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رقم الق�ضية: 1/1599/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 119/د/جت/7 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 298/اإ�س/3 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/1هـ 

–  خربة حما�ضبية – اأتعاب اخلربة  –  قرائن  عقد توريد – اإقرار – وكالة باالإقرار – فواتري 

حماماة. – اأتعاب 
َعى عليها باأن تدفع لها قيمة �ضرائح التغليف املوردة لها، وتعوي�ضها عما  ِعية اإلزام املُدَّ مطالبة املُدَّ

حلقها من �ضرر، وما فاتها من ك�ضب لعدم �ضداد م�ضتحقاتها يف مواعيدها:
ِعية يف مبلغ ).....( – ثبوت �ضمول الوكالة حلق الإقرار  َعى عليها باأحقية املُدَّ  1- اإقرار وكيل املُدَّ
– اأثره: �ضحة الإقرار واعتباره حجة على موكلته – انتهاء اخلبري املنتدب يف الدعوى اإىل ا�ضتحقاق 
اأكرث من مرة،  اأ�ضعار منتجاتها  ِعية رفعت  املُدَّ اأن ال�ضركة  اأ�ضا�س  ِعية ملبلغ ).....( دولر على  املُدَّ
َعى عليها قامت باإثبات تلك الفواتري ب�ضجالتها، وقامت ب�ضداد جزء منها – عدم اعرتا�س  واأن املُدَّ
ا�ضتالمها  حني  الب�ضاعة  على  اعرتا�ضها  وعدم  ا�ضتالمها،  عند  الفواتري  هذه  على  عليها  َعى  املُدَّ
ِعية ملبلغ ).....( وعدم  و�ضدادها جزءًا من ثمنها ينفي وجود عيوب بها – اأثر ذلك: ا�ضتحقاق املُدَّ
اأ�ضباب تلف الب�ضاعة؛ لأن ال�ضكوت يف معر�س احلاجة  وجود مربر لندب خبري فني للوقوف على 

بيان.
ذلك  ب�ضبب  غرمه  فما  ال�ضكاية  اإىل  اأحوجه  حتى  احلق  �ضاحب  مطل  – من  املحاماة  اأتعاب   -2
ِعية لال�ضتعانة مبحام لكونها �ضركة  َعى عليها اأجلاأت املُدَّ فهو على الظامل املماطل – ثبوت اأن املُدَّ
– اأثر ذلك:  ِعية  اإقرار من املُدَّ اأجنبية؛ للح�ضول على حقها، وكان اجلزء الأكرب من احلق حمل 
َعى عليها  تقدير الدائرة لأتعاب املحاماة بن�ضبة )5%( من املبلغ املحكوم به – موؤدى ذلك: اإلزام املُدَّ

عية مبلغ ).....( ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. باأن تدفع للمدَّ
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 نظام املحكمة التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )32( بتاريخ 1350/1/15هـ.

ِعي ).....( بالئحة دعوى  تتلخ�س وقائع هذه الق�ضية ح�ضبما يبني من اأوراقها يف تقدم وكيل املُدَّ
اإىل رئي�س الديوان اأورد فيها قوله:

اأوًل: 1- جرى التعامل التجاري بني ال�ضركة ).....( )موكلتنا( التي تعمل يف ن�ضاط �ضناعة �ضرائح 
التغليف البال�ضتيكية واملعدنية باأنواعها املختلفة وتقوم هذه ال�ضركة بت�ضديرها اإىل كافة عمالئها 

يف دول العامل.
التعامل مع موكلتنا  وقد جرى  املختلفة  اأنواعها  بكل  اإنتاج احللويات  يعمل يف  َعى عليه  املُدَّ اأن   -2
جلهة ا�ضترياد �ضرائح التغليف بال�ضتيكية ومعدنية وخالفه من منتجات ال�ضركة ).....( )موكلتنا( 
التجارية بني  العالقة  ن�ضاأت هذه  وقد  عليه،  َعى  املُدَّ ِقبل  من  ت�ضديدها  يتم  �ضحن  فواتري  مبوجب 
األفني  2005م  وحتى  ميالدي،  األفني  2000م  عام  منذ  عليه  عى  واملدَّ  )).....( )ال�ضركة  موكلتنا 

وخم�ضة ميالدي.
َعى عليه يف الآونة الأخرية قد اأخفق يف ت�ضديد املبالغ امل�ضتحقة عليه بعد ا�ضتالم املواد  3- اأن املُدَّ
وال�ضعر  واملوا�ضفات  والكمية  الطلبية  رقم  فيها  واملو�ضح  �ضحن  بوال�س  مبوجب  اإليه  امل�ضحونة 
عى عليه من ِقبل موكلتنا )ال�ضركة  بالدولر الأمريكي لكل كيلو غرام وزنًا، ولكل �ضحنة مر�ضلة للمدَّ

.)).....(
ين امل�ضتحق عليه مبوجب ر�ضالة بالفاك�س  َعى عليه اأكرث من مرة بطلب اإعادة جدولة الدَّ 4- تقدم املُدَّ
بتاريخ 2004/8/1م، وتوزيع امل�ضتحقات على ثمانية دفعات، واملوقع من  برقم )2004/08343( 
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.).....(
على  فيه  وتوؤكد  موؤرخ يف 2004/10/4م،  ).....(( مبوجب خطاب  )ال�ضركة  موكلتنا  اأجابت   -5
حدود  تتجاوز  األ  على  الفاتورة  تاريخ  بعد  يومًا   )180( خالل  امل�ضتحقات  بدفع  اللتزام  �ضرورة 

الت�ضهيالت امل�ضموح بها )مليون ومائة األف( دولر.
6- اأن التاأخري يف ال�ضداد يلحق �ضررًا مبوكلتنا )ال�ضركة ).....(( و�ضرورة اللتزام بالوفاء ويف 

تاريخ ال�ضتحقاق.
َعى عليه( رقم )2004/1093( بتاريخ 2004/10/11م املت�ضمن  7- خطاب م�ضنع ).....( )املُدَّ

ع من ).....(. اقرتاح قبول اإعادة جدولة دفعات مالية، وموقَّ
 ).....( م�ضنع  اإىل  واأخري(  نهائي  )اإنذار  فاك�س  باإر�ضال   )).....( )ال�ضركة  موكلتنا  قامت   -8
والت�ضديد  التذكري  املت�ضمن  عليه  َعى  املُدَّ ح�ضاب  اإىل  ي�ضري  2005/8/5م  بتاريخ  عليه(  َعى  )املُدَّ
واحلالَّة  الوفاء،  امل�ضتحقة  الفواتري  �ضداد  وجدولة  وعود  من  �ضبق  ما  بكل  اللتزام  يتم  مل  باأنه 
الدفع، واإعطاوؤهم اآخر مهلة لل�ضداد يوم 2005/8/17م، واملت�ضمن رقم الفاتورة بتاريخها بتاريخ 
الفواتري )15( خم�ضة ع�ضر فاتورة، واإجمايل املبلغ  ال�ضتحقاق، واملبلغ بالدولر الأمريكي، وعدد 
واأربعون  واأربعة  اأمريكيًا فقط، مليون وثمامنائة  امل�ضتحق مبلغ وقدره )1.844.484.99( دولرًا 

األف واأربعمائة واأربعة وثمانون دولرًا اأمريكيًا وت�ضعة وت�ضعون �ضنتًا.
َعى عليه( باإر�ضال فاك�س برقم )2005/1232( بتاريخ 2005/10/27م  9- قام م�ضنع ).....( )املُدَّ
يقرتح باأنه �ضيقوم بتحويل )100.000( دولر، مبلغ مائة األف دولر اأمريكي خالل اأ�ضبوعني بواقع 

)50.000( دولر، خم�ضون األف دولر اأمريكي كل اأ�ضبوع بتوقيع ).....(.
َعى عليه بالتهرب واملماطلة، وعدم اللتزام بتحويل املبالغ امل�ضتحقة عليه، والتي  ثانيًا: ا�ضتمر املُدَّ
َعى عليه، كما واأنه مل يلتزم حتى بالدفعات املجدولة  متثل قيمة املواد والأ�ضناف امل�ضحونة اإىل املُدَّ
َعى  بالغرم من كل الإ�ضعارات والإنذارات املر�ضلة اإليه من ِقبل موكلتنا )ال�ضركة ).....(( وبقي املُدَّ
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دة، ومل يحول ملوكلتنا اأي  عليه مياطل ويتهرب بالرغم من ا�ضتالمه املواد واملنتجات والب�ضائع املورَّ
مبلغ مايل.

ِعية يف دعواه اإىل طلب ما يلي: ثم انتهى وكيل املُدَّ
َعى عليه بدفع مبلغ )1.844.484.99( مليون وثمامنائة واأربعة واأربعني األفًا واأربعمائة  اأ- اإلزام املُدَّ

واأربعة وثمانني دولرًا اأمريكيًا وت�ضعة وت�ضعني �ضنتًا امل�ضتحق بذمته ملوكلته
رها مببلغ )500.000( رياٍل فقط،  اأتعاب املحاماة التي قدَّ َعى عليه بدفع تكاليف  اإلزام املُدَّ ب- 

خم�ضمائة األف رياٍل �ضعودي.
ج- التعوي�س عن ال�ضرر الذي حلق مبوكلته، وما فاتها من منافع لعدم قب�س املبالغ امل�ضتحقة لها 

َعى عليه. يف ذمة املُدَّ
ِعية من مطالبتها مببلغ الدعوى غري �ضحيح  عيه املُدَّ َعى عليها بقوله: اإن ما تدَّ وقد اأجاب وكيل املُدَّ

من عدة وجوه:
اآلف  و�ضبعة  ثمامنائة  بلغ  الفرق  وهذا  موكلي،  وح�ضابات  ِعية  املُدَّ مطالبة  يف  فرق  هناك  اأوًل: 

واأربعمائة وثمانني وت�ضعني )807.498( دولرًا اأمريكيًا، هذا من واقع ال�ضجالت املحا�ضبية.
تزل  ل  دولر  األف(  ع�ضر  )اثنى  مببلغ  معيبة  ب�ضاعة  قيمة  بح�ضم  ِعية  املُدَّ موكلتي  تطالب  ثانيًا: 
ِعية العيب تطلب موكلتي اإحالة الب�ضاعة اإىل  موكلتي حتتفظ بها يف م�ضتودعاتها، وعند اإنكار املُدَّ

خبري لفح�ضها وبيان عيوبها.
التوريد  ِعية عن  املُدَّ ِعية بتعوي�ضها عما حلق بها من خ�ضائر جراء توقف  املُدَّ ثالثًا: تطلب موكلتي 
األفًا وثمامنائة و�ضبعة دولرات  واأربعة وخم�ضني  اأ�ضرارًا بلغت مليونًا ومائة  ملوكلتي مما اأحلق بها 
)1.154.807( وذلك لتعطل موكلتي عن الإنتاج فرتة خم�ضة اأ�ضهر، حيث اإن الب�ضاعة التي يتم 
ِعية ل ميكن طلبها من ال�ضوق، ول بد من التن�ضيق مع منتج اآخر ليقوم بالأعمال  ا�ضتريادها من املُدَّ
واألوان  ور�ضومات  موكلتي  وا�ضم  التجارية،  العالمة  لطباعة  املخ�ض�ضة  املعدات  لتوفري  الالزمة 
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َعى عليه اإىل طلب رد  خا�ضة ... اإلخ، وهذا ي�ضتغرق فرتة ل تقل عن خم�ضة اأ�ضهر، ثم انتهى وكيل املُدَّ
ِعية، واحلكم باإلزامها باأن تدفع ملوكلته مبلغ مائة وثالثني األفًا و�ضتمائة واثنا ع�ضر دولر. دعوى املُدَّ
َعى عليها يف البند )اأوًل(  َعى عليه بقوله: ما ذكره وكيل املُدَّ ِعية على اإجابة املُدَّ ب وكيل املُدَّ وقد عقَّ
ِعية وح�ضابات موكلتي، واأن هذا الفرق يبلغ  من اإجابته على الدعوى باأن هناك فرقًا يف مطالبة املُدَّ
ال�ضجالت  اأمريكيًا من واقع  واأربعمائة وت�ضعة وثمانني دولرًا  اآلف  )807.489( ثمامنائة و�ضبعة 
النظامية، ومل  اأو  ال�ضرعية،  الإثبات  الفرق جاء خاليًا من كافة طرق  باأن هذا  اإلخ   ... املحا�ضبية 
َعى عليه وكالة ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة واملوثق وامل�ضادق عليه من اجلهات �ضاحبة  م املُدَّ يقدِّ
ال�ضالحية، بل جاء بكالم مر�َضل خاٍل من الأدلة والرباهني والقرائن وامل�ضتندات التي تثبت �ضحة 
تت�ضمن  ِعية  املُدَّ ال�ضركة  ورقة مكتوبة �ضادرة من  اأية  َعى عليها  املُدَّ وكيل  يقدم  الدعاء، ومل  هذا 
اأو  الحتمال،  قريب  املر�َضل  كالمه  من  لتجعل  اأو  بها،  عليها  ليحتج  املديونية؛  من  مبلغ  اأي  �ضداد 

الت�ضديق.
َعى عليها بح�ضم مبلغ )12.000( اثنى ع�ضر األف دولر اأمريكي قيمة ب�ضاعة  واأما عن مطالبة املُدَّ

معيبة، وطلبها اإحالتها اإىل خبري لفح�ضها وبيان عيويها ... اإلخ.
اإل  اأن املواد امل�ضتوردة تدخل �ضمن مكونات غذائية ل يتم ف�ضحها  ملَّا كان من الثابت نظامًا  فاإنه 
بعد اأخذ عينة يتم فح�ضها من ِقبل ال�ضلطات �ضاحبة ال�ضالحية؛ للتاأكد من �ضالمتها، واإل حجزت 
وبقيت لدى اجلهات املخت�ضة، وُمنع ا�ضتخراجها، وبالتايل فاإن الدعاء بوجود مواد وب�ضاعة معيبة 
الدعاء  فاإن هذا  وبيان عيوبها،  اإىل خبري لفح�ضها  باإحالتها  وتطالب  َعى عليها،  املُدَّ بها  حتتفظ 
باطل؛ لأن الدفع به جاء يف غري حمله وزمانه، لعدم وجود بينة على ح�ضوله يف حينه، وقبل اإجناز 
اإجراءات الف�ضح، وا�ضتخراج املواد والب�ضائع؛ لنتفاء وجود اأي م�ضتند ر�ضمي كبينة لإثبات واقعة 
َعى عليه وكالة اإحالة الب�ضائع اإىل خبري لفح�ضها وبيان عيوبها، فهذا  َعى به، واأما مطالبة املُدَّ املُدَّ
تعود ملن  امل�ضوؤولية  لأن  املواد؛  ف�ضاد  ثبت  اإذا  بعيد  به ل من قريب ول من  ملوكلتي  الأمر ل عالقة 
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لديه وبحوزته هذه الب�ضائع الفا�ضدة اأو املعيبة وحده دون �ضواه، ومع ذلك فال مانع لدينا من اإحالة 
– اإدارة اجلودة والنوعية  ال�ضعودية للموا�ضفات واملقايي�س  الهيئة  الب�ضاعة للخبري املخت�س لدى 

لفح�ضها وبيان عيوبها اإذا راأت الدائرة ذلك.
ِعية  َعى عليها بالتعوي�س عما حلق مبوكلته من خ�ضائر جراء توقف املُدَّ واأما عن مطالبة وكيل املُدَّ
عن التوريد ملوكلته، والتي بلغت )1.154.807( مليونًا ومائة واأربعة وخم�ضني األفًا وثمامنائة و�ضبعة 
ِعية، وهي التي تطلب الإن�ضاف، واأن و�ضول  اإلخ، فاحلق باأن املت�ضرر هو املُدَّ دولرات اأمريكية .. 
احلقوق مل�ضتحقيها هو العدل الذي تقوم به ال�ضماء والأر�س، ول يجوز اأكل اأموال النا�س بالباطل، 
َعى عليها َدين م�ضتحق وثابت يف ذمتها، وهي القادرة على الوفاء، لكنها ماطلت حتى  واأن على املُدَّ
َعى عليها جدولة املديونية لعدة  ا�ضطرت موكلتي اإىل اللجوء اإىل رفع هذه الدعوى بعد اأن طلبت املُدَّ

مرات، ومل تلتزم مبا وعدت به، وقامت موكلتي باإنذارها خطيًا، كما �ضبق ذكره.
ِعية �ضور فواتري من  م وكيل املُدَّ ِعية بقوله: قدَّ َعى عليها على تعقيب وكيل املُدَّ ب وكيل املُدَّ وقد عقَّ
فواتري  الواردة يف  بالأ�ضعار  تعميد  اأو  الفواتري من عقد،  اإليه  ت�ضتند  ما  م  يقدِّ اأن  ِقبل موكلته دون 
عية قائمة على اأ�ضا�س  موكلته ح�ضبما هو متعارف عليه، وكون هذه العالقة التجارية بني موكلتي واملدَّ
عية مبوجب التعميد املرفق �ضورته املبني على عر�س  لة وثابتة ح�ضب تعميد موكلتي للمدَّ اأ�ضعار مف�ضَّ
عية على  ِعية مرفق �ضورته، وبناًء على هذا التعميد والعر�س وما مت دفعه للمدَّ م من املُدَّ اأ�ضعار مقدَّ

احل�ضاب يكون هناك خالف مببلغ الفواتري يبلغ )831.193.31( دولرًا ل�ضالح موكلتي.
واأن  �ضبق  ِعية  املُدَّ اأن  مة  املقدَّ ِعية  املُدَّ مذكرات  من  ات�ضح  كما  قوله:  عليها  َعى  املُدَّ وكيل  واأ�ضاف 
ال�ضلندرات )ال�ضطوانات( ل�ضالح موكلتي، وقد كتبت  اتفقت مع موكلتي على حتميل �ضعر تكلفة 
خطابًا بذلك ملوكلتي ح�ضب اتفاقهم ل�ضقف معني من ال�ضراء با�ضتحقاق موكلتي قيمتها، والبالغة 
َعى بها، وال�ضعر احلقيقي للفاتورة ح�ضب  اأرفق جدوًل يبني �ضعر الفاتورة املُدَّ )104.800( دولٍر 

التعميد.
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َعى عليها اإحالة الق�ضية اإىل خبري حما�ضبي،  ويف جل�ضة يوم الثالثاء 1427/10/30هـ طلب وكيل املُدَّ
ِعية على ذلك واتفق الطرفان على تر�ضيح ).....( لإجراء املحا�ضبة بينهما، وبيان  فوافقه وكيل املُدَّ
اأتعاب اخلبري، وذلك يف حمل اخلالف  اأن يتحمل اخلا�ضر  م�ضتحقات كل طرف على الآخر، على 
بينهما، وهو مبلغ )831.193.31( ثمامنائة وواحد وثالثني األفًا ومائة وثالثة وت�ضعني دولرًا وواحد 
َعى عليها يف هذه  وثالثني �ضنتًا ويخرج من ح�ضاب الأتعاب مبلغ املليون دولر الذي اعرتفت به املُدَّ

اجلل�ضة.
ويف تاريخ 1427/11/5هـ عمدت الدائرة اإىل اخلبري املحا�ضبي مببا�ضرة هذه املهمة بخطابها رقم 
طريف  على  دته  م�ضوَّ عر�س  اأن  بعد  1429/1/17هـ  بتاريخ  النهائي  تقريره  اخلبري  م  فقدَّ  )319(
ى املالحظات عليه، واأجاب عنها ح�ضبما يت�ضح من مرفقات ذلك التقرير رقم )33- الدعوى وتلقَّ

.)34
َعى عليها ).....(، ويف  ِعي ).....( ووكيل املُدَّ ويف جل�ضة يوم الأحد 1429/3/15هـ ح�ضر وكيل املُدَّ
َعى عليها هل �ضددت موكلته مبلغ )املليون( دولر الذي اأقر به  هذه اجلل�ضة �ضاألت الدائرة وكيل املُدَّ
يف جل�ضة يوم ال�ضبت 1427/7/25هـ؟ فاأجاب: باأن املبلغ مل ي�ضدد حتى تاريخه، كما �ضاألت الدائرة 
طريف الدعوى عن تكلفة اأتعاب اخلبري؟ فاأجابا باأنها مائة وع�ضرين األف رياٍل ُدفعت منا�ضفة بينهما 
يرفقها اخلبري يف  م�ضتندات مل  هناك  اأن  عليها  َعى  املُدَّ وكيل  ذكر  ثم  اخلا�ضر،  يتحملها  اأن  على 
عية اخلا�س بتثبيت الأ�ضعار، وهو يف بداية التعامل ول يتذكر  اأحدها: خطاب موكلته للمدَّ تقريره 
عية ب�ضاأن رف�ضها لزيادة الأ�ضعار ول يتذكر تاريخه، كما ذكر  تاريخه، والآخر: خطاب موكلته للمدَّ
ِعية يف اجلل�ضة التي ندب فيها اخلبري باأن موكلته مل ترفع  اأن اخلبري مل يتطرق اإىل اإقرار وكيل املُدَّ
ِعية على اأوامر  الأ�ضعار، واأن التفاق مع اخلبري كان على اأ�ضا�س مطابقة الفواتري ال�ضادرة من املُدَّ
ِعية باأن ما ُذكر اأعاله،  ب وكيل املُدَّ َعى عليها النظر فيما ذكر اأعاله، فعقَّ ال�ضراء، ثم طلب وكيل املُدَّ
غري �ضحيح، واأنه قد ف�ضل ما يتعلق بذلك يف مذكرته املوؤرخة يف 1427/10/30هـ، ثم راأت الدائرة 

قفل باب املرافعة.
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َعى عليها باأن تدفع لها مبلغ )1.844.484.99(  باإلزام املُدَّ ِعية تطالب يف دعواها  اإن املُدَّ حيث 
دولرًا اأمريكيًا بالإ�ضافة اإىل اأتعاب املحاماة التي قدرتها مببلغ )500.000( رياٍل، وكذلك تعوي�ضها 

عما حلق بها من �ضرر، وما فاتها من منافع لعدم �ضداد م�ضتحقاتها، واأنها ترتك تقديره للدائرة.
ونظرًا لكون الدائرة تكيف العقد املرَبم بني طريف الدعوى على اأنه عقد توريد، لذا فاإنها تخت�س 

بنظره، والف�ضل فيه طبقًا للمادة )443/اأ( من نظام املحكمة التجارية ال�ضادر عام 1350هـ.
الثابت من حم�ضر  ملَّا كان  فاإنه  ِعية مببلغ )1.000.000( دولر،  املُدَّ بالن�ضبة ملطالبة  اإنه  وحيث 
مليون  ملبلغ  ِعية  املُدَّ باأحقية   ).....( عليها  َعى  املُدَّ وكيل  اإقرار  1427/7/25هـ  ال�ضبت  يوم  جل�ضة 
دولر، وكان الثابت اأي�ضًا �ضمول الوكالة املمنوحة له حلق الإقرار، لذا فاإن اإقراره حجة على موكلته، 

َعى عليها. عية م�ضتقر يف ذمة املُدَّ ويعترب املبلغ املقر به للمدَّ
ِعية مببلغ )844.484.99( دولرًا فاإن اخلبري املحا�ضبي قد بحث ذلك يف  واأما بالن�ضبة ملطالبة املُدَّ
ِعية  )�س7( من تقريره النهائي، ثم انتهى يف النتيجة النهائية للفح�س والتدقيق اإىل ا�ضتحقاق املُدَّ
ملبلغ )834.695.63( دولرًا، وذلك على اأ�ضا�س اأن املرا�ضالت املتبادلة بني الطرفني ت�ضري اإىل اأن 
َعى  اأ�ضعار منتجاتها التي توردها مل�ضنع ).....( )املُدَّ ِعية( قد قامت بتغيري  �ضركة ).....( )املُدَّ
َعى عليه  ِعية قد �ضدرت بالقيمة بعد التعديل، واأن امل�ضنع املُدَّ عليها( اأكرث من مرة، واأن فواتري املُدَّ
ِعية، وقام ب�ضداد بع�س هذه الفواتري وفقًا  قد قام باإثبات الفواتري ب�ضجالته بقيمتها الواردة من املُدَّ
َعى عليه للخبري ما يفيد اعرتا�س موكلته على هذه الفواتري  م وكيل املُدَّ لقيمتها الواردة بها، ومل يقدِّ
ِعية ملبلغ )834.695.63( دولرًا، وذلك  املُدَّ اأحقية  اإىل  عند ا�ضتالمها، مما تنتهي معه الدائرة 
بناًء على القاعدة ال�ضرعية التي تق�ضي باأن )ال�ضكوت يف معر�س احلاجة بيان( والتي تدل على اأن 

ِعية بعد ا�ضتالمها للفواتري يعترب موافقة �ضمنية منها. �ضكوت املُدَّ
َعى عليها على ما ورد بتقرير اخلبري، وهو اأن  ول ينال مما انتهت اإليه الدائرة اعرتا�س وكيل املُدَّ
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تكليف اخلبري من ِقبل الدائرة كان على اأ�ضا�س درا�ضة اأوامر ال�ضراء ومطابقتها مع الفواتري ... اإلخ، 
َعى عليه كانت بالكميات دون حتديد لالأ�ضعار،  ذلك اأن اخلبري قد اأو�ضح يف تقريره اأن طلبات املُدَّ
ِعية، وتقوم ب�ضدادها بعد الزيادة دون حتفظ، واأما الفرق الذي  واأنها كانت ت�ضتلم الفواتري من املُدَّ
َعى عليها، فهو ناجت ح�ضبما يت�ضح من تقرير اخلبري )�س10( عن تعديل قيمة الفواتري  عي به املُدَّ تدَّ
قبل  قيمتها  على  اعرتا�ضها  يثبت  ما  تقدم  اأن  دون  رجعي  باأثر  ب�ضجالتها  عليها  َعى  املُدَّ ِقبل  من 

ال�ضداد.
ِعية  َعى عليها ب�ضاأن ما ادعاه من توريد املُدَّ كما ل ينال مما انتهت اإليه الدائرة اأعاله ما اأثاره وكيل املُدَّ
لب�ضاعة معيبة، والتي قدرت قيمتها مببلغ )12.800.12( دولرًا اأمريكيًا ... اإلخ؛ ذلك اأن اخلبري 
املحا�ضبي قد اأو�ضح يف )�س19( من تقريره النهائي اأن قيمة هذه الب�ضاعة )18.567.18( دولرًا 
اأمريكيًا، وذلك كنتيجة لأعمال اجلرد الفعلي لهذه الب�ضاعة، واأ�ضعار التوريد الواردة بالفواتري وهو 
)اأي اخلبري املحا�ضبي( واإن كان قد ذكر اأنه مل يقف على طبيعة واأ�ضباب تلف الب�ضاعة، واأن الأمر 
َعى عليها مل تعرت�س على ذلك  يحتاج اإىل خبري فني اإل اأن الدائرة ل ترى مربرًا لذلك، طاملا اأن املُدَّ
يف حينه، وخا�ضة اأن تاريخ الفاتورة يف 2004/10/21م ح�ضبما يت�ضح من املرفق )23( )�س197( 

من التقرير النهائي.
َعى عليها ب�ضاأن ا�ضرتداد تكلفة ال�ضلندرات  اأثاره وكيل املُدَّ اإليه الدائرة ما  كما ل ينال مما انتهت 
َعى عليها تطالب مببلغ  ... اإلخ؛ ذلك اأن اخلبري املحا�ضبي قد ذكر يف )�س20( من تقريره اأن املُدَّ
املوؤرخ   ).....( ِعية  املُدَّ �ضوء خطاب  ال�ضلندرات يف  تكلفة  مقابل  اأمريكي ميثل  دولٍر   )136000(
فواتري  ب�ضداد  قامت  عليها  َعى  املُدَّ فاإن  والتدقيق،  الفح�س  لنتائج  وفقًا  واأنه  2002/2/19م،  يف 
فبلغت  ال�ضلندرات،  عن  التاريخ  هذا  بعد  ال�ضادرة  الفواتري  اأما  2002/2/19م،  قبل  ال�ضلندرات 
 )60.800( مبلغ  برد  عليها  َعى  املُدَّ اأخطرت  قد   ).....( �ضركة  واأن  دولٍر،   )72000( تكلفتها 
دولٍر، وا�ضتبعدت الفواتري البالغ قيمتها )11.200( دولٍر اأمريكٍي بالفعل من مطالبتها، وتتمثل يف 
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الفواتري التي مل حتقق ال�ضرط الوارد ب�ضاأن م�ضرتيات )10( طن خالل �ضنتني، وعليه فاإن قيمة هذه 
الفواتري مل تلغ من مطالبة �ضركة ).....( مل�ضنع ).....(.

واأما عن اأتعاب اخلبري املحا�ضبي املنتدب من ِقبل الدائرة، فبما اأن طريف الدعوى قد اتفقا على اأن 
ِعية، وهو مبلغ )60.000(  َعى عليها تتحمل الق�ضط املدفوع من ِقبل املُدَّ يتحملها اخلا�ضر، فاإن املُدَّ

�ضتني األف رياٍل.
ِعية باأتعاب املحاماة .. فقد ذكر �ضيخ الإ�ضالم بن تيمية – رحمه اهلل – يف  واأما عن مطالبة املُدَّ
الختيارات ما ن�ضه: )ومن مطل �ضاحب احلق حقه حتى اأحوجه اإىل ال�ضكاية، فما غرمه ب�ضبب 

ذلك فهو على الظامل املبطل اإذا كان غرمه على الوجه املعتاد(.
وقال املرداوي يف كتاب "الإن�ضاف يف باب احلجر": )ولو مطل غرميه حتى اأحوجه اإىل ال�ضكاية فما 

غرمه ب�ضبب ذلك يلزم املماطل(.
ِعية للمحامي )لكونها �ضركة اأجنبية(؛ للح�ضول على حقها،  َعى عليها قد اأجلاأت املُدَّ اأن املُدَّ ومبا 
مع كون اجلزء الأكرب من م�ضتحقاتها حمل اإقرار، لذا فاإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بن�ضبة )%5( 
من املبلغ الذي �ضتحكم به وهو: )1.844.484/99( × )5%( = )92.224.24( دولرًا اأمريكيًا؛ 

لي�ضبح املجموع )1.936.709.23(.
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

عية �ضركة ).....( مليوناً  َعى عليها ).....( �ضاحبة م�ضنع ).....( باأن تدفع للمدَّ اأواًل: اإلزام املُدَّ

�ضنتاً  وع�ضرين  وثالثة  اأمريكية  دوالرات  وت�ضعة  و�ضبعمائة  األفاً  وثالثني  و�ضتة  وت�ضعمائة 

.)1.936.709.23(

عية مبلغ )�ضتون األف( رياٍل عن اأتعاب اخلبري. َعى عليها باأن تدفع للمدَّ ثانياً: اإلزام املُدَّ

ثالثاً: رف�س ما عدا ذلك من طلبات الطرفني؛ ملا هو مبني باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.


