحق

الخاص ،وما قضى به في دعوى الحق العام بالنسبة إلى المدعي المتظلم ،.../وإعادة القضية إلى

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
مكتب الفصل لنظرها
ً
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مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضي بما يأتي:
ونظرت الدعوى
ً
مبلغا مقداره مائتا
ً
أول :في دعوى الحق الخاص :إلزام المدعى عليه .../بأن يدفع للمدعي.../
ً

ألف ( )200.000ريال كامل قيمة الشيك محل الدعوى.

ثانيا :في دعوى الحق العام :إدانة المدعى عليه ..../بالمخالفة المنسوبة اليه ،ومعاقبته بغرامة
ً

مقدارها أربعة آالف ( )4.000ريال ،ورد الدعوى في الحق العام ضد المدعى عليه المتلقي.../؛ وذلك
لعدم كفاية األدلة.

مستندا
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/1/10هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1436/2/5هـ،
ً

إلى أسباب حاصلها أن المدعي أقر بتلقيه الشيك مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له ،وأنه حرر الشيك
ضمانً ا لحق المدعي ،كما دفع بحسن نيته عند تحريره ،وأن القرار السابق صدوره في الدعوى تم تغييره

إلى الضد دون تقديم أدلة جديدة من المدعي ،وأن المدعي ضلل العدالة ،وذلك بإقراره بأنه تلقى
الشيك مقابل سيارات ،ثم قدم وكيله اتفاقية إيجار معدات على أنها مقابل الشيك ،وهي اتفاقية ال
دخل له بها ومختلفة عن قيمة الشيك ،وتم قبولها كبينة على الرغم من أن تاريخها سابق لتاريخ الشيك
صوريا ،وأن المدعي ،عليه عشر قضايا محالة إلى دوائر التنفيذ تتعلق
محل الدعوى ،مما يجعل الشيك
ًّ

بشيكات وسندات ألمر ،وأنه غير مرخص له كشركة تقسيط ،وأنهى المتظلم تظلمه بطلب وقف

تنفيذ القرار المتظلم منه.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
ومن حيث دفوع المتظلم في الفقرة ( )1بأن المدعي أقر بتلقيه الشيك مع علمه بعدم وجود

مقابل وفاء له ،فإن ذلك يتعلق بدعوى الحق العام ضد المتلقي ،وهو أمر منوط بالمدعي العام وال

شأن للمدعى عليه به؛ األمر الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

أما الدفع بأن المتظلم حرر الشيك ضمانً ا لحق المدعي ،فإن المادة ( )102من نظام األوراق

التجارية تنص على أن( :الشيك مستحق الوفاء بمجرد االطالع عليه ،وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن
لم يكن ،)...ومن ثم فإنه ال يجوز للمتعاملين بالشيك مخالفة تلك المادة أو االتفاق على تغيير وظيفة
الشيك وتحويله من أداة وفاء إلى أداة ائتمان.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم بحسن نيته عند تحرير الشيك محل الدعوى ،فإن سوء النية يتحقق

في حق الساحب بمجرد سحبه الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب خالل المدة
يوما من تاريخ سحب الشيك .وحيث إن المتظلم لم يقدم
القانونية التي تطلبها النظام ،وهي ثالثون ً

ما يثبت وجود مقابل للوفاء خالل هذه المدة ،فإن سوء النية تحقق في جانبه ،األمر الذي يتعين
معه رد هذا الدفع .أما ما أثاره المتظلم من جهله بالنظام ،فإن العلم بالنظام مفترض ،وال يجوز ألحد

االعتذار بالجهل به ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عن دفوع المتظلم في هذا الشأن.
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وبالنسبة إلى دفع المتظلم في الفقرة ( )2بأنه تم تغيير القرار إلى الضد دون أدلة جديدة من

المدعي ،فإنه سبق لهذه اللجنة إلغاء ما انتهى إليه قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
وفقا لما بينته
ً
بالرياض رقم  1435/620وتاريخ 1435/3/5هـ ،وذلك لعدم صحة الدفع بعدم السماع

اللجنة في قرارها السابق رقم 1435/444هـ ،األمر الذي يتعين معه رد هذا الدفع.

أما بالنسبة إلى دفوع المتظلم في الفقرتين ( )3و( )4بأن المدعي قام بتضليل العدالة ،وذلك

بإقراره بأنه تلقى الشيك مقابل سيارات ثم قدم وكيله اتفاقية إيجار معدات على أنها مقابل الشيك،

كبينة على الرغم من أن تاريخها
وهي اتفاقية ال دخل له بها ومختلفة عن قيمة الشيك ،وتم قبولها ّ

صوريا ،فإن الثابت من ملف الدعوى أن المدعي
سابق لتاريخ الشيك محل الدعوى ،مما يجعل الشيك
ًّ

سببا إلنشائه اتفاقية تأجير سيارات ومعدات بين مؤسسة ...للتجارة
يطالب بقيمة الشيك وذكر
ً

ومؤسسة...للمقاوالت ،ولم تتطرق االتفاقية للشيك محل الدعوى ،وحيث إن المستقر عليه أن تحرير
دليل على وجود سببه ومشروعيته ،وانشغال ذمة الساحب بقيمته ،وعلى من يدعي
ً
الشيك يعد

خالف ذلك أن يثبت ما يدعيه ،وبذلك فإن عبء اإلثبات في هذه الحالة يقع على من يدعي خالف
األصل وهو المتظلم ،الذي لم يثبت انعدام سبب تحرير الشيكات محل الدعوى أو عدم مشروعية ذلك
السبب ،مما يتعين معه االلتفات عن دفعه في هذا الشأن.

وبالنسبة إلى دفوع المتظلم في الفقرة ( )5بأن المدعي ،عليه عشر قضايا محالة إلى دوائر

التنفيذ تتعلق بشيكات وسندات ألمر ،وأنه غير مرخص له كشركة تقسيط ،فإن هذه الدفوع ال أثر لها
في صحة القرار المتظلم منه ،مما يتعين معه رد هذه الدفوع.

ومن حيث طلب المتظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه ،فإن المادة ( )3من القرار الوزاري

رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم ( )154وتاريخ 1431/1/6هـ ،تقضي بأن قرارات

مكاتب الفصل مشمولة بالنفاذ المعجل من غير كفالة ،ويجوز لهذه اللجنة وقف التنفيذ شريطة أن
مصرفيا .وحيث إن المتظلم لم يستكمل متطلبات وقف
بنكيا أو شيكً ا
يقدم طالب الوقف ضمانً ا
ًّ
ًّ

التنفيذ ،فإنه يتعين عدم قبول طلبه.

وحيث إن المتظلم لم يطعن في صحة الشيك محل الدعوى وال في صحة توقيعه عليه ،ولم

يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من قيمته ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمته للمدعي.

وحيث إن المتظلم بسحبه الشيك محل الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل

للسحب خالف حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ،فإن ذلك يستوجب معاقبته

بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من النظام.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق الخاص بإلزام المدعى عليه دفع كامل قيمة

الشيك محل الدعوى للمدعي ،وفي الحق العام بمجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
موافقا للنظام.
ً
المشار إليهما ،فإنه صدر

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم  1435/2525وتاريخ 1435/11/21هـ الصادر في القضية رقم .1434/2145
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الباب الثاني
الشروط الشكلية

شكل األوراق التجارية
( مقر أدبملااملااألوراق التجارية محررات لها شكل محدد في النظام ،وعدم تحققه يفقدها
صفة الورقة التجارية.

شرط األمر في الورقة التجارية
( مقر أدبملااملاانتفاء شرط األمر في الورقة التجارية يحولها إلى سند دين عادي ،ويفقد
الورقة صفتها التجارية.

تطبيق
األمر هو أحد البيانات الجوهرية التي يجب توافرها في متن الشيك -يترتب على انعدام هذا البيان

فقدان الشيك صفته التجارية ويحوله إلى سند دين عادي يخرج نظره عن اختصاص مكاتب الفصل في
منازعات األوراق التجارية -مفاد ذلك :أن مكتب الفصل مختص بنظر دعاوى األوراق التجارية إذا استوفت

الشروط الشكلية المحددة في النظام.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )304لعام 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1425/5/26هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره ثالثة ماليين وسبعمائة وخمسون ألف ( )3.750.000ريال قيمة عدد ( )3شيكات ،سحبها
المدعى عليه ألمر المدعي دون أن يكون لها مقابل وفاء ،وقد تدخل في الدعوى ممثل االدعاء العام

طالبا معاقبة موقع الشيك محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من
ً

نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى

مبلغا مقداره ثالثة ماليين وسبعمائة وخمسون ألف ( )3.750.000ريال كامل
ً
عليه أن يدفع للمدعي
مبلغا مقداره خمسون ألف
ً
قيمة الشيكات محل الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه

( )50.000ريال.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1437/4/23هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1437/11/5هـ،

مستندا إلى عدة أسباب انصبت على العالقة األصلية التي حرر بسببها الشيكان محل الدعوى ،وأحيل
ً
تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.
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األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وأما من حيث ما أبداه المتظلم من دفوع ،فحيث إنه بعد االطالع على الشيك محل الدعوى
رقم ( )16وتاريخ 1435/5/20هـ بمبلغ مليوني ( )2.000.000ريال تبين أنه اشتمل في متنه على العبارة
التالية( :يصرف عند نقل األسهم باسمنا).
اآلتية:

وحيث إن المادة ( )91من نظام األوراق التجارية تنص على أن( :يشتمل الشيك على البيانات
أ-

كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.

ب -أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج -اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د -مكان الوفاء.
هـ -تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
و -توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).)..
وتنص المادة ( )92من النظام ذاته على أن( :الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة

السابقة ال يعتبر شيكً ا إال في الحالتين اآلتيتين:

أ -إذا خال الشيك من بيان مكان وفائه ،اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم

المسحوب عليه ،فإذا تعددت األماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه ،اعتبر الشيك مستحق
الوفاء في أول مكان منها .وإذا خال الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء
في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيس للمسحوب عليه.

ب -إذا خال الشيك من بيان مكان اإلنشاء ،اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب).
وحيث إن العبارة الواردة في متن الشيك شرط علق عليها األمر بالدفع الموجه للمسحوب عليه

سلفا ،ومن ثم فإن
ً
(البنك) ،فقد انتفى شرط األمر المنصوص عليه في المادة (/91ب) المشار إليها
الصك محل الدعوى ال يعد ورقة تجارية ،ومن ثم ال ينطبق عليه نظام األوراق التجارية ،ويتعين على

مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية الحكم في دعوى الحق الخاص بعدم اختصاص المكتب
بنظر النزاع في هذا الصك .وحيث قرر المكتب خالف ذلك ،فإن من المتعين إلغاء قرار المكتب في

دعوى الحق الخاص واالنتهاء إلى عدم االختصاص بنظر المطالبة المتعلقة بهذا الصك.

وفيما يتعلق بالشيكين :رقم ( )18وتاريخ 1425/9/20هـ ،ورقم ( )19وتاريخ 1426/1/20هـ ،فقد

استوفيا شروطهما الشكلية.

ومن حيث إن دفوع المتظلم تنصب على العالقة األصلية التي حرر بسببها الشيكان محل

الدعوى ،وحيث استقر قضاء األوراق التجارية على أن التعامل باألوراق التجارية تنشأ عنه دعويان:
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األولى دعوى صرفية تختص بنظرها مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،والثانية
دعوى موضوعية تتعلق بالعالقة األصلية وتختص بنظرها الجهات القضائية المختصة .والنظر في
هذه الدفوع يخرج عن اختصاص مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،فإنه يتعين

االلتفات عنها.

وحيث إن المتظلم لم يطعن في صحة الشيكين محل الدعوى وال في صحة توقيعه عليهما،

ولم يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من قيمتهما ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمتهما للمدعي.

وحيث إن المدعى عليه بسحبه الشيكين محل الدعوى دون أن يكون لهما مقابل وفاء قائم

وقابل للسحب خالف حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ،فإنه يستوجب معاقبته
بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من النظام.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق الخاص بإلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمة

الشيكين رقم ( )18ورقم ( )19محل الدعوى للمدعي ،وفي الحق العام بمجازاته بالعقوبات المنصوص
موافقا للنظام.
ً
عليها في المادتين المشار إليهما ،فإنه صدر

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تعديل ما قضى به القرار المتظلم منه ليكون على النحو
ً
قبول التظلم

التالي:

 -1إلغاء ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق الخاص في الشيك رقم ( )16وتاريخ

1435/5/20هـ والحكم بعدم اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بنظر المطالبة

المتعلقة بهذا الصك.

 -2تأييد ما قضى به القرار المتظلم منه في الشيكين رقم ( )18وتاريخ 1425/9/20هـ ورقم ()19

وتاريخ 1426/1/20هـ ،وذلك بإلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمتهما البالغة مليونً ا وسبعمائة وخمسين

ألف ( )1.750.000ريال.

 -3تأييد ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام.
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خلو الورقة التجارية من تاريخ اإلنشاء
( مقر أدبملااملاخلو الورقة التجارية من تاريخ اإلنشاء يفقدها صفتها التجارية.

تطبيق
ابتداء– وضع
االختصاص الوالئي من النظام العام ،ويتعين على ناظر الدعوى التحقق منه
ً
محددا -إلى جانب الشروط الموضوعية -الكتساب الورقة صفة الورقة التجارية التي
شكل
ً
المشرع
ً

تخضع لنظام األوراق التجارية واختصاص مكاتب الفصل بالنظر فيها -في حال خلو الورقة من أي
من البيانات الشكلية اإللزامية تتحول إلى سند دين عادي يخضع للقواعد العامة ويخرج عن اختصاص
مكاتب الفصل النظر فيه .مؤدى ذلك :في حال خال السند ألمر محل الدعوى من تاريخ اإلنشاء فإنه
عاديا يخرج نظره عن اختصاص مكتب الفصل ،ويتعين رد الدعوى لعدم االختصاص.
يصبح سند دين
ًّ

قرار اللجنة القانونية رقم ( )474لعام 1436هـ
الوقائع

ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/7/2هـ ،أقامت الشركة المدعية دعواها

سندا ألمر بياناتها
ألفا ومائة ( )62.100ريال باقي قيمة عدد ()21
عليه دفع مبلغ مقداره اثنان وستون ً
ً
على النحو التالي:

سندا ألمر بأرقام متسلسلة من ( )133540إلى ( )133556حررها المدعى عليه ألمر
	-عدد ()17
ً
الشركة المدعية بتاريخ 1425/1/9هـ وتستحق على التوالي من تاريخ 1426/11/10هـ حتى
ريال.
1428/3/10هـ ،ومبلغ كل منها ثالثة آالف وخمسون (ً )3.050

	-عدد ( )4سندات ألمر بأرقام متسلسلة من ( )133557إلى ( )133560حررها المدعى عليه ألمر
المدعية بتاريخ 1425/1/9هـ وتستحق على التوالي من تاريخ 1426/11/10هـ حتى 1428/3/10هـ،

ريال.
ومبلغ كل منها ثالثة آالف وخمسون (ً )3.050

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للشركة

ألفا ومائة ( )62.100ريال باقي قيمة السندات ألمر محل الدعوى.
مبلغا مقداره اثنان وستون ً
ً
المدعية

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/7/16هـ ،وتظلم منه وكيله .../بتاريخ 1436/8/14هـ

بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالخبر برقم ( )...وتاريخ 1436/1/2هـ ،وأحيل تظلمه إلى
اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية قد تحدد بالفصل في منازعات

األوراق التجارية دون غيرها من المنازعات ،وحيث إنه يتعين على مكاتب الفصل وهذه اللجنة قبل

الفصل في المنازعة التحقق من تعلقها بورقة تجارية كما حددها نظام األوراق التجارية .وحيث إن
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دقيقا ورتب
ً
تحديدا
األوراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تكفل نظام األوراق التجارية بتحديدها
ً
على عدم توافرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة أي صفة الورقة التجارية وتحولها إلى سند دين
عادى يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التي جاء بها نظام األوراق التجارية ،وهو ما يعني بعبارة
أخرى أن النظام قد اشترط النعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل أو القالب الذي حدده؛

فضل عن توافر األركان الموضوعية -بوجود هذاً
أي إن النظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونً ا

الشكل أو القالب ،وقد استهدف النظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد

التعقيد أو التضييق عليهم؛ ألن الورقة بعد أن تستوفي الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق في
التداول كأداة وفاء أو أداة ائتمان دون عائق ،إذ يقتصر دور من يتلقى الورقة على إلقاء نظرة سريعة

عليها كي يطمئن إليها وإلى أنه سيكون في مأمن من الدفوع التي قد تؤثر في حقه .والشكلية في
األوراق التجارية تختلف بحسب نوع الورقة ،فبالنسبة إلى السندات ألمر حددت المادة ( )87من نظام

األوراق التجارية شكل السند بالنص على البيانات اإللزامية التي يجب أن يتضمنها حين قررت أن يشتمل
السند ألمر على البيانات اآلتية:
أ-

شرط األمر أو عبارة (سند ألمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب -تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج -ميعاد االستحقاق.
د -مكان الوفاء.
هـ -اسم من يجب الوفاء له أو ألمره.
و -تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز-

توقيع من أنشأ السند (المحرر).

كما نصت المادة ( )88على أن( :السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة

سندا ألمر إال في األحوال اآلتية:
ال يعتبر
ً
أ-

إذا خال السند من ميعاد االستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى االطالع عليه.

ب -إذا خال من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانً ا للوفاء ومكانً ا
للمحرر.

ج -إذا خال من بيان مكان اإلنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر).
وحيث إنه بالنظر في الصكوك محل الدعوى المسماة (سندات ألمر) والمحكوم بقيمتها لصالح

الشركة المدعية ،تبين أنها ليست كذلك وال يمكن أن تعتبر ورقة تجارية بحال من األحوال؛ إذ إن تاريخ

صحيحا.
تاريخا
ً
اإلنشاء المدون عليها كتب على النحو اآلتي25/1/9 :هـ ،وهذا ال يعد
ً

سندا ألمر
وحيث إن تاريخ إنشاء السند ألمر من البيانات الشكلية اإللزامية لصحة اعتبار الورقة
ً

وفقا للمادة ( )87من نظام األوراق التجارية ،بحيث يترتب على تخلفه فقدان الورقة لصفة السند
ً
ألمر كورقة تجارية تخضع للحماية بموجب نظام األوراق التجارية ،وتحولها إلى سند دين عادي يخرج
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االختصاص بنظرها عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،وال تشملها

الحماية التي كفلها نظام األوراق التجارية.

أوراقا
ً
تاريخا غير صحيح لإلنشاء ،فإنها بذلك ال تعد
ً
وحيث إن الصكوك محل الدعوى تضمنت

تجارية وال تخضع الختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة للنظر في
المنازعات الناشئة عنها.

وحيث إن مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية فصل في منازعة

متعلقة بسندات دين عادية ،فإنه خالف قاعدة من قواعد النظام العام المتعلقة باالختصاص الوالئي،
مما يستوجب على هذه اللجنة أن تقرر ومن تلقاء نفسها إلغاء القرار المتظلم منه والحكم برد الدعوى

لعدم االختصاص.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالمنطقة الشرقية رقم 1436/461هـ وتاريخ 1436/6/16هـ الصادر في القضية رقم 1430/2150هـ ،والحكم
برد الدعوى لعدم االختصاص.
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خلو السند ألمر من ميعاد االستحقاق
( مقر أدبملااملاخلـو السـند ألمـر مـن ميعـاد االسـتحقاق يوجـب الوفـاء بـه لـدى االطلاع
عليه.

تطبيق
الدفع بأن المدعي تقدم للمطالبة بقيمة السند ألمر قبل تاريخ استحقاقه -تحديد ميعاد

االستحقاق بأن يكون عند الطلب -مؤدى ذلك أنه :إذا خال السند ألمر من ميعاد االستحقاق اعتبر
واجب الوفاء لدى االطالع عليه -أثر ذلك :عدم قبول الدفع وإلزام المدعى عليه بدفع قيمة السند
ألمر.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )301لعام 1436هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/3/8هـ أقام المدعي دعواه
ً
ألفا وتسعمائة ( )359.900ريال قيمة سند ألمر حرره المدعى
مبلغ مقداره ثالثمائة وتسعة وخمسون ً

عليه ألمر المدعي بتاريخ 2011/5/31م مستحق عند الطلب.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

المبلغ المشار إليه قيمة السند ألمر محل الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1435/8/18هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1435/8/20هـ،

مستندا إلى أسباب حاصلها أن أساس العالقة التي تربط المتظلم بالمدعي هي اتفاقية مبرمة بينهما،
ً
وأن المدعي وكالة لم يوضح حقيقة العالقة التي تربط المتظلم بالمدعي أصالة ،ولم يتطرق إلى

االتفاقية أساس العالقة أو يشير إليها ،وأن تاريخ استحقاق السند ألمر محل الدعوى هو 1436/6/1هـ،
في حين تقدم البنك المدعي للمطالبة بقيمته قبل تاريخ استحقاقه ،وأنه لم يحرر ورقة احتجاج عدم

الوفاء ،وأن مكتب الفصل لم يناقش وجود سبب السند ألمر ،وأنهى المتظلم تظلمه بطلب إلغاء القرار

ووقف تنفيذه.

وبتاريخ 1435/8/21هـ وتاريخ 1435/8/24هـ ،تقدم المدعى عليه بتظلمين إلحاقيين أرفق بهما

صورا لكشوف حساب المدعى عليه ،باللغة اإلنجليزية وتمت ترجمتها إلى اللغة العربية.
ً

األسباب

حيث إن التظلم قدم خالل المواعيد النظامية ،واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
و(رابعا) و(ثامنً ا) المتعلقة باتفاقية القرض المبرمة
و(ثانيا)
(أول)
أما من حيث دفوع المتظلم في ً
ً
ً

بينه وبين البنك المدعي ،فإن التعامل باألوراق التجارية ينشأ عنه دعويان؛ األولى :دعوى صرفية تختص
بنظرها مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،والثانية :دعوى موضوعية تختص
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بنظرها الجهات القضائية األخرى المختصة .وحيث إن هذه الدفوع دفوع موضوعية تتعلق بالعالقة
األصلية فإن النظر فيها يخرج عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة،
األمر الذي يتعين معه االلتفات عن هذه الدفوع.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم في ً
و(خامسا) المتضمن أن تاريخ استحقاق السند ألمر محل
(ثالثا)
ً

الدعوى هو 1436/6/1هـ ،وأن البنك المدعي تقدم للمطالبة بقيمته قبل تاريخ استحقاقه ،فإن اللجنة

باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه حدد ميعاد االستحقاق على النحو التالي :عند الطلب،
وهو ما يفيد أن ميعاد االستحقاق لدى االطالع ،إذ إن المادة ( )88من النظام تنص على أن( :السند
سندا ألمر إال في األحوال اآلتية :أ) إذا
الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة ال يعتبر
ً

خال السند من ميعاد االستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى االطالع عليه)؛ األمر الذي تنتهي معه اللجنة

إلى عدم قبول دفع المتظلم في هذا الشأن.

(سادسا) بأن البنك المدعي لم يقم بعمل ورقة احتجاج عدم
وبالنسبة إلى دفع المتظلم في
ً

الوفاء ،فإن اللجنة باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين لها اشتماله على شرط اإلعفاء من
احتجاج عدم الوفاء ،األمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى عدم قبول دفع المتظلم في هذا الشأن.

(سابعا) من أن مكتب الفصل لم يناقش وجود سبب السند ألمر،
وأما ما أبداه المتظلم في
ً

دليل على وجود ومشروعية سبب إنشائها ،وانشغال ذمة الساحب
فإن سحب الورقة التجارية يعتبر ً

بقيمتها ،ويقع على عاتق الساحب إثبات انتفاء سبب الورقة التجارية أو بطالنه ،كما يقع عليه إثبات
انقضاء التزامه بالوفاء بقيمة الورقة التجارية ألي سبب من أسباب االنقضاء مثل الوفاء أو اإلبراء ،كما
أن الورقة التجارية إذا استوفت بياناتها الشكلية أصبحت لها الكفاية الذاتية في إثبات انشغال ذمة
ساحبها بقيمتها ،وال يحتاج المستفيد إلى تقديم أي إثبات إضافي على أحقيته بالمبلغ الوارد في

الورقة التجارية ،بل يكون على الساحب أو من تنشغل ذمته بقيمتها أن يثبت انتفاء سببها أو بطالنه أو

قيام عارض من عوارض األهلية أو عيب من عيوب اإلرادة يترتب عليه انتفاء التزامه ،أو أن يثبت براءة
دليل على انشغال ذمة الساحب بمبلغ السند ألمر محل
ذمته وانقضاء التزامه .وحيث إن المدعي قدم ً
الدعوى بتقديمه السند ألمر محل الدعوى ،وحيث لم يقدم المتظلم ما يطعن في صحة وجود وسبب

إنشاء هذا السند ،ولم يثبت براءة ذمته وانقضاء التزامه ،فإنه يتعين االلتفات عن دفعه في هذا الشأن.
أما بالنسبة إلى طلب المتظلم إلغاء القرار ،فإن اللجنة لم تجد في دفوعه ما يؤيد طلبه ،األمر

الذي يتعين معه عدم إجابته إليه.

وفيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار حتى يتم البت في التظلم ،فإن قرارات مكاتب الفصل

وفقا للقرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ
ً
في منازعات األوراق التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة

1403/3/13هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات األوراق التجارية ،حيث تنص المادة ( )3منه -المعدلة
بالقرار الوزاري رقم ( )154وتاريخ 1431/1/6هـ -على أن( :تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها

مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ،ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها ،وال يترتب على المعارضة
أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها ،ويجوز للجنة القانونية بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان
بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أن تأمر مؤقتً ا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة
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أو التظلم بحسب األحوال) ،وكان على المتظلم إذا ما رغب في وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أن
يتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة ،األمر الذي يتعين معه عدم إجابته إلى طلبه.

وبالنسبة إلى التظلمين اإللحاقيين المقدمين من المدعى عليه بتاريخ  21و1435/8/24هـ ،والمرفق

بهما صور كشوف حساب للمدعى عليه ،فإنه باالطالع عليها تبين أنها كشوف باللغة اإلنجليزية تمت

ترجمتها إلى اللغة العربية ،ولم تتضمن ما يثبت سداد المتظلم ًّأيا من قيمة السندات ألمر محل
الدعوى ،كما لم يحدد المدعى عليه وجهة استشهاده بها في تظلمه ،األمر الذي يتعين معه االلتفات
عن هذه المستندات.

وحيث إن المدعى عليه لم يطعن في صحة السند ألمر محل الدعوى ،وال في صحة توقيعه

عليه ،ولم يثبت الوفاء الكلي لقيمته ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمته للمدعي.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة السند ألمر محل الدعوى

موافقا للنظام.
ً
للمدعي ،فإنه صدر

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم  1435/1802وتاريخ 1435/8/4هـ الصادر في القضية رقم .1434/1572
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الخطأ في تاريخ االستحقاق
( مقر أدبملااملايترتب على الخطأ في تاريخ استحقاق السند ألمر فقدان صفة الورقة
التجارية.

تطبيق
ميعاد االستحقاق من البيانات اإللزامية التي يجب أن يتضمنها السند ألمر -بالنظر في الصك

(سندا ألمر) المدون تاريخ استحقاقه بأنه 2004/2/30م ،تبين أن تاريخ االستحقاق المدون
المسمى
ً

صحيحا -مفاد ذلك :فقدان هذا الصك صفة الورقة التجارية وعدم خضوعه للحماية
تاريخا
ً
عليه ليس
ً
بموجب نظام األوراق التجارية ،وتحوله إلى سند دين عادي يخرج نظره عن اختصاص مكاتب الفصل

في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )79لعام 1437هـ
الوقائع
ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1425/8/14هـ أقامت الشركة المدعية دعواها

سندا ألمر ،حررها المدعى عليه
عليه دفع مبلغ مقداره خمسة عشر ألف ( )15.000ريال ،قيمة عدد ()15
ً
شهريا على التوالي
ألمر المدعية بتاريخ 2003/1/7م بمبلغ مقداره ألف ( )1.000ريال لكل منها ،وتستحق
ًّ
من تاريخ 2003/6/30م إلى تاريخ 2004/8/30م.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية

مبلغا مقداره خمسة عشر ألف ( )15.000ريال ،كامل قيمة السندات ألمر محل الدعوى.
ً

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1437/1/19هـ ،وتظلم منه وكيله .../بتاريخ 1437/2/5هـ،

مستندا إلى
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالدمام برقم ( )...وتاريخ 1433/4/19هـ،
ً

نظاما ،وأن السندات ألمر محل
أسباب حاصلها الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المقررة
ً
الدعوى كانت مقابل ضمان ولم يستهدف طرفاها تقديمها إلى مكتب الفصل ،مما ينتفي معه القصد
الجنائي والقصد الخاص بإطالقها للتداول كورقة تجارية ،وال تنطبق عليها شروط السند ألمر ،وأن

المدعى عليه دفع قيمة السندات ألمر محل الدعوى ،وطلب يمين مدير فرع الشركة المدعية ،وأن
التعامل التجاري بين طرفي الدعوى كان على أساس أن السندات ألمر محل الدعوى أداة ضمان إلى
جزءا من قيمة السيارة ،وقد سددها بالفعل ،مما يعني افتقار السندات ألمر
حين سداد المدعى عليه ً

إلى ركن السبب ،وأنهى المتظلم تظلمه بطلب نقض القرار.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
تحديدا
وحيث إن األوراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تكفل نظام األوراق التجارية بتحديدها
ً

دقيقا ورتب على عدم توافرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة؛ أي صفة الورقة التجارية وتحولها
ً

إلى سند دين عادى يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التي جاء بها نظام األوراق التجارية ،وهو ما
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يعنى بعبارة أخرى أن النظام قد اشترط النعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل أو القالب
فضل عن توافر األركان الموضوعية-ً
الذي حدده؛ أي إن النظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونً ا

بوجود هذا الشكل أو القالب ،وقد استهدف النظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين
ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم ألن الورقة بعد أن تستوفي الشكل أو القالب المتعارف عليه

تنطلق في التداول كأداة وفاء أو أداة ائتمان دون عائق ،إذ يقتصر دور من يتلقى الورقة على إلقاء نظرة

سريعة عليها كي يطمئن إليها وإلى أنه سيكون في مأمن من الدفوع التي قد تؤثر في حقه .والشكلية

في األوراق التجارية تختلف بحسب نوع الورقة ،فبالنسبة إلى السندات ألمر ،حددت المادة ( )87من

نظام األوراق التجارية شكل السند بالنص على البيانات اإللزامية التي يجب أن يتضمنها ،حيث قررت أن
يشتمل السند ألمر على البيانات اآلتية ...( :ج) ميعاد االستحقاق ،)...كما نصت المادة ( )88على أن:

سندا ألمر إال في األحوال اآلتية:
(السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة ال يعتبر
ً
أ-

إذا خال السند من ميعاد االستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى االطالع عليه.

ب -إذا خال من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانً ا للوفاء ومكانً ا
للمحرر.

ج -إذا خال من بيان مكان اإلنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر).
(سندا ألمر) والمدون تاريخ استحقاقه بأنه 2004/2/30م،
وحيث إنه بالنظر في الصك المسمى
ً

صحيحا ،األمر الذي يترتب عليه فقدان هذا الصك
تاريخا
ً
تبين أن تاريخ االستحقاق المدون عليه ليس
ً

لصفة الورقة التجارية وعدم خضوعه للحماية بموجب نظام األوراق التجارية ،وتحوله إلى سند دين
عادي ،يخرج نظره عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة.

وحيث إن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة يقتصر على نظر

الدعوى الصرفية الناشئة عن تعامل ذوي الشأن باألوراق التجارية دون غيرها .وبما أن الصك المشار إليه
سندا ألمر ،فإن النظر في المطالبة بقيمته يخرج عن االختصاص
يستوف شروطه الشكلية العتباره
ِ
لم
ً

الوالئي لمكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة.

وحيث إن االختصاص الوالئي من النظام العام ،فإنه يتعين على مكاتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية وهذه اللجنة قبل الفصل في موضوع الدعوى التي ترفع أمامها التحقق من اختصاصها
بنظر المنازعة بأن تكون المطالبة ناشئة عن ورقة تجارية.

وحيث إن مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية بنظره وفصله في

موضوع الصك المشار إليه على الرغم من انعدام صفة الورقة التجارية عنه خالف قاعدة من قواعد

النظام العام المتعلقة باالختصاص الوالئي ،فإنه يتوجب على هذه اللجنة أن تقرر ومن تلقاء نفسها
(سندا ألمر) والمدون تاريخ استحقاقه
إلغاء القرار المتظلم منه فيما قضى به في شأن الصك المسمى
ً

بأنه 2004/2/30م ،والحكم برد الدعوى في شأنه لعدم االختصاص.

أما فيما يتصل بباقي السندات ألمر محل الدعوى ،فقد تبين للجنة أنها استوفت شروطها

الشكلية.
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(أول) بعدم سماع الدعوى ،فإن المادة ( )90من نظام األوراق
وفيما يتعلق بدفع المتظلم في ً

التجارية تنص على أن( :يلتزم محرر السند ألمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة ،)...كما تنص

المادة ( )84من النظام ـ والتي تنطبق على السند ألمر بداللة نص المادة ( )89ـ على أنه( :دون إخالل

بحقوق الحامل المستمدة من عالقته األصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة ،ال تسمع الدعوى الناشئة عن
الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ االستحقاق .)...وحيث إن أقدم تاريخ استحقاق
للسندات ألمر محل الدعوى هو 2003/6/30م الموافق 1424/4/30هـ ،فإن أجل سماع الدعوى في

شأن تلك السندات ينتهي بتاريخ 1427/4/30هـ .وحيث إن الشركة المدعية تقدمت بدعواها بتاريخ

1425/8/14هـ؛ أي قبل انتهاء أجل سماع الدعوى ،فإن دفع المتظلم ال يقوم على سند صحيح ،األمر

الذي يتعين معه رده.

ً
و(ثالثا) بأن السندات ألمر محل الدعوى كانت مقابل
(ثانيا)
وبالنسبة إلى دفوع المتظلم في ً
ضمان ولم يستهدف طرفاها تقديمها لمكتب الفصل ،مما ينتفي معه القصد الجنائي والقصد الخاص

بإطالقها للتداول كورقة تجارية ،وال تنطبق عليها شروط السندات ألمر ،وأن الحماية المقررة للسندات
ألمر تكون باعتبارها ورقة تجارية وأداة وفاء وليست أداة ضمان ،فإن نظام األوراق التجارية قضى بأن
السند ألمر أداة وفاء وائتمان في الوقت نفسه ،وعدم وفاء محرره بقيمته يعطي المستفيد الحق في

إقامة الدعوى بشأنه أمام الجهة القضائية المختصة ،وال عالقة للقصد الجنائي بالسند ألمر ،حيث إن
الحماية الجنائية ال تنطبق ـ فيما يتعلق باألوراق التجارية ـ إال على الشيك ،كما لم يتضمن القرار المتظلم

منه أية إشارة إلى الجانب الجنائي الذي أثاره المتظلم ،األمر الذي ال تقوم معه هذه الدفوع على سند
من النظام ،ويتعين االلتفات عنها.

و(خامسا) بعدم ثبوت سوء نية المدعى عليه،
(رابعا)
أما بالنسبة إلى دفوع المتظلم في
ً
ً

وقيامه بدفع قيمة السندات ألمر محل الدعوى ،وطلبه يمين مدير فرع الشركة المدعية ،وأن التعامل
التجاري بين طرفي الدعوى كان على أساس أن السندات ألمر محل الدعوى أداة ضمان إلى حين قيام

المدعى عليه بسداد جزء من قيمة السيارة ،وقد سددها المدعى عليه بالفعل ،كما أن السداد يعني

افتقار السندات لركن السبب ،فإن السند ألمر ـ مثله في ذلك مثل باقي األوراق التجارية ـ له الكفاية
الذاتية في إثبات انشغال ذمة ساحبه بقيمته وال يحتاج المستفيد إلى تقديم أي إثبات إضافي على
أحقيته بالمبلغ الوارد فيه ،بل يقع على عاتق الساحب أو من تنشغل ذمته بقيمة السند أن يثبت

انتفاء سببه أو بطالنه أو قيام عارض من عوارض األهلية أو عيب من عيوب اإلرادة يترتب عليه انتفاء
التزامه ،أو أن يثبت براءة ذمته وانقضاء التزامه .وحيث لم يقدم المتظلم ما يثبت صحة دفعه بسداد
قيمة السندات ألمر محل الدعوى ،أو انعدام سبب تلك السندات ،فإنه يتعين االلتفات عن دفوعه
في هذا الشأن.

وحيث إن المدعى عليه لم يطعن في صحة السندات ألمر محل الدعوى ،وال في صحة توقيعه

عليها ،ولم يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من قيمتها ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمتها للمدعية.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى بإلزام المدعى عليه دفع كامل قيمة باقي السندات محل

موافقا للنظام.
ً
الدعوى للمدعية ،فإنه صدر
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القرار
شكل ،وفي الموضوع:
ً
قبول التظلم
أول :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية رقم 1436/678
ً

وتاريخ 1436/11/23هـ الصادر في القضية رقم  1428/1784فيما قضى به في شأن الصك المدون تاريخ

استحقاقه بأنه 2004/2/30م ،والحكم برد الدعوى في شأنه لعدم االختصاص.

ثانيا :تأييد ما قضى به القرار المشار إليه في شأن باقي السندات ألمر محل الدعوى مع تصحيح
ً

مبلغا مقداره
ً
اسم المدعى عليه الوارد في منطوق القرار بحيث يصبح ،...وإلزامه بأن يدفع للمدعية

أربعة عشر ألف ( )14.000ريال كامل قيمة السندات ألمر محل الدعوى.
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اشتمال الورقة التجارية على أكثر من ميعاد استحقاق
( مقر أدبملالاملايفقد السند ألمر صفة الورقة التجارية إذا تضمن أكثر من ميعاد استحقاق.

تطبيق
تبطل الورقة التجارية إذا اشتملت على مواعيد استحقاق أخرى غير ما هو محدد ،أو اشتملت

على أكثر من ميعاد -مؤدى ذلك :ال يجوز أن تتضمن الورقة التجارية أكثر من ميعاد استحقاق واحد-

يترتب على ذلك فقدان الصك صفة الورقة التجارية وعدم خضوعه للحماية بموجب نظام األوراق
التجارية ،وتحوله إلى سند دين عادي يخرج نظره عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق

التجارية واللجنة القانونية.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )36لعام 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه.../
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/4/7هـ ،أقام البنك المدعي دعواه
ً

ألفا ومائة واثنا
مالك مستشفى ،...دفع مبلغ مقداره أربعة عشر مليونً ا وأربعمائة وسبعة وثمانون ً
ريال وخمسون هللة ( )14،487،112/50باقي قيمة عدد ( )3سندات ألمر ،وبتاريخ 1436/4/8هـ ،تقدم
عشر ً

البنك المدعي بالئحة دعوى معدلة يطلب فيها اآلتي:

أول :إلزام المدعى عليهم (محرر السندات ألمر محل الدعوى ،.../والضامنين .../و ...بأن يدفعوا
ً

مبلغا مقداره ثالثة عشر مليون ( )13،000،000ريال ،كامل قيمة السندين ألمر المستحقين في
ً
للمدعي

2011/12/31م و2010/3/31م.

مبلغا مقداره مليون وأربعمائة
ً
ثانيا :إلزام المدعى عليه ،...مالك مستشفى ...أن يدفع للمدعي
ً

ريال وخمسون هللة ( )1،487،112/50باقي قيمة السند ألمر
ألفا ومائة واثنا عشر ً
وسبعة وثمانون ً

المستحق بتاريخ 2010/3/31م.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة

جدة رقم ( )1435/1029وتاريخ 1435/7/19هـ ،ويقضي بصرف النظر عن الدعوى.

وتظلم المدعي من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم

شكل ،وفي الموضوع بإلغاء قرار مكتب الفصل في
ً
( )1436/109وتاريخ 1436/3/22هـ ،بقبول التظلم

منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ( )1435/1029وتاريخ 1435/7/19هـ ،وإعادة القضية إلى

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
مكتب الفصل مصدر القرار إلعادة النظر فيها
ً

مجددا وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضي باآلتي:
ونظرت الدعوى
ً
مبلغا مقداره مليون
ً
أول :إلزام المدعى عليه األول ،...مالك مستشفى ،...بأن يدفع للمدعي
ً

ريال وخمسون هللة ( )1،487،112/50باقي قيمة السند
ألفا ومائة واثنا عشر ً
وأربعمائة وسبعة وثمانون ً

ألمر المستحق بتاريخ 2010/3/31م.
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مبلغا
ً
ثانيا :إلزام المدعى عليهم األول ،...والضامنين...و ...متضامنين بأن يدفعوا للمدعي
ً

مقداره ثالثة عشر مليون ( )13،000،000ريال ،كامل قيمة السندين ألمر المستحقين في 2011/12/31م
و2010/3/31م.

وأبلغ المدعى عليهم بنسخ من القرار بتاريخ 1436/10/26هـ ،وتظلم منه ..../بتاريخ 1436/11/6هـ،

وكيل عن المدعى عليهما األول ،.../والثالث ،.../بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية
ً
بصفته

وكيل عن المدعى عليه الثاني .../دون أن يقدم ما
ً
بجنوب جدة برقم ( )...وتاريخ 1435/5/3هـ ،وبصفته

مستندا إلى أسباب حاصلها أن البنك المدعي وناظر القضية
يفيد وكالته عن المدعى عليه المذكور،
ً
تجاهال دفوعه المتعلقة بالعقد المبرم بين طرفي الدعوى على الرغم من نص المادة العاشرة من

العقد على سبب تحرير السندات ألمر ،وتهرب المدعي عن اإلجابة عن دفوعه التي قدمها في مذكرته.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إن األوراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تتضمن بيانات تكفل نظام األوراق التجارية

دقيقا ،ورتب على عدم توافرها فقدان الورقة أو الصك لصفة الورقة التجارية ،وتحولها
ً
تحديدا
بتحديدها
ً
إلى سند دين عادي يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التي جاء بها نظام األوراق التجارية ،وهو ما

يعني أن النظام قد اشترط النعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل أو القالب الذي حدده؛
فضل عن توافر الشروط الموضوعيةـ بوجود هذا
ً
أي إن النظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونً ا ـ

الشكل أو القالب ،وقد استهدف النظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد

التعقيد أو التضييق عليهم ألن الورقة بعد أن تستوفي الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق في
التداول كأداة وفاء أو أداة ائتمان دون عائق ،إذ يقتصر دور من يتلقى الورقة على إلقاء نظرة سريعة
عليها كي يطمئن إليها.

وحيث إن المادة ( )38من نظام األوراق التجارية قد بينت الطرق التي يتم بها تعيين ميعاد

االستحقاق في الكمبيالة على سبيل الحصر ،حيث نصت على أنه( :يجوز أن تسحب الكمبيالة

مستحقة الوفاء لدى االطالع أو بعد مدة معينة من االطالع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء
الكمبيالة أو في يوم معين ،وال يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على

مواعيد استحقاق متعاقبة وإال كانت باطلة) ،وهذه المادة تسري على السند ألمر بداللة المادة

سندا ألمر أو شيكً ا) ال
( )89من النظام .وحيث إنه يتضح من ذلك أن الورقة التجارية (كمبيالة أو
ً
واحدا ،وهذا ما يعرف بمبدأ وحدة تاريخ االستحقاق في الورقة
يجوز أن تتضمن إال ميعاد استحقاق
ً
التجارية ،فإذا اشتملت الورقة التجارية على مواعيد استحقاق أخرى غير ما هو محدد ،أو على أكثر
من ميعاد ،كانت باطلة.

وحيث إنه باطالع اللجنة على الصكوك محل الدعوى ،تبين أن أحدها ـ والذي تبلغ قيمته ستة

ماليين وخمسمائة ألف ( )6.500.000ريال ـ اشتمل على تاريخي استحقاق ،حيث كتب في متنه عبارة

(االستحقاق2011/12/31 :م) ،وعبارة( :نتعهد بأن ندفع بموجب هذا السند ألمر البنك ...المبلغ الموضح
أعاله ...في تاريخ 2011/11/31م) ،األمر الذي يترتب عليه فقدان هذا الصك لصفة الورقة التجارية وعدم
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خضوعه للحماية بموجب نظام األوراق التجارية ،وتحوله بذلك إلى سند دين عادي ،يخرج نظره عن

اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة.

وحيث إن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ينحصر في نظر

الدعوى الصرفية الناشئة عن تعامل ذوي الشأن باألوراق التجارية دون غيرها ،وحيث إن االختصاص
الوالئي من النظام العام ،فإنه يتعين على مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة
ـ قبل الفصل في موضوع الدعوى التي ترفع أمامها ـ التحقق من اختصاصها بنظر المنازعة ،بأن تكون

المطالبة ناشئة عن ورقة تجارية.

وحيث إن مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة بنظره وفصله في موضوع

الصك المشار إليه ـ على الرغم من انعدام صفة الورقة التجارية عنه ـ خالف قاعدة من قواعد النظام
العام المتعلقة باالختصاص ،فإنه يتعين على هذه اللجنة أن تقرر ومن تلقاء نفسها إلغاء ما قضى به

القرار المتظلم منه في شأن الصك المشار إليه ،والحكم برد الدعوى في شأنه لعدم االختصاص.
أما فيما يتصل بالسندين ألمر اآلخرين ،فقد تبين أنهما استوفيا شروطهما الشكلية.

وفيما يتعلق بالتظلم المقدم بالوكالة عن ...مالك مستشفى ...و ،...فإنه باالطالع على الوكالة

المرفقة بملف القضية تبين أن التظلم مقدم ممن له صفة في تقديمه.

وفيما يتعلق بدفع المتظلم بأن البنك المدعي وناظر القضية تجاهال دفوعه المتعلقة بالعقد

المبرم بين الطرفين بالرغم من نص المادة العاشرة من العقد على سبب تحرير السندات ألمر ،وتهرب

المدعي عن اإلجابة عن دفوعه التي قدمها في مذكرته ،فإنه باالطالع على القرار المتظلم منه تبين
أنه اشتمل على دفوع المتظلمين التي أوردوها عند نظر الدعوى ،إال أنه لم تتم مناقشة هذه الدفوع

وبيان مدى أثرها في الدعوى وما إذا كانت منتجة فيها.

وحيث إن المادة ( )1من القرار الوزاري رقم  859وتاريخ 1403/3/13هـ تنص على أنه( :فيما لم يرد

فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل
الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية).

وحيث إن المادة ( )519من نظام المحكمة التجارية تنص على أنه( :يجب أن يكون تحرير الصك

محتويا على اسم الرئيس واألعضاء الذين حكموا في الدعوى
الصادر بالحكم من المحكمة التجارية
ً

وأسماء الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل إقامتهما وملخص دعواهما وكيفية جريان

الدعوى وموادها القانونية وعللها وأسبابها وقرار الحكم ،)...وبما أن القرار المتظلم منه لم يناقش
قصورا فيه ،األمر الذي يتعين معه إلغاؤه وإعادة القضية إلى
دفوع المدعى عليهم ،فإن ذلك يعتبر
ً

مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب.
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

وفيما يتعلق بالتظلم المقدم بالوكالة عن ،.../فإنه باالطالع على ملف القضية لم يتبين وجود

وكالة عن المدعى عليه .../لمقدم التظلم..../

وحيث إن المادة ( )1من القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ بشأن إجراءات الفصل في

منازعات األوراق التجارية تنص على أنه( :فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة

62

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةيلكشلا طورشلا

بالفصل في منازعات األوراق التجارية في أعمالها األحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى

الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية).

وحيث إن المادة ( )473من نظام المحكمة التجارية تنص على أنه( :يجب على الطرفين المتداعيين

وكيل عنهما بوكالة مصدقة من كتابة العدل) .كما تنص
ً
أن يحضرا بالذات إلى المحكمة أو يرسال

المادة ( )474على أن( :يقتضي أن يبرز صك الوكالة قبل المرافعة إلى سكرتير المحكمة وبعد رؤيتها
يشرح عليها :رؤيت بال حرج) .وحيث إن الثابت من األوراق أن التظلم قدم من غير ذي صفة ،فإنه يتعين
بذلك رد التظلم لتقديمه من غير ذي صفة.

القرار
شكل ،وفي الموضوع:
ً
قبول التظلم
أول :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ()1436/671
ً

وتاريخ 1436/6/24هـ الصادر في القضية رقم ( )1434/2940فيما قضى به في شأن الصك المحرر بقيمة

ستة ماليين وخمسمائة ألف ( )6.500.000ريال ،والمشتمل على تاريخي استحقاق ،والحكم برد الدعوى

في شأنه لعدم االختصاص.

ثانيا :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة في شأن السندين
ً

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
ألمر اآلخرين ،وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
ً
ثالثا :رد التظلم المقدم بالوكالة عن .../لتقديمه من غير ذي صفة.
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توقيع المحرر
( مقر أدبملالاملاالتوقيع على الورقة التجارية ال يتحقق إال بالتحرير الحي ممن أنشأها.
( مقر أدبملالاملاخلو المحرر من التوقيع يفقده صفة الورقة التجارية.

تطبيق
مختوما بختم الشركة بوضوح تام ومقروء باسم الشركة
الدفع بأن السند ألمر محل الدعوى كان
ً

المتظلم ضدها (محررة السند ألمر) ،وأن المدعى عليها لم تطعن في الختم ليقينها بصحته ـ هذا

الدفع مردود بأن نظام األوراق التجارية اشترط التوقيع للداللة على التزام الساحب بمضمون الورقة
التجارية ،ولم يشر إلى الختم ـ نص المادة ( )87من نظام األوراق التجارية على أن( :يشتمل السند ألمر
على البيانات اآلتية ...:ز -توقيع من أنشأ السند (المحرر) )..ـ مفاد ذلك :وجود ختم الشركة ال يمكن به

موقع السند ألمر وافتراض علمه بمضمون التزامه ،وال يغير من ذلك لجوء
ّ
مستقل تحديد ومعرفة
ّ

بعض الشركات وغيرها إلى وضع ختم الشركة بجوار التوقيع لبيان استيفاء إجراءات داخلية لديها ،إذ
إن المعول عليه أمام هذه اللجنة هو التوقيع الحي لمحرر السند ألمر -مؤدى ذلك :أن التوقيع على

يدويا ال يحقق الغاية التي توخاها النظام ،وليس له حجية في
الورقة التجارية بختم مطبوع غير محرر
ًّ
اإلثبات.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )279لسنة 1437هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليهم دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/9/4هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره مائة وعشرة ماليين ( )110.000.000ريال قيمة سندين ألمر حررتهما الشركة المدعى عليها،

وضمنها  ،.../ألمر البنك المدعي بتاريخ 2008/8/26م ويستحقان لدى االطالع.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة

الشرقية المتظلم منه برد الدعوى لعدم االختصاص.

وأبلغ البنك المدعى بنسخة من القرار بتاريخ 1436/8/1هـ ،وتظلم منه وكيله .../بتاريخ 1436/8/3هـ،

بموجب الوكالة الخاصة المصادق عليها من القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية بقطر،

مستندا إلى أسباب حاصلها
ومن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1430/10/25هـ،
ً
مستنسخا ،فقد صرح به المدعى عليهما
ً
مستنسخا ،وأن التوقيع وإن كان
ً
أن توقيع السند ألمر ليس

جديدا يتمثل في استخدام الشركات وسائل نسخ
تجاريا
ويلزمهما الوفاء بقيمتهما ،وأن هناك عرفا
ً
ًّ
يدويا على كل مستندات الشركة.
لتجنيب كبار الموظفين التوقيع
ًّ

األسباب

حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة واستوفى أوضاعه الشكلية.
مستنسخا ،وأن هذين
ً
وفيما يتعلق بدفع وكيل البنك المتظلم من أن توقيع السند ألمر ليس

السندين ألمر استوفيا جميع الشروط المنصوص عليها في المادة ( )87من نظام األوراق التجارية
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ليكونا سندين قابلين للتنفيذ الذي هو من اختصاص مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ،فإنه
باطالع اللجنة على تقرير إدارة الفحوص الفنية للتزوير والتزييف باإلدارة العامة لألدلة الجنائية رقم
( )...المؤرخ في 1434/12/23هـ تبين أنه انتهى إلى النتيجة اآلتية( :بناء على تحليل نتائج الفحص الفني

للتوقيع موضوع الفحص ،فإن التواقيع المثبتة على سندي األمر (موضوعي الفحص) هي طبعات
يدويا من قبل المدعو ،).../ومن ذلك تبين للجنة أن التوقيع على السند ألمر
أختام ،أي أنها غير محررة
ًّ

محررا من الساحب.
حيا
هو طبعة ختم وليس
ً
توقيعا ًّ
ً

وحيث إن المادة ( )87من نظام األوراق التجارية تنص على أن( :يشتمل السند ألمر على البيانات

اآلتية ...ز -توقيع من أنشأ السند (المحرر).

وحيث إن الصك المشار إليه لم يشتمل على بيان توقيع من أنشأ السند ،وحيث إن هذا البيان من

سندا
البيانات الجوهرية للسند ألمر ،وخلو الصك محل الدعوى من هذا البيان يترتب عليه عدم اعتباره
ً
عاديا يخرج عن اختصاص
ألمر يخضع لألحكام المقررة من نظام األوراق التجارية وإنما يعتبر سند دين
ًّ

مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية.

وحيث إن توقيع الورقة التجارية هو البيان الذي اشترطه النظام للداللة على التزام الساحب

حيا من الساحب
محررا
بمضمون الورقة التجارية ،وال يتأتى إضفاء الحجية على التوقيع ما لم يكن
تحريرا ًّ
ً
ً

ليتحقق بذلك علم الساحب بمضمون الورقة التجارية ،ومن ثم فإن التوقيع على الورقة التجارية بختم
يدويا ال يحقق الغاية التي راعاها النظام وليس له حجية في اإلثبات ،مما يتعين معه
مطبوع غير محرر
ًّ
االلتفات عن هذا الدفع.

مستنسخا ،فقد صرح به المستأنف
ً
وفيما يتعلق بدفع وكيل البنك المتظلم بأن التوقيع وإن كان

ضدهما ويلزمهما الوفاء بقيمتهما ،وأنه من المعلوم استخدام الشركات وسائل نسخ لتجنيب كبار
يدويا على كل مستندات الشركة ،وهو عرف تجاري جديد ،وأن هذه المستندات
الموظفين التوقيع
ًّ

سندا بتجنب التزاماته وذلك باستخدامه جهاز
واضحا السماح لمن يأخذ
ظلما
تماما وسيكون
ملزمة
ً
ً
ً
ً
سرا من أجل راحته ،فإنه باطالع اللجنة على تقرير إدارة الفحوص الفنية للتزوير والتزييف باإلدارة
نسخ ًّ

مسبقا تبين أن الفحص الفني للتواقيع الواردة على السندين
ً
العامة لألدلة الجنائية المذكورة بياناته
ألمر محل الدعوى قد تم طباعتها باألختام قبل طباعة بيانات سندي األمر ،األمر الذي يتعين معه
على اللجنة االلتزام من حيث المبدأ بما قضت به المادة ( )87من النظام .وحيث تم التأكيد على
حيا للقول بتوافر ما اشترطته الفقرة (ز) من المادة ( ،)87فإن دفع وكيل الشركة
أن يكون التوقيع ًّ

المتظلمة بوجود ختم الشركة المدعى عليها على السند ألمر ،وأن الشركة لم تطعن في صحة الختم،
فإن اللجنة ال تعطي للختم أي أهمية يترتب عليها أي آثار بالنسبة إلى تحقق متطلبات الفقرة (ز)
مستقل تحديد ومعرفة موقع السند ألمر وافتراض
ًّ
المنوه بها ،إذ إن وجود ختم الشركة ال يمكن به

علمه بمضمون التزامه ،وال يغير من ذلك لجوء بعض الشركات وغيرها إلى وضع ختم الشركة بجوار
التوقيع لبيان استيفاء إجراءات داخلية لديها ،إذ إن المعول عليه أمام هذه اللجنة هو التوقيع الحي
لمحرر السند ألمر.

موافقا للنظام.
ً
وحيث قضى القرار المتظلم منه برد الدعوى لعدم االختصاص ،فإنه صدر
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القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالمنطقة الشرقية رقم ( )1436/412وتاريخ 1436/4/28هـ الصادر في القضية رقم (.)1430/2606
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التوقيع في الخانة المخصصة
( مقر أدبملالاملاالتوقيع في غير الخانة المخصصة يفقد المحرر صفة الورقة التجارية.

تطبيق
محددا -إلى جانب الشروط الموضوعية -الكتساب الورقة صفة الورقة
شكل
ً
وضع المشرع
ً

التجارية التي تخضع لنظام األوراق التجارية وتختص بالنظر فيها مكاتب الفصل -في حال خلو الورقة
من البيانات الشكلية اإللزامية تتحول إلى سند دين عادي يخضع للقواعد العامة وتخرج عن اختصاص
مكاتب الفصل للنظر فيها -االختصاص الوالئي من النظام العام ،ويتعين على ناظر الدعوى التحقق

منه
ابتداء -مؤدى ذلك :إذا تبين أن الورقة التجارية لم تتضمن توقيع المدين في الخانة المخصصة
ً
عاديا يخرج عن اختصاص مكتب الفصل.
لذلك ،فإنها تصبح سند دين
ًّ

قرار اللجنة القانونية رقم ( )184لعام 1439هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/11/4هـ ،أقام المدعي دعواه
ً

ريال ،قيمة سند ألمر حرره المدعى عليه ألمر
ألفا وعشرون (ً )37.020
مبلغ مقداره سبعة وثالثون ً

المدعي في تاريخ 2012/7/21م ،ويستحق بتاريخ 2012/8/20م.

عدل وكيل المدعي مطالبة موكله لتصبح إلزام
وفي جلسة يوم الثالثاء الموافق 1434/9/15هـّ ،

المدعى عليه دفع مبلغ مقداره سبعة وثالثون ألف ( )37.000ريال ،باقي قيمة السند ألمر محل الدعوى.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

المبلغ المشار إليه.

وأبلغ المدعى عليه بالقرار ،وتظلم منه بتاريخ 1439/3/26هـ ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية.

األسباب
حيث إن ملف الدعوى لم يتضمن بيانً ا يحدد تاريخ التبلغ بالقرار ،فإن المستقر عليه في هذه الحالة

حكما خالل المدة المحددة،
اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ التبلغ بالقرار ،وبذلك يكون التظلم قد تم
ً
واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إن األوراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تتضمن بيانات تكفل نظام األوراق التجارية

دقيقا ورتب على عدم توافرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة ـ أي صفة الورقة
ً
تحديدا
بتحديدها
ً

التجارية ـ وتحولها إلى سند دين عادى يخضع للقواعد العامة وليس إلى القواعد التي جاء بها نظام

فضلً
األوراق التجارية ،وهو ما يعني بعبارة أخرى أن النظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونً ا

عن توافر الشروط الموضوعية -بوجود هذا الشكل أو القالب ،وقد استهدف النظام من وراء ذلك

التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم؛ ألن الورقة بعد أن تستوفي
الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق في التداول كأداة وفاء وأداة ائتمان دون عائق ،إذ يقتصر دور
من يتلقى الورقة على إلقاء نظرة سريعة عليها كي يطمئن إليها.
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وحيث حددت المادة ( )87من نظام األوراق التجارية الشكل القانوني للسند ألمر ،فنصت على

أن (يشتمل السند ألمر على البيانات اآلتية ...:ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).)..

وحيث إنه باالطالع على الصك المدعى به تبين أنه لم يتضمن توقيع المدين في الخانة المخصصة

لذلك ،األمر الذي ينحسر معه وصف الصك المقدم بالسند ألمر الذي يخضع لحماية ونظام األوراق
التجارية ،واعتباره مجرد سند دين عادي يخرج نظره عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق
التجارية.

وحيث إن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ينحصر في نظر

الدعوى الصرفية الناشئة عن تعامل ذوي الشأن باألوراق التجارية دون غيرها ،وبما أن الصك محل
سندا ألمر ،فإن النظر في المطالبة بقيمته يخرج عن
الدعوى لم يستوف شروطه الشكلية العتباره
ً

اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة.

وحيث إن االختصاص الوالئي من النظام العام ،فإنه يتعين على مكاتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية وهذه اللجنة قبل الفصل في موضوع الدعوى التي ترفع أمامها التحقق من اختصاصها
بنظر المنازعة ،بأن تكون المطالبة ناشئة عن ورقة تجارية.

وحيث إن مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة بنظره وفصله في الدعوى

قبل التحقق من تعلق موضوعها بورقة تجارية خالف أحكام النظام المتعلقة باالختصاص الوالئي ،فإنه
يتعين على اللجنة التصدي لذلك من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد الخصوم وإلغاء القرار المتظلم
منه ،والحكم بعدم اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بنظر المنازعة المتعلقة

بالصك محل الدعوى.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1434/2859وتاريخ 1434/9/15هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1433/799ورد الدعوى

لعدم االختصاص.
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اختالف التاريخ
( مقر أدبملالاملااختالف التاريخ الميالدي إلنشاء الورقة التجارية عن التاريخ الهجري ،بما
واحدا حسب تقويم أم القرى ،ال يسلب الورقة صفتها
يوما
ال يتجاوز
ً
ً
التجارية.

تطبيق
اختالف تاريخ تحرير السند ألمر الذي ال يتجاوز اليوم الواحد ال يفقد الورقة الصفة التجارية ،وال

يؤثر في اختصاص مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ،بل ُيكتفى بأحدهما -مؤدى ذلك :إلغاء

قرار مكتب الفصل في المنازعات التجارية وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها من

جديد في ضوء ما ورد فيها من أسباب.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )39لعام 1436هـ
الوقائع

ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/2/16هـ أقامت الشركة المدعية دعواها

ريال قيمة عدد ( )10سندات
ألفا وثمانمائة وستون (ً )29.860
عليهما دفع مبلغ مقداره تسعة وعشرون ً

ألمر متسلسلة األرقام من رقم ( )24/15إلى رقم ( ،)24/24سحبها .../ألمر المدعية بتاريخ 1428/4/28هـ
ريال لكل منها ،وتستحق
الموافق 2007/5/16م بمبلغ مقداره ألفان وتسعمائة وستة وثمانون (ً )2.986
عند االطالع ،وضمنه..../

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بعدم اختصاص مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بنظر الدعوى.

وأبلغــت المدعيــة بنســخة مــن القــرار بتاريــخ 1435/10/30ه ــ ،وتظلــم منــه وكيلهــا .../بتاريــخ

1435/11/20ه ــ ،بموجــب الوكالــة الصــادرة عن كاتــب العدل في وزارة التجارة والصناعــة برقم ( )...وتاريخ
مستندا إلى أن االختالف بين التاريخين يرجع إلى أن تقويم أم القرى يشهد أحيانً ا اختالف
1434/3/18هـ،
ً
يوم واحد بين التاريخ الميالدي والتاريخ الهجري.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
أما من حيث دفوع الشركة المتظلمة ،فإنها تنحصر في أن القرار المتظلم منه انتهى إلى عدم

اختصاص مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بنظر الدعوى؛ لعدم توافق التاريخ الهجري مع

التاريخ الميالدي ،وأنه من المعلوم أن يكون في أغلب األحيان اختالف يوم واحد ما بين التاريخ الهجري
والتاريخ الميالدي حسب تقويم أم القرى ،وطلبه قبول االعتراض وإعادة فتح القضية.

وحيث إنه باالطالع على السندات ألمر محل الدعوى تبين أنها حررت بتاريخ 1428/4/28هـ الموافق

2007/5/16م ،وحيث عدلت اللجنة عن قضائها السابق واعتبرت أن تاريخ تحرير السندات ألمر محدد في
1428/4/28هـ ،وأما عبارة الموافق 2007/5/16م فإنها ال تعدو أن تكون جملة خبرية زائدة ال أثر لها
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في صحة الورقة التجارية ،حيث إن تاريخ تحرير السندات ألمر 1428/4/28هـ يوافق بالتاريخ الميالدي

2007/5/15م.

وحيث قضى القرار المتظلم منه بخالف ذلك ،فإنه يكون جانب الصواب ويتعين إلغاؤه وإعادة

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )35/2325وتاريخ 1435/10/30هـ الصادر في القضية رقم ( ،)30/1263وإعادة القضية إلى

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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الباب الثالث
الشروط الموضوعية

السبب -وجوده ومشروعيته
( مقر أدبملالاملا(الرضا ،واألهلية ،والمحل ،والسبب) شروط موضوعية لصحة التزام
الساحب.

تطبيق
سبب الورقة التجارية هو االلتزام السابق على تحرير الشيك -هذا االلتزام هو الذي قصد الساحب

ومشروعا وإال بطل االلتزام الصرفي؛ ألنه
موجودا
انقضاءه بسحب الشيك -يلزم أن يكون سبب الشيك
ً
ً
ال يجوز ألحد أن يأخذ مال أحد بال سبب شرعي -مؤدى ذلك :أنه في حال ثبت للجنة عدم وجود سبب

مشروع إلنشاء الشيك محل الدعوى يبطل التزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيك محل الدعوى ،األمر
الذي يتعين معه رد الدعوى لعدم مشروعية السبب.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )37لعام 1437هـ
الوقائع
تخلص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 1432/3/18هـ أحيلت المعاملة إلى فرع وزارة التجارة

والصناعة بمحافظة جدة بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة جدة رقم

جنائيا برقم (،)31/191/2164
مرفقا بها الئحة دعوى عامة في القضية رقم ( )32/4/132المسجلة
ً
()...
ًّ

ً
طالبة معاقبته بالعقوبات
المقامة من هيئة التحقيق واالدعاء العام ضد المدعى عليه المذكور
المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين (،94
و )118من النظام.

ونظرت الدعوى بجلسة يوم الثالثاء 1432/5/15هـ ،وفيها حضر المدعي في دعوى الحق

الخاص .../وطلب إلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمة الشيك محل الدعوى.

وبجلسة يوم الثالثاء 1433/3/29هـ صدر قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة

جدة رقم ( ،)1430/5وقضى في الحق الخاص :برد الدعوى لعدم مشروعية السبب ،وفي الحق العام:

مبلغا مقداره ثالثون ألف ( )30،000ريال .مع التشهير به في الصحف المحلية لمدة
ً
بتغريم المدعى عليه
شهر.

وتظلم المدعي من القرار وصدر بشأنه قرار اللجنة القانونية رقم ( )1434/673وتاريخ 1434/5/27هـ

القاضي بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ( )1430/5وتاريخ
1433/3/29هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1432/5/327وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار
مجددا في ضوء ما ورد من أسباب في القرار.
لنظرها
ً
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ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضى في دعوى الحق الخاص :برد

مبلغا مقداره ثالثون ألف
ً
الدعوى لعدم مشروعية السبب ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه
( )30،000ريال.

وأبلغ المدعي بنسخة من القرار بتاريخ 1436/4/7هـ ،وتظلم منه وكيله .../بتاريخ 1436/5/4هـ

مستندا إلى
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالدمام برقم ( )...وتاريخ 1435/5/30هـ،
ً

أسباب حاصلها أن القرار المتظلم منه استند في رد الدعوى إلى إقرار المدعى عليه بأنه لم يكفل
المدعو .../في أي مبلغ ،وأن هذه اإلفادة قاصرة في مضمونها ألن المدعى عليه لم ينكر صحة

نسبة الشيك إليه ،كما لم يطعن في صدوره أو في توقيعه عليه ،وأن ناظر الدعوى باستناده إلى أن
محصورا في التحقق
المدعي لم يثبت صحة عالقته مع المدعى عليه قد تجاوز اختصاصه الذي يظل
ً
من مشروعية السبب ووجوده.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وفيما يتعلق بدفوع المتظلم بأن القرار المتظلم منه استند في رد الدعوى إلى أن المدعى

عليه أقر بأنه لم يكفل المدعو ...في أي مبلغ واكتفى بذلك ،وهذه اإلفادة قاصرة في مضمونها،
وذلك ألن المدعى عليه لم ينكر صحة نسبة الشيك له كما لم يطعن في صدوره أو في توقيعه ،وبناء
عليه كان األولى على عضو المكتب أن يتحقق من ذلك وهو ما لم يتم ...إلخ ،فإنه باطالع اللجنة على

القرار المتظلم منه تبين أنه ناقش جميع أدلة ودفوع الطرفين المتعلقة بسبب إنشاء الشيك محل
الدعوى وخلص القرار محل التظلم إلى عدم وجود سبب مشروع إلنشاء الشيك محل الدعوى بناء

على األدلة والقرائن التي قدمت إلى مكتب الفصل ،وتناقض إفادات المدعي في سبب إنشاء الشيك
محل الدعوى.

وبمراجعة اللجنة لملف القضية تبين أن المدعي ذكر أن سبب إنشاء الشيك محل الدعوى هو

كفالة المدعى عليه لـ .../في مبلغ الشيك محل الدعوى مع ذكر تفاصيل عن كيفية ترتب الدين في
ذمة المدعى عليه بأنها تدور في مجملها حول استثمار مبلغ ( )1.050.000ريال في استيراد قطع غيار،
ولم يقدم المدعي ما يثبت صحة تسليم المبلغ للمدعى عليه أو ألي من الوسطاء الذين ذكرهم

تفصيل في محضر التحقيق الذي أجري معه في هيئة التحقيق واالدعاء العام بتاريخ 1432/3/12هـ،
ً
في حين ذكر المدعى عليه أن سبب إنشاء الشيك محل الدعوى هو أن يقوم المدعي بإخراج الجنسية

السعودية له ،وقدم على ذلك شهادة ثالثة أشخاص ،كما تم استخالف مكتب الفصل في منازعات
األوراق التجارية باألحساء لسماع أقوال ...عن صحة السبب الذي ذكره المدعي ،فأفاد بموجب المحضر
المحرر لدى مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة األحساء بتاريخ 1435/4/10هـ بأنه لم
يحضر كتابة الشيك وال يعرف سبب إنشائه.

وحيث استقر قضاء األوراق التجارية على أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعامالت،
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وحتى تتوافر في الورقة التجارية صفتها كأداة وفاء على هذا النحو يتعين أن تتوافر فيها الشروط
منتجا آلثاره القانونية ،فبجانب الشروط الشكلية الواجب توافرها
الشكلية والموضوعية حتى تعتبر شيكً ا
ً

في الشيك المحددة في المادة ( )91من نظام األوراق التجارية ،يجب توافر الشروط الموضوعية
الالزمة لصحة التزام الساحب ،وهي :الرضا ،واألهلية ،والمحل ،والسبب ،ويعرف السبب بأنه العالقة

القانونية األصلية التي أدت إلى إنشاء الشيكات ،أو بعبارة أوضح هو االلتزام السابق على تحرير الشيك،

موجودا
وهذا االلتزام هو الذي قصد الساحب انقضاءه بسحب الشيك .ويلزم أن يكون سبب الشيك
ً
فطبقا للقاعدة الشرعية ال يجوز ألحد أن يأخذ مال أحد بال سبب
ً
ومشروعا وإال بطل االلتزام الصرفي،
ً

شرعي ،فالفقه اإلسالمي يستلزم لصحة االلتزام وجود السبب وإباحته ،وهذه القاعدة واجبة التطبيق
في نظام األوراق التجارية؛ حيث إن الشريعة اإلسالمية تعتبر النظام العام في المملكة.

وحيث إن المدعى عليه دفع بأن سبب إنشاء الشيك محل الدعوى هو أن يقوم المدعي بإخراج

الجنسية السعودية له ،في حين ذكر المدعي أن سبب إنشاء الشيك محل الدعوى كفالة المدعى
عليه لـ .../دون أن يقدم ما يثبت وجود دين له في ذمة ،...وسبب نشوء هذا الدين خاصة أن .../ليس

وفقا إلفادة المدعي في محضر التحقيق الذي أجري معه في
ً
سعوديا ويعمل تحت كفالة المدعي
ًّ

هيئة التحقيق واالدعاء العام بتاريخ 1432/3/12هـ ،ومن ثم فإنه لم يثبت للجنة وجود سبب مشروع
إلنشاء الشيك محل الدعوى ،األمر الذي يترتب عليه بطالن التزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيك

محل الدعوى.

موافقا لحكم
ً
وحيث قضى القرار المتظلم منه برد الدعوى لعدم مشروعية السبب ،فإنه صدر

النظام؛ األمر الذي يتعين معه تأييده.

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بمحافظة جدة رقم ( )1436/96وتاريخ 1436/2/8هـ الصادر في القضية رقم ( )1432/327فيما قضى به
في دعوى الحق الخاص.
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محل الورقة التجارية -مزاولة عمل بالمخالفة للنظام
( مقر أدبملالاملاال تتحقق مشروعية سبب إنشاء الورقة التجارية إذا خالف السبب النظام
العام.

تطبيق
الحكم بحق المدعي في قيمة الشيك يتوقف على ثبوت مشروعية السبب -يتعين قبل الحكم

بقيمة الشيك التحقق من عدم مخالفة النظام العام في المملكة -مزاولة عمل بالمخالفة للنظام

سببا غير مشروع إلنشاء الورقة التجارية -يجب أن تتوافر في الشيك الشروط
(التستر التجاري) يعد
ً
الشكلية المحددة في المادة ( )91من نظام األوراق التجارية كما يجب توافر الشروط الموضوعية
الالزمة لصحة التزام الساحب وهي الرضا واألهلية والمحل والسبب -مشروعية سبب إنشاء الورقة
التجارية يتعلق بالنظام العام -مفاد ذلك أنه :يتعين على مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية

بحث مدى مشروعية سبب إنشاء الورقة التجارية من تلقاء نفسه ودون الحاجة إلى الدفع به من أي
من األطراف -مؤدى ذلك :بطالن الورقة التجارية إذا اقترن سببها بشبهة تستر تجاري.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )156لعام 1438هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/4/8هـ أقام المدعي دعواه
ً
مبلغ مقداره مليون وخمسمائة وثالثة وثمانون ألف ( )1.583.000ريال قيمة شيك برقم ( )137وتاريخ

2009/1/6م ،سحبه المدعى عليه ألمر المدعي على ...دون أن يكون له مقابل وفاء ،وقد تدخل
موقع الشيك محل الدعوى
ّ
طالبا معاقبة المدعى عليه الثاني بوصفه
في الدعوى المدعي العام
ً

بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي
المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة

الشرقية رقم ( )1437/306وتاريخ 1437/8/17هـ ،وقضى في الحق الخاص برد الدعوى ،وفي الحق العام

بإعادة تبليغ المدعى عليه.

وتظلم المدعي من القرار ،وأصدرت اللجنة القانونية قرارها رقم ( )1437/307وتاريخ 1437/11/28هـ

بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية المشار إليه ،وإعادة القضية إلى مكتب الفصل
مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
مصدر القرار إلعادة نظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص بإلزام
ونظرت الدعوى
ً

مبلغا مقداره مليون وخمسمائة وثالثة
ً
المدعى عليه معهد ...بالدمام لصاحبه ...أن يدفع للمدعي...

وثمانون ألف ( )1.583.000ريال قيمة الشيك رقم ( )137محل الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بالقرار بتاريخ 1438/4/13هـ وتظلم منه وكيله .../بتاريخ 1438/4/24هـ بموجب

مستندا إلى أسباب
الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية في الدمام برقم ( )...وتاريخ 1434/2/2هـ،
ً
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حاصلها أن السبب المذكور في الشيك محل القرار هو سبب غير صحيح ،إذ إن المدعي ال حصة له في

المعهد وال في أي من فروعه ،وليس شريكً ا فيه ،وإنما له راتب مقطوع بموجب عقد العمل الموقع معه.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعامالت ،وحتى تتوافر في الورقة التجارية

صفتها كأداة وفاء على هذا النحو يتعين أن تتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها
في الشيك ،وقد استلزمت المادة ( )91من نظام األوراق التجارية توافر بيانات معينة في الصك حتى
منتجا آلثاره القانونية ،إال أنه بجانب الشروط الشكلية الواجب توافرها في الشيك ،يجب
يعتبر شيكً ا
ً

توافر الشروط الموضوعية الالزمة لصحة التزام الساحب ،وهي الرضا واألهلية والمحل والسبب ،ويعرف
السبب بأنه العالقة القانونية األصلية التي أدت إلى إنشاء الشيك أو بعبارة أوضح هو االلتزام السابق
على تحرير الشيك ،وهذا االلتزام هو الذي قصد الساحب انقضاءه بسحبه الشيك .ويلزم أن يكون
ومشروعا وإال بطل االلتزام الصرفي ،فطبقا للقاعدة الشرعية ال يجوز ألحد أن
موجودا
سبب الشيك
ً
ً

يأخذ مال أحد بال سبب شرعي ،فالفقه اإلسالمي يستلزم لصحة االلتزام وجود السبب وإباحته ،وهذه

القاعدة واجبة التطبيق في نظام األوراق التجارية ،حيث إن الشريعة اإلسالمية تعتبر النظام العام في
المملكة ،وإلى هذا أشارت المذكرة التفسيرية لنظام األوراق التجارية في أكثر من موضع.

وحيث دفع المتظلم بأن السبب المذكور في الشيك محل القرار هو سبب غير صحيح ،إذ إن

المدعي ال حصة له في المعهد وال في أي من فروعه وليس شريكً ا فيه ،وإنما له راتب مقطوع

بموجب عقد العمل الموقع معه (وأرفق ما يستدل به) ،بل إن المدعي رفض صراحة عرض موكله له

بأن تكون مستحقاته العمالية نسبة من إيرادات المعهد أو أي من فروعه (وأرفق ما يستدل به) ،وأن
المدعي تسلم مستحقاته كاملة بموجب حكم هيئة تسوية الخالفات العمالية (وأرفق ما يستدل به)،
وأن المدعي قرر أمامها أن مستحقاته منحصرة في أجرته وما يتبعها من بدالت ،ولذا فإن المدعي

بإقراره ليس له أي حقوق عند المعهد .وأن المدعي تسلم مستحقاته من المعهد حسبما ورد في

الشيك المحرر باسم أخيه(...وأرفق ما يستدل به).

وحيث سبق لناظر الدعوى أن وجه سؤاله للمدعي عن سبب الشيك ،وأجاب أن هناك عقد

شراكة بينه وبين المعهد سيقدمه إلى ناظر الدعوى ليثبت صحة مطالبته ،وطلب منه ناظر الدعوى

إحضار هذا العقد وأمهله لتقديم ما يثبت ذلك ،إال أنه لم يقدم ما طلب منه.

وفقا لما ورد في متنه أنه مقابل (حصة ...من قيمة
ً
وحيث إن سبب إنشاء الشيك محل الدعوى

فرع معهد ...للرجال بالدمام) ،وهو السبب الذي ذكره المدعى عليه في محضر جلسة نظر النزاع التي
عقدت بتاريخ 1430/6/7هـ ،وحيث لم يتبين للجنة أن المدعي( ...مصري الجنسية) حاصل على ترخيص من

الهيئة العامة لالستثمار في مزاولة العمل التجاري ،وحيث طلب المدعي إمهاله لتقديم العقد الذي
يثبت أحقيته في مقابل الشيك محل الدعوى ،إال أنه لم يقدم ما وعد به رغم إمهاله.
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وحيث تبين للجنة وجود شبهة مخالفة طرفي النزاع لنظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم

الملكي رقم (م )22/وتاريخ 1425/5/4هـ ،وأن الشيكات محل الدعوى ناشئة عن هذه المخالفة.

وحيث إن نظام مكافحة التستر نص في المادة األولى منه على أنه( :ال يجوز لغير السعودي-

في جميع األحوال -أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له في ممارسته أو االستثمار فيه

بموجب نظام االستثمار األجنبي أو غيره من األنظمة واللوائح والقرارات .ويعد -في تطبيق هذا
متسترا كل من يمكّ ن غير السعودي من االستثمار في أي نشاط محظور عليه االستثمار فيه
النظام-
ً

أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته ،سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو

سجله التجاري ،أو بأي طريقة أخرى).

وحيث إن الحكم بحق المدعي في قيمة الشيك محل الدعوى يتوقف على ثبوت مشروعية

السبب في ضوء ما سلف استعراضه وبيانه ،وحيث إنه يتعين على اللجنة قبل الحكم بقيمة الشيك

محل الدعوى التحقق من ّأل تكون في ذلك مخالفة للنظام العام في المملكة ،وحيث إن أحكام
نظام مكافحة التستر من األحكام التي تمس النظام العام ومخالفته تمثل جريمة يحاكم مرتكبها أمام

المحاكم الجزائية ،وتتولى التحقيق واالدعاء العام فيها هيئة التحقيق واالدعاء العام ،فقد رأت اللجنة
إيقاف تنفيذ القرار المتظلم منه ومخاطبة وكالة الوزارة للتجارة الداخلية التخاذ اإلجراءات المتبعة

في شأن االشتباه بمخالفة كل من المدعي .../والمدعى عليه .../لنظام مكافحة التستر في القضية
المنظورة وتبليغ الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات النظامية في شأنها.

القرار
شكل ،وفي الموضوع:
ً
قبول التظلم
-1إيقاف تنفيذ قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية رقم ()1438/71

وتاريخ 1438/3/27هـ الصادر في القضية رقم (.)1430/1861

-2إحالة نسخة من ملف القضية إلى وكالة وزارة التجارة واالستثمار للتجارة الداخلية التخاذ

اإلجراءات في شأن االشتباه بمخالفة كل من المدعي والمدعى عليه لنظام مكافحة التستر في هذه

القضية وتبليغ الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات النظامية في شأنها ،وتبليغ اللجنة القانونية بما
تنتهي إليه.
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انتفاء سبب تحرير الورقة التجارية
( مقر أدبملالاملاانتفاء سـبب سـابق ومشـروع إلنشـاء الورقة التجارية ،وعجز المستفيد عن
إثبات وجوده ومشروعيته يترتب عليه بطالنه.

التطبيق
سبب الورقة التجارية هو االلتزام السابق على تحرير الشيك -هذا االلتزام هو ما قصد الساحب

ومشروعا وإال بطل االلتزام الصرفي-
موجودا
انقضاءه بسحب الشيك -يلزم أن يكون سبب الشيك
ً
ً

طبقا للقاعدة الشرعية ال يجوز ألحد أن يأخذ مال أحد بال سبب شرعي .مؤدى ذلك أنه :يلزم أن يكون

ومشروعا وإال بطل االلتزام الصرفي ،وفي حال قدم المدعى عليه ما يثبت
موجودا
سبب الشيك
ً
ً

انتفاء السبب ولم يقدم المتظلم ما يثبت وجود هذا السبب ،فيتعين على اللجنة تأييد القرار المتظلم
منه.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )212لسنة 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/8/18هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره مليون وخمسة عشر ألف ( )1.015.000ريال ،قيمة ( )3شيكات سحبها المدعى عليه ألمر

طالبا معاقبة
المدعي دون أن يكون لها مقابل وفاء ،وقد تدخل في الدعوى ممثل االدعاء العام
ً
موقع الشيك محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق
التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة

الشرقية رقم ( )1431/387وتاريخ 1431/3/6هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه أن يدفع
مبلغا مقداره مليون وخمسة عشر ألف ( )1.015.000ريال كامل قيمة الشيكات محل الدعوى،
ً
للمدعي

تشهيرا
مبلغا مقداره عشرون ألف ( )20.000ريال ،مع نشر اسمه
ً
وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه
ً
لمدة ستة أشهر في اللوحات المعدة لهذا الغرض في الغرف التجارية الصناعية في المملكة.

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل
ً
رقم ( )33/312وتاريخ 1433/4/26هـ ،بقبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية رقم ( )1431/387وتاريخ 1431/3/6هـ ،وإعادة القضية

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
للمكتب مصدر القرار لنظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ونظرت الدعوى
ً

بالمنطقة الشرقية رقم ( )1434/1291وتاريخ 1434/4/25هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى

مبلغا مقداره مليون وخمسة عشر ألف ( )1.015.000ريال كامل قيمة الشيكات
ً
عليه أن يدفع للمدعي
مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10.000ريال ،مع نشر
ً
محل الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه

تشهيرا في اللوحات المعدة لهذا الغرض وعلى حسابه الخاص.
اسمه
ً
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وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل
ً
رقم ( )1435/151وتاريخ 1435/2/21هـ ،بقبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية رقم ( )1434/1291وتاريخ 1434/4/25هـ ،وإعادة القضية
مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ونظرت الدعوى
ً
بالمنطقة الشرقية رقم ( )1436/23وتاريخ 1436/1/12هـ ،وقضى في الحق الخاص بإلزام المدعى عليه

مبلغا مقداره مليون وخمسة عشر ألف ( )1.015.000ريال كامل قيمة الشيكات محل
ً
بأن يدفع للمدعي
مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10.000ريال ،مع نشر
ً
الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه
تشهيرا في اللوحات المعدة لهذا الغرض.
اسمه
ً

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل
ً
رقم ( )1436/425وتاريخ 1436/9/11هـ ،بقبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية رقم ( )1436/23وتاريخ 1436/1/12هـ فيما قضى به في

دعوى الحق الخاص ،وتأييد ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام.

مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه برد دعوى المدعي في الحق الخاص.
ونظرت الدعوى
ً
مستندا
وأبلغ المدعي بنسخة من القرار بتاريخ 1437/4/23هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1437/5/8هـ،
ً

طالبا إلزام المدعى عليه بإحضار أصول
أجنبيا،
إلى أسباب حاصلها أن ناظر الدعوى تحامل عليه؛ لكونه
ً
ًّ

العقود ،وإنصافه في هذه القضية.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على الشيكات محل الدعوى تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
أجنبيا ،فإنه بمراجعة اللجنة ملف
أما من حيث دفع المتظلم بتحامل ناظر الدعوى عليه لكونه
ًّ

القضية لم تجد ما يخل بالعدالة في أي من اإلجراءات التي اتخذت من المكتب في أثناء نظر القضية،

ولم يقدم المتظلم ما يثبت صحة هذا الدفع أو يحدد واقعة بعينها ليتسنى للجنة مناقشتها ،األمر
الذي يعد معه هذا الدفع مجرد كالم مرسل يتعين االلتفات عنه.

وبالنسبة إلى طلب المتظلم إلزام المدعى عليه إحضار أصول العقود ،فقد سبق لهذه اللجنة

ـ في قرارها رقم ( )1436/425وتاريخ 1436/6/11هـ ـ أن أخذت في اعتبارها ما تضمنه (التنازل نهائي)،

الموقع بين مؤسسة ...ومؤسسة ،...من إلغاء العقد األساسي بينهما المتعلق بعقد اتفاقية التمويل،
ملغيا بالتبعية ،ومن ذلك
كما اعتبرت اللجنة ـ في قرارها المشار إليه ـ أن ما ترتب على ذلك العقد يكون
ًّ

عقد الوساطة الذي تعهدت فيه مؤسسة ...بتسليم( ...المدعي) الشيكين رقمي ( )85و( )86ـ محل
الدعوى ـ مقابل وساطته في التمويل والذي أقر به المدعي بصحة توقيعه بجلسة يوم األحد الموافق
1435/6/27هـ ،وال أثر لهذا الطلب في الدعوى الصرفية ،وللمدعي إذا شاء التقدم إلى الجهات القضائية

لمطالبة المدعى عليه بأصل هذه المستندات.
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وفيما يتعلق بما ذكره المتظلم من سرد لوقائع الدعوى ،فإنه لم يتبين للجنة أن في ذلك ما

يطعن في صحة القرار ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عنه.

وفيما يتعلق بطلب المتظلم إنصافه ،فحيث إن المستقر عليه أن الشيك أداة وفاء يقوم مقام

النقود في المعامالت ،وحتى تتوافر في الشيك صفته كأداة وفاء على هذا النحو يتعين أن تتوافر
فيه الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في الشيك ،وقد استلزمت المادة ( )91من نظام

منتجا آلثاره القانونية ،إال أنه بجانب
األوراق التجارية توافر بيانات معينة في الصك حتى يعتبر شيكً ا
ً
الشروط الشكلية الواجب توافرها في الشيك يجب توافر الشروط الموضوعية الالزمة لصحة التزام
الساحب وهي الرضا واألهلية والمحل والسبب ،ويعرف السبب بأنه العالقة القانونية األصلية التي

أدت إلى إنشاء الشيكات ،أو بعبارة أوضح :هو االلتزام السابق على تحرير الشيك ،وهذا االلتزام هو
ومشروعا وإال بطل
موجودا
الذي قصد الساحب انقضاءه بسحب الشيك .ويلزم أن يكون سبب الشيك
ً
ً

االلتزام الصرفي ،وحيث قدم المدعى عليه ما يثبت انتفاء السبب ولم يقدم المتظلم ما يثبت وجود

هذا السبب ،فإنه يتعين على اللجنة تأييد القرار المتظلم منه.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالمنطقة الشرقية رقم ( )1437/93وتاريخ 1437/2/26هـ الصادر في القضية رقم (.)1430/2366
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تحرير الورقة التجارية
( مقر أدبملالاملاالدفع بانعدام سبب الورقة التجارية أو الطعن في مشروعيته يتعين
التحقق منه.

تطبيق
دفع المتظلم بعدم وجود سبب مشروع لتحرير السند ألمر محل الدعوى -ثبوت ارتكاب المدعي

جرائم نصب واحتيال على عدد من األشخاص بموجب أحكام قضائية -يتعين على مكتب الفصل في
منازعات األوراق التجارية التحقق من وجود سبب مشروع لتحرير السند ألمر.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )62لعام 1438هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1428/5/25هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره خمسة وستون ألف ( )65.000ريال قيمة سند ألمر حرره المدعى عليه ألمر المدعي بتاريخ

1426/5/30هـ ،ويستحق بتاريخ 1428/4/30هـ.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي

مبلغا مقداره خمسة وستون ألف ( )65.000ريال كامل قيمة السند ألمر محل الدعوى.
ً

مستندا إلى أسباب حاصلها أنه لم يتبلغ
وبتاريخ 1437/12/20هـ ،تظلم المدعى عليه من القرار،
ً

بهذه القضية ،وال بموعد الجلسة حتى بعد صدور القرار المتظلم منه ،وأنه لم يتسلم من المدعي
شهريا مبلغ ألف
محررا مقابل توظيفه وأن يدفع للمدعي
أية سيارة بأي شكل ،وأن السند ألمر كان
ًّ
ً

مطالبا بدفع
ريال ،ولكنه لم يوظفه ،واحتفظ بالسند ألمر محل الدعوى ،ثم قدمه إلى مكتب الفصل
ً

قيمته ،كما أن المدعي لديه سوابق في التالعب والتدليس وسبق سجنه بسبب ذلك.

األسباب
حيث إن ملف الدعوى لم يتضمن بيانً ا يحدد تاريخ التبليغ بالقرار ،فإن المستقر عليه في هذه الحالة

حكما خالل المدة المحددة،
اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ التبليغ بالقرار ،وبذلك يكون التظلم قد تم
ً
واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وحيث إن المدعي يطالب المدعى عليه بقيمة السند ألمر محل الدعوى ،والمدعي لم يحضر

في أثناء نظر الدعوى ،ودفع المدعى عليه في تظلمه بأن السند ألمر محل الدعوى ليس له سبب،

وحيث إنه سبق للجنة أن أصدرت أكثر من قرار في دعاوى -يطالب فيها المدعي بعض األشخاص-
برفض دعوى المدعي النعدام السبب.

كما سبق أن زودت وزارة الداخلية هذه اللجنة بنسخة حكم المحكمة العامة بالرياض رقم ()...

وتاريخ 1430/1/1هـ المصدق بقرار محكمة التمييز رقم ( )...وتاريخ 1430/5/10هـ المتضمن ثبوت ارتكاب
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المدعي جرائم نصب واحتيال على عدد من األشخاص ،حيث ثبت لدى المحكمة عدم صحة سبب تحرير

تلك السندات ،وأنها ناتجة عن استغالل المدعي لهؤالء األشخاص.

محررا مقابل أن يقوم المدعي بتوظيفه وأن يدفع
وحيث دفع المدعى عليه بأن السند ألمر كان
ً

شهريا مبلغ ( )1.000ريال ،ولكنه لم يوظفه واحتفظ بالسند ألمر محل الدعوى ثم قدمه إلى
للمدعي
ًّ

مطالبا بإلزام المدعى عليه بدفع قيمته.
مكتب الفصل
ً

وحيث إن المدعي لم يقدم ما يثبت صحة وجود سبب إنشاء السند ألمر ،مع دفع المدعى عليه

بالدفوع ذاتها التي سبق الدفع بها من قبل ممن صدر لمصلحتهم قرارات اللجنة ،وحيث لم تتيقن
اللجنة في ضوء ما قدم في هذه الدعوى من صحة مطالبة المدعي للمدعى عليه بقيمة السند ألمر،

فإنه يتعين على اللجنة إلغاء القرار محل التظلم وإعادة نظر الدعوى أمام مكتب الفصل للتحقق من
وجود سبب مشروع لتحرير السند ألمر ،ولناظر الدعوى االستعانة بالجهات المختصة من أجل الوصول

إلى الحقيقة.

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار ،فإنه ال حاجة إلى مناقشة دفوع المتظلم ،وله إثارتها أمام

مجددا.
مكتب الفصل عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )28/2231وتاريخ 1428/11/15هـ الصادر في القضية رقم ( ،)28/3766وإعادتها إلى مكتب
مجددا في ضوء ما ورد في األسباب.
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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األهلية
( مقر أدبملالاملااألصل أهلية الساحب عند تحرير الشيك ،ما لم ُيثبت الساحب خالف ذلك.

تطبيق

إلى جانب الشروط الشكلية الواجب توافرها في الورقة التجارية ،يجب توافر الشروط الموضوعية

الالزمة لصحة التزام المدين الصرفي ،وهي :الرضا ،واألهلية ،والمحل ،والسبب -دفع وكيل المتظلم

مستندا إلى تقارير طبية
شرعا
بأن موكله (محرر الشيك محل الدعوى) لم يكن بكامل أهليته المعتبرة
ً
ً

ـ لم تجد اللجنة في الدفوع الواردة أن محرر الشيك محل الدعوى عند تحريره للشيك كان تحت تأثير
مرض يفقده األهلية بشكل مطبق بحيث يفقده أهليته بشكل كامل -مؤدى ذلك :االلتفات عما ورد

في التظلم.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )205لسنة 1437هـ
الوقائع

تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1436/6/27هـ ،أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بالرياض بخطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام بوسط مدينة الرياض رقم ()...

مرفقا بها الئحة دعوى عامة مقامة من المدعي العام بفرع هيئة التحقيق واالدعاء العام في القضية
ً
طالبا معاقبته
رقم ( )...ضد المدعى عليه لسحبه بسوء نية شيكً ا دون أن يكون له مقابل وفاء،
ً

بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي
المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإدانة المدعى عليه ومعاقبته بدفع

غرامة مقدارها عشرون ألف ( )20.000ريال وسجنه خمسة أشهر.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/9/7هـ ،وبتاريخ 1436/9/21هـ تظلم منه وكيله...

مستندا
بموجب الوكالة الصادرة عن كاتب العدل المكلف بوزارة الداخلية برقم ( )...وتاريخ 1436/7/17هـ،
ً

شرعا ،وقدم
إلى أسباب حاصلها أن موكله (محرر الشيك محل الدعوى) لم يكن بكامل أهليته المعتبرة
ً
تقارير طبية صادرة عن مستشفى ...بالرياض.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وفيما يتعلق بمجمل دفوع وكيل المتظلم بأن موكله (محرر الشيك محل الدعوى) لم يكن

مستندا إلى التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى ...بالرياض ،فإنه باطالع
شرعا
بكامل أهليته المعتبرة
ً
ً

اللجنة على التقارير الطبية المرفقة بملف القضية المؤرخة في 2008/5/27م وتاريخ 1436/6/26هـ

الموافق 2015/4/15م ،تبين أنها تتضمن أن المدعى عليه يعاني من (قلق-عدم النوم -ضيق -أفكار

مدعيا أنه قاض -اضطراب التصرفات) ،ولم تتضمن أن محرر الشيك محل الدعوى عند تحريره
العظمة
ً
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للشيك كان تحت تأثير مرض يفقده األهلية بشكل مطبق بحيث يفقده أهليته بشكل كامل ،األمر الذي
يتعين معه االلتفات عما جاء من وكيل المدعى عليه في تظلمه.

وحيث إن المتظلم لم يطعن في صحة الشيك محل الدعوى وال في صحة توقيعه عليه ،ولم

يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من قيمته ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمته للمدعي.

وحيث إن المتظلم بسحبه الشيك محل الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل

للسحب خالف حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ،فإن ذلك يستوجب معاقبته

بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من النظام.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق العام بمجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في

موافقا للنظام.
ً
المادتين المشار إليهما ،فإنه صدر

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1436/1757وتاريخ 1436/7/8هـ الصادر في القضية رقم (.)1436/577
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إثبات عدم األهلية
( مقر أدبملالاملافقد ُمحرر الورقة التجارية أهليته بعد تحريرها ال أثر له.

تطبيق

إثبات عدم أهلية محرر الشيك يكون في تاريخ سابق لتاريخ تحرير الشيك -مفاد ذلك :أنه إذا صدر

بناء على إثبات عدم أهلية بتاريخ الحق لتاريخ
قرار ناظر القضية برد الدعوى لعدم أهلية محرر الشيك ً

مجددا
تحرير الشيك ،فإنه يتعين على اللجنة إلغاء القرار وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
وفقا لما ورد فيها من أسباب.
ً

قرار اللجنة القانونية رقم ( )496لعام 1436هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/4/14هـ أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بالرياض بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة األحساء رقم
مرفقا بها الئحة دعوى عامة رقم ( )...لعام 1434هـ مقامة ضد ،...لسحبه الشيك محل الدعوى
ً
()...

دون أن يكون له مقابل وفاء ،وطلب المدعي العام معاقبة المدعى عليه بالعقوبات المنصوص عليها
في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

وبجلسة يوم االثنين الموافق 1436/7/8هـ ،حضر المدعي في دعوى الحق الخاص ...وطلب إلزام

المدعى عليه .../دفع كامل قيمة الشيك محل الدعوى.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :برد الدعوى

لنقصان أهلية المدعى عليه بموجب التقارير الطبية المرفقة ،وفي الحق العام :برد الدعوى لنقصان
األهلية وعدم توافر سوء النية.

مشيدا في
وأبلغ المدعي بنسخة من القرار بتاريخ 1436/8/7هـ ،وتظلم منه في التاريخ ذاته،
ً

تظلمه على وجود قضايا مثل قضيته مع المدعى عليه انتهت بالسداد ،وأن ناظر الدعوى أسس قراره
بردها على إصابة المدعى عليه بتخلف عقلي بسيط بحسب التقارير الطبية ،وأن صك الوالية صادر
بتاريخ الحق على تاريخ تحرير الشيك محل الدعوى.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما بالنسبة إلى دفوع المتظلم ،فإنها تنحصر في اعتراضه على القرار المتظلم منه لوجود قضايا

مثل قضيته مع المدعى عليه وتم سدادها ،واعتراضه على التقارير الطبية والوالية التي استند إليها
القرار المتظلم منه.

وحيث إنه باطالع اللجنة على القرار المتظلم منه ،تبين لها أن ناظر الدعوى أسس قراره بردها
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على إصابة المدعى عليه بتخلف عقلي بسيط بحسب التقارير الطبية ،وأن ذلك يؤدي إلى بطالن

التزامه بموجب نصي المادتين ( )8و( )117من نظام األوراق التجارية .وحيث إن الثابت من ملف الدعوى
أن تاريخ تحرير الشيك محل الدعوى هو 1433/1/15هـ ،وهو التاريخ ذاته الذي رفعت فيه الدعوى،

في حين أن صك إثبات استمرار الوالية على القاصر الصادر عن المحكمة العامة باألحساء برقم (،)...
مؤرخ في 1434/2/13هـ؛ أي إنه صدر بتاريخ الحق على تاريخ تحرير الشيك محل الدعوى ،كما أن تقرير

مستشفى الصحة النفسية باألحساء صادر بتاريخ 1435/7/27هـ ،والتقرير الطبي النفسي الجنائي الصادر
عن مستشفى الصحة النفسية بالطائف كان بتاريخ 1433/12/4هـ؛ أي إن التقريرين صادران بتاريخ الحق

لتاريخ تحرير الشيك محل الدعوى المحرر في 1433/1/15هـ ،وحيث إن االلتزام بموجب الشيك محل
الدعوى نشأ بتاريخ تحرير الشيك ولم يقدم المتظلم ما يثبت عدم أهلية المدعى عليه عند إنشائه،

استنادا إلى أن المدعى عليه
فإن ما قضى به القرار المتظلم منه برد دعوى المدعي في الحق الخاص
ً
مصاب بتخلف عقلي يؤدي إلى بطالن إلزامه ،غير صحيح.

مصابا بعارض من عوارض األهلية
وحيث لم يثبت للجنة من ملف الدعوى أن المدعى عليه كان
ً

عند تحريره الشيك محل الدعوى ،فإن القرار المتظلم منه جانب الصواب فيما انتهى إليه ،األمر الذي

وفقا لهذه األسباب.
ً
مجددا
يتعين معه إلغاؤه ،وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

باألحساء رقم ( )1436/73وتاريخ 1436/7/8هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1434/341وإعادتها إلى المكتب

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
مصدر القرار لنظرها
ً
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الباب الرابع
االختصاص

اختصاص والئي
( مقر أدبملالاملاوجـود منازعـة فـي ورقـة تجاريـة لـدى جهـة ال يخـل بوالية مكاتـب الفصل
في منازعات األوراق التجارية في النظر في المنازعات الصرفية الناشئة
عنها.

تطبيق
الدفع بوجود قضية منظورة بخصوص السند ألمر محل القرار أمام لجنة تسوية المنازعات

والئيا بالنظر والفصل
المصرفية -هذا الدفع مردود عليه بأن مكاتب الفصل واللجنة القانونية تختص
ًّ

في المنازعات الصرفية الناشئة عن التعامل باألوراق التجارية.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )519لعام 1436هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1432/11/6هـ ،أقام البنك المدعي دعواه
ً

ألفا وتسعمائة وثمانية وعشرون
دفع مبلغ مقداره تسعة وأربعون مليونً ا وأربعمائة واثنان وعشرون ً
ريال ،قيمة سند ألمر حرره المدعى عليه ألمر المدعي بتاريخ 1430/11/23هـ ويستحق لدى
(ً )49،422،928
االطالع.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة

جدة رقم ( )1435/845وتاريخ 1435/7/12هـ بصرف النظر عن الدعوى.

وتظلم المدعي من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل
ً
( )1436/20وتاريخ 1436/1/23هـ ،المتضمن قبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ( )1435/845وتاريخ 1435/7/12هـ الصادر في القضية
رقم (.)1432/070876

مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع
ونظرت الدعوى
ً

ألفا وتسعمائة وثمانية
مبلغا مقداره تسعة وأربعون مليونً ا وأربعمائة واثنان وعشرون ً
ً
للمدعي

ريال ،قيمة السند ألمر محل الدعوى.
وعشرون (ً )49،422،928

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/6/24هـ ،وتظلم منه وكيله .../بتاريخ 1436/7/22هـ

مستندا
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم ( )34546561وتاريخ 1434/5/1هـ،
ً

إلى أسباب حاصلها أن ناظر القضية لم يقبل اعتذاره عن عدم التمكن من حضور جلسة نظر الدعوى ،في
حين أنه سبق للمكتب أن قبل اعتذاره عن حضور جلسة أخرى ،وأن المدعي تظلم من القرار بعد مضي
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المدة القانونية ،كما دفع بوجود فوائد ربوية في مبلغ السند ألمر محل الدعوى ووجود قضية مقامة

من المدعي بخصوص السند ألمر محل الدعوى أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المواعيد النظامية واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وفيما يتعلق بدفع المتظلم بأن ناظر القضية لم يقبل اعتذاره عن عدم التمكن من حضور جلسة

وفقا لما ورد في قرار
نظر الدعوى ،في حين أنه سبق للمكتب أن قبل اعتذاره عن عدم حضور الجلسة ً
مكتب الفصل رقم ( )1435/845وتاريخ 1435/7/12هـ ،فإنه باطالع اللجنة على هذا القرار تبين أن المكتب

نظاما ،فقرر ناظر
عقد جلسة لنظر النزاع بتاريخ 1435/2/13هـ ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله
ً
الدعوى رفع القضية للتأمل والدراسة وإصدار القرار ،ثم تقدم المدعى عليه بعذر قبله ناظر الدعوى،
فقرر فتح باب المرافعة واستكمل المكتب نظر القضية وأصدر بشأنها القرار المشار إليه الذي ألغي
بموجب قرار اللجنة القانونية رقم ( )1436/20وتاريخ  1436/1/23ألسباب ال عالقة لها بحضور المدعى

عليه جلسات نظر النزاع .وعند إعادة نظر القضية لدى المكتب اعتذر وكيل المدعى عليه عن عدم
حضور الجلسة المحددة بتاريخ 1436/3/20هـ ،وبرر طلبه تأجيل موعد نظر النزاع بأن الموعد يتعارض مع

جلسة أخرى في المحكمة العامة ،ولم يقبل مكتب الفصل هذا العذر واستمر في نظر النزاع وأصدر

بشأنه القرار المتظلم منه ،وحيث إن قبول المكتب لطلب وكيل المدعى عليه أمر تقديري منوط بناظر
شخصيا أو توكيل من يمكنه
القضية ،فيتعين على المدعى عليه في حال عدم قبول العذر الحضور
ًّ

الحضور في الموعد المحدد ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

وفيما يتعلق بدفع المتظلم بأن المدعي تسلم القرار رقم ( )1435/845وتاريخ 1435/7/12هـ،

وذلك قبل تاريخ 1435/10/16هـ ،وأن تظلمه بعد مضي المدة القانونية ،فإن هذا الدفع يتعلق بقرار

المكتب السابق رقم ( ،)1435/845ولم يقدم المتظلم ما يثبت صحة هذا الدفع حتى يمكن للجنة

مناقشته ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عنه.

وفيما يتعلق بدفع المتظلم بوجود قضية بخصوص هذا السند مقامة من المدعي لدى لجنة

تسوية المنازعات المصرفية ،فإنه بموجب االختصاص الوالئي تختص مكاتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية وهذه اللجنة دون غيرها بالنظر والفصل في المنازعات الصرفية الناشئة عن تعامل
بناء على أحكام نظام األوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم
ذوي الشأن باألوراق التجارية ً
(م )37/وتاريخ 1383/10/11هـ وتعديالته ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.
وفيما يتعلق بدفع المتظلم بوجود فوائد ربوية في مبلغ السند ألمر محل الدعوى ،فإنه لم

ابتداء صحة هذا الدفع حتى يمكن للجنة مناقشته ،وقد تمت مناقشة هذا الدفع في
يقدم ما يثبت
ً

قرار اللجنة القانونية رقم ( )1436/20وتاريخ 1436/1/23هـ ،وال حاجة لإلعادة.

وحيث إن المدعى عليه لم يطعن في صحة السند ألمر محل الدعوى ،وال في صحة توقيعه

عليه ،ولم يثبت الوفاء الكلي لقيمته ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمته للمدعي.
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وحيث إن القرار المتظلم منه قضى بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة السند ألمر محل الدعوى

موافقا للنظام.
ً
للمدعي ،فإنه صدر

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1436/413وتاريخ 1436/3/20هـ الصادر في القضية رقم (.)1432/070876
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اختصاص مكاني
( مقر أدبملالاملاالدفع بعدم االختصاص المكاني من المسائل التي يتعين البت فيها قبل
النظر في موضوع الدعوى.

تطبيق
مكانيا بنظر
دفع المدعى عليه بعدم اختصاص مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ًّ
الدعوى -هذا الدفع من الدفوع الخاصة وال يتعلق بالنظام العام -يجب على ناظر القضية التحقق من

دفع المدعى عليه بعدم االختصاص المكاني ،وإذا صدر القرار دون ذلك فيتعين إلغاؤه.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )34لعام 1436هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/4/7هـ أقام البنك المدعي دعواه
ً
ريال وخمسة وثمانون هللة ()307.062/85
دفع مبلغ مقداره ثالثمائة وسبعة آالف واثنان وستون ً

قيمة سند ألمر حرره المدعى عليه ألمر المدعي بتاريخ 1430/6/1هـ ويستحق لدى االطالع.

عدل وكيل المدعي مطالبته لتقتصر على إلزام المدعى عليه أن يدفع
وبتاريخ 1435/1/28هـ ّ

ريال وثمانية وتسعون هللة
ألفا واثنان وخمسون ً
مبلغا مقداره مائتان وسبعة وستون ً
ً
للمدعي
( )267،052/98باقي قيمة السند ألمر محل الدعوى.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه برد الدعوى لعدم اختصاص مكتب الفصل

في منازعات األوراق التجارية بالرياض.

وبتاريخ 1435/11/27هـ تظلم من القرار وكيل المدعي ،.../بموجب الوكالة رقم ( )...وتاريخ (،)...

مستندا إلى أنه كان األحرى تحويل القضية إلى جهة االختصاص
الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالرياض،
ً

المكاني وأن يطلب من وكيل المدعي إبراز ما يثبت أن المدعى عليه يتبع مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بالرياض.

األسباب
وحيث إن ملف الدعوى لم يتضمن بيانً ا يحدد تاريخ التبليغ بالقرار ،فإن المستقر عليه في هذه

حكما خالل المدة المحددة،
الحالة اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ التبلغ بالقرار ،وبذلك يكون التظلم قد تم
ً
واستوفى المتطلبات النظامية.

وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث دفوع المتظلم فإنها تنحصر في أنه كان األحرى بناظر الدعوى تحويلها إلى مكتب

مكانيا ،أو أن يطلب من وكيل المدعي تقديم ما يثبت أن المدعى عليه يتبع لمكتب
الفصل المختص
ًّ

حاليا بالتقدم إلى مكتب الفصل
الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض ،حيث إن النظام ال يسمح ًّ

بالجوف حسب التعليمات الصادرة بتاريخ 1434/4/20هـ ،وطلبه إلغاء القرار المتظلم منه وإعادة فتح
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مجددا ،وفي حالة عدم إثبات أن المدعى عليه ال يتبع لمنطقة الرياض فتحال القضية إلى مكان
القضية
ً
االختصاص.

وحيث إن الثابت للجنة من ملف الدعوى أن المدعى عليه تقدم بخطابين إلى مكتب الفصل في

مفيدا بأنه من سكان محافظة سكاكا بمنطقة الجوف ،وطلب إحالة
منازعات األوراق التجارية بالرياض،
ً
الدعوى إلى مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالجوف ،كما تقدم بعقد إيجار شقة في محافظة
سكاكا بالجوف ،ولم يتم عرض طلب المدعى عليه على المدعي للتحقق من صحته ،ودون الطلب من
وكيل المدعي تقديم ما يثبت خالف ما تقدم به المدعى عليه من إثباتات بأن إقامة المدعى عليه في

منطقة الرياض .وحيث إنه كان يتعين على ناظر الدعوى التحقق من ذلك ،وإحالة الدعوى إلى مكتب الفصل
تطبيقا
ً
في منازعات األوراق التجارية بالجوف في حال ثبت صحة إقامة المدعى عليه في منطقة الجوف،

للفقرة ( )1من المادة (السادسة والثالثين) من نظام المرافعات الشرعية ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م )1/وتاريخ 1435/1/22هـ ،التي تنص على أن( :يكون االختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها

مكان إقامة المدعي عليه) ،كما نصت المادة ( )2/40من الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على

أنه( :إذا رأت الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقها المكاني وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتبعثها بكتاب
إلى المحكمة المختصة).

وحيث إن ناظر القضية لم يواجه الشركة المدعية بما قدمه المدعى عليه من أن مكان إقامته

الجوف ،ولم يقم بإحالة الدعوى إلى مكتب الفصل بالجوف حسب االختصاص المكاني ،فإن القرار
معيبا يستوجب إلغاءه ،وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لمواجهة
المتظلم منه صدر
ً

الشركة المدعية بما قدمه المدعى عليه فيما يخص مكان إقامته.

وبالنسبة إلى ما استند إليه ناظر القضية من أن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق

التجارية يتحدد بالمنازعات المتعلقة باألوراق التجارية والنطاق المكاني لها ،وأن لها أن تثير الدفع
المتعلق بهذا االختصاص من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى أي دفع به من جانب الخصوم ،فإن اللجنة

ال تتفق في ذلك مع عضو المكتب؛ لكونه ليس من النظام العام ،األمر الذي يتعين معه إلغاء القرار

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
المتظلم منه وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1435/829وتاريخ 1435/1/28هـ الصادر في القضية رقم ( ،)33/2044وإعادتها إلى مكتب
وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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االختصاص بتحريك دعوى الحق العام
( مقر أدبملالاملاتختص النيابة العامة باالدعاء بمخالفات نظام األوراق التجارية.

تطبيق
طلب المتظلم معاقبة المدعي لسوء نيته في تقديم شيك ليس له مقابل وفاء -هذا الطلب

مردود بأن االختصاص بإقامة دعوى الحق العام ينعقد للمدعي العام ،وليس للمتظلم صفة في

تحريك دعوى الحق العام.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )515لعام 1436هـ
الوقائع

ً
طالبة إلزام المدعى عليه
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1431/1/23هـ أقامت المدعية دعواها

دفع مبلغ مقداره ثالثون ألف ( )30.000ريال قيمة شيك برقم ( )6وتاريخ 1430/9/15هـ ،سحبه المدعى

عليه ألمر المدعية على بنك ...دون أن يكون له مقابل وفاء ،وقد تدخل في الدعوى ممثل االدعاء

طالبا معاقبة موقع الشيك محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و)121
العام
ً

من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى

مبلغا مقداره ثالثون ألف ( )30.000ريال كامل قيمة الشيك محل الدعوى،
ً
عليه بأن يدفع للمدعية...
مبلغا مقداره خمسة آالف ( )5.000ريال.
ً
وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه

وكيل للمدعى عليه بموجب
ً
وأبلغ المدعى عليه بالقرار ،وتظلم منه ...بتاريخ 1435/1/8هـ بصفته

مستندا إلى أسباب حاصلها فوات
الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بجدة برقم ( )...وتاريخ (،)...
ً

أجل سماع الدعوى ،وأن دعوى المدعية كيدية ،وأن القرار خالف التقرير الطبي للمدعى عليه ،كما

خالف نص المادة ( )118من نظام األوراق التجارية.

األسباب
خاليا من بيان يحدد تاريخ تسلم القرار ،فإن المستقر عليه في هذه
وحيث إن ملف القضية قد جاء ً

حكما خالل المدة المحددة،
الحالة اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ تسلمه القرار ،ومن ثم فإن التظلم تم
ً

واستوفى المتطلبات النظامية.

وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وبالنسبة إلى دفع المتظلم بفوات أجل سماع الدعوى ،فإن المادة ( )116من نظام األوراق

التجارية تنص على أنه( :ال تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر

وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك ،)...وتنص المادة
( )103من النظام على أن( :الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه

مسحوبا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خالل ثالثة
للوفاء خالل شهر ،فإذا كان
ً

أشهر .وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.)...
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وحيث إن الشيك محل الدعوى محرر بتاريخ 1430/9/15هـ ،فإن أجل سماع الدعوى في شأنه

ينتهي في 1431/4/16هـ ،وحيث إن المدعية أقامت الدعوى بتاريخ 1431/1/23هـ؛ أي قبل تاريخ فوات

ميعاد سماع الدعوى ،فإنه يتعين عدم قبول دفع المتظلم المتعلق بعدم سماع الدعوى.

وفيما يتعلق بدفع المتظلم بكيدية دعوى المدعية ،فحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت هذا

الدفع ،فإن دفعه في هذا الشأن مجرد كالم مرسل يتعين االلتفات عنه.

وفيما يتعلق بدفع المتظلم بمخالفة القرار للتقرير الطبي للمدعى عليه ،فإنه باطالع اللجنة على

التقرير الطبي رقم ( )453وتاريخ 1432/2/11هـ الصادر عن مستشفى الصحة النفسية بجدة ،تبين أنه صدر

بتاريخ الحق لتحرير الشيك محل الدعوى المؤرخ في 1430/9/15هـ ،األمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى
عدم قبول دفع المتظلم في هذا الشأن.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم بمخالفة القرار للمادة ( )118من نظام األوراق التجارية وطلبه معاقبة

المدعية لسوء نيتها في تقديم شيك ليس له مقابل وفاء ،فإن االختصاص بإقامة دعوى الحق العام
ينعقد للمدعي العام ،وليس للمتظلم صفة في تحريك دعوى الحق العام ،وبذلك يتعين رد طلب

المتظلم في هذا الشأن.

أما من حيث طلب المتظلم إلغاء القرار فيما قضى به ،فإن اللجنة لم تجد في دفوعه ما يؤيد

هذا الطلب ،مما يتعين معه عدم قبوله.

وحيث إن المتظلم لم يثبت عدم صحة الشيك محل الدعوى وال عدم صحة توقيعه عليه ،ولم

يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من قيمته ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمته للمدعية.

وحيث إن المتظلم بسحبه الشيك محل الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل

للسحب خالف حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ،فإن ذلك يستوجب معاقبته

بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من النظام.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمة

الشيك محل الدعوى للمدعية ،وفي الحق العام :بمجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
موافقا للنظام.
ً
المشار إليهما ،فإنه صدر

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بمحافظة جدة رقم ( )1431/3/137وتاريخ 1431/3/23هـ الصادر في القضية رقم (.)1431/3/78
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االختصاص بنظر التماس إعادة النظر
( مقر أدبملالاملاتختص اللجنة القانونية بنظر التماس إعادة النظر على القرارات الصادرة
منها.

تطبيق
الدفع بأن وزير التجارة هو المختص بتصحيح ما سبق أن أصدرته اللجنة القانونية من قرارات -هذا

الدفع مردود بأنه بموجب أحكام النظام تكون اللجنة القانونية هي المختصة بتصحيح قراراتها ،وذلك

بالنظر في طلبات التماس إعادة النظر المقدمة بشأن القرارات الصادرة عن مكاتب الفصل في منازعات
األوراق التجارية.

القرار رقم ( )14لسنة 1436هـ
الوقائع

تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1429/6/26هـ ،أقام المدعي دعواه أمام مكتب الفصل في منازعات

طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ مقداره خمسمائة ألف ()500.000
األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية
ً

وظهره المستفيد ألمر
ريال قيمة سند ألمر برقم ( ،)34حرره المدعى عليه بتاريخ 1429/5/15هـ ألمر...
ّ

المدعي ويستحق لدى االطالع.

وبتاريخ 1430/7/27هـ ،طلب المدعي إحالة القضية إلى مكتب الفصل في منازعات األوراق

وفقا لالختصاص المكاني.
ً
التجارية بالرياض

ونظرت الدعوى لدى مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض ،وصدر بشأنها قراره

رقم ( )1431/1058وتاريخ 1431/4/4هـ برد دعوى المدعي إلقامتها على غير ذي صفة.

وأبلغ المدعي بنسخة من القرار بتاريخ 1431/5/25هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1431/6/22هـ ،وأحيل

تظلمه إلى اللجنة القانونية ،فأصدرت بشأنه قرارها رقم ( )33/590وتاريخ 1433/7/26هـ بقبول التظلم

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض ،وإعادة القضية
ً

مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب في القرار.
للمكتب مصدر القرار لنظرها
ً

أعاد المكتب نظر القضية وأصدر بشأنها قراره رقم ( )1433/2013وتاريخ 1433/8/18هـ برد دعوى

المدعي .../ضد .../إلقامتها على غير ذي صفة.

وبتاريخ 1433/11/13هـ ،تظلم من القرار وكيل المدعي .../بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة

العدل الثانية بجنوب محافظة جدة رقم ( )...وتاريخ 1430/12/28هـ ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية،

شكل.
ً
فأصدرت بشأنه قرارها رقم ( )34/150وتاريخ 1434/2/18هـ برفض التظلم

التماسا إلى اللجنة القانونية لوجود خطأ في تواريخ التبليغ
وبتاريخ 1434/3/2هـ ،قدم المدعي
ً

بالقرار ،وأصدرت اللجنة القانونية قرارها التصحيحي رقم ( )34/614وتاريخ 1434/5/18هـ القاضي بإلغاء قرار

اللجنة القانونية رقم ( )34/150وتاريخ 1434/2/18هـ وقبول تظلم المدعي المقدم بتاريخ 1433/11/13هـ
شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم 1432/2013
ً
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مجددا في ضوء ما ورد
وتاريخ 1433/8/18هـ ،وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
من أسباب.

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ونظرت الدعوى
ً

بالرياض رقم ( )1434/2087وتاريخ 1434/6/18هـ المتضمن إلزام المدعى عليه( ...مالك مؤسسة )...بأن

مبلغا مقداره خمسمائة ألف ( )500.000ريال قيمة السند ألمر محل الدعوى.
ً
يدفع للمدعي.../

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1435/4/16هـ ،وبتاريخ 1435/5/15هـ تظلم منه

مستندا إلى
وكيله .../بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالرياض برقم ( )...وتاريخ (،)...
ً
طالبا إحالته إلى الجهة المختصة إلثبات
أسباب حاصلها أن السند ألمر محل الدعوى مزور وغير صحيح
ً

ذلك ،وأن القضية رفعت عام 1429هـ في حين تم قيدها عام 1430هـ ،وأن معالي وزير التجارة واالستثمار

هو صاحب الصالحية في تصحيح قرارات اللجنة القانونية.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وبالنسبة إلى دفوع المتظلم المنصبة على عدم صحة السند ألمر محل الدعوى ،والطعن بأنه مزور،

وطلبه إحالته إلى الجهة المختصة إلثبات ذلك ،وحيث إن وكيل المدعى عليه سبق أن أقر في جلسات
سابقة بصحة السند ألمر ،وأنه موقع من قبل أخيه ،وحيث إن ما ذكره المتظلم في تظلمه يتناقض مع

ما سبق أن أقر به ،األمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى عدم قبول دفع المتظلم في هذا الشأن.

وأما دفعه المتضمن أن القضية سجلت في عام 1430هـ على الرغم من أنها مقدمة في عام

1429هـ ،فإنه بالرغم من عدم تأثير ما أفاد به المتظلم في صحة نظر الدعوى والقرار المتظلم منه ،فإنه

تبين للجنة أن الدعوى قدمت إلى مكتب الفصل بتاريخ 1429/6/26هـ ،وأنها شطبت بجلسة 1430/1/7هـ
لعدم حضور طرفي الدعوى ،ومن ثم جرى تحريكها مرة أخرى بتاريخ 1430/1/14هـ؛ األمر الذي يبرر سبب

قيدها في عام 1430هـ.

وأما الدفع بعدم اختصاص اللجنة بتصحيح ما سبق أن أصدرته من قرارات ،وأن صاحب الصالحية

في ذلك هو وزير التجارة واالستثمار ،فإن اللجنة تختص بموجب النظام بنظر طلبات (التماس إعادة
النظر) المقدمة ضد القرارات الصادرة في منازعات األوراق التجارية ،األمر الذي يتعين معه رد دفع

المتظلم في هذا الشأن.

وحيث إن مكتب الفصل نظر الدعوى وقضى بإلزام المدعى عليه دفع كامل قيمة السند ألمر

موافقا للنظام.
ً
محل الدعوى للمدعي ،فإن القرار صدر

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم ( )1434/2087وتاريخ 1434/6/18هـ الصادر في القضية رقم (.)1430/4655
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االختصاص في إيقاف التنفيذ
( مقر أدبملالاملاللجنة القانونية إيقاف تنفيذ قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق
التجارية متى شاب رفع الدعوى أو نظرها مخالفة لإلجراءات النظامية.

تطبيق
اشتمال ملف القضية على نسخ من سندات ألمر مختومة بختم حديث للوزارة ،في حين أن

الدعوى مرفوعة بتاريخ قديم ،وأن الختم ال يتضمن مسمى الوزارة في ذلك الوقت -اشتمال ملف

القضية على صورة من الئحة الدعوى غير مؤرخة ،ولم يدون بها اسم من وقع الالئحة ،ولم تقيد

وفقا لإلجراءات المتبعة -مفاد ذلك :مخالفة إجراءات رفع الدعوى ونظرها للنظام-
ً
لدى الوزارة

تنص الفقرة ( )5من المادة ( )3من الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أنه( :ال يحول وجود نزاع في

موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ ما لم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار
بالتوقف) -مؤدى ذلك :أن للجنة القانونية إيقاف تنفيذ قرار مكتب الفصل المشمول بالنفاذ المعجل
وبغير كفالة.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )188لعام 1439هـ
الوقائع
ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1431/5/2هـ ،أقامت الشركة المدعية دعواها

سندا
ألفا وعشرة ( )131.010رياالت ،قيمة عدد ()22
عليهما دفع مبلغ مقداره مائة وواحد وثالثون ً
ً

ألمر متسلسلة األرقام من رقم ( )48/27إلى رقم ( ،)48/48حررها المدعى عليه .../ألمر الشركة
المدعية بتاريخ 2006/11/18م بمبلغ مقداره خمسة آالف وتسعمائة وخمسة وخمسون ()5.955
شهريا على التوالي من تاريخ 1430/3/25هـ إلى تاريخ 1432/2/25هـ ،وضمنه
ريال لكل منها ،وتستحق
ً
ًّ
المدعى عليه.../

عدل وكيل الشركة المدعية مطالبته
وفي جلسة نظر النزاع التي عقدت يوم األحد 1436/7/7هـّ ،

مبلغا مقداره مائة وتسعة
ً
لتكون على النحو التالي :المطالبة بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعية
ريال ،باقي قيمة السندات ألمر محل الدعوى.
وعشرون ألفاَ وثالثمائة وخمسة وستون (ً )129.365

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة

رقم ( )1436/513وتاريخ 1436/7/7هـ ،ويقضي بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا متضامنين أو منفردين

ريال،
ألفا وثالثمائة وخمسة وستون (ً )129.365
مبلغا مقداره مائة وتسعة وعشرون ً
ً
للشركة المدعية
باقي قيمة السندات ألمر محل الدعوى.

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

رقم ( )1437/161وتاريخ 1437/5/12هـ ،ويقضي بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية

مجددا
بمحافظة جدة رقم ( )1436/513وتاريخ 1436/7/7هـ ،وإعادتها إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً

في ضوء ما ورد من أسباب.
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مجددا وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه .../أن يدفع
ونظرت الدعوى
ً

ريال،
ألفا وثالثمائة وخمسة وستون (ً )129.365
مبلغا مقداره مائة وتسعة وعشرون ً
ً
للشركة المدعية
باقي قيمة السندات ألمر محل الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار في تاريخ 1439/4/24هـ ،وتظلم منه وكيله .../في تاريخ

1439/5/1هـ ،بموجب الوكالة رقم ( )...وتاريخ 1438/8/18هـ ،الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالطائف،

وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
استنادا
وحيث اشتمل القرار المتظلم منه على أنه مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة وذلك
ً

إلى المادة ( )3من القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ المعدلة بالمادة األولى من القرار

الوزاري رقم ( )154وتاريخ 1431/1/6هـ.

وحيث إن المادة ( )1من القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ تنص على أنه( :فيما لم

يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات األوراق التجارية في أعمالها
األحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من

الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية).

وحيث إن ما ورد في القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ وما صدر في شأنه من قرارات

أحكاما خاصة تنظم اإلجراءات والحكم في المسائل التجارية على النحو المبين فيها ،في حين أن
تعتبر
ً

نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )53/في 1433/8/13هـ ينظم المسائل اإلجرائية باعتباره
النظام العام ،ومن ثم فإنه واجب التطبيق في القضايا التجارية فيما ال يتعارض مع طبيعة هذه القضايا.
وحيث إن الفقرة ( )5من المادة ( )3من الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ تنص على أنه( :ال يحول

وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ ما لم يرد من الجهة المختصة
بنظر النزاع قرار بالتوقف).

وحيث إنه باطالع اللجنة على ملف القضية تبين أنه يشتمل على أصول أربعة محاضر للجلسات

التي عقدت بتواريخ 1436/2/1هـ ،و1436/6/9هـ ،و1436/7/7هـ ،و1439/3/9هـ ،و1439/3/30هـ ،إضافة

إلى أصل قراري مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ( ،)1436/513وتاريخ
1436/7/7هـ ،ورقم ( )1439/65وتاريخ 1439/4/1هـ ،ونسخة من إعالن المدعى عليه بجلسة يوم األحد

الموافق 1436/7/7هـ المنشور في صحيفة ...العدد ( )...وتاريخ 1436/6/19هـ.

كما الحظت اللجنة أن ملف القضية يشتمل على نسخ من السندات ألمر محل المطالبة مختومة

بختم حديث للوزارة ،فيما تم رفع هذه الدعوى بتاريخ 1431/5/2هـ ،في حين أن هذا الختم ال يعكس

مسمى الوزارة في ذلك الوقت .والحظت اللجنة كذلك أن ملف القضية يشتمل على صورة من الئحة
وفقا لإلجراءات
ً
الدعوى غير مؤرخة ،ولم يدون بها اسم من وقع الالئحة ،ولم يتم قيدها لدى الوزارة

المتبعة ،األمر الذي يتطلب من اللجنة مراجعة اإلجراءات التي تمت عند نظر هذه الدعوى قبل البت
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في التظلم ،وهو ما يستوجب على اللجنة األمر بوقف تنفيذ قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق
التجارية بمحافظة جدة رقم ( )1439/65وتاريخ 1439/4/1هـ.

القرار
وقف تنفيذ قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ()1439/65

وتاريخ 1439/4/1هـ الصادر في القضية رقم (.)1431/267
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االختصاص – فقد الصفة التجارية
( مقر أدبملالاملاتُ رد الدعوى لعدم االختصاص إذا لم تستوف الورقة التجارية شروطها
الشكلية.

تطبيق
خلو الصك المدعى به من اسم من يجب الوفاء له أو ألمره مؤداه :فقد الورقة التجارية صفة

السند ألمر واعتبارها ورقة عادية تخضع للقواعد العامة وليس لقواعد نظام األوراق التجارية -مفاد
ذلك :أنه يتعين على ناظر الدعوى إثارة هذا األمر من تلقاء نفسه ،والحكم برد الدعوى لعدم االختصاص.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )516لعام  1436هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/3/28هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره مائتان وخمسة وسبعون ألف ( )275.000ريال ،قيمة سند ألمر حرره المدعى عليه برقم

( )96وتاريخ 1430/1/11هـ ،ويستحق لدى االطالع.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بعدم اختصاص مكاتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بنظر القضية.

وأبلغ المدعي بنسخة من القرار بتاريخ 1436/8/6هـ ،وتظلم منه وكيله .../بتاريخ 1436/8/23هـ

مستندا إلى
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالرياض برقم ( )...وتاريخ 1433/2/7هـ،
ً

أسباب حاصلها أن الصك محل الدعوى يعد ورقة تجارية مستوفية للشروط الشكلية التي أوجبها نظام
األوراق التجارية ،وأن المدعى عليه لم يدفع بعدم االختصاص.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى متطلباته النظامية.
أما من حيث دفوع المتظلم ،فحيث إن األوراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تتضمن بيانات

دقيقا ورتب على عدم توافرها فقدان الورقة أو الصك
ً
تحديدا
تكفل نظام األوراق التجارية بتحديدها
ّ
ً

عندئذ إلى سند عادى يخضع للقواعد العامة وليس
ٍ
لهذه الصفة ـ أي صفة الورقة التجارية ـ وتحولها
القواعد التي جاء بها نظام األوراق التجارية ،وهو ما يعني بعبارة أخرى أن النظام قد جعل وجود الورقة
فضل عن توافر الشروط الموضوعية بوجود هذا الشكل أو القالب ،وقد استهدف
ً
التجارية مرهونً ا

النظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم؛ ألن

الورقة بعد أن تستوفي الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق في التداول كأداة وفاء وأداة ائتمان
دون عائق ،إذ يقتصر دور من يتلقى الورقة على إلقاء نظرة سريعة عليها كي يطمئن إليها.

وحيث حددت المادتان ( ،87و )88من نظام األوراق التجارية الشكل القانوني للسند ألمر ،حيث

نصت المادة ( )87من النظام على أن( :يشتمل السند ألمر على البيانات اآلتية ...:هـ) اسم من يجب
الوفاء له أو ألمره.)...
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كما نصت المادة ( )88على أن( :السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة ال

سندا ألمر إال في األحوال اآلتية:
يعتبر
ً
أ-

إذا خال السند من ميعاد االستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى االطالع عليه.

ب -إذا خال من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانً ا للوفاء ومكانً ا
للمحرر.

ج -إذا خال من بيان مكان اإلنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر).
وحيث إنه باالطالع على الصك المدعى به تبين أنه لم يتضمن اسم من يجب الوفاء له أو ألمره،

األمر الذي ينحسر معه وصفه بالسند ألمر الذي يخضع لحماية ونظام األوراق التجارية ،وإنما يعد سند
عاديا يخرج في نظره عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة.
دين
ًّ

وحيث إن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ينحصر في نظر

الدعوى الصرفية الناشئة عن تعامل ذوي الشأن باألوراق التجارية دون غيرها ،وبما أن الصك محل
سندا ألمر ،فإن النظر في المطالبة بقيمته تخرج عن
الدعوى لم يستوف شروطه الشكلية العتباره
ً

اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة.

وحيث إن االختصاص الوالئي من النظام العام ،فإنه يتعين على مكاتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية وهذه اللجنة قبل الفصل في موضوع الدعوى التي ترفع أمامها التحقق من اختصاصها
بنظر المنازعة بأن تكون المطالبة ناشئة عن ورقة تجارية.

وحيث إن مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض انتهى في قراره المتظلم منه إلى

استنادا إلى خلو الصك محل الدعوى من اسم من يجب الوفاء له أو
عدم اختصاصه بنظر الدعوى،
ً

ألمره ،فإنه وافق بذلك حكم النظام ،األمر الذي يتعين معه تأييد القرار المتظلم منه.

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم  1436/271وتاريخ 1436/2/1هـ الصادر في القضية رقم .1433/1672
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االختصاص  -ورقة تجارية سحبت بعد سريان نظام التنفيذ
( مقر أدبملالاملاعدم اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالنظر في
دعوى حق خاص ناشئ عن ورقة تجارية بعد سريان نظام التنفيذ.

تطبيق
سريان نظام التنفيذ على األوراق التجارية المسحوبة بعد سريان نظام التنفيذ بتاريخ 1434/4/18هـ-

الفصل في دعوى ورقة تجارية في مكاتب الفصل بعد هذا التاريخ يخالف قاعدة من قواعد النظام
العام المتعلقة باالختصاص .مؤدى ذلك :على اللجنة القانونية أن تقرر ومن تلقاء نفسها إلغاء ما

قضى به القرار في دعوى الحق الخاص ،والحكم برد الدعوى لعدم االختصاص.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )87لسنة 1437هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/4/22هـ ،أحيلت المعاملة إلى فرع وزارة التجارة واالستثمار

بمنطقة الحدود الشمالية بعرعر بموجب خطاب رئيس فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة

مرفقا بها الئحة دعوى في القضية الجنائية رقم ( )...عامة ضد كل
ً
الحدود الشمالية بعرعر رقم ()...
من:

 ...-1لتلقيه شيكً ا ليس له مقابل وفاء ...-2 .لتلقيه شيكً ا ليس له مقابل وفاء ...-3 .لتلقيه شيكً ا

ليس له مقابل وفاء ...-4 .لتلقيه شيكً ا ليس له مقابل وفاء ...-5 .لتلقيه شيكً ا ليس له مقابل وفاء.

 ...-6لتلقيه شيكً ا ليس له مقابل وفاء ...-7 .لتلقيه شيكً ا ليس له مقابل وفاء ...-8 .لتلقيه شيكً ا ليس له

مقابل وفاء ...-9 .لتلقيه شيكً ا ليس له مقابل وفاء ...-10.لتحريره شيكً ا غير قابل للصرف ...-11 .لتلقيه

شيكً ا ليس له مقابل وفاء ...-12 .لتلقيه شيكً ا ليس له مقابل وفاء ...-13 .لتلقيه شيكً ا ليس له مقابل
وفاء.

وأرفق بملف القضية الئحة دعوى حق خاص لم يتم قيدها في الفرع تتضمن مطالبة المدعي.../

مبلغا مقداره مائة وأربعة آالف ( )104.000ريال قيمة عدد ثالثة
ً
بإلزام المدعى عليه .../أن يدفع له
شيكات.

ونظرت الدعوى بجلسة يوم االثنين 1434/6/12هـ ،وصدر بشأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في

مبلغا مقداره مائة وأربعة آالف ( )104.000ريال
ً
الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

مبلغا مقداره ثمانية
ً
باقي قيمة الشيكات محل الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه.../
آالف ( )8.000ريال وحبسه لمدة شهرين والتشهير به في الصحيفة اليومية ،ورد دعوى المدعي العام

بمواجهة المدعى عليه .../لعدم ثبوت موجبها.

مستندا إلى أسباب حاصلها أنه لم يتم
وبتاريخ 1434/11/25هـ ،تظلم المدعي العام من القرار
ً

الفصل في طلب المدعي العام المتعلق بإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة ( )120من نظام

األوراق التجارية ،ولم يتم مواجهة المستفيد باألدلة والقرائن التي قدمت في الئحة الدعوى ،بل تم
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االكتفاء بإفادته بأنه لم يتلق الشيك كأداة ضمان ،وأن المستفيد أقر بأنه تلقى الشيك الذي يحمل

الرقم ( )624في تاريخ 1433/12/24هـ.

وأبلغ المدعى عليه .../بنسخة من القرار بتاريخ 1436/5/4هـ ،وبتاريخ 1436/6/2هـ تظلم منه

مستندا إلى
وكيله .../بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل عرعر رقم ( )...وتاريخ 1434/8/21هـ،
ً
نظاما ،وأن موكله
أسباب حاصلها أن المدعي لم يقدم الشيكات للوفاء إال بعد انقضاء الفترة المقررة
ً

يوقع -بصفته المدعى عليه -على محضر أية جلسة ،ولم يجب على الدعوى ،ولم يتقدم بأي رد
لم ّ

خالفا لما نص عليه القرار محل التظلم ،وأن المدعي أقر
ً
أو إفادة أو إقرار أو دفع أمام مكتب الفصل،
بتسلمه الشيك وقت تحرير العقد وتوقيعه ،وأن الشيك محل الدعوى تم تحريره كضمان عند توقيع
بناء على اعترافه أمام هيئة التحقيق واالدعاء العام ،وأن المستشار لم
العقود مع المدعي وذلك ً
يمكّ ن موكله من مواجهة خصومه كما تقتضي األنظمة.

األسباب
وحيث إنه باالطالع على الشيكات محل الدعوى تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
أول :بالنسبة إلى التظلم المقدم من المدعى عليه ،.../وحيث إن التظلم قدم خالل المدة
ً

المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.

ومن حيث ما دفع به وكيل المتظلم في دعوى الحق الخاص ...من عدم االختصاص ،وطلبه إلغاء

القرار ،فإنه باالطالع على ملف القضية تبين للجنة أن المدعي في دعوى الحق الخاص تقدم بمطالبة

لمكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمنطقة الحدود الشمالية مؤرخة في 1434/5/29هـ
ولم تقيد لدى وارد الفرع ،حيث خال ملف القضية من أي محضر جلسة لنظر الدعوى .وحيث إن
(المادة الثالثة) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )53/وبتاريخ 1433/8/13هـ تنص

وفقا ألحكام القضاء
ً
على أن( :يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها

المستعجل ،ويختص كذلك بإصدار القرارات واألوامر المتعلقة بالتنفيذ ،وله األمر باالستعانة بالشرطة
أو القوة المختصة وكذلك األمر بالمنع من السفر ورفعه واألمر بالحبس واإلفراج واألمر باإلفصاح عن

بسند
ٍ
األصول والنظر في دعوى اإلعسار) .وتنص المادة التاسعة على أنه( :ال يجوز التنفيذ الجبري إال
حال األداء ،والسندات التنفيذية هي -4...:األوراق التجارية) .وتنص المادة
لحق محدد المقدار ِّ
تنفيذي ٍّ
ٍّ

يوما من تاريخ نشره
الثامنة والتسعون من النظام على أن( :يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين ً
في الجريدة الرسمية).

وحيث تم نشر النظام في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( )...بتاريخ 1433/10/13هـ فتكون بداية

العمل بالنظام بتاريخ 1434/4/18هـ ،وحيث إن األمر السامي الكريم رقم  10201وتاريخ 1435/3/18هـ أكد

على اختصاص قضاء التنفيذ بالتنفيذ على السندات التي سحبت قبل نظام التنفيذ.

وبما أن تاريخ تقديم الئحة دعوى الحق الخاص الحق لسريان نظام التنفيذ ،فإن النظر في

هذه القضية يخرج عن اختصاص مكاتب الفصل وهذه اللجنة ،وحيث إن مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بمنطقة الحدود الشمالية بنظره وفصله في الدعوى موضوع القضية خالف قاعدة
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من قواعد النظام العام المتعلقة باالختصاص ،فإنه يتعين على هذه اللجنة أن تقرر ومن تلقاء نفسها

إلغاء ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق الخاص ،والحكم برد الدعوى لعدم االختصاص.
وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار في دعوى الحق الخاص ،فإنه ال حاجة إلى مناقشة دفوع
المتظلم في هذا الشأن.

وأما من حيث ما أبداه المتظلم .../من دفوع في دعوى الحق العام ،فحيث إن المدعي العام

تأسيسا على ارتكاب المدعى عليه لجريمة
أقام دعواه أمام مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
استنادا -بحسب ما ورد في
تحرير شيكات دون أن يكون لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ،وذلك
ً

عددا من الشيكات دون
حرر ً
الئحة دعواه وكما هو مبين في وقائع هذه الدعوى -إلى أن المدعى عليه ّ

أن يكون لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ،وحيث إن مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية

نظر وفصل في هذه الدعوى وكذلك دعاوى أخرى برقم القضية ذاته (1434/233هـ) وأصدر بشأنها
عدة قرارات هي ،)1434/99( :و( ،)1434/100و( ،)1434/101و( ،)1434/102و( ،)1434/103و(،)1434/104
بناء على الئحة دعوى عامة واحدة مقامة من المدعي
و( ،)1434/105و( ،)1434/115ضد المدعى عليه ً

العام ضد المدعى عليه تضمنت االدعاء على المدعى عليه بتحرير كافة الشيكات محل الدعوى دون

أن يكون لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ،وحيث إن من المبادئ العامة أن القضاء ال يقضي بغير ما
ُطلب وال بأكثر مما طلب ،كما أنه ال يجوز الفصل في دعوى سبق الفصل فيها ،وهذا ما تقرره المادة

السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ،كما تقضي المادة السادسة والثمانون بعد المائة
من نظام اإلجراءات الجزائية بعدم جواز رفع دعوى جزائية على المتهم بشأن أفعال أو وقائع سبق أن

صدر في موضوعها حكم باإلدانة أو البراءة ،وحيث إن من مقتضى ذلك عدم جواز محاكمة المتهم
بتحرير شيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أكثر من مرة واحدة ،وبالتالي عدم صدور

قرارات متعددة بشأن دعوى عامة واحدة حتى ولو تضمنت الئحة الدعوى أكثر من واقعة محل اتهام
ما لم يطلب المدعي العام في الئحة دعواه النظر والفصل في كل واقعة تشكل جريمة بوصفها

واقعة مستقلة ،األمر الذي ال تتفق اللجنة بموجبه مع ما توصل له مكتب الفصل في منازعات األوراق

استنادا على
التجارية بالنظر في موضوع الدعوى في أكثر من دعوى وإصدار قرارات متعددة بشأنه
ً

إقامة الئحة ادعاء عامة واحدة بشأن ارتكاب المتهم لجريمة تحرير شيك دون أن يكون له مقابل وفاء

بتحريره لعدد من الشيكات لعدد من المستفيدين دون أن يكون لهذه الشيكات مقابل وفاء قائم
بناء عليه إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق
وقابل للسحب ،األمر الذي يتعين على اللجنة ً

التجارية فيما قضى به في دعوى الحق العام ضد المدعى عليه ،.../وإعادة القضية للمكتب مصدر
مجددا في ضوء ما تقدم من أسباب.
القرار لنظرها
ً

ثانيا :بالنسبة إلى التظلم المقدم من المدعي العام ،فحيث إن ملف الدعوى لم يتضمن بيانً ا
ً

يحدد تاريخ تبليغ المدعي العام بنسخة من القرار ،فإن المستقر عليه في هذه الحالة اعتبار تاريخ التظلم
هو تاريخ العلم بالقرار ،ومن ثم فإن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وبالنسبة إلى دفع المتظلم المدعي العام المتضمن طلب معاقبة المدعى عليهما الساحب،.../

استنادا -بحسب
والمتلقي ...في دعوى الحق العام وفق ما تضمنته الئحة الدعوى العامة ،وذلك
ً
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ما ورد في الئحة دعواه وكما هو مبين في وقائع هذه الدعوى -إلى أن المدعى عليه الساحب.../
عددا من الشيكات دون أن يكون لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ،وإلى أن المتلقين ومن
حرر
ً
ّ

ضمنهم المدعى عليه ...تلقوا بسوء نية شيكات ليس لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب بالمخالفة
لحكم البند (و) من المادة ( )118من نظام األوراق التجارية المعدل وطلب معاقبتهم بالعقوبة المقررة
في المادتين ( ،118و )121من النظام ،وطلبه في تظلمه إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة

( )120من نظام األوراق التجارية بحق المتهم .../وذلك لقاء تحريره شيكين بتواريخ غير صحيحة ،وأن

ذلك ال يرد عليه تداخل العقوبات كون الجهة منفكة واألوصاف الجرمية متعددة ،وحيث إن مكتب
الفصل في منازعات األوراق التجارية نظر وفصل في هذه الدعوى وكذلك دعاوى أخرى برقم القضية

ذاته (1434/233هـ) وأصدر بشأنها عدة قرارات هي ( )1434/99و( )1434/100و( )1434/101و()1434/102
بناء على الئحة دعوى عامة
و( )1434/103و( )1434/104و( )1434/105و( )1434/115ضد المدعى عليهم ً

واحدة مقامة من المدعي العام ضد المدعى عليهم ،وحيث إن من المبادئ العامة أن القضاء ال يقضي
بغير ما ُطلب وال بأكثر مما طلب ،كما أنه ال يجوز الفصل في دعوى سبق الفصل فيها ،وهذا ما تقرره

المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ،كما تقضي المادة السادسة والثمانون بعد
المائة من نظام اإلجراءات الجزائية بعدم جواز رفع دعوى جزائية على المتهم بشأن أفعال أو وقائع
سبق أن صدر في موضوعها حكم باإلدانة أو البراءة ،وحيث إن من مقتضى ذلك عدم جواز محاكمة
المتهم بتحرير شيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أكثر من مرة واحدة ،وبالتالي
عدم صدور قرارات متعددة بشأن دعوى عامة واحدة حتى ولو تضمنت الئحة الدعوى أكثر من واقعة
محل اتهام ما لم يطلب المدعي العام في الئحة دعواه النظر والفصل في كل واقعة تشكل جريمة

بوصفها واقعة مستقلة ،األمر الذي ال تتفق اللجنة بموجبه مع ما توصل له مكتب الفصل في

منازعات األوراق التجارية بالنظر في موضوع الدعوى في أكثر من دعوى وإصدار قرارات متعددة بشأنه
استنادا إلى إقامة الئحة ادعاء عامة واحدة بشأن ارتكاب المتهم جريمة تحرير شيك دون أن يكون له
ً

مقابل وفاء بتحريره لعدد من الشيكات لعدد من المستفيدين دون أن يكون لهذه الشيكات مقابل

بناء عليه إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات
وفاء قائم وقابل للسحب ،األمر الذي يتعين على اللجنة ً
األوراق التجارية فيما قضى به في دعوى الحق العام ضد المدعى عليه ،.../وإعادة القضية للمكتب
مجددا في ضوء ما تقدم من أسباب.
مصدر القرار لنظرها
ً

وبالنسبة إلى دفع ممثل االدعاء العام المتظلم بأن تلقي المدعى عليه ...للشيكات محل

الدعوى في يوم إبرام العقد وذلك لسحبه من البنك في التاريخ المدون عليه ،وحيث إن المادة ()118

نصت على أن( :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسين ألف
ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد األفعال اآلتية ..:و -إذا تلقى
كيف هذا الفعل ليصبح
المستفيد أو الحامل شيكً ا ال يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته) .فالنظام ّ

جريمة بأن يتوافر في المستفيد سوء النية ،وسوء النية يتحقق -في هذه الحال -عند المستفيد إذا
اتجهت إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل ،بمعنى أنه قبل هذا الشيك مع علمه بعدم توافر مقابل وفاء
البينات والقرائن
كاف لدفع قيمته ،وهذا ال يمكن افتراض تحققه في المستفيد بل ال بد من تقديم ّ
التي تثبت هذا القصد ،وحيث تضمن القرار المتظلم منه إجابة المدعى عليه بأنه تلقى الشيك مقابل
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بطاقات سوا ،وأخذه من الساحب بعد أن تعذر في السداد وأعطاه إياه حتى يصرفه ،فإنه لم يصدر عن
المدعى عليه في أثناء نظر الدعوى ما يثبت أنه عند تلقيه للشيك كان يعلم أنه ليس له رصيد كاف
لصرف قيمته ،ولم يقدم المدعي العام ما يثبت علم المدعى عليه (المتهم) بعدم وجود مقابل الوفاء

عند تلقيه الشيك .وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في دعوى الحق العام المقامة ضد ...بعدم
موافقا للنظام.
ً
إدانته بمخالفة النظام ،فإنه صدر

وفيما يتعلق بدفع المدعي العام بأنه لم تتم مواجهة المدعى عليه ...باألدلة والقرائن التي

قدمت في الئحة الدعوى وتم االكتفاء بإفادته أنه لم يتلق الشيك كأداة ضمان .فإنه باطالع اللجنة
على ملف الدعوى تبين أنه خال من محضر جلسة نظرها المحدد بتاريخ 1434/6/12هـ وهو الموعد الذي
خاليا من محاضر جلسات نظر
صدر فيه القرار المتظلم منه في هذه القضية ،وحيث جاء ملف الدعوى ً

القضية ،وحيث إن المادة ( )1من القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ بشأن إجراءات الفصل في
منازعات األوراق التجارية تنص على أنه( :فيما لم يرد فيه نص من هذا القرار تطبق الجهة المختصة
بالفصل في منازعات األوراق التجارية في أعمالها األحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى

الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية) ،وحيث إن

المادة ( )479من نظام المحكمة التجارية تنص على أنه( :يجب على كاتب الضبط أن يمسك لكل قضية
جريدة يعبر عنها بجريدة الضبط بعدد متسلسل ويذكر فيها اسم رئيس الجلسة واألعضاء الحاضرين
واسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما...إلخ) ،وحيث إنه ال يوجد محاضر ضبط لجلسات نظر القضية
فإن إجراءات نظر الدعوى مخالفة للنظام.

وفقا لإلجراءات
ونظرا لما تقدم ،وحيث ثبت من األوراق أن المكتب مصدر القرار لم ينظر القضية ً
ً

مشوبا بعيب جوهري ،األمر الذي يتعين معه إلغاؤه وإعادة
النظامية ،فإن القرار المتظلم منه يكون
ً
مجددا في ضوء ما أشير إليه.
القضية لنظرها
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع:
ً
قبول التظلمين
أول :إلغاء ما قضى به قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمنطقة الحدود الشمالية
ً

رقم ( )1434/115وتاريخ 1434/6/12هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1434/233في دعوى الحق الخاص،

والحكم برد الدعوى لعدم االختصاص.

ثانيا :إلغاء ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام بحق المدعى عليه .../وإعادة
ً

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

ً
ثالثا :تأييد ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام بحق المدعى عليه..../
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االختصاص –تعديل قيمة مطالبة بعد سريان نظام التنفيذ
( مقر أدبملالاملاعدم اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالنظر في طلب
تعديل قيمة المطالبة في دعوى منظورة لديها بعد سريان نظام التنفيذ.

تطبيق
الغرض من الدفع بعدم االختصاص هو رد الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها -قواعد هذا

النوع من االختصاص هي التي تحدد الجهة القضائية التي يدخل النزاع في اختصاصها -تعديل الشركة
المدعية مطالبتها كانت بتاريخ الحق لسريان نظام التنفيذ -مؤدى ذلك :أن النظر في مطالبة المدعية

بقيمة السندات ألمر التي أضيفت في هذا التعديل تخرج عن اختصاص مكاتب الفصل وهذه اللجنة

ويختص بها قضاء التنفيذ.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )265لعام 1437هـ
الوقائع

ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/6/12هـ أقامت الشركة المدعية دعواها

ريال قيمة عدد
ألفا وخمسمائة وثالثون (ً )46.530
عليهما متضامنين دفع مبلغ مقداره ستة وأربعون ً
سندا ألمر بأرقام مسلسلة من رقم ( )48/18إلى رقم ( )48/39حررتها المدعى عليها .../ألمر الشركة
()22
ً

ريال لكل منها ،وتستحق
المدعية بتاريخ 2009/7/28م بمبلغ مقداره ألفان ومائة وخمسة عشر (ً )2.115
شهريا على التوالي من تاريخ 2011/3/1م إلى تاريخ 2012/12/1م ،وضمنها المدعى عليه..../
ًّ

عدلت الشركة المدعية مطالبتها لتكون المطالبة بمبلغ
وبجلسة يوم االثنين 1435/3/5هـ ّ

سندا ألمر حررتها المدعى عليها
ألفا ومائة وخمسة ( )57.105رياالت قيمة عدد ()27
سبعة وخمسين ً
ً
شهريا على التوالي من تاريخ 2011/3/1م إلى تاريخ
ألمر الشركة المدعية بتاريخ 2009/7/28م وتستحق
ًّ
2013/5/1م وضمنها المدعى عليه ..../

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليهما أن يدفعا للشركة

ريال باقي قيمة السندات ألمر
ألفا وخمسمائة وثالثون (ً )46.530
مبلغا مقداره ستة وأربعون ً
ً
المدعية

محل الدعوى.

وأبلغت المدعى عليها .../بنسخة من القرار بتاريخ 1437/8/2هـ ،وتظلمت منه بتاريخ 1437/9/2هـ،

مستندة إلى عدة أسباب حاصلها الدفع بعدم اختصاص مكتب الفصل بنظر الدعوى ،وأن السندات
ً
أوراقا تجارية لعدم اشتمالها على ميعاد استحقاق.
ً
ألمر محل الدعوى ليست

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على السندات ألمر محل الدعوى تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على ملف القضية تبين للجنة أن الشركة المدعية تقدمت بدعواها ضد
ً
ألفا
طالبة إلزامهما متضامنين بدفع مبلغ مقداره ستة وأربعون ً
المدعى عليهما بتاريخ 1433/6/12هـ
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سندا ألمر بأرقام مسلسلة من رقم ( )48/18إلى
ريال قيمة عدد ()22
وخمسمائة وثالثون (ً )46.530
ً

عدلت الشركة المدعية مطالبتها لتكون المطالبة بإلزام
رقم ( ،)48/39وبجلسة يوم االثنين 1435/3/5هـ ّ

ألفا ومائة وخمسة ( )57.105رياالت قيمة عدد ()27
المدعى عليهما بمبلغ مقداره سبعة وخمسون ً

سندا ألمر ،وقد صدر القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليهما متضامنين دفع مبلغ مقداره ستة
ً

سندا ألمر.
ريال باقي قيمة عدد ()27
ألفا وخمسمائة وثالثون (ً )46.530
وأربعون ً
ً

وحيث إن (المادة الثالثة) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )53/بتاريخ

1433/8/13هـ تنص على أن( :يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها

وفقا ألحكام القضاء المستعجل ،ويختص كذلك بإصدار القرارات واألوامر المتعلقة بالتنفيذ ،وله األمر
ً
باالستعانة بالشرطة أو القوة المختصة وكذلك األمر بالمنع من السفر ورفعه واألمر بالحبس واإلفراج
واألمر باإلفصاح عن األصول والنظر في دعوى اإلعسار) .وتنص (المادة التاسعة) على أنه( :ال يجوز
حال األداء ،والسندات التنفيذية هي -4 ...:األوراق
لحق محدد المقدار ِّ
تنفيذي ٍّ
بسند
ٍ
التنفيذ الجبري إال
ٍّ

التجارية) .وتنص المادة (الثامنة والتسعون) من النظام على أن( :يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة
يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
وثمانين ً

وحيث تم نشر النظام في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( )...بتاريخ 1433/10/13هـ ،فتكون بداية

العمل به بتاريخ 1434/4/18هـ .وحيث إن األمر السامي الكريم رقم ( )10201وتاريخ 1435/3/18هـ أكد على

اختصاص قضاء التنفيذ بالتنفيذ على السندات التي سحبت قبل نظام التنفيذ .وبما أن تعديل الشركة
المدعية مطالبتها كانت بتاريخ جلسة االثنين 1435/3/5هـ أي بتاريخ الحق لسريان نظام التنفيذ ،فإن
النظر في مطالبة المدعية بقيمة السندات ألمر التي أضيفت في هذا التعديل تخرج عن اختصاص

مكاتب الفصل وهذه اللجنة .ومن ثم فإن مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة

بنظره وفصله في السندات ألمر المقدمة ضمن مطالبة الشركة المدعية خالف قاعدة من قواعد
النظام العام المتعلقة باالختصاص.

وحيث إن الشركة المدعية لم تقصر دعواها على السندات ألمر المطالب بها بموجب الئحة

سندا ألمر ،ولم تتضمن أسباب القرار تحديد
الدعوى المقدمة بتاريخ 1433/6/12هـ وعددها ()22
ً
السندات ألمر التي صدر القرار بإلزام المدعى عليهما متضامنين دفع قيمتها ،فإنه ال يمكن للجنة

تحديد السندات ألمر المحكوم بها ،األمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المتظلم منه وإعادة القضية إلى
مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب ،فإنه ال حاجة لمناقشة دفوع المتظلمة وبإمكانها تقديمها
ً
للمكتب عند نظر النزاع.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1437/97وتاريخ 1437/4/29هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1433/3538وإعادة

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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سابقة صدور قرار في الدعوى -اختصاص والئي
( مقر أدبملالاملااكتساب الحكم حجية األمر المقضي به يمنع مكاتب الفصل من إعادة
النظر في الدعوى.

تطبيق
صدور قرار نهائي في الدعوى ـ نظر مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية الدعوى للمرة

مخالفا بذلك قاعدة اكتساب الحكم حجية األمر المقضي
ً
الثانية رغم سبق صدور قرار نهائي فيها
به -مؤدى ذلك :بطالن قرار مكتب الفصل واعتباره كأن لم يكن ،حيث إن قيام مكتب الفصل بنظرها
وهدما لتلك القاعدة.
مجددا يعتبر تجاوزً ا الختصاصه
ً
ً

قرار اللجنة القانونية رقم ( )154لعام 1438هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ مقداره
تخلص الوقائع في أن المدعي أقام دعواه
ً
ريال وثالثة وسبعون هللة ،قيمة
ألفا وتسعمائة وثالثة وثالثون ً
( )152.933/73مائة واثنان وخمسون ً

سند ألمر حرره المدعى عليه بتاريخ 1427/5/29هـ ،ومستحق عند الطلب.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

ريال مقابل المتبقي من قيمة
ألفا ومائة وتسعة وأربعون (ً )115.149
مبلغا مقداره مائة وخمسة عشر ً
ً
السند ألمر محل الدعوى.

مستندا إلى أسباب حاصلها
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار ،وبتاريخ 1438/6/27هـ تظلم منه
ً

غيابيا في حقه رغم توافر كامل معلوماته وعنوان عمله وسكنه لدى المدعي ،وأنه
أن الحكم صدر
ًّ

سبق أن صدر قرار عن مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة في القضية ذاتها.

األسباب
من حيث دفوع المتظلم فإن الثابت من خالل مرفقات التظلم أن مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بجدة سبق أن أصدر قراره رقم  1432/15/4وتاريخ 1432/1/20هـ برد الدعوى لسداد أصل

المبلغ المدعى به ،ولم يثبت من ملف القضية سبب قيام مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
بجدة بإعادة نظر الدعوى على الرغم من ذلك ،وأصدر في شأنها القرار المتظلم منه.

وحيث إن مكتب الفصل بإعادة نظره للدعوى على الرغم من صدور قراره رقم  1432/15/4وتاريخ

1432/1/20هـ فيها ،فإنه بذلك يكون قد فصل في دعوى خرجت عن واليته ،األمر الذي يرتب بطالن
القرار المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :بطالن قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1437/717وتاريخ 1437/11/26هـ الصادر في القضية رقم (.)1430/15/367
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دعوى موضوعية -عدم اختصاص
( مقر أدبملالاملاال تختص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالنظر في الدعوى
الموضوعية التي نشأت بسببها الورقة التجارية.

تطبيق
الدفوع التي يثيرها المتظلم بشأن العالقة التعاقدية ،كعدم توقيعه أي عقد ،أو طلبه كشف

حساب وأصل مديونية ،أو عدم تسلمه المبيع ،هي دفوع موضوعية تتعلق بالعالقة األصلية بين

أطراف الدعوى وليس من اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية البت فيها -مؤدى
ذلك :أن االختصاص ينعقد لهذه المكاتب بالنظر في الدعوى الصرفية التي تنشأ نتيجة التعامل باألوراق

التجارية ويخرج عن اختصاصها الدفوع المتعلقة بالناحية الموضوعية التي تختص بنظرها جهات أخرى.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )32لعام 1436هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/7/27هـ أقام البنك المدعي دعواه
ً

ريال قيمة سند ألمر حرره
ألفا وسبعمائة وستة عشر (ً )262،716
دفع مبلغ مقداره مائتان واثنان وستون ً
المدعى عليه ألمر المدعي بتاريخ 2004/3/10م ويستحق بتاريخ 1430/7/25هـ.

عدل وكيل المدعي مطالبته لتصبح بإلزام المدعى
وبجلسة يوم االثنين الموافق 1435/5/30هـّ ،

ريال
ألفا وأربعمائة وتسعة وعشرون ً
مبلغا مقداره مائتان وستة وخمسون ً
ً
عليه بأن يدفع للمدعي
وستة وعشرون هللة ( )256،429/26باقي قيمة السند ألمر محل الدعوى.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

المبلغ المشار إليه.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1435/7/14هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1435/8/14هـ،

مستندا إلى أسباب حاصلها أن المبلغ المطالب به عبارة عن مديونية ثالثة أرباعها فوائد ربوية ،وأن
ً

ناظر الدعوى أهانه وطرده وأكرهه على التوقيع على ما انتهى إليه القرار المتظلم منه ،وأنه لم

يوقع على أي عقد تمويل مع المدعي ،وطالب المدعي بتزويده بكشف حساب وأصل المديونية
وجدولتها.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث دفع المتظلم بأن المبلغ المطالب به عبارة عن مديونية ثالثة أرباعها فوائد ربوية،

فإن المتظلم لم يقدم ما يثبت صحة هذا الدفع .وأما ما اشتمل عليه عقد المرابحة الموقع بين البنك
ألفا وخمسمائة وواحد
المدعي والمدعى عليه من بيع البنك للمدعى عليه سلعة بقيمة مائة وثمانين ً
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كافيا
دليل
سندا ألمر ضمانً ا للسداد؛ فإنه ال يقوم بذاته ً
ريال وتقديم المدعى عليه
وثمانين (ً )180،581
ً
ً
على صحة هذا الدفع ،األمر الذي يتعين معه رد هذا الدفع.

وفيما يتعلق بدفوع المتظلم بإهانة ناظر الدعوى له وطرده وإكراهه على التوقيع على ما

انتهى إليه القرار المتظلم منه ،فإن المتظلم لم يقدم ما يثبت صحته ،األمر الذي يعد معه مجرد كالم
مرسل ويتعين االلتفات عنه.

أما بالنسبة إلى دفع المتظلم بعدم توقيعه أي عقد وطلبه كشف حساب وأصل المديونية

وجدولتها ،فإن هذه الدفوع والطلبات تتعلق بالعالقة األصلية بين طرفي الدعوى ،ومن المستقر

عليه أن التعامل باألوراق التجارية تنشأ عنه دعويان :األولى دعوى صرفية تختص بنظرها مكاتب الفصل

في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،والثانية دعوى موضوعية تتعلق بالعالقة األصلية وتختص
بنظرها الجهات القضائية المختصة .وحيث إن النظر في هذه الدفوع والطلبات يخرج عن اختصاص
مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،فإنه يتعين االلتفات عنها.

وحيث إن المدعى عليه لم يطعن في صحة السند ألمر محل الدعوى ،وال في صحة توقيعه

عليه ،ولم يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من باقي قيمته ،فإنه ملزم بالوفاء بباقي قيمته للمدعي.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى بإلزام المدعى عليه بدفع باقي قيمة السند ألمر محل

موافقا للنظام.
ً
الدعوى للمدعي ،فإنه صدر

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم ( )1435/1407وتاريخ 1435/6/21هـ الصادر في القضية رقم (.)1430/4208
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جدولة مديونية -عدم اختصاص
( مقر أدبملالاملااالتفاق على جدولة المديونية محل الورقة التجارية يترتب عليه سقوط
المطالبة بها.

تطبيق
تعلق المطالبة باتفاقية جدولة مديونية وقعها الطرفان ال تتعلق بالورقة التجارية محل الدعوى-

مؤدى ذلك :عدم اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية واللجنة القانونية بنظر هذه

المطالبة.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )215لسنة 1437هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى
تخلص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 1427/7/14هـ أقام البنك المدعي دعواه
ً

عليه دفع مبلغ مقداره ثالثة ماليين وأربعمائة وسبعة آالف وتسعمائة وثمانية وثالثون ()3.407.938
ريال قيمة سند ألمر حرره المدعى عليه ألمر المدعي بتاريخ 2005/2/19م ،ويستحق لدى االطالع.
ً

عدل وكيل المدعي مطالبته لتكون بإلزام المدعى عليه أن
وبجلسة يوم السبت 1430/3/24هـ ّ

ألفا وخمسمائة وأربعة وستون ( )3.112.564ريال،
مبلغا مقداره ثالثة ماليين ومائة واثنا عشر ً
ً
يدفع

باقي قيمة السند ألمر محل الدعوى.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم

( )31/2164وتاريخ 1431/7/8هـ ،بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المشار إليه.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1431/8/1هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1431/8/29هـ ،وأحيل

تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم  33/457وتاريخ 1433/6/16هـ بقبول
شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم
ً
التظلم
مجددا في ضوء
( )31/2164وتاريخ 1431/7/8هـ ،وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

ما أشير إليه من أسباب.

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ونظرت الدعوى
ً

بالرياض رقم ( )35/161وتاريخ 1435/1/26هـ ،برد الدعوى النتهائها بالسداد.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1435/1/21هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1435/2/16هـ ،وأحيل

تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم ( )1435/466وتاريخ 1435/7/7هـ القاضي
شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض
ً
بقبول التظلم
وفقا لما
ً
مجددا
رقم ( )35/161وتاريخ 1435/1/26هـ ،وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً

ورد من أسباب ،مع إحالتها إلى مستشار آخر.

مجددا وصدر في شأنها القرار المتظلم منه برد الدعوى لسقوط حق المطالبة
ونظرت الدعوى
ً

بقيمة السند ألمر محل الدعوى بالسداد المقرر باالتفاقية المؤرخة في 2013/1/4م.
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وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/5/26هـ ،وتظلم منه وكيله .../بتاريخ 1436/6/19هـ،

وذلك بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم ( )...وتاريخ 1432/1/15هـ
طالبا إلغاء القرار المتظلم منه وإلزام البنك المدعي إعادة مبلغ ثالثة ماليين ومائة واثني
الجلد (،)...
ً

سدد هذا المبلغ بعد تقديمه التظلم وقبل
ألفا وخمسمائة وأربعة وستين (ً )3.112.564
عشر ً
ريال ،حيث ّ

سدد مبالغ تفوق
صدور قرار اللجنة بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض ،كما ّ
مبلغ السند ألمر محل الدعوى.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث دفوع المتظلم ،فإنها تنحصر في طلبه إلغاء القرار المتظلم منه وإلزام البنك

ريال
ألفا وخمسمائة وأربعة وستين (ً )3.112.564
المدعي بإعادة مبلغ ثالثة ماليين ومائة واثني عشر ً
المحكوم به في قرار مكتب الفصل رقم  1430/2164الذي تم إلغاؤه بموجب قرار اللجنة القانونية رقم

 ،1433/457حيث إنه سدد هذا المبلغ بعد تقديمه التظلم وقبل صدور القرار بإلغاء قرار المكتب.

وحيث إنه باالطالع على قرار مكتب الفصل المتظلم منه القاضي برد الدعوى لسقوط حق

المطالبة بقيمة السند ألمر محل الدعوى بالسداد المقرر باالتفاقية المؤرخة في 2013/1/4م ،وحيث
سبب القرار النتيجة التي انتهى إليها باآلتي( :حيث إن المدعى عليه وكالة يطلب استرجاع مبلغ مليون
ّ

ريال ،وهو من الطلبات التي ليس
ألفا وثمانمائة وأربعة وأربعين (ً )1.418.844
وأربعمائة وثمانية عشر ً
للمكتب التصدي لها لعدم اختصاصه في ذلك ،وللمدعى عليه أو وكيله اللجوء إلى الجهات المختصة

سدادا لقيمة السند
بنظر أي مطالبات له ضد البنك المدعي ،السيما أن االتفاقية المبرمة أصبحت
ً
ألمر المدعى به الذي يعد بحكم نظام األوراق التجارية واجب السداد بتاريخ استحقاقه ،وال يعد ذلك
منحصرا في تنفيذ قرار مكتب الفصل الملغى بقرار اللجنة القانونية ،وفي ظل أنه لم يعد للبنك
السداد
ً

المدعي أي حق يطالب به المدعى عليه ،األمر الذي يترتب عليه رد دعوى المدعي ،وللمدعى عليه

اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة فيما يراه لنفسه).

وحيث إنه باطالع اللجنة على محاضر جلسات نظر الدعوى وما قدم خاللها من مستندات،

تبين أن وكيل البنك المدعي أفاد في جلسة يوم األحد الموافق 1435/8/24هـ بسداد المدعى عليه

مقرا
(المتظلم) المبلغ المحكوم به ،وال توجد أي مطالبات أخرى عليه ،وبذلك يكون وكيل المدعي ًّ
بانتهاء مطالبة موكله بقيمة السند ألمر محل الدعوى.

أما ما أثاره المتظلم من سداده مبالغ أكثر من المبالغ المطالب بها ،فإن هذه المطالبة تتصل

باتفاقية جدولة المديونية التي وقعها الطرفان ،والتي يخرج النظر فيها عن اختصاص مكاتب الفصل

في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،وللمتظلم اللجوء في شأنها إلى الجهة القضائية المختصة،
وحيث انتهى القرار المتظلم منه إلى رد الدعوى لسقوط حق المطالبة بقيمة السند ألمر محل الدعوى
موافقا للنظام.
ً
بالسداد ،فإنه صدر
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القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم ( )1436/401وتاريخ 1436/2/15هـ الصادر في القضية رقم (.)1427/2911
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طلب اإلعفاء من عقوبة
( مقر أدبملالاملااللجنة القانونية غير مختصة بالنظر في طلب اإلعفاء من العقوبات.

تطبيق
طلب المتظلم إعفاءه من عقوبة التشهير المحكوم بها في الحق العام يخرج عن اختصاص

اللجنة القانونية -مؤدى ذلك :رفض هذا الطلب.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )470لسنة 1436هـ
الوقائع

تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1435/11/27هـ أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بالرياض بموجب خطاب هيئة التحقيق واالدعاء العام بشرق مدينة الرياض رقم ()...

مرفقا بها الئحة دعوى عامة في القضية رقم ( ،)...المقامة من المدعي العام بفرع هيئة التحقيق
ً
واالدعاء العام بالرياض ضد المدعى عليه المذكور وذلك لقيامه بسحب شيك بسوء نية ال يوجد له
مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ،وطلب المدعي العام معاقبة المدعى عليه بالعقوبات المنصوص
عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.
ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بمعاقبة المدعى عليه بغرامة مقدارها

تشهيرا في إحدى الصحف المحلية.
ألفا ( )2،000ريال ونشر اسمه
ً

طالبا
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/6/19هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1436/7/14هـ
ً

إعفاءه من عقوبة التشهير في إحدى الصحف المحلية.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
أما طلب المتظلم اإلعفاء من عقوبة التشهير المحكوم بها في الحق العام ،فإن اللجنة غير

مختصة بالنظر في طلب اإلعفاء من العقوبات الصادرة بحقه ،مما يتعين معه االلتفات عن طلبه في

هذا الشأن.

وحيث إن المدعى عليه بسحبه الشيك محل الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل

للسحب خالف حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ،فإن ذلك يستوجب معاقبته

بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من النظام.

وحيث قضى القرار المتظلم منه في الحق العام بمعاقبة المدعى عليه بالعقوبات المنصوص

موافقا للنظام.
ً
عليها في المادتين المشار إليهما ،فإنه صدر

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم ( )1436/1589وتاريخ 1436/6/17هـ الصادر في القضية رقم (.)1435/1508
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طلب اإلفراج عن سجين
( مقر أدبملالاملااإلفراج عن المسجون بقرار من محكمة التنفيذ خارج عن اختصاص اللجنة
القانونية.

تطبيق
طلب وكيل المتظلم إصدار قرار باإلفراج عن موكله الصادر بحقه أحكام بالحبس من محاكم

التنفيذ بالكفالة الحضورية -رفض هذا الطلب -مفاد ذلك :عدم اختصاص اللجنة بإصدار مثل هذا القرار.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )245لسنة 1437هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/5/14هـ أقامت الشركة المدعية دعواها أمام مكتب الفصل

ً
طالبة إلزام المدعى عليه دفع مبلغ مقداره ثالثة ماليين وستمائة
في منازعات األوراق التجارية بالرياض
ريال قيمة سند ألمر حرره المدعى عليه ألمر
ألفا وثالثمائة وعشرون (ً )3.665.320
وخمسة وستون ً

الشركة المدعية بتاريخ 1430/1/29هـ الموافق 2009/1/26م ،ويستحق لدى االطالع.

وجه المدير العام لإلدارة القانونية إلى مدير مركز شرطة العليا الخطاب رقم
وبتاريخ 1432/1/29هـ ّ

( )...لطلب وضع اسم المدعى عليه على قائمة إيقاف الخدمات في نظام المطلوبين ،فورد خطاب
مدير مركز شرطة العليا رقم ( )...وتاريخ 1432/3/29هـ المتضمن( :أن عنوان المدعى عليه سكن جامعة

الملك عبدالعزيز بجدة حسب البرنت المرفق).

وبجلسة يوم األحد 1432/6/26هـ ،حضر وكيل الشركة المدعية وطلب إحالة ملف القضية إلى

فرع الوزارة بمحافظة بجدة ،فأحيلت القضية بخطاب المدير العام لإلدارة القانونية رقم ( )...وتاريخ
1432/7/11هـ.

وبتاريخ 1432/10/8هـ وجه المدير العام لفرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة إلى مدير

طالبا إبالغ المدعى عليه بموعد جلسة نظر النزاع التي حدد لها
شرطة محافظة جدة الخطاب رقم ()...
ً

يوم االثنين الموافق 1433/2/8هـ ،فورد إلى فرع الوزارة خطاب مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي
مفيدا أنه بالرجوع إلى الحاسب اآللي اتضح أن عنوان المدعى عليه (جدة)،
رقم ( )...وتاريخ 1433/1/26هـ
ً

وباالتصال على الرقم الموضح بالبرنت المرفق اتضح بأنه غير صحيح.

وبتاريخ 1434/2/23هـ ،ورد إلى فرع الوزارة بمحافظة جدة خطاب مدير شعبة التحريات والبحث

الجنائي بالمحافظة رقم ( )...الجوابي لخطاب فرع الوزارة رقم ( )...وتاريخ 1433/10/29هـ متضمنً ا إدراج

اسم المدعى عليه على قائمة إيقاف الخدمات في نظام المطلوبين.

وبجلسة يوم الثالثاء 1435/1/24هـ حضر وكيل الشركة المدعية إلى مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بمحافظة جدة ،وطلب إعالن المدعى عليه عن طريق النشر في الصحف بعد أن أقر

وفقا للمادة
ً
بعدم معرفة عنوان المدعى عليه ،ورأى ناظر القضية عرض ذلك على اللجنة القانونية؛
( )2من القرار الوزاري ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم ( )546وتاريخ 1413/5/13هـ،
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والتي أصدرت قرارها رقم ( )1435/290وتاريخ 1435/4/9هـ بالموافقة على إعالن المدعى عليه بموعد
نظر القضية رقم ( )1432/4/930عن طريق النشر في إحدى الصحف المحلية.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للشركة

ريال
ألفا وثالثمائة وعشرون (ً )3.665.320
مبلغا مقداره ثالثة ماليين وستمائة وخمسة وستون ً
ً
المدعية
مقابل قيمة السند ألمر محل الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار ،وبتاريخ 1437/7/13هـ تظلم منه وكيله .../بموجب الوكالة

مستندا إلى أسباب حاصلها أن
رقم ( )...وتاريخ 1436/4/23هـ الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالرياض،
ً

موكله حرر السند ألمر محل الدعوى ولم يعلم أن المدعية تقدمت بطلب تنفيذه؛ ألن موكله آمن

وفقا لإلقرار المرافق مع التظلم ،وأن المدعية ليس لها فيه حق ،وإنما هو إثبات شراكة فقط،
المدعية ً

وهو مشروط بعدم المقاضاة ،وأن المدعية تقدمت بتنفيذ السند ألمر محل الدعوى في محافظة
جدة في حين أن مكان إنشائه ومقر سكن المدعى عليه في مدينة الرياض ،وطالب بإصدار قرار باإلفراج

عن موكله بالكفالة الحضورية.

األسباب
خاليا من بيان يحدد تاريخ تسليم القرار ،فإن المستقر عليه في
وحيث إن ملف القضية قد جاء ً

هذه الحالة اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ تسلم القرار.

وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وفيما يتعلق بما أثاره المتظلم من أن موكله حرر السند ألمر محل الدعوى ولم يعلم أن

وفقا لإلقرار المرافق مع التظلم ،وأن
ً
المدعية تقدمت بطلب تنفيذه؛ ألن موكله آمن المدعية

المدعية ليس لها فيه حق وإنما هو إثبات شراكة فقط وهو مشروط بعدم المقاضاة ،فإنه باالطالع
على السند ألمر محل الدعوى لم يتبين للجنة أنه اشتمل على أي شرط ،مما يتعين معه االلتفات
عن هذا الدفع.

وفيما يتعلق بما أثاره المتظلم من أن المدعية تقدمت لتنفيذ السند ألمر محل الدعوى في

محافظة جدة ،في حين أن مكان إنشائه ومقر سكن المدعى عليه في مدينة الرياض ،فإن الثابت

أول بتاريخ 1430/5/14هـ بالئحة دعواها إلى مكتب الفصل في منازعات
أن الشركة المدعية تقدمت ً
األوراق التجارية بالرياض ،وأن ناظر القضية أمر بإحالة ملف القضية إلى مكتب الفصل في منازعات
بناء على إفادة مركز شرطة العليا بالخطاب رقم
األوراق التجارية بجدة بطلب من الشركة المدعية ً
( )9/6/2060/2وتاريخ 1432/3/29هـ المتضمن أن عنوان المدعى عليه سكن جامعة الملك عبدالعزيز

بجدة ،إضافة إلى أن شرطة مدينة جدة أفادت بأن عنوان المدعى عليه محافظة جدة ،ومن ثم فإن ما

أثاره المتظلم ال يؤثر في صحة القرار المتظلم منه ويتعين االلتفات عنه.

وفيما يتعلق بطلب المتظلم إصدار قرار باإلفراج عن موكله بالكفالة الحضورية ،فإن الثابت

من خالل األوراق المرافقة للتظلم أن المدعى عليه محبوس بموجب حكم الحبس التنفيذي رقم
فضل عن أن
ً
( )3614085وتاريخ 1436/5/27هـ الصادر عن دائرة التنفيذ الثامنة بمحكمة التنفيذ بالرياض،
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هذه اللجنة غير مختصة بإصدار قرار باإلفراج عمن صدر بحقه أحكام بالحبس عن محاكم التنفيذ ،األمر

الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الطلب.

وحيث لم يطعن المتظلم في صحة السند ألمر المدعى به ،وال في صحة توقيع موكله عليه،

ولم يستطع إثبات الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من قيمته ،فإن موكله ملزم بالوفاء بقيمته للمدعية.

وحيث صدر القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه دفع قيمة السند ألمر محل الدعوى ،فإنه

موافقا للنظام.
ً
صدر

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1435/634وتاريخ 1435/5/15هـ الصادر في القضية رقم (.)1432/4/930
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الباب الخامس
الصفة

توافر شرط الصفة
( مقر أدبملالاملاالتحقق من توافر شرط الصفة ألطراف الدعوى من المسائل األولية
التي يتعين البت فيها قبل السير في موضوعها.

تطبيق
يتعين على ناظر الدعوى قبل مناقشة أي دفوع التحقق من صفة أطراف الدعوى ،حيث إن

ذلك من النظام العام ،وهي من المسائل األولية التي يتعين بحثها قبل نظر النزاع -لناظر الدعوى إثارة
الصفة في الدعوى من تلقاء نفسه ودون الدفع بها من أحد الخصوم -مؤدى ذلك :إذا تم تمثيل

المدعي من قبل شخص ليست له صفة في الدعوى فإن اإلجراءات التي أدت إلى قبول حضور هذا

الشخص تعد باطلة ،ويترتب عليها بطالن القرار.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )343لعام 1436هـ
الوقائع
ً
طالبة إلزام المدعى عليه
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1429/10/19هـ أقامت المدعية دعواها

دفع مبلغ مقداره ستة آالف ( )6،000ريال قيمة شيك برقم ( )282وتاريخ 1429/7/10هـ ،سحبه المدعى
عليه ألمر المدعية على مصرف ( )...دون أن يكون له مقابل وفاء ،وقد تدخل في الدعوى ممثل

موقع الشيك محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
ّ
طالبا معاقبة
االدعاء العام
ً
( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.
ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى

مبلغا مقداره ستة آالف ( )6،000ريال قيمة الشيك محل الدعوى ،وفي الحق
ً
عليه أن يدفع للمدعية

تشهيرا في اللوحات
مبلغا مقداره خمسمائة ( )500ريال مع نشر اسمه
ً
العام :بتغريم المدعى عليه
ً
المعدة لهذا الغرض في جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة.
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/2/4هـ وتظلم منه بتاريخ 1436/2/9هـ ،وأحيل

تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى اإلجراءات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وحيث إن القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ في شأن إجراءات الفصل في منازعات
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األوراق التجارية ينص في المادة ( )1منه على أنه( :فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار ،تطبق
الجهة المختصة بالفصل في منازعات األوراق التجارية في أعمالها األحكام المنصوص عليها في

الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة
التجارية .)...وحيث إن المادة ( )473تنص على أن( :يجب على الطرفين المتداعيين أن يحضرا بالذات
وكيل عنهما بوكالة مصدقة من كتابة العدل) ،كما تنص المادة ( )474على
ً
إلى المحكمة أو يرسال

أن( :يقتضي أن يبرز صك الوكالة قبل المرافعة إلى سكرتير المحكمة وبعد رؤيتها يشرح عليها رؤيت
بال حرج).

وحيث إنه باطالع اللجنة على ملف الدعوى تبين أن الئحة دعوى الحق الخاص مقامة من

الوكيل الشرعي ( )...بموجب الوكالة الصادرة عن كاتب العدل في كتابة عدل حائل الثانية رقم ()...

وتاريخ 1429/12/29هـ الجلد ( )...واقتصرت الوكالة على حق الوكيل في مطالبة ...في حين أن هذه

المطالبة والدعوى مقامة ضد ( ،)...حيث نصت الوكالة على اآلتي:ـ

(صك وكالة خاصة ،الحمد لله وحده والصالة والسالم على نبينا محمد وبعد؛
فلدي أنا .../كاتب العدل في كتابة عدل حائل الثانية حضر -...:سعودي -بموجب سجل مدني

رقم ...بعد تعريفه الشرعي من كل من -...:سعودي بموجب سجل مدني رقم ...و -...سعودي
وكيل
ً
بموجب سجل مدني رقم ...وقرر بقوله إنني أقمت –...:سعودي بموجب بطاقة رقم...

ينوب عني في المطالبة والمرافعة والمخاصمة وإقامة الدعاوى ضد /المؤسسة ...السعودية
للعقار والسيارات وإحضار البينة وسماع الدعوى والرد وقبول الحكم ونفيه وطلب تمييزه وله

حق تقديم االعتراض للمحاكم الشرعية وهيئات التمييز بديوان المظالم ومراجعة مقام اإلمارة
وأقسام الشرطة والحقوق المدنية وجميع الدوائر الحكومية ذات العالقة وتسلم المبالغ الخاصة
بذلك بموجب شيكات مصدقة باسمي وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة والتوقيع نيابة عني بما ذكر
تحريرا في 1430/2/19هـ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
وعليه جرى التصديق والتوقيع
ً
وسلم).

وحيث إن الصفة في الدعوى من النظام العام ،وهي من المسائل األولية التي يتعين بحثها

قبل نظر النزاع ،ويجب على ناظر الدعوى أن يحكم بها من تلقاء نفسه إذا لم يثرها أحد الخصوم كما
جاء في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م)1/
وتاريخ 1435/1/22هـ.

وحيث إن هذه الدعوى مقامة صحيحة من المدعية إال أن الوكيل  .../حضر جلسة نظر النزاع

آنفا -التي تقصر حق
وكيل عن المدعية بموجب وكالته -المبينة ً
ً
المنعقدة بتاريخ 1430/2/19هـ بصفته

تمثيله لموكلته فقط في الدعوى التي تقام ضد المؤسسة ...للعقار والسيارات ،وحيث كان يجب على
ناظر الدعوى عدم قبول وكالة الوكيل في مواجهة المدعى عليه النعدام صفة الوكيل في هذه

الدعوى ،وحيث نظرت الدعوى وصدر القرار بشأنها دون ذلك ،فإنه يتعين والحال ما ذكر إلغاء ما قضى
به القرار المتظلم منه في دعوى الحق الخاص النعدام صفة الحاضر جلسة نظر النزاع بالوكالة عن

المدعية في دعوى الحق الخاص.
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وفيما يتعلق بدعوى الحق العام ،فحيث إن (المتظلم) بسحبه الشيك محل الدعوى دون أن

يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب خالف حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية،

فإن ذلك يستوجب معاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من النظام.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في دعوى الحق العام بمجازاته بالعقوبات المنصوص عليها

موافقا للنظام.
ً
في المادتين المشار إليهما ،فإنه صدر بالنسبة إلى دعوى الحق العام

القرار
شكل ،وفي الموضوع:
ً
قبول التظلم
أول :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بحائل رقم ( )1430/176وتاريخ
ً

1430/2/19هـ الصادر في القضية رقم ( )1429/230فيما قضى به في دعوى الحق الخاص والحكم برد

دعوى الحق الخاص إلقامتها من غير ذي صفة.

ثانيا :تأييد ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام.
ً
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تحديد صاحب الصفة في الدعوى
( مقر أدبملالاملاعدم تحقق ناظر القضية من صاحب الصفة في الدعوى يتعين معه إلغاء
القرار.

تطبيق
عدم تحديد ناظر القضية تاريخ انتقال الملكية بين مالكي مؤسسة ما لتحديد صاحب الصفة في

الدعوى يترتب عليه إلغاء القرار.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )167لسنة 1437هـ
الوقائع
تخلص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 1433/11/1هـ أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في

منازعات األوراق التجارية بالرياض بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق في قضايا االعتداء على المال
مرفقا به الئحة الدعوى العامة رقم ( )...في القضية رقم ( )...المقامة من المدعي العام ضد
ً
رقم ()...

طالبا الحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام
المدعى عليه.../
ً

األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118وذلك لسحبه الشيك محل الدعوى على حساب
مقفل.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض

رقم ( )1433/2604وتاريخ 1433/11/23هـ ،ويقضي في دعوى الحق العام برد الدعوى في الحق العام

إلقامتها على غير ذي صفة.

وتظلم المدعي العام من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب
ً
رقم ( )1299وتاريخ 1434/12/3هـ ،ويقضي بقبول التظلم

الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1433/2604وتاريخ 1433/11/23هـ الصادر في القضية
مجددا في ضوء
رقم ( ،)1433/6121وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار إلعادة نظر النزاع
ً
ما ورد من أسباب.

وبتاريخ 1434/1/19هـ تقدم المدعي في دعوى الحق الخاص ...بدعوى أمام مكتب الفصل في

طالبا إلزام المدعى عليه ...بدفع مبلغ مقداره مليونان وتسعمائة
منازعات األوراق التجارية بالرياض
ً

وأربعون ألف ( )2.940.000ريال قيمة الشيك رقم ( )78وتاريخ 2012/12/1م سحبه المدعى عليه ألمر
المدعي على بنك ،...دون أن يكون له مقابل وفاء.

مجددا،
وقرر مكتب الفصل ضم دعوى الحق الخاص إلى دعوى الحق العام ،ونظرت الدعوى
ً

وصدر بشأنها قرار المكتب رقم ( )35/1234وتاريخ 1435/4/23هـ برد الدعوى في الحقين الخاص والعام
إلقامتها على غير ذي صفة.

وتظلم المدعيان (في دعوى الحق الخاص وفي دعوى الحق العام) من القرار ،وأحيل تظلمهما

إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم ( )1435/580وتاريخ 1435/9/16هـ ،ويقضي بقبول
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شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم
ً
التظلم
( )35/1234وتاريخ 1435/4/23هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1433/6121وإعادة القضية إلى مكتب الفصل

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
مصدر القرار إلعادة نظر النزاع
ً

ونظرت القضية ،وصدر بشأنها القرار محل التظلم برد الدعوى في الحقين الخاص والعام إلقامتها

على غير ذي صفة.

وأبلغ المدعى بالحق الخاص بنسخة من القرار بتاريخ 1437/2/18هـ وتظلم منه وكيله ...بتاريخ

1437/3/18هـ ،بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض رقم ( )...وتاريخ 1434/1/13هـ،
وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وبالنسبة إلى دفوع المتظلم فقد انصبت على عدم صحة ما انتهى إليه القرار المتظلم منه فيما

قضى به من رد الدعوى إلقامتها على غير ذي صفة ،وأن المدعى عليه ...هو المدين بقيمة الشيكات
محل الدعوى.

وحيث إنه بمراجعة اللجنة ملف القضية تبين أنه سبق أن صدر قرار اللجنة القانونية رقم ()1435/580

وتاريخ 1435/9/16هـ بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم  35/1234وتاريخ

1435/4/23هـ الصادر في القضية ذاتها بالمنطوق ذاته ،وسببت اللجنة اإللغاء باآلتي:

 -1أن الساحب للشيك محل الدعوى هو مؤسسة ،...ولم يحدد في متن الشيك اسم مالك
المؤسسة ،وقد تبين أن المؤسسة كانت ملكً ا لـ ،...ثم انتقلت المؤسسة إلى ملكية
المدعى عليه ...ولم يحدد في الملف تاريخ انتقال الملكية.

 -2أن ملف القضية اشتمل على إفادتين من البنك ،...ولم ُيبين بخطابي البنك من هو المالك
للحساب رقم ( )...المسحوب عليه الشيك محل الدعوى.

كل من مؤسسة النقد العربي
وبمراجعة اللجنة ملف القضية تبين أن مكتب الفصل خاطب ًّ

السعودي بطلب اإلفادة عن مالك الحساب رقم ( )...المسحوب عليه الشيك محل الدعوى ،فوردت
إجابة المؤسسة بإرفاق نسخة من ملف فتح الحساب الموضح فيه أن المفوض بالتوقيع على الحساب

هو ،...كما خاطب المكتب إدارة السجل التجاري بطلب مستخرج من الحاسب اآللي يبين اسم المالك

الحالي والمالكين السابقين للمؤسسة الساحبة للشيك محل الدعوى ،فوردت إجابة إدارة السجل
مرافقا لها عدة صور من وثائق السجل التجاري للمؤسسة ال تتضمن
ً
التجاري رقم ( )...وتاريخ 1437/1/8هـ
بيانً ا يحدد تاريخ انتقال الملكية بين المالكين للمؤسسة.

وباالطالع على القرار المتظلم منه تبين أنه اكتفى بما تضمنته إجابة مؤسسة النقد ،وبنى

عليها القرار المتظلم منه ،في حين أنها لم تتضمن إجابة عن استيضاح اللجنة القانونية في قرارها
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السابق بتحديد مالك الحساب ،كما لم يتضح من األوراق المرسلة من إدارة السجل التجاري بيان مالك

المؤسسة التجارية في تاريخ التحرير ،األمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المتظلم منه ،وإعادة القضية
مجددا في ضوء هذه األسباب.
لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة دفوع

مجددا.
المتظلم ،وله إذا شاء إثارتها أمام المكتب عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )37/211وتاريخ 1437/1/14هـ الصادر في القضية رقم ( ،)33/6121وإعادة القضية لنظرها

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
ً
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التظلم من غير ذي صفة
شكل إذا قدمه غير ذي صفة.
ً
( مقر أدبملالاملايرفض التظلم

تطبيق
للشركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء -من يملك تمثيل الشركة أمام الغير

وفقا لنظام الشركات هو مدير الشركة ً
وأمام القضاء ً
وفقا لشروط وإجراءات محددة -مؤدى ذلك :أن
تقديم التظلم من الموكلين بصفتهم شركاء يستوجب رفضه لتقديمه من غير ذي صفة.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )335لعام 1436هـ
الوقائع

ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1432/2/12هـ أقامت الشركة المدعية دعواها

سندا
ريال قيمة عدد ()12
ألفا وأربعمائة وستة عشر (ً )28،416
عليها دفع مبلغ مقداره ثمانية وعشرون ً
ً

ألمر بأرقام متسلسلة من رقم ( )36/16إلى رقم ( )36/27حررتها الشركة المدعى عليها ألمر الشركة
ريال لكل منها،
المدعية بتاريخ 2008/9/22م بمبلغ مقداره ألفان وثالثمائة وثمانية وستون (ً )2،368

شهريا على التوالي من تاريخ 2010/2/1م إلى تاريخ 2011/1/1م.
وتستحق
ًّ

وبجلسة يوم االثنين الموافق 1436/2/16هـ ،عدلت الشركة المدعية مطالبتها لتكون بإلزام

ألفا ومائتان وثمانية ()14،208
مبلغا مقداره أربعة عشر ً
ً
الشركة المدعى عليها أن تدفع للشركة المدعية
رياالت ،قيمة عدد ( )6سندات ألمر من السندات محل الدعوى ،كما طلبت إضافة عدد ( )10سندات

ريال.
ألفا وستمائة واثنا عشر (ً )41،612
ألمر بمبلغ مقداره واحد وأربعون ً

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضي بما يلي:
ألفا ومائتان وثمانية ()14،208
مبلغا مقداره أربعة عشر ً
ً
أول :إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية
ً

رياالت.

ثانيا :عدم االختصاص بنظر دعوى المطالبة بقيمة سندات ألمر محل طلب الضم لنقل االختصاص
ً

القضائي بموجب أحكام نظام التنفيذ.

وأبلغت المدعية بنسخة من القرار بتاريخ 1436/4/13هـ ،وبتاريخ 1436/4/27هـ تظلمت ضد القرار

بموجب الوكالة الصادرة عن كاتب العدل المكلف في الهيئة العامة لالستثمار برقم ( )...وتاريخ
1435/6/10هـ ،وأحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السندات ألمر محل الدعوى تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
وحيث إن المادة ( )1من القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ تنص على أنه( :فيما لم

يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات األوراق التجارية في أعمالها
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األحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من

الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية).

وحيث إن المادة ( )473من نظام المحكمة التجارية تنص على أنه( :يجب على الطرفين المتداعيين

وكيل عنهما بوكالة مصدقة من كتابة العدل) .كما تنص
ً
أن يحضرا بالذات إلى المحكمة أو يرسال
المادة ( )474من النظام ذاته على أن( :يقتضي أن يبرز صك الوكالة قبل المرافعة إلى سكرتير المحكمة

وبعد رؤيتها يشرح عليها رؤيت بال حرج).

وكيل عن المدعية شركة ...بموجب
ً
وحيث إن الثابت من األوراق أن التظلم مقدم من ...بصفتها

الوكالة الصادرة عن كاتب العدل المكلف في الهيئة العامة لالستثمار برقم ( )...وتاريخ 1435/6/10هـ،

وحيث إنه باطالع اللجنة على صك الوكالة المشار إليه تبين أنه ال يتضمن حق المتظلمة في تمثيل
الشركة المدعية في المرافعة والمدافعة أمام القضاء أو اللجان ذات االختصاص القضائي؛ ذلك أن
وكيل بموجب وكالة رقم ( )...وتاريخ 1426/10/11هـ الصادرة عن
ً
الوكالة تنص على أنه( :حضر ...بصفته

هذه اإلدارة والموكل بها من ...أبناء ...وأصالة عنه نفسه بصفتهم الشركاء الوحيدين في شركة.)...

وحيث إن للشركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء ،فإن النظام َّبين من يملك

حق تمثيل الشركة أمام الغير وأمام القضاء ،حيث أناط ذلك بمدير أو بمديري الشركة بحسب الحالة
ووفقا لشروط وإجراءات محددة ،في حين يتبين من هذه الوكالة أنها صدرت عن الموكلين بصفتهم
ً
شركاء لتمثيلهم وليس لتمثيل الشركة ،مع ما يرتب ذلك من آثار مختلفة.

وحيث إن الوكالة المقدمة إلى الوكيلة .../صدرت عن الموكلين باعتبارهم شركاء تمثلهم بهذه

الصفة ،فإن هذه الوكالة ال تصلح ألن تكون بموجبها وكيلة للشركة أمام مكاتب الفصل وهذه اللجنة،
األمر الذي يتعين معه رفض التظلم المقدم منها لتقديمه من غير ذي صفة.

القرار
شكل لتقديمه من غير ذي صفة.
ً
رفض التظلم
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صدور قرار لغير ذي صفة
( مقر أدبملالاملاالحكم لغير المستفيد من الورقة التجارية دون بيان سبب ذلك يتعين
معه إلغاء القرار.

تطبيق
صدور قرار مكتب الفصل بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للشركة المدعية قيمة الشيك محل

الدعوى -المستفيد من الشيك شركة أخرى لم تقم بتظهيره -مؤدى ذلك :عدم أحقية المدعي في
المطالبة بقيمة الشيك.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )125لسنة 1437هـ
الوقائع
ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1431/1/19هـ أقامت الشركة المدعية دعواها

ألفا وسبعمائة ( )60.700ريال قيمة عدد ( )9شيكات سحبها المدعى
عليه دفع مبلغ مقداره ستون ً
عليه ألمر الشركة المدعية على بنك ...دون أن يكون لها مقابل وفاء ،وقد تدخل في الدعوى ممثل
طالبا معاقبة موقع الشيكات محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
االدعاء العام
ً

( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى

ألفا وسبعمائة ( )60.700ريال قيمة
مبلغا مقداره ستون ً
ً
عليه بأن يدفع لشركة ...بصفتها مالكة فرع...

الشيكات محل الدعوى ،وفي الحق العام :بمعاقبة المدعى عليه بدفع غرامة مالية مقدارها خمسة
آالف ( )5.000ريال.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار ،وتظلم منه بتاريخ 1436/4/13هـ ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة

القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
خاليا من بيان يحدد تاريخ التبليغ بالقرار ،فإن المستقر عليه في هذه
حيث إن ملف القضية قد جاء ً

حكما خالل المدة المحددة،
الحالة اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ التبلغ بالقرار ،ومن ثم فإن التظلم تم
ً
واستوفى المتطلبات النظامية.

وحيث إنه باالطالع على الشيكات محل الدعوى تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على ملف القضية يتبين أن الدعوى مقامة من شركة ...سجل تجاري رقم

مبلغا مقداره
ً
( )...في حين أن القرار المتظلم منه صدر بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية شركة...
ألفا وسبعمائة ( )60.700ريال إجمالي قيمة الشيكات موضوع الدعوى.
ستون ً

وحيث إن للشركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ،وحيث إن القرار المتظلم منه صدر

بإلزام المدعى عليه بأن يدفع إلى شركة ...قيمة الشيكات محل الدعوى باعتبارها مدعية ،في حين أن
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هذه الشيكات المستفيد منها شركة ...وهي غير الشركة المدعية ،ولم يتبين للجنة أنه تم تظهير هذه
الشيكات لشركة ...ولم يبين القرار أسباب ذلك ،فإنه يتعين إلغاء القرار المتظلم منه وإعادة القضية إلى
مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب.
المكتب مصدر القرار لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة دفوع المتظلم ،وله إثارتها

مجددا.
أمام المكتب عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1433/1124وتاريخ 1433/5/17هـ الصادر في القضية رقم ( )1431/6/125وإعادة

مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب.
القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
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تغير الصفة في الدعوى
( مقر أدبملالاملاتغيير ناظر الدعوى صفة المدعي إلى مدعى عليه والعكس دون تسبيب
ذلك يترتب عليه إلغاء القرار.

تطبيق
قرارا بإلغاء قرار مكتب الفصل ،فيعتبر قرار مكتب الفصل كأن لم يكن،
إذا أصدرت اللجنة القانونية ً

وليس للمتظلم أن يطعن في هذا القرار الملغى أمام اللجنة ،وله أن يثير دفوعه أمام مكتب الفصل
في أثناء نظره الدعوى من جديد -يتعين على ناظر الدعوى أن يذكر أسباب واضحة لتغيير صفة المدعي

مشوبا بعيب يستدعي إلغاءه -مؤدى ذلك:
والمدعى عليه وإال كان قراره المبني على هذا التغيير
ً

في حال ثبوت الوفاء بقيمة الشيك محل الدعوى يجب على مكتب الفصل إصدار قرار بإعادة المراكز
القانونية ألطراف الدعوى إلى ما كانت عليه.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )316لعام 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1425/10/22هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره ثالثمائة ألف ( )300.000ريال قيمة شيك برقم ( )177وتاريخ 1425/8/29هـ ،سحبه المدعى

عليه ألمر المدعي على بنك ،...وبمراجعة البنك المسحوب عليه امتنع عن السداد لعدم كفاية الرصيد.
طالبا معاقبة موقع الشيك محل الدعوى بالعقوبات
وقد تدخل في الدعوى ممثل االدعاء العام
ً

المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين (،94

و )118من النظام.

ونظرت الدعوى ،وصدر بشأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم

مبلغا
ً
( )1426/11وتاريخ 1426/1/4هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

مقداره ثالثمائة ألف ( )300.000ريال كامل قيمة الشيك محل الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم
تشهيرا في جميع الغرف التجارية
مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10.000ريال ،مع نشر اسمه
ً
المدعى عليه
ً

الصناعية بالمملكة لمدة شهر.

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل
ً
رقم ( )27/535وتاريخ 1427/10/13هـ ،بقبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1426/11وتاريخ 1426/1/4هـ ،وإعادة القضية إلى المكتب

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
مصدر القرار لنظرها
ً

وبتاريخ 1437/10/6هـ ،تقدم المدعي بتظلم من قرار اللجنة القانونية ،فأحيل تظلمه إليها التخاذ

ما يلزم.

األسباب
فيما يتعلق بتظلم المدعي من قرار اللجنة القانونية رقم ( )27/535وتاريخ 1427/10/13هـ،
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فحيث قضى القرار محل التظلم بإلغاء قرار مكتب الفصل رقم ( )1426/11وتاريخ 1426/1/4هـ
نظاما الطعن على هذا القرار أمام اللجنة باعتبار
وإعادة القضية إلى مكتب الفصل ،فإنه ال يجوز
ً

أن اللجنة ألغته ،وللمتظلم إذا شاء متابعة دعواه أمام مكتب الفصل .هذا وقد الحظت اللجنة

مجددا في ضوء
باالطالع على ملف القضية أنه بعد إعادة القضية إلى مكتب الفصل لنظرها
ً
ما ورد من أسباب في قرارها المتظلم منه رقم ( )1427/535وتاريخ 1427/10/13هـ تقدم المدعى

مفيدا أنه سدد للمدعي المبلغ المحكوم به في قرار مكتب الفصل السابق رقم
عليه للمكتب
ً
( )1426/11وتاريخ 1426/1/4هـ الملغى بقرار اللجنة القانونية رقم ( )1427/535وتاريخ 1427/10/13
تنفيذا لقرار مكتب
ً
بناء على أمر جهة التنفيذ ،وطلب إلزام المدعي إعادة المبلغ الذي تسلمه
ً
الفصل الملغي.

بناء على الطلب المقدم من المدعى
وبتاريخ 1431/5/5هـ عقد مكتب الفصل جلسة لنظر النزاع ً

مبلغا مقداره
ً
عليه ،وبسؤال المدعي عن الدعوى أجاب بأنه تسلم حقه أمام إدارة الحقوق المدنية
مائتان وخمسون ألف ( )250.000ريال ،وتنازل عن مبلغ خمسين ألف ( )50.000ريال ،وبمواجهة المدعى
جزءا من قيمة
عليه بذلك طلب إلزام المدعي بإعادة كامل ما تسلمه وادعى أنه سلم المدعي ً
المطالبة وذلك بموجب الشيك رقم ( )86وتاريخ 1425/8/29هـ بمبلغ ( )150.000ريال المسحوب على
بنك....

وبتاريخ 1437/2/23هـ عقد مكتب الفصل جلسة لنظر النزاع باعتبار أن المدعي هو( .../المدعى

عليه في هذه القضية) ،والمدعى عليه هو( .../المدعي في هذه القضية) ،وحدد المدعي مطالبته
بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ( )150.000ريال قيمة الشيك رقم ( )86وتاريخ 1425/9/12هـ المسحوب
على بنك...

وبتاريخ 1437/7/5هـ صدر القرار رقم ( )1437/788بإلزام .../بأن يدفع في الحال للمدعي .../مبلغا

مقدراه مائة وخمسون ألف ( )150.000ريال مقابل جزء من قيمة الشيك محل الدعوى رقم ( )177وتاريخ
1425/8/29هـ.

وحيث إن المدعي في القضية هو .../والمدعى عليه هو .../ولم يرد في القرار ذكر لألسباب

مدع ،ولم
التي بنى عليها عضو مكتب الفصل تغيير صفة المدعي إلى مدعى عليه والمدعى عليه إلى
ٍ
يبين األسباب التي استند إليها في النتيجة التي توصل إليها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ()150.000
ريال للمدعي ،كما أن هذا الشيك ليس له محل في هذه الدعوى ،حيث اقتصرت على المطالبة

بقيمة الشيك رقم ( )177البالغة ( )300.000ريال ،األمر الذي يتعين معه إلغاء قرار مكتب الفصل رقم
( )1437/788وتاريخ 1437/7/5هـ.

ويتعين على مكتب الفصل مصدر القرار في حال ثبوت أن .../سدد إلى .../قيمة الشيك محل

تنفيذا لقرار مكتب الفصل رقم ( )1426/11وتاريخ 1426/1/4هـ
ً
الدعوى رقم ( )177وتاريخ 1425/8/29هـ

الملغى بقرار اللجنة رقم ( )1427/535وتاريخ 1427/10/13هـ ،فإنه يتعين على المكتب إصدار قرار مستقل
ُ

بإعادة الوضع إلى ما كان عليه ،وذلك بإلزام .../بإعادة ما تسلمه جراء تنفيذ القرار رقم ( )1426/11وتاريخ
1426/1/4هـ إلى.../
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القرار
أول :عدم قبول التظلم المقدم من المدعي.../
ً
ثانيا :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1437/788وتاريخ
ً

1437/7/5هـ.

ً
ثالثا :على مكتب الفصل مصدر القرار في حال ثبوت أن .../سدد إلى .../قيمة الشيك محل

تنفيذا لقرار مكتب الفصل رقم  1426/11وتاريخ 1426/1/4هـ
ً
الدعوى رقم ( )177وتاريخ 1425/8/29هـ
الملغى بقرار اللجنة رقم ( )1427/535وتاريخ 1427/10/13هـ ،فإنه يتعين على المكتب إصدار قرار مستقل
ُ

بإعادة الوضع إلى ما كان عليه ،وذلك بإلزام .../بإعادة ما تسلمه جراء تنفيذ القرار رقم ( )1426/11وتاريخ
1426/1/4هـ إلى.../
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الصفة السابقة لمصدر القرار
( مقر أدبملالاملايبطل القرار إذا سبق لمصدره تمثيل االدعاء العام عند رفع دعوى الحق
العام.

تطبيق
البادي من استعراض ملف القضية أن ناظر القضية مصدر القرار محل التظلم هو من كان يمثل

االدعاء العام عند رفع دعوى الحق العام ـ مؤدى ذلك :إلغاء قرار مكتب الفصل.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )157لسنة 1437هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1423/10/10هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره مائة وخمسون ألف ( )150.000ريال قيمة الشيك رقم ( )49وتاريخ 1422/3/29هـ سحبه
المدعى عليه ألمر المدعي على بنك ،...دون أن يكون له مقابل وفاء ،وقد تدخل في الدعوى ممثل
طالبا معاقبة موقع الشيك محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
االدعاء العام
ً

( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم

مبلغا
ً
( )1424/67وتاريخ 1424/1/20هـ وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي

مبلغا مقداره ( )5.000ريال مع نشر اسمه
ً
مقداره ( )150.000ريال ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه

مدة شهر في اللوحات المعدة لهذا الغرض.

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب
ً
رقم ( )1424/256وتاريخ 1424/4/25هـ ،ويقضي بقبول التظلم

الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1424/67وتاريخ 1424/1/20هـ ،وإعادة القضية إلى

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
مكتب الفصل مصدر القرار إلعادة نظر النزاع
ً

ونظرت الدعوى ،وصدر بشأنها القرار محل التظلم ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه

مبلغا مقداره
ً
مبلغا مقداره ( )150.000ريال ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه
ً
بأن يدفع للمدعي
( )10.000ريال مع نشر اسمه في اللوحات المعدة لهذا الغرض لمدة شهر.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1437/3/26هـ ،وتظلم منه وكيله ...بتاريخ 1437/4/15هـ،

مستندا إلى
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بجنوب جدة رقم ( )...وتاريخ 1436/12/3هـ،
ً

أسباب حاصلها صدور القرار محل التظلم في جلسة نظر النزاع األولى دون أن يمنح المدعى عليه

الفرصة للرد على دعوى المدعي ،وأنه لم يتبلغ بالجلسة المعقودة بتاريخ 1426/11/1هـ ،وأحيل تظلمه
إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
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وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وحيث تبين للجنة من خالل استعراض ملف القضية أن ناظر القضية مصدر القرار محل التظلم

هو من كان يمثل االدعاء العام عند رفع دعوى الحق العام ،مما يستوجب معه على هذه اللجنة إلغاء
مجددا في ضوء ما ورد من أسباب ،وإحالتها إلى عضو
القرار وإعادة القضية إلى مكتب الفصل لنظرها
ً
آخر في المكتب.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )26/1264وتاريخ 1426/11/1هـ الصادر في القضية رقم ( ،)23/1902وإعادتها إلى مكتب

الفصل مصدر القرار ،مع إحالتها إلى عضو آخر في المكتب.

133

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   غيلبتلا

الباب السادس
التبليغ

العيب في التبليغ
( مقر أدبملالاملاالعيب الجوهري في التبليغ يترتب عليه إلغاء القرار.

تطبيق
لم يرد من وزارة الداخلية (قسم الشرطة المختص) ما يفيد تعذر إبالغ المدعى عليه بالدعوى،

ولم يدرج اسمه على قائمة إيقاف الخدمات -مؤدى ذلك :أن إعالن المدعى عليه بالدعوى على

النحو الذي تم به مشوب بعيب جوهري -أثر ذلك :إلغاء قرار مكتب الفصل وإعادة الدعوى لنظرها
صحيحا.
من جديد ،وإعادة إعالن المدعى عليه بالدعوى إعالنً ا
ً

قرار اللجنة القانونية رقم ( )313لعام 1436هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1431/1/19هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره مليونان وأربعمائة وعشرون ألف ( )2،420،000ريال ،قيمة شيكين :األول برقم ( )165بمبلغ
مقداره مليونان ومائتا ألف ( )2،200،000ريال ،والثاني برقم ( )166بمبلغ مقداره مائتان وعشرون ألف
( ،)220،000وكالهما مؤرخان في 2009/8/30م ،سحبهما المدعى عليه ألمر المدعي على بنك .../دون

موقع الشيكين
طالبا معاقبة ّ
أن يكون لهما مقابل وفاء ،وقد تدخل في الدعوى ممثل االدعاء العام
ً
محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته
نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بجازان رقم

مبلغا
ً
( )32/2وتاريخ 1432/2/7هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

مقداره مليونان وأربعمائة وعشرون ألف ( )2،420،000ريال ،كامل قيمة الشيكين محل الدعوى ،وفي
مبلغا مقداره ثالثون ألف ( )30،000ريال ،وسجنه لمدة ثالثة أشهر،
ً
الحق العام :بتغريم المدعى عليه

تشهيرا في اللوحات المعدة لهذا الغرض في جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة
مع نشر اسمه
ً
يوما.
لمدة ثالثين ً

وتظلـم المدعـى عليـه مـن القـرار ،وأحيـل تظلمـه إلـى اللجنـة القانونيـة التـي أصـدرت فـي شـأنه

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب
ً
قرارها رقم ( )33/773وتاريخ 1433/10/23هـ ،بقبول التظلم

الفصـل فـي منازعـات األوراق التجاريـة بجـازان رقـم ( )32/2وتاريـخ 1432/2/7هــ فيمـا قضـى بـه فـي

مجددا في ضوء ما أشـير إليه
الحقيـن العـام والخـاص ،وإعـادة القضيـة للمكتـب مصـدر القـرار لنظرهـا
ً
من أسباب.
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مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بجازان
ونظرت القضية
ً

رقم ( )1434/179وتاريخ 1434/6/27هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

مبلغا مقداره مليونان وأربعمائة وعشرون ألف ( )2،420،000ريال ،كامل قيمة الشيك محل الدعوى،
ً
مبلغا مقداره ثالثون ألف ( )30،000ريال ،وسجنه لمدة ثالثة
ً
وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه

تشهيرا في الصحف اليومية في المنطقة حسب قرار مجلس الوزراء رقم ()75
أشهر ،مع نشر اسمه
ً
يوما.
وتاريخ 1431/3/15هـ لمدة ثالثين ً
وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل
ً
رقم ( )1435/340وتاريخ 1435/5/1هـ ،بقبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بجازان رقم ( )34/179وتاريخ 1434/6/27هـ ،وإعادة القضية إلى مكتب

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام
ونظرت القضية
ً

مبلغا مقداره مليونان وأربعمائة وعشرون ألف ( )2،420،000ريال ،كامل
ً
المدعى عليه أن يدفع للمدعي

قيمة الشيك محل الدعوى ،وفي الحق العام :بأن للمدعي العام متابعة دعواه.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/2/11هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1436/3/10هـ،

مستندا إلى
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بجازان برقم ( )...وتاريخ 1434/4/30هـ،
ً

أسباب حاصلها أن مصدر القرار ذكر عدم علمه بمحل إقامة أو عنوان المدعى عليه ،في حين أن شرطة

المنطقة أفادت بأنه مسافر خارج المملكة ،وأنه سيتم إشعاره بموعد الجلسة حال قدومه ،كما أفادت
الشرطة بأنه تم االتصال بوالد المدعى عليه وتعهد بإبالغه بموعد الجلسة ،مما يؤكد معرفة الجهات

المختصة عنوان المدعى عليه بخالف ما أسس عليه ناظر الدعوى قراره ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة
القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى اإلجراءات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيكين محل الدعوى تبين أنهما استوفيا شروطهما الشكلية.
وفيما يتعلق بدفع المتظلم بأن مصدر القرار ذكر عدم علمه بمحل إقامة أو عنوان المدعى عليه،

في حين أن شرطة المنطقة أفادت بأنه مسافر خارج المملكة ،وأنه سيتم إشعاره بموعد الجلسة حال
قدومه ،كما أفادت الشرطة بأنه تم االتصال بوالد المدعى عليه وتعهد بإبالغه بموعد الجلسة ،مما

يؤكد معرفة الجهات المختصة بعنوان المدعى عليه ،بخالف ما أسس عليه ناظر الدعوى قراره ،فإنه

باالطالع على ملف القضية يتبين أن القرار المتظلم منه قرر إعالن المدعى عليه بالدعوى عن طريق
النشر في صحيفة ...العدد ( )...بتاريخ 1435/11/13هـ ،وذلك للجلسة المحددة بتاريخ 1435/11/14هـ،

في حين أن وكيل المدعى عليه أودع مذكرة تم التأشير عليها بتاريخ 1435/11/9هـ قيدت لدى الفرع
برقم  742/3310وتاريخ 1435/11/13هـ يعترض فيها على تاريخ الموعد المحدد ويطلب تحديد موعد
الحق.
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وحيث إن المادة ( )2من القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ المعدلة بالقرار رقم ()546

وتاريخ 1413/5/13هـ والقرار الوزاري رقم ( )467وتاريخ 1435/ 5 /17هـ تنص على أن( :تُ عتبر الخصومة
حضورية في األحوال التالية:
أ-

شخصيا بميعاد الجلسة ،أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في
إذا تبلغ المدعى عليه
ًّ
خدمته أو أنه من الساكنين معه من األزواج واألقارب واألصهار ،وبالنسبة للشركات
والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى

أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة.

ب -إذا لم يعرف محل إقامة أو عنوان المدعى عليه ،أو تعذر تسليم اإلخطار أو التبليغ إليه،
فلعضو المكتب أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ليتم بها اإلخطار أو التبليغ بما في

ذلك اإلخطار أو التبليغ عن طريق الجهة المختصة ،أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من
الصحف المحلية على نفقة المدعي.

وتنص المادة السابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م)1/

وتاريخ 1435/1/22هـ على أن( :يكون تسليم صورة التبليغ على النحو اآلتي ...:ط -ما يتعلق بمن ليس

له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق اإلدارية المتبعة
إلعالنه بالطريقة المناسبة).

وحيث إنه باالطالع على ملف القضية يتبين أنه لم يرد من وزارة الداخلية -قسم الشرطة المختص-

ما يفيد تعذر إبالغ المدعى عليه بالدعوى ولم يتم إدراج اسم المدعى عليه على قائمة إيقاف الخدمات،

في حين أن وكيل المدعى عليه تقدم لمكتب الفصل بطلب تأجيل الموعد ،ومن ثم فإن إعالن المدعى

عليه بالدعوى على النحو الذي تم به مشوب بعيب جوهري يخل بحق المدعى عليه ،األمر الذي يتعين
مجددا في ضوء االعتبارات
معه إلغاء هذا القرار وإعادة الدعوى إلى الجهة مصدرة القرار إلعادة النظر فيه
ً

صحيحا حتى ال يحرم أحد الخصوم درجة من
سالفة الذكر ،وإعادة إعالن المدعى عليه بالدعوى إعالنً ا
ً
درجات التقاضي.

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار محل التظلم ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة باقي دفوع

مجددا من قبل المكتب.
المتظلم ،وله إثارتها عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بجازان رقم ( )1435/52وتاريخ 1435/11/14هـ الصادر في القضية رقم ( )1431/71وإعادة القضية إلى

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
مكتب الفصل لنظرها
ً
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مرفقات مذكرة التبليغ
( مقر أدبملالاملاعدم إرفاق الئحة الدعوى مع مذكرة تبليغ المدعى عليه وعدم تمكينه
من االطالع عليها عيب جوهري يترتب عليه إلغاء القرار.

تطبيق
عدم تزويد المتظلم بمرفقات مذكرة التبليغ بالدعوى حتى يتمكن من إثارة دفوعه وإثبات حقه-

مفاد ذلك :أن إجراءات نظر الدعوى جاءت مشوبة بعيب اإلخالل بحقه في التقاضي -مؤدى ذلك:

إلغاء القرار المتظلم منه وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها من جديد وتمكين

أطراف الدعوى من حقوقهم المكفولة بموجب النظام.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )19لسنة 1436هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/7/11هـ أحيلت المعاملة إلى فرع وزارة التجارة والصناعة

بعرعر -منطقة الحدود الشمالية ،بموجب خطاب رئيس فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة عرعر

طالبا معاقبة المدعى عليهم بالعقوبات
مرفقا به الئحة دعوى عامة في القضية رقم ()...
ً
رقم ()...
ً

النظامية المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121لمخالفتهم نصي المادتين ( ،94و )118من نظام
األوراق التجارية.

ونظرت القضية بجلسة يوم الثالثاء 1434/8/23هـ ،وفيها حضر المدعون في الحق الخاص ،وطلب

كل منهم إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيكات محل الدعوى المسحوبة له ،وصدر بشأنها القرار

مبلغا مقداره سبعمائة واثنان
ً
المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه .../أن يدفع
مبلغا مقداره مليون وخمسمائة واثنان وثالثون
ً
وثالثون ألف ( )732،000ريال للمدعي ،...وأن يدفع

مبلغا مقداره أربعمائة وسبعة وثمانون ألف
ً
ألفا وخمسمائة ( )1،532،500ريال للمدعية ،.../وأن يدفع
ً
مبلغا مقداره تسعمائة ألف ( )900،000ريال للمدعية ،.../وفي
ً
( )487،000ريال للمدعي ،.../وأن يدفع

الحق العام :بإدانة المدعى عليه .../بالمخالفة المنسوبة إليه ومعاقبته بغرامة مالية مقدارها ثالثون
ألف ( )30،000ريال مع حبسه لمدة سنتين والتشهير به في صحيفة يومية ،وعدم إدانة بقية المدعى

عليهم المتهمين بتلقي شيكات ليس لها مقابل وفاء.

وأبلغ المدعى عليه .../بنسخة من القرار بتاريخ 1435/1/3هـ ،وبتاريخ 1434/2/2هـ تظلم منه

طالبا إلغاء القرار المتظلم
وكيله بالوكالة الصادرة عن كتابة عدل عرعر رقم ( )...وتاريخ 1434/8/21هـ،
ً
مجددا ،حيث لم يتسلم نسخة من الئحة
منه وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

محضرا لجلسة نظر الدعوى ،ولم يمكّ ن من إبداء دفوعه ،وأحيل تظلمه
الدعوى ،ولم ُيعد ناظر القضية
ً
إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
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وحيث إنه باالطالع على الشيكات محل الدعوى تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
وأما من حيث طلب المتظلم إلغاء القرار المتظلم منه وإعادة القضية للمكتب لنظرها ،وحيث

إنه باالطالع على ملف القضية تبين للجنة أن مطالبة المدعين في دعوى الحق الخاص قدمت إلى

مكتب الفصل بجلسة نظر النزاع التي عقدت يوم الثالثاء 1434/8/23هـ.

وحيث إن (المادة الثالثة) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )53/بتاريخ

1433/8/13هـ تنص على أن( :يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها،
وفقا ألحكام القضاء المستعجل ،ويختص كذلك بإصدار القرارات واألوامر المتعلقة بالتنفيذ ،وله
ً

األمر باالستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ،وكذلك األمر بالمنع من السفر ورفعه ،واألمر بالحبس
واإلفراج ،واألمر باإلفصاح عن األصول ،والنظر في دعوى اإلعسار .وتنص (المادة التاسعة) على أنه:
حال األداء ،والسندات التنفيذية هي... :
لحق محدد المقدار ِّ
تنفيذي ٍّ
بسند
ٍ
(ال يجوز التنفيذ الجبري إال
ٍّ

4ـ األوراق التجارية).

وتنص المادة (الثامنة والتسعون) من النظام على أن( :يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة

يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
وثمانين ً

وحيث نشر النظام في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( )4425بتاريخ 1433/10/13هـ ،فتكون بداية

العمل به بتاريخ 1434/4/18هـ ،وحيث إن األمر السامي الكريم رقم ( )10201وتاريخ 1435/3/18هـ أكد على

اختصاص قضاء التنفيذ بالسندات التي سحبت قبل نظام التنفيذ.

وبما أن تاريخ مطالبة المدعين في الحق الخاص قدمت إلى مكتب الفصل بجلسة نظر النزاع

التي عقدت يوم الثالثاء 1434/8/23هـ ،فإنها تكون الحقة لسريان نظام التنفيذ ،ومن ثم فإن النظر
في هذه المطالبات يخرج عن اختصاص مكاتب الفصل وهذه اللجنة ،األمر الذي يتعين معه إلغاء قرار

مكتب الفصل المتظلم منه فيما قضى به في دعوى الحق الخاص والحكم فيها بعدم االختصاص.

وأما من حيث ما أبداه المتظلم من دفوع في دعوى الحق العام من أنه لم يتسلم نسخة من الئحة

الدعوى ،ولم ُيعد ناظر القضية محضر جلسة نظر الدعوى ،ولم يمكن من إبداء دفوعه؛ فإنه باالطالع

مخفورا بموعد الجلسة المحددة بموجب خطاب مدير
على محضر جلسة نظر الدعوى تبين أنه تم إحضاره
ً

شعبة سجن عرعر رقم ( )1/27/6675/9وتاريخ 1434/8/23هـ ،وطلب تزويده بنسخة من أوراق القضية ،وتبين

أن مذكرة تبليغ المدعى عليه المتظلم لم تشتمل على أي مرفقات ،ومن ثم لم يتبلغ بالدعوى ولم يتم

تمكينه من االطالع عليها رغم طلبه ذلك ،وحيث إن ذلك إخالل بحقه في التقاضي ،ومن ثم فإن إجراءات

نظر الدعوى يشوبها عيب يرتب إلغاء القرار المتظلم منه فيما قضى به في دعوى الحق العام ،األمر

مجددا في ضوء ما ورد
الذي يتعين معه إلغاؤه وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
من أسباب.

القرار
شكل ،وفي الموضوع:
ً
قبول التظلم
أول :إلغاء ما قضى به قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمنطقة الحدود الشمالية
ً
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رقم ( )1434/116وتاريخ 1434/8/23هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1434/257في دعوى الحق الخاص

والحكم برد الدعوى لعدم االختصاص.

ثانيا :إلغاء ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام ،وإعادة القضية إلى مكتب
ً
مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

140

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   غيلبتلا

التبليغ بتعديل قيمة المطالبة
( مقر أدبملالاملاتعديل قيمة المطالبة أثناء نظر النزاع دون تسبيب ودون تبليغ المدعى
عليه به ،يتعين معه إلغاء القرار.

تطبيق
مبلغا أكبر-
ً
تعديل المدعي قيمة مطالبته الواردة بالئحة الدعوى بإلزام المدعى عليه أن يدفع له

لم يتبين من محضر الجلسة أو من القرار أسباب تعديل المطالبة ورأي ناظر الدعوى فيه -إصدار القرار
دون تبليغ المدعى عليه بهذا التعديل -مؤدى ذلك :إلغاء قرار مكتب الفصل وإعادة الدعوى لنظرها

صحيحا حتى ال يحرم درجة من درجات التقاضي.
من جديد ،وإعادة إعالن المدعى عليه بالدعوى إعالنً ا
ً

قرار اللجنة القانونية رقم ( )120لعام 1438هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/5/10هـ ،أقام البنك المدعي دعواه
ً

ريال ،باقي قيمة سند ألمر حرره
ألفا ومائتان وأربعة وثالثون (ً )68.234
دفع مبلغ مقداره ثمانية وستون ً
ألفا
المدعى عليه ألمر المدعية بتاريخ 2003/3/17م بمبلغ مقداره ( )142.809/21مائة واثنان وأربعون ً
وثمانمائة وتسعة رياالت وإحدى وعشرون هللة ،ويستحق عند الطلب.

وفي جلسة نظر النزاع التي عقدت يوم االثنين الموافق 1435/8/4هـ ،عدل وكيل المدعي

ألفا ومائتان
مبلغا مقداره تسعة وستون ً
ً
مطالبته لتصبح بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي

ريال ،مقابل المتبقي من قيمة السند ألمر محل الدعوى.
وثمانية عشر (ً )69.218

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

ريال ،باقي قيمة السند ألمر محل
ألفا ومائتان وثمانية عشر (ً )69.218
مبلغا مقداره تسعة وستون ً
ً
الدعوى.

مستندا إلى إنهاء خدمته في عمله وتسوية
وبتاريخ 1438/2/27هـ ،تظلم المدعى عليه من القرار،
ً

طالبا رد الدعوى لعدم اختصاص مكتب الفصل في
ألم به من ظروف المرض،
ً
نظرا إلى ما ّ
معاشه ً
استنادا إلى نص المادة التاسعة من نظام التنفيذ الذي عقد االختصاص
منازعات األوراق التجارية بنظرها
ً
في نظر المنازعات في األوراق المالية بما فيها السند ألمر إلى قاضي التنفيذ.

مشيرا فيه إلى مماطلة البنك
تظلما آخر ضد القرار،
وفي تاريخ 1438/3/3هـ ،قدم المدعى عليه
ً
ً

ملتمسا إلغاء القرار لما سبق بيانه ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة
المدعي في التسوية لبقية مبلغ القرض،
ً

القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن ملف الدعوى لم يتضمن بيانً ا يحدد تاريخ التبليغ بالقرار ،فإن المستقر عليه في هذه

حكما خالل المدة المحددة،
الحالة اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ التبلغ بالقرار ،وبذلك يكون التظلم قد تم
ً
واستوفى المتطلبات النظامية.
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وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وحيث إنه باطالع اللجنة على أوراق القضية تبين لها أن المدعي أقام دعواه بتاريخ 1433/5/10هـ

طالبا إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من قيمة السند ألمر محل الدعوى مبلغ مقداره ثمانية وستون
ً
ريال ،إال أنه وفي جلسة نظر النزاع المنعقدة يوم االثنين الموافق
ألفا ومائتان وأربعة وثالثون (ً )68.234
ً

1435/8/4هـ والتي صدر بها القرار محل التظلم قام وكيل المدعي بتعديل مطالبة موكله ،وذلك بطلب

ألفا ومائتان وثمانية عشر ()69.218
مبلغا مقداره تسعة وستون ً
ً
إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله
رياال دون أن يتبين من محضر الجلسة أو من القرار أسباب تعديل المطالبة ،ورأي ناظر الدعوى في هذا

التعديل ،وحيث إن المدعى عليه لم يتبلغ بالمطالبة الجديدة للمدعي ،فإنه يتعين إلغاء القرار المتظلم
مجددا بعد إعادة إعالن
منه وإعادة ملف القضية إلى المكتب مصدر القرار إلعادة النظر في الدعوى
ً

المدعى عليه بالدعوى حتى ال يحرم أحد الخصوم درجة من درجات التقاضي.

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار محل التظلم ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة دفوع

المتظلم ،وله إثارتها عند إعادة نظر الدعوى.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1435/919وتاريخ 1435/8/4هـ الصادر في القضية رقم (.)1433/2460
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السلطة التقديرية في تحديد وسيلة التبليغ
( مقر أدبملالاملاإذا لم يعرف محل إقامة ،أو عنوان ،للمدعى عليه ،أو تعذر تبليغه إليه،
فلناظر القضية أن يقرر طريقة تبليغه.

تطبيق
صدور تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم ( )11/1647وتاريخ 1428/4/4هـ بإجراءات تبليغ المدعى

عليه -في حال استنفاذ هذه اإلجراءات ،فلعضو المكتب أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة لإلخطار أو

التبليغ ،بما في ذلك اإلخطار أو التبليغ عن طريق الجهة المختصة ،أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي
من الصحف المحلية على نفقة المدعي -قرار وزير التجارة واالستثمار رقم ( )467وتاريخ 1435/5/17هـ

منح ناظر الدعوى صالحية تحديد وسيلة إبالغ المدعى عليه.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )280لسنة 1437هـ
الوقائع
ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/1/6هـ أقامت الشركة المدعية دعواها

ريال مقابل قيمة المتبقي من
ألفا ومائة وتسعون (ً )65.190
عليه دفع مبلغ مقداره خمسة وستون ً
سندا ألمر ،حررها ...بضمانة وكفالة المدعى عليه ألمر المدعية بتاريخ 2010/1/1م بمبلغ
قيمة عدد ()41
ً

ريال لكل منها ،وتستحق عند الطلب.
مقداره ألف وخمسمائة وتسعون (ً )1.590

عدل وكيل المدعية مطالبته لتصبح بإلزام المدعى
وبجلسة يوم األحد الموافق 1437/5/19هـّ ،

ريال باقي قيمة السندات ألمر
ألفا وثمانمائة وثمانون (ً )46.880
عليه دفع مبلغ مقداره ستة وأربعون ً

محل الدعوى.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

ريال ،باقي قيمة السندات ألمر محل
ألفا وثمانمائة وثمانون (ً )46,880
مبلغا مقداره ستة وأربعون ً
ً
الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1437/9/17هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1437/9/21هـ،

مستندا إلى أسباب حاصلها عدم تبلغه بجلسات نظر النزاع إال بعد مراجعته إلحدى الدوائر الحكومية
ً
وإبالغه بذلك ،وأنه مقر بالمبلغ بعد التأكد من السندات إال أنه ال يعلم مقدار قيمة المبلغ المتبقي

عليه ،وأنه حاول التفاهم والتفاوض مع مندوب الشركة المدعية على تيسير المبلغ والقسط الشهري
طالبا إلغاء القرار المتظلم منه ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.
دون أن يجد أي رد،
ً

األسباب

حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السندات ألمر محل الدعوى تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
أما من حيث دفع المتظلم بعدم تسلمه أي خطاب من الشركة المدعية أو من الوزارة في شأن
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هاتفيا أو من خالل مقر عمله ،فإن الثابت من ملف الدعوى أنه جرت
الدعوى ،وعدم التواصل معه
ًّ

عدة محاوالت إلبالغ المدعى عليه بالدعوى ،كما تم وضع اسمه على قائمة إيقاف الخدمات بموجب

إفادة مدير عام إدارة تنفيذ األحكام الحقوقية بخطابه رقم ( )...وتاريخ 1437/3/24هـ ،إال أنه لم يتجاوب،
مما انتهى بناظر الدعوى إلى الموافقة على طلب المدعية إعالن المدعى عليه بالدعوى من خالل

النشر في إحدى الصحف ،حيث تم اإلعالن عن موعد جلسة نظر النزاع في صحيفة ،...في عددها رقم
( ،)...الصادر يوم الثالثاء 1437/4/23هـ الموافق 2016/2/2م.

(أول) من قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ( )467وتاريخ 1435/5/17هـ ،تضمن
وحيث إن البند ً

تعديل نص الفقرة (ب) من المادة ( )1من القرار الوزاري رقم ( )11/546وتاريخ 1413/5/13هـ ،ليكون على
النحو اآلتي( :إذا لم يعرف محل إقامة أو عنوان المدعى عليه ،أو تعذر تسليم اإلخطار أو التبليغ إليه،

فلعضو المكتب أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ليتم بها اإلخطار أو التبليغ بما في ذلك اإلخطار أو
التبليغ عن طريق الجهة المختصة ،أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية على نفقة

المدعي) .وحيث إن نص البند المشار إليه يمنح ناظر الدعوى صالحية تحديد وسيلة إبالغ المدعى عليه.
ونظرا إلى أن إعالن المتظلم بالدعوى تم بما يتفق مع نص هذا البند ،فإنه يتعين بذلك االلتفات عن
ً
دفعه في هذا الشأن.

أما بالنسبة إلى دفع المتظلم بعدم علمه بالمبلغ المتبقي للمدعية ،وأنه يقر به بعد اطالعه

على السندات ألمر محل الدعوى ،وأنه حاول مع مندوب الشركة التفاهم والتفاوض على تيسير المبلغ

والقسط الشهري ولم يجد أي رد ،فإن هذه الدفوع ال أثر لها في صحة القرار المتظلم منه ،مما يتعين
االلتفات عنها.

أما بالنسبة إلى طلب المتظلم إلغاء القرار وإعادة النظر في الدعوى ،فإن اللجنة لم تجد في

دفوعه ما يؤيد طلبه ،األمر الذي يتعين معه عدم إجابته إليه.

وحيث إن المدعى عليه لم يطعن في صحة السندات ألمر محل الدعوى ،وال في صحة توقيعه

عليها ،ولم يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من قيمتها ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمتها للمدعية.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة السندات ألمر محل الدعوى

موافقا للنظام.
ً
للمدعية ،فإنه صدر

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1437/612وتاريخ 1437/5/19هـ الصادر في القضية رقم (.)1434/197

144

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   غيلبتلا

تعذر التبليغ
( مقر أدبملالاملاإذا تعذر إبالغ المدعى عليه بالدعوى ،ولم يدرج اسمه على قائمة (إيقاف
مشوبا بعيب جوهري يوجب إلغاء
الخدمات) ،فإن إعالنه بالدعوى يكون
ً
القرار.

تطبيق
المادة ( )2من القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ ّبينت األحوال التي تعتبر الخصومة
فيها حضورية -صدور تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم ( )11/1647وتاريخ 1428/4/4هـ بإجراءات تبليغ
المدعي عليه ـ عدم ورود ما يفيد تعذر إبالغ المدعى عليه بالدعوى وعدم إدراج اسمه على قائمة

إيقاف الخدمات -مؤدى ذلك :أن إعالن المدعى عليه بالدعوى على النحو الذي تمت به مشوب
بعيب جوهري يتعين معه إلغاء القرار.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )23لسنة 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/9/16هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره مائة وألفان وخمسمائة وواحد ( )102،501ريال ،المتبقي من قيمة سند ألمر حرره المدعى

ريال
ألفا وتسعين ً
عليه ألمر المدعي بتاريخ 2005/6/25م بمبلغ ( )171،090/24مائة وواحد وسبعين ً

وأربع وعشرين هللة ،ويستحق لدى االطالع.

مبلغا
ً
ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

مقداره مائة وألفان وخمسمائة وواحد ( )102،501ريال ،المتبقي من قيمة السند ألمر محل الدعوى.

مستندا
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/11/16هـ ،وتظلم منه في التاريخ ذاته
ً

إلى عدم صحة تبليغه بالدعوى ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وفيما يتعلق بدفع المتظلم بعدم صحة تبليغه بالدعوى ،فإنه بمراجعة اللجنة لملف الدعوى

تبين لها أن ناظر القضية وافق بجلسة يوم األحد الموافق 1435/7/14هـ على طلب المدعي إعالن

المدعى عليه بالدعوى عن طريق النشر في الصحف ،وقد تم نشر إعالن المدعى عليه بالدعوى

لجلسة يوم االثنين الموافق 1436/1/24هـ وذلك بالنشر في جريدة ...العدد ( )...بتاريخ يوم الثالثاء

1435/10/23هـ.

وحيث إنه سبق أن صدر تعميم وزارة التجارة والصناعة لفروعها بتبليغ مكاتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية رقم ( )11/1647وتاريخ 1428/4/4هـ بإجراءات تبليغ المدعى عليه على النحو اآلتي:
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( -1بعد تحديد موعد لنظر القضية يتم تسليم مذكرة التبليغ للمدعي لتبليغ المدعى عليه،
وفي حال رفض المدعى عليه تسلم المذكرة يتم تنفيذ ما ورد في المادة ( )466من نظام

المحكمة التجارية بأن توضع صورة من مذكرة التبليغ مع المرفقات أمام المدعى عليه

ويشهد ولو شخص واحد يوقع على أصل مذكرة التبليغ.

 -2في حال تهرب المدعى عليه يتم مخاطبة مركز الشرطة بطلب تبليغه ،وفي حال رفضه
يتم تنفيذ ما ورد في المادة المشار إليها.

بناء على أمر من
 -3في حال عدم العثور على المدعى عليه يتم مخاطبة إدارة البحث والتحري ً
ناظر القضية للتعميم عن المدعى عليه للقبض عليه وإحضاره.

 -4في حال عدم العثور على المدعى عليه عن طريق البحث والتحري فإنه يتم الكتابة إلمارة
المنطقة لوضع اسم المدعى عليه على قائمة ترقب القدوم بناء على أمر من ناظر

القضية.

وفي حال استنفاذ هذه اإلجراءات ،فإنه يجوز لناظر القضية تحديد موعد لنظر القضية يضرب

له مدة كافية إلبالغ المدعى عليه عن طريق الصحف ويتم الرفع إلى هذه اإلدارة بطلب العرض
على اللجنة القانونية للترخيص بإبالغ المدعى عليه عن طريق الصحف ويرفق به المستندات المؤيدة
الستنفاذ وسائل التبليغ السابقة لهذا اإلجراء ،مع أخذ تعهد على المدعي بعدم معرفته عنوان المدعى

عليه وإقرار بتسديد تكاليف اإلعالن.)...

وحيث إن المادة ( )2من القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ المعدلة بالقرار رقم ()546

وتاريخ 1413/5/13هـ والقرار الوزاري رقم ( )467وتاريخ 1435/5/17هـ ،تنص على أن( :تُ عتبر الخصومة
التالية:
حضورية في األحوال
ّ
أ-

شخصيا بميعاد الجلسة ،أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في
إذا تبلغ المدعى عليه
ًّ

خدمته أو أنه من الساكنين معه من األزواج واألقارب واألصهار ،وبالنسبة إلى الشركات
والمؤسسات ،تُ عتبر الخصومة حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل ،إلى

أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة.

ب -إذا لم يعرف محل إقامة أو عنوان المدعى عليه ،أو تعذر تسليم اإلخطار أو التبليغ إليه،
فلعضو المكتب أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ليتم بها اإلخطار أو التبليغ بما في

ذلك اإلخطار أو التبليغ عن طريق الجهة المختصة ،أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من
الصحف المحلية على نفقة المدعي).

وتنص المادة السابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م)1/

وتاريخ 1435/1/22هـ على أن( :يكون تسليم صورة التبليغ على النحو اآلتي ...:ط– ما يتعلق بمن ليس

له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق اإلدارية المتبعة
إلعالنه بالطريقة المناسبة) ،كما تنص المادة ( )4/17من الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

الصادرة بقرار وزير العدل برقم ( )39933وتاريخ 1435/5/19هـ على أن( :للدائرة بعد استيفاء ما جاء في
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الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من النظام أن تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى

الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى ترى أن اإلعالن فيها محقق للمقصود).

وحيث إنه باالطالع على ملف القضية ،تبين أنه تمت الكتابة لقائد الشرطة العسكرية بالحرس

الوطني بموجب خطاب مدير مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )...وتاريخ
1435/6/23هـ لتبليغ المدعى عليه بموعد جلسة يوم األحد 1435/7/5هـ ،فوردت إجابة وزارة الحرس

الوطني بموجب الخطاب رقم ( )...وتاريخ 1435/6/28هـ المتضمن أنه ال يوجد اسم مشابه لهذا االسم
من واقع الحاسب اآللي ،كما تمت الكتابة لقائد الشرطة العسكرية بموجب الخطاب رقم ( )...وتاريخ

1435/7/20هـ لتبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة المحدد يوم األحد 1435/10/14هـ ووردت إجابة وزارة

الحرس الوطني بموجب الخطاب رقم ( )...وتاريخ 1435/7/26هـ بأن المذكور أنهيت خدماته من الخدمة
العسكرية وذلك من واقع الحاسب اآللي ،ومن ذلك يتبين أنه لم يرد من وزارة الداخلية -قسم الشرطة
المختص -ما يفيد تعذر إبالغ المدعى عليه بالدعوى ولم يتم إدراج اسم المدعى عليه على قائمة
إيقاف الخدمات ،فإن إعالن المدعى عليه بالدعوى على النحو الذي تمت به مشوب بعيب جوهري،

األمر الذي يتعين معه إلغاء هذا القرار وإعادة الدعوى إلى الجهة مصدرة القرار إلعادة النظر فيه
صحيحا حتى ال
مجددا في ضوء االعتبارات سالفة الذكر ،وإعادة إعالن المدعى عليه بالدعوى إعالنً ا
ً
ً
يحرم أحد الخصوم درجة من درجات التقاضي.

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار محل التظلم ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة باقي دفوع

مجددا من قبل المكتب.
المتظلم ،وله إثارتها عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1436/250وتاريخ 1436/1/24هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1430/5361وإعادة القضية إلى
وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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التبليغ بجلسة النطق بالقرار
( مقر أدبملالاملاعدم إبالغ أحد أطراف الدعوى بجلسة النطق بالقرار ،يترتب عليه إلغاؤه.

تطبيق
دفع المتظلم (المدعي) بأنه لم يبلغ بالجلسة المحددة للنطق بالقرارـ صدور القرار رغم عدم

تبليغ المدعي بموعد جلسة النطق به -مفاد ذلك :اإلخالل بإجراءات التبليغ المنصوص عليها في

المادة ( )2من قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم

( )546وتاريخ 1413/5/13هـ -مؤدى ذلك :إلغاء القرار.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )106لسنة 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/9/19هـ أقام المدعي دعواه
ً

ريال قيمة شيك برقم ( )30وتاريخ
ألفا وثالثمائة وأربعة وستون (ً )59.364
مبلغ مقداره تسعة وخمسون ً
2011/6/1م ،سحبه المدعى عليه ألمر المدعي على بنك.../

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه برد الدعوى إلقامتها على غير ذي صفة.
مستندا إلى أنه لم يبلغ بالجلسة
وأبلغ المدعي بنسخة من القرار ،وتظلم منه بتاريخ 1436/4/16هـ،
ً

موقع الشيك محل الدعوى ،ولديه أكثر من شاهدين على ذلك،
ّ
المحددة للنطق بالقرار ،وأنه ليس
وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
وحيث إن ملف القضية لم يتضمن بيانً ا يحدد تاريخ التبليغ بالقرار ،فإن المستقر عليه في هذه

حكما خالل المدة المحددة،
الحال اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ التبلغ بالقرار ،وبذلك يكون التظلم قد تم
ً

واستوفى المتطلبات النظامية.

وحيث دفع المتظلم بأنه لم يبلغ بالجلسة المحددة للنطق بالقرار المعقودة يوم األحد

الموافق 1435/2/5هـ ،فإنه باطالع اللجنة على أوراق القضية تبين لها أن ناظر القضية قرر في جلسة

يوم السبت الموافق 1433/11/13هـ وقف السير في نظر الدعوى والكتابة لألدلة الجنائية من أجل

مضاهاة التوقيع المحرر بالشيك محل الدعوى على توقيعات المدعى عليه الثابتة بأصول فتح
حساباته البنكية ،ووردت إجابة اإلدارة العامة لألدلة الجنائية لمكتب الفصل في منازعات األوراق
التجارية بالرياض بتاريخ 1434/10/27هـ ،وحدد المكتب جلسة يوم األحد الموافق 1435/2/5هـ ،والتي

صدر بها القرار المتظلم منه دون أن يتم إبالغ المدعي بهذا الموعد ،وحيث إن المادة ( )2من قرار

معالي وزير التجارة والصناعة رقم ( )859وتاريخ  1403/3/13هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم ( )546وتاريخ
شخصيا
1413/5/13هـ تنص على أن( :تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا تم تبليغه
ًّ

بميعاد الجلسة أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من األزواج
شخصيا بجلسة النطق بالقرار
واألقارب واألصهار) .وحيث لم يثبت لهذه اللجنة أنه تم إبالغ المدعي
ًّ
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مجددا في
المتظلم منه ،مما يتعين معه إلغاؤه وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
ضوء ما ورد من أسباب.

وحيث انتهت اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة بقية دفوع

المتظلم ،وبإمكانه إثارتها أمام مكتب الفصل عند إعادة نظر الدعوى.

كما الحظت اللجنة أن منطوق قرار المكتب ال يتوافق مع أسبابه ،مما يتعين معه على اللجنة

التنبيه إلى ذلك.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم (.)1435/364

149

مبادئ األوراق التجارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احتساب مدة التبليغ
( مقر أدبملالاملايوم التبليغ ويوم الجلسة ال يحسبان ضمن المدة التي حددتها المادة
( )469من نظام المحكمة التجارية.

تطبيق
استقر قضاء األوراق التجارية على أن يوم التبليغ ويوم الجلسة ال يدخالن ضمن المدة المحددة

بنص المادة ( )469من نظام المحكمة التجارية -مفاد ذلك :عدم صحة تبليغ المدعى عليه لعدم

مراعاة إجراءات التبليغ.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )126لعام 1438هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/6/28هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره أربعة آالف وثالثمائة ( )4.300ريال قيمة سند ألمر حرره المدعى عليه ألمر المدعي بتاريخ
2009/5/3م ويستحق بتاريخ 2009/5/25م.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

المبلغ المشار إليه.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/4/10هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1438/4/16هـ،

مستندا إلى أسباب حاصلها أن السندات ألمر محل الدعوى المقدمة من المدعي غير صحيحة ،وفيها
ً

مغالطة واضحة ،وال تحمل توقيعه ،وأن أوراق المطالبة المقدمة تشتمل على كمبيالة شراء أجهزة
كهربائية وكمبيالة تأجير سيارات ،وأنه لم يبلغ بحضور أية جلسة ،وال علم له بهذه القضية ،إال بعد صدور

القرار محل التظلم ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إنه باالطالع على أوراق القضية تبين أن المدعى عليه بلغ بجلسة نظر النزاع المعقودة يوم

الثالثاء الموافق 1430/12/28هـ ،بتاريخ 1430/12/25هـ ،وحيث إن المادة ( )1من القرار الوزاري رقم ()859

وتاريخ 1403/3/13هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات األوراق التجارية تنص على أنه( :فيما لم يرد فيه

نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات األوراق التجارية في أعمالها األحكام

المنصوص عليها في الفصل السادس حتى الفصل السابع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث
من نظام المحكمة التجارية) ،وحيث إن المادة ( )469من نظام المحكمة التجارية تنص على أن( :يعين
يوم المحاكمة في اليوم الذي يحرر فيه الجلب إذا كانت القضية من المواد المستعجلة وكان كل من

مقيما في عين البلدة المقام فيها القضية ،كما أنه يجوز اعتبار مدة الجلب
المدعي والمدعى عليه
ً
بعين األسباب لمدة ال تقل عن ثالثة أيام في داخل البلدة وفي حال غياب أحد المتداعين أو كليهما
عن البلدة أو كان محل إقامتهما في غيرها من البلدان تقرر لمدة الجلب مدة مناسبة من طرف الرئيس
بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية).

150

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   غيلبتلا

وحيث استقر قضاء األوراق التجارية على أن يوم التبليغ ويوم الجلسة ال يدخالن ضمن تلك

المدة ،فإن تبليغ المدعى عليه تم قبل يومين من موعد الجلسة المحددة ،وحيث لم يحضر المدعى
وفقا لما ورد
ً
صحيحا
عليه الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى ،فإنه يتعين إعادة إعالنه بالدعوى إعالنً ا
ً

بعاليه ،وبما أن القرار المتظلم منه صدر دون مراعاة إجراءات التبليغ ،فإنه من المتعين إلغاء هذا القرار
مجددا ،حتى ال يحرم أحد الخصوم
وإعادة الدعوى إلى مكتب الفصل مصدر القرار إلعادة النظر فيها
ً
درجة من درجات التقاضي.

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار محل التظلم ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة دفوع

مجددا.
المتظلم ،وله إثارتها عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

محافظة جدة قم ( )1430/10/8وتاريخ 1430/12/28هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1430/10/108وإعادة

وفقا لما ورد في األسباب.
ً
مجددا
القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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الباب السابع
عدم سماع الدعوى

انقضاء الميعاد النظامي
( مقر أدبملالاملاعدم سماع الدعوى النقضاء الميعاد النظامي ليس من النظام العام.

تطبيق
انتهاء القرار المتظلم منه إلى عدم سماع دعوى المدعي في أحد الشيكات دون دفع المدعى

عليه بعدم سماع الدعوى ،في حين أن المدعى عليه هدم قرينة الوفاء بنفيه استحقاق المدعي قيمة

الشيكين محل الدعوى عند بحث العالقة التعاقدية بين الطرفين في مذكرات الدفاع التي قدمت
إلى مكتب الفصل -مؤدى ذلك :إلغاء ما قضى به القرار المتظلم منه في هذا الشأن ،حيث إن الدفع

بعدم سماع الدعوى ليس من النظام العام ،وإنما هو من الدفوع الموضوعية التي يجب أن يدفع بها
أحد أطراف الدعوى ،وليس لناظر القضية إثارته من تلقاء نفسه.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )227لسنة 1437هـ
الوقائع

تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/9/10هـ أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بمكة المكرمة بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام بمكة المكرمة
مرفقا به قرار االتهام والئحة دعوى عامة في القضية رقم ( )...مقامة من المدعي العام
ً
رقم ()...
موقع الشيكين بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق
طالبا معاقبة ّ
ً
التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمكة المكرمة

رقم ( )1433/2268وتاريخ 1433/10/10هـ وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

مبلغا مقداره ملياران ومائة وخمسون مليون ( )2.150.000.000ريال قيمة الشيكين محل الدعوى ،وفي
ً

الحق العام :بإدانة المدعى عليه بالتهمة الموجهة إليه ومعاقبته بحبسه لمدة ثالثة أشهر ،وإدانة
المدعي في الحق الخاص بالتهمة الموجهة إليه ومعاقبته بغرامة مالية مقدارها خمسة آالف ()5.000

ريال.

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

رقم ( )34/1138وتاريخ 1434/9/8هـ ،بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمكة المكرمة

وفقا لما ورد في أسباب
ً
رقم ( )1433/2268وتاريخ 1433/10/10هـ ،وإعادة القضية إلى مكتب الفصل،

قرار اللجنة « ...حيث ورد ضمن دفوع المتظلم أنه ال يوجد سبب إلنشاء الشيكين محل الدعوى ،وقدم
صورة تقرير لمحاسب قانوني يتضمن بيانً ا بالحقوق المالية للطرفين ،خلص إلى أن إجمالي المبالغ
ريال ،في حين أن إجمالي
النقدية التي في ذمة .../وأودعت في حساباته البنكية هيً )18.599.000( :
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المبالغ المالية التي في ذمة .../هي ( )27.570.500ريال .وحيث لم يتم مواجهة المدعي بهذا الدفع

وتلك المستندات ،فإنه يتعين إلغاء القرار المتظلم منه وإعادة القضية المكتب الفصل مصدر القرار
مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب».
لنظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية في مكة
ونظرت القضية
ً

المكرمة رقم ( )35/1838وتاريخ 1435/11/20هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه أن يدفع

مبلغا مقداره ملياران ومائة وخمسون مليون ( )2.150.000.000ريال قيمة الشيكين محل الدعوى.
ً
للمدعي
وتظلم المدعي من هذا القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

رقم ( )36/185وتاريخ 1436/5/24هـ ،بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمكة المكرمة

وفقا لما ورد في
رقم ( )35/1838وتاريخ 1435/11/20هـ ،وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرارً ،

ومشروعا وإال بطل االلتزام الصرفي.
موجودا
أسباب قرار اللجنة « ...وجوب أن يكون سبب الشيك
ً
ً

وحيث قدم المدعى عليه صورة تقرير لمحاسب قانوني يتضمن بيانً ا بالحقوق المالية للطرفين،

خلص فيه إلى أن إجمالي المبالغ النقدية التي في ذمة .../هي مبلغ ( )27.570.500ريال ،وقد تطرق
له عضو المكتب في قراره دون أن يناقش مع أطراف الدعوى صحة ما ورد فيه بالنظر إلى أن مبلغ

تجاريا وجود مثل هذه المديونية دون توثيق
الشيكين محل الدعوى كبير ،ومن غير المتعارف عليه
ًّ

مكتوب ،األمر الذي ترى معه اللجنة ضرورة أن يبحث مكتب الفصل سبب إنشاء الشيكين والتحقق من
صحة وجود السبب ومشروعيته ،األمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المتظلم منه وإعادة القضية إلى

مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب».
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضي:
ونظرت القضية
ً

أول :بعدم سماع دعوى المدعي في الشيك رقم ( )0500279المحرر بتاريخ 1433/10/25هـ؛
ً

النقضاء الميعاد النظامي لتقديم الشيك.

ثانيا :رد دعوى المدعي في الشيك رقم ( )91النتفاء السبب.
ً
وأبلغ المدعي بنسخة من القرار ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1437/4/15هـ بموجب الوكالة الصادرة

مستندا إلى أسباب حاصلها أن الحكم
عن كاتب العدل الثانية بشمال جدة برقم ( )...وتاريخ 1435/7/12هـ،
ً
محل التظلم خالف هدي اللجنة القانونية التي أوجبت بقراريها رقم ( )34/1138وتاريخ 1434/9/8هـ ،ورقم
( )36/185وتاريخ 1436/5/24هـ ،ضرورة وجود سبب إلنشاء الشيكين موضوع الدعوى ،وأن المدعى

أقر بتوقيعه الشيكين على بياض ،كما لم ينكر المدعى عليه العالقة التجارية التي كانت تربطه
عليه ّ
بالمدعي ،وأن المدعي لم يكن يكتب أو يوثق غالبية التعامالت التجارية بينهما ،وأن الديون المترتبة
على المدعى عليه ألسباب عديدة ،منها :ثقته التامة بالمدعى عليه لوجود الصداقة بينهما ،وأن التقرير
المحاسبي المؤرخ في 1433/10/29هـ موجه من المحاسب للمدعى عليه وليس ألية جهة رسمية،

وأن قرار مكتب الفصل بعدم سماع الدعوى في الشيك رقم ( )050027وتاريخ 1433/10/25هـ النقضاء

الميعاد النظامي لتقديم الشيك ،كان في غير محله النظامي ،ألن المدعى عليه لم ينكر صدور هذا
الشيك عنه ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

154

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ىوعدلا عامس مدع

األسباب
خاليا من بيان يحدد تاريخ تسليم القرار ،فإن المستقر عليه في هذه
حيث إن ملف القضية قد جاء ً

حكما خالل المدة القانونية
الحالة اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ تسلم القرار ،ومن ثم فإن التظلم تم
ً
المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.

وحيث إنه باالطالع على الشيكين محل الدعوى ،تبين أنهما استوفيا شروطهما الشكلية.
وحيث إنه باطالع اللجنة على القرار المتظلم منه تبين أنه قضى بعدم سماع دعوى المدعي

دفعا إلى مكتب الفصل بعدم
في الشيك رقم ( )050027بتاريخ 1433/10/25هـ ،في حين أنه لم يقدم
ً

سماع الدعوى .وحيث إن المادة ( )116من نظام األوراق التجارية تنص على أنه( :ال تسمع دعاوي رجوع
الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين من بعد مضي ستة أشهر من
تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك) ،وتنص المادة ( )103من النظام ذاته على أن( :الشيك المسحوب

مسحوبا خارج المملكة
في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خالل شهر ،فإذا كان
ً
ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خالل ثالثة أشهر وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في
الشيك أنه تاريخ إصداره) .وقد استقر قضاء األوراق التجارية على أن الدفع بعدم سماع الدعوى ليس

من النظام العام ،وإنما هو من الدفوع الموضوعية التي يجب أن يدفع بها أحد األطراف أمام مكتب
الفصل ،ويشترط لقبول الدفع بعدم سماع الدعوى أال يصدر عن المدعى عليه ما يدل على هدم قرينة

الوفاء التي يقوم عليها مبدأ الدفع بعدم السماع ،وحيث لم يدفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى

كما أنه هدم قرينة الوفاء وذلك بنفيه استحقاق المدعي لقيمة الشيكين عند بحث العالقة التعاقدية
بين الطرفين في مذكرات الدفاع التي قدمت لمكتب الفصل ،ومن ثم فإنه يتعين إلغاء ما قضى به

القرار المتظلم منه في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بما قضى به القرار المتظلم منه بالنسبة إلى الشيك رقم ( )91برد دعوى المدعي

النتفاء السبب ،فإن المكتب لم يناقش سبب إنشاء الشيكين محل الدعوى وفقا لما سبق أن بينته
اللجنة القانونية في قراريها رقم ( )34/1138وتاريخ 1434/9/8هـ ،ورقم ( )36/185وتاريخ 1436/5/24هـ،

مجددا في
األمر الذي يتعين معه إلغاء القرار وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
ضوء ما أشير إليه من أسباب.

وحيث انتهت اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة دفوع المتظلم،

وبإمكانه إثارتها عند إعادة نظر القضية أمام مكتب الفصل.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية في مكة
ً
قبول التظلم

المكرمة رقم ( )37/14وتاريخ 1437/2/4هـ الصادر في القضية رقم ( ،)33/3110وإعادة القضية إلى مكتب
وفقا لما ورد من أسباب مع إحالتها إلى ناظر آخر في المكتب ذاته.
مجددا ً
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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الدفع بعدم سماع الدعوى في دعوى الحق العام
( مقر أدبملالاملاال يقبل الدفع بعدم سماع الدعوى النقضاء الميعاد النظامي في دعوى
الحق العام.

تطبيق
يقوم مبدأ عدم سماع الدعوى على قرينة الوفاء بقيمة الشيك ،وال يتصور هذا المعنى في

دعوى الحق العام؛ إذ إن جريمة إصدار شيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب لدى
المسحوب عليه تتحقق في مواجهة الساحب بمجرد سحبه الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء-
مفاد ذلك :الدفع بعدم سماع الدعوى ال يكون إال في دعوى الحق الخاص.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )220لعام 1438هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1437/11/1هـ أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بالرياض بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام بشرق مدينة الرياض رقم

( )...مرفق به الئحة دعوى عامة مقامة من المدعي العام بفرع هيئة التحقيق واالدعاء العام ضد،.../
لتحريره عدد ستة شيكات غير قابلة للصرف ،وطلب المدعي العام بفرع هيئة التحقيق واالدعاء العام
بمنطقة الرياض معاقبة المدعى عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،١١٨و )١٢١من نظام

األوراق التجارية ،لمخالفته حكم المادتين ( ،٩٤و )١١٨من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضي في الحق العام :بإدانة المدعى

مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10.000ريال ،وسجنه لمدة ثالثة
ً
عليه بالمخالفة المنسوبة إليه ،وتغريمه

أشهر ،والتشهير به في صحيفة محلية على نفقته.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/8/5هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1438/9/2هـ،

مستندا إلى
بموجب الوكالة رقم ( )...وتاريخ 1437/11/7هـ ،الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالرياض،
ً

أسباب حاصلها انعدام السبب الموجب لصحة االلتزام الصرفي في الشيكات التي بموجبها صدرت

العقوبة بالقرار المتظلم منه ،وأن العقوبة المقررة في القرار محل التظلم كانت لشيكات انتهت
صالحيتها ،هذه الشيكات غالبيتها سبق أن تم سدادها ،وبعضها يخص مبايعات لم تتم ،وأنه طلب

إعادة تسلم هذه الشيكات وتمت إفادته بأنها فقدت ،وأن الباقي من الشيكات غالبيتها تحمل في
أيضا ضد المستفيد ومعاقبته لتلقيه شيكً ا
متنها فوائد ربوية ،وأنه لم يتم تحريك دعوى الحق العام ً
سلفا أنه بدون رصيد ،وأنه كان يتعين على ناظر الدعوى ضم الدعاوى التي أقيمت
ً
كضمان ،وهو يعلم
مستقل لكل جريمة مرتكبة منه ،وعقوبة مستقلة
ً
ضد المدعى عليه التحاد الخصوم ،وأنه أفرد قرارا

لكل منها ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية ،واستوفى المتطلبات النظامية.
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وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث دفع المتظلم بانعدام سبب الشيكات محل الدعوى ،فحيث استقر قضاء األوراق

دليل على وجود سببه ومشروعيته ،وانشغال ذمة الساحب بقيمته،
التجارية على أن تحرير الشيك يعد ً
وعلى من يدعي خالف ذلك أن يثبت ما يدعيه ،وبذلك فإن عبء اإلثبات في هذه الحالة يقع على من

يدعي خالف األصل وهو المتظلم ،الذي لم يثبت انعدام سبب تحرير الشيكات محل الدعوى أو عدم
مشروعية ذلك السبب ،مما يتعين معه االلتفات عن دفعه في هذا الشأن.

أوراقا
ً
وفيما يتعلق بدفع المتظلم بانتهاء صالحية الشيكات محل الدعوى ،ومن ثم فإنها ال تعد

تجارية ...إلخ ،فحيث إن أحكام سماع الدعوى تتعلق بالحق الخاص في حين أن الدعوى في هذه القضية

هي دعوى حق عام فقط ،ومن ثم فإنه ال أثر لمناقشة الدفع بعدم سماع الدعوى في إقامة دعوى

الحق العام ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

وفيما يتعلق بدفع المتظلم بسداده لغالبية الشيكات محل الدعوى ،وأن بعضها اآلخر كانت

لمبايعات لم تتم ،وعندما طالب بها أبلغه المستفيدون بفقدها ،فإن هذا الدفع يتعلق بالحق الخاص

وال أثر له في دعوى الحق العام ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عنها.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم بأن بعض الشيكات محل الدعوى تشتمل على فوائد ربوية ،فإن

المتظلم لم يقدم ما يثبت صحة هذا الدفع ليتسنى للجنة مناقشته ،ومن ثم فإن هذا الدفع مجرد

قول مرسل يتعين االلتفات عنه.

وفيما يتعلق بدفع المتظلم بعدم تحريك الدعوى العامة في حق المستفيدين الذين تلقوا

الشيكات وهم يعلمون بعدم وجود مقابل وفاء لها ،فإن االختصاص بإقامة دعوى الحق العام ينعقد
لممثل االدعاء العام ،وليس للمتظلم صفة في تحريك دعوى الحق العام ،مما يتعين معه االلتفات

عن هذا الدفع.

وفيما يتعلق بدفع المتظلم بأنه كان يتعين على ناظر الدعوى ضم الدعاوى التي أقيمت ضد

مستقل لكل جريمة مرتكبة منه ،وعقوبة مستقلة لكل
ًّ
قرارا
المدعى عليه التحاد الخصوم ،وأنه أفرد ً

منها ،فإن اللجنة لم تجد في هذه الدفوع ما يؤثر في صحة ما انتهى إليه القرار المتظلم منه ،مما

يتعين معه االلتفات عنها.

وبالنسبة إلى طلب المتظلم إلغاء القرار ،فإن اللجنة لم تجد في دفوعه ما يؤيد طلبه ،األمر

الذي يتعين معه عدم إجابته إليه.

وحيث إن المتظلم بسحبه الشيكات محل الدعوى دون أن يكون لها مقابل وفاء قائم وقابل

للسحب خالف حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ،فإن ذلك يستوجب معاقبته

بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من النظام ذاته.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق العام بمجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في

موافقا للنظام.
ً
المادتين المشار إليهما ،فإنه صدر
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القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1438/624وتاريخ 1438/5/25هـ الصادر في القضية رقم (.)1438/16
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عدم تقديم ما يثبت هدم قرينة الوفاء
( مقر أدبملالاملاعلى المدعي تقديم ما يثبت هدم قرينة الوفاء عند الدفع بعدم سماع
الدعوى.

تطبيق
عدم تقديم المدعي ما يهدم قرينة الوفاء بالورقة التجارية ،وعدم اشتمال ملف الدعوى على ما

يمكن بموجبه هدم قرينة الوفاء التي يقوم عليها مبدأ عدم سماع الدعوى ،ال يمكن معه اعتبار عدم
مجددا بدفع قيمة الشيكات محل الدعوى،
مسوغا إللزامه
ً
حضور المدعى عليه لجلسات نظر النزاع
ً

وفي حال صدر القرار المتظلم منه دون ذلك ،فإنه يتعين على اللجنة إلغاؤه.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )159لسنة 1437هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1427/2/5هـ أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليه

ً
طالبة إلزامه بدفع مبلغ مقداره مائتان وأربعة آالف ( )204.000ريال ،قيمة عدد ( )24شيكً ا متسلسلة
األرقام من رقم ( )2إلى رقم ( )25بمبلغ مقداره ثمانية آالف وخمسمائة ( )8.500ريال لكل منها،

شهريا من تاريخ 1422/6/1هـ ،إلى تاريخ 1424/5/1هـ دون أن
مسحوبة على بنك .../بتواريخ متعاقبة
ًّ

موقع الشيكات محل
طالبا معاقبة ّ
يكون لها مقابل وفاء .وقد تدخل في الدعوى ممثل االدعاء العام
ً

الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته
نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

وبجلسة يوم األحد الموافق 1427/7/19هـ ،عدل وكيل الشركة المدعية مطالبته لتصبح بإلزام

مبلغا مقداره مائة وسبعة وثمانون ألف ( )187.000ريال قيمة عدد
ً
المدعى عليه بأن يدفع للمدعية
( )22شيكً ا.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض

رقم ( )27/1622وتاريخ 1427/7/19هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه أن يدفع
مبلغا مقداره مائة وسبعة وثمانون ألف ( )187.000ريال مقابل قيمة الشيكات محل
ً
للمدعية

الدعوى ،وفي الحق العام :بمعاقبة المدعى عليه بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة آالف
تشهيرا في اللوحات المعدة لهذا الغرض في الغرف التجارية
( )10.000ريال ،مع نشر اسمه
ً
الصناعية بالمملكة لمدة شهر.
وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في
ً
رقم ( )32/8وتاريخ 1432/1/7هـ ،بقبول التظلم

منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )27/1622وتاريخ 1427/7/19هـ في دعوى الحق الخاص ،وإعادة

مجددا في ضوء ما أشير إليه ،وتأييد ما قضى به
الدعوى لمكتب الفصل مصدر القرار إلعادة نظر النزاع
ً
القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام.
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مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،بإلزام المدعى عليه أن يدفع
ونظرت القضية
ً

مبلغا مقداره مائة وسبعة وثمانون ألف ( )187.000ريال مقابل قيمة الشيكات محل
ً
للمدعية
الدعوى.

مستندا إلى عدم صحة قبول الدعوى،
وبتاريخ 1437/4/25هـ تظلم المدعى عليه من القرار،
ً

طالبا إلغاء القرار محل التظلم ،وصرف النظر عن
وامتناع سماعها بسبب انقضاء المدة النظامية لذلك،
ً

الدعوى لعدم جواز سماعها ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن ملف الدعوى لم يتضمن بيانً ا يحدد تاريخ التبليغ بالقرار ،فإن المستقر عليه في هذه

حكما خالل المدة المحددة،
الحال اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ التبلغ بالقرار ،وبذلك يكون التظلم قد تم
ً

واستوفى المتطلبات النظامية .وحيث إنه باالطالع على الشيكات محل الدعوى تبين أنها استوفت
شروطها الشكلية.

أما من حيث دفع المتظلم بعدم سماع الدعوى ،فحيث سبق لهذه اللجنة أن أصدرت قرارها

رقم ( )32/8وتاريخ 1432/1/7هـ ،بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم

( )27/1622وتاريخ 1427/7/19هـ في دعوى الحق الخاص ،وإعادة الدعوى إلى مكتب الفصل مصدر
مجددا في ضوء ما أشير إليه ،وتأييد ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى
القرار إلعادة نظر النزاع
ً

الحق العام .وقد أسست اللجنة قرارها المشار إليه على دفع المدعى عليه بفوات مدة سماع الدعوى،
وعدم تقديم المدعية ما يهدم قرينة الوفاء التي يقوم عليها مبدأ الدفع بعدم سماع الدعوى .وحيث

لم يشتمل ملف الدعوى على ما يمكن بموجبه هدم قرينة الوفاء ،فإنه ال يمكن اعتبار عدم حضور
مجددا بدفع قيمة الشيكات محل الدعوى .وحيث
مسوغا إللزامه
ً
المدعى عليه لجلسات نظر النزاع
ً

صدر القرار المتظلم منه دون ذلك ،فإنه يتعين على هذه اللجنة إلغاؤه ،وإعادة القضية إلى المكتب
مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب.
مصدر القرار لنظرها
ً

كما الحظت اللجنة أن ناظر القضية لجأ مباشرة إلى نشر موعد الجلسة المحدد يوم الثالثاء

مستندا إلى القرار الوزاري رقم
الموافق 1436/2/3هـ في صحيفة ...بالعدد رقم ( )...بتاريخ 1436/1/5هـ
ً

( )467وتاريخ 1435/5/17هـ دون مراعاة الترتيب المنصوص عليه في المادة ( )2من القرار الوزاري رقم

( )859وتاريخ 1403/3/13هـ المعدلة بالمادة األولى من القرار الوزاري رقم ( )546وتاريخ 1413/5/13هـ ،إذ

كان من المتعين على ناظر القضية أن يأمر بإيقاف السير في نظر الدعوى والكتابة للجهة المختصة

بإيقاف خدمات المدعى عليه حتى يمكن المدعى عليه من الحضور وإبداء دفوعه في مواجهة خصمه

ودون أن يترتب على ذلك فقد درجة من درجات التقاضي ،مما يتعين معه على هذه اللجنة أن تحكم
مجددا في ضوء
بإلغاء القرار محل التظلم وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار إلعادة نظرها
ً
ما يبديه الخصوم أمامه.

كما تنوه اللجنة بأن على ناظر القضية أن يضمن قراره عدد الشيكات التي ألزم المدعى عليه

بالوفاء بقيمتها وأرقامها وقيمة كل واحد منها.
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وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار ،فإنه ال حاجة إلى مناقشة باقي دفوع المتظلم ،وله إثارتها

مجددا.
أمام مكتب الفصل عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )36/299وتاريخ 1436/2/3هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1427/498وإعادتها إلى المكتب

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
مصدر القرار لنظرها
ً
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ثبوت ما يهدم قرينة الوفاء
( مقر أدبملالاملايشترط لقبول الدفع بعدم سماع الدعوى أال يصدر من المدعى عليه ما
يهدم قرينة الوفاء التي يقوم عليها مبدأ الدفع بعدم سماع الدعوى.

تطبيق
القول بإصدار الشيك محل الدعوى كأداة ضمان وليس للوفاء ،يهدم قرينة الوفاء التي يقوم

عليها مبدأ عدم سماع الدعوى -عدم إثارة المتظلم للدفوع التي تطعن في صحة الشيك أو صحة

كليا ،يتعين معه ثباته في ذمة المدعي عليه ،وإلزامه
جزئيا أو ًّ
التوقيع عليه أو عدم إثبات الوفاء بقيمته ًّ
الوفاء بقيمته.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )188لعام 1436هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/2/2هـ ،أحيلت المعاملة إلى فرع وزارة التجارة والصناعة

جنائيا برقم ()...
مرفقا بها الئحة دعوى عامة في قضية المال رقم ( )...المسجلة
ً
بمحافظة جدة
ً
المقامة من المدعي العام بفرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة جدة ضد كل من:
	 ...-لسحبه بسوء نية شيكً ا مقابل وفاء أقل من قيمته.
	 ...-لتلقيه شيكً ا بسوء نية مقابل وفاء أقل من قيمته ،وطلب المدعي العام معاقبة كل من
وموقع الشيك محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (،118
ّ
المستفيد
و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفتهما نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

وبجلسة يوم الثالثاء 1433/3/29هـ طلب المدعي في دعوى الحق الخاص .../إلزام المدعى عليه

دفع مبلغ ثمانية ماليين ( )8،000،000دوالر أمريكي كامل قيمة الشيك محل الدعوى.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة

جدة رقم ( )1433/1249وتاريخ 1433/4/27هـ ،وقضى في الحق الخاص :بعدم سماع الدعوى ،وفي

مبلغا مقداره خمسة آالف
ً
الحق العام بتغريم كل من المدعي في دعوى الحق الخاص والمدعى عليه
( )5،000ريال ،مع التشهير بالمخالفة في الغرف التجارية الصناعية بالمملكة.

وتظلم المدعي في الحق الخاص من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في

شأنه قرارها رقم ( )1434/902وتاريخ 1434/7/15هـ ،بما يأتي:

أول :إلغاء ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق الخاص ،وإعادة القضية إلى مكتب
ً

مجددا فيما قضى به في دعوى الحق الخاص في ضوء ما ورد من أسباب.
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
ثانيا :تأييد ما قضى به قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم
ً
( )1433/1249الصادر في القضية رقم ( )1433/39574فيما قضى به في دعوى الحق العام بحق

المتظلم.../
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مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضي في دعوى الحق الخاص:
ونظرت القضية
ً

مبلغا مقداره ثمانية ماليين ( )8،000،000دوالر أمريكي ،كامل
ً
بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي
قيمة الشيك محل الدعوى.

مستندا
وأبلغ المدعي عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/3/14هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1436/4/2هـ،
ً

إلى أسباب حاصلها :القصور في التسبيب والفساد في االستدالل ،حيث إن مصدر القرار لم يبين في
نقصا
قراره وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها ،واألدلة ،ومضمون كل منها بيانً ا
كافيا بما يشكل ً
ً

في األساس النظامي للقرار ،والخطأ في تطبيق النظام ،لعدم صحة ما ذهب إليه ناظر الدعوى من
استنادا إلى أنه صدر عن المدعى عليه ما يهدم
عدم األخذ بدفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى؛
ً

مطالبا بإلغاء القرار محل التظلم والحكم بعدم
قرينة الوفاء ،وأن هذا المبدأ ال يتفق مع صريح النظام،
ً

سماع دعوى المدعي لفوات المدة النظامية ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى اإلجراءات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وفيما يتعلق بدفع المدعى عليه في الوجه األول (القصور في التسبيب والفساد في االستدالل)،

بأن مصدر القرار لم يبين في قراره وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها واألدلة ومضمون كل منها
نقصا في األساس النظامي للقرار ...إلخ ،فحيث إن المادة ( )1من القرار الوزاري رقم
بيانً ا
كافيا بما يشكل ً
ً
( )859وتاريخ 1403/3/13هـ تنص على أنه( :فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة

األحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من

الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية) .وتنص المادة ( )519من الفصل السادس من الباب الثالث
من نظام المحكمة التجارية تنص على أنه( :يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم من المحكمة
محتويا على اسم الرئيس واألعضاء الذين حكموا في الدعوى وأسماء الطرفين وشهرتهما
التجارية
ً

وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل إقامتهما وملخص دعواهما وكيفية جريان الدعوى وموادها القانونية
وعللها وأسبابها وقرار الحكم.)...

وحيث إنه باالطالع على القرار المتظلم منه تبين أنه تضمن ملخص الدعوى وأدلة الطرفين

قصورا في القرار يرتب بطالنه ،األمر
ودفوعهما وأسبابها والقرار المتظلم منه ،ومن ثم فلم تجد اللجنة
ً
الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

جميعا
وفيما يتعلق بدفوع المدعى عليه في الوجه الثاني (الخطأ في تطبيق النظام) ،فإنها
ً

تنحصر في عدم صحة ما ذهب إليه ناظر الدعوى من عدم األخذ بدفع المدعى عليه بعدم سماع
استنادا إلى أنه صدر عن المدعى عليه ما يهدم قرينة الوفاء ،وأن هذا المبدأ ال يتفق مع
الدعوى؛
ً

صريح النظام.

وحيث إن الثابت من ملف الدعوى أن هذه اللجنة سبق أن ناقشت في قرارها رقم ()1434/902

وتاريخ 1434/7/15هـ ما انتهى مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة في قراره
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رقم ( )1433/1249وتاريخ 1433/4/27هـ من عدم سماع دعوى الحق الخاص لفوات المدة النظامية
لسماعها ،حيث أشارت اللجنة ـ في قرارها السالف ذكره ـ إلى أن وكيل المدعى عليه دفع في جلسة
نظر النزاع التي عقدت يوم الثالثاء الموافق 1433/3/29هـ بأن موكله أصدر الشيك كأداة ضمان وليس

أداة وفاء ،وهذا الدفع يهدم قرينة الوفاء.

وحيث إن المدعى عليه أعاد هذا الدفع في جلسة نظر النزاع التي عقدت يوم الثالثاء الموافق

1435/4/25هـ .وحيث استقر قضاء األوراق التجارية (مكتب الفصل وهذه اللجنة) على أنه يشترط لقبول

الدفع بعدم سماع الدعوى أال يصدر من المدعى عليه ما يهدم قرينة الوفاء التي يقوم عليها مبدأ
ونظرا إلى أن الثابت من ملف الدعوى أن المدعى عليه دفع بأن موكله
الدفع بعدم سماع الدعوى.
ً

أصدر الشيك كأداة ضمان وليس أداة وفاء ،أي أن المدعى عليه لم يدفع قيمة الشيك محل الدعوى،
فإن هذا الدفع يهدم قرينة الوفاء التي يقوم عليها مبدأ الدفع بعدم سماع الدعوى ،األمر يتعين معه
عدم قبول هذا الدفع ،وااللتفات عنه.

وحيث إن المتظلم لم يطعن في صحة الشيك محل الدعوى وال في صحة توقيعه عليه ،ولم

يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من قيمته ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمته للمدعي.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمة

موافقا للنظام.
ً
الشيك محل الدعوى للمدعي ،فإنه صدر

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بمحافظة جدة رقم ( )1435/744وتاريخ 1435/6/15هـ الصادر في القضية رقم (.)1433/208
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الباب الثامن
المدد النظامية

إثبات مقابل الوفاء في المدة النظامية
( مقر أدبملالاملايمنـع عقوبـة السـاحب إثباتـه وجـود مقابـل للوفـاء لـدى المسـحوب عليـه
وبقـاؤه حتـى انقضـاء ميعـاد تقديـم الشـيك أو زوالـه بفعـل غيـر منسـوب
إليه.

تطبيق
نظاما ،مردود عليه
دفع المتظلم بأن المستفيد أهمل في تقديم الشيك في األوقات المقررة
ً

نظاما لتقديمه للوفاء ال يفيد الساحب إال إذا كان قد قدم
بأن تقديم الشيك بعد فوات المدة المحددة
ً
موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ،ثم زال
مقابل الوفاء ،وظل هذا المقابل
ً

وفقا لحكم المادة ( )103من نظام األوراق التجارية.
ً
المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب

قرار اللجنة القانونية رقم ( )226لعام 1438هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/5/6هـ ،أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

مرفقا به
ً
األوراق التجارية بالرياض بخطاب رئيس دائرة التحقيق في قضايا االعتداء على المال رقم ()...

الئحة دعوى عامة في القضية رقم ( )...ضد المدعى عليه .../لسحبه بسوء نية الشيكات محل الدعوى
دون أن يكون لها مقابل وفاء كاف ،وطلب المدعي العام معاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في

المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته حكم المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإدانة المدعى عليه ،ومعاقبته بغرامة

يوما.
ماليه مقدارها ألفا ( )2.000ريال ،مع حبسه لمدة خمسة عشر ً

وأبلغ المدعي عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/8/19هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1438/9/11هـ

مستندا إلى
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالرياض رقم ( )...وتاريخ 1438/5/15هـ،
ً

أسباب حاصلها أنه لم يكن سيئ النية عند تحريره الشيكات محل الدعوى في عام 1404هـ ،وأن الرصيد

في حينه كان يسمح للمستفيد بصرف تلك الشيكات ،وأن المستفيد أهمل في تقديم الشيكات في

دافعا بانقضاء المدة النظامية لسماع الدعوى.
نظاما،
األوقات المقررة
ً
ً

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيكات محل الدعوى ،تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
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وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتضمن أنه لم يكن سيئ النية عند تحريره للشيكات محل الدعوى

في عام 1404هـ ،وأن الرصيد في حينه كان يسمح للمستفيد بصرف تلك الشيكات ،وأن المستفيد أهمل

نظاما ،وحيث إن الثابت من ملف الدعوى أنه تم تقديم
في تقديم الشيكات في األوقات المقررة
ً

نظاما
الشيكات إلى البنك بتاريخ 2010/11/28م الموافق 1431/12/22هـ ،أي بعد فوات المدة المحددة
ً

وفقا للمادة ( )103من نظام األوراق التجارية ،التي تنص على أن( :الشيك المسحوب
ً
لتقديمها للوفاء
في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خالل شهر ،)...إال أن ساحب الشيك ال

يفيد من فوات هذه المدة ،حيث تنص المادة ( )115من النظام على أن( :يفقد حامل الشيك ما له
والمظهرين وغيرهم من الملتزمين ،عدا المسحوب عليه ،بمضي المواعيد
من حقوق قبل الساحب
ّ

المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر
لذلك .ومع ذلك ال يفيد الساحب من هذا الحكم إال إذا كان قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل
موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى
ً
الساحب) .وحيث لم يقدم المتظلم ما يثبت تقديم مقابل الوفاء وبقاءه لدى المسحوب عليه حتى

انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء ،ثم زوال ذلك المقابل بفعل غير منسوب إليه ،فإنه يتعين االلتفات
عن هذا الدفع.

وفقا للمادة ( )116من نظام األوراق
ً
وبالنسبة إلى دفع المتظلم بمضي مدة سماع الدعوى

التجارية ،فإن الدفع بعدم سماع الدعوى ال يسري في مواجهة دعوى الحق العام ،إذ إن مبدأ عدم
سماع الدعوى يقوم على قرينة الوفاء بقيمة الشيك ،في حين أنه ال يتصور هذا المعنى في دعوى

الحق العام؛ إذ إن جريمة إصدار شيك ،دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب لدى المسحوب
عليه ،تتحقق في مواجهة الساحب بمجرد سحبه الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء ،وهو ما تحقق

في هذه القضية ،األمر الذي ترى معه اللجنة االلتفات عن هذا الدفع.

وحيث إن المدعى عليه بتحريره الشيكات محل الدعوى دون أن يكون لها مقابل وفاء قائم

وقابل للسحب خالف حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ،فإن ذلك يستوجب معاقبته

بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من النظام.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق العام بمجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في

موافقا للنظام.
ً
المادتين المشار إليهما ،فإنه صدر

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1438/1015وتاريخ 1438/8/12هـ الصادر في القضية رقم (.)1434/3408
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فوات موعد التظلم
( مقر أدبملالاملايسقط الحق في التظلم بفوات المدة النظامية.

تطبيق
المدة النظامية للتظلم من قرارات مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية هي ثالثون

نظاما
يوما من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بنسخة من القرار -بفوات هذه المدة يسقط الحق المكفول
ً
ً

بالتظلم لصاحب الشأن -مؤدى ذلك :رفض التظلم من الناحية الشكلية لتقديمه بعد مضي أكثر من
يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
ثالثين ً

قرار اللجنة القانونية رقم ( )29لعام 1436هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/12/25هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره ثالثون ألف ( )30،000ريال قيمة الشيك رقم ( )22وتاريخ 1433/10/30هـ ،سحبه المدعى

طالبا معاقبته
عليه على بنك .../دون أن يكون له مقابل وفاء ،وقد تدخل في الدعوى المدعي العام
ً
بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي
المادتين ( ،94و )118من النظام.

أول في دعوى الحق الخاص:
ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضي ً

ثانيا في دعوى
ً
بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي
مبلغا مقداره ( )30،000ريال كامل قيمة الشيكً .
الحق العام :بإدانة المدعى عليه ومعاقبته بحبسه لمدة (شهر).

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1434/2/6هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1435/12/1هـ ،وأحيل

تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ الالزم.

األسباب
طبقا لنص المادة
ً
حيث إن مدة التظلم من القرارات الصادرة في منازعات األوراق التجارية

يوما من تاريخ تبليغ صاحب الشأن
(الرابعة) من القرار الوزاري رقم ( )154وتاريخ 1431/1/6هـ هي ثالثون ً

بنسخة من القرار.

وحيث إن الثابت من ملف الدعوى أن المدعى عليه أبلغ بنسخة من القرار المتظلم منه بتاريخ

نظاما
1434/2/6هـ في حين لم يتقدم بتظلمه إال بتاريخ 1435/12/1هـ ،أي بعد فوات المدة المحددة
ً

شكل.
ً
لتقديمه ،فإنه من المتعين رفض التظلم

القرار
شكل.
ً
رفض التظلم
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مدة سماع الدعوى في الشيك
والمظهر،
( مقر أدبملالاملاال تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه ،والساحب،
ّ
وغيرهم من الملتزمين ،بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد
تقديم الشيك.

تطبيق
الشيك المسحوب في المملكة المستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خالل شهر ،فإذا كان

مسحوبا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خالل ثالثة أشهر ،وتبدأ المواعيد المذكورة
ً
من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره -الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي المدة رغم تقديم
المدعي الشيك المطالب بقيمته خالل المدة النظامية لسماع الدعوى -مؤدى ذلك :رد الدفع بعدم
سماع الدعوى.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )184لسنة 1437هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أن المدعي أقام دعواه بتاريخ 1430/10/28هـ
ً

مبلغ مقداره سبعمائة وخمسة وسبعون ألف ( )775.000ريال قيمة شيكين :األول برقم ( )6وتاريخ

1430/5/3هـ بمبلغ مقداره خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ( )575.000ريال ،والثاني برقم ( )7وتاريخ

1430/5/6هـ بمبلغ مقداره مائتا ألف ( )200.000ريال ،سحبهما المدعى عليه ألمر المدعي على البنك،.../
دون أن يكون لهما مقابل وفاء.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ مقداره

سبعمائة وسبعون ألف ( )770.000ريال المتبقي من قيمة الشيكين محل الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1437/4/28هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1437/5/9هـ ،مستندا

إلى عدة أسباب حاصلها انقضاء المدة النظامية لسماع الدعوى ،وأن ناظر القضية لم يتحقق من سبب
حرف كالمه ولم يضبط ما طالب بضبطه في الجلسة ،وأنه أدى مبالغ للمدعي من
الشيكين ،وأنه ّ

قيمة الشيكين محل الدعوى ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيكين محل الدعوى تبين أنهما استوفيا شروطهما الشكلية.
وبالنسبة إلى دفوع المتظلم المتعلقة بمضي مدة سماع الدعوى بالنسبة إلى الشيكين محل

الدعوى ،فإن المادة ( )116من نظام األوراق التجارية تنص على أنه( :ال تسمع دعاوى رجوع الحامل
على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء

ميعاد تقديم الشيك) .وتنص المادة ( )103من ذات النظام على أن( :الشيك المسحوب في المملكة
مسحوبا خارج المملكة ومستحق
والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خالل شهر ،فإذا كان
ً
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الوفاء فيها وجب تقديمه خالل ثالثة أشهر ،وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه

تاريخ إصداره).

وحيث إن الشيكين محل الدعوى مسحوبان في المملكة ومستحقا الوفاء فيها ،وقد حررا على

التوالي بتاريخ 1430/5/3هـ وتاريخ 1430/5/6هـ ،ومن ثم فإن أجل سماع الدعوى ينتهي في شأنهما بتاريخ

1430/12/3هـ وتاريخ 1430/12/6هـ ،في حين أن المدعي تقدم للمطالبة بقيمتهما بتاريخ 1430/10/28هـ،

أي خالل المدة التي يجوز سماع الدعوى خاللها ،ومن ثم فإن هذا الدفع في غير محله ويتعين رده.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتعلق بأن ناظر القضية لم يتحقق من سبب الشيكين محل الدعوى،

دليل على وجود سببه ومشروعيته ،وانشغال ذمة الساحب بقيمته ،ويقع على
فإن سحب الشيك يعد ً

عاتق الساحب إثبات انتفاء سبب الشيك أو بطالنه ،كما يقع عليه إثبات انقضاء التزامه بالوفاء بقيمة
الشيك ألي سبب من أسباب االنقضاء ،مثل :الوفاء أو اإلبراء ،ولم يقدم المتظلم ما يثبت انتفاء سبب

الشيكين أو عدم مشروعيته ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتضمن أن ناظر القضية حرف كالمه ولم يضبط ما طالب بضبطه

في الجلسة ،وحيث لم يتبين للجنة وجود خلل في اإلجراءات التي اتبعها ناظر القضية ،فإنه يتعين

االلتفات عن دفع المتظلم في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بدفع المتظلم بأنه سدد مبالغ للمدعي من قيمة الشيكين محل الدعوى ،فقد تبين

للجنة أن المدعى عليه طلب في جلسة يوم الثالثاء بتاريخ 1437/3/18هـ إمهاله مدة لتقديم البينة لما

جزءا من مبلغ الشيكين محل الدعوى.
يدعيه من أنه قد سبق له أن سدد ً

وقد تبين كذلك أن المدعى عليه في جلسة يوم األحد الموافق 1437/3/23هـ لم يقدم ما يثبت

صحة ما دفع به في جلسة يوم 1437/3/18هـ فيما يتعلق بالسداد الجزئي رغم إمهاله لذلك .كما تبين
للجنة أن المدعي أفاد في جلسة يوم األحد بتاريخ 1437/3/23هـ بأن السدادات التي أشار إليها المدعى

عليه ليست لقيمة الشيكين محل الدعوى ،وأن المبلغ الذي لم يتضح له هو المبلغ الذي أودعه

المدعى عليه في حسابه وقدره ( )5.000ريال ،وأنه اعتبرها من قيمة الشيكين ،وطلب إلزام المدعى
عليه بسداد الباقي من قيمة الشيكين.

وحيث إن المدعى عليه لم يطعن في صحة الشيكين محل الدعوى ،وال في صحة توقيعه

عليهما ،ولم يثبت الوفاء الكلي لقيمتهما ،فإنه ملزم بالوفاء بباقي قيمتهما للمدعي.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى بإلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من قيمة الشيكين محل

موافقا للنظام.
ً
الدعوى للمدعي ،فإنه صدر

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بأبها رقم ( )1437/5وتاريخ 1437/3/23هـ الصادر في القضية رقم (.)1430/711

169

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ىوعدلا رظن تاءارجإ

الباب التاسع
إجراءات نظر الدعوى

إثبات االمتناع عن الوفاء -الشيك
( مقر أدبملالاملااإلجراءات النظامية إلثبات عدم الوفاء بقيمة الشيك من النظام العام
ويتعين التحقق منها قبل إصدار القرار.

تطبيق
يجب على المدعي اتباع اإلجراءات النظامية المقررة إلثبات عدم وفاء المدعى عليه بقيمة

الشيك محل الدعوى -عدم تقديم المدعي ما يثبت عدم الوفاء بقيمة الشيك محل الدعوى ،وعدم
تقديمه ورقة االعتراض الصادرة عن المسحوب عليه -قبول الدعوى دون تقديم ورقة االعتراض على

الصرف وضم نسخة منها لملف الدعوى يخل بإجراء قبول الدعوى ،وهو إجراء جوهري يتعلق بالنظام

العام ،ويترتب على هذا اإلخالل إلغاء القرار.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )222لسنة 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/6/21هـ ،أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره مائة وسبعون ألف ( )170.000ريال قيمة شيكين :األول برقم ( )572وتاريخ 2011/8/27م
بمبلغ مقداره خمسون ألف ( )50.000ريال ،والثاني برقم ( )573وتاريخ 2011/9/10م بمبلغ مقداره مائة

وعشرون ألف ( )120.000ريال ،سحبهما المدعى عليه ألمر المدعي دون أن يكون لهما مقابل وفاء.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،بصرف النظر عن الدعوى الستبدال شيك

جديد بالشيك محل الدعوى.

وأبلغ المدعي بنسخة من القرار بتاريخ 1437/7/3هـ ،وتظلم منه وكيله .../في التاريخ نفسه،

مستندا
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بجنوب جدة برقم ( )...وتاريخ 1436/2/1هـ،
ً

إلى أسباب حاصلها أن القرار خالف نظام األوراق التجارية وقواعد الشيك ،وأن منطوق القرار متناقض
لقصور أسبابه وفساد استدالله ،وأن صيغة اليمين مخالفة لما ورد في الدعوى من طلبات ومقاصد
المدعى عليه ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه باطالع اللجنة على ملف الدعوى ،تبين لها ما يلي:
 -1خلوه من صورتي الشيكين محل الدعوى.
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 -2خلوه من االعتراض الصادر عن البنك المسحوب عليه الشيكان بعدم صرفهما.
 -3لم يقم ناظر القضية بفتح باب المرافعة وسؤال المدعي عن دعواه.
ففيما يتعلق بالمالحظة رقم ( ،)1فإنه يتعين قبل الفصل في الدعوى التحقق من استيفائها

شروطها والبيانات الشكلية التي حددها نظام األوراق التجارية ،ومن ذلك التحقق من تعلقها بورقة
تجارية ،وحيث لم يشتمل ملف الدعوى على أصل أو صورة الشيكين محل الدعوى ،فإنه يتعذر على

اللجنة التحقق من مدى تعلق الدعوى بشيكين مستوفيين للبيانات الشكلية ،واستيفاء الدعوى
للمتطلبات النظامية للمطالبة بقيمتهما.

وحيث إن نظر النزاع يتطلب االطالع على أصل الورقة التجارية من قبل مكتب الفصل ،وإرفاق

صورة منها بملف الدعوى مؤشرة من قبل عضو المكتب الفصل بما يفيد االطالع على األصل ،فإنه كان
يتعين على عضو المكتب التحقق من صحة الورقة التجارية قبل نظر الدعوى ،ومن ثم فإن مكتب الفصل

في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة لم يتقيد باإلجراءات الواجب اتباعها عند إقامة الدعوى.

أما فيما يتعلق بالمالحظة رقم ( ،)2فإنه لم يثبت للجنة أن المدعي اتبع اإلجراءات النظامية

وفقا لنص المادة ( )108من
ً
المقررة إلثبات عدم وفاء المدعى عليه بقيمة الشيكين محل الدعوى

نظام األوراق التجارية ،التي تنص على أن( :لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به ،مجتمعين أو
عوضا عن
ً
منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته وأثبت االمتناع باحتجاج .ويجوز

االحتجاج إثبات االمتناع عن الدفع:
أ-

ببيان صادر عن المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.

ب -ببيان صادر عن غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد المحدد
ولم تدفع قيمته.)...

وحيث إن هذا إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام ،فإنه يتعين على هذه اللجنة أن تتصدى من

تلقاء نفسها لبحث مدى قيام المكتب مصدر القرار محل البحث بتطبيق هذا اإلجراء على النحو السالف
ذكره ،وحيث خال ملف الدعوى من ورقتي االعتراض على صرف الشيكين محل الدعوى ،فإن قبول

الدعوى دون تقديم ورقتي االعتراض على الصرف وضم نسخة منهما لملف الدعوى يخل بإجراء قبول
الدعوى.

وفيما يتعلق بالمالحظة رقم ( ،)3فحيث إن المادة ( )1من القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ

1403/3/13هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات األوراق التجارية تنص على أنه( :فيما لم يرد فيه نص
في هذا القرار تطبق الجهة المختصة في الفصل في منازعات األوراق التجارية في أعمالها األحكام

المنصوص عليها في الفصل السادس حتى الفصل السابع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث
من نظام المحكمة التجارية) .وحيث إن المادة ( )480من الفصل السادس من الباب الثالث من نظام
المحكمة التجارية تنص على أنه( :على الرئيس أن يبدأ بالسؤال من المدعي ثم من المدعى عليه ،وإذا

اقتضى الحال تكرار السؤال من المتداعيين فله ذلك إلى انتهاء المحاكمة ولكل من األعضاء هذا الحق
مطابقا للحقيقة).
ً
بعد االستئذان من الرئيس ثم تقرر المحكمة ما تراه
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وحيث إن هذا النص يوجب عند فتح باب المرافعة سؤال المدعي عن دعواه وسماعها ،وحيث

إن ناظر القضية في جلسة نظر النزاع المعقودة يوم الثالثاء الموافق 1433/8/13هـ لم يقم بسؤال
وفقا إلجراءات
ً
وكيل المدعي عما هو الزم لبيان دعواه ،فإن عضو مكتب الفصل لم ينظر الدعوى

التقاضي حسبما هو منصوص عليه في المادة ( )480من نظام المحكمة التجارية ،فإنه يتعين على

وفقا لهذه األسباب مجتمعة أن تلغي القرار المتظلم منه وتعيد القضية إلى مكتب الفصل
ً
اللجنة
مجددا في ضوء هذه األسباب.
مصدر القرار لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار ،فإنه ال حاجة إلى مناقشة دفوع المتظلم ،وله إثارتها أمام

المكتب عند إعادة نظر الدعوى.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1433/2012وتاريخ 1433/8/24هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1433/3768وإعادتها

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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اإلقرار القضائي
( مقر أدبملالاملااإلقرار بالمخالفة أثناء التحقيق ثم الرجوع عنه في مجلس القضاء ال
يكفي إلثبات اإلدانة.

تطبيق
حاصل أمام الجهة القضائية في أثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة
ً
يكون اإلقرار القضائي

َ
عتد به في مواجهة
يدعيه المدعي العام ضد المدعى عليه ال ُي ّ
المقر بها -مؤدى ذلك :أن اإلقرار الذي ّ

كافيا إلدانته ،بل ال بد من مواجهة المدعى عليه بإقراره أمام الجهة
دليل
المقر أمام القضاء ألنه ليس ً
ِ
ً

القضائية بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الرد عليها.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )6لعام 1436هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/6/19هـ أحيلت المعاملة -بخطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء

مرفقا
ً
العام بشرق مدينة الرياض رقم ( -)20497إلى مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض
به الئحة دعوى عامة رقم ...في قضايا مرفوعة من عدة مدعين ضد المدعى عليهما ألنهما سحبا

شيكات عديدة اتضح من أوراق االعتراض الصادرة عن البنوك أن حساب كل منهما ال يوجد به رصيد أو
مطالبا بمعاقبة المدعى عليهما بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
مجمد أو به رصيد ال يكفي،
ً

( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفتهما نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.
ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضي:

أول :بإدانة المدعى عليه األول ومعاقبته بالسجن مدة سنتين وبغرامة خمسين ألف ريال،
ً

والتشهير به في إحدى الصحف المحلية على نفقته.

ثانيا :رد الدعوى بالنسبة إلى المدعى عليه الثاني لعدم كفاية األدلة.
ً
مطالبا بإدانة المدعى
وأبلغ المدعي العام بنسخة من القرار ،وتظلم منه بتاريخ 1435/6/28هـ،
ً
عليه الثاني وتطبيق العقوبة النظامية بحقه ،إلقراره بعلمه بعدم وجود رصيد وقت تلقيه الشيك،

وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
خاليا من بيان يحدد تاريخ تسليم القرار ،فإن المستقر عليه في هذه
حيث إن ملف القضية قد جاء ً

حكما خالل المدة المحددة،
الحالة اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ تسلمه القرار ،ومن ثم فإن التظلم تم
ً

واستوفى المتطلبات النظامية.

وحيث إنه باالطالع على الشيكات محل الدعوى تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
وبالنسبة إلى دفع المدعي العام وطلبه إدانة المدعى عليه الثاني .../وتطبيق العقوبة النظامية

عليه ،فإنه باالطالع على القرار المتظلم منه تبين أنه قضى بعدم إدانة المدعى عليه بالمخالفة
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المنسوبة إليه لعدم كفاية األدلة ،ولم تجد اللجنة في القرار ما يخالف نص المادة ( ،)118وذلك على

أساس أن الحكم بإدانة المدعى عليه بجريمة تلقي شيك بدون رصيد إنما تكون عندما يثبت تلقيه
الشيك بسوء نية ،حيث تنص المادة ( )118على أنه( :مع مراعاة ما تقضي به األنظمة األخرى يعاقب
بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين

العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد األفعال اآلتية ...:و -إذا تلقى المستفيد أو الحامل
شيكً ا ال يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته).

كيف هذا الفعل ليصبح جريمة بأن يتوفر في المستفيد سوء النية ،وسوء النية -في
فالنظام ّ
هذه الحال -يتحقق عند المستفيد إذا اتجهت إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل ،بمعنى أن إرادته اتجهت
إلى قبول هذا الشيك مع علمه بعدم توافر مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ،وهذا ال يمكن افتراض
البينات والقرائن التي تثبت هذا القصد ،ولم يقدم المدعي
تحققه في المستفيد ،بل ال بد من تقديم ّ
العام ما يثبت أن إرادة المدعى عليه اتجهت إلى ارتكاب هذا الفعل مع علمه بعدم وجود مقابل الوفاء

عند تلقيه الشيكات المسحوبة ألمره ،حيث نفى المدعى عليه علمه بذلك أمام مكتب الفصل ،وأجاب
بأنه تسلم الشيكات على أساس أن يتم صرفها.

وبالنسبة إلى إقرار المدعى عليه أمام هيئة التحقيق واالدعاء العام ،فإن المادة الرابعة بعد

حاصل أمام الجهة القضائية أثناء
ً
المائة من نظام المرافعات الشرعية تقضي بأن يكون اإلقرار القضائي

المقر بها ،...أما اإلقرار الذي يدعيه المدعي العام فإنه ال يعتد به في
َ
سير الدعوى المتعلقة بالواقعة
كاف بحد ذاته إلثبات الواقعة محل االتهام ،بل البد
المقر أمام القضاء ليدان بموجبه كدليل ٍ
ِ
مواجهة

من مواجهة المدعى عليه بإقراره أمام الجهة القضائية بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الرد عليها،
وحيث لم يقدم المدعي العام ما يثبت علم المدعى عليه (المتهم) بعدم وجود مقابل للوفاء عند

تلقيه الشيكات محل الدعوى ،األمر الذي يتعين معه عدم إدانة المدعى عليه بالمخالفة المنسوبة
إليه.

وحيث انتهى القرار المتظلم منه إلى عدم إدانة المدعى عليه لعدم كفاية األدلة ،فإنه صدر

موافقا للنظام.
ً

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم ( )1435/516وتاريخ 1435/2/19هـ الصادر في القضية رقم (.)1434/3710
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مخالفة إجراءات نظر الدعوى
( مقر أدبملالاملااإلخالل باإلجراءات الجوهرية لنظر الدعوى يترتب عليه بطالن القرار.

تطبيق
محضرا يضبط فيه ما
إذا أصدر ناظر القضية قراره دون أن يعقد جلسة لنظر الدعوى ،ولم يحرر
ً

محضرا يثبت فيه منطوق هذا
تم في القضية من مرافعات ،ولم يعقد جلسة للنطق بالقرار ،ولم يحرر
ً

مشوبا بعيب جوهري ،ويترتب على ذلك بطالنه.
القرار ،فإن القرار الصادر دون مراعاة ما سبق يكون
ً

قرار اللجنة القانونية رقم ( )168لسنة 1437هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليها دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1431/5/26هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره اثنا عشر ألف ( )12.000ريال مقابل قيمة سند ألمر حررته المدعى عليها ألمر المدعي

بتاريخ 1431/1/15هـ ومستحق بتاريخ 1431/2/25هـ.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع

للمدعي المبلغ المشار إليه.

وأبلغت المدعى عليها بنسخة من القرار بتاريخ 1437/4/9هـ ،وتظلمت منه بتاريخ 1437/4/9هـ،

غيابيا في حقها ،وأنها لم تتبلغ بالجلسة
مستندة إلى عدة أسباب حاصلها أن القرار محل التظلم صدر
ً
ًّ

المحددة لنظر النزاع لعدم صحة التبليغ ،وال تعلم عن السند ألمر موضوع الدعوى ،وتطعن في صحة
ً
مطالبة بإحالة الورقة التجارية محل الدعوى إلى األدلة الجنائية -قسم التزييف والتزوير،
توقيعها عليه،

وأحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وحيث إن المادة ( )1من القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ بشأن إجراءات الفصل في

منازعات األوراق التجارية نصت على أنه( :فيما لم يرد فيه نص من هذا القرار تطبق الجهة المختصة
بالفصل في منازعات األوراق التجارية في أعمالها األحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى

الفصل التاسع ،وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية).

وحيث إن المادة ( )472من الفصل السادس من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية نصت

على أن( :تجرى المرافعات علنً ا ،)...كما نصت المادة ( )512من النظام ذاته على أنه( :بعد إتمام قرار
الحكم سواء كان باتفاق اآلراء أو باألكثرية يمضى عليه من الهيئة التي حكمت به ويؤرخ ثم يفهم
شفاهيا للطرفين من طرف الرئيس) ،كما نصت المادة ( )513من النظام ذاته على أنه( :إذا اقتنع
ً

وجاهيا يؤخذ إمضاؤه في ضبط المحاكمة بذلك.)...
المحكوم عليه بالحكم الصادر
ً
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وحيث إن هذه النصوص توجب أن تتم المحاكمة وما يتخللها من مرافعات في جلسات علنية،

ويحرر بها محاضر تضبط فيها أقوال الخصوم ،ويتعين عند انتهاء المرافعات تحديد جلسة علنية للنطق
بالقرار ،وأن يحرر محضر يثبت فيه منطوقه ويوقع عليه ويفهم شفاهيا لمن حضر من الخصوم ،وإذا

اقتنع المحكوم عليه بالحكم الصادر وجاهيا يؤخذ إمضاؤه في ضبط المحاكمة بذلك ،ولما كانت هذه

اإلجراءات تعد إجراءات جوهرية تتعلق باألصول العامة للمحاكمة ،األمر الذي يتعين معه على هذه
اللجنة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى قيام مصدر القرار محل البحث بتطبيق هذا اإلجراء على

النحو السالف الذكر.

وحيث إنه باالطالع على ملف القضية ،والقرار الصادر بشأنها ،تبين أن ناظر القضية لم يعقد جلسة

محضرا يضبط فيه ما تم في هذه القضية من مرافعات ،كما لم يعقد جلسة
لنظر الدعوى ،ولم يحرر
ً
محضرا يثبت فيه منطوق هذا القرار ،وبناء على ذلك فإن القرار المتظلم منه
للنطق بالقرار ،ولم يحرر
ً

مشوبا بعيب جوهري يرتب بطالن القرار ،األمر الذي يتعين معه إلغاؤه وإعادة القضية إلى مكتب
يكون
ً
مجددا.
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار ،فإنه ال حاجة إلى مناقشة دفوع المتظلمة ،وبإمكانها

إثارتها عند إعادة نظر القضية.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة
ً
قبول التظلم

جدة رقم ( )1431/10/340وتاريخ 1431/7/16هـ الصادر في القضية رقم ( )1431/10/538وإعادة القضية
وفقا لما ورد من أسباب.
مجددا ً
للمكتب مصدر القرار لنظرها
ً
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إثبات االمتناع عن الوفاء -سند ألمر
( مقر أدبملالاملاإجراء إثبات االمتناع عن الوفاء بقيمة السند ألمر الخالي من شرط الرجوع
بدون مصروفات أو احتجاج من النظام العام.

تطبيق
نص المادة ( )54من نظام األوراق التجارية ،التي تنطبق على السند ألمر بداللة المادة ()89

من النظام ذاته ،على أن( :يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت االمتناع عن قبولها أو عن وفائها في
ورقة رسمية تسمى (احتجاج عدم القبول) أو (احتجاج عدم الوفاء) ،وال يغني أي إجراء آخر عن هذا

االحتجاج .وتحرر ورقة االحتجاج بواسطة الجهة التي يعينها وزير التجارة -هذا النص آمر ويتعلق بالنظام
العام -مفاد ذلك :أن احتجاج عدم القبول وعدم الوفاء من اإلجراءات النظامية التي يجب االلتزام بها-

مؤدى ذلك :أنه يترتب على عدم تحرير ورقة احتجاج عدم الوفاء ،إلغاء القرار.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )78لسنة 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ مقداره ثالثة
تخلص الوقائع في أن المدعي أقام دعواه
ً
ماليين وستمائة ألف ( )3.600.000ريال ،قيمة سندين ألمر :األول حرره المدعى عليه ألمر المدعي بتاريخ
2005/5/8م الموافق 1426/3/29هـ بمبلغ مقداره مليونان وأربعمائة ألف ( )2.400.000ريال ،ويستحق
بتاريخ 2007/2/28م ،والثاني حرره المدعى عليه ألمر المدعي بتاريخ 2005/5/8م الموافق 1426/3/29هـ

بمبلغ مقداره مليون ومائتا ألف ( )1.200.000ريال ،ويستحق بتاريخ 2008/2/28م.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع

مبلغا مقداره ثالثة ماليين وستمائة ألف ( )3.600.000ريال ،كامل قيمة السندين ألمر محل
ً
للمدعي

الدعوى.

وبتاريخ 1433/1/24هـ ،تظلم من القرار وكيل المدعى عليه ،.../بموجب الوكالة الصادرة عن

مستندا إلى أسباب حاصلها أن موكله
كتابة عدل محافظة الدرعية برقم ( )...وتاريخ 1431/8/26هـ،
ً

رسميا بموعد أي جلسة مما أفقده الحق في تقديم دفوعه على دعوى المدعي ،وأن
لم يبلغ
ًّ
كامل مديونية المدعي بما فيها قيمة السندات ألمر محل الدعوى انتقلت من ذمة موكله إلى ذمة
شخص آخر.

مضيفا أن أساس عقد البيع الذي بموجبه
ً
وبتاريخ 1433/6/8هـ تقدم الوكيل بتظلم إلحاقي

باطل ألن أصل البيع غير صحيح ،وأن موكله أقام دعوى على
ً
عقدا
حررت السندات محل الدعوى كان
ً

المدعي أمام المحكمة العامة بجدة إلبطال عقد البيع وما ترتب عليه من التزامات كونه باع ما ال
مطالبا بنقض الحكم محل االعتراض ورد دعوى المدعي وصرف النظر عنها النتفاء السبب
يملكه،
ً

الذي حررت من أجله السندات ألمر محل الدعوى.

مضيفا أن السندين ألمر محل
ً
وبتاريخ 1434/9/16هـ ،تقدم وكيل المدعى عليه بتظلم إلحاقي آخر
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الدعوى لم يستوفيا شروط السند ألمر وأركانه ،حيث إن كل سند منهما يتضمن تاريخي استحقاق
مختلفين للمبلغ المحرر بهما ،وأن القرار محل التظلم مشوب بعيب جسيم يستوجب إلغاءه لصدور قرار
الحق لهذا القرار برقم 1433/2164وتاريخ 1433/10/24هـ بشأن أربعة سندات ألمر تابعة للسندين ألمر

محل الدعوى ،وعليه أحيل تظلمه وما لحقه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن ملف الدعوى لم يتضمن بيانً ا يحدد تاريخ التبليغ بالقرار ،فإن المستقر عليه في هذه

حكما خالل المدة المحددة،
الحالة اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ التبلغ بالقرار ،وبذلك يكون التظلم قد تم
ً
واستوفى المتطلبات النظامية.

وحيث إنه باالطالع على صورة السندين ألمر محل الدعوى تبين أنهما استوفيا شروطهما

الشكلية.

وحيث إنه باطالع اللجنة على ملف القضية تبين لها اآلتي:
	-أنه لم يتضمن أصل الئحة الدعوى وال السندين ألمر محل الدعوى.
	-أنه لم يتضمن أصل مذكرات التبليغ بالجلسات.
	-أنه لم يتضمن أصول محاضر الجلسات.
	-أنه لم يتضمن أصل القرار محل التظلم.
	-كما أنه لم يتضمن أصل التظلم ،بل تضمن صورة الئحة الدعوى والسندين ألمر محل الدعوى
وصورة من القرار محل االعتراض.

وحيث لم يعرض على هذه اللجنة أصل ملف القضية المتضمن أصول األوراق ،مما يتعذر معه

على هذه اللجنة دراسة التظلم ،األمر الذي انتهت معه هذه اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه.

وتود اللجنة تنبيه ناظر القضية إلى أنه باطالعها على صورة السندين ألمر محل الدعوى ،تبين

لها أنهما لم يشتمال على شرط الرجوع بدون مصروفات أو احتجاج ،وحيث إنه بمراجعة اللجنة لملف
القضية ،تبين أن المدعي لم يتبع اإلجراءات النظامية المقررة إلثبات عدم وفاء المدعى عليه بالسندين

وفقا لنص المادة ( )54من نظام األوراق التجارية ،التي تنطبق على السند ألمر بداللة المادة
ً
ألمر

( )89من ذات النظام ،والتي تنص على أن( :يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت االمتناع عن قبولها أو
عن وفائها في ورقة رسمية تسمى (احتجاج عدم القبول) أو (احتجاج عدم الوفاء) ،وال يغني أي إجراء
آخر عن هذا االحتجاج .وتحرر ورقة االحتجاج بواسطة الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة) .وحيث
إن نص المادة ( )54المشار إليه نص آمر متعلق بالنظام العام ،فإنه يتعين االلتزام به من قبل الجهة

المختصة.

وحيث انتهت اللجنة إلى إلغاء القرار ،فإنه ال حاجة لمناقشة دفوع المتظلم ،وله إثارتها أمام

مجددا.
المكتب مصدر القرار عند نظر الدعوى
ً
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القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة ( )1429/4/243وتاريخ 1429/7/4هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1429/4/291وإعادتها إلى

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب
المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
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تجزئة الدعوى
( مقر أدبملالاملاال يجوز تجزئة الدعوى ،دون طلب من المدعي.

تطبيق
تجزئة ناظر القضية الدعوى المقامة أمام مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية من تلقاء

وفقا لنص المادة ( )3/92من الالئحة
ً
إجرائيا
خلل
نفسه ،ودون أن يطلب منه المدعي ذلك ،يعد ً
ًّ
التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية -مؤداه :بطالن قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )137لسنة 1437هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1435/5/16هـ ،أحيلت الئحة الدعوى إلى مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية ببريدة بموجب خطاب رئيس فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة القصيم رقم
( ،)11889متضمنة المطالبة بمعاقبة موقع الشيكين محل الدعوى والمستفيدين بالعقوبات المنصوص

عليها في المادتين ( ،١١٨و )١٢١من نظام األوراق التجارية لمخالفتهم نصي المادتين ( ،٩٤و )١١٨من
النظام.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضي في الحق العام بتغريم المدعى

مبلغا مقداره ثالثة آالف ( )3.000ريال مع التشهير به في صحيفة يومية واحدة والسجن مدة
ً
عليه.../
يوما ،وصرف النظر عن الدعوى المتعلقة بالمدعى عليه .../لعدم كفاية األدلة.
ثالثين ً

مستندا
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1437/2/5هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1437/2/28هـ،
ً

إلى أسباب حاصلها أنه أدى المبلغ المطالب به بموجب الشيك محل الدعوى ومخالصة المستفيد،
حاليا على
ووجود ظروف صحية لديه ،وأنه تم حبسه لمدة عشرة أشهر ،وأنه رب عائلة ويعيش
ًّ
طالبا إلغاء القرار المتظلم منه ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.
الصدقات،
ً

األسباب

حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث دفوع المتظلم ،فإنها تنحصر في سداده المبلغ المطالب به بموجب الشيك محل

الدعوى والتخالص مع المستفيد ،ووجود ظروف صحية لديه ،وأنه تم حبسه لمدة عشرة أشهر ،وأنه

حاليا على الصدقات ،وطلبه إلغاء القرار المتظلم منه.
رب عائلة ويعيش ًّ

وحيث إنه باطالع اللجنة على ملف القضية تبين لها أن الئحة االدعاء العام وردت إلى مكتب

الفصل بموجب خطاب رئيس فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة القصيم رقم ( )11889وتاريخ
ً
متضمنة االدعاء على كل من(...:متلق) ،و(...متلق) ،و(...ساحب) ،وقيدت القضية برقم
1435/5/16هـ

1435/124هـ الصادر بها القرار محل التظلم ،إال أن مكتب الفصل قام من تلقاء نفسه بقيد قضية أخرى
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برقم ( )1435/125على صورة من الالئحة ذاتها وصدر فيها القرار رقم ( )1435/124وتاريخ 1435/7/13هـ
القاضي بمعاقبة المدعى عليه( .../المتظلم) بغرامة مالية مقدارها ثالثة آالف ( )3.000ريال مع التشهير
به في صحيفة يومية واحدة.

نظاما لمكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية أن يجزئ الدعوى من
وحيث إنه ال يجوز
ً
تلقاء نفسه دون طلب من المدعي؛ حيث نصت المادة ( )3/92من الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات

الشرعية على أنه( :إذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضوعها وتعدد المدعون جاز لبعضهم تركها
وتظل قائمة في حق الباقين ،وكذا إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي تركها عن بعضهم) ،وحيث

إن المدعي العام جمع كلتا الجريمتين المتمثلتين بإصدار شيكين بدون رصيد في الئحة دعوى واحدة

وفقا للمادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية ،فإن اإلجراء الذي
وطلب معاقبة المدعى عليهم ً
قام به مكتب الفصل بتجزئة الئحة الدعوى وقيدها بقضيتين األولى برقم ( ،)1435/124والثانية برقم

خلل
( )1435/125ومحاكمة الساحب( .../المتظلم) في كلتا القضيتين عن الئحة دعوى واحدة يعد ً

إجرائيا ال تتفق اللجنة معه ،ويتعين عليها إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية محل
ًّ

مجددا في ضوء ما تقدم من أسباب.
التظلم ،وإعادة القضية للمكتب مصدر القرار لنظرها
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

ببريدة رقم ( )1435/123وتاريخ 1435/7/13هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1435/124وإعادة القضية إلى

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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مخالفة قرار اللجنة القانونية
( مقر أدبملالاملايتعين إلغاء القرار إذا خالف ما انتهت إليه اللجنة القانونية في قرار سابق
في الدعوى نفسها.

تطبيق
توجيه ناظر القضية من قبل اللجنة إلى اتباع اإلجراءات النظامية في نظر الدعوى وفق ما ورد

الحقا في الدعوى دون اتباع هذه
ً
قرارا
تفصيله في قرار سابق في الدعوى -إصدار ناظر القضية ً
اإلجراءات -هذا القرار مشوب بالقصور -مؤدى ذلك أنه :يجب على ناظر القضية األخذ بمالحظات

اللجنة ،وفي حال عدم األخذ بها يجب عليه أن يوضح أسباب ذلك.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )90لعام 1438هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1436/8/22هـ ،أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بالباحة بموجب خطاب رئيس فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة الباحة برقم
مرفقا بها الئحة دعوى عامة في القضية رقم ( 3542500047ر  )2المقامة من المدعي العام بفرع
ً
()8104
طالبا معاقبة المدعى عليه بالعقوبات المنصوص
هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة الباحة ضد.../
ً

عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته حكم المادتين ( ،94و )118من
النظام.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمنطقة

يوما على أن
الباحة رقم ( )1436/25وتاريخ 1436/9/6هـ الذي قضى بحبس المدعى عليه لمدة ً 275
تحتسب المدد التي تم إيقافه فيها على ذمة القضية المشار إليها في الئحتي االتهام.
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/9/22هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1436/10/17هـ،

وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم ( )1437/69وتاريخ 1437/2/24هـ،

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمنطقة
ً
بقبول التظلم
الباحة رقم ( )1436/25وتاريخ 1436/9/6هـ الصادر في القضية رقم ( )1436/46وإعادة القضية إلى مكتب

مجددا على ضوء ما ورد من أسباب.
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

مجددا وصدر في شأنها القرار المتظلم منه المتضمن تقرير ناظر القضية أن
ونظرت الدعوى
ً

ما تضمنه القرار رقم (1436/25هـ) من حكم ،يتفق مع النظام ،وال يوجد ما يبرر الرجوع عنه ،وقد جرى

العمل على معالجة المالحظة التي وردت في قرار اللجنة القانونية وذلك بالتوقيع على المحاضر التي
لم توقع في حينه.

مستندا
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/3/1هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1438/3/5هـ،
ً

منفردا ،دون
إلى أسباب حاصلها أنه بعد إلغاء قرار مكتب الفصل السابق قد أعاد النظر في القضية
ً
حضوره أو حضور المدعي العام ،بل دون إبالغه بموعد جلسة نظر النزاع ،ثم انتهى بمفرده إلى إصدار

183

مبادئ األوراق التجارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاليا ،وأن القرار محل التظلم قد قضى بأن ما تضمنه القرار السابق يتفق مع
قراره المتظلم منه ًّ

كافيا لطلب إلغاء القرار محل التظلم؛ كونه قد
سببا
ً
النظام ،وال يوجد ما يبرر الرجوع عنه ،مما يعد ً

حكما ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.
منعدما
قضى بتأييد قرار يعد
ً
ً

األسباب

وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيكين محل الدعوى تبين أنهما استوفيا شروطهما الشكلية.
وباالطالع على تظلم المدعى عليه ،وحيث إن اللجنة القانونية سبق أن توصلت في قرارها رقم

( )1437/69إلى إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمنطقة الباحة رقم ()1436/25

مجددا في ضوء ما ورد من
وتاريخ 1436/9/6هـ ،وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
أسباب متمثلة في اآلتي:

(وباطالع اللجنة على أوراق القضية والقرار المتظلم منه ،تبين لها أن ناظر القضية عقد جلسة

نظر النزاع يوم الثالثاء الموافق 1436/9/6هـ ولم يواجه المدعى عليه بالئحة الدعوى ولم يقفل باب

مخالفا بذلك حكم المادتين ( ،480و )508من نظام المحكمة التجارية .وحيث إن المادة ( )1من
ً
المرافعة
القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات األوراق التجارية تنص

على أنه( :فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة في الفصل في منازعات األوراق

التجارية في أعمالها األحكام المنصوص عليها في الفصل السادس حتى الفصل السابع وكذلك الفصل
الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية) .وحيث إن المادة ( )480من الفصل السادس
من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية تنص على أن( :على الرئيس أن يبدأ بالسؤال من المدعي

ثم من المدعى عليه وإذا اقتضى الحال تكرار السؤال من المتداعيين فله ذلك إلى انتهاء المحاكمة
مطابقا للحقيقة) .كما
ً
ولكل من األعضاء هذا الحق بعد االستئذان من الرئيس ثم تقرر المحكمة ما تراه

تنص المادة ( )508من النظام ذاته على أنه( :بعد أن تستوفي المحكمة جميع التحقيقات المقتضية
وترى أن الدعوى قد اقترب البت فيها يستوضح الرئيس من الطرفين عما إذا كان لديهم كالم أو دفاع
في المرافعة بصدد الدعوى فإذا لم يكن لديهما شيء يعلن الرئيس ختام المحاكمة وال يقبل منهما

إفادة شفوية أما إذا كان ألحدهما ما يقال في صدد الدعوى يقدم للمحكمة وعلى المحكمة درس
تلك الالئحة أو العريضة أثناء المذاكرة) .وحيث إن هذه النصوص توجب عند فتح باب المرافعة سؤال

المدعي عن دعواه وسماعها ومواجهة المدعى عليه بالدعوى وسماع إجابته عليها وعند االنتهاء
قفل باب المرافعة ورفع القضية للدراسة ،وحيث إن ناظر القضية لم يقم بذلك باإلضافة إلى أنه لم

يقم بالتوقيع على محضر ضبط األقوال وال على محضر القرار ،فإن إجراءات التقاضي لم تتم حسب ما
هو منصوص عليه في نظام المحكمة التجارية ،مما يتعين معه على هذه اللجنة أن تصدر قرارها بإلغاء

مجددا في ضوء هذه األسباب).
القرار المتظلم منه وإعادته إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

مجددا هذه الدعوى وعقد عدة جلسات لم يثبت في أي منها إبالغ
وحيث نظر مكتب الفصل
ً

وفقا لما ورد في محاضر الجلسات ،وبالرغم من ذلك تصدى مكتب
ً
المدعى عليه بموعد نظر القضية

الفصل للدعوى دون حضور المدعى عليه أو من يمثله ،وعدم حضور من يمثل االدعاء العام ،وقرر أن ما
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تضمنه قراره السابق رقم ( )1436/25من حكم يتفق مع النظام وال يوجد ما يبرر الرجوع عنه .وحيث إن

قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالباحة رقم (1436/25هـ) وتاريخ 1436/9/6هـ تم إلغاؤه
بقرار اللجنة القانونية رقم ( )1437/69وتاريخ 1437/2/24هـ ومن ثم فإن ما قرره عضو مكتب الفصل في

القرار المتظلم منه من أن الحكم رقم ( )1436/25يتفق مع النظام يخالف ما قررته اللجنة القانونية،
مما يتعين معه على هذه اللجنة أن تصدر قرارها بإلغاء القرار المتظلم منه وإعادة القضية إلى مكتب

مجددا في ضوء األسباب الواردة في قرار اللجنة القانونية رقم ()1437/69
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
وتاريخ 1437/2/24هـ ،مع إحالتها إلى ناظر قضية آخر.

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة دفوع المتظلم ،وله إثارتها

مجددا.
أمام المكتب عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمنطقة الباحة رقم ( )1437/54وتاريخ 1437/10/26هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1436/46وإعادته إلى
مجددا في ضوء األسباب الواردة في قرار اللجنة القانونية رقم
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
( )1437/69وتاريخ 1437/2/24هـ ،مع إحالتها إلى ناظر قضية آخر.
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إثبات الوفاء بقيمة الورقة التجارية
( مقر أدبملالاملاعجز ُمحرر الورقة التجارية عن إثبات عدم صحتها أو صحة التوقيع عليها
أو الوفاء بها يتعين معه إلزامه بالوفاء بكامل أو باقي قيمتها.

تطبيق
يقع عبء اإلثبات على عدم صحة السند ألمر أو صحة التوقيع عليه ،أو إثبات الوفاء الكلي أو

الجزئي ،على محرر السند ألمر ،وله أن يثبت ذلك بجميع طرق اإلثبات -مؤدى ذلك :أن المدعى عليه

ملزم بالوفاء بقيمة السند ألمر إذا لم يطعن بصحة البيانات الموجودة فيه ،أو إذا لم يثبت الوفاء الكلي
أو الجزئي بقيمته.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )38لعام 1436هـ
الوقائع

ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/7/7هـ أقامت الشركة المدعية دعواها

ريال ،قيمة سند ألمر
عليه دفع مبلغ مقداره اثنان وثالثون ألف وسبعمائة واثنان وثالثون (ً )32،732

حرره المدعى عليه ألمر الشركة المدعية بتاريخ 2010/11/28م ويستحق بتاريخ 2011/11/28م.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ويقضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع

ريال قيمة السند
ألفا وسبعمائة واثنان وثالثون (ً )32،732
مبلغا مقداره اثنان وثالثون ً
ً
للشركة المدعية
ألمر محل الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1435/10/16هـ ،وبتاريخ 1435/11/13هـ تظلم منه

مستندا
وكيله .../بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل األحساء الثانية برقم ( )...وتاريخ 1433/2/15هـ،
ً
إلى أسباب حاصلها أن السند ألمر محل الدعوى محرر منذ أربع سنوات ،وأن الشركة المدعية لم

تفصح عما إذا كان هذا السند مقابل استئجار سيارة أو شرائها ،كما قدم عدة دفوع انصبت على عدم

صحة اإلجراءات المتخذة من قبل ناظر الدعوى ،وأنه طلب االطالع على أصل السند ألمر ،كما طلب
إحالة القضية إلى مستشار آخر ،وأنه طلب السند ألمر من الشركة المدعية وذكرت أنه تم إتالفه ،وأن
السندات المتعلقة بالسيارة قد سلموها له ،كما أنه تقدم للمستشار قبل صدور القرار ،وأراد االطالع
على السند ألمر ،فرفض ذلك ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المواعيد النظامية واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتضمن أن السند ألمر محل الدعوى محرر منذ أربع سنوات ،فإن

دفعا بعدم سماع الدعوى ،وحيث إن المادة ( )84من نظام األوراق التجارية تنص على
هذا الدفع يعد ً

أنه( :دون إخالل بحقوق الحامل المستمدة من عالقته األصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة ،ال تسمع
الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ االستحقاق ،وال تسمع
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دعاوي الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ االحتجاج المحرر في الميعاد
النظامي أو من تاريخ االستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بال مصروفات أو بدون احتجاج ،وال
تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي

وفى فيه المظهر بالكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه) .وتنص المادة ( )85على أنه( :ال تسري
ّ

المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حال إقامة الدعوى إال من يوم آخر إجراء فيها ،وال تسري
إقرارا يترتب عليه تجديد الدين).
هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة
ً

وتسري أحكام المادتين السابقتين على السند ألمر بداللة المادة ( )89من النظام ذاته.

وحيث إن السند ألمر محل الدعوى مستحق الوفاء بتاريخ 2011/11/28م الموافق 1433/1/3هـ،

ومن ثم فإن أجل سماع الدعوى بالنسبة إلى السند ألمر محل الدعوى ينتهي في 1436/1/3هـ ،وحيث

إن المدعية تقدمت للمطالبة بقيمة السند ألمر محل الدعوى بتاريخ 1433/7/7هـ أي قبل فوات مدة

سماع الدعوى ،األمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى عدم قبول دفع المتظلم في هذا الشأن.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتضمن أن الشركة المدعية لم تفصح عما إذا كان السند ألمر

مشروعا
سببا
ً
محل الدعوى مقابل استئجار السيارة أو شرائها ،وحيث إنه يفترض أن للورقة التجارية ً

لتحريرها ،فإنه بعد االطالع على ملف الدعوى تبين أن الئحة الدعوى تضمنت أن سبب السند ألمر
محل الدعوى قيمة شراء سيارة ،كما أن وكيل الشركة المدعية حضر جلسة نظر الدعوى يوم الثالثاء

الموافق 1435/10/9هـ وذكر أن السند ألمر مقابل قيمة سيارة ،وبالتالي فإن دفع المتظلم في ذلك
الشأن غير صحيح ،ويتعين االلتفات عنه.

وبالنسبة إلى دفوع المتظلم المنصبة على عدم صحة اإلجراءات المتخذة من قبل ناظر الدعوى،

وأنه طلب االطالع على أصل السند ألمر محل الدعوى ...إلخ ،وطلبه إحالة القضية لمستشار آخر ،فإن
اللجنة بمراجعة ملف الدعوى لم يتبين لها أي خلل في اإلجراءات المتخذة من قبل ناظر القضية ،األمر

الذي ترى معه اللجنة عدم قبول طلب المتظلم وااللتفات عن دفوعه في هذا الشأن.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم أنه طلب السند ألمر من الشركة المدعية وذكرت له أنه تم إتالفه،

وأنه لما سأل عنه قالوا إنهم أتلفوه والسندات المتعلقة بالسيارة قد سلموها له ،وأنه تقدم للمستشار
قبل صدور القرار وأراد االطالع على السند فرفض ذلك ،فإنه باطالع على محضر جلسة نظر النزاع
التي عقدت يوم الثالثاء 1435/10/9هـ بحضور وكيل المتظلم .../الذي أجاب عن الدعوى بأن (السيارة

مستأجرة ويطالب بإحضار إثباتات تاريخ شراء أو بيع السيارة لمعرفة مدة االستئجار) ،ولم يدفع بأن

الشركة أفادته بإتالف السند ألمر محل الدعوى ولم يطلب االطالع على السند ألمر محل الدعوى،
ووقع على محضر الجلسة دون تحفظ ،فإنه يتعين االلتفات عن هذا الدفع.

وحيث إن المدعى عليه لم يثبت عدم صحة السند ألمر محل الدعوى ،ولم يثبت الوفاء بقيمته،

فإنه ملزم بالوفاء بقيمته للشركة المدعية.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة السند ألمر محل الدعوى

موافقا للنظام.
ً
للشركة المدعية ،فإنه صدر
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القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

باألحساء رقم ( )1435/254وتاريخ 1435/10/9هـ الصادر في القضية رقم (.)1433/388
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التغيب عن الجلسة
( مقر أدبملالاملاقبول عذر التغيب عن جلسة نظر الدعوى سلطة تقديرية لناظر القضية.

تطبيق
لناظر القضية في حال اعتذار وكيل المدعى عليه عن حضور الجلسة المحددة لنظر النزاع ،وتبرير

طلبه بأن الموعد يتعارض مع جلسة أخرى في المحكمة العامة ،االستمرار في نظر النزاع ،وإصدار قراره
بشأنه -مؤدى ذلك :قبول االعتذار عن عدم حضور جلسة نظر النزاع أمر تقديري منوط بناظر القضية،

شخصيا أو توكيل من يمكنه الحضور
ويتعين على المدعى عليه -في حال عدم قبول العذر -الحضور
ًّ

في الموعد المحدد.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )519لعام 1436هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1432/11/6هـ أقام البنك المدعي دعواه
ً

ألفا وتسعمائة وثمانية وعشرون
دفع مبلغ مقداره تسعة وأربعون مليونً ا وأربعمائة واثنان وعشرون ً
ريال ،قيمة سند ألمر حرره المدعى عليه ألمر المدعي بتاريخ 1430/11/23هـ ويستحق لدى
(ً )49،422،928
االطالع.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة

جدة رقم ( )1435/845وتاريخ 1435/7/12هـ بصرف النظر عن الدعوى.

وتظلم المدعي من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل
ً
( )1436/20وتاريخ 1436/1/23هـ المتضمن قبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ( )1435/845وتاريخ 1435/7/12هـ الصادر في القضية
رقم (.)1432/070876

مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه بأن يدفع
ونظرت الدعوى
ً
ألفا وتسعمائة وثمانية
مبلغا مقداره تسعة وأربعون مليونً ا وأربعمائة واثنان وعشرون ً
ً
للمدعي

ريال قيمة السند ألمر محل الدعوى.
وعشرون (ً )49،422،928

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/6/24هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1436/7/22هـ

مستندا إلى
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم ( )...وتاريخ 1434/5/1هـ،
ً
أسباب حاصلها أن ناظر القضية لم يقبل اعتذاره عن عدم التمكن من حضور جلسة نظر الدعوى ،في
وفقا لما ورد في قرار مكتب الفصل رقم
ً
حين أنه سبق للمكتب أن قبل اعتذاره عن حضور الجلسة
( )1435/845وتاريخ 1435/7/12هـ ،وأن المدعي تسلم هذا القرار قبل تاريخ 1435/10/16هـ ،أي تظلم منه

بعد مضي المدة القانونية ،كما دفع بوجود فوائد ربوية في مبلغ السند ألمر محل الدعوى ،وبوجود
قضية مقامة من المدعي بخصوص هذا السند لدى لجنة تسوية المنازعات المصرفية ،وعليه أحيل

تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.
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األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المواعيد النظامية واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وفيما يتعلق بدفع المتظلم بأن ناظر القضية لم يقبل اعتذاره عن عدم التمكن من حضور جلسة

وفقا لما ورد في قرار
ً
نظر الدعوى ،في حين أنه سبق للمكتب أن قبل اعتذاره عن حضور الجلسة
مكتب الفصل رقم ( )1435/845وتاريخ 1435/7/12هـ ،فإنه باطالع اللجنة على هذا القرار تبين أن المكتب

نظاما ،فقرر ناظر
عقد جلسة لنظر النزاع بتاريخ 1435/2/13هـ ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله
ً

الدعوى رفع القضية للتأمل والدارسة وإصدار القرار ،ثم تقدم المدعى عليه بعذر قبله ناظر الدعوى
فقرر فتح باب المرافعة واستكمل المكتب نظر القضية وأصدر بشأنها القرار المشار إليه الذي ألغي

بموجب قرار اللجنة القانونية رقم ( )1436/20ألسباب ال عالقة لها بحضور المدعى عليه جلسات نظر
النزاع .وعند إعادة نظر القضية لدى المكتب اعتذر وكيل المدعى عليه عن حضور الجلسة المحددة

بتاريخ 1436/3/20هـ وبرر طلبه تأجيل موعد نظر النزاع بأن الموعد يتعارض مع جلسة أخرى في المحكمة
العامة ،ولم يقبل مكتب الفصل هذا العذر واستمر في نظر النزاع وأصدر بشأنه القرار المتظلم منه،

وحيث إن قبول المكتب لطلب وكيل المدعى عليه أمر تقديري منوط بناظر القضية؛ فيتعين على
شخصيا أو توكيل من يمكنه الحضور في الموعد
المدعى عليه في حال عدم قبول العذر الحضور
ًّ
المحدد األمر الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.
وفيما يتعلق بدفع المتظلم بأن المدعي تسلم القرار رقم ( )1435/845وتاريخ 1435/7/12هـ وذلك

قبل تاريخ 1435/10/16هـ ،وأن تظلمه بعد مضي المدة القانونية ،فإن هذا الدفع يتعلق بقرار المكتب

السابق رقم ( ،)1435/845ولم يقدم المتظلم ما يثبت صحة هذا الدفع حتى يمكن للجنة مناقشته،

األمر الذي يتعين معه االلتفات عنه.

وفيما يتعلق بدفع المتظلم بوجود قضية بخصوص هذا السند مقامة من المدعي لدى لجنة

تسوية المنازعات المصرفية ،فإنه بموجب االختصاص الوالئي ،تختص مكاتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية وهذه اللجنة دون غيرها بالنظر والفصل في المنازعات الصرفية الناشئة عن تعامل

بناء على أحكام نظام األوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم
ذوي الشأن باألوراق التجارية ً
(م )37/وتاريخ 1383/10/11هـ وتعديالته ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.
وفيما يتعلق بدفع بوجود فوائد ربوية في مبلغ السند ألمر محل الدعوى ،فإنه لم يقدم ما

ابتداء صحة هذا الدفع حتى يمكن للجنة مناقشته ،وقد تمت مناقشة هذا الدفع في قرار اللجنة
يثبت
ً

القانونية رقم ( )1436/20وتاريخ 1436/1/23هـ ،وال حاجة لإلعادة.

وحيث إن المدعى عليه لم يطعن في صحة السند ألمر محل الدعوى ،وال في صحة توقيعه

عليه ،ولم يثبت الوفاء الكلي لقيمته ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمته للمدعي.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة السند ألمر محل الدعوى

موافقا للنظام.
ً
للمدعي ،فإنه صدر
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القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1436/413وتاريخ 1436/3/20هـ الصادر في القضية رقم (.)1432/070876
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الباب العاشر
اإلجراء الجوهري

تسبيب القرار
( مقر أدبملالاملارد الدعوى لعدم االختصاص ،دون تسبيب ،يوجب إلغاء القرار.

تطبيق
صدور قرار ناظر القضية برد الدعوى لعدم االختصاص العتبار الورقة التجارية محل الدعوى سند

نظرا لعدم ثبوت تحرير المدعى عليه للشيك محل الدعوى ،دون أن يبين السبب الذي استند
دين
عاديا ً
ًّ
مسببا.
إليه في قراره -مؤدى ذلك :إلغاء القرار ألن قرار مكتب الفصل يجب أن يكون
ً

قرار اللجنة القانونية رقم ( )140لسنة 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1429/7/12هـ أقام المدعي دعواه ً

مقداره سبعة ماليين وخمسمائة ألف ( )7.500.000ريال قيمة الشيك رقم ( )11646وتاريخ 1429/2/20هـ

سحبه المدعى عليه على بنك ...دون أن يكون له مقابل وفاء ،وقد تدخل في الدعوى ممثل االدعاء

طالبا معاقبة موقع الشيك محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و)121
العام
ً

من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه القاضي برد الدعوى لعدم االختصاص

واعتبار الورقة المقدمة سند دين عادي.

وأبلغ المدعي بنسخة من القرار بتاريخ 1436/4/9هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1436/5/11هـ

مستندا إلى
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل محافظة الخرج رقم ( )...وتاريخ 1435/7/19هـ،
ً
أسباب حاصلها القول بعدم صحة ما انتهى إليه ناظر القضية في القرار محل التظلم من رد الدعوى

عاديا؛ لعدم ثبوت تحرير المدعى عليه للشيك محل
لعدم االختصاص ،واعتبار الورقة المقدمة سند دين
ًّ
الدعوى ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وحيث انصبت دفوع المتظلم على عدم صحة ما انتهى إليه ناظر القضية في القرار محل التظلم

نظرا لعدم ثبوت
من الحكم برد الدعوى لعدم االختصاص واعتبار الورقة المقدمة سند دين
عاديا ً
ًّ

تحرير المدعى عليه للشيك محل الدعوى ،فحيث سبق أن تمت إحالة الشيك محل الدعوى إلى األدلة

193

مبادئ األوراق التجارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجنائية بشرطة المنطقة الشرقية للمضاهاة ،وأعيد بخطاب مدير اإلدارة العامة لألدلة الجنائية رقم
(17 /37س) وتاريخ 1431/1/3هـ المرافق له التقرير الفني رقم ( )30814المتضمن (أنه بدراسة التواقيع
واسعا .لذا يتعذر نسبة أو نفي التوقيعين
تنويعيا
ومجال
ً
المقدمة للمضاهاة وجدنا بينهما تفاوتا
ً
ًّ

(موضوع الفحص  )2.1عن المدعو ،...وحيث إن األصل في المحررات صحتها ،وعلى من يدعي خالف

ذلك إثباته ،وبما أن المدعى عليه لم يتمكن من إثبات التزوير.

وحيث إن عضو مكتب الفصل ناظر القضية انتهى في القرار محل التظلم إلى رد الدعوى لعدم

نظرا لعدم ثبوت تحرير المدعى عليه للشيك محل
االختصاص العتبار الورقة المقدمة سند دين عادي ً

الدعوى دون أن يبين السبب الذي استند إليه في قراره ،فإنه يتعين إلغاء القرار المتظلم منه ،وإعادة
مجددا في ضوء هذه األسباب.
القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار محل التظلم ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة دفوع

مجددا أمام مكتب الفصل.
المتظلم ،وله إثارتها عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالمنطقة الشرقية رقم ( )1436/122وتاريخ 1436/4/23هـ الصادر في القضية رقم ( )1429/2069وإعادة

وفقا لما ورد من
ً
مجددا
القضية إلى مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض لنظرها
ً
أسباب.
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المواجهة بالدعوى
( مقر أدبملالاملامواجهة المدعى عليه بالدعوى وتمكينه من اإلجابة عليها إجراء جوهري
يترتب على اإلخالل به إلغاء القرار.

تطبيق
عدم مواجهة المدعى عليه بالئحة ممثل االدعاء العام وعدم تمكينه من الرد عليها -وجوب

أن يتضمن قرار مكتب الفصل مناقشة دفوع أطراف الدعوى والحيثيات واألسباب التي ُبني عليها
القرار -مفاد ذلك :وصم القرار الصادر دون مراعاة ذلك بالقصور -مؤدى ذلك :إلغاء القرار إلغفاله

جوهريا يتعلق باألصول العامة للمحاكمة ،ويتعين معه على اللجنة القانونية أن تتصدى من تلقاء
إجراء
ًّ
ً

نفسها لبحث مدى قيام مصدر القرار محل البحث بتطبيق هذا اإلجراء.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )333لعام 1436هـ
الوقائع

تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/9/16هـ ،أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بمنطقة القصيم بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة الرس
مرفقا به الئحة دعوى عامة مقامة من المدعي العام ضد المدعى عليه األول .../لسحبه
ً
رقم (،)...

شيكين ليس لهما مقابل وفاء ،وضد المدعى عليه الثاني ،.../لتلقيه بسوء نية شيكً ا ليس له مقابل
وفاء ،والمدعى عليه الثالث .../لتلقيه بسوء نية شيكً ا ليس له مقابل وفاء ،والمدعى عليهما الرابع
كاف لقيمته ،وطلب
ٍ
والخامس .../و ...التفاقهما بسوء نية على تلقي شيك ليس له مقابل وفاء

المدعي العام معاقبة المدعى عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام
األوراق التجارية لمخالفتهم نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

وبجلسة 1433/11/13هـ ،طلب المدعي في دعوى الحق الخاص .../إلزام المدعى عليه .../دفع

مبلغ عشرة آالف ( )10،000ريال قيمة الشيك محل الدعوى رقم (.)496209

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص بإلزام المدعى

مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10،000ريال ،قيمة الشيك محل الدعوى رقم
ً
عليه .../أن يدفع للمدعي.../
( ،)496209وفي الحق العام بمعاقبة المدعى عليه .../بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ()1،500
تشهيرا في صحيفة يومية ومعاقبة ....بغرامة مالية قدرها ألف ( )1000ريال ،ونشر
ريال ،مع نشر اسمه
ً

اسمه في صحيفه يوميه لتلقيه شيكً ا بدون رصيد.

وأبلغ المدعى عليه .../بنسخة من القرار بتاريخ 1436/2/11هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1436/3/1هـ ،على

سند من انتفاء علمه بعدم وجود رصيد للشيك ،وأنه اعترض عليه في الوقت المحدد لذلك.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
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وحيث إنه باالطالع على ملف القضية تبين أنه تمت إدانة المدعى عليه المتظلم .../دون أن تتم

مواجهته بالئحة دعوى الحق العام المقامة ضده ،ودون سماع إجابته عن الدعوى ،وذلك في جلسة

نظر النزاع الوحيدة التي عقدت بتاريخ 1433/11/13هـ.

وحيث إن مواجهة المدعى عليه بالدعوى وتمكينه من اإلجابة عنها حق للمدعى عليه ،وال

جوهريا يتعلق بالنظام العام.
إجراء
يمكن لمكتب الفصل مصدر القرار تجاوز ذلك باعتباره
ًّ
ً

وحيث إنه لم تتم مواجهة المدعى عليه المتظلم بدعوى الحق العام ،فإنه يتعين إلغاء القرار

مجددا في ضوء هذه األسباب.
المتظلم منه وإعادة القضية إلى مكتب الفصل لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة دفوع المتظلم ،وله إثارتها

مجددا.
أمام المكتب عند نظر الدعوى
ً

كما الحظت اللجنة أن صك اإلعالم بالحكم في الحق العام قضى بمعاقبة المدعى عليه.../

اعتبارا من بداية تاريخ إيقافه في
يوما
ً
بغرامة مالية قدرها ألف ( )1000ريال وسجنه مدة خمسة عشر ً
تشهيرا في صحيفة يومية ،في حين أن منطوق القرار كما ورد في محضر
1431/8/18هـ مع نشر اسمه
ً

جلسة النطق قضى فقط بمعاقبة المدعى عليه .../بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال ونشر
اسمه في صحيفة يومية ولم يشتمل على معاقبته بالسجن.

القرار
شكل ،وفي الموضوع:
ً
قبول التظلم
 -1إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالقصيم رقم ( )1433/477وتاريخ
1433/11/13هـ الصادر في القضية رقم ( )1433/529فيما صدر به في دعوى الحق العام
مجددا في
ضد المدعى عليه ،.../وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر بالحكم لنظرها
ً

ضوء ما ورد من أسباب.

 -2تصحيح ما ورد في منطوق صك اإلعالم بالحكم بحق المدعى عليه .../ليكون تغريم
المدعى عليه ...بغرامة مقدارها ألف وخمسمائة ( )1500ريال ونشر اسمه في صحيفة
يومية وإعادة إبالغ المدعى عليه ...بالحكم بعد التعديل.
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توافق منطوق القرار مع أسبابه
( مقر أدبملالاملايجب أن يتوافق منطوق القرار مع أسبابه.

تطبيق
يتعين على اللجنة القانونية تنبيه ناظر القضية إلى وجوب توافق منطوق قرار مكتب الفصل مع

أسبابه -مفاد ذلك :في حال إلغاء اللجنة القانونية قرار مكتب الفصل لسبب ما ،ورغم اإللغاء تبين لها
مالحظة أخرى ،فإنه يتعين تنبيه ناظر القضية إليها.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )106لسنة 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/9/19هـ أقام المدعي دعواه
ً

ريال ،قيمة شيك برقم ( )30وتاريخ
ألفا وثالثمائة وأربعة وستون (ً )59.364
مبلغ مقداره تسعة وخمسون ً
2011/6/1م ،سحبه المدعى عليه ألمر المدعي على بنك...

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ويقضي برد الدعوى إلقامتها على غير

ذي صفة.

وأبلغ المدعي بنسخة من القرار ،وتظلم منه بتاريخ 1436/4/16هـ ،على سند من أنه لم يتبلغ

بالجلسة المحددة للنطق بالقرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
وحيث إن ملف القضية لم يتضمن بيانً ا يحدد تاريخ التبليغ بالقرار ،فإن المستقر عليه في هذه

حكما خالل المدة المحددة،
الحال اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ التبلغ بالقرار ،وبذلك يكون التظلم قد تم
ً

واستوفى المتطلبات النظامية.

وحيث دفع المتظلم بأنه لم يبلغ بالجلسة المحددة للنطق بالقرار المعقودة يوم األحد الموافق

1435/2/5هـ ،فإنه باطالع اللجنة على أوراق القضية تبين لها أن ناظر القضية قرر في جلسة يوم
السبت الموافق 1433/11/13هـ وقف السير في نظر الدعوى والكتابة لألدلة الجنائية من أجل مضاهاة

التوقيع المحرر بالشيك محل الدعوى على توقيعات المدعى عليه الثابتة بأصول فتح حساباته البنكية،

ووردت إجابة اإلدارة العامة لألدلة الجنائية لمكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض بتاريخ
1434/10/27هـ ،وحدد المكتب جلسة يوم األحد الموافق 1435/2/5هـ ،والتي صدر بها القرار المتظلم
منه دون أن يتم إبالغ المدعي بهذا الموعد ،وحيث إن المادة ( )2من قرار معالي وزير التجارة والصناعة
رقم ( )859وتاريخ  1403/3/13هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم ( )546وتاريخ 1413/5/13هـ تنص على أن:
شخصيا بميعاد الجلسة أو تبلغ من يقرر
(تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا تم تبليغه
ًّ

أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من األزواج واألقارب واألصهار) .وحيث لم يثبت
شخصيا بجلسة النطق بالقرار المتظلم منه ،مما يتعين معه إلغاؤه
لهذه اللجنة أنه تم إبالغ المدعي
ًّ

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
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وحيث انتهت اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة بقية دفوع

المتظلم ،وبإمكانه إثارتها أمام مكتب الفصل عند إعادة نظر الدعوى.

كما الحظت اللجنة أن منطوق قرار المكتب ال يتوافق مع أسبابه ،مما يتعين معه على اللجنة

التنبيه إلى ذلك.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1435/364الصادر في القضية ( ،)1433/5203وإعادة القضية للمكتب مصدر القرار لنظرها
مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
ً
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تدوين القرار
( مقر أدبملالاملاتدويـن القـرار فـي الضبـط ،إجـراء جوهـري يترتـب علـى اإلخلال بـه بطلان
القرار.

تطبيق
المعد من ناظر القضية من ذكر أسماء األطراف والمبلغ المحكوم به يجعل القرار
خلو المحضر
ّ

مشوبا بعيب جوهري يرتب بطالنه -هذا اإلجراء هو إجراء جوهري يتعلق باألصول العامة
المتظلم منه
ً
مشوبا بعيب جوهري يرتب بطالنه ،ويتعين على
للمحاكمة .مؤدى ذلك :أن القرار المتظلم منه يكون
ً
اللجنة القانونية التصدي لبحثه من تلقاء نفسها.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )105لعام 1438هـ
الوقائع
ً
طالبة إلزام المدعى عليه دفع مبلغ مقداره
تخلص الوقائع في أن المدعية أقامت دعواها

ريال ،المتبقي من قيمة سندين ألمر حررهما
ألفا وثمانمائة واثنان وتسعون (ً )27،892
سبعة وعشرون ً
المدعى عليه ألمر المدعية.

مبلغا
ً
ونظرت الدعوى ،وصدر بشأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية

ريال ،المتبقي من قيمة السندين ألمر
ألفا وثمانمائة واثنان وتسعون (ً )27.892
مقداره سبعة وعشرون ً

محل الدعوى.

مستندا
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/2/28هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1438/3/1هـ،
ً

إلى أسباب حاصلها أنه لم يعلم بموعد جلسة نظر النزاع ،ولم يمكّ ن من تدقيق المستندات وحيثيات

المنازعة ،وأن السندين ألمر اللذين تحتج بهما المدعية ضمان وفاء لسلعة بحوزته ،وأنه لم يمكّ ن من
االطالع على أصليهما ،وأنهما لم يستوفيا الشرط الموضوعي (الرضا) ،حيث إن السلعة المتفق عليها
بحوزة المدعي وتحت تصرفه ،وهو مخالف لما في العقد.

طالبا إيقاف تنفيذ القرار ،وتمكينه من
وبتاريخ 1438/3/2هـ تقدم المدعى عليه بتظلم إلحاقي
ً

حضور جلسات نظر النزاع ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السندين ألمر محل الدعوى تبين أنهما استوفيا شروطهما الشكلية.
وحيث إنه باطالع اللجنة على ملف القضية ،تبين لها أن ناظر القضية وافق بجلسة يوم االثنين

الموافق 1437/5/6هـ على إعالن المدعى عليه بالدعوى عن طريق النشر في الصحف وقد تم إعالن
المدعى عليه بالدعوى لجلسة يوم االثنين الموافق 1437/7/25هـ وذلك بالنشر في جريدة البالد

بالعدد رقم ( )21515المنشور يوم األحد الموافق 1437/5/26هـ ،وحيث إن المادة ( )2من القرار الوزاري
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رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ المعدلة بالقرار رقم ( )546وتاريخ 1413/5/13هـ و القرار الوزاري رقم ()467

التالية...:
وتاريخ 1435/ 5 /17هـ نصت على أن( :تُ عتبر الخصومة حضورية في األحوال
ّ

ب) إذا لم يعرف محل إقامة أو عنوان المدعى عليه ،أو تعذر تسليم اإلخطار أو التبليغ إليه،

فلعضو المكتب أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ليتم بها اإلخطار أو التبليغ بما في ذلك اإلخطار أو
أي من الصحف المحلية على نفقة
التبليغ عن طريق الجهة المختصة ،أو النشر في الجريدة الرسمية أو ٍ

المدعي) ،كما أن المادة السابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم

(م )1/وتاريخ 1435/1/22هـ تنص على أن( :يكون تسليم صورة التبليغ على النحو اآلتي....:

ط -ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة

الداخلية بالطرق اإلدارية المتبعة إلعالنه بالطريقة المناسبة) ،كما تنص المادة  4/17من الالئحة التنفيذية
لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل برقم ( )39933وتاريخ 1435/5/19هـ بأن للدائرة بعد
استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من النظام أن تعلن عن طلب الموجه إليه
التبليغ في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى ترى أن اإلعالن فيها محقق للمقصود.

وتبين أنه لم يرد من وزارة الداخلية -قسم الشرطة المختص -ما يفيد تعذر إبالغ المدعى عليه

بالدعوى ،ولم يتم إدراج اسم المدعى عليه على قائمة إيقاف الخدمات ،ومن ثم فإن إعالن المدعى

عليه بالدعوى على النحو الذي تم به مشوب بعيب جوهري ،األمر الذي يتعين معه إلغاء هذا القرار
مجددا بعد إعادة إعالن
وإعادة ملف القضية إلى المكتب مصدر القرار إلعادة النظر في الدعوى
ً

صحيحا حتى ال يحرم أحد الخصوم درجة من درجات التقاضي.
المدعى عليه بالدعوى إعالنً ا
ً

كما تبين من االطالع على ملف القضية ،أن المحضر المعد من قبل ناظر القضية لم يذكر

فيه أسماء األطراف وال المبلغ المحكوم به ،وحيث إن المادة الثالثة والستين بعد المائة من نظام
المرافعات الشرعية والتي تعد قاعدة عامة يلجأ إليها في حال عدم وجود نص خاص ينطبق على
إجراءات التقاضي أمام هذه اللجنة أو أمام مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ،تنص على

أنه( :بعد قفل باب المرافعة واالنتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة
مسبوقا باألسباب التي بنى عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية)،
ً
معتبرا
وتنص المادة ( )1/163من الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه( :ال يكون الحكم
ً

بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الضبط) ،وحيث إن هذين النصين يوجبان تدوين القرار في
جوهريا يتعلق باألصول العامة للمحاكمة ،األمر الذي
إجراء
ضبط المرافعة ،وحيث إن هذا اإلجراء يعد
ًّ
ً

يتعين معه على هذه اللجنة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى قيام مصدر القرار محل البحث
بتطبيق هذا اإلجراء على النحو السالف الذكر ،وحيث لم يتم تطبيقه فإن القرار المتظلم منه يكون

مشوبا بعيب جوهري يرتب بطالنه ،األمر الذي يتعين معه إلغاؤه ،وإعادة القضية إلى مكتب الفصل
ً
مجددا.
مصدر القرار لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار محل التظلم ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة دفوع

مجددا.
المتظلم ،وله إثارتها عند نظر الدعوى
ً
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القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1437/495وتاريخ 1437/7/26هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1433/14/503وإعادة

مجددا في ضوء ما ورد في األسباب.
القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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إرفاق صورة الورقة التجارية
( مقر أدبملالاملاإرفاق صورة الورقة التجارية مختومة ومطابقة لألصل في ملف الدعوى،
إجراء جوهري يتعين استيفاؤه قبل نظر الدعوى.

تطبيق
عدم إرفاق صور السندات ألمر في ملف الدعوى ،وعدم التحقق من مطابقتها ألصول السندات

ألمر المدعى بها وختمها من مكتب الفصل المقدمة إليه -مفاد ذلك :تعذر التحقق من استيفاء

الشروط والبيانات الشكلية للورقة التجارية التي حددها نظام األوراق التجارية -مؤدى ذلك :إلغاء قرار
مكتب الفصل.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )105لعام 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليهما دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/3/6هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره ستة وستون ألف ( )66.000ريال ،قيمة سندين ألمر :األول ،بمبلغ أربعة وأربعين ألف

( )44.000ريال ،والثاني ،بمبلغ اثنين وعشرين ألف ( )22.000ريال ،حررتهما المدعى عليها .../ألمر المدعي
بتاريخ 1433/12/25هـ ويستحقان لدى االطالع ،وضمنها المدعى عليه ،...وأرفق بالئحة الدعوى صورتي
سندين ألمر.

وبجلسة يوم الثالثاء الموافق 1434/5/14هـ ،عدل المدعي مطالبته لتكون بإلزام المدعى عليه

بدفع مبلغ اثنين وثالثين ألف ( )32.000ريال ،باقي قيمة السندين ألمر محل الدعوى.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ويقضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع

مبلغا مقداره اثنان وثالثون ألف ( )32.000ريال ،المتبقي من قيمة السندين ألمر محل الدعوى.
ً
للمدعي
وأبلغت المدعى عليها .../بنسخة من القرار بتاريخ 1436/9/14هـ ،وتظلمت منه بتاريخ 1436/9/14هـ،

ً
راجية مساعدتها ورفع التنفيذ عنها لعدم قدرتها المالية على السداد .وبتاريخ 1436/9/20هـ ،تقدمت

مستندة إلى أنها تعول أبناءها العشرة ،طالبة النظر في وضعها بعين الرحمة وبشكل
ً
بتظلم إلحاقي،
عاجل ،وعليه أحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السندين ألمر محل الدعوى تبين أنهما استوفيا شروطهما الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على ملف القضية تبين للجنة ما يلي:
 -1أن السند ألمر المحرر بمبلغ ( )44.000ريال المؤرخ في 1433/12/25هـ المذكور في الئحة
الدعوى ال يوجد له صورة في ملف الدعوى.

202

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   رهوجلا ءارجإلا

 -2وأن السند ألمر الثاني المحرر بمبلغ ( )22.000ريال بتاريخ 1433/11/25هـ المرفقة صورته
كفيل.
ً
ساحبا وال
بملف الدعوى لم يوقع من المدعى عليها .../ال بصفتها
ً

صحيحا قيمته ( )22.000ريال ،في حين صدر
 -3وأن السند ألمر الوارد اسم المدعى عليها فيه
ً

القرار بإلزامها متضامنة مع الضامن دفع مبلغ ( )32.000ريال ،دون أن يتبين للجنة السبب

في ذلك.

وحيث إنه يتعين قبل الفصل في الدعوى التحقق من استيفاء السندات ألمر محل الدعوى

الشروط والبيانات الشكلية التي حددها نظام األوراق التجارية ،وحيث يتعذر ذلك على مكتب الفصل
في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة إال بعد إرفاق صور كافة السندات في ملف الدعوى

وبعد التحقق من مطابقة هذه الصور ألصول السندات ألمر المدعى بها وختمها من مكتب الفصل
المقدمة إليه .وحيث إن هذا لم يتم في هذه الدعوى ،وحيث إن هذا إجراء جوهري يتعين استيفاؤه
قبل النظر في الدعوى بشأن هذه السندات ألمر .وحيث إن مكتب الفصل في منازعات األوراق

التجارية بمحافظة جدة لم يستوف هذا اإلجراء على النحو الصحيح وذلك بالتحقق من إرفاق صور
كاملة وواضحة ومطابقة ألصل جميع السندات ألمر المدعى بها ،فإنه يتعين لذلك إلغاء القرار محل

مجددا.
التظلم ،وإعادة القضية للمكتب مصدر القرار الستيفاء هذا اإلجراء ومن ثم النظر في الدعوى
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار محل التظلم ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة دفوع

مجددا من قبل المكتب.
المتظلم ،وله إثارتها عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1434/1555وتاريخ 1434/5/14هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1434/1471وإعادة القضية إلى

مجددا وفق ما ورد من أسباب.
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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التأشير على صورة الورقة التجارية
( مقر أدبملالاملايتعين التأشير على صورة الورقة التجارية محل الدعوى بالمطابقة مع
األصل.

تطبيق
إذا لم يحدد القرار الصادر عن مكتب الفصل الورقة التجارية التي ألزم المدعى عليه بدفع قيمتها،

فإنه يكون
مشوبا بعيب جوهري ،مفاد ذلك :أنه يتعين على عضو مكتب الفصل مصدر القرار التأشير
ً

على الورقة التجارية محل الدعوى بالمطابقة مع األصل وبيان قيمتها .مؤدى ذلك :إلغاء قرار مكتب
الفصل في منازعات األوراق التجارية إذا صدر دون إجراء ذلك.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )52لعام 1438هـ
الوقائع

ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1427/4/18هـ ،أقامت الشركة المدعية دعواها

ألفا وثماني مائة وخمسة وسبعون ()421.875
عليهما دفع مبلغ مقداره أربعمائة وواحد وعشرون ً
ريال ،قيمة عدد ( )9سندات ألمر حررها المدعى عليه .../وضمنه( .../مالك مؤسسة )...ألمر الشركة
ً

سندا ألمر حررها المدعى عليه
المدعية ،كما أرفق بملف القضية الئحة دعوى ثانية تتضمن عدد ()22
ً
 .../وضمنه( .../مالك مؤسسة )...ألمر الشركة المدعية ،وكذلك أرفق بملف القضية الئحة دعوى ثالثة

ألفا وثمانمائة وخمسون ()1.197.850
تتضمن المطالبة بمبلغ مقداره مليون ومائة وسبعة وتسعون ً
ريال ،قيمة عدد ( )8سندات ألمر حررها المدعى عليه .../وضمنه ( .../مالك مؤسسة ،)...ألمر الشركة
ً

المدعية ،كما أرفق بملف القضية عدد ثالث لوائح دعوى معدلة لم تؤرخ تتضمن المطالبة بإلزام كل
من:

( ... -1مدين).
( ... -2كفيل).
( ... -3الوكيل الشرعي لمؤسسة.)...
ألفا وثالثمائة
وتضمنت الالئحة األولى المطالبة بمبلغ مقداره مليون وثالثمائة وستون ً

ريال ،قيمة عدد ( )10سندات ألمر حررها المدعى عليه .../وضمنه( .../مالك
وخمسون (ً )1.360.350
مؤسسة ،)...ألمر الشركة المدعية ،وتضمنت الالئحة الثانية المطالبة بمبلغ مقداره مليون وثالثمائة

ريال ،قيمة عدد ( )5سندات ألمر حررها المدعى عليه.../
ألفا وثالثمائة وخمسون (ً )1.360.350
وستون ً

وضمنه( ...مالك مؤسسة ،)...ألمر الشركة المدعية ،وتضمنت الالئحة الثالثة المطالبة بمبلغ مقداره
ألفا وخمسمائة ( )547.500ريال ،قيمة عدد ( )6سندات ألمر حررها المدعى
خمسمائة وسبعة وأربعون ً
عليه .../وضمنه( .../مالك مؤسسة ،)...ألمر الشركة المدعية.

ونظرت الدعوى ،وصدر بشأنها القرار المتظلم منه بما يلي:
مبلغا مقداره
ً
أول :إلزام المدعى عليه( .../مالك مؤسسة ).../بأن يدفع للشركة للمدعية
ً
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ريال ،مقابل قيمة السندات ألمر محل
ألفا وخمسمائة وعشرون (ً )725.520
سبعمائة وخمسة وعشرون ً

الدعوى.

ألفا وخمسمائة
مبلغا مقداره خمسمائة وسبعة وأربعون ً
ً
ثانيا :إلزام المدعى عليه ،.../بأن يدفع
ً

( )547.500ريال.

وأبلغ المدعى عليه .../بنسخة من القرار بتاريخ 1436/7/14هـ ،وبتاريخ 1436/7/18هـ تظلم.../

وكيل للمدعى عليهما .../و ...بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بشمال جدة
ً
بصفته

رقم ( )...وتاريخ 1435/1/28هـ ،والوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بشمال جدة رقم ( )...وتاريخ
مستندا إلى أسباب حاصلها أن القرار شابه القصور ومخالفة أحكام النظام ،كون
1428/10/17هـ،
ً

توقع من المتظلم األول بإقرار المدعية ،لذا فإرادة الساحب انعدمت
السندات ألمر محل الدعوى لم ّ
وكيل عنه تجاوز حدود وكالته ،ومن ثم يكون ما انتهى إليه القرار محل
ً
كون من وقع على السند ألمر
التظلم من أن التوقيع على السندات المدعى بها كان بموجب وكالة شرعية تخول الوكيل التوقيع

نظرا إلى أن الوكالة وإن أعطت الوكيل الحق في التوقيع
والبيع والشراء عن المؤسسة في غير محلهً ،

والبيع والشراء ،فإنها ال تخوله التوقيع على األوراق التجارية وال الكفالة الغرامية ،وأن القرار محل
التظلم قد ألزم المتظلم الثاني بأن يدفع للمدعية قيمة السندات ألمر المدعى بها والمستحقة في

1428/9/1هـ وحتى تاريخ 1429/2/1هـ ،وأن هذه الدعوى لم يختصم فيها المدعى عليه الثاني إال في

عام 1432هـ بناء على الالئحة المعدلة المقدمة من وكيل المدعية ،ومن ثم لم تقم الدعوى في

مواجهة المدعى عليه الثاني إال بعد مرور المدة الزمنية المحددة لتقديم الدعوى وهي ثالث سنوات،
قصورا في تسبيب القرار المتظلم منه؛
ومن ثم يسقط الحق في سماع دعوى المدعية ،وأن ثمة
ً

حيث لم يرد بحيثياته أي رد على ما أبداه في مذكرته المقدمة على مدار نظر الدعوى ،والتي دفع

فيها بانتفاء الصفة الشرعية للمدعى عليه ،عالوة على ما شاب القرار المتظلم منه من خطأ وتناقض
ملتمسا في نهاية تظلمه إلغاء القرار ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة
في تكييف موضوع الدعوى،
ً
القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
خاليا من تحديد الئحة الدعوى التي بناء
وباطالع اللجنة على ملف القضية ،تبين أن القرار جاء ً

عليها تم السير في الدعوى ،كما تضمن القرار اإلشارة إلى قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق
التجارية رقم ( )1434/669وتاريخ 1435/4/9هـ الصادر في القضية رقم ( )1427/3/1042والذي سبق لهذه
اللجنة أن أصدرت بشأنه قرارها رقم ( )1429/531وتاريخ (1429/11/17هـ) القاضي بإلغاء قرار مكتب الفصل

في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ( )1428/3/517وتاريخ 1428/8/8هـ في القضية رقم

مجددا.
( )1427/3/1042وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
كما تبين للجنة المالحظات اآلتية:

 -1وجود سندات ألمر مكررة في القضيتين ،وذلك على النحو التالي:
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القضية رقم 1427/1042هـ

المجموعة (أ)

عدد السندات ألمر
22
المجموعة (ب)

عدد السندات ألمر
31
المجموعة (ج)

عدد السندات ألمر
9

رقم السندات
36/15

36/34

رقم السندات
36/36

36/36

رقم السندات
36/28

36/36

تاريخ التحرير /المبلغ
1425/12/20هـ
( )91.250رياال

تاريخ التحرير /المبلغ
1426/9/15هـ
( )90.690رياال

تاريخ التحرير /المبلغ
1424/10/6هـ
( )46.875رياال

تاريخ االستحقاق
1427/5/1هـ
1429/2/1هـ

تاريخ االستحقاق
1427/15هـ
1429/11/11هـ

تاريخ االستحقاق
1427/6/1هـ
1428/3/1هـ

القضية رقم 1428/883هـ

المجموعة (أ)

عدد السندات ألمر
9
المجموعة (ب)

عدد السندات ألمر
22
المجموعة (ج)

عدد السندات ألمر
8
المجموعة (د)

عدد السندات ألمر
10
المجموعة (و)

عدد السندات ألمر
5
المجموعة (ز)

عدد السندات ألمر
6

رقم السندات
36/28

36/36

رقم السندات
36/15

36/22

رقم السندات
36/22

36/29

رقم السندات
36/22

36/31

رقم السندات
36/23

36/36

رقم السندات
36/31

36/36

تاريخ التحرير /المبلغ
1424/10/6هـ
( )46.875رياال

تاريخ التحرير /المبلغ
1425/12/20هـ
( )91.250رياال

تاريخ التحرير /المبلغ
1426/9/10هـ
( )90.690رياال

تاريخ التحرير /المبلغ
1426/9/15هـ
( )90.690رياال

تاريخ التحرير  /المبلغ
1426/9/15هـ
( )90.690رياال

تاريخ التحرير  /المبلغ
1425/12/20هـ
( )91.250رياال

تاريخ االستحقاق
1427/6/1هـ
1428/3/1هـ

تاريخ االستحقاق
1427/5/1هـ
1429/9/1هـ

تاريخ االستحقاق
1428/9/1هـ
1429/4/1هـ

تاريخ االستحقاق
1428/9/1هـ
1429/6/1هـ

تاريخ االستحقاق
1428/7/1هـ
1429/11/1هـ

تاريخ االستحقاق
1428/9/1هـ
1429/2/1هـ
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 -2لم يبين في القرار ماهية المبلغ المحكوم به على كل من المدعى عليهما ،والسندات ألمر
التي تقابل المبالغ المحكوم بها.

وحيث إن القرار المتظلم منه صدر دون تحديد السندات ألمر التي استند إليها ،وترى اللجنة

أهمية تحديد السندات ألمر والئحة الدعوى المقدمة ومواجهة األطراف ومناقشتها وبيانها في

أسباب القرار محل التظلم ،وحيث إن المادة ( )1من القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ تنص
على أنه( :فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة في الفصل الخامس حتى الفصل

التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية).

وحيث إن المادة ( )519من الفصل السادس من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية تنص على

محتويا على اسم الرئيس واألعضاء
أنه( :يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم من المحكمة التجارية
ً

الذين حكموا في الدعوى وأسماء الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل إقامتهما وملخص

دعواهما وكيفية جريان الدعوى وموادها القانونية وعللها وأسبابها وقرار الحكم.)...

وحيث إن القرار المتظلم منه لم يحدد األوراق التجارية التي قضى بإلزام المدعى عليه المتظلم

بدفع قيمتها ،فإنه مشوب بعيب جوهري يترتب عليه إلغاؤه وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار
مجددا في ضوء ما أشير إليه.
لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار محل التظلم ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة دفوع المتظلم،

مجددا من قبل المكتب.
وله إذا شاء إثارتها عند نظر الدعوى
ً

عددا من لوائح الدعوى التي تضمنت كل منها
كما الحظت اللجنة أن ملف القضية تضمن
ً

المطالبة بعدد من السندات ألمر المرفقة صورها بملف القضية دون التأشير عليها من قبل عضو
مكتب الفصل مصدر القرار بالمطابقة مع األصل ،وهذا يخالف إجراءات نظر الدعوى؛ األمر الذي يتطلب

التنبيه على عضو مكتب الفصل بحصر السندات ألمر محل الدعوى ،والتأشير عليها بالمطابقة مع
األصل.

القرار
شكل .وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1436/516وتاريخ 1436/7/8الصادر في القضية رقم ( ،)1428/883وإعادة القضية

وفقا لما ورد في األسباب.
ً
مجددا
إلى مكتب الفصل مصدر القرار إلعادة نظرها
ً
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القصور في التسبيب
( مقر أدبملالاملاقصور القرار عن تسبيب ما انتهى إليه ،خلل جوهري يترتب عليه إلغاؤه.

تطبيق
صدور قرار ناظر القضية دون إيراد أبرز ما ورد في جلسات نظر الدعوى من طلبات وحجج وأسانيد،

اختزال يخل
ً
مختزل
ً
قرارا
ومناقشتها ،ودون أن يتضمن الحيثيات واألسباب التي ُبني عليها ،يجعله ً
بمضمونه -مفاد ذلك :اإلخالل بإجراءات جوهرية تتعلق باألصول العامة للمرافعة -مؤدى ذلك :أنه

يتعين على اللجنة القانونية أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى قيام مصدر القرار بتطبيق هذه

اإلجراءات.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )109لعام 1438هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1429/10/29هـ أقام المدعي دعواه
ً

ألفا وخمسمائة ( )1.162.500دوالر أمريكي قيمة سند ألمر
مبلغ مقداره مليون ومائة واثنان وستون ً

حرره المدعى عليه ألمر شركة ...بتاريخ 2002/11/25م ،ويستحق بتاريخ 2003/11/25م ،وظهرته الشركة
المستفيدة للمدعي.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة

جدة رقم ( )1432/11/26وتاريخ 1432/5/4هـ ،برد الدعوى.

وتظلم المدعي من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في
ً
( )1434/467وتاريخ 1434/4/13هـ ،بقبول التظلم

منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ( )1432/11/26وتاريخ 1432/5/4هـ ،وإعادة القضية للمكتب
مجددا في ضوء ما ورد من أسباب في القرار.
مصدر القرار لنظرها
ً

مجددا وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ونظرت الدعوى
ً
مبلغا
ً
بمحافظة جدة رقم ( )1437/276وتاريخ 1437/6/26هـ ،بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

ألفا وخمسمائة ( )1.162.500دوالر أمريكي قيمة السند ألمر محل
مقداره مليون ومائة واثنان وستون ً
الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/2/28هـ ،وتظلم منه وكيله .....بتاريخ 1438/3/26هـ،

مستندا إلى أسباب حاصلها أن المستند محل الدعوى يخرج عن
بموجب الوكالة رقم ( )...وتاريخ،.......
ً

مخالفا للنظام ،وأنه سبق للمتظلم أن دفع
ً
اختصاص مكتب الفصل مما يجعل القرار محل التظلم

المظهرة للسند ألمر كانت شركة
بفوات المدة النظامية لتقديم المستند محل الدعوى ،وأن الشركة
ّ

قائمة بموجب السجل التجاري رقم ( )...لدى المملكة المتحدة ،وعند إقامة هذه الدعوى تم تصفيتها

بعضا ،حيث تجاهل ناظر
لمخالفتها نظام الشركات البريطاني ،وأن القرار المتظلم منه يناقض بعضه ً
القضية الدفع الذي قدمه بشأن سبب السند ألمر محل الدعوى ،ولم يتحقق منه ،أو يمحصه ويناقش
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مقتضبا بالرغم من مرور ثمانية أعوام على نظر القضية ،وعليه أحيل تظلمه
المتظلم فيه ،كما أنه جاء
ً
إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
بعضا ،وأنه تجاهل الدفع الذي
أما من حيث دفع المتظلم بأن القرار المتظلم منه يناقض بعضه ً

قدمه المتظلم في شأن سبب السند ألمر محل الدعوى ولم يتحقق منه أو يمحصه ويناقش المتظلم

مقتضبا بالرغم من مرور ثمانية أعوام على نظر القضية ،فحيث إن القرار الوزاري رقم
فيه ،كما أنه جاء
ً
( )859وتاريخ 1403/3/13هـ ،في شأن إجراءات الفصل في منازعات األوراق التجارية ينص في المادة

( )1منه على أنه( :فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهات المختصة بالفصل في منازعات

األوراق التجارية في أعماها األحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك
الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية).

وحيث إن المادة ( )519من نظام المحكمة التجارية تنص على أن( :يجب أن يكون تحرير الصك

محتويا على اسم الرئيس واألعضاء الذين حكموا في الدعوى
الصادر بالحكم من المحكمة التجارية
ً

وأسماء الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل إقامتهما وملخص دعواهما وكيفية جريان
الدعوى وموادها القانونية وعللها وأسبابها وقرار الحكم عليه ،)...فإنه باطالع اللجنة على ملف
القضية تبين أن القرار المتظلم منه لم يشتمل على أبرز ما ورد في جلسات نظر الدعوى من طلبات

اختزال
ً
مختزل
ً
وحجج وأسانيد ،ومناقشتها ،ولم يتضمن الحيثيات واألسباب التي بني عليها ،بل جاء

يخل بمضمونه ،مما ترتب عليه اإلخالل بإجراءات جوهرية تتعلق باألصول العامة للمحاكمة ،األمر الذي
يتعين معه على هذه اللجنة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى قيام مصدر القرار بتطبيق هذه

اإلجراءات ،األمر الذي يتعين معه إلغاء القرار ،وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
مجددا.
ً

كما الحظت اللجنة أن المحضر المعد من قبل ناظر القضية بتاريخ 1437/6/26هـ لم يذكر فيه

أسماء األطراف ومن حضر منهم جلسة نظر النزاع ،وما قرره األطراف بشأن االقتناع بالقرار من عدمه،
وحيث إن المادة ( )1من القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات

األوراق التجارية تنص على أنه( :فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة في الفصل

في منازعات األوراق التجارية في أعمالها األحكام المنصوص عليها في الفصل السادس حتى الفصل

السابع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية) ،وحيث إن المادة ()512
من الفصل السادس من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية تنص على أنه( :بعد إتمام الحكم

شفاهيا
سواء كان باتفاق اآلراء أو باألكثرية يمضى عليه من الهيئة التي حكمت به ويؤرخ ثم يفهم
ً

للطرفين من طرف الرئيس) ،كما تنص المادة ( )513من النظام ذاته على أنه( :إذا اقتنع المحكوم عليه
وجاهيا يؤخذ إمضاؤه في ضبط المحاكمة بذلك ،)...كما تشير اللجنة إلى أنها الحظت
بالحكم الصادر
ً

أن محضر النطق بالقرار نص على( :إلزام المدعى عليه...بسداد كامل قيمة السند) في حين أن نسخة
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اإلبالغ بالقرار ذكر بها أن المبلغ المحكوم به مليون ومائة واثنان وستون ألف دوالر أمريكي ،األمر الذي
يتعين معه على عضو مكتب الفصل مالحظته ،عند إعادة نظر الدعوى.

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار ،فإنه ال حاجة إلى مناقشة باقي دفوع المتظلم ،وله إثارتها

مجددا.
أمام المكتب مصدر القرار عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1437/276وتاريخ 1437/6/26هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1429/11/1106وإعادة

مجددا في ضوء ما ورد في األسباب.
القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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مناقشة الدفوع
( مقر أدبملالاملاقصور القرار عن بيان دفوع المدعى عليه ومناقشتها ،خلل جوهري يترتب
عليه إلغاؤه.

تطبيق
دفع المدعى عليه بأن المكتب لم يواجه الدفوع المقدمة منه -عدم اشتمال القرار على دفوع

المتظلم التي أوردها عند نظر الدعوى ،وعدم مناقشة ناظر الدعوى هذه الدفوع ،وبيان مدى أثرها
في الدعوى -مؤدى ذلك :إلغاء القرار.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )169لسنة 1437هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1435/8/5هـ أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات األوراق

مرفقا بها الئحة
ً
التجارية بالرياض بخطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة الرياض رقم ()...
طالبا معاقبة كل من:
دعوى عامة في القضية رقم ()...
ً

	 ،...-بحريني الجنسية بموجب بطاقة الهوية ()...؛ لتحريره الشيك محل الدعوى دون أن يكون
له مقابل وفاء.

	 ،...-سجل مدني رقم ()...؛ لتلقيه الشيك محل الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء .وطلب
المدعي العام معاقبتهما بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام
األوراق التجارية لمخالفتهما نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضي في الحق العام :بتغريم المدعى

مبلغا مقداره خمسة وأربعون ألف ( )45.000ريال ،مع التشهير به في إحدى الصحف المحلية على
ً
عليه
نفقته.

وأبلغ المدعى عليه .../بنسخة من القرار بتاريخ 1437/2/7هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1437/3/6هـ،

مستندا إلى أسباب حاصلها عدم توافر الركن المادي لجريمة سحب شيك ليس له مقابل وفاء قائم
ً

وقابل للسحب ،وانتفاء الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء ،وعدم توافر سبب
طالبا الحكم بنقض القرار محل التظلم ،ووقف نظر الدعوى لحين الفصل في
موجود ومشروع للشيك،
ً

الدعوى الجزائية المنظورة أمام جهات االختصاص للتحقيق في واقعة سرقة الشيك محل الدعوى،

وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وفيما يتعلق بتظلم المدعى عليه ،فإنه بمراجعة اللجنة أوراق القضية تبين أن المدعى عليه قدم
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إلى مكتب الفصل مذكرة بدفوعه بتاريخ 1436/2/9هـ تتضمن الدفوع التي يدفع بها المدعى عليه في

هذا التظلم ،كما عقد المكتب جلسة لنظر النزاع يوم االثنين الموافق 1437/1/27هـ ،تضمنت ًّردا على
الئحة المدعي العام.

وحيث إنه باطالع اللجنة على ملف القضية ،وعلى القرار محل التظلم ،تبين أن القرار لم يشتمل

على دفوع المتظلم التي أوردها عند نظر الدعوى ،ولم يناقش ناظر الدعوى هذه الدفوع ويبين مدى
أثرها في الدعوى ،وما إذا كانت منتجة فيها ،ولم يبين األسس واألسباب التي استند إليها في رد تلك
الدفوع ،وحيث إن القرار الوزاري رقم  859وتاريخ 1403/3/13هـ ينص في المادة ( )1منه على أنه( :فيما

لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة األحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس
حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية).

وحيث إن المادة ( )519من الفصل السادس من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية تنص

محتويا على اسم الرئيس
على أنه( :يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم من المحكمة التجارية
ً
واألعضاء الذين حكموا في الدعوى وأسماء الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل

إقامتهما وملخص دعواهما وكيفية جريان الدعوى وموادها القانونية وعللها وأسبابها وقرار الحكم.)...
قصورا
وبما أن القرار المتظلم منه لم يتضمن دفوع المدعى عليه ولم يناقشها ،فإن ذلك يعتبر
ً

مجددا.
في القرار ،األمر الذي يتعين معه إلغاؤه وإعادة القضية إلى مكتب مصدر القرار لنظرها
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1437/135وتاريخ 1437/1/27هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1435/1088وإعادتها إلى مكتب

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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الباب الحادي عشر
الدفع الجوهري

الدفع بالتزوير
( مقر أدبملالاملاالدفع بالتزوير دفع جوهري مؤثر في الدعوى ،ويتوقف الفصل في القضية
على التحقق منه.

تطبيق
دفعا بالتزوير لم يسبق له إثارته في أثناء نظر الدعوى لعدم حضوره جلسة نظر
تقديم المتظلم
ً

مؤثرا في الدعوى والبد من التحقق منه عن طريق اإلحالة إلى
جوهريا
دفعا
النزاع -هذا الدفع يعد
ً
ًّ
ً

جهات االختصاص -مؤدى ذلك :أن الدفع بالتزوير من الدفوع الجوهرية التي يتعين على ناظر القضية

مواجهة المدعي بها ،وتمكينه من اإلجابة عنها ،وفي حال صدر القرار دون ذلك فيتعين إلغاؤه.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )314لعام 1436هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليهم
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/8/26هـ أقام البنك المدعي دعواه
ً

دفع مبلغ مقداره سبعة ماليين وخمسمائة ألف ( )7،500،000ريال قيمة سند ألمر حررته المدعى عليها

 /شركة ...ألمر المدعي /بنك ...بتاريخ 1432/4/10هـ بمبلغ سبعة ماليين وخمسمائة ألف ()7،500،000
ريال ،ويستحق بتاريخ 2012/3/31م ،وضمنه المدعى عليهما اآلخران .../و...

عدل وكيل البنك المدعي مطالبته لتكون بإلزام
وبجلسة يوم السبت الموافق 1433/3/21هـ ّ

مبلغا مقداره ستة ماليين وتسعمائة وواحد وعشرون ألف ()6،921،000
ً
المدعى عليهم أن يدفعوا
ريال ،باقي قيمة السند ألمر محل الدعوى.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن

مبلغا مقداره ستة ماليين وتسعمائة وواحد وعشرون ألف ( )6،921،000ريال،
ً
يدفعوا للبنك المدعي
باقي قيمة السند ألمر محل الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/4/28هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1436/5/26هـ

مستندا إلى عدة
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالخبر برقم ( )...وتاريخ 1433/10/23هـ،
ً

أسباب حاصلها أن التوقيع المنسوب إلى موكله على السند ألمر محل الدعوى مزور وليس توقيعه.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
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وحيث دفع وكيل المتظلم بأن التوقيع المنسوب إلى موكله على السند ألمر محل الدعوى

ليس توقيع موكله وإنما هو مزور عليه ،وحيث إن هذا دفع جوهري يتوقف الفصل في القضية على
التحقق منه عن طريق جهات االختصاص .وحيث صدر القرار المتظلم منه دون مراعاة ذلك ،فإن من
نظاما إلغاؤه فيما قضى به تجاه المدعى عليه المتظلم فقط ( )...وإعادة القضية إلى مكتب
المتعين
ً

مجددا في ضوء ما أشير إليه ضد المدعى عليه المتظلم.
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه تجاه المدعى عليه المتظلم ،فإنها ال ترى

حاجة إلى مناقشة بقية دفوع وكيل المتظلم ،وله إذا شاء إثارتها أمام المكتب المختص عند نظر

مجددا.
الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالمنطقة الشرقية رقم ( )1436/84وتاريخ 1436/1/26هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1433/1924فيما

قضى به تجاه المدعى عليه المتظلم فقط ( ،)...وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا تجاه المدعى عليه المتظلم فقط،
ً
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مواجهة المدعي بالدفوع الجوهرية
( مقر أدبملالاملاعدم مواجهة المدعي بدفع جوهري دفع به المدعى عليه أثناء نظر النزاع،
يترتب عليه إلغاء القرار.

تطبيق

دفوعا على قدر من األهمية بحيث يمكن أن تغير مسار الدعوى في حال
قد يثير المتظلم
ً
ثبوتها -يتعين في هذه الحالة مواجهة المدعي بكل دفع من هذا القبيل حتى يتم التحقق منه -مفاد
ذلك :أن دفع المتظلم باختالف إجمالي قيمة التمويل عن قيمة المطالبة بموجب خطاب صادر عن

جوهريا يتوقف الفصل في القضية على مواجهة المدعي به.
دفعا
ًّ
المدعي يعد ً

قرار اللجنة القانونية رقم ( )7لسنة 1438هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1426/2/3هـ أقام المدعي دعواه
ً

ريال وثمانية وثمانون هللة ()65.924/88
ألفا وتسعمائة وأربعة وعشرون ً
مبلغ مقداره خمسة وستون ً

ريال ،مقابل باقي قيمة سند ألمر حرره المدعى عليه ألمر البنك المدعي بتاريخ  2001/3/27بمبلغ مائة
ريال وأربعة وثمانين هللة ( ،)123.725/84ويستحق
ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرين ً
وثالثة وعشرين ً

لدى االطالع.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم

مبلغا مقداره خمسة وستون
ً
1436/1695هـ وتاريخ 1436/7/1هـ بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

ريال ،مقابل جزء من قيمة السند ألمر.
ألفا وخمسة وستون (ً )65.065
ً

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل
ً
رقم ( )1437/150وتاريخ 1437/5/5هـ ،بقبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1436/1695وتاريخ 1436/7/1هـ ،وإعادة القضية إلى مكتب

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

ريال ،مقابل جزء من قيمة السند ألمر محل
ألفا وخمسة وستون (ً )65.065
مبلغا مقداره خمسة وستون ً
ً

الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1437/11/25هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1437/11/26هـ

بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل القريات رقم ( )...وتاريخ 1437/2/17هـ ،على سند من أن ناظر
القضية لم يحضر جلسة نظر النزاع المعقودة يوم االثنين الموافق 1437/11/19هـ ،وأنه قدم شكوى

لدى مؤسسة النقد ضد البنك المدعي.

مستندا إلى أسباب حاصلها عدم صحة المبلغ
وبتاريخ 1437/12/3هـ ،تقدم بتظلم الحاقي
ً

حاضرا ،ولم يتخلف عن
غيابيا ،مع العلم أنه كان
المحكوم به في القرار محل التظلم ،والحكم عليه
ً
ًّ

حضور أية جلسة من جلسات نظر النزاع.
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األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة النظامية المحددة واستوفى أوضاعه النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وبالنسبة إلى دفوع المتظلم ،وحيث سبق لهذه اللجنة أن رأت في قرارها رقم (1437/150هـ)

وتاريخ 1437/5/5هـ إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم 1436/1695هـ

استنادا إلى دفع المدعى عليه المتضمن عدم صحة المبلغ المحكوم به في القرار
وتاريخ 1436/7/1هـ
ً

ريال ،وفق ما بينته نسخة تقرير وضعه المالي
محل التظلم ،وأن المبلغ المتبقي في ذمته هو (ً )43،121
الصادر عن شركة سمة بتاريخ 2015/12/14م ،حيث تضمن التقرير اإلشارة إلى أن المبلغ األصلي هو

ريال ،وما تبين منه أن قيمة مطالبة البنك المدعي في هذه الدعوى أكبر مما هو وارد
(ً )43،121/22

في التقرير ،وحيث إن هذا دفع جوهري كان يتعين مواجهة البنك المدعي به وتمكينه من اإلجابة عنه،
وحيث إن القرار المتظلم منه صدر دون ذلك ،فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة القضية إلى المكتب مصدر

مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب.
القرار لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة دفوع

مجددا.
المتظلم ،وله إذا شاء إثارتها أمام المكتب عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1437/1270وتاريخ 1437/11/19هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1426/730وإعادة القضية إلى

مجددا في ضوء ما ورد في األسباب.
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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الدفع بالسداد الجزئي
( مقر أدبملالاملاالدفع بالسداد الجزئي من الدفوع الجوهرية التي يتعين مواجهة المدعي
بها.

تطبيق
دفع المتظلم بالسداد الجزئي لقيمة السند ألمر وإرفاق صور إيصاالت صادرة عن الشركة

المدعية تتضمن أداء المدعى عليه مبالغ جزئية بتاريخ الحق لتاريخ تحرير الورقة التجارية محل الدعوى،
دفعا
يعد
جوهريا -مؤدى ذلك :أنه يتعين على ناظر القضية مواجهة المدعي بهذا الدفع وتمكينه
ًّ
ً

من اإلجابة عنه.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )8لعام 1438هـ
الوقائع
ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/5/15هـ أقامت الشركة المدعية دعواها

ريال ،المتبقي من قيمة
ألفا وسبعمائة وسبعون (ً )58.770
عليه دفع مبلغ مقداره ثمانية وخمسون ً

سند ألمر حرره المدعى عليه ألمر المدعية بتاريخ 2009/8/30م ،ويستحق لدى االطالع.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية

ريال ،المتبقي من قيمة السند ألمر
ألفا وسبعمائة وسبعون (ً )58.770
مبلغا مقداره ثمانية وخمسون ً
ً
محل الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1437/11/22هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1437/11/22هـ،

مستندا إلى أنه سدد مبلغ سبعة وأربعين ألف ( )47.000ريال من قيمة السند ألمر محل الدعوى ،وعليه
ً
أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وفيما يتعلق بدفع المتظلم بأنه سدد مبلغ سبعة وأربعين ألف ( )47.000ريال ،فحيث أرفق

المتظلم صور إيصاالت صادرة عن الشركة المدعية تتضمن تسديد المدعى عليه بتاريخ الحق لتاريخ
عددا من المبالغ جاوزت في مجملها ثمانية وثالثين ألف ()38.000
تحرير السند ألمر محل الدعوى
ً
ريال .وحيث صدر القرار المتظلم منه دون حضور المدعى عليه ،ومن ثم لم يقدم المتظلم دفعه في

أثناء نظر الدعوى أمام مكتب الفصل ،وحيث إن دفع المدعى عليه دفع جوهري يؤثر في صحة القرار

المتظلم منه في حال ثبوته ،فإنه يتعين مواجهة الشركة المدعية به ،األمر الذي يتعين معه على هذه
مجددا في ضوء ما
اللجنة إلغاء القرار المتظلم منه ،وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
ورد من أسباب.
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القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1435/537وتاريخ 1435/2/22هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1433/2572وإعادة القضية إلى
مجددا في ضوء ما ورد في األسباب.
المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
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الدفع بالسداد الكلي
( مقر أدبملالاملاالدفع بأداء كامل قيمة الورقة التجارية من الدفوع الجوهرية التي يتعين
مواجهة المدعي بها.

تطبيق
دفع المدعى عليه بأداء كامل قيمة المديونية المحددة في الورقة التجارية هو دفع جوهري-

مفاد ذلك :أن صدور القرار دون مواجهة المدعي بهذا الدفع يرتب إلغاءه.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )186لسنة 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/12/18هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره مائة ألف ( )100.000ريال ،قيمة سند ألمر حرره .../ألمر المدعي بتاريخ 1433/7/15هـ،
ويستحق لدى االطالع ،وضمنه المدعى عليه.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

مبلغا مقداره مائة ألف ( )100.000ريال ،كامل قيمة السند ألمر محل الدعوى.
ً

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/3/27هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1437/4/14هـ،

مستندا إلى أسباب حاصلها إغفال تبليغه على عنوانه الثابت المعروف من المدعي ،وأنه أدى قيمة
ً
عالوة على وجود دعوى مقامة
ً
المديونية المحددة في السند ألمر محل الدعوى لدى شرطة (،)...

منه ومنظورة لدى المحكمة العامة بالرياض تتضمن مطالبته المدعي باسترداد حيازة السند ألمر وإقرار
الكفالة ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وفيما يتعلق بدفع المتظلم بسداد قيمة المديونية المحددة في السند ألمر محل الدعوى من

قبل المدين (الساحب ،).../فحيث قدم المدعى عليه صورة قرار صادر بشأن الدعوى المقامة في الحق

العام من فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض ضد .../بشأن سحبه عدد ثالثة شيكات ليس لها مقابل
وفاء من ضمنها الشيك رقم ( )110وتاريخ 1434/6/25هـ المسحوب ألمر المدعي .../بمبلغ مقداره مائة

ألف ( )100.000ريال ،قيمة سند ألمر حرره ،.../وحيث إن المدعى عليه لم يحضر جلسة نظر النزاع ومن

ثم لم يتم مواجهة المدعي بهذا الدفع ،فإنه من المتعين إلغاء القرار المتظلم منه وإعادة القضية إلى

مكتب الفصل مصدر القرار لمواجهة المدعي بهذا الدفع.

وحيث انتهت اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة باقي دفوع

مجددا.
المتظلم ،وله إثارتها أمام المكتب عند نظر الدعوى
ً
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القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )36/207وتاريخ 1436/1/23هـ الصادر في القضية رقم ( )1433/7016وإعادة ملف الدعوى

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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الدفع بصدور حكم نهائي
( مقر أدبملالاملاالدفع بصدور حكم نهائي عن محكمة الموضوع بعدم استحقاق المدعي
قيمة الورقة التجارية دفع جوهري مؤثر في الدعوى.

تطبيق
الدفع بصدور حكم نهائي عن محكمة الموضوع من الدفوع الجوهرية التي يتعين على ناظر

القضية مواجهة المدعي بها وتمكينه من اإلجابة عنها -مفاد ذلك :أنه في حال صدر القرار دون مراعاة
ذلك فيتعين إلغاؤه.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )134لعام 1438هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1427/5/21هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره خمسة ماليين ( )5.000.000ريال ،قيمة شيك برقم ( )252وتاريخ 1427/3/7هـ ،سحبه المدعى

عليه ألمر المدعي على بنك ...دون أن يكون له مقابل وفاء .وقد تدخل في الدعوى ممثل االدعاء

موقع الشيك محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و)121
طالبا معاقبة ّ
العام
ً

من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة

جدة رقم ( )1427/4/381وتاريخ 1427/11/15هـ ،وقضى في الحق الخاص بإلزام المدعى عليه أن يدفع

مبلغا مقداره خمسة ماليين ( )5.000.000ريال ،كامل قيمة الشيك محل الدعوى ،وفي الحق
ً
للمدعي
مبلغا مقداره خمسون ألف ( )50.000ريال.
ً
العام بتغريم المدعى عليه

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل
ً
رقم ( )30/350وتاريخ 1430/5/24هـ ،بقبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ( )1427/4/381وتاريخ 1427/11/15هـ ،وإعادة القضية

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
للمكتب ذاته لنظرها
ً

مجددا وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص بإلزام
ونظرت الدعوى
ً
مبلغا مقداره خمسة ماليين ( )5.000.000ريال ،كامل قيمة الشيك محل
ً
المدعى عليه أن يدفع للمدعي

مبلغا مقداره ثالثون ألف ( )30.000ريال.
ً
الدعوى ،وفي الحق العام بتغريم المدعى عليه

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/4/4هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1438/4/21هـ،

مستندا
بموجب الوكالة رقم ( )...وتاريخ 1428/4/24هـ ،الصادرة عن كتابة العدل الثانية بجنوب جدة،
ً

إلى عدة أسباب حاصلها صدور حكم نهائي عن المحكمة العامة بجدة تضمن ما يفيد عدم استحقاق

المدعي للشيك محل الدعوى ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
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وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث دفع المتظلم بصدور حكم نهائي عن المحكمة العامة بجدة تضمن ما يفيد عدم

استحقاق المدعي للشيك محل الدعوى ،فإنه باالطالع على ملف القضية وما تضمن من محاضر
ومستندات تبين أن المدعى عليه دفع في جلسة يوم األحد الموافق 1438/2/20هـ بصدور صك عن
المحكمة العامة بجدة برقم ( )...وتاريخ 1433/6/23هـ الموافق عليه من محكمة االستئناف بمكة
المكرمة بقرارها رقم ( )...وتاريخ 1434/1/5هـ ،إال أنه لم يتم مناقشة وسماع إجابة المدعي عن هذا

وفقا لما
ً
ثم الفصل في النزاع
الدفع ،وحيث إن هذا دفع جوهري يتعين مواجهة المدعي به ومن ّ
يقدمه طرفا النزاع من أدلة ودفوع ،األمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المتظلم منه ،وإعادة القضية
مجددا في ضوء ما أشير إليه.
إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار محل التظلم ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة باقي دفوع

مجددا من قبل مكتب الفصل.
المتظلم ،وله إثارتها عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1438/139وتاريخ 1438/3/5هـ الصادر في القضية رقم ( )1427/4/477وإعادة

وفقا لما ورد في األسباب.
ً
مجددا
القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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الدفع بعدم االختصاص المكاني
( مقر أدبملالاملاالدفع بعدم االختصاص المكاني دفع جوهري يلزم مواجهة المدعي به
شريطة أال يسبقه دفع من المدعى عليه.

تطبيق
دفعا
مكانيا يعد
دفع المتظلم بعدم اختصاص مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
ًّ

جوهريا يلزم مواجهة المدعي به -مؤدى ذلك :إذا لم يسبق للمتظلم إثارة أي دفع في الدعوى قبل
ًّ

جوهريا يلزم
مكانيا ،فإن دفعه يكون
دفعه بعدم اختصاص مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ًّ
ًّ

مواجهة المدعي به ،األمر الذي يتعين معه على اللجنة القانونية إلغاء القرار المتظلم منه.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )53لعام 1438هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/1/16هـ ،أقام البنك المدعي دعواه
ً

ريال ،قيمة سند ألمر حرره
ألفا وثمانمائة واثنان وأربعون (ً )95.842
دفع مبلغ مقداره خمسة وتسعون ً
المدعى عليه ألمر المدعي بتاريخ 2008/4/23م ،ويستحق لدى االطالع.

عدل وكيل المدعي مطالبته لتصبح بإلزام المدعى
وفي جلسة يوم االثنين الموافق 1437/1/6هـّ ،

ريال وأربعة وثمانون
ألفا ومائتان وسبعة وثالثون ً
مبلغا مقداره ثمانية وثالثون ً
ً
عليه أن يدفع للمدعي

هللة ( ،)38.237/84باقي قيمة السند ألمر محل الدعوى.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

ريال وأربعة وثمانون هللة ( ،)38.237/84باقي
ألفا ومائتان وسبعة وثالثون ً
مبلغا مقداره ثمانية وثالثون ً
ً
قيمة السند ألمر محل الدعوى.

دافعا بأنه
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/2/1هـ ،وتظلم منه في التاريخ نفسه،
ً

من سكان محافظة جدة ،ويرغب في تحويل الدعوى إليها ،وأنه مضيف جوي مهدد بالفصل من عمله

وذلك لمنعه من السفر ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وفيما يتعلق بدفع المتظلم بأنه من سكان محافظة جدة ،ويرغب في تحويل الدعوى إليها،

مستندا في ذلك إلى التعريف الصادر عن عمدة حي الصفا الشمالي بمحافظة جدة المتضمن أن مقر
ً
سكنه هو محافظة جدة ،حي الصفا  3شارع جبل أبو غنيمة.
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وحيث تم نظر الدعوى وصدر القرار المتظلم منه دون حضور المدعى عليه ،حيث جرى تبليغه

عن طريق النشر في إحدى الصحف المحلية ،وحيث لم يسبق للمدعى عليه المتظلم إثارة أي دفع في

هذه الدعوى قبل دفعه هذا بعدم اختصاص مكتب الفصل في الرياض ،وحيث إن هذا دفع جوهري
يلزم مواجهة المدعي به ،فإنه يتعين على هذه اللجنة إلغاء القرار المتظلم منه ،وإعادة الدعوى إلى

مكتب الفصل مصدر القرار لمواجهة المدعي بهذا الدفع.

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة بقية دفوع

مجددا.
المتظلم ،وله إذا شاء إثارتها أمام المكتب عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )37/35وتاريخ 1437/1/6هـ الصادر في القضية رقم ( ،)33/570وإعادة الدعوى إلى المكتب

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
مصدر القرار ،لنظرها
ً
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الدفع بعدم توقيع الورقة التجارية
( مقر أدبملالاملاالدفع بعدم توقيع الورقة التجارية من الدفوع الجوهرية التي يتعين
مواجهة المدعي بها.

تطبيق
دفع المتظلم بعدم توقيع الورقة التجارية محل الدعوى– هذا الدفع من الدفوع الجوهرية

المؤثرة في الدعوى والتي يتعين على ناظر القضية مواجهة المدعي بها وتمكينه من اإلجابة عنها-
مفاد ذلك :أنه في حال صدر القرار دون ذلك فيتعين إلغاؤه.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )197لعام 1438هـ
الوقائع

ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/1/2هـ أقامت الشركة المدعية دعواها

عليه دفع مبلغ مقداره مليون ( )1.000.000ريال ،قيمة شيك برقم ( )279وتاريخ 2008/11/3م ،سحبه
مطابقا .وقد تدخل في الدعوى ممثل
ً
المدعى عليه ألمر المدعية على بنك ...دون أن يكون توقيعه
موقع الشيك محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
ّ
طالبا معاقبة
االدعاء العام
ً

( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته حكم المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى

مبلغا مقداره مليون ( )1.000.000ريال ،كامل قيمة الشيك محل الدعوى ،وفي
ً
عليه أن يدفع للمدعية

تشهيرا في
مبلغا مقداره خمسون ألف ( )50.000ريال ،مع نشر اسمه
ً
الحق العام :بتغريم المدعى عليه
ً
اللوحات المعدة لذلك في جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة لمدة شهر.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار ،وفي تاريخ 1438/8/18هـ ،تظلم منه وكيله بموجب الوكالة

مستندا إلى أن الشيك محل الدعوى غير مكتمل األركان ،حيث إن تاريخ
رقم ( )...وتاريخ 1437/11/25هـ،
ً

الشيك لم يكتب من قبل موكله ،وأن التوقيع على الشيك ال يعود إلى موكله ،وعليه أحيل تظلمه
إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن ملف الدعوى لم يتضمن بيانً ا يحدد تاريخ التبليغ بالقرار ،فإن المستقر عليه في هذه

حكما خالل المدة القانونية
الحالة اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ التبلغ بالقرار ،وبذلك يكون التظلم قد تم
ً
المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.

وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث دفع المتظلم بعدم توقيعه الشيك محل الدعوى ،فإن هذا دفع جوهري يستلزم

مواجهة المدعية به ،وحيث لم تسبق مواجهة المدعية بهذا الدفع ،لعدم حضور المدعى عليه جلسة

نظر النزاع ،فإنه يتعين إلغاء القرار المتظلم منه ،وإعادة ملف القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار
مجددا في ضوء ذلك.
لنظرها
ً
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وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار ،فإنه ال حاجة إلى مناقشة باقي دفوع المتظلم ،وله إثارتها

مجددا.
أمام مكتب الفصل عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )30/950وتاريخ 1430/4/8هـ الصادر في القضية رقم ( ،)30/26وإعادتها إلى مكتب الفصل
وفقا لما ورد في األسباب.
ً
مجددا
مصدر القرار لنظرها
ً
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الدفع بعدم صحة المبلغ
( مقر أدبملالاملاالدفـع بعـدم صحـة المبلـغ ،مـن الدفـوع الجوهريـة التـي يتعيـن مواجهـة
المدعي بها.

تطبيق
دفع المتظلم بعدم صحة المبلغ المتبقي من قيمة الورقة التجارية محل الدعوى وتقديمه

جوهريا يتوقف الفصل
دفعا
ًّ
كشف حساب يثبت ذلك لم يسبق له تقديمه في أثناء نظر القضية ،يعد ً

في القضية على مواجهة المدعي به.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )72لسنة 1437هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/8/4هـ أقام البنك المدعي دعواه
ً

ريال قيمة
دفع مبلغ مقداره أربعمائة وثمانية وثمانون ألف وخمسمائة وستة وسبعون (ً )488،576
سند ألمر رقم (بدون) حرره المدعى عليه ألمر المدعي بتاريخ 2005/8/9م ،ويستحق لدى االطالع.

عدل البنك المدعي مطالبته لتكون بإلزام المدعى
وبجلسة يوم االثنين الموافق 1435/11/13هـ ّ

مبلغا مقداره ثالثمائة وسبعة وثالثون ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون
ً
عليه أن يدفع للمدعي

ريال المتبقي من قيمة السند ألمر محل الدعوى.
(ً )337،958

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

ريال المتبقي من
ألفا وتسعمائة وثمانية وخمسون (ً )337،958
مبلغا مقداره ثالثمائة وسبعة وثالثون ً
ً
قيمة السند ألمر محل الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/6/30هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1436/7/11هـ

مستندا
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية في غرب مكة برقم ( )...وتاريخ 1436/6/25هـ،
ً
إلى أسباب حاصلها عدم صحة المبلغ المتبقي من السند ألمر محل الدعوى ،وعليه أحيل تظلمه إلى

اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السندات ألمر محل الدعوى تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
وحيث دفع المتظلم بعدم صحة المبلغ المتبقي من السند ألمر محل الدعوى ،وأرفق بتظلمه

صادرا عن البنك المدعي بتاريخ 2007/1/9م أي بعد تاريخ السند ألمر محل الدعوى،
كشف حساب
ً
ويبين هذا الكشف أن المبلغ المطالب به المدعى عليه (حد الحساب )Account Limit -مقداره
ريال ،وحيث إن هذا دفع جوهري مؤثر في الدعوى ،فإنه يتعين مواجهة المدعي به للتحقق
(ً )289،573

من صحته .وحيث صدر القرار المتظلم منه دون ذلك ،فإنه يتعين إلغاء القرار المتظلم منه ،وإعادة
مجددا.
القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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وحيث انتهت اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه ،فإنه ال حاجة لمناقشة بقية دفوع المتظلم،

وبإمكانه إثارتها أمام مكتب الفصل عند إعادة نظر الدعوى.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمكة
ً
قبول التظلم

المكرمة رقم ( )35/1830وتاريخ 1435/11/13هـ الصادر في القضية رقم ( )33/2776وإعادتها إلى مكتب

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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الدفع بعدم وجود وكالة شرعية
( مقر أدبملالاملاقصور الوكالة عن حق الوكيل في المرافعة والمدافعة يترتب عليه إلغاء
القرار.

تطبيق
الدفع بعدم وجود وكالة شرعية تخول للوكيل حق المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات من

الدفوع الجوهرية التي تعيب القرار -ثبوت صحة هذا الدفع مؤداه إلغاء القرار الصادر عن مكتب الفصل
في منازعات األوراق التجارية.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )8لسنة 1436هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/4/23هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره سبعون ألف ( )70،000ريال قيمة سند ألمر برقم ( ،)8691حرره ...وضمنه المدعى عليه ألمر

المدعي بتاريخ 1432/9/19هـ وبتاريخ 1432/9/20هـ ،ومستحق الدفع بتاريخ 1432/10/25هـ.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

مبلغا مقداره أربعة وستون ألف ( )64،000ريال ،الباقي من قيمة السند ألمر محل الدعوى.
ً

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1435/10/9هـ ،وبتاريخ 1435/10/21هـ تظلم منه وكيله

مستندا إلى
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ( )...وتاريخ 1435/10/7هـ،
ً

أسباب حاصلها أن موكله ال يملك حق المرافعة ،وال حضور الجلسات في أية قضية ،وعليه أحيل تظلمه
إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وفيمـا يتعلـق بدفـع المتظلـم بـأن مـن حضر جلسـة نظر النزاع ال يملـك حق المرافعة والمدافعة،

فإنـه باالطلاع علـى الوكالـة الشـرعية المقدمـة مـن .../الحاضـر عـن المدعـى عليـه فـي جلسـة نظـر

القضيـة التـي صـدر فيهـا القـرار المتظلـم منـه ،الصادرة عـن كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ( )...وتاريخ

1433/6/11هــ ،تبيـن أنهـا تنـص علـى توكيـل المدعـى عليـه للحاضـر فـي الجلسـة (بمراجعـة مكتـب العمـل
والعمال واالسـتقدام والخارجية ووزارة الزراعة السـتخراج تأشـيرات العمالة الخاصة بمختلف الجنسـيات

ومراجعـة الجـوازات السـتخراج اإلقامـات وتجديدهـا وعمـل تأشـيرات الخروج والعودة وتأشـيرات الخروج
النهائي ونقل الكفاالت ومراجعة مكتب الترحيل لإلبالغ عن الهاربين وعمل بطاقات العمل والبطاقات

الصحية ومراجعة التأمينات االجتماعية ومراجعة إدارة المرور ومراجعة أمانة الطائف وفروعها ومراجعة
الشـؤون الصحيـة ومراجعـة شـركة االتصـاالت السـعودية وشـركة الكهربـاء ومصلحـة الميـاه ومراجعـة

التأمينـات االجتماعيـة ومراجعـة إدارة المـرور ومراجعـة كافـة الدوائـر الحكوميـة والمحاكـم الشـرعية
وديـوان المظالـم واإلمـارة وأقسـام الشـرطة والتعقيـب علـى كافـة المعاملات وإنهـاء كافـة اإلجراءات
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التـي تتطلـب حضـوري والتوقيـع) ،ولـم تتضمـن هـذه الوكالـة حـق الوكيـل .../فـي المرافعـة والمدافعـة
أمام القضاء.

وحيث إن المادة ( )473من نظام المحكمة التجارية تنص على أن( :يجب على الطرفين المتداعيين

وكيل عنهما بوكالة مصدقة من كتابة العدل) .كما تنص
ً
أن يحضرا بالذات إلى المحكمة أو يرسال

المادة ( )474على أن( :يقتضي أن يبرز صك الوكالة قبل المرافعة إلى سكرتير المحكمة وبعد رؤيتها
يشرح عليها :رؤيت بال حرج).

وكيل
ً
وحيث قبل مكتب الفصل حضور .../جلسة نظر النزاع ،وسمع إجابته عن الدعوى باعتباره

عن المدعى عليه دون أن يكون لديه وكالة تخوله ذلك ،فإن إجراءات نظر الدعوى مشوبة بعيب
البطالن؛ األمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المتظلم منه وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار

مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب.
لنظرها
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمكة
ً
قبول التظلم

المكرمة رقم ( )35/1752وتاريخ 1435/8/24هـ الصادر في القضية رقم ( ،)34/1604وإعادة القضية إلى

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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الدفع بالمخالصة
( مقر أدبملالاملاالدفع بوجود مخالصة دفع جوهري يتعين مواجهة المدعي به.

تطبيق
دفوعا بشأن الدعوى محل التظلم على قدر من األهمية بحيث يمكن في حال
قد يثير المتظلم
ً

ثبوتها أن تغير مسار الدعوى -يتعين في هذه الحال مواجهة المدعي بكل دفع من هذا القبيل حتى

يتم التحقق منه -مفاد ذلك :أن دفع المتظلم بوجود شهادة مخالصة من البنك بخلو ذمته من أي

جوهريا يتوقف الفصل في القضية على مواجهة المدعي به.
دفعا
ًّ
التزامات ،يعد ً

قرار اللجنة القانونية رقم ( )30لعام 1436هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1428/2/23هـ أقام البنك المدعي دعواه
ً

دفع مبلغ مقداره أربعمائة وخمسون ألف ( )450،000ريال ،قيمة سند ألمر حرره المدعى عليه ألمر

المدعي بتاريخ 2005/7/19م ،ويستحق لدى الطلب.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

ريال وخمسة وخمسون هللة
ألفا وثالثمائة وواحد وثمانون ً
مبلغا مقداره أربعمائة وتسعة عشر ً
ً
( )419،381/55باقي قيمة السند ألمر محل الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1435/12/18هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1435/12/19هـ،

دافعا بوجود شهادة مخالصة صادرة عن
غيابيا في حقه،
مستندا إلى أسباب حاصلها صدور الحكم
ً
ًّ
ً

البنك المدعي تشير إلى خلو طرف المتظلم من أي التزامات مالية تجاه البنك ،وعليه أحيل تظلمه إلى

اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المواعيد النظامية واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وأما من حيث ما دفع به المتظلم من وجود شهادة مخالصة صادرة عن البنك المدعي تشير إلى

مؤثرا
جوهريا
دفعا
ً
ًّ
خلو طرف المتظلم من أي التزامات مالية تجاه البنك المدعي ،فإن هذا الدفع يعتبر ً
في الدعوى ويتوقف الفصل فيها على مواجهة المدعي به والتحقق من صحته ،األمر الذي يتعين
معه إلغاء القرار المتظلم منه فيما قضى به ،وإعادة ملف القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
وفقا لما ورد من أسباب ،وما اشتمل عليه التظلم من دفوع.
ً
مجددا
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة بقية دفوع

مجددا.
المتظلم ،وله إذا شاء إثارتها أمام المكتب المختص عند نظر الدعوى
ً
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القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالمنطقة الشرقية رقم ( )1434/914وتاريخ 1434/7/3هـ الصادر في القضية رقم ( .)1428/717وإعادتها

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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تكرار الدفع بالتزوير
( مقر أدبملالاملاعدم تجاوب المتظلم مع األدلة الجنائية عند دفعه بالتزوير يترتب عليه
سقوط هذا الدفع.

تطبيق
ومؤثرا في الدعوى -يتوقف الفصل في القضية على التحقق
جوهريا
دفعا
الدفع بالتزوير يعد
ً
ًّ
ً

من صحة هذا الدفع عن طريق جهات االختصاص -دفع المتظلم بالتزوير مرة أخرى بعد إتاحة الفرصة له
للتحقق من تزوير توقيعه بالتنسيق مع الجهات المختصة في أثناء نظر النزاع وعدم تجاوبه مع جهات

االختصاص -مؤدى ذلك :عدم االستجابة لهذا الدفع لكونه من باب المماطلة.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )77لعام 1438هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ مقداره ثالثة
تخلص الوقائع في أن المدعي أقام دعواه
ً
عشر ألف ( )13.000ريال ،قيمة سند ألمر حرره المدعى عليه ألمر المدعي بتاريخ 1431/9/4هـ ،ويستحق
بتاريخ 1431/9/25هـ.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالطائف

رقم ( )1436/48وتاريخ 1436/4/12هـ الصادر في القضية رقم ( )1431/3968بإلزام المدعى عليه أن يدفع

مبلغا مقداره ثالثة عشر ألف ( )13.000ريال قيمة السند ألمر محل الدعوى.
ً
للمدعي

وتظلم المدعي عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شانه قرارها

رقم ( )1437/57وتاريخ 1437/2/17هـ بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالطائف

وفقا لما ورد من أسباب في القرار.
ً
مجددا
المشار إليه وإعادة القضية إليه لنظرها
ً

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

مبلغا مقداره ثالثة عشر ألف ( )13.000ريال قيمة السند ألمر محل الدعوى.
ً

وأبلغ المدعي عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/2/29هـ وتظلم منه بتاريخ 1438/2/29هـ،

مستندا إلى أسباب حاصلها أن مكتب الفصل أحال طلب التأكد من صحة توقيع المدعى عليه على
ً

السند ألمر محل الدعوى ،إلى األدلة الجنائية بالرياض ،وهو من سكان مدينة الطائف ،وأن عقد
استئجار السيارة غير مطابق للسند ألمر محل الدعوى ،وأنه لم يوقع السند ألمر محل الدعوى ،كما
رفض مكتب الفصل تزويده بالمستندات الخاصة بقضيته ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية
التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
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وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتضمن أن مكتب الفصل أحال طلب التأكد من صحة توقيع

المدعى عليه على السند ألمر محل الدعوى إلى األدلة الجنائية بالرياض ،وحيث إن الثابت من

ملف القضية أن مكتب الفصل بمحافظة الطائف وجهة مخاطبته لشعبة األدلة الجنائية بشرطة
محافظة الطائف وذلك وفق ما ورد في خطاب فرع وزارة التجارة واالستثمار بمحافظة الطائف
رقم ( )...وتاريخ 1437/3/11هـ ،األمر الذي ترى معه اللجنة االلتفات عن دفع المتظلم في هذا
الشأن.

وفيما يتعلق بدفوع المتظلم التي أفاد فيها بأن عقد استئجار السيارة غير مطابق للسند ألمر

محل الدعوى ،فإنها دفوع موضوعية تتصل بالعالقة األصلية بينه وبين المدعي ،ومن المستقر عليه

أن التعامل باألوراق التجارية تنشأ عنه دعويان :األولى دعوى صرفية تختص بنظرها مكاتب الفصل

في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،والثانية دعوى موضوعية تتعلق بالعالقة األصلية وتختص
بنظرها الجهات القضائية المختصة .وحيث إن دفوع المتظلم دفوع موضوعية ،فإن النظر فيها يخرج

عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،األمر الذي يتعين معه االلتفات
عنها.

وفيما يتعلق بما أبداه المتظلم من أنه لم يوقع السند ألمر محل الدعوى ،وحيث سبق له أن

أثار هذا الدفع أمام اللجنة عند تظلمه من قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالطائف
رقم ( )1436/48وتاريخ 1436/4/12هـ وتم قبول دفعه وإلغاء قرار مكتب الفصل رقم ( )1436/48وتاريخ

1436/4/12هـ بقرار اللجنة رقم ( )1437/57وتاريخ 1437/2/17هـ ،وحيث إن المتظلم أجاب عن الدعوى
في جلسة 1437/3/9هـ بأنه ال يعلم هل التوقيع المحرر بالسند ألمر محل الدعوى يخصه أم ال ،وقرر
ناظر القضية وقف السير في نظر الدعوى والكتابة لألدلة الجنائية إلجراء المضاهاة ،وحيث إن المدعى

عليه لم يتجاوب مع اتصاالت األدلة الجنائية ومكتب الفصل بهذا الخصوص ،إلثبات صحة دفعه ،كما
لم يقدم ما يثبت صحة هذا الدفع أمام مكتب الفصل أو رفق هذا التظلم ،فإنه من المتعين االلتفات
عن هذا الدفع ،وأما بشأن دفعه مرة أخرى بعدم توقيعه على السند ألمر محل الدعوى ،فإنه ال يعدو
وفقا لما
ً
أن يكون من المماطلة التي يتعين عدم االستجابة لها ،وبإمكان المتظلم الطعن في القرار

يقضي به النظام.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتضمن أن مكتب الفصل رفض تزويده بالمستندات الخاصة

بقضيته ،وحيث إن الثابت من ملف القضية أن المتظلم سبق أن تم إبالغه بالئحة الدعوى والتي أرفق
بها نسخة من السند ألمر محل الدعوى ،ومكن من الرد على ما ورد فيهما ،األمر الذي ترى معه اللجنة

االلتفات عن دفعه في هذا الشأن.

وحيث إن المدعى عليه لم يثبت عدم صحة توقيعه على السند ألمر محل الدعوى ،ولم يثبت

الوفاء الكلي لقيمته ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمته للمدعي.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة السند ألمر محل الدعوى

موافقا للنظام.
ً
للمدعي ،فإنه صدر
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القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بمحافظة الطائف رقم ( )1438/16وتاريخ 1438/2/20هـ الصادر في القضية رقم (.)1431/3968
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الباب الثاني عشر
الحق العام

سحب الشيك بدون رصيد
( مقر أدبملالاملاسحب الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ،مخالفة
تستوجب العقوبة.

تطبيق
سحب المدعى عليه الشيك محل الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب

بالمخالفة لحكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية -مؤدى ذلك :معاقبته بالعقوبات

المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من النظام.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )111لسنة 1437هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1436/6/30هـ أحيلت المعاملة إلى فرع الوزارة بمنطقة حائل بموجب

خطاب رئيس فرع الهيئة بمنطقة حائل رقم ( )...مرفق به الئحة دعوى عامة في القضية رقم ()...

المقامة من المدعى العام بمنطقة حائل ضد .../لتحريره الشيك محل الدعوى دون أن يكون له مقابل
وفاء ،وطالب معاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية

لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ويقضي في الحق العام بتغريم المدعى

تشهيرا في الصحف اليومية على نفقته الخاصة.
مبلغا مقداره ألفا ( )2.000ريال ،ونشر اسمه
ً
عليه
ً

مستندا إلى
وأبلغ المدعى بنسخة من القرار بتاريخ 1436/7/28هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1436/8/23هـ،
ً

وقع فقط الشيك محل الدعوى ،وأن المسئول عن مبلغه هو صاحب المؤسسة
أسباب حاصلها أنه ّ
نهائيا ،وأن
التي يعمل فيها ،وأنه لم يتم التحقيق معه من قبل هيئة التحقيق واالدعاء العام بحائل
ًّ

دافعا بعدم تطبيق النظام على المستفيد،
خارجيا،
طرفا
الشيك لم يكتسب الكفاية الذاتية ألن فيه ً
ً
ًّ

وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وقع فقط الشيك محل الدعوى ،وأن المسئول عن مبلغه
وبالنسبة إلى دفع المتظلم بأنه ّ

هو صاحب المؤسسة التي يعمل فيها ،فإن الثابت من محضر جلسة نظر الدعوى المنعقدة بتاريخ
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1436/7/14هـ أن المدعى عليه أقر بصحة الشيك محل الدعوى ،وأنه حرره بناء على طلب صاحب
مؤسسة ...السيد  ،.../وحيث إن المدعى عليه هو محرر الشيك محل الدعوى وسحبه على حسابه،

فإنه يتعين االلتفات عن هذا الدفع.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم بأنه لم يتم التحقيق معه من قبل هيئة التحقيق واالدعاء العام،

فإنه باالطالع على الئحة الدعوى العامة للقضية رقم ( 3658000372ح )1المؤرخة في 1436/6/30هـ

تبين منها أنه تم سماع أقوال المدعى عليه واعترافه بتحرير الشيك محل الدعوى ،األمر الذي تنتهي
معه اللجنة إلى االلتفات عن دفع المتظلم في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بدفع المتظلم بعدم تطبيق النظام على المستفيد ،فإن إقامة الدعوى في الحق

العام ضد المستفيد في حال مخالفة النظام أمر منوط بالنائب العام ،ومن ثم فإنه ال أثر لهذا الدفع

في القرار المتظلم منه ،مما يتعين معه االلتفات عنه ،وبالنسبة إلى دفعه بفوات أجل سماع الدعوى،
فإن هذا الدفع ال يسري في مواجهة دعوى الحق العام إذ إن مبدأ عدم سماع الدعوى يعد قرينة

على الوفاء بقيمته في حين أنه ال يتصور هذا المعنى في دعوى الحق العام ،إذ إن جريمة إصدار شيك

دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب لدى المسحوب عليه تتحقق في مواجهة الساحب
مخالفا
ً
بمجرد سحبه الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء وهو ما تحقق في هذه القضية ،ومن ثم يعد

لحكم المادتين ( 94و )118من النظام ويستوجب مجازاته بالعقوبات النظامية وااللتفات عن دفعه في
هذا الشأن.

خارجيا ،فإنه
طرفا
ً
وبالنسبة إلى دفع المتظلم بأن الشيك لم يكتسب الكفاية الذاتية ألن فيه
ًّ

باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى بياناته الشكلية ،ومن ثم فقد أصبحت له الكفاية
الذاتية في إثبات انشغال ذمة ساحبه بقيمته ،األمر الذي ترى معه هذه اللجنة عدم قبول دفع

المتظلم في هذا الشأن.

وحيث إن المتظلم بسحبه الشيك محل الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل

للسحب خالف حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ،فإن ذلك يستوجب معاقبته

بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من النظام.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق العام بمجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في

موافقا للنظام.
ً
المادتين المشار إليهما ،فإنه صدر

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بحائل
ً
قبول التظلم

رقم ( )1436/40وتاريخ 1436/7/14هـ الصادر في القضية رقم (.)1436/20
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تلقي الشيك بدون رصيد
( مقر أدبملالاملاتلقي المستفيد أو الحامل شيكً ا ليس له مقابل وفاء ،يعد جريمة متى
توافر سوء النية وذلك بقبوله الشيك مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء

كاف لدفع قيمته.

تطبيق
لتكييف تلقي المستفيد الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء بالوصف اإلجرامي ،ال بد أن يكون

المستفيد سيء النية -يكون المستفيد سيء النية عندما يعلم بعدم توافر مقابل الوفاء للشيك ومع
ذلك يقبله -ال يمكن تحقق سوء النية إال بوجود أدلة تثبت هذا العلم -مؤدى ذلك :تأييد ما انتهى

إليه ناظر الدعوى في الحق العام بعدم إدانة المدعى عليه لعدم كفاية األدلة.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )482لعام 1436هـ
الوقائع

تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1435/1/10هـ أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

مرفقا به الئحة دعوى
ً
األوراق التجارية بالرياض بخطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام رقم ()...
عامة رقم ( )...في القضية رقم ( )...المقامة من المدعي العام بفرع هيئة التحقيق واالدعاء العام

طالبا
بشرق الرياض ضد المدعى عليه لتلقيه الشيك محل الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء،
ً

معاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،١١٨و )١٢١من نظام األوراق التجارية لمخالفته
نصي المادتين ( ،٩٤و )١١٨من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضي بصرف النظر عن الدعوى المقامة

من هيئة التحقيق واالدعاء العام ضد المدعى عليه لعدم كفاية األدلة.

طالبا إدانة المدعى عليه
وأبلغ المدعي العام بنسخة من القرار ،وتظلم منه بتاريخ 1436/7/29هـ،
ً

(متلقي الشيك) ومعاقبته بالعقوبات المقررة في المادتين ( )118و( )121من النظام ،وأحيل تظلمه إلى
اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وبالنسبة إلى طلب المدعي العام إدانة ومعاقبة المدعى عليه (متلقي الشيك) بالعقوبات

المقررة في المادتين ( )118و( )121من النظام ،فإنه باالطالع على القرار المتظلم منه تبين أنه قضى
بعدم إدانة المدعى عليه بالمخالفة المنسوبة إليه لعدم كفاية األدلة ،ولم تجد اللجنة في القرار ما
يخالف نص المادة ( ،)118وذلك على أساس أن الحكم بإدانة المدعى عليه بجريمة تلقي شيك بدون

رصيد إنما تكون عندما يثبت تلقيه للشيك بسوء نية ،حيث تنص المادة ( )118على أنه( :مع مراعاة ما
تقضي به األنظمة األخرى يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسين
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ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد األفعال اآلتية ...:و -إذا
تلقى المستفيد أو الحامل شيكً ا ال يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته).

كيف هذا الفعل ليصبح جريمة بأن يتوافر في المستفيد سوء النية ،وسوء النية -في
فالنظام ّ

هذه الحال -يتحقق عند المستفيد إذا اتجهت إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل ،بمعنى أن إرادته اتجهت
إلى قبول هذا الشيك مع علمه بعدم توافر مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ،وهذا ال يمكن افتراض
تحققه في المستفيد -بخالف الحال بالنسبة إلى الساحب -بل ال بد من تقديم البينّ ات والقرائن التي

تثبت هذا القصد ،ولم يقدم المدعي العام ما يثبت أن إرادة المدعى عليه اتجهت إلى ارتكاب هذا
الفعل مع علمه بعدم وجود مقابل الوفاء عند تلقيه الشيك المسحوب ألمره حين نفى المدعى عليه

علمه بذلك أمام مكتب الفصل ،وأنه تسلم الشيكات على أساس أن يتم صرفها.

وحيث انتهى القرار المتظلم منه إلى عدم إدانة المدعى عليه لعدم كفاية األدلة ،فإنه صدر

موافقا للنظام.
ً

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم ( )1436/1723وتاريخ 1436/7/7هـ الصادر في القضية رقم (.)1435/72
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شيك بدون رصيد  -علم المستفيد
كاف
ٍ
( مقر أدبملالاملايستدل إلثبات علم المستفيد أو الحامل بعدم وجود مقابل وفاء
لدفع قيمة الشيك وقت تلقيه له ،بالبينة أو القرائن الدالة على ذلك.

تطبيق
يتحقق سوء النية عند المستفيد إذا اتجهت إرادته إلى قبول الشيك مع علمه بعدم توافر مقابل

وفاء كاف لدفع قيمته -المدعي العام لم يقدم ما يثبت أن إرادة المدعى عليه اتجهت إلى تلقي
الشيكات المسحوبة ألمره مع علمه بعدم وجود مقابل الوفاء -مؤدى ذلك :عدم إمكانية افتراض

تحقق سوء النية في المستفيد بل ال بد من تقديم البينّ ات والقرائن التي تثبت هذا القصد.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )543لعام 1436هـ
الوقائع

تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1435/8/25هـ أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بالرياض بخطاب رئيس فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة الرياض رقم ()...
مرفقا به الئحة دعوى عامة رقم ( )...في القضية رقم ( )...المقامة من المدعي العام ضد كل من
ً

الساحب .../لسحبه شيكً ا دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ،وضد المستفيد .../لتلقيه
طالبا معاقبتهما بالعقوبات المنصوص
بسوء نية الشيك محل الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء،
ً

عليها في المادتين ( ،١١٨و )١٢١من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،٩٤و )١١٨من
النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضي برد الدعوى ضد (المتلقي) لعدم

كفاية األدلة.

طالبا إدانة المدعى عليه
وأبلغ المدعي العام بنسخة من القرار ،وتظلم منه بتاريخ 1436/5/12هـ،
ً

(متلقي الشيك) ومعاقبته بالعقوبات المقررة في المادتين ( )118و( )121من النظام ،وأحيل تظلمه إلى
اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم..

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وبالنسبة إلى طلب المدعي العام إدانة ومعاقبة المدعى عليه (متلقي الشيك) بالعقوبات

المقررة في المادتين ( )118و( )121من النظام ،فإنه باالطالع على القرار المتظلم منه تبين أنه قضى
بعدم إدانة المدعى عليه بالمخالفة المنسوبة إليه لعدم كفاية األدلة ،ولم تجد اللجنة في القرار ما
يخالف نص المادة ( ،)118وذلك على أساس أن الحكم بإدانة المدعى عليه بجريمة تلقي شيك بدون

رصيد إنما تكون عندما يثبت تلقيه للشيك بسوء نية ،حيث تنص المادة ( )118على أنه( :مع مراعاة ما
تقضي به األنظمة األخرى يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسين
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ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد األفعال اآلتية ...:و -إذا
تلقى المستفيد أو الحامل شيكً ا ال يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته).

كيف هذا الفعل ليصبح جريمة بأن يتوافر في المستفيد سوء النية ،وسوء النية– في
فالنظام ّ

هذه الحال– يتحقق عند المستفيد إذا اتجهت إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل ،بمعنى أن إرادته اتجهت

إلى قبول هذا الشيك مع علمه بعدم توافر مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ،وهذا ال يمكن افتراض
تحققه في المستفيد ،بل ال بد من تقديم البينّ ات والقرائن التي تثبت هذا القصد ،ولم يقدم المدعي

العام ما يثبت أن إرادة المدعى عليه اتجهت إلى ارتكاب هذا الفعل مع علمه بعدم وجود مقابل
الوفاء عند تلقيه الشيك المسحوب ألمره ،وحيث لم يقدم المدعي العام ما يثبت علم المدعى عليه

(المتهم) بعدم وجود مقابل للوفاء عند تلقيه الشيك محل الدعوى ،األمر الذي يتعين معه عدم إدانة

المدعى عليه بالمخالفة المنسوبة إليه.

وحيث انتهى القرار المتظلم منه إلى عدم إدانة المدعى عليه لعدم كفاية األدلة ،فإنه صدر

موافقا للنظام.
ً

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم ( )1436/661وتاريخ 1436/3/8هـ الصادر في القضية رقم (.)1435/1227
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القصد الجنائي في الساحب
( مقر أدبملالاملاتتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد سحب الشيك مع العلم
بعدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب خالل المدة النظامية.

تطبيق
دفع المتظلم بعدم وجود سوء نية أو قصد جنائي -هذا الدفع مردود بأن سوء النية يتحقق

في حق الساحب بمجرد سحبه الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب خالل المدة
يوما من تاريخ سحب الشيك ،كما أن القصد الجنائي يتحقق في حق
التي تطلبها النظام ،وهي ثالثون ً

الساحب بمجرد سحبه الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل
وفاء أقل من قيمته خالل المدة النظامية -لم يقدم المتظلم ما يثبت وجود مقابل للوفاء خالل هذه

المدة -مفاد ذلك :أن سوء النية والقصد الجنائي يكونان متوافرين فيه ،ويترتب على ذلك رد هذا
الدفع.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )1لسنة 1436هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1435/4/10هـ أقام المدعي العام بهيئة التحقيق واالدعاء العام

دعواه ضد المدعى عليه لتحريره شيكين :األول برقم ( )504وتاريخ 1429/4/1هـ بمبلغ مائتين وخمسين
ألف ( )250،000ريال ،والثاني برقم ( )505وتاريخ 1429/4/1هـ بمبلغ مائتين وخمسين ألف ( )250،000ريال،

سحبهما ألمر ...على مصرف ...دون أن يكون لهما مقابل وفاء ،وقد طلب المدعي العام معاقبة

المدعى عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته
نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإدانة المدعى عليه ومعاقبته بغرامة

تشهيرا بإحدى
مالية مقدارها ( )5،000خمسة آالف ريال ،مع سجنه لمدة ثالثة أشهر ،ونشر اسمه
ً
الصحف المحلية.
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1435/8/26هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1435/9/17هـ

مستندا
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم ( )...وتاريخ 1435/5/22هـ،
ً
إلى أسباب حاصلها عدم توافر سوء النية أو القصد جنائي عند سحب موكله الشيك محل الدعوى ،وأن

المدة النظامية لسماع الدعوى قد انقضت ،وأن ناظر القضية لم يستجب لطلب موكله إيقاف نظر
البت في القضية المنظورة أمام المحكمة العامة ،وأن المسئولية في جانب موكله
الدعوى إلى حين ّ

(المدعى عليه) تتحقق في حالة سحبه شيكً ا دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب خالل

يوما من تاريخ سحب الشيك ،في حين أن حساب موكله خالل
المدة المحددة
نظاما ،وهي ثالثون ً
ً
طالبا إيقاف تنفيذ القرار محل التظلم ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة
كاف،
تلك المدة النظامية كان به رصيد ٍ
ً
القانونية التخاذ ما يلزم.
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األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المواعيد القانونية واستوفى أوضاعه الشكلية.
وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتضمن عدم وجود سوء نية أو قصد جنائي ،فإن من المقرر أن

سوء النية يتحقق في حق الساحب بمجرد سحبه الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل
يوما من تاريخ سحب الشيك ،كما أن القصد
للسحب خالل المدة التي تطلبها النظام ،وهي ثالثون ً

الجنائي يتحقق في حق الساحب بمجرد سحبه الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل

للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمته خالل المدة النظامية .وحيث إن المتظلم لم يقدم ما

يثبت وجود مقابل للوفاء خالل هذه المدة ،فيكون سوء النية والقصد الجنائي متوافرين فيه ،األمر

الذي يتعين معه رد هذا الدفع.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتضمن طلبه عدم سماع الدعوى لمضي المدة النظامية ،فحيث

إن القرار محل التظلم اقتصر على تطبيق عقوبة الحق العام ،وحيث إن الدفع بعدم سماع الدعوى ال
يسري في مواجهة دعوى الحق العام ،إذ إن مبدأ عدم سماع الدعوى يقوم على قرينة الوفاء بقيمة

الشيك ،في حين أنه ال يتصور هذا المعنى في دعوى الحق العام؛ إذ إن جريمة إصدار شيك دون أن

يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب لدى المسحوب عليه تتحقق في مواجهة الساحب بمجرد
سحبه الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء ،وهو ما تحقق في هذه القضية ،ومن ثم فإن المدعى

مخالفا لحكم المادتين ( ،94و )121من النظام ،مما يستوجب مجازاته بالعقوبات النظامية،
ً
عليه يعد
األمر الذي يتعين معه االلتفات عن دفعه في هذا الشأن.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتضمن أن ناظر القضية لم يستجب لطلبه إيقاف نظر الدعوى

إلى أن يتم البت في القضية المنظورة أمام المحكمة العامة ،فإنه بموجب االختصاص الوالئي تختص

مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة دون غيرها بالنظر والفصل في المنازعات
بناء على أحكام نظام األوراق التجارية الصادر
الصرفية الناشئة عن تعامل ذوي الشأن باألوراق التجارية ً

بالمرسوم الملكي رقم (م )37/وتاريخ 1383/10/11هـ وتعديالته ،مما يتعين معه االلتفات عن دفع

المتظلم في هذا الشأن.

وبالنسبة إلى طلب المتظلم إيقاف تنفيذ القرار محل التظلم ،فإن القرار المتظلم منه مقتصر

محل للتنفيذ ،األمر الذي يتعين معه عدم إجابته إلى
ًّ
على الحق العام ولم يكتسب القطعية ليكون
طلبه.

وبالنسبة إلى دفع وكيل المتظلم بأن المسئولية إنما تتحقق في جانب المتظلم (المدعى عليه)

نظاما
في حال سحب شيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب خالل المدة المحددة
ً

رصيد
يوما من تاريخ سحب الشيكين ،وأن حساب موكله خالل تلك المدة النظامية كان به
ٌ
وهي ثالثون ً
ريال وخمسة وسبعون
ألفا وستمائة وواحد وخمسون ً
كاف بمبلغ مقداره ثالثمائة وخمسة وخمسون ً
ٍ
هللة ( )355.651/75ريال ،فإنه باالطالع على صورة كشف الحساب المرافقة لتظلم المدعى عليه يتبين
كشفا يبين تفاصيل
ً
أنها عبارة عن صورة رصيد الحساب للفترة من 2008/3/5م إلى 2008/6/1م ،ولم تكن

كافيا
دليل
الحساب خالل تلك الفترة ،كما لم يرفق أصلها بملف القضية ومن ثم ال تقوم هذه الورقة ً
ً
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كاف في حسابه خالل كامل الفترة لدى البنك المسحوب عليه،
ٍ
للمدعى عليه إلثبات وجود رصيد

األمر الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع .كما أن اللجنة طلبت من المدعى عليه تقديم كشف
حساب يبين حركة حسابه المسحوب عليه الشيكان محل الدعوى لدى البنك المسحوب عليه وذلك
يوما من تاريخ تحريرهما ،فقدم المدعى عليه بتاريخ 1435/12/26هـ كشف حساب
خالل مدة ثالثين ً

صادرا عن مصرف ( )...على حسابه المسحوب عليه الشيكان محل الدعوى يبين فقط أن رصيده بتاريخ
ً
ريال وخمسة وسبعين هللة
ألفا وثالثمائة وخمسة وخمسين ً
1429/5/13هـ كان مبلغ ثالثة وخمسين ً

( ،)53،355/75أي أقل من قيمة الشيكين محل الدعوى ،وحيث إن المتظلم لم يقدم ما يدل على صحة

يوما من تاريخ
دفعه بوجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب خالل المدة المحددة
نظاما ،وهي ثالثون ً
ً

التحرير ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

وحيث صدر القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام بمجازاة المدعى عليه لقاء ما ارتكبه من

موافقا للنظام،
ً
مخالفة بموجب المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية ،فإنه يكون قد صدر
ويتعين تأييده.

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم ( )1435/1981وتاريخ 1435/8/18هـ الصادر في القضية رقم (.)1435/490
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الئحة دعوى الحق العام
( مقر أدبملالاملاصدور القرار دون وجود الئحة دعوى في الحق العام ،يترتب عليه إلغاء
القرار.

تطبيق
وجود الئحة النيابة العامة ضد المدعى عليه ومواجهته بها إجراء جوهري يتعلق باألصول العامة

للمحاكمة -مفاد ذلك :أن صدور حكم بمعاقبة المخالف دون وجود الئحة دعوى حق عام يترتب عليه
إلغاء القرار.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )277لعام 1437هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1429/8/4هـ أقام المدعي دعواه
ً

ريال قيمة عدد ( )4شيكات،
ألفا ومائتان وخمسون (ً )363.250
مبلغ مقداره ثالثمائة وثالثة وستون ً
سحبها المدعى عليه ألمر المدعي على بنك ...دون أن يكون لها مقابل وفاء.

ونظرت الدعوى وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص بإلزام المدعى

ريال،
ألفا ومائتان وخمسون (ً )363.250
مبلغا مقداره ثالثمائة وثالثة وستون ً
ً
عليه أن يدفع للمدعي
مبلغا مقداره سبعة آالف
ً
كامل قيمة الشيكات محل الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه

( )7.000ريال.

مستندا
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1437/8/12هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1437/8/15هـ،
ً

مؤرخا في 1429/11/8هـ الموافق 2008/11/6م،
ً
اتفاقا أبرم بينه وبين المدعي،
ً
إلى أسباب حاصلها أن

وينص في الفقرة ( )8منه على أنه( :على الطرف األول (المدعي) إلغاء وإيقاف جميع الدعاوى المقامة

على الطرف الثاني في وزارة التجارة والجهات الحكومية األخرى وتسليمه جميع الشيكات التي لديه)،

كما عاب على القرار المتظلم منه ما قضى به في دعوى الحق العام ،وذكر أنه عند سحب الشيكات
جاهل بأحكام النظام ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما
ً
محل الدعوى كان حسن النية

يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة واستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على الشيكات محل الدعوى تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
تم إبرام اتفاق بين المدعي والمدعى عليه ،مؤرخ في
وفيما يتعلق بدفع المدعى عليه بأنه ّ
1429/11/8هـ الموافق 2008/11/6م ،وينص في الفقرة ( )8منه على أنه( :على الطرف األول (المدعي)

إلغاء وإيقاف جميع الدعاوى المقامة على الطرف الثاني في وزارة التجارة والجهات الحكومية األخرى
وتسليمه جميع الشيكات التي لديه) ،وحيث إن تاريخ توقيع االتفاق المشار إليه الحق على تاريخ تحرير

الشيكات محل الدعوى ولم تسبق مواجهة المدعي به ،فإن هذا الدفع دفع جوهري يتعين معه إلغاء
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ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق الخاص ،وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار
لمواجهة المدعي بهذا الدفع.

أما فيما يتعلق بدفعه بما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام ،فإنه باطالع

اللجنة على ملف القضية لم يتبين وجود الئحة دعوى في الحق العام ،فحيث إن المادة الحادية
واألربعين من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن -١( :ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة
منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ،)...ولما كان هذا اإلجراء

جوهريا يتعلق باألصول العامة للمحاكمة ،األمر الذي يتعين معه على هذه اللجنة أن تتصدى
إجراء
يعد
ًّ
ً

من تلقاء نفسها لبحث مدى قيام مصدر القرار محل البحث بتطبيق هذا اإلجراء على النحو السالف
الذكر.

وحيث إنه لما كان تقدم ،وكان الثابت من ملف الدعوى أن المكتب مصدر القرار أصدر حكمه

فيها بمعاقبة المدعى عليه دون أن يكون لديه الئحة دعوى حق عام ،فإن القرار المتظلم منه يكون

مجددا
مشوبا بعيب جوهري يرتب بطالن القرار ،األمر الذي يتعين معه إلغاؤه وإعادة القضية لنظرها
ً
ً
في ضوء ما أشير إليه.

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة باقي دفوع

مجددا.
المتظلم ،وله إذا شاء مناقشتها أمام المكتب في أثناء نظر الدعوى
ً

إقرارا من وكيل المدعي أمام مركز شرطة
وتشير اللجنة إلى أنها الحظت أن ملف الدعوى تضمن ً

العليا بتاريخ 1437/4/2هـ بأنه ال يعرف مكان المدعى عليه أو أي معلومات عنه من سكن أو غيره ،ولم

يتم اتخاذ أي إجراء على القضية حتى حضور المدعي بجلسة يوم الثالثاء 1437/4/23هـ حيث طلب إدراج
اسم المدعى عليه على قائمة إيقاف الخدمات ،وتمت الكتابة من قبل مكتب الفصل إلدارة تنفيذ

األحكام الحقوقية بموجب خطاب مدير مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية رقم ()17026

وتاريخ 1437/5/22هـ يطلب إدراج اسم المدعى عليه على قائمة إيقاف الخدمات ،وفي اليوم التالي
بتاريخ 1437/5/23هـ حضر المدعي وطلب تبليغ المدعى عليه عن طريق النشر في الصحف ،وحددت
موعدا لنظر القضية ،وأبلغ المدعى عليه بهذه الجلسة عن طريق النشر
جلسة يوم االثنين1437/6/12هـ
ً

في صحيفة يوم الثالثاء 1437/6/6هـ العدد ( .)17431ومن ثم فإنه لم يثبت تعذر إبالغ المدعى عليه

بالدعوى بالطرق المحددة في القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ المعدلة بالقرار الوزاري
رقم ( )546وتاريخ 1413/5/13هـ والقرار الوزاري رقم ( )467وتاريخ 1435/5/17هـ ،وإعالن المدعى عليه

بالدعوى على النحو الذي تمت به مشوب بعيب جوهري األمر الذي يتعين على مكتب الفصل التحقق

نظاما في إبالغ المدعى عليه بالدعوى حتى ال يحرم أحد الخصوم
من اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها
ً
درجة من درجات التقاضي.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1437/677وتاريخ 1437/6/12هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1429/4360وإعادة القضية إلى
وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
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سابقة الفصل في الحق العام
( مقر أدبملالاملاسابقة صدور قرار اللجنة القانونية بتأييد قرار سابق لمكتب الفصل في
دعوى حق عام ،وإلغاء ما قضى به في الحق الخاص ،يترتب عليه عدم
جواز إعادة النظر في دعوى الحق العام.

تطبيق
سابقا لمكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية في دعوى الحق
ً
قرارا
تأييد اللجنة القانونية ً

العام -مؤدى ذلك :خروج دعوى الحق العام عن والية مكتب الفصل ،واعتبار ما قضى به كأن لم
يكن.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )152لسنة 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليها دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/1/9هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره مائتان وخمسون ألف ( )250.000ريال قيمة شيك برقم ( )50084وتاريخ 2008/12/15م،

سحبته المدعى عليها ألمر المدعي على بنك ...دون أن يكون له مقابل وفاء .وتدخل في الدعوى

طالبا معاقبة كل من ،...:وشركة ،...بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (،118
ممثل االدعاء العام
ً

و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفتهم نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة

الشرقية رقم ( )1432/580وتاريخ 1432/5/27هـ ،بعدم االختصاص بنظر الدعوى.

وتظلم المدعي من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في
ً
رقم ( )33/727وتاريخ 1433/10/9هـ بقبول التظلم

منازعات األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية رقم ( )1432/580وتاريخ 1432/5/27هـ ،وإعادة القضية إلى
مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
المكتب مصدر القرار لنظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ونظرت الدعوى
ً
بالمنطقة الشرقية رقم ( )1434/983وتاريخ 1434/7/2هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى
مبلغا مقداره مائتان وخمسون ألف ( )250.000ريال كامل قيمة الشيك محل
ً
عليها بأن تدفع للمدعي
مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10.000ريال ،مع نشر
ً
الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليها

اسمها في إحدى الصحف المحلية على نفقتها الخاصة.

وتظلمت المدعى عليها من القرار ،وأحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب
ً
قرارها رقم ( )1435/543وتاريخ 1435/8/10هـ ،بقبول التظلم

الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية رقم ( )1434/983وتاريخ 1434/7/2هـ فيما قضى

به في الحق الخاص ،مع تأييده فيما قضى به في الحق العام ،وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
لنظرها
ً

248

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ماعلا قحلا

مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام
ونظرت الدعوى
ً

مبلغا مقداره خمسة وسبعون ألف ( )75.000ريال قيمة الشيك محل
ً
المدعى عليها بأن تدفع للمدعي
مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10.000ريال ،مع نشر
ً
الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليها

اسمها في إحدى الصحف المحلية لهذا الغرض على نفقتها الخاصة.

وأبلغت المدعى عليها بنسخة من القرار بتاريخ 1437/1/29هـ ،وتظلم منه مدير الشركة في

مستندا إلى أسباب حاصلها بطالن القرار محل التظلم ،وعدم إلمامه بالوقائع األساسية
التاريخ نفسه،
ً

للدعوى ،واشتماله على عبارات مغلوطة نسبت إلى المدعى عليها لم تصدر عنها شفاهة أو كتابة،
وأن هناك سابقة صلح وتخالص بين المدعي والمدعى عليها ،وأن الشيك محل الدعوى خال من

مكان وتاريخ اإلنشاء ،كما أن السبب الوارد في الشيك محل الدعوى غير صحيح ،وأن المدعى عليه حرر
الشيكين بحسن نية لضمان حق المدعي إذا كان له حق ،وبطلب من المدعي (المستفيد) ،ومن ثم ال
يمكن أن ينسب إليه سوء النية ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى رقم ( )50085وتاريخ  2008/12/15تبين أنه استوفى

شروطه الشكلية.

أما من حيث دفع المتظلمة بعدم إلمام القرار المتظلم منه بالوقائع األساسية للدعوى

واشتماله على عبارات مغلوطة نسبت إلى المدعى عليها لم تصدر عنها شفاهة أو كتابة ،فإن الثابت
من ملف الدعوى أن المدعى عليه .../قدم في جلسة نظر النزاع التي عقدت يوم الثالثاء 1436/1/25هـ
مذكرة جوابية مكونة من صفحتين جاء فيها ما نصه( :وفي جميع األحوال فإن عقد المخالصة يعتبر

نافذا بمجرد توقيعه ،والمدعي قد وقع هذه المخالصة التي تضمنت إسقاط جميع ما لديه من
ً

دعاوى أمام مكتب الفصل وجميع السندات والشيكات بما فيها الشيكان رقما ( )50085و( )50084ولم
يعد له أي حق في إقامة الدعوى بناء على هذين الشيكين) ،في حين جاء في القرار المتظلم منه أن

المدعى عليه .../أفاد بأنه (جرى عمل اتفاقية صلح بين الشركة والمدعي في إنهاء الخصومة وسلم

له مبلغا نقديا قدره ثالثمائة وخمسون ألف ريال تحسم من قيمة الشيكات المحررة له والمسحوبة
على بنك ..وعددها اثنان بمبلغ إجمالي مقداره خمسمائة ألف ريال ليكون المتبقي من المبلغ مائة
وخمسون ألف ريال) ،وحيث إن ما ورد في القرار المتظلم منه من عبارات (ثالثمائة وخمسون ألف
ريال تحسم من قيمة الشيكات المحررة له) ،وأن (المتبقي من المبلغ مائة وخمسون ألف ريال) لم ترد
في المذكرة المقدمة من المدعى عليه في الجلسة المعقودة بتاريخ 1436/1/25هـ ،فإن القرار تضمن

عبارات غير دقيقة نسبت إلى الشركة المدعى عليها ولم يثبت للجنة أنها صدرت منها شفاهة أو كتابة.

كما لم يتبين للجنة السبب الذي دعا ناظر الدعوى إلى الحكم للمدعي بمبلغ مقداره خمسة

وسبعون ألف ( )75.000ريال على الرغم من أن المدعي طالب في جلسة نظر النزاع التي عقدت يوم
مبلغا مقداره مائة وخمسون
ً
األربعاء الموافق 1436/4/1هـ بالمتبقي من قيمة الشيك محل الدعوى

ألف ( )150.000ريال ،ولم يحدد في جلسة نظر النزاع التي عقدت يوم األحد الموافق 1436/7/21هـ

249

مبادئ األوراق التجارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبلغ الذي يطالب به رغم حضوره وتوقيعه على المحضر ،وتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور.

وحيث إن المادة ( )1من القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ تنص على أنه( :فيما لم يرد فيه
نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة أحكام الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل

الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية) .وحيث إن المادة ( )519من الفصل السادس
من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية تنص على أنه( :يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم
محتويا على اسم الرئيس واألعضاء الذين حكموا في الدعوى وأسماء الطرفين
من المحكمة التجارية
ً

وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل إقامتهما وملخص دعواهما وكيفية جريان الدعوى وموادها
القانونية وعللها وأسبابها وقرار الحكم عليه .)...ولما كان هذا اإلجراء يتعلق بالنظام العام باعتباره إجراء
خاصا باألصول العامة للمحاكمة ،األمر الذي يتعين معه على هذه اللجنة أن تتصدى من تلقاء
جوهريا ً
ًّ

نفسها لبحث مدى قيام مصدر القرار محل التظلم بتطبيق هذا اإلجراء ،وحيث إن القرار لم يتضمن

مشوبا بالبطالن لتخلف إجراء جوهري استلزمه
بناء عليها صدر ،فإنه يكون
ً
الحيثيات واألسباب التي ً
مجددا في ضوء ما أشير
النظام مما يتعين معه إلغاؤه وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
إليه من أسباب ،مع إحالتها إلى عضو آخر في المكتب.

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار فيما قضى به في الحق الخاص ،فإنه ال حاجة إلى مناقشة

مجددا.
باقي دفوع الشركة المتظلمة ولها إثارتها أمام مكتب الفصل عند نظر الدعوى
ً

مبلغا
ً
كما تبين للجنة أن القرار المتظلم منه قضى في دعوى الحق العام بتغريم المدعى عليها

مقداره عشرة آالف ( )10.000ريال ،مع نشر اسمها في إحدى الصحف المحلية لهذا الغرض على نفقتها

الخاصة ،وذلك على الرغم من أن قرار اللجنة القانونية رقم ( )1435/543وتاريخ 1435/8/10هـ ،قضى بتأييد
قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية رقم ( )1434/983وتاريخ 1434/7/2هـ
مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10.000ريال
ً
فيما قضى به في دعوى الحق العام القاضي بتغريم شركة...
مع نشر اسمها في إحدى الصحف المحلية على نفقتها الخاصة ،وحيث خرجت دعوى الحق العام عن

والية مكتب الفصل بتأييد اللجنة القانونية للقرار السابق لمكتب الفصل ،فإنه ال يمكن للمكتب إعادة
النظر في دعوى الحق العام؛ مما يتعين معه اعتبار ما قضى به في دعوى الحق العام كأن لم يكن.

القرار
أول :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،وفي الموضوع ً
ً
قبول التظلم

بالمنطقة الشرقية رقم ( )1436/580وتاريخ 1436/7/21هـ الصادر في القضية رقم ( )1430/92فيما قضى
مجددا في ضوء ما ورد من
به في الحق الخاص ،وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
أسباب ،مع إحالتها إلى عضو آخر في المكتب.

ثانيا :بطالن ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام.
ً
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استقالل الحق العام عن الحق الخاص
( مقر أدبملالاملاال أثر لدفع المتظلم المتعلق بدعوى الحق الخاص في دعوى الحق العام.

تطبيق
انصباب دفوع المتظلم على سبب تحرير الشيك بعدم استحقاق المدعي لقيمة الشيك محل

الدعوى -موضوع القرار المتظلم منه هو الدعوى الجزائية المتمثلة في مطالبة النائب العام بمعاقبة
المدعى عليه لمخالفته نظام األوراق التجارية -مؤدى ذلك :أن دفوع المتظلم المتعلقة في الحق
الخاص ال أثر لها في القرار الصادر في دعوى الحق العام.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )79لعام 1438هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1436/7/3هـ ،أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات األوراق

مرفقا
ً
التجارية بمحافظة جدة بخطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة جدة رقم ()...

موقع الشيك محل الدعوى بالعقوبات
ّ
طالبا معاقبة
بها الئحة دعوى عامة في القضية رقم (،)...
ً
المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته حكم المادتين (،94
و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإدانة المدعى عليه ،وتغريمه مبلغ عشرة

آالف ( )10.000ريال تدفع لخزينة الدولة ،مع التشهير بالمخالفة في جريدة رسمية في موطن المدعى
عليه وعلى نفقته.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/1/23هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1438/2/22هـ،

مستندا إلى عدة أسباب انصبت على سبب تحرير الشيك محل الدعوى وعدم استحقاق المدعي
ً
طالبا إلغاء عقوبة الغرامة والتشهير المحكوم بها في دعوى الحق العام ،وأحيل تظلمه إلى
لقيمته،
ً
اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث دفوع المتظلم فإنها تنصب على سبب تحرير الشيك وعدم استحقاق المدعي

لقيمة الشيك محل الدعوى ،وحيث إن موضوع القرار المتظلم منه في الدعوى الجزائية المتمثلة في
مطالبة المدعي العام بمعاقبة المدعى عليه لمخالفته نظام األوراق التجارية ،ومن ثم فإن دفوع

المتظلم ال أثر لها في القرار المتظلم منه ،مما يتعين معه االلتفات عنها.

وفيما يتعلق بطلب المتظلم إلغاء العقوبة المحكوم بها في دعوى الحق العام (الغرامة

والتشهير) ،فحيث إن ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام في حدود العقوبة
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المحددة في النظام ،ولم تجد اللجنة فيما قضى به القرار المتظلم منه ما يخالف النظام ولم يقدم

المتظلم ما يوجب إلغاء العقوبات الصادرة بحقه ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

وحيث إن المتظلم بسحبه الشيك محل الدعوى مع وجود مقابل وفاء أقل من قيمته خالف

حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ،فإن ذلك يستوجب معاقبته بالعقوبات المنصوص

عليها في المادتين ( ،118و )121من ذات النظام.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق العام بمجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في

موافقا للنظام.
ً
المادتين المشار إليهما أعاله ،فإنه صدر

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1438/48وتاريخ 1438/1/1هـ الصادر في القضية رقم (.)1436/157
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أداء قيمة المطالبة
( مقر أدبملالاملاانتهاء دعوى الحق الخاص بالوفاء ال عالقة له في تقدير عقوبة الحق
العام.

تطبيق
قيام المدعى عليه بدفع قيمة المطالبة في دعوى الحق الخاص ال عالقة له فيما يوقع عليه

من عقوبات في دعوى الحق العام -مؤدى ذلك :أنه في حال أداء قيمة المحكومية في الحق الخاص

للمدعي ،فال أثر لذلك في مواجهة دعوى الحق العام ،ولكن يمكن األخذ بالظروف المخففة عند

توقيع الجزاء بحق المدعى عليه ،بحيث يكون هناك تجانس بين العقوبة وما ارتكب من فعل من قبل

المدعى عليه.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )145لعام 1438هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ ...تقدم ...إلى مركز شرطة...
ً

مقداره ثالثة ماليين وأربعمائة ألف ( )3400000ريال قيمة شيك رقم ( ،)...سحبه المدعى عليه ألمر....
على بنك ...دون أن يكون له مقابل وفاء.

وأحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض بموجب خطاب...

موقع الشيك محل
طالبا معاقبة ّ
رقم ( )...وتاريخ ...وقد تداخل في الدعوى المدعي العام بمنطقة،...
ً

الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته
نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضي في الحق العام بإدانة المدعى

عليه بالمخالفة المنسوبة إليه ومعاقبته بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة آالف ( )10.000ريال ،وحبسه

تشهيرا في إحدى الصحف المحلية على نفقته.
ثمانية أشهر ،ونشر اسمه
ً

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/6/16هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1438/6/17هـ،

مستندا إلى
بموجب الوكالة رقم ( )...وتاريخ 1434/4/7هـ الصادرة عن كتابة العدل الثانية بشرق الرياض،
ً

سدد الحق الخاص قبل سنتين بموجب
أن موكله مصاب بمرض نفسي ،وال يعي ما يقول ،وأن موكله ّ

تنازل من المدعي في الحق الخاص ،وأحيل تظلمه إلى
الصك رقم ( )...وتاريخ 1437/4/16هـ ،وأن هناك ً
اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث دفع وكيل المتظلم بأن موكله مصاب بمرض نفسي وال يعي ما يقول ،فإن ما
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أرفقه من مستندات في هذا الشأن ال تعد قاطعة في إثبات صحة هذا الدفع ،األمر الذي يتعين معه
عدم االلتفات إليه.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المتظلم بأن القرار المتظلم منه تضمن اإلشارة إلى عدم سداد الحق

الخاص ،في حين أنه تم سداده وإثبات ذلك من محكمة التنفيذ ،وتنازل المستفيد ،فإنه على الرغم من
صحة دفع وكيل المتظلم بسداد قيمة الحق الخاص ،فإن ذلك ال أثر له فيما تم إيقاعه من عقوبات
مخالفا بذلك نظام األوراق التجارية ،مما يتعين
ً
بحق المدعى عليه لسحبه شيكً ا ال يوجد له مقابل وفاء

معه االلتفات عن دفعه في هذا الشأن.

وحيث إن المدعى عليه بسحبه الشيك محل الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل

للسحب خالف حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ،فإن ذلك يستوجب معاقبته

بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من النظام.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق العام بمجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في

موافقا للنظام.
ً
المادتين المشار إليهما ،فإنه صدر

هذا وقد الحظت اللجنة في شأن العقوبة الصادرة في حق المتظلم أن القرار اشتمل على

معاقبة المدعى عليه بالغرامة بمبلغ عشرة آالف ( )10.000ريال وحبسه مدة ثمانية أشهر ،ونشر اسمه
تشهيرا في إحدى الصحف المحلية على نفقته ،وحيث إنه بالنظر إلى ما استقرت عليه اللجنة من أن
ً

تكون العقوبات متجانسة على مستوى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ،ومتناسبة قدر
اإلمكان مع المخالفات الثابتة في حق المخالف في ضوء ظروف الدعوى المخففة أو المشددة

بحسب األحوال ،فإن اللجنة تؤيد القرار المتظلم منه بتغريم المدعى عليه عشرة آالف ( )10.000ريال،
تشهيرا في إحدى الصحف المحلية على نفقته ،وتعديل مدة عقوبة السجن الصادرة في
ونشر اسمه
ً

حقه ،بحيث يتم االكتفاء بمدة حبسه التي قضاها على ذمة هذه القضية منذ تاريخ إيقافه.

القرار
شكل ،وفي الموضوع:
ً
قبول التظلم
أول :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1438/188وتاريخ
ً

1438/2/23هـ الصادر في القضية رقم ( )1438/129فيما قضى به من معاقبة المدعى عليه .../بدفع
تشهيرا في إحدى الصحف المحلية على نفقته.
غرامة مالية مقدارها ( )10.000ريال ونشر اسمه
ً

ثانيا :تعديل منطوق القرار المتظلم منه فيما يتعلق بعقوبة السجن ،بحيث يتم االكتفاء بمدة
ً

حبسه التي قضاها على ذمة هذه القضية منذ تاريخ إيقافه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ماعلا قحلا

النفاذ المعجل
( مقر أدبملالاملاالقرار الصادر في دعوى الحق العام غير مشمول بالنفاذ المعجل.

تطبيق
طلب المتظلم إيقاف تنفيذ القرار المتظلم منه الصادر في الحق العام مردود بأن المستقر عليه

أن القرار الصادر في دعوى الحق العام غير مشمول بالنفاذ المعجل ،وال ينفذ إال بعد اكتسابه صفة

القطعية.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )166لعام 1438هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/11/27هـ ،أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بالرياض بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام بشرق مدينة الرياض رقم
مرفقا به الئحة دعوى عامة في القضية رقم ( ،)...المقامة من المدعي العام بفرع هيئة التحقيق
ً
(،)...

طالبا معاقبة المدعى
واالدعاء العام بشرق مدينة الرياض ضد ،.../لتحريره شيكً ا غير قابل للصرف،
ً

عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي
المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،ويقضي في الحق العام بتغريم المدعى

مبلغا مقداره خمسة آالف ( )5.000ريال.
ً
عليه

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/5/30هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1438/6/27هـ،

مستندا إلى
بموجب الوكالة رقم ( )...وتاريخ 1438/4/7هـ الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالرياض،
ً

أسباب حاصلها انتفاء سوء نية موكله عند سحبه الشيك محل الدعوى ،وأن موكله لم يسلم الشيك
طالبا إيقاف تنفيذ القرار المتظلم
للمستفيد ودفع بسرقة الشيك منه ،كما لم تتم كتابة تاريخ الشيك،
ً

منه ،والتريث إلى حين الفصل في القضية المقامة أمام المحكمة الجزائية ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة

القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث ما دفع به المتظلم من انتفاء سوء نيته ،فإن قضاء األوراق التجارية استقر على

أن سوء النية يتحقق في حق الساحب بمجرد سحبه الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل
يوما من تاريخ سحب الشيك ،وحيث
للسحب خالل المدة المحددة التي تطلبها النظام وهي ثالثون ً

إن المتظلم لم يقدم ما يثبت وجود مقابل للوفاء خالل هذه المدة ،فإن سوء النية تحقق في جانبه،

األمر الذي يتعين معه رد هذا الدفع.
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وفيما يتعلق بدفع المتظلم بأنه لم يسلم الشيك للمستفيد ودفع بسرقة الشيك منه ،فإن

المتظلم لم يقدم ما يثبت صحة هذا الدفع ،األمر الذي يعد معه مجرد قول مرسل ،ويتعين االلتفات
فضل عن أن الدفع بسرقة الشيك محل الدعوى يتناقض مع ما جاء في بداية تظلمه من أنه سلم
ً
عنه،
رقما.
الشيك محل الدعوى إلى أخيه بعد توقيعه وكتابة المبلغ ً

أما فيما يتعلق بدفع المتظلم بعدم كتابة تاريخ الشيك ،فإن المستقر عليه في قضاء األوراق

تفويضا من الساحب للمستفيد
ً
التجارية أن توقيع الورقة التجارية على بياض وتسليمها للمستفيد يعد

باستيفاء باقي بياناتها ،ومن ثم فإن ما دفع به المتظلم في هذا الشأن ال يقوم على سند من النظام،
األمر الذي يتعين معه رده.

وبالنسبة إلى طلب المتظلم إيقاف تنفيذ القرار المتظلم منه ،فحيث إن القرار المتظلم منه

صدر في دعوى الحق العام وغير مشمول بالنفاذ المعجل ،فإن المستقر عليه أال يتم تنفيذه إال بعد
اكتسابه صفة القطعية ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

أما بالنسبة إلى طلبه التريث إلى حين الفصل في القضية المقامة أمام المحكمة الجزائية ،فإن

القرار المتظلم منه صادر في شأن دعوى الحق العام ،والتي أسست على تحرير المتظلم للشيك محل

الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء لدفع قيمته ،وهو ما ثبت بموجب وقائع الدعوى ،األمر الذي

يتعين معه رد طلب المتظلم في هذا الشأن.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )38/329وتاريخ 1438/3/27هـ الصادر في القضية رقم (.)34/4627
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الصلح في الحق الخاص
( مقر أدبملالاملاالصلح في الحق الخاص ال ُيسقط الحق العام.

تطبيق

في حال وجود (اتفاقية صلح ومخالصة نهائية) مبرمة بين طرفي الدعوى ،وتضمنت اتفاقهما

صلحا ،ومن بينها الدعوى المتعلقة بالشيك محل الدعوى ،واعتبار
على إنهاء جميع الدعاوى بينهما
ً

ومسقطا لجميع الحقوق
ً
نهائيا ال رجعة فيه ،ومخالصة نهائية بين الطرفين،
صلحا
هذا االتفاق
ًّ
ً
والسندات والشيكات الصادرة عن أي منهما ،وأقر المدعي بإبرامها ،فتعد هذه االتفاقية منهية
لدعوى الحق الخاص فقط -مؤدى ذلك :أن هذه المخالصة ال تحول دون معاقبة الساحب في الحق

العام بجريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقت السحب ،متى توافرت أركان الشيك الشكلية
والموضوعية.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )132لعام 1438هـ
الوقائع
طالبا إلزام الشركة المدعى عليها
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/1/9هـ ،أقام المدعي دعواه
ً

دفع مبلغ مقداره مائتان وخمسون ألف ( )250.000ريال قيمة شيك برقم ( )50085وتاريخ 2008/12/15م،
سحبته المدعى عليها ألمر المدعي على البنك .../دون أن يكون له مقابل وفاء .وقد تدخل في الدعوى

طالبا معاقبة كل من ...:وشركة ...بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (،118
ممثل االدعاء العام
ً

و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفتهما نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة

الشرقية رقم ( )1432/579وتاريخ 1432/5/27هـ بعدم االختصاص بنظر الدعوى.

وتظلم المدعي من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في
ً
( )1434/374وتاريخ 1434/3/28هـ ،بقبول التظلم

منازعات األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية رقم ( )1432/579وتاريخ 1432/5/27هـ فيما قضى به في

وفقا لما ورد من أسباب
ً
مجددا
دعوى الحق الخاص ،وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
في القرار.

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ونظرت القضية
ً

بالمنطقة الشرقية رقم ( )1434/984وتاريخ 1434/7/2هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى
مبلغا مقداره مائتان وخمسون ألف ( )250.000ريال كامل قيمة الشيك محل
ً
عليها أن تدفع للمدعي

مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10.000ريال ،مع
ً
الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليها شركة...
نشر اسمها في إحدى الصحف المحلية على نفقتها الخاصة.

وتظلمت المدعى عليها من القرار ،وأحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه

شكل لتقديمه من غير ذي صفة.
ً
قرارها رقم ( )1435/321وتاريخ 1435/4/23هـ ،برفض التظلم
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وتقدمت المدعى عليها بالتماس إعادة نظر ،وصدر في شأنه قرار اللجنة القانونية رقم

( )1435/535وتاريخ 1435/8/5هـ ،بقبول التماس إعادة النظر ،وإلغاء كل من قرارها رقم ()1435/321

وتاريخ 1435/4/23هـ ،وقرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية رقم

مجددا في ضوء ما
( )1434/984وتاريخ 1434/7/2هـ ،وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً

ورد من أسباب.

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ونظرت القضية
ً

بالمنطقة الشرقية رقم ( )1436/581وتاريخ 1436/7/21هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى

مبلغا مقداره خمسة وسبعون ألف ( )75.000ريال ،وفي الحق العام :بتغريم
ً
عليها أن تدفع للمدعي

مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10.000ريال ،مع نشر اسمها في إحدى الصحف
ً
الشركة المدعى عليها
المحلية لهذا الغرض على نفقتها الخاصة.

وتظلمت المدعى عليها من القرار ،وأحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب
ً
قرارها رقم ( )1437/152وتاريخ 1437/5/12هـ ،بقبول التظلم

الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية رقم ( )1436/581وتاريخ 1436/7/21هـ الصادر
في القضية رقم ( )1430/91فيما قضى به في الحق الخاص ،وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار
مجددا في ضوء ما ورد في األسباب ،وإحالتها إلى عضو آخر في المكتب ،مع تأييد ما قضى
لنظرها
ً

به القرار المتظلم منه في الحق العام.

مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،القاضي برد الدعوى المقامة من
ونظرت القضية
ً

المدعي .../ضد شركة.../

مستندا إلى
وأبلغ المدعي بنسخة من القرار بتاريخ 1438/4/10هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1438/5/8هـ،
ً

تأسيسا على وجود مخالصة نهائية
عدم صحة ما انتهى إليه القرار المتظلم منه من الحكم برد الدعوى،
ً
قدمت من المدعى عليها .وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث دفوع المتظلم المنصبة على عدم صحة ما انتهى إليه القرار المتظلم منه من

تأسيسا على وجود مخالصة نهائية قدمت من المدعى عليها ،وحيث تبين للجنة
الحكم برد الدعوى،
ً

باالطالع على (اتفاقية صلح ومخالصة نهائية) مبرمة بين طرفي الدعوى ،أنها قد تضمنت اتفاق طرفي

صلحا ،ومن بينها الدعوى المتعلقة بالشيك محل الدعوى،
الدعوى على إنهاء كافة الدعاوى بينهما
ً

ومسقطا لجميع الحقوق
ً
نهائيا ال رجعة فيه ،ومخالصة نهائية بين الطرفين،
صلحا
واعتبار هذا االتفاق
ًّ
ً

والسندات والشيكات الصادرة عن أي منهما ،وحيث أقر المدعي في جلسة نظر النزاع المعقودة بتاريخ

1437/11/5هـ بصحة اتفاقية الصلح والمخالصة ،األمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى عدم قبول دفوع
المتظلم في هذا الشأن.
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تأسيسا على
وحيث صدر قرار مكتب الفصل المتظلم منه برد دعوى المدعي في الحق الخاص
ً

المخالصة المقدمة من المدعى عليه .../والتي أقر المدعي بصحتها.

وحيث سبق أن صدر قرار مكتب الفصل رقم ( )1436/581وتاريخ 1436/7/21هـ القاضي في الحق

مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10.000ريال مع نشر اسمها في إحدى الصحف المحلية
ً
العام بتغريم شركة...
لهذا الغرض على نفقتها الخاصة ،وجرى تأييده بقرار اللجنة القانونية رقم ( )152وتاريخ 1437/5/12هـ،

فإنه يتعين على اللجنة تأييد قرار مكتب الفصل المتظلم منه رقم ( )1438/38وتاريخ 1438/2/13هـ.

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالمنطقة الشرقية رقم ( )1438/38وتاريخ 1438/2/13هـ الصادر في القضية رقم (.)1430/91
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الباب الثالث عشر
التماس إعادة النظر

قبول االلتماس
أوراقا
ً
( مقر أدبملالاملايقبل التماس إعادة النظر في القرارات النهائية إذا قدم الملتمس
قاطعة في الدعوى ،تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

تطبيق
نص المادة (المائتين) من نظام المرافعات الشرعية ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )1/وتاريخ

1435/1/22هـ على أن -1( :يحق ألي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في األحكام النهائية في أي
من األحوال اآلتية ...:ب ـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر

عليه إبرازها قبل الحكم .ج)...ـ تقديم الملتمس صك حكم صادر عن المحكمة العامة بمحافظة جدة

بإلزام الملتمس ضده برد الشيك محل الدعوى إلى الملتمس ورد دعواه -هذا الحكم مؤيد من محكمة

االستئناف بمكة المكرمة -ما قدمه الملتمس يدخل في حكم الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من
نظام المرافعات الشرعية -مؤدى ذلك :قبول التماس إعادة النظر وإلغاء القرار.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )154لسنة 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/8/27هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره مائتا ألف ( )200.000ريال مقابل قيمة شيك برقم ( )19وتاريخ 1433/5/26هـ سحبه المدعى
كاف ،وقد تدخل في الدعوى ممثل
عليه ألمر المدعي على البنك .../دون أن يكون له مقابل وفاء ٍ
موقع الشيك محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
ّ
طالبا معاقبة
االدعاء العام
ً

( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة

رقم  1433/2405وتاريخ 1433/11/9هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي

مبلغ مقداره مائتا ألف ( )200.000ريال قيمة الشيك محل الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى
عليه بمبلغ ألفي ريال ( )2.000وحبسه لمدة أسبوعين ،مع نشر اسمه لمدة أسبوع في اللوحات المعدة

لهذا الغرض في الغرف التجارية الصناعية بالمملكة.

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل
شكل ،ورفضه
ً
رقم ( )1434/928وتاريخ 1434/7/17هـ ،بقبول التظلم
ً

في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ( )1433/2405وتاريخ 1433/11/9هـ.
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وبتاريخ 1434/7/29هـ تقدم المدعى عليه بالتماس إعادة نظر ،وأحيل طلبه إلى اللجنة القانونية

التي أصدرت قرارها الملتمس منه رقم ( )1434/1362وتاريخ 1434/12/25هـ بعدم قبول طلب التماس
إعادة النظر.

وبتاريخ 1437/1/9هـ تقدم المدعى عليه لفرع الوزارة بمحافظة جدة بطلب إلغاء قرار مكتب

الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ( )1433/2405وتاريخ 1433/11/9هـ ،وأرفق
بطلبه نسخة من صك الحكم الصادر عن المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم ( )...وتاريخ 1436/1/24هـ
بإلزام المدعي برد الشيك محل الدعوى للمدعى عليه ورد دعوى المدعي بإقراض المدعى عليه،
والمؤيد من محكمة االستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم ( )...وتاريخ 1436/11/26هـ.

مرفقا ضمنه صورة من القرار الصادر عن
ً
وبتاريخ 1437/2/28هـ تقدم المدعى عليه بخطاب إلحاقي

محكمة التنفيذ بمحافظة جدة برقم ( )...وتاريخ 1437/3/11هـ بخصوص تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته في

الصك رقم ( )...وتاريخ 1436/1/24هـ ،كما أرفق صورة إبالغ المنفذ ضده (المدعي) بجريدة ...العدد (،)...
ً
أصالة إلى الدائرة العاشرة في المحكمة الجزائية بجدة وما يفيد
وصورة من الئحة الدعوى المقدمة منه

تصنيف القضية بأنها قضية جنائية ،وعليه أحيل التماسه ومرفقاته إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن المادة (المائتين) من نظام المرافعات الشرعية ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م)1/

وتاريخ 1435/1/22هـ تنص على أنه:

( -1يحق ألي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في األحكام النهائية في أي من األحوال اآلتية:
أ-

إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ،أو بني على شهادة قضي من

الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.

ب -إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها
قبل الحكم.

ج -إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د -إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
بعضا.
هـ -إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه ً
غيابيا.
و -إذا كان الحكم
ًّ
ز-

تمثيل صحيحا في الدعوى.)...
ً
ممثل
ً
إذا صدر الحكم على من لم يكن

وحيث إن الملتمس أرفق بطلبه نسخة من صك الحكم الصادر عن المحكمة العامة بمحافظة

جدة رقم ( )...وتاريخ 1436/1/24هـ القاضي بإلزام .../برد الشيك محل الدعوى إلى .../ورد دعوى.../

بإقراض ...والمؤيد من محكمة االستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم ( )...وتاريخ 1436/11/26هـ .فإن

اللجنة ترى أن ما قدمه الملتمس يدخل في حكم الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من نظام المرافعات
الشرعية.
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وحيث تم تنفيذ الصك رقم ( )...وتاريخ 1436/1/24هـ المشار إليه بموجب قرار محكمة التنفيذ

بمحافظة جدة رقم ( )...وتاريخ 1437/3/11هـ القاضي بإقرار ...بأنه تسلم الشيك -محل الدعوى -رقم

( )19وتاريخ 1433/5/26هـ بمبلغ مائتي ألف ( )200.000ريال المسحوب على البنك ،.../مما يتعين على
اللجنة قبول التماس إعادة النظر وإلغاء قرارها الملتمس منه رقم ( )1434/1362وتاريخ 1434/12/25هـ،

وكذلك إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ( )1433/2405وتاريخ
1433/11/9هـ فيما قضى به في الحق الخاص.

القرار
قبول التماس إعادة النظر ،وفي الموضوع :إلغاء قرار اللجنة القانونية رقم ( )1434/928وتاريخ

1434/7/17هـ وإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ()1433/2405
مجددا.
وتاريخ 1433/11/9هـ ،وإعادة القضية لنظرها
ً
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رفض االلتماس
( مقر أدبملالاملاال يقبل التماس إعادة النظر في القرارات النهائية إال في األحوال الواردة
في نظام المرافعات الشرعية.

تطبيق
قابل
نهائيا ً
التماس إعادة النظر قائم على أمرين :أن يكون الحكم المراد تقديم التماس فيه
ًّ
حصرا في المادة
للتنفيذ ،وأن يستجد ما يلزم معه النظر في الرجوع عن الحكم مما ورد النص عليه
ً

( )200من نظام المرافعات الشرعية -عدم تضمن دفوع الملتمس ًّأيا من األسباب التي يترتب عليها
قبول التماس إعادة النظر الواردة في المادة المشار إليها -مؤدى ذلك :عدم قبول التماس إعادة
النظر.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )21لعام 1436هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/3/25هـ أحيلت المعاملة إلى فرع وزارة التجارة والصناعة

بالمنطقة الشرقية بخطاب رئيس دائرة فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بالمنطقة الشرقية برقم
مرفقا به الئحة دعوى عامة في القضية رقم ( )...المقامة من المدعي العام بفرع هيئة التحقيق
ً
()...
موقع الشيك محل الدعوى (المدعى عليه) بالعقوبات
طالبا معاقبة ّ
واالدعاء العام بالمنطقة الشرقية
ً

المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين (،94

و )118من النظام.

وبتاريخ 1434/4/24هـ تقدم المدعي في الحق الخاص .../مالك مجموعة .../بالئحة دعوى في

الحق الخاص يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمة الشيك محل الدعوى.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة

الشرقية رقم ( )1434/1117وتاريخ 1434/8/1هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه أن يدفع
ألفا وخمسمائة وستة ( )281،506رياالت باقي قيمة
مبلغا مقداره مائتان وواحد وثمانون ً
ً
للمدعي

مبلغا مقداره ألفا ( )2،000ريال ،مع نشر
ً
الشيك محل الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه
اسمه في إحدى الصحف المحلية لهذا الغرض على نفقته الخاصة.

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

موضوعا وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق
شكل ،ورفضه
ً
الملتمس ضده ،بقبول التظلم
ً

التجارية بالمنطقة الشرقية رقم ( )1434/1117وتاريخ 1434/8/1هـ الصادر في القضية رقم (.)1434/1139

مستندا إلى أسباب حاصلها
وبتاريخ 1435/11/6هـ ،تقدم وكيل المدعى عليه بالتماس إعادة نظر،
ً

أنه غاب عن وكيل موكله في الدعوى وأثناء نظر القضية أن يوضح أن الشيك موضوع هذه الدعوى

قد مضى عليه أكثر من أربعة أعوام ،وأن اختصاص مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية قد
انقضى أجله لنظر هذه الدعوى ،األمر الذي يعتبر معه الحكم قد صدر عن محكمة غير مختصة ،وأن
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لدى موكله بينة لم يكن في مقدوره الحصول عليها وتقديمها في أثناء نظر الدعوى ،وهي شهادة
طالبا إلغاء القرار محل االلتماس ،وإعادة الدعوى
الشهود الذين كانوا خارج المملكة العربية السعودية،
ً

إلى مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية لسماع شهادة الشهود ،وأحيل التماسه إلى اللجنة
القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وأما من حيث أسباب التماس إعادة النظر ،فإنه بمراجعة اللجنة لألسباب التي يترتب عليها

قبول التماس إعادة النظر وفق الفقرة ( )1من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية ،الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م )1/وتاريخ 1435/1/22هـ ،والتي تعد قاعدة عامة يلجأ إليها في حال عدم
وجود نص خاص ينطبق على إجراءات التقاضي أمام هذه اللجنة أو أمام مكاتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية ،إذ تنص هذه المادة على الحاالت التي يمكن فيها قبول التماس إعادة النظر على

سبيل الحصر وهي:

(أ -إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ،أو بني على شهادة قضي من
الجهة المختصة بعد الحكم -بأنها شهادة زور.

ب -إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها
قبل الحكم.

ج -إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د -إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
بعضا.
هـ -إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه ً
غيابيا.
و -إذا كان الحكم
ً
ز-

صحيحا في الدعوى).
تمثيل
ً
ممثل
ً
إذا صدر الحكم على من لم يكن
ً

وحيث إنه باطالع اللجنة على الدفوع التي تضمنها التماس إعادة النظر ،فإنها لم تجد فيها ما

يستوجب إعادة النظر في قرار اللجنة القانونية الصادر في التظلم المقدم من ملتمس إعادة النظر،

فتلك الدفوع ال تتضمن ًّأيا من األسباب التي يترتب عليها قبول التماس إعادة النظر ،والتي وردت على

سبيل الحصر في المادة السالف ذكرها ،األمر الذي يتعين معه على هذه اللجنة عدم قبوله.

القرار
عدم قبول التماس إعادة النظر.

265

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ينوناقلا ةنجللا تايحالص

الباب الرابع عشر
صالحيات اللجنة القانونية

تصدي اللجنة لنظر الدعوى
بناء على طلب
( مقر أدبملالاملاللجنة القانونية أن تتصدى لنظر الدعوى من تلقاء نفسها ،أو ً
المتظلم ،متى قام سبب لذلك.

تطبيق
طويل بين مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية واللجنة
ً
إذا استغرق نظر الدعوى وقتً ا

القانونية ،وصدر بشأنها عدة قرارات من المكتب تم إلغاؤها من اللجنة ،وتباينت تلك القرارات في

حيثياتها وأسبابها ،وتبين أن قرار مكتب الفصل األخير هو عودة إلى قرار سبق إلغاؤه من اللجنة ،األمر
الذي ترتب عليه إطالة أمد نظر الدعوى ،دون أن يتبين إمكانية الفصل فيها من قبل المكتب ،وطلب

المدعي أن تنظر اللجنة القانونية موضوع الدعوى ،فللجنة أن تتصدى له بنفسها.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )171لسنة 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1428/6/25هـ أقام المدعي دعواه
ً

ريال قيمة شيكين:
ألفا وتسعمائة واثنا عشر (ً )2.383.912
مبلغ مقداره مليونان وثالثمائة وثالثة وثمانون ً
ألفا وتسعمائة
األول برقم ( )30وتاريخ 1428/1/10هـ بمبلغ مقداره مليون وخمسمائة وثالثة وثالثون ً

ريال ،والثاني برقم ( )31وتاريخ 1428/1/10هـ بمبلغ مقداره ثمانمائة وخمسون
واثنا عشر (ً )1.533.912

ألف ( )850.000ريال ،سحبهما المدعى عليه ألمر المدعي على شركة ..../دون أن يكون لهما مقابل
وموقع
ّ
طالبا معاقبة كل من مالك المؤسسة
وفاء ،وقد تدخل في الدعوى ممثل االدعاء العام
ً

الشيكين محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية
لمخالفتهما نصي المادتين ( ،94و.)118

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالقصيم

حقا ـ
رقم ( )1429/171وتاريخ 1429/9/7هـ ،باآلتي( :صرف النظر عن الدعوى ،وللمدعي ـ إذا كان يرى له ًّ

الرجوع على من سلمه الشيك محل الدعوى ومخاصمته لدى جهة االختصاص).

وتظلم المدعي من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل
ً
( )29/582وتاريخ 1429/12/23هـ باآلتي( :قبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بالقصيم رقم ( )1429/171وتاريخ 1429/9/7هـ ،وإعادة القضية إلى مكتب

مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب في القرار).
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ونظرت القضية
ً

بالقصيم رقم ( )1431/313هـ وتاريخ 1431/12/29هـ ،باآلتي:

(أول :في الحق الخاص :إعادة الثقة في القرار رقم ( )1429/171وتاريخ 1429/9/7هـ الصادر في
ً

ذات القضية برد الدعوى.

ثانيا :في الحق العام :معاقبة .../مالك مؤسسة .../بغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ()15.000
ً

ريال مع التشهير به في جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة لمدة شهر ،ومعاقبة .../بغرامة مالية

قدرها خمسة وعشرون ألف ( )25.000ريال ،مع التشهير به في جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة
لمدة شهر).

وتظلم المدعي من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل
ً
( )33/816وتاريخ 1433/11/1هـ ،باآلتي( :قبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بالقصيم رقم ( )1431/313وتاريخ 1431/12/29هـ فيما قضى به في الحق
مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب في
الخاص ،وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً

القرار ،مع تأييده فيما قضى به في دعوى الحق العام).

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ونظرت القضية
ً

بالقصيم رقم ( )1434/365وتاريخ 1434/7/1هـ ،باآلتي( :في الحق الخاص :رد الدعوى المقامة من.../
ضد .../مالك مؤسسة .../بشأن الشيكين رقم ( )30وتاريخ 1428/1/10هـ ،ورقم ( )31وتاريخ 1428/1/10هـ
المسحوبين على شركة.).../

وتظلم المدعي من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل
ً
( )1435/73وتاريخ 1435/1/23هـ ،باآلتي( :قبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بالقصيم رقم ( )1434/365وتاريخ 1434/7/1هـ ،وإعادة القضية إلى مكتب
وفقا لما ورد
مجددا ً
الفصل في منازعات األوراق التجارية بالقصيم مع إحالتها إلى عضو آخر للنظر فيها
ً
من أسباب في القرار).

مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه رقم ( )1435/128وتاريخ 1435/7/20هـ،
ونظرت القضية
ً

باآلتي( :رد الدعوى المقامة من .../ضد.).../

طالبا من
وأبلغ المدعي بنسخة من القرار بتاريخ 1435/9/3هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1435/9/19هـ،
ً
اللجنة القانونية أن تنظر في موضوع الدعوى ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ الالزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيكين محل الدعوى تبين أنهما استوفيا شروطهما الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على القرار المتظلم منه تبين أنه انتهى إلى النتيجة ذاتها التي سبق أن صدر

بها قرار المكتب رقم (1434/365هـ) وتاريخ 1434/7/1هـ.
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وحيث سبق للجنة القانونية أن قضت في قرارها رقم ( )1435/73وتاريخ 1435/1/23هـ بإلغاء قرار

مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية رقم ( )1434/365وتاريخ  ،1434/7/1وإعادة القضية إلى
مجددا في ضوء ما ورد من أسباب في القرار ،مع إحالتها إلى عضو آخر
المكتب مصدر القرار لنظرها
ً

وفقا لما ورد في األسباب في القرار.
ً
مجددا
للنظر فيها
ً

وحيث إن قرار المكتب المتظلم منه هو عودة من ناظر القضية إلى قرار المكتب رقم ()1434/365

وتاريخ  1434/7/1وهو ما سبق إلغاؤه بقرار اللجنة القانونية رقم ( )1435/73وتاريخ 1435/1/23هـ ،كما أن

قرار المكتب األخير يتوافق في منطوقه مع قراره السابق رقم ( )1434/365وتاريخ  ،1434/7/1القاضي
باآلتي( :رد الدعوى المقامة من .../ضد.).../

طويل بين مكتب الفصل في
ً
وحيث الحظت اللجنة أن نظر هذه الدعوى استغرق وقتً ا

منازعات األوراق التجارية واللجنة القانونية ،وصدر بشأنها أربعة قرارات من المكتب تم إلغاؤها من
ونظرا إلى أن قرار مكتب الفصل األخير
اللجنة ،وحيث إن تلك القرارات تباينت في حيثياتها وأسبابها،
ً

رقم ( )1435/128وتاريخ 1435/7/20هـ هو عودة من مكتب الفصل إلى القرار رقم ( )1434/365وتاريخ

 1434/7/1الذي سبق إلغاؤه من قبل اللجنة بقرارها السابق رقم ( )1435/73وتاريخ 1435/1/23هـ،
ولما ترتب على ذلك من إطالة لمدة نظر الدعوى دون أن يتبين إمكانية الفصل فيها من قبل
المكتب ،وحيث طلب المدعي أن تنظر اللجنة القانونية في موضوع الدعوى ،وفي ضوء مناقشات
شكل ،وفي
ً
أعضاء اللجنة لملف الدعوى ،فإن اللجنة بعد االستعانة بالله قررت قبول تظلم المدعي

الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل المتظلم منه رقم ( )35/128وتاريخ 1435/7/20هـ ،والتصدي لنظر
الدعوى.

وبناء عليه ،وفي مساء يوم الثالثاء الموافق 1436/1/4هـ ،عقدت اللجنة جلسة لنظر الدعوى،
ً
حضرها المدعي ،.../في حين تخلف المدعى عليه .../ـ أو من يمثله ـ عن الحضور ،ولم يثبت تبلغه
بموعد الجلسة ،فقررت اللجنة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى يبلغ بها أطراف الدعوى.

وكيل
ً
وفي مساء يوم األحد الموافق 1436/2/22هـ ،عقدت اللجنة جلسة أخرى حضرها ،.../بصفته

عن المدعى عليه بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية ببريدة برقم ( )...وتاريخ 1436/2/17هـ،

ولم يحضر المدعي ـ أو من يمثله ـ ولم يثبت تبلغه بموعد الجلسة ،فقررت اللجنة تأجيل نظر الدعوى

مساء.
إلى جلسة يوم األحد الموافق 1436/3/6هـ الساعة (الثامنة)
ً

وبعد تبليغ طرفي الدعوى عقدت اللجنة بتاريخ 1436/3/6هـ جلسة حضر فيها المدعي أصالة،.../

وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة .../وافتتحت الجلسة بسؤال المدعي عن دعواه ،فأجاب بأنه يكتفي
بما ورد في الئحة الدعوى وفي المذكرات التي سبق له تقديمها ،وأفاد بأن عالقة التعامل كانت

مع أخي المدعى عليه ،.../ومع مؤسسة المدعى عليه التي يديرها أخوه ،.../والذي قام بالتوقيع
على الشيكات محل الدعوى ،والتي كانت مسحوبة على حساب المؤسسة ،وهو مفوض بالتوقيع

على الشيكات لدى البنك .وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه ،أجاب بأن القرار رقم ( )582وتاريخ
1429/12/23هـ قرر نقض قرار مكتب الفصل بالقصيم رقم ( )1429/171وتاريخ 1429/9/7هـ في القضية

( ،)1428/272فالتظلم الذي بني عليه القرار ،عليه أربع مالحظات:
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( -1أن الدعوى مقدمة من ../.ضد ،.../وفي الحق العام ضد المدعى عليه المذكور ،هذا
التظلم ال يخص موكلي ...إال باألرقام (رقم القضية ورقم القرار).

ريال مسحوب على،...
 -2ذكر صورة شيك واحد برقم ( )30في 1428/1/10هـ بمبلغ (ً )1.533.912
ولم يتطرق إلى الشيك الثاني.

 -3في الصفحة الثانية من البند ً
ثالثا تظلم المدعي بقوله :ادعاء المدعى عليه بوجود دعوى

مقامة لدى إمارة القصيم بخصوص توقيعه عدة شيكات في حالة ال يدري كيف قام
بتوقيعها ...إلخ) ،وهذا تظلم وديباجة ال تخص موكلي.

 -4في اللجنة ذكر ما نصه( :وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى
شروطه الشكلية) ،والمدعى بهما صور شيكين ،فكيف يقال إنه استوفى شروطه الشكلية
أصول .فكيف يدعي أن قرار النقض بني على أساس تظلم صحيح وهو
ً
وهي صور وليست
صحيحا لتستمر الدعوى ،وأطلب
تظلما
ال يخص موكلي ،وهذا يعني أن المدعي لم يقدم
ً
ً

االطالع ورصد تظلمه ،كما أجاب بأنه ...ليس له عالقة بإدارة المؤسسة (مؤسسة ).../أو
توقيع عقود عنها أو عمل مساهمات باسم المؤسسة وقدم نسخة من السجل التجاري

للمؤسسة واشتراك الغرفة التجارية والصناعية بالقصيم والتي تبين أن المفوض الوحيد

بالتوقيع موكله ،...كما أن موكله ال عالقة له بمبالغ صور الشيكات محل الدعوى ،وليس
بينه وبين المدعي أي تعامل ،كما أن الشيكات محل الدعوى ال سبب لها ،حيث سبق أن

أنكر المدعي في أول جلسة أمام مكتب الفصل بالقصيم أي عالقة تجارية بين موكله و...
سابقا أنه إذا ثبت اإلبراء تنتهي القضية ،فإنه كما هو وارد في القرار
ً
وبناء على طلب اللجنة
ً
رقم ( )1433/816في الصفحة ( )6السطر (( :)13كما يقع على المدعى عليه إثبات انقضاء

التزامه بالوفاء بقيمة الشيك بأي سبب من أسباب االنقضاء مثل الوفاء أو اإلبراء) ،وفي
السطر ( )19من نفس الصفحة( :أو أن يثبت براءة ذمته وانقضاء التزامه) .وحيث إنه بهذين

النصين ثبت اإلبراء في القرار الصادر عن مكتب الفصل بالقصيم برقم ( )1435/128وتاريخ

1435/7/20هـ بإبراء ذمة موكلي ،.../كما أن الشيكين رقم ( )81ورقم ( )86واللذين يدعي

المدعي أنهما أساس مطالبته بالشيكات محل الدعوى ،أقيامهما مائة وخمسون ألف
( )150.000ريال لكل منهما ،مكتوب فيهما أنها قيمة شراء أجهزة جواالت ولم يكتب فيها

علما بأن هذين الشيكين ادعي بهما أمام ديوان المظالم (مرفق
أنها مشاركة أو مساهمةً ،
نسخة قرار الديوان الذي ينص على أن ملكية مبلغ هذين الشيكين تخص ،)...فكيف يدعي

سابقا
ً
بهما هنا أنها تخص ،...إضافة إلى قناعة أعضاء مكتب الفصل في القرارات الصادرة
بعدم وجود سبب للشيكات محل الدعوى .كما أود مالحظة أنني أحضر هذه الجلسة

وبحسب علمي لم يلغ القرار األخير الصادر عن مكتب الفصل في القصيم).

وبسؤال اللجنة للمدعي إن كان له تعامل مباشرة مع( ...مالك مؤسسة ،)...أجاب بأنه ليس له

عالقة مباشرة مع ،...وإنما كان تعامله مباشرة مع ،...الذي حرر له الشيكات محل الدعوى والتي كانت

مفوضا في الحساب وسحب الشيكات ،كما أن المدعى
ً
باسم المؤسسة (المملوكة لـ ،)...حيث كان
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عليه وكالة يثبت بهذا الرد (من خالل ذكر الشيكين) وجود عالقة تجارية مع المؤسسة ،كما قدم

المدعي صورة إيداع مؤرخة في 1427/4/16هـ أودع بموجبها ...الشيك المسحوب على مصرف ...برقم
( )14بمبلغ مائة ألف ( )100.000ريال ،وهذا الشيك مسحوب من حساب المؤسسة .وقد أجاب المدعى
سواء
عليه وكالة بأن ...مفوض على حساب مؤسسة ( )...وليس هناك إشكال في سحب الشيكات
ً
هذا أو غيره .كما عقب المدعى عليه وكالة بأن قرار مكتب الفصل رقم ( )313عندما سأل المدعي

عن العالقة بينه وبين المدعى عليها ،أجاب في السطر قبل األخير( :حيث تم تسليم مبلغ المساهمة

مباشرة من قبل موكلي إلى المؤسسة المذكورة) ،فكيف تم تسليم المبلغ وما قيمته؟ وقد أجاب
المدعي بأنه تم تسليم المبالغ -كما ذكر في القرار -عن طريق وسطاء على شكل شيكات .وقد عقب

أصيل وتارة أخرى
ً
المدعى عليه وكالة بأن المدعي يطالب بأقيام الشيكات بصفات متعددة ،فتارة
وكيل ،كما حصل أمام المحكمة العامة بالقصيم وفرع ديوان المظالم بالقصيم .وقد رد المدعي بأن
ً
التقديم عدل باسمي أمام المحكمة بطلب من القاضي وذهابي إلى ديوان المظالم كان بسبب أن
المحكمة حكمت بعدم االختصاص ،وفي الديوان تعدد الصفات كان بسبب خطأ من الكاتب ثم عدل.

ثم رد وكيل المدعى عليه بأن ملف الدعوى يحتوي على طلبي للمدعي بتحديد صفته.

وقد طلبت اللجنة من الحاضرين تقديم مذكرة تتضمن ما قد يكون ألي منهما مما يود إضافته

أو بيانه مع التأكيد على عدم التكرار واالقتصار على موضوع الدعوى ،وقد أجاب المدعي بعدم حاجته

إلى تقديم هذه المذكرة ،في حين أجاب المدعى عليه وكالة بأنه سيقدم مذكرة بالمطلوب .وقد

أمهلته اللجنة مدة أربعة أسابيع لذلك من تاريخ هذه الجلسة ،وبذلك اختتمت الجلسة).

وقد بعث وكيل المدعى عليه بتاريخ 1436/4/2هـ ببرقية قيدت لدى الوزارة برقم ( )...اشتملت

على دفوعه حيال الدعوى تتضمن اآلتي:

بناء على استدعاء من
(استدعيت من خالل إمارة منطقة القصيم ثم من شرطة منطقة القصيم ً

هذه اللجنة لحضور جلسة أمام اللجنة للنظر في دعوى المدعيين ...و ،...حيث أخبرنا رئيس اللجنة بأنه
يريد أن يتصدى للحكم في هذه القضية ،وفي جلسة مساء يوم األحد الموافق 1436/3/6هـ والتي

حرر فيها في آخر الجلسة ما أسمته محضر اجتماع ،وقد أمهلنا للرد مدة أربعة أسابيع من تاريخ هذا
وتأسيسا على ما سبق فإن ردنا على هذه الدعوى بالنقاط التالية:
االجتماع،
ً

أول :كيف تتصدى اللجنة للحكم ولدي قراران برد دعوى المدعيين لم ينقضا بعد من قبل
ً

اللجنة؟

ثانيا :أطالب بنسخة من نقض هذين القرارين ألتمكن من حضور الجلسات القادمة والرد عليها من
ً

خالل قراري النقض ألعرف حيثيات قرار النقض .ثم أتمنى أن تقوم اللجنة بتغيير مسمى محضر اجتماع

إلى محضر جلسة ليستقيم المعنى ،فنحن لم نحضر لالجتماع مع أحد.

ً
ثالثا :طلبت من اللجنة االطالع على التظلم المقدم من ...ضد قرار الدكتور ،...ألن قرار اللجنة

القانونية في التظلم المذكور ال يمت لموكلي بشيء إال بأرقام القرار ،وقد بينت ذلك في محضر

االجتماع المؤرخ في 1436/3/6هـ ولم يلتفت لطلبي.
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رابعا :حسب علمي أن الدعوى ال تقبل من المدعي إال بعد تقديم أصول الشيكات ،والمدعي لم
ً

يقدم أي أصول شيكات ،ونحن طالبنا بذلك في قرارات رد الدعوى ولم يلتفت إلينا ،بل إنه في القرار

رقم ( )129في 1435/7/20هـ جاء في السطر الخامس قبل األخير في الصفحة األولى ما نصه( :وبسؤاله
عن أصول هذه الشيكات أجاب بأنها سرقت وأن لديه محضر شرطة يثبت ذلك ،كما أنه موجود صور

طبق األصل لهما في المحضر السابق ،ومثله في القرار رقم ( )1435/128في 1435/7/20هـ في السطر
رقم ( )28ثم في الصفحة الثانية من نفس القرار في آخر سطر ما نصه( :إضافة إلى عدم إحضار المدعي

ألصل الشيكات أو ما يفيد سرقته) ،ومثله في القرار ( )1435/129في 1435/7/20هـ في آخر سطر في
الصفحة الثانية ما نصه( :إضافة إلى عدم إحضار المدعي ألصل الشيكات أو ما يفيد سرقته) ،وهذا يدل
أصل.
داللة واضحة على أنه ليس هناك أصول للشيكات لتنظر الدعوى ً

وبسؤال المدعي عن رده (يقصد المدعى عليه) عما يدعي به المدعي ،أجاب بأن هذه الشيكات

ليس لها أصول ،وتم اإلبراء بشهادة الشهود ،إضافة إلى إقرار المدعي في قرار ...األول ،وبسؤال
المدعى عليه عن صحة توقيع الشيكات من قبل ...أفاد بأنه ال يعلم.

وفي الصفحة الثانية من ذات القرار طلب عضو مكتب الفصل إحضار أصل الشيكات أو ما يفيد

سرقتها ،حيث نص في السطر الثاني على( :وإحضار أصل الشيكات أو ما يفيد سرقتها) ،ثم في آخر
سطر من ذات الصفحة ما نصه( :في حيثيات رد الدعوى إضافة على عدم إحضار المدعي ألصل
أيضا في دعوى ...في القرار رقم ( )1435/128بتاريخ
الشيك أو ما يفيد سرقته) ،ومثل هذه النصوص ً
أصل
 ،1435/7/20وكل هذه النصوص تفيد عن مطالبتنا بأصل الشيكات ،ألننا نطعن بقبول الدعوى ً

لعدم وجود أصول الشيكات.

أول بإثبات عدم وجود السبب لهذه الشيكات ،وقد بينت قرارات
خامسا :طالبت اللجنة القانونية ً
ً

رد الدعوى الثمانية عدم وجود سبب لهذه الشيكات المطالب بها لكال األخوين ،وبعد إثبات انتفاء
السبب طالبت اللجنة بقرارات نقضها بالقرارات السابقة إثبات أن المدعي أبرأ ذمة المدعى عليه ،فإننا
أثبتنا في القرارات التي لم تنقض بعد إبراء الذمة بشهادة الشهود ،وهنا يصبح النظر في الدعوى غير
صحيح بعد بطالن شكلها.

سادسا :عندما قام رئيس اللجنة بسؤال المدعي في الجلسة المؤرخة في 1436/7/6هـ عن ماهية
ً

العالقة مع ...شقيق موكلي ،أجاب بأنه يسلم ...مبالغ ،فيقوم ...بإحضار جواالت من دبي ويسلمها
وكيل لكما ،فصمت المدعي ولم
ً
للمدعي أصالة ووكالة ،فقال له رئيس اللجنة :يعني أن ...بصفته
يرد ،ولم يذكر هذا اإلقرار والسؤال واإلجابة بالمحضر المذكور ،وإنني أطلب رصد نفس السؤال وضبط

إجابته ،فال شراكة وال مساهمة كما يدعيان والشيكات  ،81و 86التي يدعي أنهما أصل الشراكة هي
قيمة جواالت ،ثم إنهما ال يخصان ...بإقراره في قرار ديوان المظالم بذلك.

سابعا :أن الحقائق التالية تبين تخبط خصمي وعدم صحة دعواه لالطمئنان بأن الحكم برد دعواه
ً

تطمئن له النفس:

آنفا ادعى في حكم ديوان المظالم والذي اكتسب الصفة القطعية
الحقيقة األولى :بعدما ذكر ً

المرصودة بحكم ديوان المظالم أن الذي دفع قيمة الشيكين ( ،81و )86هو شخص اسمه ،...ثم يدعي
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لدى مكتب الفصل بالقصيم أن ،.../هو من دفع قيمة هذين الشيكين ،والعجيب أن ...نفسه وكيل لـ...
يكذب نفسه في مكتب فصل المنازعات بأنه هو من دفع مبلغ الشيكين،
في قرار ديوان المظالم ،ثم ّ

واألدهى واألمر واألعجب أنه بالنظر إلى الشيكين المدعى بأنهما أصل مساهمته المدعاة مع موكلي
نجدهما ينصان على أن قيمتهما مقابل أجهزة جواالت وليس مساهمة أو نحوها وبخط يده بمعنى
شرعا
عقل وال
مثل ثم تدعي أنك شريك لوكالة السيارات ،هذا ال يستقيم ً
أن تكتب شيكً ا لشراء سيارة ً
ً

عرفا.
وال ً

ثامنً ا :يدعي في قرار ديوان المظالم أن ناتج استثمار ثالثمائة ألف ( )300.000ريال بالشيكين (81

و )86هو سبعمائة وستون ألف ( )760.000ريال في أقل من سنة ،وفي مكتب الفصل بالقصيم يدعي
أنه ناتج ربح ثالثمائة ألف ريال ،وهما نفس الشيكين المذكورين وبأقل من سنة أكثر من مليونين

وثالثمائة ألف ريال هذا للمدعي ،...أما المدعي ،...فهو يدعي أن ناتج ربح ثالثمائة وعشرين ألف ريال
ولفترة أقل من سنة (نفس فترة المدعيين السابقين) هي أكثر من أربعة ماليين وسبعمائة ألف.

تاسعا :في قرار نقض اللجنة القانونية رقم ( )29/582في 1429/12/23هـ في الصفحة الثانية
ً

ما نصه في ً
ثالثا( :فادعى المدعى عليه بوجود دعوى مقامة لدى إمارة منطقة القصيم بخصوص
أجل إلحضار إثبات ذلك) ،فإن كان
توقيعه عدة شيكات في حين ال يدري كيف قام بتوقيعها وطلب ً

وقع على صور هذه الشيكات المدعى
شقيق موكلي المفوض بالتوقيع على الشيكات ال يدري كيف ّ

بها ،فكيف يطالب موكلي بتسديد قيمة صور شيكات ،وأقول صور شيكات ال أصل لها ،وال يدري

شكل
ً
المفوض بالتوقيع ،كيف قام بالتوقيع على الصور المدعاة ،ثم أين بالغ الشرطة إن وجد وصحته

وموضوعا أطالب بصورة منه مصدقة للتحقق.
ً

عاشرا :أنه من ناحية الشكل ال تقبل الدعوى لألسباب التالية:
ً
أ-

ال وجود ألصل الشيكات ،ونطعن بالتزوير ،والمفوض ال يدري كيف وقع الشيكات.

ب -ال سبب لصور الشيكات المدعاة فال مساهمة وال شراكة ،والشيكان  81و 86اللذان يدعي

أنهما أصل المساهمة غير صحيحين ،وأما قوله إنه دفع أصل المساهمة من قبل أناس
آخرين فكالم ال معنى له ،فأين سندات تلك المبالغ وأين سببها ...إلخ .وانتفاء السبب

واضح ال لبس فيه.

ج -طالبت هذه اللجنة إثبات إبراء ذمة موكلي ،فأثبتنا أن كال األخوين المدعيين قاما بإبراء
ذمة موكلي وبالشهود بالقرارين األخيرين اللذين لم ينقضا بعد.

ما هذا التضارب العجيب في الربح لنفس المبالغ ولنفس الفترة؟ ثم ما هذه التجارة التي يكون

ربحها خالل عام بمثل هذا التفاوت واألرباح الخيالية لنفس الفترة؟ وقد سألني رئيس اللجنة إن كنت
أشك أنها تجارة غير نظيفة ،فأجبته أن هناك عدة احتماالت منها أن الشيكات كانت وسيلة ضمان ال

أداء ،وهناك احتمال ضعيف أنها غسيل أموال أو تجارة ممنوعة ،ولذلك فإنني أطلب من اللجنة إحالة
هذه القضية لجهات االختصاص للتحقيق مع كل من ...و ...و ...و ...للتثبت من هذه االحتماالت ،وقد
نصحت المدعي أمامكم باستشارة محام للنظر في استمراره بالدعوى أو الصلح فأبى ،وعلى نفسها
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جنت براقش ،وقد اضطررت ألن أرفع دعوى عند قاضي الموضوع إلنهاء هذه الدعوى من جميع

الجهات).

وبتاريخ 1437/5/5هـ عقدت اللجنة جلسة لنظر النزاع بحضور المدعي أصالة ،كما حضر( ...سعودي

وكيل عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم ()...
ً
الجنسية) بموجب الهوية الوطنية رقم ( )...بصفته
وتاريخ 1437/4/28هـ الصادرة عن كتابة العدل الثانية في بريدة.

وحيث طلبت اللجنة بجلسة يوم األحد الموافق 1436/3/6هـ من الطرفين تقديم مذكرة تتضمن

ما قد يكون ألي منهما ما يود إضافته أو بيانه مع التأكيد على عدم التكرار واالقتصار على موضوع

الدعوى ،واكتفى المدعي في حينه ،في حين قدم وكيل المدعى عليه برقية قيدت لدى اللجنة
القانونية برقم ( )...وتاريخ 1436/4/2هـ.

وقد افتتحت هذه الجلسة ،بأن بينت اللجنة القانونية لطرفي الدعوى أن اللجنة تلقت إفادة

مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الخطاب رقم ( )...وتاريخ 1437/2/11هـ والمقيد برقم
( )13458وتاريخ 1437/2/12هـ المتضمن اإلفادة بأن المفوض بالتوقيع على الحساب هو ،.../حيث

تمت قراءة مضمون هذا الخطاب على طرفي الدعوى واطالع الطرفين عليه ومرفقاته .وبسؤال

طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يودان إضافته ،أجاب المدعي بأنه ليس لديه ما يضيفه ،في حين
طلب وكيل المدعى عليه مهلة لإلجابة عما ورد في خطاب مؤسسة النقد الذي تمت قراءته في
أثناء الجلسة ،وقررت اللجنة الموافقة على طلب وكيل المدعى عليه وتحديد جلسة يوم األحد
الموافق 1437/5/19هـ الساعة السابعة مساء ،وقد طلبت اللجنة من وكيل المدعى عليه أن يقتصر

جوابه على ما طلب المهلة من أجله ،كما بينت اللجنة لطرفي الدعوى أن الجلسة القادمة ستعقد
في الموعد المحدد ،وفيما عدا ما هو مطلوب من وكيل المدعى عليه ،فإن اللجنة تقرر قفل باب
المرافعة.

وفي مساء يوم األحد الموافق 1437/5/19هـ عقدت اللجنة جلسة حضرها المدعي( .../السابق

تعريفه) كما حضرها المدعى عليه وكالة( .../السابق تعريفه) ،وحيث طلب المدعى عليه وكالة في
جلسة يوم األحد الموافق 1437/5/5هـ مهلة لإلجابة عما ورد في خطاب مؤسسة النقد العربي

السعودي رقم ( )...وتاريخ 1437/2/11هـ المقيد برقم ( )...وتاريخ 1437/2/12هـ المتضمن اإلفادة بأن

المفوض بالتوقيع على الحساب هو ،.../فقدم مذكرة جوابية مكونة من ثالث صفحات مؤرخة في
مرفقا بها نسخة عن نموذج التوكيل من قبل البنك لـ ...وتمت قراءة هذه المذكرة من
ً
1437/5/19هـ

قبل وكيل المدعى عليه متضمنة اآلتي:

(أبلغتمونا بقراركم للتصدي للحكم في دعوى ...ضد موكلي .../صاحب مؤسسة ،...وقد طلبتم

من موكلي الرد قبل إقفال المرافعة وهذا هو رد موكلي:

أول :في جلسة 1436/3/6هـ لدى هذه اللجنة حرر في محضر الجلسة أن موكلي طلب نسخة
ً

من قرارات نقض اللجنة -إن وجدت -للقرارين األخيرين من مكتب فض المنازعات بالقصيم التي حررها...

في 1435/7/20هـ والتي ثبت فيها بشهادة الشهود براءة ذمة موكلي من حقوق المدعيين ،فإن كان
خصم موكلي قد اعترض على القرارين وتم نقضهما من قبلكم ،فإنني أصر على تسليمي قراري النقض
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ألتمكن من المرافعة في جلسة قادمة ،أو أن القرارين اكتسبا الصفة القطعية بعدم اعتراض خصم
موكلي ،وهنا تنتهي القضية وال تحتاجون إلى التصدي للحكم.

ثانيا :طلبتم من موكلي الرد على المعاملة الواردة من بنك ...من خالل كتابتكم لمؤسسة النقد
ً

والرد من خالل هذه النقاط:

 -1أشكر اللجنة على أنها فتحت عيوننا على قضية لم تكن ظاهرة لنا ،فقد طلبنا من اللجنة
نسخة في الجلسة السابقة فلم توافق اللجنة إال على االطالع فقط على هذه األوراق،
ونعتقد أنه من حقنا الحصول على نسخة للتأكد من صحتها أو صحة ما جاء فيها ،وما

زلنا نطالب بذلك إذ تبين لنا من خالل االطالع فقط على األوراق أن ال دخل لنا في هذه

أصل ،فبطالن األصل يبطل الفرع.
القضايا ً

 -2نحن لم ننكر أن موكلي فوض شقيقه ...في التوقيع على الشيكات الصحيحة من خالل
القرارات الموجودة لديكم ،ولم يكن هناك حاجة إلضاعة الوقت في قضية قد فرغ منها
ولكن يأبى الله إال أن يحق الحق ،فقد تبين لنا أمور سنظهرها في الجلسة القادمة إن

شاء الله ،أولها أن موكلي لم يفوض البنك بتسليم شقيقه ...شيكات أو اإليداع والسحب

والتحويل وقبول أوراق السحوبات وقبول ورفض السحوبات وقبول وتظهير األوراق التجارية
وتوجيه التعليمات إليكم ًّأيا كانت قيمة المبالغ وال في التسليم والقبض بجميع أحواله

وال بيع وشراء ورهن العمالت والمعادن والشيكات واألوراق المالية والتجارية واألسهم
طبقا للضوابط التي اعتمدتها الهيئة الشرعية للشركة في هذا الشأن ،وال طلب
والحصص ً

التسهيالت وتشغيلها وإدارتها وال استئجار صناديق األمانات واستعمالها وال طلب كشوف
الحسابات والشيكات وتسلمها والمصادقة على كشوف الحسابات واالعتراض عليها وال

نصا( :وبموجب هذا التوكيل
إيقاف الحسابات وقفلها وتسويتها ،ألنه حرر بعد ما ذكر ً
آنفا ًّ

إلى قوله الموكل /الموكلون ثم االسم والتوقيع والعنوان )...فأين موافقة موكلي على ما
ذكر؟ فال اسمه موجود وال توقيعه وال عنوانه وال هاتفه وال فاكسه ،وإنما الموجود توقيع
وكيل ال موكل له ،وهذا على أوراق البنك (مرفق
ً
الوكيل وال موكل له ،فلماذا فوض البنك

صورة التوكيل المزعوم) التي بموجبها سلم ...الشيكات وفوض البنك ...بكل التصرفات
آنفا بغير وجه حق ،فموكلي لم يوقع على هذه الورقة ،أما بقية الحقوق فقد
المذكورة ً

احتفظ بها موكلي لنفسه ومنها استصدار الشيكات أو التصرف بالحساب ،وبذلك يتبين
أن موكلي إنما فوض شقيقه ...بالتوقيع على الشيكات فقط ،وموكلي مطمئن أن ال

شخصيا لم يستخرج شيكات من الحساب ،فال أحد غيره يستطيع
مسؤولية عليه ما دام أنه
ًّ

وتأسيسا على ما سبق فإن
أن يستصدر شيكات من الحساب ما دام لم يوافق على ذلك،
ً
وبناء عليه فإن
البنك يتحمل كامل المسئولية عن تصرفاته هو و ...فيما لم يوكل موكلي به،
ً

الدعوى تنساق على البنك ،وليس على موكلي أية مسؤوليات عن جميع هذه الشيكات
التي صدرت بغير علم أو موافقة موكلي ،وال أية مسؤوليات مالية أو معنوية تخرج عن

أحدا باستصدارها.
حدود التفويض بالتوقيع على الشيكات التي لم يفوض موكلي ً
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 -3يطلب موكلي مهلة للتحقق من قضية البنك والرد على قراري النقض إن كنتم قد
علما بأنه سبق أن طلب موكلي منكم قرارات النقض -إن
نقضتموهما ،وهما قراراً ،...

وجدت– ولم تجيبونا إلى طلبنا ،وفي السابق كنا نستعجل الجلسات إلنهاء الدعوى
والتأخير ليس منا بل من اللجنة ومحل الكالم ليس هذا أوانه.

 -4إن إبراء ذمة موكلي ظاهرة ال لبس فيها في أول قرارين للدكتور ،...وفي آخر قرارين
بشهادة الشهود عند ،...فهل بعد إبراء الذمة من قبل الخصمين وبقرارات صادرة من لجنة

فض المنازعات بالقصيم يبقى هناك دعوى ..عجبي!!!

ً
وكيل عن ،...يبين
ً
ثالثا :أن قرار ديوان المظالم المرفق بالدعوى والذي تقدم فيه خصم موكلي...

وبوضوح ال لبس فيه أن دعوى خصمي موكلي ...و ...تطابقت مع دعوى ،...ومع ذلك صرف ديوان

المظالم نظره عن دعوى المدعي إلقامة الدعوى على غير ذي صفة ،واألنكى من ذلك أن ...وكيل
عن ...في ديوان المظالم يدعي بنفسه أن الشيكين ( ،81و )86هما أصل تعامل ...مع موكلي ،ثم يدعي

شخصيا
وبال استحياء عند لجنة فض المنازعات بالقصيم أن نفس الشيكين ( ،81و )86هما أصل تعامله
ًّ
أيضا أن أرباح الشيكين في أقل من سنة عند ...بلغت ( )760.650رياال،
مع موكلي ،واألنكى من ذلك ً

ونفس الشيكين لنفس السنة يدعي أن أرباحهما بلغت أكثر من ( )1.300.000ريال له ،ثم يدعي شقيقه...
أنه استثمر في نفس العام بشيك رقم ( )68بمبلغ ( )320.000ريال ،وأن ربحه لنفس العام بلغ أكثر من

أربعة ماليين ريال ،فبطالن هذه الدعاوى ظاهر ال لبس فيه ،فالشيكان ( ،81و )86مكتوب فيهما
أنهما قيمة جواالت وليس مضاربة أو غيرها ،واألمثلة تقرب المعاني ،فهل يعقل أن أشتري سيارة من
شركة ...ثم أقول إن هذا ثمن شراكة؟!

ملحا
ً
إن ربح أكثر من أربعة ماليين ريال في أقل من سنة الستثمار ( )320.000ريال يطرح
سؤال ًّ

يحتاج إلى إجابة :ما هذه التجارة؟ واللجنة مكونة من دكاترة ال يتهمون بالجهالة ،فأين هاجس أمن
شخصيا التحقيق في هذه الجزئية الخطيرة
البالد من هذه المالحظة القوية خاصة أن موكلي يطالب
ًّ

ببرقية ،ويطالب وبإلحاح بتدخل الجهات األمنية في هذه الجزئية ،فأمننا وبالدنا في صراع مع الباطل
وتكاتفنا مطلب ملح لكل مواطن.

وبسؤال المدعي عن جوابه ،أجاب بأن ليس لديه جديد .وبسؤال طرفي الدعوى إن كان لديهما

ما يودان إضافته قررا االكتفاء بما قدماه ،وعليه قررت اللجنة قفل باب المرافعة ورفع القضية للتأمل

والدراسة.

وفي ضوء ما سبق ،وبناء على الدراسة ،فإنه فيما يتعلق باالختصاص ،فحيث إن النزاع في هذه

الدعوى يتعلق بمطالبة المدعي للمدعى عليه الوفاء بقيمة الشيكات محل الدعوى ،فإن االختصاص

في نظر هذه المنازعة ينعقد لمكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،وأما فيما
يتعلق بما أبداه وكيل المدعى عليه من دفوع بأن الشيكات محل الدعوى كانت محل نظر لدى قضاء
فضل عن أن االختصاص بالنظر والفصل في منازعات األوراق التجارية ينعقد
ً
ديوان المظالم ،فإنه

لمكاتب الفصل وهذه اللجنة ،فإنه مادام لم يصدر حكم قضائي نهائي وبات فيما يتعلق بموضوع

المنازعة ويفصل فيها ،فإن اللجنة تلتفت عن النظر في هذه الدفوع.
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وفيما يتعلق بما تضمنه قرار مكتب الفصل رقم ( )1435/128وتاريخ 1435/7/20هـ من أسباب،

وحيث أسس ناظر القضية قراره على أنه( :بدراسة الدعوى تبين لي عدم وجود عالقة سببية بين

المدعي والمؤسسة المدعى عليها ،حيث إن العالقة باألصل بين المدعي وشقيق صاحب المؤسسة
المدعى عليها ،وذلك باالستناد إلى وقائع عدة وهي شهادة ...و ...واللتين دونتا في جلسة يوم
األحد 1435/6/13هـ ...إضافة إلى عدم إحضار المدعي ألصل الشيك أو ما يفيد سرقته) ،فإنه فيما

يتعلق بعدم وجود سبب إلنشاء الشيكين محل الدعوى ،فإن قضاء األوراق التجارية استقر على

دليل على وجود ومشروعية سبب إنشائه وانشغال ذمة الساحب بقيمته،
أن سحب الشيك يعتبر ً

ويقع على عاتق الساحب إثبات انتفاء سبب الشيك أو بطالنه ،كما يقع عليه إثبات انقضاء التزامه
بالوفاء بقيمة الشيك ألي سبب من أسباب االنقضاء مثل الوفاء أو اإلبراء ،وحيث إن المدعي قدم
دليل على انشغال ذمة الساحب بمبلغ الشيكين محل الدعوى بتقديمه لهذين الشيكين ،وحيث إن
ً

الشيك إذا استوفى بياناته الشكلية أصبحت له الكفاية الذاتية في إثبات انشغال ذمة ساحبه بقيمته
وال يحتاج المستفيد إلى تقديم أي إثبات إضافي على أحقيته بالمبلغ الوارد في الشيك ،بل يكون

على الساحب أو من تنشغل ذمته بقيمته أن يثبت انتفاء سببه أو بطالنه أو قيام عارض من عوارض
األهلية أو عيب من عيوب اإلرادة يترتب عليه انتفاء التزامه ،أو أن يثبت براءة ذمته وانقضاء التزامه،

والمدعى عليه لم يقدم ما يثبت عدم وجود سبب إلنشاء الشيكين محل الدعوى أو عدم مشروعية
سببهما.

وفيما يتعلق بما ورد ضمن تسبيب القرار بثبوت براءة ذمة المدعى عليه بموجب شهادة الشهود

المذكورين في القرار ،فإنه باالطالع على ملف القضية فإن الشاهدين اللذين يشير إليهما القرار تقع
شهادتهما على نفي العالقة بين المدعي و ،...وهذا ليس محل الدعوى ،فمحل الدعوى هو الشيكات

المحررة من ...على حساب المؤسسة المملوكة لـ ...وثبت للجنة أن ...مفوض بالتوقيع على هذا الحساب
تاسعا من البرقية
بموجب األوراق الواردة من البنك المسحوب عليه وبموجب اإلقرار الوارد في البند
ً

رقم ( )...وتاريخ 1436/4/1هـ المقيدة لدى الوزارة برقم ( )...وتاريخ 1436/4/2هـ ،وما جاء بمذكرة المدعى

عليه وكالة المقدمة إلى اللجنة القانونية في جلسة 1437/5/19هـ.

وفيما يتعلق بعدم وجود أصل الشيكين ،فإن الثابت أن المدعي عند إقامة الدعوى تقدم بأصول

الشيكات محل الدعوى ،كما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة الشيكات وصحة التواقيع ومبالغها

في الجلسة المعقودة بتاريخ 1429/1/4هـ .وفيما يتعلق بإثبات سرقة الشيكات ،فقد خاطبت اللجنة
المدعي بالخطاب رقم ( )...وتاريخ 1436/9/5هـ المتضمن طلب تزويدها بما يثبت صحة إجابته لدى مكتب

الفصل في الجلسة المعقودة بتاريخ 1436/5/15هـ من أن الشيكات محل الدعوى قد سرقت ،حيث
بعث بالخطاب المؤرخ في 1436/11/17هـ الموافق 2015/9/1م والمقيد لدى الوزارة برقم ( )...وتاريخ

مرفقا به تذكرة مراجعة لدى شرطة منطقة الرياض (األمن الجنائي) مركز شرطة.../
ً
1436/11/17هـ

بشأن البالغ المقدم من المدعي عن سرقة مكتب العقار ،وأنه كان من ضمن المسروقات شيكات،
وهي كاآلتي )37-35-40-41-42-43-44-45-46-28-31-30( :مسحوبة لمؤسسة ،...وكذلك أرقام شيكات

باسم(...سعودي الجنسية).235-240-248-223 -250-247-209-207-212-208-249 :
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وفيما يتعلق بوجود تفويض بالتوقيع من عدمه على الحساب رقم ( )...لدى شركة ،...فقد

خاطبت اللجنة مؤسسة النقد العربي السعودي بطلب اإلفادة عن أسماء المفوضين على الحساب،
ووردت إجابة المؤسسة بالخطاب رقم ( )...وتاريخ 1437/2/11هـ المقيد لدى الوزارة برقم ...وتاريخ

1437/2/12هـ والمتضمن اإلفادة بأن المفوض بالتوقيع على الحساب هو ،.../سجل مدني ( )...وأرفقت

نسخة من التفويض والشيكات المعاصرة التي تم صرفها بتوقيع ،...وتبين للجنة أن التفويض كان
منذ بداية فتح الحساب بتاريخ 1426/11/10هـ الموافق  2005/12/12وحتى 1432/5/26هـ الموافق
2011/4/30م.

وفيما يتعلق بمالحظات وكيل المدعى عليه على القرار رقم ( )582وتاريخ 1429/12/23هـ والذي

ألغى قرار مكتب الفصل بالقصيم رقم ( )1429/171وتاريخ 1429/9/7هـ ،فحيث انتهى قرار اللجنة القانونية

شكل ،وفي الموضوع إلى إلغاء قرار مكتب الفصل
ً
رقم ( )582وتاريخ 1429/12/23هـ إلى قبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بالقصيم رقم  1429/171وتاريخ 1429/9/7هـ ،وإعادة القضية إلى مكتب

مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب في القرار ،فحيث إن القرار ألغى
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
قرار مكتب الفصل وأعاد الحال إلى ما كانت عليه ،ثم نظر مكتب الفصل في القضية بعد ذلك وتصحح
الخطأ الذي يدعيه وكيل المدعى عليه ،فإنه ال مبرر لمناقشة المالحظات الواردة على قرار اللجنة
القانونية السابق ألنه ليس له أثر في القضية في هذه المرحلة من التقاضي.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليه بأن ...ليس له عالقة بإدارة مؤسسة ...أو توقيع عقود

عنها أو عمل مساهمات باسم المؤسسة ،وقدم لذلك نسخة من السجل التجاري للمؤسسة واشتراك

الغرفة التجارية والصناعية بالقصيم توضح أن المفوض الوحيد بالتوقيع موكله ،...وحيث إن مطالبة
موقع الشيكات هو ...بتفويض من مالك المؤسسة المدعى عليه في دعوى
ّ
المدعي مبنية على أن

الحق الخاص ،...وهو ما أقر به وكيل المدعى عليه في الجلسة المعقودة بتاريخ 1429/6/17هـ ،كما ثبت

للجنة من خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم ( )...وتاريخ 1437/2/11هـ وما جاء في مذكرة

المدعى عليه وكالة المقدمة إلى اللجنة القانونية في جلسة 1437/5/19هـ بأن ...مفوض بالتوقيع على
الحساب ،فإنه يتعين االلتفات عن دفع وكيل المدعى عليه في هذا الشأن.

وأما بشأن المرافقات التي أرفقها وكيل المدعى عليه المتمثلة في نسخ من السجل التجاري

للمؤسسة واشتراك الغرفة التجارية والصناعية بالقصيم ،...فإنه لم يتبين للجنة أنها ذات عالقة بالحساب
البنكي للمدعي عليه ،مما يتعين معه االلتفات عنها.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليه بأنه ثبت إبراء ذمة موكله .../من قيمة الشيكين في

القرار الصادر عن مكتب الفصل بالقصيم برقم ( )1435/128وتاريخ 1435/7/20هـ ،فإنه بمراجعة اللجنة
لملف القضية لم تجد ما يثبت إبراء ذمة المدعى عليه من قيمة الشيكين محل الدعوى كما تم
سابقا ،ومن ثم فإن هذا الدفع مجرد كالم مرسل يتعين االلتفات عنه.
ً
توضيحه

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليه بأن المدعي يطالب بأقيام الشيكين بصفات متعددة،

وكيل ،كما حصل أمام المحكمة العامة بالقصيم وفرع ديوان المظالم بالقصيم،
ً
أصيل وتارة أخرى
ً
فتارة

فإن هذه الدعوى قدمت لمكتب الفصل من قبل المدعي أصالة للمطالبة بقيمتها لنفسه ولم يجر
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أي تعديل على صفة المدعي ،وأما ما أشار إليه وكيل المدعى عليه من تعديل في صفة المدعي أمام

تلك الجهات ،فإنه -على فرض صحته -ال أثر له في هذه الدعوى؛ مما يتعين معه االلتفات عن هذا
الدفع.

وفيما يتعلق بما ورد في برقية وكيل المدعى عليه المؤرخة في 1436/4/2هـ ،فإنه باالطالع

عليها ودراسة ما ورد فيها من دفوع ،تبين اآلتي:

و(ثانيا) باستفساره عن كيفية تصدي اللجنة للحكم وأن لديه
(أول)
ففيما يتعلق بدفعه في ً
ً

وفقا إلجراءات التظلم ضد قرارات
ً
قرارين برد دعوى المدعيين لم ينقضا بعد من قبل اللجنة ،فإنه
مكتب الفصل يكون من حق من يصدر ضده قرار من أي من تلك المكاتب أن يتقدم إلى اللجنة القانونية

يوما من تاريخ تبلغه بالقرار بتظلم ضد ذلك القرار ،وعليه فحيث إن المدعي تقدم إلى
خالل ثالثين ً
اللجنة القانونية بتظلم خالل المدة النظامية فقد تم قبول تظلمه ،ولم يتم البت فيه إال في ضوء ما

ينتهي إليه هذا القرار ،حيث يكون للجنة بصفة عامة البت في التظلم من خالل رفض التظلم وتأييد قرار
مكتب الفصل ،أو قبول التظلم ومن ثم إعادة نظر الدعوى أمام مكتب الفصل كما حدث في هذه

القضية أكثر من مرة ،أو التصدي لنظرها واتخاذ قرارها النهائي القاطع للخصومة.

وفيما يتعلق بدفعه في ً
(ثالثا) ،بأنه طلب من اللجنة االطالع على التظلم المقدم من ...ضد قرار

مكتب الفصل رقم ( )1429/171وتاريخ 1429/9/7هـ ألن قرار اللجنة القانونية في التظلم المذكور ال يمت

سلفا وال حاجة إلى اإلعادة.
ً
لموكله بشيء إال بأرقام القرار ،فقد تمت اإلجابة عن ذلك

(رابعا) ،بأنه حسب علمه أن الدعوى ال تقبل من المدعي إال بعد تقديم
وفيما يتعلق بدفعه في ً

سلفا وال حاجة إلى
ً
أصول الشيكات والمدعي لم يقدم أي أصول شيكات ،فقد تمت اإلجابة عن ذلك

اإلعادة.

جميعا عن
وتاسعا) ،فإنها تخرج
وسابعا ،وثامنً ا،
وسادسا،
(خامسا،
وفيما يتعلق بدفوعه في
ً
ً
ً
ً
ً

نطاق هذه الدعوى الصرفية ،ويتعين االلتفات عنها.

(عاشرا) ،فإنه في مجمله تكرار لما سبق اإلجابة عنه ،وال حاجة إلى
وفيما يتعلق بما ورد في
ً

اإلعادة.

وفيما يتعلق بما ورد في المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه في الجلسة

(ثانيا)
المعقودة بتاريخ 1437/5/19هـ ،فإن دفوعه الواردة في البند ً
(أول) وفي ( )1و( )3و( )4من البند ً
وفي البند ً
(ثالثا) ،فإنها في مجملها تكرار لما سبق اإلجابة عنه وال حاجة إلى اإلعادة.
(ثانيا) بأن موكله لم ينكر أنه فوض شقيقه ...بالتوقيع على
وفيما يتعلق بدفعه في ( )2من البند ً

الشيكات إال أنه لم يفوض البنك بتسليم شقيقه ...شيكات أو اإليداع والسحب والتحويل ...وأن موكله
لم يوقع على ورقة التوكيل وأن الموجود فيها هو توقيع الوكيل وال موكل له وأن الدعوى تنساق

على البنك ،فحيث إن ما أثاره وكيل المدعى عليه في هذا الدفع يخرج عن اختصاص اللجنة القانونية،
فإنه يتعين االلتفات عن هذا الدفع.

وحيث ثبت للجنة صحة الشيكات محل الدعوى ،وصحة توقيع المفوض بالتوقيع عليها.
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وحيث إن الشيكات محل الدعوى مسحوبة على حساب مؤسسة ...لمالكها ،...ولم يثبت الوفاء

الكلي أو الجزئي لشيء من قيمتها ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمتها للمدعي.

القرار
شكل.
ً
أول :قبول التظلم
ً
ثانيا :في الموضوع ،ما يأتي:
ً
 -1إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالقصيم رقم ( )1435/128وتاريخ
2435/7/20هـ.

مبلغا مقداره مليونان
ً
 -2إلزام المدعى عليه .../مالك مؤسسة ...بأن يدفع للمدعي.../
ريال قيمة الشيكين رقمي
ألفا وتسعمائة واثنا عشر (ً )2.383.912
وثالثمائة وثالثة وثمانون ً
( )30و( )31محل الدعوى.

وجاهيا بحق الطرفين وتُ لي علنً ا في الجلسة ،وهو قرار مشمول بالنفاذ المعجل
قرار نهائي صدر
ًّ

					
من دون كفالة.
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تعديل ما انتهى إليه القرار
( مقر أدبملالاملاللجنة القانونية سلطة تقديرية في تعديل العقوبة الصادر بشأنها قرار
مكتب الفصل.

تطبيق
صادرا في
سابقا
ً
قرارا
ً
تشديد ناظر القضية الحكم بعقوبة السجن في حق المتظلم ،بالرغم من أن ً

خاليا من أسباب ومبررات
الدعوى نفسها قضى بالسجن لمدة أقل ،ال بد أن يكون
مسببا -صدور القرار ً
ً

تشديد عقوبة السجن على المدعى عليه -للجنة تعديل ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى

الحق العام.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )244لعام 1438هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1424/8/9هـ أقام المدعي دعواه
ً

ريال قيمة شيكين :األول برقم ()17
ألفا وثمانمائة وستة وأربعون (ً )43.846
مبلغ مقداره ثالثة وأربعون ً
وتاريخ 1424/7/27هـ ،والثاني برقم ( )117وتاريخ  1424/3/27سحبهما المدعى عليه على شركة .../دون

موقع الشيك محل
ّ
طالبا معاقبة
أن يكون لهما مقابل ،وقد تدخل في الدعوى ممثل االدعاء العام
ً

الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته

نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر بشأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم

( )1424/717وتاريخ 1424/9/15هـ ،الذي قضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

ريال قيمة الشيكين محل الدعوى،
ألفا وثمانمائة وستة وأربعون (ً )43.846
مبلغا مقداره ثالثة وأربعون ً
ً
مبلغا مقداره خمسة آالف ( )5.000ريال وسجنه لمدة أسبوع
ً
وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه
مع نشر اسمه في اللوحات المعدة لهذا الغرض في الغرف التجارية الصناعية بالمملكة.

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

رقم ( )1424/70وتاريخ 1425/3/2هـ ،بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم

( )1424/717وتاريخ 1424/9/15هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1424/1857وإعادتها إلى مكتب الفصل
مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
مصدر القرار ،لنظرها
ً

مبلغا
ً
ونظرت القضية ،وصدر بشأنها القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

ريال ،قيمة الشيكين محل الدعوى ،وفي
ألفا وثمانمائة وستة وأربعون (ً )43.846
مقداره ثالثة وأربعون ً

يوما.
الحق العام بإدانة المدعى عليه ومعاقبته بغرامة مقدارها ألفا ( )2.000ريال وسجنه لمدة عشرين ً

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/8/25هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1438/9/11هـ

مستندا إلى
بموجب الوكالة رقم ( )...وتاريخ 1438/6/8هـ ،الصادرة عن كتابة عدل محافظة الدرعية،
ً

أسباب حاصلها أنه لم يقر بصحة الشيك أو سببه ،وأنه سبق أن تمت تسوية مع المدعى التزم فيها

281

مبادئ األوراق التجارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معلقا على
ً
بإعادة الشيكات محل الدعوى ،وأن الشيك رقم ( )17وتاريخ 1424/7/27هـ باطل لكونه
شرط ،وأن موكله لم يكن سيئ النية عند تحريره الشيكين محل الدعوى ،وأنه لم يكن يقصد اإلضرار

دافعا بعدم صحة
بالمدعي ،كما أن األعمال التي قام بها المدعي لم تكن تستحق المبلغ المطالب به،
ً
يوما ،بالرغم من أن القرار
ما انتهى إليه ناظر القضية من التشدد في الحكم في السجن ليكون عشرين ً

السابق قضى بالسجن لمدة أسبوع ،وأن ناظر القضية بادر إلى إصدار القرار بالرغم من وجود دعوى

قضائية في المحكمة العامة متعلقة في موضوع الشيكين محل الدعوى ،وعليه أحيل تظلمه إلى
اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيكين محل الدعوى تبين أنها استوفيا شروطهما الشكلية.
وبالنسبة إلى دفع المتظلم بأنه لم يقر بصحة الشيك أو سببه ،وحيث إن سحب الشيك يعتبر

دليل على وجود سببه ومشروعيته وانشغال ذمة الساحب بقيمته ،ويقع على عاتق الساحب إثبات
ً

انتفاء سبب الشيك أو بطالنه ،كما يقع عليه إثبات انقضاء التزامه بالوفاء بقيمة الشيك ألي سبب
دليل على انشغال ذمة الساحب
من أسباب االنقضاء مثل الوفاء أو اإلبراء .وحيث إن المدعي قدم ً

بمبلغ الشيكين بتقديمه لهما ،والشيك إذا ما استوفى بياناته الشكلية أصبحت له الكفاية الذاتية في
إثبات انشغال ذمة ساحبه بقيمته وال يحتاج المستفيد إلى تقديم أي إثبات إضافي على أحقيته بالمبلغ
الوارد في الشيك ،بل يقع على عاتق الساحب أو من تنشغل ذمته بقيمة الشيك أن يثبت انتفاء سببه
أو بطالنه أو قيام عارض من عوارض األهلية أو عيب من عيوب اإلرادة يترتب عليه انتفاء التزامه ،أو أن

يثبت براءة ذمته وانقضاء التزامه ،األمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى االلتفات عن دفع المتظلم في
هذا الشأن.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم بأنه سبق أن تمت تسوية مع المدعى ،وأنه التزم بإعادة الشيكات

محل الدعوى ،وحيث إن المتظلم لم يقدم رفق تظلمه ما يثبت ذلك ،فإن دفعه مجرد كالم مرسل

يتعين االلتفات عنه.

معلقا على
ً
وبالنسبة إلى دفع المتظلم بأن الشيك رقم ( )17وتاريخ 1424/7/27هـ باطل لكونه

شرط حيث دون عليه عبارة ...( :وذلك مخالصة نهائية لكافة استحقاقاته على دار العدالة ،وال يوجد له
شرطا يعلق الشيك ،وإنما هي عبارة عن بيان سببه ،وهو بيان
ً
حقوق غيرها) ،فإن هذه العبارة ليست
اختياري ال أثر لتوافره من عدمه في صحة الشيك ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عن دفع المتظلم

في هذا الشأن.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم بأن موكله لم يكن سيئ النية عند تحريره الشيكين محل الدعوى

وأنه لم يكن يقصد اإلضرار بالمدعي ،فإن قضاء األوراق التجارية استقر على أن سوء النية يتحقق في

حق الساحب بمجرد سحبه الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب خالل المدة

يوما من تاريخ سحب الشيك ،وحيث إن المتظلم لم يقدم
القانونية التي تطلبها النظام وهي ثالثون ً
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ما يثبت وجود مقابل للوفاء خالل هذه المدة ،فإن سوء النية تحقق في جانبه ،األمر الذي ترى معه

اللجنة رد هذا الدفع.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم بأن األعمال التي قام بها المدعي لم تكن تستحق المبلغ المطالب

به ،فإن التعامل باألوراق التجارية ينشأ عنه دعويان :األولى دعوى صرفية تختص بنظرها مكاتب الفصل
في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،والثانية دعوى موضوعية تختص بنظرها الجهات القضائية
األخرى المختصة .وحيث إن هذا الدفع يتعلق بموضوع العالقة األصلية ولم يقدم المتظلم ما يثبت
فسخ أو إبطال هذه العالقة ،فإنها تخرج عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
وهذه اللجنة ،وللمتظلم اللجوء في شأنها إلى الجهات القضائية المختصة دون أن يؤثر ذلك في

التزامه بالوفاء بقيمة الشيكين محل الدعوى.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم بعدم صحة ما انتهى إليه ناظر القضية من التشدد في الحكم في

يوما بالرغم من أن القرار السابق قضى بالسجن لمدة أسبوع ،فإنه باطالع اللجنة
السجن ليكون عشرين ً

على قرار مكتب الفصل رقم ( )1424/717وتاريخ 1424/9/15هـ ،تبين أنه قضى في الحق العام بتغريم
تشهيرا
المدعى عليه بمبلغ مقداره خمسة آالف ( )5.000ريال وسجنه لمدة أسبوع مع نشر اسمه
ً
في اللوحات المعدة لذلك بجميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة العربية السعودية لمدة شهر،
وبعد إلغاء القرار بموجب قرار اللجنة القانونية رقم ( )1425/70وتاريخ 1425/3/2هـ ،صدر القرار المتظلم
منه في دعوى الحق العام بتغريم المدعى عليه بدفع مبلغ ألفي ( )2.000ريال واالكتفاء بسجنه لمدة
يوما ،ولم يتضمن القرار أسباب ومبررات تشديد عقوبة السجن على المدعى عليه ،األمر الذي
عشرين ً

يتعين معه تعديل ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام ليكون بعد التعديل :معاقبة
المدعى عليه بدفع مبلغ ( )2.000ريال واالكتفاء بسجنه لمدة أسبوع.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم بأن ناظر القضية بادر إلى إصدار القرار بالرغم من وجود دعوى

قضائية في المحكمة العامة متعلقة في موضوع الشيكين محل الدعوى ،فإنه بموجب االختصاص
الوالئي ،تختص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة دون غيرها بالنظر والفصل
بناء على أحكام نظام األوراق
في المنازعات الصرفية الناشئة عن تعامل ذوي الشأن باألوراق التجارية ً
التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )37/وتاريخ 1383/10/11هـ وتعديالته ،األمر الذي ترى معه
اللجنة االلتفات عن هذا الدفع.

وحيث إن المتظلم لم يطعن في صحة الشيكين محل الدعوى وال في صحة توقيعه عليهما،

ولم يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من قيمتهما ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمتهما للمدعي.

وحيث إن المتظلم بسحبه الشيكين محل الدعوى دون أن يكون لهما مقابل وفاء قائم وقابل

للسحب (أو مع وجود مقابل وفاء أقل من قيمته) خالف حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق
التجارية ،فإن ذلك يستوجب معاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من النظام ذاته.
وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمة

الشيكين محل الدعوى للمدعي ،وفي الحق العام بمجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
موافقا للنظام.
ً
المشار إليهما ،فإنه صدر
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القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم ( )1438/1034وتاريخ 1438/8/12هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1424/1857وتعديل ما قضى

به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام لتكون على النحو التالي :تغريم المدعى عليه .../مبلغ

ألفي ( )2.000ريال ،وسجنه لمدة أسبوع.
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إعادة السير في الدعوى
( مقر أدبملالاملاتختص اللجنة القانونية بالنظر في طلب إعادة السير في القضية المشطوبة
للمرة الثانية.

تطبيق
طلب المدعي من اللجنة القانونية إعادة السير في نظر القضية -لم تجد اللجنة ما يقتضي عدم

إجابة المدعي إلى طلبه -مؤدى ذلك :أن للجنة القانونية الموافقة على إعادة السير في نظر القضية،

مع التنبيه على أنه في حال شطب الدعوى فلن يعاد فتحها مرة أخرى ما لم يكن هناك عذر تقبله

اللجنة.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )255لعام 1438هـ
الوقائع

ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/8/17هـ ،أقامت الشركة المدعية دعواها

ريال كامل قيمة عدد
ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون (ً )18.952
عليه دفع مبلغ مقداره ثمانية عشر ً
( )8سندات ألمر.

وقيدت القضية لدى مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية في الرياض ،وحدد لنظرها

نظاما ،لعدم ثبوت تبلغه بالدعوى،
ست عشرة جلسة لم يحضر فيها المدعى عليه ،أو من يمثله
ً

نظاما.
وبجلسة يوم الثالثاء الموافق 1438/3/13هـ ،شطبت القضية لعدم حضور المدعي أو من يمثله
ً
وبتاريخ 1438/11/11هـ ،تقدم وكيل الشركة المدعية .../بموجب الوكالة رقم ( )...وتاريخ

طالبا
1436/6/9هـ الصادرة عن كاتب العدل المكلف في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية،
ً
إعادة السير في نظر القضية ،وعليه أحيل طلبه إلى اللجنة القانونية التخاذ الالزم.

األسباب
حيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وبالنسبة إلى ما ورد في الطلب المقدم من وكيل الشركة المدعية ،فقد تبين أنه ينحصر في

طلب إعادة فتح القضية ،وحيث إن القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ ينص في المادة ()1

منه على أنه( :فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات األوراق
التجارية في أعمالها األحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل
الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية).

وحيث خال القرار الوزاري المشار إليه ،والفصول المحددة من نظام المحكمة التجارية ،من بيان

أحكام إعادة النظر في القضية التي تم شطبها .وحيث إن ما ورد في الفصول المحددة في نظام
أحكاما خاصة تنظم اإلجراءات
المحكمة ونظام األوراق التجارية وما صدر بشأنهما من قرارات تعتبر
ً

والحكم في المسائل التجارية على النحو المبين في كل منهما ،في حين أن نظام المرافعات الشرعية،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )1/وتاريخ 1435/1/22هـ ،ينظم المسائل اإلجرائية باعتباره النظام العام
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في المرافعات ،ومن ثم يكون واجب التطبيق في القضايا التجارية فيما ال يتعارض مع طبيعة تلك

القضايا.

وحيث إن المادة (الخامسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية تنص على أنه( :إذا غاب

المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى .وله بعد

ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب األحوال ،وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ
بذلك المدعى عليه ،فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى وال

تسمع بعد ذلك إال بقرار من المحكمة العليا).

وحيث إن االختصاص بإعادة السير في نظر القضية المشطوبة للمرة الثانية ينعقد للجنة القانونية.
وحيث إنه باالطالع على ملف القضية تبين تخلّ ف من يمثل الشركة المدعية عن الحضور في

المواعيد المحددة لنظر القضية لعدد ثالث جلسات ،مما دعا ناظرها إلى شطبها في كل مرة تخلف

فيها عن الحضور من يمثلها.

وحيث إن المدعي وكالة طلب إعادة السير في نظر القضية ،ولم تجد اللجنة ما يقتضي عدم

إجابته إلى طلبه ،فإن اللجنة تنتهي إلى الموافقة على إعادة السير في نظر القضية من قبل مكتب

الفصل المختص ،خاصة أنه لم يتبين للجنة تبلّ غ المدعى عليه بأي من مواعيد جلسات نظر النزاع التي
حددت من قبل المكتب ،وتؤكد اللجنة على المكتب بضرورة تنبيه وكيل المدعية أنه في حال تم
عذرا تقبله اللجنة القانونية.
شطب الدعوى فلن يتم إعادة فتحها مرة أخرى ما لم يقدم ً

القرار

قبول طلب المدعي إعادة السير في نظر القضية المقامة أمام مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بالرياض رقم (.)1433/1272
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تجانس العقوبة
( مقر أدبملالاملاللجنة القانونية تعديل العقوبة المقضي بها في الحق العام ،بما يناسب
الفعل المخالف.

تطبيق
استقر قضاء األوراق التجارية على أن تكون العقوبات متجانسة على مستوى مكاتب الفصل في

منازعات األوراق التجارية ،ومتناسبة قدر اإلمكان مع المخالفات الثابتة في حق المخالف ،في ضوء
ظروف الدعوى المخففة ،أو المشددة ،بحسب األحوال -مؤدى ذلك :أنه يجوز للجنة تعديل ما قضى

به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام إذا رأت عدم تجانس العقوبة مع الفعل.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )78لعام 1438هـ
الوقائع

تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1438/1/23هـ أقامت جهة االدعاء دعواها ضد المدعى عليه لقيامه

بسوء نية بتحرير الشيك رقم ( )108وتاريخ 1438/1/1هـ ،بمبلغ أربعمائة وسبعة وأربعين ألف ()447.000
ً
طالبة معاقبته بالعقوبات المنصوص
ريال مسحوب على مصرف .../دون أن يكون له مقابل وفاء،

عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من
النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإدانة المدعى عليه ،وتغريمه مبلغ عشرة

آالف ( )10.000ريال ،مع سجنه أربعة أشهر ،ونشر اسمه في أحد الصحف المحلية على نفقته.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/3/5هـ ،وبتاريخ 1438/3/14هـ تظلم منه وكيله

طالبا إعادة
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم ( )...وتاريخ 1438/3/2هـ،
ً

النظر في العقوبة المحكوم بها في دعوى الحق العام ،واألخذ باالعتبار األسباب المخففة .وعليه
أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث دفوع المتظلم التي قصرها على طلب إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في

دعوى الحق العام ،واألخذ باالعتبار األسباب المخففة ،فإنه بالنظر إلى ما استقرت عليه اللجنة من

أن تكون العقوبات متجانسة على مستوى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ،ومتناسبة
قدر اإلمكان مع المخالفات الثابتة في حق المخالف في ضوء ظروف الدعوى المخففة أو المشددة
بحسب األحوال ،فإن هذه اللجنة ترى تعديل ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام
وذلك بمعاقبة المدعى عليه بالسجن ثالثة أشهر وتأييد عقوبتي الغرامة المالية والتشهير المحكوم

بهما.

287

مبادئ األوراق التجارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث إن المتظلم بسحبه الشيك محل الدعوى مع وجود مقابل وفاء أقل من قيمته خالف

حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ،فإن ذلك يستوجب معاقبته بالعقوبات المنصوص

عليها في المادتين ( ،118و )121من ذات النظام.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق العام بمجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في

موافقا للنظام.
ً
المادتين المشار إليهما ،فإنه صدر

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تعديل قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1438/181وتاريخ 1438/2/21هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1438/146فيما قضى به ليكون
على النحو التالي:

إدانة المدعى عليه .../بمخالفة حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ومعاقبته

بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة آالف ( )10.000ريال وسجنه ثالثة أشهر تحسب من تاريخ إيقافه ،مع
تشهيرا في إحدى الصحف المحلية على نفقته.
نشر اسمه
ً
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إيقاف تنفيذ  -تقديم ضمان
( مقر أدبملالاملاللجنة القانونية إيقاف تنفيذ قرار مكتب الفصل إلى حين البت في التظلم؛
مصرفيا ،بقيمة المبلغ
بنكيا ،أو شيكً ا
قدم طالب اإليقاف ضمانً ا
ًّ
ًّ
إذا ّ
المحكوم به.

تطبيق
مصرفيا يمثل كامل قيمة
طلب وكيل المدعى عليه وقف تنفيذ قرار مكتب الفصل ،وإرفاقه شيكً ا
ًّ

خروجا على األصل العام الذي ينص
استنادا إلى أنه
المبلغ المحكوم به -استجابة اللجنة إلى هذا الطلب
ً
ً

على أن قرارات مكتب الفصل مشمولة بالنفاذ المعجل دون كفالة ،فإنه يجوز للجنة القانونية وقف
تنفيذ القرار بشكل مؤقت بشرط تقديم ضمان بنكي ،أو شيك مصرفي ،بقيمة المطالبة المحكوم بها

في الدعوى.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )115لعام 1437هـ
نظرت اللجنة القانونية في الطلب المقدم بتاريخ 1437/11/26هـ من ،.../إليقاف تنفيذ قرار مكتب

الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1437/1270وتاريخ 1437/11/19هـ الصادر في القضية

رقم ( )26/730المقامة من .../سجل مدني رقم ( ،)...ضد .../سجل مدني رقم ( ،)...بإلزام المدعى عليه
ريال مقابل المتبقي من قيمة
ألفا وخمسة وستون (ً )65.065
مبلغا مقداره خمسة وستون ً
ً
أن يدفع

السند ألمر محل الدعوى.

وكان وكيل المدعى عليه قد تظلم من القرار بتاريخ 1437/11/26هـ بموجب الوكالة رقم (،)...

بتاريخ 1437/2/17هـ الصادرة عن كتابة عدل محافظة القريات ،وطلب إيقاف تنفيذه ،وأرفق شيكً ا

مسحوبا على مصرف .../بمبلغ مقداره خمسة وستون
مصرفيا برقم ( )29815565وتاريخ 1437/11/26هـ
ً
ًّ

ريال ،ويمثل كامل المبلغ المحكوم به .وعليه أحيل طلبه إلى اللجنة
ألفا وخمسة وستون (ً )65.065
ً
القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
بعد االطالع على ملف القضية ،وعلى نظام المحكمة التجارية ،وعلى نظام األوراق التجارية

وعلى قرارات معالي وزير التجارة والصناعة بتشكيل مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية،
وعلى القرارات الوزارية المنظمة إلجراءات الفصل في منازعات األوراق التجارية وإنشاء اللجنة القانونية
وتحديد اختصاصها وتشكيلها رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ ورقم ( )546وتاريخ 1413/5/13هـ ،ورقم

( )154وتاريخ 1431/1/6هـ ،ورقم ( )467وتاريخ 1435/5/17هـ ،ورقم ( )918وتاريخ 1403/3/25هـ ،ورقم
( )4074وتاريخ 1437/1/15هـ.

واستنادا إلى اختصاصات اللجنة القانونية بموجب المادة ( )3من قرار وزير التجارة رقم ( )859وتاريخ
ً

1403/3/13هـ المعدلة بموجب المادة األولى من قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ( )154وتاريخ
1431/1/6هـ التي تنص على أن( :تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ
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المعجل بغير كفالة ،ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها ،ويجوز للجنة القانونية بناء على طلب ذي
الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أن تأمر مؤقتً ا بوقف النفاذ المعجل

إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب األحوال).

وحيث إنه باطالع اللجنة على ملف القضية تبين أن وكيل المدعى عليه .../تقدم بتاريخ

1437/11/26هـ بطلب وقف تنفيذ قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم
مصرفيا يمثل
( )1437/1270وتاريخ 1437/11/19هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1426/730وأرفق شيكً ا
ًّ
كامل قيمة المبلغ المحكوم به.

القرار
وقف تنفيذ قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1437/1270وتاريخ

1437/11/19هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1426/730وذلك إلى حين البت في التظلم من القرار.
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الباب الخامس عشر
موضوعات عامة

الضامن االحتياطي
ومظهرها ،وضامنها االحتياطي ،مسئولون
( مقر أدبملالاملاساحب الكمبيالة ،وقابلها،
ّ

جميعا بالتضامن نحو حاملها ،وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين،
ً
دون مراعاة أي ترتيب.

تطبيق
الحقا
ً
أي من الملتزمين ال تحول دون مطالبة الباقين ،ولو كان التزامهم
الدعوى المقامة على ٍّ

لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء -مؤدى ذلك :أن دفع المتظلم بأنه مجرد كفيل ضامن للشركة المدعى

عليها مردود بأنه في حال اشتملت الورقة التجارية على توقيع ضامنين ،فإنه يحق للمدين الصرفي
الرجوع على المدين األصلي مع الضامنين.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )53لسنة 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليهم
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/8/26هـ أقام البنك المدعي دعواه
ً

دفع مبلغ مقداره ستة ماليين وتسعمائة وواحد وعشرون ألف ( )6،921،000ريال باقي قيمة سند
ألمر حررته المدعى عليها /شركة ...ألمر المدعي بتاريخ 1432/4/10هـ الموافق 2011/3/15م بمبلغ

مقداره سبعة ماليين وخمسمائة ألف ( )7،500،000ريال ويستحق بتاريخ 2012/3/31م ،وضمنها المدعى
عليهما ،.../و...

وبجلسة يوم السبت الموافق 1434/3/21هـ عدل وكيل البنك المدعي مطالبته لتكون بإلزام

مبلغا مقداره ستة ماليين وتسعمائة وواحد
ً
المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للبنك المدعي

وعشرون ألف ( )6،921،000ريال ،باقي قيمة السند ألمر محل الدعوى.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،بإلزام المدعى عليهم متضامنين أن

مبلغا مقداره ستة ماليين وتسعمائة وواحد وعشرون ألف ( )6،921،000ريال ،باقي
ً
يدفعوا للمدعي
قيمة السند ألمر محل الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه .../بنسخة من القرار بتاريخ 1436/4/28هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1436/5/26هـ،

شكل،
ً
وصدر في شأن ذلك قرار اللجنة القانونية رقم ( )1436/314وتاريخ 1436/7/14هـ ،بقبول التظلم
وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية رقم
( )1436/84وتاريخ 1436/1/26هـ فيما قضى به تجاه المدعى عليه المتظلم ( ،)...وإعادة القضية إلى

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا تجاه المدعى عليه المتظلم
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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وبتاريخ 1436/8/16هـ تظلمت المدعى عليها شركة .../بواسطة وكيلها بموجب الوكالة الصادرة

عن كتابة العدل الثانية بالخبر برقم ( )...وتاريخ 1433/12/22هـ ،مستندة إلى أسباب حاصلها عدم استيفاء

السند ألمر محل الدعوى الشروط الشكلية التي تطلبها النظام الرتباطه باتفاقية التمويل المبرمة مع
البنك المدعي ،مما يعني انتفاء مبدأ الكفاية الذاتية فيه ،وعدم صحة مطالبة المدعي لها بمبلغ ستة
ماليين وتسعمائة وواحد وعشرين ألف ( )6،921،000ريال ،حيث لم يقدم المدعي المستندات التي تثبت
تسلم المدعى عليها هذا المبلغ .وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وفيما يتعلق بتظلم المدعى عليها شركة ،...فحيث إن ملف الدعوى لم يتضمن بيانً ا يحدد تاريخ

تبليغ المدعى عليها بالقرار ،فإن المستقر عليه في هذه الحال اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ التبلغ بالقرار،

حكما خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وبذلك يكون التظلم قد تم
ً

أما فيما يتعلق بدفع الشركة المتظلمة ( )...بعدم استيفاء السند ألمر محل الدعوى الشروط

الشكلية التي تطلبها النظام الرتباطه باتفاقية التمويل المبرمة مع البنك المدعي ،مما يعني انتفاء
مبدأ الكفاية الذاتية فيه ،فإن الثابت من االطالع على السند ألمر محل الدعوى عدم تضمنه ما يفيد

اإلحالة إلى وقائع أو وثائق خارجة عنه ،األمر الذي ال يقوم معه هذا الدفع على سند صحيح ،ويتعين
االلتفات عنه.

وبالنسبة إلى ما ورد في تظلم الشركة من عدم صحة مطالبة المدعي لها بمبلغ ستة ماليين

وتسعمائة وواحد وعشرين ألف ( )6.921.000ريال ،حيث لم يقدم المدعي المستندات التي تثبت تسلم
دليل على وجود ومشروعية سبب إنشائها،
المدعى عليها هذا المبلغ ،فإن سحب الورقة التجارية يعد ً

وانشغال ذمة الساحب بقيمتها ،ويقع على عاتق الساحب إثبات انتفاء سبب الورقة التجارية أو بطالنه ،كما

يقع عليه إثبات انقضاء التزامه بالوفاء بقيمة الورقة التجارية ألي سبب من أسباب االنقضاء مثل الوفاء أو
اإلبراء ،كما أن الورقة التجارية إذا استوفت بياناتها الشكلية أصبحت لها الكفاية الذاتية في إثبات انشغال
ذمة ساحبها بقيمتها ،وال يحتاج المستفيد إلى تقديم أي إثبات إضافي ألحقيته بالمبلغ الوارد في الورقة

التجارية ،بل يكون على الساحب أو من تنشغل ذمته بقيمتها أن يثبت انتفاء سببها أو بطالنه أو قيام عارض

من عوارض األهلية أو عيب من عيوب اإلرادة يترتب عليه انتفاء التزامه ،أو أن يثبت براءة ذمته وانقضاء
دليل على انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ السند ألمر محل الدعوى
التزامه .وحيث إن المدعى قدم ً
بتقديمه لذلك السند ،وحيث لم تقدم المتظلمة ما يطعن في صحة وجود وسبب إنشاء السند ألمر محل

الدعوى ،ولم تثبت براءة ذمتها وانقضاء التزامها ،فإنه يتعين االلتفات عن دفعها في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بتظلم وكيل المدعى عليه ،.../فإنه قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى

المتطلبات النظامية.

وحيث إن دفوعه تنحصر في أنه مجرد كفيل ضامن للشركة المدعى عليها ،مما تنتفي معه

صحة توجيه الدعوى الصرفية عليه وشموله بالقرار المتظلم منه ،لعدم توقيعه للمدعي على أي ورقة
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تجارية ،وأن هذا يخرج أي منازعة بينه وبين البنك المدعي عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية.

وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه محرر من الشركة المدعى عليها

(شركة )...وضمنها كل من المدعى عليهما ...و ...حيث وقع المدعى عليه المتظلم على السند ألمر
بصفته ضامنً ا.

وحيث إن المادة ( )58من نظام األوراق التجارية تنص على أن( :ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها

جميعا بالتضامن نحو حاملها وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين
وضامنها االحتياطي مسئولون
ً

دون مراعاة أي ترتيب ،ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين
الحقا
ً
نحوه .والدعوى المقامة على أحد الملتزمين ال تحول دون مطالبة الباقين ،ولو كان التزامهم

لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء) ،فإن دفوع وكيل المتظلم ...ال تقوم على سند من النظام ،األمر الذي
يتعين معه االلتفات عنها.

وحيث إن المدعى عليهما /شركة ،...لم يطعنا في صحة السند ألمر محل الدعوى ،وال في صحة

التوقيع عليه ،ولم يثبتا الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من باقي قيمته ،فإنهما ملزمان بالتضامن بالوفاء
بباقي قيمته للمدعي.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع باقي قيمة السند

موافقا للنظام.
ً
ألمر محل الدعوى للمدعي ،فإنه صدر

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالمنطقة الشرقية رقم ( )1436/84وتاريخ 1436/1/26هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1433/1924فيما
قضى به في حق المدعى عليهما /شركة....
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صيغة الضمان االحتياطي
ملا-يشترط لصحة االلتزام بالضمان االحتياطي أن يؤدى بصيغة (مقبول
( مقر أدبملالا -
كضمان احتياطي) أو أية صيغة أخرى تفيد المعنى ذاته.
 -عبارة (ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة)ال تفيد الضمان إال بالتوقيع على وجه الكمبيالة في أسفلها.

تطبيق
محررا للسند ألمر محل الدعوى،
دفع المتظلم بأن دعوى المدعي ضده لم تكن بصفته
ً
مجردا من أي اسم أو صفة -نص
احتياطيا ورد توقيعه في أعلى السند ألمر
وإنما بصفته ضامنً ا
ً
ًّ
المادة ( )89من نظام األوراق التجارية على أن( :يكتب الضمان االحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو
على الورقة المتصلة بها ،ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس
حاصل للساحب.
ً
المعنى ،ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإال اعتبر الضمان
صادرا
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ،ما لم يكن هذا التوقيع
ً
من المسحوب عليه أو من الساحب -)...المستفاد من عبارة( :ويستفاد هذا الضمان من مجرد
توقيع الضامن على صدر الكمبيالة) الواردة في عجز هذا النص ،بعد النظر فيما استقر عليه القضاء
ورجوعا عن اجتهاد سابق
المقارن وقوانين األوراق التجارية وما استقر عليه العرف في المملكة
ً
صحت نسبة التوقيع المجرد إلى
للجنة ،أن التوقيع يكون على وجه الكمبيالة وفي أسفلها ،وإن ّ
المدعى عليه.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )307لعام 1439هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/5/15هـ ،أقام المدعي دعواه
ً
مبلغ مقداره واحد وعشرون مليون ( )21.000.000ريال قيمة سند ألمر حرره .../ألمر المدعي بتاريخ
1428/9/11هـ ويستحق بتاريخ 1430/7/9هـ ،وضمنه المدعى عليه.
ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بأبها رقم
مبلغا مقداره واحد وعشرون
ً
( )33/99وتاريخ 1433/6/15هـ ،بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي
مليون ( )21.000.000ريال كامل قيمة السند ألمر محل الدعوى.
وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها
شكل لتقديمه من غير ذي صفة.
ً
رقم ( )1434/1257وتاريخ 1434/11/11هـ ،برفض التظلم
وبتاريخ 1435/2/8هـ ،تقدم المدعى عليه بالتماس إعادة نظر ،وصدر في شأنه قرار اللجنة القانونية
رقم ( )1435/267وتاريخ 1435/4/2هـ ،بما يأتي:
أول :قبول التماس إعادة النظر ،وإلغاء قرار اللجنة القانونية رقم ( )1434/1257وتاريخ 1434/11/11هـ،
ً

والنظر في التظلم المقدم من المدعى عليه ضد قرار مكتب الفصل رقم ( )1433/99وتاريخ 1433/6/15هـ.
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شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
ثانيا :قبول التظلم
ً

بأبها رقم ( )1433/99وتاريخ 1433/6/15هـ الصادر في القضية رقم ( ،)33/205وإعادتها للمكتب مصدر

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
القرار لنظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بأبها
ونظرت القضية
ً

مبلغا مقداره واحد وعشرون
ً
رقم ( )1436/21وتاريخ 1436/2/4هـ ،بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي

مليون ( )21.000.000ريال كامل قيمة السند ألمر محل الدعوى.

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل
شكل ،ورفضه
ً
رقم ( )1436/393وتاريخ 1436/8/27هـ ،بقبول التظلم
ً

في منازعات األوراق التجارية بأبها رقم ( )1436/21وتاريخ 1436/2/4هـ.

وبتاريخ 1437/3/24هـ ،تقدم المدعى عليه بالتماس إعادة نظر ،وصدر في شأنه قرار اللجنة

القانونية رقم ( )1437/191وتاريخ 1437/6/18هـ ،بما يأتي :قبول طلب التماس إعادة النظر وإلغاء قرار

مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بأبها رقم ( )1436/21وتاريخ 1436/2/4هـ وقرار اللجنة

القانونية رقم ( )1436/393وتاريخ 1436/8/27هـ الصادرين في القضية رقم ( ،)1433/205وإعادة القضية

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

وبتاريخ 1438/1/23هـ ،أحيلت القضية إلى مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة

جدة بموجب خطاب مدير فرع وزارة التجارة واالستثمار بعسير رقم (.)...

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ونظرت القضية
ً
مبلغا مقداره
ً
بمحافظة جدة رقم ( )1439/87وتاريخ 1439/5/8هـ ،بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

واحد وعشرون مليون ( )21.000.000ريال ،كامل قيمة السند ألمر محل الدعوى.

وبتاريخ 1439/6/13هـ ،تظلم المدعى عليه من القرار ،بواسطة ...بموجب الوكالة الصادرة عن

مستندا إلى أسباب
كتابة العدل الثانية بمحافظة خميس مشيط برقم ( )...وتاريخ 1438/11/28هـ،
ً
محررا للسند ألمر محل الدعوى ،وإنما لمجرد
حاصلها أن دعوى المدعي في مواجهته لم تكن بصفته
ً
مجردا من أي اسم أو صفة.
وجود توقيعه في أعلى السند
ً

األسباب

حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
محررا للسند
أما من حيث دفع المتظلم المدعى عليه بأن دعوى المدعي ضده لم تكن بصفته
ً

مجردا من أي اسم أو صفة ،وزعم
ألمر محل الدعوى ،وإنما لمجرد وجود توقيعه في أعلى السند
ً
المدعي أن المدعى عليه ضامن لمحرر السند ألمر محل الدعوى ،دون تقديم أي دليل على ذلك،
وأن المدعي قصر دعواه فقط في مواجهة المدعى عليه دون محرر السند ألمر ،ودفعه بأن توقيعه
مقتطع من مستند سليم ،ثم جاء تزويره بتذييله بكتابة بيانات السند ألمر محل الدعوى أسفل التوقيع...
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إلخ ،وحيث إن المادة ( )36من نظام األوراق التجارية ـ التي تنطبق على السند ألمر بداللة المادة ()89
من النظام ـ تنص على أن (يكتب الضمان االحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها،
ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى ،ويوقعه الضامن ويذكر

حاصل للساحب .ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع
ً
في الضمان اسم المضمون وإال اعتبر الضمان

صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب.)...
الضامن على صدر الكمبيالة ،ما لم يكن هذا التوقيع
ً

وباالطالع على السند ألمر تبين أنه تضمن توقيع للمدعى عليه في أعلى الورقة ،ولم يقترن

التوقيع باسم الضامن وال أية عبارة تفيد بأنه ضامن ،وحيث اشترط النظام لصحة التزام الضمان أن

يؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى ،ومن ثم ال يصح التزام
المدعى عليه كضامن بقيمة السند ألمر.

وأما ما ورد في عجز المادة من أنه يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر

الكمبيالة ،وحيث سبق للجنة القانونية أن أصدرت قرارها رقم ( )1436/393وتاريخ 1436/8/27هـ ـ بمناسبة

الدعوى ذاتها ـ المتضمن أن التوقيع على صدر الورقة التجارية دون تحديد اسم المضمون يرتب اعتبار

ملتزما بقيمة السند
الموقع ضامنً ا للساحب وهو ما حدث في هذه القضية ومن ثم يكون المدعى عليه
ً
ألمر باعتباره ضامنً ا للساحب ،فإن اللجنة بمناسبة التظلم المعروض أمامها ،وبعد البحث والتمحيص،

والنظر فيما استقر عليه القضاء المقارن وقوانين األوراق التجارية التي نهلت من المصدر ذاته ،وما
استقر عليه العرف في المملكة؛ ترجع عن اجتهادها السابق وما قضت به وتقرر أن عبارة (ويستفاد

هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ،)...،يعني أن يتم التوقيع على وجه الكمبيالة

وفي أسفلها ،وحيث إن التوقيع المنسوب إلى المدعى عليه على السند ألمر محل الدعوى حرر في
أعلى السند ،فإن اللجنة ال تعتبره ـ حتى وإن صح نسبة التوقيع إليه ـ ضامنً ا لقيمة السند ألمر محل

الدعوى ،األمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه وإعادة القضية إلى مكتب الفصل

مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب.
مصدر القرار لنظرها
ً

وحيث انتهت اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة الدفوع الواردة

مجددا.
في التظلم ،وباإلمكان مناقشة ذلك عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1439/87وتاريخ 1439/5/8هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1437/50وإعادة القضية

وفقا لما ورد في األسباب.
ً
مجددا
إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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داللة حيازة الورقة التجارية
( مقر أدبملاملاملاحيازة المستفيد للورقة التجارية دليل على عدم استيفاء قيمتها.

تطبيق
دفع المتظلم بوجود مخالصة مالية متعلقة بقيمة ورقة تجارية تحت حيازة المدعي ،وتعارضها

موقع من المتظلم -قضاء األوراق التجارية مستقر
ّ
مع إقرار مديونية مؤرخ في تاريخ الحق ثبت أنه

دليل على عدم
على أن حائز الورقة التجارية يعد مالكها وصاحب الحق فيها ،وتعد حيازة الورقة التجارية ً
استيفاء قيمتها ،وعلى من يدعي الوفاء إثباته -مفاد ذلك :عدم االعتداد بهذا الدفع.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )102لعام 1439هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1428/6/3هـ أقام المدعي دعواه
ً

ريال قيمة سند ألمر حرره المدعى عليه ألمر
مبلغ مقداره تسعمائة وثالثة وخمسون ألف (ً )953.000

المدعي بتاريخ 1426/12/7هـ يستحق لدى االطالع.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة

مبلغا مقداره تسعمائة
ً
رقم ( )1428/4/154وتاريخ 1428/4/14هـ بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي
وثالثة وخمسون ألف ( )953.000ريال قيمة السند ألمر محل الدعوى.

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

رقم ( )29/108وتاريخ 1429/3/9هـ بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة
جدة رقم ( )1428/4/154وتاريخ 1428/8/14هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1428/4/230وإعادة القضية إلى

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب في القرار.
مكتب الفصل لنظرها
ً

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة

جدة رقم ( )1430/4/85وتاريخ 1430/1/2هـ بصرف النظر عن الدعوى للوفاء بااللتزام بموجب المخالصة

واإلقرار بتاريخ 1428/7/11هـ.

وتظلم المدعي من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم

( )31/598وتاريخ 1431/7/30هـ بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة
رقم ( )1430/4/85وتاريخ 1430/1/2هـ الصادر في القضية رقم ( )1428/4/230وإعادة القضية إلى مكتب

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب في القرار.
الفصل لنظرها
ً

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة

جدة رقم ( )1433/1754وتاريخ 1433/7/22هـ بصرف النظر عن الدعوى للوفاء بااللتزام بموجب المخالصة

واإلقرار بتاريخ 1428/7/11هـ وحلف اليمين.

وتظلم المدعي من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم

( )1435/122وتاريخ 1435/2/12هـ بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة
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رقم ( )1433/1754وتاريخ 1433/7/22هـ الصادر في القضية رقم ( )1428/4/230وإعادة القضية إلى مكتب

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب في القرار.
الفصل لنظرها
ً

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

مبلغا مقداره تسعمائة وثالثة آالف ( )903.000ريال قيمة المتبقي من السند ألمر محل الدعوى.
ً

مستندا
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1439/1/8هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1439/1/15هـ،
ً

إلى أسباب حاصلها عدم صحة اإلقرار المقدم من المدعي ،وأنه مزور ،وأنه دفع أمام ناظر القضية

بإحالة اإلقرار إلى األدلة الجنائية طعنً ا منه بالتزوير بإضافة التاريخ عليه ،وأن هذا دفع جوهري ،وأن ناظر

القضية لم يلتفت إلى دفوعه ،ولم يرد عليها ،ولم يفندها ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية
التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث دفع المتظلم بعدم صحة اإلقرار المقدم من المدعي وأنه مزور ،وأنه دفع أمام

ناظر القضية بإحالة اإلقرار لألدلة الجنائية طعنً ا منه بالتزوير بإضافة التاريخ عليه ،وأن هذا دفع جوهري،
فحيث تبين للجنة من االطالع على ملف القضية أنه سبق للمدعى عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ
1437/1/20هـ أن أجاب عن اإلقرار بالمديونية المؤرخ في 2007/7/1م والمقدم من المدعي بأنه (ليس

له علم بها والتوقيع ليس توقيعه) ،وطلب إحالة اإلقرار لألدلة الجنائية ،وأن ناظر القضية أجابه لطلبه

وقرر إحالة األوراق لألدلة الجنائية إلجراء المضاهاة الالزمة على اإلقرار بالمديونية ،فتمت الكتابة لألدلة
الجنائية بمحافظة جدة بموجب خطاب فرع الوزارة بمحافظة جدة رقم ( )...وتاريخ 1437/6/7هـ بطلب

إجراء المضاهاة ،فوردت إجابة األدلة الجنائية بالخطاب رقم ( )...وتاريخ 1437/8/8هـ مرفق معه التقرير
الفني رقم ( )...وتاريخ 1437/8/1هـ المتضمن النتيجة التالية (بدراسة وفحص التوقيع الخاص بالمدعو.../

(المتظلم) في اإلقرار (موضوع الفحص) وجدنا أن التوقيع عبارة عن شكل فراغي مقرون بعبارة خطية

تمثل االسم الثالثي لصاحب التوقيع ( )...وبمضاهاته مع توقيعه الثابت باألوراق المقدمة للمضاهاة
وكذلك األوراق المستكتبة له من قبلنا وجدنا أنهما يتفقان) ،مما ترى معه اللجنة االلتفات عن دفع
المتظلم في هذا الشأن ،وال يغير من ذلك ما دفع به المتظلم من أنه يتمسك بالمخالصة المؤرخة في

1428/7/11هـ ألنها تتعارض مع إقرار المديونية المؤرخ في  2007/7/1الموافق 1428/7/18هـ ،وتتعارض

مع ما استقر عليه قضاء األوراق التجارية من أن حائز الورقة التجارية يعد هو مالكها وصاحب الحق فيها،
وتعد حيازة الورقة دليل على عدم استيفاء قيمتها وعلى من يدعي الوفاء إثباته ،ولم يقدم المدعى

عليه في تظلمه ما يمكن معه للجنة مناقشته عدا تمسكه بالمخالصة المشار إليها.

أما من حيث دفوع المتظلم بأن ناظر القضية لم يلتفت إلى دفوعه ،ولم يرد عليها ،ولم يفندها،

وأن هذا يعد خطأ في تطبيق النظام من قبل ناظر القضية لعدم مناقشة الدفوع المقدمة من طرفي

الدعوى وفق ما انتهى إليه قرار اللجنة القانونية رقم ( )1435/122وتاريخ 1435/2/12هـ ،وحيث تبين
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للجنة من االطالع على محاضر جلسات نظر الدعوى أنه تمت مواجهة طرفي الدعوى بالدفوع المثارة
وفق ما قضى به النظام ،وأن ناظر القضية ناقش ما ساقه الطرفين من أدلة ودفوع انحصرت في

المخالصة المؤرخة في 1428/7/11هـ المقدمة من المدعى عليه (المتظلم) وإقرار المديونية المؤرخ
في  2007/7/1الموافق 1428/7/18هـ المقدم من المدعي ،األمر الذي ترى معه اللجنة االلتفات عن
دفعه في هذا الشأن.

وحيث إن المدعى عليه لم يطعن في صحة السند ألمر محل الدعوى ،وال في صحة التوقيع

عليه ،ولم يثبت الوفاء الكلي لقيمته ،فإنه ملزم بالوفاء بباقي قيمة السند ألمر محل الدعوى للمدعي.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى بإلزام المدعى عليه بدفع باقي قيمة السند ألمر محل

موافقا للنظام.
ً
الدعوى للمدعي ،فإنه صدر

القرار
موضوعا.
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً
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تظهير الورقة التجارية
ناقل للملكية حتى يكون لحامل الورقة التجارية
ً
( مقر أدبملاملاملايجب أن يكون التظهير
صفة في الدعوى.

تطبيق
يعتبر حائز الورقة التجارية حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها -التظهير ينقل جميع

الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية ،ويجب أن يكون ً
ناقل للملكية -مؤدى ذلك :أنه إذا تقدم المدعي
بسندات ألمر انتقلت إليه للتحصيل أو اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو أية عبارة مماثلة

تفيد التوكيل ،فال تقبل منه الدعوى؛ النتفاء الصفة.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )175لسنة 1437هـ
الوقائع
ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1429/7/10هـ أقامت الشركة المدعية دعواها

ألفا ومائتان وثمانية وستون
عليه دفع مبلغ مقداره )1.231.268.81( :مليون ومائتان وواحد وثالثون ً
ألفا وسبعمائة وثمانية وعشرون
يورو وواحد وثمانون سنتً ا ،و( )859.728.75ثمانمائة وتسعة وخمسون ً

سندا ألمر حررها المدعى عليه ألمر المدعية.
ألمانيا وخمسة وسبعون سنتً ا؛ قيمة عدد ()36
ماركً ا
ً
ًّ

ونظرت الدعوى ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالمنطقة

الشرقية رقم ( )1431/460وتاريخ 1431/3/9هـ بعدم اختصاص مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية

بنظرها.

وتظلم المدعي من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في
ً
رقم ( )33/519وتاريخ 1433/7/7هـ ،بقبول التظلم
منازعات األوراق التجارية بالمنطقة الشرقية رقم ( )1431/460وتاريخ 1431/3/9هـ ،وإعادة القضية إلى

وفقا لما ورد في أسباب في القرار.
ً
مكتب الفصل مصدر القرار

مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،برد الدعوى المقامة ضد المدعى
ونظرت الدعوى
ً

عليه .../إلقامتها على غير ذي صفة أمام مكتب الفصل.

وأبلغت المدعية بنسخة من القرار بتاريخ 1436/10/13هـ ،وتظلم منه وكيلها بتاريخ 1436/11/11هـ

مستندا إلى
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بشمال جدة رقم ( )...وتاريخ 1429/2/11هـ،
ً
أسباب حاصلها عدم صحة ما انتهى إليه القرار محل التظلم من رد الدعوى إلقامتها على غير ذي صفة،
استنادا إلى كون السندات ألمر مظهرة لبنك ،...وعليه أحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.
ً

األسباب

حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السندات ألمر محل الدعوى ،تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
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وبالنسبة إلى دفوع المتظلم بعدم صحة ما انتهى اليه القرار المتظلم من رد الدعوى إلقامتها

استنادا إلى كون السندات ألمر مظهرة لبنك ...والذي لم يتقدم بالمطالبة ،وباطالع
على غير ذي صفة
ً

اللجنة على صور السندات ألمر محل الدعوى تبين اآلتي:

 -1أن السندات ألمر ذات األرقام ( )33 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،7 ،2 ،1مظهرة ألمر بنك ،...وظهرها
من قبله للتحصيل ألي بنك أو شركة ائتمانية.

وظهرها من
 -2أن السندات ألمر ذات األرقام ( )18 ،17 ،15 ،6 ،5 ،3ظهرت ألمر( ...المدعي)،
ّ
قبله للتحصيل لبنك.)...

 -3بقية السندات ألمر محل الدعوى ال يوجد عليها أي تظهيرات.
ظهر للتحصيل،
تظهيرا ً
وحيث إن بعض السندات المدعى بها تم تظهيرها
ناقل للملكية والبعض ّ
ً

وبعضها لم يتضمن ما يفيد التظهير ،وقد انتهى القرار محل التظلم إلى رد الدعوى إلقامتها على غير
ذي صفة بالنسبة إلى كافة السندات ألمر محل الدعوى دون تفرقة بين السندات ألمر المظهرة والتي

لم يتم تظهيرها ،ولم يناقش دفع المدعى عليه المتعلق بتظهير السندات ألمر محل الدعوى على

الرغم من الدفع بها أمام المكتب في مذكرات الرد المقدمة إلى المكتب ،ومنها المذكرات المقدمة
بتاريخ 1432/2/16هـ و1435/11/17هـ ،األمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى إلغاء القرار محل التظلم ،وإعادة

مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب.
القضية إلى مكتب الفصل لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة دفوع

مجددا.
المتظلم ،وله إثارتها أمام المكتب مصدر القرار عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالمنطقة الشرقية رقم ( )1436/484وتاريخ 1436/6/11هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1429/2036وإعادتها

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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حيازة الورقة التجارية
( مقر أدبملاملاملاحائز الورقة التجارية يعد مالكها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها
بتظهيرات غير منقطعة.

حامل الورقة التجارية-حسن النية
( مقر أدبملاملاملااألصل حسن نية حامل الورقة التجارية ما لم يثبت خالف ذلك.

التظهير -عالقة المدعى عليه بالمستفيد األول
( مقر أدبملاملاملادفوع المدعى عليه المبنية على عالقته الشخصية بالمستفيد األول ال
المظهر له ما لم ُيثبت المدعى عليه أن
يصح االحتجاج بها في مواجهة
ّ

المستفيد قصد بالتظهير اإلضرار به.

تطبيق
الدفوع التي أبدتها المدعى عليها في أثناء نظر الدعوى تتعلق بالعالقة الشخصية بينها وبين

(المظهر له)
ظهر الشيك للمدعي -ال يمكن للمدعى عليها أن تحتج على المدعي
ّ
المستفيد األول الذي ّ

المبنية على عالقته بالساحب ما لم تثبت أن المدعي قصد اإلضرار بها -تأسيس ناظر الدعوى
بالدفوع
ّ

قراره على ما قدمه وكيل المدعى عليها من دفوع متعلقة بالعالقة الشخصية بينها وبين المستفيد

األول فقط ،دون أن يثبت لديه أن المدعي قصد اإلضرار بالمدعى عليها -مؤداه :إلغاء القرار.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )225لعام 1437هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليها
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1429/1/14هـ أقام المدعي دعواه
ً

دفع مبلغ مقداره مليونان وثالثمائة وخمسون ألف ( )2.350.000ريال قيمة شيك برقم ( )11وتاريخ
وظهره المستفيد ألمر المدعي ،وعند
1428/10/23هـ ،سحبته المدعى عليها ألمر .../على البنك،.../
ّ

وفقا لورقة االعتراض الصادرة عن البنك بتاريخ
ً
تقديمة للبنك المسحوب عليه تبين عدم كفاية الرصيد
موقع الشيك محل الدعوى
ّ
طالبا معاقبة
1429/1/13هـ .وقد تدخل في الدعوى ممثل االدعاء العام
ً

بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي
المادتين ( ،94و )118من النظام.

عدل المدعي مطالبته لتكون بإلزام المدعى عليها دفع
وفي جلسة يوم األحد 1429/4/21هـّ ،

مبلغ مقداره مليونان ومائتان وخمسون ألف ( )2.250.000ريال باقي قيمة الشيك محل الدعوى.

وفي جلسة يوم االثنين الموافق 1430/1/22هـ ،عدل المدعي مطالبته لتصبح بإلزام المدعى

مبلغا مقداره مليونان ومائة وثمانون ألف ( )2.180.000ريال ،باقي قيمة الشيك
ً
عليها أن تدفع للمدعي
محل الدعوى.
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ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض

مبلغا مقداره
ً
رقم  30/261وتاريخ 1430/2/19هـ وقضى في الحق الخاص :بإلزام .../أن يدفع للمدعي

مليونان ومائة وثمانون ألف ( )2،180.000ريال باقي قيمة الشيك محل الدعوى ،وفي الحق العام:
مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10.000ريال.
ً
بتغريمه

وتظلم .../من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في
ً
( )31/510وتاريخ 1431/6/29هـ ،بقبول التظلم

منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )30/261وتاريخ 1430/2/19هـ فيما قضى به في دعوى الحق

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب،
الخاص ،وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
وتأييده فيما صدر به في دعوى الحق العام.

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ونظرت القضية
ً

بالرياض رقم ( )1432/292وتاريخ 1432/2/25هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليها .../بأن

مبلغا مقداره مليونان ومائة وثمانون ألف ( )2.180.000ريال باقي قيمة الشيك محل
ً
تدفع للمدعي

الدعوى ،وفي الحق العام :بسبق النظر فيها.

وتظلمت المدعى عليها من القرار ،وأحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب
ً
قرارها رقم ( )33/572وتاريخ 1433/7/21هـ بقبول التظلم

الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1432/292وتاريخ 1432/2/25هـ ،وإعادة القضية
مجددا في ضوء ما أشير اليه من أسباب.
للمكتب مصدر القرار لنظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض
ونظرت القضية
ً

رقم ( )33/2622وتاريخ 1433/11/21هـ ،وقضى في الحق الخاص :برد دعوى المدعي لسداد المدعى

عليها كامل قيمة الشيك محل الدعوى ،وفي الحق العام :بسبق النظر في الدعوى.

وتظلم المدعي من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل
ً
رقم ( )1434/1086وتاريخ 1434/8/28هـ ،بقبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )33/2622وتاريخ 1433/11/21هـ ،وإعادة القضية إلى مكتب

الفصل مصدر القرار إلعادة النظر فيها في ضوء ما ورد من أسباب.

مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه رقم ( )1435/3وتاريخ 1435/1/1هـ ،وقضى
ونظرت القضية
ً

في الحق الخاص :برد دعوى المدعي ضد المدعى عليها ،وفي الحق العام :بسبق الفصل في الدعوى.

مستندا إلى
وأبلغ المدعي بنسخة من القرار بتاريخ 1437/5/9هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1437/6/1هـ،
ً

أسباب حاصلها أن ناظر الدعوى ذكر أن المدعي هو من أثار موضوع العالقة األصلية بين المدعى عليها

ومظهر الشيك محل الدعوى ،وتضاربت أقواله في هذا الشأن ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية
ّ
التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى أوضاعه الشكلية.
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وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
ومن حيث الدفع بأن ناظر الدعوى ذكر في القرار المتظلم منه أن المدعي هو من أثار موضوع

العالقة األصلية بين المدعى عليها ومظهر الشيك محل الدعوى ،وتضاربت أقواله في هذا الشأن ،فإن
الثابت من ملف الدعوى أن هذه اللجنة سبق أن رأت في قرارها رقم ( )1434/1086بتاريخ 1434/8/28هـ

ناقل للملكية ،وحيث إن حائز الورقة
تظهيرا ً
نظرا إلى أن الشيك محل الدعوى مظهر للمدعي
ً
أنه ً
طبقا للمادة ( )16من نظام األوراق التجارية ـ التي تنطبق على الشيك بداللة المادة ()117
ً
التجارية،
من النظام ـ يعد مالكها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ،وحيث إن

وفقا لقاعدة (التظهير يطهر الدفوع) ،وأن
ً
التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية

حامل الورقة التجارية يستفيد من هذه القاعدة متى لم يكن سيئ النية ،أي أنه لم يقصد اإلضرار
بالساحب عند تلقيه الورقة التجارية.

ونظرا إلى أن األصل أن حامل الورقة التجارية حسن النية إلى أن يثبت العكس ،ويقع على المدين
ً

إثبات سوء نية الحامل .وحيث إن الدفوع التي أبدتها المدعى عليها في أثناء نظر الدعوى كانت

متعلقة بالعالقة الشخصية بينها وبين المستفيد األول الذي قام بتظهير الشيك للمدعي ،فإنه ال
يمكن للمدعى عليه أن يحتج على المدعي (المظهر له) بالدفوع المبنية على عالقته بالساحب ،ما لم
يثبت المدعى عليه أن المدعي قصد اإلضرار به.

نظرا إلى أن ناظر الدعوى أسس قراره
وقد انتهت هذه اللجنة في قرارهاـ المشار إليه ـ إلى أنه ً

على ما قدمه وكيل المدعى عليها من دفوع متعلقة بالعالقة الشخصية بينها وبين المستفيد األول
فقط دون أن يثبت لديه أن المدعي قصد اإلضرار بالمدعى عليها ،فإنه يتعين بذلك إلغاء قرار مكتب

الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )33/2622وتاريخ 1433/11/21هـ ،وإعادة القضية إلى
وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
المكتب مصدر القرار لنظرها
ً

وحيث إن ناظر الدعوى أسس قراره المتظلم منه على أن المدعي هو من أثار العالقة األصلية

بين المدعى عليه والمستفيد األول من الشيك محل الدعوى ،ومن ثم فإنه ال يجوز للمدعي االعتراض
على احتجاج المدعى عليها بالدفوع المبنية على عالقتها بالمستفيد األول.

وحيث إن ما انتهى إليه ناظر الدعوى في القرار المتظلم منه مخالف لما انتهت إليه اللجنة

القانونية في قرارها رقم ( )1434/1086وتاريخ 1434/8/28هـ ،فإنه يتعين بذلك إلغاؤه ،وإعادة القضية

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1435/3وتاريخ 1435/1/1هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1429/276وإعادتها إلى المكتب

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
مصدر القرار لنظرها
ً
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تحديد الورقة التجارية المقضي بدفع قيمتها
( مقر أدبملاملاملايتعين تحديد األوراق التجارية المحكوم بقيمتها في القرار.

تطبيق
يتعين على ناظر القضية تحديد الصكوك محل الدعوى والئحة الدعوى المقدمة ،ومواجهة

األطراف بها ،ومناقشتها ،وبيانها في أسباب القرار محل التظلم -مؤدى ذلك :أن القرار الصادر عن

مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية دون تحديد األوراق التجارية التي قضى ناظر القضية بإلزام
مشوبا بعيب جوهري يترتب عليه إلغاؤه ،وإعادة القضية إلى المكتب
المتظلم بدفع قيمتها ،يكون
ً

مصدر القرار.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )52لعام 1438هـ
الوقائع
ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1427/4/18هـ ،أقامت الشركة المدعية دعواها

ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ()421.875
عليهما دفع مبلغ مقداره أربعمائة وواحد وعشرون ً

ريال ،قيمة عدد ( )9سندات ألمر حررها المدعى عليه .../وضمنه( .../مالك مؤسسة ).../ألمر الشركة
ً

سندا ألمر حررها المدعى
المدعية ،كما أرفق بملف القضية الئحة دعوى أخرى تتضمن عدد ()22
ً
عليه .../وضمنه( .../مالك مؤسسة ).../ألمر الشركة المدعية ،والئحة دعوى ثالثة تتضمن المطالبة

ريال ،قيمة عدد
ألفا وثمانمائة وخمسون (ً )1.197.850
بمبلغ مقداره مليون ومائة وسبعة وتسعون ً
( )8سندات ألمر حررها المدعى عليه .../وضمنه .../مالك مؤسسة .../ألمر الشركة المدعية .كما أرفق

بملف القضية عدد ثالث لوائح دعوى أخرى معدلة لم تؤرخ تتضمن المطالبة بإلزام كل من:
( ... -1مدين).
( ... -2كفيل).
( ... -3الوكيل الشرعي لمؤسسة.).../

ألفا وثالثمائة
وتضمنت الالئحة األولى المطالبة بمبلغ مقداره مليون وثالثمائة وستون ً

ريال ،قيمة عدد ( )10سندات ألمر حررها المدعى عليه .../وضمنه( .../مالك
وخمسون (ً )1.360.350
مؤسسة ).../ألمر الشركة المدعية.

ألفا وثالثمائة وخمسون
وتضمنت الالئحة الثانية المطالبة بمبلغ مقداره مليون وثالثمائة وستون ً

ريال ،قيمة عدد ( )5سندات ألمر حررها المدعى عليه .../وضمنه( .../مالك مؤسسة).../
(ً )1.360.350

ألمر الشركة المدعية.

ألفا وخمسمائة
وتضمنت الالئحة الثالثة المطالبة بمبلغ مقداره خمسمائة وسبعة وأربعون ً

( )547.500ريال ،قيمة عدد ( )6سندات ألمر حررها المدعى عليه .../وضمنه( .../مالك مؤسسة ).../ألمر

الشركة المدعية.
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ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،بما يلي:
مبلغا مقداره
ً
أول :إلزام المدعى عليه( ،.../مالك مؤسسة ).../أن يدفع للشركة للمدعية
ً

ريال ،مقابل قيمة السندات
ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرون (ً )725.525
سبعمائة وخمسة وعشرون ً
ألمر محل الدعوى.

ألفا وخمسمائة
مبلغا مقداره خمسمائة وسبعة وأربعون ً
ً
ثانيا :إلزام المدعى عليه ،.../بأن يدفع
ً

( )547.500ريال.

وأبلغ المدعى عليه .../بنسخة من القرار بتاريخ 1436/7/14هـ ،وبتاريخ 1436/7/18هـ تظلم منه.../

وكيل للمدعى عليهما .../و ...بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بشمال جدة
ً
بصفته
رقم ( )...وتاريخ 1435/1/28هـ ،والوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بشمال جدة رقم ( )...وتاريخ

مستندا إلى أسباب حاصلها أن القرار شابه القصور لمخالفته أحكام النظام ،كون
1428/10/17هـ،
ً

السندات ألمر محل الدعوى لم توقع من قبل المتظلم األول بإقرار المدعية ،فإرادة الساحب انعدمت
وكيل عنه تجاوز حدود وكالته ،ومن ثم يكون ما انتهى إليه القرار محل
ً
وقع على السند ألمر
كون من ّ

التظلم من أن التوقيع على السندات المدعى بها كان بموجب وكالة شرعية تخول الوكيل التوقيع
والبيع والشراء عن المؤسسة في غير محله ،وأن القرار قد ألزم المتظلم الثاني أن يدفع للمدعية قيمة

السندات ألمر المدعى بها والمستحقة في 1428/9/1هـ وحتى تاريخ 1429/2/1هـ ،وأن هذه الدعوى

لم يختصم فيها المدعى عليه الثاني إال في عام 1432هـ بناء على الالئحة المعدلة المقدمة من

وكيل المدعية ،ومن ثم لم تقم الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني إال بعد مرور المدة الزمنية

المحددة لتقديم الدعوى وهي ثالث سنوات ،ومن ثم يسقط الحق في سماع دعوى المدعية ،كما
قصورا في تسبيب القرار المتظلم منه ،حيث لم يرد بحيثياته أي رد على ما أبداه في مذكرته
أن هناك
ً

المقدمة على مدار نظر الدعوى ،والتي دفع فيها بانتفاء الصفة الشرعية للمدعى عليه ،عالوة على
ملتمسا في نهاية تظلمه
ما شاب القرار المتظلم منه من خطأ وتناقض في تكييف موضوع الدعوى،
ً

إلغاء القرار ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
بناء عليها
وباطالع اللجنة على ملف القضية ،تبين أن القرار جاء ً
خاليا من تحديد الئحة الدعوى التي ً

تم السير في الدعوى ،كما تضمن القرار اإلشارة إلى قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية

رقم ( )1434/669وتاريخ 1435/4/9هـ الصادر في القضية رقم ( )1427/3/1042والذي سبق لهذه اللجنة

أن أصدرت بشأنها قرارها رقم ( )1429/531وتاريخ 1429/11/17هـ بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ( )1428/3/517وتاريخ 1428/8/8هـ في القضية رقم ()1427/3/1042
مجددا.
وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
كما تبين للجنة المالحظات اآلتية:
 -1وجود سندات ألمر مكررة في القضيتين ،وذلك على النحو التالي:
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القضية رقم 1427/1042هـ

المجموعة (أ)

عدد السندات ألمر
22
المجموعة (ب)

عدد السندات ألمر
31
المجموعة (ج)

عدد السندات ألمر
9

رقم السندات
36/15

36/34

رقم السندات
36/36

36/36

رقم السندات
36/28

36/36

تاريخ التحرير /المبلغ
1425/12/20هـ
( )91.250رياال

تاريخ التحرير /المبلغ
1426/9/15هـ
( )90.690رياال

تاريخ التحرير /المبلغ
6/10/1424هـ
( )46.875رياال

تاريخ االستحقاق
1427/5/1هـ
1429/2/1هـ

تاريخ االستحقاق
1427/15هـ
1429/11/11هـ

تاريخ االستحقاق
1427/6/1هـ
1428/3/1هـ

القضية رقم 1428/883هـ

المجموعة (أ)

عدد السندات ألمر
9
عدد السندات ألمر
22
المجموعة (ج)

عدد السندات ألمر
8
عدد السندات ألمر
10
المجموعة (و)

عدد السندات ألمر
5
المجموعة (ز)

عدد السندات ألمر
6

رقم السندات
36/28

36/36

رقم السندات
36/15

36/22

رقم السندات
36/22

36/29

رقم السندات
36/22

36/31

رقم السندات
36/23

36/36

رقم السندات
36/31

36/36

تاريخ التحرير /المبلغ
1424/10/6هـ
( )46.875رياال

المجموعة (ب)

تاريخ التحرير /المبلغ
1425/12/20هـ
( )91.250رياال

تاريخ التحرير /المبلغ
1426/9/10هـ
( )90.690رياال

المجموعة (د)

تاريخ التحرير /المبلغ
1426/9/15هـ
( )90.690رياال

تاريخ التحرير  /المبلغ
1426/9/15هـ
( )90.690رياال

تاريخ التحرير  /المبلغ
1425/12/20هـ
( )91.250رياال

تاريخ االستحقاق
1427/6/1هـ
1428/3/1هـ

تاريخ االستحقاق
1427/5/1هـ
1429/9/1هـ

تاريخ االستحقاق
1428/9/1هـ
1429/4/1هـ

تاريخ االستحقاق
1428/9/1هـ
1429/6/1هـ

تاريخ االستحقاق
1428/7/1هـ
1429/11/1هـ

تاريخ االستحقاق
1428/9/1هـ
1429/2/1هـ
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 -2لم يبين في القرار ماهية المبلغ المحكوم به على كل من المدعى عليهما ،والسندات ألمر
التي تقابل المبالغ المحكوم بها.

وحيث إن القرار المتظلم منه صدر دون تحديد السندات ألمر التي استند إليها القرار ،وترى اللجنة

أهمية تحديد السندات ألمر ،والئحة الدعوى المقدمة ،ومواجهة األطراف بها ،ومناقشتها ،وبيانها

في أسباب القرار محل التظلم ،وحيث إن المادة ( )1من القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ
تنص على أنه( :فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة في الفصل الخامس حتى
الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية).

وحيث إن المادة ( )519من الفصل السادس من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية تنص

محتويا على اسم الرئيس
على أنه( :يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم من المحكمة التجارية
ً
واألعضاء الذين حكموا في الدعوى وأسماء الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل

إقامتهما وملخص دعواهما وكيفية جريان الدعوى وموادها القانونية وعللها وأسبابها وقرار الحكم.)...
وحيث إن القرار المتظلم منه لم يحدد األوراق التجارية التي قضى بإلزام المدعى عليه المتظلم

بدفع قيمتها ،فإنه مشوب بعيب جوهري يترتب عليه إلغاؤه وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار
مجددا في ضوء ما أشير إليه.
لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار محل التظلم ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة دفوع

مجددا من قبل المكتب.
المتظلم ،وله إذا شاء إثارتها عند نظر الدعوى
ً

عددا من لوائح الدعوى التي تضمنت كل منها
كما الحظت اللجنة أن ملف القضية تضمن
ً

المطالبة بعدد من السندات ألمر المرفقة صورها بملف القضية دون التأشير عليها من قبل عضو
مكتب الفصل مصدر القرار بالمطابقة مع األصل ،وهذا يخالف إجراءات نظر الدعوى ،األمر الذي يتطلب

التنبيه على عضو مكتب الفصل بحصر السندات ألمر محل الدعوى ،والتأشير عليها بالمطابقة مع
األصل.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1436/516وتاريخ  1436/7/8الصادر في القضية رقم ( ،)1428/883وإعادة القضية

وفقا لما ورد في األسباب.
ً
مجددا
إلى مكتب الفصل مصدر القرار إلعادة نظرها
ً
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خلو ملف الدعوى من المرفقات األساسية
( مقر أدبملاملاملاخلو الملف من الئحة الدعوى ،وأصل القرار المتظلم منه ،على نحو يتعذر
معه التحقق من صحة الدعوى ،واستيفاء متطلباتها النظامية ،يترتب

عليه إلغاء القرار.

تطبيق
رقما
اشتمال ملف الدعوى على صورتين لقرار مكتب الفصل تضمنت الصفحة األولى إلحداهما ً

رقما وكتابة ،وتطابق أسماء
للقرار يغاير رقمه في الصفحة الثانية -تباين قيمة المبلغ المحكوم به ً
طرفي الدعوى في الصورتين -خلو ملف الدعوى أيضا من الئحة الدعوى ومن أصل القرار المتظلم
منه -مفاد ذلك :أنه ال يمكن للجنة مراجعة القرار والتحقق من صحته -مؤدى ذلك :أن خلو ملف

الدعوى من المرفقات األساسية مثل الئحة الدعوى من شأنه إلغاء القرار وإعادة القضية الى مكتب
مجددا.
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

قرار اللجنة القانونية رقم ( )318لعام 1437هـ
الوقائع
ً
طالبة إلزام المدعى عليه دفع مبلغ
تخلص الوقائع في أن الشركة المدعية أقامت دعواها

ريال قيمة سند ألمر حرره
ألفا وستمائة وثمانية وتسعون (ً )389.698
مقداره ثالثمائة وتسعة وثمانون ً

ألمر المدعية بتاريخ 2011/5/14م الموافق 1432/6/11هـ ،ويستحق عند االطالع.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية

ريال كامل قيمة
ألفا وستمائة وثمانية وتسعون (ً )389.698
مبلغا مقداره ثالثمائة وتسعة وثمانون ً
ً

السند ألمر محل الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1437/11/11هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1437/11/13هـ،

بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم ( )...وتاريخ 1437/11/8هـ ،وأحيل

تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ الالزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وحيث إنه قبل النظر في دفوع المتظلم ،فإنه باطالع اللجنة على ملف القضية ،تبين لها خلو

الملف من الئحة الدعوى ،ومن أصل القرار المتظلم منه.

وحيث إنه فيما يتعلق بالئحة الدعوى ،فإن خلو ملف الدعوى منها لم يمكّ ن اللجنة من التحقق

نظاما.
من صحة رفع الدعوى ،ومدى كونها استوفت المتطلبات الالزمة
ً
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أما فيما يتعلق بأصل القرار المتظلم منه ،فقد اشتمل ملف الدعوى على صورتين لقرار مكتب

الفصل ،تكونت كل منهما من صفحتين ،وقد اشتملت الصفحة األولى إلحدى الصورتين على ما يفيد

أن رقم القرار هو ( ،)1435/1065في حين اشتملت الصفحة الثانية على ما يشير إلى أن رقم القرار هو
رقما وكتابة ،وتطابقت أسماء طرفي الدعوى
( ،)1435/1064مع تباين في قيمة المبلغ المحكوم به ً

في الصورتين .وحيث خال ملف الدعوى من أصل القرار المتظلم منه ،فإنه ال يمكن للجنة مراجعته
والتحقق من صحته.

ونظرا إلى ما شاب ملف الدعوى من نقص ،فإنه يتعين على هذه اللجنة إلغاء القرار المتظلم
ً

مجددا في ضوء ما أشير إليه.
منه ،وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار ،فإنه ال حاجة إلى مناقشة دفوع المتظلم ،وله إثارتها أمام

مجددا.
مكتب الفصل عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

مجددا
بمحافظة جدة الصادر في القضية رقم ( ،)1434/1016وإعادتها إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
في ضوء ما ورد من أسباب.
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الدفع بالسداد بعد صدور القرار
( مقر أدبملاملاملاالدفع بأداء قيمة الورقة التجارية بعد صدور القرار يخرج عن اختصاص
مكاتب الفصل واللجنة القانونية.

تطبيق
يخرج عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،الدفع بأداء قيمة

الشيك محل الدعوى بعد صدور قرار مكتب الفصل المتظلم منه -مؤدى ذلك :أنه ما لم يطعن

المتظلم في صحة الشيك محل الدعوى ،وال في صحة توقيعه عليه ،ولم يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي

ملزما بالوفاء بقيمته للمدعي.
لشيء من قيمته ،فإنه يكون
ً

قرار اللجنة القانونية رقم ( )99لعام 1438هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/10/29هـ ،أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره خمسة ماليين وستمائة ألف ( )5.600.000ريال ،قيمة شيك برقم ( )80وتاريخ 1430/8/19هـ،

سحبه المدعى عليه ألمر المدعي على البنك .../دون أن يكون له مقابل وفاء .وقد تدخل في الدعوى
موقع الشيك محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
طالبا معاقبة ّ
ممثل االدعاء العام ً

( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته حكم المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى

مبلغا مقداره خمسة ماليين وستمائة ألف ( )5.600.000ريال ،كامل قيمة الشيك
ً
عليه أن يدفع للمدعي

مبلغا مقداره خمسون ألف ( )50.000ريال،
ً
محل الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه
وحبسه لمدة شهر.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/4/17هـ ،وتظلم منه وكيله في التاريخ نفسه،

مستندا
بموجب الوكالة رقم ( )...وتاريخ 1438/3/19هـ ،الصادرة عن كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض،
ً
إلى أن المدعي تسلم أكثر من خمسة ماليين ريال من قيمة الشيك محل الدعوى ،ولم يتبق له سوى
صورا لسندات تحويل إلى المدعى عليه ،وعليه أحيل تظلمه إلى
مرفقا
ً
أربعمائة ألف ( )400.000ريال،
ً
اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث دفوع المتظلم ،فإنها تنحصر في أن المدعي تسلم أكثر من خمسة ماليين ريال من

قيمة الشيك محل الدعوى ،ولم يتبق له سوى أربعمائة ألف ( )400.000ريال ،وإرفاقه صور عدد من

سندات التحويل إلى المدعى عليه.
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وحيث إن المدعى عليه أقر في جلسة النظر المنعقدة بتاريخ 1431/4/18هـ بصحة توقيعه على

الشيك محل الدعوى وبأن المبلغ في ذمته ،فإنه يتعين االلتفات عن المستند المقدم من المتظلم رفق
تظلمه المؤرخ في 2009/11/3م بمبلغ ( )150.000ريال .وفيما يتعلق بما قدمه المتظلم من مستندات

مؤرخة بتواريخ الحقة لصدور القرار المتظلم منه يدعي فيها سداد قيمة الشيك محل الدعوى ،فإنها ال
صحيحا ،فإن ذلك يعد وفاء
تطعن في صحة القرار المتظلم منه حين صدوره ،وإذا كان ادعاء المتظلم
ً

منه لقيمة الشيك محل الدعوى أو لجزء من قيمته ،وحيث إن المتظلم يدفع بهذا الوفاء بعد صدور
قرار مكتب الفصل المتظلم منه ،فإنه يخرج عن اختصاص مكاتب الفصل وهذه اللجنة.

وحيث إن المتظلم لم يطعن في صحة الشيك محل الدعوى ،وال في صحة توقيعه عليه ،ولم

ملزما بالوفاء بقيمته للمدعي.
يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من قيمته ،فإنه يكون
ً

وحيث إن المتظلم بسحبه الشيك محل الدعوى ،دون أن يكون له مقابل وفاء ،خالف حكم

المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ،فإن ذلك يستوجب معاقبته بالعقوبات المنصوص

عليها في المادتين ( ،118و )121من ذات النظام.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمة

الشيك محل الدعوى للمدعي ،وفي الحق العام بمجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
موافقا للنظام.
ً
المشار إليهما أعاله ،فإنه صدر

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1431/1670وتاريخ 1431/5/18هـ الصادر في القضية رقم (.)1430/6122
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اإللزام بأكثر مما أقر به المدعي
( مقر أدبملاملاملاالحكم بأكثر مما أقر به المدعي دون تسبيب ،يتعين معه إلغاء القرار.

تطبيق
الدفع بعدم استحقاق المبلغ الزائد على المستحق ـ القرار المتظلم منه تضمن إلزام المدعى

عليه بأداء مبلغ يتجاوز قيمة المبلغ المستحق ،دون أن يشتمل القرار على سبب الزيادة -مؤدى ذلك:
إلغاء القرار المتظلم منه ،وعدم تحميل المدعى عليه المبالغ الزائدة.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )197لسنة 1437هـ
الوقائع

ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1428/5/26هـ ،أقامت الشركة المدعية دعواها

سندا
ريال مقابل قيمة عدد ()21
ألفا وثمانمائة واثنان (ً )21.802
عليه دفع مبلغ مقداره واحد وعشرون ً
ً
ألمر متسلسلة أرقامها على التوالي تبدأ من رقم ( )2إلى رقم ( )22حررها المدعى عليه ألمر الشركة

المدعية بتاريخ 2005/9/13م ومستحقة على التوالي من تاريخ 2005/11/1م حتى 2007/7/1م.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للشركة

مبلغا مقداره تسعة آالف وتسعمائة وعشرة ( )9.910رياالت مقابل المتبقي من قيمة السندات
ً
المدعية
ألمر محل الدعوى.

مستندا
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1437/4/14هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1437/5/8هـ،
ً

إلى أن القرار تضمن ما نصه( :إلزام المدعى عليه بسداد األقساط المستحقة قبل سحب السيارة ،وهي
القيمة الحقيقية النتفاعه بها) ،وأن المبلغ المحكوم به يتجاوز قيمة األقساط المستحقة ،وعليه أحيل
تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على السندات ألمر محل الدعوى ،تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
وبالنسبة إلى ما دفع به المتظلم من أن القرار محل التظلم قد تضمن ما نصه( :إلزام المدعى

عليه بسداد األقساط المستحقة قبل سحب السيارة وهي القيمة الحقيقية النتفاعه بها) ،وأن

المبلغ المحكوم به يتجاوز قيمة األقساط المستحقة ،وحيث تبين للجنة أن المبلغ المقابل للسندات
المستحقة إلى تاريخ سحب السيارة في 2006/5/17م والذي أقرت به المدعية هو ستة آالف وتسعمائة

ريال مقابل قيمة السندات ألمر المستحقة السداد من تاريخ 2005/11/1م حتى
وسبعة وثالثون (ً )6.937

2006/5/1م ،وحيث إن القرار المتظلم منه قد تضمن إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ تسعة آالف

وتسعمائة وعشرة ( )9.910رياالت بما يجاوز المبلغ المستحق دون أن يشتمل القرار على سبب الزيادة
في المبلغ المستحق ،مما يتعين معه إلغاء القرار المتظلم منه ،وإعادة القضية إلى مكتب الفصل

مجددا.
مصدر القرار لنظرها
ً
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وحيث انتهت اللجنة إلى إلغاء القرار المتظلم منه ،فإنه ال حاجة إلى مناقشة بقية دفوع المتظلم،

وبإمكانه إثارتها أمام مكتب الفصل عند إعادة نظر القضية.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1431/3305هـ وتاريخ 1431/2/2هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1428/3022وإعادتها إلى

مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب.
المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
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الخطأ في التكييف
( مقر أدبملاملاملاصدور القرار بصرف النظر عن الدعوى ،الشتمال قيمة الورقة التجارية

ومقتض لإللغاء.
ٍ
على فوائد ربوية ،دون التحقق من ذلك مجانب للصواب

تطبيق
دليل
وقضاء -في منازعات األوراق التجارية أن سحب الورقة التجارية يعد ً
فقها
المستقر عليه-
ً
ً

على وجود ومشروعية سبب إنشائها وانشغال ذمة الساحب بقيمته ـ المستفيد من الورقة التجارية
غير مطالب بإثبات وجود ومشروعية سبب إنشائها ،ويقع عبء اإلثبات على من يدعي نفي وجود
أو مشروعية السبب -مفاد ذلك :أن إثبات أي ادعاء عكس هذا المبدأ يقع على عاتق من يدعيه-

مؤدى ذلك :أن المدعى عليه هو المطالب بموجب نظام األوراق التجارية بإثبات أو نفي عدم صحة

السبب أو عدم استحقاق المدعي قيمة الورقة التجارية محل الدعوى.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )20لسنة 1436هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليها
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1432/11/6هـ ،أقام المدعي دعواه
ً

ألفا وتسعمائة وثمانية وعشرون
دفع مبلغ مقداره تسعة وأربعون مليونً ا وأربعمائة واثنان وعشرون ً

ريال ،قيمة سند ألمر حررته المدعى عليها ألمر المدعي بتاريخ 1430/11/23هـ ويستحق
(ً )49،422،928

لدى الطلب.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بصرف النظر عن الدعوى.
وأبلغ المدعي بنسخة من القرار بتاريخ 1435/10/16هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1435/11/2هـ

مستندا إلى عدم صحة
بموجب الوكالة الصادرة عن كاتب عدل الرويضة برقم ( )...وتاريخ 1435/3/8هـ،
ً

ما انتهي إليه القرار المتظلم منه بصرف النظر عن الدعوى ،وأن مكتب الفصل غير مخول ببحث ما
يتعلق بالعالقة المصرفية بين البنك المدعي والمدعى عليها ،وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية

التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المواعيد النظامية واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وبالنسبة إلى دفوع المتظلم المنصبة على عدم صحة ما انتهي إليه القرار المتظلم منه بصرف

النظر عن الدعوى ،وأن مكتب الفصل غير مخول ببحث ما يتعلق بالعالقة المصرفية بين البنك المدعي
والمدعى عليه ،وحيث إن ناظر القضية أسس قراره على افتراض شمول اتفاقية المرابحة على فوائد
ربوية بالرغم من أنها اتفاقية تمويل مرابحة إسالمية مجازة من الهيئة الشرعية في البنك ،ومطالبة

البنك المدعي بموجب المادة ( )67من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه( :إذا امتنع المدعى
كليا ،أو أجاب بجواب غير مالق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ً
ثالثا
عليه عن الجواب ًّ
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ناكل بعد إنذاره ،وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)،
عده ً
في الجلسة نفسها ،فإذا أصر على ذلك ّ
ً
وكالة تقديم ما يثبت خصم المبالغ التي تحتوى على فوائد ربوية بالرغم من أن
وطلب من المدعي

وقضاء في منازعات
فقها
هذه المادة خاصة بالمدعى عليه وليس المدعي ،ولما كان المستقر عليه
ً
ً

دليل على وجود ومشروعية سبب إنشائها وانشغال
األوراق التجارية أن سحب الورقة التجارية يعد ً
ذمة الساحب بقيمتها ،ومن ثم فإن المستفيد من الورقة التجارية ال يطالب بإثبات وجود ومشروعية

سبب إنشائها ،ويقع عبء اإلثبات على من يدعي نفي وجود أو مشروعية سبب الورقة التجارية ،ومن

ذلك يتبين أن المدعى عليه هو المطالب بموجب نظام األوراق التجارية بإثبات أن مطالبة البنك له هي

بمبالغ غير مستحقة ،وحيث توصل القرار المتظلم منه إلى صرف النظر عن الدعوى ،دون أن يستند
إلى دليل على أن قيمة السند ألمر محل الدعوى تتضمن فوائد ربوية ،فإنه بذلك يكون قد جانب

وفقا لما ورد
ً
مجددا
الصواب مما يتعين معه إلغاؤه وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
من أسباب.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة
ً
قبول التظلم

جدة رقم (1435/845هـ) وتاريخ 1435/7/12هـ الصادر في القضية رقم (1432/070876هـ) ،وإعادة القضية إلى

مكتب الفصل مصدر القرار إلعادة النظر فيها في ضوء ما أشير إليه من أسباب.
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أداء اليمين
( مقر أدبملاملاملاطلب أداء اليمين على تحقق سبب الورقة التجارية سلطة تقديرية لناظر
القضية.

تطبيق
طلب الساحب استدعاء المدعي ألداء اليمين في شأن سبب الورقة التجارية -طلب هذه اليمين

هي حق لناظر القضية ،إن شاء طلبها ،وإن شاء لم يطلبها -إذا قدم المدعي بينته المتمثلة في الشيك
محل الدعوى ،فإن على المدعى عليه تقديم بينته لنفي دعوى المدعي -مؤدى ذلك :أن الورقة

كافيا على
دليل
التجارية متى استوفت بياناتها الشكلية أصبحت لها الكفاية الذاتية ،واعتبرت بذلك ً
ً
صحة المبلغ الثابت فيها وانشغال ذمة ساحبها بقيمتها ،وهذا المبدأ هو أحد أهم المبادئ التي تقوم
عليها أحكام األوراق التجارية.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )69لعام 1438هـ
الوقائع
وكيل لـ .../ببالغ إلى مركز شرطة.../
ً
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1432/1/7هـ تقدم .../بصفته

ضد المدعى عليه ،لتحريره شيكً ا برقم ( )98وتاريخ 1431/6/8هـ الموافق 2010/5/22م بمبلغ مقداره ستة

ماليين ( )6.000.000ريال ،سحبه المدعى عليه ألمر المدعي على مصرف ...دون أن يكون له مقابل وفاء.
طالبا إلزام
وبتاريخ 1433/7/26هـ تقدم وكيل المدعي في دعوى الحق الخاص بالئحة دعواه
ً
المدعى عليه بدفع كامل قيمة الشيك محل الدعوى.
ونظرت القضية فيما يتعلق بدعوى الحق الخاص بجلسة يوم السبت 1433/8/27هـ ،وصدر في

شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1433/2173وتاريخ 1433/8/27هـ،
مبلغا مقداره ستة ماليين ()6.000.000
ً
وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

ريال كامل قيمة الشيك محل الدعوى.

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل
ً
رقم ( )1436/142وتاريخ 1436/4/19هـ ،بقبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1433/2173وتاريخ 1433/8/27هـ ،وإعادة القضية إلى المكتب
مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
مصدر القرار لنظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام
ونظرت القضية
ً

مبلغا مقداره ستة ماليين ( )6.000.000ريال كامل قيمة الشيك محل
ً
المدعى عليه أن يدفع للمدعي
مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10.000ريال ،وسجنه لمدة
ً
الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه
تشهيرا في إحدى الصحف المحلية على نفقته.
شهر ،ونشر اسمه
ً

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/2/10هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1438/3/1هـ،

مستندا إلى
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالرياض برقم ( )...وتاريخ 1437/11/26هـ،
ً
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تقريبا كامل قيمة
أسباب حاصلها أن قيمة الشيك محل الدعوى غير مستحقة للمدعي ،ألنه تسلم
ً

القرض ببيعه لألراضي التي تسلم صكوكها ،والوكالة التي تخوله بيعها ،وأن التعامل من األساس مبني
على تقديم قرض مقابل ربح ،وطلب المدعي من المدعى عليه توقيع عقد صوري في شأن أسهم ال

وجود لها ،وأنه تم تحرير شيك بديل للمدعي ،وبأن نص المادة ( )118من نظام األوراق التجارية اشترط
سوء النية عند الساحب حتى تتم معاقبته ،وأنه طلب من ناظر الدعوى استدعاء المدعي ألداء اليمين
في شأن األراضي التي رهنت لديه ،إال أنه لم يستجب لهذا الطلب .وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة

القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث دفوع المتظلم بأن قيمة الشيك محل الدعوى غير مستحقة للمدعي ألنه تسلم

تقريبا كامل قيمة القرض ببيعه لألراضي التي تسلم صكوكها والوكالة التي تخوله بيعها على النحو
ً

المبين في الوقائع ،وأن التعامل من األساس مبني على تقديم قرض مقابل ربح ،وطلب المدعي من
المدعى عليه توقيع عقد صوري في شأن أسهم ال وجود لها ،وأنه تم تحرير شيك بديل للمدعي ،فإنه

ثبت للجنة أنه بمواجهة المدعي بدفع المدعى عليه بالوفاء بقيمة الشيك من خالل تسلمه صكوك

األراضي وبيعها في الجلسة المعقودة بتاريخ 1437/8/2هـ أجاب بأن قيمة العقار ال تخص قيمة الشيك
فضل عن أن المدعى عليه المتظلم لم يقدم ما يثبت صحة دفوعه في هذا
ً
وال أشخاص الدعوى،...

الشأن ،األمر الذي تعد معه مجرد كالم مرسل ،ويتعين االلتفات عنها.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم بأن نص المادة ( )118من نظام األوراق التجارية اشترط سوء النية

عند الساحب حتى تتم معاقبته ،وقد انتفى سوء النية لديه ،فإن قضاء األوراق التجارية استقر على أن

سوء النية يتحقق في حق الساحب بمجرد سحبه الشيك ،دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل
يوما من تاريخ سحب الشيك .وحيث إن
للسحب خالل المدة القانونية التي تطلبها النظام وهي ثالثون ً

المتظلم لم يقدم ما يثبت وجود مقابل للوفاء خالل هذه المدة ،فإن سوء النية ثبت في حقه ،األمر
الذي يتعين معه رد هذا الدفع.

وأما بالنسبة إلى دفع المتظلم بأنه طلب من ناظر الدعوى استدعاء المدعي ألداء اليمين في

شأن األراضي التي رهنت لديه ،إال أنه لم يستجب لهذا الطلب ،فإن البينة على المدعي ،واليمين على
من أنكر ،وحيث قدم المدعي بينته المتمثلة في الشيك محل الدعوى ،فإن على المدعى عليه تقديم
بينته لنفي دعوى المدعي ،وطلب هذه اليمين هي حق لناظر القضية ،إن شاء طلبها ،وإن شاء لم

يطلبها ،وحيث إن الورقة التجارية متى استوفت بياناتها الشكلية أصبحت لها الكفاية الذاتية ،واعتبرت
كافيا على صحة المبلغ الثابت فيها وانشغال ذمة ساحبها بقيمتها ،حيث إن هذا هو أحد
دليل
بذلك ً
ً

أهم المبادئ التي تقوم عليها األوراق التجارية (مبدأ الكفاية الذاتية) ،وهذا المبدأ يتحقق ما دامت
الورقة لم تتضمن ما يفيد اإلحالة إلى وقائع أو وثائق خارجة عنها ،والشيك محل الدعوى لم يتضمن
ً
شيئا من ذلك ،األمر الذي يتعين معه رد دفع المتظلم في هذا الشأن.
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وحيث إن المتظلم لم يطعن في صحة الشيك محل الدعوى وال في صحة توقيعه عليه ،ولم

يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من قيمته ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمته للمدعي.

وحيث إن المتظلم بسحبه الشيك محل الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل

للسحب خالف حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ،فإن ذلك يستوجب معاقبته

بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من النظام.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمة

موافقا للنظام.
ً
الشيك محل الدعوى للمدعي ،فإنه صدر

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم ( )38/23وتاريخ 1438/1/8هـ الصادر في القضية رقم (.)1433/4255
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المطالبة بقيمة شيكات مستبدلة
( مقر أدبملاملاملاال تصح المطالبة بقيمة شيكات ثبت استالم بديل عنها من الساحب.

تطبيق
في حال وجود اتفاقية تسوية ومخالصة نهائية وإبراء ذمة بين المدعي والمدعى عليه ،بموجبها

تم استرداد الشيكات محل الدعوى ،واستبدلت بها شيكات أخرى ،فليس للمدعي المطالبة بقيمة
الشيكات المستردة -مؤدى ذلك :عدم جواز مطالبة المدعي بقيمة شيكات سلمها إلى المدعى عليه

بديل لها ،مادام أي من الطرفين لم يطعن في صحة اتفاقية التسوية والمخالصة النهائية وإبراء
وتسلم ً
الذمة المبرمة بينهما.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )111لعام 1438هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1431/5/3هـ أقام المدعي دعواه
ً

مقداره مليون ومائة وواحد وثالثون ألف ( )1.131.000ريال ،قيمة عدد ( )6شيكات ،سحبها المدعى
عليه ألمر المدعي على مجموعة .../دون أن يكون لها مقابل وفاء .وقد تدخل في الدعوى ممثل

موقع الشيك محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
ّ
طالبا معاقبة
االدعاء العام
ً
( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته حكم المادتين ( ،94و )118من النظام.
ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم

مبلغا
ً
( )31/2670وتاريخ 1431/8/13هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي

مقداره مليون ومائة وواحد وثالثون ألف ( )1.131.000ريال ،كامل قيمة الشيكات محل الدعوى ،وفي
مبلغا مقداره خمسون ألف ( )50.000ريال ،وحبسه ثالثة أشهر.
ً
الحق العام :بتغريم المدعى عليه

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في
ً
رقم ( )717وتاريخ 1433/9/23هـ ،بقبول التظلم

منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )31/2670وتاريخ 1431/8/13هـ ،وإعادة القضية إلى مكتب الفصل
وفقا لما ورد من أسباب في القرار.
ً
مجددا
لنظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :برد
ونظرت القضية
ً
مبلغا مقداره خمسة آالف ()5.000
ً
الدعوى النتهائها بالسداد ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه
ريال.

وأبلغ المدعي بنسخة من القرار بتاريخ 1438/2/24هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1438/3/21هـ ،وأحيل

تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ الالزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية ،واستوفى المتطلبات النظامية.
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وحيث إنه باالطالع على الشيكات محل الدعوى ،تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
وباطالع اللجنة على ملف القضية تبين أن المدعى عليه أقر بجلسة يوم األحد 1437/10/12هـ

بصحة دعوى المدعي بالمطالبة بمبلغ ( )485.000ريال ،ثم أنكر ذلك بجلسة يوم الخميس 1437/11/22هـ،
ودفع بوجود اتفاقية تسوية مخالصة نهائية وإبراء ذمة موقعة بتاريخ 1432/1/19هـ ،وبموجب هذه

االتفاقية تم استرداد الشيكات محل الدعوى ،واستبدلت بها شيكات أخرى.

وباطالع اللجنة على صورة االتفاقية المشار إليها ،تبين أنها تضمنت تسوية للمطالبة الصادر بها

قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )31/2670وتاريخ 1431/8/13هـ ،من خالل

سداد مبلغ المطالبة الصادر بها القرار بموجب شيكات جديدة حددت أرقامها وتواريخها ومبالغها في
اتفاقية التسوية ،كما تسلم المدعى عليه أصول الشيكات.

وحيث لم يطعن الطرفان في صحة اتفاقية التسوية ،فإن المدعى عليه قد نفذ قرار مكتب

الفصل في منازعات األوراق التجارية رقم ( )31/2670وتاريخ 1431/8/13هـ بإصداره للشيكات الجديدة-

بموجب التسوية -وتسليم المدعي للشيكات محل هذه الدعوى إلى المدعى عليه ،وبناء على ذلك
بديل عنها ،فإذا ثبت
فإنه ال يمكن للمدعي المطالبة بقيمة شيكات سلمها إلى المدعى عليه وتسلم ً

لعضو مكتب الفصل ذلك ،فإنه يتعين عليه رد الدعوى النتفاء سبب المطالبة بالشيكات اآلتية:
م.

رقم الشيك

تاريخ اإلنشاء

المبلغ /ريال

2

220

2009/10/24م

114.000

1430/12/19هـ

200.000

1431/2/1هـ

124.000

1
3
4
5
6

218
221
237
239
240

1430/9/23هـ
1431/4/26هـ

1430/12/19هـ

351.000
52.000

290.000

وحيث لم يتبين للجنة أن عضو مكتب الفصل تحقق من حدوث تلك الواقعة ،فإنه يتعين على

هذه اللجنة إلغاء القرار المتظلم منه وإعادة ملف القضية إلى عضو المكتب مصدر القرار للتحقق من
مسببا.
ذلك والفصل فيها في ضوء ما يثبت له ،مع بيان كل ذلك
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار فيما قضى به في الحق الخاص ،فإنه ال حاجة إلى مناقشة

مجددا.
باقي دفوع المتظلم ،وله إثارتها أمام مكتب الفصل عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية في
ً
قبول التظلم

الرياض رقم ( )1437/1294وتاريخ 1437/11/22هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1431/2693وإعادتها إلى

وفقا لما ورد في األسباب.
ً
مجددا
مكتب الفصل مصدر القرار؛ لنظرها
ً
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بطالن إحدى األوراق التجارية محل الدعوى
( مقر أدبملاملاملاصـدور قـرار مكتـب الفصـل باإللـزام بسـداد قيمـة األوراق التجاريـة محـل
الدعـوى ثـم تبيـن انتفـاء صفـة الورقـة التجاريـة ألحدهـا يتعيـن معـه إلغـاء
القرار.

تطبيق
وفقا للمادة
ً
سندا ألمر
تاريخ إنشاء السند ألمر من البيانات الشكلية اإللزامية لصحة اعتبار الورقة
ً

( )87من نظام األوراق التجارية ،بحيث يترتب على تخلفه فقدان الورقة لصفة السند ألمر ،وتحولها إلى

سند دين عادي يخرج االختصاص بنظره عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه
اللجنة -مؤدى ذلك :إلغاء القرار المتظلم منه لتغير قيمة المطالبة في صحيفة الدعوى ،وعلى اللجنة

القانونية أن تقرر من تلقاء نفسها الحكم برد الدعوى لعدم االختصاص بشأن الصك الذي لم يشتمل
على تاريخ إنشاء.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )103لعام 1438هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/3/15هـ أقام المدعي دعواه
ً

ريال المتبقي من قيمة عدد ( )4سندات
ألفا ومائتان وخمسون (ً )45.250
مبلغ مقداره خمسة وأربعون ً

ألمر حررها المدعى عليه ألمر المدعي.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بالزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

ألفا ومائتان وخمسون ( )45.250ريال المتبقي من قيمة السندات ألمر
مبلغا مقداره خمسة وأربعون ً
ً

محل الدعوى.

مستندا
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/1/25هـ ،وتظلم منه في التاريخ ذاته،
ً

إلى عدم حضوره جلسة نظر النزاع لظروف صحية أحالته إلى التقاعد عن عمله ،وعدم صحة السندات

ومطالبا بإحالتها إلى هيئة التزييف والتزوير .وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.
ألمر،
ً

األسباب

حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السندات ألمر محل الدعوى ،تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
وحيث إن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية قد تحدد بالفصل في منازعات

األوراق التجارية دون غيرها من المنازعات ،وحيث إنه يتعين على مكاتب الفصل وهذه اللجنة قبل

الفصل في المنازعة التحقق من تعلقها بورقة تجارية كما حددها نظام األوراق التجارية .وحيث إن
دقيقا ورتب
ً
تحديدا
األوراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تكفل نظام األوراق التجارية بتحديدها
ً

على عدم توافرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة أي صفة الورقة التجارية وتحولها إلى سند دين
عادى يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التي جاء بها نظام األوراق التجارية ،وهو ما يعنى بعبارة
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أخرى أن النظام قد اشترط النعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل أو القالب الذي حدده،

أي أن النظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونً ا ـ فضال عن توافر األركان الموضوعية ـ بوجود هذا

الشكل أو القالب ،وقد استهدف النظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد

التعقيد أو التضييق عليهم ،ألن الورقة بعد أن تستوفي الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق في
التداول كأداة وفاء أو أداة ائتمان دون عائق ،إذ يقتصر دور من يتلقى الورقة على إلقاء نظرة سريعة
عليها كي يطمئن إليها وإلى أنه سيكون في مأمن من الدفوع التي قد تؤثر في حقه .والشروط

الشكلية في األوراق التجارية تختلف بحسب نوع الورقة ،فبالنسبة إلى السندات ألمر ،حددت المادة

( )87من نظام األوراق التجارية شكل السند بالنص على البيانات اإللزامية التي يجب أن يتضمنها حين
قررت أن يشتمل السند ألمر على البيانات اآلتية:
أ-

شرط األمر أو عبارة (سند ألمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب -تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج -ميعاد االستحقاق.
د -مكان الوفاء.
هـ -اسم من يجب الوفاء له أو ألمره.
و -تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز-

توقيع من أنشأ السند (المحرر)).

كما نصت المادة ( )88على أن( :السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة ال

سندا ألمر إال في األحوال اآلتية:
يعتبر
ً
أ-

إذا خال السند من ميعاد االستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى االطالع عليه.

ب -إذا خال من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانً ا للوفاء ومكانً ا
للمحرر.

ج -إذا خال من بيان مكان اإلنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر).
وحيث إنه بالنظر في األوراق محل الدعوى المسماة (سندات ألمر) والمحكوم بباقي قيمتها

لمصلحة المدعي ،تبين أن الصك رقم ( )432ليس كذلك ،وال يمكن أن يعتبر ورقة تجارية بحال من
تاريخا
ً
األحوال ،إذ إن تاريخ اإلنشاء المدون عليه كتب على النحو اآلتي 32/6/12هـ وهذا التاريخ ليس

صحيحا ،األمر الذي ينحسر معه وصف هذا الصك بالسند ألمر الذي يخضع لنظام األوراق التجارية،
ً
عاديا يخرج في نظره عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
وإنما يعد سند دين
ًّ
وهذه اللجنة.

سندا ألمر
وحيث إن تاريخ إنشاء السند ألمر من البيانات الشكلية اإللزامية لصحة اعتبار الورقة
ً

وفقا للمادة ( )87من نظام األوراق التجارية ،بحيث يترتب على تخلفه فقدان الورقة لصفة السند
ً
ألمر كورقة تجارية تخضع للحماية بموجب نظام األوراق التجارية ،وتحولها إلى سند دين عادي يخرج
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االختصاص بنظرها عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،وال تشملها
الحماية التي كفلها نظام األوراق التجارية.
تاريخا غير صحيح لإلنشاء ،فإنه بذلك ال يعد ورقة
ً
وحيث إن الصك محل الدعوى رقم ( )432تضمن
تجارية وال يخضع الختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة للنظر في المنازعات
الناشئة عنها ،وحيث إن مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة بفصله في منازعة
متعلقة بسند دين عادي ،خالف قاعدة من قواعد النظام العام المتعلقة باالختصاص الوالئي ،فإن ذلك
يستوجب على هذه اللجنة أن تقرر ومن تلقاء نفسها إلغاء القرار المتظلم منه والحكم برد الدعوى لعدم
االختصاص فيما يتعلق بالصك رقم (.)432
أما من حيث دفع المتظلم من عدم حضوره جلسة نظر النزاع لظروفه الصحية التي أحالته للتقاعد
عن عمله ،فإنه باطالع اللجنة على ملف القضية تبين أنه سبق لمكتب الفصل في منازعات األوراق
التجارية بجدة الكتابة إلدارة مرور محافظة جدة بالخطاب رقم ( )...وتاريخ 1433/3/21هـ إلبالغ المدعى
عليه بجلسة نظر النزاع المنعقدة يوم الثالثاء الموافق 1433/6/10هـ ،وتم إبالغه بالموعد وبالدعوى،
وتمت إعادة مذكرة التبليغ بخطاب مدير إدارة مرور محافظة جدة رقم ( )...وتاريخ 1433/4/10هـ بعد
تبليغه ،وكان بإمكانه توكيل من يراه لحضور الجلسة ،وحيث لم يقدم المتظلم ما يمكن اعتباره معذرة
شرعية لتخلفه عن حضور جلسة نظر النزاع ،مما يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.
أما من حيث دفع المتظلم المتضمن عدم صحة السندات ألمر ،وطلبه إحالتها إلى هيئة التزييف
والتزوير ،وحيث لم يحدد المتظلم البيان غير الصحيح في السندات ألمر محل الدعوى ،األمر الذي تنتهي
دفعا بالتزوير؛ كون السندات ألمر محل الدعوى
معه اللجنة إلى أن دفعه هذا على إطالقه ال يعد
ً
توافرت فيها البيانات الشكلية اإللزامية لصحة اعتبارها سندات ألمر عدا الصك رقم ( ،)432وال يؤثر في
صحة القرار المتظلم منه ،مما يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.
وحيث إن مجموع قيمة السندات ألمر محل الدعوى تبلغ ( )52.500ريال ،وقصر المدعي مطالبته
ريال ،وأبطلت اللجنة المطالبة بالصك رقم ( )432والذي تبلغ قيمته ( )5.000ريال ،وحيث
على (ً )45.250
لم يتبين للجنة من ملف القضية أن وفاء المدعى عليه كان ألي مما تقدم به المدعي ،فإنه يتعين على
مجددا
اللجنة إلغاء القرار المتظلم منه ،وإعادة الدعوى إلى مكتب الفصل مصدر القرار ،لنظر الدعوى
ً
في ضوء ما أشير إليه من أسباب.

القرار
شكل ،وفي الموضوع:
ً
قبول التظلم
 -1إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية محافظة جدة رقم ()1433/1453
وتاريخ 1433/6/10هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1432/969وإعادة القضية إلى مكتب
مجددا في ضوء ما ورد في األسباب.
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
 -2الحكم برد الدعوى لعدم االختصاص الوالئي فيما يتعلق بالصك رقم (.)432
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الجهل بالنظام
( مقر أدبملاملاملاالجهل بالنظام ال يعتد به ،وال يعفي المخالف من العقوبة.

تطبيق
دفع المتظلم بعدم علمه بالتجريم حال سحبه شيكً ا بدون رصيد -هذا الدفع ال يعفيه من

العقاب -مؤدى ذلك :االلتفات عن هذا الدفع ،ألن العلم بالنظام مفترض ،وال يجوز االعتذار بالجهل به.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )88لعام 1438هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/1/30هـ ،أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

مرفقا بها الئحة دعوى في القضية رقم ( )...المقامة من
ً
األوراق التجارية بمحافظة جدة برقم ()...

طالبا معاقبة
المدعي العام بفرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة جدة ضد المدعى عليه.../
ً
متلقي الشيكات محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،١١٨و )١٢١من نظام األوراق

التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،٩٤و )١١٨من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه الذي قضى بإدانة المدعى عليه،.../

تشهيرا في جريدة رسمية
وتغريمه مبلغ عشرة آالف ( )10.000ريال ،تدفع لخزينة الدولة ،مع نشر اسمه
ً
في موطن المدعى عليه وعلى نفقته الخاصة.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1438/2/21هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1438/2/28هـ،

طالبا إلغاء العقوبة المحكوم بها في
مستندا إلى أنه لم يكن يعلم بتجريم تلقي شيكات بدون رصيد،
ً
ً

دعوى الحق العام (الغرامة والتشهير) .وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيكات محل الدعوى تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتضمن أنه لم يكن يعلم بتجريم تسلم شيكات بدون رصيد ،وحيث

إن عدم العلم بالتجريم ال يعفي الفاعل من العقاب؛ ألن العلم بالنظام مفترض وال يجوز االعتذار
بالجهل به ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

أما من حيث باقي دفوع المتظلم التي قصرها على طلب إلغاء العقوبة المحكوم بها في

دعوى الحق العام (الغرامة والتشهير) ،فإن المتظلم لم يقدم ما يوجب إلغاء العقوبات الصادرة بحقه،

مما يتعين معه االلتفات عن طلبه في هذا الشأن.

وحيث إن المتظلم بتلقيه الشيكات محل الدعوى مع وجود مقابل وفاء أقل من قيمتها خالف

حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ،فإن ذلك يستوجب معاقبته بالعقوبات المنصوص

عليها في المادتين ( ،118و )121من ذات النظام.
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وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق العام بمجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في

موافقا للنظام.
ً
المادتين المشار إليهما ،فإنه صدر

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1438/61وتاريخ 1438/1/16هـ الصادر في القضية رقم (.)1433/405
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الخطأ المادي
( مقر أدبملاملاملاالخطأ الكتابي في منطوق الحكم يعد من قبيل األخطاء المادية البحتة
التي تستدعي تصحيحها من المحكمة مصدرة القرار.

تطبيق
صك اإلعالم بالحكم في الحق العام قضى بمعاقبة المدعى عليه بغرامة مالية مقدارها ألف ريال

تشهيرا في صحيفة يومية،
اعتبارا من بداية تاريخ إيقافه مع نشر اسمه
يوما
ً
ً
وسجنه مدة خمسة عشر ً

في حين أن منطوق القرار قضى فقط بمعاقبة المدعى عليه بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة
ريال ونشر اسمه في صحيفة يومية ولم يشتمل على معاقبته بالسجن -مفاد ذلك :اختالف مضمون

نسخة اإلعالم بالقرار عما ورد بمنطوقه -مؤدى ذلك :إعادة القضية إلى مكتب الفصل لتصحيح الخطأ
وإعادة إبالغ أطراف الدعوى بالقرار الصادر من جديد.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )333لسنة 1436هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/9/16هـ ،أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

مرفقا
ً
األوراق التجارية بمنطقة القصيم بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام رقم (،)...
به الئحة دعوى عامة في القضية رقم ( )...المقامة من المدعي العام ضد المدعى عليه األول.../
لسحبه عدد شيكين اثنين ليس لهما مقابل وفاء ،وضد المدعى عليه الثاني ،.../لتلقيه بسوء نية شيكً ا

ليس له مقابل وفاء ،والمدعى عليه الثالث .../لتلقيه بسوء نية شيكً ا ليس له مقابل وفاء ،والمدعى
كاف لقيمته،
عليهما الرابع والخامس ...و ...التفاقهما بسوء نية على تلقي شيك ليس له مقابل وفاء ٍ

وطلب المدعي العام معاقبة المدعى عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و)121
من نظام األوراق التجارية لمخالفتهم نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

وبجلسة يوم السبت 1433/11/13هـ طلب المدعي في دعوى الحق الخاص .../إلزام المدعى

عليه .../دفع مبلغ عشرة آالف ( )10،000ريال قيمة الشيك محل الدعوى رقم (.)496209

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى

مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10،000قيمة الشيك محل الدعوى رقم
ً
عليه .../أن يدفع للمدعي.../

( ،)496209وفي الحق العام :بمعاقبة المدعى عليه ..../بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ()1،500
تشهيرا في صحيفة يومية ،ومعاقبة ...بغرامة مالية قدرها ألف ( )1000ريال ونشر
ريال ،مع نشر اسمه
ً
اسمه في صحيفة يومية لتلقيه شيكً ا بدون رصيد.

وأبلغ المدعى عليه .../بنسخة من القرار بتاريخ 1436/2/11هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1436/3/1هـ،

وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ الالزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
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وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وحيث إنه باالطالع على ملف القضية ،تبين أنه تمت إدانة المدعى عليه المتظلم .../دون أن تتم

مواجهته بالئحة دعوى الحق العام المقامة ضده ،ودون سماع إجابته عن الدعوى وذلك في جلسة

نظر النزاع الوحيدة التي عقدت بتاريخ 1433/11/13هـ.

وحيث إن مواجهة المدعى عليه بالدعوى وتمكينه من اإلجابة عنها حق للمدعى عليه ،وال

جوهريا يتعلق بالنظام العام.
يمكن لمكتب الفصل مصدر القرار تجاوز ذلك باعتباره إجراء
ًّ

وحيث إنه لم تتم مواجهة المدعى عليه المتظلم بدعوى الحق العام ،فإنه يتعين إلغاء القرار

مجددا في ضوء هذه األسباب.
المتظلم منه وإعادة القضية إلى مكتب الفصل لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة دفوع المتظلم ،وله إثارتها

مجددا.
أمام المكتب عند نظر الدعوى
ً

كما الحظت اللجنة أن صك اإلعالم بالحكم في الحق العام قضى بمعاقبة المدعى عليه.../

اعتبارا من بداية تاريخ إيقافه في
يوما
ً
بغرامة مالية مقدارها ألف ( )1،000ريال وسجنه مدة خمسة عشر ً
تشهيرا في صحيفة يومية ،في حين أن منطوق القرار كما ورد في محضر
1431/8/18هـ مع نشر اسمه
ً

جلسة النطق قضى فقط بمعاقبة المدعى عليه .../بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال ونشر
اسمه في صحيفة يومية ولم يشتمل على معاقبته بالسجن.

القرار
شكل ،وفي الموضوع:
ً
قبول التظلم
 -1إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالقصيم رقم (1433/477هـ) وتاريخ
1433/11/13هـ الصادر في القضية رقم ( )1433/529فيما صدر به في دعوى الحق العام
مجددا في
ضد المدعى عليه ،.../وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر الحكم لنظرها
ً

ضوء ما ورد من أسباب.

 -2تصحيح ما ورد في منطوق صك اإلعالم بالحكم بحق المدعى عليه .../ليكون تغريم
المدعى عليه ...بغرامة مقدارها ألف وخمسمائة ( )1،500ريال ونشر اسمه في صحيفة
يومية وإعادة ابالغ المدعى عليه ...بالحكم بعد التعديل.
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مهلة الوفاء
( مقر أدبملاملاملاال يجوز منح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية إال في األحوال المنصوص
عليها في نظام األوراق التجارية.

تطبيق
وقضاء نظر قضايا األوراق التجارية على سبيل االستعجال -نص المادة
نظاما
من المستقر عليه
ً
ً

( )63من نظام األوراق التجارية التي تنطبق على السند ألمر بداللة المادة ( )89على أنه( :ال يجوز

منح مهل للوفاء بقيمة الكمبياالت أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إال في األحوال المنصوص عليها
في النظام) -مؤدى ذلك :عدم قبول طلب الساحب إعطاءه مهلة للوفاء بقيمة السندات ألمر ،أو

بالسداد على هيئة أقساط ،أو جدولة الدين.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )26لعام 1436هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/2/3هـ ،أقام البنك المدعي دعواه
ً

ريال قيمة سند ألمر حرره
ألفا وثالثمائة وخمسة وثمانون (ً )75،385
دفع مبلغ مقداره خمسة وسبعون ً

المدعى عليه ألمر المدعي بتاريخ 2009/3/30م ويستحق بتاريخ 2012/4/30م.

عدل وكيل المدعي مطالبته لتصبح بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي
وبتاريخ 1435/6/7هـّ ،

ريال باقي قيمة السند ألمر محل
ألفا وثالثمائة وتسعة وثالثون (ً )56،339
مبلغا مقداره ستة وخمسون ً
ً
الدعوى.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

المبلغ المشار إليه.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1435/11/13هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1435/11/27هـ،

نظرا إلى ظروفه المادية ،وطلب دفع المبلغ
مستندا إلى عدم قدرته على تنفيذ القرار المشار إليه ً
ً

المطالب به من خالل أمر استقطاع بنكي بقسط شهري ال يتجاوز ألف ( )1،000ريال .وعليه أحيل تظلمه
إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
وحيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
نظرا إلى
أما من حيث دفوع المتظلم ،فإنها تنحصر في عدم قدرته على تنفيذ القرار المشار إليه ً

ظروفه المادية ،وطلبه دفع المبلغ المطالب به من خالل أمر استقطاع بنكي بقسط شهري ال يتجاوز

ألف ( )1000ريال .وحيث إن المادة ( )63من نظام األوراق التجارية ،التي تنطبق على السند ألمر بداللة
المادة ( )89من النظام ،تنص على أنه( :ال يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبياالت أو للقيام بأي إجراء
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متعلق بها إال في األحوال المنصوص عليها في النظام) ،فإن طلب المتظلم ال يقوم على سند من

النظام ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عنه.

وحيث إن المدعى عليه لم يطعن في صحة السند ألمر محل الدعوى ،وال في صحة توقيعه

عليه ،ولم يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من باقي قيمته ،فإنه ملزم بالوفاء بباقي قيمته للمدعي.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى بإلزام المدعى عليه دفع باقي قيمة السند ألمر محل

موافقا للنظام.
ً
الدعوى للمدعي ،فإنه صدر

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم ( )1435/1290وتاريخ 1435/6/7هـ الصادر في القضية رقم (.)1434/784
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إيقاف نظر الدعوى
( مقر أدبملاملاملايوقف النظر في الدعوى إذا تعلق الحكم في موضوعها على الفصل في
دعوى جزائية مرتبطة بها.

تطبيق
وجود دعوى جنائية (شبهة تستر) متعلقة بالورقة التجارية محل الدعوى -مؤدى ذلك :وقف

النظر في الدعوى التجارية حتى يصدر حكم نهائي في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها ،أو في
أثناء السير فيها.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )173لعام 1438هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1427/11/6هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره مليونان ومائة وسبعة وثالثون ألف ( )2.137.000ريال ،قيمة عدد ( )6شيكات سحبها
المدعى عليه ألمر المدعي على شركة ،...دون أن يكون لها مقابل وفاء ،وقد تدخل في الدعوى ممثل
موقع الشيكات محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
ّ
طالبا معاقبة
االدعاء العام
ً

( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته حكم المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى

مبلغا مقداره مليونان ومائة وسبعة وثالثون ألف ( )2.137.000ريال كامل قيمة
ً
عليه بأن يدفع للمدعي

مبلغا مقداره عشرون ألف ()20.000
ً
الشيكات محل الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه
تشهيرا لمدة شهر في اللوحات المعدة لهذا الغرض في الغرف التجارية الصناعية
ريال ،مع نشر اسمه
ً
بالمملكة.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1432/12/25هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1433/1/24هـ،

مستندا إلى أسباب حاصلها أنه ورد في الصفحة الثالثة من القرار المطعون فيه عبارة (وحيث إن
ً

المدعى عليه أقر بصحة الشيكات والمديونية ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمة الشيكات المدعى بها) ،وأن

إطالقا ،وأنه لم يسبق له اإلقرار بذلك ،وأنه يطعن بالتزوير على الورقة التجارية،
ً
هذه العبارة غير صحيحة
ويدفع بانعدام سبب الشيكات محل الدعوى ،وأن الشيكات محل القرار والتظلم قد وردت خالية
من تاريخ ومكان إنشائها ،ومن ثم ال يمكن اعتبارها شيكات لمخالفتها لمبدأ الكفاية الذاتية لفقدها
شرطا من الشروط الشكلية لصحتها كشيكات ،وأصبحت مجرد أوراق عادية وليس تجارية ،كما أن
ً

عالوة على أن هناك دعوى
ً
المدعي استصدر اعتراضات للشيكات محل النزاع بطريقة غير نظامية،

سابقة منظورة بالمحكمة العامة صدر فيها الحكم رقم ( )36/104في 1429/6/10هـ ،والثابت من الحكم

الصادر عن المحكمة العامة صدوره بتاريخ سابق على القرار محل التظلم ،كما يوجد دعوى منظورة
لدى المحكمة العامة مرتبطة بالقضية المنظورة لدى مكتب الفصل .وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة

القانونية التخاذ ما يلزم.
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األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيكات محل الدعوى ،تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
وباطالع اللجنة على ملف القضية تبين وجود شبهة مخالفة طرفي النزاع لنظام مكافحة التستر

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )22/وتاريخ 1425/5/4هـ ،وأن الشيكات محل الدعوى ناشئة عن هذه
المخالفة.

وحيث إنه من المستقر عليه قضاء أن إقامة الدعوى الجزائية يوقف النظر في الدعوى التجارية

حتى يصدر حكم نهائي في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها ،فقد وجهت

اللجنة بمخاطبة وكالة وزارة التجارة واالستثمار للتجارة الداخلية التخاذ اإلجراءات المتبعة في شأن
االشتباه بمخالفة كل من المدعي .../والمدعى عليه .../لنظام مكافحة التستر في القضية المنظورة
وتمت مخاطبة
أمام مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية الصادر في شأنها القرار محل التظلمّ ،

وكالة الوزارة للتجارة الداخلية بالخطاب رقم ( )13117وتاريخ 1433/11/23هـ ،وبتاريخ 1438/6/9هـ أحيل

إلى اللجنة القانونية خطاب وكالة وزارة التجارة واالستثمار للتجارة الداخلية رقم ( )15472المتضمن أنه
استنادا إلى المادة ( )124من
تم حفظ قضية االشتباه بمخالفة طرفي القضية لنظام مكافحة التستر
ً

نظام اإلجراءات الجزائية النقضاء الدعوى بعفو ولي األمر الصادر باألمر الملكي رقم (أ )101/وتاريخ
وفقا للمادة ( )2/22من نظام
ً
1436/4/9هـ المؤيد باألمر السامي رقم ( )35643وتاريخ 1437/7/23هـ

اإلجراءات الجزائية.

وحيث تبين من الخطابات المشار إليها بشأن ما تمت إحالته إلى وكالة وزارة التجارة واالستثمار

للتجارة الداخلية في شأن شبهة تستر بالمخالفة لنظام مكافحة التستر ،أن هذا الموضوع انتهى بحفظ
القضية لدى الجهة المختصة ،فإنه يتعين على اللجنة القانونية النظر في التظلم المقدم من المدعى

عليه.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتعلق بصحة الشيكات والمديونية ،فإنه باطالع اللجنة على

إقرارا بصحة المديونية وأن
محاضر ضبط الجلسات التي تمت أمام مكتب الفصل ،لم يتبين لها أن هناك
ً

ماديا ال يؤثر في صحته)؛ كون القرار الصادر من مكتب
ما ورد في متن القرار المتظلم منه يعد خطأ
ًّ
الفصل لم يؤسس على ذلك ،األمر الذي يتعين االلتفات عنه.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتعلق بالتزوير ،فإن قضاء األوراق التجارية استقر على أن توقيع

تفويضا له في استكمال البيانات ،وأما إقرار المدعى عليه بما ورد في
ً
الشيك وتسليمه للمستفيد يعد

متن صك الحكم الصادر عن المحكمة العامة بتسلمه خمسة دفاتر شيكات من المدعى عليه وإقراره
بعدم المطالبة بغير الشيكات محل الدعوى ،فإن ذلك ال يؤثر في القرار محل التظلم ،األمر الذي يتعين
معه االلتفات عن هذا الدفع.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم في المتعلق بانعدام سبب الشيكات ،فإنه باطالع اللجنة على

الشيكات محل الدعوى تبين أن سبب كل منها ذكر في متنه ،وأكده المدعي في محاضر الجلسات،
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ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت انتفاء سبب إنشاء الشيكات محل الدعوى ،األمر الذي يتعين معه
االلتفات عن هذا الدفع.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتعلق بتاريخ ومكان إنشاء الشيكات ،فحيث إنه بالنسبة إلى تاريخ

الشيكات محل الدعوى ،فإنه مثبت في متن كل منها تاريخ تحريره ،وأما بالنسبة إلى مكان اإلنشاء
فإن قضاء األوراق التجارية استقر -بالنسبة إلى الشيكات الصادرة عن البنوك ،التي لم تشمل على خانة
مخصصة لمكان اإلنشاء -على اعتبار أن الرقم المبين أسفل اسم الساحب يقوم مقام مكان اإلنشاء

لداللته على مكان اإلنشاء ،حيث يدل هذا الرقم على بيانات الساحب لدى المسحوب عليه ومن
كافيا لتحقق االستثناء الوارد في الفقرة (ب) من المادة ( ،)92وبذلك فإنه
ضمنها عنوانه ،وذلك يعتبر
ً

مستوفيا للبيان الشكلي الخاص بمكان اإلنشاء ،األمر الذي
متى ما توافر هذا البيان في الشيك اعتبر
ً
يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

شرطا من الشروط الشكلية لصحتها ،فإنه
ً
وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتعلق بفقد الشيكات

باالطالع على صور الشيكات محل الدعوى تبين أنها قدمت للمطالبة بقيمتها أمام مكتب الفصل في
منازعات األوراق التجارية مكتملة الشروط الشكلية ،األمر الذي يعد معه هذا الدفع غير صحيح ،ويتعين رده.
وبالنسبة إلى دفع المتظلم المتعلق باستصدار اعتراضات للشيكات ،فإنه باالطالع على ملف

القضية تبين أن الدعوى قدمت مرفقا بها كامل المستندات المؤيدة للمطالبة ومن ضمنها صور من
االعتراضات الصادرة عن البنك المسحوبة عليه الشيكات محل الدعوى ،األمر الذي يتعين معه رد هذا

الدفع.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم بشأن صدور حكم عن المحكمة العامة بالرياض ،فإنه باالطالع على

صورة الحكم رقم ( )36/104في تاريخ 1429/6/10هـ الصادر عن المحكمة العامة بالرياض المؤيد بقرار

محكمة التمييز رقم (/483ق/3/أ) وتاريخ 1430/9/3هـ ،تبين للجنة أن هذا الحكم قضى باآلتي( :ألزمت
المدعى عليه ...بإعادة الشيكات أرقام  622و 625و  578وتسليمها للمدعي) ،وحيث إن الشيكات التي

تضمنها حكم المحكمة العامة غير الشيكات محل الدعوى ،فإنه ال أثر لهذا الحكم في الدعوى موضوع
قرار مكتب الفصل ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

وبالنسبة إلى دفع المتظلم بوجود دعوى منظورة لدى المحكمة العامة مرتبطة بالقضية

المنظورة لدى مكتب الفصل ،فحيث إن التعامل باألوراق التجارية ينشأ عنه دعويان ،األولى دعوى

صرفية تختص بنظرها مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،والثانية دعوى
موضوعية تتعلق بالعالقة األصلية وتختص بنظرها الجهات القضائية المختصة ،وحيث إن دفع المتظلم
ينصب على العالقة الموضوعية بين الطرفين؛ فإن النظر فيه يخرج عن اختصاص مكتب الفصل في
منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،ويتعين االلتفات عنه.

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم ( )1431/1728وتاريخ 1432/11/4هـ الصادر في القضية رقم (.)27/4357
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تكرار المحاكمة
( مقر أدبملاملاملاال تجوز المحاكمة مرتين عن فعل واحد.

تطبيق
عدم جواز محاكمة المتهم بتحرير شيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أكثر من
مرة واحدة ،ومن ثم ال يجوز إصدار قرارات متعددة بشأن دعوى عامة واحدة ،ولو تضمنت الئحة الدعوى
أكثر من واقعة محل اتهام ،ما لم يطلب المدعي العام في الئحة دعواه النظر والفصل في كل واقعة
تشكل جريمة ،بوصفها واقعة مستقلة  -مؤدى ذلك :إلغاء القرار الصادر بحق المتظلم إذا ثبت للجنة
القانونية سابقة محاكمته عن ذات الفعل.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )85لسنة 1437هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/4/22هـ ،أحيلت المعاملة إلى فرع وزارة التجارة والصناعة
بمنطقة الحدود الشمالية بموجب خطاب رئيس فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة الحدود
مرفقا بها الئحة دعوى في القضية رقم ( )...مقامة من المدعي العام بفرع هيئة
ً
الشمالية رقم ()...
التحقيق واالدعاء العام بمنطقة الحدود الشمالية يطلب فيها معاقبة المدعى عليه .../بالعقوبات
المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين (،94
و )118لتحريره شيكات ليس لها مقابل وفاء وشيكات بتواريخ غير صحيحة.
وكيل عن ،.../وطلب إلزام المدعى عليه.../
ً
وبجلسة يوم الثالثاء 1434/6/12هـ ،حضر .../بصفته
أن يدفع لموكله مبلغ ثمانمائة وأربعة آالف وخمسمائة ( )804،500ريال باقي قيمة ثالثة شيكات ،وقد
أرفق بملف الدعوى الئحة دعوى لم يتم قيدها لدى الفرع تضمنت مطالبة المدعي .../بإلزام المدعى
عليه .../أن يدفع له مبلغ الشيك رقم ( )53وتاريخ 1433/12/30هـ بمبلغ مقداره ثالثمائة وستون ألف
( )360.000ريال.
وبالجلسة ذاتها صدر القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه .../أن
مبلغا مقداره ثمانمائة وأربعة آالف وخمسمائة ( )804.500ريال باقي قيمة الشيكات
ً
يدفع للمدعي.../
مبلغا مقداره ثالثون ألف ( )30.000ريال
ً
محل الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه.../
وحبسه لمدة سنة ونصف والتشهير به في الصحيفة اليومية.
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/5/4هـ وبتاريخ 1436/6/2هـ ،وتظلم منه وكيله
مستندا إلى عدم االختصاص
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل عرعر رقم ( )...وتاريخ 1434/8/21هـ،
ً
ومطالبا بإلغاء القرار .وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.
بنظر الدعوى،
ً

األسباب

حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيكين محل الدعوى رقمي ( ،53و ،)54تبين أنهما استوفيا شروطهما
الشكلية.
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وأما من حيث ما دفع به وكيل المتظلم في دعوى الحق الخاص بعدم االختصاص ،وطلبه

إلغاء القرار ،فإنه باالطالع على ملف القضية تبين للجنة أن المدعي في دعوى الحق الخاص تقدم
لمكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمنطقة الحدود الشمالية للمطالبة بقيمة الشيكات
محل الدعوى بتاريخ 1434/6/12هـ .وحيث إن (المادة الثالثة) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م )53/بتاريخ 1433/8/13هـ تنص على أن( :يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ

وفقا ألحكام القضاء المستعجل ويختص كذلك بإصدار القرارات واألوامر المتعلقة
ً
مهما كانت قيمتها

بالتنفيذ وله األمر باالستعانة بالشرطة أو القوة المختصة وكذلك األمر بالمنع من السفر ورفعه واألمر
بالحبس واإلفراج واألمر باإلفصاح عن األصول والنظر في دعوى اإلعسار) .وتنص (المادة التاسعة)

حال األداء) ،والسندات التنفيذية
لحق محدد المقدار ِّ
تنفيذي ٍّ
بسند
ٍ
على أنه( :ال يجوز التنفيذ الجبري إال
ٍّ

هي -4 ...:األوراق التجارية) .وتنص المادة (الثامنة والتسعون) من النظام على أن( :يعمل بهذا النظام
يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
بعد مضي مائة وثمانين ً

وحيث تم نشر النظام في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( )...بتاريخ 1433/10/13هـ ،فيكون بداية

العمل به بتاريخ 1434/4/18هـ .وحيث إن األمر السامي الكريم رقم ( )10201وتاريخ 1435/3/18هـ أكد على

اختصاص قضاء التنفيذ على السندات التي سحبت قبل نظام التنفيذ ،وبما أن تاريخ تقديم الئحة دعوى
الحق الخاص الحق لسريان نظام التنفيذ ،فإن النظر في هذه القضية يخرج عن اختصاص مكاتب الفصل

وهذه اللجنة ،وحيث إن مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمنطقة الحدود الشمالية بنظره

وفصله في الدعوى موضوع القضية خالف قاعدة من قواعد النظام العام المتعلقة باالختصاص،

فإنه يتعين على هذه اللجنة أن تقرر ومن تلقاء نفسها إلغاء ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى
الحق الخاص ،والحكم برد الدعوى لعدم االختصاص .وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار في دعوى
الحق الخاص ،فإنه ال حاجة لمناقشة دفوع المتظلم في هذا الشأن.

وأما من حيث ما أبداه وكيل المتظلم من دفوع في دعوى الحق العام ،فحيث إن المدعي

تأسيسا على ارتكاب المدعى عليه
العام أقام دعواه أمام مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً

استنادا -بحسب ما ورد
جريمة تحرير شيكات دون أن يكون لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ،وذلك
ً

عددا من الشيكات
حرر
ً
في الئحة دعواه وكما هو مبين في وقائع هذه الدعوى -إلى أن المدعى عليه ّ

دون أن يكون لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب .وحيث إن مكتب الفصل في منازعات األوراق

التجارية نظر وفصل في هذه الدعوى ،وكذلك في دعاوى أخرى برقم القضية ذاته (1434/233هـ)،

وأصدر بشأنها عدة قرارات هي )1434/99( :و( )1434/100و( )1434/101و( )1434/102و()1434/103
بناء على الئحة دعوى عامة واحدة مقامة من المدعي
و( )1434/104و( )1434/105ضد المدعى عليه ً

العام ضد المدعى عليه تضمنت االدعاء على المدعى عليه بتحرير كافة الشيكات محل الدعوى دون

أن يكون لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ،وحيث إن من المبادئ العامة أن القضاء ال يقضي بغير ما
طلب وال بأكثر مما طلب ،كما أنه ال يجوز الفصل في دعوى سبق الفصل فيها ،وهذا ما تقرره المادة
(السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية ،كما تقضي المادة (السادسة والثمانون بعد

المائة) من نظام اإلجراءات الجزائية بعدم جواز رفع دعوى جزائية على المتهم بشأن أفعال أو وقائع
سبق أن صدر في موضوعها حكم باإلدانة أو البراءة ،وحيث إن من مقتضى ذلك عدم جواز محاكمة
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المتهم بتحرير شيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أكثر من مرة واحدة ،ومن
ثم عدم صدور قرارات متعددة بشأن دعوى عامة واحدة حتى ولو تضمنت الئحة الدعوى أكثر من

واقعة محل اتهام ما لم يطلب المدعي العام في الئحة دعواه النظر والفصل في كل واقعة تشكل
جريمة بوصفها واقعة مستقلة ،األمر الذي ال تتفق اللجنة بموجبه مع ما توصل له مكتب الفصل في

منازعات األوراق التجارية بالنظر في موضوع الدعوى في أكثر من دعوى وإصدار قرارات متعددة بشأنه
استنادا إلى إقامة الئحة ادعاء عامة واحدة بشأن ارتكاب المتهم جريمة تحرير شيك دون أن يكون له
ً
مقابل وفاء بتحريره لعدد من الشيكات لعدد من المستفيدين دون أن يكون لهذه الشيكات مقابل

بناء عليه إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات
وفاء قائم وقابل للسحب ،األمر الذي يتعين على اللجنة ً
األوراق التجارية فيما قضى فيه في دعوى الحق العام ،وإعادة القضية للمكتب مصدر القرار لنظرها

مجددا في ضوء ما تقدم من أسباب.
ً

القرار

أول :إلغاء ما قضى به قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمنطقة الحدود الشمالية
ً

رقم ( )1434/111وتاريخ 1434/6/12هـ الصادر في القضية رقم (1434/233هـ) ،في دعوى الحق الخاص،
والحكم برد الدعوى لعدم االختصاص.

ثانيا :إلغاء ما قضى به القرار المتظلم منه في دعوى الحق العام ،ضد المدعى عليه ،.../وإعادة
ً

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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إعادة المراكز القانونية إلى ما كانت عليه
( مقر أدبملاملاملاصدور قرار باإللزام بدفع قيمة ورقة تجارية مع ثبوت الوفاء بقيمتها بناء
على قرار ألغي ،يتعين معه إلغاء القرار ،وإعادة الوضع إلى ما كان عليه

قبل نظر الدعوى.

تطبيق
ثبوت الوفاء بقيمة الشيك محل الدعوى -مفاد ذلك :إصدار قرار بإعادة الوضع إلى ما كان عليه

قبل نظر الدعوى.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )172لعام 1438هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1425/10/22هـ ،أقام المدعي دعواه
ً

دفع مبلغ مقداره ثالثمائة ألف ( )300.000ريال قيمة شيك برقم ( )177وتاريخ 1425/8/29هـ ،سحبه

المدعى عليه ألمر المدعي على البنك ،.../وبمراجعة البنك المسحوب عليه امتنع عن السداد لعدم
موقع الشيك محل الدعوى
ّ
طالبا معاقبة
كفاية الرصيد ،وقد تدخل في الدعوى ممثل االدعاء العام
ً
بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته حكم المادتين
( ،94و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض

رقم ( )1426/11وتاريخ 1426/1/4هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

مبلغا مقداره ثالثمائة ألف ( )300.000ريال كامل قيمة الشيك محل الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم
ً
تشهيرا في جميع الغرف التجارية
مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10.000ريال ،مع نشر اسمه
ً
المدعى عليه
ً

الصناعية بالمملكة لمدة شهر.

وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل
ً
رقم ( )27/535وتاريخ 1427/10/13هـ ،بقبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1426/11وتاريخ 1426/1/4هـ ،وإعادة القضية إلى المكتب

وفقا لما ورد في األسباب.
ً
مجددا
مصدر القرار لنظرها
ً

وبتاريخ 1437/2/23هـ ،عقد مكتب الفصل جلسة لنظر النزاع باعتبار أن المدعي هو( ...المدعى

عليه في هذه القضية) ،والمدعى عليه هو( ...المدعي في هذه القضية) ،وحدد المدعي مطالبته

بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ ( )150.000ريال قيمة الشيك رقم ( )86وتاريخ 1425/9/12هـ المسحوب
على بنك...

وبتاريخ 1437/7/5هـ ،صدر القرار رقم 1437/788هـ بإلزام المدعى عليه ...أن يدفع في الحال

مبلغا مقدراه مائة وخمسون ألف ( )150.000ريال مقابل جزء من قيمة الشيك محل الدعوى
ً
للمدعي...
رقم ( )177وتاريخ 1425/8/29هـ.
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وبتاريخ 1437/10/6هـ ،تقدم المدعي ...بتظلم أحيل إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه

قرارها رقم ( )1437/316وتاريخ 1437/12/27هـ ،ويقضي باآلتي:
أول :عدم قبول التظلم المقدم من المدعي.
ً

ثانيا :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1437/788وتاريخ
ً

1437/7/5هـ.

ً
ثالثا :على مكتب الفصل مصدر القرار في حال ثبوت أن المدعى عليه .../سدد للمدعي .../قيمة

تنفيذا لقرار مكتب الفصل رقم ( )1426/11وتاريخ
ً
الشيك محل الدعوى رقم ( )177وتاريخ 1425/8/29هـ
الملغى بقرار اللجنة رقم ( )1427/535وتاريخ 1427/10/13هـ ،فإنه يتعين على المكتب إصدار
1426/1/4هـ ُ

قرار مستقل بإعادة الوضع على ما كان عليه ،وذلك بإلزام المدعي .../بإعادة ما تسلمه جراء تنفيذ

القرار رقم ( )1426/11وتاريخ 1426/1/4هـ إلى المدعي عليه.../

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم

مبلغا مقداره
ً
( )1438/354وتاريخ 1438/3/29هـ ،بإلزام المدعي .../أن يدفع في الحال للمدعى عليه.../

مائتان وخمسون ألف ( )250.000ريال وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وبتاريخ 1438/6/16هـ ،تقدم المدعي بتظلم من قرار مكتب الفصل ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة

القانونية التخاذ الالزم.

األسباب
حيث إنه باالطالع على ملف القضية ،وما تضمنه من محاضر ومستندات والقرار المتظلم منه،

تبين للجنة اآلتي:

 -1صدر قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم (1426/11هـ) وتاريخ
مبلغا
ً
1426/1/4هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه .../بأن يدفع للمدعي.../

مقداره ثالثمائة ألف ( )300.000ريال كامل قيمة الشيك محل الدعوى.

شكل،
ً
 -2بتاريخ 1427/10/13هـ ،صدر قرار اللجنة القانونية رقم (1427/535هـ) بقبول التظلم
وفي الموضوع بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم
مجددا
( )1426/11وتاريخ 1426/1/4هـ ،وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
في ضوء ما ورد في األسباب.

 -3عقد مكتب الفصل جلسة لنظر القضية بتاريخ 1431/5/25هـ ،وفيها حضر المدعى عليه.../
وأفاد أنه سدد للمدعي .../مبلغ مائتين وخمسين ألف ( )250.000ريال من قيمة الشيك

محل الدعوى بموجب قرار مكتب الفصل المشار إليه.

 -4بتاريخ 1438/3/29هـ ،صدر قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم
مبلغا مقداره مائتان
ً
(1438/354هـ) وتاريخ 1438/3/29هـ ،بإلزام .../بأن يدفع إلى.../
وخمسون ألف ( )250.000ريال.
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 -5بتاريخ 1437/12/27هـ ،صدر قرار اللجنة القانونية رقم ( )1437/316وقضى في البند ً
(ثالثا)
بالتالي( :على مكتب الفصل مصدر القرار في حال ثبوت أن .../سدد إلى .../قيمة الشيك
تنفيذا لقرار مكتب الفصل رقم ()1426/11
ً
محل الدعوى رقم ( )177وتاريخ 1425/8/29هـ

الملغى بقرار اللجنة رقم ( )1427/535وتاريخ 1427/10/13هـ ،فإنه يتعين
وتاريخ 1426/1/4هـ ُ

على المكتب إصدار قرار مستقل بإعادة الوضع على ما كان عليه ،وذلك بإلزام  .../بإعادة
ما تسلمه جراء تنفيذ القرار رقم ( )1426/11وتاريخ 1426/1/4هـ إلى.).../

ومقتضى قرار اللجنة القانونية أن يتولى مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية (ناظر

الدعوى) إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل نظر الدعوى ،بحيث يلزم المدعي .../بإعادة مبلغ ()250.000
ريال التي تسلمها ،ويلزم المدعى عليه .../بإعادة الشيك إلى المدعي ،في حين أن عضو مكتب الفصل
نظر القضية بجلسة يوم األربعاء 1438/3/29هـ ،وسأل طرفي الدعوى عن تنفيذ قرار مكتب الفصل في

منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1426/11وتاريخ 1426/1/4هـ ،فأجابا بأن المدعى عليه سدد

للمدعي مبلغ مائتين وخمسين ألف ( )250.000ريال ،فقرر ناظر القضية رفع القضية إلصدار القرار ثم

أصدر القرار المتظلم منه ،ولم يتطرق إلى إعادة أصل الشيك محل الدعوى للمدعي.

وحيث إنه كان من المتعين على عضو مكتب الفصل استكمال إعادة الوضع إلى ما كان عليه

وفقا لما جاء في قرار اللجنة القانونية رقم ( )1437/316وتاريخ 1437/12/27هـ ،فإن على مكتب الفصل
ً
استكمال إجراء ذلك من خالل التحقق مما إذا كان المدعى عليه تسلم أصل الشيك ،وإلزامه بتسليمه
إلى المدعي ،أو إذا كان لدى إدارة الحقوق المدنية وتضمين ذلك في قراره.

وبناء على ما تقدم ،تؤيد اللجنة القانونية ما جاء في القرار المتظلم منه ،مع استكمال النظر في

طلب المدعي إعادة أصل الشيك محل الدعوى إليه.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1438/354وتاريخ 1438/3/29هـ ،الصادر في القضية رقم ( ،)1425/2740وإعادة ملف

القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار الستكمال النظر في طلب المدعي إعادة أصل الشيك محل
الدعوى إليه.
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تقديم الشيك في تاريخ تحريره
( مقر أدبملاملاملاتقديم الشيك في تاريخ تحريره ،ال يدل على سوء نية المستفيد.

تطبيق
استنادا إلى
دفع المستفيد بأنه حسن النية ،ولم يعلم بعدم وجود رصيد للشيك وقت تلقيه له،
ً

تقديمه للمسحوب عليه في تاريخ تحريره -مؤدى ذلك :انتفاء سوء نية المستفيد في حال تقديمه

الشيك للمسحوب عليه في تاريخ تحريره.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )4لسنة 1436هـ
الوقائع

تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1435/5/10هـ ،أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

مرفقا بها الئحة
ً
األوراق التجارية بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء بمحافظة ينبع رقم ()...
موقع
طالبا معاقبة كل من ّ
دعوى عامة مقامة من المدعي العام بفرع هيئة التحقيق واالدعاء العام،
ً

الشيك محل الدعوى والمستفيد بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،١١٨و )١٢١من نظام
األوراق التجارية لمخالفتهما نصي المادتين ( ،٩٤و )١١٨من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضي في الحق العام :بتغريم المدعى

مبلغا مقداره عشرة آالف ( )10.000ريال لقبوله شيكً ا بدون رصيد لضمان حقه.
ً
عليه.../

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ ١٤٣٥/١٠/١١هـ ،وتظلم منه بتاريخ ١٤٣٥/١١/٩هـ ،على

سند من أنه قدم الشيك إلى المسحوب عليه في تاريخ تحريره ،مما يدل على حسن نيته .وعليه أحيل
تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
ومن حيث دفع المتظلم بتقديمه الشيك إلى المسحوب عليه في تاريخ تحريره ،مما يدل على

حسن نيته ،فإنه باطالع اللجنة على ملف الدعوى ،تبين أن المدعى عليه أفاد في أثناء التحقيق معه
في هيئة التحقيق واالدعاء العام بتقديمه الشيك محل الدعوى إلى المسحوب عليه في تاريخ تحريره

نفسه ،ونفى علمه بعدم وجود مقابل وفاء للشيك عند تسلمه من الساحب ،ولم يشتمل ملف

الدعوى على ما يثبت ـ بصفة قاطعة ـ تلقيه الشيك محل الدعوى مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء
كاف لدفع قيمته
له ،األمر الذي ترى معه اللجنة عدم ثبوت جريمة تلقي شيك ال يوجد له مقابل وفاء ٍ

ـ التي نصت عليها الفقرة (و) من المادة ( )١١٨من نظام األوراق التجارية ـ في حق المدعى عليه.

مبلغا مقداره عشرة آالف
ً
وحيث قضى القرار المتظلم منه بمعاقبة المدعى عليه بتغريمه

( )10.000ريال؛ فإنه جانب الصواب ،األمر الذي يتعين معه إلغاؤه ،وإعادة القضية إلى المكتب مصدر
وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
القرار لنظرها
ً
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وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار ،فإنه ال حاجة إلى مناقشة باقي دفوع المتظلم ،وله إثارتها

مجددا.
أمام مكتب الفصل عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بينبع
ً
قبول التظلم

رقم (/50ف/ز )٣٥/وتاريخ ١٤٣٥/٧/٥هـ الصادر في القضية رقم ( ،)٣٥/٥٠وإعادتها إلى المكتب مصدر

وفقا لما تقدم من أسباب.
ً
مجددا
القرار لنظرها
ً
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سلطة تقدير العقوبة
( مقر أدبملاملاملاتحديد العقوبة سلطة تقديرية لناظر الدعوى وفق أحكام النظام.

تطبيق
طلب المدعي العام تشديد العقوبة على المدعى عليه ،والحكم عليه بالعقوبات الواردة في

المادتين ( 118و )121من نظام األوراق التجارية مردود عليه بأن تقدير مناسبة تطبيق العقوبة ،واختيار

المتناسب منها ،أمر يعود تقديره إلى ناظر القضية ،وذلك في حدود ما قضى به النظام من أحكام.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )27لعام 1436هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/6/7هـ أقام المدعى العام دعواه ضد المدعى عليه لتلقيه

بسوء نية الشيك رقم ( )125وتاريخ 1433/8/1هـ سحبه .../ألمر المدعى عليه .../بمبلغ مقداره ثالثمائة
طالبا معاقبته بالعقوبات
وسبعون ألف ( )370،000ريال على مجموعة .../دون أن يكون لها مقابل وفاء،
ً

المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين (،94

و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بصرف النظر عن دعوى الحق العام ضد

المدعى عليه لعدم كفاية األدلة.

طالبا إدانة المدعى عليه
وأبلغ المدعي العام بنسخة من القرار ،وتظلم منه بتاريخ 1435/12/18هـ،
ً

ومعاقبته بما نسب إليه ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ الالزم.

األسباب
خاليا من بيان يحدد تاريخ تبليغ القرار ،فإن المستقر عليه في هذه
حيث إن ملف القضية قد جاء ً

حكما خالل المدة المحددة،
الحالة اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ التبلغ بالقرار ،ومن ثم فإن التظلم تم
ً
واستوفى المتطلبات النظامية.

وبالنسبة إلى طلب المدعي العام إدانة ومعاقبة المدعى عليه ،فإنه باطالع اللجنة على نص

المادة ( )118من نظام األوراق التجارية التي تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات
وبغرامة ال تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سحب شيكً ا ال يكون له

مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك ،أو تلقى شيكً ا ال يوجد
له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ،والمادة ( )121من نظام األوراق التجارية التي نصت على أن( :يجوز

الحكم بنشر أسماء األشخاص الذين يصدر بحقهم حكم باإلدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم
كيفية ذلك) ،وما ورد في البند الرابع فقرة ( )2من قرار مجلس الوزراء رقم ( )75وتاريخ 1431/3/15هـ
الذي نص على أنه( :على اللجنة المختصة بالفصل في منازعات األوراق التجارية العمل على تشديد

العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات ،وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية
الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة) ،وبناء عليه فإن اللجنة ترى أن تقدير اإلدانة وتطبيق العقوبة
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واختيار المناسب منها أمر يعود لناظر القضية في ضوء ما ظهر له من بينات وما قدم أمامه من دفوع
وذلك في حدود ما قضى به النظام من أحكام ،وعليه فإن اللجنة ترى أن ما انتهى إليه ناظر القضية
في القرار المتظلم منه ال يتعارض مع ما قضى به النظام ،األمر الذي ترى معه اللجنة أن القرار صدر
موافقا للنظام مما يتعين معه تأييده.
ً

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم ( )1435/2415وتاريخ 1435/11/12هـ الصادر في القضية رقم (.)1434/3479
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أثر حكم محكمة الموضوع
( مقر أدبملاملاملاحكم محكمة الموضوع يقيد مكتب الفصل عند نظره في الدعوى الصرفية
ويتعين مواجهة المدعي به.

تطبيق
إذا سبق لمحكمة الموضوع الفصل في دعوى تتعلق بورقة تجارية كانت مرتبطة بعالقة تعاقدية

بين أطراف الدعوى ،فيتعين على مكتب الفصل واللجنة القانونية أخذ ذلك في عين االعتبار ،ومواجهة

المدعي به -حكم محكمة الموضوع يحد من قرارات مكتب الفصل واللجنة القانونية -مؤدى ذلك:

إلغاء القرار المتظلم منه ،وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لمواجهة المدعي بحكم المحكمة.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )180لعام 1436هـ
الوقائع
ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1431/4/8هـ أقامت الشركة المدعية دعواها

ألفا وواحد ( )1،571،001ريال ،قيمة سند
عليه دفع مبلغ مقداره مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ً

ألمر حرره المدعى عليه ألمر المدعية بتاريخ 1431/12/1هـ ،ويستحق لدى االطالع.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة

مبلغا مقداره
ً
جدة رقم ( )1431/5/345وتاريخ 1431/12/1هـ ،بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية

ألفا وواحد ( )1،571،001ريال ،كامل قيمة السند ألمر محل الدعوى.
مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ً
وتظلم المدعى عليه من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل
ً
رقم ( )1434/139وتاريخ 1434/2/11هـ ،بقبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ( )1431/5/345وتاريخ 1431/12/1هـ الصادر في القضية
مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب
رقم ( ،)1431/5/321وإعادتها إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
في القرار.

عدل وكيل الشركة المدعية مطالبته
ونظرت القضية
مجددا ،وبجلسة يوم األحد 1435/6/20هـ ّ
ً

مبلغا مقداره مليون ومائتان وواحد وسبعون ألف
ً
لتكون بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية
( )1،271،000ريال باقي قيمة السند ألمر محل الدعوى.

وبجلسة يوم االثنين 1435/11/27هـ ،صدر القرار المتظلم منه ،بإلزام المدعى عليه أن يدفع

مبلغا مقداره مليون ومائتان وواحد وسبعون ألف ( )1،271،000ريال باقي قيمة السند ألمر
ً
للمدعية

محل الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1436/2/2هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1436/3/1هـ،

مستندا إلى
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم ( )...وتاريخ 1435/10/28هـ،
ً

أسباب حاصلها عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب حكم نهائي صادر عن ديوان المظالم،
ملتمسا إلغاء ووقف تنفيذ القرار المعترض عليه .وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.
ً
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األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما من حيث دفوع المتظلم ،فإنها تنحصر في صدور حكم عن المحكمة اإلدارية بجدة برقم

(/231د/تج )2/2/لعام 1435هـ (مرفق) فصل في موضوع السند ألمر محل الدعوى ،وتم تأييده من

محكمة االستئناف اإلدارية بمنطقة مكة المكرمة بالحكم الصادر في القضية رقم (/2/7044س) لعام

1435هـ ،وطلبه إيقاف تنفيذ القرار المتظلم منه وإلغاءه لسبق الفصل في الدعوى.

وحيث إنه باطالع اللجنة على الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية بجدة برقم (/231د/تج)2/2/

لعام 1435هـ (المرفق بملف القضية) ،تبين أنه قضى برفض الدعوى المقامة من( .../المدعى عليه
في هذه الدعوى) ،ضد شركة( ...المدعية في هذه الدعوى) ،وإلزام المدعي بأن يدفع للمدعى

ألفا وستمائة وأربعة رياالت وخمسون هللة
مبلغا مقداره مليون وثالثمائة وأربعة وسبعون ً
ً
عليها

( .)1.374.604.50وقد تضمن الحكم المشار إليه ما نصه( :وحيث إن المدعى عليها قررت على لسان
وكيلها أن السند ألمر المذكور أعاله متعلق بالبضائع الداخلة في العقد محل هذه الدعوى ،وأنه سدد
لغيا لذلك السند ألمر ،وال يحق
جزءا منه ،وعليه فإن إلزام الدائرة للمدعي بسداد المتبقي منه يكون ُم ً
ً

للمدعى عليها المطالبة به أمام أي جهة) ،وقد اشتمل الحكم على اإلشارة إلى القرار السابق لمكتب
الفصل في منازعات األوراق التجارية في محافظة جدة الذي ألغي بموجب قرار اللجنة القانونية رقم
( )1434/139وتاريخ 1434/2/11هـ ،وحيث إن هذا الحكم ُأ ّيد من محكمة االستئناف اإلدارية بمنطقة مكة
المكرمة بموجب الحكم رقم ( )202/7/83وتاريخ 1436/1/23هـ الصادر في القضية رقم (/2/7044س)

لعام 1435هـ ،وحيث لم تتم مواجهة المدعي بهذا الحكم في أثناء نظر الدعوى أمام مكتب الفصل،
فإنه يتعين إلغاء القرار المتظلم منه ،وإعادة القضية إلى المكتب مصدر القرار لمواجهة المدعي بحكم
وفقا لما يتبين له.
ً
المحكمة اإلدارية والفصل في الدعوى

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1435/1410وتاريخ 1435/11/27هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1431/321وإعادتها

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
إلى المكتب مصدر القرار لنظرها
ً
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ضمان وفاء الشيك
( مقر أدبملاملاملايضمن الساحب وفاء الشيك ،وكل شرط يعفي الساحب من هذا الضمان
يعتبر كأن لم يكن.

تطبيق
إقرار المدعى عليه بتحريره الشيك محل الدعوى -مؤدى ذلك :التزامه بدفع قيمته للمستفيد-

مفاد ذلك :ساحب الشيك ملزم بالوفاء للمستفيد.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )112لسنة 1437هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1433/9/24هـ ،أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بالرياض بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق في قضايا االعتداء على المال رقم (،)...

مرفقا به الئحة دعوى عامة في القضية رقم ( )...المقامة من المدعي العام بفرع هيئة التحقيق
ً
طالبا معاقبة المدعى عليه بالعقوبات المنصوص عليها في
واالدعاء العام بمنطقة الرياض ضد.../
ً
المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.
وبجلسة يوم الثالثاء الموافق 1433/11/9هـ ،حضر المدعي في دعوى الحق الخاص( .../مالك

مؤسسة ).../وطلب إلزام المدعى عليه .../دفع مبلغ مقداره مائتان وخمسة وسبعون ألف ()275،000
ريال قيمة الشيك محل الدعوى.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى

مبلغا مقداره مائتان وخمسة وسبعون ألف ( )275.000ريال ،كامل قيمة الشيك
ً
عليه أن يدفع للمدعي

محل الدعوى.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1437/1/26هـ ،وبتاريخ 1437/2/10هـ تظلم منه وكيله

بموجب الوكالة الصادرة عن قاضي المحكمة العامة بالقريع بني مالك برقم ( )...وتاريخ 1434/1/3هـ،
مستندا إلى أسباب حاصلها صدور حكم عن ديوان المظالم بإبطال العقد المبرم بين المدعى عليه
ً

والمالك السابق لمؤسسة ،.../المتضمن التنازل عن المؤسسة للمدعى عليه ،وتأييد هذا الحكم من
محكمة االستئناف اإلدارية .وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وفيما يتعلق بدفع المتظلم بأنه صدر حكم من ديوان المظالم يقضي بإبطال العقد المبرم بين

المدعى عليه ومالك مؤسسة .../السابق ،...المتضمن التنازل عن المؤسسة للمدعى عليه ،وتأييد هذا

الحكم من محكمة االستئناف اإلدارية.

346

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةماع تاعوضوم

وباطالع اللجنة على صورة الحكم رقم ( )83الصادر عن المحكمة اإلدارية بجدة في القضية رقم

(/2/7402ق) لعام 1432هـ ،المقامة من .../ضد .../الذي قضى بإبطال العقد المبرم بين .../ومؤسسة،.../
التي يمثلها ،.../المؤرخ في 1432/11/19هـ ،المتضمن التنازل عن مؤسسة .../لـ ،.../وما ترتب عليه من

وتم تأييد هذا الحكم بحكم الدائرة التجارية األولى بمحكمة االستئناف اإلدارية بمنطقة مكة
آثارّ .
المكرمة رقم ( )...الصادر في القضية رقم ( )...لعام 1436هـ ،تبين للجنة ما يلي:
 -1أن الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية بجدة المؤيد من الدائرة التجارية األولى بمحكمة
االستئناف اإلدارية بمنطقة مكة المكرمة يخص دعوى مقامة من المدعى عليه ضد.../

وأن المدعي ليس طرفا في هذه القضية.

 -2أن المدعى عليه أقر في جلسة يوم الثالثاء الموافق 1433/11/9هـ أمام مكتب الفصل في

منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة بتحريره الشيك محل الدعوى وأكد على ذلك في

تظلمه الماثل.

وحيث إن المادة ( )97من نظام األوراق التجارية تنص على أن( :يضمن الساحب وفاء الشيك .وكل

شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن)؛ فإن الساحب (المدعى عليه في هذه

الدعوى) ملزم بالوفاء للمستفيد بقيمة الشيك وهو ما قضى به القرار المتظلم منه.

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بمحافظة جدة رقم ( )1434/964وتاريخ 1434/2/5هـ الصادر في القضية رقم (.)1433/6762
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عزل الوكيل الشرعي
( مقر أدبملاملاملااعتزال أو عزل الوكيل بغير موافقة المحكمة ال أثر له في سير الدعوى.

تطبيق
الدفع بأن القرار المتظلم منه استند إلى إبالغ الوكيل الشرعي السابق للمتظلم والذي فسخت

وكالته قبل جلسة صدور القرار محل التظلم -هذا الدفع مردود بأن المتظلم لم يسلك اإلجراءات

النظامية الواردة في المادة ( )52من نظام المرافعات الشرعية والتي مفادها ضرورة الحصول على
موافقة المحكمة في حال اعتزال الوكيل أو عزله حتى يكون لهذا العزل أثر في سير إجراءات الخصومة،

أو أن يحيط علم خصمه في حال تعيين وكيل آخر ،أو على األقل يباشر الدعوى بنفسه كأصيل -إهدار

جزئيا -مؤدى ذلك:
المتظلم حقه في الحضور وإثارة دفوعه بصحة الشيك أو إثبات الوفاء به ولو
ًّ
معاقبة ساحب الشيك بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام األوراق التجارية.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )12لسنة 1436هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/5/9هـ ،أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره مائتان وأربعون ألف ( )240،000ريال قيمة الشيك رقم ( )132وتاريخ 1430/5/1هـ ،سحبه
المدعى عليه ألمر المدعي على مجموعة ،.../دون أن يكون له مقابل وفاء ،وقد تدخل في الدعوى
موقع الشيك محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
طالبا معاقبة ّ
ممثل االدعاء العام ً

( ،118و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمكة المكرمة

رقم ( )1430/1552وتاريخ 1430/6/22هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1430/1547وقضى في الحق الخاص:

مبلغا مقداره مائتان وأربعون ألف ( )240،000ريال كامل قيمة
ً
بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

مبلغا مقداره ألف ( )1،000ريال ،مع نشر
ً
الشيك محل الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه
تشهيرا لمدة أسبوعين في اللوحات المعدة لهذا الغرض في الغرف التجارية الصناعية بالمملكة.
اسمه
ً
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1430/7/25هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1430/7/27هـ

بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم ( )...وتاريخ 1430/4/9هـ ،وأحيل

تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم ( )1432/371وتاريخ 1432/7/9هـ ،بقبول
شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمكة المكرمة
ً
التظلم

رقم ( )1430/1552وتاريخ 1430/6/22هـ الصادر في القضية رقم ( )1430/1547وإعادتها إلى مكتب الفصل

مصدر القرار لنظرها مجددا في ضوء ما أشير إليه من أسباب في القرار.

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمكة
ونظرت القضية
ً

المكرمة رقم ( )1434/1573وتاريخ 1434/11/25هـ ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى عليه أن

مبلغا مقداره مائتان وأربعون ألف ( )240،000ريال كامل قيمة الشيك محل الدعوى،
ً
يدفع للمدعي
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تشهيرا
مبلغا مقداره خمسة آالف ( )5،000ريال ،مع نشر اسمه
ً
وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه
ً
في إحدى الصحف المحلية.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1435/12/20هـ وتظلم منه بتاريخ 1435/12/21هـ،

مستندا إلى أسباب حاصلها أنه ال يجوز نظر الدعوى لدى أية جهة ما دامت منظورة لدى المحكمة ...إلخ،
ً
وأن القرار المتظلم منه استند إلى إبالغ وكيله الشرعي السابق المفسوخة وكالته بتاريخ 1434/8/14هـ،

وهو تاريخ سابق للجلسة .وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وفيما يتعلق بتظلم المدعى عليه بأنه ال يجوز نظر الدعوى لدى أي جهة أخرى ما دامت

منظورة لدى المحكمة ...إلخ ،فإنه بموجب االختصاص الوالئي ،ينعقد االختصاص بنظر المنازعات
حصرا لمكاتب الفصل في منازعات األوراق
الصرفية الناشئة عن تعامل ذوي الشأن باألوراق التجارية
ً
بناء على أحكام نظام األوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم
التجارية وهذه اللجنة دون غيرها ً

(م )37/وتاريخ 1383/10/11هـ وتعديالته ،مما يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

وفيما يتعلق بتظلم المدعى عليه بأن القرار المتظلم منه استند إلى إبالغ وكيله الشرعي

السابق ( ،)...وأن وكالته فسخت بتاريخ 1434/8/14هـ ،وهو تاريخ سابق للجلسة ،فإنه بمراجعة اللجنة

لملف الدعوى تبين لها أن مذكرة تبليغ المدعى عليه بجلسة يوم الثالثاء 1434/11/25هـ سلمت بتاريخ
1434/10/27هـ إلى .../الذي قرر أنه وكيل للمدعى عليه من قبل شرطة جرول بالعاصمة المقدسة
بموجب خطاب مدير شرطة جرول رقم ( )...وتاريخ 1434/10/27هـ.

وحيث إن المادة ( )2من قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ المعدل بقرار

وزير التجارة والصناعة رقم ( )546وتاريخ 1413/5/13هـ ،تنص على أن( :تعتبر الخصومة حضورية في

شخصيا بميعاد الجلسة ،أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل
األحوال التالية :أ) إذا تبلغ المدعى عليه
ًّ

في خدمته أو أنه من الساكنين معه من األزواج واألقارب واألصهار ،وبالنسبة للشركات والمؤسسات

تعتبر الخصومة حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملين لدى الشركة
أو المؤسسة.)...

وفقا لألصول النظامية ،وأتيحت الفرصة
ً
صحيحا بموعد الجلسة
تبليغا
ً
وحيث إن المتظلم تبلغ
ً

شخصيا أو توكيل من ينوب عنه في الحضور لكنه تخلف عن الحضور ،ولم يبعث بمعذرة
له للحضور
ًّ
نظاما؛ فإن هذا الدفع ال يعد
شرعية أو توكيل من ينوب عنه بالرغم من تبليغه بالدعوى وبالموعد
ً

سببا إللغاء القرار ويتعين االلتفات عنه.
ً

وفيما يتعلق بفسخ وكالة وكيله الذي تسلم مذكرة التبليغ قبل تاريخ تسلمه التبليغ ،فإن المدعى

عليه شخصيا على علم بوجود الدعوى موضوع القرار لدى مكتب الفصل ،حيث سبق له أن تظلم من
القرار السابق الصادر برقم ( )1430/1552وتاريخ 1430/6/22هـ ،وصدر بشأن التظلم قرار اللجنة القانونية
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شكل ،وفي الموضوع بإلغاء قرار مكتب
ً
رقم ( )1432/371وتاريخ 1432/7/9هـ ،وقضى بقبول التظلم

الفصل في منازعات األوراق التجارية بمكة المكرمة وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار

فضل عن أن المادة الثانية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية تنص على أنه:
ً
مجددا.
لنظرها
ً

(ال يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير اإلجراءات ،إال إذا أبلغ الموكل خصمه
بدل من المعتزل أو المعزول ،أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه) ،وحيث لم يتقيد
بتعيين وكيل آخر ً

المتظلم بأحكام هذه المادة فإنه يتعين على اللجنة االلتفات عن هذا الدفع.

وحيث إن المتظلم لم يطعن في صحة الشيك محل الدعوى وال في صحة توقيعه عليه ،ولم

يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من قيمته ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمته للمدعي.

وحيث إن المدعى عليه المتظلم بسحبه الشيك محل الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء قائم

وقابل للسحب خالف حكم المادتين ( ،94و )118من نظام األوراق التجارية ،فإن ذلك يستوجب معاقبته

بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من النظام.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى في الحق الخاص :بإلزامه دفع كامل قيمة الشيك محل

الدعوى للمدعي ،وفي الحق العام بمجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين المشار إليهما،
موافقا للنظام.
ً
فإنه صدر

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بمكة المكرمة رقم ( )1434/1573وتاريخ 1434/11/25هـ الصادر في القضية رقم (.)1430/1547
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تعدد العقوبات
ويلغى
( مقر أدبملاملاملاإذا صدر حكمان على مخالفة واحدة فالعبرة بأسبقية قيد الدعوىُ ،
المتأخر منهما.

تطبيق
إذا صدر في حق المتظلم قراران في دعويين مختلفتين في موضوع واحد ،فيتعين التمسك

الحقا-
ً
بصحة الدعوى األولى ،ألسبقيتها في القيد ،كما يتعين إلغاء القرار الصادر في القضية المقيدة
مؤدى ذلك :أنه ال يجوز معاقبة الشخص على الفعل المجرم ذاته مرتين.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )193لسنة 1437هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1432/8/5هـ أقام المدعى العام دعواه ضد المدعى عليه ،لتحريره

شيكً ا برقم ( )134وتاريخ 1428/3/1هـ ،بمبلغ أربعمائة ألف ريال ( )400.000ريال على البنك .../دون أن
طالبا معاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من نظام
يكون له مقابل وفاء،
ً

األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه بإدانة المدعى عليه ومعاقبته بدفع

تشهيرا في إحدى
غرامة مقدارها اثنا عشر ألف ( )12.000ريال ،مع سجنه مدة تسعة أشهر ،ونشر اسمه
ً
الصحف المحلية.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار ،وتظلمت منه وكيلته بتاريخ 1437/4/28هـ بموجب الوكالة

مستندة إلى أسباب
ً
الصادرة عن كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم ( )...وتاريخ 1435/2/25هـ،
حاصلها أن الشيك محل الدعوى هو شيك مؤجل الدفع مفتوح لم يتم تحديد تاريخه ،وهو بذلك
شيك ضمان وليس أداة وفاء ،وذلك بموجب االتفاق بين موكلها والمدعي ،وأن سوء النية توافر

لدى المدعي باستخدامه الشيك الذي بيده واالحتجاج به بقصد الضغط على موكلها ،وهو يعلم علم
اليقين أنه حرر على سبيل الضمان ،وأن المدعي قدم موعد استحقاق الشيك إلى موعد أقرب من

موعد استحقاقه المتفق عليه بينهما ،كما دفعت بتوافر حسن النية عند تحرير موكلها الشيك للمدعي
ً
مضيفة أنه صدر حكم الحق للحكم محل التظلم من مكتب الفصل ذاته ،وبواسطة عضو
ضمانً ا لحقه،
علما بأن الدعوى كانت بذات األطراف ،وبذات السبب ،وبذات محل الدعوى .وعليه أحيل التظلم
آخرً ،

إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
خاليا من بيان يحدد تاريخ تسليم القرار ،فإن المستقر عليه في هذه
حيث إن ملف القضية قد جاء ً

حكما خالل المدة المحددة،
الحالة اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ تسلم القرار ،ومن ثم فإن التظلم تم
ً

واستوفى المتطلبات النظامية.

وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
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وفيما يتعلق بما أثارته وكيلة المتظلم من أن الشيك محل الدعوى هو شيك مؤجل الدفع

مفتوح لم يتم تحديد تاريخه ،وهو بذلك شيك ضمان وليس أداة وفاء ،وأن المدعي سيئ النية

باستخدام الشيك بقصد الضغط على المتظلم ،وهو يعلم يقينً ا أنه ضمان ،فإن المادة ( )102من
نظام األوراق التجارية تنص على أن( :الشيك مستحق الوفاء بمجرد االطالع عليه ،وكل بيان مخالف

لذلك يعتبر كأن لم يكن) ،وعليه فإن وظيفة الشيك محددة بموجب النظام ،على أنه أداة وفاء يقوم
نقدا ،وحيث إن هذا النص نص آمر ،فإنه ال
مقام النقد في التعامل ،فمن سلم شيكً ا فكأنما سلم ً

يجوز االتفاق على ما يخالفه ،وكل اتفاق على ذلك يعتبر كأن لم يكن ،مما يتعين معه االلتفات عن
هذا الدفع.

وفيما يتعلق بما أثارته وكيلة المتظلم من أن موكلها سلم المدعي الشيك محل الدعوى دون

تاريخ على أن يحدد له تاريخ الحق باالتفاق بينهما ،...فإن قضاء األوراق التجارية استقر على أن توقيع
تفويضا له في استكمال باقي البيانات ،األمر
ً
الورقة التجارية على بياض وتسليمها إلى المستفيد يعتبر
الذي يتعين معه رد هذا الدفع.

وفيما يتعلق بما أثارته وكيلة المتظلم من صدور حكم الحق للحكم محل التظلم بواسطة عضو

آخر في مكتب الفصل ،وأن الدعوى كانت بين األطراف ذاتها وأنه تم تنفيذ الحكمين ،وحيث تبين للجنة

أنه سبق أن رفعت بتاريخ 1428/5/28هـ دعوى الحق العام في الشيك محل الدعوى وقيدت برقم
( ،)1428/3019كما تبين للجنة أنه تم رفع دعوى أخرى قيدت في الوقت الذي ال تزال القضية األولى

منظورة فيه من مكتب الفصل.

وحيث ثبت للجنة أن المدعى عليه سبق أن رفع دعوى برقم ( )1428/3019وفي أثناء نظرها رفع

هذه الدعوى وقيدت برقم ( )1432/2975وصدر في هذه الدعوى قرار مكتب الفصل المتظلم منه رقم
( )1432/1703بتاريخ 1432/11/17هـ بمعاقبة المدعى عليه بالغرامة بمبلغ ( )12.000ريال والسجن مدة ()9

تشهيرا في إحدى الصحف المحلية.
أشهر إضافة إلى نشر اسمه
ً

كما ثبت للجنة صدور قرار آخر برقم ( )1433/795وتاريخ 1433/4/13هـ في القضية األخرى

المقيدة برقم ( )1428/3019بإلزام المدعى عليه بدفع غرامة مبلغ ( )3000ريال وسجنه مدة شهرين
إضافة إلى نشر اسمه في اللوحات المعدة لهذا الغرض في الغرف التجارية الصناعية بالمملكة لمدة
شهر.

وحيث إنه ال يجوز معاقبة الشخص على الفعل المجرم ذاته مرتين ،فإنه يتعين على اللجنة إلغاء

قرار مكتب الفصل رقم ( )1432/1073وتاريخ 1432/11/17هـ الصادر في القضية رقم ( )1432/2975فيما
قضى به في دعوى الحق العام ،وذلك على اعتبار أن هذه الدعوى أقيمت في تاريخ الحق للدعوى

رقم ( )1428/3019وفي أثناء سير إجراءات نظرها ،وال يغير من ذلك كون القرار صدر بشأن الدعوى

رقم ( )1432/2975في تاريخ الحق للدعوى رقم ( ،)1428/3019فالعبرة بأسبقية القيد ،ومن ثم كان
من المتعين رفض قيد الدعوى رقم ( )1432/2975عند تقديمها واالكتفاء بالدعوى رقم ()1428/3019

المنظورة حينئذ.
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القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1432/1703وتاريخ 1432/11/17هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1432/2975فيما قضى به

في دعوى الحق العام.
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اختالف التسبيب
( مقر أدبملاملاملااالختالف في التسبيب في إحدى نسختي القرار عن النسخة األخرى،
مشوبا بالقصور ،متعين اإللغاء.
يجعل القرار
ً

تطبيق

لم يحدد ناظر القضية المستندات التي استند إليها في إثبات أداء المدعى عليه قيمة السند ألمر

محل الدعوى -إرفاق صورتين للقرار الصادر عنه في ملف القضية مختلفتين في التسبيب دون بيان
سبب االختالف -مؤدى ذلك :قصور القرار.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )70لسنة 1437هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/4/15هـ أقام البنك المدعي دعواه
ً

ألفا وخمسمائة وثالثة
دفع مبلغ مقداره ( )18.634.553/33ثمانية عشر مليونً ا وستمائة وأربعة وثالثون ً

ريال وثالثة وثالثون هللة باقي قيمة سند ألمر حرره المدعى عليه ألمر المدعي بتاريخ
وخمسون ً

1431/3/27هـ ،ويستحق لدى االطالع ،بمبلغ مقداره أربعة وأربعون مليونً ا وأربعمائة واثنان وخمسون

ألف ( )44.452.000ريال.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه برد الدعوى لالنتهاء بالسداد.
وأبلغ المدعي بنسخة من القرار بتاريخ 1436/1/6هـ ،وبتاريخ 1436/2/4هـ تظلم من القرار ممثل عن

البنك المدعي .../بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل رويضة العرض برقم ( )...وتاريخ 1435/3/8هـ،
مستندا إلى أسباب حاصلها أن ناظر الدعوى ربط موضوع السند ألمر محل الدعوى بموضوع الحسابات
ً

البنكية العائدة للمدعى عليه لدى البنك ،في حين أن موضوع هذه الحسابات منفصل ،وال عالقة
لها بالسند ألمر محل الدعوى ،كما أن ناظر الدعوى استند في قراره رد دعوى موكله إلى كشوف

الحسابات البنكية العائدة للمدعى عليه لدى البنك ،واعتبرها إثباتً ا للسداد ،على الرغم أن مكتب الفصل

ليس من اختصاصه ،وال يملك الكوادر المؤهلة لتحليل الحسابات وفحصها وفرز العمليات المصرفية
وتواريخها وماهيتها ،وما إذا كانت هذه العمليات هي عمليات سداد للمبلغ المستحق لموكله بموجب
السند ألمر ،أم أنها عمليات مصرفية روتينية تم تنفيذها بواسطة المدعى عليه .وعليه أحيل تظلمه إلى

اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وفيما يتعلق بدفع وكيل البنك المتظلم بأن ناظر الدعوى ربط موضوع السند ألمر محل

الدعوى بموضوع الحسابات البنكية العائدة للمدعى عليه لدى البنك ،في حين أن موضوع حسابات
المدعى عليه مع البنك موضوع منفصل وال عالقة لها بالسند ألمر محل الدعوى ،ودفعه بأن ناظر
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الدعوى استند في قراره رد دعوى موكله إلى كشوف الحسابات البنكية العائدة للمدعى عليه لدى

البنك ،واعتبرها إثباتً ا للسداد على الرغم من أن مكتب الفصل ليس من اختصاصه وال يملك الكوادر
المؤهلة لتحليل الحسابات وفحصها وفرز العمليات المصرفية وتواريخها وماهيتها وهل هذه العمليات
هي عمليات سداد للمبلغ المستحق لموكله بموجب السند ألمر أم أن تلك العمليات هي عمليات

مصرفية روتينية تم تنفيذها بواسطة المدعى عليه؛ فإنه باالطالع على القرار المتظلم منه تبين أنه

استند إلى اآلتي( :وباالطالع على المستندات المقدمة والكشف تبين أنها سداد لصالح المدعي،
وبالنسبة إلى الدفع المقدم من المدعى عليه بعدم سماع الدعوى وبعد االطالع على السند ألمر
وتاريخ التقديم تبين أن السند ألمر قدم في الموعد المحدد النظامي ،مما يتعين االلتفات عن هذا
الدفع) ،وحيث إنه باطالع اللجنة على آخر كشف حساب مرفق كان للفترة من تاريخ 1432/11/14هـ إلى

ريال .كما احتوى ملف
تاريخ 1432/12/14هـ ،وتضمن إجمالي الدائن :صفر ،إجمالي المدين (ً )12.627/87
القضية على ما يلي:

 -1صورة نسخة من القرار المتظلم منه.
 -2نسخه من القرار المتظلم منه.
ويظهر اختالف الصورة عن نسخة القرار ،حيث إن صورة القرار المتظلم منه تتضمن إضافة غير

سابقا ،وتنص على
ً
موجودة في القرار المرفق بالملف وقد وردت تلك الفقرة بعد التسبيب المذكور
اآلتي...( :ذلك يبين أن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه هو مبلغ أربعة عشر مليونً ا وستمائة
ريال وأربعون هللة ( ،))14.683.453/40ولم يتضح للجنة
ألفا وأربعمائة وثالثة وخمسون ً
وثالثة وثمانون ً

سبب وجود هذه الفقرة في إحدى نسختي القرار ،أو إن كان تم تصحيح القرار من عدمه.

وحيث إن المادة ( )1من القرار الوزاري رقم ( )859وتاريخ 1403/3/13هـ تنص على أنه( :فيما لم يرد

فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل
الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية).

وحيث إن المادة ( )519من الفصل السادس من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية تنص

محتويا على اسم الرئيس
على أن( :يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم من المحكمة التجارية
ً

واألعضاء الذين حكموا في الدعوى وأسماء الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل

إقامتهما وملخص دعواهما وكيفية جريان الدعوى وموادها القانونية وعللها وأسبابها وقرار الحكم.)...

وحيث إن القرار المتظلم منه لم يحدد المستندات التي استند إليها في إثبات سداد المدعى

عليه قيمة السند ألمر محل الدعوى ولم يبين سبب االختالف في التسبيب في إحدى نسختي القرار

عن النسخة األخرى ،فإن القرار مشوب بالقصور في بيان أسباب الحكم والمستندات التي استند اليها
وبيان مدى أثرها في النتيجة التي توصل لها ،مما يترتب عليه إلغاؤه وإعادة القضية إلى المكتب مصدر
مجددا في ضوء ما أشير إليه.
القرار لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار محل التظلم ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة بقية دفوع

مجددا من قبل المكتب المختص.
المتظلم ،وله إذا شاء إثارتها عند نظر الدعوى
ً
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القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1436/83وتاريخ 1434/8/26هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1434/2472وإعادة القضية إلى

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
مكتب الفصل مصدر القرار إلعادة نظرها
ً
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تسلم الشيك المؤجل
مؤجل ،ال يعد جريمة ما لم يثبت علمه بعدم
ً
( مقر أدبملاملاملاتسلم المستفيد الشيك
توافر مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.

تطبيق
ال يتحقق في تسلّ م المستفيد للشيك بتاريخ مؤجل الوصف اإلجرامي ما لم يثبت علمه بعدم

وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ،وال يغير من وظيفته كأداة وفاء واجبة الدفع بمجرد االطالع
عليه.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )16لعام 1436هـ
الوقائع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1435/7/30هـ ،أحيلت المعاملة إلى مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية بالرياض بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام بشرق مدينة الرياض رقم
مرفقا بها الئحة دعوى عامة ضد كل من:
ً
()...

 ،... -1لتحريره بسوء نية الشيك محل الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء.
 ،... -2لتلقيه بسوء نية الشيك محل الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء.
وطلب المدعي العام معاقبة المدعى عليهما بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (،118

و )121من نظام األوراق التجارية لمخالفتهما نصي المادة ( )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضي في الحق العام :بصرف النظر عن

دعوى الحق العام ضد المدعى عليه .../لعدم كفاية األدلة.

وأبلغ المدعي العام بنسخة من القرار بتاريخ 1435/11/22هـ ،وتظلم منه بتاريخ 1435/12/18هـ،

مستندا إلى عدة أسباب حاصلها علم المستفيد بعدم وجود رصيد للشيك وقت تلقيه له ،وأنه تسلمه
ً
بتاريخ مؤجل .وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إن دفوع المدعي العام ،تنحصر في أن علم المستفيد بعدم وجود رصيد للشيك وقت

تلقيه له يستدل عليه إما بوجود بينة على ذلك ،وهي إقرار المدعى عليه بعلمه بعدم وجود رصيد وقت
تلقيه الشيك ،أو بشهادة شهود على ذلك ،وإما من خالل وقائع القضية بحيث تؤدي إلى استنباط
قرائن ترقى إلى القول بأن المستفيد يعلم بعدم وجود الرصيد وقت تلقيه الشيك ،وأن المدعى عليه
مؤجل ،فتاريخ تحريره
ً
تلقى ثالثة شيكات كان يعلم بأنه ليس لها رصيد ،كما أن الشيك رقم ( )441تسلمه
كان في 1435/7/20هـ ،ومن ثم فإن تصرف المدعى عليه يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة

وفقا للمادة ( )102من
ً
الدفع بمجرد االطالع عليه إلى ورقة للضمان ،وهو يخرج عن وظيفة الشيك
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نظام األوراق التجارية ،وطلبه إدانة المدعى عليه ومعاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين
( ،118و )121من نظام األوراق التجارية.

ولم تجد اللجنة عند مراجعة القرار المتظلم منه ما يخالف نص هذه المادة ،وذلك على أساس

أن إدانة المدعى عليه (المتهم) بجريمة تلقي شيك بدون رصيد ،إنما تكون عندما يثبت تلقيه للشيك

بسوء نية ،حيث تنص المادة ( )118على أنه( :مع مراعاة ما تقضي به األنظمة األخرى يعاقب بالحبس
مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل

من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد األفعال اآلتية...:

و -إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكً ا ال يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته).
كيف الفعل ليصبح جريمة بأن يتوافر في المستفيد سوء النية ،وسوء النية -في هذه
فالنظام ّ

الحال -يتحقق إذا اتجهت إرادة المستفيد إلى ارتكاب هذا الفعل ،بمعنى أن إرادته اتجهت إلى قبول
هذا الشيك مع علمه بعدم توافر مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ،وهذا ال يمكن افتراض تحققه في

المستفيد بل ال بد من تقديم البينّ ات والقرائن التي تثبت هذا القصد ،ولم يقدم المدعي العام ما يثبت
أن إرادة المدعى عليه اتجهت إلى ارتكاب هذا الفعل مع علمه بعدم وجود مقابل الوفاء عند تلقيه

الشيك حين نفى المدعى عليه علمه بذلك أمام مكتب الفصل.

وفيما يتعلق بدفع المدعي العام بأنه سبق علم المدعى عليه (المتهم) بعدم وجود رصيد

للشيك وقت تلقيه له ،يستدل عليه إما بوجود بينة على ذلك وهي إقرار المدعى عليه بعلمه بعدم
وجود رصيد وقت تلقيه الشيك ،أو بشهادة شهود على ذلك ،وإما من خالل وقائع القضية بحيث

تؤدي إلى استنباط قرائن ترقى إلى القول بأن المستفيد يعلم بعدم وجود الرصيد وقت تلقيه الشيك.

فإنه فيما يتعلق باإلقرار بعلمه بعدم وجود رصيد وقت تلقيه الشيك ،فإن المادة الرابعة بعد المائة
حاصل أمام الجهة القضائية أثناء سير
ً
من نظام المرافعات الشرعية تقضي بأن يكون اإلقرار القضائي

الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها ،...أما اإلقرار الذي يدعيه المدعي العام والحاصل أمام المختص
باإلجراءات الجزائية (االدعاء العام) -على فرض صحته -فإنه ال يعتد به في مواجهة المقر أمام القضاء

ليدان بموجبه كدليل كاف بحد ذاته إلثبات الواقعة محل االتهام ،بل ال بد من مواجهة المدعى عليه

بإقراره أمام الجهة القضائية وبالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الرد عليها ،مع التأكيد على أن اللجنة
لم تجد في ملف هذه القضية ما يثبت صحة ما يذكره المتظلم في هذا الشأن.

وأما بالنسبة إلى الشهادة ،فحيث لم يقدم ممثل االدعاء العام شهادة في الدعوى إلثبات

واقعة علم المستفيد بعدم وجود رصيد ،فإن هذا الدفع مجرد كالم مرسل يتعين االلتفات عنه.

وأما ما ذكره المتظلم من أن المستفيد يعلم بعدم وجود الرصيد وقت تلقيه ،وأن المدعى عليه

مؤجل ،فإن تسلم المدعى عليه الشيك بتاريخ مؤجل ال يعد جريمة بموجب
ً
تسلم الشيك رقم ()441
النظام.

وحيث انتهى القرار المتظلم منه إلى عدم إدانة المدعى عليه لعدم كفاية األدلة ،فإنه صدر

موافقا للنظام.
ً
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القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

بالرياض رقم ( )1435/2440وتاريخ 1435/11/13هـ الصادر في القضية رقم (.)1435/1068
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الشهادة
( مقر أدبملاملاملاالشهادة إحدى وسائل اإلثبات في المنازعات الصرفية.

تطبيق
دليل على وجود سببها ومشروعيته ،وعلى من يدعي خالف ذلك
تحرير الورقة التجارية يعتبر ً

أن يثبت ما يدعيه بجميع طرق اإلثبات -قضاء األوراق التجارية مستقر على األخذ بالشهادة باعتبارها
إحدى طرق اإلثبات -مؤدى ذلك :قبول دفع المدعى عليه بحضور الشهود لسماع أقوالهم ،وتكييف

الشهادة ،وبيان قبولها أو رفضها ،وسبب ذلك.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )41لعام 1436هـ
الوقائع
طالبا إلزام المدعى عليه دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/2/29هـ أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره مليونان وخمسمائة ألف ( )2،500،000ريال قيمة عدد ( )10شيكات سحبها المدعى عليه
ألمر المدعي على البنك .../دون أن يكون لها مقابل وفاء ،وقد تدخل في الدعوى ممثل االدعاء العام
موقع الشيكات محل الدعوى بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ،118و )121من
طالبا معاقبة ّ
ً

نظام األوراق التجارية لمخالفته نصي المادتين ( ،94و )118من النظام.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى

مبلغا مقداره مليونان وخمسمائة ألف ( )2،500،000ريال كامل قيمة الشيكات
ً
عليه بأن يدفع للمدعي
مبلغا مقداره عشرون ألف ( )20،000ريال ،مع
ً
محل الدعوى ،وفي الحق العام :بتغريم المدعى عليه

نشر اسمه في إحدى الصحف المحلية على نفقته.

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1435/11/13هـ ،وتظلم منه وكيله بتاريخ 1435/11/29هـ،

مستندا إلى أسباب
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل حفر الباطن برقم ( )...وتاريخ 1434/4/22هـ،
ً

حاصلها أن من حرر بيانات الشيكات محل الدعوى هو (محاسب) في مؤسسة موكله للمقاوالت ،وكان

بناء
زميل للمدعي في العمل ،وقد طلب منه
ً
ّ
المدعي تحرير الشيكات جميعها وتعبئتها ،ففعل بذلك ً
على طلبه ،وأنه سيشهد بأنه كتب بيانات الشيكات بتلك المبالغ بطلب من المدعي ،كما سيشهد

مطلقا ،وما كتب بأن سببها (سند أمانة) أو (دين) فسيشهد
ً
صراحة بأنه ال يوجد سبب لهذه الشيكات
بأنه غير صحيح وغير موجود؛ فال يوجد دين وال أمانة وال حق في ذمة موكله لمصلحة المدعي ،وكتب

الشاهد شهادته بخط يده وهو على استعداد للحضور لإلدالء بهذه الشهادة متى ُطلِ َب منه ذلك،
وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيكات محل الدعوى ،تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
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وفيما يتعلق بدفع وكيل المتظلم بأن من حرر بيانات الشيكات محل الدعوى هو .../الذي كان

زميل للمدعي في العمل،
(محاسبا) في مؤسسة موكله للمقاوالت ،وكان ً
يعمل وقت تحرير الشيكات
ً

بناء على طلبه ،فيشهد هو
وقد طلب منه
ّ
المدعي تحرير الشيكات جميعها وتعبئتها ،ففعل ذلك ً
بذلك بأنه كتب بيانات الشيكات بتلك المبالغ بطلب من المدعي ،كما يشهد صراحة بأنه ال يوجد سبب
مطلقا ،وما كتب بأن سببها (سند أمانة) أو (دين) ،فيشهد بأنه غير صحيح وغير موجود؛
ً
لهذه الشيكات

فال يوجد دين وال أمانة وال حق في ذمة موكله لمصلحة المدعي ،وقام الشاهد بكتابة شهادته بخط
يده وهو على استعداد للحضور لإلدالء بهذه الشهادة متى ُطلِ َب منه ذلك ،كما كتب -...وهو زميل

للمدعي في العمل -شهادة صريحة بأن المدعي ال يطالب موكله بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف
حقا في ذمة موكله لمصلحة المدعي ،وقد
( )2.500.000ريال ،وأن هذا المبلغ ليس أمانة وال دينً ا وال ًّ

كتب شهادته بخط يده وهو على استعداد للحضور لإلدالء بهذه الشهادة متى ُطلِ َب منه ذلك.

فحيث إنه باطالع اللجنة على محاضر جلسات نظر الدعوى ،يتبين أنه لم يتم إثارة هذه الشهادة

من قبل المدعى عليه أمام مكتب الفصل ،وبما أن هذه الشهادة تتعلق بسبب إنشاء الشيكات محل
الدعوى ،ومن ثم فإنه يتعين سماعها ومناقشتها وبيان مدى أثرها في القرار الصادر بشأن الدعوى،

خاصة في ظل عدم إفصاح المدعي عن سبب إنشاء الشيكات واكتفائه بأن سببها هو دين في ذمة
المدعى عليه دون بيان كيف نشأ هذا الدين بالرغم من أنه يعمل لديه براتب شهري وفق ما ورد في

ملف القضية ،األمر الذي تتوصل معه اللجنة إلى إلغاء القرار محل التظلم ،وإعادة القضية إلى مكتب
مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

وحيث توصلت اللجنة إلى إلغاء القرار محل التظلم ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة بقية دفوع

مجددا من قبل المكتب.
المتظلم ،وله إذا شاء إثارتها عند نظر الدعوى
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالمنطقة الشرقية رقم ( )1432/989وتاريخ 1432/11/20هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1431/2401وإعادة

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
القضية للمكتب مصدر القرار لنظرها
ً
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إثبات السداد  -التعامالت بأكثر من قيمة الورقة التجارية
( مقر أدبملاملاملاعند وجود تعامالت بأكثر من قيمة الورقة التجارية محل الدعوى يقع على
المدعى عليه عبء اإلثبات بأن ما دفع به من سداد يخص تلك الورقة
التجارية.

تطبيق
في حال وجود تعامالت بين طرفي الدعوى بأكثر من قيمة السند ألمر محل الدعوى ،فالبد

من تقديم ما يثبت السداد بما يساوي قيمة السند ألمر محل الدعوى -مؤدى ذلك :أن عدم تقديم

دليل على وجود سببه ومشروعيته
المدعى عليه ما يثبت سداد قيمة السند ألمر محل الدعوى ،يعتبر ً

وثباته بالذمة.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )346لعام 1436هـ
الوقائع

تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1429/10/27هـ أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليه،

ً
ألفا وخمسمائة ( )34،500ريال باقي قيمة سند ألمر حرره
طالبة إلزامه بدفع مبلغ مقداره أربعة وثالثون ً
المدعي عليه ألمر الشركة المدعية بتاريخ 1428/6/19هـ ومستحق في 1428/7/19هـ ،والبالغة قيمته
خمسة وخمسين ألف ( )55،000ريال.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم

مبلغا مقداره أربعة
ً
( )1430/2137وتاريخ 1430/10/22هـ ،بإلزام المدعى عليه أن يدفع للشركة المدعية

ألفا وخمسمائة ( )34،500ريال باقي قيمة السند ألمر محل الدعوى.
وثالثون ً

وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار ،وتظلم منه بتاريخ 1430/12/1هـ ،وأصدرت اللجنة القانونية

بشأنه القرار رقم ( )31/625وتاريخ 1431/8/12هـ ،بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية

بالرياض رقم ( )1430/2137وتاريخ 1430/10/22هـ ،وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
وفقا لألسباب الواردة في القرار.
ً
مجددا
ً

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل المتظلم منه برد دعوى الشركة
ونظرت القضية
ً
المدعية بالمطالبة بقيمة السند ألمر محل الدعوى لثبوت سداد المدعى عليه قيمته لها.
وأبلغت الشركة المدعية بنسخة من القرار بتاريخ 1436/2/17هـ ،وتظلم منه وكيلها .../بتاريخ

1436/3/10هـ بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل محافظة الدرعية برقم ( )...وتاريخ 1435/7/29هـ،

مستندا إلى أسباب حاصلها عدم صحة ما انتهى إليه ناظر القضية في القرار محل التظلم من ثبوت
ً

سداد قيمة السند ألمر محل الدعوى .وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
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وأما من حيث ما أبداه المتظلم من دفوعه المنصبة على عدم صحة ما انتهى إليه ناظر القضية

في القرار محل التظلم من ثبوت سداد قيمة السند ألمر محل الدعوى ،فحيث إن الثابت أن طرفي
النزاع حضرا جلسة االثنين الموافق 1436/1/3هـ ،ودفع فيها المدعى عليه بأنه سدد قيمة السند ألمر

محل الدعوى ،وقدم المستندات التي يرى أنها تثبت سداده للمبلغ ،وأنه بمواجهة وكيل الشركة
المدعية بهذه المستندات أجاب بأن السند ألمر محل الدعوى هو ضمان لسداد حساب آخر للمدعى

ألفا وخمسمائة ( )34.500ريال.
عليه ومقداره أربعة وثالثون ً

وحيث إن قرار اللجنة القانونية رقم ( )31/625وتاريخ 1431/8/12هـ صدر بإلغاء قرار مكتب الفصل في

منازعات األوراق التجارية السابق ،حيث تبين للجنة أن المدعى عليه دفع أمام المكتب بأنه سدد قيمة
السند ألمر بموجب الحوالة البنكية المؤرخة في 2007/8/12م ،وتمت مواجهة وكيل المدعية به وأقر بصحة

ذلك المبلغ ،إال أنه ذكر أن بين موكلته والمدعى عليه حسابات ،ولم يتبين أو يحدد ما يخص السند ألمر
محل الدعوى من تلك التعامالت ،كما أن القرار لم يشتمل على تسبيب لما توصل إليه من قناعة للحكم،
مع أن ما قدمه المدعى عليه من إثباتات كانت تالية لتاريخ استحقاق السند ألمر محل الدعوى ،ومن ثم
مجددا ،وبإعادة نظر النزاع من قبل
فقد قررت اللجنة إلغاء القرار وإعادة القضية للمكتب الفصل لنظرها
ً

مكتب الفصل ومواجهة المدعي بدفع المدعى عليه بالسداد وبالحوالة المؤرخة في 2007/8/12م أجاب
بأن سندات التحصيل والقبض صحيحة وقد تم سداد تلك المبالغ ،والسند ألمر بقي لدينا ضمان سداد حيث
يوجد حسابات أخرى مبلغ وقدره أربعة وثالثون ألف وخمسمائة ريال ،وقد أجاب المدعى عليه عن ذلك
بجلسة 1436/1/3هـ بما يلي( :وباالطالع على سند التحصيل رقم ( )2643وتاريخ 2008/6/24م بمبلغ ()34.500

تضمن أنه دفعه من تحت الحساب بمقدار  %50من القيمة اإلجمالية بموجب الشيك رقم ( )113على بنك.)...
وحيث إن ما قدمه طرفا الدعوى من مستندات يثبت وجود تعامالت بين الطرفين أكثر من قيمة

السند ألمر محل الدعوى ،وال يوجد فيها ما يحدد التعامل الذي يخص السند ألمر محل الدعوى ،كما
ال تتضمن صورة الحوالة البنكية المؤرخة في 2007/8/12م ما يثبت أنها سداد من قيمة السند ألمر

محل الدعوى ،ومن ثم فإن دفع المدعى عليه بالسداد بموجب هذا المستند مجرد كالم مرسل يتعين
االلتفات عنه.

دليل على وجود سببها ومشروعيته وانشغال ذمة الساحب
وحيث إن تحرير الورقة التجارية يعتبر ً

بقيمتها ،وعلى من يدعي خالف ذلك أن يثبت ما يدعيه ،وبذلك فإن عبء اإلثبات في هذه الحالة
يقع على من يدعي خالف األصل ،وهو المدعى عليه ،ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت سداد قيمة
السند ألمر محل الدعوى للشركة المدعية ،فإن ما انتهى إليه القرار المتظلم من ثبوت سداد المدعى

عليه لقيمة السند محل الدعوى لصالح الشركة المدعية ليس له سند نظامي مما يتعين معه إلغاؤه
وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
وإعادة القضية للمكتب مصدر القرار لنظرها
ً

القرار

شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1436/39وتاريخ 1436/1/3هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1429/4450وإعادة القضية إلى

مكتب الفصل مصدر القرار إلعادة النظر فيها على ضوء ما ورد من أسباب.
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تعليق األمر على شرط
( مقر أدبملاملاملاتعليق الورقة التجارية على شرط ،يترتب عليه فقدان الورقة صفتها
التجارية.

تطبيق
دفوعا موضوعية تتعلق بالعالقة األصلية دون أن يقدم ما يثبت عدم أحقية
تقديم المتظلم
ً

المدعي في قيمة السند ألمر -بحث هذه الدفوع ومناقشتها يخرج عن اختصاص مكاتب الفصل في

منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،وللمتظلم اللجوء في شأنها إلى الجهات القضائية المختصة-
تعليق السند ألمر على شرط يترتب عليه فقدان الورقة التجارية لصفتها التجارية ،وتحولها إلى سند دين
عادي -مؤدى ذلك :عدم اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بنظر األوراق التجارية
المعلقة على شرط لفقدانها للصفة التجارية وتحولها إلى سند دين عادي.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )3لعام 1438هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليه
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1432/8/23هـ ،أقام المدعي دعواه
ً

دفع مبلغ مقداره خمسمائة ألف ( )500.000ريال كامل قيمة سندين ألمر حررهما المدعى عليه ألمر
المدعي :األول برقم ( )7وبتاريخ 1432/1/1هـ بمبلغ مقداره مائتا ألف ( )200.000ريال ويستحق بتاريخ

1432/2/1هـ ،والثاني برقم ( )9وتاريخ 1432/1/26هـ بمبلغ مقداره ثالثمائة ألف ( )300.000ريال ويستحق

بتاريخ 1432/7/1هـ.

مبلغا
ً
ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي

مقداره ثالثمائة ألف ( )300.000ريال كامل قيمة السند ألمر رقم ( )9وتاريخ 1432/1/26هـ مع شمول

ذلك بالنفاذ المعجل ،وصرف النظر عن المطالبة بقيمة السند ألمر رقم ( )7المؤرخ في 1432/1/1هـ
بقيمة ( )200.000ريال لفقدان الورقة صفتها التجارية وتحولها إلى سند دين عادي لتعليقها على شرط.
وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1437/9/23هـ ،وبتاريخ 1437/10/20هـ تظلم منه

وكيله بموجب الوكالة رقم ( )...وتاريخ 1436/5/10هـ الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالرياض بتاريخ

مستندا إلى أسباب حاصلها عدم وجود سبب للسند ألمر محل الدعوى والمتمثل في
1437/10/20هـ،
ً
قيمة بيع أرض ،وقدم عدة دفوع متعلقة باألرض المحرر بسببها السند ألمر محل الدعوى .وعليه أحيل

تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السند ألمر محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
أما فيما يتعلق بدفوع المتظلم المتعلقة بعدم وجود سبب للسند ألمر والمتمثل في قيمة

دليل على وجود
ً
بيع أرض ،وحيث استقر قضاء األوراق التجارية على أن تحرير الورقة التجارية يعتبر
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ومشروعية سبب إنشائها وانشغال ذمة الساحب بقيمتها ،ويقع على عاتق الساحب إثبات انتفاء سبب

الورقة التجارية أو بطالنها ،كما يقع عليه إثبات انقضاء التزامه بالوفاء بقيمتها ألي سبب من أسباب

دليل على انشغال ذمة الساحب بمبلغ السند
االنقضاء مثل الوفاء أو اإلبراء ،وحيث إن المدعي قدم ً

ألمر محل الدعوى بتقديمه لهذا السند ألمر ،وأن السند ألمر إذا استوفى بياناته الشكلية أصبحت له
الكفاية الذاتية في إثبات انشغال ذمة ساحبه بقيمته وال يحتاج المستفيد إلى تقديم أي إثبات إضافي
على أحقيته بالمبلغ الوارد في السند ألمر ،بل يكون على الساحب أو من تنشغل ذمته بقيمته أن يثبت
انتفاء سببه أو عدم مشروعيته أو بطالنه أو قيام عارض من عوارض األهلية أو عيب من عيوب اإلرادة

يترتب عليه انتفاء التزامه ،أو أن يثبت براءة ذمته وانقضاء التزامه ،وحيث لم يقدم المتظلم رفق تظلمه
ما يثبت انتفاء التزامه ،أو براءة ذمته أو انتفاء سبب السند ألمر أو عدم مشروعيته أو بطالنه ،األمر

الذي يتعين معه رد هذا الدفع.

وبالنسبة إلى دفوع المتظلم المتعلقة باألرض ،وما أثاره في شأنها ،فحيث إن التعامل باألوراق

التجارية ينشأ عنه دعويان :األولى دعوى صرفية تختص بنظرها مكاتب الفصل في منازعات األوراق

التجارية وهذه اللجنة ،والثانية دعوى موضوعية تختص بنظرها الجهات القضائية األخرى المختصة.
وحيث إن هذه الدفوع دفوع موضوعية تتعلق بالعالقة األصلية ولم يقدم المتظلم ما يثبت عدم
أحقية المدعي في قيمة السند ألمر ،فإن بحث هذه الدفوع ومناقشتها يخرج عن اختصاص مكاتب

الفصل في منازعات األوراق التجارية وهذه اللجنة ،وللمتظلم اللجوء في شأنها إلى الجهات القضائية
المختصة.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى بإلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمة السند ألمر رقم ()9

وتاريخ 1432/1/26هـ ،وصرف النظر عن المطالبة بقيمة السند ألمر رقم ( )7المؤرخ في 1432/1/1هـ

موافقا
ً
لفقدان الورقة صفتها التجارية وتحولها إلى سند دين عادي لتعليقها على شرط ،فإنه صدر
للنظام.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بجدة
ً
قبول التظلم

رقم ( )1437/374وتاريخ 1437/6/19هـ الصادر في القضية رقم (.)1432/070703
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التوقيع على بياض
تفويضا
ً
( مقر أدبملاملاملاتوقيع الورقة التجارية على بياض ،وتسليمها إلى المستفيد ،يعد
له في استكمال باقي البيانات.

تطبيق
الدفع بأن السندات األمر لم يكتب بها تاريخ -هذا الدفع ال أثر له في صحة السند كورقة تجارية-

تفويضا من الساحب
ً
مؤدى ذلك :أن توقيع الورقة التجارية على بياض وتسليمها للمستفيد يعد

للمستفيد باستيفاء باقي بياناتها ،وليس في هذا اإلجراء ما يخل بصفة الورقة التجارية.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )80لعام 1437هـ
الوقائع

ً
طالبة إلزام شركة.../
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1432/12/24هـ أقامت الشركة المدعية دعواها

ريال
دفع مبلغ مقداره عشرة ماليين وستمائة وتسعة وأربعون وستمائة وستة وسبعون (ً )10.649.676

قيمة عدد ( )9سندات ألمر حررها ،.../وضمنته الشركة المدعى عليها ،ألمر الشركة المدعية.

عدل وكيل الشركة المدعية
ونظرت القضية ،وفي جلسة يوم االثنين الموافق 1433/5/24هـ ّ

مبلغا مقداره خمسة ماليين ومائتان
ً
مطالبته لتصبح بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية

ريال باقي قيمة السندات ألمر محل الدعوى.
ألفا وأربعمائة واثنان وأربعون (ً )5.244.442
وأربعة وأربعون ً
وبتاريخ 1433/6/1هـ ،تقدمت الشركة المدعية بالئحة دعوى معدلة طلبت فيها إلزام الساحب.../

دفع المبلغ المشار إليه في الالئحة السابقة بموجب السندات ألمر المشار اليها في الئحة الدعوى
األولى المقدمة ضد.../

وفي جلسة يوم االثنين الموافق 1436/4/20هـ ،صدر القرار المتظلم منه ،بإلزام المدعى عليه

ألفا وأربعمائة واثنان وأربعون
مبلغا مقداره خمسة ماليين ومائتان وأربعة وأربعون ً
ً
أن يدفع للمدعية

ريال باقي قيمة السند ألمر محل الدعوى.
(ً )5.244.442

وأبلغ المدعى عليه بالقرار بتاريخ 1436/5/4هـ ،وبتاريخ 1436/5/20هـ تظلم من القرار وكيله،.../

مستندا
بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل الثانية بجنوب الرياض برقم ( )...وتاريخ 1433/10/22هـ،
ً
إلى أسباب حاصلها الطعن بتزوير التوقيع المنسوب إلى موكله على السند ألمر محل الدعوى ،وأن

عدم حضوره الثالث الجلسات األخيرة لنظر النزاع كان ألسباب خارجة عن إرادته ،وأن ناظر القضية لم
يسأل :هل تم أداء مبالغ من قيمة السندات ألمر محل الدعوى ،حيث إنه يوجد سندات أداء لمبالغ

وقع سندات األمر ولم يتم خصمها من المبلغ ،وأن الشهود مستعدون
كان يؤديها الضامن ،وهو من ّ
للحضور في أي وقت تحدده وزارة التجارة أو المستشار ،كما أن السندات ألمر محل الدعوى لم يكتب
بها تاريخ وهذا مخالف ألحكام النظام .وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المواعيد النظامية ،واستوفى أوضاعه الشكلية.
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وحيث إنه باالطالع على السندات ألمر محل الدعوى ،تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
وفيما يتعلق بدفوع وكيل المتظلم المتعلقة بالطعن بتزوير التوقيع المنسوب إلى موكله على

السند ألمر محل الدعوى ،فإنه باالطالع على ملف القضية تبين أن مكتب الفصل أحال أوراق القضية

لإلدارة العامة لألدلة الجنائية لفحصها وصدر بشأنها تقرير اإلدارة العامة لألدلة الجنائية رقم ...المرسل
لمدير عام اإلدارة القانونية بالوزارة بموجب خطاب مدير اإلدارة العامة لألدلة الجنائية رقم ( )...وتاريخ

1434/7/25هـ المتضمن (أنه بمضاهاة التواقيع الثابتة بالسندات ألمر رقم الفحص ()9،8،7،6،5،4،3،2،1
والمنسوبة إلى المدعو ...على التواقيع الثابتة باألوراق المقدمة للمضاهاة ،وجدنا أنها محررة بنمط
كتابي مختلف ،وال يعني ذلك بالضرورة أنه لم يقم بتحريرها) ،ومن ثم فقد خلصت النتيجة النهائية
لألدلة الجنائية إلى أنه ال يمكن نفي أو إثبات أن التوقيع المنسوب للمدعى عليه على السندات ألمر

محل الدعوى صادرة عن المدعى عليه.

وحيث إن األصل في المحررات صحتها ،وعلى من يدعي خالف ذلك إثباته ،وبما أن المدعى عليه

كاف من إثبات صحة دفعه بالتزوير ،ولم يثبت لمكتب الفصل وال اللجنة أن التوقيع
مكّ ن على نحو ٍ
المنسوب إليه على السندات ألمر محل الدعوى مزور ،فإنه يتعين عدم األخذ بهذا الدفع.

وفيما يتعلق بدفوع وكيل المتظلم المتعلقة بعدم حضوره الثالث الجلسات األخيرة لنظر النزاع،

فإن الثابت بملف القضية أن الثالث الجلسات األخيرة في الدعوى كانت جلسة يوم األحد الموافق
1436/3/13هـ ،ولم يحضر فيها المدعى عليه ولم يثبت تبليغه فأجلت إلى جلسة يوم االثنين الموافق

1436/4/6هـ وحضر فيها عن المدعى عليه وكيله ...وطلب من وكيل المدعى عليه تقديم الشهود
الذين ذكرهم بجلسة يوم األحد الموافق 1435/11/15هـ ،فطلب مهلة لحضور وكيل المدعى عليه...

وأجيب لطلبه ،وأجلت الجلسة إلى يوم االثنين الموافق 1436/4/20هـ وحضر فيها عن المدعى عليه

وكيله ...ولم يقدم الشهود وطلب مهلة أخرى لذات السبب الذي ذكره بالجلسة السابقة فتم رفض
هذا الطلب وحكم في القضية ،وحيث إن طلبات التأجيل تتعلق بظرف خاص ألحد وكالء المدعى عليه

شخصيا ،أو توكيل من يستطيع الحضور والمدافعة،
وقد أعطي المدعى عليه المهلة الكافية للحضور
ًّ
سببا إللغاء القرار المتظلم
ومن ثم فإن عدم تقديم ما لديه من بينات بحجة ظرف ألحد الوكالء ال يعد ً

منه؛ مما يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المتظلم بأنه لم ُيسأل هل تم أداء مبالغ من السندات ألمر ،وأنه يوجد

وقع السندات األمر ولم يتم خصمها من المبلغ .فإنه
سندات أداء لمبالغ كان يؤديها الضامن وهو من ّ

باالطالع على فواتير االيداع المرفقة بالتظلم تبين أنها عبارة عن فاتورتين :األولى بتاريخ  2010/1/14م
ريال ،والثانية بتاريخ  2010/12/28م بمبلغ ( )350.000ريال ،ولم يحدد في الفاتورتين المقابل
بمبلغ (ً )956.739

الذي دفعت من أجله ،كما أن مبلغهما أقل من المبلغ الذي أقرت الشركة بتسلمه من قيمة السندات
ألفا وأربعمائة واثنان
مبلغا مقداره خمسة ماليين ومائتان وأربعة وأربعون ً
ً
ألمر محل الدعوى حيث طلب
ريال باقي قيمة السندات ألمر محل الدعوى البالغة قيمتها عشرة ماليين وستمائة
وأربعون (ً )5.244.442

ريال ،وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت سداد
وتسعة وأربعين وستمائة وستة وسبعين (ً )10.649.676
أي جزء من قيمة السندات ألمر محل الدعوى ،فإن دفعه مجرد كالم مرسل يتعين االلتفات عنه.
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وفيما يتعلق بدفع وكيل المتظلم بأن الشهود مستعدون للحضور في أي وقت تحدده وزارة

التجارة أو المستشار ،فإن المدعى عليه أعطي المهلة الكافية إلحضار الشهود لمكتب الفصل إال أنه

لم يحضرهم كما لم يقدم إفادة بشهادتهم للجنة ليتسنى لها النظر على أثرها في الدعوى ،مما يتعين
معه االلتفات عن هذا الدفع.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المتظلم بأن السندات األمر لم يكتب بها تاريخ وهذا مخالف ،فإن

السندات ألمر قدمت لمكتب الفصل مستوفية بياناتها بما فيها تاريخ اإلنشاء ،وال أثر لمن قام بتعبئة

هذا البيان في السند على صحته كورقة تجارية حيث استقر قضاء األوراق التجارية على أن توقيع الورقة
تفويضا من الساحب للمستفيد باستيفاء باقي بياناتها،
ً
التجارية على بياض وتسليمها للمستفيد يعد
ومن ثم فإنه ليس في هذا اإلجراء ما يخل بصفة الورقة التجارية.

وحيث لم يطعن المتظلم في السندات ألمر محل الدعوى ،ولم يستطع إثبات الوفاء الجزئي أو

الكلي لشيء من قيمتها ،سوى ما أقرت به المدعية وقصرت عنه مطالبتها ،فإنه ملزم بالوفاء بقيمتها
للمدعي.

وحيث صدر القرار المتظلم منه بإلزام المدعى عليه بدفع باقي قيمة السندات ألمر محل الدعوى

موافقا للنظام.
ً
للشركة المدعية ،فإنه صدر

القرار
موضوعا ،وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق بمنطقة
شكل ،ورفضه
ً
قبول التظلم
ً

الرياض رقم ( )1436/974وتاريخ 1436/4/20هـ الصادر في القضية رقم (.)1433/345

368

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةماع تاعوضوم

التحقق من صفة الموقع
( مقر أدبملاملاملاالمستفيد غير ملزم بالتحقق من صحة صفة ممثل الشركة المعين في
عقد التأسيس إذا ُعدل العقد ولم يشهر.

الطعن في صفة موقع الورقة التجارية
موقع الورقة التجارية ال يعد طعنً ا بالتزوير.
ّ
( مقر أدبملاملاملاالطعن في صفة

نفاذ تعديل عقد الشركة
وفقا للطرق النظامية ال يعد
ً
( مقر أدبملاملاملاأي تعديل على عقد الشركة لم يتم شهره
نافذا في مواجهة الغير.
ً

استقالل مكاتب الفصل واللجنة القانونية
( مقر أدبملاملاملامكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية واللجنة القانونية ،مستقلة
عن الوزارة وليست تابعة لها.

النظر في صحة الدفوع
( مقر أدبملاملاملااختصاص مكاتب الفصل بالنظر في المنازعات الصرفية الناشئة عن

التعامل باألوراق التجارية ال يمنعها من بحث صحة الدفوع المثارة أمامها.

التراخي في المطالبة
( مقر أدبملاملاملاتراخي الدائن في مطالبة المدين ال ُيفضي إلى سقوط حقه في المطالبة.

الورقة التجارية-السبب والمشروعية
( مقر أدبملاملاملااألصل في الورقة التجارية عند سحبها وجود سببها ومشروعيته ،وعبء
اإلثبات يقع على من يدعي خالف ذلك.

تطبيق
رئيسا لمجلس إدارة
	-الدفع بأن محرر السندين ألمر محل الدعوى وقت تحريرهما لم يكن
ً
الشركة المدعى عليها ولم يكن يملك صالحية تحرير السندات نيابة عن الشركة -عقد اجتماع
للجمعية العمومية غير العادية للشركة جرى فيه تعديل رأس مال الشركة ،وإعادة تشكيل

مجلس اإلدارة ،وتعيين رئيس آخر لرئاسة مجلس اإلدارة ،وتم النشر في الجريدة الرسمية على
رئيسا
أن قرار الجمعية العامة غير العادية يتمثل في دخول الشخص المزعوم أنه تم تعيينه ً
رئيسا لمجلس
لمجلس اإلدارة كمساهم فقط ،دون أن يتضمن اإلعالن ما يشير إلى تعيينه ً
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منتدبا -مؤدى ذلك :أن أي تعديل على عقد الشركة لم يتم شهره بالطرق
وعضوا
اإلدارة
ً
ً

وفقا لنص المادة ( )11من نظام
ً
نافذا في مواجهة الغير
ً
نظاما ال يعد
المنصوص عليها
ً
الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )6/وتاريخ 1385/3/22هـ ،وهو النظام النافذ في

أثناء حدوث هذه الوقائع ،وال يمكن االحتجاج بهذا التغيير أمام الغير.

	-دفع المتظلم باختالف الختم واألوراق المفرغ بها السندات ألمر عن ختم وأوراق الشركة
دفعا بالتزوير -مؤدى ذلك :أن الدفع بالتزوير
المعتمدة في وقت تحرير السندين ألمر ال يعتبر ً

يقع على الطعن في صحة توقيع المحرر ،وفي حال اقتصر طعن المتظلم على صفة موقع
الورقة التجارية محل الدعوى مع إقرارها بصحة توقيعه ،فإنه ال محل للطعن بالتزوير.

	-دفع المتظلم بأن تراخي المدعي في تقديم السندات ألمر محل الدعوى لمكتب الفصل في
منازعات األوراق التجارية لمدة سنتين وستة أشهر من تاريخ االستحقاق يدفع إلى التيقن من

صورية هذين السندين ،مردود عليه بأن :عدم مطالبة الدائن لمدينه وتراخيه في المطالبة
ال يعني بأي حال من األحوال سقوط حقه في هذه المطالبة -مكاتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية واللجنة القانونية وإن كان مقرها في وزارة التجارة واالستثمار فإنها مستقلة

عن الوزارة عند نظرها في المنازعات التي تعرض عليها وعند اتخاذ قراراتها -مفاد ذلك :أن

المرجع بالنسبة إلى المكاتب واللجنة هو ما تقرره األنظمة ذات العالقة بالواقعة سواء كان
مغايرا له.
متوافقا مع ما اعتمدته الوزارة أو
ً
ذلك
ً

	-دفع المتظلم بعدم تحقق المدعي من صفة محرر السند وقت توقيع الورقة التجارية مردود
نظاما المستفيد في الورقة التجارية من التحقق من صفة الموقع،
عليه بأنه ليس هناك ما يلزم
ً

حيث إن الحامل حسن النية يحظى بالحماية المقررة في نظام األوراق التجارية.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )89لعام 1438هـ
الوقائع
ً
طالبة إلزام الشركة
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1431/2/1هـ أقامت الشركة المدعية دعواها

المدعى عليها دفع مبلغ مقداره واحد وثالثون مليونً ا وثالثمائة وتسعون ألف ( )31.390.000ريال
قيمة سندين ألمر :األول حررته المدعى عليها ألمر الشركة المدعية بتاريخ 2007/4/3م الموافق
1428/3/15هـ ،ويستحق بتاريخ 1428/8/19هـ الموافق 2007/9/1م بمبلغ مقداره تسعة عشر مليونً ا

وثالثمائة وخمسون ألف ( )19.350.000ريال ،والثاني حررته المدعى عليها ألمر الشركة المدعية بتاريخ
2007/5/6م الموافق 1428/4/19هـ ويستحق بتاريخ 1428/8/19هـ الموافق 2007/9/1م بمبلغ مقداره اثنا
عشر مليونً ا وأربعون ألف ( )12.040.000ريال.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم

( )1432/116وتاريخ 1432/2/4هـ ،بعدم قبول الدعوى إلقامتها على غير ذي صفة.

وتظلمت الشركة المدعية من القرار ،وأحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب
ً
قرارها رقم ( )1434/1169وتاريخ 1434/9/15هـ ،بقبول التظلم
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الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1432/116وتاريخ 1432/2/4هـ ،وإعادة القضية إلى

مجددا في ضوء ما ورد من أسباب.
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض
ونظرت القضية
ً

رقم ( )35/1202وتاريخ 1435/5/24هـ ،بعدم قبول الدعوى إلقامتها على غير ذي صفة.

وتظلمت الشركة المدعية من القرار ،وأحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار
ً
شأنه قرارها رقم ( )1435/592وتاريخ 1435/9/23هـ ،بقبول التظلم

مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )35/1202وتاريخ 1435/5/24هـ ،وإعادة
مجددا في ضوء ما ورد من أسباب ،وإحالتها إلى
القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
ناظر قضية آخر.

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض
ونظرت القضية
ً

رقم ( )1436/1701وتاريخ 1436/7/1هـ ،برد الدعوى إلقامتها على غير ذي صفة.

وتظلمت الشركة المدعية من القرار ،وأحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب
ً
قرارها رقم ( )1436/530وتاريخ 1436/12/21هـ ،بقبول التظلم

الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1436/1701وتاريخ 1436/7/1هـ ،وإعادة القضية إلى

وفقا لما ورد من أسباب.
ً
مجددا
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض
ونظرت القضية
ً

رقم ( )1437/448وتاريخ 1437/4/2هـ ،برد الدعوى إلقامتها على غير ذي صفة.

وتظلمت الشركة المدعية من القرار ،وأحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب
ً
قرارها رقم ( )1437/228وتاريخ 1437/8/8هـ ،بقبول التظلم
الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1437/448وتاريخ 1437/4/2هـ ،وإعادة القضية إلى

وفقا لما ورد في األسباب.
ً
مجددا من قبل عضو آخر
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض
ونظرت القضية
ً

رقم ( )1437/1314وتاريخ 1437/11/7هـ ،برد الدعوى إلقامتها على غير ذي صفة.

وتظلمت الشركة المدعية من القرار ،وأحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل
ً
قرارها رقم ( )1438/1وتاريخ 1438/1/4هـ ،بقبول التظلم

في منازعات األوراق التجارية بالرياض رقم ( )1437/1314وتاريخ 1437/11/7هـ ،وإعادة القضية إلى مكتب
مجددا في ضوء ما ورد في األسباب مع إحالتها لناظر آخر.
الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالرياض
ونظرت القضية
ً

(المتظلم منه) رقم ( )1438/292وتاريخ 1438/3/20هـ ،بإلزام المدعى عليها/الشركة( .../الشركة.../
مبلغا مقداره
ً
(سابقا)) ،سجل تجاري رقم ( ،)...بأن تدفع في الحال للمدعية ،.../سجل تجاري رقم ()...
ً

واحد وثالثون مليونً ا وثالثمائة وتسعون ألف ( )31.390.000ريال قيمة السندين ألمر محل الدعوى.
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وأبلغت الشركة المدعى عليها بنسخة من القرار بتاريخ 1438/3/21هـ ،وتظلم منه وكيلها.../

بتاريخ 1438/4/3هـ ،بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل عرقة برقم ( )...وتاريخ 1429/9/20هـ ،وأحيل
تظلمها إلى اللجنة القانونية لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.

وبتاريخ 1438/4/10هـ ،تقدمت الشركة المدعى عليها بتظلم إلحاقي بواسطة وكيلها .../بموجب

الوكالة رقم ( )...وتاريخ 1436/7/21هـ الصادرة عن كاتب العدل المكلف في وزارة الداخلية ،وأحيل

تظلمها إلى اللجنة القانونية لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.

وكيل عن الشركة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم
ً
وبتاريخ 1438/4/13هـ تقدم ،.../بصفته

( )...وتاريخ 1437/6/27هـ الصادرة عن كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض بتظلم إلحاقي ،أحيل إلى اللجنة

القانونية لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.

األسباب
حيث إن التظلمات قدمت خالل المدة القانونية المحددة واستوفت المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السندين ألمر محل الدعوى تبين أنهما استوفيا شروطهما الشكلية.
وبعد االطالع على القرارات الصادرة في هذه الدعوى من قبل مكتب الفصل في منازعات

األوراق التجارية ومن قبل اللجنة القانونية.

وحيث تقدمت الشركة المدعى عليها بأكثر من تظلم ،فإن اللجنة تستعرض كل تظلم منها ،والرد

في شأنه على النحو اآلتي:

 في شأن تظلم المدعى عليها المقدم بتاريخ 1438/4/3هـ:فيما يتعلق بدفع وكيل الشركة المدعى عليها بأنه وقت تحرير السندين ألمر محل الدعوى لم

رئيسا لمجلس إدارة الشركة المدعى عليها ،ولم يكن يملك صالحية تحرير السندات نيابة عن
يكنً ...

الشركة ،فإنه بمراجعة اللجنة لملف القضية واالطالع على النظام األساس للشركة ،وعقد تأسيسها
يتبين أن موقع السندين ألمر هو ( ،)...المعين بمنصب (رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب) للشركة

المدعى عليها بموجب المادة ( )7من عقد التأسيس وأن من بين صالحياته في العقد التوقيع على

الشيكات والسندات ألمر والكمبياالت ،...وبتاريخ 1426/7/24هـ عقدت الجمعية العمومية غير العادية
رئيسا لمجلس
اجتماعا لها وجرى فيه تعديل رأس مال الشركة ،وإعادة تشكيل مجلس اإلدارة ليصبحً ...
ً
عضوا في مجلس اإلدارة ،ثم قامت الشركة المدعى عليها بمخاطبة إدارة
منتدبا ،و...
وعضوا
اإلدارة
ً
ً
ً

ً
وفقا لنتائج اجتماع
ً
طالبة إجراء تعديل على بيانات السجل التجاري
الشركات بوزارة التجارة واالستثمار

الجمعية العمومية غير العادية.

وبتاريخ 1426/8/19هـ الموافق 2005/9/23م نشرت الشركة نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير

العادية في الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم ( ،)...وجاءت صيغة اإلعالن المنشور على النحو

اآلتي:
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الشركة ...........
شركة مساهمة سعودية
قرار الجمعية العامة غير العادية األولى
المنعقدة بتاريخ 1426/7/24هـ
قــررت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1426/7/24ه ـ
الموافقــة علــى البنــود التاليــة:
-1زيادة رأس مال الشركة إلى ( )2.000مليون ريال .
-2تعديل المادة ( )7من نظام الشركة األساس .
-3تعديل المادة ( )8من النظام األساسي .
-4زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة إلى ستة أعضاء
-5تعديل المادة ( )16من النظام األساسي .
-6دخول المساهم الدكتور ./

وباالطالع على اإلعالن المنشور في جريدة أم القرى يتبين أنه لم يتضمن تعديل البيان المتعلق

منتدبا،
وعضوا
رئيسا لمجلس اإلدارة
برئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب المتمثل في تعيين...
ً
ً
ً

واقتصر إعالن الشركة على بيان أن قرار الجمعية العامة غير العادية يتمثل في دخول المساهم ،.../ولم

منتدبا.
وعضوا
رئيسا لمجلس اإلدارة
ً
ً
يتضمن ما يشير إلى تعيينه ً

وحيث إن المادة ( )11من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )6/وتاريخ 1385/3/22هـ-

وهو النظام النافذ في أثناء حدوث هذه الوقائع -تنص على أنه( :باستثناء شركة المحاصة ،يشهر

وفقا ألحكام هذا النظام،
ً
المديرون أو أعضاء مجلس اإلدارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديالت
فاذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير .وإذا اقتصر عدم الشهر على

بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير .ويسأل
مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو

الغير بسبب عدم الشهر) ،ومن ثم فإن أي تعديل على عقد الشركة لم يتم شهره في الجريدة الرسمية
نافذا في مواجهة الغير ،مما يتعين معه رد دفع الشركة المتظلمة في هذا الشأن.
ً
ال يعد

وحيث لم يتبين من النشر ما يفيد تغيير رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة المدعى

عليها ،فإن مفاد ذلك هو بقاء الحال كما هو في عقد تأسيسها .أما في شأن ما جاء في اإلعالن

رئيسا لمجلس اإلدارة
بدخول ...كمساهم ،فإنه ال يعني بأي حال من األحوال للغير أنه بذلك أصبح ً
والعضو المنتدب.

وفيما يتعلق بدفع وكيل الشركة المدعى عليها بأن فهم اللجنة القانونية الذي تحاول فرضه

من خالل خمسة قرارات سابقة ،يتعارض مع اإلجراء الذي اعتمدته الوزارة ممثلة في إدارة الشركات
وإدارة السجل التجاري ،وهو ما يجعل أداء الوزارة غير مستقر...إلخ؛ فإن من المعلوم أن مكاتب الفصل

في منازعات األوراق التجارية واللجنة القانونية وإن كان مقرها في وزارة التجارة واالستثمار فإنها

مستقلة عن الوزارة عند نظرها في المنازعات التي تعرض عليها وعند اتخاذ قراراتها ،فال يعني بأي حال

من األحوال اتخاذ الوزارة لموقف أو اعتمادها إلجراء ،أن تسلك هذه المكاتب واللجنة مسلك الوزارة،
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فالمرجع بالنسبة إلى المكاتب واللجنة هو ما تقرره األنظمة ذات العالقة بالواقعة سواء كان ذلك

مغايرا له ،مما يتعين معه االلتفات عما أورده وكيل الشركة المدعى
متوافقا مع ما اعتمدته الوزارة أو
ً
ً
عليها في هذا الشأن.

(ثانيا) من دفوع وكيل الشركة المدعى عليها ،من أن مكتب
وفيما يتعلق بما جاء في البند ً

الفصل تجاوز الوالية القضائية ببحثه لموضوع صحة قرارات الجمعية العمومية للشركة المدعى عليها
وهو موضوع يحكمه نظام الشركات؛ فإن مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية واللجنة القانونية
تختص بالفصل في المنازعات الصرفية الناشئة عن التعامل باألوراق التجارية ،وال يمنع ذلك ًّأيا منها

في البحث في مدى صحة الدفوع التي تثار أمامها .وحيث إنه ثار في هذا النزاع إشكال توافر الصفة
موقع
ّ
موقع السندين ألمر محل الدعوى حين دفعت الشركة المدعى عليها بعدم توافر صفة
ّ
في

السندين ألمر ،فقدمت الشركة المدعية من المستندات ما ترد به على دفع الشركة المدعى عليها،

فإن ذلك يستوجب على مكاتب الفصل واللجنة القانونية بحث مدى صحة هذه الدفوع من خالل ما
تقرره األنظمة ذات العالقة بهذه الدفوع وفي حدود هذا اإلشكال فقط ،ولذلك لم يتطرق مكتب
الفصل وهذه اللجنة لبحث مدى صحة ما ورد في بقية البنود من اإلعالن المنشور في جريدة ،...وال
يخل ذلك بمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية ،مما يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

وفيما يتعلق بما ورد في تظلم وكيل الشركة المدعى عليها من صحة عقد الجمعية العمومية

للشركة المدعى عليها ،ونشر قرارات الجمعية ،وحضور ممثل لوزارة التجارة ...إلخ ،وأن الوزارة صرحت
بصحة إجراءات الشركة المدعى عليها فيما يخص عقد الجمعية العامة غير العادية أمام ديوان المظالم،

(أول) من هذا التظلم أن بينت
فقد سبق للجنة في مناقشتها لدفع وكيل المدعى عليها في البند ً

ردها في شأنه ،وتكتفي اللجنة بما سبق وتحيل إليه.

(رابعا) من تظلم وكيل الشركة المدعى عليها ،من أن مكتب
وفيما يتعلق بما ورد في البند
ً

الفصل أخطأ في فهم المادتين ( )11و( )200من نظام الشركات (السابق)؛ فإن المادة ( )79من

نظام الشركات (السابق) قضت بأن يبين نظام الشركة اختصاص رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو

المنتدب ،...وإذا خال نظام الشركة من أحكام في هذا الشأن تولى مجلس اإلدارة توزيع االختصاصات،...
وحيث إن عقد تأسيس الشركة اشتمل على بيان رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والعضو المنتدب،
فإن أي تعديل على العقد يتعين نشره بموجب المادة ( ،)11وحيث لم يشتمل اإلعالن المنشور في
جريدة ...على هذا التعديل ،فإنه ال يمكن االحتجاج بما تم في مواجهة الغير ،مما يتعين معه االلتفات
عن هذا الدفع.

 في شأن تظلم المدعى عليها المقدم بتاريخ 1438/4/10هـ:فيما يتعلق بما ورد في ديباجة تظلم وكيل المدعى عليها ،بأنه ليس من حق مكاتب الفصل

نظاما آخر وتطبقه في إطار إجراءاتها وأحكامها وإال ُعد ذلك
في منازعات األوراق التجارية (أن تستدعي
ً

خروجا عن األصل التي أنشئت من أجله لنظر قضايا معينة خاضعة لنظم محددة ،ومن ثم فإن تطرق
ً

لجنة الفصل في منازعات األوراق التجارية لتطبيق نظام الشركات على وقائع الدعوى الماثلة والتطرق
لبحث مسألة خاضعة لنظام الشركات والختصاص المحكمة التجارية بديوان المظالم لهو خروج عن

374

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةماع تاعوضوم

وتعد صارخ على نظام القضاء الذي حدد سلطات
اإلطار النظامي الذي شكلت ألجله تلك اللجان
ٍّ
واختصاصات الهيئات القضائية وغيرها من اللجان النظامية التي تتمتع بالفصل في مسائل معينة دون

غيرها ،لذلك كان من األحرى على لجنة الفصل في منازعات األوراق التجارية تعليق حكمها إلى حين

الفصل في مدى صحة عضوية رئيس مجلس اإلدارة من عدمه وبعد صدور أحكام نهائية بصحة عضوية
رئيس مجلس اإلدارة تفصل في الدعوى المقامة أمامها حيث يثبت أمامها بموجب أحكام قضائية
مطابقا لصحيح النظام)؛ فقد
ً
صادرة عن جهة مختصة صفة رئيس مجلس اإلدارة ومن ثم يكون حكمها

سبق للجنة في مناقشتها لدفع وكيل المدعى عليها في التظلم المقدم في تاريخ 1438/4/3هـ ،أن
بينت ردها في شأنه ،وتكتفي اللجنة بما سبق وتحيل إليه.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها بأن (إجراءات تعيين ...كرئيس مجلس إدارة شركة ...تمت

طبقا لصحيح نظام الشركات متضمنة كافة اإلجراءات المنصوص عليها ابتداء من انعقاد الجمعية
ً
بديل عن ،...وكذلك إشهار وعلم الغير بتعيين ...برئاسة
ً
رئيسا لمجلس اإلدارة
العمومية واختيار...
ً

مجلس اإلدارة حيث قام ...بإنفاق ما يزيد على خمسة ماليين ريال إلشهار وجوده كرئيس مجلس
إدارة شركة ...حيث إنه بتاريخ األول من ذي القعدة 1426هـ تم اإلعالن في جريدة ...وهي جريدة

رسمية ،وكذلك النشر في جريدة ...اإللكترونية بتاريخ 2005/5/24م ،وكذلك النشر في كل من جريدة...

طبقا
ً
وجريدة ...وغيرها من الجرائد بصفة شبه يومية ،ومن ثم فإن النشر واإلشهار قد تحقق بالفعل

ألعداد الجرائد (مرفق )3قبل تحرير السندين ألمر بحوالي عامين ،وهو األمر الذي يحقق العلم للغير
وكافة المتعاملين مع الشركة بأن ...هو رئيس مجلس اإلدارة المعتمد والنظامي لشركة ...ومن ثم

طبقا لمفهوم المخالفة أي تعامل مع غيره من األعضاء يقع من غير ذي صفة نظامية)؛ فإن المادة
ً

( )11من نظام الشركات اشترطت أن يتم النشر في الجريدة الرسمية حتى يمكن االحتجاج بهذا النشر
في مواجهة الغير ،ولم يجعل النظام لنشر تعديالت عقد تأسيس الشركة في الصحف المحلية أي أثر
قانوني ،األمر الذي يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها في األسباب الموضوعية ،بأن (لجنة الفصل في منازعات

رئيسا لمجلس إدارة الشركة ال يكون
األوراق التجارية استندت في القرار الصادر منها إلى أن تعيينً ...
ساريا في مواجهة الغير وذلك لعدم إشهار قرار تعيينه ومن ثم عضوية ...كرئيس مجلس إدارة مستمرة،

إضافة لما سبق إثباته من إشهار في أغلب الصحف الرسمية وعلى فرض صحة تفسير اللجنة وعلى
فرض اختصاصها ببحث تلك المسألة نجد أن الغرض من إشهار تعيين ...كرئيس مجلس اإلدارة هو علم

الغير المتعاملين مع الشركة لمعرفة الممثل النظامي لها ومن ثم فإذا تحقق علم الغير وهو الشركة...
رئيسا لمجلس اإلدارة وعدم استمرار ...كرئيس مجلس إدارة في وقت تحرير السندين يكون
بتعيينً ...

الغرض من اإلشهار قد تحقق في مواجهة الغير منحصر في الشركة ...بناء عليه نجد أن الشركة كانت
على دراية وعلم يقيني بتعيين ...في وقت تحرير السندين ألمر وعدم استمرار ...كرئيس مجلس اإلدارة
لشركة ...وحيث نجد أنه بتاريخ 2007/03/28م أي قبل تحرير السندين ألمر بحوالي شهرين عقد اتفاقية

مشاركة بين كل من موكلتي الشركة ...والشركة ...و ...بشخصه وشركاء آخرين لتأسيس شركة في

مجال البتروكيمياويات وبمجلس العقد لم يوقع المدعو ...بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة
على العقد (مرفق )4وإنما وقع المدعو ...ووقع ...كشريك بصفته الشخصية ،وعلى ذلك فيتبين أن...
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رئيسا لمجلس اإلدارة في هذا التوقيت وكان التوقيع من شركة ...تم من قبل شخص آخر
لم يكن ً

أمام الشركة ...وهو األمر الذي يجزم بعلم ودراية الشركة المدعية بعدم استمرار ...كرئيس مجلس
إدارة ومن ثم عدم وجود صفه له في تحرير السندين ألمر ،وهو األمر الذي يؤكد عدم سالمة نية كل

من ....و ...ويؤكد صورية هذين السندين ألمر لالستيالء على أموال مساهمي الشركة)؛ وحيث إن ما
منتدبا للشركة المدعى
وعضوا
رئيسا لمجلس اإلدارة
ً
ً
قدمه وكيل المدعى عليها ال يثبت انتفاء صفةً ...
عليها ،وحيث إن المادة ( )11السابق ذكرها أوضحت متى تكون التعديالت التي تطرأ على عقد تأسيس

الشركة نافذة في مواجهة الغير ،فإنه يتعين االلتفات عن هذا الدفع.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها في األسباب الموضوعية ،بأن (تراخي .../في تقديم

السندين ألمر لمكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية لمدة سنتين وستة أشهر من تاريخ االستحقاق
يدفعنا إلى التيقن من صورية هذين السندين ،حيث لم تتقدم بهما في مواجهة شركة ...في حال
وجود ...كرئيس مجلس إدارة على فرض استمرار رئاسته للمجلس كما تدعي الشركة ...وهنا نتساءل
أيضا لماذا لم تلجأ الشركة ...إلى الرجوع على شخص ...بعد الحكم بعدم صفة ...في توقيع السندين
ً

لخمس مرات متتالية من مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ،وهو األمر الذي ينبئ بتعمد

تحصيل تلك األموال من شركة ...واالعتداء على حقوق وأموال مساهميها)؛ فإن عدم مطالبة الدائن
لمدينه وتراخيه في المطالبة ال يعني بأي حال من األحوال سقوط حقه في هذه المطالبة ،وحيث لم

يقدم وكيل الشركة المدعى عليها ما يثبت عدم أحقية الشركة المدعية في مطالبتها للشركة المدعى
عليها ،فإنه ال وجه لهذا الدفع.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها في األسباب الموضوعية (بعدم تحقق الشركة المدعية

من صفة محرر السند وقت توقيع السندين ألمر وكذلك قبول توقيع علي ...دون اإلشارة إلى صفته
كرئيس مجلس اإلدارة في السندين ألمر تتحمل مسئوليته الشركة المدعية حيث لم تتخذ عناية
الشخص الحريص في التحقق من صفة رئيس مجلس اإلدارة وقت تحرير السندين على فرض جهلها
نظاما المستفيد في الورقة التجارية من التحقق من
برئيس مجلس اإلدارة)؛ فإنه ليس هناك ما يلزم
ً

صفة الموقع ،حيث إن الحامل حسن النية يحظى بالحماية المقررة في نظام األوراق التجارية ،مما
يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها في األسباب الموضوعية بأن (الشركة المدعية أقامت

أمام المحكمة التجارية في ديوان المظالم (مرفق  )5دعوى مطالبة بمبلغ ثالثة وثالثين مليونً ا
وخمسمائة وخمسين ألف ريال مستندة إلى عقد شراكة بين شركة ...والشركة ...وعدم استمرارها

في الدعوى وطلب إيقاف نظر الدعوى ألن األمر منظور أمام مكتب الفصل في منازعات األوراق
مجال للشك صورية السندين ألمر ،حيث طالبت المدعية الشركة ...بمبلغ ثالثة
ً
التجارية يؤكد بما ال يدع

وثالثين مليونا وخمسمائة وخمسين ألف ريال في حين تطالب أمام مكتب الفصل في منازعات األوراق
التجارية بمبلغ واحد وثالثين مليونً ا وثالثمائة وتسعين ألف ريال ،وهو ما يؤكد شكوك موكلتي بصورية
نظرا لوجود عالقات شراكة
هذين السندين وعدم صحة المبالغ المطالب بها في مواجهة موكلتي ً

بين كل من المدعو ...بصفته الشخصية والشركة ...آخرها عقد اتفاقية تأسيس مشروع للبتروكيماويات
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السابق اإلشارة إليه)؛ فإن االختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن التعامل باألوراق التجارية ،ينعقد
لمكاتب الفصل وهذه اللجنة ،وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة سندين ألمر ،فإن مكاتب

الفصل وهذه اللجنة مختصة بنظرها ،وحيث لم يقدم وكيل الشركة المدعى عليها ما يثبت صدور
حكم قضائي نهائي بعدم أحقية الشركة المدعية فيما تطالب به ،فإنه يتعين االلتفات عن دفع وكيل

الشركة المدعى عليها في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها في األسباب الموضوعية ،بأن (ميزانيات الشركة

المعتمدة والموثقة من قبل الجهات الرسمية لم يدرج بها مبلغ واحد وثالثين مليونً ا وثالثمائة

ألفا الذي تطالب به الشركة ...وهو ما يؤكد صحة دفاع موكلتي ،وإبرام .../للسندين ألمر
وتسعين ً
بصفته الشخصية وليس بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة)...؛ فإن ما دفع به وكيل الشركة المدعى

عليها ،ليس له أثر في صحة القرار المتظلم منه ،مما يتعين معه االلتفات عنه.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها في األسباب الموضوعية بأن (المادة ( )200التي اعتمد

عليها مصدر القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية خاصة بالشركة)...؛ فإن القرار
أيضا على المادة ( )11من النظام
خطا على المادة ( )200من نظام الشركات ،فإنه أسس ً
وإن أسس ً
ذاته ،وحكم هذه المادة واضح وصريح في شأن االلتزام بنشر أي تعديل يطرأ على عقد تأسيس

الشركة ،وهو ما لم يتحقق في إعالن الشركة المدعى عليها ،األمر الذي يتعين معه التأكيد على صحة

القرار المتظلم منه في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بطلب وكيل الشركة المدعى عليها إلغاء القرار؛ فإن اللجنة لم تجد في الدفوع

التي أثارها ما يؤيد طلبه إلغاء القرار المتظلم منه.

 في شأن تظلم الشركة المدعى عليها المقدم بتاريخ 1438/4/13هـ:.فيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها (بمخالفة قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق

التجارية ألحكام قضائية نهائية صادرة عن المحكمة التجارية ،ومؤيدة من محكمة االستئناف ،حيث
مجال للشك بحكم قضائي صادر عن محكمة االستئناف مقيد برقم (/4458ق لعام
ً
ثبت بما ال يدع
1429هـ) في القضية رقم (/1/332ق لعام 1429هـ) (مرفق 1و )2بصحة عضوية ...في رئاسة مجلس إدارة

ونظرا لما لألحكام القضائية من حجية في مواجهة الكافة ،وال يجوز مخالفتها إال
الشركة موكلتي،
ً
معيبا .ومن
بحكم قضائي صادر عن محكمة أعلى درجة ،فإن أي قرار صادر عن أي جهة أخرى يكون
ً

ثم يكون المدعو ...محرر السندين ألمر ليس الممثل النظامي للشركة موكلتي وليس له أية صفة في

التوقيع عنها على السندين ألمر موضوع الدعوى ،وتنحصر عالقته بالشركة موكلتي في كونه رئيس
سابقا للشركة موكلتي ،ومما يؤكد صحة عضوية .../اعتماد إدارة الشركات بوزارة التجارة
ً
مجلس إدارة
واالستثمار لتعيينه كرئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك التأشير بذلك بالسجل التجاري)؛ فإن اللجنة ًّردا
منتدبا للشركة المدعى عليها،
وعضوا
رئيسا لمجلس اإلدارة
ً
ً
على هذا الدفع ال تناقش صحة تعيينً ...

وفقا لمتطلبات المادة ( )11من نظام
ً
وإنما يقتصر نظرها على مدى حجية تعيينه في مواجهة الغير

الشركات ،ويتعين االلتفات عن دفعه هذا.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها بأن (المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية
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باطل إذا نص النظام على بطالنه أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض
ً
تنص على اآلتي( :يكون اإلجراء

من اإلجراء وال يحكم بالبطالن برغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من اإلجراء) .وقد استند مكتب
رئيسا لمجلس إدارة الشركة
الفصل في منازعات األوراق التجارية في القرار الصادر منه على أن تعيينً ...

ساريا في مواجهة الغير وذلك لعدم إشهار قرار تعيينه ومن ثم صفة ...كرئيس مجلس إدارة
ال يكون
ً

مستمرة ،إضافة لما سبق إثباته من إشهار في أغلب الصحف الرسمية وعلى فرض صحة تفسير اللجنة

وعلى فرض اختصاصها ببحث تلك المسألة نجد أن الغرض من إشهار تعيين ...كرئيس مجلس اإلدارة
هو علم الغير المتعاملين مع الشركة لمعرفة الممثل النظامي لها ،ومن ثم فإذا تحقق علم الغير وهو
رئيسا لمجلس اإلدارة وعدم استمرار ...كرئيس مجلس إدارة في وقت تحرير السندين
الشركة ...بتعيينً ...

وبناء عليه نجد أن الشركة
يكون الغرض من اإلشهار قد تحقق في مواجهة الغير منحصر في الشركة،...
ً

كانت على دراية وعلم يقيني بتعيين ...في وقت تحرير السندين ألمر وعدم استمرار ...كرئيس مجلس
اإلدارة لشركة ،...حيث نجد أنه بتاريخ 2007/3/28م أي قبل تحرير السندين ألمر بحوالي شهرين ُعقدت

اتفاقية مشاركة بين كل من موكلتي الشركة ...والشركة ...و ...بشخصه وشركاء آخرين لتأسيس شركة
في مجال البتروكيماويات وبمجلس العقد لم يوقع المدعو ...بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ...على
العقد (مرفق  )3وإنما وقع المدعو ...ووقع ...كشريك بصفته الشخصية وعلى ذلك فيتبين أن ...لم

رئيسا لمجلس اإلدارة في هذا التوقيت وكان التوقيع من شركة ...تم من قبل شخص آخر أمام
يكن ً

الشركة ...وهو األمر الذي يجزم بعلم ودراية الشركة المدعية بعدم استمرار ...كرئيس مجلس إدارة ومن
ثم عدم وجود صفة له في تحرير السندين ألمر وهو األمر الذي يؤكد على عدم سالمة نية كل من...

والشركة ...ويؤكد على صورية هذين السندين ألمر لالستيالء على أموال مساهمي الشركة)؛ وحيث
تكرارا لما سبق أن أثاره وكيل المدعى عليها في التظلم المقدم في 1438/4/10هـ
إن هذا الدفع يعد
ً

وتمت مناقشته من اللجنة وبينت ّردها في شأنه ،لذا فإنها تكتفي بما سبق وتحيل إليه.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها بأن ( )...استخدم أوراق الشركة موكلتي وختمها

والتي تم التوقف عن استخدامها من قبل الشركة موكلتي قبل تحرير السندين ألمر بحوالي عامين

وتم اعتماد أوراق وختم جديد للشركة (مرفق  )4وذلك بعلم المدعو ،...حيث إنه بتاريخ 2005/8/29م

معتمدا من الغرفة التجارية السعودية على
أبرم ...بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة حينها عقد تنازل
ً

شكل ومضمونً ا عن األختام
ً
ورق الشركة وختمها (مرفق  ،)5ويتضح من االطالع عليهما اختالفهما

واألوراق التي حرر عليها السندان ألمر ،وهو األمر الذي ينفي أي صلة بالشركة موكلتي بالسندات ألمر
موضوع القرار)؛ فإن األوراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تتضمن بيانات تكفل نظام األوراق
دقيقا حيث اشترط النظام النعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل
ً
تحديدا
التجارية بتحديدها
ً

أو القالب الذي حدده ،وحيث ثبت للجنة صحة السندين ألمر من الناحية الشكلية ،فال يغير من األمر
ً
شيئا ما أثاره وكيل الشركة المدعى عليها من دفوع في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها بأن (تصديق بنك ...على توقيع ...ما هو إال تصديق

ممثل عن الشركة موكلتي حيث إن توقيع ...في البنوك
ً
على توقيعه الشخصي وليس توقيعه بصفته

نظرا ألن رئيس مجلس إدارة الشركة موكلتي قد حصر
واألمور المالية عن الشركة غير مقبول بعلمً ...

حق التوقيع عن الشركة بموجب خطاب صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى بنك ...في...-2 ...-1 :
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(مرفق ))6؛ فإن وجود ختم بنك .../على السندين ألمر من عدمه ال أثر له في صحتهما ،باعتبار أن وجود

الختم في ذاته هو بيان زائد ،مما يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها (بعدم وجود أي سبب الستحقاق مبلغ واحد وثالثين

مليونً ا وثالثمائة وتسعين ألف ( )31.390.000ريال على الشركة موكلتيً ،إذا فما السبب الداعي إلى أن
شرعا أكل أموال المساهمين بغير حق
تدفع موكلتي للشركة المدعى عليها هذا المبلغ؟ وهل يصح
ً

بسبب تصرف من شخص غير ذي صفة نظامية؟ وال يشوب ذلك ادعاء الشركة المدعى عليها بوجود

أيضا وقعت
اتفاقية مشاركة بين موكلتي والشركة المدعى عليها وآخرين ،حيث إن هذه االتفاقية ً
من غير ذي صفة)؛ فإن قضاء األوراق التجارية استقر على أن سحب الورقة التجارية دليل على وجود
ومشروعية سببها ،وعلى من يطعن في وجود السبب أن يقيم الدليل على عدم وجوده ،وحيث لم

يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت انتفاء السبب ،فإنه يتعين عدم األخذ بهذا الدفع.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها (بالقصور في التسبيب من خالل االلتفات عن الرد على

دفوع جوهرية تم إبداؤها من جانب الشركة موكلتي أمام مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ومنها الطعن بالتزوير على السندين ألمر لعدم صحة الختم والورق المفرغ به السندات ألمر ألوراق

وختم الشركة المعتمد في وقت تحرير السندين ألمر والتي نتمنى الرد عليها بشكل نظامي ،وكذلك
ومراعاة لمبدأ تسبيب األحكام والقرارات)؛
ً
تحقيقا للعدالة
ً
الرد على كافة دفوعنا النظامية في اعتراضنا

فإنه باطالع اللجنة على قرار مكتب الفصل المتظلم منه لم يتبين لها أن المكتب تجاهل ًّأيا من دفوع
الشركة المدعى عليها.

وأما بشأن الدفع (بعدم صحة الختم والورق المفرغ به السندات ألمر ألوراق وختم الشركة

المعتمد في وقت تحرير السندين ألمر) ،فإن الدفع بالتزوير يقع على الطعن في صحة توقيع المحرر،
موقع السندين ألمر محل الدعوى مع إقرارها بصحة
ّ
وحيث اقتصر طعن المدعى عليها على صفة

توقيعه ،فإنه ال محل للطعن بالتزوير ،وما ذكرته الشركة المدعى عليها في شأن عدم صحة الختم

والورق المفرغ به السندان ألمر ،فإنه سبق للجنة أن ردت على هذا الدفع في هذا التظلم وتكتفي به
وتحيل إليه.

 في شأن تظلم الشركة المدعى عليها المقدم بتاريخ 1438/4/20هـ:فيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها بأن)...محرر السندين ألمر هو رئيس ومدير مجلس إدارة

شركة تحت مسمى مشابه السم موكلتي وهو (الشركة( ...مرفق  )1وليس ذلك فقط ،بل إن هذه

الشركة التي يرأسها المدعو ...تقع بجوار وكالة األنباء طريق الملك فهد ،وهو ذات العنوان الموجود

بالسندين ألمر ،وهذا يوجب التحقق من صفة محرر السندين .../قبل إصدار قرار على موكلتي ،كما

أنه تبين لنا أن تاريخ إنشاء الشركة السابق ذكرها بتاريخ 1427/5/25هـ أي قبل تحرير السندين ألمر بأكثر
من عام مما يتضح معه وجود لبس بين صفة محرر السندين ألمر المدعو ...بصفته رئيس مجلس

مطلقا وبين صفته كرئيس مجلس إدارة
ً
إدارة الشركة موكلتي (شركة )...وهو األمر الذى ال نسلم به

تحقيقا للعدالة والتوصل إلى صفة محرر السندين
ً
شركة ،...ونؤكد أن هذا يستوجب إدخال المدعو...
عن أي من الشركتين ،وهو دفع شكلي وجوهري ال بد من التحقق منه قبل الفصل في الموضوع
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تطبيقا لنص المادة الثمانين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن( :للمحكمة من
ً
وذلك
تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة العدالة أو اظهار

للحقيقة)...؛ فإنه باطالع اللجنة على السجل التجاري للشركة التي أشار إليها وكيل الشركة المدعى

عليها ،تبين للجنة أن اسم هذه الشركة (الشركة )...ولم يتبين للجنة وجه اللبس الذي يدعيه وكيل
الشركة المدعى عليها ،وأما في شأن طلب إدخال ،...فإن اللجنة لم تر حاجة لالستجابة إلى هذا الطلب،
األمر الذي ترى معه اللجنة االلتفات عن هذا الدفع.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها بأن (...العضو المنتدب لشركة( ...مرفق )2قد وقع على

تسلم أصل السندين ألمر قبل تاريخ إنشائهما ،وهذا ثابت بالتوقيع على السند ألمر (مرفق  )3فهل ُيقبل

عقل أن يكون تاريخ التسلم قبل تاريخ اإلنشاء؟ وهذا األمر يجب التحقق منه قبل الفصل فيه ،لكونه
ً
يقوي احتمال صورية السندين ألمر وأنهما أداة ضمان فقط في يد المدعو ...العضو المنتدب لشركة...

وليس هناك مديونية فعلية على الشركة موكلتي تجاه الشركة المدعية الشركة ...وذلك إن افترضنا
مطلقا)؛ فإن مجمل
ً
أن ...له صفة من األساس في تمثيل الشركة موكلتي ،وهو األمر الذى ال نسلم به

هذه الدفوع يتعارض مع ما سبقه من دفوع من قبل وكيل الشركة المدعى عليها والوكالء اآلخرين،
موقع السندين ألمر ،ومرة أخرى يتم الدفع بالتزوير ،ومرة ثالثة يتم الدفع
فمرة يتم الدفع بعدم صفة ّ
بعدم وجود السبب ،وفي هذا الدفع ذكر أنهما سندا ضمان ،إضافة إلى دفعه بأنهما سندان صوريان،
وهو ما يتعين معه االلتفات عن هذه الدفوع.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها بأن (عدم مطالبة الشركة المدعية للسندين ألمر

ألكثر من عامين ونصف يثير الشك والريبة تجاهها ،حيث لم تتقدم بإخطار واحد إلى الشركة موكلتي

للمطالبة بالسداد خالل تلك المدة ولم تتقدم إلى موكلتي أو إلى المدعو ...لالطالع على السندين
تكرارا لما سبق أن أثاره وكيل المدعى عليها في تظلمه المقدم في
ألمر)؛ وحيث إن هذا الدفع يعد
ً
تاريخ 1438/4/10هـ وتمت مناقشته من اللجنة وبينت ردها في شأنه ،لذا فإنها تكتفي بما سبق وتحيل
إليه.

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها بأن (مبدأ سد الذرائع مبدأ شرعي ونظامي ،ففي حالة

تأييد القرار الصادر عن مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وتأييد أسبابه بصحة عضوية مجلس...

وهى المسالة التي تدخل في صميم اختصاص المحكمة التجارية ،سيفضي إلى تجرؤ المدعو ...على
تحرير العديد من السندات ألمر إلى أشخاص وشركات أخرى عن الشركة موكلتي بمبالغ قد تفوق
استنادا إلى قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ،وهو األمر غير المقبول
ميزانية الشركة
ً
ونظاما ،أما على الجانب اآلخر فالنتائج المترتبة على نقض القرار يمكن تداركها من خالل إعادة
شرعا
ً
ً

شخصيا بهذه األموال من جانب الشركة المدعية أو اللجوء إلى القضاء المختص بإثبات صحة
مطالبة...
ًّ

ثم المطالبة بقيمة السندين ألمر)؛ فإن اللجنة ال ترى فيما ذكره وكيل المدعى عليها
عضوية ...ومن َ
دفعا يؤثر في صحة القرار.
ً

وفيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها (بالقصور في التسبيب من خالل االلتفات عن الرد على

دفوع جوهرية تم إبداؤها من جانب الشركة موكلتي أمام مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
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تحقيقا
ً
والتي نتمنى الرد عليها بشكل نظامي ،وكذلك الرد على كافة دفوعنا النظامية في اعتراضنا

للعدالة ومراعاة لمبدأ تسبيب األحكام والقرارات)؛ فإنه باطالع اللجنة على قرار مكتب الفصل المتظلم
منه لم يتبين لها أن المكتب تجاهل ًّأيا من دفوع الشركة المدعى عليها ،كما تتوخى مكاتب الفصل

دائما على الدفوع المنتجة التي يثيرها أطراف الدعوى.
وهذه اللجنة الرد ً

وفيما يتعلق بطلبه وقف تنفيذ القرار بصفة عاجلة؛ فإن المادة ( )3من القرار الوزاري رقم ()859

وتاريخ 1403/3/13هـ المعدلة بالمادة األولى من القرار الوزاري رقم ( )154وتاريخ 1431/1/6هـ تنص على

أن( :تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ،ويجب
عليها أن تبين ذلك في قراراتها ،وال يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها ،ويجوز للجنة
القانونية بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق أن تأمر مؤقتً ا

بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب األحوال) ،وحيث لم تتقدم
المدعى عليها بضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق بالمبلغ المحكوم به في القرار محل التظلم ،مما

يتعين رفض طلبها وقف تنفيذ القرار المتظلم منه.

أما فيما يتعلق بطلبه إلغاء القرار الصادر عن مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية؛ فإن

اللجنة لم تجد في دفوعه ما يؤثر في صحة القرار محل التظلم ،مما يتعين رفض طلبه.

وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت صحة الطعن في السندين ألمر محل الدعوى ،وال

ما يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من قيمتهما؛ فإنها ملزمة بالوفاء بقيمتهما للشركة المدعية.

وحيث إن القرار المتظلم منه قضى بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة السندين ألمر محل الدعوى

موافقا للنظام.
ً
للمدعية؛ فإنه صدر

القرار
شكل ،وفي الموضوع :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1438/292وتاريخ 1438/3/20هـ الصادر في القضية رقم (.)1431/782
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التنازل عن الدعوى
( مقر أدبملاملاملاتنازل المدعي عن دعواه ،ال يمس الحق المدعى به ،ويجوز للمدعي تجديد
المطالبة به في أي وقت.

تطبيق
طلب وكيل الشركة المدعية التنازل عن دعوى موكلته النتهائها بالصلح ،ثم عدوله عن ذلك

وطلبه إعادة فتح القضية -نص المادة ( )1/92من الئحة نظام المرافعات الشرعية على أن( :ترك
الخصومة هو :تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة ،مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث

يجوز تجديد المطالبة به في أي وقت) -مفاد ذلك :أن تنازل المدعية عن دعواها ال يمس الحق

وفقا ألحكام نظام المرافعات الشرعية
ً
المدعى به ،إال أنه يتعين إقامة دعوى جديدة بهذا الحق

والئحته التنفيذية.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )197لعام 1439هـ
الوقائع

ً
طالبة إلزام المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1429/6/10هـ ،أقامت الشركة المدعية دعواها

ريال ،مقابل قيمة عدد ()19
ألفا وتسعمائة وثالثون (ً )46.930
عليه دفع مبلغ مقداره ستة وأربعون ً

سندا ألمر ،متسلسلة األرقام من رقم ( )42/5إلى رقم ( ،)42/23حررها ،.../بضمانه الشركة المدعى
ً
ريال
عليها ،ألمر الشركة المدعية بتاريخ 1427/6/21هـ بمبلغ مقداره ألفان وأربعمائة وسبعون (ً )2.470

شهريا على التوالي من تاريخ 1427/11/30هـ إلى تاريخ 1429/5/30هـ.
لكل منها ،وتستحق
ًّ

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية في الرياض

المتظلم منه ،بانتهاء الدعوى بالصلح.

وأبلغت الشركة المدعية بنسخة من القرار بتاريخ 1439/5/13هـ ،وتظلم منه وكيلها بتاريخ

طالبا التوجيه بإعادة فتح القضية ،حيث إن الشركة المدعى عليها لم تلتزم باالتفاق
1439/5/21هـ،
ً

الذي تم أمام ناظر القضية ،وتوقفت عن السداد بتاريخ 1438/10/29هـ ،ولم تلتزم بالصلح المبرم بينهما.

وعليه أحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة القانونية المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على السندات ألمر محل الدعوى ،تبين أنها استوفت شروطها الشكلية.
وحيث إن المدعية تطلب في تظلمها التوجيه بإعادة فتح القضية ألن المدعى عليها لم تلتزم

باالتفاق والصلح لتوقفها عن السداد بتاريخ 1438/10/29هـ ،فإنه باطالع اللجنة على أوراق القضية تبين

لها أن ناظر القضية في الجلسة المنعقدة في يوم األحد الموافق 1438/6/20هـ فتح باب المرافعة
بحضور وكيل الشركة المدعية دون حضور من يمثل الشركة المدعى عليها ،ولم يتضمن ملف القضية
ما يثبت أن الشركة المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسة المعقودة في تاريخ 1438/6/20هـ ،وتم
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في هذه الجلسة سؤال وكيل الشركة المدعية عن دعوى موكلته ،فأجاب :بأنه يطلب إلزام المدعى

عليها بدفع قيمة السندات ألمر محل الدعوى وقدم صورة تعهد ذكر بأنه صلح أبرم مع المدعى عليها
بأن تدفع المتبقي من قيمة السندات ألمر كل شهر مبلغ ثالثة آالف ريال لموكلته .وحيث إن الصلح
عبارة عن عقد بين أطرافه على رفع الخصومة وفض النزاع القائم بتراضيهما ،وحيث لم يحضر هذه
الجلسة وكيل عن المدعى عليها يقر فيها بهذا الصلح ،فإن ما قدمه وكيل الشركة المدعية والذي
عقدا بالصلح ،األمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى
يدعي بأنه صلح مع المدعى عليها ال يمكن اعتباره
ً

عدم صحة ما انتهى إليه القرار المتظلم منه بانتهاء الدعوى بالصلح.

وحيث إن وكيل الشركة المدعية طلب في الجلسة ذاتها المعقودة يوم األحد 1438/6/20هـ:

(التنازل عن دعوى موكلتي النتهاء الحق الخاص بالصلح) ،وحيث تنص المادة ( )1/92من الئحة نظام

المرافعات الشرعية على أن( :ترك الخصومة هو :تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع

احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز تجديد المطالبة به في أي وقت) ،وحيث لم يتبن للجنة أن
جوابا في هذه الدعوى ،فإنه يجوز للمدعية التنازل عن دعواها أو تركها في
المدعى عليها قدمت
ً
سلفا ،فإنه
ً
مواجهة المدعى عليها ،وحيث تقدم وكيل المدعى عليها بهذا الطلب على النحو الموضح
يتعين قبوله.

وبناء على ما تقدم ،فإنه يتعين تأييد ما انتهى إليه قرار مكتب الفصل المتظلم منه مع تعديل

منطوقه من انتهاء الدعوى بالصلح إلى انتهاء الدعوى بترك الشركة المدعية دعواها في مواجهة

المدعى عليها ،مع التأكيد على أن هذا الترك ال يمس الحق المدعى به ،األمر الذي يتعين معه على

اللجنة رفض طلب الشركة المدعية إعادة فتح القضية ،حيث يتعين على الشركة المدعية إقامة دعوى
وفقا لما يقضي به نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.
ً
تقيد بقيد جديد

القرار
شكل ،وفي الموضوع:
ً
قبول التظلم
أول :تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية في الرياض رقم ( )1438/717وتاريخ
ً

1438/6/20هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1429/3176مع تعديل منطوق القرار المتظلم منه ليكون:
(انتهاء الدعوى بترك الشركة المدعية لدعواها).

ثانيا :رفض طلب الشركة المدعية إعادة فتح القضية.
ً
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الذمة المالية للمؤسسة الفردية
( مقر أدبملاملاملاالمؤسسة التجارية الفردية ال تتمتع بالشخصية االعتبارية ،وال بذمة
مالية مستقلة عن ذمة مالكها.

تطبيق
دفع المدعى عليه بانتقال ملكية المؤسسة محررة الشيك لشخص آخر ،وبأن تاريخ تحرير الشيك

كان بتاريخ الحق لتاريخ انتقال المؤسسة ،وبنفيه توقيع الشيك محل الدعوى ،وبعدم حضور المتظلم

جلسة نظر الدعوى -هذه الدفوع هي دفوع جوهرية مؤثرة في الدعوى -األصل أن المؤسسة التجارية

الفردية ال تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ،وال بذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها -مؤدى ذلك:
نظاما.
أنه يتعين مواجهة المدعي بهذه الدفوع بحضور المتظلم ،أو من يمثله
ً

قرار اللجنة القانونية رقم ( )195لعام 1438هـ
الوقائع

طالبا إلزام المدعى عليها دفع
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1430/6/28هـ ،أقام المدعي دعواه
ً

مبلغ مقداره خمسون ألف ( )50.000ريال قيمة الشيك رقم ( )95وتاريخ 2009/6/15م سحبته المدعى
عليها ألمر المدعي على البنك .../دون أن يكون له مقابل وفاء.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،وقضى في الحق الخاص :بإلزام المدعى

عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ المشار إليه.

وأبلغت المدعى عليها بنسخة من القرار بتاريخ 1438/7/8هـ ،وتظلمت منه بتاريخ 1438/8/8هـ

مستندة إلى أن الشيك محل الدعوى باسم مؤسسة ،.../وأن ملكية هذه المؤسسة انتقلت إلى.../
ً

بتاريخ 2009/5/16م الموافق 1430/5/21هـ حسب المشهد المرفق بتظلمها الصادر عن إدارة السجل
التجاري في وزارة التجارة واالستثمار ،وأن تاريخ تحرير الشيك كان في 2009/6/15م ،أي بتاريخ الحق

لتاريخ انتقال المؤسسة ،ومن ثم تنفي توقيع الشيك محل الدعوى .وعليه أحيل تظلمها إلى اللجنة
القانونية التخاذ ما يلزم.

األسباب
حيث إن التظلم قدم خالل المدة المحددة ،واستوفى المتطلبات النظامية.
وحيث إنه باالطالع على الشيك محل الدعوى ،تبين أنه استوفى شروطه الشكلية.
وحيث دفعت المتظلمة بأن الشيك محل الدعوى باسم مؤسسة ،...وأن ملكية هذه المؤسسة

انتقلت إلى .../بتاريخ 2009/5/16م الموافق 1430/5/21هـ حسب المشهد المرفق بتظلمها الصادر عن

إدارة السجل التجاري في وزارة التجارة واالستثمار ،وأن تاريخ تحرير الشيك كان في 2009/6/15م أي

بتاريخ الحق لتاريخ انتقال المؤسسة ،ونفيها توقيع الشيك محل الدعوى ،وحيث إن المؤسسة التجارية

الفردية ال تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وال بذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها ،وحيث لم تحضر
المدعى عليها المتظلمة جلسة النظر المنعقدة في هذه الدعوى ،فإنه يتعين على اللجنة إلغاء القرار
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مجددا في ضوء هذه
المتظلم منه ،وإعادة ملف القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

نظاما.
األسباب ،ومواجهة المدعي بهذه الدفوع وبحضور المدعى عليها أو من يمثلها
ً

وحيث انتهت اللجنة إلى إلغاء القرار محل التظلم ،فإنها ال ترى حاجة إلى مناقشة باقي دفوع

المتظلمة ،ويمكن لها إذا شاءت إثارتها مباشرة أمام مكتب الفصل عند إعادة نظر النزاع.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بالرياض رقم ( )1437/733وتاريخ 1437/6/25هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1430/3615وإعادة القضية إلى
مجددا في ضوء ما ورد في األسباب.
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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صالحيات مدير الشركة
( مقر أدبملاملاملاسحب الورقة التجارية من مدير الشركة ،ملزم لها ما لم َيثبت انتفاء
صالحيته.

تطبيق
األصل أن للمدير في الشركة صالحية مباشرة جميع أعمال اإلدارة والتصرفات التي تدخل في

غرض الشركة ،وتمثيلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ،ما لم ينص عقد تأسيس الشركة صراحة

على تقييد سلطته ،ويقع على عاتق الشركة إثبات انتفاء سبب الورقة التجارية محل الدعوى أو بطالنه،

كما يقع عليها إثبات انقضاء التزامها بالوفاء بقيمتها ألي سبب من أسباب االنقضاء ،مثل :الوفاء أو

اإلبراء ،أو إثبات أن من وقعها ليست له صفة -مؤدى ذلك :التزام الشركة فيما يتعلق بتحرير األوراق

التجارية محل الدعوى بكل ما يجريه المدير ما لم تقدم ما يثبت أنه ليس له أهلية التوقيع عليها.

قرار اللجنة القانونية رقم ( )27لعام 1439هـ
الوقائع
طالبا إلزام الشركة المدعى
تخلص الوقائع في أنه بتاريخ 1434/2/10هـ ،أقام المدعي دعواه
ً

عليها دفع مبلغ مقداره عشرة ماليين ( )10.000.000ريال قيمة سندين ألمر حررتهما المدعى عليها ألمر
المدعي بتاريخ 1433/9/17هـ الموافق 2012/8/5م بمبلغ مقداره خمسة ماليين ( )5.000.000ريال لكل

منهما ،ويستحقان عند االطالع.

ونظرت القضية ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة

جدة رقم ( )1434/2203وتاريخ 1434/7/2هـ ،بصرف النظر عن الدعوى إلقامتها على غير ذي صفة.

وتظلم المدعي من القرار ،وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار مكتب الفصل في
ً
( )1435/306وتاريخ 1435/4/18هـ ،بقبول التظلم

منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ( )1434/2203وتاريخ 1434/7/2هـ ،وإعادة القضية إلى

وفقا لما ورد في أسباب القرار.
ً
مجددا
المكتب مصدر القرار لنظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ونظرت القضية
ً
مبلغا
ً
بمحافظة جدة رقم ( )1435/1073وتاريخ 1435/8/18هـ ،بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي

مقداره عشرة ماليين ( )10.000.000ريال كامل قيمة السندين ألمر محل الدعوى.

وتظلمت الشركة المدعى عليها من القرار ،وأحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية التي أصدرت

شكل ،وفي الموضوع :بإلغاء قرار
ً
في شأنه قرارها رقم ( )1436/399وتاريخ 1436/9/4هـ ،بقبول التظلم

مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمحافظة جدة رقم ( )1435/1073وتاريخ 1435/8/18هـ،

وفقا لما ورد من أسباب في القرار.
ً
مجددا
وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

مجددا ،وصدر في شأنها القرار المتظلم منه ،بصرف النظر عن الدعوى إلقامتها
ونظرت القضية
ً

على غير ذي صفة.
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وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم ()...
ً
وبتاريخ 1438/7/22هـ ،تظلم .../من القرار ،بصفته

مستندا إلى أسباب حاصلها أن ناظر
وتاريخ 1435/10/15هـ ،الصادرة عن كتابة العدل الثانية بشمال جدة،
ً
موقع السندين ألمر محل الدعوى في التوقيع
الدعوى أسس قراره على أن مجلس اإلدارة لم يفوض ّ
عليهما ،واستند في ذلك إلى عقد التأسيس ،وأن ذلك تسبيب قاصر؛ ألن التفويض ال يقتصر على

عقود التأسيس ،ويجوز أن يتم بأية وسيلة ،وأنه تم تقديم عدد من المستندات التي تثبت التفويض،
وموقع من ،.../وصورة مستند بتوقيعه مصادق عليه من
ّ
ومنها صورة شيك صادر من حساب الشركة

الغرفة التجارية ،إال أن ناظر الدعوى لم يناقش ذلك ،وأنه تم تقديم عدة مستندات إلى المكتب ولم

الموقع على السندات
ّ
يتعرض لها ،ولم يناقشها ،وفيها إثبات أن الشركة المدعى عليها قد فوضت
طالبا إلغاء القرار المتظلم منه .وعليه أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التخاذ
ألمر موضوع الدعوى،
ً
ما يلزم.

األسباب
حيث إن ملف الدعوى لم يتضمن بيانً ا يحدد تاريخ التبليغ بالقرار ،فإن المستقر عليه في هذه

حكما خالل المدة القانونية،
الحالة اعتبار تاريخ التظلم هو تاريخ التبلغ بالقرار ،وبذلك يكون التظلم قد تم
ً
واستوفى المتطلبات النظامية.

وحيث إنه باالطالع على السندين ألمر محل الدعوى ،تبين أنهما استوفيا شروطهما الشكلية.
أما من حيث دفوع المتظلم ،فإنها تنحصر في أن ناظر الدعوى أسس قراره على أن مجلس

موقع السندين ألمر محل الدعوى بالتوقيع عليهما ،واستند في ذلك على عقد
ّ
اإلدارة لم يفوض

التأسيس ،وأن ذلك تسبيب قاصر ،ألن التفويض ال يقتصر على عقود التأسيس ويجوز أن يتم بأي
وسيلة ،وأنه تم تقديم عدد من المستندات التي تثبت التفويض ،ومنها صورة شيك صادر من حساب

الشركة وموقع من ،.../وصورة مستند بتوقيعه ومصادق عليه من الغرفة التجارية ،إال أن ناظر الدعوى
لم يناقش ذلك.

وحيث إن نظام الشركات ينص في المادة ( )29منه على أن( :يباشر المدير جميع أعمال اإلدارة

والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ،ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ،ما لم ينص

عقد تأسيس الشركة صراحة على تقييد سلطته .وفي جميع األحوال تلتزم الشركة بكل عمل يجريه
سيء النية) ،وحيث إن قضاء األوراق
المدير باسمها وفي حدود غرضها ،إال إذا كان من تعامل معه ّ
دليل على وجود ومشروعية سبب إنشائها وانشغال
التجارية استقر على أن سحب الورقة التجارية يعتبر ً

ذمة الساحب بقيمتها ،ويقع على عاتق الساحب إثبات انتفاء سببها أو بطالنه ،كما يقع عليه إثبات
انقضاء التزامه بالوفاء بقيمتها ألي سبب من أسباب االنقضاء مثل الوفاء أو اإلبراء ،أو إثبات أن من
دليل على انشغال ذمة الساحب بمبلغ السندين ألمر
وقعها ليس له صفة ،وحيث إن المدعي قدم ً
ّ

محل الدعوى بتقديمه لهذين السندين ألمر ،وحيث إن السند ألمر إذا استوفى بياناته الشكلية أصبحت
له الكفاية الذاتية في إثبات انشغال ذمة ساحبه بقيمته وال يحتاج المستفيد إلى تقديم أي إثبات

إضافي على أحقيته بالمبلغ الوارد في السند ألمر ،بل يكون على الساحب أو من تنشغل ذمته بقيمته
أن يثبت انتفاء سببه أو بطالنه أو قيام عارض من عوارض األهلية أو عيب من عيوب اإلرادة يترتب عليه
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انتفاء التزامه ،أو أن يثبت براءة ذمته وانقضاء التزامه ،والمدعى عليه لم يقدم ما يثبت أن مدير الشركة
ليس له أهلية التوقيع على السندين ألمر محل الدعوى ،األمر الذي يتعين معه إلغاءه وإعادة القضية
مجددا.
إلى مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً

وفيما يتعلق بدفع المتظلم بأنه تم تقديم عدة مستندات للمكتب إال أن المكتب لم يتعرض لها

ولم يناقشها ،وفيها إثبات بأن الشركة المدعى عليها قد قامت بتفويض الموقع على السندات ألمر

موضوع الدعوى ،وهي نسخة من شيك صادر من حساب الشركة بتوقيع الشخص المفوض ،إضافة

إلى صورة من مستند بتوقيع المفوض باسم الشركة ومصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية
بالرياض؛ فإنه باطالع اللجنة على ملف القضية تبين أنه في جلسة يوم االثنين الموافق 1438/1/23هـ

قدم وكيل المدعي هذه المستندات إلى عضو مكتب الفصل ،وبمواجهة وكيل المدعى عليها بهذه

المستندات لم يقرها ولم ينكرها ،واستمر وكيل المدعى عليها في قوله بأن عضو الشركة ...ليس له

أي تفويض بالتوقيع ،وكان على ناظر القضية أن يواجه وكيل المدعى عليها بما قدمه وكيل المدعي
تدل على
من مستندات ويطلب إجابة مباشرة عنها ،حيث إن وكيل المدعي يدعي أن هذه المستندات ُّ
أن الشركة المدعى عليها قامت بتفويض .../بالتوقيع ،األمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المتظلم منه،

وإعادة الدعوى في ضوء هذه األسباب إلى مكتب الفصل مصدر القرار.

القرار
شكل ،وفي الموضوع :إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية
ً
قبول التظلم

بمحافظة جدة رقم ( )1438/52وتاريخ 1438/3/20هـ الصادر في القضية رقم ( ،)1434/1064وإعادتها إلى

وفقا لما ورد في األسباب.
ً
مجددا
مكتب الفصل مصدر القرار لنظرها
ً
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اإلحاالت المرجعية

رقم المبدأ
1

3

4
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18

19
20
21

قرار اللجنة القانونية

القرار رقم ( )394لعام 1436هـ.القرار رقم ( )219ورقم ( )221لعام 1438هـ.القرار رقم ( )9لعام 1439هـ.القرار رقم ( )241لعام 1434هـ.القرار رقم ( )512لعام 1435هـ.القرار رقم ( )530لعام 1436هـ.القرار رقم ( )344لعام 1436هـ.القرار رقم ( )180ورقم ( )165لعام 1437هـ.القرار رقم ( )55ورقم ( )230لعام 1438هـ.القرار رقم ( )144لعام 1437هـ.القرار رقم ( )213لعام 1439هـ.القرار رقم ( )137لعام 1436هـ.القرار رقم ( )145ورقم ( )221لعام 1437هـ.القرار رقم ( )163ورقم ( )536ورقم ( )544لعام 1436هـ.القرار رقم ( )328ورقم ( )569لعام 1435هـ.القرار رقم ( )136لعام 1434هـ.القرار رقم ( )186ورقم ( )227لعام 1435هـ.القرار رقم ( )41لعام 1439هـ.القرار رقم ( )229ورقم ( )250ورقم ( )262لعام 1437هـ.القرار رقم ( )227ورقم ( )322ورقم ( )692لعام 1435هـ.القرار رقم ( )33ورقم ( )177لعام 1436هـ.القرار رقم ( )171ورقم ( )305لعام 1437هـ.القرار رقم ( )3ورقم ( )46لعام 1438هـ.القرار رقم ( )1لعام 1437هـ.القرار رقم ( )173ورقم ( )188لعام 1438هـ.القرار رقم ( )48ورقم ( )259لعام 1437هـ.القرار رقم ( )82لعام 1438هـ.القرار رقم ( )88لعام 1434هـ.القرار رقم ( )520لعام 1435هـ.القرار رقم ( )429لعام 1436هـ.القرار رقم ( )514لعام 1435هـ.القرار رقم ( )496لعام 1436هـ.القرار رقم ( )206ورقم ( )213لعام 1437هـ.القرار رقم ( )33ورقم ( )396ورقم ( )397لعام 1436هـ.القرار رقم ( )519لعام 1436هـ.القرار رقم ( )180ورقم ( )317لعام 1437هـ.-القرار رقم ( )2ورقم ( )9لعام 1438هـ.
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23
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26

27
29
30
31
32
33
34
35
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37
40
41
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43
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قرار اللجنة القانونية

القرار رقم ( )963لعام 1434هـ.القرار رقم ( )53لعام 1437هـ.القرار رقم ( )177ورقم ( )286لعام 1436هـ.القرار رقم ( )220ورقم ( )243لعام 1438هـ.القرار رقم ( )320لعام 1435هـ.القرار رقم ( )471لعام 1436هـ.القرار رقم ( )301لعام 1436هـ.القرار رقم ( )89لعام 1438هـ.القرار رقم ( )227لعام 1439هـ.القرار رقم ( )19لعام 1436هـ.القرار رقم ( )58ورقم ( )265لعام 1437هـ.القرار رقم ( )99لعام 1439هـ.القرار رقم ( )216لعام 1438هـ.القرار رقم ( )221لعام 1439هـ.القرار رقم ( )9ورقم ( )22لعام 1436هـ.القرار رقم ( )124ورقم ( )129لعام 1437هـ.القرار رقم ( )17ورقم ( )77لعام 1438هـ.القرار رقم ( )149لعام 1435هـ.القرار رقم ( )221لعام 1437هـ.القرار رقم ( )235ورقم ( )258لعام 1437هـ.القرار رقم ( )123ورقم ( )237لعام 1439هـ.القرار رقم ( )131ورقم ( )360لعام 1435هـ.القرار رقم ( )329ورقم ( )505لعام 1436هـ.القرار رقم ( )24ورقم ( )143لعام 1437هـ.القرار رقم ( )138ورقم ( )194لعام 1438هـ.القرار رقم ( )214لعام 1434هـ.القرار رقم ( )235ورقم ( )580لعام 1435هـ.القرار رقم ( )345لعام 1436هـ.القرار رقم ( )108لعام 1437هـ.القرار رقم ( )124ورقم ( )268لعام 1438هـ.القرار رقم ( )18ورقم ( )75لعام 1435هـ.القرار رقم ( )73ورقم ( )171لعام 1436هـ.القرار رقم ( )120ورقم ( )282لعام 1437هـ.القرار رقم ( )100ورقم ( )110لعام 1438هـ.القرار رقم ( )337لعام 1434هـ.القرار رقم ( )112ورقم ( )244لعام 1439هـ.القرار رقم ( )297لعام 1437هـ.القرار رقم ( )264ورقم ( )270لعام 1439هـ.القرار رقم ( )15ورقم ( )1184لعام 1434هـ.-القرار رقم ( )301لعام 1435هـ.
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رقم المبدأ
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59

60
61
62
63
64

قرار اللجنة القانونية

القرار رقم ( )506لعام 1435هـ.القرار رقم ( )171ورقم ( )495لعام 1436هـ.القرار رقم ( )475لعام 1435هـ.القرار رقم ( )481لعام 1436هـ.القرار رقم ( )295لعام 1437هـ.القرار رقم ( )72لعام 1435هـ.القرار رقم ( )100ورقم ( )176لعام 1436هـ.القرار رقم ( )160ورقم ( )161لعام 1437هـ.القرار رقم ( )87لعام 1439هـ.القرار رقم ( )325ورقم ( )534لعام 1436هـ.القرار رقم ( )27لعام 1437هـ.القرار رقم ( )57لعام 1438هـ.القرار رقم ( )49ورقم ( )50ورقم ( )100لعام 1436هـ.القرار رقم ( )18ورقم ( )29لعام 1436هـ.القرار رقم ( )113ورقم ( )89لعام 1437هـ.القرار رقم ( )31ورقم ( )84لعام 1438هـ.القرار رقم ( )178ورقم ( )188لعام 1435هـ.القرار رقم ( )85ورقم ( )317ورقم ( )378لعام 1434هـ.القرار رقم ( )5ورقم ( )16ورقم ( )161لعام 1436هـ.القرار رقم ( )34ورقم ( )63لعام 1435هـ.القرار رقم ( )211لعام 1439هـ.القرار رقم ( )479لعام 1436هـ.القرار رقم ( )185لعام 1437هـ.القرار رقم ( )74ورقم ( )121ورقم ( )269لعام 1439هـ.القرار رقم ( )464ورقم ( )465لعام 1435هـ.القرار رقم ( )85لعام 1437هـ.القرار رقم ( )514لعام 1434هـ.القرار رقم ( )625لعام 1435هـ.القرار رقم ( )74ورقم ( )182لعام 1438هـ.القرار رقم ( )135لعام 1439هـ.القرار رقم ( )3ورقم ( )9لعام 1436هـ.القرار رقم ( )183ورقم ( )101لعام 1437هـ.القرار رقم ( )64ورقم ( )69لعام 1438هـ.القرار رقم ( )176لعام 1434هـ.القرار رقم ( )169ورقم ( )565لعام 1435هـ.القرار رقم ( )62لعام 1435هـ.القرار رقم ( )534لعام 1436هـ.القرار رقم ( )545لعام 1436هـ.القرار رقم ( )152ورقم ( )153لعام 1437هـ.القرار رقم ( )413لعام 1436هـ.-القرار رقم ( )75ورقم ( )248لعام 1439هـ.
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مبادئ األوراق التجارية
رقم المبدأ
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81

82
83
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قرار اللجنة القانونية

القرار رقم ( )31ورقم ( )211ورقم ( )313لعام 1439هـ.القرار رقم ( )517لعام 1434هـالقرار رقم ( )349لعام 1436هـ.القرار رقم ( )106ورقم ( )312لعام 1437هـ.القرار رقم ( )227ورقم ( )221لعام 1439هـ.القرار رقم ( )311لعام 1437هـ.القرار رقم ( )91ورقم ( )138لعام 1438هـ.القرار رقم ( )55لعام 1435هـ.القرار رقم ( )368ورقم ( )545لعام 1436هـ.القرار رقم ( )10ورقم ( )11لعام 1436هـالقرار رقم ( )178ورقم ( )180لعام 1437هـ.القرار رقم ( )65ورقم ( )83لعام 1438هـ.القرار رقم ( )469ورقم ( )520لعام 1436هـ.القرار رقم ( )146لعام 1437هـ.القرار رقم ( )315لعام 1436هـالقرار رقم ( )77لعام 1437هـ.القرار رقم ( )18ورقم ( )50لعام 1438هـ.القرار رقم ( )174لعام 1437هـ.القرار رقم ( )113ورقم ( )163لعام 1438هـ.القرار رقم ( )369لعام 1436هـ.القرار رقم ( )180لعام 1438هـ.القرار رقم ( )421لعام 1435هـ.القرار رقم ( )34لعام 1436هـ.القرار رقم ( )486ورقم ( )520لعام 1436هـ.القرار رقم ( )198لعام 1438هـ.القرار رقم ( )485ورقم ( )547لعام 1436هـ.القرار رقم ( )311لعام 1435هـ.القرار رقم ( )466لعام 1436هـ.القرار رقم ( )340ورقم ( )481لعام 1435هـ.القرار رقم ( )277لعام 1436هـ.القرار رقم ( )44لعام 1435هـ.القرار رقم ( )70لعام 1438هـ.القرار رقم ( )44ورقم ( )276لعام 1439هـ.القرار رقم ( )117ورقم ( )178لعام 1436هـالقرار رقم ( )165ورقم ( )266لعام 1437هـ.القرار رقم ( )78ورقم ( )99لعام 1438هـ.القرار رقم ( )24ورقم ( )166لعام 1436هـالقرار رقم ( )30ورقم ( )302لعام 1437هـ.القرار رقم ( )92لعام 1438هـ.القرار رقم ( )28لعام 1436هـ-القرار رقم ( )92ورقم ( )162لعام 1437هـ.
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رقم المبدأ
84
85
86
87
88
89
90
91

92

93
94
95
96
97
98
100

101
102
105

قرار اللجنة القانونية

القرار رقم ( )12لعام 1436هـالقرار رقم ( )256لعام 1437هـ.القرار رقم ( )69لعام 1438هـ.القرار رقم ( )213ورقم ( )387لعام 1434هـالقرار رقم ( )36لعام 1435هـ.القرار رقم ( )157ورقم ( )361لعام 1436هـالقرار رقم ( )153لعام 1437هـ.القرار رقم ( )2لعام 1436هـالقرار رقم ( )59ورقم ( )109لعام 1439هـ.القرار رقم ( )144ورقم ( )157لعام 1435هـالقرار رقم ( )506لعام 1437هـ.القرار رقم ( )1ورقم ( )178ورقم ( )521لعام 1436هـالقرار رقم ( )633لعام 1435هـ.القرار رقم ( )425لعام 1436هـ.القرار رقم ( )81لعام 1436هـ
القرار رقم ( )158ورقم ( )191لعام 1437هـ.القرار رقم ( )19لعام 1438هـ.القرار رقم ( )40لعام 1436هـ
القرار رقم ( )54ورقم ( )142لعام 1437هـ.القرار رقم ( )87لعام 1438هـ.القرار رقم ( )636لعام 1435هـ
القرار رقم ( )172لعام 1437هـ.القرار رقم ( )104لعام 1439هـ.القرار رقم ( )39ورقم ( )153ورقم ( )165لعام 1439هـ.القرار رقم ( )133ورقم ( )139لعام 1437هـ.القرار رقم ( )66ورقم ( )81لعام 1438هـ.القرار رقم ( )23ورقم ( )174لعام 1436هـ.القرار رقم ( )145ورقم ( )229لعام 1438هـ.القرار رقم ( )148ورقم ( )164لعام 1437هـ.القرار رقم ( )14ورقم ( )40لعام 1438هـ.القرار رقم ( )108ورقم ( )297لعام 1437هـ.القرار رقم ( )58ورقم ( )263لعام 1439هـ.القرار رقم ( )50ورقم ( )111لعام 1434هـ
القرار رقم ( )473لعام 1435هـ.القرار رقم ( )225لعام 1437هـ.القرار رقم ( )118لعام 1436هـ
القرار رقم ( )225لعام 1437هـ.القرار رقم ( )18لعام 1438هـ.القرار رقم ( )118لعام 1436هـ.القرار رقم ( )18لعام 1438هـ.القرار رقم ( )345ورقم ( )609لعام 1435هـ
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مبادئ األوراق التجارية
رقم المبدأ
106
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112
113
114

115
116
117
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قرار اللجنة القانونية

القرار رقم ( )118ورقم ( )256ورقم ( )258لعام 1439هـ.القرار رقم ( )2لعام 1435هـ.القرار رقم ( )224لعام 1439هـ.القرار رقم ( )466ورقم ( )467لعام 1435هـ.القرار رقم ( )149لعام 1439هـ.القرار رقم ( )285ورقم ( )294لعام 1435هـ.القرار رقم ( )181ورقم ( )412لعام 1436هـ.القرار رقم ( )7لعام 1436هـ.القرار رقم ( )132لعام 1438هـ.القرار رقم ( )186ورقم ( )223ورقم ( )473لعام 1435هـ.القرار رقم ( )26لعام 1439هـ.القرار رقم ( )509لعام 1436هـ.القرار رقم ( )226لعام 1439هـ.القرار رقم ( )511لعام 1436هـ.القرار رقم ( )229ورقم ( )317لعام 1437هـ.القرار رقم ( )150لعام 1438هـ.القرار رقم ( )140لعام 1436هـ.القرار رقم ( )109ورقم ( )278لعام 1437هـ.القرار رقم ( )4لعام 1438هـ.القرار رقم ( )156ورقم ( )173لعام 1438هـ.القرار رقم ( )455ورقم ( )464ورقم ( )465لعام 1435هـ.القرار رقم ( )496لعام 1436هـ.القرار رقم ( )17لعام 1436هـ.القرار رقم ( )266لعام 1437هـ.القرار رقم ( )210لعام 1438هـ.القرار رقم ( )190لعام 1437هـ.القرار رقم ( )102لعام 1438هـ.القرار رقم ( )15لعام 1439هـ.القرار رقم ( )391لعام 1435هـ.القرار رقم ( )111ورقم ( )309لعام 1436هـ.القرار رقم ( )495لعام 1435هـ.القرار رقم ( )878لعام 1434هـ.القرار رقم ( )247لعام 1439هـ.القرار رقم ( )53لعام 1435هـ.القرار رقم ( )58ورقم ( )559لعام 1436هـ.القرار رقم ( )336لعام 1435هـ.القرار رقم ( )208لعام 1437هـ.القرار رقم ( )185ورقم ( )574لعام 1435هـ.القرار رقم ( )181لعام 1438هـ.-القرار رقم ( )9لعام 1439هـ.
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رقم المبدأ
130
131
139
140

قرار اللجنة القانونية

القرار رقم ( )193لعام 1437هـ.القرار رقم ( )166لعام 1438هـ.القرار رقم ( )265لعام 1439هـ.القرار رقم ( )132ورقم ( )176لعام 1435هـ.القرار رقم ( )90لعام 1439هـ.القرار رقم ( )528لعام 1435هـ.القرار رقم ( )334لعام 1436هـ.القرار رقم ( )94لعام 1439هـ.القرار رقم ( )306لعام 1435هـ.-القرار رقم ( )184لعام 1438هـ.
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