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مطالبة مالية لعدم سداد مديونية

موضوع القضية:
المديونية بسداد  فيها  طالبت  )ج(،  شركة  ضد  )ح(  شركة  موكلتنا  من  أقيمت  مالية   مطالبة 
بين المبرم  للعقد  طبقًا  التعاقدية  بالتزاماتها  عليها  المدعى  إخالل  عن  نتجت  والتي   المستحقة، 

الطرفين وموضوعه توريد أجهزة كهربائية

ملخص القضية:
 لم تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد فواتير بقيمة )383,986( ثالثمائة وثالثمائة وثمانون
 ألف وتسعمائة وستة وثمانون ريال سعودي، األمر الذي حدى بموكلتنا اللجوء إلينا لدعمها في هذه

الدعوى، التي انتهى بها األمر إلى الحكم لصالح موكلتنا بكامل المطالبة المالية

التفاصيل:
 أخلت الشركة المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في بنود عقد التوريد المبرم
 بينها وبين الشركة موكلتنا، وعليه تقدمنا على الفور بالئحة دعوى مطالبة مالية ضد الشركة
 المدعى عليها مطالبين فيها بسداد المبلغ المالي المتبقي والمستحق لموكلتنا، حيث قامت الشركة
 المدعى عليها بدفع جزء من القيمة المالية المنصوص عليها في عقد التوريد، ولم تسدد المبلغ
 المتبقي الذي تبلغ قيمته )383,986( ثالثمائة وثالثمائة وثمانون ألف وتسعمائة وستة وثمانون
 ريال سعودي، كما أرفقنا بالئحة دعوانا ما يثبت صحة مديونية الشركة المدعى عليها لموكلتنا
اكيد مديونية الشركة المدعى عليها الذي يثبت استحقاق موكلتنا  قدنا بتقديمنا للمحكمة خطابـ 
لموكلتنا عليها  المدعى  الشركة  الخطاب على مديونية  المالي، حيث ينص ذلك  المبلغ   لذلك 
هذا بأن  علما  سعودي،  ريال  ألف  وتسعون  وستة  ثالثمائة   )396,000( هو  بقيمة  مالي   بمبلغ 
 الخطاب مختوم بختم الشركة المدعى عليها وموقع بتوقيعها، مضافا إلى ذلك أنه مؤرخ ومصدق

عليه من الغرفة التجارية بما يفيد صحة نسبة التوقيع للشركة المدعى عليها

 وفي المقابل، أنكر وكيل الشركة المدعى عليها، تلك الدعوى من األساس، وتقدم بطلب إحالة
 خطاب المديونية للجهات المختصة، مدعيا في ذلك تزوير توقيع موكله )الشركة المدعى عليه(،
 بل وطلب تزويده بالفواتير والكشوفات المثبتة للتعامل التجاري فيما بين الشركتين، وتبعا لذلك
التي تؤكد صحة دعوانا، كما قدمنا سلفا خطاب الخاصة بموكلتنا  الفواتير والكشوفات   قدمنا 

المديونية

 وبعد مخاطبة المحكمة للغرفة التجارية، جاء ردها موكدا لسالمة خطاب المديونية، وأن التوقيع
 منسوب بالفعل لصاحب الشركة المدعى عليها، وذلك من خالل إفادة مساعد األمين العام للغرفة
 التجارية، الذي أكد أن الالصق األمني لغرفة الرياض على الوثيقة )خطاب المديونية( صحيح وأن
 التوقيع عائد لصاحب الشركة المدعى عليها بالفعل، كما أكد على أن المعاملة التجارية ال تشترط
 ختما معينا وأنه ال يشترط اعتماد الختم في المعاملة، بل يكتفي في المعاملة بالتوقيع فقط وأن

.يكون الختم نظاميا بحيث يحمل اسم المنشأة أو ورقم السجل التجاري أو الترخيص
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 أما من الناحية الشرعية والنظامية تمسكنا بالعديد من المواد المؤثرة التي تثبت وتؤكد أحقية
 موكلتنا في مطالباتها المالية المتضمنة في الدعوى التي أقيمت ضد الشركة المدعى عليها ولعل

أهمها:
 المادة )142( من نظام المرافعات التي تنص على أنه: إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة
 خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع
 ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها القتناع المحكمة بصحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم

فللمحكمة أجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة

 المادة )140( من نظام المرافعات التي تنص على أنه: إذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر
 المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح

حقيقة األمر فيها

 المادة )139( من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: الكتابة التي يكون بها اإلثبات إما
 أن تدون في ورقة رسمية أو عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص
 مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لألوضاع النظامية في
 حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه

أو بصمته

حكم المحكمة:
المدعى الشركة  بإلزام  إصدار حكمها،  إلى  بالرياض،  التجارية  بالمحكمة   13 الـ  الدائرة   انتهت 
 عليها، بدفع المبلغ المالي المستحق لموكلتنا، الذي تبلغ قيمته ))383,986( ثالثمائة وثالثمائة
 وثمانون ألف وتسعمائة وستة وثمانون ريال سعودي، وكان قابال لالعتراض عليه، فتم بعد ذلك
 استئناف الحكم من قبل وكيل الشركة المدعى عليه، وتم قبوله شكال لتقديمه في الميعاد المحدد
 نظاما لالعتراض على األحكام، وعندما تفحصته محكمة االستئناف من الناحية الموضوعية لم تجد
 في االعتراض ما هو جديد، فأصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الـ 13 من المحكمة

,التجارية بالرياض.، ومن ثم أصبح الحكم نهائيا وقطعيا

تاريخ الحكم:2019
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مكتب رقم 2601
 االندلس بالزا 7113طریق الملك فھد حي مشرفة

ص.ب : 9078، جدة: 23336 
ھاتف                                  
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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/

	final cover arabic
	مطالبة مالية لعدم سداد مديونية
	final articles end page arabic 11

