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موضوع القضية:
 مطالبة مالية أقيمت من موكلتنا شركة أجنبية من خارج المملكة )أ( ضد شركة )ب(، طالبنا فيها
 بسداد مديونية مستحقة، نتجت عن شراء قطع غيار سيارات من موكلتنا الشركة المدعى عليها

والتي بالفعل إستلمت البضائع ولم تقم بسداد قيمتها

التفاصيل:
 تم قيد دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالرياض بالنيابة عن موكلتنا شركة )أ( )شركة
 أجنبية من خارج المملكة( نختصم فيها شركة )ب( موضوعها بأن موكلتنا قامت بتوريد بضائع
 عبارة عن قطع غيار سيارات اشتراها المدعي عليه وأستلمها ولم يسدد ثمنها طبقا لفواتير شراء
 مصدرة من المدعية ومختومة بختم مؤسسة المدعى عليها بأجمالي مبلغ وقدة 175,205,20
 )مئة وخمسة وسبعون الفا ومائتان وخمسة دوالرات وعشرون سنتا( طبقا الفاتورة رقم )1(  بتاريخ
 31/8/2016 بمبلغ 57.633.20  دوالر  امريكي والفاتورة رقم )2(   بتاريخ 9/11/2016

بميلغ  117.542 دوالر امريكي

 وحيث أن المدعي عليه رغم تبليغه إلكترونيا عن طريق المحكمة والتي تأكدت من ذلك، طلبت
 الدائرة الموقرة تقديم الفواتير والبينة على المبلغ وقد قمنا بالحضور وتمسكنا بإلزام المدعي عليها
المقدمة والبيان الجمركي الفواتير  الي  المطالبة استنادا   من قبل المحكمة الموقرة بسداد مبلغ 
البضاعة واسم قيمة  فيه  والموضح  فاتورة على حدة  بكل  الخاص  التركية  الحكومة   الصادر من 

المشترى )مؤسسة المدعي عليه
حكم المحكمة:

ومائتان الفا  وسبعون  وخمسة  )مئة   175,205,20 بسداد  عليها  المدعي  بإلزام  الدائرة   حكمت 
وخمسة دوالرات وعشرون سنتا

حيث استندت إلي:
 

تاربخ الحكم:2018

 أصل فاتورة الشراء لمقدمة والتي تبين تسلم المدعى عليها محتواها بموجب البيان الجمركي الصادر من ميناء
المدعي عليه محتواها بموجب اإلقرار الجمركي الصادر من التي تسلم   جده اإلسالمي، واصل فاتورة الشراء 

الجمارك التركية
 تخلف المدعي عليه عن الحضور مع تبليغه بالدعوى برسالة نصية بواسطة نظام أبشر بموجب اإلفادة 

المودعة ملف القضية
  كون بينه المدعي كافية ألثبات ما تطالب به 
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 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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