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توريد
رقم الق�ضية 4/853/ق/لعام 1427هـ

رقم احلكم االبتدائي 16/د/جت/18 لعام 1429هـ
رقم حكم التدقيق 208/ت/3 لعام 1429هـ

تاريخ اجلل�ضة 1429/6/12هـ

اإقرار املدعى عليه باملديونية من واقع حتريره �ضيكاً  توريد - املطالبة ب�ضداد قيمة التوريد - 

بقيمتها.

�أقامت �ملدعية دعو�ها �ضد �ملدعى عليه بطلب �ضد�د ما تبقى من قيمة �لب�ضائع �ملوردة له - �أقر 
ذلك:  �أثر   - نقدً�  قيمته  من  جزءً�  �ضدد  و�أنه  توقيعه،  يحمل  بالقيمة  �ضيك  بتحرير  عليه  �ملدعى 
�عتباره قرينة على �لإقر�ر ب�ضحة �ملبلغ مو�ضوع �ملطالبة - موؤدى ذلك: �إلز�م �ملدعى عليه باأن يدفع 

للمدعية �ملبلغ مو�ضوع �لدعوى.

�ملادة )443( من نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�ضادر باملر�ضوم �مللكي رقم )32( وتاريخ 1350/1/15هـ.

�أن  تقدم �ملدعو ).....( ب�ضفته �لوكيل �ل�ضرعي عن �ملدعية ).....( بالئحة موجز ما جاء فيها 
ملوكلته يف ذمة �ملدعو ).....( مبلغًا وقدره ت�ضعة ع�ضر �ألفًا و�أربعمئة ريال، وذلك مقابل توريد ب�ضائع 
�ل�ضيك رقم )499( و�مل�ضحوب على  باأن �ملذكور قد حرر  للمذكور مل يقم بت�ضديد قيمتها، مفيدً� 
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�لبنك �لأهلي مببلغ �أربعة وع�ضرين �ألفًا و�أربعمئة ريال، �إل �أنه قام ب�ضد�د مبلغ خم�ضة �آلف ريال 
فقط من هذ� �ملبلغ، وختم لئحته باملطالبة باإلز�م �ملدعى عليه ب�ضد�د �ملبلغ �ملتبقي يف ذمته. 

وباإحالة �لق�ضية للد�ئرة �أجرت ما هو لزم لنظرها فحددت جل�ضة يوم �لأحد �ملو�فق 1427/10/28هـ 
موعدً� لنظرها. 

ويف �ملوعد �ملحدد ح�ضر وكيل �ملدعية ).....( و�مل�ضار �إىل وكالته �ضابقًا، كما ح�ضر �ملدعى عليه 
).....( و�ملثبت رقم وم�ضدر هويته يف دفرت �ل�ضبط، وب�ضوؤ�ل وكيل �ملدعية عن دعو�ه �أفاد مبا ل 
يخرج عن لئحة �لدعوى من مطالبة �ملدعى عليه مببلغ ت�ضعة ع�ضر �ألفًا و�أربعمئة ريال مقابل ب�ضائع 
�إىل  ت�ضل  عليه ح�ضومات  �ملبلغ  هذ�  باأن  �أفاد  عليه  �ملدعى  من  �جلو�ب  وبطلب  �إليه،  توريدها  مت 
خم�ضة وثالثني باملئة مل حتت�ضب له، وب�ضوؤ�له �إن كان لديه �إجابة حمررة �أفاد باأنه مل يتمكن من ذلك 
وطلب �إمهاله �إىل جل�ضة قادمة لتقدمي �إجابته على �لدعوى حمررة فاأجابته �لد�ئرة �إىل طلبه وعليه 

جرى حتديد جل�ضة يوم �لإثنني �ملو�فق 1428/1/17هـ موعدً� ملو��ضلة نظر �لدعوى.
ويف هذ� �ملوعد ح�ضر وكيل �ملدعية ).....( و�ملثبت يف �ل�ضبط بيانات هويته وما يخوله �لرت�فع يف 
هذه �لق�ضية كما ح�ضر �ملدعى عليه، وب�ضوؤ�له عن جو�به على لئحة �لدعوى قدم مذكرًة مكونة من 

�ضفحة و�حدة مفادها: �أن نظام �ل�ضركة لدى جميع عمالء �جلملة كالتايل:
- ح�ضم )10٪( على �لفاتورة.

- ح�ضم )5٪( عند �ل�ضد�د على �ل�ضند.
- ح�ضم )5٪( للتارجيت �ل�ضنوي.

بالإ�ضافة �إىل ح�ضومات تخ�ص فرق �ل�ضعر يف معظم منتجات �ل�ضركة، مفيدً� باأن حما�ضب �ل�ضركة 
و�أ�ضاف  له،  �مل�ضتحقة  �حل�ضومات  على  باحل�ضول  وعد�ه  قد   ).....( ومندوبها   ).....( �ملدعية 
بـ )20٪( عند ت�ضفية �ملديونية و�أن هذ� �حل�ضم قد جرى ملعظم  �إ�ضافيًا يقدر  باأن هناك ح�ضمًا 
�أربعة وع�ضرين   )24800( : �لأول مببلغ  �أعطى �ملدعية �ضيكني  �أنه قد  �أ�ضاف  �ل�ضوق، كما  عمالء 
�ألفًا وثمامنئة ريال، و�لثاين مببلغ )24000( �أربعة وع�ضرين �ألف ريال و�أنه مت �ضرف �ل�ضيك �لأول، 
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مفيدً� باأنه بعد ذلك ر�وده �ل�ضك يف �ضحة �لر�ضيد لدى �ل�ضركة، وذلك عندما طلب من �ل�ضركة 
�ل�ضبب وحني  �لثاين لذلك  �ل�ضيك  و�أنه رف�ص �ضرف  ك�ضف ح�ضاب يو�ضح �حل�ضومات فلم جتبه، 
وعده مدير �لفرع و�ملحا�ضب و�ملندوب باإعطائه �حل�ضومات �مل�ضتحقة قام بدفع خم�ضة �آلف رياٍل 
من قيمة �ل�ضيك �لثاين على �أن يتم ت�ضوية �حل�ضاب، وختم لئحته باملطالبة مبر�جعة ك�ضف ح�ضابه 
لدى �ل�ضركة، بالإ�ضافة �إىل طلب ��ضتدعاء �ملحا�ضب �لذي �تفق معه على �حل�ضم �لإ�ضايف وكذلك 

مندوب �ل�ضركة ومدير �لفرع �ملدعو ).....(.
وقد جرى تزويد وكيل �ملدعية ب�ضورة من هذه �ملذكرة، وبطلب �جلو�ب منه عليها ��ضتمهل لذلك 
�ملو�فق 1428/4/13هـ موعدً�  �لإثنني  يوم  �لد�ئرة حتديد جل�ضة  ر�أت  ثم  �إىل جل�ضة قادمة، ومن 

ل�ضتكمال نظر �لدعوى.
ويف هذ� �ملوعد ح�ضر وكيل �ملدعية يف حني تبني عدم ح�ضور �ملدعى عليه، كما مل يح�ضر ما حددته 
تالية بعد ذلك ومنها جل�ضة يوم �لأحد �ملو�فق 1428/8/13هـ، و�لتي ح�ضر  �لد�ئرة من جل�ضات 
فيها وكيل �ملدعية وقدم مذكرة للرد على مذكرة �ملدعى عليه، وموجز ما جاء فيها �أن موكلته تقوم 
بح�ضم )15٪( يف حالة �ل�ضد�د خالل ثالثني يومًا، مفيدً� باأنه قد مت �إجر�ء هذ� �حل�ضم للمدعى 
عليه ومن ثم قام باإ�ضد�ر �ل�ضيكني �مل�ضار �إليهما م�ضبقًا، كما �أ�ضاف �أن �ملندوب قد �أعطاه ح�ضمًا 
�آخر يقدر بـ )5٪( ومن ثم فاإن جمموع ما مت ح�ضمه للمدعى عليه يقدر بـ )20٪(، م�ضيفًا �أن ما 
وي�ضتحق  بتاريخ  وينتهي  بتاريخ  يبد�أ  و�لعميل  �ل�ضركة  بني  عقد  يوجد  فاإنه  �لتارجت  بح�ضم  يتعلق 
�ل�ضعر غري  و�أن ما يذكره �ملدعى عليه من فرق  �لتزم بكافة بنود �لعقد،  �إذ�  �لعميل هذ� �حل�ضم 
�ضحيح، حيث �إن �لأ�ضعار موحدة لدى �ل�ضركة، مفيدً� باأن �ملدعى عليه مل يقم باإ�ضد�ر �ل�ضيكني �إل 

بعد مر�جعته لك�ضف �حل�ضاب وقناعته �لتامة به. 
به وقدره   �ملطالب  �ملبلغ  �ملدعى عليه بدفع  �ملدعية يف �جلل�ضة �حلكم غيابيًا على  كما طلب وكيل 

ت�ضعة ع�ضر �ألفًا و�أربعمئة ريال، وبناًء على ذلك ر�أت �لد�ئرة حجز �لق�ضية لدر��ضتها وتاأملها.
وحيث �إنه يف يوم �لإثنني �ملو�فق 1428/8/14هـ قد ح�ضر �ملدعو ).....( و�ملثبت يف �ل�ضبط بيانات 
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هويته ب�ضفته مفو�ضًا من �ملدعى عليه، وقدم للد�ئرة مذكرًة مكونة من �ضفحة و�حدة موؤرخة يف 
�ملر�فعة يف  �لتما�ص �ملدعى عليه بفتح باب  توقيع �ملدعى عليه، وموجزها  1428/8/12هـ وحتمل 
�لدعوى جمددً�، و�لتاأكيد على �أن له ح�ضومات لدى �ل�ضركة وفرق يف �ضعر بع�ص �لأ�ضناف، م�ضيفًا 
ر�أت  عليه  وبناًء  كونها عينات جمانية،  تبديلها  له  يحق  و�أنه  )ت�ضرت(  �ضبعون حبة  لديه  يوجد  �أنه 

�لد�ئرة حتديد جل�ضة يوم �لإثنني �ملو�فق 1428/9/12هـ موعدً� ل�ضتكمال نظر �لدعوى.
ويف �ملوعد �ملحدد ح�ضر طرفا �لدعوى، وب�ضوؤ�ل كل منهما عما لديه قرر كل منهما �كتفاءه مبا �ضبق 

تقدميه، وبناًء على ذلك ر�أت �لد�ئرة حجز �لق�ضية لدر��ضتها وتاأملها.
ويف يوم �لثالثاء �ملو�فق 1429/2/5هـ عقد �لد�ئرة جل�ضتها لإعالن �حلكم يف هذه �لق�ضية، �إل �أنه 
تبني عدم ح�ضور طريف �لدعوى، وحيث ثبت للد�ئرة �أن وكيل �ملدعية مل يبلغ بهذه �جلل�ضة؛ لذ� فقد 

ر�أت �لد�ئرة حتديد جل�ضة �أخرى لإعالن �حلكم وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 1429/2/12هـ.

بعد �ضماع �لدعوى و�لإجابة عليها وبعد �لطالع على �أور�ق �لق�ضية وم�ضتند�تها، وملا كان من �لثابت 
�أن هناك تعاماًل جتاريًا بني �ملدعية و�ملدعى عليه يتمثل يف قيام �ملدعية ببيع ب�ضاعة للمدعى عليه؛ 
لذ� فاإن نظر هذه �لق�ضية د�خل �ضمن �خت�ضا�ص �لد�ئرة �لتجارية وفقًا ملا ن�ضت عليه �ملادة )443( 

فقرة )�أ( من نظام �ملحكمة �لتجارية �ل�ضادر باملر�ضوم �ملكي رقم )32( وتاريخ1350/1/15هـ.
وحيث �إن �ملدعية تهدف من �إقامة دعو�ها �إىل �إلز�م �ملدعى عليه ب�ضد�د �ملتبقي من �ملديونية �لتي 
نتجت عن �لتعامل �لتجاري، بينهما و�لبالغ قدره  )19،400( ت�ضعة ع�ضر �ألفًا و�أربعمئة ريال، وحيث 
�إنها قد قدمت يف �ضبيل �إثبات ما تطالب به �ضورة من �ل�ضيك رقم )499( وتاريخ1426/5/25هـ 
�مل�ضحوب على �لبنك �لأهلي �لتجاري و�لذي يت�ضمن مبلغًا وقدره  )24،400( �أربعة وع�ضرون �ألفًا 
و�أربعمئة ريال ويحمل توقيع �ملدعى عليه، وحيث �إن �ملدعى عليه قد �أقر بتحرير �ل�ضيك �مل�ضار �إليه، 
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وحيث �إن قيام �ملدعى عليه بتحرير �ل�ضيك وقيامه ب�ضد�د جزء منه وقدره خم�ضة �آلف ريال - كما 
�أقر بذلك - يعد قرينة على �إقر�ره ب�ضحة ذلك �ملبلغ، ول يوؤثر يف ذلك ما ذكره من �أن له مبالغ مل 
يتم ح�ضمها من �ملديونية من قبل �ملدعية، �إذ لو كان مبلغ �ملديونية غري �ضحيح ملا قام �ملدعى عليه 
بتحرير �ل�ضيك و�ضد�د جزء منه �ضيما و�أنه مل يقدم ما يوؤيد دفعه، وحيث �إن �لإقر�ر معترب �ضرعًا 
�إنه يجب �حلكم بالإقر�ر  �إظهار �حلق، وحيث  يوؤيده يف  �آخر  �إىل دليل  وهو حجة بذ�ته ول يحتاج 
كما قال ذلك �ملوفق يف �لكايف، وحيث �إنه ل يقبل �إنكار �ملقر ورجوعه عن �إقر�ره عماًل بالقاعدة 
�ل�ضرعية )ل �إنكار بعد �لإقر�ر(، وبالتايل فاإنه ل يقبل رجوع �ملدعى عليه عن �إقر�ره بكامل �ملبلغ، 
قال �بن قد�مة يف كتابه �ملغني: )ول يقبل رجوع �ملقر عن �إقر�ره �إل فيما كان حدً� هلل تعاىل يدر�أ 
بال�ضبهات ويحتاط لإ�ضقاطه، فاأما حقوق �لآدميني وحقوق �هلل تعاىل �لتي ل تدر�أ بال�ضبهات كالزكاة 
و�لكفار�ت فال يقبل رجوعه عنها ول نعلم يف هذه خالفًا(؛ �إذ �إنه حق ثبت لالآخرين باإقر�ره فال 

ميلك �إ�ضقاطه بغري ر�ضاه، ولأن حقوق �لآدميني مبنية على �ملطالبة و�مل�ضاحة. 
وحيث �إنه قد ثبت للد�ئرة �أن �ملدعى عليه قد قام ب�ضد�د جزء من مبلغ �ل�ضيك وقدره خم�ضة �آلف 
�أقر بذلك �ملدعى عليه؛ لذ� فاإن �لد�ئرة تنتهي معه �إىل  �أفاد بذلك وكيل �ملدعية وكما  ريال، كما 

�إلز�م �ملدعى عليه ب�ضد�د �ملبلغ �ملتبقي يف ذمته وقدره  ت�ضعة ع�ضر �ألفًا و�أربعمئة ريال. 
لذلك حكمت الدائرة باإلزام املدعى عليه ).....( باأن يدفع للمدعية/�ضركة ).....( مبلغاً وقدره  

)19,400( ت�ضعة ع�ضر األفاً واأربعمئة ريال؛ وذلك ملا هو مبني باأ�ضباب هذا احلكم. 

واهلل املوفق, و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد واآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت الهيئة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.


