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دعوى مطالبة مالية من شركة أجنبية ضد شركة سعودية

نشأة القضية:
 نشأت هذه الدعوى بنهاية عام 2017 م ـ وإستمرت إلى ما يقارب ستة أشهر تقريبًا وإنتهت بحكم

نهائي لصالح الشركة األجنبية )العميل

ملخص الدعوى:
 تتلخص هذه الدعوى من أن موكلتنا )شركة تركية( تعمل في تجارة المواد الغذائية والصناعية قد
 قامت بتوريد بضاعة للشركة المدعى عليها )سعودية الجنسية( وتقدم قيمتها)125.000( دوالر
 تقريبًا منذ بداية عام 2017، بموجب فواتير وسند إستالم، وأيضًا إتفاقية جدولة لهذه المديونية، تم
 تقديم الدعوى إلى أحد الدوائر التجارية بديوان المظالم بالرياض بتاريخ 16/8/1438ه،وبمجرد
المدعى عليها أكثر من الدعوى وبمرفقاتها، ولم تحضر  اول جلسة تم تحرير   موافاتنا بموعد 
 جلسة فطلبنا تبليغ المدعى عليها عن طريق العنوان الوطني وفقًا لنص الفقرة 1/11 من نظام
العنوان بواسطة  عليه  للمدعى  الدعوى  صاحب  تبليغ  يعد  على  نصت  والتي  الشرعية   المرافعات 

الوطني الخاص به تبليغًا لشخصه

 ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة
التبليغ لعنوان المدعي عليه وصحة نسب العنوان الوطني له

 وإقتنعت الدائرة بما قدم من مستندات وأيدت ما أبديناه من طرف التبليغ وعليه طلبنا السير في
الدعوى، والحكم فيها حضوريًا في مواجهة المدعى عليه وبالفعل تم رفع الدعوى للدراسة

صدر الحكم:
 وبناء عليه وبتاريخ 6/4/1439هـ صدر حكم بإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتنا مبلغ وقدره

)125.000( دوالر
وبهذا لم يمضي سوى ستة أشهر من تاريخ إقامة الدعوى وحتى الحصول على الحكم النهائيونعتقد

 أنه وبعد التعديالت الجديدة الصادرة على نظام المرافعات الشرعية سوف تقل المدة من تاريخ رفع 
.الدعوى وحتى صدور الحكم
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مكتب رقم 2601
 االندلس بالزا 7113طریق الملك فھد حي مشرفة

ص.ب : 9078، جدة: 23336 
ھاتف                                  

فاكس: 4783171 (11) 1355+966 479 (11) 966+

+966 (12) 639 9939 : 

          

ھذه المقالة ھي لیست برأي قانوني

إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن ال نقدم أي تعھد أو 

ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة 

مترتبة عن أي غلط أو أخطاء ألقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك ألیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك 

الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خالل موقع اإلنترنت تلبي وتتوافق 

الموقع الى موقع  للتحمیل و ال یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا  الموقع متاحة فقط  المنشورة عبر ھذا  الوثائق  المحددة ان.  مع متطلباتك 

الیكتروني آخر.

 و لمزید من االستفسار حول ھذه المقالة الرجاء التواصل معنا علي:
info@almadanilaw.com

 الریاض
مكتب رقم11 

عمارة الراجحي طریق صالح الدین االیوبي )الستین( الملز
ص.ب :10083، الریاض:11433 

https://m.facebook.com/Almadanilawfirm
https://twitter.com/AlMadanilaw
https://www.linkedin.com/company/the-law-firm-of-hazim-al-madani---attorneys-&-legal-consultants
https://www.legal500.com/firms/17718-hazim-al-madani-attorneys-legal-consultants/23658-salah-al-deen-saudi-arabia/
https://www.hg.org/attorney/hazim-al-madani-law-firm/109907
https://directory.sba.gov.sa/en/684452
https://www.ibanet.org/
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