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مطالبة مالية لعدم سداد القيمة اإليجارية

موضوع القضية:
 مطالبة مالية أقيمت من موكلنا )ح( ضد شركة )س(، وذلك بسداد المديونية المستحقة على

الشركة المدعى عليها وذلك مقابل قيمة إيجار عقار  تم إبرام عقده بين الطرفين

ملخص القضية:
 لم تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد القيمة اإليجارية الخاصة بالعين المؤجرة،  الذي تم التعاقد
 عليها بين موكلنا )المدعى( وبين الشركة) المدعى عليها(، األمر الذي حدى بموكلنا إلى اللجوء
 إلينا لتقديم الدعم في هذه الدعوى، التي انتهى بها الحال إلى إصدار حكم المحكمة لصالح موكلنا

ضد الشركة المدعى عليها بكامل المطالبة المالية

التفاصيل:
 بموجب عقد إيجار تم إبرامه بين المدعي والمدعى عليها  لم تلتزم األخيرة المستأجرة لقطعة
 األرض بدفع القيمة اإليجارية، حيث أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن سداد القيمة اإليجارية
 المتعاقد عليها، األمر الذي حدى بنا على الفور إلى اإلحتفاظ بكامل الحقوق النظامية لموكلنا
 وتسجيل دعوى ضد الشركة المدعى عليها ، وعلى الرغم من أن المدعى عليها تم تبليغها نظاميًا
 أكثر من مره ولم تنصاع ألمر المحكمة األمر الذي قادنا إلى التمسك بإستكمال الدعوى وتقديم

المستندات الداعمة لطلبات موكلنا األمر الذي أظهر  لوجدان المحكمة الحق

وحيث أن الدعوى يوجد بها أمور مالية ومحاسبية مصابة ببعض التعقيدات األمر الذي قادنا
 إلى اإلستعانة بفريقنا المحاسبي والمالي الذي قدم كثير من الدعم للمساعده في إحتساب قيمة
 الدعوى بطريقة مبسطة وسهله وذلك لعدم إلتزام المدعى عليها بسداد المبالغ بطريقه صحيحة
 وفي المواعيد المحددة، مما ساهم ذلك في إيضاح الرؤية إلى الدائرة الموقرة ، ليصبح إجمالي
 المبالغ المالية الواجب على الشركة المدعى عليها سدادها لموكلنا هي )2,050,400( مليونين

وخمسين ألف وأربعمائة ريال سعودي كاملة

 ولما سبق قمنا بالتمسك بتطبيق النصوص الشرعية والنظامية ذات العالقة بهذا الشأن، فقد طالبنا
بتطبيق النصوص الشرعية والنظامية التالية:

.

قول اهلل تعالى: )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
قول الرسول – صلى اهلل عليه وسلم: )ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه  

تطبيق نص الفقرة 1 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على
 إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة األولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها 
 فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة الحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون
 عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها

في حق المدعى عليه غيابيا
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 عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في
الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا

حكم المحكمة:
المالية المبالغ  بسداد  عليها  المدعى  الشركة  بإلزام  حكمها  إصدار  إلى  الموقرة،  الدائرة   انتهت 
 المستحقة لموكلنا، والتي تبلغ قيمتها )2,050,400( مليونين وخمسين ألف وأربعمائة ريال
 سعودي كاملة، الذي إكتسب القطعية لعدم قدرة الشركة المدعى عليها باإلعتراض عليه وتقديم
الفضيلة قضاة محكمة قبل أصحاب  الحكم من  إلى تصديق  أدى  الذي  األمر  نيتها  يثبت حسن   ما 

اإلستئناف

تاريخ الحكم:2019
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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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