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دعوى المطالبة بباقي مستحقات المقاول

(...) 
موضوع القضية:

  المقامة من المدعي شركة (...) ، سجل تجارى  (...) ضد  مؤسسة  (...)  سجل تجاري
  (.....) بالمحكمة االتجارية بالرياض - الدائرة التجارية .

ملخصالقضية:
 تتلخص وقائع هذا الدعوى ان موكلتنا بصفتها المدعية قد تعاقدت مع  المدعى  عليها  على  عدد  
مشاريع للمقاوالت والتزمت موكلتنا بتنفيذ األعمال الموكلة إليها،  و قد ترتب علي  هذا التعامل  
مستحقات مالية  تقدر  بمبلغ (23.647.610.33) ريال سعودى والتي لم تلتزم بسدادها المدعى 

عليها االمر الذي حدى بنا اقامة هذه الدعوى .

: التفاصيل
 تقدمنا بصفتنا الوكالء الشرعيون عن  المدعية بتقديم الئحة دعوى ؛ مفادها أن موكلتنا  شركة  
التعامل  هذا  علي  ترتب  وقد    ، مشاريع  عدة  تنفيذ  علي  عليها  المدعى  مع  تعاقدت  قد  مقاوالت 
مديونية  بقدر المبلغ سالف الذكر بصدر التلخيص، ولقد قامت موكلتنا باأللتزام وتنفيذ  المهام 
عليها  المدعى  مع  التواصل  موكلتنا  حاولت  ولقد   ، العقد  موضوع  المشروع  وهي  بها  المنوطة  
المدعى  بإلزام  المدعى عليها أخذت تماطل  وتمسكنا بحق موكلتنا  أن  باقي مستحقاتها إال  لسداد 
عليها بسداد باقي المستحقات ، وعند طلب الدائرة البينه علي  صحة دعوانا تقدمنا بأصل  كشف  
حساب موكلتنا لدى المدعى عليها وعلي مطبوعات المدعي عليها   وممهور بختمها  مرتين علي 
أستحقاق مبلغ المطالبة لموكلتنا  بتاريخ ....................،  وعلي   خطاب تأكيد رصيد مؤرخ 
في ................ صادر علي مطبوعات موكلتنا موجه للمدعى عليها  وموقعه من ممثل المدعى 
عليها  علي صحة الرصيد بحسب دفاتر المدعي عليها  بأجمالي مبلغ  المطالبة  ، كما تضمن أيضا 

مصادقة الغرفة التجارية  بالرياض علي مطابقة التوقيع  التي جرى مطابقتها باألصول

المقدمة من   بالمصادقة  تقر  عليها ال  المدعي  أن  مفادها  رد،  عليها صحيفة  المدعى  قدم  وكيل   
أى  علي  بالتوقيع  صفة  أى  عليها  للموقع  وليس   مطبوعاتها   علي  صادرة  أنها  حيث  موكلتنا، 
التفصيلية المعتمدة   التعاقدية والفواتير  مستحقات مالية ،  وطلب أوامر العمل التي تثبت العالقة 
المدعي عليها  مصادقة الحساب  وسالته عن   الدائرة علي وكيل  القيام بالعمل عرضت  التي تثبت 
مدى صحة نسبة التوقيع والختم لموكلتله ،  فذكر انه ال يعلم اختام موكلته فأنذر بأنه سيقضي 

عليه بالنكول إذا أمتنع عن األجابة ، فطلب مهلة .
التسبيب:

 لما كانت غاية موكلتنا من دعواها إلزام المدعي عليها  بدفع مبلغ  (23.647.610.33)  ثالثه 
وعشرون مليون وستمائة وسبعة وستون الفا وستمائة وعشرة  رياالت وثالثة وثالثون هلله  وذلك 
مقابل أعمال مقاولة للمدعي عليها  وبناء علي أوامر منها  ، وبما أننا  اساسنا  طلباتنا   علي  كشف 
الحساب  الخاص بموكلتنا لدى المدعى عليها،  وعلي خطاب  تأكيد  الرصيد ،  و حيث  ان وكيل 

المدعي عليها لم ينكر نسبة تلك المصادقات لموكلته، ولكنه يدفع  بأن  الموقع  أو القائم  بالختم  
غير مفوض بذلك، وبما أن القرائن تدل علي  علم  المدعي  عليها و رضاها و تفويضها  وتوكيلها   
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 لعاملها  في الختم والتوقيع علي صحة الحساب ، فال يجوز للمدعي عليها التنصل من فعله بأى حال،
 كما ان هذه األختام والتواقيع تمت مطابقتها لدى الغرفة التجارية ، مما يعد حجة لكونها جهة
 رسمية  معتمدة في مطابقة التواقيع واألختام ، وحيث ان القضاء استقر ان اإلقرار بالكتابة كاإلقرار
 باللسان ، وأن األختام تعبر عن إرادة صاحبها  ما لم يثبت العكس ،فإن الدائرة تعدها بينه كافية

إلثبات حق موكلتنا في مواجهة المدعي عليها

الحكم
  حكمت الدائرة  بالزام شركة (.............)  بأن تدفع لشركة (....................)  مبلغا وقدره

23.647.610.33 
 ثالثه وعشرون مليون وستمائة وسبعة وستون الفا وستمائة وعشرة  رياالت وثالثة وثالثون ) 

  (هلله
 ولقد أيدت الدائرة  األستئنافية  حكم الهدائرة األبتدائية ، النها لم يظهر لها في األعتراض ما يحول 

 دون تأييد الحكم ، فايدته محموال علي اسبابه

تاريخ الحكم:2018



 جدة

ھاتف:                                  |                                      

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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