
قضايا التحكيم
لألحكام المنشورة للمحكمة التجارية

في عام ١٤٣٩ هـ - ١٤٤٠ هـ 

جمع و إعداد/ عبد هللا بن تركي الحمودي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
نقةة ككة املكركةحمكمة االستئناف مب  

)جدة(          
الدائرة التجارية األوىل     

ه1114لعام  313احلكم يف الةضية رقم   
/ )...(هوية وطنيةاملةاكة كن/ )...(،   

.(، سجل جتاري/ )..للمةاوالت )...(كؤسسة ضد/   
، سجل جتاري/ )...(للمةاوالت العاكة )...(كؤسسة  و  

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(ىـ ومبقر 5884448449 األربعاءفإنو يف يوم 

 جلستها بتشكيلها التايل:
 رئيسا ن عوض العمريعبيد ب الةاضي
 عضوا دمحم بن خبيت بن سعد املدرع الةحقاين الةاضي
 عضوا دمحم بن كوسى الفيفي الةاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ طالل بن ماجد بن هنار العتييب وحبضور
 ىذا احلكم.بعد املداولة أصدرت الدائرة  ىـ، وفيها:588444744

 )الوقائع(
تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أن موكلو أبرم عقد مقاولة  )...(تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أن املدعي وكالًة4 

بغرض القيام أبعمال تشطيب مبىن الوحدات الفندقية العائد للمدعي وقد نشأ  ىـ >4587=5444مع املدعى عليها بتاريخ 
( على أنو "خيضع ىذا العقد يف تنفيذه 11 العقد على طريقة تنفيذه، وقد نص العقد املمرم بني الطرفني يف البند )خالف بني طريف

لألنظمة املعمول هبا ويسعى الطرفان إىل تسوية أي نزاع بينهما ابلطرق الودية أواًل مث بطريق التحكيم من قبل ثالثة حمكمني طبقاً 
زمًا للطرفني طبقًا ملا تقضى ذية وجيرى التحكيم يف منطقة مكة املكرمة ويكون قرار التحكيم هنائيًا ومللنظام التحكيم والئحتو التنفي

ة العربية السعودية". وذكر أنو تـم خماطبة املدعى عليـها لتقوم بتسمية حمكمها حىت يتسـىن تشكيـل ىيئة التحكيم نظمة اململكأبو 
إالَّ أهنا مل تستجب لذلك حىت اترخيو، وختم الئحتو ابلطلب من احملكمة إلزام املدعى عليها بتعيني حمكم هلا. وإبحالـة القضية هلذه 

كمها فأجا  لزام املدعى عليها ابختيار حمإوفيها أكد وكيل املدعي على طلبو   ىـ4745884;6الدائرة حددت لنظرىا جلسة 
مهالو للجوا  على الدعوى اليت اطلعت عليها جبلسة اليوم وىي طلب املدعي من املدعى عليو إنو يطلب أوكيل املدعى عليها  

ىـ وموضوعو تشطيب مبىن الوحدات الفندقية 1/4141341يخ ر تعيني حمكمو يف النزاع املتصل يف العقد املمرم بني الطرفني بتا
ىـ ذكر وكيل املدعى عليها أن 94845884، ويف جلسة )...(الكائن مبدينة جدة الستكمال صفتو عن املدعى عليها مؤسسة 



 

 

ا من حمكما خمتارً .( )..ختار احملامي اعقب وكيل املدعي أبن موكلو سبق وحمكما خمتارا من قبلها ف )...(موكلتو اختارت احملامي 
 نو بعد أن اختارت املدعى عليها حمكمها املذكور يف جلسة اليوم فإن دعوى موكلتو منقضية. أقبلو و

 )األسباب(
حمكمًا عنها وفقًا ملا قرره )...( وحيث إن طلب املدعية تعيني حمكم عن املدعى عليها قد حتقق بتعيني املدعى عليها احملامي4 

 يعد ىنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيو، دما تعد معو الدعوى منقضية وبو حتكم الدائرة. و بذلك مل  ،وكيلها
 )لذلك(

  ابنةضاء الدعوى. حكمت الدائرة:
 على نبينا دمحم وعلى آلة وصحبه أمجعني. هللا املوفق، وصلى وهللا

 

 
 
 

 

 أكني السر
 طالل بن كاجد بن هنار العتييب

 عضو 
 دمحم بن كوسى الفيفي

 عضو 
 دمحم بن خبيت بن سعد املدرع الةحقاين

 
 رئيس الدائرة

 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
مبنطقة مكة املكرمةحمكمة االستئناف   

)جدة(         
الدائرة التجارية األوىل     

ه3419لعام  3131احلكم يف القضية رقم   
، سجل جتاري/ )...(للمقاوالت )...(شركة املقامة من/   
جل جتاري/ )...(، سللمقاوالت )...(شركة ضد/   

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
جلستها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناؼ مبنطقة مكة املكرمة )جدة(ىػ ومبقر 4114/41/41 الثالاثءفإنو يف يوم 

 بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا ي  بن سعد املدر  القططايدمحم بن خب القاضي
 عضوا دمحم بن موسى الفيفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ طالل بن ماجد بن هنار العتييب وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ىػ، وفيها41/1/44/44

 )الوقائع(
تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أن موكلتو أبرمت عقد  )...(الدعوى يف أن املدعي وكالًة/  تتلخص وقائع ىذه

م وقد نشأ خالؼ بني طريف العقد على تسديد مستحقات موكليت، وقد نص 2012مقاولة من الباطن مع املدعى عليها يف عام 
( على أنو "النزاعات اليت تنشأ أو ترتبط بفهم وأتويل وإنفاذ العقد 1عقد )( من ملحق ال11-2العقد املربم بني الطرفني يف املادة )

مصادره يتم حلو بواسطة التحكيم ويف حالة تعذر تلك  وأو ملحقاتو أو جداولو الزمنية أ من الباطن احلايل أو أي جزء من واثئقو
لغرفة التجارية جبدة". وذكر أنو مت خماطبة املدعى عليها الطرؽ الودية فإنو يتم حلها بواسطة التحكيم عن طريق قوانني التحكيم يف ا

لتقوم بتسمية حمكمها حىت يتسىن تشكيل ىيئة التحكيم إالَّ أهنا مل تستجب لذلك حىت اترخيو، وختم الئحتو ابلطلب من احملكمة 
اطلعت الدائرة على  ىػ41/44/41/1إلزام املدعى عليها بتعيني حمكم هلا. وإبحالػة القضية هلذه الدائرة حددت لنظرىا جلسة 

إبالغ املدعى عليها عن طريق نظام أبشر ومل يظهر حضورىا أو اعتذارىا عن عدم احلضور وأكد وكيل املدعية على طلبو تعيني 
حمكم عن املدعى عليها وذكر أن موكلتو اختذت اإلجراءات النظامية إلبالغ املدعى عليها بتعيني حمكمها كما أن املدعية اختارت 

ىػ أكد وكيل املدعي على طلبو إلزام وكيل املدعى عليها 44/4/4114( ، ويف جلسة ...سجل مدين ) )...(حمكمها الدكتور/ 
بتعيني حمكمها يف النزاع املاثل يف ىذه الدعوى فعقب وكيل املدعى عليها أبنو مل يطلع على موضوع النزاع ومل يتسلم الئحة الدعوى 

ىػ مل يتبني حضور وكيل املدعى عليها ومل يظهر 41/4/4114، ويف جلسة طلب من وكيل املدعية تزويده بذلكأو مستنداهتا و 



 

 

( أبنو غري مكلف هبذه القضية مع أنو وكيل ...سجل مدين رقم: ) )...(اعتذاره عن احلضور وذكر احلاضر عن املدعى عليها 
، ويف بتعيني حمكمها يف النزاع املاثل د إلبالغ الشركة بطلب املدعيةللشركة يف قضااي أخرى حضر ألجلها ىذا اليوم وأنو مستع

ىػ قرر املدعى عليو وكالة أنو يطلب رد طلب املدعية ألن املدعية أقامت دعوى يف ذات املوضوع أمام 4114///44جلسة 
شار إليها املدعى عليها مل تنظر يف احملكمة التجارية ابلرايض وقدم نسخة من عريضة الدعوى فرد املدعي وكالة أبن الدعوى اليت أ

تلك احملكمة وال علم يل هبا وعلى فرض وجودىا فإن الطرفني بينهما شرط حتكيم وموكلي يتمسك بو فأطلب إلزام املدعى عليها 
ابلرايض فإنو  ةفرد املدعى عليو وكالة أبنو طاملا أن الشركة املدعية أقامت دعواىا يف املوضوع أمام احملكمة التجاري ،بتعيني حمكمو

مهايل لتقدمي ما يثبت تقييد تلك الدعوى يف احملكمة التجارية يف الرايض، ويف إقاط حلقها يف شرط التحكيم وأطلب سإيكون 
وفقًا للعرض املربم معو واملقدم صورتو جبلسة  )...(ىػ ذكر وكيل املدعية أبن موكلتو عينت حمكمها الدكتور/ 1/1/4114جلسة 

فذكر وكيل املدعية أبن دعوى موكلتو قد حتقق غرضها بعد  )...(أبن موكلتو عينت حمكمها/  املدعى عليها اليوم وعقب وكيل
 تعيني املدعى عليها حملكمها. 

 )األسباب(
حمكمًا عنها وفقًا ملا قرره وكيلها و  )...(وحيث إن طلب املدعية تعيني حمكم عن املدعى عليها قد حتقق بتعيني املدعى عليها / 

 أو موضوع يتطلب الفصل فيو، دما تعد معو الدعوى منقضية وبو حتكم الدائرة.  لك مل يعد ىنالك نزاعبذ

 )لذلك(
 ابنقضاء الدعوى.  حكم  الدائرة:

  وصطبه أمجعني. iعلى نبينا دمحم وعلى آل هللااملوفق، وصلى  وهللا

 
 

 أمني السر
 طالل بن ماجد بن هنار العتييب

 عضو 
 يدمحم بن موسى الفيف

 عضو 
 دمحم بن خبي  بن سعد املدر  القططاي

 
 رئيس الدائرة

 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 9341لعام  666احلكم يف القضية رقم 

 )...( سجل جتاري   )...(  املقامة من/
 )...( سجل جتاري )...(شركة      ضد/    

 الة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد2احلمد هلل وحده والص
جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف ابدلنطقة الشرقيةىـ ومبقر  400/4/0441 اإلثننيفإنو يف يوم 

 التايل2
 عضوا العجالن عبدهللابراهيم بن إ القاضي
 عضوا بن سليمان املزروع عبدهللا القاضي
 رئيسا ن صاحل اليحىيدمحم ب القاضي

 
  ، ىـ 40/84/94/1، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  مصعب بن دمحم العمريي وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

صلها أن الطرفني سبق أن أبرما اتفاقية مشروع مشرتك وكياًل عن ادلدعية بدعوى حا)...( تلخص واقعات ىذه القضية يف تقدم 
% للمدعية و 08ه بنسبة 0221021/02بغرض أتسيس شركة ذات مسؤولية حمدودة بينهما وابلفعل مت أتسيس الشركة بتاريخ 

م لذا تتحمل ادلدعى عليها وفق نسبتها 0802م إىل 0808% للمدعى عليها وقد مت ترحيل خسائر الشركة منذ عام 08
من اتفاقية ادلشروع ادلشرتك فهو يطلب تعيني حمكم  01رايل من اخلسائر واستناّدا لشرط التحكيم الوارد يف البند 0082028602

، ففي جلسة نظر وحددت لذلك عدًدا من اجللساتوإبحالة القضية إىل ىذه الدائرة ابشرت ال، عن ادلدعى عليها واحملكم ادلرجح
 مبذكرة حاصلها2 )...( ليها أجاب وكيل ادلدعى ع 0/21121/42

 أتسيس شركة ذات مسؤولية  بني الطرفني والذي كان الغرض منون شرط التحكيم ورد يف اتفاقية ادلشروع ادلشرتك ادلربم أ
حمدودة بني الطرفني وابلفعل مت أتسيس الشركة وتضمنت االتفاقية أنو جيب على الشركاء إعداد القانون األساسي الذي 

وابلفعل مت توثيق عقد التأسيس لدى كاتب العدل ومل يتضمن شرط حتكيم ويعد انسًخا لالتفاقية  ،اقيةجيسد ىذه االتف
 السابقة. 

  لعام  2660أن ادلدعية سبق أن أقامت دعاوى ضد ادلدعى عليها ومل تشر إىل شرط التحكيم وىي2 الدعوى رقم
ه وأرفق احلكم الصادر فيها ادلؤيد. 0260 لعام 0161والدعوى رقم  ،ه وأرفق احلكم الصادر فيو ادلؤيد0260

 ه وأرفق احلكم الصادر فيها النهائي. 0260لعام  2060والدعوى رقم 



 

 

وانتهى إىل طلب رفض دعوى التحكيم. وبتسليم وكيل ادلدعية نسخة من مذكرة وكيل ادلدعى عليها طلب مهلة 
 لدراستها. 
  ضمنها ردوداً مفصلة خالصتها2 قدم وكيل ادلدعية مذكرة من صفحتني 2//2421/ويف جلسة 

  أن اتفاقية ادلشروع ادلشرتك مستقلة وال تنتفي ابلتوقيع على النظام األساسي للشركة إال بنص صريح من القانون أو
 األحكام الواردة يف أي من االتفاقيتني. 

  يومية تتعلق إبجراءات الشركة وال ما أشار إليو وكيل ادلدعى عليها من القضااي بني الطرفني تتمحور حول نزاعات تشغيلية
ختضع لشروط اتفاقية ادلشروع ادلشرتك، كما أن قبول ادلدعية لسلطة احملكمة يف ادلاضي ال يعين التنازل أو إسقاط أية 

 حقوق دلتابعة التحكيم يف النزاع مبوجب اتفاقية ادلشروع ادلشرتك. 
 ء فيها2 أجاب وكيل ادلدعى عليها مبذكرة جا 2//042421هويف جلسة 

  من االتفاقية نصت صراحًة على القيام إبعداد القانون األساسي للشركة الذي جيسد االتفاقية وىو ما يعين  08أن ادلادة
من االتفاقية والذي يلغي العمل مبجرد توقيع الشركاء على عقد التأسيس  08أن عقد التأسيس جاء تنفيذًا للمادة 

 وتوثيقو أمام كاتب العدل. 
  على افرتاض سراين شرط التحكيم الوارد يف اتفاقية ادلشروع ادلشرتك فإننا جند أن ذلك يتعارض مع ادلدة ادلنصوص عليها

 . 0221021/02يف ادلادة الرابعة من االتفاقية واليت حددت ادلدة بعشر سنوات من اتريخ إصدار السجل التجاري يف 
  تبطًا ابتفاقية ادلشروع ادلشرتك بينما جعلت سائر القضااي مبا فيها ادلطالبة أن ادلدعية جعلت اخلالف ادلتعلق ابخلسائر مر

ابألرابح أمراً يرتبط بعالقة الشركاء وال يرتبط ابلتشغيل وىو ما يتعارض مع مواد عقد التأسيس اليت عاجلت كافة ادلسائل 
 (. 01( واألرابح واخلسائر )ادلادة 08ادلتعلقة ابإلدارة والتشغيل )ادلادة 

ويف  ،وابستالم وكيل ادلدعية نسخة من ادلذكرة طلب مهلة للرد على ما جاء يف ادلذكرة حول انتهاء مدة اتفاقية العمل ادلشرتك
قدم وكيل ادلدعية مذكرة من صفحتني حاصلها أن ادلادة الرابعة من اتفاقية ادلشروع ادلشرتك متعلقة بعمر  2//122/21جلسة 

ادلشرتك كما تضمنت ادلذكرة التأكيد على ما سبق إيراده يف ادلذكرات السابقة. وقد زود وكيل ادلدعى  الشركة وليس اتفاقية ادلشروع
عليها بصورة من ادلذكرة فتمسك جبميع دفوعو السابقة، وقرر الطرفان االكتفاء مبا سبق تقدميو، ورفعت اجللسة للدراسة. ويف 

 لة.جلسة اليوم حضر وكيال الطرفني وخلت الدائرة للمداو 
 )األسباب(

دلا كانت غاية ادلدعية إلزام ادلدعى عليها بتعيني حمكم من طرفها وفق شرط التحكيم ادلنصوص عليو يف اتفاقية ادلشروع ادلشرتك، 
ودلا كانت الغاية من اتفاقية ادلشروع ادلشرتك ىي أتسيس شركة ذات مسؤولية حمدودة بني الطرفني وقد مت أتسيس تلك الشركة 

قرار الطرفني، ومبا أن النزاع متعلق مبديونيات الشركة فإنو يعد نزاعًا منبققًا من عقد أتسيسها، وقد خال ذلك العقد من ادلنشودة إب
أي شرط للتحكيم، ال سيما أن عقد أتسيس الشركة ىو مصدر حقوق والتزامات الشركاء كما ىو مدلول ادلادة القانية من نظام 

عية بشرط التحكيم الوارد يف اتفاقية ادلشروع ادلشرتك فإن تقدمي ادلدعية لعدد من الدعاوى الشركات. وعلى فرض صحة دتسك ادلد
ادلتعلقة ابلشركة ادلربمة بينهما واليت مت الفصل فيها دون التفات لشرط التحكيم يعد تنازاًل عن ذلك الشرط. وال يغري من ذلك دفع 

وىذه القضية متعلقة ابتفاقية ادلشروع ادلشرتك؛ إذ إن ىذه الدعوى ىي بشأن وكيل ادلدعية أبن تلك القضااي متعلقة بعقد التأسيس 



 

 

من نظام التحكيم من  0221مديونيات الشركة األمر الذي حتكمو بنود عقد التأسيس. كما جتدر اإلشارة إىل أن ما تضمنتو ادلادة 
 اليت مت تقدميها ذليئة التحكيم.أن ىيئة التحكيم تفصل يف الدفوع ادلتعلقة بعدم اختصاصها ىو معين ابلدفوع 

 (لذلك)
 . )...(( ضد شركة )...()شركة )...( رفض دعوى التحكيم املقامة من شركة  حكمت الدائرة: 

 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم،،، هللااملوفق، وصلى  وهللا
 

 
 

 أمني السر
 مصعب بن دمحم العمريي

 عضو 
 بن سليمان املزروع عبدهللا

 عضو 
 العجالن عبدهللاهيم بن براإ

 
 رئيس الدائرة

 دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 هـ 9381لعام  888احلكم يف القضية رقم 
 )...( هوية وطنية)...(  املقامة من/

 )...( سجل جتاري )...(شركة  ضد/         
 ن ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على م

 الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناؼ مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىػ ومبقر  0/41/////4 اإلثننيفإنو يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:
 رئيسا فرحان بن حيىي الفيفي القاضي
 عضوا حسن بن علي الثبييت القاضي
 ضواع عبداللطيف بن دمحم السبيل القاضي

 
 /1/4//4/08، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  عطيو بن عيضو بن دمحم القامسي وحبضور 
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىػ

 )الوقائع(
ة التحكيم، وذكر يف الئحتو أنو تقدم بطلب تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أن ادلدعي وكالة قدم دعوى طعن ببطالن قرار ىيئ 

( من 14بطالن حكم التحكيم لعدة أسباب ذكر منها أن ىيئة التحكيم شكلت على وجو خمالف لنظام التحكيم إذ أن ادلادة )
نظام التحكيم حددت وبشكل واضح الشروط اإللزامية اليت جيب توفرىا يف احملكم ومن ضمن تلك الشروط أن يكون احملكم 

يكتفي صل على األقل على شهادة جامعية يف العلوم الشرعية أو النظامية وإذا كانت ىيئة التحكيم مكونة من أكثر من حمكم فحا
ال حيمل شهادة جامعية يف العلوم الشرعية أو )...( ، وقد تبني دلوكلو أن رئيس ىيئة التحكيم األستاذ/ توافر ىذا الشرط يف رئيسها

حكم التحكيم استند على إجراءات ابطلة حيث أن اخلبري الذي توىل القيام ابألعمال احملاسبية ىو نفسو  النظامية، وذكر أيضاً أن
أحد أعضاء ىيئة التحكيم دما يؤكد أن احلكم ادلشار إليو استند على إجراءات حتكيم أثرت فيو وذكر أيضاً أن ىيئة التحكيم 

ظػػػػػػػػػػام التحكيم والػػػػػػػػيت توجب على ىيئة التحكيم إيداع أصل احلكم أو صورة موقعة ن ػػص ادلادة الرابعة واألربعون منخالفت نػػػػػػػػ
منو لدى احملكمة ادلختصة وذلك خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ صدوره، مث ختم الئحتو بطلب احلكم ببطالن حكم التحكيم 

 ووقف تنفيذ احلكم.

بدعوى   م خالذلا وكيل ادلدعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها أن ادلدعي تقدمىذا وقد حددت الدائرة لنظر الدعوى جلسات قد
ه خمالفًا نص مادتني تتعلق بقبول دعوى البطالن ومتنع 73/1/3/12البطالن ضد احلكم الصادر من اذليئة التحكيمية بتاريخ 



 

 

طالن حكم التحكيم من أي طرفيو خالل ( من نظام التحكيم قد جاء يف نصها "ترفع دعوى ب51مساع الدعوى حيث إن ادلادة )
ه ومت إبالغ ادلدعي بذات 73/1/3/12الستني يوماً التالية لتاريخ إبالغ ذلك الطرؼ ابحلكم" وقد صدر حكم التحكيم بتاريخ 

ن ادلدعي ، وذكر أدما ال يقبل معو قبول نظر احلكم التاريخ وتقدم هبذه الدعوى بعد انقضاء الستني يومًا من اتريخ استالم احلكم
سقط حقو يف الطعن أذلك فهو قد وافق على حكم التحكيم وذلك بتوقيعو على احلكم بعد صدوره ومساعة من احملتكمني وب

إذا تنازل عن حقو يف رفع دعوى البطالن بعد  مدعيال( واليت تنص على " ال تقبل دعوى البطالن من 18استنادًا على ادلادة )
 -4( من الصفحة األوىل ) فقد اتفق الطرفان على ما يلي: ...4صدور حكم التحكيم" وقد ورد يف حكم التحكيم يف الفقرة )

واألمر عدم الطعن يف التقرير الناتج عن التحكيم( وأختتم الئحتو بطلب صرؼ النظر عن دعوى البطالن واحلكم بتأييد احلكم 
ه قدم وكيل ادلدعي مذكرة من صفحتني ذكر فيها 25/10/1439(، مث يف جلسة 2( الفقرة )51بتنفيذه وفقًا ألحكام ادلادة )

( الفقرة 50( من نظام التحكيم ومل يتطرؽ للمادة )51أن وكيل ادلدعى عليها دفع بفوات موعد الطعن ابلبطالن بناء على ادلادة )
تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا كان من )تقضي احملكمة ادلختصة اليت تنظر دعوى البطالن ( واليت تنتهي على أن 2)

سقط حقو يف أكيل ادلدعى عليها أبن ادلدعي قد خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية والنظام العام يف ادلملكة ( وذكر أن ما ذكره و 
رد يف احلكم ادلذكور أي عبارة تدل على ذلك، يفيذية غري صحيح فلم الالئحة التنمن   (1( فقرة )18الطعن بناء على ادلادة )

كونو من ه قدم وكيل ادلدعى عليها مذكرة م23/12/1439، مث يف جلسة و بطلب احلكم ببطالن حكم التحكيمواختتم الئحت
لت الدائرة أه س30/12/1439ويف جلسة  ،مر بتنفيذهأحلكم الصادر من ىيئة التحكيم والربع صفحات طلب فيها أتييد اأ

وكيل ادلدعي عن رده فقرر أنو يكتفي مبا سبق تقدديو وأن ادلذكرة ال جديد فيها وكذلك قرر وكيل ادلدعى عليها أنو يكتفي مبا سبق 
صلية حلكم التحكيم أالدائرة من الطرفني تقدمي نسخة  ه طلبت6/2/1440ويكتفي ابحلكم يف حالتها الراىنة، ويف جلسة 

ه قدم الطرفان نسخة أصلية حلكم التحكيم ومت إيداعها مبلف الدعوى، ويف 27/2/1440ضية ويف جلسة إليداع ملف الق
 ه سألت الدائرة الطرفني إذا كان لديهما ما يضيفانو فقررا االكتفاء مبا قدما وطلبا احلكم ابلدعوى.18/3/1440جلسة 

 )األسباب( 
فوات األوان احملدد نظامًا إذ أن حكم التحكيم صدر بتاريخ وحيث إن دعوى البطالن ادلقدمة من ادلدعي قدمت بعد 

ه ومن مث تعد دعوى البطالن غري مقبولة نظامًا ويتعني احلكم وفقاً 9/4/3/16ه وتقدم بدعواه ىذه بتاريخ 73/1/3/12
شريعة اإلسالمية أو النظام لذلك ودلا كان الطرؼ االخر قد طلب احلكم بتنفيذ احلكم ومل جتد فيو الدائرة ما يعد خمالفة ألحكام ال

 العام، والستيفاء احلكم شروط األمر بتنفيذه وفقاً للنظام دما يتعني معو احلكم وفقاً لذلك.
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 (لذلك)
 حكمت الدائرة:

/  3/  12اثنيًا / االمر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر يف  اواًل / عدم قبول دعوى البطالن املقدمة من املدعي.
 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم،،، هللااملوفق، وصلى  وهللافيما قضى به ملا هو موضح ابألسباب. هـ  2331

 

 

 

 

 

 أمني السر
 عطيه بن عيضه بن دمحم القامسي

 عضو 
 عبداللطيف بن دمحم السبيل

 عضو 
 حسن بن علي الثبييت

 
 رئيس الدائرة

 فرحان بن حيىي الفيفي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة 

 )جدة(       
 الدائرة التجارية األوىل

هـ2441لعام  142احلكم يف القضية رقم   
)...(هوية وطنية/  مالك مؤسسة )...(، ،املقامة من/ )...(  

/)...( سجل جتاري ،)...(ضد/ شركة   
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ومبقر 422/4/0442 الثالاثءفإنو يف يوم 
 بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا طايندمحم بن خبيت القح القاضي
 عضوا دمحم بن موسى الفيفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأميًنا  سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور 
 بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ىـ، وفيها4211444401

 (الوقائع)
قد تقدم بالئحة دعوى ذلذه احملكمة  )...(4 ىذا احلكم، يف أن ادلدعي وكالةً  زم إلصدارتتلخص وقائع ىذه الدعوى وابلقدر الال

، واحملتكم ضدىا4 )...(هناء اجراءات التحكيم يف القضية التحكيمية ادلقامة من موكلتو احملتكمة4 شركة إذكر فيها أن أنو يطلب 
 . )...(شركة 

جراءات التحكيم إ إبهناءكد وكيل ادلدعية على طلبو أىـ وفيها /44444422 وإبحالـة القضية ذلذه الدائرة حددت ذلا جلسة يف
لتجاوز ىيئة التحكيم ادلدد النظامية لتمديد مدة التحكيم دون موافقة ادلدعية واحلكم ببطالن حكم التحكيم لتجاوزه ادلدد النظامية 

يضاحية دلا ورد يف الئحة الدعوى فعقب إهنا أوذكر  ربع صفحات زود وكيل ادلدعى عليها بنسخة منهاأللتمديد وقدم مذكرة من 
من موعد اجللسة ادلقبلة، ويف  األقلسبوع على أيستمهل للجواب واستعد بتزويد وكيل ادلدعية جبوابو قبل  أبنوكيل ادلدعى عليها 

ن حاصلها ميثل أىـ قدم وكيل ادلدعى عليها مذكرة من صفحتني وزود وكيل ادلدعي نسخة منها وذكر /42404422جلسة 
عطاىا صالحية ذلك أىيئة التحكيم قد مددت مدة التحكيم وفقا للنظام الذي  أبنجراءات التحكيم إهناء إاجلواب على دعوى 

أبن الئحة دعواه ومذكرهتا ن سبق متديد ادلدة ألربع مرات ابتفاق الطرفني وفقا للتفصيل ادلبني يف ادلذكرة فعقب وكيل ادلدعية أبعد 
حقها يف التمديد  ألنن اخلالف ينصب على تفسري ىيئة التحكيم للنظام أضاف أوجو خمالفة متديد التحكيم وأتبني  حلاقيةاإل

ن انقضت ادلدة النظامية وقرر أمل يبلغوا ابلتمديد واختذت اذليئة قرارىا بعد  ن األطرافأكما   ألصليةيكون على مدة التحكيم ا



 

 

و يف حكم جراءات التحكيم تصدت اذليئة للجواب عليإاثره طالب أما  أبندعى عليها اكتفاءه مبا سبق تقدميو فعقب وكيل ادل
 ضا. التحكيم وقرر اكتفاءه أي

 )األسباب(
وحيث إن ادلدعي حصر دعواه يف طلب إهناء إجراءات التحكيم بسبب قيام ىيئة التحكيم متديد مدة التحكيم ستة أشهر إضافية 

 خمالفة لنظام التحكيم.   ىـ4344044211يف  ىـ وتنتهي444444211تبدأ من اتريخ 
وحيث يتضح للدائرة من خالل اطالعها على مذكرات الطرفني ودفوعهم أن ىيئة التحكيم سبق ذلا أن مددت مدة التحكيم عدة 

تحكيم ( فقرة )ب( من نظام ال04مرات ابتفاق الطرفني وقامت ابلتمديد األخري وفقًا لصالحيتها بذلك ادلستمدة من ادلادة )
 هناء إجراءات التحكيم. إوابلتايل فال تثريب عليها يف متديدىا األخري دلوافقتو للنظام وتنتهي الدائرة إىل رفض دعوى 

 )لذلك(
 الدعوى.  برفضحكمت الدائرة 

 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.  هللااملوفق، وصلى  وهللا

 
 

 أمني السر
 سلطان بن سفر بن صاحل العمريي

 عضو
 دمحم بن موسى الفيفي

 عضو
 دمحم بن خبيت القحطاين

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 اململكة العربية السعودية
وزارة العدل         

 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(
الدائرة التجارية األوىل     

 

 هـ 1944لعام  1941احلكم يف القضية رقم 
سجل جتاري )...( ةاملتحد )...( شركةاملقامة من/   

)...(  سجل جتاري للتجارة واملقاوالت )...(شركة ضد/   
 

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف دبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ودبقر  4/0441///6 الثالاثءفإنو يف يوم 

 جلستها بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا ن خبيت بن سعد املدرع القحطايندمحم ب القاضي
 عضوا براهيم بن صاحل السحيباينإ القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف امينا للسر سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 6/01466441
 (الوقائع)

ادلتحدة4  )...(ر احلكم فيها يف أن وكيل شركة تلخص وقائع ىذه الدعوى حسبما تبني من مطالعة أوراقها وابلقدر الالزم إلصدات
للتجارة وادلقاوالت )...( ، تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو صدر حكم التحكيم بني موكلتو، وشركة )...( 

زام احملتكم ضدىا بسداد مبلغ مليون وستمائة وشبانية وتسعون الفا ومئة وواحد وشبانون راياًل سعودايً والذي قضى دبا يلي: اوال4ً إل
وعشر ىلالت وىو عبارة عن ادلبلغ ادلتبقي من قيمة العقد. اثنيا4ً إلزام احملتكم ضدىا بدفع مبلغ أربعمائة وعشرون ألف وستمائة 

لك كبدل غرامات التأخري. اثلثا4ً إلزام احملتكم ضدىا بدفع مبلغ مئة الف رايل وشبانية وأربعون رايل وتسعة وتسعون ىللة وذ
سعودي تعويضا عن اتعاب احملاماة. رابعا4ً إلزام احملتكم ضدىا بدفع مبلغ مخسة واربعون الف رايل سعودي نظري ما دفعتو 

تقدم وكيل4 شركة  ىـ 9311111/62يخ تعاب التحكيم، وختم الئحتو ابحلكم ببطالن حكم التحكيم. وبتار أمن  ادلتحكمة
ادلتحدة، وقد مت  )...(بالئحة دعوى ذكر فيها أنو حصل نزاع بني موكلتو، شركة  )...(للتجارة وادلقاوالت، احملامي4  )...( 

لب م، وط1/319/10//اللجوء إىل التحكيم، ومت تشكيل ىيئة ربكم فردية، وقد صدر حكم ىيئة التحكيم ادلذكور آنفاً بتاريخ 
ىـ ، ///131111وإبحالـة القضية ذلذه الدائرة حددت ذلا جلسة بتاريخ تحكيم على النحو ادلقرر نظاماً. األمر بتنفيذ حكم ال



 

 

م وفقا  48102  46  4بتاريخ  )...( أكد فيها وكيل ادلدعية على طلب موكلتو بطالن حكم التحكيم الصادر من احملكم الفرد 
عوى وادلذكرة ادلبينة يف جلسة اليوم مكونة من صفحتني زود وكيل ادلدعى عليها نسخة منها فأجاب لإليضاح ادلبني يف الئحة الد

أبنو من الناحية الشكلية فإن دعوى البطالن جاءت بعد ادلدة احملددة يف النظام ومن انحية ادلوضوع مل يستند مدعي البطالن يف 
يم وابلتايل عدم صحة الدعوى شكال وموضوعا كما ان ادلدعى عليها دعواه بناء على أي من األسباب الواردة يف نظام التحك
للمطالبة ابألمر بتنفيذ حكم التحكيم وتطلب ضمها اىل ىذه  0448تقدمت بدعوى لألمر بتنفيذ حكم التحكيم قيدت رقم 

رتو ادلقدمة جبلسة اليوم الدعوى فقررت الدائرة ضم القضية ادلشار إليها إىل ىذه الدعوى مث عقب وكيل مدعي البطالن ابن مذك
ذبيب على دفع ادلدعى عليها الشكلي وادلوضوعي ادلثار جبلسة اليوم وأنو يضيف أن احملكم مل يلتزم ابدلدة النظامية إليداع حكمو 

رفق هبا صور عدد من ادلستندات أدعى عليها مذكرة من أربع صفحات ىـ قدم وكيل ادل///01911لدى احملكمة، ويف جلسة 
جللسة ادلاضية فطلب وكيل ادلدعي ل ادلدعي بنسخة منها وأن حاصلها اجلواب على ما أاثره وكيل مدعية البطالن يف اوزود وكي

ثبات ان احملكم ىو من أتخر يف ايداع حكمو لدى حمكمة االستئناف والنظام ال جييز تقدمي دعوى البطالن إال إمهالو للجواب وإ
لب امهايل للجواب التفصيلي احملدد لتاريخ استالم احلكم من احملكم واتريخ تقدمي دعوى بعد ايداع احلكم دبحكمة االستئناف واط

ىـ قدم وكيل ادلدعية ///901911البطالن كما استمهل وكيل ادلدعى عليها لتقدمي ما يفيد اتريخ ايداع حكم احملكم، ويف جلسة 
مذكرة من صفحتني زود وكيل ادلدعى عليو بنسخة منها ذكر أن حاصلها أن دعوى البطالن ادلقدمة من موكلتو قدمت خالل 
األجل النظامي ألهنا بدأت من اتريخ استالم ادلدعية لتاريخ احملكم برفضو طلب ادلدعية تفسري احلكم وتصحيحو فعقب وكيل 

فاء دبا سبق كما قرر وكيل ادلدعية اكتفاءه فاستوضحت الدائرة من طريف الدعوى عن ما تضمنتو الفقرة الثانية ادلدعى عليها ابالكت
ىـ قدم ادلدعي وكالة ///191611من منطوق حكم التحكيم من عبارة )بدل غرامة أتخري( فاستمهال للجواب، ويف جلسة 

مة التأخري وذكر أن ىذه الغرامة سبثل زايدة يف الدين بغري مقابل فهي مالك الصاحل مذكرة برده على استفسار الدائرة خبصوص غرا
ىـ ///931611من الراب ادلتفق على ربرميو وىي شرط ابطل ال جيب الوفاء بو وفقًا ألقوال الفقهاء ادلبينة يف مذكرتو، ويف جلسة 

منها وذكر ان حاصلها ان الشرط اجلزائي  قدم وكيل شركة ادلكتشفون مذكرة من صفحتني وزود وكيل شركة االستثمارات بنسخة
الذي حكمت بو ىيئة التحكيم متوافق مع ما ىو مقرر من ىيئة كبار العلماء ومع االحكام اليت ذبيز الشرط اجلزائي مامل خيالف 

 المية مث قرر الطرفني االكتفاء. احكام الشريعة االس
 )األسباب(

ت دعواه السالف ذكرىا يف وقائع احلكم ال تصح ألن تكون سببًا لبطالن وحيث إن ما قدمو مدعي البطالن من أسباب إلثبا
احلكم التحكيمي وليست دما تنطبق على األحوال ادلبينة يف نظام التحكيم اليت تعد دعوى البطالن دبوجبها مقبولة، كما أن ما 

موضوع النزاع وما بين عليو  دة النظر يف هتدف إعا ذكره مقدم دعوى البطالن من أسباب ال تعدو يف حقيقتها أن تكون وقائعًا 
احلكم التحكيمي من أدلة ومستندات وما ازبذه احملكم من إجراءات وتقصيًا لسالمة ما خلص إليو احملكم من اجتهاد بينو يف 

نصت  م اليت ( من ادلادة اخلمسون من النظا4حكمو، األمر الذي ميتنع قبولو من مقدم دعوى البطالن وذلك استناداً إىل الفقرة )
على أن ))تنظر احملكمة ادلختصة يف دعوى البطالن يف احلاالت ادلشار إليها يف ىذه ادلادة دون أن يكون ذلا فحص وقائع وموضع 
النزاع(( ولذلك فإن ما طلبو مدعي البطالن ال يتفق مع ادلقرر شرعًا ونظاماً، كما ال ذبد الدائرة يف حكم التحكيم ما يعد خمالفاً 

عدا ما تضمنو منطوق حكم التحكيم يف الفقرة اثنيًا منو )ابلزام احملتكم ضدىا بسداد مبلغ  العام أو ألحكام الشريعة، للنظام
اربعمائة وعشرون الفا وستمائة وشبانية واربعون راياًل وتسعة وتسعون ىللة وذلك كبدل غرامات التأخري( فلم يظهر يف أسباب 



 

 

جيعل منها حكمًا حبال مقابل أتخري الوفاء بدين وبذلك فيها من الراب ادلتفق على ربرميو وىي احلكم أو منطوق سند احلكم بو دما 
شرط ابطل ال جيب الوفاء بو وتنتهي الدائرة إىل احلكم ببطالن ىذه الفقرة من حكم التحكيم، ورفض دعوى البطالن فيما عدا 

 ىذا احلكم. ذلك وألمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً للمنصوص عليو يف منطوق 
 

  (لذلك)
( القاضية: بـ الزام احملتكم ضدها بسداد  2اواًل/ بطالن حكم التحكيم جزئيا فيما قضى به يف الفقرة رقم ) حكمت الدائرة:

مبلغ اربعمائة وعشرون الفا وستمائة ومثانية واربعون راياًل وتسعة وتسعون هللة وذلك كبدل غرامات التأخري. اثنياً/ رفض 
الن فيما عدا ما ذكر يف الفقرة اواًل من هذا احلكم. اثلثاً/ األمر بتنفيذ حكم التحكيم فيما قضى به من: اواًل/ دعوى البط

إلزام احملتكم ضدها بسداد مبلغ مليون وستمائة ومثانية وتسعون الفا ومئة وواحد ومثانون راياًل سعوداًي وعشر هلالت وهو 
. اثلثاً/ إلزام احملتكم ضدها بدفع مبلغ مئة الف رايل سعودي تعويضا عن اتعاب عبارة عن املبلغ املتبقي من قيمة العقد

 احملاماة. رابعاً/ إلزام احملتكم ضدها بدفع مبلغ مخسة واربعون الف رايل سعودي نظري ما دفعته احملتكمة من اتعاب التحكيم. 

  على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.هللا املوفق، وصلى هللا او

 
 

 

 

 

 السر أمني
 سلطان بن سفر بن صاحل العمريي

 عضو 
 ابراهيم بن صاحل السحيباين

 عضو 
دمحم بن خبيت بن سعد املدرع 

 القحطاين

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ادلملكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(

الدائرة التجارية األوىل     
 

 ىـ 7944لعام  7941احلكم يف القضية رقم 
 سجل جتاري/ )...( ،ادلقامة من / مؤسسة )...(التجارية

 اري/ )...(سجل جت ،ضد / شركة )...(احملدودة
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ومبقر 4/4441///8 الثالاثءفإنو يف يوم 
 بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا الرحيم الزىراينبن عبد عبدهللا القاضي
 عضوا براىيم بن صاحل السحيباينإ القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ،ىـ 2484481//8
 )الوقائع(

)...( الدعوى حسبما تبني من مطالعة أوراقها وابلقدر الالزم إلصدار احلكم فيها يف أن وكيل مؤسسة تتلخص وقائع ىذه 
احملدودة  )...(، تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو صدر حكم التحكيم بني موكلتو، و شركة )...(التجارية4 

( فقط مائتان 419،302احملدودة أبن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ) )...(والذي قضى ميا يلي : أوال4ً إلزام ادلدعى عليها شركة 
( رايل اثنان وأربعون ألف رايل 24،111وثالثة ألف وتسعمائة وأربعة عشرة رايل. اثنيا4ً إلزام ادلدعى عليها بدفع مبلغ وقدره )

قامت بسدادىا للمحاسب القانوين واحملكم ادلرجح  قيمة أتعاب اخلبري احملاسيب واحملكم ادلرجح يف القضية وخيصم منو ادلبالغ اليت
( فقط واحد وعشرون ألف رايل ال غري. اثلثا4ً إلزام ادلدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 40،111أثناء اجللسات وىو مبلغ )

عية مؤسسة ادلدعية وبذلك يكون إمجايل ادلبالغ ادلستحقة لصاحل ادلد( رايل مخسة عشرة ألف رايل قيمة أتعاب حمكم 00،111)
( فقط مائتان وتسعة وثالثون الفا وتسعمائة وأربعة عشرة رايل ال غري. رابعا4ً تصرف 493،302التجارية مبلغ وقدره ) )...(

اذليئة النظر عن أي طلبات أخرى تضمنتها الئحة الدعوى يف ىذه القضية، وختم الئحتو ابحلكم ببطالن حكم التحكيم جزئي و 
احملدودة، احملامي4  )...(تقدم وكيل4 شركة  ىـ 1511111/77وبتاريخ ، نظاماً  يم على النحو ادلقرريذ حكم التحكاألمر بتنف



 

 

التجارية، وقد مت اللجوء إىل التحكيم، ومت تشكيل ىيئة )...( بالئحة دعوى ذكر فيها أنو حصل نزاع بني موكلتو، ومؤسسة  )...(
 ، وطلب احلكم ببطالن حكم التحكيم.   ىـ1311111/77فًا بتاريخ حتكم ثالثية، وقد صدر حكم ىيئة التحكيم ادلذكور آن
ن أادلدعية على ما جاء يف الئحتو ب ىـ ، وفيها اكد وكيل1//141111وإبحالـة القضية ذلذه الدائرة حددت ذلا جلسة بتاريخ 
يف النزاع احلاصل بني  لدعوىىـ ادلرفق صورتو بالئحة ا 40293  48  00موكلتو تعرتض على حكم ىيئة التحكيم الصادر جبلسة 

يم ىذا ادلبلغ لصاحل ادلدعية عن رايال لعدم احتساب ىيئة التحك 018811ن اعرتاضها ىو اعرتاض جزئي على مبلغ أالطرفني و
يضا بدعوى بطالن على ىيئة التحكيم أن موكلتو تقدمت أن الدعوى غري صحيحة وأادلبيت فعقب وكيل ادلدعى عليها بجرة أ

ىا اخلبري ومل أتخذ هبا اذليئة مل يقر  ن مطالبة وكيلوأىذه الدائرة فعقب وكيل ادلدعية بمام أىـ  40221  44  8ة حدد ذلا جلس
العرتاض على حكم  ساس النظامي والشرعي لدعواهأمهاذلا لتقدمي الإه ادلاثلة ليست دعوى بطالن وطلب ن دعواأكد على أو

ىـ 1//51411، ويف جلسة هللان شاء إن ادلدعى عليها ابجللسة القادمة دلقدمة مالتحكيم واستعد ابجلواب على دعوى البطالن ا
ليها وكيل ادلدعي يف إشار أاليت  ىـ 0293بتاريخ  0208برقم  اطلعت الدائرة على اوراق الدعوى ادلقيدة لدى ىذه احملكمة

نو أهما مث ذكر وكيل ادلدعى عليها ببعض ىلإوقررت ىذه الدائرة ضم القضيتني  اجللسة ادلاضية وادلتضمنة بطالن حكم التحكيم
ربع أنو تسلم ادلذكرة ادلكونة من أالدعوى فعقب وكيل ادلدعى عليها بىل ىذه إو على دعوى البطالن جبلسة اليوم عد جوابأ

دمو ما قدمو جبلسة اليوم ىو جواب على ما ق أبنمة من ادلدعي فعقب وكيل ادلدعي صفحات اجلوابية على دعوى البطالن ادلقد
نو أدعى عليها بجبلسة اليوم فعقب وكيل ادل ،وكيل ادلدعى عليها يف دعوى البطالن اجلزئية وكذلك دعوى البطالن ادلضمومة

ن الكلية كما قرر وكيل ادلدعي دعوى البطال بشأنة وعلى ما تضمنتو مذكرة اليوم يكتفي مبا سبق تقدميو على دعوى البطالن اجلزئي
كد الطرفني على اكتفائهما أىـ 1//461411يضا مؤكدين على طلباهتم ادلوضحة يف لوائح الدعوى، ويف جلسة أنو يكتفي أب

  ىـ وتقدمي دعوى البطالن بتاريخ161711/77أضاف وكيل ادلدعى عليها أبنو مت استالم حكم التحكيم بتاريخ 
  ن اتريخ استالم ادلدعي عليها للحكم.جل النظامي فعقب وكيل ادلدعية أبنو ال يعلم عأىـ خالل ال1711111/77

 )األسباب(
احملدودة من أسباب إلثبات دعواه السالف ذكرىا يف وقائع احلكم ال تصح  )...(وحيث إن ما قدمو مدعي البطالن وكيل شركة 

عوى البطالن مبوجبها ألن تكون سبباً لبطالن احلكم التحكيمي وليست دما تنطبق على األحوال ادلبينة يف نظام التحكيم اليت تعد د
مقبولة، كما أن ما ذكره مقدم دعوى البطالن من أسباب ال تعدو يف حقيقتها أن تكون وقائعاً أراد منها مقدم دعوى البطالن أن 

ومستندات وما اختذتو اذليئة من  موضوع النزاع وما بين عليو احلكم التحكيمي من أدلة تقوم ىذه احملكمة إبعادة النظر يف 
وتقصي سالمة ما خلصت إليو ىيئة التحكيم من اجتهاد بينتو يف حكمها، األمر الذي ميتنع قبولو من مقدم دعوى  جراءاتا

نصت على أن ))تنظر احملكمة ادلختصة يف دعوى  ( من ادلادة اخلمسون من النظام اليت 2البطالن وذلك استنادًا إىل الفقرة )
ع النزاع(( ولذلك فإن ما طلبو مدعي وادة دون أن يكون ذلا فحص وقائع وموضالبطالن يف احلاالت ادلشار إليها يف ىذه ادل

البطالن ال يتفق مع ادلقرر شرعًا ونظاماً، كما ال جتد الدائرة يف حكم التحكيم ما يعد خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية أو النظام 
 العام ، دما يتعني معو رفض دعوى البطالن. 



 

 

التجارية تقدم إىل ىذه احملكمة بدعوى البطالن جزئياً واألمر بتنفيذ حكم  )...(زئياً وكيل مؤسسة وحيث إن مدعي البطالن ج
ىـ بعد مضى ادلدة احملددة نظاماً، األمر الذي تنتهي معو الدائرة إىل 1411411/77( واتريخ 0238التحكيم اليت قيدت برقم )

 عدم قبول دعوى البطالن . 
التحكيم قد استوىف ادلتطلبات النظامية، وبناًء على ادلادة احلادية واخلمسني يف فقرهتا )الثانية( من وحيث طلب األمر بتنفيذ حكم 

ىـ اليت نصت على: "إذا حكمت احملكمة 4/1311/77( واتريخ 92نظام التحكيم السعودي الصادر ابدلرسوم ادللكي رقم )م4
يكون حكمها يف ذلك غري قابل للطعن أبي طريق من طرق الطعن، ادلختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن أتمر بتنفيذه و 

أما إذا حكمت ببطالن حكم التحكيم فيكون حكمها قاباًل للطعن خالل ثالثني يوماً من اليوم التايل للتبليغ". األمر الذي تنتهي 
التجارية وأتييد  )...(طالن ادلقدمة من احملدودة وعدم قبول دعوى الب )...(معو الدائرة إىل رفض دعوى البطالن ادلقدمة من شركة 

 حكم التحكيم واألمر بتنفيذه.
  (لذلك)

 حكمت الدائرة:
التجارية. اثنياً/ رفض دعوى البطالن ادلقدمة من ادلدعى )...( أواًل/ عدم قبول دعوى البطالن ادلقدمة من ادلدعية مؤسسة 

 )...(حكيم فيما قضى بو من: أوالً/ إلزام ادلدعى عليها شركة احملدودة. اثلثاً/ األمر بتنفيذ حكم الت )...(عليها شركة 
( فقط مائتان وثالثة ألف وتسعمائة وأربعة عشرة رايل. اثنياً/ إلزام 203،314احملدودة أبن تدفع للمدعية مبلغ وقدره )

اسيب واحملكم ادلرجح يف ( رايل اثنان وأربعون ألف رايل قيمة أتعاب اخلبري احمل42،000ادلدعى عليها بدفع مبلغ وقدره )
( 21،000القضية وخيصم منو ادلبالغ اليت قامت بسدادىا للمحاسب القانوين واحملكم ادلرجح أثناء اجللسات وىو مبلغ )

( رايل مخسة عشرة ألف 15،000فقط واحد وعشرون ألف رايل ال غري. اثلثاً/ إلزام ادلدعى عليها بدفع مبلغ وقدره )
التجارية مبلغ وقدره )...( دلدعية وبذلك يكون إمجايل ادلبالغ ادلستحقة لصاحل ادلدعية مؤسسة رايل قيمة أتعاب حمكم ا

( فقط مائتان وتسعة وثالثون الفا وتسعمائة وأربعة عشرة رايل ال غري. رابعاً/ تصرف اذليئة النظر عن أي 233،314)
 طلبات أخرى تضمنتها الئحة الدعوى يف ىذه القضية. 

 

  أمني السر
ان بن سفر بن صاحل العمرييسلط  

 

 عضو 
براىيم بن صاحل السحيباينإ   

 

 عضو 
بن عبدالرحيم الزىراين عبدهللا  

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 وىلالدائرة التجارية األ  
 هـ 0661لعام  486احلكم يف القضية رقم 

سجل جتاري / )...( املقامة من / شركة )...(  
 ضد / شركة )...(للتجارة سجل جتاري / )...(

 الصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده و 
 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  1410441//4 األحدفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا ن احمليذيفمحد بن عبدالرمحأ القاضي

 
  ،ه4/01444441، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ عقاب بن سلطان العتييب وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

من قبلها أو إلزام  ميني حمكعأن تقوم احملكمة مبخاطبة املدعى عليها لسرعة ت  طلب فيها تقدم املدعي وكالة بصحيفة دعوى
 املدعى عليها بقبول حمكم تعينو احملكمة .

 )األسباب( 
فإن ،زم أحداً بتعيني حمكم عنو( من نظام التحكيم ، فاحملكمة ال تل51الدعوى املاثلة قد جاء ابملخالفة للمادة ) مبا أن الطلب يف 

 دائرة االستئناف تنتهي إىل عدم قبول الدعوى املاثلة .
  (لذلك)

 )...( ضد / شركة )...(هـ املقامة من / شركة 9641لعام  486قيدة قضية برقم بعدم قبول الدعوى امل حكمت الدائرة
 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم،،، هللااملوفق، وصلى  وهللا،للتجارة 

 أمني السر
 عقاب بن سلطان العتييب

 عضو 
 محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ

 عضو 
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 الدائرة التجارية األوىل  
 هـ 0441لعام  896احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من / شركة )...( سجل جتاري / )...(
 ضد / شركة )...(لإلمداد والتموين سجل جتاري / )...(

  وهدو والا ةو والا ةع ى م  ل ن  يب  دهدوو ودهد احلمد هلل
 ج اتها دتشكي ها التايل  وىلالدائرو التجارية األىقدت  ستئناؼ ابلرايضحمكمة ان هػ ومبقر 400/4/0441 األردهاءفإيه يف يوع 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا بن عبدالرمحن احمليذيفمحد أ القاضي

و وذلك ل نظر يف القضية ادلشار إليها أى ةو احملالة ل دائرو يف  ينا ل ارأ الغناعهللا راهيم دل ىبددإدل هللا ىبد وحبضور
 وفيها دهد ادلداولة أصدرت الدائرو هذا احلكم.  وه 400/4/0441

 )الوقائع(
هػ ويص ى م هل اخل ةؼ ودايً 1/8/41//8دني الطرفني ىقد دتاريخ وكيل ادلدىية داحيفة دىوى ذكر فيها أن  )...(تقدع 4 

 .لتحكيم وتهيني حمكم  ل طرفهمويط ب إلزاع ادلدىم ى يها اب وفإذا تهذر ذلك فيحل اخل ةؼ ىل طريق التحكيم
 )األسباب( 

(  ل يظاع التحكيم اليت جه ت س طة احملكمة أن تتوىل اختيار احملكم ىل 51مبا أن الدىوى ادلاث ة قد جاءت ابدلخالفة ل مادو )
فإن  ودينما الدىوى ادلاث ة طالبت فحاب إبلزاع ادلدىم ى يها ابلتحكيم وتهيني حمكم  ل طرفها وادلدىم ى يها  ىت ساغ ذلك

ى م ادلدىي وكالة ديان  وضوع الدىوى يف صحيفة الدىوى وإرفاؽ  ا يدل ى م تهذر احلل الودي و كما أن الدىوى غري  قبولة
 فهو  ره ة سادقة ى م التحكيم .

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 (لذلك)

 هـ . 1440لعام  896بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة 
 بينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم.وهللا املوفق، وصلى هللا على ن

 

 
 
 
 

 

 لسرأمني ا
 الغنام عبدهللابراهيم بن إبن  عبدهللا

 عضو 
 محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ

 عضو 
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

الدائرة التجارية الثانية     
 ىـ 8441لعام  168احلكم يف القضية رقم 
 

لتشكيل املعادن سجل جتاري / )...( املقامة من / املصنع )...(  
اري / )...(ضد / شركة )...(للتجارة سجل جت  

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقيةىـ ومبقر 4/0441///6 الثالاثءفإنو يف يوم 

 التايل:
 عضوا د.أمحد بن خالد العبدالقادر   القاضي
 رئيسا سعود الرشودد.خالد بن  القاضي
 عضوا بن أمحد اجلعفري عبدهللاأمحد بن  القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ بن محدان العامري هللاعلي بن ضيف  وحبضور
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ،ه /6/094/944

 )الوقائع(
، على أن يكون احملكم املختار من احملكمة بطلب تشكيل ىيئة حتكيميةهلذه )...( القضية بتقدم وكيل املدعية4 تتلخص واقعات

وبعد اطالع الدائرة على القضية عقدت عدة جلسات مل حيضر فيها  ،،كذلك اختيار حمكم عن املدعى عليها )...(قبلها : 
مت النظر جلملة العروض املقدمة  ه144142882املدعى عليها فرأت الدائرة الكتابة لعدة حمكمني لتقدمي عروضهم ويف جلسة 

اع احملكمني املختارين قدم وكيل املدعية حمضر اجتم ه244142882، ويف جلسة احمكما للمدعى عليه )...(واعتماد احملكم 
   .حمكما اثلثا )...(املتضمن اختيارىم لـ 

 )األسباب( 
4ب على أن تتوىل احملكمة تعيني احملكم عن الطرف غري املتجاوب ومبا أن املدعى عليها مل 21ومبا أن نظام التحكيم نص يف املادة 

إليها وحيث مت تعيني حمكم من قبل ىذه الدائرة عن املدعى تتجاوب مع املدعي يف تعيني حمكمها مبا ينطبق عليها املادة املشار 
عليها واختار احملكمان حمكما اثلثا تطبيقا للمادة املشار إليها وعليو فإن الدائرة تذىب إىل اعتماد ىذا التشكيل لنظر املوضوع حمل 

 النزاع والفصل فيو حسب نظام التحكيم 
 



 

 

 (لذلك)
حمكما عن  و)...(رئيسا  )...(شكيل اهليئة التحكيمية لنظر ىذه املنازعة املكونة من قررت الدائرة اعتماد ت حكمت الدائرة

 وهللا املوفق، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم،،،حمكما عن املدعى عليها  و)...(املدعيو 
 

 

 أمني السر
 محدان العامري  هللاعلي ضيف 

 عضو 
 بن أمحد اجلعفري عبدهللاأمحد بن 

 و عض
 د.خالد بن سعود الرشود

 رئيس الدائرة
 د.أمحد بن خالد العبدالقادر



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 الدائرة التجارية الثانية  
 هـ 0441لعام  091احلكم يف القضية رقم 

)...( هوية وطنية/ )...(/املقامة من  
)...( هوية وطنية/ )...(/ضد  

 ن ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على م
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناؼ ابلرايضحمكمة االىػ ومبقر  4/0411///1 اإلثننيفإنو يف يوم 

 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى القاضي
 عضوا دمحم بن سعود العريفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ موسى بن حنش بن علي الزىراين وحبضور
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ،ىػ 4/1441///1

 )الوقائع(
عليو بداًل عن حمكمو املتنحي  عىللمد  بطلبو املاثل بتعيني حمكم )...(4ومبا أن وقائع ىذه الدعوى تتلخص يف تقدم وكيل املدعي

تئناؼ جلساهتا و ، ليتسىن هليئة التحكيم اس)...(املدعى عليو4  و بني  )...(وذلك يف النزاع القائم بني موكلو4   )...(4ستاذأال
يت قدم فيها ىػ و ال514245441 ، مث رأت دائرة االستئناؼ فتح ابب املرافعة فيها وعقدت لنظرىا اجللسة بتاريخالنظر يف الدعوى

ر إليو أعاله وقد اوكلو و اليت أورد فيها طلبو املشوكيل املدعي مذكرة مكونة من صفحة واحدة ذكر أهنا تتضمن الئحة دعوى م
ت زودت الدائرة املدعى عليو بصور ألربع مستندا ااستند يف طلبو على املادة التاسعة عشرة من نظام التحكيم و أرفق معها صورً 

ضائي وال زال حمكمًا عنو وأنو قد صدر بذلك حكم ق )...(4 عقب عليها أبنو سبق أن عني حمكمو، وابطالعو على عليها منها
أبن حمكمو على استعداد ابحلضور عند انعقاد ىيئة التحكيم و طلبت الدائرة من وكيل املدعي  ضاؼأىػ ىػ و24545441بتاريخ 

ىػ 554445441، ويف جلسة كيم و إبالغ املدعى عليو ابملوعدالنعقاد ىيئة التح االتصال برئيس ىيئة التحكيم لتحديد موعدا
    .صدار احلكمإت الدائرة رفع اجللسة للمداولة ورأ

 )األسباب( 
  و بني )...(يف النزاع القائم بني موكلو   )...(4للمدعى عليو بدال عن حمكمو املتنحي االستاذ  ملا كان املدعي يطلب تعيني حمكم

ؽ لعام  4151454ىػ يف القضية رقم524545441، وملا كانت ىذه الدعوى قد صدر بشأهنا حكم بتاريخ )...(دعى عليوامل



 

 

، وملا أكده وكيل املدعى عليو من أن حمكمو الزال ابؽ على تعيينو و مل ائرة االستئناؼ التجارية الثانيةىػ و الصادر من د5441
  ىيئة التحكيم . يتنح وعلى استعداد ابحلضور عند انعقاد 

 
 (لذلك)

يف القضية رقم   )...(/، ضد)...(/املقامة من  بعدم جواز نظر الدعوى حكمت دائرة االستئناف حكمت الدائرة 
 ، وملا هو موضح ابألسباب . هـ ،وذلك لسابقة الفصل فيها1440 ق لعـام/513/1 

 ،وهللا املوفق، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم،،
 

 

 أمني السر
 موسى بن حنش بن علي الزهراين

 عضو 
 دمحم بن سعود العريفي

 عضو 
 هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى

 رئيس الدائرة
 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 اململكة العربية السعودية
وزارة العدل         

 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(
الدائرة التجارية األوىل     

      

 ىـ 8391لعام  9753احلكم يف القضية رقم 
)...(  سجل جتارية احملدود )...(شركة املقامة من/   

جتاري )...(  سجل احملدودة)...( شركة ضد/   
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناؼ مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىػ ومبقر  4/41/////1 الثالاثءفإنو يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا يت القحطايندمحم بن خب القاضي
 عضوا دمحم بن موسى الفيفي القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىػ /8/4//7//1
 (الوقائع)

، تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو بناًء على العقد ادلربم )...( أن ادلدعي وكالًة /  تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف
بني موكلتو وادلدعى عليها ادلتضمن اللجوء إىل التحكيم يف حال نشأ نزاع بني الطرفني، وقد مت خماطبة ادلدعى عليها لتعيني 

وختم الئحتو بطلب تعيني احملكمة حمكم عن ادلدعى عليها طبقًا للمادة اخلامسة  حمكمها، إالَّ أهنا مل تستجب لذلك حىت اترخيو،
كماً عن ادلدعى عليها ىػ ذكر وكيل ادلدعية أنو يطلب تعيني احملكمة حم83/2/8/02عشر من نظام التحكيم السعودي. وجبلسة 

ى عنواهنا ادلختار يف االتفاقية ادلربمة معها جراءات التحكيم حيث مت اخطار ادلدعى عليها بطلب تعيني حمكمها علإللسري يف 
احملامي  )...( وسبق تقدمي تررتة معتمدة دلستندات ادلدعية على طلبها ادلاثل علما أن ادلدعية اختارت حمكمها وىو الدكتور 

دعية أن موطن ادل ىػ ذكر وكيل88/1/8/02تعابو، ويف جلسة أوافقتو على ادلهمة واالتفاؽ على وأطلب امهايل لتقدمي ما يفيد م
عن طريق الربيد  )...(وليس ذلا عنوان يف ادلملكة العربية السعودية وقد مت إرسال تبليغ على عنواهنا يف  )...( ادلدعى عليها ىو يف

ىػ ذكر وكيل ادلدعى عليها يف اجللسة ادلاضية أنو مت 82/1/8/02السريع ورسالة أخرى عن طريق الربيد اإللكًتوين، ويف جلسة 
ىػ طلب وكيل ادلدعي 80/8/8/01طريق الربيد ولديو ايصال إبرسال الرسالة واستالمها من قبل ادلدعى عليها، ويف جلسة  عن

عن طريق اجلهات ادلختصة الرمسية مبوضوع ىذا النزاع وموعد اجللسة القادمة ألن  )...(إبالغ ادلدعي عليها يف مقر اقامتها يف 



 

 

رساذلا على عنواهنا وبناء عليو قررت الدائرة أتجيل نظر الدعوى مع الكتابة إلمارة إباليت قمت ها مل تستجب للبالغات ادلدعى علي
، ويف جلسة )...(منطقة مكة ادلكرمة إلبالغ ادلدعى عليها على عنواهنا ادلوضح يف العقد ادلربم بني الطرفني يف رتهورية 

 23/ ص خ اتريخ 705460ادلكرمة ادلساعد للحقوؽ رقم  اطلعت الدائرة على خطاب وكيل امارة منطقة مكة ىػ 8/2/8/01
ىػ ادلرسل دلدير عام فرع وزارة اخلارجية مبنطقة مكة ادلكرمة بشأن إبالغ ادلدعى عليها مبوعد ىذه اجللسة إال أنو مل  1439/ 5/ 

ليها على عنواهنا الرمسي ادلذكور يف نو مستعد إببالغ ادلدعى عأضر عن ادلدعية يرد للدائرة ما يفيد تبلغها هبذه اجللسة وذكر احلا
ػ اطلعت الدائرة على ى3//84/8/8العقد ادلربم بني الطرفني وقرر استعداده بتقدمي ما يثبت تبليغها ابدلوعد القادم، ويف جلسة 

ن ادلدعى أىػ ادلتضمن  1439/  9/  18اتريخ /ص خ و 80496مارة منطقة مكة ادلكرمة ادلساعد للحقوؽ رقم إبرقية وكيل 
فاد ابن الشركة مغلقة منذ فًتة وان صاحبها غادر اىل أ( ...ن مكتب اخلطوط السعودية مبدينة )أيها مل يتم العثور على عنواهنا وعل

نو يستمهل للرجوع دلوكلتو الطالعو على ما مت يف جلسة أبرفوعة ضدىا فعقب وكيل ادلدعية لكثرة الدعاوى ادل )...(خارج رتهورية 
حمكم عن ادلدعى  ىػ أكد وكيل ادلدعية على طلب موكلتو تعيني3//80/8/8رير دعواىا بناء على ذلك، ويف جلسة اليوم وحت

هنا متهربة وخمتفية ومل ميكن أية إلبالغها الختيار حمكمها اال جراءات التحكيم ألنو قد مت اختاذ اإلجراءات النظامإعليها للسري يف 
وسبق  )...(ن ادلدعية قد اختار حمكمها وىو احملامي/ أعلما  )...( األصليو يف بلدىا أالسعودية ها يف ادلملكة العربية العثور علي

هنا أموكلتو استبدلت حمكمها السابق و نأبىػ ذكر وكيل ادلدعية 3//88/8/8ايداع ملف الدعوى ما يفيد ذلك، ويف جلسة 
ن أمة تعيني حمكم عن ادلدعي عليها ولعقد معو طلب من احملكهنا دتثل اأوقدم نسخة ذكر  )...(ختتار حاليا حمكمها احملامي/ 

 موكلتو مستعده لتحمل رتيع تكاليف التحكيم ومنها حمكم ادلدعى عليها واحملكم الثالث. 
 (األسباب)

يث وح حمكمها ى اختاذ اجراءات ابالغها الختياروحيث طلب وكيل ادلدعية من الدائرة تعيني حمكم عن ادلدعى عليها بعد أن جر 
إذا كانت ىيئة التحكيم مشكلة من ثالثة حمكمني اختار كل طرؼ  -إن ادلادة اخلامسة عشرة من نظام التحكيم تنص على "ب 

حمكمًا عنو، مث يتفق احملكمان على اختيار احملكم الثالث، فإذا مل يعني أحد الطرفني حمكمو خالل مخسة عشر يومًا التالية لتسلمو 
خر، أو إذا مل يتفق احملكمان ادلعينان على اختيار احملكم الثالث خالل مخسة عشر يومًا التالية لتاريخ طلبًا بذلك من الطرؼ اآل

تعيني آخرمها ؛تولت احملكمة ادلختصة اختياره بناًء على طلب من يهمو التعجيل، وذلك خالل مخسة عشر يومًا من اتريخ تقدمي 
ينان، أو الذي اختارتو احملكمة ادلختصة رائسة ىيئة التحكيم، وتسري ىذه الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره احملكمان ادلع

األحكام يف حالة تشكيل ىيئة التحكيم من أكثر من ثالثة حمكميػػن" وحيث اطلعت الدائرة على اإلجراءات ادلتخذة لتعيني حمكم 
فإن الدائػرة  )...( ر العرض ادلقدم من احملامي / تياادلدعى عليها وما خلصت إليو بعد دراسة العروض ادلقدمة من احملكمني إىل اخ

 .( ذتانون ألف رايل 80.000، حمكػػماً عن ادلدعى عليها وحتػػدد أتعابػػو مببلغ ) )...( تنتهي إىل تعيني احملامي / 
 
 
  
 

 
 



 

 

 
  (لذلك)

لنزاع املاثل يف ىذه الدعوى بتعيني احملامي / سلطان بن سراج احلارثي حمكما عن املدعى عليها للفصل يف ا حكمت الدائرة:
 ( مثانون الف رايل  000000وحتديد اتعابو مببلغ قدره ) 

 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني. هللااملوفق0 وصلى  وهللا
 

 
 

 
 
 

 

 أمني السر
سلطان بن سفر بن 

 صاحل العمريي

 عضو 
 دمحم بن موسى الفيفي

 عضو 
 دمحم بن خبيت القحطاين

 رئيس الدائرة
 ن عوض العمريعبيد ب



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل     
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 الدائرة التجارية الثانية 
 ىـ 8241لعام  2444احلكم يف القضية رقم 

)...(/شركة )...( سجل جتاري/املقامة من  
)...(/شركة )...(للتنمية والتطوير العمراين سجل جتاري/ضد  

 كحده كالصالة كالسالـ على من ال نيب بعده، كبعد: اضتمد هلل
 جلستها بتشكيلها التارل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناؼ ابلرايضػتكمة االىػ كمبقر  0/41/////4 اإلثنٌنفإنو يف يـو 

 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 عضوا سعود العريفي دمحم بن القاضي

، كذلك للنظر يف القضية اظتشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ موسى بن حنش بن علي الزىراين كحبضور 
 كفيها بعد اظتداكلة أصدرت الدائرة ىذا اضتكم.ق،  /4/01/44/4

 )الوقائع(
حة دعول يطلب فيها إبطاؿ حكم التحكيم الصادر عن بالئ ،)...(تتلخص كاقعات ىذه الدعول يف أنو تقدـ ككيل اظتدعية /

  :ىيئة التحكيم القاضي مبا يلي
  .للتنمية كالتطوير العمراين)...( رفض الدفوع الشكلية اظتبداة من شركة  :كالأ

كالقضاء  ،ـ2013/ 6/5 عماؿ كفسخ االتفاقية اظتؤرخة يفلغاء قرار سحب اليف إاحملدكدة  )...(رفض طلب شركة  -فقرة أ :اثنيا
قامة اظتشركع عليها كبسط يديها إوكة عتا كاليت كاف غتمع رض اظتملأكالتطوير العمراين يف اسرتداد اؿللتنمية  )...(أبحقية شركة 

  .عليها
عن قيمة ما  (ريػػػػاؿ سعودم 245،000)احملدكدة مبلغ )...(  التطوير العمراين أبف تعيد لشركةللتنمية ك )...( إلزاـ شركة  -ب
 .)...(للتنمية كالتطوير العمراين من مبالغ حتت حساب أتسيس شركة  )...(احملدكدة لشركة  )...(سداده من شركة  مت
للتنمية كالتطوير )...(  ضرار اليت ضتقت هبا نتيجة إلخالؿ شركةأا عن اؿاحملدكدة بتعويضها مالين  )...(رفض طلب شركة  -ج 

  .راكة كعدـ النظر فيو على ىيئتو القائمةالعمراين ابلتزاماهتا مبوجب اتفاقية الش
ستسمائة ككاحد كستسوف الفان كذتاف مائة )للتنمية كالتطوير العمراين مبلغ  )...(احملدكدة أبف تدفع لشركة  )...(إلزاـ شركة  -د

  .)...(كةللتنمية كالتطوير العمراين من مصاريف قبل أتسيس شر  )...(قيمة ما تكبدتو شركة  (كستسة عشر رايؿ سعودم
 (رايؿ سعودمألف للتنمية كالتطوير العمراين مبلغ مقطوع قدره )ستسمائة  )...(احملدكدة بتعويض شركة  )...(إلزاـ شركة  -ىػ

 )...(ذل حرماهنا من االنتفاع ابألرض طواؿ الفرتة اليت كانت االرض حتت يد شركة إدل أنتيجة ضتبسها أرض اظتشركع ؽتا 
  .احملدكدة



 

 

  .احملدكدة بدفع مصاريف التحكيم كاملة )...(شركة إلزاـ  -ك 
 .رفض ما عدل ذلك من طلبات الطرفٌن -ز

احملدكدة ك الذم أكرد فيو أف حكم التحكيم ابطل  )...(ك إبحالة القضية عتذه الدائرة نظرت يف االعرتاض اظتقدـ من ككيل شركة 
 :لألسباب التالية

 :السبب األكؿ: بطالف اتفاؽ التحكيم
( الصادر 42للتنمية كالتطوير العمراين ىي شخص اعتبارم عاـ لكوهنا أسست مبوجب اظترسـو اظتلكي رقم )ـ )...(ركة ف شأ

ىػ كالقاضي ابظتوافقة على الرتخيص 23/1/1430كاتريخ  286ىػ اظتبين على قرار غتلس الوزراء رقم 23/1/1430بتاريخ 
طبقان لنظامها األساس لتحقيق أغراض ذات نفع عاـ، كقد نصت  (ركة مسامهةش)للتنمية كالتطوير العمراين  )...(بتأسيس شركة 

لتنمية كالتطوير العمراين يف اظتناطق العشوائية مبدينة ؿ شركةنشاء إعلى أف الغرض من  )...(من النظاـ األساس لشركة  3اظتادة 
ىػ كلتحقيق ىذا الغرض فقد نص النظاـ 13/3/1421بتاريخ  (/ـ ب5519مكة اظتكرمة الصادر بشأهنا األمر السامي رقم )

ة العاصمة مانأسعودم( دتلكها الدكلة ؽتثلة يف  كمائتا مليوف رايؿألف )على أف يكوف رأس ماؿ الشركة مبلغ  )...(األساس لشركة 
 (.البوابة)سهم عينية تعادؿ قيمة أراضي اظتنطقة اظتعتمدة كضاحية يف مدينة مكة اظتكرمة الغربية أاظتقدسة كىي عبارة عن 

هنا أالقانوف العاـ كتعامل على أساس  شخاصأكة ؽتلوكة للدكلة كتعترب شخص من ىي شر  )...(كبناء على ذلك يتضح أف شركة 
على أف تكوف اختصاصات اصتمعية العامة الغًن عادية  )...(( من النظاـ األساس لشركة 18شركة حكومية حيث نصت اظتادة )

 )...(( من النظاـ األساس لشركة 20كما نصت اظتادة ).لشركة ؽتلوكة ابلكامل للدكلة جمللس الوزراءخالؿ اظتدة اليت تكوف فيها ا
أف تصدر قرارات يف األمور الداخلة يف اختصاصات اصتمعية العامة العادية  (غتلس الوزراء)على أف للجمعية العامة الغًن عادية 

 (.)غتلس إدارة الشركة
ال إت اضتكومية االتفاؽ على التحكيم ( من نظاـ التحكيم على أنو:)ال جيوز للجها10/2)ادة كحيث نصت اظت ،كبناء على ذلك

. فبناء على ذلك فإف اتفاؽ التحكيم الصادر بناء عليو اضتكم ػتل (بعد موافقة رئيس غتلس الوزراء مادل يرد نص نظامي جييز ذلك
  :لألسباب التالية للتحكيم التجارم الدكرل ىو اتفاؽ ابطل)...(الطعن من مركز 

ىي جهة حكومية بناء على ما نص عليو نظامها  )...(خذ موافقة رئيس غتلس الوزراء ابعتبار أف شركة أصدكره دكف  .1
 .( من نظاـ التحكيم2/10األساس كؼتالفان يف ذلك أحكاـ اظتادة )

ؽتلوكة للدكلة فال ديلك  ىي أمواؿ عامة )...(صدكره عن من ال ديلك التصرؼ يف حقوقو حيث أف رأس ماؿ شركة  .2
بصفتو اظتنفردة حق االتفاؽ على التحكيم لكونو ال ديلك منفردا حق التصرؼ ابألراضي  )...(رئيس غتلس إدارة شركة 

ال إال يصح االتفاؽ على التحكيم )( من نظاـ التحكيم السعودم على أنو 1/10حيث تنص اظتادة ) .اظتملوكة للدكلة
كابلرجوع إذل اظتادة ، أـ شخصا اعتباراي( -أك من ديثلو –سواء أكاف شخصان طبيعيان  ؽتن ديلك التصرؼ يف حقوقو

يتضح أف رئيس غتلس إدارة الشركة ليس من صالحياتو طلب التحكيم اك اختبار  ،( من النظاـ األساس للشركة2/11)
اضتكم ػتل الطعن ابطال كعليو يكوف احملكمٌن أك عزعتم أك قبوؿ أحكامهم بصفتو اظتنفردة نيابة عن غتلس إدارة الشركة 

 ثرا.أكال يرتب 
كتوضيح  ،تطبيق القواعد النظامية اليت اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاعكاستبعاد حكم التحكيم  :السبب الثاين

 ذلك كما يلي:



 

 

ؿ هبا يف اظتملكة العربية السعودية كتفسر كفقا ( من اتفاقية الشراكة على أف ختضع اتفاقية الشراكة للقوانٌن اظتعمو 23نص اظتادة )
 عتا.

كابطالع أصحاب الفضيلة على حكم التحكيم ػتل الطعن يتضح أف ىيئة التحكيم خالفت النظاـ العاـ الواجب التطبيق يف 
 كتوضيح ذلك كما يلي:  ،اظتملكة كجاء حكمها ؼتالفا ظتا تنص عليو األنظمة من عدة كجوه

مر األجنيب يف األعلى عدـ جواز تنفيذ اضتكم أك  ( من نظاـ التنفيذ كاليت تنص3/11للمادة )ؼتالفة حكم التحكيم  .1
القضااي اليت تنفرد ابالختصاص بنظرىا نظاما ػتاكم اظتملكة كالدعول العينية اظتتعلقة بعقار داخل اظتملكة كؿتوىا. حيث 

حملتكم ضدىا يف اسرتداد األرض اظتملوكة عتا كاليت  يتضح من االطالع على اضتكم ػتل الطعن أنو قضى أبحقية الشركة ا
رايؿ  500.000لزاـ احملتكمة بسداد مبلغ إيها كبسط يديها عليها. كما قضى بكاف مزمعا إقامة اظتشركع عل

(.كحيث )...(شركة )للمحتكم ضدىا نتيجة ضتبسها أرض اظتشركع عن الفرتة اليت كانت فيها األرض حتت يد احملتكمة 
د اضتيازة يف عقار ككذلك دعول اظتطالبة حببس منفعة العقار ىي من الدعاكل العينية اظتتعلقة بعقار داخل أف دعول ر 

ـ مكحيث أف ىيئة التحك .العربية السعودية كاليت تنفرد الوالية القضائية كاالختصاص بنظرىا إذل ػتاكم اظتملكة .اظتملكة
لكوف التحكيم جتارم دكرل كفقا ظتا نصت عليو أحكاـ الفقرة جنيب أت اضتكم ػتل الطعن ىي ىيئة قضاء اليت أصدر 

جراء التحكيم كما عينو اتفاؽ التحكيم كاف يف إكلكوف مكاف  ./أ(من اظتادة الثالثة من نظاـ التحكيم السعودم2)
مركز )كلكوف طرفا التحكيم قاما ابللجوء إذل منظمة حتكيم دكلية مستقلة  .رتهورية مصر العربية أم خارج اظتملكة

للفصل يف النزاع.كبناءن عليو، فإف حكم التحكيم ػتل الطعن يعترب حكما اجنبيا  (للتحكيم التجارم الدكرل)...(
فإف اضتكم ػتل الطعن يكوف ابطال مطلقا. لكونو حكم يف  ،كالتحكيم برمتو يعترب حتيكما جتاراي دكليا. كبناء على ذلك

 اختصاص التحكيم التجارم الدكرل. دعول متعلقة بعقار داخل اظتملكة كخارجو عن
ىػ كالقاضي بوجوب االستئذاف من 3/3/1430كاتريخ  (/ـ ب5058ؼتالفة التحكيم لألمر السامي الكرمي رقم أ/ر) .2

أبحقية شركة  حيث أف حكم التحكيم ػتل الطعن قضى ،اظتقاـ السامي قبل شتاع الدعول اظتتعلقة بعقار ؽتلوؾ للدكلة
 ا إقامة اظتشركع عليها كبسط يدىا عليهار العمراين يف اسرتداد األرض اظتملوكة عتا كاليت كاف مزمعن للتنمية كالتطوي )...(

كحيث أف القضاء العادم داخل اظتملكة ال جيوز لو شتاع الدعول  ،دكف مراعاة ظتا نص عليو األمر السامي آنف الذكر
التجارم الدكرل( )ن ابب أكذل أف ال يكوف للتحكيم األجنيب فم ،اظتتعلقة بعقار ؽتلوؾ للدكلة دكف استئذاف اظتقاـ السامي

مرة اليت ال آلالطعن ابطال ظتخالفتو للقواعد اكبذلك يكوف اضتكم ػتل ، سلطات أكسع من سلطات القضاء السعودم
 )...(كز ( من قواعد التحكيم ظتر 1( من اظتادة )3جيوز االتفاؽ على ؼتالفتها كظتخالفتو ظتا نصت عليو أحكاـ الفقرة )

تسرم ىذه القواعد )للتحكيم التجارم الدكرل كىي القواعد الواجبة التطبيق على إجراءات التحيكم كاليت تنص على أنو )
على التحكيم مادل يوجد تعارض بٌن قاعدة فيها كبٌن نص من نصوص القانوف كاجب التطبيق على التحكيم ؽتا ال جيوز 

غفل استئذاف أكحيث أف حكم التحكيم ػتل الطعن  الغلبة عندئذ عتذا النص((. ذ تكوفإ لألطراؼ االتفاؽ على ؼتالفتو
أصدر اضتكم فيها دكف صدكر اظتقاـ السامي قبل قبوؿ طلبات الشركة احملتكم ضدىا اظتتعلقة ابلعقار اظتملوؾ للدكلة ك 

فإنو يكوف حكم ابطل ال  ،ظتملكةمرة السائدة ابآليف ذلك للنظاـ العاـ كالقواعد اذف عن اظتقاـ السامي ؼتالفا إلذلك ا
 ثراء. إيرتب 

 السبب الثالث: ؼتالفة حكم التحكيم ػتل الطعن ألحكاـ الشريعة اإلسالمية.



 

 

 كتوضيح ذلك كما يلي: 

إثراءن على حساب احملتكمة ذلك أف حكم  ،اضتكم للمحتكم ضدىا مببالغ غًن مستحقة عتا دكف سبب شرعي أك نظامي .1
عماؿ استنادا إذل ما ذكرتو ىيئة أركة احملتكمة إبلغاء قرار سحب اؿقضى برفض طلب الش ىيئة التحكيم ػتل الطعن

( من اضتكم من أف عتا سلطة تقديرية كاسعة يف التحقق من عدالة الفسخ كأف حكمها يف ىذه 62التحكيم يف الصفحة )
ركة احملتكمة إبلغاء قرار ب الشاضتالة منشئا كليس كاشفا للفسخ. كرتبت ىيئة التحكيم على ذلك يف حكمها رفض طل

ودم نتيجة حبس الشركة ( رايؿ سع500.000عماؿ كاضتكم بتعويض الشركة احملتكم ضدىا مببلغ كقدره )أسحب اؿ
احملتكمة ضدىا تضررت كحرمت من االنتفاع ابألرض طواؿ الفرتة اليت   رض اظتشركع على أساس أف الشركةأاحملتكمة ؿ

حكاـ الشريعة اإلسالمية ىو أف من مقاصد الشريعة ألككجو ؼتالفة ذلك ، كة احملتكمةكانت األرض فيها حتت يد الشر 
ف إ)كقولو  (عن طيب نفس منو الإال حيل ماؿ امرئ مسلم )كعليو كسلم هللا اإلسالمية حفظ اظتاؿ، لقوؿ النيب صلى 
التحكيم منشئا للفسخ كفقا  فإف كاف حكم ،كابلنظر إذل اضتكم ػتل الطعن، (دمائكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ

ظتا انتهت إليو ىيئة التحكيم يف حكمها ػتل الطعن فال موجب شرعي لتعويض الشركة احملتكم ضدىا عن الفرتة السابقة 
كليست غاصبة كدل تتسبب  ةحيث أف يد الشركة احملتكمة على أرض اظتشركع كانت يد مشركع ،لتاريخ اضتكم ابلفسخ

حتوز أرض  حيث أف الشركة احملتكمة كانت ،انتفاع الشركة احملتكم ضدىا يف أرض اظتشركع الشركة احملتكمة يف تعطيل
هنا ابشرت البناء على أعماؿ بناء على اتفاقية الشركة اظتربمة بينها كبٌن الشركة احملتكم ضدىا كأاظتشركع لغرض تنفيذ اؿ

، لزاـ احملتكمة ابلتعويضإالذم يوجب اضتكم ب سببكبذلك ينتقي ال ،أرض اظتشركع خالؿ تلك الفرتة تنفيذا اللتزاماهتا
كما أف الثابت يف الدعول ىو أف األرض كانت مؤجرة إذل ، اصتواز الشرعي بنايف الضماف()كتطبيقا للقاعدة األصولية 

كعليو فإف تطبيق القاعدة  ،كىي شركة عتا شخصية اعتبارية كذمة مالية مستقلة عن الشركة احملتكمة ،)...(الشركة 
لتلك القاعدة ألف اطتراج ابلضماف( جيعل اضتكم على احملتكمة بتعويض احملتكم ضدىا ابظتبلغ احملكم بو مخ)الشرعية 

على التزاـ األخًنة أبف  )...(حيث نص عقد اإلجيار اظترـب بٌن الشركة احملتكم ضدىا كبٌن شركة  ،الشرعية األصولية
يتضح خطأ ىيئة التحكيم يف اضتكم ابلزاـ الشركة احملتكمة  كمن ذلك ،تسدد للمتحكم ضدىا قيمة إجيار األرض

 عن ذات الفرتة. )...(برمت عقد إجيار األرض من شركة أابلتعويض عن حبس اظتنفعة يف ظل أف الشركة احملتكم ضدىا 
 ؼتالفة اضتكم ػتل الطعن ظتقصد الشرع من ضركرة حتقيق العدؿ كاإليفاء ابلعقود: كتوضيح ذلك كما يلي:  .2

خالؿ الشركة احملتكم ضدىا يف التزامها اصتوىرم الذم نصت عليو إىيئة التحكيم يف حكمها ػتل الطعن دل ترتب أم أثر على  أف
أف ىيئة  كما  ،% للشركة احملتكمة49مبلكية مشرتكة حبصة تعادؿ نسبة  )...(( من اتفاقية الشركة كىو أتسيس شركة 8اظتادة)

يلـز مراعاة العقد كالشرط قدر )( كقاعدة )(أف األصل زتل العقود على الصحة)قاعدة )التحكيم خالفت يف حكمها مع الطعن 
 ،( كدتثل ذلك فيما قضت بو ىيئة التحكيم يف اضتكم ػتل الطعن من إجازة الفسخ خالفا ظتا نصت عليو اتفاقية الشراكة(اإلمكاف

 ينص على أف تتحمل الشركة احملتكمة دفع تلك اظتصاريف لزاـ الشركة احملتكمة بدفع مصاريف ما قبل التعاقد مع أف العقد دلإك
كتنفيذ ما تضمنو من شركط إذا كاف  ،دكف سند من الشرع أك العقد. كحيث استقر رأم أىل الفقو على أنو جيب احرتاـ العقد

العقد أف يستقل بنقضو، أك  ككاف تنفيذه ؽتكنان، كإال كاف لغوان، كأف األصل أنو ال جيوز ألحد طريف،موافقان للشرع كمقتضى العقد
كإمنا يقتصر دكره على تفسًن مضموهنا ابلرجوع إذل نية  ،ألنو ال يتوذل إنشاء العقود عن عاقديها ،تعديلو، كال جيوز ذلك للقاضي
 ،98، ص 6ج  ،نقض العقد أك تعديلو إال برتاضي عاقديو، جاء يف كتاب البدائع ففال جيوز إذ ،العاقدين، كمنطق العرؼ كاللغة



 

 

كاف ؽتكن االعتبار(( إال أف ىيئة التحيكم يف حكمها  األصل يف الشركط اعتبارىا ما أمكن، كإذا كاف القيد مفيدان )للكاساين: 
مبلكية  )...( زامها اصتوىرية كمنها أتسيس شركةخالؿ الشركة احملتكم ضدىا ابلتإخالفت ذلك كدل ترتب أم أثر على  ػتل الطعن

كال يستقيم عقال  ،الشركة احملتكمة كىذا االلتزاـ ىو مقصد الطرفٌن من التعاقد على الشراكة يف اظتشركع مشرتكة فيما بينها كبٌن
كمنطقا كال عدالة أف تطلب ىيئة التحكيم من احملتكمة اإليفاء ابلتزاماهتا العقدية يف دتويل اظتشركع أك تنفيذه كال أف ترتب على 

أم أثر طاظتا أف الشركة احملتكم ضدىا دل تفي ابلتزامها اصتوىرم الذم   –بوجود تقصًن  مع عدـ التسليم–تقصًن احملتكمة يف ذلك 
 كعليو فإف حكم ىيئة التحكيم يكوف ابطال. مقصد العقد كالدافع على التعاقد،كاف 

فاسد درء اظت)( كالقاعدة األصولية )(الضرر األشد يدفع ابلضرر األخف)أف ىيئة التحكيم خالفت القاعدة األصولية ) .1
كدتثل ذلك فيما قضت بو ىيئة التحكيم يف حكمها ػتل الطعن من إجازة فسخ القعد  ،مقدـ على جلب اظتنافع((

دكف مراعاة من كوف الضرر الذم  ،)...( مة بدفع حصتها يف رأس اظتاؿ شركةحبجة أتخر الشركة احملتك ()اتفاقية الشراكة
من التأخر يف سداد حصة  -مع عدـ التسليم بوجوده –قد ينتج كرب ك أعظم من الضرر الذم أسينتج عن فسخ العقد 

كدكف مراعاة لكوف الشركة  ،رايؿ سعودم فقط ال غًن 245.000اظتقدر مبلغ  )...(احملتكمة يف رأس ماؿ شركة 
( من اظتادة 2كبذلك كحيث تنص الفقرة ) ،احملتكمة قامت فعال بسداد ذلك اظتبلغ قبل اتريخ فسخ اتفاقية الشراكة

تقضي احملكمة اظتختصة اليت تنظر دعول البطالف من تلقاء نفسها ببطالف حكم )( من نظاـ التحكيم على أنو 50)
أحكاـ الشريعة ألف أحكاـ الشريعة اإلسالمية( كحيث أف اضتكم ػتل الطعن خ خيالف التحكيم إذا تضمن ما 

 اإلسالمية لذلك فإف احملتكمة تلتمس أبطالو.
 كم ػتل الطعن فصل يف مسائل ال يشملها اتفاؽ التحكيم:أف اضت :السبب الرابع

شركة أف قياـ احملتكم ضدىا بسداد كامل رأس ماؿ ال)( منو ذكرت 67أف ىيئة التحكيم يف معرض تسبيب اضتكم يف الصفحة )
تكمة تقاعست عن احملدكف أف تشرؾ فيها الشركة احملتكمة ال غبار عليها يف ذلك طاظتا أف  )...( من ماعتا اطتاص كأتسيس شركة

يعد كل )( كاليت تنص على أنو:7 اظتادة )حكم ىيئة التحكيم يف ذلك نظاـ الشركات السعودية يفلف اخسداد حصتها( كقد 
كاف مسؤكال يف مواجهة الشركة عن   ،جل احملدد لذلكأد هبا فإف أتخر يف تقدديها عن اؿشريك مدينا للشركة ابضتصة اليت تعه

رتتب على ىذا التأخًن(( حيث أف نظاـ الشركات السعودم جعل التزاـ الشريك يف سداد حصتو اليت تعهد تعويض الضرر الذم ي
الشريك كمقتضى ذلك ىو انعداـ اطتصومة يف دعول مطالبة  (كشخص اعتبارم)هبا يف رأس ماؿ الشركة التزاـ يف مواجهة الشركة 

، خالفا التفاقية الشراكة اظتربمة بينها كبٌن الشركة احملتكمة )...(كة من امتالؾ كامل اضتصص يف شر  (احملتكم ضدىا) )...(شركة 
أبف تطالب احملتكمة  ()...( كليس لشركة)ال أف ىيئة التحكيم يف حكمها ػتل الطعن خالفت ذلك أبف أجازت للمحتكم ضدىا إ

تلك اضتصة حق للشركة احملتكم  كثر من ذلك رتب على أتخر الشركة احملتكمة يف سدادأبل ك ،بسداد حصتها يف رأس اظتاؿ
 )...(  ضدىا بفسخ اتفاقية الشراكة مع أف اضتق مقرر بشأف اظتطالبة بقيمة اضتصة لصاحل شخصية اعتبارية مستقلة ىي شركة 

حد القواعد اظتوضوعية أشركات السعودم ىو . كحيث أف نظاـ ال)...(كليس مقرر لصاحل الشركة احملتكم ضدىا كىي شركة 
مرة اليت نص عليها ذلك النظاـ، عليو فإف حكم اآلأف ىيئة التحكيم خالفت القواعد  كحيث ،اظتتوجب تطبيقها على موضوع النزاع

اظتسدد من  اظتبلغلزمت الشركة احملتكم ضدىا برد أإضافة إذل ذلك فإف ىيئة التحكيم  ،ئة التحكيم ػتل الطعن يكوف ابطالىي
كليس يف  )...( اظتبلغ قد مت سداده يف حساب شركةمع أف ذلك  )...(احملتكمة مقابل مسامهتها يف رأس ماؿ شركة الشركة 

ؽتا يؤكد على كقوع ىيئة  ،كليس الشركة احملتكم ضدىا )...(كأف اظتسؤكؿ عن ذلك اظتبلغ ىو شركة  ،حساب الشركة احملتكم ضدىا



 

 

اليت ليست طرفان يف ) )...(بٌن الشخصية االعتبارية كالذمة اظتالية اظتستقلة للشركة التحكيم يف حكمها ػتل الطعن ابطتلط فيما 
حد الشركاء يف تلك الشركة كفقان التفاقية الشراكة موضوع الدعول. كىي  (احملتكم ضدىا) )...(كبٌن شركة  (اتفاؽ التحكيم

عليها نظاـ الشركات السعودم كظتخالفتو التفاؽ التحكيم  مرة اليت نصآؿكبذلك يكوف اضتكم ػتل الطعن ابطال ظتخالفتو القواعد ا
يف اعرتاضو إذل  يةعكانتهى ككيل اظتد، األنظمة اظتعموؿ فيها يف اظتملكةالذم تضمن اتفاؽ األطراؼ على أف يطبق على النزاع 

 طلب إبطاؿ حكم التحكيم اظتعرتض عليو لألسباب اظتشار إليها أعاله.
 احملدكدة بقولو: )...(لتنمية كالتطوير العمراين على اعرتاض ككيل شركة ل )...(كقد عقب ككيل شركة 

من نظاـ التحكيم، حيث أف  51الدفع بفوات مواعيد الطعن ابلبطالف كفق صريح نص اظتادة  :من حيث الشكل .1
م التحكيم بتاريخ ـ فضيلتكم أف اظتدعي أقر ابستالمو لنسخة من حكا كرد بعريضة الدعول اظتاثلة أماكم ،الثابت ابألكراؽ
ترفع دعول -أ:من نظاـ التحكيم تنص على 51كظتا كانت اظتادة  (،ـ12/1/2013كصحتها )ـ 12/1/2013

كال حيوؿ تنازؿ مدعي  ،بطالف حكم التحكيم من أم طرفيو خالؿ الستٌن يومان التالية لتاريخ إبالغ ذلك الطرؼ ابضتكم
  .ؿ الدعولدكف قبو  ها قبل صدكر حكم التحكيمالبطالف عن حقو يف رفع

إذا حكمت احملكمة اظتختصة بتأييد حكم التحكيم كجب عليها أف أتمر بتنفيذه كيكوف حكمها يف ذلك غًن قابل  -ب
فيكوف حكمها قابالن للطعن خالؿ ثالثٌن  ،أما إذا حكمت ببطالف حكم التحكيم ،للطعن أبم طريق من الطرؽ الطعن

 يومان من اليـو التارل للتبليغ.
من شهر أكتوبر  30ىػ اظتوافق  10/2/1431كانت الدعول اظتقامة من اظتدعي قد مت نظر جلستها األكذل يف   كظتا

من نظاـ  51كفق نص اظتادة  (يـو60األمر الذم يعين أهنا قد رفعت مؤخران أم بعد فوات ميعاد الطعن ) ـ10/2013
من القانوف ىو  51الستٌن يـو اظتذكور يف نص اظتادة كظتا كاف اعتدؼ الذم ابتغاه القانوف من حتديد موعد  ،التحكيم

استتباب اظتعامالت كاستقرار اظتراكز القانونية، لذا فإف ؼتالفة ذلك اظتوعد التنظيمي يؤدم إذل سقوط حق اظتدعي يف رفع 
ان جديران بقبوؿ ؽتا يعين أف الدفع الذم أبدتو الشركة اظتدعى عليها بفوات ميعاد الطعن ابلبطالف قد جاء صحيح ،الدعول

 احملكمة. 
( قد نصت 50احملدكدة من أسباب تبطل حكم التحكيم فإف اظتادة ) )...(كأضاؼ أبنو ابلنسبة ظتا ذكره ككيل شركة 

  :على أف
 ال تقبل دعول بطالف حكم التحكيم إال يف األحواؿ اآلتية:  .2

 لإلبطاؿ، أك سقط ابنتهاء مدتو.  أك قابالن  ،إذا دل يوجد اتفاؽ حتكيم أك كاف ىذا االتفاؽ ابطالن  –أ 
 كفقان للنظاـ الذم حيكم أىليتو. ،أك انقصها ،اتفاؽ التحكيم كقت إبرامو فاقد األىلية إذا كاف أحد طريف -ب
أك  ،التحكيم ، أك إبجراءاتالغو إبالغان صحيحان بتعيٌن ػتكمإذا تعذر على أحد طريف التحكيم تقدمي دفاعو بسبب عدـ إب -ج

 .ر خارج عن إرادتوألم سبب آخ
 استبعد حكم التحكيم تطبيق أم من القواعد النظامية اليت اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. إذا -د

 .أك التفاؽ الطرفٌن  ،عتذا النظاـلف اإذا شكلت ىيئة التحكيم أكعٌن احملكموف على كجو مخ -ىػ 
اتفاؽ التحكيم، كمع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء اضتكم اطتاصة ابظتسائل  إذا فصل حكم التحكيم يف مسائل ال يشملها -ك

 اطتاضعة للتحكيم عن أجزائو اطتاصة ابظتسائل غًن اطتاضعة لو، فال يقع البطالف إال على األجزاء غًن اطتاضعة للتحكيم كحدىا.



 

 

أك استند اضتكم على إجراءات حتكيم  ،مضمونوإذا دل تراع ىيئة التحكيم الشركط الواجب توافرىا يف اضتكم على ؿتو أثر يف  -ز
 ابطلة أثرت فيو.

من نظاـ التحكيم سوؼ نقـو ابلرد على األسباب اليت ذكرهتا الشركة اظتدعية يف صحيفة طعنها  50كيف ضوء ما كرد ينص اظتادة 
 حكم التحكيم على النحو التارل:  على

اظتدعية أبف السبب األكؿ يف طعنها ابلبطالف على حكم  الرد على السبب األكؿ من أسباب البطالف: ذكرت الشركة .1
كمن مث  (تعترب شخص من أشخاص القانوف العاـ كتعامل على أساس أهنا شركة حكومية))...(التحكيم ىو أف شركة 
ال بعد استئذاف كموافقة رئيس غتلس إيم كىو عدـ جواز اللجوء للتحكيم من نظاـ التحك 10/2فيطبق عليها نص اظتادة 

الشركة اظتدعية ؟ إذا كال ندرم عن مصدر ىذا الفهم الذم انتهت إليو  ،لوزراء ما دل يكن ىناؾ نص نظامي جييز ذلكا
حقان ؽتلوكة  )...(أف شركة  -أ :النحو التارل صريح صحيح اظتتعارؼ عليو قانوانن على خيالف إليو اظتدعي  لأف ما انتو

كلكن النظاـ األساسي للشركة اظتدعى عليها قد حسم مبا ال يدع  (أكثركمالك لألسهم ليس )ألمانة العاصمة اظتقدسة 
غتاالن للشك أك التأكيل رغبة اظتقاـ السامي يف أف دتارس الشركة اظتدعى عليها كنظًنهتا من الشركات اليت ختص ابلتطوير 

كاف ىذا النوع االستثنائي من كعتذا   ،كابلشراكة معو ليات القطاع اطتاصآلضواحي كالعشوائيات أعماعتا كفق يف غتاؿ ا
إذ ليس ىناؾ سول شركتٌن فقط يف اظتملكة من ىذا التنظيم القانوين  -الشركات جديد يف اظتملكة كنظامها القانوين

ليات القطاع اطتاص ىو تشجيع آكمنحة صالحية العمل كفق  ،كالعلة من أتسيس ىذا النوع من الشركات –االستثنائي 
ثمار العقارم يف مناطق الضواحي كاظتناطق العشوائية اليت ال تعترب مناطق جذب استثمارم القطاع اطتاص على االست

للمطورين كأصحاب رؤكس األمواؿ، كأضف إذل ذلك تنمية اظتفهـو اضتقيقي للتطوير العمراين كاضتضرم كإبعاده عن غترد 
ساسي للشركة أليف اظتادة الثالثة من النظاـ ا جليان كىو ما يظهر  ،اإلجتار ابألراضي أك تركها ضتٌن ارتفاع أسعارىا مث بيعها

 عاله(.أا على النحو اظتبٌن يف الوقائع )اظتدعى عليه
غتموعة ) :عليها تعترب أحد األشخاص االعتبارية كىي اليت ديكن تعريفها على أهنا عىشركات مبا فيها مثل الشركة اظتدأف ال -ب

معٌن، كيعرتؼ القانوف عتا ابلشخصية القانونية ابلقدر الالـز لتحقيق ذلك األشخاص كاألمواؿ اليت هتدؼ إذل حتقيق غرض 
 (القانوف العاـ خاضعة ألحكاـ)شخصية معنوية عامة  -1إذل نوعٌن:  ينلفقو القانوين األشخاص االعتبارمالغرض( كقد قسم ا

لعامة مبا عتا من سيادة كحقوؽ السلطة خاضعة ألحكاـ القانوف اطتاص( كتتميز الشخصيات اظتعنوية ا)شخصية معنوية خاصة  -2
ذعاف إلقانونية عقودىا أقرب إذل عقود اكىي كالبلدايت نفسها كاليت ديثلها رئيس البلدية كيكوف التعاقد معها حيميو قواعد  ،العامة

القطاع ليات آالعامة كاليت حتقق أغراضها كفق  كعلى العكس من ذلك ؾتد الشخصية اظتعنوية ،منها إذل عقود القطاع اطتاص
سس الشراكة بٌن القطاع اطتاص، فنجد تعاقداهتا بعيده عن الرتسية اظتعموؿ هبا يف أنظمة أليات السوؽ كآاطتاص الذم حيكمو 

كما   –مشركعاهتا بشكل عاـ لتوفًن الشفافية كاظتساكاة بٌن شركات القطاع اطتاص كاالستثمارم  رغم طرح –اظتنافسات العامة 
نود االتفاقيات كفق ما يتم يف القطاع اطتاص كما يطمئن األطراؼ كليس كفق أسس فض اظتنازعات اليت ؾتدىا تتفاكض على ب

 ... كىكذا دكاليك.،يكوف أحد أطرافها شخصية معنوية عامة
 ،كالسلطاف القانوف العاـ ىو غتموعة القواعد القانونية اليت تنظم العالقات اليت تكوف الدكلة طرفا فيها ابعتبارىا صاحبة السيادة)

دؽ غتموع القواعد اليت حتكم أفرادا أك مبعىن أفراد بوصفهم ألالعالقات بٌن ا قواعد اليت حتكمكالقانوف اطتاص ىو غتموعة ال
العالقات اليت ال تتصل حبق السيادة أك بتنظيم السلطة العامة فالدكلة حٌن تدخل يف عالقتها بصفتها شخصا معنواي عاداي ال 



 

 

يادة كالسلطاف حتكمها قواعد القانوف اطتاص( لذا فإف ما ذكرتو الشركة اظتدعية من أف الشركة اظتدعى عليها بصفتها صاحبة الس
ىي شخصية اعتبارية عامة كأحد أشخاص القانوف العاـ ىو استدالؿ فاسد كخاطئ كال يستقيم مع صحيح القانوف كمن مث 

ؽ كالقطاع اطتاص كليس القطاع اضتكومي فليست ملزمو ابضتصوؿ على ليات السو آشخصية اعتبارية مستقلة تدار كفق  كابعتبارىا
كبذلك يكوف السبب األكؿ الذم كرد يف صحيفة طعن  ،ازعة حتكيمية مع اظتتعاقدين معهاموافقة غتلس الوزراء قبل الدخوؿ يف من

 الشركة اظتدعية قد جاء ؼتالفان للنظاـ جديرا ابلرفض.
ذكرت الشركة اظتدعية يف صحيفة دعواىا أف ىيئة التحكيم قد خالفت النظاـ :البطالفالرد على السبب الثاين من أسباب  .1

العينية كؿتوىا، كىو ؽتا يتعارض مع  لداخل اظتملكة كمن مث فهو كالدعاكالعاـ حبكمها ابعتبار أف حكمها يتعلق بعقار 
 يف القضااي اليت تنفرد هبا احملاكم السعودية حكاـ أك األمر األجنيبأظاـ التنفيذ كاليت دتنع تنفيذ اؿمن ن 11/3نص الفقرة 

سرتداد األرض اأبحقية الشركة احملتكم ضدىا يف  ؟ كقد علل ذلك التفسًن القانوين أبف اضتكم ػتل الطعن قد قضى
ذلك أف النزاع ليس  ،كنتعجب من ىذا التفسًن اطتاطئ للنص .اظتملوكة عتا كاليت كاف مزمعا إقامة مشركع عليها...إخل

إذ أف األرض ػتل اظتشركع ليست ػتالن  ،ازعات التملك أك اضتيازة أك غًنىا من اظتنازعات اليت تتعلق ابلدعول العينيةمن
ذلك أف األرض كانت حتت يد الشركة اظتدعى عليها احملتكم ضدىا قبل نظر دعول  ،للنزاع من األساس كدل تكن

م ىو فسخ اتفاقية الشراكة اليت مت توقيعها بٌن الطرفٌن كاليت ثبت كما أف جوىر النزاع الذم نظرتو ىيئة التحكي  ،التحكيم
يل أك تنفيذ فضال عن استثمار عن الوفاء ابلتزاماهتا التعاقدية من دتو  -عجزان كامالن –عتيئة التحكيم عجز الشركة اظتدعية 

انت العائق األكؿ كالذم حاؿ دكف نشاء، كذلك ألف القدرة على التمويل كإصيانة كاليت أتيت مستقبال بعد اؿدارة أك إأك 
لذا فإف السبب الذم ذكرتو الشركة اظتدعية  ،قدرة الشركة اظتدعية عن التنفيذ كليس عدـ حيازهتا لألرض موضوع النزاع

كمن  ،ليس سببان صحيحان من األساس لتستند إليو الشركة اظتدعية ليحل طلبها ببطالف اضتكم الصادر من ىيئة التحكيم
 .النظاـ العاـ أك مواد نظاـ التنفيذ اظتشاىر إليها يف صحيفة دعول اظتدعية خيالف كم صحيحان كدل مث فيكوف اضت

لف االرد على ابقي أسباب الطعن الواردة بعريضة دعول البطالف: نعت الشركة اظتدعية على حكم التحكيم أبنو خ .2
معتربان ذلك إثراء بال سبب، كألسباب أخرل تدخل الشريعة اإلسالمية ابعتباره قد حكم ابلتعويض للشركة احملتكم ضدىا 
كردان على تلك اظتزاعم اليت تدعيها الشركة اظتدعية  ،يف إطار السلطة التقديرية للقاضي كفق أحكاـ الشريعة االسالمية

ف حيكم عتا الشركة اظتدعية( قد طلبت من ىيئة التحكيم ابلفعل أ)بشأف التعويض كاعتباره إثراء بال سبب نذكرىا أبهنا أم 
فهل إذا كاف اضتكم قد قرر عتا ابلتعويض يكوف صحيحان من الناحية الشرعية ؟ انىيك عن أف جرب الضرر  ،ابلتعويض
عليها كاف الباعث يف طلب الشركة اظتدعى عليها من ىيئة التحكيم أف تقضي عتا ابلتعويض  اظتدعىللشركة اضتادث 

دراستها أف تقـو احملكمة اظتوقرة بدراسة موضوع اضتكم التحكيمي كما أف عيب اصتابر لألضرار كاليت يستلـز التعرض عتا ك 
أك مطعن ؼتالفة أحكاـ الشريعة اإلسالمية كالذم يرتب بطالف حكم التحكيم ىو اظتخالفة اليت حتل حرامان أك حتـر 

كأخًنان كعن  ،قبل الشركة اظتدعيةحالالن، كىو األمر الذم لن جتد لو احملكمة اظتوقرة كجودان يف اضتكم اظتطعوف عليو من 
ابقي أسباب الطعن الواردة يف عريضة دعول الشركة اظتدعية فإف الشركة اظتدعية ساقت ما تظن أهنا مطاعن على اضتكم 

أنو ليس من اختصاص  ،هبدؼ دفع احملكمة إذل أف تتعرض ظتوضوع اضتكم كنظر النزاع كىو ما ال خيفى اعتيئة اظتوقرة
من  50أف ما ذكرتو الشركة اظتدعية من مطاعن كسبب للبطالف ؼتالفة ألسباب الطعن الواردة يف اظتادة كحيث  ،احملكمة

 ،ال ليان ألعناؽ النصوص هبدؼ إلباس الباطل ثوب اضتق، كمن مث فهي أسباب جديرة ابلرفضإكليست  ،نظاـ التحكيم



 

 

سالمية إكالذم جاء متفقان مع الشريعة اؿ حكيميفاحملكمة ؼتتصة بنظر أسباب البطالف دكف التعرض ظتوضوع اضتكم الت
كاظتذاىب الفقهية اظتعتربة، كليس على احملكمة أك ىيئة التحكيم من حرج يف أف أتخذ أبم من اآلراء الفقهية اظتعتربة إذا 

طعوف عليو اطمأنت عتا. كاضتقيقة أف اظتطعن الوحيد الذم أتخذه الشركة اظتدعية على اضتكم الصادر من ىيئة التحكيم اظت
كصدر اضتكم ابإلرتاع مبن  ،كأنو قد حقق أكجو اطتالؼ يف النزاع ،من قبلها أف حكم التحكيم دل أيخذ بوجهة نظرىا

للتحكيم  )...(فيهم احملكم اظتعٌن من قبل الشركة اظتدعية، كاليت قدمت طلب انعقاد اطتصومة التحكيمية أماـ مركز 
  طلب ما يلي: كانتهى يف تعقيبو إذل ،التجارم الدكرل

القضاء بتأييد حكم التحكيم ، من النظاـ 51اظتقرر كفق اظتادة  بعد فوات اظتيعاد لرفعهارفض الدعول  :من حيث الشكل .3
ىػ قرر الطرفاف  22/2/1440كيف جلسة  .من نظاـ التحكيم 51من اظتادة  2كاألمر ابلتنفيذ كفق نص الفقرة 

 .لسات اظترافعةذكراه كقدماه يف ج اكتفائهما مبا سبق أف
 )األسباب( 

كحيث إف  ،حيث أف اظتدعية هتدؼ من دعواىا إذل إبطاؿ حكم التحكيم الصادر يف النزاع بينها كبٌن اظتدعى عليها يف ىذا القضية
ناؿ من كال ي ،حكم التحكيم الصادر يف النزاع اظتاثل قد جاء موافقان لصحيح النظاـ فإف الدائرة تنتهي إذل أتييده كاألمر بتنفيذه

من سعى إذل نقض ما )..إخل ذلك أف ىذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ).ذلك ما آاثره ككيل اظتدعية من أف اتفاؽ التحكيم ابطل
يديو فسعيو مردكد عليو(( فاظتدعية قبلت إبتداءن بشرط التحكيم كقبلت ابطتضوع عتيئة التحكيم فليس عتا حق الرتاجع عن  علىمت 

ىا كليس من حقها من..إخل فهذا األمر ال يع.لكوف اظتدعى عليها اتبعة صتهة حكومية كأهنا ؽتنوعة من التحكيمكأما ابلنسبة  ،ذلك
..إخل فإف أطراؼ الدعول من .( من نظاـ التنفيذ11/6للمادة )لف اكأما ما آاثره من أف حكم التحكيم مخ، التمسك بو

  تنفيذ حكم التحكيم خارج اظتملكة كابلتارل ال عربة هبذا االعرتاض.السعوديٌن كػتل النزاع بينهما يف السعودية كال يتصور 
ما تبنتو ىيئة التحكيم مبين على االجتهاد  ـ الشريعة اإلسالمية.... إخل فإفألحكالف اكأما ما آاثره من أف حكم التحكيم مخ

الجتهاد. كأما ما آاثره ككيل اظتدعية من أف كليس فيو ؼتالفة لنص قطعي الثبوت كقطعي الداللة كابلتارل فإف االجتهاد ال ينقض اب
( من نظاـ التحكيم الصادر 50( من اظتادة )4..إخل فإف الفقرة ).التحكيم قد فصل يف مسائل ال يشملها اتفاؽ التحكيم حكم
دكف أف  اضتاالت اظتشار إليها يف ىذه اظتادة تنظر احملكمة اظتختصة يف دعول البطالف يف)) :ىػ قد نصت على أف1433عاـ 

الدائرة فيما ذكره  لكحيث دل تر ،دعية يف ىذه اصتزئية داخل يف ذلكيكوف عتا فحص كقائع كموضوع النزاع(( كما آاثره ككيل اظت
 :ككيل اظتدعية يف اعرتاضو ما يستدعي إبطاؿ حكم التحكيم لذا كبعد الدراسة كاظتداكلة كالتأمل

 
 لذلك حكمت الدائرة:

 شكال ورفضها موضوعا.قبول دعوى البطالن  :أوال
 )...(م من مركز 2015لعام 1064رقم  التحكيميةم يف القضية 72/2/1/5اثنيا: أتييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 

للتنمية والتطوير العمراين والقاضي يف  )...(احملدودة وشركة  )...(للتحكيم التجاري الدويل يف النزاع القائم بني شركة 
  للتنمية والتطوير العمراين. )...(رفض الدفوع الشكلية املبداه من شركة  منطوقو مبا يلي: أوال:

م 3272/1/6عمال وفسخ االتفاقية املؤرخة يف ألغاء قرار سحب الإاحملدودة  )...(رفض طلب شركة  -1اثنيا: فقرة 



 

 

ليت كان مزمعًا إقامة املشروع عليها للتنمية والتطوير العمراين يف اسرتداد األرض اململوكة هلا وا )...(والقضاء أبحقية شركة 
رايل 245.000احملدودة مبلغ ) )...(للتنمية والتطوير العمراين أبن تعيد لشركة  )...(إلزام شركة  -2 .وبسط يديها عليها

للتنمية والتطوير العمراين من مبالغ حتت حساب  )...(احملدودة لشركة  )...(سعودي( عن قيمة ما مت سداده من شركة 
ضرار اليت حلقت هبا نتيجة إلخالل شركة أاحملدودة بتعويضها ماليا عن ال )...(رفض طلب شركة  -3.)...(  يس شركة أتس

إلزام شركة  -4   للتنمية والتطوير العمراين ابلتزاماهتا مبوجب اتفاقية الشراكة وعدم النظر فيو على ىيئتو القائمة. )...(
ومثان مائة ومخسة ألف للتنمية والتطوير العمراين مبلغ )مخسمائة وواحد ومخسون  )...(احملدودة أبن تدفع لشركة  )...(

 - 5 .)...(  للتنمية والتطوير العمراين من مصاريف قبل أتسيس شركة  )...(عشر رايل سعودي( قيمة ما تكبدتو شركة 
( نتيجة رايل سعوديألف مخسمائة )ه للتنمية والتطوير مبلغ مقطوع قدر  )...(احملدودة بتعويض شركة  )...(إلزام شركة 

 احملدودة )...(حتت يد شركة  األرضابألرض طوال الفرتة اليت كانت دى إىل حرماهنا من االنتفاع أحلبسها أرض املشروع مما 
 أمرترفض ما عدى ذلك من طلبات الطرفني وقد  -ز .احملدودة بدفع مصاريف التحكيم كاملة )...(إلزام شركة  -و

 وهللا املوفق، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم،،،، نفيذه حمموال على أسبابوكمة بتاحمل

 

 أمني السر
 موسى بن حنش بن علي الزىراين

 عضو 
 دمحم بن سعود العريفي

 عضو 
 ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى

 رئيس الدائرة
 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 الدائرة التجارية األوىل  
 هـ 0441لعام  369احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من / مؤسسة مصنع )...( لألملنيوم سجل جتاري / )...(
)...(ضد / مصنع شركة )...( للتجارة سجل جتاري /   

 
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

 جلستها بتشكيلها التايل: وىلة التجارية األالدائر عقدت  ستئناف ابلرايضالحمكمة اىـ ومبقر  4440441//8 اإلثننيفإنو يف يوم 
 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 ضواع محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ الغنام عبدهللابراىيم بن عبدهللا بن إ وحبضور
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ،ىـ 444/441//8

 )الوقائع(
، يف شأن النزاع بني الطرفني الناشئ عن إبلزام املدعى عليو بتكليف حمكم وكيل املدعي بصحيفة دعوى طلب فيها )...(تقدم 4 

 .تركيب يف مشروع املبىن اإلداري للمؤسسة العامة للتقاعدالتوريد ولم ل41/4/1/41االتفاق بينهما يف 
 )األسباب( 

بينما الدعوى  ،اختيار حمكم عن املدعى عليو مىت توافرت مسوغات ذلك( من نظام التقاعد جعلت من سلطة احملكمة 51املادة )
االستئناف تنتهي إىل  ، فإن دائرةاخالفة لنظام التحكيم، ومبا أن الدعوى جاءت ابملإبلزام املدعى عليو بتكليف حمكم املاثلة مطالبة

 .عدم قبوهلا
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 (لذلك)

بينا دمحم وعلى وهللا املوفق، وصلى هللا على ن، هـ1440لعام  693يدة قضية برقم بعدم قبول الدعوى املق حكمت الدائرة 
 آله وصحبه وسلم،،

 

 أمني السر
 الغنام عبدهللابراهيم إبن  عبدهللا

 عضو 
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 عضو 
 محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 ابلرايض االستئنافحمكمة 

األوىلالدائرة التجارية   
 هـ 0441لعام  859احلكم يف القضية رقم 

)...(  سجل جتاري )...(مؤسسة املقامة من/   
)...(  سجل جتاري ،احملدودة )...(شركة ضد/   

 ة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصال
 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  4440441//8 ثننياإلفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ القاضي
 عضوا الفقيه عبداحملسن بن علي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ الغنام عبدهللابراىيم بن إبن  عبدهللا وحبضور
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 444/440//8

 )الوقائع(
، وذلك لنظر النزاع بني ى عليها ابختيار حمكم من جانبهااملدعتقدم املدعي وكالة بصحيفة دعوى طلب فيها من احملكمة إلزام 

وأن )...(، النفطي التابع لشركة  )...(الطرفني الناشئ عن عقد املقاولة من الباطن لتنفيذ أعمال اإلضاءة للسياج األمين حبقل 
( من نظام التحكيم جعلت من سلطة احملكمة اختيار حمكم 80املادة )و  ( يومًا الختيار حمكم ...04املدعى عليها طلبت مهلة )

عن املدعى عليو مىت توافرت مسوغات ذلك ... بينما الدعوى املاثلة مطالبة إبلزام املدعى عليها ابختيار حمكم من جانبها .. ومبا 
، وتشري دائرة االستئناف أنو بول الدعوىق، فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل عدم وى جاءت ابملخالفة لنظام التحكيمأن الدع

ي وكالة مراعاة االختصاص املكاين، أو ينبغي على املدعف، واملدعى عليها ابملنطقة الشرقية املدعية فإن حبسب صحيفة الدعوى
 .إبداء وجهة نظره حيالو

 
 
 
 
 
 
 



 

 (لذلك)
بينا دمحم وعلى على نهللا ق، وصلى املوفهللا هـ . و0441لعام  859بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة

 .آله وصحبه وسلم
 
 
 
 

 
 

 

 أمني السر
الغنامبراهيم إبن  عبدهللا  

 عضو 
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 عضو 
محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ  

 
 رئيس الدائرة

 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 ابلرايض االستئنافحمكمة 

األوىلالدائرة التجارية   
 هـ 0449لعام  079احلكم يف القضية رقم 
)...(  هوية وطنية املقامة من/ )...(  

  لالستشارات القانونية )...(شركة ضد/ 
 على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم 

 جلستها بتشكيلها التايل: وىلألالدائرة التجارية اعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ودبقر  1410441//4 األربعاءفإنو يف يوم 
 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ القاضي
 ضواع عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي

  ، ىـ 141/444//4، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ عمر بن سليمان العيسى وحبضور
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
د منهما قد عني حمكمًا عنو إال أن ابلوكالة عن املدعي بصحيفة دعوى ذكر فيها أن املدعي واملدعى عليها كل واح )...(تقدم 

دبا أن صحيفة الدعوى مل تفصح عن حمل ، و احملكمني مل يتفقا على تعيني احملكم الثالث... وطلب من احملكمة اختيار احملكم املرجح
وموضوع النزاع، والذي يتقرر دبوجبو االختصاص، والذي دبوجبو تعترب الدعوى حمررة وحمددة وحملها معيناً، فإن دائرة االستئناف 

وى املقامة تنتهي إىل عدم قبول الدعوى، خاصة أن املدعى عليها شركة مهنية واألصل عدم اختصاص احملاكم التجارية بنظر الدع
من وجو آخر وىو عدم إرفاق أو اإلشارة إىل أي مستند على عدم اتفاق احملكمني على  ةعليها، مث إن ىذه الدعوى غري مقبول

 اختيار احملكم الثالث، سواء دبحضر منهما وىو األصل الواجب، أو حىت خبطاب من حمكم املدعي يشهد بذلك.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (لذلك)
 

بينا دمحم وعلى على نهللا املوفق، وصلى هللا هـ.و0449لعام  079ملقيدة قضية برقم بعدم قبول الدعوى ا حكمت الدائرة
 .آله وصحبه وسلم

 

 أمني السر
 عمر بن سليمان العيسى

 عضو 
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 عضو 
محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ  

 
 

 
 رئيس الدائرة

 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 7441لعام  747احلكم يف القضية رقم 
  )...( هوية وطنية املقامة من/ )...(

سجل جتاري )...( ،سسة التجاريةصاحب مؤ   
اري )...( سجل جت ،)...(شركة /  ضد  

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقيةىـ ودبقر  4440443//8 ثننياالفإنو يف يوم 

 التايل:
 رئيسا دمحم بن صاحل اليحىي القاضي
 عضوا النالعجهللا براهيم بن عبدإ القاضي
 عضوا بن سليمان املزروعهللا عبد القاضي

  ، ىـ 4441481//8، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ زايد بن عبداملنعم العبيد وحبضور
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
وكياًل عن املدعي بالئحة دعوى ضد املدعى عليها حاصلها: أنو اثر نزاع بني الطرفني  )...(ختلص واقعات ىذه القضية يف تقدم 

. وقد نص العقد يف بنده التاسع على اللجوء 884/48/41حول تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن دبوجب العقد املربم بتاريخ 
للمدعى عليها  8248448/44ربيد بتاريخ لتحكيم طرف اثلث للفصل فيما ينشأ من خالف. وأن موكلو بعث خطااًب عرب ال

 يطلب تسمية حمكمها إال أهنا مل تتجاوب. وانتهى إىل طلب تعيني حمكم عن املدعى عليها الستكمال نظر النزاع. 
وبعد إحالة القضية إىل ىذه الدائرة ابشرت النظر وفق ما ىو مدون يف حماضر الضبط وحددت لذلك عددا من اجللسات اليت 

 جرى فيها حبث اختيار احملكمني. 
فني ويف جلسة ىذا اليوم حضر وكيال الطرفني وأفادا أبنو متت تسوية النزاع صلحًا وذلك دبوجب املخالصة النهائية املوقعة بني الطر 

 وقدما نسخة منها جرى ضمها مللف القضية وطلبا إثبات ذلك وقررا اكتفاءمها.  4//14048واملؤرخة يف 
 )األسباب( 

دبا أن وكيال الطرفني أفادا بتوصل الطرفني إىل صلٍح منٍو للنزاع وقدما اتفاقية خمالصة موقعة وخمتومة خبتمي الطرفني ومؤرخة يف 
ملف القضية، وطلبا إثبات ذلك، ودبا أن الصلح جائز ومرغب فيو شرعاً كما أنو صلح خاٍل بمت إيداع صورة منها  6///0141

 من كل ما يوجب رده.
 



 

 

 (لذلك)
للمقاوالت )...( ( صاحب مؤسسة ...سجل مدين رقم ) )...(حكمت الدائرة إبثبات الصلح بني الطرفني ومها املدعي 

( وفق ما هو مبني يف املخالصة ...سجل جتاري رقم ) ،اوالت احملدودةللتجارة واملق )...(( وشركة ...سجل جتاري رقم )
 وهللا املوفق، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم. 6/5/7441النهائية املوقعة بني الطرفني يف 

 

 أمني السر
 زايد بن عبداملنعم العبيد

 عضو 
بن سليمان املزروعهللا عبد  

 عضو 
العجالنهللا براهيم بن عبدإ  

 
 رئيس الدائرة

 دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 3441لعام  173احلكم يف القضية رقم 
)...(  هوية وطنية ،املقامة من/ )...(  

 ضد/ )...(
 ه، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعد

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقيةىـ ومبقر  4440441//3 األربعاءفإنو يف يوم 
 التايل:

 عضوا بن سليمان املزروعهللا عبد القاضي
 رئيسا دمحم بن صاحل اليحىي القاضي
 عضوا العجالنهللا براهيم بن عبدإ القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ بن محدان العامريهللا ضيف  علي بن وحبضور
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 444/441//3

 )الوقائع(
هلذه احملكمة بطلب تعيني حمكم للفصل يف قضيتهم مع املدعى عليو وأرفقت يف طلبها ىذا مجلة من  )...(تقدمت وكيلة املدعي 

وابطالع الدائرة على الطلب تبني عدم قيام املدعي  .إبشعار املدعى عليو بطلب التحكيماملستندات وتبني خلوىا من خطاب 
ن إجراءات التحكيم ال تبدأ إال أ( من نظام التحكيم وحيث 51ة )إبشعار املدعى عليو ابلبدء إبجراءات التحكيم وفقا لنص املاد

 .ئرة تذىب إىل عدم قبول ىذا الطلب( من نظام التحكيم فإن الدا62بعد اإلجراء يف املادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 (لذلك)

 . وهللا املوفق، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم. عدم قبول الدعوىب حكمت الدائرة
 

 أمني السر
العامريهللا بن ضيف لي ع  

 عضو 
بن سليمان املزروعهللا عبد  

 عضو 
العجالنهللا براهيم بن عبدإ  

 
 رئيس الدائرة

 دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

 الدائرة التجارية األوىل
 ىـ 9441لعام  474احلكم يف القضية رقم 

  سجل جتاري )...( ،للمقاوالت )...(مؤسسة املقامة من/ 
  سجل جتاري )...( ،للعمارة )...( الشركةضد/ 

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقيةىـ ومبقر  4440441//1 ثننياالفإنو يف يوم 

 التايل:
 رئيسا دمحم بن صاحل اليحىي القاضي
 عضوا العجالنهللا براىيم بن عبدإ القاضي

 عضوا بن سليمان املزروعهللا عبد قاضيال
  ، ىـ 0414411//1، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ مصعب بن دمحم العمريي وحبضور

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

للفصل يف قضيتهم مع املدعى عليها وبعد عقد عدة جلسات مل حيضر هلذه احملكمة بطلب تعيني حمكم  )...(تقدم وكيل املدعي 
حضر فيها وكيل املدعي ومصفي الشركة املدعى عليها حيث طلبت  4//4/41/فيها من ميثل املدعى عليها مت حتديد جلسة يوم 

حضر وكيل املدعي ومل حيضر من ميثل  4//4/41/، ويف جلسة الذي يثبت تعيينو مصفيا فاستمهل منو الدائرة نسخة من احلكم
املدعى عليها فطلب وكيل املدعي من الدائرة البدء يف إجراءات التحكيم وذلك ابختيار حمكم فرد عن طريق الدائرة وبعد رفع 

 وكيال عن)...( حضر وكيل املدعي كما حضر  4//14041. ويف جلسة ابلكتابة إىل جمموعة من احملكمنياجللسة قامت الدائرة 
( رايل عن أعمال مقاوالت من 89.020/مصفي الشركة املدعى عليها واختصر وكيل املدعى مطالبة موكلو مببلغ ) )...(مكتب 

 .وطلب إلزام املدعى عليها بتعيني حمكمها والسري يف إجراءات التحكيم )...(الباطن وقد حدد موكلو احملكم 
 )األسباب(

( رايل 589.723املطالبة وأن يف ذمة الشركة املدعى عليها لصاحل املدعي مبلغ ) وبعرض الدعوى على وكيل املصفي أقر بصحة
 وأهنا مستعدة لدفع ىذا املبلغ للمدعي فقرر الطرفان اكتفاءمها.

 
 
 
 



 

 

 
 (لذلك)

 . وهللا املوفق، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم. ابنتهاء النزاع يف ىذه الدعوى حكمت الدائرة
 

 أمني السر
صعب بن دمحم العمرييم  

 عضو 
بن سليمان املزروعهللا عبد  

 عضو 
العجالنهللا براىيم بن عبدإ  

 
 رئيس الدائرة

 دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل      
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

الدائرة التجارية األوىل     
 
 

 هـ 0441لعام  444احلكم يف القضية رقم 
 املقامة من / شركة )...( سجل جتاري )...(
 ضد /  شركة )...( سجل جتاري )...( 

 
  دهدو دالا ةة دالا ةع ى م  ل ن  يب  دهدوو ددهد احلمد هلل

 الدائرة التجارية األدىلىقدت  حمكمة ان ستئناف مبنطقة  كة ادلكر ة )جدة(هـ دمبقر  0001410441 اخلميسفإيه يف يوع 
 ج اتها دتشكي ها التايل 

 
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 واعض بن عبدالرحيم الزهراين عبدهللا القاضي
 عضوا براهيم بن صاحل السحيباينإ القاضي

 
و دذلك ل نظر يف القضية ادلشار إليها أى ةو احملالة ل دائرة يف  ينا ل ارأ س طان دل سفر دل صاحل الهمريي دحبضور 

 دفيها دهد ادلدادلة أصدرت الدائرة هذا احلكم.  و هـ 0001410411
 

  )الوقائع(
يـة ججـري تقدع إىل هذو احملكمة د ةئحة دىوى ذكر فيها أيه مت توقيع اتفاق )...( يل ادلدىية4 تت خص دقائع هذو الدىوى يف أن دك

(  ل ان تفاقية ادلوقهة يف الفقرة الثايية 22هـ و دهيث يات ادلادة )4/61///41دتاريخ  )...( مسنت اديقل  واد خاع  ع شركة 
ذلـك تاـوية ئائيـة دطريقـة التحكـيم دفقـاً لنظـاع لنزاع أد ادلطالبـة فـتم )يف هال فشل الطرفني يف التوصل إىل هل ددي دشأن هذا ال

 التحكيم ادلهمول ده يف ادلم كة الهردية الاهودية دتهدي ةته(و دختم ن ئحته ابلط ب  ل احملكمة التمكني إبجراءات التحكيم. 
 
 



 

 

  )األسباب( 
دهيث إيه ددفقـًا لنـظاع التحكيم فإيه ي زع اتباع اإلجــراءات اليت تابـق تقدع طالب التحكيـم دط به إىل القضـاء أبن يب غ ادلدىم 
ى يها دتهيني حمكمه دط ب تهيني حمكم ىنه خ ةل ادلدة النظا ية دهو  ا يات ى يه ادلادة )اخلا اة ىشر الفقرة )ب(  ل يظاع 

فإذا مل يهني أهد الطرفني حمكمه خ ةل مخاة ىشر يو ًا التالية لتا مه ط بًا دذلك  ل الطرف اآلخر أد إذا التحكيم الاهودي( "
مل يتفق احملكمان ادلهينان ى م اختيار احملكم الثالث خ ةل مخاة ىشر يو ًا التالية لتاريخ تهيني آخرمها   تولت احملكمة ادلختاة 

 يل دذلك خ ةل مخاة ىشر يو ًا  ل اتريخ تقدمي الط ب" . اختيارو دناًء ى م ط ب  ل يهمه التهج
واد دهيث الثادت أيه مل يظهر التزاع ادلدىية إبرفاق  ا يبني تهيني حمكـمًا ىنـها دفقًا لنظاع التحكيمو د ا يفيد استيفاء  ا تتط به ادل

 اتكمـل شردطه ديتهني ىدع قبـوله. (  ل ال ةئحة التنفيذية لنظاع التحكيم مما يبني  هه أن ط بهـا مل ت9د  7د  4)
 

 (لذلك)
 حبالتها الراهنة.  )...( مسنت اشركة  ، ضد  )...( بعدم قبول الدعوى املقامة من/ شركة  حكمت الدائرة: 

 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.هللا ااملوفق، وصلى هللا او

 

 
 

 
 

 أمني السر
 سلطان بن سفر بن صاحل العمريي

 عضو 
 السحيباين براهيم بن صاحلإ

 عضو 
 بن عبدالرحيم الزهراين عبدهللا

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ادلملكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 ىـ 6441لعام  611احلكم يف القضية رقم 

 / )...(سجل جتاري)...( مؤسسة ادلقامة من / 
 سجل جتاري/ )...( ضد / )...(

 الة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والص
 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ومبقر 4/1411///2 األربعاءفإنو يف يوم 

 جلستها بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا دمحم بن خبيت القحطاين القاضي
 عضوا وسى الفيفيدمحم بن م القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ،ىـ 4/14/1///2

 )الوقائع(
، تقدم (…)4(…)الزم إلصدار احلكم فيها يف أن وكيل تتلخص وقائع ىذه الدعوى حسبما تبني من مطالعة أوراقها وابلقدر ال

ستند اىـ لكونو 4313313652احملكمة بالئحة دعوى حاصلها طلب بطالن احلكم الصادر من ىيئة التحكيم جبلسة  إىل ىذه
بقطع التوريد،  إىل إجراءات ابطلة ولصدوره بعد ادلدة احملددة وأن احلكم استند على معلومات قدمية وغري معاصرة لواقعة التعدي

حنراف ىيئة التحكيم عن مضمون الدعوى واستنادىا على معلومات ال صلة ذلا بدعوى التعدي وأن الفقرة خامساً من اوحيث إن 
أ( وأن خمالفة ىيئة التحكيم لنظام التحكيم  91أسباب احلكم أقرت ىيئة التحكيم بذاهتا وأثبتت عدم التزام احملتكم ضدىا ابدلادة )

مراسالت احملتكم واالجتزاء منها حيث مل حيدث هنائيًا أن صادق احملتكم على وجود نقص عمالة يعيق عمليات تشغيل بتفسريىا 
الفروع، وقد مت االستناد على التقرير ادلغلوط من اخلبري احملاسيب وادلخالف لقرار التكليف الصادر من اذليئة وأن ىيئة التحكيم 

ستنادىا على بنود يف عقد االمتياز ال جتيز للمحتكم ضدىا وقف التوريد كما أن ىيئة 4ز( عند ا9خالفت ادلادة اخلمسون )
التحكيم خالفت الشرع حيث أن احلكم قد بين على أن احملتكم قد أخل بعدم زايدة العمالة استنادًا إىل تقرير اخلبري احملاسيب رغم 

تلتزم ىيئة التحكيم ابدلادة السابعة والعشرين من نظام التحكيم أن العقد مل ينص صراحة على عدد العمالة وترك على العموم ومل 
السعودي كما مل تراعي يف الفصل يف موضوع النزاع شروط العقد وبنوده ومل أتخذ يف االعتبار األعراف التجارية وأن ىيئة التحكيم 

، التحكيم تو بطلب احلكم ببطالن حكمتم الئحخالفت قواعد وإجراءات نظام التحكيم السعودي ودتديداهتا لفرتة التحكيم، وخ
، و)...(بالئحة دعوى ذكر فيها أنو حصل نزاع بني موكلتو،  )...(، احملامي4 )...(تقدم وكيل4 مؤسسة  ىـ 41413662وبتاريخ 

وقد مت اللجوء إىل التحكيم، ومت تشكيل ىيئة حتكم ثالثية، وقد صدر حكم ىيئة التحكيم ادلذكور آنفًا بتاريخ 



 

 

وإبحالـة القضية ذلذه الدائرة حددت ذلا ، لتحكيم على النحو ادلقرر نظاماً ، وطلب األمر بتنفيذ حكم ا  ىـ4313313652
، وفيها أكد وكيل طالب األمر ابلتنفيذ على طلب أتييد حكم التحكيم الصادر من اذليئة ىـ361413662جلسة بتاريخ 

ىـ وبطلب اجلواب قدم وكيل مقدم دعوى البطالن مذكرة من 4313313652التحكيمية يف النزاع ادلاثل بني الطرفني يف جلسة 
ثالث صفحات خالية من ادلستندات ذكر أن حاصلها الدفع ببطالن حكم التحكيم ألسباب حاصلها أن ىيئة التحكيم أصدرت 

، وأن موافقتو مل توافق ي( من نظام التحكيم السعود 04)  حكمها بعد انتهاء مدة التحكيم ادلتفق عليها خمالفة بذلك ادلادة رقم
ىـ كما مت تقدمي دعوى  9004لعامل  911؛ وأنو مت تقدمي دعوى يف ىذا الشأن قيدت برقم ى قرار ىيئة التحكيم على التمديدعل

وزود وكيل ادلدعي بنسخة منها فعقب وكيل طالب األمر   ىـ 9041لعام  9041أخرى إلهناء إجراءات التحكيم قيدت برقم 
طلبو األمر بتنفيذ حكم التحكيم مستويف دلتطلباتو النظامية وأنو قد مت اإلجابة على كل من دعوى البطالن ودعوى ابلتنفيذ أبن 

إهناء إجراءات التحكيم وبناء عليو قررت الدائرة ضم دعوى البطالن إىل ىذه الدعوى مث قدم وكيل طالب األمر ابلتنفيذ مذكرة من 
ى دعوى البطالن وزود وكيل مدعي البطالن بنسخة منها وابطالعو قرر اكتفاءه مبا تضمنتو صفحة واحدة ذكر أبهنا دتثل جوابو عل

أوراق الدعوى كما قرر وكيل طالب األمر بتنفيذ حكم التحكيم اكتفاءه أيضا وبناء عليو قررت الدائرة أتجيل نظر الدعوى 
وبعد اطالع الدائرة على حكم ىيئة التحكيم وعلى دعوى األمر بتنفيذه ودعوى بطالن  ىـ 441413662للدراسة. وجبلسة 
 حكم التحكيم. 

 )األسباب(
وحيث إن ما قدمو مدعي البطالن من أسباب إلثبات دعواه السالف ذكرىا يف وقائع احلكم ال تصح ألن تكون سببًا لبطالن 

دلبينة يف نظام التحكيم اليت تعد دعوى البطالن مبوجبها مقبولة، كما أن ما احلكم التحكيمي وليست دما تنطبق على األحوال ا
ذكره مقدم دعوى البطالن من أسباب ال تعدو يف حقيقتها أن تكون وقائعًا أراد منها مقدم دعوى البطالن أن تقوم ىذه احملكمة 

ندات وما اختذتو اذليئة من إجراءات وتقصيًا لسالمة موضوع النزاع وما بين عليو احلكم التحكيمي من أدلة ومست إبعادة النظر يف 
ما خلصت إليو ىيئة التحكيم من اجتهادىا الذي بينتو يف حكمها، األمر الذي ميتنع قبولو من مقدم دعوى البطالن وذلك 

البطالن يف احلاالت  نصت على أن ))تنظر احملكمة ادلختصة يف دعوى ( من ادلادة اخلمسني من النظام اليت 0استنادًا إىل الفقرة )
ادلشار إليها يف ىذه ادلادة دون أن يكون ذلا فحص وقائع وموضع النزاع(( ولذلك فإن ما طلب مدعي البطالن ال يستند إىل ما 

 دما يتعنيىو مقرر شرعًا ونظاماً، كما ال جتد الدائرة يف حكم التحكيم ما يعد خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية أو النظام العام، 
وأما بقية ما أشارت إليو من أسباب طعن يف بطالن احلكم فهي ال تعدو أن تكون من األسباب ، معو رفض دعوى البطالن

وما ذكره مدعي البطالن من أن ىيئة التحكيم أصدرت حكمها خارج ، ادلوضوعية اليت تنحسر والية ىذه احملكمة عن النظر فيها
؛ فإن ىذا الطعن سبق الفصل فيو ابلرفض موافقة موكلتو مبد فرتة التحكيم نفردة ودونمدة التحكيم ادلتفق عليها، وأهنا قامت م

وحيث إن وكيل ادلدعي ، ( من نظام التحكيم السعودي6214أتسيسا على أن ذليئة التحكيم مدة فرتة التحكيم بناء على ادلادة )
ما ميكن أن يعد مانعًا من تنفيذه، وإذ تبني أن طلب  طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم، بعد أن قد تقرر أنو ال يوجد يف احلكم

النظامية، وبناًء على ادلادة احلادية واخلمسني يف فقرهتا )الثانية( من نظام التحكيم  األمر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوىف ادلتطلبات
حكمت احملكمة ادلختصة بتأييد ىـ اليت نصت على: "إذا 461713655( واتريخ 40السعودي الصادر ابدلرسوم ادللكي رقم )م4

حكم التحكيم وجب عليها أن أتمر بتنفيذه ويكون حكمها يف ذلك غري قابل للطعن أبي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت 



 

 

 ببطالن حكم التحكيم فيكون حكمها قاباًل للطعن خالل ثالثني يومًا من اليوم التايل للتبليغ". األمر الذي تنتهي معو الدائرة إىل
 رفض دعوى البطالن وأتييد حكم التحكيم واألمر بتنفيذه. 
 (لذلك)

 اواًل/ رفض دعوى بطالن حكم التحكيم. حكمت الدائرة:
 اثنياً/ االمر بتنفيذ حكم التحكيم فيما قضى بو ما يلي: 

تكم ضدىا تسببت يف اواًل/ رد دعوى احملتكمة خبصوص التعويض عن اخلسائر يف ادلطاعم الثالثة اليت تدعي احملتكمة ان احمل
كمة خبصوص التعويض عن التقصري ( عشرة ماليني رايل0 وكذلك رد دعوى احملت1000000000غالقها مببلغ وقدره )إ
عاله0 والرتباط الطلبني لذات أسباب أ( مثانية ماليني رايل دلا ذكر من 000000000خالل ابلعقد مببلغ وقدره )إلوا
تكم ضدىا بنصوص العقد خبصوص وق  التنفيذ. اثنياً/ رد دعوى احملتكم ضدىا خالل احملإسباب ومنها عدم ثبوت أال

لفا ومائتان وثالثة رايالت أ( عشرة ماليني وتسعمائة وثالثة وثالثون 100،330203خبصوص طلب التعويض مببلغ وقدره )
يض مببلغ وقدره 0 وكذلك رد دعوى احملتكم ضدىا خبصوص طلب التعو ات الكسب وادلنفعة لعدم ثبوت ذلكعن فو 

ساءة لسمعتها إلخالل احملتكمة ببنود العقد واإصاهبا بسبب أ( مخسة وثالثون مليوان جربا للضرر الذي 3000000000)
. اثلثاً/ رد دعوى احملتكمة واحملتكم ضدىا بشان طلبيهما أبتعاب التحكيم وأتعاب احملاماة لعدم وجود ذلك لعدم ثبوت ذلك

 0 ومل يتفقا على ذلك أثناء الدعوى. ني الطرفنيب يف عقد االمتياز ادلربم
  على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني. هللاادلوفق0 وصلى  وهللا

 

 
 

         

 أمني السر
 سلطان بن سفر بن صاحل العمريي

 عضو 
 دمحم بن موسى الفيفي

 عضو 
 دمحم بن خبيت القحطاين

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية الثانية        
ه1441لعام  513احلكم يف القضية رقم   

 املقامة من/ )...(، ىوية وطنية/ )...(
 ضد/ )...(، ىوية وطنية/ )...(

 ى من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم عل
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة اإلستئناف ابلرايضىـ ومبقر 4440441//2 الثالاثءفإنو يف يوم 

 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 عضوا دمحم بن سعود العريفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف ا للسرمينً أ موسى بن حنش بن علي الزىراين وروحبض
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ىـ، وفيها444/411//2

 )الوقائع(
ى يطلب فيها تنفيذ حكم ، بالئحة دعو )...(4 ىـ تقدم وكيل املدعي4//144142تتلخص واقعات ىذه الدعوى يف أنو بتاريخ 

وبتاريخ  .أصالة يف الشركة املذكورة أعاله التحكيم الصادر عن ىيئة التحكيم والقاضي بثبوت صورية شراكة املدعي
ىـ نظرت الدائرة القضية حبضور طريف الدعوى وطلب وكيل املدعي تنفيذ حكم احملكم وبعرض ذلك على وكيل 4//144142

ىـ وحبضور طريف الدعوى قرر الطرفان اكتفائهما 4//224342هم مانع من تنفيذ احلكم ويف جلسة املدعى عليو ذكر أنو ليس لدي
 .عت اجللسة للمداولة وإصدار احلكممبا سبق وعليو رف

 )األسباب(
الدعوى من حلف   ، وملا ىو مثبت يف احلكم التحكيمي الصادر يف ىذه)...( يطلب تنفيذ حكم التحكيم4 مبا أن وكيل املدعي

املدعي أصالة ميني االستظهار وفق ما اقتضاه النظر على صورية الشراكة لنفي احليلة ولوقوع مثل ىذه الشراكات الصورية يف 
، وحيث مل يرد حبكم التحكيم وطلب تنفيذهبقبولو ، وكذلك ملا قرره املدعى عليو يف اجللسة كات العائلية اليت يؤسسها اآلابءالشر 

  .ىـ3311على حكم احملكم ما يتعارض مع نظام التحكيم السعودي الصادر يف عام 
 
 
 
 



 

 

 
 )لذلك(

ذه فيما واألمر بتنفي)...( / )...( ضديف النزاع القائم بني  )...(بتأييد حكم التحكيم الصادر من احملكم  الدائرةحكمت 
ثمار العقاري حمموالً وأوالده للتطوير واالست )...(يف شركة  )...(/ بوت صورية شراكة املدعيقضى بو على النحو التايل: بث

 .على أسبابو
 .على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم هللااملوفق، وصلى  وهللا

 
 
 

 

 أمني السر
 موسى بن حنش بن علي الزىراين

 عضو 
 دمحم بن سعود العريفي

 عضو 
 ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى

 
 رئيس الدائرة

 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل      
 حمكمة االستئناف مبنطقة الرايض 

الدائرة التجارية األوىل     
 هـ 2349لعام  2991احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من / مؤسسة )...( للتجارة سجل جتاري )...(
 ضد /  مؤسسة )...( 

 لسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة وا
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية االوىلعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  4440441//6 األربعاءفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا يذيفمحد بن عبدالرمحن احملأ القاضي

  ،ىـ 6/02469461، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ عبداحملسن بن دمحم العصيمي وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

  )الوقائع(
( سجلت قضية ستئناف التجارية ابلرايضكمة االحملموجهة ) 63111/163بصحيفة دعوى برقم  )...( تقدم وكيل ادلدعية 4 

خلدمة مصاحلهم ابلرقم ادلذكور أعاله وذكر أنو مت االتفاق بني ادلدعية وادلدعى عليها على إجياد عالقة امتياز حصري فيما بينهما 
وطالب ادلدعي وكالة إبلزام ادلدعى عليها بدفع قيمة العقد  ،امت ادلدعى عليها إبلغاء العقدوقد ق ،التجارية ادلشرتكة

وأن ختاطب دائرة االستئناف حمكمة التنفيذ إليقاف تنفيذ الشيكات ، وإلزام  ، ( رايل وإلزامها إبعادة الشيكات044.444)
 ادلدعى عليها أبتعاب احملاماة.

 )األسباب( 
عها مباشرة أمام ، فإنو ال مسوغ للمذكور برفم وال طلب استئناف وتدقيقوى حتكيهنا ليست دعأمبا أن الظاىر من ىذه الدعوى  

 .تئناف تنتهي إىل عدم قبول الدعوى، وبناء عليو فإن دائرة االسحمكمة االستئناف

 
 
 
 



 

 

 
 )لذلك(

للتجارة ضد /  )...( هـ املقامة من / مؤسسة 2349لعام  2991بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة 
 .على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم هللااملوفق، وصلى  وهللا )...( .سة مؤس

 
 
 
 

 
 

 
 

 أمني السر
 عبداحملسن بن دمحم العصيمي

 عضو 
 محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ

 عضو 
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية األوىل     
ه3419لعام  8002احلكم يف القضية رقم   

، سجل جتاري/ )...(للتعمري )...(الشركة املقامة من/   
، سجل جتاري/ )...(للتطوير العقاري )...(شركة ضد/   

له ل هللحد  لحاصلةا لحاصلةا للى لن ل الب يلعد   لحعد  احل
 جىلتهالعتشكيىهالاصتايل لحىلاص ائر لاصتجاريةلاأللق تللستئنافلابصرايضحمكهةلا اهـلحمبقرل1410441//4لاألد فإبهليفليو ل

 رئيسا بن دمحم اجلوفان عبد الرمحن القاضي
 عضوا بن علي الفقيه عبد احملسن القاضي
 عضوا احمليذيف عبد الرمحنبن  محدأ القاضي

لألةا لاحملاصةلصى ائر ليفلنينالصىلرألاحلايكللب لهللاانيفلع للححبضور ل هـ4/02449441 لحذصكلصىنظرليفلاصقضيةلاملشارلإصيها
 عد لامل احصةلأص رتلاص ائر لهذالاحلكم.لحفيها

 )الوقائع(
لبفلهلعوكيللاصشركةلل)...(تق  ل4ل لاحلكملعبطةانلقرارلهيئةلاصتحكيملاصلادرلل صىتدهريل)...(حاصفًا علحيفةلهذ لاص لوىلطاصبًا

لاصقاضيلعرفضلاصطىبلاصداجللاملق  لن لاصشركةل9341141/32يف املذكورلحكاصتهلاملرفقةليفلل)...(مبالأنلحلصىتدهريل...ل)...(هـ
لاص لوىلهيلل ل لصىتدهريعلل)...(هذ  ل)...( لأنلاص لوىلنقانةلابسملشركةل.فتهلصادبلنؤسلة لا استئنافلل حمبا فإنلدائر 

لن لصفة لاص لوىلصد   لقبوللهذ  لاص لوىلغريلنوقدةل.ق نهاتنتهيلإىللل   لا استئنافلإىللأنلصحيفة حإىللأنلل حتشريلدائر 
ق ليكونلعناءللقارللحتشريلاألحراقلإىللأنلحمللاص لوىل صحيفةلاص لوىلمللتتطرقلإىللحمللاصنزاعللى لحجهليتبنيلننهلا اختلاص

للللل.دقارل الخيتصلهبالاصقضاءلاصتجاريحكثريلن لدلاحىلاصل ألد لطريفلاص لوى
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 )لذلك(

على نبينا دمحم وعلى  هللااملوفق، وصلى  وهللا .هـ1431لعام  2002قيدة قضية برقم بعدم قبول الدعوى امل حكمت الدائرة
 .آله وصحبه وسلم

 
 

 
 
 
 
  
 

 أمني السر
 يكاحلا عبد هللاانيف بن 

 عضو 
 احمليذيف عبد الرمحنبن  أمحد

 عضو 
 بن علي الفقيه عبد احملسن

 
 رئيس الدائرة

لبن دمحم اجلوفان عبد الرمحن



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ادلملكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية األوىل     
ه1114لعام  111احلكم يف القضية رقم   

، سجل جتاري/ )...(لالستقدام واخلدمات العمالية )...(شركة ادلقامة من/   
)...(، سجل جتاري/ )...(شركة ضد/   

 حلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:ا
 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر 1410441//4 األحدفإنو يف يوم 

 رئيسا بن دمحم اجلوفان عبد الرمحن القاضي
 عضوا بن علي الفقيه عبد احملسن القاضي
 عضوا احمليذيف عبد الرمحنمحد بن أ القاضي

ىـ، 1414444//4، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ احلايك عبد هللاانيف بن  وحبضور 
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها

 )الوقائع(
: العقد بني الشركتني ورد فيو أنو عند حدوث خالف فيتم حلو ة قال فيها)...( بصحيف4 رئيس التنفيذي يف الشركة املدعيةتقدم ال

ابلطرق الودية فإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إىل التحكيم .. وقد عينت املدعية حمكمًا عنها وحيث أن املدعى عليها مل تعني حمكماً 
مبا أن تعيني حمكم عن املدعى عليها أمر سابق للنظر يف مسألة و عنها ... فإننا نطلب من احملكمة تعيني رئيس ىيئة التحكيم ...

تئناف ، ومبا أن املدعية يف طلبها املاثل جتاوزت ذلك فإن دائرة االس( من نظام التحكيم15تعيني احملكم الثالث وفقًا للمادة )
ع الذي من خاللو يتقرر االختصاص . ويالحظ أن صحيفة الدعوى مل تذكر حمل العقد وموضوع النزا تنتهي إىل عدم قبول الدعوى

 ويتقرر حمل الدعوى.
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 )لذلك(
واخلدمات  لالستقدام )...(/ شركة هـ ادلقامة من1440لعام  111برقم بعدم قبول الدعوى ادلقيدة قضية  حكمت الدائرة

 وسلم.على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه  هللا ادلوفق، وصلى وهللا .)...(/ شركة العمالية ضد
 
 

 
 
 
  
 

 لسرأمني ا
 احلايك عبد هللاانيف بن 

 عضو 
 الرمحن احمليذيف محد بن عبدأ

 عضو 
 احملسن بن علي الفقيه عبد

 
 رئيس الدائرة

 الرمحن بن دمحم اجلوفان عبد



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية األوىل     
ه3819لعام  864احلكم يف القضية رقم   

/ )...(جواز سفر)...(، شركة املقامة من/   
احملدودة )...(شركة ضد/   

  ب ي عدده  وعدد احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال
 جلستها عتشكيلها التايل  الدائرة التجارية االوىلعقدت  حمكمة اإلستئناف ابلرايضىـ ودبقر 1410441//4 األرعداءفإبو يف يوم 

 رئيسا بن دمحم اجلوفان عبد الرمحن القاضي
 عضوا بن علي الفقيه عبد احملسن القاضي
 عضوا احمليذيف عبد الرمحنبن  أمحد القاضي

  ىـ/144444//4  وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف ا للسرمين  أ احلايك عبد هللاانيف عن  حبضورو 
 عدد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها

 )الوقائع(
النزاع عني الشركتني عشأن  عصحيفة دعوى طلب فيها من احملكمة تديني حمكم عن ادلدعى عليها يف )...( 4تقدم ادلدعي وكالة

وقد ذىبت القضية إىل دائرة االستئناف احلقوقية الثامنة مث عادت مؤخرا  إىل دائرة االستئناف التجارية   م144444141الدقد يف 
خبطاب بص فيو على تديني الشركة ادلدعى عليها حملكمها  )...(ىـ تقدم وكيل ادلدعى عليها4 444744771وعتاريخ   األوىل

موضحا  فيو وسائل   عن طريق دائرة االستئناف ومت تزويد وكيل ادلدعية عنسخة من اخلطاب –اجلنسية  )...( – )...(ادلهندس4 
 .التواصل مع ذلك احملكم وعقد أتداعو

 )األسباب(
ووقع وكيل الشركة   ودبا ادلدعى عليها قد عينت حمكما  عنها  دلدعى عليهادبا أن حمل الدعوى ادلاثلة طلب تديني حمكم عن ا

 .فإن الدعوى تدترب منقضية البقضاء حملها  ادلدعية على الدلم عذلك
 
 
 
 
 



 

 

 
 )لذلك(

 هـ.9841لعام  864الدعوى املقيدة قضية برقم  ابنقضاء حكمت الدائرة:
 وسلم. وهللا املوفق، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه

 
 
 

 
 

 
 
 
  
 

 أمني السر
 احلايك عبد هللاانيف بن 

 عضو 
 احمليذيف عبد الرمحنبن  أمحد

 عضو 
 بن علي الفقيه عبد احملسن

 
 رئيس الدائرة

 بن دمحم اجلوفان عبد الرمحن



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

 الدائرة التجارية الثانية
 هـ 0441لعام  58احلكم يف القضية رقم 

)...( سجل جتاري، املقامة من/ )...(  
)...(ة، سجل جتاري للمالح ةاحملدود )...(شركة ضد/   

 حده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل و 
جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناؼ ابملنطقة الشرقيةىػ ومبقر  4/0411///2 ثننياالفإنو يف يوم 

 التايل:
 رئيسا د. خالد بن سعود الرشود القاضي  

 عضوا بن أمحد اجلعفريهللا أمحد بن عبد القاضي
 عضوا د. أمحد بن خالد العبدالقادر ضيالقا

  ، ىػ 4/2412///2، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ مصعب بن دمحم العمريي وحبضور
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
ستئناؼ التجارية ابلدمام بطلهو تعيني حمكم عن املدعى عليها حي  م االحملكمة ات القضية يف تقدم وكيل املدعية ختلص واقع

العقد املربم بني الطرفني حال وقوع نزاع بني الطرفني " اللجوء  إبالغ املدعى عليها بتعيني حمكم يتم االتفاؽ عليو حي  نص يف
بطلب التحكيم يف املكان وبتطهيق قوانني الدولة اليت يتفق عليها الطرفان" وابطالع الدائرة على الطلب قامت بتحديد جلسة 

ورد يف الئحة الدعوى على ما  فأحالحضر فيها الطرفان حي  م سؤال وكيل املدعني عن الدعوى  12/1/2112بتاريخ 
حضر الطرفان والتمسا من الدائرة مهلة إضافية لهح  املصاحلة ويف  14/1/2112واستمهل وكيل املدعى عليها للرد ويف اتريخ 

حضر وكيل املدعى عليها ومل حيضر وكيل املدعية ومل يقدم اعتذارا عن التخلف وأفاد وكيل املدعى عليها  24/1/2112جلسة 
املدعي حضر وكيل املدعى عليها ومل حيضر من ميثل  24/1/2112يف جلسة و ة وأهنا الزالت يف طور املساعي.احلبعدم متام املص

                                .ومل يقدم ما يفيد اعتذاره
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 )لذلك(                                                    

 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم،،، هللاملوفق، وصلى  وهللا. قررت الدائرة شطب الدعوى
 

 أمني السر
 مصعب بن دمحم العمريي

 عضو 
. أمحد بن خالد العبدالقادرد  

 عضو 
بن أمحد اجلعفريهللا أمحد بن عبد  

 
 رئيس الدائرة

 د. خالد بن سعود الرشود



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ادلملكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابدلنطقة الشرقية

 الدائرة التجارية األوىل
 ىـ 4141لعام  4501احلكم يف القضية رقم 
  )...( ىوية وطنيةادلقامة من/ )...(

)...( سجل جتاري، للحلول اللوجستية)...(شركة ضد/   
 حده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل و 
جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف ابدلنطقة الشرقيةىـ ومبقر  4/1441///4 ثننياألفإنو يف يوم 

 التايل:
 رئيسا دمحم بن صاحل اليحىي القاضي
 عضوا العجالن عبدهللابراىيم بن إ القاضي
 عضوا بن سليمان ادلزروع هللاعبد القاضي

  ، ىـ 14444/1//4، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ بن دمحم اخلضريي عبدهللا وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
كمة بطل  ح  لالف موكلو مع ادلدعى عليها عن رري  التككيم ذلذه احمل )...(تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيلة ادلدعي 4 

. وإبحالة الطل  إىل ىذه الدائرة مت  م 47112ابري 14وفقا دلا تنص عليو اتفاقية التخليص اجلمركي ادلربمة بني الطرفني بتاريخ 
صفة موكلتو يف موضوع الدعوى  بعدم )...(، حيث دفع وكي  ادلدعى عليها 4 حسبما ىو مدون يف حماضر اجللسات نظر القضية

فأبلغتو الدائرة أبن ىذا الدفع يتم نظره من قب  احملكم ادلعني لنظر النزاع، ومل يتف  األرراف على تعيني حمكم فرأت الدائرة تعيني 
: ية والفص  فيها حس  نظام التككيم، ومتت الكتابة لعدد من احملكمني، وقد وردت عروضهم كما يليحمكم فرد لنظر القض

( 01.111وقدر أتعابو بـــــ ) و )...(( رايل ، 01.111وقدر أتعابو بــــ ))...( ( رايل ، و00.111ابو مببلغ )وقدر أتع )...(
( 77.111وقدر أتعابو بــــ ) و )...(( ، 00.111وقدر أتعابو بــــ ) )...( و( رايل ، 70.111وقدر أتعابو بــــ ) و )...(رايل ، 

  )...(.وقد رأت الدائرة األلذ ابلعرض األق  ادلقدم من احملكم 4 

 )األسباب(
واتريخ  00وبناء على ما تقتضيو ادلاداتن الرابعة عشرة واخلامسة عشرة من نظام التككيم الصادر ابدلرسوم ادللكي رقم م4

 ىـ فإن الدائرة تذى  إىل تعيني ىذا احملكم لنظر ادلوضوع حم  النزاع والفص  فيو حس  نظام التككيم//4243412
 
 



 

 

 (لذلك)
هللا وصلى . ادلوفقهللا حمكما فردا لنظر ىذه القضية والفصل فيها حسب نظام التحكيم ، و )...(قررت الدائرة : تعيني / 

 .بينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلمعلى ن
 

رأمني الس  
بن دمحم اخلضريي عبدهللا  

 عضو 
بن سليمان ادلزروع عبدهللا  

 عضو 
العجالن عبدهللاابراىيم بن   

 
 رئيس الدائرة

 دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 ستئناف ابلرايضحمكمة اال

وىلالدائرة التجارية األ  
 

 هـ 9351لعام  305احلكم يف القضية رقم 
 )...(سجل جتاري وشركائه للمحركات )...(شركة  املقامة من/

 )...(  سجل جتاري )...(شركة  ضد/
 الصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده و 

 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالتجارية األ الدائرةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  1410441//4 األحدفإنو يف يوم 
 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا ن احمليذيفمحد بن عبدالرمحأ القاضي

 
، ىـ 4/01444441، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ احلايكهللا انيف بن عبد وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

ة التحكيم رفض طلب وكيل الشركة ادلدعية رد احملكم يف حمضر اجللسة الرابعة ذليئة التحكيم انظرة النزاع بني الطرفني قررت ىيئ
، وذلك يف قضية التحكيم بني الشركتني اخلاصة بوكالة أو عقد توزيع سيارات ، فاعرتض وكيل ادلدعية على ذلك طالبًا رد  )...( 

  .احملكم ادلذكور
 

 )األسباب(
االعرتاض والطلب مت أمام دائرة االستئناف خالل األجل احملدد نظامًا فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل قبولو شكاًل .أما فيما أن  مبا

يتعلق ابلقرار موضوعاً ، فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل أتييده واحلكم برفض طلب الرد ، دلا ورد يف قرار ىيئة التحكيم من أسباب 
 كافية . ابيف اجلملة فهي أسب

 
 
 
 



 

 

 
 (لذلك)

 وهللا لقاضي بذلك حممواًل على أسبابه .برفض طلب رد حمكم املدعى عليها وأتييد قرار هيئة التحكيم ا حكمت الدائرة:
 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم،،، هللااملوفق، وصلى 

 
 

 

 أمني السر 
 احلايكهللا انيف بن عبد

 عضو 
 محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ

 عضو 
 سن بن علي الفقيهعبداحمل

 
 رئيس الدائرة

 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
ابلرايض االستئنافحمكمة   

وىلألالدائرة التجارية ا    
 

هـ 5944لعام  5491احلكم يف القضية رقم    
)...( للمقاوالت سجل جتاري )...(شركة املقامة من/   
)...( احملدودة سجل جتاري )...(شركة ضد/   

 وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل 
 جلستها بتشكيلها التايل: وىلألالدائرة التجارية اعقدت  ابلرايض االستئنافحمكمة ىـ ومبقر  1/10/41//4 األحدفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا بدالرمحن احمليذيفمحد بن عأ القاضي

 
  ، ىـ 1/14/14//4، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  احلايكهللا انيف بن عبد وحبضور 

  وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

قة على حكم التحكيم الصادر من الغرفة التجارية ابلرايض واصفًا نفسو ابلوكيل يطلب املصاد -اجلنسية )...(  -)...( تقدم 
 . ىـ الصادر يف النزاع بني املنشأتني2:;92/1/8بتاريخ 

 )األسباب(
ن الطلب حمل ىذه الدعوى مل يرفق بو نسخة طبق األصل من حكم التحكيم ومل يرفق بو وثيقة االتفاق على التحكيم ، ومل مبا أ

( من نظام التحكيم ، مث أن وكالة املذكور 35... وذلك خمالف للمادة ) يرفق بو ما يفيد بفوات مدة الطعن على حكم التحكيم
 فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل عدم قبول الدعوى . ، سسة وال شركةوليست وكالتو عن مؤ )...( إمنا ىي عن 

 
 
 
 
 



 

 
 )لذلك(

للمقاوالت ضد )...( مؤسسة  هـ املقامة من /5944لعام  5491بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم حكمت الدائرة:  
 احملدودة . )...( / شركة 

 به أمجعني.وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصح هللااملوفق وصلى  هللاو
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 أمني السر
 احلايكهللا انيف بن عبد

 عضو 
 محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ

 عضو 
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

الدائرة التجارية األوىل     
ه0441لعام  725احلكم يف القضية رقم   

 املقامة من/ مؤسسة )...(، سجل جتاري/ )...(
 ضد/ مؤسسة )...(

 ن ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على م
جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناؼ ابملنطقة الشرقيةىػ ومبقر 4/0442///4 األربعاءفإنو يف يوم 

 التايل:
 رئيسا دمحم بن صاحل اليحىي القاضي
 عضوا العجالن عبد هللابراهيم بن إ القاضي
 عضوا بن سليمان املزروع عبد هللا القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا بن محدان العامري هللاعلي بن ضيف  وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ىػ، وفيها4/0444///4

 )الوقائع(
حة دعوى ضد املدعى عليو حاصلها: أنو اثر نزاع وكياًل عن املدعي بالئ )...(ختلص واقعات ىذه القضية يف أنو سبق أن تقدم  

بني الطرفني حول تنفيذ عقد مقاولة من الباطن وقد تضمن العقد شرط حل النزاعات عن طريق التحكيم وأن موكلو بعث للمدعى 
جراءات التحكيم. عليو رسالة الكرتونية للبدء يف إجراءات التحكيم إال أنو مل يتجاوب وطلب وكيل املدعي إلزام املدعى عليو إب

وبعد إحالة القضية إىل ىذه الدائرة عقدت لنظرىا عدة جلسات أسفرت عن صدور قرار الدائرة ابعتماد اهليئة التحكيمية املكونة 
الفصل فيو وفقاً حمكمًا مرجحًا وذلك لنظر نزاع الطرفني و  )...(حمكمًا عن املدعى عليها و)...( حمكمًا عن املدعي و )...(من 

مث تقدم وكيل املدعي هبذه الدعوى املتضمنة أنو صدر من اهليئة التحكيمية احلكم التحكيمي حمل االعرتاض املقيد لتحكيم. لنظام ا
ه واملنتهي إىل إلزام املدعى عليو أن ///614344ه واتريخ 0441770لدى الغرفة التجارية الصناعية ابملنطقة الشرقية برقم 

بة رايل، دون بقية طلبات املدعي. وانتهى وكيل املدعي إىل طلب احلكم بكامل مطال 942924,20427يدفع ملوكلو مبلغًا قدره 
رايل، استنادًا إىل عدد من الطعون حاصلها إمهال احلكم احتساب عدد من املصاريف  74000427,,04املدعي البالغة 

( من عقد 0والتكاليف كمصاريف الزيت والديزل وتكاليف نقل املعدات واملواد وغريىا، وكذلك عدم إعمال البند اجلزائي رقم )
وإبحالة القضية إىل ىذه الدائرة قامت بدراستها واحلكم تحكيم كما ىو متفق عليو. الشراكة، إضافة إىل عدم توزيع أتعاب ال
 الصادر فيها وما أرفق معو من مستندات. 



 

 

 
 )األسباب(

فإهنا تعد مقبولة شكالً  ه///34044مث قيدت ىذه الدعوى بتاريخ  ه///614344ومبا أن احلكم التحكيمي صدر بتاريخ 
م التحكيم ونصها )ترفع دعوى بطالن حكم التحكيم من أي من طرفيو خالل الستني يومًا التالية من نظا 1141وفقا للمادة رقم 

لتاريخ إبالغ ذلك الطرؼ ابحلكم(. أما عن موضوع الدعوى فإن حقيقتها ىو الطعن يف احلكم التحكيمي الصادر يف نزاع الطرفني 
الطعن املفصلة يف الئحة الدعوى، األمر الذي يؤول يف حقيقتو مع التمسك بكامل مطالبات املدعي استنادًا إىل عدد من أوجو 

من نظام التحكيم حصرت احلاالت اليت  07ومبا أن املادة  ، وىو ما تكيفو بو ىذه الدائرة.إىل دعوى بطالن احلكم التحكيمي
دعوى البطالن يف  على أن )تنظر احملكمة املختصة يف 1047، كما نصت الفقرة ل فيها دعوى بطالن احلكم لتحكيميتقب

. ومبا أنو بدراسة ما ورد يف الدعوى وما أثري ون هلا فحص وقائع وموضوع النزاع(احلاالت املشار إليها يف ىذه املادة دون أن يك
من نظام  07تبني تعلقها مبوضوع ووقائع النزاع دما ال تنطبق عليو احلاالت الواردة يف املادة  خالهلا من طعون واعرتاضات 

معو الدائرة إىل رفض ىذه  عات كما مل تتجلَّ خمالفة احلكم ألحكام الشريعة اإلسالمية والنظام العام ابململكة، دما تنتهياملراف
 . الدعوى

 )لذلك(
 وهللا املوفق وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآله وصحبه أمجعني.، برفض دعوى بطالن احلكم التحكيمي حكمت الدائرة 

 

 
 

 أمني السر
 علي بن ضيف هللا بن محدان العامري

 عضو 
 عبد هللا بن سليمان املزروع

 عضو 
 إبراهيم بن عبد هللا العجالن

 
 رئيس الدائرة

  بن صاحل اليحىيدمحم



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل        
 ستئناف ابلرايضحمكمة اال

الدائرة التجارية الثانية      
 هـ 0321لعام  3102احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من / )...( هوية وطنية/ )...(
 سجل جتاري/ )...(، للمقاوالت احملدودة ضد / شركة )...(

 هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد 
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  4/1441///4 ثننياالفإنو يف يوم 

 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى القاضي
 عضوا بن عائض العتييب حجاب القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ موسى بن حنش بن علي الزىراين وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ،ىـ 2441411//4

 )الوقائع(
بالئحة دعوى إىل حمكمة االستئناف التجارية  )...(م 4 ه تقد1321/21/81تتلخص واقعات القضيتني أعاله يف أنو بتاريخ 

، للمقاوالت احملدودة )...( ، ضد 4 شركة)...(طالبًا تنفيذ حكم التحكيم الصادر من ىيئة التحكيم يف القضية ادلقامة من 4 
يم خمالف لنظام تحكللمقاوالت طالبًا احلكم ببطالن حكم التحكيم وذكر أن ال )...(ه تقدم وكيل شركة 5//02/21وبتاريخ 

 :التحكيم دلا أييت
 .قاصة القضائيةأن حكم التحكيم مل يراع العقود ادلربمة بني األطراف ومل جير ادل –أ 
 مل يراع شروط العقد حمل النزاع. أن حكم التحكيم –ب 
 . ىا بعد ذلكاسيب  م رجع  عن قرار ، حيث قررت ىيئة التحكيم تكليف خبري حمالتناقض يف حكم التحكيم وتردده –ج 

 وإبحالة القضيتني إىل ىذه الدائرة حددت لنظرىا عدة جلسات على النحو ادلبني مبحضر الضبط.
لعام  3105ها للقضية رقم ه فقررت ضم0441لعام  543ه اطلع  الدائرة على القضية رقم 5//32/21فبجلسة 
مذكرة  )...(، كما قدم 4 مل خترج عما سبقص لدعوى البطالن ملخ )...(ه قدم وكيل شركة 5//102/21وبتاريخ ، ه0451

 التحكيم أن نظرهالطاعنة قد قررت ىيئة اا إىل أن دعوى ادلقاصة اليت ذكرتو خلص فيها )...(جوابية على ما ذكره وكيل شركة 
ن ىيئة التحكيم قد راع  شروط العقدين ادلربمني وليس كما ذكرت الطاعنة وأن قصر نظر ىيئة أ، كما خيرج عن اختصاصها

التحكيم على بعض طلبات طريف الدعوى كان بسبب خروج تلك الطلبات عن موضوع النزاع وليس بسبب إخالل ىيئة التحكيم 
ة دلوكلتو مبلغًا قدره عشرون مليون رايل مع أتعاب احملامابشروط العقد وطلب األمر بتنفيذ احلكم الصادر إبلزام الطاعنة أبن تدفع 



 

 

الدائرة  وجبلسة اليوم قرر الطرفان اكتفاءمها مبا سبق أن قدماه من مذكرات يف القضية وخل  .وقدرىا مائتان ومخسون ألف رايل
 .للمداولة وإصدار احلكم

 )األسباب( 
، ومبا أن ادلادة تطلب إبطال حكم ىيئة التحكيم )...(ومبا أن 4 شركة ، ب األمر بتنفيذ حكم ىيئة التحكيميطل )...(ومبا أن 4

ه قد نص  على أنو )ال تقبل 2021/88//4م( واتريخ 54)اخلمسون( من نظام ىيئة التحكيم الصادر ابدلرسوم ادللكي رقم )
حكم التحكيم مىت ما بطال إدعوى بطالن حكم التحكيم إال يف األحوال التالية ....... (  م نص  على حاالت حمددة ميكن 

، وابلنظر إىل ما أاثره مدعي البطالن يتضح أنو ال ينطبق عليو شيء دما أوردتو تلك ادلادة وال ينال من ذلك ما أورده حتقق أي منها
عوى دما ؛ إذ أن تلك الطلبات مل ترد يف وثيقة التحكيم ادلوقعة من طريف الدوجوب ادلقاصة وغريىا من الطلبات مدعي البطالن من

 تنتهي معو الدائرة إىل رفض دعوى البطالن وأتييد حكم ىيئة التحكيم .
 )لذلك(

، سجل مدين  )...(ه يف النزاع القائم بني كل من /9141/6/2بتأييد حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ حكمت الدائرة 
لتوفيق، وابهلل ا، وذلك ملا هو مبني ابألسباب( واألمر بتنفيذه، ...، سجل جتاري )للمقاوالت احملدودة )...(شركة ( و ...)

 .على نبينا دمحمهللا وصلى 

 
 

 أمني السر
 موسى بن حنش الزهراين

 عضو 
 حجاب بن عائض العتييب

 عضو 
 هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى

 رئيس الدائرة
 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية األوىل     
ه1419لعام  1991احلكم يف القضية رقم   

، سجل جتاري/ )...(التجارية )...(مؤسسة املقامة من/   
)...(شركة ضد/   

 ن ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على م
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية االوىلعقدت  حمكمة اإلستئناف ابلرايضىـ ودبقر 1410441//4 األحدفإنو يف يوم 

 رئيسا بن دمحم اجلوفان عبد الرمحن القاضي
 عضوا بن علي الفقيه عبد احملسن القاضي
 عضوا احمليذيف عبد الرمحنمحد بن أ القاضي

ىـ، 4/02449441، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا عقاب بن سلطان العتييب حبضورو 
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها

 )الوقائع(
: اتفق .( ، هبذه الدعوى وقال)..4 )...( عنبصفتو وكيل ابلوكالة الصادرة من  –اجلنسية  )...( – )...(، وكيل  )...(4 تقدم 

الدعوى ، وحمل توىل احملكمة إجراءات تعيني مرجح، وتطلب موكليت أن تحمكمني هلما ومل يتفقا على مرجح الطرفان على تعيني
 .سكان املدربني واملتدربني ابملعهد السعودي التقين لرتبية الدواجن ابلقصيمإ مقاولة من الباطن إلنشاء

 )األسباب(
دبا أن ىذه الدعوى مل تتطرق إىل ثبوت عدم اتفاق احملكمني على احملكم الثالث أو تشري إىل ذلك ، فإن دائرة االستئناف تنتهي 

دبا يف ذلك ما أشري إليو ، ودائرة  إىل عدم قبول ىذه الدعوى ، واملدعي يقيم الدعوى مرة أخرى إذا شاء مستوفيًة لبياانهتا
، ولذلك يلزم النص  تعيني احملكم الثالث فتكشف أنو مت تعيينو  استكماليف  قضااي أخرى أن شرعتاالستئناف قد سبق هلا يف 

يف مثل ىذه الدعوى وإرفاق ما يدل على عدم التعيني سواًء كان ذلك دبحضر من احملكمني االثنني وىو األصل الواجب عليهما ، 
  .طاب من حمكم املدعية هبذا املفادأو خب

 
 
 



 

 

 
 )لذلك(

/ )...( التجارية ضد/ مؤسسة هـ املقامة من1349لعام  1991رقم بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية ب دائرةالحكمت 
  .)...(شركة 

 وهللا املوفق وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآله وصحبه أمجعني.
 

 
 
 

 

 أمني السر
 عقاب بن سلطان العتييب

 عضو 
 الرمحن احمليذيف محد بن عبدأ

 عضو 
 لي الفقيهاحملسن بن ع عبد

 
 رئيس الدائرة

 الرمحن بن دمحم اجلوفان عبد



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية األوىل     
ه4110لعام  30احلكم يف القضية رقم   

، سجل جتاري/ )...(للمقاوالت )...(شركة املقامة من/   
، سجل جتاري/ )...(للخدمات التجارية )...(مؤسسة ضد/   

له ل هللحد  لحاصلةا لحاصلةا للى لن ل الب يلعد   لحعد  احل
 جىلتهالعتشكيىهالاصتايل لاص ائر لاصتجاريةلا احىللق تللحمكهةلاإلستئناؼلابصرايضهػلحمبقرل1410441//4لاألد فإبهليفليو ل

 رئيسا بن دمحم اجلوفان عبد الرمحن القاضي
 عضوا بن علي الفقيه عبد احملسن القاضي
 عضوا احمليذيف عبد الرمحنمحد بن أ القاضي

لهػ لحفيها1414411//4 لحذصكلصىنظرليفلاصقضيةلادلشارلإصيهالألةا لاحملاصةلصى ائر ليفلصىلرلأنيًنالدمحملع لفراجلاصقحطاينلححبضور
 عد لادل احصةلأص رتلاص ائر لهذالاحلكم.

 )الوقائع(
ل لل)...(تق نت4 لادل لية4 لناصكلاصشركة لاص حكيىة لهبذ  لحبلللوىلقائىة)...( لإىللاخلةاؼلاصواقعلعنيلاصطرفنيلديثلاتفقا لإشار   

 .طىبلن لاحملكهةلتدينيلحمكملعيننا لأاصدق اخلةاؼلعتحويىهالإىللحمكملحلىهالكهالهول

 )األسباب(
حيتقررلمبوجبهللن لل نهلا اختلاصمبالأنلصحيفةلاص لوىلصيلتلحمرر لعذكرلنوضوعلاص لوىلححمللاصدق لحاصذيليتقررلمبوجبهل

دلقرر ل لحنضيلادل  لاصطىب لكهالمللتتطرؽلصحيفةلاص لوىلإىللإعةاغلادل ل للىيهالهبذالاصطىبلحرفضهالذلذالاحت ي لحمللاص لوى
لقبوللن لادل ل للىيها لهودحن لكها ل)ل  لاصتحكيم51بصلادلاد  لن لبظا  لتتطرؽ( لمل لكها لنردىةلل  لاص لوىلإىللجتاحز صحيفة

بلادل ليةلن ل لفكيفلتطى)...(إنلاصدق لبصللى لأبهلإذالتدذرتلاصطرؽلاصوديةلفيكونلاحملكملاصودي لاحملانيلل لمث)اصطرؽلاصودية(
ل.ؼلتنتهيلإىللل  لقبوللهذ لاص لوى لحعناًءللىيهلفإنلدائر لا استئنااحملكهةلتدينيلحمكم

 
 
 
 



 

 

 
 

 )لذلك(
/ )...( للمقاوالت ضد/ شركة قامة منهـ امل1440لعام  00برقم  بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية الدائرةحكمت 

 . ريةللخدمات التجا )...(مؤسسة مكتب 
لوهللا املوفق وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآله وصحبه أمجعني.

ل
 

 
 
 
 
  
 

 أمني السر
 دمحم بن فراج القحطاين

 عضو 
 الرمحن احمليذيف محد بن عبدأ

 عضو 
 احملسن بن علي الفقيه عبد

 
 رئيس الدائرة

لدمحم اجلوفانالرمحن بن  عبد



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة 

 )جدة(         
 الدائرة التجارية األوىل   

 هـ0441لعام  763احلكم يف القضية رقم 
 املقامة من/ )...( هوية وطنية )...(

سجل جتاري )...( ،احملدودة )...(شركة ضد/   
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(ىـ ومبقر 4440441//9 الثالاثءفإنو يف يوم 
 بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا لزهراينا عبد الرحيمبن  هللا عبد القاضي
 عضوا براهيم بن صاحل السحيباينإ القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف ا للسرمينً أ طالل بن ماجد بن هنار العتييب وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ىـ، وفيها4440449//9

 (الوقائع)
برم عقد مع املدعى عليها أتقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو  )...( أن املدعي4 تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف  

لتنفيذ اعمال الصيانة والتشغيل جبهات خمتلفة وقد نشأ خالف بني طريف العقد، وقد نص العقد يف البند  ىـ 9/4449/01بتاريخ 
فيتم حل ذلك ابلطرق الودية أما إذا تعذر ذلك فيتم اللجوء إىل  هللا( على أنو "عند حدوث خالف بني الطرفني ال قدر 11)

التحكيم وفقًا لنظام التحكيم السعودي حلل النزاع ويصبح قرار التحكيم ملزمًا للطرفني". وذكر أنو تـم خماطبة املدعى عليـها لتقوم 
كمة إلزام اترخيو، وختم الئحتو ابلطلب من احمل بتسمية حمكمها حىت يتسـىن تشكيـل ىيئة التحكيم إالَّ أهنا مل تستجب لذلك حىت

وفيها قرر الطرفان أنو مت االتفاق  ىـ4//14049وإبحالـة القضية هلذه الدائرة حددت لنظرىا جلسة  حمكم هلا. عليها بتعيني املدعى
 وأن الدعوى تعد بذلك منقضية.)...(  على اختيار حمكم فرد وىو احملامي

 (األسباب)
حمكمًا عنها وفقًا ملا قرره  )...( ق  بتعيني املدعى عليها احملاميدعي تعيني حمكم عن املدعى عليها قد حوحيث إن طلب امل 

 وكيلها و بذلك مل يعد ىنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيو، دما تعد معو الدعوى منقضية وبو حكم الدائرة. 
 
 



 

 

 
 
 

 (لذلك)
 على نبينا دمحم وعلى آلة وصحبه أمجعني.هللا اق، وصلى املوفهللا اابنقضاء الدعوى. و حكمت الدائرة: 

 
 
 

 
 

 
 
 
  
 

 أمني السر
 طالل بن ماجد بن هنار العتييب

 عضو 
 براهيم بن صاحل السحيباينإ

 عضو 
 الرحيم الزهراين بن عبد هللا عبد

 
 رئيس الدائرة

 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

الدائرة التجارية األوىل      
 هـ 0441لعام  963احلكم يف القضية رقم 

)...(   سجل جتاري احملدودة )...(شركة املقامة من/   
)...(   سجل جتاري)...( شركة ضد/   

 
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(ىـ ومبقر  400/4/0441 األحدفإنو يف يوم 
 بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا بن عبدالرحيم الزهراينهللا اعبد القاضي
 عضوا براهيم بن صاحل السحيباينإ القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 400/4/0444
  (الوقائع)

، تقدمت إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكرت فيها أنو صدر قرار من )...( وكيلة املدعية4  تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أن
ىـ تضمن إيقاف تنفيذ القرارين القضائيني لدى الدائرة الرابعة عشرة مبحكمة التنفيذ جبدة 24/3/2551ىيئة التحكيم بتاريخ 

ة خالل تقدمي سندين ألمر واجبة النفاذ، وذكرت أن ما وذلك فيما خيتص بدعوى طلب التنفيذ أقامتها احملتكم ضد احملتكم
من نظام التنفيذ هلو أمر مرفوض  64تقدمت بو ىيئة التحكيم من إيقاف القرارين القضائيني وذلك برفع العقوابت الواردة يف املادة 

ن ىيئة التحكيم خالفت ما ورد مجلًة وتفصياًل، حيث إن ىيئة التحكيم مل تتخذ الشكل النظامي للسري يف إجراءات التقاضي، وأ
( من نظام التحكيم وذلك أبن يكون احلكم أو القرار مسبباً، وختمت الئحتها ابلطلب من الدائرة ابحلكم 64يف نص املادة )

ويف ىذه اجللسة ذكر   ىـ24/5/2551ببطالن قرار ىيئة التحكيم شكاًل وموضوعاً. وإبحالـة القضية هلذه الدائرة حددت جلسة 
ىـ املقامة من 0661لعام  472مام دوائر االستئناف التجارية قيدت برقم أأبنو سبق وأن تقدم بدعوى بطالن  )...(شركة وكيل 
ىـ إبيقاف تنفيذ قرارين 24/3/2551وموضوعها طلب احلكم ببطالن قرار ىيئة التحكيم املؤرخ  )...( ضد شركة  )...( شركة 

وىل األالدعوى قرار دائرة االستئناف  ر بشأن تلك( وقد صد290122804( ورقم )28255184رقم )
ىـ برفض دعوى البطالن أما موضوع ىذه الدعوى فهو االعرتاض على قرار ىيئة التحكيم برفع التوصية اىل 34/3/2551جبلسة

نظام التحكيم اليت وىل من األبفقرهتا  64حمكمة االستئناف التجارية إبيقاف تنفيذ القرارين املشار اليهما وذلك استنادا للمادة 



 

 

عرتاض مستوفيا ن يكون حكم التحكيم مسببا وىو ما خالفتو اهليئة يف قرارىا املعرتض عليو يف ىذه الدعوى وقد كان االأتوجب 
ىـ وقد مت 24/3/2551من نظام املرافعات الشرعية حيث صدر القرار بتاريخ  078ذ مت تقدميو وفقا للمادة إجبوانبو الشكلية 

ىـ مبوجب الربيد االلكرتوين املقدم صورهتا جبلسة ىذه اليوم فعقب وكيل املدعى عليها أبن 34/3/2551االعرتاض عليو بتاريخ 
اعرتاض املدعية يف دعواىا غري صحيح وىو غري مقبول شكال وموضوعا حيث جتاوز املدة احملددة لالعرتاض أبن القرار صدر 

ىـ حسب ما ىو 31/4/2551كما ذكر وكيل املدعية جبلسة اليوم والذي قدم اعرتاضو جبلسة   ىـ وليس34/3/2551بتاريخ 
فهمتو ىيئة التحكيم أبن اعرتاضو جتاوز املدة احملددة نظاما بعشرة أايم حيث مت تقدمي االعرتاض أاثبت مبحضر ىيئة التحكيم وقد 

ا قررتو اهليئة ليس حكما فاصال يف النزاع وإمنا ىو قرار عاجل يوم من اتريخ صدور القرار وأما من حيث املوضوع فان م 44بعد 
 إبيقاف قرار حمكمة التنفيذ فعقب وكيل املدعية ابلتأكيد على ما جاء يف دعواه وبناء عليو وبعد اكتفاء االطراف. 

 
  (األسباب)

كرار ملا سبق وأن أاثره أمام الدائرة يف وحيث إن ما قدمو وكيل املدعية يف ىذه الدعوى من اعرتاض على قرار ىيئة التحكيم ىو ت
 عوى البطالن، وملا كانتىـ برفض د34/3/2551صدرت فيو ىذه الدائرة حكمها املؤرخ أىـ( و0661لعام  472القضية رقم )

ىذه الدعوى وما سبق تقدميو من أسباب إلثبات دعواه ال تصح أن تكون سببًا للطعن ببطالن القرار التحكيمي وليست مما 
بق عليو األحوال املبينة يف نظام التحكيم اليت تعد مبوجبها مقبولة، كما ال تعدو أن تكون يف حقيقتها وقائع أراد منها مقدمها تنط

( 44أن تقوم ىذه احملكمة ابلنظر يف قرار اهليئة وما بين عليو من أسباب، ومبا أن ما صدر عن اهليئة يتوافق مع ما ورد يف املادة )
اليت قررت أن للمحكمة املختصة أن أتمر ابختاذ تدابري مؤقتو أو حتفظيو بناًء على طلب أحد طريف الدعوى  من نظام التحكيم

د يف حقيقتو أنو دعوى بطالن األمر الذي تنتهي معو الدائرة إىل أن ما أثري يف ىذه الدعوى من اعرتاض على قرار ىيئة التحكيم يع
االعرتاض عليها إال بدعوى البطالن وال يعد طلباً مستنداً للنظام ويتعني عدم جواز نظره حكام التحكيم وفقاً لنظامو ال تقبل أألن 

 لسابقة الفصل فيو ابحلكم السابق ذكره. 
 

 (لذلك)
 عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.  حكمت الدائرة: 
 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.هللا ااملوفق، وصلى هللا او
 

 

 السر منيأ
ن بن سفر بن صاحل سلطا

 العمريي

 عضو
 بن عبدالرحيم الزهراينهللا عبد

 عضو
 ابراهيم بن صاحل السحيباين

  

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري



 
 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية           

 وزارة العدل                   
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(       

                                               الدائرة التجارية الثانية              
 هـ 5441لعام  591احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من /)...( هوية وطنية / )...(
 ضد / )...( هوية وطنية / )...(

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
جلستها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ومبقر 3224442441 ثننياالفإنو يف يوم 
 تايل:بتشكيلها ال

 رئيسا فرحان بن حيىي الفيفي القاضي
 عضوا بن صاحل السحيباين براهيمإ القاضي
 عضوا سعدي بن حمسن الزهراين القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأميًنا  سقاهللا حسام بن مصطفى بن عبد وحبضور
 أصدرت الدائرة ىذا احلكم.وفيها بعد ادلداولة   ، ىـ 3224440432

 )الوقائع(
تقدم بدعوى طلب تعيني حمكم عن ادلدعى عليها وذكر يف الئحتو أن  )...(تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أن ادلدعي وكالة 4

مع ادلدعى عليها ونشاط ادلؤسسة مزاولة التصوير  ىـ  41348  48  1 موكلتو وقعت عقد بيع حصة يف مؤسسة فردية بتاريخ
( رايل والتزمت موكلتو منذ توقيع العقد 006.666% من ادلؤسسة مببلغ قدره )06توغرايف النسائي وقد اشرتت موكلتو الفو 

بكامل التزاماهتا حنو العقد والوفاء ببنوده يف حني أن ادلدعى عليها مل تلتزم بذلك حيث اتضح دلوكلتو أن ادلدعى عليها أقدمت 
ا موقفة وعليها طلبات مالية عدة دما مل تتمكن معو موكلتو من وحويل ادلؤسسة إ ى شركة على بيع تلك احلصة ذلا وكامل خدماهت

لوفاء مبوجب الوكالة ادلمنوحة ذلا من ادلدعى عليها مث سافرت ادلدعى عليها إ ى أمريكا وغابت فرتة طويلة والعمالء يطالبوهنا اب
اتضح   ابلعقود وتسليم ألبومات الصور اخلاصة هبم وأبمواذلم دما جعل موكلتو يف مواجهة مع العمالء والتنازع معهم، وذكر أنو

دلوكلتو أن العقد ادلربم مع ادلدعى عليها مالكة ادلؤسسة عقد يستحيل تنفيذ بنوده لتوقف خدمات صاحبة ادلؤسسة. وختم 
ىذا وقد حددت الدائرة لنظر الدعوى جلسة بتاريخ ، تعيني حمكم عن ادلدعى عليهاالئحتو ابلطلب من الدائرة 

وفيها سألت الدائرة ادلدعي وكالة عن دعواه فأفاد أبن موكلتو دخلت يف شركة مع ادلدعى عليها يف ادلؤسسة  ىـ 114441336
لشراكة ونظرا لنص العقد على اللجوء للتحكيم % مث تبني دلوكلتو استحالة تنفيذ بنود عقد ا06ادلملوكة للمدعى عليها بنسبة 

 )...(يف حال النزاع وأنو متت خماطبة ادلدعى عليها على تعيني حمكم ومل يرد منها أي جواب يف حني أن موكلتو اختارت احملكم 
طلب  )...(، وبناء عليو فانو يطلب اختيار حمكم عن ادلدعى عليها . وبطلب اجلواب من ادلدعى عليو وكالة4 حمكما عنها



 
 

 

لت الدائرة الطرفني عن نص العقد حيث نص على تعيني حمكم منفرد فطلبا إمهاذلما لبحث إمكانية تعيني سأ، مث إمهالو للرد
 .ليتو ى التحكيم بني موكلتيهما )...(حمكم منفرد. ويف جلسة اليوم قرر الطرفان أبهنما اتفقا على تعيني احملكم الدكتور 

 )األسباب(
إقامة الدعوى ىو طلب إلزام ادلدعى عليها بتعيني حمكم، وحيث إن العقد ادلربم بني الطرفني قد نص على تعيني وحيث إن سبب 

، لذلك فإن سبب إقامة الدعوى قد انقضى، وبناء عليو فإن الدائرة تنتهي إ ى أن الطرفني قد عينا حمكم منفردا حمكم مفرد ومبا
 احلكم ابنقضاء الدعوى.

 )لذلك( 
 بينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم.وهللا املوفق، وصلى هللا على ن، ابنقضاء الدعوى ئرةحكمت الدا

 

 

 أمني السر
 حسام بن مصطفى سقا

 عضو 
 سعدي بن حمسن الزهراين

 عضو 
 براهيم بن صاحل السحيباينإ

 رئيس الدائرة
 فرحان بن حيىي الفيفي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل      
      (722) 

 ه9351/ق لعام 5723/7م رق القضية يف احلكم
 )...(سجل جتاري رقم  ،)...(املقامة من : شركة 

 )...(  للمقاوالت العامة، سجل جتاري رقم )...(ضد : جمموعة  
 : وبعد ،ى نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعنيوالصالة والسالم عل ،احلمد هلل وحده

  : ادلشكلة من ،عقدت الدائرة التجارية التاسعة جلستها ،ه:35/23/254 فإنو يف يوم الثالاثء
 يساً رئ                                      القاضي : أنس بن سعد الشهراين

 اً عضو                         القاضي : عبدهللا بن دمحم بن علي الغامدي 
 عضواً                          خالد بن حسن بن عوض آل خزمي : القاضي
عد ب، و ه:35/7/254  ىهه القضية ادلوححة أعاله وااحمالة للدائرة يفيف للسر، وذلك للنظر وحبضور دمحم بن عايد الثقفي أميناً 

 :رة حكمها التايل االطالع على أوراق الدعوى ومساعها وبعد ادلداولة أصدرت الدائ
 (الوقائع)

 )...(ىوية وطنية رقم  )...(م تقد ه:22/7/254 أبنو يف اتريخ ،تتلخص وقائع ىهه الدعوى ابلقدر الالزم إلصدار احلكم فيها 
ه والصادرة عن كتابة العدل الثانية جبنوب جدة بدعوا ،ه9/21/2548واتريخ  )...(رقم  عن ادلدعية دبوجب الوكالة بضفتو وكيالً 

من مشروع ادلملكة  (ىـــــــ)على أن يتم تشغيل الوحدة  ،ه2548وادلدعى عليها يف عام  واليت ذكر فيها أبنو مت التعاقد بني ادلدعية
إال أن ادلدعى عليها تقدمت خبطاب للجهة ادلشرفة على ادلشروع ابلبنك  ،واألحاحي ابلتضامن العربية السعودية لإلفادة من اذلدي

 دما نتج عن تصرفها خسارة العقد والتسبب يف أحرار ،إللغاء عقد التضامن القائم مع ادلدعية ودون الرجوع ذلا ميةاإلسالمي للتن
 ،رايل (4.111.111) دعواه إىل طلب إلزام ادلدعى عليها بدفع اخلسائر الناذبة عن إلغاء العقد وادلقدرة دببلغ يف وانتهى ،للمدعية

وإبحالتها للدائرة  ،رايل (31.111.111) ح دببلغ قدرهربمن  العقد الهي فقدتو وعن ما فاهتا وإلزامها كهلك تعويض ادلدعية عن
بصفتو وكيال عن ادلدعية دبوجب الوكالة رقم )...(ىوية وطنية رقم  - فحضر ،ه:35/8/254حددت لنظرىا جلسة يوم الثالاثء 

ىوية وطنية  -)...(  كما حضرت حلضوره ،- شمال جدةوالصادرة عن كتابة العدل الثانية ب ،ه26/22/2549ريخ وات )...( 
والصادرة عن كتابة العدل الثانية  ه:32/6/254 واتريخ )...(بصفتها وكيلة عن ادلدعى عليها دبوجب الوكالة رقم  )...(رقم 

 جالً وطلبت أ منها تسلمت وكيلة ادلدعى عليها نسخة ،وبسؤال ادلدعي عن دعواه أحال إىل الئحة الدعوى ،- ينبع دبحافظة
عن ادلدعية دبوجب  بصفتو وكيالً )...(  ىوية وطنية رقم -)...(ه حضر :9/9/254ويف جلسة يوم الثالاثء  ،اجلواب إلعداد

 - (...)رقم  دبوجب الرتخيص لو من وزارة العدل ادلرخص )...( ق / والصادرة عن ادلوث ه24/8/2549 واتريخ)...( الوكالة رقم
دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط  ة ادلدعى عليها قدمة مهكرة مكونة من صفحة واحدةويطلب اجلواب من وكيل



 

 

مث  ،وكيل ادلدعية نسخة دما قدم وطلب أجال للرجوع دلوكلتو تسلم ،منو (24)الدعوى يف البند  التحكيم يف العقد ادلربم بني طريف
 بصفتو وكيال عن ادلدعية دبوجب الوكالة رقم )...(ة وطنية رقم ىوي  - )...( ر حض ه:27/21/254يف جلسة يوم الثالاثء 

كما   ،-( ...)دبوجب الرتخيص رقم  ادلرخص لو من وزارة العدل -)...(ق / والصادرة عن ادلوث ه:8/9/254 واتريخ )...(
ه :32/6/254واتريخ  ()...عن ادلدعى عليها دبوجب الوكالة رقم  بصفتو وكيالً  )...(رقم  ىوية وطنية -)...( حضر حلضوره

القضية  وكيل ادلدعية مهكرة مكونة من صفحة واحدة طلب فيها إحالة مث قدم ،-والصادرة عن كتابة العدل الثانية دبحافظة ينبع 
واتريخ  (4575) حد موكلتو قيدت برقم إىل الدائرة التجارية الرابعة يف ذات ااحمكمة لوجود دعوى مقامة من ادلدعى عليها

 الثالاثء ويف جلسة ىها اليوم ،لالطالع والرد الً لب أجطتسلم وكيل ادلدعى عليها نسخة منها و  ،ه:38/7/254
ه :8/9/254واتريخ )...(عن ادلدعية دبوجب الوكالة رقم  بصفتو وكيالً )...(رقم ىوية وطنية  -)...(ه حضر :35/23/254

ا / وكيلته كما حضرت عن ادلدعى عليها  ،(...)الرتخيص رقم  لو من وزارة العدل دبوجب  ادلرخص – )...(ق/ والصادرة عن ادلوث
سبسكت فيها بدفعها  ،عليها مهكرة مكونة من صفحة واحدة قدمت وكيلة ادلدعى دبوجب الوكالة ادلوححة بياانهتا آنفا مث -)...(

على ما  وأصدرت حكمها مبنياً  ،رفع اجللسة للمداولة قررت الدائرة ،فيها ولكون الدعوى صاحلة للفصل ،بوجود شرط التحكيم
 ي : يل

  (األسباب)
منفعة وعن أحرار حلقت هبا تدعي أبن ادلدعى   دبا أن ادلنازعة قائمة على ادلطالبة ادلدعية إبلزام ادلدعى عليها بتعويضها عن فوات 

من نظام  (والثالثني خلامسةا)إىل ادلادة  حينئه منعقد للمحكمة التجارية استناداً  االختصاصلهلك فإن  ،عليها تسببت فيها
بنظر ىهه  اً خمتصة مكاني كما أن ااحمكمة ،ه33/2/2546( يف 2م/)ادلرافعات الشرعية الصادر ابدلرسوم ادللكي الكرمي رقم 

العقد  من (24)التحكيم الوارد يف ادلادة  ودبا أن وكيلة ادلدعى عليها دفعت بشرط ،الدعوى كون مقر ادلدعى عليها ىو مدينة جدة
على الطرفني السعي الطيب الودي من أجل  يف حالة ال مسح هللا نشوب أي خالف)واليت نصت على أن :  ،دلربم بني الطرفنيا

انفه  احلل األخوي ادلرحي للطرفني ويف حالة استعصاء احلل يفوض كل طرف حمكم من قبلو ومرجح ذلما ويكون حكم ااحمكمني
 ادللكي ابدلرسوم الصادر من نظام التحكيم (احلادية عشرة) ادلادة أن ودبا ،)حكيم السعوديعليهما أو زبضع ىهه االتفاقية لنظام الت

جيب على ااحمكمة اليت يرفع إليها نزاع يوجد يف شأنو اتفاق ربكيم أن )نصت على أنو :  ه35/6/2544واتريخ  (45م/)م رق
 تودبا أن وكيلة ادلدعى عليها دفع ،(دفاع يف الدعوى وربكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع ادلدعى عليو بهلك قبل أي طلب أ

فإن الدائرة تنتهي إىل احلكم  ،وسبسكت بو قبل اإلجابة عن الدعوى ،بوجود شرط التحكيم بني طريف الدعوى يف العقد ادلربم بينهما
  .ةدبا يرد يف منطوق

 
 
 
 
 



 

 

 
 

  (وبناء على كل ما تقدم)
 .لوجود شرط التحكيم بعدم جواز نظر الدعوى ة :كمت الدائر ح

 .أمجعنيوصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآله وصحبه  ،وهللا املوفق
 
 

                  
 
 أمني السر 

 بن عايد الثقفي دمحم
 القاضي

 خالد بن حسن بن عوض آل خزمي
 القاضي

 عبدهللا بن دمحم بن علي الغامدي

 رئيس الدائرة
 أنس بن سعد الشهراين

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 مبنطقة مكة املكرمةحمكمة االستئناف 

 )جدة(        
   الدائرة التجارية الثانية 

 ه9334لعام  732احلكم يف القضية رقم 
 املقامة من/ )...(، سجل جتاري/ )...(

 / )...(، لصاحبها، سجل جتاري/ )...(للمقاوالت )...(جمموعة ضد/ 
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف دبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ودبقر 2551/16/14 األربعاءفإنو يف يوم 
 بتشكيلها التايل:

 رئيسا حسن بن علي الثبييت القاضي
 عضوا السحيباينبراهيم بن صاحل إ القاضي
 عضوا بن دمحم السبيل عبد اللطيف القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله ااحمالة للدائرة يف ا للسرمينً أ عطيو بن عيضو بن دمحم القامسي وحبضور
 بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىها احلكم. ىـ، وفيها2551/14/23

 )الوقائع(
القضية واحلكم الصادر فيها واالعـرتاض ادلقدم عليو، ودبا أن وقائع ىهه القضية قد أوردىا احلكم حمل بعد االطالع ودراسة أوراق 

ن االستئناف ادلشار إليو أعاله، فإن الدائرة ربيل إليو منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب ادلدعي إلزام ادلدعى عليو بدفع اخلسائر الناذبة ع
وإلزامها كهلك تعويض ادلدعية عن العقد الهي فقدتو وعن ما فاهتا من ربح  ،( رايل0.000.000إلغاء العقد وادلقدرة دببلغ )

 ( رايل.00.000.000دببلغ قدره )

 )األسباب(
وحيث اطلعت ىهه الدائرة على أوراق القضية واحلكم الصادر فيها واالعـرتاض ادلقدم عليو فاستبان ذلا أن االعرتاض قد قدم خالل 

أما من حيث ادلوحوع فإنو مل يظهر ذلهه الدائرة من خالل االعـرتاض على  ومن مث فهو مقبول شكالً. األجل ااحمدد نظاماً 
 ما يوجب ادلالحظة عليو وتنتهي إىل أتييده حمموالً على أسبابو.  احلكم

 

 



 

 

 
 

 )لذلك(
/ق لعام 235823ي القضية رقم تأييد احلكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة ابحملكمة التجارية جبدة فـب الدائرةحكمت 
                          حكيم.الدعوى لوجـود شــــــــرط التـ ه القاضي: بعدم جواز نـظر9341

 .على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم هللااملوفق، وصلى وهللا 

 
 

 

 أمني السر
 عطيه بن عيضه بن دمحم القامسي

 عضو 
 اللطيف بن دمحم السبيل عبد

 عضو 
 اهيم بن صاحل السحيباينبر إ

 
 رئيس الدائرة

 حسن بن علي الثبييت



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 اململكة العربية السعودية
وزارة العدل         

 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية
الدائرة التجارية الثانية      

       

 ىـ 1341لعام  111احلكم يف القضية رقم 
)...( ىوية وطنية املقامة من/ )...(  

)...(  ضد/ )...( ىوية وطنية  

 
 صالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده وال

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف ابدلنطقة الشرقيةىـ ودبقر  366/4/7445 الثالاثءفإنو يف يوم 
 التايل:

 رئيسا سلمان بن غرم الشهراين القاضي
 عضوا د. خالد بن سعود الرشود القاضي
 عضوا بن أمحد اجلعفري هللا دأمحد بن عب القاضي

 
  ، ىـ /366/4/743، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف امينا للسر علي بن عبداحملسن احملسن وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 (الوقائع)

بسبب انقطاعو عن أداء مهمتو يف التحكيم  )...( لب عزل احملكم 4تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل ادلدعي ذلذه احملكمة بط
( من 81.81ىـ واستند يف مطالبتو على ادلادتني )7/21/21/6ادلنظور بني األطراف دبوجب حمضر الصلح ادلربم بينهم بتاريخ 

ىـ بعدم قبول ىذا 21/1///26 نظام التحكيم ، والتمس من الدائرة تعيني حمكم آخر ، فأصدرت ىذه الدائرة قرارىا ادلؤرخ يف
الطلب ، أتسيسا على أن نص االتفاق ادلربم بني األطراف قد نص على تعيني جهة اعتبارية ، ىي أمارة ادلنطقة الشرقية وىي 
 التزال قائمة ، بعد ذلك قدم ادلدعي وكالة خطااب من اإلمارة يثبت ختليها عن القيام ابدلهمة اليت أانطها هبا األطراف ،وطلب  

تعيني ىيئة حتكيمية جديدة ، إال أن ادلدعى عليو وكالة رفض ذلك مشريا إىل أن خطاب اإلمارة ادلذكور أىاب إبحالة القضية إىل 
احملاكم للفصل فيها شرعا ، فضال عن أن االتفاق قد نص على أن اإلمارة ىي اجلهة التحكيمية ، فأصدرت ىذه الدائرة قرارىا 

خبطاب يطلب فيو  )...( وكيل ادلدعى عليو  )...( القاضي بعدم قبول طلب التحكيم ، مث تقدم  13/6/21/1ادلؤرخ يف 
لقضية ذلذه الدائرة يعين ذلك اطراح أصل االتفاق ما أمكن العمل بو( الواردة يف القرار ادلذكور ،فأحيل اخلطاب وا تفسري عبارة )وال

 صدرت قرارىا ادلاثل. أاليت نظرتو و



 

 

 
 (األسباب)

( 871ا أن وكيل ادلدعى عليو ادلذكور قدم خطابو ادلذكور بعاليو لتفسري العبارة الواردة يف القرار ادلشار إليو واستنادا إىل ادلادة )ودب
من نظام ادلرافعات اليت نصت على أنو إذا وقع يف منطوق احلكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من احملكمة اليت أصدرتو 

صود ابلعبارة ادلذكورة بعاليو :أن ادلصاحلة والتحكيم قد سقطت دبوجب القرار ادلذكور ورجع األمر إىل القضاء ، تفسريه فإن ادلق
 يطرح.  لكن لو تضمن ىذا الصلح إقرارا بشيء أو بينة ميكن االستناد عليها عند النظر القضائي ، فإنو يعتد بو وال

 
 (لذلك)

 .ذكر بعاليو  من وكيل املدعى عليو ، وتفسريه مبا :قبول طلب التفسري املقدم الدائرةحكمت  
 

 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم،،، هللااملوفق، وصلى  وهللا
 

 

 

 أمني السر
علي بن عبداحملسن 

 احملسن

 عضو 
 بن أمحد اجلعفريهللا أمحد بن عبد

 عضو 
 د. خالد بن سعود الرشود

 رئيس الدائرة
 سلمان بن غرم الشهراين



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 اململكة العربية السعودية
وزارة العدل         

 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية
الدائرة التجارية الثانية    

 ىـ 0442لعام  052احلكم يف القضية رقم 
)...( املقامة من/ )...( ىوية وطنية  

سجل جتاري )...( احملدودة )...(شركة ضد/   
 

 والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده 
جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناؼ ابملنطقة الشرقيةىػ ومبقر  4440441//9 الثالاثءفإنو يف يوم 

 التايل:
 رئيسا سلمان بن غرم الشهراين القاضي
 عضوا د. خالد بن سعود الرشود القاضي
 عضوا بن أمحد اجلعفري هللا عبد أمحد بن القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرا بن محدان العامريهللا علي بن ضيف  وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىػ 4440441//9
 (الوقائع)

احملدودة حيث أنو )...( ذه احملكمة بطلبو تعيني حمكم عن املدعى عليها شركة هل )...( تتلخص واقعات القضية بتقدم املدعي4 
حضر فيها الطرفان  44/8/4881، وابطالع الدائرة على الطلب املقدم قامت بتحديد جلسة  )...( قام بتسمية حمكمو وىو : 

مة أو أن تتوىل الدائرة ذلك ، ويف جلسة وأفهمت الدائرة وكيل املدعى عليها بوجوب تسمية حمكمهم وتقدميو يف اجللسة القاد
وأفهمت الدائرة الطرفني على إبالغ احملكمني املختارين  )...( احملكم املرشح من قبلو وىو  )...( قدم وكيل شركة  0/4/4881

حضر الطرفان وأبلغا الدائرة أبن احملكمني  0/4/4881برتشيح احملكم الثالث وتقدمي خطاب شامل من احملكمني ويف جلسة 
 .حمكما مرجحا قدم فيو وكيل املدعى عليها حمضر تعيينو )...( اجتمعا وقررا تعيني الدكتور 

 
 
 
 



 

 

 (األسباب)
4ب إذا كانت ىيئة التحكيم مشكلة من ثالثة حمكمني اختار كل طرؼ حمكما عنو مث 51ومبا أن نظام التحكيم نص يف املادة 

كمان على اختيار احملكم الثالث . ومبا أن كل طرؼ قام بتعيني حمكمو واختار احملكمان احملكم املرجح فإن الدائرة تذىب يتفق احمل
 إىل اعتماد ىذا التشكيل لنظر املوضوع حمل النزاع والفصل فيو حسب نظام التحكيم 

 
 (لذلك)

حمكما  )...( رئيسا  )...(نظر ىذه املنازعة املكونة من قررت الدائرة اعتماد تشكيل اهليئة التحكيمية ل حكمت الدائرة: 
 .املوفق وهللاحمكما عن املدعى عليها  )...( عن املدعي 

 
 

 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم،،، هللااملوفق، وصلى  وهللا
 

 

 أمني السر
بن هللا علي بن ضيف 

 محدان العامري

 عضو 
بن أمحد هللا أمحد بن عبد

 اجلعفري

 عضو 
 د بن سعود الرشودد. خال

 رئيس الدائرة
 سلمان بن غرم الشهراين



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 اململكة العربية السعودية
وزارة العدل         

 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية
الدائرة التجارية الثانية       

 

 هـ 0441لعام  273احلكم يف القضية رقم 
سجل جتاري )...( )...( شركة املقامة من/   

ة )...(للمعدات الثقيل )...(شركة ضد/   
 

 وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل
جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف ابدلنطقة الشرقيةىـ ومبقر  366/4/7445 الثالاثءفإنو يف يوم 

 التايل:
 رئيسا سلمان بن غرم الشهراين القاضي
 عضوا د.خالد بن سعود الرشود القاضي
 عضوا بن أمحد اجلعفري هللا د بن عددأمح القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ بن محدان العامريهللا علي بن ضيف  وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 366/4/64/4
 (الوقائع)

د بن أمحد القحطاين بطلبو تعيني حمكم عن ادلدعى عليها مبوجب اتفاقية الشراء يف تتلخص ىذ القضية بتقدم وكيل ادلدعية4سعي
م ادلادة التاسعة منو، ومت خماطبة ادلدعى عليها مبوجب اخلطاب ادلرفق إال أهنا ترفض تعيني حمكمها ، وطلب إلزام 4102يونيو  42

الع الدائرة على القضية والطلب ادلرفق قامت بتحديد جلسة وتعيني حمكم عنها ، وابط ادلدعى عليها ابلبدء إبجراءات التحكيم 
، حيث أكد وكيل ادلدعية على طلبو ،  )...( ىـ حضر فيها وكيل ادلدعية ادلشار إليو ووكيل ادلدعى عليها4  9///0141يوم 

للتحكيم ،  تكاماالحوبعرض ذلك على وكيل ادلدعى عليها قدم مذكرة من صفحتني ومثان مرفقات تضمنت أنو سبق للطرفني 
لدائرتكم ادلوقرة بدعوى بطالن على احلكم التحكيمي قيدت برقم  ادلدعية، وتقدمت  5///41وصدر حكم احملكمني ادلرفق رقم 

ىــ ، ومت رفضها ، مث تقدمت موكليت بطلب أمر تنفيذ للحكم التحكيمي وصدر حكمكم ادلرفق يف 40221ق لعام 022
مث تقدمت موكليت ابختاذ إجراءات التنفيذ يف الوالايت ادلتحدة االمريكية قبل شهرين من  ىــ ابألمر بتنفيذه ،0///9/19/1

ىــ حماولة من ادلدعية إلطالة أمد التقاضي وإيقاف تنفيذ احلكم الصادر ضدىم ، 9///41991/تقدمي ىذه الدعوى بتاريخ 
رتو أن ذات الطلبات مت الفصل فيها يف احلكم وطلب من حيث الشكل عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وبني يف مذك



 

 

التحكيمي ادلشار إليو أعاله ، ومن حيث ادلوضوع طلب برد الدعوى ، مت تسليم وكيل ادلدعية نسخة من ادلذكرة طلب مهلة للرد ، 
ىـ قدم وكيل ادلدعية مذكرة من صفحة واحدة تضمنت أن ىذه الدعوى كانت نتيجة للحكم 9///41941/وجبلسة الثالاثء 

جرة الشاحنات ، وليس أجرة ادلعدات كما تزعم ادلدعى عليها ، واليت فصل أبلشراكة ، ومطالبة موكلتو تتعلق التحكيمي بفسخ ا
ألهنا ال تعلم الغيب أبن احلكم التحكيمي سينتهي بفسخ فيها سابقا ، ومل تقم موكلتو إبضافة ىذا الطلب أمام جلنة التحكيم ، 

ويف ىذه اجللسة اكتفى الطرفان ، ورفعت   الشراكة وإرجاع الشاحنات ، ومتسك بطلبو ، وزود وكيل ادلدعى عليها بنسخة ،
 القضية للمداولة . 

 
 (األسداب)

، وحيث سبق ذلما أن احتكما للتحكيم ، وأعماال شرط حيث هتدف ادلدعية إىل إلزام ادلدعى عليها ابلتحكيم وتعيني حمكم عنها 
ىــ ، 0///41991/واتريخ  5///41التحكيم ادلنصوص عليو ابلعقد حمل الدعوى ، وصدر فيو احلكم التحكيمي رقم 

 االستئنافاألوىل مبحكمة  االستئنافوتقدمت ادلدعية بدعوى بطالن على حكم التحكيم ادلشار إليو ، وصدر حكم دائرة 
ىــ برفض دعوى بطالن احلكم التحكيمي ، مث تقدمت ادلدعى عليها بطلب تنفيذ احلكم 0///941991نطقة الشرقية بتاريخ ابدل

ىــ ابألمر بتنفيذ احلكم التحكيمي ادلوضح أعاله يف القضية 0///9/19/1التحكيمي إىل ىذه الدائرة ، وصدر حكمها ادلؤرخ 
تايل فإن النزاع بني الطرفني قد سبق النظر فيو والفصل فيو من ىيئة التحكيم ، وحصر  ىــ ، وابل40221ق لعام 022ادلقيدة برقم 

ابدلنطقة الشرقية التحقق من  االستئنافالتجاري مبحكمة  االستئنافكل منهما طلباتو ، وتولت احملكمة ادلختصة وىي دوائر 
طالبة إبعمال شرط التحكيم ادلنصوص عليو ابلعقد حمل سالمة احلكم التحكيمي ، وأمرت بتنفيذه ، ومن مث فال حيق للمدعية ادل

( من نظام التحكيم ، ومت 24،  24الدعوى ، بعدما حصر اجلميع طلباهتما يف حكم احملكمني ادلوضح أعاله وفقا للمادتني )
لدعوى لسابقة الفصل الفصل فيها من ىيئة التحكيم ، األمر الذي تنتهي إليو الدائرة إىل سالمة دفع ادلدعى عليها بعدم قبول ا

فيها .وتشري الدائرة إىل أن اخلبري ادلكلف من ىيئة التحكيم قد اطلع على أجور تشغيل الشاحنات حمل النزاع وقرر أنو ال يوجد أي 
 ( من حكم التحكيم . 04,02استحقاقات مقابل التشغيل لعدم وجود أي مستند الصفحة )

 (لذلك)
 .كيم ملا هو مدني يف األسداب بعدم قدول طلب التح حكمت الدائرة: 

 على ندينا دمحم وعلى آله وصحده وسلم،،، هللااملوفق، وصلى  وهللا
 

 أمني السر
بن هللا علي بن ضيف 

 محدان العامري

 عضو 
 بن أمحد اجلعفريهللا أمحد بن عدد

 عضو 
 د. خالد بن سعود الرشود

 رئيس الدائرة
 سلمان بن غرم الشهراين



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 اململكة العربية السعودية
وزارة العدل         

 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية
الدائرة التجارية الثانية     

 هـ 0441لعام  965احلكم يف القضية رقم 

)...( سجل جتاري )...(شركة املقامة من/   
سجل جتاري )...(  للتقنيات )...(شركة ضد/   

  
 

  دهدو دالا ةو دالا ةع ى م  ل ن  يب  دهدوو ددهد احلمد هلل
ج اتها دتشكي ها  الدائرو التجارية الثاييةىقدت  حمكمة ان ستئناف ابملنطقة الشرقيةهـ دمبقر  7/45///366 الث ةاثءفإيه يف يوع 

 التايل 
 رئيسا سلمان بن غرم الشهراين القاضي
 عضوا د. خالد بن سعود الرشود القاضي
 عضوا بن أمحد اجلعفري هللا أمحد بن عبد القاضي

 
و دذلك ل نظر يف القضية املشار إليها أى ةو احملالة ل دائرو يف  ينا ل ارأ دل محدان الها ريهللا ى ي دل ضيف  دحبضور 

 دفيها دهد املدادلة أصدرت الدائرو هذا احلكم.  و هـ 7/31///366
 (الوقائع)

هلذو احملكمة دط ب إجراء املاادقة ى م احلكم التحكيمي الاادر  ل الغرفة  )...(ىية   تت خص داقهات القضية دتقدع دكيل املد
 . 5//14446داتريخ  5//046التجارية درقم 

 (األسباب)
/أصل احلكم أد صورو  ادقة  نه 1(  ل يظاع التحكيم 33بني ىدع استيفاء  ا درد يف املادو )دابط ةع الدائرو ى م هذا الط ب ت

/ ا يدل ى م إيداع احلكم لدى احملكمة املختاة دايتهاء املدو النظا ية و دىدع دجود 3/صورو طبق األصل  ل اتفاق التحكيم 2
/ج(  ل يظاع التحكيم داملتضمل  ن  جيوز األ ر دتنفيذ 2-33ملادو ) ا يفيد تب غ املدىم ى يه ابحلكم التحكيمي دفقا ملا درد يف ا

 .هكم التحكيم دفقا هلذا النظاع إن  دهد التحقق  ل اآليت ج/أيه قد أد غ ل محكوع ى يه إد ةغا صحيحا
  
 



 

 

 (لذلك)
  .أمجعني وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه هللااملوفق وصلى  وهللا قررت الدائرة عدم قبول هذا الطلب.

 
 

 
 
 

 أمني السر
بن هللا علي بن ضيف 

 محدان العامري

 عضو 
 بن أمحد اجلعفريهللا أمحد بن عبد

 عضو 
 د. خالد بن سعود الرشود

 رئيس الدائرة
 سلمان بن غرم الشهراين



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اململكة العربية السعودية          

وزارة العدل              
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

الدائرة التجارية الثانية         
 

 هـ 0441لعام  444احلكم يف القضية رقم 
)...( هوية وطنية املقامة من/ )...(  

)...( هوية وطنية ضد/ )...(  
 حده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل و 

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقيةىـ ومبقر  7/45///366 الثالاثءفإنو يف يوم 
 التايل:

 رئيسا سلمان بن غرم الشهراين القاضي
 عضوا د. خالد بن سعود الرشود القاضي
 عضوا بن أمحد اجلعفري عبدهللاد بن أمح القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ بن محدان العامريهللا علي بن ضيف  وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ، ىـ 6/31///366
 )الوقائع(

هلذه احملكمة بطلب إجراء املصادقة على احلكم التحكيمي الصادر من الغرفة  .()..قعات القضية بتقدم وكيل املدعي:تتلخص وا
  544444773واتريخ  644773التجارية برقم 

 
 )األسباب(
/أصل احلكم أو صورة مصدقة منو 1( من نظام التحكيم 33وابطالع الدائرة على ىذا الطلب تبني عدم استيفاء ما ورد يف املادة )

/ما يدل على إيداع احلكم لدى احملكمة املختصة وانتهاء املدة النظامية وعدم وجود ما 3/صورة طبق األصل من اتفاق التحكيم 2
/ج( من نظام التحكيم واملتضمن :ال جيوز األمر بتنفيذ 2-33كم التحكيمي وفقا ملا ورد يف املادة )يفيد تبلغ املدعى عليو ابحل

 حكم التحكيم وفقا هلذا النظام إال بعد التحقق من اآليت ج/أنو قد أبلغ للمحكوم عليو إبالغا صحيحا
 



 

 

 (لذلك)
 .لى نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعنيوسلم ع هللااملوفق وصلى  ، وهللاعدم قبول هذا الطلب حكمت الدائرة 
 

 
 

 
 

 أمني السر
بن محدان العامري هللاعلي بن ضيف   

 عضو

بن أمحد اجلعفري عبدهللاأمحد بن   

 عضو
 د. خالد بن سعود الرشود

 رئيس الدائرة
 سلمان بن غرم الشهراين

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل    
 حمكمة االستئناف دبنطقة مكة املكرمة )جدة(

الدائرة التجارية األوىل     
   

 هـ 1441لعام  317احلكم يف القضية رقم 
)...(التحتية )...( سجل ذباري  ةالبنيألعمال )...( ةشركاملقامة من/   

)...(ل ذباري سج )...( ةشركضد/   
 

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد6
 الدائرة التجارية األوىلعقدت  زلكمة االستئناف دبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ودبقر  4441441//2 اخلميسفإنو يف يوم 

 جلستها بتشكيلها التايل6
 

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا يت بن سعد املدرع القحطايندمحم بن خب القاضي
 عضوا بن عبدالرحيم الزهراينهللا ا عبد القاضي

 
 4440444//2، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ طالل بن ماجد بن هنار العتييب وحبضور 
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ

 (الوقائع)
بوكالتو عن ادلدعية، تقدم إىل ىذه  )...( ائع ىذه الدعوى حسبما تبني من مطالعة أوراقها وابلقدر الالزم إلصدار احلكم يف أن وق

االقتصادية، وقد مت اللجوء إىل التحكيم، وتشكيل ىيئة  )...(احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو حصل نزاع بني موكلتو، وشركة 
يف اتريخ  )...(ار عاجل من ىيئة التحكيم دبا يلي6 أواًل4 اإلفراج عن الضمان البنكي رقم ربكيم ثالثية، وصدر قر 

للبنية التحتية. اثنيا4ً االستمرار يف إيقاف تسييل  )...(( رايل لصاحل احملتكمة شركة 97223273،35م دببلغ )91/2/9/22
 )...(( رايل وإلزام احملتكم ضدىا شركة 77077777،77م دببلغ )91/2/9/22يف اتريخ  )...(الضمان البنكي رقم 

االقتصادية دبخاطبة بنك االستثمار إليقاف تسييل الضمان. اثلثا4ً تسلم وكيال احملتكمني صورة من القرار الصادر يف ىذه اجللسة. 
القرار العاجل الصادر  رابعا4ً إيداع ىذا القرار لدى زلكمة االستئناف التجارية ادلختصة، وختم الئحة دعواه بطلب األمر بتنفيذ

 من ىيئة التحكيم على النحو ادلقرر نظاماً. 



 

 

واطلعت على القرار العاجل الصادر من ىيئة  ىـ ///2/4/2ربعاء ألالدائرة حددت لنظرىا جلسة يوم اوإبحالـة القضية ذلذه 
 079532734ه احملكمة برقم ىـ ادلودع خبطاب رئيس ىيئة التحكيم وادلقيد لدى ىذ///92/1/2التحكيم ابإلمجاع بتاريخ 

 )...( واحملكم )...( ىـ ، وذيلت ىيئة التحكيم قرارىا ابلتوقيع بتشكيلها من رئيس ىيئة التحكيم احملامي ///1/2//0بتاريخ 
نك ، مث أكد وكيل احملتكمة أنو يطلب أتييد قرار اذليئة واألمر بتنفيذه بصورة عاجلة الحتمال فوات احملل ألن الب)...(واحملكم 

السعودي لالستثمار سيقوم بتسييل الضماانت البنكية اليت صدر بشأهنا قرار ىيئة التحكيم، فعقب وكيل ادلدعى عليها أبن موكلتو 
وقوعو ومن جانب  زبشىسحبت طلبها بتسييل الضمانني ادلشار إليهما وأنو بناء على ذلك فال يوجد أي ضرر على احملتكمة 

  أمام ىيئة التحكيم ابدلذكرة ادلقدمة إىل اذليئة أبديتهااجل ابلبطالن األسباب اليت سبق يل أن آخر فإين أطعن على القرار الع
واليت تسلمت احملتكمة نسخة منها   ىـ وادلقدم نسخة منها جبلسة اليوم إليداعها دبلف الدعوى///92/1/2التحكيمية بتاريخ 

موقع جلنة االفالس، وأن  ارية ابحملكمة التجارية وأعلن عن ذلك يفوحاصلها أن احملتكمة سبق أن تقدمت بدعوى إفالس تصفية إد
مر تبعات منها إيقاف ادلطالبات واذليئة مل تناقش ىذا الدفع وفقا للتفصيل ادلبني يف ادلذكرة وأن قرار اذليئة بتسليم ضمان األذلذا 

كيل احملتكمة أبن دعوى البطالن ادلثارة من احملتكم الدفعة ادلقدمة يلحق الضرر ابحملتكم ضدىا وأبموال ادلسامهني فيها، فعقب و 
سانيد الصحيحة كما أهنا إبمكاهنا تسييل الضمانني يف أي وقت ألموضوع ىذه الدعوى ال تتوفر لو اضدىا بشأن القرار العاجل 

إليو بناء على استيفاء ألهنما يتجددان تلقائيا وقد أابنت ىيئة التحكيم عن أنو ال حاجة لضمان الدفعة ادلقدمة لعدم احلاجة 
فصحيح أن احملتكمة تقدمت هبا وىي  اإلفالساحملتكمة دلتطلباتو وأبقت على قرارىا بعدم تسييل الضمان الثاين، أما بشأن دعوى 

ن، وقدم مذكرة من ثالث صفحات ذكر أهنا توضح مشروعية قرار ىيئة التحكيم آلنظر ومل يصدر قرار بشأهنا حىت اال تزال قيد ال
ىـ فعقب وكيل احملتكم ضدىا أبن 4/2/02//در ابإلمجاع والذي ىو قرار إحلاقي وأتكيدي لقرارىا السابق الصادر بتاريخ الصا

فراج عنو لوجود مطالبات إلالشأن صحيح إال أننا نرى عدم ا ضمان الدفعة ادلقدمة مت استيفاء متطلباتو وما ذكرتو اذليئة يف ىذا
فراج عن ضمان الدفعة ادلقدمة تفويت للمحتكم إلالضمانني رلتمعني شلا جيعل من اللمحتكم ضدىا تزيد يف قيمتها عن مبلغ 

الضمان الثاين ضدىا من ربصيل حقوقها من احملتكمة عند احلكم هبا حبكم هنائي وضرره أكرب من الضرر ادلًتتب على وقف تسييل 
عنو لدى زلكمة اإلفالس ليكون من حق احملتكم ضدىا  اإلفراجفراج عن الضمان صحيح لكان األوىل ابذليئة إلا لقراراولو كان 

رجعة فيو بعدم تسييل الضمانني إال بعد صدور احلكم  وغريىا من الدائنني احلصول على حقوقهم من احملتكمة ونلتزم التزامًا ال
م بتجديده يف مواعيده ونستمهل للجواب، فعقب وكيل احملتكمة أبن احملتكمة ال تستطيع النهائي أبحقية احملتكم ضدىا كما نلتز 

وإبمكان  اإلفالسربت رقابة زلكمة  أصبحتعنو ألن مجيع تصرفاهتا وإجراءاهتا  اإلفراجالتصرف يف قيمة الضمان اليت قررت اذليئة 
تراه زلققا دلصاحلها فعقب وكيل احملتكمة بطلبو أتييد القرار واألمر دبا  اإلفالسالدائرة اليت تنظر دعوى  إىلاحملتكم ضدىا التقدم 

ىـ قدم وكيل مدعي البطالن مذكرة من ///9/4/2بتنفيذه كما طلب وكيل احملتكم ضدىا احلكم ببطالن القرار، ويف جلسة 
ة الرابعة ابحملكمة التجارية ىـ من الدائر  9007لعام  9471فالس رقم إلا صورة احلكم الصادر يف دعوى اهب أرفقثالث صفحات 

 إجراءألعمال البنية التحتية وادلنتهي إىل أوال4ً افتتاح  )...(ىـ يف الدعوى ادلقامة من شركة  49007  41  93جبدة جبلسة 
جراء إلدارة اإدبهمات  اثنيا4ً تعيني جلنة االفالس للقيام )...( ألعمال البنية التحتية سجل ذباري رقم  )...(بشركة  اإلداريةالتصفية 

وأكد وكيل مدعي البطالن على أن موكلتو ملتزمة التزامًا كاماًل بعدم تسييل الضماانت البنكية وأهنا تتحمل ادلسؤولية عن سلالفة 
فراج عن الضمان ضرره ال إلىذا االلتزام، وذكر أن القرار الصادر من اذليئة ىو حكم منها وليس تدبري مؤقت أو ربفظي وأن ا

جراءىا صحيحاً، وسلم وكيل طالبة األمر بتنفيذ قرار ىيئة التحكيم إاكتفت دبنع تسييل الضمانني لكان يو ولو أن اذليئة ميكن تالف



 

 

بنسخة من ادلذكرة وبعد اطالعو عليها أجاب أبن نظام التحكيم نص على أن فقدان أحد طريف التحكيم ألىليتو ال تنتهي معو 
 أنن إدارة الشركة وليس عن التقاضي وما أصدرت اذليئة قرارىا ابإلفراج عنو كان بسبب التحكيم وأن غل يدىا يكون ع إجراءات

احملتكم ضدىا ليس ذلا حق فيو ويف ىذا اإلفراج محاية للشركة وللدائنني أيضا لكي ال تستأثر بو احملتكم ضدىا وقد تناقض وكيل 
الفالس صحيحا مث ادعى بطالنو وأن ادلقصود بغل اليد يف نظام ا احملتكم ضدىا عندما اعترب أن قرار اذليئة بوقف تسييل الضمانني

فالس إلية الشركة تكون من خالل زلكمة ان محاأبايتها فعقب وكيل مدعي البطالن صول وليس محألىو ادلنع من التصرف يف ا
ابق بوقف تسييلها وبعد اكتفاء هنا اقتصرت على قرارىا السأن اذليئة مل تفرج عن الضمان وأن تصحيحنا للقرار كان على فرضية أو

 الطرفني. 

  (األسباب)
ألعمال البنية التحتية طالبة األمر بتنفيذ قرار ىيئة التحكيم ادلاثل يف ىذه الدعوى قد تقدمت  )...(ودلا كان الثابت أن شركة 

بسبب انشغال ذمتها بديون بلغت احملكمة التجارية جبدة ابفتتاح إجراءات التصفية اإلدارية وفقًا لنظام اإلفالس  مبطلبها أما
( راياًل وأنو ليس لديها من األصول وادلوجودات ما يكفي ألتعاب التصفية، وحيث صدر حكم الدائرة الرابعة 971522220)

 ابحملكمة التجارية جبدة انظرة الدعوى ابفتتاح إجراءات التصفية وتعيني جلنة اإلفالس للقيام إبدارة اإلجراء وأوضحت الدائرة يف
أسباب حكمها إىل ما تضمنو نظام اإلفالس بغل يد ادلدين عن إدارة نشاطو وأن ربل جلنة اإلفالس زلل ادلدين يف إدارة نشاطو 

، ودلا كان األمر على حنو ما سبق فإن جلنة اإلفالس ىي من ذلا الصفة يف الطلب ادلاثل اإلجراءوالوفاء بواجباتو النظامية خالل فًتة 
 ألعمال البنية التحتية غري مقبولة حبالتها الراىنة.  )...(جيعل من إقامتها من ادلدعية شركة يف ىذه الدعوى ما 

 
 (لذلك)

 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.هللا ااملوفق، وصلى هللا او بعدم قبول الدعوى حبالتها الراهنة. حكمت الدائرة: 
 

 
 

 
 

 أمني السر
طالل بن ماجد بن هنار 

 العتييب

 عضو 
 بن عبدالرحيم الزهراينهللا عبد

 عضو 
دمحم بن خبيت بن سعد املدرع 

 القحطاين
 رئيس الدائرة

 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
ابملنطقة الشرقيةحمكمة االستئناف   

الدائرة التجارية الثانية      
ه4193لعام  026احلكم يف القضية رقم   

)...(، سجل جتاري/ )...(الشركة املقامة من/   
)...(، سجل جتاري/ )...(شركة ضد/   

 الصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده و 
جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف ابدلنطقة الشرقيةىـ ومبقر 4440441//2 اخلميسفإنو يف يوم 

 التايل:
 رئيسا د. خالد بن سعود الرشود القاضي
 عضوا بن سليمان املزروع هللا عبد القاضي
 عضوا العبد القادرد بن خالد د. امح القاضي

 ىـ، وفيها7441421//2، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ مصعب بن دمحم العمريي وحبضور
 بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
 .ختلص واقعات القضية يف تقدم وكيل ادلدعية حملكمو االستئناف التجارية ابلدمام بطلبو األمر بتنفيذ حكم التحكيم

 )األسباب(
، ن ومل يقدما ما يفيد اعتذارمهاحضر فيها الطرفايمل  ه4//224/42وابطالع الدائرة على الطلب قامت بتحديد جلسة بتاريخ 

  .عن طريق أيقونة أبشر حيث أن الدائرة قامت إببالغهما
 )لذلك(

 .على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم هللااملوفق، وصلى وهللا  ، قررت الدائرة شطب الدعوى

 أمني السر
 مصعب بن دمحم العمريي

 عضو 
 القادر محد بن خالد العبدأد. 

 عضو 
 بن سليمان املزروع هللا عبد

 
 رئيس الدائرة

 د. خالد بن سعود الرشود



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 ىـ 0881لعام  48احلكم يف القضية رقم 

 )...( سجل جتاري للمقاوالت)...(  ةشركوشريكو )...(  ةشركفرع  املقامة من/
 سجل جتاري  )...( )...( ةجمموع ضد/

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناؼ مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىػ ومبقر  0/41/////4 األربعاءفإنو يف يوم 

 جلستها بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا خبيت بن سعد املدرع القحطاين دمحم بن القاضي
 عضوا دمحم بن موسى الفيفي القاضي

 
 4/44/////4، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  طالل بن ماجد بن هنار العتييب وحبضور 
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ، ىػ

 )الوقائع(
، تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو بناًء على العقد ادلربم )...(ئع ىذه الدعوى يف أن دمثل ادلدعية/ تتلخص وقا

بني موكلتو وادلدعى عليها ادلتضمن اللجوء إىل التحكيم يف حال نشأ نزاع بني الطرفني، وقد مت خماطبة ادلدعى عليها لتعيني 
عن ادلدعى عليها طبقًا للمادة اخلامسة  حمكًماك حىت اترخيو، وختم الئحتو بطلب تعيني احملكمة حمكمها، إالَّ أهنا مل تستجب لذل

 عشر من نظام التحكيم السعودي. 

ادلاثل يف ىذه  النزاعادلدعى عليها تعيني حمكما عنها للفصل يف إلزام ىػ أكد احلاضر عن ادلدعية على طلبو 12/1/2112وجبلسة 
مهالو للجواب وطلب إنو يطلب أباجلنسية فعقب وكيل ادلدعى عليها )...(  )...(ة اختارت حمكمها وىو ادلدعي أنالدعوى وذكر 

لكرتوين الذي حدده وكيل ادلدعى إلامن ادلدعي تزويده بالئحة الدعوى ومستنداهتا واستعد وكيل ادلدعية بتزويده بذلك على الربيد 
أبن ادلصفي ىو  فهمت الدائرة ادلدعيأهنا حتت التصفية أبع الشركة وما دون بو وابطالع الدائرة على سجل فر   عليها جبلسة اليوم

ن فأفهمتو الدائرة ابستيفاء ذلك وتقدمي نسخة من عقد آلانو مل يتم تعيني ادلصفي إىل أادلمثل النظامي والشرعي للشركة فذكر 
ميثلو شرعا وقدم ادلدعي مذكرة مكونة من من  أوىػ تبني عدم حضور ادلدعى عليو 24/1/2112أتسيس الشركة، ويف جلسة 

بتعيني ادلدير  ىػ  1438/  7/  18م ادلوافق  2017/  4/  15رفق هبا صورة من قرار الشركاء ادلؤرخ يف أصفحة واحدة 
ادلدعية حتت التصفية  أنموضح فيو  مصفيا حلساابت فرع الشركة ابلرايض كما قدم صورة من السجل التجاري)...( ادلهندس 



 

 

ىػ بتجديد الرتخيص لغرض التصفية لفرع  1438/  8/  19م ادلوافق  2017/  5/  15دم صورة من قرار الشركاء ادلؤرخ يف وق
ىػ تبني عدم 22/1/2112م، ويف جلسة  2004/  6/  30يضا صورة من عقد الشركة ادلؤرخ يف أالشركة ابلرايض وقدم 

ىػ اطلعت الدائرة على اخلطاب ادلرسل من 4/4/2112إببالغها، ويف جلسة  جراءاتإلاحضور ادلدعى عليها وقررت الدائرة اختاذ 
كد وكيل ادلدعية أوفادة بشأهنا إىل حمافظ جدة إلبالغ ادلدعى عليها جبلسة اليوم حيث مل يظهر وجود إدوائر االستئناؼ التجارية 

كد دمثل أىػ 24/4/2112ويف جلسة )...(،  ن موكلتو اختارت حمكمهاأوعلى طلبو من الدائرة تعيني حمكم عن ادلدعى عليها 
تعاب حمكم ادلدعى أاجلنسية واستعد بتحمل )...(  )...(نو اختار حمكمو أادلدعية بطلبو تعيني حمكم عن ادلدعى عليها وعلى 

  ن تفصل ىيئة التحكيم يف حتميلها على ادلدعى عليها.أعليها على 

 )األسباب(
بالغها الختيار حمكمها. إاءات جر إتعيني حمكم عن ادلدعى عليها بعد أن جرى اختاذ وحيث طلب وكيل ادلدعية من الدائرة  

إذا كانت ىيئة التحكيم مشكلة من ثالثة حمكمني اختار كل  -وحيث إن ادلادة اخلامسة عشرة من نظام التحكيم تنص على "ب 
 أحد الطرفني حمكمو خالل سمسة عشر يومًا التالية طرؼ حمكمًا عنو، مث يتفق احملكمان على اختيار احملكم الثالث، فإذا مل يعني

لتسلمو طلبًا بذلك من الطرؼ اآلخر، أو إذا مل يتفق احملكمان ادلعينان على اختيار احملكم الثالث خالل سمسة عشر يومًا التالية 
الل سمسة عشر يوماً من اتريخ تولت احملكمة ادلختصة اختياره بناًء على طلب من يهمو التعجيل، وذلك خ لتاريخ تعيني آخرمها ؛

تقدمي الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره احملكمان ادلعينان، أو الذي اختارتو احملكمة ادلختصة رائسة ىيئة التحكيم، وتسري 
 وحيث اطلعت الدائرة على اإلجراءات ادلتخذة لتعيني ىذه األحكام يف حالة تشكيل ىيئة التحكيم من أكثر من ثالثة حمكميػػن"

، )...( حمكم عن ادلدعى عليها وما خلصت إليو بعد دراسة العروض ادلقدمة من احملكمني إىل اختيار العرض ادلقدم من احملامي/ 
( سمسون  50.000لغ ) وحتػػدد أتعابػػو مبب )...(، حمكػػمًا عن ادلدعى عليها شركة )...( فإن الدائػرة تنتهي إىل تعيني احملامي / 

 ألف رايل . 

 لك()لذ
 تعابو مببلغأوحتديد حمكما عن املدعى عليها للفصل يف النزاع املاثل يف ىذه الدعوى  )...(بتعيني احملامي/ حكمت الدائرة: 

 (رايل مخسون الف راياًل. 00.000قدره )

 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني.هللا املوفق، وصلى وهللا 

 أمني السر 
طالل بن ماجد بن هنار 

 العتييب

 عضو
 دمحم بن موسى الفيفي القحطاين

 

 عضو
 دمحم بن خبيت بن سعد املدرع

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل        
 ابلرايضاالستئناف حمكمة 

 وىلالدائرة التجارية األ  
 هـ 1346لعام  1691احلكم يف القضية رقم 

 )...( سجل جتاري )...(شركة  املقامة من/
 )...( سجل جتاري)...( شركة  ضد/

 على من ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل وحده والصالة والسالم
 جلستها بتشكيلها التايل: األوىلالدائرة التجارية عقدت  ابلرايض االستئنافحمكمة ىـ ومبقر 1410441//4 األحدفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا بن عبدالرمحن احمليذيف أمحد القاضي

وفيها  ، ىـ4/01444441، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  دمحم بن فراج القحطاين وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
جود شرط التحكيم يف العقد مت ولة مصاعد ولو مقاأن الشركتني تعاقدات على أعمال دعوى جاء فيها  بصحيفةتقدم وكيل املدعية 

وملضي املدة دون أن تسمي املدعى عليها حمكماً ، إخطار املدعى عليها الختيار احملكم من قبلها كون املدعية قد اختارت حمكمها
  .عنها تطلب املدعية من احملكمة إلزام املدعى عليها بتعيني حمكم عنها

 )األسباب(
فاحملكمة ، ( من نظام التحكيم51ومبا أن ذلك خمالف للمادة )، طلب إلزام املدعى عليها بتعيني حمكم عنها، مبا أن الدعوى املاثلة

شارة إىل أن إخطار املدعى عليها إمع ال، فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل عدم قبول ىذه الدعوى، ال تلزم أحدًا بتعيني حمكم عنو
إال أن بياانت صحيفة ، وليس لو وكالة يف ملف الدعوى)...( سم وتوقيع اب حمكم وكذلك صحيفة الدعوى مذيلةبطلب تعيني 

كما ، وىذا لو وكالة يف ملف الدعوى عن الشركة املدعية)...( )حسبما يظهر( من  الدعوى على مطبوعات الوزارة مقيدة وموقعة
يتقرر معو االختصاص ومل يتبني منها موافقة أن صحيفة الدعوى غري حمررة ابلكامل إذ مل يتبني منها الغرض من املقاولة والذي 

 حمكم املدعى عليها على قبولو بذلك ووسائل التواصل معو .
 
 
 
 



 

 

 )لذلك(
ضد / شركة  )...( هـ املقامة من / شركة 1346لعام  1691بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم حكمت الدائرة: 

)...(. 
 ه وصحبه وسلم،،،على نبينا دمحم وعلى آلهللا املوفق، وصلى وهللا 

 
 
 

 

 أمني السر
 دمحم بن فراج القحطاين

 عضو
محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ  

 

 عضو
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 الدائرة التجارية الثانية
 ىـ 0441لعام  86احلكم يف القضية رقم 

 )...( ىوية وطنية)...(   املقامة من/
 )...( ىوية وطنية)...(  ضد/

 نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال 
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  4/1441///4 ثننياالفإنو يف يوم 

 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 عضوا حجاب بن عائض العتييب القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  بن حنش بن علي الزىراينموسى  وحبضور
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ، ىـ 4/4441///4

 )الوقائع(
ه 14/1/1551أنو بتاريخ مبا أن واقعات الدعوى قد أوردىا احلكم الصادر يف القضية فإن دائرة االستئناف حتيل إليو وحاصلها 

تقدم املدعي بالئحة دعوى إىل حمكمة االستئناف أورد فيها أنو سبق أن خاطب املدعى عليو لتعيني حمكم من قبلو يف النزاع 
إال أن املدعى عليو مل يتجاوب ، للتجارة اليت ميتلكها املدعى عليو)...( احلاصل بينهم حول عقد بيع وتنازل عن حصص يف شركة 

، معو ومل يقم بتعيني حمكم وطلب إلزامو بذلك وقد نظرت الدائرة الدعوى يف عدة جلسات على النحو املبني مبحاضر الضبط
وطلب وكيل املدعي احلكم ابنقضاء الدعوى لكون موكلو أقام هبذا النزاع دعوى ، وجبلسة اليوم قرر الطرفان تنازهلما عن الدعوى

 .وعليو قررت الدائرة رفع اجللسة للمداولة وإصدار احلكم، ام احملكمة االبتدائيةأم

 )األسباب(
ن الدائرة فإ، ومبا أن املدعي قرر تنازلو عن الدعوى وطلب احلكم ابنقضائها، مبا أن املدعي يطلب إلزام املدعى عليو بتعيني حمكم

 .حتكم ابنقضاء الدعوى

 
 
 
 



 

 

 
 )لذلك(

 هللاوصلى , التوفيق وابهلل, ملا ىو مبني ابألسباب, )...(ضد / , )...(ىذه الدعوى املقامة من / ابنقضاء  حكمت الدائرة 
 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني.

 
 

 
 أمني السر
الزىراينموسى بن حنش   

 عضو
 حجاب بن عائض العتييب

 

 عضو
العيسىىزاع بن عيسى   

 رئيس الدائرة
 

 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 ابلرايضاالستئناف حمكمة 

الدائرة التجارية الثانية    

 ىـ 0441لعام  96احلكم يف القضية رقم 
 )...( ىوية وطنية)...(   املقامة من/

 )...( ىوية وطنية)...(  ضد/
  ب ي عدده  وعدد احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال

 جلستها عتشكيلها التايل  الدائرة التجارية الثابيةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  4/1441///4 اإلثننيفإبو يف يوم 
 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 عضوا حجاب بن عائض العتييب القاضي

 
  وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  وسى عن حنش عن علي الزىراينم وحبضور 

 وفيها عدد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.   ىـ 4/4441///4
 )الوقائع(

ه 14/1/1551لها أبو عتاريخ مبا أن واقدات الدعوى قد أوردىا احلكم الصادر يف القضية فإن دائرة االستئناف حتيل إليو وحاص
تقدم املدعي عالئحة دعوى إىل حمكمة االستئناف أورد فيها أبو سبق أن خاطب املدعى عليو لتديني حمكم من قبلو يف النزاع 

إال أن املدعى عليو مل   للمقاوالت اليت ميتلكها املدعى عليو)...( احلاصل عينهم حول عقد عيع وتنازل عن حصص يف شركة 
وقد بظرت الدائرة الدعوى يف عدة جلسات على النحو املبني مبحظر   يتجاوب مدو ومل يقم عتديني حمكم وطلب إلزامو عذلك

وطلب وكيل املدعي احلكم اببقضاء الدعوى لكون موكلو أقام هبذا النزاع   وجبلسة اليوم قرر الطرفان تنازهلما عن الدعوى  الضبط
 . وعليو قررت الدائرة رفع اجللسة للمداولة وإصدار احلكم  ام احملكمة االعتدائيةدعوى أم

 )األسباب(
  فإن الدائرة ومبا أن املدعي قرر تنازلو عن الدعوى وطلب احلكم اببقضائها  مبا أن املدعي يطلب إلزام املدعى عليو عتديني حمكم

 .حتكم اببقضاء الدعوى
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 )لذلك(
هللا وصلى , التوفيق وابهلل, ملا ىو مبني ابألسباب, )...(ضد / , )...(ىذه الدعوى املقامة من /  ابنقضاء حكمت الدائرة:

 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني.
 

 
 

 

 أمني السر
 موسى بن حنش بن علي الزىراين

 عضو
 حجاب بن عائض العتييب

 عضو
 ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى

 رئيس الدائرة
جلربوعدمحم بن انصر ا  

 



 

 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 ستئناف ابلرايضحمكمة اال

 وىلالدائرة التجارية األ
 هـ 0341لعام  5102احلكم يف القضية رقم 

 )...( سجل جتاري للمقاوالت احملدودة)...( شركة /املقامة من
 .(سجل جتاري ).. التقنية للمقاوالت)...( شركة  ضد/

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  1410441//4 األحدفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي

 عضوا محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ ضيالقا
 

 ، ىـ 4/02441411، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  عقاب بن سلطان العتييب وحبضور 
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
م يف النزاع بني الشركتني 62/2/6/62على حكم التحكيم الصادر بتاريخ  بصحيفة الدعوى املاثلة طالبًا املصادقة)...( تقدم 

 ابلصيغة التنفيذية ...  وطالباً تذييل احلكم  م2/6/66//6 الناشئ عن عقد املقاوالت بينهما املؤرخ يف
 

 )األسباب(
مبا أن وكالة املذكور املرفقة إمنا ىي عن شريك يف الشركة املدعية فإنو ال ميثل الشركة وتنتهي دائرة االستئناف إىل عدم قبول ىذه  

 03وجاء يف الدعوى أن القرار مر عليو ، الدعوى. وتشري دائرة االستئناف إىل أن الدعوى مل تتطرق إىل موضوع الدعوى مبا حيدده
ومىت  ، وأشارت األوراق إىل أن حمل الدعوى أعمال مصنعية لبناء عقار لصاحل املدعى عليها، ىي املدة النظاميةيومًا وليست ىذه 

 فاالختصاص للمحكمة التجارية حمل نظر .، كانت املدعى عليها ىي املالكة للعني أو املنفعة

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 )لذلك(
 هـ .1439لعام  2015بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة: 

 
 

 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم،،،هللا املوفق، وصلى وهللا 
 

 
 

 أمني السر
عقاب بن سلطان 

 العتييب

 عضو
محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ  

 

 عضو
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 9541لعام  605احلكم يف القضية رقم 

 سجل جتاري )...( ،للمحركات )...(املقامة من/ شركة 
 سجل جتاري )...( ،)...(شركة  ضد/

 والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة 
 جلستها بتشكيلها التايل: األوىلالدائرة التجارية عقدت  ابلرايضاالستئناف حمكمة ىـ ومبقر  1410441//4 األحدفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا ذيفبن عبدالرمحن احمليأمحد  القاضي

 ، ىـ 4/01444441، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  احلايك عبدهللاانيف بن  وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
تحكيم رفض طلب وكيل ادلدعية رد احملكم عن ادلدعى قررت ىيئة ال، اجللسة الرابعة ذليئة التحكيم انظرة النزاع بني الطرفني يف حمضر
ذلك فاعرتض وكيل ادلدعية على ، وذلك يف قضية التحكيم بني الشركتني اخلاصة بوكالة أو عقد توزيع سيارات، )...(عليها 4 

فإن دائرة االستئناف تنتهي ، االعرتاض والطلب مت أمام دائرة االستئناف خالل األجل احملدد نظاماً أن  مباو .طالباً رد احملكم ادلذكور
دلا ورد يف قرار ، فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل أتييده واحلكم برفض طلب الرد، إىل قبولو شكاًل .أما فيما يتعلق ابلقرار موضوعاً 

        .كافية بىي أسبايئة التحكيم من أسباب يف اجلملة ى

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 )لذلك(

وهللا  .لقاضي بذلك حممواًل على أسبابهفض طلب رد حمكم املدعى عليها وأتييد قرار هيئة التحكيم ارب حكمت الدائرة 
 .بينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلمعلى نهللا املوفق، وصلى 

 

 

 أمني السر
احلايكعبدهللا  انيف بن   

 عضو
بن عبدالرمحن احمليذيفأمحد   

 

 عضو
ن بن علي الفقيهعبداحملس  

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 ابلرايض االستئنافحمكمة 

 الدائرة التجارية الثانية
 ىـ 0441لعام  656احلكم يف القضية رقم 
  )...( ىوية وطنية املقامة من/ )...(

  )...( ىوية وطنية ضد/ )...(
  ب ي عدده  وعدد احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال

 جلستها عتشكيلها التايل  الدائرة التجارية الثابيةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  4/0441///4 األرعداءفإبو يف يوم 
 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 عضوا حجاب بن عائض العتييب القاضي

  وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ سى عن حنش عن علي الزىراينمو  وحبضور
 وفيها عدد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.    ىـ 4/1//4///4

 )الوقائع(
ناف أورد فيها أن االستئـــ عالئحة دعوى إىل حمكمةىـ تقدم وكيل املدعي ///124344تاريخ عتتـلخص وقائع ىذه القضية يف أبو 

من الدائرة  ااختارا حمكمني لــــنظر النزاع احلاصل عينهما إال أهنما لــم يتفقا على تديني حمكم مــــــرجح وطلب أنالطرفني قد سبق 
ـاسر الدعوى عدد رجح اعتداًء على أن يتحــــمل خــدفع أتداب احملكم امللئة التحكيم وقرر أن موكلو مستدد هلي كم مرجحاختيار حم

حمكمًا مرجحًا فأعدى وكيل املدعي موافقتو على  )...(احلكم فقدرت الدائرة أتداب املرجح عسبدني ألف رايل واختيار الدكتور 
 ت اجللسة للمداولة وإصدار احلكم.ذلك وعليو رفد

 )األسباب(
كما اختار املدعى عليو      حيث اختار حمكماً إىل تديني حمكم مرجح هليئة التحكيمعي يهدف من إقامة ىذه الدعوى ن املدأومبا 

مرجحًا لكمال اهليئة  )...(  وحيث رأت الدائرة اختيار الدكتور كمال ىيئة التحكيمحمكمًا إال أهنما مل يتفقا على مرجح ل 
  قرر موافقتو على املرجح املختار ب املرجح اعتداًء كماوقرر وكيل املدعي موافقتو على دفع أتدا  ب قدرىا سبدون ألف رايلأبتدا

 مما ترى مدو الدائرة إصدار حكمها عذلك. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 (لذلك)

، حمكما مرجحا يف ىذه )...(حكمت دائرة االستئناف التجارية الثانية مبحكمة االستئناف مبنطقة الرايض :ابختيار الدكتور/ 
على نبينا دمحم وعلى آلو هللا املوفق، وصلى هللا و. ىو مبني ابألسباب ، وذلك ملارايل ألفالقضية أبتعاب قدرىا سبعون 

 .وصحبو وسلم
 

 أمني السر
الزىراينموسى بن حنش   

 عضو 
 حجاب بن عائض العتييب

 عضو 
العيسىىزاع بن عيسى   

 
 رئيس الدائرة

 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية الثانية    
 ىـ 0441لعام  588احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من / )...( ىوية وطنية/ )...(
 ىوية وطنية/ )...( ضد / شركة )...(

 على من ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل وحده والصالة والسالم
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ودبقر  4/0441///4 األربعاءفإنو يف يوم 

 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 عضوا حجاب بن عائض العتييب القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ موسى بن حنش بن علي الزىراين وحبضور
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ،ىـ4/1//4///4

 )الوقائع(
ىـ قـــــــــــــدم وكيل املدعي بالئحة دعوى إىل حمكمة االستئناف 44/5/3662ـــــتاريخ تتلخص وقــــــــائع ىــــــــــذه الــــــــــــــقضية يف أنـــــــــــــو بـــــ

ن اختارا حمكمني لنظر النزاع احلاصل بينهما إال أهنما مل يتفقا على تعـــــــــــــيني حمكم مرجح وطلب أأورد فــــــــــــــيها أن الطرفني قد سبق 
 ىاأن يتحمل تعاب احملكم املرجح ابتداًء علىهليئة التحكيم وقـــــــــــــرر أن موكلو مستعد بدفع أ ـــــــحكم مرجحـمن الدائرة اختيار مـــــــــــ

حمكمًا مرجحاً، فأبدى وكيل  )...(خاسر الدعوى بعد احلكم فقدرت الدائرة أتعاب املرجح خبمسني ألف رايل واختيار الدكتور 
 املدعي موافقتو على ذلك، وعليو رفعت اجللسة للمداولة وإصدار احلكم. 

 )األسباب(
كما اختار املدعى عليو    ، حيث اختار حمكماً مرجح هليئة التحكيمتعيني حمكم  ودبا إن املدعي يهدف من إقامة ىذه الدعوى إىل 

مرجحًا لكمال اهليئة  )...(، وحيث رأت الدائرة اختيار الدكتور كمال ىيئة التحكيمقا على مرجح ل حمكمًا إال أهنما مل يتف
قرر موافقتو على  فقرر وكيل املدعي موافقتو على دفع أتعاب املرجح ابتداًء كما,( مخسون ألف رايل 05.555أبتعاب قدرىا )

 ، مما ترى معو الدائرة إصدار حكمها بذلك. املرجح املختار
 
 
 
 



 

 

 
 (لذلك)

، حمكما مرجكحا يف ىذه )...(ابختيار الدكتور/ كحكمة االستئناف مبنققة الرايض دائرة االستئناف التجارية الثانية مب حكمت
على نبينا دمحم  هللااملوفق، وصلى  وهللاــال، وذلك ملا ىو مبني ابألسباب. 00.000القضية أبتعاب قدرىا مخسون الف ريـــ

 .وعلى آلو وصكحبو وسلم
 

 

 أمني السر
 الزىراينى بن حنش موس

 عضو 
 حجاب بن عائض العتييب

 عضو 
 ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى

 رئيس الدائرة
 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية الثانية    
 ىـ 0441لعام  982احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من / )...( ىوية وطنية/ )...(
 ىوية وطنية/ )...( ضد / شركة )...(

 على من ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل وحده والصالة والسالم
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر 4/0442///4 األربعاءفإنو يف يوم 

 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 عضوا حجاب بن عائض العتييب القاضي

 4/14/1///4، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ موسى بن حنش بن علي الزىراين حبضورو 
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ،ىـ

 )الوقائع(
حمكمة االستئناف التجارية طالباً ىـ تقدم وكيل ادلدعي بالئحة دعوى إىل ///14144تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أنو بتاريخ 

مهال وأنو حالت ظروف قاىرة دون صدور ترخيص هنائي إاحلكم ببطالن حكم التحكيم و أن موكلو مل يصدر منو تفريط أو 
ىـ حضر الطرفان وأكد وكيل ///424044وإبحالة القضية للدائرة نظرهتا على النحو ادلبني مبحضر الضبط، فبجلسة ، للشركة

الئحة دعواه، وبعرض ما ذكر على وكيل ادلدعى عليو قدم مذكرة واحدة خلص فيها إىل طلبو إلزام ادلتحكم ضده  ادلدعي على
 واألمر بتنفيذه، وقرر الطرفان اكتفاء مها ورفعت اجللسة للمداولة والنطق ابحلكم. ///.4.1.0ابدلبلغ احملكوم بو وقدره 

 )األسباب(
، ومبا أن ادلادة حكم ىيئة التحكيم إبطاليطلب )...( مر بتنفيذ حكم ىذا التحكيم ومبا أن 4 أيطلب ال  )...(ومبا أن 

 ال تقبلىـ قد نصت على أنو )1/5/22//43م( واتريخ 43)اخلمسون( من نظام ىيئة التحكيم الصادر ابدلرسوم ادللكي رقم )
حكم التحكيم مىت ما حتقق بطال إى حاالت حمددة ميكن دعوى بطالن حكم التحكيم إال يف األحوال التالية .....( مث نصت عل

، وابلنظر إىل ما أاثره مدعي البطالن يتضح أنو ال ينطبق عليو شيء مما أوردتو تلك ادلادة، مما تنتهي معو الدائرة إىل رفض أي منها
 .البطالن وأتييد حكم ىيئة التحكيمدعوى 

 
 
 



 

 

 
 

 )لذلك(
،  )...(كم تىـ واألمر بتنفيذه يف الدعوى املقامة من احمل01/8/0442يف بتأييد حكم التحكيم املؤرخ دائرة الحكمت 

( ...، سعودي اجلنسية سجل مدين رقم ) )...(( ضد احملتكم ضده ...سعودي اجلنسية مبوجب السجل املدين رقم )
سعودي اجلنسية  ،)...(( أبن يدفع للمحتكم )...(، سعودي اجلنسية سجل مدين رقم )... والقاضي إبلزام احملتكم ضده
وهللا املوفق، . رايل ألفوستمائة ومخسة وعشرين  ( مليون020912111( مبلغا وقدره )...مبوجب السجل املدين رقم )

 .بينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلموصلى هللا على ن

 

 أمني السر
 موسى بن حنش بن علي الزىراين

 عضو 
 حجاب بن عائض العتييب

 عضو 
 لعيسىىزاع بن عيسى بن ىزاع ا

 رئيس الدائرة
 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 ستئناف ابلرايضحمكمة اال

 الدائرة التجارية االوىل
 ىـ 9441لعام  169احلكم يف القضية رقم 

  )...( سجل جتاري ،للتشييد احملدودة )...(الشركة املقامة من/ 
  سجل جتاري )...(، للمقاوالت )...(مؤسسة ضد/ 

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد8
 جلستها بتشكيلها التايل8 وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  366/4/7445 الثالاثءفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيو القاضي

 عضوا محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ ضيالقا
  ، ىـ 366/4/64/1، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ احلايكهللا انيف بن عبد وحبضور

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

لكلية طب  )...(أعمال االكرتو ميكانيك يف مشروع ن لتنفيذ ىـ تعاقد الطرفان على مقاولة من الباط71913659بتاريخ 
للمقاوالت  )...(ىـ صدر حكم ىيئة التحكيم إبلزام مؤسسة 6474/217األسنان مبدينة الرس ... ونشأ بينهما نزاع .. وبتاريخ 

 .تر عن بقية الطلباراياًل وصرف النظ 035,122 أبن تدفع للشركة السعودية للتشييد احملدودة مبلغ 

ىـ املقامة من 217/لعام  477/ىـ صدر حكم دائرة االستئناف برفض دعوى البطالن املقيدة برقم 431413662وبتاريخ 
 ترف  ألن الشركة مل تطلب ذلك ومل للمقاوالت ، ومل تتم املصادقة على حكم التحكيم واألمر بتنفيذه يف حينو )...(مؤسسة 

 .املتطلبات النظامية لذلك

...  ىـ تقدم وكيل الشركة بطلب املصادقة على حكم التحكيم واألمر بتنفيذه ومت قيد ذلك ابلقضية املاثلة11613662وبتاريخ 
، واستمعت دائرة االستئناف من الطرفني وأكد وكيل )...(وعن املؤسسة وكيلها  )...(ويف جلسة اليوم حضر عن الشركة وكيلها 

ملؤسسة أبنو سب  ملوكلتو أن أقامت دعوى بطالن حكم التحكيم وحكمت دائرة الشركة على طلبو املشار إليو فيما ذكر وكيل ا
 االستئناف برفض الدعوى ، وليس لدى موكلتو غري ذلك ، وقرر الطرفان ختم أقواهلم .

، ومبا أن طلب الشركة من حمكمة احلكم برفضها من دائرة االستئنافمبا أن األمر ما تقدم ، ومبا أن دعوى البطالن سب  و
، فإن دائرة االستئناف لنظام التحكيم والئحتو التنفيذيةالستئناف املصادقة على حكم التحكيم واألمر بتنفيذه قد جاء موافقًا ا

 .كيم واألمر بتنفيذهتنتهي إىل املصادقة على حكم التح



 

 

 (لذلك)
)...( قاضي إبلزام مؤسسة ىـ ال8/1/9441ابملصادقة على حكم التحكيم واألمر بتنفيذه الصادر بتاريخ  حكمت الدائرة

( 003,411( مبلغًا قدره )...للتشييد احملدودة سجل جتاري ) )...(( أبن تدفع للشركة ...للمقاوالت سجل جتاري رقم )
بينا دمحم وعلى آلو على نهللا املوفق، وصلى هللا مائتان وسبعة ومخسون ألفًا وثالمثائة رايل وصرف النظر عن بقية الطلبات.و

 .وصحبو وسلم
 

  السرأمني
احلايكهللا انيف بن عبد  

 عضو 
 أمحد بن عبدالرمحن احمليذيف

 عضو 
 عبداحملسن بن علي الفقيو

 
 رئيس الدائرة

 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية الثانية
 هـ 1441لعام  131احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من / )...( هوية وطنية/ )...(
 )...( سجل جتاري/ لتنظيم املعارض واملؤمترات)...(شركة ضد / 

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
جلستها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ومبقر 400/4/0441 ثننياالفإنو يف يوم 

 بتشكيلها التايل:
 رئيسا فرحان بن حيىي الفيفي القاضي
 عضوا يتحسن بن علي الثبي القاضي
 عضوا راهيم بن صاحل السحيباينإب القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ سقا عبدهللاحسام بن مصطفى بن  وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 400/4/4441

 )الوقائع(
تقدم بدعوى طلب تعيني حمكم عن ادلدعى عليها وذكر يف الئحتو أنو تقدم  )...( 4دلدعيص وقائع ىذه الدعوى يف أن اتتلخ

( لعام 905ه يف القضية رقم )9341( لعام 685بطلب حتكيم لدى الغرفة التجارية مبكة ادلكرمة بناًء على القرار رقم )
ة التجارية الصناعية ابختياره حمكماً من طرفة خر مل يستجب لطلب الغرفآن الطرف الأه ومت اختيار حمكمًا من طرفة غري 9341

وختم الئحتو ابلطلب من الدائرة تعيني حمكم عن ادلدعى  ،( من نظام التحكيم96وقد جتاوز ادلدة النظامية يف ذلك وفق للمادة )
موكلو تعاقد مع  نأبفاد أىذا وقد حددت الدائرة لنظر الدعوى جلسات سألت الدائرة خالذلا ادلدعي وكالة عن دعواه  ،عليها

% ونظرا 40سر ادلنتجة يف مكة مقابل نسبة من الربح قدرىا أن يقوم موكلو بتمويلها يف مشروع الأالشركة ادلدعى عليها على 
حمكما عنو ومتت خماطبة ادلدعى  )...(ن عقد الشراكة نص على اللجوء للتحكيم فقد اختار موكلو احملامي أحلدوث نزاع بينهما ول
هنا مل تقم بذلك وطلب اختيار حمكم عن ادلدعى عليو وبطلب اجلواب من احلاضر عن الـــــمدعى عليها أال إعليها لتعيني حمكمها 

صفتو، ويف جلسة مهالو فأفهمتو الــــــدائرة بتقدمي جوابو ابلـــــجلسة القادمة وتـــقدمي عقد أتسيس الشركة للتحقق من إطلـــــب 
ليكون حمكما خمتارا عن الشركة إلمتام  )...(ه قدم ادلدعى عليو رده ادلتمثل أبن موكلتو قد اختارت احملامي 41/0/4001

جاب أبنو ال أوبعد اطالع وكيل ادلدعي على ما قدمو ادلدعى عليو  )...(إجراءات التحكيم بشأن النزاع القائم بني موكلو وشركة 
حملكم من قبل الشركة ادلدعى عليها ويتمسك أبن يكون اختيار احملكم من قبل ىذه احملكمة فرد وكيل ادلدعى عليو يقبل ابختيار ا

ويف جلسة اليوم قدم وكيل ادلدعى عليو  ـأبنو يتمسك ابختيار حمكمو الذي عينو وال يقبل ابختيار غريه مث قررا الطرفان االكتفاء



 

 

رفق بو اجلدول اخلاص برسوم وأتعاب احملكمني أضمن ادلوافقة على القيام مبهمة التحكيم ادلت )...(خطاب احملكم اخلاص بشركة 
 للتحكيم التجاري تسلم وكيل ادلدعي صورة دما قدم وابطالعو عليها قرر ادلوافقة مبا جاء فيها. بـ)...(

 )األسباب(
أن ادلدعى عليها قامت بتعيني حمكم عنها، لذلك وحيث إن سبب إقامة الدعوى ىو طلب إلزام ادلدعى عليها بتعيني حمكم، ومبا 

فإن سبب إقامة الدعوى قد انقضى، وحيث طلبت ادلدعية وكالة احلكم ابنقضاء الدعوى، لذلك فإن الدائرة تنتهي إىل احلكم 
 ابنقضاء الدعوى.

 )لذلك( 
 ابنقضاء الدعوى. حكمت الدائرة

 
 

 أمني السر
 سقا عبدهللاحسام بن مصطفى بن 

 عضو 
 هيم بن صاحل السحيباينراإب

 عضو 
 حسن بن علي الثبييت

 رئيس الدائرة
 فرحان بن حيىي الفيفي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 ابلرايضاالستئناف حمكمة 

 األوىلالدائرة التجارية 
 هـ 9341لعام  0202احلكم يف القضية رقم 

 )...( هوية وطنية )...(  املقامة من/
 )...( سجل جتاري احملدودة)...( شركة  /ضد

 
 سالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة وال

 جلستها بتشكيلها التايل: األوىلالدائرة التجارية عقدت  ابلرايضاالستئناف حمكمة ىـ ومبقر  4/0441///4 اإلثننيفإنو يف يوم 
 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا بن عبدالرمحن احمليذيفأمحد  القاضي
 عضوا يهعبداحملسن بن علي الفق القاضي

 
، ىـ 4/44/4///4، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  عبداحملسن بن دمحم العصيمي وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

تواصل مع احملكم املعني من قبل املدعى عليها وقد تعذر احملكم املعني من موكليت قام ابل تقدم وكيل املدعي ابلدعوى املاثلة قائالً:
عليهما اختيار احملكم الثالث... نطلب تعيني احملكم الثالث . وبرجوع دائرة االستئناف للمرفقات تبني أن ذلك بشأن توريد مواد 

على تعيني املدعي حملكمو4  برتولية مبوجب عقود مربمة بني الطرفني تنص على شرط التحكيم... وتقدم املدعي وكالة بعقد نص
الدعوى دون سند قامت دائرة االستئناف ابستدعاء وكيل أبتعاب قدرىا مخسون ألف رايل... ومبا أن  (()... )ىاتف)...( 

املدعى عليها وقد حضر مؤخرًا وقرر أنو ابلفعل مل يتوصل احملكمان إىل االتفاق على تسمية احملكم الثالث ، وطلب وكيل املدعى 
  أن تتوىل احملكمة تعيني احملكم الثالث.)...(  عليها 4

 )األسباب(
من عدم التوصل إىل تعيني احملكم الثالث ومبا أن طريف النزاع طلب أن  ئحتو التنفيذية ، وملا تقدم آنفاً استنادًا لنظام التحكيم وال

مبوافقتو على تويل )...( تتوىل احملكمة تعيني احملكم الثالث ، ومبا أن الدائرة كتبت لبعض املؤىلني هلذه املهمة ، فوردىا خطاب 
ىو حاصل على املؤىالت املطلوبة نظامًا ، فإن الدائرة تنتهي إىل تعيينو احملكم الثالث رايل و  090999ىذه املهمة أبتعاب قدرىا 

رئيس ىيئة التحكيم ويتحمل الطرفان أتعابو مناصفة ومقدمًا ، أما من يتحملها عند احلكم يف القضية فذلك موكول التفاقية 
 التحكيم وحكم التحكيم.

 



 

 

 )لذلك(
 )...( صاحب مؤسسة )...( كم الثالث رئيس هيئة التحكيم يف القضية موضوع النزاع بني احمل)...(  بتعيني/حكمت الدائرة: 

 على النحو املبني ابلوقائع واألسباب.)...( للخدمات البرتولية وشركة 
 
 

 
 أمني السر

عبداحملسن بن دمحم 
 العصيمي

 عضو
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 

 عضو
محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ  

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان

 



 

 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 3447لعام  3701احلكم يف القضية رقم 

 )...( سجل جتاري للمقاوالت العامة)...( مؤسسة  املقامة من/
 )...(شركة  ضد/

 على من ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل وحده والصالة والسالم
جلستها بتشكيلها  األوىلالدائرة التجارية عقدت  ابلرايضاالستئناؼ حمكمة ىػ ومبقر  4440441//9 اخلميسفإنو يف يوم 

 التايل:
 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا بن عبدالرمحن احمليذيفأمحد  القاضي
 واعض عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي

 
  ، ىػ /444/44//9، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  عمر بن سليمان العيسى وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

 –م تعاقد الطرفان لتنفيذ مشروع نظام نقل ادلياه ابلشقيق 0202وكيل ادلدعية بصحيفة دعوى ذكر فيها أنو يف )...( تقدم 4 
وأن ادلدعية تطالب ببقية ادلستحقات... والعقد ينص على التحكيم... ويطلب )إلزام اجلهة ادلدعى عليها بتعيني  –ادلرحلة الثانية 

 حمكم من قبلها( ...

 )األسباب(
 –مىت قام ادلسوغ لذلك  –( من نظام التحكيم جعلت من سلطة احملكمة أن تتوىل اختيار حمكم عن ادلدعى عليها 01)ادلادة 

والدعوى ادلاثلة جاءت ابدلخالفة لذلك، فطلبت )إلزام ادلدعى عليها بتعيني حمكم من قبلها( وبناء عليو فإن دائرة االستئناؼ تنتهي 
 إىل عدم قبول الدعوى.

 
 
 
 



 

 

 
 

 )لذلك(
 هـ. 1440لعام  1001بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم  ت الدائرة:حكم

 
 

 
 

 أمني السر
عمر بن سليمان 

 العيسى

 عضو
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 

 عضو
بن عبدالرمحن احمليذيفأمحد   

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 ىـ 0341لعام  0011احلكم يف القضية رقم 

 سجل جتاري/ )...(للمقاوالت املقامة من / )...(
 سجل جتاري/ )...( )...( ةجمموعضد / 

  حدد  حاصلةاة حاصلةا  لى  ن   ا ب ي عدد   حعدد احلهد هلل
 اصدائرة اصتجارية األحىللقدت  زلكهة ا استئناؼ مبنطقة نكة ادلكرنة )جدة(هػ حمبقر 0/42/////4 األرعداءفإبه يف يو  

 جىلتها عتشكيىها اصتايل 
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 اعضو  بن عبدالرحيم الزىراين عبدهللا القاضي
 عضوا براىيم بن صاحل السحيباينإ القاضي

  حذصك صىنظر يف اصقضية ادلشار إصيها ألةا  احملاصة صىدائرة يف ينا صىلرأن طةال ع  ناجد ع  هنار اصدتي ي ححبضور
 حفيها عدد ادلداحصة أصدرت اصدائرة هذا احلكم.   هػ9/41//9//4

 )الوقائع(
  تقد  إىل هذ  احملكهة عةائحة دلوى ذكر فيها أبه عناًء لى  اصدقد ادلرب  )...(اصًة / تتىخص حقائع هذ  اصدلوى يف أن ادلدلي حك

عني نوكىته حادلدل  لىيها ادلتضه  اصىجوء إىل اصتحكيم يف دال بشأ بزاع عني اصطرفني  حقد مت سلاطبة ادلدل  لىيها صتديني 
لة طىب تديني احملكهة زلكم ل  ادلدل  لىيها طبقًا صىهادة اخلانزلكهها  إ اَّ أهنا مل تلتجب صذصك دىت اترخيه  حختم  ائحته ع

هػ حفيها طىب حكيل ادلدلية تديني زلكم لى  ادلدل  لىيها يف اصنزاع 9311111/52حجبىلة   لشر ن  بظا  اصتحكيم اصلدودي
لى  أتجري  )...(حرلهولة هػ ادلرب  عني ادلدلية  1437/  7/  12اصناشئ ل  اصدقد ادلودع صورته يف نىف اصدلوى ادلؤرخ 

عةاغ كها اطىدت إغها حمل تتحقق اصدائرة ن  صحة العةاإنددات نبينة يف اصدقد لى  ادلدل  لىيها حقد  حكيل ادلدلية خطاب 
ا  بينػػة يف بظفها  حكيػػل ادلدلية عتقديػػم نتطىبات طىبه ادلإعةاغ حإعشر حقررت إلادة الأعةاغ ادلدل  لىيها ل  طريق بظا  إلى  

هػ دضر حكيل ادلدلي حتبني لد  دضور ادلدل  لىيه أح أي أدد ن  طرفه حطىب 1//131111  حيف جىلػػة اصتحكيم ح ائحته
مبولد هذ  اجلىلة  نتبىغةن ادلدل  لىيها ألديني زلكم ل  ادلدل  لىيها بظرا جراءات اصقضية حاصنظر يف طىب تإاحلاضر اصلري يف 
صزا  ادلدل  لىيها عتديني زلكهها يف اصنزاع إكد حكيل ادلدلية لى  طىب أهػ 1//921111ة   حيف جىل)...(ل  طريق حكيىها 

ن حكاصته ادلودلة أحكيل ادلدل  لىيها اجلواب ذكر ب جيار ادلددات ادلؤجرة لى  ادلدل  لىيها حعلؤالإادلاثل يف هذ  اصدلوى ل  
ىيها حاصيت ختضع داصيا صددد ن  أبه مل يدد نديراً صىشركة ادلدل  ل إ ا )...(يف نىف اصدلوى ل  حكيل ندير اصشركة ادلدل  لىيها 

شرافية إلدارهتا تباشر لهىها يف نقر اصشركة مبدينة إجراءات اصنظانية ن  اجلهات احلكونية ادلختلة حاصشركة داصيا يوجد ذلا جلنة إلا
نا  اجلهات اصقضائية حغريها شلثةا أم أين أدضر حلضوية آخري  حعدض اصشركاء يف اصشركة حهذ  اصىجنة تدى )...(جدة عرائسة 



 

 

نهايل صىرجوع إىل اصىجنة إطىب أفن هذ  اصدلوى أنا عشأن حآىل الإبه مل يلدر توثيق رمسي يدطيين دق دتثيل اصشركة أ ا إصىشركة 
هػ اطىدت اصدائرة لى  اخلطاب 1//941911حجواب لى  اصدلوى حتديني زلكم ل  ادلدل  لىيه حعناء لىيها  حيف جىلة 

عةاغ عواسطة اصشرطة  حيف جىلة إادلرسل صىشرطة إلعةاغ ادلدل  لىيها حذكر حكيل ادلدلية أبه يطىب أجةا ألبه مل يلتطع ال
هػ تبني لد  1//111/11  حيف جىلة مبولد هذ  اجلىلة )...(عةاغ شركة إمل يتهك  ن   أببهذكر احلاضر  هػ 1//121511
هػ اطىدت اصدائرة لى  اخلطاب ادلرسل ن  دحائر ا استئناؼ اصتجارية اىل زلافظ 1//21311  لىيها  حيف جىلة دضور ادلدل

فادة عشأهنا حأكد حكيل ادلدلية لى  طىبه تديني زلكم ل  ادلدل  لىيها إجدة إلعةاغ ادلدل  لىيها جبىلة اصيو  حمل يظهر حجود 
هػ أكد شلثل ادلدلية لى  طىبه تديني زلكم ل  ادلدل  لىيها حلى  1//141311   حيف جىلة)...(حأن نوكىته اختارت زلكهها 
تداب زلكم ادلدل  لىيها لى  أن تفلل هيئة اصتحكيم يف حتهيىها لى  أستدد عتحهل اح   )...(أن نوكىته اختارت زلكهها 

ىدت اصدائرة لى  نا مت اختاذ   اختيار ادلدل  لىيها حذكر أن نوضوع اصنزاع توجد فيه نلادقة ن  ادلدل  لىيها حعدد أن اط
 احملكم. 

 )األسباب(
حديث   عةاغها  اختيار زلكههاإجراءات إحديث طىب حكيل ادلدلية ن  اصدائرة تديني زلكم ل  ادلدل  لىيها عدد أن جرى اختاذ 

ختار كل طرؼ اثة زلكهني إذا كابت هيئة اصتحكيم نشكىة ن  ثةا -إن ادلادة اخلانلة لشرة ن  بظا  اصتحكيم تنص لى  "ب 
زلكهًا لنه  مث يتفق احملكهان لى  اختيار احملكم اصثاصث  فإذا مل يديػػ  أدد اصطرفني زلكهه خةال مخلة لشر يونًا اصتاصية صتلىهه 

ية صتاريخ نًا اصتاصطىبًا عذصك ن  اصطرؼ اآلخر  أح إذا مل يتفق احملكهان ادلدينان لى  اختيار احملكم اصثاصث خةال مخلة لشر يو 
توصت احملكهة ادلختلة اختيار  عناًء لى  طىب ن  يههه اصتدجيل  حذصك خةال مخلة لشر يونًا ن  اتريخ تقدمي  ؛تديني آخرمها

اصطىب  حيكون صىهحكم اصذي اختار  احملكهان ادلدينان  أح اصذي اختارته احملكهة ادلختلة رائسة هيئة اصتحكيم  حتلري هذ  
حديث اطىدت اصدائرة لى  اإلجراءات ادلتخذة صتديني زلكم   ػ "يل هيئة اصتحكيم ن  أكثر ن  ثةاثة زلكهيػاألدكا  يف داصة تشك

  فإن )...( ل  ادلدل  لىيها حنا خىلت إصيه عدد دراسة اصدرحض ادلقدنة ن  احملكهني إىل اختيار اصدرض ادلقد  ن  احملاني/ 
 .( لشرحن أصف رايل  20.000كػػهاً ل  ادلدل  لىيها ححتػػدد أتداعػػه مببىغ )   زل)...(اصدائػرة تنتهي إىل تديني احملاني / 

 )لذلك( 
تعابو مببلغ أكمًا عن املدعى عليها للفصل يف النزاع املاثل يف ىذه الدعوى وحتديد حم)...(بتعيني احملامي/  حكمت الدائرة:

 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني. هللااملوفق، وصلى  وهللا، لف رايالً أ(رايل عشرون 00.000قدره )
 

 أمني السر
 طالل بن ماجد بن هنار العتييب

 عضو
 براىيم بن صاحل السحيباينإ

 عضو
 بن عبدالرحيم الزىراين عبدهللا

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
مبنطقة مكة املكرمة حمكمة االستئناف   

)جدة(          
الدائرة التجارية األوىل     

ه4994لعام  394احلكم يف القضية رقم   
/ )...(هوية وطنيةاملقامة من/ )...(،   

ري/ )...(، سجل جتاللمقاوالت العامة )...(شركة ضد/   
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(ىـ ومبقر 366/4/7445 الثالاثءفإنو يف يوم 
 بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا الرحيم الزهراين بن عبد هللا عبد القاضي
 عضوا براهيم بن صاحل السحيباينإ القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف ا للسرمينً أ سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ىـ، وفيها366/4/5431

 )الوقائع(
تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو مت إبرام عقد مع املدعى  )...(دعوى يف أن وكيل املدعي4 تتلخص وقائع ىذه ال

م لتنفيذ أعمال التشطيبات والكهروميكانيكية للمبىن اململوك للمدعى عليها وقد نشأ خالف بني طريف 8//14644عليها بتاريخ 
ود نزاع يتم اللجوء إىل التحكيم، وذكر أنو تـم خماطبة املدعى عليـها لتقوم ( يف حال وج67العقد، وقد نص العقد يف املادة )

بتسمية حمكمها حىت يتسـىن تشكيـل ىيئة التحكيم إالَّ أهنا مل تستجب لذلك حىت اترخيو، وختم الئحتو ابلطلب من احملكمة إلزام 
 املدعى عليها بتعيني حمكم هلا. 

 )األسباب(
وفيها أكد وكيل املدعي على طلب إلزام املدعى عليها ابختيار   ىـ/4474366وإبحالـة القضية هلذه الدائرة حددت لنظرىا جلسة 

ومت تزويد املدعى عليها بذلك فطلب وكيل )...( حمكمها يف النزاع املاثل يف موضوع ىذه الدعوى حيث اختارت املدعية حمكمها4 
موكلتو من اختيار حمكمها فذكر أنو مل يتسلم الئحة الدعوى وال يعلم مضموهنا وطلب من املدعي  املدعى عليها إمهالو لتتمكن

تزويده هبا ليتمكن ابجلواب فاستعد وكيل املدعي بتزويده مبا طلب، ويف جلسة اليوم ذكر وكيل املدعى عليها أبن موكلتو اختارت 
 ضية بذلك. فعقب وكيل املدعية أبن دعوى موكلتو منق )...(حمكمها4 

حمكمًا عنها وفقًا ملا قرره  )...(وحيث إن طلب املدعي تعيني حمكم عن املدعى عليها قد حتقق بتعيني املدعى عليها احملكم4 
 وكيلها وبذلك مل يعد ىنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيو، دما تعد معو ىذه الدعوى منقضية وبو حتكم الدائرة. 



 

 

 
 )لذلك(

 على نبينا دمحم وعلى آلة وصحبه أمجعني. هللااملوفق، وصلى  وهللا قضاء الدعوى،حكمت الدائرة ابن

 
 

 
 
 
  
 

 أمني السر
 سلطان بن سفر بن صاحل العمريي

 عضو 
 براهيم بن صاحل السحيباينإ

 عضو 
 الرحيم الزهراين بن عبد هللا عبد

 
 رئيس الدائرة

 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
مبنطقة مكة املكرمةحمكمة االستئناف   

)جدة(          
الدائرة التجارية األوىل     

ه4114لعام  273احلكم يف القضية رقم   
)...(، صاحبـ/ـة مؤسسة )...( للمقاوالت/ ىوية وطنية املقامة من/ )...(،  

)...(، سجل جتاري/ )...(ة جمموعضد/   
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

 الدائرة التجارية األوىلعقدت  زلكمة االستئناؼ مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىػ ومبقر 411/4/2441 األربعاءفإنو يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين القاضي
 عضوا الرحيم الزىراين بن عبد عبد هللا القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف ا للسرمينً أ سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور
 بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ىػ، وفيها411/4/0442

 لوقائع()ا
، تقدم )...(تتلخص وقائع ىذه الدعوى حسبما تبني من مطالعة أوراقها وابلقدر الالزم إلصدار احلكم فيها يف أن ادلدعي وكالة4 

، وقد مت اللجوء إىل التحكيم، ومت تشكيل ىيئة )...(إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو حصل نزاع بني موكلتو، وشركة 
( ...) سجل جتاري رقم:)...( قد صدر حكم ىيئة التحكيم القاضي مبا يلي: أوال4ً إلزام احملتكم ضدىا رلموعة حتكم ثالثية، و 

ربعة ماليني وستة ( أ3.726.610.4...( مبلغ وقدره )) للمقاوالت سجل جتاري رقم: )...(أبن تدفع للمحتكمة مؤسسة 
( أبن ...) سجل جتاري رقم: )...(ا4ً إلزام احملتكم ضدىا رلموعة عشر ألف وستمائة وسبعة وعشرون رايل وثالثة ىلالت. اثني

( مائة ومخسني ألف رايل مقابل 207.777( مبلغ وقدره )...) رقم: للمقاوالت سجل جتاري )...( تدفع للمحتكمة مؤسسة 
حكيم على النحو ادلقرر أتعاب زلاماة. اثلثا4ً رفض ما عدا ذلك من طلبات، وختم الئحة دعواه بطلب األمر بتنفيذ حكم الت

 نظاماً.
وفيها تبني عدم حضور ادلدعى عليها أو من ميثلها رغم  ،ىػ/0424411وإبحالػة القضية ذلذه الدائرة حددت ذلا جلسة بتاريخ 

وأنو مل يظهر للدائرة ورود  ،ىػ444444101تبلغها بنظام أبشر، وطلب وكيل ادلدعي تنفيذ حكم ىيئة التحكيم الصادر بتاريخ 
أكد ادلدعي وكالة على طلبو األمر بتنفيذ حكم التحكيم  ىػ /1424411وى بطالن خالل ادلدة احملددة نظاماً، ويف جلسة دع

ىػ /41424411وبعد االطالع على إجراءات ادلدعى عليها قررت الكتابة إىل زلافظة جدة إلبالغ ادلدعى عليها، ويف جلسة 
اطلعت الدائرة على اخلطاب ادلرسل إىل زلافظة جدة إلبالغ ادلدعى عليها جبلسة اليوم ومل يظهر حضور من ميثلها أو اعتذارىا عن 



 

 

ىػ القاضي إبلزام احملتكم 242142341عدم احلضور وأكد وكيل ادلدعي على طلبو األمر بتنفيذ حكم احملكمني الصادر بتاريخ 
 ىيئة التحكيم. ضدىا مبا تضمنو منطوؽ حكم

 )األسباب(
وحيث إن وكيل ادلدعي طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم ادلوضح بوقائع ىذا احلكم، وحيث مل يظهر ما ميكن أن يعد مانعًا من 

( من نظام التحكيم السعودي الصادر ابدلرسوم 2/15وقد استوىف ادلتطلبات النظامية، وبناًء على ادلادة ) ،تنفيذه حكم التحكيم
: "إذا حكمت احملكمة ادلختصة بتأييد حكم التحكيم وجب ىػ اليت نصت على أنو414244100( واتريخ 43لكي رقم )م4ادل

عليها أن أتمر بتنفيذه ويكون حكمها يف ذلك غري قابل للطعن أبي طريق من طرؽ الطعن، أما إذا حكمت ببطالن حكم 
ن اليوم التايل للتبليغ". األمر الذي تنتهي معو الدائرة إىل أتييد احلكم التحكيم فيكون حكمها قاباًل للطعن خالل ثالثني يومًا م

 .واألمر بتنفيذه
 )لذلك(

 واالمر بتنفيذه فيما قضى بو من:  بتأييد حكم التحكيمحكمت الدائرة  
ت سجل للمقاوال )...(( أبن تدفع للمحتكمة مؤسسة ...) سجل جتاري رقم: )...(أواًل/ إلزام احملتكم ضدىا جمموعة 

ربعة ماليني وستة عشر ألف وستمائة وسبعة وعشرون رايل وثالثة ( أ4.016.627.3...( مبلغ وقدره )) جتاري رقم:
 ىلالت.

للمقاوالت سجل  )...(( أبن تدفع للمحتكمة مؤسسة ...) سجل جتاري رقم:)...( اثنياً/ إلزام احملتكم ضدىا جمموعة 
مائة ومخسني ألف رايل مقابل أتعاب حماماة. اثلثاً/ رفض ما عدا ذلك من  (150.000( مبلغ وقدره )...) جتاري رقم:

 طلبات.
 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني. هللااملوفق، وصلى  وهللا

 

 
 
 

 

 أمني السر
 سلطان بن سفر بن صاحل العمريي

 عضو 
 بن عبدالرحيم الزىراينهللا عبد

 عضو 
 دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين

 
 الدائرة رئيس

 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 ابلرايض االستئنافحمكمة 

األوىلالدائرة التجارية   
 ىـ 0440لعام  305قضية رقم احلكم يف ال

  سجل جتاري )...( ،للبرتوكيماوايت )...(شركة املقامة من/ 
سجل جتاري )...(  ،)...(مؤسسة ضد/   

 والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل وحده
 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  1410441//0 الثالاثءفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ القاضي
 عضوا ن بن علي الفقيوعبداحملس القاضي

  ، ىـ 1414441//0، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ عقاب بن سلطان العتييب وحبضور
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
أنو ح يف النزاع بني موكلتو واملؤسسة املدعى عليها حيث حمكم مرج تعيني بطلبوكيل الشركة املدعية بصحيفة دعوى  )...(تقدم4 

، وذكر أن كل طرف عني حمكمًا عنو... إال أن احملكمني االثنني مل يتفقا على تعيني احملكم يوجد بينهما عقد ينص على التحكيم
 .. ويطلب من احملكمة اختياره...املرجح

 )األسباب(
مملوكًا للدولة ابلكامل   ( ما إذا كان أحد طريف الدعوى2( موضوع وحمل الدعوى )1فيها ) مبا أن ىذه الدعوى مل يتم بيان مايلي

، رغم أن األصل ىو اختاذمها حمضراً بذلك، كما فادة من حمكم املدعيةإ، ولو بتفاق احملكمني على احملكم الثالث( سند عدم ا3)
الذي ال يتوافر سند إجرائو يف ىذه القضية حىت اترخيو . ولذلك فإن  ، وىو األمراالتفاق على تعيينو نيأن األصل ىو أن للطرف

 الدعوى .  دائرة االستئناف تنتهي إىل عدم قبول ىذه

 
 
 
 
 



 

 

 
 (لذلك)

 وهللا املوفق، وصلى هللا على نبينا دمحمىـ. 0440لعام  305بعدم قبول ىذه الدعوى املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة
 وعلى آلو وصحبو وسلم.

 

 أمني السر
 عقاب بن سلطان العتييب

 عضو 
 عبداحملسن بن علي الفقيو

  عضو 
 محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ

 
 رئيس الدائرة

 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ادلملكة العربية السعودية

  وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية الثانية

 ىـ 7541لعام  7561احلكم يف القضية رقم 
)...(ادلقامة من/ )...(, ىوية وطنية   

, سجل جتاري )...(القابضة)...(الشركة ضد/   
)...( والسيد )...(والسيد   

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
 الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(ىـ ومبقر  4440441//1 ثننياالفإنو يف يوم 

 جلستها بتشكيلها التايل:
 عضوا بن صاحل السحيباين إبراىيم القاضي
 عضوا عبداللطيف بن دمحم السبيل القاضي
 رئيسا حسن بن علي الثبييت القاضي

احملالة للدائرة يف و ، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله للسرأمينا  سقا عبدهللاحسام بن مصطفى بن  وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.و وفيها  ، ىـ 1/11411441

 )الوقائع(
ىذه الدعوى يف أن املدعي وكالة قدم دعوى طعن ببطالن قرار ىيئة التحكيم، وذكر يف الئحتو أنو يطلب احلكم تتلخص وقائع 

والصادر من ىيئة التحكيم بتاريخ  )...( و )...( و بضةالقا)...( ببطالن حكم التحكيم جزئيًا يف الدعوى املقامة ضد الشركة 
م التحكيم فإن ىيئة التحكيم قد اقتنعت وقررت أن احملتكم ضدىم ىم من ه، وذكر أنو بناء على ما جاء يف حك83/1/8/01

املنطقي واملقبول شرعًا ونظامًا أن يتحمل احملتكم ضدىم نتيجة  منتكم بتصرفا مم ولاالفتهم فإنو تسبب يف ضياع حقوق احمل
م، وبني يف الئحتو أن قيمة العقد الذي تسبب تصرفا مم ولاالفا مم اليت تسببت يف األضرار ابحملتكم واليت ثبتت أمام ىيئة التحكي

( دوالر أمريكي مبلغ اثبت ومستحق ومل يكن استحقاقو موقوفًا على أي 00.111.111احملتكم ضدىم يف فسخة وىو مبلغ )
فور توقيع  أمر بعد ترسيو املشروع وتوقع العقود ولذلك ال ميكن االدعاء أبنو استحقاق احتمايل غري مؤكد أن املبلغ أستحق ابلفعل

وختم الئحتو بطلب احلكم ببطالن حكم ، العقد مث ذكر أن نظام الشركات ينص على مسؤولية املدير عن تصرفاتو وأخطائو
 لتحكيم جزئياً.

نو يتقدم بدعوى طعن أبجاب أ ىذا وقد حددت الدائرة لنظر الدعوى جلسات سألت الدائرة فيها املدعي وكالو عن دعوى موكلو 
ذا كان احلكم ال يتجزأ فإن موكلو يقبل حبكم التحكيم ويطلب من إيم جزئيًا إذا كانت احملكمة تقبل بذلك أما على حكم التحك

بالئحة الدعوى مضمون دعوى البطالن املتعلقة  أرفق ىذه الدائرة األمر بتنفيذه وفقًا ملا نص عليو نظام التحكيم السعودي وقد



 

 

مام حمكمة أىـ  40341  401  01ثناء صدوره وتقدم بدعوى البطالن بتاريخ أتو يف جبزئية احلكم وقد علم موكلو ابحلكم يف وق
جابتو عن ىذه الدعوى طلب تزويده بصورة من الئحة دعوى البطالن، إاالستئناف مبكة املكرمة وبسؤال وكيل املدعى عليها عن 

وى البطالن املقدمة من املدعي ال ينطبق قدم وكيل املدعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها أن دع ه 3//04/0/8ويف جلسة 
( من نظام التحكيم واليت تضمنت احلاالت اليت تقبل فيها دعوى البطالن إذ أن حكم التحكيم 01ما جاء يف نص املادة ) عليها

دعوى ألنو ال وذكر أنو يدفع بعدم قبول ال، مل خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية والنظام العام كما ذكر املدعي وكالو يف الئحتو
يوجد يف النظام ما يسمى ابلبطالن اجلزئي وأنو جيب أن يكون البطالن كلي، كما أكد النظام على أنو ال جيوز للمحكمة النظر يف 

( على أن " تنظر احملكمة املختصة يف دعوى البطالن يف احلاالت املشار 01( من املادة )3موضوع النزاع حيث نصت الفقرة )
ادة دون أن يكون اها فحص وقائع وموضوع النزاع". واختتم الئحتو بطلب رد دعوى املدعي لعدم صحتها، إليها يف ىذه امل

ن موكلتو أبة اليوم ذكر وكيل املدعى عليها وبسؤال املدعي عن رده ذكر أنو يكتفي مبا قدمو ويطلب احلكم لو بطلباتو، ويف جلس
صالة متسكو بدعوى البطالن اجلزئي على حكم أمضاء احلكم وتنفيذه كما قرر املدعي إتدفع بعدم صحة دعوى البطالن وتطلب 

 طراف االكتفاء.األالتحكيم حمل النظر مث قرر 

 )األسباب(

بيان حاصل ما ورد هبا من طلبات ال تنطبق بشأهنا أسباب  ، ىوذكره وحيث إن دعوى البطالن املقدمة من املدعي األنف
من املادة  3من نظام التحكيم وتعد الطلبات الواردة يف دعوى البطالن لاالفة للفقرة  01ينة يف املادة قبول دعوى البطالن املب

من نظام التحكيم اليت منعت فحص وقائع وموضوع النـزاع، إذ أن ما ورد يف طلبات دعوى البطالن يعد من ضمن فحص  01
يعة اإلسالمية أو النظام العام، والستيفاء احلكم شروط األمر بتنفيذه وقائع النـزاع وال يصدق عليها، ما يعد لاالفة ألحكام الشر 

 وفقاً للنظام مما يتعني معو احلكم وفقاً لذلك.

 (لذلك) 
 مر بتنفيذ حكم التحكيم القاضي مبا يلي :ألمة من احملتكم يف ىذه القضية وارفض دعوى البطالن ادلقا حكمت الدائرة: 

قوقو الناشئة عن ادلشروع وقدرىا ثالثة ماليني دوالر أمريكي حبكم أن حصتو يف ادلشروع أوال: رفض طلب احملتكم لقيمة ح
 %.22تبلغ 

 اثنياً: رفض طلب احملتكم ابلتعويض عما حلقو من أضرار مادية ومعنويو مببلغ وقدره مليون دوالر أمريكي.

ت القانونية للمشروع احلالية وادلستقبلية وثبوت اثلثاً: إلزام احملتكم ضدىم بكامل مصروفات ومطالبات الغرامات وادلخالفا
القابضة احملدودة  )...(ابلتضامن فيما بينهم بصفتهما مديرا للشركة  )...( و)...( ادلسئولية العقدية على احملتكم ضدىم 

)...( مدينيت  وحتميلهم بكافة ادلصاريف واخلسائر ادلرتتبة على فسخ عقد صفقة مشروع تنفيذ خط اجلهد العايل الرابط بني
 من أيو مطالبات تكون قد ترتبت على تنفيذ ىذا ادلشروع.)...( وإبراء ذمة احملتكم )...( بدولة )...(  و



 

 

فض الشراكات ادلتعلقة ابدلشروع حيث أنو خيرج عن نطاق اتفاق التحكيم وحيق للمحتكم من رابعا: رفض طلب احملتكم 
 و.االلتجاء إىل احملكمة ادلختصة للنظر يف طلب

القابضة احملدودة )...( ( والشركة ...سجل مدين رقم ) )...( و( ...سجل مدين رقم ))...( خامسا: إلزام احملتكم ضدىم 
( أربعمائة ومخسة وستون ألف رايل 002.000( بدفع أتعاب ومصاريف التحكيم ادلقدرة مببلغ )...سجل جتاري رقم )

 ينهم.( ابلتساوي ب...سجل مدين رقم ))...( للمحتكم 

 ( مليون رايل.1.000.000سادسا: رفض طلب احملتكم إبلزام احملتكم ضدىم أبتعاب احملاماة مببلغ )

( مائتا ألف رايل عن نصيبو يف 200.000سابعا: رفض طلب احملتكم ضدىم إبلزام احملتكم بسداد حصتو البالغ قيمتها )
 حيق للمحتكم االلتجاء للمحكمة ادلختصة للنظر يف طلبو.للمشاريع حيث أنو خيرج عن نطاق اتفاق التحكيم و )...( شركة 

( تسعمائة ومخسون ألف 020.000اثمناً: رفض طلب احملتكم ضدىم إبلزام احملتكم ابخلسائر الناشئة عن ادلشروع والبالغة )
 رايل.

 رايل. ( مثامنائة ألف000.000اتسعاً: رفض طلب احملتكم ضدىم إبلزام احملتكم أبتعاب احملاماة مببلغ )

 عاشرًا: رفض طلب احملتكم ضدىم إبلزام احملتكم بسداد أتعاب ىيئة التحكيم كاملة.

 حادي عشر: رفض ماعدا ذلك من طلبات.. واللَّـو ادلوف ِّـق, وصلـى اللَّـو وسلَّـم علـى نبي ِّنـا حممـٍد وعـلى آلة وصحبـو أمجعيـن.

 

 

 أمني السر
 حسام بن مصطفى سقا

 عضو
  السبيلعبداللطيف بن دمحم

 

 عضو
بن صاحل السحيباينإبراىيم   

 رئيس الدائرة
 حسن بن علي الثبييت

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 ىـ 3814لعام  1483احلكم يف القضية رقم 

, سجل جتاري )...(للشحن)...( شركةاملقامة من/   
, سجل جتاري )...(احملدودة)...( شركةضد/   

 حلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:ا
 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناؼ مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىػ ومبقر  0/41///411 األربعاءفإنو يف يوم 

 جلستها بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا ع القحطايندمحم بن خبيت بن سعد املدر  القاضي
 عضوا بن صاحل السحيباينإبراىيم  القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىػ 1//8//41/8

 )الوقائع(
، تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو بناًء على العقد ادلربم )...( يف أن ادلدعي وكالًة /  تتلخص وقائع ىذه الدعوى

بني موكلتو وادلدعى عليها ادلتضمن اللجوء إىل التحكيم يف حال نشأ نزاع بني الطرفني، وقد مت خماطبة ادلدعى عليها لتعيني 
و، وتتم الئحتو بطلب تعيني احملكمة حمكم عن ادلدعى عليها طبقًا للمادة اخلامسة حمكمها، إالَّ أهنا مل تستجب لذلك حىت اترخي
ىػ ذكر وكيل ادلدعية أنو يطلب تعيني احملكمة حملكم عن ادلدعى عليها 83/2/8/02عشر من نظام التحكيم السعودي. وجبلسة 

على عنواهنا ادلختار يف االتفاقية ادلربمة معها وسبق ادلدعى عليها بطلب تعيني حمكمها  إتبارجراءات التحكيم حيث مت إللسري يف 
احملامي وطلب إمهالو لتقدمي  )...( تقدمي ترمجة معتمدة دلستندات ادلدعية على طلبها ادلاثل علما أن ادلدعية اتتارت حمكمها وىو 

ة أن موطن ادلدعى عليها ىو يف ىػ ذكر وكيل ادلدعي88/1/8/02تعابو، ويف جلسة أما يفيد موافقتو على ادلهمة واالتفاؽ على 
عن طريق الربيد السريع ورسالة أترى )...( وليس ذلا عنوان يف ادلملكة العربية السعودية وقد مت إرسال تبليغ على عنواهنم يف )...( 

اضية عن بلغ ادلدعي عليها يف اجللسة ادلأقد  نوىػ ذكر وكيل ادلدعية أب82/1/8/02عن طريق الربيد اإللكًتوين، ويف جلسة 
ىػ طلب وكيل ادلدعي 80/8/8/01إبرسال الرسالة واستالمها من قبل ادلدعى عليها، ويف جلسة  إيصالطريق الربيد ولديو 

النزاع وموعد اجللسة القادمة  هات ادلختصة الريمية مبوضوع ىذاعن طريق اجل)...( يف دملكة  إقامتها إبالغ ادلدعي عليها يف مقر
م إبرساذلا على عنواهنا وبناء عليو قررت الدائرة أتجيل نظر الدعوى مع الكتابة تجب للبالغات اليت قاعليها مل تسألن ادلدعى 

، ويف جلسة )...( إلمارة منطقة مكة ادلكرمة إلبالغ ادلدعى عليها على عنواهنا ادلوضح يف العقد ادلربم بني الطرفني يف دملكة 
ىػ وإبالغ ادلدعي عليها ابدلوعد اجلديد، ويف  1439/  8/  1إىل اتريخ وحيث مت تعديل موعد نظر الدعوى  ىػ 83/1/8/01



 

 

مارة منطقة مكة ادلكرمة ادلساعد للحقوؽ رقم إصورة تطاب وكيل  إليهاورد  أبنوىػ تنوه الدائرة 8/2/8/01جلسة 
ىػ ادلرسل أصلو لسعادة مدير عام فرع وزارة اخلارجية مبنطقة مكة ادلكرمة بشأن طلب  1439/  6/  9/ص خ يف 948607

يتم إبالغ ادلدعى إبالغ ادلدعى عليها مبوعد ىذه اجللسة إال أنو مل يرد ذلذه الدائرة ما يفيد تبلغها وذكر احلاضر عن ادلدعية أنو مل 
ىػ مع الكتابة إلمارة منطقة  1439/  12/  3عليها مبوعد ىذه اجللسة وبناء عليو قررت الدائرة أتجيل نظر الدعوى إىل جلسة 

مارة إىػ اطلعت الدائرة على تطاب 3//84/3/8مكة ادلكرمة دلعاودة إبالغ ادلدعى عليها مبوعد اجللسة القادمة، ويف جلسة 
ىػ ادلتضمن إبالغ فرع وزارة اخلارجية مبكة إلبالغ ادلدعى  1439/  10/  8/ص خ واتريخ 85470رمة رقم منطقة مكة ادلك

ىػ أكد وكيل ادلدعية 3//3/8//8عليها ابلدعوى وموعد نظرىا وطلب وكيل ادلدعية تعيني حمكم عن ادلدعى عليها، ويف جلسة 
  .)...(كمها وىو على طلبو تعيني حمكم ادلدعى عليها حيث عينت ادلدعية حم

 
 )األسباب(

وحيث  تتيار حمكمها.البالغها إجراءات إوحيث طلب وكيل ادلدعية من الدائرة تعيني حمكم عن ادلدعى عليها بعد أن جرى اختاذ 
تتار كل طرؼ أالتحكيم مشكلة من ثالثة حمكمني  إذا كانت ىيئة -إن ادلادة اخلامسة عشرة من نظام التحكيم تنص على "ب 

تتيار احملكم الثالث، فإذا مل يعني أحد الطرفني حمكمو تالل مخسة عشر يومًا التالية لتسلمو اعنو، مث يتفق احملكمان على  حمكماً 
تتيار احملكم الثالث تالل مخسة عشر يومًا التالية لتاريخ امل يتفق احملكمان ادلعينان على  طلبًا بذلك من الطرؼ اآلتر، أو إذا

تتياره بناًء على طلب من يهمو التعجيل، وذلك تالل مخسة عشر يومًا من اتريخ تقدمي احملكمة ادلختصة ا تعيني آترمها ؛تولت
الطلب، ويكون للمحكم الذي اتتاره احملكمان ادلعينان، أو الذي اتتارتو احملكمة ادلختصة رائسة ىيئة التحكيم، وتسري ىذه 

وحيث اطلعت الدائرة على اإلجراءات ادلتخذة لتعيني حمكم " ثة حمكميػػنكثر من ثالاألحكام يف حالة تشكيل ىيئة التحكيم من أ
، فإن )...( تتيار العرض ادلقدم من احملامي الدكتور/ االعروض ادلقدمة من احملكمني إىل ادلدعى عليها وما تلصت إليو بعد دراسة 

  ( مئة ومخسون ألف رايل .150.000ػػدد أتعابػػو مببلغ )، حمكػػماً عن ادلدعى عليها وحت)...( الدائػرة تنتهي إىل تعيني الدكتور/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  (لذلك)
حمكما عن املدعى عليها للفصل يف النزاع املاثل يف ىذه الدعوى وحتديد اتعابو مببلغ )...( بتعيني الدكتور/  حكمت الدائرة

  لى آلو وصحبو أمجعني.على نبينا دمحم وع هللااملوفق, وصلى  وهللا ( مئة ومخسون الف رايل . 100.000قدره ) 
 

 

 أمني السر
 سلطان بن سفر بن صاحل العمريي

 عضو
بن صاحل السحيباينإبراىيم   

 

 عضو
 دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 ستئناف ابلرايضحمكمة اال

وىلالدائرة التجارية األ  
 هـ 7441لعام  17قضية رقم احلكم يف ال

  سجل جتاري )...(، لالستقدام )...(الشركة املقامة من/ 
  سجل جتاري )...(، للمقاوالت )...(مؤسسة ضد/ 

  حدد  حاصلةاة حاصلةا  لى  ن   ا ب ي عدد   حعدد احلهد هلل
 جىلتها عتشكيىها اصتايل  حىلاصدائرة اصتجارية األلقدت  ستئناف ابصرايضحمكهة ا اهـ حمبقر  1410441//4 األددفإبه يف يو  

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا عبدالرمحن احمليذيفد بن أمح القاضي

    هـ 1414441//4  حذصك صىنظر يف اصقضية املشار إصيها ألةا  احملاصة صىدائرة يف نينا صىلرأ لقاب ع  سىطان اصدتي ي ححبضور
 حفيها عدد املداحصة أصدرت اصدائرة هذا احلكم.

 )الوقائع(
ةاقة لقدية .. حبص اصدقدان لى  أن أي بزالات قد تنشأ ح ا حكيل املدلية هبذ  اصدلوى حقال فيها ترعط اصطرفني ل )...(تقد  

طىب تديني حمكم   حبظرًا حللول بزاع فقد خاطبنا املدل  لىيها عية سيتم تلويتها ن  خةال اصتحكيمميك  تلويتها ابصطرق اصود
 .ا ابصتحكيم حتديني حمكم ن  طرفها  صذا بطىب ن  احملكهة إصزا  املدل  لىيهن  قبىها حانتندت

 )األسباب( 
( ن  بظا  اصتحكيم ن  حجه أن سىطة احملكهة هي تديني احملكم نىت توافرت 51مبا أن هذ  اصدلوى قد جاءت ابملخاصفة صىهادة )

  حتشري دائرة تئناف تنتهي إىل لد  قبول اصدلوى  فإن دائرة ا اس( املدل  لىيها عتديني حمكم لنهانلوغات ذصك حصيس )إصزا 
ن  خةاصه ا اختلاص حتتحدد صحيفة اصدلوى قد خىت ن  ذكر حمل اصدقد حنوضوع اصنزاع حاصذي يتحدد  نأ ا استئناف إىل

بص لىيه اصدقد ن  اصتلوية   كها قد خىت صحيفة اصدلوى ن  قيا  املدلية عتديني حمكم لنها ... حن  إلهال نا اصدلوى
   حهو األنر اصذي مل تتطرق صه صحيفة اصدلوى. كثرأكون اصتحكيم ن  حمكم حادد ح    كها أن اصدقد مل ينص لى اصودية

 
 
 
 



 

 

 
 (لذلك)

لالستقدام ضد /  )...(هـ املقامة من / الشركة 7441لعام  17بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة
  وهللا املوفق، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم.للمقاوالت.  )...(مؤسسة 

 

 أمني السر
بن سلطان العتييب عقاب  

 عضو 
 عبداحملسن بن علي الفقيه

  عضو 
محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ  

 
 رئيس الدائرة

 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ادلملكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة( 

 الدائرة التجارية األوىل
 ىـ 0441لعام  444احلكم يف القضية رقم 

)...(, سجل جتاري للتجزئة)...(شركة ادلقامة من/   
 )...(سجل جتاري ,)...(شركة ضد/ 

  حدد  حاصلةاة حاصلةام لى  ن   ا ب ي عدد , حعدد احلهد هلل
 اصدائرة اصتجارية األحىللقدت  حمكهة ا استئناف مبنطقة نكة ادلكرنة )جدة(هـ حمبقر  4/0441///4 اصثةااثءفإبه يف يوم 

 جىلتها عتشكيىها اصتايل 
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 واعض بن عبدالرحيم الزىراينعبدهللا  القاضي
 عضوا بن صاحل السحيباينإبراىيم  القاضي

 
 4/1//4///4, حذصك صىنظر يف اصقضية ادلشار إصيها ألةا  احملاصة صىدائرة يف صىلر أنينا طةال ع  ناجد ع  هنار اصدتي ي ححبضور 
 حفيها عدد ادلداحصة أصدرت اصدائرة هذا احلكم.  , هـ

 ()الوقائع
ذكر )...( ن  نطاصدة أحراقها حابصقدر اصةازم إلصدار احلكم فيها يف أن ادلدلي حكاصة4  تتىخص حقائع هذ  اصدلوى دلبها تبني

صىتجزئة سجل )...( حاصذي قض  مبا يىي  أح اً  إصزام احملتكم ضدها شركة )...( فيها أبه صدر دكم اصتحكيم عني نوكىته, حشركة 
( 4,364,1،4( نبىغ حقدر  )...............جتاري رقم ) سجل)...( ( أبن تدفع صىهحتكهة شركة ............جتاري رقم )

أبن تدفع )...( سجل جتاري رقم )...( أرعدة نةايني حنائة حأرعدة حستون أصفا حثةامثائة حأرعدة راي ات. اثبياً  إصزام احملتكهة شركة 
ف رايل ميثل نا تكبدته احملتكم ( تلدون أص،،،,،0نبىغ حقدر ))...( صىتجزئة سجل جتاري رقم )...( صىهحتكم ضدها شركة 

ضدها ن  أتداب اخلبري احملاس ي بياعة ل  احملتكهة. اثصثاً  رفض نا لدا ذصك ن  طىبات, حختم  ائحته ابحلكم عبطةان دكم 
نقدم دلوى )...( هـ , حفيها أكد حكيل شركة 54/1/5661حإبداصـة اصقضية ذلذ  اصدائرة دددت ذلا جىلة عتاريخ  اصتحكيم.
هـ يف  ،4344  42  5ن لى  نا حرد يف  ائحته ن  طى  احلكم عبطةان دكم اصتحكيم اصلادر ن  هيئة اصتحكيم لجىلة اصبطةا

4ز( عددم نرالاهتا اصشرحط اصواج  توافرها يف ،5اصنزاع نوضوع اصتحكيم ألسباب داصىها أن هيئة اصتحكيم خاصفة أدكام ادلادة )
تلىم اصدلوى إ ا لجىلة اصيوم ن  حكيل نقدم دلوى اصبطةان حأن جواعه أبه يطى  رفض احلكم, فدق  حكيل شركة دىول أببه مل ي

( ن  بظام اصتحكيم حإمنا هي ،5دلوى اصبطةان حاألنر عتنفيذ دكم اصتحكيم صكون دلوى اصبطةان  ا تلتند إىل نا حرد يف ادلادة )
( ن  اصنظام فدق  حكيل نقدم ،5ت إىل ادلادة )تتحدث ل  نوضوع اصدلوى فدق  حكيل ادلدلية أبن دلوى اصبطةان استند



 

 

اصبطةان أببه مل يقدم مجيع ادللتندات اصيت صدى ادلدلية حذصك صكي تكون اصدلوى نيلرة حأبه نلتدد صتقدمي مجيع ادللتندات ادلثبتة 
   دلوا .صدلوى اصبطةان نع اصتأكيد لى  أبه صيس هناك أسباب جديدة صدى ادلدلية صدلوى اصبطةان سوى نا ذكر يف

 )األسباب(
ها يف حقائع احلكم  ا تلح ألن تكون سببًا صبطةان حديث إن نا قدنه ندلي اصبطةان ن  أسباب إلثبات دلوا  اصلاصف ذكر 

احلكم اصتحكيهي حصيلت دما تنطبق لى  األدوال ادلبينة يف بظام اصتحكيم اصيت تدد دلوى اصبطةان مبوجبها نقبوصة, كها أن نا 
إلادة اصنظر يف  ذكر  نقدم دلوى اصبطةان ن  أسباب  ا تددح يف دقيقتها أن تكون حقائدًا أراد ننها نقدم دلوى اصبطةان

نوضوع اصنزاع حنا عين لىيه احلكم اصتحكيهي ن  أدصة حنلتندات حنا اختذته اذليئة ن  إجراءات, حتقلياً صلةانة نا خىلت إصيه  
( 4هيئة اصتحكيم ن  اجتهادها اصذي عينته يف دكهها, األنر اصذي ميتنع قبوصه ن  نقدم دلوى اصبطةان حذصك استناداً إىل اصفقرة )

بلت لى  أن )تنظر احملكهة ادلختلة يف دلوى اصبطةان يف احلا ات ادلشار إصيها يف هذ   دلادة اخلهلني ن  اصنظام اصيت ن  ا
حصذصك فإن نا طى  ندلي اصبطةان  ا يلتند إىل نا هو نقرر شرلاً حبظاناً,   كون ذلا فحص حقائع حنوضع اصنزاع(ادلادة دحن أن ي

كيم نا يدد خماصفة ألدكام اصشريدة اإلسةانية أح اصنظام اصدام, دما يتدني نده رفض دلوى كها  ا جتد اصدائرة يف دكم اصتح
حديث إن حكيل ادلدل  لىيه طى  األنر عتنفيذ دكم اصتحكيم, عدد أن قد تقرر أبه  ا يوجد يف احلكم نا ميك  أن يدد  اصبطةان.

قد استوىف ادلتطىبات اصنظانية, حعناًء لى  ادلادة احلادية حاخلهلني  نابدًا ن  تنفيذ , حإذ تبني أن طى  األنر عتنفيذ دكم اصتحكيم
هـ اصيت بلت لى   "إذا دكهت 36/1/5622( حاتريخ14يف فقرهتا )اصثابية( ن  بظام اصتحكيم اصلادر ابدلرسوم ادلىكي رقم )م4

ك غري قاعل صىطد  أبي طريق ن  طرق احملكهة ادلختلة عتأييد دكم اصتحكيم حج  لىيها أن أتنر عتنفيذ  حيكون دكهها يف ذص
اصطد , أنا إذا دكهت عبطةان دكم اصتحكيم فيكون دكهها قاعةًا صىطد  خةال ثةاثني يونًا ن  اصيوم اصتايل صىتبىيغ". األنر 

   اصذي تنتهي نده اصدائرة إىل رفض دلوى اصبطةان حأتييد دكم اصتحكيم حاألنر عتنفيذ .
 لذلك حكمت الدائرة:

)...( أواًل: إلزام احملتكم ضدىا شركة  اثنياً/ األمر بتنفيذ حكم التحكيم القاضي مبا يلي: فض دعوى البطالن.أواًل/ ر 
( 4,1،4,104مبلغ وقدره ))...( سجل جتاري رقم )...( أبن تدفع للمحتكمة شركة )...( للتجزئة سجل جتاري رقم 

أبن )...( سجل جتاري رقم )...( رايالت. اثنياً: إلزام احملتكمة شركة  أربعة ماليني ومائة وأربعة وستني ألفا وثالمثائة وأربعة
( تسعني ألف رايل ميثل ما 00,000مبلغ وقدره))...( للتجزئة سجل جتاري رقم )...( تدفع للمحتكم ضدىا شركة 

وهللا ادلوفق وصلى  طلبات.تكبدتو احملتكم ضدىا من أتعاب اخلبري احملاسيب نيابة عن احملتكمة. اثلثاً: رفض ما عدا ذلك من 
  هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني.

 
 
 
 
 

 
 

 أمني السر
طالل بن ماجد بن هنار 

 العتييب

 عضو 
 بن صاحل السحيباينإبراىيم 

   عضو 
 بن عبدالرحيم الزىراينعبدهللا 

 
 

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

  وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 0441لعام  222احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من/ )...(, هوية وطنية )...(
, سجل جتاري )...()...(جمموعة ضد/   

 الصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده و 

 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناؼ مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىػ ومبقر  1410441//0 الثالاثءفإنو يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين القاضي
 عضوا دمحم بن موسى الفيفي القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىػ 141/401//0
 )الوقائع(

تقدم بالئحة دعوى ذلذه احملكمة ذكر )...( دار ىذا احلكم، يف أن وكيل ادلدعي4 تتلخص وقائع ىذه الدعوى وابلقدر الالزم إلص
أجهزة الصراؼ اآلىل، وقد وقع نزاع بني الطرفني  نةكلو بتصنيع وتركيب وصيافيها أن موكلو تعاقد مع ادلدعى عليها على قيام مو 

ليت نصت على )خيضع ىذا العقد لألنظمة ادلعمول هبا يف بشأن عقدمها، ووفقًا دلا ورد يف ادلادة البند السادس عشر من العقد ا
ادلملكة العربية السعودية، ويف حال وجود أي خالؼ بني الطرفني يتعلق بتنفيذ أو تفسري ىذا العقد وما يتصل بو من أمور وال 

ون مكان التحكيم ىو مدينة ميكن حلو وداًي فيتم إحالتو للتحكيم وفقًا لنظام التحكيم السعودي والئحتو التنفيذية على أن يك
وإبحالة أوراؽ القضية إىل ىذه  جدة يف ادلملكة العربية السعودية(، وختم الئحتو بطلب إلزام ادلدعى عليها تعيني حمكم من قبلها.

بصفتو شريكا يف عدد من  )...( بوكالتو عن)...( ىػ وفيها ذكر 03/1/5003الدائرة حددت جلسة للنظر فيها بتاريخ 
( أفهمتو ...سجل جتاري رقم ) )...( وبعد اطالع الدائرة على الئحة الدعوى ادلبني هبا أن الدعوى مقامة من شركة  الشركات،

 أوأبنو مل يقدم صفتو عن ادلدعية فذكر أبن الشريك ادلذكور ىو ادلدير للشركة وأنو ليس لديو نسخة من عقد أتسيس الشركة 
سجلها ادلبني فيو أن الشريك ادلذكور ىو ادلدير للشركة ادلدعية فسألتو الدائرة ىل مت إبالغ ادلدعى عليها بطلب تعيني احملكم فذكر 

ن فأفهمتو الدائرة أبنو مل يقدم مع الئحة الدعوى ما يفيد ذلك وأنو مل يظهر استيفاء ادلدعية آلرسال لو إال أنو ليس معي اإل اأنو مت
  .ت الدعوى ادلبينة يف النظام والئحتودلتطلبا

 



 

 

 )األسباب(
وحيث إن طلب تعيني احملكم ادلاثل مل ُتستوَؼ إجراءاتو الواردة يف نظام التحكيم والئحتو التنفيذية ومن ذلك أن يبلغ ادلدعي 

من نظام التحكيم  ادلدعى عليو بتعيني حمكمو خالل ادلدة النظامية وىو ما نصت عليو ادلادة )اخلامسة عشر الفقرة )ب(
السعودي( حيث ورد فيها ما نصو "فإذا مل يعني أحد الطرفني حمكمو خالل مخسة عشر يوماً التالية لتسلمو طلباً بذلك من الطرؼ 
اآلخر أو إذا مل يتفق احملكمان ادلعينان على اختيار احملكم الثالث خالل مخسة عشر يومًا التالية لتاريخ تعيني آخرمها : تولت 

كمة ادلختصة اختياره بناًء على طلب من يهمو التعجيل وذلك خالل مخسة عشر يومًا من اتريخ تقدمي الطلب" وحيث الثابت احمل
أن ادلدعية لػم تعني حمكمها ومل يظهر أهنا طلبت من ادلدعى عليها تعيني حمكمها، قبل تقدمها بدعواىا أمام ىذه احملكمة فإن 

  طو النظاميػة ما جيعلو حرايً لعدم القبول.طلبهػا يكون بذلك مل يستكمػل شرو 
 

  (لذلك)
  على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني. هللااملوفق, وصلى  وهللا بعدم قبول الدعوى. الدائرةحكمت 

 
 

 

 أمني السر
 سلطان بن سفر بن صاحل العمريي

 عضو
 دمحم بن موسى الفيفي

 

 عضو
 دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين

الدائرة رئيس  
 عبيد بن عوض العمري

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 0441لعام  825احلكم يف القضية رقم 
  )...( إقامةرخصة ، املقامة من/ )...(

 ضد/ )...(

 نيب بعده، وبعد: احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال
 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناؼ مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىػ ومبقر  1410441//0 الثالاثءفإنو يف يوم 

 جلستها بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا بن عبدالرحيم الزهراينهللا عبد القاضي
 عضوا براهيم بن صاحل السحيباينإ القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىػ /141/44//0

 )الوقائع(
تقدم بالئحة دعوى ذلذه احملكمة ذكر  )...(دعي4 تتلخص وقائع ىذه الدعوى وابلقدر الالزم إلصدار ىذا احلكم، يف أن وكيل ادل

وجبة جافة حسب تدفقات  00.222وجبة ساخنة وعدد  00.222فيها أن موكلو تعاقد مع ادلدعى عليو على توريد عدد 
م تسوية كافة )تت من العقد ادلربم بني الطرفني ووفقًا دلا ورد يف ادلادة الرابعة البند الثالث ؛احلجاج، وقد وقع نزاع بني الطرفني

اخلالفات الناشئة عن تنفيذ أو تفسري ىذا العقد ابلطرؽ الودية ما أمكن ذلك أو التشاور بني األطراؼ أو عرب التحكيم اخلاص 
 وإذا مل يتم التوصل إىل التسوية يتم إحالة النزاع إىل وزارة احلج مبكة ادلكرمة ويكون قرارىا هنائيًا وملزمًا للطرفني، وختم الئحتو

وإبحالة أوراؽ القضية إىل ىذه الدائرة حددت جلسة للنظر فيها . دلدعى عليها تعيني حمكم من قبلهالطلب من احملكمة إبلزام ااب
لتو الدائرة ىل اختارت ادلدعية أو تعيني حمكم عن ادلدعى عليها فسىػ وفيها أكد وكيل ادلدعية على طلب03/1/5003بتاريخ 

اتباع االجراءات ببالغ ادلدعى عليها لتعيني حمكمها فأفهمتو الدائرة إه مل يتم أنىا ال تزال يف طور اختياره وأنبحمكمها فذكر 
 ادلنصوص عليها يف نظام التحكيم.

 )األسباب(
دلدعي وحيث إن طلب تعيني احملكم ادلاثل مل ُتستوَؼ إجراءاتو الواردة يف نظام التحكيم والئحتو التنفيذية ومن ذلك أن يبلغ ا

ادلدعى عليو بتعيني حمكمو خالل ادلدة النظامية وىو ما نصت عليو ادلادة )اخلامسة عشر الفقرة )ب( من نظام التحكيم 
السعودي( حيث ورد فيها ما نصو "فإذا مل يعني أحد الطرفني حمكمو خالل مخسة عشر يوماً التالية لتسلمو طلباً بذلك من الطرؼ 

تولت احملكمة  ،مان ادلعينان على اختيار احملكم الثالث خالل مخسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيني آخرمهااآلخر أو إذا مل يتفق احملك



 

 

وحيث الثابت أن  .عشر يومًا من اتريخ تقدمي الطلب"ادلختصة اختياره بناًء على طلب من يهمو التعجيل وذلك خالل مخسة 
 ستكمػل شروطو النظاميػة ويتعني عدم قبػولو.يو بتعيني حمكمها فإن طلبو مل تلادلدعي لػم يعني حمكػماً عنػو أو إبالغ ادلدعى ع

 (لذلك)
 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.هللا املوفق، وصلى هللا و .بعدم قبول الدعوى حكمت الدائرة

 

 أمني السر
العمرييسلطان بن سفر   

 عضو 
براهيم بن صاحل السحيباينإ  

 عضو 
اينبن عبدالرحيم الزهر هللا عبد  

 
 رئيس الدائرة

 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 7241لعام  7421احلكم يف القضية رقم 

 ، سجل جتاري )...( )...(مؤسسة املقامة من/ 
 ، سجل جتاري )...( )...(شركة ضد/ 

 حده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل و 
 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناؼ مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىػ ومبقر  1410441//0 الثالاثءفإنو يف يوم 

 جلستها بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا دمحم بن خبيت بن سعد القحطاين القاضي
 عضوا دمحم بن موسى الفيفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىػ /0/4040144

 )الوقائع(
تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أن موكلتو أبرمت عقد  ..().تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أن وكيل ادلدعية4 

م وقد نشأ خالؼ بني طريف العقد على تسديد مستحقات موكليت، 61/2/4/61مقاولة من الباطن مع ادلدعى عليها بتاريخ 
يتعلق هبذه االتفاقية سواء خالل فًتة  ( على أنو " إذا نشب نزاع بني الطرفني فيما32وقد نص العقد ادلربم بني الطرفني يف البند )

تنفيذ األعمال أو بعد إجنازىا وسواء خالل أو بعد إهناء ىذه االتفاقية، أو إلغائها أو بسبب أي خرؽ ذلا، ينبغي حل النزاع أوالً 
ني احملكم بطريقة ودية، وبعد ذلك عن طريق التحكيم، وتتكون ىيئة التحكيم من ثالثة حمكمني، يعني كل طرؼ حمكما، ويع

الثالث عن طريق احملكمني من جانب الطرفني، ويسري على ىذا النزاع القانون السعودي". وذكر أنو مت خماطبة ادلدعى عليها لتقوم 
أهنا مل تستجب لذلك حىت اترخيو، وختم الئحتو ابلطلب من احملكمة إلزام   يتسٌت تشكيل ىيئة التحكيم إالبتسمية حمكمها حىت

وفيها أكد وكيل ادلدعية   ىػ41/66/6262وإبحالػة القضية ذلذه الدائرة حددت لنظرىا جلسة  تعيني حمكم ذلا.ادلدعى عليها ب
بعقد مقاوالت من الباطن مؤرخ  ةعلى طلبو تعيني حمكم عن ادلدعى عليها يف النزاع ادلاثل يف الدعوى ادلتصل )...(مؤسسة مصنع 

وية دلدير الشركة بشر ادلتضمن عدم وجود ىأنظام   حمضر اإلبالغ عن طريق م وبعد اطالع الدائرة على 43121  44  21يف 
ىػ /44/6/622فهمت وكيل ادلدعية إعادة اإلبالغ واستيفاء متطلبات طلبو النظامية فاستعد بذلك، ويف جلسة أادلدعى عليها و

ىا ادلسجل يف السجل التجاري وىوايت طلب وكيل ادلدعية إمهالو لتقدمي مستخرج لسجل ادلدعى عليها ادلبني بو صندوؽ بريد
 ىػ مل يظهر /46/4/622ادلسؤولني عن الشركة مديرىا والشركاء فيها ليتم إبالغهم عن طريق النظام اإللكًتوين، ويف جلسة 



 

 

 
( )...(، )...بشر ادلتضمن إبالغ الشريكني فيها وأحدمها ىو ألدائرة على إبالغها بواسطة نظام حضور ادلدعى عليها واطلعت ا

اجلنسية مدير الشركة كما مل يظهر اعتذارىا عن عدم احلضور وطلب وكيل ادلدعية إمهالو للرجوع دلوكلتو لتقرير موقفو بشأن االلتزام 
ىػ قدم ادلدعي وكالة مذكرة من /0/6/622بتكاليف ىيئة التحكيم يف حال عينت الدائرة حمكمًا عن ادلدعى عليها، ويف جلسة 

ن موكلتو ليس لديها القدرة على حتمل أتعاب التحكيم مبفردىا مضيفا أن عدم جتاوب ادلدعى عليها صفحة واحدة ذكر فيها أ
احلضور للجلسات احملددة لتعيني حمكم عنو يعد إسقاطًا منها لشرط التحكيم وطلب احلكم بسقوط شرط التحكيم، ويف جلسة 

رة على ما ورد من وكيلة ادلدعى عليها ادلتضمن أن الشركة ىػ تبني عدم حضور من ميثل ادلدعى عليها واطلعت الدائ/41/6/622
وىو ادلمثل القانوين ذلا وبناء عليو قررت الدائرة إبالغ ادلصفي، ويف جلسة  )...(ادلدعى عليها حتت التصفية وأن مصفيها ىو 

طلب من وكيل ادلدعية ىػ ذكر وكيل ادلصفي أنو يستمهل للجواب على الدعوى اليت مت االطالع عليها مؤخرا و /66/2/622
ىػ طلب وكيل ادلصفي إمهالو ألسبوع الختيار /4/0/622التعاون بتزويدىا ابدلستندات لدراسة الدعوى والرد عليها، ويف جلسة 

ىػ ذكر /0/622//6احملكم أو االتفاؽ مع ادلدعي على إسقاط شرط التحكيم وقرر وكيل ادلدعي موافقتو على ذلك، ويف جلسة 
للجلسة  إمهالوهة ادلختصة يف نظر النزاع وطلب و مت االتفاؽ على إسقاط شرط التحكيم لتكون احملكمة ىي اجلوكيل ادلصفي أن

ىػ طلب وكيل ادلصفي إمهالو مهلة إضافية الستيفاء صفتو /62/0/622ادلقبلة لتقدمي وكالتو اليت تعطيو ىذا احلق، ويف جلسة 
ىػ طلب وكيل /0/622//6لبناء اخلفيف مبوافقتو على ذلك، ويف جلسة اليت تعطيو حق إسقاط التحكيم فعقب وكيل مصنع ا

ادلدعية مزيدا من األجل حيث مل يظهر حضور من ميثل ادلصفي الذي استمهل الستيفاء صفتو إلسقاط شرط التحكيم، كما 
يتوجو الطرفان بنزاعهما لتحكيم لقرار وذكر أن طلب وكيل ادلدعية إسقاط شرط اإادلصفي بوكالتو اليت تعطيو حق الحضر وكيل 

ب وكيل ادلدعية أبن موكلتو ونقر إبسقاط شرط التحكيم يف النزاع ادلاثل يف ىذه الدعوى فعق ؛مام حمكمة أول درجة طلب مقبولأ
  سقطت شرط التحكيم وطلب الطرفان إثبات موافقتهما على اسقاط شرط التحكيم وانقضاء الدعوى.أأيضا 

 
 )األسباب(

ىػ فإن الدائرة تنتهي /0/622//6سقاط شرط التحكيم وانقضاء الدعوى وفقًا دلا قرراه جبلسة إدعوى على طرفا ال وحيث اتفق
                                           إىل انقضاء الدعوى.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 (لذلك)
  على نبينا دمحم وعلى آلة وصحبه أمجعني.هللا املوفق، وصلى هللا و ابنقضاء الدعوى. حكمت الدائرة

 

 أمني السر
العمرييسلطان بن سفر   

 عضو 
الفيفيدمحم بن موسى   

 عضو 
 دمحم بن خبيت القحطاين

 
 رئيس الدائرة

 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل
 ستئناف ابلرايضحمكمة اال

 الدائرة التجارية الثانية
 ىـ 7441لعام  187احلكم يف القضية رقم 
ىوية وطنية )...(املقامة من/ )...(  

 ىوية وطنية )...(ضد/ )...(
 وبعد: احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده،

 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  411/4/0441 األربعاءفإنو يف يوم 
 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 عضوا حجاب بن عائض العتييب القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أمينا بن علي الزىراين موسى بن حنش وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 411/4/14/1
 )الوقائع(

مة التجارية ه تقدم إىل احملك46/5/3662تتحصل واقعات الدعوى ابلقدر الالزم إلصدار احلكم يف أن وكيل املدعي بتاريخ 
ابلرايض بالئحة دعوى يطلب فيها من احملكمة تعيني حمكم يف النزاع القائم مع املدعى عليو وقد حددت ىذه الدائرة لنظر القضية 

ه و فيها سألت الدائرة وكيل املدعية عن دعوى موكلتو فأحال على الئحة دعواه واليت خلص فيها إىل 3/7/3662يوم االثنني 
طلبو تعيني حمكم ، و ذكر أبن موكلو اتفق مع حمكم لكن مل يتم توقيع العقد مع احملكم ، وطلب مهلة إلمتام توقيع العقد مع احملكم 

. وجبلسة اليوم ذكر وكيل املدعى عليو أن املدعي أقام دعوى أمام احملكمة العامة ، كما طلب وكيل املدعى عليو مهلة لتعيني حمكم 
وىي جزء من تلك الدعوى املطلوب التحكيم فيها ، وأكد على أن موكلو مل يدفع بشرط التحكيم وأضاف أبنو يقرر تنازلو عن 

كمة املتتصة لنظر النزاع وطلب الطرفان احلكم شرط التحكيم كما قرر وكيل املدعي تنازل موكلو عن شرط التحكيم واختيار احمل
 ابنقضاء الدعوى ، وعليو خلت الدائرة للمداولة وإصدار احلكم . 

 )األسباب(

ومبا أن الطرفني قررا اختيار نظر النزاع أمام احملكمة االبتدائية وقررا التنازل عن شرط التحكيم وعن ىذه الدعوى وطلبا احلكم 
 ابنقضاء الدعوى .

 



 

 

  (لذلك)
على  هللاالتوفيق ، وصلى  وابهللملا ىو مبني ابألسباب ، )...( ضد )...( ابنقضاء ىذه الدعوى املقامة من / حكمت الدائرة:

   نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني .
 

 
 أمني السر 

موسى بن حنش 
 بن علي الزىراين

 عضو 
 حجاب بن عائض العتييب

 عضو 
ىزاع بن عيسى بن ىزاع 

 العيسى
 

 ئيس الدائرةر 
 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة( 

 الدائرة التجارية الثانية
 ىـ 0440لعام  905احلكم يف القضية رقم 
)...( , ىوية وطنيةاملقامة من/ )...(  

 )...( , ىوية وطنيةضد/ )...(
 ة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصال

 الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(ىـ ومبقر  4/41/41//6 اإلثننيفإنو يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:

 عضوا عبداللطيف بن دمحم السبيل القاضي
 رئيسا فرحان بن حيىي الفيفي القاضي
 عضوا يم بن صاحل السحيباينبراىإ القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  سقاهللا حسام بن مصطفى بن عبد وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 61//4/4//6
 )الوقائع(

دعـــوى مقدمة من املدعي، حاصلها: أبنو يطلب تعيني حمكم للمدعى  تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أنو وردت إىل الدائرة الئحة
الدائرة الثانية قامت -جدة-املكرمةعليو. وبعد رفع أوراق القضية لدوائر االستئناف التجارية مبحكمة االستئناف مبنطقة مكة 

ابالطالع عليها ، وحددت لذلك جلسة اليوم وقد حضر وكيل املدعي واملدعى عليو وذكر وكيل املدعي أبنو اثر نزاع يف عقد 
يف  منو على إحالة النزاع للتحكيم وأضاف أبن موكلو يرغب 11الشراكة املربم بني موكلو واملدعى عليو وقد نص العقد يف املادة 

إسقاط شرط التحكيم ونظر النزاع عن طريق القضاء وذلك جتنبا للتكاليف وبعرض ذلك على املدعى عليو أصالة ذكر أنو ال مانع 
اثبات تنازلو  لديو من إسقاط شرط التحكيم واللجوء اىل القضاء املختص يف نظر النزاع وعليو قررا االكتفاء وطلــب وكيــل املدعي

 .قامةعن دعوى التحكيم امل
 األسباب()

ىـ املثبت هبا حق االقرار واالنكار والصلح والتنازل لو من  1141/  10/  11واتريخ )...( واطلعت الدائرة على وكالتو رقم 
    موكلو.

 
 
 



 

 

 (لذلك)
وهللا املوفق, وصلى هللا وسلم على   ىـ . 1440لعام  905إبثبات تنازل املدعي عن دعواه املاثلة رقم حكمت الدائرة: 

 نبينا دمحم وآلو وصحبو أمجعني .
 

 

 أمني السر 
حسام بن مصطفى 

 سقاهللا بن عبد

 عضو 
براىيم بن صاحل إ

 السحيباين

 عضو 
 فرحان بن حيىي الفيفي

 
 رئيس الدائرة

عبداللطيف بن دمحم 
 السبيل



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

الدائرة التجارية الثانية          
 ىـ 0301لعام  0011احلكم يف القضية رقم 
)...( ىوية وطنية ،املقامة من/ )...(  

  )...(  ىوية وطنية ،ضد/ )...(
 حده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل و 

 الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف دبنطقة مكة املكرمة )جدة(ىـ ودبقر  4440443//8 ثننياالفإنو يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا حسن بن علي الثبييت القاضي
 عضوا براىيم بن صاحل السحيباينإ القاضي

 عضوا عبداللطيف بن دمحم السبيل اضيالق
 /448844//8، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ عطيو بن عيضو بن دمحم القامسي وحبضور

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ،ىـ
 )الوقائع(

بالئحة دعوى موجزىا   )...(املدعي 4  ار ىذا القرار يف أنو تقدم وكيلإلصد وحيث إن واقعة ىذه القضية تتحصل ابلقدر الالزم
وإبحالة القضية . خبصوص ثبوت الصلح بني احملتكمنيىـ 4//844/48طلب األمر بتنفيذ حكم ىيئة التحكيم الصادر بتاريخ 

 ،)...(كما حضـر املدعى عليو وكالة 4   ،()...حيث حضـر املدعي وكالة 4  ،هلذه الدائرة نظرهتا على النحو املوضح بدفرت الضبط
ىل إحيل أأ خالف بني موكلو واملدعى عليو و نو نشأعن دعواه ذكر وكيل املدعي  يسؤال املدعبو  ىـ 4//24848ويف جلسة 

حكم  بنظر النزاع وعليو صدر )...(قامت الدائرة التجارية دبحكمة االستئناف ) ىذه الدائرة ( بتعيني احملكم  أنالتحكيم بعد 
املدعى عليو ) احملتكم ( مل ينفذ جزء مما  أن إالىـ  4//48  /4  84بو وذلك بتاريخ  واإللزامالصلح بني الطرفني  إبثباتاحملكم 
ية طلبت الصيغة التنفيذ مـحـكـــــــمة التـــنفيذ أن إالستكمال تنفيذ الــحكــــم اب إللزاموحمكمة التنفيذ  إىلاحلكم وقد تقدم  إليوانتهى 

للمحاماة وشركة  )...(وىو ما يتعلق إبخراج موكلو من شركة  إليوللحكم وعليو يطلب إلزام املدعى عليو بتنفيذ احلكم املشار 
)...(  ما يتعلق بشركة أمااملدعي منها  إخراجفقد مت  )...(ما يتعلق بشركة  أن. وبعرض ذلك على وكيل املدعى عليو ذكر )...(

جراءات النظامية فيما يتعلق بطلب التنفيذ ومن إلكيل املدعي التحقق من استيفاء اكدت الدائرة على و أو  ،فيطلب الرجوع ملوكلو
يطلب  أبنوذكر طالب التنفيذ   ىـ4//834/48املختصة ووعد بذلك ويف جلسة   نسخة من احلكم لدى احملكمة إيداعذلك 

لة تنفيذ أن موكلو ال يعارض مسما عقب وكيل املدعى عليو أبختصة كنسخة احلكم لدى احملكمة امل إيداعمهلة لتقدمي ما يثبت 
فقد قررت  اإلمهالن احلكم صدر صلحا ابتفاق الطرفني وبناء على طلب طالب التنفيذ كما أنو مل يتقدم بدعوى بطالن أل  احلكم

ويف انتظار رده ويطلب  ...()قام دبخاطبة احملكم  أبنوذكر طالب التنفيذ  ىـ 4//4/48/الدائرة أتجيل نظر الدعوى ويف جلسة 



 

 

حكم التحكيم  إيداعاليوم قدم طالب التنفيذ مستندا تضمن  ىذا جلسةلسة القادمة ويف اجللتقدمي ما يثبت ذلك يف  اإلمهال
لدى حمكمة  48043214/نسخة حكم التحكيم لدى احملكمة املختصة قيد برقم  إيداعيثبت  )...(و  )...(الصادر بني 

ىـ 4//844/48قرارىا ابألمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ  إصدار املكرمة ويطلب من ىذه الدائرة كةاالستئناف لدى م
 .للمداولة القضية وىو يكتفي بذلك وبناء عليو رفعت )...(واحملتكم ضده  )...(القاضي بثبوت الصلح بني احملتكم 

 )األسباب(
ــ ضد احملتكم  )...(وت الصلح يف الدعوى التحكيمية املقامة من احملتكم 4 حكم التحكيم القاضي بثبعلى ودبا أنو بعد االطالع 

الذي مل ذبد فيو الدائرة ما خيالف الشـريعة اإلسالمية والنظام العام وقد استوفيت الشروط املطلوبة للتنفيذ مما يتعني   )...(ضده 4 
 مر بتنفيذه.أال ىمعو واحلال ما ذكر إل

 (لذلك) 
  ىـ القاضي مبا يلي : 10/3/1431بتنفيذ حكم التحكيم الصادر يف الدعوى التحكيمية بتاريخ  األمرقررت الدائرة  

مبوجب اتفاقية الصلح املوقعة من قبلهما واملؤرخة يف   )...(واحملتكم ضده /  )...(ثبوت الصلح بني احملتكم / 
 حبو وسلم.وهللا املوفق، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آلو وص ىـ. 23/12/1432

 
 

 

 أمني السر
 القامسيعطيو بن عيضو 

 عضو 
 عبداللطيف بن دمحم السبيل

 عضو 
 إبراىيم بن صاحل السحيباين

 رئيس الدائرة
 حسن بن علي الثبييت



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

  وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

 الدائرة التجارية األوىل
 ىـ 9346لعام  906احلكم يف القضية رقم 
)...( , ىوية وطنيةاملقامة من/ )...(  

 )...( , ىوية وطنيةضد/ )...(
 على من ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل وحده والصالة والسالم

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  زلكمة االستئناف ابدلنطقة الشرقيةىـ ومبقر  1410441//0 اإلثننيفإنو يف يوم 
 التايل:

 عضوا العجالنعبدهللا بن إبراىيم  القاضي
 عضوا بن سليمان املزروععبدهللا  القاضي
 رئيسا ىيدمحم بن صاحل اليح القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  بن محدان العامريهللا علي بن ضيف  وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 1410410//0
 )الوقائع(

ذكر فيها أنو حصل خالف بني موكلو وادلدعى عليهم ذلذه احملكمة بدعوى ي)...( تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل ادلدعي 4 
ىـ( وإبحالة الطلب إىل 7031130/12ويطلب حّل نزاعهم عن طريق التحكيم وفقًا لنصوص العقد ادلربم بني الطرفني بتاريخ )

رىا وميلكها أحد ىذه الدائرة وبعد تصفحها ألوراق القضية تبني أن زلل النزاع يتعلق بعقد استئجار عني عقاريو من أجل استثما
الطرفني وىو ما خيرج عن االختصاص النوعي يف نظر القضااي التجارية ، األمر الذي انتهت معو الدائرة إىل إصدار حكمها ادلؤرخ 

ه بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر ىذه ادلنازعة، وبتقدم ادلدعي لفضيلة رئيس زلكمة االستئناف مت إحالة الدعوى 93430/19يف 
ه ادلنتهي إىل أن موضوع الدعوى يعد جتاراي ومن مث 1//723/30احلقوقية الثالثة واليت أصدرت زلضرىا ادلؤرخ يف إىل الدائرة 

نظر الطلب ، فتم إعادة إحالة األوراق ذلذه الدائرة رلددا ، فقامت الدائرة بفتح ادلرافعة فيها وفق ما ىو عدم اختصاصها نوعيا ب
زلكما من طرفو ، كما أفاد وكيل )...( موضح يف زلاضر اجللسات ، ويف جلسة ىذا اليوم أفاد وكيل ادلدعي أن موكلو اختار 4 

زلكما مرجحا ، واكتفى )...( ا من طرفهم ، وأنو مت االتفاق على اختيار 4 زلكم)...( ادلدعى عليهم أن موكليو اختاروا 4 
 األطراف مبا قدموا وطلبوا إثباتو ، ومن مث مت رفع اجللسة للمداولة 

 
 
 



 

 

 
 )األسباب(

ر النزاع ، وبناء على ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ومبا أن األطراف اختاروا احملكم ادلرجح الستكمال تشكيل اذليئة التحكيمية لنظ
واتريخ  43وبناء على ما تقتضيو ادلاداتن الرابعة عشرة واخلامسة عشرة من نظام التحكيم الصادر ابدلرسوم ادللكي رقم م4

 .زاع والفصل فيو حسب نظام التحكيمىـ فإن الدائرة تذىب إىل اعتماد ىذا التشكيل لنظر ادلوضوع زلل الن7/3130/11
 

  (لذلك)
حمكما من )...( حمكما من طرف املدعي , و )...( دائرة : اعتماد اهليئة التحكيمية املشكلة من / قررت الحكمت الدائرة:

وهللا حمكما مرجحا وذلك للنظر يف ىذه القضية والفصل فيها حسب نظام التحكيم , )...( طرف املدعى عليهم و/ 
 املوفق, وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآلو وصحبو أمجعني .

 
 

 
 السرأمني  

هللا علي بن ضيف 
 بن محدان العامري

 عضو 
 بن سليمان املزروععبدهللا 

 عضو 
عبدهللا  بن إبراىيم 

 العجالن
 

 رئيس الدائرة
 دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

  وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

 الدائرة التجارية الثانية

 ىـ 9449لعام  949احلكم يف القضية رقم 
)...(, سجل جتاري  للمقاوالت)...(شركة املقامة من/   

 )...(ي , سجل جتار  واملقاوالت ةللتجار )...(شركة ضد/ 
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقيةىـ ومبقر  4/1441///1 الثالاثءفإنو يف يوم 
 التايل:

 رئيسا سلمان بن غرم الشهراين القاضي
 عضوا دد.خالد بن سعود الرشو  القاضي
 عضوا بن أمحد اجلعفريعبدهللا أمحد بن  القاضي

 
 /41//4///1، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  عمر بن جابر بن أمحد عسريي وحبضور 
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ

 )الوقائع(
هلذه احملكمة بطلبو إلزام املدعى عليها ابلتحكيم حسب نص العقد املربم )...( وكيل املدعية4 تتلخص واقعات القضية بتقدم 

وقد أرفق بطلبو خماطبة املدعى عليها بتعيني حمكمها إال أهنا مل تتجاوب معو ، وابطالع الدائرة على الطلب املقدم قامت  بينهما
ر من ميثل املدعى عليها ابلرغم من تبلغها عن طريق نظام أبشر ، حضر فيها وكيل املدعية ومل حيض 0131/229بتحديد جلسة 

فأفهمت الدائرة احلاضر بوجوب تسمية حمكمهم وحتديد أتعابو وتقدميو يف اجللسة القادمة، والدائرة بدورىا ستخاطب عددا من 
)...( حملكم املرشح من قبلو وىو قدم وكيل املدعية ا 4131/229/احملكمني لتويل مهام التحكيم عن املدعى عليها ، ويف جلسة 

قد وردىا عدة عروض حمكمني ولدراستها أرجأت النظر يف القضية متهيدا   رايل وتشري الدائرة إىل أنو ///.40على أتعاب قدرىا 
4 ه أبلغت الدائرة وكيل املدعية ابختيارىا العرض األقل واملقدم من احملامي 01131/229لتشكيل ىيئة التحكيم ، ويف جلسة 

رايل ليكون حمكما عن املدعى عليها ورفعت اجللسة لتمكني احملكمني املختارين برتشيح احملكم الثالث ///.42وقدره)...( 
حضر وكيل املدعية وأبلغ الدائرة أبن احملكمني اجتمعا وقررا تعيني  0/141/229وتقدمي خطاب شامل من احملكمني ويف جلسة 

    .م فيو وكيل املدعية حمضر تعيينورايل قد ///.40حمكما اثلثا مقابل أتعاب قدرىا )...( 
 

 
 



 

 

 
 )األسباب(

4ب: إذا كانت ىيئة التحكيم مشكلة من ثالثة حمكمني اختار كل طرف حمكمًا عنو، /31/ومبا أن نظام التحكيم نص يف املادة 
أحد الطرفني حمكمو خالل مخسة عشر يومًا التالية لتسلمو طلبًا بذلك  مث يتفق احملكمان على اختيار احملكم الثالث، فإذا مل يعني

من الطرف اآلخر، أو إذا مل يتفق احملكمان املعينان على اختيار احملكم الثالث خالل مخسة عشر يومًا التالية لتاريخ تعيني آخرمها 
ل مخسة عشر يومًا من اتريخ تقدمي الطلب، ؛تولت احملكمة املختصة اختياره بناًء على طلب من يهمو التعجيل، وذلك خال

ويكون للمحكم الذي اختاره احملكمان املعينان، أو الذي اختارتو احملكمة املختصة رائسة ىيئة التحكيم، وتسري ىذه األحكام يف 
كم املدعى عليها حالة تشكيل ىيئة التحكيم من أكثر من ثالثة حمكمني. ومبا أن املدعية قامت بتعيني حمكمها والدائرة عينت حم

فإن الدائرة تذىب إىل اعتماد ىذا التشكيل لنظر املوضوع حمل النزاع والفصل فيو حسب نظام  واختار احملكمان احملكم الثالث، 
   التحكيم .

 
  (لذلك)

ملدعية و حمكما عن ا)...(  ورئيسا )...( عتماد تشكيل اهليئة التحكيمية لنظر ىذه املنازعة املكونة من اب حكمت الدائرة
   .وهللا املوفق, وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآلو وصحبو أمجعنيحمكما عن املدعى عليها )...( 

 
 

 
 

 أمني السر
 عمر بن جابر بن أمحد عسريي

 عضو 
 بن أمحد اجلعفريعبدهللا  أمحد بن 

 عضو 
 د.خالد بن سعود الرشود

 
 رئيس الدائرة

 سلمان بن غرم الشهراين



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

  وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل

 ىـ 0441لعام  983احلكم يف القضية رقم 
, سجل جتاري )...(احملدودة )...(شركة مقاوالت املقامة من/   
جتاري )...(  , سجلللمقاوالت )...(شركة ضد/   

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ومبقر  1410441//0 الثالاثءفإنو يف يوم 

 جلستها بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا يت بن سعد املدرع القحطايندمحم بن خب القاضي
 عضوا دمحم بن موسى الفيفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ،ىـ 1414441//0

 )الوقائع(
تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى قائاًل أن موكليت قد عينت  ،)...(ه الدعوى يف أن وكيل ادلدعية احملامي 4 تتلخص وقائع ىذ

وقد اجتمع احملكمان وذلك الختيار احملكم الثالث وىو  ،ومت االتفاق معو على أتعاب التحكيم اخلاصة بو)...( احملكم عنها 
 ،ىـ ومت أتجيلها وذلك لعدم حضور من ميثل ادلدعى عليها8301/01/32 بتاري  ومت عقد جلسة التحكيم األوىل)...( احملامي 
اجللسة الثانية ومل حيضر من ميثل ادلدعى عليها رغم تبلغها عن طريق الربيد السعودي وحيث أن احملكم ادلعني من قبل  تمث عقد

وأيضًا مل يتم حتديد أتعاب احملكم  ،واصل مع حمكمهاورفضت ادلدعى عليها الت ،ادلدعى عليها مل يتم االتفاق معو بتحديد أتعابو
وختم الئحتو بطلب حتديد أتعاب حمكم ادلدعى عليها  ،وعليو مت إيقاف إجراءات التحكيم حلني حتديد أتعاهبم ،)...(ادلرجح 
فيها وحضر وكيل ىـ للنظر ///30401.وإبحالـة القضية ذلذه الدائرة حددت جلسة )...(وحتديد أتعاب احملكم ادلرجح )...( 
وأكد وكيل ادلدعية على طلبو حتديد أتعاب حمكم ادلدعى عليها واحملكم الثالث رئيس ىيئة التحكيم وطلب إمهالو لتقدمي  ،ادلدعية

ىـ مل يظهر حضور من ميثل ادلدعى عليها واطلعت الدائرة على حمضر إبالغها عن طريق ///1/0401وجبلسة  ،مستندات طلبو
ادلدعية بتقدمي مستخرج سجل ادلدعى عليها إببالغها ن عدم االستدالل على بياانهتا فأفهمت الدائرة وكيل نظام أبشر ادلتضم

بعنوانو ادلدون فيو واستعد بذلك مث قدم وكيل ادلدعية مذكرة من صفحتني مع صور عدد من ادلستندات ذكر أن حاصلها أنو 
ت التوقف عن يطلب إلزام ادلدعى عليها يف حتديد أتعاب حمكمها وأتعاب احملكم الثالث حيث رفض ذلك وأن ىيئة التحكيم قرر 

مل يظهر حضور من   ىـ///3/0401وجبلسة  ،عملها حلني البت يف ىذا األمر وأن ادلدعى عليها ال حتضر جلسات التحكيم
ميثل ادلدعى عليها واطلعت الدائرة على اخلطاب ادلرسل إىل صندوق الربيد اخلاص ابدلدعى عليها ادلتضمن إبالغها جبلسة اليوم بناء 



 

 

ري يف سجل ادلدعى عليو وأكدت وكيلة ادلدعية على طلبها حتديد أتعاب حمكم ادلدعى عليها واحملكم الثالث على ادلستخرج التجا
رايل وأن ادلدعى عليها دأبت على عدم احلضور يف  07.777رئيس ىيئة التحكيم علماً أن حمكم ادلدعية قد حتددت أتعابو مببلغ 

جراءات إملف الدعوى للتوقف عن السري يف  أصدرت قرارىا ادلودع نسختو يفأي من اجللسات اليت عقدهتا ىيئة التحكيم واليت 
  .التحكيم إىل حني حتديد أتعاب حمكم ادلدعى عليها واحملكم الثالث

 )األسباب(
وحيث إن غاية ما يهدف إليو ادلدعي من دعواه أن تتوىل ىذه احملكمة حتديد أتعاب حمكم ادلدعى عليها وأتعاب احملكم ادلرجح 

وحيث عقدت ىذه الدائرة عدة جلسات على النحو  ،مما تسبب يف إيقاف إجراءات التحكيم ،متناع ادلدعى عليها عن ذلكال
ختلفت فيها ادلدعى عليها عن احلضور رغم تبلغها على صندوق بريدىا ادلسجل يف سجلها  ،ادلوضح بوقائع الدعوى أعاله

ابعة والعشرين من نظام التحكيم على أنو :)إذا مل يتم االتفاق بني طريف التحكيم وحيث نصت الفقرة الثانية من ادلادة الر  ،التجاري
فتحددىا احملكمة ادلختصة اليت جيب عليها أن تفصل فيو بقرار غري قابل للطعن أبي  ،واحملكمني على حتديد أتعاب احملكمني

  طريقة من طرق الطعن(.
 (لذلك) 

( سبعون ألف راياًل وحتديد أتعاب 00.000مبلغا قدره ))...( سجل مدين رقم  )...(أتعاب احملكم  بتحديد الدائرةحكمت 
املوفق,  وهللا ( تسعون ألف رايالً.00.000رئيس ىيئة التحكيم مبلغا قدره ))...( سجل مدين رقم )...( احملكم الثالث 

  على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني. هللاوصلى 
 

 

 

 أمني السر
مرييالعسفر  سلطان بن  

 عضو
 دمحم بن موسى الفيفي

 

 عضو
القحطايندمحم بن خبيت   

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابملدينة املنورة

الدائرة التجارية األوىل     
ه0441لعام  021احلكم يف القضية رقم   

 املقامة من/ شركة )...( احملدودة، سجل جتاري/ )...(
 ضد/ شركة )...( للدواجن، سجل جتاري/ )...(

 مد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احل
جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة اإلستئناف ابملدينة املنورةىـ ومبقر 4/1441///1 الثالاثءفإنو يف يوم 

 التايل:
 رئيسا العقيل عبد هللابن  عبد العزيز القاضي
 عضوا يبن علي الطويلع عبد العزيز القاضي
 عضوا السديري عبد العزيزمحد بن أ القاضي

ىـ، 4/04/2///1، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا احلويفي عبد هللافهد بن  وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها

 )الوقائع(
الزراعية احملدودة بالئحة تضمنت املطالبة ( )...االستئناف ابملدينة املنورة وكيل شركة  تتلخص وقائع الدعوى أنو تقدم إىل حمكمة

م يف البند العاشر منو، فتم قيد الالئحة 1//424/44للدواجن بتاريخ ( )...بتنفيذ شرط التحكيم حسب العقد املربم مع شركة 
ىـ حيث حضر ممثال طريف الدعوى أمام ىذه ///24041يخ يف سجل وارد الدعاوى واألحكام، مث أحيلت إىل ىذه الدائرة بتار 

للدواجن مستندات خاصة عبارة عن الوكالة والسجل التجاري ( )...الدائرة يف عدد من اجللسات ختللها مطالبة احلاضر عن شركة 
ىـ قدم وكيل الشركة املدعية خطابو ///414141ويف جلسة الثالاثء  للدواجن.( )...وعقد التأسيس وما يثبت تصفية شركة 

ىـ الصادر عن املدير العام للشركة املدعية طالبة التحكيم الذي يفيد فيو تنازل الشركة عن دعوى ///104141املؤرخ يف 
 التحكيم، فسألتو الدائرة ىل تتنازل موكلتك وتسقط دعواىا كاملة يف مواجهة املدعى عليها؟ فقرر بقولو نعم.

 )األسباب(
كانت املدعية قد تقدمت بدعواىا ضد املدعى عليها واليت تطلب فيها إلزامها بتنفيذ شرط التحكيم املتفق عليو يف العقد املربم ملا  

حسب عقد التأسيس  ا من املدير العام للشركة موقعً بينهما وتعيني حمكم من قبلها، وملا كان وكيل الشركة احملتكمة قد قدم خطاابً 
كاملة مبا يف   ىـ، ذكر فيو أن الشركة قررت التنازل عن الدعوى124341/14ة عدل جدة األوىل بتاريخ املصادق عليو من كتاب
سقاط مطالبتها يف مواجهة املدعى عليها فيما خيص ىذه الدعوى فإن الدائرة تنتهي إىل انقضاء الدعوى ذلك شرط التحكيم وإ
 بني الطرفني وبو تقضي.



 

 

 
 )لذلك(

 التوفيق.ابهلل للدواجن و  )...(الزراعية وشركة ( )...عوى التحكيمية بني شركة ابنقضاء الد الدائرةحكمت 
 
 

 
 
 

 

 أمني السر
 احلويفي فهد بن عبد هللا

 عضو 
 أمحد بن عبد العزيز السديري

 عضو 
 عبد العزيز بن علي الطويلعي

 
 رئيس الدائرة

 عبد العزيز بن عبد هللا العقيل



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف ابلرايض 

 الدائرة التجارية الثانية
 هـ 9041لعام  0914احلكم يف القضية رقم 

سجل جتاري )...(املقامة من/ )...(,   
 سجل جتاري )...(, )...(  احملدودة وشركةضد/ شركة )...(

 ه والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحد
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ابلرايض االستئنافحمكمة ىـ ومبقر  4/0441///4 األربعاءفإنو يف يوم 

 رئيسا هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى القاضي
 عضوا دمحم بن سعود العريفي القاضي
 عضوا ئض العتييبحجاب بن عا القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  موسى بن حنش بن علي الزىراين وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ، ىـ 4/4444///4

 )الوقائع(
ىـ 53/1/5/61بطال حكم التحكيم ادلؤرخ يف إ تقدم بالئحة دعوى يطلب فيها)...( ن وكيل أتتلخص واقعات الدعوى يف 

وأهنا مل تنقل النص الصحيح يف التمهيد الوارد يف العقد ، ووقف تنفيذه ألن ىيئة التحكيم مل تراع الشروط الواجب توفرىا يف احلكم
حظات ذكرىا مفصلة يف إىل غري ذلك من مال اجلديد ومل تعمل النظام القدمي.،وأهنا أعملت نظام الشركات ، ادلربم بني الطرفني

وجبلسة  على النحو ادلبني مبحاضر ضبوطها. لنظرىاوابطالع الدائرة على الالئحة حددت لنظر القضية عدة جلسات ، مذكرتو
 وراق القضية ومادار فيها من مرافعة وقررت رفع اجللسة للمداولة وإصدار احلكم . أاليوم اطلعت الدائرة على 

 )األسباب( 
ن ادلادة اخلمسني من الباب السادس من نظام التحكيم الصادر ابدلرسوم ادللكي أبطال حكم التحكيم ومبا إيطلب )...( ومبا أن 
 :ال يف األحوال التالية(إال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم نو : ) أىـ نصت على 1/5/66//3( واتريخ 34رقم )م4

 أو سقط ابنتهاء مدتو.، قابالً لإلبطال أو، إذا مل يوجد اتفاق حتكيم أو كان ىذا االتفاق ابطالً  .1
 وفقا للنظام الذي حيكم أىليتو.، برامو فاقداً لألىلية أو انقصهاإقت إذا كان أحد طريف اتفاق التحكيم و  .2
، بالغًا صحيحًا بتعيني حمكم أو إبجراءات التحكيمإيم تقدمي دفاعو بسبب عدم إبالغو إذا تعذر على أحد طريف التحك .3

 خارج عن إرادتو. أو ألي سبب آخر
 إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية اليت اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع . .4



 

 

 أو التفاق الطرفني.، على وجو خمالف ذلذا النظام مكلت ىيئة التحكيم أو عني احملكموإذا ش .5
ذا أمكن فصل أجزاء احلكم اخلاصة ابدلسائل إ، ومع ذلك إذا فصل حكم التحكيم يف مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم .6

فال يقع البطالن إال على األجزاء غري اخلاضعة للتحكيم ، اخلاضعة للتحكيم عن أجزائو اخلاصة ابدلسائل غري اخلاضعة لو
 وحدىا.

إجراءات  و استند احلكم علىأ، ثر يف مضمونوأجب توفرىا يف احلكم على حنو الواإذا مل تراع ىيئة التحكيم الشروط  .7
 .حتكيم ابطلو اثرت فيو (

دعوى البطالن يف احلاالت يف  من ذات ادلادة اخلمسني على ما تنظره احملكمة ) تنــــــــــــظر احملكمة ادلختصة  (4كما نصت الفقرة )
وحيث أن ما ذكره الطاعن يف حكم التحكيم ال  ن ذلا فحص وقائع وموضوع النزاع(.ن يكو أ، دون ليها يف ىذه ادلادةإادلشار 

وال جيوز ذلذه احملكمة حبثو وفقا للفقرة الرابعة من ادلادة ، يندرج ضمن حاالت البطالن اليت حددهتا ادلادة اخلمسني ادلذكورة أعاله
تضمن حتليال لكافة جوانب النزاع بني الطرفني الواردة يف عقد ودلا كان حكم التحكيم قد ، مخسني من ذات النظام ادلذكور أعاله

ىل أن ما ذكره الطاعن إفإن الدائرة تنتهي ، مر بتنفيذهألض الدعوى وأتييد حكم التحكيم واوإذ طلب احملتكم رف، اتفاق التحكيم
وضوعًا وأتييد حكم ىيئة ويتعني رفض دعوى البطالن م، )احملتكم ضده( ال يقوم على أي سند صحيح من الشرع والنظام

 التحكيم واألمر بتنفيذه .

  (لذلك)
القابضة )...( هـ والصادر يف الدعوى املقامة من شركة 53/1/5/61بتأييد حكم هيئة التحكيم املؤرخ يف  الدائرةحكمت 

)...( ة وشرك)...( سجل مدين رقم )...( ضد )...( سجل جتاري رقم )...( وشركة )...( احملدودة سجل جتاري رقم 
للمقاوالت والصيانة والنقل احملدودة سجل جتاري رقم ) ... (وشركة )...( لتشغيل وإدارة حمطات الوقود سجل جتاري رقم 

  .وذلك ملا هو مبني ابألسباب ,مر بتنفيذهألا و)...( 
 

 
 
 

 أمني السر
 موسى بن حنش بن علي الزهراين

 عضو
 حجاب بن عائض العتييب

 

 عضو
يدمحم بن سعود العريف  

 رئيس الدائرة
 هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف ابلرايض 

 الدائرة التجارية األوىل
 ىـ 1441لعام  816احلكم يف القضية رقم 

سجل جتاري )...(, العربية)...(شركة املقامة من/   
 سجل جتاري )...(, للتجارة واملقاوالت)...(الشركة ضد/ 

 د هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلم
 جلستها بتشكيلها التايل: األوىلالدائرة التجارية عقدت  ابلرايض االستئنافحمكمة ىـ ومبقر  0/41/////1 الثالاثءفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ القاضي

 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيو يالقاض
 ، ىـ 1//0/////1، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف امينا للسر محد القرينأعبدالرمحن بن  وحبضور

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

عن عقد مقاولة إنشاء مكاتب للمدعية جبدة  شئدعى عليها يف الناا  النان املتقدم وكيل املدعية هبذه الدعوى طالبا تعني حمكم ع
ذلك أن  -حسب الدعوى -  حيث استلمت املدعى عليها الدفعة املقدمة ومل تقم ابلتوريد واإلنشاء واعتذرت عن القيام بذلك

ىو الزم الستكمال إجراءات  وقد أجرت دائرة االستئناف ما ،ملدعى عليها مل تقم بتعني حمكمهااملدعية قد عينت حمكمها وا
 /وعن املدعى عليها  ) ... (وجبلسة اليوم حضر عن املدعية وكيلها / ، ى النحو املبني يف ملف القضيةالفصل يف الدعوى عل

عن شرط التحكيم الوارد يف العقد وقرر الطرفان التنازل ، املثبتة ىوايهتما ووكالهتما وصالحياهتما يف ضبط القضية وأوراقها)...( 
  .، وقررا ختم أقواهلما يف ذلكحمل ىذه الدعوى وأن من لديو منهما دعوى فإنو يتقدم هبا إذا شاء للمحكمة املختصة

 )األسباب(
ستئناف فإن دائرة اال، ومبا أن الطرفان تنازال عن شرط التحكيم، مبا أن حمل الدعوى املاثلة طلب تعيني حمكم عن املدعى عليها

  .ىل ثبوت ذلك وانقضاء ىذه الدعوىتنتهي إ

 
 
 
 



 

 

 
 (لذلك)

نقضاء الدعوى املاثلة إ, وسقاط الطرفني لشرط التحكيم الوارد يف العقد بينهما حمل ىذه الدعوىإبثبوت  حكمت الدائرة:
 .يتعلق بشرط التحكيم وطلب التحكيمىـ فيما 1440لعام  816برقم  ابلقضيةاملقيدة 

 

 
 
 
 
 
 

 أمني السر
محد القرينأمحن بن عبدالر   

 عضو
 عبداحملسن بن علي الفقيو

 

 عضو
محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ  

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
مبنطقة مكة املكرمة )جدة(حمكمة االستئناف   

الدائرة التجارية األوىل     
ه3114لعام  173احلكم يف القضية رقم   

)...(، سجل جتاري/ )...(مؤسسة املقامة من/   
)...(، سجل جتاري/ )...(شركة ضد/   

 حده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل و 
جلستها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف دبنطقة مكة املكرمة )جدة(ىـ ودبقر 4/0441///8 الثالاثءفإنو يف يوم 

 بتشكيلها التايل:
 رئيسا دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين القاضي
 عضوا حيم الزهراينالر  بن عبد عبد هللا القاضي
 عضوا براهيم بن صاحل السحيباينإ القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا طالل بن ماجد بن هنار العتييب وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ىـ، وفيها4/0441///8

 )الوقائع(
تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى يطلب فيها إلزام املدعى عليها  ،)....( 4يف أن وكيل املدعية تتلخص وقائع ىذه الدعوى

وإبحالـة القضية هلذه  تعيني حمكمها بناًء على العقد املربم بني الطرفني املتضمن أبن املرجع يف النزاعات واالختصام يكون حتكيماً.
وأكد وكيل املدعي على طلبو إبلزام  ،حضر كل من وكيل املدعي واملدعى عليهاىـ للنظر فيها و ///94148الدائرة حددت جلسة 

فطلب وكيل  ،م 5112يونيو  1املدعى عليها لتعيني حمكمها للفصل يف النزاع احلاصل بشأن العقد املربم بني الطرفني بتاريخ 
 ،ىـ///0/4148وجبلسة . اً لتحديد حمكم موكلتوكما طلب وكيل املدعية إمهالو أيض  ،املدعى عليها إمهالو لتعيني موكلتو حمكمها

ىـ 94241441مل يتبني حضور من ميثل املدعية وال اعتذارىا عن عدم احلضور واطلعت الدائرة على حمضر اجللسة املاضية بتاريخ 
كما ذكر وكيل املدعى عليها أبن املدعية مل ختاطب املدعى عليها فيما   ،املتضمن استمهال وكيل املدعية لتعيني املدعية حملكمها

وقدم  ،مث حضر وكيل املدعية متأخرًا خبمسة عشر دقيقة واعتذر عن ذلك ،سبق يف تعيني احملكم أو ما يفيد أهنا عينت حمكمها
فعقب وكيل املدعى عليها  ،مخسون ألف رايل وأن أتعابو مبلغًا قدره ،)....( 4خطااًب ذكر أنو منسوب إىل حمكم املدعية الدكتور

فأفهمتو الدائرة أنو يف حال التخلف عن واجبها فستعينو  ،أبنو يطلب أجاًل قصريًا خالل مخسة أايم لتعيني املدعى عليها حملكمها
ألنو مت التصاحل قرر وكيل املدعية أن موكلتو متنازلة عن شرط التحكيم يف ىذه الدعوى  ،ىـ///414048وجبلسة . ىذه احملكمة

فرد املدعى عليو وكالًة أبن ما ذكره وكيل املدعية صحيح حول  ،بينو وبني املدعى عليها ومل يعد بينهما نزاع حول موضوع التحكيم
 .وبناء عليو رفعت اجللسة للمداولة ،وقررا االكتفاء بذلك ،اتفاق الطرفني على التنازل عن شرط التحكيم وإهناء النزاع بينهما صلحاً 

 



 

 

 )األسباب(
وحيث قرر الطرفان يف اجللسة أبنو قد مت إهناء املوضوع صلحاً وأهنما اتفقا على التنازل عن شرط التحكيم ومل يبق بينهما نزاع ميكن 

مما  ،وإذ طلب الطرفان اثبات ذلك فإن ىذه الدائرة تنتهي إىل أنو ال يوجد خصومة ميكن الفصل فيها ،الفصل فيو يف ىذه القضية
 معو احلكم ابنقضاء الدعوى. يتعني

 )لذلك(
  وهللا املوفق، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآله وصحبه أمجعني. الدعوى. ابنقضاء الدائرةحكمت 

 
 

 
 
 
  
 

 أمني السر
 طالل بن ماجد بن هنار العتييب

 عضو 
 براهيم بن صاحل السحيباينإ

 عضو 
 الرحيم الزهراين بن عبد عبد هللا

 
 رئيس الدائرة

 خبيت بن سعد املدرع القحطاين دمحم بن



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
مبنطقة مكة املكرمة )جدة(حمكمة االستئناف   

الدائرة التجارية األوىل     
ه1117لعام  1111احلكم يف القضية رقم   

)...(، سجل جتاري/ )...(شركة املقامة من/   
)...(، سجل جتاري/ )...(مؤسسة ضد/   

 وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل 
جلستها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(ىـ ومبقر 4/0441///1 الثالاثءفإنو يف يوم 

 بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين القاضي
 عضوا دمحم بن موسى الفيفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا بن فهد بن فهيد البقمي عبد هللا وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ىـ، وفيها/1/734/744

 )الوقائع(
تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو مت إبرام عقد مع املدعى  )...(عية4 تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أن وكيل املد

( على أنو يف حال 71وقد نشأ خالف بني طريف العقد، وقد نص العقد يف البند ) )...(ىـ إلنشاء 56/7/4768عليها بتاريخ 
لتقوم بتسمية حمكمها حىت يتسـىن تشكيـل ىيئة التحكيم إالَّ  وجود نزاع يتم اللجوء إىل التحكيم، وذكر أنو تـم خماطبة املدعى عليـها

وإبحالـة القضية هلذه  أهنا مل تستجب لذلك حىت اترخيو، وختم الئحتو ابلطلب من احملكمة إلزام املدعى عليها بتعيني حمكمها.
تو ال ختولو دتثيل الشركة املدعية،  وفيها أفهمت الدائرة احلاضر عن املدعية أن وكال  ىـ:7/7/476الدائرة حددت لنظرىا جلسة 

كما ذكر املدعى عليو احلاضر أنو سيحضر ما يبني صفتو عن املؤسسة املدعى عليها وطلب تزويده بصورة من الئحة الدعوى، 
ىـ ذكر الطرفان أهنما يسعيان إلهناء النزاع صلحًا وطلبا أجاًل لذلك ملدة شهر ونصف الشهر، ويف :56/8/476ويف جلسة 

ىـ أكد وكيل 63/8/4773ىـ تبني غياب املدعي فقررت الدائرة شطب الدعوى للمرة األوىل، ويف جلسة :476/:/45جلسة 
املدعية حبضور مدير الشركة على طلب تعيني حمكم عن املدعى عليو يف النزاع املاثل يف ىذه الدعوى يف العقد املربم بينهما 

وأتعابو مخسون ألف رايل فعقب  )...(ر أن املدعية اختارت حمكمها املهندس جبدة وذك )...(يف حمافظة  )...(وموضوعو مشروع 
ىـ ذكر املدعى عليو 54/9/4773املدعى عليها أصالة أنو يطلب مهلة أقصاىا أسبوعني لتعيني حمكمو وحتديد أتعابو، ويف جلسة 

ة أن دعوى موكلتو منقضية بعد اختيار املدعى رايل فعقب وكيل املدعي 022.222ومت حتديد أتعابو مببلغ  )...(أنو اختار حمكمو 
 عليو حملكمها.

 



 

 

 )األسباب(
حمكماً عنها وفقاً ملا قرره وكيلها  )...(حيث إن طلب املدعية تعيني حمكم عن املدعى عليها قد حتقق بتعيني املدعى عليها احملكم4 

 لدعوى منقضية وبو حتكم الدائرة.وبذلك مل يعد ىنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيو، دما تعد معو ىذه ا
 )لذلك(

 وهللا املوفق، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني. ابنقضاء الدعوى. الدائرةحكمت 
   

 
 

 
 

 

 أمني السر
 بن فهد بن فهيد البقمي عبد هللا

 عضو 
 دمحم بن موسى الفيفي

 عضو 
 دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين

 
 رةرئيس الدائ

 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
مبنطقة مكة املكرمة )جدة(حمكمة االستئناف   

الدائرة التجارية األوىل     
ه4444لعام  345احلكم يف القضية رقم   
/ )...(هوية وطنيةاملقامة من/ )...(،   

)...(، سجل جتاري/ )...(مؤسسة ضد/   
 والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده 

جلستها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناؼ مبنطقة مكة املكرمة )جدة(ىػ ومبقر 4/0441///4 الثالاثءفإنو يف يوم 
 بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين القاضي
 عضوا دمحم بن موسى الفيفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد وحبضور 
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ىػ، وفيها411//4///4

 )الوقائع(
إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو أبرم مع املدعى عليها عقد تنفيذ تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أن املدعي تقدم 

للعقد املربم، وختم الئحتو بطلب تعيني ديكورات وأتسيس دور يتم مبوجبو أن تقوم املدعى عليها ابستصناع األاثث والتوريد وفقًا 
ىػ أكد وكيل املدعي على طلبو تعيني 7///2111بتاريخ وإبحالػة القضية هلذه الدائرة حددت هلا جلسة  .حمكم عن املدعى عليها

ت الدائرة على بالغها بطلب تعيني حمكمها عن طريق برانمج الواتس اب وجبلسة اليوم اطلعكم عن املدعى عليها وذكر أنو مت إحم
دعي أنو ال يعلم عن رقم بالغ طريف الدعوى بنظام أبشر واملتضمن عدم وجود ىوية للممثل املؤسسة املدعى عليها وذكر وكيل املإ

ومت االتفاؽ  )...(السجل املدين لصاحب املؤسسة لعدم طلب مستخرج للمؤسسة املدعى عليها وذكر أن موكلتو اختارت حمكمها 
م غد لتقدمي املستخرج وبناء مهالو ليو الو الستيفاء متطلبات طلبو وطلب إمهو مببلغ قدره ستة أالؼ رايل وطلب إمعو على أتعاب

ىػ أكد وكيل املدعية على طلبو تعيني حمكم عن املدعى عليها لعدم استجابتها للخطاب املوجو هلا يف 7///0121، وجبلسة عليو
وذلك يف النزاع املتصل ابلعقد املودع صورتو يف ملف الدعوى  )...(أن املدعية عينت حمكمها احملامي  تعيني حمكمها وذكر

ن من استقبال وصالة معيشة فعقب املدعى عليو أبن العقد موضوع ىذه الدعوى وموضوعو تنفيذ ديكورات وأتسيس دور مكو 
ل عندما كانت تعمل لديو يف املؤسسة إال أنو قام بفصلها من العمل واالعالن عن ذلك ابجلريدة الرمسية قب )...(موقع من ابنتو 

ىػ 7///4121/، وجبلسة ملدعية تعيني حمكمهابة على طلب اىػ وأنو سيقوم ابإلجا 0441ول أربعة أشهر يف بداية شهر ربيع أ
رايل  00.111ذكر وكيل املدعي أبن موكلو يطلب احلكم ابنقضاء الدعوى لكون املدعى عليو قد دفع للمدعي مبلغا قدره  

ىػ مسحوب على البنك األىلي التجاري بناء على اتفاقية الصلح املربمة بني 014140441واتريخ  222مبوجب الشيك رقم 



 

 

 فني وأن املدعي مل يعد لو أي حق يف مواجهة املدعى عليو فيما خيص ىذه الدعوى فعقب املدعى عليو أصالة أبن ما ذكرهالطر 
 ثبات ذلك .وكيل املدعي صحيح وطلب الطرفان إ

 )األسباب(
 .وفقاً ملا ىو مبني بوقائع احلكم وملا كان طرفا الدعوى قد قررا انقضاء الدعوى

 )لذلك(
 وهللا املوفق، وصلى هللا وسلم على قنبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني. قنقضا  الدعوى.اب الدائرةحكمت 

  

 
 

 
 
 

 

 أمني السر
 بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد

 عضو 
 دمحم بن موسى الفيفي

 عضو 
 دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين

 
 رئيس الدائرة

 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 
 ىـ 0441لعام  464احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من/ )...(سجل جتاري )...(
 ضد/ )...(سجل جتاري )...(

 
 وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، 

 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ومبقر  4440441//5 الثالاثءفإنو يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين القاضي
 عضوا دمحم بن موسى الفيفي القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 444/451//5
 (الوقائع)

ة بالئحة دعوى ذكرت فيها أن حكم التحكيم ، تقدمت إىل ىذه احملكم)...(تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أن ادلدعية وكالًة 4 
( رايل وإغفال الطلب اآلخر 955.555.:رد احدى طلبات ادلدعية وىو إلزام احملتكم ضدىا بدفع الشرط اجلزائي مببلغ قدره )

 ذلا وىو إلزام احملتكم ضدىا بتنفيذ العقد حمل النزاع دون تسبيب يذكر وبشكل يوضح اختالل احلكم .
وقد  )...(ىـ مل يظهر حضور من ميثل ادلدعى عليها شركة 04/1/5442ة ذلذه الدائرة حددت ذلا جلسة بتاريخ وإبحالـة القضي

ظهر أنو مت إبالغها بنجاح بواسطة نظام أبشر ومل يظهر ما يفيد اعتذارىا وأكدت وكيلة ادلدعية على طلبها بطالن حكم التحكيم 
ىـ والذي انتهى إىل رفض طلبات ادلدعية بناء على أسباب  46995  47  79ادلودع صورتو يف ملف الدعوى والصادر بتاريخ 

غري صحيحو وفقا للتفصيل ادلبني يف الالئحة وحاصلها أن أسباب حكم التحكيم موصوفة ابلقصور والعيب وخمالفة األحكام 
سائل ال يشملها اتفاق التحكيم الشرعية ومهدرة ألحكام العقد الذي أقرت بو ادلدعى عليها ، وأن احلكم التحكيمي فصل يف م

وعدم مراعاتو للعقد واالعراف التجارية ومل تتطرق ىيئة التحكيم إىل االدعاءات والدفوع ادلوثقة وتعديل طلبها ادلتصل ابلشرط 
 ىـ أكدت وكيلة مدعية البطالن على طلبها بطالن احلكم الصادر من02/1/5442اجلزائي واحتياطًا اإللزام ابلعقد ، وجبلسة 

ىـ يف النزاع ادلاثل بني الطرفني عن عقد توريد عمال وخدمات عمالية وطلب وكيل  46995  47  79ىيئة التحكيم بتاريخ 
ىـ قدم وكيل 54/1/5442ادلدعى عليها امهالو للجواب وذكر أن موكلتو مل تتقدم بدعوى األمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وجبلسة 



 

 

من  5:ر أن حاصلها اجلواب على دعوى البطالن بعدم الصحة دلخالفتها للمادة ادلدعى عليها مذكرة من ثالث صفحات ذك
نظام التحكيم وطلب أتييد حكم التحكيم واألمر بتنفيذه فعقبت وكيلة ادلدعية بطلب االمهال للجواب على ادلذكرة ادلقدمة من 

ورد من وكيلة مقدمة دعوى البطالن اعتذارىا ىـ اطلعت الدائرة على أوراق الدعوى وعلى ما 1/4/5442ادلدعى عليها ، وجبلسة 
عن عدم احلضور وطلب أتجيل نظر الدعوى لتعرضها لوعكة صحية وقرر وكيل ادلدعى عليها االكتفاء وطلبو األمر بتنفيذ حكم 

 التحكيم ورفض دعوى البطالن.
 

 (األسباب)
وحيث إن ما قدمتو مدعية البطالن من أسباب إلثبات دعواه السالف ذكرىا يف وقائع احلكم ال تصح ألن تكون سببًا لبطالن 
احلكم التحكيمي وليست دما تنطبق على األحوال ادلبينة يف نظام التحكيم اليت يشرتط حتققها لكي تعد دعوى البطالن مبوجبها 

  وى البطالن من أسباب ال تعدو يف حقيقتها أن تكون وقائعًا من شأهنا إعادة النظر يفمقبولة، كما أن ما ذكرتو مقدمة دع
موضوع النزاع وما بين عليو احلكم التحكيمي من أدلة ومستندات وما اختذتو اذليئة من إجراءات ، ودلا كان ذلك تقصياً لسالمة ما 

( 9ألمر الذي ميتنع قبولو من مقدم دعوى البطالن وفقاً للفقرة )خلصت إليو ىيئة التحكيم من اجتهادىا الذي بينتو يف حكمها، ا
نصت على أن ))تنظر احملكمة ادلختصة يف دعوى البطالن يف احلاالت ادلشار إليها يف ىذه   من ادلادة اخلمسني من النظام اليت

ند إىل ما ىو مقرر شرعًا ونظاماً،  ادلادة دون أن يكون ذلا فحص وقائع وموضع النزاع(( ولذلك فإن طلب مدعي البطالن ال يست
كما ال جتد الدائرة يف حكم التحكيم ما يعد خمالفًا ألحكام الشريعة اإلسالمية أو النظام العام ، دمـا يتعني معو رفض دعـوى 

ليت تنحسر البـطالن.وأما بقية ما أشارت إليو مدعية البطالن من أسباب لدعواىا فهي ال تعدو أن تكون من األسباب ادلوضوعية ا
وحيث إن وكيل ادلدعى عليها طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم، ودلا تقرر أنو ال يوجد يف  والية ىذه احملكمة عن النظر فيها.

حكم التحكيـم ادلاثـل ما ميكـن أن يعـد مانعـًا من تنفيذه ، وإذ تبني أن طلـب األمـر بتنفيذ حكـم التحكيم قد استوىف ادلتطلبات 
( 89وبناًء على ادلادة احلادية واخلمسني يف فقرهتا )الثانية( من نظام التحكيم السعودي الصادر ابدلرسوم ادللكي رقم )م4النظامية، 

ىـ اليت نصت على: "إذا حكمت احملكمة ادلختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن أتمر بتنفيذه 04/1/5400واتريخ 
ريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطالن حكم التحكيم فيكون حكمها ويكون حكمها يف ذلك غري قابل للطعن أبي ط

قاباًل للطعن خالل ثالثني يومًا من اليوم التايل للتبليغ". األمر الذي تنتهي معو الدائرة إىل رفض دعوى البطالن وأتييد حكم 
  التحكيم واألمر بتنفيذه.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (لذلك)
 يذ حكم التحكيم فيما قضى بو :رفض دعوى البطالن واألمر بتنف حكمت الدائرة: 

( مخسة ماليني وأربعمائة ألف رايل   0.000.000أواًل/ احلكم برد طلب احملتكمة إبلزام احملتكم ضدىا بدفع مبلغ وقدره ) 
( من العقد أعاله.اثنياً/ احلكم برد طلب احملتكمة أتعاب احملاماة واحملكمني الرتباط  7/21كشرط جزائي حسب البند ) 

م احلكم هلا بطلبها األصلي أعاله لعدم تنفيذ العقد .اثلثاً/ احلكم برد طلب احملتكم ضدىا أتعاب احملاماة واحملكمني ذلك بعد
 لتوقيعها على العقد أعاله وعدم تنفيذه .

 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني. هللااملوفق، وصلى  وهللا
 
 
 

 
 
 
 

 أمني السر
بندر بن أبوطالب بن 

 سليمان السيد

 و عض
 دمحم بن موسى الفيفي

 عضو 
دمحم بن خبيت بن سعد املدرع 

 القحطاين

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
مبنطقة مكة املكرمة )جدة(حمكمة االستئناف   

الدائرة التجارية األوىل     
ه4114لعام  568احلكم يف القضية رقم   

)...(، سجل جتاري/ )...(شركة املقامة من/   
)...(، سجل جتاري/ )...(مؤسسة ضد/   

 حده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل و 
جلستها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناؼ مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىػ ومبقر 4/0441///4 الثالاثءفإنو يف يوم 

 بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين القاضي
 عضوا دمحم بن موسى الفيفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد وحبضور
 بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها ،ىػ4/0441///4

 )الوقائع(
، قد تقدمت بالئحة دعوى ذلذه )...(4 شركة ، يف أن ادلدعيإلصدار ىذا احلكمتتلخص وقائع ىذه الدعوى وابلقدر الالزم 

وإبحالة أوراؽ القضية إىل ىذه الدائرة حددت جلسة يوم الثالاثء . احملكمة تطلب فيها إلزام ادلدعى عليها بتعيني حمكم
رسال إليها بنجاح ام أبشر ادلتضمن اإلإبالغها بنظىػ مل يظهر حضور من ميثل ادلدعى عليها واطلعت الدائرة على 74/1/7221

وحددت أتعابو  )...(وأكد وكيل ادلدعية على طلبها تعيني حمكم عن ادلدعى عليها وذكر أن موكلتو اختارت حمكمها وىو احملامي 
بالغ كان عن طريق االتصال اذلاتفي وليس ب تعيني حمكمها وأنو يتوقع أن اإلبلغت ادلدعى عليها بطلأرايل وأهنا  05.555مببلغ 

تعلم بذلك وسبق ذلا أن دفعت بشرط التحكيم أمام حمكمة أول  لديو ما يفيػد ابػالغ ادلدعى عليها بطلب تعييػن احملكػم إال أهنػا
 .درجة

 )األسباب(
وحيث إن طلب تعيني احملكم  ،ائم بينهمامبا أن ادلدعية هتدؼ من دعواىا إىل إلزام ادلدعى عليها بتعيني حمكم عنها يف النزاع الق

ادلاثل مل ُتستوَؼ إجراءاتو الواردة يف نظام التحكيم والئحتو التنفيذية ومن ذلك أن يبلغ ادلدعى عليو بتعيني حمكمو ويطلب تعيني 
دي( حيث ورد فيها حمكم عنو خالل ادلدة النظامية وىو ما نصت عليو ادلادة )اخلامسة عشر الفقرة )ب( من نظام التحكيم السعو 

ما نصو "فإذا مل يعني أحد الطرفني حمكمو خالل مخسة عشر يومًا التالية لتسلمو طلبًا بذلك من الطرؼ اآلخر أو إذا مل يتفق 
ًء : تولت احملكمة ادلختصة اختياره بناماً التالية لتاريخ تعيني آخرمهااحملكمان ادلعينان على اختيار احملكم الثالث خالل مخسة عشر يو 



 

 

وراؽ أن ادلدعية مل . وحيث إن الثابت من األعلى طلب من يهمو التعجيل وذلك خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ تقدمي الطلب"
 م قبول الدعوى حبالتها الراىنة. تستكمػل الشروط النظاميػة لطلبها فإن الدائرة تنتهي بناًء على ذلك إىل عد

 )لذلك(
 هللا املوفق، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.و .بعدم قبول الدعوى الدائرةحكمت 

 
 

 
 

 

 أمني السر
 بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد

 عضو 
 دمحم بن موسى الفيفي

 عضو 
 دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين

 
 رئيس الدائرة

 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
ملنقةة الررييةحمكمة االستئناف اب  

الدائرة التجارية األوىل     
ه4116لعام  066احلكم يف الةضية ريم   

/ )...(هوية وطنية)...(، مؤسسة املةامة من/   
)...(، سجل جتاري/ )...(مؤسسة ضد/   

 لصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده وا
جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناؼ ابملنطقة الشرقيةىػ ومبقر 4/0441///4 األربعاءفإنو يف يوم 

 التايل:
 عضوا العجالن عبد هللابراهيم بن إ الةاضي
 عضوا بن سليمان املزروع عبد هللا الةاضي
 رئيسا  بن لاا  اليى دمحم الةاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا بن محدان العامري هللاعلي بن ضيف  وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها ،ىػ/4/044///4

 )الويائع(
حاصلها: أنو اثر نزاع بني  )...(بالئحة دعوى ضد  )...(اًل عن وكي )...(ختلص واقعات ىذه القضية يف أنو سبق أن تقدم 

الطرفني حول تنفيذ عقد مقاولة من الباطن وقد تضمن العقد شرط حل النزاعات عن طريق التحكيم وأن موكلو بعث للمدعى 
دعى عليو إبجراءات التحكيم. لكرتونية للبدء يف إجراءات التحكيم إال أنو مل يتجاوب وطلب وكيل املدعي إلزام املإعليو رسالة 

وبعد إحالة القضية إىل ىذه الدائرة عقدت لنظرىا عدة جلسات أسفرت عن صدور قرار الدائرة ابعتماد اهليئة التحكيمية املكونة 
قاً حمكمًا مرجحًا وذلك لنظر نزاع الطرفني والفصل فيو وف )...(حمكمًا عن املدعى عليها و )...(حمكمًا عن املدعي و )...(من 

هبذه الدعوى املتضمنة أنو صدر من اهليئة التحكيمية احلكم التحكيمي حمل  )...(وكياًل عن  )...(مث تقدم  لنظام التحكيم.
ه واملنتهي إىل إلزام 264341440ه واتريخ 0741440االعرتاض املقيد لدى الغرفة التجارية الصناعية ابملنطقة الشرقية برقم 

يمي كإىل طلب احلكم ببطالن احلكم التح )...(رايل. وانتهى وكيل ( 7497,4,924,2)مبلغًا قدره  )...(لػموكلو أن يدفع 
املذكور، استنادًا إىل عدد من الطعون املنصبة على تقرير احملاسب القانوين املنتدب من قبل اهليئة التحكيمية. وإبحالة القضية إىل 

 .وما أرفق معو من مستنداتىذه الدائرة قامت بدراستها واحلكم الصادر فيها 
 )األسباب(

مث قيدت ىذه الدعوى بتاريخ  274341440واستلم بتاريخ  264341440ومبا أن احلكم التحكيمي صدر بتاريخ 
من نظام التحكيم ونصها )ترفع دعوى بطالن حكم التحكيم  5141فإهنا تعد مقبولة شكاًل وفقا للمادة رقم ه 244541440

من نظام  02فإن املادة  لستني يوماً التالية لتاريخ إبالغ ذلك الطرؼ ابحلكم(. أما عن موضوع الدعوى من أي من طرفيو خالل ا



 

 

على أن )تنظر احملكمة  5044كما نصت الفقرة   ،التحكيم حصرت احلاالت اليت تقبل فيها دعوى بطالن احلكم لتحكيمي
ومبا أنو بدراسة  .ادة دون أن يكون هلا فحص وقائع وموضوع النزاع(املختصة يف دعوى البطالن يف احلاالت املشار إليها يف ىذه امل

تبني تعلقها مبوضوع ووقائع النزاع دما ال تنطبق عليو احلاالت الواردة يف  ما ورد يف الدعوى وما أثري خالهلا من طعون واعرتاضات 
سالمية والنظام العام ابململكة، دما تنتهي معو الدائرة من نظام املرافعات كما مل تتجلَّ خمالفة احلكم ألحكام الشريعة اإل 02املادة 

  .إىل رفض ىذه الدعوى
 )لذلك(

 وهللا املوفق، وللى هللا على نبينا دمحم وعلى آله ولىبه أمجعني. ،حكمت الدائرة برفض دعوى بقالن احلكم التىكيمي

 
 

 
 

 

 أمني السر
 بن محدان العامري هللاعلي بن ضيف 

 عضو 
 املزروعبن سليمان  عبد هللا

 عضو 
 العجالن عبد هللابراهيم بن إ

 
 رئيس الدائرة

 دمحم بن لاا  اليى 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

الدائرة التجارية األوىل     
ه0440لعام  505احلكم يف القضية رقم   

 املقامة من/ )...(، ىوية وطنية/ )...(
 ضد/ )...(، ىوية وطنية/ )...(

  م لى  ن   ا ب ي عدده  وعدد احلهد هلل وحده والصالة والسال
جىستها عتشكيىها  الدائرة التجارية األوىللقدت  حمكهة ا استئناؼ ابدلنطقة الشرقيةىػ ودبقر 0/41///411 اخلهيسفإبو يف يو م 

 التايل 
 عضوا العجالن عبد هللابراىيم بن إ القاضي
 عضوا بن سليمان املزروع عبد هللا القاضي
 رئيسا يحىيدمحم بن صاحل ال القاضي

  وذلك لىنظر يف القضية ادلشار إليها ألاله احملالة لىدائرة يف لىسر أنيًنا ع  محدان الدانري هللالىي ع  ضيف  وحبضور
 عدد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ىػ  وفيها0/44///411

 )الوقائع(
يف  )...(فيذ احلكم التحكيهي الصادر لصاحل نوكىتو عرقم ذلذه احملكهة يطىب تن )...( /تتىخص وقائع القضية عتقد م وكيل ادلدلي

 /( أبن يدفع لىهحتكم)...()سجل ندين رقم  )...( /إلزا م احملتكم ضده -1  ه وادلنتهي إىل نا يىي1311111/71اتريخ 
 رد نا لدا ذلك ن  طىبات دلا ىو نوضح يف -7 .( رايل21..98..17( نبىغا قدره ))...()سجل ندين رقم  )...(

   .األسباب
 )األسباب(

وعدراسة الطىب ونرفقاتو تبني أن ىذه الدلوى قدنت عدد نضي ستني يونًا ن  اتريخ اإلشدار ابحلكم ادلنصوص لىيها يف بظا م 
( ن  بظا م التحكيم بصت لى  أن  ا يقبل 11//ودبا أن ادلادة )  وخبصوص نوضوع الطىب .التحكيم فتكون نقبولة شكالً 

واحملدد عستني يونًا التالية لتاريخ إعالغ ذلك الطرؼ   طىب تنفيذ حكم التحكيم إ ا إذا ابقض  نيداد رفع دلوى عطالن احلكم
طالع لى  وعدد ا ا .وإذ تبني أبو مل يصدر ن  احملكهة نا يفيد عبطالن ىذا احلكم .( ن  النظا م111/ابحلكم حسب بص ادلادة )

ودبا أن احلكم حمل طىب األنر عتنفيذه مل  .وكذا بسخة نطاعقة ابألصل ن  اتفاؽ التحكيم  أصل احلكم التحكيهي ادلرفق ابألوراؽ
كها تبني أبو  ا يتدارض نع حكم أو قرار صادر ن     سالنية والنظا م الدا م يف ادلهىكةر ننو نا خيالف أحكا م الشريدة اإليظه

فإن الدائرة تذىب  .( ن  بظا م التحكيم15//و ىيئة ذلا و اية الفصل يف نوضوع النزاع يف ادلهىكة حسب ادلادة )حمكهة أو جلنة أ
  .إىل األنر عتنفيذ ىذا احلكم

 



 

 

 )لذلك(
 وهللا املوفق، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني.. حكمت الدائرة بتنفيذ احلكم التحكيمي املوضح أعاله

 
 

 
 

 

 لسرأمني ا
 بن محدان العامري هللاعلي بن ضيف 

 عضو 
 بن سليمان املزروع عبد هللا

 عضو 
 العجالن عبد هللابراىيم بن إ

 
 رئيس الدائرة

 دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
ابملنطقة الشرقيةحمكمة االستئناف   

الدائرة التجارية األوىل     
ه4114لعام  822احلكم يف القضية رقم   
/ )...(ىوية وطنيةاملقامة من/ )...(،   

/ )...(ىوية وطنيةضد/ )...(،   
  م لى  ن   ا ب ي عدده  وعدد احلهد هلل وحده والصالة والسال

جىستها عتشكيىها  الدائرة التجارية األوىللقدت  حمكهة ا استئناف ابملنطقة الشرقيةىـ ومبقر 4114440441 اإلثننيفإبو يف يو م 
 التايل 

 رئيسا دمحم بن صاحل اليحىي القاضي
 عضوا العجالن عبد هللابراىيم بن إ القاضي
 عضوا ملزروعبن سليمان ا عبد هللا القاضي

  وذلك لىنظر يف القضية املشار إليها ألاله احملالة لىدائرة يف لىسر أنيًنا ع  محدان الدانري هللالىي ع  ضيف  وحبضور
 عدد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها  ىـ4114440441

 )الوقائع(
تشكيل ىيئة حتكيهية لنظر النزاع القائم عني نوكىو واملدل  هلذه احملكهة عطىب  )...( تتىخص واقدات القضية عتقد م وكيل املدلي4

وابطالع الدائرة لى  الطىب حد ت لدة    لشر  التككيم الوار  يف ا اتااقية املوقدة عني الطرفني صخصو  بزاع رركا لىيو إلها ًا 
ويف جىسة يو م   )...(  مث ررح املدل  لىيو )...(طىبت يف خالهلا ن  الطرفني تسهية نرركهها فررح املدلي   جىسات

حمكهًا نرجكًا فطىبت الدائرة ننهها تقدمي سريتو  )...(ذكر الطرفان أهنها توصال إىل ا اتااق لى  ترريح ه 04/1/6772
 .ويف ىذه اجلىسة قد م الطرفان لقدمها نع احملكم وسريتو الذاتية الذاتية ونوافقتو لى  ذلك 

 )األسباب(
طرفني قد رركا اهليئة التككيهية فإن الدائرة تذىب إىل التها  ىذا التشكيل لنظر املوضوع حمل النزاع والاصل فيو ومبا أن ال

  .حسب بظا م التككيم
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 )لذلك(

حمكمًا من  )...(حمكمًا من طرف املدعي، واحملكم  )...(اعتماد تشكيل اهليئة التحكيمية املكونة من/ احملكم  قررت الدائرة
حمكمًا مرجحًا وذلك لنظر النزاع بني الطرفني يف ىذه القضية والفصل فيها حسن نظام التحكيم،  )...(عليو و طرف املدعى

 وهللا املوفق، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني.
 

 
 

 
 

 

 أمني السر
 بن محدان العامري هللاعلي بن ضيف 

 عضو 
 بن سليمان املزروع عبد هللا

 عضو 
 العجالن بد هللاعبراىيم بن إ

 
 رئيس الدائرة

 دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية      
 وزارة العدل             

 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية
الدائرة التجارية األوىل       

 هـ 8441لعام  138احلكم يف القضية رقم 
 / )...(رخصة إقامةاملقامة من / )...( 

 / )...(سجل جتاري)...( شركة ضد / 
  كدد  كاصلةاة كاصلةاـ لى  ن   ا ب ي عدد   كعدد احلهد هلل

جىلتها عتشكيىها  اصدائرة اصتجارية األكىللقدت  حمكهة ا استئناؼ ابدلنطقة اصشرقيةهػ كدبقر 4/0441///6 اصثةااثءفإبه يف يـو 
 اصتايل 

 رئيسا دمحم بن صاحل اليحىي القاضي
 عضوا العجالنهللا براهيم بن عبدإ القاضي
 عضوا بن سليمان املزروعهللا عبد القاضي

  كذصك صىنظر يف اصقضية ادلشار إصيها ألةا  احملاصة صىدائرة يف صىلر أنيننا ع  محداف اصدانرمهللا لىي ع  ضيف  كحبضور 
 كفيها عدد ادلداكصة أصدرت اصدائرة هذا احلكم.   هػ4/0460///6

 )الوقائع(
حملكهة عطىب تشكيل هيئة حتكيهية صنظر اصنزاع اصقائم عني نوكىه كادلدل  ذلذ  ا )...(4 كاقدات اصقضية عتقدـ ككيل ادلدليتتىخص 

  كقد أجاب ككيل ادلدل  لىيها اصطرفني خبلوص أتسيس شركة حماسبةلىيها إلها ا صشرط اصتحكيم اصوارد يف ا اتفاقية ادلوقدة عني 
ا  كقدـ صوراها  كعدد الةاع اصدائرة لى  ا اتفاقيتني أبف ا اتفاقية اصيت بص فيها لى  شرط اصتحكيم ننلوخة اب اتفاقية اصةادقة ذل

4ؽ صداـ 037  كعدد استكهاؿ اصنظر صدر قرار هذ  اصدائرة يف اصقضية رقم ية نكهىة صألكىل كصيلت انسخة ذلاتبني ذلا أف اصثاب
ذ  اصدلول ادلتضهنة أبه صدر ن  مث تقدـ ككيل ادلدلي هب  زاع اصطرفني كفقان صنظاـ اصتحكيمابلتهاد اذليئة اصتحكيهية صنظر ب9331

ق 1141001اذليئة اصتحكيهية احلكم اصتحكيهي حمل دلول اصبطةاف ادلقيد صدل اصغرفة اصتجارية اصلنالية ابدلنطقة اصشرقية عرقم 
كابته  ككيل ادلدلي إىل لىب احلكم عبطةاف احلكم اصتحكيهي   ق كادلنتهي إىل لدـ قبوؿ دلول نوكىه014241001كاتريخ 

كإبداصة اصقضية إىل هذ  اصدائرة قانت عدراستها كاحلكم اصلادر فيها كنا   ذكور  استنادان إىل لدد ن  اصطدوف ادلفلىة يف اصةائ ادل
ل ادلدلي ضد اصشركة ادلهنية ادلدل  لىيها صكوف لقد اصشراكة أرفق نده ن  نلتندات فتبني أف احلكم ابته  إىل لدـ قبوؿ دلو 

اصذم اشتهل لى  شرط اصتحكيم أعـر عني ادلدلي كعني نةاؾ اصشركة ادلدل  لىيها كأف ادلدلي مل تتوافر فيه اصشركط اصنظانية صيكوف 
 .شريكان يف اصشركة ادلهنية ادلدل  لىيها كابصتايل ابددنت اصلفة كادللىحة يف اصدلول

 )األسباب(
مث قيدت هذ  اصدلول عتاريخ 044241001كاستىم عتاريخ  014241001كدبا أف احلكم اصتحكيهي صدر عتاريخ 

ن  بظاـ اصتحكيم كبلها )ترفع دلول عطةاف دكم اصتحكيم ن   1141فإهنا تدد نقبوصة شكةان كفقا صىهادة رقم 134341001



 

 

ن  بظاـ  07فإف ادلادة أنا ل  نوضوع اصدلول   إعةاغ ذصك اصطرؼ ابحلكم(أم ن  لرفيه خةاؿ اصلتني يونان اصتاصية صتاريخ 
لى  أف )تنظر احملكهة  1140  كها بلت اصفقرة ل فيها دلول عطةاف احلكم صتحكيهياصتحكيم دلرت احلا ات اصيت تقب

كدبا أبه عدراسة   ع كنوضوع اصنزاع(ادلختلة يف دلول اصبطةاف يف احلا ات ادلشار إصيها يف هذ  ادلادة دكف أف يكوف ذلا فحص كقائ
تبني تدىقها دبوضوع ككقائع اصنزاع كاصطد  عكوف احلكم غري نلبب عيد  نا كرد يف اصدلول كنا أثري خةاذلا ن  لدوف كالرتاضات 

رفني فإف كأنا نا كرد يف  ائحة دلول اصبطةاف ن  سقوط اتفاؽ اصتحكيم دبوافقة اصط  أف احلكم علط األسباب اصيت استند إصيها
ادلدلي هو ن  أقاـ دلول اصتحكيم عداءةن كمتلك إبصزانية شرط اصتحكيم  كإف قياـ ادلدلي عرتؾ اخللونة اصتحكيهية أناـ اذليئة 

كأنا نا كرد يف  ائحة اصدلول ن    ن  احلكم اصتحكيهي 86اصتحكيهية مت رفضه ن  قبل ادلدل  لىيها كها أشري إصيه يف اصلفحة 
اصلفة كادللىحة كهو أنر غري نشهوؿ ابتفاقية اصتحكيم فإف احلكم حمل دلول اصبطةاف فّلل األسباب اصيت  أف احلكم فلل يف
جلَّ سن  بظاـ اصتحكيم كها مل تت 07كابصتايل فإف دلول اصبطةاف مل تتحقق فيها احلا ات اصواردة يف ادلادة   استند إصيها يف ذصك

 .هذ  اصدلول صنظاـ اصداـ ابدلهىكة  دما تنتهي نده اصدائرة إىل رفضخماصفة احلكم ألدكاـ اصشريدة اإلسةانية كا
 (لذلك)

 .حكمت الدائرة برفض دعوى بطالن احلكم التحكيمي 
 

 

 أمني السر
بن محدان العامريهللا علي بن ضيف   

 عضو 
بن سليمان املزروعهللا عبد  

 عضو
العجالنهللا براهيم بن عبدإ  

 رئيس الدائرة
 دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية    
 وزارة العدل           

 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية
الدائرة التجارية األوىل       

 ىـ 0441لعام  857احلكم يف القضية رقم 
 املقامة من / )...( ىوية وطنية/ )...(

 / )...(سجل جتاري)...( شركة ضد / 
 ده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وح
جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف ابدلنطقة الشرقيةىـ ومبقر 0/41/////4 األربعاءفإنو يف يوم 

 التايل:
 عضوا العجالنهللا براىيم بن عبدإ القاضي
 عضوا بن سليمان املزروعهللا عبد القاضي
 رئيسا بن صاحل اليحىيدمحم  القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ بن محدان العامريهللا علي بن ضيف  وحبضور 
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ،ىـ 0/41/////4

 )الوقائع(
ن حكم ىيئة التحكيم يذرر فيها اخالةة حكم احملكم للناحية بالئحة دعوى بطال )...(تتلخص وقائع القضية بتقدم ادلدعي / 

 :ختمها بعدة طلبات ،ة وادلوضوعيةالقانوني
 .(احلكم بةروقات األشهر اليت حيكم لو هبا وىي ىر يناير وفرباير1
 .( رايل20000( إلزام احملتكم ضدىا بدفع منصرفات اإلرراب مببلغ وقدره ) 
 .( رايل أتعاب احملكم20.00لغ وقدره )( إلزام احملتكم ضدىا بدفع مب 
  .( رايل ُدفعت للغرفة التجارية1200(إلزام احملتكم ضدىا بدفع مبلغ وقدره ) 

 )األسباب(
 ت معينة، وىي ادلذرورة يف الةقرةوأن نظام التحكيم قد قصر النظر يف دعوى البطالن على حاال  ومبا أن احلكم صدر صحيحا

  -صت على :ادلادة اخلمسني واليت ن من  (4)
 ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إال يف األحوال اآلتية:

 إذا مل يوجد اتةاق حتكيم أو ران ىذا االتةاق ابطالً، أو قابالً لإلبطال، أو سقط ابنتهاء مدتو. - أ
 إذا ران أحد طريف اتةاق التحكيم وقت إبرامو فاقد األىلية، أو انقصها، وفقاً للنظام الذي حيكم أىليتو. - ب
 تعيني حمكم أو إبجراءات التحكيم،إذا تعذر على أحد طريف التحكيم تقدمي دفاعو بسبب عدم إبالغو إبالغًا صحيحًا ب -ج

 أو ألي سبب آخر خارج عن إرادتو.



 

 

 إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية اليت اتةق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. -د 
 إذا شكلت ىيئة التحكيم أو عني احملكمون على وجو اخالف ذلذا النظام، أو التةاق الطرفني. -ىـ 
إذا فصل حكم التحكيم يف مسائل ال يشملها اتةاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء احلكم اخلاصة ابدلسائل  -و 

 يقع البطالن إال على األجزاء غري اخلاضعة للتحكيم اخلاضعة للتحكيم عن أجزائو اخلاصة ابدلسائل غري اخلاضعة لو، فال
 وحدىا.

إذا مل تراع ىيئة التحكيم الشروط الواجب توافرىا يف احلكم على حنو أثّر يف مضمونو، أو استند احلكم على إجراءات  -ز
 حتكيم ابطلة أثّرت فيو. اىـ

، رما قد أردت الةقرة يف األحوال ادلذرورة أعالهتدخل ال  ومبا أن ماذرره ادلدعي يف الئحة دعوى بطالن حكم التحكيم
: تنظر احملكمة ونصها ،ادلختصة فحص وقائع وموضوع النزاعأنو ليس للمحكمة  :ادلادة اخلمسني ادلذرورة بعاليو الرابعة من

نزاع. ومبا أنو ادلختصة يف دعوى البطالن يف احلاالت ادلشار إليها يف ىذه ادلادة، دون أن يكون ذلا فحص وقائع وموضوع ال
، وىي يف اجلملة التنطبق عليها احلاالت الواردة تتضمن فحص وقائع وموضوع النزاع  تبني أن رثريا مماذرره ادلدعي من أسباب

  .، مما تنتهي معو الدائرة إىل رفض دعوى البطالننظام التحكيم ( من ادلادة اخلمسني من1يف الةقرة )
 لذلك()

وسلم على نبينا دمحم وعلى هللا  ىاملوفق وصلهللا ، ون احلكم التحكيمي املوض  ععالهالبرفض دعوى بطحكمت الدائرة 
  .آلو وصحبو عمجعني

 
 

 عمني السر
 بن محدان العامريهللا علي بن ضيف 

 عضو 
 بن سليمان املزروعهللا عبد

 عضو 
 العجالنهللا براىيم بن عبدإ

 رئيس الدائرة
 دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة العدل    

 حمكمة االستئناف ابلرايض
 الدائرة التجارية األوىل

 
 هـ 0441لعام  26احلكم يف القضية رقم 

 )...( سجل جتاري)...( مؤسسة املقامة من/ 
 )...( هوية وطنية ضد/ )...(

  ب ي عدده  وعدد احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال
 جلستها عتشكيلها التايل  الدائرة التجارية االوىلعقدت  حمكمة اإلستئناف ابلرايضىـ ومبقر  4440441//7 الثالاثءفإبو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا انصر بن محد الوهييب القاضي
 عضوا الزكري هللاعبداحملسن بن عبد القاضي

 
    ىـ 4447441//7  وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف امينا للسر عبدالرمحن عن امحد القرين وروحبض 

 وفيها عدد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

وكيل الطرف اآلخر ىو أيضاً  )...(تقدم املدعي هبذه الدعوى ضد رئيس ىيئة التحكيم وحمكم الطرف اآلخر عدعوى أن احملامي 
  ولذا فإن املدعي )...(حملامي شركة  )...(حمكم الطرف اآلخر   وأرفق صورة الوكالة من  )...(اليت مديرىا  )...(وكيل شركة 

بصت  ( من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم اليت5/2يدرتض على قرار ىيئة التحكيم القاضي عرفض رد احملكم واملستند إىل املادة)
( من بظام املرافدات الشرعية على أبو ويف مجيع 89يقبل طلب رد احملكم عدد قفل ابب املرافدة كما بصت املادة ) على أبو ال
يقبل طلب الرد عدد قفل ابب املرافدة ... وطلب املدعي يف دعواه املاثلة رد ذلك احملكم   ىذا وقد عقدت دائرة  األحوال ال

االستئناف للمدعي جلستني على النحو املبني يف ضبط للقضية.. وقرر أن ىيئة التحكيم قد أصدرت حكمها يف النزاع موضوع 
وأدخل يف مشمول دعواه ابلبطالن مسألة رد احملكم لألسباب املشار إليها    التحكيم وأبو قد تقدم عدعوى عطالن حكم التحكيم

دعوى البطالن  وطلب مهلة كافية للتأكد من قيد دعوى البطالن واإلفادة عما يقرره حيال القضية املاثلة   وحبلول األجل أفاد أبن
ضد رئيس ىيئة التحكيم واحملكم  ىـ 0771لدام  26قم ىـ وأبو عناء عليو يدترب دعواه املاثلة ر 0771لدام  497قيدت قضية عرقم 

   اآلخر منقضية ويددل عنها ويطلب احلكم اببقضائها وحفظ أوراقها....

 



 

 

 )األسباب(
ناف تنتهي إىل ابقضاء ىذه مبا أن املدعي عدل عن دعواه املاثلة واعتربىا منقضية وطلب احلكم اببقضائها   فإن دائرة االستئ

 .القضية

 (لذلك)
 هـ.1440  لعام 22ابنقضاء الدعوى املقيدة قضية برقم  مت الدائرة:حك

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 أمني السر
 محد القرينأعبدالرمحن بن 

 عضو 
 الزكري هللاعبداحملسن بن عبد

 عضو 
 انصر بن محد الوهييب

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

   الدائرة التجارية األوىل
هـ 1441لعام  181احلكم يف القضية رقم   

)...( سجل جتاري)...( مؤسسة املقامة من/   
)...( سجل جتاري )...(شركة ضد/   

  ة واللال  لى  ن   ا ب ي عدده  وعدد احلهد هلل وحده والصال
جىلتها عتشكيىها  الدائر ة التجارية األوىللقدت  حمكهة ا استئناؼ ابملنطقة الشرقيةىػ ودبقر  4/0441///5 اإلثننيفإبو يف يو  

 التايل 
 رئيسا دمحم بن صاحل اليحىي القاضي
 عضوا العجالنهللا ابراهيم بن عبدإ القاضي
 عضوا ن املزروعبن سليماهللا اعبد القاضي

 
    ىػ /4/444///5  وذلك لىنظر يف القضية املشار إليها ألاله احملالة لىدائر ة يف نينا لىلرأ ننيب ع  إعراىيم الزع  وحبضور 

 وفيها عدد املداولة أصدرت الدائر ة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

أن نوكىو أعر  نع املدل  لىيها لقد نقاولة عتاريخ عالئحة دلوى يذكر فيها  )...( تتىخص وقائع القضية عتقد  وكيل املدلي 4
مشال  )...(  يقو  نوكىو دبوجبو عتوريد وتنفيذ إبشاءات البنية التحتية ملنتزه أحباث جاندة 1/2/2322ه املوافق 23/2/2/02

دره حمافظة جده   وذلك وفق الشروط واملواصفات واألحكا  اليت تضهنها الدقد ونالحقو نقاعل نبىغ إمجايل ق
( رايل   وأبو عدد نضي ند ة الدقد وقدرىا ثالث سنوات مت متديده اتفاقا حلصول عدض املدوقات إ ا أن 883.728.833)

%   37  عدد أن أجنز نوكىو ن  األلهال أكثر ن  /22/0/232املدل  لىيها قانت عشكل نفاجئ عفلخ التداقد عتاريخ 
ه الصادر عشأن 20/22/2/01لنظر القضية ن  ىذه الدائر ة ابلقرار املؤرخ يف واستنادا لشرط التحكيم مت تشكيل ىيئة حتكيهية 

ه إىل احلكم ابألغىبية دبا يىي  3//1/2/2ه   وقد ابتهت ىيئة التحكيم عتاريخ 48383ؽ لدا  2738القضية املقيد ة عرقم 
غ ية املدل  لىيها حبجز نبى  أحقدل  لىيها ملا ىو نوض  ابألسبا.. نابيا  رفض مجيع طىبات املدلية ضد امل"أو ا
( 883.358.833  رفض طىب املدل  لىيها إلزا  املدلية والشركة الضاننة عدفع نبىغ )( رايل . نالثا882.858.773.37)

" . وعدد أن ساؽ أوجو طد  نوكىو الشكىية التحكيم وأجور احملانا ة والرتمجةرايل . راعدا   رفض طىبات الطرفني املتدىقة عتكىفة 
. وعناء لى  نا تقد  رأت الدائر ة فت  املرافدة يف القضية ملواجهة يهي ابته  إىل طىب احلكم عبطالبوواملوضولية يف احلكم التحك



 

 

يىو 4 املدل  لىيها عطدون املدلي ولقدت لذلك لد ة جىلات حلبها ىو نوض  يف حماضر اجلىلات   نثل فيها املدلي وك
  ويف جىلة ىذا اليو  اكتف  كل طرؼ دبا سبق وأن قد  ولىيو مت رفع اجلىلة )...(ونثل فيها املدل  لىيها وكيىها 4  )...(

 لىهداولة .
 )األسباب(

وعدد مساع الدلوى واإلجاعة   وعدد دراسة طىب عطالن احلكم التحكيهي ونا أرفق عو ن  نلتندات   ودبا أن احلكم حمل طىب 
ه وقد  طدنو فيو عتاريخ 3//24/2/2ه واستىم وكيل املدلي بلختو عتاريخ 3//1/2/2ن صدر عتاريخ البطال

ه أي خالل اللتني يونًا التالية لتاريخ التبىغ ابحلكم التحكيهي فإن الدلوى تكون نقبولة شكاًل طبقًا لىفقر ة 3//23/2/2
يم ن  أي ن  طرفيو خالل اللتني يوناً التالية لتاريخ إعالغ )ترفع دلوى عطالن حكم التحك  ( ن  بظا  التحكيم وبصها42/2)

فيها دلوى  ( ن  بظا  التحكيم حصرت احلا ات اليت تقبل78  ودبا أن املاد ة )النخبصوص دلوى البطو ذلك الطرؼ ابحلكم( .
يف احلا ات املشار إليها ( لى  أن )تنظر احملكهة املختصة يف دلوى البطالن //43  كها بصت الفقر ة )عطالن احلكم التحكيهي
. ودبا أبو عدراسة نا ورد يف  ائحة الدلوى ونا تضهنتو ن  أوجو ون هلا فحص وقائع ونوضوع النزاع(يف ىذه املاد ة دون أن يك

  وإذ تبني ملىحوظات املقدنة ن  وكيل املدليالطد  يف احلكم التحكيهي ونا أوردتو املدل  لىيها ن  دفوع وتوضيحات عشأن ا
 ( لألسبا. الوارد ة يف دلوى البطالن مما تنتهي ندو الدائر ة إىل رفض ىذه الدلوى.78بطباؽ املاد ة املشار إليها ) لد  ا

 )لذلك(
 حكمت الدائرة برفض دعوى بطالن احلكم التحكيمي الصادر بشأن موضوع هذه القضية .

 
 
 
 
 
 
 

 

 أمني السر
 منيب بن إبراهيم الزبن

 عضو 
 بن سليمان املزروعهللا عبد

 عضو 
 العجالنهللا براهيم بن عبدا

 رئيس الدائرة
 دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة( 

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 0441لعام  395احلكم يف القضية رقم 

)...(, سجل جتاري)...(شركة املقامة من/   
)...(, سجل جتاري )...( شركةضد/   

 والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده 
 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(ىـ ومبقر  4/0441///4 الثالاثءفإنو يف يوم 

 جلستها بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 اعضو  دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين القاضي
 عضوا دمحم بن موسى الفيفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 4/1441///4

 )الوقائع(
تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو مت إبرام عقد مع املدعى  )...( تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أن وكيل املدعية4

( 41وقد نشأ خالف بني طريف العقد، وقد نص العقد يف املادة ) )...(ىـ ملشروع مستشفى جامعة 61/1/1/2عليها بتاريخ 
عى عليـها لتقوم بتسمية حمكمها حىت يتسـىن تشكيـل على أنو يف حال وجود نزاع يتم اللجوء إىل التحكيم، وذكر أنو تـم خماطبة املد

وإبحالـة  ىيئة التحكيم إالَّ أهنا مل تستجب لذلك حىت اترخيو، وختم الئحتو ابلطلب من احملكمة إلزام املدعى عليها بتعيني حمكمها.
قدم ما يثبت صفتو عن وفيها ذكر احلاضر عن املدعية أبنو سي  ىـ1121/111/القضية هلذه الدائرة حددت لنظرىا جلسة 

الشركة املدعية ابجللسة املقبلة وأن وكالتو اليوم عن الشريك فيها وأكد على طلب املدعية تعيني حمكم عن املدعى عليها المتناعها 
وأن املدعية تطلب أيضا احلجز التحفظي على أعمال املشروع وإيقافها  (...)حمكمها وىو الدكتور4  عن ذلك وأن املدعية اختارت

ىـ  4141لوجود خالف يف األعمال املنجزة ورفض املدعى عليها حلصر األعمال عند توقفهم عن العمل منذ مجادى الثاين لعام 
ات رقم السجل التجاري دون تغيري بذ (...)وأن امسها حتول لشركة  (...)فعقب وكيل املدعى عليها أن الدعوى مقامة ضد شركة 

فعقب وكيل املدعى عليها أبنو يستمهل للجواب ألنو مل يطلع على الدعوى  هللاوأنو سيقدم ما يفيد ذلك ابجللسة املقبلة إن شاء 
لدعوى إال جبلسة اليوم فعقب احلاضر عن املدعية أبنو سبق إقامة دعوى على املدعى عليها ودفعت بعدم االختصاص املكاين يف ا

املقامة عليهم يف حمكمة االستئناف التجارية ابملدينة ودفعهم أبن مقر املدعى عليها جبدة كما مت إشعارىا بتعيني طلب احملكم ثالث 
مرات سابقة ومل تستجب للحكم الصادر بعدم االختصاص املكاين يثبت حكمها بعلم دمثلها بطلب تعيني حمكم فاستعد وكيل 

ىـ قرر املدعى عليو وكالة أبن موكلتو اختارت 64121/111موكلتو حمكمها ابجللسة املقبلة، ويف جلسة  املدعى عليها أبن تعني



 

 

ىـ قرر الطرفان أبن 4111/111/وسيحضر موافقة منو لقبول ىذه املهمة وحتديد أتعابو، ويف جلسة  )...(حمكما هلا وىو احملامي 
 أبن دعوى موكلتو تعترب منقضية.ىيئة التحكيم قد اكتمل تشكيلها وذكر وكيل املدعية 

 )األسباب(
حمكمًا عنها وفقًا ملا قرره )...( وحيث إن طلب املدعية تعيني حمكم عن املدعى عليها قد حتقق بتعيني املدعى عليها احملكم4 

 ئرة. وكيلها وبذلك مل يعد ىنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيو، دما تعد معو ىذه الدعوى منقضية وبو حتكم الدا
 

 (لذلك)
 على نبينا دمحم وعلى آلة وصحبه أمجعني. هللااملوفق, وصلى  وهللا ابنقضاء الدعوى. الدائرةحكمت 

 
 

 

 أمني السر
 سلطان بن سفر بن صاحل العمريي

 عضو
 دمحم بن موسى الفيفي

 

 عضو
 دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة( 

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 0441لعام  666احلكم يف القضية رقم  

)...( هوية وطنية)...(,شركة املقامة من/   
)...( هوية وطنية)...(,شركة ضد/   

 ه والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحد
 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف دبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ودبقر  4/0441///4 الثالاثءفإنو يف يوم 

 جلستها بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 ضواع دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين القاضي
 عضوا دمحم بن موسى الفيفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ، ىـ 4/0441///4

 )الوقائع(
 1111عي تقدم بالئحة دعوى ذكر فيها أنو صدر حكم ىذه الدائرة يف القضية رقم تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أن وكيل ادلد

، ، ومت خماطبة ىيئة التحكيم للسري يف إجراءات التحكيم)...(ىـ الذي انتهى يف منطوقو إىل رد احملكم 21/21/42//واتريخ 
وختم الئحتو ، ـ مل يقم بتعيني حمكم من قبلوى1//142121وقامت اذليئة ابلرد على خطابنا مبينة أن احملتكم ضده وحىت اتريخ 

، للنظر فيها  ىـ1//42421/وإبحالـة القضية ذلذه الدائرة حددت جلسة  ابلطلب من احملكمة تعيني حمكم عن ادلدعى عليو.
وذلك على ، أنو يطلب تعيني حمكم عن ادلدعى عليها بداًل من حمكمها الذي مت رده من ىذه الدائرة  قرر وبسؤال ادلدعي وكالًة 

 )...(احملامي 4  وبسؤال ادلدعى عليو وكالة اجلواب قـرر أن موكلتو اخـتارت، النحو ادلبني يف الئحة دعواه ادلودعة يف ملف القضية
من احملكم ادلذكور بقبولو ىذه ادلهمة مشتملة على حتديد  وأحضـر معو موافقة، حمكمًا عنها يف النزاع القائم بني موكلتو وادلدعية

قدم وكيل ادلدعي  ىـ 1//1/2121وجبلسة  .)...(فطلب ادلدعي وكالة تزويده بنسخة من ما قدمو خبصوص قبول احملكم ، عابوأت
يني حمكم عن ادلدعى عليها ورد حمكمها الذي اختارتو بداًل عن احملكم الذي مذكرة من صفحتني ذكر أن حاصلها ىو طلب تع

سبق صدور حكم برده وأن مستنده يف طلب الرد ال يتعلق بشخص احملكم وإمنا ألن ادلدعى عليها اختارتو بصورة خمالفة لنظام 
فعقب ، أشهر من اتريخ رد احملكم السابقحيث قامت بتعيني احملكم اجلديد بعد مضي ستة ، التحكيم يف ادلادة اخلامسة عشرة

، وكيل ادلدعى عليها أبن التأخر يف التعيني يعود ألسباب خترج عن إرادة موكليت وأن النظام ال يسقط حقها يف اختيار حمكمها
رئيس ىيئة  فعقب وكيل ادلدعية أبن ما ذكره وكيل ادلدعى عليها غري صحيح وفقًا لصورة اخلطاب ادلقدم جبلسة اليوم الصادر من

فعقب وكيل ادلدعى عليها أبن موكلتو تواصلت مع اذليئة وأن اذليئة تعمل حالياً ، التحكيم ادلوضح فيو أن ادلدعية مل تعني حمكمها



 

 

رايل  012.222وسائرة يف إجراءاهتا وأننا نطلب تعيينو كمحكم عن ادلدعى عليها وفقاً لالتفاق ادلربم معو ومت حتديد أتعابو دببلغ 
.  

 األسباب()
حمكمًا عنو وفقًا دلا قرره وكيلو  )...(وحيث إن طلب ادلدعي تعيني حمكم عن ادلدعى عليو قد حتقق بتعيني ادلدعى عليو احملامي 4 

وحيث إن طلب ادلدعي رد احملكم ادلختار من قبل ادلدعى عليو ال يستند إىل النظام وابلتايل مل ، وقبول احملكم ادلذكور ذلذه ادلهمة
 دما تعد معو ىذه الدعوى منقضية وبو حتكم الدائرة. ، نالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيويعد ى

 
 (لذلك)

 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.  هللااملوفق, وصلى  وهللا .ابنقضاء الدعوى الدائرةحكمت  
 

 

 

  أمني السر
  بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد

 

 عضو
 دمحم بن موسى الفيفي

 

 عضو
 دمحم بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية الثانية    
 

 ىـ 8441لعام  8551احلكم يف القضية رقم 
 املقامة من/ )...( ىوية وطنية )...(

 ضد/ )...( ىوية وطنية )...( 
 

 من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على 
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ابلرايض االستئنافحمكمة ىـ ومبقر  4/0441///4 األربعاءفإنو يف يوم 

 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 عضوا حجاب بن عائض العتييب القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ موسى بن حنش بن علي الزىراين ضوروحب 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 4/04/1///4
 (الوقائع)

فيها تعيني ىيئة التحكيم ، يطلب  ىـ تقدم وكيل املدعية بالئحة دعوى 44/1/5222تتلخص واقعات الدعوى يف انو بتاريخ 
مل يتفقا  هنماأخالهلا على تعيني حمكميهما اال  وبنظر القضية مت عقد جلسات لنظرىا كما ىو مبني مبحضر الضبط اتفق الطرفان

يئة على مرجح ، وجبلسة اليوم قرر الطرفان أن احملكمني مل يتفقا على مرجح هليئة التحكيم وطلبا من الدائرة اختيار حمكم مرجح هل
تعا  إلكمال ىيئة التحكيم أب مرجحا   )...(من نظام التحكيم قررت الدائرة اختيار الدكتور 4 42/4التحكيم وبناء على املادة 

، وقد )...(سهم أ، وعقد )...(ن يشمل التحكيم العقدين حمل الدعوى ومها عقد بيع حصص شركة أقدرىا مائتا الف رايل على 
ابتداءا  مقدما  على أن حتمل يف النهاية خاسر الدعوى وقد قبل طرفا الدعوى ىذا االختيار وطلبا من  األتعا املدعي بدفع  التزم

 الدائرة اعتماده وإللزام بو ، وبناء على ذلك .
 

 (األسباب)
يطلب فيها تعيني ىيئة التحكيم ،  ىـ تقدم وكيل املدعية بالئحة دعوى 44/1/5222نو بتاريخ أتتلخص واقعات الدعوى يف 

هنما مل يتفقا أخالهلا على تعيني حمكميهما اال  وبنظر القضية مت عقد جلسات لنظرىا كما ىو مبني مبحضر الضبط اتفق الطرفان
كيم وطلبا من الدائرة اختيار حمكم مرجح هليئة على مرجح ، وجبلسة اليوم قرر الطرفان أن احملكمني مل يتفقا على مرجح هليئة التح



 

 

تعا  إلكمال ىيئة التحكيم أب مرجحا   )...(من نظام التحكيم قررت الدائرة اختيار الدكتور 4 42/4التحكيم وبناء على املادة 
، وقد )...(م سهأ، وعقد )...(ن يشمل التحكيم العقدين حمل الدعوى ومها عقد بيع حصص شركة أقدرىا مائتا الف رايل على 

من املدعي بدفع االتعا  ابتداءا  مقدما  على أن حتمل يف النهاية خاسر الدعوى وقد قبل طرفا الدعوى ىذا االختيار وطلبا  التزم
 .الدائرة اعتماده وإللزام بو

 
 (لذلك)

القضية أبتعاب قدرىا مائتا  حمكما مرجحًا يف ىذه )...(الدكتور  ابختيارحكمت حمكمة االستئناف الدائرة التجارية الثانية: 
على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو  هللاالتوفيق ، وصلى  وابهلل،  ابألسبابـــــــــال وذلك ملا ىو مبني  000.000الف ريـــ 

 امجعني 
 

 
 
 

 أمني السر
موسى بن حنش بن 

 علي الزىراين

 عضو 
 حجاب بن عائض العتييب

 عضو 
 ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى

 الدائرةرئيس 
 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 ستئناف ابلرايضحمكمة اال

 الدائرة التجارية الثانية
 ىـ 0448لعام  5802احلكم يف القضية رقم  

 املقامة من/ )...(, رخصة إقامة )...(
 ضد/ )...(, ىوية وطنية )...(

 ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  4440441//3 اإلثننيفإنو يف يوم 

 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 عضوا حجاب بن عائض العتييب القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ موسى بن حنش بن علي الزىراين وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 4440431//3
  )الوقائع(

حمكمة االستئناف األمر يطلب فيها من  ىـ تقدم املدعي بالئحة دعوى 74/1/7331تتلخص واقعات الدعوى يف انو بتاريخ 
للمقاوالت اليت )...(ىـ يف شأن النزاع احلاصل بني طريف الدعوى يف شركة 74/1/7331بتنفيذ حكم ىيئة التحكيم املؤرخ يف 

% للمدعى عليو وإبطالع الدئرة على القضية حددت هلا جلسة اليوم وفيها 04% للمدعي و 04ميتلكها الشريكان بنسبة 
وبسؤال وكيل املدعى عليو عن اتريخ استالم موكلو حلكم التحكيم ذكر انو )...(ا حضر وكيل املدعى عليو حضر املدعي اصالة كم

حكم التحكيم ذكر أنو مل يتقدم بدعوى البطالن وأن  بدعوى ببطالنم( وبسؤالو ىل تقدم 71/77/1171مت استالمو بتاريخ)
 .منازعة بني الطرفني أو اعرتاض بعد صدور حكم التحكيم موكلو قابل حبكم التحكيم وساع يف تنفيذه ، وانو ليس ىناك

 
  )األسباب(

 ت اجللسة للمداولة وإصدار احلكم.وقرر اكتفاءه بذلك ، فرفع

 
 
 



 

 

 
 )لذلك(

ىـ /8/111800م املوافق 8118811/81بتأييد حكم التحكيم الصادر هبذه الدعوى الصادر املؤرخ يف حكمت الدائرة:
 ي :واالمر بتنفيذه والقاضي مبا يل

 ابلتايل :)...(أوال: الزام الطرف األول السيد 

رايل فقط واحد مليون وأربعمائة وسبعة عشر الفا و ثالمثائة  114171317مبلغ وقدره )...(سداد املستحق للسيد -1
 (  ...قرض الفيال , أتعاب مشروع )...(وسبعة عشر رايل الغري , والذي ىو عبارة عن تصفية إللتزاماتو ومستحقاتو بشركة 

للمقاوالت ) املذكورة سابقا ( اىل طرفو وأصبح مسئؤال عنها ولو حق السداد او عدم )...(إنتقال التزامات شركة -2
 السداد او التفاوض بشأهنا وحتمل مايرتتب على ذلك .

 بل .او اىل اي طرف خيتاره بدون مقا)...(نقل ملكية الفيال اىل اسم السيد /  -3

 اىل اجلهة اليت خيتارىا بدون مقابل .)...(املوافقو على طلب نقل كفالة السيد -4

مطالبة العمالء بنفسو او بتوكيل الغري جبميع الصالحيات , أو اخذ القرار منفردا واعتبارىا ديون معدومو يف اي وقت  -5
 )...(نها للسيد % م40واملتحصل من العمالء إن وجد وبعد خصم مجيع التكاليف يتم سداد 

% منها 40عند بيع االصول غري املتداولة اململوكة للشركة ) املذكورة سابقا ( وبعد خصم مجيع التكاليف يتم سداد-6
 )...(للسيد 

 للمقاوالت لدى اجلهات النظامية يف اقرب وقت ممكن . )...(اغالق شركة -7

 

 

 

 



 

 

نقل   -2ملة نقل ملكية الفيال اىل امسو او اسم اي طرف اخر . اهناء معا -1بـ)...(اثنيا: الزام الطرف الثاين السيد / 
% )وفقا لنسبة الشراكة ( من قيمة االلتزامات او املطالبات غري املذكورة سابقا يف 40سداد-3كفالتو اىل اي جهو خيتارىا

لعمالء ديون معدومة يف القرار منفردا يف اعتبار مطالبات ا)...(عدم االعرتاض عند اخذ السيد /  -3التزامات الشركة . 
عدم التدخل يف طريقة تصرف الطرف االول جتاه التزامات الشركة اليت  -4اي وقت اوعند عمل اي تنازالت للعمالء . 

والطرف )...(إلزام الطرف االول )...(تسليم اصول واوراق ومعلومات وكل ماخيص الشركة اىل السيد  -5ذكرت سابقا . 
 .لتحكيم مناصفةبسداد اتعاب ا)...(الثاين 

 

 
عضو                 عضو                                    مني السرأ  

 ىزاع بن عيسى العيسى       حجاب بن عائض العتييب   موسى بن حنش الزىراين             
 

 رئيس الدائرة
 دمحم بن انصر اجلربوع

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 ادلملكة العربية السعودية
 وزارة العدل       
 ابلرايض االستئنافحمكمة 

 الدائرة التجارية الثالثة
 هـ 8441لعام  8441احلكم يف القضية رقم 

)...(سجل جتاري  )...(شركة ادلقامة من/   
)...(سجل جتاري  للمقاوالت)...( شركة ضد/   

 
 

 الة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والص
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثالثةعقدت  ابلرايض االستئنافحمكمة ىـ ومبقر  4440441//9 األحدفإنو يف يوم 

 رئيسا بن علي اخلضرييهللا امحد بن عبد القاضي
 عضوا براهيم بن حبيب آل فهيدإ القاضي
 عضوا دمحم الالحم أسامة بن محود بن القاضي

 
 4440411//9، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ عبداحملسن بن عبدالكرمي الرتكي وحبضور 
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ

  (الوقائع)
مة بصحيفة أشار فيها إىل النزاع بني موكلتو وبني شركة تتلخص وقائع ىذه القضية بتقدم وكيل ادلدعية إىل ىذه احملك

للمقاوالت بشأن مطالبة موكلتو مبستحقاهتا عن مشروع حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي مبستشفى ادللك فيصل التخصص )...(
( منو. وذكر أن 23ادة )ومركز األحباث ابلرايض. وإىل شرط التحكيم الذي تضمنو العقد ادلربم بني موكلتو وادلدعى عليها يف ادل

حمكماً ......ادلدعى عليها مل تتجاوب يف حل اخلالف ابلطرق الودية، وأنو بناء على ذلك مت إشعار ادلدعى عليها بتعيني األستاذ
من قبل ادلدعية، وطلب من ادلدعى عليها تعيني حمكم من قبلها إال أن ادلدعى عليها مل تتجاوب يف ىذا الشأن. وختم صحيفة 

ه بطلب إلزام ادلدعى عليها بتعيني حمكم من قبلها والبدء يف إجراءات التحكيم يف الغرفة التجارية يف الرايض وفق نظام دعوا
 ىـ42551 48 21ىـ مث جلسة 42551 47 37التحكيم السعودي. ويف سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لنظرىا جلسة 

وسألت الدائرة ومل حيضر من ميثل ادلدعى عليها، ومل يتبني أنو جرى إبالغها مبوعد اجللسة، )...(وفيهما حضر وكيل ادلدعية4 
ادلدعي وكالة عن دعواه فذكر أنو يطلب تعيني حمكم عن ادلدعى عليها. وطلبت منو الدائرة تقدمي بياانت السجل التجاري للمدعى 

4 48 35ويف جلسة دمي عنوان ادلدعى عليها، فاستعد بذلك. عليها موضحًا فيو بياانت مديرىا، كما طلبت منو الدائرة تق
وسلمتو الدائرة نسخة من صحيفة الدعوى، وأفهمتو أنو يف حال )...( ىـ حضر ادلدعي وكالة وحضر وكيل ادلدعى عليها25514



 

 

اليوم قدم وكيل ادلدعى عدم تعيني حمكم من قبل ادلدعى عليها فإن الدائرة ستنظر يف طلب ادلدعية تعيني حمكم عنها. ويف جلسة 
 حمكماً من قبلها.)...(عليها مذكرة من صفحة واحدة تضمنت أن ادلدعى عليها قد عينت األستاذ4 

 
  (األسباب)

مبا أن النزاع منازعة حتكيم فإن االختصاص ينعقد ذلذه احملكمة استنادا إىل ادلادة الثامنة من نظام التحكيم السعودي الــصــادر 
ىـ. ومبا أن ادلدعية تطلب تعيني حمكم عن ادلدعى عليها استنادا إىل العقد 42544 46 35واتريخ  45ادللكي رقم م4 بــالــمرســوم

ادلربم بينهما، ومبا أن ادلدعى عليها استجابت لذلك وعينت حمكما عنها، عليو فإن الدعوى تعد منقضية، وتنتهي الدائرة إىل احلكم 
 بذلك.

 
 

  (لذلك)
هـ ادلقامة من شركة 1440لعام  1441قنقضا  الدعو  ادلقيدة لد  حمكمة االستئناف ابلرايض برقم اب حكمت الدائرة:

 على قنبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم.هللا االتوفيق وصلى هللا للمقاوالت، واب)...(ضد شركة )...(
 

 
 

عضو                               عضو              مني السر                                   أ        
 عبداحملسن بن عبدالكرمي الرتكي        أسامه بن محود الالحم        إبراهيم بن حبيب آل فهيد

 
 رئيس الدائرة

 محد بن عبدهللا اخلضريي
 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية      

 وزارة العدل             
             [722] 

 حكمة االستئناف بالمنطقة الشرقيةم
 دائرة االستئناف التجارية األولى  

 ـه9341/ق لعام 585الحكم في قضية االستئناف رقم 
 )...(/ المقامة من

 هندسية المحدودة)...( لإلنشاءات ال/ شركة ضد
 بشأن طلب تعيين محكم مرجح

 نا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:بي  ، والصالة والسالم على ناحلمد هلل رب العاملني
انعقدت دائرة االستئناف التجارية األوىل مبقرها مبحكمة االستئناف هـ 7/8/9341ففي يوم االثنني املوافق 

 من: باملنطقة الشرقية بتشكيلها املكون
 رئيسا    ى                محمد بن صالح اليحي

 عضوا             اهلل العجالن  إبراهيم بن عبد
 عضوا              اهلل بن سليمان المزروع  عبد

واحملالة هلذه الدائرة يف ، وذلك للنظر يف قضية التحكيم املوضحة أعاله وحبضور/ عمر بن جابر عسريي
 ة فيها أصدرت الدائرة احلكم املاثل.لقضية واملداولوبعد دراسة ا هـ52/7/9341

 (رةــالدائ)
، هلذه احملكمة بالئحة دعوى يذكر فيها أن موكله صاحب / )...(وقائع القضية بتقدم وكيل املدعيتتلخص 
م لتنفيذ عقد 9/8/5195رم اتفاقية مع املدعى عليها بتاريخ املتحدة للخدمات الصناعية أب)...( مؤسسة 

يتم أخذها من مواقع عدة وحتليلها، وأن املدعى عليها يف أعمال فحص تربة وخرسانة  من الباطن متمثالا مقاولة 
 بافاضافة للتعوين عن ( لاير5،786،665،72ملستحقات املرتتبة ملوكله بلغت )، وأن اأخلت يف تنفيذ العقد

لزامها باختاذ ات التحكيم فيطلب إ، ولعدم جتاوب املدعى عليها يف تنفيذ االتفاق بالبدء يف إجراءاألضرار
 ـه9346/ق لعام ۲۲۳۳. فتم قيد هذا الطلب قضية برقم للمطالبة ، وأرفق ما رآه سنداا افاجراءات املتبعة

بانتهاء الدعوى بعد اتفاق األطراف على اختيار اهليئة هـ 4/8/9347هنا قرارها املؤرخ يف وأصدرت الدائرة بشأ



 

من طرف املدعى عليها و )...(  حمكماا  )...( من طرف املدعية و حمكماا / )...( التحكيمية املشكلة من
على ما تقتضيه املادتني الرابعة  وذلك لنظر هذه القضية والفصل فيها حسب نظام التحكيم بناءا  مرجحاا  حمكماا 

 .هـ53/2/9344وتاريخ  43باملرسوم امللكي رقم م/ عشرة واخلامسة عشرة من نظام التحكيم الصادر
تقدم وكيل املدعي بطلب إعادة نظر القضية وتعيني حمكم بديل بعد وفاة احملكم  هـ5/9/9348اريخ وبت

بشأهنا قرارها املؤرخ يف  ، وأصدرتإعادة فتح املرافعة يف القضية ، وعليه قررت الدائرة-رمحه اهلل-/ )...(املرجح
 .بديالا  )...( حمكماا مرجحاا  بتعيني ـه55/5/9348

ة األمر بتنفيذ احلكم التحكيمي الصادر من اهليئ تقدم وكيل املدعي هلذه احملكمة طالباا  ـه98/8/9348وبتاريخ 
إلزام ورثة احملكم املرجح املتوىف/  .9: اع انتهت اهليئة إىل ما يلي: بافامجالتحكيمية واملنتهي إىل ما يلي: أوالا 

 افانشائية احملدودة بدفع مبلغ)...( / شركة هاإلزام احملتكم ضد .۳ .لاير( 41،111رمحه اهلل برد مبلغ ) -)...(
 يئة إىل ما يلي:: باألغلبية انتهت اهل. ثانياا كمةتلاير للمح( 842،117،21الفاتورة الرابعة عشرة وقدرها )

إلزام احملتكم ضدها بدفع مبالغ  .۳ .أعضاء ومرجحاا  -كم ضدها بدفع أتعاب هيئة التحكيمإلزام احملت .9
رفن  .۲ .لاير للمحتكمة( 9،131،536،89دسة عشرة والسابعة عشرة وقدرها )عشرة والساالفواتري اخلامسة 
 دعوى التعوين.

وهبذا تكون املدة املنصوص  ـه4/6/9348لطرفني باستالم احلكم بتاريخ وأفاد وكيل املدعي أنه مت إشعار ا
ء فرتة االعرتاض على احلكم خالل عليها يف املادة احلادية واخلمسني من نظام التحكيم قد استنفدت وهي انتها

 .باحلكم التحكيميالتالية لتاريخ إبالغ الطرفني  ستني يوماا 
فيذ حكم التحكيم إال إذا ( من نظام التحكيم اليت نصت على أن ال يقبل طلب تن22/9وبناء على املادة )

لك الطرف باحلكم حسب ذ التالية لتاريخ إبالغ اا ، واحملدد بستني يومانقضى ميعاد رفع دعوى بطالن احلكم
 كمة ما يفيد ببطالن هذا احلكم. يصدر من احملمن النظام. وإذ تبني أنه مل( 29/9نص املادة )

 وكذا نسخة وثيقة التحكيم املرفقة.، احلكم التحكيمي املرفق باألوراق وبعد االطالع على أصل
 ـه4/6/9348ريف الدعوى باحلكم التحكيمي بتاريخ وبعد االطالع على املستندات املرفقة املتضمنة إبالغ ط

ت قد انته منهما نسخة منه، مما تصبح معه املدة احملددة لالعرتاض على احلكم وقدرها ستون يوماا  وتسليم كالا 
 ـ.ه3/8/9348بنهاية يوم الثالثاء املوافق 

سالمية والنظام العام يف اململكة كما ومبا أن احلكم حمل األمر بتنفيذه مل يظهر منه ما خيالف أحكام الشريعة افا
ئة هلا والية الفصل يف موضوع النزاع يف تبني أنه ال يتعارض مع حكم أو قرار صادر من حمكمة أو جلنة أو هي

تنفيذ احلكم . فقد أصدرت الدائرة حكمها باألمر بمن نظام التحكيم( 22/5اململكة، حسب املادة )
 التحكيمي حمل النظر.



 

املدعي بطلب تفسري احلكم للهيئة التحكيمية فأصدرت حكمها التفسريي حمل االعرتاض الذي مث تقدم وكيل 
انتهى فيه احملكم املرجح إىل إلزام املدعى عليها بأن تدفع للمدعية كافة نفقات حمكم املدعية والبالغة 

قبول طلب وكيل  .9)...( إىل ما يلي: / ى احملكم املعني من جانب املدعية، بينما انتهلاير( 34،111)
 -يقصد بنفقات هيئة التحكيم .۳، زاء احلكم ورفضه كطلب حكم تكميليكمة كطلب تفسري لبعن أجتاحمل

 -تكمة واملرجح: أتعاب حمكم احملتكمةاليت تلزم احملتكم ضدها بدفعها للمح -العضوين واملرجح وأمني السر
تكمة وقدرها حملكم احملة امة الكاملة ورسوم التأشري وأمني السر وتذاكر الطريان وافاق -األول مث املرجح البديل

: تذاكر الطريان وافاقامة الكاملة ورسوم التأشرية وتقدر تكمة، ويقصد بنفقات حمكم احمللاير( 966،211)
. ومل حيضر كمةتلاير كأتعاب لوكيل احمل( 578،343إلزام احملتكم ضدها بدفع مبلغ ) .۲، لاير( 34،111)ـب

لسة احلكم التفسريي حمل االعرتاض، ومل يوقع على احلكم، مث تقدم ن طرف املدعى عليها جاحملكم املعني م
، الختالف احملكمني يف النتيجة اليت انتهيا إليها وعدم احلكم وكيل املدعية معرتضاا ويطلب نقن حكم التفسري

، وحيث مت تقدمي املقدم عليه التفسريي واالعرتاض . وبعد النظر يف احلكملتعوين الكايف ملوكلته عن أتعاهبابا
، وأما خبصوص االعرتاض على احلكم ومبا أن احلكم فهو مقبول شكالا  االعرتاض خالل املدة املقررة نظاماا 
( من 36/4و )( 41/5ءات املنصوص عليها يف املادتني )بذلك افاجرا التفسريي مل يصدر باألغلبية خمالفاا 

 تفسريي حمل االعرتاض.احلكم النظام التحكيم فإن الدائرة حكمت ببطالن 
لعدم جتاوب وامتناع احملكمة )...( املعينة من قبل احملتكم  مث تقدم وكيل املدعية بطلب تعيني حمكم مرجع نظراا 

 ضدها.
ة القضية فتبني لكون هيئة التحكيم مل تنعقد للنظر يف طلب تفسري هذا احلكم فإن الدائرة قامت بدراس ونظراا 

م وسلمت صوره لألطراف يف اجللسة 5/4/5197ـ املوافق ه4/6/9348صدر يف  أن احلكم التحكيمي
م، من ما يعين أن طلب التفسري قدم بعد مضي 7/91/5197نفسها، ومل يقدم طلب تفسري احلكم إال يف 

 كيم املادة السادسة واألربعون: "بينما نص نظام التح أربعة أشهر تقريباا 
وم التالية لتسلمه حكم أن يطلب من هيئة التحكيم خالل الثالثني ي جيوز لكل واحد من طريف التحكيم .9

تفسري ما وقع يف منطوقه من غموض. وجيب على طالب التفسري إبالغ الطرف اآلخر على عنوانه التحكيم 
 الطلب قبل تقدميه هليئة التحكيم.املوضح يف حكم التحكيم هبذا 

 قدمي طلب التفسري هليئة التحكيم.لتالية لتاريخ تا اا خالل الثالثني يوم يصدر التفسري كتابةا  .۳
 الذي يفسره وتسري عليه أحكامه". حلكم التحكيم . يعد احلكم الصادر بالتفسري متمماا 4
 طلب لتفسريه إىل ذا النص يتبني أنه إذا مضى ثالثون يوما من تسلم احلكم التحكيمي فإنه ال جيوز تقدميهبو 

 النتهاء واليتها.هيئة التحكيم 



 

 (كـــلذل)
ق وصلى اهلل وسلم وف  . واهلل الم  عيين محكم مرجح لنظر طلب التفسيرحكمت الدائرة بعدم قبول طلب ت

               .نا محمد وآله وصحبه أجمعينعلى نبي  
 

 

 

 

 

 

 

 أمين السر

 عمر بن جابر عسيري     

 عضو 

 عبد اهلل بن سليمان المزروع

 عضو 

 د. إبراهيم بن عبد اهلل العجالن

 رئيس الدائرة

 د. محمد بن صالح اليحيى



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 وزارة العدل
[722] 

 محكمة االستئناف بالمنطقة الشرقية
 دائرة االستئناف التجارية األولى

 هــ9347لعام  /ق207رقم  االستئناف قضيةفي  القرار الصادر
  )...( مصنع  /المقامة من

  )...(ضد/ 
 بشأن طلب تحكيم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: والصالة والسالم على ين، رب العالم الحمد هلل
هـــ  انعقـدد دائـرة االسـتئناف التجاريـة األولـى بمقرهـا بمحكمـة 93/8/9347الموافـ   االثنـينففي يوم 

 االستئناف بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من:
 رئيسا      محمد بن صالح اليحيى
 عضوا   جالنإبراهيم بن عبد اهلل الع

 عضوا   عبد اهلل بن سليمان المزروع
أعكك و وتلةلككا  كك و  قضكك ا تلكيمكك و تة  ككياوذلككل لظر كك    أمينــا  للســر،  عمــر بــن جــابر عســير وبحضــور/ 
 تةةثل.   ق ترهة، وبعد درتسا تلقض ا وتةدتولا ف هة أصدرت تلدتئ ة هكك8/8/9341تلدتئ ة    

 الدائرة
وقةئع تلقض ا بكقدم وك ل تةدع ا   و تلمما بطظك  لكل فك و ل كظكك  لكع تةكدعا عظ هكة عك     ك  تكظخص 

لك  لك ك ة تلكهكةهو. وبللةلكا تلطظك  ه  هك و تلكدتئ ة تدكم أل لقكدم تلطظك     8تلكيم و وفقكة  لكرص تلدركد رقكو 
/ب( بلشكعةر تلطك و ترفك  9 ة ) سظل تلسدل تةرص ص عظ     تةةدة تخلةلسكا عرك ة لك  م كةم تلكيمك و تلهقك

لكع م حممم ، فلل تلكرع أو لة ل ف ي  لظمكدع  رفكع تلكدع و، ولك  ن فلمك  ل حمكل لقدك ل هك ت تلطظك  تةقكدم 
 ل  تةدع ا لعدم وج د لة  ثدت خمة دا تلط و ترف  لكع م حممم .

 لذلك
 ا مد رة حممد وعظا آل  وصيد  أمجعم.. وتهلل تة ف  وصظا تهلل وسظو عظعدم قد ل ه ت تلطظ تلدتئ ة  ق رت

 رئ س تلدتئ ة              عض           عض       ألم تلس  
 د. حممد ب  صةحل تل يىي د. هب ته و ب  عدد تهلل تلعج ل  عدد تهلل ب  سظ مةل تةزروع عم  ب  جةب  عسريي

 
 
 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية     

 وزارة العدل            
             [۷۲۲] 

 محكمة االستئناف بالمنطقة الشرقية 
 دائرة االستئناف التجارية األولى  

 ـه9441/ق لعام ۱4۷الصادر في قضية االستئناف رقم  القرار
 )...( سجل مدني رقم )...( /المقامة من

 )...( )...( /دض
 بشأن تشكيل هيئة تحكيمية

 :، وبعدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبي  
قرها مبحممة االستئناف انعقدت دائرة االستئناف التجارية األوىل مب ـه29/3/9339ففي يوم الثالثاء املوافق 

 من:  باملنطقة الشرقية بتشميلها املمون
 رئيسا             محمد بن صالح اليحيى

 عضوا         اهلل العجالن إبراهيم بن عبد
 عضوا         اهلل بن سليمان المزروع عبد

ميم املوضحة أعاله واحملالة هلذه ، وذلك للنظر يف قضية التحللسر / مصعب بن حممد العمريي أمينا  وحبضور
 .يها أصدرت الدائرة قرارها املاثلقضية واملداولة ف، وبعد دراسة الـه22/3/9339الدائرة يف 

 (الدائرة)
وشريمه يف ر فيها أنه حصل خالفات بني موكله بدعوى يذك)...(  /وقائع القضية بتقدم وكيل املدعي تتلخص

ويطلب إحالة هذا اخلالف )...(  لالستشارات اهلندسية )سجل جتاري رقم)...( وعلى )...( و)...( شركة 
، للدعوى ، وأرفق ما رآه سندا  ق وأن أشعر املدعى عليه بطلب ذلكسب االتفاق وأن موكله سبللتحميم ح

 /ومثل املدعى عليه وكيله مثل املدعى وكيله/ )...(ومن مث حددت الدائرة عدة جلسات لنظر القضية حيث 
احملمم وكيل املدعي  ى، وقد مسومل يؤد ذلك التفاق وخالل جلسات حبث األطراف حل النزاع وديا  )...( 

/ )...( واتفق األطراف على املدعى عليه حممم موكله وهووكيل  ى)...( كما مس /املختار من قبل موكله وهو
، وبناء على ما تقتضيه املادتان الرابعة عشرة واخلامسة عشرة من وطلبا إثبات ذلك مرجحا   ما  )...( حمم /اختيار



 

فإن الدائرة تذهب إىل اعتماد هذا  هـ23/5/9333وتاريخ  33رقم م/ نظام التحميم الصادر باملرسوم امللمي
 .النظر املوضوع حمل النزاع والفصل فيه حسب نظام التحميمالتشميل 

 )لذلك(

)...(  و/ ىالمدع من طرف محكما  ن )...( الهيئة التحكيمية المكونة م : اعتماد تشكيلقررت الدائرة
ية والفصل فيها حسب نظام وذلك النظر القض مرجحا   محكما   / )...(من طرف المدعى عليه و

 أجمعين.  نا محمد وعلى آله وصحبهق وصل اهلل وسلم على نبي  وف  ، واهلل الم  التحكيم
 

 

 أمين السر

 العميري        ن محمدمصعب ب

 عضو 

 عبد اهلل بن سليمان المزروع       

 عضو 

          عجالنال اهللدد. إبراهيم بن عب

 

 لدائرةرئيس ا

 د. محمد بن صالح اليحيى
 



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 وزارة العدل
[722] 

 محكمة االستئناف بالمنطقة الشرقية
 الثانيةدائرة االستئناف التجارية 

 هــ9349لعام  /ق297رقم  االستئناف قضيةفي قرار 
  )...(  /المقامة من
  )...(ضد/ 

 بشأن طلب تحكيم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: السالم على والصالة و رب العالمين،  الحمد هلل
بمقرها بمحكمـة االسـتئناف  الثانيةهــ  انعقدت دائرة االستئناف التجارية 9/9/9349الخميس ففي يوم 

 :القضاة التالية أسماؤهم بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من
 رئيسا      سلمان بن غرم الشهراني

 عضوا   لمزروععبد اهلل بن سليمان ا
 عضوا   د. أحمد بن خالد العبد القادر

واحملالك  ذكو  الكرا يفأ القضكة  اذكورة أ الهك    وذلك  لنظركيف   أمينـا  للسـر،  محمد بن أحمد الصـيا وبحضور/ 
وب ككر ا ا كك  القضككة  وقككر اعن ككد الككرا يفأ هنككا الو ا  القضككة  والنن ككاا اذضكك ظ   ة ككا    هكككك01/6/0341   

 اذاثل.   قيفا هاالصر ا الرا يفأ  واذراول   ة ا
 )واقعات دائرة االستئناف(

تتحصكل واق كاا هكو  القضكة  بتقكرع اذككرهحمل ذكو  احملف ك  بصكحةا  اهكة  الثككا   ة كا ال كمل ع ا تاكا   ك  اذككرها 
مبا ذا و ا هنة ا  ن اذرهحمل إىل اذكرها هنةكمل  و كا عكه هظكمل  كن نك ا بةظ  كا هنةمل بظقل  نفة   ؤ س  )...( 
ع  وصكر  عن كمل  كل هكوا اعك ا هكن 11/4/1102هكككك اذةا ك  10/6/0341حةال ال قر اذربع بةظ  ا بتا يخ 

مل   اذااأ وبإحال  القضة  إىل هو  الرا يفأ ت ني الن  قرع الننب مل يسن  الس ةل اذظصةص هنة عيفي  التحفةه 
والككت تككظى هنككا إلكك ا  النككيفا ا نككيف بال ككرت   إ،ككيفاتاا التحفككةه  وت ةككني  /ب(  ككن  رككاع التحفككةه 01/0)

حمف  كا   ككإن ا تظ كد الو  اعنككد  ةحك  لن ككرهحمل حةظوكو   كك  اهكة  التحفككةه  و كن    ككإن هكو  القضككة   اثنكك  
 خماع   النيفا ا نيف لت ةني حمف مل.  الظريف  وهنا حالت ا اليفاهظ    حمل لق ةذا  ل رع و،ةا  ا يث د

. واهلل اذة   وصنا اهلل و نه هنا   ةظا حم ر وهنا آلمل وصح مل هرع ق ةل هوا الننبالرا يفأ  قيف ا لذلك
 المج ني.
 رئيس الدائرة             عضو           عضو     أمين السر 

 سلمان بن غرم الشهراني  سليمان المزروععبد اهلل بن  د. أحمد بن خالد العبد القادر محمد بن أحمد الصيا 



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية األوىل    
 

 هـ 1440لعام  2125احلكم يف القضية رقم 
 

 )...( سجل جتاري للمواد الكيميائية )...(الشركة  املقامة من/
 

   وشركاه للمقاوالت )...(شركة  ضد/
 مد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احل

 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية االوىلعقدت  ابلرايض االستئنافحمكمة هـ ومبقر  1440/10/07 االثننيفإنه يف يوم 
 رئيسا عبدالرمحن بن حممد اجلوفان القاضي
 عضوا محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ      القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي

 
  ، هـ 1440/07/19، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ عمر بن سليمان العيسى وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم.
 (الوقائع)

 تقدم وكيل املدعية ابلدعوى طالباً تعيني حمكم عن املدعى عليها بعد مماطلتها يف تعيني حمكم.
  (األسباب)

مبا أن الدعوى احتوت على عقد توريد زيوت ال حيتوي على شرط التحكيم، وترمجة العقد حمل النزاع صورة انقصة، كما أن 
خاطبة املدعى عليها بذلك، استنادًا إىل نظام التحكيم والئحته التنفيذية الدعوى مل تذكر أن املدعية عينت حمكم عنها وقامت مب

 فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل عدم قبول الدعوى.
 (لذلك)

 هـ. 1440لعام  )...(بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة: 
 لسرا منيأ

 عمر بن سليمان العيسى
 عضو       

 ن احمليذيفمحد بن عبدالرمحأ 
 عضو        

 عبداحملسن الفقيه 
  

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن حممد اجلوفان

2ت   



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
                                                       المملكة العربية السعودية       

                                                         َوزَارَُة الَعدل             
 محَكَمة االستئَناف بَمنَطقة َمّكة الُمكرَّمة

 الّدائَِرة الّتَجارِيّة الثانية )جدَّة(     
 

 هـــ9349لعام  292القرار في القضية رقم 
 المقامة من/ )...(

 )...(شركة المجموعة ضد/ 
مبحكمة االستئناف  الثانية التجاريةدائرة العقدت  هـــ3/6/3439 االثننييوم  فيف ،وحده وبعد هلل احلمد

  :املكون منجلستها بتشكيلها  -جدة  –مبنطقة مكة املكرمة 
 رئيسا                          فرحان بن يحيي الفيفي                 استئنافرئيس محكمة 

 عضوا                     إبراهيم بن صالح السحيباني                     ستئنافقاضي ا
 عضوا                      سعدي بن محسن الزهراني                            االستئنافب قاضيال
الدائرة إىل  ةواحملالوالقضية املذكورة أعاله  احلكم ذلك للنظر يف، السر حسام بن مصطفى سقاحبضور أمني و 

 هـــ.5/5/3439خ بتاري
 (دائرة االستئناف)

)...( بالئحة القرار يف أنه تقدم وكيل املدعي/لقدر الالمم صإددار هذا وحيث أن واقعة هذه القضية تتحصل اب
موجزها أن هناك نزاع حتكيمي منظور حاليا لدى هيئة التحكيم بني موكله واملدعى عليها، وأن هيئة  ،دعوى

اآلالت التحكيم خالل نظر النزاع ندبت خبريا حماسبيا وحددت مهمته ابحتساب قيمة حصص يف شركة أتجري 
واملعدات وجتارة العقار والسيارات رغم أنه ال عالقة هلا ابخلالف حمل التحكيم، وأن هذا اصإجراء خيالف عقد 
املضاربة املربم بني الطرفني، كما خيالف احلكم الصادر من ديوان املظامل أبن هذه الشركة ال دفة هلا يف النزاع، 

 وطلب إبطال هذا اصإجراء الذي اختذته اهليئة.
وإبحالة القضية هلذه الدائرة نظرهتا على النحو املوضح بدفرت الضبط، حيث حضر املدعي وكالة وأكد على 

 دعواه املشار هلا أعاله، وبسؤاله هل ددر حكم التحكيم يف النزاع ذكر أن احلكم مل يصدر حىت اآلن.



 

م التحكيم من أي من طرفيه ( على أنه )ترفع دعوى بطالن حك53/3وحيث إن نظام التحكيم نص يف املادة )
خالل الستني يومًا التالية لتاريخ إبالغ ذلك الطرف ابحلكم. وال حيول تنامل مدعي البطالن عن حقه يف رفعها 
قبل ددور حكم التحكيم دون قبول الدعوى(، ومفهوم هذا أنه ال ترفع أي دعوى بطالن إال بعد ددور حكم 

الة إبطال اصإجراء الذي اختذته هيئة التحكيم يكون غري مقبول طاملا التحكيم، وبناء عليه فإن طلب املدعي وك
 أن هيئة التحكيم ما تزال تنظر الدعوى ومل حتكم فيها بعد.

 (لذلك)
 هذه الدعوى. عدم قبول دائرةالقررت  
 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.، وصلى اهلل على نبي  قوف  اهلل المُ و 

 

 
 

 أمين السر

 احسام بن مصطفى سق

 عضو الدائرة    

 سعدي بن محسن الزهراني

 عضو الدائرة

 إبراهيم بن صالح السحيباني

 رئيس الدائرة

 فرحان بن يحيى الفيفي



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
                                                       المملكة العربية السعودية         

                                                          َوزَارَُة الَعدل               
 محَكَمة االستئَناف بَمنَطقة َمّكة الُمكرَّمة

 الّدائَِرة الّتَجارِيّة الثانية )جدَّة(      
 

 هـــ9341لعام  384القرار في القضية رقم 
 المقامة من/ )...(

 ضد/ )...(
مبحكمة االستئناف  ةالتجارية الثانيدائرة العقدت  هـــ3/6/3439 االثننييوم  فيف ،وحده وبعد هلل احلمد

  :املكون منجلستها بتشكيلها  -جدة  –مبنطقة مكة املكرمة 
 رئيسا              الفيفي فرحان بن يحيى      استئنافرئيس محكمة 

 عضوا      إبراهيم بن صالح السحيباني            ستئنافقاضي ا
 عضوا       سعدي بن محسن الزهراني         االستئنافبقاضي ال

الدائرة إىل  ةواحملالوالقوضية املذكورة معاله  احلكم ذلك للنظر يف، السر حسام بن مصطفى سقاوضور ممني حبو 
 هـــ.33/5/3439خ بتاري

 (دائرة االستئناف)
وحيث من واقعة هذه القوضية تتحصل ابلقدر الالزم إلصدار هذا القرار يف منه تقدم وكيل املدعي/ )...( بالئحة 

هـــ وتبلغ به يف حينه، وقد توضمن احلكم عدم 3/4/3439ر حكم هيئة التحكيم بتاريخ منه صددعوى موجزها 
قبول دعوى موكله ضد )...(، وكذلك عدم مساع دعوى موكله ضد )...( و )...( و )...(، وكذلك إلزام 

ا حتمله رايل متثل ما حتمله من متعاب اخلربة، وكذلك حتميل كل طرف م 330333)...( أبن يدفع ملوكله مبلغ 
من متعاب التحكيم ومصاريف احملاماة، وصرف النظر عن ابقي طلبات الطرفني. ومضاف منه نظرا لكون هيئة 

صاحب  )...(لكون  التحكيم خمتصة فيما يتعلق ابلدعوى ضد املدخلني كون شرط التحكيم يشملهم، ونظرا  
 صفة يف الدعوى، فإنه يطلب إعادة القوضية إىل هيئة التحكيم للنظر فيها وإهنائها.

/ )...(، كما وإبحالة القوضية هلذه الدائرة نظرهتا على النحو املوضح بدفرت الوضبط، حيث حوضر املدعي وكالة
املشار هلا معاله، وبعرض حوضرت وكيلة املدعى عليه/ )...(، ومكد املدعي وكالة على ما ورد يف الئحة الدعوى 

ذلك على وكيلة املدعى عليه ذكرت أبن النظام حدد حاالت الطعن على احلكم التحكيمي ابلبطالن فقط، 
من ذلك، وعليه طلبت رد  وحدد احلاالت اليت يتم فيها ذلك، وذكرت من الئحة الدعوى مل تتوضمن شيئا  

 الدعوى واحلكم ابلتأييد.



 

ألحكام هذا  ال تقبل محكام التحكيم اليت تصدر طبقا  على منه ) (49املادة ) ن نظام التحكيم نص يفوحيث إ
لألحكام املبينة يف  النظام الطعن فيها أبي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفقا  

طلب إعادة القوضية ومبا من املدعي وكالة مل يقم دعواه ابملطالبة ببطالن حكم هيئة التحكيم وإمنا ي(، هذا النظام
، لذلك فإن الدائرة تنتهي إىل من حمكمة االستئناف غري خمتصة بتحقيق إىل هيئة التحكيم للنظر فيها جمددا  

 طلب املدعي.
 (لذلك)

 اختصاص محكمة االستئناف بتحقيق طلب المدعي.عدم  دائرةالقررت  
 معين.نا محمد وعلى آله وصحبه أج، وصلى اهلل على نبي  قوف  اهلل المُ و 

                  

 
 
 

 أمين السر

 حسام بن مصطفى سقا

 عضو الدائرة

 سعدي بن محسن الزهراني

 عضو الدائرة

 إبراهيم بن صالح السحيباني

 رئيس الدائرة

 فرحان بن يحيى الفيفي



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
                                                       المملكة العربية السعودية   
                                                                                                    َوزَارَُة الَعدل          

 محكمة االستئناف بمنطقة الرياض
                                                           دائرة االستئناف التجارية األولى 

 هـــ9241لعام  402القضية رقم الحكم في 
 )...(شركة المقامة من/ 

 )...(شركة ضد/ 
 طلب رد محكم( –تحكيم  –مقاولة من الباطن  –)قضية تجارية 

 والصالة والسالم على نِبّينا حممد وعلى آله وصحبه وبعد: ،وحده هلل احلمد
مبقرها ابلرايض ابلتشكيل جلستها  األوىلالتجارية االستئناف دائرة عقدت  هـــ92/5/3412 اخلميسيوم  يف

 التايل:
 رئيسا                         ن محمد الجوفانعبد الرحمن ب              قاضي االستئناف

 عضوا                           ناصر بن حمد الوهيبي          استئنافرئيس محكمة 
 عضوا                          عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري                    القاضي

 ةواحملال ،أعاله املبَّين رقمها وأطرافهاالقضية  ذلك للنظر يفو ، أميناً للسر عبد احملسن بن حممد العصيمي وحبضور
هـــ وبعد دراسة أوراق القضية وبعد املداولة، أصدرت دائرة االستئناف 9/1/3412خ بتارياالستئناف دائرة إىل 

 حكمها املاثل.
 (دائرة االستئناف)

يب األعمال امليكانيكية والكهرابئية حملطة هـــ وقع الطرفان اتفاقية من الباطن لتوريد وترك2/33/3494بتاريخ 
ونشأ خالف بَّي الطرفَّي انعقدت لنظره هيئة حتكيم مشكلة من ، معاجلة مياه الصرف الصحي ابلقرايت 

 احملكم الثالث رئيس هيئة التحكيم. احملكم عن املدعية )...(، واحملكم عن املدعى عليها )...( و)...(
البة رد احملكم )...( مدعية أنه اتصل بوكيل املدعية وعرض عليه الصلح حبجة وتقدمت املدعية هليئة التحكيم ط

ضعف موقف املدعية يف النزاع .. وأن املذكور أقر بواقعة االتصال وبررها بسعيه للصلح ... وأن ذلك يثبت 
 عدم احلياد.



 

هـــ أصدرت اهليئة قرارها برفض طلب الرد، وذكرت اهليئة يف قرارها أن احملكم املذكور قدم 1/9/3412وبتاريخ 
 جوابه عن الطلب برفضه لعدم صحته.

هـــ تقدم )...( وكيل املدعية بالئحة دعواه املاثلة وأعاد ما سبق ... وأضاف أبن ذلك 9/1/3412وبتاريخ 
 املدعي وكالة نقض القرار ورد احملكم ... مسلك يتناىف مع احلياد وطلب

 (األسباب)
استنادًا إىل نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية، واستنادًا إىل نظام التحكيم والئحته التنفيذية، ومبا أن 

انيكية النزاع بَّي شركتَّي جتاريتَّي وانشئ عن عمل جتاري ابلنسبة هلما، مقاولة توريد وتركيب األعمال الكهروميك
الصحي ابلقرايت، ومبا أن موضوع الدعوى املاثلة مسألة من مسائل التحكيم،  مبحطة معاجلة مياه الصرف

 طلب رد حمكم، فإن دائرة االستئناف التجارية ختتص بنظر الدعوى والفصل فيها.
حكم برد احملكم، ومبا أن االدعاء أبن حمكم املدعى عليها اتصل بوكيل املدعية وعرض عليه الصلح، ال ينهض لل

ال يقدح يف حياده واستقالله، وأما  –إن ثبت  –وإن كان من الوارد اعتبار ذلك خمالفة وجتاوزاً، ذلك أن هذا 
اإلدعاء أبنه ذكر لوكيل املدعية يف هذا الشأن أبن موقف املدعية ضعيف، فإن ذلك مل يثبت وكان جيب على 

رئيس هيئة التحكيم ومن خالل هيئة التحكيم واجتناب احملكم )...( عدم اختاذ أي تصرف إال من خالل 
 التصرف الفردي هنائياً.

 (لذلك)
هـــ 9241لعام  402برفض الدعوى المقيدة قضية برقم  حكَمت دائرة االستئناف التجارية األولى 

 المقامة من/ شركة )...( ضد/ شركة )...( الخاصة بطلب رد محكم المدعى عليها.
 وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلَّم على نِبّينا محمد، وصلى اهلل الُمَوّفق  اهلل و 
  

 

 أمين السر

ن بن محمد عبد المحس
 العصيمي

 عضو 

 د. عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري

 عضو 

 ناصر بن حمد الوهيبي

 رئيس الدائرة

 عبد الرحمن بن محمد الجوفان
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية 

 وزارة العدل       
        (722) 

 محكمة االستئناف بمنطقة الرياض
 الدائرة التجارية الثانية     

 ه6349/ق لعام 691الحكم في القضية رقم 
 ه6349/ ق لعام 691المقيدة في محكمة االستئناف برقم 

 )...(من /المقامة 
 )...(ضد / 

 :وبعد ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،احلمد هلل
الثانية ه عقدت حمكمة االستئناف مبنطقة الرياض الدائرة التجارية 1/9/1349ففي جلسة يوم األربعاء  

 :بتشكيلها التايل جلستها
 بن عيسى العيسى                                                 رئيسا   هزاع :االستئنافقاضي 
 عضوا        ي                                 ر الزك عبد اهللبن  د.عبد المحسن :استئنافقاضي 
 عضوا        محمد بن سعود العريفي                                          د. :استئنافقاضي 

واحملالة إىل هذه  أعاله،وذلك للنظر يف القضية املشار إليه  الزهراين،حبضور أمني سر الدائرة / موسى بن حنش 
 :أصدرت حكمها املاثل املداولة؛وبعد االطالع على أوراق القضية وبعد  ،ه72/7/1349الدائرة بتاريخ 

 (دائرة االستئناف)
ه قدم إقرار تعيني حمكم يف الدعوى املرفوعة من 1/9/1349تتلخص وقائع هذه الدعوى يف أنه بتاريخ 

وأفهمت الدائرة الطرفني بأن  :)...(،واحملكم :)...(،أنه مت تعيني احملكمني فيها احملكم إال :)...(ضد :)...(قبل
 .على حمكميهما التواصل فيما بينهما واختيار مرجع وبناء عليه رفعت اجللسة

 )األسباب(

لكل واحد منهما وهو الغرض الذي من أجله أقيمت هذه الدعوى فإن الدعوى  عينا حمكما  مبا أن الطرفني قد 
 .تكون منقضية وذلك لتحقق الغرض من إقامة هذه الدعوى
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 (وحيث األمر ما ذكر لذا)

لما هو  )...(،ضد /)...(بانقضاء هذه الدعوى المقامة من /  :حكمت دائرة االستئناف التجارية الثانية
 .وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الموفق واهلل .باألسبابمبين 

 
 

 أمين السر

محمد بن حنش       
 الزهراني                   

 عضو 

 د. محمد بن سعود العريفي                      

 عضو 

 ي     ر الزك عبد اهللبن  عبد المحسند. 
 

 رئيس الدائرة

 هزاع بن عيسى العيسى



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
       [722] 

 محكمة االستئناف بمنطقة الرياض
 األولىالتجارية االستئناف  دائرة 

 ــىـ9984 لعام 833 في القضية رقم القرار
 الدوائيةللصناعات  )...( الشركة /المقامة من
 للصناعات الطبية)...(  مصنعضد/ 

 (طب تعيين المحكم الثالث –تحكيم  –قضية تجارية )
 ، وبعد:نبينا محمد وعلى آلو وصحبو، والصالة والسالم على وحده الحمد هلل
الرياض بمقرىا بجلستها  األولىالتجارية االستئناف  دائرة ىـ عقدت 97/6/9984 األربعاءففي يوم 

 التالي: التشكيلب
 رئيسا      د الجوفانعبد الرحمن بن محمقاضي االستئناف    
 عضوا      ناصر بن حمد الوىيبيقاضي االستئناف    

 عضوا     عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري     القاضي
 ملبوور رها وو  وأه  أ وو  أعووة إ     وو     وذ وول  لن وو  ق   قضوو    أم نوو   ل وو  عقوو ب  ووط نوولع ي      وويحبضوو ر و 

و  وو   مل  و وو إ أ وو رة د ئوو ا  تنوو  ن ا  در نوو  أور ا   قضوو  هوووو و  وو  31/4/3419د ئوو ا  تنوو  ن ا   وو ر   
  مل ثل. ه  ره 

 دائرة االستئناف
هوووو دقوو . (...ي وا وول   ملوو ا   مل ع وو       عاوو   علووث د  وور   عوو       وو إ وذاوو  أي 31/4/3419  وو ر   

  إلضوو أ         وو  ل  بلوو  مل وو ي  .  ي دوتر ً أم  ع وو ًإ1.5.1...3 مل ع وو  دع  ووث  ملوو عا عل  وو   بلوو  (
   عاو  دو ا ومعاوع   و .  و  ز ن و    و ع ى    و د  وأنه نبق  لا ع    ه م     ع ى أم .     ئ ا    ج ر  

و ملو عا عل  وو  شو      كعو   ق    قو  و  ول  ملوو عا عل  و   وهإ وأي  مل ع و  هو  ع نووع )عاو ً عن و / (...يإ 
ون   ً و   .  دفو ا   عاور علوا  ا  و ر   عو   ملو    ن مول موط   عاو  هبو   ه  ع نع )عا ً عن   / (...ي 

   علث ود  ر )ع  م   .
 األسباب

 ووو  أي تئكووو  دعووو ى  مل ع ووو   مل ثلووو  ل د عووو ا  ب ووو ي )ووول   نووود حمإ رلووو  أي  ووو  ل أثووو   ق    ووو  )ووول   ووو ع ى 
 تا صووو ن  ن  هووو إ و ووو  أي تئكووو    ووو ع ى وم أق مووو  ل دبووور أو دقووو .  مل ووو ن  علوووا عووو .  دفووو ا ودع  ف ووو  و 

  عاوور علووا  ا  وو ر   عوو       وو إ أووتي د ئوو ا  تنوو  ن ا دن  ووو    عوو . هبوو     وو ع ىإ وأموو  اعوو ب أموو  



 

ل وأر دة دقو   هلوث ث ثول   عار  جمل د أة  ن ل إلثب ة م  أشري    هإ وعلا  مل ع و   ي هوو  نو  أع ذ و
 أي د ض  هب       ق  و مل  ن  ة علا ذ ل وعا   ذ  ا ي ش  ا  أ. لري ذ ل.

 :األولىدائرة االستئناف التجارية  قررت لذلك
 هوووو  ملق موو  مووط /3419  وو .  133عوو . هبوو     وو ع ى  ط  وو   علووث د  وور   عوو       وو   ملق وو ا هضوو   رهوو  

. و هلل  مل أقإ و لا  هلل ونل  علوا نب نو    و ئ   ض / مصنع (...ي  لصن ع ة   عب   لصن ع ة  مل ا  (...ي   
 )ا  وعلا آ ه و كبه أمج ر.

 رئ س     ئ اعض                                                                       عض أمر        
 عب     محط  ط )ا   جل أ ي   ن     ط مح     ه ي   د د   مل  ي    د. عب     د د  ط عب    عق ب  ط نلع ي      ي

 

                                                                   
 



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
       [722] 

 محكمة االستئناف بمنطقة الرياض
 األولىالتجارية االستئناف  دائرة 

 ــىـ9441 لعام 247 في القضية رقم القرار
 للمقاوالت العامة )...( مؤسسة /المقامة من

 قاوالتللتجارة العامة والم)...(  شركةضد/ 
 (عن المدعى عليهامحكم ب تعيين لط –تحكيم  –مقاولة من الباطن  –قضية تجارية )
 ، وبعد:نبينا محمد وعلى آلو وصحبو، والصالة والسالم على وحده الحمد هلل
الرياض بمقرىا بجلستها  األولىالتجارية االستئناف  دائرة ىـ عقدت 97/6/9441 األربعاءففي يوم 

 التالي: التشكيلب
 رئيسا      عبد الرحمن بن محمد الجوفانقاضي االستئناف    
 عضوا      ناصر بن حمد الوىيبيقاضي االستئناف    

 عضوا     عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري     القاضي
  إىل يملهللوور رها ووف وأه يأ ووف أاوو    ي فسوووذسوو  سرن وو  ق يس ضووي   أمينووف سر وو  نووف ب  وود اهللووحل يك ي ف وو حبضوو ر و 

و  وووحل يملحليوسووو   أاوووحلرال ديئووو ا يتئووو بنفر  دريئووو  أوريل يس ضوووي هووووو و  وووحل 2/6/9341ديئوو ا يتئووو بنفر   وووفر   
 يملفثل. ه يرهف

 دائرة االستئناف
هوووا  يس ضوووي   نوووفة اروووم تئةووو  داووو ك م حلمووو  مووود  ...  و يووول اووود اوووف    مت هيوووحلهووووو 22/5/9341  وووفر   

 أ فهتف مف  فاره:يملؤئ   يملحلاي  ويسيت ذ   أي ف وق م  
أ وو ا يسف أووفف ييةفهيوو  عحلموو  أااووفد ي ةوو  ويسووحلم  ويسوو دا  ا فوسوو  أ ايوو  سي ووحلا يملووحلا  إىل يملووحلام اري ووف  -9

 ا.26/1/2292 م ق منف   يسففئب   فر   922م حليال ي ة  ويس يفا  أاافد يس دا ويسحلم    ييل 
ويسووو دا سرا فوسووو  يسة ايووو  ون ووول يمليوووف   ا أ ووو ا يسف أوووفف ييةفهيووو  عوووحلمفال  ااوووفد ي ةووو 97/92/2292ق   -2

يمل فجل  مد يسففئب إىل م هو  مون م م وفدف سي وحلا يملوحلا  إىل يملوحلام اري وف م وحليال ي ةو  ويس يوفا  أااوفد 
  م ق منف   يسففئب.62يس دا ويسحلم  ويسن ل   ييل 

يسة ايوو  ون وول يمليووف   ا أ وو ا يسف أووفف ييةفهيوو  عووحلمفال  ااووفد ي ةوو  ويسوو دا سرا فوسوو 97/5/2294و  ووفر    -4
يمل فجل  مد يسففئب إىل م ه  من م م فدف  سي حلا يملحلا  إىل يملوحلام اري وف م وحليال ي ةو  ويس يوفا  أااوفد 

  م ق منف   يسففئب.  922يس دا ويسحلم  ويسن ل   ييل 



 

 وول وي ووحلا موود يروو  يتيةفهيوو  ارووم أف يملووحلأ افال ينةووا ويووحلأ  عوو د ت وو  ا وو    مووف    ووحل يئوو  ا ونصوو   
يسةفي را مزودا  فا افد م فدف  وأف أي نزيع  ور يسفو أر  ن وأ اود أو    رو  الوا  يتيةفهيو    و ك  وفس ة يم ق 

 ر يئح يس   د  .محل ن  يس  فض وأ ف  سن فا يس ة يم يس   دي وختض  يتيةفهي  سألن ا  ويس
ي  اور ث ثو  .. وهوحل اينو  و يث مل حيحلد يسف أفف احلد ي  ار  أإف يس     يملحلاي  يفر  أف    ف احلد 

 ...  يجلن ووي  م اووف  ان ووف ... وهووحل هرهللوو  يملحلايوو  موود يملووحلام اري ووف اوود  -يس وو    يملحلايوو  ي ووفم  /  ...  
 م وم ان ووف  وس ن وف مل ي ووم  واس  .. نفروو  مود ي  اوو  هووو ي يوور22/3/9341ه  و  يسي ووحل يمل و ل   ووفر   

 ي ير م م اد يملحلام اري ف.
 األسباب
يسوحلا ك ويسفرهللوفال   وأف يس ة ويم وي  اور   قمبف أف و فس  و يل يملحلايو  م وحلا يسفرو  مل ي و ال اروم   وه 

إىل اوحلا ههللو د يسوحلا ك  وي وري  أإنه غري خم د   أ  ها  يسحلا ك و   حلمي هواي يسفرو   وين  و  ديئو ا يتئو بنفر
ديئ ا يتئ بنفر إىل أنه  نهللغ  اوحلا عو  اوحلا ا و د ق هضوي  وي وحلا إت إذي أوعوح يملوحلا  يمل و م سواس    اوف 
أف يملحلا  و فس  أشفر إىل م  ر ه ش     أإف  فف مؤئ   هحل حت س  إىل ش    أ ري ف ق  فد إهفم  يسحلا ك م ا 

إرأوفل م و نحل  تهللو  يهللرود يملوحلام اري وف  فرو  يملحلايو   وسوي   حل    اوف  نهللغو أع ك يس  ييحل  اس  وإرأوفل م و ن
 جم د وال    حلي ت  تهلل  م ع ع ومل يس ئفس .

 :األولىدائرة االستئناف التجارية  قررت لذلك
هووو يمل فموو  9341س وفا  532 ضوي  رهووم م وم اوود يملوحلام اري وف ق يساوحلا ههللو د يسوحلا ك يةفاوو   فرو  ي يور 

. ويك يمل أوو   واوورم يك سر  ووفرا يس فموو  ويمل ووفوتال ...   شوو   عووحل/  سرا ووفوتال يس فموو   ...    وو مؤئ موود /
 وئرم ارم نهللينف ماحل وارم آسه واةهلله أع ر.

 رئي  يسحليئ ااض                                          اض    يس                          أمر        
 اهللحل يس محد  د ماحل يجل أفف   نفا   د مححل يس هييباهللحل يس ز ز  د اهللحل يس ز ز يس ت ي  د.     ي ف  نف ب  د اهللحل يك

 

                                                                   
 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 وزارة العدل           
            [722] 

 محكمة االستئناف بالمنطقة الشرقية
 دائرة االستئناف التجارية األولى

 هــ8241/ق لعام  7272الحكم في قضية االستئناف رقم 
 للخدمات الصناعية )…( المقامة من/ )...(  سجل مدني رقم )...( صاحب مؤسسة 

 اإلنشائية المحدودة )...( الجنسية ) ترخيص استثمار أجنبي رقم ...()…( ضد/ شركة مجموعة 
 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ألولـى بمقرهـا بمحكمـة هـــ انعقـدت دائـرة االسـتئناف التجاريـة ا87/6/8242ففي يـوم األربعـاا الموافـ  
 االستئناف بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من القضاة التالية أسماؤهم:

 محمد بن صالح اليحيى                           رئيسا  
 إبراهيم بن عبد اهلل العجالن                       عضوا  
 عبد اهلل بن سليمان المزروع                       عضوا  

حضور/ عبد اهلل بـن محمـد الخضـيرم أمينـا  للسـر، وللـر للناـر فـي القضـية المـ كورة أعـال  والمحالـة وب
وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية واحلكم التحكيمي الصادر بشأهناا  هــ 82/2/8242له   الدائرة في 

كأأم الت،يأألص الصأأادر بشأأهن  لأأأأ بأأابهر بته،يأأئر    احل97/01/0346واحلكأم الصأأادر هأأ  لأأئر الأأدائرة بتأأار   
احلكأأم ابساسأأي وعلأأى ااعأأماع ادلقأأدو عليأأد هأأ  وديأأا ادلأأدعي  وبعأأد دراسأأة القضأأية وادلداولأأة  ي أأا أ أأدرت 

 .الدائرة احلكم ادلاثا
 الدائرة

مبا أ  واقعات لئر القضية قد أوردلا احلكم زلا ااعماع  إ  الدائرة حتيا إليد ههعاً للتكرار. وبإحالأة الأدع   
لأأأ ادلهت أي إىل هأا 97/01/0346ىل اذليئة التحكيمية ادلشكلة لهظر القضية أ درت بشهناا حكم ا ادلأرر    إ

ه 41.111إلزاو ورثأة اككأم ادلأرامل ادلتأ ./ (...ه رهللأد ا  بأرد ه لأ  ( -0 لي: أوًا: احلكم باإلمجاع مبا  لي: 
شأأائية اكأأدودة بأأد   ه لأأ  ال،أأاع رة الرابعأأة عشأأرة وقأأدرلا إلأأزاو اكأأتكم /أأدلا/ مأأردة رلم عأأة (...ه اإل  -9لاير  

ه لاير للمحتكمة/ هرسية (...ه ادلتحدة للخدهات الصهاعية. ثا يا: احلكم بابغل ية مبا  لي: 643.175.31(
إلزاو اكتكم /دلا بد   ه ال  ال، اعل اخلاهية عشأرة  -9إلزاو اكتكم /دلا بد   أععاب ليئة التحكيم.  -0
ر أ  دعأ   التعأ    دلأأا  -4ه لاير للمحتكمأة. 0.737.934.60ليادسأة عشأرة واليأابعة عشأرة وقأدرلا (وا

لأأأ وأهأرت بته،يأئر. 97/01/0346ل  ه /مل بابس اب  والئص مت عهن يأدر هأ  لأئر الأدائرة اكم أا ادلأرر    
يئأة التحكيميأة  هن أدرت حكم أا الت،يألص زلأا ااعأماع الأئص   عقدو وديا ادلدعي بطلب ع،يل احلكأم لل 



 

ا ت أأأأى  يأأأأد اككأأأأم ادلأأأأرامل إىل إلأأأأزاو ادلأأأأدعى علي أأأأا بأأأأهن  عأأأأد   للمدعيأأأأة دا أأأأة  ،قأأأأات زلكأأأأم ادلدعيأأأأة وال أأأأال  
ق أأأ ل طلأأأب وديأأأا  -0ه لاير  بيهمأأأا ا ت أأأى اككأأأم ادلعأأأد هأأأ  اا أأأب ادلدعيأأأة/ (...ه إىل هأأأا  لأأأي: 34.111(

 – قصد به،قات ليئة التحكيم  -9ع،يل ل ع  أازاء احلكم ور ضد دطلب حكم عكميلي   اكتكمة دطلب
الأأت علأأزو اكأأتكم /أأدلا بأأد ع ا للمحتكمأأة: أععأأاب زلكأأم اكتكمأأة وادلأأرامل  –العضأأ    وادلأأرامل وأهأأد اليأأر 

كأأأم اكتكمأأأة وقأأأدرلا ابول   ادلأأأرامل ال أأأد ا وأهأأأد اليأأأر وعأأأئادر الطأأألا  واإلقاهأأأة الكاهلأأأة ورسأأأ و التهنمأأألة ك
ه لاير  و قصأأد به،قأأات زلكأأم اكتكمأأة: عأأئادر الطأألا  واإلقاهأأة الكاهلأأة ورسأأ و التهنمأألة وعقأأدر بأأأأ 044.311(
ه لاير دهنععأأأاب ل ديأأا اكتكمأأة. و   ضأأأر 956.343إلأأزاو اكأأتكم /أأأدلا بأأد   ه لأأ  ( -4ه لاير  34.111(

كأأم الت،يأألص زلأأا ااعأأماع  و    قأأ  علأأى احلكأأم    عقأأدو اككأأم ادلعأأد هأأ  طأأرع ادلأأدعى علي أأا اليأأة احل
وديا ادلدعية هعم/اً و طلب  ق  حكم الت،يل  اختالع اككمد   الهتيجة الت ا ت يا إلي أا وعأدو احلكأم 
 بأالتع    الكأأا  دل دلتأد عأأ  أععاعأا  وبعأأد الهظأأر   احلكأم الت،يأألص وااعأماع ادلقأأدو عليأد  وحيأأ  مت عقأأدم

ااعأأماع خأأالل ادلأأأدة ادلقأأررة  ظاهأأا   أأأ  هق أأ ل مأأكال  أهأأأا وصأأ ن ااعأأماع علأأأى احلكأأم ومبأأا أ  احلكأأأم 
ه هأأأ  34/4ه و (47/9الت،يأأألص    صأأأدر بابغل يأأأة سلال،أأأا بأأأئلو اإلاأأأراءات ادلهصأأأ ن علي أأأا   ادلأأأادعد (

 . ظاو التحكيم  إ  الدائرة عئلب إىل بطال  احلكم الت،يلص زلا ااعماع
 ل لر

حكمت الدائرة ب طال  احلكم الت،يلص زلا ااعماع دلا ل  ه /مل أعالر. وا  ادل  ق و ألى ا  وسألم علأى 
   يها زلمد وآلد و ح د أمجعد.

 رئيس الدائرة        عض                   أهد الير                       عض                
 د ا  ب  سليما  ادلزروع   د. إبراليم ب  ع د ا  العجال    د. زلمد ب   احل اليحىي ع د ا  ب  زلمد اخلضلص  ع 

 
 



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

 الدائرة التجارية الثانية
 

 هـ 1439لعام  861احلكم يف القضية رقم 
 

 )...( سجل جتاري لتشكيل املعادن )...(املصنع  املقامة من/
 

 )...( سجل جتاري )...(شركة  ضد/
 
 حلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:ا

جلستها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقيةهـ ومبقر  1440/10/22 الثالاثءفإنه يف يوم 
 بتشكيلها التايل:

 عضوا أمحد بن خالد العبدالقادر د. القاضي
 يسارئ سلمان بن غرم الشهراين القاضي
 عضوا خالد بن سعود الرشود د. القاضي

 
 هـ 1440/08/13، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ علي بن عبداحملسن احملسن وحبضور 

 ،وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم.
 (الوقائع)

هلذه احملكمة بطلب تشكيل هيئة حتكيمية ، فأصدرت الدائرة قرارها املؤرخ يف  .()..تتلخص واقعات القضية بتقدم وكيل املدعية/
هلذه احملكمة خطااب يدفع فيه ببطالن إجراءات  )...(هـ ابعتماد هيئة التحكيم. مث قدم وكيل املدعى عليها/ 26/3/1440

ة بعدم قبول دعوى بطالن إجراءات اعتماد هيئة التحكيم لعدم تبلغها بتعيني احملكمني ،وصدر احلكم من هذه الدائر   تشكيل هيئة
نظر   القاضي أوال بعدم جواز هـ 14/7/1440حكمها املؤرخ يف انعقدت هيئة التحكيم اليت أصدرت التحكيم، وبناء عليه 

هلذه  )...( قدم وكيل املدعي/ الدعوى التحكيمية لعدم االختصاص الوالئي، واثنيا إلزام احملتكمة أبتعاب التحكيم ، وعلى إثره 
 احملكمة خطااب تضمن دعواه ببطالن حكم هيئة التحكيم.

 
 
 



 

 

 (األسباب)
قامت بدراسته ، ودراسة حكم هيئة التحكيم ، وقد تبني أن حكم هيئة التحكيم مل ينه  الدائرة على دعوى البطالن  وابطالع

يكون داخال يف الفقرة )و(   ( من نظام التحكيم ، وابلتايل41.40( من املادتني )1اخلصومة بني الطرفني ، خمالفا بذلك الفقرة )
ام التحكيم واليت نصت على أن من احلاالت اليت يبطل هبا نظام التحكيم ، إذا فصل حكم من نظ ( 50( من املادة )1من البند )

التحكيم ، ويدخل مذلك حتت طائلة الفقرة )ز( من املادة املذكورة واليت نصت على أن من   التحكيم يف مسائل ال يشملها اتفاق
الشروط الواجب توافرها يف احلكم على حنو أثر يف مضمونه ، و احلاالت اليت يبطل هبا حكم التحكيم ، إذا مل تراع هيئة التحكيم 

( من نظام التحكيم ، اليت اشرتطت أن 41.40( من املادتني )1قد أسلفت الدائرة يف أول هذه األسباب االستناد إىل الفقرة )
، وهذا حكم يف الشكل غري يكون احلكم منهيا للخصومة ، ومبا أن حكم هيئة التحكيم قد انتهى إىل عدم االختصاص الوالئي 

منه للخصومة ، فأضحى حكما مسقطا ألهم شروط حكم هيئة التحكيم ، وهو أن يكون منهيا للخصومة ، فضال عن أن الدفع 
الذي نظرته تلك اهليئة ، سبق أن صدر فيه حكم من هذه الدائرة بعدم القبول ، مما كان معه على هيئة التحكيم لزاما املضي يف 

 لنزاع ، وإصدار حكم منه للخصومة بني الطرفني ، مما تنتهي معه الدائرة إىل بطالن حكم هيئة التحكيم.نظر موضوع ا
  
 

 (لذلك)
، )...(لتشكيل املعادن ضد شركة  )...(ببطالن حكم هيئة التحكيم الصادر يف هذه القضية املقامة من  حكمت الدائرة: 

 املوفق وهللا
 

 
 لسرا منيأ

 علي احملسن
 عضو                

 د.أمحد بن خالد العبدالقادر 
 عضو          

 د.خالد بن سعود الرشود 
  

 رئيس الدائرة
 سلمان بن غرم الشهراين

 
 
 
 
 
 
 
 

2ت  

  



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 

 
 

 

 )...( /سجل جتاري )...(مؤسسة  املقامة من/
 

 )...( /سجل جتاري )...(جمموعة  ضد/
 نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال 

 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(هـ ومبقر 1440/10/15 الثالاثءفإنه يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا الرحيم الزهراين بن عبدهللا  عبد القاضي
 عضوا بن صاحل السحيباين إبراهيم القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا طالل بن ماجد بن هنار العتييب وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم. هـ، وفيها1440/09/02

 )الوقائع(
مة بالئحة دعوى ذكر فيها أن موكلته أبرمت عقد بوكالته عن املدعية تقدم إىل هذه احملك )...(تتلخص وقائع هذه الدعوى يف أن 
م بغرض القيام أبعمال صيانة املكاتب الفرعية وأجهزة تكييف اهلواء يف مشروع 4/6/2012مقاولة مع املدعى عليها بتاريخ 

فني يف حال نشأ وقد ختلفت املدعى عليها عن سداد املستحقات املرتتبة يف ذمتها ملوكليت، وقد نص العقد املربم بني الطر  )...(
نزاع بني الطرفني يتم اللجوء إىل التحكيم، وختم الئحته بطلب تعيني احملكمة حمكمًا فردًا طبقًا للمادة اخلامسة عشر من نظام 

هـ اطلعت الدائرة على طلب املدعية تعيني حمكم فرد يف النزاع موضوع هذه الدعوى 9/10/1440وجبلسة  التحكيم السعودي.
حمكما  )...(املدعية مست املستشار  أبنرايل وذكر انه سبق خماطبة املدعى عليها  77.000طا ال تتجاوز قيمته لكونه نزاعا بسي

املتضمن  أبشراملدعى عليها جبلسة اليوم بواسطة نظام  إبالغاملدعى عليها مل جتب على ذلك مث اطلعت الدائرة على  أن إالفردا 
لتسمية حمكم  إمهالهاعتذارها عن عدم احلضور مث طلب وكيل املدعية  أومل يظهر حضور املدعية  أنه إالبنجاح  اإلرسالمت  أنه

 ملهـ 15/10/1440ويف جلسة  وخماطبة املدعى عليها بذلك يف حال عدم املوافقة على تعيني حمكم فرد. أتعابهموكلته وحتديد 
 رة تعيني احملكم الفرد.يظهر حضور من ميثل املدعى عليها وطلب وكيل املدعية من الدائ

 )األسباب(
إذا   -وحيث طلبت وكيلة املدعية من الدائرة تعيني حمكم فرد، وحيث إن املادة اخلامسة عشرة من نظام التحكيم تنص على "أ 

كانت هيئة التحكيم مشكلة من حمكم واحد تولت احملكمة املختصة اختياره"، وحيث اطلعت الدائرة على اإلجراءات املتخذة 

 هـ1440لعام  1493احلكم يف القضية رقم 



 

 

فإن  ،)...( /عيني احملكم الفرد وما خلصت إليه بعد دراسة العروض املقدمة من احملكمني إىل اختيار العرض املقدم من احملاميلت
 .( عشرة االف رايل10.000ه مببلغ )الدائـرة تنتهي إىل تعيينه حمكــماً فرد وحتــديد أتعابــ

 )لذلك(
يف النزاع موضوع هذه الدعوى وحتديد أتعابه مببلغ  حمكما )...(م سجل مدين رق )...(احملامي  بتعيني الدائرةحكمت 

 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.هللا املوفق، وصلى  وهللا ( رايل.10.000)
 

 أمني السر
 طالل بن ماجد العتييب

 عضو
 الرحيم الزهراين بن عبدهللا  عبد

 عضو
 بن صاحل السحيباين إبراهيم

 

 رئيس الدائرة
 العمري عبيد بن عوض
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية 

 وزارة العدل        
        (722 ) 

 محكمة االستئناف بمنطقة الرياض    
 دائرة االستئناف التجارية األولى 

 ه9341لعام  605القرار  في القضية رقم 
 المقامة من / ) ... ( 
 ضد / شركة ) ... ( 

 طلب تعيين محكم عن المدعى عليها (  –تحكيم  –) أتعاب محاماة 
 وحده والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وبعد  :احلمد هلل 

بالرياض بالتشكيل ه عقدت دائرة االستئناف التجارية األوىل  جلستها مبقرها 7341/ 71/6يف يوم االثنني 
 التايل :

 قاضي االستئناف              عبدالرحمن بن محمد الجوفان                            رئيسا  
 ود البديع                                    عضوا  ستئناف                بديع بن سعقاضي اال

 عبدالعزيز الشثري                            عضوا  القاضي                         عبدالعزيز بن 
وذلك للنظر يف القضية املبني رقمها وأطرافها أعاله ، احملالة ، أمينًا للسر مييوحبضور عبداحملسن بن حممد العص

ه وبعد دراسة أوراق القضية وبعد املداولة ، أصدرت دائرة 71/1/7341إىل دائرة االستئناف بتاريخ 
 رارها املاثل .االستئناف ق

 (دائرة االستئناف)

ه تقدم ) ... ( وكيل املدعي بالئحة دعوى قال موكلي قام بتمثيل املدعى عليها يف 73/1/7341بتاريخ 
قضية أقيمت ضدها من قبل شركة ) ... ( وشركاه نظرت بالدائرة التجارية السابعة بديوان املظامل بالرياض ، ومت 

حكم هنائي ، وعند مطالبة موكلي للمدعي  القيام باملهمة املوكلة ملوكلي بنجاح إىل أن انتهت القضية بصدور
ه على 17/71/7341بسداد األتعاب املتفق عليها ماطل يف ذلك ، وحيث تنص اتفاقية األتعاب املربمة يف 

فض النزاع عن طريق التحكيم فإن موكلي قد قام بتعني حمكم من طرفه وطلب من املدعى عليها تعيني حمكم 
 دائرة االستئناف تعيني حمكم من املدعى عليها .يم نطلب من عنها ، لذا وإعمااًل لنظام التحك
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 (األسباب)

سة ، بينما الدعوى ؤساحلكم املشار إليه صادر يف قضية ضد مأن العقد حمل الدعوى هو مع مؤسسة و مبا  
املاثلة اخلاصة بالتحكيم مقامة ضد شركة ، دون أن يتطرق املدعي لبيان هذه املسألة أو إرفاق مستند عليها ، 

الدعوى على ما يفيد بتبلغ املدعى عليها بطلب التحكيم وبطلب تعيني ومن جهة أخرى مل تشتمل الئحة 
احملكم عنه وتسميته ، كما مل تشتمل الئحة الدعوى على  حمكم عنها وال بتبلغ املدعى عليها بتعيني املدعي

 حمل النزاع وموضوعه يف القضية األصلية املرتافع فيها وهو أمر يتقرر مبوجبه االختصاص النوعي ، 

 وبناء على ذلك فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل عدم قبول هذه الدعوى املاثلة حبالتها الراهنة . 

 )لذلك(

ه 9341لعام  605بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم تئناف التجارية األولى قررت دائرة االس
المقامة من / ) ... ( ضد / شركة ) ... ( ، الخاصة بطلب تعيين محكم عن الشركة المدعى عليها . 

 واهلل الموفق . وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

 

  

 

 أمين السر

محمد  عبدالمحسن بن
 مي      يالعص

  عضو 

 عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري     

 

 عضو 

 ود البديع     بديع بن سع

 رئيس الدائرة

 عبدالرحمن بن محمد الجوفان
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية      

 وزارة العدل              
               (722) 

 محكمة االستئناف بالمنطقة الرياض  
 دائرة االستئناف التجارية االولى    
 

 ه9441لعام   742القضية رقم القرار في 
 للمقاوالت )...(المقامة من / شركة 

 للتجارة والمقاوالت   )...(ضد / شركة 
 دعوى بطالن حكم تحكيم ( –مقاولة من الباطن  –) قضية تجارية 

 :والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد ،احلمد هلل وحده
جلستها مبقرها ابلرايض ابلتشكيل ه عقدت دائرة االستئناف التجارية األوىل 8341/ 81/6يف يوم الثالاثء  

 :التايل
 قاضي االستئناف              عبدالرحمن بن محمد الجوفان                            رئيساً 
 قاضي االستئناف                بديع بن سعود البديع                                    عضوًا 

 القاضي                         عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري                            عضوًا 
الة ىىل دائرة االستئناف بتاري  احمل ،وذلك للنظر يف الدعوى ،أمينًا للسر عبدالرمحن بن أمحد القرين وحبضور
أصدرت دائرة االستئناف  ،وبعد دراسة أوراق القضية وبعد املداولة ،ه وبعد السماع من الطرفني88/4/8341
 ها املاثل .حكم

 (دائرة االستئناف)

ه  اتفق الطرفان على عقد مقاولة من الباطن على أن تقوم شركة 1/6/8343م املوافق 81/3/3184بتاري  
.. وحصل . تسليم مفتاح ملشروع معامل كلية اهلندسة جبامعةبتنفيذ األعمال امليكانيكية والكهرابئية  )...(

خالف بني الطرفني يف هذا الشأن ... والعقد ينص على حل اخلالفات عن طريق التحكيم .. وتشكلت هيئة 
م أصدرت هيئة التحكيم 41/81/3186ه املوافق 31/8/8341التحكيم ونظرت اخلالف ... وبتاري  

ه 3/3/8341 بوثيقة حكم التحكيم .. وجرى حتديد  حكمها يف النزاع بني الطرفني على النحو املبني تفصيالً 
 )...(ابلوكالة عن شركة  )...(ه تقدم / 31/4/8341موعدًا لتسليم حكم التحكيم للطرفني .. وبتاري  
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أمساه أسباب  ما يهاوتقدم بالئحة اعرتاضية أورد ف ابعرتاض على حكم التحكيم مث حضر وكيل آخر عن الشركة
ه وبتاري  8341لعام  8613قضية برقم  وقد مت قيد االعرتاض ،قض حكم التحكيماالستئناف وأنه يلتمس ن

ه 8341لعام  8613ه أصدرت دائرة االستئناف حكمها بعدم قبول الدعوى املقيدة برقم 6/1/8341
ألسباب حاصلها أن نظام التحكيم نص على أن أحكام التحكيم اليت تصدر طبقاً ألحكام هذا النظام ال تقبل 

ة يف هذا نيالتحكيم وفقًا لألحكام املب مفيها أبي طريق من طرق الطعن عدا رفع دعوى بطالن حكالطعن 
من النظام .. ىىل آخر ما أشار ىليه احلكم فيما يتعلق بوكالة  11النظام ووفقًا لألحوال الواردة يف املادة رقم 

 .  وما تال ذلك من عدم استجابة منها لعدة جلساتاملعرتض األول والثاين 
أعاد رفع الدعوى بعد أن جعلها دعوى بطالن حكم التحكيم وأورد  )...(الثالث /  )...(ن وكيل الشركة ىمث 

ه راجع 7/1/8341ه وبتاري  88/4/8341واتري   331أسباب دعوى البطالن .. فقيدت قضية برقم 
وجرى حتديد  ،املراجعة عائد ىليهأن التأخري يف  –وفق املستند املرفق مبلف الدعوى  –وذكر  االستئنافدائرة 
 )...(فيما ذكر املدعى عليه وكالة  ،ه وحبلول اجللسة استمعت دائرة االستئناف للدعوى84/1/8341جلسة 

وأن الشركة ىمنا أمرته ابحلضور وطلب نسخة من الدعوى ومرفقاهتا للرد عليها أبنه ال يعلم عن املوضوع شيئًا 
املدعي وكالة أن مكتب احملاماة احلاضر أحد أعضائه يف هذه اجللسة عن ر وذك ،فجرى تزويدها بذلك ،الحقاً 

فتوجهنا ىىل الشركة املدعى عليها  ،املدعى عليها قد رفض استالم خطاب التبليغ والئحة الدعوى ومرفقاهتا
ق منه واتفاأو نسخة طبق األصل واستلمت ذلك . فطلبت دائرة االستئناف من الطرفني تقدمي حكم التحكيم 

ه حضر الطرفان 88/6/8341وجبلسة فطلبا مهلة لذلك  ،التحكيم أو نسخة طبق األصل منه وما يثبت املدد
وقدم املدعى عليه وكالة مذكرة دفع فيها بعدم  ،ن من تقدمي املستندات آنفة الذكروذكرا أهنما مل يتمكنا حىت اآل

 ه لتقدميها بعد فوات األجل احملدد نظاماً 8341 ملعا 331دعوى البطالن املاثلة املقيدة قضية برقم قبول 
. فيما تقدم املدعي وكالة مبذكرة يف ذات اجللسة ذكر فيها أن موكلته وطلب أتييد حكم التحكيم واألمر بتنفيذه

وبتاري   . ه 31/4/8341قامت ابالعرتاض على حكم التحكيم عن طريق وكيلها السابق يف 
كمة ىىل دائرة االستئناف نسخة من اتفاق التحكيم ومن حكم التحكيم أودعا ه بعثت ىدارة احمل83/6/8141

وعن  )...(،وكيلها  )...(ه حضر عن الشركة املدعية شركة 81/6/8341يوم الويف جلسة  ،ملف القضية
موكلته ببطالن ويف هذه اجللسة حصر املدعي وكالة دعوى  )...(،وكيلها /  )...(الشركة املدعى عليها شركة 

ندبت خبريا يف النزاع وقدم تقريره ىىل هيئة التحكيم ومل يقم اخلبري وال كم التحكيم يف مسألة أن هيئة التحكيم ح
خرية أنه وىمنا ذكرت هيئة التحكيم يف اجللسة األني بنسخة منه وال ابطالعهما عليه، هيئة التحكيم بتزويد الطرف
التحكيم رفضت ذلك ليه لنتمكن من الرد عليه ىال أن هيئة نسخة منه أو االطالع عوردها تقرير اخلبري وطلبنا 

وأصدرت حكمها يف القضية يف ذات اجللسة فعقب املدعى عليه وكالة أبن اخلبري قد اجتمع مع طريف النزاع 
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مث بعد أن ورد تقريره ىىل هيئة التحكيم قامت هيئة التحكيم بتسليم كل  ،وأخذ من لديهما من أقوال ومستندات
طرف مبالحظاته على تقرير اخلبري مث أصدر اخلبري خطابه يف طرف نسخة من ذلك مث تقدم كل 

مالحظات الطرفني على تقرير اخلربة وانتهى ىىل أن تقريره هنائي وأنه ال  ىم وذكر أنه اطلع عل3/81/3186
فسألت هيئة التحكيم طريف النزاع فقرر كل واحد منهما االكتفاء وبعد ذلك  ،جب أي تعديل عليهيوجد ما يو 

فعقب  ،من حكم التحكيم ةفحة الثالثة عشر صوكل هذا اثبت ومنصوص عليه يف ال ،صدر حكم هيئة التحكيم
وبعد هذا قرر  ،اخلبري فعاًل قد طعن أمام هيئة التحكيم يف تقرير )...(املدعي وكالة أبن وكيل املدعية شركة 

 وبناء عليه رفعت اجللسة للمداولة واحلكم .  ،الطرفان ختم أقواهلم
 (األسباب)

ومبا أن الدعوى بني شركتني جتاريتني والنزاع حمل  ،وىىل نظام التحكيم ،ستنادًا ىىل نظام املرافعات الشرعيةا
تتمثل يف مقاولة من الباطن لتنفيذ األعمال امليكانيكية  ،الدعوى انشئ عن أعمال جتارية ابلنسبة هلما
ومبا أن القضية املاثلة هي دعوى ببطالن حكم التحكيم  ،...والكهرابئية ملشروع معامل كلية اهلندسة جبامعة 

فإن دائرة االستئناف  ،مر بتنفيذهبينما يطلب الطرف اآلخر أتييد حكم التحكيم واأل ،الصادر يف هذا النزاع
ومبا أن املدعي وكالة قد سبق أن تقدم ابعرتاض واستئناف وطلب نقض هذه ختتص بنظر ذلك والفصل فيه 

على النحو املبني ابلوقائع آنفة الذكر وهو ما تثبته مستندات حكم التحكيم املشار ىليه خالل ستني يومًا 
 فإن دائرة االستئناف تنتهي ىىل قبول الدعوى شكالً . ،القضية

ومبا أن املدعي وكالة حصر دعوى البطالن يف أن موكلته مل يتم تزويدها بتقرير اخلبري املنتدب من قبل هيئة 
التحكيم يف القضية وأبن اهليئة رفضت تزويد موكلته أو اطالعها على تقرير اخلبري وأصدرت حكمها يف ذات 

 اجللسة.
عدم صحة هذا االدعاء وأن املدعية واملدعى عليها قد اجتمعتا مبا أن الثابت يف صلب وقائع حكم التحكيم و 

ل واحد من الطرفني تقريره للهيئة قامت بتسليم كري وأخذ ما لديهما من أقوال ومستندات مث بعد أن ورد بابخل
على  عم أبنه اطل3/81/3186طابه يف م كل واحد منهما مبالحظاته على التقرير مت أصدر خنسخة منه وتقد

أي قبل جلسة احلكم بثالثة  –مالحظات الطرفني على التقرير وأن تقريره هنائي وال يوجب أي تعديل عليه 
ووكيل املدعية مل يدفع  ،من حكم التحكيم ةوكل ذلك اثبت ومنصوص عليه يف الصفحة الثالثة عشر  –أسابيع 

ومبا أن الثابت ما تقدم ، اًل قد طعن أمام هيئة التحكيم يف تقرير اخلبريذلك بشيء بل أقر أبن وكيل موكلته فع
فإن دائرة االستئناف تنتهي ىىل رفض دعوى البطالن  ،يف حكم التحكيم ما يوجب بطالنهأنه مل يظهر ومبا 

 .وأتييد حكم التحكيم واألمر بتنفيذه 
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 (لذلك)
 :حكمت دائرة االستئناف التجارية األولى

ه . ثانيًا : 99/4/9441وتاريخ  742رفض دعوى بطالن حكم التحكيم المقيدة قضية برقم أواًل : 
 )...(ه في الدعوى بين شركة 71/9/9441تأييد حكم التحكيم واألمر بتنفيذه الصادر بتاريخ 

 )...(للمقاوالت سجل تجاري رقم  )...(وشركة  )...(للتجارة والمقاوالت المحدودة سجل تجاري رقم 
(  5618241876مبلغ )  )...(للمقاوالت بأن تدفع إلى شركة  )...(بإلزام شركة  -9ي بما يلي القاض

 )...(وإلزام شركة  -7ستمائة وثمان وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسع وثالثين ريااًل وخمس وعشرون هللة 
المؤرخ  )...(المسحوب من شركة  72للتجارة والمقاوالت المحدودة بإرجاع شيك رقم 

رد باقي طلبات الطرفين  -4إلى شركة )  ... ( للمقاوالت ( لاير  7628222م بقيمة ) 92/1/7294
 . لى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينلما هو موضح باألسباب . واهلل الموفق وصلى اهلل وسلم ع

 

 

 

 أمين السر

 عبدالرحمن بن أحمد القرني       

 عضو 

 د. عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري     

 عضو 

 بديع بن سعود البديع      

 رئيس الدائرة

 عبدالرحمن بن محمد الجوفان
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                   
 المملكة العربية السعودية 

 وزارة العدل        
       (722) 

 محكمة االستئناف بالمنطقة الشرقية   
 دائرة االستئناف التجارية الثانية

 ه4141/ق لعام 154االستئناف رقم قرار في قضية 
 (...المقامة من / )

 لإلنشاءات المحدودة (...ضد / مجموعة  )
 بشأن طلب تحكيم 

 :والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد  ،احلمد هلل رب العاملني
مبقرها مبحكمة االستئناف ه انعقدت دائرة االستئناف التجارية الثانية 7341/ 71/60ثنني ففي يوم اال

 :باملنطقة الشرقية بتشكيلها املكون من القضاة التالية أمساؤهم
 سلمان بن غرم الشهراني                              رئيسا  
 د. خالد بن سعود الرشود                              عضوا  

 عضوا  د. أحمد بن خالد العبدالقادر                         
وذلك للنظر يف القضية املذكورة أعاله واحملالة هلذه الدائرة يف   ،وحبضور / عمر بن جابر عسريي أمينًا للسر

وبعد دراسة القضية واملداولة  ،وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية والطلبات املضمنة فيها.ه76/0/7341
 .فيها أصدرت الدائرة قرارها املاثل

 (االستئنافواقعات دائرة )
تتحصل واقعات هذه القضية بتقدمي املدعي هلذه احملكمة بصحيفة دعوى أثار فيها أنه مت االتفاق مع املدعى 

وأخلت املدعى عليها  ،عليها إلنشاء مشروع حيتوي على مسجد وفيال ومدرسة حتفيظ للقرآن مع دورة مياه
حتوى املشروع من مشاكل اوما  ،هقت املتفق عليتقاعست عن إهناء املشروع يف الو بأن وذلك  ،بالعقد املربم

وإلزام املدعى عليها بدفع كافة الغرامات الناجتة عن  ،وبطلب تسليم املشروع ،فنية كذلك ممانعتها يف تسليمه
وبإحالة القضية إىل هذه الدائرة تبني أن مقدم  .وصدر طلبه حبل هذا اخلالف عن طريق التحكيم ،التأخري

واليت تنص على إشعار  ،من نظام التحكيم (/ب71/7)بيل املنصوص عليه يف املادة الطلب مل يسلك الس



 

2 
 

طلت فيحق للمدعي حينئذ رفع فإن امتنعت أو ما ،وتعيني حمكمها ،الطرف اآلخر بالبدء يف إجراءات التحكيم
اهنة ال حمل لقبوله ؛ لعدم وجود ما ر وعلى حالتها ال ،ية ماثلة النظرومن مث فإن هذه القض ،التحكيم دعوى

 .الطرف اآلخر لتعيني حمكمةيثبت خماطبة 
 (لذلك)

لى نبينا محمد وآله وصحبه وصلى اهلل وسلم ع ،واهلل الموفق قررت الدائرة عدم قبول هذا الطلب. 
 .أجمعين

 

 

 

 أمين السر

 عمر بن جابر عسيري       

 عضو 

 د. أحمد بن خالد العبدالقادر            

 عضو 

 د. خالد بن سعود الرشود          

 

 رئيس الدائرة

 سلمان بن غرم الشهراني                                                        
 



 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل   
 

 هـ 1440لعام  1449احلكم يف القضية رقم 
 

 )...( سجل جتاري )...(مؤسسة  املقامة من/
 

 )...(  سجل جتاري )...(مؤسسة  ضد/
 هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد: احلمد

 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(هـ ومبقر  1440/10/15 الثالاثءفإنه يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 واعض بن عبدالرحيم الزهراينهللا عبد القاضي
 عضوا ابراهيم بن صاحل السحيباين القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ طالل بن ماجد بن هنار العتييب وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم. ،هـ 1440/08/26
 (الوقائع)

بوكالتها عن املدعية تقدمت إىل هذه احملكمة بالئحة دعوى ذكرت فيها أن موكلتها  )...(تتلخص وقائع هذه الدعوى يف أن 
م بغرض القيام أبعمال البيع وتوزيع املنتجات يف حمالت املدعى عليها وقد 29/1/2014أبرمت عقدًا مع املدعى عليها بتاريخ 

نص العقد املربم بني الطرفني يف حال نشأ نزاع بني ختلفت املدعى عليها عن سداد املستحقات املرتتبة يف ذمتها ملوكليت، وقد 
الطرفني يتم اللجوء إىل التحكيم، وختمت الئحتها بطلب تعيني احملكمة حمكمًا فرداً طبقًا للمادة اخلامسة عشر من نظام التحكيم 

 السعودي.
هـ ذكر وكيل املدعى عليها ابن مؤسسة موكله حتولت اىل شركة شخص واحد وانه سيقدم ما يثبت ذلك 9/10/1440وجبلسة 

هـ ذكر الطرفان 15/10/1440وطلب الطرفان امهاهلا لتعيني حمكم فرد للفصل يف النزاع، ويف جلسة هللا ابجللسة املقبلة ان شاء 
  تعيينه. اهنما مل يتفقا على اختيار احملكم الفرد وطلبا من الدائرة

 
 



 

 (األسباب)
إذا   -وحيث إن املادة اخلامسة عشرة من نظام التحكيم تنص على "أ  وحيث طلبت وكيلة املدعية من الدائرة تعيني حمكم فرد.

وحيث اطلعت الدائرة على اإلجراءات املتخذة . كانت هيئة التحكيم مشكلة من حمكم واحد تولت احملكمة املختصة اختياره"
، فإن  )...(الفرد وما خلصت إليه بعد دراسة العروض املقدمة من احملكمني إىل اختيار العرض املقدم من احملامي /  لتعيني احملكم

  ( عشرون ألف رايل .20.000الدائـرة تنتهي إىل تعيينه حمكــماً فرد وحتــديد أتعابــه مببلغ قدره )
 
 

  (لذلك)
حمكما يف النزاع موضوع هذه الدعوى وحتديد أتعابه مببلغ  )...(قم سجل مدين ر  )...(تعيني احملامي  حكمت الدائرة:

  على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.هللا املوفق، وصلى هللا و ( رايل.20.000)
 

 
 لسرا منيأ

 طالل بن ماجد العتييب
 عضو          

 عبدالرحيم الزهراينهللا عبد 
 عضو             

 براهيم بن صاحل السحيباينإ 
  

 س الدائرةرئي
 عبيد بن عوض العمري

 
 
 

5إ/  



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 وزارة العدل        
          [722] 

 محكمة االستئناف بمنطقة الرياض
 دائرة االستئناف التجارية األولى

 هــ9341لعام364الحكم في القضية رقم
 المقامة من/ )...(

 المحدودة ضد/ )...(
 )الصادر فيها حكم المحكمة اإلدارية(

 د هلل وحده، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:الحم
ـــ عقــدئ دائــرة االســتئناف التجاريــة األولــى الســتها بمقرهــا بالريــاض 72/6/9341فــي يــوم ال مــي  هـ
 بالتشكيل التالي:

 قاضي االستئناف   عبد الرحمن بن محمد الجوفان                 رئيسا  
 ن سعود البديع                            عضوا  قاضي االستئناف   بديع ب

 القاضي             عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري               عضوا  
 وبحضور            مهند بن سلمان العبدلي                        أمينا  للسر

ـــــــى د ـــــــة  ل ـــــــين رقمهـــــــا وأ رافهـــــــا أعـــــــاله، المحال ـــــــ  للنلـــــــر فـــــــي القضـــــــية المب ـــــــرة االســـــــتئناف وذل ائ
هـ وبعد دراسة أوراق واال الع على الطلب المقدم من وكيل المدعية وبعد المداولة، 9/5/9341بتاريخ

 أصدرئ دائرة االستئناف حكمها الماثل.
 دائرة االستئناف

تتتخص وقائتتهذهقاتتعوق وتتلقدرقالهومتتلدق وتتا اقكمتتل دقاتتع ق دعتت ق.ق.(قاقدتتلق حلقدتت ق     قتمتتلاقوص  ع تت ق
تتتاق وطتتهجناقكمتته قت تت ا قت هئتتلق قدقتتدرقتعتتخ ذص قفقتت قندمتتهق.(قتدقصختتملق.ل تتتهقا حتتلقةققصدمتتهق ت هئدتت قلاذ تت

 قتاقاعوق الت هئدت قلت (قيتخ ق تلق63خيوقت ددلقنهئلقتدهوقم فقم يق.ق ح صع ق و  لد ق وع ددي ،قا حهدةق 
 قايعد(قتعه(ق وخ عد قىفقتلين قد ولاوق ونز قهتق ويتقتن  قلدنم هققاقجن يقق وخ عد قانمهًقومد قلقغ ن ق وخذهدة

لهوصغتت ق كمصدزيتتت ،قان تتنيقاتتتافقلتتتفق واتت نفقاتتتا قنتت ةق وخ هئتتتل،ق دتت ق تتت قهق حلقدتتت ق.قاقلتتهديبقل  نعتتتهق
إج  ء تق وخ عد ق.تهاقغ ن ق وخذهدةق ولاود ،قامتقإيل  قجنصنيق وخ عد ،قاجن دق حلقد قتاق ح  ا ق حخ هئتلققصدتمل،ق

دمهقتهقجنت فقاهوت قتتاق وطتهجناقكق ته ق  ق ته قا تهق.نتملقكقيتخ قت تعدلقاد ت ق عتد ق د قت هئلتق حلقةققص
 قتتاقناتهاق وخ عتد ق وعت ددصق و تهددق6ل ل،قنإ(ق حلقد قتاصتنيقتتاق مع ت ق  تهفقتتل لتقتوئخت قانمتهًقوص تهدةق 

اخ تتتهنقين متتتلقاتتتتتقي تتتلق عد تتتهًقداودتتتهً،قالهوختتته قنتتتإ(ق ال1366 5 43 قاتتتتهدي 63لهح ستتتداق حصعتتتيقدئتتت ق ا 



 

 قتتتاقناتتهاق وخ عتتد ق وعتت ددصقنهمع تت ق تتهق.(قتتت ت قله تتهفقتتتل لتقتوئختت ق.اق4 8وص  ع تت قانمتتهًقدعتت ق حتتهدةق 
  اد قلنهءققصةقجنصنيق. لقجن .ق وخ عد قئطلق وطلءق.قإج  ء تق وخ عد ق.اق وطمهءققصةقجنصتنيقاد ت ق وخ عتد ق

 ح خ تت قناهتتتهًققلقل تتل،قاتتتاقنقنتتإ(قاتتعوق مع تت قاتتي.انتتهءقستتتقإجتت  ء تق وخ عتتد ،قااد تت ق وخ عتتد قكقت تتع
 ودئتتهذهق حخ صمتت قاتتع ق واصتتنيقا اختتخ ق وتتلقدرق تتهقاددق.ق وطنتتلقستتهل هًقلاصتتنيقله تتهفقت تتلقاتتعوق وختتل لت،قائتتلقستت دق

ت دفقاطتقوصمدهاق هقي يت:قن توق هوت ق ح ت ا ق حخ هئتلققصدتملقائدتهاق  ق ته ق حن تعةقتتاقئطتلق حلقدت ،قاإقتل دق
ئهذ تتت قت  تتتدصد قلهح تتتل تقا وودتتتهتقا حتتتد دق ح صدقتتت قوص لقدتتت قا حدجتتتددةق.ق حدئتتته،قا  تتتهفق.صقإجتتت  ء تق تتت ادي ق

ق   دق   ح ل تقا وودهتقا حد دقتاق.ي ق.د هي ق 
اتتتتتق اتتت اهققتتتاق حلقدتتت قاقدصمتتتهق     ق حتتتلا(قلدهنهتتتتملق.ق اتتت ق1361 5 42ن تتتلدتق وتتتل ذ ةقجصعتتت ق و ااتتتهء

ندمهق.نملق سخذلتقظ افقلفقتدقصخملقا حلقةققصدمهقاتاقت ص  ق حلقد قت جدلق ونات ق.ق واصتنيق واططقافق ق
قاتت 1361 3 45 و هجلق لق ولقدر،قاجنصنيقتاق ول ذ ةقت جدلقنا ق ولقدرقإىلقتهدي 

ءقاتتتقئتلاقاقدتلق حلقدت  ق     قااهلتهًقفقت قندتملق.(قتدقصختملق.لتلتقدغطخمتهقلت اق وتلقدرقلنته1361 3 14الخهدي 
 قتتتاقناتتهاق ح  ن تتهتق وتتيتقن تتهققصتتةق.نتتملق  تتد قوص تتلقيقتتت اق ه تتدت ق  ق.اقتم يتت قتنتتملقوتتلرق14قصتتةق حتتهدةق 

 وعهتتنيق ح تخوق    قا.(قتدقصختملقتمت قلت اق ه تدت قودجتددقتعتهقيقمتصبقتخ صمت قلتهوغ تق وتعصقتمتلتهقتتاق
تاق ول ذ ةقئطد قإئ  دقتدقصخملقلت اقاتعوق.جصملقللقد اهقائلقيوا ققصدمهقسصطهًقتطصدغق حلقةققصدمهقلهولقدر،قاجنصنيق

ق ولقدرقانمهًقحهقنوققصدملقناهاق ح  ن هتق و  قد  
 قاالذ خمتتهق وخن دعيتت ،ق16 14ا تتهق.(قناتتهاق ح  ن تتهتق و تت قد قئتتلق.جتته قوص لقدتت قتتت اق ه تتدت ق دجتتنيق حتتهدةق 
تدقصخملقا حلقةققصدملقند هقيخ صتققا.(ق حلقيقاقهو قئلقئ دقت اق ه دت ق.قاعوق ولقدرقودجددقتعه قمصبقلفق

ق د د قاعوق ولقدرقنإ(قد ذ ةق السخ نهفقتنخميقإىلق وماهءقل اق ه دت ق.قاعوق ولقدر 
 لذل  حكمت دائرة االستئناف التجارية األولى

هـ لما هو مبين باألسباب. 9341لعام 364بإثبائ ترك المدعية لل صومة في هذه القضية المقيدة برقم
 فق، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أامعين.واهلل المو 

ققادقققققققققققققققققققققققدذدبق ول ذ ةقققققق.تفق وع قققققققققققققققققققققققققققققادقققققققققققق
قلق جلدنه(قطلق و محاقلاق  ققققلليهقلاقس ددق وطليهقققققققتمنلقلاقسص ه(ق و طل ققققد ققطلق و زيزقلاققطلق و زيزق و   صقق
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 محكمة االستئناف بمنطقة الرياض
 دائرة االستئناف التجارية األولى

 هــ9321لعام782القرار في القضية رقم
 المقامة من/ شركة )...( للمقاوالت المحدودة

 ضد/ فرع شركة )...(
 تحكيم( -مقاولة من الباطن -)قضية تجارية

 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
هــ عقدت دائرة االستئناف التجاريـة األولـى سلسـتبا بمقرهـا بالريـاض بالت ـكي  72/6/9321في األحد
 التالي:

 رئيسا                   قاضي االستئناف    عبد الرحمن بن محمد الجوفان                      
 قاضي االستئناف    بديع بن سعود البديع                                                  عضوا  
 القاضي              عبد العزيز بن عبد العزيز ال ثري                                      عضوا  

 أمينا  للسر                                        وبحضور             نايف بن عبد اهلل الحايك  
ـــــــرة االســـــــتئناف  ـــــــى دائ ـــــــة  ل ـــــــين رقمبـــــــا وأطرافبـــــــا أعـــــــاله، المحال ـــــــك للنلـــــــر فـــــــي القضـــــــية المب وذل

هـــــ وبعـــد دراســـة أوراو القضـــية وبعـــد المداولـــة، أصـــدرت دائـــرة االســـتئناف قرارهـــا 91/2/9321بتـــاري 
 الماث .

 دائرة االستئناف
هــ تقـم// ....  وييـا اعمةيـة بةئدـة  ةـل  قـا   ي ـا 91/3/9331القضية يف أنه: بتاريخ تتلخص وقائع هذه

ما حاصله: مت تلقيع ةقم مقاولة بني مليليت واعمةى ةلي ا إلنشـا  صـا م متدـم أل ااضـيفام يف ملاقـع مشـيفو  
، 7، جـي6، جي3.جي اعمارس مع يا ة اعيفا ق اعصاحبة من استكما  ااةما  يف الصا م يف اعشيفو  وهي

.اجل ة اعالكة  والـذ  مت تيفسـيته ةلـى  اعـمةى ةلي ـا وقـم قامـ  مـليليت بت  يـذ  يـع  ...  اخلاص بشيفية 8جي
  أربدـة مةيـني وسـتمائة وأربدـة 3،733،943،64التزاماهتا اع صلص ةلي ا بالدقم ومت ر ع ال لاتري مببلغ قـمره .

ن هللـة، للمـمةى ةلي ـا و قـاً ل ليـة اعت ـق ةلي ـا تداقـمياً د  أن اعـمةى ومخسلن أل اً ومائة وثةثة ريا م وستل 
ةلي ا امت د  ةن السما ، واعا أل الدشيفون من الدقم نص  ةلى أن يـت  تسـلية اع ااةـام و قـاً ل اـا/ التدكـي  

 السدل  ، وانت ى دىل طلب تديني حمك  لل صا يف ال زا .
 



 

 األسباب
ام الشـــيفةية، ودىل ناـــا/ التدكـــي ، ومبـــا أن اع ااةـــة حمـــا الـــمةل  نا ـــ ة بـــني  ـــيفيتني دىل ناـــا/ اعيفا دـــ اســـت ا اً 

جتــاريتني وةــن ةقــم جتــار ، وهــل ةقــم مقاولــة مــن البــاطن إلنشــا  صــا م يف مشــيفو  اعــمارس اخلــاص بشــيفية 
 .... ،  إن  ائيفأل ا ست  اف التجار  ختتص بال صا يف مسائا التدكي  يف هذا الشأن

  من ةقم ا ت اق بني الشيفيتني نص ةلى أنه: "دذا نشـأ يف أ  وقـ  نـزا  04التدكي  يف اعا أل .ومبا أن  يفط 
بـني الرـيف ني  يمـا يتدلـق بأحكـا/ ات اقيـة ةقـم البـاطن للرـيفف المـاي، يلتـز/ أ  مـن الرـيف ني بتقـم  د ـدار  رـي 

تســلية ال ــزا  بصــلرأل و يــة بــني الرــيف ني  ــة   ــ أل  ــ يف دىل الرــيفف ار ــيف حمــم اً طبيدــة ال ــزا ، ويف حالــة تدــذر 
واحــم مــن اإل ــدار، يــت  تســلية ال ــزا  و قــاً إلجــيفا ام تســلية ال زاةــام وقــلانني التدكــي  الســائمأل يف وقت ــا يف 

 اعملكة الديفبية السدل ية".
 دســب،  ون أن  ومبــا أن اعمةيــة وهــي الرــيفف ااو  يف الدقــم ترلــب .تديــني حمكــ  لل صــا يف ال ــزا   هكــذا
وأيمـيف مـن حمكـ ، أتبني يف  ئدة  ةلاهـا  ـيفط التدكـي ، و ون أن تبـني مـا دذا يـان التدكـي  مـن حمكـ  واحـم 

ةلــى اعمةيــة وا الــة هــذه أن  ــم  ملق  ــا مــن ذلــ،  شــيفط التدكــي  يف الدقــم تــيفن ذلــ،  ون  ميــم، و ــب 
ييف ما دذا يان تديني احملك  ليكلن التدكي  من و يفر  ةلاها يف ذل، وبيان طلب ا ةلى وجه واضح،   ي مل تذ 

حمك  واحم، أو أهنا ترلب تديـني حمكـ  ةـن اعـمةى ةلي ـا، وهـل مـا مل عسـمه الدقـم و  أ  حمضـيف اجتمـا  أو 
 راب بني الريف ني، مث دهنـا يف  ةلاهـا مل تترـيفق دىل مسـألة تاطبت ـا للمـمةى ةلي ـا يف ذلـ،، ولـي  يف أوراق 

 ة/  رابام أو طلبام يف  ي  مما تقم/ ذييفه وممن له ص ة ةن اعمةى ةلي ا.القضية أ  س م است
يمـا أن اعمةيــة مل تقــم/ مــا يمبــ  تلاصـل ا مــع الرــيفف المــاي  ــا ال ـزا  بــالريفق الل يــة ومل تيفســا د ــداراً بــال زا  

د داراً بـال زا  بـني الشـيفيتني،  الل ية ومل تيفسابني الشيفيتني، ومبا أنه مل يمب  أن الريف ني سدياً  ا ال زا  بالريفق 
 ، 04ومبا أنه مل يمب  أن الريف ني سدياً  ا ال زا  بـالريفق الل يـة يمـا ور  يف ةقـم ات اقيـة البـاطن يف ما تـه الـــ .

 إن  ائـيفأل ا سـت  اف ت ت ـي ب ـا  ةليـه دىل ةـم/ قبـل  الـمةل  اعاثلـة، وللممةيـة دذا  ـا م أن تقـي  الـمةل  يف 
 ا  مت استي ا   ئدة المةل  وميف قاهتا عا أ ري دليه.ذل، جمم اً يف ح

 لذلك قررت دائرة االستئناف التجارية األولى
هـــ اعقامـة مـن  ـيفية ....  للمقـاو م احملـمو أل ضـم  ـيف   ـيفية 9331لدـا/ 083ةم/ قبل  المةل  اعقيمأل بـيفق 

 وســـل  ةلـــى نبي ـــا حممـــم وةلـــى  لـــه ....   يمـــا يتدلـــق مبســـألة التدكـــي  حمـــا الـــمةل . واه اعل ـــق، وصـــلى اه
 وصدبه أ دني.

 رئي  المائيفأل  ةضل                             أمني السيف                          ةضل             
 بميع بن سدل  البميع   ةبم اليفمحن بن حممم اجلل انم الدزيز بن ةبم الدزيز الشميف   نايف بن ةبم اه ا اي،    . ةب

 
 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
 محكمة االستئناف بمنطقة مكة المكرمة

 الدائرة التجارية الثانية )جدة(
 هــ3228 لعام /س 2233/3 في القضية رقم الحكم

 المقامة من/ )...(
 ضد/ )...(

  :دوبع  والصالة والسالم على من ال نبي بعده الحمد هلل وحده
بمنطقـة  اإلداريـة هــ عقـدا الـدائرة التجاريـة الثانيـة بمحكمـة االسـتئناف32/6/3221 االثنـين ففي يـوم 

 مكة المكرمة بتشكيلها المكون من:
 رئيسا     فرحان بن يحيى الفيفي رئيس محكمة استئناف

 عضوا     حسن بن على الثبيتي  قاضي استئناف 
 عضوا    د السبيلعبد اللطيف بن محم قاضي باالستئناف  ال

 ، وذلق  لنظرقر ا الاضقامل اوقة ورال أوقحملا واإالقمل ائ القتاررال ب قار  / حسام بن مصطفى سقااوحبضور أمني السر
 هق.22/7/3418

 دائرة االستئناف
الققتوويف ا أ ققد تاققتم كققةا اإ اققمل و اقق. اوققتو  /  ...م  طنقق  تاققد ا  قق  بققا مر ب ظفاققة وقققاره هققةا  تقق ن  

هقق وحتد كا وتال جنسات وا جنسقمل 3418لعام  1422ا ل ح ا ، وسجنت التوويف قضامل برق   ح   هائمل
هقققق وحبضققور و ققاحمل دققرا الققتوويف قققرر و اقق. اوققتو  أط مو نققد/  ...م  طنققق  24/6/3411هققةا الاققوم ا  ظققني 

 ا بات تظازلد ون هةا التوويف او عنامل بطن  ا مر ب ظفاة ح   هائمل ال ح ا  حم. التوويف.
وحاث قرر اوتو  ون در ق و اند الشرو  ال ظازل ون دنبد ا هةا التوويف واو عنق بطن  ا مر ب ظفاقة ح ق  

 هائمل ال ح ا  ا مر الةي تظ ه  معد التاررال ائ اجاب د لطنبد وتاض  ذل .
 الدائرةلذلك قررا 

ونى  باظا حمات وونى آلقد وصقحبد  واهلل اووتق، وصنى اهلل وسن ا بات تظازل اوتو  ون دنبد ا هةا التوويف. 
 أمجعني.

 رراس التاررال                وضو                       وضو      أمني السر                 
 ترحاط بن حيىي الفاف    حسن بن ون  ون  الثبايت   وبت النطاف بن حمات السبا.حسام بن مصطفى ساا   

 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 وزارة العدل        
          [722] 

 محكمة االستئناف بمنطقة الرياض
 الثانيةدائرة االستئناف التجارية 

 هــ3483 لعام/ق  8563 الحكم في القضية رقم
  المقامة من/ )...(

  )...( ضد/
 وبعد:  ينا محمد وعلى آله وصحبهالحمد هلل وحده، والصالة والسالم على نب

عقـد  دائـرة االسـتئناف بمقرهـا محكمـة االسـتئناف بمنطقـة بالريـاض هـــ 75/5/3481األربعـا  في يوم 
 جلستها بالتشكيل التالي: الثانيةالتجارية 

 رئيسا  محمد بن ناصر الجربوع                        قاضي االستئناف   
 عضوا              هزاع بن عيسى العيسى               ستئنافاال قاضي

 عضوا        د. عبد المحسن بن عبد اهلل الزكري     قاضي االستئناف   
المحالـة للـى أمين السر/ موسى بـن حـنا الزهرانـي، و لـن للنيـر فـي القضـية المـالكورة أعـاله و وبحضور 

ثم لعالنـه طلب وكيل المدعي، وعلى  القضية أوراق  االطالع علىهـ وبعد 32/3/3483 بتاريخ الدائرة
 الحكم التالي:، أصدر  فيها المداولةتنازله عنه، وبعد الدراسة و 

 دائرة االستئناف
تتتخص وقائتتهذهقاتتعوق وتتلقدرقالهومتتلدق وتتا اقكمتتل دقاتتع ق دعتتتقدق حملقاة تتسق نتتلق قتمتتلاق ع تت ق   تتخ  ه ق

اتتتقا وتمتقإقصاتل  قة تت  ق21/4/2441ؤدخقلطصت قصمتل دق  تضقئيتهذ قلخ ح تتعقئعتتقا  ت ق وخمجعت تقلهك ته ق نتت
اتتتتقدق و تتتني  قلتت ق دةصتتت)ق....وقاق....وقائتتتلق21/4/2441اتتتتهدا قق22111  هتتهقكمجع تتت ق   تتخ  ه قلتتتهوضئتق

ئيضاهقاة اق وطضف قاطص قاة تسق نتلق قئلدتق ول ذضةقوصطضف ق دقل ًقوص ظضقدقطص ق نلق  ققلةقجص هتق
قص ت)ق نهصت قودجتددقالتها تقوصبتصاقلت ق وطتضف قانض جهت ق دةصت)ةقاقدقجص ت ق و تداقئيتضقاةت اق وطتضف ةقائتتضدق
اة سق نلق ق حملق دةص)قت ه لققنقاعوق ولقدرقااطص قصثبهتقذوكقا دعتقل)ةقالهضضقذوكققص قاة تسق نتلق ق

قل ذضةقصثبهتقذوكقال)قخخ تق جلص  .قص )قدئ قلعوكقاطص ق نق و
ائ ثقصحملقاة سق نلق قئضدق حملق دةص)قت ه لققنقاعوق ولقدرقااطص قصثبهتقذوكقا دعتتقلت)قاا فمت)ققصت قذوتكق

قاة سق نلق ققص )ةقممهقت خه ق ه)ق ول ذضةقصىلقصجهلخه هقصىلقذوكقا دعتقل).
 
 



 

 الثانيةلاللن حكمت دائرة االستئناف التجارية 
ةقامتص ق هللقا تصتقالههللق وخدف ت .قلقدرق نمه  ق نق/ق....وقضلق/ق....وقنهقادق ب قلهأل بهبلهةميهءقاعوق و

ققص قةب  هقال لقاقص قآو)قاممجب)ق  ه .
قدذ سق ول ذضةقققققققققققيدقققققققققققققققققققققققققققققق   ق و ضققققققققققققققققققققققيدققققققققققققق

قال لقلنقةهمضق جلضلد قاني  قلنقق   ق وه   قلق هللق ونيةضيد.ققبلق   نقلنققبق د  ق ونياض ينق
ق

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

  وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 
 

 )…( ىوية وطنية )…( املقامة من/
 

 )…( سجل جتاري للتجارة واملقاوالت احملدودة)…(شركة  ضد/
 لى من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم ع

جلستها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناؼ مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىػ ومبقر 04/0441/// الثالاثءفإنو يف يوم 
 بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا بن عبدالرحيم الزىراينهللا عبد القاضي
 عضوا لسحيباينبراىيم بن صاحل اإ القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ،ىػ0400441///

 )الوقائع(
كمة بالئةة ععوى ذكر فيها أنو  م إبرام العقد بن ، تقدم إىل ىذه احمل(...)تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أن وكيل ادلدعي4 

م على توريد وتركيب األعمال ادليكانيكية والكهرابئية مبشروع مبىن ادلختربات العلمية 1102201222موكلو وادلدعى عليها بتاريخ 
 م خماطبة ادلدعى عليها لتعين  العقد يف حال نشأ نزاع بن الطرفن اللجوء إىل التةكيم، وأنو قد ، وقد نص(...)العامة جبامعة 

سة حمكمها، إالَّ أهنا مل تستجب لذلك حىت اترخيو، وختم الئةتو بطلب تعين احملكمة حمكمًا عن ادلدعى عليها طبقًا للماعة اخلام
دعى ىػ ذكر احلاضر أبنو مل يتم البدء إبجراءات التةكيم المتناع ادل2//0402/وجبلسة ، عشرة من نظام التةكيم السعوعي

احملكم عن موكلتو وموافقتو   عليها عن اختيار حمكمها وتسميتو وطلب من الدائرة تسمية حمكما عنها فطلبت منو الدائرة تسمية
، ويف جلػسة تعد بتقدمي ذلك ابجللػسة القاعمةالطرؼ اآلخر مبةكمهم وإفهامو أبن لو مخسة عشر يوماً لتسمية حمكمو فاس وإبالغ

وقدم مذكرة ذكر أهنا صاعرة من احملامي ذكر أهنا )...( ل ادلدعي أبن موكلػتو اختارت حمكمػهػا احملامي ىػ ذكػر وكيػ2//140402
ىػ 2//0402/( رايل وابطالع الدائرة على حمضر جلسة 001.111تتضمن موافقتو على اختياره حمكما وحتديد أتعابو مببلغ )
ام أبشر وبناء عليو قررت الدائرة إعاعة إبالغها وأتجيل نظر الطلب، ويف والذي مل يظهر فيو حضور ادلدعى عليها رغم إبالغها بنظ

ىػ كما قدم وكيل  40001  48  0بالغها مبوعد جلسة إجلسة اليوم مل يظهر حضور من ميثل ادلدعى عليها واطلعت الدائرة على 
ىػ وبعد  40001  48  52ادلدعية نسخة بريد الكرتوين ذكر أنو مرسل من موكلتو للمدعى عليها إلبالغها هبذه الدعوى جبلسة 

 ىـ 0991لعام  459احلكم يف القضية رقم 



 

 

ا عن ادلدعى عليها حمكم )...(اطالع الدائرة على االجراءات ادلقرتحة الختيار حمكم عن ادلدعى عليها قررت تعين احملامي 4 
 رايل وبناء عليو. 001.111وحتديد اتعابو مببلغ 

 )األسباب(
 وحيث طلب وكيل ادلدعية من الدائرة تعين حمكم عن ادلدعى عليها بعد أن جرى اختاذ اجراءات ابالغها الختيار حمكمها.

كلة من ثالثة حمكمن اختار كل طرؼ 4ب( من نظام التةكيم تنص على أنو إذا كانت ىيئة التةكيم مش02وحيث إن ادلاعة )
حمكمًا عنو، مث يتفق احملكمان على اختيار احملكم الثالث، فإذا مل يعن أحد الطرفن حمكمو خالل مخسة عشر يومًا التالية لتسلمو 

ًا التالية لتاريخ طلبًا بذلك من الطرؼ اآلخر، أو إذا مل يتفق احملكمان ادلعينان على اختيار احملكم الثالث خالل مخسة عشر يوم
تعين آخرمها ؛تولت احملكمة ادلختصة اختياره بناًء على طلب من يهمو التعجيل، وذلك خالل مخسة عشر يومًا من اتريخ تقدمي 
الطلب، ويكون للمةكم الذي اختاره احملكمان ادلعينان، أو الذي اختارتو احملكمة ادلختصة رائسة ىيئة التةكيم، وتسري ىذه 

حيث اطلعت الدائرة على اإلجراءات ادلتخذة لتعين حمكم ، وحالة تشكيل ىيئة التةكيم من أكثر من ثالثة حمكميػػناألحكام يف 
، حمكػػمًا عن ادلدعى عليها وحتػػدع أتعابػػو مببلغ قدره )...(ادلدعى عليها وما خلصت إليو فإن الدائػرة تنتهي إىل تعين احملامي4 

 .رايل( مائة وأربعون ألف 001.111)
  (لذلك)

مببلغ أتعابو حمكمًا عن املدعى عليها للفصل يف النزاع املاثل يف ىذه الدعوى وحتديد  )...(بتعيني احملامي  حكمت الدائرة
 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني.هللا املوفق، وصلى هللا و رايل مائة وأربعون ألف رايالً  1.0.000قدره 

  
 

 
 أمني السر

  العمريسلطان بن سفر صاحل
 عضو

 بن عبدالرحيم الزىراينهللا عبد
 عضو

 براىيم بن صاحل السحيباينإ

  

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري

 
 
 
 
 
 
 

3ت  



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

  وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 
 

 )…( سجل جتاري للمقاوالت والصبانة والنظافة)…(مؤسسة  املقامة من/
 

 )…( سجل جتاري )…(مصنع  ضد/
 الم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والس

 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ومبقر 0/40/41//4 األربعاءفإنو يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا بن عبدالرحيم الزهراينهللا عبد القاضي
 عضوا احل السحيباينابراهيم بن ص القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا بن فهد بن فهيد البقميهللا عبد وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ،ىـ0/00/41//4

 )الوقائع(
احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو بناًء على العقد ادلربم  ، تقدم إىل ىذه)...(تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أن وكيل ادلدعية/ 

بني موكلتو وادلدعى عليها ادلتضمن اللجوء إىل التحكيم يف حال نشأ نزاع بني الطرفني، وختم الئحتو بطلب تعيني احملكمة حمكم 
مهاذلما لالختيار كل إىـ طلب الطرفان 2402102551وجبلسة ، مسة عشر من نظام التحكيم السعوديفرد طبقًا للمادة اخلا

طرف حملكمو، وجبلسة اليوم ذكر الطرفان أهنم اتفقا على أن يكون احملكم يف ىذا النزاع حمكما فردا وطلبا من الدائرة تعيينو وتقدير 
 أتعابو.

 )األسباب(
إذا   -من نظام التحكيم تنص على "أ وحيث إن ادلادة اخلامسة عشرة ، دعية من الدائرة تعيني حمكم فردوحيث طلبت وكيلة ادل

وحيث اطلعت الدائرة على اإلجراءات ادلتخذة ، كانت ىيئة التحكيم مشكلة من حمكم واحد تولت احملكمة ادلختصة اختياره"
غ أتعابــو مببل، حمكــمًا فرد وحتــدد )...(، فإن الدائـرة تنتهي إىل تعيني احملامي/ لفرد وما خلصت إليو يف ىذا الشأنلتعيني احملكم ا

 .( ثالثون ألف رايل00.000قدره )
 
 

 هـ 8441لعام  8731احلكم يف القضية رقم 



 

 

 
  (لذلك)

قدره  حمكما فردا للفصل يف النزاع موضوع ىذه الدعوى وحتديد أتعابو مببلغ )…(ىوية رقم )...( / تعيني احملاميحكمت الدائرة 
 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني.هللا ادلوفق، وصلى هللا و، ( ثالثون ألف رايل00.000)

 
  السرأمني

 بن فهد فهيد البقميهللا عبد
 عضو

 بن عبدالرحيم الزهراينهللا عبد
 عضو

 براهيم بن صاحل السحيباينإ

  

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ت  



 

 

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

  وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 
 

 )…( سجل جتاري احملدودة)…(شركة  املقامة من/
 

 )…( سجل جتاري للمقاوالت والصيانة احملدودة )…(شركة  ضد/
 الة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والص

جلستها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ومبقر 04/0441/// الثالاثءفإنو يف يوم 
 بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا بن عبدالرحيم الزهراينهللا عبد القاضي
 عضوا هيم بن صاحل السحيباينابرا القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأميًنا  سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ،ىـ/040140///

 )الوقائع(
تتلخص ، ىـ4///141/حة أعاله واحملالة إىل ىذه الدائرة بتاريخ وذلك للنظر يف القضية ادلوض ،)...(وحبضور أمني السر 4 

وقائع ىذه الدعوى يف أن ادلدعي وكالة تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو يطلب متديد مدة التحكيم واالستمرار 
ىـ 4///41/41رة حددت ذلا جلسة بتاريخ وإبحالـة القضية ذلذه الدائ، إىل إلزام ادلدعى عليها ابدلدة ابإلضافة ،يف نظر القضية

اطلعت الدائرة على موضوع الدعوى ادلتضمن طلب متديد مدة التحكيم وأن التحكيم يف ىذه الدعوى من حمكم فرد وىو الدكتور  
ادلدة واليت  ومت ندب اخلربة وانتهت من مهمتها إال أن مدة التحكيم انتهت مث قرر احملكم بناء على صالحيتو النظامية متديد )...(

انتهت أيضًا ولذلك تقدمت ادلدعية بطلب التمديد من ىذه احملكمة وفقا دلا يقرره النظام يف ىذا الشأن لكون النزاع والتحكيم يف 
مهالو للرجوع دلوكلتو يف ىذا الشأن وبيان موقفها من التمديد من عدمو إمراحلو األخرية وذكر وكيل ادلدعى عليها أبنو يطلب 

ح ادلطالبة موضوع ىذه الدعوى وأن وجبلسة اليوم قدم وكيل ادلدعية مذكرة من صفحتني ذكر أهنا توض ،على ذلكوأسباهبا 
التحكيم يف مراحلو النهائية وأن اخلبري احلاضر مملثو يف جلسة اليوم يؤكد على أن تقريره انتهى وىو ابنتظار قرار ىذه احملكمة يف 

ادلدعى عليها التمديد ليصدر حكمو يف النزاع وأن احملكم يطلب التمديد دلدة ستة أشهر كحد أقصى للفصل يف النزاع فعقب وكيل 
أبن موكلتو ترفض التمديد وقدم مذكرة من صفحتني ذكر أهنا تتضمن رفض موكلتو وذكر أن ادلدعية تركت دعواىا دلدة ثالث 

تنص على إن انتهاء التحكيم ابنتهاء مدتو أو ترك اخلصومة فعقب وكيل احملتكمة  14سنوات وأهنا ال تستحق التمديد وأن ادلادة 

 هـ 4111لعام  4141احلكم يف القضية رقم 



 

 

تقرير ك دعواىا وأن الدعوى كانت بيد احملكم خال  الفتة السابقة وأن ادلدعى عليها سبق أن تسلمت الأبن احملتكمة مل تت 
 .ووضحت أوجو االعتاض عليو

 )األسباب(
وقرر طرفا الدعوى أن احملكم الذي  ،ومبا أن وكيل ادلدعية يطلب متديد مدة التحكيم للنظر يف النزاع القائم بينها وبني ادلدعى عليها

ومبا أنو مل يقم ما مينع من  ،نظر ىذا النزاع قد سبق لو أن قام بتمديد مدة التحكيم إال أهنا انتهت قبل أن يصدر حكمو يف النزاعي
فإن الدائرة تنتهي إىل متديد مدة  ،من نظام التحكيم 3الفقرة  14تلبية طلب ادلدعية ال شرعًا وال نظامًا واستنادًا لنص ادلادة 

 التحكيم .
 ( )لذلك

للمقاوالت  )...(احملدودة ضد / شركة  )...(متديد مدة التحكيم يف النزاع القائم بني املدعية / شركة حكمت الدائرة 
على نبينا دمحم وعلى آله هللا املوفق، وصلى هللا و،  هـ0401201992عتبارًا من اتريخ اوالصيانة احملدودة ملدة ستة أشهر 

 .وصحبه أمجعني
 

 
 أمني السر

 صاحل العمريي سلطان بن سفر
 عضو

 بن عبدالرحيم الزهراينهللا عبد
 عضو

 براهيم بن صاحل السحيباينإ

  

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ت  



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

  وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 
 

 )…( هوية وطنية )…( املقامة من/
 

 )…( هوية وطنية )…( ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

 الدائرة التجاروة األوىلعقدت  حمكمة االستئناؼ مبنطقة مكة املكرمة )جدة(ىػ ومبقر  04/0441/// الثالاثء ومم فإنو يف
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا بن عبدالرحيم الزهراينهللا عبد القاضي
 عضوا براهيم بن صاحل السحيباينإ القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأميًنا  سفر بن صاحل العمريي سلطان بن وحبضمر
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ،ىػ0401401///

 )الوقائع(
ام عقد املدعى عليو تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعمى ذكر فيها أنو مت إبر  )...(تتلخص وقائع ىذه الدعمى يف أن املدعي4 

( على أنو 5/5م على ترافع يف قضية حقمقية وقد نشأ خالؼ بني طريف العقد، وقد نص العقد يف املادة )11/6////6بتاروخ 
يف حال وجمد نزاع وتم اللجمء إىل التحكيم، وذكر أنو تػم خماطبة املدعى عليػها لتقمم بتسمية حمكمها حىت وتسػىن تشكيػل ىيئة 

  أل ا ست تستجذ لذلك حىت خير ،و، وختم الئحتو لطلطلذ من احملكمة إلزام املدعى عليها بتعيني حمكمها.التحكيم إالا 
بالغ املدعى عليو جبلسة إوفيها اطلعت الدائرة على اشعار   ىػ1////1//0وإبحالػة القضية هلذه الدائرة حددت لنظرىا جلسة 

ن الذي وقمم أن املدعى عليو مصاب جبلطة وىم لطملستشفى وأكر املدعي بشػر حيث ست وظهر حضمره وذ أاليمم بماسطة نظام 
حمامي  )...(4 ملدعى عليو وذكر أنو اختار حمكموكد عػلى طلبو يف ىذه الدعمى تعيني حمكم عن اأبناءه وألعمل نيػابة عنو ىم لط

املدعى عليو بطلذ التحكيم  أبلغبلغ املدعى عليو بطلذ التحكيم ولطالطالع على ملف الدعمى ست وظهر أن املدعي أمعتمد وأنو 
أممال مؤسسة املدعى عليو بلغو بماسطة الربود االلكرتوين كما أنو تقدم بطلذ عاجل للحجز على أ، وذكر أنو ام التحكيموفقاً لنظ

طلبو العاجل وأفهمتو الدائرة لطستيفاء املتطلبات  بشأنست وظهر ما أشار إليو املدعي ، ولطالطالع على أوراؽ الدعمى وأممالو
ىػ ست وظهر حضمر من ميثل املدعي واطلعت 1////1//10، ويف جلسة بالغ املدعى عليوإ عادةإالنظامية لطلبو كما قررت 

 هـ 5991لعام  5941احلكم يف القضية رقم 



 

 

حمكمًا عن  )...(4 دعى عليو أبنو مت اختيار احملاميبالغو جبلسة اليمم وفقًا حملضر اجللسة السابقة وذكر وكيل املإالدائرة على 
 رايل. 03.333املدعى عليو وحتدود أتعابو مببلغ قدره 

 )األسباب(
حمكمًا عنها وفقًا ملا قرره وكيلو،  )...(وحيث إن طلذ املدعي تعيني حمكم عن املدعى عليو قد حتقق بتعيني املدعى عليو احملامي4 

 و ممضمع وتطلذ الفصل فيو، دما تعد معو ىذه الدعمى منقضية وبو حتكم الدائرة.وبذلك ست وعد ىنالك نزاع أ
 )لذلك( 

 على نبينا دمحم وعلى آلة وصحبه أمجعني.هللا املوفق، وصلى هللا و، ابنقضاء الدعوىحكمت الدائرة 
 

 أمني السر
 سلطان سفر صاحل العمريي

 عضو
 بن عبدالرحيم الزهراينهللا عبد

 عضو
 براهيم صاحل السحيباينإ

  

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ت  

 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية      

 وزارة العدل             
              ]722[ 

 محكمة االستئناف بالمنطقة الشرقية
 األولى التجارية دائرة االستئناف        

 هـ9449/ق لعام 494القرار في قضية االستئناف رقم 
 المقامة من/ شركة )...(

 ( للمشاريع العالميةضد / شركة )...
 : وبعد أمجعني، وصحبه آله وعلى حممد نانبي   على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد
 مبحكميييي  مبق هييييا الثانييييي  الفجارييييي  االسييييف نا  دائيييي ة انعقييييد ھــــ   30/30/1934 امل افيييي  الثالثييييا  ييييي م ففيييي 

 :أمساؤهم لي الفا القضاة من املك ن بفشكيلها الش قي  باملنطق  االسف نا 
 سا  رئي       الشهراني غرم بن سلمان

 عضوا        الرشود سعود بن خالد. د
 عضوا     القادر العبد خالد بن حمدأ. د

 يف اليدائ ة هليك  واحملالي  أعيال  امليكو رة القضيي  يف للنظي  وذلي  للس ، أمينا   العمريي حممد بن مصعب/  وحبض ر
 القيي ار أصييدر  فيهييا واملداوليي  ي القضيي دراسيي  وبعييد القضييي ، أوراق علييى الييدائ ة اطلعيي  وقييدهييي 30/30/1934
 .املاثل

 (الدائرة)
 املدعى مع املربم العقد يف عليه املنص ص الفحكيم بند على بنا  وذل  الفحكيم بطلب املدع  وويل تقدم
 إج ا ا  يف البد  خبص ص خصمه يشع  مل املدع  أن تبني وم فقاته الطلب هكا على الدائ ة وباطالع عليها

 إج ا ا  يف البد  يف ب غبفه خصمه إبالغ ال اجب ووان الفحكيم نظام من( 51) املادة بكل  خمالفا   الفحكيم
 الفقدم فللمدع  حمكم  خصمه يعني أن دون خصمه إبالغ تاريخ من ي ما   عش  مخس  مضى فإذا الفحكيم

 .هكا بطلبه احملكم  إىل
 
 



 

 (لذلك)
 محمد نانبي   على وسلم اهلل وصلى قوف  الم   واهلل أوانه، قبل لرفعه الطلب هذا قبول عدم الدائرة قررت 

 .أجمعين وصحبه آله وعلى
 
  

 
 

 أمين السر

 مصعب بن محمد العميري

 عضو 

 د. أحمد بن خالد العبد القادر

 عضو 

 د. خالد بن سعود الرشود

 رئيس الدائرة

 سلمان بن غرم الشهراني
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 المملكة العربية السعودية          

 وزارة العدل                 
                  (722) 

 بمنطقة مكة المكرمة المحكمة االستئناف
 الدائرة التجارية الثانية )جدة(         

 هـ9341لعام  066القرار في القضية رقم 
 المقامة من/)..(

 ضد/ )...(
هدددد ت ددد ئ ا ددد ارية ا ثاني دددك ا انستدددك    مدددك ا  دددث  ن  2/7/9341هلل وحددد ب و، ددد ي م دددن  ددد   ا   ددد   احلمددد 

 ج ة  جلسثهن ،ثش تلهن امل  ن من: -  ط ك م ك امل يمك 
 رئيسا  الفيفي               يحيى بن فرحان     استئناف محكمة رئيس                   

 عضوا       السحيباني صالح بن يمإبراه             استئناف قاضي
 عضوا         الزهراني محسن بن سعدي         باالستئناف القاضي

 ا  ارية إىل واحملن ك أتالب املذك ية وا  ضتك احل م يف  ل ظي ذ ك   ني مصط ى ،ن حسن  ا سي أم  وحبض ي
 . ده3/6/9341 ،ثني خ

 (االستئناف دائرة)
  )...( / امل تن وكتل ت    أسه يف ا  ياي هذا إلص اي ا الز  ،ن   ي صلتث  ا  ضتك هذب واق ك أن وحتث
 ومت ده4/3/9341 ،ثني خ ا طيم  ،  ا  زاع خبص ص ا ث  تم هت ك ح م ا ثال  مت أسه م جزهن دت ی ،الر ك
 من أن تلى ت ص ا ث  تم سظن  من 05/9 املندة ،أن م ت ا   يهد3/6/9341 ،ثني خ ا  ت ى هذب ت  مي
 ا  ظنمتك ا   ات  من أي تطبتق ا ث  تم ح م ا ثب   إذا ا ث  تم ح م تلى ا ط ن متهن   بل ا يت ن ئاحل
 ،    ح مت ا ث  تم هت ك أن إ  ا ث  تمي تلى ات   ا األطيا  إن وحتث تلتهني ا ث  تم طيمن نات   ا يت

 أن إىل اهلت ك وا ث  ئ ص كيا      )...(  ض  ا  ت ى قب ل وت   ا  ت ى يف امل خل  ض  ا خثصنص
 ت   وه  احلصص ،تع ت     جب شيكنء أصب  ا وإمنن ا ثأ تس ت   يف شيكنء  تس ا ا  ت ى يف امل خل 
 ا ث  تم تلى   رتض ا مل أهنم من ،ن يغم ا ث  تم شيط تلى املشثمل ا ثأ تس ت   تن خييج مسث ل

 ض  ا  ت ى قب ل ،    احل م أن كمن  نرغي غري صا خثصن ،    ا ث  تم هت ك ح م جي ل ممن وإجياءاته
 ض ب من  ت ى و،ن ثنيل ص ك صنحب مإسه و،ن ثنيل وشي  ن   م  يا   كنن م   ص تح غري ا ص ك      )...(



 

 ا     تلى سظيهتن ا  ارية هلذب ا  ضتك و،إحن ك ا ث  تم هت ك ح م ،بطالن احل م طلب إىل واسثهى م ب  كي
 وأك  ي)...(/ تلته امل تى وكتلك حضيئ كمن ي)...( /  وكن ك امل تن حضي حتث ا ضبطي ، مرت امل ضح
 ،أن ذكيئ تلته امل تى وكتلك تلى ذ ك و، يض يأتالب هلن املشني ا  ت ى  ر ك يف ويد من تلى وكن ك امل تن
 إ  اع تني خ نإ حتث ا ث  تم ح م ،بطالن  ل مع ا  ظنمتك امل ة اسثهنء ،   ا  ت ى هبذب ت    وكن ك امل تن
 ي ده91/6/9341 ،ثني خ ا  ت ى هذب قت  مت ح  يف ده7/3/9341 ،ثني خ كنن ،نحمل مك ا ث  تم ح م
 ،ثني خ هذب ا بطالن ، ت ى وت    ده4/3/9341 ،ثني خ ا ث  تم هت ك ح م ا ثلم أسه وكن ك امل تن م  ب

 .ا كث نء ا طيمنن قيي مث  ا  ظنمتك امل ة خالل هد3/6/9341
 من أي من ا ث  تم ح م ،طالن دت ى تيمع) أسه تلى( 09/9) املندة يف سص ا ث  تم سظن  إن تثوح

 يف ح ه تن ا بطالن م تن ت نزل حي ل و . ،نحل م ا طي  ذ ك إ،الغ  ثني خ ا ثن تك   من ا سث  خالل طيمته
 ا ث  تم هت ك ح م ا ثلم أسه، أقي وكن ك امل تن أن و ن ي(ا  ت ى قب ل دون ا ث  تم ح م ص وي قبل يم هن
 ا  ت ى هبذب ت       ن مإسه يده3/6/9341 ،ثني خ هذب ا بطالن ، ت ى ت    وأسه هد3/9341//3،ثني خ 
 ا ث  تم ح م   ثال  ا ثنيل ا ت   من   من    ث ن مضت حتث ا بطالن دت ى  يمع ا  ظنمتك امل ة اسثهنء ،  
 هذب م ه ت ثهن ممن ا  ظنمتكي امل ة خنيج أي وا سث  ا  اح  ت  ا  يف قت ئ وإمنن ا بطالن دت ی قت  دون
 .ا  ت ى قب ل ،    احل م إىل ا  ارية

  (لذلك)
 . الدعوى هذه قبول عدم الدائرة قررت

 . أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نانبي   على اهلل وصلى ق،وف  الم   واهلل
 
 
 

 أمين السر

 سقا مصطفی بن حسام

 عضو الدائرة

 الزهراني محسن نب سعدي

 عضو الدائرة

 السحيباني صالح بن إبراهيم

 رئيس الدائرة

 الفيفي يحيى بن فرحان
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 محكمة االستئناف بمنطقة مكة المكرمة
 الدائرة التجارية الثانية )جدة(      

 هـ1641لعام  151ورقم  456القرار في القضيتين رقم 
 المقامة من/ شركة )...(

 )...(و ضد/ )...(

 احلمد هلل، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

 -جدة-ئرة التجارية الثانية مبحكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة هـ عقدت الدا2/7/9341يوم االثنني ففي 
 ها املكون من:بتشكيل جلستها

 رئيسا          الفيفي يحيى بن فرحان     استئناف محكمة رئيس
 عضوا   الثبيتي           علي بن حسن        استئناف      قاضى
 عضوا      السبيل محمد بن اللطيف عبد         باالستئناف القاضي

 بتـاري  الـدائرة إىل واحملالـة أعـال  املـكوورة القضـية يف للنظـر وذلـ  سـقا، مصطفى بن حسام/ السر أمني وحبضور
 ـ.ه71/6/9341

 (افاالستئن دائرة)
 الئحته يف وذور التحكيم، هيئة قرار ببطالن طعن دعوى قدم ووالة املدعي أن يف الدعوى هك  وقائع تتلخص

 مواجهة يف احلكم إصدار طالبا   جبدة اإلدارية باحملكمة عشر الثامنة التجارية الدائرة أمام دعوا  أقام مووله أن
 الشروة وتصفية حل طلب مووله أن وذور...( ) رقم جتاري سجل )...( شروة وتصفية حبل عليهما املدعى
 يف شريكني بصفتهما عليهما املدعى ورفض ماهلا رأس وامل استهلكت خلسارة الشروة تكبد بسبب املكوورة
 خيالف الكي األمر أخرى، ناحية من الشروة وتصفية حل على املوافقة وعدم ناحية من مالي ا الشروة دعم الشروة

 حالة يف حلها أو الشروة يف االستمرار الشرواء يقرر أن على تنص واليت الشروات امنظ من( 7۸۱) املادة نص
 إلحالة عشر الثامنة الدائرة أمام عليهما املدعى متس  قد أنه وذور املال، رأس أرباع ثالثة الشروة خسائر بلوغ

 املادة نص خالف التحكيم هيئة قرار أن وذور ، الشرواء بني حتكيم شرط لوجود التحكيم إىل الدعوى



 

 ومكان به النطق تاري  على التحكيم حكم يشمل أن جيب" على تنص اليت التحكيم نظام من ۲ فقرة/32
 التحكيم اتفاق وملخص وصفاهتم وجنسياهتم وعناوينهم احملكمني وأمساء وعناوينهم اخلصوم وأمساء إصدار 

 احلكم ومنطوق وجد إن اخلربة تقرير لخصوم ومستنداهتم وملرافعتهم التحكيم طريف وطلبات ألقوال وملخص
 من ۲3 املادة به قضت مبا إخالل دون الطرفني بني توزيعها وويفية التحكيم ونفقات احملكمني أتعاب وحتديد

 من واليت القرار صدور حلني متت اليت اجللسات حماضر مجيع إرفاق من املكوور القرار خال وقد النظام هكا
 من( ۲) الفقرة نص خالف التحكيم هيئة أن وذور التحكيم، فرتة طوال الدعوى طريف وردود مرافعة ضمنها

 من البطالن دعوى تنظر اليت املختصة احملكمة تقضي" على تنص واليت اجلديد التحكيم نظام من( 31) املادة
 ما أو ةاململك يف العام والنظام اإلسالمية الشريعة خيالف ما تضمن إذا التحكيم حكم ببطالن نفسها تلقاء

 هكا مبوجب فيها التحكيم جيوز ال اليت املسائل من النزاع موضوع أن وجدت إذا أو التحكيم طرفا عليه تفقا
 سداد املصفني على" :على تنص اليت الشروات نظام من( ۲۲۲) املادة لنص التحكيم هيئة قرار وخمالفة" النظام
 الئحته وختم ،" عليها متنازع أو آجلة وانت إن لسدادها الالزمة املبالغ وجتنيب حالة وانت إن الشروة ديون

 وفقا   الدولية )...( وتصفية حبل احلكم: ثانيا  . الطعن هموضوع التحكيم هيئة قرار وإبطال نقض -9: يلي مبا
/ املدعية وويل خالهلا ذور جلسات الدعوى لنظر الدائرة حددت وقد هكا -. العام والنظام الشروات لنظام
 ما حسب )...( شروة ضد ـه22/91/9343 بتاري  الصادر التحكيم حكم ببطالن احلكم يطلب أنه )...(
 وويل وبسؤال احملتكم وويل منها صورة وتسلم هـ 91/92/9343 بتاري  سابقا   املقدمة الدعوى الئحة يف جاء

 املدعي هبا تقدم اليت البطالن دعوى على ردا   صفحات ست من مكونة مكورة قدم اجلواب)...( / عليه املدعى
 انتهى واحدة مبكورة تقدم اجلواب املدعي وويل وبسؤال ـه۲3/6/9341 جلسة ويف صورة، منها تسلم وقد
 عليه املدعى وويل تسلم وقد)...(  شروة وتصفية حبل واحلكم التحكيم هيئة قرار بإبطال احلكم طلب إىل فيها

 البطالن دعوى ورد احملكمني حكم بتنفيك األمر لبوط سابقا قدم مبا االوتفاء قرر عليها وباطالعه صورة
 قرر مث الرقم هبكا واحدة قضية لتصبح 653 رقم الدعوى إىل البطالن دعوى ضم مت وقد املدعي من املقدمة

 ما حاصل بيان نفاآل املدعي من املقدمة البطالن دعوى إن وحيثأقوال  من هلما سبق مبا االوتفاء األطراف
 وتعد التحكيم نظام من 51 املادة يف املبينة البطالن دعوى قبول أسباب بشأهنا تنطبق ال طلبات من هبا ورد

 وقائع فحص منعت اليت التحكيم نظام من 51 املادة من 3 للفقرة خمالفة البطالن دعوى يف الواردة الطلبات
 عليها، يصدق وال النزاع وقائع فحص ضمن من بعد البطالن دعوى طلبات يف ورد ما نإ إذ النزاع، وموضوع

 مما للنظام وفقا   بتنفيك  شروط األمر احلكم والستيفاء العام، النظام أو اإلسالمية الشريعة ألحكام خمالفة يعد ما
 .لكل  وفقا احلكم معه يتعني

 



 

 
  (ولذلك)

 حكـم بتنفيـذ األمـر: ثانيـا  . هضـد المحـتكم مـن المقامة البطالن دعوى رفض: أوال   ستئنافاال دائرة قررت
 بتــاري  الشــركا  بــين المبــرم العقــد محــل)...(  شــركة عقــد بحــل الحكــم: أوال  : يلــي بمــا القاضــي التحكــيم

 مجموعــة شــركة المدعيــة إلــمام: ثانيــا  . يكــن لــم كــ ن واعتبــاره م1/1/1114 الموافــ  ـهــ 11/8/1614
)...(  شـركة المدعية إلمام: ثالثا  . ــ)...(ل لاير( 411,111) مبلغ برد محدودة ةيمسؤول ذات شركة )...(
 ,)...( و )...( مــن كــل إلــمام: لـــ)...(. رابعــا   لاير( 4۰۰٫۰۰۰) مبلــغ بــرد محــدودة ةيمســؤول ذات شــركة

 عـدا مـا رد: خامسـا  . النظام به يقتضي لما وفقا   العدل كتابة أمام الشراكة عقد في حصصهما عن بالتنازل
 أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد نانبي   على وسلم اهلل وصلى  ,وف  الم   واهلل. الطرفين طلبات من ذلك
 
                                    

 
 

 أمين السر

 سقا مصطفى بن حسام

 عضو 

 السبيل محمد بن اللطيف عبد

 عضو 

 الثبيتي علي بن حسن

 

 رئيس الدائرة

 الفيفي يحيى بن فرحان
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 محكمة االستئناف بمنطقة الرياض
 الدائرة التجارية الثانية

 هـ8359لعام  3895حكم في القضيتين رقم 
 هــ8359لعام  3893ورقم 

 المقامة من كل من/ )...( 
 و)...(

 ضد/ بعضهما.
 لصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:احلمد هلل، وا

هيييييي عاييييدة الييييدا مبة ال االر يييي  نحقميييي  االسيييي  نال  نن ايييي  المب ييييال   لسيييي  ال 01/2/0341 االثنيييينففييييم  ييييوم 
 ب شقيل ال ال اليل:

 رئيسا            قاضي االستئناف    محمد بن ناصر الجربوع                
 عضوا  لعيسى                       هزاع بن عيسى اقاضي االستئناف    

 قاضي االستئناف    د. عبد المحسن بن عبد اهلل الزكري             عضوا  
وحبضور أمن سمب الدا مبة/ سل الن بن سعد الع ييب، وذلك للنظمب يف الاضي  املشالر إلي يال أعياله، والاللي  إذ هي ه 

رة دا مبة االس  نال  حقم ال راس  أوراق الاضي ن واملداول  في مال؛ أصدهيي. وبعد د21/1/0341الدا مبة ب الر خ 
 املالثل:

 (الوقائع)
هيي تادم )...( بال ح  دعوى أورد في يال 21/1/0341ت لخص وقال ع الاضي ن املشالر إلي ال أعاله يف أنه ب الر خ 

وذلييك  ييوم اعمعيي  املوافيي   أنييه قييد صييدر حقييل هي يي  ال حقيييل اع  ييم يف النيي اني الاييال ل بينييه وبيين  ييمب قه )...(
هيييي. 0341لعييالم  3114هييي وإنييه   ليص املصييالدق  وإلييفالي الن ال يي  عليييه وقييد قييد  لبييه قضييي  بيمبقل 7/1/0341

هييي تايدمو وليلي  )...( بال حي  دعيوى أوردة في يال أن مولل يال سيب  وأن وقيع وثياي  03/01/0341ويف تالر خ 
وبين  يمب قه )...( وقيد تشيقلو نو يص هي ه الوثياي  هي ي   هييي للنظيمب يف ني اني بينيه01/1/0343حتقيل ب يالر خ 

حتقيل يف ذلك ال الر خ وحيث مضى على تشقيل ه ه اهلي ي  ألريمب مين ثيالو سينواة ومالتاليو تعايد اعلسيالة 
وتصدر األحقالم يف خماللف  صمبحي  لنظالم ال حقيل السعودي ال ي نص يف املالدة األربعن عليى ميال ومتالرس العمل 

  لم:



 

  ال حقيل إصدار احلقل املن م للخصوم  لل ال خيالل امليعيالد الي ي اتفي  علييه  مبفيال ال حقييل في ن على هي  -0
 مل  قن هنالك اتفالق و ص أن  صدر احلقل خالل اثين عشمب   مباً من تالر خ بدي إ مباياة ال حقيل.

ا سي   أ ي مب ميالمل أن تامبر ت الدة مدة ال حقيل على أال   ايالوت هي  -يف مجيع األحوال -جيوت هلي   ال حقيل -2
   ف   مبفال ال حقيل على مدة ت  د على ذلك.

إذا مل  صدر حقل ال حقيل خيالل امليعيالد املشيالر إلييه يف الفايمبة السيالبا ،  يالت ألي مين  يمبيف ال حقييل أن  -4
  لص من القم  املخ ص  أن تصدر أممباً ب حد د مدة إلالفي ، أو ب هنالي إ مباياة ال حقيل، وألي من ال مبفن 

 د   رفع دعواه إذ القم  املخ ص .(.عن
 لمال ورد يف املالدة اخلمسون من نظالم ال حقيل اخلالص بب الن حقل ال حقيل مال  لم:

 ال تابل دعوى ب الن حقل ال حقيل إال يف األحوال اآلتي : -0
 مدته. بالن  اليإذا مل  و د اتفالق حتقيل أو لالن ه ا االتفالق بال اًل، أو قالباًل لإلب الل، أو ساط  -أ

وذلييمبة بهنييه اسيي نالداً هليي ه املييواد فيي ن مولل ييال   اللييص ب ب ييالل حقييل ال حقيييل اع  ييم الصييالدر عيين هي يي  ال حقيييل 
 هيي.0341( لعالم 3113وإهنالي إ مباياة ال حقيل، وقد قيدة دعواه بمبقل )

قمبارهيال  هييي حييث أصيدرة23/00/0341وب حالل  الاضي ن إذ ه ه الدا مبة حددة لنظمبهال  لس   وم األربعيالي 
بضيل الاضيي ن املشييالر إلي يال أعيياله ا سيهلو الييدا مبة )...( عين دعييواهخت في لمب أهنييال ال .يمبق عمييال ورد أعياله. وقييد 
وأ الب وليل )...( على الدعوى بيهن امليدة النظالميي  لل حقييل هيم تسيعون  وميالً وقيد ان  يو وميع ذليك ام يدة 

 امليدة هيو بيالء مباياة اليت ذ ا.الذهيال بعيد حقيل املدة إذ ثالو سنواة. فعاص )...( على ذليك بيهن العيفة يف
دا ييييمبة االسيييي  نال  نضييييم هي يييي  ال حقيييييل بعمل ييييال. لمييييال  نباييييم أن  ئخيييي  بعيييين االع بييييالر مييييال أ ييييالرة إليييييه دا ييييمبة 

 السص الايالنوم مين إعيداد تامب يمبه. ااالس  نال  من وقف إ مباياة ال حقيل وعدم اح سالب املدة حىت  ن  م ال
هييي ايال  عيين أن 7/1/0341هييي وأصيدرة حقم يال ب يالر خ 21/1/0341يل عمل ال ب يالر خ اس هنفو هي   ال حق

 احلقل صدر يف املدة الددة. وقد عاص وليل )...(/ )...( نال  لم:
(  ييوم اعمعيي  2اع  ييم رقييل ) ل حقيمييماأواًل: أن هي يي  ال حقيييل الييت تنظييمب النيي اني بيين ال ييمبفن أصييدرة حقم ييال 

هييييي ا 02/01/0341مسيييالياً وقيييد تايييدمال ب ليييص تفسييي  للحقيييل ب يييالر خ  3:03ع  هييييي متيييالم السيييال7/1/0341
هيي. وحبيث أن نظالم ال حقيل نيص يف امليالدة )السالدسي  واألربعيون( 01/01/0341أحلاناله خب البنال املئرخ ب الر خ 

ال اللي    ومالً  41( على مال  لم: )جيوت لقل من  مبيف ال حقيل أن   لص من هي   ال حقيل خالل 0الفامبة رقل )
ل سلمه حقيل ال حقييل تفسي  ميال وقيع يف من وقيه مين .ميو  .... إ ( ا ورد الينص يف نفير امليالدة فايمبة رقيل 

( علييى مييال  لييم: ) صييدر ال فسيي  ل البيي  خييالل ثالثيين  ومييالً ال اللييي  ل ييالر خ تاييدم  لييص ال فسيي  هلي يي  ال حقيييل 2)
ل فسيي  م ممييالً حلقييل ال حقيييل اليي ي  فسييمبه وتسييمبي (  عييد احلقييل الصييالدر بال4..(، ا ألييالفو يف الفاييمبة رقييل )

 عليه أحقالمه.
ونال أننال تادمنال ب لص تفس  احلقل اع  م الصالدر من اهلي   امليوقمبة يف امليدة النظالميي  اليددة ومل  صيدر حقم يال 

ى الييت اخلييالص بالل فسيي  حييىت تالرتييه ومل تعاييد  لسيي  ملنالقشيي  مييال ذ  لبييه ميين ل ا إن املييدعم تاييدم  يي ه الييدعو 



 

  يد  من يال إذ تنفيي  احلقيل اع  يم في ن هي ا خميياللف للنظيالم حييث أن هي ا احلقيل مل  ق سيص الصيف  الا عييي  
 النظالمي  الت تئ د النظمب يف تنفي ه.

ثالنيييالً: أن امليييدعم ذلييمب بيييهن العييفة يف ميييدة ال حقيييل هيييم بييالء مباياة اليييت ذ ا.الذهييال بعيييد حقييل اليييدا مبة امليييوقمبة 
ا أفييالد بييهن الييدا مبة قييد أ ييدة عييدم اح سييالب املييدة وأن حقييل الييدا مبة املييوقمبة قييد أ ييالر إذ نحقميي  االسيي  نال  

ذلك، وباللمب وني واء الني على حقل الدا مبة ال ي قالم ب سليل نسخ  منه للدا مبة واع فه مئ د مليال  دعييه  يد أن 
اييال  دعيييه املييدعم هيييي ومل    يمبق ألي 0341/  لعييالم 47/0( صييدر يف الاضيي  رقييل 14/7/011احلقيل رقييل )

 ومل  شمب إذ مدة ال حقيل أو  ئ د أو  نص على  مي اال ذلمبه املدعم.
هيييي ا 01/1/0343ومييين   ييي  أخيييمبى  يييد أن هي ييي  ال حقييييل ذ تشيييقيل ال نو يييص وثياييي  ال حقييييل املئرخييي  يف 

هييييييي ا توقفيييييو حيييييىت عايييييد أول  لسيييييال ال ب يييييالر خ 07/1/0341( ب يييييالر خ 0أصيييييدرة حقم يييييال اع  يييييم رقيييييل )
هيي وأللرمب من سن ن اال أحل  نوللم ألمبار فالدح  حيث  د أن فرتة ال حقييل امل في  علي يال هيم 21/1/0341

سيينواة وثالثيي  أ يي مب والتالييو اهلي يي  بصييدد النظييمب يف هيي ه 4 ومييالً واسيي ممبة هيي ه الفييرتة حييىت أصييبحو 11مييدة 
ال حيدا نييوللم إذ إقالميي  دعييوى إصييدار أحقيالم أخييمبى يف هيي ا الني اني وهيي ا للييه خمياللف للنظييالم اييوبصييدد اليدعوى 

 ه ه الدا مبة. مب الن لد ه ه اهلي   وهم منظورة  أمال
علمالً بهن ميوللم م عيالون خيالل هي ه الفيرتة ومني  تيالر خ صيدور حقيل اليدا مبة امليوقمبة ب ه ييد حقيل هي ي  ال حقييل 

  ول لك الالسص وقد قالم بسداد أتعالب هي   ال حقيل وتسليم ال بشيك مصدق وقد رد على مجيع  لبالة اهلي 
الاالنوم ول لك احلالرس الاضال م بينمال املدعم مل  ال باللمبد على تامب مب الالسص الاالنوم وقد ذلمب ذلك يف تامب مبه 
ا أنيييه  ليييص تصيييو مب مجييييع مسييي نداة املئسسييي  واسييي ممب ذليييك قمبابييي  الشييي مب ولليييف املئسسييي  مبيييالل  مالليييي  ا مل 

نييال ال نعلييل هييل قييالم بسييداد أتعييالب هي يي  ال حقيييل لمييال ورد يف   سييلم ال حييىت اآلن وملييدة تاييالرب العييالم. لمييال وأن
الوثيايي  وهيي ا  بيين للاميييع مييدى ر.بيي  املييدعم يف اءمعييالن بالءلييمبار نييوللم وليي لك ر.ب ييه يف عييدم ان  ييالي هيي ا 

 وحيىت اآلن مل  صيدر ال امب يمب الن يال م يف هي ه الاضيي  مسودة تامب مب من الالسص الاالنومالن اني. لمال أنه قد وردنال 
مع أن اخلفة اهلندسي  سلمو تامب مبهال ومل تال اهلي   حىت اآلن بعاد أي  لس  ملنالقش ه بالءلالف  إذ إر الي اهلي   

من الدراس  املاللي  واهلندسي  ول لك يف  لبيالة امليدعم  االن  اليالفصل يف األربالح املس حا  ن يا  الشمبال  حىت 
وأتعيالب هي يي  ال حقيييل وهي ا حي ييالق إذ مييدة  و لي  ميين الوقيو حيييث أن مييال ذ إ يالته ميين قبييل اخلالصي  بالملد ونييي  

% مين الفصيل يف هي ا الني اني ونيال أهنيال أمضيو ألريمب مين ثيالو سينواة حيىت نفصيل 31اهلي   ال  عدو مال نسب ه 
ميييال إذا مب يف بعيييز    ييييالة النييي اني فييي ن ميييال تبايييى مييين هييي ه الاضيييي  سيييو  حي يييالق إذ مريييل ذليييك الوقيييو أو ألرييي

اس ممبة ه ه اهلي   بنظمبهال مع تهليدنال بيهن هي ه اهلي ي  .ي  نظالميي  وو ودهيال خمياللف لنظيالم ال حقييل السيعودي. 
 وبنالي عليه ن لص مال  لم:

 صييييييييييييييييمب  النظييييييييييييييييمب عيييييييييييييييين  لييييييييييييييييص املييييييييييييييييدعم تنفييييييييييييييييي  حقييييييييييييييييل هي يييييييييييييييي  ال حقيييييييييييييييييل اع  ييييييييييييييييم رقييييييييييييييييل  -0
 ( ملخاللف ه نظالم ال حقيل وعدم ال سالبه الصف  النظالمي  الالتم .2)
 نل مر يف  لص أصلم و التم النظمب يف  مبعي  هي   ال حقيل واحلقل ب هنالي عمل ال وإحالل  لالمل  -2

 الن اني إذ القم  املخ ص  للنظمب فيه على الو ه الشمبعم والنظالمم.



 

 هيي قدمو وليل  )...(/ )...( م لمب ال اخل المي  أوردة في ال قوهلال: إن عوي أي4/2/0341ويف  لس  
  صمن يف أي ن اني إذ هي   حتقيمي  هو ءهنالي ذلك الن اني يف مدة معين ،   ل االتفالق عوي أي م خال

 علي ال نو ص وثيا  ال حقيل وذلك ءهنال  ال على و ه السمبع . ويف الاضي  املالثل   د أن اهلد  
 ن حسل األسالسم من إنشالي هي   ال حقيل الت تنظمب ه ا الن اني مل   حا  فضاًل عن عا  ه ه اهلي   ع

 الن اني يف مدته امل ف  علي ال ول لك يف املدة املسموح  ال نظالمالً وهم مدة اثنال عشمب لمال حددهال 
 ( من نظالم ال حقيل السعودي الفامبة األوذ. وتبن يف ه ه امل لمبة آخمب 31النظالم حسص املالدة )

 النحو ال اليل:املس اداة يف ه ه الاضي  بشقل خم صمب من واقع نظمبهال أمالم هي   ال حقيل على 
هيي وإذ اآلن مل حتيدد  لسي  أخيمبى للنظيمب يف 21/02/0341آخمب  لس  عادة أمالم اهلي   لالنيو ب يالر خ  -0

 الن اني )ممبف  حمضمب اعلس (.
 مل  صدر ال امب مب الالسيب الن ال م حىت اآلن. -2
 مل  صدر ال امب مب اهلندسم الن ال م حىت اآلن. -4
 ياي  للمشالر ع امل نالتني علي ال.مل تفصل اهلي   يف ال قلف  احلا -3
و ييود قضييال ال معلايي  لييدى اليياللل الشييمبعي  والقميي  اءدار يي  مل تييدر  ال اهلي يي  لييمن ال صييفي  ولييمن النيي اني  -3

 حىت تالرته.
ا.ي  ال ال تعيدو  اليتوعليه ف ن هي   ال حقيل مل ت خي  إ يمباياة ملموسي  وعمليي  حيىت اآلن، ومجييع اء يمباياة 

 ه وقدماله يف  لسالة املمبافع .احتفظي  و قلي . ا خ ل ال مبفالن أقواهلمال وال فيال نال ذلمب  أن تقون إ مباياة
 (األسباب)

اع  يم  ل حقيميماهييي ب ب يالل احلقيل 0341( لعيالم 3113حيث أن وليل )...(   اللص يف دعواه املايدة بيمبقل )
 وإهنالي إ مباياة ال حقيل.

( وتييييالر خ 43نظييييالم ال حقيييييل الصييييالدر بالملمبسييييوم رقييييل )م/ ونييييال أن املييييالدة )اخلمسييييون( ميييين البييييالب السييييالدس ميييين
هيييي قييد نصييو علييى أن: )ال تابييل دعييوى ب ييالن حقييل ال حقيييل إال يف األحييوال ال اللييي  ....( ا 23/3/0344

ثييالره مييدعم أنصييو  علييى حييالالة حمييددة لقيين إب ييالل حقييل ال حقيييل مييىت مييال حتايي  أي من ييال. وبيياللنظمب إذ مييال 
علييه  يمي ايال أوردتيه تليك امليالدة. وال  نيالل مين ذليك ميال أثالرتيه وليلي  )...( مين أن  الب الن   ضح أنه ال  ن ب 

عمل يال اليرالو سينواة ومالتاليو تعايد هي   ال حقيل قد جتالوتة املدد النظالمي  اليددة هليال وأهنيال جتيالوتة يف ميدة 
هييي ان  يو 0341م لعيال 4712اعلسالة .... إ . ذلك أن )...( سب  أن أقالم دعوى   ا الشهن قييدة بيمبقل 

بمبفز دعواه لعدم تعالونه مع هي   ال حقيل وذلك بعدم دفع األتعيالب اخلالصي  وعيدم تمب ييح عضيو بيد ل لقميه 
ال ي اع  ر عن مواصل  العمل مع اهلي   اال ال مب اهلي   إذ وقف إ مباياة ال حقيل ه ا فضاًل عين عيوي اهلي ي  

ة ال حقيييل إذ أن  ييمبد ال امب ييمب الن ييال م يف امل ميي  أو املولييوني إذ اخلييفة واليي ي    لييص فيييه األمييمب وقييف إ ييمبايا
ال ي  نظمب فيه من قبيل اخليفة وبالل ياليل في ن دعيوى ال يهخ  مل تربيو بشيقل واليح لقين ال عو يل علييه ايال تن  يم 

 معه الدا مبة إذ رفز دعوى )...( وته يد حقل هي   ال حقيل اع  م حمل ه ه الدعوى.
 



 

 )لذلك(
 ذكر وبعد الدراسة والمداولة والتأمل حكمت دائرة االستئناف التجارية الثانية: وحيث األمر ما

هــ في النزاع القائم بين كل من/ )...( 2/8/8359بتأييد حكم هيئة التحكيم الجزئي الصادر بتاريخ 
باهلل السجل المدني رقم )...( و)...( السجل المدني رقم )...( واألمر بتنفيذه لما هو مبين باألسباب و 

 التوفيق وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.
 

 أمين السر
 سلطان بن سعد العتيبي   

 عضو 
 اهلل الزكري     د. عبدالمحسن بن عبد

 عضو 
 هزاع بن عيسى العيسى

 
 رئيس الدائرة

 حمد بن ناصر الجربوعم



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
        [722] 

 محكمة االستئناف بمنطقة الرياض
 دائرة االستئناف التجارية الثانية

 قرار بشأن االلتماس المقدم من المدعي/ )...(
 بطلب إعادة النظر في حكم محكمة االستئناف الصادر بتاريخ

 هــ81/7/8358
 هـ2/8/8359المؤيد للحكم هيئة التحكيم المؤرخ في 

 هــ8359لعام  3895قم المقيدة بمحكمة االستئناف بر 
 هــ8359لعام  3893وقضية رقم 

 المقامة من/ )...(
 ضد/ بعضهما

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:
هيييي وناييمب حمقميي  االسيي  نال  نن ايي  المب ييال  عاييدة دا ييمبة االسيي  نال  ال االر يي  3/7/0341ففييم  ييوم األربعييالي 

 لس  ال ب شقيل ال ال اليل:الرالني   
 قاضي االستئناف     محمد بن ناصر الجربوع                               رئيسا  

 عضوا    عيسى                          قاضي االستئناف     هزاع بن عيسى ال
 عضوا         سن بن عبد اهلل الزكري          قاضي االستئناف     د. عبد المح

سييمب الييدا مبة/ )...(، وذلييك للنظييمب يف  لييص االل مييالس املاييدم ميين املدعييي  ولالليي / )...(، والييالل إذ  حبضييور أميين
هيي امل ضمن  لب ال إعالدة النظمب يف احلقيل املشيالر إلييه أعياله. وحييث حيدد نظيالم 1/3/0341ه ه الدا مبة ب الر خ 

( مين نظيالم املمبافعيالة الشيمبعي  211/0املمبافعالة الشمبعي  الل مالس إعالدة النظيمب حيالالة معيني ، إذ نصيو امليالدة )
 على أنه ]حي  ألي من اخلصوم أن  ل مر إعالدة النظمب يف األحقالم الن ال ي  يف األحوال اآلتي :

مين اع ي  املخ صي   -إذا لالن احلقل قد بين على أوراق ظ مب بعيد احلقيل ت و مبهيال، أو بيين عليى  ي الدة قضيم -أ
ملل مر بعد احلقل على أوراق قال ع  يف الدعوى لالن قيد تعي ر إذا حصل ا -بههنال   الدة تور. ب -بعد احلقل

إذا قضيم احلقيل بشيمي  -إذا وقيع مين اخلصيل .ي  مين  يهنه ال يهث  يف احلقيل. د -عليه إبمباتهال قبل احلقل. ق
إذا ليييالن  -إذا ليييالن من يييوق احلقييل  نيييالقز بعضيييه بعضيييالً. و -مل   لبييه اخلصيييوم أو قضيييى بيييهلرمب اييال  لبيييوه. هييييي

إذا صييدر احلقييل علييى ميين مل  قيين اييراًل مترييياًل صييحيحالً يف الييدعوى ، وحيييث مل   ضييح ميين  -. تاحلقييل .يالبيييالً 
خالل اس عمبا  ه ه احلالالة، أن مث  حالل  من ال تن ب  على مال ورد يف  لص االل ميالس املالثيل، ومل   بين لليدا مبة 



 

معيييه اليييدا مبة إذ عيييدم قبيييول هييي ا  أي و يييه مييين أو يييه قبيييول االل ميييالس اليييواردة يف امليييالدة املشيييالر إلي يييال، ايييال تن  يييم
 االل مالس على النحو الوارد يف من وق ه ا الامبار.

 (فلهذه األسباب)
ة الثانية: عدم قبول االلتماس المقدم من المدعية وكالة على حكم هيئة قررت دائرة االستئناف التجاري

ية بمحكمة االستئناف هــ والمؤيد بحكم الدائرة التجارية الثان2/8/8359التحكيم الصادر بتاريخ 
هـ، 8359لعام  3893هـ وقضية رقم 8359لعام  3895هـ في القضية 81/7/8358الصادر بتاريخ 

 واهلل الموفق، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

 أمين السر
 محمد بن عبيد آل فهاد   

 عضو 
 اهلل الزكري     د. عبدالمحسن بن عبد

 عضو 
 عيسى العيسىهزاع بن 

 
 رئيس الدائرة

 حمد بن ناصر الجربوعم



  

  
  

  

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة

 الدائرة التجارية األوىل
 
 
 

 )...( سجل جتاري )...(شركة  املقامة من/
 

 )...( سجل جتاري )...(شركة  ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(هـ ومبقر  1440/11/14 األربعاءنه يف يوم فإ
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا ابراهيم بن صاحل السحيباين القاضي
 عضوا حممد بن موسى الفيفي القاضي
 عضوا سعدي بن حمسن الزهراين القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف امينا للسر ن أبوطالب بن سليمان السيدبندر ب وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم.  ، هـ 1440/08/23
 )الوقائع(

بوكالته عن املدعية ،  )...(أن تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تبني من مطالعة أوراقها وابلقدر الالزم إلصدار احلكم فيها يف 
مبوجب حكم هيئة التحكيم بتاريخ )...(تقدم إىل هذه احملكمة بالئحة دعوى حاصلها أنه يطلب التنفيذ على املدعى عليها شركة 

( ،وختم الئحته بطلب احلكم بتنفيذ حكم 70/2.245.564م والذي نص على إلزامهم بسداد مبلغ قدره )21/2/2019
 التحكيم.

هـ وفيها أكد وكيل املدعية على طلب األمر بتنفيذ حكم 9/10/1440لـة القضية هلذه الدائرة حددت هلا جلسة بتاريخ وإبحا
التحكيم موضوع هذه الدعوى فعقب وكيل املدعى عليها أبنه تقدم بدعوى بطالن حكم التحكيم وقيدت لدى هذه احملكمة برقم 

يف الئحة دعوى البطالن وزود وكيل املدعية بنسخة منها وطلب الطرفان ضم هـ بناء على األسباب املوضحة 1440لعام  1313
طالبة األمر ابلتنفيذ إمهاله للجواب على دعوى البطالن وأوضح الطرفان أن موضوع النزاع  القضيتني إىل بعضهما فـطلب وكيـل

اقد على إنشاء طرق داخلية وخارجية هلا وبناء عليه واليت مت التع )...(بينهما هو زفلتة الطرق اخلاصة ابملستودعات اململوكة لشركة 
هـ قدم وكيل طالبة التنفيذ مذكرة من ثالثة صفحات أرفق 15/10/1440قررت الدائرة ضم القضيتني إىل بعضهما ، ويف جلسة 

لبطالن بعدم هبا صور عدد من املستندات وزود وكيل مدعية البطالن بنسخة منها ذكر أن حاصلها الرد على ما تضمنته دعوى ا

 هـ 1440لعام  1430احلكم يف القضية رقم 



  

  
  

  

هـ اطلعت الدائرة على 6/11/1440للجواب، ويف جلسة  )...(صحتها وفقًا للتفصيل املبني ابملذكرة فاستمهل وكيل شركة 
للمقاوالت العامة )...(ضد )...(هـ املقامة من شركة 1440لعام  1313هـ يف القضية رقم 9/10/1440حمضر جلسة 

مذكرة من ثالث )...(من احملضر ضم القضية إىل هذه القضية وقدم وكيل شركة وموضوعها طلب إبطال حكم التحكيم وقد تض
صفحات ذكر أهنا تتضمن اجلواب على مذكرة طالبة األمر ابلتنفيذ ابلتأكيد على ما جاء يف دعوى البطالن فعقب وكيل طالبة 

هـ 1/11/1440قدم مبذكرة إحلاقية قيدت برقم أبن مذكرة وكيل املدعى عليها ال جديد فيها وأنه سبق له أن ت )...(التنفيذ شركة 
مدعية البطالن أبن دعواه متفقة مع تتضمن أن دعوى البطالن ال تستند للشروط املنصوص عليها يف نظام التحكيم فعقب وكيل 

النظام مث قرر الطرفان اكتفاءمها ، وجبلسة اليوم أكد وكيل طالب البطالن على ما جاء يف دعواه من طلب بطالن حكم التحكيم  
 ء .كما أكد وكيل طالب التنفيذ على ما جاء يف دفعه وطلبه رفض دعوى البطالن واألمر بتنفيذ حكم التحكيم مث قررا االكتفا

  
 

 )األسباب(
وحيث إن ما قدمه مدعي البطالن من أسباب إلثبات دعواه ال تصح ألن تكون سبباً لبطالن احلكم التحكيمي وليست مما تنطبق 
عليه األحوال املبينة يف نظام التحكيم اليت تعد دعوى البطالن مبوجبها مقبولة، كما أن ما ذكره مقدم دعوى البطالن من أسباب 

موضوع النزاع وما بين عليه احلكم التحكيمي  حقيقتها أن تكون وقائعاً أراد منها مقدم دعوى البطالن إعادة النظر يف  ال تعدو يف
من أدلة ومستندات وما اختذته اهليئة من إجراءات، وتقصيًا لسالمة ما خلصت إليه هيئة التحكيم من اجتهادها الذي بينته يف 

))تنظر احملكمة   نصت على أن ( من املادة اخلمسني من النظام اليت 4تنادًا إىل الفقرة )حكمها، األمر الذي ميتنع قبوله اس
املختصة يف دعوى البطالن يف احلاالت املشار إليها يف هذه املادة دون أن يكون هلا فحص وقائع وموضع النزاع(( وملا كان طلب 

 جتد الدائرة يف حكم التحكيم ما يعد خمالفة ألحكام الشريعة مدعي البطالن ال يستند إىل ما هو مقرر شرعًا ونظاماً، كما ال
( 51اإلسالمية أو النظام العام، واالجتهاد ال ينقض مبثله فضاًل عن أن ما ذكره ال ينطبق عليه أي من الفقرات املذكورة يف املادة )

 من نظام التحكيم السعودي، مما يتعني معه رفض دعوى البطالن.
ية طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم، بعد أن تقرر أنه ال يوجد يف احلكم ما ميكن أن يعد مانعًا من تنفيذه، وحيث إن وكيل املدع

 وإذ تبني أن طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوىف املتطلبات النظامية، وبناًء على املادة احلادية واخلمسني يف فقرهتا )الثانية(
هـ اليت نصت على: "إذا حكمت احملكمة املختصة 24/5/1433( واتريخ 34امللكي رقم )م/ من نظام التحكيم الصادر ابملرسوم

بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن أتمر بتنفيذه ويكون حكمها يف ذلك غري قابل للطعن أبي طريق من طرق الطعن، أما إذا 
ن اليوم التايل للتبليغ". األمر الذي تنتهي معه حكمت ببطالن حكم التحكيم فيكون حكمها قاباًل للطعن خالل ثالثني يومًا م

 الدائرة إىل رفض دعوى البطالن وأتييد حكم التحكيم واألمر بتنفيذه.
  
 
 
 
 
 



  

  
  

  

 )لذلك(
 رفض دعوى البطالن.بأوال : حكمت الدائرة 

محتكمة لل )...(اثنيا : أتييد حكم التحكيم واألمر بتنفيذه فيما قضى به من : أوال : تدفع احملتكم ضدها  شركة 
( مليوانن ومائتان ومخسة وأربعون ألفا ومخسمائة وأربعة وستون رايال وسبعون 2.245.564.70مبلغا قدره ))...(شركة

 هللة ، اثنيا : يتحمل كل طرف ما دفعه من أتعاب التحكيم ، اثلثا : صرف النظر عما عداها من مطالبات .
 أمجعني على نبينا حممد وعلى آله وصحبههللا املوفق، وصلى هللا و
 

 أمني السر
 السيد بندر بن أبوطالب

 عضو           
 حممد بن موسى الفيفي 

 عضو         
 سعدي بن حمسن الزهراين 

  

 رئيس الدائرة
 ابراهيم بن صاحل السحيباين
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل
 حمكمة االستئناف مبنطقة عسري

 الدائرة التجارية األوىل
 
 
 

 )...( هوية وطنية )...( املقامة من/
 

 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها بتشكيلها  األوىلالدائرة التجارية اعقدت  حمكمة اإلستئناف مبنطقة بعسريهـ ومبقر  1440/11/13 اثءالثالفإنه يف يوم 
 التايل:

 رئيسا فيصل بن محود الفايز القاضي
 عضوا عبدالقادر بن سليمان احلفظي القاضي
 عضوا عمر بن إبراهيم الغيث القاضي

 
  ، هـ 1440/07/05ذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف ، و امينا للسر بن علي الشريفهللا عبد وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم.
 )الوقائع(

تعاقد مع املدعى عليه  أنه بعريضة دعوى ذكر فيها يف أن املدعي تقدم إىل حمكمة االستئناف مبنطقة عسري ختلص واقعة الدعوى
، وأن املدعى عليه مل يلتزم ببنود االتفاق، وقد نص البند   )...(على تكوين شركة حماصة ابسم شركة  هـ1437/7/26 بتاريخ 

الثاين عشر من العقد على أن ) أي نزاع ينشأ بني الشركاء بسبب تنفيذ هذا العقد يتم حله وداًي وإذا تعذر ذلك يكون الرجوع 
 مًا عنه ويطلب تعيني حمكم عن املدعى عليه.حمك)...(للتحكيم التجاري (، وأنه قد اختار 

وبعد )...(و)...(وإبحالة القضية إىل الدائرة نظرهتا على النحو املبني يف حماضر ضبط القضية، وحضر املدعي ووكيال املدعى عليه 
نفذ أي بند من هـ ومل ي16/1/1438 مساع الدعوى أجاب وكيل املدعى عليه أبنه قد مت توقيع عقد خمالصة مع املدعي بتاريخ

بنود املخالصة حىت اترخيه، وبذلك تعترب املخالصة فاسخة للعقد واإلخالل ببنودها من اختصاص احملكمة العامة، كما أن الشركة 
حمل النزاع قد مت نقلها إىل شخص آخر ومن مث فليس للمدعي صفة يف إلزام موكلي بشرط التحكيم أو أي نزاع آخر خاص 

ى املدعي أفاد أبنه سبق أن تقدم بدعوى للمحكمة وقد دفع املدعى عليه بوجود شرط التحكيم، وأن ابلشركة، وبعرض ذلك عل
والرتخيص الصناعي )...(وسجل متوين  )...(املدعى عليه مل يلتزم ببنود املخالصة، كما أن املخالصة تضمنت نقل سجل مياه 

 هـ 1440لعام  42احلكم يف القضية رقم 



  

  
  

أبو عريش لالسم الذي أختاره وإهناء كافة اإلجراءات احلكومية  يف املدن الصناعية يف )...(وختصيص األرض اخلاصة مبصنع مياه 
، مث %100وأصبحت الشركة مملوكة له بنسبة )...(ابسم  )...(الالزمة لذلك دون مقابل، وقد نُقل السجل التجاري لشركة مياه 
من  %35هـ املتضمنة بيع 16/1/1440بيع احلصص املؤرخة  طلبت الدائرة من املدعي عقد بيع نصيبه من الشركة فقدم اتفاقية

ومبا أن ما دفع به وكيل املدعى عليه من توقيع املخالصة ونقل السجل التجاري  ،)...( ل )...(لأسهم الشركة العائدة ملكيتها 
كيم ابسم شخص آخر ال ينفي قيام الرابطة العقدية بني الطرفني وبناء على املادة اخلامسة عشرة من نظام التح )...(لشركة مياه 

هـ فقد أفهمت الدائرة وكيل املدعى عليه ابختيار حمكم يف هذا النزاع 24/5/1433واتريخ  34الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/
وأن موكله إذا مل خيرت حكمًا فستعني الدائرة حكمًا عنه وذلك يف اجللسة القادمة، ويف جلسة الحقة أفاد وكيل املدعى عليه أن 

اضية خارج اململكة ومل يتمكن من اختيار حمكم ويطلب من احملكمة إمهاله مدة أسبوعني، وبعرض ذلك موكله كان يف الفرتة امل
على املدعي قال ال مانع لدي من إمهال املدعى عليه املدة اليت طلبها، فأفهمت الدائرة وكيل املدعى عليه أبن هذه املهلة هنائية 

ويف جلسة اتلية أفاد وكيل املدعى عليه أبن هللا، ماً عنه يف اجللسة القادمة إن شاء وأن موكله إذا مل خيرت حكماً فستعني الدائرة حك
حكمًا عنه يف النزاع املاثل، وطلبت الدائرة من وكيل املدعى عليها تقدمي عقد اتفاق التحكيم بني موكله واحملكم )...(موكله عني 

فاق التحكيم بني موكله واحملكم املذكور املؤرخ ويف جلسة هذا اليوم قدم وكيل املدعى عليه عقد ات فاستعد بذلك،
 هـ.12/11/1440

 
 )األسباب(

مبا أن املدعي يطلب تعيني حمكم عن املدعى عليه، ومبا أن العقد املربم بني الطرفني نص على أن ) أي نزاع ينشأ بني الشركاء  
التجاري (، ومبا أن املدعى عليه قد استجاب لطلب بسبب تنفيذ هذا العقد يتم حله ودايً وإذا تعذر ذلك يكون الرجوع للتحكيم 

 األمر الذي تنتهي معه الدائرة إىل احلكم ابنقضاء الدعوى. املدعي وعني حمكماً عنه، فإن طلب املدعي قد حتقق،
 

 )لذلك(

هللا صلى التوفيق، و  وابهللوذلك ملا هو مبني ابألسباب ، )...(ضد/ )...(ابنقضاء الدعوى املقامة من/ حكمت الدائرة 
 . آله وصحبه وسلم على نبينا حممد وعلى

 
 

 أمني السر
 بن علي الشريفهللا عبد

 عضو          
 عبدالقادر بن سليمان احلفظي 

 عضو 
 عمر بن إبراهيم الغيث 

  

 رئيس الدائرة
 فيصل بن محود الفايز
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل
 حمكمة االستئناف مبنطقة عسري

 الدائرة التجارية األوىل
 
 
 

 )...( هوية وطنية )...( املقامة من/
 

   )...(الشركة  ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها بتشكيلها  األوىلالدائرة التجارية عقدت  حمكمة اإلستئناف مبنطقة بعسريهـ ومبقر  1440/11/15 اخلميسفإنه يف يوم 
 التايل:

 رئيسا فيصل بن محود الفايز القاضي
 عضوا عبدالقادر بن سليمان احلفظي القاضي
 عضوا عمر بن إبراهيم الغيث القاضي

 
  ، هـ 1440/07/05 القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف ، وذلك للنظر يفامينا للسر بن علي الشريفهللا عبد وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم.
 (الوقائع)

بعريضة دعوى ذكر فيها أنه أبرم مع املدعى عليها  مبنطقة عسري إىل حمكمة االستئناف تقدم ختلص واقعة الدعوى يف أن املدعي
بني هللا اربة وقد تضمن البند السابع عشر من العقد ما نصه ) يف حالة نشوء أي نزاع ال مسح م عقد مض2011/4/11بتاريخ 

الطرفني )املضارب ورب املال( بشأن عقد املضاربة هذا ومل يتمكن الطرفان من حله ودايً يتم حله عن طريق التحكيم طبقاً ألحكام 
يني حمكم عن املدعى عليها. وإبحالة القضية إىل الدائرة نظرهتا على ويطلب تع)...(الشريعة االسالمية (، وأنه قد اختار احملكم 

وبعد مساع الدعوى أجاب وكيل )...(و)...(النحو املبني يف حماضر ضبط القضية، وحضر املدعي ووكيال الشركة املدعى عليها 
املدعى عليها أبن ما ذكره املدعي صحيح وال مانع لدى موكلته من تعيني حمكم وطلب إمهاله مدة ثالثة أسابيع الختيار احملكم، 

كلته حكماً عنها يف النزاع املاثل وقدم عقد التحكيم بني مو )...(أفاد وكيل املدعى عليها أن موكلته عينت  ويف جلسة هذا اليوم
 ـ. ه14/11/1440واحملكم املذكور املؤرخ 

  
 

 

 هـ 1440لعام  41احلكم يف القضية رقم 



  

  
  

  

 )األسباب(
مبا أن املدعي يطلب تعيني حمكم عن املدعى عليها، ومبا أن العقد املربم بني الطرفني نص على أنه ) يف حالة نشوء أي نزاع ال مسح 

ه ودايً يتم حله عن طريق التحكيم طبقاً بني الطرفني )املضارب ورب املال( بشأن عقد املضاربة هذا ومل يتمكن الطرفان من حلهللا 
ألحكام الشريعة االسالمية(، ومبا أن املدعى عليها قد استجابت لطلب املدعي وعينت حمكمًا عنها، فإن طلب املدعي قد حتقق، 

 األمر الذي تنتهي معه الدائرة إىل احلكم ابنقضاء الدعوى.
  )لذلك(

وصلى التوفيق، هللا وذلك ملا هو مبني ابألسباب، وبـ )...(ضد/ الشركة )...(ابنقضاء الدعوى املقامة من/ حكمت الدائرة 
 وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.هللا 

 
 

 أمني السر     
 بن علي الشريفهللا عبد

 عضو               
 عبدالقادر بن سليمان احلفظي 

    عضو      
 عمر بن إبراهيم الغيث 

  

 رئيس الدائرة
 ايزفيصل بن محود الف
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية       

 وزارة العدل             
               (722) 

 محكمة االستئناف بمنطقة مكة المكرمة
 )جدة( الثانيةالدائرة التجارية       

 هـ9361لعام  326في القضية رقم  الحكم
 المقامة من/ )...( 

 ضد/ )...( 
مبحكمددد وا نددد     ووائث نيددد هوعقددد لوائددد اتجاوائ    ثددد و9/7/9341 عددد فو يددداوثددد  وا   دددناحلمددد وحوه ددد  وه 
وجلس ه و  شكيله واملك نومنفوو-ج اوو-مب طق ومك واملكجم و

 رئيسا   حسن بن علي الثبيتي                       قاضي استئناف
 عضوا   إبراهيم بن صالح السحيباني             قاضي استئناف 

وعضوا   سعدي بن محسن الزهراني            ي باالستئنافالقاض
،وهذئكوئل ظجويفواحلكموهائقضي واملذك  اوأعال وهاحمل ئ وإىلوائ اتجاو س  و نومصطيىونق هحبض  وأمنوائسجو

وه02/6/9341    ثخو
 (دائرة االستئناف)

وا وائقضي وت حصلو  ئق  وائالز وإلص ا وهذا و)...(و/هوتق متوهكيل وامل عائقجا ويفوأنه يثوإنوهاقع وهذ 
ائ زاعوهوخبص صو4/3/9341 التح ودع یوم جزه وطلبواألمجو   ييذو كموهي  وائ حكيموائص د و    ثخو

واحمل هدا.وو)...( نوائطج نويفوعق وشجك و
و و،وكم و ضج،و يثو ضجلوامل عي وهك ئ وعلىوائ ح وامل ح و    روائضط ه إ  ئ وائقضي وهلذ وائ اتجاونظجهت

،وهيفوهذ واجللس ونأئتوائ اتجاوهكيل وامل عاوعنودع یوم كله و قج لوأنهوثطلبو/و)...(امل عىوعليهوهك ئ 
و    ثخوح  و)...(وح واحمل كم)...(ومنوائ اتجاواحلكمو   ييذوقجا وهي  وائ حكيموائص د ويفوائ زاعو نواحمل كمو

ذكجوأنهو)...(ووعجضوذئكوعلىوهكيلوامل عىوعليهه و، ه تي هوهاملص دق وعليهوهتذثيلهو  ئصيغ وائ4/3/9341
.ومجو   ييذواحلكم،وهقج اوا ك ي ءإذاوك نو كموهي  وائ حكيموصحي وهاهلي  وغريوخم ص و الوم نعوئ ثهومنواأل

و) وامل دا ونصويف وائ حكيم ونظ   وإن و كمو19/0ه يث و  أثي  واملخ ص  واحملكم  و كمت وإذا و) وأنه وعلى )



 

هو9341ئع  وو622ائ حكيموهجبوعليه وأنوتأمجو   ييذ ...(،وهمب وأنوامل عىوعليهونطقوأنوأق  ودع ىو جقمو
و إ ط لو و0/7/9341ائ حكيموهمتواحلكمو    ثخوو كمئلمط ئط  و  عوميع دوان ه ءو ع وئ ق ميه وقط هل و ع  هد

واإلنالمي وائشجثع وأ ك  وخي ئفوم وث ضمنو وأنهوإذوت ييذ ومنومي عوم وث ج و وأنهوهمب وائططالن،ودع ى
وكم وائ زاعويفوائيصلوه ث وهل وأخجىوجه ومنوص د وقجا وأهو كمومعوث ع  ضوه و  ململك وائع  وهائ ظ  
و ييذ .،وئذئكو إنوائ اتجاوت  هاوإىلواألمجو  منونظ  وائ حكيمو11/0كوامل داوذئوعلىونصت

  (لذلك)
 : ه القاضي بما يأتي 9361/ 6/3حكم المحكمين الصادر بتاريخ  باألمر بتنفيذحكمت الدائرة 

النعدام صفة المحتكم )...( / في مواجهة المحتكم ضده  )...( عدم قبول دعوى المحتكم/ -:أوال  
 . الدعوى ضده في هذه

)...(، و )...( لعدم  ، و)...( في الدعوى/كم في مواجهة المدخلين عدم سماع دعوى المحت -:ثانيا  
 االختصاص.

تمثل ما تحمله / )...( لاير للمحتكم( 63،333)، بدفع مبلغ / )...(إلزام المحتكم ضده -:ثالثا  
 . يابة عن المحتكم ضده كأتعاب خبرةالمحتكم ن

 . اةمن أتعاب تحكيم، ومصاريف محام تحميل كل طرف من أطراف النزاع ما تكبده -:رابعا  
 . نظر عن باقي طلبات كل من الطرفينصرف ال -:خامسا  

 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.ق، وصلى اهلل على نبي  وف  واهلل الم  

و
 

 أمين السر
 حسام بن مصطفی سقا

 عضو الدائرة
 سعدي بن محسن الزهراني

 عضو الدائرة
 إبراهيم بن صالح السحيباني

 رئيس الدائرة
وحسن بن علي الثبيتي

 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية     

 وزارة العدل            
              (722) 

 المنطقة الشرقيةمحكمة االستئناف ب
 ستئناف التاارية الااييةالدائرة اال  
 

  هـ1341 /ق لعام712 رقم قضية االستئناف فيالصادر القرار 
 هوية )...()...(  /من المقامة

 ، سال تااري )...(الصناعية شركة )...(/ ضد
 نا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد: حلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبي  ا

انعقدت دائرة االستئناف التجارية الثانيـة ققرهـا قحةمـة االسـتئناف  ـه01/10/0341ق املواف الثالثاءففي يوم 
 ن من القضاة التالية أمساؤهم:باملنطقة الشرقية بتشةيلها املةو 

 رئيسا                 غرم الشهراييبن سلمان 
 عضوا             خالد بن سعود الرشود    د. 
 عضوا     القادر        أحمد بن خالد العبدد. 

  ـه01/13/0341 للسر، للنظر يف القضية احملالة هلذه الدائرة يف أمينا   مصعب بن حممد العمرييوحبضور/ 
 (دائرة االستئناف واقعات)

هلذه احملةمة بطلب تشةيل هيئة حتةيم لنظر النزاع / )...( تتحصل واقعات هذه القضية بتقدم وكيل املدعي
لاير، والتمس من الدائرة تشةيل ( 4،413،330)الثائر مع املدعى عليها حول عقد التوريد املربم معها بقيمة 

ه قثول وكيل املدعي آنف 22/3/0341ة لدائرة باشرت نظرها جبلسهيئة التحةيم. وبإحالة الطلب إىل هذه ا
الذكر، وختلف املدعى عليها عن احلضور، واستمهل وكيل املدعي التبليغ املدعى عليها، ويف جلسة 

/ ه قدم وكيل املدعي ما يثبت تبلغ املدعى عليها هذه القضية، وأفاد باختيار موكله للمحةم04/3/0341
ه أبرز وكيل املدعي 00/1/0341ائرة نظر القضية املخاطبة مجلة من احملةمني، ويف جلسة ، وأرجأت الد)...(

اتفاقية أتعاب التحةيم املربمة مع احملةم املختار من موكله، وتشري الدائرة إىل أنه وردها عروض حمةمني، ورأت 
حمةمة عن املدعى عليها، وأفهمت الدائرة وكيل املدعي باجتماع احملةمني لرتشيح حمکم مرجح،  / )...(تعيني

باعتباره يقيم خارج املنطقة  / )...(ه التمس وكيل املدعي إعادة النظر يف تعيني23/1/0341ويف جلسة 
ح احملةم املرجح، ويف الشرقية، وبسبب أتعابه الباهظة، وطبيعة الدعوى ال حتتمل ذلك، وباشرت الدائرة ترشي



 

 )...( جلسة اليوم قثول وكيل املدعي للدائرة عروض احملةمني الختيار حمکم مرجح، إذ وردها عرضان من؛
لاير، وارتأت الدائرة اختيار العرض األقل، واكتفى وكيل ( 211،111قبلغ )و)...( لاير، ( 11،111قبلغ )

/ له، واختارت الدائرة كل من ا  حمةم / )...(ا أن املدعي اختاراق القضية، وقاملدعي. والدائرة بتصفحها ألور 
من نظام ( ۱3( و)03، وحبسبان ما نصت عليه املادة )ا  مرجح ا  حمةم/ )...( للمدعي عليها، و ا  حمةم )...(

 التحةيم، فإن الدائرة تنتهي إىل اعتماد هذا التشةيل، وإنفاذه لنظر النزاع بني الطرفني، وتقضي قوجبه، وال
، إذ أردفت الدائرة يف أوراق القضية ما يفيد إقامته )...( ينال من ذلك ما أثري من املدعي حول إقامة احملةم/

 .يف مدينة الدمام، وبشأن أتعابه للتحةيم، فمن املقرر أن اخلاسر يتحمل كافة التةاليف
 (لذلك)

؛ لنظر النزاع بين ا  مرجح ا  ممحك )...( عليها، و/ ىعن المدع ا  محكم / )...(قررت الدائرة تعيين 
نا محمد وعلى آله وصحبه ق، وصلى اهلل على يبي  وف  الطرفين، والفصل فيه وفق يظام التحكيم، واهلل الم  

 .أجمعين

  
 

 أمين السر

      مصعب بن محمد العميري

 عضو 

        القادر د. أحمد بن خالد العبد

 عضو 

             شودالر د. خالد بن سعود  

 الدائرة رئيس

 سلمان بن غرم الشهرايي
 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية        

 وزارة العدل               
                 (722) 

 محكمة االستئناف بمنطقة مكة المكرمة
 الدائرة التجارية األولى )جدة(       

 هـ9349لعام  696في القضية رقم  الحكم
 المقامة من/ )...( 

  أكسيد التيتانيوملثاني )...(  الشركةضد/ 
 احلمد هلل وحده وبعد: 

 -ه عقييدا ااييداالت ااية اميي  اكوة االسميي  امبنييي م ة امكقيي   سيي  ا سل يي  01/7/0493 ففييي مييلث ااء  يي  
 جلسيه  بيشسيله  ا سلن  ن:  -جدت 

 رئيسا       محمد بن بخيت المدرع         قاضي استئناف        
 عضوا   الرحيم الزهراني       بن عبداهلل عبد    قاضي استئناف     

 عضوا       محمد بن موسى الفيفي        ستئناف    الابقاضي ال
وحبضلا أ ني ااسل نلك ن بن نفل ااعمريي، وذاك المظل يف احلسي  وااقضيي  ا يرةلات أعي ه وا  اي  دة اايداالت 

 ه39/6/0493بي امخ 
 (الوقائع)

أنه تقدث دة هره ا سم  ب اال  دعلى ذةل فيه   / )...(ا دعي وة ا تيلخص وق اع هره اادعلى يف أن 
دازاث  ه ااق ضي ا  ملي: أومبا 33/4/0493قلااه  بي امخ  اايالسي ل  دة اايالسي  أصداا هي   وبعد االة

نس  سم   ؤ بأن تؤدي دة ا  )...(  نةل جت اي اق  ةسيد ااييي نيلث)...( اء ين أا يس  ضده  ااشلة  
ومسسلن أاف  )مسسم ا  وواحد لاير 660،363،61وقداه   ا  بلغ )...( نةل جت اي اق  المق ومبا )...(

 على اكنب ب.   ونيلن هلل ( فقل مب رري ومملمبا و  ي ن وتسع  ونيلن لاير
 على اكنب ب.  افض    عدا ذاك  ن طلب ا  قد    ن ا يس  وا يس  ضده ومملمبا    ني ا/

  مبااليه ب اكلب  ن ا سم  ، وخي ب حس  اايالسي  ااقكعي  قد انقضتاافرتت اامظ  ي  مبةيس وذةل بأن
 صداا قلاا بيمفير حس  هي   اايالسي .د



 

ا دعي وا دعى  يةل  ن وةيله المظل فيه ، وحضل  01/7/0493وبإح ا  ااقضي  هلره ااداالت حددا جلس  
حلس  ب ك ل بيمفير    ج   يف مباال  اادعلى وطلب ا ، وبسؤال ا دعي وة ا  عن دعلاه قلا أهن  وفق ا عليه 

، وبسؤال ا دعى عليه  وة ا  اجللاب قلاا أن  لةليه  مب مت نع يف تمفير حس  ا سمني حس  ا سمني
 ساللب على  يه01/7/0493مخ ( وت ا 11311600ب  بلغ ا سلث به ا رةلا بلق  )  صلفي ا  وقد ت شيس ا 

، فكلب مدعي وة ا  احل ضل يف هره اجللس المق ومبا مث مت تسليمه ال)...(  اابمك اكول ك ل  ؤنس 
 ااكلف ن احلس  ب نقض   اادعلى. 

 لاير 660،363،61وحيث أن طلب ا دعي تمفير حس  هي   اايالسي  ااق ضي بإازاث ا دعى عليه  ابلغ 
 ونيلن هلل ( قد قققب ب ني  ه ا بلغ ا رةلا سلن أاف و  ي ن وتسع  ونيلن لايرومس)مسسم ا  وواحد 
)...(  ا ساللب على اابمك اكول ك ل  ؤنس هي 01/7/0493 ( وت امخ11311600ب اشيك اق  )

، ودذ طلب ااكلف ن احلس  ب نقض   اع أو  لضلع ميكلب اافصل فيه، فإنه براك مل معد هم اك نز المق ومبا
  مقضي . اادعلىدعلى فإن ااداالت تميهي دة أن هره اا

  (لذلك) 
نا محمد وعلى ق، وصلى اهلل على نبي  وف  واهلل الم  ، بانقضاء الدعوى بين الطرفين حكمت دائرة االستئناف

 آله وصحبه أجمعين.

      
 
 

 أمين السر

 سلطان بن سفر العميري       

 عضو الدائرة

  محمد بن موسى الفيفي       

 عضو الدائرة

 الرحيم الزهراني              اهلل بن عبد عبد

 رئيس الدائرة

 محمد بن بخيت المدرع
 



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية      

 وزارة العدل             
               (722) 

 محكمة االستئناف بمنطقة مكة المكرمة
 الدائرة التجارية األولى )جدة(      

 هـ9361لعام  306الحكم في القضية رقم 
  للخدمات المقامة من/ شركة )...(

 )...( ضد/ شركة

لدم ل،هل لااصلةا لااصلةا للى لبينا لمحدم لالى للص لاحبي لجعمي،ن لاعي  احل

ل-هللقيي الاصيي اال لاصية اميي لاكاةلابسدميي لامبنييي ا ةلااكقيي ل سيي لا سل يي ل01/7/0493 ففيييلمييل لاصءةا يي  
لجىليه لعيشسنىه لا سلنل ن لل-ج  ل

 رئيسا   محمد بن بخيت المدرع            قاضي استئناف        
 عضوا   الرحيم الزهراني      اهلل بن عبد قاضي استئناف         عبد

لعضوا   القاضي باالستئناف    محمد بن موسى الفيفي            
احبضلالج ،نلاصلللنىك نلعنلنفللاصيدمريي لاذصكلصىاظلليفلاحلسي لااصقضين لا يرةلا لجليةاحمللاا  صي لدةلاصي اال ل

ل.ه6/6/0493عي امخل
 ( الوقائع)

ل لفنه  لعةااب لدللىلذةل لا سدم  لتق  لدةلهرحمل لاص للىليفلجنلا  ليلاة ص /ل)...( جب لتيىخصلاق اعلهرحمل
لاق لمتل ك صييه ل لا  ل للىنه   لفلضيه  لفلاا لاعلم  لصلجلد لاا  ل للىنه  ل ليبق ال لةىيه  مكىبلتلفن 

لحبة لاصل اد لاا يايتللن لاصية ام  لا سدم  لج    ل ليبق ال لةىيت لاح العيلفن  لاصيبسن   لشلط لاجلد  
هل نلاص اال لاصية ام لاصء صء لع  سدم لاصية ام لجب  لاصق ضيل۱4۸۳/قلصي  ل9393/2احلس ليفلاصقضن لاق ل

لعيلدمن لمحسدمه لحىتلميلىنل لصيقل  لا  ل للىنه  لاص للىلصلجلدلشلطلاصيبسن  لامتلخم طي  عي  لجلازلبظل
تشسنللهن  لاصيبسن لدمبلجهن لمللتليةبلصرصكلحىتلت اخي .لاخي لمبابي لع صكىبل نلا سدم لدصزا لا  ل ل

لمحس لهل .لعيين،نللىنه 



 

 

هلصىاظللفنه  لاعلؤاللا  ليلاة ص لجة للى لطىي ل22/6/0493اعإح ص لاصقضن لهلرحمللاص اال لح دالجىل ل
دصزا لا  ل للىنه لعيين،نلمحسدمه لصيشسنللهن  لاصيبسن  لاعلؤاللا  ل للىنه لاة ص للنلاجللابللقيتلعأنل

لدةلاآلنلمللخت لاجهن  لاصيبسن  لجحلاللى  لعيلدمن ل لةىيه  ل ىيز   لجهن  لدمب لعليبلااتف علجني اه  رتلمحسدمه 
لغلاةنللا  لن لقيلل لل لاجلىل لاصق د  .ن لابكىبل هى لصيين،نلمحسدما لاتيىمحسدمه

فيقبلاةنللا  لن ل، ايفلاجلىل لق  لاةنللا  ل للىنه لخك هب لا يضدمنلتين،نل لةىيه لا س لاصلن /ل)...(
لين،نلا  ل للىنه لمحسدمه .لعأنلطىبل لةىي لق لحتققلعي

لىنه ل)...(لمحسدمً للاه لفإب لل احنثلجنلطىبلا  لن لتين،نلمحس للنلا  ليللىنه لق لحتققلعيين،نلا  ل
ل اقضن لاع لحتس لاص اال .للاص للىعرصكلمللمي لها صكلبزاعلجال لضلعلميكىبلاصفلللفن  لمم لتي ل ي ل

 (لذلك)
 لدعوى. بانقضاء ا حكمت دائرة االستئناف

 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.ق، وصلى اهلل على نبي  وف  واهلل الم  

 
 

 أمين السر

 سلطان بن سفر العميري

 عضو الدائرة

 محمد بن موسى الفيفي

 عضو الدائرة

 الرحيم الزهراني اهلل بن عبد عبد

 رئيس الدائرة

 محمد بن بخيت المدرع
 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
        [722] 

 محكمة االستئناف بمنطقة الرياض
 الدائرة التجارية الثانية   

 هــ9331لعام 332حكم في القضية رقم
 هــ9331لعام 332المقيدة بمحكمة االستئناف بمنطقة الرياض برقم

 المقامة من/ )...(
 .( و)...(ضد/ )..

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وآله وصحبه، وبعد:
هــ ومبقر حمكمة االستئناف مبنطقة الرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلسـتاا 61/7/6341ففي يوم اإلثنني
 بتشكيلاا التايل:

 رئيسا                   قاضي االستئناف    محمد بن ناصر الجربوع                              
 قاضي االستئناف    هزاع بن عيسى العيسى                                                عضوا  
 قاضي االستئناف    د. حجاب بن عايض العتيبي                                          عضوا  

نظـر   القضـية ااشـار هلياـا أعـالحمل، وا،الـة ه  هـ حمل وحبضور أمني سر الدائرة/ باسـ  بـس سـاحمل ا،سـس، وللـ  لل
هــ وبعد. اإلطالع علـى أورا  القضـية وبعـد  ـاع اارافعـة وااداولـةت أصـدرت  كماـا 8/5/6341الدائرة بتاريخ

 اااث :
 (دائرة االستئناف)

ـــ تقــدم ه  91/4/6341تتحصــ  وااعــات الــدعود بالقــدر الــالحلم إلصــدار احلكــد   أت وييــ  ااــدعي بتــاريخ هـ
مــ  حمكمــة االســتئناف التجاريــة بالريــاض بالئحــة فعــود يطلــة فياــا مــس ا،كمــة تعيــني حمكــد   النــ اع القــائد 

هـــ وفياـا سـ لل الـدائرة وييـ  61/1/6341اادعى عليامـا واـد  ـدفت هـ حمل الـدائرة لنظـر القضـية يـوم ا ربعـا 
اــا ه  طلبــه تعيــني حمكــد بشــ ت النــ اع   عقــد بيــ  ااــدعي عــس فعــواحمل ف  ــال علــى الئحــة فعــواحمل والــ   لــ  في

شــرية .... ، وليــر بــ ت مويلــه اتفــك مــ  حمكــد لكــس حمل يــتد توايــ  العقــد مــ  ا،كــد، وطلــة مالــة إل ــام توايــ  
هـــ طلـة ا طـراف 3/7/6341العقد مـ  ا،كـد، يمـا طلـة وييـ  ااـدعى عليامـا مالـة لتعيـني حمكـد. و لسـة

مس الدائرة تعيني حمكد يما طلبوا أت تكوت هيئة التحكيد مكونة مس شخ  وا د والت موا بدف  أتعابـه مناصـفة 
علـــى أت يتحملاـــا الاســـر للـــدعود بعـــد احلكـــد، و لســـة اليـــوم عردـــل الـــدائرة علـــى ا طـــراف ااـــدعو/ .... ، 

ها مثانوت ألف لاير فوافك ا طراف على للـ  وطلبـوا احلكـد بء ـا  ليكوت حمكماً هلد   ه حمل القضية ب تعاب ادر 
 ه حمل الدعود واستعدوا بالتواص  م  ا،كد، وعليه اررت الدائرة رف  اجللسة للمداولة وهصدار احلكد.



 

 (األسباب)
ئد بــني مويلــه ومبــا أت وييــ  ااــدعي يطلــة   الــدعود اااثلــة هلــ ام ااــدعى عليــه تعيــني حمكــد للنظــر   النــ اع القــا

واادعى علياما ونظراً لكوت ا طراف وافقوا على ا،كد الـ    دفتـه الـدائرة، ومبـا أت ا طـراف اـد اتفقـوا علـى 
 ية ب ل  لتحقك الغرض مس هاامتاا.ه ا ا،كد، فءت الدعود تكوت منقض

 ر ما ذكر وبعد الدراسة والمداولة(وحيث األم)
، و)...(، بانقضاء هذه الدعوى المقامة مـن/ )...( ضـد/ )...( انية:حكمت دائرة االستئناف التجارية الث

 لما هو مبين باألسباب، وباهلل التوفيق، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
     

  

 
                                                                               

 أمين السر
 باسل سالم المحسن   

 عضو 
 د. حجاب بن عايض العتيبي   

 عضو 
 هزاع بن عيسى العيسى   

 
 ائرةرئيس الد

 محمد بن ناصر الجربوع
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 محكمة االستئناف بمنطقة مكة المكرمة
 )جدة( الثانيةالدائرة التجارية     

 هــ 7341 لعام  72 القرار في القضية رقم
 المقامة من/ )...(
  ضد/ )...( 

 :احلمد هلل وحده وبعد
 -مبحكميي  اتئيي  مب ط مبمبمتيي  ككيي  ا كجكيي  ارث نييي هيييي دتييدد ارييداتجا ار   رميي  61/7/6341األربعيي   ففييي ميي   

 جلس ه  ب شكيله  ا ك ن كن: -جدا
 رئيسا     حسن بن علي الثبيتيقاضي استئناف      
 عضوا    إبراهيم بن صالح السحيبانيقاضي استئناف      

 ا  عضو   عبد اللطيف بن محمد السبيل ستئناف باالقاضي ال
 ، وذري  رلمبهيج ا ارتضيي  ا ية  را أديحمله واإ ري  ائ اريداتجا ب ي رم ارشيجم  دمي  بين ديهي  /وحبض ر أكني ارسج

 هيي.61/1/6341
 (دائرة االستئناف)

تيي ل و وئيي ته هييةه ارييدد مل ا أن ا ييددي و  ريي  ئييد   ديي مل والييى تعيييني ذكيييف ديين ا ييدد  دلييي . وذ ييج ا 
ارتيجار ارتضي تي ا  ضيمن ريجط ارمبهيج دين اريدد مل  /ق(6111/61ضيي  رئييف  تتح   أني  ئي و وأن ريدر ب رت

رعييد  اتص صيي ض ر ضييمن ارعتييد ذيي  اطييحملط دليي  بييجن ار حكييييف. وبييني أن ا ييدد  دلييي    متيييف ب عيييني أ  
كيجاد وتتي ديف ا ذري  حين حيمبي ، ىي  أ مل ائ امبويجار مب  لي ، وصي يف تتح ي   ذكيف ر  رغيف خم ا  هيف ر  ددا

ى كن ارداتجا تعيني ذكيف وفيو ارمبهي   ونهيج اريدد مل ئضي   رعيد  جدمي  ا يدد  دليي  ا تمبفييةه، هيةا وئيد ب رمل
هيي   حيضيج صحملاي  أ  كين األايجاط وئيجرد اريداتجا بيمى 61/5/6341حد د ارداتجا رمبهج اردد مل جلس  

  ممليى فيي  ادي  ا ارمبهيج ا ا يددي/  ...( ب ئي دد  هيي تتد  و ي 61/1/6341ارتضي  رلمجا األوئ. وب  رم  
هييي أحيليأ أوراق ارتضيي  ائ هيةه اريداتجا ود جدميد جلسي  ب ي رم  61/1/6341اردد مل ا شيم ب ، وا تي رم  

هييي حضيج فيهي  و يي  ا يددي و  حيضيج و يي  ا يدد  دليي  وائ  ويحأ اريداتجا كين و يي  ا يددي 61/7/6341
   ذ ريي  ا ييني  بييني ارمييجفني أنيي  اذا  هييج صييحملط بييني اييجا ديين حتيتيي   ديي اه فأجيي ن بأنيي  بمبيي   دليي  دتييد بييج 

ائ هي   ار حكييف حبسى نه   ار حكيييف ارسيع    وهي  ممليى اريملا  ا يدد  دليي  ب ص يي ر ذكمي   ارعتد فيح ل
أو أن ت ي ئ اإكمي  ا   صي  اص يي ر اإكييف اطي ض بي إكيف ويده ف ئ  ويحأ كمبي  اريداتجا هي  د تعييني ذكيييف 



 

  ب ص يي ر ذكمي  كين كي  كن ئ   ك  ل  فة ج بأن  ا كجحل  الى اص ي ر ذكيف ارميجط اخصيج دلي  أن متي   هي
ال ييأ كمبيي  ارييداتجا ذريي  وهيي  ت م جييد ردميي  كسيي مبد مث ييأ اص ييي ر ك  ليي  رلمحكيييف كيين اجفيي  وركيين كيين رغ ييأ 

 ارداتجا ذر  فإن  ئي تد  ب  س مبد ب ص ي ر اإكيف كن ئ   ا ددي.
ار ا ا نهيي   ار حكييييف وحيييإ انيي  وفتيي م رمبهيي   ار حكييييف فييإن الييى تعيييني اإكيييف ا  تيي    م سيي  ط اججا اتيي  اريي  

وتتح يي  ار مبفيةميي  وكيين ذريي  أن م لييي ا ييدد  دلييي  ب عيييني ذكمهيييف ومملييى كمبيي  تعيييني ذكيييف دمبيي  صييحملل ا ييدا 
ارمبه كي  وه  ك  نصأ دلي  ا   ا  اط كس  دشج ارفتجا  ن( كن نه   ار حكييف ارسيع   ( حييإ ور  فيهي  كي  

س  دشج م ك م ار  ري  ر سلم  ال  م بةر  كين ارميجط اخصيج أو فإذا   معني أحد ارمجفني ذكم  صحملل مخنص  "
اذا   م فييو اإكميي ن ا عيمبيي ن دليي  اص ييي ر اإكيييف ارث رييإ صييحملل مخسيي  دشييج م كيي م ار  رييي  ر يي رم  تعيييني  صج يي : 
ت رييأ اإكميي  ا   صيي  اص ييي ره بمبيي   دليي  الييى كيين مهميي  ار ع ييي  وذريي  صييحملل مخسيي  دشييج م كيي  كيين تيي رم  

 مي ارملى".تتد
ر عييني  وحيإ ارث بأ أن ا ددي   معني ذكم م دمب  و  م  ني كين أوراق ارتضيي  كي  مث يأ خم ا  ي  رلميدد  دليي 

 ذكم  فإن ال     مس كم  بجوا  ارمبه كي  وم عني دد  ئ  ر .
 (لذلك)

  نبينـا محمـد وهلـ  وصـل  اهلل وسـلم علـواهلل الموفق،  عدم قبول الدعوى بحالتها الراهنة،  الدائرةقررت 
 وصحب  أجمعين.

  

 
 
 
 
 
 
 

 أمين السر
 الشريفعطية بن عيظ  

 عضو الدائرة
     عبد اللطيف بن محمد السبيل

 عضو الدائرة
 إبراهيم بن صالح السحيباني     

 
 رئيس الدائرة

  حسن بن علي الثبيتي
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 محكمة االستئناف بمنطقة مكة المكرمة

 الدائرة التجارية األولى )جدة(
 هـــ9944لعام  924الحكم في قضيتي التحكيم رقم 

 هـــ9944لعام  984ورقم 
 / )...(ومن/ )...(  المقامتين بين كل

 هــ4/9/9944التحكيم المؤرخ ا حكم مفيهوالصادر 
 احلمد هلل وحده وبعد:

 -هــ عقدت الدائرة التجارية األوىل مبحكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة71/1/7341 الثالثاءففي يوم 
 جلستها بتشكيلها املكون من: -جدة

 قاضي استئناف       عبيد بن عوض العمري                   رئيسا  
 تئناف       عبد اهلل بن عبد الرحيم الزهراني           عضوا  قاضي اس

 القاضي باالستئناف   يوسف بن عبد الرحمن المشاري           عضوا  
أعاله واحملالة إىل الدائرة  املوضحةوحبضور أمني السر سلطان بن سفر العمريي، وذلك للنظر يف احلكم والقضية 

 هــ.77/5/7341بتاريخ 
 (الوقائع)

تتخلص وقائع هذه الدعوى حسبما تبني من مطالعة أوراقها وبالقدر الالزم إلصدار احلكم فيها يف أن املدعي 
التحكيم يف القضية التحكيمية  هيئةأصالة تقدم إىل هذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أن صدر حكم 

كم ضدها / مؤسسة )...( املقامة من احملتكمة/ مؤسسة )...( مؤسسة )...( لصاحبها )...(، واحملت
لصاحبها )...( القاضي مبا يلي: أوال/ إلزام احملتكم ضدها / مؤسسة )...( للمقاوالت لصاحبها  للمقاوالت

جل جتاري رقم )...( لصاحبها / )...( )...( سجل مدين رقم )...( بأن تدفع للمحتكمة / مؤسسة )...( س
ليون ومائة وثالثة ومخسون ألفًا ومثامنائة وسبعة وسبعون ( م757545111سجل مدين رقم )...( مبلغًا قدره )

 رياالً.
ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات لكل من الطرفني. وختم مذكرته بطلب احلكم ببطالن حكم التحكيم 

 تأسيساً على ما يأيت:
 لنزاع.أن حكم التحكيم استبعد تطبيق القواعد النظامية اليت اتفق عليها الطرفان يف املوضوع حمل ا -7



 

أن حكم التحكيم استند على إجراءات حتكيم باطلة أثرت فيه، حيث قامت بتكليف اخلبري ببحث أمور  -2
 قانونية كان جيب عليها النظر فيها، حيث قام اخلبري بتفسري نصوص العقد برأيه.

ة على ورود هــ للنظر فيها، وأطلعت الدائر 77/6/7341وبإحالة القضية هلذه الدائرة حددت هلا جلسة بتاريخ 
هــ 7341لعام  314الدعوى املتضمنة طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم املقدمة من / )...( ضد )...( برقم 

هــ وقررت الدائرة ضم الدعويني إىل بعضهما، مث 77/5/7341هــ والواردة للدائرة بتاريخ 77/5/7341وتاريخ 
ئحته املتضمنة طلب بطالن حكم التحكيم، بسؤال املدعي أصالة عن دعواه ذكر أهنا وفق ما جاء يف ال

هــ مهلة إضافية 71/6/7341وبسؤال املدعى عليه أصالة عن اجلواب طلب إمهاله لذلك، مث طلب جبلسة 
هــ قدم املدعى عليه مذكرة حاصلها عدم صحة ما ذكره املدعي يف دعوى 4/1/7341لتقدمي جوابه، وجبلسة 

 حكم التحكيم، وقرر الطرفان االكتفاء وطلبا الفصل يف الدعوى. البطالن، وأكد على طلبه األمر بتنفيذ
 )األسباب(

مدعي البطالن من أسباب إلثبات دعواه سلف ذكرها يف وقائع احلكم ال تصح ألن تكون وحيث إن ما قدمه 
سببًا لبطالن احلكم التحكيمي وليست مما تنطبق على األحوال املبينة يف نظام التحكيم اليت تعد دعوى 

ه مقدم ر ذكما البطالن مبوجبها مقبولة وهي املذكورة حصرًا يف املادة )اخلمسني( من نظام التحكيم، كما أن 
دعوى البطالن من أسباب ال تعدو يف حقيقتها أن تكون وقائعًا أراد منها مقدم دعوى البطالن أن تقوم هذه 
احملكمة بإعادة النظر يف موضوع النزاع وما بين عليه احلكم التحكيمي من أدلة ومستندات وما اختذته اهليئة من 

يم من اجتهاد بينته يف حكمها األمر الذي ميتنع قبوله من إجراءات وتقصي سالمة ما خلصت إليه هيئة التحك
( من املادة اخلمسون من النظام اليت نصت على أن ))تنظر 3مقدم دعوى البطالن وذلك استنادًا إىل الفقرة )

إليها يف هذه املادة دون أن يكون هلا فحص وقائع احملكمة املختصة يف دعوى البطالن يف احلاالت املشار 
نزاع(( ولذلك فإن ما طلبه مدعي البطالن ال يتفق مع املقرر شرعًا ونظاماً، كما ال جتد الدائرة يف وموضع ال

حكم التحكيم ما يعد خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية أو النظام العام، مما يتعني معه رفض دعوى البطالن، 
جد يف احلكم ما ميكن أن يعد مانعاً وحيث إن املدعى عليه طلب تنفيذ احلكم التحكيمي وقد تقرر أنه ال يو 

من تنفيذه، وإذ تبني أن طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوىف املتطلبات النظامية للتنفيذ، وبناًء على 
( 43املادة احلادية واخلمسني يف فقرهتا )الثانية( من نظام التحكيم السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

اليت نصت على "إذا حكمت احملكمة املختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن  هــ23/5/7344وتاريخ 
بأي طريق من طرق الطعن، أما إذ حكمت ببطالن قاباًل للطعن يف ذلك غري تأمر بتنفيذه ويكون حكمها 

تهي معه خالل ثالثني يوماً من اليوم التايل للتبليغ". األمر الذي تنحكم التحكيم فيكون حكمها قابال للطعن 
 الدائرة إىل تأييد حكم التحكيم واألمر بتنفيذه.

 (لذلك)
 بما يأتي: دائرة االستئناف حكمت

 أوال/ رفض دعوى البطالن المقامة من / )...( ضد / )...(.



 

أوال: إلزام المحتكم ضده/ مؤسسة )...( ثانيا : تأييد حكم التحكيم واألمر بتنفيذه فيما قضى به من : 
مدني رقم )...( بأن تدفع للمحتكمة / سجل  -جاري رقم )...( لصاحبها / )...( ت سجلللمقاوالت 

مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...( لصاحبها / )...( سجل مدني رقم )...( مبلغا  قدره 
ثانيا: رد ما عدا  ( مليون ومائة وثالثة وخمسون ألفا  وثمانمائة وسبعة وسبعون رياال .959.45822)

 على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلى اهلل لكل من الطرفين. واهلل الموفق ذلك من طلبات 
 

                                                                  
 

                                      

 أمين السر
 سلطان بن سفر العميري    

 عضو الدائرة
 يوسف بن عبد الرحمن المشاري    

 عضو الدائرة
 زهراني    عبد اهلل بن عبد الرحيم ال

 
 رئيس الدائرة

 عبيد بن عوض العمري
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 محكمة االستئناف بالمنطقة الشرقية
 دائرة االستئناف التجارية األولى

 هــ9333/ ق لعام 333في قضية االستئناف رقم  القرار
  )...( شركة )...( لالختصاصات الهندسية سجل تجاري رقم المقامة من/
 للتقنيات المحدودة سجل تجاري رقم )...(شركة )...(  ضد/

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:
هــ انعقدت دائرة االستئناف التجارية األوىل مبقرها مبحكمة االستئناف 02/6/9341املوافق  اخلميسففي يوم 

 شكيلها املكون من القضاة التالية أمساؤهم:باملنطقة الشرقية بت
 رئيسا         محمد بن صالح اليحيى                        

 إبراهيم بن عبد اهلل العجالن                       عضوا  
 عضوا      المزروع                     عبد اهلل بن سليمان

نظــر ا القضــية املــأعورة أعــال  وا الــة ةــأ  الــدائرة ا أمينــال للســر، وللــ  لل عمــر بــن  ــابر عســ  وحبضــور/ 
القــرار ، وبعــد دراســة القضــية واملداولــة فيهــا أصــدرت اطلعــا الــدائرة علــى أوراي القضــية هـــ وقــد02/5/9341

 (الدائرة)      املاثل.
وعيل املدعي بطلب التحكيم ولل  بناء على بند التحكيم املنصوص عليه ا العقد املربم بينهما وبـاطال  تقدم 

الدائرة على هأا الطلب ومرفقاته تبـني أن املـدعي ي يشـعر هصـمه  صـوص البـدء ا ت ـراءات التحكـيم  الفـال 
ا البـدء ا ت ـراءات التحكـيم فـ لا ( مـن نظـام التحكـيم وعـان الوا ـب تبـال  هصـمه بر بتـه 95بأل  املادة )

مضــى ةســة عشــر يومــال مــن تــاريد تبــال  هصــمه دون أن يعــني هصــمه حمكمــه فللمــدعي التقــدم تىل ا كمــة 
      بطلبه هأا.

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 (لذلك)

 
. واهلل الموفــو وصــلى اهلل وســلم علــى مبينــا محمــد و لــ  وصــحب  قــررت الــدائرة عــدم قبــول هــ ا الطلــ 

 أجمعين.
 
 
 

 أمين السر    
 عمر بن جابر

 عسيري

 عضو 
عبداهلل بن                                  

 سليمان المزروع

 عضو 
براهيم بن عبداهلل إد. 

 العجالن       
 

 رئيس الدائرة
د. محمد بن صالح 

 اليحيى



 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اململكة العربية السعودية       

وزارة العدل             
األوىلالدائرة التجارية         

 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(
 
 

 )...( ىوية وطنية )...( املقامة من/
 

 )...( ىوية وطنية )...( ضد/
 نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال 

 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ومبقر  4111444441 األربعاءفإنو يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا ابراىيم بن صاحل السحيباين القاضي
 عضوا دمحم بن موسى الفيفي القاضي
 اعضو  سعدي بن حمسن الزىراين القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف امينا للسر بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 4111410441
 

 )الوقائع( 
، تقدم  )...(إلصدار احلكم فيها يف أن ادلدعي وكالة4 تتلخص وقائع ىذه الدعوى حسبما تبني من مطالعة أوراقها وابلقدر الالزم 
للمقاوالت العامة وذلك لغرض إنشاء اسرتاحة إال  )...(إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو مت عمل اتفاقية مع مؤسسة 

ىن ، وحيث إن الفقرة الثالثة للمادة أن ادلؤسسة مل تلتزم ابدلدة ادلذكورة ابلعقد ادلربم فضال عن األخطاء الكبرية اليت حلقت ابدلب
، )...(السابعة عشرة من العقد ادلربم نصت على )إذا مل تؤدي التسوية إىل حسم اخلالف فيتم حل ىذا اخلالف بواسطة احملكم 4

ت ىـ واطلع1411111331وختم الئحتو ابألمر بتنفيذ حكم التحكيم .وإبحالـة القضية ذلذه الدائرة حددت ذلا جلسة بتاريخ 
ىـ وادلقدم من احملتكم أتسيسا على أن مدة طلب 141511331الدائرة على طلب تنفيذ حكـم ىيئة التحكيم الصادر يف اتريخ 

انقضت فاستوضحت الدائرة من احملتكم ضده ىل تقدم موكلو بدعوى بطالن ضد حكم التحكيم حمل ىذه الدعوى  البطالن قد
رقمها وال اترخيها فعقب احملتكم أبنو يطلب ادلصادقة على حكم ىيئة التحكيم  فأجاب أبنو تقدم بدعوى بطالن ولكن ال يعرف

دعوى البطالن، وجبلسة اليوم كررت الدائرة على  واألمر بتنفيذه وبناء عليو طلبت الدائرة من وكيل ادلدعى عليو إيضاح ما مت بشأن
وكيل ادلدعى عليو االستيضاح منو عن رقم دعوى البطالن فأجاب أبن موكلو ذكر لو أنو قدم دعوى بطالن ورفضت لكن ال 

اتبة بعد حيضرنو رقمها ، وأفادنو أيضا أبنو متت ادلفامهة مع االستشاري قبل احلكم حبضور ادلدعي وبشكل ودي ، مث متت ادلك

 ىـ 4111لعام  4141احلكم يف القضية رقم 



صدور احلكم ، وقدم ورقة للدائرة موقعة من ادلدعى عليو ومن االستشاري فقط وليس عليها توقيع ادلدعي ، وأضاف أبن موكلو  
كان حيضر جلسات التحكيم جهال منو بقواعد التحكيم كما أن موكلو يعرتض على حكم التحكيم كون االستشاري ادلعني من 

 العقد ، مث قرر الطرفان االكتفاءشاري ادلنصوص عليو يف قبل ىيئة التحكيم ىو غري االست
 )األسباب(

وحيث إن وكيل ادلدعي طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم ادلوضح بوقائع ىذا احلكم، وحيث مل يظهر ما ديكن أن يعد مانعًا من 
 مر بتنفيذ قرار ىيئة التحكيم حمل الدعوى.تنفيذ حكم التحكيم ، وقد استوىف ادلتطلبات النظامية ، مما تنتهي معو الدائرة إىل األ

  
 

 (لذلك) 
ىـ واألمر بتنفيذه فيما قضى بو من أواًل: إلزام 64/1/6551بتأييد حكم ىيئة التحكيم الصادر بتاريخ حكمت الدائرة: 

فع أبن يد )...(للمقاوالت العامة سجل جتاري رقم  )...(صاحب مؤسسة  )...(سجل مدين رقم  )...(احملتكم ضده 
( مائتان وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة ومثانية ومخسون 557.122مبلغاً قدره ) )...(سجل مدين رقم  )...(للمحتكم 

 راياًل سعوداي ، اثنيا: رد بقية طلبات الطرفني.
 أمجعني. على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبوهللا املوفق، وصلى هللا و

 
 

 أمني السر
 بندر بن أبوطالب السيد

 ضو ع         
 دمحم بن موسى الفيفي 

 عضو            
 سعدي بن حمسن الزىراين 

  

 رئيس الدائرة
 ابراىيم بن صاحل السحيباين

 
 
 
 
 
 
 
 

3ب  
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 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية 
 دائرة االستئناف التجارية األوىل 

 ه9944/ق لعام 944احلكم الصادر يف قضية االستئناف رقم 
 )...(سجل جتاري رقم  –احملدودة  (...املقامة من املدعية / شركة  )
 )...(سجل جتاري رقم  –احملدودة  (...ضد املدعى عليها /  شركة )

 :و بعد ،والصالة والسالم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني ،رب العادلني احلمد هلل
ه انعقدت دائرة االستئناف التجارية األوىل مبقرىا مبحكمة االستئناف 42/11/1243ففي يوم االثنني  ادلوافق 

 :كون ن  القااة التالية أاماؤى ابدلنطقة الشرقية بتشكيلها ادل
 د. دمحم بن صاحل اليحىي                                                  رئيساً 

 عضواً                                   د. إبراهيم بن عبدهللا العجالن             
 عبدهللا بن سليمان املزروع                                                  عضواً 

واحملالة ذلذه الدائرة يف  ،وذلك للنظر يف القاية ادلذكورة أعاله ،و حباور / دمحم ب  أمحد الصياح  أنيناً للسر
وبعد دراسة القاية وادلداولة   ،وقد اطلعت الدائرة على أوراق القاية ونا جرى ن  ترافع ،ه42/6/1243

   -:فيها أصدرت ىذا احلك 
 (الواقعات)

 :وكياًل ع  ادلدعية بالئحة دعوى ضد ادلدعى عليها حاصلها )...(ختلص واقعات ىذه القاية يف تقدم 
الصادر ن  ىيئة التحكي  ) حمك   (AYZ/ZF/ 22547ادلطالبة ابحلك  ببطالن احلك  التحكيمي رق  ) 

) رفض مجيع طلبات ادلدعية يف دعواىا ضد  :والذي انتهى إىل ،وفقًا لقواعد حتكي  غرفة التجارة الدولية (فرد
نا خيصو ن   ، وحتك  أبن يتحمل كل حمتك ورفض مجيع طلبات ادلدعى عليها ضد ادلدعية ،ادلدعى عليها

 (.يف ونصاريف انشئة ع  الدعاوى ادلقدنة ذليئة التحكي  ودفاعها فيوتكاليف حماناة وتكال

  :وأسس وكيل ادلدعية طلبو على أسباب فصلها يف الئحة دعواه وخالصتها خمتصرة كاآليت
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حيث اشتملت على حتديد الدنام نكاانً  :خمالفة احلك  ادلطعون فيو دلشتمالت وثيقة التحكي  ( أ
للتحكي  إال أن جلسة ادلرافعة الوحيدة مت انعقادىا يف نكتب احملك  يف ندينة الرايض رغ  اعًتاض 

، وذلك ابدلخالفة للمادة ة والتنظيمية فقد دتت عرب اذلاتفوأنا ابقي اجللسات اإلجرائي ،ادلدعية
 .ن  نظام التحكي  05/4وادلادة  /د05/1

احلك  انطوى على الكثري ن  أوجو ادلخالفة للشريعة اإلسالنية واألنظمة السعودية ودلا اتفق عليو  أن ( ب
 :الطرفان وىي

استناد احلك  إىل قواعد نقابة احملانني الدولية يف إحدى جزئياتو دما يعد خمالفة جوىرية للنظام العام يف  -1
 .بلد التحكي 

لة وعدم دتكني ادلدعية ن  الرد على نا تقدنو ادلدعى نا شاب إجراءات التحكي  ن  التسرع والعج -4
 (ن  احلك  46فقرة  3عليها ون  ذلك عدم دتكني ادلدعية ن  تقدمي ردىا بشأن ادلستندات ) ص

ا حبجة أنو كان ذلا أن تبدي ذلك يف الئحة دعواىا أو نذكراهتا اليت قدنت حسب اجلدولة وغريمه
لشريعة اإلسالنية اليت تسمح إباتحة الفرصة كانلة للطرفني يف وىذا التسبيب يعارض أحكام ا ،الزننية

نع غض النظر ع  نناقشة ادلستندي  ادلشار إليهما ادلقدنني ن   وقفل ابب ادلرافعة  ،تقدمي نا لديهما 
  .ة وافية نربئة للذنة دما يعد خمالفة للنظام العام وأحكام الشريعة اإلسالنيةادلدعية نناقش

أهنا نسألة نرىقة ونتعبة للمدعى ، وىو )واىي بتسبيبندب اخلربة احملاسبية كان  رفض طلب ادلدعية -4
 .نا يعد خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالنية (،4552عليها الرجوع لسجالهتا وأرشيفها ننذ العام 

ع يتمتوىو يعد حماسباً للمدعى عليها وال  )...(ارتك  احلك  إىل تقرير نعد بواسطة احملاسب القانوين  -2
 .، ويعد ن  قبيل اصطناع اخلص  دليالً لنفسوابحلياد ادلطلوب يف اخلبري

قدنت ادلدعى عليها صور نستندات مل تطابق على أصوذلا رغ  طلب ادلدعية نطابقتها على أصوذلا  -0
 .ن  نظام ادلرافعات الشرعية 121دما يعد خمالفاً للمادة 

وىو شرط احلصرية ادلدرج ابالتفاقية ونا بينتو  إغفال احلك  ألحد األسباب اليت تقوم عليها القاية -6
 الفة ذلك لنظام ادلناقشة السعودي.ادلدعية ن  خمالفة ادلدعى عليها ذلذا الشرط وندى خم

 .وانتهى وكيل ادلدعية إىل طلب إبطال احلك  ادلشار إليو

وحددت لذلك عدداً ن  وبعد إحالة القاية إىل ىذه الدائرة ابشرت النظر وفق نا ىو ندون يف حماضر الابط 
وكياًل ع  ادلدعى عليها وأحال  )...(ه حار وكيل ادلدعية كما حار 41/2/1243ففي جلسة  ،اجللسات

وبسؤال الطرفني ع   ،واليت سلمت نسخة ننها ونرفقاهتا لوكيل ادلدعى عليها ،وكيل ادلدعية على الئحة دعواه
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ة أنو سبق أن زود الدائرة إبفادة حمكمة التحكي  الدولية اتريخ استالنهما نسخة حك  التحكي  ذكر وكيل ادلدعي
ه واستالم ادلدعى عليها نسختها بتاريخ 44/1/4512وادلتامنة استالم ادلدعية نسختها بتاريخ 

 .فت  تزويد وكيل ادلدعى عليها بنسخة ن  تلك اإلفادة وطلب نهلة لإلجابة ،م42/1/4512

مبوجب خطاب ن  وكيل ادلدعى عليها  )...(ما حار ه حار وكيل ادلدعية ك1/3/1243ويف جلسة 
تام  اعتذاره ع  احلاور وتفويض احلاضر ع  ادلدعى عليها وقدم نذكرة حاصلها التمسك بشرط خاوع 
 ،التحكي  لقواعد التحكي  لدى غرفة التجارة الدولية وابلتايل عدم اختصاص ىذه احملكمة بنظر الدعوى

وأرفق نع نذكرتو صورة ن  قرار ىيئة  .الصادر ألحكام الشريعة اإلسالنيةوالتأكيد على عدم خمالفة احلك  
التحكي  يف طلب ادلدعية تفسري احلك  النهائي وتصحيحو وذكر أن ذلك القرار تام  الرد على طعون 

  .وقد زود وكيل ادلدعية بصورة ن  ادلذكرة وطلب نهلة للرد ،ادلدعية

ني وقدم وكيل ادلدعية نذكرة مل خترج ع  نوضوع نا سبق أن ه حار وكيال الطرف13/15/1243ويف جلسة 
وبتسلي  وكيل ادلدعى عليها نسخة ننها طلب الفصل يف ندى اختصاص ىذه احملكمة بنظر دعوى  ،قدنو

البطالن ال سيما أهنا سبق أن حكمت بعدم قبول دعوى التحكي  اليت أقانتها ادلدعية لكونو حتكيمًا دولياً 
كيمي وقد سبق أن قدنت وابلتايل ينعقد االختصاص حملكمة التحكي  الدولية يف نظر دعوى بطالن احلك  التح

ادلدعية حملكمة التحكي  الدولية طلب بطالن احلك  التحكيمي ومت رفض طلبها وبسماع ذلك رد وكيل ادلدعية 
 .التحكيمي تفسري للحك التحكي  الدولية مل يك  دعوى بطالن وإمنا طلب أن نا قدنتو نوكلتو حملكمة 

 .تفى كل طرف مبا سبق أن قدمويف جلسة اليوم اك .ودتسك كل طرف مبا سبق تقدميو

 (األسباب)

 ،(AYZ/ZF/ 22547دلا كانت غاية ادلدعية ن  دعواىا طلب احلك  ببطالن احلك  التحكيمي رق  ) 
والذي صدر ن  اذليئة التحكيمية التابعة حملكمة التحكي  الدولية وفقًا لشرط التحكي  ادلتفق عليو بني الطرفني 
 ،الذي نص على أن يكون نكان التحكي  ندينة الدنام على أن خياع لقواعد التحكي  يف غرفة التجارة الدولية

ة حتكيمية وفقًا لقواعد التحكي  اخلاصة بغرفة ومبا أن احلك  التحكيمي حمل دعوى البطالن قد صدر ن  ىيئ
التجارة الدولية مبوجب شرط التحكي  ادلتفق عليو بني الطرفني فإنو يلزم استعراض نصوص تلك القواعد ذات 

 .العالقة للوقوف على ندى صالحية ىذه احملكمة للفصل يف دعوى بطالن احلك  التحكيمي

 :التجارة الدولية نا يليون  نصوص قواعد التحكي  اخلاصة بغرفة 
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  / حمكمة التحكي  الدولية " احملكمة " ادلنبثقة ع  غرفة التجارة الدولية ىي جهاز  1ادلادة األوىل (
 (.للتحكي  ادلستقل التابع لغرفة التجارة الدولية

 / ن  ر الفصل يف ادلنازعات ، لكنها تدي) ال تفصل " احملكمة " بنفسها يف ادلنازعات 4ادلادة األوىل
و " احملكمة "  .خالل ىيئات حتك  وفقًا لقواعد التحكي  " القواعد " اخلاصة بغرفة التجارة الدولية

ذلك تدقيق األحكام مبا يف  ،تحكيمات مبوجب " القواعد "الالوحيد ادلنوط بو إدارة ىي اجلهاز 
  (." للقواعد " واعتمادىا الصادرة وفقاً 

 أن تقدم نشروعو إىل  ،قبل توقيع أي حك  حتكي  ،لى ىيئة التحكي ادلادة الرابعة والثالثون ) يتعني ع
دون ادلساس مبا  –أن تدخل تعديالت تتعلق بشكل احلك  وذلا أياا و " للمحكمة "  ،" احملكمة "

وال  .أن تلفت انتباه اذليئة إىل نسائل تتعلق ابدلوضوع –ذليئة التحكي  ن  حرية الفصل يف ادلنازعة 
 (.جيوز أن يصدر أي حك  حتكي  ن  ىيئة التحكي  حىت تعتمده احملكمة ن  حيث الشكل

 / ويتعهد األطراف إبحالته   .) يكون كل حك  حتكي  نلزنًا لألطراف 6ادلادة اخلانسة والثالثون
ع  أي  قد تنازلوا ويعترب ،ادلنازعة إىل التحكي  مبوجب " القواعد " بتنفيذ أي حك  حتكي  دون أتخري

  (.لطع  وذلك إىل احلد الذي يكون فيو ىذا التنازل صحيحاً شكل ن  أشكال ا

 :وتؤخذ ن  ىذه النصوص أحكام ننها

أن حمكمة التحكي  الدولية ىي اجلهة الوحيدة اليت تتمتع بصالحيات تدقيق واعتماد أحكام التحكي   -1
 .الصادرة وفقاً لقواعد التحكي  اخلاصة بغرفة التجارة الدولية

 .أن طريف التحكي  نلزنان بتنفيذ احلك  التحكيمي دون أتخري -4
أن إحالة الطرفني ادلنازعة إىل التحكي  وفقا لقواعد التحكي  اخلاصة بغرفة التجارة الدولية يعد تنازالً  -4

 .ننهما ع  أي شكل ن  أشكال الطع 

يف األحوال اليت جييز فيها ىذا النظام وبناًء على ذلك ومبا أن ادلادة الرابعة ن  نظام التحكي  نصت على أنو ) 
ام  حقهما يف الًتخيص للغري يف ، فإن ذلك يلطريف الدعوى اختيار اإلجراء الواجب االتباع يف نسألة نعينة

أو نركز للتحكي  يف ادلملكة  ،أو ننطقة ،أو ىيئة ،ويعد ن  الغري يف ىذا الشأن كل فرد ،اختيار ىذا اإلجراء
كما نصت ادلادة اخلانسة على أنو ) إذا اتفق طرفا التحكي  على إخااع العالقة   (.خارجهاالعربية السعودية أو 

وجب العمل أبحكام ىذه الوثيقة مبا  (،اأو اتفاقية دولية أو غريمه ،بينهما ألحكام أي وثيقة ) عقد منوذجي
احلك  التحكيمي حمل وبتصفح  (.وذلك مبا ال خيالف الشريعة اإلسالنية ،تشملو ن  أحكام خاصة ابلتحكي 

دعوى البطالن مل يظهر اشتمالو على نا يدل على خمالفة القواعد يف الشريعة اإلسالنية أو النظام العام يف 
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ال سيما أن القول بصحة أي إجراءات قاائية أو عدم صحتها ىو ن  قبيل االجتهادات اليت ال  ،ادلملكة
 .تدخل يف نفهوم خمالفة الشريعة

احملكمة نكفوفة ع  نظر ىذه الدعوى إعمااًل لشرط التحكي  ادلتفق عليو بني الطرفني  وابلتايل تعد ىذه
 .ا بقواعد التحكي  اخلاصة بغرفة التجارة الدوليةموادلتام  التزانه

 (لذلك)

احملدودة ببطالن احلكم التحكيمي رقم   )...(الدعوى املقامة من شركة عدم قبول بالدائرة  حكمت
(AYZ/ZF/ 22547) وهللا املوفق .الصادر من اهليئة التحكيمية التابعة حملكمة التحكيم الدولية، 

 .وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني

 

                               

 

       

 

 أمني السر

 دمحم بن أمحد الصياح

 عضو 

 عبدهللا بن سليمان املزروع

 عضو 

 د. إبراهيم بن عبدهللا العجالن

 

 رئيس الدائرة

 اليحىيد. دمحم بن صاحل 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية      

 العدل وزارة             
              [۷۲۲] 

  الشرقية بالمنطقة االستئناف محكمة
 األولى التجارية االستئناف دائرة   
 

 ـه9341 لعام ق/111 رقم االستئناف قضية في الصادر القرار
 )...( /من المقامة
 / )...(ضد

 تحكيم طلب بشأن
 : وبعد أمجعني، وصحبه آله وعلى حممد نانبي   على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد
 االسقئننا  مبحكمق  مبقةهقا الثانيق  الئجاريق  االسقئننا  دائقةة انعققد  قهق52/7/9341 املوافق  ربعاءاأل يوم ففي

 :من املكون بئشكيلها الشةقي  باملنطق 
 رئيسا            الشهراني غرم بن سلمان

 عضوا          الرشود سعود بن خالد. د
 عضوا        القادر العبد خالد بن أحمد. د

 يف الققدائةة هلقق   واحملالقق  أعققال  املوضققح  القضققي  يف للنظققة وذلقق  للسققة، أمينققا   عسقق   جققابة بققن عمققة/ وحبضققور
 .املاثل هاقةار  الدائةة أصدر  فيها واملداول  القضي  دراس  وبعد ، قه95/4/9341

 (الدائرة)
 أداء عن انقطاعه بسبب)...(  احملكم عزل بطلب احملكم  هل   املدعي وكيل بئقدم القضي  وقائع تئلخص
 يف واسئند ق ه6/95/9347 بئاريخ بينهم املربم الصلح حمضة مبوجب األطةا  بني املنظور الئحكيم يف مهمئه

 ه   فأصدر  آخة، حمكم تعيني الدائةة من والئمس ،الئحكيم نظام من( 81.81)  املادتني على مطالبئه
 بني املربم االتفاق نص أن على تأسيسا   الطلب، ه ا قبول بعدمهق 97/4/9341 يف املؤرخ قةارها الدائةة

 خطابا   وكال  املدعي قدم ذل  بعد قائم ، تزال ال وهي ،)...( هي اعئباري ، جه  تعيني على نص قد األطةا 
 أن إال جديدة، حتكيمي  هين  تعيني وطلب األطةا ، هبا أناطها اليت باملهم  القيام عن ختليها ثبت )...( من



 

 فيها للفصل احملاكم إىل القضي  بإحال  أهاب امل كور)...(  خطاب أن إىل مش ا   ذل  رفض وكال  عليه املدعى
 املربم الئحكيم على االتفاق أن مباو  الئحكيمي ، اجله  هي)...(  أن على نص قد االتفاق أن عن فضال   ،شةعا  
 وبالئايل ،(ثانيا  )و( أوال  ) البندين حسب وذل  الئحكيمي ، اجله  هي)...(  بأن مشةوط اتفاق هو الطةفني بني

 ما وه ا املخئص القضاء إىل يةجع املئخاصمني بني الفصل أن وهو األصل إىل األمة يعيد)...(  فاعئ ار
 طةاحا ذل  يعين وال املدعي  من املقدم الطلب ه ا القبول حمل ال فإنه مث ومن خطاهبا يف)...(  إليه أشار 

 .به العمل أمكن ما االتفاق أصل
 (لذلك)

 وصحبه آله وعلى محمد نانبي   على وسلم اهلل وصل قوف  الم   واهلل التحكيم، طلب قبول عدم الدائرة قررت
 .نأجمعي

 

 

 أمين السر

 عسيري         جابر عمر بن

  عضو

 العبد القادر        خالد بن أحمد. د

 عضو 

 سعود الرشود         بن خالد. د

 رئيس الدائرة

 الشهراني غرم بن سلمان
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية        

 ديوان المظالم             
 بمنطقة الرياض  اإلداريةمحكمة االستئناف 

            (38/7/011 ) 
 532الدائرة التجارية الثانية /      

 ه0383ق لعام / 2835رقم المقيدة في محكمة االستئناف بالحكم في القضية 
 )...(المقامة من  / ورثة 

 )...(ضد / 
 : رسول اهلل ، وعلى آله وصحبه ومن وااله ، وبعدوالصالة والسالم على  وحده،احلمد هلل 

حمكمة االستئناف اإلدارية بالرياض عقدت دائرة االستئناف التجارية  مبقره 71/77/7341األربعاءففي يوم  
 الثانية جلستها بتشكيلها التايل : 

 رئيسا                                       د. محمد بن صالح المقبل / االستئناف القاضي 
 عضوا                                  محمد بن ناصر الجربوع       /   االستئناف القاضي 
 عضوا                                   بن عبداهلل الزكري عبد المحسن/ االستئناف القاضي 

بن حممد آل داود ، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله ، واحملالة  عبد اجمليدوحبضور أمني سر الدائرة / 
ه ، وبعد االطالع على القضية وما مت فيها من مرافعة ، وبعد دراستها  71/1/7341إىل هذه الدائرة بتاريخ 

 وبعد املداولة فيها ؛ أصدرت الدائرة حكمها املاثل :
 (دائرة االستئناف)

بالوكالة عن املدعني تقدم إىل هذه  )...(صدار هذا احلكم يف أن / ية بالقدر الالزم إلتتحصل وقائع هذه القض
احملكمة بالئحة دعوى يطلب فيها تعيني حمكم ثالث ) مرجح ( لتوىل رئاسة هيئة للتحكيم اليت سوف تنظر يف 

 القابضة .  )...( رركة عضواً يف جملس املديرين يف )...(النزاع القائم بني طريف الدعوى واملتعلق بتعيني / 
 – )...(ه وفيها حضر / 71/77/7341هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة األربعاء  إىلوبإحالة القضية 
، بصفته وكياًل عن املدعني مبوجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة  )...(سجل مدين رقم 

، بصفته وكياًل عن  )...(سجل مدين رقم – )...(ه ، وحضر حلضوره / 71/9/7341وتاريخ  )...(برقم 
ه من كتابة العدل يف وزارة التجارة برقم 41/1/7341الوكالتني الصادرتني بتاريخ املدعى عليهما مبوجب 
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ز على إدخال وجرى سؤال وكيل املدعني عن أصل النزاع يف هذه القضية فذكر أنه يرتك )...(ورقم   )...(
ولذا يطلب تعيني حمكم ثالث يتوىل رئاسة هيئة التحكيم ، كما ذكر  )...(عضواً يف جملس مديري رركة  )...(

فق صورة من عقد االتفاق معه ، كما ذكر وكيل املدعى عليهما ر حمكماً من قبله ، وقد أ )...(أن موكله عني / 
الدائرة من وكيل املدعى عليهما تقدمي عقد بوضح أتعاب  حمكما من قبلهما ، فطلبت )...(أن موكليه عينا / 

 – )...(ه حضر / 71/77/7341احملكم املعني من قبل موكلته ، فوعد بذلك ، ويف جلسة اليوم األربعاء 
بصفته وكياًل عن املدعني مبوجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة  )...(سجل مدين رقم / 

الذي قدم مذكرة من  )...(ه ، وحضر حلضوره وكيل املدعى عليهما / 4/9/7341وتاريخ  )...(برقم 
صفحتني أرفق هبا صورًا لعدد من املستندات ، وقد تضمنت مذكرته الدفع بعدم صفة موكله يف الدعوى نظراً 

مل حيرر دعواه  ىل أن املدعيلكون مثل هذه الدعوى تتوجه على الشركة وليس على الشركاء ، وهذا باإلضافة إ
ببيان عدم اتفاق احملكمني على اختيار احملكم الثالث ، وقد سلم لوكيل املدعي صورة مما سلم للدائرة وباطالعه 
عليها متسك مبا ورد يف الئحة دعواه وأن توجيه الدعوى حبسب األطراف الواردة يف االتفاقية املربمة بني الطرفني 

م 71/4/7173ه املوافق 9/1/7341الدعوى عن االتفاقية املؤرخة يف هذا وقد سألت الدائرة وكيلي أطراف 
) طرفًا ثانيًا (  )...() طرفًا أول ( ، وبني ورثة الشيخ /  )...(، والشيخ /  )...(واملربمة بني كل من الشيخ / 

حيحة ، واليت هي مستند املدعي يف هذه الدعوى للتحكيم ، فذكر الوكيالن احلاضران أن هذه االتفاقية ص
الدائرة قفل باب املرافعة يف هذه القضية ورفع اجللسة للمداولة وإصدار وهذا وقد رأت ، وصادرة من موكليهما

 احلكم .
 (األسباب)

ملا كان وكيل املدعني يهدف من دعواه إىل تعيني حمكم ثالث ) مرجح ( ليتوىل رئاسة هيئة التحكيم اليت سوف 
القابضة  )...(عضواً يف جملس املديرين يف رركة  )...(تنظر يف النزاع القائم بني طريف الدعوى واملتعلق بتعيني / 

بان هلا أن هذا الطلب قد مت النص عليه يف اتفاقية ، وحيث إنه باطالع الدائرة على أوراق القضية فقد است
االتفاق عليها بني أطراف هذه الدعوى وملا  م واليت مت 71/4/7173ه املوافق 9/1/7341الصلح املؤرخ يف 

كانت هذه الوثيقة هي املصدر الذي يستند إليه وكيل املدعني يف إجراء التحكيم ، وحيث إن وكيلي أطراف 
وأهنما يقرون هبا ، وملا كان األمر على حنو ما ، الدائرة أن هذه الوثيقة صادرة من موكليهما الدعوى قد أقر أمام 

تقدم بيانه ،فإن الدائرة تنتهي إىل رفض دعوى املدعني على اعتبار أن التحكيم ال حمل له حينئذ ، ذلك أن 
القابضة ، وهذا  )...(رركة عضوًا يف جملس مديري  )...(إدخال / بمقصود املدعني من دعواهم هو اإللزام 

 هو ما مت النص عليه يف البند " ثامناً "من اتفاقية الصلح املشار إليها أعاله . 
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 (لذلك)
، واهلل الموفق ،  )...(ضد /  )...(حكمت دائرة االستئناف : برفض هذه الدعوى المقامة من / ورثة 

 وصل اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
 

 

 

 

 

  

 أمين الدائرة

 عبد المجيد بن محمد آل داود       

 القاضي

 عبد المحسن بن عبد اهلل الزكري       د.

 

 القاضي

 محمد بن ناصر الجربوع     

 رئيس الدائرة

 د. محمد بن صالح المقبل
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية    

 وزارة العدل            
              (577 ) 

 محكمة االستئناف بالمنطقة الرياض  
 دائرة االستئناف التجارية الثانية    

 )...(قرار بشأن االلتماس المقدم من المدعي / ورثة 
 بطلب إعادة النظر في حكم دائرة االستئناف التجارية الصادر بتاريخ

 ه07/00/0383
 ه0383لعام  2835المقيدة بمحكمة االستئناف برقم 

 )...(المقامة من / ورثة 
 )...(ضد/ 

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على رسول اهلل ، وعلى آله وصحبه ومن وااله ، وبعد  :
ه ومبقر حمكمة االستئناف مبنطقة الرياض عقدت دائرة االستئناف التجارية 74/1/7349 االثننيففي يوم  

 الثانية جلستها بتشكيلها التايل :
 رئيسا                       قاضي االستئناف                             محمد بن ناصر الجربوع      

 عضوا                      هزاع بن عيسى العيسى             قاضي االستئناف                        
 عضوا                   الزكري    عبد المحسن بن عبد اهلل د.            ناف            قاضي االستئ

 
سر الدائرة / موسى بن حنش الزهراين،وذلك للنظر يف طلب االلتماس املقدم من وكيل املدعني،  وحبضور أمني

وحيث  ،ه املتضمن طلبها إعادة النظر يف احلكم املشار إليه أعاله14/3/7349واحملال إىل هذه الدائرة بتاريخ 
( من نظام 711/7حدد نظام املرافعات الشرعية اللتماس إعادة النظر حاالت معينة، إذ نصت املادة )

املرافعات الشرعية على أنه )حيق ألي من اخلصوم أن يلتمس إعادة النظر يف األحكام النهائية يف األحوال 
 اآلتية(:

من اجلهة املختصة  –إذا كان احلكم قد بين على أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها، أو بين على رهادة قضي  - أ
إذا حصل امللتمس بعد احلكم على أوراق قاطعة يف الدعوى كان قد -بأهنا رهادة زور.ب –بعد احلكم 
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إذا قضى احلكم -م.دإذا وقع من اخلصم غش من رأنه التأثري يف احلك-تعذر عليه إبرازها قبل احلكم.ج
إذا  -إذا كان منطوق احلكم يناقض بعضه بعضاً.و-بشيء مل يطلبه اخلصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ 

إذا صدر احلكم على من مل يكن ممثاًل متثياًل صحيحاً يف الدعوى(، وحيث مل يتضح -كان احلكم غيابياً.ز
ق على ما ورد يف طلب االلتماس املاثل، ومل من خالل استعراض هذه احلاالت، وأن مثة حالة منها تنطب

يتبني للدائرة أي وجه من أوجه قبول االلتماس الواردة يف املادة املشار إليها، مما تنتهي معه الدائرة إىل عدم 
 قبول االلتماس على النحو الوارد يف منطوق هذا القرار.

 )فلهذه األسباب(
قبول االلتماس المقدم من وكيل المدعين على حكم  قررت دائرة االستئناف التجارية الثانية: عدم

ه في القضية االستئناف رقم 07/00/0383دائرة االستئناف التجارية الثانية الصادر بتاريخ 
ه ، واهلل الموفق لما هو مبين باألسباب ، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد 0383لعام  2835

 وعلى آله وصحبه أجمعين .
 

 

 

 أمين السر

 موسى حنش الزهراني        

 عضو 

 د. عبد المحسن بن عبد اهلل الزكري       

 عضو 

 هزاع بن عيسى العيسى        

 رئيس الدائرة

 محمد بن ناصر الجربوع

 



 

 

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اململكة العربية السعودية
وزارة العدل         

 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(
 الدائرة التجارية الثانية

 
 

 )…( سجل جتاري املتكاملة )…(مؤسسة  املقامة من/
 

 )…( سجل جتاري للتجارة)…(مؤسسة  ضد/
 من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على 

جلستها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  زلكمة االستئناف دبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ودبقر 4110/40/41 اإلثننيفإنو يف يوم 
 بتشكيلها التايل:

 رئيسا حسن بن علي الثبييت القاضي
 عضوا براهيم بن صاحل السحيباينإ القاضي
 عضوا سعدي بن حمسن الزهراين القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا عطيو بن عيضو بن دمحم القامسي وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ،ىـ4110/00/01

 )الوقائع(
ل يف النزاع وذكر يف الئحتو أن موكلتو تقدم بدعوى طلب تعيني زلكم للفص تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أن وكيل ادلدعية 

للمحتكم ضدىا للدخول يف الشراكة وفق ما نص عليو التمهيد ابلصفحة الثالثة من العقد وقد نص   دفعت مبلغ مليون رايل
خلتامية الطرفني، وقد استمرت دلدة عام واحد وقد حرر زلضر اجللسة ا ون اخلسائر واألرابح بني كالابلبند السابع من العقد أن تك

( راياًل حيث إن احملتكم 11.151.11ه ادلتضمن استحقاق موكلتو دلبلغ األرابح مبلغ وقدره )1/11/11/1للشراكة ادلؤرخ يف 
ضده مل يلتزم إبعادة رأس ادلال واألرابح وذكر أن عقد الشراكة ادلربم بينهما تضمن شرط التحكيم وبني أن موكلتو خاطبت احملتكم 

زلكم حىت ىذه اللحظة، وختم الئحتو ابلطلب من الدائرة تعيني زلكم للفصل يف النزاع حسبما    يتم اختيارضده بتعيني زلكم ومل
ىذا وقد حددت الدائرة لنظر الدعوى جلسات سألت الدائرة خالذلا وكيل ادلدعية ، شرع والنظام واللوائح والتعليماتنص عليو ال

ىـ فحصل بينهما خالف خبصوص ىذا  11/1/  1/  1ادلدعى عليها بتاريخ عن دعواه فذكر أن موكلتو أبرمت عقد شراكة مع 
طريق تعيني  خالف بني الشريكني حيل اخلالف عنالعقد وقد نصت ادلادة التاسعة من عقد الشراكة على أنو يف حالة حصول 

ثالثة زلكمني ولتقدم هبذه االمساء للدائرة ابجللسة ، من كل منهم اختيار زلكم واحد يف ادلملكة العربية السعودية فطلبت الدائرة
ه ذكر وكيل ادلدعية أنو سبق أن تقدم بذات الطلب إىل زلكمة االستئناف يف مكة ادلكرمة 6///4141القادمة، ويف جلسة 

 هـ 0440لعام  803احلكم يف القضية رقم 



 

 

(  11/برقم ) قضية  -بعد التقدم هبذه القضية  -وأصدرت قرارىا بعدم االختصاص مث أحيلت ادلعاملة إىل ىذه احملكمة وقيدت 
إىل ىذه القضية وقدم وكيل ادلدعية قائمة أبمساء ثالثة من احملكمني رشحتهم موكلتو كما  11/وعليو قررت الدائرة ضم القضية رقم 

، وذكر كل )...(وشركة  )...(واحملامي  )...(ذكر وكيل ادلدعى عليها أبن موكلتو ترشح أحد احملكمني اآلتية أمساؤىم : احملامي 
نو ال يوافق على ما قدمو الطرف اآلخر من أمساء وذكرا أبمهما يفوضان الدائرة لتسمية احملكم يف النزاع القائم بينهما وعليو منهم أب

ه أكد وكيل ادلدعي وادلدعى عليو على أمهما مل 6///06141قررت الدائرة أتجيل نظر الدعوى الختيار زلكم، ويف جلسة 
ائرة منهما مراجعتها بعد اجللسة لرتشيح أحد احملكمني ومن مث التواصل معو لتحديد أتعابو، يتوصال إىل اختيار زلكم وطلبت الد

ويف جلسة اليوم قدم وكيل ادلدعية رلموعة من األمساء ذكر أنو خاطب هبا ادلدعى عليها بنهاية شهر رمضان ضمت دللف القضية 
تعابو دببلغ أزلكمًا للنظر يف النزاع بينهما وأنو قد حدد  )...(مث ذكر الطرفان أمهما اتفقا على اختيار احملكم الدكتور 

 رايل وطلب الفصل يف القضية.50.000
 )األسباب(

وحيث إن سبب إقامة الدعوى ىو طلب تعيني زلكم للفصل يف النزاع القائم بني طريف الدعوى، ودبا أن الطرفني اتفقا على تعيني  
 ة الدعوى قد انقضى، وحيث طلبا الطرفان الفصل يف القضية، لذلك فإن الدائرةفإن سبب إقام مث، ومن )...(احملكم الدكتور 

 .تنتهي إىل احلكم ابنقضاء الدعوى
  (لذلك)

 ابنقضاء الدعوى، واللَّـه املوف ِّـق، وصلـى اللَّـه وسلَّـم علـى نبي ِّنـا حممـٍد وعـلى آلـه وصحبـه أمجعيـن. حكمت الدائرة
 

 أمني السر
 القامسيدمحم  ةعيض ةعطي

 عضو
 براهيم بن صاحل السحيباينإ

 عضو
 سعدي بن حمسن الزهراين

  

 رئيس الدائرة
 حسن بن علي الثبييت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0ت  



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
      [722] 

 محكمة االستئناف بالمنطقة الشرقية
 دائرة االستئناف التجارية األولى

 هــ9336/ ق لعام 936القرار في  قضية االستئناف رقم 
 المقامة من/ )...(

 ضد/ )...(
 آله وصحيه أمجعني، وبعد: م لى  بيناا محمد ولى  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسال

هـــ ابعدـدد ئاةـاة ائنـف اات الفةاريـىل األوه  داهـا  حسمـىل ائنـف اات 52/7/9341ففي يو م األربعاء املوافق 
 باملاطدىل الشاقنىل بفشسنىها املسون من الدضاة الفالنىل أمساؤهم:

 رئيسا  سلمان بن غرم الشهراني                           
 د. خالد بن سعود الرشود                           عضوا  
 د. أحمد بن خالد العبد القادر                      عضوا  

وحبضــور/ لمــا بــن ســابا لســلل أمناــا  لىســا، وقلــ  لىاوــا ع الدضــنىل املــالورة ألــال  وا الــىل  ــا  الــداةاة ع 
ـــ وقــد ا ىعــئ الــداةاة لىــ  أور 54/7/9341 اق الدضــنىل، وبعــد ئرانــىل الدضــنىل واملداولــىل فنهــا أصــدرد الدــاار هـ

 املاثل.
 (الدائرة)

تدد م ولنل املدلي بطىب الفحسنم وقل  بااء لى  باد الفحسنم املاصوص لىنه ع العدد املرب م بناهما وبـا ال  
خصـمه صصـوص اليـدء ع اسـااءاد الفحسـنم ًالفـا  الداةاة لى  هاا الطىب ومافداته تيـني أن املـدلي ي يشـعا 

( مـن بوـا م الفحسـنم ولـان الواسـب ابـال  خصـمه باايفـه ع اليـدء ع اسـااءاد الفحسـنم فـ قا 92بال  املائة )
مضــ  ةســىل لشــا يومــا  مــن تــاريد ابــال  خصــمه ئون أن يعــني خصــمه محسمــىل فىىمــدلي الفدــد م اه ا سمــىل 

 بطىيه هاا.
 
 
 
 
 
 



 

 (لذلك)
ت الدائرة عدم قبول هذا الطلب. واهلل الموفق وصلى اهلل وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى صلـه وصـحبه قرر 

 أجمعين.
 
 

                                                                   
 
 

 أمين السر
 عمر بن جابر عسيري   

 عضو 
 د. أحمد بن خالد العبد القادر   

 عضو 
 د. خالد بن سعود الرشود   

 
 رئيس الدائرة

 سلمان بن غرم الشهراني    
 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
         [722] 

 محكمة االستئناف بالمنطقة الشرقية
 دائرة االستئناف التجارية الثانية

 هــ9341/ق لعام 782حكم في قضية االستئناف رقم 
 المقامة من/ شركة أبناء )...(

 المحدودة ضد/ شركة )...(
 هــ94/7/9341طالن الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ بشأن طلب ب

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:
هيييي انعتييدئ ةااييتة اا ييتجناي التثارمييمب الاانيييمب اتتهييا احامييمب اا ييتجناي باملن تييمب 7/8/9341ثنييني ففييي مييلم اا

 ن التضاة التاليمب أمساؤهم:الشتقيمب بتشايلها املالن م
 رئيسا       سلمان بن غرم الشهراني
 عضوا       د. خالد بن سعود الرشود
 عضوا      القادرد. أحمد بن خالد العبد

وحبضييلر/ حممييد بيين أيييد الصيييال أمينييا  للسييت، وقليي  للنوييت ع التضيييمب امليي الرة أعييال ، وا الييمب  يي   الييدااتة ع 
ليييدااتة عليييى أوراي التضيييمب وال ليييع املتييدم، وبعيييد ةرا يييمب التضيييمب واملداوليييمب فيهيييا هيييي، وقيييد االعيي  ا2/8/9341

 أصدرئ الدااتة احلام املاثل.
 ()واقعات دائرة االستئناف

تتلخص وقااع التضيمب بتتدم/ )...( إىل ه   ا اممب ب لع ب الن حام التحايم الصياةر بيني ملاليه وامليدعى 
هييي، حبيل املنااعيائ 23/7/9342لص العتد امليمم بيني ال يتفني بتيارمخ هيي وفتا  لنص94/6/9341عليها بتارمخ 

بعتيار ميدة املدعى عليها  انتفاعالناشجمب عن تنفي  أي من بنلة العتد املمم بينهما عن اتمق التحايم، وقل  إثت 
مخسيييمب وعشيييتمن  ييينمبش وقاميييمب مشيييتوع  ييياد وةييياري، وتلقييييع املدعييييمب معهيييا ل يييت   لميييل هييي ا املشيييتوع ابلييي  

( لاير 2،327،321( لاير، وما آل إليه حايم التحاييم مين إلياام امليدعى عليهيا بسيداة مبلي  )99،201،111)
تصيفحها ووراي التضييمب ا يتبان  يا أديا قيد  وبعيدللمدعيمب ورة بياقي ال لبيائ، وباحاليمب ال ليع إىل هي   اليدااتة 

هيييي( واملاييارة ميين املييدعى عليهييا ع 9341/ي لعييام 601نوييتئ نفيين النعييي بييالب الن ع قضيييمب اا ييتجناي رقييم )
نلعيييا  بنوييت تلاييم ال لبييائ، وملييا اانيي  صيييانمب اوحاييام التضيياايمب ميين  اختصاصييهاتليي  التضيييمب، وقضيي  بعييدم 
العييام، إق تتصييد  لييه ا امييمب ع أي متحلييمب ميين متاحييل الييدعل ، وبييل ا بالنوييام التلاعييد املتييترة قضيياا  اتصييا 

بان ما نصي  علييه املياةة سه من أاتاي اخلصلممب، وحتام به، حبوتاري  من تلتاا نفسها ةومنا احلاجمب إىل الدفع ب



 

عييمب لسيابتمب الفصييل، ( مين نويام املتافعييائ الشيتعيمب، تييا تنتهيي معييه اليدااتة إىل عييدم جيلاا نوييت هي   املناا 76/9)
فه   امل البمب م توقمب ع التضيمب املشار إليه آنفا ، اومت ال ي منسثم مع ما أ فت عنه رأي ه   الدااتة باحنسار 

 النوت لسابتمب الفصل. 
 (لذلك)

حكمـ  الـدائرة بعـدم زـواز نذـر هـذي القضـية لسـابقة ال،صـا فيهـاف واهلل الموفـوف و ـلى اهلل وسـلم علــى 
 آله و حبه أزمعين. نبينا محمد وعلى

    
 

 
 
 

 أمين السر
محمد بن أحمد 

 الصياح

 عضو 
د. أحمد بن خالد 

 القادر   العبد

 عضو 
 د. خالد بن سعود الرشود   

 
 رئيس الدائرة

 سلمان بن غرم الشهراني



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
      [722]  

 ــــه3439 لعام  333الحكم في القضية رقم 
 )...(  المقامة من/ 

 لالستشارات الهندسيةة )...( شركضد/ 
 وبعد: وصحبه،آله و  نبينا حممد، والصالة والسالم على وحده احلمد هلل

جلستها الدائرة التجارية الثانية االستئناف مبنطقة الرياض  عقدت حمكمةه 03/7/9301 االثننيففي يوم 
 بتشكيلها التايل:

 رئيسا  هزاع بن عيسى العيسى                            قاضي االستئناف
 عضوا    د. عبد المحسن بن عبد اهلل الزكري قاضي االستئناف    
 عضوا    عتيبيحجاب بن عايض الد.  قاضي االستئناف   

أعاله، واحملالة إىل هذه  املبني رقمها، وذلك للنظر يف القضية سلطان بن سعد العتييبحبضور أمني سر الدائرة/ 
 أصدرت الدائرة حكمها املاثل.أوراق القضية  دراسة. وبعد هــ9301/ 91/0الدائرة بتاريخ 

 (واقعات الدعوى)
هلذه الدائرة يطلب إلزام املدعى عليها بتعيني حمكم بشأن  تتلخص واقعات الدعوى يف أن وكيل املدعي تقدم

هــ وبإحالة القضية للدائرة مت 1/9/9309النزاع احلاصل بني طريف الدعوى يف موضع اتفاقية املسامهة املؤرخة يف 
هــ وفيها قدم وكيل املدعي نسخة من عقد تعيني حمكم وبعرض ذلك على وكيل 92/5/9301حتديد جلسة 

هــ ذكر وكيل املدعى عليها أن موكلته قد عينت 93/2/9301يها طلب مهلة لتعيني حمكمه، وجبلسة املدعى عل
هــ طلب مهلة أخرى لكون 97/2/9301حمكمًا وطلب مهلة إلحضار العقد بني موكلته واحملكم، وجبلسة 

ن االتفاقية املربمة قدم وكيل املدعى عليها نسخة مهـــ 99/7/9301يف سفر ومل يوقع العقد، وجبلسة  احملكم
هـــ مل حيضر من ميثل املدعى عليها وذكر احلاضر أن كاًل من 03/7/9301بني موكلته واحملكم، وجبلسة اليوم 

الطرفني قد عني حمكمه واحملكمان املختاران من الطرفني مها اللذان خيتاران املرجح، وعليه رفعت اجللسة 
 للمداولة وإصدار احلكم.

 (األسباب)
املدعي يطلب يف دعواه إلزام املدعى عليها بتعيني حمكمها لنظر النزاع احلاصل بني الطرفني حول اتفاقية مبا أن 

هــ ومبا أن املدعى عليها قد عينت حمكمها، فإن الدعوى تكون منقضية 91/2/9301املسامهة املربمة بتاريخ 
 بذلك، وذلك لتحقق الغرض من إقامة هذه الدعوى.

 



 

 

 (ئناف التجارية الثانيةحكمت دائرة االست)
ما هو مبين لبانقضاء هذه الدعوى المقامة من/ )...( ضد/ شركة )...( لالستشارات الهندسية وذلك 

    وصلى اهلل وسلم على نبينا ُمحمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.وباهلل التوفيق،  . باألسباب
 
 
 
 
 

 

 أمين السر
 سلطان بن سعد العتيبي        

 عضو 
 ن عايض العتيبيد. حجاب ب

 عضو 
 د. عبد المحسن بن عبد اهلل الزكري

 
 رئيس الدائرة

 هزاع بن عيسى العيسى    



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل     
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

 الدائرة التجارية األوىل
 
 

 )...( هوية وطنية )...( املقامة من/
 

 )...( سجل جتاري )...(شركة  ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف ابدلنطقة الشرقيةىـ ومبقر 1124/4441/ األحديف يوم  فإنو
 التايل:

 رئيسا بن صاحل اليحىي د. دمحم القاضي
 عضوا اجلعفريهللا  أمحد بن عبد القاضي
 عضوا القادر أمحد بن خالد العبد د. القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا الوىاب الصياح عبددمحم بن أمحد بن  وحبضور
 بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ىـ، وفيها/44//1124/

 )الوقائع(
إنشاء على ليو تتحصل واقعات ىذه القضية بتقدم ادلدعي ذلذه احملكمة بصحيفة دعوى أاثر فيها أنو مت االتفاق مع ادلدعى ع

العائدة للمدعي وادلخصصة لو   )...(وحدة سكنية بني ادلدعى عليها لقيام األخرية بتنفيذ وبناء وتشطيب الوحدة السكنية رقم 
م، وصّدر طلبو حبّل ىذا 70/11//117، وما جنم عنو من خالف بينهما حيال العقد ادلربم بينهما بتاريخ )...(كأحد موظفي 

 اخلالف عن طريق التحكيم.
 )األسباب(

4ب( من نظام التحكيم، 1/71وإبحالة القضية إىل ىذه الدائرة تبني أن مقدم الطلب مل يسلك السبيل ادلنصوص عليو يف ادلادة )
أو ماطلت فيحق للمدعي حينئذ واليت تنص على إشعار الطرف اآلخر ابلبدء يف إجراءات التحكيم، وتعيني حمكمها، فإن امتنعت 

رفع دعوى التحكيم، ومن مث فإن ىذه القضية ماثلة النظر، وعلى حالتها الراىنة ال حمل لقبوذلا؛ لعدم وجود ما يثبت خماطبة 
 الطرف اآلخر لتعيني حمكمو.

 
 
 

 هـ2551لعام  2433احلكم يف القضية رقم 



 

 

 )لذلك(
 ه أمجعني.على نبينا دمحم وعلى آله وصحبهللا املوفق، وصلى  وهللاقررت الدائرة عدم قبول هذا الطلب، 

 
 أمني السر

 دمحم بن أمحد الصياح
 عضو

 اجلعفريهللا  أمحد بن عبد
 عضو

 القادر أمحد بن خالد العبد د.
 

 رئيس الدائرة
 دمحم بن صاحل اليحىي د.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ت  



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل     
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

 الدائرة التجارية األوىل
 
 

 )...( هوية وطنية )...( املقامة من/
 

 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف ابدلنطقة الشرقيةىـ ومبقر 24/4441/// الثالاثءيوم فإنو يف 
 التايل:

 رئيسا دمحم بن صاحل اليحىي د. القاضي
 عضوا اجلعفريهللا  أمحد بن عبد القاضي
 عضوا القادر أمحد بن خالد العبد د. القاضي

 ىـ، وفيها24/24/1///، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا لناميبراىيم بن أسعد اإ وحبضور
 بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
ت التحكيم وتعيني ابقي ذلذه احملكمة بطلب إلزام ادلدعى عليو ابلسري يف إجراءا )...( تتلخص واقعات القضية بتقدم وكيل ادلدعي

 .حسب االتفاقية ادلربمة بني الطرفنيللتحكيم احملكمني 
 )األسباب(

وإبحالة الطلب إىل ىذه الدائرة تبني أن مقدم الطلب مل يسلك السبيل ادلنصوص عليو يف ادلادة اخلامسة عشرة من نظام التحكيم 
و سة عشر يومًا من راري  إبال  خصمو دون أن يعني خصم، فإذا مضى مخإبشعار الطرف اآلخر لتعيني حمكمو4ب( 1الفقرة )

إشعار الطرف  ، ومن مث فإنو ال حمل لقبول ىذا الطلب ادلقدم من ادلدعي لعدم وجود ما يثبتحمَكمو فيحق للمدعي رفع الدعوى
 .اآلخر لتعيني حمكمو

 )لذلك(
 .ينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعنيوسلم على نبهللا وصلى  ،املوفق وهللا قررت الدائرة عدم قبول هذا الطلب.

 أمني السر
 براهيم بن أسعد الناميإ

 عضو
 اجلعفريهللا  أمحد بن عبد

 عضو
  القادر أمحد بن خالد العبد د.

 رئيس الدائرة
 دمحم بن صاحل اليحىي د.

 /ت

 هـ8111لعام  8811احلكم يف القضية رقم 



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

 دائرة االستئناف التجارية الثانية   
 هــ1341/ ق لعام 612القرار الصادر يف قضية االستئناف رقم 

 املقامة من/ شركة )...( )سجل جتاري رقم )...((
 بية السعودية )...(ضد/ شركة )...( العر 

 بشأن تشكيل هيئة حتكيمية
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني، وبعد:

ىــ انعقدت دائرة االستئناف التجارية الثانية مبقرىا مبحكمة االستئناف 52/11/1341ففي يوم الثالاثء ادلوافق 
 دلكون من:ابدلنطقة الشرقية بتشكيلها ا

 سلمان بن غرم الشهراين                                            رئيسا  
 خالد بن سعود الرشود                                              عضوا  
 عبد هللا بن سليمان املزروع                                        عضوا  

للسر، وذلك للنظر يف قضية التحكيم ادلوضحة أعاله واحملالة ذلذه الدائرة  وحبضور/ عمر بن جابر عسريي أمينا  
 ىـ، وبعد دراسة القضية وادلداولة فيها أصدرت الدائرة قرارىا ادلاثل.11/3/1341يف 

 )الدائرة(
زاع تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيلي ادلدعية )...( و)...( ذلذه احملكمة بطلب تشكيل ىيئة حتكيمية لنظر الن

القائم بني موكلتهما وادلدعى عليها إعماال  لشرط التحكيم الوارد يف الفقرة الثانية من القسم الرابع من أمر الشراء 
وذلك لبناء منشأة ضيافة مبجمع الرحاب السكين مببلغ وقدره أربعة عشر مليون ومثامنائة ألف رقم )...( 

ىــ 7/1/1341(، وأفاد وكيل ادلدعية أن موكلو اختار احملكم/ )...( من طرفو، ويف جلسة 138,118111)
ائرة اختيار احملكم ، وطلبا من الدحمكما من طرفوها/ )...( أن موكلو اختار/ )...( أفاد وكيل ادلدعى علي

( رايل، 4118111أبتعاب قدره ثالمثائة ألف )ادلرجح، ويف جلسة ىذا اليوم مت اختيار/ )...( حمكما  مرجحا  
وبناء على ما تقتضيو ادلاداتن الرابعة عشرة واخلامسة عشرة من نظام التحكيم الصادر ابدلرسوم ادللكي رقم 

ب إىل اعتماد ىذا التشكيل لنظر ادلوضوع حمل النزاع والفصل ىـ فإن الدائرة تذى53/2/1344واتريخ  43م/
 فيها حسب نظام التحكيم.



 

 )لذلك( 
قررت الدائرة: اعتماد تشكيل اهليئة التحكيمية املكونة من/ )...( حمكما  من طرف املدعية و)...( حمكما  

حسب نظام التحكيم، من طرف املدعى عليها و)...( حمكما  مرجحا  وذلك لنظر القضية والفصل فيها 
 وهللا املوفق وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.

 

 
                                                                    

 أمني السر
 عمر بن جابر عسريي   

 عضو 
 عبد هللا بن سليمان املزروع   

 عضو 
 د. خالد بن سعود الرشود   

 رئيس الدائرة
 سلمان بن غرم الشهراين    

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل     
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

 الدائرة التجارية األوىل
 
 

 )...( ىوية وطنية )...( املقامة من/
 

 )...( ىوية وطنية )...( ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقيةىـ ودبقر 1124/4441/ األحديوم فإنو يف 
 التايل:

 رئيسا دمحم بن صاحل اليحىي د. القاضي
 عضوا اجلعفريهللا  أمحد بن عبد القاضي
 عضوا القادر أمحد بن خالد العبد د. القاضي

ىـ، 1124204/2/، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا لعبيداملنعم ا زايد بن عبد وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها

 )الوقائع(
واملدعى هلذه احملكمة بطلب تشكيل ىيئة حتكيمية لنظر النزاع القائم بني موكلو  )...( واقعات القضية بتقدم وكيل املدعيتتلخص 

وبعد نظر الدائرة للطلب أصدرت بشأن  ،عليو إعماال لشرط التحكيم الوارد يف االتفاقية املوقعة بني الطرفني خبصوص نزاع شركاء
حمكمًا من طرف املدعي،  )...(ه املنتهي إىل اعتماد تشكيل اهليئة التحكيمية املكونة من4 4///141/القضية قرارىا املؤرخ يف 

حمكمًا مرجحًا وذلك لنظر النزاع بني الطرفني يف ىذه القضية والفصل فيها حسب  )...(ون طرف املدعى عليو حمكمًا م )...(و
على إدارة  )...(هبذا الطلب يذكر فيو أن النزاع بني الشركاء أصلو تعدي الشريك  )...(4 مث تقدم وكيل املدعي ،نظام التحكيم

لذا  ،)...(وشريكا فيها فإن النزاع غالبو بني الشركة اليت ميثلها موكلو وبني الشريك  )...(وأن موكلو بصفتو مديرا لشركة  ،الشركة
وابعتبار موكلو ممثال  )...(فيطلب تفسري قرار تشكيل اهليئة التحكيمية الصادر من الدائرة ليشمل النزاع بني الشركة والشريك 

 .للشركة
 )األسباب(

ودبا أن مضمون الطلب يتعلق بطلب تفسري صفة موكلو يف إقامة دعوى  ،مرفقات وبعد االطالع على ىذا الطلب وما تضمنو من
ومل يتضمن  ،ودبا أن ىذا الطلب يتعلق دبوضوع املنازعة وصفة أطرافها مما ختتص بو اهليئة التحكيمية املشكلة لنظر النزاع ،التحكيم

 .عو الدائرة إىل عدم قبول الطلباألمر الذي تذىب م ،قرار التشكيل الصادر من ىذه الدائرة غموضا أو لبسا حيتاج إىل تفسري

 ىـ0441لعام  822احلكم يف القضية رقم 



 

 

 )لذلك(
 أمجعني.وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو هللا وصلى  ،املوفق وهللا قررت ىذه الدائرة عدم قبول ىذا الطلب.

 
 أمني السر

 املنعم العبيد زايد بن عبد
 عضو

 اجلعفريهللا  أمحد بن عبد
 عضو

 القادر أمحد بن خالد العبد د.

 

 رئيس الدائرة
 دمحم بن صاحل اليحىي د.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1ت

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل     
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

 الدائرة التجارية األوىل
 
 

 )...( هوية وطنية )...( املقامة من/
 

 )...( سجل جتاري احملدودة )...(شركة  ضد/
 بعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، و 

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف ابدلنطقة الشرقيةىـ ودبقر 4/41//2/// اإلثننيفإنو يف يوم 
 التايل:

 رئيسا دمحم بن صاحل اليحىي د. القاضي
 عضوا اجلعفريهللا  أمحد بن عبد القاضي
 عضوا القادر أمحد بن خالد العبد د. القاضي

 ىـ، وفيها2/42//2///، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا يم بن أسعد الناميبراىإ وحبضور
 بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
عليها بتعيني  بطلب إعمال شرط التحكيم يف النزاع ادلاثل مع ادلدعى )...(تتلخص واقعات ىذه القضية بتقدم وكيل ادلدعي/ 

، وقد رأت الدائرة ادلضي يف نظر تعيني حمكم من طرفها لنظر النزاعحمكم أو ىيئة ربكيمية وذلك لعدم ذباوب ادلدعى عليها ب
وإكمال اإلجراء القضائي  ،الدعوى بعد تبليغ ادلدعى عليها عن طريق اذلاتف ادلسجل يف نظام أبشر دون احلضور أو االعتذار

واتريخ  34( من نظام التحكيم الصادر ابدلرسوم ادللكي رقم م/15 ،14نظر القضية استنادا لنص ادلادتني )بتعيني حمكم فرد ل
بــــ  )...(ورايل، 25.000أتعابو بـــــ  )...( /حيث قّدر ،إذ متت الكتابة لبعض احملكمني لتقدمي عروضهم ،ىـ1/5/22//3

ومن مث رأت الدائرة  ،رايل35.450بــــــ  )...(ورايل، 150.000ــــ بـ )...(ورايل،  20.000بـــــ  )...(ورايل، 25.000
ه بتعيينو حمكما فردا لنظر النزاع القائم بني 8//0/4/5، وأصدرت قرارىا ادلؤرخ يف )...(األخذ ابلعرض األقل ادلقدم من/ 

يذكر فيو أن موكلتو مل تتبلغ  ه تقدم وكيل ادلدعى عليها ابلتماس إعادة نظر يف القضية8//38/58/5وبتاريخ  ،الطرفني
وعليو قررت الدائرة قبول  .ولذا يطلب إعادة النظر يف الدعوى ،ابلدعوى عن طريق نظام أبشر أو عن طريق عنواهنا ادلسجل

ه وفيها حضر طرفا الدعوى 8//50/53/5االلتماس شكال ابعتبار النظر السابق يف حكم النظر الغيايب وجرى ربديد جلسة 
ادلدعى عليها بعدم االختصاص النوعي لدوائر االستئناف التجارية بنظر الدعوى ابعتبارىا متعلقة بتأجري عقار وىو ومتسك وكيل 

وبعرض ذلك على وكيل  ،دون أي معدات أو منقوالت كما أن ادلدعي مل يشعر موكلتو بطلب عرض النزاع على التحكيم )...(

 هـ0441لعام  238احلكم يف القضية رقم 



 

 

ه مرفق ابلدعوى وأشهد على 8//58/1/5ادلدعي أكد على إشعار ادلدعى عليها بطلب التحكيم وأن خطاب التبليغ ادلؤرخ يف 
وأبلغو أنو وضع اخلطاب على  )...( /ذلك شاىدين مبينة أمساؤمها يف ذيل اخلطاب كما أنو تواصل ىاتفيا مع مدير ادلدعى عليها

 .واكتفى الطرفان دبا قدما وعليو مت رفع اجللسة للمداولة ،ليها أفاد بعدم صحة اخلطابمكتبو وبعرض ذلك على وكيل ادلدعى ع
 )األسباب(

وإذ مل يتحقق تبلغ ادلدعى عليها ابلدعوى ابتداء فإن الدائرة تقرر قبول االلتماس شكال  ،وبناء على ما تقدم من الدعوى واإلجابة
وخبصوص ما تضمنو التماس وكيل ادلدعى عليها من عدم . عات الشرعية( من نظام ادلراف201-200استنادا لنص ادلادتني )

ه من أن حمل 5/20///2اختصاص الدائرة بنظر الدعوى فإنو بعد االطالع على ما تضمنو العقد ادلربم بني الطرفني بتاريخ 
من ىذه الدائرة وأصدرت بشأهنا  ودلا مت نظرىا ،فإن االختصاص بنظرىا يكون لدى الدوائر احلقوقية ابحملكمة )...(التأجري ىو 

( من قواعد التوزيع الداخلي ادلعممة خبطاب رئيس اجمللس 1/2قرارىا بتعيني احملكم فإهنا تصبح خمتصة بذلك استنادا لنص ادلادة )
وأما خبصوص إشعار ادلدعى عليها بطلب التحكيم فقد مت االطالع على . ه1/1/5/24/ت واتريخ 1024األعلى للقضاء رقم 

ه إبشعار ادلدعى عليها بطلب التحكيم وترى الدائرة كفايتو للتبليغ 8//58/1/5قدمو وكيل ادلدعي من اخلطاب ادلؤرخ يف  ما
ودبا أن إجراء تعيني احملكم مل . األمر الذي تنتهي معو الدائرة إىل رفض االلتماس موضوعا .حال عدم تقدمي ما يثبت الطعن حبجيتو

( من نظام التحكيم فإن الدائرة تذىب إىل 15 ،14كما أنو مت تعيينو استنادا لنص ادلادتني )  ،ايكن ضمن اعرتاض ادلدعى عليه
 .التأكيد على ما تضمنو قرارىا من تعيينو حمكما فردا لنظر الدعوى

 )لذلك(
ينا دمحم وسلم على نبهللا وصلى  ،املوفق وهللا ،قررت الدائرة قبول االلتماس شكال ورفضه موضوعا ملا هو موضح ابألسباب

 .وعلى آله وصحبه وسلم
 

 أمني السر
 براهيم بن أسعد الناميإ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عضو
 اجلعفريهللا  أمحد بن عبد

 عضو
 القادر أمحد بن خالد العبد د.

 

 رئيس الدائرة
 دمحم بن صاحل اليحىي د.

 /ت

 



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل    
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 الدائرة التجارية االوىل 
 

 هـ 1439لعام  242احلكم يف القضية رقم 
 

 )...( سجل جتاري للمقاوالت)...( مؤسسة  املقامة من/
 

 )...( سجل جتاري للتطوير العمراين )...(شركة  ضد/
 
 حلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:ا

 جلستها بتشكيلها التايل: األوىلالدائرة التجارية عقدت  ابلرايض االستئنافحمكمة هـ ومبقر  1440/11/19 االثننيفإنه يف يوم 
 رئيسا عبدالرمحن بن حممد اجلوفان القاضي
 عضوا الزكريهللا عبداحملسن بن عبد القاضي

 عضوا محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ يالقاض
 

  ،هـ 1439/11/24، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ عمر بن سليمان العيسى وحبضور 
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم.

  (الوقائع)
 )...(الستئناف خبطاب فضيلة مساعد رئيس احملكمة ابلرايض رقم هـ وردت هذه القضية من حمكمة ا1439/ 11/  24بتاريخ 
هـ وأعيد توزيعها النتقال حمضرها السابق إىل دائرة أخرى وسبق 1439/ 11/  25هـ وأحيلت يف 1439/ 11/  10واتريخ 

هـ وموعد 1438/ 9/  9وحاصل الدعوى طعن املدعي ببطالن حكم هيئة التحكيم الصادر يف  للدائرة عقد عدة جلسات.
هـ فهو مقبول شكاًل وفق النظام وحاصل 1438/ 10/  16هـ وقدم املدعي طعنه ابلبطالن يف 1438/ 9/  11تسليمه يف 

ذلك أن اهليئة عينت خبرياً من تلقاء نفسها للقيام ابحلصر النهائي لألعمال املنفذة دون الرجوع للمدعى وأنه سبق طلب رد رئيس 
اد أثناء اجللسات وأن أعضاء اهليئة مل حيضروا معظم اجللسات وحاصل جواب املدعى عليه أن ما ذكره املدعي اهليئة لعدم التزام احلي

النظام وأن تشكيل اهليئة نظامي ووفق اتفاق الطرفني وأن الطعن ابلبطالن ال يستند إىل النظام  حيال طلب رد احملكم ال يستند إىل
ويف جلسة اليوم حضر الطرفان وأفاد املدعى عليه وكالة أنه مل يستطع جتديد الوكالة نظراً لسفر الشركاء يف هذه الفرتة خارج اململكة 

عقد التأسيس املعدل الة صورة من عقد أتسيس الشركة و ضية، فيما قدم املدعي وكوذكر أن املرافعة السابقة كافية للحكم يف الق
متت مطابقتهما على أصلهما وصورة من إفادة صادرة من وزارة التجارة بعد ذلك رفعت اجللسة للمداولة واحلكم. وسبق للدائرة أن 



 

 

 يذكر ما يفيد ملكية املدعى عليها للعقار أو هـ بعدم قبول الدعوى استنادًا إىل أن املدعي مل15/1/1439أصدرت حكمها يف 
وقد سبق )...( كما حضر عن املدعى عليها وكيلها /   )...(هـ حضر عن املدعية وكيلها / 1440/  6/  21منفعته ففي جلسة 

ليها هي هـ أن موكلته مقاول تنفيذ عظم مع املواد للمجمع السكين واملدعى ع1440/  5/  23أن قرر املدعي وكالة يف جلسة 
هـ طلبت الدائرة من املدعي تقدمي صورة طبق األصل من حكم التحكيم ومن اتفاق 1440/ 7/  26املطور العقاري ويف جلسة 

 هـ. 29/10/1440 التحكيم فقدمت يف
 

  (األسباب)
ال يستند إىل أي من  مبا أن دعوى الطعن ابلبطالن وفق املدة النظامية فتكون الدعوى مقبولة شكاًل ، ومبا أن الطعن ابلبطالن

 ( من نظام التحكيم.50الفقرات الواردة يف املادة )
 

 (لذلك)
هـ. اثنياً: أتييد 1439لعام  242مبا يلي: أوالً: رفض دعوى بطالن حكم التحكيم املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة: 

 .هـ وذلك فيما قضى به1438/ 9/  9حكم التحكيم واألمر بتنفيذه الصادر يف اتريخ 
 

 
 لسرأمني ا

 عمر بن سليمان العيسى
 عضو
 الزكريهللا عبداحملسن عبد

 عضو
 محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ

  

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن حممد اجلوفان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ت  



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

 الدائرة التجارية األوىل
 
 

 )...( سجل جتاري )...(مؤسسة  املقامة من/
 

 )...( سجل جتاري )...(شركة  ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناؼ ابدلنطقة الشرقيةىػ ودبقر  24/4441/// األربعاءيف يوم  فإنو
 التايل:

 رئيسا دمحم بن صاحل اليحىي القاضي
 عضوا بن أمحد اجلعفريهللا أمحد بن عبد القاضي
 عضوا أمحد بن خالد العبدالقادر القاضي

 
  ، ىػ /24/244///، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  راىيم الزبنمنيب بن إب وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

ها أنو مت نظر بالئحة دعوى يذكر في )...(للتجارة وادلقاوالت 4  )...(تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل ادلدعى عليها 4 شركة 
موكلتو أبن تدفع للمدعية مبلغا قدره  إىل إلزاماخلالؼ من قبل ىيئة حتكيمية انعقدت ابلغرفة التجارية ابلشرقية ، واليت انتهت 

(رايل ، وبعد أن ساؽ أوجو طعن موكلتو الشكلية وادلوضوعية يف احلكم التحكيمي انتهى إىل طلب احلكم 2..82..1....)
،  )...(ووكيل الطاعنة 4  )...(نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ىذا اليوم وفيها حضر وكيل ادلدعي 4  ببطالنو. ويف سبيل

متسك دبا جاء يف  )...(وبسؤال وكيل احملكوم عليها عن دعوى البطالن متسك دبا جاء يف دعواه وبعرض ذلك على وكيل مؤسسة 
 احلكم التحكيمي ومن مث مت رفع اجللسة للمداولة .

 
 )األسباب(

وبناء على ما تقدم، وبعد دراسة الطلب وما أرفق بو من مستندات، ودبا أن احلكم حمل طلب البطالن صدر بتاريخ 
ه أي خالل الستني يومًا التالية لتاريخ التبلغ ابحلكم التحكيمي 0/4/7442ىػ وتقدم ادلدعي هبذا الطلب يف 04/1/7442

( من نظام التحكيم ونصها )ترفع دعوى بطالن حكم التحكيم من أي من 17/7فقرة )فإن الدعوى تكون مقبولة شكاًل طبقًا لل

 ىـ 6447لعام  6701احلكم يف القضية رقم 



 

 

( من نظام 2.طرفيو خالل الستني يومًا التالية لتاريخ إبالغ ذلك الطرؼ ابحلكم(. وخبصوص دعوى البطالن، ودبا أن ادلادة )
( على أن )تنظر احملكمة 12/4الفقرة )التحكيم حصرت احلاالت اليت تقبل فيها دعوى بطالن احلكم التحكيمي، كما نصت 

ادلختصة يف دعوى البطالن يف احلاالت ادلشار إليها يف ىذه ادلادة دون أن يكون ذلا فحص وقائع وموضوع النزاع(. ودبا أنو بدراسة 
لألسباب الواردة  ما ورد يف الئحة الدعوى وما تضمنتو من أوجو الطعن يف احلكم التحكيمي تبني عدم انطباؽ ادلادة ادلشار إليها

 يف دعوى البطالن مما تنتهي معو الدائرة إىل رفض ىذه الدعوى.
 

 (لذلك)
وسلم على نبينا هللا املوفق وصل هللا برفض دعوى بطالن احلكم التحكيمي الصادر بشأن ىذه القضية، و الدائرةحكمت 

 دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني. 
 

 أمني السر
 منيب بن إبراىيم الزبن

 و عض          
 اجلعفريهللا أمحد بن عبد 

 عضو            
 أمحد بن خالد العبدالقادر 

  

 رئيس الدائرة
 د.دمحم بن صاحل اليحىي

 
 
 
 
 

6ت  

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

 الدائرة التجارية األوىل
 
 

 )...(                   سجل جتاري )...(مؤسسة  املقامة من/
 

 )...( قامةإرخصة  )...(      ضد/
 )...( سجل جتاري شركة )...( ضد/
 وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل 

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف ابدلنطقة الشرقيةىـ ومبقر  24/4441/// ثننياالفإنو يف يوم 
 التايل:

 رئيسا د.دمحم بن صاحل اليحىي القاضي
 عضوا اجلعفريهللا أمحد بن عبد القاضي
 عضوا بن خالد العبدالقادر د.أمحد القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  دمحم بن أمحد بن عبدالوىاب الصياح وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 24204/1///
 )الوقائع(

ذلذه احملكمة بدعوى يذكر فيها أنو حصل خالف بني موكلو وادلدعى عليهم  )...(تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل ادلدعي 4 
مـ( وإبحالة الطلب إىل ىذه 1/1/02//0ويطلب حّل نزاعهم عن طريق التحكيم وفقاً لنصوص العقد ادلربم بني الطرفني بتاريخ )

وفيها اختار وكيال  )...(دلدعى عليها 4 ووكيل ا )...( و )...(الدائرة عقد لنظرىا عددا من اجللسات حضرىا وكيال ادلدعي 4 
حمكما من طرفها ، ويف جلسة ىذا اليوم أفاد الطرفان  )...(حمكما من طرف موكلهما ، واختارت ادلدعى عليها 4  )...(ادلدعي 4 

موافقتو على ذلك، ويف ىذه اجللسة قدم حمكماً مرجحاً فطلبت الدائرة منهما تقدمي سريتو الذاتية و  )...(أهنما اتفقا على اختيار 4 
 الطرفان عقدمها مع احملكم وسريتو الذاتية، ومن مث مت رفع اجللسة للمداولة .

 
 
 
 

 هـ 8441لعام  128احلكم يف القضية رقم 



 

 

 
 )األسباب(

كيمية لنظر النزاع، وبناء على ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ومبا أن األطراف اختاروا احملكم ادلرجح الستكمال تشكيل اذليئة التح
واتريخ  43ادلاداتن الرابعة عشرة واخلامسة عشرة من نظام التحكيم الصادر ابدلرسوم ادللكي رقم م4 تضيوتق وبناء على ما

 ىـ فإن الدائرة تذىب إىل اعتماد ىذا التشكيل لنظر ادلوضوع حمل النزاع والفصل فيو حسب نظام التحكيم.13/4/0322
 

 )لذلك(
حمكما من طرف املدعى  )...(حمكًما من طرف املدعية و/  )...(/  تعيني اهليئة التحكيمية املشكلة من حكمت الدائرة 

 املوفق. هللا حمكما مرجًحا وذلك لنظر القضية والفصل فيها حسب نظام التحكيم و )...(عليها و/ 
 

 
 أمني السر

 دمحم بن أمحد الصياح
 عضو           

 اجلعفريهللا أمحد بن عبد 
 عضو            

 درد.أمحد بن خالد العبدالقا 
  

 رئيس الدائرة
 د.دمحم بن صاحل اليحىي

 
 
 
 
 
 
 
 

6ت  

 



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل 
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية الثانية
 
 

 )...( هوية وطنية )...( املقامة من/
 

 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

 الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(هـ ومبقر  1440/11/26 ثننيااليف يوم  فإنه
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا براهيم بن صاحل السحيباينإ القاضي
 عضوا حممد بن موسى الفيفي القاضي
 عضوا سعدي بن حمسن الزهراين القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ سقاهللا مصطفى بن عبدحسام بن  وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم. ،هـ 1440/07/24
 

 )الوقائع(
برم أأن موكله  تهتقدم بدعوى طلب تعيني حمكم للفصل يف النزاع وذكر يف الئحع هذه الدعوى يف أن وكيل املدعي تتلخص وقائ

ه وقد نشأ بينهما خالف وقد نص العقد على شرط التحكيم وذكر أبن موكله قد 23/7/1435عقد مع املدعى عليه بتاريخ 
حمكمًا من قبل املدعي أبتعاب قدرها ثالثون ألف رايل، وختم الئحته ابلطلب من الدائرة إلزام املدعى عليه  )...(عني احملامي 

هذا وقد حددت الدائرة لنظر الدعوى جلسات سألت الدائرة خالهلا وكيل املدعي عن  إجراءات التحكيم. بتعيني حمكم للبدء يف
حالة أي نزاع حيصل إاملادة السادسة عشر من العقد يف دعواه فقرر أن موكله أبرم عقد شركة حماصة مع املدعى عليه وقد جاء يف 

خبصوص اسرتداد مبلغ االستثمار ومت تعيني حمكم من قبل املدعي وهو  بني الطرفني إىل التحكيم وقد حصل نزاع بني الطرفني
ن وطلب آلليه مل يقوم بتعيني حمكمه إىل اخبار املدعى عليه بذلك ليقوم بتعيني حمكم من جهته إال أن املدعى عإومت )...( احملامي 

ىل موكله حملاولة إهناء النزاع إدعى عليه اجلواب استمهل للرجوع لزام املدعى عليه بتسمية حمكمه وبسؤال وكيل املإبيف هناية دعواه 
ه مل حيضر املدعى عليه وال وكيله وذكر وكيل املدعي أن وكيل املدعى عليه مل يتواصل معه 12/11/1440صلحاً، ويف جلسة 

املدعى عليها وأضاف أن  كم عنبعد اجللسة املاضية ومل يتم حبث املوضوع صلحًا وعليه فهو يطلب السري يف القضية وتسمية حم

 هـ 1440لعام  1185احلكم يف القضية رقم 



 

 

رايل ، ويف جلسة اليوم سألت الدائرة وكيل  30.000وفقاً للخطاب الصادر منه واملقدم صورة منه هي )...( أتعاب حمكمه وهو 
 30.000وقد حدد أتعابه مببلغ )...( وهويته رقمها )...( املدعى عليه عن اختيار حمكم موكله فذكر أن موكله اختار املهندس 

 .ايل وبعرض ذلك على وكيل املدعي ذكر أنه ال ميانع من ذلك وطلب إهناء القضيةر 
 

 )األسباب(
وحيث إنه قد قرر وكيل املدعى عليه أن موكله عني حمكمه وهو غاية ما يطالب به وكيل املدعي األمر الذي مل يعد معه هناك 

 .نقضاء الدعوىطلب ميكن أن تنظره الدائرة لذلك فإن الدائرة تنتهي إىل احلكم اب
 

 )لذلك(
 .ابنقضاء الدعوى الدائرةحكمت 

 
 أمني السر

 سقاهللا حسام مصطفى عبد
 عضو         

 حممد بن موسى الفيفي 
 عضو        

 سعدي بن حمسن الزهراين 
  

 رئيس الدائرة
 براهيم بن صاحل السحيباينإ

 
 
 
 
 

6ت  

 



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة( 

الدائرة التجارية الثانية    
 
 

 )…( هوية وطنية (…) املقامة من/
 

 )…( هوية وطنية (…) ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(هـ ومبقر 1440/11/19 االثننيه يف يوم فإن
 بتشكيلها التايل:

 رئيسا براهيم بن صاحل السحيباينإ القاضي
 عضوا حممد بن موسى الفيفي القاضي
 عضوا سعدي بن حمسن الزهراين القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا سقاهللا طفى بن عبدحسام بن مص وحبضور
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم. ،هـ1440/10/30

 )الوقائع(
( …مؤسسة )موكله شريك مع املدعى عليه يف  تتلخص وقائع هذه الدعوى يف أن املدعي وكالة تقدم بالئحة دعوى ذكر فيها أن

وقد نتج عن هذه الشراكة خالف ونزاع بينهما يف ذات الشركة، وقد اتفق الطرفان على إحالة أي نزاع بينهما للتحكيم، وختم 
هذا وقد حددت الدائرة لنظر الدعوى جلسات ذكر فيها وكيل املدعي أبنه اثر نزاع ، لب تعيني حمكم للفصل يف النزاعالئحته بط

هـ فيما يتعلق برأس املال وحيث نصت املادة 1418 /12 /1ى عليه يف عقد الشراكة املربم بينهما يف اتريخ بني موكله وبني املدع
املدعى عليه بتعيني حمكم فسألته الدائرة هل قام موكله  إلزاممن العقد على إحالة النزاع عند قيامه إىل التحكيم وعليه يطلب  14

عطاءه مهلة للتواصل مع موكله ومع املدعى عليه أصالة احلاضر يف هذه اجللسة حملاولة إبتسمية حمكم فذكر أنه مل يقم بذلك وطلب 
أبتعاب  )...(ه ذكر وكيل املدعي أبن موكله اختار احملكم 12/11/1440ويف جلسة  ،يح حمكم فرد للنظر يف هذا النزاعترش

حيث مل يتجاوب معه  املدعى عليه بتسمية حمكمه إلزامرايل وذلك ليكون حمكما فردا ينظر النزاع بينهما وطلب  10.000قدرها 
 )...(وبعرض ذلك على وكيل املدعى عليه ذكر أن موكله مل يتمكن من احلضور هلذه اجللسة وطلب ترشيح  املاضية اجللسةبعد 

ئم بينهما ويف جلسة اليوم يف النزاع القا أبهنا ستتوىل تسمية حمكم فرد للنظر األطرافالدائرة  أفهمتوعليه  أتعابهولكن مل حيدد 
رايل 15.000ليقوم مبهمة التحكيم بني طريف النزاع مببلغ وقدره )...(  على العرض املقدم من احملامي األطرافاطلعت الدائرة 

 االكتفاء. األطرافوعليه قرر 

 هـ 1440لعام  1133احلكم يف القضية رقم 



 

 

 
 )األسباب(

لى حمكم كله واملدعى عليه وقد تعذر االتفاق عوحيث طلب وكيل املدعي من الدائرة تعيني حمكم مفرد للنظر يف النزاع القائم بني مو 
إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من  -وحيث إن املادة اخلامسة عشرة من نظام التحكيم تنص على " ، يتوىل نظر النزاع بينهما

ائـرة تنتهي إىل تعيني وبناًء عليه وعلى املادة اخلامسة عشر من نظام التحكيم، فإن الد، حمكم واحد تولت احملكمة املختصة اختياره"
 ألف رايل. ( مخسة عشر 15.000وحتــدد أتعابــه مببلغ )   )...(احملامي/ 

  (لذلك)
، واللَّـه املوف ِّـق، رايل 15.000لطرفني أبتعاب قدرها حمكمًا يف النزاع القائم بني ا )...( /تعيني احملامي حكمت الدائرة

  وعـلى آلـه وصحبـه أمجعيـن.مـد  وصلـى اللَّـه وسلَّـم علـى نبي ِّنـا حم
 

 أمني االسر
 سقاهللا حسام مصطفى عبد

 عضو
 حممد بن موسى الفيفي

 عضو
 سعدي بن حمسن الزهراين

  

 رئيس الدائرة
 براهيم بن صاحل السحيباينإ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ت  



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة( 

 الدائرة التجارية األوىل
 
 

 )…( هوية وطنية )…( املقامة من/
 

 )…( سجل جتاري للمقاوالت)…(مؤسسة  ضد/
 ، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(هـ ومبقر 1440/11/27 الثالاثءفإنه يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا براهيم بن صاحل السحيباينإ القاضي
 عضوا حممد بن موسى الفيفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا ل بن ماجد بن هنار العتييبطال وحبضور
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم. ،هـ1440/10/22

 )الوقائع(
أنه مت إبرام عقد مع املدعى  تقدم إىل هذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها )...(تتلخص وقائع هذه الدعوى يف أن وكيل املدعي/ 

وقد نشأ خالف بني طريف العقد، وقد نص  )...(فيال  في مشروعهـ على إنشاء اخلرسانة واملباني28/8/1438عليها بتاريخ 
 ( على أنه يف حال وجود نزاع يتم اللجوء إىل التحكيم، وذكر أنه مت خماطبة املدعى عليها لتقوم بتسمية حمكمها14العقد يف البند )

عليها  املدعىلزام حىت يتسىن تشكيل هيئة التحكيم إال أهنا مل تستجب لذلك حىت اترخيه، وختم الئحته ابلطلب من احملكمة إ
هـ وفيها أكد وكيل املدعية على طلبه تعيني 20/11/1440وإبحالة القضية هلذه الدائرة حددت لنظرها جلسة ، بتعيني حمكمها

على  )...(عليها صاحبة مؤسسة  وموضوعه اتفاق املدعي مع املدعى حمكم عن املدعى عليها يف النزاع املاثل يف هذه الدعوى
ملدعى عليها فطلبت ا )...(القيام إبنشاء فيال سكنية له وفقًا للتفصيل املبني يف الئحة الدعوى وأن موكله اختار حمکمه وهو 

، ويف جلسة هللا ابجللسة املقبلة إن شاء ا يفيد االتفاق على تعيني حمکميهإمهاهلا الختيار حمکمها وتقدمي الطرفني م
وحددت أتعابه مببلغ  )...(اجلنسية إقامة رقم  )...()...(هـ قررت املدعى عليها أهنا عينت حمكمها املهندس 27/11/1440

رايل وقرر أنه  6.000سعودي اجلنسية وحدد أتعابه مببلغ )...( أبن موكله عني حمكمه  رايل فعقب وكيل املدعي15.000
 بتعيني املدعى عليها حملكمها فإن دعوى موكلته منقضية بذلك.

 

 هـ 1440لعام  1747احلكم يف القضية رقم 



 

 

 )األسباب(
قرره حمكمًا عنها وفقا ملا  )...(وحيث إن طلب املدعي تعيني حمكم عن املدعى عليه قد حتقق بتعيني املدعى عليها املهندس/ 

 وكيله، وبذلك مل يعد هنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيه، مما تعد معه هذه الدعوى منقضية وبه حتكم الدائرة.
  (لذلك)

 .وصحبه أمجعني آلهعلى نبينا حممد وعلى هللا املوفق، وصلى هللا و، ابنقضاء الدعوى حكمت الدائرة
 

 أمني السر
 طالل بن ماجد هنار العتييب

 عضو
 احل السحيباينبراهيم بن صإ

 عضو
 حممد بن موسى الفيفي

  

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ت  



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية          
                               وزارة العدل                
                 (722)  

 حمكمة االستئناف دبنطقة مكة املكرمة
                              الدائرة التجارية األوىل )جدة(     

 .ه9411لعام  9851قم ر  القضية يفاحلكم 
 وأخرى / شركة )...( لإلنشاءات املقامة من

 ضد / شركة )...( للتطوير
 :وبعد ،وحدههلل  احلمد

جدة  –مبنطقة مكة ادلكرمة عقدت الدائرة التجارية األوىل مبحكمة االستئناف  ىـ2/1/1441ففي يوم األربعاء 
 :جلستها بتشكيلها ادلكون من –

 رئيساً   بن عوض العمري عبيد   قاضي استئناف / 
 عضواً   دمحم بن خبيت املدرع  قاضي استئناف / 
 عضواً  الرحيم الزهراين هللا بن عبد عبد  قاضي استئناف / 

للنظـر   احلكـو والقضـية ادلو ـحة أعـحمله واإالـة  ىل ىـ ه  أمني السر سلطان بـن سـفر العمـ ي، و لـ  وحبضور
 ىـ.24/12/1431الدائرة بتاريخ 

 (عالوقائ)
تقدم  ىل ى ه اإكمة بحملئحة دعوى  كر فيها أنـو   )...(، /  تتلخص وقائع ى ه الدعوى   أن ادلدعي وكالةً 

 (-C015883-2MCT-CN08-2012التعاقـــد بـــني ادلدعيـــة وادلـــدع  عليهـــا مبوجـــ  العقـــد رقـــو )
هــا بســح  أعمــال م أشـعرت ادلــدع  عليهــا ادلدعيـة بر  ت13/2/2112ىـــ، و  يريــخ 22/4/1433ادلـرر    

يدل عل  سـوء نيـة عليها وى ا الفعل للمدعية ومن أجل التضييق العقد و سنادىا  ىل طرف اثلث و ل  مضارة 
الضمان ال نكي، وقد   تسييل ادلدع  عليها ور  تها   التحملع  حبقوق ادلدعية، وقامت مبخاط ة ال ن  لطل  

طريـق التحكـيو ط قـاً دلـا ورد   اخلـحملف بشـكل ودي أو عـن خماط ة ادلدع  عليها لتقري  وجهات النظـر و اـاء 
أحــد الطــرفني أنــو ال وكــن تســوية النــفام أو اال ــتحملف مــن  ىرأ "  ا: ( مــن العقــد والــ ي يــنص علــ 21ال نــد )

أنـو   ااىـل اخلطـاات ادلرسـلة،   اّل  " حملل التشاور ادلت ادل فيج  علـ  ىـ ا الطـرف  حالـة النـفام  ىل التحكـيو



 

 

دة ااً للفقـرة )(( مـن ادلـوال ـدء ججـراءات التحكـيو وفقـ و تو الئحتو بطل   لفام ادلدع  عليهـا ا تيـار مكمهـا
 اخلامسة عشر من نظام التحكيو.

 األسباب()
 لـ  أن ي لـ   ومـن جـراءات تسـ ق تقـدم طالـ  التحكـيو بطل ـو  ىل القضـاء  وحيث أنو ووفقـاً للنظـام فـهن ىنـاك

ادلـــدع  عليـــو بتعيـــني مكمهـــو ويطلـــ  منـــو تعيـــني مكـــو عنـــو  ـــحملل ادلـــدة النظاميـــة وىـــو مـــا ن ـــت عليـــو ادلـــادة 
فــه ا ي يعــني أحــد الطــرفني )اخلامسـة عشــر الفقــرة )(( مــن نظــام التحكـيو الســعودي( حيــث ورد فيهــا مــا ن ـو "

الطــرف ار ــر أو   ا ي يتفــق اإكمــان ادلعينــان  مكمــة  ــحملل عســة عشــر يومــاً التاليــة لتســلمو طل ــاً بــ ل  مــن
تولـت اإكمـة ادلخت ـة ا تيـاره  :آ رمهـاعل  ا تيار اإكو الثالث  ـحملل عسـة عشـر يومـاً التاليـة لتـاريخ تعيـني 

 ."عشر يوماً من يريخ تقدمي الطل بناًء عل  طل  من يهمو التعجيل و ل   حملل عسة 
مــا  م مــا يفيــد تعيــني مكمــاً عنهــا وفقــاً لنظــام التحكــيو الســعودي، وعــدم تقــدميوحيــث الثابــت أن ادلدعيــة ي تقــد
معــو أن طل هــا ي ( مــن الحملئحــة التنفي يــة لنظــام التحكــيو  ــا يت ــني  1و  7و  4يفيــد اســتيفاء مــا تتطل ــو ادلــواد )

 تستكمل شروطو النظامية ويتعني عدم ق ولو.
 )لذلك(

دعوى املقامتتتة متتتن / شتتتتركة )...( لإلنشتتتاءات  وشتتتتركة )...( بعتتتدم قبتتتول التتتت حكمتتتت دائتتترة االستتتتتئناف
 للتطوير حبالتها الراهنة. للمقاوالت  ضد / شركة )...(

 نَِبيَِّنا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.وصلى هللا على  وهللا املَُوفَّق
    

 

 أمني السر
 سلطان بن سفر العمريي

 عضو الدائرة
 عبد هللا بن عبد الرحيم الزهراين

 الدائرة عضو
 دمحم بن خبيت املدرع  

 
 رئيس الدائرة

 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل      
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 

 
 

 )...( سجل جتاري )...(شركة  املقامة من/
 

 )...( سجل جتاري لالستثمار والتطوير العقاري)...( شركة  ضد/
 والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة 

 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(هـ ومبقر  1440/11/06 الثالاثءفإنه يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا حسن بن علي الثبييت القاضي
 عضوا السحيباين براهيم بن صاحلإ القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ طالل بن ماجد بن هنار العتييب وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم. ،هـ 1440/09/22
 )الوقائع(

احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنه مت إبرام عقد مع املدعى  تقدم إىل هذه )...(تتلخص وقائع هذه الدعوى يف أن وكيل املدعية/ 
وقد نشأ خالف بني طريف  )...(م على تنفيذ أعمال تصميم داخلي للطابق األرضي يف جمموعة 7/11/2012عليها بتاريخ 

م خماطبة املدعى عليـها ( على أنه يف حال وجود نزاع يتم اللجوء إىل التحكيم، وذكر أنه تـ15العقد، وقد نص العقد يف املادة )
لتقوم بتسمية حمكمها حىت يتسـىن تشكيـل هيئة التحكيم إالَّ أهنا مل تستجب لذلك حىت اترخيه، وختم الئحته ابلطلب من احملكمة 

ية كد احلاضر عن املدعوإبحالـة القضية هلذه الدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها أ إلزام املدعى عليها بتعيني حمكمها.
وسلم وكيل املدعى عليها نسخة  )...(مهاله لتقدمي وكالة عن الشركة املدعية ألن وكالة املقدمة يف ملف الدعوى عن إأبنه يطلب 

 /7من الئحة الدعوى ومرفقاهتا وذكر أن دعواه بطلب تعيني حمكم عن املدعى عليها بناء على االتفاقية املوقعة بني الطرفني بتاريخ 
رضي ملبىن املدعى عليها وفقا ألنة اباللتزامات املتفق عليها واملتضمن قيام املدعية ابلتصاميم الداخلية للطابق ام املبي 11/2012

هوية رقم  )...(للتفصيل املبني يف الئحة الدعوى فعقب وكيل املدعى عليها أبن موكلته قامت بتعيني حمكمها وهو املستشار / 
ن أنص على  2/  15ها ألن البند رقم ب وكيل املدعية أن موكلتها مل ختتار حمكما عناجلنسية حمكمًا عنها فعق )...( )...(

 هـ 1440لعام  1627احلكم يف القضية رقم 



 

 

ال أهنا مل تستجب وهو ما إنه مت خماطبة املدعى عليها بذلك التحكيم يكون من حمكم فرد يتم تعيينه بشكل مشرتك من الطرفني وأ
دعى املدعية إىل إقامة دعواها بطلب تعيني احملكم من قبل احملكمة وبعد االطالع على أوراق الدعوى وبسؤال وكيل املدعى عليها 

 عن نشاط موكلته ذكر أن النشاط يتمثل يف بيع وشراء وأتجري وتطوير العقارات وبناء عليه.
 )األسباب(

صاص من املسائل األولية اليت يتعني الفصل فيها قبل النظر يف املوضوع وحيث إن طلب املدعية تعيني حمكم ومبا أن النظر يف االخت
م املودع مبلف الدعوى صورة منه، وموضوعه أعمال 7/11/2012 عن املدعى عليها يتصل ابلعقد املربم بني الطرفني املؤرخ يف 

كان العمل املتعاقد عليه هو أعمال التصميم وفقًا التفاقية االستشارات   وملا .)...(تصميم داخلي للطابق األرضي يف جمموعة 
والتصميم وهو من األعمال املدنية وال يُعد من األعمال اليت يتحقق فيها وصف العمل التجاري إضافة إىل عدم توفر الوصف 

مملوك للمدعى عليها، ومبا  )...(عقار جمموعة التجاري يف املدعى عليها ابلنظر إىل نشاطها لكون أعمال التصميم املتفق عليها يف 
( املبينة الختصاص احملاكم 35أن موضوع الدعوى خيرج عن اختصاص القضاء التجاري وفقًا لنظام املرافعات الشرعية يف مادته )

ما انتهت إليه  هـ ابملوافقة على12/2/1439ث واتريخ /979التجارية، ووفقًا لتعميم رئيس اجمللس األعلى للقضاء املكلف رقم 
( من احملضر املشار إليه، مما يتعني معه احلكم بعدم االختصاص النوعي 1جلنة تنازع االختصاص، ومن ذلك القسم األول فقرة )

لدوائر االستئناف التجاري بنظر دعوى تعيني احملكم املاثلة يف هذه الدعوى، النتفاء الوصف التجاري عن العمل املتعاقد عليه 
 عليها بوصفها مالكة للعقار.وعن املدعى 

 (لذلك)
 .ناف التجارية نوعياً بنظر الدعوىم اختصاص دوائر االستئبعد حكمت الدائرة:

 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.هللا املوفق، وصلى هللا و
 

 أمني السر
 طالل بن ماجد بن هنار العتييب

 

 عضو
 حسن بن علي الثبييت 

 عضو
 براهيم بن صاحل السحيباينإ 

  

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري

 
 
 
 

5ت  



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل        
         [522] 

 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية
 دائرة االستئناف التجارية األوىل
 هــ4761لعام  /ق4367رقم  قضية االستئنافيف  احلكم

 سجل جتاري رقم )...( -احملدودة  )...(  املقامة من / شركة
 سجل جتاري رقم )...( –للمقاوالت  )...( مؤسسة /ضد

 بشأن دعوى بطالن حكم حتكيمي

 نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد: والصالة والسالم على رب العاملني،  احلمد هلل
ا انعقييدت ئاةييالة اناييالناا الااارويمب اهو  حقالهييا ححنمييمب اناييالنا  هيييي8/1/1441امل افيي   اليياثال  ففي  ويي م 

 ابملنطقمب الشالقيمب باشنيلها املن ن من :
 رئيساً     دمحم بن صاحل اليحىي

 عضواً  إبراهيم بن عبد هللا العجالن
 عضواً            عبد هللا بن سليمان املزروع

أعييالو والالييمب  يي و  قضيييمب الاحنيييو امل  ييحمبوذلييل للن ييال    أمينيياً للسييال، مصييعب بيين دمحم العميي يوحبضيي ر/ 
 املاثل.   حنمهاوبعد ئراامب القضيمب واملداولمب فيها أصدرت الداةالة يي، ه2/11/1439الداةالة    

 )الدائرة(
تالخص وقاةع القضيمب باقدم وكيل املدعيمب/ )...( بالةحمب ئع ى و كال فيهيا أن م كلايه أبالميع ميع امليدعى عليهيا 

إلحسا  وذلل بقيممب ال اقعمب حدونمب ا )...(هيي بشأن مشالوع إنشا  حمطمب وق ئ 11/6/1434عقد مقاولمب بااروخ 
( رايل خالل مدة تنفي  قدرها ابعمب أشيهال، وقيد أخليع امليدعى عليهيا ابلاااما يا 2.488.321إمجاليمب قدرها )

( رايل، ون يييالاً لاضيييمني العقيييد شيييال  521.934الاعاقدويييمب قيييا قيييالرت معيييه م كلايييه تطبيييي  )الاميييمب الايييأخ  حبلييي  )
انعقييدت ابلفالفييمب الاااروييمب ابلييالايا، والييز اناهييع إلليياام  الاحنيييو فقييد ر ن ييال ا ييالا ميين قبييل هيلييمب  نيميييمب

( رايل، وبعيد أن اياأ أو يه  عين م كلايه الشينليمب 1.248.429م كلاه أبن تدفع للمدعى عليها مبلفياً قيدرو )
ا وامل   عيمب   احلنو الاحنيم  اناهى إ   لب احلنو ببطالنيه. وبنيا  عليى ميا تقيدم، وبعيد ئراايمب الطليب ومي

هيييي وتقييدم املييدع   يي ا 29/8/1439أرفيي  بييه ميين مسيياندات، وحييا أن احلنييو حمييل  لييب الييبطالن صييدر بايياروخ 
هيي أي خالل الساني و ماً الااليمب لااروخ الابل  ابحلنو الاحنيم  فإن الدع ى تني ن 27/11/1439الطلب   

ى بطيالن حنيو الاحنييو مين أي مين ( من ن يام الاحنييو ونصيها )تالفيع ئعي  51/1مقب لمب شناًل  بقاً للفقالة )
 الفيه خالل الساني و مياً الاالييمب لاياروخ إبيالك ذليل الطيالا ابحلنيو(. ووصي ل ئعي ى اليبطالن، وحيا أن امليائة 



 

( من ن ام الاحنيو حصالت احليانت اليز تقبيل فيهيا ئعي ى بطيالن احلنيو الاحنيمي ، كميا نصيع الفقيالة 51)
  ئعيي ى الييبطالن   احلييانت املشييار إليهييا   هيي و املييائة ئون أن ( علييى أن )تن ييال النمييمب املخاصييمب 51/4)

ون ن  ا فحص وقاةع وم   ع النااع(. وحا أنه بدراامب ما ورئ   نةحمب الدع ى وما تضيمناه مين أو يه الطعين 
معييه   احلنييو الاحنيميي  تبييني عييدم انطبيياأ املييائة املشييار إليهييا لداييباب اليي ارئة   ئعيي ى الييبطالن قييا تناهيي  

 الداةالة إ  رفض ه و الدع ى.
 )لذلك(

القضـية مـن ائيئـة التحكيميـة  هـذ  بـرض  دعـوى بطـالن احلكـم التحكيمـي البـادر بشـأنحكمت الدائرة 
وهللا املوضـ  وصـلهللا هللا وسـلم علـهللا ابينــا دمحم  هــــ 51/8/4761املنعقـدة ابلررضـة التجاريـة ابلـرتا بتـاري  

      وعلهللا آله وصحبه أمجعني.
 

 
 
 

 ني السرأم
 مبعب بن دمحم العمريي

 عضو 
 عبد هللا بن سليمان املزروع

 عضو 
 د. إبراهيم بن عبد هللا العجالن

 
 رئيس الدائرة

 د. دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل    
 حمكمة االستئناف ابملدينة املنورة

 الدائرة التجارية األوىل   
 

 هـ 1440لعام  248احلكم يف القضية رقم 
 

 )...( سجل جتاري )...(مؤسسة   املقامة من/
 

  )...( سجل جتاري للمقاوالت )...(مؤسسة  ضد/
 هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد: احلمد

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  ابملدينة املنورة االستئنافحمكمة هـ ومبقر  1440/11/20 الثالاثءفإنه يف يوم 
 التايل:

 رئيسا العقيلهللا عبدالعزيز بن عبد القاضي
 عضوا عبدالعزيز بن علي الطويلعي القاضي
 عضوا الدوهانهللا خالد بن عبد القاضي

 
  ، هـ 1440/09/21، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ حممد بن علي األمحدي وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم.
 (الوقائع)

ف وكيل احملتكم ضده مبذكرة ادعاء يف النزاع التحكيمي القائم بني كل من تتلخص وقائع هذه القضية أنه تقدم إىل حمكمة االستئنا
)حمتكم ضده( والذي يذكر يف ادعاءه أنه مت نظر النزاع التحكيمي من   )...()احملتكم( ومؤسسة   )...(صاحب مؤسسة  )...(: 

التحكيم لعدم جدواه مث مت نظر النزاع مرة  اءإبهنقبل هيئيت حتكيم األوىل استمرت يف نظر النزاع قرابة عامني مث أصدرت قرارها 
هـ بناء على عدة أسباب ومنها 4/8/1440أخرى من قبل هيئة حتكيم أخرى واليت أصدرت قرارها إبهناء إجراءات التحكيم يف 

فني إال أن اهليئة قامت بعد ذلك ابلرجوع عن قرارها بقرار آخر بسبب وجود خطأ عدم جدوى استمرار التحكيم ومت تسليمه للطر 
هــ مث قام رئيس هيئة 22/8/1440يف احتساب املدة وقام احملتكم ضده ابالعرتاض على هذا القرار أمام اهليئة خبطابه املؤرخ يف 

صدار إح للمخالفات وطلب يف ختام دعواه من تصحيهــ إال أنه كان خاليًا 26/8/1440التحكيم ابلرد على االعرتاض بتاريخ 
حكم إبهناء التحكيم وإحالة النزاع للمحكمة املختصة مث حددت الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظر الدعوى وفيها حضر احملتكم 

ئة التحكيم سارت وجرى عرض دعوى احملتكم ضده عليه فأجاب أبنه ال يوافق على طلبه ذلك أن العملية التحكيمية مستمرة وهي
 يف القضية بنسبة كبرية وأصر على االستمرار يف إجراءات التحكيم مث قرر الطرفان اكتفاءمها مبا ذكرا.



 

 

 
 (األسباب)

التحكيم وإحالة النزاع للمحكمة املختصة وملا كان النزاع التحكيمي  إبهناءصدار حكم إضده يطلب يف دعواه  احملتكمملا كان 
هـ وملا كانت هذه 24/5/1433واتريخ  34مية مشكلة وفقاً لنظام التحكيم الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/منظور أمام هيئة حتكي

اهليئة مل تصدر حكمها املنهي للخصومة أو املنهي للتحكيم فإن طلب احملتكم ضده يف هذه احلالة يعترب يف غري حمله مما تنتهي معه 
 الدائرة إىل رفضه وبه تقضي.

 
 (لذلك)

 املوفق.هللا ، و )...(ضد / مؤسسة  )...(هـ املقامة من / مؤسسة 1440لعام  248رفض الدعوى رقم  الدائرة:حكمت  
 

 
 لسرأمني ا

 حممد بن علي األمحدي
 عضو

 عبدالعزيز بن علي الطويلعي
 عضو

 الدوهانهللا خالد بن عبد
  

 رئيس الدائرة
 العقيلهللا عبدالعزيز بن عبد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2ت  



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 
 

 )...( هوية وطنية )...( املقامة من/
 

 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(هـ ومبقر 1440/11/28 األربعاء يوم فإنه يف
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا بن صاحل السحيباين إبراهيم القاضي
 عضوا حممد بن موسى الفيفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسر أميًنا هنار العتييبطالل بن ماجد بن  وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم. هـ، وفيها1440/10/16

 )الوقائع(
عقد املدعى تقدم إىل هذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنه مت إبرام  )...(تتلخص وقائع هذه الدعوى يف أن وكيل املدعي/ 

( على أنه يف 8م على عقد بيع وتنازل وقد نشأ خالف بني طريف العقد، وقد نص العقد يف املادة )12/8/2018عليه بتاريخ 
حال وجود نزاع يتم اللجوء إىل التحكيم، وذكر أنه تـم خماطبة املدعى عليـه لتقوم بتسمية حمكمها حىت يتسـىن تشكيـل هيئة 

وإبحالـة  تستجب لذلك حىت اترخيه، وختم الئحته ابلطلب من احملكمة إلزام املدعى عليه بتعيني حمكمها.التحكيم إالَّ أهنا مل 
وفيها أكد وكيل املدعي على طلب تعيني حمكم عن املدعى عليها  هـ27/11/1440القضية هلذه الدائرة حددت لنظرها جلسة 

 أنهـ على 1/12/1439لعقد املسمى )عقد بيع وتنازل( املربم بتاريخ لعدم استجابتها يف النزاع املاثل يف هذه الدعوى املتصل اب
يتنازل املدعى عليه عن مجيع العقود املرتبطة ابلعقد وفقا للتفصيل املبني يف الئحة الدعوى وبسؤال املدعى عليه اجلواب استعد 

خملص مجركي فعقب وكيل  أبنه أفادوبسؤال الدائرة عن طبيعة نشاط موكله هللا شاء  إنبتعيني حمكم عن موكلته يف اجللسة القادمة 
سجل موكله للعمل يف جمال التخليص  أننشاط املدعى عليه فعقب وكيل املدعى عليه  أبنما ذكره وكيل املدعى عليه  أبناملدعي 

نشاط املدعى  أنالصحيح  أبنا الدعوى هـ مث استدرك طرف30/10/1414واتريخ  )...(اجلمركي مبوجب سجل املؤسسة رقم 
عليه الذي مت التعاقد بشأنه هو يف جمال النقليات وال عالقة للعقد بنشاطه يف جمال التخليص اجلمركي، ويف جلسة 

 )...(هـ أكد وكيل املدعي على أن موكله عني حمكمه يف النزاع القائم يف هذه الدعوى وهو املستشار القانوين/ 28/11/1440

 هـ1440لعام  1675احلكم يف القضية رقم 



 

 

 45.000وحتديد أتعابه  )...(ألف رايل كما قرر وكيل املدعى عليه أن موكله عني حمكمه احملامي/  130.000د أتعابه وحتدي
 الدعوى تعد منقضيه وطلبا إثبات ذلك. فإنألف رايل وقرر وكيل املدعي أنه بتعني املدعى عليه حمكمه 

 )األسباب(
حمكمًا عنها وفقًا ملا قرره وكيله،  )...(حتقق بتعيني املدعى عليه احملامي/  وحيث إن طلب املدعي تعيني حمكم عن املدعى عليه قد

 وبذلك مل يعد هنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيه، مما تعد معه هذه الدعوى منقضية وبه حتكم الدائرة.
 (لذلك)

 أمجعني. بهعلى نبينا حممد وعلى آلة وصحهللا املوفق، وصلى  وهللا ابنقضاء الدعوى. الدائرةحكمت 
 

 أمني السر
 طالل بن ماجد بن هنار العتييب

 عضو
 بن صاحل السحيباين إبراهيم

 عضو
 حممد بن موسى الفيفي

 

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ت  



 

 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 اململكة العربية السعودية 
 وزارة العدل        
        (277) 

 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(
 الدائرة التجارية األوىل

 
 

 )...( هوية وطنية )...( املقامة من/
 

 )...( هوية وطنية )...( ضد/
  نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال

 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(هـ ومبقر  1440/11/20 الثالاثءفإنه يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا براهيم بن صاحل السحيباينإ القاضي
 عضوا حممد بن موسى الفيفي القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم.  ، هـ 1440/10/14
 )الوقائع(

يطلب تغيري شرط التحكيم  ذكر فيها أبنه تتلخص وقائع هذه الدعوى يف أن املدعي وكالة تقدم إىل هذه احملكمة بالئحة دعوى
إجراءات التحكيم يف مكانه  تسميته حىت يتمكنوا من البدء يف ليكون تعيني احملكم الثالث عن طريق حمكمة االستئناف وأن يتم

ه احملكمة ، وختم الئحته ابلطلب من هذعقد وهو الغرفة التجارية ابلطائفاألساسي وملحق ال التعاقدي املنصوص عليه يف العقد
، وأكد وكيل املدعي  هـ20/11/1440وإبحالة أوراق القضية إىل هذه الدائرة حددت جلسة يوم الثالاثء  .احملكم الثالث تعيني
التجارية ابلطائف تعيني احملكم  طلبه تعيني احملكم املرجح حيث عني كل من الطرفني حمكمه ومت االتفاق على أن تتوىل الغرفة على

اتضح للمدعي أن انئب رئيس الغرفة التجارية ابلطائف توجد بينه وبني املدعي خصومة ويطلب من احملكمة أن  املرجح إال أنه
 تتوىل تعيني احملكم املرجع وخشية املدعي من أن يستغل املدعى عليه نفوذه ابلتأثري على الغرفة يف تعيني احملكم املرجح الذي يناسب

اعتذارها عن عدم احلضور رغم إبالغها  وأجبلسة اليوم ومل يظهر حضورها  بالغ املدعى عليهإتوجهه، كما اطلعت الدائرة على 

 هـ 1440لعام  1672احلكم يف القضية رقم 



 

 

أبنه يطلب إلزام املدعى عليه بدفع نصيبه من أتعاب   رسال بنجاح ، وأضاف وكيل املدعيبشر املتضمن اإلبواسطة نظام أ
 التحكيم .

 )األسباب(
النزاع القائم بينها وبني املدعي عليها ،  هذه احملكمة تعيني احملكم املرجح للنظر يف وملا كانت املدعية هتدف من دعواها إىل أن تتوىل

على أن يتوىل رئيس الغرفة التجارية ابلطائف تعيني حمكم أحد  46رقم  وملا كان ملحق العقد املربم بني الطرفني قد نص يف مادته
 التنازل عنه ث مل يظهر من أوراق القضية أن هذا العقد جرى تعديله أوتعيينه أو تعيني احملكم الثالث، وحي الطرفني الذي امتنع عن

 شار إليه أعاله املتفق عليه بنيالشرط امل من قبل أطراف العقد ، األمر الذي ال يسوغ معه النظر يف طلب املدعية مع وجود
 .قبول هذه الدعوى حبالتها الراهنةىل عدم ابلطائف ، مما تنتهي معه الدائرة إ الطرفني أبن يكون ذلك من رئيس الغرفة التجارية

  (لذلك)
 .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيهللا املوفق، وصلى هللا و .بعدم قبول الدعوى  الدائرةحكمت 

 
 

 أمني السر
 العمريي سلطان بن سفر 

 عضو          
 براهيم بن صاحل السحيباينإ 

 عضو             
 حممد بن موسى الفيفي 

  

 الدائرة رئيس
 عبيد بن عوض العمري

 



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل    
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل  
 

 هـ 1440لعام  1478احلكم يف القضية رقم 
 )...( سجل جتاري للتجارة  مؤسسة )...( املقامة من/

 
 )...( سجل جتاري احملدودةللمشاريع املتقدمة   )...(شركة  ضد/

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(هـ ومبقر  1440/11/20 الثالاثءفإنه يف يوم 

 جلستها بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي

 عضوا براهيم بن صاحل السحيباينإ يالقاض
 عضوا حممد بن موسى الفيفي القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم. ، هـ 1440/09/01
 (الوقائع)

 ع هذه الدعوى يف أن املدعي وكالة تقدم إىل هذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أبنهتتلخص وقائ
 هـ القاضي برفض طلبيه16/8/1440يعرتض على القرار اجلزئي الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 

 املتعلقني ابالعرتاض على قيمة أتعاب التحكيم وطلب رد رئيس هيئة التحكيم على النحو املفصل يف
 هـ ، و أكد املدعي على طلبه16/11/1440وإبحالة أوراق القضية إىل هذه الدائرة حددت جلسة يوم الثالاثء .ة دعواه الئح

وأن الورثة مجيعا قد تنازلوا عن املؤسسة له  )...(للتجارة  )...(مؤسسة  املسماةاملبني يف الئحة الدعوى وذكر أن املؤسسة 
د تنازل الورثة وسأقدم ذلك يف اجللسة املقبلة أما الطلب املاثل يف هذه الدعوى سبق إلمسي بع شخصيا وقد مت حتويل املؤسسة

لوالدي أن تقدم به ويتمثل يف نقطتني األوىل االعرتاض على األتعاب احملددة لرئيس هيئة التحكيم اليت مل يوافق عليها واألمر الثاين 
وقد أصدرت اهليئة قرارها اجلزئي املاثل برفض الطلبني وأان أؤكد طلب رد رئيس هيئة التحكيم لوجود خصومة شخصية معه سابقة 

عليهما يف هذه الدعوى ، فعقب وكيل احملتكم ضده أبن ما ذكره احملتكم يف دعواه غري صحيح وأن املعرتض مل يعرتض يف حمضر 
على مدار ثالث جلسات وإمنا حياول االجتماع األول هليئة التحكيم وإمنا اعرتض على األتعاب فقط وأن احملتكم مل يبني دعواه 

بدعواه املائلة إلغاء إجراءات التحكيم أو تعطيلها إلحلاق الضرر ابحملتكم ضدها اليت تضررت من ذلك ، فعقب املدعي أبن ما 



 

 

حيح والسبب يف ذلك هو اخلالف على مسألة حتديد ذكره احملتكم ضده من عدم بيان الدعوى على مدار ثالث جلسات ص
وضح والدي بيان طلباته حلني حسم هذه املسألة ، مث ذكر يف اجللسة احلالية أبنه يطلب رد رئيس أ أتعاب رئيس هيئة التحكيم وقد

ريبا ، فعقب اهليئة لوجود اخلالف معه وهو خالف قدمي منذ ما يقارب أربع عشرة سنة كما حصل خالف الحق منذ سنتني تق
رايل إضافة إىل  150.000وكيل احملتكم ضده أبن األتعاب مقدارها مخسني ألف لكل واحد من أعضاء اهليئة وجمموعة 

، فعقب احملتكم أبن مطالبته ضدها قرابة مليون ومخسة مائة ألف، وأما مطالبة احملتكم رايل أتعاب سكراترية التحكيم 15.000
حملتكمة ضدها خفضت مطالبتها إىل ست مائة ألف ، فعقب احملتكم أبنه أخطأ عندما ذكر رايل فقط وأن ا 40.000مببلغ 

مسألة التخفيض وأن أصل املطالبة هي بست مائة ألف رايل ، وجبلسة اليوم أكد املدعي على طلبه رد هيئة التحكيم أبكملها ملا 
ة من شهادة سجل املؤسسة والذي ذكر أنه يوضح نقل سبق له بيانه يف دعواه بناء على األسباب املوضحة يف طلبه وقدم نسخ

املؤسسة بعد وفاة والده إليه شخصيا وذلك بعد موافقة مجيع الورثة على ذلك وأن هذا اإلجراء منهم هو إجراء صوري إىل حني 
ذه املؤسسة اليت آلت استكمال إجراءات تسجيل املؤسسة کشركة بني الورثة مجيعهم وأن بقية الورثة هم مالك معه يف احلقيقة يف ه

إليه بعد وفاة والده مث قدم صور عدد من املستندات ذكر أهنا متثل األسباب اليت سبق لوالده أن قدمها لالعرتاض على قرار هيئة 
التحكيم مث قدم وكيل املدعى عليها مذكرة من ثالث صفحات ذكر أن حاصلها أن ما ورد يف الدعوى غري صحيح وسبق للهيئة 

 .جلواب عليه مث قرر الطرفان االكتفاء االطالع وا
 (األسباب)

وعلى مذكرات الطرفني املقدمة  وحيث إنه ابطالع هذه الدائرة على القرار اجلزئي حمل االعرتاض ، وعلى الالئحة االعرتاضية عليه ،
، تبني للدائرة أنه ال ذات العالقة االطالع على األنظمةهلذه الدائرة ، وعلى أقوال الطرفني املفصلة يف وقائع الدعوى أعاله ،وبعد 

اجلزئي ما يؤثر على النتيجة اليت انتهت إليها ، وال ينطبق عليه أي من حاالت البطالن  يوجد يف اعرتاض املدعي على القرار
 .ليه الضوابط املنصوص عليها نظاماعليها نظاما ، كما أن طلب الرد ال تنطبق ع املنصوص

 (لذلك)
 .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيهللا املوفق، وصلى هللا قبول الدعوى وبعدم  حكمت الدائرة: 
 

 
 لسرا منيأ

 سلطان بن سفر العمريي
 عضو

 براهيم بن صاحل السحيباينإ
 عضو

 حممد بن موسى الفيفي
  

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري

 
 
 
 
 

2ت  



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل    
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

الدائرة التجارية األوىل     
 ه 1440لعام  1476احلكم يف القضية رقم 

 )...( سجل جتاري )...(مؤسسة  املقامة من/
 

  )...( سجل جتاري للمقاوالت )...(شركة  ضد/
 حلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:ا

 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(هـ ومبقر  1440/11/27 الثالاثءفإنه يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا براهيم بن صاحل السحيباينإ القاضي
 عضوا حممد بن موسى الفيفي القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ طالل بن ماجد بن هنار العتييب وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم. ،هـ 1440/09/01
 (الوقائع)

تقدم  )...(طالعة أوراقها وابلقدر الالزم إلصدار احلكم فيها يف أن وكيل املدعية/ تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تبني من م
للمقاوالت  )...(وبني شركة  )...(إىل هذه احملكمة بالئحة دعوى حاصلها أن العقد حمل الدعوى مت إبرامه بني موكلته مؤسسة 

اتضح خالل الرتافع لدى هيئة التحكيم وإبقرار وكيل اجلنسية( يتضمن يف البند السادس عشر منه شرط التحكيم والذي  )...()
اجلنسية( يعمل مبجلس إدارة جمموعة  )...()  )...(للمقاوالت هو املهندس /  )...(احملتكم ضدها أبن موق ِّع العقد طرف شركة 

ال ممن ميلك إتفاق على التحكيم يصح اال ال واليت تنص على : 1وهبذا يبطــل شرط التحكيــم إعمـااًل لنـص املادة العاشـرة /  )...(
( 50/2أ( و املادة رقم )-50/1واملادة رقم )، أم شخصاً اعتبارايً " -أو من ميثله  -التصرف يف حقوقه سواء كان شخصا طبيعياً 

 )...( من نظام التحكيم السعودي كونه ال حيمل الصالحية الشرعية والنظامية ابلتوقيع على اتفاق التحكيم فهو ليس مالك لشركة
للمقاوالت وليس ممثاًل شرعيًا وال نظاميًا هلا وذلك حسب السجل التجاري للشركة ، وأضاف أن العالقة بني الطرفني عقد إعاشة 

طها وقيامها ابلعمل املطلوب ، وقد التفتت اهليئة عما قدمته احملتكمة من مستندات تثبت عدم تفري األولوتسكني لعمالة الطرف 
 التفات هيئة التحكيم عن ما ورد ابلعقد حمل الدعوى عن أعداد العمالة واملبالغ املالية لقيمة العقد واملذكورة ، ابإلضافة إىلمنها

صراحة به بشكل منايف للجهالة ، وهبذا يتضح عدم أخذ هيئة التحكيم ملا ورد ابلعقد وذهبت لتحكم ابملبالغ اليت أقرت هبا احملتكم 
ضافة لعدم مراعاة األعراف والعادات املتبعة يف مثل طبيعة إط الشرعية لألحكام التجارية، لضوابضدها فقط وذلك يتعارض مع ا



 

 

النزاع األمر الذي يتأکد معه خمالفة احلكم للقواعد النظامية اليت اتفق الطرفني ابلعقد على تطبيقها مما جيعل احلكم حمل الدعوى 
، وذكر أبن حكم التحكيم قد خالف ما ج( من نظام التحكيم/38)واملادة  د(/50جدير ابلبطالن وذلك وفقًا لنص املادة )

ز( من /50 للمادة )يتعني عليه من حتقيق وتدقيق طلبات و دفاع احملتكمة ابلرغم من أهيمته واتصاله بواقعة الدعوى وذلك استناداً 
لزام املدعى عليها بدفع مبلغ هـ وإ11/8/1440  ، وختم الئحته بطلب قبول دعوى بطالن حكم التحكيم املؤرخنظام التحكيم
 رايل مقابل أتعاب التقاضي لدى هيئة التحكيم. 300.000مانة السر ، ومبلغ أرايل مقابل أتعاب احملكمني و  246.000

وفيها سألت املدعي عن دعواه فذكر أنه صدر حكم  هـ 13/11/1440وإبحالـة القضية هلذه الدائرة حددت هلا جلسة بتاريخ 
هـ وأنه تقدم هبذه الدعوى طالبًا احلكم ببطالن  1440/  8/  11ع القائم بني موكلته واملدعى عليها يف اتريخ حتكيمي يف النزا 

حكم التحكيم وقدم الئحة مفصلة بطلباته ضمت مللف القضية وجرى تزويد وكيل املدعى عليـها ) احملتكم ضدها ( بصورة منها 
من وكيل املدعية عن العالقة مع املدعى عليها فذكر املدعي أصالة أن عالقته  ، واستفسرت الدائرةللرد عليها والذي طلب مهلة

 )...(تتمثل يف أن يقوم هو بتقدمي خدمات إعاشة وتسكني ومواصالت لعمال احلرم املكي الشريف الذين يعملون لدى جمموعة 
قدم وكيل طالب األمر بتنفيذ  هـ 27/11/1440، ويف جلسة )...(ومتلكها جمموعة  )...(و أن الشركة املدعى عليها شركة 

ن ما أوردته املستأنفة ببطالن شرط التحكيم حبجة أن من قام ابلتوقيع على شرط أمذكرة من صفحتني ذكر فيها  حكيم حكم الت
ام التحكيم ليست لديه الصالحية الالزمة غري صحيح ذلك أن قيام املدعية ابملوافقة على شرط التحكيم وتقدمي الئحة دعوى أم

حمكمة االستئناف التجارية تطلب فيها تعيني حمكم عن املدعى عليها وقيامها ابملوافقة على التحكيم وتسمية حمكمها كل ذلك 
 9يعترب موافقة على شرط التحكيم وألن اتفاق التحكيم جيوز أن يكون سابقاً لقيام النزاع وجيوز أن يكون الحقاً له مبوجب املادة )

سباب أ، وأضاف أبن املدعية استندت يف  يم فإن ما دفعت به املدعية يف هذا اخلصوص غري صحيح( من نظام التحك12و 
تنص على أنه :  د(/50)من نظام التحكيم، وهذا غري صحيح ذلك أن املادة  د(/50)طلبها ابلبطالن إىل أنه مل يتم تطبيق املادة 

"ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إال يف األحوال التالية: )د( إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية اليت 
اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع" ، وبذلك فإن هذه الفقرة تتعلق ابلقواعد النظامية اليت يتفق الطرفان على 

ى موضوع النزاع، وحيث أن الطرفني مل يتفقا على أي من القواعد النظامية اليت يتم تطبيقها على موضوع النزاع عليه تطبيقها عل
فإن هذه الفقرة ال تنطبق على هذه الدعوى ، وذكر أبن استناد املدعية يف بطالن حكم التحكيم على أنه خمالف لنص املادة 

ز( جند أهنا تنص على أنه "ال تقبل دعوى بطالن /50الطالع على نص املادة )إذ اب  ز( من نظام التحكيم غري صحيح/50)
)ز( إذا مل تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها يف احلكم على حنو أثر يف مضمونه،  :حكم التحكيم إال يف األحوال التالية

ابإلجراءات وال  لتربيـر خمالفة احلكم لذلك أمثلة ال تتعـلق ، وساقت املدعية "أو استند احلكم على إجراءات حتكيـم ابطلة أثَـّرت فيه
ابلشروط الواجب توافرها ابحلكم بل ساقت أمور تتعلق بوزن البينة وابملستندات والدفوع املقدمة، وهذه األمور ليست مما هو 

وكيل مدعية البطالن أبنه  منصوص عليه يف هذه املادة ، وختم مذكرته بطلب رد دعوى البطالن املقدم من املدعية ، فعقب
فذكر وكيل املدعى عليها أبن مذكرته ليس فيها جديد وإمنا هي إجابة  ، لى ما ورد يف مذكرة املدعى عليهايستمهل للجواب ع

 على النقاط اليت أاثرهتا مدعية البطالن يف دعواها .



 

 

 
 (األسباب)

لف ذكرها يف وقائع هذا احلكم ال تصح ألن تكون سبباً وحيث إن ما قدمته مدعية البطالن من أسباب إلثبات دعواه السا
لبطالن احلكم التحكيمي وليست مما تنطبق عليه األحوال املبينة يف نظام التحكيم اليت تعد دعوى البطالن مبوجبها مقبولة، كما أن 

ضوع النزاع وما بين عليه احلكم ما ذكره مقدم دعوى البطالن من أسباب ال تعدو يف حقيقتها أن تكون وقائعاً موضوعية تتصل مبو 
التحكيمي من أدلة ومستندات وما اختذته اهليئة من إجراءات، ويُعد تقصيًا لسالمة ما خلصت إليه هيئة التحكيم يف اجتهادها 

))تنظر  نصت على أن ( من املادة اخلمسني من النظام اليت 4الذي بينته يف حكمها، األمر الذي ميتنع قبوله استنادًا إىل الفقرة )
احملكمة املختصة يف دعوى البطالن يف احلاالت املشار إليها يف هذه املادة دون أن يكون هلا فحص وقائع وموضع النزاع(( وملا كان 
طلب مدعي البطالن ال يستند إىل ما هو مقرر شرعاً ونظاماً، كما ال جتد الدائرة يف حكم التحكيم ما يعد خمالفة ألحكام الشريعة 

( من نظام التحكيم السعودي، مما يتعني معه 51أو النظام العام، وال تنطبق عليه أحكام الفقرات املذكورة يف املادة ) اإلسالمية
ا وحيث إن وكيل املدعى عليه طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم، وبعد أن تقرر أنه ال يوجد يف احلكم م رفض دعوى البطالن.

استوىف املتطلبات النظامية، وبناًء على املادة  بيـن أن طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيـم قد، وإذ تميكن أن يعد مانعًا من تنفـيذه
هـ اليت نصت 24/5/1433( واتريخ 34احلادية واخلمسني يف فقرهتا )الثانية( من نظام التحكيم الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/

ليها أن أتمر بتنفيذه ويكون حكمها يف ذلك غري قابل للطعن على: "إذا حكمت احملكمة املختصة بتأييد حكم التحكيم وجب ع
أبي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطالن حكم التحكيم فيكون حكمها قاباًل للطعن خالل ثالثني يوماً من اليوم التايل 

 تنفيذه.للتبليغ". األمر الذي تنتهي معه الدائرة إىل رفض دعوى البطالن وأتييد حكم التحكيم واألمر ب
  (لذلك)

أوال: إلزام احملتكم  اثنيا: أتييد حكم التحكيم واألمر بتنفيذه القاضي مبا يلي : أواًل: رفض دعوى البطالن. حكمت الدائرة:
للمقاوالت سجل  )...(( أبن تدفع للمحتكمة فرع مؤسسة ...للمقاوالت سجل جتاري رقم ) )...(ضدها شركة/ فرع 

ن قيمة العقد حمل النزاع وهو مبلغ ومقداره مليون ومخسة وعشرون ألفا وثالمثائة وستة وستون ( ما تبقى م...جتاري رقم )
( أبن تدفع للمحتكمة فرع مؤسسة ...للمقاوالت سجل جتاري رقم ) )...(اثنيا: إلزام احملتكم ضدها شركة/ فرع  راياًل.
ة وثالثة وعشرون ألف تحكيم مببلغ مقداره مائ( عوضًا عن مصاريف وأتعاب تشكيل هيئة ال...سجل جتاري رقم ) )...(
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه هللا املوفق، وصلى هللا و رد ما عدا ذلك من طلبات احملتكم واحملتكم ضدها. اثلثا: رايل.

  أمجعني.

 
 2ت

 السر منيأ
 طالل بن ماجد العتييب

 عضو
 براهيم بن صاحل السحيباينإ

 عضو
 حممد بن موسى الفيفي

  

 ئرةرئيس الدا
 عبيد بن عوض العمري



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 الدائرة التجارية الثانية
 

 
 )...( هوية وطنية )...( املقامة من/

 
 )...( هوية وطنية )...( ضد/

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االهـ ومبقر  1440/12/27 ربعاءاألفإنه يف يوم 

 التايل:
 رئيسا حممد بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى القاضي
 عضوا حجاب بن عائض العتييب القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرمينا أ موسى بن حنش بن علي الزهراين وحبضور 
 فيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم. و  ،ه 1440/10/20

 )الوقائع(
وذكر أنه تقدم بدعوى تنفيذ حكم   هـ حضر وكيل املدعى عليهما5/11/1440نه جبلسة أتتلخص وقائع هذه الدعوى يف 

و من أليه فيما ختلف عن احلضور املدعي هـ حضر وكيل املدعى ع25/12/1440هـ وجبلسة 20/7/1440التحكيم املؤرخ يف 
هـ ، كما اطلعت 20/7/1440ميثله واطلعت الدائرة على هذه القضية واليت يطلب فيها املدعي بطالن حكم التحكيم املؤرخ يف 

فقررت الدائرة  يطلب فيها ألمر التنفيذ حكم التحكيم هـ ، واليت 25/11/1440احملالة يف  3021الدائرة على القضية رقم 
  وراق القضيةأن اجتمعت الدائرة واطلعت على أهـ وبعد 27/12/1440ضمها لبعضهما واحلكم فيهما حبكم واحد وجبلسة: 

 .قرر رفع اجللسة للمداولة واحلكمت
 )األسباب(

دعى عليه يطلب تنفيذ حكم التحكيم كما هو مثبت يف احلكم ن وكيل املدعي يطلب إبطال حكم التحكيم ومبا أن وكيل املأمبا 
و قرار أن حكم التحكيم مل يتعارض مع حكم ، وحيث إدر يف النزاع القائم بني الطرفنيهـ الصا20/7/1440التحكيمي املؤرخ يف 

بالغاً إبلغ أ، وحيث إن احملكوم عليه ململكةحكام الشريعة اإلسالمية والنظام العام ابأحمكمة خمتصة وليس فيه ما خيالف  صادر من
هـ ومل يتقدم مدعي البطالن إال بتاريخ 20/7/1440صحيحًا حيث صدر حكم التحكيم حبضور طريف التحكيم بتاريخ 

 هـ 1440لعام  3112احلكم يف القضية رقم 



 

 

( 51حسب املادة )هـ وحيث انقضى ميعاد دعوى بطالن حكم التحكيم احملددة بستني يومًا من اتريخ اإلبالغ 15/10/1440
 .من نظام التحكيم

 (لذلك)
ابملصادقة على حكم هيئة التحكيم املؤرخ يف  حكمت دائرة االستئناف التجارية الثانية مبحكمة االستئناف مبنطقة الرايض :

ضد احملتكم ضدمها )...( وال : رد الدعوى املقامة من احملتكم أ والقاضي بـما يلي :  -مر بتنفيذه ألا هـ ، و20/7/1440
لبيع وهي السندات لعدول عن قرار هيئة التحكيم الوقيت بوقف تنفيذ السندات ألمر املتعلقة بعقد ااثنيا : ا .)...( )...( و

كمة من حم )...(، ورقم )...(، ورقم  )...(، ورقم )...(ورقم  ،)...(، ورقم )...(قرارت التنفيذ رقم  الصادر خبصوصها
 يذها .اثلثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات للطرفني.مر بوقف تنفألالتنفيذ ابلرايض . وإلغاء ا

 
 أمني السر

 موسى بن حنش الزهراين
 عضو           

 هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى 
 عضو           

 حجاب بن عائض العتييب 
  

 رئيس الدائرة
 حممد بن انصر اجلربوع

 
 
 
 

6ت  

  



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية      

 وزارة العدل              
               (722 ) 

 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية 
 دائرة االستئناف التجارية األوىل    

 هـ7341/ق لعام 257القرار الصادر يف قضية االستئناف رقم 
 م )...((املقامة من/ )...( )سجل مدين رق

 ضد/ شركة )...( )سجل جتاري رقم )...((
 بشأن تشكيل هيئة حتكيمية

 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على نبي ِّنا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد: 
هييي انعتييدت ةااييتة اني ييتجناي التواروييه امبوك ةتتهييا ةح مييه اني ييتجناي 32/2/2551ففي  وييام اني نييني ادلاافيي  

 دلنقته الرتييه بتر يلاا ادل ان ن::اب
 رئيسا              دمحم بن صاحل اليحىي 

 عضوا    إبراهيم بن عبد هللا العجالن
 عضوا              عبد هللا بن سليمان املزروع

ً  أنينييال للسييت، وقليي  للنكييت مل يضيييه التح ييي  ادلا ييحه أعييال  وا الييه ذليي    وحبضييار/ نصييع  بيي: دمحم العميي
 هي، وبعد ةرا ه التضيه وادلداوله فياا أصدرت الدااتة يتارها ادلا ل.33/8/2541الدااتة مل 

 (الدائرة)
تتلخص وايعات التضيه بتتدم وكيل ادلدع / )...( ذل   ا  مه بقل  تر يل هيجه حت يميه لنكت النزاع التاا  

شيتكه، ني القيتفني صصياأت ي يي  بني ناكله وادلدعى علياا إعمانيل لرتط التح ي  الاارة مل انيتفاييه ادلايعيه بي
ويد أشعت ناكله ادلدعى علياا إبحاله اخلالي للتح ي  إني أن ادلدعى علياا مل تتوياوب نعيه ولي ا وقلي  إحاليه 
النييزاع للتح ييي  إعمييانيل لرييتوط التعايييد، ومل  ييبيل نكييت الييدعاد حييدةت الييدااتة عييدة  لسييات حضييتها وكيييال 
القييتفني ويييد يييتر كالذلييا وكيييل ادلييدع  اكتيييار ناكلييه للمح يي / )...(   مييال نيي: عتفييه، كمييا يييتر وكيييل ادلييدعى 

م وبعد وروة عدة ن: عيتو  ا  ميني علياا أن ناكلته اكتارت/ )...(،   مال ن: عتفاا، ومل  لسه ه ا اليا 
وبنيا  عليى نيا رايل،  41.111رغ  القتفان أن و ان ا    ادلت ح ها صاح  أيل عيت  وهيا )...( ةبلي  



 

 

ولرويي   45تتتضيييه ادليياةلن التابعييه عرييتة واخلانسييه عرييتة نيي: نكييام التح ييي  الصيياةر ابدلت ييام ادلل يي  رييي  م/
اعتميياة هيي ا التريي يل لنكييت ادلا يياع  ييل النييزاع والفصييل فيييه حسيي  هييي فييلن الييدااتة تيي ه  إك 35/6/2544

 نكام التح ي .
 (لذلك)

قررت الدائرة: اعتماد تشكيل اهليئة التحكيمية املكونة من/ )...( حمكما  من طرف املـدع  و)...( حمكمـا  
، وصـلي هللا وســلم قو   ــوهللا املم  حمكمـا  مرححــا  و لـك لنزــر نـزاع الطـر  .مـن طـرف املــدعي علي)ـا و)...( 

 علي نبي  نا دمحم وعلي آله وصحبه أمجع .
     

 
 

 أم  السر
 مصعب بن دمحم العمريي

 عضو 
 عبد هللا بن سليمان املزروع

 عضو 
 د. إبراهيم بن عبد هللا العجالن

 
 رئيس الدائرة

 د. دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل       
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 
 

 )...( سجل جتاري احملدودة )...(شركة  املقامة من/
 

 )...( سجل جتاري )...(مؤسسة  ضد/
 ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من 

 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(هـ ومبقر  1440/12/26 الثالاثءفإنه يف يوم 
 جلستها بتشكيلها التايل:

 رئيسا حممد بن خبيت بن سعد املدرع القحطاين القاضي
 عضوا بن عبدالرحيم الزهراينهللا عبد القاضي
 عضوا يم بن صاحل السحيباينبراهإ القاضي

، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ طالل بن ماجد بن هنار العتييب وحبضور 
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم.  ، هـ 1440/10/07

 )الوقائع(
، تقدم )...(ا وابلقدر الالزم إلصدار احلكم فيها يف أن وكيل/ مؤسسة تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تبني من مطالعة أوراقه

إىل التحكيم، ومت  احملدودة، وقد مت اللجوء )...(إىل هذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنه حصل نزاع بني موكلته، وشركة 
، وطلب األمر بتنفيذ حكم   هـ5/7/1440كم ثالثية، وقد صدر حكم هيئة التحكيم املذكور آنفًا بتاريخ تشكيل هيئة حت

احملدودة ، بالئحة دعوى ذكر فيها أنه  )...(تقدم وكيل/ شركة   هـ7/10/1440وبتاريخ  التحكيم على النحو املقرر نظاماً.
، وقد مت اللجوء إىل التحكيم، ومت تشكيل هيئة حتكم ثالثية، وقد صدر حكم هيئة )...( حصل نزاع بني موكلته، ومؤسسة

وإبحالـة  ، وطلب احلكم ببطالن حكم هيئة التحكيم ألسباب أوردها يف طلبه.  هـ5/7/1440املذكور آنفًا بتاريخ  التحكيم
هـ وفيها اطلعت الدائرة على دعوى بطالن حكم التحكيم الصادر 29/10/1440القضية هلذه الدائرة حددت هلا جلسة بتاريخ 

ال جبلسة اليوم وأهنا تستمهل للرد عليها إها أبهنا مل تتسلم دعوى البطالن عليهـ وذكرت وكيلة املدعى  1440/   7/  5يف اتريخ 
وذكرت أبن مدعية البطالن مل يظهر أهنا قدمت دعواها خالل الستني يوماً احملددة نظاماً فطلب وكيل مقدم دعوى البطالن إمهاله 

ت وكيلة املدعية أبن موكلتها تقدمت بدعوى تتضمن األمر لتقدمي ما يثبت تقدمي دعوى البطالن خالل األجل املقرر نظامًا مث ذكر 
هـ وتطلب ضم الدعويني إىل  1440لعام  1544بتنفيذ حكم التحكيم بعد مضي الفرتة النظامية لدعوى البطالن وقيدت برقم 

لبطالن تسلم هـ قرر طالب تنفيذ احلكم أن مدعي ا26/12/1440بعضهما وبناء عليه قررت الدائرة ضم الدعويني، ويف جلسة 

 هـ 1440لعام  1654احلكم يف القضية رقم 



 

 

ال إخرية ومل يقدم اعرتاضه ألصفحته اهـ حسب ما هو مثبت حبكم التحكيم ب 1440/  7/  5نسخة من حكم التحكيم بتاريخ 
يوما لتقدمي طعنه وقرر أنه يطلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم  60ي بعد الوقت احملدد نظاما وهو أهـ  1440/  10/  7بتاريخ 

 فادة ختالف ما دون حبكم التحكيم خبصوص اتريخ تسليم احلكم.إفعقب مدعي البطالن أبن ليس لديه فيما قضى به 
 )األسباب(

هـ وجرى تسليم طرفيه نسخة منه ابلتاريخ ذاته حسبما تضمنه احلكم، 5/7/1440مبا أن حكم التحكيم حمل النظر صدر بتاريخ 
( من نظام التحكيم نصت على 51هـ، ومبا أن املادة )7/10/1440بتاريخ ومبا أن مقدم دعوى البطالن تقدم هبا هلذه احملكمة 

بالغ طريف احلكم، ومبا أن رفع دعوى البطالن كان ابلتاريخ املشار إليه، إ( يومًا التالية لتاريخ 60خالل )أن دعوى البطالن ترفع 
وحيث إن وكيل املدعى عليه طلب األمر  ذلك نظاماً.األمر الذي يتبني معه أن رفع دعوى البطالن جاء بعد انقضاء املدة املقررة ل

بتنفيذ حكم التحكيم، وبعد أن تقرر أنه ال يوجد يف احلكم ما ميكن أن يعد مانعًا من تنفيذه، وإذ تبني أن طلب األمر بتنفيذ 
 صادرية( من نظام التحكيم الحكم التحكيم قد استوىف املتطلبات النظامية، وبناًء على املادة احلادية واخلمسني يف فقرهتا )الثان

اليت نصت على: "إذا حكمت احملكمة املختصة بتأييد حكم التحكيم  هـ 24/5/1433 واتريخ (34)م/ امللكي رقم ابملرسوم
حكمها يف ذلك غري قابل للطعن أبي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطالن حكم  وجب عليها أن أتمر بتنفيذه ويكون

مها قاباًل للطعن خالل ثالثني يومًا من اليوم التايل للتبليغ". األمر الذي تنتهي معه الدائرة إىل عدم قبول فيكون حك التحكيم
  دعوى البطالن وأتييد حكم التحكيم واألمر بتنفيذه.

 
 (لذلك)

 ا قضى به من:اثنياً/ أتييد حكم التحكيم واألمر بتنفيذه فيم قبول دعوى البطالن شكاًل. بعدمأواًل/  حكمت الدائرة: 
سجل جتاري رقم ...(  ) ( أبن تدفع للمحتكمة مؤسسة...احملدودة سجل جتاري رقم ) )...(أواًل/ إلزام احملتكم ضدها شركة 

اثنياً/ إلزام احملتكم ضدها شركة  ربع مائة وستة وعشرون راياًل فقط.أ ( مخسة وأربعون ألفًا و45.426ه )( مبلغًا وقدر ...)
( مبلغًا وقدره ...سجل جتاري رقم ) )...( ( أبن تدفع للمحتكمة مؤسسة...ل جتاري رقم )احملدودة سج )...(

احملدودة سجل جتاري  )...(اثلثاً/ إلزام احملتكم ضدها شركة  تعاب التحكيم.أ( مائة وأربعون ألف رايل مقابل 140.000)
(مخسون ألف رايل مقابل 50.000ه ) وقدر ( مبلغاً ...سجل جتاري رقم ) )...( ( أبن تدفع للمحتكمة مؤسسة...رقم )

 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.هللا املوفق، وصلى هللا و رابعاً/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. تعاب احملاماة .أ
 
 

 أمني السر
 طالل بن ماجد بن هنار العتييب

 عضو          
 بن عبدالرحيم الزهراينهللا عبد 

 عضو             
 احل السحيباينبراهيم بن صإ 

  

 رئيس الدائرة
 حممد بن خبيت بن سعد القحطاين

 
 
 

6ت  

  



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية        

 وزارة العدل              
               (722 ) 

 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية 
 دائرة االستئناف التجارية األوىل   

 هـ0342/ق لعام 0001/ق ورقم 207القرار الصادر يف قضييت االستئناف رقم 
 سجل جتاري )...( كة أبناء )...( للتجارة واملقاوالتاملقامتني من/ شر 

 ضد/ شركة )...(
 بشأن طلب إهناء إجراءات حتكيم

 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على نبي ِّنا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:
  ييتجناي تهييا  حةميي  اهييي انعتييدت ةااييتة ا  ييتجناي التوارميي  ا و   ت6/2/0441ففييي مييالم ا انييني ادلالافيي  
 ها ادلةالن من:ابدلنطت  الشتقي  بتشةيل

 رئيسا               دمحم بن صاحل اليحىي 
 عضوا      إبراهيم بن عبد هللا العجالن
 عضوا                عبد هللا بن سليمان املزروع

ً  أمينييال للسييت، وقليي  للنكييت ل قضييي  التحةييي  ادل الحييح  أعييالاحم والاليي  ذليي احم وحبضييالر/ عبييد   بيين دمحم اخلضيي
 هي، وبعد ةرا   التضي  وادلداول  فيها أصدرت الدااتة قتارها ادلاال.2/00/0441الدااتة ل 

 )الدائرة(

ص واقعات ه احم التضي  ل أنيه  يب  أن تتيدم و ييل ادلدعيي /  ...  ذلي احم الةمي  بطليك تعييني  ةي  لةيل تتلخ
بييتق   ...  بتييارم  وادلتمثييل ل العتييد ادلييام بييني الطييتفني الطييتفني  طييتي ميين طييتل الييدعالع ل مالحييالي النيي اي بييني

عليى ريتا التحةيي  العتيد ال مت اخليام دلصيفاة اليت و، و اتيالاء م وادلتعل  إبنشاء خط أانبيك 01/6/2101
ذليي ام ادلييدعى عليهييا  ن ك تالجيييه ادلييدعى عليهييا اب ييتةمات ذجييتاءات قليي ، واصييت ةعييالع مال لتييه بطلييك لييفيط

  ر ت وتعالمضييييييييها عيييييييين الضييييييييتر  بليييييييي  60.462.602.14 دلال لتييييييييه ادلسييييييييتحتات ادلتبتييييييييي  وقييييييييدرها تييييييييدف  
  ر ت. وأرفي  ميا رآاحم  يندال للمطالبي . وبعيد قييد 0.111.111  بلي    ر ت وأتعاب الامياة 21.111.111 

  عييدةال ميين الييدااتة ابرييتت النكييت فيهييا واييدةت ليي لهييي وذاالتهييا ذ  هيي احم 0440/ق لعييام 400بييتق  التضييي  



 

 

هي التاحيي: ابعتمياة اذليجي  التحةيميي  ادلشيةل  مين:  ...  20/6/0440اجللسات مث أصدرت قتارها ادلؤرخ ل 
 ةمال من طتي ادلدعي ، و ...   ةمال من طتي ادلدعى عليها، و ...   ةمال متجحال لنكت الدعالع والفصل 

ةييي  احلةيي  إبءياء ذجيتاءات التحفيهيا وفي  نكيام التحةييي . مث تتيدم و ييل ادلدعييي /  ...   ي ا الطليك ومضيمالنه 
اذليجي  التحةيميي   نتهاء ادلدة النكامي  ةون صدور اة  ل التضي ، ول  بيل نكت التضي  رأت اليدااتة ااطبي  

واترمييي   414209991رقييي  لال تفسيييار عييين  يييبك التييي خت عييين ذصيييدار اةييي  ل التضيييي ، وصيييدر اخلطييياب 
طتييييييي  الشيييييييتقي  رقييييييي  هييييييي بييييييي ل ، فيييييييالرة خطييييييياب أمييييييني عيييييييام ال تفييييييي  التوارمييييييي  الصييييييناعي  ابدلن26/00/0441

هي 26/02/0441هي ادلتف  به  ضت اذليج  التحةيمي  ادلؤرخ ل 0/0/0441واترم   0201/022/441411
الت خت هيال ااجي  التضيي  لنيدب اخلياة ادلالحح فيه أ باب الت خت ل الفصل ل التضي ، ومما جاء فيه أن  بك 

لتةليف ادلدعى عليها بدف  قسط ا احطتت معه اذليج  وأتخت ادلدعي  ل ةف  قسطها من أتعاب اخلاة ممالفني ، 
عليييى ميييا تتيييدم، وأت يسيييال عليييى ادلييياةة وبنييياء ادلدعيييي  مييين ا تعييياب، وأن اسجيييتاءات مسيييتمتة ل نكيييت التضيييي ، 

ادلنتدبييي  لنكيييت التضيييي  ريييتعت ل ذجيييتاءات نكيييت   مييين نكيييام التحةيييي ، ودليييا تبيييني أن اذليجييي  التحةيميييي  41/4 
علييى ينييار عشييتة جلسيي ، رأت خالذلييا نييدب خيياة فنييي  لنكييت النيي اي، ودلييا  انييت مييا م مييد التضييي  وعتييدت ليي ل  

اس يتاي ل فصيل اخلصيالم ، ودليا تبيني أن التي خت ل الفصيل ل التضيي  ليي  ادلالاة النكامي  ادلتعلتي  ابدليدة يامتهيا 
اليي   ااتيياف الفصييل فيييه بسييبك معييالة للهيجيي  التحةيمييي ، وذيييا بسييبك معييالة لمطييتاي ولطبيعيي  مالحييالي النيي اي 

لندب خاة فني  سبداء وجه  نكتها ل ادلالحالي، مث تيال قلي  أتخيت ا طيتاي ل اختييار اخلبيً وةفي  أتعابيه، مميا 
متي تى معيه عيدم ااتسياب ادليدة اليع ىضيي علييى هي ا ا  ياذ وذ   عتيا قلي  ريامالل س يتاا ريتا التحةييي  

 )لذلك(    اتة ذ  رفض ه ا الطلك. ضي ادلدة، ا مت ال   تنتهي معه الدا

 قررت الدائرة رفض طلب إهناء إجراءات التحكيم املقدم من وكيل املدعية ملا هو موضح ابألسباب.

   ق وصلى هللا وسلم على نبي  نا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.وف   وهللا املم 
 

 أمني السر           
 عبد هللا بن دمحم اخلضريي

 عضو 
 سليمان املزروع عبد هللا بن

 عضو 
 د. إبراهيم بن عبد هللا العجالن

 
 رئيس الدائرة

 د. دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية        

 وزارة العدل               
                (722 ) 

 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية 
 دائرة االستئناف التجارية األوىل    

 هـ9341/ق لعام 9901/ق ورقم 109القرار الصادر يف قضييت االستئناف رقم 
 ركة أبناء )...( للتجارة واملقاوالتاملقامة من/ ش

 سجل جتاري )...(
 ضد/ شركة )...(

 بشأن طلب إهناء إجراءات حتكيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبي ِّنا دمحم وعلى آله وصحبه أرتعني، وبعد:

تتهييا محةميي  ا  ييتجناي هييي انعتييدت ةااييتة ا  ييتجناي التوارميي  ا و  م6/2/0441ففييي مييالم ا انييني املالافيي  
 بتشةيلها املةالن من:ابملنطت  الشتقي  

 رئيسا               دمحم بن صاحل اليحىي 
 عضوا     إبراهيم بن عبد هللا العجالن
 عضوا                عبد هللا بن سليمان املزروع

ً  أمينييال للسييت، وقليي  للنكييت مل قضييي  التحةييي  املال ييح  أعييال  واحملاليي  هيي    وحبضييالر/ عبييد   بيين دمحم امضيي
 هي، وبعد ةرا   التضي  واملداول  فيها أصدرت الدااتة قتارها املاال.22/00/0429الدااتة مل 

 )الدائرة(

ختلييو واقعييات هيي   التضييي  مل أنييه  ييب  أن كتييدم  ...ع و يييالل عيين املدعييي  بالاحيي  ةعييال   ييد املييدعى عليهييا 
م لتنفي  أعمال إنشاء أانبيب خطالط اليتب  2/4/2100حاصلها: أن مال لته كعاقدت مع املدعى عليها بتارمخ 

التايسيي  ملنشي ت حتييل ،ييب ، وقاميي املدعييي  بفسيخ العتيد نتيويي  عيدم وفياء املييدعى عليهيا ابلت اما يا، وكطالييب 
مبليييي  املدعييييي  بصييييتي رتيييييع مسييييتحتا ا امللكبيييي  علييييى املييييدعى عليهييييا واملدر يييي  مل  احيييي  الييييدعال  و مالعهييييا 

ليييدعال  هيجييي  التحةيييي  لنكيييت مال يييالعها . وانتهيييى و ييييل املدعيييي  إ   ليييب إحالييي  ارايل 772.060.802.22
ميين نكيييام التحةييي  السييعالة  و احتيييه التنفي ميي  ووفيي  ،ييتط التحةيييي  املييدر  ابلعتييد  يييل  9و 5عمييالل ابمليياةة 



 

 

لتضييي  بييتق  النيي ا ، وإليي ام املييدعى عليهييا بييدفع مصييارمم وأكعيياب احملاميياة مبليي  دسييني مليييالن رايل. وبعييد قيييد ا
هيي وإحالتهيا إ  هي   اليدااتة اب،يتت النكيت فيهيا وحيدةت لي ل  عيدةال مين ا لسييات   0426/ق لعيام 0547

هييي التا ييي: ابعتميياة اهيجيي  التحةيمييي  املشييةل  ميين:  ...ع  ةمييال ميين 04/5/0427أصييدرت قتارهييا امليي ر  مل 
ةمال مت حال لنكيت اليدعال  والفصيل فيهيا وفي   تي املدعي ، و ...ع  ةمال من  تي املدعى عليها، و ...ع  

نكييام التحةييي .   ت ا ييتبدال احملةيي  املطتييار ميين  ييتي املدعييي  ابحملةيي /  ...ع،   كتييدم و يييل املدعييي /  ...ع 
صيدور حةي  مل التضيي ، ومل ةون هب ا الطلب ومضمالنه احلة  إبهناء إ تاءات التحةيي   نتهياء امليدة النكاميي  

عيين  يييبب التيييصخت عيين إصيييدار حةييي  مل  ييبيل نكيييت التضييي  رأت اليييدااتة ةا بييي  اهيجيي  التحةيميييي  لال تفسيييار 
هي ب ل ، فالرة خطياب أميني عيام الةتفي  26/00/0429واترمخ  294278824التضي ، وصدر امطاب رق  

هيي املتفي  بيه  ضيت اهيجي  0/0/0441واترميخ  0272/022/221211رقي  التوارم  الصناعي  ابملنطت  الشتقي  
املال ييف فييييه أ يييباب التييصخت مل الفصيييل مل التضيييي ، و ييا  ييياء فييييه أن هيييي 26/02/0429التحةيمييي  املييي ر  مل 

 بب التصخت هال حا   التضي  لندب امربة الفني ، وأتخت املدعي  مل ةفع قسطها من أكعاب امربة  ا ا طتت 
ى عليهييا بييدفع قسيي  املدعييي  ميين ا كعيياب، وأن ار ييتاءات مسييتمتة مل نكييت التضييي ، معييه اهيجيي  لتةليييم املييدع

ع ميين نكييام التحةييي ، وملييا كبييني أن اهيجيي  التحةيمييي  املنتدبيي  41/2 وبنيياء علييى مييا كتييدم، وأت يسييال علييى امليياةة 
ت خالهييا إ ييتاءات نكييت التضييي  وعتييدت ليي ل  مييا م مييد علييى ذتييا  عشييتة  لسيي ، رألنكييت التضييي  ،ييتعي مل 

وملا  اني املالاة النكامي  املتعلت  ابملدة غامتها ار تا  مل فصيل امصيالم ، ومليا كبيني ندب خربة فني  لنكت الن ا ، 
أن التيييصخت مل الفصيييل مل التضيييي  لييييل بسيييبب معيييالة للهيجييي  التحةيميييي ، وإييييا بسيييبب معيييالة ل  يييتاي ولطبيعييي  

مل املال ييال ،   كييال قليي  أتخييت فنييي  ربييداء و هيي  نكتهييا مال ييال  النيي ا  اليي   احتييا  الفصييل فيييه لنييدب خييربة 
ا  ييتاي مل اختيييار امبييً وةفييع أكعابييه،  ييا متييصكى معييه عييدم احتسيياب املييدة اليي  دتضييي علييى هيي ا ا  ييا  وإ  
  عترب قل  حتامالل ر تاط ،تط التحةي  مضي املدة، ا مت ال   كنتهي معه الدااتة إ  رفض ه ا الطلب.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 )لذلك(

 ررت الدائرة رفض طلب إهناء إجراءات التحكيم املقدم من وكيل املدعية ملا هو موضح ابألسباب.ق
 وصلى هللا وسلم على نبي  نا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.ق وف   وهللا املم 

 
 
 
 

 
 

 أمني السر
 عبد هللا بن دمحم اخلضريي

 عضو 
 عبد هللا بن سليمان املزروع

 عضو 
  العجالند. إبراهيم بن عبد هللا

 
 رئيس الدائرة

 د. دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية       

 وزارة العدل             
             (722 ) 

 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية 
 دائرة االستئناف التجارية األوىل   

 هـ2041/ق لعام 2407احلكم الصادر يف قضية االستئناف رقم 
 ين رقم )...(سجل مد –املقدمة من املدعي/ )...( 

 سجل جتاري رقم )...( –صاحبة مؤسسة )...( 
 ضد املدعى عليها/ شركة )...( لإلنشاءات احملدودة )شركة )...( للمقاوالت " سابقاً " (

 سجل جتاري رقم )...(
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبي ِّنا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

هييي انعتييدت ةااييتة ا  ييتجناي التوارمييه امبوك ةتتهييا ةح مييه ا  ييتجناي 6/2/0441املالافيي  ففييي مييالم ا  نييني 
 التوارمه ابملنطته الشتقيه بتش يلها امل الن من:

 رئيساً            د. دمحم بن صاحل اليحىي 
 عضواً   د. إبراهيم بن عبد هللا العجالن

 عضواً           عبد هللا بن سليمان املزروع
واحملالييه هيي   الييدااتة مل أعييال  عييامتأ أمينيياس للسييت ونليييف للنضييت مل التضيييه امليي  الرة وحضييالر علييي بيين اييي    ال

هي وقد اطلعت الدااتة على أوراق التضييه وميا ىيتن مين عتافيد وبعيد ةرا يه التضييه واملداوليه فيهيا 22/6/0441
 أصدرت ه ا احل م:

 (الواقعات)
بالاحيه ةعييالن ايد امليدعى عليهييا حاصيلها: أنييه ي ختلي  واقعيات هيي   التضييه مل عتييدم كييي  و ييالس عين املييدع

اثر نزاع بني الطتفني حالل عنفي  أعمال عالرمد ةفان للمدعى عليها ةالىي  عتيد مين البياطني وقيد عضيمن العتيد 
على عسالمه النزاعات عن طتم  هيجه حت يميه م النه من  ال يه ك ميني وععتيد ىلسيه ا  يتماع  04/2مل البند 

 الن قيتار احمل ميني ئاايياس وقاطعياس عليى الطيتفنيي وأنيه  يب  أن أقيام ةعيالن ايد امليدعى مل مدمنه ىدة على أن م



 

 

اليدااتة ىلك احل يم املدعى عليهيا بالىيالة طيتك حت ييم وانتهيت عليها مل احمل مه التوارمه مل مدمنه الدمام فدفعت 
 بعدم ىالاز النضت لالىالة طتك التح يمي وخل  و يل املدعي ىلك طل  ىلحاله النزاع ىلك هيجه التح يمي

لي ليف ىلسيه وحيدةت وبعد ىلحاليه التضييه ىلك هي   اليدااتة ابطيتت النضيت وفي  ميا هيال ميدون مل كاايت الضيب  
ليهيا وأحيال و ييل امليدعي عليى  احيه ةعيالا ، اليالم حضت املدعي أصاله  ما حضتت كييي  و يله عن امليدعى ع

وقييدمت و يلييه املييدعى عليهييا ميي  تة ميين صييفحه واحييدة عضييمنت دتسيي ها ةييا ورة مل طييتك التح يييم ميين حتدمييد 
م ان انعتياة ىلسيه ا  يتماع مل ىيدة وطلبيت احل يم بعيدم اختصياك هي   احمل ميه م انيياسي واب يتالم امليدعي 

على ما ورة مل طتك التح يم وأن م الن نضت النزاع مل مدمنيه ىيدة وخيتم فتته م  تة و يله املدعى عليها قتر مالا
 الطتفان أقالاهماي

 )األسباب(

امليمم بينهميا، من العتيد  04/2وفتاس للبند ىلك هيجه التح يم املدعي من ةعالا  ىلحاله نزاع الطتفني ملا  انت غامه 
ىلسيه ا  يتماع، حدة مدمنه ىيدة م يا س  نعتياة ال أ طتك التح يم وةا أن املدعى عليها متمس ه ةتتضى 

 النزاع مل مدمنه ىدةيعلى نليف وأن م الن نضت قتر املدعي أصاله مالافتته وقد 
 )لذلك(

ق، وصــلى هللا وســـلم علــى نبي  نــا دمحم و لـــ  وف  ــحكمــا الــدائرة ابنتهـــاء ا صــومة يف هــذهللا الـــدعو . وهللا املم 
 وصحب  أمجعني.

 
 

 أمني السر
 هللا العامريعلي بن ضيف 

 عضو 
 عبد هللا بن سليمان املزروع

 عضو 
 د. إبراهيم بن عبد هللا العجالن

 
 رئيس الدائرة

 د. دمحم بن صاحل اليحىي



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل      
        [322] 

 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية
 دائرة االستئناف التجارية الثانية  

 هـ2441/ق لعام 243 القرار يف قضية االستئناف رقم
 املقامة من/ )...( )هوية رقم )...((

 العامة )سجل جتاري رقم )...((ضد/ مؤسسة )...( للمقاوالت 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

هػػػ انعدػدت ئاةػاة ائنػف ناؼ الفةاريػا الالانيػا دبداهػا دبحتمػا ائنػف ناؼ 41/2/4111 ففي يوم الػالالء  املوافػ 
 الفاليا أمساؤهم: ابملنطدا الشاقيا بفشتيلها املتون من الدضاة

 رئيسا      سلمان بن غرم الشهراين                           
 عضوا    د. خالد بن سعود الرشود                           

 د. أمحد بن خالد العبد القادر                         عضوا  
 ذكورة أعػػالو والالػػا اػػذو الػػػداةاة  وحبضػػور/ عمػػا بػػن سػػابا عسػػلل أمينػػا  للسػػا، وقلػػ  للن ػػا   الدضػػيا املػػ

 هػػ وقد اطلعت الداةاة على أوراؽ الدضيا، وبعد ئرانا الدضيا واملداولا فيها أصدرت الداار املاثل. 8/2/4111
 (الدائرة)

 ،تددم وكيل املدعي بطلب الفحتيم وقل  بنا  على بند الفحتيم املنصوص عليه   العدد املربم بينهما
وابطالع الداةاة على هذا الطلب ومافداته تبني أن املدعي مل يشعا خصمه خبصوص البد    إساا ات 

وكان الواسب إبالغ خصمه باغبفه   البد    إساا ات  ،( من ن ام الفحتيم41الفحتيم خمالفا  بذل  املائة )
فللمدعي الفددم  هخصمه حمتمفإقا مضى مخسا عشا يوما  من اتريخ إبالغ خصمه ئون أن يعني  ؛الفحتيم

 إىل التما بطلبه هذا.
 
 
 
 
 
 
 



 

 (لذلك)
 

بينــا و وعلــ  ولــه و ــ به قــررت الــدائرة عــدم قبــول هــذا الطلــو. و  املولــع و ــل    وســلم علــ  ن
 أمجعني.

 

 أمني السر
    عسرييعمر بن جابر 

 عضو 
 د. أمحد بن خالد العبدالقادر

 عضو 
     د. خالد بن سعود الرشود        

 
 رئيس الدائرة

 سلمان بن غرم الشهراين



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية      

 وزارة العدل            
             (722 ) 

 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية 
 دائرة االستئناف التجارية األوىل   

 ىـ9331/ق لعام 237القرار الصادر يف قضية االستئناف رقم 
 املقامة من/ )...( )إقامة رقم )...((

 ضد/ شركة )...( )سجل جتاري رقم )...((
 بشأن تشكيل ىيئة حتكيمية

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبي ِّنا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد: 
هييي انعتييدت ةااييتة اني ييتجناي التواروييه امبوك ةتتهييا ةح مييه اني ييتجناي 23/3/2551ففي  وييام اني نييني املاافيي  

 الشتقيه بتش يلها امل ان من:ابملنطته 
 رئيسا               دمحم بن صاحل اليحىي

 عضوا      إبراىيم بن عبد هللا العجالن
 عضوا                عبد هللا بن سليمان املزروع

وحبضار/ مصعب بن دمحم العمريي أمينيا  للسيت، وكليل للنيفيت ي قضييه التح ييح املااليحه أعيال  واهاليه  ك هي   
 هي وبعد ةرا ه التضيه واملداوله فيها أصدرت الدااتة قتارها املا ل.33/8/2549الدااتة ي 

 (الدائرة)
تتلخص واقعات التضيه بتتدم وكيل املدع / )...( هل   اه مه بطلب تش يل هيجه حت يميه لنيفت النزاع التااح 

الطيتفني صصياأت ي يير ةيتكه،  بني ماكله واملدعى عليها  عماني  لشتط التح يح الاارة ي انيتفاقيه املاقعيه بيني
وقد أجاب وكيل املدعى عليها أبن انيتفاقيه اليت نص فيها على ةتط التح يح منسياةه ابنيتفاقييه الالةتيه هليا، 

تبني هلا أن الثانيه م مله لألوك وليست ان خه هلا، فطلبيت صارهتا، وبعد اطالع الدااتة على انيتفاقيتني وقدم 
ميييييين الطييييييتفني تسييييييميه متةييييييحهما فتةييييييي املييييييدع / )...(،   رةييييييي املييييييدعى عليهييييييا )...(، وي جلسييييييه وييييييام 

ككييت الطتفييان أملمييا ا وتفتييا علييى ق ييح مييتجي فتامييت الييدااتة ابل تابييه  ك  ال ييه ق مييني، وي  ه7/2/2551
ق ميا  متجحيا  فطلبييت  )...(ككيت الطتفيان أملميا تاصييال  ك انيتفيات عليى تتةييي  ه38/2/2551جلسيه ويام 



 

 

الدااتة منهما تتدمي  ريته ال اتييه وماافتتيه عليى كليل، وي هي   اقلسيه قيدم الطتفيان عتيدما ميت اه يح و يريته 
ا التشي يل لنيفيت املاالياع ال اتيه، وةا أن الطيتفني قيد رةيحا اهليجيه التح يمييه فيان اليدااتة تي هب  ك اعتمياة هي 

 قل النزاع والفصل فيه ةسب نيفام التح يح.
 (لذلك)

قــررا الـــدائرةم اعتمـــاد تشـــكيل اميئــة التحكيميـــة املكو(ـــة مـــن/ ا كــم )...( حمكمـــا  مـــن  ـــرف املـــدع   
ذه )...( حمكما  مرجحا  وذلك لنظر النزاع بني الطرفني يف ىـووا كم )...( حمكما  من  رف املدعى عليها 
 القضية والفصل فيها حسب (ظام التحكيم.

 ق وصلى هللا وسلم على (بي  نا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني.وف   وهللا املم 
     

 
 
 

 أمني السر
 مصعب بن دمحم العمريي

 

 عضو 
 عبد هللا بن سليمان املزروع

 عضو 
 د. إبراىيم بن عبد هللا العجالن

 رئيس الدائرة
 د. دمحم بن صاحل اليحىي



 

 

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة العدل     

 ستئناف ابملدينة املنورةحمكمة اال
 الدائرة التجارية األوىل  

 هـ 1341لعام  217احلكم يف القضية رقم 
 )...( هوية وطنية )...( املقامة من/ 

 )...( هوية وطنية )...( ضد/
 على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم 

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  ستئناف ابملدينة املنورةحمكمة االىـ ومبقر  4/0441///4 الثالاثءفإنو يف يوم 
 التايل:

 رئيسا العقيلهللا عبدالعزيز بن عبد القاضي
 عضوا عبدالعزيز بن علي الطويلعي القاضي
 عضوا السديريامحد بن عبدالعزيز  القاضي

 
  ، ىـ /4/144///4، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ احلويفيهللا فهد بن عبد وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

بتعيني حمكم وبناء عليو مت  )...( حملتكم ضده 4 قدم طلبا تضمن إلزام ا )...( حيث إن وقائع ىذه القضية تتلخص أبن املدعي 4 
نو عني حمكما من قبلو ومت عقد جلسة حتكيمية يوم أذا اليوم قرر املدعى عليو وكالة فتح مرافعة يف ىذه القضية، ويف جلسة ى

 ىـ وقدم صورة لضبط اجللسة وبعرض ذلك على املدعي قرر صحة ما ذكره.0031/30111االثنني 
  )األسباب(

ذا اليوم أنو مت قد قرر يف جلسة ى  عى عليو بتعيني حمكم عنو وملا كان املدعى عليوملدلزام اإي قد تقدم بدعواه طالبا ملا كان املدع
 ي إىل انقضاء الدعوى بني الطرفنيوعقدا جلسة للنظر يف موضوع النزاع ووافقو املدعي على ذلك فإن الدائرة تنته، عنو تعيني حمكم

 .تقضيبو و
 
 
 



 

 

 
 (لكلذ)

 .بينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعنيوسلم على نهللا املوفق وصلى هللا ، والدعوىابنقضاء  حكمت الدائرة 
 

 لسرا امني
 احلويفيهللا فهد بن عبد

 عضو
 عبدالعزيز بن علي الطويلعي

 عضو
 محد بن عبدالعزيز السديريأ

  

 رئيس الدائرة
 العقيلهللا عبدالعزيز بن عبد

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية األوىل     
ه0441لعام  53احلكم يف القضية رقم   

 املقامة من/ )...(، رخصة إقامة/ )...(
 ضد/ مؤسسة )...( للمقاوالت، سجل جتاري/ )...(

 والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة 
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية االوىلعقدت  حمكمة اإلستئناف ابلرايضىـ ومبقر 4/0441///4 ثننياالفإنو يف يوم 

 رئيسا بن دمحم اجلوفان عبد الرمحن القاضي
 عضوا بن علي الفقيه عبد احملسن القاضي
 عضوا الزكري هللا بن عبد عبد احملسن القاضي

ىـ، 4/44/1///4، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ احلايك عبد هللاانيف بن  وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها

 )الوقائع(
م االتفاق على الطرف املعين بتحمل أتعاب : لعدم االتفاق على اختيار مرجح وعدوكيل املدعي بالئحة قال فيها )...(تقدم 

 احملكمني نطلب البت يف أوجو االختالف.
 )األسباب(

ل ، خاصة أن العقد املرفق يشري إىل أن حمتبني منو اختصاص احملكمة من عدمومل تذكر حمل النزاع وموضوعو والذي ي الدعوى املاثلة
، كما أن الدعوى مل تذكر سند د عدم االتفاق على احملكم الثالث، كما أن الدعوى مل تذكر سنالدعوى خالف يتعلق بشركة أتمني

، كما أن الدعوى مل تطلب من احملكمة أية طلبات كمني ومل تذكر وجو الخالف يف ذلكعدم االتفاق على من يتحمل أتعاب احمل
 ستئناف تنتهي إىل عدم قبول الدعوى.، وبناًء عليو فإن دائرة االددة ومصرح هبا ووفق نظام التحكيمحم

 
 
 
 
 
 



 

 

 )لذلك(
 هـ.1440لعام  53بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة:

 .على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم هللا املوفق، وصلىوهللا 

 
  
 

 أمني السر
 احلايك عبد هللانيف بن 

 عضو 
 الزكري عبد هللاعبداحملسن بن 

 عضو 
 علي الفقيهاحملسن بن  عبد

 
 رئيس الدائرة

 الرمحن بن دمحم اجلوفان عبد



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية األوىل     
ه6371لعام  6371احلكم يف القضية رقم   

 املقامة من/ شركة )...(، سجل جتاري/ )...(
 ضد/ شركة )...( احملدودة

 ال نيب بعده، وبعد3 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من
 جلستها بتشكيلها التايل3 وىلالدائرة التجارية األعقدت  ابلرايض االستئنافحمكمة ىـ ومبقر 4/0441///4 اإلثننيفإنو يف يوم 

 رئيسا بن دمحم اجلوفان عبد الرمحن القاضي
 عضوا بن علي الفقيه عبد احملسن القاضي
 عضوا احمليذيف عبد الرمحنمحد بن أ القاضي

ىـ، /4/0144444، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ احلايكهللا انيف بن عبد وحبضور 
 بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها

 )الوقائع(
م ... 21/2////2 وكيل ادلدعية بصحيفة دعوى ذكر فيها أن الطرفني تعاقدا مبوجب اتفاقية خدمات بتاريخ )...(تقدم 

  وخلص إىل أنو نظرًا المتناع ادلدعى عليها عن تعيني حمكمها فإنو يطلب من احملكمة تعيني حمكم عن ادلدعى عليها.
وكيل ادلدعى عليها أمام دائرة االستئناف وأفاد ىذا االخري أبن موكلتو قد عينت حمكماً   )...(بعد ذلك حضر وكيل ادلدعى عليها 

+ الربيد االلكرتوين ...( وطلبت من ادلدعية تعيني حمكمًا عنها مبوجب اخلطاب ادلرفق والذي أجابت  )...( جوال )...(عنها )
، وقد عني كل واحد من الطرفني حمكمو  )...(م ادلرفق بطلب التواصل مع احملامي 924249/91عنو ادلدعية مبوجب خطاهبا يف 

 يف ىذا النزاع.
 )األسباب(

جب ما تقدم حتقق الطلب يف ىذه الدعوى ، وىو تعيني حمكم عن ادلدعى عليها ، فإن دائرة االستئناف تنتهي مبا أن الثابت مبو 
  إىل انقضاء الدعوى .

 
 
 
 



 

 

 )لذلك(
 هـ. 6371لعام  6371ابنقضاء الدعوى املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة:

 .على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم هللااملوفق، وصلى  وهللا
 
  
 

 ني السرأم
 احلايكهللا ا انيف بن عبد

 عضو 
 الرمحن احمليذيف محد بن عبدأ

 عضو 
 احملسن بن علي الفقيه عبد

 
 رئيس الدائرة

 الرمحن بن دمحم اجلوفان عبد



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
 ستئناف ابلرايضحمكمة اال

ىلو الدائرة التجارية األ  
 هـ 0441لعام  021احلكم يف القضية رقم 

 )...( سجل جتاري تلألعمال واملقاوال )...(شركة / املقامة من

 ..().  سجل جتاري لالستشارات اهلندسية )...(شركة  ضد/
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  4/0441///4 األحدفإنو يف يوم 
 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي

 عضوا محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ اضيالق
 

، ىـ 4/4444///4، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ عمر بن سليمان العيسى وحبضور 
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
لدعوى يطلب احلكم ببطالن حكم التحكيم الصادر بتاريخ وكيل املدعية هبذه ا )...(ىـ تقدم 14/1/1661بتاريخ 

وذكر أن حمل العقد حبسب ، ىـ98/2/1682واملودع مبحكمة االستئناف يف  م 48112  1 ىـ يف القضية رقم91/1/1682
حيثيات حكم التحكيم عقد إجارة توفر مبوجبو الشركة املدعى عليها للشركة املدعية جمموعة من املهندسني للعمل حتت إدارهتا 

 .)...(اهلندسية يف مشروع لتقدمي خدمات االستشارات 

 )األسباب(

ىـ 98/2/1682دى حمكمة االستئناف بتاريخ ىـ وأودع ل91/1/1682حكم التحكيم حبسب صحيفة الدعوى صدر بتاريخ 
ي ألز املدة احملددة يف نظام التحكيم، ومل تتطرق صحيفة الدعوى ىـ وتلك مدة تتجاو 14/1/1661بينما الدعوى أقيمت بتاريخ 

الستئناف بيان يف شأن القبول الشكلي من حيث املدة ، مما جيعل ىذه الدعوى غري متكملة البياانت ، وبناًء عليو فإن دائرة ا
 .شاءت وإذا استوفت ما أشري إليو تنتهي إىل عدم قبول ىذه الدعوى ، واملدعية تقيم دعوى إذا

 



 

 

 (لذلك)

على نبينا دمحم وعلى  هللااملوفق، وصلى  هللاوهـ. 1440لعام  120بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة
 آله وصحبه وسلم،،،

 

 

 أمني السر
 لعيسىعمر بن سليمان ا 

 عضو
 محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ

  عضو
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان 



 

 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اململكة العربية السعودية
وزارة العدل       

 ستئناف ابلرايضحمكمة اال
 وىلالدائرة التجارية األ

 هـ 1441لعام  111احلكم يف القضية رقم 
 )...(  سجل جتاري)...( املقامة من/شركة 

 سجل جتاري )...( )...(شركة  ضد/
 ن ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على م

 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االومبقر  ،ىـ 4/0441///4 األحدفإنو يف يوم 
 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ القاضي

 
، ىـ 4/4441///4احملالة للدائرة يف و ، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله مينا للسرأ عمر بن سليمان العيسى وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

بنود  ،ملدعى عليها لتنفيذ أعمال مصنعيةالوكيل عن املدعية بصحيفة دعوى ذكر فيها أن املدعية تعاقدت مع ا )...(تقدم 
ميكانيكية وكهرابئية ختص قصر خاص ابلدرعية وأنو نشأ خالف بني الطرفني... وطلب من احملكمة تعيني حمكم عن املدعى 

 عليها.
 )األسباب(

تعيني احملكمني... وبناًء ، والوكالة ليس لو فيها حق طلب التحكيم و عن الشركة املدعية لوكالتودم هبذه الدعوى أرفق صورة املتق
 عليو فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل عدم قبول الدعوى.

 
 
 
 
 



 

 

 

 (لذلك)
بينا دمحم وعلى على نهللا املوفق، وصلى  هللاو هـ.1440لعام  111بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة

 .آله وصحبه وسلم

 

 

 أمني السر
 عمر بن سليمان العيسى

 

 عضو
 محن احمليذيفأمحد بن عبدالر 

 عضو
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان

   



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ادلملكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
 ستئناف ابلرايضحمكمة اال

وىلالدائرة التجارية األ  
 

 هـ 1441لعام  111احلكم يف القضية رقم 
 )...( سجل جتاري لالستقدام واخلدمات العمالية)...( شركة  ادلقامة من/

 )...( سجل جتاري )...(مؤسسة ضد/
  وهدو والا ةة والا ةع ى م  ل ن  يب  دهدوو ودهد احلمد هلل

 ج اتها دتشكي ها التايل  وىلالدائرة التجارية األىقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة ان هـ ومبقر  4/0441///4 األهدفإيه يف يوع 
 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا عبدالرمحن احمليذيف محد بنأ القاضي

 
  وه 4/4444///4و وذلك ل نظر يف القضية ادلشار إليها أى ةو احملالة ل دائرة يف  ينا ل ارأ ىمر دل س يمان الهيام وحبضور 

 وفيها دهد ادلداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم.
 )الوقائع(

قد دني الطرفني ينص ى م هل اخل ةف ابلطرق الودية وإذا الرئيس التنفيذي ل مدىية داحيفة دىوى وذكر أن اله )...(تقدع 4 
إن  أن ادلدىم ى يها مل  )...(تهذر ذلك فيتم ال جوء إىل التحكيمو ومت توجيه خطاب ل مدىم ى يها أبيه مت تهيني حمكم ادلدىية 4 

 .احملكمة تهيني رئيس هيئة التحكيمتاتجب لتهيني حمكم ىنها... وط ب  ل 

 )األسباب(
هني حمكمها هىت اآلن هاب  ا و دينما أن ادلدىم ى يها مل ت ل احملكمة تهيني احملكم الثالث مبا أن ادلدىي ط ب يف دىواو ادلاث ة

و وأ ا النظر  ىدع قووذلا(  ل يظاع التحكيم وتنتهي دائرة ان ستئناف إىل51جاءت ابدلخالفة ل مادة ) و فإن هذو الدىوى قديذكر
فوما أن صحيفة الدىوى مل تتطرق حملل الهقد فإن حبث ان ختااص النوىي يكون يف هالة استيفاء ذلك يف ان ختااص النوىي 

  اتقو ةً.

 



 

 

 (لذلك)

على نبينا دمحم وعلى  هللاادلوفق، وصلى  هللاو هـ 1440لعام  111برقم  قضية بعدم قبول الدعوى ادلقيدة حكمت الدائرة
 آله وصحبه وسلم،،،

 
 

 أمني السر
 ن العيسىعمر بن سليما

 عضو
 أمحد بن عبدالرمحن احمليذيف

 عضو
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان

 

  



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل      
حمكمة االستئناف ابلرايض   

الدائرة التجارية األوىل    
 هـ 0440لعام  506احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من/ شركة )...( سجل جتاري/ )...(
 ضد/ شركة )...( للمقاوالت هوية وطنية/ )...(

 الة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والص
جلستها بتشكيلها  وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناؼ ابلرايضحمكمة االىػ ومبقر  411/4/0441 اخلميسفإنو يف يوم 

 التايل:
 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا احمليذيفمحد بن عبدالرمحن أ القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ الغنامهللا براىيم بن عبدإبن هللا عبد وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىػ 411/4/04/0
 )الوقائع(

م إلنشاء 454342/42عليها على عقدين يف ة ادلدعى بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلتو تعاقدت مع الشرك )...(تقدم 4 
، مستوى الكهرابء يف القاعدة ذاهتام لتحسني 224442/42سياج التأمني يف قاعدة ادللك عبدالعزيز اجلوية يف الظهران واآلخر يف 

مبوجب شيك لشخصو ، ومل تسلم ادلدعى عليها ادلدعية تلك  ( رايل///./42مبلغ ) )...(ودفعت ادلدعية لرئيس جملس اإلدارة 
ويطلب إلزام ادلدعى عليها ابخلضوع لشرط التحكيم  ،مل يوجد شركة ابسم ادلدعى عليها ادلشاريع ، ولدى مراجعة وزارة التجارة

 .لزامها بتعيني حمكم من طرفهاوإ
 )األسباب( 

( قد جاء ابدلخالفة م وإلزامها بتعيني حمكم من طرفهاليها ابخلضوع لشرط التحكيإلزام ادلدعى عا أن الطلب يف الدعوى ادلاللة )مب
يها مىت قام ادلسوغ لذلك ، وليس ( اليت جعلت من سلطة احملكمة يف ىذا اخلصوص تعيني حمكم عن ادلدعى عل51للمادة )

 ون احلاجة إىل حبث ما عدا ذلك.... فإن دائرة االستئناؼ تنتهي إىل عدم قبول الدعوى د لزامها بتعيني حمكم عنهاإ
 

 



 

 

 
 )لذلك(

 هـ .0440لعام  506برقم  قضيةبعدم قبول الدعوى املقيدة  حكمت الدائرة:
 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم،،، هللااملوفق، وصلى  وهللا

 

   
 
 

 أمني السر
 بن إبراهيم الغنامهللا عبد

 عضو
 أمحد بن عبدالرمحن احمليذيف

 عضو
 ي الفقيهعبداحملسن بن عل

 

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 
 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 0440لعام  705احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من / شركة )...( للمقاوالت سجل جتاري/ )...(
 ضد / شركة )...( للزراعة 

 على من ال نيب بعده، وبعد:هلل وحده والصالة والسالم احلمد
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية االوىلعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  4/0441///4 الثالاثءفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 ضواع محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ الغنامهللا براىيم بن عبدإبن هللا عبد وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 4/04/0///4
 )الوقائع(

قاولة من الباطن تقوم ادلدعية مبوجبو بتنفيذ جممع إن الطرفني أبرما عقد م وكيل ادلدعية بصحيفة دعوى قال فيها )...(تقدم 4 
ادلدعى عليها ادلشروع من ادلدعية وتبقى للمدعية دفعة من  مدرسي حبي ادلروج ابلرايض لصاحل وزارة الرتبية والتعليم .. وقد سحبت

ادلستخلصات ... والعقد نص على شرط التحكيم يف حال النزاع حيث طالبت ادلدعية ادلدعى عليها مرارًا بتعيني حمكم من قبلها 
ى اخلضوع لنظام التحكيم وتطلب إال أهنا مل تستجب .. مما جعل ادلدعية تتجو إىل احملكمة الختاذ اإلجراء الالزم وإجبارىا عل

 ( رايالً عالوة على أتعاب احملكمني وأتعاب احملاماة .6.2.1...1ادلدعية من احملكمة إلزام ادلدعى عليها بسداد مبلغ )
 )األسباب( 

م ، مث يعني ( من نظام التحكيم نصت على أن تعني ادلدعية حمكماً مث تبلغ ادلدعى عليها بذلك وتطلب منها تعيني حمك.1ادلادة )
احملكمان احملكم الثالث .... بينما الطلب يف الدعوى ادلاثلة خيالف ذلك ، وبناًء عليو فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل عدم قبول 

 الدعوى . ىذه
 
 
 



 
 

 

 (لذلك)
 وعلى على نبينا دمحم هللااملوفق، وصلى  وهللا .هـ1440لعام  705قيدة قضية برقم بعدم قبول الدعوى امل حكمت الدائرة:

 ،آله وصحبه وسلم،
 

 

 أمني السر
 الغنامبن إبراهيم هللا عبد

 عضو
 أمحد بن عبدالرمحن احمليذيف

 عضو
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 5441لعام  555احلكم يف القضية رقم 

 للمقاوالت سجل جتاري/ )...( املقامة من / مؤسسة )...(
 سجل جتاري )...( ضد / شركة )...(

 والسالم على من ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل وحده والصالة
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية االوىلعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  4/0441///4 الثالاثءفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا حمليذيفمحد بن عبدالرمحن اأ القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ الغنامهللا بن ابراىيم بن عبدهللا عبد وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 4/04/0///4
 )الوقائع(

مبوجب عقد أتجري ىـ 44/44/01/خ لتو تعاقدت بتاريوكيل املدعي ومؤسستو بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موك )...(تقدم 4 
، والعقد ينص على أنو إذا تعذر الوصول  معدات ثقيلة مع املدعى عليها وقد ترتب على ذلك العقد مديونية بذمة املدعى عليها

يعني كل فريق حمكمًا عنو .. وقال املدعي وكالة : متت خماطبة  إىل تسوية ودية ، حيال النزاع إىل ىيئة حتكيم من ثالثة حمكمني ،
قة على الرصيد .. أنمل من املدعى عليها بطلب تعيني حمكم عنها إال أهنا مل تقم بذلك أو بتسوية املديونية وفقًا ملا جاء يف املصاد

 احملكمة تعيني جلنة حتكيم للفصل يف أصل النزاع .
 )األسباب(

ن املدعي يعني حمكماً عنو ، وخيطر إيتفق الطرفان على ىيئة التحكيم ف( من نظام التحكيم نصت على أنو يف حال مل 51املادة )
ن للمدعي أن يطلب من احملكمة أن تتوىل اختيار حمكم املدعى عليو بذلك ويطلب منو تعيني حمكم عنو ، فإن مل يستجب فإ

املدعى عليو ، مث يقوم احملكمان بتعيني احملكم الثالث ، وهبذا يكتمل تشكيل ىيئة التحكيم ... بينما خالف املدعي وكالة  عن
 هي إىل عدم قبول ىذه الدعوى .وبناًء عليو فإن دائرة االستئناف تنت ذلك يف دعواه املاثلة وطلب من احملكمة )تعيني جلنة حتكيم(

 
 



 

 

 (لذلك)
على نبينا دمحم وعلى  هللااملوفق، وصلى  هللاهـ . و1440لعام  551برقم  قضية ةبعدم قبول الدعوى املقيد حكمت الدائرة:

 آله وصحبه وسلم،،،
  

 أمني السر
 الغنامبن إبراهيم هللا عبد

 عضو
 أمحد بن عبدالرمحن احمليذيف

 عضو
 يهعبداحملسن بن علي الفق

 

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان

  

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 1441لعام  616احلكم يف القضية رقم 

 سجل جتاري / )...( ،للمقاوالت والتجارة احملدودة املقامة من / شركة )...(
 للتشييد شركة )...(ضد / 

 ده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:هلل وحاحلمد
 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  4/0441///4 الثالاثءفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا بدالرمحن احمليذيفمحد بن عأ القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ الغنامهللا براىيم بن عبدإبن هللا عبد وحبضور 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 4/04/0///4
 )الوقائع(

ادلدعى عليها مل تتجاوب إلعمال وتفعيل شرط التحكيم حلل اخلالف وكيل ادلدعية بصحيفة دعوى ذكر فيها أن  )...(تقدم 4 
وكان ردىا يف تشكيل ىيئة التحكيم سلبيًا .. وطلب وكيل ادلدعية من احملكمة إلزام ادلدعى عليها بتعيني احملكم من قبلها وإلزامها 

 بتفعيل شرط التحكيم .
 )األسباب( 

يم فإن ادلدعية تعني حمكماً ( من نظام التحكيم نصت على أنو يف حال عدم اتفاق الطرفني على ىيئة التحك51ادلادة )
مث يعني احملكمان احملكم الثالث ... بينما  ادلدعى عليها بذلك وتطلب من ادلدعى عليها تعيني حمكم عنها ، وتقوم إبخطار ،عنها

ثلة ذلك وطلب بداًل عن ذلك من احملكمة ) إلزام ادلدعى عليها بتعيني احملكم من قبلها وإلزامها خالف ادلدعي وكالة يف الدعوى ادلا
، وتشري دائرة االستئناف إىل أن صحيفة تئناف تنتهي إىل عدم قبول الدعوىوبناًء عليو فإن دائرة االس بتفعيل شرط التحكيم (

، وىو مامل يم إال إذا تعذر حل النزاع ودايً د نص على أنو ال يصار إىل التحكالدعوى مل تتطرق إىل موضوع النزاع وحملو ، مث إن العق
 .الً عن تقدمي ادلستند على جتاوزهتتطرق لو صحيفة الدعوى فض

 
 



 

 

 (لذلك)
 هـ . 1440لعام  616بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة:

 ه وسلم،،بعلى نبينا دمحم وعلى آله وصح هللااملوفق، وصلى  وهللا
  

 أمني السر
 الغنامبن إبراهيم هللا عبد

 عضو
 أمحد بن عبدالرمحن احمليذيف

 عضو
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان

  

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 0441لعام  762احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من / شركة )...( هوية وطنية/ )...(
 ضد / شركة )...( 

 ده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بع
 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  حمكمة اإلستئناف ابلرايضىـ ومبقر  4/0441///4 الثالاثءفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ الغنامهللا براىيم بن عبدإبن هللا دعب وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 4/4411///4
 )الوقائع(

مع املدعية اتفاقية من الباطن للقيام بتنفيذ  م41/42  46  44بصحيفة دعوى ذكر فيها أن املدعى عليها أبرمت يف )...( تقدم 4
 .عى عليها ابختيار حمكم من جانبهاالنفطي التابع ألرامكو ... وطالب إبلزام املد ل )...(عمال اإلضاءة للسياج األمين حبقأ

 )األسباب( 
عوى املاثلة مقيدة ابسم 4 شركة ومبا أن الد )...( ، الوكيل عن 4  )...( إمنا ىو وكيل عن 4  )...( الوكيل يف ىذه الدعوى 4 

 العربية ، فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل عدم قبول الدعوى . )...(العربية ، ومبا أن وكالة املذكور املرفقة ليست عن شركة  )...(
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 (لذلك)
 هـ .1440لعام  262برقم  بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية حكمت الدائرة:

 دمحم وعلى آله وصحبه وسلم،،،على نبينا هللا املوفق، وصلى هللا و
 

 

 أمني السر
 الغنامبن إبراهيم هللا عبد

 عضو
 أمحد بن عبدالرمحن احمليذيف

 عضو
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 ستئناف ابلرايضحمكمة اال

 وىلالدائرة التجارية األ
 

 هـ 0881لعام  844احلكم يف القضية رقم 
 )...( سجل جتاري احملدودة )...(الشركة املقامة من/

 )...(مؤسسة ضد/
  ب ي عدده  وعدد احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال

 جلستها عتشكيلها التايل  األوىلالدائرة التجارية عقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ودبقر  4/0441///5 اإلثننيفإبو يف يوم 
 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ القاضي

 
    ىـ 4/4451///5  وذلك للنظر يف القوضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  عمر عن سليمان الديسى وضوروحب 

 وفيها عدد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

طالبة أن تتوىل احملكمة اختيار حمكم عن املؤسسة وتشكيل ىيئة التحكيم  –دون إرفاق وكالة  –هبذه الدعوى  )...(تقدمت 
مث تقدمت خبطاب قررت فيو ابقوضاء ىذه  –دون ذكر موضوع الدقد  –للفصل يف النزاع عشأن الدقد املربم عني الشركة واملؤسسة 
وأرفقت  –ل تدذر الصلح لشركة حق إقامة الدعوى مرة أخرى يف حاالدعوى ابلرتك لوجود مساعي للصلح على أن يكون ل

 .–وكالتها 

 )األسباب(
دبا أن وكيلة الشركة املدعية قررت ترك الدعوى املاثلة فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل ابقوضاء ىذه الدعوى على النحو املبني يف 

 الوقائع.

 
 
 



 

 

 (لذلك)
على نبينا دمحم وعلى آله  هللااملوفق، وصلى  وهللا هـ 1880لعام  844برقم  ابنقضاء الدعوى املقيدة قضية حكمت الدائرة:
 وصحبه وسلم،،،

 

 
 

 أمني السر
 عمر بن سليمان العيسى

 عضو 
 محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ

 عضو 
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 ابلرايض االستئنافحمكمة 

األوىلالدائرة التجارية   
 

 هـ 0771لعام  784احلكم يف القضية رقم 
)...( سجل جتاري ،احملدودة )...(الشركة املقامة من/   

 )...(مؤسسة ضد/ 
 ن ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على م

 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ودبقر  4/0441///5 ثننياالفإنو يف يوم 
 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا امحد بن عبدالرمحن احمليذيف القاضي

،   ىـ 4/4451///5، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ عمر بن سليمان العيسىحبضور و 
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع( 
طالبة أن تتوىل احملكمة اختيار حمكم عن املؤسسة وتشكيل ىيئة التحكيم  –دون إرفاق وكالة  –هبذه الدعوى )...( تقدمت 

مث تقدمت خبطاب قررت فيو انقضاء ىذه  –دون ذكر موضوع العقد  –للفصل يف النزاع بشأن العقد املربم بني الشركة واملؤسسة 
وأرفقت  –لشركة حق إقامة الدعوى مرة أخرى يف حال تعذر الصلح الدعوى ابلرتك لوجود مساعي للصلح على أن يكون ل

 .–وكالتها 

 )األسباب( 
عوى على النحو املبني يف دبا أن وكيلة الشركة املدعية قررت ترك الدعوى املاثلة فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل انقضاء ىذه الد

 .الوقائع

 
 
 
 
 



 

 

 
 (لذلك)

بينا دمحم وعلى آله على نهللا املوفق، وصلى هللا وهـ .0771لعام  784برقم  ابنقضاء الدعوى املقيدة قضية حكمت الدائرة
 .وصحبه وسلم

 
 

 أمني السر
 عمر بن سليمان العيسى

 عضو 
 محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ

 عضو 
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 
 رئيس الدائرة

 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 ابلرايض االستئنافحمكمة 

األوىلالدائرة التجارية   
 

 هـ 0661لعام  684احلكم يف القضية رقم 
)...( سجل جتاري ،احملدودة )...(الشركة املقامة من/   

 )...(مؤسسة ضد/ 
 ن ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على م

 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ودبقر  4/0441///5 ثننياالفإنو يف يوم 
 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ القاضي

  ، ىـ 4/4451///5، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ عمر بن سليمان العيسى حبضورو 
 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
طالبة أن تتوىل احملكمة اختيار حمكم عن املؤسسة وتشكيل ىيئة التحكيم  –دون إرفاق وكالة  –هبذه الدعوى  )...(تقدمت 

مث تقدمت خبطاب قررت فيو انقضاء ىذه  –دون ذكر موضوع العقد  –للفصل يف النزاع بشأن العقد املربم بني الشركة واملؤسسة 
وأرفقت  –للشركة حق إقامة الدعوى مرة أخرى يف حال تعذر الصلح الدعوى ابلرتك لوجود مساعي للصلح على أن يكون 

 .–وكالتها 

 )األسباب(
عوى على النحو املبني يف دبا أن وكيلة الشركة املدعية قررت ترك الدعوى املاثلة فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل انقضاء ىذه الد

 .الوقائع

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 (لذلك)
بينا دمحم وعلى آله على نهللا املوفق، وصلى هللا وهـ .0661لعام  684برقم  ابنقضاء الدعوى املقيدة قضية حكمت الدائرة
 .وصحبه وسلم

 

 أمني السر
 عمر بن سليمان العيسى

 عضو 
 محد بن عبدالرمحن احمليذيفا

 عضو 
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 
 رئيس الدائرة

 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 ستئناف ابلرايضحمكمة اال

 الدائرة التجارية الثانية
 ىـ 3317لعام  3971احلكم يف القضية رقم 
)...( ىوية وطنية املقامة من/ )...(  

 )...( ىوية وطنية ضد/ )...(
 نيب بعده، وبعد: احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال

 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  4440441//6 األربعاءفإنو يف يوم 
 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 عضوا دمحم بن سعود العريفي القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ ى بن حنش بن علي الزىراينموس وحبضور
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ،ىـ 6/01466460

 )الوقائع(
فيها إبطال حكم  بالئحة دعوى يطلب ،)...(ه تقدم وكيل ادلدعي 33/1/8/224تتلخص واقعات ىذه الدعوى يف أنو بتاريخ 

م ادلوافق 2/3/83//2التحكيم الصادر عن ىيئة التحكيم و القاضي أبوال4ً انتهاء الشراكة بني الطرفني وفضها اعتباراً من اتريخ 
ىـ وذلك إجابة لطلب الطرفني إبهناء الشراكة وفضها بينهما ويعترب العقد ادلربم بني الطرفني منتهيًا مبوجب ىذا 8/8/22//8

 احلكم.

ومعرض  )...(ويعترب ىو ادلالك جلميــــــــ  حـــــــصص معرض  )...(إىل الطرف األول  )...(نيا4ً انتقال يمي  حصص الطرف الثاين اث
ولو كافة احلقوق وعليو كافة االلتزامات ادلرتتبة عليها، وانتهى وكيل ادلدعي يف الئحتو إىل طعنو ابحلكم ألسباب تتلخص يف  )...(

ّيد ىيئة التحكيم بوثيقة وعدم تق ،ثيقة التحكيم ادلوقعة من األطرافالتحكيم إلجراءات التحكيم ادلنصوص عليها يف و خمالفة ىيئة 
 .التحكيم

ه نظرت الدائـــــــــرة القضية حبضور طريف الدعوى وطلب ادلدعى عليو صورة دما قدم يف دعوى البطالن وُسّلم ///3/8/8وبتاريخ 
ىـ قدم ادلدعى عليو مذكرة رد ُسلــــــــــّم ادلـــــــــدعي ///32/8/8رد على ما جاء فيها. ويف جلسة نسخة منها وطلب مهلة لل

عت جبديد وأنو يكتفي مبا قّدم كما قرر ادلدعى عليو اكتفائو مبا سبق وعليو رف وابطالعو عليها ذكر أهنا مل أتت نســــــــــــخة منها
 .اجللسة للمداولة وإصدار احلكم

 



 

 )األسباب( 
، ومبا أن ادلادة )اخلمسني( من الباب السادس من نظام التحكيم يطلب إبطال حكم التحكيم )...(ومبا أن وكيل ادلدعي 4

التحكيم إال يف  )ال تقبل دعوى بطالن حكمنصت على أنو: ه1/8/22//3( واتريخ 34الصـــــــــادر ابدلرسوم ادللكي رقم )م4
 :األحوال التالية(

 ، أو سقط ابنتهاء مدتو.حتكيم أو كان ىذا االتفاق ابطالً، أو قابالً لإلبطالوجد اتفاق إذا مل ي .1

  .وفقاً للنظام الذي حيكم أىليتو ،إذا كان أحد طريف اتفاق التحكيم وقت إبرامو فاقداً لألىلية أو انقصها .2

 ،بتعيني حمكم أو إبجراءات التحكيمإذا تعذر على أحد طريف التحكيم تقدمي دفاعو بسبب عدم إبالغو إبالغًا صحيحًا  .3
 .أو ألي سبب آخر خارج عن إرادتو

  .إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية اليت اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع .4

 أو التفاق الطرفني.  ،إذا شكلت ىيئة التحكيم أو عني احملكمون على وجو خمالف ذلذا النظام .5

وم  ذلك إذا أمكن فصل أجزاء احلكم اخلاصة ابدلسائل  ،إذا فصل حكم التحكيم يف مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم .6
فال يق  البطالن إال على األجزاء غري اخلاضعة للتحكيم  ،اخلاضعة للتحكيم عن أجزائو اخلاصة ابدلسائل غري اخلاضعة لو

  .وحدىا

جراءات أو استند احلكم على إ ،اجب توفرىا يف احلكم على حنو أثر يف مضمونوإذا مل تراع ىيئة التحكيم الشروط الو  .7
  .حتكيم ابطلو أثرت فيو

تنظر احملكمة ادلختصة يف دعوى البطالن يف ـــــــظره احملـــــــــــكمة )( من ذات ادلادة اخلمـــــــــــسني علـــــــــــى ما تنــ4كما نصــــــــــت الفقرة )
وحيث إن ما ذكره الـــــــــــــطاعن يف  .دون أن يكــــــــــون ذلا فحـــــــــــص وقائ  وموضوع النزاع( ،ــــــــــاالت ادلشار إليها يف ىذه ادلادةاحلـــــ

ذلك أن ما ذكــــــــــره يف دعـــــــــــواه  ،حكم التحكيم ال يندرج ضمن حاالت البــــــــــــطالن اليت حددهتا ادلادة اخلمســــــــني ادلذكورة أعـــــــــاله
وال جيوز ذلذه احملكمة حبثو وفقًا للفقرة  ،ىو اعرتاض يف موضــــــــــــــــــــوع احلكـــــــــــــــــم وىو خارج عن حاالت الطعن اليت حددىا النظام

ودلا كان حكم التحكيم قد تضمن حتلياًل لكافة جـــــــــــــوانب النزاع بني  ،هالرابعــــــــــــــــة من ادلادة مخسني من ذات النظام ادلذكور أعال
فإن الدائرة  ،وإذ طلب احملتكم رفض الدعوى وأتييد حكـــــــــــــــــــــــــــم التحكيم واألمر بتنفيذه ،الطرفني الواردة يف عقد اتفاق التحكيم

ويتعني رفض دعوى البطالن  ،ال يقوم على أي سند صحيح من الشرع والنظام تنتهي إىل أن ما ذكره الطاعن )احملتكم ضده(
 .موضوعاً وأتييد حكم ىيئة التحكيم واألمـــــــــــــــر بتنفيـذه

 



 

 (لذلك)
 .أواًل : قبول دعوى البطالن شكاًل ورفضها موضوعاً حكمت الدائرة:

 والذي قضى مبا يلي:   م األمر بتنفيذه31/0/3371ه املوافق 73/1/7/01اثنياً : أتييد حكم التحكيم املؤرخ يف 
( وفضها اعتبارًا من اتريخ ...) سجل مدين رقم )...(( و...) سجل مدين رقم )...( انتهاء الشراكة بني /أوالً 

بني  مىـ وذلك إجابة لطلب الطرفني إبهناء الشراكة وفضها بينهما ويعترب العقد املرب 73/7/7/02م املوافق 03/2/3371
 احلكم. ىذا طرفني منتهياً مبوجبال

 )...(ويعترب ىو املالك جلميــــــــع حـــــــصص معرض  )...(إىل الطرف األول  )...(اثنياً/ انتقال مجيع حصص الطرف الثاين 
بينا نعلى هللا املوفق، وصلى هللا وولو كافة احلقوق وعليو كافة االلتزامات املرتتبة عليها، حممواًل على أسبابو. )...(ومعرض 

 .دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم

 أمني السر 
الزىراينموسى بن حنش   

 عضو 
 دمحم بن سعود العريفي

 عضو 
 ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى

 رئيس الدائرة
 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 ستئناف ابلرايضحمكمة اال

 وىلالدائرة التجارية األ
 

 هـ 3441لعام  13احلكم يف القضية رقم 
 )...( سجل جتاري للتنمية والتطوير )...( شركة  املقامة من/

 )...( لإلنشاءات احملدودة)...( شركة  ضد/
 

 هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد 
 جلستها بتشكيلها التايل: األوىلالدائرة التجارية عقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر 4/0441///8 اخلميسفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا ن عبدالرمحن احمليذيفمحد بأ القاضي

 
 ىـ 4/84/1///8، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  عبداحملسن بن دمحم العصيمي وحبضور 
 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ،

 )الوقائع(
من الباطن إلنشاء  حكم التحكيم الصادر يف النزاع بني الشركتني بشأن عقد ادلقاولة وكيل ادلدعية طالباً ادلصادقة على)...( تقدم4 
  .ابدلدينة ادلنورة )...(مركز 

 )األسباب(
وصورة مل تلتزم مبا أشرتطو نظام التحكيم يف ىذا الشأن من إرفاق صورة طبق األصل من حكم التحكيم  الطلب والدعوى مبا أن

طبق األصل من اتفاق التحكيم ومستند على مضي ستني يوما من اتريخ تبلغ الطرفني حبكم التحكيم دون طعن ببطالنو... فإن 
 الدعوى. تنتهي إىل عدم قبول ىذه دائرة االستئناف

 
 
 
 



 

 

  (لذلك)
على نبينا دمحم وعلى آله  هللااملوفق، وصلى  وهللاهـ 1440لعام  11قبول الدعوى املقيدة قضية برقم  بعدم حكمت الدائرة:
 وصحبه وسلم،،،

 

 

 

 أمني السر
 عبداحملسن بن دمحم العصيمي

 عضو 
 محد بن عبدالرمحن احمليذيفأ

 عضو
  عبداحملسن بن علي الفقيه

 
 رئيس الدائرة

 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية األوىل     
ه3319لعام  3991احلكم يف القضية رقم   

 املقامة من/ شركة )...(، سجل جتاري/ )...(
 ضد/ شركة )...( للصناعة والتجارة

 م على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسال
 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناؼ ابلرايضاالحمكمة ىػ ومبقر 1410441//4 األحدفإنو يف يوم 

 رئيسا بن دمحم اجلوفان عبد الرمحن القاضي
 عضوا بن علي الفقيه عبد احملسن القاضي
 عضوا احمليذيف عبد الرمحنامحد بن  القاضي

 ىػ، وفيها4/02449441، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ دمحم بن فراج القحطاين وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.

 )الوقائع(
دعى عليها بتعيني حمكم عنها يف النزاع تقدم املدعي وكالة بصحيفة دعوى طلب فيها طلبًا أساسيًا ىو أن حتكم احملكمة إبلزام امل

 بني الطرفني .
 )األسباب(

امر شراء وفواتري ..( دون ذكر مسوغ لذلك ، أتجري ألواح ومولدات ، ونقل ، وأو الدعوى قد مجعت بني عدة عقود ) هصحيفة ىذ
الدعوى مل تذكر أن املدعية عينت حمكماً من قبلها ، ومل تذكر أنو متت خماطبة املدعى عليها يف ذلك ومل تستجب ،  وصحيفة ىذه

ن تسوية النزاع فضاًل عن أن العقد نص على أ ومل تقدم املدعية السند على ذلك موثقًا بشكل يثبت ذلك يف حق املدعى عليها ،
 هنائيًا يكون مبوجب قوانني التحكيم الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية العاملية ، بواسطة حمكمني يتم تعيينهم وفقًا لتلك القوانني

( من نظام 51، وتلك مسألة مل تتطرؽ هلا صحيفة الدعوى أيضًا ، كما أن الطلب األساس يف ىذه الدعوى ال يتوافق مع املادة )
فإن دائرة االستئناؼ بناء عليو تنتهي إىل عدم قبول  وعليو التحكيم ، فاحملكمة ال حتكم إبلزام أي من األطراؼ بتعيني حمكم ،

 الدعوى .

 
 
 



 

 

 )لذلك(
للمعدات الثقيلة  )...( / شركة هـ املقامة من3319لعام  3991رقم بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية ب حكمت الدائرة:

 للصناعة والتجارة.  )...( ة / شركدوالرافعات ض

 .على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم هللااملوفق، وصلى  هللاو

 
 
 

 

 أمني السر
 دمحم بن فراج القحطاين

 عضو 
 أمحد بن عبد الرمحن احمليذيف

 عضو 
 عبد احملسن بن علي الفقيه

 
 رئيس الدائرة

 عبد الرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية األوىل     
ه9411لعام  9911احلكم يف القضية رقم   

سجل جتاري/)...( للمقاوالت، )...(مؤسسة املقامة من/  
سجل جتاري/)...( للتشييد احملدودة، )...(الشركة ضد/  

له ل هللحد  لحاصلةاةلحاصلةا للى لن ل الب يلعد   لحعد :احل
 جىلتهالعتشكيىهالاصتايل:لحىلاص ائرةلاصتجاريةلاأللق تللستئنافلابصرايضحمكهةلا اهـلحمبقرل4/4441///1لاصثةااثءفإبهليفليو ل

 رئيسا بن دمحم اجلوفان عبد الرمحن القاضي
 عضوا بن علي الفقيه عبد احملسن القاضي

 عضوا احمليذيف عبد الرمحنبن  أمحد يالقاض
هـ ل14114/1//1 لحذصكلصىنظرليفلاصقضيةلادلشارلإصيهالألةا لاحملاصةلصى ائرةليفلنينالصىلرألاصقرينلأمح اصرمح لع لللب لححبضور 

 عد لادل احصةلأص رتلاص ائرةلهذالاحلكم.لحفيها
 )الوقائع(

صكًتحنيكابيكليفلنشرحعلاصقالاتلاص راسيةلصكىيةلإلصباط لصتنفيذلاأللهاللاهـلتداق لاصطرفانللى لنقاحصةلن لا94747347عتاريخل
صىهقاح اتلأبنلت فعلل)...(هـلص رلدكملهيئةلاصتحكيملإبصزا لنؤسلةل84947349مب ينةلاصرسلحبشألعينههالبزاعلحعتاريخلل)...(
ل.ىبات(لراي ًالحصرفلاصنظرلل لعقيةلاصط007.422صىتشيي لاحمل حدةلنبىغل)ل)...(صىشركةل

صىهقاح اتلابص لوىلادلاثىةليدًتضللى لاحلكملاصتحكيهيلقاللل)...(لناصكلحن يرلنؤسلةلل)...(4هـلتق  047747349حعتاريخل
لل:فيها

ل.(لأخذتلهيئةلاصتحكيملادلوقرةلادلاءاتلادل ليةلأبهنالأنورلنلىهةلحدكهتلمبالتق نتلعه7)

حاصيتلتشرفلحتدىملتفاصيللحنرادللل(نتهثىةليفلإدارةلادلشاريعلحاصليابةل..().)(لأغفىتلاذليئةلطىبنالابصتحققلن لناصكلادلشرحعل0)
تنفيذلادلشرحعلحتدثرلادل ليةلحتوقفهلحاألسبابلاحلقيقيةلحالًتافهلضهنًاليفلدلوا لعذصكلن لخةاللإرفاقلا ابذاراتلادلوجهةلإصيهلن ل

ل.)...(

ًالحيتطىبلرأيلفينلحمللتنت بلخبريلفينليفلذصكلأحلدىتلطىبلادلشورةل(لأغفىتلاذليئةلأنلحمورلهذالاصنزاعلهولبزالًالفنيًالهن سي4)
حكهال الخيف للى لل اصفنيةلحق لحجهنالذلملهذالا استفلارلشفهياًلقبللندرفتنالابحلكملفردلرئيسلاصىجنةلأبهنملرجدوالإىللقضاايلدماثىة



 

 

لحأتداهبا لحنلاريفها لخلوصيتها لقضية لصكل لأبن لا ال.فضيىتكم ليف لاألخذ لن  لاصفينل اع  لاص لم ليف لنباشرة لغري لتكاصيفنا لتبار
لسالاتللهلل لكىفنا لادلختلنيلدما لنهن سينا لعه لحاصذيلقا  لحدلاابتلفنية صىهشرحعلحاصذيليتهثلليفلإل ادلخمططاتلهن سية

ل.اصكفا اتلحجت ي لاإلقاناتلحاصرحاتبلاصشهريةلدل يرلادلشرحعلحغري إضافيةلحرحاتبهملاصشهريةلابإلضافةلإىللتكاصيفلبقلل

إذلمللتراعلهيئةلاصتحكيملاصشرحطلاصواجبلتوافرهاليفلاحلكمللى لحنول)(لن لبظا لاصتحكيمللى ل02(لبلتلفقرةل)ز(لن لادلادةل)3)
ليفلنضهوبه لأثرتلفيهل أثر لابطىة لإجراءاتلحتكيم للى  لاحلكم لاستن  لل.أح لبطىبلن  لهيئةللىيه لعبطةانلدكم لاحلكم احملكهة

فيهالدضرلل هـلحفيهالدضرلادل ليلأصاصةلادلذكور074047332حلق تلدائرةلا استئنافلصىلهاعلن لاصطرفنيلجىلةل.لاصتحكيم
جلىلةلاستهدتلدائرةلا استئنافلصى لوىلحذصكللى لاصنحولاصواردليفلصحيفةلاحيفلهذ لل )...(لل لاصشركةلادل ل للىيهالحكيىهال

حذكرلادل ل للىيهلحكاصةلأنلادل ليلملليلىملبلخةلن لاص لوىلفطىبتلدائرةلا استئنافلن لادل ليلتلىيملادل ل للىيهلل ىاص لول
فتدطىتلاجلىلةلصفًتةلن لاصوقتلألجللاصقيا لمباليىز لادل ليلل حكاصةلبلخةلن لاص لوىلفذكرلأبهلصيسلص يهلبلخةلن لاص لوى

لادل لاص لوىلصوكيل ل ائحة لحبكتفيلل  ل للىيهاحقانتلعتلوير لفيه لاصفلل لاصتحكيم لذليئة ليفلاص لوىلسبق لحرد لنا حأجابلأبن
لادلىيونلرايللنقاعللبفقاتلل عذصك لتتجاحز لأبهلقض لعرفضلطىباتلذلا لاصتحكيملرغم حأضافلأبنلنوكىتهلمللتدًتضللى لدكم

لحقتلاصتداق لحنقاعللغرانةللاصطاقملاصفينلاصذيلقا لعتنفيذلحتلىيملألهاللادلؤسلةلحنقاعللارتفاعلأسدارلادلواد اخلا لل لأسدارها
ل.عد لهذالقررلاصطرفانلختملأقواذلمليفلاصقضيةل.%لحنقاعللأتدابلاصتحكيملحاحملاناة72اصتأخريل

 )األسباب(
 اللحمبالأنلا الًتاضلن لادل ليل فإنلدائرةلا استئنافلتنتهيلإىللقبوصهلشكةاًلل مبالأنلا الًتاضلجرىلتق ميهلخةاللاألجللاصنظاني

فإنلدائرةلا استئنافلتنتهيلإىللرفضلل ينطبقللىيهلشيءلن لدا اتلاصطد للى لدكملاصتحكيملادلنلوصللىيهاليفلبظا لاصتحكيم
لال دلوىلعطةانلدكملاصتحكيملادلاثىة نرلعتنفيذلدكملاصتحكيمليفلاصوقتلاحلاضرلفةالميك لصد  لتوافرلنتطىباتلذصكليفلألأنا
لبظا لحاصيتلبصللىيها لحغريلذصكلن لنىفلاصقضية لاصتحكيم لطبقلاألصللن لدكم لتق ميلصورة لن  لاصشأن ليفلهذا لاصتحكيم  

ل.ادلتطىبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 )لذلك(
 )...(مؤسسة /هـ املقامة من9341لعام  9911برفض دعوى بطالن حكم التحكيم املقيدة قضية برقم لحكمت الدائرة:

ل .(...سجل جتاري رقم )للتشييد احملدودة  )...( الشركة /( ضد...للمقاوالت سجل جتاري رقم )

 .على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم هللااملوفق، وصلى  هللاو

 

 
  
 

 أمني السر
 عبد الرمحن بن أمحد القرين

 عضو 
 أمحد بن عبد الرمحن احمليذيف

 عضو 
 عبد احملسن بن علي الفقيه

 
 رئيس الدائرة

لعبد الرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية األوىل     
ه4554لعام  584احلكم يف القضية رقم   

سجل جتاري/ )...( احملدودة، )...(الشركة املقامة من/   
)...( شركة ضد/   

 من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على 
 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ودبقر 0/41/////8 اخلميسفإنو يف يوم 

 رئيسا بن دمحم اجلوفان عبد الرمحن القاضي
 عضوا بن علي الفقيه عبد احملسن القاضي
 عضوا احمليذيف عبد الرمحنبن  أمحد القاضي

 ،ىـ4/81/////8، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ عبداحملسن بن دمحم العصيمي وحبضور
 بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها

 )الوقائع(
ادلدعى عليها وتشكيل ىيئة التحكيم يف  تطلب تعيني حمكم عن الشركة -دون إرفاق وكالة -وكيلة الشركة ادلدعية  )...(  تقدمت

مث تقدمت الوكيلة ادلذكورة خبطاب تقرر فيو ترك الدعوى ادلاثلة  -مل تذكر موضوع العقد  -النزاع بشأن العقد ادلربم بني الطرفني 
 وأرفقت نسخة من الوكالة. ،ق يف إقامة الدعوى يف حال عدم الصلحلوجود مساعي صلح مع االحتفاظ ابحل

 )األسباب(
 دبا أن وكيلة الشركة ادلدعية قررت ترك الدعوى ادلاثلة... فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل انقضاء الدعوى ادلاثلة على النحو ادلبني يف

  .الوقائع
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 )لذلك(

  .هـ1550لعام  584برقم  ابنقضاء الدعوى املقيدة قضية حكمت الدائرة:
 .على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم هللااملوفق، وصلى  هللاو

 
 

 

 أمني السر
 عبد احملسن بن دمحم العصيمي

 عضو 
 أمحد بن عبد الرمحن احمليذيف

 عضو 
 عبد احملسن بن علي الفقيه

 
 رئيس الدائرة

 عبد الرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية األوىل     
ه0419لعام  0991احلكم يف القضية رقم   

سجل جتاري/ )...( للخدمات املالية، )...(شركة املقامة من/   
وآخرون ضد/ )...(   

 الم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والس
 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر 0/41/////8 اخلميسفإنو يف يوم 

 رئيسا بن دمحم اجلوفان عبد الرمحن القاضي
 عضوا بن علي الفقيه عبد احملسن القاضي
 عضوا يفاحمليذ عبد الرمحنبن  أمحد القاضي

 ،ىـ8/02/84/81، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ عبداحملسن بن دمحم العصيمي وحبضور 
 بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها

 )الوقائع(
وصدر حكم التحكيم يف تلك الدعوى  ،ةللخدمات ادلالي )...( للمقاوالت الدعوى التحكيمية ضد شركة  )...( أقامت شركة 

 )...(نشاء مبىن عقاري للمدعى عليها شركة إعلى )...( تعاقدت مع ادلدعى عليها شركة  )...( وورد فيو أن ادلدعية شركة 
  .اآلن أمام حمكمة االستئناف ببطالن حكم التحكيم )...( ويطعن وكيل شركة 

 )األسباب(
واحلكم صدر لغري صاحل -إليو ما أشريحبسب -مالكة منفعتو مبا أن الدعوى التحكيمية مقامة على شركة فالكم مالكة العقار أو

دوائر االستئناف التجارية  صال ختتفإن تظلمها من حكم التحكيم الصادر يف الدعوى ادلقامة ضدىا  ،)...( ادلدعى عليها شركة 
 ام ادلرافعات الشرعية.( من نظ13بنظرىا وفقا للمادة)

 
 
 
 
 
 



 

 

 )لذلك(
 هـ. 1349لعام  1990بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة:

 .على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم هللااملوفق، وصلى  هللاو
 
 

 
 

 

 أمني السر
 عبد احملسن بن دمحم العصيمي

 عضو 
 أمحد بن عبد الرمحن احمليذيف

 عضو 
 سن بن علي الفقيهعبد احمل

 
 رئيس الدائرة

 عبد الرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية األوىل     
ه6419لعام  6161احلكم يف القضية رقم   

سجل جتاري/ )...( للتسويق احملدودة،)...(شركة املقامة من/   
  للطريان والفضاء )...(الشركة ضد/ 

 حده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل و 
 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر 4771416441 األحدفإنو يف يوم 

 رئيسا بن دمحم اجلوفان عبد الرمحن القاضي
 عضوا احمليذيف عبد الرمحنمحد بن أ القاضي
 عضوا بن أبو حبيب الشثري زيزعبد الع القاضي

ىـ، 4761444416، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ احلايكهللا انيف بن عبد وحبضور
 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها

 )الوقائع(
م عقداً لتزويد الشركة 584444116الشركة املدعى عليها يف  تقدمت الشركة املدعية بالئحة دعوى قالت فيها : أبرمت املدعية مع

إال أن املدعى عليها  ،واستحقت املدعية عن ذلك مبالغ مالية ،املدعى عليها مبحروقات وخدمات سيارات بنظام الدفع اآلجل
... واستنادًا لنظام .عنها املدعى عليها حمكماً  وعينت ..عنهاواستنادًا إىل العقد عينت املدعية حمكمًا  ،امتنعت عن السداد

وعند مراجعة املدعي وكالة حددت دائرة االستئناف للطرفني جلسة  .التحكيم نطلب من احملكمة تعيني حمكم مرجح
ويف اجللسة ذكر وكيل املدعى عليها أن وكيل جديد  ،على أن احملكمني مل يعينا احملكم الثالث دال مستنىـ حيث 444141222

 ،وافقو املدعي وكالة على ذلك واختارا املوعد القادم و ،عن املدعى عليها وطلب مهلو لرتمجة الوكالة وألجل إهناء الدعوى صلحاً 
 ،ووكاالهتم مبلف وضبط القضيةاملثبتة ىوايهتم )...( وعن املدعى عليها وكيلها  )...( ويف جلسة اليوم حضر عن املدعية وكيلها 

 انقضاءوبناًء عليو قرر املدعي وكالة  ،وذكرا أن الطرفني املدعية واملدعى عليها قد اتفقا على إهناء النزاع حمل الدعوى صلحاً 
يتم  الدعوى املاثلة وطلب احلكم بذلك وحتتفظ موكلتو حبق بعث الدعوى أو إقامة أية دعوى جديدة يف حال مل يتم الصلح أو مل

 تنفيذه.
 )األسباب(

فإن دائرة  ،مبا أن وكيل الشركة املدعية قرر انقضاء الدعوى املاثلة وطلب احلكم بذلك لألسباب املشار إليها وابلتحفظ املشار إليو
ىو يف  على أن يكون املنطوق بتثبت اسم املدعى عليها كما ،االستئناف تنتهي إىل انقضاء الدعوى املاثلة على النحو املشار إليو

 أصلو وىو األمر الذي أقره وكيل املدعية ووكيل املدعى عليها.



 

 

 )لذلك(
للتسويق احملدودة ضد شركة  )...( هـ املقامة من شركة 6341لعام  6161ابنقضاء الدعوى املقيدة برقم  حكمت الدائرة:

 احملدودة. )...( 
 .على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلمهللا املوفق، وصلى هللا و

 
 
 
 
  
 

 لسرأمني ا
 انيف بن عبد هللا احلايك

 عضو 
 عبد العزيز بن أبو حبيب الشثري

 عضو 
 أمحد بن عبد الرمحن احمليذيف 

 
 رئيس الدائرة

 عبد الرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
 ابلرايضاالستئناف حمكمة 

وىلالدائرة التجارية األ     
هـ 0661لعام  456احلكم يف القضية رقم   

 )...( هوية وطنية )...( املقامة من/
 )...( سجل جتاري لالستثمار والتطوير العقاري )...( /شركة ضد

 وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل
 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ابلرايضاالستئناؼ حمكمة ىػ ومبقر 411/4/0441 األحدفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا عبداحملسن بن علي الفقيه القاضي
 عضوا دالرمحن احمليذيفمحد بن عبأ القاضي

 
  ،ه411/4/0444، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأميًنا  عبداحملسن بن دمحم العصيمي وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

قدا على أن تقوم املدعى عليها إبنشاء عمارتني حبي غرانطة وكيل املدعي بصحيفة دعوى ذكر فيها أن الطرفني تعا )...(تقدم4
وطلب إلزام املدعى عليها ابختيار حمكم عنها عماًل ابلعقد وذلك للنظر يف نزاع الطرفني الناشئ  )...(ابلرايض مملوكتني للمدعي

 عن ذلك التعاقد. 
 )األسباب(

( من نظام 51مبا أن طلب املدعي وكالة يف ىذه الدعوى )إلزام املدعى عليها ابختيار حمكم عنها( قد جاء ابملخالفة للمادة )
تنتهي االستئناؼ ، فإن دائرة تيار احملكم مىت قام املسوغ لذلكالتحكيم من وجو أن سلطة احملكمة إمنا ىي يف أن تتوىل احملكمة اخ

 إىل عدم قبول الدعوى.
 
 
 
 
 



 

 

 (لذلك )
على نبينا دمحم وعلى  هللااملوفق، وصلى  هللا و .هـ1660لعام  456بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم حكمت الدائرة 

 آله وصحبه وسلم،،،

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمني السر
 عبداحملسن دمحم العصيمي 

 

 عضو
 امحد بن عبدالرمحن احمليذيف 

 

  عضو
 عبداحملسن بن علي الفقيه

 
 

 رئيس الدائرة
 رمحن بن دمحم اجلوفانعبدال 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل       
 ابلرايض االستئنافحمكمة 

 الدائرة التجارية الثانية
 ىـ 7341لعام  7881احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من / )...( ىوية وطنية/ )...(
 ضد / )...( ىوية وطنية/ )...(

 ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من 
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناؼ ابلرايضحمكمة االىػ ومبقر  1410441//0 األربعاءفإنو يف يوم 

 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 عضوا دمحم بن سعود العريفي القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف امينا للسر موسى بن حنش بن علي الزىراين وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىػ 0/01400441
 )الوقائع(

بقولو أن موكلتو  وعن سؤالو عن دعواه أجاب ىػ حضر وكيل املدعي 2111/224تتلخص وقائع ىذه الدعوى أن يف جلسة 
مرتبطة مع املدعى عليو بعقد ومن شروط ىذا العقد أنو يف حالة النزاع يتم اللجوء إىل التحكيم ويطلب إلزام املدعى عليو بتعيني 
حمكم وبعرض ذلك على وكيل املدعى عليو أجاب بقولو أن موكلو يقرر تنازلو عن شرط التحكيم املوجود يف العقد وأن تنظر ىذه 

يف احملكمة التجارية االبتدائية وبعرض ذلك على وكيل املدعي طلب مهلة أسبوع ملراجعة موكلو يف ذلك وطلبت الدائرة الدعوى 
ىػ سألت الدائرة وكيل املدعي 1111/224/من وكيل املدعى عليو التفاوض مع حمكم فوعد بذلك اختصار للوقت ، ويف جلسة 

مكانية التنازل عن شرط التحكيم وجعل نظر ىذه القضية إاجللسة السابقة عن عن رأي موكلو بشأن طلب وكيل املدعى عليو يف 
أمام احملكمة التجارية فأجاب بقولو أن موكلو يتمسك بشرط التحكيم وعليو طلبت الدائرة من وكيل املدعى عليو اختيار حمكم عن 

يف القضيتني املنظورة أمام الدائرة وأفهمتو الدائرة  موكلو وتقدمي العقد املوقع معو على أن يكون ذلك يف الدعوتني مبوجب العقدين
قدم املدعى عليو عقدا مؤرخا يف  ىػ 04111/224أبنو يف حالة عدم اختيار حمكم فإن الدائرة ستتصدى لذلك ، ويف جلسة 

الدائرة وبعرض ذلك على وكيل املدعي قرر موافقتو على ذلك وطلبت منهما  )...(  )...( ىػ ، بني موكلو و 4111/224/
 ابالغ حمكميهما ابختيار مرجح فالتزموا بذلك وعليو رفعت اجللسة للمداولة وإصدار احلكم .

 
  



 

 

 )األسباب(
، وحيث قدم وكيل املدعى عليو يف ىذه اجللسة عقداً  إلزام املدعى عليو بتعيني حمكموحيث يهدؼ املدعي من ىذه الدعوى إىل

 .وعليو تكون ىذه الدعوى قد انقضت ليكون حمكماً لو يف ىذه الدعوى ، )...( وىػ بني موكلو 4111/224/موقعاً ومؤرخاً يف 
 (لذلك)

،  )...( سجل مدين رقم  )...( ضد /  )...( سجل مدين رقم  )...( ابنقضاء ىذه الدعوى املقامة من /  حكمت الدائرة
 سلم،،،على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو و هللا املوفق، وصلى هللا و، ملا ىو مبني ابألسباب

 

 
 

 أمني السر
 موسى بن حنش بن علي الزىراين

 عضو 
دمحم بن سعود العريفي       

           

 عضو 
 ىزاع بن عيسى العيسى

 رئيس الدائرة
 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل       
 ابلرايض االستئنافحمكمة 

 الدائرة التجارية الثانية
 

 ىـ 8341لعام  8111احلكم يف القضية رقم 
 املقامة من / )...( ىوية وطنية/ )...(

 ضد / )...( ىوية وطنية/ )...(
 ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من

 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناؼ ابلرايضحمكمة االىػ ومبقر  1410441//0 األربعاءفإنو يف يوم 
 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 عضوا دمحم بن سعود العريفي القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ موسى بن حنش بن علي الزىراين روحبضو  

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىػ 0/01400441
 )الوقائع(

ب بقولو أن موكلتو وعن سؤالو عن دعواه أجا ىػ حضر وكيل املدعي 2111/224تتلخص وقائع ىذه الدعوى أن يف جلسة 
مرتبطة مع املدعى عليو بعقد ومن شروط ىذا العقد أنو يف حالة النزاع يتم اللجوء إىل التحكيم ويطلب إلزام املدعى عليو بتعيني 
حمكم وبعرض ذلك على وكيل املدعى عليو أجاب بقولو أن موكلو يقرر تنازلو عن شرط التحكيم املوجود يف العقد وأن تنظر ىذه 

يف احملكمة التجارية االبتدائية وبعرض ذلك على وكيل املدعي طلب مهلة أسبوع ملراجعة موكلو يف ذلك وطلبت الدائرة  الدعوى
ىػ سألت الدائرة وكيل املدعي 1111/224/من وكيل املدعى عليو التفاوض مع حمكم فوعد بذلك اختصار للوقت ، ويف جلسة 

مكانية التنازل عن شرط التحكيم وجعل نظر ىذه القضية إ الجلسة السابقة عن عن رأي موكلو بشأن طلب وكيل املدعى عليو يف
أمام احملكمة التجارية فأجاب بقولو أن موكلو يتمسك بشرط التحكيم وعليو طلبت الدائرة من وكيل املدعى عليو اختيار حمكم عن 

ين يف القضيتني املنظورة أمام الدائرة وأفهمتو الدائرة موكلو وتقدمي العقد املوقع معو على أن يكون ذلك يف الدعوتني مبوجب العقد
قدم املدعى عليو عقدا مؤرخا يف  ىػ 04111/224أبنو يف حالة عدم اختيار حمكم فإن الدائرة ستتصدى لذلك ، ويف جلسة 

ا الدائرة وبعرض ذلك على وكيل املدعي قرر موافقتو على ذلك وطلبت منهم )...(  )...( ىػ ، بني موكلو و 4111/224/
 ابالغ حمكميهما ابختيار مرجح فالتزموا بذلك وعليو رفعت الجلسة للمداولة وإصدار احلكم .

 
  



 

 

 )األسباب(
وحيث يهدؼ املدعي من ىذه الدعوى إىل إلزام املدعى عليو بتعيني حمكم ، وحيث قدم وكيل املدعى عليو يف ىذه الجلسة عقداً 

وعليو تكون ىذه الدعوى قد  ليكون حمكمًا لو يف ىذه الدعوى ، )...(  لو وىػ بني موك4111/224/موقعًا ومؤرخًا يف 
 .انقضت

 (لذلك)
( ، ملا ...سجل مدين رقم ) )...( ضد /  )...(  سجل مدين رقم )...( ابنقضاء ىذه الدعوى املقامة من /  حكمت الدائرة

 و وسلم،،على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبهللا املوفق، وصلى هللا و .ىو مبني ابألسباب

 
 

 أمني السر
 موسى بن حنش بن علي الزىراين

 عضو 
دمحم بن سعود العريفي         

         

 عضو 
 ىزاع بن عيسى العيسى

 رئيس الدائرة
 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل       
 ابلرايض االستئنافحمكمة 

 الدائرة التجارية الثانية
 

 ىـ 0441لعام  232احلكم يف القضية رقم 
 املقامة من / )...(للمقاوالت،  سجل جتاري / )...(

 ضد / مؤسسة )...(سجل جتاري / )...(
 والسالم على من ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل وحده والصالة

 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ودبقر  411/4/0441 األحدفإنو يف يوم 
 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا ىزاع بن عيسى بن ىزاع العيسى القاضي
 ضواع دمحم بن سعود العريفي القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ العريينهللا سليمان بن صاحل بن عبد وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ، ىـ 411/4/4441
 )الوقائع(

واه( بطلب إحالتها إىل الدائرة املختصة للنظر يف موضوع للنظر يف تعيني حمكم )وختم دع  تقدم وكيل الشركة املدعية بدعواه املاثلة
 تعيني احملكم للنظر والفصل يف النزاع بني الطرفني. 

 )األسباب( 
( من نظام 51عي وكالة دبا جاء يف نظام التحكيم وخباصة من ذلك ما جاء يف املادة )دبا أن البني من ذلك عدم تقيد املد

التحكيم ، حيث مل تقم املدعية بتعيني حمكم عنها أواًل ، مث خماطبة املدعى عليها بطلب تعيني حمكم عنها ، مث االتفاق على احملكم 
 الدعوى . الثالث ، وعليو فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل عدم قبول ىذه

 
 
 
 
 



 

 

 (لذلك)
املقامة  ىـ0431/ ق لعام0546بعدم قبول ىذه الدعوى املقيدة مبحكمة االستئناف مبنطقة الرايض برقم  حكمت الدائرة
املوفق، هللا و .(...سجل جتاري رقم )  )...( ضد / مؤسسة )...( للمقاوالت سجل جتاري رقم  )...( من / مؤسسة 

 وصحبو وسلم،،على نبينا دمحم وعلى آلو  هللاوصلى 
 
 
 أمني السر 

 سليمان صاحل العريين   
 عضو 

دمحم بن سعود العريفي       
           

 عضو 
 ىزاع بن عيسى العيسى

 رئيس الدائرة
 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

الدائرة التجارية األوىل     
ه9641لعام  64احلكم يف القضية رقم   

 املقامة من/مصنع شركة )...(، سجل جتاري/)...(
 ضد/شركة )...(، سجل جتاري/)...(

 م على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسال
 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ودبقر 0/41///411 الثالاثءفإنو يف يوم 

 رئيسا بن دمحم اجلوفان عبد الرمحن القاضي
 عضوا بن علي الفقيه عبد احملسن القاضي
 عضوا شثريبن أبو حبيب ال عبد العزيز القاضي

ىـ، 41/1/44/41، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ محد القرينأالرمحن بن  عبد وحبضور 
 بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها

 )الوقائع(
يوجد نزاع بني  :بدعوى قالت فيها ،ركة ادلدعيةبصفتو مدير الشركة يف الش –اجلنسية  )...(  – )...( وكيلة عن  )...( /تقدمت

لعام  0003وقد تقدمنا سابقاً ابلدعوى  ،الطرفني خبصوص عقد مقاولة من الباطن متفق فيو على الفصل فيو عن طريق التحكيم
. ومل يتم التواصل .ىـ مطالبني إبلزام ادلدعى عليها بتعيني حمكم عنها وقد انتهت القضية بتعيني ادلدعى عليها حمكمًا عنها1430

 طريق الربيد االلكًتوين ومل يتم عن )...( إىل اتفاق على احملكم ادلرجح من قبل احملكمني حيث مت التواصل مع حمكم ادلدعى عليها 
وبتحديد جلسة وحلول موعدىا حضر  ،ومل تراجع ادلدعية وكالة إال بعد فًتة طويلة .. نطلب تعيني احملكمة حمكمًا مرجحاً..الرد

وحمكم ادلدعى  )...( وأوضح وكيل ادلدعى عليها أبن حمكم ادلدعية الدكتور  ،كيل ادلدعى عليها وزبلفت ادلدعية وكالة عن احلضورو 
( رايل ولكن بعد ذلك تفاجأان أبن 250.000وأبتعاب قدرىا ) )...(  /عليها قد اتفقا على تعيني احملكم الثالث وىو احملامي

وقررت دائرة االستئناف  ،)...( خطااًب بعزل احملكم ادلعني من قبلو وأبنو يرفض تعيني احملكم الثالث وكيل الشركة ادلدعية أرسل 
بعد ذلك تقدمت ادلدعية  .وأحيلت القضية لألرشيف ،بو وكيل ادلدعى عليها عوى وأوردت يف قرار الشطب ما دفعشطب الد

عميم رئيس اجمللس األعلى للقضاء إىل الدائرة احلقوقية الثامنة فأحيلت القضية بناء على ت ،طالبة نظر الدعوى )...( وكالة 
مث أحيلت القضية إىل دائرة االستئناف التجارية األوىل بناء على تعميم رئيس اجمللس األعلى للقضاء  ،دبحكمة االستئناف

 وبعد حضوراما يف منتصف شهر ومل يراجع أحد عن الشركة ادلدعية فاتصلت أمانة السر يف دائرة االستئناف ابلطرفني ..الالحق
ىـ وفيها طلبت دائرة االستئناف من وكيل الشركة ادلدعية ربرير الدعوى بتقدمي 22/1/1440 ىـ جرى ربديد جلسة1440حمرم 

 ،الئحة دعوى مفصلة يبني فيها رقم واتريخ وموضوع العقد حمل الدعوى ويبني فيها الدعوى وطلباهتا ويورد نص شرط التحكيم



 

 

ازبذتو ادلدعية وفقًا لذلك ووفقًا لنظام التحكيم مع ذكر التواريخ والعزو للمرفقات وذلك بصورة متسلسلة مث يذكر ما  وبيان ما
وعلى أن تشمل الئحة الدعوى ما خيص احملكمني  ،خيص ادلدعى عليها بصورة متسلسلة أيضًا مع إرفاق ادلستندات والعزو إليها

وكذلك  ،-ووقع على االلتزام بذلك  –وذلك خالل أسبوع من اترخيو  ،ذلك والعزو إليها مع إرفاق ادلستندات الصادرة منهم يف
( من نظام 15طلبت دائرة االستئناف من وكيل ادلدعى عليها مذكرة تفصيلية مع ادلستندات تكون متسلسلة حسب ادلادة )

دبذكرة مت إيداعها دبلف القضة قالت  )...( ىـ تقدمت ادلدعية وكالة 10/2/1440ويف . التحكيم خالل أسبوع من اترخيو كذلك
( يف الرايض وموضوع العقد اتفاقية مقاولة من 1001م ابلعقد رقم )12/12/2010تعاقدت موكليت مع ادلدعى عليها يف  :فيها

. يف .أنوونشأ نزاع بني الطرفني وينص العقد على  (أعمال أدلنيوم وزجاج)ابلرايض  )...(الباطن دلشروع وحدات سكنية ابحلي 
. فإنو سيتم إحالة ىذا النزاع للتحكيم من جانب حمكم .حال نشوب أي نزاع أو مشكلة ال ميكن الوصول حلل ذلا بني الطرفني

ويقوم ىذين احملكمني  ،واحد يوافق عليو كال الطرفني ويف حالة عدم موافقة الطرفني على حمكم واحد يقوم كل طرف ابختيار حمكم
ىـ 1430لعام  0003وحيث مت رفع دعوى سابقة رقمها  ،)...(  /وقد عينت موكليت حمكمًا عنها ..ابختيار حمكم اثلث

( يوماً 15من )وحيث انتهت بتعيني ادلدعى عليها حملكم عنها وبعد مضي أكثر  ،مطالبني فيها إبلزام ادلدعى عليها بتعيني حمكم
. وقد نص نظام التحكيم على أنو إذا مل .من احلكم وتعيني احملكم مل يتم التوصل إىل اتفاق على حمكم مرجح من قبل كال احملكمني

. وقد مت التواصل مع احملكم ادلعني من ادلدعى .. تولت احملكمة ادلختصة اختياره.يتفق احملكمان ادلعينان على اختيار احملكم الثالث
 .. نطلب إصدار احملكمة قرارًا بتعيني حمكم مرجح.عرب الربيد االلكًتوين ومل يتم الرد حىت اتريخ تقدمي الدعوى )...(  /ليهاع

لكن وكالتو منذ  – )...(  /ىـ حضر عن الشركة ادلدعية وكيل آخر وبوكالة أخرى ىو14/2/1440ويف ىذه اجللسة  .انتهى
بصفتو ىذا األخري وكياًل عن  )...(  /وكياًل عن )...( /شركة ادلدعى عليها وكيلهافيما حضر عن فرع ال ،-ىـ 30/0/1432

 :ويف ضبط اجللسة أفاد وكيل الشركة ادلدعية قائالً . بوصفو ادلدير العام لفرع الشركة ادلدعى عليو –اجلنسية  )...(  – )...( 
واليت تقدمت  )...( دبن فيهم  –دون فسخ وكاالهتم  –ة الشركة ادلدعية قد عدلت عن توكيل الوكالء السابقني يف ىذه القضي

وليس لدي اطالع على ىذه القضية والشركة  ،وقامت الشركة ادلدعية بتوكيلي يف ىذه القضية ،-ىـ 10/2/1440بالئحة يف 
أنو مل يتقدم دبا  أما ادلدعى عليو وكالة فذكر. وأطلب االطالع على أوراق القضية ،موكليت ذكرت يل أبن الصورة لديها ضبابية

عينا  :وقال فيها ،وأنو يف ىذه اجللسة يتقدم دبذكرة من صفحة واحدة وبدون أية مستندات ،طلب منو يف ادلوعد احملدد
ومت االتفاق من احملكمني االثنني على تعيني  ،)...(  /وادلدعية عينت احملكم ،وجرى االتفاق على أتعابو ومت دفعها )...( /احملكم

( رايل ومن مث قامت ادلدعية إبرسال خطاب لنا يفيد بعزل احملكم 250.000وسبت ادلوافقة على أتعابو ) ،)...(  /رجحاحملكم ادل
. وقد ما طلت ادلدعية يف جلسات ىذه .وابلتايل مت فرض استبدال احملكم ادلرجح علينا ،)...( وعينت بداًل منو احملكم  )...( 

 .اء متفق عليوالدعوى وحال ذلك دون الوصول إىل إجر 

 )األسباب(
كما دفع وكيل   ،)...( دبا أن وكيل ادلدعى عليها قد دفع الدعوى ادلاثلة أبن الشركة ادلدعية قد عينت يف األول حمكمًا عنها 
ك ال وأنو بذل ،)...( /ادلدعى عليها أبن حمكم ادلدعية وحمكم ادلدعى عليها قد اتفقا على تعيني احملكم الثالث رئيس ىيئة التحكيم

كما ال جيوز للشركة ادلدعية   )...( بداًل من احملكم ادلعني منها قبل ذلك  )...( جيوز للشركة ادلدعية أن تعني حمكمًا آخر جديدًا 
 .أن تطلب من احملكمة تعيني احملكم الثالث رئيس ىيئة التحكيم وقد اتفق احملكمان على تعيينو



 

 

وأن تعيينها للمحكم  ،حمكمًا عنها )...( ها تؤكد إقرارىا بسابقة تعيينها للدكتور واألوراق خاصة خطاابت الشركة ادلدعية ووكيل
وىذا من ربرير  ،ودبا أن الدعوى ادلاثلة ذباوزت بيان ذلك ومل تذكر وجو اخلروج منو .ما حدث إال بعد ذلك ،)...( الالحق 

ن احلجة فيو أصوالً، ودبا أن الشركة ادلدعية ممثلة يف وكالئها مع ضرورة إرفاق ادلستندات يف كل ذلك وبيا ،الدعوى وبيان ما يلزم ذلا
وإذا  ،.. فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل عدم قبول الدعوى ادلاثلة حبالتها الراىنة.مل ربرر دعواىا يف ذلك حىت اترخيو ورغم إعذارىا

يف خطاب لو مرفق  ارة إىل أن ادلدعي وكالة قد ذكرمع اإلش. للمدعية دعوى فإهنا تقيمها إذا شاءت حمررة مستوفية دلا أشري إليو
جيمعين بو عالقة مباشرة حيث أنين وإايه نشًتك يف ) :غري أتعابو وىو أنو )...( دبلف القضية إىل أنو يوجد سبب آخر لرفض 
أصاًل إىل حمكمي الطرفني مث إن تعيينو موكول  ،وىذا ليس مسوغًا لرفض تعيينو (عضوية جلنة احملامني يف الغرفة التجارية ابلرايض

فإن ثبت تعيينهما لو فال ميلك أحد اخلصمني دبحض إرادتو ومن تلقاء نفسو اعتبار تعيني احملكم وتعيني احملكم الثالث كأن مل 
  .يكن

 )لذلك(
ري احملدودة سجل جتا )...( شركة مصنع /هـ املقامة من9641لعام  64بعدم قبول الدعوى املقيدة برقم  حكمت الدائرة:

 . )...( ملقاوالت البناء يف اململكة العربية السعودية سجل جتاري رقم  )...( فرع شركة /ضد )...( رقم 
 .على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم هللااملوفق، وصلى  هللا و

 

 أمني السر
 عبد الرمحن بن أمحد القرين

 عضو 
 عبد العزيز بن أبو حبيب الشثري

 عضو 
 لفقيهعبد احملسن بن علي ا

 
 رئيس الدائرة

 عبد الرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
 ستئناف ابلرايضحمكمة اال

 الدائرة التجارية الثانية
 هـ 9341لعام  0202احلكم يف القضية رقم 

 )...( سجل جتاري)...( شركة  املقامة من/
 )...( سجل جتاري التجارية وآخرون)...( شركة  ضد/

 صالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده وال
 جلستها بتشكيلها التايل: الدائرة التجارية الثانيةعقدت  ابلرايض االستئناؼحمكمة ىػ ومبقر  4/0441///4 األربعاءفإنو يف يوم 

 رئيسا دمحم بن انصر اجلربوع القاضي
 عضوا هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى القاضي
 عضوا عتييبحجاب بن عائض ال القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ موسى بن حنش بن علي الزىراين وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.،  ىػ 4/44/4///4
 )الوقائع(

ه تقدم إىل احملكمة التجارية 1///1/1/بتاريخ تتلخص واقعات الدعوى ابلقدر الالزم إلصدار احلكم يف أن وكيل املدعية 
، ألسباب عدة أوردىا يف مذكرتو حاصلها أن  )...(ابلرايض بالئحة دعوى خلص فيها إىل طلبو عزل رئيس ىيئة التحكيم 4 

ة ، كما إن رئيس ىيئة التحكيم عطل نظر الدعوى حيث مل تعقد أول جلسة إال بعد مرور شهرين من اتريخ صدور حكم احملكمػػػػػػػػ
ىػ عقدت 1///041/1اجللسة الثانية أتخرت قرابة مخسة أشهر وقد طلب موكلو رد رئيس اهليئة إال أنو رفض طلبو . وبتاريخ 

الدائرة جلسة واستوضحت من املدعي عن طلبو فأكد على ماورد يف الئحة دعواه ، مث اطلعت الدائرة على الطلب العاجل املقيد 
ىػ واملتضمن طلب وقف إجراءات التحكيم حىت الفصل يف القضية األصلية وىي طلب 1///41/1/ريخ ( وات...ابحملكمة برقم )

صفي فسألت الدائرة وكيل املدعي عن مدة التحكيم األساسية ومدة التمديد وكم بقي منها ؟ وكم عدد اجللسات اليت عزل امل
عقدهتا ىيئة التحكيم ، فوعد إبحضار ذلك يف اجللسة القادمة . وجبلسة اليوم قدم وكيل املدعي مذكرة ، وابطالع الدائرة عليها 

 م.قررت رفع اجللسة للمداولة وإصدار احلك

 )األسباب(
، جيوز عزلو إال ابتفاقهما مبا أن غاية ما يطلبو املدعي ىو عزل رئيس ىيئة التحكيم ، وحيث إن احملكم عني ابتفاؽ الطرفني فإنو ال

 ( من نظام التحكيم ، حيث نصت املادة الثامنة عشرة ابآليت : 81إال إذا وجد حالة من احلاالت املشار إليها يف املادة )



 

 

على احملكم أداء مهمتو ، أو مل يباشرىا ، أو انقطع عن أدائها مبا يؤدي إىل أتخري ال مسوغ لو يف إجراءات إذا تعذر  .8
التحكيم ، ومل يتنَح ومل يتفق طرفا التحكيم على عزلو ، جاز للمحكمة املختصة عزلو بناًء على طلب أي من الطرفني ، 

 ؽ الطعن.بقرار غري قابػػػػػػػػػػػػػل للطعن أبي طريق من طر 

ما مل يكن احملكم معينًا من احملكمة املختصة ، فإنو ال يعزل إال ابتفاؽ طريف التحكيم ، دون اإلخالل مبا ورد يف الفقرة  .2
 ( من ىذه املادة ، وللمعزول املطالبة ابلتعويض إن مل يكن العزل قد حصل بسبب منو .8)

دخل يف إحدى احلاالت املاثلة ، فإن الدائرة تنتهي إىل رفض وحيث مل يظهر من أوراؽ القضية ومما دار من مرافعة ما ي
 الدعوى .

 (لذلك)
على نبينا دمحم  هللا، وصلى  التوفيق وابهلل، ملا هو مبني ابألسباب ، )...( برفض دعوى املدعية / شركة  حكمت الدائرة:

 وعلى آله وصحبه أمجعني.

 

 أمني السر
 موسى بن حنش بن علي الزهراين

 عضو
 عائض العتييب حجاب بن

 عضو
 هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى

 

 رئيس الدائرة
 دمحم بن انصر اجلربوع



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
     [722] 

 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة 
 )جدة(     

 الدائرة التجارية األوىل
 ىـ9341لعام  9711احلكم يف القضية رقم 

 ىوية وطنية/ )...( ،)...( /املقامة من
 ىوية وطنية/ )...( ،)...( /ضد

 هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد 
جلستها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(ىـ ومبقر 4/4441///1 الثالاثءفإنو يف يوم 

 بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا دمحم بن خبيت القحطاين القاضي

 عضوا دمحم بن موسى الفيفي اضيالق
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور 

 بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. وفيها ،ىـ1/114114/1
 )الوقائع( 

بالئحة دعوى ذكر فيها أنو مت التعاقد مع املدعى عليو مبوجب العقد رقم تقدم  )...(، 4تتلخص وقائع ىذه الدعوى يف أن املدعي
والذي نص  ،وموضوعو تسويق منتجات املدعية من مستحضرات التجميل والزيوت الطبيعية ،ىـ114141/11( واتريخ 111)

وخماطبتو عن طريق الربيد  ومت التواصل مع املدعى عليو ،على أنو يف حال وجود خالف بني الطرفني يتم اللجوء إىل التحكيم
وختم الئحتو بطلب إحالة النزاع إىل التحكيم. وإبحالـة القضية هلذه الدائرة  ،السعودي لتعيني حمكم عنو إالَّ انو حىت اترخيو مل يرد

وطلب  ،حضر اجللسةصالًة املثبت بياانهتما مبأللنظر فيها وحضر كل من املدعي واملدعى عليو   ىـ///444/141حددت جلسة 
ىـ ذكر الطرفان أهنما مل يتفقا على اختيار احملكم الفرد للفصل يف ///414141ويف جلسة  الطرفان إمهاهلما الختيار حمكم فرد.

وطلبا من  ،ىـ أكد الطرفان على اكتفائهما وعدم اتفاقهما على اختيار احملكم الفرد///414441ويف جلسة  ،النزاع املاثل بينهما
 م فرد للفصل يف النزاع احلاصل بينهما.احملكمة تعيني حمك

 



 

 

  )األسباب( 
( 42كمحكم فرد فإن الدائرة تنتهي إىل تعيينو استنادًا للمادة )  )...( 4ومبا أن الدائرة أجرت ما رأتو الزمًا لتعيني احملكم احملامي

 من نظام التحكيم . 
 (لذلك)

أتعابو مببلغ قدره  ل يف النزاع املاثل يف ىذه الدعوى وحتديدحمكمًا فردًا للفص )...( /بتعيني احملامي: حكمت الدائرة 
 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني.هللا  املوفق، وصلى وهللا ( سبعون ألف رايل.00.000)

 
 لسرا منيأ

 سلطان بن سفر بن صاحل العمريي
 عضو

 دمحم بن خبيت القحطاين
 عضو

 دمحم بن موسى الفيفي
  

 رئيس الدائرة
 بن عوض العمريعبيد 

 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
مبنطقة مكة املكرمةحمكمة االستئناف   

)جدة(          
الدائرة التجارية األوىل     

ه7419لعام  7711احلكم يف القضية رقم   
سجل جتاري/)...( لإلنشاء والتعمري، )...(شركة املقامة من/  

اري/)...(سجل جت ،)...(مصنع ضد/  
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

جلستها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف مبنطقة مكة ادلكرمة )جدة(ىـ ومبقر 4/4444///8 الثالاثءفإنو يف يوم 
 بتشكيلها التايل:

 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا رحيم الزىراينال بن عبدهللا  عبد القاضي
 عضوا ابراىيم بن صاحل السحيباين القاضي

، وذلك للنظر يف القضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ سلطان بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور
 بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم. ىـ، وفيها/548/48//8

 )الوقائع(
، تقدم إىل ىذه احملكمة بالئحة دعوى ذكر فيها أنو صدر قرار من ىيئة )...( 4يف أن وكيل ادلدعية تتلخص وقائع ىذه الدعوى

، وختم الئحتو بطلب احلكم ببطالن القرار )...( 4احملرر ابسم ىـ تضمن إيقاف تنفيذ السند ألمر 5//348/48التحكيم بتاريخ 
 العاجل الصادر من ىيئة التحكيم شكاًل وموضوعاً. 

وفيها أكد وكيل مقدم دعوى البطالن على طلب موكلتو شركة   ىـ5//4248848لـة القضية ذلذه الدائرة حددت جلسة وإبحا
ىـ فعقب وكيل ادلدعى  740140341على احلكم ببطالن قرار ىيئة التحكيم ادلودع يف ملف الدعوى والصادر يف اتريخ  )...( 

بطلب التدخل يف  )...( بوكالتو عن  )...( وطلب مهلة للجواب عليو، مث تقدم  عليها أبنو مل يطلع على الدعوى اال جبلسة اليوم
 )...( قدم مذكرة من صفحتني ذكر أن حاصلها طلب إبطال القرار وزود وكيل ادلدعى عليو  )...( الدعوى منضما إىل شركة 

وكالة مذكرة من صفحتني ذكرت  ىـ قدمت ادلدعى عليها///814848بنسخة منها فطلب امهالو للجواب عليها، ويف جلسة 
اهنا ردًا على دعوى البطالن طلبت فيها صرف النظر عن دعوى ادلدعي بناء على احليثيات واالسباب ادلشار اليها يف صلب 
مذكرهتا كما قدمت مذكرة من صفحة واحدة ردا على طلب التداخل، وتسلم كل من ادلدعي وكالة وكيل الطرف ادلتداخل نسخة 

قدم وكيل ادلدعية مذكرة من صفحتني كما ه ///454448فطلب ادلدعي وكالة اجال للرد على ادلذكرة، ويف جلسة من ادلذكرة 



 

 

طلب بطالن احلكم الوقيت الصادر من ىيئة  مذكرة من صفحتني ذكر اهنما أكدا فيها على )...( قدم وكيل الطرف ادلتداخل 
رغم انو مل  )...( التحكيم لألسباب ادلوضحة يف مذكرتيهما وأضاف وكيل ادلتداخل ان حكم التحكيم صدر يف مواجهة موكلو 

ىـ قدمت وكيلة ///444448يبلغ بدعوى التحكيم ومل يدخل فيها فطلبت وكيلة ادلدعى عليها امهاذلا للجواب، ويف جلسة 
دلدعية مذكرتني أوالمها من صفحتني ذكرت أهنا جواب موكلتها على مدعي البطالن مبا حاصلو أن قرار اذليئة وقيت وليس هنائي ا

حيت يتم رفع دعوى البطالن يف مواجهتو كما قدمت مذكرة من صفحتني ذكرت أهنا جواب موكلتها علي الطرف ادلتداخل مبا 
 فعقب مدعى البطالن ووكيل الطرف ادلتداخل ابلتأكيد علي ما سبق اجلواب بو. اثبتة  )...( حاصلو أن عالقتو بشركة 

 )األسباب(
وحيث إن ما قدمو مدعيا دعويي البطالن من أسباب إلثبات دعوامها السالف ذكرىا يف وقائع احلكم مل تقم على أسباب موصلة 

ا تنطبق على األحوال ادلبينة يف نظام التحكيم اليت تعد وال تصح ألن تكون سببًا لبطالن قرار ىيئة التحكيم ادلاثل، وليست دم
دعوى البطالن مبوجبها مقبولة، كما أن ما ذكره مقدم دعوى البطالن من أسباب ال تعدو يف حقيقتها أن تكون وقائعًا أراد منها 

رارىا وما بين عليو من أدلة ادلوضوع الذي بنت عليو اذليئة ق مقدما دعويي البطالن أن تقوم ىذه احملكمة إبعادة النظر يف 
بينتو يف قرارىا، األمر الذي صت إليو ىيئة التحكيم من اجتهاد ومستندات وما اختذتو اذليئة من إجراءات، وتقصي سالمة ما خل
ر نصت على أن ))تنظ ( من ادلادة اخلمسون من النظام اليت 3ميتنع قبولو من مقدمي دعويي البطالن وذلك استنادًا إىل الفقرة )

احملكمة ادلختصة يف دعوى البطالن يف احلاالت ادلشار إليها يف ىذه ادلادة دون أن يكون ذلا فحص وقائع وموضع النزاع(( ولذلك 
فإن ما طلبو مدعيا البطالن ال يتفق مع ادلقرر شرعًا ونظاماً، كما ال جتد الدائرة يف حكم التحكيم ما يعد خمالفة ألحكام الشريعة 

 ا يتعني معو رفض دعويي البطالن. دم ،نظام العاماإلسالمية أو ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  )لذلك(
 حكمت الدائرة:

يف الطلب العاجل بشأن وقف تنفيذ ه 1/71/7419برفض دعويي البطالن املقدمتني على قرار ىيئة التحكيم املؤرخ 
عمري املقدمتني من شركة لإلنشاء والت )...( العربية ضد احملتكم ضده شركة  )...( السند ألمر املقدم من احملتكم مصنع 

 . )...( والطرف املتداخل  )...( 

 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني. هللاملوفق، وصلى  هللاو

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 أمني السر
 سلطان بن سفر بن صاحل العمريي

 عضو 
 ابراىيم بن صاحل السحيباين

 عضو 
 الرحيم الزىراين بن عبدهللا  عبد

 
 رئيس الدائرة

 ريعبيد بن عوض العم



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

 وزارة العدل     
 حمكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة )جدة(

 الدائرة التجارية األوىل
 هـ 4141لعام  4411احلكم يف القضية رقم 

 )...( سجل جتاري )...(املقامة من/شركة 
 )...(ي سجل جتار  للمقاوالت)...( ضد/ شركة 

 وحده والصالة والسالـ على من ال نيب بعده، وبعد: احلمد هلل
 الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناؼ مبنطقة مكة املكرمة )جدة(ىػ ومبقر  4/4441///1 الثالاثءفإنو يف يـو 

 جلستها بتشكيلها التايل:
 رئيسا عبيد بن عوض العمري القاضي
 عضوا بن عبدالرحيم الزهراينهللا عبد القاضي
 عضوا ابراهيم بن صاحل السحيباين القاضي

 
، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ سلطاف بن سفر بن صاحل العمريي وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.،  ىػ 041/411//1
 )الوقائع(

املواد الصناعية ، قد تقدمت بالئحة )...( إلصدار ىذا احلكم ، يف أف املدعي 4 شركة تتلخص وقائع ىذه الدعوى وابلقدر الالـز 
دعوى هلذه احملكمة تطلب فيها إلزاـ املدعى عليها بتعيني حمكم . وإبحالة أوراؽ القضية إىل ىذه الدائرة حددت جلسة يـو 

ئحة دعواىا املتضمنة إلزاـ املدعى عليها بتعيني على ما جاء يف ال)...( وأكدت وكيلة املدعية4 ىػ 1311111/81الثالاثء 
حمكمها ، وحيث مل يظهر حضور من ميثل املدعى عليها واطلعت الدائرة على حمضر نظاـ أبشر املتضمن إبالغ املدعى عليها 

ما بصدد ذكر الطرفاف أهن ىػ 1//11111حلضور جلسة اليـو مث استمهلت وكيلة املدعية لتقدمي مستندات طلبها ، ويف جلسة 
ذكرت وكيلة املدعية أبهنا  ىػ 1//141111حتديد املوضوعات اليت يشملها التحكيم من عدمو وطلبا إمهاهلما ، ويف جلسة 

تطلب مزيدًا من األجل لتحرير طلبها هلذه الدعوى وذلك لكثرت عدد االتفاقيات ، مث عقب وكيل املدعى عليها مبوافقتو على 
املشروع الذي تطلب  ىػ ذكرت وكيلة املدعية أهنا تطلب مهلة أخرية لتحديد1//1/1111 طلب وكيلة املدعية ، ويف جلسة

)...( املدعية إحالتو للتحكيم وإرفاؽ مجيع االتفاقيات املتصلة بو وذكرت أف موكلتها عينت حمكمها وىو املستشار القانوين السيد4 
، ويف جلسة ىذا اليـو ذكر احلاضر عن املدعية أبنو زود املدعى )...( ، فعقب وكيل املدعى عليها أبف موكلتو عينت احملامي4 

عليها جبميع االتفاقيات املطلوب التحكيم بشأهنا وىي اتفاقيات الشراء حملطة توليد القرية ، فعقب وكيل املدعى عليها أبنو تسلم 
( 77)تقدمي مجيع ما ورد يف الئحة الدعوى وعددىا  املذكرة املقدمة من املدعية سابقاً جبلسة اليـو وأف املدعية مل حترر طلبها وأعاد



 

 

تفاقية وملحقني كما أف بعض االتفاقيات ال عالقة هلا مبشروع القرية وإمنا مبشاريع أخرى ابلقصيم والرايض إضافة إىل اتفاقية ا
وع الرئيس هلذه الدعوى وىي ملشروع خمتلف عن املشاريع املذكورة إضافة إىل أف املوض )...(حتالف بني املدعى عليها وشركة 

ىػ بعد أف قررت الدائرة سقوط شرط 5345لعاـ  757منظور حالياً أماـ حمكمة أوؿ درجة ابحملكمة التجارية جبدة يف القضية رقم 
 التحكيم ، فتم رفع اجللسة للمداولة . 

 )األسباب( 
 النزاع القائم بينهما ، ومبا أف املدعية وكالة ذكرت أف مبا أف املدعية هتدؼ من دعواىا إىل إلزاـ املدعى عليها بتعيني حمكم عنها يف

ىناؾ عدة اتفاقيات مع املدعى عليها يف النزاع املاثل ، ومبا أف املدعية مل حترر دعواىا دما تعد معو الدعوى غري مقبولة ، وقد 
( من نظاـ املرافعات 66د اكدتو املادة )امهلتها الدائرة لذلك أكثر من مرة وىو ما يعترب شرطًا لقبوؿ الدعوى والسري فيها ، وق

 الشرعية . 
  (لذلك)

 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.  هللاملوفق، وصلى  وهللا بعدم قبول الدعوى .  حكمت الدائرة:

 

 أمني السر
 سلطان بن سفر بن صاحل العمريي

 عضو
 بن عبدالرحيم الزهراينهللا عبد

 عضو
 ابراهيم بن صاحل السحيباين

 

 رئيس الدائرة
 عبيد بن عوض العمري



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابلرايض

 الدائرة التجارية األوىل
هـ0441لعام  525قضية رقم احلكم يف ال  
للمقاوالت سجل جتاري )...(شركة املقامة من/   
الدولية للمقاوالت)...( مؤسسة ضد/   

 الم على من ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والس 
 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  400/4/0441 األحدفإنو يف يوم 

 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا الزكري هللا عبداحملسن بن عبد القاضي
 عضوا بن أبو حبيب الشثري عبدالعزيز بن عبدالعزيز القاضي

 
  ،ىـ 400/4/1411، وذلك للنظر يف القضية املشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ دمحم بن فراج القحطاين وحبضور 

 وفيها بعد املداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

لتنفيذ األعمال  قدت من الباطن مع املدعى عليهاوكيل املدعية بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلتو تعا)...( تقدم 
وكلتو.. والعقد ينص ، إال أن املدعى عليها مل تسدد كامل املبالغ املستحقة ملعمالاألوأن موكلتو قامت بتنفيذ  ،الكهروميكانيكية

. ويطلب أن تتوىل احملكمة .إىل اتفاق لتعيني احملكم الثالث مل يتوصال احملكمني، إال أن وقد عني كل طرف حمكمو على التحكيم،
 .يراجع احملكمة حسب أوراق القضية .. مث إن املدعي وكالة ملتعيينو

 )األسباب( 
املدعي يف دعواه املاثلة يدعي ادعاء مرساًل ودون تقدمي أي دليل على قبول دعواه فيما يتعلق ابدعائو أن احملكمني مل يتفقا على 

، عني من قبلو ابملفاد الذي يدعيووكان يف إمكانو إرفاق ولو خطاب من احملكم امل ،كم الثالث .. فذلك من شرط الدعوىاحمل
 .ف تنتهي إىل عدم قبول ىذه الدعوى.. وبناء عليو فإن دائرة االستئناذ احملكمان حمضراً بذلكفضاًل عن أن األصل ىو أن يتخ

 
 
 
 
 



 

 (لذلك)
على نبينا دمحم وعلى هللا املوفق، وصلى  هللاو، هـ1440عام ل 525بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة:

 آله وصحبه وسلم،،،
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 أمني السر
 دمحم بن فراج القحطاين

 عضو 
 عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن أبو حبيب الشثري

 عضو 
 الزكريهللا عبداحملسن بن عبد

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اململكة العربية السعودية
وزارة العدل         

 حمكمة االستئناف ابلرايض
 الدائرة التجارية األوىل

هـ 0441لعام  555احلكم يف القضية رقم   
 املقامة من/ )...(  سجل مدين )...(

 ضد/ )...( 
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد: 

 جلستها بتشكيلها التايل: وىلالدائرة التجارية األعقدت  ستئناف ابلرايضحمكمة االىـ ومبقر  400/4/0441 األحدفإنو يف يوم 
 رئيسا عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان القاضي
 عضوا الزكري هللا عبداحملسن بن عبد القاضي
 عضوا عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن أبو حبيب الشثري القاضي

 
  ، ىـ 400/4/14/1، وذلك للنظر يف القوضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف مينا للسرأ دمحم بن فراج القحطاين وضوروحب 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.
 )الوقائع(

وقد نصت العقود على  (...)وكيل ادلدعي بصحيفة دعوى ذكر فيها أن بني ادلتداعيني عقود مقاولة لتأىيل مدارس  )...(تقدم 
 .(ى عليهاتولية الغرفة التجارية ابلرايض لتعيني حمكم نيابة عن ادلدعابللجوء إىل التحكيم ... وطلب ) حسم اخلالفات

 
 )األسباب( 

 ، من أن سلطة احملكمة يف ذلك ىي أن( من نظام التحكيم51ليو ادلادة )نصت ع يتفق مع ما مبا أن الطلب يف ىذه الدعوى ال
إىل شارة إلف تنتهي إىل عدم قبول ىذه الدعوى، مع اتتوىل اختيار حمكم عن ادلدعى عليها مىت ساغ ذلك ... فإن دائرة االستئنا

 تقبل الدعوى الواحدة لعدة عقود إال ببيان ادلوجب لذلك . أنو ال
 
 
 
 
 



 

 (لذلك)
 هـ1440لعام  552بعدم قبول الدعوى املقيدة قضية برقم  حكمت الدائرة:

 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم،،، هللااملوفق، وصلى  هللاو
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أمني السر
 دمحم بن فراج القحطاين

 عضو 
 عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن أبو حبيب الشثري

 عضو 
 الزكري هللا عبداحملسن بن عبد

 رئيس الدائرة
 عبدالرمحن بن دمحم اجلوفان



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية

وزارة العدل         
 حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية

ىلالدائرة التجارية األو        
هـ 6441لعام  631احلكم يف القضية رقم    

)...( سجل جتاري)...( شركةاملقامة من/  
)...( مكتبضد/   

 
 ن ال نيب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على م

جلستها بتشكيلها  الدائرة التجارية األوىلعقدت  حمكمة االستئناف ابدلنطقة الشرقيةىـ ومبقر 4/0441///8 اخلميسفإنو يف يوم 
 التايل:

 رئيسا دمحم بن صاحل اليحىي القاضي
 عضوا العجالنهللا بن عبد إبراهيم القاضي
 عضوا بن سليمان املزروعهللا عبد القاضي

 
، وذلك للنظر يف القوضية ادلشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف للسرأمينا  بن محدان العامريهللا علي بن ضيف  وضوروحب 

 وفيها بعد ادلداولة أصدرت الدائرة ىذا احلكم.  ،ىـ 4/44/1///8
 )الوقائع(

خالف بني موكلتو وادلدعي ومت بالئحة دعوى يذكر فيها أن حصل  )...(تتلخص وقائع القوضية بتقدم وكيل ادلدعى عليها 4 
وصدر احلكم التحكيمي حمل طلب البطالن ادلقيد لدى الغرفة التجارية ابدلنطقة الشرقية برقم  ،إحالتو للتحكيم تنفيذا لبنود التعاقد

( أبن تدفع للمحتكم مكتب ...سجل جتاري رقم ))...(ه وادلنتهي إىل إلزام شركة فنادق941141/01ه واتريخ 1341/01
( رايل ورد ما عدا ذلك من طلبات . ويطلب احلكم 438,39مبلغَا قدره ) )...(لالستشارات اذلندسية ترخيص رقم .()..

 .ببطالن احلكم التحكيمي دلا أورده من مالحظات 

 )األسباب( 
مية ادلقررة لالعرتاض ومبا أنو مل يرفق ابألوراق مستند اتريخ تسليم األطراف نسخة احلكم التحكيمي إلمكان احتساب الفرتة النظا

( من نظام التحكيم ونصها )ترفع دعوى بطالن حكم 9141وىي ستني يوما التالية لتاريخ التبلغ ابحلكم التحكيمي طبقًا للفقرة )
ن بناء على ذلك غري التحكيم من أي من طرفيو خالل الستني يومًا التالية لتاريخ إبالغ ذلك الطرف ابحلكم( فإن الدعوى تكو 

 .شكالً مقبولة 



 

 

 
 )لذلك(

 .قررت الدائرة عدم قبول دعوى بطالن احلكم التحكيمي شكال حكمت الدائرة

 .وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني ى هللا فق وصلاملو  وهللا

 
 

 
 

 أمني السر
بن محدان العامري هللاعلي بن ضيف   

 عضو 
بن سليمان املزروع عبدهللا  

 عضو 
العجالن عبدهللابراهيم بن إ  

 رئيس الدائرة
 دمحم بن صاحل اليحىي
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
   اململكة العربية السعودية 

 وزارة العدل      
       (722) 

 حمكمة االستئناف مبنطقة الرايض 
 دائرة االستئناف التجارية األوىل

 
 هـ 8341/ لعام 7722احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من/ )...(
 ضد/  شركة )...(

 بشأن عقد توريد()طلب تعيني حمكم للمدعى عليها يف نزاع 
 

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو، وبعد: 
ىـ عقدت دائرة االستئناف التجارية األوىل جلستها مبقرىا ابلرايض ابلتشكيل  31/3/3311يف يوم الثالاثء 

  التايل:
 رئيساً    بديّع بن سعود البديّع  ئنافقاضي االست
د الوهييب تئنافاالسرئيس حمكمة   عضواً    انصر بن َحم

 عضواً            عبد الرَحن بن دمحم اجلوفان  قاضي االستئناف
وذلك للنظر يف القضية ادلبني رقمها وأطرافها أعاله، واحملالة ، أميناً للسر عبد الرمحن بن أمحد القرين  وحبضور

واإلجابة وبعد دراسة أوراق القضية وبعد ىـ وبعد مساع الدعوى  3/5/3311إىل دائرة االستئناف بتاريخ 
 ادلداولة، أصدرت دائرة االستئناف حكمها ادلاثل. 

 
 دائرة االستئناف

ىـ تقدم وكيل ادلدعية بدعوى ذكر فيها أن موكلتو وادلدعى عليها أبرمتا اتفاقية بتاريخ  81/3/3311بتاريخ 
جاج ادلباين يتم تسليمها للمدعى عليها  )...( م ابلتزام موكلتو بتوريد بعض ادلنتجات اخلاصة بز 83/1/8133

، وأن موكلتو قد التزمت بذلك وسلمتو للمدعى عليها، وأنو قد تبقى يف ذمة ادلدعى عليها للمدعية عن ذلك 
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( دوالراً، وأن االتفاقية قد نصت على أن )أي نزاع أو اختالف أو جدل أو مطالبة من 338.111.35مبلغ )
دث بني الطرفني فيما يتعلق هبذه االتفاقية جيب تسويتها حصرايً وأخرياً مبوجب القوانني أي نوع كان تنشأ أو حت

وجيب أن تكون لغة  (...)واللوائح يف ادلملكة العربية السعودية أو أي خليفة ذلم من جانب ثالثة حمكمني 
حلكم أو قرار احملكمني هنائياً ويكون ا (...)التحكيم اللغة اإلجنليزية ويتعني أن يكون مكان التحكيم يف الرايض 

)...(  اجلنسية حمكماً عنها،  ،نو قد قامت موكلتو بتعيني )...( ...( وأ)وملزماً لألطراف وغري قابل لالستئناف 
ىـ بطلب تعيني حمكم عنها، وألهنا مل تستجب فإنو يطلب تعيني  81/7/3317ومتت خماطبة ادلدعى عليها يف 

 حمكم عن ادلدعى عليها. 
وإبحالة القضية إىل دائرة االستئناف نظرهتا ومسعت من أطرافها على النحو ادلبني تفصياًل بضبوط القضية 

ويف جلسة اليوم قدم وكيل ادلدعى  (...)وأوراقها حيث طلب ادلدعي وكالة وادلدعى عليو وكالة مهلة للصلح 
م بني الشركتني وحاصل ذلك 87/1/8137ىـ  7/3/3311عليها )اتفاقية صلح هنائية وإبراء ذمة( مؤرخة يف 

( أربعمائة وسبعة وأربعون ألف دوالر أمريكي على 337.111التزام ادلدعى عليها أبن تدفع للمدعية مبلغ )
( دوالر أمريكي يتم استحقاقو بتاريخ االتفاقية ىذه، 333.751أربع دفعات متساوية، الدفعة األوىل مبلغ )

والر أمريكي يتم استحقاقو يف مدة أقصاىا أربعة عشر يومًا من اتريخ ( د333.751والدفعة الثانية مبلغ )
( دوالر أمريكي يتم تسديده بعد مرور ثالثني يوماً 333.751ىـ والدفعة الثالثة مبلغ )31/3/3311اجللسة 

د ( دوالر أمريكي يتم تسديده بع333.751من اتريخ تسديد الدفعة الثانية، والدفعة الرابعة األخرية مبلغ )
مرور ثالثني يومًا من اتريخ تسديد الدفعة الثالثة، وذلك كلو عن طريق حواالت بنكية حلساب ادلدعية يف بنك 

 سامبا الفرع الرئيسي ابلرايض ...
ىذا وقد جرى إيداع نسخة من ىذه االتفاقية مبلف القضية، وقرر ادلدعي وكالة وادلدعى عليو وكالة انقضاء 

 الدعوى ادلاثلة بذلك. 
 (سبا األ)

مبا أن ادلدعية طلبت يف دعواىا من احملكمة تعيني حمكم عن ادلدعى عليها على النحو سالف الذكر ويف النزاع 
سالف الذكر، ومبا أن الطرفني قد قررا انقضاء ىذه الدعوى على حنو ما سلف بيانو، ومبا أن الدعوى تعترب 

 ه الدعوى.منقضية بذلك، فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل انقضاء ىذ
 

 (لذلك)
هـ املقامة من /  8341لعام  7722ابنقضاء الدعوى رقم  حكمت دائرة االستئناف التجارية األوىل 

  )...(  ضد/ شركة )...(. وهللا املوفق، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 عضو    عضو                    أمني السر 
د الوهييب  عبد الرَحن بن دمحم اجلوفان   د القرينعبد الرَحن بن أَح  انصر بن َحم

 رئيس الدائرة
 بديّع بن سعود البديّع
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اململكة العربية السعودية    

 وزارة العدل          
            (722) 

 حمكمة االستئناف مبنطقة الرايض
 دائرة االستئناف التجارية األوىل

 
 هـ 8941/ق لعام 9184/8احلكم يف القضية رقم 

 املقامة من/ )...(  صاحب مؤسسة    )...(
 )...(     ضد/                                   

 )طلب تعيني حمكم للمدعى عليها(
 

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على نبّينا دمحم وعلى آلو وصحبو، وبعد:
ىـ عقدت دائرة االستئناف التجارية األوىل جلستها مبقرىا ابلرايض ابلتشكيل  31/3/3311يف يوم الثالاثء 

 التايل:
 رئيساً                      بديع بن سعود البدّيع  افقاضي االستئن         
 عضواً    انصر بن محد الوىييب رئيس حمكمة االستئناف         
 عضواً             عبد الرمحن بن دمحم اجلوفان  قاضي االستئناف         

ا وأطرافها أعاله، واحملالة إىل وذلك للنظر يف القضية ادلبٌن رقمه أمينًا للسر الرمحن بن أمحد القرينوحبضور عبد 
ىـ وبعد مساع الدعوى واإلجابة وبعد اإلطالع على األوراق وبعد  31/8/3138دائرة االستئناف بتاريخ 

 .ادلداولة، أصدرت دائرة االستئناف حكمها ادلاثل
 

 (دائرة االستئناف)
قدم حملكمة االستئناف بدعوى ذكر تتلخص الوقائع وابلقدر الالزم إلصدار ىذا احلكم يف أن احملامي/ )...( ت

فيها أن دلوكلو ادلدعى مستحقات مالية لدى شركة  )...( ادلدعى عليها وفقاً دلا ىو اثبت مبذكرة التفاىم ادلؤرخة 
ىـ وتضمنت ىذه ادلذكرة يف البند الثامن منها أنو يف حالة أي خالف أو نزاع ينشأ عنو أو  31/33/3311يف 
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ةربة وفقًا ألحكام النظام اخلتحكيمية صاحبة اله وتعذر حلو وداًي احا  إىل اجلهات يرتبط هبذا العقد وتفسًن 
السعودي، وإعمااًل لذلك فإن موكلو قام بتعيٌن حمكم عنو وطلب من ادلدعى عليها تعيٌن حمكم عنها مبوجب 

ىـ إال أن ادلدعى عليها رفضت تعيٌن حمكمًا  )...( وطلب يف  31/8/3318واتريخ  133/18اخلطاب رقم 
 ذلم استكما  اإلجراءات يف الدعوى التحكيمية، فيما ختام الدعوى تعيٌن حمكم للمدعى عليها حىت يتسىن

تضمنت إجابة ادلدعى عليها مبذكرة قدمها وكيلها/ )...( أن العالقة بٌن ادلدعي وموكلتو قائمة على أساس 
مذكرة التفاىم فقط وىي ختضع للنظم الدولية للتنفيذ خارج ادلملكة وقد يتعذر على احملكمٌن خماطبة اجلهات 

الدو  األخرى، وأشار بذات ادلذكرة أن ادلدعى قد قام فعليًا برفع دعوى قضائية ضد موكلتو بتاريخ  ادلعنية يف
 ىـ، دما يعين تناز  ادلدعي عن شرط التحكيم. 22/1/3311

ىـ، قرر الطرفان أن ادلدعي وادلدعى عليها قد اتفقا عن التناز  عن شرط التحكيم يف  31/3/3311وجبلسة 
ره كأن مل يكن وتراضيا على التحاكم إىل احملكمة ادلختصة ابدلملكة وطلب ادلدعى وكالة ىذه القضية واعتبا

 احلكم ابنقضاء الدعوى ادلاثلة استناداً إىل ذلك.
ومبا أن الثابت أن األطراف قد قرروا التناز  عن شرط التحكيم يف النزاع ادلاثل وأن ادلدعي وكالة طلب من 

 فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل انقضاء ىذه الدعوى التحكيمية.الدائرة احلكم ابنقضاء الدعوى 
 (لذلك)

هـ املقامة من /   8941لعام  9184ابنقضاء الدعوى رقم  حكمت دائرة االستئناف التجارية األوىل
 )...(ضد/ )...( للتجارة. وهللا املوفق، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.

 عضو            عضو                    أمني السر 
د الوهييب  عبد الرمحن بن دمحم اجلوفان   عبد الرمحن بن أمحد القرين  انصر بن محم

  رئيس الدائرة     
 بديّع بن سعود البديّع
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية    

 وزارة العدل          
             (722) 

 محكمة االستئناف بمنطقة الرياض
 دائرة االستئناف التجارية األولى

 
 هـ 8544/ لعام 4455الحكم في القضية رقم 

 المقامة من/ شركة )...(
 شركة )...(      ضد/ 

 التحكيم الصادر برفض طلب رد المحكم( )طعن في قرار هيئة
 

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه، وبعد: 
هـ عقدت دائرة االستئناف التجارية األوىل جلستها مبقرها بالرياض بالتشكيل  02/1/1341يف يوم الثالثاء 

 التايل: 
 رئيسا                د البدي عع بن سعو بدي    قاضي االستئناف               

 عضوا            ناصر بن حمد الوهيبي      رئيس محكمة االستئناف
 عضوا            عبد الرحمن بن محمد الجوفان       قاضي االستئناف

الة إىل وذلك للنظر يف القضية املبّين رقمها وأطرافها أعاله، واحمل، أميناً للسر الرمحن بن أمحد القرينوحبضور عبد 
هـ وبعد دراسة أوراق القضية والقرار الصادر فيها واالعرتاض املقدم عليه  11/1/1431دائرة االستئناف بتاريخ 

 وبعد املداولة، أصدَرت دائرة االستئناف حكمها املاثل. 
 

 (دائرة االستئناف)
بّي الطرفّي منظور من  هـ تقدم وكيل املدعية بالئحة دعوى قال فيها ما حاصله النزاع 11/1/1341بتاريخ 

هيئة حتكيم مشكلة من / )...( حمكمًا عن املدعية، و )...( حمكمًا عن املدعى عليها، و )...(  رئيسًا هليئة 
التحكيم، وقد تقدمت املدعي بطلب رد احملكم )...( الفتقاده لشرط احليدة واالستقالل وفقًا للتفصيل الوارد 
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هـ برفض طلب املدعية، وقد  4/1/1341يم يف ذلك قرارها بتاريخ يف طلب الرد، وقد أصدرت هيئة التحك
جاء القرار مقتضبًا وخاليًا من أية أسباب، ومل تبحث اهليئة وحتقق الواقعة، ومل تسمع وتدون جواب عضو اهليئة 

دعية والواقعة املوجبة للرد تتمثل يف إبداء رأيه يف النزاع بشكل صريح حيث أفصح بأن امل (...)املطلوب رده 
ستخسر القضية لضعف موقفها، وقام حبثها على إهناء الدعوى صلحاً، وذلك قبل متام تشكيل اهليئة، قبل 
تعيّي احملكم املرجح، وذلك يف مكاملة هاتفية مع وكيل املدعية، ومتت مواجهة احملكم هبذه الواقعة يف جلسة 

لألسف مل يتم إثبات ذلك يف حمضر اجللسة هـ ومل ينكر الواقعة وبررها بدفع الطرفّي للصلح و  01/7/1341
... والباب الثامن من نظام املرافعات الشرعية أوجب عرض طلب الرد على العضو املطلوب رده ليقوم بإعداد 
رد مكتوب خالل األربعة األيام التالية لطلب الرد ... وقد جاء يف قرار هيئة التحكيم )بأن ما قدمه ممثل 

عدو كالمًا مرساًل مما تنتهي معه اهليئة إىل عدم قبوله متجاوزة إقرار أو إنكار عضو اهليئة املدعية هبذا الشأن ال ي
وهيئة التحكيم ال تنعقد واليتها واختصاصها  (...)املطلوب رده لتلك الواقعة متجاهلة إثبات ذلك يف حمضرها 

ى مستنداهتا إال بعد إال باكتمال تشكيلها وهو ما يوجب عدم اتصال أي عضو باألطراف واطالعهم عل
فبأي صفة يتصل مبمثل املدعية قبل متام  (...)اكتمال هيئة التحكيم وهي املخالفة الثابتة يف حق عضو اهليئة  

طالعه على مستندات الدعوى اتشكيل اهليئة وخارج إطار اجللسات، وال جدال يف أن رأيه جاء مبنيًا على 
وقد نص نظام التحكيم على أن )يعامل طرفا التحكيم على قدم املساواة  (..).والسيما أوراق املدعى عليها

وعرضه للصلح إجراء قضائي منفرد وخارج إطار النظام وقبل متام تشكيل هيئة التحكيم  (...)وهتيأ لكل منهما 
 . نطلب نقض قرار هيئة التحكيم ورد احملكم. انتهى كالمه (...)مبا يقطع بعدم حيدته وعدم استقالله  

وقد تأخر إبالغ األطراف بعقد جلسة ألسباب تعود إىل املدعي وكالة وإىل ظروف النقل من مبىن حمكمة 
مث بعد جتاوز ذلك عقدت دائرة االستئناف جلسة هذا اليوم على االستئناف اإلدارية إىل مبىن احملكمة التجارية، 

النحو املبّي تفصياًل بأوراق القضية وضبطها، ويف اجللسة حضر كل من وكيل املدعية ووكيل املدعى عليها 
ع الدعوى واليت مل واحملكم املرجح رئيس هيئة التحكيم املثبتة أمساؤهم وصفاهتم مبلف القضية وضبطها، وبعد مسا 

خترج عما ورد يف الئحة الدعوى، أجاب كل من وكيل املدعى عليها واحملكم املرجح رئيس هيئة التحكيم بأهنما 
 يكتفيان مبا ورد يف قرار هيئة التحكيم، مث قرر مجيع األطراف ختم أقواهلم. 

 
 (األسباب)

برفض طلب رد حمكم املدعى عليها، ومبا أن النزاع مبا أن الدعوى املاثلة طعن على قرار هيئة التحكيم القاضي 
م بّي املدعية واملدعى 1/1/0223 -هـ  1/11/1303حمل التحكيم هو بشأن عقد مقاولة من الباطن بتاريخ 

عليها لتنفيذ األعمال امليكانيكية والكهربائية حملطة معاجلة مياه الصرف الصحي بالقريات ومطالبة املدعية 
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تدعيه من بقية مستحقات عن ذلك، فإن النزاع التجاري وبّي تاجرين، وختتص دائرة للمدعى عليها مبا 
 االستئناف التجارية األوىل بالفصل يف مسائل التحكيم فيه. 

ومبا أن قرار هيئة التحكيم حمل االعرتاض مل يذكر يف وقائعه وأسبابه جواب عضو هيئة التحكيم عن طلب الرد 
رار اهليئة بناء على أسباب كافية ومالقية، فإن قرار هيئة التحكيم ال يصح وعن تلك الواقعة، ومل يصدر ق

شكاًل، ومن شرط القرار يف ذلك حتقيق ما أشري إليه واكتمال وصحة وكفاية وقائعه وأسبابه فضاًل عن التحقق 
 .من املدد اليت نص عليها النظام، فإن دائرة االستئناف تنتهي إىل إلغاء قرار هيئة التحكيم

 (ذلكل)
هـ في  4/9/8544إلغاء قرار هيئة التحكيم الصادر بتاريخ  قررت دائرة االستئناف التجارية األولى

، واهلل الُمَوف ْق، ي برفض طلب رد المحكم  )...(النزاع القائم بين شركة/  )...( ضد/ شركة )...(، القاض
 وصلى اهلل وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  
 عضو         عضو                          السر أمين 

 ناصر بن حمد الوهيبي عبد الرحمن بن محمد الجوفان  عبد الرحمن بن أحمد القرني
 

 رئيس الدائرة  
 بدي ع بن سعود البدي ع                                             

 


