
 صيغة دعوى مطالبة بدين مدني 

 20أنه في يوم ….. الموافق ../../

 بناء على طلب السيد/ ……. ومهنته ….. 

والكائن في    والمقيم برقم …… بشارع ……. ومحله المختار مكتب األستاذ/ ….. المحامي

 ……. بالقاهرة. 

 محضر محكمة ….. 

قد انتقلت في التاريخ المذكور أعاله إلى محل إقامة: السيد/ …. ومهنته ….. والمقيم في ……  

 بمحافظة …… مخاطباً مع / ……. وأعلنته باآلتي: 

 

بموجب سند مديونية مكتوب يداين الكالب المعلن إليه بمبلغ …. جنية وذلك “ذكر سبب الدين،  

هو بموجب كمبيالة أو أي سند وفي هذه الحالة بذكر أجزاء السند كتاريخ توقيع وتاريخ  و

أنذر الطالب المعلن إليه بسداد هذه المديونية بموجب إنذار   2020استحقاقه”. وبتاريخ ../…/ 

 رسمي على يد محضر إال أنه لم يحرك ساكناً. 

 

 بناء عليه 

يه كل منه بصورة من هذه العريضة وكلفته  أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إل

صباحاً للمرافعة وسماعه الحكم   8بالحضور أما محكمة …….. بجلسة يوم …… من الساعة 

 بأن يدفع مبلغ وقدره ….. والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

 

 وألجل العلم ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دعـــــوى مطــــالــبــــة بــمبــــلــغ مــــالــي

 

 التاريخ ... / ... / ......... الموافق لـ ... / ... / ............ 

 العنوان: ......................................................... 

 رقم الجوال: ..................................................... 

 م الهاتف: ............................ البريد اإللكتروني: ……………….................... َرقَ 

 محكمة .......................................................... 

 الُمدعي

االسم ………......................................……. َرقَم بطاقة  

 ......................... الهويّة............................ 

المحامي الوكيل ………………......................…… سند التوكيل  

 ...................................................... 

 الجهة المدعى عليها 

االسم ……............................…………………..  

 .............. العنوان.............................................

 وقائع صحيفة الدعوى: 

يعمل الموكل في جهة …….......……. وفي عام …..………تعامل معه الجهة المدعى  

عليها، حيث يعمل المدعى عليه في …….............….. وقيام الموكل بدفع مبلغ مالي قدره  

…....…...……… نظير ……........………… ليكون إجمالي المبلغ المدفوع  

......……. لاير سعودي، ونظًرا إلى وجود ِعالقة ودية بينهما؛ لم يتم كتابة سندات  …....... 

 مالية إثباتية. 

ولما كان من المدعى عليه المماطلة في الدفع وعدم االلتزام بالدفع على الرْغم من قيام الموكل  

 اء الذمة. بمطالبته بهذا األمر مراًرا وتكراًرا، إال أنه لم يُْبد نية حقيقية للدفع وإبر

ونظًرا إلى أن ذمة المدعى عليه مشغولة تجاه المدعي بالمبلغ المذكور أعاله وامتناع المدعى  

 عليه عن الدفع، فإنني بالنيابة عن موكلي التمس من سيادتكم: 

 تحديد موعد ِجلسة بأقرب وقت. •

إلزام الجهة المدعى عليها بالدفع، مع تقدير الفائدة القانونية وذلك من تاريخ االدعاء   •

 حتى تاريخ السداد. 

 توقيع مصاريف الرسوم واألتعاب على المدعى عليه.  •

 ولكم منا جزيل التقدير واالحترام. 



 الوكيل عن ..........................الـتـــوقـيــــــع 


