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قول اهللا تعالى: (والصلح خير)
 قول اهللا تعالى: (ال خير في كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين

الناس
 قول النبي - صلى اهللا عليه وسلم: (الصلح بين المسلمين جائز إال صلحا حرم حالال أو أحل 

حراما
 روي عن عمر بن الخطاب - رضي اهللا عنه - أنه كتب إلى موسى األشعري - رضي اهللا عنه 
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القضية: موضوع 
 مطالبة مالية أقيمت من موكلنا ضد شركة (ب) طالب فيها بسداد  مديونية  مستحقة، نتجت  عن  
عقد تمويل مبرم بين موكلنا وبين الشركة المدعى عليها، التي بدورها قامت باإلخالل  بالتزاماتها 

. التعاقدية طبقا لبنود عقد التمويل المبرم بين الطرفين

ملخص القضية: 

قدمه   أمريكي،  دوالر  مليون  قدره(1,000,000)  مبلغ  بسداد  عليها  المدعى  الشركة  تلتزم  لم 
بالمملكة،   النخيل  مجال  في  مثتسالا نمار  تتمكن  حتى  عليها،  المدعى  للشركة  موكلنا كتمويل 
مضافا إلى ذلك مبلغ مالي آخر قيمته تتراوح ما بين(000,053) ثالثمائة وخمسون ألف  دوالر 
أمريكي إلى (00,0004) أربعمائة ألف دوالر   أمريكي،        متوقعة قد تنتج  عن  االستثمار 
في ذلك المجااعبت ،ل لذلك لجأ موكلنا إلينا لدعمه في هذه  الدعوى، التي انتهى بها األمر الى 

اللجوء للطرق البديلة لتسوية المنازعات من خالل عقد جلسة الصلح بين طرفي الدعوى.

التفاصيل:
 قام  موكلنا  بتمويل الشركة المدعى عليها،  بمبلغ  قدره(1,000,000) مليون  دوال  أمريكي،  
حتى  تتمكن الشركة  من  االستثمار في مجال النخيل  بالمملكة، إال  أن الشركة المدعى عليها لم  

تستطع رد ذلك المبلغ، وبعد أن قمنا بتسجيل الدعوى القضائية وبعد ان تداولت الدعوى بجلساتها  
األولى قمنا  بالضغط على  الشركة المدعى  عليها وتوجزت  خيفة  الدخول في  نزاع  قضائي  ال 
تستطيع  ان تتدارك عواقبه فطلبت الشركة المدعى عليها  إبرام اتفاق على تسوية النزاع  وديا من 

خالل   عقد    جلسة   صلح   بينهما،   على   أن   تدفع   الشركة   المدعى   عليها   لموكلنا 
مبلغ قدره(3,625,500) ثالثة  ماليين وستمائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي، 

فارتضى  موكلنا  بهذا  الحل  الودي  البديل، ووافق على استالم ذلك المبلغ من الشركة  المدعى 
عليها، ونتيجة لذلك تم عقد جلسة  الصلح، وارتضى كال  الطرفين  بمحض  إراداتهم  واختيارهم 

بهذا الحل وسلوك طريق الصلح، الذي بناء عليه فصلت المحكمة في القضية.

حكم المحكمة:
 انتهت  الدائرة  التجارية  الـ   12 بالمحكمة  التجارية  بالرياض،  إلى  حكمها  بإلزام  الشركة  
المدعى عليها  بدفع المبلغ الذي عرضته على  موكلنا و ارتضى به و المقدر  بــ(3,625,500)  

ثالثة ماليين وستمائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي، حيث استندت في حكمها على  
اتفاق األطراف الذي ارتضيا به  بمحض إرادتهم و اختيارهم  كما  استندت  المحكمة  من  الناحية  
الشرعية  إلى النصوص  الشرعية  الداعمة  لتسوية  المنازعات  عن  طريق  الصلح،  حيث  استندت 

للنصوص التالية:
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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/



