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وحبضور /هالل بن حممد الشهريي أميناً للسر ،وذلك للنظر يف القضية املشار إليه أعاله واحملالة إىل الدائرة يف /01
0241 /00هـ ،وقد ترافع عن املدعي وكيله )...( /فيما حضر عن الرتافع عن املدعى عليه األول وكيله)...( /
فيما حضر عن الرتافع عن املدعى عليه الثاين وكيله )...( /املثبتة وكاالهتم وهوياهتم مبلف القضية ،وبعد دراسة
األوراق وبعد املداولة أصدرت فيها الدائرة احلكم املاثل:
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم إلصدار هذا احلكم ،أن وكيل املدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة
اإلدارية جبدة يف 0241/1/7هـ ،ذكر فيها ويف مرافعته أمام الدائرة أن املدعى عليهما رفعا دعوى كيدية ضد موكله
للطعن بصحة عقد البيع املربم بني موكله املدعى عليه األول بتاريخ 0240 /1 /01هـ بشركة ( )...وشركائه
احملدودة وطالباً بوقف صرف الشيكات واسرتجاع كافة املبالغ املدفوعة من املدعى عليه األول لصاحل موكله وقد

أصدرت هذه الدائرة حكمها رقم  /71د جتـ وتاريخ 0242 /4 /2هـ واملتضمن من حيث النتيجة ثبوت صحة
عقد البيع مما يرتتب عليه من آثار والذي مت تأييده حبكم حمكمة االستئناف اإلدارية ،وقد ترتب على هذه الدعوى
الكيدية الضرر البالغ ملوكله ،وانتهى يف صحيفة دعواه إىل طلب احلكم بتعزير املدعى عليهما عن ذلك .وقد قيدت
أوراق الدعوى قضية بالرقم املدون أعاله ،ومن مث أحيلت إىل هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو املثبت مبحاضر
ضبطها؛ حيث عقدت هلا جلسة 0241 /0 /4هـ وفيها قدم وكيل املدعى عليه األول مذكرة تضمنت أن ما ذكره
املدعي يف الئحة دعواه بأن موكله تقدم بدعوى مع املدعى عليه الثاين ( )...لدى هذه الدائرة غري صحيح،
والصحيح أن موكله تقدم مبفرده بالدعوى رقم ( /4 /4141ق لعام 0244هـ) ،كما تضمنت أن موكله قام بشراء
احلصص من املدعي ودفع الدفعة األوىل واملقدرة بـ ( )001110111لاير وقت التوقيع على العقد بتاريخ /1 /01
0240هـ مبوجب الشيك رقم ( )747747مسحوب على بنك الراجحي ،مضيفاً أنه بعد ذلك وجد موكله نزاعا
على ملكية احلصص املباعة له فتقدم بالدعوى رقم ( /4 /4141ق لعام 0244هـ) ضد املدعي للدفعة الثالثة
فأصدرت الدائرة قرارها القاضي بوقف صرف الشيكات املتبقية له كإجراء حتفظي ،وأضاف أنه بعد ذلك عدلت
الدائرة عن قرارها بوقف صرف الشيكات فتقدم املدعي هليئة التحقيق واالدعاء العام للمطالبة بقيمة الشيكات
فصدر بشأهنا قرار بعدم اختصاصها ،مضيفاً أنه يف تلك الفرتة تقدم املدعى عليه الثاين بدعوى مستقلة ضد موكله
واملدعي وقررت حمكمة االستئناف ضم القضيتني مع بعض ونظرمها معاً ،مث بعد ذلك نظرت هذه الدائرة القضيتني
وأصدرت حكمها النهائي لصاحل موكله بصحة عقد البيع مث فسرته بأن يدفع ملوكله باقي الثمن املقدر بـ
( )0101110111لاير للمدعي ،وانتهى فيها إىل طلب احلكم برفض الدعوى مع احتفاظ موكله مبطالبة املدعي
بالتعويض والتعزير يف دعاوى مستقلة عن الشكاوى الكيدية اليت تقدم هبا ضد موكله؛ كما قدم وكيل املدعى عليه
الثاين مذكرة تضمنت :أوالً /الدفوع الشكلية :من حيث الصفة :ال صفة للمدعي يف هذه الدعوى وال حق له يف
املطالبة بالتعزير؛ إذ إن هذا من عمل احملكمة من تلقاء نفسها أثناء نظرها للدعوى األصلية وفقاً ألحكام املادة (/4
 )4من نظام املرافعات الشرعية وأحكام املادة ( )1 /4 ،2 /4من الالئحة التنفيذية له ،وأيضاً هو من عمل املدعي
العام وفقاً ألحكام املادة ( )0من قواعد احلد من الشكاوى الكيدية الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ( )72وتاريخ:
0211 /2 /40هـ .ثانياً /الدفوع املوضوعية :أن الدعوى حق مشروع للمدعي كفلته الشريعة اإلسالمية واألنظمة
الشرعية؛ ونتائجها من احلكم بقبوهلا أو ردها أو عدم ثبوت احلق ال يتنبأ به أطراف اخلصومة ،وبالتايل فإن معاقبة
املدعي على دعوى خسرها يتناىف مع أصل مشروعية الدعوى ،ويعود أثره على األطراف ذات العالقة بالدعوى من
الشهود وحنوهم ،مضيفاً أنه ال صحة ملا ذكره املدعي من كيدية دعوى موكله ،وليس عجز موكله عن إثباته دعواه

دليال على كيديتها؛ فالدعوى الكيدية ال تثبت وفقاً لقرار جملس الوزراء إال يف ثالث حاالت :أ /ثبوت كذب
املدعي يف دعواه كما يف املادة ( )2من قرار جملس الوزراء آنف الذكر ،وال يثبت كذب الدعوى إال باالعرتاف
بكيديتها ،أو بأن تكون مبا يقطع العقل بكذبه كما نص الفقهاء على ذلك يف شهادة الزور؛ فتعارض الشهود أو
وهم أحدهم أو نسيانه ليس كافياً لتعزيره .ب /من خاصم يف قضية منتهية حبكم أو قرار يعلمه أو أخفاه يف شكواه
كما يف املادة ( )4من قرار جملس الوزراء آنف الذكر .ج /تكرار املطالبة يف قضية منهية كما يف املادة ( )4من قرار
جملس الوزراء آنف الذكر؛ وكل هذه احلاالت ال تنطبق على موكله شيء منها ،إذ إن مطالبته حمقة ولكن شاء اهلل
أن يكون اجتهاد القضاء مرجحاً للطرف اآلخر .وأضاف أن غاية ما ذكره املدعي هي أضرار موهومة ومل تكن ناجتة
عن طلبات موكله كما أنه سبق وأن تقدم مبثل هذه الشكوى لدى هيئة التحقيق واالدعاء العام وبعد التحقيق مع
موكله صدر قرار رقم ( )10710وتاريخ 0241 /1 /4هـ حبفظ هذه الشكوى ،وانتهى فيها إىل طلب احلكم برد
دعوى املدعي مع احتفاظه حبقه يف الرجوع على املدعي .وجبلسة 0241 /4 /47هـ قدم وكيل املدعي مذكرة رداً
على مذكرة املدعى عليه األول واملتضمنة عدم صحة ما ذكره املدعى عليه يف مذكرته من أنه تقدم بالدعوى على
موكله بعدما وجد نزاعا على ملكية احلصص املباعة له ،فهذا غري صحيح ومردود عليه باآليت :أوالً :أن املدعى عليه
من ضمن الشركاء املؤسسني لشركة ( )...مع موكله وآخر كما هو مبني بعقد التأسيس املؤرخ يف /00 /0
0241هـ ،ومن مث فإن املدعى عليه شريك ملوكله يف الشركة منذ تأسيسها ،مث اشرتى حصة موكله فيها مبوجب عقد
البيع املؤرخ يف 0240 /1 /01هـ ،فكيف يدعي وهو من أسس الشركة مع موكله عدم ملكية موكله للحصص
املباعة عليه يف الشركة مبوجب العقد املذكور؟! فهذا يف حد ذاته كاف إلثبات كيدية الدعوى رقم ( /4 /4141ق
لعام 0244هـ) املقامة من املدعى عليه ضد موكله على حنو يوجب تعزيره عنها .ثانياً /إن املدعى عليه هو من ادعى
وجود منازعة يف ملكية احلصص املباعة عليه من موكله دون أن ينازعه أحد يف ملكيتها من الناحية الواقعية ،حيث
استلم املدعى عليه احلصص وتوىل إدارهتا وهو من تقدم بالدعوى أوالً دون أن تكون هناك منازعة قضائية مسبقة
ممن يدعي امللكية وهو املدعى عليه الثاين يف هذه القضية والذي تدخل مع املدعى عليه يف دعواه متضمناً له
بالتنسيق فيما بينهما لإلضرار مبوكله بادعاءات كيدية .ثالثاً /عدم صحة ما ذكره املدعى عليه من صدور احلكم
النهائي لصاحله ،فهذا غري صحيح وفيه حتايل واضح ،حيث صدر احلكم رقم (0244 /4 /01 /017هـ) برفض
دعوى املدعي لصاحل موكله لتنتهي دعوى املدعى عليه بعد ضم دعوى مدعي امللكية ،)...( /بثبوت صحة عقد
البيع الذي كان ينازع املدعى عليه يف صحته ويطالب بفسخه ،ومن مث فاحلكم قد جاء لصاحل موكله وليس لصاحل
املدعى عليه كما ذكر على ما يثبت كيدية دعواه ،وهو ما يوجب تعزيره عنها بالوجه الشرعي .رابعاً /مل يكتف

املدعى عليه بذلك ومل يتوقف عن إثارة قضاياه الكيدية ضد موكله يف ذات املوضوع على الرغم من صدور حكم
هنائي مكتسب القطعية لصاحل موكله بصحة البيع ،حيث سرعان ما حتول بعدما ثبت كيدية ادعائه بوجود منازعة يف
ملكية احلصص املباعة عليه من موكله إىل التشكيك يف صحة تقيمها بالثمن املذكور يف عقد البيع مطالب بفسخه
واملنتهية برفض الدعوى لثبوت عدم صحتها هي األخرى على النحو املبني باحلكم الصادر من الدائرة املوقرة يف
القضية رقم ( /4/0001ق لعام 0240هـ) مبا يؤكد تعمد املدعى عليه إثارة الدعاوى الكيدية ضد موكله .وانتهى
فيها إىل طلب احلكم برد مذكرة املدعى عليه األول ( )...لعدم صحة ما تضمنته واحلكم بتعزيره عن دعواه الكيدية
ضد موكله .وجبلسة 0241 /2 /40هـ قدم وكيل املدعى عليه األول مذكرة تضمنت أن ما ذكره وكيل املدعي يف
جوابه غري صحيح مجلة وتفصيالً ،وذكر بأن موكله هو من ادعى وجود منازعة يف ملكية احلصص املباعة عليه،
واجلواب عليه لو كان كذلك ملا دفع موكله للمدعي مبلغ ( )701110111لاير مث تقدم للدائرة بطلب قيد بوارد
احملكمة برقم ( )4 /7070وتاريخ 0244 /1 /42هـ املتضمن استعداده لتقدمي ضمان عقاري بالقيمة املتبقية حلني
الفصل يف الدعوى والثابت ذلك يف باطن احلكم رقم ( /044تج 0240 /4 /2هـ) صفحة ( )1تأكيداً حلسن
نيته .وأرفق احلكم الصادر من احملكمة العامة جبدة رقم ( )41000070من الدائرة القضائية اخلامسة والعشرين ضد
املدعي ولنفس الوكيل الشرعي له املاثل أمام هذه الدائرة يف هذه القضية ،القاضي منطوقه -4 :إحالة املدعي أصالة
( )...هليئة التحقيق واالدعاء العام للتحقيق معه استناداً للمادة ( )17والفقرة األوىل من املادة ( )11من نظام
التنفيذ ومن مث إقامة دعوى ضده لدى احملكمة اجلزائية لثبوت تكراره للدعاوى الكيدية ضد موكله .وانتهى فيها إىل
طلب احلكم برفض الدعوى مع احتفاظ موكله مبطالبة املدعي بالتعويض املادي واملعنوي ومصاريف احملاماة يف
دعوى مستقلة ،كما قدم وكيل املدعى عليه الثاين مذكرة تضمنت أنه عطفاً على جوابه املؤرخ يف0241 /0 /4 :هـ
والذي يعترب جزءاً ال يتجزأ عن جوابه هذا ،وباالطالع على مذكرة املدعي املؤرخة يف0241 /4 /47 :هـ فإن
جوابه عليها يتلخص فيما يلي :أوالً /ما تداوله املدعي يف الفقرة (أوالً) من مذكرته غري مالق ملا فصله يف مسألة
الصفة يف دعوى التعزير ،كما أنه خمالف ملا اعتمد عليه من نصوص نظام املرافعات والئحته التنفيذية وقواعد احلد
من الشكاوى الكيدية ،وغاية ما حياول ذكره هو حتقق الصفة يف دعوى التعويض ال دعوى التعزير ،والفرق بينهم
يتجلى حسب ما فصله يف مذكرته السابقة .ثانياً /ما تناوله املدعي يف الفقرة (ثانياً ورابعاً) من مذكرته فهو تكرار
وإشغال للحيز مبا ال طال حتته ،فكثرياً ما يذكر عبارة (األضرار) ومل يستطيع ذكرها وال إثباهتا؛ مما يدل على عدم
قيام دعواه على أساس صحيح من الشرع والنظام والواقع ،بل ملا تقدم املدعي بالقضية رقم)421111120( :
لدى هيئة التحقيق واالدعاء العام مدعياً وقوع أضرار عليه بسبب تزوير الورقة اليت ذكرها يف مذكرته السابقة ،وبعد

التحقيق يف الشكوى حفظت القضية وقد تضمن أمر احلفظ من احملقق ما يلي( :وحيث األمر كما ذكر فإنه يتبني
عدم وجود ضرر قائم على املدعى من قبل املتهم املذكور ...وبعد انتهاء التحقيق اتضح أال وجه إلقامة الدعوى
النتفاء الضرر الذي هو شرط لقيام جرمية التزوير يف احملرر العريف) وما ذكره املدعي يف مذكرته السابقة بأن األضرار
ال جمال للحديث عنها فهذا يؤكد بأهنا موهومة .ثالثاً /ما تناوله املدعي يف الفقرة (ثالثاً) من مذكرته فهو غري
صحيح ،فلم يتضمن التقرير أن موكله قام بالتزوير ،وإمنا غاية ما توصل إليه رأي اخلبري أن اإلقرار مزور بطريق التقليد
ومعلوم أن رأي اخلبري حيتمل الصحة وعدمها وليس قطعياً؛ بدليل أن املنظم يف املادة ( )041من نظام املرافعات
جعله رأياً ال يقيد احملكمة وهلا أن تستأنس به؛ فلو كانت نتائجه قطعية ملا أتاح النظام للقاضي تركه أو االستئناس
به ،مضيفاً أنه ملا تقدم املدعي بالقضية رقم )421111120( :لدى هيئة التحقيق واالدعاء العام اهتم موكله يف
نفس القضية أيضاً بأنه قام بتزوير الورقة اليت أشار إليها يف الفقرة حمل اجلواب ،وبعد التحقيق يف الشكوى ومساع
أقوال موكله تبني عدم صحة ما ذكره املدعي من قيام موكله بالتزوير ،وإذا كان هناك من تزوير فاملدعي هو املسؤول
عنه ألن موكله قد تسلم هذه الورقة منه ،فمن املمكن أن يكون صنع هذا كيداً مبوكله ،مث صدر القرار رقم:
( )10710وتاريخ0241 /1 /4 :هـ حبفظ هذه القضية ومتت املصادقة على ذلك من قبل رئيس هيئة التحقيق
واالدعاء العام .رابعاً /ما تناوله املدعي يف الفقرة (خامساً) من مذكرته من إنكاره حفظ الشكوى اليت تقدم هبا لدى
هيئة التحقيق؛ فغري صحيح وسبق ذكر رقم القرار وتارخيه ،ولو مل حتفظ وتثبت إدانة موكله فيها ألقيمت دعوى يف
مواجهته من قبل اهليئة ،ولقد تعود موكله من املدعي مثل هذه األساليب يف أجوبته وإشغاله ألجهزة العدالة ،إال أن
آخر حماولة للمراوغة قد انتبه هلا قاضي الدائرة القضائية ( )40باحملكمة العامة جبدة وحكم يف احلكم رقم:
( )41000070بإحالة املدعي إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام للتحقيق معه حسب النظام ،وهذا يكشف وجبالء
حقيقة دعاوى املدعي وأهنا كيدية وال أساس هلا سوى عداوته وخصومته ملوكله ولذا كان منطوق احلكم متوجاً
بالتحقيق معه ،وانتهى فيها إىل طلب احلكم برد دعوى املدعي ،وإحالته هليئة التحقيق واالدعاء العام للتحقيق معه
وإقامته دعوى جزائية تعزيرية يف مواجهته؛ لتكراره املطالبة بنفس الدعوى لدى جهتني عدليتني وإشغاله هلما ،مع
احتفاظ موكله حبقه يف الرجوع على املدعي ،وجبلسة 0241 /1 /44هـ قدم وكيل املدعي مذكرة تضمنت :أوالً/
بداية يتحفظ على وصف املدعى عليهما ملوكله باملراوغة وأن ادعاءاته كيدية وال أساس هلا سوى عداواته وخصومته
للمدعى عليهما ،فهذا يتناىف مع الواقع من أن املدعى عليهما مها من افتعال اخلصومة مع موكله وادعيا عليه مبا ليس
هلم حبق ،وأن حكم الدائرة املوقرة رقم ( /044دتج 0240 /4 /2هـ) ليس ببعيد ،ففيه من احلقائق والدالئل ما
يظهر تعمد املدعى عليهما الكيدية ملوكله مبا يوجب تعزيرمها شرعاً .ثانياً /عدم جواز استشهاد املدعى عليهما

باحلكم رقم ( )41000070الصادر يف القضية رقم ( )472011024كونه ما زال حمل طعن باالعرتاض عليه
ألسباب جديرة بنقضه ومل يفصل فيه حىت تارخيه ،عالوة على أن املدعى عليه )...( /ليس طرفاً فيه حىت حيتج به.
ثالثاً /أن القضية رقم ( )472011024الصادر بشأهنا احلكم احملتج به ،قضية يف موضوع أصل احلق يف مبلغ
الشيك رقم ( )4427وتاريخ 0244 /00 /0هـ الذي احتج به املدعى عليه )...( /دون بيان مشروعية وسبب
استحقاق مبلغه حىت تارخيه ،حيث أجرب ملوكله على دفع مبلغه خصماً من املبلغ املستحق له بذمة املدعى عليه
املذكور على الرغم من منازعته يف صحة الشيك ،وأن الفصل يف القضية املذكور على حنو ما جاء باحلكم احملتج به
من إحالة املدعي (موكله) هليئة التحقيق واالدعاء العام للتحقيق معه استناداً للمادة ( )17والفقرة األوىل من املادة
( )11من نظام التنفيذ غري صحيح وخمالف لصحيح النظام ،حيث أنه بالرجوع لنص املادتني املذكورتني فإهنما غري
منطبقتني حبق موكله ،حيث أن مناط تطبيقهما هو امتناع املدين عن تنفيذ احلكم النهائي الصادر يف حقه أو ثبت
قيامه بإخفاء أمواله أو هتريبها أو اإلفصاح عما لديه من أموال ،ومجيع ذلك غري متحقق يف جهة موكله ،حيث مت
التنفيذ على موكله مببلغ الشيك املذكور خصماً من مبلغ احلكم القضائي املستحق له بذمة املدعى عليه )...( /على
حنو ينتفي معه حمل إعمال املواد املذكورة حبق موكله وهو ما يرتجح معه نقض احلكم الذي حيتج به املدعى عليهما.
خامساً /وكما هو ثابت حبيثيات وأسباب حكم الدائرة املوقرة رقم ( /044د تج 0240 /4 /2هـ) فإن املدعى
عليهما ادعوا على موكله مبا هو باطل ليأخذوا ما ليس هلم حبق واستدلوا بشهود ثبت عدم صحة شهادهتم
ومستندات ثبت تزويرها إلظهار هذا الباطل على خالف حقيقته ،ويف هذا ما يكفي إلظهار الكيدية يف دعواهم
املوجبة للتعزير شرعاً ،وانتهى فيها إىل طلب احلكم برد كافة ما ذكره ودفع به املدعى عليهما واحلكم بتعزيرمها عن
دعوامها الكيدية ضد موكله الصادر بشأهنا حكم الدائرة املوقرة املكتسب القطعية رقم ( /044د تج /4 /2
0240هـ) .وجبلسة 0241 /1 /04هـ قدم وكيل املدعي مذكرة مل خترج يف مضموهنا عما سبق إيراده ،تسلم وكيالً
املدعى عليهما نسخة مما قدم ،وباطالعهما عليها قررا االكتفاء مبا سبق وأن قدماه يف اجللسات السابقة .وجبلسة
اليوم قرر األطراف متسكهم مبا قدموه واالكتفاء به؛ ولكون القضية صاحلة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها
هذا مبنياً على التايل من:
(األسباب)
ملا كان املدعي يبتغي من هذه الدعوى احلكم بتعزير املدعى عليهما جراء تقدمهما بدعوى كيدية ضد موكله؛
فبالتايل فإن والية هذه الدائرة تنبسط على نظر هذه الدعوى تأسيساً على أن قاضي األصل هو قاضي الفرع .وأما

عن موضوع الدعوى :فإن املدعي يطلب احلكم بتعزير املدعى عليهما جراء تقدمهما بدعوى كيدية ضد موكله على
اعتبار ما ذكره من كوهنا دعوى كيدية؛ فإنه وملا كانت الدعوى الكيدية يف حقيقتها هي اللجوء إىل القضاء لتقرير ما
ال حق فيه بناءً على وقائع كاذبة أقام عليها املدعي دعواه بُغية إحلاق ضرر باملدعى عليه ،عليه فإن الدعوى الكيدية
ال تقوم إال بتوافر عنصري العلم واإلرادة؛ بأن يعلم املدعي علماً يقيناً جازماً بأن الوقائع اليت يؤسس عليها دعواه
هي وقائع كاذبة أو غري صحيحة على أن يقرتن ذلك بإرادة إحلاق الضرر باملدعى عليه ما يعرب عنه بسوء النية.
وتنزيالً لذلك على طلب املدعي اآلنف؛ وملا كانت املادة ( )4 /4من نظام املرافعات الشرعية الصادر باملرسوم
امللكي رقم (م )0 /يف 0240 /0 /44هـ اليت نصت على أنه "إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية
وجب عليها رفضها ،وهلا احلكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير" ،وباطالع الدائرة على احلكم رقم ( /044دتج
0240 /4 /2هـ) الصادر عن هذه الدائرة تبني هلا أهنا انتهت يف حكمها بثبوت صحة البيع املؤرخ يف /1 /01
0240هـ املربم بني املدعي وبني املدعى عليه األول وما ترتب عليه من آثار ومل يتبني هلا أن املدعى عليهما يطالبان
بأمر ال حق هلما فيه ويقصدان منه اإلساءة وإحلاق الضرر باملدعي ،وبالتايل فال ميكن القول بكيدية الدعوى؛ ملا
تقدم ،ما تنتهي معه الدائرة إىل رفض الدعوى ،وبه تقضي.
(ولكل ما تقدم)
حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من ( )...سجل مدني رقم ( )...ضد كل من ( )...سجل مدني رقم
( )...و( )...رخصة إقامة رقم (.)...

ٍ
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
واهلل الموفق ،والهادي إلى سواء السبيل ،وصلى اهلل على نبينا

أمين السر
هالل محمد الشهري

القاضي
سعود بن محمد المدرع
رئيس الدائرة
رامي بن إبراهيم الحازمي

القاضي
عواض بن الحق السلمي

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
[]222
محكمة االستئناف بمنطقة مكة المكرمة
الدائرة التجارية األولى (جدة)
القرار في القضية رقم  232لعام 6331هـ
المقامة من)...( /
ضد كل من )...( /و()...
والصادر فيها حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة اإلدارية بجدة
بجلسة 6336 /61 /23هـ في القضية رقم  /2 /8336ق لعام 6338هـ
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
ففي يوم األربعاء 0247 /2 /44هـ عقدت الدائرة التجارية األوىل مبحكمة االستئناف مبنطقة مكة املكرمة-
جدة -جلستها بتشكيلها املكون من:
قاضي استئناف

عبيد بن عوض العمري

رئيسا

قاضي استئناف

محمد بن بخيت المدرع

عضوا

القاضي باالستئناف

محمد بن موسى بن محمد الفيفي

عضوا

وحبضور أمني السر /سلطان بن سفر العمريي ،وذلك للنظر يف احلكم والقضية املذكورة أعاله واحملالة إىل الدائرة
بتاريخ 0247 /4 /04هـ.
(دائرة االستئناف)
بعد االطالع ودراسة أوراق القضية واحلكم الصادر فيها واالعرتاض املقدم عليه ،وحيث أن وقائع هذه القضية قد
أوردها احلكم حمل االستئناف املشار إليه أعاله ،فإن الدائرة حتيل إليه منعاً للتكرار وتتلخص بطلب وكيل املدعي
احلكم بتعزير املدعى عليهما جراء تقدمهما بشكوى كيديه ضد موكله.

وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية واحلكم الصادر فيها واالعرتاض املقدم عليه فاستبان هلا أن االعرتاض
قد قدم خالل األجل احملدد نظاماً ومن مث فهو مقبول شكالً.
أما من حيث املوضوع فإنه مل يظهر هلذه الدائرة من خالل االعرتاض على احلكم ما يوجب املالحظة عليه وتنتهي
إىل تأييده حمموالً على أسبابه.
(لذلك)
قررت دائرة االستئناف قبول االعتراض شكال ،ورفضه موضوعا ،وتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة
بالمحكمة اإلدارية بجدة في القضية رقم  /2 /8336ق لعام 6338هـ .القاضي :برفض هذه الدعوى
المقامة من )...( :سجل مدني رقم ( )...ضد كل من ( )...سجل مدني رقم ( )...و( )...رخصة إقامة رقم
( ،)...واهلل الموفق ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أمين السر

عضو الدائرة

سلطان بن سفر العميري

محمد بن موسى الفيفي
رئيس الدائرة
عبيد بن عوض العمري

عضو الدائرة
محمد بن بخيت المدرع

