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مطالبة مالية لعدم سداد مديونية

موضوع القضية:
 مطالبة مالية أقيمت من مجموعة من الورثة، طالبوا فيها بسداد مبلغ تم منحه للمدعى عليه، على
سبيل السلفة، والذي لم يعيده المدعى عليه ال للمورث قبل وفاته أو حتى الورثة بعد وفاة مورثهم

ملخص القضية:
 لم يلتزم المدعى عليه بسداد المبلغ الذي تم منحه له من قبل مورث الورثة، حيث أنه المدعى عليه
 قد استلف من مورث الورثة مبلغ قدره )100,000( مائة ألف ريال سعودي، بموجب شيك صادر
 من مورث الورثة، األمر الذي حدى بموكلينا إلى اللجوء إلينا لدعمهم في هذه الدعوى، التي انتهى

بها األمر إلى الحكم لصالح موكلينا بكامل المطالبة المالية

التفاصيل:
 قام مورث موكلينا )الورثة المدعين(، بإعطاء شيك ينص على إعطاء المدعى عليه مبلغ قدره
 )100,000( مائة ألف ريال سعودي، على سبيل السلفة، على أن يتم سحبه من أحد بنوك بالمملكة،
بإعادة يلتزم  لم  عليه  المدعى  أن  إال  الحقا،  المسحوب  المبلغ  يرد  بأن   نفسه  على  التعهد   آخذا 
 رد المبلغ الممنوح له على سبيل السلفة بموجب الشيك، وتخلف عن سداد المبلغ، ومن ثم لجأ
 موكلينا )الورثة المدعين( إلينا إلقامة الدعوى، للمطالبة بذلك المبلغ أمام المحكمة، فحضرنا
 وحضر المدعى عليه أمام المحكمة، فقامت المحكمة بتوجيه األسئلة واالستفسارات لكال الطرفين،
 وعند توجيه المحكمة األسئلة للمدعى عليه، أقر بأنه أخذ بالفعل ذلك المبلع من مورث الورثة،
 ولكنه لم يكن على سبيل السلفة بل على أساس أنه أتعاب قضية، حيث استطرد المدعى عليه أمام
 المحكمة وأفادها بالعديد من األقوال حول هذا الشأن، حيث أجابها بأنه كان يعمل بشركة مورث
 المدعين لمدة تتجاوز 36 عاما، وكان وكيال عنه إلقامة ومباشرة ومتابعة قضية أمام المحكمة
 العامة بجدة، وأن قيمتها تتجاوز الـ )10,600,000( عشرة ماليين وستمائة ألف ريال سعودي،
 موضحا بأن نسبته فيها هي 50 %، وبسؤاله عن المبلغ الذي استلمه بموجب الشيك، فأجاب المدعى
 عليه بأنه كان يستلم أي مبلغ مالي من شركة مورث موكلينا  على أساس حقوقه التقاعدية، وقد
 تقدم بالحصول على مبالغ مالية في العديد من المرات على هذا األساس، أما مبلغ الـ )100,000(
عن وكالة  الدعوى  بشأنه  أقمنا  والذي  الشيك،  بموجب  استلمه  الذي  سعودي  ريال  ألف   مائة 
 موكلينا )الورثة المدعين(، فقد أجاب المحكمة بأنه استلم ذلك المبلغ بالفعل بموجب الشيك
 وبشكل مشروط، حيث تم االستالم بموجب اتفاق مع أحد الورثة، ينص على استالم المدعى عليه

للمبلغ على أساس أتعابه في القضية، وأن يتم خصمه من تلك األتعاب

 فطلبنا من المحكمة توجيه األسئلة له بشأن مستحقاته التقاعدية وأتعابه في القضية، فأجابها بأنه
 أقام دعوى قضائية

 ضد الورثة المدعين للحصول على تلك المستحقات واألتعاب، والزالت تلك الدعاوى منظورة أمام
 المحاكم، وبسؤاله عن القيم المالية في تلك الدعاوى، فقد أفاد المحكمة بجهله وعدم علمه بتلك

.القيم، وأن هناك وكيال عنه يباشرها ويتابع إجراءاتها أمام المحاكم
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ولدى عام،  بشكل  القضاء  لدى  الراسخة  العامة  المبادئ  أحد  بتطبيق  تمسكنا  المنطلق،  هذا   ومن 
 المحكمة العليا بشكل خاص، حيث ينص هذا المبدأ على أن: المقر على إقراره ما لم يرجع عنه، حيث
 أقر المدعى عليه باستالمه للمبلغ، ولم يرجع عن إقراره، ولكنه أنكر األساس الذي بناء عليه تم
 استالم المبلغ، فقد استلم المدعى عليه المبلغ على أساس السلفة وليس كأتعاب قضية )كما ادعى(،
 كما أن المدعى عليه لم يقدم البينة أو الدليل الذي يؤكد صحة أقواله، ومن ثم أصدرت المحكمة

حكمها لصالح موكلينا )الورثة المدعين

حكم المحكمة:
 انتهت الدائرة الحقوقية الـ 36 بالمحكمة العامة بالرياض، إلى إصدار حكمها بإلزام المدعى عليه
 بسداد مبلغ )100,000( مائة ألف ريال سعودي، لموكلينا )الورثة المدعين(، واستندت في ذلك
 إلى إقراره باستالم المبلغ، وعدم تقديمه البينة المثبتة لصحة ادعاءاته، وكان حكم المحكمة في

هذه القضية نهائي وقطعي

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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