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حكم  على  املحكمة  رقابة   - عليه  العرتا�ص   - حتكيم  حكم   - �شركاء  نزاع   - حتكيم 

اأتعاب  انتهاء اخل�شومة يف  التحكيم -  اأتعاب   - التحكيم - الجتهاد ل ينق�ص مبثله 

التحكيم - الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.

منازعة بني طرفني بخ�سو�ض اتفاقية �سراكة - قررت الدائرة اإحالة النزاع للتحكيم - �سدر 

هيئة  اإليها  تو�سلت  التي  النتيجة  على  اعرتا�سها  املدعية  ح�سرت   - التحكيم  هيئة  حكم 

التحكيم يف حكمها املتعلق بتحديد ن�سبة كل طرف يف ال�سركة وبيان النتائج املحا�سبية نتيجة 

نزاع ل�سركاء يف وقوع خ�سائر جتاوزات راأ�ض املال - حقيقة اعرتا�ض املدعية تكمن يف املطالبة 

باإعادة بحث ما �سبق لهيئة التحكيم اأن بحثته يف حكمها وناق�ست الأطراف فيه وندبت اخلربة 

املحا�سبية لأجله وفقًا حلكم الهيئة - عدم ت�سويغ الدائرة بحث ما �سبق بحثه؛ اإذ يعد ذلك 

تفريغًا للتحكيم من م�سمونه وتعقيب على الجتهاد باجتهاد اآخر، والجتهاد ل ينق�ض مبثله - 

رقابة املحكمة على حكم التحكيم ينح�سر فيما اإذا ا�ستمل عليه احلكم التحكيمي على خمالفة 

�سرعية اأو نظامية من �ساأنها الإخالل بحقوق املتقا�سني، وهو ما مل يظهر ح�سوله يف الواقعة 

حمل الدعوى - اإقرار طريف الدعوى بانتهاء اخل�سومة فيما يتعلق باأتعاب التحكيم موؤدى ذلك  

الأمر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم وانتهاء اخل�سومة فيما يتعلق باأتعاب التحكيم ورف�ض ما عدا 

ذلك من طلبات.

رقم الق�شية البتدائية  2/659/ق لعام 1422هـ

رقم احلكم البتدائي  35/د/جت 2/3 لعام 1433هـ

رقم ق�شية ال�شتئناف  2/2022/�ص لعام 1433هـ

رقم حكم ال�شتئناف  2/171 لعام 1433هـ

تاريخ اجلل�شة  1433/10/17هـ
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تتح�سل وقائع الدعوى اأنه وردت اإىل املحكمة الإدارية بجدة لئحة الدعوى املقدمة من )...( 

املرفقة  التحكيم  وثيقة  على  بالتوقيع  عليه  املدعى  اإلزام  طلب  مت�سمنة  املدعي  عن  بوكالته 

بالئحة الدعوى وحتميله ح�سته يف م�سروفات التحكيم، حيث مت بتاريخ 1996/11/2م توقيع 

تاأ�س�ست  والتي   )  )...( )�سركة  با�سم  �سركة  لتاأ�سي�ض  الدعوى  طريف  بني  �سراكة  اتفاقية 

خالفات  حل  يكون  اأن  ال�سراكة  اتفاقية  من   14 املــادة  وت�سمنت  بالفعل،  ن�ساطها  وبا�سرت 

ال�سركاء عن طريق التحكيم طبقًا لنظام التحكيم ال�سعودي وقد اتفق ال�سريكان على اللجوء 

وثيقة  بنود  بع�ض  النظر يف  وجهات  تباينت  اأنه  عنه غري  كل طرف حمكمًا  واختار  للتحكيم 

وم�سروفات  اأتعاب  اخلا�سر  الطرف  يتحمل  اأن  عليه  املدعى  ال�سريك  طلب  ومنها  التحكيم 

م�سماها  كان  عندما  الدائرة  لهذه  واأحيلت  اأعاله  بالرقم  ق�سية  الدعوى  فقيدت  التحكيم، 

وح�سر  املدعى  عن  وكياًل   )...( ح�سر  ـــ  1422/4/18ه فبجل�سة  ع�سرة.  احلادية  التجارية 

اإعداد وثيقة  يتفقا على  الدعوى مل  اأن طريف  )...( وكياًل عن املدعى عليه، وتبني باجلل�سة 

م�سرتكة واأن كل طرف يعرت�ض على بع�ض طلبات الطرف الآخر فوجهت الدائرة كل طرف 

باإعداد وثيقة حتكيم ت�ستمل على جميع طلباته وا�ستكمال توقيعاتها. وبجل�سة 1422/10/15هـ 

وبعد عدة جل�سات عقدتها الدائرة ليتمكن الأطراف من ا�ستكمال وثيقة التحكيم ثم قررت 

رفع الوثيقة ل�سكرتارية التحكيم لت�سجيلها ثم قررت بجل�سة 1423/1/19هـ اإحالة الطرفني 

اإىل التحكيم لإ�سدار احلكم وفق ما جاء يف الوثيقة واأ�سدرت بذلك قرارها رقم 9/دجت/11 

لعام 1423هـ املودع ن�سخته يف ملف الدعوى، وحتيل الدائرة اإىل حكم التحكيم امل�ستمل على 

مواده وطلبات الأطراف فيه والذي �سريد ن�سه �سمن هذا احلكم. وبجل�سة 1423/6/16هـ 
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وافقت الدائرة على قرار هيئة التحكيم واأطراف الدعوى متديد فرتة التحكيم مائة وع�سرين 

يومًا ابتداًء من 1423/5/21هـ ثم متديده مدة مماثلة بجل�سة 1423/10/10هـ وكذا متديده 

بجل�سة 1424/9/8هـ. وبجل�سة 1425/2/16هـ اأ�سارت الدائرة اإىل ورود حكم هيئة التحكيم 

2/2/970 يف  برقم  املظامل  ديوان  لدى  واملقيد  1425/2/10هـــ  املــوؤرخ يف  مرفقًا باخلطاب 

1425/2/14هـ كما اأ�سارت الدائرة ب�سبط جل�سة 1425/2/24هـ اإىل ورود اعرتا�ض املدعي 

وكذا  1425/2/24هــــ  2/2/1271 يف  برقم  املظامل  ديــوان  لدى  واملقيد  التحكيم  على حكم 

وبجل�سة  1425/2/24هـــــــ.  يف   2/2/1270 بــرقــم  واملقيد  وكــالــة  عليه  املــدعــى  اعــرتا�ــض 

1425/8/2هـ قررت الدائرة اإعادة الق�سية واحلكم ال�سادر فيها اإىل هيئة التحكيم مت�سمنًا 

املالحظة عليه لعدم ا�ستماله على �سيغة الإلزام وتعر�ض الهيئة لأتعاب التحكيم وعنونة احلكم 

بعبارة قرار. وبجل�سة 1426/1/27هـ اأ�سارت الدائرة اإىل ورود حكم التحكيم ال�سادر بجل�سة 

1426/1/18هـ وقررت بجل�سة 1426/6/24هـ اإعادة احلكم اإىل هيئة التحكيم لعدم ا�ستماله 

التحكيم  اإىل ورود حكم هيئة  الدائرة  اأ�سارت  1427/2/18هـــ  الإلــزام. وبجل�سة  على �سيغة 

1427/2/12هـ واإىل ورود اعرتا�ض وكيل املدعى  2/2/856 وتاريخ  املقيد يف الديوان برقم 

وبجل�سة  1427/2/26هـــــ.  بجل�سة  املدعي  وكيل  واعــرتا�ــض  1427/2/21هـــــ  بجل�سة  عليه 

1427/3/17هـ انعقدت الدائرة التجارية احلادية ع�سرة وذلك لبيان املالحظات الواردة على 

والثالثة  والثانية  الأوىل  فقراته  يف  احلكم  منطوق  اأن  ولحظت  التحكيم  هيئة  حكم  منطوق 

جاءت ب�سيغة ل تفيد الإلزام ول يتحقق بها معنى احلكم الق�سائي البات حيث ورد يف الفقرة 

ومبلغ  ريـــــاًل(   1.984.476( مببلغ  ال�سركة  قبل  الأ�سلية  الطرفني  مديونية  ثبوت  اأوًل:  

الثبوت يف  اإن  التوايل، وحيث  واملدعي على  املدعى عليه  ريـاًل( ر�سيد مديونية   858.525(
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هذه  اأن  كما  احلكم،  منطوق  يت�سمنه  اأن  يجب  الذي  لالإلزام  �سببًا  يعدُّ  الق�سائية  الأحكام 

ر�سيد  اأن  وذكرت  منه،  اأقل  ثم  اأكرب  مبلغ  مبلغني،  الهيئة  الفقرة جاءت مبهمة حيث قررت 

املدعى عليه واملدعي على التوايل، وهذا اإبهام يف منطوق هذه الفقرة، اأما الفقرة الثانية فقد 

كمدين  ال�سخ�سي  املدعي  ر�سيد  من  ريـاًل(   127.472/44( مبلغ  قيد  "نقل  الهيئة  ذكرت 

لل�سركة اإىل ر�سيده ال�سخ�سي كدائن ومنطوق هذه الفقرة ل يعني بحال الإلزام ول يعدو اإل 

نتيجة حما�سبية مبهمة، ول ت�سلح اأن تكون منطوقًا للحكم الق�سائي، اأما الفقرة ثالثًا: التي 

ت�سمنت الثبوت ثم اخل�سم ثم التحويل ثم التخفي�ض ثم املقا�سة في�سري عليها ما ي�سري على 

الفقرتني ال�سابقتني، بالإ�سافة اإىل اأنها ت�سمنت عملية ح�سابية بحتة، ول تت�سم ل من قريب 

ول من بعيد باحلكم الق�سائي البات يف النزاع، وت�سيف الدائرة اإىل اأن الفقرة الرابعة من 

حكم هيئة التحكيم ون�سها  اأنه عند ت�سفية ال�سركة على امل�سفي العتداد مبا ورد يف البنود 

اأوًل وثانيًا وثالثًا "فهذه الفقرة جعلت من حكم هيئة التحكيم حكمًا معلقًا على وقوع الت�سفية 

م�ستقباًل ومبنيًا على الحتمال، وهذا مما يجعل ما انتهت اإليه الهيئة يف حكمها اأمرًا ي�سعب 

على الدائرة اعتباره حكمًا ق�سائيًا �سادرًا عن هيئة حتكيم، وبالتايل عدم اإمكانية النظر فيه 

وفقًا لنظام التحكيم ولئحته التنفيذية لهذا قررت الدائرة اإعادة حكم هيئة التحكيم املرفق 

من  اأعــاله  الدائرة  اإليه  اأ�سارت  ملا  وفقًا  فيه  النظر  لإعــادة  التحكيم  هيئة  اإىل  وم�سفوعاته 

مالحظات، واأما ما ذكره املحكم املرجح يف خطابه املوؤرخ يف 1427/2/9هـ املت�سمن اأن ما 

اأجرته هيئة التحكيم يتفق مع بع�ض ال�سوابق الق�سائية ومنها حكم الدائرة التجارية العا�سرة 

رقم 98/دجت/10 لعام 1416هــ، فاإن الدائرة ترى اأن حكم الدائرة العا�سرة "بثبوت املديونية" 

مبني على اأ�سا�ض اأن ال�سركة حتت الت�سفية بالفعل، ولها م�سٍف، ومنطوق حكمها ن�ض على  
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اأن على امل�سفي دفع املبلغ للمدعي من ح�سيلة موجودات الت�سفية فمنطوق حكمها ن�ض على 

الثبوت ثم الإلزام يف الوقت نف�سه، وبالتايل ل يوجد هناك �سابقة ق�سائية ملا انتهت اإليه هيئة 

للنظر يف منطوق حكمها  التحكيم  اإعادة حكم هيئة  الدائرة  التحكيم يف حكمها، لذا قررت 

وفقًا ملا لحظته الدائرة اأعاله. وبجل�سة 1428/1/19هـ اأ�سارت الدائرة اإىل ورود حكم هيئة 

جل�سة  يف  املبني  املــدعــي  وكيل  اعــرتا�ــض  ورود  واإىل  1428/1/12هــــــ  يف  ال�سادر  لتحكيم 

1428/1/25هـ. وبجل�سة 1429/4/27هـ وبعد عدة جل�سات مل ي�ستكمل الأطراف ح�سورهم 

اأنها  الدائرة ثم قدم وكيل املدعى عليه مذكرة من �سفحة واحدة ذكر  اأمام  جمتمعني فيها 

تت�سمن الإجابة عن اعرتا�سات املدعي على احلكم التحكيمي ومت�سك براأيه يف القناعة مبا 

اإليه هيئة التحكيم ل�ستنادها اإىل تقرير املحا�سب اأكرث من مرة وت�سلم املدعى وكالة  انتهت 

يف  للدائرة  املقدمة  العرتا�سية  مبذكرته  يتم�سك  باأنه  ذكر  عليها  وباطالعه  منها  �سورة 

1428/1/25هـــ لت�سمنها الإجابة عن ذلك، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما مبا �سبق تقدميه، 

بت�سكيلها  الدائرة  اأطلعت  1430/7/11هــــ  وبجل�سة  لذلك.  وفقًا  الق�سية  يف  الف�سل  وطلبا 

اجلديد على �سبط اجلل�سة ال�سابقة يف 1430/3/18هـــ، وقرر الطرفان اكتفائهما مبا �سبق 

لهما تقدميه، وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الدعوى للدرا�سة. وبجل�سة 1431/3/23هـ 

ذكر املدعى عليه وكالة باأنه ل اعرتا�ض ملوكله على ما جاء يف حكم هيئة التحكيم، �سوى ما 

يتعلق بعدم تو�سيح هيئة التحكيم ملقدار املبلغ الذي متثله ن�سبة 10% الوارد يف حكمها والذي 

كان ينبغي بيانه مببلغ )1.140.453 ريـاًل( ، فعقب املدعي وكالة باأنه يطلب اإمهاله لتحديد 

املبلغ املمثل لن�سبة الع�سرة يف املئة للتحقق مما ذكره وكيل املدعى عليه، ثم ذكر الطرفان اأن 

اأتعاب اخلربة اخلا�سة باملحا�سب )...( دفعت اإىل اخلبري كما اأن هيئة التحكيم ت�سلمت كامل 
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اأتعابها قبل اأن تبداأ اأعمالها. وبجل�سة 1431/4/8هـ مل يح�سر وكيل املدعى عليه وقدم وكيل 

املدعي مذكرة من �سفحة واحدة اأرفق بها �سور بع�ض امل�ستندات وذكر اأن حا�سلها اأن املبلغ 

الذي ميثل ن�سبة الع�سرة يف املائة املحكوم به )731.063 ريـاًل( ولي�ض كما ذكر وكيل املدعى 

وبجل�سة  التحكيم.  هيئة  اإىل  الكتابة  الدائرة  قــررت  عليه  وبناًء  املا�سية،  اجلل�سة  يف  عليه 

الدائرة  الذي ت�سمن قرار  1431/4/8هـ  الدائرة على حم�سر جل�سة  اأطلعت  1431/6/8هـ 

بالكتابة اإىل هيئة التحكيم لبيان ن�سبة الع�سرة يف املائة الواردة يف حكم هيئة التحكيم، كما 

اأطلعت على قرار الدائرة ال�سادر بهذا ال�ساأن برقم 9 لعام 1430هـ حيث مل يظهر ورود اإجابة 

من هيئة التحكيم ب�ساأنه وقررت الدائرة تاأجيل نظر الدعوى ملراجعة اأطراف الق�سية. وبجل�سة 

1431/12/1هـ تبني عدم ح�سور اأي من اأطراف الدعوى، وقررت الدائرة تاأجيل نظر الدعوى 

بانتظار مراجعة اأطراف الق�سية والكتابة اإىل هيئة التحكيم اإحلاقًا لقرار الدائرة رقم 9 لعام 

1431هـ وبجل�سة 1432/2/14هـ تبني عدم ح�سور اأي من اأطراف الدعوى، وقررت الدائرة 

عدم  تبني  1432/8/11هـــ  وبجل�سة  الق�سية.  اأطراف  مراجعة  بانتظار  الدعوى  نظر  تاأجيل 

ح�سور اأي من طريف الدعوى، وحيث تكرر تاأجيل نظر الدعوى بانتظار مراجعة الأطراف اإل 

اأن اأيًّا منهما مل يراجع منذ جل�سة 1431/6/8هـ وقررت الدائرة حفظ اأوراق الدعوى. وبجل�سة 

1433/2/15هـ اأطلعت الدائرة على خطاب رئي�ض هيئة التحكيم برقم 1300/2073 وتاريخ 

1432/10/27هـ املت�سمن الإ�سارة اإىل قرار الدائرة رقم 9 لعام 1430هـ وتعديل منطوق حكم 

هيئة التحكيم كما اأطلعت على خطاب وكيل املدعى عليه املوؤرخ يف 1432/10/22هـ واملوجه 

اإىل هيئة التحكيم املت�سمن اأنه لي�ض للمدعى عليه اعرتا�ض على النتيجة املحا�سبية التي تو�سل 

اإلهيا اخلبري، كما اأطلعت على خطاب وكيل املدعي املوؤرخ يف 1432/10/22هـ املوجه اإىل هيئة 
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التحكيم املت�سمن املوافقة املبدئية للمدعي على تعديل اخلطاأ املحا�سبي كما اأطلعت الدائرة 

على اعرتا�ض املدعي وكالة واملت�سمن اأن املدعي ما زال معرت�سًا على باقي الطلبات املقدمة 

ال�سركة،  تاأ�سي�ض  م�ساريف  ذلك  ومن  فيها  النظر  وطلب  ع�سرة  احلادية  التجارية  للدائرة 

وحيث تبني عدم ح�سور وكيل املدعي رغم علم موكله ح�سبما يظهره خطاب الإبالغ املت�سمن 

تبلغ الوكيل )...( مبوعد جل�سة اليوم وذكر املدعى عليه وكالة باأن موكله مقتنع مبا انتهى اإليه 

حكم املحكمني، وذكر اأن وكيل املدعي مت اإبالغه بجل�سة اليوم واأنه وجه خطابه املرفق باعتذاره 

عن احل�سور ب�سبب جل�سة اأخرى وطلبه التاأجيل واإبالغه باملوعد. وبجل�سة 1433/2/22هـ اأكد 

طرفا الدعوى على قبولهما مبا انتهى اإليه حكم التحكيم فيما يتعلق بتحديد ن�سبة 10% وفقًا 

ملا �سبق الإ�سارة اإليه كما اأكد املدعى عليه وكالة على قبوله مبا جاء يف حكم التحكيم بكامله 

دون اأي اعرتا�ض عليه وي�سمل ذلك ما يتعلق بالأتعاب املدفوعة للتحكيم وللخربة املحا�سبية 

واأمانة ال�سر، حيث يقبل املدعى عليه باأن يتحمل كل طرف املبالغ التي دفعها يف هذا ال�ساأن 

وعقب املدعي وكالة باأن موكله يقبل اأي�سًا باأن يتحمل كل طرف الأتعاب التي دفعها للتحكيم 

واخلربة املحا�سبية واأمانة ال�سر، وذكر اأن اعرتا�ض موكله على احلكم التحكيمي وفقًا ملا �سبق 

تقدميه من اعرتا�سات يف الدعوى والتي تتعلق بالنتيجة التي تو�سلت اإليها الهيئة يف حكمها 

على خالف طلبات املدعي فعقب املدعى عليه وكالة باأن جميع اعرتا�سات املدعي التي �سبق اأن 

اأبداها مت عر�سها على هيئة التحكيم يف جميع املراحل ال�سابقة وف�سلت فيها الهيئة بالنتيجة 

التي تو�سلت اإليها فعقب املدعي وكالة بالتم�سك مبا �سبق اأن مت تقدميه يف اعرتا�ساته ال�سابقة 

ومن ذلك كون هيئة التحكيم مل تف�سل يف طلب املدعي ت�سفية ال�سركة وباقي الطلبات على 

نحو ما ورد يف وثيقة التحكيم واأنه اكتفى بذلك وقرر املدعى عليه وكالة اكتفاءه اأي�سًا، وقرر 
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الطرفان بانتهاء خ�سومتهما فيما يتعلق بالأتعاب املدفوعة من كل منهما للتحكيم واخلربة 

واأمانة ال�سر. وحيث الثابت اأن حكم هيئة التحكيم امل�سار اإليه تاليًا قد ا�ستمل على بيان مواد 

وثيقة التحكيم املتفق عليها بني الطرفني وعلى طلبات الطرفني وعلى ما �سلف الإ�سارة اإليه من 

الآتي   بالن�ض  احلكم  جاء  وقد  التحكيم  هيئة  اأ�سدرته  اأن  �سبق  ما  على  الدائرة  مالحظات 

 ،  )...( املدعي   بني  القائم  النزاع  يف  التحكيم  هيئة  حكم  الرحيم  الرحمن  اهلل  "ب�سم 
التحكيم  هيئة  من  1432/10/24هــــ  املوافق  اخلمي�ض  يوم  يف  ال�سادر   )...( عليه  واملدعى 

قبل  املعني من  املحكم   -2  .  )...( الأ�ستاذ  املدعي   قبل  املعني من  املحكم   -1 امل�سكلة من  

املدعى عليه  الأ�ستاذ )...( . 3- املحكم املرجح املعني من قبل املحكمني  الأ�ستاذ )...( . 

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سامل على �سيدنا حممد �سيد الأولني والآخرين وبعد. حيث 

1425/2/10هـــ  الأربعاء  يوم  النزاع  يف  حكًما  نف�سه  بالت�سكيل  الهيئة  اأ�سدرت  اأن  �سبق  اإنه 

مكة  املظامل مبنطقة  ديوان  بفرع  ع�سر  احلادية  التجارية  الدائرة  على  هذا احلكم  وبعر�ض 

رقم  الفرع  رئي�ض  ف�سيلة  كتاب  ت�سمنها  التي  املالحظات  بع�ض  لها  كانت  املكرمة/جدة، 

2/6310 وتاريخ 1425/8/21هـ اإىل الهيئة مع اإعادة ملف الق�سية اإليها ل�ستدراك ما يلزم 

ا�ستدراكه بناًء على هذه املالحظات. وحيث اإن الهيئة حددت بناًء على ما تقدم جل�سة الأحد 

1426/1/18هـ ملواجهة طريف النزاع مبا اأجرته من ا�ستدرك بناًء على الكتاب �سالف الذكر، 

وقد ح�سر ممثال الطرفني بهذه اجلل�سة، وبعر�ض ما جاء يف هذا الكتاب عليهما قررا اأنه لي�ض 

ويف  نف�سها،  باجلل�سة  الهيئة  ا�ستدركت  لهذا  تقدميه.  �سبق  مبا  اكتفاًء  ي�سيفانه  ما  لديهما 

ح�سور ممثلي الطرفني، ما راأت وجوب ا�ستدراكه يف منطوق حكمها ال�سابق ال�سادر بتاريخ 

الأ�سا�ض  هذا  على  واأ�ــســدرت  اجلل�سة،  مبح�سر  املثبت  الوجه  على  وذلــك  1425/2/10هــــ 
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اإن الدائرة التجارية  باجلل�سة نف�سها حكمها الثاين الذي ت�سلم الطرفان �سورة منه. وحيث 

احلادية ع�سرة بفرع ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة قد اأبدت اأي�سًا بع�ض املالحظات على 

وتاريخ   2/4952 رقم  الهيئة  اإىل  كتابها  �سمنته  الذي  التف�سيل  على  وذلك  الثاين  احلكم 

تلك  على  بناًء  منطوق هذا احلكم  النظر يف  اإعــادة  اإىل طلب  انتهى  والــذي  1426/7/5هــــ 

ممثال  فيها  ح�سر  التي  1426/10/14هــــ  الأربعاء  جل�سة  الهيئة  حددت  لذلك  املالحظات 

اإمهالهما  الذكر طلبا  الطرفني، وبعد اطالعهما على ما جاء يف كتاب ديوان املظامل �سالف 

التاأجيل لهذا  الهيئة  ال�سراكة بينهما، فقررت  اإحلاقية ي�سمناها طلب ت�سفية  لتقدمي وثيقة 

ال�سبب جلل�سة اخلمي�ض 1427/2/9هـ، وفيها ح�سر ممثال الطرفني وقرا اأنهما مل يتفقا على 

الوثيقة الإحلاقية امل�سار اإليها، لهذا راأت الهيئة الكتفاء با�ستدراك ما راأت وجوب ا�ستدراكه 

يف  نف�سها  اجلل�سة  يف  ذلك  ومت  1425/2/10هــــ،  بتاريخ  ال�سادر  الثاين  حكمها  منطوق  يف 

التجارية  الدائرة  موافاة  متت  كما  مبح�سرها،  املثبت  النحو  على  الطرفني  ممثلي  ح�سور 

احلادية ع�سرة بفرع ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة بهذا احلكم. وحيثاإن الدائرة التجارية 

احلادية ع�سرة بفرع ديوان املظامل مبنقطة مكة املكرمة قد وجهت موؤخرًا اإىل الهيئة كتابها 

مع  جوهرها  يف  تتفق  مالحظات  عدة  �سمنته  الذي  1427/3/24هــــ  وتاريخ   2/2460 رقم 

الكتاب،  الوارد يف هذا  التف�سيل  ال�سابقني �سالفي الذكر وذلك على  مالحظاتها يف كتابيها 

طالبة على هذا الأ�سا�ض اإعادة النظر يف منطوق احلكم الأخري ال�سادر بتاريخ 1427/2/9هـ. 

وحيث اإن خ�سومة التحكيم يف هذه الق�سية قد انعقدت بني الطرفني على ما هو ثابت يف وثيقة 

عن  منهما  كل  م�سوؤولية  مــدى  تقرير  اأخ�سها  بطلبات  ال�سخ�سية  ب�سفتيهما   - التحكيم 

الدعاءات التي ن�سبها اإليه الطرف الآخر، وقد انتهي تقرير اخلبري املحا�سبي يف هذا ال�سياق 
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اإىل نتيجة حا�سلها م�سوؤولية كل منهما يف حدود مبالغ معينة على التف�سيل الذي اأورده اخلبري 

وناق�سه حكم الهيئة. ولأن هذه امل�سوؤولية هي يف واقع الأمر م�سوؤولية قبل ال�سركة باعتبار هذه 

املبالغ خ�سارة لها، ومن ثمَّ ت�سبح ال�سركة هي الطرف �ساحب ال�سفة الذي يجب اأن ين�سرف 

اخل�سومة  يف  كطرف  عليه  املدعى  مثول  يقت�سي  الذي  الأمــر  بالإلزام  احلكم  منطوق  اإليه 

ب�سفته ممثاًل لل�سركة. وحيث اإن املدعى عليه عار�ض يف مثوله بهذه ال�سفة على النحو املف�سل 

يف مذكرته املوؤرخة يف 1427/9/18هـ وهو ما ترف�سه الهيئة على اأ�سا�ض اأن مثوله يف الدعوى 

ب�سفته هذه هو من باب ت�سحيح �سكل الدعوى اأو ال�سفة فيها وهما اأمران متعلقات باملبادئ 

العامة يف �سحة التقا�سي، ومن ثمَّ فاإن الهيئة تقرر اإعمال املادة )76( من نظام املرافعات 

من  الق�سية لزمة  الإدخــال يف خ�سو�سية هذه  بات  وقد  بالإدخال خا�سة  املتعلقة  ال�سرعية 

لوازم ال�ستجابة اإىل �سيغة الإلزام التي وجه ديوان املظامل باأن ي�سدر منطوق احلكم بها، اإذ 

اإن �سدور املنطوق على هذا الوجه يتحتم اأن يكون ل�سالح ال�سركة مبا ي�ستوجب مثولها فعاًل 

كطرف يف الق�سية. وحيث اإنه بجل�سة 1427/9/15هـ ح�سر املدعى عليه �سخ�سيًا ومت اطالعه 

على قرار اإدخاله ب�سفته ممثاًل لل�سركة على ما هو ثابت مبح�سر تلك اجلل�سة. فقد انتهت 

اإىل تاأييد حكمها الأخري بعد تعديل املنطوق واحليثيات  الهيئة بالإجماع، ولالأ�سباب نف�سها، 

التجارية  الق�سايا  الدائرة  وتوجيهات  اخل�سوم  وطلبات  يتفق  مبا  التعديل  بهذا  املرتبطة 

لهيئة  املحالة  الأوراق  على  الطــالع  بعد  التايل:  النحو  على  املظامل  بديوان  ع�سرة  احلادية 

التحكيم مبوجب خطاب رئي�ض فرع ديوان املظامل مبنطقة مكة املكرمة رقم 2/1105 وتاريخ 

1422/2/28هـــ امل�سادق عليها بقرار  1432/2/22هـــ املرفق به وثيقة التحكيم املوؤرخة يف 

الدائرة التجارية احلادية ع�سرة رقم 9/د/جت/11 لعام 1423هـ يف الق�سية رقم 659/ق لعام 
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1422هـ واملت�سمنة عر�ض النزاع على هذه الهيئة ون�سها كالتايل "اأمانة �سر التحكيم، ب�سم 

اهلل الرحمن الرحيم، وثيقة حتكيم، احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده، 

وبعد. فبعون اهلل وتوفيقه مت يف هذا اليوم الثالثاء املوافق 1422/2/28هـ التفاق على هذه 

الوثيقة بني كل من الطرف الأول  )املدعي(  . ميثله وكالة بالتوقيع على هذه الوثيقة  )...( ، 

العنوان  )...( . الطرف الثاين  )املدعى عليه(، ميثله وكالة بالتوقيع على هذه الوثيقة  )...(، 

بتاريخ  النزاع   مو�سوع  الأوىل:   املــادة  جدة.  القانونية  لال�ست�سارات   )...( مكتب  العنوان  

1996/11/3م مت حترير اتفاقية �سراكة فيما بني الطرفني لتاأ�سي�ض �سركة فيما بينهما، حتت 

م�سمى �سركة )...( للن�سر واملعلومات جملة )...( والتي مت تاأ�سي�سها وبا�سرت ن�ساطها، غري 

اأنها حققت خ�سائر جتاوزت راأ�ض املال املدفوع وراأ�ض املال الت�سغيلي املتفق على تقدميه وملا 

كان كال الطرفني قد األقى بامل�سوؤولية على الآخر بخ�سو�ض اخل�سائر التي حققتها ال�سركة، 

لذلك فقد اتفق الطرفان على حل اخلالفات بينهما ح�سب نظام التحكيم ال�سعودي ولئحته 

التنفيذية تنفيذًا للمادة )14( من اتفاقية ال�سراكة امل�سار اإليها. املادة الثانية: طلبات الطرف 

الأول  تنح�سر طلبات الطرف الأول يف التايل: 1- م�سوؤولية رئي�ض جمل�ض الإدارة عن اإدارة 

ال�سركة وكل ما يرتتب على هذه الإدارة من خ�سائر واإلزامه بها. 2- م�سوؤولية رئي�ض جمل�ض 

هوؤلء  دفع  على عدم  ترتب  وما  ال�سركة  ك�سركاء جدد يف  اأدخلهم  من  الإدارة عن ح�س�ض 

ال�سركاء ملقابل ح�س�سهم. 3- م�سوؤولية رئي�ض جمل�ض الإدارة عن حقوق ال�سركة لدى الغري 

عن جميع ال�سرتاكات التي رتبها رئي�ض جمل�ض الإدارة �سواء ما كان منها للوزارات اأو الإدارات 

الإعالنات عن جمموعة  بقيمة  املطالبة   -4 بها.  واإلزامه  الأفــراد  اأو  ال�سركات  اأو  احلكومية 

تتعلق  اأخــرى  اإعالنات  واأي  للمعار�ض   )...( و�سركة  القانونية  ال�ست�سارات  ومكتب   )...(
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بالطرف الثاين واإلزامه بدفعها. 5- م�سئولية رئي�ض جمل�ض الإدارة عن عدم انتظام اإ�سدار 

املجلة بعد نقلها اإىل جدة وما ترتب على ذلك من اآثار. 6- م�سئولية رئي�ض جمل�ض الإدارة عن 

حتميل ال�سركة بكامل اإيجار املقر رغم وجود اأن�سطة اأخرى يف املقر نف�سه بالإ�سافة اإىل حتميله 

ال�سركة مب�ساريف اإ�سافية ل عالقة لها بال�سركة وح�سر كل ذلك واإلزام الطرف الثاين بها. 

7- اإلزام الطرف الثاين باإعادة املبالغ التي تقا�ساها كرواتب. 8- ت�سحيح اخلطاأ املحا�سبي 

الناجت عن عك�ض القيد رقم 1606 من عام 1999م مببلغ )127.472/44 ريـاًل( باعتباره ديًنا 

ا، يف حني اأنه يخ�ض ح�ساب املجلة مع اإجراء املقا�سة ال�سرعية بني ما قد يكون  �سخ�سيًّا قر�سً

باقيًا من القر�ض ال�سخ�سي وبني ما هو م�ستحق للطرف الأول عن عمولت القر�ض ال�سخ�سي 

من  للتحقق  لل�سركة  ال�سابقة  احل�سابات  جميع  فح�ض  اإعــادة   -9 العمولت.  هذه  حل�ساب 

يف  ن�سبته  ح�سب  ال�سركة  هذه  يف  حقوقه  ت�سفية  ثم  ومن  عليها  الأول  الطرف  اعرتا�سات 

ال�سراكة على �سوء التعديالت التي جرت وذلك بعد تقييم ال�سركة ومعرفة من يتحمل اخل�سائر 

وفق الطلبات الواردة اأعاله. 10- كما يحتفظ الطرف الأول بحقه يف املطالبة مبا ي�ستجد لديه 

الأول  الطرف  اإلــزام   -1 الثاين:   الطرف  الثالثة:  طلبات  املادة  اأخــرى.  الق�سية  نظر  اأثناء 

ب�سداد ح�سته يف املبلغ املقدم كقر�ض واملقدر بـ )3.453.278.00 ريـاًل( ، وامل�سدد بقيمة 

اإجمالية بوا�سطة الطرف الثاين، وفقًا لبنود اتفاقية ال�سركاء املوقعة فيما بني الطرفني. 2- 

اإعادة فح�ض جميع احل�سابات ال�سابقة لل�سركة لإثبات �سوء اإدارة الطرف الأول لل�سركة. 3- 

اإدارته، وكل ما يرتتب عن هذه  اإلزام الطرف الأول باخل�سائر املتحققة لل�سركة خالل فرتة 

الإدارة من خ�سائر وفقًا للميزانية املقدمة من املحا�سب القانوين. 4- م�سوؤولية الطرف الأول 

عن حقوق ال�سركة لدى الغري. 5- اإلزام الطرف الأول باإعادة املبالغ التي تقا�ساها كرواتب. 



412

6- اإلزام الطرف الأول بتحمل اأتعبا وم�سروفات التحكيم. 7- الحتفاظ بحق الطرف الثاين 

يف املطالبة مبا ي�ستجد من طلبات اأخرى ت�ستجد اأثناء نظر الدعوى، اأو ما ي�ستجد من حقوق 

اأخرى ت�سفر عنها املحا�سبة اأو مراجعة امل�ستندات. املادة الرابعة: هيئة التحكيم  مبوجب هذه 

التفاقية مت اختيار وتعني املحكمني الآتية اأ�سماوؤهم  1- املحكم املعني من الطرف الأول  ال�سم  

الأ�ستاذ )...( ، التوقيع، العنوان  جدة - �سارع )...(. مقابل )...(.)...(- الدور الأول مكتب 

ب )...(هاتف  )...(فاك�ض  )...(، 2- املحكم املعني من الطرف الثاين  ال�سم  الأ�ستاذ)...(، 

التوقيع  العنوان  جدة )...( �ض.ب )...(، تليفون  )...( فاك�ض  )...(3- املحكم املرجح 

املعني منق بل املحكمني  الأ�ستاذ )...( ، التوقيع، العنوان  �ض.ب )...( جدة )...( وعلى هذا 

تكون هيئة التحكيم م�سكلة من ال�سادة ال�سابق ذكرهم، وقد قرروا وقبلوا القيام مبهمة التحكيم 

فيما بني الطرفني، كما اأقروا بعدم وجود مانع �سرعي اأو نظامي يوؤثر يف نظر هذه املهمة وفقًا 

التحكيم  هيئة  على  التحكيم:  قواعد  اخلام�سة:  املادة  بالوثيقة.  الــواردة  وال�سروط  للقواعد 

ولئحته  ال�سعودي  التحكيم  نظام  اأحكام  اأعمالها مبوجب  واأداء  اإليها  املوكلة  املهمة  مبا�سرة 

التنفيذية واللتزام بقواعد ال�سريعة الإ�سالمية. املادة ال�ساد�سة: امل�ستندات واخلرباء وال�سهود  

يلتزم الطرفان بتقدمي جميع ما لديهما من م�ستندات م�سفوعة مبذكرة الطلبات، بحيث يقدم 

املدعى جميع طلباته يف اجلل�سة الأوىل كما يقم املدعى عليه جميع طلباته مع الرد على دعوى 

املدعي يف اجلل�سة الثانية مع بيان مبا قد يكون لديهما من بينات كما يلتزم الطرفان بالتعاون 

يف �سرعة تقدمي الردود لتمكني هيئة التحكيم من البت يف الق�سية ح�سب امل�ستندات والبينات 

املقدمة من كل طرف ووفق القواعد ال�سرعية والنظامية. املادة ال�سابعة: مدة التحكيم: يجب 

اأن ي�سدر احلكم خالل مائة وع�سرين يومًا من تاريخ �سدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم. 
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يتم  التحكيم:  مكان  الثامنة:  املادة  بالتمديد.  يتعلق  فيما  التنفيذية  ولئحته  النظام  ويطبق 

بالغرفة  التحكيم  اأمانة  مبقر  جدة  مدينة  يف  احلكم  اإ�سدار  وحتى  التحكيم  جل�سات  انعقاد 

التجارية ال�سناعية بجدة وتتوىل هذه الأمانة تنظيم جل�سات التحكيم، وتتم املرا�سالت وتبادل 

والنفقات  التحكيم  اأتعاب  التا�سع:  املادة  طريقها.  عن  اجلل�سات  مواعيد  وتنظيم  املذكرات 

2- يتم  1- يلتزم كل طرف بدفع اأتعاب املحكم املعني من قبله ح�سب اتفاقه معه.  الأخرى: 

�سداد اأتعاب املحكم املرجح منا�سفة بني الطرفني. 3- يتحمل الطرفان منا�سفة اأتعاب اخلربة 

الفنية واملحا�سبية التي قد يتطلبها نظر الق�سية وعلى اأن يتم �سداد اأتعاب جهة اخلربة الفنية 

لهيئة  تقديرها  تقدمي  بعد  والثاين:  املهمة،  ابتداء  عند  الأول:  ق�سطني؛  على  املحا�سبية  اأو 

التحكيم للحكم. 4- اإذا اأخفق كل من اخل�سمني يف بع�ض الطلبات جاز احلكم بتق�سيم الأتعاب 

بينهما على ح�سبما تقدره اجلهة املخت�سة اأ�ساًل بنظر النزاع، كما يجوز احلكم بها جميعًا اإىل 

اإحداهما. املادة العا�سرة:  قرار التحكيم: ت�سدر هيئة التحكيم قرارها يف النزاع بالأغلبية، 

ويكون احلكم ال�سادر يف التحكيم نهائيًا وغري قابل لأي طعن وملزم للطرفني. املادة احلادية 

ع�سرة: املحكمة املخت�سة: على هيئة التحكيم اإيداع اأ�سل احلكم ال�سادر منها مع اأ�سل وثيقة 

التحكيم، خالل خم�سة اأيام من تاريخ �سدوه لدى اجلهة املخت�سة اأ�ساًل بنظر النزاع لو�سع 

ال�سيغة التنفيذية على قرار التحكيم ليكون واجب النفاذ. املادة الثانية ع�سرة: عدد الن�سخ  

حررت هذه الوثيقة من �ست ن�سخ، ت�سلم كل طرف منها ن�سخة، كما ت�سلم كل حمكم ن�سخة، 

وهي  النزاع  بنظر  اأ�ساًل  املخت�سة  اجلهة  لدى  الوثائق  مع  ال�ساد�سة  الن�سخة  اإيــداع  مت  وقد 

على  وال�سالم  وال�سالة  ال�سبيل  �سبيل  اإىل  الهادي  وهو  املوفق،  واهلل  املظامل.  بديوان  الدائرة 

الأ�ستاذ/ )...(.  الثاين  املحكم  الأول. الطرف  اآله و�سحبه و�سلم. الطرف  نبينا حممد وعلى 
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املحكم الأ�ستاذ )...(. املحكم املرجح الأ�ستاذ )...( . م�سادقة الدائرة التجارية احلادية 

ع�سرة بديوان املظامل بجدة" تتح�سل وقائع النزاع على ما جاء يف وثيقة التحكيم واملذكرات 

املتبادلة بني الطرفني يف اأنه بتاريخ 1396/11/3هـ مت حترير اتفاقية �سراكة بينهما لتاأ�سي�ض 

�سركة )...( للن�سر واملعلومات )...( التي با�سرت ن�ساطها فعاًل، ولكون ال�سركة حققت خ�سائر 

فقد األقى كل من طريف النزاع امل�سوؤولية عن هذه اخل�سائر على الطرف الآخر. وبعد ت�ساورهما 

ولئحته  ال�سعودي  التحكيم  بنظام  عماًل  التحكيم  هيئة  على  اخلالف  هذا  طرح  على  اتفقا 

التنفيذية، حيث ح�سر املدعى طلباته فيما يلي: 1- حتديد م�ساركته يف ال�سركة بن�سبة %10. 

2- تقرير م�سئولية املدعى عليه عن ح�س�ض �سركاء جدد اأدخلهم يف ال�سركاء وما ترتب على 

عدم ثبوت دفع هوؤلء ال�سركاء ملقابل ح�س�سهم، وعن حقوق ال�سركة لدى الغري املتمثلة يف 

اإعالنات  عن  امل�ستحق  فيها  مبا  بها  واإلزامه  حت�سيلها  يتاأكد  مل  لل�سركة  عمالء  ا�سرتاكات 

تخ�ض ن�ساطه، ف�ساًل عن م�سوؤوليته عن عدم انتظار اإ�سدار املجلة بعد نقلها اإىل جدة وما 

3- م�سوؤولية املدعى عليه عن حتميل ال�سركة  اآثار ونتائج على ال�سركة.  ترتب على ذلك من 

بكافة  اإلزامه  مع  اأي�سًا  ال�سخ�سية  مل�سلحته  املقر  هذا  ا�ستغل  اأنه  مع  مقرها  اإيجار  بكامل 

هذه  ح�سر  بعد  بها  لل�سركة  عالقة  ل  والتي  ال�سركة  بها  حمل  التي  الإ�سافية  امل�ساريف 

امل�ساريف. 4- اإلزام املدعى عليه باإعادة املبالغ التي تقا�ساها كرواتب. 5- ت�سحيح اخلطاأ 

ريـاًل(  1999م مببلغ )127.472.44  1606 يف عام  رقم  القيد  الناجت عن عك�ض  احل�سابي 

مائة و�سبعة وع�سرين األفًا واأربعمائة واثنني و�سبعني ريـاًل واأربع واأربعني هللة، حيث قيد هذا 

بني هذا  ال�سرعية  املقا�سة  واإجــراء  املجلة  يخ�ض ح�ساب  اأنه  مع  عليه  �سخ�سي  كدين  املبلغ 

اإعادة فح�ض   -6 املبلغ، عالوة على ما هو م�ستحق له كعمولت وبني القر�ض ال�سخ�سي له. 
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جميع احل�سابات ال�سابقة لل�سركة للتحقق من اعرتا�ساته، ومن ثم ت�سفية حقوقه يف ال�سركة 

ح�سب ن�سبة م�ساركته بعد تعديلها وتقييم ال�سركة ملعرفة من يتحمل اخل�سائر وفق الطلبات 

الواردة اأعاله واأ�ساف املدعي اإىل طلباته هذه اأثناء تداول الق�سية باجلل�سات طلب التعوي�ض 

عن ال�سم وال�سهرة لل�سركة. كما ح�سر املدعى عليه )الطرف الثاين( طلباته فيما يلي  1- 

اإلزام املدعي ب�سداد ح�سته يف املبلغ املقدم كقر�ض واملقدر بـ )3.453.728.00 ريـاًل( ثالثة 

اإلزام املدعى   -2 ريـاًل.  األفًا و�سبعمائة وثمانية وع�سرين  واأربعمائة وثالثة وخم�سني  ماليني 

ماليني  ثالثة  ريـاًل(   3.453.728.00( بـ  واملقدر  كقر�ض  املقدم  املبلغ  يف  ح�سته  ب�سداد 

اإجمالية  بقيمة  وامل�سدد  ريـاًل،  وع�سرين  وثمانية  و�سبعمائة  األفًا  وخم�سني  وثالثة  واأربعمائة 

بوا�سطة املدعى عليه وفقًا لبنود اتفاقية ال�سركاء املوقعة فيما بينهما. 3- اإعادة فح�ض جميع 

باخل�سائر  املدعى  اإلزام   -4 لل�سركة.  املدعى  اإدارة  �سوء  لإثبات  لل�سركة  ال�سابقة  احل�سابات 

املتحققة لل�سركة خالل فرتة اإدارته، وكل ما يرتتب عن هذه الإدارة من خ�سائر وفقًا للميزانية 

املقدمة من املحا�سب القانوين. 5- م�سوؤولية املدعي عن حقوق ال�سركة لدى الغري. 6- اإلزام 

وم�سروفات  اأتعاب  بتحمل  املدعي  اإلــزام   -7 كرواتب.  تقا�ساها  التي  املبلغ  باإعادة  املدعي 

التحكيم. وبا�ستعرا�ض طلب املدعي حتديد ن�سبة م�ساركته يف ال�سركة برغم اأن هذه الن�سبة قد 

تدنت من 40% على 20% ثم اإىل 10%، مت�سك املدعى عليه باأن هذه امل�ساركة ا�ستمرت كما هي 

بن�سبة 40%، وقد ح�سمت الهيئة اخلالف يف هذه اجلزئية بحكمها املدون باملح�سر رقم )14( 

احلكم  ت�سمنها  التي  لالأ�سباب  الهيئة  قطعت  حيث  1424/2/10هــــ  ال�سبت  يوم  جل�سة  يف 

حتى  تاأ�سي�سها  تــاريــخ  مــن   )...( واملعلومات  للن�سر   )...( �سركة  يف  امل�ساركة  باعتماد 

2000/4/1م  من  ابتداء  ثم  عليه،  للمدعى   %60 ون�سبة  للمدعي   %40 بن�سبة  2000/4/1م 
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التم�سك  اإىل  املدعي  عاد  فقدح  ذلك  ومع  عليه،  للمدعى   %90 ون�سبة  للمدعي،   %10 بن�سبة 

بطلباته يف هذه اجلزئية رغم �سدور القرار امل�سار اإليه، ومن ثمَّ ل متلك الهيئة �سوى اللتفات 

اإنه عن باقي طلبات املدعي فقد  عن طلبه بعد اأن ا�ستفدت وليتها يف هذه اجلزئية. وحيث 

وافق طرفا النزاع بجل�سة الثالثاء 1432/6/11هـ على اختيار املحا�سب القانوين الأ�ستاذ)...( 

لتحقيق ما اأثاراه من نزاع حما�سبي على اأن يتحمال اأتعابه منا�سفة بينهما، وقد اأقرت الهيئة 

اإليه  كتابها  الــوارد يف  النحو  على  املهمة  بــاأداء  املحا�سبي  كلفت اخلبري  الختيار، حيث  هذا 

بتاريخ 1423/6/12هـ، وقد با�سر اخلبري املحا�سبي مهمته، حيث اأودع تقريره رقم 101/ف 

�ض ج/ 2002 وتاريخ 1423/9/27هـــ الذي اأطلع عليه طرفا النزاع، وقد عقبا على التقرير 

على النحو الثابت يف مذكراتهما املودعة مبلف الق�سية. وبجل�سة يوم ال�سبت 1424/2/10هـ 

قررت الهيئة اإعادة املو�سوع للخبري املحا�سبي لتحقق ما اأثاره الطرفان يف تعقيبهما مع اللتزام 

النحو املثبت مبح�سر تلك  امل�ساركة املعدلة وذلك كله على  اإليه من نتيجة بن�سب  مبا تنتهى 

اجلل�سة، وقد اأودع اخلبري املحا�سبي تقريرًا تكميليًا برقم 2003/90 وتاريخ 1424/6/14هـ 

اأثبت فيه اإجنازه ما كلف به واأنه قد �سلم طريف النزاع �سورة من هذا التقرير بعد اأن ا�ستويف 

كافة اجلوانب التي كانت حمل تعقيب من طريف النزاع منتهيًا اإىل حتديد الر�سيد املدين لكل 

من املدعي واملدعى عليه لل�سركة يف 2001/12/31م على النحو املثبت بذلك التقرير، واإذا 

كانت للطرفني بع�ض امللحوظات على هذا التقرير الأخري، فقد عقب ال�سيد اخلبري على هذه 

املــوؤرخ  الثانية  كتابة  يف  ثم  ـــــ،  1424/8/17ه املـــوؤرخ  كتابه  يف  الهيئة،  كطلب  امللحوظات، 

الثاين  1424/11/30هــ ثم يف كتابه  املوؤرخ يف  الثالث  واأخــريًا يف كتابه   ، 1424/10/14هـــ 

املوؤرخ 1424/10/14هـــ واأخريًا يف كتابه الثالث املوؤرخ يف 1424/11/30هـــ الذي انتهي فيه 
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 858.535 مبلغ  2001/12/31م  لل�سركة  عليه  واملدعى  املدعي  كل من  مديونية  اإىل حتديد 

ريـاًل( ، )1.984.476 ريـاًل( على التوايل قبل ت�سفية املوجودات و�سداد التزامات ال�سركة. 

وحيث اإن الق�سية تداولت بعد ذلك على النحو املدون مبحا�سر اجلل�سات، حيث مت�سك كل من 

الطرفني بطلباته، وقد ناق�ض ال�سيد اخلبري طلبات الطرفني حيث �سنفها يف تقريره الأ�سلي 

موزعة على �سبعة بنود رئي�سة مع تق�سيم البند الثاين حتت عنوان  حقوق ال�سركة لدى الغري 

لهذه  مناق�ستها  حني  الهيئة  بالتزام  ابتداء  التنويه  وجب  ثم  ومن  فرعية،  بنود  ت�سعة  "اإىل 
الطلبات بالرتتيب الوارد يف التقرير املحا�سبي الأ�سلي، وحيث اإنه مبطالعة طلبات املدعي يف 

�سقها املتعلق بادعائه م�سوؤولية املدعى عليه عن خ�سائر حلقت بال�سركة، ترى الهيئة بخ�سو�ض 

هي  ادعــاءات  من  املدعى  ردده  ما  اأن  اجلــدد،  ال�سركاء  "ح�س�ض  عنوان  حتت   )1( البند 

اأن امل�ساركة مل تتجاوز كونها م�سروعًا  ادعاءات غري وجيهة وحرية بالرد ملا ثبت للهيئة من 

طرحه املدعي ومل تكتمل يف �سكلها النهائي ومل يتقدم املدعي بعقد م�ساركة موقع من ال�سركاء 

ا اأثبته التقرير املحا�سبي من اأن ح�س�ض هوؤلء ال�سركاء قد متت ت�سويتها  اجلدد، ف�ساًل عمَّ

بطريقة قيود دفرتية األغيت بعد ذلك بقيود دفرتية م�سادة، هذا عالوة على عدم توافر الدليل 

على وقوع خطاأ من جانب املدعى عليه كان �سببًا مبا�سرًا يف عدول ال�سركاء اجلدد عن اإمتام 

اأ�سا�ض �سرعي ومتعينة الرد.  امل�ساركة، ومن ثمَّ ت�سحي طلبات املدعى يف هذه اجلزئية بال 

وبخ�سو�ض ما ورد يف البند )2( حتت عنوان "حقوق ال�سركاء لدى الغري" فالأن طلبات املدعي 

"اخلطوط  "وزارة الدفاع والطريان"، )د( حتت عنوان  يف البنود الفرعية )اأ( حتت عنوان 

)...("، )ز( حتت عنوان )...( اإمنا تتعلق كلها -وعلى ما جاء بالتقرير املحا�سبي - مببالغ 

قابلة للتح�سيل الأمر الذي ينفى عنها - وعلى خالف زعم املدعي - و�سف اخل�سارة اأ�ساًل، 
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وكذلك احلال بالن�سبة لطلبات املدعي يف البندين الفرعني )ب( حتت عنوان "وزارة الإعالم"، 

)ج( حتت عنوان )...( حيث اأثبت التقرير اأن مبالغ هذين البندين قد مت حت�سيلها وقيدت 

حل�ساب ال�سركة، ومن ثمَّ فال وجود هنا اأي�سًا لأية خ�سارة، وتكون طلبات املدعي يف هذه البنود 

البند  الرد. وبخ�سو�ض  الواقع ومتعينة  اأ�سا�ض من  والأمر كذلك على غري  الفرعية جمتمعة 

الفرعي )و( حتت البند الرئي�ض نف�سه )2( بعنوان )...( ، فنظرًا لأن املدعي مل يقدم اأي دليل 

على ادعائه يف هذا ال�سق، وقد انتهي التقرير احلا�سبي بخ�سو�سه اإىل اأن ما ثبت لديه من 

يف  و265   264 رقمي  الفاتورتني  حدود  يف  كان  اإليها  امل�سار  املجموعة  مع  لل�سركة  معامالت 

2000/8/7م والبالغ قيمة كل منهما )5.000 ريـال( وترى الهيئة اأن �سدور هاتني الفاتورتني 

با�سم املجموعة يفرت�ض �سبق تقدمي اخلدمات املقابلة لهما من ال�سركة. ولأن هذه املجموعة 

هي جمموعة املدعى عليه، فاإن الهيئة ترى على اأ�سا�ض هذه كله اإلزامه بقيمة الفاتورتني امل�سار 

املــوؤرخ  كتابه  يف  اخلبري  راعــاه  ما  فعال  وهــذا   ، ريـال(   10.000( اإجماليهما  البالغ  اإليهما 

1424/11/30هـ اإىل الهيئة والذي ت�سلم الطرفان �سورة منه ح�سبما هو مثبت مبح�سر جل�سة 

اإىل  برفعه  لل�سركة  املديرين  عليه  املدعى  ر�سد  رقــم  تعديله  �سياق  يف  وهــو   1424/12/5

)1.984.476 ريـاًل( . وبخ�سو�ض البندين الفرعيني )ح( حتت البند الرئي�ض نف�سه )2( 

املتعلقة  املدعي  طلبات  عن  اللتفات  الهيئة  ترى   ،  )...( عنوان  حتت  و)ط(   )...( بعنوان 

بهذين البندين لكونهما معًا - وعلى ما اأثبت التقرير املحا�سبي. بال �سند اأو دليل. وبخ�سو�ض 

ما ورد بالبند الفرعي )هـ( حتت عنوان )...( والبند الرئي�سي )3( حتت عنوان )...( ف�سوف 

تتعر�ض الهيئة للبندين معًا يف مو�سعهما حني مناق�سة البند الأخري. واإذ مل يتبق بعد ذلك من 

طلبات املدعي املتعلقة مب�سوؤولية املدعى عليه عما اأ�سماه بخ�سائر حلقت ال�سركة �سوى طلبه 
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عن  وم�سوؤوليته  جدة  اإىل  نقلها  بعد  املجلة  اإ�سدار  انتظام  عدم  عن  امل�سوؤولية  هذه  تقرير 

اإ�سافية حمل بها ال�سركة رغم عدم عالقتها بها، وقد جاءت طلبات املدعي هذه  م�ساريف 

جمهلة؛ حيث مل يحدد اخلطاأ املن�سوب اإىل املدعى عليها وامل�سروفات التي يدعى اأنه حمل بها 

بالرد.  جديرة  هذه  بحالتها  وهي  الدليل،  اإىل  افتقارها  عن  ف�ساًل  حق،  وجه  بدون  ال�سركة 

وحيث اإنه بخ�سو�ض البند الرئي�ض )3( حتت عنوان )...( ، والبند الفرعي )هـ( من البند 

الرئي�سي )2( فقد راأت الهيئة ال�ستجابة اإىل طلب املدعي توجيه اليمني اإىل املدعى عليه، وقد 

ح�سر املدعى عليه اأ�سالة )...( يف جل�سة يوم الثالثاء 1424/11/7هـ وحلف قائاًل  )اأق�سم 

باهلل العظيم عامل الغيب وال�سهادة اأنني مل ا�ستغل موقع املجلة يف العامني )1999-2000م( 

اإل لأغرا�ض واأن�سطة املجلة( هكذا حلف. واأما عن طلب حلف اليمني على نفي النتفاع من 

مبن  قاطع  علم  لديه  لي�ض  لأنه  اليمني  حلف  ي�ستطيع  ل  اأنه  قرر  فقد   )...( بفندق  الإقامة 

ا�ستفاد من كوبونات الإقامة بفندق )...( ، هكذا اأجاب. ولذلك ترى الهيئة اللتفات عن طلب 

املدعي بخ�سو�ض اإيجار مقر ال�سركة لفتقاره اإىل اأي �سند اأو دليل، وحللف املدعى عليه اليمني 

عن  ال�سركة  م�ستحقات  قيمة  ريـال(   12.000( مببلغ  عليه  املدعى  حتميل  وترى  امل�سروعة، 

خدمات الإعالن التي قدمتها للفندق امل�سار اإليه، وقد راعى اخلبري هذا بدوره يف كتابه املوؤرخ 

1424/11/30هـ �سالف الإ�سارة اإليه وهو يف �سياق رفعه ر�سيد املدعى عليه املدين اإىل مبلغ 

)1.984.476 ريـاًل( وذلك على النحو الذي اأو�سحته الهيئة حني مناق�ستها لبند جمموعة 

)...( و�سركائه وحتيل اإليه منعًا للتكرار. وبخ�سو�ض ما يتعلق بالبند )4( حتت عنوان خطاأ 

حما�سبي يف القيد فاإنه قد انتهى التقرير املحا�سبي اإىل اأن الطلبات املدعي يف  هذه اجلزئية 

جاءت يف  حملها واأن  ر�سيده دائن  فعاًل مببلغ )127،472.44ريـاًل( مائة و�سبعة وع�سرين األفًا 
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واأربعمائة واثنني و�سبعني ريـاًل واأربع واأربعني هللة، قيد بهذا الو�سف بح�سابه اجلاري، فاإن 

الهيئة ترى والأمر كذلك اأن طلب املدعي فيه هذه اجلزئية قائم على اأ�سا�سه من الواقع، ومن 

املديونية  هذه  بلغت  اإذ  قبلها،  له  امل�ستحق  القدر  بهذا  لل�سركة  مديونيته  تخفي�ض  يتعني  ثم 

ح�سبما هو ثابت يف التقرير )858.535 ريـاًل( وهو ما تقره الهيئة، فاإنه يتعني والأمر كذلك 

اإلزامه باأن يوؤدي لل�سركة قيمة الفرق البالغ )731.063 ريـاًل( . اأما عن طلبه يف هذا ال�سياق 

احت�ساب ما ا�ستحقه من عمولت فرتى الهيئة اللتفات عن هذا الطلب حيث اإنه جاء جمهوًل 

وغري مدعم باأي دليل. وبخ�سو�ض البند )5( )حتت عنوان "اإلزام املدعى عليه برد الرواتب 

قدرها )300.000 ريـال( ثالثمائة األف ريـال، فاإنه ملا كان الثابت اأن املدعي كان ي�سغل خالل 

يفرت�ض  مل  اأن  يرجح  الذي  الأمــر  العام،  املدير  من�سب  الرواتب  هذه  عنها  �سرفت  الفرتة 

اإحاطته بكل جوانب امل�سروفات خا�سة يف الظروف املالية الدقيقة التي كانت متر بها ال�سركة 

اأنها  اأن يعرت�ض على الرواتب التي يدعى  وقتذاك ول تزال، فقد كان حريًا به والأمر كذلك 

�سرفت دون موافقته، كما اأنه مل يتقدم باأي دليل يدعم ادعاءه �سواء قبل وقف هذه الرواتب 

يف 1998/8/1م بالعرتا�ض على ال�سرف، ول بعد ذلك باملطالبة بالرد اإل بعد طرح اخلالف 

على التحكيم، بل اإن يف اأوراق الدعوى ما يثبت عك�ض ذلك حيث يت�سح من املرفق )1( بكتاب 

اخلبري املحا�سبي املوؤرخ 1424/11/30هـ �سالف الإ�سارة اإليه اأن مبلغ الـ )120.000 ريـال( 

حتى   1/1 من  الفرتة  عن  كرواتب  عليه  للمدعى  �سرف  الــذي  ريـال،  األــف  وع�سرين  مائة 

1998/7/31م قد ذيل بتوقيع الطرفني جمتمعني، الأمر الذي يدعم دفاع املدعى عليه باأن كل 

ما �سرف له من رواتب حتى 1998/7/31م مت مبوافقة الطرفني. ول �سيما اأن ما جاء يف قرار 

ال�سركاء يف حم�سر الجتماع املوؤرخ يف 1420/4/14هـ بوقف الرواتب ابتداًء من 1998/8م 
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اإليه يف التقرير املحا�سبي مل يكن قا�سرًا على مرتب رئي�ض جمل�ض الإدارة وحده، بل  امل�سار 

ان�سحب اأي�سًا على رواتب رئي�ض التحرير واملدير العام الأمر الذي يرجح اأن دوافع اإ�سدار هذا 

القرار كانت عامة نتيجة الو�سع املايل املتعرث لل�سركة ولي�ست دوافع �سخ�سية تخ�ض املدعى 

اأي حتفظ. بخ�سو�ض ما مت �سرفه  اأن هذا القرار جاء خاليًا متامًا من  عليه وحده، خا�سة 

اأ�سا�ض هذا كله اأن طلبات املدعي يف هذه  للمدعى عليه قبل ذلك، ومن ثمَّ ترى الهيئة على 

اجلزئية جديرة بالرد، وبخ�سو�ض ما ورد بالبند )6( حتت عنوان "املطالبة والتعوي�ض عن 

وباإقرار  ال�سركة  تعانيه  ملا  نظرًا  املدعي،  لطلب  حماًل  ترى  ل  الهيئة  ال�سم وال�سهرة" فاإن 

املدعي نف�سه من خ�سائر جتاوزات راأ�ض املال املدفوع وراأ�ض املال الت�سغيلي املتفق على تقدميه، 

ومن ثم ي�سحى القول بوجود ا�سم �سهرة قول يتعار�ض مع الدعوى وم�ستنداتها. وبخ�سو�ض 

البند )7( حتت عنوان "حقوق املدعي يف املوجودات"، فاإنه ملا كان اأمر حتديد حقوق ال�سركاء 

رهنًا بت�سفية ال�سركة، وترى الهيئة اأن اإجراءات الت�سفية لي�ست من مالءمات للتحكيم ومل 

ترد �سمن وثيقة التحكيم التي وافق عليها الطرفان، ومن ثم ترى خروج طلب املدعي يف هذا 

البند عن وليتها، والطرفان و�ساأنهما يف تعني م�سف اتفاقي اأو اللجوء اإىل اجلهة الق�سائية 

املخت�سة لإجراء الت�سفية وحتديد ن�سيب كل طرف من ناجتها. اأما عن طلبات املدعى عليه 

ح�سبما اأوردها يف وثيقة التحكيم، فالأنه �سبق اأن ح�سمت الهيئة هذه الطلبات يف �سقها الأول 

اخلا�ض بح�سة املدعي يف القر�ض ال�سخ�سي يف حكمها ال�سادر بجل�سة 1424/2/10هـ على 

النحو املو�سح اآنفًا، فاإن ح�سة املدعي يف هذا القر�ض، اأي ح�سته يف امل�ساركة يجب اأن ت�سوى 

بني الطرفني على هذا الأ�سا�ض. ومن ثمَّ تعني اإلزام املدعي باأن يوؤدي للمدعى عليه قيمة باقي 

ن�سيبه يف امل�ساركة اأو القر�ض ال�سخ�سي بن�سبة )10%( فقط ع�سر يف املائة من اإجمايل ما 
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حتمل به املدعى عليه. وبخ�سو�ض طلبه اإعادة فح�ض جميع احل�سابات ال�سابقة لل�سركة لإثبات 

�سوء اإدارة املدعي وتقرير م�سوؤوليته عن حقوق ال�سركة لدى الغري، فاإنه وقد جاء هذا الطلب 

حقوق  اأو  اإهمال  من  املدعي  اإىل  ين�سبه  ما  ُكنه  عليه  املدعى  يحدد  مل  حيث  وجمهاًل،  عامًا 

املدعي  اإلزام  طلبه  وبخ�سو�ض  بحالته.  ورده  عنه  اللتفات  الهيئة  ترى  الغري،  لدى  لل�سركة 

باإعادة املبالغ التي تقا�ساها كرواتب، فاإنه وقد جاء هذا الطلب بدوره جمهاًل حيث مل يحدد 

�سغل  املدعي قد  اأن  املدعي بردها وم�ستنده يف ذلك  التي يطالب  الرواتب  املدعى عليه قدر 

املبداأ يف  �سرعًا، من حيث  اأحقيته  من  هذا  يعينه  1997م مبا  عام  منذ  العام  املدير  وظيفة 

بحالته.  ورده  الطلب  هذا  عن  اأي�سًا  اللتفات  الهيئة  ترى  ثم  ومن  عمله،  عن  راتب  تقا�سي 

وبخ�سو�ض طلب املدعى عليه اإلزام املدعي باخل�سائر عن فرتة اإدارته لل�سركة، فاإنه وقد جاء 

الهيئة  ترى  يدعيها،  التي  اخل�سائر  عليه  املدعى  يحدد  مل  حيث  جمهاًل  اأي�سًا  الطلب  هذا 

املـــوؤرخ  التكميلي  املحا�سبي  التقرير  حــدد  ــد  وق فــاإنــه  ــك  ذل ــع  وم بحالته.  عنه  اللــتــفــات 

اإليه  انتهي  ما  اعتماد  الهيئة  ترى  لل�سركة،  الطرفني  1424/11/30هـــ قدر مديونية كل من 

التقرير املحا�سبي يف هذا اخل�سو�ض. واأخريًا، بخ�سو�ض اأتعاب التحكيم واخلربة، فاإنه وقد 

من  ي�سبح  ال�سق  هذا  يف  الدعوى  يف  الف�سل  فاإن  طلباته  بع�ض  يف  الطرفني  من  كل  اأخفق 

اخت�سا�ض اجلهة املخت�سة اأ�ساًل بنظر النزاع عماًل باملادة 4/9 من وثيقة التحكيم، ومن ثم 

يتعني اإحالة الدعوى يف هذا ال�سق اإىل الدائرة احلادية ع�سرة التجارية بفرع ديوان املظامل 

مبنطقة مكة املكرمة بجدة للف�سل فيه. وحيث اإن الهيئة اأ�سدرت بناًء على هذا كله حكمها 

1428/1/12هـــ الذي ورد ب�ساأنه خطاب رئي�ض املحكمة الإدارية مبحافظة جدة رقم  بتاريخ 

6712 وتاريخ 1431/5/25هـ املبنى على قرار الدائرة التجارية احلادية ع�سرة الإحلاقي رقم 
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9 لعام 1431هـ بخ�سو�ض املبلغ الذي متثله ن�سبة الـ 10% التي مت اإلزام املدعي بها يف منطوق 

منه  ورد  وقد  املحا�سبي،  اإىل اخلبري  امل�ساألة  بهذه  قد عهدت  الهيئة  اإن  ذلك احلكم. وحيث 

بخ�سو�سها خطابه املوؤرخ 1432/9/24هـ املوافق 2011/8/24م املودع مبلف الق�سية والذي 

اأطلع عليه ممثال الطرفني ح�سبما هو مثبت مبح�سر جل�سة اليوم. وقد ت�سمن هذا اخلطاب 

ما يلي: 1- تاأكيد معاجلته للخطاأ املحا�سبي للقيد رقم 1606 يف 1999م عند بحثه للجوانب 

وقدره  مبلغ  ال�سركة  دفاتر  يف  الدائن  املدعي  بر�سيد  املتعلقة  ال�سريكني  حلقوق  املحا�سبية 

املبلغ امل�ستحق على املدعى  2- ت�سحيح اخلطاأ املادي يف   . )127.472/44 ريـاًل �سعوديًا( 

من  بدًل  ريـاًل(   1.962.476( الت�سحيح  بعد  املبلغ  لي�سبح  ال�سركة  ل�سالح   )...( عليه 

)1.984.476 ريـاًل( وانتهى يف خطابه امل�سار اإليه اأعاله اإىل النتيجة التالية  "تعدُّ املديونية 

واجبة ال�سداد لل�سركة من قبل ال�سركاء مبلغ )1.962.276 ريـاًل �سعوديًا( ومبلغ )858.535 

املداولة قررت  وبعد  وبناًء عليه  التوايل".  ال�سريكني )...( و)...( على  ريـاًل �سعوديًا( على 

هيئة التحكيم تعديل منطوق حكمها لي�سبح كما يلي  لذلك حكمت الهيئة بالإجماع مبا يلي: 

اإلزام املدعي )...( باأن يوؤدي ل�سركة )...( مبلغ )858.535( فقط ثمامنائة وثمانية  اأوًل: 

يوؤدي  باأن   )...( عليه  املدعى  اإلزام  ثانيًا:  ريـاًل.  وثالثني  وخم�سة  وخم�سمائة  األفًا  وخم�سني 

ل�سركة )...( مبلغ )1.962.476( فقط مليون وت�سعمائة واثنني و�ستني األفًا واأربعمائة و�ستة 

التجارية احلادية  الق�سائية  الدائرة  اإىل  التحكيم  اأتعاب  م�ساألة  اإحالة  ثالثًا   ريـاًل.  و�سبعني 

ع�سرة باملحكمة الإدارية )مبحافظة جدة( لالخت�سا�ض. رابعًا: رد ما عدا ما تقدم من طلبات 

الطرفني بحكم �سدر ح�سوريًا ويحق للطرفني العرتا�ض عليه لدى ديوان املظامل خالل املدة 

النظامية والبالغة خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ التبليغ املدون اأدناه. التوقيعات  املحكم احلكم 
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 ،)...( ل�سم   وكالة   املدعي  منه  �سورة  وا�ستلمت  باحلكم  بلغت  التحكيم  �سر  اأمني  املرجح 

التوقيع، التاريخ. املدعى عليه وكالة  )...(، التوقيع، التاريخ".

وحيث اإن الثابت اأن وكيل املدعى عليه اأقر بالقبول مبا جاء يف حكم التحكيم دون اعرتا�ض 

املدفوعة  بالأتعاب  يتعلق  فيما  بينهما  اخل�سومة  انتهاء  الدعوى  طريف  وكيال  قرر  كما  عليه 

1433/2/22هـ كما  من كل منهما للتحكيم واخلربة واأمانة ال�سر ح�سبما هو مو�سح بجل�سة 

1431/4/8هـــ من حيث بيان املبلغ  10% املبينة بجل�سة  اأن اعرتا�ض املدعى عليه على ن�سبة 

وتاريخ   1300/2073 رقم  املرجح  املحكم  خطاب  ب�ساأنه  ورد  فقد  الن�سبة  هذه  متثله  الذي 

1432/10/27هـ املت�سمن اأن هيئة التحكيم كلفت اخلبري املحا�سبي بتحديد الرقم الذي يو�سح 

املبلغ امل�ستحق على املدعي دون حتديده بن�سبة مئوية وقد عر�ض ما تو�سل اإليه اخلبري على 

طريف النزاع فلم يعرت�ض عليه اأحد منهما واأن الهيئة بناًء على ذلك عدلت منطوق حكمها على 

النحو الوارد بجل�سة اخلمي�ض 1432/10/24هـ وقد قرر وكيل املدعي بجل�سة 1433/2/15هـ 

اعرتا�ساته.  ببقية  املحا�سبي ومت�سكه  تعديل اخلطاأ  للمدعي على  املبدئية  املوافقة  املت�سمن 

يف  واملـــوؤرخ  التحكيمي  احلكم  يف  جــاء  ما  على  وكالة  املدعي  اعرتا�سات  اأن  الثابت  وحيث 

1425/2/24هـ ت�سمنت العرتا�ض على النتيجة التي خل�ست اإليها الهيئة يف حتديد ن�سبة كل 

طرف يف ال�سركة واأن هذه النتيجة مل حتت�سب ب�سورة متدرجة وتتناق�ض مع م�ستندات املدعي 

اعرتافًا خطيًا  املايل  املدير  وت�سمن خطاب  لكل طرف  امل�ستحقة  املبالغ  قيمة  على  وتنعك�ض 

ب�سداد ح�سة املدعي وا�ستمل العرتا�ض على بيان النتائج املحا�سبية املعرت�ض عليها يف حكم 



425

اأعداد من املجلة باإ�سراف املدعي دون اإطالع املدعى  التحكيم واملتعلقة باخل�سائر وباإ�سدار 

عليها وكذا ما يتعلق بحقوق ال�سركاء لدى الغري واإيجار مقر ال�سركة والطالع على امليزانيات 

وحقوق املدعي يف املوجودات وتقييم الأ�سول والديكورات والأجهزة ون�سبة ا�ستهالكها وت�سليم 

مكتب املجلة اإىل �سركة )...( بالقيمة الدفرتية واملركز املايل لل�سركة واملطالبة والتعوي�ض عن 

1427/2/21هـــ م�سريًا فيها اإىل  ال�سم وال�سهرة. ثم قدم املدعي وكالة اعرتا�سه املوؤرخ يف 

موافقة الطرفني على اإحالة الق�سية اإىل امل�سفي ثم تراجعت املدعى عليها واأ�سار يف اعرتا�سه 

اإىل اأن حكم الهيئة مل يلتفت اإىل م�ستندات املدعي ومن ذلك م�سوؤولية املدعى عليه عن ح�س�ض 

ال�سركاء اجلدد الذين مت دخولهم ال�سركة م�سوؤولية املدعى عليه عن حقوق ال�سركة لدى الغري 

وت�سحيح اخلطاأ املحا�سبي الناجت عن عك�ض القيد رقم 1606 من عام 1999م واإلزام املدعى 

عليه بالرواتب التي تقا�ساها دون حق ملدة ع�سرين �سهرًا والتعوي�ض عن ا�سم املجلة و�سهرتها 

وت�سفية  ال�سركة  املدعي يف موجودات  بوقفها وحقوق  قرارًا فرديًا  املدعى عليه  قام  اأن  بعد 

20% واخلطاأ يف خ�سم مبلغ )172.472.44 ريـاًل(  ح�سابه ح�سب ن�سبته يف ال�سركة بواقع 

من مديونية املدعى عليه.  ثم قدم املدعي وكالة اعرتا�سه املقيد يف 1428/2/25هـ املت�سمن 

التاأكيد على �سرورة حتديد ن�سبة كل طرف يف ال�سراكة واأن اإلزام احلكم التحكيمي للمدعي 

ح�سبما   %10 ولي�ض   %40 ن�سبته  ما  ي�سكل  ريـاًل(   731.063( مبلغ   )...( ل�سركة  يوؤدي  باأن 

قررت هيئة التحكيم يف البند ثانيًا من حكمها يف 1428/1/10هـ واأن القر�ض ال�سخ�سي لي�ض 

حمل خالف يف �سركة )...( وهو حمل دعوى مقامة من املدعى عليه �سد املدعي بالأردن واأن 

املحا�سبي  ت�سحيح اخلطاأ  مع  1427/2/8هـــ  منها يف  ال�سادر  بنف�ض حكمها  الهيئة حكمت 

الوارد بالبند ثالثًا فقط ومل تلتفت اإىل ما قدمه املدعي من م�ستندات ومنها على �سبيل احل�سر 
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م�ساريف تاأ�سي�ض ال�سركة والإيجار والرواتب وال�سرتاكات وغريها واأن الهيئة اعتمدت على 

عليه  للمدعى  املايل  املدير  الــواردة من طرف  البيانات  على  اعتمد  الذي  املحا�سبي  التقرير 

على  اعرتا�سه  وكالة  املدعي  اأبدى  ثم  ال�سركة.  مل�سفي  الق�سية  اإحالة  بطلب  لئحته  وختم 

احلكم التحكيمي ال�سادر يف 1432/10/22هـ املت�سمن موافقة املدعي املبدئية على احلكم 

على  اعرتا�سه  على  لزال  واأنه  عليه  املدعى  �سد  منه  املقامة  الدعوى  من  جزءًا  اأن  باعتبار 

اإىل م�ستندات  واأنه مل يتم اللتفات  التجارية احلادية ع�سرة  للدائرة  باقي الطلبات املقدمة 

املدعي واأدلته ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر م�ساريف تاأ�سي�ض ال�سركة والإيجار والرواتب 

وال�سرتاكات وغريها، واأن الهيئة اعتمدت على تقرير املحا�سب الذي ا�ستعان يف تقريره على 

واأن املدعي يتم�سك بطلباته. وحيث  للمدعى عليه،  الواردة من طرف املدير املايل  البيانات 

الثابت اأن اعرتا�سات املدعي وكالة امل�سار اإليها �سابقًا تت�سمن املطالبة باإعادة بحث ما �سبق 

للهيئة اأن بحثته يف حكمها وناق�ست الأطراف فيها وندبت اخلربة املحا�سبية ل�ستجالء ما جاء 

من مالحظات عليه من الأطراف وا�ستكمل اخلبري اجلوانب املبينة يف تقريره وما حلقه من 

تعديالت واإي�ساحات وفقًا ملا ورد يف حكم الهيئة وتقرير اخلبري وملحقاته، وعليه فاإن اإعادة 

بحث ما �سبق بحثه يعد تفريغًا للتحكيم من م�سمونه وتعقيبًا على الجتهاد باجتهاد اآخر وهو 

التقييد ل الإطالق، والأ�سل  اأحكام التحكيم  ما ل ي�سوغ، والأ�سل يف الرقابة الق�سائية على 

فيها اأن تكون على مراقبة ما قد ي�ستمله احلكم التحكيمي من خمالفة �سرعية اأو نظامية من 

�ساأنها الإخالل بحقوق املتقا�سيني عند نظر الدعوى، وهو ما مل يظهر ح�سوله مما يجعل من 

اعرتا�ض املدعى عليه احلا�سل يف جممل اعرتا�ساته املثارة على ما �سدر من هيئة التحكيم 

حري بالرف�ض، كما اأن طلبه اإحالة الق�سية مل�سفي ال�سركات خارج عن مو�سوع الدعوى التي 
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انح�سرت يف طلبات الأطراف يف وثيقة التحكيم، ويف ح�سرهم الذي ح�سل بعد ذلك اأي�سًا 

اأمام الهيئة بعد ترافعهم اأمامها وقد ف�سلت الهيئة يف طلبات الأطراف املحددة يف الوثيقة 

اإىل  الفني  اجلانب  واأحالت  راأتها  التي  النتيجة  اإىل  وخل�ست  والتحقيق  باملناق�سة  وتناولتها 

اخلبري املختار من الطرفني للتحقيق يف جوانب النزاع املحا�سبية، ومكنت الهيئة الطرفني من 

العرتا�ض عليه، واأجرت ما راأته لزمًا يف هذا ال�ساأن بعد اأن اأجرى اخلبري ما راآه للتعديل يف 

تقريره بناًء على ما ورد اإليه.

بجل�شة  ال�شادر  التحكيم  هيئة  حكم  بتنفيذ  الأمر  اأوًل:  الدائرة:  حكمت  لذلك 

1432/10/24هـ القا�شي مبا يلي: "اأوًل  اإلزام املدعي )...( باأن يوؤدي ل�شركة )...( مبلغ 

)858٫535( فقط ثمامنائة وثمانية وخم�شني األفاً وخم�شمائة وخم�شة وثالثني ريـاًل. 

ثانياً: اإلزام املدعى عليه )...( باأن يوؤدي ل�شركة )...( مبلغ )1٫962٫476( فقط مليون 

وت�شعمائة واثنني و�شتني األفاً واأربعمائة و�شتة و�شبعني ريـاًل. ثالثاً: اإحالة م�شاألة اأتعاب 

التحكيم اإىل الدائرة الق�شائية التجارية احلادية ع�شرة باملحكمة الإدارية )مبحافظة 

انتهاء  ثانياً:  جدة( لالخت�شا�ص. رابعاً: رد ما عدا ما تقدم من طلبات الطرفني." 

اخل�شومة بني الطرفني فيما يتعلق باأتعاب التحكيم. ثالثاً  رف�ص ما عدا ذلك من 

طلبات ملا هو مو�شح بالأ�شباب.

واهلل املوفق و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهي اإليه من ق�شاء.




